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 قانوني  منشاء توضيحات  ماخذ و نحوه محاسبه عوارض  نوع عوارض  رديف 

 اصالح نماتغيير و  

مساحت مورد نظر ×ایر   400000 

 جهت نما 

 
 مخصوص تجاری و اداری 

 16  بند-قانوني  منشاء

  موسوم   قانون  80  ماده

  1  تبصره  و  شوراها   به

  ماليات   قانون  50  ماده

 افزوده   ارزش بر

 

  شهرداری اضافه کردن درب دوم در زمین يا معبر -(  1عرفه شماره )ت

 قانوني   منشاء توضيحات  ماخذ و نحوه محاسبه   نوع عوارض رديف

1 

اضافه كردن درب دوم در زمين يا  

 معبر شهرداري  

10p×k   تبصره:اين بند از عوارض درصورتي كه مالك ساختمان قصد احداث دو درب ماشين رو در يك

معبر را داشته باشد و يا اينكه مالك قصد احداث دربي ديگر در قسمت پشت ساختمان را داشته 

صورتي كه دو بر منفصل يا بر بيش از   )درمشروط به رعايت ضوابط فني و شهرسازی باشد 

 و ايمني طبق طرح تفضيلي محاسبه مي گردد.متر باشد( 20

 

 

 ماده 16 بند-قانوني منشاء

  شوراها به موسوم قانون 80

  قانون 50 ماده 1 تبصره و

 افزوده ارزش بر ماليات

K عرض معبر: 

 و اصالح نما   رییتغ( 2عرفه شماره )ت
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 توضيحات  ماخذ و نحوه محاسبه عوارض نوع عوارض 

مسكوني بهاي خدمات استفاده از ساختمان 

)برای غير   به عنوان دفاتر اسناد رسمي

 مالک( 
10p*A 

  بر ماليات قانون 50 ماده 1 تبصره و  شوراها به  موسوم قانون 80 ماده 16 بند-قانوني منشاء

 افزوده  ارزش

A زيربنا= 

 

 

و بانکها  یتجار  ی ساختمان راتیعوارض تعم( 3عرفه شماره )ت

 و ادارات  ی و موسسات مال

 قانوني  منشاء توضيحات   ماخذ و نحوه محاسبه عوارض  عوارض نوع 

عوارض تعميرات ساختمانی  تجاری و بانکها و موسسات مالی و  

 ادارات 

A×P×6  

 

 

 

تبصره :برای ساختمانهای مسكوني 

 درصد تعرفه فوق50

 قانون 80 ماده 16 بند-قانوني منشاء

 50 ماده 1  تبصره و شوراها به موسوم

 افزوده ارزش بر ماليات قانون

بهای خدمات استفاده از ساختمان مسکونی  ( 4عرفه شماره )ت

 مالک(  ریغ یبه عنوان دفاتر اسناد رسمی )برا
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 عنوان تعرفه   رديف
محاسبه  ماخذ و نحوه 

 عوارض
 قانوني   منشاء توضيحات 

 عوارض تبديل پيلوت به مسکونی  1
                      15p.A    

     

اين بند از عوارض شامل ساختمانهايي ميشود كه طبق رای كميسيونهای قانوني  : ( 1بند ) 

گذراندن  پيلوت را به مسكوني تبديل نموده و فضای در نظر گرفته شده برای بازی بچه ها و 

اوقات فراغت در ساختمان را برای ساكنين آتي از بين ميبرد .از طرفي با استقرار يك واحد  

مسكوني مشكالتي مانند جمع آوری زباله مسئله پارک وسيله نقليه در كوچه ها و ميدانها برای  

 شهرداری ايجاد مي شودكه موجب نارضايتي همسايه ها نيز مي گردد. 

 اين بند از عوارض نياز به اخذ مجوز از جلسه فني دارد. تبصره:  

 Aمساحت پيلوت =

  بند-قانوني  منشاء

  قانون 80 ماده 16

  شوراها به موسوم

  ماده 1  تبصره و

  ماليات قانون 50

 افزوده  ارزش بر

                      

 

 

 

 

 

 

 توضيحات  ماخذ و نحوه محاسبه عوارض نوع بهای خدمات  

بهای خدمات معاينه فني خودروهاي  

 عمومي
 مبلغ معاينه خودرو 10%

 بر ماليات قانون 50 ماده 1 تبصره و  شوراها به موسوم قانون 80 ماده 16 بند-قانوني منشاء

 افزوده  ارزش

 یبه مسکون لوتی پ ليتبد بهای خدمات( 5عرفه شماره )ت

 بهای خدمات معاينه فنی خودروهای عمومی( 6عرفه شماره )ت
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 قانوني منشاء توضيحات  ماخذ و نحوه محاسبه   بهای خدمات نوع 

 

 بايد رسيدگی شود  20بند    55از طريق کمسيون ماده   6و  2بند 

نمايشگاههای فروش خودرو که از پياده رو استفاده می کنند  درخصوص 

 تعرفه  جريمه فوق اضافه می شود.  1درصد به بند 50

 

از طريق کمسيون بند   6و  2بند 

 بايد رسيدگی شود 55ماده  20

  80 ماده 16 بند-قانوني منشاء

  و شوراها به موسوم قانون

 ماليات قانون 50 ماده 1 تبصره

 افزوده  ارزش بر

 لاير 5000000لاير بار دوم 2000000سد معبر كسبه بار اول  -1

 

 30pمشاغل مزاحم شهري  غرامت-2

 لاير 1000000تبليغات بدون مجوز صنوف هر مترمربع  -3

 لاير 100000پاكسازي نما توسط شهرداري هر مترمربع  -4

 لاير 250000مكانهاي غير مجاز مترمكعبيتخليه زباله و نخاله هاي ساختماني در  -5

لاير براي بار اول و هر راس گوسفند  500000نگهداري دام در محدوده شهر هر راس گاو -6

 اضافه خواهد شد %50لاير براي بار اول و در مراحل بعد 250000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بهای خدمات زيباسازی و رفاهی   شهری( 7عرفه شماره )ت
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 تعمین پارکینگ بهای خدمات ( 8عرفه شماره )ت

 

 

 

له مجاز وفق طرح  احداث بنا مكلف به تأمين پاركينگ مورد نياز پروژه مربوط برابر ضوابط مقرر در طرح مصوب در پالک مربوطه و يا در پالک ديگر كه در فاصمتقاضيان 

 .باشدمي رداریشه شورای فني گردد يا خير به عهده تشخيص امالكي كه عدم احداث پاركينگ آنها شامل موارد شش گانه مي  .قرارداد اقدام نمايند

 :موارد شش گانه وزارت كشور

 . باشد و دسترسي به محل اتومبيل را نداشته باشدمتر و بيشتر قرار داشته  45ساختمانهايي كه در بر خيابان سريع السير به عرض   (1

 .دسترسي به محل اتومبيل را نداشته باشدمتر و بيشتر واقع شده و  20های به عرض ساختمانهايي كه در فاصله يك صد متری تقاطع خيابان (2

 . دساختمانهايي كه در محلي قرار گرفته باشند كه ورود به پاركينگ مستلزم قطع درختهای كهن باشد و شهرداری اجازه قطع آنها را نداشته باش (3

 . شدساختمانهايي كه در بر كوچه قرار گرفته باشد به علت عرض كم امكان عبور اتومبيل مقدور نبا (4

 . ساختمانهايي كه در بر معبری قرار گرفته باشند كه به علت شيب زياد احداث پاركينگ در آن از نظر فني مقدور نباشد (5

 . در صورتي كه وضع و فرم زمين زير ساختمان به صورتي باشد كه از نظر فني نتوان در سطح طبقات احداث پاركينگ نمود (6

روژه مربوطه را در محل وقوع ملك يا در شعاع مجاز تأمين ننمايند پس از انجام مراحل قانوني به ازاء هر واحد پاركينگ تأمين نشده چنانچه متقاضي پاركينگ مورد نياز پ

 . گرددمحاسبه و اخذ مي ذيل حسب نوع كاربری عوارض معادل جدول

 

 

 

 

 

 

 



- 8 - 

 

 

 

 

 

 

 منشاء قانوني  توضيحات   ماخذ و نحوه محاسبه نوع بهای خدمات

جهت   خدمات تعمين پاركينگبهای 

 مسكوني و غيرمسكوني

b* 10 *n =b  قيمت روز زمين برابر با نظر

 كارشناس رسمي دادگستری 

=n  تعداد واحد كسری پاركينگ 

 به موسوم قانون 80 ماده 16 بند-قانوني منشاء

 ارزش بر  ماليات قانون 50 ماده 1 تبصره و شوراها

 افزوده

مستند  به رای هيات عمومي ديوان عدالت اداری  

در خصوص تعرفه عوارض   07/09/1396مورخ 

 سنندج 1394

 

جهت   بهای خدمات تعمين پاركينگ

 غيرمسكوني

b* 15 *n 

 

 

 

 :توضيحات

 .پاركينگ عمومي هزينه نمايد ای واريز و صرفاً در امر احداث ـ شهرداری موظف است عوارض مربوط به كسری پاركينگ را به حساب جداگانه 1

 . ـ در صورت دارا بودن يكي از شروط موارد شش گانه عوارض كسر پاركينگ به ميزان تعرفه مربوطه محاسبه و اخذ گردد2

تاسيس  هايي كه در گذشته به موجب پرداخت پذيره تجاری يا ابقاء در كميسيون ماده صد و پرداخت جريمه آن و يا دارای سابقه صنفي قبل از تاريخ ـ تجاری3

متراژ قبلي امكان تأمين اينكه افزايش مساحت نداشته باشند و در هنگام تخريب و نوسازی با همان حق تجاری برای آنها منظور شده است مشروط به شهرداری 

 . پاركينگ را نداشته باشند، عوارض كسری پاركينگ آنها برابر موارد شش گانه وزارت كشور اخذ گردد

  ر طبقات مازاد برـ ساختمانهای مشمول بخشنامه وزارت كشور حداكثر در دو واحد كسری پاركينگ مسكوني، تجاری يا خدماتي در طرح تفصيلي قابل اعمال است و د 4

 . اخذ گردد تعرفه فوقطرح تفصيلي در صورت موافقت مراجع ذيربط يا ابقاء توسط ماده صد براساس 

متر   15اين موارد برای هر واحد متر است الزامي است و كسری پاركينگ در 200ـ رعايت ضوابط شهرسازی در خصوص پالكهای مسكوني كه عرصه آنها كمتر از  5

 .باشدمي

 . گردد مشـمول كسـری پاركينگ نميتاسيس شهرداری وني موجود قبـل از ـ ساختـمانهای مسـك  6
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گردد مشمول پرداخت  های ورزشي، فرهنگي، گردشگری، تفريحي، آموزشي، درماني، صنعتي وكارگاهي تأمين ميـ پاركينگي كه بر اساس ضوابط در محوطه كاربری7

 . گرددمي تعرفه فوقدرصد  50عوارض عدم احداث به ميزان 

ها، پاركينگ مورد نياز هر پروژه را به هنگام صدور پروانه ساختماني به صورت رايگان و بدون اخذ هيچگونه مبلغي صادر اينكه شهرداری در كليه كاربرینظر به  ـ8

ها از متقاضيان تعهد محضری مبني كاربریهای ساختماني و صدور پايان كار در كليه در هنگام صدور پروانه 01/01/1401لذا شهرداری موظف است از تاريخ  .نمايدمي

به بعد هستند بابت حذف پاركينگ با پيشنهاد   1401/ 01/ 01هايي كه دارای پروانه ساختماني يا پايان كار از تاريخ لذا پرونده  .بر ممنوعيت حذف پاركينگ اخذ نمايد

 . گرددتخريب به كميسيون ماده صد ارسال مي 

ای نگهداری و به منظور  باشد نسبت به اخذ عوارض عدم احداث پاركينگ اقدام و وجوه حاصله را در حساب جداگانههای تجاری شهرداری مجاز ميـ در انواع كاربری9

 . مشخص كرده است هزينه نمايند المرداحداث پاركينگهای عمومي و طبقاتي در مناطقي كه طرح تفصيلي يا طرح جامع ترافيك 

 . الزم است تأمين پاركينگ در نقاطي كه شهرداری مشخص نموده است انجام گيرد  5ـ در صورت موافقت با تأمين پاركينگ توسط كميسيون ماده 10

 . گردندنمي اند مشمول عدم احداث پاركينگ از سوی مراجع ذيربط يا شهرداری دريافت نموده 1362هايي كه سابقه صنفي و يا پروانه كسب قبل از سال ـ تجاری11

يي كه برابر نقشه ساختماني مورد ارائه نسبت به احداث پاركينگ اقدام ننموده عالوه بر جريمه عدم احداث پاركينگ در كميسيون ماده صد  در كليه ساختمانها و بناها-12

 اين تعرفه نيز اخذ خواهد شد.

 قابل وصول مي باشد.  5ينگ در كميسيون ماده  بهای خدمات اين بند از تعرفه صرفا پس از اصالح ضوابط تامين پارك-13
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 قانوني منشاء توضيحات ماخذ و نحوه محاسبه  بهای خدمات نوع 

 بهاي خدمات مديريت پسماند شهري 

 

  موسوم قانون 80 ماده 16 بند-قانوني منشاء

  قانون 50 ماده  1 تبصره و  شوراها به

 افزوده  ارزش بر ماليات

 عوارض نوسازي  لاير به همراه 5000000هزينه خدمات جمع آوري و حمل پسماند هاي عادي از كليه واحدهاي مسكوني 

 اشاره هزينه جمع آوري و حمل پسماند كلينيكهاي پزشكي و مطب پزشكان به ميزان عوارض ساليانه كسب و پيشه و حرفه مورد 

دندان پزشكي ها و بيمارستانها با عقد قرارداد رسمي -تزريقات –هزينه خدمات و جمع آوري و حمل پسماند مراكز پزشكي  

 بصورت توافقي 

شركتهاي دولتي و خدماتي كه -موسسات مالي و آموزشي-صنعتي–بهاي خدمات و جع آوري و حمل پسماند كليه اماكن اداري  

 عوارض نوسازي %500صنوف محسوب نمي شوند  

 عوارض نوسازي %300بهاي خدمات و جع آوري و حمل پسماند كليه اماكن تجاري و تجاري مسكوني و كارگاهي  
 

 لاير7000000جمع آوری و حمل پسماند کليه بانکها و موسسات مالی و صندوقهای قرض الحسنه هرماه 

 

 

 

 

 

 

 شهرداری و تصويب شورای اسالمي شهر. بر اساس سياستهای كلي نظام و ارقام پيشنهادی وزارت كشور در ابتدای هر سال پس از پيشنهاد از طرف                       

 

 

 

 بهای خدمات مديريت پسماند شهریهزينه ( 9عرفه شماره )ت

 بهای خدمات اتباع خارجی ( 10عرفه شماره )ت
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 قانوني  منشاء 

  - مبلغ ساختمانها تفکيک  همچنينعدم خالف و پايان کار و اصالحات پروانه و  و  پروانه تمديد يا  و صدور  زمان در امالک  بازديد بابت الف

 می باشد.  ایر  10000 نقشه در موجود زيربنای مربع متر هر ازاء به شده  ارائه ی ها  نقشه وتائيد سی  برر بابت  و ایر  2000000

 از  و ایر  2000000 متر 400 - تا  ن اعيا  و عرصه مجموع که مسکونی امالک استعالمات  به پاسخ بازديد  و کارشناسی بابت ب

 امالک  درخصوص و شود افزوده  مبلغ به  ایر  5000 متر هر ازاء  با متر 1000 از  باالتر و ایر  5000000 متر 1000 تا متر 401

 شود  صول و و محاسبه مسکونی برابر دو ساير و تجاری

 حداقل  و ایر   5000 - عرصه متر هر کاربری نوع هر با شهر قانونی  محدوده از خارج  واقع امالک کارشناسی و بازديد  بابت ج

 .شود وصول ایر  40000000

 شود  وصول فنی  شورای کارشناسی بابت ایر  2000000 - مبلغ حقوقی  وکميته فنی درشورای هرپرونده سی وبرر ارسال جهت د

 بابت  ایر  5000000 مبلغ ميبايست مالک ، 77 وماده نظر تجديد و 100 - ماده  کميسيون به که پرونده هر ارسال  از قبل- م

 . نمايد واريز ی شهردار حساب به  ری تجا امالک   بابت ایر  10000000 و مسکونی امالک

 شود  وصول فنی  شورای کارشناسی بابت ایر  30000000 مبلغ ،7 و 5 - ماده کميسيون در پرونده  هر سی برر و ارسال جهت و

 مودی توسط مجددا بايستی مذکور مدت  از  پس  و باشد  می اعتبار دارای در همان سال  پرداخت زمان از فوق عوارض : تبصره

 .شود پرداخت

 

  16  بند-قانوني  منشاء

  موسوم   قانون  71  ماده

  1  تبصره  و  شوراها  به

  ماليات   قانون  50  ماده

 افزوده   ارزش بر

 

 

 

 

 

 

 

 : کارشناسی  و بازديد خدمات بهای ( 11عرفه شماره )ت
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 قانوني منشاء توضيحات  ماخذ و نحوه محاسبه   بهاء خدمات عنوان تعرفه  رديف 

 p×7%زيربنا ×  آتش نشاني  1

و   و يا پايان كارو عدم خالف و تمديد : اين عوارض هنگام اصالح (1بند )

توسط شهرداری وصول و صرفاً بايستي در و ... ساختماني  پاسخ استعالمات 

 نشاني و يا فضای سبز هزينه گردد.ارتباط با توسعه و تجهيز آتش

رای ابقاء صادر   100هايي كه توسط كمسيون ماده عوارض فوق از بنا: (2بند )

نشاني و صرفاً بايستي در ارتباط با توسعه و تجهيز آتششود نيز وصول و مي

 يا فضای سبز هزينه گردد.

  16 بند-قانوني منشاء

  موسوم قانون 80 ماده

  1 تبصره و شوراها به

 ماليات قانون 50 ماده

 افزوده  ارزش بر

 p×7%زيربنا ×  خدمات فضای سبز  2

 

 

 

 

 

 

 

 

 بهاء خدمات شهری  -(  12تعرفه شماره )
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 قانوني  منشاء توضيحات  ماخذ و نحوه محاسبه   نوع بهای خدمات رديف 

 بهای خدمات حفاری و اصالح  
 4%.p.s 

 

اين بند از عوارض در زمان صدور پروانه تمديد و عدم خالف و 

وپاسخ استعالمات    وضعيت بنا و يا اصالح پروانهپايان كار و يا  

 برای يك بار اخذ خواهد شد.  و ...

 sمساحت زمين = 

  16  بند-قانوني  منشاء

  موسوم   قانون  80  ماده

  1  تبصره   و  شوراها   به

  بر   ماليات  قانون  50  ماده

 افزوده  ارزش
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بهای خدمات حفاری و اصالح ( 13عرفه شماره )ت

 بهاء پروانه و خدمات شهرداری االکترونیک( 14عرفه شماره )ت

 قانوني  منشاء توضيحات   ماخذ و نحوه محاسبه عوارض  عوارض نوع 

 بهاء پروانه و خدمات شهرداری االکترونيک

 
4000000 

 

: اين عوارض هنگام اصالح  (1بند )

 و يا پايان كارو عدم خالف و تمديد 

ساختماني و   و پاسخ استعالمات 

 مي گردد  ...توسط شهرداری وصول

 قانون 80 ماده 16 بند-قانوني منشاء

 50 ماده 1  تبصره و شوراها به موسوم

 افزوده ارزش بر ماليات قانون
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 هزينه آمبوالنس از المرد به  قيمت )ایر(  واحد موضوع  رديف 

تا فاصله دو   ريزیمخلوط  1

 کيلومتر 

 مبالغ به ایر-رايگان  محدوده شهر 1 1500000 هرسرويس

دو   بيش از مخلوط ريزی 2

 کيلومتر 

 ایر 50000هرکيلومتر خارج از محدوده شهر   2000000 هرسرويس

    2500000  مخلوط سرندی 

   2 3000000 هرسرويس و بارگيری  تخريب 2

    450000 هرمترمکعب خاک برداری   

   3 6000000 هرسرويس تانکر آب  3

   4 4000000 هرسرويس خاک باغچه 4

   5 4000000 هر ساعت  لودر 5

   6 5500000 هر ساعت  گريدر 6

   7 2500000 هر ساعت  غلطک  7

 

تسطيح زمين با بيس بدون   8

 15cmمصالح 

 به هزينه اضافه می گردد.)طبق فهرست بهاء(  %30به ازای هر ساعت معطلی   140000 هرمترمربع

 دستگاههای ساعت کاری مسير رفت به عهده متقاضی می باشد.)طبق فهرست بهاء( 

تسطيح زمين با بيس با   9

 15cmمصالح 

   230000 هرمترمربع

 

 افزوده  ارزش بر ماليات قانون 50 ماده 1 تبصره و  شوراها به موسوم قانون 80 ماده 16 بند-قانوني منشاء

 
 

 

 

 ماشین  آالت( بهای خدمات 15تعرفه شماره )
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 رايگان                                       بازديدها و کارشناسی ايمنی بدون صدور گواهی-1

 

 کارشناسی وتائيد پايان کار مسکونی -2

 هر مترمربع مبلغ  متراژ مترمربع  رديف

 3000 200تا  1 1

 35000 500تا  201 2

 4000 1000تا  501 3

 5000 به باال 1001 4

 درصد اضافه می گردد.  10به ازاء هر طبقه اضافه بر يک طبقه با احتساب پارکينگ و زيرزمين                       

 

 کارشناسی و تائيده پايان کار تجاری -3

 مبلغ هر مترمربع  مترمربع  رديف

 1000000 50تا   1 1

 1500000 100تا   51 2

 2000000 250تا   101 3

 2500000 500تا   251 4

 300000 به باال  501 5

 درصد به مبلغ اضافه می گردد.  10به ازاء هر واحد تجاری بيشتر از يک واحد                  
 

 

 ایر 1000000فضای آموزشی  و اداری و بهداشتی      هر واحد -4

 

 انبار و سوله   -5

 مبلغ به لاير هر واحد انبار يا سوله  رديف 

 1000000 500تا  1

 1500000 501بيشتر از  2

 درصد به مبلغ اضافه می گردد. 50در صورت داشتن مسکونی و هر نوع کاربری ديگر                        

 

 آتشنشانی و ايمنیبهای خدمات ( 16تعرفه شماره )        
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 ایر 5000000جايگاههای پمپ بنزين و گاز         هر واحد  -6

 

 صنعتی  -7

 مبلغ به لاير متراژ متر مربع  رديف 

 2500000 1000تا  1

 4000000 به بال 1001 2

 

 

 آموزشی   -8

 رايگان       آموزش شهروندان چه در محل آتشنشانی و محالت و پرسنل ادارات و نهادها و بانکها به دليل بال بردن سطح ايمنی شهر و آگاهی شهروندان   – 8-1

 ایر 4000آموزش کارآموزان آموزشگاهها در محل آتشنشانی به ازاء هر ساعت نفر کار آموز -8-2

 

 کليه آموزشها با تقاضای کتبی و موافقت شهردار محترم می باشد. 

 

 کارشناسی علت يابی حريق جهت بيمه و درخواست مراجع قضايی و کالنتری  -9

 مبلغ خدمات به لاير  محدوده خدمات دهی  رديف 

 رايگان  محدوده قانونی شهر  1

 مبلغ به لاير  نوع کاربری   2

 1000000 مسکونی

 800000 خودرو 

 1200000 تجاری و کشاورزی و صنعتی

 

 

 افزوده  ارزش  بر ماليات قانون 50 ماده 1 تبصره  و شوراها به موسوم قانون 80 ماده 16 بند-قانوني  منشاء
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مدتی که برای پايان يافتن ساختمان ضروری است   شود بايد حداکثرهای ساختمانی که از طرف شهرداريها صادر می در پروانه   قانون نوسازی و عمران شهری  29ماده   2طبق تبصره (:1تبصره )

دو سال بعد از مدتی که برای   خود را به اتمام برسانند و در صورتی که تا  ها ساختمانمقرر در پروانه کنند بايد ظرف مدت ساختمان می احداث   معابر اصلی شهر اقدام به  کسانی که در ميدانها وقيد گردد و 

سالی که بگذرد عوارض به دو   ر دو ساختمان همچنان ناتمام باقی بماند برای ه افزايش يافته و از آن به بعد نيز اگر  در پروانه قيد شده باز هم ناتمام بگذارند عوارض مقرر در اين قانون به دو برابر اتمام بنا 

 .ماده نخواهد بود گردد. ابنيه ناتمام که از طرف مقامات قضايی توقيف شده باشد مشمول ايندر سال بالغ درصد ظريب نوسازی( 8حد اکثر  (درصد  4برابر مأخذ دو سال قبل افزايش خواهد يافت تا به 

 

 هری مدت پروانه ساختمانی جهت اتمام عمليات ساختمانی با توجه به مساحت زيربنای ناخالص به شرح زير تعيين می گردد. قانون نوسازی و عمران ش 29ماده   2در اجرای تبصره  

 )ماه( مهلت اتمام عملياتحد اقل  مهلت شروع عمليات  گروه ساختمانی  

 ماه  12 از زمان اخذ پروانه  مترمربع  300تا زيربنای  

 ماه  24 يک سال  مترمربع  2000مترمربع تا  300از 

 مترمربع5000تا مترمربع  2000از 

 

 ماه  36 يک سال 

 مترمربع10000مترمربع تا  5000از 

 

 ماه  48 يک سال 

 مترمربع 10000بيش از  

 

 ماه  60 يک سال 

 افزوده  ارزش  بر ماليات قانون 50 ماده 1 تبصره  و شوراها به موسوم قانون 80 ماده 16 بند-قانوني  منشاء

 

 

درصد نسبت به عودت وجوه    10است پس از کسر  (:موديانی که قبل از اتمام مهلت مقرر در پروانه از احداث بنا صرف نظر نمايند و درخواست ابطال پروانه را داشته باشند شهرداری موظف 3تبصره )

 و آموزش و پرورش قابل استرداد نيست.(  بهای خدمات افرازواريزی صرفا جهت صدور پروانه اقدام نمايند.)

با  اين ماده قابل استرداد است و در صورت درخواست پروانه جديد  3(:در صورت عدم مراجعه مالک برای تمديد و گذشت مدت مقرر و ابطال پروانه هزينه های صدور پروانه با اعمال تبصره  4تبصره )

 اين بند از بهای خدمات و عوارض در هنگام تمديد و عدم خالف و پاسخ استعالمات و پايان کار و ...اخذ خواهد شد. د عمل خواهد بود.دريافت ما به التفاوت برابر تعرفه های جاری مور 

 

 

 

 

 

 عوارض تمديد پروانه های ساختمانی  (17تعرفه شماره )
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  50 ماده 1 تبصره و شوراها به موسوم قانون 80 ماده 16 بند-قانوني منشاء ريال2000*طول مسیر*0.1تن اضافه بار* حمل بار بیش از حد مجاز

 افزوده ارزش بر ماليات قانون

 ريال8000به ازاء هر متر  ترافیکیحمل محموله های  

به   صنعتی  کارخانجات  محموله  حمل  کامیونهای  ورود 

 ده تن به باال شهر

 ريال 5000000هر کامیون 

 

 

 
 محاسبه نحوه دستگاه  نوع 

 سالیانه عوارض

 توضیحات

 ضی  عوار محاسبه ی نحوه و 43 و 42 ماده تباصر و تعرفه طبق ملی عوارض سواری  خودروهای

 گرديده مشخص افزوده برارزش مالیات آنهادرقانون تکلیف که

 فروش قیمت درهزار 1.5 معادل ی سوار ی خودروها ،عوارض

 سازمان  توسط مدل آخرين اساس بر ساله همه که کارخانه

 ،   شد خواهد وصول و محاسبه میگردد ابالغ  کشور امورمالیاتی

 % 10 ساالنه میزان به سال 10 از  بیش عمر با خودروهای

 عوارض میابد پرداخت ش افزای  موضوع  اين عوارض% 100 حداکثرتا

  سامانه   از طريق   که  میگردد  تاخیر  ماه  هر  ازاء  به %  2  معادل  مقرر  موعد  از   پس

 میباشد وصول قابل عوارض پرداخت ملی

 400000 موتورسیکلت 

 10 تا  سنگین آالت ماشین

 تن 

800000 

 بیش   سنگین آالت ماشین

 تن  10 از

1000000 

 2000000 راهسازی  آالت ماشین

 300000 کابین  تک وانتهای

 600000 اتوبوسها 

 باستثناءخودروهای سايرخودروها و سیکلت موتور عوارض 400000 ها بوس مینی

 6 ماده طبق افزوده ارزش بر مالیات قانون مشمول سواری

 اسالمی  ی شورا مصوبات مطابق عوارض وصول نامه آئین

 میباشد شهر

 

حمل بار بیش از حد مجاز و محموله های (18تعرفه شماره )

 ترافیکی

 عوارض خودرو(19تعرفه شماره )
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 اشغال  به  اقدام  نیز  موارد  برخی   در  و  معابر  در  نخاله  و  ساختمانی   مصالح  ريختن  به  مبادرت  ساخت،   پروانه  صدور  زمان  در  مالکان  اينکه  به  توجه  با

 خصوص   اين  در  شهرداری  لذا  نمايند  مذکورنمی   های  نخاله  آوری  جمع  و  معبر  سد  رفع  به  اقدام  پايانکار  زمان  تا  حتی   و  مینمايند  معابر  از  قسمتی 

  ذيل  شرح  به  پروانه  مهلت   از  بعد   پايانکارهای  حتی  عدم خالف و ...و  و  تمديد  صدور  زمان  در  معابر  اشغال   و   ازاستفاده  ناشی   تنظیف  خدمات   بهای

 :میگردد  وصول و محاسبه

 ريال  5000 -* زمان  مدت* زيربنا ناخالص مساحت:مسکونی  کاربری برای 1

 ريال  7000 -*  زمان مدت* زيربنا ناخالص مساحت:  تجاری کاربری برای 2

 ريال 10000 -*  زمان مدت * زيربنا ناخالص مساحت: کاربريها ساير برای 3

 - میباشد  ساخت پروانه  در مندرج  مهلت  همان زمان، مدت ها پروانه خصوص  در 1 تبصره

 - میباشد تمديدی پروانه  در مندرج تاريخ همان  ، زمان مدت ،  تمديدی های  پروانه  خصوص در  2 تبصره

 میشود نظرگرفته در ريربنا متر هر برای فوق  بهای%   50 - تاخیر  ماه هر ازاء ،به  گیرد انجام تاخیر با و نبوده موقع به تمديد صورتیکه در 3 تبصره

 اسکن   زمان  تا  تاخیر زمان  مدت   و  گرديده   خدمات  بهای  اين  پرداخت  مشمول  نیز  نمايند  نمی   پايانکار  دريافت  به  اقدام  موقع   به  که  امالکی   4  تبصره

 میگیرد قرار تعرفه در شهرداری سیستم  در ناظرشان پايانکار

 میباشد ماه  48 - تاخیر زمان مدت حداکثر 5 تبصره

 بند -قانونی   منشاء

 قانون   80  ماده  16

  شوراها   به  موسوم

  50  ماده  1  تبصره   و

 بر   مالیات  قانون

 افزوده  ارزش

 

 

 

 

 

 

 تنظیف خدمات بهای(20تعرفه شماره )
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 منشاء قانونی  نحوه محاسبه عنوان تعرفه رديف

1 

 

بهای خدمات زمینهای فاقد نقشه قطعه بندی تائید شده شهرداری )که دارای نقشه قطعه بندی می باشد  

به صورت پالک   ريالی ولی سهم خدمات شهرداری  به صورت  واگذار نشده و مقرر شده که سهم خدمات 

 پرداخت گردد( 

2*p*s 80  ماده   16  بند  

 به  موسوم  قانون

  1  تبصره  و  شوراها

  قانون   50  ماده

 ارزش  بر  مالیات

 افزوده 

مترمربع داخل يا مجاور چسبیده به بافت که در اثر تقسیم هم    500بهای خدمات زمینهای کلی بیشتر از   2

 مترمربع تبديل شده و معبر آن موجود بوده و احداث شده است. 500اکنون به کمتر از 

قیمت روز ارزش    10%

نظر   طبق  زمین 

رسمی  کارشناس 

زمین  N= دادگستری  مساحت 

 قبل از افراز 

=X  زمین مساحت 

 بعد از افراز  

=S مساحت زمین 

=P شاخص

و   عوارض  محاسبه 

 بهاء خدمات

،مالکین  بهای خدمات   3 مالکیت  اختالف  اثر  در  که  تائید شده شهرداری  بندی  قطعه  نقشه  دارای  زمینهای 

 تغیر کرده اند و معبر آن موجود می باشد.

