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اسالمی شهر میانه پیام مشترک شهردار و رییس شورای  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  مهدی امینی                                        مهدی میرزایی

 شهرمیانه اسالمی شورای رئیس                   شهردار

 
به مدد حمایت ها و  ،در پرتو عنایات حق تعالی و با همت و همدلی مجموعه خدوم مدیران شهری

اولین تعرفه نامه عوارض محلی و هزینه  همراهی های سخاوتمندانه مردم فهیم و قدرشناس میانه،

تدوین  1401سال در اجرا خدمات شهری شهرداری میانه در دوره ششم شورای اسالمی شهر برای 

در نهایی  مداقهدر صحن علنی شورای اسالمی شهر و بررسی و و اصالحات الزم و پس از بررسی 

مستقر در معاونت محترم استانداری و فرمانداری ویژه مصوبات انطباق کمیته مراجع نظارتی و 

 .شهرستان میانه مورد تصویب قرار گرفت

توجه ویژه به شرایط نامطلوب اقتصادی و مطابق روال سال های اخیر،  1401سال  تدوین تعرفهدر 

و اعضای محترم شورای اسالمی  شهرداری کارشناسی تیم مورد توجه جدیوضعیت معیشتی مردم 

سعی بر این شده که صرف نظر و است قرار گرفته و تصمیم جمعی این امر مبنای عمل  وشهر بوده 

ارقام ریالی تعرفه با  هااز روند افزایش هزینه ها و تورم در بهای کاال و خدمات مصرفی شهرداری

 .شودتعیین  حداقل افزایش و در مواردی بدون افزایش

در اجرای مصوبات و ابالغیه  ،سال های قبل مسبوق در تعرفهجرایم و عوارض بندهای  از حذف برخی

های مراجع قانونی فرادستی، از جمله هیات محترم عمومی دیوان عدالت اداری و تسهیل امکان 

 .می باشد ساز و تولید مسکن در شهر از دیگر مشخصه های تعرفه عوارض محلی سال آتیوساخت

های رشد و توسعه شهر بستراز خداوند متعال توفیق خدمت شایسته به مردم عزیز و فراهم نمودن 

 .خوش آوازه میانه را مسئلت می نماییم
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 تعاریف ، مفاهیم و کلیات: 1ماده 

 مفاهیم 1-1

  جلوگیری از اثرات تورمي و منفي 

 ن تشویق و محدودیت در موضوعات خاص مدنظر قرار داد 

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

 گذاران و ایجاد درآمد ایهدریافت سهم شهرداری از پروژه ها به جای عوارض با نگرش حمایت از سرم

 شهرداریپایدار

 های عمرانيها و انجام پروژهو غیر دولتي در تصمیم گیری های دولتيمشارکت دادن مردم و دستگاه 

 شهرداری جهت رعایت آن  مربوط بالغ تعرفه به کلیه واحدهایا 

  )ممهور نمودن کلیه صفحات تعرفه به مهر شهرداری، شورای شهر و فرمانداری )تأیید کننده 

 هزینه درآمدها در ردیف های مربوطه 

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

 رعایت قوانین و مقررات جاری کشور 

  بهمن ماه سال تصویب 15 تا قانون مالیات برارزش افزوده50ماده1اعالن عمومي تعرفه به استناد تبصره

 تعرفه 

 

 این در اھآن تکلیف که جدید، محلي ضعوار از یك رھ وضع تھج بخش و رھش اسالمي ایھشورا ـ50ماده1تبصره 

 واعالم تصویب بعد، سال در اجراء برای سال رھ ماه منھب مھمشخص نشده باشد، موظفند موارد را حداکثر تا پانزد قانون

 .نمایند عمومي

 

 تعاریف

:p64ماده  3تبصره  در اجرایکه  عرصه امالکای روز، عبارت است ارزش معامالتي قیمت ) ارزش ( منطقه 

در این تعرفه  و اصالحیه های بعدی آن تعیین شده است 1367های مستقیم مصوب سال قانون مالیات

ضمنادر کاربری های  مي باشد  1400مالک عمل محاسبه هرگونه عوارض ،دفترچه ارزش معامالتي سال

ني با ارزش درصورت احداث مسکو وسایر)درماني ، بهداشتي و...( عملکردها )ناحیه ای، محله ای ، شهری(

  )صدور یا ابقا(باارزش منطقه ای تجاری عمل خواهد شد. وغیره منطقه ای مسکوني ودرصورت احداث تجاری

در مواردی که ارزش معامالتي موضوع این ماده مطابق دیگر قوانین و مقررات، مأخذ  : قانون مالیاتهای مستقیم 64ماده 3تبصره 

، مأخذ محاسبه عوارض و وجوه یادشده بر مبنای درصدی از ارزش معامالتي موضوع این ماده گیردمحاسبه سایر عوارض و وجوه قرار مي

رسد. ربط به تصویب هیأت وزیران یا مراجع قانوني مرتبط ميباشد که با پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایي و دستگاه ذیمي
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ارض و وجوه یادشده بیش از نرخ تورم رسمي اعالمي از طرف مراجع قانوني درصد مذکور باید به نحوی تعیین گردد که مأخذ محاسبه عو

 .ربط افزایش نیافته باشدیذ

 مستثنی از دریافت پروانه و پرداخت عوارض موارد1-2

طبقه 2صرفا در ساختمانهای حداکثر  سایبان خودرو در حیاط با مصالح غیر بنایي منفك ازساختمان  .1

سایبان در حاشیه بام خانه ، سانتیمتر پیش آمدگي در معابر 30حداکثر بااط حیروی درب سایبان ،واحدی2

،باران گیر در ورودی  شمالي سانتیمترودرکلیه قطعات 25متروباالتر حداکثر 10های معابرها و باالی پنجره

 .های زیرزمین با مصالح غیر بنایي جهت پوشش پله های ورودی و رمپ

متر مربع تخلف ساختماني 3،مازادبرمترمربع با ورودی از حیاط 3دار حداکثر سرویس بهداشتي در حیاط به مق .2

 طرح خواهد شد.100بوده ودر کمیسیون ماده

 طي که به معبر تجاوز نشده باشد.نماسازی ساختمان یا دیوارهای ملك بدون تجدید بنای آنها به شر .3

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

 .به طوری که افزایش واحدنباشد تغییر در تقسیمات داخلي ساختمان های مسکوني .5

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

 شوند.

 ودر حیاط با مصالح غیر بنایياحداث گلخانه با هر طرحي در داخل خانه  .7

 لکن های سه طرف بسته نصب پنجره به با .8

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

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

 تبدیل قسمتي از اعیاني به پارکینگ و ایجاد پارکینگ در اعیاني   .10

های بامالکیت ساختمان در ویا اطاقك باالی پله به عنوان انباری  متر20/1 ارتفاع تایاتراس یرپله استفاده از ز .11

 طبقه2حقیقي حداکثر 

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

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

بر چیدن تاسیسات فوق الذکر اقدام نماید. بدیهي است شهرداری ازپیمانکاردررابطه بابرچیدن ساختمان های 

 موردبحث این بند،تعهدثبتي اخذخواهدنمود.

