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 ها دهیاری و ها شهرداری هزینه و پایدار درآمد قانون

 

 و مالی منابع تأمین ابزارهای انواع از مقررات و قوانین چهارچوب در توانند می ها دهیاری و ها شهرداری ـ1ماده

 با مشارکتی و گذاری سرمایه طرحهای و روستایی و شهری مصوب طرحهای اجرای برای مناسب اجرائی روشهای

 .کنند استفاده کافی تضامین بینی پیش

 الیع شورای مشترک پیشنهاد با قانون این شدن االجراء الزم تاریخ از ماه سه ظرف ماده این موضوع مالی نامه آیین

 .رسد می وزیران هیأت تصویب به و شودمی تهیه کشور وزارت و ها استان

 اجرائی هنام آیین. نمایند استفاده ها دارایی تملک اعتبارات از اجرائی دستگاه عنوان به توانند می ها دهیاری ـ تبصره

 هبرنام سازمان همکاری با کشور وزارت توسط قانون این شدن االجراء الزم تاریخ از ماه سه ظرف تبصره این موضوع

 .رسد می وزیران هیأت تصویب به و شودمی تهیه کشور بودجه و

 زا نوعی به یا و هستند ساکن روستا محدوده و شهر حریم و محدوده در که حقوقی و حقیقی اشخاص کلیه ـ2ماده 

 .نمایند پرداخت را دهیاری و ریشهردا خدمات بهای و عوارض مکلفند برند، می بهره روستایی و شهری خدمات

 ـ1تبصره

 از اعم مواردی بر روستا و شهر های هزینه از بخشی تأمین برای که است وجوهی: محلی عوارض از درآمد ـ الف

 اجرای از ناشی افزوده ارزش و روستایی و شهری درون فضاهای و معابر تبلیغات تأسیسات، مستحدثات، اراضی،

 ارضعو عناوین. گردد می تعیین مقررات و قوانین مطابق منقولغیر های دارایی و تاییروس و شهری توسعه طرحهای

 و دیدهگر تهیه ها، استان عالیشورای تأیید از پس بخشها و شهرها اسالمی شورای پیشنهاد با آن وصول ترتیبات و

 به عوارض هرگونه وضع. شودیم ابالغ و تصویب کشور، وزیر توسط سال هر آذرماه پایان تا حداکثر آن دستورالعمل

 قانون( 19) ماده موضوع شش درجه تعزیری هایمجازات از یکی مشمول و باشد می ممنوع شده اعالم موارد از غیر

 ذیل ضوابط مطابقِ باید ابالغی عوارض.خواهدبود بعدی الحاقات و اصالحات با 1/2/1392 مصوب اسالمی مجازات

 :باشد

 باالی شهرهای) شهرهاکالن از اعم ها شهرداری بندیدسته و محلی شرایط به هتوج با عوارض وضع تناسب ـ1

 روستاها و شهرها سایر ،(نفر میلیون یک

 گذاری سرمایه بر عوارض وضع جای به برداریبهره بر عوارض وضع جهت در ریزی برنامه ـ2

 مضاعف عوارض أخذ عدم ـ3

 .شده باشد ابطال یا وضع عوارض، که مواردی در بهمشا عناوین سایر و خدمت بهای دریافت ممنوعیت ـ4
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 حقوقی و حقیقی اشخاص بین بویژه عوارض أخذ در تبعیض و اجحاف عدم ـ5

 پوشش تحت افراد جمله از ناتوان گروههای برای تخفیف یا ها معافیت لحاظ و پرداخت در ناتوان افراد به توجه ـ6

 کشور یبهزیست سازمان و( ره) خمینی امام امداد کمیته

 مستقیم های مالیات قانون( 64) ماده موضوع معامالتی قیمتهای محلی عوارض انواع در عوارض محاسبه مبنای ـ7

 .باشد می آن های تبصره و بعدی الحاقات و اصالحات با 1366/12/3 مصوب

 .باشد می صالحذی مراجع اعالمی تورم میزان به قبل سال به نسبت محلی عوارض رشد حداکثر ـ 8

 صدر موضوع دستورالعمل در که است عناوینی در منحصر ها دهیاری و ها شهرداری توسط دریافتی خدمات بهای ـ9

 .است رسیده کشور وزیر تصویب به تبصره این

 یا و هاشهرداری به وابسته شرکتهای و مؤسسات ها،سازمان شهرداری، که است کارمزدی: خدمات بهای ـ ب

 .کنند می وصول مستقیم، خدمات ارائه ازای در مقررات و انینقو چهارچوب در ها دهیاری

 از تأسیسات جابجایی مستلزم صالح ذی مراجع مصوب روستایی و شهری توسعه طرحهای اجرای چنانچه ـ2تبصره

 دهیاری و ها شهرداری. پذیرد انجام اجرائی دستگاههای توسط وجه دریافت بدون باید باشد، گاز و آب برق، جمله

 .باشند می معاف ها بوستان و میادین معابر، روشنایی هزینه پرداخت از ها

 قانونی، مراحل طی از پس را عوارض محاسبه نحوه و عناوین کلیه موظفند ها دهیاری و ها شهرداری ـ3تبصره

 ینا جرایا بر نظارت مسؤول کشور وزارت. برسانند عموم اطالع به بعد سال در اجراء برای ماه بهمن پایان تا حداکثر

 .باشد می قانونی مراجع به مستنکفان معرفی و تکلیف

 نقانو در که خدماتی ارائه نیز و تولیدی و وارداتی کاالهای انواع برای وجوه سایر و عوارض هرگونه برقراری ـ4تبصره

 به عوارض یبرقرار همچنین است، شده تعیین آنها عوارض و مالیات تکلیف قوانین، سایر و افزوده ارزش بر مالیات

 مالی عملیات سایر و گذاری سپرده سود مشارکت، اوراق سود شرکتها، سهام سود مالیات، محاسبه مأخذ درآمدهای

 .باشد می ممنوع مراجع سایر و اسالمی شوراهای توسط مجاز بانکیغیر اعتباری مؤسسات و بانکها نزد اشخاص

 17/2/1387 مصوب افزوده ارزش بر مالیات قانون( 50) ماده( 1) هتبصر قانون، این االجراءشدن الزم تاریخ ازـ  5تبصره

 .گردد می نسخ بعدی الحاقات و اصالحات با

 الحاقات و اصالحات با7/9/1347 مصوب یشهر انعمر و زینوسا قانون( 2) ماده موضوع نوسازی عوارض نرخ ـ3ماده

 قانون( 64) ماده( 3) تبصره و صدر موضوع مِتقوی آخرین معامالتی ارزش( % 5/2)درصد نیم و دو میزان به بعدی

 .گردد می تعیین مستقیم های مالیات

 عوارض داختپر نحوه تکلیف تعیین به نسبت سال یک ظرف قانون این االجراءشدن الزم تاریخ از که مؤدیانیـ  تبصره

 .شوند می عوارض جرائم بخشودگی مشمول نمایند، اقدام خود معوق نوسازی
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 ده افتدری به نسبت رانندگی گواهینامه و گذرنامه تمدید و صدور تعرفه بر عالوه است موظف نتظامیا نیروی ـ4ماده

 کند اقدام کشور کل داری خزانه نزد کشور وزارت وجوه تمرکز حساب به آن واریز و ها شهرداری سهم( %10)درصد

 .نماید پرداخت شهرداری آن به شهر هر وصولی میزان براساس مزبور وزارت تا

 8/12/1389 مصوب رانندگی تخلفات به رسیدگی قانون( 23) ماده محل از است موظف کشور کل داری خزانهـ  5ماده

 کشور وزارت وجوه تمرکز حساب به را کشور های دهیاری و ها شهرداری سهم ماه هر بعدی، الحاقات و اصالحات با

 است موظف کشور وزارت. کند واریز عمومی رآمدد حساب به را نفعان ذی سایر سهم و کشور کل داری خزانه نزد

 و توزیع جمعیت، شاخص اساس بر و استان همان های دهیاری و ها شهرداری میان را استان هر وصولی جرائم

 .نماید واریز آنان حساب به بعد ماه پانزدهم تا حداکثر

 عنوان به تبصره یک و اصالح زیر رحش به آن( 2) تبصره و رانندگی تخلفات به رسیدگی قانون( 15) ماده ـ 6ماده

 :گردد می الحاق آن به( 3) تبصره

 یا حاشیه توقف محلهای تعیین با شهری معابر عرض از صحیح استفاده منظور به توانند می ها شهرداری ـ15ماده

 تفادهاس( پارک کارت) توقف کارت یا( پارکومتر) سنج ایست قبیل از الزم ابزارهای از راهور، پلیس هماهنگی با خودرو

 میزان و توقف زمان مدت اساس بر استان ترافیک هماهنگی شورای را آن شاخصهای که مناسبی مبلغ و نموده

 ومیعم ونقل حمل توسعه صرف و أخذ شهروندان از قانونی، مراحل طی از پس کند، می تعیین معابر( ترافیک)شدآمد

 .است «ممنوع فتوق» تخلفِ ارتکاب منزله به مجوز بدون توقف. نماید

 و بارنامه ثبت به نسبت موظفند شهری درون خودرویی بار ونقل حمل متصدی حقوقی و حقیقی اشخاص ـ2تبصره

 حساب به فوق درآمد( %100) صددرصد. کنند اقدام ریال( 000/20)هزار بیست میزان به آن صدور هزینه پرداخت

 .شود شهری زیرساختهای و میعمو ونقل حمل توسعه صرف تا گردد می واریز محل شهرداری

 شورک وزارت. باشد می اصالح قابل وزیران هیأت تصویب و کشور وزارت پیشنهاد به یکبار سال هرسه مذکور مبلغ

 .کند اقدام ماه شش ظرف بارنامه اطالعات ثبت سامانه اندازی راه به نسبت است موظف

 ورود مجوز صدور عوارض توانند می استانها مراکز و جمعیت نفر پانصدهزار باالی شهرهای های شهرداری ـ3تبصره

 و کشور شهرهای ترافیک هماهنگی عالی شورای ضوابط چهارچوب در را فرد و زوج و ترافیک طرح های محدوده به

 اب مطابق( تهران شهر ترافیک و ونقل حمل شورای تهران در) ها استان ترافیک هماهنگی شورای مصوبات رعایت با

 .نمایند وصول وزیرکشور تأیید با اتمقرر و قوانین

 :شود می الحاق آن به تبصره یک و اصالح ذیل شرح به مستقیم های مالیات قانون( 280) ماده ـ7ماده

 به را قانون این از حاصل درآمدهای کل از( %1)درصد یک معادل است موظف کشور مالیاتی امور سازمان ـ280ماده

 برای را مذکور وجوه است موظف کشور وزارت. کند واریز کشور کل داری زانهخ نزد کشور وزارت وجوه تمرکز حساب
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 های شهرداری میان تسهیالت پرداخت و عمومی نقل و حمل اولویت با روستایی و شهری طرحهای اجرای به کمک

 های دهیاری و جمعیت نفر هزار پنجاه زیر شهرهای( %70)درصد هفتاد جمعیت نفر هزار پنجاه و دویست زیر

 های دهیاری و جمعیت نفر هزار پنجاه و دویست تا پنجاه شهرهای( %30)درصد سی و مربوطه های شهرستان

 رفظ ها استان عالی شورای همکاری با و کشور وزارت وسیله به که دستورالعملی با مطابق مربوط، های شهرستان

 .نماید هزینه گردد، می ابالغ رکشو وزیر توسط و تهیه قانون، این شدن االجراء الزم تاریخ از ماه شش

 امور در شهرداری ذاتی وظایف انجام برای قانون موجب به که ها شهرداری به وابسته مؤسسات و ها سازمان مالیات

 صفر نرخ با است، شهرداری به متعلق آن سرمایه(  ٪ 100) صددرصد و اند شده تشکیل خدماتی و شهری عمومی،

 .شود می محاسبه

 هریش توسعه صندوق» عنوان تحت صندوقی در ماده، این موضوع تسهیالت به مربوط های بازپرداخت کلیه ـ تبصره

 صرف ها، استان عالی شورای همکاری با و کشور وزارت توسط اختصاصی طوربه تا شود می متمرکز «روستایی و

 شنهادپی به قانون این ابالغ زا پس ماه شش ظرف صندوق این اساسنامه. گردد دار اولویت طرحهای به تسهیالت ارائه

 خواهد وزیران هیأت تصویب به ایران اسالمی جمهوری مرکزی بانک و دارایی و اقتصادی امور وزارت و کشور وزارت

 .گردد می تأمین ماده این منابع محل از روستایی و شهری توسعه صندوق پشتیبانی و ایجاد های هزینه. رسید

 انتقال و نقل مالیات موضوع مستقیم های مالیات قانون( 59)ماده مالیات رداختپ هنگام موظفند مالکین ـ 8ماده

 شهرداری حساب به عوارض عنوان به( %1)درصد یک و( %2) درصد دو ترتیب به واگذاری حق انتقال و امالک قطعی

 .نمایند واریز محل

 اخت،پرد از ناتوان افراد سایر و کشور بهزیستی سازمان و( ره) خمینی امام امداد کمیته پوشش تحت افراد ـ تبصره

 این موضوع افراد تشخیص نحوه شامل که تبصره این اجرائی نامه آیین. هستند معاف مذکور عوارض پرداخت از

 امور وزارت و اجتماعی رفاه و کار تعاون، وزارت کشور، وزارت توسط است، آنها دارایی و درآمد سطح اساس بر تبصره

 الزم تاریخ از ماه سه ظرف حداکثر و شود می تدوین( ره) خمینی امام امداد کمیته همکاری با دارایی و اقتصادی

 .رسد می وزیران هیأت تصویب به قانون این االجراءشدن

 و اصالحات با 8/7/1386 مصوب کشوری خدمات مدیریت قانون( 5)ماده موضوع اجرائی دستگاههای کلیه ـ9ماده

 نیروهای و بعدی الحاقات و اصالحات با 1/6/1366 مصوب کشور عمومی محاسبات قانون( 5)ماده و بعدی الحاقات

 مصوب ایران اسالمی جمهوری انتظامی نیروی استخدام قانون( 2) ماده موضوع) ایران اسالمی جمهوری مسلح

 این وعموض های دهیاری و ها شهرداری خدمات بهای و عوارض مکلفند ،(بعدی الحاقات و اصالحات با 20/12/1382

 رئیس و حساب ذی. کنند واریز مربوط دهیاری یا شهرداری حساب به مالی سال پایان تا حداکثر ساله همه را قانون

 .باشند می ماده این اجرای حسن مسؤول مربوط، دستگاه
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 قتعل موجب ابالغ،  و قانونی مقرر موعد از پس ها دهیاری و ها شهرداری خدمات بهای و عوارض پرداخت ـ10ماده

 بیست میزان تا حداکثر و تأخیر مدت به نسبت ماه هر ازای به( %2)دودرصد میزان به و( وصول هنگام در)ای جریمه

 .بود خواهد( %24)درصد چهار و

 آن به وابسته های سازمان و ها شهرداری خدمات بهای و عوارض مورد در اعتراض و استنکاف اختالف، ـ1تبصره

 .باشد می بعدی الحاقات و اصالحات با 11/4/1344  مصوب ریشهردا قانون( 77) ماده مشمول

 شبی و قطعی اسناد به مستند حقوقی و حقیقی اشخاص از شهرداری شده قطعی مطالبات که صورتی در ـ2تبصره

 به مستند مطالبات حکم در مذکور مطالبات قانونی مراحل طی از پس باشد، ریال(1.000.000.000)میلیارد یک از

 برای شده تعیین میزان. شود می عمل رسمی اسناد مفاد اجرای به مربوط مقررات طبق و بوده االجراء مالز اسناد

 .یابد می افزایش ساله همه ایران اسالمی جمهوری مرکزی بانک توسط اعالمی تورم نرخ با متناسب مطالبات

 از مرکب کمیسیونی به هیاری،د خدمات بهای و عوارض مورد در اعتراض و استنکاف اختالف، هرگونه ـ3تبصره 

 تانشهرس اسالمی شورای انتخاب به شهرستان اسالمی شورای اعضای از نفر یک وی، نماینده یا شهرستان فرماندار

 مکان در باید کمیسیون جلسه. شود می ارجاع قضائیه قوه رئیس انتخاب به شهرستان دادگستری از قاضی یک و

 اعتراض و است قطعی مزبور کمیسیون تصمیم. شود تصمیم اتخاذ نفع ذی تدفاعیا استماع از پس و تشکیل مشخص،

 صتشخی کمیسیون این تصمیم طبق که هایی بدهی و باشد می اداری عدالت دیوان در رسیدگی قابل آن مورد در

 ستا لفمک ثبت اجرای. باشد می وصول قابل اسناد ثبت اداره وسیله به االجراء الزم اسناد مقررات طبق شود،  داده

 .نماید مبادرت دهیاری طلب وصول و اجرائیه صدور به مزبور کمیسیون تصمیم طبق بر

 سهم افزوده ارزش عوارض توزیع و وصولی درآمد میزان گزارش است مکلف کشور مالیاتی امور سازمان ـ11 ماده

 کمیسیون به ماهه سه زمانی مقاطع در را( ها دهیاری و ها شهرداری از هریک تفکیک به) ها دهیاری و ها شهرداری

 کشور وزارت و ها استان عالی شورای اسالمی، شورای مجلس عمران و اقتصادی شوراها، و کشور داخلی امور های

 .نماید اعالم

 ماه شهریور پایان تا را سال هر بودجه تفریغ و مالی صورتهای گزارش موظفند ها دهیاری و ها شهرداری ـ12 ماده

 رسیدگی هب نسبت سال پایان تا حداکثر باید  نیز مربوطه اسالمی شورای و کنند تسلیم سالمیا شورای به بعد سال

 هادپیشن به نرسد اتمام به حسابرسی مقرر زمان در که درصورتی. کند اقدام رسمی حسابرس طریق از آن تأیید و

 می دتمدی قابل سال، یک اکثرحد تا تأیید و رسیدگی زمان استان، اسالمی شورای تأیید و مربوطه اسالمی شورای

 .باشد

 دهیاری و ها شهرداری مالی امور اداره حسن بر نظارت به نسبت موظفند روستا و شهر اسالمی های شورا ـ1تبصره

 اختصاصی و عمومی اموال ها، دارایی سرمایه، حفظ آن، تابعه و وابسته شرکتهای مؤسسات، ها، سازمان کلیه و ها
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 و قوانین با مطابقت نظر از مالی صورتهای نیز و هزینه و درآمد حساب بر نظارت نینهمچ و دهیاری و شهرداری

 و  پیگیری منظور به تخلف و نقض موارد در جمله از را نتیجه و کنند اقدام رسمی حسابرس طریق از مقررات

 .شود اقدام قانونی مقررات براساس تا کنند اعالم دهیار و شهردار به الزم های رسیدگی

 برای مقرر زمان تا را رسمی حسابرس گزارش نتیجه از نسخه یک موظفند روستا و شهر اسالمی های شورا ـ2صرهتب 

 مقرر زمان در حسابرس گزارش ارسال عدم درصورت. کنند ارسال کشور  وزارت به قانونی اقدام هرگونه و بررسی

 سمیر حسابرسی گزارش تأیید و حسابرس بانتخا به نسبت رأساً است موظف کشور وزارت یادشده، های شورا توسط

 .کند اقدام مربوط دهیاری یا شهرداری منابع محل از

 طتوس که( آنالین) برخط الکترونیکی  سامانه در ها هزینه و درآمدها ثبت به نسبت موظفند ها شهرداری ـ3تبصره

 همچنین. کنند اقدام شود، می ازیاند راه قانون این شدن االجراء الزم تاریخ از سال یک حداکثرظرف کشور وزارت

 درگاه و جراید در انتشار طریق از را بودجه تفریغ و مالی صورتهای  گزارش مکلفند اسالمی شوراهای و شهرداری

 .برسانند عموم اطالع به الکترونیکی

 طرف از آن مدیره  هیأت اعضای اکثریت که شهرداری به وابسته شرکتهای قانونی بازرس و حسابرس ـ4تبصره

 کلیه و شهرداری. گردد می تعیین شهر اسالمی شورای تصویب و مدیره هیأت پیشنهاد به شود، می تعیین شهرداری

 سمت به را حسابرسی مؤسسه یک متوالی، چهارسال از بیش نیستند مجاز وابسته شرکتهای و مؤسسات ها، سازمان

 .کنند انتخاب حسابرس

 هساالن بودجه در آن تصویب و بینی پیش به نسبت تسهیالت هرگونه أخذ از قبل موظفند ها شهرداری ـ13ماده

 دباش ای گونه به باید هرسال در تسهیالت بازپرداخت میزان. نمایند اقدام وابسته مؤسسات و ها سازمان شهرداری،

 ومس  یک از قانون این تصویب زمان از بدهیمانده عالوه  به هرسال دریافتی تسهیالت سود و اصل بازپرداخت که

 ویبتص و شهردار پیشنهاد به موردی صورت به ماده این از مستثنی موارد. نباشد بیشتر قبل سال بودجه عملکرد

 ازپرداختب مدت و استفاده محل تعیین تسهیالت، بازپرداخت توانایی رعایت با وزیرکشور تأیید و شهر اسالمی شورای

 .شود می مشخص

 .گردد می ابالغ و تصویب کشور وزیر توسط ها دهیاری در سهیالتت دریافت نحوه دستورالعمل ـ تبصره

 کشور وزارت آنان، انسانی نیروی ساماندهی و ها دهیاری و ها شهرداری جاری های هزینه کاهش منظور به ـ14ماده

 سانیان نیروی اطالعات سامانه اندازی راه به نسبت قانون این االجراءشدن الزم از پس ماه شش تا حداکثر است مکلف

 العاتاط ثبت به نسبت مکلفند ها شهرداری. کند اقدام آنها به وابسته شرکتهای و مؤسسات ها، سازمان ها، شهرداری

( 7) ماده منابع محل از ماده این اجرای از ناشی مالی بار. کنند اقدام مذکور سامانه اندازی راه از بعد ماه سه حداکثر

 .گردد می تأمین قانون این
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 می داده اجازه کشور وزارت به اسالمی شوراهای و ها دهیاری ها، شهرداری دانش سطح ارتقای راستای در ـ15ماده

 در شاغل نیروهای کاربردی های آموزش برای را خود اختیار در متمرکز عوارض از( % 2/0) درصد دودهم تا شود

 شدن االجراء الزم تاریخ از ماه شش ظرف که دستورالعملی اساس بر ها دهیاری و ها شهرداری اسالمی، شوراهای

 وزیر توسط و تهیه ها استان عالی شورای و کشور های دهیاری و ها شهرداری سازمان توسط مشترکاً قانون این

 .نماید هزینه گردد، می ابالغ و تصویب کشور،

 طتوس کشور وزارت هب وابسته دولتی مؤسسه عنوان به کشور های دهیاری و ها شهرداری سازمان اساسنامه ـ تبصره

 شورای مجلس تصویب به قانون این شدن االجرا الزم تاریخ از ماه سه ظرف حداکثر و شود می تهیه وزیران هیأت

 .رسد می اسالمی

 و اصالحات با 17/12/1382 مصوب کشور عمومی های کتابخانه اداره نحوه و تأسیس قانون( 6) ماده ـ16ماده 

 :گردد می حاصال ذیل شرح به بعدی الحاقات

 و وام استثنای به را خود وصولی درآمدهای از( % 5/0) درصد نیم حداقل ساله همه موظفند ها شهرداری ـ 6ماده

 مشارکت، اوراق دهد، می قرار ها شهرداری اختیار در دولت که ای سرمایه های دارایی تملک اعتبارات و تسهیالت

 .دکنن واریز مربوط شهر عمومی های کتابخانه انجمن حساب به تهاتر، و( فاینانس) خارجی مالی تأمین تسهیالت

 یزن و تراکم فروش و بوده شهرها تفصیلی طرح رعایت به موظف ساختمانی پروانه صدور برای ها شهرداری ـ17ماده

 عالی  شورای تأسیس قانون(  5) ماده کمیسیون در تصویب با فقط تفصیلی طرح خالف بر اراضی تغییرکاربری

 ماده این مفاد از متخلفان. است مجاز بعدی الحاقات و اصالحات با 22/12/1351 مصوب ایران معماری و یشهرساز

 .شوند می شالق و حبس بجز  اسالمی مجازات قانون( 19) ماده موضوع هفت درجه تعزیری مجازات مشمول

 دچهارص و یکهزار تیرماه یکم ورخم شنبه چهار روز علنی جلسه در تبصره هفده و ماده هفده بر مشتمل فوق قانون  

 .رسید نگهبان شورای تأیید به 1401/4/22 تاریخ در و شد تصویب اسالمی شورای مجلس یک و
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 تعاریف ، مفاهیم و کلیات

قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ( 2( ماده ) 1دستورالعمل اجرایی موضوع تبصره ) الف :

 وزیر کشور 30/9/1401مورخ  203726شماره  ها

 تعاریف –فصل اول 

ارض محلی : وجوهی است که برای تامین بخشی از هزینه های شهر بر مواردی اعم از اراضی ، وع( 1ماده 

مستحدثات ، تاسیسات ، تبلیغات معابر و فضاهای درون شهری و ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های 

 .ق قوانین و نقررات وضع می گرددتوسعه شهری و دارایی های غیر منقول مطاب

بهای خدمات : کارمزدی است که شهرداری ، سازمان ها ، موسسات و شرکت های وابسته به شهرداری ( 2ماده 

ها در چارچوب قوانین و مقررات در ازای ارائه خدمات مستقیم وصول می کند و عناوین آن در این دستورالعمل 

 تعیین شده است .

نظور از قانون در این دستورالعمل قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها ( قانون : م3ماده 

 .می باشد 1401ودهیاری ها مصوب سال 

 . شوراها : منظور از شوراها در این دستورالعمل شوراهای اسالمی شهر وبخش می باشد ( 4ماده 

 ضوابط تنظیم عناوین عوارض و بهای خدمات –فصل دوم 

عناوین عوارض محلی و بهای خدمات که توسط شوراها تصویب و جهت اجرا به شهرداری ها و دهیاری ( 5ماده 

های ابالغ می گردد ، صرفاً محدود به عناوین مندرج در این دستورالعمل خواهد بود و تصویب هرگونه عنوان 

 اها ممنوع می باشد.عوارض و بهای خدمات به غیر از موارد اعالم شده در این دستورالعمل توسط شور

( مسئول وصول عوارض در محدوده وحریم شهر ، شهرداری و در محدوده روستا ، دهیاری می باشد . 6ماده 

همچنین مسئول وصول بهای خدمات در محدوده و حریم شهر ، شهرداری یا سازمان ها و شرکت ها و 

ای خدمات روستاهای واقع در حریم موسسات وابسته  ودر محدوده روستا ، دهیاری می باشد. عوارض و به

 شهر توسط دهیاری وصول می شود .

( شوراها مکلفند نسبت به تصویب عناوین عوارض و بهای خدمات و نحوه محاسبه آن ها منطبق بر 7ماده 

ضوابط این دستورالعمل و با لحاظ مقتضیات محلی بنا به پیشنهاد شهرداری یا دهیاری در مهلت قانونی اقدام 

یا دهیاری و یا شورای روستای مربوطه در تدوین نحوه محاسبه عوارض و بهای .همچنین شهرداری  نمایند

خدمات صرفاً می تواند از شاخص های مندرج در این دستورالعمل جهت تدوین ضابطه محاسبه عوارض وبهای 

 خدمات استفاده نماید.
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و مقتضیات شهرها و روستاها صورت می  و بهای خدمات با توجه به شرایط عوارض تصویب عناوین( 1تبصره 

در شهرها و گیرد و هیچ ضرورتی برای تصویب همه عناوین عوارض و بهای خدمات موضوع این دستورالعمل 

 روستاها وجود ندارد .

( قانون مالیات های مستقیم ، عالوه بر 64( استفاده از شاخص ارزش معامالتی امالک موضوع ماده )2تبصره 

، به عنوان ( قانون (2( قسمت )الف( ماده ) 7شنهادی برای هریک از شاخص ها ) طبق بند )ضریب تعدیل پی

شاخص محاسبه عوارض و بهای خدمات برای هریک از عناوین توسط شوراها مجاز می باشد.صرفاً در مواردی 

بوطه که هیچ شاخصی جهت تدوین ضابطه محاسبه عوارض ، بهای خدمات و ترتیبات وصول آن در جدول مر

تعیین نشده است ، پیشنهاد دهندگان می توانند با توجه به عنوان و مقتضیات محلی و با رعایت ضوابط نسبت 

 به تعریف شاخص و استفاده ازآن در رابطه محاسبه میزان عوارض و بهای خدمات استفاده نمایند.

بعد نسبت به سال جاری برابر  سالعوارض برای ( قانون ، حداکثر نرخ رشد 2( ماده )8( مطابق با بند )8ماده 

با میزان ترخ تورم اعالمی توسط مرکز آمار ایران با احتساب میانگین نرخ تورم یک ساله ، سه ماهه سال 

 گذشته )دی ،بهمن ، اسفند( و نه ماهه سال جاری )پایان آذر( خواهد بود .