قیمت روز ارزش    10%

نظر   طبق  زمین 

رسمی  کارشناس 

 دادگستری 

افزايش تعداد    همراه بابهای خدمات تغییر ابعاد نقشه قطعه بندی يا پروانه حصارکشی يا مسکونی قديمی   4

 پالک 

(N-X)*0.7*P 

 

 

 

 

 و خدمات  (بهای خدمات تغییر قطعه بندی21تعرفه شماره )
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بند   کمیسیونهای  الجلسه  پرونده  100  -77  -55ماده    20حق  پنج  برای  حداقل  هرساعت  ازاء  ساير3000000به  ريال(  میلیون  )دو   قانونی   های  کمیسیون  ريال 

  شهرداری  ذاتی  وظايف  جزء  (  درشهرها  سبز  فضای  گسترش  و   حفظ  قانونی   اليحه  اصالح  قانون7  ماده  مناقصه،  و  مزايده  گذاری،  سرمايه  و   مشارکت  شهرداری)معامالت،

  حق   ازجمله  عنوان  هر   تحت  وجهی   گونه  هر  پرداخت  و  بوده  کاری  اضافه  قالب  در  اداری    وقت  از  بعد   و  شهرداری  کارکنان  اداری  وظايف  از  ساعات اداری  در  که  بوده،

 . باشد می  قانونی  غیر جلسه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 حق الجلسه کمیسیونها(22)
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ها توسط دولت و قوانين مصوب منوط به تأمين آن از بودجه عمومي ساالنه كشــور اســت. در غيــر ايــن صــورت هر گونه تخفيف، بخشودگي حقوق و عوارض شهرداری

 عوارض شهرداری ممنوع است.بخشودگي و تخفيف حقوق و 

    1391قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران مصوب  -

 

ـ مشموالن این قانون برای احداث یک واحد مسکونی با زیربنای مفید تا یکصد و بیست مترمربــو و بیســت مترمربــو ترــاری در  ــ ر  ۶ماده
های ساختمانی، عوارض   رداری و نوسازی بــرای یــک بــار بــا مار ــی بنیــاد پروانههای عوارض صدور  محل سکونت خود از پرداخت هزینه

 .های مسکونی نیز اعمال و مازاد بر تراکم  امل ایثارگران نخواهد بودبا ند. مفاد این ماده در احداث مرتمومااف می
 از خــود ســكونت شــهر محــل در تجــاری مربــعمتر بيست و مترمربع بيست و يكصد تا مفيد زيربنای با مسكوني واحد يك احداث برای قانون اين مشموالن -6ماده 

 يك برای تغير قطعه بندیپاركينگ و  بهای خدمات تامين نوسازی به جز سهم خدمات و  و شهرداری عوارض ساختماني، یهاپروانه صدور عوارض یهاهزينه پرداخت

 بود. نخواهد ايثارگران شامل تراكم بر مازاد و اعمال نيز مسكوني یهامجتمع احداث در ماده اين مفاد .باشندمعاف مي بنيادشهيد و امور ايثارگران  معرفي با بار

مترمربع مسکونی برای يک بار با معرفی   120 و بهاء خدمات  عوارضبرنامه ششم توسعه مددجويان کمیته امداد و بهزيستی از پرداخت  80تبصره چ ماده   2طبق بند 

 مذکور معاف می باشند. نامه از ادارات

 ايثارگران( الزم می باشد : مدارک زير جهت معافیتهای ذکر شده جهت )کمیته امداد و بهزيستی و بنیادشهید و امور

 گواهی محل سکونت از نیروی انتظامی-

 معرفی نامه از سازمان بهزيستی و کمیته امداد و بنیاد شهید و امورايثارگران-

 . تعهد نامه محضری مبنی بر اينکه از قانون مذکور فقط يکبار در تمامی نقاط کشور استفاده نموده است-

 . و تراکم  نمی شود  تغیرقطعه بندیو  ا خدمات تامین پارکینگبهتبصره :معافیتهای فوق شامل 

 باشند.مساجد و حسینیه ها و اماکن صرفا مذهبی و حوزه های علمیه شامل مراکز آموزشی از پرداخت عوارض ساخت وساز فقط برای فضای اصلی معاف می -

 مترمربع تجاری و به تعداد دو واحد معاف می باشند. 80جهت تامین هزينه های مسجد :مساجد از پرداخت عوارض و بهاء خدمات -

 اکاهش عوارض و معافیته
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درصد کاهش عوارض و بهاء خدمات جهت يک واحد مسکونی می گردند.که   70بافتهای فرسوده شهر المرد جهت نوسازی و ساخت وساز جديد مشمول  1401در سال -

 اين کاهش شامل تراکم و سهم خدمات و بهای خدمات تامین پارکینگ نمی شود.

 ونه واريز وجه به حساب شهرداری بابت عوارض و بها خدمات به صورت علی الحساب ممنوع می باشد .هرگ-1

بدون اخذ عوارض و بها خدمات به   مجاز به اخذ پروانه می باشند 1402پرداخت نمايند تا پايان ارديبهشت ماه  1401موديانی که عوارض و بها خدمات خود را در سال -2

 کور تمامی عوارض و بها خدمات به روز محاسبه و اخذ می گردد.ذ و پس از مدت مروز 

قبل از هر گونه ساخت در صورت بستانکاری يا انصراف از اخذ پروانه ساختمانی نقشه  ح موديانی که عوارض و بها خدمات خود را پرداخت نمود ه اند در صورت اصال-3

 رد نمايد. به شهرداری اجازه داده می شود بستانکاری را به مالک مست

به روز محاسبه و موديانی که در سالهای گذشته عوارض و بها خدمات خود را پرداخت نموده اند ولی موفق به اخذ پروانه نشده اند تمامی عوارض و بها خدمات -4

 پرداختی کسر می گردد و سپس پروانه صادر می گردد. 

پروانه گذشته و مالک اقدامی جهت ساخت و ساز صورت نداده تمامی عوارض و بهاء خدمات به روز  پروانه هايی که سه سال از مدت اعتبار آنها از زمان صدور -5

 محاسبه و مبلغ واريزی قبلی از عوارض و بهاء خدمات جديد کسر می گردد. 
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را  "که مقرر داشته است    11/1345/ 27شهرداری اصالحی مصوب  قانون    74در اجرای ماده  و...  نامه اصالحی عوارض شهرداری  انجمن شهر آئین  با تصويب  شهرداری 

 نمونه تیپ پیشنهادی آئین نامه اجرائی وصول عوارض و درآمد و بهای خدمات شهرداری ذيال درج می گردد:  "تدوين و تنظیم می نمايد

 ائی وصول و درآمد و بهای خدمات شهری:آيین نامه پیشنهادی اجر

 فصل اول:تعاريف

 عبارات و کلمات مندرج در آئین نامه معادل تعريفی است که در ذيل مقابل آنها برای هر يک به عمل آمده است.  -1ماده 

سیده و به صورت آگهی عمومی توسط شهرداری اعالم  .عوارض،عبارت است از مبلغ يا مبالغی که مستند به قوانین جاری،نوع و میزان آن به تصويب مرجع قانونی ر1

 می شود. 

 .منبع عوارض،عبارت است از ملک،اموال،کاال،خدمات،حقوق و غیرهکه برابر تعرفه مالک اعمال عوارض قرار می گیرد.2

 .نوع عوارض، عوارض ممکن است از لحاظ تعلق به منلع عوارض، يکی يا اختالطی از حاالت ذيل را داشته باشد.3

 . مستقیم، از قبیل نوع عوارض متعلق به زمین و ساختمان و اموال غیر منقول.1-3

اسیسات منصوبه، برای انتقال تبصره:ساختمان از نظر آئین نامه ، کلیه اقداماتی است که حاصل آن احداث يکی از انواع سازه ها اعم از راه ،ابنیه ،تاسیسات، )انواع ت

 ارتباطات مخابراتی نظیر تیرها و دکل ها و يا پست برق و گاز و غیره(، بنا و امثالهم باشد.نیروی برق يا ايجاد 

 . غیر مستقیم، از قبیل انواع عوارض متعلق به منابع عوارض نظیر کاالها و خدمات.2-3

 . عمومی باشد و کلیه منابع عوارض را بدون استثناء شامل شود.3-3

 مشخصی را شامل شود. . خاص باشد و فقط منبع عوارض4-3

تاسیسات ساحلی در    . محدود، چه از لحاظ مکانی)مثال عوارض يک نمايشگاه خاص( چه از لحاظ زمانی)مثال برای چند ماه يا فصلی از سال نظیر عوارض استفاده از5-3

 تابستان يا پیست اسکی در زمستان و غیره( 

 . مستمر يا غیر مستمر باشد.6-3

 ی باشد.. عوارض محلی يا مل 7-3

آيین نامه اجرائی وصول عوارض و درآمد وبهای خدمات  

 شهری
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شهر)محد حدود  در  موجود  يا  مستمر  عوارض،  منبع  خدمات(به  يا  و  محصوالت  و  کاال  از  )اعم  تولید  از  فارغ  که  است  عوارضی  عمدتا  محلی:  قانونی،  عوارض  وده 

 وارض کسب و پیشه را نام برد. حريم،حوزه شهری( تعلق می گیرد.از انواع عوارض محلی می توان عوارض وضع شده برای زمین،ساختمان،اتومبیل،ماشین آالت و ع

بايستی به حساب وزارت کشور)سازمان شهرداره به موجب قانون يا مصوبات و تعرفه های قانونی می  يا  ا و دهیاری های عوارض ملی:به عوارضی اطالق می شود که 

صول و يا خدمات(تولید کنندگان فهرست شده صفحات توسط  کشور(جهت توزيع بین شهرداری ها واريز شود و يا از محل عوارض حاصل از تولیدات)اعم از کاال،مح

دکنندگان شهرداری محل وصول و برابر جدول مربوطه به نسبت های مشخص به شهرداری محل و استانداری و وزارت کشور تسهیم گردد.بديهی است فهرست تولی

 جديد و همچنین سهمیه بندی قابل تجديد نظز و اصالح خواهد بود.

 مبلغی است که شهرداری برابر مجوز قانونی در ازای خدمات ارائه شده به طور مستقیم از متقاضیان دريافت خدمات وصول می نمايد.  .بهای خدمات، 4

مات و آئین نامه مالی شهرداريها از کلیه انواع عوارض و بهای خد 30. تعرفه های عوارض و بهای خدمات و ساير درآمدها،صورتی است تهیه شده براساس مفاد ماده5

وضع و تصويب می  ساير درآمدهائی که به وسیله شهرداری و مؤسسات تابعه و وابسته به آن وصول يا تحصیل می شود.درج هر نوع عوارض و بهای خدمات جديدی که  

 ی گردد.گردد يا هر نوع تغییر که در نوع و میزان نرخ آنها صورت می گیرد در تعرفه مذکور طبق دستور العمل وزارت کشور منعکس م 

به وی باشد يا  .مؤدی عوارض يا درآمد شهرداری،شخص)خقیقی يا حقوقی(تاديه کننده عوارض يا درآمد شهرداری است که ممکن است منبع عوارض يا درآمد متعلق  6

 قانون شهرداری. 78وی وسیله وصول و ايصال عوارض يا درآمد باشد، نظیر اشخاص موضوع ماده  

آئین نامه مالی شهرداری،اختیار تطبیق وضع هر مؤدی   31از طرف شهرداری يا سازمانهای تابعه و وابسته به شهرداری با توجه به ماده.مامور تشخیص کسی است که  7

 يا هر مورد با تعرفه عوارض ، درآمدها و تشخیص بدهی مؤدی کتبا به عهده او گذاشته می شود.

اين آئین نامه براساس قرائن و امارات موجود، در هنگامی که مؤدی از ارائه و در   9و 8يت مفاد مواد.تشخیص علی الراس، تشخیصی است که مامور تشخیص به رعا8

 اختیار گذاشتن مدارک و دفاتر خودداری نمايد، خواهد داد.

 قانون شهرداری بنام مامور وصول تعیین 75. مامور وصول، مامور مخصوصی است که از طرف شهرداری با توجه به ماده  9

 . می شود

قانون شهرداری مکلف است مصوبات شورای اسالمی شهر را که جنبه عمومی دارد)از جنبه عوارض( به وسايل ممکنه برای  47. آگهی عمومی، شهردار در اجرای ماده  10

شهر رسیده است پس از اعالم برای قانون شهرداری، مقررات شهرداری که جنبه عمومی دارد و به تصويب شورای اسالمی    57اطالع عمومی آگهی نمايد، برابر ماده  

 کلیه ساکنین شهر الزم الرعايه است. 

ن تاريخ مهلت  . پیش آگهی، آگهی مختصری می باشد که حاوی مشخصات منبع عوارض و مؤدی و مؤديان است، با ذکر مستند قانونی و نوع میزان عوارض و مبلغ آ11

س بانک که بعد از سررسید موعد پرداخت عوارض برای بدهکار عوارض و يا مؤدی عوارض،فرستاده می  پرداخت عوارض و شماره حساب بانکی شهرداری و نام و آدر 

 شود.
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بد12 که پرداخت  يا مؤدی عوارض  و  بدهکار عوارض  به  و گوشزد  برای آگاهی  ارسال پیش آگهی  از صدور و  بعد  باشد که  از  . اخطاريه،آگهی مختصری می  ناشی  هی 

 خته است فرستاده می شود. عوارض خود را به تاخیر اندا 

 . ابالغیه، رساندن پیام حکمی است که برله  يا علیه بدهکار عوارض يا مؤدی عوارض صادر شده است. 13

نامه، صندوق ثبت موجود در شهرها يا در شهر مجاور است که صورت حسابهای بدهی توسط  14 آئین  از صندوق ثبت مندج در اين  شهرداری . صندوق ثبت،منظور 

 شده و صندوق مذکور نیز به وسیله شهرداری از اين اقدام آگاه می شود.  معرفی

ا15 از  به شهرداری است،اعم  يا وابسته  تابعه  يا مؤسسات  به شهرداری  يا حقوقی  بدهی اشخاص حقیقی  ينکه در  . صورت حساب بدهی صورت حسابی شامل میزان 

قانون شهرداری و يا از بابت انواع عوارض متعلق به ملک يا منبع عوارض و يا مقررات قانونی می باشدو نیز    110و نیز ماده    55ماده    14ارتباط با موضوع تبصره ذيل بند

سال می شود.چنانچه  نحوه محاسبه و مستند قانونی عوارض يا بدهی می باشد که با درخواست مؤدی يا دفترخانه اسناد رسمی توسط شهرداری تنظیم و تسلیم و يا ار

ه  به منظور اعالم میزان بدهی ملک به شهرداری و در پاسخ استعالم دفاتر اسناد رسمی برای انجام معامله صادر می شود، می بايستی تذکر دادصورت حساب بدهی  

به ارائه مفاصا حساب و يا توديع مبلغ تعیین شده در صورت حساب بدهی به صندوق ثبت معرفی شده از سوی شهردار اهد بود و  ی خوشود که انجام معامله منوط 

الع دريافت کننده  چنانچه صورت حساب بدهی غیر از انجام مورد معامله صادر شود، می بايست شماره حساب بانکی شهرداری)اعم از حساب جاری و سپرده(نیز به اط

 صورت حساب برسد. 

شده به صندوق شهرداری و يا حساب بانکی شهرداری نزد بانک .رسید دريافت وجه، سندی است که به موجب آن شهرداری به دريافن وجه اعم از وجوه نقدی واريز  16

مورد نیاز شامل درآمد و    و يا وجوه غیر نقدی مانند چک و يا اسناد دريافتی ، نظیر سفته اقرار نمايد و حاوی مشخصات کامل مؤدی، علت دريافت وجه و ساير اطالعات

 شخصات چک يا سفته يا سند دريافتی می باشد.يا منبع عوارض يا بهای خدمات و شماره حساب بانک و نیز م

بر اساس مفاد ماده  17 در زمان های معین  به منبع عوارض و پرداخت آن توسط مؤدی  از تقسیط عوارض متعلق  ، عبارت است  نامه مالی    32.تقسیط عوارض  آئیین 

 شهرداری.

اری يا موسسات تابعه و وابسته و يا ارائه شده توسط مؤدی، مانده حساب مؤدی )اعم  . تسويه حساب ، عملیات حسابداری که براساس مدارک معتبر موجود در شهرد18

یجه را به صورت درخواست  از طلب يا بدهی( با شهرداری يا موسسه تابعه و وابسته را به صورت تراز مالی در تاريخ معین نشان داده و در پرونده مؤدی نگهداری و نت

 مؤدی در اختیار وی قرار می دهد. 

بدهی مؤدی )شخص حق-1 اثبات عدم  يا  به شهرداری و  به پرداخت کامل بدهی مؤدی   از تسويه حساب منجر  برگ شناسايی است که پس   ، يا  . مفاصا حساب  یقی 

نبع عوارض )ملک  حقوقی( به شهرداری در تاريخ معین برای برهه )مقطع( زمانی مشخص صادر می شود و درآن می بايستی مشخصات کامل پرداخت کننده عوارض و م

 ، اموال، کاال، حقوق و غیره( و حسب مورد مبلغ و شماره و فیش بانکی محل پرداخت درج شود.
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سبه و غیره ف کلی يا  . برگ اعتراض، نامه کتبی است که توسط مؤدی يا نماينده قانونی ور در دونسخه تنظیم و طی آن عوارض و يا نوع و میزان آن و يا نحوه محا20

د  رت مستند و مستدل ايراد گرفته شده و درخواست رسیدگی می گردد. نسخه اول فرم مذکور به شهرداری تحويل و رسید آن در نسخه دوم اخذ و نزجزئی به صو

 اعتراض کننده باقی می ماند.

 . صورت جلسه توافق، صورت جلسه ای که براساس توافق فی مابین شهرداری و مؤدی تنظیم می گردد. 21

آئین نامه است  تالش، به منظور ايجاد انگیزه و تالش و افزايش ابتکار عمل و خالقیت در کارکنان ذيربط هديه تالش برابر دستورالعمل مصوب که به ضمیمه  . هديه  22

 تعلق خواهد گرفت. 

 

 
 فصل اول

در قالب منظور از عوارض ، درآمد و بهای خدمات مندرج در این آئین نامه کلیه ی مواردی است که مستند به قوانین و مقررات مربوطه تعیین ووضع و  – 1ماده 

ای که به موجب قوانین  آئین نامه مالی شهرداریها ( وصول آن دارای اعتبار قانونی شود و نیز بقایای عوارض لغو شده  30تعرفه درآمدی شهرداری ) موضوع ماده 

 و مقررات برقرار شده ولیکن الوصول مانده اند.  

شهرداری مکلف است برای وصول عوارض ، درآمد و بهای خدمات قطعی شده از مؤدیان طبق این آئین نامه عمل نماید، در صورتی که به هنگام   – 2ماده 

 آن عمل خواهد شد. برقراری آنها نحوه ی خاصی برای وصول پیش بینی شده باشد طبق 

و یا شهرداری مکلف است در موقع پاسخ به استعالم مراجع قانونی و نیز هنگام صدور پروانه اقدامات عمرانی و شروع یا تکمیل و اتمام ساختمان   –  3ماده  

که برابر مقررات و تعرفه مصوب و معتبر محاسبه  تفکیک اراضی یا ساختمان ، میزان عوارض و نیز بقایای عوارض قانونی متعلق به همان ملک یا منبع عوارض را 

کننده ظرف مهلت  شده است در فرم صورت حساب بدهی به مالک یا نماینده ی قانونی وی و یا ذینفع ) درخواست کننده پروانه و استعالم ( و نیز مرجع استعالم

ا حساب نماید و به مجرد پرداخت عوارض های مربوطه از ناحیه ی اشخاص ذینفع ، های مقرر قانونی ابالغ و پاسخ استعالم و صدور پروانه را منوط به صدور مفاص

عوارض را صادر و پاسخ استعالم را داده و پروانه اقدامات عمرانی و شروع یا تکمیل و اتمام ساختمان و یا شهرداری موظف است مفاصا حساب مربوط به منبع 

 نماید، مگر آنکه در تعرفه عوارض و مقررات موضوع و نحوه خاص دیگری پیش بینی شده باشد.  تفکیک اراضی و یا ساختمان رابرابر مقررات صادر 

یین چنانچه اشخاص مذکور در این ماده نسبت به نوع و میزان و یا نحوه محاسبه عوارض یا بقایای عوارض ) عوارض لغو شده و الوصول مانده ( تع – 1تبصره 

سازمانهای تابعه و وابسته که ضمن صورت حساب بدهی به آنان ، توسط شهرداری ابالغ و تسلیم می شود، اعتراض  شده از طرف مأمور تشخیص شهرداری یا

ت را تکمیل داشته باشند، موظفند فرم برگ اعتراض که شامل شماره حساب بانکی مؤدی برای برگشت مطالبات بیش از میزان بدهی متعلقه وآدرس مکاتبات اس

قانون شهرداری ( به حساب سپرده شهرداری در نزد بانک تودیع و با ارائه   78ماده   2تی شهرداری را به عنوان امانت ) موضوع تبصره و میزان عوارض درخواس
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یون ماید. شهرداری مکلف است بالفاصله نسبت به صدوررسید وجه اقدام و مورد را به همراه برگ اعتراض به کمیسن فیش بانکی ، از شهرداری رسید وجه دریافت

دیهی است  قانون شهرداری ارجاع و بدون انتظار نتیجه کار کمیسیون ، نسبت به صدور پروانه و پاسخ استعالم مورد نظر برابر مقررات اعالم نماید. ب 77ماده 

با شهرداری ) مستند به صورت جلسه  شهرداری در صورت انصراف مالک یا قائم مقام قانونی مالک از اعتراض ) که می بایستی کتباً ارائه شود ( یا توافق مالک 

قانون شهرداری که قطعی شده باشد حق برداشت مبلغ به امانت  77آئین نامه ( و یا رأی صادره از سوی کمیسیون ماده   6ماده  2توافق ، موضوع بند به تبصره 

قی را که متعلق به سپرده گذار است ) به هر میزان که باشد ( و  گذارده شده در حساب سپرده را که به شهرداری تعلق یافته به صورت کلی یا جزئی دارد و ماب

گ اعتراض قید  ممکن است که شامل تمام یا قسمتی از وجه تودیع شده باشد ، همزمان با برداشت سهم خود به حساب بانکی ذینفع ) پرداخت کننده ( که در بر

برابر مفاد  عرفی شماره حساب بانکی و یا عدم مراجعه مالک برای دریافت سهم خود ، بدیهی است در صورت عدم مشده است واریز یا طی چک مسترد دارد . 

 رفتار خواهد شد.  قانون شهرداری  78ماده  2تبصره 

 در صورت درخواست تقسیط عوارض از طرف مؤدی ، شهرداری موظف است بر اساس آیین نامه تقسیط عوارض اقدام نماید. – 2تبصره 

قانونشهرداری که اعالم می دارد دفاتر اسناد رسمی قبل از    74است در پاسخ به استعالم دفاتر اسناد رسمی در اجرای تبصره ذیل ماده  شهرداری مکلف  -4ماده 

سناد روز پس از وصولنامه دفتر خانه ا 10انجام معامله کتباً مفاصا حساب نسبت به عوارض ملک مورد معامله را خواستار شوند، شهرداری می بایست ظرف مدت 

ار نبودن از بابت رسمی ، عوارض یا بقایای متعلق به ملک را محاسبه و میزان بدهی ملک را تعیین نماید. در صورت پرداخت بدهی توسط مالک یا ذینفع یا بدهک

ت به حساب بانکی شهرداری عوارض و معافیت آن مفاصا حساب با ذکر کامل مشخصات ملک ومالک و احیاناً مبلغ و شماره و تاریخ فیش بانکی مؤید پرداخ

عدم پرداخت   تنظیم و نسخه ای به پرداخت کننده )در صورت مراجعه( تسلیم و نسخه ی  دیگری به دفتر خانه ارسال خواهد شد، در صورت بدهکار بودن ملک و

وارض متعلق به ملک شماره حساب بانکی توسط مالک یا ذینفع، صورت حساب بدهی ملک ، با ذکر مشخصات کامل ملک ، میزان بدهی از بابت هر یک از ع

روز صادر شده ، نسخه ای از آن به ذینفع ) در صورت مراجعه ( تسلیم ونسخه ای دیگر ظرف مهلت   10شهرداری و آدرس بانک شهرداری تنظیم و ظرف مدت 

 م و ابالغ به مالک یا ذینفع ارسال خواهد شد. روز از تاریخ وصولنامه به دفترخانه( به دفترخانه استعالم کننده جهت اطالع ، اقدا 10مذکور ) 

رائه آن : چنانچه مالک قصد انجام معامله را داشته باشد ملزم به پرداخت عوارض تعیین شده در صورت حساب بدهی و اخذ مفاصا حساب از شهرداری و ا1تبصره 

شده در صورت حساب بدهی تنظیمی از طرف شهرداری را در صندوق ثبت   به دفتر خانه می باشد و اگر به تشخیص شهرداری اعتراض داشته باشد مبلغ تعیین

تلقی شده و معرفی شده از سوی شهرداری به ودیعه خواهد گذاشت، رسید ثبت ) صندوق معرفی شده از سوی شهردار ( به منظور مفاصا حساب برای دفتر خانه 

 معامله انجام خواهد شد.  

باقید مشخصات کامل تودیع کنندگان عوارض و ملک مورد معامله را بالفاصله بعد از تودیع به شهرداری ارسال دارد و : صندوق ثبت مکلف است ،صورتی 2تبصره 

هر مودی تفکیکاً به  به محض اعالم شهرداری مستند به رای کمیسیون رفع اختالف یا مراجع توافق و یا انصراف کتبی مالک از اعتراض مبلغ تودیع شده را به نام 
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یا  نکی شهرداری پرداخت کند و هر گاه کمیسیون رفع اختالف یا مراجع توافق اعتراض مالک را کالً یا بعضاً وارد تشخیص بدهد صندوق ثبت تمامحساب با

 قسمتی از وجه تودیع شده را بر حسب مورد به مالک مسترد می دارد. 

 

 
 فصل دوم: تشخیص

  30بهای خدمات و تطبیق وضع هر مؤدی یا هر مورد ،با تعرفه عوارض و درآمدهای مصوب موضوع ماده  : تشخیص بدهی اشخاص ناشی از عوارض یا  5ماده 

آیین نامه مالی  31آیین نامه مالی شهرداری ،به عهده مأمورین تشخیص یا کسانی است که از طرف شهرداری یا سازمانهای تابعه و وابسته با رعایت ماده 

 اختیار تشخیص بدهی عوارض باشد.  شهرداری ها طی ابالغ رسمی ،دارای

ونده های : شهرداری می تواند به وسیله مأموران تشخیص خود که دارای کارت شناسائی معتبر و معرفی نامه از شهرداریها باشند ، دفاتر قانونی و پر 6ماده 

ض به نفع شهرداری و ایصال آن به حساب شهرداری یا  قانون شهرداری مکلف به وصول عوار  78موسسات و کارخانجات و شرکت هایی راکه در اجرای ماده 

ت و یا کارمندی  حساب بانکی معرفی شده در تعرفه عوارض می باشند.کنترل و دفاتر و مأخذ موجودی را برای احراز اینکه صاحب موسسه و یا کارخانه و یا شرک

ده یا نه، رسیدگی کنند وصاحبان این قبیل موسسات ونیز مؤدیان عوارض که دفاتر نزد اوست به تکالیف خود در امر وصول و ایصال عوارض مقرر عمل کر

 شهرداری به ویژه مؤدیان عوارض کسب مکلفند موجبات تسهیل رسیدگی را برای مأمور تشخیص شهرداری فراهم آورند. 

