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 تعاریف ، مفاهیم و کلیات : 1ماده 

  مالحظات 1-1 

  باشد11افرایش عوارض نباید بیشتر از نرخ تورم سال 

  جلوگیري از اثرات تورمي و منفي 

 و محدودیت در موضوعات خاص  مدنظر قرار دادن تشویق 

 گذارانتعدیل عوارض و وصول تدریجي آن به شکل نقدي و غیر نقدي به منظور حمایت از سرمایه 

 گذاران و ایجاد درآمد ایهدریافت سهم شهرداري از پروژه ها به جاي عوارض با نگرش حمایت از سرم

 شهرداريپایدار

 هاي عمرانيها و انجام پروژهدولتي در تصمیم گیريهاي دولتي و غیر مشارکت دادن مردم و دستگاه 

 بالغ تعرفه به کلیه واحدهاي شهرداري جهت رعایت آن ا 

 ابالغ ضوابط شهرسازي به واحدهاي درآمد شهرداري جهت رعایت آنها در وصول عوارض مصوب 

 ( ممهور نمودن کلیه صفحات تعرفه به مهر شهرداري، شوراي شهر و فرمانداري )تأیید کننده 

 هزینه درآمدها در ردیف هاي مربوطه 

  ها و نهادهاي دولتي ، نظامي و غیردولتي و...ها و سازماندستگاه به عوارض سال آیندهتعرفه ابالغ 

 رعایت قوانین و مقررات جاري کشور 

 تعاریف  

    :p  هاي نون مالیاتقا 64اجراي ماده  که در زمینعبارت است ارزش معامالتي  ،اي روزقیمت ) ارزش ( منطقه

جهت  1311شده است و در سال قبل از سال تعیین و اصالحیه هاي بعدي آن  1367مستقیم مصوب سال 

کلیه محاسبات مربوطه به این تعرفه تنظیمي برابر تعرفه تنظیم شده  "ضمنااجرا به شهرداري ابالغ شده است 

 مي باشد.( 1315) 1311از سال و ابالغ شده اداره امور مالیاتي  به شهرداري  مربوط به قبل 

  یاد آوري 

، احتمال افزایش بي رویه عوارض با فرمول هاي این دستورالعمل را 1311با توجه به افزایش ارزش منطقه اي  

هرگونه ارزش معامالتي جدید براي به دنبال داشته باشد . لذا به منظور جلوگیري از آثار تورمي و منفي آن ، 

 خواهد بود. (1315)ارزش معامالتي1311را و برابر ارزش معامالتي ابالغي قبل از سال غیر قابل اج 1311سال 

 :K  .ضریب و در فرمول های مختلف متفاوت است: S                        مساحت عرصه یا اعیانی ملک 

: Rp         رتبه حرفه مشاغلRL :       رتبه موقعیت مشاغلkb:      ضریب تعدیل :Ks مساحتضریب 
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 مستثنی از دریافت پروانه و پرداخت عوارض موارد 1-2

 32حداکثر باحیاط روي درب سایبان ،سایبان خودرو در حیاط با مصالح غیر بنایي منفك ازساختمان  .1

متروباالتر حداکثر 12هاي معابرها و باالي پنجرهخانه  سایبان در حاشیه بام، سانتیمتر پیش آمدگي در معابر

باران گیر در ورودي هاي زیرزمین با مصالح غیر بنایي جهت پوشش پله هاي  ، مترودرکلیه قطعاتسانتی 25

 ورودي و رمپ

 مترمربع با ورودي از حیاط 3سرویس بهداشتي در حیاط به مقدار حداکثر  .2

 نماسازي ساختمان یا دیوارهاي ملك بدون تجدید بناي آنها به شرطي که به معبر تجاوز نشده باشد..  .3

 ها بدون تغییر در ابعاد آنهامیرات جزئي و تعویض در و پنجرهتع .4

 تغییر در تقسیمات داخلي ساختمان هاي مسکوني  .5

ساختمان ، به شرطي که مغازه ها در یك مسیر گذر واقع  الحاق دو یاچند مغازه به همدیگر بدون تغییردرابعاد .6

 .شوند

 احداث گلخانه با هر طرحي در داخل خانه  .7

 هاي سه طرف بسته به بالکننصب پنجره    .1

ها و... از اعیاني واحدهاي مجاز مربوطه به عنوان مهد کودک، کتابخانه، ها، شرکتاستفاده ادارات، سازمان .1

 واحد آموزش، غذا خوري، باشگاه ورزشي و.... فقط براي کارکنان خود 

 تبدیل قسمتي از اعیاني به پارکینگ و ایجاد پارکینگ در اعیاني   .12

از زیر پله یاتراس بارعایت ارتفاع مندرج درنقشه درطبقه همکف ویا اطاقك باالي پله به عنوان انباري  استفاده .11

 بارضایت کلیه مالکین ساختمان

هاي عمراني و ساختماني تا مدت اعتبار مهلت موافقت نامه اولیه و یا مدت هاي موقت پروژاحداث ساختمان  .12

ده و مالك یا پیمانکار مکلف است بعد از انقضاء مهلت مذکور نسبت به اعتبار پروانه ساختماني قابل  قبول بو

بر چیدن تاسیسات فوق الذکر اقدام نماید. بدیهي است شهرداري ازپیمانکاردررابطه بابرچیدن ساختمان هاي 

 نمود. تعهدثبتي اخذخواهد بحث این بند، مورد

 بدون پوشش سقف خود نه و حیاطاحداث حوض یا استخر یا مخزن آب و مواد سوختي در داخل خا  .13

 اخذ مجوز از شهردارياجراي عقب کشي در امالک مطابق طرح توسعه شهري با  .14

 تعبیه و جابجایي پنجره موجود با اخذ مجوز از شهرداري  .15

تعمیر اساسي ساختمان هاي با ارزش تاریخي و فرهنگي با تایید سازمان میراث فرهنگي،بدیهي است که  .16

مند ستون گذاري در داخل اعیاني موجودبوده بایستي به شکلي باشد که شکل ظاهري تعمیر اساسي که نیاز

 و دیوارهاي جانبي ساختمان تغییر نیابد.

عوارض پذیره 2/1تعویض سقف مسکوني هادرصورت احتمال ریزش به صورت رایگان،درمورد تجاري هابا اخذ  .17

 کشي نداشته باشد.بدون افزایش ارتفاع وزیربنا )مساحت( در صورتي که ملك عقب 
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چنانچه علیرغم مفاد پروانه ساختماني و یا مفاد گواهي معامله ملکي، کاربري آن با نوع درخواست فعالیت  :1تبصره 

مالك در آن ساختمان تطبیق نماید موافقت با درخواست مالك در صورت ارایه گواهي استحکام بنا و ایمني و تأمین 

ید و فقدان مشکل بهداشتي و مزاحمت براي سایرین و دریافت عوارض استفاده پارکینگ مورد نیاز براي فعالیت جد

یا  5جدید بالمانع است. در صورت مغایرت کاربري ملك، بایستي کاربري آن مطابق ضوابط، توسط کمیسیون ماده 

 کمیته فني تغییر و بعدآ اقدام گردد.

یا کمیته فني تغییرات طرح هاي  5به کمیسیون ماده شهرداري باید قبل از ارجاع پرونده تغییر کاربري :2تبصره  

هادي در رابطه با مطالبات مربوطه مطابق تعرفه مصوب تضمین کافي از متقاضي دریافت نماید. بدیهي است عدم 

 اخذ تضمین دلیل بر عدم پرداخت هزینه یا عوارض تغییر کاربري نخواهد بود.

 عمومی مقررات 1-3
 

ک مورخ 44225/ت251413و تصویبنامـه  1317/12/1ک مورخ 41134/ت112455به موجب تصویبنامه  ( 1

 25قانون اساسي وقانون جامع حمایت ازایثارگران، کلیه جانبازان  131کمیسیون موضوع اصل  1311/12/17

تصویب  1درصد و باالتر، آزادگان و خانواده شهدا )همسر، فرزندان و والدین( و سایر مشمولین مقرر در ماده 

تجاري  ومسکوني بیست متر مربع  براي یك بار تا یکصدو زیربنا وپذیره مذکور از پرداخت عوارضامه وقانون ن

ربع باشند. مازاد بر یکصدوبیست مترمضوابط شهرسازي معاف ميتا بیست مترمربع درکاربري مربوطه وبارعایت 

و ابالغ گردد ، مالک عمل  مشمول پرداخت عوارض است. درصورتي که دراین خصوص قوانین جدید مصوب

 قوانین جدیدخواهد بود .

بیماران خاص سرپرست خانوار  به منظور حمایت از افراد تحت پوشش بهزیستي ومعلوالن عزیز و کمیته امداد،         

 تسهیالت این بند در مورد آنها نیز اعمال خواهد شد .

مالکیت آنها به تعداد واحدهاي احداثي باشد درصورت احداث ساختمان به صورت چند واحدي مسکوني که  ( 2

این ماده استفاده  2و  1به شرط ارائه سند مالکیت یا قرارداد واگذاري به نام متقاضیان از تسهیالت بندهاي 

 .خواهند کرد

  نخواهد بود. 122ماده  مشمول پرونده هاي مطروحه در کمیسیون 2و1تسهیالت بندهاي 

 و شهرسازيمقررات ازپروري معتادان با رعایت آسایشگاه معلوالن و سالمندان، بهائي چون عوارض ساختمان (3

، مذکورها یا استفاده غیر از موارد این نوع ساختمان تبدیلعوارض احداث ندارند. در صورت  در کاربري مربوطه

 در زمان تبدیل برابر مقررات شهرداري با آنها رفتار خواهد شد.
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باشد  یا حوزه هاي علمیه مترمربع( که در تملك مسجد 222سکوني )حداکثر تا براي احداث یك واحد م ( 4

 صدور پروانه ساختماني عوارض ندارد.

مساحت پارکینگ الزامي وموردنیاز مطابق ضوابط طرح تفصیلي و یا هادي در محاسبه عوارض زیربنا کسر  ( 5

پارکینگ به آن قسمت نیز عوارض تعلق  خواهد شد. و در صورت احداث پارکینگ اضافي و استفاده به عنوان

 نخواهد گرفت.

اي گرانترین بر در محاسبه عوارض صدور پروانه ساختماني چنانچه ملکي داراي چند بر باشد قیمت منطقه ( 6

باشد( بعد از تعریض محاسبه ملك مشرف به معبر )بر ملك اعم از بر دسترسي شامل در ورودي یا پنجره مي

  خواهد شد.

باشند بنا به الکین کلیه واحدهاي مسکوني که داراي پروانه ساختماني معتبر )از لحاظ مدت اعتبار( ميم ( 7 

هاي ساختماني بدون افزایش مساحت زیربنا و تعداد واحد و نوع ضرورت اگر خواستار تعویض و تغییر نقشه

 ود.استفاده باشند مشمول پرداخت مجدد عوارض صدور پروانه ساختماني نخواهند ب

 هاي ساختماني و تعیینهاي ساختماني مسکوني که مراحل صدورشان وفق مقررات )تهیه و تأیید نقشهپروانه ( 1

تکلیف نهایي کلیه عوارض مربوطه( تا قبل از اجراي این مصوبه طي شده باشد مشمول مقررات این تعرفه 

که  بدیهي است باشند.قانوني قبلي ميهاي مذکور بر مبناي ضوابط نبوده و شهرداري موظف به صدور پروانه

سال اجراي این مصوبه مجاز به استفاده از این تبصره  خردادها تا آخر هاي این نوع پروندهمالکین و ذینفع

باشند. که در صورت عدم اقدام تا تاریخ مذکور مطابق مقررات زمان مراجعه اقدام خواهد شد که این موضوع مي

 موقع اقدام متقاضي به وي ابالغ گردد. باید به نحو شایسته کتباً

دهنه مورد نظر براي هر مغازه یعني بر هر مغازه در این دستورالعمل، عبارت است از فاصله بین دو تیغه )عرض  ( 1

مغازه(، بنابراین چنانچه یك مغازه داراي چند درب باشد مالک محاسبه دهنه مجاز است و به اضافه طول آن 

ها از جهات مختلف باشند فقط بر ملك عوارض پذیره تعلق خواهد گرفت. چنانچه دهنهیعني به بزرگ ترین 

 اضافه بر دهنه مجاز از بزرگ ترین بر مغازه مالک عمل خواهد بود.

متر باشد مالک محاسبه عوارض،بزرگترین  12متر و معبر دیگر  14:  اگر دهنه مجاز واحد تجاري به معبري مثال

 اي خواهد بود. ( با مبناي گران ترین ارزش منطقهدهنه ملك )دهنه طوالني

 هاي مختلط مسکوني، تجاري عوارض زیربناي مساحت مسکوني و تجاري وفق مقررات و ضوابطدر ساختمان ( 12

 مربوطه دریافت خواهد شد. بدیهي است این موضوع درموردسایرساختمان هاي مختلط نیزعمل خواهدشد. 
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هاي اداري و تجاري مانند پاساژ، تیمچه، سراي در زمان احداث و صدور پروانه آن بر ( کلیه عوارض پذیره مجتمع11

 خواهد شد. محاسبه مشرف به گذر ملك اي گرانترین بر قیمت منطقه %122مبناي 

پذیره تعلق گرفته و فضاي باز مشاعي که در طول  %52عوارض فضاهاي راهرو پاساژها و مجتمع هاي تجاري  ( 12

نماید مشمول عوارض پذیره نخواهد ختمان امتداد داشته و تمام طبقات را از هر طبقه قابل رؤیت ميارتفاع سا

 بود.

 اي بر جبهه اصلي محاسبه خواهد شد.عوارض پذیره واحدهاي صنعتي کالً بر اساس قیمت منطقه (  13

هاي مقاومت بسیج به انضمام کتابخانه ها و پایگاهها و تکایا و حسینیهاحداث ساختمان براي مساجد، امام زاده ( 14

ها و صدور پروانه هاي مقاومت بسیج از نظر احداث )پس از تأیید شدن نقشهو یا موزه در محوطه آنها، پایگاه

هایي از اماکن مذکور رایگان ساختماني و پرداخت عوارض نوسازي و سطح شهر( عوارض ندارند. چنانچه قسمت

... در نظر گرفته شوند و پروانه ساختماني درخواست نمایند به شرح ضوابط تعرفه، به عنوان تجاري و خدماتي و

هاي هاي صندوقمشمول پرداخت عوارض مربوطه خواهد بود و همچنین نحوه پرداخت عوارض ساختمان

کاهش یعني با  %22ها با هاي بانكاعتباري عام المنفعه و غیر دولتي مشابه عوارض صدور پروانه ساختمان

 عوارض متعلقه اقدام خواهد شد. %12وصول 

در صورت افزایش زیربناي پروانه ساختماني عوارض اعیاني احداثي جدیدصرفا با اشل و ضریب و ارزش  (15

 شود. اي زمان صدور مجوز افزایش زیربنا، محاسبه و وصول ميمنطقه

تراکي هاي اشو پارکینگ و همچنین قسمت گونه احداث اعیاني درپیلوتبه منظور تشویق احداث پارکینگ، هر  ( 16

متر مربع براي هر واحد در پیلوت و داکت عوارض  15هاي مسکوني مانند روشنایي، انباري حداکثر تا ساختمان

احداث ندارد و چنانکه مساحت پارکینگ احداثي کمتر از مساحت مقرر در طرح توسعه شهري باشد ولي 

مورد نیاز طرح را داشته باشد به شرطي که در جابجایي و گنجایش  ظرفیت گنجایش تعداد خودرو به تعداد

 خودروها ایراد وارد نشود عوارضي تحت عنوان کسري یا کاهش پارکینگ دریافت نخواهد شد.

  در صورت احداث پارکینگ اضافي و مازاد بر ضوابط طرح توسعه شهري و استفاده به عنوان پارکینگ به آن

 اهد گرفت.قسمت نیز عوارض تعلق نخو

 هاي عمومي در کاربري مربوطه و با رعایت سایر ضوابط شهرسازي، به منظور تشویق سازندگان پارکینگ

 عوارض ندارد.

هاي عمومي دیگر با رعایت ضوابط شهرسازي در فضاي باز به تأمین پارکینگ کارخانه ها و ادارات و ساختمان ( 17

 صورت سایبان بالمانع است.
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عوارض زیربناي  %32معادل و گازهاي عرضه مواد نفتي اي سایبان و مخازن سوخت جایگاههبراي قسمت ( 11

ها دیگر مثل تعویض صنعتي محاسبه و وصول خواهد شد و عوارض قسمت دفتري با مبناي اداري و اعیاني

 شود.... با مبناي تجاري وصول ميروغن و فروشگاه و

هاي مرتبط، در صورت اعمال عوارض مشرفیت و پرداخت غرامت به در محاسبه عوارض صدور پروانه و گواهي ( 11

با ارزش منطقه اي معبرجدید مبناي محاسبه  اي عرض معبر بعد از عقب کشي امالک ومالك، ارزش منطقه

 عوارض خواهد بود.

 کمیسیوني به عوارض، مورد در شهرداري و مودي بین اختالف گونه هر شهرداري،رفع قانون 77 ماده موجب به ( 22

 بورمز کمیسیون تصمیم و میشود ارجاع شهر اسالمي شوراي و دادگستري ، کشور وزارت نمایندگان از مرکب

 باشدهرگونه اقدام مغایر، غیر قانوني مي بوده و قطعي

 دارها وسیله به االجرا الزم اسناد مقررات طبق شود، مي داده تشخیص کمیسیون تصمیمات طبق هائیکه بدهي

 وصول و اجرائیه صدور به مزبور کمیسیون تصمیم برطبق است مکلف ثبت اجراي  .میباشد وصول لقاب ثبت،

  .نماید مبادرت شهرداري طلب

  .ضمناً شهرداري باید نسبت به فعال نمودن کمیسیون مذکور و ارجاع موارد الزم اقدام الزم به عمل آورد 

 

ساختماني و فروش ضایعات آهن، الستیك و... که عالوه  زني و فروش مصالحواحدهاي آهن فروشي و بلوک ( 21

هاي نمایند قسمتهاي مسقف و احداثي، از فضاي باز به عنوان انبارکاال و باسکول استفاده ميبراي قسمت

عوارض استفاده به عنوان فضاي تجاري  %32مسقف مشمول عوارض پذیره تجاري بوده و فضاهاي باز معادل 

 %72پذیره تجاري خواهد بود و در صورت اخذ مجوز براي مسقف نمودن همان محل، مشمول دریافت عوارض 

 التفاوت زمان مراجعه محاسبه و وصول خواهد شد.مابه

در صورتي که  122عوارض صدور پروانه و عوارض ابقاي اعیاني ساختمان هاي ابقاء شده در کمیسیون ماده  (22

اري از آن را واریز و مابقي به زمان مراجعه به نسبت مقدار واریز توسط شهرداري محاسبه و مالك یا ذینفع مقد

 شده کسر و باقیمانده درصد مطالبات تناسب سازي وموقع مراجعه وصول وگواهي مفاصا حساب صادرخواهدشد.

