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 خدا بنام

 ( مقدمه )

 زندگي محیط در بهبود بهره وری پذیرش و منابع توسعه اصلي عامل فناوری و پژوهش بر مبتني محیطي دانش استقرار

 .دارد اساسي نقش انساني نیازهای تأمین در و است شهری

 در مطالعه و نیازمند ارزیابي فرهنگي، و اقتصادی و اجتماعي های بازخورد به توجه با ریزی برنامه و پژوهش در الگوپذیری

 نباشد. بهره بي رفاهي نیازهای و امكانات عمومي توزیع از ضرورت تناسب به تا است شهر هر در اقلیمي های ساخت زیر

 تدابیر و ریزی برنامه با ارائه که هستند پایدار توسعه در نیازها بین کلیه منطقي ارتباط یندبرآ از پویا و زنده سیستمي شهرها

 کمك با توسعه عوامل دیگر و منابع از استفاده با و داده تسری وری بهره ارتقای در جهت را پایداری توان مي گذار، اثر

 لحاظ به سیستم ارتباطات در مؤثر فرایند انجام موجب آنهابا  تعامل در نتیجتاً و شهری جامعه در مرتبط و نهادهای عناصر

 به تا زدود ها را کاستي توان مي بهره وری تبلور با و ریزی برنامه در معیار این تدوین با یقیناً شد. شهری محیط بهبود

 منافع بهبود و تأمین جهت و در مردمي مشارکت جلب به منظور لازم افزارهای نرم از ملي عرصه در تكنولوژی توسعه موازات

 و اجتماعي مشارکت افزایش اهداف اجرای در خدمتگزار دولت با همسوئي و مدیریت شهری سیاستهای راستای در عمومي

 . شد برخوردار لازم بهره از ضروری غیر تصدیهای کاهش زدایي و تمرکز اصل

 آن از استفاده که تعادل شهرهاست در موجود مكاناتا و فرصتها در ریزی برنامه و بررسي مستلزم مالي منابع از برداری بهره

 رشـد آن مختصـات بـا نیز درآمدی شهرها منافع توسعه و گسترش با لذا یابد. مي تكوین جدید فناوری با مناسبي شیوه به

 هروندانشـ مدني نیازهای تأمین جهت در منابعي خلق با و را فراهم پایداری سوی به توسعه زمینه جدید اطلاعات با و یافته

 سـوی بـه حرکـت و لـازم آمادگي ایجاد برای دهم دولت شده اعلام های برنامه با و همسوئي توسعه برنامه فرابخشي مقدمه

 . سازیم فراهم را واحد شهری مدیریت

 و مسئولین واحـدها نظر کارشناسي نقطه با قانوني، اختیارات موازات به منابعي ایجاد جهت به گردیده سعي مجموعه این در

 محتـرم شورای تصویب از پس تا نموده اقدام محلي عوارض وضع به نسبت موجود عوارضي، افزارهای نرم و شاخصها تبیین

 دسـتگاههای سایر همیاری با انتظاردارد لذا. گردد شهرداری این عمل ملاک قانون، مقرر خاص تشریفات و سیر شهر اسلامي

 به بتوانیم) تعرفه این در مندرج خدمات بهای و عوارض(درآمدهای محلي  تحصیل با خمامشهر  فهیم مردم مشارکت و دولتي

 رضـایت و عمـومي رفـاه به آن برآیند و یابیم دسترسي شهر این شهروندان خور شهری در مبلمان و عمراني ساختار تغییر

 .بیانجامد مردم
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 ایر مستندات قانونی مرتبط با عوارضس و مستندات قانونی وضع عوارض

 مستندات قانونی وضع عوارض :

 قبل از انقلاب :  -1
 O  4335قانون شهرداری مصوب  54ماده  8بند  

 O  4351آیین نامه مالی شهرداری ها مصوب  33ماده 

 بعد از انقلاب : -2
O   4314قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری مصوب 34ماده  4بند 

 O 4311قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 53الف ماده بند 

 O  4314قانون شوراها و اصلاحیه های بعدی آن مصوب 14ماده  41بند  

 O 4384قانون تجمیع عوارض مصوب  4ماده 4تبصره 

  O4381قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب  43ماده4تبصره 

 

  1330وب قانون شهرداری مص

 در وظایف انجمن شهر : -45ماده 

 تصویب لوایح برقراری یا الغاء عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن – 1بند 

 

  1301آیین نامه مالی شهرداریها مصوب 

هر شهرداری دارای تعرفه ای خواهد بود که در آن کلیه انواع عوارض و بهای خدمات و سایر  -31ماده 

به وسیله شهرداری و مؤسسات تابعه و وابسته به آن وصول یا تحصیل مي شود، درج و هر  درآمدهایي که

نوع عوارض یا بهای خدمات جدیدی که وضع و تصویب مي گردد یا هر تغییری که در نوع و میزان نرخ آن ها 

 صورت مي گیرد در تعرفه مذکور منعكس مي شود. 

 1311قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری مصوب 
 وظایف و اختیارات شورای اسلامی شهر:-34ماده

مادامی که درآمدهای پیش بینی شده کافی نباشد شورای شهر می تواند با تصویب وزارت کشور و تنفیذ ولی امر -4

 عوارضی متناسب با امکانات اقتصادی محل و خدمات ارائه شده تعیین نماید.

  1311ن در موارد معین مصوب قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آ

های شهرداریها را ننماید الف ـ در صورتیكه درآمدهای وصولي ناشي از عوارض تكافوی هزینه -43ماده 

 وضع عوارض جدید و افزایش عوارض موجود صرفاً با پیشنهاد وزیر کشور و تصویب رئیس جمهور خواهد بود. 
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سلامی کشور و انتخاب شهرداران با اصلاحیه قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای ا

  1331های بعدی مصوب 

 در وظایف شورای اسلامي شهر : -17ماده 

تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن  – 76بند 

 .سیاست عمومي دولت که از سوی وزارت کشور اعلام مي شود

( شورای اسلامي شهر مي تواند نسبت به وضع عوارض متناسب با تولیدات 21/1/7316حي )اصلا - 11ماده 

و درآمدهای اهالي به منظور تأمین بخشي از هزینه های خدماتي و عمراني مورد نیاز شهر طبق آیین نامه 

  مصوب هیأت وزیران اقدام نماید.

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

 مقطعي که وصول هر نوع عوارض را منطبق بر آیین نامه مصوب نداند نسبت به اصلاح یا لغو آن اقدام نماید. 

قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جمهوری 

 ) تجمیع عوارض ( 1331اسلامی ایران مصوب
بایستي حداکثر تا وضع عوارض محلي جدید و یا افزایش نرخ هر یك از عوارض محلي، مي -7تبصره -5 ماده

 ماه هر سال برای اجرا در سال بعد تصویب و اعلام عمومي گردد پانزدهم بهمن

  1333قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 

از عوارض محلي جدید، که تكلیف شوراهای اسلامي شهر و بخش جهت وضع هر یك  - 7تبصره -51ماده 

آنها در این قانون مشخص نشده باشد، موظفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجراءدر 

 سال بعـد، تصویب و اعلام عمومي نمایند.

   منابع درآمدی شهرداریها :
O ناشی از عوارض عمومی )درآمدهای مستمر( درآمدهای 

 O  از عوارض اختصاصیدرآمدهای ناشی 

 O  بهای خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی 

 O درآمدهای حاصل از وجوه و اموال شهرداری 

  Oکمک های اهدایی دولت و سازمان های دولتی 

 Oاعانات و هدایا و دارائیها 

 Oسایر منابع تأمین اعتبار 

 سایر مستندات قانونی مرتبط با عوارض : 

 قانون شهرداری :

رفع هر گونه اختلاف بین مؤدی و شهرداری در مورد عوارض به کمیسیوني مرکب از نمایندگان  -11ماده 

هائي که شود و تصمیم کمیسیون مزبور قطعي است. بدهيوزارت کشور و دادگستری و انجمن شهر ارجاع مي
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قابل وصول  طبق تصمیم این کمیسیون تشخیص شود طبق مقررات اسناد لازم الاجرا، به وسیله اداره ثبت

باشد اجرای ثبت مكلف است بر طبق تصمیم کمیسیون مزبور به صدور اجرائیه و وصول طلب شهرداری مي

مبادرت نماید در نقاطي که سازمان قضائي نباشد رئیس دادگستری شهرستان یك نفر را به نمایندگي 

طرف شورای شهرستان به عمل نماید و در غیاب انجمن شهر انتخاب نماینده انجمن از دادگستری تعیین مي

 خواهد آمد.

 

مالكین اراضي و املاک واقع در محدوده شهر یا حریم آن باید قبل از هر اقدام عمراني یا تفكیك  -711ماده 

 اراضي و شروع ساختمان از شهرداری پروانه اخذ نمایند. 

مفاد پروانه به وسیله مأمورین های بدون پروانه یا مخالف تواند از عملیات ساختماني ساختمانشهرداری مي

 خود اعم از آنكه ساختمان در زمین محصور یا غیرمحصور واقع باشد جلوگیری نماید. 

در موارد مذکور فوق که از لحاظ اصول شهرسازی یا فني یا بهداشتي قلع تأسیسات و بناهای  -7تبصره 

شهرداری ساختمان احداث یا شروع به خلاف مشخصات مندرج در پروانه ضرورت داشته باشد یا بدون پروانه 

هائي مرکب از نماینده وزارت کشور به انتخاب احداث شده باشد به تقاضای شهرداری موضوع در کمیسیون

وزیر کشور و یكي از قضات دادگستری به انتخاب وزیر دادگستری و یكي از اعضای انجمن شهر به انتخاب 

نماید که ظرف ده روز توضیحات رونده به ذینفع اعلام ميشود. کمیسیون پس از وصول پانجمن مطرح مي

خود را کتباً ارسال دارد پس از انقضاء مدت مذکور کمیسیون مكلف است موضوع را با حضور نماینده 

کند ظرف مدت یك ماه تصمیم مقتضي بر حسب شهرداری که بدون حق رأی برای ادای توضیح شرکت مي

رداری از ادامه ساختمان بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه جلوگیری مورد اتخاذ کند در مواردی که شه

کند مكلف است حداکثر ظرف یك هفته از تاریخ جلوگیری موضوع را در کمیسیون مذکور مطرح نماید، مي

 در غیر این صورت کمیسیون به تقاضای ذینفع به موضوع رسیدگي خواهد کرد. 

مام یا قسمتي از بنا باشد مهلت مناسبي که نباید از دو ماه تجاوز در صورتي که تصمیم کمیسیون بر قلع ت

 نماید. کند تعیین مي

شهرداری مكلف است تصمیم مزبور را به مالك ابلاغ کند. هر گاه مالك در مهلت مقرر اقدام به قلع بنا ننماید 

ارض از مالك دریافت شهرداری رأساً اقدام کرده و هزینه آن را طبق مقررات آئین نامه اجرای وصول عو

 . 7خواهد نمود

در مورد اضافه بنا زائد بر مساحت زیر بنای مندرج در پروانه ساختماني واقع در حوزه استفاده از  -2تبصره 

تواند در صورت عدم ضرورت قلع اضافه بنا با توجه به موقعیت ملك از نظر اراضي مسكوني کمیسیون مي

ای که های فرعي و یا کوچه بن باز یا بن بست( رأی به اخذ جریمهیابانهای اصلي یا خمكاني )در بر خیابان

متناسب با نوع استفاده از فضای ایجاد شده و نوع ساختمان از نظر مصالح مصرفي باشد، تعیین و شهرداری 

مكلف است براساس آن نسبت به وصول جریمه اقدام نماید. )جریمه نباید از حداقل یك دوم کمتر و از سه 
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ابر ارزش معاملاتي ساختمان برای هر مترمربع بنای اضافي بیشتر باشد( در صورتي که ذینفع از پرداخت بر

جریمه خودداری نمود شهرداری مكلف است مجدداً پرونده را به همان کمیسیون ارجاع و تقاضای صدور رأی 

 .2د نمودتخریب را بنماید. کمیسیون در این مورد نسبت به صدور رأی تخریب اقدام خواه

در مورد اضافه بنا زائد بر مساحت مندرج در پروانه ساختماني واقع در حوزه استفاده از اراضي  -3تبصره 

تواند در صورت عدم ضرورت قلع اضافه بنا با توجه به موقعیت ملك تجارتي و صنعتي و اداری کمیسیون مي

ای یا کوچه بن باز یا بن بست( رأی به اخذ جریمههای فرعي و های اصلي یا خیاباناز نظر مكاني )در بر خیابان

که متناسب با نوع استفاده از فضای ایجاد شده و نوع ساختمان از نظر مصالح مصرفي باشد، تعیین و 

شهرداری مكلف است براساس آن نسبت به وصول جریمه اقدام نماید )جریمه نباید از حداقل دو برابر کمتر و 

اتي ساختمان برای هر مترمربع بنای اضافي ایجاد شده بیشتر باشد( در صورتي که از چهار برابر ارزش معامل

ذینفع از پرداخت جریمه خودداری نمود شهرداری مكلف است مجدداً پرونده را به همان کمیسیون ارجاع و 

 .3ودتقاضای صدور رأی تخریب را بنماید. کمیسیون در این مورد نسبت به صدور رأی تخریب اقدام خواهد نم

در مورد احداث بنای بدون پروانه در حوزه استفاده از اراضي مربوطه در صورتي که اصول فني و  -4تبصره 

تواند با صدور رأی بر اخذ جریمه به ازاء هر مترمربع بهداشتي و شهرسازی رعایت شده باشد کمیسیون مي

قفلي ساختمان، در صورتي که بنای بدون مجوز یك دهم ارزش معاملاتي ساختمان یا یك پنجم ارزش سر

ساختمان ارزش دریافت سرقفلي داشته باشد، هر کدام که مبلغ آن بیشتر است از ذینفع، بلامانع بودن 

های صدور برگ پایان ساختمان را به شهرداری اعلام نماید. اضافه بنا زائد بر تراکم مجاز بر اساس مفاد تبصره

 . 4عمل خواهد شد 3و  2

د عدم احداث پارکینگ و یا غیرقابل استفاده بودن آن و عدم امكان اصلاح آن کمیسیون در مور -5تبصره 

ای که حداقل یك تواند با توجه به موقعیت محلي و نوع استفاده از فضای پارکینگ رأی به اخذ جریمهمي

ینگ باشد، صادر برابر و حداکثر دو برابر ارزش معاملاتي ساختمان برای هر متر مربع فضای از بین رفته پارک

باشد( شهرداری مكلف به اخذ جریمه تعیین متر مربع مي 25نماید )مساحت هر پارکینگ با احتساب گردش 

 .5باشدشده و صدور برگ پایان ساختمان مي

در مورد تجاوز به معابر شهر، مالكین موظف هستند در هنگام نوسازی بر اساس پروانه ساختمان و  -6تبصره 

عایت برهای اصلاحي را بنمایند. در صورتي که بر خلاف پروانه و یا بدون پروانه تجاوزی در های مصوب رطرح

این مورد انجام گیرد شهرداری مكلف است از ادامه عملیات جلوگیری و پرونده امر را به کمیسیون ارسال 

و شهرسازی در نماید. در سایر موارد تخلف مانند عدم استحكام بنا، عدم رعایت اصول فني و بهداشتي 

 .6های ماده صد استساختمان رسیدگي در صلاحیت کمیسیون
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مهندسان ناظر ساختماني مكلفند نسبت به عملیات اجرائي ساختماني که به مسئولیت آنها  -1تبصره 

ها و محاسبات فني ضمیمه گردد از لحاظ انطباق ساختمان با مشخصات مندرج در پروانه و نقشهاحداث مي

نظارت کرده و در پایان کار مطابقت ساختمان با پروانه و نقشه و محاسبات فني را گواهي نمایند. آن مستمراً 

هر گاه مهندس ناظر بر خلاف واقع گواهي نماید و یا تخلف را به شهرداری اعلام نكند و موضوع منتهي به 

یا تخریب ساختمان طرح در کمیسیون مندرج در تبصره یك ماده صد قانون شهرداری و صدور رأی جریمه 

گردد شهرداری مكلف است مهندس ناظر را در صورت ثبوت تقصیر برابر قانون نظام معماری و ساختماني 

ماه تا سه سال محرومیت از کار و در صورتي که مجدداً مرتكب  6حسب مورد با توجه به اهمیت موضوع به 

صد گردد به حداکثر مجازات محكوم  تخلف شود که منجر به صدور رأی تخریب به وسیله کمیسیون ماده

کند. مراتب محكومیت از طرف شورای انتظامي نظام معماری و ساختماني در پروانه اشتغال درج و در یكي از 

گردد. شهرداری مكلف است تا صدور رأی محكومیت به محض وقوف از تخلف جرائد کثیرالانتشار اعلام مي

ماه از اخذ گواهي امضاء مهندس ناظر  6ه صد به مدت حداکثر مهندس ناظر و ارسال پرونده کمیسیون ماد

مربوطه برای ساختمان جهت پروانه ساختمان شهرداری خودداری نماید. مأموران شهرداری نیز مكلفند در 

ها نظارت نمایند و هر گاه از موارد تخلف در پروانه به موقع جلوگیری نكنند و یا در مورد مورد ساختمان

نطباق ساختمان با پروانه مرتكب تقصیری شوند طبق مقررات قانوني به تخلف آنان رسیدگي صدور گواهي ا

شود و در صورتي که عمل ارتكابي مهندسان ناظر و مأموران شهرداری واجد جنبه جزائي هم باشد از این مي

 جهت نیز قابل تعقیب خواهند بود. 

تواند با ختماني است و دستور شهرداری اجرا نشود ميدر مواردی که شهرداری مكلف به جلوگیری از عملیات سا

استفاده از مأموران اجرائیات خود و در صورت لزوم مأموران انتظامي برای متوقف ساختن عملیات ساختماني 

 .1نماید اقدام

ها گواهي پایان ساختمان و در دفاتر اسناد رسمي مكلفند قبل از انجام معامله در مورد ساختمان -1تبصره 

های ناتمام گواهي عدم خلاف تا تاریخ انجام معامله را که توسط شهرداری صادر شده باشد مورد ساختمان

 ملاحظه و مراتب را در سند قید نمایند. 

ها تبصره الحاقي به ماده صد قانون شهرداری 6هائي که قبل از تصویب قانون در مورد ساختمان

د مالك اولیه خارج شده باشد در صورتي که مورد معامله کل پلاک ( معامله انجام گرفته و از ی24/77/7355)

را شامل نگردد گواهي عدم خلاف یا برگ پایان ساختمان الزامي نبوده و با ثبت و تصریح آن در سند انجام 

 باشد. معامله بلامانع مي

که اضافه بناء هائي که قبل از تاریخ تصویب نقشه جامع شهر ایجاد شده در صورتي در مورد ساختمان

جدیدی حادث نگردیده باشد و مدارک و اسناد نشان دهنده ایجاد بنا قبل از سال تصویب طرح جامع شهر 

 .1باشدباشد با ثبت و تصریح مراتب فوق در سند مالكیت انجام معامله بلامانع مي
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ر صادر شده است از هایي که پروانه ساختمان آنها قبل از تاریخ تصویب نقشه جامع شهساختمان -1تبصره 

 . 1باشندماده صد قانون شهرداری معاف مي 7شمول تبصره 

در مورد آراء صادره از کمیسیون ماده صد قانون شهرداری هر گاه شهرداری یا مالك یا قائم مقام  -71تبصره 

راض او از تاریخ ابلاغ رأی ظرف مدت ده روز نسبت به آن رأی اعتراض نماید، مرجع رسیدگي به این اعت

کمیسیون دیگر ماده صد خواهد بود که اعضای آن غیر از افرادی باشند که در صدور رأی قبلي شرکت 

 .71اند. رأی این کمیسیون قطعي استداشته

آئین نامه ارزش معاملاتي ساختمان پس از تهیه توسط شهرداری و تصویب انجمن شهر در مورد  -77تبصره 

 .77معاملاتي سالي یكبار قابل تجدیدنظر خواهد بوداخذ جرائم قابل اجراست. و این ارزش 

 قانون مالیات بر ارزش افزوده :

 گردد :مالیات و عوارض خدمات خاص به شرح زیر تعیین مي -43ماده 

حمل و نقل برون شهری مسافر در داخل کشور با وسایل زمیني )به استثناءریلي(، دریایي و هوایي پنج  -الف

 ه عنوان عوارض(.بلیط )ب( بهاء%5درصـد )

عوارض سالیانه انواع خودروهای سواری و وانت دو کابین اعم از تولید داخل یا وارداتي حسب مــورد   –ب 

معادل یك در هزار قیمت فروش کارخانه )داخلي ( و یا یك در هزار مجموع ارزش گمرکـي و حقـوق ورودی 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  .72آنه

وهای با عمر بیش از ده سال )به اسـتثناءخودروهای عوارض موضوع بند )ب( این ماده در مورد خودر -تبصره

و حداکثر تـا صـد   (%71به ازاء سپری شدن هر سال )تا مدت ده سال( به میزان سالانه ده درصد )  گازسوز(

 یابد.افزایش مي  ( عوارض موضوع بند مزبور این ماده%711درصد )

این قـانون پـس از فا موضوع بند الف و ب ( ) صر (43پرداخت مالیات و عوارض موضوع ماده ) -و - 46ماده 

 ( به ازاء هر ماه نسبت به مدت تأخیر خواهد بود.%2موعد مقرر موجب تعلق جریمه ای معادل دو درصد )

 قانون برنامه پنجم توسعه کشور :

 شوراهای اسلامي و شهرداریها و سایر مراجع ذیربط موظفند تا پایان سال اول برنامه از طریق -714ماده 

 تدوین نظام درآمدهای پایدار شهرداریها با اعمال سیاستهای ذیل اقدام نماید :

کاهش نرخ عوارض صدور پروانه ساختماني در کاربریهای تجاری، اداری، صنعتي متناسب با کاربریهای  –الف 

و بهای مسكوني همان منطقه با توجه به شرایط اقلیمي و موقعیت محلي و نیز تبدیل این عوارض به عوارض 

خدمات بهره برداری از واحدهای احداثي این کاربریها و همچنین عوارض بر ارزش افزوده اراضي و املاک ، 

 ناشي از اجرای طرحهای توسعه شهری.
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تعیین سهم شهروندان در تأمین هزینه های خدمات عمومي و شهری، نگهداری، نوسازی و عمران  -ب

 د زیرساختهای توسعه، عمران شهری و حمل و نقل.شهری و همچنین تعیین سهم دولت در ایجا

 تبدیل عوارض موضوع درآمد شهرداریها از عوارض بر املاک به عوارض ناشي از مصرف و خدمات. -ج

 تعیین ضمانت اجرایي برای وصول عوارض، بهای خدمات و سایر درآمدهای قانوني شهرداریها. -د

 کمتر نسبت به زمینهای غیر مشجر با سطح اشغال بیشتر. افزایش تراکم زمینهای مشجر با سطح اشغال -هـ

 تقویت ساز و کارهای مدیریت و نظارت بر هزینه کرد شهرداری. -و

برون سپاری وظایف قابل واگذاری و هدایت بودجه شهرداریها به سمت هزینه کرد در حوزه وظایف اصلي  -ز

 رات شهرداری به دستگاههای اجرایي.و قانوني آنها و ممنوعیت پرداخت هر گونه هزینه از اعتبا

 :تعاریف
توسط وزارت کشور تهيه و تنظيم گرديده  هانامه مالی شهرداریآيين  03عبارتست از دستورالعملی که به استناد ماده  عوارض:تعرفه 
 است.