الها و محصوالت تولید شده ومواد اولیه و قطعات ، دفتر کل موضوع  : دفاتر قانونی عبارت اند از دفتر روزنامه ) اعم از نقدی یا غیر نقدی (، دفتر انبار کا 1تبصره

 رار می دهد.قانون تجارت و یا دفتر مخصوصی که وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان دفتر مشاغل )دفتر درآمد و هزینه( تهیه و در دسترس مؤدیان ق

صال عوارض یا ارائه دفاتر قانونی و مدارک )اثبات و ثبت شده( خودداری کنند یا مدارک  و : در صورتی که موسسات مذکور در این ماده از وصول و ای2تبصره 

تعیین کنند تا   دفاتر ارائه شده فاقد اصالت و صحت باشد ،مأموران تشخیص می توانند بر مبنای امارات و قرائن موجود ،میزان عوارض را به طور علی الراس

ریال به عهده مأمور  00/000/400موسسات مربوطه مطالبه گردد. میزان تشخیص عوارض بصورت علی الراس تا مبلغ  ازطریق صدور پیش آگهی و اخطاریه از 

مالی و اداری  تشخیص و مازاد برآن به عهده کمیسیون سه نفره شامل یک نفر مأمور تشخیص با انتخاب رئیس امور مالی ) در شهرداری های دارای پست معاون 

ئیس درآمد شهرداری )در شهرداری های دارای مناطق،مسئول درآمد، منطقه شهرداری با تأیید رئیس درآمد شهرداری( ومأمور تشخیص با انتخاب وی ( و ر 

، به پرونده خواهد بود ، کمیسیون می تواند در هنگام تشخیص از مؤدی نیز دعوت به عمل آورد بدیهی است در صورت اعتراض مؤدی به تشخیص مذکور 

 قانون شهرداری رسیدگی خواهد شد.  77ه طبق ماده اعتراض واصل
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، جز در  : مأمورین تشخیص که در اجرای این ماده ، دفاتر قانونی ومدارک مؤدی  را مورد رسیدگی قرار می دهند مکلف اند از افشای اطالعات مکتسبه3تبصره 

 داری نمایند .  موارد مربوط به تشخیص عوارض و اعالم آن به سازمان ها ومدیران ذیصالح خود

اری رسیدگی مأموران مذکور مکلفند کمال دقت و بی نظری را در تشخیص های خود به کار برند ودر صورت تخلف به وضع آنها در هیأت رسیدگی به تخلفات اد

 و تنبیهات مقرر درباره آنها اتخاذ و به موقع اجراء گذارده خواهد شد. 
 فصل سوم : صدور پیش آگهی

 ، شهرداری مبادرت به صدور پیش آگهی می نماید.    3ورت امتناع مؤدی از پرداخت عوارض در مهلت مذکور ماده : در ص 7ماده 

ت  : پیش آگهی صادره شامل موارد زیر بوده و هرگاه مؤدی منبع عوارض یک شخص ) اعم از حقیقی و حقوقی ( باشد پیش آگهی با ذکر نام و مشخصا 1تبصره 

 االمکان با ذکر نام و مشخصات کلیه ی اشخاص در دو نسخه تهیه خواهد شد.  وی و اگر متعدد باشد حتی

 پیش آگهی می بایست دارای مشخصات زیر باشد:

. ب( موضوع  الف( مشخصات مؤدی و مؤدیان شامل نام و نام خانوادگی افراد و نام رسمی و یا عرفی اشخاص و موسسات که مؤدی مورد نظر شهرداری می باشند

 ان و مبلغ آن با ذکر مشخصات کامل و مستندات قانونی آن.عوارض و میز

لقی شده و  ج ( مهلت اعتراض ) حداقل یک هفته ( و ذکر اینکه در صورت عدم اعتراض در مهلت مقرر در پیش آگهی عوارض به منزله قبول از ناحیه مؤدی ت

 قطعی و الزم االجرا خواهد بود. 

 د( ذکر اینکه هزینه ی اجرائی وصول عوارض ، در صورت اقدام به عملیات اجرائی از طرف شهرداری به عهده مؤدی یا مؤدیان خواهد بود. 

: پیش آگهی عوارض باید بر اساس ماخذ صحیح قانون متکی به دالیل باشد و به نحوی تنظیم گردد که کلیه ی مشخصات منبع عوارض و همچنین 2تبصره 

 ن بدهی ناشی  از عوارض مربوطه و نحوه تشخیص اعم از قطعی یا علی الرأس در آن قید گردد و برای مؤدی روشن باشد.  میزا

زی که  :امضاءکنندگان پیش آگهی عوارض باید نام کامل و سمت خود را در برگ پیش آگهی عوارض به طور خوانا قید و برگ مذکور راممهور به مهر مجا3تبصره

این منظور تعیین می کند نمایند و مسئول مندرجات برگ پیش آگهی عوارض و نظریه خود خواهند بود و در صورت استعالم مؤدی از نحوه ی شهرداری برای 

 تشخیص و محاسبه عوارض مکلفند مراتب را با صدور صورت حساب بدهی به مؤدی ابالغ و توضیحات الزم را در این خصوص به او بدهند.  

ی عوارض مربوط به وزارتخانه ها  و ادارات و سازمانها و موسسات دولتی و موسسات و نهادهای عمومی و غیر دولتی باید به رئیس دفتر : پیش آگه 8ماده  

 وزارتخانه یا رئیس دفتر ادارات و سازمانها به شرح فوق ابالغ گردد. 

 بر طبق مقررات این آئین نامه ابالغ می شود. : در صورتی که پیش آگهی مربوط به شرکت باشد به مدیر یا رئیس دفتر 1تبصره 
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اداره  : چنانچه پیش آگهی مربوط به شرکت یا بازرگانان متوقف باشد عالوه بر ابالغ پیش آگهی ، یک نسخه پیش آگهی جهت اقدام به مدیر تسویه یا  2تبصره 

 ورشکستگی ارسال می شود.

 عطیالت پس از انقضای مدت جزء مهلت مقرر محسوب نخواهد شد. : روز ابالغ پیش آگهی و روز تسلیم اعتراض و ت 9ماده  

روز و در صورتی که خارج از کشور ساکن باشد دو ماه مهلت به مدت   20تبصره : هرگاه مؤدی در داخل کشور و در داخل حوزه شهرداری سکونت داشته باشد  

 اعتراض در پیش آگهی اضافه خواهد شد.
 هی ، اخطاریه ، ابالغیه فصل چهارم : نحوه ابالغ پیش آگ

آگهی قید شود  : پیش آگهی باید با ابالغ قانونی ، طبق موارد مذکوردر فصل ابالغ ، قانون آئین دادرسی مدنی به مؤدی یا مؤدیان ابالغ گردد و در پیش  10ماده 

پیش آگهی (درآمد شهرداری واریز و رسید دریافت نماید   که عوارض متعلقه راظرف مهلت معینی )ده روز ( از تاریخ رؤیت پیش آگهی به حساب )معرفی شده در 

شهرداری تسلیم   و هر گاه نسبت به میزان عوارض مندرج در پیش آگهی اعتراض دارند ظرف مدت مذکور ، موارد اعتراض خود را کتبا ًهمراه با مدارک مثبته به

 ده و به مأمور ابالغ تحویل نماید.  و رسید دریافت دارند و یا به هنگام رؤیت پیش آگهی مرقوم و امضاء نمو

قانون شهرداری  ارسال خواهد داشت. چنانچه میزان عوارض مندرج   77در این صورت شهرداری پرونده را جهت رسیدگی و صدور رأی قطعی به کمیسیون ماده 

خواستار تقسیط عوارض متعلقه گردد. در این حالت در پیش آگهی مورد قبول مؤدی واقع شود و نسبت به عوارض تعیین شده اعتراضی نداشته باشد ولیکن 

نامه تقسیط  مؤدی می بایستی در ذیل نسخه دوم اعالم قبولی نماید، از این لحظه به بعد عوارض قطعی شده است،لکن دریافت آن به صورت قسطی مطابق آیین

 عوارض خواهد بود. 

ر مخصوص که اوراق آن برگ شماری شده نخ کشی و پلمپ سربی شده باشد و برای هر سال یک  : پیش آگهی ، خطاریه ، ابالغیه با اخذ رسید در دفت1تبصره  

روز آن را به رؤیت مخاطب رسانیده و یک نسخه آن را به وی تسلیم و   10جلد جداگانه تهیه شود. به مأمور ابالغ تسلیم و مأمور ابالغ موظف است ظرف مدت 

گواهی  امضا دریافت کننده پیش آگهی ، اخطاریه، ابالغیه جهت ثبت در دفتر مذکور و ضبط در پرونده به دفتر  نسخه دوم رؤیت شده را با با ذکر تاریخ و

 شهرداری عودت دهد.  

ل  مح : هر گاه مؤدی مخاطب ، در محل کسب و پیشه و سکونت خود حاضر نباشد پیش آگهی یا اخطاریه و یا ابالغیه به متصی امور و یا کسانی که در  2تبصره  

اخطاریه و با وی زندگی کرده و یا همکاری میکنند ابالغ می شود ، مشروط بر اینکه سن ظاهری آنان به حدی از رشد رسیده باشد که اهمیت پیش آگهی ، 

 ابالغیه را تمیز دهند. 
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رؤیت امتناع کنند مأمور ابالغ مکلف است پیش آگهی  و یا مؤدی مخاطب در پیش آگهی یا اخطاریه و یا ابالغیه از  2: هر گاه شخص نامبرده در تبصره  3تبصره  

از رؤیت را با ذکر   ، اخطاریه و ابالغیه را با حضور یک نفر مأمور انتظامی و یا دو نفر شاهد به محل کسب و پیشینه و یا سکونت مؤدی الصاق و مراتب امتناع

 غ مأمور انتظامی باشد حضور مأمور انتظامی دیگر و شهود الزامی نیست. مشخصات ومحل اقامت شهود و به امضاء آنان برساند ، هر گاه مأمور ابال
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 اصالحی 32 ماده به مستند و المرد شهر اسالمی شورای  07/1396/ 16 مورخ  7  شماره مصوبه استناد به و المرد شهرداری   16/07/96مورخ 1530/01/2/96شماره  پیشنهاد به توجه  با

 9 بند  و کشور مالی نظام  ارتقاء  و پذیری رقابت و تولید موانع رفع قانون 59 ماده و 13۸0 مصوب دولت مالی مقررات از بخشی تنظیم قانون 73 ماده موضوع ها  شهرداری مالی نامه آیین

  .بود خواهد  زیر  نامه  آئین  شرح به المرد شهرداری  مطالبات و عوارض تقسیط  شوراها، قانون 71 ماده

 تولید  موانع رفع قانون 59 ماده و  13۸0 مصوب دولت مالی مقررات از بخشی تنظیم قانون 73 ماده موضوع ها شهرداری مالی نامه آیین اصالحی 32 ماده راستای  در نامه آیین این -ا  ماده

 همچنین  و عوارض  پرداخت در ساختمانی پروانه صدور متقاضیان به کمک  و خدمات  بهاء  و عوارض تقسیط در واحد  رویه ایجاد  منظور  به و کشور  مالی نظام ارتقاء و پذیری  رقابت و

  .باشد می  شهرداری   به مودی های  بدهی تقسیط اجرای در شهرداری  حقوق احقاق

 این مقررات مشمول منقول  غیر  و منقول اموال فروش بهاء و اتومبیل  و قفلی سر  ، پیشه و کسب  ، نوسازی  جمله از  ملی عوارضی استثناء به خدمات  بهاء و عوارضی  ی کلیه - 2 ماده

  .باشد می  نامه  آیین

 مقررات  از و نبوده تقسیط قابل کند  می اخذ  ( شهرداری به مرتبط غیر سازمانهای  ) دیگر  سازمانهای و ادارات سایر  برای مربوطه مقررات استناد  به شهرداری  که مبالغی ی کلیه -ا  تبصره 

  .هستند مستثنی  نامه  آیین این

سهم دارند قابل   دولتی جه بود از  نحوی  به که   انتظامی و نظامی نیروهای  و اسالمی  انقالب ،  عمومی های نهاد  ، دولتی سازمانهای ، ادارات از  شهرداری مطالبه  مورد عوارضی  -2 تبصره 

 تقسیط نمی باشد. 

  .است شهرداری مطالبات و  عوارض کلیه نقدی پرداختاصل بر   -3ماده 

 آئین نامه تقسیط عوارض 
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پرداخت بدهی خود را به صورت یکجا )نقدی( نداشته باشند می توانند بصورت تقسیط   توانایی شهرداری  بدهکاران یا  ساختمانی پروانه صدور متقاضیان هک صورتی در -4ماده 

 پرداخت نمایند. 

 عوارضی مبلغ به درصد10عوارضی باقیمانده میزان به قسطی  صورت  به عوارضی  پرداخت در ، کشور  مالی  نظام  ارتقاء و پذیری رقابت و تولید موانع رفع قانون 59 ماده حسب - تبصره 

  .شود می اضافه

 

  .باشد می تقسیط قابل زیر بصورت  2 ماده موضوع مطالبات  و عوارضی -5 ماده

   ماهه 4  حداکثر بصورت  تقسیط ، بدهی  مبلغ از%  20  پرداخت  صورت  در الف(

 ماهه  6 حداکثر بصورت  تقسیط  ، بدهی مبلغ از%  40 پرداخت  صورت  در ب(

   ماهه 8 حداکثر بصورت  تقسیط  ، بدهی مبلغ از%  50 پرداخت  صورت  در ( ج

  ماهه 10 حداکثر بصورت  تقسیط ، بدهی مبلغ از%  60 پرداخت  صورت  در د(

 ماهه  12 حداکثر بصورت  تقسیط ، بدهی مبلغ از%   70 پرداخت  صورت  در ه(

 بدهی مانده پرداخت  به متعهد نماید می منعقد شهرداری  با  تقسیط هنگام در که قراردادی تکمیل  با  باشد داشته  را تقسیط بصورت  پرداخت  تقاضای  متقاضی  که صورتی  در -6 ماده

  .بود خواهد 

 نماید.  تحویل را ذیل مدارک بایست می  خود  بدهی تقسیط هنگام در متقاضیان - 7ماده

 )ضمانت نامه بانکی معتبر(  چک صاحب  بانکی  حساب  با  مرتبط بانک تایید مورد صورتحساب ارایه -1

 تقسیط. متقاضی توسط المرد شهر  در مستقر های بانک  ی  عهده به  چک ، اقساط تعداد به -2
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 متقاضی تقسیط توسط بدهی کل میزان به شده  ظهرنویسی سفته -3

  . نامه آیین ضمیمه قرارداد  تحویل  و امضاء  -4

  .است بدهی  کلیه نقدی  پرداخت به  منوط انتقال  و نقل  استعالم جواب و شده حال ، تقسیطی های  چک کلیه پایانکار  اخذ  یا  انتقال و نقل زمان در- 8ماده

  .نماید خودداری است نشده وصول  مقرر  موعد در آنها  چکهای صورت  هر به که  متقاضیانی  استعالم به  مثبت پاسخ از  است موظف  شهرداری  - - 9 ماده

  .بود خواهد  وصول  قابل و محاسبه  روز نرخ به عوارضی ،  مودی بدهی مانده نسبت  به  ، مقرر رسیدهای  سر در  تقسیطی چکهای  وصول عدم  صورت در - - 10 ماده

 .باشد می نامه آیین این الینفک  جزء  قرارداد  های تبصره  و موارد کلیه  -ا  ا  ماده

 و ها رویه کلیه می باشد و    االجراء الزم شوراها  تشکیالت  قانون ۸0 هماد 16 بند  طبق اسالمی شهر  شورای تصویب زا پس  که تنظیم تبصره  سه ماده 12 در  نامه آیین این -12ماده 

  .گردد می  ملغی نامه  آیین این تصویب با شورا  قبلی مصوبات 
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 بین  ما فی قرارداد این 

               در واقع شماره         پالک مالک  شماره ملی                       هب :                  صادره                 شناسنامه  شماره  به  :                    فرزند  :                 خانم / آقای  : 

 جهت  شود می  گفته  شهرداری بعد  به این از که دیگر طرف  از                          آقای نمایندگی به  المرد  شهرداری و طرف یک  از شود  می نامیده متقاضی  بعد به این  از  که  :    

 . گردد می منعقد شهر اسالمی شورای  مصوب  نامه  آیین اساسی بر  متقاضی ساختمانی پروانه  صدور عوارض  بابت  شهرداری مطالبات  تقسیط

 است  نموده                     بابت خود بدهی  تقسیط درخواست  قرارداد این مفاد  از اطالع و علم با  متقاضی که  آنجا  از ولی است  شهرداری مطالبات  نقدی پرداخت  بر اصلی : 1 ماده 

 . بود خواهد  ی  دبع مواد شرح به شرایط سایر  و ضامن  و متقاضی تعهدات و تقسیط  شرایط 

 پروانه ساختمانی می باشد.   انقضای تاریخ تا انعقاد تاریخ  از قرارداد این  موضوع  اقساط بازپرداخت  مدت : 2 ماده

                                     قسط  اولین رسید  سر و باشد  می  ریال                            عدد به قسط  هر قرار از ماهه         تا یک  از  و متوالی اقساط به  قرارداد این موضوع اقساط بازپرداخت : 3 ماده 

 می باشد.

 اقساط با همراه را  مزبور مبلغ گردید  متعهد  متقاضی که  گیرد می تعلق شهرداری نفع  به تورم نرخ جبران  برای ریال                               مبلغ قرارداد این موضوع اقساط به : 4 ماده

 .  بپردازد

  . نماید  تحویل شهرداری شهر المرد به  بانکهای  عهده به چک ، اقساط  تعداد به است مکلف متقاضی  : 5 ماده

  .نماید تحویل سفته بدهی کل میزان به بایست  می متقاضی :6 ماده

 تقسیط  قرارداد
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 و نقل استعالم  جواب و پایانکار صدور صورت  هر در است آنها  نقدی پرداخت به  موظف متقاضی  و شده حال ، بدهی کلیه ملک  انتقال و نقل یا کار پایان صدور هنگام در : 7 ماده

  . هاست بدهی کلیه پرداخت  به منوط  انتقال

  :دده  می انجام را ذیل  اقدامات شهرداری  اقساط از یکی  پرداخت در تاخیر  صورت  در : ۸ ماده

 . بپردازد  یکجا را  خود بدهی  بایست  می متقاضی و شده  حال  بدهی کلی اقساط  از یکی پرداخت در تاخیر صورت در  : الف

  .نماید جلوگیری  ساز و ساخت خصوصی در اجرایی  اقدامات  از تواند می شهرداری : ب 

 ج:انجام اقدامات قانونی از طریق مراجع قضایی و ثبتی علیه متقاضی.

 . گذارد اجرا به  را نامه  آیین این  6 ماده موضوع متقاضی تحویلی سفته  است مجاز  شهرداری تقسیطی  های  چک از یکی  وصول عدم صورت در : د

  .بود خواهد  وصول  قابل و محاسبه روز نرخ به عوارض ، مودی  بدهی مانده نسبت به  ، بدهی  تادیه  در تاخیر علت به  مقرر رسید  سر در اقساط  پرداخت عدم صورت  در : 9 ماده

در ملک   بدهی چک اولین سررسید تاریخ  از اقساط از یکی و تادیه در تاخیر  صورت  در داد اختیار و حق  شهرداری به برگشت  قابل  غیر  بطور قرارداد این  امضاع با  متقاضی : 10 ماده

و یا   يا ثبتیقضایی  مراجع طریق از  اجرایی عملیات تعقیب از مانع  ماده این  موضوع  مبلغ  اخذ صورت  هر در .مورد ساخت و ساز مشارکت و پایه میزان بدهی از آن ملک تملک نماید.

 .شود نمی قرارداد این  ۸ ماده اجرایی 

  .باشد می  متقاضی  عهده به کالا  غیره و ثبتی  - - اجرایی - - دادرسی های  هزینه قبیل از وصول  های  هزینه کلیه : 11 ماده

 این  الینفک  جزء  ها  شهرداری مالی  نامه  آیین اصالحی 32 ماده و ۸1 مصوب دولت مالی  مقررات  از بخشی تنظیم  قانون 73 ماده موضوع تقسیط نامه آیین و دستورالعمل : 12 ماده

  .باشند می آن مفاد رعایت به ملزم  طرفین و باشد می  قرارداد

 و استیفاء  خود  صالحدید و تشخیصی به ، طلب  مستندات از یک هر استناد به را خود مطالبات  داد اختیار و حق شهرداری به آن مفاد قبول و قرارداد این  امضاء  با  متقاضی : 13 ماده

  . نمود اسقاط  و سلب خود از را رابطه این در شهرداری اقدامات به  نسبت اعتراض و ایراد هرگونه  متقاضی و نماید  وصول 
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 قرارداد ه به مراجع قضایی و شبهه قضاییدر خصوص اختالفاتی که احتماال در خصوص مفاد این مراجع به  مراجعه جهت را خود حق  اراده کمال  و اطالع و علم با  متقاضی : 14 ماده

  .نمود ساقط  خود از  آید بوجود

 :در صورت مصوب شدن تخفیفات توسط شورا ؛هم می توان عوارض را تقسیط کرد. 15ماده 

 می باشد.  االجرا الزم طرفین بین  ضامن و طرفین امضاء از  بعد  و تنظیم مدنی  قانون 10 ماده اساس بر دارند  واحد حکم کدام هر  که  نسخه  3 و ماده 17 در قرارداد این : 16 هماد

و یا پرداخت کل عوارض  :در صورت تقسیط عوارض و بها خدمات تمامی کاهش عوارض لغو می گردد و مالک ملزم به استفاده از یکی از شرایط می باشد یا تقسیط عوار ض 17ماده

 صورت  نقدی با درصدی تخفیف که به تصویب شورای اسالمی شهر رسیده است. به 

 

                                                                         شهردار المرد                                                       متقاضی تقسیط                                                         

                                                                        

 شماره همراه متقاضی تقسیط:

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



- 39 - 

 

 

 

 
 

 

 مطابق تعرفه به مؤدی مسترد خواهد شد:بعد از کسر هزينه خدمات شهرداری  وصولی  و عوارض زير باطل در شرايط ساختمانی الف( پروانه 

ده تغییرکاربری با تصويب طرح هادی يا جامع جديد نسبت به شروع عملیات ساختمانی در مدت اعتبار پروانه و تمديد های قانونی آن اقددام ننمدومالک تا زمان     -1

 باشد.

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

ث آن منصدرف و ابطدال چنانچه مؤدی قبل از صدور پروانه و يا بعد از صدور پروانه ساختمانی بدون کسر هزينه تا مدت اعتبار پروانه و تمديد تا يک سال از احددا   -3

 پروانه و استرداد عوارض را درخواست نمايد.

ا تأيیدد بنا در اثر حوادث غیر مترقبه و قهری )ناشی از زلزله، طوفان، آتش سوزی و....( که موجب انصراف مالک از ادامه احداث ساختمان شود که بدتوقف احداث     -4

 شود.موضوع توسط مراجع ذی صالح بدون کسر کارمزد عوارض دريافتی مسترد می 

 کارمزداشتباه واريزی اشخاص به حساب شهرداری بدون کسر     -5

مزد بده شدرح زيدر مسدترد ب( گواهی معامله و حفاری در صورت انصراف مالک از انجام معامله و حفاری و تأيید دفاتر اسناد رسمی و... دريافتی شهرداری با کسر کار 

 خواهد شد.
 

 رداري، مسترد خواهد شد *  عوارض منصرفين ازدريافت پروانه ساختماني با كسر عوارض متعلقه طبق جدول زير به عنوان هزينه شه

 

 به غیر از مبلغ کارشناسی مابقی مبلغ مسترد گردد.  درصد استرداد 

 

 ج( اين استرداد مشمول کل مطالبات شهرداری به صورت واريز نقدی يا چک رديف های اين ماده خواهد بود.

 

ا د(در صورت انصراف مالک از ساخت و ساز در صورتی کده پروانده سداختمانی صدادر شدده باشدد و مالدک اقددامی جهدت سداخت و سداز انجدام ندداده باشدد بد

توجه بده گدزارش نداظر و مدامور بازديدد شدهرداری ،پروانده حصارکشدی صدادر گدردد و در ايدن مدورد عدوارض پروانده حصارکشدی بده روز محاسدبه و عدوارض 

 نحوه استرداد عوارض و هزينه ها
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ختی از مبلغ مذکور کسدر مدی گدردد در صدورت بسدتانکاری کدل مبلدغ بسدتانکاری بده مالدک مسدترد مدی گدردد و در صدورت بددهکاری مالدک مدا بقدی پردا

  عوارض را به حساب شهرداری واريز می نمايد.
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 شهری هر  اقتصادی رشد تداوم  برای برجسته عاملي همواره مختلف های حوزه در گذار سرمايه جذب داريد اطالع كه همانگونه رساند  مي استحضار به بدينوسيله احتراما

  و ها  قابليت تمامي از گيری بهره با قادرند كه باشند مي متعدد های ظرفيت و باال  مالي توان با  عمومي نهادهای از يكي ها، شهرداری ميان اين در. رود مي شمار به

  سرمايه عوارض كاهش پيشنهاد شهرداری اين بدينوسيله سازند ميسر را شهر اهداف پيشبرد و ساخته انباشته را شهری و اقتصادی توسعه ظرف شهر آن های ويژگي

  به را نتيجه و مطرح شورا آن آتي جلسه در است خواهشمند دارد مي اعالم شورا آن به زير مشوقهای قالب در  را وساز ساخت به گذاران سرمايه تشويق جهت گذاری

 .فرمائيد ارسال شهرداری اين

 صرفا مسكوني  گذاری سرمايه تشويقي سياستهای-1

 مسكوني  های مجتمع برای

 متراژ                  عوارض كاهش درصد رديف 

  مترمربع1500 تا700                                 50 1

 مترمربع 2000تا1501                             60    2

 مترمربع 3000تا 2001                          70 3

 باال به مترمربع 3001                          80 4

 . شد خواهد محاسبه محلي عوارض تعرفه مطابق مترمربع700 از كمتر متراژ با  زيربناهای در كه است ذكر به الزم

 الزامي عوارض محاسبه جهت پاركينگ جانمايي تهيه و  بود خواهند گذاری سرمايه مورد  مجتمع جهت نياز مورد پاركينگهای تمامي تامين به ملزم  محترم گذاران سرمايه

  بندهای مابقي باشد مي پذيره عوارض به مربوط فوق جداول اينكه به توجه با.گردد  رعايت بايد تراكم ضابطه و باشد  مي پاركينگها تمامي تامين به ملزم مالك.باشد مي

 %.گردد مي عوارض كاهش درصد60 مشمول پاركينگ جز به عوارضي
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 تجاری مسكوني گذاری سرمايه تشويقي سياستهای-2

  تجاری زيربنای برای

 متراژ                           عوارض كاهش درصد رديف 

 مترمربع 700 تا مترمربع  300                               50 1

 مترمربع 1000 تا مترمربع 701                               60 2

 مترمربع 1400  تا مربع متر1001                             70 3

 باال  به مترمربع1401                             80 4

 مسكوني  زيربنای برای

 متراژ                           عوارض كاهش درصد رديف 

 مترمربع 700 تا مترمربع  300                               50 1

 مترمربع 1000 تا مترمربع 701                               60 2

 مترمربع 1400  تا مربع متر1001                             70 3

 باال  به مترمربع1401                             80 4

 

 

 

 
 

 

 .گرفت خواهد محاسبه مورد محلي عوارض تعرفه مطابق  ؛ باشد مربع500 از تر پائين احداثي زيربنای صورتيكه در است ذكر به الزم

 الزامي عوارض محاسبه جهت پاركينگ جانمايي تهيه و  بود خواهند گذاری سرمايه مورد  مجتمع جهت نياز مورد پاركينگهای تمامي تامين به ملزم  محترم گذاران سرمايه

  بندهای مابقي باشد مي پذيره عوارض به مربوط فوق جداول اينكه به توجه با.گردد  رعايت بايد تراكم ضابطه و باشد  مي پاركينگها تمامي تامين به ملزم مالك.باشد مي

 %.گردد مي عوارض  كاهش درصد 50  مشمول پاركينگ جز به و بهاء خدمات  عوارض
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 گذاری سرمايه تشويقي سياستهای-3

 خدماتي  و  گردشگری و اقامتي های مجتمع برای         

 متراژ                     عوارض كاهش درصد رديف 

 مترمربع 1000 تا مترمربع   700                        60 1

 مترمربع 1500 تا مترمربع 1001                        70 2

 مترمربع 2000 تا مربع متر1501                       80 3

 باال  به مترمربع1502                      90 4

 .گرفت خواهد محاسبه مورد محلي عوارض تعرفه مطابق  ؛ باشد مربع700 از تر پائين احداثي زيربنای صورتيكه در است ذكر به الزم

 الزامي عوارض محاسبه جهت پاركينگ جانمايي تهيه و  بود خواهند گذاری سرمايه مورد  مجتمع جهت نياز مورد پاركينگهای تمامي تامين به ملزم  محترم گذاران سرمايه

 باشد مي پاركينگها  تمامي تامين به ملزم مالك.باشد مي

 كاهش درصد50 مشمول پاركينگ جز به عوارضي  بندهای مابقي باشد مي پذيره عوارض به مربوط فوق جداول اينكه به توجه با.گردد  رعايت بايد تراكم ضابطه و 

 %.گردد  مي عوارض

 باشد  مي الزامي خدماتي و گردشگری و اقامتي های مجتمع جهت ذيصالح مراجع از مجوز داشتن درضمن

درصد كارمزد به مانده عوارض قابل تقسيط اضافه مي  10درصد نقد با اقساط دوازده ماهه و 50ميليارد تومان به صورت عوارض اين موضوع تا سقف يك -1تبصره :

 گردد. 

 درصد كارمزد به مانده عوارض قابل تقسيط اضافه مي گردد. 10ماهه و  18درصد نقد با اقساط 50عوارض باالی يك ميليارد تومان -2
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                                                                                                          )قیمتها به ريال می باشد( 

 الف:انواع ساختمان                                                          

 

 

قیمت سال  انواع ساختمان  رديف 

1385 

سال قیمت   1390قیمت سال 

1397 

 1401 سالقیمت  

اسکلت بتونی با هر نوع  1

 طبقه   5سقف تا  

160000 320000 2240000 6720000 

اسکلت بتونی با هر نوع  2

 طبقه به باال   5سقف از  

160000 320000 2240000 6720000 

ساختمان اسکلت فلزی تا  3

 طبقه  5

150000 300000 2100000 6300000 

ساختمان اسکلت فلزی از  4

 طبقه به باال   5

160000 320000 2240000 6720000 

اسکلت مختلط با مصالح  5

بنايی با ستونهای فلزی يا 

 بتنی  

150000 300000 2100000 6720000 

 6720000 2100000 300000 150000 و بلوک   اسکلت آجری  6

اسکلت مخلوط خشت و  7

 گل و سنگ

80000 160000 1120000 3360000 

ساختمان تمام نمای چوب  8

 معمولی 

90000 180000 1260000 3780000 

 قانون صد ماده 11 تبصره براساس انساختم معامالتی  ارزش

 شهرداريها  
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ساختمان تمام چوب  9

 صنعتی

156000 312000 2184000 6552000 

10 3D PANEL - - - 10000000 

11 LSF - - - 11000000 

 

 

 

 متر  4ب:ساختمان انبارها با دهانه بیش از 

 

قیمت سال   انواع ساختمان  رديف

1385 

قیمت سال 

1390 

قیمت سال 

1397 

 1401قیمت سال 

بلوک  اسکلت آجری يا  1

سیمانی يا سنگی با هر  

 نوع سقف

63000 126000 882000 2646000 

اسکلت فلزی با سوله  2

های پیش ساخته با هر  

 نوع سقف

135000 270000 1890000 5670000 
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 پ:آشیانه ها و سايبانها: 

 

قیمت سال   انواع ساختمان  رديف

1385 

قیمت سال 

1390 

قیمت سال 

1397 

 1401قیمت سال 

با پايه های چوبی و   1

مصالح بنايی با هر نوع  

 سقف

48000 96000 672000 2016000 

با پايه های فلزی و بتون  2

 آرمه

72000 72000 504000 1512000 

 

 پ:آشیانه ها و سايبانها: 

 

قیمت سال   انواع ساختمان  رديف

1385 

قیمت سال 

1390 

قیمت سال 

1397 

 1401قیمت سال 

سنگ  با مصالح بنايی  1

،آجر،بلوک سیمانی با 

 هرنوع سقف

72000 144000 1008000 3024000 

اسکلت فلزی يا ستونهای   2

 بتون آرمه 

144000 288000 2016000 6048000 

گل خانه ها با هر نوع  3

 سقف و مصالح  

36000 72000 504000 1512000 
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 ث:تاسیسات: 

 

قیمت سال   انواع ساختمان  رديف 

1385 

قیمت سال 

1390 

قیمت سال 

1397 

 1401قیمت سال 

دستگاههای حرارت   1

 مرکزی/شوفاز يا سنترال 

90000 180000 1260000 3780000 

تهويه مطبوع )گرمايش و  2

 خنک کننده( 

30000 60000 420000 1260000 

3 

 

 1260000 420000 60000 30000 آسانسور

 ج:ساير:

 
 1401قیمت سال  1397قیمت سال  1390قیمت سال  1385قیمت سال   انواع ساختمان  رديف 

انواع مخازن اعم از زيرزمینی   1

 مترمکعب به باالتر  6،هوايی از 

156000 312000 2184000 6552000 

 1260000 420000 60000 30000 سکوها و بار اندازها هر متر مربع  2

ديوارکشی با هر نوع مصالح متر   3

 طول  

32000 64000 448000 1344000 

 

 پارکینگ :

 

  1401قیمت سال  انواع ساختمان  رديف

مترمربع فضای از بین رفته پارکینگ جهت واحد مسکونی طبق تبصره  25 1

 100ماده   5

500000000  

  1500000000 سايرمترمربع فضای از بین رفته پارکینگ جهت واحد تجاری و   25 2
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 ساختمانی  پروانه

 

 يک  و  صادر  شهرداری  طرف  از  مصوب  های  نقشه  به  منضم  فرم  به صورت  اداری  تشريفات  طی   از  پس  را  موجود  بنای  تغییر  يا  جديد  بنای  احداث  نحوه  که   حقوقی   مجوزی

 .نمايد اقدام بنا احداث به نسبت  آن براساس تا گیرد می  قرار مالک اختیار در مصوب و بانقشه های الزم همراه  آن از نسخه

 

 

 اضافه اشکوب:پروانه هايی که جهت اضافه بنا در طبقات عالوه بر پروانه ساخت صادر می گردد. 