ریال  52222222مبلغ  122عوارض ابقاء ساختمان ابقاء شده در کمیسیون ماده اگر عوارض صدور پروانه یا  مثال:

( از عوارض مذکور را پرداخت نماید و از پرداخت %22ریال ) 12222222مبلغ  1313اشد و مالك در سال ب

پرداخت بقیه بدهي عوارض مراجعه  براي 1311بقیه بدهي عوارض اعالمي شهرداري خودداري نماید و در سال 

محاسبه زمان  %12ي،از عوارض اعالم %22نماید کل عوارض به سال مراجعه محاسبه و به دلیل پرداخت 

 مراجعه اخذ خواهد شد.

  نخواهد بود.  122بدیهي است این بند شامل جرایم آراء کمیسیون ماده 
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عوارض زیربنا و پذیره پروانه هاي ساختماني را براي  %12 هاي داراي سازمان بهسازي ونوسازيشهرداري شهر ( 23

 بهسازي و نوسازي بافت فرسوده شهر هزینه خواهد نمود 

از مبلغ قابل وصول با رعایت ضریب تعدیل مربوطه  ،بهاي خدمات توسعه فضاي سبزپرورش و سهم آموزش و  ( 24

 .محاسبه و دریافت خواهد شد

 باشد.وصول هرگونه عوارض این تعرفه توسط شهرداري در داخل محدوده و حریم مصوب شهر مجاز مي (  25

هزینه خدمات با پیشنهاد شهرداري و تصویب شوراي شهر با رعایت عوارض و ي از بابت هبه درآمدهاي شهردار ( 26

آن ( و ثبت در دفاتر مالي  37ها ) به خصوص ماده سقف بودجه مصوب شهرداري و آیین نامه مالي شهرداري

 شود. مطابق بخشنامه بودجه سال مربوطه اعمالو صرفه و صالح شهر و شهرداري 

  یم نمي باشد.جرا شاملبدیهي است تسیهالت این بند 
 

، ، قبوض آبمدارک : پروانه کسب ارائه یکي از اثبات تجاری بودن ملك قبل از اولین طرح توسعه شهرمدارک  ( 27

برق، گاز، برگ پرداخت مالیات سالیانه یا پروانه تجاري مبني بر تجاري بودن آن از مراجع ذیصالح که در این 

هیچ نوع عوارض نبوده و چنانچه اعیاني احداثي بعد از صورت وضعیت موجود تلقي شده و مشمول پرداخت 

اولین طرح توسعه شهر باشد وجود هریك از این مدارک صرفاً سال وقوع تخلف را براي محاسبه جریمه 

مشخص خواهد نمود و درخصوص افرادي که نسبت به پرداخت عوارض سالیانه کسب در سال هاي قبل اقدام 

قانون نظام صنفي کشور، برگ پرداخت عوارض موجب احراز حقوق  27ماده  3اند به استناد تبصره نموده

 صنفي نخواهد بود.

ارزش افزوده و قانون برنامه پنج ساله ششم وقوانین هاي شهرداري به استناد قانون مالیات بر کلیه معافیت ( 21

 ملغي شده لذا اعطاي هرگونه معافیت فاقد وجاهت قانوني مي باشد. کشوري

 ظور از طرح توسعه شهري، طرح جامع یا هادي، تفصیلي مي باشد.من ( 21

هاي غیر دولتي و ...در خصوص مناسب سازي محیط شهري و هاي اجرایي دولتي و سازماندستگاه کلیه ( 32

ها و اماکن مورد استفاده عمومي براي افراد داراي معلولیت، مکلفند مشابه آیین نامه اجرایي بند )ج( ساختمان

قانون برنامه پنج ساله سوم توسعه و قانون جامع حمایت از معلولین و آیین نامه اجرایي آن اقدام  113 ماده

ده هایي که مالکین و یا سازننمایند. بنابراین شهرداري مکلف به رعایت آن بوده و صدور پایانکار به ساختمان

موده و مناسب سازي را انجام نداده باشند هاي ساختماني اقدام ننآنها نسبت به انجام تعهدات خود طبق نقشه

 ممنوع است.
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هر یك از مسوولین دولتي و مستخدمین و ماموریني که مامور تشخیص یا قانون مجازات اسالمي  622مطابق    31)

خالف قانوني یا زیاده بر مقررات قانوني اقدام و تعیین یا محاسبه یا وصول وجه یا مالي به نفع دولت است بر

مذکور در مالي اخذ یا امر به اخذ آن نماید به حبس از دو ماه تا یك سال محکوم خواهد شد. مجازات وجه یا

این ماده در مورد مسوولین و مامورین شهرداري نیز مجري است و در هر حال آنچه بر خالف قانون و مقررات 

 .گرددمسترد مياخذ نموده است به ذیحق 

ي که عمداً یا اشتباهاً چیزي را که مستحق نبوده است دریافت کند ملزم است آن کس ،قانون مدني  321(   ماده 32

 را به مالك تسلیم کند

 پروانه ساختمانی  صدور : 2ماده 

 

 شرایط پرداخت 2-1

پیش آمدگي ( محاسبه و وصول خواهد   زیربنا ، پذیره ، (درصد عوارض پروانه و ابقا 76، در صورت پرداخت نقدي 

 شد. 

 وارض ، جرایم  و هزینه هاي خدمات شهري شامل کاهش نخواهد بود .بقیه ع

: تقسیط مطالبات مطابق دستور العمل زیر و بنا به درخواست مؤدي و تشخیص و دستور کتبي شهردار با  1تبصره 

رتقاي قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ا 51قانون تنظیم بخشي از مقررات مالي دولت و ماده  73 رعایت ماده

صورت خواهد گرفت .نظام مالي کشور  

: در هر صورت مؤدي به هر عنوان جهت پایانکار ، انجام معامله و یا هر گونه مفاصا حساب قطعه مورد نظر  2تبصره 

 مراجعه کند بایستي باقیمانده مبالغ ) بدهي( تقسیط شده را به صورت یکجا تأدیه نماید.

نوان قابل تقسیط نمي باشد.: عوارض پایانکار به هیچ ع 3تبصره   

: در صورت پرداخت یکجاي مانده مطالبات تقسیط شده  قبل از موعد سر رسید چك هاي تحویلي ، به  4تبصره 

مقدار ماه هاي قبل از موعد سررسید و براي مانده مطالبات بعد از تناسب سازي شامل تسهیالت تشویقي پرداخت 

 نقدي زمان تقسیط مي گردد.

ضمانت نامه بانکي اخذ خواهد  تضمین و یا راي مطالبات تقسیط شده ي باالي یك میلیارد ریال چكب:  5تبصره 

  شد

: در صورت پرداخت اقساطي،کارمزد به شرح زیر محاسبه و اخذ خواهد شد:6تبصره   

قسیط شدهمبلغ ت × درصد مربوطه × +تعداد اقساط(1)  



 دستورالعمل تعرهف عوارض محلی شهرداری اهی استان آرذبایجان شرقی
 

کارگروه منابع درآمدی شهرداری های استان آذربایجان شرقی                          12                                                                                  

 

        2422                                                                                    

مي باشد اقساط تا یك سال بدون کارمزد  

مي باشد %1 اقساط تا دو سال با کارمزد  

مي باشد  %21اقساط تا سه سال با کارمزد   

مطالبات و عوارض شهرداري تامبلغ ده میلیون ریال نقد و بدون تقسیط مي باشد. -1  

 نقد و مابقي تا اقساط شش ماه . 1/3ن ریال تا پنجاه میلیون ریال بصورتازمبلغ ده میلیو -2

 ومابقي تا  اقساط دوازده ماه . نقد 1/4ازمبلغ پنجاه میلیون ریال تا یکصد و پنجاه میلیون ریال بصورت -3

 ماه .نقد ومابقي تا اقساط هیجده  1/5ازمبلغ یکصد و پنجاه میلیون ریال تا سیصد میلیون ریال بصورت -4

 نقد ومابقي تا  اقساط بیست و چهار ماه . 1/6ازمبلغ سیصد میلیون ریال تا پانصد میلیون ریال بصورت -5

 نقد ومابقي تا اقساط سي ماه . 1/7ازمبلغ پانصد میلیون ریال تا یك  میلیارد ریال بصورت -6

 و شش ماه .نقد ومابقي تا اقساط سي  1/12ازمبلغ یك  میلیارد ریال به باال بصورت -7

   اخذ)تعهدکتبي و تنظیم مصالحه نامه( جهت وصول به موقع اقساط الزامي است. ضمناً در صورت عدم وصول به

موقع مطالبات تقسیط شده، باقیمانده آنها در صورت افزایش عوارض مربوطه  به نسبت به روز محاسبه و پس از 

مول قانون چك و از طریق مراجع قضایي نسبت به اخذ تناسب سازي وصول خواهد شد. و در صورت عدم افزایش مش

 اصل مبلغ چك  به همراه هزینه هاي دادرسي و مبلغ تاخیر تادیه خواهد بود.

 

 درخواست تقسیط مودیفرم نمونه 

 به نام خدا

 شهردار محترم ...

...مبلغ ................ریال به شهرداري بدهکاربوده که به دلیل احتراما اینجانب .................. مالك پرونده شماره ........ازبابت ..............

. خواهشمند است دستور تقاضاي تقسیط مبلغ فوق را دارم قادر به پرداخت آن بطور یکجا نمي باشم و مالي عدم توانایي

و  قسیط شدهدر صورت عدم وصول به موقع مطالبات تفرمایید اقدام الزم را معمول نمایند .ضمنا متعهد مي شوم 

محاسبه و پس از تناسب سازی وصول  ،، باقیمانده مطالبات به نسبت روزافزایش مبنای عوارض و بهای خدمات

 د.وش
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 عوارض صدور پروانه ساختمان   2-2

              مسکونی:  2-2-1

 عوارض زیر بنای مسکونی به ازاء هر مترمربع 1جدول شماره 

 

 ، عوارض زیر بنای مسکونی  1جدول شماره  اتتوضیح

:عوارض بالکن روباز به حیاط 1تبصره  
1

2
 خواهدشد محاسبهجدول فوق  

مل زیربناهاي افزون بر سطح اشغال و هر نوع تراکم مجاز طرح توسعه ضوابط شامازاد بر: منظور از زیربناي  2تبصره 

 یا کمیته فني تغییرات طرح هادي اقدام خواهد شد. 5بوده که در صورت تصویب کمیسیون ماده  شهري

اصالحي سهم  121داراي سند مالکیت باشند طبق ماده که مترمربع  522: براي اراضي با مساحت بیش از 3تبصره

 صول خواهد شد. شهرداري و

 جدول فوق محاسبه خواهد شد. 2عوارض زیر بناي خانه باغ ها با ضریب :  4بصره ت

 طبقات سازه اي ردیف

زیر بنا 

ق مطاب

 ضوابط

زیر بناي مازاد 

 برضوابط

زیربناي مطابق 

ضوابط و فاقد مجوز 

 تفکیك عرصه

زیر بناي مازاد بر 

ضوابط و فاقد مجوز 

 تفکیك عرصه

 بالکن به شارع

 روباز
سه طرف 

 بسته

 روپوشیده

8 
زیر زمین اول و دوم و 

 پایین تر

P+81111 

2p 

6p 

9p 

81p 21p 

 4p 6p همکف، اول 2

 1p 81p ، سوم و چهارم دوم 9

 6p 6p پنجم و ششم 4

 6p 6p هفتم وهشتم 5

 6p 6p نهم و باالتر 6
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 غیر مسکونی :  2-2-2

 خدماتیعوارض پذیره یك متر مربع از یك یا چند واحد تجاری،  ، 2جدول شماره 

 

 طبقات

 

 به شارع ن بالک تجاری وخدماتی 

زیر بنای مطابق 

 ضوابط

زیر بنای مازاد 

 برضوابط

زیر بنای مطابق 

ضوابط فاقدمجوز 

 تفکیك عرصه

زیر بنای مازاد بر 

ضوابط فاقدمجوز 

 تفکیك عرصه

 روپوشیده روباز

 4p 5p 6p 7p همکف

11p 21p 3 زیر زمینp 3p 4p 5p 

 2/5p 3p 4p 5p اول به باال 

 ، عوارض پذیره یك یا چند واحد تجاری، خدماتی 2توضیحات جدول شماره 

: عوارض انباري تجاري ، خدماتي و صنعتي طبقه همکف و طبقات زیرزمین و باالي همکف با دسترسي از داخل  1ره تبص

 عوارض طبقه مربوطه محاسبه و وصول خواهد شد. %12ساختمان 

عوارض تجاري، خدماتي وصنعتي  %122: عوارض انباري تجاري، خدماتي وصنعتي طبقات با دسترسي مستقل ،  2تبصره 

قه مربوطه محاسبه و اخذ خواهد شد. درصورت تبدیل این نوع انباري ها به استفاده تجاري و خدماتي و... ازطریق کمیسیون طب

 رسیدگي خواهدشد.122ماده 

: حداکثر مساحت بالکن ) نیم طبقه ( داخل واحد تجاري و خدماتي و باالي پارکینگ ملحق به تجاري و خدماتي   3تبصره 

طبقه مربوطه ) طبقه اي که بالکن در آن طبقه  %62یاني مطابق ضوابط طرح توسعه شهري، عوارض مساحت اع %52تا 

 احداث یا ایجاد مي شود ( محاسبه خواهد شد.

: در صورت الحاق انباري مجاز تجاري و خدماتي به تجاري و خدماتي مجاز، عوارض پذیره مساحت قسمت الحاقي  4تبصره 

 محاسبه و وصول خواهد شد . %62با ضریب ( 1ب/ طبق جدول

اعیاني مربوطه ، این احداثي به عنوان یك واحد مستقل ) یك  %52: در صورت احداث نیم طبقه یا بالکن بیش از  5تبصره 

 طبقه مستقل ( منظور خواهد شد. 

ت به زیرزمین براي هر طبقه زیرزمین نسب %12: عوارض پذیره تجاري و خدماتي زیرزمین دوم و سوم به ترتیب  6تبصره 

 اول  تعدیل خواهد شد.
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اصالحي سهم شهرداري  121مترمربع که داراي سند مالکیت باشند طبق ماده  522: براي اراضي با مساحت بیش از  7تبصره 

 وصول خواهد شد. 

 

 کارگاهی و سایر کاربری ها  ،صنعتی عوارض پذیره یك متر مربع از یك یا چند واحد  3جدول شماره 

 

 طبقات

 

 به شارع  بالکن سایر کاربری ها  نعتی وکارگاهیص

زیر بنای 

مطابق 

 ضوابط

زیر بنای 

مازاد 

 برضوابط

زیر بنای 

مطابق 

ضوابط 

فاقدمجوز 

تفکیك 

 عرصه

زیر بنای 

مازاد بر 

ضوابط 

فاقدمجوز 

تفکیك 

 عرصه

زیر بنای 

مطابق 

 ضوابط

زیر بنای 

مازاد 

 برضوابط

 روپوشیده روباز

 P P2 6p 6p P2 P4 P2 P4 کلیه طبقات

  کارگاهی و سایر کاربری ها ،عوارض پذیره یك یا چند واحد صنعتی  3توضیحات جدول شماره  

:عوارض بالکن روباز به حیاط 1تبصره 
1

2
 جدول فوق محاسبه خواهدشد  

 زشکي، ورزشيآموزش عالي، بهداشتي و درماني و حرف پ ،آموزشي،اداريهاي شامل ساختمان سایر کاربری ها:  2تبصره 

سازمان بهزیستي، هالل احمر  ،کمیته امداد امام هاي مسئول،مورد تأیید دستگاه مراکز فرهنگي و هنري و تفریحي،

 در کاربري مربوطه توسط اشخاص حقیقي و حقوقي مي باشد. و توانبخشي و ... 

داري به محل هاي تعیین شده قانون شهر 55ماده  22در صورت انتقال مشاغل مزاحم شهري موضوع بند :  3تبصره 

مشمول مطابق  ارزش افزوده استفاده از خدمات شهرداريهزینه کلیه عوارض پروانه ساختماني و  %52شهرداري، 

 ضوابط و تعرفه وصول خواهد شد. 

ول احداث شود مشم) باران گیر( پیش آمدگي سقف آخرین طبقه ساختمان که به منظور استفاده سایبان  : 4 تبصره 

 عوارض نخواهد بود. این
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ضوابط شامل زیربناهاي افزون بر سطح اشغال و هر نوع تراکم و ارتفاع و عرض  مازاد برمنظور از پذیره  :5 تبصره

یا کمیته فني تغییرات طرح هادي اقدام  5دهنه مجاز طرح توسعه شهري بوده که در صورت تصویب کمیسیون ماده 

 خواهد شد.

از بابت ورود به محدوده شهر طبق ضوابط شهرسازي بالمانع شناخته شوند ، عوارض امالک واراضي که :  6تبصره 

 درصد کاهش محاسبه خواهد شد. 12زیر بنا و پذیره این گونه امالک واراضي با 

داراي مجوز از سازمان میراث تاالر هاي پذیرایي و رستوران ها و غذا خوري ها ، فست فود ها و... کلیه : 7تبصره 

بر اساس جدول مربوطه وصول خواهد  آنتجاري محسوب و عوارض  ،گردشگري و یا سایر مراجع مربوطه  فرهنگي و

  شد.

اصالحي سهم  121مترمربع که داراي سند مالکیت باشند طبق ماده  522: براي اراضي با مساحت بیش از 1تبصره 

 شهرداري وصول خواهد شد. 

 نحوه صدور پروانه ساختمان و تمدید 2-3 

 صدور پروانه ساختمان  2-3-1

قانون شهرداري و  55ماده  24و بند  122صدور پروانه ساختماني و تعیین نوع استفاده از آنها به استناد ماده      

 قانون نوسازي به شرح زیر خواهد بود:  21ماده  2تبصره 

که براي پایان یافتن ساختمان شود باید حداکثر مدتي هاي ساختماني که از طرف شهرداري صادر ميدر پروانه  -1

 ضروریست و نوع استفاده از آن درج گردد. 

اقدام به دریافت پروانه ساختماني با ثبت درخواست مالك در شهرداري شروع خواهد شد و شهرداري در صورت   -2

 .به متقاضي اعالم خواهد نمود“ مطابقت ضوابط، مجوز تهیه نقشه را کتبا

نماید و اقدام وقت در اسرع  مجوز تهیه نقشه نسبت به تهیه و ارائه آن به شهرداريمالك موظف است طبق   - 3

 صدور پروانه ساختماني محاسبه خواهد شد.زمان  معامالتي با ارزش ساختمانيپروانه عوارض 

 مالك مکلف است در زمان تعیین شده ساختمان خود را به اتمام برساند.   -4
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ماني هاي ساختبعد از تأیید نقشه توانداي شروع عملیات ساختماني مهلت دارد. ضمناً مالك ميسال بر مالك یك  - 5

با دریافت مجوز نسبت به تجهیزکارگاه و آماده سازي زمین اقدام نماید. این مجوز دلیلي براي براي شروع 

 عملیات ساختماني نمي باشد. 