 P:  منظور از P مور اقتصادی و دارايی در اجرای ماده يا قيمت منطقه ای، ارزش معاملاتی زمين و ساختمان بر مبنای اعلام سازمان ا
با احتساب افزايش های سنواتی  46و در صورت عدم دسترسی به ارزش دارايی ارزش معاملاتی سال   ی مستقيمهاقانون ماليات 46

 . باشدمی مصوب شوراهای اسلامی شهر ملاک عمل
K: گردد.میتعيين اسلامی شهر  سط شورایبا توجه به مقتضيات هر شهر توی مختلف هادر تعرفهی است که ضريب 

آشپزخانه و  ،شود و شامل اتاقمیی که برای سکونت افراد و يا خانواده ساخته ساختمان عبارت است از :يک واحد مسکونی
 باشد . میی لازم هاسرويس

شهرسازی و معماری درخصوص  شورای عالی ۰3/0/۰0۳4مصوبه مورخ تعاريف و اصطلاحات بکار رفته در اين دستورالعمل براساس 
 باشد.می ی شهرهاطرح تدقيق تعاريف و مفاهيم کاربری

 
  :توجه

  :رعايت شودبايستی  ۰633 ی عوارضی سالهاموارد ذيل در کليه تعرفه

   چنانچه ملکی دارای چند بر باشد در محاسبه عوارض مربوطه بالاترين قيمت منطقه ای بر ملک مشرف به معبر ملاک عمل
واهد بود همچنين در صورتی که ملکی در ميدان يا فلکه واقع شده باشد عوارض بر اساس بالاترين قيمت منطقه ای جبهه خ

 گردد محاسبه خواهد شد.میخيابانی که از ميدان يا فلکه منشعب 

  ن نمايد.عوارض را تعيي مبنای محاسبه  تعرفهحداقل  تواند در موارد خاص با پيشنهاد شهرداری میشورای شهر 

  هيأت عمومی ديوان عدالت  0/5/۳7مورخ  6۳و همچنين دادنامه شماره  57/۰۰/۳0مورخ  7۳5با توجه به دادنامه شماره
 عوارض متعلقه به نرخ روز محاسبه خواهد شد. ،پس از وصول جرائم ساختمانی به نرخ زمان وقوع تخلفاداری 

 قانون  55کميسيون موضوع ماده  ،و بهای خدمات ورد عوارضمرجع رفع هر گونه اختلاف بين مؤدی و شهرداری در م
 شهرداری است.

 در داخل محدوده و حريم شهر قابل وصول است.موضوع اين تعرفه  عوارض 

 و يا ( ۰5/5/۳5پس از تصويب قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب (ی مصوب هامعافيت قوانين و مقررات مربوط به
قانون برنامه پنجم توسعه  ۰۳۰ذيل ماده  تبصره گردد با رعايتمیبينی ودجه سنواتی پيشبيی که در قوانين هامعافيت

 اعمال خواهد شد در هر حال تخلفات ساختمانی مشمول استفاده از هيچ گونه تخفيف و معافيتی نخواهند بود.
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   این تعرفه در شده برده بکار عبارات یا ها واژه از برخی تعاریف  

 1 -  17ماده  76به عوارضي اطلاق مي گردد که اختیار برقراری و وضع آن مطابق بند  :عوارض محلی 

 7315/3/7قانون تشكیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامي کشور و انتخاب شهرداران مصوب 

 اصلاحات بعدی با شورای اسلامي شهر مي باشد.

 حصول و یا خدمات به منبع عوارض عوارض محلي عوارضي است که فارغ از تولید )اعم از کالا و م

توان گیرد. از انواع عوارض محلي ميمستمر و یا موجود( در محدوده شهرو حریم شهر تعلق مي

عوارض وضع شده برای زمین، ساختمان، ماشین آلات و عوارض کسب و پیشه ، حرف و مشاغل خاص 

 را نام برد. 

 2 - : مرجع برقراری آن شورای اسلامي شهر نبوده به کلیه عوارضي اطلاق مي شود که  عوارض ملی

 و قانونگذار صلاحیت برقراری آن را تعیین نموده است. 

 3 - : مانند عوارض مازاد بر تراکم  مجاز / جرائم ناشي از آراء قطعي کمیسیون  عوارض ناپایدار

  و ...711ماده

  /بلیط مسافر / صدور درصد 5عوارض پایدار : مانند عوارض ملي/ نوسازی یا سطح شهر /خودرو

  پروانه ساختماني/ کسب و پیشه ، حرف و مشاغل خاص و ...

 0- و شود می ساخته خانواده یا و سکونت افراد برای که ساختمانهایی کلیه از است عبارت مسکونی: واحد 

 . باشد های لازمسرویس و اتاق، آشپزخانه شامل

 1- شههرداریها قانون 44 ماده 45 ذیل بند تبصره برابر که ساختمانهایی کلیه از است عبارت تجاری: واحد 

 نظهام قهانون پوشش تحت صنفی واحدهای آنها در یا و گردیده تجارت احداث و پیشه و کسب استفاده بمنظور

 . باشد داشته فعالیت تجارت قانون تابع واحدهای یا صنفی و

 هستند مالیات پرداخت مشمول شوند و می اداره بازرگانی بااصول که اسلامی انقلاب ونهادهای دولتی مؤسسات 

 . محسوب میشود تجاری واحد تعرفه این در

 1- کارگاهههای ایجهاد یها و اسهتفاده صهنعتی بمنظور که ساختمانهایی کلیه از است عبارت صنعتی: واحد 

تعریهف  اگرمشهمول شهری وتأسیسات خدماتی , جهانگردی ,شود.)صنعت توریسم می احداث تولیدی و صنعتی

 .گیرد( می قرار قسمت این نگردد،در اریتج

 3- از کهه سهاختمانهایی انقلهاب اسهلامی نهادهای و دولتی ساختمانهای کلیه از است عبارت اداری: واحد 

 گیرد. قرارمی اداری واحد در ردیف باشد خارج 3و4و4بندهای تعریف شمول

 3- و آمهوزش سازمان تأییدیه با زشیکاربری آمو در که ساختمانهایی کلیه از است عبارت آموزشی: واحد 

 دبستانها ، کودکستانها از اعم( آموزشی مدارس کلیه کودك، مهد منظوراحداث به عالی آموزش وزارت و پرورش

 می قرار برداری بهره مورد و احداث آموزشی( وسایرمراکز علمیه ، مدارس راهنمایی،دبیرستانها،دانشگاهها،حوزه

 .گیرد
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 1- درمانی( بهداشتی،(مربوطه  که درکاربری ساختمانهائی کلیه از است عبارت انی:درم و بهداشتی مراکز 

بهداشهت،  بهزیسهتی، خانهه عمهومی، تأسیسهات حمهام احهداث بهه منظهور درمهان و بهداشهت سازمان تأیید با

 .گیرد می قرار برداری مورد بهره و احداث ... و بهداشتی، آزمایشگاهها بیمارستانها، درمانگاهها، مراکز

 14- تربیهت سهازمان با تأیید کاربری مربوطه در که تربیتی و ورزشی اماکن از است عبارت ورزشی: اماکن 

 .گیرد می قرار برداری بهره ومورد احداث بدنی

 11- ترانسفورماتور،  مانند آب، پست وتجهیزات شهری ازتأسیسات است عبارت شهری: و تجهیزات تأسیسات

 . گردد می احداث شهروندان رفاه عمومی جهت ...و  برق، گاز، مخابرات پست

 12- هها، مهوزه قبیهل از کهاربری مربوطهه در کهه ساختمانهائی از است عبارت فرهنگی: و تاریخی اماکن 

 بهرداری بههره مورد و سینما، تئاتر، احداث (سالن ... و هنری فرهنگی،( نمایشگاهها اجتماعات، سالن کتابخانه،

  گیرد می قرار

 

 13 -( :(P نظور از م P  يا قيمت منطقه ای، ارزش معاملاتی زمين و ساختمان بر مبنای اعلام سازمان امور اقتصادی و

با  46و در صورت عدم دسترسی به ارزش دارايی ارزش معاملاتی سال   های مستقيمقانون ماليات 46دارايی در اجرای ماده 
 باشد. می ک عملاحتساب افزايش های سنواتی مصوب شوراهای اسلامی شهر ملا

 10- اسهفند مصهوب مسهتقیم قانون مالیاتههای 15 ماده )ج( بند موضوع ساختمان قیمت ساختمان: قیمت 

قیمهت  بطوراختصهار که گردد می ابلاغ و تعیین املاك تقویم توسط کمیسیون که اسلامی شورای مجلس 4311

 . شود می گفته نیز ساختمان

 11- گیرد قرار برداری بهره مورد عنوان تجاری به فقط که شود می لاقاط ساختمانهایی به متمرکز: تجاری 

ههای  ،مغهازه پاسهاهها ماننهد شود نمی واقع استفاده مورد تجاری غیر یاکاربری مسکونی صورت به آن طبقات و

 .... و بازار محدوده در واقع

 11- بهه سهاختمان کهل درصد مسهاحت پنجاه حداقل که گردد می اطلاق کاربری ای به تجاری: پارکینگ 

 شود. واقع برداری مورد بهره تجاری بصورت مابقی و پارکینگ عنوان

 13-  : متر ) عمـق  1الي  6به املاکي گفته مي شود که فقط در طبقه همكف به عمق تجاری نواری

تعیین شده در طرح تفضیلي ( اجازه احداث مغازه دارند و در طبقات حق ایجاد مسـكوني یـا دفـاتر 

 متر پیش بیني گردد ( دارد. 1خارج از عمق در تغییر کاربری نوار تجاری حداکثر عمق  تجاری ) در

  تبصره : در صورتیكه کاربری ملك غیر از تجای نواری باشد ابتدا مي بایسـت بـا اسـتفاده از جـدول

ضریب تغییر کربری  عرصه ملك به کاربری تجاری نواری تغییر یافته و سپس در صورتي که نیاز بـه 

 عمل شود. 71ایش عمق تجاری باشد برابر مفاد بند افز

به مجموعه هائي گفته مي شود که دارای کاربریهای متفاوت و بصورت همزمان در مجتمع های مختلط :  – 13

 یك مجموعه مورد استفاده قرار گیرند.

  بایستی رعایت شود : موارد ذیل در کلیه تعرفه های عوارضی سال 
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 4- ند بر باشد در محاسبه عوارض مربوطه بالاترین قیمت منطقه ای بر ملك چنانچه ملكي دارای چ

مشرف به معبر ملاک عمل خواهد بود همچنین در صورتي که ملكي در میدان یا فلكه واقع شده باشد 

عوارض بر اساس بالاترین قیمت منطقه ای جبهه خیاباني که از میدان یا فلكه منشعب مي گردد 

 محاسبه خواهد شد.

 4- 3/2/15مورخ  41و همچنین دادنامه شماره  25/77/13مورخ  511ا توجه به دادنامه شماره ب 

هیأت عمومي دیوان عدالت اداری مبني بر قانوني بودن وصول عوارض مربوط به تخلفات ساختماني 

در محاسبه این عوارض پس از قطعي شدن رأی توسط کمیسیون  711علاوه بر جرائم کمیسیون ماده 

 قابل وصول خواهد بود.مذکور  

پس از تصویب قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب (کلیه معافیتهای موجود در قوانین مصوب  -  3    

 717( و یا معافیتهایي که در قوانین بودجه سنواتي پیش بیني مي گردد با رعایت تبصره ذیل ماده 71/2/11

تخلفات ساختماني مشمول استفاده از هیچ گونه  قانون برنامه پنجم توسعه اعمال خواهد شد در هر حال

 تخفیف و معافیتي نخواهند بود.

 اصل  موضوع کمیسیون 3/14/33 -ک132011/01130شماره  نامه تصویب موضوع * معافیت

 اساسی قانون 133

 اصل  موضوع کمیسیون 1/71/11 -ک712455/47734شماره  نامه تصویب 2ماده  2تبصره  ستناد با

 والـدین( از و فرزنـدان  )همسر شهداء خانواده بالاتر، آزادگان، و %25،جانبازان  سياسا قانون 731

پروانـه  صـدور هـای هزینـه و شهرداری عوارض و گاز برق، آب، انشعاب هزینه های کلیه پرداخت

برای  و پذیره تجاری تا بیست متر مربع مربع )تراکم ساخت و زیربنا( مترو بیست  یكصد تا مسكوني

 اسـت. اقدام ملاک مذکور سقف تا فرد سهم هر مسكوني های مجتمع در و باشند مي معافیك بار 

 " صرفا باشد مربع متر و بیست یكصد از بیش شرایط واحد هر با سهم واحد هر متراژ که صورتي در

 . باشد مي مذکور عوارض و ها هزینه پرداخت مشمول مربع متر و بیست یكصد بر مازاد

 مجلس 21/2/33مسکن مصوبه  عرضه و تولید از حمایت و ساماندهی انونق 11ماده  * موضوع 

                              آن اجرایی نامه آئین و اسلامی شورای

 هـای بافـت در تولیـد مسـكن طرحهای و درآمد کم گروههای ویژه مسكن تولید های طرح کلیه 

 تقسـیط و ساخت تراکم و اختس های عوارض هزینه %51حداقل  تخفیف مشمول شهرها فرسوده

 سـوی از شـده اعمـال تخفیـف %711معـادل  است موظف دولت.باشد مي باقیمانده کارمزد بدون

 و پرداخـت منظور سنواتي بودجه لوایح در را قوانین سایر و قانون این اجرای از ها ناشي شهرداری

 . نمایند

 عرضـه مسـكن مصـوبه  و تولید از حمایت و ساماندهي قانون اجرایي نامه آئین 45ماده  ردیف یك

 هـای واحـد و درآمد مصوبه مسكن کم گروههای ویژه مسكوني واحدهای سازندگان کلیه 6/1/11
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 به تقسیط و تخفیف اعطای مشمول فرسوده شهری های بافت مصوب درمحدوده احداثي مسكوني

 . گردند مي زیر شرح

 - سـاختماني تـراکم و صـدور پروانـه عوارض های هزینه حداقل موظفند ودهیاریها ها شهرداری 

 و داده تخفیف را ماده این موضوع واحدهای مصوب برای تفصیلي و جامع های طرح در مجازمنظور

ضـمناً ایـن تخفیـف بـرای . نمایند اقدام عوارض باقیمانده ساله سه بدون کارمزد تقسیط به نسبت

 گردد نمي باشد.بناهای مازاد بر پروانه که منجر به رای کمیسیون ماده صد مي 

  1331تعرفه بهای خدمات شهرداری مصوبه سال  24* تخفیفات موضوع ماده 

 مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امـام خمینـي )ره( و سـازمان بهزیسـتي کشـور و نیـز  -الف

واحدهایي که توسط خیرین برای افراد مذکور ساخته مي شود در صورت رعایـت الگـوی مصـرف از 

 نه ساختماني برای یكبار معاف مي باشند.پرداخت عوارض پروا

 احداث ساختمان برای استقرار نیروهای بسیج و احـداث  7417با توجه به پیشبیني ردیف بودجه  -ب

خواهند بـود هزینـه  ساختمان حوزه علمیه برای یك بار از هزینه های صدور پروانه ساختماني معاف

بـوده و در  7417بود . این معافیت شامل سـال  های آن از محل ردیف بودجه آن قابل پرداخت خواهد

  صورت پیشبیني مجدد بودجه در سال های بعد نیز قابل استفاده خواهد بود.  
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 تك واحدی صورتبه)احداث اعیانی( از نوع مسکونی  بنازیرعوارض  - (2-1تعرفه شماره )

 

 حداقل عوارض به ازای هر متر مربع مربع متر یك عوارض مربع( بنا )متر کل ناخالص سطح ردیف

 ریال p 333,443 %84 13تا  1

 ریال p 333,444 %433 433تا  13از  2

 ریال p 333,434 %444 443تا  433از  3

 ریال p 333,443 %434 433تا  443از  0

 ریال p 333,413 %414 333تا  433از  1

 ریال p 333,413 %435 533تا  333از  1

 ریال p 333,443 %341 433تا  533از  3

 ریال p 333,443 %531 433بیش  3

یك ورودی و دسترسي جداگانه برای واحد ها  توضیح اینكه چنانچه ساختمان طبقاتي دارای : 1تبصره 

 پیشبیني گردد حتي اگر یك واحد در هر طبقه باشد مجتمع منظور میگردد.

خواست متقاضیان جهت احداث استخر ، سونا ، جكوزی )خارج از اعیاني( با رعایت در صورت در:  2تبصره 

وصول مي باشد. چنانچه قسمتي از اعیاني برای قابل  P 51% ضوابط و مقررات شهرسازی به ازای هر متر مربع

  این منظور استفاده شود در عوارض زیربنا مورد محاسبه قرار نمي گیرد.

بر اساس ضوابط شهرسازی ملاک  تراکم پایهین عوارض متراژ اعیاني صرفاً در حد در محاسبه ا : 3تبصره  

  .عمل قرار مي گیرد

قانون  731کمیسیون موضوع اصل  3/1/7311ک مورخ 41111/ت737156به موجب تصویبنامه :  0تبصره  

و والدین( و سایر درصد و بالاتر ، آزادگان و خانواده شهدا )همسر ، فرزندان 25اساسي ؛ کلیه جانبازان 

تصویب نامه مذکور از پرداخت عوارض شهرداری و هزینه های صدور پروانه ساخت  7مشمولین مقرر در ماده 

کور مشمول ذتا یكصد و بیست متر مربع مسكوني و بیست متر مربع تجاری معاف مي باشند. مازاد بر متراژ م

  استفاده از تخفیفات مسكن مهر مي باشند.نیز صرفاً مشمول  %25پرداخت عوارض است. جانبازان زیر 

 ی مسکونیهاو آپارتمان ها)احداث اعیانی( صدور پروانه ساختمانی مجتمع بنازیرعوارض  -( 2-2تعرفه شماره )

 

 حداقل عوارض به ازای هر متر مربع عوارض یك متر مربع بنا )متر مربع( کل ناخالص سطح ردیف

1 711-7 711 ( /p55% ×   میانگی)ریال 333,443 ن سطح واحد 

2 311-211 711 ( /p65% ×   )ریال 333,444 میانگین سطح واحد 

3 511-411 711 ( /p 11% × )ریال 333,434 میانگین سطح واحد 

0 611-7111 711  ( /p14% ×   )ریال 333,454 میانگین سطح واحد 

 ریال 333,413 میانگین سطح واحد(   × p711%/ ) 711 به بالا 7111 1
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 مسكوني واحد مشاعات(/ تعداد + )مفید ناخالص بنای زیر کل سطح = واحد  سطح میانگین       : 1تبصره  

منظور از واحد مسكوني چند واحدی اعیاني است که با اخذ مجوز لازم از شـهرداری و یـا در هـر  : 2تبصره 

 طبقه بیش از یك واحد مسكوني احداث گردد.

عاوني های مسكن ، مجتمع های مسكوني و انبوه سازان مبنای سطح زیربنا عبارتست در خصوص ت : 3تبصره 

 از متوسط زیربنای هر واحد که از تقسیم سطح کل زیربنا بر تعداد واحدهای مسكوني حاصل مي شود.

در محاسبه کلیه هزینه های ساخت و ساز تعاونیهای مسكن مهر بر اساس تصمیم نامه شماره  : 0تبصره 

مصوبات چهل و یكمین جلسه شورای مسكن  1ریاست جمهوری و بند  24/6/11ن مورخ 43765/ت726561

 اقدام خواهد شد. 21/71/7311استان مورخ 

در صورت درخواست متقاضیان جهت احداث استخر ، سونا ، جكوزی )خارج از اعیاني( با رعایت  : 1تبصره 

قابل وصول مي باشد. چنانچه قسمتي از اعیاني  P 51%  ضوابط و مقررات شهرسازی به ازای هر متر مربع

 برای این منظور استفاده شود در عوارض زیربنا مورد محاسبه قرار نمي گیرد.

بر اساس ضـوابط شهرسـازی ملـاک  تراکم پایهدر محاسبه این عوارض متراژ اعیاني صرفاً در حد  : 1تبصره 

 عمل قرار مي گیرد.

ن اخذ مفاصاحساب از شهرداری به موجب تعلق کلیه بدهیهای معوقه ملك نقل و انتقال ملك بدو : 3تبصره 

 و همچنین عوارض نقل و انتقال بعهده خریدار جدید )انتقال گیرنده( مي باشد.

 

 تجاری/فرهنگی/ورزشی/درمانیمربع از یك واحد مترعوارض پذیره یك  -( 2-3تعرفه شماره )

 

 طبقات ردیف
و  تجاری

 یتخدما

حداقل مبلغ 

ر متر ه

 بریال تجاری

ورزشی 

اداری 

فرهنگی 

 درمانی

حداقل مبلغ 

 هر متر
 صنعتی

مبلغ  حداقل

 هر متر

P12 444,144,1 P1 444,114  1/0 زمین زیر 1 P 444,144  

P21 444,444,3 P14 444,144,1 1/1 همکف 2 P 444,324  

  P24 444,144,2 P3 444,310 P0 444,124 اول 3

 P11 444,244,2 P1 444,300 P0 444,144 دوم 0

 P14 444,444,2 P1/3 444,114 P3/2 444,024 سوم به بالا 1

  P14 444,144,1 P0 444,144  P3/1 444,334 انباری 1

  P24 444,144,2 P3 444,310 P1 444,144 نیم طبقه  3

 - - - - P12 444,444,2 بالکن مغازه  3
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جهـت وصـول  1جاز)حداکثر یك سوم مغـازه( باشـد از ردیـف درصورتیكه بالكن مغازه بیش از حدم: 1تبصره 

 عوارض استفاده میگردد.