 

ه سازه ساختمان با ارائه گزارش ناظر  ايرادی توسعه بنا:در صورتی که مالک قصد اصالح زيربنای پروانه اخذ شده را داشته باشد و در صورتی که اجرا نشده باشد و ب

 وارد نباشد.

 

 اصالح پروانه:زمانی که اشتباه در اطالعات ورودی پروانه صورت گیرد و ساخت وسازی صورت نگرفته باشد. 

 اصالح حدود اربعه:اصالح ابعاد زمین .

 

سازمان شهرداريها و دهیاريهای کشور می باشد که پس از اتمام مهلت    16/07/1398مورخ    37176تمديد پروانه:مدت اعتبار پروانه های ساختمانی برابر نامه شماره  

 پروانه ساخت صادر شده در دو مرحله از تاريخ پروانه ساخت صادر شده تمديد می گردد. 

 

 

 

 قطعه زمین   

 بدرای آن برابر با قوانین جاری بالمانع است.   بتدیزمینی است يک پارچه با مرز و محدوده مشخص که دارای سند ثبتی بوده و يا صدور سدند ث

 تعاريف انواع پروانه 
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 مساحت زمین  

 مساحت محاسبه شده با توجه به ابعاد درج شده در سند مالکیت و يا کل مسداحت زمدین منددرج در سند و به مترمربع می باشد. 

 افراز  

 بین شرکا به نسبت سهم آنان   عبارت است از جدا کردن سهم مشاع شريک يا شرکا  و يا تقسیم مال غیرمنقول مشاع

    ( عرصه)تفکیک زمین

تواند بده صدورت  عبارت است از تقسیم يک قطعه زمین با يک پالک ثبتی مشخص به دو يا چند قطعه کدوچکتر بده نحوی که هريک از قطعات کوچکتر از نظر ثبتی ب

 مجدزا دارای سدند شدود و مدورد تملک قرار گیرد.  
 

    (اعیان)تفکیک آپارتمان 
 

لک آپارتمانها و آئین  تفکیک ساختمانهايی که بصورت چند واحدی و يا آپارتمان احداث شده اند باتوجه بده گدواهی پايدان کار صادره از طرف شهرداری و قانون تم

 نامه آن تفکیک صورت می گیرد.   

 

 تجمیع  

ین به نحدوی کده امکدان تبدديل دو يدا چنددقطعه زمین مجاور يکديگر از نظر ثبتی به يک پالک وجود  در يک تعريف کلی عبارت است از عکس  عمل تفکیک زم

 داشته باشد.  

 

 

 تغییراساسی  

 هرگونه تغییر در وضع داخلی و يا خارجی بنا که منجر به تغییر طرح و يا تغییرعملکرد شود.  

 رات اساسدی نگدردد مانندد جابجدايی ديوارهدای غیربداربر  تغییدر پنجره ها  محوطه سازی.  تغییر غیراساسی هرگونه تغییرات ساختمان که شامل تغیید

 

 تجديد بنا

 را طی نمايد.  صدور پروانه و عوارض می باشد و بايستی کلیه مراحل و مقررات شهرسازی تعويض پوشش مترادف 

 توسعه بنا 

 در ساختمان باشد.  هرگونه تغییر در داخل يا خارج بنا که از لحاظ تامین ايمنی  ضروری نبوده  و صرفاً به منظور ايجداد فضدای جديد يا گسترش فضای موجود 
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 نمای ساختمان  

 بخشی از جدار خارجی ساختمان است که در معرض ديد قرار دارد. 

 

 تخلف ساختمانی

طباق بین ضوابط احداث بنا و مندرجات پروانه ساختمانی و نقشه های مصدوب تهیده شده در پروانه از يک طرف و عملیات ساختمانی اجرا  هر گونه مغايرت يا عدم ان  

 شده از طرف ديگر.   

 

 گواهی عدم خالف  

در مطابقدت بندا بدا ضدوابط و مقدررات مالک عمل و پروانه صادره از طرف شهرداری صادر می    (وضعیت بندا)تائیديه ای که در هر مرحله از ساختمان قبل از پايان کار  

 گردد.  
 

 

 گواهی پايان ساختمان  

با پروانده سداخت اتمام عملیات ساختمان در مطابقت بنا  مانی همدراه بدا نقشده هدای مصوب و يا ضوابط و مقررات مالک عمل  از طرف  تأيیديه ای است که پس از 

 شهرداری صادر و به مالک تحويل می شود.  

 

 

با پروانه به عهده کارشناس مذکور خواهد بود و در صورت اشتباه در محاس بات و تائیدات فنی مسئولیت هرگونه عدول از تعاريف فوق و ثبت درخواستهای نامرتبط 

 ناس بازديد مربوطه در مراجع قضايی و حقوقی جوابگو خواهد بود.کارش
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 شهر المرد   1401سال    شاخص محاسبه عوارض وبهاء خدمات

 
 

 1بلوک

 شماال:انتهای محدوده شهر

 

 جنوبا:کوهپايه 

 

 آنتنی چاه علی -شرقا:خیابان شهید بهمنی 

 

 غربا:انتهای محدوده شهر

 

 1منطقه 

 

 به ريال   قیمت  کاربری رديف 

 700000 تجاری  1

 350000 مسکونی  2

3 

 

 1000000 اداری  

 شاخص محاسبه عوارض و بهاء خدمات



- 52 - 

 

 

 

 

 2بلوک

 شماال: انتهای محدوده شهر

 

 جنوبا: کوهپايه 

 

 خیابان نهالستان -خیابان فرزانگان -رودخانه کهوردان-شرقا:خیابان افشار

 

 آنتنی چاه علی -غربا: خیابان شهید بهمنی 

 

 

 2منطقه 

 

 به ريال  قیمت  کاربری رديف 

 900000 تجاری  1

 500000 مسکونی  2

3 

 

 1200000 اداری  
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 3بلوک

 بلوار معلم شماال: 

 

 جنوبا: کوهپايه 

 

 رودخانه پدنو شرقا:

 

 بلوار شهید رجايی)دانشگاه آزاد(غربا: 

 

 

 3منطقه 

 

 به ريال  قیمت  کاربری رديف 

 950000 تجاری  1

 580000 مسکونی  2

3 

 

 1400000 اداری  
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 4منطقه 

 میدان دکتر حیاتی به سمت انتهای محدوده شهر-بلوار آزادگان غربی -خیابا توحید  شماال: 

 

 بلوار معلم جنوبا: 

 

 شرقا:رودخانه پدنو 

 

 بلوار اتحاد-بلوار جمهوری غربا: 

 

 

 به ريال   قیمت  کاربری رديف 

 1000000 تجاری  1

 630000 مسکونی  2

3 

 

 1400000 اداری  
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 5منطقه 

 شماال: انتهای محدوده شهر

 

 آزادگان غربی بلوار -توحید   نخیاباجنوبا: 

 

 بلوار دکتر حیاتی شرقا:

 

 سالن ورزشی کهوردان -خیابان افشارغربا: 

 

 به ريال   قیمت  کاربری رديف 

 700000 تجاری  1

 520000 مسکونی  2

3 

 

 1000000 اداری  
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 6منطقه 

 خیابان توحید شماال: 

 

 انتهای محدوده شهرجنوبا: 

 

 بلوار اتحاد-بلوار شهید رجايی -بلوار جمهوری  شرقا:

 

 خیابان نهالستان-خیابان فرزانگان -رودخانه فصلی کهوردانغربا: 

 

 به ريال   قیمت  کاربری رديف 

 700000 تجاری  1

 550000 مسکونی  2

3 

 

 1000000 اداری  
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 7بلوک

 شماال: انتهای محدوده شهر

 

 جنوبا: کوهپايه 

 

 رودخانه توکلی شرقا:

 

 غربا: رودخانه پدنو 

 

 

 7منطقه 

 

 به ريال  قیمت  کاربری رديف 

 950000 تجاری  1

 500000 مسکونی  2

3 

 

 1600000 اداری  
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 8بلوک

 شماال: انتهای محدوده شهر

 

 جنوبا: کوهپايه 

 

 شرقا:رودخانه فاريابو 

 

 غربا: رودخانه توکلی 

 

 

 8منطقه 

 

 ريال به  قیمت  کاربری رديف 

 900000 تجاری  1

 400000 مسکونی  2

3 

 

 1400000 اداری  
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 9بلوک

 شماال: انتهای محدوده شهر

 

 جنوبا: کوهپايه 

 

 شرقا: انتهای محدوده شهر

 

 غربا: رودخانه فاريابو 

 

 

 9منطقه 

 

 به ريال  قیمت  کاربری رديف 

 750000 تجاری  1

 350000 مسکونی  2

3 

 

 1000000 اداری  

 

 درصد قیمت بلوک مربوطه. 60تبصره:محالت خافی و ترپه ای و محمد کمالی و قطب الدين و قلعه اسد و گودبرکه 
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 بسمه تعالي 

 

 وزارت كشور 

 استانداري فارس 

 
 

 1401سال   عوارض تعرفه

 المرد  شهرداری 
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 فهرست عناوين

 عنوان  صفحه

مرتبط با عوارض يمستندات قانون ریوضع عوارض و سا  يمستندات قانون 3  

و اصطالحات  فیتعار 9  

بنا )احداث اعياني( از نوع مسكونيعوارض زیر -  1تعرفه شماره  19  

یمربع تجارمترعوارض زیربنا از نوع غير مسكوني )احداث بنا(  یك  -  2تعرفه شماره  20  

ی مصوب شهر یهایکاربر ریجهت سا يمسكون رياز نوع غ  ربنایعوارض ز -  3 شماره تعرفه 21  
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28 
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 ناشي از اجرای طرحهای عمراني و توسعه شهری  عوارض  – 12شماره  تعرفه 30
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 عوارض  با مرتبط قانونی مستندات سایر و عوارض وضع قانونی مستندات

 1346مصوب  ها شهرداری و معامالتی مالی ی نامه آیین

 به که درآمدهایي سایر و خدمات بهای و عوارض انواع ی کليه آن در که بود خواهد ای تعرفه دارای شهرداری هر  -30ماده  

 جدیدی خدمات بهای یا تعرفه عنوان هر درج شود، مي تحصيل یا وصول آن به وابسته و تابعه مؤسسات و شهرداری ی وسيله

 .شود مي منعكس مذکور ی تعرفه  در گيرد  مي صورت ها آن  نرخ ميزان و نوع در که  تغييری هر یا گردد مي تصویب و وضع که

 تشخيص   ینرمأمو  هبعهد  دیمو  بدهي  تشخيصو    تعيينو    مدهادرا  ارضعو  تعرفه  با  ردمو  هر  یا  دیمو  هر  ضعو  تطبيق  ـ  31ماده  

  مكلفند   رمذکو  ینرمأمو  ستا  هشدداده    نهااب  تشخيص  رختياا  بستهو وا  تابعه  یها  نمازسا  یا  داریشهر  فطراز    که  ستا  کساني  یا

  تتنبيهاو    سيدگير  داریشهراداری    هگادر داد  نهاآ  بوضع  تخلف  رتصودر    برند  ربكا  دخو  یها  تشخيصرا در  ینظر  بي  قتد  لکما

 .   شد هداخو اردهگذ اجر ا بموقعو   ذ تخاا نهاآ رهبادر رمقر

 لعمليراستو د  مطابق  را  دخو  تمطالبا  تا  دشو  ميداده    زهجاا رکشو  کل  یها  داریشهر  به  ـ( 27/11/1380)اصالحی  32 ماده

  به   لموکو  بمفاصاحسا  ورصد  لهرحا. در  نماید   اقساط  سدر   مي  هطمربو   شهر  سالميا  رایشو  تصویب  به  دارشهر  دپيشنها  به  که

 . دهدبواخو دیمو بدهي کليه یهدتا

 رسيده است  به پيوست مي باشد.  المردشورای اسالمي شهر که به تصویب  ضمنا دستورالعمل این ماده*

 1334شهرداریها مصوب  قانون 

عمومي  پيشنهاد برقراری یا الغاء عوارض شهر و همچنين تغيير نوع و ميزان عوارض با در نظر گرفتن سياست    –   26بند    55ماده  

 . دولت از سوی وزارت کشور اعالم مي شود

شهرداری با تصویب شورای اسالمي شهر آیين نامه اجرایي وصول عوارض شهرداری و    –(  1345/ 27/11)اصالحی   74ماده  

 ماید. و امثال آن را تدوین و تنظيم مي نسهم خدمات  

 رسيده است  به پيوست مي باشد.  المردسالمي شهر شورای اایين نامه اجرایي این  ماده که به تصویب  الزم به ذکر است*

و بهاء خدمات ارائه شده توسط   عوارض  مورد  در  شهرداری  و  مؤدی  بين  اختالف  گونه  هر  رفع  -( 10/2/93)اصالحی 77ماده 

 شود مي ارجاع  شهر انجمن و دادگستری و کشور وزارت نمایندگان از مرکب کميسيوني بهشهرداری و سازمانهای وابسته به آن 

 االجرا،  الزم  اسناد  مقررات  طبق  شود  تشخيص  کميسيون  این  تصميم  طبق  که  هائي  بدهي.  است  قطعي  مزبور  کميسيون  تصميم  و

 وصول  و  اجرائيه  صدور  به  مزبور  کميسيون  تصميم  طبق  بر  است  مكلف  ثبت  اجرای  باشد  مي  وصول  قابل  ثبت  اداره  وسيله  به

 دادگستری  نمایندگي   به  را  نفر  یك  شهرستان  دادگستری  رئيس  نباشد  قضائي   سازمان  که  نقاطي  در  نماید  مبادرت  شهرداری  طلب

 .      آمد خواهد عمل به شهرستان شورای طرف  از انجمن نماینده انتخاب شهر انجمن غياب  در و نماید  مي تعيين

 : بنمایند را یرز تمااقدا شهر حریم ردمودر  مكلفند یهادارشهر - 99  دهما

 .شهر احتمالي توسعه به توجه با شهرسازی جامع نقشه تهيه و  حریم حدود تعيين ـ  1بند  

                           نساختماو   غبا د اـیجا -   کشي  نخيابا -  ضيارا تفكيكو  یبند  قطعه  قبيلاز   ني اعمر ت مااقدا  کليه  ایبر تيرامقر تهيه -2بند  

 به   توجه  با  شهر  حریم  به  صمخصو  وميـعم  تـشابهد  ظـحف  هـب  طوـمرب  راترـمق  هـتهي  ينـ همچنو    خانهرکاو    هگارکا  دیجاا  -

 .شهر نياعمر نقشه

و    گهيآ  معمو  عطالا  ایبر  رشوـکوزارت    دـ تایيو    هرـش  نـنجم ا  تصویباز    پس  رمذکو  راتمقرو    زیشهرسا  جامع  نقشهو    حریم

 . شد هداخو شتهاگذ اجرا موقع به
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 با اصالحات  1347/9/7مصوب  - قانون نوسازی و عمران شهری 

کشور اجرای مقررات این  و در سایر شهرها از تاریخي که وزارت 1348در شهر تهران از اول فروردین ماه  ـ  3تبصره   ـ  2ماده  

 .شودو ساختمانهای شهری ملغي مي کند عوارض سطح شهر و سایر عوارض دریافتي از اراضيماده را اعالم مي

گردد  یك از شهرها ملغي مي  هر  ی این قانون درهایي که در اجرا در مورد عوارض سطح شهر و اراضي و ساختمان   ـ  3ماده  

ماده   طبق  عوارض  اصل  در  اختالف  بروز  درصورت  و  است  بخشودگي  و  توافق  غيرقابل  شهرداری  مطالبات  قانون   77بقایای 

 . ها عمل خواهد شدشهرداری 

 22/6/1366شهری تاریخ تصویب   مینز ن قانو

و   مسكنوزارت    هعهد  به  اتمواز    بایر  تميزو    یردا  مينز  عنو  تعيينو    متناسب  تتأسيساو    ءحياو ا  انعمر  تشخيص  - 12ماده  

 .   باشد مي  صالحه ه گادر داد اضعترا قابل  تشخيص ینا ستا زیشهرسا

داد،    هداخو  زمال  حكم و    دهکر  سيدگير  سيدادر  یينآ  تتشریفا  عایتر  ونبدو    نوبتاز    رجخا  اضعترا  به  نسبت  ه گاداد   -1تبصره  

 .   ددگر  نمي نقانو ینا ادمو ایجراز ا مانع هگا در داد زیشهرساو  مسكن وزارت  تشخيص به اضعترا

 22/11/1357  یخرتااز    که  مينهایيز  عنو  ردمو در    محل  معاینه  موقعدر    12  دهمادر    رمقر  مرجع  تشخيص  كمال  -   2تبصره  

  رمذکو  یعيانيهاا  گرفتن  نظردر    ونبد  هشد  ارگذوا  یا  عيانيا  اث حدا  زیسا  خانه  فاترد  و  ها  کميتهو    هاد نهاو    گانهاار  یا  لتدو  سيلهو

 .دبو هداخو

 29/08/1367ها مصوب  شهرداری  و دولتی  هایطرح  در  واقع  امالک تعیین وضعیت  قانون 

تفكيك  بندیقطعه  برای  مجاز  هایمحدوده  داخل  در  عوض  زمين  تهيه  که  مواردی  در   -  4  تبصره  -   واحده  ماده   و   و 

  قانوني   مراجع  تأیيد   مورد  شهری   مصوب توسعه  هایطرح  طبق  مزبور  محدوده توسعه  به  احتياج  و  نباشد   ميسر  سازیساختمان 

و    توسعه  محدوده  به  ورود  مزایای  از  استفاده  برای  اراضيصاحبان  تقاضای  با  مقابل موافقت  در  توانند مي  مزبور  مراجع،  بگيرد  قرار

و   تجهيزات  و  تأسيسات  برای  الزمواگذاری سطوح   و  زمين  سازیآماده  و  عمران  به  مربوط  اتتعهد  انجام  بر  عالوه،  شهر  عمران

  اراضي  همچنينقانون و این موضوع طرحهای در واقع اراضي عوض تأمين را برای آنها اراضي از %20 تا حداکثر، عمومي  خدمات

 . نمایند دریافت رایگان طور به، شهری بهسازی و  های  نوسازیطرح عوض

  بعدی های اصالحیه با  1375 مصوب شهرداران  انتخاب و کشور اسالمی شوراهای انتخابات و وظایف تشکیالت، قانون 

 :شهر اسالمي شورای وظایف در (1396)اصالحيه مرداد -80 ماده

 که دولت عمومي سياست گرفتن درنظر با آن ميزان و نوع تغيير همچنين و شهر عوارض لغو یا برقراری لوایح تصویب  -16  بند

 .شود مي اعالم کشور وزارت سوی از

و معامالت    - 26بند مالي  نامه  آیين  رعایت  با  آن  به  وابسته  و سازمان های  توسط شهرداری  ارائه شده  نرخ خدمات  تصویب 

 شهرداری ها با رعایت مقررات مربوطه. 

 درآمدهای و توليدات با متناسب عوارض وضع به نسبت تواند مي شهر اسالمي ( شورای1396)اصالحيه مرداد    –  85  ماده

 اقدام وزیران  هيأت مصوب ی نامه آیين  طبق  شهر  نياز مورد عمراني و خدماتي های هزینه از بخشي تأمين منظور به اهالي

 .نماید

 وصول که مقطعي  هر در تواند  مي کشور وزیر   .است وصول قابل کشور وزارت مصوبه هر ارسال از پس  ماه یك عوارض، :  تبصره

 .نماید اقدام آن لغو یا اصالح به نداند، نسبت مصوب ی نامه آیين بر منطبق را عوارض ی تعرفه عنوان هر
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 7/7/1378آيین نامه اجرايی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسالمی مصوب 

 

 14/10/1384 بصومآنها  ن یی شهر، روستا و شهرک و نحوه تع ميمحدوده و حر فيتعار قانون 

 

 طرح در مذکور طرح  تهيه تا و جامع طرح  دوره در آتي توسعه و شهر موجود کالبدی حد از است عبارت شهر محدوده - 1ماده  

 جمله از عمراني طرحهای اجرای بر عالوه شهرداریها. باشد مي االجرا الزم  آن در شهرسازی مقررات و ضوابط که شهر هادی

 هر احداث  بر نظارت و خودکنترل قانوني وظایف چارچوب  در زیربنایي وتأسيسات شهری خدمات تأمين و معابر وتوسعه احداث

 . دارند عهده به نيز را شهر محدوده داخل در وعمران توسعه به مربوط اقدامات سایر و وتأسيسات ساختمان گونه

  ضرورت   آن  در  شهرداری  کنترل  و  نظارت  که  شهر  محدوده  پيرامون  بالفصل  اراضي  از  قسمتي  از  است  عبارت  شهر  حریم  -   2  ماده

 موزون  توسعه  برای  مناسب  و   الزم   اراضي  حفظ  منظور  به  .ننماید  تجاوز  مربوط  بخش   و  شهرستان  کشوری  تقسيمات  مرز  از  و   دارد

 داخل  در  تأسيسات  و  ساختمان  احداث  برای  استفاده  هرگونه  جنگلها،  و   باغات  کشاورزی،  اراضي  حفظ  اولویت  رعایت  با  شهرها

  هرگونه   احداث  بر  نظارت.  بود  خواهد  پذیر  امكان  هادی  و  جامع  طرحهای  مصوب  مقررات  و  ضوابط  چارچوب  در  تنها  شهر  حریم

 به   حریم  از  حفاظت  و  شده  شناخته   مجاز  شهر  حریم  داخل  در  مصوب  ضوابط  و  طرحها  موجب  به  که  تأسيسات  و  ساختمان

  عهده   به(  ميباشند  مستثني  شهرداریها  قانون  و   شهرها   حریم  و   قانوني   محدوده   از  حال   هر  در  که )  صنعتي  شهرکهای  استثنای

 خواهد رفتار مقررات طبق متخلفين با  و محسوب تخلف حریم این در  مجاز غير ساز و ساخت هرگونه  ميباشد، مربوط شهرداری

 .شد

 01/08/1385 تاريخ تا اصالحات آخرين با 31/03/1334مصوب باغها و زراعی اراضی کاربری حفظ قانون 

 اراضي   کاربری  تغيير  قانون  این  تصویب  تاریخ  از  آنها  وریبهره  و   تداوم  و  باغها   و  زراعي  اراضي  کاربری  حفظ  بمنظور  –  1  ماده 

 . باشدمي ممنوع ضروری موارد در جز شهرکها و  شهرها قانوني   محدوده از خارجدر باغها  و زراعي

  سازمان   رئيس   از  مرکب  کميسيوني  عهده   به  استان  هر  در  باغها   و   زراعي   اراضي  کاربری  تغيير  ضروری  موارد  تشخيص  –   1  تبصره

  نماینده  نفر  یك  و  استان  آن   زیست  محيط  حفاظت  مدیرکل،  شهرسازی  و  مسكن  سازمان  رئيس،  اراضي  امور  مدیر،  کشاورزی  جهاد

 رأی  حق  بدون  تواندمي  ربطذی  اجرایي  دستگاه  نماینده  .گرددمي  تشكيل  کشاورزی  جهاد  سازمان  ریاست  به  که  باشدمي  استاندار

 . نماید شرکت کميسيون جلسات در

  نسبت   کميسيون  نظر  مطابق  استعالم  یا  تقاضا  دریافت  تاریخ  از  ماه  دو  مدت  ظرف  حداکثر  است  موظف  کشاورزی  جهاد  سازمان

 . نماید   اقدام پاسخ صدور به

 وظيفه  دارعهده  و   گردد مي تشكيل  مذکور  سازمان   رئيس  نظر  زیر  استانها   کشاورزی  جهاد   سازمانهای  در  فوق   کميسيون  دبيرخانه

 نگهداری  و  کميسيون  در  نوبت  به  درخواستها  نمودن  مطرح،  اوليه  کارشناسي  بررسي،پرونده  تكميل  و   تشكيل،  تقاضا  دریافت

 . باشدمي مصوبات و سوابق

  جهاد   سازمان  نظر،  اداری  و  قضایي  مراجع  و  است  کشاورزی  جهاد  وزارت،  باغها  و  زراعي  اراضي  تشخيص  مرجع  –  2  تبصره 

 . خواهندبود اشاره مورد  سازمان نظر  رعایت به موظف اداری  مراجع و  نمایندمي استعالم زمينه  این در را ربطذی کشاورزی

 . شودمي تلقي دادگستری رسمي کارشناس نظر منزله به قضایي مراجع برای استان کشاورزی  جهاد سازمان نظر

 و   افراز،  تفكيك  موارد  در  مكلفند  مربوط  مراجع  و   هيأتها  سایر  و  رسمي  اسناد  دفاتر  و  امالك  اسنادو  ثبت  ادارات  –  3  تبصره

  وزارت   کشاورزی  جهاد  سازمانهای  از  شهرکها  و  شهرها  قانوني  محدوده  از  خارج  در  آنها  کاربری  تغيير  و  باغها  و  زراعي  اراضي  تقسيم

 . نمایند اعمال را مذکور وزارت نظر  و نموده استعالم کشاورزی جهاد

 1387مصوب  افزوده ارزش  بر مالیات قانون 

قانون،    ین ارائه خدمات که در ا  ينو همچن يدیو تول  يواردات  ی انواع کاالها  یوجوه برا  یرهرگونه عوارض و سا  یبرقرار ـ  50ماده

سود سهام شرکتها،    يات،مأخذ محاسبه مال  یعوارض به درآمدها  یبرقرار  ينشده است، همچن  ينو عوارض آنها مع  ياتمال  يفتكل
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اوراق مشارکت، سود   اعتبار  يمال  ياتعمل  یرو سا  گذاریسپردهسود  بانكها و مؤسسات  نزد  مجاز، توسط    يربانكيغ   یاشخاص 

 . باشديمراجع ممنوع م یرو سا  يسالما یشوراها

قانون مشخص نشده    ینآنها در ا  يفکه تكل  ید،جد  ياز عوارض محل  یكشهر و بخش جهت وضع هر    ياسالم  یشوراهاـ  1تبصره

 . یندنما يو اعالم عموم یباجراء در سال بعد، تصو یباشد، موظفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برا

درصد    یك به عبارت »  7/9/1347مصوب    یو عمران شهر  ی( قانون نوساز2عبارت »پنج در هزار« مندرج در ماده )  ـ2تبصره

 .شودي(« اصالح م1%)

تخف  ينقوان  ـ3تبصره اعطاء  به  مربوط  مقررات  عوارض    يتمعاف  یا  يفو  پرداخت  به شهردار  یااز  ده  یهاوجوه    ي ملغ  ياریها و 

 . گردديم

 . یدماده در سراسر کشور نظارت نما ینوزارت کشور موظف است بر حُسن اجراء ا ـ4تبصره

 1387مصوب  و عرضه مسکن دیاز تول  ت یو حما ی سامانده قانون 

فرسوده شهرها مشمول    یبافتها  مسكن در  ديتول  یدرآمد و طرحهاکم  یگروهها  ژهیمسكن و  ديتول  یطرحها  هيکل  - 16ماده  

موظف    دولت  .باشديم   ماندهيبدون کارمزد باق  طيساخت وتقس  وتراکمساخت  عوارض  یهانهیهز(  %50درصد)حداقل پنجاه  فيخفت

بودجه    حیرا در لوا  نيقوان  ریقانون و سا   نیا  اجراء  از  ي ناش  هایشهردار  یاعمال شده از سو  فيتخف(%100است معادل صددرصد)

 . دیمنظور و پرداخت نما يسنوات

 :کشور توسعه پنجم پنجساله برنامه قانون 

  ی نظام درآمدها  نیتدو   قیسال اول برنامه از طر  انی موظفند تا پا  ربطیمراجع ذ  ر یو سا  هایو شهردار  ي اسالم   یشوراها ـ 174ماده

 : دی اقدام نما لیذ یاستهايبا اعمال س هایشهردار داری پا

همان    يمسكون  یهایمتناسب با کاربر  يصنعت  ،یادار  ،یتجار  یهایدر کاربر  يکاهش نرخ عوارض صدور پروانه ساختمان  الف ـ

  ی از واحدها  یبردارخدمات بهره  یعوارض به عوارض و بها  نیا  لیتبد  زيو ن  ي محل  تيو موقع  يمياقل  طیمنطقه باتوجه به شرا

 ی توسعة شهر یطرحها یاز اجرا يو امالك، ناش يبر ارزش افزوده اراض رضعوا نيو همچن ها یکاربر نیا ياحداث

 ن ييتع  نيو همچن  یو عمران شهر  ینوساز  ،ینگهدار  ،یو شهر  ي خدمات عموم  یهانهیهز  نيسهم شهروندان در تأم   نييتع  ب ـ

 و حمل و نقل یتوسعه، عمران شهر  یرساختهایز جاد یسهم دولت در ا

 از مصرف و خدمات ياز عوارض بر امالك به عوارض ناش هایعوارض موضوع درآمد شهردار ل یتبد ج ـ

 هایشهردار يقانون   یدرآمدها ری خدمات و سا یوصول عوارض، بها یبرا يضمانت اجرائ نييتع د ـ

 شتر يبا سطح اشغال ب  رمشجريغ  ینهايمشجر با سطح اشغال کمتر نسبت به زم ینهايتراکم زم شیافزا هـ ـ

 ی شهردار کردنهیو نظارت بر هز ت یریمد یساز و کارها تیتقو و ـ

قانون   ياصل  فیدر حوزه وظا  کردنه یبه سمت هز  هایبودجه شهردار  تیو هدا  یقابل واگذار  فیوظا  یسپاربرون  ز ـ آنها و    يو 