برای کلیه اشخاص حقیقی  و حقوقی ( عناوین و نرخ عوارض و بهای خدمات مصوب توسط شوراها باید 9ماده 

 یکسان باشد و نباید بین اشخاص در ضوابط محاسبه هیچ گونه تفاوت وتبیض ایجاد گردد.

( از تاریخ ابالغ این دستورالعمل وضع هر نوع عنوان عوارض و بهای خدمات و وصول آن یا وصول 10ماده 

ممنوع می باشد . کلیه عناوین عوارض و بهای عوارض و بهای خدماتی که قبال به تصویب شوراها رسیده است 

ملغی گردیده  1402ابتدای سال  خدمات محلی که قبل از این دستورالعمل تصویب و وصول می گردید است از

که با رعایت این  1402مصوب مندرج در دفترچه تعرفه و بهای خدمات سال صرفاً عوارض و بهای خدمات و 

 وصول می باشد. دستورالعمل تصویب می گردد، قابل

 اجرایی: طضواب –فصل سوم 

مهلت قانونی پرداخت عوارض و بهای خدمات باید پس از تصویب شورا در صورت جلسات ) اعم از  (11ماده 

قانون در آمد پایدار در این بخش  9الکترونیکی یا چاپی( توسط صادر کننده به مودی ابالغ گردد.) رعایت ماده 

 ضرورت دارد(

 داری ها مکلف هستند عوارض و بهای خدمات را هرسال به مودیان مشمول ابالغ نمایند.شهر (12ماده 

مبالغ مربوط به عوارض و بهای خدمات که قبل از ابالغ این دستورالعمل قطعی و نحوه پرداخت آن ( 13ماده 

 با مودی مشخص و در حال وصول می باشد ، طبق قوانین مربوطه وشول می شود .
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( 3)تنفیذ تبصره )1400( قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 55( ماده )1به بند ) مستند (14ماده 

( قوانین و مقررات مربوط به اعطای تخفیف یا معافیت 87( قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 50ماده )

 از پرداخت عوارض یا وجوه به شهرداری و دهیاری ملغی شده است .

کم  اقشارت پوشش کمیته امداد امام خمینی )ره( ، سازمان بهزیستی کشور به عنوان حت کلیه افراد (15ماده 

درآمد تلقی شده و از پرداخت عوارض صدور پروانه برای یکبار و یک واحد تا سقف الگوی مصرف معاف خواهند 

ک عمل می باشد . ( قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مال6بود و در مورد معافیت ایثارگران نیز ماده )

 ضمناً این معافیت فقط یک بار شامل افراد می باشد.

قانون شهرداری با اصالحات  32( شهرداری ها می توانند بر اساس تکالیف مندرج در قوانین ) ماده 16ماده 

 36بعدی( نسبت به تقسیط عوارض و بهای خدمات طبق دستورالعملی که به تصویب شوراها برسد حداکثر تا 

اقدام نمایند و در صورت تقسیط ، شورای شهر می تواند هنگام تصویب عوارض صدور پروانه ساختمانی  ماه

قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور  59هزینه تقسیط این عوارض را در اجرای ماده 

 لحاظ نماید . الزم به توضیح است جرائم مشمول این بند نخواهد بود .

 ( این ماده مربوط به شهرداری ها نمی باشد17ه ماد

مطالبات معوقه و جرائم ( شهرداری ها و دهیاری ها مکلفند هنگام صدور پروانه ساختمانی کلیه 18ماده 

متعلقه موجود ملک را تعیین تکلیف و وصول نمایند مفاصا حساب مالی و یا گواهی نقل و انتقال منوط به 

 و دهیاری ها می باشد.تسویه حساب با شهرداری ها 

با  1366( قانون مالیات های مستقیم مصوب 64( در صورت استفاده از ارزش معامالتی موضوع ماده )19ماده 

( قانون مذکور ، باید در محاسبه عوارض لحاظ 3اصالحات و الحاقات بعدی ضریب تعدیل موضوع تبصره )

مالک عمل در زمان تصویب عوارض خواهد بود .  گردد. مبنای ارزش معامالتی آخرین دفترچه تقویم امالک

برای محاسبه عوارض  ( قانون مالیات های مستقیم64( ماده )3مالک عمل استفاده از مصوبه موضوع تبصره )

درصد 16هیئت محترم وزیران معادل  28/02/1401مورخ  ھ 59636/ت 29671ابالغیه شماره  1402سال 

 می باشد.

( قانون نوسازی و عمران شهری ، شهرداری ها و دهیاری ها موظف اند 29ماده ) ( 2مطابق تبصره )( 20ماده 

با رعایت مقررات ملی ساختمان و مقتضیات محلی ، تاریخ اتمام عملیات ساختمانی را طبق ضوابط مندرج در 

 صادره درج نمایندجدول ذیل در پروانه ها 

 )ماه( حداقل زمان اتمام عملیات مساحت زیر بنا )مترمربع( درج

 12 300تا  1

 24 2000تا  300 2
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 36 5000تا 2000 3

 48 10000تا 5000 4

 60 10000بیش از  5

 

شهرداری ها و دهیاری ها موظف اند کلیه عناوین و نحوه محاسبه آن ها را پس از طی مراحل قانونی ( 21ماده 

سال بعد از طریق پورتال سازمانی و یا روزنامه  و در بازه زمانی مندرج در قانون ) پایان بهمن ماه ( برای اجرا در

( 2( ماده)3کثیر  االنتشار به اطالع عموم برسانند . در صورت عدم اعالم عمومی در زمان قانونی مطابق تبصره )

 قانون با مستنکفان برخورد می گردد.

ول سال موظف به ارائه ( در مواردی که شهرداری ها ، دهیاری ها و نمایندگان قانونی آن ها ، در ط22ماده

خدمت جدید بشوند که بهای خدمات آن در عناوین پیوست پیش بینی نشده است پس از پیشنهاد شهرداری 

مربوط به شورای عالی استان ها ، شورای مذکور عنوان جدید را به وزارت کشور ارسال نموده تا و دهیاری 

بالغ گردد. پس از ابالغ بهای خدمات ، شورای توسط وزیر کشور جهت اجرا به شهرداری ها و دهیاری ها ا

 اسالمی مربوطه می تواند نسبت به تصویب نرخ و میزان تعرفه ابالغی با رعایت ضوابط اقدام نماید.

( قانون شوراها نسبت به بررسی مصوبات شورای 90( هیئت تطبیق مصوبات شوراها در اجرای ماده )23ماده 

ارض و بهای خدمات و ضوابط موضوع این دستورالعمل اقدام نموده و موارد اسالمی و انطباق آن با عناوین عو

مغایر را جهت اصالح و بازنگری به شورای مربوطه اعالم نمایند . بدیهی است مسئولیت وضع هرنوع عوارض و 

بهای خدمات خارج از چارچوب قوانین و مقررات این دستورالعمل بر عهده پیشنهاد دهنده ، شورا و هیئت 

 نطباق مربوطه خواهد بود و با متخلفین طبق ترتیبات قوانین و مقررات مربوطه برخورد می گردد.ا

( عناوین عوارض و بهای خدمات که به استناد سایر قوانین وضع و نحوه وصول آن ها تعیین گردیده 24ماده 

ترافیک( ، قطع  عمران شهری ، اجرای طرح های ترافیکی )مصوبه شورای است از جمله عوارض نوسازی و

رسیدگی به تخلفات رانندگی ، بهای خدمات صدور معاینه فنی خودرو ، بهای خدمات  15اشجار ، اجرای ماده 

آئین نامه اجرایی قانون حفظ و گسترش فضای سبز( ، بهای خدمات  8و  4)موضوع تباصرماده فضای سبز 

 خود باقی و قابل وصول می باشد.مدیریت پسماند )طبق دستورالعمل ابالغی وزیر کشور ( به قوت 

شهرداری ها ، وجود اختالف ، استنکاف و اعتراض در خصوص عوارض و بهای خدمات ( در صورت 25ماده 

قانون شهرداری مطرح گردیده و رای کمیسیون مذکور الزم االجرا خواهد بود  77موضوع در کمیسیون ماده 

اض در خصوص عوارض و بهای خدمات دهیاری ها ، . همچنین در صورت وجود اختالف ، استنکاف و اعتر

( قانون مطرح گردیده و رای کمیسیون مربوطه قطعی و 10( ماده )3موضوع در کمیسیون مندرج در تبصره )

 الزم االجرا خواهد بود .
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( قانون جزء 10( ماده )2کلیه مطالبات شهرداری ها که باالی یک میلیارد ریال باشد، طبق تبصره)(  26ماده 

اسناد الزم االجرا بوده و باید طبق مقررات مربوط به اسناد رسمی عمل شود ) موارد کمتر از یک میلیارد ریال 

 ( این دستورالعمل خواهدشد.26مربوط به عوارض و بهای خدمات مشمول ماده )

ود . شورا پیشنهاد عناوین عوارض هرسال باید حداکثر تا پایان دی ماه به شورای مربوطه ارائه ش (27ماده 

مکلف است حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه نسبت به تصویب عناوین پیشنهادی اقدام نموده و مصوبه را جهت 

 طی فرآیند قانونی به هیئت تطبیق ارسال نماید .

تبصره( در صورتی که در مهلت تعیین شده عناوین عوارض به تصویب شورای اسالمی نرسد ، تعرفه سال قبل 

اعمال نمی  1402بود . شرایط این تبصره در خصوص عناوین عوارض مالک عمل در سال مالک عمل خواهد 

 شود .

( و عناوین عوارض دهیاری ها به 1فهرست عناوین عوارض شهرداری ها به شرح جدول شماره )  (28ماده 

تدوین ( می باشد . رعایت ضوابط مندرج در بخش توضیحات هریک از عناوین در هنگام 2شرح جدول شماره )

 و تصویب الزامی است

( و عناوین بهای خدمات 3(  فهرست عناوین بهای خدمات شهرداری ها به شرح جدول شماره )29ماده 

( می باشد . رعایت ضوابط مندرج در بخش توضیحات هریک از عناوین 4دهیاری ها به شرح جدول شماره )

 در هنگام تدوین و تصویب الزامی است

 ماده و سه تبصره تدوین شده و از زمان ابالغ الزم االجرا می باشد. 30عمل در ( این دستورال30ماده 

دستورالعمل فوق نمونه فرم ابالغ عوارض و بهای خدمات به مودیان مشمول در پایان  12در اجرای ماده ▀

 این مجموعه درج شده است .

 یاد آوری: 

  :p  در  که( 1401) دفترچه سال  دفترچه تقویم امالک آخرین %16 ای روز، عبارت استقیمت ) ارزش ( منطقه

آن حات و الحاقات بعدی و تبصره های با اصال3/12/1366های مستقیم مصوب سال قانون مالیات 64اجرای ماده 

 .تعیین شده است

و  در مواردی که ارزش معامالتی موضوع این ماده مطابق دیگر قوانین:  قانون مالیاتهای مستقیم 64ماده 3تبصره 

گیرد، مأخذ محاسبه عوارض و وجوه یادشده بر مبنای درصدی مقررات، مأخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه قرار می

بط رباشد که با پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و دستگاه ذیاز ارزش معامالتی موضوع این ماده می

درصد مذکور باید به نحوی تعیین گردد که مأخذ محاسبه  رسد.به تصویب هیأت وزیران یا مراجع قانونی مرتبط می

 دربط افزایش نیافته باشقانونی ذیعوارض و وجوه یادشده بیش از نرخ تورم رسمی اعالمی از طرف مراجع 
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 احداث مستثنی از دریافت پروانه و پرداخت عوارض موارد ب:   

 30حداکثر باحیاط روی درب سایبان ،انسایبان خودرو در حیاط با مصالح غیر بنایی منفک ازساختم  .1

باالتر حداکثر  و متر10های معابرها و باالی پنجرهخانه  سایبان در حاشیه بام، سانتیمتر پیش آمدگی در معابر

باران گیر در ورودی های زیرزمین با مصالح غیر بنایی جهت پوشش پله های  ، درکلیه قطعات و سانتیمتر 25

واحده شخصی، ضمناً این سایبان جزو پارکینگ 2طبقه  2ر ساختمان های حداکثر صرفا د  ورودی و رمپ

 محسوب نمی گردد.

  سانتیمتر در طبقات آخر واحدهای مسکونی یا سایبان واحدهای تجاری  30در صورت احداث سایبان بیش از

عوارض  %50نی ( ، در قطعات مسکو 100خدماتی ، )در صورت اخذ مجوز یا ابقا شده توسط کمیسیون ماده 

عوارض بالکن روباز رو به شارع محاسبه و اخذ خواهد  %100بالکن روباز رو به شارع و در غیرمسکونیها معادل 

 شد و در  صورتیکه رو به شارع نباشد نصف مبالغ فوق اخذ خواهد شد.

خلف ساختمانی متر ت 3، مازاد بر مترمربع با ورودی از حیاط 3سرویس بهداشتی در حیاط به مقدار حداکثر  .2

 محسوب می گردد.

 نماسازی ساختمان یا دیوارهای ملک بدون تجدید بنای آنها به شرطی که به معبر تجاوز نشده باشد..  .3

 ها بدون تغییر در ابعاد آنهاتعمیرات جزئی و تعویض در و پنجره .4

 تغییر در تقسیمات داخلی ساختمان های مسکونی  .5

ساختمان ، به شرطی که مغازه ها در یک مسیر گذر واقع  ن تغییردرابعادالحاق دو یاچند مغازه به همدیگر بدو .6

 .شوند

 احداث گلخانه با هر طرحی در داخل خانه  .7

 های سه طرف بسته نصب پنجره به بالکن   .8

ها و... از اعیانی واحدهای مجاز مربوطه به عنوان مهد کودک، کتابخانه، واحد ها، شرکتاستفاده ادارات، سازمان .9

 ، غذا خوری، باشگاه ورزشی و.... فقط برای کارکنان خود آموزش

 تبدیل قسمتی از اعیانی به پارکینگ و ایجاد پارکینگ در اعیانی   .10

در ساختمان های با یا اطاقک باالی پله به عنوان انباری  مندرج درنقشه درطبقه همکف و 20/1ارتفاع  بااستفاده از زیر پله  .11

مترمربع انباری برای هر واحد در پیلوت در صورت جابجایی و  15و ایجاد حداکثر  طبقه 2مالکیت حقیقی و حداکثر 

 گنجایش خودروها

های عمرانی و ساختمانی تا مدت اعتبار مهلت موافقت نامه اولیه و یا مدت اعتبار پروانه های موقت پروژاحداث ساختمان  .12

از انقضاء مهلت مذکور نسبت به بر چیدن تاسیسات فوق  ساختمانی قابل  قبول بوده و مالک یا پیمانکار مکلف است بعد

 تعهدثبتی بحث این بند، برچیدن ساختمان های مورد رابطه با در پیمانکار الذکر اقدام نماید. بدیهی است شهرداری از

 نمود. اخذخواهد
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 اخذ مجوز از شهرداریاجرای عقب کشی در امالک مطابق طرح توسعه شهری با  .13

 پنجره موجود با اخذ مجوز از شهرداری تعبیه و جابجایی  .14

تعمیر اساسی ساختمان های با ارزش تاریخی و فرهنگی با تایید سازمان میراث فرهنگی،بدیهی است که  .15

بوده بایستی به شکلی باشد که شکل ظاهری  تعمیر اساسی که نیازمند ستون گذاری در داخل اعیانی موجود

 و دیوارهای جانبی ساختمان تغییر نیابد.

 اخذبا  درمورد تجاری هاصورت احتمال ریزش ، در تعویض سقف مسکونی ها .16
1

2
پذیره بدون افزایش  عوارض 

 ارتفاع وزیربنا )مساحت( در صورتی که ملک عقب کشی نداشته باشد

ت یچنانچه علیرغم مفاد پروانه ساختمانی و یا مفاد گواهی معامله ملکی، کاربری آن با نوع درخواست فعال :1تبصره 

مالک در آن ساختمان تطبیق نماید موافقت با درخواست مالک در صورت ارایه گواهی استحکام بنا و تأمین پارکینگ 

مورد نیاز برای فعالیت جدید و فقدان مشکل بهداشتی و مزاحمت برای سایرین و دریافت عوارض استفاده جدید 

یا کمیته  5آن مطابق ضوابط، توسط کمیسیون ماده بالمانع است. در صورت مغایرت کاربری ملک، بایستی کاربری 

  فنی تغییر و بعدآ اقدام گردد.

 تسهیالت  و عمومی مقررات ج:   

 پرورشگاه کودکان نوان خانه و ،ازپروری معتادانهائی چون آسایشگاه معلوالن و سالمندان، بعوارض ساختمان (1

ها این نوع ساختمان تبدیلحداث ندارند. در صورت عوارض ا کاربری مربوطهو در شهرسازیمقررات با رعایت 

 مذکور، در زمان تبدیل برابر مقررات شهرداری با آنها رفتار خواهد شد.یا استفاده غیر از موارد 

باشد صدور پروانه ساختمانی  مترمربع( که در تملک مسجد 200برای احداث یک واحد مسکونی )حداکثر تا (2

 عوارض ندارد.

نیاز مطابق ضوابط طرح تفصیلی و یا هادی در محاسبه عوارض زیربنا کسر  مورد کینگ الزامی ومساحت پار ( 3

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

 خواهد گرفت.ن

ای گرانترین بر د قیمت منطقهدر محاسبه عوارض صدور پروانه ساختمانی چنانچه ملکی دارای چند بر باش ( 4

باشد( بعد از تعریض محاسبه ملک مشرف به معبر )بر ملک اعم از بر دسترسی شامل در ورودی یا پنجره می

  خواهد شد.
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باشند بنا به مالکین کلیه واحدهای مسکونی که دارای پروانه ساختمانی معتبر )از لحاظ مدت اعتبار( می ( 5 

های ساختمانی بدون افزایش مساحت زیربنا و تعداد واحد و نوع و تغییر نقشه ضرورت اگر خواستار تعویض

 استفاده باشند مشمول پرداخت مجدد عوارض صدور پروانه ساختمانی نخواهند بود.

اخذ مجوز تهیه های ساختمانی و های ساختمانی که مراحل صدورشان وفق مقررات )تهیه و تأیید نقشهپروانه ( 6

از اجرای این مصوبه طی شده باشد مشمول مقررات این تعرفه نبوده و شهرداری موظف به صدور ( تا قبل نقشه

 ردیبهشتا آخرشهرداری تا بدیهی است که مالکین و باشند.های مذکور بر مبنای ضوابط قانونی قبلی میپروانه

و درصورت عدم اخذ پروانه سال اجرای این تعرفه فرصت دارد تا نسبت به صدور پروانه ساختمانی اقدام نماید 

 .در مهلت مقرر ، مالک موظف به پرداخت مابه التفاوت محاسبات بروز خواهد بود

برای هر مغازه یعنی بر هر مغازه در این دستورالعمل، عبارت است از برابر ضوابط شهرسازی مورد نظر دهنه  ( 7

ای چند درب باشد مالک محاسبه دهنه مجاز فاصله بین دو تیغه )عرض مغازه(، بنابراین چنانچه یک مغازه دار

از  هاتعلق خواهد گرفت. چنانچه دهنه زیر بنااست و به اضافه طول آن یعنی به بزرگ ترین بر ملک عوارض 

 جهات مختلف باشند فقط اضافه بر دهنه مجاز از بزرگ ترین بر مغازه مالک عمل خواهد بود.

بزرگترین  متر باشد مالک محاسبه عوارض، 12متر و معبر دیگر  14 :  اگر دهنه مجاز واحد تجاری به معبریمثال

 ای خواهد بود. دهنه ملک )دهنه طوالنی( با مبنای گران ترین ارزش منطقه

 های مختلط مسکونی، تجاری عوارض زیربنای مساحت مسکونی و تجاری وفق مقررات و ضوابطدر ساختمان ( 8

 سایرساختمان های مختلط نیزعمل خواهدشد.  ین موضوع درموردمربوطه دریافت خواهد شد. بدیهی است ا

های اداری و تجاری مانند پاساژ، تیمچه، سرای در زمان احداث و صدور پروانه آن مجتمع زیر بنای( کلیه عوارض 9

 خواهد شد. محاسبه مشرف به گذر ملک ای گرانترین بر قیمت منطقه %100بر مبنای 

تعلق گرفته و فضای باز مشاعی  عوارض زیر بنای %50پاساژها و مجتمع های تجاری عوارض فضاهای راهرو  ( 10

نماید مشمول عوارض که در طول ارتفاع ساختمان امتداد داشته و تمام طبقات را از هر طبقه قابل رؤیت می

 نخواهد بود. زیربنا

 ه اصلی محاسبه خواهد شد.ای بر جبهواحدهای صنعتی کالً بر اساس قیمت منطقه زیر بنایعوارض  (  11

های ها و پایگاهها و تکایا و حسینیهصدور پروانه ساختمانی برای احداث ساختمان برای مساجد، امام زاده ( 12

های مقاومت بسیج )پس از تأیید شدن مقاومت بسیج به انضمام کتابخانه و یا موزه در محوطه آنها، پایگاه
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هایی از اماکن مذکور به طح شهر( رایگان می باشد. چنانچه قسمتها و پرداخت عوارض نوسازی و سنقشه

عنوان تجاری و خدماتی و... در نظر گرفته شوند و پروانه ساختمانی درخواست نمایند به شرح ضوابط تعرفه، 

 .مشمول پرداخت عوارض مربوطه خواهد بود

صرفا با اشل و ضریب و  نی احداثی جدیدعوارض اعیا ،افزایش زیربنای پروانه ساختمانیدرخواست در صورت  (13 

 شود. ای زمان صدور مجوز افزایش زیربنا، محاسبه و وصول میارزش منطقه

های و پارکینگ و همچنین قسمت گونه احداث اعیانی درپیلوتبه منظور تشویق احداث پارکینگ، هر  ( 14

متر مربع برای هر واحد در پیلوت و داکت  15های مسکونی مانند روشنایی، انباری حداکثر تا اشتراکی ساختمان

عوارض احداث ندارد و چنانکه مساحت پارکینگ احداثی کمتر از مساحت مقرر در طرح توسعه شهری باشد ولی 

ظرفیت گنجایش تعداد خودرو به تعداد مورد نیاز طرح را داشته باشد به شرطی که در جابجایی و گنجایش خودروها 

دریافت نخواهد شد.در صورت احداث پارکینگ اضافی و مازاد بر ضوابط طرح توسعه شهری  ایراد وارد نشود عوارضی

های به منظور تشویق سازندگان پارکینگ خواهد گرفت.نعوارض تعلق ده به عنوان پارکینگ به آن قسمت و استفا

 عمومی در کاربری مربوطه و با رعایت سایر ضوابط شهرسازی، عوارض ندارد.

های عمومی دیگر با رعایت ضوابط شهرسازی در و ساختمانخانه باغها  ورکینگ کارخانه ها و ادارات تأمین پا ( 15

 فضای باز به صورت سایبان بالمانع است.

 حمایت از جایگاه ها به منظورگاز و های عرضه مواد نفتی های سایبان و مخازن سوخت جایگاهبرای قسمت ( 16

 هاه و وصول خواهد شد و عوارض قسمت دفتری با مبنای اداری و اعیانیصنعتی محاسب آنها عوارض زیربنای

 شود.... با مبنای تجاری وصول میدیگر مثل تعویض روغن و فروشگاه و

طرح توسعه  عرض معبر مطابق بر مبنای ایارزش منطقه ،سایر عوارض  در محاسبه عوارض صدور پروانه و  ( 17

  شهری مالک عمل خواهد بود .

زنی و فروش مصالح ساختمانی و فروش ضایعات آهن، الستیک و... که عالوه واحدهای آهن فروشی و بلوک ( 18 

قف های مسنمایند قسمتهای مسقف و احداثی، از فضای باز به عنوان انبارکاال و باسکول استفاده میبرای قسمت

فاده به عنوان فضای تجاری مشمول عوارض است %30تجاری بوده و فضاهای باز معادل  زیربنایمشمول عوارض 

التفاوت مابه %70تجاری خواهد بود و در صورت اخذ مجوز برای مسقف نمودن همان محل،  زیربنایدریافت عوارض 

 زمان مراجعه محاسبه و وصول خواهد شد.
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رتی که در صو 100عوارض صدور پروانه و عوارض ابقای اعیانی ساختمان های ابقاء شده در کمیسیون ماده  (19

توسط شهرداری محاسبه و مالک یا ذینفع مقداری از آن را واریز و مابقی به زمان مراجعه به نسبت مقدار واریز 

موقع مراجعه وصول وگواهی مفاصا حساب  شده کسر و باقیمانده درصد مطالبات تناسب سازی و

 همین ماده( 6)به استثنای بند .صادرخواهدشد

ریال  50000000مبلغ  100عوارض ابقاء ساختمان ابقاء شده در کمیسیون ماده ه یا اگر عوارض صدور پروان مثال:

( از عوارض مذکور را پرداخت نماید و از پرداخت %20ریال ) 10000000مبلغ  1395باشد و مالک در سال 

جعه پرداخت بقیه بدهی عوارض مرا برای 1402بقیه بدهی عوارض اعالمی شهرداری خودداری نماید و در سال 

محاسبه زمان  %80از عوارض اعالمی، %20نماید کل عوارض به سال مراجعه محاسبه و به دلیل پرداخت 

 نخواهد بود.  100مراجعه اخذ خواهد شد.بدیهی است این بند شامل جرایم آراء کمیسیون ماده 
 

ساختمانی  مسکونی مسکونی و غیرعوارض زیربنا  %10 نوسازی های دارای سازمان بهسازی وشهرداری شهر ( 20

 را برای بهسازی و نوسازی بافت فرسوده شهر هزینه خواهد نمود 

خدمات با پیشنهاد شهرداری و تصویب شورای شهر با رعایت  بهای عوارض وی از بابت هبه درآمدهای شهردار ( 21

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

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

، ، قبوض آبمدارک : پروانه کسب ارائه یکی از اثبات تجاری بودن ملک قبل از اولین طرح توسعه شهرمدارک  ( 22

ستشهاد یا ا واز مراجع ذیصالح  برق، گاز، برگ پرداخت مالیات سالیانه یا پروانه تجاری مبنی بر تجاری بودن آن

که در این صورت وضعیت نفر به انتخاب شهردار( 3)  یا اعضای هیات تشخیصمحلی با تایید شورای شهر و 

موجود تلقی شده و مشمول پرداخت هیچ نوع عوارض نبوده و چنانچه اعیانی احداثی بعد از اولین طرح توسعه 

سال وقوع تخلف را برای محاسبه جریمه مشخص خواهد نمود و شهر باشد وجود هریک از این مدارک صرفاً 

اند به استناد درخصوص افرادی که نسبت به پرداخت عوارض سالیانه کسب در سال های قبل اقدام نموده

 قانون نظام صنفی کشور، برگ پرداخت عوارض موجب احراز حقوق صنفی نخواهد بود. 27ماده  3تبصره 

یک  پرداخت عوارض توسط اشخاص موضوع این ماده موجب احراز هیچ :  ظام صنفی کشورقانون ن 27ماده  3تبصره 

  .از حقوق صنفی نخواهد شد

سال قانون شهرداریها ، در صورتیکه  100ماده  9به استناد تبصره * مقرر گردید برای تعیین قدمت ساختمان ، 

اشد ، صورتجلسه ای توسط اعضا هیئت ساخت اعیانی ها قبل از تصویب اولین طرح توسعه شهری باسمنج ب
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قانون شهرداری ها معاف گردیده و وضع موجود تلقی گردد  100ماده  1تشخیص ،  تنظیم و ازشمول تبصره 

غیراز عوارض  معاف از پرداخت عوارض بوده )ول جریمه نشده و اگر داخل محدوده قانونی شهر باشد مو مش

عوارض مشمول ) زیربنا یا پذیره ،  %50خل حریم قانونی شهر باشد ، و در صورتیکه دا نوسازی و مشاغل( 

 ( اخذ خواهد شد.و حصارکشی و ...سهم تفکیک 

 منظور از طرح توسعه شهری، طرح جامع یا هادی، تفصیلی می باشد. ( 23

ی و های غیر دولتی و ...در خصوص مناسب سازی محیط شهرهای اجرایی دولتی و سازماندستگاه کلیه ( 24

ها و اماکن مورد استفاده عمومی برای افراد دارای معلولیت، مکلفند مشابه آیین نامه اجرایی بند )ج( ساختمان

قانون برنامه پنج ساله سوم توسعه و قانون جامع حمایت از معلولین و آیین نامه اجرایی آن اقدام  193ماده 

ده هایی که مالکین و یا سازنور پایانکار به ساختماننمایند. بنابراین شهرداری مکلف به رعایت آن بوده و صد

های ساختمانی اقدام ننموده و مناسب سازی را انجام نداده باشند آنها نسبت به انجام تعهدات خود طبق نقشه

 ممنوع است.