عبارتست از زیرزمین که در زیر مغازه ها احداث شده و ارتباط  7-2جدول  6انباری مذکور در بند   : 2تبصره 

های تجـاری در مستقیم و آزاد با گذر نداشته باشد و فقط برای انباراستفاده شود درغیر اینصورت تمام انباری

 ردیف تجاری محاسبه میگردد.

 ساختمان پزشكان در ردیف واحدهای تجاری محاسبه میگردد. : 3تبصره 

عوارض صدور پروانه ساختماني واحدهای آموزشي ، ورزشي ، مذهبي ، فرهنگي هنری ، بهداشتي  : 0تبصره 
توسط واحدهای نظامي انتظـامي و  درماني متعلق و وابسته به دولت و همچنین  در صورت احداث مراکز فوق

امنیتي مطابق با تعرفه عوارض صدور پروانه ساختماني زیربنا )احداث اعیاني( از نوع   تك واحدی به ازای هر 
  متر مربع خواهد بود.

مساجد، تكایا، حسینیه ها ، امامزاده ها ، اماکن مقدسه و متبرکه بدون پرداخت هر گونه عـوارض  : 1تبصره 
 ابط طرح تفصیلي )مصوب( از پرداخت عوارض معاف مي باشند . در حد ضو

شرکتها و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت و مؤسسات عمومي غیر دولتي و واحدهای وابسته به  : 1تبصره 
آنها که با اصول بازرگاني اداره مي شوند ، مشمول تعرفه عوارض پذیره یك واحد تجاری  برای صدور پروانـه 

 ي باشند.ساختماني م

خذ مجوز از سازمان میراث فرهنگي و گردشگری بصـورت أهتل ها و مراکز گردشگری در صورت  : 3تبصره 
 .صنعتي محاسبه مي گردد.

قانون  11اخذ پروانه ساختمانی بر اساس ماده  برايها و مراکز آموزشی غیرانتفاعی : آموزشگاه(1بند )

برخورداري از در 1831/5/11شی و پرورشی غیردولتی مصوب ، مراکز آموزاصلاحی تأسیس و اداره مدارس

 هاي مالیاتی و عوارض در حكم مدارس دولتی هستند. ، ترجیحات و کلیه معافیتتخفیفات

، اماکن مقدسه و متبرکه با تأیید اوقاف )موضوع نامه شماره ها، امامزادهها: مساجد، تكایا، حسینیه(2بند )

در حد ضوابط طرح رئیس ستاد پشتیبانی و هماهنگی امور مساجد کشور(  25/5/1831 مورخ 289111/31

متقاضی  باشند. چنانچه هیأت امناي مراکز فوق بجز تكایاتفصیلی )مصوب( از پرداخت عوارض معاف می

مربع از پرداخت عوارض متر 22هاي تجاري باشند تا صدور پروانه ساختمانی به منظور احداث اعیانی واحد

 گردد.ري معاف و مازاد آن طبق تعرفه تجاري عمل میتجا

جدول بالا  1از فضاي باز عرصه از ردیف ( : فضاي باز آهن فروشی ها و مشاغلی از این دست که 8بند )

 استفاده گردد.
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 /فرهنگی/ورزشی/درمانیمربع از چند واحد تجاریمترعوارض پذیره یك  - (2-0)تعرفه شماره 

 مجاز دهنه و ارتفاع با اداری,تجاری واحد ازچند مربع متر یك پذیره ارض:عو2-2جدول

 طبقات ردیف
و  تجاری

 خدماتی

حداقل مبلغ 

 هر متر تجاری

 بریال

 ورزشی.اداری.

نگی هفر

 .درمانی

حداقل مبلغ 

 هر متر
 صنعتی

مبلغ  حداقل

 هر متر

  p6/1 444,144,1 (71+n )p5/1 444,114  (71+n )p35/1 444,144( n+71) زمین زیر 1

  n p1/7 444,444,3 (71+n )p2/7 444,144,1 (71+n )p1/1 444,324)+71) همكف 2

  p2/7 444,144,2 (71+n )p6/1 444,310 (71+n )p55/1 444,124( n+71) اول 3

 p1/1 444,244,2 (71+n )p6/1 444,300 (71+n )p45/1 444,144( n+71) دوم 0

1 
سوم به 

 بالا

(71+n )p6/1 
444,444,2 

(71+n )p42/1 
444,114 

(71+n )p3/1 
444,024 

  p3/1 444,144,1 (71+n )p72/1 444,144  (71+n )p3/1 444,334( n+71) انباری 1

  p2/7 444,144,2 (71+n )p6/1 444,310 (71+n )p55/1 444,144( n+71) نیم طبقه  3

 - - -  p5/1 444,444,2( n+71) بالكن  3

جهت وصـول  1تیكه بالكن مغازه بیش از حد مجاز )حداکثر یك سوم مغازه( باشد از ردیف درصور :1تبصره 
 عوارض استفاده میگردد.

عبارتست از زیرزمین که در زیر مغازه ها احداث شده و ارتباط  7-2جدول  6انباری مذکور در بند   :2تبصره 
ود درغیر اینصورت تمام انباریهای تجـاری در مستقیم و آزاد با گذر نداشته باشد و فقط برای انباراستفاده ش

 ردیف تجاری محاسبه میگردد.
درمحاسبه عوارض پذیره مجمتع های تجاری مانند پاساژ، تیمچه ، سرای و امثالهم ، عمق جبهه  : 3تبصره 

 جبهه اول ملاک عمل مي باشد.  قیمت  %11اول برابر ضرایب مصوب و مازاد برآن معادل 

تجاری که به صورت مجتمع و پاساژ احداث مي شوند ، فضای باز مشاعي که در طول  واحدهای : 0تبصره 
ارتفاع ساختمان امتداد داشته و تمام طبقات را از هر طبقه قابل رؤیت مي نماید مشمول عوارض پذیره 

 نخواهد بود.  

 عمق جبهه اول برابر ضوابط طرح تفصیلي تعیین مي گردد. ( :1تبصره ) 

پزشكان ، دندانپزشكان، رادیولوژیستها ، سونوگرافي ، داروخانه ها در صورت تقاضای صدور  مطب : 1تبصره 

پروانه ساختماني مختلط در یك بنا مشروط به اینكه ضوابط و مقررات جاری مقرر در طرح مورد عمل، انجـام 

فـه مربـوط محاسـبه این امر را مقدور بداند ، عوارض متعلقه برای زیربنای تجاری و مسكوني  بر اسـاس تعر

 خواهد شد.

قانون شهرداری احداث دفاتر وکالت و مطب و دفتر اسناد رسمي و  55ماده  24باستناد تبصره بند  : 2تبصره 

ازدواج و طلاق و روزنامه و مجله و مهندسي وسیله مالك از نظر این قانون  استفاده تجـاری محسـوب نمـي 

 حدی  مسكوني محاسبه مي گرددشود . بنابراین بر اساس صدور پروانه تك وا
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 ساختمان شناسنامه المثنی صدور عوارض -(2-1تعرفه شماره )
 بـین از از تاییـد بعد یا و مفقود شدن یا و سانحه وقوع شدن محرز از بعد المثني ساختماني پروانه صدور

 و حقوقي ئولیتهایمس کلیه بر مبني ثبتي تعهد اخذ یا و مراجع ذیصلاح سوی از حوادث اثر در پروانه رفتن
 قبلي)مشروط احداث مأخوذه ارض عو %5 میزان به شود شناسنامه تعویض به ناگزیر متقاضي بر ذمه جزایي

 ریال تجاوز ننماید( مقدور میباشد. 3111111 کمتر و ازریال  7511111مبلغ  از حداکثر اینكه بر
 

 عوارض اصلاح پروانه ساختمانی -(2-1تعرفه شماره )
جامع و تفصیلي بـوده  –غییرات در پروانه ساختماني مشروط به رعایت ضوابط طرح های هادی اصلاحات و ت

چنانچه مالكین مجاز به احداث اصلاحات باشند که منجر به افزایش مساحت منـدرج در پروانـه سـاختماني 
و ارائـه نقشـه  گردد قبل از احداث مي بایستي با انجام تشریفات قانوني لازم اعم از اخذ نظریه مهندس ناظر

نسبت به  اصلاحي به شهرداری اقدام و عوارض متعلقه را بابت اضافه بنا با احتساب زیربنای مندرج در پروانه 
. چنانچه بنا احداث و برای آن قسمت درخواست اصلاحات تغییرات گـردد پرداخت نمایند اخذ مازاد احداثي

 م خواهد شدپس از طرح موضوع در کمیسیون ماده صد مراحل فوق انجا
و ابقاء بنا   711پس از طرح در کمیسیون ماده  درصورت تبدیل یك یا چند واحد به واحد های بیشتر -7تبصره 

 واحد کوچكتر بصورت تك واحدی محاسبه و به عنوان عوارض زیر بنا اخذ مي گردد.
یـات سـاختماني درصورت منقضي شدن تاریخ شروع عملیات پروانه ساختماني و عدم انجام عمل -2تبصره 

پروانه صادره منقضي گردیده میبایست پس از پرداخت مابه التفاوت عوارض صدور پروانه نسبت بـه تجدیـد 
 پروانه اقدام گردد.

در  متر مربع بوده و 611به مساحت مسكوني  سه واحد  ساختمانيمثال : در صورتي که ملكي دارای پروانه 
متری  11و  771مساحت کل در هر طبقه دو واحد مسكوني  پایان کار بصورت شش واحد مسكوني با همان

عوارض ابقا آن برای زیربنای مسكوني بصورت ذیل محاسبه  711تبدیل گردد علاوه بر جرایم کمیسیون ماده 
                                                       مي گردد.  

          متر مربع                  11مساحت واحد کوچكتر :
   p55%*11 = Aعوارض زیربنای یك واحد بصورت تك واحدی :                                    

 A*3= B                      عوارض زیربنای سه واحد کوچكتر درصورت تساوی واحدها :    

 
  اعیانی ابقای عوارض -(2-3تعرفه شماره )
 کمیسیون سوی از و شوند احداث مي پروانه مدلول مخالف یا برپروانه مازاد یا پروانه بدون که ساختمانهایي

 مشـمول 711 مـاده کمیسیون سوی از شده تعیین جرائم علاوه بر شوند مي ابقاء شهرداری قانون 711 ماده

 موجـود شده پیش بیني ...و تراکم بر مازاد عوارض و آمدگي پیش عوارض پذیره، عوارض احداث، پرداخت

 عمـل ملـاک زمـین معاملـاتي ارزش آخرین عبارت است که روز ای منطقه قیمت ه )براساستعرف این در

 باشند.  ( ميمصوب شورای اسلامي شهر خمام 
  مانیتابطال یا انصراف از پروانه ساخ -(2-3تعرفه شماره )

خواسـت ابطـال مؤدیاني که قبل از اتمام مهلت مقرر در پروانه )بار اول( از احداث بنا صرف نظر نماینـد و در
درصد ، نسبت به عودت وجوه واریزی صرفاً جهـت 75پروانه را داشته باشند شهرداری مي تواند پس از کسر 

یا سطح شهر، آموزش و پرورش، حق النظاره مهندسي،  صدور پروانه اقدام نمایند. )عوارض تفكیك ، نوسازی
 سازی قابل استرداد نیست(خزانه و آماده 
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 عوارض پذیره تأسیسات شهری                                                                    -(2-1تعرفه شماره )

 عنوان تعرفه عوارض ردیف
ماخذ و نحوه محاسبه 

 عوارض
 توضیحات

1 

 ،تأسیسات و تجهیزات شهري مانند منبع آب

پست  ،پست گاز ،پست ترانسفورماتور

 ،فاضلاب ي آب وهاتصفیه خانه ،مخابرات

( و کلیه BTSي برق و مخابرات )هادکل

ي ارتباطی، کیوسك تلفن و غیره به هادکل

 مربعمترازاي هر 

10.P - 

 

 در مورد اراضی محصور نشده عوارض صدور مجوز احصار - (2-14تعرفه شماره )

هاي : "نسبت به زمين يا بناردداكه مقرر مي یقانون شهردار 111: عوارض صدور مجوز احصار در خصوص ماده (1بند )

مخروبه و غير مناسب با وضع محل و يا نيمه تمام واقع در محدوده شهر كه در خيابان يا كوچه و يا ميدان قرار گرفته و منافي با پاكي 

ايت ظرف دو تواند به مالك اخطار دهد نهشهر مي یشهرسازي باشد، شهرداري با تصويب شورا وازينو پاكيزگي و زيبائي شهر يا م

شهر باشد اقدام كند اگر مالك مسامحه و يا امتناع كرد  یماه به ايجاد نرده يا ديوار و يا مرمت آن كه منطبق با نقشه مصوب شورا

شورا در زمينه زيبائي و پاكيزگي و شهرسازي هر گونه اقدامي را  وبتواند به منظور تأمين نظر و اجراي طرح مصشهرداري مي

از مالك يا متولي و يا متصدي موقوفه دريافت نمايد در اين مورد صورت  پانزدهمعمول و هزينه آن را به اضافه صدي كه الزم بداند 

ابالغ به صورت حساب شهرداري  خشود در صورتي كه مالك ظرف پانزده روز از تاريحساب شهرداري بدواً به مالك ابالغ مي

ر گاه ظرف مهلت مقرره اعتراض كرد موضوع به كميسيون مذكور در ماده شود و هاعتراض نكرد صورتي حساب قطعي تلقي مي

 77هائي كه مورد اعتراض واقع نشده و همچنين آراي كميسيون رفع اختالف مذكور در ماده ارجاع خواهد شد. صورت حساب 77

سمي الزم االجراء نسبت به وصول و الزم االجرا بوده و اجراء ثبت مكلف است بر طبق مقررات اجراي اسناد ر قطعيدر حكم سند 

 طلب شهرداري اجرائيه صادر و به مورد اجرا بگذارد." 

مکلف  یشهر خواهد بود. )شهردار یلينرده مطابق ضوابط طرح تفص ايو فنس  واريد بيبراي احصار با ترک(: ارتفاع مجاز 2) بند

 (ديدر مجوز صادره درج نما کيو فنس را به تفک وارياست ارتفاع د

 

 اعیانی ورود به محدوده شهرعوارض  -(2-11عرفه شماره )ت

هنگام ورود اراضي که از حریم شهر به داخل محدوده شهر وارد مي شوند در صورتي که ملك دارای اعیـاني 

 باشد ارقام برابر جدول ذیل برای یكبار وصول مي گردد.

 نحوه محاسبه عوارض کاربری اعیان ردیف

%14 مسکونی 1 *P*S 

 P*S*3 خدماتی -ی تجار 2

%21 کشاورزی 3 *P*S 

%04 صنعتی/ تجهیزات شهری و ... 0 *P*S 

 P*S*1 اداری و انتظامی 1

 P*S*1 سایر کاربری ها 1

P                 ارزش منطقه ای :S مساحت اعیاني : 
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  عوارض واحد اضافی -(2-12تعرفه شماره )

احداث واحد اضافي اقدام نمایند و پـس از ارجـاء بـه ه در کلیه کاربری ها ی سطح شهر اگر مالكین نسبت ب

 عوارض ذیل نیز وصول گردد. 711رای ابقاء بنا صادر گردد علاوه برجرایم کمیسیون ماده  711کمیسیون ماده 

 نحوه محاسبه عوارض واحد اضافی کوچکتر نام کاربری ردیف

3/4 مسکونی 1 *P*S 

 P*S*14 تجاری 2

 P*S*0 اداری 3

 P*S*1 اربری هاسایر ک 0

P                 ارزش منطقه ای :S مساحت واحد کوچكتر : 

 

 

 عوارض بهره برداری از معبر -(2-13تعرفه شماره )

چنانچه مالكین و یا سازندگان ساختمانهای در حال احداث بخواهند از معابر شهری برای دپو مصالح استفاده 

اث دیوار یا فنس و یا هر حایلي که قسمتي از معبـر را اشـغال نمایند یا برای محافظت عابرین نسبت به احد

کند به شرطي که موجب کندی تردد و ایجاد مشكل برای شهروندان نشود به تشخیص شهرداری با پرداخت 

 عوارض به شرح زیر مجوز از سوی شهرداری صادر خواهد شد.

 عوارض بر مبنای استفاده ماهیانه )ریال( شرح ردیف

 مساحت قابل بهربرداری×%44 متر 71عرض گذر کمتر از معابر با  7

 مساحت قابل بهربرداری×P53% متر 34تا  71معابر با عرض گذر  2

 مساحت قابل بهربرداری×P13% متر34معابر با عرض گذر بیشتر از  3

ل معبر عرض قابل بهره برداری از معابر شهری بر اساس مبحث مربوط در نظام مهندسي تعیین و طو تبصره :

ریـال  2111111قابل استفاده حداکثر به اندازه بر ملك میباشد. حداقل عوارض بهره برداری از معابر به مبلـغ 

 برای هر واحد مسكوني و تجاری )در زمان پایان کار( دریافت گردد.
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 بـرای مختلـف مصالح نوع ردـکارب با ایـساختمانه معاملاتی جدول ارزش -(2-10تعرفه شماره )

 :) شهرداری قانون 144 ماده 11 تبصره موضوع (144 ماده آراء جریمه زانـمی عیینت
 

 قیمت پیشنهادی )ریال( شرح ردیف

 111,111,5 مربعي متر قرار از سقف نوع هر با آرمه بتون ساختمانهای 1

 111,111,4 مربعي متر قرار از سقف نوع هر با فلزی اسكلت ساختمانهای 2

 111,411,4 مربعي متر قرار از سقف نوع هر با آجری تاسكل ساختمانهای 3

 111,711,4 مربعي متر قرار از سقف نوع هر با بلوکي ساختمانهای 0

 111,111,3 مربعي متر قرار از سقف نوع هر با گلي و خشتي ساختمانهای 1

 111,611,3 شیرواني زیر تخته و بيوچ ساختمانهای 1

 111,111,4 مربعي متر رقرا از فلزی پایه با انبارها 3

 111,111,2 طول متر قرار از متر 5/2ارتفاع با بلوکي یا آجری دیوارهای 3

 111,111,3 مربعي متر قرار از پوشش و پایه نوع هر با عمومي و خصوصي گاههای توقف و گاراژها 1

14 
 مطبوع تهویه و شوفاژ یا و برقي پله یا آسانسور دارای که ساختمانهایي

 مربعي( متر قرار از مذکور مبلغ بر مازادباشد )
1 

 111,111,2 احداث استخر در خارج از مساحت زیربنا بصورت رو باز یا بسته از قرار متر مربعي 11

 111,511,2 احداث گلخانه با هر نوع اسكلت از قرار هر متر مربعي 12

 111,111,3 متر مربعياحداث آشیانه ، سایبان یا پارکینگ با هر نوع اسكلتي از قرار  13

 انجمـن تصـویب و توسط شهرداری تهیه از پس ساختمان معاملاتي ارزش نامه آئین : 144 ماده 11 تبصره

 .بود خواهد نظر تجدید قابل یكبار سالي معاملاتي این ارزش و اجراست قابل جرائم اخذ مورد در شهر

رای آسانسور باشند، بـه منظـور تشـویق در ساختمانهای پنج طبقه به پایین در صورت تخلف و چناچه دا -

( با ارزش معاملاتي سـاختمان در ردیـف مـذکور جمـع نخواهـد 71احداث آسانسور ارزش معاملاتي بند ده )

 ( محاسبه خواهد شد.71شد)جرایم مذکور بدون در نظر گرفتن بند ده 

  تراکممازاد بر عوارض  - ( 2-11تعرفه شماره )

از تراکمي که مازاد بر تراکم مندرج در طرح تفصیلي و هادی شهری مورد استفاده  مازاد بر تراکم عبارت است

 قرار میگیرد. نحوه محاسبه و وصول عوارض مربوط به آن بشرح زیر میباشد:

 : که به استناد کمیسیون ماده پنج یا به تائید مراجع ذیصلاح رسیده باشد عوارض مازاد بر تراکم در -1

 رمربععوارض یك مت شرح ردیف

27 بری تجاریرعوارض مازاد برتراکم مجاز درکا 1 P 

 71P عوارض مازاد برتراکم مجاز سایرکاربریها 2
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 به استناد رای  ابقاء کمیسیون ماده صد  باشد:عوارض مازاد بر تراکم  -2

 عوارض یك مترمربع شرح ردیف

 74P بری تجاریرعوارض مازاد برتراکم مجاز درکا 1

 72p رتراکم مجاز سایرکاربریهاعوارض مازاد ب 2

 عوارض مازاد بر سطح اشغال -(  2-11تعرفه شماره )

مندرج در طرح تفصـیلي و هـادی  سطح اشغالکه مازاد بر  مقدار ابنیه عبارت است از  سطح اشغال مازاد بر 

 شهری مورد استفاده قرار میگیرد. نحوه محاسبه و وصول عوارض مربوط به آن بشرح زیر میباشد:

 عوارض مازاد بر سطح اشغال که به استناد کمیسیون ماده پنج یا به تائید مراجع ذیصلاح رسیده باشد  :-1

 

 عوارض یك مترمربع شرح ردیف

27 مجاز درکابری تجاری بر سطح اشغالعوارض مازاد  1 P 

17 مجاز سایرکاربریها سطح اشغال عوارض مازاد بر 2 P 

 استناد رای  ابقاء کمیسیون ماده صد  باشد: به سطح اشغالعوارض مازاد بر  -2

 

 عوارض یك مترمربع شرح ردیف

 74P مجاز درکابری تجاری سطح اشغال عوارض مازاد بر 1

 72P مجاز سایرکاربریها سطح اشغال عوارض مازاد بر 2
 

ه بر اساس طرح های ناشی از مازاد برتراکم و سطح اشغال ایجاد شد افزوده ارزش برای ( عوارض2-13تعرفه شماره )

 هادی و جامع جدید شهری

 عوارض مازاد بر تراکم -1

 عوارض یك مترمربع شرح ردیف

 72P بری تجاریرعوارض مازاد برتراکم مجاز درکا 1

 71P عوارض مازاد برتراکم مجاز سایرکاربریها 2
 

 

 عوارض مازاد بر سطح اشغال -2

 عوارض یك مترمربع شرح ردیف

 72P بری تجاریرمجاز درکا سطح اشغال برعوارض مازاد  1

 71P مجاز سایرکاربریها سطح اشغال عوارض مازاد بر 2
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 آمدگی مشرف به معابرپیشعوارض  - ( 2-13تعرفه شماره )

 بـا مطـابق که مسكوني و اداری تجاری، صنعتي، واحدهای بالكن، تراس( )ساختمان، آمدگي پیش مورد در

 بـر علـاوه آمـدگي پیش مربع متر هر از شود، مي احداث و هادی، ایجاد و تفصیلي طرح مقررات و ضوابط

 بـه آمدگي پیش عنوان عوارض تحت عوارضي مربوطه، عوارض اخذ و زیربنا عنوان به آن محاسبه مساحت

 .شود مي وصول و محاسبه زیر شرح

 شرح ردیف
مترمربع  یك عوارض

 مسکونی

مترمربع  یك عوارض

 تجاری/اداری و...