 متر1متر مربع باعمق حداکثر 6حداکثر  در حیاط به صورت روبازاحداث حوض   .13

 اخذ مجوز از شهرداریرای عقب کشي در امالک مطابق طرح توسعه شهری با اج .14

 با اخذ مجوز از شهرداری  در پروانه ساختماني جابجایي پنجره موجود .15

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

اخل اعیاني موجودبوده بایستي به شکلي باشد که شکل ظاهری و تعمیر اساسي که نیازمند ستون گذاری در د

 دیوارهای جانبي ساختمان تغییر نیابد.
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چنانچه علیرغم مفاد پروانه ساختماني و یا مفاد گواهي معامله ملکي، کاربری آن با نوع درخواست فعالیت :1تبصره 

ت ارایه گواهي استحکام بنا و ایمني و مالك در آن ساختمان تطبیق نماید موافقت با درخواست مالك در صور

تأمین پارکینگ مورد نیاز برای فعالیت جدید و فقدان مشکل بهداشتي و مزاحمت برای سایرین و دریافت عوارض 

 استفاده جدید بالمانع است. در صورت مغایرت کاربری ملك، بایستي کاربری آن مطابق ضوابط، توسط کمیسیون

 گردد.تغییر و بعدآ اقدام  5ماده 

 

 عمومی مقررات1-3
 

ک مورخ 44025/ت251483و تصویبنامـه  1387/10/8ک مورخ 41134/ت182455به موجب تصویبنامه  (1

 25قانون اساسي وقانون جامع حمایت ازایثارگران، کلیه جانبازان  138کمیسیون موضوع اصل  1388/12/17

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

مترمربع  20متر مربع مسکوني و تجاری تا  120زیربنا وپذیره برای یك بار تا  وقانون مذکور از پرداخت عوارض

مشمول  متر مربع20و مترمربع 120باشند. مازاد بر درکاربری مربوطه وبارعایت ضوابط شهرسازی معاف مي

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

 جدیدخواهد بود .

 پارکینگ هزینه احداث*این تسهیالت مشمول عوارض صدور پروانه ساختمان بوده ومشمول عوارضات عرصه و

 نمي باشد. عمومي

میته امداد،بیماران خاص سرپرست خانوار به منظور حمایت از افراد تحت پوشش بهزیستي ومعلوالن عزیز و ک(2

 مترمربع100که مساحت عرصه کمتر از مسکوني ودر قطعاتتسهیالت این بند در مورد آنها نیز اعمال خواهد شد 

 درصورت دریافت نخواهد شد و (ضوابط مطابق ضوابط ومازاد)عوارض زیربنای باشددر یك طبقه  بوده وزیربنا

 دریافت نخواهد شد.نیز  ارد مستثني(هزینه احداث پارکینگ عموميعدم امکان ایجاد پارکینگ )مو

متر 120متر مربع مالک عمل مي باشداگرتحت هر شرایطي از جمله کوچکي عرصه ،120*بدیهي است که زیربنا 

 مربع درطبقات احداث گرددبالمانع مي باشد.

 مراجعه برایاخت عوارض نوسازی سال آخراز پرد به استناد قانون حمایت از معلولین  *افراد تحت پوشش بهزیستي

 مي باشند. معاف یك بار

درصورت احداث ساختمان به صورت چند واحدی مسکوني که مالکیت آنها به تعداد واحدهای احداثي باشد به ( 3

 .این ماده استفاده خواهند کرد 1 ه نام متقاضیان از تسهیالت بندشرط ارائه سند مالکیت یا قرارداد واگذاری ب
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  نخواهد بود. 100ماده  مشمول پرونده های مطروحه در کمیسیون 3و2و1تسهیالت بندهای 

ا ب پرورشگاه کودکان و ها،نوان خانه ازپروری معتادانهائي چون آسایشگاه معلوالن و سالمندان، بعوارض ساختمان( 4

ها یا استفاده غیر از موارد مذکور، این نوع ساختمان تبدیلعوارض احداث ندارند. در صورت  شهرسازیرعایت مقررات 

 در زمان تبدیل برابر مقررات شهرداری با آنها رفتار خواهد شد.

بیمه تأمین اجتماعي و تفاهم نامه  قانون اصالحي 5: در اعالم عوارض به سازمان تأمین اجتماعي مطابق ماده 1تبصره

جتماعي، در برگه تشخیص عوارض، عوارضات في مابین سازمان شهرداری ها و سازمان تأمین ا 13/8/1397مورخ 

زیربنا، پذیره مطابق و خارج از ضوابط، عوارض صدور مجوز دیوار کشي و حصار کشي و بالکن با رعایت ضریب تعدیل 

 مربوط اعالم گردد.

 ریال به 125.000و با ارزش منطقه ای 10متر مربع مطابق ضوابط با ضریب  100مثال: در محاسبه عوارض زیربنا  

 شرح ذیل اقدام خواهد شد:

 10×125.000×100=125.000.000ریال 

 عوارزض زیربنا دریافت شده است که: %90گردیده و  %10درصورت پرداخت نقدی مشمول ضریب تعدیل مثالَ 

 125.000.000×%10=12.500.000ریال 

125.000.000-12.500.000= 112.500.000ریال   

 ریال مي باشد. 112.500.000ي مبلغ مبلغ اعالمي به سازمان تامین اجتماع

 

مترمربع( که در تملك مسجد یا حوزه های علمیه باشد صدور  200برای احداث یك واحد مسکوني )حداکثر تا ( 5

 پروانه ساختماني عوارض ندارد.

قانون اساسي یعني اعمال 127موضوع اصل22/6/88ن مورخ 43165/ت126560شماره  مصوبه4ماده(رعایت بند الف 6

 ریال عوارض زیربنا برای هر متر مربع واحدهای مسکن مهر الزامي است.000/100داکثرح

 ه()عوارض صدور پروانمساحت پارکینگ الزامي وموردنیاز مطابق ضوابط طرح تفصیلي در محاسبه عوارض زیربنا ( 7

)پرونده سمتدر صورت احداث پارکینگ اضافي و استفاده به عنوان پارکینگ به آن ق ليکسر خواهد شد. و

 تعلق خواهد گرفت. زیربنا عوارض تخلفات ساختماني(
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 ای گرانترین بر ملكدر محاسبه عوارض صدور پروانه ساختماني چنانچه ملکي دارای چند بر باشد قیمت منطقه ( 8

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

  ازمعبرمذکورراه عبورداشته باشد()مشروط براینکه د.ش

رورت باشند بنا به ضمالکین کلیه واحدهای مسکوني که دارای پروانه ساختماني معتبر )از لحاظ مدت اعتبار( مي ( 9

های ساختماني بدون افزایش مساحت زیربنا و تعداد واحد و نوع استفاده اگر خواستار تعویض و تغییر نقشه

مشمول پرداخت مجدد عوارض صدور پروانه ساختماني  و بلعکس( مسکوني مثال تبدیل مسکوني به انباری)باشند

 .کارشناسي دریافت خواهد شد عوارضه وفقط بودن

های ساختماني و تعیین تکلیف نهایي های ساختماني که مراحل صدورشان وفق مقررات )تهیه و تأیید نقشه( پروانه10

ا قبل از اجرای این مصوبه طي شده باشد مشمول مقررات این تعرفه نبوده و شهرداری کلیه عوارض مربوطه( ت

های بدیهي است که مالکین و ذینفع باشند.های مذکور بر مبنای ضوابط قانوني قبلي ميموظف به صدور پروانه

باشند. که در صورت يها تا آخر خرداد سال اجرای این مصوبه مجاز به استفاده از این تبصره ماین نوع پرونده

مطابق مقررات زمان مراجعه اقدام خواهد شد که این موضوع باید به نحو شایسته کتباً  ،عدم اقدام تا تاریخ مذکور

 موقع اقدام متقاضي به وی ابالغ گردد.