 ي اجرائ یبه دستگاهها  یاز اعتبارات شهردار نهیپرداخت هرگونه هز تيممنوع 

 ی کليه در محيطي پایداری و سرزمين  آمایش اصل دو نمودن لحاظ با کشور ریزی برنامه نظام ارتقای منظور به - 181 ماده

 رعایت و ای  منطقه   بخشي و  ای منطقه-بخشي  ایجاد هماهنگي استاني، و ملي های گذاری سرمایه و  ای توسعه های فعاليت

 اجرایي اختيارات انتقال و  استان مدیریتي های توانمندی ارتقای  مناطق، متوازن  ی  توسعه ها، فرصت و منابع توزیع  در عدالت

 .رسد مي وزیران  هيأت تصویب به الزم های وشاخص کارها و ساز مرکز، در حاکميتي امور تمرکز هاو استان به

 بودجه از آن تأمين به منوط مصوب  قوانين و  دولت توسط ها شهرداری  عوارض و حقوق  بخشودگي تخفيف، هرگونه -  تبصره

 .است ممنوع شهرداری عوارض و حقوق  تخفيف و بخشودگي صورت این غير در .است کشور ی ساالنه عمومي ی

 1391مصوب  ایثارگران رسانی به قانون جامع خدمات 

 :از عبارتند مسكن خدمات دریافت مشموالن ـ1ـ تبصره  ـ بند ز3ماده  
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  مسكن   فاقد  که  آزادگاني  و   باالتر  و%(  25)  درصد  پنج  و  بيست  جانبازان  مفقوداالثرها،   و  اسرا  شهدا،  والدین  و  فرزندان  همسران،  ـ1

 . باشندمي نامناسب  مسكن دارای یا  بوده

  تجاری   مترمربع  بيست  و  مترمربع  بيست  و  یكصد  تا  مفيد  زیربنای  با  مسكوني  واحد  یك  احداث  برای   قانون  این  مشموالن  ـ  6ماده

  بار  یك برای نوسازی و شهرداری عوارض ساختماني،  هایپروانه صدور عوارض  هایهزینه  پرداخت از خود سكونت محل شهر در

در صورتي که در       تراکم  بر  مازاد  و   اعمال  نيز  مسكوني  هایمجتمع  احداث  در   ماده  این  مفاد.  باشندمي  معاف   بنياد   معرفي   با

 .بود نخواهد ایثارگران شاملمترمربع مفيد واقع شده باشد  120زیربنای 

  خدمات   هزینه%(  50)  درصد  پنجاه   و  گاز  و   برق   فاضالب،  و  آب   انشعاب  هزینه  هرگونه  پرداخت  از  قانون  این  مشموالن  ـ تبصره

 . باشندمي  معاف بار یك برای آنها انشعاب

 شرایط زیر را دارا باشند: کليه مي بایست  معافيت موضوع این قانون متقاضي استفاده از * افراد

 سند مالكيت ملك مورد نظر الزاماً بنام شخص مشمول ارائه  -1

 ارائه معرفي نامه از بنياد شهيد و امور ایثارگران استان فارس -2

 ه محضری مبني بر عدم استفاده از معافيت موضوع این قانونارائه تعهد نام -3

 مي باشد.  نفر  50به تعداد  1401انون در سال ضوع این قمو مشموالنشهرداری جهت اعطای معافيت به ظرفيت * 

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

 .ها توسط دولت ممنوع استهرگونه تخفيف و بخشودگي عوارض شهرداری   - تبند    -23ماده  

منظور و به ي نظام اسالم يفيتكل فیوظا یدر اجرا هيعلم یها حوزه ي عالی شورا قیدولت مكلف است از طر - تبند    -37ماده  

عمل  را به  ریز  یهاتیو حما  ي بانيپشت  ي ردولتيغ   يدر حكم نهاد عموم  هيعلم  ی هااز حوزه  ت،يحضور مؤثر و هدفمند حوزه و روحان

 آورد:

 از پرداخت عوارض ساخت و ساز هيعلم یهاحوزه یو ادار يپژوهش  ،يآموزش یفضاها تيمعاف  - 1

معاف   ي اصل یفضاها یعوارض ساخت و ساز صرفاً برا یهانهیمساجد از پرداخت هز  -  1جزء  تبصره ذیل   - ثبند   - 37ماده  

 . باشند يم

 .شودو اصالحات بعدی آن دائمي مي 2/10/1391رساني به ایثارگران مصوب قانون جامع خدمات -47ماده 

مصوب  عالي شهرسازی و معماری ایران  ( قانون تأسيس شورای 5مجموع تغييرات طرحهای تفصيلي برای موضوع ماده)  ـ70ماده

پنج  22/ 1351/12 از موارد حداکثر تا  ( مجاز است.  %5درصد)و اصالحات بعدی آن توسط کميسيون ماده مذکور در هر یك 

 .عالي شهرسازی و معماری ایران برسدتغييرات فراتر از این ميزان باید به تصویب شورای 

 

محترم کشور و آراء ديوان عدالت اداری  وزير    11/10/1396مورخ    166472دستورالعمل وضع عوارض مطابق نامه شماره

 کشور 

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

( قانون برنامه ششم توسعه، افراد تحت پوشش کميته امداد امام  80( بند )چ( ماده)2در راستای اجرای جزء)  -عبند    - 6تبصره  

های حمایتي از پرداخت ز افراد تحت پوشش نهادها و سازمانساز برای هرکدام اخميني)ره( و سازمان بهزیستي و خيرین مسكن 

های انشعاب آب، فاضالب، برق و گاز برای واحدهای های صدور پروانه ساختماني، عوارض شهرداری و دهياری و هزینه هزینه

 .بار معافندمسكوني اختصاص یافته به آنان بر اساس الگوی مصرف فقط برای یك

سازی کاربری بخشي از امالك و  منظور ساماندهي و بهينه شود بهبه وزارت آموزش و پرورش اجازه داده مي  - هبند    -9تبصره  

برداری از آنها فضاهای آموزشي، ورزشي و تربيتي خود و با رعایت مالحظات آموزشي و تربيتي، نسبت به احداث، بازسازی و بهره

( قانون تأسيس  5)  هاد شورای آموزش و پرورش استان و تصویب کميسيون مادهاقدام کند. تغيير کاربری موضوع این بند به پيشن

گيرد و از پرداخت کليه عوارض شامل تغيير کاربری،  صورت مي  1351/ 22/12شورای عالي شهرسازی و معماری ایران مصوب  

 .باشدری معاف ميبرداری، احداث، تخریب و بازسازی و سایر عوارض شهردانقل و انتقال امالك، أخذ گواهي بهره

 (تذکر: رعایت آیين نامه اجرایي این بند الزامي است.) *
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االجراء و اصالحات بعدی آن تا زمان الزم17/2/1387مدت اجرای آزمایشي قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب    -21تبصره  

  .شودتمدید مي  1397شدن قانون جدید در سال 

 1401مي باشد که در قانون بودجه سال    1401سال    و بهاء خدمات  اجرا درتعرفه عوارضموارد قانوني فوق در صورتي قابل  *

 کل کشور تكرار گردد.

 

 

 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه کشور: 

 ی توسعه گردشگر  تيکه ظرف  ي در محدوده شهرستانهائ  يو درمان  ي آب معدن  یهاعوارض حاصل از چشمه   ب ـبند    –  36ماده  

  افت ی. منابع حاصله متناسب با دررديگيهمان منطقه قرار م  یهایاريده  ای  ها ی شهردار   اريدر اخت  ي مراحل قانون  يدارند، با ط

 تهيکم  بیبا تصو  رسد،يو توسعه استان م  یزیربرنامه   یشورا  بیوروستا به تص  ای شهر    ياسالم  یشورا  شنهاديعوارض که به پ 

 . شوديهمان منطقه م یگردشگر ی هات رساخیشهرستان صرف ز یزیربرنامه

در بخش ساختمان و مسكن اقدامات    یمصرف انرژ  ژهیمصرف به و  یها و اصالح الگوساختمان  یسازمنظور مقاومبه  ـ   60ماده

 :انجام گردد ریز

  کار انی. صدور پا ندیاقدام نما  ي ساختمان  ی هاساختمان در پروانه  ي مقررات مل  ت یمكلفند نسبت به درج الزام رعا  ها ی شهردار  ـ  الف

 مقررات است.  نیکامل ا  تیها، منوط به رعاپروانه نیا یاحداث شده بر مبنا یواحدها یبرا

و در چهارچوب    يقیتشو  ی هااستيموظفند با اعمال س  هایو کشور و شهردار   یراه و شهرساز  یهاوزارتخانه  پ ـبند  ـ    61ماده

فرسوده در قالب بودجه مصوب   یبافتها  یو بازساز  اءياح   یبرا  ي ردولتيفرسوده از اقدامات بخش غ   یبافتها  یاياز اح  تیقانون حما

 . ندینما تیحما

ساز برای افراد تحت پوشش کميته امداد امام خميني )ره( و سازمان بهزیستي و خيرین مسكن    ـ2  جزء  چ ـ    بند  ـ  80ماده

های صدور پروانه ساختماني، عوارض شهرداری و  های حمایتي از پرداخت هزینهپوشش نهادها و سازمانم از افراد تحتهرکدا

های انشعاب آب، فاضالب، برق و گاز برای واحدهای مسكوني اختصاص یافته به آنان براساس الگوی مصرف،  دهياری و هزینه

 فقط برای یك بار معافند.  

 باشد.  يم وستياست  به پ  دهيرسالمرد شهر  ياسالم ی شورا بیماده که به تصو   نیا یينامه اجرا نیيآ*الزم به ذکر است 

  ن، یمنظور ارج نهادن به والد  مكلفند به  هیريو سازمان اوقاف و امور خ  هایاريو ده  های شهردار  ـ4  جزء ث ـ    بند ـ    88ماده

%(  25درصد )پنج  وستيهمسران و فرزندان شهدا و آزادگان و همسران و فرزندان آنان، جانبازان و همسران و فرزندان جانبازان ب

که دفن اموات در آنها   يمفاد وقفنامه در امامزادگان   تیماه و باالتر در جبهه را با رعاو باالتر و رزمندگان با سابقه حضور شش 

 . ندیاقدام نما نهیها بدون اخذ هزتانو آرامس  باشديمجاز م

ها و سازمان آب و فاضالب مكلفند با ارائه تعرفه فرهنگي و یا پروانه ساختمان در زمينه دولت و شهرداری   ج ـبند    ـ92ماده

ات که  آب و برق و گاز، حمل و نقل و پست، با استفاده از کاربری فرهنگي در فضاهای مسكوني از کتابفروشان، ناشران و مطبوع 

 دارای مجوزهای قانوني الزم هستند حمایت کنند.  

قوان  یگردشگر  ساتيتأس  ـ2  جزء الف ـ    بندـ  98ماده تابع  نظر  هر  گردشگر  نياز  بخش صنعت  مقررات  استثنا  یو   یبه 

 باشد.  يم  يمستثن ي است و از شمول قانون نظام صنف ي اتيمال یهاتيمعاف

   1/2/1394پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب قانون رفع موانع تولید رقابت 

صورت نسيه ها مكلفند حداکثر تا یك هفته پس از پرداخت نقدی یا تعيين تكليف نحوه پرداخت عوارض به شهرداری  - 59ماده  

 نسبت به صدور و تحویل پروانه ساختمان متقاضي اقدام نمایند. 

 ها ممنوع است.وجه مازاد بر عوارض قانوني هنگام صدور پروانه یا بعد از صدور پروانه توسط شهرداری درخواست یا دریافت 

رسد.  صورت نقد شامل درصد تخفيفي خواهد بود که به تصویب شورای اسالمي شهر مي  ( عوارض به%100پرداخت صددرصد )

رسد حداکثر تا نرخ ي که به تصویب شورای اسالمي شهر ميصورت نسيه )قسطي و یا یكجا( نيز به ميزان در پرداخت عوارض به

 شود. مصوب شورای پول و اعتبار به مبلغ عوارض اضافه مي
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 تعاريف و اصطالحات

 
 .طبقه هر در ساختمان شده ساخته سطح از  است عبارت زیربنا:  - 1

 بالكن،  طبقه، نيم طبقات، همكف، زیرزمين، از اعم  ساختمان طبقات  کل  مساحت مجموع  زیربنا: ناخالص سطح- 2

 ور و در مجموع کليه سطوح مسقف و نورگيرهای کوچكتر از حداقل های مجازو پارکينگهای روباز  آسانس اتاق  و سرپله

 15 از تر بيش خلوت حياط  مترمربع و 24 از تر بيش نورگير ستون، پشت خالي فضای وید،  خارجي، رامپتبصره:  

 .گردد نمي محاسبه ناخالص  زیربنای  جزء مترمربع

 تجاری، انباری  دفترکار، اداری،  تجاری، مسكوني،  کاربری هر اختيار در  سطوح کليه  مجموعزیربنا:   خالص سطح  -  3

 .ساختمان مشاعات سایر و حریم و راهرو ، بدون سقف پارکينگ  استثنای به ...و تجاری  بالكن

 مجموعه  مالكان  عموم به  آن مالكيت ها آپارتمان  تملك قاانون با  انطباق در که ملك از هایي بخشمشاعی:   فضاي - 4

 .دارد تعلق

 اطالعات، مدیریت، حياط، در سرویس بهداشتي  سرایداری، البي،  شامل  مسكوني های ساختمان  در  مشاعات    :تبصره

بچه  فضای  اجتماعاات، سالن  کامپيوتر، سایت  ورزشي، فضای  آسانسور، و  پله راه زباله، شوت  تأسيسات،  ها،  بازی 

 .باشد مي  ونمازخانه نورگير هواکش،

 .باشد مي مشاعات و آسانسور و  پله دستگاه  جز به ساختمان کل  سطح مفید:  زیربناي - 5

 .مفيد فضاهای از  غير به زیربنا کل  سطح مفید: غیر فضاي - 6

 آب  حوض، استخر، سبز، فضای  از  استفاده برای فقط و نگردیده احداث  بنایي  هيچ آن روی که  سطحيباز:   فضاي - 7

 .قرارگيرد استفاده مورد سازی محوطه استفاده سایر و نما
  .همكف طبقه در  ساختمان  توسط  شده اشغال زمين سطحاشغال:   سطح - 8

 .)درصد  به( زمين کل مساحت به شده ساخته سطح نسبت ساختمانی:   تراكم- 9

 و مجوزها در  مندرج  مفاد به نسبت ساختمان زمين واز استفاده نوع در  تغيير جهت اقدام گونه هر تغییركاربري: - 10

 .کار پایان 

 غير های  سكونتگاه  همچنين والمرد  شهر هکتاري 60 طرح محدوده  در  واقع  واحدهای کليه   فرسوده: بافت - 11

 .رسد مي قانوني مراجع تأیيد به آن پهنه  که  رسمي 

 و  بوده مستقل  ورودی دارای  و  شده  نظرگرفته  در  خانوار یك سكونت برای  که  فضاهایي  مجموعه  مسکونی: واحد  - 12

 بين  ما في مشاعي فضاهای .باشد برخوردار آشپزخانه حمام،  سرویس بهداشتي،  اقامت، فضای  شامل  امكانات حداقل از

 .گردد نمي  محاسبه  گروهي پارکينگ  کسری و پارکينگ تأمين  محاسبه زمان  مسكوني در  های واحد

 منظور  به  ها  شهرداری  قانون ماده  55ماده 24بند ذیل  تبصره برابر که  هایي  ساختمان  کليه از  است  عبارت تجاري:- 13

 و صنفي  نظام قانون پوشش تحت  صنفي واحدهای  ها یا در آن و  گردند مي یا گردیده احداث  تجارت و پيشه و  کسب

 مالي واعتباری  مؤسسات و ها بانك  ساختمان. باشند داشته  فعاليت خاص قوانين و یا   قانون تجارت تابع واحدهای یا

 .باشد مي تجاری صورت به بليط فروش دفاتر و هواپيمایي های آژانس و

 معبر مجاورت در  واقع حرائم معبریا  مجاورت  در نحو هر به که  تجاری واحدهای  تمامي یا واحد خطی: تجاري - 14

 .باشند حریم تجاری  فاقد  یا حریم دارای اینكه از اعم باشند داشته قرار

 .شود مي گفته نباشند،مجتمع خطي که باب یك  از بيش های  تجاری از  ای مجموعه به تجاري: مجتمع  - 15 
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 واقع  مترمربع، 30 حداکثر دارای مساحت  و  ثبتي پالك یك در  تجاری  واحد  یك  از  است عبارت  اي: محله تجاري- 16

  .مسكوني ارتفاع واحد حد در  ارتفاع دارای  و  متر 16 تا  برگذر  در

 *) تذکر: این تعریف مي بایست مطابق تعاریف و ضوابط طرح مصوب شهری باشد.(  

 طراحي نظر از و باشد بالكن داخلي فاقد و گردد ارائه دفتری خدمات صرفاً آن در که است محيطي كار: دفتر- 17

 طرح مصوب شهری مقررات و ضوابط طبق و باشد متر  5/3ارتفاع   حداکثر با الزم های سرویس و اتاق دارای  داخلي

 .نگيرد صورت  کاال فروش و عرضه آن  در و نباشد  صنفي  مجمع امور نظر زیر بایستي ضمناً  .باشد

 و شوند اداره  بازرگاني  اصول با  به اینكه مشروط  اسالمي انقالب  نهادهای و دولت  به وابسته و دولتي  مؤسسات  تبصره:

 .شوند مي محسوب دفترکار صورت به پرداخت عوارض  نظر از باشند ماليات پرداخت مشمول

 گردد  مي  طراحي  تجاری  واحد  سقف از  ارتفاعي  در  که تجاری  واحد  داخل  در  است  فضایي  تجاري: داخل بالکن- 18

 .باشد مي تجاری واحد داخل از صرفاً آن  به دسترسي راه و

 دسترسي  راه دارای چند هر بنای احداثي  حالت این در بيشتر یا 100%  حد در بالكن توسعه یا احداث  صورت در تبصره:

 .گيرد قرارمي محاسبه مورد  تجاری طبقه  یك  به صورت و گردد نمي  محسوب  بالكن باشد، تجاری داخل واحد  از

 تجاری واحد با  مرتبط روبسته   و روباز صورت به تجاری محصوالت  و کاال نمودن انبار جهت محلي تجاري: انبار - 19

 .مستقل صورت به یا

 تجاری  واحد  عرض  حداقل به عرض  و  متر  3 حداقل  عمق به معبر  و  تجاری  واحد  فاصل  حد  فضای  تجاري: حریم - 20

   .گردد مي اطالق بارانداز فضا این به قدیم بافت در   .گيرد  قرارمي استفاده مورد بارگيری یا و کاال  تخليه جهت که

 .گردد نمي  ای  محله های  شامل تجاری تجاری حریم

 مؤسسات  و دولتي  نهادهای دولتي،  مؤسسات ها، وزارتخانه استقرار  جهت  یافته اختصاص امالك و اراضي  به اداري: - 21

طرح مصوب   مقررات  و  ضوابط طبق  که  شود  مي گفته بسيج و وانتظامي  نظامي نيروهای و  دولتي غير عمومي نهادهای  و

 .باشند شهری

 کارگاه  ایجاد و توليدی یا و استفاده صنعتي منظور به که  مرتبط فضاهای و ها ساختمان  کليه كارگاهی: صنعتی  - 22

 و  معدن و صنعت وزارت مانند مراجعي از اصولي موافقت ودارای شوند مي یا و شده احداث توليدی یا صنعتي های

 .باشند گردشگری صنایع و فرهنگي  ميراث  سازمان  یا  و جهادکشاورزی  یا  و تجارت 

 بهداشتي اختصاصي مراکز کلينيك،  پلي بيمارستان، بر مشتمل که شود مي گفته  اماکني به درمانی: بهداشتی - 23

 ارائه مراکز سایر و اجتماعي مددکاری آسایشگاه، زایشگاه، بهداشت،- پایگاه ، اورژانس مراکز  توانبخشي، مراکز درماني،

 .ذیصالح مراجع از رسمي پروانه و مجوز  با  طرح مصوب شهری اساس بر بهداشتي درماني  خدمات 

 .باشد جوانان و ورزش تأیيد سازمان  اورد که  روبسته و  روباز فضاهای در ورزشي های فعاليت کليه ورزشی: - 24

 سينما فكری،  پرورش کانون های همایش، سالن کتابفروشي، کتابخانه، شامل ها فعاليت کليه مذهبی: فرهنگی  - 25

 کاربری مشمول نگارخانه و موزه سرا،  فرهنگ  وسيما،  صدا روزنامه،مراکز فاتر د و مؤسسات ، کنفرانس سالن تئاتر،

 علوم دیني  مدارس و تكایا حسينيه،  مهدیه، مساجد، قبيل از عبادی  و  مذهبي های کليه فعاليت .باشند مي فرهنگي

 .باشد مي مذهبي کاربری مشمول  ها مصلي و مذهبي  های اقليت معابد و

 و فني  هنرستان  دبيرستان، راهنمایي،- دبستان،  کودکستان،  مهدکودك، بر مشتمل های فعاليت کليه آموزشی: - 26

 .عالي آموزش مراکز و مراجع ذیصالح تأیيد مورد  های آموزشگاه  و ای حرفه

 استراحت محل جمله از  فضاهایي در که نان عرضه و پخت و سازی آماده شامل های فعاليت کليه نانوایی: - 27

 شود  مي محسوب نانوایي کاربری عنوان به افتد مي فروش اتفاق محل و آرد انبار خميرگيری، بخش رختكن، کارگران،

 ارائه خدمات  به نسبت توانند  مي  نانوایي های  مجتمع  و پزی حجيم و  فانتزی نان و  وصنعتي سنتي  هاای  نانوایي در  که

 .نمایند اقدام 
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 وسيله انواع جهت وگازوئيل بنزین  گاز، صورت  به گيری سوخت جهت محلي  گیري: سوخت  و سوخت جایگاه - 28

 جایگاه و سوخت مخزن بهداشتي، های سسروی و مدیریت،رختكن دفتر شامل خدماتي  فضاهای سایر با همراه نقليه

 .گيری سوخت

 مختلف سنين در  بازی و تفریحي های فعاليت جهت که  روبسته و روباز  فضاهای کليه تفریحی: و شهربازي - 29

 .شود مي داده اختصاص

 نرخ و بندی  درجه  تكميل، ایجاد، نامه  آیين مشمول  که شود مي  اطالق  هایي مكان به جهانگردي: و گردشگري- 30

 .شود مي ها آن  برفعاليت  نظارت و جهانگردی و ایرانگردی تأسيسات گذاری 

 .باشد مي آسانسور اتاقك و  پله س سروی شامل که  بام  پشت به دسترسي  جهت سرپوشيده  فضایي  سرپله: - 31

 گرفته قرار  آزاد  هوای مجاورت در  مستقيم  طور به طرف یك  از  حداقل که  مسقف است سطحي روباز: بالکن - 32

 .است

 و معبر  بر به نسبت  مالكيت قطعه حد  از  همكف باالی  طبقات  در ساختمان  زدگي  بيرون هرگونه روبسته: بالکن - 33

 .باشد مي  حياط  طرف از اشغال سطح مجاز  حد  یا

 یا تمامي زیر در که سرپوشيده فضای صورت به که همكف طبقه از  قسمتي یا تمام  از است عبارت پیلوت: - 34

 فضای  پارکينگ،  عنوان به صرفاً  و  است  آن از  باالتر  یا  معبر همسطح  آن  کف  و  گيرد  مي قرار  اول  طبقه  کف از  قسمتي 

 .است  متر2/40 حداکثر تا متر 20/2حداقل  سقف زیر  تا  آن ارتفاع و  گيرد مي  قرار مورد استفاده انبار و عمومي باز

 داشته فاصله  متر  50/1معبر حداکثر  سطح  از آن  سقف روی ارتفاع که باشد  مي  ساختمان  از قسمتي  زیرزمین: - 35

 .باشد

 به شود؛  انجام  نگهداری برای مستمر و محدود طور به که  شود مي  گفته  ساختماني عمليات به جزئی: تعمیرات - 36

 عایق  و ساختمان انباری یا حياط  از قسمتي  در گيری لكه تأسيسات ساختمان،  تعمير ساختمان،  نقاشي :مثال عنوان

 .بام پشت  کاری 

 کيفي ارتقای یا ساختمان عمر افزایش موجب که ساختمان از هایي قسمت نوسازی و بازسازی كلی: تعمیرات - 37

 ایجاد  ساختمان، ایمني  تقویت سازی، نما  مانند بنا تجدید یا  اضافه بنا پوشش، تعویض عدم  به مشروط شود،  ساختمان

 .ساختمان داخل در  کلي  تغييرات یا و  حرارتي،تعميرات تأسيسات 

شورای اسالمي شهر که توسط    ، ارزش معامالتي زمين و ساختمان  شاخص محاسبه عوارض  ( یا  Pمنظور از ):   P قیمت - 38

 . مصوب گردیده است    المرد

تعاریف و ضوابط طرح با تعاریف و ضوابط موجود در طرح مصوب شهری،     در صورت مغایرت هر کدام از تعاریف فوق   *تذكر:

  مصوب شهری ارجحيت خواهد داشت.

 توضیحات:

 .بود خواهد عمل مالك  معبر به مشرف ملك  بر   P باالترین مربوطه عوارض  ی محاسبه در  باشد،  بر  چند دارای ملكي چنانچه -1

 فلكه  یا ميدان از که خياباني ی جبهه P باالترین براساس عوارض باشد، شده فلكه واقع یا ميدان در ملكي که صورتي در همچنين

 . شد خواهد  محاسبه گردد، مي منشعب

  307، شماره  97/ 26/4مورخ    1234، شماره  3/2/85مورخ     48   شماره،  25/11/83مورخ    587   شماره ی ها  دادنامه به استناد  با  -2

در صورت صدور رأی قطعي ابقاء بنا )اعياني(    اداری عدالت دیوان  عمومي هيأت 2/5/97مورخ    1274و شماره    13/2/97مورخ  

محاسبه   ،تعيين شده مطابق رأی صادره کميسيون مذکور  جرایم وصول از پس قانون شهرداری ها و  100توسط کميسيون ماده  

 .بود خواهد بالمانع   روز  نرخ  به متعلقه عوارضو اخذ  

 موضوع عوارض  آنها  تعيين نحوه و شهرك و روستا شهر،  حریم و  محدوده  تعاریف  قانون  3ذیل ماده    5و تبصره    2به ماده    با استناد -3

 .است وصول قابل  وفق مقررات  شهر حریم و محدوده داخل در تعرفه این
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 هایي معافيت  یا  و (17/2/87مصوب   افزوده ارزش بر ماليات قانون تصویب  از  پس )   مصوب های معافيت به مربوط  مقررات و قوانين -4

قانون احكام دائمي برنامه توسعه   23به استناد بند ت ماده  گردد مي بيني پيشو سایر قوانين  سنواتي، ی بودجه قوانين در که

 .بود نخواهند معافيتي و  تخفيف گونه هيچ از استفاده مشمول  ساختماني  تخلفات  هرحال در کشور قابل اعمال خواهد بود. 