5/6 ساختمان صورت به مدگيآ پیش 1 P 1P 

2 
 بسـته طرف سه بالكن یا تراس صورت به آمدگي پیش

5/4 روپوشیده P 6P 

3 
 باز طرف سه دویا بالكن یا تراس صورت به آمدگي پیش

3P 5/4 روپوشیده P 

0 
 پیش آمدگي بصورت تراس یا بالكن روباز

2P 5/3 P 

 

 

بان مورد استفاده قرار گیرد. مشمول صورت سایهبه آمدگی سقف آخرین طبقه بنا صرفاًبند: چنانچه پیش

   مقررات این تعرفه نخواهد بود. 

آمدگی پس از ساخت بنا و خارج از درصد مجاز بوده باشد در صورت ابقاء توسط : چنانچه پیش(2بند )

طه محاسبه صورت مازاد بر تراکم مجاز بر مبناي تعرفه مربوآمدگی بهکمیسیون ماده صد وصول عوارض پیش

 خواهد شد .
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 ی توسعه شهریهاعوارض برارزش افزوده ناشی از اجرای طرح – ( 2-11تعرفه شماره )

 عنوان تعرفه عوارض ردیف
ماخذ و نحوه محاسبه 

 عوارض
 توضیحات

1 

براي املاکی که پس از 

تعریض در بر معبر قرار 

 گیرندمی

 ×  P  ×A.7×متراژ عرصه   

رض ع -عرض معبر قدیم)

  معبر جدید(

زمان وصول این عوارض به هنگام صدور پروانه  :(1بند )

و همچنین   (ساخت و  نقل وانتقال )انجام معامله

 باشد. میدرخواست مالك 

قسمتی از آن در  ،املاکی که در اثر تعریض معبر :(2بند )

تواند میتعریض قرار گیرد دراین حالت شهرداري 

را در مقابل مطالبات مالك عوارض موضوع این تعرفه 

  تهاتر نماید.

ي توسعه ها(: چنانچه مالك برابر ضوابط طرح8بند )

 ،شهري امكان استفاده از موقعیت جدید را نداشته باشد

  مشمول پرداخت این عوارض نخواهد بود.

ي بعدي هااملاکی که پس از اجراي طرح در جبهه :(9بند )

متناسب با فاصله ملك  ،دراین صورت ،شوندمیواقع 

درصدي از عوارض موضوع این  ....... ،ازعرض معبرجدید

  .تعرفه محاسبه و وصول شود

علاوه برتوجه به ارزش افزوده  ،kدرتعیین ضریب  :توجه

تراکم سطح ، ناشی از تعریض معبر، مواردي از جمله

 درنظرگرفته شود. نیز وارتفاع

A(: ضریبی از برملك )طول یا عرض ملك 

2 

براي املاکی که پس از 

اجراي طرح داراي باقیمانده 

 هستند

متراژ عرصه 

× P × A.4×باقیمانده

-عرض معبر قدیم)

 عرض معبر جدید(

8 

نشینی املاکی که عقب

ندارند ولی معبر مشرف به 

 شودمیملك تعریض 

 × P.7×متراژ عرصه

A( × عرض معبر

عرض معبر -قدیم

 جدید(

 بهای خدمات توسعه آتش نشانی - ( 2-24تعرفه شماره )

 هاي بالاي پنج سقفبه اضافه یك درصد عوارض تراکم ساختمانو پذیره عوارض زیربنا  %1معادل 

صرفاً شود نیز وصول و صادر می ءراي ابقا 122سیون ماده یهایی که توسط کمعوارض فوق از بنا :(2بند )

 نشانی و یا فضاي سبز هزینه گردد.بایستی در ارتباط با توسعه و تجهیز آتش

 

 عوارض صدور مجوز احداث استخر –( 2-21تعرفه شماره )

 شنا بر اساس تعرفه کاربری ورزشي محاسبه مي گردد.عوارض استخرهای -7

ی هر متر مربع زااعوارض استخرهای شنا یا هر استخر ی در کاربری های غیر ورزشي و غیر کشاورزی به  -2

 )خانه های ویلایي(کاربری مربوطه محاسبه مي گردد.برابر ارزش منطقه ای  5/7مساحت معادل  

ورت ارایه مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح بـه ازای هـر متـر مربـع عوارض استخر های کشاورزی در ص -3

 محاسبه و وصول گردد.  p %7 مساحت با هر عمق 

P                          قیمت منطقه ای :Zضریب مصوب : 

یا پایان کار ساختمانی توسط شهرداري وصول و صرفاً  : این عوارض هنگام صدور پروانه، اصلاح و(1بند )

 ا فضاي سبز هزینه گردد.نشانی و یدر ارتباط با توسعه و تجهیز آتش بایستی
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 باشند(میقانون نوسازی و عمران شهری ن 2ماده  مشمولکه ی یها)شهر عوارض سطح شهر(2-22تعرفه شماره )

 

 توضیحات ماخذ و نحوه محاسبه عوارض عنوان تعرفه عوارض فردی

 مساحت اعیانی× قانون نوسازي  9ارزش معاملاتی ماده  عوارض اعیانی 1
 

 مساحت عرصه×  ايقیمت منطقه×% 5/1 عوارض عرصه 2

 

 

 (ارع  و خدمات عمومیو) معابر و ش تامین منابع عمومی   قدر السهم  -( 2-23تعرفه شماره )

متـر و اراضـي فاقـد  511کمتر از  اراضي قدرالسهم تامین منابع عمومي ، معابر و شوارع برایارت است از عب

 .(  741و  741تفكیك شده اند ) ماده  717سند مالكیت و یا اراضي که بدون اعمال ماده 

نیز مشـمول  و بدون اذن شهرداری تفكیك گردیده و سند صادر شده اند 12اراضي و املاکي که بعد از سال 

و بدون اذن شهرداری تفكیك گردیده و سند صـادر   12اراضي و املاکي که قبل از سال این تعرفه میگردند.

شده اند در صورتي که تعرفه عوارض تفكیك در دفترچه تعرفه عوارض سال مربوطه وجود داشته باشد قابل 

 وصول است.

 

 نحوه وصول عوارض :

 k p  * السهم تامین منابع عمومی   قدر=   %21* مساحت عرصه 

عرصه به  %21قدرالسهم  دریافتی حداقل مبلغ kضریب  عرصه کل مساحت ردیف

 ازای هر متر مربع

 ریال 444,114 14 متر مربع 224کمتر از  1

 ریال 444,140 3 متر مربع 144الی  221 2

 ریال 444,024 1 متر مربع 1444الی  141 3

 ریال 444,314 0 متر مربع 3444الی  1441 0

 ریال 444,214 3 متر مربع 3444بیش تر از  1
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 دیوارگذاری )دیوارکشی( پروانه صدور عوارض-(2-20تعرفه شماره )

   قیمـت برابـر 1/7 نماینـد، مراجعـه مـي شهرداری به دیوارگذاری پروانه اخذ جهت که مالكیني از آندسته

 منطقه ای به ازای هر متر طول اخذ گردد.

=T   طول دیوارکشي  Z= 1/7   8/4 ×   T= عوارض دیوار کشي 

  .مي پذیردانجام متقاضي با درخواست ( : صدور مجوز احصار از سوی شهرداری 7تبصره )

( : صدور مجوز احصاربنام مالك صرفاً به منزله محصور نمودن آن تلقي شده وهیچگونه مجوزی 2تبصره )

تب  مي بایست در مجوز صادره از سوی شهرداری صراحتاً قید درجهت احداث بنا محسوب نمي شود و مرا

 شود. 

 (T(: عوارض فوق در زمان صدور پروانه ساختماني نیز قابل وصول مي باشد. )محیط زمین= 3تبصره )

(: چنانچه مدارک معتبری همچون صدور احكام و آراء قطعي از سوی مراجع و محاکم قضائي و 3تبصره )

ك و یا نفي مالكیت متقاضي به شهرداری ارائه شود، صدور مجوز احصار متوقف ذیصلاح مبني بر تشكی

 خواهد شد.

قانون شهرداری نسبت به زمین یا بناهای مخروبه و غیر مناسب با وضع محل  771( : به استناد ماده 4تبصره )

منافي با پاکي و پاکیزگي و یا نیمه تمام واقع در محدوده شهر که در خیابان یا کوچه و یا میدان قرار گرفته و 

تواند به مالك اخطار کند منتها و زیبائي شهر یا موازین شهرسازی باشد، شهرداری با تصویب انجمن شهر مي

ظرف دو ماه به ایجاد نرده یا دیوار و یا مرمت آن که منطبق با نقشه مصوب انجمن شهر باشد اقدام کند اگر 

تواند به منظور تأمین نظر و اجرای طرح مصوب انجمن در زمینه يمالك مسامحه و یا امتناع کرد شهرداری م

زیبائي و پاکیزگي و شهرسازی هر گونه اقدامي را که لازم بداند معمول و هزینه آن را به اضافه صدی ده از 

مالك یا متولي و یا متصدی موقوفه دریافت نماید در این مورد صورت حساب شهرداری بدواً به مالك ابلاغ 

ود در صورتي که مالك ظرف پانزده روز از تاریخ ابلاغ به صورت حساب شهرداری اعتراض نكرد صورتي شمي

 11شود و هر گاه ظرف مهلت مقرره اعتراض کرد موضوع به کمیسیون مذکور در ماده حساب قطعي تلقي مي

 ارجاع خواهد شد. 

در  11ون رفع اختلاف مذکور در ماده هائي که مورد اعتراض واقع نشده و همچنین آراء کمیسیصورت حساب

حكم سند قطعي و لازم الاجرا بوده و اجراء ثبت مكلف است بر طبق مقررات اجرای اسناد رسمي لازم الاجراء 

   نسبت به وصول طلب شهرداری اجرائیه صادر و به مورد اجراء بگذارد. 

ا ترکیب دیوار و فنس یـا نـرده مطـابق بمتر مي باشد که  21/2(: حداکثرارتفاع مجاز جهت احصار 5تبصره )

و فنس را بـه تفكیـك در دیوار  ارتفاع. )شهرداری مكلف است ضوابط طرح تفصیلي شهر احداث خواهد شد

 مجوز صادره درج نماید(
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 مالك درخواست با  کاربری تغییر از ناشی ایجاد شده  افزوده ارزش برای عوارض -(2-21عرفه شماره )ت

مغایرتهای طرح  کمیسیون و شهرداری موافقت با و باشند داشته درخواست ملك کاربری تغییر برای ینمالك صورتیكه در

 .نماید وصول را ذیل عوارض باید شهرداری گردد، حاصل کاربری تغییر هادی)کمیته فني استانداری(

S×Z×P :                  دول ضریب تغییر کاربری : جنحوه محاسبه عوارض  

 ← فعلي کاربری

 

 کاربری

 مورد                  

 ↓تقاضا
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 - - - - - - - - - سبز فضای

 - - - - - - - - %14   زشي، پارکینگ، مذهبيآموزشي، ور

 - - - - 4 4 - %14 4 صنعتي

 - - - - %43 - %14 %14 4/4 اداری، فرهنگي ، نظامي، درماني

 و تأسیسات انباری ، تجهیزات
 و... شهری، خدمات اتومبیل

4/4 4 4 4 - - 4/4 - - 

 - - - - 14/4 4/4 44/4 44/4 4 مسكوني

 - - - 4 4/4 44/4 44/4 4/4 14/4 پارکینگ تجاری

 - - 4/4 4/5 4/3 44/3 44/3 4/3 5 تجاری مسكوني

 - 4/4 4/4 4 4/5 44/5 44/5 4/5 14/5 تجاری متمرکز

s  :یافته کاربری تغییر مساحت        P   :ای منطقه قیمت  

بر اساس  اضی فاقد کاربریاعمال کاربری جدید برای ارناشی از  افزوده ارزش برای عوارض -(2-21تعرفه شماره )

 نحوه محاسبه عوارض : S×Z×Pطرح های هادی و جامع جدید شهری 

 zضریب کاربری     کاربری جدید اعمال شده

 1 فضای سبز

 1/1   آموزشي، ورزشي، پارکینگ، مذهبي

 31/1 صنعتي

 1/2 اداری، فرهنگي ، نظامي، درماني

 31/2 و... تومبیلشهری، خدمات ا و تأسیسات انباری ، تجهیزات

 1/3 مسكوني

 0 پارکینگ تجاری

 1 تجاری مسكوني

 1 تجاری متمرکز
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ایجاد شده بر اساس طرح های هـادی و جـامع کاربری  تغییرناشی از  افزوده ارزش برای عوارض (2-23تعرفه شماره )

  نحوه محاسبه عوارض : S×Z×Pجدید شهری 

 S * P *Zنحوه محاسبه عوارض : 

s  :یافته کاربری تغییر مساحت           P   :ای منطقه قیمت  
 ←فعلي  کاربری
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 - - - - - - - - - سبز فضای

 - - - - - - - - %14   آموزشي، ورزشي، پارکینگ، مذهبي

 - - - - 4 4 - %14 4 صنعتي

 - - - - %43 - %14 %14 4/4 اداری، فرهنگي ، نظامي، درماني

و تأسیسات شهری،  انباری ، تجهیزات
 و... خدمات اتومبیل

4/4 4 4 4 - - 4/4 - - 

 - - - - 14/4 4/4 44/4 44/4 4 مسكوني

 - - - 4 4/4 44/4 44/4 4/4 14/4 پارکینگ تجاری

 - - 4/4 4/5 4/3 44/3 44/3 4/3 5 تجاری مسكوني

 - 4/4 4/4 4 4/5 44/5 44/5 4/5 14/5 تجاری متمرکز

 

 ربری غیر مرتبط در محدوده داخل و حریم شهررزش ایجاد شده حاصل از بهره برداری دائم از کاا عوارض -(2-23تعرفه شماره )

مالك امكان بهره برداری دائم از کاربری غیر مرتبط پس از طي فرآیند کمیسیون ماده صد درصورتیكه به موجب آراء کمیسیون 

 عوارضي مطابق جدول ذیل بر اساس کاربری مربوطه قابل وصول مي باشد. گرددبرای مالك حاصل 

 S * P *Zنحوه محاسبه عوارض : 
 ←فعلي  کاربری

 

 کاربری

 مورد                  

 ↓تقاضا
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 - - - - - - - - - سبز فضای

 - - - - - - - - %14   آموزشي، ورزشي، پارکینگ، مذهبي

 - - - - 4 4 - %14 4 صنعتي

 - - - - %43 - %14 %14 4/4 اداری، فرهنگي ، نظامي، درماني

و تأسیسات شهری،  انباری ، تجهیزات
 و... خدمات اتومبیل

4/4 4 4 4 - - 4/4 - - 

 - - - - 14/4 4/4 44/4 44/4 4 مسكوني

 - - - 4 4/4 44/4 44/4 4/4 14/4 پارکینگ تجاری

 - - 4/4 4/5 4/3 44/3 44/3 4/3 5 تجاری مسكوني

 - 4/4 4/4 4 4/5 44/5 44/5 4/5 14/5 تجاری متمرکز

s  :یافته کاربری تغییراعیاني  مساحت        P   :ای منطقه قیمت  
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و وصـول عـوارض  آیین نامه نحوه وضع  11موضوع تبصره ذیل ماده  عوارض  -(2-21تعرفه شماره )

 توسط شوراهای اسلامی شهر

نحـوه وضـع وصـول  75بر ارزش معاملاتي دارایي های غیر منقول اشخاص موضوع تبصره ذیل ماده  عوارض

توسط کارشناس رسمي دادگستری یا بر اساس برآورد شده  ارزش معاملاتي روز  نیم درصدبه ماخذ  عوارض

 از مالك آخذ مي گردد. منقولغیر دارایي در هنگام نقل و انتقال دارایي های نظر ارزیابي اداره 

 

 ساختمانی تعمیرات پروانه صدور عوارض  -(2-34تعرفه شماره )

  ...اداری و تجـاری و از مسـكوني اعم ساختماني تعمیرات پروانه صدور درخواست که مالكین از دسته آن

 .گردد وصول 7411 سال خدمات بهای عوارض و برابر تعرفه ذیل جدول بشرح دارند، را بنا افزایش بدون

 میزان وصولی شرح ردیف

 پذیره و احداث از زیربنا اعم عوارض%21 کلي تعمیرات 7

 

 مالکیت( حق )انتفاع انتقال و نقل عوارض وصول نحوه -(2-31تعرفه شماره )

رقفلي آن متعلق به غیر باشد در زمـان نقـل بوده و منافع س شهرداری به متعلق که هایي مغازه و ها دکه از 

 %75وانتقال منافع سرقفلي بر مبنای ارزیابي اداره دارایي یا کارشناس شهرداری بـه قیمـت روز بـه میـزان 

 بعنوان عوارض انتفاع حق مالكیت اخذ مي گردد.

 شهرداری حق واگذاری عرصه و اعیان دکه های واقع در معابر را  ندارد. تبصره :

 در محدوده و حریم شهرو موسسات مالی  بانك ها محل فعالیت استقرار  بر عوارض  -( 2-32شماره )تعرفه 

 قـرض و ، اعتبـاری مـالي مؤسسات و بانكها جمله از اماکن و شهروندان به شهرداری خدمات ارائه بدلیل

 اسـتقرار هـایمكان بـر ، عوارضي زمینه این در خدمات هزینه صرف و شهر محدوده در واقع های الحسنه

 .گردید خواهد وصول زیر بشرح ... و بانكها
 

  عوارض سالیانه بانكها و موسسات مالي و اعتباری و قرض الحسنه و تعاوني های اعتبار

P 2 ×  شعبهمساحت اعیاني 

ری مي باشد و شامل سرویس بهداشتي ملاک محاسبه عوارض یاد شده مساحت مورد استفاده تجا:  1تبصره 

، اتاق نگهباني مجزا ، لابي ، بایگاني ، نورگیر و راه پله و ساختمان مسكوني مدیر شعبه ، نمازخانه و ... نمي 

  شود .

هیأت عمومي دیوان عدالت اداری و نظریه حقوقي  21/2/7311مورخ  773به استناد دادنامه شماره  : 2تبصره 

 وزارت کشور عوارض سالیانه بانكها قابل وصول است. 76/1/7311 مورخ 731121شماره 
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 فصلی و دائمی فروش یهاو نمایشگاه هاعوارض غرفه  - (2-33تعرفه شماره )

 عوارض شرح ردیف

 ازمحل حقوق ناشي ازبرپایي نمایشگاه% 75 اری هرگونه نمایشگاه دراملاک شخصيزبرگ 7

 ازمحل حقوق ناشي ازبرپایي نمایشگاه% 75 یامعابر شهرداری اری هرگونه نمایشگاه دراملاکزبرگ 2

 =روزانهP3% ×مساحت نمایشگاه  اری هرگونه نمایشگاه فرهنگيزبرگ 3

 

 یا کشوری یا المللي بین درسطوح تخصصي غیر یا تخصصي ، دائمي و فصلي نمایشگاههای متولیان : 7 بند

 کسر قرارداد طرف از را غرفه واگذای قراردادهای قمر بر موظفند عوارض آن وحریم شهر محدوده در محلي

  نمایند. واریز حساب شهرداری به و

 برپـائي مجـوز صـدور قبـل از مكلفنـد ها نمایشگاه برپائي برای مجوز کننده صادر های سازمان : 2 بند

 . نماید اقدام مربوطه عوارض وصول به شهرداری نسبت تا استعلام شهرداری از را مراتب نمایشگاه

 

 پارکینگ کسر  عوارض -( 2-30تعرفه شماره )

و یـا  5در صورتیكه بنا به مصوبه کمیسیون ماده  بنا احداث پروانه صدور هنگام به ماده این موضوع عوارض

 اداری،صـنعتي( ، تجـاری ، مسـكوني ار اعم ) ساختمانها در پارکینگ تأمین امكانکمیته فني استانداری 

 واحد هر )برای هادی و تفصیلي طرح پارکینگ مطابق شده حذف فضای مربع ترم هر به باشد نداشته وجود

و سایر کاربری ها بر اساس گزارش کارشناسان فني و  مربع متر 25مسكوني وتجاری  واحدهای در پارکینگ

  تعلق مي گیرد. (شهرسازی شهرداری

 .باشد مي مترمربع 25 اتومبیل گردش احتساب با پارکینگ واحد یك مساحت: 1 تبصره

دسته از مالكیني که از فضای پارکینگ بعنوان زیربنای تجاری استفاده مي نمایند مشمول عوارض مـازاد  آن

 بر تراکم نیز مي گردند.