 ایران اسالمی جمهوری فرهنگی و اجتماعی اقتصادی، توسعه برنامه سوم قانون 193 ماده ج بند اجرایی نامهآیین

 مکلفند عمومی مصرف با ساختمانهای مالکان و دولتی غیر هایسازمان و دولتی اجرایی هایدستگاه تمام -1 ماده

 شورای مصوب ضوابط براساس را خود( دولتی و خصوصی ساختمانهای و اماکنعمومی استفاده مورد قسمتهای

 استفاده چرخدار صندلی از که معلولیتایدار افراد برای سال،یک حداکثرظرف معماری، و شهرسازی عالی

 .نمایند سازی مناسب کنند،می

 مراکز ترمینالها، دانشگاهها، فرودگاهها، دولتی، شرکتهای و مؤسسات ها،وزارتخانه عمومی اماکن از منظور -1 تبصره

 .رندگیمی قرار ومیعم استفاده مورد که است مکانهایی دیگر کلی طور به و معابرو پارکها رستورانها، تجاری،

 بمناس به نسبت سال، دو ظرف حداکثر مکلفند دولتی غیر هایسازمان و دولتی اجرایی هایدستگاه تمام -2 ماده

 .نمایند اقدام آنها با مرتبط خدمات به معلوالن دسترسی برای خود عمومیاماکن داخلی محیط سازی

 یاصل معابر اولویت با عمومی معابر سازی مناسب و سازی آماده به نسبت سال، دو ظرف موظفند هاشهرداری -3 ماده

 .نمایند اقدام معلوالن ترددبرای هاتقاطع به نزدیک و

 تهبرجس نیز و صوتی عالیم به معابر راهنمایی هایچراغ تجهیز به نسبت سال، دو ظرف موظفند هاشهرداری -4 ماده

 .نمایند اقدام نابینایان، استفاده برای هاتقاطع نزدیکروهای پیاده سطوح نمودن



شهرداری اهی استان آرذبایجان شرقی ، بهای خدمات و شیوه انهم اهی اجرایی دستورالعمل تعرهف عوارض محلی   

 

22 
 

 توقف برای ویژه، هایمحل نظرگرفتن در برای را الزم تمهیدات عمومی، هایتوقفگاه در موظفند هاشهرداری - 5 ماده

 .نمایند فراهم و بینیپیش معلوالن نقلیه وسیله

 برای دسترسی قابل هایتلفن نصب به نسبت سال، یک ظرف حداکثر باشدمی موظف ایران مخابرات شرکت -6 ماده

 .نمایند اقدام معابرعمومی و اماکن و هاساختماندر ناشنوایان و معلوالن

( مترو ) تهران شهری آهن راه و هاشهرداری به وابسته اتوبوسرانی و تاکسیرانی هایسازمان و هاشرکت -7 ماده

 .نمایند اقدام معلولیت رایدا افراد برای ویژه خدماتتأمین به نسبت سال دو ظرف موظفند

 استفاده برای را الزم تمهیدات موظفند ایران اسالمی جمهوری آهن راه شرکت و کشوری هواپیمایی سازمان - 8 ماده

 .نمایند فراهم خودخدمات جملگی از معلوالن

 و خصوصی )عمومی اماکن سازهای و ساخت تمام در دولتی، غیر هایسازمان و دولتی اجرایی هایدستگاه - 9 ماده

 به موظف شد، خواهد آغاز نامهآیین این تصویب از بعد که...  و عمومی معابرجدید، شهرهای شامل( دولتی

 .بود خواهند زمینهاین در ایران معماری و شهرسازی عالی شورای مصوب ضوابط رعایت

 نامهآیین این در مندرج ضوابط رعایت ده،ما این موضوع عمومی اماکن و هاساختمان در موظفند هاشهرداری - تبصره

 .نمایند اقدام کار پایان گواهی صدور بهنسبت سپس و نموده کنترل را

 رایب هاییآسایشگاه سوم، برنامه طول در است، مکلف ایران اسالمی انقالب جانبازان و مستضعفان بنیاد - 10 ماده

 رصدد هفتاد باالی جانبازان برای آمبوالنس از رایگان هاستفاد امکان و داده اختصاصزن جانبازان شدن بستری

 .نماید تأمین خود داخلیمنابع محل از را شیمیایی و روان و واعصاب نخاع قطع ،(70%)

 رتقایا برای تبلیغی هایبرنامه پخش و تولید به نسبت است موظف ایران اسالمی جمهوری سیمای و صدا - 11 ماده

 .نماید اقدام معلول افراد برای عمومی اماکن سازی اسبمنزمینه در عمومی آگاهی

 تأمین ربطذی اجرای هایدستگاه مصوب اعتبارات محل از نامه،آیین این مفاد اجرای برای الزم اعتبارات -12 ماده

 .شد خواهد پرداخت و

 مؤسسات و هاشهرداری با مرتبط اماکن و هاساختمان در نامهآیین مفاد اجرای حسن به مربوط گزارش - 13 ماده

 نامهآیین مفاد اجرای حسن به مربوط وگزارش کشور وزارت توسط عمومی،معابر و اماکن و دولتی غیر عمومی

 تهیه بار یک ماه شش هر شهرسازیو مسکن وزارت توسط اسالمی انقالب نهادهای و اجرایی هایدستگاه در

 .شد هدخوا ارایه دولت هیأت اموراجتماعی کمیسیون به و
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( بوده و مالک طبق ماده واحده قانون تعیین تکلیف  در صورتیکه ملکی دارای کاربری عمومی بوده )به غیر از باغ (25

ها درخواست احداث بنا نماید در صورتیکه شهرداری طبق قانون ملزم  امالک واقع در طرح های دولتی و شهرداری

محاسبه و دریافت خواهد کرد و در صورت  را رض پروانه ساختمانیعواو به صدور پروانه باشد پروانه مسکونی صادر 

درخواست احداث مازاد بر ضوابط و تفکیک و... که در صالحیت شهرداری نباشد بایستی از طریق مراجع ذیربط اقدام 

مجاز بادر  کمگردد و شهرداری ملزم به اعطای پروانه با حداکثر تراکم نیست)حداقل برابر تراکم پایه وحداکثر برابرترا

 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (. 14/10/1395-817نظر گرفتن سایر ضوابط( ) موضوع رأی شماره 

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ، برای انجام سالمتر، دقیق تر  22/03/1400-736با توجه به دادنامه شماره  (26

بر اساس مواد این تعرفه و سایر مقررات نیاز به تعیین و سریع تر فعالیت های اداری و تکریم ارباب رجوع، چنانچه 

قیمت اراضی و امالک، ارزش سرقفلی و ارزش تجاری یا تعیین قیمت پایه جهت برگزاری مزایده و .... باشد به شرح 

 زیر عمل خواهد شد

امالک  یم ابنیه والف( در صورتی که نحوه تعیین قیمت در قوانین و مقررات مشخص شده باشد ) مثل قانون نحوه تقو

اصالحی قانون شهرداری( مطابق نص قانون عمل خواهد  101ماده  4و  3و اراضی مورد نیاز شهرداری ها و تبصره 

 شد.

قیمت کشف  وتعیین  ، ب( در صورتی که نحوه ارزیابی و تعیین قیمت در قانون پیش بینی نشده باشد، عمل ارزیابی 

رسمی دادگستری ) حسب مورد کارشناس تعیین قیمت امالک یا کارشناس توسط هیاتی مرکب از یک نفر کارشناس 

تخاب به ان شهرداریمرتبط دیگر  ینیا مسئولتعیین ارزش تجاری و سرقفلی ( مسئول امالک و مسئول شهرسازی 

دو رای مشروط بر اکثریت تصمیمات هیات به اتفاق آرا و یا به خواهد گرفت انجام  و تصویب شورای شهر شهردار

 یکی از آن دو نفر باشد مناط اعتبار است و مراحل اداری و قانونی طی خواهد شد.  کارشناس رسمیاینکه 

یک  )در صورت اعتراض هرکدام از طرفین به قیمت تعیین شده،  رسیدگی مجدد توسط  سه نفر کارشناس رسمی 

. در خواهد گرفتانجام ( نفر به انتخاب شهرداری، یک نفر به انتخاب طرف مقابل و نفر سوم بصورت مرضی الطرفین

خواهد 100یا قاضی ماده  توسط دادگاه ر انتخاب کارشناس مرضی الطرفین، کارشناس مذبور صورت عدم توافق د

 بود.

کسی که عمداً یا اشتباهاً چیزی را که مستحق نبوده است دریافت کند ملزم است آن  ،قانون مدنی  301(   ماده 27

 .را به مالک تسلیم کند
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 عوارض  –بخش اول 

 : عوارض چشمه های معدنی 1ماده 

  چشمه های معدنی در محدوده و حریم شهرها با تصویب شورای شهر وصول خواهد شددر صورت وجود 

 پروانه ساختمانی  صدورعوارض  : 2ماده 

 

 پرداخت نقدی و نسیه

پیش آمدگی ( محاسبه و وصول خواهد   ،  زیربنازیربنا ، ( درصد عوارض پروانه و ابقا 80، در صورت پرداخت نقدی

 شد. بقیه عوارض ، جرایم  و هزینه های خدمات شهری شامل کاهش نخواهد بود .

( قانون درآمد پایدار و 2( ماده ) 1دستورالعمل اجرایی موضوع تبصره ) 16ماده  مطابق  شهرداری تقسیط مطالبات

 واهد بود .خ هزینه شهرداری ها و دهیاری ها

 به 1346.4.12 مصوب شهرداریها مالی نامهآیین( 32) ماده : قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 73 ماده

 : شوداصالح می ذیل شرح

 مطابق ماهه شش و سی اقساط حداکثر با را خود مطالبات تا شودمی داده اجازه کشور کل شهرداریهای به - 32 ماده

 صدور حال هر در. نماید دریافت رسدمی مربوطه شهر شورای اسالمی تصویب به شهردارپیشنهاد  به که دستورالعملی

 .بود خواهد مؤدی بدهی تأدیه کلیه به موکول مفاصاحساب

شهرداری ها مکلفند حداکثر تا یک هفته پس  : قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور 59ماده 

ی یا تعیین تکلیف نحوه پرداخت عوارض به صورت نسیه نسبت به صدور و تحویل پروانه ساختمان از پرداخت نقد

درخواست یا دریافت وجه مازاد بر عوارض قانونی هنگام صدور پروانه یا بعد از صدور پروانه  .متقاضی اقدام نمایند

شامل درصد تخفیفی خواهد بود ( عوارض به صورت نقد %100پرداخت صد درصد ) .توسط شهرداری ها ممنوع است

که به تصویب شورای اسالمی شهر می رسد. در پرداخت عوارض به صورت نسیه )قسطی و یا یکجا( نیز به میزانی که 

 .به تصویب شورای اسالمی شهر می رسد حداکثر تا نرخ مصوب شورای پول و اعتبار به مبلغ عوارض اضافه می شود

( قانون 5اجرای طرح با کاربری مورد نیاز دستگاه های اجرایی موضوع ماده )شهرداری ها مکلفند در صورت عدم 

مدیریت خدمات کشوری تا پایان مهلت قانونی، بدون نیاز به موافقت دستگاه اجرایی ذی ربط با تقاضای مالک 

 .کنند خصوصی یا تعاونی با پرداخت عوارض و بهای خدمات قانونی طبق قوانین و مقررات مربوطه پروانه صادر
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مراجعه کند بایستی باقیمانده و تفکیک عرصه  ام معامله: در هر صورت مؤدی به هر عنوان جهت پایانکار، انج 2تبصره 

 مبالغ ) بدهی( تقسیط شده را به صورت یکجا تأدیه نماید.

: در صورت پرداخت اقساطی،کارمزد به شرح زیر محاسبه و اخذ خواهد شد:3تبصره   

قسیط شدهمبلغ ت ×12 × +تعداد اقساط(1)  

        2400                                                                                    

می باشدنرخ تسهیالت  اقساط تا یک سال بدون  

می باشد  %8نرخ تسهیالت  سال با دواقساط تا   

می باشد  %12سال با نرخ تسهیالت  سهاقساط تا   

عمل گردد %15وقه )اقساط عقب افتاده( با نرخ برای بدهی مع  

  که برای پرداخت آنها مودی اقدام به تادیه چک به شهرداری نموده  تعهدکتبی جهت وصول به موقع اقساط اخذ (

در خصوص وصول ،  آنسررسید مندرج در تادیه وجه چک در در و در صورت هرگونه تاخیر الزامی است. ، است 

 شد اقدام خواهددیوان عالی کشور هیات عمومی  01/04/1400مورخ  812مطابق رای شماره خسارت تاخیر تادیه 

 درخواست تقسیط مودیفرم نمونه 

 به نام خدا
 شهردار محترم ...

 بدهکاربوده که به دلیل عدم توانایی احتراما اینجانب .................. مالک پرونده شماره ........ازبابت .................مبلغ ................ریال به شهرداری

. خواهشمند است دستور فرمایید اقدام الزم را معمول تقاضای تقسیط مبلغ فوق را دارم قادر به پرداخت آن بطور یکجا نمی باشم و مالی

 نمایند .

ی شماره مطابق رارا ، خسارت تاخیر تادیه  آنسررسید مندرج در تادیه وجه چک در در صورت هرگونه تاخیر در 

به .پرداخت نموده و هیچ گونه اعتراضی نخواهم داشت هیات عمومی دیوان عالی کشور  01/04/1400مورخ  812

طوری که شهرداری می تواند بدون مراجعه به مراجع قضایی و دیگر مراجع ذیصالح راساً نسبت به محاسبه و وصول 

اختیار کامل اقدام نماید. چنانچه مطالبه اصل بدهی خسارت تاخیر تادیه چک های تسلیمی همراه با اصل بدهی با 

 از طریق اجرای ثبت یا مراجع قضایی بعمل آید خسارت تادیه را نیز شامل بوده و مکلف به پرداخت هستم.

 

 انگشتاثر  و امضا ء                                                                                                    
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 برای امالک فاقد مستحدثات : و دیوارکشی  عوارض صدور مجوز حصار کشی

 را دارند مشمول پرداخت این عوارض خواهند شد  ددر مواردی که مالکین صرفاً درخواست احداث دیوار در ملک خو

ضیات محل فقط در صورت تقاضای عوارض احداث دیوار صرفاً مطابق ضوابط شهرسازی و سایر مقررات مربوطه و مقت

های عمومی و باغ و اراضی زراعی که مالک صرفاً درخواست حصارکشی و یا همراه با احداث دیوار و فقط در کاربری

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

سانتی متر با  80زراعی فقط برای بر مشرف به معبر و تا ارتفاع  های عمومی و باغ و اراضیاحداث دیوار در کاربری

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

ا( وراه و ها و یا واحد مربوطه در شهرداری و جهاد کشاورزی )خارج از محدوده شهرهاز مراجعی چون سازمان پارک

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

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

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

 های کمیسیون طرف از ابقاء رای صدور درصورت یا کشی نرده ، کشی فنس ، حصارکشی مجوز اخذ جهت مالک

 مواردی در و شد خواهد اخذ... (  و اصالحی 101 ماده قانون مطابق  تفکیک سهم)  مشمول عوارض کلیه ، 100 ماده

 عوارض باشد، مربع متر 100 تا اعیانی یا اعیانی جادای بدون و باشد مربع متر 500 از کمتر عرصه مساحت که

 .شد خواهد محاسبه زیر فرمول برابر 5 ضریب با حصارکشی

 فاقد ملک عرصه و داشته حصارکشی مجوز درخواست کاربری هرنوع با محدوده داخل کامال که مواردی در •

 .بود خواهد ماده همین 1 تبصره عمل مالک باشد، شهرداری از تفکیک مجوز

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

 نمایند مشمول این عوارض نبوده و شهرداری مبلغی دریافت نخواهد کرد.

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

اقدام  110قانون شهرداری، مشمول عوارض این بند نبوده و مطابق ماده  110امالک ناشی از اجرای مواد :  4تبصره

 خواهد شد .

نسبت به زمین یا بناهای مخروبه و غیر مناسب با وضع محل و یا  : (1345/11/27الحاقی  (قانون شهرداری110ماده

گرفته و منافی با پاکی و پاکیزگی و زیبائی خیابان یا کوچه و یا میدان قرار نیمه تمام واقع در محدوده شهر که در

شهر یا موازین شهرسازی باشد شهرداری با تصویب انجمن شهر میتواند به مالک اخطار کند منتها ظرف دو ماه به 

مسامحه و یا امتناع کرد  ایجاد نرده یا دیوار و یا مرمت آن که منطبق با نقشه انجمن شهر باشد اقدام کند اگر مالک

تامین نظر و اجرای طرح مصوب انجمن در زمینه زیبائی و پاکیزگی و شهرسازی هر گونه شهرداری میتواند بمنظور

از مالک یا متولی و یا متصدی موقوفه دریافت نماید اقدامی را که الزم بداند معمول و هزینه آنرا به اضافه صدی ده



شهرداری اهی استان آرذبایجان شرقی ، بهای خدمات و شیوه انهم اهی اجرایی دستورالعمل تعرهف عوارض محلی   

 

28 
 

روز از تاریخ ابالغ داری بدواً به مالک ابالغ میشود در صورتیکه مالک ظرف پانزدهدر این مورد صورت حساب شهر

میشود و هرگاه مالک ظرف مهلت مقرره اعتراض صورت حساب شهرداری اعتراض نکرد صورت حساب قطعی تلقی 

 .ارجاع خواهد شد 77کرد موضوع به کمیسیون مذکور در ماده 

در حکم  77ع نشده و همچنین آراء کمیسیون رفع اختالف مذکور در ماده صورت حساب هائی که مورد اعتراض واق

االجرا نسبت بوصول ثبت مکلف است بر طبق مقررات اجرای اسناد رسمی الزماالجراء بوده و اجراءسند قطعی و الزم

 .طلب شهرداری اجرائیه صادر و بمورد اجراء بگذارد

 .شد خواهد اخذ دیوار احداث عوارض %50 کشی نرده و کشی درفنس : 5تبصره 

سانتی متر با مصالح ساختمانی، مغایر مقررات موجود تلقی و غیر قانونی خواهد  80احداث دیوار بیش از  : 6تبصره 

 بود.
 احداث دیوار  مربععوارض هرمتر

 

 دیوار احداث مربع متر هر عوارض

در مواردی که مالکین صرفاً درخواست احداث دیوار در )

 (دارند مشمول این عوارض خواهند بود ملک خود را 

 

P 40 (حداقل P 20000 ریال) 

 

  عوارض زیر بنای مسکونی و غیر مسکونی بر اساس فرمول زیر محاسبه خواهد شد:

XPS 

P   قانون مالیات های مستقیم 64ماده  3 = ارزش معامالتی عرصه ملک با اعمال ضریب تعدیل موضوع تبصره 

 X  ضریب =p (توسط شهرداری پیشنهاد و به تصویب شورای شهر خواهد رسیدکه  ی استضریب) 

S   زیر بنا=  مساحت    
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 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   

 محاسبه خواهد شد. ریال 20،000برابر  Pو حداقل  جدول فوق 5: عوارض زیر بنای مسکونی ویژه باغات با ضریب  2تبصره 

ضوابط شامل زیربناهای افزون بر مازاد برمنظور از زیربنای وابط باشد )ض: در مواردی که زیربنا مازاد بر  3تبصره 

یا کمیته فنی  5بوده که در صورت تصویب کمیسیون ماده  سطح اشغال و هر نوع تراکم مجاز طرح توسعه شهری

 اضافه خواهد شد.مازاد ، به هریک از طبقات  P03( معادل .تغییرات طرح هادی اقدام خواهد شد

: در اراضی خارج از محدوده و داخل حریم شهر ، درصورت تصویب موضوع صدور پروانه ساختمانی در  4تبصره 

ه ضوابط محاسب مازاد برکمیسیون امور زیربنایی و شهرسازی ) اداره کل راه و شهرسازی ( عوارض برمبنای زیربنای 

 د شد.خواه

: در صورتی که مراحل صدور مدارک عرصه ملک در شهرداری برابر مقررات قانونی طی شده جدول فوق با 5تبصره 

 کاهش محاسبه خواهد شد.) به غیر از بالکن ها( 80%

  ، عوارض طبقه مربوطه خواهد بود.در صورت تبدیل انباری به  %30عوارض انباری مسکونی و راه پله

 عوارض مسکونی اخذ خواهد شد. %100استفاده مسکونی ، 

  جدول فوق خواهد  3محاسبه عوارض فوق در شهرک های جدیداالحداث داخل محدوده شهر با ضریب

 بود.

 زیر بنای پارکینگ ساختمان که طبق ضوابط الزام به تامین آن وجود دارد مشمول پرداخت عوارض این بخش نمی گردد .

پالک ها صورت گیرد شورای اسالمی شهر می تواند با ایجاد سیاست تشویقی عوارض مربوط به در مواردی که در بافت فرسوده تجمیع 

 این بخش را متفاوت تصویب نماید

 طبقات سازه ای ردیف
زیر بنای 

 مسکونی

 بالکن به شارع

 روباز
سه طرف 

 بسته

 روپوشیده

1 

،  ، دوم همکف ، اول

دوم و زیر زمین اول و 

 پایین تر

P250 

P100 P200 

 سوم  و باالتر 2
P280 
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 ) تجاری خدماتی( زیر بنای غیر مسکونی عوارض  ، 2جدول شماره 

 

 طبقات

 

 بالکن به شارع 

 روپوشیده روباز تجاری و خدماتی زیر بنای 

 P200 همکف

P100 P200 زیر زمین P170 

 P150 اول به باال 

 

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

  عوارض بالکن روباز به حیاط
1

2
 .جدول فوق محاسبه خواهدشد  

 ( ل ون بر سطح اشغاضوابط شامل زیربناهای افزمازاد برمنظور از زیربنای در مواردی که زیربنا مازاد بر ضوابط باشد

یا کمیته فنی تغییرات طرح  5بوده که در صورت تصویب کمیسیون ماده  و هر نوع تراکم مجاز طرح توسعه شهری

 اضافه خواهد شد.مازاد، به هریک از طبقات  P40( معادل هادی اقدام خواهد شد.

  فوق خواهد بود. جدول 3محاسبه عوارض فوق در شهرک های جدیداالحداث داخل محدوده شهر با ضریب 

: عوارض انباری تجاری ، خدماتی و صنعتی طبقه همکف و طبقات زیرزمین و باالی همکف با دسترسی از داخل  1تبصره 

 عوارض طبقه مربوطه محاسبه و وصول خواهد شد. %60ساختمان 

، خدماتی وصنعتی عوارض تجاری %80: عوارض انباری تجاری، خدماتی وصنعتی طبقات با دسترسی مستقل ،  2تبصره 

طبقه مربوطه محاسبه و اخذ خواهد شد. درصورت تبدیل این نوع انباری ها به استفاده تجاری و خدماتی و... ازطریق کمیسیون 

 رسیدگی خواهدشد.100ماده 

  ی: حداکثر مساحت بالکن ) نیم طبقه ( داخل واحد تجاری و خدماتی و باالی پارکینگ ملحق به تجاری و خدمات 3تبصره 

طبقه مربوطه ) طبقه ای که بالکن در آن طبقه  %50مساحت اعیانی مطابق ضوابط طرح توسعه شهری، عوارض  %50تا 

 احداث یا ایجاد می شود ( محاسبه خواهد شد.
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مساحت قسمت الحاقی  زیربنا: در صورت الحاق انباری مجاز تجاری و خدماتی به تجاری و خدماتی مجاز، عوارض  4تبصره 

  محاسبه و وصول خواهد شد . %60با ضریب  2ول طبق جد

اعیانی مربوطه ، این احداثی به عنوان یک واحد مستقل ) یک  %50: در صورت احداث نیم طبقه یا بالکن بیش از  5تبصره 

 طبقه مستقل ( منظور خواهد شد. 

هر طبقه زیرزمین نسبت به زیرزمین  برای %10تجاری و خدماتی زیرزمین دوم و سوم به ترتیب زیر بنای : عوارض  6تبصره 

 اول  تعدیل خواهد شد.

درصد عوارض پذیره بدون افزایش ارتفاع وزیربنا )مساحت( در صورتی  50تجاری ها با اخذ  عوارض تعویض سقف: 7تبصره 

 ، خواهد بودکه ملک عقب کشی نداشته باشد

تصویب موضوع صدور پروانه ساختمانی در کمیسیون در اراضی خارج از محدوده و داخل حریم شهر ، درصورت :  8تبصره 

 ضوابط محاسبه خواهد شد. مازاد برامور زیربنایی و شهرسازی ) اداره کل راه و شهرسازی ( عوارض برمبنای زیربنای 

 %80: در صورتی که مراحل صدور مدارک عرصه ملک در شهرداری برابر مقررات قانونی طی شده جدول فوق با 9تبصره 

 حاسبه خواهد شد.) به غیر از بالکن ها(کاهش م
 (کارگاهی و سایر کاربری ها  ،صنعتی واحدکونی )سنای غیر مزیرب عوارض  3جدول شماره 

 

 طبقات

 

 و سایر کاربری ها  صنعتی وکارگاهی

 

 به شارع  بالکن

 روپوشیده روباز

 P150 P80 P150 کلیه طبقات

  

  کارگاهی و سایر کاربری ها ،یك یا چند واحد صنعتی  زیر بنایعوارض   3توضیحات جدول شماره 

  مساحت اعیانی ، مطابق ضوابط طرح توسعه  %50حداکثر مساحت بالکن ) نیم طبقه ( داخل واحد صنعتی یا کارگاهی  تا

 طبقه مربوطه ) طبقه ای که بالکن در آن طبقه احداث یا ایجاد می شود ( محاسبه خواهد شد. %50شهری، عوارض 

 قل حداP  ریال محاسبه خواهد شد. 20،000برابر 

  جدول فوق خواهد بود. 3محاسبه عوارض فوق در شهرک های جدیداالحداث داخل محدوده شهر با ضریب 

 ( منظور از زیربنای مازاد برضوابط شامل زیربناهای افزون بر سطح اشغال و هر نوع در مواردی که زیربنا مازاد بر ضوابط باشد

یا کمیته فنی تغییرات طرح هادی اقدام  5توسعه شهری بوده که در صورت تصویب کمیسیون ماده  تراکم مجاز طرح

 اضافه خواهد شد. مازاد ،  به هریک از طبقات P02خواهد شد.( معادل 
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عوارض بالکن روباز به حیاط  :1تبصره 
1

2
 جدول فوق محاسبه خواهدشد  

آموزشی، آموزش عالی، بهداشتی و درمانی و حرف پزشکی، ،اداری هایسایر کاربری ها شامل ساختمان:  2تبصره 

های مسئول، کمیته امداد امام، سازمان بهزیستی، هالل ورزشی و تفریحی، مراکز فرهنگی و هنری مورد تأیید دستگاه

 یراس و ها گلخانه خصوص در احمر و توانبخشی و ...  در کاربری مربوطه توسط اشخاص حقیقی و حقوقی می باشد.

 ضریب با P ، ای گلخانه کشاورزی محصوالت تولیدات
1

2
 .شد اعمال خواهد 

پیش آمدگی سقف آخرین طبقه ساختمان که به منظور استفاده سایبان ) باران گیر( احداث شود مشمول  : 3 تبصره 

 این عوارض نخواهد بود.

دارای مجوز از سازمان میراث ست فود ها و... تاالر های پذیرایی و رستوران ها و غذا خوری ها ، فکلیه : 4تبصره 

بر اساس جدول مربوطه وصول خواهد  آنتجاری محسوب و عوارض  ،فرهنگی و گردشگری و یا سایر مراجع مربوطه 

  شد.

: در اراضی خارج از محدوده و داخل حریم شهر ، درصورت تصویب موضوع صدور پروانه ساختمانی در  5تبصره 

ه ضوابط محاسب مازاد برایی و شهرسازی ) اداره کل راه و شهرسازی ( عوارض برمبنای زیربنای کمیسیون امور زیربن

 خواهد شد.

: در صورتی که مراحل صدور مدارک عرصه ملک در شهرداری برابر مقررات قانونی طی شده جدول فوق با 6تبصره 

 کاهش محاسبه خواهد شد.) به غیر از بالکن ها( 80%

 

( قانون شهرداری بر 100ازاد بر پروانه ساختمانی صادره در صورت رای ابقا در کمیسیون ماده )عوارض زیر بنای م

اساس همین عناوین محاسبه می گردد. از زیر بنای احداثی صرفاً یکی از عناوین موضوع این بخش وصول می گردد 

 و امکان وصول دو عنوان عوارض موضوع این بخش به صورت همزمان وجود ندارد .
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 صدور پروانه ساختمان 

قانون شهرداری و  55ماده  24و بند  100صدور پروانه ساختمانی و تعیین نوع استفاده از آنها به استناد ماده      

 قانون نوسازی به شرح زیر خواهد بود:  29ماده  2تبصره 

که برای پایان یافتن ساختمان  شود باید حداکثر مدتیهای ساختمانی که از طرف شهرداری صادر میدر پروانه  -1

 ضروریست و نوع استفاده از آن درج گردد. 

اقدام به دریافت پروانه ساختمانی با ثبت درخواست مالک در شهرداری شروع خواهد شد و شهرداری در صورت   -2

 .به متقاضی 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 شهرداری مالک موظف است طبق  - 3

 صدور پروانه ساختمانی محاسبه خواهد شد.زمان  معامالتی با ارزش ساختمانیپروانه عوارض 

 مالک مکلف است در زمان تعیین شده ساختمان خود را به اتمام برساند.   -4

انی های ساختمبعد از تأیید نقشه تواندرای شروع عملیات ساختمانی مهلت دارد. ضمناً مالک میسال ب مالک یک  - 5

با دریافت مجوز نسبت به تجهیزکارگاه و آماده سازی زمین اقدام نماید. این مجوز دلیلی برای برای شروع 

 عملیات ساختمانی نمی باشد. 