ــاطي *منظور از تعیین تکلیف نهایي، پرداخت نقدی ، پیش پرداخت، یا ارائه چك معتبر در قبال ، پرداخت اقس

 پیش پرداخت به تاریخ روز قبل از اتمام سال به شهرداری مي باشد.

 های مختلط مسکوني، تجاری عوارض زیربنای مساحت مسکوني و تجاری وفق مقررات و ضوابطدر ساختمان( 11

 مربوطه دریافت خواهد شد. بدیهي است این موضوع درموردسایرساختمان های مختلط نیزعمل خواهدشد. 

های اداری و تجاری مانند پاساژ، تیمچه، سرای در زمان احداث و صدور پروانه آن بر ض پذیره مجتمع( کلیه عوار12

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

ول پذیره تعلق گرفته و فضای باز مشاعي که در ط %60عوارض فضاهای راهرو پاساژها و مجتمع های تجاری ( 13

 نماید مشمول عوارض پذیره نخواهد بود.ارتفاع ساختمان امتداد داشته و تمام طبقات را از هر طبقه قابل رؤیت مي

 ای بر جبهه اصلي محاسبه خواهد شد.عوارض پذیره واحدهای صنعتي کالً بر اساس قیمت منطقه(  14

های مقاومت بسیج به انضمام کتابخانه و ا و پایگاههها و تکایا و حسینیهاحداث ساختمان برای مساجد، امام زاده( 15

ها و پرداخت عوارض نوسازی( های مقاومت بسیج از نظر احداث )پس از تأیید شدن نقشهیا موزه در محوطه آنها، پایگاه
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 هایي از اماکن مذکور به عنوان تجاری و خدماتي و... در نظر گرفته شوند و پروانهعوارض ندارند. چنانچه قسمت

  .ساختماني درخواست نمایند به شرح ضوابط تعرفه، مشمول پرداخت عوارض مربوطه خواهد بود

صرفا با اشل و ضریب و  عوارض اعیاني احداثي جدید ،زیربنای پروانه ساختماني افزایش درخواست در صورت(16

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

 های عمومي در کاربری مربوطه و با رعایت سایر ضوابط شهرسازی، تشویق سازندگان پارکینگ ه منظورب

 عوارض ندارد.

های عمومي دیگر با رعایت ضوابط شهرسازی در فضای باز تأمین پارکینگ کارخانه ها و ادارات و ساختمان ( 17

 به صورت سایبان بالمانع است.

به منظور حمایت از جایگاهها  و گازهای عرضه مواد نفتي سوخت جایگاههای سایبان و مخازن برای قسمت ( 18

ها دیگر صنعتي محاسبه و وصول خواهد شد و عوارض قسمت دفتری با مبنای اداری و اعیاني اآنه عوارض زیربنای

 شود.... با مبنای تجاری وصول ميمثل تعویض روغن و فروشگاه و

مشرفیت و پرداخت  بر حق های مرتبط، در صورت اعمال عوارضگواهيدر محاسبه عوارض صدور پروانه و  ( 19

ای عرض معبر بعد از عقب کشي امالک وبا ارزش منطقه ای معبرجدید مبنای محاسبه غرامت به مالك، ارزش منطقه

 عوارض خواهد بود.

ی بوده و مرجع رفع اختالف در خصوص عوارض و بهای خدمات بین شهرداری و مود 77کمیسیون ماده  ( 20

اعضای این کمیسیون مرکب از نمایندگان وزرات کشور ، دادگستری و انجمن شهر بوده و تصمیم کمیسیون مزیور 

قطعي مي باشد بدهیهایي که طبق تصمیم این کمیسیون تشخیص داده شود طبق مقررات اسناد الزم اجراء به وسیله 

کمیسیون مذکور اعتراض داشته باشد مي تواند به دیوان اداره ثبت قابل وصول مي باشد. اگر مودی به رأی صادره 

در خصوص عوارض و بهای خدمات صالح به  77عدالت اداری اعتراض نماید. نکته مهم این است که کمیسیون ماده 

)زمانیکه سهم شهرداری زمین یا قطعه رسیدگي مي باشد و اعتراض به سهم شهرداری ها از جمله سهم شهرداری

در  100اصالحي(و ......و جرایم کمیسیون ماده  101ورود به محدوده شهر و تفکیك ) موضوع ماده  از  بابت باشد(

 صالحیت این کمیسیون نمي باشد.

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

ین مؤدی و شهرداری در مورد عوارض و بهای خدمات ارائه شده توسط شهرداری و رفع هرگونه اختالف ب قانون شهرداری: 77ماده

های وابسته به آن به کمیسیوني مرکب از نمایندگان وزارت کشور و دادگستری و انجمن شهر ارجاع مي شود و تصمیم کمیسیون سازمان

مقررات اسناد الزم االجراء به وسیله اداره ثبت مزبور قطعي است بدهي هائي که طبق تصمیم این کمیسیون تشخیص داده شود طبق 

اجرای ثبت مکلف است بر طبق تصمیم کمیسیون مزبور به صدور اجرائیه و وصول طلب شهرداری مبادرت نمایند  قابل وصول مي باشد.
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یاب انجمن د و در غدر نقاطي که سازمان قضائي نباشد رئیس دادگستری شهرستان یك نفر را به نمایندگي دادگستری تعیین مي نمای

 «شهر انتخاب نماینده انجمن از طرف شورای شهرستان به عمل خواهد آمد.

 

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

شمول های مسقف منمایند قسمتيهای مسقف و احداثي، از فضای باز به عنوان انبارکاال و باسکول استفاده مبر قسمت

عوارض استفاده به عنوان فضای تجاری مشمول دریافت عوارض  %30عوارض پذیره تجاری بوده و فضاهای باز معادل 

التفاوت زمان مراجعه مابه %70پذیره تجاری خواهد بود و در صورت اخذ مجوز برای مسقف نمودن همان محل، 

 محاسبه و وصول خواهد شد.

در صورتي که توسط  100ض صدور پروانه و عوارض ابقای اعیاني ساختمان های ابقاء شده در کمیسیون ماده عوار (22

شهرداری محاسبه و مالك یا ذینفع مقداری از آن را واریز و مابقي به زمان مراجعه به نسبت مقدار واریز شده کسر و 

)به استثنای بند هي مفاصا حساب صادرخواهدشد.باقیمانده درصد مطالبات تناسب سازی وموقع مراجعه وصول وگوا

 همین ماده با لحاظ مدت زمان قید شده(10

ریال  000/000/50مبلغ  100اگر عوارض صدور پروانه یا عوارض ابقاء ساختمان ابقاء شده در کمیسیون ماده  مثال:

ت نماید و از پرداخت بقیه ( از عوارض مذکور را پرداخ%20ریال ) 000/000/10مبلغ  1393باشد و مالك در سال 

برای پرداخت بقیه بدهي عوارض مراجعه نماید کل  1400بدهي عوارض اعالمي شهرداری خودداری نماید و در سال 

محاسبه زمان مراجعه اخذ خواهد  %80از عوارض اعالمي، %20عوارض به سال مراجعه محاسبه و به دلیل پرداخت 

 شد.