 B= 25*k*2        نحوه محاسبه وصول عوارض :   

B  عوارض حذف پارکینگ : 

k    711ه جدول ارزش معاملاتي تعیین میزان جریمه کمیسیون ماد 7: ردیف  
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 فصل سوم

 بهای خدمات و حق الاجاره ها
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 )تبلیغات محیطی به غیر از تابلو های معرفی( حق الاجاره تبلیغات و نصب تابلو – (3-1تعرفه شماره )

و معرف شغل مربوط به محـل  مغازه دهنه طول در تابلو عرض متر یك از است عبارت استاندارد تعریف: تابلوی

 که درآن فعالیت شغلي دارد. مربوطه

 محـل در شـهرداری مجـوز بـا اسـتاندارد تابلو عمومي راهنمایي یا معرفي جهت ، توانند مي فعال واحدهای صاحبان -الف

 . گردد نمي عوارض استاندارد مشمول تابلو نمایند نصب فعالیت

ایجـاد  مـرور و عبـور کنـدی وجبم و شود نصب مناسب محل در و باشد استاندارد باید ابعاد نظر از تابلو -ب

 : باشد مي زیر شرح به غیراستاندارد تابلوهای از وصول عوارض نحوه بنابراین . نگردد مزاحمت

 استاندارد میزان به مازاد داخلي بپردازند، محصولات تبلیغ به و باشد استاندارد از خارج که تابلوهایي نصب -7

 حل موردنظر.قیمت منطقه ای م %61مترمربع  هر راماهیانه

 هـر استاندارد ماهیانه میزان به مازاد خارجي بپردازند، محصولات تبلیغ به و باشد استاندارد از خارج که تابلوهایي نصب -2

 قیمت منطقه ای محل موردنظر. %11 مترمربع

 هـر یازا به ماهیانه شود مي نصب شهرداری مجوز برابر ( شوارع بر )عمود پرچمي صورت به که تابلوهایي -3

 منطقه ای محل موردنظر.قیمت  %61  مترمربع

 پرده وپلاکارد:-ج

نصب هرگونه بنر وپلاکارد درسطح شهر پس ازکسب اجازه ازشهرداری ممكـن خواهـد بـود وعـوارض ان برابـر 

 ریال بطور ماهیانه تعیین میگردد. 75111مترمربعي 

 . ریال میباشد 75111 نصب تبلیغات متر مربعي  بهای خدماتهزینه 

 دیوارنویسي:-د

عوارض دیوارنویسي بدون هزینه رفع اثر تبلیغات دراملاک شهرداری یاتحت مالكیت وغیرو هرمترمربـع روزانـه 

 دریافت شود.ریال  72111

 وصول گردد.ریال  25111تبلیغات بالني به صورت عمودی یا طاق نصرت به ازای هرروز  تبصره:
 ریال وصول گردد. 71111به ازای هر متر مربع هر روز  شهرداری  ای متعلق به و سازه ه تابلوهای تبلیغاتي)بیلبورد(-ذ

اگر سازه تابلو متعلق به تبلیغ کننده یا شرکتهای تبلیغاتي باشد و در املاک تحت مالكیـت شـهرداری و یـا  -2

 .ریال 75111 روزانهحاشیه معابر نصب گردد عوارض هر متر مربع 

 .ریال 77111 روزانهاملاک شخصي یا اجاره ای هر مترمربع عوارض تابلوهای نصب شده در -3

 ریال 25111تابلوهای روان و تلویزیون های تبلیغاتي شخصي به ازای هر روز   -4

 کارشناسی خدمات بهای  -(3-2تعرفه شماره )

 که شود مي تعیین ذیل به شرح دارند شهرداری از ستعلاما به نیاز که پاسخهایي کلیه برای کارشناسي حق

 .گردد )منظور از کارشناسي اعزام کارشناس به محل ملك نمي باشد( واریز شهرداری حساب به بایستي مي

 ریال 111111                    شهر حریم کارشناسيبهای خدمات  -7

 ریال 111111   بهای خدمات کارشناسي اعزام کارشناس فني   -3

 ریال 411111ات کارشناسي بازدید قطع اشجار         بهای خدم-4

 ریال 751111                بهای خدمات فروش نقشه                    – 5
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   )در زمان پایان کار(  کارشناسی ایمنی ساختمان سالیانه آتشنشانی و بهای خدمات-(3-3تعرفه شماره )   

 ي ایمني ساختمان در زمان صدور گواهي پایان کار ساختمان و اعزام کارشناسان با توجه به صدور گواه-7

 مبلغ کارشناسي به ریال عنوان بهای خدمات کارشناسي ردیف

7 
بهای خدمات حاصل از کارشناسي بازدید ایمني ساختمان 

 های کمتر از سه سقف
 ریال 711111

2 
ت بهای خدمات حاصل از کارشناسي بازدید ایمني و تس

 لوله خشك برای ساختمانهای سه سقف و بالاتر
 ریال 2211111

 بهای خدمات ایمني و خدمات آتشنشاني -2

درصد عـوارض مشـاغل کـه بصـورت  71درصد عوارض نوسازی )سطح شهر( و همچنین  31عبارت است از 

    سالیانه دریافت مي گردد.

 

 حفاریها  رائیاج عملیات غرامت هزینه خدمات بهای  -(3-0تعرفه شماره )

 حفاری خدمات بهای تعرفه مبنای : الف

 بستر شرح ردیف
عوارض مترمربع  پایه قیمت

 )ریال(

عوارض مترطول  پایه قیمت

 )ریال(

 2144444 1444444 آسفالت دو لایه 1

 1314444 3144444 رو یك لایه سواره و معابر آسفالت 2

 1444444 3444444 (cm 6)پرسي ضخامت  رنگي های پازل و موزائیك 3

 2444444 0444444 ویبره ای رنگي های پازل و موزائیك 0

 1144444 1144444 بتن 1

 134444 214444 شني/ خاکي 1

 درصدی قیمت پایه عوارض، محاسبه و قابل وصول میباشد.21در مسیر حفاریهای جدید افزایش تبصره :

 معبر سد رفع ستاد داری انبار بهای خدمات  -(3-1تعرفه شماره )

فعالیت صنفي بصورت دست فروشي و یا با خودرو در معابر شهر ممنـوع بـوده و شـهرداری بایسـتي  -الف

 قانون شهرداری با آنان رفتار کند. 55ماده   21و7براساس بندهای

استقرار دست فروش ها و یا خودروهای حامل اجناس فروشي در میادین مشخص شده ازسوی شهرداری  -ب

ي ودر صورتیكه شهرداری ناگز یر به ان باشد بلا مانع است مشروط به اینكه شهرداری زمینه درروزهای هفتگ

فعالیت اشخا ص در میادین )روز هفتگي( راچنان فراهم نماید که به صورت روزانـه وسـیال محـل اسـتقرار 

 ي از سوی اشخاص سلب شود.مدراختیار متقاضیان قرار گیرد که امكان تصرف اماکن عمو

متناسب باحرفه ویا صنف مشابه  ریال  751111هر کسبه مستقر به ازای رض اینگونه فعالیت ها روزانه عوا -ج

 خواهند بود که به صورت روزانه ویا هفتگي وبا درخواست متقاضي وصول واجازه فعالیت داده خواهد شد.
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 .ریال 211111فروش هرگونه اقلام واجناس باخودروروزانه مبلغ -د

 لیتهاعوارض افتتاحیه نخواهد داشت.اینگونه فعا -و

ازایجاد کنندگان سدمعبرکه لوازم واثاثیه انها توسط واحد رفع سدمعبر شهرداری جمـع اوری میشـود  -ـ ه

 هزینه ای به شرح زیربابت نگهداری وحفاظت اموال توقیفي دریافت میگردد.

 .ریال 211111خوراکي وفاسد شدني روزانه  -7

 .ریال 411111  تا ریال 211111باتوجه به حجم انها روزانه پوشاک واقلام مشابه  -2

 .ریال 411111 تا ریال 211111کلیه اقلام مورد عرضه مغازه داران باتوجه به حجم انها روزانه بین  -3

 قیمـت حـداقل به معبر سد ستاد رفع انباردار و معاون ، مسئول هیئت توسط اجناس ریالي ارزش:  تبصره

 شد. خواهد تعیین

 

 عوارض و بهای خدمات سازمان حمل و نقل )تاکسیرانی( -(3-1تعرفه شماره )

 مبلغ به ریال عنوان

 ریال 111111 صدور کارت تردد خودرو های مسافر بر شخصی

 ریال 611111 تمدید کارت تردد خودرو های مسافر بر شخصی

 ریال 7111111 صدور پروانه تاکسیرانی

 ریال 611111 تمدید پروانه تاکسیرانی

 ریال 311111 صدور دفترچه مرخصی رانندگان

 ریال 7111111 صدور کارت تردد نیسان و وانت

 ریال 7511111 صدور کارت تردد کامیون و خودرو های سنگین

 ارزش خودرو % 1/2 نقل و انتقال تاکسی
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  یدر شهردار بهای خدمات آرامستانتعرفه -(3-3تعرفه شماره )

 مبلغ بریال نوع خدمات ردیف

 ریال 2111111 برگزاری مراسم ترحیم و غیره در هر جلسه 1

 ریال 7511111 خدمات شستشو 2

 ریال 4511111 سنگ لحد نصب سنگ قبر)سیمان و شن( 3

 ریال21111111 فروش قبر 0

 ریال21111111 پیش فروش قبر 1

 ریال 2111111 خمام-آمبولانس رشت 1

 ریال 2211111 محومه خما –آمبولانس رشت  3

 ریال 7511111 آمبولانس داخل شهر خمام 3

 ریال 2111111 آمبولانس خمام به حومه شهر 1

 ریال 2511111 خمام –آمبولانس انزلی  14

 ریال 2111111 حومه خمام –آمبولانس انزلی  11

 ریال 2111111 خشکبیجار –آمبولانس خمام  12

 ریال 2111111 حومه خشکبیجار –آمبولانس خمام  13

پیش فروش قبر به منظور رزرو محل بوده و امكان نقل و انتقال به نام سایر افراد برای خریدار وجود  -1تبصره 

 ندارد.

برآورد شده برای پیش فروش قبر مربوط به همان سال بوده و در زمان استفاده میبایست  مبلغ -2تبصره 

 ز مالك أخذ گردد.  مبلغ مابه التفاوت آن به قیمت روز محاسبه و ا
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  حق الاجاره ماشین آلات شهرداری -(3-3تعرفه شماره )

 به ریال حداقل مبلغ اجاره اجاره نوع فعالیت مورد عنوان خدمات نوع خودرو ردیف

 لودر 1
انجام عملیات تسطیح و 

خاکبرداری و... مطابق با 

 درخواست مودیان

 3444444 حداقل اجاره

 3444444 اجاره هرساعت

 14444444 روزانه

 بیل باکهو 2
انجام عملیات تسطیح و 

خاکبرداری و... مطابق با 

 درخواست مودیان

 1444444 حداقل اجاره

 1444444 اجاره هرساعت

 14444444 روزانه

3 
خاور 

 کمپرسی
 اجاره  هرسرویس بدون مصالح

 1444444 داخل شهری

 1444444 خارج شهر

 11444444 روزانه

0 
نیسان 

 کمپرسی
 اجاره  هرسرویس بدون مصالح

 2444444 داخل شهری

 3444444 خارج شهر

 14444444 روزانه

 اجاره  هرسرویس بدون مصالح تن 14بنز  1

 1444444 داخل شهری

 3444444 خارج شهر

 24444444 روزانه

1 
کامیون 

 تانکر آب 
 آب هر سرویس حمل 

 3444444 داخل شهری

 14444444 خارج شهر

 34444444 روزانه

 24444444 روزانه با کارگرمربوطه برش سطوح بتنی آسفالت و ... کرایه کاتر 3

 

 محاسبه می گردد کاری روز کارکرد بیش از سه ساعت ماشین آلات یك*
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 زباله حمل خدمات بهای - (3-1تعرفه شماره )

   

 خدمات مدیریت پسماندهای عادی )شهری ( دستورالعمل نحوه تعیین بهای

 
و به منظور تشویق تولیدکنندگان به تولیدد کمتدر پسدماند ف اید ای   02/0/3181قانون مدیریت پسماندها مصوب  8این دستورالعمل به استناد ماده 

تدر وتککیدد براهمیدت نشد  شدوراهای  کمی وکیفی تفکیک از مبداء و بازیایت ف تشویق شهرداری ها به کاه  ه ینه ها وارائه خددما  مناسد 

 اسلامی شهرها جهت تعیین بهای خدما  مدیریت پسماندهای عادی تهیه گردیده است . 

 3)دو ( قانون مدیریت پسماندها مصدوب و مداده  0واژه ها واصلاحا  به کار ریته دراین دستورالعمل ف علاوه برتعاریف مندرج درماده  – 1ماده 

               هیئدت متتدرو وزیدران ف بده شدر   یدل  23/25/3184هد مورخ  10523/  08488قانون مدیریت پسماندها مصوبه شماره  )یک( آیین نامه اجرایی

 می باشد : 

بهای خدما  مدیریت پسماندهای عادی : ه ینه تماو شده خدما  ارائه شده توسط شهرداری ها به تولید کنندگان پسماندهای عدادی در  –الف 

 اماکن مسکونی و غیرمسکونی ) اعم از مالک و مستاجر ( واقع درمتدوده و حریم شهرها می باشد .واحدها و

 شخص حشیشی یا حشوقی تولیدکننده پسماند می باشد .  مؤدی :  –ب 

اص قبض صادره یا سایر روش های نوین اعلاو بدهی توسط شهرداری می باشد که مشخصا  ومید ان بددهی اشدخ صورتحساب بدهی :  –ج 

 حشیشی ویاحشوقی تولید کننده پسماندها درآن درج شده و جهت پرداخت به تولید کننده پسماند اعلاو می گردد. 

قسمتی از برگه صورتتساب بدهی یا رسیدهای دریایتی از سامانه های پرداخت الکترونیکدی کده شدامل مشخصدا   رسید دریافت وجه : –د 

 خدما  توسط بانک یا سامانه های مربوطه مورد تائید قرارگریته و به پرداخت کننده تسلیم می شود . پرداخت کننده بوده و پس از واری  بهای 

شهرداری ها می توانندد بهدای خددما  مددیریت پسدماندهای عدادی را براسداا متاسدبا   یدل ) بده تفکیدک واحددهای مسدکونی و  -2ماده 

 های اسلامی شهر از مؤدیان دریایت نمایند . غیرمسکونی ( به صور  سالانه متاسبه و پس از تصوی  شورا

 بهای خدما  پرداختی توسط مؤدیان پسماند عادی برای واحدهای مسکونی :  الف (
C=F × D × R ( Ct  + Cd  ) × E1  ×  E2 

 C =بهای سالانه خدما  مدریت پسماند عادی شهری یک خانوار درشهرمربوطه 

F  = می باشد( 1) این رقم برابر عدد  نفوا و مسکن کشوربعد خانوار بر اساا آخرین سرشماری 

D  = ( 125تعداد روزهای سال ) روز 

R  =شهر سرانه روزانه تولید پسماند عادی هریرد برای واحدهای مسکونی درشهرمربوطه با برآورد شهرداری و تصوی  شورای اسلامی 

 می باشد( 5/2برابر عدد    کیلوگرو در روزنیم )  

Ct = او شده جمع آوری و حمل یک کیلوگرو پسماندبهای تم 

Cd  =بهای تماو شده پردازش و دیع یک کیلوگرو پسماند 

  ریال برآورد گردیده است. 1222برابر مبلغ (  Ct  + Cd ) برابر  طبق متاسبا  انجاو شده مجموع 

E1 =عوارض  نوسازی    واحد مسکونی مورد  نظر                      ضری  تعدیل                        

 (E1<1/5)> 4/1 باشرط           متوسط عوارض نوسازی یک واحد مسکونی درشهرمربوطه                                      

 میباشد. 1در این فرمول برابر عدد   E1مقدار 

E2 =1 باشرط              3 -(    پسماند تفکیک شده )  ضری  تشویق جهت گسترش تفکیک درمبدا)<E2> 7/1) 

                             کل پسماند تولیدی  
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 در نظر گرفته می شود. 1اصولی برابر عدد  این مقدار با توجه به عدم تفکیک از مبدا

 

 :  اداریبهای خدما  پرداختی توسط مؤدیان پسماند عادی برای واحدهای  الف (
C=P × D × R ( Ct  + Cd  ) × E1  ×  E2 

 

 C = خماودرشهر اداره دولتی یا خصوصی و بانک ها بهای سالانه خدما  مدریت پسماند عادی شهری یک 

P  =تعداد پرسنل شاغل در اداره مربوطه 

D  = ( 115تعداد روزهای سال ) روز 

R  = شهر وی  شورای اسلامیدرشهرمربوطه با برآورد شهرداری و تص اداریسرانه روزانه تولید پسماند عادی هریرد برای واحدهای 

 می باشد( 3برابر عدد    کیلوگرو در روزیک )   

Ct = بهای تماو شده جمع آوری و حمل یک کیلوگرو پسماند 

Cd  = بهای تماو شده پردازش و دیع یک کیلوگرو پسماند 

 .ریال برآورد گردیده است 1222برابر مبلغ (  Ct  + Cd ) برابر  طبق متاسبا  انجاو شده مجموع 

E1 =عوارض  نوسازی    واحد مسکونی مورد  نظر                                             ضری  تعدیل 

 (E1<1/5)> 4/1 باشرط           متوسط عوارض نوسازی یک واحد مسکونی درشهرمربوطه                                      

 د.میباش 1در این فرمول برابر عدد   E1مقدار 

E2 =1 باشرط              3 -(    پسماند تفکیک شده )  ضری  تشویق جهت گسترش تفکیک درمبدا)<E2> 7/1) 

                             کل پسماند تولیدی  

 در نظر گرفته می شود. 1این مقدار با توجه به عدم تفکیک از مبدااصولی برابر عدد 

 مسکونی :  غیر ان پسماند عادی برای واحدهایبهای خدما  پرداختی توسط مؤدی ( ب

C=Wi × ( Ct  + Cd  )  ×D × E2 ×  E3 

C  سالانه خدما  مدیریت پسماند عادی واحد غیرمسکونی مورد نظر درشهر مربوطه= بهای 

Wi =  ربوطه و باتصوی  ری مبا برآورد شهردادر یک متر مربع  متوسط تولید روزانه پسماند عادی درهرنوع یعالیت واحدهای غیرمسکونی

 ( برای هر شغل و حرف خاص مشخص گردیده است.4-5شورای اسلامی شهر خماو که در جدول تعریه )

Ct =  بهای تماو شده جمع آوری و حمل یک کیلوگرو پسماند 

Cd =  بهای تماو شده پردازش و دیع  یک کیلوگرو پسماند 

 ریال برآورد گردیده است. 1222برابر مبلغ (  Ct  + Cd ) برابر  طبق متاسبا  انجاو شده مجموع 

D  =روز می باشد 115برابر  تعداد روزهای کاری سال 

2 E= 1 باشرط              3 -(    پسماند تفکیک شده )  ضری  تشویق جهت گسترش تفکیک درمبدا)<E2> 7/1) 

     کل پسماند تولیدی  

                       در نظر گرفته می شود. 1رابر عدد این مقدار با توجه به عدم تفکیک از مبدااصولی ب

3 E = در نظدر گریتده خواهدد  3که در این یرمول عددد  ضری  تعدیل بهای خدما  مدیریت پسماند برای هرنوع یعالیت واحدهای غیرمسکونی

 شد.
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ماندهای عادی موظفند حداکثر تا یکسال پس از ابلدا  شهرداری های یاقد اطلاعا  مورد نیاز برای متاسبه بهای خدما  مدیریت پس  -1تبصره 

 این دستورالعمل نسبت به تهیه وتدوین اطلاعا  یاد شده اقداو نمایند . 

پیشدنهاد شدده اسدت .  در  3بهای تماو شده خدما  جمع آوری ف حمل ف پردازش ف بازیایت و دیع پسماند درجدول پیوست شدماره   - 2تبصره 

باشد ف ضروریست شدهرداری نسدبت بده  3ز خدما  مذکور ف بی  از مشادیر پیشنهادی مندرج در جدول پیوست شماره صورتی که بهای هریک ا

 انجاو مطالعا  لازو دراینخصوص اقداو نماید . 

طه و تصوی  در صور  متاسبه متوسط تولید روزانه پسماند عادی برای هر واحد غیر مسکونی مورد نظر ) با برآورد شهرداری مربو  - 3تبصره 

 ) یک ( می باشد .  3(  برابر با عدد  E 1شورای اسلامی شهر ( ضری  تعدیل بهای خدما  مدیریت پسماند ) 

بهای خدما  مدیریت پسماند های صنعتی و ویژه در صور  دارا بودن توانایی و امکانا  لازو ورعایت ضوابط ینی مربوطده از سدوی   -3ماده 

با تولید کنندگان اینگونه پسماندها به صور  جداگانه متاسبه و بعد از تصوی  شورای اسلامی شهر از تولیدد کنندده شهرداری ها و پس از توایق 

 دریایت می گردد . 

شهرداری ها باید بهای خدما  مدیریت پسماند دریایتی را از سایر درآمدها تفکیک ف درحساب جداگانه ای نگهداری و یشدط صدرف  -4ماده 

 یت پسماند نمایند . ه ینه های مدیر

صدور هرگونه مفاصا حساب توسط شهرداری ها منوط به پرداخت و تسویه حساب بهای خدما  مدیریت پسماند توسط تولید کنندده  – 5ماده 

 پسماند می باشد . 

نیکدی را یدراهم شهرداری موظف است امکانا  و زیرساخت های لازو جهت پرداخت وتسویه حساب بهای خدما  به صدور  الکترو –تبصره 

 آورد. 

 

 

شوراهای اسلامی شهرها موظفند با رعایت مفاد این دستورالعمل ف نسبت به تصوی  بهدای خددما  مددیریت پسدماند اقدداو نمدوده وبدر  -6ماده 

  عملکرد درآمدهای حاصله و ه ینه های صرف شده ناشی از اجرای دستورالعمل نظار  نمایندد . درصدور  عددو تصدوی  کدل بهدای خددما

پیشنهادی شهرداری جهت اجرای یرایند اصولی مدیریت پسماند توسط شورای اسلامی شهر ف شهرداری موظف است نسبت به پیشنهاد تامین اعتبار 

 آن از متل سایر منابع دربودجه سالانه شهرداری به شورا اقداو نماید . 

 د که ج ئیا  آن تعریف میگردد . یرآیند اجرایی مدیریت پسماند مشتمل بر موارد زیر می باشتوضیحات : 

جداسازی اج ای مختلف پسماند درمتل تولید به منظور جمع آوری ومدیریت جداگانده آنهدا را شدامل مدی شدود )  تفکیک از مبدا : -1

 براساا مفاد شیوه نامه های ابلاغی سازمان شهرداری ها ودهیاری های کشور (

راک  تجاری واداری ف واحد های صنعتی و سایر متل ها با بارگیری آنهدا بده درون عملیا  برداشت پسماند از منازل ف م جمع آوری : -2

وسیله جمع آوری ) معمولاً متصور ( و حمل آن به یک واحد برای پردازش یا انتشال به یک متل دیع را شامل می شود . درصورتی که 

او شود به عنوان روش سدنتی و درصدورتی کده بدا دخالدت عملیا  یاد شده صریاً توسط انسان و بدون استفاده از خودروی تخصصی انج

انسان و خودروی تخصصی به صور  مشترک صور  گریته باشد به عنوان نیمه مکانی ه و درصورتی که بدون دخالت انسان و صریاً بدا 

 تجهی ا  وماشین آلا  تخصصی انجاو شود به عنوان مکانی ه معریی میگردد . 