تفصیلی ساختمانی نبوده و شهرداری با  هاینقشهارائه نیاز به ی و امنیت های نظامی، انتظامیساختمانبرای   - 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 شهرداری می

برابر  تعهد محضرییا احراز مالکیت توسط مراجع قضایی و  به اسناد عادی و غیر ثبتی با اخذ تنفیذ قضایی یا  - 7

 مقررات شهرسازی نسبت به صدور پروانه اقدام خواهد شد. 

در صورت عدم تغییر در ضوابط شهرداری ماه دیگر  6ماه برای صدور پروانه اعتبار داشته و  6مجوز تهیه نقشه   -8

 قابل تمدید می باشد.
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 ساختمانیعوارض تمدید پروانه   :3ماده 

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

چنانچه در مهلت مقرر، ... حداکثر تا انتهای مهلت پروانه ساختمانی بوده  ترافیکی و اجتماعی و مبلمان شهری و

 د.زیر اقدام خواهد ش به شرحاحداث نشود  ساختمان

، تاریخ تمدید پروانه از ابتدای اتمام مهلت پروانه ساختمانی و یا اتمام مهلت تمدید منظور بند فوق اجرای در   -1

 خواهد شد. 

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

ر مدت ، نسبت به کسو تایید هایات تشخیص و تصویب شورای شهر ساختمانی شده باشد با رعایت مفاد تعرفه

 رکود عملیات ساختمانی از مهلت پروانه و یا تمدید آن نسبت به بقیه مدت تمدید خواهد شد.

منظور از شروع عملیات ساختمانی مندرج در پروانه ساختمانی اجرای فونداسیون بوده و مالک مکلف به اعالم   -3

 باشد.ظر میشروع به مهندس نا

اخذ پایانکار در مهلت قانونی پروانه و تمدید آن به شرطی که مراحل احداث توسط مهندس ناظر مربوطه تأیید  -4

صدور پایانکار الزامی است لذا متوجه ساختن مالک به این موضوع در  قبل ازنماکاری اجرای شود رایگان و 

 ست.ا ن ضروریبه ایشا و اعالم کتبیهنگام صدور پروانه ساختمانی 

وض برای امالک غیرثبتی ضروری بوده و شهرداری قبل از مع وصلح ثبت قانون 45 ماده سنددراجرای اصالح -5

در صورت درخواست مالک، شهرداری مکلف به صدور گواهی عدم خالفی  تواند پایان کار صادر نماید.یاصالح سند نم

 خواهد بود.

 

پروانه ساختمانی  تمدید عوارضساختمانی و مدت اعتبار پروانه های  4جدول شماره   

 زیربنای پروانه ردیف
 مدت

 اعتبار پروانه
 ) ساختمان های نیمه کاره(عوارض تمدید پروانه ساختمانی 

در مواردی که تاریخ اتمام عملیات ساختمانی درج شده در پروانه ساختمانی به پایان رسیده باشد و پروانه  ماه 36 مترمربع 500تا  1

های توسعه شهری مغایرت نداشته  باشد پروانه تمدید می گردد دراین  ساختمانی صادره با ضوابط طرح

درصد عوارض صدور پروانه ساختمانی  3 به میزانرایگان و برای سال دوم  اول صورت عوارض تمدید برای سال

. اگر همچنان در پایان سال دوم ساختمان تکمیل نشود عوارض تمدید پروانه به نرخ روز تعیین می شود

ه میزان دو درصد عوارض صدور پروانه ساختمانی به نرخ روز افزایش می یابد تا به بیست درصد هرسال ب

لی ، ععوارض صدور به نرخ روز بالغ گردد . اگر عملیات ساختمانی طبق نظر مهندس ناظر شروع شده باشد 

ی تور مراجع قضایبه دسکه . امالکی طرح های توسعه شهری ،طبق این تعرفه تمدید می گرددرغم مغایرت با 

 توقیف شده اند از این ضوابط مستثنی هستند.

 ماه 48 مترمربع 1000تا  2

 ماه 54 مترمربع 2000تا  3

 ماه 60 مترمربع 5000تا  4

5 

مترمربع بعدی یک سال به مدت  5000هر 

سال  7پروانه اضافه می شود.که در کل از 

 تجاوز ننماید
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 ساختمانی   : عوارض تجدید پروانه 4ماده 

ت ساختمانی درج شده در پروانه ساختمانی به اتمام رسیده باشد و عملیات ساختمانی مواردی که تاریخ اتمام عملیادر 

طبق نظر مهندس ناظر شروع نشده باشد ، در صورتی که ضوابط طرح های توسعه شهری تغییر نموده و با پروانه 

پروانه قبلی غیر قابل اجرا بوده و پروانه ، جود همه شرایط پیش گفته صادره مغایرت داشته باشد ، صرفاً در صورت و

جدید صادر می گردد. در این حالت عوارض پروانه جدید به نرخ روز و عوارض پرداخت شده قبلی به عنوان طلب 

باشد مودی لحاظ می گردد. الزم به توضیح است در مواردی که مودی درخواست اصالح پروانه ساختمانی را داشته 

 صرفاً عوارض زیر بنای مازاد بر پروانه به نرخ روز طبق تعرفه عوارض محاسبه و وصول می گردد.

رعایت مقررات و ضوابط جدید طرح های توسعه شهری اعم از هادی، جامع و  ،احداث ساختماندر صورت عدم 

رح های جدید امکان اجرای چنانچه بر اساس ضوابط و کاربری های ط تفضیلی در زمان وصول عوارض ضروری است.

پروانه صادره قبلی مقدور  نباشد پروانه مذبور از درجه اعتبار ساقط و پروانه  جدید طبق مقررات و ضوابط بررسی و 

و عوارض پروانه جدید به نرخ روز محاسبه و عوارض پرداخت شده قبلی به عنوان  در صورت امکان صادر خواهد شد

  وت دریافت خواهد شدطلب مودی لحاظ و ما به التفا

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

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

قبل از طرح هادی و یا جامع فعلی شهر های های مسکونی مجاز و یا احداثیبه اندازه مساحت اعیانی ساختمان -1

 در کاربری مربوطه و حداکثر برابر ضوابط طرح توسعه شهری با اخذ )پروانه( مجوز از شهرداری عوارض  زیر بنا

چنانچه طبق ضوابط طرح توسعه شهری امکان صدور مجوز به اندازه  شد. خواهد سبهمحا %20ضریب تعدیل با 

 ضوابط طرح مذکور اقدام خواهد شد. مساحت قبلی مقدور نباشد مطابق

های مجاز اداری و صنعتی و... و با رعایت کاربری مربوطه و سایر ضوابط زمان در صورت نوسازی ساختمان -2

های تجاری و خدماتی حداکثر تا ارتفاع و دهنه مجاز و تراکم و مراجعه و به اندازه مساحت قبلی و در ساختمان

عوارض متعلقه، پروانه  %50طرح توسعه شهری زمان مراجعه با پرداخت  سطح مجاز اشغال زمین مندرج در

ضمناً درصورت  عوارض متعلقه اخذ خواهد شد . %50درخصوص امالک واقع در حریم ساخت صادر خواهد شد.

احداث زیرزمین به عنوان انباری تجاری عالوه بر وضع موجود ، درصورت نداشتن دسترسی مستقل به معبر ، 

 دم تامین پارکینگ  ، کالً زیربنای خارج از ضوابط محاسبه خواهد شد.به دلیل ع

های مجاز فرهنگی، ورزشی، آموزشی و بهداشتی و توانبخشی و اداری و نظامی با در صورت نوسازی ساختمان -3

عوارض متعلقه، پروانه ساخت صادر خواهد  %20رعایت ضوابط زمان مراجعه و به اندازه مساحت قبلی با پرداخت 

 شد. 
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 %100( ناشی از صدور پروانه ساختمانی  مطابق ضوابط شهرسازی معادل 3( و )2( و )1اضافه بنای بندهای ) -4

شود. شایان ذکر است که رعایت مقررات قوانین خاص مثل قانون ساماندهی عوارض پروانه ساختمانی وصول می

 و خدماتی نخواهد بود.  مسکن در صورت شمول الزامی است. این بند مشمول ساختمان های تجاری

در تجمیع قطعات مسکونی به منظور استفاده مسکونی، موقع صدور پروانه با رعایت ضوابط شهرسازی، معادل  -5

 عوارض زیر بنا  دریافت خواهد شد.  % 75

های تخریب شده ناشی از حوادث غیر مترقبه از جمله زلزله، بمباران، رانش زمین، حریق تجدید بنای ساختمان -6

عوارض احداث تعلق  مطابق ضوابط شهرسازی . با تأیید مراجع ذی صالح به اندازه اعیانی تخریب شدهو..

 گیرد.نمی

 عقب اجرای به مکلف مالک ساختمانی پروانه صدور هنگام در شهرداری قانون100 ماده 6 تبصره اجرای در -7

 در ملک %10 تا که صورتی در معابر درکلیه و بوده شهری توسعه های طرح ضوابط مطابق معابر اصالح و کشی

 به شده وارد خسارت جبران برای فقط و کرد نخواهد پرداخت غرامتی هیچگونه شهرداری ، گردد واقع طرح

) به نسبت درصد واگذار شده  %40تا  %4با ضریب تعدیل از  ساختمانی پروانه صدور عوارض محاسبات ، مالک

 شهرداری شد واقع مسیر در ملک %10 از بیش که صورتی در  درضمن. در طرح ( محاسبه خواهد شد.از ملک ، 

 و ساختمانی پروانه صدور های هزینه کلیه محاسبه به نسبت ، دادگستری رسمی کارشناس قیمت اخذ از پس

 اب غرامت مبلغ و نمود خواهد اقدام( تغییرکاربری به مالک درخواست درصورت)  تغییرکاربری و مشرفیت حق

 . شد خواهد تهاتر پروانه دورص های هزینه

 عوارض مستحدثات واقع در محوطه امالک ) آالچیق ، پارکینگ مسقف ، استخر(

طول و  مبنای در صورت عدم مغایرت با ضوابط طرح های توسعه شهری وصول این عوارض مجاز می باشد که 

  .محاسبه خواهد شدمستحدثات  از ارتفاع هریک عرض و

 نحوه صدور پروانه ساختمانی المثنی 

و یا اخذ تعهد کتبی از مالک  و نیروی انتظامی صدور پروانه ساختمانی المثنی فقط با تأیید مراجع ذی صالح

ش در موقع مفقودی و سرقت و آت مبنی بر قبول مسئولیت تبعات حقوقی آتی در برابر اشخاص حقیقی و حقوقی،

با دریافت مطالبات قانونی معوقه  از جمله و سایر حوادث غیر مترقبه دیگر بعد از محرز شدن وقوع حادثه سوزی 

 خواهد بود.مقدور نوسازی و ... 
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 ریال برای هر مترمربع 20.000مترمربع معادل  1000زیربنای تا ●

 ریال برای هر مترمربع 15.000مترمربع معادل  1000زیربنای باالی ●

 ریال برای هر مترمربع 13.000مترمربع معادل  2000باالی  زیربنای●

 ریال برای هر مترمربع 12.000مترمربع معادل  3000زیربنای باالی ●

 نمونه تعهد ثبتی درخواست کننده :

در تاریخ ....با عنایت به اینکه  اینجانب ..............................به شماره ملی ................... به آدرس .............................

پروانه ساختمانی شماره ............صادره از ........................... بر اثر حادثه ناشی از مفقودی / آتش سوزی / قوه قهریه ، 

شهرداری باسمنج در دسترس نمی باشد، اقرار و متعهد می گردم کلیه مسئولیتهای حقوقی و کیفری ناشی از سوء 

تفاده احتمالی از پروانه مزبور توسط هرشخص حقیقی و حقوقی در حال و آینده برعهده اینجانب بوده و شخصاً اس

 جوابگو می باشم.                                                        

 نحوه استرداد عوارض و بهای خدمات  

 به و بعد از کسر هزینه خدمات شهرداری  مطابق تعرفهوصولی و عوارض زیر باطل در شرایط ساختمانی الف( پروانه 

 مسترد خواهد شد: به مودی زمان واریزی

تغییرکاربری با تصویب طرح هادی یا جامع جدید نسبت به شروع عملیات ساختمانی در مدت مالک تا زمان  -1

 اقدام ننموده باشد. در پروانهاعتبار پروانه و تمدید قانونی آن 

 ساختمانی از طرف مراجع قضایی ابطال شده باشد.  پروانه  -2

از احداث آن منصرف و آن چنانچه مؤدی قبل از صدور پروانه و یا بعد از صدور پروانه ساختمانی تا مدت اعتبار پروانه و تمدید   -3

 که باکسر هزینه خدمات شهرداری اقدام خواهد شد.ابطال پروانه و استرداد عوارض را درخواست نماید

 .شودکسر هزینه خدمات شهرداری مسترد میدریافتی شهرداری با  و معامله صورت انصراف مالک از انجام حفاری در -4

 کارشناسی و فنی بهای خدمات  و شاغلمبه غیر از نوسازی، پسماند،  این استرداد مشمول کل مطالبات شهرداری* 

 ن ماده خواهد بود.ردیف های ای و ضمانتنامه های بانکی صورت واریز نقدی به
 درصد استرداد عوارض و بهای خدمات  (5)جدول شماره 

 میلیاد ریال 1تا 
 میلیارد 1مازاد بر

 میلیاد ریال 2تا 

 میلیارد 2مازاد بر

 میلیارد ریال 3تا 
 میلیارد و ارقام بعدی 3مازاد بر

4% 3% 2% 1% 
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 انی در هنگام صدور پروانه ساختم: عوارض خدمات آتش نشانی  5ماده 

درصد عوارض صدور پروانه ساختمانی تعیین می شود و باید به حساب جداگانه مربوط  4میزان این عنوان عوارض 

 تش نشانی هزینه گردد. آبه شهرداری واریز و جهت مصرف صددرصد آن در توسعه و تجهیزات 

 : عوارض بر مشاغل 6ماده

حقوقی صنفی و حرف خاص از جمله مشاغل موضوع  اخذ این نوع عوارض به صورت سالیانه از اشخاص حقیقی و

قانون شهرداری ، جایگاه سوخت ، بازارهای میادین میوه وتره بار و نظایر آنهاکه در محدوده و  55ماده  24بند 

 حریم شهر مشغول به فعالیت می باشند امکان پذیر است .

ارض محصول نهایی ) مالیات بر ارزش افزوده چنانچه حرفه و یا صنفی در جدول بند الف تطبیق نکند و شامل عو -

 ( نگردد مطابق فرمول زیر عوارض وصول خواهد شد.

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

 این عوارض به عوامل متعدد وابسته است از جمله:

ها، میادین، بازار و اصلی و فرعی،کوچه هایتاثیر موقعیت ملک در کسب درآمد برحسب واقع شدن در بر خیابان  -1

 پاساژ، راسته، خیابان، محالت

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

 دفاتر شرکتهای خدماتی و توزیعی و فنی و مهندسی و کشاورزی و.....

 بهداشتی و درمانی و...تفاوت قائل شدن آن از حرف لوکس، تجارتی، بازرگانی و.... در نظرگرفتن اماکن خدماتی، -3

 تعداد روز فعالیت در سال در محاسبه این عوارض مد نظر قرار گیرد -4

 توضیح فرمول عوارض فعالیت در شهر

 شود. سطح رتبه بندی می 3( که در Rank  professionالف( رتبه حرفه  )

  3رتبه اول با ضریب 

شامل بانکهای دولتی و خصوصی ، صندوق قرض الحسنه ، موسسات مالی و اعتباری ) به استناد رای شماره     

هیت عمومی دیوان عدالت  13/3/99مورخ  479تا  476و آرای  29/12/87مورخ  113و  8/12/96مورخ 1240

ت عمومی دیوان عدالت اداری( ، مطب هی 12/9/99مورخ  1136اداری( ، دفاتر اسناد رسمی ) به استناد رای شماره 

هیت عمومی دیوان عدالت اداری(  دفاتر  26/10/90مورخ  464پزشکان ، دندانپزشکان  ) به استناد رای شماره 

مورخ  134و  27/9/86مورخ  1058و رای  18/6/89مورخ  428مشاوران حقوقی ، وکالی دادگستری ) رای شماره 

هیت عمومی دیوان عدالت اداری( ، فعاالن اقتصادی مشمول و غیر  8/12/90 مورخ 562تا  560و آرای  30/3/90
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(  ، دفاتر  8/12/96مورخ  1240و رای  12/4/97مورخ  935تا   933مشمول نظام صنفی ) به استناد رای شماره 

زاری، بدلیجات ، ببیمه  ، آهن فروشی، آیینه و شمعدانی و لوستر، آلومینیوم فروشی، اسباب بازی، الکتریکی، بارفروشی

طال و نقره،  تریکو و پوشاک و لباس فروشی ، درب و پنجره فروشی ، رادیاتور فروشی، ساعت فروشی، سنگ فروشی، 

صرافیها، طال و جواهرفروشی، ظروف پالستیک و آلومینیوم، فرش و موکت فروشی ماشینی، قنادی، کیف و کفش 

و لوازم آن، کاالی صوتی تصویری و لوازم، کامپیوتر و لوازم آن، گل فروشی، کاالی دندانپزشکی فروشی، کاموا و پشم

لباس  آالت، لوازم عکاسی،فروشی، الستیک فروشی، لوازم خانگی، لوازم بهداشتی ساختمان و لوله، لوازم یدکی ماشین

ون و شمع و زنانه، لباس ورزشی، موتورسیکلت و دوچرخه و لوازم آن، مقاطعه کاری، نوار و سی دی فروشی، نایل

 ظروف پالستیک، لوازم مرغداری، لوازم بهداشتی، نمایندگی نوشابه

 2رتبه دوم ـ با ضریب 

شامل امانت فروشی، آهنگری کشاورزی و اتومبیل، اطاق سازی اتومبیل، آبغوره و آبلیموکشی، اوراق اتومبیل، اره     

زی، ازیهای کامپیوتری، پرس شیلنگ، پیراهن دوتیزکنی، بلوکزنی و موزائیک سازی، بافتنی ماشینی ـ کش بافی، ب

آالت پنچرگیری، تزئینات ساختمان ، تولید و فروش پوشاک، تولید پیراهن زنانه، تریلی سازی، تولید و فروش  ماشین

کشاورزی و ادوات، تعمیرات طال و جواهر، تعویض روغن و فروشی، تعمیرات باطری و فروشی، تعمیرات کمک فنر، 

میل لنگ تراشی، تعمیر موتورسیکلت و دوچرخه، تولید  و فروش کفش، کفاشی، کیف فروشی، تودوزی تراشکاری و 

اتومبیل و چادر دوزی، تعمیر لوازم برقی و لوازم خانگی، تعمیر ماشینهای اداری، تعمیر رادیو ضبط، تلویزیون، تعمیر 

و فروش فنر پوشه، تعمیر جکهای اتومبیل،   تلفن، تهیه و تولید و فروش فیلتر هوای خودرو، تابلو نویسی، تولید

تعمیرات جلوبندی و تعمیر پمپ گازوئیلی، تولید و فروش پوشاک ، تودوزی مبل، تعمیر ماشین و ادوات کشاورزی، 

تعمیر و مونتاژ کامپیوتر و خدمات، جرثقیل، جوراب بافی، چراغ و سماور سازی، چوب بری و چوب فروشی، حلبی 

سازی آهنی و آلومینیوم، خیاطی مردانه، خیاطی زنانه، خرازی و لوازم خیاطی، درب و پنجره سازی و کرکره سازی،

دفتر سازی، کارتن سازی ، رادیاتور سازی، صافکاری، سپرسازی رنگ و ابزارآالت، سیم کشی برق صنعتی، سیم پیچی 

زی ، شوفاژ و تأسیسات دینام، ساعت سازی، سنگ تراشی، سراجی، شیشه بری و قاب و عکس سازی، شیرینی پ

حرارتی، ظروف آلومینیوم سازی، عایق رطوبتی، عکاسی و فتوکپی و فیلمبرداری، عینک سازی، عروسک سازی، 

فروشندگی گچ پیش ساخته، فروشندگی ضایعات آهن، فروش وسائل زنبورداری، فروشندگان داروهای گیاهی و دامی، 

، لوله کشی، لنت کوبی، مهرسازی، مصالح ساختمانی، نقاشی سازی، کانتینر سازی، کلیدسازی، گلدوزیکابینت

 ریزی، نمایشگاه ماشین، بنگاه معامالت.اتومبیل، نعلبندی، بخاری و دکور سازی و صنایع دستی، نبات
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 1رتبه سوم ـ با ضریب 

م، پارچه باب و حلیاز قبیل آبمیوه و بستنی، آژانس، انواع آرایشگری ، آالیش خام فروشی، آبگوشت و کله پزی ـ ک    

کیلویی، پشم و پنبه فروشی، چلوکبابی، غذاخوری، قهوه خانه، حکاکی، خرید و فروش پوست، خواربار، سوپرمارکت 

و غیره ، ساندویچی، سبزی و میوه فروشی، سوسیس و کالباس و مرغ و ماهی، شرکت های پخش مواد غذایی، عطاری، 

رغ و داری ، مدوزی، قصابی ، کرایه ظروف، گرمابهفی و لحاف و تشکبافی و گلیم باعالفی، فروشندگی نفت، فرش

 تخم مرغ و ماهی فروشی، نان ماشینی و فانتزی و غیره، نمک کوبی، و...

 شود.موقعیت به شرح ذیل رتبه بندی می 3( که در(Rank  Location ب( رتبه موقعیتی 

 زار با تراز تجاری مطلوب از جمله پاساژها ها و خیابان اصلی شهر و با: میدان 6رتبه اول با ضریب 

 ها: سایر خیابان 4.5رتبه دوم با ضریب 

 : کوچه و محالت شهر  3رتبه سوم با ضریب 

 است (p)ای ملک ج( ارزش منطقه

 ((Balancing –kد( ضریب تعدیل 

عیت اقتصادی صنوف بعد از ها و میادین و... و موقبا توجه به محالت و خیابان 5/0تا  1/0ضریب تعدیل برابر با  

 .باشدمساحت محل فعالیت )الف( و ضریب مساحت محل فعالیت )ب( با تصویب شورا قابل اجرا می

 (Spaceهـ( مساحت محل فعالیت )

 k)-( Spaceمحل فعالیت:و: ضریب مساحت 

 - %60مترمربع  55تا  - %70مترمربع  45تا  - %80مترمربع  35تا  - %90متر مربع  25تا  - %100متر مربع 15تا  

 %50مترمربع  55بیشتر از 

ریال  3،000،000ریال و مشاورین امالک  1،000،000توضیح: حداقل عوارض ساالنه فعالیت هر واحد صنفی مبلغ 

 خواهد بود.

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

 به حذف عوارض افتتاحیه شهرداری باید در محاسبه و دریافت عوارض ساالنه به صورت متعادل لحاظ نماید.. 

 پردازند مشمولو....مطابق قانون ارزش افزوده میکه عوارض  تولید و یا  قرارداد و یا پیمان واحدهایی:  2تبصره 

 فعالیت و انبار و محوطه نخواهند بود. عوارض

 باشد..مبنای عدم فعالیت واحدهای کسبی ارائه گواهی اتحادیه صنفی مربوطه و تایید شهرداری می:   3تبصره 
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ای و تاالرهای پذیرایی نیز مشمول پرداخت عوارض سالیانه مشاغل خاص مثل فروشگاه های زنجیره:   4تبصره 

 باشند.می

 د.به بعد می باش 1390: مبنای محاسبه عوارض فوق  از سال  5تبصره 

 انبار واحدهای تولیدی و تجاری و اقتصادی و....

شود. مربوطه وصول میعوارض ساالنه فعالیت و حرفه مبنای  %50ساالنه انبار جدا از محل فروش معادل  عوارض - 1

عوارض این ماده وصول  %100در صورتی که محل مذکور در کنار دفتر فروش مثل آهن فروشی قرار داشته باشد 

 .خواهد شد

 تعویض صنف و حرفه و محل و فرد 

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

 شود.عوارض ساالنه فعالیت حرفه جدید محاسبه و وصول می %50معادل 

 شود.ه تعیین میمعادل کل عوارض ساالنه فعالیت و حرف تغییر فرد صنفی و یا حرفه - 2

 

  عوارض صدور مجوز احداث و نصب تاسیسات شهری :7ماده 

این عوارض شامل دکل ها ، تجهیزات و آنتن های مخابراتی ، ترانسفور ماتورها و نظایر آن ها بوده و فقط یکبار هنگام 

وارض شامل مساحت ، ارتفاع ، موقعیت جغرافیایی ) شاخص های تدوین این نوع عصدور مجوز وصول می گردد .

که بر اساس  شامل پارک ها ، امالک بال استفاده عمومی ، امالک شخصی و نظایر آنها ( تعداد تجهیزات می باشد

 محاسبه خواهد شد. تجاری خدماتیعوارض زیربنای واحد های 

 ممنوع عوارض تردد شبانه وسایل نقلیه باری در محدوده کامیون: 8ماده

در معابری که به موجب مصوبه شورای ترافیک تردد کامیون ممنوع است در مواردی که تردد شبانه کامیون صورت 

 می گردد. ریال برای هر کامیون تعیین 1،000،000به میزان که  بوده می گیرد مشمول پرداخت این نوع عوارض 

 : عوارض بر تابلوهای تبلیغات محیطی9ماده

بلو نصب شده در سطح شهر دارای این سه ویژگی باشد تابلو معرفی بوده و مشمول پرداخت عوارض در صورتی که تا

 نمی گردد:
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 مندرجات روی تابلو کامال منطبق بر مجوز فعالیت واحد باشد -1

 تابلو صرفاً بر سر درب یا نمای محل فعالیت نصب شده و بیش از یک عدد نباشد. -2

وای عالی شهرسازی و معماری در خصوص ضوابط و مقررات ارتقای ابعاد تابلو کامال منطبق بر مصوبه ش -3

قانون شوراهای اسالمی ) در  80ماده  25کیفی سیما ومنظر شهری و همچنین دستورالعمل موضوع بند 

صورت وجود دستورالعمل ( باشد . در صوتی که تابلو نصب شده هریک  از این ویژگی ها را نداشته باشد 

 ین عنوان  می گردد.مشمول پرداخت عوارض ا

 27، بند  96ماده  6قانون تشکیالت، وظایف و انتخابات شوراهای اسالمی کشور، تبصره  71ماده  25در اجرای بند 

همچنین آیین نامه پیش آمدگی های  مبحث بیستم مقررات ملی ساختمان وقانون شهرداری و 92و ماده  55ماده 

ساختمانی در گذرها و به منظور هماهنگی و یکسان سازی در ضوابط و مقررات مربوط به تبلیغات محیطی و ساماندهی 

شهرداری مکلف است ضوابط تابلوهای مجاز را و انجام تبلیغات، پاسخگویی به متقاضیان درزمینه نصب تابلو امور و 

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

تصویب مقررات الزم به پیشنهاد شهرداری  :قانون تشکیالت، وظایف و انتخابات شوراهای اسالمی کشور 71ماده 25بند

ت مقررات موضوعه رعایجهت نوشتن هر نوع مطلب و یا الصاق هرنوع نوشته و آگهی و تابلو بر روی دیوارهای شهر با

 .برای اطالع عموم و انتشار آن

ــره ت ــهرداری  96ماده  6بصـ ــی کوچه :( 1345/11/27)الحاقی قانون شـ روها و ها و پیادههای عمومی و میداناراضـ

ستر رودخانه خیابان شهرها و   ها و به طور کلی معابر و ب ضل آب  ستان   ها و نهرها و مجاری فا باغهای عمومی و گور

درختهای معابر عمومی واقع در محدوده هر شهر که مورد استفاده عموم است ملک عمومی محسوب   های عمومی و

 تمالکیت شهرداری اس و در

ها واقع در محدوده شهرها بالمانع است شهرداری   ایجاد تاسیسات آبیاری از طرف وزارت آب و برق در بستر رودخانه   

 .ها قبالً نظر وزارت آب و برق را جلب نمایندانی در بستر رودخانهعملیات عمرها نیز مکلفند برای اجرای هر گونه

 وضــع مقررات خاصــی برای نام گذاری معابر و نصــب لوحه نام آنها و شــماره    :قانون شــهرداری 55ماده  27بند

حو               م تن و  ــ برداشـ ــات و  عالن ــاق ا لوی الصــ ب ــا ــب ت کن و نصــ گهی    گــذاری امــا حلهــای    کردن آ م  هــا از 

 .قداماتی که در حفظ نظافت و زیبایی شهر مؤثر باشندغیر مجاز و هر گونه ا

شهرداری  92ماده  شته    :  قانون  صاق هر نو شتن هر نوع مطلبی یا ال شهر که مخالف مقررات  نو ای بر روی دیوارهای 

ست مگر در محل     شد ممنوع ا شهر با صاق اعالنات معین می    هائی کهانجمن  صب و ال کند و در این  شهرداری برای ن

متخلف عالوه بر تادیه خسارت   باید به نصب و الصاق آگهی اکتفا کرد و نوشتن روی آن نیز ممنوع است     محلها فقط

 .مالکین بپرداخت پانصد تا یکهزار ریال جریمه محکوم خواهد شد
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 تعاریف

قال تتابلو: پیکره یا سازه ای است که به نحوی از انحا برای معرفی هر نوع کاال و ارایه خدمات یا به منظور ان -1

اعم ازاینکه پیام مشخصی در محدوده و حریم شهر نصب و در معرض دید عموم قرار داده می شود، 

مان، بدون پایه یا با پایه مستقل، متحرک، الکتریکی، نوشته بر افقی،عمودی،مستقر برروی بام یا نمای ساخت

 پارچه یا شیشه و امثالهم باشد.