 نخواهد بود.  100ء کمیسیون ماده بدیهي است این بند شامل جرایم آرا 
 

ا ب درهنگام صدور پروانه ساختماني از عوارض زیربنا ،پذیره ونوسازی سهم آموزش و پرورش ،از مبلغ قابل وصول( 23

 .رعایت ضریب تعدیل مربوطه محاسبه و دریافت خواهد شد

 باشد.صوب شهر مجاز ميوصول هرگونه عوارض این تعرفه توسط شهرداری در داخل محدوده و حریم م(  24

عوارض و هزینه خدمات با پیشنهاد شهرداری و تصویب شورای شهر با رعایت ی از بابت هبه درآمدهای شهردار( 25

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

 شود. بودجه سال مربوطه اعمال مطابق بخشنامهو صالح شهر و شهرداری 

 .بدیهي است تسیهالت این بند شامل جرایم نمي باشد 
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، قبوض آب، مدارک : پروانه کسب مدارک اثبات تجاری بودن ملك قبل از اولین طرح توسعه شهر ارائه یکي از( 26

اجع ذیصالح که در این صورت برق، گاز، برگ پرداخت مالیات سالیانه یا پروانه تجاری مبني بر تجاری بودن آن از مر

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

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

قانون  27ماده  3اند به استناد تبصره سالیانه کسب در سال های قبل اقدام نموده افرادی که نسبت به پرداخت عوارض

 نظام صنفي کشور، برگ پرداخت عوارض موجب احراز حقوق صنفي نخواهد بود.

پرداخت عوارض توسط اشخاص موضوع این ماده موجب  -  قانون نظام صنفی كشور 27ماده  3تبصره 

 .واهد شدیک از حقوق صنفی نخ احراز هیچ

قانون برنامه پنجم  181ماده تبصره ذیل  قانون مالیات بر ارزش افزوده و 5ماده  3های شهرداری به استناد تبصره کلیه معافیت( 27

 توسعه ملغي شده لذا اعطای هرگونه معافیت فاقد وجاهت قانوني مي باشد.

فیت از پرداخت عوارض یا وجوه به شهرداریها و دهیاریها قوانین و مقررات مربوط به اعطاء تخفیف یا معا - 50ماده  3تبصره 

 .گرددمی  ملغی

هرگونه تخفیف. بخشودگی حقوق و عوارض شهرداریها توسط دولت و قوانین مصوب منوط به تامین  - 181ذیل ماده تبصره

ی ممنوع آن از بودجه عمومی ساالنه كشور است. در غیر این صورت بخشودگی و تخفیف حقوق و عوارض شهردار

 .است

 منظور از طرح توسعه شهری، طرح جامع یا تفصیلي مي باشد. ( 28

صره ذیل ماده29 سعه  95(طبق تب شم تو ش صليقانون برنامه  ساجد، م صرفاً مذهبي اقلیتم های دیني ها، اماکن 

خت و ساز های علمیه شامل مراکز آموزشي، پژوهشي و اداری از پرداخت عوارض سامصرح در قانون اساسي و حوزه

صلي معاف مي واین ومدارس آموزشي نیز از پرداخت عوارض ساخت وساز معاف مي باشند باشندفقط برای فضای ا

 معافیت نافي اخذ پروانه ساختماني نخواهد بود.

صره ذیل ماده ت سعه 95ب ششم تو صلي : قانون برنامه  ساجد، م صرفاً مذهبي اقلیتم صرح در ها، اماکن  های دیني م

س سي و حوزهقانون ا شي، پژوهشي و اداری از پرداختا شامل مراکز آموز شعاب آب ،  هزینه های های علمیه  حق ان

 .باشندعوارض ساخت و ساز فقط برای فضای اصلي معاف مي برق ، گاز وفاضالب و
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ــاختمانهایي که اعیاني آنها قبل از تاریخ30 ــته از س ــده ا ند و با توجه به اتمام  1/1/1366(آندس عمرمفید احداث ش

ضات متعلقه )فرمول عوارض  شهرداری مي تواند با اخذ کلیه عوار شکیل پرونده تخلفات نبوده و  ساختمان ،نیاز به ت

 ( نسبت به صدور مفاصا حساب اقدام نماید.ریال 8000این تعرفه وارزش منطقه ای 

عمل خواهد آمد  کشوربه ترموزیرمح 27/8/71 - 34/3/1/18555شماره  بخشنامه بارعایت خدمات هرگونهارائه (31

ساختماني شنامه مذکور پروانه  شته و قبل از اعمال بخ سال های گذ ساختمان هایي که در   یامجوز تفکیك و برای 

شده صوص  ،صادر  ضری از مالك در خ ساختمان ها با اخذ تعهد مح به منظور رهایي از بالتکلیفي مالکین این گونه 

 صادر شود. تبعات حقوقي گواهي تجدید و پایانکار

برای امالک واراضي  واقع در خارج از محدوده شهر در زمان صدور پروانه ساختماني و یا محاسبه عوارض ابقا -(32

سیون مادهدر اعیاني های ابقا  سط کمی ستعالمها مانند دفتر خانه 100شده تو سایر ا و... ، به غیر ازعوارض   ویا در 

 بدون حداقل ارزش منطقه ای محاسبه خواهد شد. زیربنا و پذیره سایر عوارض در صورت شمول

شده 33 ساخت لحاظ ن شهرداری توافق ودر توافق في مابین زماني برای اخذ پروانه  سالهای قبل با  (مالکیني که در 

صالحه نامه في  ساختماني برابر مفاد م صورت عدم اخذ پروانه وعدم احداث ،پروانه  ست در  شهرداری مکلف ا شد  با

 اید.مابین صادر نم

ها و در خصوص مناسب سازی محیط شهری و ساختمانهای غیر دولتي ولتي و سازمانهای اجرایي ددستگاه کلیه ( 34

قانون  193اماکن مورد استفاده عمومي برای افراد دارای معلولیت، مکلفند مشابه آیین نامه اجرایي بند )ج( ماده 

ز معلولین و آیین نامه اجرایي آن اقدام نمایند. بنابراین شهرداری برنامه پنج ساله سوم توسعه و قانون جامع حمایت ا

هایي که مالکین و یا سازنده آنها نسبت به انجام تعهدات خود مکلف به رعایت آن بوده و صدور پایانکار به ساختمان

 های ساختماني اقدام ننموده و مناسب سازی را انجام نداده باشند ممنوع است.طبق نقشه

 

 فرهنگی جمهوری اسالمی ایران ( قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و193ماده ) "ج"نامه اجرایی بند آیین

ساختمانهای با مصرف عمومي مکلفند قسمتهای مورد استفاده  های غیر دولتي و مالکاناجرایي دولتي و سازمان هایدستگاهتمام  -1ماده 