 در معماری و شهرسازی عالي شورای 10/3/1389 مورخ ی مصوبه براساس دستورالعمل این در رفته کار به اصطالحات و تعاریف -5

مفاد جداول موجود در  عمل به  و در صورت هر گونه مغایرت،    باشد مي  شهر های کاربری مفاهيم و تعاریف تدقيق طرح خصوص

 ( 2و    1شماره  ول  ا )جدارجح خواهد بود.    برای محاسبه عوارض و بهاء خدمات  این تعرفه

 شهري هاي كاربري :تعاریف 1جدول شماره

 تعريف  کاربری  نوع رديف 
 شود  مي اطالق سكونت  جهت یافته اختصاص  اراضي به مسكوني  1

 فناوری  و تحقيقات آموزش 2
 تحصيالت دوره از  بعد پژوهشي و تكميلي و عالي آموزش های فعاليت جهت  که اراضي به

 عمومي  و رسمي

 .شود مي گفته  شود مي داده اختصاص  )متوسطه  تحصيالت(

 آموزشي 3
 وزارت مدیریت تحت عمومي و رسمي آموزش های فعاليت  برای یافته اختصاص  اراضي به

 و  آموزش  های خانه

 .شود مي  گفته اجتماعي امور  و کار و پرورش

 انتظامي  و اداری 4
 و دولتي شرکتهای دولتي، موسسات  ها،  خانه وزارت  استقرار  جهت یافته اختصاص  اراضي به

 نهادهای  و موسسات

 .شود مي  گفته بسيج و انتظامي  نيروهای و غيردولتي عمومي

5 
 و  انتفاعي( خدماتي  تجاری

 )غيرانتفاعي
 غيرانتفاعي و انتفاعي خدمات و بازرگاني های  فعاليت انواع برای یافته اختصاص  اراضي به

 .شود مي گفته

 ورزشي  6
 گفته مبتدی تا  ای حرفه سطوح  از  مختلف  های ورزش انجام جهت یافته اختصاص  اراضي به

 .شود مي

 درماني  7
 های مددکاری و دام  و انسان  سالمت  و درماني  پزشكي، خدمات به یافته اختصاص  اراضي به

 .شود مي گفته  اجتماعي
 .شود مي گفته فرهنگي فعاليتهای  به یافته اختصاص  اراضي به هنری   فرهنگي 8

 سبز  فضای و پارك 9
 استفاده مورد و احداث  شهرداری  توسط  که )بوستان( پارك  جهت یافته اختصاص  اراضي به

 .شود گفته مي گيرد مي  قرار عموم

 مذهبي 10
 گفته  متبرکه بقاع و مذهبي و دیني مراسم  و فرایض انجام جهت یافته اختصاص  اراضي به

 .شود مي

 شهری  تجهيزات  11
 وظایف در عمدتاً که شهروندان عمومي نيازهای رفع جهت یافته اختصاص  اراضي به

 .شود مي گفته است شهرداری 

 شهری تاسيسات 12
 شهروندان و شهر  بهداشت یا و شهر زیربنایي  تاسيسات به  مربوط امور  جهت  که اراضي به

 .مي شود گفته یابد مي  اختصاص

 انبارداری  و نقل و حمل 13
 شهری،  سفرهای انجام برای  که ساختمانهایي و معابر شبكه  جهت یافته اختصاص  اراضي به

 .شود مي گفته است نياز انبارها  و  بين شهری و شهری برون 

 .شود مي گفته  مسلح نيروهای به یافته اختصاص  اراضي به نظامي  14

 .شود مي گفته کشاورزی های  زمين و باغات به یافته اختصاص  اراضي به کشاورزی  و باغات 15

 .شود مي گفته  تاریخي مكانهای به یافته اختصاص  اراضي به تاریخي  ميراث 16

 .شود مي گفته  امثالهم  و کاشت دست و طبيعي جنگلهای به یافته اختصاص سطوح  به طبيعي  17

 .شود مي  گفته شوند مي منظور  و حفاظت خاص  اهداف جهت قانون  حسب که اراضي به حریم  18

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

 صنعتي 20
 شماره مصوبه موضوع الف،  گروه مشمول صنایع  استقرار  جهت یافته اختصاص  اراضي به

 .شود مي  گفته آن بعدی  اصالحات و وزیران هيات88/12/26مورخ 18591 ت / 64677
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 شهري تقسیمات سطوح تفکیك به شهري هاي كاربري مجاز عملکردهاي :2جدول شماره 

 تعريف  مقیاس  کاربری  نوع رديف 

 مسكوني  1
 و واحدی چند آپارتماني و خانواری چند های مجتمع و واحدی تك سكونتگاههای محله 

 دانشگاه  از محوطه خارج دانشجویي خوابگاههای

2 
 و تحقيقات آموزش

 فناوری
 و تحقيقاتي مراکز  و علميه های  حوزه دانشسراها، ها، دانشكده دانشگاهها، عالي، مدارس  شهر 

 فناوری پارك کاربردی و و علمي و پژوهشي

 آموزشي 3

 )دبستان  آمادگي  مهدکودك( دبستاني پيش  های آموزش محله 
 دانشگاهي  پيش  و دبيرستان  راهنمایي مدارس  سوادآموزی کالسهای ناحيه 
 ای  حرفه  و  فني آموزشي  های  مجتمع  و پرورش  و  آموزش  به  وابسته  صنعتي هنرستانهای منطقه

 اجتماعي  امور و کار وزارت 
 مدارس  درخشان،  استعدادهای  پرورش مراکز استثنایي، کودکان مدارس اسالمي، مدارس شهر 

 اتباع خارجي  مدارس و شاهد 

 انتظامي  و اداری 4

 اختالف  حل شوراهای نواحي شهرداری  ناحيه 
 منطقه

 

 پست، ثبت اجتماعي،  تامين رانندگي، و راهنمایي  پرورش،  و  آموزش قضایي،  های مجتمع

 و آگاهي کالنتری، رانندگي، و راهنمایي مالياتي، و اقتصادی امور اسناد، ثبت احوال،

 بسيج  پایگاههای 

 شهر 

 

 و ها وزارتخانه به وابسته شرکتهای و کل ادارات دولتي، مستقل سازمانهای و ها وزارتخانه

 انتظامي، و نظامي  نيروهای ستاد دولتي، غير عمومي نهادهای  دولتي و مستقل  سازمانهای

 شهرداری  المللي،  بين  سازمانهای  و ها   گری  کنسول ها،  سفارتخانه  انتظامي،  مراکز سایر  و

 اصالح  و کانونهای بازپروری  مراکز  و  موجود زندانهای  و دادگستری  شهر،  اسالمي شورای و

  تربيت و

از  خارج   

 شهر  محدوده

 زندان 

5 

 تجاری 
 

 )امثالهم و  قصابي نانوایي، سبزی، و  ميوه بار، و خوار( روزنه خرید واحدهای  محله 
 ناحيه 

 

 افزار، نوشت روستا، و شهر مصرف فروشگاههای سوپرمارکت،(هفتگي خرید واحدهای

 و مالي  موسسات  و  الحسنه قرض های  صندوق  و  بانكها شعب  )...و فروشي  آجيل قنادی،

 لوازم پالستيك، منسوجات، ها، فروشگاههای بازارچه امالك، معامالت بنگاههای اعتباری،

 انواع و داروخانه شرکتهای بيمه، ها، ها،رستوران کتابفروشي تصویری،  و صوتي لوازم خانگي،

 دیگر  مشابه

 تجاری، و بازرگاني شرکتهای بازار، بورسها، و مختلف صنوف های راسته ها، فروشي عمده شهر 

 ها، فروشي مبل  ای، زنجيره بزرگ  فروشگاههای  مانند  وبلندمدت  خاص  خرید واحدهای 

 صادرات و واردات  تجاری  موسسات  واعتباری،  مالي موسسات  و  بانكها مرکزی شعب پوشاك،

 و نقليه وسایل  قطعات یدکي،  عرضه فروشگاه نقليه، وسایل  عرضه فروش  نمایندگي  کاال،

 و  خانگي لوازم تعميرگاههای پذیرایي،  تاالرهای  فرش،  و دستي صنایع  عرضه فروشگاه

 و آب ادارات  ،خارجي تجاری موسسات نمایندگي خارجي، بانكهای  نمایندگي خودرو،دفاتر

 بانكها  سرپرستي مخابرات، و گاز،  برق،

 انتفاعي  خدمات

 

 و زنانه  های  آرایشگاه ، )مجله و  روزنامه  فروش  همراه، تلفن مشترکين  امور  پست، ( دفاتر محله 

 پزشكان  مطب
 اسناد، ثبت برداری، نقشه و مهندسي  وکالت،( دفاتر خصوصي، آموزشگاههای ،  10+ پليس ناحيه 

 شرکتهای  طالق، و ازدواج

 سالن رادیولوژی، مراکز تخصصي، و طبي آزمایشگاههای ،)خدمات  و مشاور و پيمانكاری

 خانوادگي  و درماني  مرکزمشاوره کوچك، ورزشي های

 درمان خصوصي، آمبوالنس مشابه،  و  ای آر  ام مراکز حسابرسي،  دفاتر اینترنت، خدمات ارائه منطقه

 انتفاعي، دیجيتال های  رسانه  خودرو،  فني  معاینه مرکز کاریابي،  فيزیوتراپي،مراکز  اعتياد،

 دامپزشكان  مطب رادیولوژی،
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 خدمات 

 غيرانتفاعي 

 و ها انجمن مجامع،  ها،  اتحادیه   خيریه  موسسات   نهاد مردم های تشكل احزاب، دفاتر شهر 

 غير به(مذهبي آموزشگاههای  و ورزشي های  هيات خبری، های دیجيتال رسانه  ها، تعاوني

 )علميه  های حوزه از

 ورزشي  6
 کوچك  بازی های زمين محله 
 استخرها  و ورزشي کوچك  سالنهای و ورزشي زمينهای ناحيه 
 ورزشي  آبي  های مجموعه ها،  زورخانه ورزشي،  های  مجتمع  و ورزشگاهها  شهر 

 درماني  7

 درمانگاهها  خانواده،  تنظيم و بهداشت مراکز محله 
 ها  کلينيك پلي ناحيه 
 اورژانس  مراکز و تخت 64 از  کمتر بيمارستانهای  خون، انتقال  مراکز منطقه
 نگهداری مراکز و توانبخشي مراکز تيمارستانها، زایشگاهها، شهر، اصلي بيمارستانهای شهر 

 دامپزشكي  درمانگاههای و جانبازان و معلولين وسالمندان، سرپرست  بي  کودکان 

 هنری   فرهنگي 8

 نوجوانان، و  کودکان  فكری  پرورش  های  کانون  کوچك، اجتماعات  سالنهای  و ها  کتابخانه  ناحيه 

 سينما
 اجتماعات، سالن  فرهنگي، های مجتمع و فرهنگسرا نگارخانه، تخصصي، و مرکزی کتابخانه شهر 

 سيما  و صدا مراکز مجله، و روزنامه مرکزی دفاتر و موسسات  سالن کنسرت، تئاتر، سينما،

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

 مذهبي 10
 ها  فاطميه و  ها حسينيه مساجد،  محله 
 ها  آتشكده  و ها کنيسه کليساها، مهدیه،  مصلي، شهر، جامع مسجد  و بزرگ مساجد  شهر 

 شهری  تجهيزات  11

 زباله  آوری جمع ایستگاههای محله 
 115 اورژانس ،  تره و ميوه  ميادین نشاني،  آتش ایستگاههای زباله، آوری جمع  ایستگاههای ناحيه 

 سوخت  جایگاههای ،
 احمر  هالل نجات  و امداد مراکز  و دائمي  نمایشگاههای  موجود گورستانهای شهر 
 از  خارج 

 شهر  محدوده
 بار  نقل و حمل  تره،  و ميوه مرکزی ميدان زباله،  بهداشتي حفر مرکز ها، گورستان انتقال

 شهری تاسيسات 12
 بهداشتي  عمومي های سرویس  فاضالب، و آب  گاز، فشار تنظيم ایستگاههای محله 
 تنظيم ایستگاههای پست و فاضالب و آب های خانه  تصفيه هوایي، و زميني آب مخازن منطقه

 گاز  فشار

 انبارداری  و نقل و حمل 13

 مترو  ایستگاههای و ای محله های  پارکينگ و معابر محله 
 مسافربری  های پایانه شهری،  راني اتوبوس  و عمومي های  پارکينگ معابر ناحيه 
 بنادر، موجود، فرودگاههای ایستگاه شهری،  بين و شهری درون  مسافربری  های  پایانه  معابر، شهر 

 ها  سردخانه  و کوچك  شهری بين های مترو،پارکينگ مرکزی  تاسيسات

 از  خارج 

 شهر  محدوده
 ها  سردخانه و سيلو  فرودگاه،  کاال  اصلي انبارهای

 نظامي  نيروهای موجود آمادگاههای و  ها پادگان  شهر  نظامي  14

 مسكوني  باغ واحدهای  و باغات و کشاورزی های زمين محله  کشاورزی  و باغات 15

 تاریخي 16
 و متبرکه اماکن  مشاهير، آرامگاه یادبود،  بناهای  ها،  موزه  تاریخي،  های  محوطه  و اماکن  شهر 

 آنان  شده  تملك های حریم
 .یابد مي )پارك  از  غير( کاشت دست سبز فضای و طبيعي جنگلهای جهت  که سطوحي شهر  طبيعي  17

 حریم  18
 های  آهن راه تملك قانوني حریم راه  و  مسيلها آبگيرها، تاالبها، ها،  رودخانه قانوني  حریم شهر 

 فاضالب  و نفت  و گاز و برق و آب تاسيسات زیربنایي  و  شهری بين

 گردشگری  - تفریحي 19

 ویژه تفریحي شهربازی متل، و آپارتمان هتل مهمانسراها، و مهمانپذیر مسافرخانه، هتل، شهر 

 ...و ساحلي  پالژهای و جهانگردی واردوگاههای جنگلي  پارکهای

 از  خارج 

 شهر  محدوده
 وحش  باغ



15 

 

 صنعتي 20

 

 

 

 

 

 

 الف  گروههای

 شماره  مصوبه

 ت  64677

 مورخ  71591

1378/12/26 

 مدیران  هيات

 اصالحات  با

 آن  بعدی 

 : غذایی

  شستشو بدون  خشكبار بندی بسته و تهيه 1-

  شستشو  بدون خرما بندی  بسته  2-
  سال در  تن 3000 تا غيره و پنير شكر پولكي و  نبات آب توليد  واحد  3-

  )ریزی  نبات( نبات توليد  واحد - 4
  سال در تن 300 تا سوهان و گز توليد  واحد - 5

  جات  ادویه و نمك  بندی بسته واحد- 6
  چای بندی بسته واحد - 7
  قهوه بندی بسته واحد - 8
  پخت روش  بدون و زدن  نم  روش  به سال در تن 300 تا کله و حبه قند توليد  واحد - 9

  عسل بندی بسته واحد 10-
  سال  در  تن 100 تا بستني توليد 11-
  سال در تن  300 تا  نان و شيریني توليد 12-
  سال  در تن 300 تا جو  و گندم  آرد  توليد و آسياب - 13
  سال در تن 100 تا لبنيات  سایر و کره بندی بسته واحد- 14

  سال در تن 300 تا شكالت  و بيسكویت توليد- 15
  سال  در تن 300 تا بری رشته واحد- 16
  سال در  تن 300 تا سازی  ماکاروني واحد- 17
 ) عسل کندوی مخصوص ( موم  آج توليد  واحد- 18
  جات  ميوه و سبزیجات  بندی بسته واحد- 19

 نعتيص 20

 الف  گروههای

 شماره  مصوبه

 ت  64677

 مورخ  71591

1378/12/26 

 مدیران  هيات

 اصالحات  با

 آن  بعدی 

 ( یابند استقرار  بایستي شهری درون صنعتي مناطق  در صرفاً( یخ توليد  واحد- 21
  بستني نان توليد  واحد- 21

  گالب  بندی بسته واحد- 22
  گياهي عرقيات بندی بسته واحد- 23
  شستشو و بوجاری عمليات  بدون  جو  بندی بسته واحد- 24
  بوجاری  بدون  حبوبات بندی بسته و سورتينگ واحد- 25
 -آرد کيفيت دهنده بهبود توليد،  واحد- 26
 آسياب  و بوجاری  عمليات بودن آماده غالت  آرد کودکان غذای توليد  واحد- 27
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 الف  گروههای

 شماره  مصوبه

 ت  64677

 مورخ  71591

1378/12/26 

 مدیران  هيات

 اصالحات  با

 آن  بعدی 

 

 

 

 

 

 : نساجی

 - بافتها  دست  و دستي نمدمالي و زیلوبافي قاليبافي، واحدهای-1

 - ماشيني فرش و موکت  حاشيه  دوزی شيرازه -2

 - )سال در  تن 100 حداکثر با( دستگاه  سه حداکثر بافي  جوراب-3
 تن 100 حداکثر  یا ( دستگاه  سه  تا حداکثر راشل  و  کنن  گردبافي،  تریكوبافي،  و کشبافي -4

 - )سال  در

 - سال در پوشاك  و لباس انواع ، دست  3000 حداکثر پوشاك  و لباس توليد واحد-5

 - روبان و نوار  انواع قيطان، ماهيگيری، تور کنفي، یا  نخي طناب  توليد-6

 - شيشه پشم از استفاده  با یا حالجي خط بدون بالش و تشك  و لحاف  دوزندگي واحد-7

 - )غيره  و سيلك چاپ  اصفهان قلمكار پارچه  مانند( دستي روش  چاپي پارچه واحد-8

 - )موتوری غير( دستي بافي  پارچه-9

 - صنعتي نوارهای و سوز  نفت فتيله توليد واحد 10-
 پروپلين الياف توليد واحد 11-

20 
 

 

 

 الف  گروههای
 : چرم

 - آن  نظایر و چرمي جلد دستكش،  کيف، قبيل از  سراجي  مصنوعات توليد  واحد  1-



16 

 

 

 

 صنعتي

 

 

 شماره  مصوبه

 ت  64677

 مورخ  71591

1378/12/26 

 مدیران  هيات

 اصالحات  با

 آن  بعدی 

 

 پوست از مشابه موارد و پوستين پوستي، کاله قبيل از پوستي مصنوعات توليد واحد- 2

 - شده دباغي

 - سال در جفت 90000 تا حداکثر  کفش بستایي توليد  واحد - 3

 - سال در جفت  90000 حداکثر ماشيني توليدکفش واحد - 4

 - چرم از استفاده با مصنوعي پای و  دست مونتاژ واحد - 5
 چرم  از استفاده با  ارتوپدی لوازم مونتاژ واحد- 6

20 
 

 صنعتي

 

 

 الف  گروههای

 شماره  مصوبه

 ت  64677

 مورخ  71591

1378/12/26 

 مدیران  هيات

 اصالحات  با

 آن  بعدی 

 

 : سلولزي

 - آماده ورق از  کارتن  و مقوایي جعبه  توليد  واحد - 1

 - آن مشابه  مراسالت و بار و خوار پاکت  توليد  واحد - 2

 - شده چاپ و آماده  کاغذ از دیواری کاغذ  تهيه واحد - 3

 - آماده کاغذ از دفتر و کاغذ  توليد  واحد - 4

 - آماده ورق  از مقوایي و کاغذی التحریر  لوازم توليد  واحد - 5

 - ساده های چاپخانه و صحافي واحد- 6

 - ای پنبه چوب مصنوعات توليد  واحد - 7

 - الوارسازی بدون  خراطي و نجاری واحد - 8

 - رنگ بدون سال در چوب  مترمكعب 200 تا چوبي مصنوعات سایر  و سازی مبل واحد - 9

 - آماده ورق  از استفاده با هوا فيلترهای  جمله از کاغذی فيلترهای انواع توليد 10-
 آماده ورق از  مشابه  مصنوعات  سایر و  مقوایي  پيچي طاقه  لوله  و  دوك انواع  توليد  واحد  11-

- 

 - گياهي الياف از  سبدبافي  و حصير و ني  از شده ساخته  محصوالت توليد 12-

 - آماده کاغذ  از  استفاده  با مشابه محصوالت و دستمال بندی بسته واحد 13-
  آماده روکش  از استفاده با نایلون روکش چسباندن و کاری پرس  واحد 14-
 - سال در دستگاه 200 تا  بلم و چوبي  های قایق  توليد  واحد 15-

 - آماده کاغذ از استنسيل و کاربن تهيه واحد- 16
 آماده مقوای از زونكن و کالسور  توليد  واحد 17-

20 
 

 صنعتي

 

 

 

 

 

 

 الف  گروههای

 شماره  مصوبه

 ت  64677

 مورخ  71591

1378/12/26 

 مدیران  هيات

 اصالحات  با

 آن  بعدی 

 

 : فلزي

 - فلزات  انواع  قلمزني  واحد - 1
 سه تا حداکثر آبكاری و گری ریخته  بدون سازی قالب  و سازی قطعه و تراشكاری واحد- 2

 - تراش  دستگاه

 - )شهری درون صنعتي مناطق در صرفاً ( آلومينيومي و آهني پنجره  و  درب  توليد  واحد - 3

 - )شهری  درون صنعتي مناطق در صرفاً( بخاری لوله  کولر، کانال توليد  واحد - 4

 - تراش دستگاه سه تا  حداکثر مونتاژ  و طراحي واحدهای- 5
 100 حداکثر کن خم دستگاه یك با  آماده ورق از آلومينيوم ظروف توليد  صنعتي واحد - 6

 - مناطق  صرفاً سال در تن
 شهری  داخل صنعتي

 - آماده قطعات  از غبارگير و گرد  تجهيزات مونتاژ واحد - 7

 - )قوی فشار شيلنگ  انتهای دو به فلزی بست  پرس ( هيدروليك  اتصاالت  توليد  واحد - 8

 - اتومبيل کولر مونتاژ و طراحي  واحد - 9
 گازسوز  کاربراتور مونتاژ  و طراحي  واحد 10-

 ترموستات  توليد  واحد 11-



17 

 

20 
 

 صنعتي

 

 الف  گروههای

 شماره  مصوبه

 ت  64677

 مورخ  71591

1378/12/26 

 مدیران  هيات

 اصالحات  با

 آن  بعدی 

 : غیرفلزي كانی

 - ذوب کوره بدون  ای  شيشه مصنوعات توليد  واحد - 1

 - کوره بدون آزمایشگاهي شيشه  آمپول، پوکه آیينه، توليد  واحد - 2

 - )دستي صنایع ( سنگي تزئيني مصنوعات توليد  واحد - 3
 جوشكاری  پودر توليد  واحد - 4

20 
 

 صنعتي

 

 الف  گروههای

 شماره  مصوبه

 ت  64677

 مورخ  71591

1378/12/26 

 مدیران  هيات

 اصالحات  با

 آن  بعدی 

 : شیمیایی

 - مقطر  آب توليد  واحد - 1

 - )آماده  رول از  استفاده با ( سلوفان و نایلكس و  نایلون توليد  واحد - 2

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

20 

 

 

 

 

 صنعتي

 

 

 الف  گروههای

 شماره  مصوبه

 ت  64677

 مورخ  71591

1378/12/26 

 مدیران  هيات

 اصالحات  با

 آن  بعدی 

 

 : بهداشتی و آرایشی دارویی، 

 - )فرموالسيون( آرایشي و بهداشتي مواد توليد  واحد - 1

 - مو ازاله  پودر  بندی بسته و اختالط واحد - 2

 - اکسيژنه  پودر  و قرص توليد  واحد - 3

 - اکسيژن بلوندر پودر و صنعتي و  بهداشتي کرم اکسيدان، توليد  واحد - 4

 - طبيعي و شيميایي  مواد از الكالوئيد تنطور، اسانس، توليد  واحد - 5
 بيوتيك  آنتي و هورمون توليد  واحد- 6

20 
 

 نعتيص

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الف  گروههای

 شماره  مصوبه

 ت  64677

 مورخ  71591

1378/12/26 

 مدیران  هيات

 اصالحات  با

 آن  بعدی 

 

 : الکترونیك و برق

 - )دربازکن  و اخبار زنگ  نظير ( مونتاژ صورت به  کوچك برقي  لوازم توليد  واحد - 1

 - آماده قطعات  از  لوستر  و آبكاری بدون تلویزیون  آنتن توليد  واحد - 2
 عمليات براینكه  مشروط مونتاژ صورت به الكترونيكي و برقي لوازم توليد و طراحي واحد- 3

 - تر عمليات و ای  کوره
 .باشد نداشته

 - الكترونيك قطعات آموزشي، و آزمایشگاهي پزشكي، لوازم توليد  واحد - 4

 - غيره و مقاومت و ترانزیستور  توليد  واحد - 5

 - آبكاری بدون آزمایشگاهي لوازم سایر و انكوباتور توليد  واحد- 6

 - ساعت انواع  توليد  واحد - 7

 - مونتاژ  صورت  به فایر آمپلي و بلندگو  نظير صوت کننده تقویت توليد  و طراحي  واحد - 8

 - تصویری  و صوتي لوازم  و تلویزیون  و رادیو توليد  واحد - 9

 - بصری و سمعي دهنده عالمت برقي  دستگاههای توليد  واحد 10-

 - تلفن مراکز مخابراتي های سيستم توليد  واحد 11-

 - )الكترونيكي دقيق  لوازم و  اداری لوازم کامپيوتر،( الكترونيكي لوازم توليد  واحد 12-

 - فرکانس و ولتاژ های کنترل توليد  واحد 13-

 - آفتامات  توليد  واحد 14-

 - کنترل ميكرو و مودم توليد  واحد 15-

 - تایمر مونتاژ  و طراحي واحد- 16
 کامپيوتری بردهای و  کارت توليد  واحد- 17



18 

 

20 
 

 نعتيص

 

 الف  گروههای

 شماره  مصوبه

 ت  64677

 مورخ  71591

1378/12/26 

 مدیران  هيات

 اصالحات  با

 آن  بعدی 

 : كشاورزي

 )مسكوني امكان از فاصله محدودیت فاقد 4 ردیف تا( ملكه پرورش و داری زنبور واحد- 1

- 

 - قطعه 100 تا زینتي پرندگان پرورش  واحد - 2

 - ابریشم  کرم  پرورش  واحد - 3

 - زینتي ماهي پرورش  واحد - 4
 دامپزشكي  آزمایشگاه - 5

20 
 صنعتي

 

 الف  گروههای

 شماره  مصوبه

 ت  64677

 مورخ  71591

1378/12/26 

 مدیران  هيات

 اصالحات  با

 آن  بعدی 
 

 : سازي ماشین

 بست و قيد  قالب  استاندارد،  قطعات  قالب  فيكچر،  گری،  ریخته  درجه( مدل و  قالب واحد- 1

 - مدل قالب، ابزار و
 تجهيزات و کش لجن کش، کف دیاگرامي، پمپهای( فاضالب و آب شبكه تجهيزات واحد- 2

 - )تصفيه
 پله آسانسور، قطعات و آسانسور( مكانيكي نقل و حمل تجهيزات و آالت ماشين واحد- 3

 - جرثقيل باالتراك، برقي،
 )جرثقيل ...و نقاله نوار مربوطه، قطعات و  باالبر پالت جك کاميوني، پشت جرثقيل سقفي،

 و صنعتي کمپرسورهای  آب، نشاني،  آتش  وکيوم خالء  پمپهای( کمپرسور  و  پمپ واحد- 4

 - فله  مواد گاراژی  و مصرفي
 )بادی های  تلمبه و
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 )احداث اعیانی( از نوع مسکونی    بنا زیرعوارض    -  1تعرفه شماره  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ردیف 
عنوان تعرفه  

 عوارض 

ماخذ و نحوه محاسبه  

 عوارض)متر مربع( 
 توضیحات 

 P*2 عوارض زیربنا   1

( از  (1بند  منظور  باشد.:  مي  ناخالص  زیربنا  بند،  این  عوارض  محاسبه  در  از  زیربنا  غير  به 

 پارکينگ.

، جكوزی )خارج از اعياني(  ، سونابرای احداث استخردر صورت درخواست متقاضيان : (2بند )

باشد. چنانچه  وصول ميقابل    P  *4  مربعمترضوابط و مقررات شهرسازی به ازای هر  با رعایت  

 گيرد.قسمتي از اعياني برای این منظور استفاده شود در عوارض زیربنا مورد محاسبه قرار نمي

( : چنانچه ذینفعان پس از ساخت وساز بر خالف مندرجات پروانه ساختماني اقدام به  3بند)

واحدهای مجاز به واحد های بيشتر)واحد اضافي( بدون تغيير متراژ زیربنا نمایند پس  تبدیل  

قانون شهرداری ،چنانجه رای قطعي بر ابقاء موضوع    100از طرح موضوع در کميسيون ماده  

تخلف صادر گردد، با توجه ارزش افزوده ایجاد شده برای ذینفع  و تحميل هزینه های خدمات  

ش برای  مضاعف  به  رساني  اضافي   واحد  ایجاد  عوارض  پرداخت  به  مكلف  ذینفع   ، هرداری 

ميزان 
𝐴−𝐵

𝐴
 * 0.2*30*p     رای    5/12/1396مورخ    336مي باشد.) با توجه به دادنامه شماره

شماره   دادنامه  موخر  قسمت  استناد  به  و  اداری  عدالت  دیوان  تخصصي  مورخ    326هيات 

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

A تعداد واحدهای فعلي : 

B  تعداد واحدهای سابق : 
 

  بعدی های اصالحيه با  1375 مصوب شهرداران انتخاب و کشور اسالمي شوراهای انتخابات و وظایف تشكيالت، قانون  80ماده  16بند   مستندات قانونی:



20 

 

 

 

 مربع تجاري مترعوارض زیربنا از نوع غیر مسکونی )احداث بنا(  یك    -  2تعرفه شماره  

 

 

 

 

 

 

 

 ردیف
عنوان تعرفه 

 عوارض 

ماخذ و نحوه محاسبه  

 عوارض) متر مربع(
 توضيحات 

1 
زیربنای    

 همكف 
15*P 

طرح هادی    ،) در صورت روستا بودن مالك   : امالکي که قبل از اولين طرح مصوب شهری (1)  بند

درصد محاسبه    100به صورت     جهت آنها    عوارض موضوع این بند   احداث شده اند   مي باشد(  

 و اخذ مي گردد.

شرایط  دارا بودن حداقل یكي از  قبل از تاسيس شهرداری ضمنا مالك اثبات تجاری بودن ملك  

 ذیل مي باشد:

 از اتحادیه صنفي  پروانه کسب معتبر-الف 

 گاز تجاری قبوض آب و برق و  -ب

 قبض پرداخت ماليات ساليانه به صورت تجاری -ج

 پروانه تجاری مبني بر تجاری بودن ملك از مراجع ذیصالح -د

 ضرایب سایر طبقات به شرح ذیل مي باشد:  ( :2بند)

 همكف   %70معادل    (  -1ضریب زیرزمين )  

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

 همكف   %60معادل  ضریب طبقه اول  

 همكف   %50  معادل  ضریب طبقه دوم

 همكف  %40  معادل  ضریب طبقه سوم و باالتر

  همان   ی تجاریعوارض زیربنا     %50  معادل  عوارض انباری تجاری کليه طبقات  ( :3بند)

 محاسبه مي گردد.  طبقه

بنای تجاری طبقه  زیرعوارض    % 40معادل    کليه طبقات  عوارض نيم طبقه تجاری(:  4بند)

 مربوطه محاسبه مي گردد.

پله  )راهرو  (:عوارض مشاعات5بند) برای هر مترمربع در  20  (  و راه  درصد تعرفه فوق 

 همكف و زیرزمين و طبقات لحاظ مي گردد.
به  6بند) اقدام  پروانه ساختماني  مندرجات  بر خالف  وساز  ساخت  از  پس  ذینفعان  : چنانچه   )

ی مجاز به واحد های بيشتر)واحد اضافي( بدون تغيير متراژ زیربنا نمایند پس از  تبدیل واحدها

قانون شهرداری ،چنانجه رای قطعي بر ابقاء موضوع تخلف   100طرح موضوع در کميسيون ماده 

صادر گردد، با توجه ارزش افزوده ایجاد شده برای ذینفع  و تحميل هزینه های خدمات رساني  

، ذینفع مكلف به پرداخت عوارض ایجاد واحد اضافي  به ميزان   مضاعف برای شهرداری
𝐴−𝐵

𝐴
 * 

0.5*4000*p   شماره    مي دادنامه  به  توجه  با  هيات    5/12/1396مورخ    336باشد.)  رای 

  25/2/1397مورخ    326تخصصي دیوان عدالت اداری و به استناد قسمت موخر دادنامه شماره  

 رای هيات عمومي دیوان عدالت اداری( 

A تعداد واحدهای فعلي : 

B  تعداد واحدهای سابق : 

  بعدی های اصالحيه با  1375 مصوب شهرداران انتخاب و کشور اسالمي شوراهای انتخابات و وظایف تشكيالت، قانون  80ماده  16بند   مستندات قانونی:
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 عوارض زیربنا از نوع غیر مسکونی جهت سایر كاربریهاي مصوب شهري   -  3  شماره  تعرفه
 

 عنوان تعرفه عوارض  ردیف
ماخذ و نحوه محاسبه  

 عوارض) متر مربع(
 توضیحات

مبنای    p  شاخصتوضيح این که    12در ردیف شماره    -  (1بند) عادل مسكوني م فناوری  و تحقيقات آموزش 1

 اسالمي شهر مي باشد. بر اساس مصوبه شورای    محاسبه

کليه اراضي واقع در حریم شهر صرفا پس از اخذ    -(  2)بند

کمسيسون امور زیربنای و شهرسازی استان و تایيد و    تموافق

فارس    آنابالغ   استان  توسعه  و  ریزی  برنامه  توسط شورای 

مجاز به اخذ پروانه ساختماني پس ازپرداخت عوارض و بهاء  

   خدمات مربوطه به حساب شهرداری مي باشد.