قط جنبه معرفی کسب وحرفه مالک راداردوفاقدهرگونه آرم،نام تابلوهایی است که ف تابلوی شناسایی کسب: -2

 .ونشانه ای ازمحصوالت وکاالهای تجاری باشد

تابلوی تجاری: تابلوهایی است که دارای آرم، نام و نشانه ای از محصوالت و کاالهای تجاری داخلی یا خارجی  -3

 باشد.

 ه آموزش شهروندی و اطالع رسانی باشد.تابلوی فرهنگی و ترافیکی: تابلوهایی است که فقط دارای جنب -4

مترمربع که توسط پایه روی زمین در فضاهای عمومی  24بیلبورد: تابلوهایی با سطح قابل تبلیغ بیش از  -5

 شهر نصب می شود.

 عادواب دایم پیکره دارای که دیواری بردهای و دیوار کنار تابلوهای شامل تابلوهایی: مقیاس کوچک تابلوی -6

 .ترمربعباشندم 24 از رکوچکت

 3استند: تابلوهای یک یا چند وجهی که برای استفاده عابران نصب شده و سطح تبلیغ هر وجه آن حداکثر  -7

 مترمربع است.

: با توجه به تکنولوژی بکار رفته الکترونیکی برای تبلیغات شهری در روز و شب مورد استفاده شهری تلویزیون -8

 ته و پیام در قالب تصویر و گرافیک به مخاطب القاء می گردد.قرار گرفته و عنصر صدا در آن اهمیت نداش

 تبلیغات ترسیمی : تبلیغات ترسیمی و نوشتاری بر بدنه وسایط نقلیه. -9

 :محدودیت مکان نصب عالئم و تابلوها

ر ایها و سنصب عالئم و تابلوها بر تیرهای برق، پایه های عالئم و چراغهای راهنمایی و رانندگی، درختان، صخره -1

 عناصر طبیعی ممنوع است.

 نصب تابلوی تبلیغاتی بصورتی که مانع از دیده شدن تابلوی نصب شده قانونی دیگر گردد، ممنوع است.-2

نصب تابلو و عالئم دیگری که به تشخیص مسئولین باعث پنهان شدن همه یا قسمتی از هر تابلو یا چراغ هشدار  -3

ی و راهنمای شهری باشد و یا به هر صورت مزاحم کارکرد آنها گردد، ممنوع دهنده و انتظامی و راهنمایی و رانندگ

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

 نورگیر و راه تهویه را در ساختمانی ببندد ممنوع است.

ر طرح آنها محل نصب تابلوها پیش بینی شده ) و این محل نصب به تایید مسئولین امور در ساختمان هائی که د -5

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

 .نمایند

فضاهای سبزشهری،میادین، معابر و هر نوع نصب هرگونه تابلو عمود برساختمان و رفوژمیانی معابر،پیاده روها،-6

 تابلوی غیرمجاز و پرخطر ممنوع است.

 ضوابط نصب تابلو

کلیه واحدهای صنفی، صنعتی، تولیدی، توزیعی، خدماتی، اداری، بانکها، مؤسسات مالی و اعتباری، صندوق های  -1

لتی، عمومی و خصوصی، مساجد، حسینیه قرض الحسنه، شرکت ها، سازمان ها، ادارات، ارگان ها، مؤسسات و دفاتر دو

ها، خیریه ها، مؤسسات غیرانتفاعی، مراکز نظامی و انتظامی و کلیه مؤسسات وابسته به آنها و همچنین مراکز علمی، 

پژوهشی، درمانی، بهداشتی و سایر موارد مشابه، تنها مجاز به نصب یک تابلوی شناسایی واحد متبوع در چهارچوب 

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

نصب تابلو شناسایی پزشکان، درمانگاه ها، داروخانه ها، وکالی حقوقی، دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طالق  - 1تبصره

تره  وبرابر توافقنامه ای که بین مراجع ذیصالح مربوط، مدیریت زیبا سازی و طراحی شهری و سازمان میادین میوه 

 ار و ساماندهی مشاغل شهری انجام می شود، رایگان بوده و تغییرات خارج از ضوابط یا توافق ممنوع می باشد.ب

 برای مغازه های یک طبقه، تابلوی شناسایی نباید باالتر از بام مغازه قرارگیرد. : 2تبصره 

مزاحم نما و پنجره های ساختمان برای ساختمان های دو طبقه باید به گونه ای طراحی و نصب شود که  : 3تبصره 

 فوقانی نباشد.

تابلو دفاتر نمایندگی شرکت ها، کارخانجات، واحدهای تولیدی و موارد مشابه که دارای گواهی رسمی نمایندگی  -2

کارخانه مربوطه را عرضه ننمایند، به عنوان تابلوی شناسایی کسب محسوب  نامباشند و هیچ کاالی دیگری غیر از 

ین امتیاز فقط برای یک تابلوی دفتر فروش یا نمایندگی مرکزی در سطح شهر است و بیشتر از یک می شود. ا

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

کانیابی و بر کمیته م مکان های مجاز استفاده از فضاهای تبلیغاتی )بیلبورد، تابلو، استند و تلویزیون( مطابق نظر -3

 پایه مطالعات طرح جامع ساماندهی تبلیغات شهری تعیین می گردد.

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

 رعایت کلیه اصول ایمنی وایستایی تابلوها بارعایت مقررات مبحث بیستم ساختمان برعهده مالک می باشد. -5
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 نوشته شود. بایددرمنتهی الیه پایین سمت چپ تابلو به صورت خواناشماره پروانه تابلوها  -4

 فضاهای تبلیغاتی سطح شهر تابلوها و عوارض

 K × p × s = یک ماه مدت برایدر کلیه معابر   تبلیغاتی فضاهای عوارض محاسبه نحوه 

S   ع= وسعت تابلو به مترمرب            =P30،000 ریال          K ب= ضری 

  K   جدول ضریب 12ماره جدول ش

 K نوع تابلو

 100 وسایرفضاهای روباز تابلوهای منصوب در پمپ بنزین ها و پمپ گاز

 100 مبلمان شهری و ایستگاه های اتوبوس، تاکسی ، مترو و قطارشهری هایاستندها، تابلو

 100 تابلوهای تبلیغاتی بزرگ )بیلبورد(، تابلوهای کوچک مقیاس، پل ها

 200 منصوب بر نمای ساختمان با پیام تجاریتلویزیون 

 250 تلویزیون منصوب در معابر

  از محاسبات کسر خواهد شد. %20هزینه داربست برعهده مشتری باشد، درصورتیکه 

  کاهش محاسبه خواهد شد. %30با  برای ماه های بعدی  ماه ، 3برای درخواست های بیش از 

 گردد.می تبلیغاتی برای کاالی خارجی چهار برابر محاسبه  فضاهای تابلوهاو میزان عوارض -1تبصره

 : درتابلوهای چندوجهی مساحت کل وجه ها قابل محاسبه می باشد.2تبصره

میلیون ریال برای مدت  5میزان عوارض تبلیغات ترسیمی بر بدنه وسایط نقلیه به ازای هر مترمربع مبلغ  :3تبصره

 یکسال محاسبه گردد. 

 رنوع آگهی تبلیغاتی ویا الصاق هرنوشته ای برروی دیوارهای شهرممنوع است:  نوشتن ه4تبصره

) ریال 1،000،000و در صورت نوشتن مطالب تبلیغاتی و... و یا نصب تابلو و... توسط اشخاص حقیقی و حقوقی مبلغ 

زی برای هر بار و بیش از یک مترمربع دو برابر به عنوان عوارض خدمات پاکسا عالوه بر عوارض موضوع این ماده(

اقدام بدون مجوز وصول خواهد شد.در مورد واحدهای صنفی در صورت عدم پرداخت و تکرار موضوع، شهرداری از 

 طریق مجامع امور صنفی و بازرگانی نسبت به ابطال پروانه واحد تجاری تبلیغ کننده اقدام خواهد کرد.

 

 کاربری عرصه در اجرای طرح های توسعه شهری: عوارض ارزش افزوده ناشی از تعیین و تغییر   10ماده 

در صورتی که به درخواست مالک ملک فاقد کاربری تعیین کاربری شده یا کاربری قبلی آن تغییر یابد و از این اقدام 

ارزش افزوده ای برای ملک ایجاد شود مشمول پرداخت این عوارض می باشد اگر درخواست مالک جهت تغییر کاربری 
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د تا زمانی که مالک درخواست بهره برداری از کاربری جدید را نداشته باشد مشمول پرداخت این ثبت نشده باش

 درصد ارزش افزوده ایجاد شده باشد. 40میزان این عوارض نباید بیشتر از  عوارض نمی گردد.

 40ی عوارض ارزش افزوده ناشی از تعیین و تغییر کاربری عرصه در اجرای طرح های توسعه شهری بر مبنا  

درصد تفاوت قیمت قبل و بعد از تعیین و تغییر کاربری طبق نظر کارشناس رسمی با لحاظ عناوین کاربری 

 خواهد بود(10های مندرج درجدول ذیل) جدول شماره 

  10جدول شماره 

 

 

 ردیف

 

 

 عنوان

 کاربری فعلی که در خواست تغییر می شود

 یا کاربری طرح قبلی

 

تغییر به کاربری جدید یا کاربری تعیین شده در طرح  برای کاربری مورد درخواست

 جدید

 

 مسکونی

 

تجاری و 

 خدماتی

کارگاهی و 

 صنعتی
 باغ سایر پارکینگ

 - - -   - مسکونی 1

 - - - - - - تجاری 2

بایر و معبر -فضای سبز-زراعی-باغی 3     -  - 

 - - - -   کارگاهی و صنعتی 4

 -    -  پارکینگ 5

6 

 

 -بهداشتی -ورزشی -آموزشی -سایر )اداری

 تأسیسات و تجهیزات شهری و ...(

   
-  - 

 

 

تغییر کاربری  منوط به درخواست مالک وتنظیم قرارداد ) در قالب عقد صلح ( فی مابین مشارالیه و : انجام  3تبصره

شهرداری بوده ودر مفاد قرارداد قید خواهد شد مالک طرح هر گونه دعوی بر علیه شهرداری را در مراجع قضایی اعم 

ناسب مثل ضمانت نامه معتبر بانکی یا را از خود سلب می نماید. اخذ تضمین م و شبه قضایی از کیفری وحقوقی

 واریز وجه نقد به حساب سپرده شهرداری جهت حفظ حقوق شهرداری الزامی است .

صره   سیون ماده       4تب شهرداری به کم ستای وظایف  صی امور زیربنایی     5: قرارداد هایی که در را ص یا کارگروه تخ

ض        صویب مو سال ت صورتی که بنا به دالئلی  سال می گردد در  صالحه(     ار سال  مورد  م سنوات آتی )خارج از  وع به 

ــته، لذا مبلغ قرارداد مورد قبول      ــوع نداشـ ــوری در رابطه با موضـ انتقال یابد با توجه به اینکه مودی هیچ گونه قصـ

ــال مورد    ــورتی که قرارداد ها در س ــهرداری هیچ گونه مابه التفاوتی اخذ نخواهد نمود و در ص ــهرداری بوده و ش ش
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سوی           قرارداد مور سه از  صورتجل صویب و ابالغ مفاد  صله بعد از ت شهرداری بالفا صویب مراجع مذکور قرار بگیرد  د ت

 مراجع مذکور نسبت به اسیفای حقوق شهرداری اقدام خواهد نمود در این خصوص  نیازی به اذن مودی نمی باشد.

  به منظور حمایت از ایجاد جایگاه های عرضه سوختCNG ورود  از بابت سهمی و ییر کاربریتغاز بابت  عوارضی

 .شدبه محدوده شهر دریافت نخواهد 

 اخذ نخواهد شد. تغییرکاربریتعیین و  ناشی ازابقاء شوند. ارزش افزوده  100که در کمیسیون ماده کلیه بناهایی 

نیپروانه ساختما برای آن قبلی مجاز و شهرداریتفصیلی  در صورتی که کاربری و تراکم ملکی در طرح 

شده باشد و درطرح صادر  100ابقاء توسط کمیسیون ماده  رایومطرح 100صادرویاپرونده ملک در کمیسیون ماده

خدمات  و استفاده از تغییر کاربریدرخواست در صورت تفصیلی فعلی کاربری وتراکم آن مغایر با طرح قبلی باشد 

وجهی پرونده را جهت تغییر کاربری به  هرگونه ، شهرداری بدون دریافتشهرداری از سوی مالک به کاربری  قبلی

. و در صورتیکه کاربری ملک در طرح جدید ها ارسال خواهد نمودیا کمیته تغییرات اساسی طرح 5کمیسیون ماده 

اضای صدور پروانه ساختمانی دارد ، باید مطابق جدول مربوطه هزینه تفییر یافته و مالک مطابق کاربری جدید تق

 لک را پرداخت نماید.تغییر کاربری م

 در صورت توافق ، مالک می تواند به جای عوارض این ماده نسبت به واگذاری زمین به شهرداری در صورت قابلیت

استان بایستی  5تفکیک اقدام نماید . در این صورت در طرح ارائه شده از طرف مالک جهت ارسال به کمیسیون ماده

 . سهم شهرداری به صورت مشخص تعیین گردد

ای، ارزش بعد از تغییر کاربری خواهد بود. چنانچه بعد از تغییر کاربری فاقد مبنای ریالی ارزش منطقه  :5تبصره 

 ارزش منطقه ای در دفترچه ارزش معامالتی باشد نزدیکترین بلوک و کاربری مربوطه مبنای عمل خواهد بود.

  ( مشرفیت حق بر  عوارض)  یشهر عمران یها طرح یاجرا از یناش فزودها ارزش عوارض :11 ماده

این عنوان از عوارض از اراضی و امالکی که بر اثر اجرای طرح های احداث یا تعریض معابر برای آنها ارزش افزوده 

خواهد بود طبق نظر کارشناس رسمی اجرای طرح درصد تفاوت قیمت قبل و بعد از   40بر مبنای ایجاد می گردد 

 برای یکبار قابل وصول می باشد.و 

و  تصرف حقآیند شهرداری در میشهرداری مالکیت به  با خرید و یا با تملکدر معابر شهر که  واقع امالککلیه 

بدون مجوز  حق بهره برداری از آنرا داشته و هیچ شهروندی  دیوار به منظور ممانعت از ورود اشخاصاحداث 

اند حق ایجاد که مالکین همجوار چنین امالک عمومی از شهرداری اجازه نگرفتهرا ندارد بنابراین تا زمانی رداریشه

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

) تاکید می شود مطالبه عوارض بر حق مشرفیت صرفاً داشته باشند که مستلزم پرداخت حق مشرفیت خواهند بود.
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در مواردی خواهد بود که شهرداری با صرف هزینه اقدام به خرید یا تملک قانونی مسیر معابر می نماید و در دیگر 

موارد همانند معابر حاصل از تفکیک که شخص مالک تفکیک کننده به جهت اشرافیت از آنها استفاده می نماید و 

اصله به عنوان سهم شهرداری به صورت رایگان در اختیار شهرداری قرار می گیرد  مشمول عوارض بر حق معابر ح

 مشرفیت نیست (

و  معابر و میادین و اصالح و توسعه احداث، تعریضهای طرحدر اثر اجرای که و امالکی اراضی کلیه علیهذا مالکین

و یا در توسعه و یا الحاق قسمتی از پالک پشت جبهه به جبهه  و یا تعریضی یا اصالحیچهارراه ها در برگذر احداثی 

توانند نسبت به دریافت مجوز ایجاد درب به شوند در صورت پرداخت عوارض بر حق مشرفیت، میواقع میاصلی 

خدمات شهرداری خیابان اقدام نمایند. و در سایر موارد عوارض بر حق مشرفیت در زمان مراجعه برای توافق و اخذ 

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

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

اجرای طرح تغییر کند از بابت ارزش افزوده ناشی از اجرای ملکی مشمول عقب کشی نشده و ارزش قبل و بعد از 

طرح تعریض و یا ایجاد معابر جدید توسط شهرداری ، عوارض بر حق مشرفیت مطابق ضوابط این ماده وصول خواهد 

 شد

 تعلق: عوارض برحق مشرفیت در مواقع زیر و هر کدام در زمان اجرا یا بعد از اجرای معبر فقط برای یک بار  2تبصره 

 گیرد: می

گیرند عوارض بر حق مشرفیت به هنگام توافق برای خرید برای امالکی که قسمتی از آنها در مسیر تعریض قرار می -

ای روز، محاسبه و اخذ یا تهاتری )یعنی یا بعد از اجرای طرح تعریض به هنگام مراجعه مالک بر مبنای ارزش منطقه

 ی به صورت ریز برآورد ریالی شده و تهاتر خواهد شد( اقدام خواهد شد. ارزش واگذاری مالک و مطالبات شهردار

در هنگام توافق برای خرید یا تملک قسمتی از امالک برای اجرای طرح به شرطی که به غیر از معبر احداثی راه  -

 دسترسی به ملک وجود نداشته باشد. 

گیرند به سبب احداث خیابان ارزش افزوده پیدا قرار می در موقع معامله امالکی که در بر خیابان واقع هستند و یا -

 اند.نموده

ها که مساحت قانون نوسازی واگذاری باقیمانده اراضی از اجرای طرح 18بند الف ماده به استناد تبصره  -3تبصره 

ه عنوان ب آنها کمتر از حد نصاب تفکیک مندرج در ضوابط طرح تفصیلی یا هادی شهر باشد به دلیل شناخته نشدن

یک قطعه و عدم امکان صدور سند به عنوان یک قطعه ممنوع است و به منظور جلوگیری از متروکه و مخروبه ماندن 

 توسط شهرداری از مالک خریداری گردد“ آن بایستی این گونه اراضی در صورت رضایت مالک تماما
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اوت قیمت کارشناسی قبل و بعد از اجرای درصد ما به التف 40حداکثر عوارض موضوع این ماده معادل  -4تبصره 

  طرح ) ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح ( خواهد بود

ارزیابی امالک و تعیین غرامت و پرداخت آن به مالکینی که تمام یا قسمتی از ملک آنها در :  قانون نوسازی 18ماده

یهای عمومی شهر مورد تصرف قرار می اجرای طرحهای نوسازی و احداث و اصالح و توسعه معابر و تامین نیازمند

گیرد و دریافت حق مرغوبیت از کسانی که ملک آنها بر اثر اجراء طرحهای مذکور مرغوب می شود به شرح زیر خواهد 

  :بود

الف ـ در مورد اعیانی به نسبت خسارت وارده به ملک ارزیابی و پرداخت می شود و در مورد عرصه ارزش آن به ماخذ 

قبل از تاریخ ارزیابی به اضافه شش درصد تعیین می گردد و در صورتی که این قیمت بیش از بهای بهای یک سال 

  .ملک در تاریخ انجام ارزیابی باشد بهای زمان ارزیابی مالک عمل خواهد بود

ر در ب ـ در مورد مرغوبیت کلیه اراضی و امالکی که بر اثر اجرای طرحهای نوسازی و احداث و اصالح و توسعه معاب

بر گذر احداثی یا اصالحی واقع می شوند مشمول پرداخت حق مرغوبیت می باشند. ماخذ و نحوه دریافت حق 

مرغوبیت از مالکین این گونه امالک طبق آیین نامه و جدولی است که از طرف وزارت کشور تهیه و به تصویب 

 کشور مجلسین خواهد رسید کمیسیونهای

انه ساختمانی اعم از مسکونی و تجاری و غیره بر اثر اجرای طرح در باقیمانده ملک تبصره ـ در صورتی که صدور پرو

از نظر مقررات شهرسازی برای شهرداری مقدور نباشد و مالک پیشنهاد فروش آن را به شهرداری کند. شهرداری 

یافت ر مطالبه و درمکلف است باقیمانده ملک را هم به بهای قطعی شده خریداری و تصرف کند که در این صورت دیگ

 (1358حق مرغوبیت موضوعا منتفی است. )اصالحی 

قانون نوسازی به  19اراضی که دراجرای طرح تعریض به مالکیت شهرداری درمی آیند چنانچه در اجرای ماده  -

 عوارض این ماده %70امالک همجوار الحاق شوند با توجه به ارزش افزوده ایجاد شده، حق مشرفیت امالک مجاور 

 دریافت خواهد شد.

  :به شرح زیر اصالح می شود  1347( قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 19قانون اصالح ماده )

تفصیلی( تمام یا قسمتی از معابر  -هرگاه در نتیجه اجراء طرحهای مصوب شهری )جامع -قانون نوسازی 19ماده 

قی و حقوقی نباشد، آن قسمت متعلق به شهرداری عمومی به صورت متروک درآید و در مالکیت اوقاف و اشخاص حقی

خواهد بود و چنانچه شهرداری قصد فروش آن را داشته باشد مشروط به اینکه آن مقدار زمین قابلیت صدور جواز و 

استفاده مستقل را نداشته باشد، مالک ملک مجاور در خرید آن با قیمت کارشناسی روز با ترک تشریفات مزایده حق 
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داشت و در صورتی که ملک یادشده در مجاورت امالک متعدد و با مالکین متعدد باشد تشریفات مزایده  تقدم خواهد

  .بین آنها برگزار می شود

نحوه اجراء این ماده به موجب آئین نامه ای است که توسط وزارت کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران  –تبصره 

  .می رسد

 شهری: عمران و نوسازی قانون( 19) دهما اصالح قانون اجرایی نامهآیین

 :روندمی کار به زیر مشروح معـانی در نامهآیین این در منـدرج اصطالحات: تعاریف ـ1ماده

 قانون( 1) ماده( 4) و( 3) ،(2) بندهای موضوع طرحهای(: تفصیلی و جامع طرحهای) شهری مصوب طرحهای ـ الف

 مصوب ـ( بعدی اصالحات با) آن وظایف تعیین و شهرسازی و مسکن وزارت به مسکن و آبادانی وزارت نام تغییر

 . ـ1353

 قمطاب و باشد آنها مالکیت در متروک عمومی معبر مجاور ملک که حقوقی یا حقیقی اشخاص: مجاور ملک مالک ـ ب

 احراز بر مبنی دادگاه قطعی رأی یا رسمی مالکیت سند دارای ـ1310 مصوب ـ امالک و اسناد ثبت قانون( 22) ماده

 .باشد ملک بر وی مالکیت

 در واقع عمومی گذرهای کلی طور به و خیابانها و روهاپیاده میدانها، عمومی، هایکوچه اراضی: عمومی معابر ـ ج

 تملک به شهرداری قانون( 101) ماده اجرای در یا و گیردمی قرار عموم استفاده مورد که شهر حریم و محدوده

 .است درآمده شهرداری

 هب استفاده قابلیت ،(تفصیلی و جامع) شهری مصوب طرحهای اجرای از پس زمین که وضعیتی: متروک معبر ـ د

 .باشد نداشته را عمومی معبر عنوان

 شهرداری تشخیص با( تفصیلی و جامع) شهری مصوب طرحهای اجرای از پس فقط عمومی معابر شدن متروکـ 2ماده

 .باشدمی احراز قابل شهرسازی و راه وزارت تأیید و

 را مستقل نحو به ساختمانی پروانه صدور قابلیت شهرسازی ضوابط رعایت با متروک معبر که صورتی در ـ3ماده

 :دنمای واگذار زیر ترتیب به مجاور امالک یا ملک به آن الحاق جهت را مذکور معبر تواندمی شهرداری باشد، نداشته

 نآ کل شهرسازی، ضوابط برابر و شده واقع متعدد مالکین با و متعدد کامال مجاورت در متروک معبر چنانچه ـ الف

 به ورمذک معبر مجاور، امالک مالکین بین مزایده تشریفات انجام با باشد، استفاده قابل مجاور امالک از یک هر برای

 .رسدمی فروش

 و ینقوان رعایت با و متروک معبر به الحاقی ملک کاربری روز کارشناسی قیمت به متروک معبر موارد، سایر در ـ ب

 .باشدمی مجاور امالک یا ملک مالکین یا مالک به واگذاری قابل کالً یا جزئاً مربوط، مقررات
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 ینتعی شهرداری منتخب دادگستری رسمی کارشناس به ارجاع طریق از متروک، معبر روز کارشناسی بهای ـ1تبصره

 .گرددمی اختپرد شهرداری توسط کارشناسی هایهزینه و شده

 را لمستق نحو به ساختمانی پروانه صدور قابلیت شهرسازی ضوابط رعایت با متروک معبر که صورتی در ـ2تبصره

 به عمومی مزایده طریق از مربوط مقررات و قوانین رعایت با را مذکور معبر عرصه تواندمی شهرداری باشد، داشته

 .رساند فروش

 نبی مزایده انجام یا واگذاری پیشنهاد ارایه جهت متروک معبر مجاور امالک یا ملک مالکین یا مالک از دعوت ـ4ماده

 .آمد خواهد عمل به باشد نفعانذی کلیه به ابالغ مفید که طریقی هر از شهرداری تشخیص به بنا ایشان

 ابعت موارد، یرسا و برنده تشخیص پیشنهادات، به رسیدگی مورد در آن تشریفات و مزایده برگزاری نحوه ـ 5ماده

 .است تهران شهرداری معامالت نامهآیین مطابق تهران شهر مورد در و شهرداریها مالی نامهآیین در مندرج مقررات

 طرحهای رعایت با مذکور ملک کاربری مجاور، امالک یا ملک به متروک معبر از بخش هر الحاق از پس ـ 6ماده

 .یابدمی تسری الحاقی بخش به( تفصیلی و جامع) شهری مصوب

 شهردار و خریدار امضای به که فروش قرارداد تنظیم طریق از آن، خریدار به متروک معبر از بخش هر انتقال ـ7ماده

 .آیدمی عمل به رسد،می آنها قانونی نمایندگان یا

 معبر واگذاری مراتب است موظف شهرداری خریدار، توسط شده واگذار معبر بهای کامل پرداخت از پس ـ 8ماده

 و خریدار سند اصـالح جهت شده، واگذار معبر 2000/1 نقشه نسخه یک و کامل مشخصات همراه به را متروک

 .نماید اعالم محل امالک و اسناد ثبت اداره به آن، مجاور ملک به شده خریداری معبر الحـاق

 .باشدمی نامهآیین این اجرای حسن بر نظارت مسئول کشور وزارت ـ9ماده

و مورد تأیید  مجاز در آمده به صورت زمان مرور و یا برحسب مجاز تفکیک به صورت ملکیعرصه : چنانچه  6تبصره 

 گذربندیطرح هایپروانه ساختمانی کرده باشد ولی بر اساس درخواست مالک باشد و اینک قرارگرفته شهرداری 

صدور پروانه  در زمان استمکلف  شهری باشد شهرداری توسعه حمقرر در طرهای کشیعقبرعایت به  فعلی، ملزم

تهاتر نماید و تراکم و  ساختمانیپروانه  کشی را با عوارض برحق مشرفیت ودر عقبعرصه واقع ارزش ساختمانی 

 سطح اشغال بعد از اجرای طرح برابر ضوابط طرح توسعه شهری اقدام خواهد شد. 

به بعد با مبنای این ماده اقدام  88های اجرا شده از اول سال خذ عوارض برحق مشرفیت طرح: محاسبه و ا 7تبصره 

این تعرفه اقدام خواهد شد. با توجه به برقراری  %45، با مبنای 88های اجرا شده قبل از خواهد شد و برای طرح

تعلق نخواهد  1371دیده قبل از عوارض این ماده به امالک واقع در مسیر اجرا گر 1372عوارض بر حق مشرفیت از 

 گرفت.
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امالکی را که پس از پالک کوبی و توزیع اظهارنامه و قبل از درخواست ثبت و آگهی بوسیله  قانون ثبت: 45ماده 

مراتب را به اداره ثبت اطالع دهد و همچنین اگر خود اداره ثبت اطالع شود باید مالک یا شهرداریاصالحات خراب می

ی پس از رسیدگی و معاینه محل، مراتب را در دفتر توزیع اظهارنامه و پرونده مربوطه و اگر ملک حاصل کرد بایست

ثبت شده است در ستون مالحظات دفتر امالک هم قید کرده و هرگاه قسمتی از ملک باقی بماند یا به شهرداری 

شد و چنانچه قبال آگهی و منتقل شود به همان شماره اصلی ملک که برای تمام ملک تعیین شده آگهی خواهد 

تحدید شده حدود بقیه تعیین و در صورتی که در دفتر امالک ثبت شده با توضیح مراتب در مالحظات دفتر امالک 

اه جدید صادر خواهد شد؛ و نیز هرگبا حدود واقعی در زیر ثبت اولیه با بایگانی کردن سند مالکیت اولی سند مالکیت

الک ثبت شده و تبدیل حد به کوچه اصالح سند مالکیت در حدی که قبال به ملک در نتیجه تغییر وضع مجاور ام

مجاور و فعال به کوچه محدود است تقاضا شود در صورتی که شهرداری عمومی بودن کوچه را اعم از بن بست یا غیر 

رین انجام قوق مجاوبن بست تایید نماید اصالح ثبت دفتر امالک و سند مالکیت توسط اداره ثبت مربوطه با رعایت ح

 .خواهد

 درختان قطع عوارض:  12ماده 

به منظور حفظ و گسترش فضای سبز و جلوگیری از قطع بی رویه درختان، قطع هر نوع درخت در 

معابر،میادین،بزرگراه  ها، پارکها، باغات و محلهایی که به صورت باغ شناخته شوند و نیزسایرمحلهایی که دارای درخت 

 .محدوده قانونی و حریم شهرها بدون اجازه شهرداری ممنوع است با هر مساحت در

آئین نامه اصالح قانون حفظ و گسترش فضای سبز شهرها برای جبران بخشی از خسارات  5 ماده 3 در اجرای تبصره

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

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

 میگردد که صد در صد درآمدهای حاصل از این عوارض به مصرف امور زیربنایی و گسترش فضای سبزخواهدرسید.