تفصیلي ساختماني نبوده و شهرداري با  هاينقشهارائه نیاز به  و امنیتي هاي نظامي، انتظاميساختمانبراي   - 6

ها ملزم به تعرفه اقدام خواهد نمود. ضمناً کلیه دستگاهعوارض احداث طبق مفاد این اعالم بر و کف و دریافت 

 باشند.اخذ پروانه احداث از شهرداري مي

احراز مالکیت توسط مراجع قضایي و تعهد محضري برابر به اسناد عادي و غیر ثبتي با اخذ تنفیذ قضایي یا   - 7

 مقررات شهرسازي نسبت به صدور پروانه اقدام خواهد شد. 

 ماه دیگر قابل تمدید مي باشد. 6ماه براي صدور پروانه اعتبار داشته و  6مجوز تهیه نقشه   -1

 تجدید پروانه    تمدید و   2-3-2

ن به منظور جلوگیري از متروکه ماندن آنها و ممانعت از ایجاد مشکالت مالك مکلف به اتمام به موقع ساختما  

چنانچه در مهلت مقرر، ترافیکي و اجتماعي و مبلمان شهري و... حداکثر تا انتهاي مهلت پروانه ساختماني بوده 

 با رعایت موارد زیر اقدام خواهد شد. احداث نشود پروانه ساختماني ساختمان

این ماده، تاریخ تمدید پروانه از ابتداي اتمام مهلت پروانه ساختماني و یا اتمام مهلت تمدید  1اجراي بند در   -1

 منظور خواهد شد. 

در صورت وقوع عوامل غیر مترقبه و خارج از اختیار مالك و یا صدور احکام قضایي که موجب رکود عملیات   -2

ه کسر مدت رکود عملیات ساختماني از مهلت پروانه ساختماني شده باشد با رعایت مفاد تعرفه عوارض، نسبت ب

 و یا تمدید آن نسبت به بقیه مدت تمدید خواهد شد.

شهرداری مکلف است به منظور رعایت ضوابط تمدیدها و پایانکارموضوع را به صورت کتبی موقع اخذ پروانه احداث  –3

 . شده را نگهداری نمایدبه مالک ابالغ و در سوابق پرونده ملکی یک نسخه از موارد امضاء 

منظور از شروع عملیات ساختماني مندرج در پروانه ساختماني اجراي فونداسیون بوده و مالك مکلف به اعالم   -4

 باشد.شروع به مهندس ناظر مي

اخذ پایانکار در مهلت قانوني پروانه و تمدید آن به شرطي که مراحل احداث توسط مهندس ناظر مربوطه تأیید  -5

رایگان و نماکاري در صدور پایانکار الزامي است لذا متوجه ساختن مالك به این موضوع در هنگام صدور  شود

 ست.ا به ایشان ضروري و اعالم کتبیپروانه ساختماني 

وض براي امالک غیرثبتي ضروري بوده و شهرداري قبل از مع وصلح ثبت قانون 45 ماده سنددراجراي اصالح -6

 د پایان کار صادر نماید. تواناصالح سند نمي
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نامه نگاری ، هاي مختلف مانند  شهرداري موظف است قبل از اتمام مدت زمان پروانه هاي ساختماني از روش-7

 و ...... موضوع را به مالکان اطالع رساني نماید . ارسال پیامک

 اقدام خواهد شد. ه شرح ذیلب قانون نوسازي 21ماده  2تمدید پروانه و تاخیر در پایانکار بر اساس تبصره  -1

تن براي پایان یاف که مدتي حداکثرشود باید  ه از طرف شهرداریها صادر ميکهاي ساختماني  در پروانه :  متن قانون

 باید نمایند ميها و معابر اصلي شهر اقدام به ساختمان  ه در میدانکساني کساختمان ضروري است قید گردد و

براي  کهدو سال بعد از مدتي  تا کهاختمان خود را به اتمام برسانند و در صورتي ها س ظرف مدت مقرر در پروانه

اتمام بنا در پروانه قید شده باز هم ناتمام بگذارند عوارض مقرر در این قانون به دو برابر افزایش یافته و از آن به بعد 

وارض به دو برابر مأخذ دو سال قبل افزایش ه بگذرد عکساختمان همچنان ناتمام باقي بماند براي هر دو سالي  نیز اگر

از طرف مقامات قضایي توقیف شده باشد مشمول این  کهگردد. ابنیه ناتمام  درصد در سال بالغ 4خواهد یافت تا به 

 .ماده نخواهد بود

 مدت اعتبار پروانه های ساختمانی و نحوه تمدید 4جدول شماره 

 زیربناي پروانه ردیف

 مدت

اعتبار 

 پروانه

 مدیدت
عدم شروع عملیات احداث ساختمان در 

 مدت مهلت پروانه وتمدید

 ماه 36 مترمربع 522تا  1

نوبت به  یك

 سال دو مدت

و  پروانه قبلی از درجه اعتبار ساقط

پروانه جدید مطابق ضوابط روز و تعرفه 

زمان مراجعه با کسر دریافتي قبلي صادر 

 مي شود.

پروانه ساختمانی این موضوع در متن 

تفهیم وی درج و به مالک یا قائم مقام 

 شود.

 

 ماه 41 مترمربع 1222تا  2

 ماه 54 مترمربع 2222تا  3

 ماه 62 مترمربع 5222تا  4

5 

مترمربع بعدي یك سال به مدت  5222هر 

سال  7پروانه اضافه مي شود.که در کل از 

 تجاوز ننماید

 تسهیالت تجدید بنا 2-4

ها با رعایت اصول فني و ایمني و بهداشتي به منظور نوسازي شهر با رعایت آخرین ازي ساختمانبه منظور مقاوم س

  شود.ضوابط شهرسازي، تسهیالتي به شرح زیر در محاسبه عوارض لحاظ مي

 عوارض تجدید بنا 2-4-1

جامع فعلي شهر  هاي قبل از طرح هادي و یاهاي مسکوني مجاز و یا احداثيبه اندازه مساحت اعیاني ساختمان -1

در کاربري مربوطه و حداکثر برابر ضوابط طرح توسعه شهري با اخذ )پروانه( مجوز از شهرداري عوارض  زیر بنا 
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ندارد. چنانچه طبق ضوابط طرح توسعه شهري امکان صدور مجوز به اندازه مساحت قبلي مقدور نباشد مطابق 

 ضوابط طرح مذکور اقدام خواهد شد.

هاي مجاز اداري و صنعتي و... و با رعایت کاربري مربوطه و سایر ضوابط زمان ساختماندر صورت نوسازي  -2

هاي تجاري و خدماتي حداکثر تا ارتفاع و دهنه مجاز و تراکم و مراجعه و به اندازه مساحت قبلي و در ساختمان

متعلقه، پروانه عوارض  %25سطح مجاز اشغال زمین مندرج در طرح توسعه شهري زمان مراجعه با پرداخت 

 ساخت صادر خواهد شد. 

هاي مجاز فرهنگي، ورزشي، آموزشي و بهداشتي و توانبخشي و اداري و نظامي با در صورت نوسازي ساختمان -3

عوارض متعلقه، پروانه ساخت صادر خواهد  %12رعایت ضوابط زمان مراجعه و به اندازه مساحت قبلي با پرداخت 

 شد. 

 %52( ناشي از صدور پروانه ساختماني  مطابق ضوابط شهرسازي معادل 3( و )2) ( و1اضافه بناي بندهاي ) -4

شود. شایان ذکر است که رعایت مقررات قوانین خاص مثل قانون ساماندهي عوارض پروانه ساختماني وصول مي

 مسکن در صورت شمول الزامي است. این بند مشمول ساختمان هاي تجاري و خدماتي نخواهد بود. 

یع قطعات مسکوني به منظور استفاده مسکوني، موقع صدور پروانه با رعایت ضوابط شهرسازي، معادل در تجم -5

 تسهیالت این ماده ) عوارض زیر بنا ( دریافت خواهد شد.  % 25

هاي تخریب شده ناشي از حوادث غیر مترقبه از جمله زلزله، بمباران، رانش زمین، حریق تجدید بناي ساختمان -6

 گیرد. د مراجع ذي صالح به اندازه اعیاني تخریب شده عوارض احداث تعلق نميو... با تأیی

قانون شهرداري در هنگام صدور پروانه ساختماني مالك مکلف به اجراي عقب 122ماده  6در اجراي تبصره  -7

کشي و اصالح معابر مطابق ضوابط طرح هاي توسعه شهري بوده و شهرداري مکلف به پرداخت غرامت نمي 

برابر مساحت، مقدار واقع در  4. جهت تشویق شهروندان به نوسازي امالک  با اخذ پروانه ساختماني ، از  باشد

 .اخذ نخواهد شدعقب کشي عوارض پروانه 

اقدامات الزم توسط  ،: در زمان نوسازي ملك در رابطه با مقدار واقع در مسیر و انتقال آن بنام شهرداري تبصره

 فت .شهرداري انجام خواهد گر

 نحوه صدور پروانه ساختمانی المثنی 2-5

در موقع مفقودي و سرقت و آتش  و نیروي انتظامي صدور پروانه ساختماني المثني فقط با تأیید مراجع ذي صالح

ور به شرح زیرمقد هزینه بهاي خدماتسوزي و سایر حوادث غیر مترقبه دیگر بعد از محرز شدن وقوع حادثه با دریافت 

 خواهد بود.

 ریال براي هر مترمربع  3222مترمربع معادل  522زیربناي تا ●
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 ریال براي هر مترمربع 2522مترمربع معادل  1222تا  521زیربناي از ●

 ریال براي هر مترمربع 2222مترمربع معادل  2222تا  1221زیربناي از ●

 ریال براي هر مترمربع 1522مترمربع معادل  3222تا  2221زیربناي از ●

 ریال براي هر مترمربع 522مترمربع معادل  3221ناي بیش از زیرب●

 نحوه استرداد عوارض و بهای خدمات  2-6

بعد از کسر هزینه خدمات شهرداري  مطابق تعرفه به وصولي و عوارض زیر باطل در شرایط ساختماني الف( پروانه 

 مؤدي مسترد خواهد شد:

ح هادي یا جامع جدید نسبت به شروع عملیات ساختماني در تغییرکاربري با تصویب طرمالك تا زمان  -1

 مدت اعتبار پروانه و تمدید هاي قانوني آن داراي پروانه اقدام ننموده باشد.

 پروانه ساختماني از طرف مراجع قضایي ابطال شده باشد.   -2

هزینه تا مدت اعتبار پروانه و  چنانچه مؤدي قبل از صدور پروانه و یا بعد از صدور پروانه ساختماني بدون کسر  -3

 تمدید تا یك سال از احداث آن منصرف و ابطال پروانه و استرداد عوارض را درخواست نماید.

عوارض دریافتي  هزینه خدمات شهرداريسر کصورت انصراف مالك از انجام حفاري دریافتي شهرداري با  در -4

 .شودمسترد مي

 داري به صورت واریز نقدي ردیف هاي این ماده خواهد بود.این استرداد مشمول کل مطالبات شهر* 
 درصد استرداد عوارض و بهای خدمات  5جدول شماره 

 میلیاد ریال 1تا  مبلغ
 میلیارد 1مازاد بر

 میلیاد ریال 2تا 

 میلیارد 2مازاد بر

 میلیارد ریال 3تا 
 میلیارد و ارقام بعدي 3مازاد بر

 %8 %2 %9 %4 بهاي خدمات

 

مطابق تعرفه به بدون کسر هزینه خدمات شهرداري وصولي و عوارض زیر باطل در شرایط ساختماني نه پرواب( 

 مؤدي مسترد خواهد شد

توقف احداث بنا در اثر حوادث غیر مترقبه و قهري )ناشي از زلزله، طوفان، آتش سوزي و....( که   -1

 ربطد موضوع توسط مراجع ذي موجب انصراف مالك از ادامه احداث ساختمان شود با تأیی

 اشتباه واریزي اشخاص به حساب شهرداري  -2

 انصراف قبل از تغییرکاربري و در صورت تقلیل مساحت مندرج در قرارداد  -3
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 ابقاء 2-7

 .شد محاسبه خواهد صدور پروانه عوارض ابقاءمانندعوارض  122درصورت ابقاي اعیاني ها در کمیسیون ماده 

 

 قانون شهرداري 122ماده  11تبصره موضوع1311ن هاي احداثي سال معامالتي ساختما ارزش

  Ρ ارزش معامالتي اعیاني ها = 6+ ارزش معامالتي ساختمان طبق جدول شماره 

 

  در جلوگیري از تخلفات ساختماني و حذف تدریجي عوارض، در صورت  122با توجه به تأثیر جرایم کمیسیون ماده

 ن ارزش معامالتي این جدول را افزایش داد.ضرورت و توجیه منطقي، مي توا

 قانون شهرداري از طریق کارشناس رسمي با ارجاع کمیسیون تعیین خواهد  122ماده  4موضوع تبصره ارزش سرقفلي

 شد.

 
 قانون شهرداری 111ماده  11تبصره  2-7-1

در مورد اخذ جرایم  قابل  مي شهراسال شورايآیین نامه ارزش معامالتي ساختمان پس از تهیه توسط شهرداري و تصویب 

 این ارزش معامالتي سالي یك بار قابل تجدید نظر خواهد بود. و اجراست

 نحوه تعیین قدمت ساختمان ها: 

 هاي ممیزي امالک بر اساس سوابق موجود در پرونده نوسازي مربوط به برگه – 1

 بر اساس سوابق موجود در پرونده پیشه و کسب  – 2

 زمان صدور پروانه ساخت و گزارش پیشرفت فیزیکي ارائه شده از طرف نظام مهندسي بر اساس  – 3

 بر اساس نوع ساخت و نوع مصالح مصرفي   -4

 بر اساس اسناد و مدارک ارائه شده از طرف مالك مانند قبوض آب و برق و... و سند مالکیت و...  – 5

 ختماني بر اساس اخطاریه صادره از طرف مأمورین تخلفات سا – 6

 هاي تخلفات قبلي بر اساس سوابق موجود در پرونده – 7

 هاي صادره براي نقل و انتقال و بانك و ادارات و... بر اساس سوابق استعالم – 1

 بر اساس نقشه وضع موجود طرح تفصیلي – 1
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ارزش معامالتی ساختمان 6ل شماره جدو  

به ریالمبلغ  الف( انواع ساختمان )اسکلت( ردیف  

طبقه هر متر مربع 5ساختمان اسکلت بتوني با هرنوع سقف تا  1  422222 

طبقه  به باال هر متر مربع 5ساختمان اسکلت بتوني با هر نوع سقف  از  2  452222 

طبقه هر متر مربع 5ساختمان اسکلت فلزي با هر نوع سقف تا 3  322222 

قه به باال هر متر مربعطب 5ساختمان اسکلت فلزي با هر نوع سقف از  4  332222 

ساختمان مختلط بنایي با ستون هاي فلزي یا بتوني) که معموال در وسط ساختمان اجرا   5

 مي شود(
252222 

 122222 اسکلت آجري 6

 12222 اسکلت مخلوط خشت و گل و سنگ وچوب 7

 72222 ساختمان هاي تمام چوب معمولي 1

1 
ساخته یا ساخته شده ازچوب هاي صنعتي و اشباع ساختمان هاي تمام صنعتي )پیش 

 شده( 
222222 

 ب ( ساختمان انبارهاي با دهانه بیش از چهارمتر

 122222 اسکلت آجري یا بلوک سیماني یا سنگي با هر نوع سقف هرمترمربع 12

 222222 اسکلت فلزي و یا سوله هاي پیش ساخته با هرنوع سقف هرمترمربع 11

توقف گاه هاها یا ج ( سالن  

 122222 با مصالح بنایي سنگ و آجر و بلوک سیماني با هر نوع سقف 12

 322222 اسکلت فلزي با ستون هاي بتون آرمه 13

 72222 گلخانه با هرنوع مصالح و هر نوع سقف 14

 د( آشیانه و سایبان ها

 72222 باپایه هاي چوبي و مصالح بنایي با هرنوع سقف 15
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 ی: عوارض حصارکش3ماده

 صورت تقاضاي عوارض احداث دیوار صرفاً مطابق ضوابط شهرسازي و سایر مقررات مربوطه و مقتضیات محل فقط در

هاي عمومي و باغ و اراضي زراعي که مالك صرفاً درخواست حصارکشي و یا همراه با احداث دیوار و فقط در کاربري

 آن احداث واحد کوچکي مثل خانه باغ را داشته باشند نیز این عوارض دریافت خواهد شد.

سانتي متر با  12ر مشرف به معبر و تا ارتفاع هاي عمومي و باغ و اراضي زراعي فقط براي باحداث دیوار در کاربري

مصالح بنایي و بقیه به صورت نرده یا فنس با اخذ تعهد ثبتي مبني بر حفظ وضعیت باغ و مزروعي زمین و و استعالم 

ها و یا واحد مربوطه در شهرداري و جهاد کشاورزي )خارج از محدوده شهرها( وراه و از مراجعي چون سازمان پارک

 .و... و با رعایت ضوابط طرح توسعه شهري مقدور خواهد بود شهرسازي

صدور مجوز حصارکشي بنام مالك صرفاً به منزله محصور نمودن آن تلقي، هیچگونه مجوزي در جهت : 1تبصره

 بایست در مجوز صادره از سوي شهرداري صراحتاً قید شود.احداث بنا محسوب نشده و مراتب مي

که داوطلبانه و رایگان  نسبت به عقب کشي دیوار خود مطابق طرح توسعه شهري اقدام مالکین امالکي :  2تبصره 

 نمایند مشمول این عوارض نبوده و شهرداري مبلغي دریافت نخواهد کرد.