  100امالکي که پس از طرح در کميسيون ماده    -(  3بند )

قانون شهرداری ها منجر به صدور رای قطعي ابقاء بنا گردد 

جرای پرداخت  بهاء  مشمول  و  عوارض  کليه  و  کميسيون  م 

و دیگر بندهای این تعرفه با استناد   خدمات متعلقه در  این بند

  48، شماره   25/11/83مورخ    587شماره     یبه دادنامه ها  

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

  ي عموم أت يه  2/5/97مورخ  1274و شماره  13/2/97مورخ 

 د. ن مي باش  یعدالت ادار   وانید
چنانچه ذینفعان پس از ساخت وساز بر خالف مندرجات  ( :  4بند)

های   واحد  به  مجاز  واحدهای  تبدیل  به  اقدام  ساختماني  پروانه 

طرح   از  پس  نمایند  زیربنا  متراژ  تغيير  بدون  اضافي(  بيشتر)واحد 

قانون شهرداری ،چنانجه رای قطعي    100موضوع در کميسيون ماده  

موضوع تخلف صادر گردد، با توجه ارزش افزوده ایجاد شده  بر ابقاء  

برای   مضاعف  رساني  خدمات  های  هزینه  تحميل  و  ذینفع   برای 

شهرداری ، ذینفع مكلف به پرداخت عوارض ایجاد واحد اضافي  به  

ميزان 
𝐴−𝐵

𝐴
 * 0.5*3000*p     مي باشد.) با توجه به دادنامه شماره

صي دیوان عدالت اداری و  رای هيات تخص   5/12/1396مورخ    336

رای    2/1397/ 25مورخ    326به استناد قسمت موخر دادنامه شماره  

 هيات عمومي دیوان عدالت اداری( 

A تعداد واحدهای فعلي : 

B  تعداد واحدهای سابق : 

 معادل مسكوني  آموزشي 2

 تجاری   %80معادل   انتظامي  و اداری 3

 تجاری %    30معادل ورزشي  4

 % مسكوني  50معادل درماني  5

 مسكوني   %20معادل هنری  فرهنگي 6

 مذهبي 7

مواد قانوني برنامه ششم  

 توسعه و قوانين 

 بودجه ساليانه کل کشور 

 برابر مسكوني   5معادل   شهری  تجهيزات 8

 برابر مسكوني   5معادل   شهری  تاسيسات 9

 تجاری   %70معادل   انبارداری  و نقل و حمل 10

 مسكوني  %50معادل   نظامي  11

 واقع در حریم شهر امالك  12
کاربریهای  درصد  60معادل  

 واقع در محدوده شهر 

 مسكوني  معادل    توریستي  و تفریحي 13

 تجاری   80%معادل   صنعتي 14

   بعدی های اصالحيه با  1375 مصوب شهرداران انتخاب و کشور اسالمي شوراهای  انتخابات و وظایف تشكيالت، قانون    80ماده    16بند    مستندات قانونی:

 و دادنامه های فوق الذکر هيأت عمومي دیوان عدالت اداری 
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 عوارض حصار كشی و دیوار كشی و مجوز احصار براي امالك فاقد مستحدثات  -  4تعرفه شماره  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عنوان تعرفه عوارض  ردیف

ماخذ و نحوه  

محاسبه 

 عوارض)متر طول( 

 توضيحات 

1 

عوارض صدور مجوز  

کشي اراضي فاقد  حصار

 مستحدثات 
p*L 

:  داردقانون شهرداری که مقرر مي  110: عوارض صدور مجوز احصار در خصوص ماده  (1بند )

بنا" یا  زمين  به  در  نسبت  واقع  تمام  نيمه  یا  و  محل  وضع  با  مناسب  غير  و  مخروبه  های 

محدوده شهر که در خيابان یا کوچه و یا ميدان قرار گرفته و منافي با پاکي و پاکيزگي و  

تواند به مالك  وازین شهرسازی باشد، شهرداری با تصویب شورای شهر ميزیبائي شهر یا م 

نقشه   با  یا دیوار و یا مرمت آن که منطبق  نرده  به ایجاد  نهایت ظرف دو ماه  اخطار دهد 

تواند به  مصوب شورای شهر باشد اقدام کند اگر مالك مسامحه و یا امتناع کرد شهرداری مي

وب شورا در زمينه زیبائي و پاکيزگي و شهرسازی هر  منظور تأمين نظر و اجرای طرح مص

گونه اقدامي را که الزم بداند معمول و هزینه آن را به اضافه صدی ده از مالك یا متولي و یا  

ابالغ   مالك  به  بدواً  مورد صورت حساب شهرداری  این  در  نماید  دریافت  موقوفه  متصدی 

تاریمي از  روز  پانزده  مالك ظرف  که  در صورتي  شهرداری  شود  به صورت حساب  ابالغ  خ 

شود و هر گاه ظرف مهلت مقرره اعتراض کرد  اعتراض نكرد صورتي حساب قطعي تلقي مي

ماده   به کميسيون مذکور در  هائي که مورد  ارجاع خواهد شد. صورت حساب  77موضوع 

در حكم    77اعتراض واقع نشده و همچنين آرای کميسيون رفع اختالف مذکور در ماده  

قطعي و الزم االجرا بوده و اجراء ثبت مكلف است بر طبق مقررات اجرای اسناد رسمي  سند  

از شمول    "الزم االجراء نسبت به وصول طلب شهرداری اجرائيه صادر و به مورد اجرا بگذارد.

 این تعرفه مستثني است.  

(:  مبنای صدور مجوز حصار کشي و دیوار کشي ضوابط  و مقررات طرح مصوب و  2بند ) 

برای احصار با ترکيب دیوار و فنس  مالك عمل شهرداری مي باشد در هر حال ارتفاع مجاز 

و  دیوار  ارتفاع. )شهرداری مكلف است یا نرده مطابق ضوابط طرح مصوب شهری خواهد بود

 فنس را به تفكيك در مجوز صادره درج نماید( 

ری منوط به طرح موضوع  ( : صدور هر گونه مجوز در حریم شهر مبني بر تثبيت کارب 3بند)

در کارگروه امور زیر بنایي و شهرسازی استان و موافقت شورای برنامه ریری توسعه استان  

 مي باشد .

)  .رعایت قوانين و آیين نامه های اجرایي حفظ اراضي زراعي و باغات الزامي است  -(4)بند  

 قانون حفظ اراضي زراعي و باغات(.  1ماده  1تبصره 

 

2 
 

 

 

عوارض دیوار کشي  

اراضي  دارای  

 مستحدثات 

P*L   
 

 

 اصالحيه با  1375 مصوب شهرداران  انتخاب  و  کشور اسالمي شوراهای  انتخابات  و  وظایف  تشكيالت، قانون   80ماده    16بند  مستندات قانونی:  

  بعدی های 
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 مسکونی عوارض تراكم براي دو بخش مسکونی و غیر   -5عرفه شماره  ت

 
 

 

 

 

 

 

 نوع کاربری عنوان  ردیف
 ماخذ و نحوه 

 متر مربع() محاسبه عوارض
 توضيحات 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عوارض 

 تراکم

( : جهت محاسبه تراکم در این بند از تعرفه،  1بند) معاف  %120تا0 مسكوني

منظور    )طبق تعاریف(  خالص زیربنانا  صرفاً سطح  

 خواهد شد. 

واحدهای    تراکم  متراژ معافيت  ميزان  (:  2بند)

حداکثر  و  مساحت زمين    %60در هر طبقه  مسكوني  

 در دو طبقه مي باشد. 

چنانچه ذبنفع  اقدام به ساخت وساز بيش  (:  3بند ) 

پروانه   در  مندرج  اشغال  سطح  مجاز  حد  از 

نماید همكف  طبقه  در  طرح    و   ساختماني  از  بعد 

ماده   کميسيون  در  رای    100پرونده  صورت  در 

ب  ابقاء  عوارض  نا،قطعي  پرداخت  به  مكلف  ذینفع 

بابت متراژ مازاد سطح اشغال مجاز در طبقه همكف  

ميزان   باشد.)با    p*20به  مي  مربوطه  کاربری  در 

شماره   دادنامه  به    12/8/1395مورخ    140توجه 

 رای هيأت تخصصي دیوان عدالت اداری( 

( : چنانچه امالکي بر خالف ضوابط و مقررات  4بند)

مصوب شهری و پروانه ساختماني اقدام به احداث  

در هر واحد براساس    ساختمان بيش از ارتفاع مجاز 

روانه نمایند و مراتب در کميسيون ماده  مندرجات پ

  مطرح و منجر به صدور رای قطعي ابقاء گردد   100

شماره   دادنامه  به  توجه   مورخ    353با 

عدالت  27/12/1396 دیوان  تخصصي   هيات  رای 

  326قسمت موخر دادنامه شماره    و به استناد  اداری

رای هيات عمومي دیوان عدالت    25/2/1397مورخ  

قانون موسوم    80ماده    16اد به بند  استنو     اداری

به پرداخت عوارض مازاد  به شوراها،   ذینفع مكلف 

به شهرداری  z*A*P*2 ارتفاع و دهنه به ميزان  

 . مي باشد

A.مساحت طبقه مربوطه : 

Zا برای هر  :  بر ضوابط مصوب شهری  رتفاع مازاد 

 واحد.

p :ارزش معامالتي مورد عمل شهرداری.   

 p*5 % 180تا 120%

180%- 240%  10*p  
  p*20  به باال  240%

 معاف  %70تا0 تجاری

  p*15  به باال  70%

  فناوری و تحقيقات آموزش −

 ورزشي  - آموزشي −
 هنری   فرهنگي -  درماني −

 سبز  فضای و پارك −

 شهری  تجهيزات - مذهبي −
 شهری تاسيسات −

 انبارداری  و نقل و حمل −

 کشاورزی  و باغات  -  نظامي −
 طبيعي تاریخي  ميراث −

 توریستي  و  تفریحي −

 انتظامي  و اداری - صنعتي −

در حد طرح مصوب شهری معاف و  

محاسبه مي   p*20  آنمازاد بر 

 گردد.
در تمامي کاربریها رعایت  

ضوابط طرح مالك عمل مي  

 باشد 

قانونی:  با  1375 مصوب شهرداران انتخاب و کشور  اسالمي شوراهای انتخابات و وظایف  تشكيالت، قانون   80ماده    16بند    مستندات 

 بعدی  های اصالحيه
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 آمدگیو پیش  بالکنعوارض    -  6تعرفه شماره  

 عنوان تعرفه عوارض  ردیف

ماخذ و نحوه  

 محاسبه عوارض

 )متر مربع(

 توضيحات 

بنای صورت روبسته و زیرآمدگي در معبر عمومي، بهپيشکه  در صورتي:  (1بند ) آمدگي مشرف به معابر  عوارض پيش

که قرار گيرد، عالوه بر اینو غير مسكوني    های مسكوني د مورد استفاده واحدمفي

جزو زیربنای مفيد محسوب و عوارض مربوطه وصول خواهد شد. از هر مترمربع 

ز ننماید، از که از  قيمت روز زمين تجاومشروط بر اینبرابر این تعرفه آمدگي پيش

 متقاضيان وصول خواهد گردید.  

بان مورد صورت سایهآمدگي سقف آخرین طبقه بنا صرفاً به(: چنانچه پيش2بند)

   استفاده قرار گيرد. مشمول مقررات این تعرفه نخواهد بود. 

(:در پيشامدگي ها رعایت حریم شبكه برق و سایر تاسيسات شهری توسط 3بند)

 مي باشد. اداره ذی ربط الزامي 

(:رعایت حریم تاسيسات و اصول فني و شهرسازی ، سيما و منظر شهری  4بند)

 الزامي است.

 p* 10 رو باز  1

 p*15 رو بسته  2

   حياطآمدگي مشرف به عوارض پيش

 p*1.5 رو باز  4

 p*3 رو بسته  5

  

 

  بعدی های اصالحيه با  1375 مصوب شهرداران انتخاب و کشور اسالمي شوراهای  انتخابات و وظایف تشكيالت، قانون   80ماده    16بند    مستندات قانونی:
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 یمصوب شهر  یطرح ها رییتغ  ایاز اجرا و  یعوارض ارزش افزوده ناش - 7تعرفه شماره             

 

 

 

 

 

 

 

 

 ردیف
ماخذ و نحوه   عنوان تعرفه عوارض 

  محاسبه عوارض

 )متر مربع(

 توضيحات 
 امتياز نوع کاربری

 60 تجاری  1

∆*0.625*p 

اند از تفاضل امتياز کاربری مورد نظر  :  ∆:  (1بند ) عبارت 

بر    با کاربری فعلي ملك مطابق طرح مصوب شهری  ذینفع

 . اساس امتيازات درج شده در این تعرفه

( اساس طرح  (:  2بند  بر    مصوب  های  امالکي که 

بوده  شهری شناور  تجاری  کاربری  یا   دارای    و 
های مصوب شهری یا با درخواست  امالکي که بر اساس طرح

ماده   کميسيون  در  در  5مالك  شده  قيد  عناوین  مطابق   ،

افزوده   ارزش  پرداخت  تعرفه  یابند مشمول   تغيير کاربری 

 . د شدنخواه تعرفه  این عوارض 

   ایت ـا و رعرانه ه ـشي سـای تعادل بخـ: در راست(3بند )
 عالي شورای 1389/ 10/3 مورخ ی مصوبه دستورالعمل

 و تعاریف تدقيق طرح خصوص در معماری و شهرسازی

درخواستشهر های کاربری مفاهيم صورت  در  ذینفع    ی 

از  تغيير  بر  به    مبني  ها  کاربری  و  سایر  مسكوني  کاربری 

   p*2*20موافقت مراجع ذیصالح قانوني عوارضي به ميزان  

 اخذ گردد.

(: نحوه محاسبه عوارض این بند از تعرفه برای اراضي  4بند )

 با مساحت های مختلف به شكل زیر است: 

عوارض    %100مترمربع:    300الف( اراضي کمتر و مساوی  

 موضوع این بند  

مترمربع اول    300مترمربع:    500ب( اراضي کمتر و مساوی  

 عوارض موضوع این بند  % 80و مازاد بر آن  100%

  % 100مترمربع اول    300مترمربع:    500ج( اراضي بيشتر از  

عوارض موضوع    %70و مازاد بر آن    %80مترمربع دوم    200و  

 این بند  

طي دادنامه های    هيأت عمومي دیوان عدالت اداری(:  5بند )

شماره    3/97/ 8مورخ    381-367شماره   مورخ    1237و 

  1310شماره  و    9/5/97مورخ    1308و شماره    19/4/97

تغيير    9/5/97مورخ    از  ناشي  افزوده  ارزش  عوارض  وضع 

اختيارات شورای   و در حدود  قانون  بر  را  منطبق  کاربری 

 شهر تشخيص داده است.

 

 55 اداری )خصوصي(  2

3 
فناوری   و  تحقيقات  آموزش  آموزشي، 

 )خصوصي( 

50 

 35 درماني )خصوصي(  4

 45 صنعتي و کارگاهي، تفریحي و توریستي 5

و   6 نقل  و  حمل  )خصوصي(،  ورزشي 

 انبارداری 

40 

 20 مسكوني  7

 0 سایر کاربری ها  8

 بعدی های اصالحيه با  1375 مصوب شهرداران انتخاب و کشور اسالمي شوراهای  انتخابات و وظایف تشكيالت، قانون   80ماده    16بند    مستندات قانونی:

 و دادنامه های فوق الذکر هيأت عمومي دیوان عدالت اداری 
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 عوارض مشاغل بر اساس نوع شغل محل جغرافیایی ملك و مساحت ملك   -8تعرفه شماره  
 

 عنوان تعرفه عوارض  ردیف 
محاسبه  ماخذ و نحوه 

 عوارض ساليانه
 توضيحات 

1 

عوارض ساليانه محل کسب برای 

قانون   مشمول  صنوف  و  مشاغل 

 نظام صنفي

برابر قيمتهای درج 3

جدول  شده در 

 1پيوست

تعرفه  (:  1بند) یك  ردیف  نظام صنفي موضوع   قانون  مشمول  و صنوف  مطابق ليست مشاغل 

 اصناف مي باشد . مشاغل تعریف شده 

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

قرض*بانك اعتباری،  تعاوني  واعتباری،  مالي  موسسات  حسابرسي،  الحسنهها،  موسسات  ها، 

 ها، دفاتر مهندسي و موارد مشابهفاتر بيمهموسسات حقوقي، نمایندگي د

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

 آموزی و موارد مشابههای زبان، کنكور، مهارت*آموزشگاه 

 ها(التوزین )باسكول*حق

 های رانندگي *آموزشگاه 

آوری زباله، فضای سبز  ساز، جمعوهای عمراني، ابنيه، مطالعاتي، ساخت*پيمانكاران اجرای پروژه 

 و هر قراردادی که مشمول بيمه باشد.

 های ورزشي، هنری، نقاشي، *موسيقي، خياطي و موارد مشابه *باشگاه و آموزشگاه 

 *دفاتر پيشخوان دولت، دفاتر خدمات دولت، دفاتر پستي و موارد مشابه 

 های باربری، دفاتر باربری *بنگاه 

 ها ها، هتل آپارتمان ها، متلپذیرایي، هتل*تاالرهای 

 ها، فروش غذاها، کترینگ رستوران*

 استخرهای شنا عمومي *

 های اینترنتيدفاتر تاکسي *

 ها، انتشارات و موارد مشابه و تكثير، چاپخانه های تایپ شرکت*

 مواردمشابه های فصلي پوشاك، ارزاق، لوازم صوتي، تصویری و خانگي و نمایشگاه *

 های انواع خودرو خارجي و ایرانيها و نمایندگي شرکت*

 های فروش بليط هواپيما، قطار و اتوبوسها و نمایندگي شرکت*

  ،های بازرگاني، تجاری، توليدی، خدماتيدفاتر شرکت*

 ها و بخش خصوصيهای توزیع، مصرف ادارات و سازمان تعاوني*

 ها، تئاترها ها و موسسات تبليغي، سينماشرکت*

 مدارس غيرانتفاعي و غيردولتي *

 ها و موسسات سياحتي و جهانگردی، زیارتي دفاتر شرکت*

 دفاتر روزنامه، مطبوعات، موسسات دارالترجمه*

 ها و...ها، پانسيونمهدکودك*

 ها و موسسات آموزشي غيرانتفاعيدانشگاه *

 ها و آزمایشگاه ها و مراکز بهداشتي ها، کلينيكداروخانه، مطب پزشكان  *

 های دامپزشكي، آمبوالنس خصوصي و..کلينيك*

 موسسات فيزیوتراپي، ماساژ طبي، پرورش اندام، رادیولوژی و...*

 دفاتر وکالی دادگستری –دفاتر اسناد رسمي *

 خدمات خودپرداز بانك *

 *دفاتر کارگذاری بورس اوراق بهادار
غيرمشمول قانون نظام صنفي در شهر موجود باشد بگونه ای که در این تبصره( چنانچه مشاغلي مشمول یا  

بند قيد نشده باشد، عوارض مربوط به این بند با تشخيص شهرداری و حتي االمكان بر اساس نزدیكترین 

 مشاغل قيد شده در این تعرفه محاسبه و وصول خواهد شد. 

هيأت عمومي دیوان    12/4/97مورخ    935الي    933شماره  و    1/3/97مورخ    355شماره  (: دادنامه های  2بند )

 صادر شده است.   خصوص عدم ابطال این عنوان عوارض عدالت اداری در

  1033و شماره    29/2/87مورخ    113دادنامه های شماره  طي    هيأت عمومي دیوان عدالت اداری  (:8بند )

از ا  19/10/96مورخ     1052و شماره    12/10/96مورخ   داری وضع عوارض کسب و پيشه)عوارض محلي( 

بانكهای دولتي، خصوصي، صتدوقهای قرض الحسنه و موسسات مالي و اعتباری را  منطبق بر قانون و در 

   حدود اختيارات شورای شهر تشخيص داده است.

وضع عوارض مشاغل    3/11/96مورخ    1136دادنامه شماره  هيأت عمومي دیوان عدالت اداری طي  (:  9بند )

 از جمله دفاتر اسناد رسمي را  منطبق بر قانون و در حدود اختيارات شورای شهر تشخيص داده است. 

2 

ســاليانه خدمات از کليه   عوارض 

فعـاالن   ــتفـاده  اسـ مورد  امـاکن 

ــادی تصــ ــاغــل    اـق مشــ رای  ـب

 مشمول قانون نظام صنفيغير

 2طبق جدول پيوست

و دادنامه های   بعدی های اصالحيه با 1375 مصوب شهرداران  انتخاب و کشور اسالمي  شوراهای انتخابات و  وظایف تشكيالت، قانون  80ماده  16بند  مستندات قانونی:

 فوق الذکر هيأت عمومي دیوان عدالت اداری 
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 هاي معرفیلیغات محیطی به غیر از تابلوعوارض بر تب   -  9- تعرفه شماره
 

 توضيحات  ماخذ و نحوه محاسبه عوارض عوارض نوع  ردیف
مورخ    551و شماره    26/2/96مورخ    153دادنامه های شماره    :(1بند )   

هيأت عمومي دیوان عدالت اداری در خصوص عدم ابطال این    20/8/92

 عنوان عوارض صادر شده است.  

قانون شهرداری و بند    92و ماده     55ماده    27(: به استناد بند  2بند )

شورا  80ماده    25 شماره    ها قانون  نامه  همچنين  مورخ    24836و 

  کشور معاون توسعه منابع و پشتيباني سازمان شهرداری های    24/5/97

 این عوارض قابل وصول است.

های دولتي (: وصول این عوارض  شامل ادارات دولتي و بيمارستان3)  بند

 نخواهد شد.  

 : عوارض  صدور مجوز نصب برای یك بار قابل وصول است.  (4)  بند

های تبليغاتي سطح شهر موظفند نسبت به  : کليه مالكين تابلو(5)  بند

شهرداری اقدام نمایند در غير این صورت شهرداری  اخذ مجوز الزم از  

های تبليغاتي فاقد مجوز با اعالم کتبي رأساً نسبت به جمع آوری تابلو

آنان   اموال  به  خسارت  گونه  هر  ورود  صورت  در  نمود.  خواهد  اقدام 

 مسئوليتي به عهده شهرداری نخواهد بود. 

تابلو(6)بند   صرفاً  :  که  م هایي  اماکن  معرفي  و  برای  برای  ربوطه 

باشد از پرداخت عوارض   مي  A*Bرساني مطابق با استاندارد متراژ  اطالع

 ساليانه معاف است. 

در ملك که نهایتا  ارتفاع مجاز تابلو بر سر    Aمنظور از ضریب    :تبصره

 عرض ملك مورد نظر مي باشد.  Bمنظور از ضریب   یك متر مي باشد و 

 24000 روزانه  مربع( متر)برد  نصب بيل 1

2 
نصب داربست تبليغاتي با مجوز  

 هر روز  شهرداری 
 ریال  500000

3 
)ساليانه( تابلو پزشكان    های 

 مازاد بر تعرفه مصوب  
 ریال 3000000

4 

بانك استقرار  تبليغات  و  ها 

  های جوایز قرض الحسنه خودرو

و یا فروشگاه های عرضه کاال و  

در    خدمات تبليغات  منظور  به 

 هر روز  معابر

 ریال  500000

 های اصالحيه با  1375 مصوب شهرداران انتخاب و کشور اسالمي شوراهای انتخابات و وظایف تشكيالت، قانون   80ماده    25و    16بند   مستندات قانونی:

 و دادنامه های فوق الذکر هيأت عمومي دیوان عدالت اداری قانون شهرداری  92و ماده   55ماده  27بند و   بعدی

 

 

 

پست هاي   ترانسفورماتورها،   خابراتی، م دكل هاي   تأسیسات شهري  احداث  صدور مجوزعوارض    - 10  تعرفه شماره

 مخابراتی و ... 

 عنوان تعرفه عوارض  ردیف
ماخذ و نحوه محاسبه  

 )مترمربع( عوارض
 توضيحات 

1 

، پست  تأسيسات و تجهيزات شهری مانند منبع آب

گازترانسفورماتور پست  مخابرات،  پست  تصفيه  ،   ،

و فاضالبخانه و مخابرات  ، دکلهای آب  برق  های 

(BTSو کليه دکل )  های ارتباطي، کيوسك تلفن و

 مربع مترغيره به ازای هر 

P 60* 

  14/9/96مورخ    889الي    888(: دادنامه های شماره  1بند )

اداری در خصوص عدم ابطال   هيأت عمومي دیوان عدالت 

 این عنوان عوارض صادر شده است.  

 

 بعدی های اصالحيه با  1375 مصوب شهرداران انتخاب و کشور اسالمي شوراهای  انتخابات و وظایف تشكيالت، قانون   80ماده    16بند    مستندات قانونی:

 و دادنامه های فوق الذکر هيأت عمومي دیوان عدالت اداری 
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 قطع اشجار عوارض    –   11تعرفه شماره  
 

 عنوان تعرفه عوارض  ردیف
ماخذ و نحوه محاسبه  

 )ریال(عوارض
 توضيحات 

 K*B*N عوارض قطع اشجار  1
 

نامه )قانون اصــالح قانون حفظ و گســترش فضــای  رعایت مفاد آیين(:  1بند)

وب   هرها مـص بز در ـش روری    15/02/1389ـس تانها( ـض ورای عالي اـس وب ـش مـص

 گردد.باشد برای محاسبه عوارض فوق از فرمول ذیل استفاده ميمي

 (: ضرایب:2بند)

 B  تنگاه زمين یا نقطه : بن درخت که عبارتـست از محيط درخت از محل رـس

ورتيكه یك درخت چند  د در ـص ته  تماس زمين با تنه درخت مي باـش تنه داـش

 باشد محيط قطورترین تنه درخت مبنای محاسبه عوارض قرار ميگيرد.

K   : 25غيرمثمر  —50نخل  —35مثمر 

N   :  باشدنوع درخت که بشرح جدول زیر ميضریب: 

 به ریال ضریب   نوع درخت  ردیف 

 18000 درخت مثمر   1

 18000 خرما  2

 11000 درخت غير مثمر  3

   

   

طرح موـضوع در    پس از  تقاـضای ذینفع جهت  قطع درخت(: در ـصورت  3بند)

ــيون ـماده   ــالح ـقانون حفظ و   1ایين ـناـمه اجرایي ـماده    7کميسـ )ـقانون اصـ

وب   هرها مـص بز در ـش ای ـس ترش فـض ورای عالي    15/02/1389گـس وب ـش مـص

ا انـه ـــت ت    (  اسـ پرداـخ ه  ـب ذینفع مكلف  ت  و رای قطعي مبني بر قطع درـخ

اصله   4که حداقل از    درخت  تعدادی  درصد عوارض موضوع تعرفه و کاشت70

ــد اشـ ا مـك  کمتر نمي ـب ان ـی ان مـك ایگزین در هـم ه  ـج ــهر ـب ای دیگر شـ ان ـه

 مي باشد.  7کميسيون ماده    صالحدید  

 بعدی  های اصالحيه  با 1375 مصوب شهرداران انتخاب و کشور اسالمي شوراهای  انتخابات و یفوظا تشكيالت، قانون   80ماده    16بند    مستندات قانونی: 
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 سعه شهري وارزش افزوده ناشی از اجراي طرحهاي عمرانی و تعوارض   –   13تعرفه شماره  
 ماده واحده 

نظریه  به  استناد  نگهبان در   04/1395/ 23جلسه مورخ    1395/ 02/05  مورخ  1660/102/95  شماره  با  فقهای معظم شورای 

  حق   بر  عوارض  جعل"دیوان عدالت اداری، که طي آن    12/03/1394  مورخ  200/37605/210/9000شمارهبازگشت به نامه  

و  نكرده   اعالم   شرع  مخالف   را  مشرفيت   یا   تشرف   توسط  تشرف  حق   یا  مشرفيت  حق  بر  عوارض  وضع  مصوبات  بنابراین  است 

قانون اصالحي    80ماده    16.  بنابراین با استناد به بند  "نمي باشد  اختيار  حدود   از   خارج  و  قانون  شهرها مغایر   اسالمي  راهایشو

بر اراضي کليه مالكين از کشور،  اسالمي  شوراهای  انتخابات  و   وظایف،  تشكيالت  قانون  و اصالحي توسعه، گذرهای امالك  

 گردد. مي  دریافت  برحق مشرفيت عوارض عنوان با مانده باقي عرصه ارزش درصد 20 معادل شوند مي  یا  واقع شده تعریضي

 پروانه یا شهرداری توسط غرامت پرداخت یا انتقال و نقل در زمان شهرداری توسط ذیل های تبصره مفاد برابر عوارض این

 .گردد مي وصول ذینفعان یا کار و ... از مالكان پایان یا ساختماني

 تعاریف  

 .دارند  معبر یا طرح  در اصالحات به نياز  شهرسازی های یا طرح ترافيكي مطالعات اثر در  که  شود مي اطالق  گذرهایي به    : معابر اصالح 

 مصوب شهری و   طرحهای یا گذربندی نامه برابر آیين بنا یا احداث بنا تجدید  هنگام در که گردد مي  اطالق گذرهایي به   تعریضی:

 .گردند مي نشيني عقب مشمول ساماندهي،

 پروانه و در اسناد ثبتي و نداشته وجود معبر سابقه قبالً که بافتهایي در شهرسازی مطالعات اساس معبرهایي که بر:  احداثی و توسعه 

 گردند.  مي و احداث ایجاد است، نگردیده احداثي معابر به ای اشاره ذینفعان ساختماني

در  و تهاتر مسير مورد مقدار ملك با باقيمانده مساحت درصد  20 ميزان مسير، به مورد داشتن صورت در واحده ماده : موضوع1تبصره  

 محاسبه مترمربع هر ازای به زیر در فرمول مسير مورد متراژ کسر از درصد باقيمانده پس  20 مازاد برای  شهرداری بستانكاری صورت

 ميگردد: اخذ و

([
𝐴 − 𝐵

𝐴
] + 1) × 𝑘 × 10 × 𝑃 

A :   عرض معابر بر اساس طرح 

B تغيير  هرگونه از قبل معبر  : عرض 

K  :4 

P  :  شاخص محاسبه عوارض و بهاء خدمات 

 

 به  طرح  اجرای از پس گيرند، قرار مي تعریضي و ای  توسعه بر گذرهای در مسير، مورد و تغيير داشتن بدون که : امالکي2تبصره  

×20 بر حق مشرفيت به ازای هر متر مربع  عوارض مشمول  ملك مساحت  درصد 20 ميزان 𝐾 × 𝑃 گردد مي. 