عوارض قطع درخت موضوع این ماده شهرها :  آئین نامه اصالح قانون حفظ و گسترش فضای سبز 5 ماده 3 تبصره

 طبق تعرفه ای که به پیشنهاد شهرداری به تصویب شورای اسالمی شهر می رسد. توسط شهرداری اخذ خواهد شد. 

 ریال برای هر اصله درخت وصول خواهد شد. 30،000،000:حداقل مبلغ دریافتی 1تبصره  

عوارض مربوطه  %50سط شهرداری غیر عمدی تشخیص داده شود :در صورتی که قطع درختان معابر شهر تو2تبصره 

 گیرد. تعلق می

ها و... متعلق به شهرداری هزینه آن طبق نظریه های پارکها و نهال:در صورت تخریب فضای سبز و گل3تبصره 

 هزینه اضافی دریافت خواهد شد. %10کارشناس فضای سبز و با 

 خواهدبود.)سازمان پارکها و فضای سبز (به اجازه ازشهرداری :هرگونه هرس و سر برداری منوط4تبصره 



شهرداری اهی استان آرذبایجان شرقی ، بهای خدمات و شیوه انهم اهی اجرایی دستورالعمل تعرهف عوارض محلی   

 

53 
 

 خواهد بود. %30برابر : ضریب تعدیل عوارض قطع درخت در کلیه معابر 5تبصره 

 فرمول عوارض قطع درختان معابر شهر

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

 ق یک ماهه یک نفر کارگر با مبنای اداره کار خواهد بود.هزینه نگهداری درخت برابر با حداقل حقو -

در صورت تقاضای قطع درخت توسط مالک و رعایت مقررات مربوطه و بویژه رعایت قانون اصالح الیحه  -

مجلس شورای اسالمی و اصالحی  14/12/87مورخ  1359قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهر مصوب 

 الزامی است. مجمع تشخیص مصلحت نظام 20/4/88

الیحه  (1ـ ماده )1شورای انقالب ماده 1359قانون اصالح الیحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب 

 :قانونی مذکور با الحاق دو تبصره به شرح ذیل اصالح و جایگزین می شود

ن نوع درخت و یا نابودکردـ به منظور حفظ و گسترش فضای سبز و جلوگیری از قطع بی رویه درختان، قطع هر 1ماده

آن به هر طریق در معابر، میادین، بزرگراه ها، پارک ها، بوستان ها، باغات و نیز محل هایی که به تشخیص شورای 

اسالمی شهر، باغ شناخته شوند در محدوده و حریم شهرها بدون اجازه شهرداری و رعایت ضوابط مربوطه ممنوع 

ده در چارچوب آیین نامه مربوط با رعایت شرایط متنوع مناطق مختلف کشور است. ضوابط و چگونگی اجراء این ما

توسط وزارت کشور با هماهنگی وزارت مسکن و شهرسازی، سازمان حفاظت محیط زیست، وزارت جهاد کشاورزی و 

 .شهرداری تهران تهیه و به تصویب شورای عالی استان ها می رسد

شهرها به شکل جزئی و یا کلی مشمول این ماده نیست و طبق ضوابط ـ اصالح و واکاری باغات در حریم 1تبصره

  .مصوب وزارت جهاد کشاورزی انجام می شود

( قانون 138ـ مصوبات شورای عالی استان ها جهت تطبیق با قوانین و رعایت اصل یکصد و سی و هشتم )2تبصره

درسید تا در صورتی که برخالف قوانین اساسی جمهوری اسالمی ایران به اطالع رئیس مجلس شورای اسالمی خواه

 .بود، با ذکر دلیل برای تجدیدنظر و اصالح به شورای عالی استان ها ارسال گردد

ـ تفکیک اراضی مشجر و باغات فقط 1تبصره :( به شرح ذیل اصالح و جایگزین می شود4( ماده )1ـ تبصره )2ماده

قررات شهرسازی و درج عنوان باغ در اسناد صادره مجاز است این قانون و با رعایت سایر م (1براساس ضوابط ماده )

  .ولی قطع درخت در هر محل و با هر مساحت بدون کسب اجازه وفق مقررات این قانون ممنوع است

 ( به شرح ذیل اصالح و جایگزین می شود4( ماده )3ـ تبصره )3ماده

شوند مکلفند به ازاء درخت هایی که اجازه قطع ـ مالکین باغات و محل هایی که به صورت باغ شناخته می 3تبصره

آنها از سوی شهرداری صادر می شود به تعداد معادل دو برابر محیط بن درختان قطع شده در همان محل و یا هر 

های سانتی متر بر طبق ضوابط و دستورالعمل  10محلی که شهرداری تعیین خواهد کرد درخت با محیط بن حداقل 
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( قانون مجازات اسالمی به 686ـ الیحه قانونی مذکور با توجه به ماده )4ماده .ب غرس نمایندموجود در فصل مناس

 شرح ذیل اصالح می گردد

( قانون گسترش فضای سبز را عالماً و عامداً و برخالف قانون مذکور قطع یا 1ـ هرکس درختان موضوع ماده )4ماده

جبران خسارت وارده حسب مورد به جزای نقدی از یک میلیون  موجبات از بین رفتن آنها را فراهم آورد، عالوه بر

( ریال برای قطع هر درخت و در صورتی که قطع درخت بیش از 10،000،000( ریال تا ده میلیون )1،000،000)

 .سی اصله باشد به حبس تعزیری از شش ماه تا سه سال محکوم خواهدشد

 .( حذف می شود6( ماده )2ـ تبصره ) 5ماده

  .ـ کلیه مقررات و مفاد قانونی مغایر با این قانون لغو می گردد 6ماده

قانون فوق مشتمل بر شش ماده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ چهاردهم اسفند ماه یکهزار و سیصد و هشتاد 

ریخ آن که مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته بود در تا (4( و )1و هفت مجلس شورای اسالمی تصویب و مواد )

 .با اصالحاتی از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد 20/4/1388

 نوسازی و عمران شهری عوارض:  13ماده 

عادل درصد عوارض قانون نوسازی و عمران شهری و اصالحات بعدی آن برای عرصه و اعیانی امالک واقع در محدوده، م

 عمران شهری مطالبه می شود. شهرهای مشمول قانون نوسازی و 

( قانون 2شهرداری ها و دهیاری ها نرخ عوارض نوسازی موضوع ماده )و هزینه  قانون درآمد پایدار ( 3)به استناد ماده 

( ارزش % 5/2با اصالحات و الحاقات بعدی به میزان دو و نیم درصد ) 7/9/1347نوسازی و عمران شهری مصوب 

 ( قانون مالیات های مستقیم تعیین می گردد.64( ماده )3ع صدر و تبصره )معامالتی آخرین تقویم موضو

کلیه اراضی بایری که در محدوده شهر واقع و کاربری آن مشخص و خدمات آب و برق آنها تأمین ولی حصار تبصره :

توسط شهرداری  از زمان اتمام مهلت داده شده اراضی بدون حصارکشی این گونه هر سالکشی نشده باشند به ازای 

 .گیردمیقانون نوسازی( معادل دو برابر عوارض نوسازی در هر سال تعلق  29مالک )مشابه ماده به 
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 بهای خدمات  –بخش دوم 

تعیین وضعیت امالک واقع در طرح های  ماده واحده قانون 4ماده سازی در اجرای تبصره آبهای خدمات :  14 ماده

 دولتی و شهرداری ها 

این عنوان بهای خدمات صرفاً در صورت ارائه خدمات مستقیم به شهروندان در اجرای قانون مربوطه بر اساس قیمت 

 تمام شده قابل وصول می باشد.

ها ل شوراهای آموزش و پرورش استانهایی که ساختمان آموزشی مورد نیاز را مطابق قانون تشکیدر رابطه با مجتمع 

 پیش بینی و تأمین نمایند مشمول پرداخت این عوارض نخواهند بود .

آماده سازی  اراضی و امالکی که مالکین درخواست تفکیک عرصه را دارند و منجر به ایجاد معبر جدیدگردیده است 

و مالک خواهد بود به جز مواردی که مطابق  حسب مورد  طبق  قوانین مربوط و با انجام توافق فی مابین شهرداری

 مقررات آماده سازی تماماً بر عهده دولت یا مالک است مانند مورد زیر :

های موضوع این برنامه و هزینه سازی زمینآماده :  آئین نامه اجرای قانون ساماندهی و حمایت از تولید مسکن 8ماده 

اشد. بربط میزیربنایی و روبنایی بر عهده دستگاههای اجرایی ذی مربوط به آن برعهده متقاضیان و تأمین خدمات

( قانون 100های شهرسازی مربوط، جانمایی خدمات روبنایی صورت گرفته و زمین آن براسـاس مـاده )در طرح

شود تا نسبت به احداث های مربوط واگذار میـ به دستگاه 1380تنظیـم بخشـی از مقررات مالی دولت ـ مصـوب 

 .های خود اقدام نمایندضاهای روبنایی، با اولویت در برنامهف

 

 برای امالک دو بر، مبنای  محاسبه بر اساس مقدار هر دو بر  مورد استفاده خواهد بود. -1تبصره 

 اخذ خواهد شد. جدولمبالغ  %60در محاسبه  هزینه های آماده سازی ،  – 2تبصره 

معابر جدیداالحداث داخل محدوده شهر ، از معابر خارج از محدوده که هزینه آماده سازی عالوه بر  – 3تبصره 

شکل یافته و شهرداری به محل های مذکور ، خدمات شهری از جمله آسفالت و جدول کشی ارائه نموده یا در 

آینده جزو برنامه های عمرانی شهرداری قرار خواهد گرفت ، محاسبه و اخذ خواهد شد.) این قبیل امالک 

ابقاء گردیده و نوع استفاده آنها مسکونی یا تجاری بوده  100رونده هایی است که در کمیسیونهای ماده شامل پ

و معابر شکل یافته در همان صورت بعنوان راههای دسترسی به امالک فوق می باشند. درضمن به معابر منتهی 

  به باغات داخل حریم شهر آماده سازی تعلق نمی گیرد.(
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عرض کوچه 

یابان به با خ

 متر

عرض 

سواره رو 

 به متر

تعداد و مشخصات 

جدول به کار رفته 

 در یک متر طول

هزینه یک متر 

طول جدول گذاری 

 معابر

A 

هزینه یک متر مربع 

آسفالت و زیر سازی 

 معابر  )ریال(

B 

هزینه جدول گذاری به ازاء 

 (Aهر متر طول بر قطعات )

C=A/2 

هزینه زیر سازی و 

متر  آسفالت به ازاء هر

 (Bطول بر قطعات)

D=(B* عرض سواره

 2/(رو

جمع هزینه آماده سازی 

A+B  به ازاء هر متر طول بر

 قطعات  )ریال(

E=D+C 

 3،415،000 2،700،000 715،000 1،000،000 1،430،000 ردیف آبرو 1 4/5 متری 6تا 

 4،192،500 3،250،000 942،500 1،000،000 1،885،000 ردیف آبرو کانیو 1 6.5 متری 8

 5،335،000 3،450،000 1،885،000 1،000،000 3،770،000 ردیف آبرو کانیو 2 9/6 متری 10

 6،235،000 4،350،000 1،885،000 1،000،000 3،770،000 ردیف آبرو کانیو 2 7/8 متری 12

 6،885،000 5،000،000 1،885،000 1،000،000 3،770،000 ردیف آبرو کانیو 2 10 متری 14

 7،535،000 5،650،000 1،885،000 1،000،000 3،770،000 ردیف آبرو کانیو 2 3/11 متری 16

000770،3، 1،132،000 7،540،000 ردیف جدول دوبل 2 5/12 متری 18  7،075،000 10،845،000 

 5/13 متری20

ردیف جدول دوبل  2

ردیف تک  2+ 

 جدول

11،310،000 1،132،000 5،655،000 7،641،000 13،296،000 

 16 متری 24
ردیف جدول دوبل  2

 ردیف تک جدول4+ 
15،080،000 1،275،000 7،540،000 10،200،000 17،840،000 

 19 متری 30
ردیف جدول دوبل  2

 ردیف تک جدول 4+
15،080،000 1،275،000 7،540،000 12،112،500 19،652،500 

 21 متری 35
ردیف جدول دوبل  2

 ردیف تک جدول 4+
15،080،000 000،419،1  7،540،000 14،899،500 22،439،500 

 28 متری 45
ردیف جدول دوبل  2

 ردیف تک جدول 4+
15،080،000 000،419،1  7،540،000 19،866،000 27،406،000 

 

 بهای خدمات کارشناسی و فنی:  15 ماده

 54ع ماده خدمات تخصصی و فنی است که به صورت مستقیم توسط شهرداری ها ) سازمان ها و شرکت های موضو

ساعت پس از تصویب –که بر مبنای نفر   اضی / مودی ارائه می گرددققانون شهرداری ( و به درخواست مت 84و 

 شورای شهر قابل وصول می باشد.

ریال ( و برای حریم شهر  یک میلیون)   یالر 1،500.000هزینه بازدید برای امالک واراضی داخل محدوده شهر

 خواهد بود . ملکیلیون ریال ( برای هر م چهار)  ریال 4،000،000

 بهای خدمات ناشی از صدور و تمدید پروانه شرکت ها و ناوگان حمل ونقل بار و مسافر: 16 ماده

معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری باسمنج به استناد مصوبه ابالغی سازمان شهرداریها و دهیاری های کشور 

قدام به صدور پروانه فعالیت برای برای وسائط نقلیه باری و مسافری درون ، ا 14/10/1395مورخ  51042به شماره 
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شهری ،پروانه اشتغال برای رانندگان فعال در ناوگان باری و مسافری درون شهری و پروانه بهره برداری برای 

 شرکت های حمل و نقل بار و مسافر درون شهری خواهد نمود. 

ل و نقل و ترافیک شهرداری باسمنج بر اساس جدول ذیل دریافت بهای خدمات ارائه شده توسط معاونت حم

 خواهد شد.
مدت پروانه یا  عناوین مجوز صادره ردیف

 مجوز

 مبلغ نسبت به نوع وسیله نقلیه ) ریال (

تن یا  4تن تا  2بین  تن 2تا 

 نفر 15ظرفیت تا 

تن یا  6تن تا  4بین 

نفر تا  16ظرفیت بین 

 نفر 26

تن یا  18تن تا  6بین 

 نفر 26ظرفیت باالی 

باری سبک )پیک  تن 18باالی 

موتوری ، سه چرخه، 

 مینی بار و ...(

صدور پروانه فعالیت وسیله  1

 نقلیه

 1،000،000 5،800،000 3،800،000 3،400،000 3،000،000 2،400،000 یک ساله

تعویض، المثنی و تغییر پروانه  2

 فعالیت

برای مدت 

باقیمانده از 

 روانهاعتبار پ

800،000 1،000،000 1،200،000 1،500،000 2،400،000 500،000 

 500،000 2،900،000 1،900،000 1،700،000 1،500،000 1،200،000 ساالنه تمدید پروانه فعالیت 3

 500،000 2،900،000 1،900،000 1،700،000 1،500،000 1،200،000 یک ساله صدور پروانه اشتغال راننده 4

لمثنی و تغییر پروانه تعویض، ا 5

 اشتغال

برای مدت 

باقیمانده از 

 اعتبار پروانه

600،000 750،000 850،000 950،000 1،450،000 250،000 

 250،000 1،450،000 950،000 850،000 750،000 600،000 ساالنه تمدید پروانه اشتغال 6

اصالح پروانه اشتغال )صادره  7

 از شهر دیگر(

--- 600،000 750،000 850،000 950،000 1،450،000 250،000 

اصالح پروانه فعالیت )صادره  8

 از شهر دیگر(

--- 1،200،000 1،500،000 1،700،000 1،900،000 2،900،000 500،000 

مجوز تغییر پالک های  9

 عمومی به شخصی

--- 6،000،000 9،000،000 12،000،000 15،000،000 17،000،000 --- 

لیه ثبت صدور موافقت او 10

 شرکت های فعال حمل و نقل
6،000،000 

صدور پروانه بهره برداری  11

 شرکت های فعال حمل و نقل

 26،000،000 یک ساله

تعویض، المثنی و تغییر پروانه  12

 شرکت های فعال حمل و نقل

برای مدت 

باقیمانده از 

 اعتبار پروانه

6،000،000 

تمدید پروانه شرکت های  13

 فعال حمل و نقل

 11،000،000 ساالنه

صدور پروانه فعالیت شرکت  14

های خاص در حمل و نقل ) 

 پیک موتوری و... (

 7،000،000 یک ساله

تعویض، المثنی و تغییر پروانه  15

شرکت های خاص حمل و 

 نقل

برای مدت 

باقیمانده از 

 اعتبار پروانه

2،400،000 

تمدید پروانه شرکت های  16

 خاص در حمل و نقل

 2،600،000 هساالن

حق النظاره  دفاتر ، موسسات  17

، آژانس های حمل و نقل بار 

 و ...

 3،600،000 ساالنه

در راستای مساعدت در حق شاغلین و فعاالن حوزه حمل و نقل بار درون شهری اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی )  – 1تبصره 

ان و وسائط نقلیه باری، در صورت ارائه معرفی نامه از شرکت ها ، شرکتهای تعاونی ،خصوصی ، انجمن های صنفی و...( برای رانندگ

تخفیف در خدمات صدور و تمدید پروانه ،  %30ارگانها، ادارات و نهادهای دولتی )بهزیستی ، کمیته امداد،بنیاد شهید و ...( حداکثر تا 

 اعمال خواهد شد.

 شهری و مسافر ، از پرداخت هرگونه هزینه معاف می باشند. وسائط نقلیه برقی در ناوگان حمل و نقل بار درون – 2تبصره 
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بهای خدمات )کرایه( جابجایی مسافر توسط اتوبوس ، مینی بوس، و سایر وسایط نقلیه و حمل و نقل ریلی :  17  ماده

 درون شهری

 .متناسب با وضعیت هر شهر بررسی و تصمیم گیری خواهد شد

 ینگ ها ی عمومیبهای خدمات استفاده از پارک:  18 ماده

 ریال برای هر ساعت بعدی تعیین می گردد. 10،000ریال و برای توقف در ساعتهای بعدی به میزان  30،000ورودیه :

 بهای خدمات ورود ماشین آالت حمل ونقل به پایانه ها و میادین و بازارهای میوه و تره بار: 19 ماده

 .ددبر مبنای مدت زمان توقف و نرخ پایه محاسبه می گر

 آرامستان ها خدمات یبها:  20 ماده

 به شرح زیر خواهد بود: 1402درخصوص مدیریت بهینه آرامستان شهر باسمنج تعرفه مصوب برای سال 

 ریال  1،000،000هزینه مراحل اداری ابطال شناسنامه  مبلغ   (1

بریز ریال و از داخل شهرستان ت 1،000،000هزینه حمل متوفی ) از داخل شهر باسمنج مبلغ  (2

 36،000و از خارج از شهرستان تبریز به ازاء هرکیلومتر پیمایش  ریال ( 2،000،000مبلغ 

 ریال

ریال و کفن اموات ) در صورت درخواست ( مبلغ  4،000،000هزینه انجام غسل   (3

 ریال 1،000،000و هزینه روحانی جهت نماز میت مبلغ ریال  2،000،000

و دوطبقه ریال  25،000،000 یک طبقه  قبرقیمت قبر برای دفن اموات بازای هر  (4

 ریال 50،000،000

ماه پس از تاریخ فوت نسبت به خرید طبقه فوقانی 2طبقه تا  2تبصره : درصورتی که درقبور 

از طرف خانواده متوفی اقدامی نگردد، شهرداری نسبت به فروش قبر فوق به سایر افراد اقدام 

فیش پرداختی خانواده متوفی قید گردد. ضمناً در  خواهد نمود که این مسئله باید در رسید

صورت خرید قبر فوق در مهلت مقرر توسط خانواده متوفی مابه التفاوت قبر یک طبقه و دو 

 طبقه از ایشان اخذ خواهد شد.

مبلغ  مترمربع( 35)به مساحت تقریبی هزینه واگذاری زمین برای آرامگاه خانوادگی (5

 و مطابق نقشه های تیپ  )معاونت فنی و عمرانی( شهرداریریال و با نظارت  450،000،000
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 ریال  2،000،000هزینه نصب سنگ قبربا لحاظ مصالح برای هر قبر  (6

ریال خواهد  25،000،000پیش فروش فقط یک عدد قبر یک طبقه در کنار متوفی به قیمت  (7

دو  یال ور 50،000،000بود. و پیش فروش قبور بعدی یک طبقه درکنار متوفی به قیمت : 

 ریال  80،000،000طبقه درکنار متوفی به قیمت : 

 بهای خدمات ماشین آالت و تجهیزات: 21 ماده

در مواردی که به درخواست اشخاص حقیقی و حقوقی خدمات به صورت موردی و مستقیم ارائه گردد بر مبنای مدت 

وجه به فرسودگی ماشین آالت شهرداری برای هر ساعت قابل وصول می باشد که با ت زمان ضرب در قیمت تمام شده

 اجاره ماشین آالت مقدور نخواهد بود.و همچنین قرارداد با پیمانکار ، 

بهای خدمات بهره برداری از معابر و فضاهای عمومی شهری دارای شرایط فنی و ایمنی و عدم ایجاد مزاحمت : 22 ماده

 در تردد

تناسب با زمان استفاده از بهره برداران مشمول در قالب قرارداد بهای خدمات موضوع این بند به صورت دوره ای و م

 بر مبنای مساحت و مدت زمان بهره برداری قابل وصول می باشد.

 بهای خدمات صدور مجوز حفاری ، لکه گیری و ترمیم آسفالت معابر:  23 ماده

افت خدمات انجام می گیرد بر مبنای مساحت ، قیمت تمام شده ، عمر در مواردی که به درخواست مالک برای دری

آسفالت ، مدت انجام عملیات ، نوع حفاری ) طولی ، عرضی ، دستی ، مکانیکی ( ضریب اهمیت معبر محاسبه و 

 .دریافت می گردد

گونه اقدامی نسبت : کلیه وزارتخانه ها و موسسات دولتی و خصوصی موظفند قبل از هر  قانون شهرداری 103ماده 

از قبیل احداث شبکه تلفن و برق وآب و سایر تاسیسات  98و 97به کارهای عمرانی واقع در مناطق مندرج در ماده 

وهمچنین اتصال راه های عمومی و فرعی و رعایت نقشه جامع شهرسازی را بنماید این قبیل اقدام باید با موافقت 

فاری به علت تبعات فنی و ترافیکی و اجتماعی و نشست مسیر حفاری ترمیم مسیر ح کتبی شهرداری انجام گیرد.

حتی بعد از کمپکت و آسفالت ریزی مسیر و لزوم ترمیم مجدد مسیر حفاری در سالهای آتی ، باید توسط 

 شهرداری انجام گیرد.

یسیون بنا به نظر شهرداری وپس از طرح در کم در مجوزهای صادره شهرداری به شرکت های حفار که الف:

باید زمان شروع حفاری و اتمام عملیات ترمیم ، نحوه ترمیم حفاری ، نوع دستگاه  حفاری شهرستان صادر می گردد

 هموقع مصالح مازاد ، نحوه تحویل محلهای حفاری که به برش آسفالت ، رعایت نکات فنی و ایمنی ، برداشت ب

 .تحویل مامور فنی شهرداری می رسد مشخص نماید 
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لیت هماهنگی ترافیکی با راهنمایی ورانندگی و ممانعت از ایجاد صدمه به تاسیسات زیر زمینی و عابرین : مسئوب 

های چشمک و وسایط نقلیه وحقوق حقه امالک شهروندان با نصب عالیم هشدار دهنده و موانع استاندارد و چراغ

 در اجرای ادارات حفار می بایستار است و زن و یا گماردن نگهبان به عهده دستگاه حفار و پیمانکاران دستگاه حف

 صحیح این موضوع مستمراً نظارت داشته باشد .

تعرفه عوارض محلی سال مربوطه  هزینه های حفاری برای افراد حقیقی که درخواست حفاری دارند طبق :ج 

ی رمیم وبازسازفهرست بهای پایه رشته ت برآورد شده و توسط شورای اسالمی شهر تایید گردیده است ) براساس

اعالم (  نوارهای حفاری در معابر شهری که توسط سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور هر ساله ابالغ می گردد

 شهرداری نسبت به صدور مجوز اقدام خواهد نمود. ،هزینهخواهد شد و پس از واریز 

صورت بکر و طبیعی باشند به  بهای خدمات حفاری برای اشخاص حقیقی در معابر جدیداالحداث که  به : 1تبصره

 ریال 455،000مبلغ سانتی متری  80در نظر گرفتن عمق حفاری  با سانتی متر 50طول به عرض  ازای هرمتر

 تعیین می شود.

: حفاری اگر از داخل فضای سبز و رفوژ و....  باشد هزینه ترمیم مجدد توسط کارشناس فضای سبز برآورد خواهد د 

 . شد

 رسه برابشرکتهای حفار بدون اخذ مجوز از شهرداری اقدام به حفاری نمایند هزینه برآورد شده با در صورتیکه  :ه 

 افزایش از شرکت حفار دریافت خواهد شد.

سانتی  50به عرض  سال ، هزینه های ترمیم مجدد نوارهای حفاری  4در صورت حفاری آسفالت با عمر کمتر از  :و

وچنانچه برای توسعه شبکه از  محاسبه و اخذ خواهد شد برابر 2وبرای اتفاقات  برابر5/2برای توسعه تاسیساتمتر 

طرف ادارات درخواست مجوز گردداگر حفاری به صورت ترانشه باشد بایستی کل عرض روکش در طول ترانشه 

 ضرب وهزینه مربوط اخذ گردد ولی اگر به صورت نقب اجرا شود هزینه ترمیم مجدد  با ضرب طول اجرادر عرض

 نقب اخذ خواهد شد. 