 و دولتي( خود را براساس ضوابط مصوب شورای عالي شهرسازی و معماری، حداکثرخصوصي ) اماکن و ساختمانهایعمومي

 .سازی نمایند کنند، مناسبمعلولیت که از صندلي چرخدار استفاده ميسال، برای افراد دارایظرف یك

ینالها، مراکز تجاری، رستورانها، دانشگاهها، ترم ها، مؤسسات و شرکتهای دولتي، فرودگاهها،منظور از اماکن عمومي وزارتخانه -1تبصره 

 .گیرندمکانهایي است که مورد استفاده عمومي قرار مي معابر و به طور کلي دیگرپارکها و
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دو ســال، نســبت به مناســب ســازی محیط  های غیر دولتي مکلفند حداکثر ظرفهای اجرایي دولتي و ســازمانتمام دســتگاه -2ماده 

ــي امــاکــن ــــتــداخــل ــرای دس ــهعــمــومــي خــود ب ــوالن ب ــــي مــعــل ــنــد رس ــمــای ــدام ن ــهــا اق ــا آن ــبــط ب  .خــدمــات مــرت

سازی معابرشهرداری -3ماده  سب  سازی و منا سبت به آماده  سال، ن صلي و نزدیك به  ها موظفند ظرف دو  عمومي با اولویت معابر ا

 . .تردد معلوالن اقدام نمایندها برایتقاطع

سبت به تجهیشهرداری -4ماده  سال، ن سطوح  های راهنمایي معابر بهز چراغها موظفند ظرف دو  سته نمودن  صوتي و نیز برج عالیم 

  .نابینایان، اقدام نمایند ها برای استفادهنزدیك تقاطعپیاده روهای

ــهرداری - 5ماده  ــیله نقلیه گرفتن محل های عمومي، تمهیدات الزم را برای در نظرها موظفند در توقفگاهش های ویژه، برای توقف وس

 .بیني و فراهم نمایندپیش معلوالن

های قابل دســترســي برای معلوالن و تلفن باشــد حداکثر ظرف یك ســال، نســبت به نصــبشــرکت مخابرات ایران موظف مي -6ماده 

 .عمومي اقدام نمایند ها و اماکن و معابرساختمانناشنوایان در

مترو( موظفند ظرف دو سال  آهن شهری تهران ) ها و راهشهرداری های تاکسیراني و اتوبوسراني وابسته بهها و سازمانشرکت -7ماده 

 .دارای معلولیت اقدام نمایند خدمات ویژه برای افرادنسبت به تأمین

تمهیدات الزم را برای اســتفاده معلوالن از  ســازمان هواپیمایي کشــوری و شــرکت راه آهن جمهوری اســالمي ایران موظفند - 8ماده 

 .راهم نمایندخود فجملگي خدمات

ستگاه - 9ماده  سازماند سازهایهای اجرایي دولتي و  ساخت و  شامل  اماکن عمومي) های غیر دولتي، در تمام  صي و دولتي(  صو خ

نامه آغاز خواهد شــد، موظف به رعایت ضــوابط مصــوب شــورای عالي تصــویب این آیین معابر عمومي و ... که بعد ازشــهرهای جدید،

 .زمینه خواهند بودایران در اینو معماری  شهرسازی

نامه را کنترل نموده ضوابط مندرج در این آیین ها و اماکن عمومي موضوع این ماده، رعایتها موظفند در ساختمانشهرداری -تبصره 

 .نمایند اقدام به صدور گواهي پایان کارو سپس نسبت

سالمي ایرا - 10ماده  ضعفان و جانبازان انقالب ا ست ست، در طولبنیاد م شگاه ن مکلف ا سای سوم، آ شدن برنامه  ستری  هایي برای ب

بازان زن کانجان تاد درصـــد ) اختصـــاص داده و ام باالی هف بازان  جان گان از آمبوالنس برای  فاده رای ـــت خاع و%70اس  (، قطع ن

 .داخلي خود تأمین نمایداعصاب و روان و شیمیایي را از محل منابع

سیمای جمه - 11ماده  سبت به تولید و پخشصدا و  ست ن سالمي ایران موظف ا های تبلیغي برای ارتقای آگاهي عمومي برنامه وری ا

 .افراد معلول اقدام نماید مناسب سازی اماکن عمومي برایدر زمینه
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و پرداخت خواهد  ربط تأمینهای اجرای ذیدســتگاه نامه، از محل اعتبارات مصــوباعتبارات الزم برای اجرای مفاد این آیین -12ماده 

 .شد

ها و مؤسسات عمومي غیر دولتي و با شهرداری ها و اماکن مرتبطنامه در ساختمانگزارش مربوط به حسن اجرای مفاد آیین - 13ماده 

 های اجرایي و نهادهای انقالبنامه در دسـتگاهگزارش مربوط به حسـن اجرای مفاد آیین عمومي، توسـط وزارت کشـور واماکن و معابر

 .اجتماعي هیأت دولت ارایه خواهد شــد شــهرســازی هر شــش ماه یك بار تهیه و به کمیســیون اموراســالمي توســط وزارت مســکن و

 معاون اول رییس جمهور -حسن حبیبي 

 

(در صورتیکه ملکي دارای کاربری عمومي بوده )به غیر از باغ و زراعي( بوده و مالك طبق ماده واحده قانون تعیین 35

مالک واقع در طرح های دولتي و شهرداریها درخواست احداث بنا نماید در صورتیکه شهرداری طبق قانون تکلیف ا

ملزم به صدور پروانه باشد پروانه مسکوني صادر و در نحوه محاسبه عوارض پروانه ساختماني، عوارض زیربنای مازاد 

د بر ضوابط و تفکیك و... که در صالحیت ضوابط محاسبه و دریافت خواهد کرد و در صورت درخواست احداث مازا

شهرداری نباشد بایستي از طریق مراجع ذیربط اقدام گردد و شهرداری ملزم به اعطای پروانه با حداکثر تراکم 

-817موضوع رأی شماره  مجاز بادر نظر گرفتن سایر ضوابط ، نیست)حداقل برابر تراکم پایه وحداکثر برابرتراکم

 ي دیوان عدالت اداری (.هیأت عموم 14/10/1395

چیزی را که مستحق نبوده است دریافت کند ملزم است آن را به  اًسهوکسي که عمداً یا قانون مدني ؛  301(   ماده 36

 .مالك تسلیم کند

 

 

 

 

 

 عوارض صدورپروانه ساختمانی :2ماده 
 

 شرایط پرداخت 2-1

 نحوه پرداخت مطالبات به صورت نقدی یا نسیه
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قانون نوســازی و عمران شــهری و به منظور تشــویق شــهروندان جهت مراجعه به موقع و تســریع در با توجه به    

ضرایب تعدیل زیر محاسبه و اخذ  مشاغلهای های ساخت و اصالحیه آنها، پروانهپرداخت نقدی کلیه عوارض پروانه

 :خواهد شد

 

 

 در طول سال

 عوارض  متعلقه به درصد
 

80 

 اعمال خواهد شد.%15عدیل ضریب ت برای عوارض ابقا

وده و ب )تعیین تکلیف کل پرونده اعم از جریمه وعوارضات (این تسهیالت صرفاً مشمول پرداختي های نقدی :1تبصره

 در صورت پرداخت اقساطي، مشمول تسهیالت این ماده نخواهد بود.