 نمایند این عوارض شامل نمي شود.براي امالکي که پروانه ساخت ) به غیر از خانه باغ (  اخذ مي: 3تبصره 

اقدام  112قانون شهرداري، مشمول عوارض این بند نبوده و مطابق ماده  112ي از اجراي مواد امالک ناش : 4تبصره

 خواهد شد .
 فنس کشي عوارض احداث دیوار ندارد.: 5تبصره 

فلزي یاستون هاي بتون آرمهباپایه هاي  16  12222 

 ه ( تاسیسات

ژ سانترالدستگا ه هاي حرارت مرکزي و شوفا 17  252222 

خنك کننده ( –تهویه مطبوع )گرمایش  11  352222 

 532222 آسانسور و سایر 11

 و( سایر احداثي ها

 122222 احداث هردیوار )هرمترطول ( 22

احداث پارکینگ مسکوني و یا غیر قابل استفاده بودن آن  ارزش معامالتي هرمترمربع عدم 21  322222 

 352222 ارزش معامالتي هرمترمربع عدم احداث پارکینگ غیر مسکوني یا غیر قابل استفاده بودن 22
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سانتي متر با مصالح ساختماني، مغایر مقررات موجود تلقي و غیر قانوني خواهد  12احداث دیوار بیش از  : 6تبصره 

 بود.
عوارض هرمتر احداث دیوار 7 جدول شماره  

 

 (ریال 21111)حداقل هرمتر طول P 2 عوارض هر متر طول احداث دیوار

 

 : عوارض ارزش افزوده ناشی از تبدیل یك یا چند واحد به واحدهای بیشتر 4ماده 

 و ازيشهرس جمله از مربوطه ضوابط رعایت با بیشتر واحدهاي به واحد چند یا یك تبدیل مجوز اخذ صورت در -1

 . شد خواهد اخذ عوارض التفاوت مابه مراجعه زمان به،  شهري توسعه هاي طرح در مندرج مقررات سایر

،  122 ماده کمیسیون ابقاء طریق از شده مجاز یا شده اخذ پروانه به نسبت هاساختمان مالکین که مواردي در -2

 ابقاء 122 ماده کمیسیون طریق از و نمایند اقدام مجاز واحدهاي یا واحد تبدیل اثر در بیشتر واحدهاي افزایش به

 مسکوني مربع متر هر براي p12 معادل اقدام این از ناشي افزوده ارزش عوارض،  قانوني عوارض اخذ بر عالوه شوند

 ازمیانگین مراجعه زمان پذیره عوارض فرمول برابر 1 ضریب با شده جدا خدماتي و تجاري براي و شده جدا

 .   شد خواهد وصول و محاسبه تبدیل عوارض عنوان به ليتبدی واحدهاي

 ماده این عوارض % 62 نمایند رعایت را باز فضاي و پارکینگ ضوابط که مجوز فاقد ایجادي واحدهاي براي -3

 .شود مي وصول

 ماده این عوارض مساوي واحد یا واحد ازکوچکترین، واحد چند یا دو به واحد یك تفکیك درصورت :1 تبصره

 . شد خواهد ریافتد

 دریافت هرعنوان تحت عوارضي.... و مسکوني و خدماتي – تجاري واحد چند یا دو تجمیع صورت در: 2 تبصره

 شد نخواهد

 به محدوده شهر ورودسهم ارزش افزوده  : 5ه دما

 اراضی وارد شده به محدوده شهر    1 -5

 شوند عالوه بر تأمین وبه محدوده شهر وارد مي ، انونيطي مراحل ق با مالكتقاضاي  که بنا به راضياز بابت کلیه ا

ماده  4واگذاري سرانه فضاي عمومي و خدماتي و تأمین اراضي مورد نیاز شوارع و معابر عمومي ، در اجراي تبصره 

کل ملك به هنگام اخذ خدمات از شهرداري، توسط متقاضي به  %12واحده قانون تعیین وضعیت امالک و ... معادل 

 داري واگذار خواهد شد. شهر
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مطالبه عوارض )یا سهم( این ماده توسط شهرداري از تاریخ تصویب قانون تعیین وضعیت امالک مصوب  :1تبصره

 و اصالحات بعدي آن خواهد بود. 21/1/1367سال

ي ملك الویت واگذاري مطالبات این ماده به شهرداري سهمي از ملك بوده که در صورت عدم امکان واگذار :2تبصره 

 با قیمت کارشناس رسمي دادگستري درصد سهم شهرداري 12یعني سهم شهرداري کمتر از یك قطعه باشد ؛ مقدار 

 دریافت خواهد شد.

حفظ باغات و توسعه آن ها در اولویت اول برنامه هاي فضاي سبز شهرداري مي باشد. در صورت حفظ امالک  :3تبصره

واهي معامله با اخذ تعهد ثبتي ازخریدار مبني برحفظ کاربري قبل از ورود مزروعي و باغ از سوي مالك و درخواست گ

فوق از طرف شهرداري مطالبه نخواهد شد و در مراجعات بعدي و  سهمبه محدوده شهر و درج آن در گواهي معامله، 

ل خواهد در صورت درخواست خدمات از جمله تغییر کاربري، تفکیك ، احداث ساختمان و ... حقوق شهرداري وصو

 شد.

مطابق کاربري طرح توسعه شهري به ،  بعد از ورود به محدوده شهر بنا به مقتضیات هر شهراراضي که : 4تبصره 

منظور استفاده کاربري عمومي مثل ورزشي، بهداشتي، فرهنگي، مذهبي، آموزشي، تأسیسات و تجهیزات شهري 

 استفاده شود سهم ورود به محدوده شهر دریافت نخواهد شد.

سهم این ماده  %52براي کاربریهاي زراعي ، باغ و براي کاربریهاي مورد استفاده صنعتي،کارگاهي و تولیدي :5تبصره 

 تعیین مي گردد.

 امالک دارای ساختمان وارد شده به محدوده یا حریم شهر 5-2

اً وارد محدوده شهر شوند، بعد از محدوده یا حریم شهر واقع و اعیاني غیرمجاز احداث و بعدخارج  ملکيچنانچه      

هاي خارج از حریم قانون شهرداري )اعیاني 11کمیسیون مقرر در ماده  از سويآن از رسیدگي به تخلفات ساختماني 

هاي خارج از محدوده و داخل حریم شهر( و در صورت ابقاء و یا بالمانع شناخته شدن )اعیاني 122شهر( یا ماده 

کل عرصه ملك  %12ایاي ) ارزش افزوده ( ورود امالک داراي اعیاني به محدوده شهر، معادل اعیاني آن، از بابت مز

 . توسط متقاضي به شهرداري واگذار خواهد شد. ،به هنگام اخذ خدمات از شهرداري 

ه عالوه بر جریمبا درخواست مالك براي ورود به محدوده شهر، ها، این ماده در مورد ساختمان سهماخذ  :1تبصره 

 باشد. تخلفات ساختماني و عوارض مربوطه مي

هاي روستاهاي وارده به محدوده شهر عوارض این ردیف تعلق نمي گیرد. ضمناً بعد از ورود به به ساختمان :2تبصره 

 محدوده شهر هرگونه اقدام عمراني اعم از تفکیك و احداث و... مطابق ضوابط زمان مراجعه عمل خواهد شد.
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ت واگذاري مطالبات این ماده به شهرداري سهمي از ملك بوده که در صورت عدم امکان واگذاري ملك الوی:  3تبصره 

 با قیمت کارشناس رسمي دادگستري درصد سهم شهرداري 12یعني سهم شهرداري کمتر از یك قطعه باشد ؛ مقدار 

  دریافت خواهد شد.

 ارزش افزوده استفاده از خدمات شهرداریو  ریشهردا قانون 111 ماده اجرای بابت از شهرداری سهم: 6ماده 

ملك  كشود. بنابراین تقسیم یکوچکتر و با درخواست مالك، تفکیك اطالق مي به قطعاتملك بزرگ  بنديقطعه 

ي گیرد تفکیك تلقها و تیرهاي برق و مشابه آنها صورت ميهاي آب و گاز و دکلعبور لولهبه دو یا چند قطعه در اثر 

  ندارد. سهمي  نشده و

 :بنابراین تفکیك به یکي از اشکال زیر انجام و مطالبات شهرداري مطابق این تعرفه وصول خواهد شد
 تفكيک اراضی باير يا اراضی داير براى ساختمان سازى مسكونى در كاربرى مربوط -
 تفكيک اراضى غير مسكونى -

 تفكيک باغات و مزارع به عنوان باغ و مزرعه -

 صالحيمزرعه بعد از صدور مصوبه مرجع ذو رع براى استفاده غير باغتفكيک باغ و مزا -
تقسيم باغات و مزارع و كاربرى هاى عمومى بدون طى مراحل قانونى چه داراى سند و يا فاقد سند در صورت ابقاى  -

 مطابق تعرفه عوارض محلى تعلق مى گيرد.سهمی  011اعيانى ها توسط آراى كميسيون ماده 
 شود در داخل حريم ومحدوده شهر واگذارمیوغيره ادارات دولتی به صورت اجاره به شرط تمليک  زمينی كه ازطريق -

 .مشمول اين ماده ميباشد

هاي هاي آماده سازي اراضي تفکیك شده و پیاده روها و کوچهبر اساس قانون تعیین وضعیت امالک کلیه هزینه -   

 مرتبط حاصل از تفکیك بر عهده مالك است. 

میني که از طریق منابع طبیعي یا راه و شهرسازي و سایر اشخاص حقیقي و حقوقي داخل محدوده و حریم ز -   

 باشند.شود مشمول این ماده ميشهرها به صورت استیجاري و غیره واگذار مي

انون اصالحی ق 010ماده  4فقهای معظم شورای نگهبان مشمول تبصره52/8/0931زمين های اوقافی طبق جلسه مورخ -  

( اين قانون 4شورای محترم نگهبان تسری تبصره ) 5/3/31مورخه  44233/91/31شهرداری نمی باشد. با توجه به نظريه شماره 
به موقوفات خالف موازين شرع تشخيص داده شده است . در هر صورت اجرای ضوابط و مقررات طرح های توسعه شهری برای 

سرانه های شوارع و معابر و خدماتی بايد تامين شود . بديهی است مالكيت اين  اين اراضی طبق ضوابط جاری الزامی است و
 اراضی )سرانه ها (همچنان در اختيار اداره اوقاف قرار دارد.

زمیني که کاربري آن فرهنگي و مذهبي بوده در صورت تفکیك و افراز و حفظ کاربري و استفاده فرهنگي و مذهبي -

 باشند.م تفکیك مستثني ميمانند مسجد و کتابخانه از سه

مترمربع در داخل محدوده شهر با كاربری مربوط )مجاز(كه دارای اعيانی و 211متقاضيان تفكيک وافراز با مساحت بيشتر از -

 فاقد اعيانی می باشند.اين سهم دريافت خواهد شد.
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ده باشند از بابت تفكيک و صدور سند اراضی و امالكی كه قبل از ورود به محدوده و حريم شهر سند مالكيت دريافت نمو -

 مشمول مقررات اين ماده نمی باشند.

 

اصالحی قانون شهرداری به شرح زیراقدام 111متر مربع که دارای سند ششدانگ می باشند به استناد ماده  511برای قطعات باالی 

 خواهد شد:

اصالحی  111د ماده به استنا کاربری های مسکونی ، تجاریسهم شهرداری ها از 8جدول شماره   

 درصد )خالص قطعات ( مساحت ردیف

 درصد قطعه 12 متر مربع 1222مترمربع تا  522قطعات  1

 درصد قطعه 15 متر مربع 3222مترمربع تا  1222قطعات باالي  2

 درصد قطعه 22 متر مربع 5222مترمربع تا  3222قطعات باالي  3

 مترمربع  5222قطعات باالي  4

 25سرانه هاي عمومي و خدماتي و  درصد سهم 25

درصد ( سهم معابر و 75/11درصد از باقي مانده ملك )

 شوارع عمومي (

 

اصالحی 111به استناد ماده  کاربری های صنعتی وکارگاهی و انباریسهم شهرداری ها از 9جدول شماره   

 ردیف
 مساحت

 ) مترمربع (

قطعات حاصل از 

 تفکیك
 سهم شهرداري

 %7 حداکثر دو قطعه 2222کمتر از  1

 %5/6 وبیشتر 2222 6222تا  2222 2

 %6 و بیشتر 3222 15222تا  6222 3

 %5 و بیشتر 7522 15222بیش از  4
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 ،اراضي که مطابق کاربري طرح توسعه شهري به منظور استفاده کاربري عمومي مثل ورزشي، بهداشتي، فرهنگي

 سهمي دریافت نخواهد شد. تفکیكبابت  ازتفاده شود مذهبي، آموزشي، تأسیسات و تجهیزات شهري اس

 كه امكان تامين انواع سرانه،شوارع و معابر از زمين مورد تفكيک و افراز ميسر نباشد شهرداری ميتواند معادل در مواردی

 قيمت آن را طبق نظر كارشناس رسمی دادگستری دريافت نمايد.

و ارزش افزوده از خدمات شهری در مواردی كه امكان قيمت گذاری از نحوه محاسبه قيمت روز جهت وصول عوارض تفكيک 

 طريق كارشناس رسمی دادگستری ميسر نباشد.

)اعتراض شهرداری به عهده گروهی صورت اعتراض طرفین  ذیربط با تعیین شهرداری وصول خواهد شد. در قیمت کارشناس رسمی

به قیمت کارشناس رسمی ، موضوع تعیین قیمت به ترتیب به هیأت سه و بعد پنج نفر با متشکل از کارشناسان  مرتبط خواهد بود( 

 پرداخت هزینه کارشناسی توسط معترض ارجاع خواهد شد.

 داری بررسی و در صورت وجود مغایرت با قیمت واقعی و روز محل اعتراض قیمت کارشناسی احصاء شده توسط کارشناسان شهر

 خواهد شد.

 4طبق ضوابط شهرسازی می باشد و در صورتيكه در رديف  3و  8سهم شهرداری از بابت تفكيک و افراز مطابق جدول های 

های فوق باشد می ( بيشتر از درصدر و شوارع عمو، سهم شهرداری در هر مورد )سرانه های عمومی و خدماتی يا معاب8جدول 

درصد بيشتر بصورت رايگان به شهرداری انتقال يافته ولی اگر درصدهای فوق كمتر باشد بايستی مانده درصدها را بصورت قطعه 

يا وجه نقد طبق نظريه كارشناسی رسمی دادگستری تامين نمايد و در صورت بيشتر بودن يک سهم از سهم ديگر كسر نخواهد 

 .شتر بودن درصد يک سهم به سهم ديگر ارتباطی ندارد. (شد )بي

  و قانون تعیین تکلیف اراضي فاقد سند رسمي و سایر  قانون ثبت اسناد 048و041برای اسنادی كه از طريق مواد

 متر مربع باشدطبق موارد فوق، عمل خواهد شد.211صادر شده باشند و مساحت آنها بيشتر از  قوانین جاري
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و ارزش افزوده خدمات  و تیکه در کاربري غیر مرتبط مالك متقاضي استفاده ورود به محدوده شهردرصور

تعیین ودرصورت درخواست و  6و  5سهم ماده %12تفکیك به صورت همزمان باشد درمجموع و  شهرداري

 تعیین مي شود.  6 سهم ماده  %72استفاده همزمان از ارزش افزوده خدمات شهرداري وتفکیك 

 متر مربع  4222ال:تغییر کاربري ملکي با کاربري زراعي یا فضاي سبز به تجاري به مساحت مث

 :مطالبات)سهم ( شهرداري به شرح زیر خواهد بود

 4222×%12= 422   مترمربع                    ورود به محدوده شهر )سهم ورود به محدود شهر (    سهم -1

 3622×% 45=1622متر مربع                        ت شهرداري به تجارياستفاده از ارزش افزوده خدماسهم -2

 4222-(422+1622)×%75/43 =25/166خدماتي و معابر و شوارع     متر مربع   سهم سرانه هاي عمومي ،-3

شهر در  با توجه به تقاضاي همزمان استفاده از ارزش افزوده خدمات شهرداري و تفکیك و ورود به محدوده

 :زیر تعیین مي گردد ودرصد  به مساحت 6و  5سهم شهرداري مطابق ماده  %12 مجموع

 (422+1622+25/166)×%12=2321مربع  متر                            درصد  725/57سهم شهرداري 

 4222-61/2164=1611                                                  درصد متر مربع 275/42سهم مالك

سهم شهرداري به شرح ، ثال باال درخواست و استفاده هم زمان از ارزش افزوده خدمات شهرداري و تفکیك  درم

 زیر تعیین مي شود:  

 4222×%45= 1122مترمربع  استفاده از ارزش افزوده خدمات شهرداري به تجاري        سهم  -1

 4222-(1122)×%75/43= 5/162سهم سرانه هاي عمومي ، خدماتي و معابر و شوارع           متر مربع -2

سهم شهرداري  %72با توجه به تقاضاي همزمان استفاده از ارزش افزوده خدمات شهرداري و تفکیك در مجموع 

 زیر تعیین مي گردد:و درصد به مساحت  6مطابق ماده 

 (  1122+5/162)×%72=75/1133متر مربع    درصد35/41سهم شهرداري  

                                                                                              4222-75/1133= 25/2266درصد متر مربع  65/51سهم مالك  

 

 

 

بري باغ و زراعي را حفظ و فقط در کار حریم شهر درشهرداري موظف است سهم خود از بابت اجراي این ماده در -0

 توسعه فضاي سبز استفاده نماید.

در اجراي طرح تعریض و ایجاد معابر و میادین توسط شهرداري مساحت معابر مقرر در طرح توسعه شهري از  (2

سهم تفکیك شهرداري کسر خواهد شد و در رابطه با این نوع امالک مطابق عوارض بر حق مشرفیت اقدام خواهد 

 .شد
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اي، ارزش بعد از تغییر کاربري خواهد بود. چنانچه بعد از تغییر کاربري فاقد ارزش مبناي ریالي ارزش منطقه(  3

 منطقه اي در  دفترچه ارزش معامالتي باشد نزدیکترین بلوک و کاربري مربوطه مبناي عمل خواهد بود.

هاي هادي شهرداري بایدضمانت الزم را ساسي طرحیا کمیته تغییرات ا 5قبل از ارسال پرونده به کمیسیون ماده  (4

دل معا نقداً به حساب سپرده شهرداري واریز یا ضمانت نامه بانکيقدر السهم شهرداري ،اخذ نماید.شایان ذکر است 

خواهد شدپس از تصویب موضوع در کمیسیون مربوط، مبلغ ضمانتنامه یا وجوه نقد در حساب سپرده ، به اخذ سهم

 شهرداري ضبط یا به حساب جاري منتقل خواهد شد و نیازي به اذن مودي نخواهد بود. ترتیب به نفع

 سهمباشند مشمول پرداخت این امالکي که براساس طرح توسعه شهري داراي کاربري شناور از جمله تجاري مي(5

 مي باشند.

 بق این ماده اقدام خواهد شداراضي و امالک مورد درخواست براي استفاده تجاري، خدماتي داخل حریم شهر مطا(6

زراعي و باغ مورد استفاده خانه باغ ، صنعتي، کارگاهي و تولیدي در خارج از محدوده و داخل  براي اراضي و امالک( 7

 درصد سهم این ماده تعیین مي گردد  52حریم شهر 
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افزوده استفاده از خدمات شهرداری ارزش 7جدول شماره   

 

 

                  

                    

             
          

      
                 

 - - - %12 %22 - مسکوني 1

 - - - - - - تجاري 2

 - %12 - %22 %45 %12 باغ- زراعي- فضاي سبزوبایر 3

 - - - - %25 %12 کارگاهي و صنعتي 4

 - %22 - %25 %32 %32 پارکینگ 5

6 

سایر) اداري- آموزشي- ورزشي-

بهداشتي- تاسیسات و تجهیزات 

 شهري و ...(

12% 42% 15% - 12% - 

 

 در صورتي که امکان تفکیك زمین طبق مقررات شهرسازي وجود نداشته باشد ارزش افزوده ناشي از خدمات

با قیمت روز براساس اعالم نظریه کارشناس رسمي دادگستري )طبق کاربري  7شماره شهرداري مطابق جدول 

بانکي یا وجوه نقد به حساب سپرده  شهرداري تودیع خواهد تغییریافته (خواهد بود. ضمنا معادل این مبلغ ضمانتنامه 

سترداد عوارض و انصراف نماید مطابق نحوه ااعالم  5شد ودر صورتیکه مالك بعد از تصویب طرح در کمیسیون ماده

 اقدام خواهد شد.  ( 2بهاي خدمات )ماده

تان بایستي سهم شهرداري به صورت اس 5در طرح ارائه شده از طرف مالك جهت ارسال به کمیسیون ماده:1تبصره 

 مشخص تعیین گردد.
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استان مطرح ومصوبه کمیسیون مردود یا مشروط )خارج از مفاد  5:در صورتیکه موضوع در کمیسیون ماده 2تبصره 

ري واقع نگردد ضمانتنامه یا وجوه مصالحه نامه بر ذمه مالك(باشد اگر موارد مشروطي مورد قبول مالك یا شهردا

مسترد خواهد شد وضمنا  هزینه خدمات شهرداريي به حساب سپرده با درخواست مالك  بدون کسر نقد تودیع

 ارسال خواهد شد.  5مراتب لغو مصوبه به کمیسیون ماده

 في مابین مشارالیه وشهرداري بوده ودر مفاد قرارداد:اجراي این بند منوط به درخواست مالك وتنظیم  3تبصره

ك طرح هر گونه دعوي بر علیه شهرداري را در مراجع قضایي اعم از کیفري وحقوقي را قید خواهد شد مالقرارداد 

 از خود سلب مي نماید.