یع پسماندها درزمین به شیوه ای کده از سدلامت انسدان و حدیط زیسدت حفاظدت شدود . درایدن روش روش مهندسی د دفن بهداشتی : -3

پسماندها در لایه های نازک گسترده شده وتاکمترین حجم ممکن متراکم و درپایان هر روز کاری با خاک یا سایر مواد مناس  ف پوش  

 رداری ها و دهیاری های کشور ( . داده می شوند ) براساا مفاد شیوه نامه های ابلاغی سازمان شه

یدک مرکد  پدردازش پسدماند اسدت کده درآن پدس از  کارخانه کمپوست ) واحد پردازش بیولوژیکی و مکانیکی پسماند ( : -4

     عملیا  جداسازی و سورتینگ پسماندها ف از روش های تج یه بیولوژیک و کنترل شده پسدماندهای جامدد آلدی در شدرایط هدوازی یدا              
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بی هوازی  ) از قبیل تولید کمپوست به صور  ویندرو ف گودال های ثابت و یضاهای سربسته و هاضم های بی هوازی ( استفاده می شود 

) براساا ال اما  ابلاغی سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور با طی مراحل قانونی اخذ تائیدیده هدای مدورد نیداز از قبیدل ارزیدابی 

 ... (  زیست متیطی و

تاسیسا  تبدیل پسماند به انرژی از طریق یناوری هایی مانند گدازی سدازی ف پلاسدما ف پیرولید  ف  تاسیسات تبدیل پسماند به انرژی : -5

 هاضم بی هوازی ف زباله سوز و ... باطی مراحل قانونی اخذ تائیدیه های مورد نیاز از قبیل ارزیابی زیست متیطی و ...
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 فصل چهارم

 تعرفه عوارض صنوف

 وحرف خاص

 

 

 

 



 

 

46 

 

  صنوف پیشه و کسب عوارض وصول نحوه -(0-1تعرفه شماره )

 بـرای حقي هیچگونه ها ایجاد اتحادیه برای شهرداری جانب از شغلي عوارض پرداخت گواهي صدور : الف

 .نماید نمي قانوني شهرداری حقوق دیگر و عوارض سایر زمینه در مؤدی

 صنفي پروانه دریافت به صنفي نسبت نظام قانون 72 ماده برابر بایستي شغلي وانهپر بدون مشاغل کلیه -ب

ننمایند تا زماني که اقدامات لـازم جهـت  اقدام زمینه این چنانچه در و نمایند اقدام مربوطه های اتحادیه از

شده باشـد تـا دریافت پروانه کسب خود ننموده اند و یا مكان مذکور بدون مجوز شهرداری تبدیل به تجاری 

برابـر مشـاغل مشـابه   دو  آنها شغلي زمان تعیین تكلیف مكان فوق چنانچه فعالیت کسبي نمایند عوارض

 بود. خواهد وصول و قابل محاسبه
 

  شهر سطح در واقع های دکه از پیشه کسب و عوارض -(0-2تعرفه شماره )

 بایسـتي شهرداری و بوده شهر ممنوع معابر در خودرو با یا و فروشي دست صورت به صنفي فعالیت : الف

 . کند رفتار آن ها با شهرداری 55 ماده 2 و 7 بندهای براساس

 پیشه کسب عوارض مشمول پرداخت بوده قرارداد طرف شهـرداری با که ها بازارچه در واقع های دکه : ب

 . باشد افتتاحیه مي و سالانه عوارض %25 میزان به

 بـه پیشـه کسـب عوارض نحوه وصول بوده شهرداری با قرارداد فاقد که ها بازارچه در واقع های دکه : ج

 . باشد مي زیر شرح

و در معـابر فرعـي  ریـال 311111ماهیانـه   معابر اصـلي در واقع های دکه ماهانه پیشه و کسب عوارض : ج

 .ریال میباشد 251111ماهیانه 

ریـال  751111ر مربع اشغال شده ماهیانه مبلـغ د : عوارض ماهیانه دستفروشان بازارهای محلي به ازای هر مت

 مي باشد.
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 بهای خدمات و عوارض کسب و پیشه و حرف خاص -(0-3تعرفه شماره )

 زیر قابل محاسبه و وصول مي باشد: جدولبهای خدمات و عوارض کسب و پیشه و حرف خاص از طریق 

 کسـبی فعالیتهای و تفریحی ، ی،ورزشی،هنریتبلیغات ، آموزشی مؤسسات آموزشگاههاو -ها بیمه -الف

 وابسته

 نوع فعالیت ردیف

 

عوارض 

ماهیانه به 

 ریال 

 زباله تولیدی

در یك  روزانه

 (Wiمتر مربع) 

 14/1 331111 بیمه دفاتر 7
 14/1 331111 بیمه های نمایندگي 2
  کودک مهد و سالمندان ، اطفال نگهداری محلهای ، پانسیونها 3

 
361111 17/1 

 ... و زبان -درسي کمك خصوصي تدریس کلاسهای و آموزشگاهها 4

 
411111 12/1 

 نقشه -برداری نقشه -گلدوزی -ماشین نویسي -آرایش -خیاطي تعلیم آموزشگاههای و مؤسسات 5

 -ای اموررایانـه تعلـیم -موسـیقي و آواز تعلـیم -تلویزیـون و رادیـو -حسابداری -نقاشي -کشي

 ... و اداری تمدیری و الكترونیك

331111 12/1 

 13/1 411111 رانندگي آموزشگاههای و مؤسسات 6
 14/1 331111 حسابداری و حسابرسي مؤسسات 1
 13/1 411111 مشابه و سونا حمام و زیبایي و سالن ماساژبرقي -شنا استخر -ژیمناستیك و ورزشي مؤسسات 1
 12/1 351111 خصوصي و عمومي گرمابه 1
 14/1 311111 فیلم ونتاژم استودیو 71
 عكاسي استودیو 77

 
251111 14/1 

 14/1 221111 فیلم و سینمائي و عكاسي لوازم فروشندگان و تعمیرکار 72
 14/1 271111 ضبط و ویدئویي نوار تكثیرکنندگان و فروشندگان 73
 14/1 231111 فیلمبرداری تجهیزات و تصویری - صوتي دستگاههای دهندگان اجاره و فروشندگان 74
 مردانه آرایشگاه 75

 
251111 15/1 

 زنانه آرایشگاه 76

 
311111 15/1 

 15/1 411111 دفاتر تبلیغاتي 71
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 وابسته کسبی فعالیتهای و توریستی مؤسسات و پیمانکاری و نقل و حمل مؤسسات -ب

 نوع فعالیت ردیف
عوارض ماهیانه 

 به ریال 

زباله تولیدی روزانه در 

 (Wiربع) یك متر م

 15/1 511111  باربری شرکتهای و مؤسسات – بنگاهها  71

71 
 و دریایي -زمیني -هوایي نقل و حمل مؤسسات نمایندگیهای

 توریستي خدمات دفاتر
511111 

15/1 

 15/1 311111 تفریحي( های کش مسافر(موتوری قایق 21

 15/1 251111 تفریحي( های کش مسافر(پاروئي قایق 27

 15/1 311111 کالا انواع بندی بسته 22

 15/1 221111 سمسار((کار امانت و داخلي کار العمل حق 23

 15/1 421111 غیره و تلفن و املاک مشاور 24

 15/1 411111 نظایر و کارشناسي امور -ای مشاوره -مهندسي دفاتر 25

 15/1 361111 طلاق و ازدواج -رسمي اسناد دفاتر 26

 15/1 251111 وکالت امور 21

 15/1 711111 دارالترجمه 21

 15/1 251111 مخابراتي و پستي خدمات دفاتر 21

 15/1 211111 زیارت و حج گروه مدیران 31

 15/1 761111 بنزین( پمپ غیر(نفتي مواد فروش عاملین 37

 15/1 611111 بنزین پمپ 32
 

 

 وابسته کسبی الیتهایفع و مربوطه لوازم وسائط نقلیه و –ماشین آلات صنعتی  -ج     

 نوع فعالیت ردیف
عوارض ماهیانه به  مشخصات

 ریال 

زباله تولیدی روزانه در 

 (Wiیك متر مربع) 

 اتومبیل فروشگاههای و نمایشگاهها 33

 12/1 651111 متر مربع 711تا
متر  751تا  711از 

 مربع
111111 12/1 

متر  751بیشتر از 

 مربع
111111 12/1 

 )کارواش(یي شو ماشین 34
 12/1 221111 اتوماتیك

 12/1 711111 معمولي

 نقلیه وسائط یدکي لوازم و منفصله قطعات 35
 15/1 111111 عمده فروشي

 15/1 451111 خرده فروشي

 14/1 311111 اتومبیل شیشه فروشندگان 36
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 14/1 361111 فروش اوراق و اتومبیل کنندگان اوراق 31

 14/1 221111 پنچرگیر و اتومبیل چرخ بالانس و مانفر میزان و تنظیم 31

 14/1 221111 ایزولاسیون((اتومبیل پاشي قیر 31

41 
 کش سیم ساز و باطری ، دینام کولر، شارژکننده و کار سرویس -تعمیرکار 

 اتومبیل
751111 14/1 

 14/1 211111 آبكاری و خودرو سپر انواع تعمیرکار-جوشكار و صافكار 47

 14/1 751111 کلاچ صفحه کوبي لنت 42

 14/1 751111 کننده( بازسازی و تعمیر(رادیاتورسازی 43

 14/1 751111 فنرساز کمك و اتومبیل آهنگر 44

 14/1 711111 اتومبیل نقاش 45

 14/1 711111 اتومبیل روغن فروش و تعویض 46

41 
 ینيم و ، اتوبوس کامیونت و کامیون قبیل از سنگین ماشینهای مكانیك

 بوس
251111 14/1 

 14/1 271111 سواری اتومبیل مكانیك 41

 14/1 751111 اتومبیل تودوزی با سراج 41

 14/1 761111  ... )و دزدگیر( حیث هر از خودرو انواع تزیئنات 51

 14/1 211111 ساختماني -کشاورزی -سازی راه -صنعتي آلات ماشین 57

 موتوری چرخه سه و سیكلت موتور 52

 12/1 311111 شندهفرو

 12/1 221111 فروشنده قطعات

 12/1 751111 تعمیرکار

 دوچرخه 53

 12/1 251111 فروشنده

 12/1 711111 فروشنده قطعات

 12/1 731111 تعمیرکار

 14/1 421111  جرثقیل دهندگان کرایه 54

 14/1 261111 بار تاکسي و تلفني تاکسي دفاتر 55

 14/1 261111 سواری دهندگان کرایه 56

 12/1 211111 پارکینگ 51
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 وابسته کسبی فعالیتهای سوزو گاز -سوز نفت -برقی وسایل -الکترونیکی و مکانیکی دستگاههای -د

 نوع فعالیت ردیف
عوارض ماهیانه  مشخصات

 به ریال 

زباله تولیدی روزانه در یك 

 (Wiمتر مربع) 

51 
انواع  و ترانسفورماتور – لكتروموتورا -جوشكاری -برق مولد موتورهای

 ها مشعل

 

 

 14/1 321111 فروشنده              

 14/1 221111 قطعات         فروشنده 51

 14/1 751111 تعمیرکننده               61

 14/1 741111 دهنده              کرایه 67

 تر و خشك باطری انواع 62

 

 14/1 711111 فروش             عمده

 14/1 751111 فروش             خرده 63

 14/1 711111  هود و هواکش انواع های فروشنده 64

65 

 باد و آب های پمپ انواع و آب تصفیه دستگاههای

 14/1 221111 فروشنده     

 14/1 711111 قطعات   فروشنده 66

 14/1 751111 تعمیرکننده         61

 14/1 721111 دهنده       کرایه 61

61 

 بافي کاموا -بافي جوراب ماشینهای -خیاطي چرخ

 14/1 711111 فروش       عمده

 14/1 751111 فروش       خرده 11

 14/1 721111 قطعات      فروشنده 17

 14/1 711111 تعمیرکننده          12

13 

 نظایر و )برودتي و حرارتي -تصویری -صوتي(خانگي لوازم

 

 

 12/1 421111   فروش دگينماین

 12/1 311111  فروش عمده 14

 12/1 221111        فروش خرده 15

 14/1 711111    قطعات فروشنده 16

 14/1 711111    مجاز تعمیرکننده 11

11 
ــــده  تعمیرکنن

  غیرمجاز  
711111 14/1 

11 

 نظایر و چاپ ماشینهای و اداری ماشینهای

 13/1 251111              فروشنده

 13/1 211111     قطعات فروشنده 11

 13/1 711111      مجاز تعمیرگاه 17

 13/1 751111           تعمیرکننده نظایر و چاپ ماشینهای و اداری ماشینهای 12

13 

 به مشا اجناس و سازی بستني کن،ماشینهای سرد آب

 13/1 311111             فروشنده

 13/1 211111 ات     قطع فروشنده 14

 13/1 251111     مجاز تعمیرگاه 15

 13/1 711111  تعمیرکننده           16
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11 

 موسیقي آلات

 

 13/1 711111              فروشنده

 13/1 761111  قطعات    فروشنده 11

 13/1 741111            تعمیرکننده 11

 13/1 761111          دهنده کرایه 11

 13/1 241111  صنعتي برق ساز تابلو 17

12 

 -چراغهای تزئیني-تزئیني لوازم و لوستر -برقي لوازم فروشندگان

 -آباژور -دیواری و و سقفي خیاباني و پارکي از اعم فلورسنت چراغهای

 آن نظایر و آنتن

 241111 
14/1 

13 
-يبرق(روشنائي -پزی خوراک -فانوس -دار باطری-بادی -توری چراغهای

 )سوز گاز -سوز نفت

 

 14/1 761111              فروشنده

 14/1 761111  قطعات    فروشنده 14

 14/1 721111            تعمیرکننده 15

16 

 عینك و ساعت مختلف انواع

 14/1 251111  فروش        عمده

 14/1 211111  فروش        خرده 11

 14/1 751111           کننده تعمیر 11

 توزین دستگاههای سایر و قپان 11

 

 14/1 261111         فروش عمده

 14/1 211111         فروش خرده 711

 14/1 711111  ماهیگیری و شكار لوازم – اسلحه 717

 14/1 251111  بازی اسباب 712

 14/1 251111  کشي نقشه و مهندسي لوازم فروشنده 713

 14/1 751111  لفنت تعمیرکار و شنده فرو 714

715 
 و افزار فروشنده سخت ، نگهداری و تعمیر ، اندازی وراه نصب( رایانه

 و ... لوازم افزار نرم
 321111 14/1 

 14/1 361111  محلي( وسرویسهای اینترنت( رساني اطلاع خدمات ارائه 716

 14/1 221111  نشاني آتش دستگاههای و لوازم فروشنده 711

 و الكتریكي و غیر ازالكتریكي اعم مردانه و زنانه آرایشگاه ائلووس لوازم 711

 آنها به مربوط لوازم

 14/1 241111  فروش        عمده

 14/1 221111  فروش        خرده 711

 14/1 211111  زیتون گیر هسته کارگاههای 771

 14/1 721111  برنج کننده آرد کارگاههای 777

 14/1 311111  وکپيخدمات کامپیوتر و فت 772
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 کسـبی فعالیتهـای و آنها مصنوعات و معمولی فلزات و ساختمانی،شیشه معدنی،صنایع محصولات  :هـ

 وابسته

 نوع فعالیت ردیف
عوارض ماهیانه به  مشخصات

 ریال 

زباله تولیدی روزانه در 

 (Wiیك متر مربع) 

773 
 ساختماني سنگ و بلوک و آجر انواع فروش دفاتر

 بتنيوقطعات 
 361111 14/1 

 14/1 361111  بهداشت لوازم فروشندگان و فروش یندگي نما 774

 14/1 311111  بنایي و ساختماني مصالح فروشندگان 775

 14/1 711111  حكاکي وفروش سنگ قبور 776

 14/1 211111  پیش تزئیني گچي لوازم انواع ونصب فروشندگي 771

 14/1 311111  ساختماني شیشه فروشندگان 771

 14/1 311111  دکوراسیون و ای شیشه دربهای انواع فروشندگان 771

 14/1 251111  شمعدان و آئینه و تزئیني چراغهای فروشندگان 721

727 
روی  زني گل -عكس چاپ و قاب و آئینه فروشندگان

 ظروف وشیشه
 211111 14/1 

722 
 سفال و سرامیك -چیني ظروف و بلور فروشندگان

 ان سفاالي وگليوگلد
 241111 14/1 

 14/1 311111  ایرانیت ورق – لوله فروشندگان 723

 14/1 411111  -نبشي -آهن تیر) آلات آهن انواع فروشندگان 724

 14/1 311111  دفاتر اجرای داربست فلزی 725

 14/1 241111  مشابه و کنتكس – ایزولاسیون اجرای دفاتر 726

 14/1 411111  سهما و شن فروش دفاتر 721

 13/1 721111  چلنگر 721

 14/1 211111  دوم دست و قراضه آلومینیوم و آهن فروشنده 721

731 
 مصنوعات و دکور و پنجره و درب فروشنده و سازنده

 فلزی
 251111 14/1 

737  

 و کازیه -قفسه-تاب-کابینت-فایل-کمد -صندلي -میز

 غیره

 

 14/1 361111 نما یشگاه    

 14/1 211111 عمده فروشي      732

 14/1 211111 خرده فروش       733

 14/1 711111  غیره و شیرواني ورق سازی کرکره کارگاه 734

735 
 وغیره مهره و پیچ و آلات یراق – لولا و قفل

 14/1 251111 عمده فروشي     

 14/1 211111 خرده فروشي      736

 14/1 731111  ساز کلید 731

 14/1 211111  ساز تانكر 731
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 14/1 711111   ظرف -کرایه دهندگان میز وصندلي  731

741 
 -ناودان -بخاری لوله نظیر فروش حلبي و ساز حلبي

  مربوطه اتصالات و کانال کولر
 211111 14/1 

 14/1 351111  حلب ورق فروشنده 747

 14/1 711111  ریز چدن و گر ریخته 742

 14/1 711111  تراشكار 743

 15/1 331111  جواهرفروش و جواهرساز 744

 15/1 511111  فروش طلا و زرگر 745

 15/1 711111  زرگری ابزار و لوازم فروشنده 746

 15/1 251111  طلا تعمیرات و کاری سفید -کاری لحیم 741

 بدلي آلات زیور 741

 

 14/1 251111 فروش         عمده

 14/1 711111 فروش         خرده 741

 نقره 751

 

 14/1 211111 عمده فروش        

 14/1 251111 فروش         خرده 757

 15/1 711111  خاکي زیر غیر)نفیس و قدیمي اشیاء فروشندگان 752

 15/1 751111  روی و برنج -مس ظروف فروشنده و سازنده 753

 14/1 751111  قنادی لوازم فروشندگان 754

 14/1 741111  بازکني لوله و چاه تخلیه دفاتر 755

 14/1 711111  گرم و سرد آب کشي لوله دفاتر 756

 14/1 211111  شهری گاز کشي لوله دفاتر 751

751 
 آلات شیر و شیلنگ انواع و کشي لوله لوازم فروشنده

 14/1 251111 عمده فروش       

 14/1 711111 خرده فروش        751

 14/1 211111  فلزی صفحات و ورق انواع برش 761

767 
-آشپزخانه لوازم قبیل از سیمي لوازم فروشنده

 آنها امثال و پرندگان قفس-قفسه-کتابخانه
 711111 14/1 

762 
 میخ

 14/1 751111 عمده فروش       

 14/1 731111 خرده فروش        763
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 وابسته کسبی فعالیتهای و ونشر چاپ -افزار نوشت و مقوا و کاغذ -یچوب مصنوعات و چوب -و  
 

 نوع فعالیت ردیف
عوارض ماهیانه  مشخصات

 به ریال 

زباله تولیدی روزانه در 

 (Wiیك متر مربع) 

 13/1 311111  چوب کاری پرس و بری چوب کارگاه 764

 13/1 251111  الوار و چوب انواع فروشندگان 765

766 
 فرمیكا و نئوپان و تراورس و لا سه تخته و فیبر نفروشندگا

  وغیره

 271111 13/1 

 13/1 251111  مصنوعات چوبي و دکور و پنجره و درب فروشنده و سازنده 761

761 

 مبل نمایشگاه

 13/1 311111 دهنه                   2 تا

761 
هـر  بـرای دهنه 2از  بیش

 اضافي                       دهنه
251111 13/1 

 13/1 751111 اضافه     طبقه هر برای 711

717 
 و غیره قفسه،کازیه تاب، کابینت، فایل، صندلي،کمد، میز،

 

 13/1 311111 نمایشگاه                  

 13/1 211111 فروش               عمده 712

 13/1 221111 فروش                خرده 713

 14/1 251111  ساخته پیش جرهپن و درب فروشنده 714

 14/1 751111  چوبي های جعبه انواع فروشنده و سازنده 715

 14/1 751111  آن نظائر و تفنگ ساز قنداق-کار منبت و ساز خاتم 716

 14/1 771111  فروش هیزم و فروش ذغال 711

 14/1 711111  التحریر لوازم و کتاب فروشنده 711

 14/1 311111  ران(ناش(کتاب نشر و طبع 711

 14/1 351111  چاپخانه 711

 14/1 711111  جراید فروش های دکه 717

712 
 و پوستر فروشنده ، نویس پرده ، نویس تابلو تابلو، نقاش

  نقاشي ابلوهای

 
731111 14/1 

 14/1 751111  آن نظائر و پلاستیك جلد پرس ، اوزالید فتوکپي، 713

 14/1 751111  لیتوگراف و گراور ساز، کلیشه ساز، مهر ، ساز پلاک ، حكاک 714
 کارت عروسي، ، ویزیت کارتهای فروشندگان و کنندگان تهیه 715