، این وشهرک ساحلي های فرسودهبافت ، ، مسکن ملي بیني تسهیالت الزم برای مسکن مهربا توجه به پیش:2تبصره

 باشد.تسهیالت مشمول موارد مذکور نمي

سیون ماده  :3تبصره سایر موارد مثل جرایم کمی شمول بوده و برای  صرفاً به موارد فوق م سهیالت  ،حق  ،100این ت

تأسیسات ها و فروش مستغالت و عوارض خودرو، اجاره ،تبدیل واحدها،،ورود به محدودهاستفاده از خدمات شهرداری

های هزینه ،تجدید پروانه وتمدید  عوارض کارشــناســي،تفکیك عرصــه،  هزینه احداث پارکینگ عموميشــهرداری، 

سازی شهرداری ، حفاری ، نو ساختمان ،هزینه خدمات  سهم  ستفاده از  سماند ، تبلیغات محیطي ،نحوه ا ، بهای پ

 نخواهد بود. ش اسناد مناقصه بازدید، عوارض برحق مشرفیت ، صدور پروانه المثني وبهای فرو

زیـر و بنـا بـه درخواسـت مـؤدی و تشـخیص و دسـتور کتبـي شـهردار فـرم تقسیط مطالبـات مطـابق  :4تبصره

قـانون رفـع موانـع تولیـد رقابـت  59قـانون تنظـیم بخشـي از مقـررات مـالي دولـت و مـاده  73 با رعایـت مـاده

 صورت خواهد گرفت . پذیر و ارتقای نظام مالي کشور

ــاده  ــاده ) - 73م ــوب ( آیین32م ــهرداریها مص ــالی ش ــه م ــالل 1346.4.12نام ــل اص ــرل ذی ــه ش ــود ب ــی ش  :م

حـداکثر سـي و شـش ماهـه مطـابق  شـود تـا مطالبـات خـود را بـا اقسـاطبـه شـهرداریهای کـل کشـور اجـازه داده مي - 32مـاده 

رســد دریافــت نمایــد. در هــر حــال صــدور ياســالمي شــهر مربوطــه م شــهردار بــه تصــویب شــورایدســتورالعملي کــه بــه پیشنهاد

 .کلیه بدهي مؤدی خواهد بود مفاصاحساب موکول به تأدیه

شهرداری ها مکلفند حداکثر تا یك هفته پس از پرداخت  : قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی كشور 59ه ماد

درخواست  .ت به صدور و تحویل پروانه ساختمان متقاضي اقدام نمایندنقدی یا تعیین تکلیف نحوه پرداخت عوارض به صورت نسیه نسب

پرداخت صد درصد  .یا دریافت وجه مازاد بر عوارض قانوني هنگام صدور پروانه یا بعد از صدور پروانه توسط شهرداری ها ممنوع است
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شهر مي رسد. در پرداخت عوارض به  ( عوارض به صورت نقد شامل درصد تخفیفي خواهد بود که به تصویب شورای اسالمي100%)

صورت نسیه )قسطي و یا یکجا( نیز به میزاني که به تصویب شورای اسالمي شهر مي رسد حداکثر تا نرخ مصوب شورای پول و اعتبار به 

( 5وع ماده )شهرداری ها مکلفند در صورت عدم اجرای طرح با کاربری مورد نیاز دستگاه های اجرایي موض .مبلغ عوارض اضافه مي شود

قانون مدیریت خدمات کشوری تا پایان مهلت قانوني، بدون نیاز به موافقت دستگاه اجرایي ذی ربط با تقاضای مالك خصوصي یا تعاوني 

 .با پرداخت عوارض و بهای خدمات قانوني طبق قوانین و مقررات مربوطه پروانه صادر کنند

 

ایانکار، انجام معامله و تفکیك عرصه مراجعه کند بایستي باقیمانده : در هر صورت مؤدی به هر عنوان جهت پ 5تبصره 

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

 .ضمانت نامه بانکي اخذ خواهد شد و یا معتبر : برای مطالبات تقسیط شده چك6تبصره 

 اخذ خواهد شد: به شرح زیر محاسبه و نرخ تسهیالت : در صورت پرداخت اقساطي،7تبصره 

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

2400 

 .مي باشد کارمزد اقساط تا یك سال بدون

 .مي باشد%8تا سه سال با کارمزد باالی یکسال  اقساط

 با تکمیل فرم اقساط توسط مودی به شرح ذیل اقدام خواهد شد:

مـاه و بـا پرداخـت  30بصـورت نقـد البـاقي تـا 3/1اخـت مـاه وبـا پرد 36بصورت نقد، الباقي تـا  2/1*با پرداخت 

 ماه قابل اقساط مي باشد)با تشخیص شهردار(18بصورت نقد، الباقي حداکثر تا 4/1

ــه تشــخیص 8تبصــره ــا پرداخــت قســمتي ب ــه پرداخــت  کــل مبلــغ اولیــه نباشــد ب :درصــورتیکه مــودی قــادر ب

)داخـل در همـان سـال( ایـن تبصـره فقـط  شهردار وبـرای پرداخـت البـاقي فرصـت دو ماهـه داده خواهـد شـد.

 برای یك بار در یك پالک ثبتي قابل اعمال مي باشد.

قابــل  بصــورت نقــد ،البــاقي تــا آخــر ســال مــالي  3/1*عــوارض نوســازی وبهــای خــدمات  بــا پرداخــت حــداقل

 (وبدون کارمزد مي باشد.)بدون دریافت تضمین اقساط
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ه وخریداری ک )خریدار یا فروشندهته امداد و بهزیستي مي باشند:آندسته از مودیاني که تحت پوشش کمی 9تبصره

ماه 36بصورت نقد والباقي تا  6/1با ارائه گواهي از ادارات مذکور مي توانند با پرداخت حداقل  ( پرونده به نام اونباشد

سازی این افراد با پرداخت حداقل  شد)باکارمزد( و عوارض نو سیط مي با شهردار قابل تق صورت نقد 4/1با نظر  به 

 )بدون کارمزد(..والباقي تا آخر سال مالي تقسیط گردد

 

 

 

 

 درخواست تقسیط مودیفرم نمونه 

 به نام خدا

 شهردار محترم ...

که به دلیل  کاربودهاحتراما اینجانب .................. مالك پرونده شماره ........ازبابت .................مبلغ ................ریال به شهرداری بده

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

در صورت هرگونه تاخیر در تادیه وجه چك در سررسید مندرج در آن ، خسارت فرمایید اقدام الزم را معمول نمایند 

هیات عمومي دیوان عالي کشور پرداخت نموده و هیچ  01/04/1400ورخ م 812تاخیر تادیه را مطابق رای شماره 

 گونه اعتراضي نخواهم داشت .