یا کارگروه تخصصي امور زیربنایي ارسال  5که در راستاي وظایف شهرداري به کمسیون ماده  قرارداد هایي: 4تبصره 

ات آتي )خارج از سال  مورد  مصالحه(انتقال یابد مي گردد در صورتي که بنا به دالئلي سال تصویب موضوع به سنو

 شهرداري بوده و مورد قبول قرارداد،لذا مبلغ با توجه به اینکه مودي هیچ گونه قصـوري در رابطه با موضوع نداشته 

مورد تصویب  قرارداددر سال مورد  قرارداد هاشـهرداري هیچ گونه مابه التفاوتي اخذ نخواهد نمود و در صورتي که  

جع مذکور قرار بگیرد شهرداري بالفاصله بعد از تصویب و ابالغ مفاد صورتجلسه از سوي مراجع مذکور نسبت به مرا

 در این خصوص  نیازي به اذن مودي سپرده مبادرت خواهد نمود ضمانت نامه بانکي یا ضبط وجه نقدضـبط مبلغ  

 نمي باشد.

  به منظور حمایت از ایجاد جایگاه هاي عرضه سوختCNG  و ورود به محدوده  استفاد از خدمات شهردارياز بابت

 .شدشهر سهمي دریافت نخواهد 

 نخواهد شد. خدمات شهرداري اخذاز  ابقاء شوند. ارزش افزوده استفاده 122که در کمیسیون ماده کلیه بناهایي 

انه ساختمانيپرو براي آن قبلي مجاز و شهرداريتفصیلي  در صورتي که کاربري و تراکم ملکي در طرح 

شده باشدودرطرح صادر  122ابقاء توسط کمیسیون ماده  رايومطرح 122صادرویاپرونده ملك در کمیسیون ماده

دمات واستفاده از خ تغییر کاربريدرخواست در صورت تفصیلي فعلي کاربري وتراکم آن  مغایربا طرح قبلي باشد

وجهي پرونده را جهت تغییر کاربري به  هرگونه دریافت، شهرداري بدون شهرداري  از سوي مالك به کاربري  قبلي

 ها ارسال خواهد نمود.یا کمیته تغییرات اساسي طرح 5کمیسیون ماده 

  چنانچه ملکي درخارج از محدوده و داخل حریم شهرتوسط کمیسیون تبصره یك ماده یك قانون حفظ کاربري

اخذ جدول مربوط  %22استفاده از خدمات شهرداري معادل  اراضي زراعي وباغات تغییر کاربري گردند ، ارزش افزوده

 خواهد شدو در صورتي که مطابق تبصره چهار ماده یك قانون مذکور مجوز صادر گردد ، مبلغي اخذ نخواهد شد .

  از درآمد حاصل از ارزش افزوده استفاده خدمات شهرداري را به منظور خریدزمین  %22شهرداریها موظفندحداقل

 فضاهاي عمومي شهر هزینه نمایند.واحداث 
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 ضوابط احداث پارکینگ: 7ماده

ها الزامي بوده و بایستي مطابق ضوابط طرح جامع یا هادي یا تفصیلي و پیش بیني و تامین پارکینگ در ساختمان

نگ  یقانون توسعه حمل و نقل و مدیریت مصرف سوخت و آیین نامه اجرایي آن نسبت به ایجاد پارک 1در اجراي ماده 

 اقدام گردد.

هاي داراي پروانه به استفاده غیر پارکینگ، موضوع باید توسط : در صورت تبدیل پارکینگ ساختمان 1تبصره 

رسیدگي و با توجه به قانون و اهمیت و ضرورت موضوع و مفاد پروانه، رأي برگشت به حالت  122کمیسیون ماده 

ابقاء و عدم امکان ایجاد  122که بر خالف آن توسط کمیسیون ماده اولیه و قلع آثار تبدیلي صادر گردد. در صورتي 

پارکینگ در قسمت دیگر ساختمان عالوه بر اعتراض به رأي بدوي توسط شهرداري و در صورت صدور رأي تجدید 

 ساختمان هایيو  نظر )قطعي( و تأیید رأي بدوي یا ابقاي تخلف مذکور به شرح فوق رأي کمیسیون اجرا خواهد شد

ه بدون تأمین پارکینگ به صورت غیرمجاز ) مازاد یا فاقد پروانه ( احداث شوند مشمول مقررات این ماده و عوارض ک

 ابقاي اعیاني ها خواهد بود.

رعایت مفاد پروانه و ضوابط طرح  122: در صدور پروانه ساخت و پایانکار و رأي توسط کمیسیون ماده  2تبصره 

 توسعه حمل و نقل و مدیریت مصرف سوخت و آیین نامه اجرایي آن الزامي است .توسعه شهري و به ویژه قانون 

ها موظفند هر نوع درآمد حاصل از پارکینگ اعم از جرایم پارکینگ و ... را به حساب جداگانه  : شهرداري 3تبصره 

 اي واریز و صرفا جهت احداث پارکینگ هاي عمومي هزینه نمایند .

 فیتمشر : عوارض بر حق 8ماده 

و  رفتص حقآیند شهرداري در ميشهرداري مالکیت به  با خرید و یا با تملكدر معابر شهر که  واقع امالککلیه      

بدون مجوز  آنحق بهره برداري از را داشته و هیچ شهروندي  دیوار به منظور ممانعت از ورود اشخاصاحداث 

اند حق ایجاد که مالکین همجوار چنین امالک عمومي از شهرداري اجازه نگرفتهيبنابراین تا زمانرا ندارد  شهرداري

درب به این امالک را هر چند که قسمتي از این امالک به خیابان تبدیل شده باشد ندارند مگر اینکه حق ارتفاق 

 داشته باشند که مستلزم پرداخت حق مشرفیت خواهند بود.

و  معابر و میادین و اصالح و توسعه احداث، تعریضهاي طرحدر اثر اجراي که مالکيو ا اراضي کلیه علیهذا مالکین

توسعه و یا الحاق قسمتي از پالک پشت جبهه به جبهه و یا در  و یا تعریضي یا اصالحيچهارراه ها در برگذر احداثي 

ابان به خی به دریافت مجوز ایجاد درب توانند نسبتشوند در صورت پرداخت عوارض حق مشرفیت، ميواقع مياصلي 
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حق مشرفیت در زمان مراجعه براي توافق و اخذ خدمات شهرداري ،اجراي  بر اقدام نمایند. و در سایر موارد عوارض

 محاسبه و وصول خواهد شد. و..  طرح، نقل و انتقال، اصالح سند، پایان کار ساختمان یا تفکیك 

 یر  براي کلیه معابر محاسبه و اخذ خواهد شد : ز فرمولحق مشرفیت مطابق برعوارض 

](A-B)×L×P×S[×K 

A    عرض معبر جدیدP   ارزش منطقه اي بعد از اجراي طرح 

B    عرض معبر قبليK   ضریب تعدیل 

 L   طول ضلع ملک مشرف به معبر 

  S مساحت باقي مانده ملک 

  عمل خواهد شد.2درکاربري هاي تجاري وخدماتي با ضریب 

 عمل خواهد شد.( 5/1متر مربع با ضریب  122عمل خواهد شد.) براي قطعات زیر  1درکاربري مسکوني با ضریب 

 عمل خواهد شد. 5/1درکاربري هاي اداري وغیره  با ضریب 

 فرمول وصول خواهد شد. %25درکاربري هاي باغ و مزروعي با حفظ کاربري 

 عمل خواهد شد . 5/1یب تجاري با ضر –در کاربري هاي مختلط مسکوني 

 (Kجدول ضریب تعدیل ) 11جدول شماره 

     L K      L K 

 %16 متر 12تا  12 %5 تا یك متر 1

 %17 متر 13تا  13 %6 متر 2تا  2

 %11 متر 14تا  14 %7 متر 3تا  3

 %11 متر 15تا  15 %1 متر 4تا  4

 %22 متر 16تا  16 %1 متر 5تا  5
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 %21 متر 17 تا 17 %12 متر 6تا  6

 %22 متر 11تا  11 %11 متر 7تا  7

 %23 متر 11تا  11 %12 متر 1تا  1

 %24 متر 22تا  22 %13 متر 1تا  1

 %25 متر 22بیش از  21 %14 متر 12تا  12

 - - - %15 متر 11تا  11

 

و میادین و چهارراه ها ، در مواردي که بعد از اجراي طرح تعریض و توسعه معابر موجود و ایجاد معابر :  1تبصره 

ملکي مشمول عقب کشي نشده و ارزش منطقه اي قبل و بعد از اجراي طرح تغییر کند از بابت ارزش افزوده ناشي 

حق مشرفیت بر مبناي کل مساحت ملك  بر از اجراي طرح تعریض و یا ایجاد معابر جدید توسط شهرداري ، عوارض

 نطقه اي قبل و  بعد از اجراي طرح محاسبه و اخذ خواهد شد .برابر مابه التفاوت ارزش م 22با مبناي 

 ریال مي باشد. 22222مبناي محاسبه عوارض این ماده  Pحداقل :  2تبصره 

ارزش روز زمین )زمان مراجعه به شهرداري جهت پرداخت( %22عوارض حق مشرفیت باقي مانده ملك از :  3تبصره 

 بیشتر نخواهد بود .

جدیداالحداث با هر عرض به دلیل فقدان معبر قبلي ، مبناي مورد محاسبه این فرمول کالً عرض  در معابر:  4تبصره 

 معبر جدید خواهد بود .

حق مشرفیت در مواقع زیر و هر کدام در زمان اجرا یا بعد از اجراي معبر فقط براي یك بار تعلق بر: عوارض  5تبصره 

 گیرد: مي

گیرند عوارض حق مشرفیت به هنگام توافق براي خرید یا ر مسیر تعریض قرار ميبراي امالکي که قسمتي از آنها د -

اي روز، محاسبه و اخذ یا تهاتري )یعني بعد از اجراي طرح تعریض به هنگام مراجعه مالك بر مبناي ارزش منطقه

 قدام خواهد شد. ارزش واگذاري مالك و مطالبات شهرداري به صورت ریز برآورد ریالي شده و تهاتر خواهد شد( ا

در هنگام توافق براي خرید یا تملك قسمتي از امالک براي اجراي طرح به شرطي که به غیر از معبر احداثي راه  -

 دسترسي به ملك وجود نداشته باشد. 
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 اگیرند به سبب احداث خیابان ارزش افزوده پیددر موقع معامله امالکي که در بر خیابان واقع هستند و یا قرار مي -

 اند.نموده

ها که مساحت قانون نوسازي واگذاري باقیمانده اراضي از اجراي طرح 11بند الف ماده به استناد تبصره  - 6تبصره 

آنها کمتر از حد نصاب تفکیك مندرج در ضوابط طرح تفصیلي یا هادي شهر باشد به دلیل شناخته نشدن به عنوان 

ك قطعه ممنوع است و به منظور جلوگیري از متروکه و مخروبه ماندن یك قطعه و عدم امکان صدور سند به عنوان ی

 توسط شهرداري از مالك خریداري و یا طبق قانون تملك اقدام نماید.“ آن بایستي این گونه اراضي تماما

قانون نوسازي به  11اراضي که دراجراي طرح تعریض به مالکیت شهرداري درمي آیند چنانچه در اجراي ماده  -

عوارض این ماده  %72ک همجوار الحاق شوند با توجه به ارزش افزوده ایجاد شده، حق مشرفیت امالک مجاور امال

 دریافت خواهد شد.

توسط مالك ملك همجوار )پشت جبهه و یا برهاي آن( خریداري و به ملك است که در بر معابر واقع چنانچه ملکي -

 عوارض این ماده دریافت خواهد شد. %72حق مشرفیت آنها عوارض بر خود الحاق نماید 

و مورد تأیید  مجاز در آمده به صورت زمان مرور و یا برحسب مجاز تفکیك به صورت ملکيعرصه : چنانچه  7تبصره 

 گذربنديطرح هايپروانه ساختماني کرده باشد ولي بر اساس درخواست مالك باشد و اینك قرارگرفته شهرداري 

صدور پروانه  در زمان استمکلف  شهري باشد شهرداري توسعه مقرر در طرحهاي کشيعقبرعایت به  ، ملزمفعلي

تهاتر نماید و تراکم و  ساختمانيپروانه  حق مشرفیت وبرکشي را با عوارض در عقبعرصه واقع ارزش ساختماني 

 هري اقدام خواهد شد. سطح اشغال بعد از اجراي طرح برابر ضوابط طرح توسعه ش

هاي احداث معابر جدید عالوه بر معبر موجود، معبر یا معابر جدیدي : در مواردي که در اثر اجراي طرح 1تبصره 

حق مشرفیت مطابق ارزش منطقه اي گرانترین بر بر ایجاد شود جهاتي که از ملك به معابر مشرف شوند عوارض 

 معابر مبناي محاسبه عوارض قرار خواهد گرفت . ملك بااحتساب مجموع طول اضالع مشرف به 

متر باشد  25: در صورتي که عمق یك پالک )قطعه( تفکیك شده واقع در مسیر تعریض شهرداري بیش از   1تبصره 

 متر اول اخذ خواهد شد. 25عوارض  %52متر آن پالک با مبناي  25متر اول برابر تعرفه و عمق بیش از  25

 12ها حداکثر تا ها و خروجي میادین و تقاطعحق مشرفیت امالک واقع در میادین و تقاطع بر: عوارض  12تبصره 

 برابر فرمول این تعرفه محاسبه خواهد شد. 5/1متر فاصله از محل مذکور با ضریب 



 دستورالعمل تعرهف عوارض محلی شهرداری اهی استان آرذبایجان شرقی
 

کارگروه منابع درآمدی شهرداری های استان آذربایجان شرقی                          37                                                                                  

 

به بعد با مبناي این ماده  11هاي اجرا شده از اول سال حق مشرفیت طرحبر : محاسبه و اخذ عوارض  11تبصره 

 این تعرفه اقدام خواهد شد. %45، با مبناي 11هاي اجرا شده قبل از قدام خواهد شد و براي طرحا

عوارض این ماده به امالک واقع در مسیر اجرا گردیده قبل  1372حق مشرفیت از  بر با توجه به برقراري عوارض

 تعلق نخواهد گرفت. 1371از 

نگام مراجعه مالك یا ذینفع براي اخذ هرگونه خدمات از شهرداري : محاسبه و دریافت این عوارض به ه  12تبصره 

 از جمله پروانه ساخت، گواهي معامله، گواهي حفاري و... دریافت خواهد شد. 

قانون ثبت و ثبت در دفاتر  45: پرداخت هرگونه هزینه یا صدور پروانه ساختماني منوط به اجراي ماده  13تبصره 

 امالک شهرداري مي باشد.

: درصورت عدم حصول توافق جهت اجراي طرح توسعه و تعریض و اصالح معابر و میادین و ایجاد معابر و 14صره تب

میادین جدید في مابین شهرداري و مالك یا مالکین دررابطه با قیمت مقدار واقع در طرح توسعه ، چنانچه موضوع 

قیمت %22شرفیت شهرداري ازباقي مانده ملك به کارشناس رسمي ارجاع یا از طریق دادگاه حکمي صادر شود حق م

 روزبعد از اجراي شهرداري با تقویم کارشناس رسمي خواهد بود.

درصد )ده  درصد ( از مساحت امالک در نتیجه اجراي طرح  12: در صورتیکه در سنوات گذشته بیش از  15تبصره 

الحاق شده باشد براي باقي مانده این قبیل هاي مصوب شهري بدون دریافت هرگونه غرامتي به خیابان احداثي جدید 

 امالک عوارض مشرفیت شامل نخواهد شد .

 تعبیه درب  اضافی )ارزش افزوده( عوارض: 9ماده 

کلیه انهار ، شوارع و معابر عمومي متعلق به شهرداري قانون شهرداري  121و ماده  16ماده  6در اجراي تبصره     

اي بیش از یك بر باشد و سایر اضالع ملك محدود به معبر عمومي باشد ودر مي باشد لذا درصورتي که ملکي دار

در صورت تقاضاي مالك جهت ایجاد در اضافي سند مالکیت یا اسناد غیرثبتي و عرفي محل درب ذکر نشده باشد ، 

به شرح زیر در ضلع دیگر ملك در معابر عمومي )همان ضلع داراي معبر(، عوارض ایجاد درب به ازاي ایجاد هر درب 

هاي ترافیکي و اشرافیت محاسبه و دریافت خواهد شد. در ایجاد در اضافي موضوع عدم ایجاد مشکالتي مثل مزاحمت

عضوي از   -به واحدهاي همسایه و شهرداري و ارایه خدمات و... باید توسط هیات تشخیص ) کارشناسان شهرسازي 

 ا مشکالتي براي سایرین ایجاد نگردد.نماینده ثبت اسناد( بررسي و تأیید شود ت –شورا 

 در صدور مجوز موضوع این ماده رعایت ضوابط شهرسازي الزامي است. :1تبصره 
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بیش از یك ورودي پارکینگ در صورت عدم مغایرت با ضوابط شهرسازي و تأیید موضوع توسط هیأت  :2تبصره 

 اهد شد .  تشخیص مقرر در این ماده عوارض متعلقه طبق فرمول مربوطه عمل خو

حق مشرفیت درصورت تعیین تکلیف درب اضافي عوارض این ماده دریافت بر در صورت دریافت عوارض :3تبصره 

 نخواهد شد.

ایجاد هر گونه باز شو درکوچه هاي بن باز دراختیار شهرداري بوده و بار عایت ضوابط مربوطه و با تأیید  :4تبصره 

 هیأت تشخیص مجاز خواهد بود.

کوچه و یا راهرو اشتراکي و اختصاصي به آنهائي اطالق مي گردد که در اسناد مالکیت امالک قید و جزء  :5تبصره 

 عرصه آنها محسوب گردد و نیز شبکه تاسیسات آب و برق و گاز و فاضالب بیرون از آنها قرار گرفته باشد.