متر به  1کلیه دستگاههای حفار می بایست در برش آسفالت از دستگاه کاتر استفاده نمایند در غیر اینصورت  ز:

 د.عرض حفاری در محاسبه افزوده خواهد ش

 :هزینه حفاری در شهرکهایی که تحویل شهرداری نگردیده اند اخذ نخواهد شد.ح 

 ابر :خدمات ترمیم حفاری در مع بهای

 ریال  2،600،000سانتی متر(      50سانتی متر و به عرض  60در معابر و سواره روها )تاعمق -1

 ریال 3،900،000سانتیمتر(                  80ها  )تاعمق در بزرگراه-2 

 ریال 3،250،000سانتی متر(    20بزرگراه ءسواره ؤمعابر  ) تاعمق   -3

 ریال   455،000ریال ب( خاکی بدون زیرسازی  1،040،000الف( معبر زیرسازی شده  -4

 ریال 1،700،000سانتیمتر    20پیاده رو آسفالت  تا عمق  -5

 ریال 2،600،000سانتیمتر    20معابر موزاییک وبتنی تا عمق  -6

 ریال   300،000سانتی متر حفاری ، هزینه خدمات اعالمی در هر مورد  60سانتی مترعمق بیش از  10هر -7
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 بهای خدمات ارائه وتصویب طرح ایمنی سازی معابر در زمان عملیات کارگاهی: 24 ماده

و پس از ارائه طرح ایمنی عملیات  مقررات ملی ساختمان )الزامات ترافیکی( 23این عنوان بر اساس ضوابط مبحث 

 .ان نیم درصد عوارض صدور پروانه ساختمانی خواهد بود ساختمان قابل وصول می باشد حداکثر مبلغ این عنو

  : بهای خدمات صدور مجوز تردد بارهای ترافیکی 25ماده 

شهرداری می تواند از حمل بارهایی که به موجب ضوابط محموله ترافیکی )محموله های خطرناک( قلمداد شده اند 

 ت ( را دریافت نمایداین عنوان ) بهای خدما

 : بهای خدمات مهاجرین و اتباع خارجی 26ماده 

 در صورت لزوم تصمیم گیری شود 

 : بهای خدمات حمل و نگهداری تجهیزات عملیات ساختمانی 27ماده 

گیری از ساخت وسازهای غیر مجاز ، مودیان متخلف مشمول این قانون شهرداری جهت جلو 100در اجرای ماده 

 ریال تعیین میگردد. 3،000،000که برای هر سرویس مبلغ  .عوارض می گردند

 

  : بهای خدمات استفاده از مراکز رفاهی ، تفریحی ، فرهنگی ، ورزشی، اجتماعی و خدماتی 28ماده 

که یه صورت مستقیم به اشخاص حقیقی یا حقوقی توسط شهرداری ها و یا شرکت های و سازمان ها  کلیه خدماتی

 .و موسسات وابسته به آن ها ) مانند کشتارگاه ها ، پارک های آبی و نظایر آن ها ( ارائه می شود قابل وصول است 

  : بهای خدمات مدیریت پسماند 29ماده 

و مدیریت پسماند های  تنحوه تعیین بهای خدما ر العملمدیریت پسماند ها و دستوون قان 8استناد مفاد ماده به

 خواهد شد. اقدام( وزیر محترم کشور  11/9/99مورخ  141148ابالغی شماره عادی ) 

 

  ریال تعیین میشود. 1،000،000بهای مدیریت پسماند هرواحد مسکونی در سال برابر 

 ریال تعیین می گردد . 2،000،000خدمات مدیریت پسماند، صنوف برابر    بهای 

 دولتی های شرکت و آموزشی موسسات و مراکز و اداری اماکن کلیه پسماند مدیریت ساالنه خدمات بهای 

 دولتی و آموزشی ، اداری اماکن برای ریال 10،000،000 حداقل گردند، نمی محسوب صنف که خدماتی و

... (  و دولت پیشخوان دفاتر ، رسمی اسناد دفترخانه:  نظیر)  خدماتی اماکن برای ریال 5،000،000 و

 .گردد می تعیین
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 عادی پسماند مدیریت خدمات شده تمام بهای پیشنهادی مقادیر 1 شماره پیوست
 شده تمام بهای فرآیند اجرایی عنوان ردیف

 کیلوگرم هر ازای به ریال(

 )پسماند

 کیلوگرم ازای هر به حمل و جمع آوری هشد تمام بهای 1

 (Ct ) عادی پسماند

 خدمات ارائه بدون آوری جمع

 ازمبدا وتفکیک بازیافت
1750-1500 

 خدمات همراه به آوری جمع 2

 مبدا از تفکیک
2000-1750 

 بدون مکانیزه نیمه آوری جمع 3

 مبدا از تفکیک
2500-2000 

 همراه به مکانیزه آوری جمع 4

 مبدا زا تفکیک
3000-2500 

 پسماند هرکیلوگرم ازای به دفع و پردازش شده تمام بهای 5

 ( Cd ) عادی

 350-700 بهداشتی دفن

 700-1200 کمپوست کارخانه 6

 تفکیک و عمومی آموزش خدمات 7

 مبدا از
700-450 

 1200-1750 بهداشتی دفن و کمپوست 8

 1750-3000 آموزش و بهداشتی دفن و کمپوست 9

 20000-25000 انرژی به پسماند تبدیل 10
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 : سهم ورود به محدوده شهر 30ماده 

 اراضی وارد شده به محدوده شهر  

شوند تأمین و واگذاری یبه محدوده شهر وارد م ، از جمله تقاضای مالک طی مراحل قانونی باکه  راضیاز بابت کلیه ا

در صورت انجام عملیات تفکیک سرانه فضای عمومی و خدماتی و تأمین اراضی مورد نیاز شوارع و معابر عمومی 

 وشهرداری دولتیهای  درطرح واقع واحده قانون تعیین وضعیت امالک  ماده 4در اجرای تبصره  ضروری بوده همچنین

به عنوان سهم ورود به محدوده  به هنگام اخذ خدمات از شهرداریقررات ک با رعایت دیگر مکل مل %10معادل  ها

 توسط متقاضی به شهرداری واگذار خواهد شد.  شهر

 29/8/1367: مطالبه سهم این ماده توسط شهرداری از تاریخ تصویب قانون تعیین وضعیت امالک مصوب سال1تبصره

 و اصالحات بعدی آن خواهد بود.

در مواردی که تهیه زمین عوض در  : ها دولتی وشهرداریهای  وضعیت امالک واقع درطرح قانون تعیین 4تبصره 

محدوده مزبور  سازی میسر نباشد و احتیاج به توسعه تفکیک و ساختمان بندی و های مجاز برای قطعهداخل محدوده

ت موافق توانند در مقابلر میتوسعه شهری مورد تأیید مراجع قانونی قرار بگیرد، مراجع مزبو های مصوبطبق طرح

عمران شهر، عالوه بر انجام تعهدات مربوط  اراضی برای استفاده از مزایای ورود به محدوده توسعه وبا تقاضای صاحبان

از  %20تجهیزات و خدمات عمومی، حداکثر تا  الزم برای تأسیسات وسطوح سازی زمین و واگذاریبه عمران و آماده

نوسازی  هایهمچنین اراضی عوض طرحتأمین عوض اراضی واقع در طرحهای موضوع این قانون و برای اراضی آنها را

 .و بهسازی شهری، به طور رایگان دریافت نمایند

: الویت واگذاری مطالبات این ماده به شهرداری سهمی از ملک بوده که در صورت عدم امکان واگذاری ملک 2تبصره 

قیمت  درخواست مالک  با درصد سهم شهرداری 10یک قطعه باشد ؛ مقدار سهم شهرداری کمتر از اگر یعنی 

 .بود خواهد  کارشناس رسمی دادگستری

: حفظ باغات و توسعه آن ها در اولویت اول برنامه های فضای سبز شهرداری می باشد. در صورت حفظ امالک 3تبصره

د ثبتی ازخریدار مبنی برحفظ کاربری قبل از ورود مزروعی و باغ از سوی مالک و درخواست گواهی معامله با اخذ تعه

به محدوده شهر و درج آن در گواهی معامله، سهم فوق از طرف شهرداری مطالبه نخواهد شد و در مراجعات بعدی و 

در صورت درخواست خدمات از جمله تغییر کاربری، تفکیک ، احداث ساختمان و ... حقوق شهرداری وصول خواهد 

 شد.
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سهم این ماده  %50رای کاربریهای زراعی ، باغ و برای کاربریهای مورد استفاده صنعتی،کارگاهی و تولیدی ب :4تبصره 

 تعیین می گردد.

 امالک دارای ساختمان وارد شده به محدوده یا حریم شهر

 انونی از جملهز طی مراحل قا بعداز محدوده یا حریم شهر واقع و اعیانی غیرمجاز احداث و خارج  ملکیچنانچه      

کمیسیون مقرر در ماده  از سویآن وارد محدوده شهر شوند، بعد از رسیدگی به تخلفات ساختمانی  تقاضای مالک

های خارج از محدوده و داخل حریم شهر( )اعیانی 100های خارج از حریم شهر( یا ماده قانون شهرداری )اعیانی 99

 %10ن اعیانی آن، از بابت ورود امالک دارای اعیانی به محدوده شهر، معادل و در صورت ابقاء و یا بالمانع شناخته شد

 توسط متقاضی به شهرداری واگذار خواهد شد.  ،کل عرصه ملک به هنگام اخذ خدمات از شهرداری 

 باشد. ها، عالوه بر جریمه تخلفات ساختمانی و عوارض مربوطه می: اخذ سهم این ماده در مورد ساختمان1تبصره 

های روستاهای وارده به محدوده شهر عوارض این ردیف تعلق نمی گیرد. ضمناً بعد از ورود به : به ساختمان2تبصره 

 محدوده شهر هرگونه اقدام عمرانی اعم از تفکیک و احداث و... مطابق ضوابط زمان مراجعه عمل خواهد شد.

از ملک بوده که در صورت عدم امکان واگذاری ملک  الویت واگذاری مطالبات این ماده به شهرداری سهمی:  3تبصره 

درصد سهم شهرداری با درخواست مالک  قیمت  10یعنی اگر سهم شهرداری کمتر از یک قطعه باشد ؛ مقدار 

  .کارشناس رسمی دادگستری خواهد بود

  شهرداری قانون 101 ماده اجرای بابت از شهرداری سهم: 31ماده 

شود. بنابراین تقسیم یک ملک به می تفکیک اطالقکوچکتر و با درخواست مالک،  قطعات بهملک بزرگ  بندیقطعه 

گیرد تفکیک تلقی ها و تیرهای برق و مشابه آنها صورت میهای آب و گاز و دکلدو یا چند قطعه در اثر عبور لوله

  نشده و سهمی  ندارد.

  گر، شود. به عبارت دیمی افراز گفتهاس مقدار سهم آنها، به تقسیم کردن مال غیرمنقول مشاع بین مالکان آن بر اس 

مثال فرد اول، چهار دانگ  .معنی افراز در حقوق، جدا کردن سهمِ مشاعِ شرکاء از هم به نسبت میزان سهم آنها است

 و فرد دوم، دو دانگ از یک ساختمان را با هم شریک هستند

 رداری مطابق این تعرفه وصول خواهد شد:تفکیک به یکی از اشکال زیر انجام و مطالبات شه

 تفکیک اراضی بایر یا اراضی دایر براى ساختمان سازى مسکونى در کاربرى مربوط -

 تفکیک اراضى غیر مسکونى -

 تفکیک باغات و مزارع به عنوان باغ و مزرعه -

 صالحیمزرعه بعد از صدور مصوبه مرجع ذو تفکیک باغ و مزارع براى استفاده غیر باغ -
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اغات و مزارع و کاربرى هاى عمومى بدون طى مراحل قانونى چه داراى سند و یا فاقد سند در صورت تقسیم ب -

 مطابق تعرفه عوارض محلى تعلق مى گیرد.سهمی  100ابقاى اعیانى ها توسط آراى کمیسیون ماده 

 شهر واگذارمیدر داخل حریم ومحدوده وغیره زمینی که ازطریق ادارات دولتی به صورت اجاره به شرط تملیک  -

 .باشد مشمول این ماده می شود

 خواهد بود. قانون زمین شهری 11تفکیک اراضی دولتی به استناد تبصره ماده  -

نامه اجرائی نسبت به وزارت مسکن و شهرسازی موظف است بر اساس سیاست عمومی کشور طبق آیین*

 .انونی اقدام کندسازی یا عمران و واگذاری زمینهای خود مطابق طرحهای مصوب قآماده

های تفکیکی و شهرسازی اراضی دولتی با طرحهای جامع و تطبیق نقشه : زمین شهری 11ماده 1بصره ت

 .به عهده وزارت مسکن و شهرسازی است«هاقانون شهرداری 101موضوع ماده »تفصیلی و هادی و تصویب آن

های زی اراضی تفکیک شده و پیاده روها و کوچههای آماده سابر اساس قانون تعیین وضعیت امالک کلیه هزینه -   

 مرتبط حاصل از تفکیک بر عهده مالک است. 

زمینی که از طریق منابع طبیعی یا راه و شهرسازی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی داخل محدوده و حریم  -   

 باشند.شود مشمول این ماده میشهرها به صورت استیجاری و غیره واگذار می

اصالحی  101ماده  4فقهای معظم شورای نگهبان مشمول تبصره25/8/1390های اوقافی طبق جلسه مورخ زمین -  

شورای محترم نگهبان تسری  2/9/90مورخه  44599/30/90قانون شهرداری نمی باشد. با توجه به نظریه شماره 

صورت اجرای ضوابط و مقررات  ( این قانون به موقوفات خالف موازین شرع تشخیص داده شده است . در هر4تبصره )

طرح های توسعه شهری برای این اراضی طبق ضوابط جاری الزامی است و سرانه های شوارع و معابر و خدماتی باید 

 تامین شود . بدیهی است مالکیت این اراضی )سرانه ها (همچنان در اختیار اداره اوقاف قرار دارد.

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

 باشند.مانند مسجد و کتابخانه از سهم تفکیک مستثنی می

مترمربع در داخل محدوده شهر با کاربری مربوط )مجاز(که دارای 500متقاضیان تفکیک وافراز با مساحت بیشتر از -

 افت خواهد شد.اعیانی و فاقد اعیانی می باشند.این سهم دری

اراضی و امالکی که قبل از ورود به محدوده و حریم شهر سند مالکیت دریافت نموده باشند از بابت تفکیک و صدور  -

 سند مشمول مقررات این ماده نمی باشند.

 سهم تفکیک به نسبت سهم قابل دریافت می باشد. -

درآن قطعه ابقا  احداثیمطرح واعیانی های 100دهدر کمیسیون ما1390اگر پرونده تخلفات ساختمانی قبل از سال -

در مورد تعیین زمان شهرداری عمل سند دریافت نموده باشند مالک 1390شده باشد ومالک یامالکین بعد از سال 
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که پرونده در کمیسیون مربوط مطرح وتعیین تکلیف وتفکیک ، مجاز تلقی شده و  خواهد بود1390تفکیک  قبل از 

اصالحی  101مشمول قانون  معابر بایستی رایگان به شهرداری واگذار گرددو هرداری بوده وش101مشمول قانون 

  نمی شود

ی فاقد پالک ثبتی باشند وسند عادامالک  و نبودهبه هر دلیلی صادر نگردیده و رایج در شهرهایی که سند مالکیت -

 101ماده بعد از آن و و1390ی برای سالاصالحی قانون شهردار101ماده  ، مالک عمل مطابق)قولنامه (عرف بوده 

 مابین مالک یا مالکین وشهرداری امکان پذیر می باشد.با توافق فی  1390قانون شهرداری برای قبل سال سابق 

و  1390برای قبل از سال چنانچه ملکی قبال تفکیک یا افزار شده و سهم شهرداری از بابت معابر و شوارع عمومی   

شده باشد. در صورت  تامین1390بعد از سال  برایتأمین سرانه های عمومی و خدماتی عمومی و  بابت معابر و شوارع

سهمی به شهرداری پرداخت نخواهد شد. مگر 1390تفکیک یا افراز مجدد برابر ضوابط ، برای تفکیک های  بعد از 

یجاد شود که در این صورت اینکه در تفکیک یا افراز مجدد ، نقشه پیشنهادی به نحوی باشد که معبر جدیدی ا

نیز در صورت درخواست  1390شهرداری بابت آن وجهی پرداخت نخواهد کرد و برای تفکیک های قبل از سال 

اصالحی  101ماده  4سرانه های عمومی و خدماتی ناشی از تفکیک به استناد تبصره سهم تفکیک مجدد صرفا تامین 

 دریافت خواهد شد.

 اصالحی قانون شهرداری به شرح زیراقدام خواهد شد: 101 متر مربع به استناد ماده  500برای قطعات باالی   

اصالحی  101به استناد ماده  ..... کاربری های مسکونی ، تجاریشهرداری ها از سهم  

 ازکل زمین مساحت ردیف

 درصد  18 متر مربع 1000مترمربع تا  501قطعات  1

 درصد  22 تر مربعم 3000مترمربع تا  1001قطعات باالی  2

 درصد  25 متر مربع 5000مترمربع تا  3001قطعات باالی  3

 مترمربع  5001قطعات باالی  4

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

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

 درصد 75/43جمعاً 

اصالحی 101به استناد ماده  وکارگاهی و انباریکاربری های صنعتی سهم شهرداری ها از  

 ( مترمربع) مساحت ریف
 قطعات حاصل از تفکیک

 و تعداد قطعات
 سهم شهرداری

 %7 حداکثر دو قطعه 2000کمتر از  1
 قطعه ( 3و بیشتر  ) حداکثر  2000 6000تا  2000 2

 %10 قطعه ( 5و بیشتر) حداکثر  3000 15000تا  6000 3
 و بیشتر 7500 15000بیش از  4
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اصالحی 101به استناد ماده مزروعی ، باغ، خانه باغ ، ویالیی و ... سهم شهرداری ها ازکاربری های   

 ردیف
 مساحت

 ) مترمربع (

قطعات حاصل از 

 تفکیک
 سهم شهرداری

 %15 حداکثر دو قطعه 2000کمتر از  1

 % 17 وبیشتر 2000 6000تا  2000 2

 %19 و بیشتر 3000 15000تا  6000 3

 %20 و بیشتر 7500 15000بیش از  4

 

،شوارع و معابر از زمین مورد تفکیک و افراز میسر نباشد شهرداری میتواند  در مواردی که امکان تامین انواع سرانه

اصالحی قانون شهرداری  101به استناد ماده معادل قیمت آن را طبق نظر کارشناس رسمی مرتبط دادگستری 

 ماید.دریافت ن

  طبق ضوابط شهرسازی می باشد و در صورتیکه  فوقسهم شهرداری از بابت تفکیک و افراز مطابق جدول های

سهم شهرداری در هر مورد )سرانه های عمومی و خدماتی یا معابر و شوارع عمومی ( بیشتر از درصدهای فوق باشد 

درصدهای فوق کمتر باشد بایستی مانده درصدها را درصد بیشتر بصورت رایگان به شهرداری انتقال یافته ولی اگر 

بصورت قطعه یا وجه نقد طبق نظریه کارشناسی رسمی دادگستری تامین نماید و در صورت بیشتر بودن یک سهم 

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

 101ه هر دلیلی افزایش یابد ما به التفاوت سهم شهرداری از بابت ماده در صورتیکه تعداد قطعات تفکیکی بنا ب 

مگر  اصالحی تجاوز ننماید. 101اصالحی شهرداری دریافت خواهد شد به شرط اینکه  از درصدهای مقرر در ماده 

ورت صاینکه در تفکیک یا افراز مجدد ، نقشه پیشنهادی به نحوی باشد که معبر جدیدی ایجاد شود که در این 

 شهرداری بابت آن وجهی پرداخت نخواهد کرد

  قانون ثبت اسناد و قانون تعیین تکلیف اراضی فاقد سند رسمی و  148و 147برای اسنادی که  از طریق مواد

متر مربع بوده برای بعد از  500سایر قوانین جاری صادر شده باشند و مساحت قطعات یا سند مادر آنها بیشتر از 

به  1647رأی شماره  2اصالحی قانون شهرداری و بند  101ضوابط و به استناد ماده  جدول فوق و بربرا 1390سال 

هیات عمومی دیوان عدالت اداری اخذ خواهد شد. در این خصوص شهرداری می تواند از اداره  24/07/1397تاریخ 
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فقط  با هر مساحتی  1390سال.وبرای تفکیک های قبل از  استعالم بعمل آورد سوابق ثبتی ثبت اسناد درخصوص

 معابر به صورت رایگان به شهرداری واگذار می گردد.

  اصالحی  101و ماده  1390برای قبل از سال قانون شهرداری در زمان حاکمیت خود 101با توجه به اینکه ماده

 نمایند و کسانی عایتقدرت اجرایی داشته و تمامی شهروندان در هنگام تفکیک باید موارد مذکور را ر 1390از سال 

نکرده باشند  برای که بدون مجوز قانونی زمین خود را تفکیک و حق السهم شهرداری را طبق ماده مذکور پرداخت 

و برای بعد از آن حق السهم شهرداری در شوارع و سرانه های خدماتی  ومعابر فقط شوارع 1390سال قبل از سال 

 نمایند.  تامین را باید 

 از   ندمی توانن یا مالکین ی غیر قانونی که برای قطعات تفکیکی  معابر پیش بینی نموده اند مالکبرای تفکیک ها

 د.نبابت معابر از شهرداری درخواست وجه نمای

 ارزش افزوده  و امالک به محدوده شهر و تقاضای مالک برای استفاده از اراضیدر صورت  ورود  هاکاربری تمامی در

مشروط بر اینکه تغییر کاربری در مرجع مربوط  و تفکیک به صورت همزمان باشد (اربریتغییر ک)خدمات شهرداری 

تصویب شود ، سهم ورود به محدوده و تفکیک مطابق سهم کاربری های مرتبط و ضوابط این تعرفه و قوانین مربوط 

بری راتغییر ک هم مالکبه عنوان س کاربری نیز به نسبت مساحتی کهغییرت ارزش افزوده ناشی ازخواهد بود عوارض 

  . دریافت خواهد شد 10شماره یابد طبق جدول می 

کاربری باغ و زراعی را حفظ و فقط  حریم شهر درشهرداری موظف است سهم خود از بابت اجرای این ماده در (1

 در توسعه فضای سبز استفاده نماید.

احت معابر مقرر در طرح توسعه شهری از ( در اجرای طرح تعریض و ایجاد معابر و میادین توسط شهرداری مس2

قانون درآمد  2به استناد بند الف تبصره ماده  سهم تفکیک شهرداری کسر خواهد شد و در رابطه با این نوع امالک

همین  11مندرج در ماده عوارض بر حق مشرفیت  پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها مقررات مربوط به

 د.خواهد ش دستورالعمل اجرا

باشند مشمول پرداخت این سهم (امالکی که براساس طرح توسعه شهری دارای کاربری شناور از جمله تجاری می4

 می باشند.

 .(اراضی و امالک مورد درخواست برای استفاده تجاری، خدماتی داخل حریم شهر مطابق این ماده اقدام خواهد شد5

درصد سهم  50ه خانه باغ در خارج از محدوده و داخل حریم شهر زراعی و باغ مورد استفاد ( برای اراضی و امالک6

 این ماده تعیین می گردد 

مصوبه کمیسیون مردود یا مشروط )خارج از  استان مطرح و 5 :در صورتیکه موضوع در کمیسیون ماده 1تبصره  

اقدامات شهرداری اقع نگردد ری وباشد اگر موارد مشروطی مورد قبول مالک یا شهردا مفاد مصالحه نامه بر ذمه مالک(
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ضمنا مراتب لغو  وبدون نیاز به ارسال به شورای اسالمی شهر و بدون کسر هزینه خدمات شهرداری اعالم خواهد شد 

 ارسال خواهد شد. 5 مصوبه به کمیسیون ماده

ر و شه ی محدودهاداره ثبت اسناد و دادگاهها مکلفند در موقع تقاضای تفکیک اراض  :قدیم قانون شهرداری 101ماده

برای  ای که مالکرسیده باشد نقشه قبالً به تصویب شهرداریای انجام دهند کهحریم آن عمل تفکیک را طبق نقشه

دو ماه  باید حداکثر ظرفکندشهرداری در قبال رسید تسلیم می نماید و برای تصویب بهتفکیک زمین خود تهیه می

در صورتی که در موعد مذکور شهرداری تصمیم .ابالغ شود  کتباً به مالکقطعی آن معلوم و  از طرف شهرداری تکلیف

 ائهکه مالک ارهاییمذکور در فوق مکلفند پس از استعالم از شهرداری طبق نقشه خود را به مالک اعالم ننماید مراجع

شود متعلق به معابر و شوارع عمومی که در اثر تفکیک اراضی احداث می .نماید عمل تفکیک را انجام دهندمی

 .نخواهد کردشهرداری در قبال آن به هیچ عنوان به صاحبان آن پرداخت شهرداری است و

 :گرددمی اصالح ذیل شرح به شهرداری قانون( 101) ماده ـ واحده ماده: ( قانون شهرداری 101قانون اصالح ماده )

 یاراض افراز یا تفکیک تقاضای دریافت موقع در موظفند دادگاهها مورد حسب و امالک و اسناد ثبت ادارات ـ101ماده

 به قبالً که دهند انجام اینقشه براساس را افراز یا تفکیک عمل مالکین، سوی از شهرها، حریم و محدوده در واقع

 قبال رد تصویب جهت و نموده تهیه خود زمین تفکیک برای مالک که اینقشه. باشد رسیده مربوط شهرداری تأیید

 زا عمومی خدمات به مربوط شهرداری قدرالسهم و معابر سطوح کسر از پس باید نماید،می شهرداری متسلی رسید،

 .شود ابالغ مالک به کتباً و تأیید ماه سه ظرف حداکثر شهرداری طرف از زمین، کل

 به را فرازا یا تفکیک تقاضای خود تواندمی مالک شهرداری سوی از تکلیفتعیین عدم و مقرر مهلت انقضاء از بعد

 ظرن أخذ با عمومی هایسرانه و شوارع معابر، خصوص در مقرر نصابهای حداکثر رعایت با دادگاه. نماید تسلیم دادگاه

 .نمایدمی تصمیم اتخاذ و رسیدگی موضوع به ،(5) ماده کمیسیون

 فوق، مدت در پاسخ الارس عدم صورت در. دهد پاسخ مذکور دادگاه به باید ماه دو ظرف حداکثر( 5) ماده کمیسیون

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

 .نمایدمی صادر

 و شهرها محدوده در مصوب تفصیلی و جامع طرح آخرین مقررات و ضوابط و تفکیک حدنصابهای رعایت ـ1تبصره

 و هتهی در ذیل، قوانین جمله از قوانین با مرتبط دستورالعملهای و هانامهینآی ضوابط، حدنصابها، رعایت همچنین

 :است الزامی ها شهرداری توسط قانون این موضوع تفکیکی هاینقشه کلیه تأیید

 1366 سال مصوب شهری زمین قانون( 15) و( 14) مواد ـ
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 اشخاص رسای و مسکن تعاونی شرکتهای به کنمس امر برای مسکونی کاربری فاقد اراضی واگذاری و فروشمنع قانونـ 

 1381 سال مصوب حقوقی و حقیقی

 آن بعدی اصالحات و 1374 سال مصوب باغها و زراعی اراضی کاربری حفظ قانون ـ

 اصالحات و 1385 سال مصوب اقتصادیـ  فنی مناسب قطعات ایجاد و کشاورزی اراضی خردشدن از جلوگیری قانونـ 

 آن بعدی

 آن بعدی اصالحات و ایران معماری و شهرسازی عالی شورای تأسیس انونق( 5) ماده ـ

 .خواهدشد اقدام 1366 سال مصوب شهری زمین قانون( 11) ماده( 1) تبصره مطابق دولتی، اراضی مورد در ـ2تبصره

 رانهس تأمین برای شهرداری است ششدانگ سند دارای که مترمربع پانصد از بیشتر مساحت با اراضی در ـ3تبصره

 معابر و شوارع احداث موردنیاز اراضی تأمین برای و( %25) درصد پنج و بیست سقف تا خدماتی و عمومی فضای

 زا ایجادشده افزوده ارزش به توجه با تفصیلی و جامع طرح با مطابق اراضی این افراز و تفکیک اثر در شهر عمومی

 است مجاز شهرداری. نمایدمی دریافت را اراضی قیماندهبا از( %25) درصد پنج و بیست تا مالک، برای تفکیک عمل

 .ایدنم دریافت دادگستری رسمی کارشناس نظر طبق زمین روز قیمت براساس را مذکور قدرالسهم مالک توافق با

 صدور و افراز و تفکیک اثر در که خدماتی اراضی و عمومی شوارع و معابر و( 3) تبصره از حاصل اراضی کلیه ـ4تبصره

 پرداخت ملک صاحب به وجهی هیچ آن قبال در شهرداری و است شهرداری به متعلق شود،می ایجاد مالکیت سند

 .نخواهدکرد

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

 .نماید دریافت کارشناسی نرخ به را آن قیمت معادل شهر اسالمی شورای تصویب با

 نقانو طبق متخلفین، و شدهتلقی جرم اراضی، افراز یا تفکیک در قانون این موضوع از تخلف هرگونه ـ 5تبصره

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

و تبصره اصالحی 22/12/1351ی ایران مصوب ( قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معمار5ده واحده ـ ماده )ما

  :گرددبه شرح ذیل اصالح می 25/9/1365آن مصوب 

 اصالحی تبصره و 22/12/1351 مصوب ایران معماری و شهرسازی عالی شورای تأسیس قانون( 5) ماده ـ واحده ماده

 :گرددمی اصالح ذیل شرح به 25/9/1365 مصوب آن

 استانداریاستر به کمیسیونی وسیلهبه استان هر در آنها تغییرات و شهری تفصیلی طرحهای تصویب و بررسیـ  5 ماده

 جهاد وزارت شهرسازی، و مسکن وزارت نمایندگان و شهردار عضویت با و( استانداری عمرانیمعاون وی غیاب در و)

 و ربطذی شهر اسالمی شورای رئیس همچنین و دستی صنایع و گردشگری و فرهنگی میراث سازمان و کشاورزی

 .شودمی انجام رأی حق بدون( شهرسازی یا معماری تخصص با)استان مهندسی نظام سازمان نماینده
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 میسیونک نمایندگان از متشکل کمیسیون فنی( کمیته) کارگروه برعهده کمیسیون این فنی هایبررسی ـ1 تبصره

 .باشدمی شهر تفصیلی طرح مشاور و

 .باشدمی استان شهرسازی و مسکن سازمان در کمیسیون دبیرخانه ـ2 تبصره

 معاونین و جهادکشاورزی نیرو، کشور، شهرسازی، و مسکن وزراء ربطذی معاونین شهرتهران مورد در ـ3 تبصره

 رئیس) تهران شهردار و دستی صنایع و گردشگری فرهنگی، میراث و زیست محیط حفاظت سازمانهای رؤسای

 .باشندمی کمیسیون اعضاء رأی، حق بدون تهران شهر المیاس شورای رئیس همچنین و( کمیسیون

 رسمـیت اعضاء اکثریت حضـور با کمیسیون جلسات. خواهدبود تهران شهرداری در کمیسیون این دبیرخانه محل

 .است معتبر موافق رأی چـهار با حداقل کمیسیون تصمیمات و یافته

 شده معرفی نماینده شهرها سایر در و کشور وزیر نماینده ،تهران در شهر اسالمی شورای فقدان صورت در ـ4 تبصره

 نمود خواهد شرکت ربطذی کمیسیون در شهر اسالمی شورایرئیس جای به استاندار سوی از

نسبت به وضعیت شهرها از نظر اینکه شهرداری به امالک نای تشخیص تاریخ تفکیک در اسناد قولنامه ای مبنکته : 

تاریخ صدور سند است .مگر اینکه می نماید یا نه تاریخ تنظیم قولنامه  و در اسناد رسمی  قولنامه ای خدمات ارائه

که اثبات نماید عمل تفکیک قبل از تاریخ صدور سند واقع شده است از جمله قبوض آب اسناد و مدارکی ارائه شود 

 ... پرونده شهرداری وو برق و گاز احکام ماده صد ، ممیزی امالک ،

 ابط احداث پارکینگضو: 32ماده

ها الزامی بوده و بایستی مطابق ضوابط طرح جامع یا هادی یا تفصیلی و پیش بینی و تامین پارکینگ در ساختمان

قانون توسعه حمل و نقل و مدیریت مصرف سوخت و آیین نامه اجرایی آن نسبت به ایجاد پارکینگ   1در اجرای ماده 

 اقدام گردد.