 

                                                                                                                      

 اثر انگشتیا امضا ء                                                                                                             
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 عوارض صدور پروانه ساختمان:   2-2

 مسکونی:  2-2-1

 عوارض زیر بنای مسکونی به ازاء هر مترمربع 1جدول شماره 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 ی، عوارض زیر بنای مسکون 1جدول شماره  اتتوضیح

مي  ریال000/60متری 12ریال ودر کلیه معابر زیر000/96متری وباالتر 12:حداقل ارزش منطقه ای در معابر 1تبصره

  .باشد

درمناطقي ازشهر که مشمول حداقل ارزش منطقه ای مي باشند طبق جدول فوق عمل خواهد شد.ودر مناطقي که 

 واحد اضافه مي گردد. 2ه ای جدول فوق مشمول حداقل ارزش منطقه ای نمي گردند به ضریب ارزش منطق

:عوارض بالکن روباز به حیاط 2تبصره 
1

2
 .جدول فوق محاسبه خواهدشد

 طبقات سازه ای ردیف

زیر بنا 

مطابق 

 ضوابط

زیر بنای مازاد 

 برضوابط

 به شارع بالکن

 روباز
سه طرف 

 بسته

 روپوشیده

زیر زمین اول، دوم ،  1

پایین ترو همکف، اول 

 ودوم 

P5/7 P20 

 

 

17P 23P 

 سوم و چهارم 2

16p 

36P 

 47P پنجم و ششم 3

 53P هفتم وهشتم 4

 P57 نهم و باالتر 5
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ضوابط شامل زیربناهای افزون بر سطح اشغال و هر نوع تراکم مجاز طرح توسعه مازاد بر: منظور از زیربنای  3تبصره 

اقدام خواهد   100شده در کمیسیون ماده ي های ابقاویا اعیان 5بوده که در صورت تصویب کمیسیون ماده  شهری

 شد.

 جدول فوق محاسبه خواهد شد. 2عوارض زیر بنای خانه باغ ها با ضریب : 4تبصره

جدول  باشد : در صورتي که مراحل صدور مدارک عرصه ملك در شهرداری برابر مقررات قانوني طي شده5تبصره 

)به کاهش محاسبه خواهد شد. %10با  ودر ردیف زیربنای مازاد ضوابط کاهش%25درردیف زیربنا مطابق ضوابط با فوق

 غیر از بالکن ها(

 .عوارض زیربنا اقدام خواهد نمود %50اخذبا  شهرداریبه مسکوني  مسکوني : درصورت تبدیل انباری6تبصره 

 

 غیر مسکونی :  2-2-2

 خدماتیتجاری،  از یك یا چند واحد غیر مسکونی عوارض یك متر مربع ، 2جدول شماره 

 

 طبقات

 

 به شارع ن بالک تجاری وخدماتی 

زیر بنای مطابق 

 ضوابط
 روپوشیده روباز زیر بنای مازاد برضوابط

 P27 P47 همکف

P31 P62 زیر زمین P20 34p 

 P16 27p اول به باال 

   P14 P20 نیم طبقه 

   P14 20p انباری
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 یك یا چند واحد تجاری، خدماتی مسکونیغیر  ، عوارض 2توضیحات جدول شماره 

 

 .ریال مي باشد000/72متری 12ریال ودر کلیه معابر زیر000/96متری وباالتر12حداقل ارزش منطقه ای در معابر :  1تبصره 

انباری مجاز تجاری و خدماتي به تجاری و خدماتي مجاز، عوارض پذیره مساحت قسمت  یا تبدیل : در صورت الحاق2تبصره 

 محاسبه و وصول خواهد شد . %60با ضریب  فوق قي طبق جدولالحا

 %10: در صورتي که مراحل صدور مدارک عرصه ملك در شهرداری برابر مقررات قانوني طي شده جدول فوق با 3تبصره 

 کاهش محاسبه خواهد شد.

 

 

 

 ایر كاربری ها كارگاهی و س ،یک متر مربع از یک یا چند واحدصنعتی غیرمسکونی عوارض  3جدول شماره 

 

 طبقات

 

 به شارع  بالکن سایر کاربری ها  صنعتی وکارگاهی

زیر بنای 

مطابق 

 ضوابط

 زیر بنای مازاد برضوابط
زیر بنای مطابق 

 ضوابط

زیر بنای مازاد 

 برضوابط
 روپوشیده روباز

 3p P5 P3 P5 5p 10p كلیه طبقات

 احد صنعتی، کارگاهی و سایر کاربری هایك یا چند و غیرمسکونی  عوارض  3جدول شماره  توضیحات

 .ریال مي باشد000/72متری 12ریال ودر کلیه معابر زیر000/96متری وباالتر12حداقل ارزش منطقه ای در معابر :1تبصره 

بالکن روباز به حیاط  زیر بنای  :عوارض2تبصره 
1

2
 جدول فوق محاسبه خواهدشد  



21 
 

 ورای اسالمی شهر میانه                                       فرمانداری میانهشهرداری میانه                                                  ش

                                                                                                                                                                                

آموزش عالي، بهداشتي و درماني و حرف پزشکي،  ،آموزشي،اداریهای شامل ساختمان سایر کاربری ها:  3تبصره

ل سازمان بهزیستي، هال ،کمیته امداد امام های مسئول،مورد تأیید دستگاه مراکز فرهنگي و هنری و تفریحي، ورزشي

 در کاربری مربوطه توسط اشخاص حقیقي و حقوقي مي باشد. احمر و توانبخشي و ... 

قانون شهرداری به محل های تعیین شده  55ماده  20نتقال مشاغل مزاحم شهری موضوع بند در صورت ا: 4تبصره 

مطابق ،مشمول  ارزش افزوده استفاده از خدمات شهرداریکلیه عوارض پروانه ساختماني و هزینه  %50شهرداری، 

 ضوابط و تعرفه وصول خواهد شد. 

نظور استفاده سایبان ) باران گیر( احداث شود مشمول پیش آمدگي سقف آخرین طبقه ساختمان که به م :5تبصره 

 این عوارض نخواهد بود.

ضوابط شامل زیربناهای افزون بر سطح اشغال و هر نوع تراکم و  مازاد بر زیربنای غیر مسکونيمنظور از  :6تبصره

ني های ابقاشده ویا اعیا 5ارتفاع و عرض دهنه مجاز طرح توسعه شهری بوده که در صورت تصویب کمیسیون ماده 

 اقدام خواهد شد.  100در کمیسیون ماده

دارای مجوز از سازمان میراث تاالر های پذیرایي و رستوران ها و غذا خوری ها ، فست فود ها و... کلیه : 7تبصره 

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

 شد.

 نحوه صدور پروانه ساختمان و تمدید 2-3

 صدور پروانه ساختمان  2-3-1

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

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

شود باید حداکثر مدتي که برای پایان یافتن ساختمان ف شهرداری صادر ميهای ساختماني که از طردر پروانه  -1

 ضروریست و نوع استفاده از آن درج گردد. 

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

 .الم خواهد نمودبه متقاضي اع“ مطابقت ضوابط، مجوز تهیه نقشه را کتبا

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

 صدور پروانه ساختماني محاسبه خواهد شد.زمان  معامالتي با ارزش ساختمانيپروانه عوارض 
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 به اتمام برساند.  مالك مکلف است در زمان تعیین شده ساختمان خود را  -4

اني های ساختمبعد از تأیید نقشه تواندسال برای شروع عملیات ساختماني مهلت دارد. ضمناً مالك مي مالك یك  - 5

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

 عملیات ساختماني نمي باشد. 