K  :4 

P  :شاخص محاسبه عوارض و بهاء خدمات   

 محاسبه  1تبصره   طبق آن عوارض  و گيرد مي  قرار مسير  در  ها آن ملك  از قسمتي که امالکي مالكان به  کمك  جهت به:  3تبصره  

 امكان   شهرسازی ضوابط نظر از چنانچه ساختمان احداث مجوز صدور هنگام در مسير مورد  غرامت مطالبه عدم صورت شود، در مي

 اوليه ملك مالك محاسبه قرار خواهد گرفت.  مساحت، باشد، جهت محاسبه و اخذ عوارض تراکم پذیر

 مورد  به نسبت واقع مي شود، مسير ملك، مورد باقيمانده درصد  20 از بيش  که واحده ماده موضوع  امالك  برای آندسته از:  4تبصره  

 مي گردد.   اقدام هيأت کارشناسي( امالك )نظر و ابنيه تقویم نحوه قانون آن برابر غرامت ملك، مانده باقي درصد 20 مازاد بر مسير

 و  اصالحي ای، توسعه  گذر به نسبت چه  چنان  دارند  مسير مورد که  واحده ماده موضوع امالك مشرفيت بر حق عوارض:    5تبصره  

و  1فرمول تبصره   معادل آن، اول عمق  متر 30 جهت  که بود خواهد متر  100 عمق تا حداکثر باشد، داشته مشرفيت و بر تعریضي

 .مي گردد اخذ عوارض 1درصد فرمول تبصره  70 مابقي آن متر 70 برای

 متر  30 جهت بود که خواهد متر 100 عمق به حداکثر باشد، مي مسير مورد فاقد که  شهر امالك مشرفيت بر حق عوارض :6تبصره  

 اخذ ميگردد.  2درصد فرمول تبصره   50متر مابقي آن  70و برای  2اساس فرمول تبصره  بر اول عمق
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 همچنين  و  گردد متر 12 حداکثر تا  ها آن تعریضي عرض یا و اصالحي ای، توسعه های طرح  اثر  در  که گذرهایي خصوص  در:  7تبصره

 مسير خود مورد غرامت ذینفعان یا  مالكان چنانچه ليكن شود؛ نمي مشرفيت برحق مشمول عوارض امالك جلو های رو پياده  تعریض

 .شد خواهد محاسبه 6و  5و 2و 1تباصر طبق مشرفيت برحق عوارض نمایند، مطالبه را

)حقوق حقوقي  اشخاص به    متعلقامالك    و  اراضي مشرفيت  بر حق  عوارض    طرح،  قطعياجرای  از  پس    است مكلف  شهرداری    :8تبصره

 . نماید اقدامآن وصول  بهنسبت  مقررات برابر و تعيين  ننموده اند، خود عوارض  پرداخت  اقدام زمان تا آن کهرا  عمومي(

 رسمي  کارشناس  قيمت  برابر  مسير   مورد  غرامت  پرداخت  هب  محكوم   شهرداری   دادگستری   طریق  از  کهكال ما  و  اراضي  کليه  :9تبصره

  شده   تعيينغ  مبل  طبق)  مالك  مطالبه   مورد  کارشناسي   قيمت  به  اراضي  باقيماندهدرصد    20سابراس  مشرفيت  حق  بر  عوارض  ، باشدمي

 .گردید  اخذ خواهد( مسير مورد مقدار غرامت

 شود که   گرفته  نظر  در  ضلعي   بر  از  بایست  مي  كامال  مشرفيت  حق  بر  محاسبه  برایشاخص محاسبه عوارض و بهاء خدمات  :  10تبصره

شاخص   كالم   گردند،  مي  احداث  و  ضتعری  ح،اصال  توسعه،  جهت   چند  یا  2  از  که  کيامال  و  باشد  مي  احداث  وض  تعری  ح،اصال  توسعه،  دارای

 .است بيشتری  ارزش دارای که  بود خواهد قيمتي آنمحاسبه عوارض و بهاء خدمات 

 فضای   و   بهداشتي  ورزشي، مذهبي،آموزشي،  فرهنگي،  طرحهایامالك    جلوی  روهایپيادهض  تعری  و  متر  16  تا   گذرهای  عرض: 11تبصره

 بر  عوارض  نمایند،  مطالبه  را  خود  مسير  مورد  غرامت  ذینفعان  یا  مالكان  چنانچه  شود؛ ليكن  نمي  مشرفيت  حق  بر  عوارض  مشمول   سبز

 .شد خواهد اخذ و محاسبه  1  تبصره  طبق مشرفيت حق

 صورت   پایانكار  یا   پروانه  در  جمندر  گذر  عرض  به  نسبت  تعریضي   و   حالاص توسعه،  چنانچه  و  بار  یك   برای  صرفاً  موصوف  : عوارض  12تبصره  

 .شد خواهدشود، مشمول  گرفته

 .گردد هزینه مسير مورد اراضي تملك جهت صد در صد بصورت بایست  موصوف مي عوارض از حاصل درآمد: 13تبصره 

 بال اثر خواهد بود.  1401تمامي مصوبات قبلي برای محاسبه عوارض بر حق مشرفيت از ابتدای سال  : 14تبصره 
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 2جدول پیوست 

 

مبلغ پیشنهادی  عنوان

 ماهیانه

 مبلغ تصويبی

ها، موسسات مالی واعتباری، تعاونی  *بانک

 ها،الحسنهاعتباری، قرض 

000 /000 /10 000 /000 /10 

جايگاه سوخت )بنزين، گاز، نفت گاز(، جايگاه  

 سیلندر پرکنی گاز 

000 /000/5 000 /000/5 

موسسات حسابرسی، موسسات حقوقی، نمايندگی  

 ها، دفاتر مهندسی و موارد مشابه دفاتر بیمه 

000 /000/3 000 /000/3 

آموزی و های زبان، کنکور، مهارت *آموزشگاه

 موارد مشابه 

000 /000 /2 000 /000 /2 

 2/ 000/ 000 2/ 000/ 000 های رانندگی *آموزشگاه

های عمرانی، ابنیه،  *پیمانکاران اجرای پروژه 

آوری زباله، فضای  ساز، جمعومطالعاتی، ساخت

 سبز و هر قراردادی که مشمول بیمه باشد. 

000 /000/5 000 /000/5 

های ورزشی، هنری، نقاشی،  *باشگاه و آموزشگاه

 *موسیقی، خیاطی و موارد مشابه

000 /000 /1 000 /000 /1 

*دفاتر پیشخوان دولت، دفاتر خدمات دولت،  

 دفاتر پستی و موارد مشابه

000/500/1 000/500/1 

 000/3/ 000 000/3/ 000 های باربری، دفاتر باربری *بنگاه

ها، هتل ها، متل*تاالرهای پذيرايی، هتل

 ها آپارتمان

000 /000 /2 000 /000 /2 

 000/500 000/500 *استخرهای شنا عمومی 

 000/500 000/500 های اينترنتی *دفاتر تاکسی 

های انواع خودرو خارجی ها و نمايندگی *شرکت

 و ايرانی 

000/500/5 000/500/5 

های فروش بلیط هواپیما،  ها و نمايندگی *شرکت

 قطار و اتوبوس

000 /000 /2 000 /000 /2 

های بازرگانی، تجاری، تولیدی،  *دفاتر شرکت 

 خدماتی،

000/200/2 000/200/2 

ها و  های توزيع، مصرف ادارات و سازمان *تعاونی

 بخش خصوصی 

000/500/2 000/500/2 

 1/ 000/ 000 1/ 000/ 000 *مدارس غیرانتفاعی و غیردولتی
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ها و موسسات سیاحتی و *دفاتر شرکت 

 جهانگردی، زيارتی 

000 /000 /1 000 /000 /1 

 2/ 000/ 000 2/ 000/ 000 *دفاتر روزنامه، مطبوعات، موسسات دارالترجمه

 1/ 000/ 000 1/ 000/ 000 ها و...ها، پانسیون*مهدکودک

 2/ 000/ 000 2/ 000/ 000 ها و موسسات آموزشی غیرانتفاعی *دانشگاه

ها و مراکز  ها، کلینیک*  مطب پزشکان، داروخانه

 ها آزمايشگاهبهداشتی و 

000 /000 /4 000 /000 /4 

 2/ 000/ 000 2/ 000/ 000 های دامپزشکی، آمبوالنس خصوصی و.. *کلینیک

*موسسات فیزيوتراپی، ماساژ طبی، پرورش  

 اندام، راديولوژی و... 

000 /000 /2 000 /000 /2 

 000/3/ 000 000/3/ 000 دفاتر وکالی دادگستری  –*دفاتر اسناد رسمی  

 000/500/1 000/500/1 خودپرداز بانک*خدمات 

 000/5/ 000 000/5/ 000 دفاتر کارگزاری بورس و اوراق بهادار 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1جدول پیوست                                             

 آرایشگران و خدمات بهداشتی    -1
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 ردیف    نوع صنف    سال      3درجه     2درجه     1درجه 

 1-1   آرایشگاه مردانه   1401 388/500  420/000  462/000 

 2- 1   آرایشگاه زنانه   1401 567/000  651/000  756/000 

 3-1   گرمابه داران   1401 462/000  525/000  567/000 

 4-1   خشک شوئی و لباس شوئی   1401 420/000  462/000  525/000 

 5-1   خرده فروشی مواد و لوازم بهداشتی   1401 567/000  651/000  756/000 

 6-1   خرده فروشی کاال و تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی   1401 609/000  714/000  798/000 

 7-1   فروش مواد آرایشی و بهداشتی   1401 609/000  714/000  798/000 

 8- 1   سونا )خشک و بخار(   1401 504/000  567/000  630/000 

 9- 1   باشگاههاي ورزشی خصوصی و خانه بازي کودك   1401 829/500  945/000  1/050/000

 

 قنادان و نانوایان    -2

 ردیف    نوع صنف    سال      3درجه     2درجه     1درجه 

 1-2   نانوایی   1401 546/000  546/000  546/000 

 2- 2   تولیدي نان حجیم و فانتزي   1401 651/000  651/000  651/000 

 3-2   قنادي و شیرینی و کیک پزي   1401 714/000  777/000  924/000 

 4-2   بستنی فروشی   1401 525/000  567/000  651/000 

 5-2   نقل و آبنبات و خرد کردن قند   1401 567/000  609/000  651/000 

 6-2   خرده فروشی ترشیجات و مربا   1401 567/000  609/000  756/000 

 7-2   نان روغنی و شیرمال )سنتی(   1401 651/000  651/000  651/000 

 8- 2   ماست بندي   1401 609/000  714/000  798/000 

 9- 2   فروش لوازم قنادي و آرد فروشی   1401 567/000  609/000  651/000 

 10-2   فروش آب   1401 567/000  609/000  651/000 

 

 

 

 فرش و پوشاك  -3
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 ردیف نوع صنف    سال     3درجه     2درجه     1درجه 

 1-3 قماش   1401  567/000  651/000  756/000

 2- 3 خرده فروشی پوشاك مردانه و زنانه و بچه گانه   1401  567/000  651/000  756/000

 3-3 خرده فروشی کیف   1401  567/000  651/000  756/000

 4-3 تعمیر کیف و کفش   1401  388/500  420/000  462/000

 5-3 لحاف و تشک و بالشت و پشتی دوزي   1401  283/500  336/000  388/500

 6-3 خرده فروشی روبالشتی و ملحفه و روتختی و حوله   1401  525/000  567/000  651/000

 7-3 خرده فروشی انواع نخ و کاموا    1401  462/000  525/000  567/000

 8- 3 کرایه لوازم عقد و عروسی   1401  567/000  714/000  850/500

 9- 3 جاجیم و رفو گري فرش(     - زیلو  -تولید صنایع دستی )گلیم 1401  420/000  462/000  525/000

 10-3 خرده فروشی فرش ماشینی و موکت   1401  651/000  756/000  850/500

 11- 3 خرده فروشی لباس و کفش ورزشی    1401  420/000  462/000  609/000

 12-3 خرده فروشی فرش دستبافت   1401  651/000  756/000  850/500

 13-3 خرده فروشی کفش   1401  567/000  651/000  756/000

 14-3 پتو فروشی   1401  525/000  567/000  651/000

 15- 3 قالیشوئی   1401  829/500  829/500  829/500

 16-3 خرده فروشی پوشاك بچه گانه )سیسمونی(   1401  462/000  567/000  651/000

 

 

 تعمیرکاران اتومبیل    -4
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 ردیف    نوع صنف    سال      3درجه     2درجه     1درجه 

 1-4 آپاراتی و تعویض روغنی و فروش روغن   1401  525/000  567/000  609/000

 2- 4 مکانیک اتومبیل   1401  756/000  756/000  756/000

 3-4 تعمیر انواع موتورهاي دیزلی و راه سازي   1401  850/500  850/500  850/500

 4-4 تعمیر ادوات و ماشین آالت کشاورزي   1401  850/500  850/500  850/500

 5-4 تعمیر انواع پمپ و انژکتور   1401  567/000  609/000  756/000

 6-4 تعمیر انواع جک خودرو   1401  462/000  525/000  567/000

 7-4 تعمیر و تعویض ترمز و کالچ و لنت کوبی و واشربري   1401  567/000  609/000  651/000

 8- 4 گلگیرسازیو اگزوز و آهنگري    -صافکاري 1401  651/000  714/000  798/000

 9- 4 نقاش انواع خودرو  1401  651/000  714/000  798/000

 10-4 فروش و پرس انواع شیلنگ   1401  567/000  609/000  651/000

 11- 4 تعمیر و تعویض و فروش رادیاتور اتومبیل   1401  525/000  567/000  609/000

 12-4 تراشکاري و ریخته گري   1401  651/000  756/000  850/500

 13-4 جلوبندي سازي   1401  609/000  609/000  609/000

 14-4 باطري سازي   1401  462/000  525/000  567/000

 15- 4 کارواش   1401  714/000  714/000  714/000

 16-4 تعمیر موتور سیکلت   1401  462/000  462/000  462/000

 17-4 تعمیر دوچرخه   1401  420/000  420/000  420/000

 18-4   خرده فروشی فرآورده هاي نفتی   1401  672/000  672/000  672/000

 خرده فروشی گاز مایع و کپسول اکسیژن   1401  567/000  651/000  756/000 4-19  

 20- 4   تعمیر و تبدیل موتور هاي اتومبیل به گازسوز    1401  756/000  756/000  756/000

 21-4   تولید فایبر گالس   1401  462/000  525/000  567/000

 مجتمع مکانیکی   1401  2/394/000  2/394/000  2/394/000 4-22  
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وشندگان لوازم یدکی  فر -5

 اتومبیل 

 ردیف نوع صنف    سال     3درجه     2درجه     1درجه 

 1-5 فروش لوازم یدکی اتومبیل سبک   1401  798/000  850/500  924/000

 2- 5   فروش لوازم یدکی دوچرخه 1401  567/000  714/000  798/000

 3-5   فروش لوازم یدکی موتورسیکلت 1401  567/000  714/000  798/000

 4-5 فروش لوازم یدکی ماشین هاي کشاورزي و راهسازي  1401  567/000  651/000  756/000

 5-5 الستیک فروشی   1401  651/000  756/000  850/500

 6-5 موتور فروشی   1401  924/000  1/029/000  1/155/000

 7-5 دوچرخه فروش   1401  567/000  714/000  798/000

 8- 5 اوراق فروشی وسائط نقلیه   1401  567/000  714/000  798/000

 9- 5 انبار ضایعات   1401  882/000  882/000  882/000

فروش لوازم تزئینی و سیستمهاي صوتی و حفاظتی  1401  567/000  651/000  735/000

 اتومبیل  
5-10 

 11- 5 خدمات دامپروري و دامپزشکی و فروش سموم   1401  714/000  798/000  892/500
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وشندگان مصالح  فر -6

 ساختمانی

 ردیف نوع صنف    سال     3درجه     2درجه     1درجه 

850/500  756/000  651/000  
 1-6 خرده فروشی مصالح ساختمانی   1401

1/029/000  850/500  714/000  1401 
 2- 6  فروش سنگ ساختمانی و سنگبري

787/500  756/000  672/000  1401 
 3-6  ابزار و یراق

756/000  651/000  567/000  1401 
 4-6  فروش رنگ ساختمانی

892/500  798/000  714/000  1401 
 5-6 فروش کاالهاي بهداشتی ساختمانی  

756/000  609/000  567/000  1401 
 6-6 فروش درب و پنجره پیش ساخته  

651/000  567/000  462/000  1401 
 7-6 فروش لوازم ایمنی و آتش نشانی  

1/407/000  1/155/000  924/00  1401 
 8- 6 دفتر فروش آهن آالت  

798/000  714/000  609/000  1401 
 9- 6 خرده فروشی ابزارآالت صنعتی  

850/500  756/000  651/000  1401 
 10-6 انبار مصالح ساختمانی  

نمایندگی فروش و کرایه یراق آالت و تجهیزات  1401  829/500  924/000  1/029/000

 ساختمانی  
6 -11 

756/000  651/000  567/000  
 12-6 خرده فروشی دستگاه تصفیه آب خانگی و لوازم جانبی   1401
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ید کنندگان مصالح و  تول -7

 ساختمانیخدمات 

 ردیف    نوع صنف    سال      3درجه     2درجه     1درجه 

567/000  462/000  420/000  
 1-7   حلبی سازي   1401

   حکاکی 1401  850/500  850/500  850/500
  7 -2 

  خرده فروشی شیشه و آئینه 1401  462/000  525/000  567/000
  7-3 

لوله کشی گاز و تأسیسات و نصب لوازم  1401  651/000  703/500  756/000

   گازسوز
  7-4 

651/000  567/000  462/000  1401 
 5-7   لوله کشی آب  

 دیواري و تزئینات ساختمانی )نقاشی، کاغذ   1401  420/000  525/000  567/000

  (...   7-6 

 7-7   کلید سازي   1401  388/500  420/000  462/000

 8- 7   گچبري پیش ساخته   1401  567/000  651/000  756/000

850/500  714/000  609/000  1401 
 9- 7   فروش عایقهاي رطوبتی  

714/000  651/000  567/000  1401 
 10-7   رنگ کاري مصنوعات چوب و فلز  

 11- 7   موزائیک سازي و مصنوعات سیمانی   1401 798/000 798/000 798/000

1/407/000  1/155/000  924/000  
 12-7   حفاري چاه و قنات   1401

 13-7   نصب و کرایه داربست   1401  567/000  651/000  756/000

 14-7   دفتر پیمانکاري و زیربنائی ساختمان   1401  829/500  945/000  1/039/500

1/039/500  945/000  829/500  1401 
 15- 7   فروش و تعمیر آسانسور باالبر و پله برقی  

892/500  798/000  714/000  1401 
 16-7   دفتر تخلیه چاه  

787/500  787/500  787/500  
 17-7   فروش و نصب درب و پنجره پی وي سی   1401
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 رودگران و فلزکاران  -8

 ردیف    نوع صنف    سال      3درجه     2درجه     1درجه 

 1-8   نجاري  1401  567/000  609/000  651/000

تولید انواع قفسه و  دکوراسیون چوبی و فلزي  1401  882/000  882/000  882/000

 2- 8   سازي( منزل )کابینت  

 3-8   منبت کاري و قاب سازي و خاتم کاري  1401  567/000  609/000  651/000

 4-8   ساخت درب و پنجره آهنی 1401  567/000  609/000  756/000

 5-8   ساخت درب و پنجره آلومینیوم 1401  462/000  525/000  567/000

 6-8   مصنوعات کابینت )چوبی و فلزي( فروش   1401  630/000  756/000  882/000

 7-8   دفتر سازي  1401  714/000  714/000  714/000

 8- 8   چوب بري و فروش لوازم چوبی ساختمان  1401  651/000  714/000  756/000

 9- 8   تعمیر مبل و اثاثیه فلزي و چوبی منزل  1401  609/000  651/000  714/000

 10-8   آهنگري سنتی )چلنگري(  1401  336/000  388/500  420/000

 11- 8   ساخت مخزن آبگرمکن و تانکر 1401  787/500  892/500  1/029/000
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 لوازم خانگی و خرازي  -9

 ردیف    نوع صنف    سال      3درجه     2درجه     1درجه 

 1-9   فروش چینی و بلور و کریستال ومالمین   1401  567/000  756/000  850/500

 2- 9    فروش لوازم آلومینیوم و مسی و...   1401  567/000  651/000  756/000

 3-9    فروش لوازم پالستیک 1401  525/000  567/000  609/000

 4-9     امانت فروشی )سمساري( 1401  462/000  525/000  567/000

فروش لوازم خانگی برقی و الکتریکی )سیم  1401  462/000  567/000  651/000

 کشی ساختمان(  
  9-5 

 6-9   فروش لوازم صوتی و تصویري   1401  567/000  651/000  756/000

 7-9   خرازي   1401  420/000  462/000  609/000

 8- 9   لوازم التحریر و کتاب فروشی   1401  388/500  420/000  462/000

 9- 9   فروش مصنوعات چوبی و فلزي   1401  630/000  756/000  882/000

 10-9   پرنده فروشی   1401  525/000  567/000  609/000

 11- 9   آکواریوم و لوازم جانبی   - فروش ماهی 1401  525/000  567/000  609/000

 12-9   فروش لوازم خانگی   1401  756/000  882/000  1/008/000

 13-9   فروش تلفن همراه و تجهیزات جانبی آن   1401  462/000  525/000  567/000

 14-9   فروش و تعمیر ترازو و لوازم توزین   1401  420/000  462/000  525/000

 15- 9   فروش لوستر و آئینه و شمعدان   1401  651/000  756/000  850/500

 16-9   فروش اسلحه شکاري و لوازم جانبی   1401  651/000  651/000  651/000
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میرکاران لوازم خانگی و  تع -10

 اداري

 

 

 

 

 

 

 

 ردیف نوع صنف    سال      3درجه     2درجه     1درجه 

 1- 10 تعمیر انواع چرخ )بافندگی ، خیاطی ، گلدوزي(  1401  388/500  420/000  525/000

 2-10 تعمیر لوازم صوتی و تصویري  1401  567/000  651/000  756/000

 3- 10 نصب و تعمیر سیستم هاي حرارتی ، برودتی و تهویه  1401  567/000  651/000  756/000

 4- 10 تعمیر انواع یخچال و ماشین لباس شویی 1401  462/000  525/000  567/000

 تعمیر انواع الکترو موتور ، پمپ و موتور پمپ و سیم پیچی  1401  651/000  651/000  651/000
10-5 

 6- 10 تعمیر اجاق گاز و تعمیر انواع بخاري نفتی و گازسوز 1401  567/000  609/000  651/000

 7- 10 تولید و تعمیر تابلوهاي برق 1401  567/000  609/000  651/000

 8-10 فروش و تعمیر ماشین آالت اداري 1401  525/000  567/000  609/000

 9-10 خدمات طراحی و چاپ تابلو و بنر تبلیغات و مهر سازي  1401  850/500  924/000  1/029/000

 10- 10 کافی نت 1401  850/500  924/000  1/029/000

 11-10 فروش و نصب و راه اندازي سیستم هاي حفاظتی  1401 714/000 756/000  798/000

 12-10 فروش و تعمیر و راه اندازي کامپیوتر و لوازم جانبی 1401  567/000  651/000  756/000

 13-10 تعمیر لوازم برقی منزل  1401  525/000  567/000  609/000

 14-10 خدمات سردخانه اي  1401  714/000  714/000  714/000

 15- 10 فعالیت خدماتی مجالس  1401  567/000  651/000  756/000

 16-10 تولید و تعمیر تراسفور ماتور و ژنراتور 1401  651/000  651/000  651/000
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عکاسان   - و جواهرطال -11

 فیلمبرداران 

 ردیف نوع صنف    سال     3درجه     2درجه     1درجه 

850/500  787/500  714/000  
 1-11 خدمات عکاسی و فیلمبرداري  1401

756/000  651/000  567/000  1401 
 2- 11 اوزالید  - زیراکس   - خدمات فتوکپی

کلیشه   - گرامر   -لیتوگرافی  - خدمات چاپ 1401  714/000  714/000  714/000

 تایپ  - سازي
11-3 

567/000  567/000  567/000  1401 
 4-11 صحافی

714/000  714/000  714/000  1401 
 5-11 گالري هنري  - گرافیک و خطاطی

خدمات عرضه محصوالت فرهنگی و بازیهاي رایانه  1401  567/000  651/000  756/000

 اي 
11-6 

آالت موسیقی و نوار و خرده فروشی لوازم و   1401  451/500  504/000  546/000

 دیسک
11-7 

756/000  651/000  567/000  1401 
 8- 11 فروش و تعمیرات ساعت

4/858/500  4/638/000  4/155/000  1401 
 9- 11 فروش طال و جواهر و طالسازي 

 1401  2/000ر 46  630/000  651/000
 10-11 تعمیر و فروش و آبکاري زیور آالت

567/000  525/000  420/000  1401 
 11- 11 حجاري و تولید مصنوعات سنگی تزئینی

735/000  651/000  567/000  
 12-11 صرافی  1401

1/029/000  924/000  840/000  1401 
 13-11 خدمات مربوط به تهیه و توزیع آگهی تبلبغاتی 
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طان و تولید کنندگان  خیا -12

 پوشاك 

 ردیف نوع صنف    سال     3درجه     2درجه     1درجه 

714/000  609/000  567/000  
 1 -12 تریکودوزي   1401

609/000  567/000  525/000  1401 
 2 -12  سري دوزي لباس مردانه و زنانه

714/000  609/000  567/000  1401 
 3 -12   تولید لباس زنانه و مردانه

661/500  577/500  504/000  1401 
 4-12   دوزيکت و شلوار  

462/000  420/000  388/500  1401 
 5-12   پیراهن و شلوار دوزي

714/000  609/000  567/000  1401 
 6 -12   تولید لباس ورزشی 

714/000  609/000  567/000  1401 
 7-12   تولید مانتو شلوار و لباس زنانه سفارشی

850/500  714/000  567/000  1401 
 8 -12   کرایهلباس عروس دوزي و  

525/000  420/000  336/000  1401 
 9 -12  گلدوزي و گل سازي و عروسک سازي

714/000  567/000  462/000  1401 
 10-12   تولید اسباب بازي  

462/000  420/000  388/500  1401 
 11 -12  کیسه گونی دوزي و کش بافی

525/000  462/000  420/000  
 12 -12   دستیتولید صنایع   1401

798/000 756/000  651/000  1401 
 13 -12   دوخت و نصب و تعمیر انواع پرده
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 فروشندگان مواد غذایی  -13

 ردیف    نوع صنف سال     3درجه     2درجه     1درجه 
 

651/000  567/000  525/000  
 1 -13   کبابی 1401

 

  2 -13   کبابیرستوران و چلو   1401  609/000  651/000  714/000

 3 -13   تاالر برگزاري جشن و مراسم  1401  1/764/000  2/142/000  2/520/000
 

945/000  945/000  945/000  1401 
 4-13   مجتمع اقامتی و پذیرایی 

 

خدمات تهیه غذا ، غذاسازي و پذیرایی در   1401  756/000  756/000  756/000

 منازل و ادارات و مجالس 
  13-5 

 

567/000  525/000  462/000  1401 
 6 -13   طباخی و قهوه خانه 

 

 7-13   ساندویچ و پیتزا فروشی  1401  567/000  651/000  756/000
 

  8 -13   کافه تریا  1401  567/000  651/000  756/000

756/000  651/000  567/000  1401 
 9 -13   )قصابی(خرده فروشی انواع گوشت قرمز  

 

خرده فروشی فراورده هاي گوشتی مرغ و  1401  567/000  651/000  756/000

 ماهی
  13-10 

 

عمده فروشی فراورده هاي گوشتی مرغ و  1401  609/000  714/000  798/000

 ماهی
  13- 11 

 

 12 -13   خرده فروشی انواع میوه و تره بار 1401  567/000  651/000  756/000
 

892/500  798/000  714/000  
 13 -13   عمده فروشی انواع میوه و تره بار 1401

 

567/000  462/000  420/000  1401 
 14 -13   خرده فروشی پوست 

 

609/000  567/000  525/000  
 15 -13   گل فروشی 1401
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 خوارو بار و لبنیات فروشان  -14

 

 ردیف    نوع صنف سال     3درجه     2درجه     1درجه 
 

  1 -14   خوارو بار فروشی  1401  420/000  462/000  567/000

756/000  651/000  567/000  
 2 -14   سوپر مواد غذایی  1401

 

609/000  567/000  462/000  1401 
 3 -14   خرده فروشی آجیل و خشکبار

 

1/858/500  1/638/000  1/407/000  1401 
 4-14   فروشی آجیل و خشکبار عمده  

 

756/000  651/000  567/000  1401 
 5-14   خرده  فروشی فراورده هاي لبنی

 

1/858/500  
 

1/638/000  
 

1/407/000  
 

1401 

 
 عمده فروشی فرآورده هاي لبنی

 

  14- 6 

 

 

 

صورت  عمده فروشی مواد غذایی به   1401  1/407/000 1/638/000 1/858/500

 نمایندگی و پخش 
  14-7 

756/000  651/000  567/000  1401 
 8 -14   فروش آشامیدنیها 

 

567/000  567/000  567/000  1401 
 9 -14   یخ فروشی 

 

  10-14   فروش داروهاي گیاهی 1401  420/000  462/000  567/000

 11 -14   علوفه حیواناتخرده فروشی کاه و   1401  567/000  651/000  756/000
 

 12 -14   فروش خوراك دام و طیور 1401  609/000  756/000  892/500
 

714/000  714/000  714/000  
 13 -14   فروش دخانیات  1401
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امالك و نمایشگاه وسایط  -15

 نقلیه  

 ردیف    نوع صنف سال     3درجه     2درجه     1درجه 
 

  1 -15   نمایشگاه اتومبیل سنگین 1401 924/000  462/000  567/000

756/000  651/000  924/000 
 2 -15   نمایشگاه اتومبیل سواري  1401

 

609/000  567/000  924/000 1401 
 3 -15   بنگاه معامالت امالك 

 

نمایشگاه و فروشگاه موتور سیکلت و  1401 1/155/000 1/155/000 1/155/000

 دوچرخه  
  15-4 

 

850/500 850/500 850/500 1401 
 5-15   نمایشگاه و فروشگاه دوچرخه 

 

1/029/000 

 

850/500 

 

714/000 

 

1401 

 6 -15   خدمات باربري شهري  

 

 

 

تاكسی موسسه اتومبیل كرایه و آژانس و   1401 1/155/000 1/155/000 1/155/000

 تلفنی و بی سیم 
  15-7 

1/155/000 1/155/000 1/155/000 1401 
 8 -15   باسکول

 

756/000 756/000 756/000 1401 
 9 -15   پاركینگ شهري 

 

دفتر كرایه جرثقیل ، بیل مکانیکی ، لودر و  1401 756/000 756/000 924/000

... 
  15- 10 

 11 -15   دفتر وانت بار  1401 714/000 714/000 714/000
 

714/000  714/000  714/000  
 12 -15   دفتر پیك موتوري  1401
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 دفاتر کار   -16

  ردیف نوع صنف سال  3درجه  2درجه  1درجه 

  1-16 دفتر ازدواج و طالق  1401 714/000 714/000 714/000

  2- 16 کارمندان و گارگران تعاونی توزیع و مصرف   1401 714/000 714/000 714/000

  3-16 10دفتر پیشخوان دولت ، پلیس +  1401 924/000 924/000 924/000

  4-16 دفتر مخابراتی راه دور  1401 924/000 924/000 924/000

1/459/500 1/459/500 1/459/500 1401 
 آموزش تعلیم رانندگی 

 
16-5 

 

 

924/000 
 

924/000 
 

924/000 
1401 

 
 6-16 آموزشگاه هاي رایانه اي و حسابداري و... 

 
 7-16 دفاتر فروش بلیط )هواپیما ، قطار و اتوبوس( 1401 882/000 1/008/000 1/134/000

  8- 16 فروشگاه هاي زنجیره اي  1401 829/500 945/000 1/050/000

  9- 16 دفتر پانسیون  1401 1/218/000 1/218/000 1/218/000

 10-16 دفاتر انواع معادن 1401 1/008/000 1/260/000 1/512/000

  11- 16 دفاتر آزمایشگاه خاك شناسی و....  1401 630/000 756/000 882/000

 12-16 آمبوالنس خصوصی 1401 1/176/000 1/184/400 1/491/000

 
2/646/000 2/646/000 2/646/000 1401 

خدمات پس از نمایندگی مجازفروش خودرو و  

 فروش
16-13 

  14-16 سایر دفاترو نمایندگی هاو...  1401 714/000 714/000 714/000
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