 آن نظائر و پستال کارت

 751111 14/1 

 14/1 751111  صحافي 716
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 وابسته  کسبی فعالیتهای و آن مصنوعات و جیر -چرم-کائوچویی -پلاستیکی -لاستیکی صنایع -ز

 

 نوع فعالیت یفرد
عوارض ماهیانه به  مشخصات

 ریال 

زباله تولیدی روزانه در 

 (Wiیك متر مربع) 

711 

 لاستیكي مصنوعات و پنجره – درب فروشندگان

 وپلاستیكي

 انواع و نایلوني تورهای و اسفنج و مشمع و ملامین و

 آن

 

 351111 

14/1 

711 
 و اسفنجي بالشهای و خوشخواب . تشك فروشندگان

 یابر
 211111 

14/1 

711 

 و جیر -چرم و خام پوست انواع فروشندگان

 یا طبیعي(ورني

 )مصنوعي

 

 711111 

14/1 

711 
 مصنوعي یا طبیعي چرم از پوشاک انواع فروشندگان

 غیره و
 221111 

14/1 

717 

 -ساک-چمدان انواع فروشندگان و کنندگان تولید

 -کفش

 وابسته مصنوعات و کیف

 221111 

15/1 

 14/1 221111  دوز( دست(فروش کفش و کفشدوز 712

 15/1 351111  کفش کارخانجات های نمایندگي و فروشگاهها 713

 14/1 751111  کفش قالبهای و کفش کنندگان تعمیر 714

 14/1 751111  سراجي و کفاشي لوازم فروشندگان 715

 14/1 751111  سازان پسائي و چرم جزء فروشندگان 716

 14/1 761111  مصرف بار یك پلاستیكي ظروف گانفروشند 711

 14/1 351111  اتومبیل لاستیك انواع فروشندگان 711

711 
 و فلورسنت -نئون تابلوهای سازندگان و فروشندگان

 پلاستیكي
 251111 

14/1 
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 بیمارستان لوازم و پزشکی حرف و مشابه و بهداشتی دارویی، شیمیایی، صنایع -ح

 لیتنوع فعا ردیف
عوارض ماهیانه به  مشخصات

 ریال 

زباله تولیدی روزانه در 

 (Wiیك متر مربع) 

 آرایشي و بهداشتي لوازم فروشگاه 211

 

 14/1 221111 فروش               عمده

 14/1 711111 فروش               خرده 217

 14/1 711111  ادکلن و عطر فروشندگان 212

213 
 آفات دفع سموم و دامي یداروها انواع فروشندگان

 حیواني مواد غذایي و نباتي
 211111 

14/1 

 14/1 271111  اتومبیل و ساختمان رنگ انواع فروشندگان 214

 14/1 761111  شویي سفید شویي، خشك 215

 14/1 751111  البسه انواع زني سنگ گلدوزی، رنگرزی، 216

211 
 گریس، یخ، ضد موتور، روغن انواع فروشندگان

 معدني های سوخت و روغن ، چرب صنعتي اسیدهای
 711111 

14/1 

211 
 و آزمایشگاهي و پزشكي کالاهای فروشندگان

 دندانپزشكي
 221111 

14/1 

 15/1 451111  تخصص فوق پزشكان مطب 211

 15/1 311111  متخصص پزشكان مطب 271

277 

 پزشكان همچنین و ماما عمومي، پزشكان مطب

 قبیل از .باشند مي مكمل طب درکدارای م که عمومي

 )… و طب سوزني کاریوتراپي، همیوپاتي،(

 311111 

15/1 

 15/1 321111  مختلف های رشته متخصص دندانپزشكان مطب 272

 15/1 251111  تجربي دندانساز 273

 15/1 221111  دامپزشكي های کلینیك و مطب 274

275 

 بیمارستان

 

 تخصص فوق

 دولتي
451111 

15/1 

276 
 تخصص

 دولتي
421111 

15/1 

271 
 معمولي

 دولتي
411111 

15/1 

271 
 تخصص فوق

 خصوصي
111111 

15/1 

271 
 تخصص

 خصوصي
651111 

15/1 

221 
 معمولي

 خصوصي
451111 

15/1 
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 15/1 451111 - کلینیك پلي) خصوصي های درمانگاه 227

 15/1 411111  طبي تشخیص های آزمایشگاه 222

223 

 راد توانبخشي( و )پزشكي یتراپي و فیز موسسات

 مامو ، آی آر ام اسكن، تي سي یولوژی، سونوگرافي،

 تراپي، یم و سز تراپي، یوتراپي، کبالت راد گرافي،

 مغزی نوار -)رادیو ایزوتوپ( ای هسته پزشكي

 )الكتروآنسفالوگرافي(

 و یي و ر آندسكوپي شكن، سنگ قلب، نوار -ورزش

 سنجي یي بینا ،(یمتری و اود)سنجي گوارشي، شنوایي

 (اپتومتری)

 351111 

14/1 

 15/1 451111  بیمارستان داخل داروخانه و داروخانه 224
 

 

 وابسته کسبی فعالیتهای و آنها مصنوعات و نساجی الیاف – ط

 نوع فعالیت ردیف
عوارض ماهیانه  مشخصات

 به ریال 

زباله تولیدی روزانه در 

 (Wiیك متر مربع) 

225 
 مو و کرک و پشم پنبه، شندهفرو

 14/1 211111 فروش              عمده

 14/1 751111 فروش               خرده 226

 گانه بچه و زنانه مردانه، پوشاک از اعم فروش دوخته 221

 

 14/1 251111 فروش              عمده

 14/1 711111 فروش               خرده 221

 14/1 711111  وز(د تك( زنانه خیاط 221

 14/1 711111  دوز( تك( مردانه خیاط 231

 14/1 211111  دوز سری خیاط 237

 14/1 711111  باف جوراب کشباف، باف، تریكو 232

233 
 زیر لباس و کشباف و جوراب تریكو،

 14/1 221111 فروش               عمده

 14/1 711111 فروش               خرده 234

 یرآن نظا و روتختي ملحفه، پتو، ه،حول 235

 

 14/1 251111 فروش               عمده

 14/1 761111 فروش               خرده 236

 14/1 711111  مختلف انواع روسری فروشنده 231

231 
 برزنتي سایبان و چادر

 14/1 711111 فروشنده                  

 14/1 711111 دهنده                کرایه 231

 14/1 211111  غیره و حصیر گلیم، خورجین، زیلو، فروشنده 241

 14/1 251111  قالیچه و قالي دستباف، فرش فروشنده 247
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 کرکره، پرده کفپوش، و موکت ماشیني، فرش فروشنده 242

 غیره و کاغذ دیواری

 14/1 211111 فروش               عمده

 14/1 221111 فروش               خرده 243

 13/1 751111  غیره و کارگاه از اعم شویي قالي 244

245 
 کاموا

 14/1 751111 فروش               عمده

 15/1 751111 فروش               خرده 246

 14/1 741111  کلاه فروشنده و کننده تولید 241

 14/1 711111  کار کلاه و کار لباس فروشنده 241

241 
 مختلف انواع ، ای پنبه تشك و لحاف

 14/1 751111 فروش    عمده و کننده تولید

 14/1 731111 فروش    خرده 251

257 
 شیشه پشم لایه با لحاف

 14/1 751111 فروش    عمده و کننده تولید

 14/1 731111 فروش               خرده 252

 14/1 711111  نساجي کارخانجات های نمایندگي و فروشگاهها 253

254 
 نخي، پشمي، از اعم پارچه فروشان طاقه و اران بنكد

 مصنوعي ابریشمي، الیاف
 311111 

14/1 

 14/1 311111  فروش متر) بزاز 255

 14/1 711111  پرده لوازم و فروش پرده و دوز پرده 256

251 
 چتایي و گوني فروشنده

 

 فروش              عمده
211111 

14/1 

251 
و  کننده )تهیه دوز گلابتون باف، ترمه باف، زری

 فروشنده
 731111 

14/1 

 14/1 731111  ماشین بوسیله پارچه روی گلدوزی 251

261 
  عروس لباس

221111 14/1 

267 711111 14/1 

 14/1 711111  دهنده( کرایه( خنچه حجله، 262

263 
 )خارجي و لوکس اجناس و پوشاک( بوتیك

 

 14/1 311111 درجه یك

 14/1 251111 رجه دود

 14/1 211111  ورزشي لوازم و لباس فروشنده 264

 14/1 711111  خراز 265

266 
حلاجي  از پس را غیره و پشم و نخ ضایعات که اشخاصي

 رسانند مي فروش به
 751111 

14/1 

 14/1 311111  کودک لباس های فروشگاه و کودک سیسموني 261

 14/1 731111  نظامي وسایل و علائم دوزنده و فروشنده 261

 14/1 711111  دستي صنایع فروشنده 261
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 وابسته کسبی لیتهای فعا و ها آشامیدنی– هااکی خور-ظ 

 نوع فعالیت ردیف
عوارض ماهیانه به  مشخصات

 ریال 

زباله تولیدی روزانه در 

 (Wiیك متر مربع) 

 15/1 311111  غذایي مواد سردخانه 211

 15/1 211111  بندی بسته و فله از اعم گوسفند و گاو گوشت فروشندگان 217

 15/1 211111  میگو و ماهي فروشندگان 213

 15/1 211111  مرغ تخم و مرغ فروشندگان 214

 15/1 211111  زنده طیور و روزه چند جوجه -مرغ فروشندگان 215

 15/1 241111  فروش( کل( مرغ تخم فروشندگان 216

 15/1 751111  آن نظائر و قناری-بلبل-طوطي)غیرخوراکي گانپرند فروشندگان 211

211 
 بصورت شود یا شسته اینكه از اعم طیور و مرغ پر فروشندگان

 شود مله معا اولیه
 751111 15/1 

211 
 و جگر و دل -شیردان و سیراب -پاچه و کله فروشندگان

  خام بصورت غیره
 761111 15/1 

211 
 از کبابي وآشپزی -جگرکي)وشیردان سیراب -پاچه و کله(طباخي

 و آش -فرني -برنج شیر-حلیم قبیل
 711111 15/1 

 15/1 751111  آکواریم و تزئیني های ماهي فروشندگان 217

 15/1 751111  غیره و مرغداری و دامي سیسات تأ و لوازم فروشندگان 212

 15/1 251111  میدهند انجام سلف معاملات که بنكداران و فروشان بار 213

 15/1 711111  سبزیجات و صیفي -میوه نواع ا فروشنده 214

215 
 لبني مواد

 16/1 251111 فروش               عمده

 15/1 711111 فروش               خرده 216

 15/1 751111  عطار 211

 15/1 271111  فروش خواروبار 211

211 
 برنج

 15/1 311111 فروش               عمده

 15/1 271111 فروش               خرده 211

217 
 طبي گیاهان و دارو

 15/1 711111 فروش               عمده

 15/1 761111 فروش               خرده 212

 16/1 221111  فروش گل 213

 15/1 711111  مصنوعي گل انواع فروشندگان 214

215 
 رجيداخلي وخا –چای اعم از بسته بندی وفله 

 15/1 251111 عمده فروش              

 15/1 211111 خرده فروش               216

211 
 خشكبار

 15/1 221111 عمده فروش              

 15/1 761111 خرد ه فروش              211
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 14/1 221111  جو فروش 211

 14/1 721111  یخ فروشندگان 311

 2/1 311111  فالوده و سنتي و ماشیني از اعم بستني انواع فروشندگان 317

 14/1 221111  غذایي مواد فروشندگان 312

 14/1 711111  سنتي ، ماشیني نانوائي 313

 14/1 711111  فانتزی نانوائي 314
                                   

 14/1 721111  ترشیجات و سرکه فروشندگان 315

 14/1 311111  وتئینيپر مواد و سوپرمارکت 316

311  

 غیره و همبرگر-کالباس -سوسیس قبیل از گوشتي های فراورده

 14/1 261111 عمده فروشي             

 14/1 271111 خرده فروشي              311

311 

 

 

 چلوخورشتي و چلوکبابي

 361111 
11/1 

371 

 

 

 سرویس سلف و رستوران کافه

 411111 
16/1 

 11/1 211111  فروشي میوه آب و یاتر کافه 377

 15/1 751111  خانه قهوه 372

373 
 سرو انواع و طبخ به که سنتي خانه سفره یا سنتي خانه قهوه

 پردازند مي غذاها
 411111 16/1 

 16/1 761111  اغذیه فروش های کیوسك 374

 16/1 761111  میوه فروش های کیوسك 375

 16/1 341111  قبیل ینا از و پیتزا -سوخاری مرغ 376

 16/1 211111  فروشي اغذیه و ساندویچ 371

 16/1 711111  متفرقه پزیهای خوراک 371

 14/1 241111  تر و خشك شیریني انواع تولید کارگاه 371

 14/1 311111  فروشنده( و سازنده(فروشي شیریني و قنادی 321

 14/1 271111  فروش نبات آب و پز نبات آب 327

 14/1 711111  فروش کلوچه و ساز کلوچه 322

 14/1 711111  قنادی تریا 323

 14/1 711111  تفریحي کلوپ 324

  کالا انبارهای 325
درصد شغل 51

 مربوطه

13/1 

 14/1 741111  کالا انبارداری 326
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 14/1 731111  و ساختماني خانگي از اعم دوم دست وسائل فروشندگان 321

 14/1 711111  عمیق( نیمه و عمیق چاههای(حفاری مؤسسات 321

 14/1 711111  اتومبیل اگزوز انواع فروشندگان 321

 14/1 711111  اتومبیل اگزوز انواع تعمیرکاران 331

 14/1 311111  بالابر و آسانسور انواع فروشندگان 337

 14/1 251111  بالابر و آسانسور انواع کاران تعمیر 332

 14/1 251111  اتومبیل گازوئیلي های پمپ نواعا فروشندگان 333

 211111  اتومبیل گازوئیلي های پمپ انواع کاران تعمیر 334
14/1 
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 عوارض قطع اشجار

 تعاریف – 1

با توجه به تعریف درخت در ضوابط اجرایي ماده یك لایحه قانوني حفظ وگسترش فضای سـبز در شـهرها و 

گـروه  3رختان از ارزش زیست محیطي متفاوتي برخوردار هستند، بر این اساس درختان بـه نظر به اینكه د

 تقسیم میشوند:

 درختان مثمر

تعریف : به درختاني اتلاق میشود که میوه آنها خوراکي بوده و مورد استفاده تغذیه ای قرار مي گیرند و به 

 گروههای ذیل تقسیم مي شوند:

 :درختان مثمر درجه یك  –الف 

 ویژگي : درختاني هستند که به ترتیب اولویت مشخصه های ذیل را دارند:

 فراواني بالا )در سطح شهر به وفور دیده مي شوند(. – 7

 عمر مفید بهره برداری و سن دیر زیستي بالا  -2

 تاج گسترده -3

 نمونه های  مختلف درختان مثمر درجه یك به شرح ذیل هستند:

 گردو –خرمالو  –زرد آلو  –شاه توت  –وت ت –گیلاس  –گلابي  –سیب 

 درختان مثمر درجه دو :  -ب

 ویژگي : این نوع درختان، مشخصه های اولویت بندی شده در بند الف را ندارند.

 نمونه های مختلف درختان مثمر درجه دو به شرح ذیل هستند:

 –به  –فندق  –انجیر  –انار  –نگ شبر –شلیل  –هلو  –زیتون  –عناب  –زالزالك  –آلبالو  –پسته  –بادام 

 انگور–زغال اخته  –سنجد  –آلو قطره طلا  –گوجه  –توت مجنون  –توت سیاه  –ازگیل 

 درختان غیر مثمر

تعریف : به درختاني اتلاق مي شود که میوه آنها خوراکي نبوده و بیشتر مورد  استفاده تزئیني ،صنعتي و 

 تقسیم مي شوند:زیست محیطي دارند و به گروه های ذیل 

 درختان غیر مثمر درجه یك )تند رشد(: –الف 

 ویژگي : به درختاني اتلاق مي شود که به ترتیب اولویت مشخصه های ذیل را دارند:

 فراواني بالا در سطح شهر

 سن دیر زیستي بالا
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 گستردگي تاج

 ارزش اقتصادی چوب آنها 

 
 

 ذیل هستند : نمونه های مختلف درختان غیر مثمر درجه یك به شرح

نارون نرک  –نارون پیوندی  –اقاقیای نرک  –اقاقیای پیوندی  –صنوبر  –سرو نقره ای  –کاج تهران  -چنار

انواع  –ماگنولیا  –زبان گنجشك  –افرای برگ چناری  –افرای ابلق  –افرای سیاه  –اوجا  –)قره آغاج( ملج 

 شالك –کاج کاشفي  –مشهد کاج  –کاج سیاه  –انواع نراد  –انواع نوئل  –سدروس 

 درختان غیر مثمر درجه دو )کند رشد(:  -ب

 ویژگي : این نوع درختان ، مشخصه های اولویت بندی شده در بند الف را ندارند.

 نمونه های مختلف درختان غیر مثمر درجه دو شرح ذیل هستند :

 –زربین  –لاوسون  –ارس ، مایمرز ( انواع سرو کوهي )  –سرو تبری  –سرو خمره ای  –سرو ناز  –سرو شیراز 

توسكا  –پالونیا  –بلوط  –سه رنگ  –کاتالپا  –درخت پر  –ابریشم ایراني  –توت نرک  –انواع بید  –سرخدار 

 آزاد –تبریزی  –افرای سلطنتي  –گز  –تاغ  –داغداغان  –جل  –

 درختان شاخص

مایز و برجسته ذیل باشند، درختان شاخص مـي تعریف : به درختان مثمر یا غیر مثمری  که دارای صفات مت

 گویند : 

 اهمیت  فرهنگي، اجتماعي، بومي و محلي

 ارزش تزئیني منحصر به فرد

 توان ایجاد تاج گسترده

 سن دیر زیستي بالا

ملاک تعیین نوع درختان )اعم از شاخص، درجه یك و تنـد رشـد، درجـه دو و کنـد رشـد( نظریـه  تبصره:

 رداری میباشد.کارشناس فضای سبز شه

 نحوه محاسبه  - 2بند 

تعرفه قطع درختان در معابر عمومی، پارکها و فضای سبز محدوده شهر و حریم شهر ) با اخذ مجوز  -الف

 از شهرداری(

 تعرفه قطع درختان غیر مثمر درجه یك )تند رشد(: -7-الف

 ریال 3111111 سانتي متر محیط بن، مبلغ 51قیمت پایه برای هر اصله درخت تا -7-7-الف

( به ازاء هر سانتي متـر افـزایش 7-7-سانتي متر علاوه بر قیمت پایه بند )الف 711تا  51محیط بن  -2-7-الف

 ریال 21111محیط بن مبلغ 
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( به ازاء هـر سـانتي متـر افـزایش 2-7-سانتي متر به بالا علاوه بر قیمت بند )الف 711محیط بن  -3-7-الف 

  ریال 25111محیط  بن مبلغ 
 

 تعرفه قطع درختان غیر مثمر درجه دو )کند رشد(: -2 –الف 

 ریال 4511111سانتي متر محیط بن، مبلغ  51قیمت پایه برای هر اصله درخت تا   -7-2-الف

( به ازاء هر سانتي متر افـزایش 7-2-سانتي متر علاوه بر قیمت پایه بند)الف 711تا  51محیط بن    -2-2-الف

 ریال 25111محیط بن مبلغ 

( به ازاء هر سانتي متر افـزایش 2-2-سانتي متر به بالا علاوه بر قیمت پایه بند)الف 711محیط بن   -3-2-الف

 ریال 31111محیط بن مبلغ 

 تعرفه قطع درختان شاخص:-3 -الف

 سانتي متر محیط بن، مبلغ  51قیمت پایه برای هر اصله درخت تا  -7-3-الف

 ریال

( به ازاء هر سانتي متر افزایش 7-3-سانتي متر علاوه بر قیمت پایه بند ) الف 711تا  51محیط بن  -2-3-الف

 ریال 41111محیط بن مبلغ 

( به ازاء هر سـانتي متـر افـزایش 2-3-سانتي متر به بالا علاوه بر قیمت بند )الف 711محیط بن  -3-3-الف

 ریال 51111محیط بن مبلغ 

ضي اقدام به جایگزیني درخت قطع شـده در معـابر یـا امـاکن در صورت موافقت شهرداری اگر متقا تبصره:

درصـد  51عمومي، در همان محل یا محل دیگری به نحو مطلوب و مورد تایید شهرداری نماید، از پرداخـت  

 عوارض این بند معاف خواهد بود.

حدوده عوارض  قطع، امحاء، خشکاندن و سوزاندن درختان در معابر عمومی، پارکها و فضای سبز م -ب

 شهر و حریم شهر )بدون اخذ مجوز از شهرداری( 

 درصد قابل افزایش در محاسبات بند ) الف ( مي باشد. 711تا  51میزان وصول عوارض فوق الذکر از 

در صورت عدم اثبات جرم مبني بر امحاء و سوزاندن درختان به طور عمدی، تعرفـه قطـع درخـت  :1تبصره 

 .مطابق بند )الف( اخذ خواهد شد

در صورت موافقت شهرداری اگر متقاضي اقدام به جایگزیني درخت قطع شده در معابر یـا امـاکن  :2تبصره 

عمومي، در همان محل یا محل دیگری به نحو مطلوب و مورد تایید شهرداری نماید، از پرداخت عوارض بنـد 

 )ب( معاف بوده و تنها تعرفه بند )الف( اخذ خواهد شد.