جره طبق ضوابط فوق الذکر زماني مي تواند به لحاظ حقوقي ایجاد هرگونه درب سواره و پیاده و یا روزنه و پن :6تبصره

صورت پذیرد که کوچه یا معبر عمومي بوده واسناد مالکیت امالک آن حد به معبر تعریف شده باشد و کوچه مورد 

 نظر در مالکیت خاص یك پالک نباشد.

متر باشد  22ز مشرف به گذر بیش ا عرض گذر یا طول بر ضلعدر محاسبه عوارض این ماده در صورتي که  :7تبصره 

 متر خواهد بود. 22مالک عمل همان 

متر و یك درب 5/1حداکثر یك درب نفررو تا عرض  براي هر ملك ضوابط شهرسازيمجوز ایجاد درب برابر  :8تبصره 

با تأیید هیأت تشخیص و با رعایت  متر مجاز بوده در صورت تقاضاي بیش از آن صرفاً 3پارکینگ یا حیاط به عرض 

درب ازي و مسایل حقوقي امکان پذیر خواهد بود . ضمناً تعداد درب هاي مجاز مجتمع ها بیش از یك ضوابط شهرس

نفررو و یك درب ماشین رو مطابق ضوابط شهرسازي عمل خواهد شد.چنانچه عرض درب ماشین رو در ضوابط طرح 

 متر باشد ضوابط مذکور مالک عمل شهرداري خواهد بود. 3توسعه شهري بیش از 

 122مگر در صورت ابقا در کمیسیون مادهمتر  ممنوع است  6با عرض کمتر از ایجاد درب اضافي در معابر  :9ه تبصر

 و یا پیش بیني در طرح تفصیلي شهر.

مترو فقط در معابر )غیر اختصاصي( 6در هر صورت صدور مجوز ایجاد درب اضافي درمعابرباعرض بیش از :11تبصره 

 سازي و مقررات جاري و با تأیید هیأت تشخیص امکان پذیر مي باشد .با رعایت مسایل حقوقي و شهر

ارزش افزوده ناشي ازایجاد درب اضافي شوراي اسالمي شهر و شهرداري شهر  باتوجه به وضعیت هرشهر و :11تبصره 

 مربوطه مي تواندنسبت به تعدیل یا افزایش عوارض ایجاد درب اقدام نماید

متر مربع باشد ، مالک عمل همان  522این ماده درصورتي که مساحت قطعه بیش از : در محاسبه عوارض  12تبصره 

 مترمربع خواهد بود. 522
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 پذیر خواهد بود.امکان : ایجاد درب بادرخواست مالك و پس از طي مراحل مقرر در این ماده  13تبصره 

 شهرسازي مي باشد. : در مورد ایجاد درب در پخ یا قوس ساختمان یا ملك ، تابع ضوابط 14تبصره 

درصورت درخواست مالکان مراکز عمومي شامل مراکز آموزشي ، مراکز بهداشتي و درماني و ارگانهاي  :15تبصره 

واحد( جهت ایجاد درب نفررو و ماشین رو اضافي و اضطراري به معبري  22دولتي ، مجتمع هاي مسکوني )بیش از

 اشد ، رایگان مي باشد .که هیچگونه دربي در آن ضلع قطعه تعبیه نشده ب

 

 معابر: اضافی در  فرمول عوارض ایجاد درب 
عرض گذر      +طول برمشرف گذر مساحت          

 × ×p× باشدریال مي 22222اي حداقل ارزش منطقه عرض درب  

 4 4 

د اي برابر طرح توسعه شهري از معبر عمومي فاقد درب، مقداري در تعریض واقع گرددر صورتي که قطعه -1

شهرداري در مقابل رعایت بر اصالحي، مجوز ایجاد درب به صورت رایگان در برابر واگذاري رایگان قسمتي از 

 ملك به معبر صادر خواهد کرد.

طرح و  قانون شهرداري 122ماده در کمیسیون  اضافي بدون اخذ مجوز از شهرداري،در صورت ایجاد درب  -2

و یا تعیین تکلیف درب خارج از مفاد  122ع کمیسیون مادهگیري خواهد شد. در صورت رأي بالمانتصمیم

 شود.اقدام مي 2عوارض ایجاد درب این ماده با ضریب پروانه 

 دي روبروي درب قطعه مقابل نباشد.صدور مجوز ایجاد درب در صورتي مقدور خواهد بود که درب ایجا -3

 هاي ماشین رو به طرف داخل امالک خواهد بود.بازشوهاي درب -4

 پنجره برابر ضوابط طرح توسعه شهري خواهد شد. ایجاد -5

ریال  222/222/32عوارض تعبیه درب اضافي از معبري دیگر براي واحد هاي تجاري و خدماتي حداقل  -6

 خواهد بود

منجر به افزایش طبقات شود ارزش افزوده اضافي مشمول مقررات مربوطه خواهد بود. مواردي که 
في مابین شهرداري و مالك یا مالکین منعقد شده که حق هرگونه  قرارداديضافي در زمان صدور مجوز تعبیه درب ا

 . اعتراض آتي را در هرمرجع از خود سلب و ساقط مي نماید

 : عوارض کارشناسی و بازدید11اده م 

 152222هزار ریال ( و براي حریم شهر  یکصدریال ) 122222هزینه بازدید براي امالک واراضي داخل محدوده شهر 

 اخذ خواهد شد . واحد  2یا بیش از   2در ساختمان هاي براي هر واحد  هزار ریال (یکصد پنجاه ریال ) 
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 بر مشاغل: عوارض  11ماده 

 با هماهنگي مجمع امور صنفي و اتحادیه هاي مربوطه تصویب و اجرا مي شود. 

 دد. گرالف: عوارض اصناف مطابق جدولي که شهرداري تهیه مي کند تصویب مي

ب:چنانچه حرفه و یا صنفي در جدول فوق )بند الف( تطبیق نکند و شامل عوارض محصول نهایي ) مالیات بر ارزش 

 افزوده ( نگردد مطابق فرمول زیر عوارض وصول خواهد شد.

(sK ×S×bk×P×LR×pR) =عوارض ساالنه هر فعالیت و حرفه به مترمربع 

 جمله:این عوارض به عوامل متعدد وابسته است از 

ها، میادین، بازار و هاي اصلي و فرعي،کوچهتاثیر موقعیت ملك در کسب درآمد برحسب واقع شدن در بر خیابان -1

 پاساژ، راسته، خیابان، محالت

تاثیر نوع فعالیت در کسب درآمد از جمله عمده فروشي، نمایندگي، نمایشگاه، تجمالتي و تشریفاتي و لوکس،  -2

 و توزیعي و فني و مهندسي و کشاورزي و..... دفاتر شرکتهاي خدماتي

 در نظرگرفتن اماکن خدماتي، بهداشتي و درماني و...تفاوت قائل شدن آن از حرف لوکس، تجارتي، بازرگاني و.... -3

 توضیح فرمول عوارض فعالیت در شهر

 شود.سطح رتبه بندی می 9که در (Rank  professionالف( رتبه حرفه  )

 9یب رتبه اول با ضر

شامل آهن فروشي، آیینه و شمعداني و لوستر، آلومینیوم فروشي، اسباب بازي، الکتریکي، بارفروشي، بزاري،     

 ، رادیاتور فروشي، ساعت فروشي، سنگتریکو و پوشاک و لباس فروشي ، درب و پنجره فروشي  بدلیجات طال و نقره، 

آلومینیوم، فرش و موکت فروشي ماشیني، قنادي، کیف و  فروشي، صرافیها، طال و جواهرفروشي، ظروف پالستیك و

فروشي، کاالي دندانپزشکي و لوازم آن، کاالي صوتي تصویري و لوازم، کامپیوتر و لوازم کفش فروشي، کاموا و پشم

م آالت، لوازآن، گل فروشي، الستیك فروشي، لوازم خانگي، لوازم بهداشتي ساختمان و لوله، لوازم یدکي ماشین
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سي، لباس زنانه، لباس ورزشي، موتورسیکلت و دوچرخه و لوازم آن، مقاطعه کاري، نوار و سي دي فروشي، نایلون عکا

 و شمع و ظروف پالستیك، لوازم مرغداري، لوازم بهداشتي، نمایندگي نوشابه

 2رتبه دوم ـ با ضریب 

آبغوره و آبلیموکشي، اوراق اتومبیل، اره شامل امانت فروشي، آهنگري کشاورزي و اتومبیل، اطاق سازي اتومبیل،     

زي، وتیزکني، بلوکزني و موزائیك سازي، بافتني ماشیني ـ کش بافي، بازیهاي کامپیوتري، پرس شیلنگ، پیراهن د

آالت اشینم و فروش  پوشاک، تولید پیراهن زنانه، تریلي سازي، تولیدو فروش ، تولید پنچرگیري، تزئینات ساختمان 

وات، تعمیرات طال و جواهر، تعویض روغن و فروشي، تعمیرات باطري و فروشي، تعمیرات کمك فنر، کشاورزي و اد

ي کفش، کفاشي، کیف فروشي، تودوزو فروش  تراشکاري و میل لنگ تراشي، تعمیر موتورسیکلت و دوچرخه، تولید 

 ، تعمیر رادیو ضبط، تلویزیون، تعمیراتومبیل و چادر دوزي، تعمیر لوازم برقي و لوازم خانگي، تعمیر ماشینهاي اداري

، فنر پوشه، تعمیر جکهاي اتومبیلو فروش  فیلتر هواي خودرو، تابلو نویسي، تولید و فروش تلفن، تهیه و تولید 

، تودوزي مبل، تعمیر ماشین و ادوات کشاورزي، تولید و فروش پوشاک تعمیرات جلوبندي و تعمیر پمپ گازوئیلي، 

یوتر و خدمات، جرثقیل، جوراب بافي، چراغ و سماور سازي، چوب بري و چوب فروشي، حلبي تعمیر و مونتاژ کامپ

ومینیوم، سازي آهني و آلسازي و کرکره سازي، خیاطي مردانه، خیاطي زنانه، خرازي و لوازم خیاطي، درب و پنجره

یچي م کشي برق صنعتي، سیم پ، رادیاتور سازي، صافکاري، سپرسازي رنگ و ابزارآالت، سیدفتر سازي، کارتن سازي 

، شوفاژ و تأسیسات پزي دینام، ساعت سازي، سنگ تراشي، سراجي، شیشه بري و قاب و عکس سازي، شیریني 

حرارتي، ظروف آلومینیوم سازي، عایق رطوبتي، عکاسي و فتوکپي و فیلمبرداري، عینك سازي، عروسك سازي، 

فروش وسائل زنبورداري، فروشندگان داروهاي گیاهي و دامي، فروشندگي گچ پیش ساخته، فروشندگي ضایعات آهن، 

سازي، کانتینر سازي، کلیدسازي، گلدوزي، لوله کشي، لنت کوبي، مهرسازي، مصالح ساختماني، نقاشي کابینت

 ریزي، نمایشگاه ماشین، بنگاه معامالت.اتومبیل، نعلبندي، بخاري و دکور سازي و صنایع دستي، نبات

 1ضریب رتبه سوم ـ با 

پارچه  ،آبگوشت و کله پزي ـ کباب و حلیمآرایشگري ، آالیش خام فروشي، انواع از قبیل آبمیوه و بستني، آژانس،     

 وست، خواربار، سوپرمارکتکیلویي، پشم و پنبه فروشي، چلوکبابي، غذاخوري، قهوه خانه، حکاکي، خرید و فروش پ

س و کالباس و مرغ و ماهي، شرکت هاي پخش مواد غذایي، عطاري، ، ساندویچي، سبزي و میوه فروشي، سوسیو غیره 

مرغ و  ،داري ، کرایه ظروف، گرمابهدوزي، قصابي بافي و گلیم بافي و لحاف و تشكعالفي، فروشندگي نفت، فرش

 تخم مرغ و ماهي فروشي، نان ماشیني و فانتزي و غیره، نمك کوبي، و...

 شود.موقعیت به شرح ذیل رتبه بندي مي 3که در ((Rank  Location ب( رتبه موقعیتي 
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 ها و خیابان اصلي شهر و بازار با تراز تجاري مطلوب از جمله پاساژها : میدان3رتبه اول با ضریب 

 ها: سایر خیابان2رتبه دوم با ضریب 

 : کوچه و محالت شهر 1رتبه سوم با ضریب 

 است (p)اي ملك ج( ارزش منطقه

 ((Balancing –kد( ضریب تعدیل 

ها و میادین و... با توجه به موقعیت اقتصادي و وضعیت درآمدي این ضریب نسبت به هریك از محالت و خیابان

تواند تعیین و به تصویب شوراي اسالمي شهر خواهد رسید که مي ها توسط شهرداريصنوف واقع در آن محدوده

 فرعي متغیر باشد. براي هر محله، منطقه، بازار، میادین، خیابان اصلي و 

ها و میادین و... و موقعیت اقتصادي صنوف بعد از با توجه به محالت و خیابان 7/2تا  21/2ضریب تعدیل برابر با  
 .باشدمساحت محل فعالیت )الف( و ضریب مساحت محل فعالیت )ب( با تصویب شورا قابل اجرا مي

 (Spaceهـ( مساحت محل فعالیت )

 k)-( Spaceالیت:محل فعو: ضریب مساحت 

 - %62مترمربع  55تا  - %72مترمربع  45تا  - %12مترمربع  35تا  - %12متر مربع  25تا  - %122متر مربع 15تا  

 %52مترمربع  55بیشتر از 

ریال خواهد  1222222ریال و مشاورین امالک  222222توضیح: حداقل عوارض ساالنه فعالیت هر واحد صنفي مبلغ 

 بود.

با تصویب این تعرفه،فقط عوارض ساالنه دریافت خواهد شد و عوارض افتتاحیه دریافت نخواهد شد با توجه :  1تبصره 

 . النه به صورت متعادل لحاظ نماید.به حذف عوارض افتتاحیه شهرداري باید در محاسبه و دریافت عوارض سا

 پردازند مشمولمطابق قانون ارزش افزوده ميو....که عوارض  تولید و یا  قرارداد و یا پیمان واحدهایي:  2تبصره 

 فعالیت و انبار و محوطه نخواهند بود. عوارض

 باشد..مبناي عدم فعالیت واحدهاي کسبي ارائه گواهي اتحادیه صنفي مربوطه و تایید شهرداري مي:   9تبصره 
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مول پرداخت عوارض سالیانه و تاالرهاي پذیرایي نیز مشاي فروشگاه هاي زنجیرهمشاغل خاص مثل :   4تبصره 

 باشند.مي

 

 هاها ونمایشگاهبرپایی غرفه

ها اعم از فروش، تخصصي، ادواري، فصلي و دائمي و بازارهاي روز در مناطقي که توسط ها ونمایشگاهبرپایي غرفه

، ترافیکيشود با توافق و شرایطي اعالمي شهرداري اقدام خواهد شد و در نظر گرفتن مسائل شهرداري تعیین مي

 مبلمان شهري و... الزامي است.

 توضیح:

اجاره بها و غرفه مورد اجاره را از طرف  %5هاي ادواري، فصلي و دائمي مکلفند معادل متولیان برگزاري نمایشگاه -1

ري روز بعد از اتمام نمایشگاه به حساب شهرداري واریز نمایند. در غیر این صورت شهردا 12قرارداد کسر و حداکثر تا 

 باشد.مجاز به وصول وثیقه مربوطه مي

توانند مسئولیت وصول و واریز وجوه حاصله به عهده متولیان نمایشگاه خواهد بود، مأموران وصول شهرداري مي -2

 با مراجعه به محل دفتر نمایشگاه نسبت به بررسي میزان وصولي اقدام نمایند

از بهاي اجاره خود را به عنوان عوارض به شهرداري  درصد 12یزان ها در بازارهاي روز مکلفند به مصاحبان غرفه  -3

 پرداخت نمایند.

هاي صنایع دستي و فرش مجاز مي ه استثناء نمایشگاهب شهر حریم و محدوده در هانمایشگاه عوارض وصول -4

 باشد.  

 ریال مي باشد. 32222عوارض ورودیه اصناف به بازار هفتگي براي هر خودرو  -5

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

شود. مربوطه وصول ميعوارض ساالنه فعالیت و حرفه مبناي  %52ساالنه انبار جدا از محل فروش معادل  عوارض - 1

عوارض این ماده وصول  %122در صورتي که محل مذکور در کنار دفتر فروش مثل آهن فروشي قرار داشته باشد 

 خواهد شد.

درصد عوارض  12شود عوارضي معادل ازي که به منظور نگهداري تولیدات و یا مواد اولیه استفاده ميمحوطه ب - 2

 شود.حرفه وصول مي
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 تعویض صنف و حرفه و محل و فرد 

ماه از صدور پروانه و اخذ عوارض شهرداري عوارضي  6تغییر نوع صنف و یا محل فعالیت قبل از سپري شدن  - 1

 شود.نه فعالیت حرفه جدید محاسبه و وصول ميعوارض ساال %51معادل 

 شود.معادل کل عوارض ساالنه فعالیت و حرفه تعیین مي تغییر فرد صنفي و یا حرفه - 2

 های خانگیعوارض فعالیت

 . باشند.هاي مستقل باشند مشمول عوارض ساالنه حرفه و فعالیت ميها در مکانالف:چنانچه این فعالیت

انواده براي تولید صنایع دستي در قسمتي از واحد مسکوني خود بالمانع بوده ولیکن چنانچه در ب:چنانچه فعالیت خ

تولید صنایع دستي از خدمت کارگران استفاده به عمل آید کارگاه تلقي و تا زماني که فعالیت آنها مزاحمتي به 

عوارض ساالنه حرفه و  %25معادل  همسایگان ایجاد نکند و فعالیت ادامه داشته باشد براي فعالیت آنها عوارضي

گیرد. مساحت محل فعالیت اینگونه حرف فقط سالن و یا اطاق مورد استفاده در فرمول منظور خواهد فعالیت تعلق مي

 شد 

خانوادگي اعم از فردي یا جمعي و همچنین فعالیت هاي هنري )نقاشي، خطاطي،خیاطي، منبت هاي فعالیتج( 

صنایع دستي با فعالیت خانوادگي، آموزش خصوصي، علمي و پژوهشي درمنزل که کارگاه  ،کاري، سوزن دوزي و...(

 و آموزشگاه تلقي نشود و سکونت خانواده را تحت الشعاع قرار ندهد عوارض ندارند.