دولت مکلف است در جهت توسعه حمل و نقل :  و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوختقانون توسعه حمل  1 ماده

درون شهری و برون شهری کشور و مدیریت بر مصرف سوخت نسبت به بهینه سازی عرضه خدمات حمل و نقل )از 

یش زاطریق اصالح و توسعه شبکه حمل و نقل ریلی، برقی کردن خطوط و اجراء عالئم و تأسیسات و ارتباطات، اف

سرعت در شبکه ریلی، یکپارچه سازی و ساماندهی مدیریت حمل و نقل، اصالح قیمتها، ایمن سازی و بهبود تردد، 

بهسازی و از رده خارج نمودن خودروهای فرسوده سبک و سنگین مسافری و باری درون و برون شهری، تبدیل 

ه فنی، توسعه ناوگان حمل و نقل همگانی ون و خودروهای بنزین سوز و گازوئیل سوز به دوگانه سوز، الزام معاین

مینی بوس و مدی بوس و اتوبوس، استفاده از سامانه هوشمند حمل و نقل، ساخت و توسعه شبکه آزادراهها و 

بزرگراههای بین شهری، حمل ترکیبی کاال از مبدأ تا مقصد نهایی با شبکه ریلی و شبکه مکمل جاده ای، الزام به 
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انواع کاربریها، احداث توقفگاههای عمومی، ساماندهی و ایجاد توقفگاهها و پایانه های بار و مسافر داشتن توقفگاه در 

شهری و برون شهری اعم از ریلی و جاده ای در نقاط مناسب از شهرها و حومه آن، افزایش امنیت و قابلیت اطمینان 

ای اداری، کاربرد فناوری اطالعات و ارتباطات، و دسترسی(، بهینه سازی تقاضای حمل و نقل )از طریق اصالح فرآینده

، بهینه سازی مصرف (اصالح کاربری زمین و آمایش سرزمین، اعمال محدودیتهای ترافیکی، آموزش و فرهنگ سازی

انرژی )از طریق عرضه بنزین و گازوئیل در بخشهای حمل و نقل و صنعت و کشاورزی با اولویت کارت هوشمند 

ی عرضه گاز، حمایت از ابداعات و اختراعات مؤثر در کاهش مصرف سوخت(، بهینه سازی سوخت، احداث جایگاهها

تولید خودرو ] از طریق تولید خودروهای گازسوز، تأمین تجهیزات استفاده از گاز توسط خودروها، حمایت از تولید 

ت و سنگین و موتورسیکلخودروهای برقی، دو نیرویی )هیبریدی( و کم مصرف، استانداردسازی تولید خودروی سبک 

هجری  1391در مصرف سوخت و کاهش آالیندگی[ و خروج بنزین و گازوئیل از سبد حمایتی، حداکثر از ابتداء سال 

 .شمسی اقدام نماید

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

گی و با توجه به قانون و اهمیت و ضرورت موضوع و مفاد پروانه، رأی برگشت به حالت رسید 100کمیسیون ماده 

ابقاء و عدم امکان ایجاد  100اولیه و قلع آثار تبدیلی صادر گردد. در صورتی که بر خالف آن توسط کمیسیون ماده 

صورت صدور رأی تجدید پارکینگ در قسمت دیگر ساختمان عالوه بر اعتراض به رأی بدوی توسط شهرداری و در 

 ساختمان هاییو  نظر )قطعی( و تأیید رأی بدوی یا ابقای تخلف مذکور به شرح فوق رأی کمیسیون اجرا خواهد شد

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

 ابقای اعیانی ها خواهد بود.

رعایت مفاد پروانه و ضوابط طرح  100: در صدور پروانه ساخت و پایانکار و رأی توسط کمیسیون ماده  2 تبصره

 توسعه شهری و به ویژه قانون توسعه حمل و نقل و مدیریت مصرف سوخت و آیین نامه اجرایی آن الزامی است .

رایم پارکینگ و ... را به حساب جداگانه ها موظفند هر نوع درآمد حاصل از پارکینگ اعم از ج : شهرداری 3تبصره 

 ای واریز و صرفا جهت احداث پارکینگ های عمومی هزینه نمایند .

 

 : سهم آموزش و پرورش33اده م
 

ه تعیین و بایستی ب (در زمان صدور پروانه ساختمانیو نوسازی) مسکونی و غیر مسکونیزیربنا  عوارض %3معادل 

 واریز گردد. حساب اعالم شده آموزش و پرورش 
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 قانون شهرداری  100ماده  11:  تبصره  34ماده 

در مورد اخذ جرایم   اسالمی شهر شورایآیین نامه ارزش معامالتی ساختمان پس از تهیه توسط شهرداری و تصویب 

 این ارزش معامالتی سالی یک بار قابل تجدید نظر خواهد بود. و قابل اجراست

 نحوه تعیین قدمت ساختمان ها: 

 های ممیزی امالک بر اساس سوابق موجود در پرونده نوسازی مربوط به برگه – 1

 بر اساس سوابق موجود در پرونده پیشه و کسب  – 2

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

 بر اساس نوع ساخت و نوع مصالح مصرفی   -4

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

 بر اساس اخطاریه صادره از طرف مأمورین تخلفات ساختمانی  – 6

 های تخلفات قبلی بر اساس سوابق موجود در پرونده – 7

 ات و... های صادره برای نقل و انتقال و بانک و اداربر اساس سوابق استعالم – 8

 بر اساس نقشه وضع موجود طرح تفصیلی – 9

 

 ارزش معامالتی ساختمان

 

 مبلغ به ریال الف( انواع ساختمان )اسکلت( ردیف

طبقه هر متر مربع 5ساختمان اسکلت بتنی با هرنوع سقف تا  1  .000000.4  

طبقه  به باال هر متر مربع 5ساختمان اسکلت بتنی با هر نوع سقف  از  2  .000080.3  

طبقه هر متر مربع 5ساختمان اسکلت فلزی با هر نوع سقف تا 3  .000000.3  

طبقه به باال هر متر مربع 5ساختمان اسکلت فلزی با هر نوع سقف از  4  .000800.2  

000300،1. ساختمان مختلط بنایی با ستون های فلزی یا بتنی) که معموال در وسط ساختمان اجرا  می شود( 5  

آجریاسکلت  6  .000300،1  

000700. اسکلت مخلوط خشت و گل و سنگ وچوب 7  

000700. ساختمان های تمام چوب معمولی 8  

000400،1. ساختمان های تمام صنعتی )پیش ساخته یا ساخته شده ازچوب های صنعتی و اشباع شده(  9  
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 ب ( ساختمان انبارهای با دهانه بیش از چهارمتر

سیمانی یا سنگی با هر نوع سقف هرمترمربعاسکلت آجری یا بلوک  10  .000700،1  

000200.2. اسکلت فلزی و یا سوله های پیش ساخته با هرنوع سقف هرمترمربع 11  

ها یا توقف گاه هاج ( سالن  

000200،1. با مصالح بنایی سنگ و آجر و بلوک سیمانی با هر نوع سقف 12  

ا بتن آرمهیاسکلت فلزی  13  .000000.2  

 500.000 گلخانه با هرنوع مصالح و هر نوع سقف 14

 د( آشیانه و سایبان ها

000850. باپایه های چوبی و مصالح بنایی با هرنوع سقف 15  

0001،000. باپایه های فلزی یاستون های بتن آرمه 16  

 ه ( تاسیسات

ژ سانترالدستگا ه های حرارت مرکزی و شوفا 17   .000500.3  

خنک کننده ( –ع )گرمایش تهویه مطبو 18  .000900.4  

000300.6. آسانسور و سایر 19  

 و( سایر احداثی ها

000800. احداث هردیوار )هرمترمربع ( 20  

000000.10. ارزش معامالتی هرمترمربع عدم احداث پارکینگ تجاری و یا غیر قابل استفاده بودن آن  21  

   7.500.000 کینگ غیر تجاری یا غیر قابل استفاده بودنارزش معامالتی هرمترمربع عدم احداث پار 22

 

 قانون شهرداری 100ماده

مالکین اراضی و امالک واقع در محدودة شهر یا حریم آن باید قبل از هر اقدام عمرانی یا تفکیک  ـ100ماده 

  اراضی و شروع ساختمان از شهرداری پروانه اخذ نمایند.

تمانی ساختمانهای بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه بوسیله مأمورین خود اعم تواند از عملیات ساخشهرداری می

  از آنکه ساختمان در زمین محصور یا غیرمحصور واقع باشد جلوگیری کند.
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در موارد مذکور فوق که از لحاظ اصول شهرسازی یا فنی یا بهداشتی قلع تأسیسات و بناهای خالف  ـ1تبصرة 

ه ضرورت داشته باشد یا بدون پروانة شهرداری ساختمان احداث یا شروع به احداث مشخصات مندرج در پروان

شده باشد به تقاضای شهرداری موضوع در کمیسیونهایی مرکب از نماینده وزارت کشور به انتخاب وزیر کشور و 

 ع اعالمشود. کمیسیون پس از وصول پرونده به ذینفیکی از اعضای انجمن شهر، به انتخاب انجمن مطرح می

کند که ظرف ده روز توضیحات خود را کتباً ارسال دارد پس از انقضاء مدت مذکور کمیسیون مکلف است می

کند ظرف مدت یکماه موضوع را با حضور نماینده شهرداری که بدون حق رأی برای ادای توضیح شرکت می

اختمان بدون پروانه یا مخالف مفاد تصمیم مقتضی بر حسب مورد اتخاذ کند در مواردی که شهرداری از ادامة س

کند مکلف است حداکثر ظرف یک هفته از تاریخ جلوگیری موضوع را در کمیسیون مذکور پروانه جلوگیری می

  مطرح کند در غیر این صورت کمیسیون به تقاضای ذینفع به موضوع رسیدگی خواهد کرد.

 باشد مهلت مناسبی که نباید از دو ماه، تجاوز کند در صورتی که تصمیم کمیسیون بر قلع تمام یا قسمتی از بنا

  کند.تعیین می

شهرداری مکلف است تصمیم مزبور را به مالک ابالغ کند. هرگاه مالک درمهلت مقرر اقدام به قلع بناء نکند شهردار 

  کرد. نامة اجرای وصول عوارض از مالک دریافت خواهدرأساً اقدام کرده و هزینة آن را طبق مقررات آیین

در مورد اضافه بنا زائد بر مساحت زیربنای مندرج در پروانة ساختمانی واقع در حوزة استفاده از اراضی  ـ2تبصرة 

تواند در صورت عدم ضرورت قلع اضافه بنا با توجه به موقعیت ملک از نظر مکانی )در بر مسکونی کمیسیون می

فاده ای که متناسب با نوع استبست( رأی به اخذ جریمهز یا بنباخیابانهای اصلی یا خیابانهای فرعی و یا کوچ بن

از فضای ایجاد شده و نوع ساختمان از نظر مصالح مصرفی باشد تعیین و شهرداری مکلف است بر اساس آن 

تر و از سه برابر ارزش معامالتی برای هر نسبت به وصول جریمه اقدام کند )جریمه نباید از حداقل یک دوم کم

بع بنای اضافه بیشتر باشد(. در صورتی که ذینفع از پرداخت جریمه خودداری کرد، شهرداری مکلف است متر مر

مجدداً پرونده را به همان کمیسیون ارجاع و تقاضای صدور رأی تخریب را بکند. کمیسیون در این مورد نسبت 

  به صدور رأی تخریب اقدام خواهد نمود.

بر مساحت مندرج در پروانة ساختمانی واقع در حوزة استفاده از اراضی تجارتی  در مورد اضافه بنا زائد ـ3تبصرة 

تواند در صورت عدم ضرورت قلع اضافه بنا با توجه به موقعیت ملک از نظر مکانی و صنعتی و اداری کمیسیون می

نوع  ای که متناسب بابست( رأی به اخذ جریمهباز یا بن)در بر خیابانهای اصلی یا خیابانهای فرعی و یا کوچه بن

استفاده از فضای ایجاد شده و نوع ساختمان از نظر مصالح مصرفی باشد تعیین و شهرداری مکلف است بر اساس 

تر و از چهار برابر ارزش معامالتی آن نسبت به وصول جریمه اقدام کند )جریمه نباید از حداقل دو برابر کم

تر باشد(. در صورتی که ذینفع از پرداخت جریمه اد شده بیشساختمان برای هر متر مربع بنای اضافی ایج

  خودداری کرد شهرداری مکلف است مجدداً پروانه را به همان کمیسیون ارجاع و تقاضای صدور رأی تخریب بکند.

  کمیسیون در این مورد نسبت به صدور رأی تخریب اقدام خواهد کرد.

ر حوزه استفاده از اراضی مربوطه در صورتی که اصول فنی و در مورد احداث بنای بدون پروانه د ـ4تبصرة 

تواند با صدور رأی اخذ جریمه به ازاء هر متر مربع بنای بهداشتی و شهرسازی رعایت شده باشد کمیسیون می
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بدون مجوز یک دهم ارزش معامالتی ساختمان یا یک پنجم ارزش سرقفلی ساختمان در صورتی که ساختمان 

تر است از ذینفع، بالمانع بودن صدور برگ پایان فلی داشته باشد، هر کدام که مبلغ آن بیشارزش دریافت سرق

عمل خواهد  3و  2های ساختمان را به شهرداری اعالم کند. اضافه بنا زائد بر تراکم مجاز بر اساس مفاد تبصره

  شد.

عدم امکان اصالح آن کمیسیون در مورد عدم احداث پارکینگ و یا غیرقابل استفاده بودن آن و  ـ5تبصرة 

ر ای که حداقل یک برابتواند با توجه به موقعیت محلی و نوع استفاده از فضای پارکینگ، رأی به اخذ جریمهمی

و حداکثر دو برابر ارزش معامالتی ساختمان برای هر متر مربع فضای از بین رفتة پارکینگ باشد، صادر کند 

باشد(. شهرداری مکلف به اخذ جریمة تعیین شده و متر مربع می 25ش )مساحت هر پارکینگ با احتساب گرد

  باشد.صدور برگ پایان ساختمان می

( در مورد تجاوز به معابر شهر، مالکین موظف هستند در هنگام نوسازی بر 27/6/1358)اصالحی  ـ6تبصرة 

تی که بر خالف پروانه و یا بدون اساس پروانة ساختمان و طرحهای مصوب رعایت برهای اصالحی را بکند، در صور

پروانه تجاوزی در این مورد انجام گیرد شهرداری مکلف است از ادامة عملیات جلوگیری و پروانة امر را به کمیسیون 

ارسال کند. در سایر موارد تخلف ماندن عدم استحکام بنا، عدم رعایت اصول فنی و بهداشتی و شهرسازی در 

  است. 100ر صالحیت کمیسیونهای مادة ساختمان رسیدگی به موضوع د

( مهندسان ناظر ساختمانی موکلفند نسبت به عملیات اجرایی ساختمانی که 27/6/1358)اصالحی  ـ7تبصرة 

ها و محاسبات گردد، از لحاظ انطباق ساختمان با مشخصات مندرج در پروانه و نقشهبه مسوولیت آنان احداث می

ده و در پایان کار مطابقت ساختمان با پروانه و نقشه و محاسبات فنی را گواهی فنی ضمیمة آن مستمراً نظارت کر

کنند. هر گاه مهندس ناظر بر خالف واقع گواهی کند و یا تخلف را بموقع به شهرداری اعالم نکند و موضوع 

خریب قانون شهرداری و صدور رأی بر جریمه یا ت 100منتهی بطرح در کمیسیون مندرج در تبصرة یک مادة 

ساختمان گردد، شهرداری مکلف است مراتب را به نظام معماری و ساختمانی منعکس کند. شورای انتظامی نظام 

مذکور موظف است مهندس ناظر را در صورت ثبوت تقصیر برابر قانون نظام معماری و ساختمانی حسب مورد با 

ورتی که مجدداً مرتکب تخلف شود که منجر ماه تا سه سال محرومیت از کار و در ص 6توجه به اهمیت موضوع به 

گردد به حداکثر مجازات محکوم کند. مراتب محکومیت از  100به صدور رأی تخریب به وسیله کمیسیون مادة 

طرف شورای انتظامی نظام معماری و ساختمانی در پروانة اشتغال درج و در یک یا چند مورد از جراید کثیراالنتشار 

ری مکلف است تا صدور رأی محکومیت به محض وقوف از تخلف مهندس ناظر و ارسال گردد. شهردااعالم می

ماه از اخذ گواهی امضا مهندس ناظر مربوطه برای ساختمان جهت  6بمدت حداکثر  100پروندة کمیسیون مادة 

د و هر پروانه ساختمان شهرداری خودداری کند. مأمورین شهرداری نیز موکلفند در مورد ساختمانها نظارت کن

گاه از موارد تخلف در پروانه بموقع جلوگیری نکنند و یا در مورد صدور گواهی انطباق ساختمان با پروانه مرتکب 

شود و در صورتی که عمل ارتکابی مهندسان ناظر تقصیری شوند، طبق مقررات قانونی به تخلف آنان رسیدگی می

جهت نیز قابل تعقیب خواهند بود. در مواردی که و مأمورین شهرداری واجد جنبة جزایی هم باشد از این 
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 جلسهال: حق  35ماده 
 وزیر محترم کشور و 17/7/1397مورخ  128225طبق بخشنامه شماره  پرداخت حق الجلسه در شهرداری ها صرفا ً

هر گونه اقدام  و بود خواهد 26/7/1397مورخه  194472به شماره  ی استانداریارسالی دفتر امور شهری و شوراها

 شد بوده و تخلف محسوب و طبق مقررات رفتار خواهد بخشنامه فوق خارج از اختیارات شورا و شهرداری مغایر با 

 : تسهیالت تشویقی36ماده 

آیین نامه اجرایی آن در صورت  12قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی و ماده  8در راستای اجرای ماده  -1

احداث تأسیسات ایرانگردی و جهانگردی و دفاتر خدمات مسافرتی و تأسیسات و اماکن گردشگری و اقامتی )نظیر 

م گردی و تأسیسات ورزشی مثل استخر( در کاربری مربوطه با تأیید سازمان هتل، مهمانسرا و مسافرخانه و بو

ه کاربری های گردشگری چنانچ ندارند .میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری عوارض صدور پروانه ساختمانی 

تواند با استفاده از شهرداری مکلف به جلوگیری از عملیات ساختمان است و دستور شهرداری اجرا نشود می

  مأمورین اجراییات خود و در صورت لزوم مأمورین انتظامی برای متوقف ساختن عملیات ساختمانی اقدام کند.

( دفاتر اسناد رسمی مکلفند قبل از انجام معاملة قطعی در مورد ساختمانهای 27/6/1358)اصالحی  ـ8تبصرة 

گواهی پایان ساختمان و در مورد ساختمانهای ناتمام گواهی عدم خالف تاتاریخ انجام معامله را که توسط شهرداری 

تبصره  6تصویب قانون  صادر شده باشد مالحظه و مراتب را در سند قید کند. در مورد ساختمانهایی که قبل از

( معامله انجام گرفته و از ید مالک اولیه خارج شده باشد، 24/11/1355قانون شهرداریها ) 100الحاقی به مادة 

در صورتی که مورد معامله کل پالک را شامل نگردد گواهی عدم خالف یا برگ پایان ساختمان الزامی نبوده و با 

  باشد.بالمانع می ثبت و تصریح آن در سند انجام معامله

در مورد ساختمانهایی که قبل از تاریخ تصویب نقشة جامع شهر ایجاد شده در صورتی که اضافه بنای جدیدی 

حادث نگردیده باشد و مدارک و اسناد نشان دهندة ایجاد بنا قبل از سال تصویب طرح جامع شهر باشد، با ثبت 

  باشد.بالمانع می و تصریح مراتب فوق در سند مالکیت انجام معامله

( ساختمانهایی که پروانة ساختمان آنها قبل از تاریخ تصویب نقشه جامع شهر، 27/6/1358)الحاقی  ـ9تبصرة 

  باشند.قانون شهرداری معاف می 100صادر شده است از شمول تبصرة یک مادة 

ون شهرداری هر گاه شهرداری قان 100( در مورد آراء صادره از کمیسیون مادة 27/6/1358)الحاقی  ـ10تبصرة 

یا مالک یا قائم مقام او از تاریخ ابالغ رأی ظرف مدت ده روز نسبت به آن رأی اعتراض کند، مرجع رسیدگی به 

خواهد بود که اعضای آن غیر از افرادی باشند که در صدور رأی قبلی  100این اعتراض کمیسیون دیگر مادة 

  ی است.اند. رأی این کمیسیون قطعشرکت داشته

نامة ارزش معامالتی ساختمان پس از تهیه توسط شهرداری و تصویب ( آیین27/6/1358)الحاقی  ـ11تبصرة 

  تجدیدنظر خواهد بود.انجمن شهر در مورد اخذ جرائم قابل اجراست و این ارزش معامالتی سالی یکبار قابل
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ز ری اتعیین نشده باشد )منظور خارج از محدوده و داخل حریم شهر باشد( پس از طی مراحل مربوطه تغییر کارب

تغییر قانون حفظ کاربری باغات و اراضی زراعی( شهرداری ارزش افزوده  1ماده  1سازمان جهاد کشاورزی )تبصره 

را اخذ نخواهد کرد و فقط عوارض ورود به محدوده )درصورت شمول ورود به محدوده شهر( را  یا تعیین کاربری

 مبادی ذیربط الزامی است.اخذ خواهد نمود ضمناً طی مراحل تصویب کاربری مربوطه از 

کلیه تأسیسات ایرانگردی و جهانگردی، دفاتر خدمات  : قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی 8ماده 

 مالیات، وام بانکی و غیره مشمولمشابه از هر نظر اعم از سوخت، آب و برق، عوارض، مسافرتی و سایر تأسیسات

 .باشندایع میها مقررات و دستورالعملهای بخش صنتعرفه

  قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی : 8آیین نامه اجرایی ماده  12ماده 

 جمله از مشابه تأسیساتسایر و مسافرتی خدمات دفاتر و جهانگردی و ایرانگردی تأسیسات - الف - 12 ماده

 صنایع بخش تعرفه ولمشم ساختمانی پروانه صدور عوارض پرداختنظر از جهانگردی تأسیسات داخل مؤسسات

 با و صنایع بخش تعرفهاساس بر زمین کاربری و پروانه نوع از فارغ را مقرر عوارض موظفند شهرداریها و باشندمی

 .کنند دریافت و محاسبه ساختمان مورد در فقط نوسازی، عوارض از غیر عرصه عوارض از معافیت

 تعرفه اساس بر را مقرر عوارض جهانگردی و ایرانگردی یساتتأس زیربنای افزایش برای موظفند شهرداریها - تبصره

 .کنند دریافت ومحاسبه تخفیف حداکثر با و صنعت بخش

 زا اعم تلفن و برق آب، سوخت، هایهزینه نظر از مسافرتی خدمات دفاتر و جهانگردی و ایرانگردی تأسیسات - ب

 نوع از فارغ را مربوط هاهزینه موظفند ذیربط هایدستگاه و است صنایعبخش هایتعرفه مشمول مصرف و انشعاب

 .کنند دریافتو محاسبه صنعت بخش تعرفه اساس بر مصرف میزان و محل کاربری ساخت، پروانه

به منظور ایجاد انگیزه فعالیت بیشتر در بخش خصوصی در راستای افزایش و توسعه مراکز فرهنگی و گردشگری  -2

های ورزشی، ها و مجموعهنه، سینما، مراکز تفریحی و ورزشی از قبیل سالنهای فرهنگی، کتابخااز قبیل خانه

ع ها در مقابل مجموهای گردشگری و مراکز نمونه گردشگری مصوب، هتلمراکز توریستی و اقامتی از قبیل کمپ

کمیته فنی یا  5بعد از اخذ مجوز کمیسیون ماده  کل زیربنا به عنوان واحد تجاری %2مربوطه  زیربناهای احداثی

 مجوز صادر خواهد شد. زیربنا بدون اخذ عوارض مغایرت های طرح های هادی

های مورد تأیید سازمان میراث فرهنگی و گردشگری در جهت توسعه در صورت تبدیل استفاده ساختمان-3

یع میراث فرهنگی، صنا با تأیید سازمان این ماده و ساختمان های بوم گردی 2مقرر در بند  امرگردشگری

 شد.دریافت نخواهد دستی وگردشگری عوارضی از این بابت 
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نوسازی بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری صدورپروانه ساختمانی  به منظور حمایت از احیاء ، بهسازی و - 4

اد مازاز زیربنای  مسکونی درمناطق بافت های فرسوده درحدتراکم مجاز طرح های توسعه شهری رایگان بوده و

 عوارض وصول خواهدشد.  %50ضوابط  زابر آن 

)سیل ، زلزله ، به منظور تشویق مالکان امالک به بیمه نمودن ساختمان ها در مقابل حوادث غیرمترقبه  - 5

 درصد کاهش وصول خواهد شد .30( بهای خدمات پسماند با آتش سوزی و  ....

هرداری به محل های تعیین شده قانون ش 55ماده  20در صورت انتقال مشاغل مزاحم شهری موضوع بند  - 6

ه مشمول مطابق ضوابط و تعرف عوارض تغییر و تعیین کاربریکلیه عوارض پروانه ساختمانی و  %50شهرداری، 

 .وصول خواهد شد

 

 نمونه فرم اعالم مطالبات شهرداری 

 آقای / خانم ...

 سالم علیکم 

د ، عوارض ساختمانی ، نوسازی ، کسب وپیشه و... جمعاً به مبلغ با احترام با توجه به اینکه جنابعالی از بابت جریمه ماده ص

ضمن مراجعه ..................ریال به شرح زیر به شهرداری ...............بدهکار می باشید ، لذا مقتضی است حداکثر تا تاریخ .................

بدیهی است پس از پایان مهلت مقرر پرونده جنابعالی به به واحد درآمد شهرداری نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام نمایید . 

کارگزار وصول مطالبات ارجاع و نسبت به وصول آن از طریق مراجع قانونی اقدام گردیده و کلیه هزینه های اجرایی کارگزاری 

برابر  ، عوارض شهرداری و... عالو بر اصل بدهی به عهده جنابعالی خواهد بود . ضمناً عالوه بر هزینه های فوق و وصول به روز

درصد جریمه وصول خواهد  2دهیاری ها به ازای هر ماه تاخیر به میزان  درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها وقانون  10ماده 

 ماده مذکور نیز در خصوص بدهی های شما عمل خواهد شد. 2شد و حسب مورد تبصره 
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 اسمنج :تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی شهرداری  ب

قانون مالیات بر ارزش  50ماده  1های اجرایی آن در اجرای تبصره ها و آئین نامهاین تعرفه و دستورالعمل     

قانون تشکیالت، وظایف و انتخابات شوراهای  85و سایر بندهای آن و ماده  80ماده  26، 16، 9افزوده، بندهای 

قانون شهرداری  74و ماده  55ماده  26حات بعدی آن، بند و اصال 1375اسالمی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 

 مورخ 9131ماده و تبصره های مربوطه طبق پیشنهاد شماره  36آیین نامه مالی شهرداریها در  30و ماده 

شورای اسالمی شهر باسمنج به  17/11/1401مورخ  49مصوبه  شماره  شهرداری باسمنج در 29/10/1401

 تصویب رسید. 

دستورالعمل  21و ماده  قانون مالیات بر ارزش افزوده 50ماده  1قانون شهرداری و تبصره  47جرای ماده در ا     

، بایستی کلیه تشریفات تصویب و تأیید و آگهی شهرداریها( قانون درآمد پایدار 2( ماده ) 1اجرایی موضوع تبصره )

هرداری اجرای مقررات شهرداری که جنبه قانون ش  57طی شود. طبق ماده  1401بهمن سال  30عمومی قبل از 

عمومی دارد و به تصویب شورای اسالمی شهر رسیده پس از اعالم عمومی برای کلیه ساکنین شهر الزم الرعایه 

 خواهد بود.

 