ن در املاک و باغات خصوصی واقع در محدوده شهر و حریم شهر  )با اخذ مجوز از تعرفه قطع درختا -ج

 شهرداری(

 تعرفه قطع درختان غیر مثمر درجه یك )تند رشد(: -7-ج

 ریال. 711111سانتي متر محیط بن، مبلغ  51قیمت پایه برای هر اصله درخت تا  -7-7-ج
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( به ازاء هـر سـانتي متـر افـزایش 7-7-ت پایه بند ) جسانتي متر علاوه بر قیم 711تا  51محیط بن  -2-7-ج

 ریال 111محیط بن مبلغ 

( به ازاء هر سانتي متر افـزایش محـیط 2-7 -سانتي متر به بالا علاوه بر قیمت بند )ج 711محیط بن  -3-7-ج

 ریال. 7111بن مبلغ 

 تعرفه قطع درختان غیر مثمر درجه دو )کند رشد(: -2-ج

 ریال 721111سانتي متر محیط بن، مبلغ  51ی هر اصله درخت تا قیمت پایه برا -7-2-ج

( به ازاء هر سـانتي متـر افـزایش 7-2-سانتي متر علاوه بر قیمت پایه بند ) ج 711تا  51محیط بن  -2-2-ج

 ریال 7111محیط بن مبلغ 

متر افزایش محـیط ( به ازاء هر سانتي 2-2 -سانتي متر به بالا علاوه بر قیمت بند )ج 711محیط بن  -3-2-ج

 ریال 7311بن مبلغ 

 تعرفه قطع درختان شاخص : -3-ج

 ریال 111111سانتي متر محیط بن، مبلغ  51قیمت پایه برای هر اصله درخت تا  -7-3-ج
 35111( به ازاء هر سانتي متر افزایش محیط بن مبلـغ 7-7-سانتي متر علاوه بر قیمت پایه بند ) ج 711تا  51محیط بن  -2-3-ج

 الری

 ریال 45111( به ازاء هر سانتي متر افزایش محیط بن مبلغ 2-7-سانتي متر به بالا علاوه بر قیمت بند )ج 711محیط بن  -3-3-ج

 توضیحات:

عوارض بندهای )ب و د( علاوه بر جرائم و مجازاتهای تعیین شده در لایحه قانوني حفظ و گسترش فضـای  -7

 سبز در شهر ها مي باشد.

وارض متعلقه به عدم اجرای تعهد کاشت نهال سپرده شده از سوی متقاضي، به ازاء هر سال در خصوص ع -2

 ریال قابل وصول خواهد بود. 411111تا  211111تاخیر و برای هر اصله بسته به نوع نهال از 

 عوارض قطع اشجار باغات )ملك در سند مالكیت باغ بوده ولي درختي جهت اندازه گیری وجود ندارد بر -3

اساس میانگین محیط بن تعداد پنج اصله درخت باغ همجوار و در معابر عمومي میانگین محیط بن دو اصـله 

 درخت در دو طرف درخت مورد نظر خواهد بود.

در صورت بروز حوادث غیر عمدی نظیر )تصادف و ...( تعرفه قطع درخت مطابق بند )الف( اخـذ خواهـد  -4

 شد.

درخت و موارد مشابه بسته به شدت آنها، نظریه کارشناس فضای سبز خواهد ملاک تعیین تعرفه کت زني  -5

 بود.

ملاک تعیین تعرفه فرسایش خاک بر اثر ریختن مواد آلاینده و ... به ازای هر متر مربـع مسـاحت نظریـه  -6

 کارشناس فضای سبز خواهد بود.

 حقوقي یكسان مي باشد. میزان وصول تعرفه و عوارض فوق برای کلیه افراد اعم از حقیقي و -1
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هر گونه خسارت پیش بیني نشده در این مجموعه، توسط کمیسیون فضای سبز شهرداری، موضوع ماده  -1

ضوابط اجرائي مربوط به چگونگي اجرای ماده یك لایحه قانوني حفظ و گسترش فضای سـبز در شـهرها  74

 تصمیم گیری خواهد شد.
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 خمام شهرداری مطالبات تقسیط اجرائی نامه آیین

 خمام شورای اسلامی شهرمورخ                                                  موضوع مصوبه شماره 

مقـررات  قانون تنظیم بخشـي از 13خود به استناد ماده                    شورای اسلامي شهر در جلسه مورخه 

آیین نامه مـالي شـهرداریها مصـوب  32مجلس شورای اسلامي موضوع اصلاح ماده  21/77/11دولت مصوب 

دستورالعمل اجرایي نحوه محاسبه و وصول مطالبات شهرداری از اشخاص را بشرح زیر تصویب و  72/4/7346

 ابلاغ نمود . خمامبه شهرداری 
 ست خود را بصورت مكتوب به شهرداری ارائه وارسال دارند.مودیان متقاضي تقسیط عوارض بایستي درخوا-7

شهرداری موظف است قبل ازهرگونه موافقت بدوی به طریق  ممكنه ازعدم توانـایي مـودی درپرداخـت -2

عوارض بصورت یكجا آگاهي لازم را کسب نماید . تشخیص این امر با شهردار و یا با ماموری اسـت کـه ایـن 

به ایشان محوله شده باشد، بدیهي است موافقت و یـا عـدم موافقـت فقـط در  وظیفه ازسوی آقای شهردار

 صلاحیت شخص شهردار خواهد بود.

 اخذ چك و یا سفته از مودی و یا ضامن  معتبر در تقسیط مطالبات شهرداری الزامي است. -3

الي کشور مصـوب قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام م 51طبق ماده شهرداری مجاز است -4

عـوارض اضـافه ناشـي از نسـیه با احتسـاب  بدهي مودی را برای مدتي که از سه سال تجاوز نكند 14سال 

بدهي مودیان و بـدهكاران شـهرداری را تقسـیط درصد نرخ بانكي  75 به صورت پردازی و پرداخت پلكاني 

بت به تسویه حسـاب اقـدام مـي )نرخ ارزش افزوده پرداخت پلكاني مشمول کساني که تا یكسال  نسنماید

 .نماید نمي گردد(

شهرداری در زمینه تفكیك اراضي و املاک اشخاص اعم از حقیقي و حقوقي  به هیچ وجه مجاز به تقسیط -5

بدهي عوارض ناشي از تفكیك زمین نبوده چنانچه مالك و یا مالكین مربوطه قادر به تامین و پرداخت عوارض 

مختار هستند معادل عوارض و حقوق شهرداری قطعه یا قطعاتي از اراضي مورد  متعلقه بصورت نقدی نباشند،

 تفكیك را به شهرداری واگذاری نمایند .

به هنگام فروش و نقل و انتقال املاک بدهي مالكین مربوطه ناشي از تقسیط عوارض همان ملك بـه ایـن -6

خود را از مالك یا مالكین مربوطه اخذ و  حال تبدیل شده و شهرداری موظف است ابتدا کلیه مطالبات قانوني

 سپس اجازه نقل و انتقال قطعي را بدهد 

شهرداری موظف است منتهي تا پانزدهم هر ماه سیاهه اسامي آندسته از مودیانیكه بـا تقاضـای تقسـیط -1

ر به آنان موافقت شده است باقید رقم قطعي بدهي هر مودی تعداد اقساط تعییین شده تهیه و برای استحضا

شورای اسلامي شهر تسلیم کند. بدیهي است صدور هرگونه مفاصا حساب منوط به تسویه کلیه بدهي توسط 

 مودی خواهد بود.

 ماده یك تعاریف :

کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی طبق قوانین و مقررات قانون شهرداری مکلف به پرداخت عوارض  : مودی -4

 باشند.و بهاء خدمات می
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عبارتند از بدهی عوارض، بهاء خدمات، جرائم کمیسیون صد، فروش اموال منقول و :  مطالبات شهرداری -4

آیین نامه مالی  41ماده  5تا  4غیرمنقول و مبالغ اجاره اماکن و تأسیسات شهرداری موضوع بندهای 

گیرد و آنان قانوناً مکلف به پرداخت آن شهرداریها که بر ذمه مودی )اشخاص حقیقی و حقوقی( قرار می

 باشند./یم

 

 .باشد می الاجراء لازم ذیل نکات عوارض تقسیط خصوص در :2ماده

 ازپانزدهم قبل تا حداکثر و طی را مربوط اداری تشریفات باید اسلامی شورای تصویب و شهرداری پیشنهاد از پس عوارض

 .بود خواهد وصول قابل بعد سال اول از و عمومی اعلان شهر سطح در سال هر ماه بهمن

 به نسبت دستورالعمل این براساس شهرداری تقسیط، کتبی درخواست صورت در مؤدی عوارض شدن قطعی زا پس

 .نمود خواهد اقدام عوارض تقسیط

 .باشد می الاجراء لازم ذیل نکات خدمات بهای خصوص در : 3 ماده

 آگاهی برای اداری تشریفات طی و شهر اسلامی شورای تصویب و شهرداری پیشنهاد از پس شهرداری خدمات بهای

 استفاده یا پارکینگ به ورود چون هم خدمات بهای وصول است بدیهی .گردد می عمومی اعلان کنندگان استفاده

 چون هم خدمات بهای بود نخواهد تقسیط قابل آن مبالغ بودن کم بعلت تفریحی اماکن یا و شهربازی در ازخدمات

 خواهد تقسیط قابل دستورالعمل این براساس )...، آسفالت ترمیم هزینه ، آسفالت ، ماسه ، شن( شهرداری تولیدات فروش

 .بود

 .باشد نمی تقسیط قابل ریال پنج میلیون از کمتر خدمات بهای گونه هر

 .باشد می الاجراء لازم ذیل نکات منقول غیر و منقول اموال فروش خصوص در : 0 ماده

 .باشد می تقسیط قابل غیر عادی حالت در منقول غیر و منقول اموال فروش

 شهرداری به خود بدهکار و نگردیده وصول شهرداری طلب ) سهوی یا قهری( از اعم دلایلی به بنا که مواقعی در اما

 وصول با که بدهد تشخیص شهردار آقای و نماید اعلام پرداخت جهت را خود آمادگی یا و نماید ندامت اظهار و مراجعه

 تقسیط بصورت دستورالعمل این براساس شهرداری طلب گردد می رعایت شهرداری صلاح و صرفه مطالبات، تقسیطی

 .باشد می وصول قابل

 .باشد می الاجراء لازم ذیل نکات شهرداری تأسیسات و اماکن دادن اجاره خصوص در :1 ماده

 .باشد نمی تقسیط قابل گردد پرداخت شهرداری به سالیانه یا ماهیانه باید داد قرار طبق که ای اجاره وصول

 نتوانسته قانونی های اهرم با نیز شهرداری و نماید پرداخت را خود بدهی نتوانسته مستأجر دلایلی به بنا که مواقعی در

 می ) اجاره(معوق طلب وصول برای فقط شهرداری مستأجر، درخواست و مراجعه صورت در .نماید وصول را خود طلب

 .نماید اقدام تقسیط به نسبت پیوست دستورالعمل براساس تواند

 .باشد می الاجراء لازم ذیل نکات صد ماده های کمیسیون جرایم خصوص در :1 ماده

قانون 13واعمال ماده عرض هم تجدیدنظر، ، بدوی( صد ماده های کمیسیون جرایم خصوص در دستورالعمل مفاداین

 .گردد می اعمال ) تشکیلات وآیین دادرسی دیوان عدالت اداری

 .بود خواهد مؤدی بدهی کلیه تأدیه به موکول حساب مفاصا صدور حال هر رد : 3 ماده
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 اقساط از ناشی بدهی ، شهرداری به بدهکار توسط اقساط از یک هر موقع به پرداخت عدم صورت در :3ماده

 لازم اقدام مقررات و ضوابط برابر اقساط مابقی وصول جهت است مکلف شهرداری و .شود می حال به مذکورتبدیل

 .آورد بعمل

 می باقی خود قوت به شده ایجاد جاری قوانین موجب به که بدهکاران یا مؤدیان و شهرداری قبلی تعهدات : 1 ماده

 .باشد

 جاری مقررات خلاف دستورالعمل این مفاد رعایت بدون بدهکاران از شهرداری مطالبات تقسیط گونه هر : 14ماده

 .بود خواهد شهرداری

 ادارات، .باشد می خصوصی حقوقی و حقیقی اشخاص مطالبات تقسیط مخصوص رالعملدستو این : 11 ماده

 از یک هر درخواست صورت در .نمایند پرداخت نقد بصورت یکجا را خود بدهی کلیه مکلفند اجرایی های ارگانها،دستگاه

 درجلسه شهرداری ادیپیشنه لایحه ارسال با موضوع خود بدهی تقسیط جهت اجرایی های دستگاه و ارگانها. ادارات

 گردید خواهد اتخاذ لازم تصمیم و طرح شهر اسلامی شورای
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  خمامشیوه نامه تقسیط شهرداری 

 (خمامشورای اسلامي شهر                               مورخ                             )موضوع: مصوبه شماره

 مقدمه:

داری در نحوه تقسیط مطالبات شهرداری از شهروندان که قابلیت تقسیط بمنظور ایجاد رویه واحد در شهر

مطالبات ، قبلاً به نحو قانوني تایید شده باشد و نحوه دریافت اسناد مالي و تضمینات قانوني ، این شیوه نامه 

 پس از امضای شهردار محترم به واحد های مربوطه ابلاغ و لازم الرعایه مي باشد.

 ماده یك:

است که حقوق شهرداری اعم از عوارض ، جرائم نقدی و سایر  مطالبات بصورت نقدی از  اصل این

شهروندان وصول شود، در صورت عدم توانایي مودی در پرداخت دفعه و حده دین خود ، پس از اخذ موافقت 

ضي پس ( توسط متقا7)ضمیمه شماره       با تقسیط و تعیین تعداد اقساط، فرم درخواست تقسیط شهرداری 

شده و نزد مدیر مالي مربوطه امضاء و اثر انگشت مي شود . مدیر مذکور ذیل امضاء و اثر انگشت متقاضي را 

 پس از احراز هویت و ضمیمه نمودن تصویر کارت ملي یا شناسنامه ، امضاء متقاضي را گواهي مي نماید.

 ماده دو:

ضامن از کارمندان دولت یا کسبه  مدیون برای تضمین پرداخت دین و خسارت قانوني آن یك نفر

معتبر یا اشخاص مورد اعتماد که واجد صلاحیت و اعتبار باشد معرفي مي نماید که قسمت مربوط به ضامن از 

 فرم درخواست تقسیط راتكمیل نموده و نزد مدیر مالي امضاء و اثر انگشت مي نماید. 

 ماده سه:

به فعالیت حساب های جاری مدیون اصلي و ضامن و مطابقت طي اوراق استعلام از بانكهای محال علیه نسبت 

 (2امضائات ایشان پرسش مي شود )ضمیمه شماره 

 ماده چهار:

از مدیون اصلي به تعداد اقساط تعیین شده و مبلغي که هر ماه مي بایست پرداخت نماید چك معتبر 

کل بدهي بدون قید تاریخ اخذ  به مبلغ سفتهبه تاریخ سر رسید اقساط معین دریافت مي شود و یك فقره 

مي گردد تا در صورت عدم تادیه هر کدام از اقساط مدیون و ضامن به شرح مندرجات فرم در خواست 

تقسیط از عهده خسارات وارده بر آیند . چنانچه با تشخیص شهردار متقاضي تقسیط به تعداد ، قادر به 

 قره چك دریافت نماید.تسلیم چك نباشد به ازای هر دویاسه  قسط ماهانه یك ف

:  ضامن با درج مشخصات ود و این جمله ) پرداخت کل بودجه ای چك را با کلیه خسارات قانوني 7تبصره 

 تعهد مي نمایم( ظهر چكهای ماٌخوذه را امضاء مي نماید.

:چنانچه مدیون اصلي فاقد حساب جاری باشد میتواند شخصي ثالث واجد شرایط مبادرت به تقدیم 2تبصره 

این شیوه نامه اعمال و پس از استعلام از بانك محال علیه مدیون اصلي  7چك نماید و مقررات مذکور در ماده 
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ظهر چكهای مذکور را امضاء و تعهد پرداخت میكند . به هر حال مدیون اصلي مكلف به معرفي ضامن معتبر 

 خواهد بود. 2موضوع ماده 

 ماده پنج:

عد معین وصول گردد جهت ارائه به بانك محال علیه سیستم مالي به چكهای ماخوذه که مي باید در موا

جریان افتاده و چك کلي در دفاترمالي شهرداری ثبت وضبط میشود تا در صورت عدم پرداخت اقساط وفق 

 این شیوه نامه نسبت به وصول آن اقدام شود.

 ماده شش:

گواهي عدم پرداخت شد مراتب طي فرم چنانچه هر کدام از چكهای دریافتي در سر رسید منجر به صدور 

( به مدیون اصلي و ضامن ابلاغ مي شود تا ظرف ده روز نسبت به پرداخت وجه  3اخطاریه )ضمیمه شماره 

چك اقدام نماید در صورت عدم مراجعه مدیون اصلي یا ضامن شهرداری مكلف است بدون فوت وقت پس از 

ي و ضامن اتمام حجت نموده و پس از مهلت یكهفته ای نسبت اخطار اولیه دوباره طي اخطاریه با مدیون اصل

به وصول کل دین از مدیون اصلي و ضامن بر آید و کلیه چكهای تقسیطي به مدیون و ضامن مسترد گردد. و 

شهرداری مطالبات خود را تا زمان صدور گواهي عدم پرداخت به طور یكجا وصول نماید. و شهرداری دیگر 

 نداشته و ندارد.حق تقسیط مدیون را 

 ماده هفت:

اشخاصي که چكهای تقسیطي ایشان با گواهي عدم پرداخت مواجه شده و بد حسابي آنها برای 

شهرداری احراز گردیده است اسامي این افراد توسط مدیر مالي اعلام تا تقسیط مجدد دیون ایشان موافقت 

 نشده و موجبات تضرر شهرداری نگردد.

 ماده هشت:

صادره از بانكهای دولتي و بانكهایي که با گواهي  صیادی در این شیوه نامه چكهایمنظور از چك 

بانك مرکزی مبادرت به صدور چك مینمایند و شامل حواله های صادره از موسسات مالي و اعتباری نمي 

 باشد.

 ماده نه:

كول دریافت چكهای صادره عهده بانكهای خارج از استان به لحاظ صعوبت پیگیری در صورت ن

 مدیون از تادیه ممنوع بوده و دریافت کننده ضامن خسارت وارده مي باشد.

 ل از تسویه حساب کامل مدیون ممنوع مي باشد.ب:صدور هرگونه بلامانع برای انجام قماده ده

شهرداری در مورد تعداد ماههای تقسیط مطالبات مدیون به نحوی اقدام گردد که مدت اعتبار  ماده یازده:

 اختماني مالكین به سبب تقسیط منقضي نگردد.پروانه س

 

تبصره در تاریخ ..................... .به تایید مسئولین شهرداری  2این شیوه نامه در دوازده ماده و  ماده دوازده:

 رسیده و پس از امضاء شهردار محترم واجد اعتبار قانوني و برای مدیر مالي در شهرداری لازم الرعایه است.
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 الیتع سمهب

  شهرداری مطالبات تقسیط درخواست«          1ضمیمه »

 .....................از صادره ................. شناسنامه شماره........... فرزند................ شهرت .......... اینجانب

 .................................. زلمنـ نشـاني بـه ................. سـاکن ................اهل..................تاریخ تولد

 تلفـن......... .................محـل کـار................... شـغل……..………  کدپسـي ....................تلفن

 بـه شـماره .......................  بانـك جـاری در حسـاب دارای ..................... کدپسـتي.................

 طبـق را اینجانـب بدهي ........................ مبلغ دارم تقاضا مالي توانایي عدم علت به ........................

 . دارند دریافت تقسیط بصورت شهرداری آیین نامه و مقررات

 امضاء و اثر انگشت متقاضی

 

 ضاءام .                      میشود گواهي هویت احراز از پس متقاضي انگشت اثر امضاء و

 مالی مدیر شود(                                      مي ضمیمه ،شناسنامه ملي کارت تصویر (

 

 صـادره ................... شناسنامه شماره ................ فرزند ........................ شهرت ................ اینجانب

 ....................... منزل نشاني به .............. ساکن ................اهل..............تولد تاریخ ......................از

 کدپســتي ........................ تلفــن..................محــل کــار............. کدپســتي ..................تلفــن

شـماره .....................  بـه ............... بانـك جـاری دارای حساب ........................ شغل........................

 و "شـرعا ورقـه منـدرجات ایـن طبق نامبرده بدهي و شناسم مي "کاملا را....................... آقای/خانم

هـر  بـه و نمـوده نكـول معـین اقساط یك هر پرداخت به نسبت مشارالیه چنانچه و نموده تضمین "قانونا

 جمله از آن متفرعات و ریال........................مبلغ به را دین کل پرداخت اینجانب یدننما پرداخت کیفیتي

 عـدم صـورت در و نمـوده تقبـل و تعهد "رأسا اجرائي عشر نیم و دادرسي هزینه ، تأخیر تأدیه خسارت

 . باشد مي وصول قابل اینجانب از واحده "دفعتا و شده حال کل دین اقساط از کدام هر پرداخت

 ضامن انگشت اثر و امضاء

 امضاء                        میشود. گواهي هویت احراز از پس ضامن انگشت اثر امضاء و

 مالی مدیر                                        شود( مي ضمیمه ،شناسنامه ملي کارت )تصویر

 

 

  کننده اقدام امضاء                مالی رامضاءمدی             ضامن امضاء متقاضی               امضاء
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 « 2ضمیمه»
 

 ریاست محترم بانك .............................
 

 علیکم سلام
 

 دارد نظر در و شهرداری باشد مي بدهكار شهرداری این به ..................... اینكه آقای/خانم  به نظر احتراماً

 شـماره جـاری حسـاب از ریال  .............. مبلغ جمعاً به چك فقره ............ تعداد نامبرده بدهي قبال در

مسـدود  یا فعال همكاری و مساعدت اعمال با است نماید، خواهشمند بانك اخذ آن عهده .....................

 .فرمایند را گواهي چك متن امضاء صحت و اعلام شهرداری این به را فوق حساب بودن

 

 شهردار                                                                                                                                             
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 «3 ضمیمه »

 ................................شهرداری از

 ............................................... نشانی به ................................ خانم /آقای به

 قانونی اخطار : موضوع

 علیکم سلام

 مبلـغ بـه ..................مـورخ  ...................... شـماره بـه چـك فقـره ..................... اینكـه به نظر

 عـدم گـواهي علیـه محـال بانك و نموده . صادر....................  شهرداری وجه در ریال ..........................

 با است مقتضي لذا .است نموده صادر .................... مورخ ....................شماره  به را مزبور چك پرداخت

 ده مدت طي ...........................ضامن آقای/خانم  و جنابعالي تعهدات و چك وجه پرداخت به عدم عنایت

 پرداخـت را چـك وجـه .................. شـهرداری واحد حسابداری به مراجعه با اخطاریه این ؤیتر از روز

 نحـو بـه و ضـامن اصلي مدیون طرفیت به قضایي و قانوني اقدام صورت این غیر در بدیهي است . نمایند

 . آید مي بعمل تضامن

 

 شهردار                                                                                                                                               

 و مراجعـه جهـت ..................................................نشـاني  به ................. آقای ضامن : ثاني نسخه

 .موضوع این ضمانت پرداخت

 

 

 