 بیني شده در قانون ساماندهي مشاغل خانگي را تدبیر و اجرا نماید.شهرداري مکلف است تمهیدات پیشتبصره  : 

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

 : عوارض تبلیغات محیطی 12ماده 
،  16ماده  6قانون تشکیالت، وظایف و انتخابات شوراهاي اسالمي کشور، تبصره  71ماده  25در اجراي تبصره بند  

همچنین آیین نامه پیش آمدگي  مبحث بیستم مقررات ملي ساختمان واري وقانون شهرد 12و ماده  55ماده  27بند 

هاي ساختماني در گذرها و به منظور هماهنگي و یکسان سازي در ضوابط و مقررات مربوط به تبلیغات محیطي و 

بلوهاي اشهرداي مکلف است ضوابط تو انجام تبلیغات، نصب تابلو درزمینه متقاضیان به پاسخگویي ساماندهي امور و 

 .مجاز را از نظر اندازه و نوع در معابر شهر تدوین نماید.که با رعایت بندهاي زیر اقدام خواهد شد 

 تعاریف
تابلو: پیکره یا سازه اي است که به نحوي از انحا براي معرفي هر نوع کاال و ارایه خدمات یا به منظور انتقال  -1

 ازاینکه عمادید عموم قرار داده مي شود،  پیام مشخصي در محدوده و حریم شهر نصب و در معرض

مان، بدون پایه یا با پایه مستقل، متحرک، الکتریکي، نوشته بر ساخت نماي یا بام برروي افقي،عمودي،مستقر

 پارچه یا شیشه و امثالهم باشد.
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 ،نامرمآ راداردوفاقدهرگونه مالك وحرفه کسب معرفي جنبه فقط که است تابلوهایي تابلوي شناسایي کسب: -2

 .باشد تجاري وکاالهاي ازمحصوالت اي ونشانه

تابلوي تجاري: تابلوهایي است که داراي آرم، نام و نشانه اي از محصوالت و کاالهاي تجاري داخلي یا خارجي  -3

 باشد.

 تابلوي فرهنگي و ترافیکي: تابلوهایي است که فقط داراي جنبه آموزش شهروندي و اطالع رساني باشد. -4

مترمربع که توسط پایه روي زمین در فضاهاي عمومي  24هایي با سطح قابل تبلیغ بیش از بیلبورد: تابلو -5

 شهر نصب مي شود.

 ابعادو دایم پیکره داراي که دیواري بردهاي و دیوار کنار تابلوهاي شامل تابلوهایي: مقیاس کوچك تابلوي -6

 .باشند مترمربع 24 از رکوچکت

 3هر وجه آن حداکثر  اي استفاده عابران نصب شده و سطح تبلیغاستند: تابلوهاي یك یا چند وجهي که بر -7

و هزینه استفاده از فضاي استند شهرداري جهت تبلیغات تجاري و خدماتي اشخاص حقیقي و   مترمربع است

 مي باشد. ریال 111/611حقوقي مبلغ 

ورد استفاده در روز و شب م: با توجه به تکنولوژي بکار رفته الکترونیکي براي تبلیغات شهري شهري تلویزیون -1

 قرار گرفته و عنصر صدا در آن اهمیت نداشته و پیام در قالب تصویر و گرافیك به مخاطب القاء مي گردد.

 تبلیغات ترسیمي : تبلیغات ترسیمي و نوشتاري بر بدنه وسایط نقلیه. -1

 محدودیت مکان نصب عالئم و تابلوها:

 ها و سایرایه هاي عالئم و چراغهاي راهنمایي و رانندگي، درختان، صخرهنصب عالئم و تابلوها بر تیرهاي برق، پ -1

 عناصر طبیعي ممنوع است.

 نصب تابلوي تبلیغاتي بصورتي که مانع از دیده شدن تابلوي نصب شده قانوني دیگر گردد، ممنوع است.-2

شدار ي از هر تابلو یا چراغ هنصب تابلو و عالئم دیگري که به تشخیص مسئولین باعث پنهان شدن همه یا قسمت -3

دهنده و انتظامي و راهنمایي و رانندگي و راهنماي شهري باشد و یا به هر صورت مزاحم کارکرد آنها گردد، ممنوع 

 .است

نصب عالئم و تابلوها، بصورتیکه پنجره یا درب، راه پله و نردبام، راه گریز از حریق، راه آتش نشان ها، بازشو و  - 4

 ه تهویه را در ساختماني ببندد ممنوع است.نورگیر و را

در ساختمان هائي که در طرح آنها محل نصب تابلوها پیش بیني شده ) و این محل نصب به تایید مسئولین امور  -5

تابلو رسیده و با این مقررات منافاتي نداشته باشد(، دارندگان تابلو موظفند تابلو خود را در محل تعییین شده نصب 

 .نمایند
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ابلوي و هر نوع تمعابر ، نصب هرگونه تابلوعمود برساختمان ورفوژمیاني معابر،پیاده روها،فضاهاي سبزشهري،میادین-6

 ممنوع است.غیرمجاز و پرخطر 

 

 ضوابط نصب تابلو

کلیه واحدهاي صنفي، صنعتي، تولیدي، توزیعي، خدماتي، اداري، بانکها، مؤسسات مالي و اعتباري، صندوق هاي  -1

لحسنه، شرکت ها، سازمان ها، ادارات، ارگان ها، مؤسسات و دفاتر دولتي، عمومي و خصوصي، مساجد، حسینیه قرض ا

ها، خیریه ها، مؤسسات غیرانتفاعي، مراکز نظامي و انتظامي و کلیه مؤسسات وابسته به آنها و همچنین مراکز علمي، 

ه نصب یك تابلوي شناسایي واحد متبوع در چهارچوب پژوهشي، درماني، بهداشتي و سایر موارد مشابه، تنها مجاز ب

 ضوابط تعیین شده به صورت رایگان بر سردرب محل فعالیت مي باشند.

نصب تابلو شناسایي پزشکان، درمانگاه ها، داروخانه ها، وکالي حقوقي، دفاتر اسناد رسمي و ازدواج و طالق  - 1تبصره

تره  ووط، مدیریت زیبا سازي و طراحي شهري و سازمان میادین میوه برابر توافقنامه اي که بین مراجع ذیصالح مرب

 بار و ساماندهي مشاغل شهري انجام مي شود، رایگان بوده و تغییرات خارج از ضوابط یا توافق ممنوع مي باشد.

 براي مغازه هاي یك طبقه، تابلوي شناسایي نباید باالتر از بام مغازه قرارگیرد. : 2تبصره 

براي ساختمان هاي دو طبقه باید به گونه اي طراحي و نصب شود که مزاحم نما و پنجره هاي ساختمان  : 3تبصره 

 فوقاني نباشد.

تابلو دفاتر نمایندگي شرکت ها، کارخانجات، واحدهاي تولیدي و موارد مشابه که داراي گواهي رسمي نمایندگي  -2

ه را عرضه ننمایند، به عنوان تابلوي شناسایي کسب محسوب کارخانه مربوط نامباشند و هیچ کاالي دیگري غیر از 

مي شود. این امتیاز فقط براي یك تابلوي دفتر فروش یا نمایندگي مرکزي در سطح شهر است و بیشتر از یك 

 نمایندگي در سطح شهر، از این امتیاز برخوردار نبوده و مشمول پرداخت عوارض خواهد بود.

ز فضاهاي تبلیغاتي )بیلبورد، تابلو، استند و تلویزیون( مطابق نظر کمیته مکانیابي و بر مکان هاي مجاز استفاده ا -3

 پایه مطالعات طرح جامع ساماندهي تبلیغات شهري تعیین مي گردد.

 صدورمجوزنصب تابلومنوط به دارا بودن پروانه کسب مي باشد. -4

 مبحث بیستم ساختمان برعهده مالك مي باشد. رعایت کلیه اصول ایمني وایستایي تابلوها بارعایت مقررات -5

 شماره پروانه تابلوها بایددرمنتهي الیه پایین سمت چپ تابلو به صورت خوانانوشته شود. -6

 های شهری نداشته و رایگان می باشند.تابلوهایی که نیاز به مجوز از مدیریت
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هاي در حال احداث حاوي نام کارفرما، تمانتابلوي موقت معرفي کننده دست اندرکاران امر ساختمان در ساخ ( 1

 1مجري، طراح معماري و سازه و ... پیمانکاران و تاریخ آغاز به کار ساختمان، کاربري آتي بنا، با ابعاد حداکثر 

 مترمربع )بصورت زرد رنگ( در مدت ساخت بي نیاز از مجوز است.

مترمربع به تعداد یك عدد واقع  5/2در مساحت حداکثر  تابلوهاي موقت مربوط به اجاره و فروش ابنیه و امالک، ( 2

 در هر ملك.

تابلوهاي هشدار دهنده موقت در مورد ساختمان در دست احداث، امکان سقوط مصالح ساختماني و نظایر آن،  ( 3

 مترمربع. 25/2به مساحت حداکثر 

ت رق، مخابرات و تلفن و ... به مساحپالک معرف تأسیسات و اماکن مربوط به تأسیسات زیربنائي شهري، پست ب ( 4

 مترمربع. 25/2حداکثر 

 سطح شفاف ویترین تجاوز ننماید. %25ها در صورتیکه از شیشه نویسي روي ویترین مغازه ( 5

 مترمربع. %25تذکرات و هشدارهاي ایمني و عمومي در ابعاد حداکثر  ( 6

رساني و راهنماي تابلوهاي انتظامي، تابلوهاي اطالعشود شامل: تابلوهایي که از سوي مقامات رسمي نصب مي ( 7

 مسیر و تابلوهاي راهنماي شهري.

باشد، گروهها و هائي که دولت جمهوري اسالمي ایران عضو آنها ميپرچم کشور یا دیگر کشورها و سازمان ( 1

 پیامهاي دیني، نهادهاي سیاسي مدني.

د، منجمله تابلوهاي کوچکي که جهت معرفي نام ساکنین یك تابلوهاي کوچك که نمایانگر شماره پالک هستن ( 1

 شوند. )به شرط عدم تبلیغ کاالهاي تجاري(واحد مسکوني تعبیه مي

تابلوهاي منع کننده از شکار، ماهیگیري، آبتني، ورود به امالک خصوصي، هشدار دهنده نسبت به حیوانات  ( 12

 وحشي و نظایر آن.

 اتی سطح شهرفضاهای تبلیغ تابلوها و عوارض

 K × p × s =یك ماه مدت براي تبلیغاتي فضاهاي عوارض محاسبه نحوه 

S   ع  = وسعت تابلو به مترمرب      =P منطقه ایزمین  ارزش        K ب= ضری 

 

 

  K جدول ضریب 11جدول شماره 



 دستورالعمل تعرهف عوارض محلی شهرداری اهی استان آرذبایجان شرقی
 

کارگروه منابع درآمدی شهرداری های استان آذربایجان شرقی                          41                                                                                  

 

 K نوع تابلو

  وسایرفضاهاي روباز تابلوهاي منصوب در پمپ بنزین ها و پمپ گاز

  مبلمان شهري و ایستگاه هاي اتوبوس، تاکسي ، مترو و قطارشهري هايا، تابلواستنده

  تابلوهاي تبلیغاتي بزرگ )بیلبورد(، تابلوهاي کوچك مقیاس، پل ها

  تلویزیون منصوب بر نماي ساختمان با پیام تجاري

  تلویزیون منصوب در معابر

 ضریبk باتوجه به وضعیت شهر تصمیم گیري شود. 

 گردد.مي فضاهاي تبلیغاتي براي کاالي خارجي چهار برابر محاسبه  تابلوهاو میزان عوارض -1هتبصر

 : درتابلوهاي چندوجهي مساحت کل وجه ها قابل محاسبه مي باشد.2تبصره

میلیون ریال و تبلیغات  5/2میزان عوارض تبلیغات ترسیمي بر بدنه وسایط نقلیه به ازاي هر مترمربع مبلغ  :3تبصره

 میلیون ریال براي مدت یکسال محاسبه گردد.  5ویري )تلویزیون( به ازاي هر مترمربع مبلغ تص

 :  نوشتن هرنوع آگهي تبلیغاتي ویا الصاق هرنوشته اي برروي دیوارهاي شهرممنوع است4تبصره

ریال و 222/622و در صورت نوشتن مطالب تبلیغاتي و... و یا نصب تابلو و... توسط اشخاص حقیقي و حقوقي مبلغ 

بیش از یك مترمربع دو برابر به عنوان عوارض خدمات پاکسازي براي هر بار اقدام بدون مجوز وصول خواهد شد.در 

موضوع، شهرداري از طریق مجامع امور صنفي و بازرگاني نفي در صورت عدم پرداخت و تکرار مورد واحدهاي ص

 خواهد کرد. نسبت به ابطال پروانه واحد تجاري تبلیغ کننده اقدام

 و سطح شهر نوسازی: عوارض  13ماده 

 ریال بصورت علي الحساب براي هر سال تعیین مي شود. 222/222/1عوارض سطح شهر تا تصویب قانون نوسازي و عمران شهري مبلغ 
 

معادل درصد عوارض قانون نوسازي و عمران شهري و اصالحات بعدي آن براي عرصه و اعیاني امالک واقع در  

 دوده، شهرهاي مشمول قانون نوسازي و عمران شهري تعیین مي شود. مح

کلیه اراضي بایري که در محدوده شهر واقع و کاربري آن مشخص و خدمات آب و برق آنها تأمین ولي حصار تبصره :

اري هردشاز زمان اتمام مهلت داده شده توسط  اراضي بدون حصارکشي این گونه هر سالکشي نشده باشند به ازاي 

  گیردميدر هر سال تعلق معادل دو برابر عوارض نوسازي  قانون نوسازي( 21مالك )مشابه ماده به 
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 : عوارض قطع درختان معابر شهر 14ماده 

  گراهمعابر،میادین،بزر در درخت نوع هر درختان،قطع بیرویه قطع از جلوگیري و سبز فضاي گسترش و حفظ منظور به

در  مساحت هر با درخت داراي که نیزسایرمحلهایي و شوند شناخته باغ صورت به که محلهایي و ها،پارکها،باغات

 .است ممنوع شهرداري اجازه بدون شهرها حریم و قانوني محدوده

 خسارات از بخشي جبران براي شهرها سبز فضاي گسترش و حفظ قانون اصالح نامه آئین 5 ماده 3 تبصره اجراي در

 برحسب مذکور نامه آئین 7 ماده کمیسیون طریق از درختان قطع عنوان تحت عوارضي درختان و سبز فضاي وارده به

 وغیره به شرح زیرتعیین اتومبیل با خورد بر مانند درختان عمدي غیر قطع نامه آئین 5 ماده مطابق خواست نوع در

 . سبزخواهدرسید فضاي ترشگس و زیربنایي امور به مصرف عوارض این از حاصل درآمدهاي صد در صد که میگردد

 ریال براي هر اصله درخت وصول خواهد شد. 1222222حداقل مبلغ دریافتي :1تبصره  

عوارض مربوطه  %52در صورتي که قطع درختان معابر شهر توسط شهرداري غیر عمدي تشخیص داده شود :2تبصره 

 گیرد. تعلق مي

ها و... متعلق به شهرداري هزینه آن طبق نظریه ي پارکهاها و نهالدر صورت تخریب فضاي سبز و گل:3تبصره 

 هزینه اضافي دریافت خواهد شد. %22کارشناس فضاي سبز و با 

 خواهدبود.)سبز فضاي و پارکها سازمان (اجازه ازشهرداري به منوط برداري سر و هرس :هرگونه4تبصره 

وضعیت شهر توسط شهرداري و شوراي شهر : ضریب تعدیل عوارض قطع درخت در کلیه معابر متناسب با 5تبصره 

 تعیین مي شود. 

 
 فرمول عوارض قطع درختان معابر شهر

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

 هزینه نگهداري درخت برابر با حداقل حقوق یك ماهه یك نفر کارگر با مبناي اداره کار خواهد بود. -

ت توسط مالك و رعایت مقررات مربوطه و بویژه رعایت قانون اصالح الیحه در صورت تقاضاي قطع درخ -

مجلس شوراي اسالمي و اصالحي  14/12/17مورخ  1351قانوني حفظ و گسترش فضاي سبز در شهر مصوب 

 مجمع تشخیص مصلحت نظام الزامي است. 22/4/11

 

 : بهای خدمات توسعه فضای سبز 15ماده 
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 ي موقع صدور آن جهت توسعه فضاي سبز شهرعوارض پروانه ساختمان 2%

 (%3جهت توسعه فرهنگ شهرنشیني )جمعاً معادل  1%

 

ها عوارض این ماده از عوارض زیربنا و پذیره و تفکیك عرصه محاسبه و وصول خواهد شد و شهرداري و سازمان تبصره:

هر و آموزش فرهنگ شهرنشیني توسعه فضاي سبز شدر و واحدهاي مربوطه موظفند درآمد حاصله را نگهداري و 

 . هزینه نمایند

 : عوارض خدمات مدیریت پسماندها16ماده 

 

عوارض خدمات مدیریت انواع پسماندهاي عادي ، پزشکي ،ویژه ، کشاورزي و صنعتي داخل محدوده و حریم شهر      

لیه وضعیت هر شهر بایستي از ک با رعایت قانون مدیریت پسماند و آیین نامه اجرایي و دستوالعمل مربوطه متناسب با

    واحدهاي فعال شهر اعم از اشخاص حقیقي و حقوقي با تصویب شوراي اسالمي شهر وصول گردد .

 دستورالعمل نحوه تعیین بهای خدمات مدیریت پسماندهای عادی شهری

د و به تولید کمتر پسمانقانون مدیریت پسماندها و به منظور تشویق تولیدکنندگان  1این دستورالعمل باستناد ماده 

افزایش کمي و کیفي تفکیك از مبداء و بازیافت، کاربردي بودن براي شهرداري ها، انعطاف پذیري، افزایش نقش 

شوراهاي اسالمي، تشویق شهرداران جهت ارائه خدمات مناسب تر و کاهش هزینه ها، جهت پسماندهاي عادي تهیه 

 ا وضعیت شهر خود پیشنهاد و توسط شوراي شهر تصویب نماید. گردیده است و هر شهرداري باید متناسب ب

قانون مدیریت پسماندها  2ها و اصطالحات به کار رفته در این دستور العمل تابع تعاریف مندرج در ماده : واژه1ماده 

 مصوب هیئت محترم دولت 1/5/14ه مورخ 32561/ت21411آیین نامه اجرایي شماره  1و ماده  22/2/1313مصوب 

 مي باشد.

: منابع در آمد مدیریت اجرایي پسماند ؛ عبارت است از بهاي خدمات وصولي از تولید کنندگان کلیه پسماندهاي  2ماده 

عادي از جمله واحدها و اماکن مسکوني، تجاري، خدماتي، صنفي، تولیدي، اداري و غیره یا کشاورزي واقع در داخل 

 حریم شهرها.

تأدیه کننده بهاي خدمات به مدیریت  ص حقیقي و یا حقوقي ) تولید کننده پسماند (کننده ؛ اشخا:پرداخت 3 ماد

 اجرایي مي باشند.
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: صورتحساب بدهي ؛ قبض صادره توسط مدیریت اجرایي پسماند است که مشخصات و میزان بدهي اشخاص 4ماده 

بانکي تنظیم و جهت پرداخت به  حقیقي و یا حقوقي تولید کننده پسماندها در آن درج شده و با ذکر شماره حساب

 تولید کننده پسماند ارائه مي گردد. 

: رسید دریافت وجه ؛ قسمتي از برگه صورتحساب بدهي شامل مشخصات پرداخت کننده بوده که پس از واریز 5ماده 

 بهاي خدمات توسط بانك مورد تایید قرار گرفته و به پرداخت کننده تسلیم مي گردد.

ا موظف به تفکیك بهاي خدمات از سایر درآمدها و نگهداري در حساب جداگانه بوده که بر اساس هتبصره: شهرداري 

 قانون و آیین نامه فقط صرف هزینه هاي مدیریت پسماند مي گردد.

 : نحوه محاسبه بهای خدمات مدیریت اجرایی پسماندها )به عنوان نمونه(6ماده 

 اند عادی برای اماکن مسکونیبهای خدمات پرداختی توسط تولید کنندگان پسم

C= F ×D× R×( Ct + Cd ) ×E8 ×E2 

 Fنفر ( =  5/4بعد خانوار شهري )  

 Dروز ( =  365روزهاي سال )     

 Rسرانه تولید پسماند در شهر مربوطه ) کیلوگرم ( =     

 Ctهزینه جمع آوري و حمل و نقل یك کیلوگرم پسماند عادي شهري در شهر مربوطه )ریال ( =   

 Cdهزینه دفع یك کیلوگرم پسماند عادي شهري در شهر مربوطه )ریال ( =    

نسبت عوارض نوسازي واحد مسکوني مورد نظر به متوسط عوارض نوسازي یك واحد مسکوني شهر = ضریب تعدیل   

 Eمنطقه اي = 

5/1 >E> 4/2 با شرط 

مي باشد ( = ضریب تشویق جهت  7/2ار نسبت پسماند تفکیك نشده به کل پسماند تولیدي ) حداقل این مقد

  Eگسترش تفکیك از مبدا = 

 Cبهاي خدمات پسماند یك خانوار شهري در شهر مربوطه ) ریال ( =   
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کیلوگرم و تفکیك از مبدا صورت نپذیرد و  7/2مثال: در صورتي که در یك شهر سرانه تولید پسماند به ازاي هر نفر 

 132( به ترتیب معادل  1) جداول پیوست  2و  1بر اساس جداول پیشنهادي  هزینه جمع آوري، حمل و نقل و دفع

ریال و عوارض نوسازي واحد  222222ریال باشد و متوسط عوارض نوسازي یك واحد مسکوني در شهر  42و 

 ریال مي گردد. 136122ریال باشد بهاء خدمات پسماند معادل  142222مسکوني مورد نظر 

1×(222222  ÷142222  )× (132 +42  )×7./2 ×365× 5/4  =C 

136122 =C 

درصد هزینه هاي مدیریت پسماند را از سایر منابع شهرداري  32: شوراي اسالمي شهر مي تواند حداکثر تا 1تبصره 

 ( کسر نماید.Cتامین و معادل این رقم به عنوان یارانه از بهاي خدمات محاسبه شده فوق  )

 ساله حذف گردد. 5ید حداکثر در طي یك دوره : یارانه منظور شده با2تبصره 

 .ریال تعیین میشود 152222بهاي مدیریت پسماند هرواحد مسکوني در سال حداقل 

 بهای خدمات پرداختی توسط تولید کنندگان پسماند تجاری و اداری:

تعیین مي توجه به نوع کسب ( عوارض کسب با )پنجاه درصد %52یت پسماند، صنوف خدمات مدیر بهاي: 1بند 

 گردد .

خدمات ساالنه مدیریت پسماند کلیه اماکن اداري و مراکز و موسسات آموزشي و شرکت هاي دولتي و  بهاي:2بند 

( ، رهني یا وقفيعوارض نوسازي ملك ) اعم از ملکي، اجاره اي %122خدماتي که صنف محسوب نمي گردند معادل 

 تعیین مي گردد.

مدیریت اجرایي  1( عالوه بر بهاي )عوارض( خدمات بند  2ه ) از قبیل لیست پیوست : در مورد مشاغل پر زبال1تبصره 

تر و حجم یا وزن ( که توسط شوراي  _مي تواند بر اساس تعرفه و روش اجرایي متناسب با نوع پسماند ) خشك 

 اسالمي تصویب مي شود هزینه هاي مربوطه را دریافت دارد.

یا از پرداخت مدیریت پسماند معاف مي باشند. بدیهي است چنانچه در این اماکن ها و تکا: مساجد، حسینیه2تبصره 

واحد هاي غیر مرتبط ) مانند واحد هاي تجاري و... ( مستقر باشند متناسب با تعداد واحد و نوع کسب مشمول 

 پرداخت بهاي خدمات مدیریت پسماند خواهند بود.

 خت بهاي خدمات مدیریت پسماند معاف مي باشند.: مدارس دولتي و غیر انتفاعي از پردا3تبصره 
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: کلیه تولید کنندگان پسماندهاي عادي و کشاورزي مستقر در حریم شهرها مکلفند عوارض خدمات جمع 7ماده 

آوري، جدا سازي، پردازش و دفع پسماندها را که به تصویب شوراي اسالمي شهر مربوطه رسیده است به حساب 

 نه افتتاح گردیده واریز نمایند. شهرداري که به طور جداگا

ها و دهیاري هاي کشور ( مسئول نظارت بر حسن اجرا و رعایت این دستور : وزارت کشور ) سازمان شهرداري1ماده 

 العمل بوده و در صورت لزوم قابل تجدید نظر خواهد بود.

صره به تصویب وزیر محترم کشور تب 6ماده و  1قانون مدیریت پسماندها در  1این دستور العمل به استناد ماده 

 رسیده و جهت اجرا به کلیه شهرداري هاي کشور ابالغ مي گردد.

 لیست مشاغل پر زباله شهریجدول  12جدول شماره 

 شغل ) واحد تجاری ( ردیف شغل ) واحد تجاری ( ردیف

 تاالرهاي پذیرائي 16 هاگل فروشي 1

 هاخواربار فروشي 17 هامیوه و سبزي فروشي 2

 هاخشکبار و آجیل فروشي 11 هاساندویچي 3

 بار فروشان ) میوه و تره بار ( 11 هاسوپر مارکت 4

 ها ) خدمات روغن، الستیك، تعمیرات و کارواش (اتو سرویس 22 هارستوران 5

 کارخانجات داخل حریم شهر 21 ها و مهمانسراهاهتل 6

 مراکز تجاري و پاساژها 22 هادندانپزشکي 7

 ارگان هاي دولتي و غیر دولتي _ها شرکت _نهادها  -مراکز اداري  23 ها و کلنیك هاي پزشکيمطب 1

 مراکز آموزشي ) به جز مدارس دولتي ( 24 درمانگاه هاي ) پسماند غیر عفوني ( 1

 مراکز آموزشي و... _بوفه هاي سینما  25 ها ) پسماند غیر غفوني (بیمارستان 12

 هاکله پزي و سیرابي فورشي 26 اي مردانه و زنانهآرایشگاه ه 11

 راه آهن 27 هاآشپزخانه 12

 ترمینال هاي مسافربري 21 هاکافه تریاها و کافي شاپ 13

 هافرودگاه 21 هابستني و آبمیوه فروشي 14



 دستورالعمل تعرهف عوارض محلی شهرداری اهی استان آرذبایجان شرقی
 

کارگروه منابع درآمدی شهرداری های استان آذربایجان شرقی                          54                                                                                  

 

 مبل سازي و درودگري و نجاري 32 فروشگاه هاي مرغ و ماهي و تخم مرغ 15

 بح احشام: عوارض ذ 17ماده  

هاي باالي مدیریت کشتارگاه و رعایت دقیق مسائل بهداشتي و نظارت مناسب بر موضوع با توجه به هزینه     

شهرداري سعي نماید تا به بخش خصوصي واگذار نماید و در صورت عدم امکان واگذاري یا حتي مدیریت توسط 

 وحمل گوشت به شرح زیر خواهد بود: بخش خصوصي، عوارض ذبح

 ارزش ریالي وزن گوشت. %1عادل م
 

توضیح: عوارض این ماده متعلق به شهرداري بوده و مطالبات قانوني دامپزشکي و جنگل باني و مالیات و... مربوط به 

 ها به عهده پیمانکار و ذبح کنندگان خواهد بود. سایر دستگاه
 

 : عوارض حق الثبت 18ماده 

اسناد رسمي حق ثبت از مجموع درآمد حاصل از  ، هشت درصد1362سال قانون بودجه  12در اجراي بند ج تبصره 

 به شهرداري ها اختصاص مي یابد. 1351اصالحي قانون ثبت اسناد و امالک مصوب دي  123موضوع ماده 
 

 : عوارض پیمان ها وقراردادها  19ماده 

 هرداري ها پرداخت خواهد شد. مطابق قانون مالیات برارزش افزوده توسط سازمان امور مالیاتي وصول وبه ش

 

 : عوارض حق نظارت وطراحی مهندسین 21ماده 

 مطابق قانون مالیات برارزش افزوده توسط سازمان امور مالیاتي اقدام خواهد شد.

 : عوارض حمل بار 21ماده 

 اهد شد. مطابق قانون مالیات برارزش افزوده توسط سازمان امور مالیاتي وصول وبه شهرداري ها پرداخت خو

 : عوارض توزین باسکول 22ماده

ها به حساب اعالم شده شهرداري پرداخت بهاي توزین تعیین که باید صاحبان یا بهره برداران باسکول %3معادل    

 نمایند.

تبصره : چنانچه در اجراي قانون مالیات بر ارزش افزوده عوارض موضوع این ماده توسط سازمان امور مالیاتي وصول 

حساب شهرداري محل واریز شود مشمول قانون مذکور بوده و طبق این ماده شهرداري رأسا ًاز مؤدیان نسبت  و به

 به وصول آن اقدام نخواهد کرد.



 دستورالعمل تعرهف عوارض محلی شهرداری اهی استان آرذبایجان شرقی
 

کارگروه منابع درآمدی شهرداری های استان آذربایجان شرقی                          55                                                                                  

 

 : عوارض خدمات آتش نشانی و امور ایمنی شهرداری 23ماده 

 

ی  و خدماتی هنگام اخذ تربیت -آموزشی -اداری -جدول تعرفه عوارض طرح ایمنی واحدهای مسکونی 12جدول شماره 
 پروانه ساختمانی

 

 )ریال( مبلغ کل )ریال( هرمتر مربع مساحت ردیف

 241111 مقطوع متر مربع 851تا  8

متر مربع 251تا  2  411111 مقطوع 

متر مربع 511تا  9  8111 311111 

متر مربع 8111تا  4  2861 2861111 

متر مربع 8511تا  5  9111 4511111 

تر مربعم 2111تا  6  9611 0211111 

متر مربع 2511تا  0  4211 81511111 

متر مربع 9111تا  1  4321 84061111 

متر مربع 9511تا  3  5061 21861111 

متر مربع4111تا  81  0211 21111111 

متر مربع 4511تا  88  1411 90111111 

متر مربع 5111تا  82  81211 58111111 

 - 82111 مترمربع به باال 5111از  89

 

 1399انبار و پارکینگ در سال   –تجاری   –تولیدی   –تعرفه عوارض طرح ایمنی واحدهای صنعتی 13جدول شماره 

 ردیف
 مساحت

 مبلغ کل هرمتر مربع
 تا از
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 222/422/- مقطوع 122 2 1

 - 4222 مترمربع به باال 122از  2

 

ارقام تعیین  %62اي مسکوني اقدام به احداث نمایند. معادل از تعاوني هاي مسکن که به صورت مجتمع ه(  1تبصره 

 شده دریافت خواهد شد.

بازدید اولیه کارشناسان به صورت رایگان بوده و درصورت درخواست متقاضي براي بازدیدهاي بعدي به  ( 2تبصره 

 شود.ریال دریافت مي 222/122/-ازاي هر بازدید 

 : سهم آموزش و پرورش24ماده 
 

و  ) در زمان صدور پروانه ساختماني عوارض زیربنا و پذیره و تفکیك عرصه و نوسازي یا سطح شهري %5معادل 

 (تعیین و بایستي به حساب اعالم شده آموزش و پرورش واریز گردد. ابقا

ها هایي که ساختمان آموزشي مورد نیاز را مطابق قانون تشکیل شوراهاي آموزش و پرورش استاندر رابطه با مجتمع

 . پیش بیني و تأمین نمایند مشمول پرداخت این عوارض نخواهند بود

 : هزینه ترمیم حفاری های معابر شهر 25ماده

 سال مراجعه اخذ خواهد شد. ترمیم نوار حفاريبر اساس فهرست بهاي 

 : آماده سازی26ماده 

ردیده است طبق گایجاد معبر جدید آماده سازي امالکي که مالکین درخواست تفکیك عرصه را دارند و منجر به -1

به عهده  آئین نامه اجراي قانون ساماندهي و حمایت از تولید مسکن 1ها و نیز ماده قانون شهرداري 121ماده 

الزم به ذکر است که در معابر و تفکیکهاي جدید آماده سازي به عهده مالکان مي باشد و در صورت  متقاضیان است.

 بناي فهرست بهاي راه و باند سال مراجعه اخذ گردد.انجام توسط شهرداري بر م

صورت  هاآنگواهي به غیر از پروانه ساختماني را دارند و آماده سازي هنوز در گذر  هر نوعامالکي که درخواست  -2

 به عهده مالکین مي باشد.آماده سازي  (آسفالت ،يکشجدولزیرسازي، است )نگرفته 

 مي باشد.متقاضیان  به عهدهیي هاشهرکو  هايکوآماده سازي -9
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 : هزینه ها و جرایم مربوط به تاکسیرانی و .....27ماده 

 متناسب با وضعیت هر شهر بررسي و تصمیم گیري خواهد شد.

 : حق جلسه 28ماده 

ارسالي دفتر امور شهري و شوراها به شماره  وزیر محترم کشور و 17/7/1317مورخ  121225طبق بخشنامه شماره 

هر گونه اقدام مازاد بر بخشنامه فوق خارج از اختیارات شورا و .اقدام خواهد شد  26/7/1317مورخه  114472

 شهرداري مي باشد.

 : تسهیالت تشویقی29ماده 

آیین نامه اجرایي آن در صورت  12قانون توسعه صنعت ایرانگردي و جهانگردي و ماده  1در راستاي اجراي ماده  -1

دي و جهانگردي و دفاتر خدمات مسافرتي و تأسیسات و اماکن گردشگري و اقامتي )نظیر احداث تأسیسات ایرانگر

هتل، مهمانسرا و مسافرخانه و تأسیسات ورزشي مثل استخر( در کاربري مربوطه با تأیید سازمان میراث فرهنگي، 

ده نچه تعیین نشکاربري هاي گردشگري چنا ندارند .صنایع دستي و گردشگري عوارض صدور پروانه ساختماني 

باشد )منظور خارج از محدوده و داخل حریم شهر باشد( پس از طي مراحل مربوطه تغییر کاربري از سازمان جهاد 

معادل قسمت اعیاني ایجادي، قانون حفظ کاربري باغات و اراضي زراعي( شهرداري  1ماده  1کشاورزي )تبصره 

ده )درصورت شمول ورود به محدوده شهر( را اخذ نخواهد عوارض ورود به محدوارزش افزوده خدمات شهرداري و 

 نمود ضمناً طي مراحل تصویب کاربري مربوطه از مبادي ذیربط الزامي است.

به منظور ایجاد انگیزه فعالیت بیشتر در بخش خصوصي در راستاي افزایش و توسعه مراکز فرهنگي و گردشگري  -2

هاي ورزشي، ها و مجموعهراکز تفریحي و ورزشي از قبیل سالنهاي فرهنگي، کتابخانه، سینما، ماز قبیل خانه

ع ها در مقابل مجموهاي گردشگري و مراکز نمونه گردشگري مصوب، هتلمراکز توریستي و اقامتي از قبیل کمپ

کل زیربنا به عنوان واحد تجاري بدون اخذ عوارض مجوز صادر خواهد  %2زیربناهاي احداثي با اشل مربوطه مجوز 

 شد.

 1311حذف عوارض یا هزینه پسماند واحدهاي گردشگري درسال -3

هاي مورد تأیید سازمان میراث فرهنگي و گردشگري در جهت توسعه در صورت تبدیل استفاده ساختمان-4

میراث فرهنگي، صنایع  با تأیید سازمان این ماده و ساختمان هاي بوم گردي 2مقرر در بند  امرگردشگري

 شد.دریافت نخواهد رضي از این بابت دستي وگردشگري عوا
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نوسازي بافت هاي فرسوده و ناکارآمد شهري صدورپروانه ساختماني  به منظور حمایت از احیاء ، بهسازي و - 5

مسکوني درمناطق بافت هاي فرسوده درحدتراکم مجاز طرح هاي توسعه شهري رایگان بوده واز زیربناي خارج 

 د .عوارض وصول خواهدش %52از ضوابط 

به منظور تشویق مالکان امالک به بیمه نمودن ساختمان ها در مقابل حوادث غیرمترقبه )سیل ، زلزله ، آتش  -6

 درصد کاهش وصول خواهد شد .32سوزي و  .... ( بهاي خدمات پسماند با 

 : حق الزحمه کرایه کارکرد ماشین آالت شهرداري 32ماده 

 ریال )حریم کلوانق(  222/522/1کارکرد هرساعت گریدر شهرداري به مبلغ  -1

 ریال )خارج حریم کلوانق( 222/222/2کارکرد هرساعت گریدر شهرداري به مبلغ  -2

 ریال 222/222/1کارکرد هرساعت لودر شهرداري به مبلغ  -3

 ریال 222/122کارکرد هرساعت بیل مکانیکي شهرداري به مبلغ  -4

 ریال  222/422هر سرویس حمل نخاله و بارگیري مبلغ  -5

 ریال 222/522کارکرد هرساعت غلطك دو تني شهرداري به مبلغ  -6

 ریال  122222کارکرد موتور آب هر ساعت  -7

 ریال ) هزینه حمل بعهده متقاضي مي باشد( 122222کارکرد کاتر هر متر طول یك طرفه   -1

 خواهد شد. تبصره: ساعت کارکرد از ساعت حرکت ماشین آالت از شهرداري محاسبه و وصول 

 

 تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی شهرداری کلوانق 

و سایر  12ماده  11،16،26قانون مالیات بر ارزش افزوده ، بندهاي  52ماده  1این تعرفه در اجراي تبصره 

قانون تشکیالت ، وظایف و انتخابات شوراي اسالمي کشور و انتخاب شهرداران مصوب  15بندهاي آن و ماده 

آیین نامه مالي شهرداریها  32قانون شهرداري و ماده  74و ماده  55ماده  26صالحات بعدي آن ، بند و ا 1375

 133شهرداري کلوانق در جلسه شماره  16/12/1311مورخ  2712ماده و تبصره طبق پیشنهاد شماره 21در 

 شوراي اسالمي شهر کلوانق به تصویب رسید.  11/11/1311مورخ 

 

 پیشنهاد کننده:                                                                          :تصویب کننده       

 ارمغاني  -اعضاي شوراي اسالمي شهر کلوانق                                                   شهردار کلوانق
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 علي فتوح  -1

 یهرام وکیلي  -2

 اسماعیل سپهبد -3

 في خانم مهري عاط -4

 قادر بهزادي  -رئیس شوراي اسالمي شهر کلوانق -5

 