تفصیلي ساختماني نبوده و شهرداری با  هاینقشهارائه نیاز به و امنیتي  های نظامي، انتظاميساختمانی برا  - 6

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

 باشند.اخذ پروانه احداث از شهرداری مي

ماه برای صدور پروانه اعتبار داشته  و در صورت عدم تغییر در ضوابط قابل تمدید خواهد  2نقشه مجوز تهیه  -7

 بود.

 

 تمدید پروانه   2-3-2

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

چنانچه در مهلت مقرر، ثر تا انتهای مهلت پروانه ساختماني بوده ترافیکي و اجتماعي و مبلمان شهری و... حداک

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

، تاریخ تمدید پروانه از ابتدای اتمام مهلت پروانه ساختماني و یا اتمام مهلت تمدید منظور فوقاجرای بند در   -1

 خواهد شد. 

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

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

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

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

 احداث به مالك ابالغ و در سوابق پرونده ملکي یك نسخه از موارد امضاء شده را نگهداری نماید. 

د بوطه تأییاخذ پایانکار در مهلت قانوني پروانه و تمدید آن به شرطي که مراحل احداث توسط مهندس ناظر مر -4

و نماکاری در صدور پایانکار الزامي است لذا متوجه ساختن مالك به این  کارشناسي( عوارض)بااخذ شود رایگان

 ست.ا موضوع در هنگام صدور پروانه ساختماني و اعالم کتبي به ایشان ضروری
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و شهرداری قبل از  وض برای امالک غیرثبتي ضروری بودهمع وصلح ثبت قانون 45 ماده سنددراجرای اصالح -5

 تواند پایان کار صادر نماید. اصالح سند نمي

 

 مدت اعتبار پروانه های ساختمانی و نحوه تمدید 4جدول شماره 

 زیربنای پروانه ردیف

 مدت

اعتبار 

 پروانه

 تمدید
عدم شروع عملیات احداث ساختمان در 

 مدت مهلت پروانه وتمدید

 ماه 36 مترمربع 500تا  1

یك نوبت به 

 دت دو سالم

          * 

 

 ماه 48 مترمربع 1000تا  2

 ماه 54 مترمربع 2000تا  3

 ماه 60 مترمربع 5000تا  4

5 

مترمربع بعدی یك سال به مدت  500هر 

سال  7پروانه اضافه مي شود.که در کل از 

 تجاوز ننماید

. 

 قانون نوسازی به شرح ذیل اقدام خواهد شد. 29ماده  2تمدید پروانه و تاخیر در پایانکار بر اساس تبصره -6

  قانون نوسازی در صورت عدم شروع و اتمام عملیات احداث ساختمان در مهلت مندرج 29ماده  2به استناد تبصره  *

سال بعد از آن )تمدید پروانه(، عوارض مقرر در قانون نوسازی به دوبرابر افزایش یافته و اگر  2در پروانه ساختماني و 

عد از آن نیز ساختمان ناتمام بماند  برای هردو سالي که بگذرد عوارض به دو برابر  مأخذ دوسال قبل  افزایش خواهد ب

برابر برسد. چنین پروانه هایي مطابق شرایط مذکور دارای پروانه تلقي و قابلیت طرح در کمیسیون ماده  8یافت تا به 

 صرفا به دلیل بحث مهلت پروانه را ندارد.100

*در صورت عدم شروع و احداث ساختمان ارائه گواهي از نظام مهندسي مبني بر عدم لزوم انجام اصالحات فني در 

نقشه ها و دفترچه های محاسباتي از طرف مالك در زمان وصول هرکدام از عوارض مذکور ضروری بوده و درصورت 

 ز به شهرداری مي باشد.نیاز، مالك ملزم به انجام اصالحات الزم و ارائه نقشه های به رو

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

تفضیلي در زمان وصول عوارض ضروری است. چنانچه بر اساس ضوابط و کاربری های طرح های جدید امکان اجرای 

از درجه اعتبار ساقط و پروانه  جدید طبق مقررات و ضوابط بررسي و  پروانه صادره قبلي مقدور  نباشد پروانه مزبور

 در صورت امکان صادر خواهد شد .
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 که مدتي حداکثرشود باید  ه از طرف شهرداریها صادر ميکهای ساختماني  در پروانه : قانون نوسازی 29ماده 2تبصره متن قانون 

د ظرف بای مي نماینده در میدانها و معابر اصلي شهر اقدام به ساختمان کاني سکبرای پایان یافتن ساختمان ضروری است قید گردد و

برای اتمام بنا در پروانه قید شده باز  کهدو سال بعد از مدتي  تا کهساختمان خود را به اتمام برسانند و در صورتي  مدت مقرر در پروانه

یش یافته و از آن به بعد نیز اگرساختمان همچنان ناتمام باقي بماند برای هم ناتمام بگذارند عوارض مقرر در این قانون به دو برابر افزا

از  کهگردد. ابنیه ناتمام  درصد در سال بالغ 4ه بگذرد عوارض به دو برابر مأخذ دو سال قبل افزایش خواهد یافت تا به کهر دو سالي 

 .د بودنطرف مقامات قضایي توقیف شده باشد مشمول این ماده نخواه

 

 

 تسهیالت تجدید بنا 2-4

ها با رعایت اصول فني و ایمني و بهداشتي به منظور نوسازی شهر با رعایت آخرین به منظور مقاوم سازی ساختمان

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

 عوارض تجدید بنا2-4-1

برای ساختمان تحت مالکیت خود دارای پروانه )مجاز وتجاری های مسکونيبه اندازه مساحت اعیاني ساختمان 

ي از شهرداری و یا  وضع موجود تلقي شدن بدلیل احداث قبل از  طرح جامع شهری و یا مختومه شدن ساختمان

در کاربری مربوطه و حداکثر برابر ضوابط طرح توسعه شهری با اخذ )پروانه(  (پرونده های تخلفات ساختماني باشد

چنانچه طبق ضوابط طرح توسعه شهری  محاسبه خواهد شد. %75با ضریب  پذیره و زیربناعوارض ری مجوز از شهردا

 امکان صدور مجوز به اندازه مساحت قبلي مقدور نباشد مطابق ضوابط طرح مذکور اقدام خواهد شد.

وابط زمان مراجعه های مجاز اداری و صنعتي و... و با رعایت کاربری مربوطه و سایر ضدر صورت نوسازی ساختمان 

های تجاری و خدماتي حداکثر تا ارتفاع و دهنه مجاز و تراکم و سطح مجاز و به اندازه مساحت قبلي و در ساختمان

سایر عوارضات در %100پذیره وعوارض  %50اشغال زمین مندرج در طرح توسعه شهری زمان مراجعه با پرداخت 

 پروانه ساخت صادر خواهد شد.  صورت شمول

های مجاز فرهنگي، ورزشي، آموزشي و بهداشتي و توانبخشي و اداری و نظامي با ورت نوسازی ساختماندر ص 

سایر عوارضات در صورت %100و پذیره عوارض %50رعایت ضوابط زمان مراجعه و به اندازه مساحت قبلي با پرداخت 

 پروانه ساخت صادر خواهد شد.  شمول

ستفاده مسکوني، موقع صدور پروانه با رعایت ضوابط شهرسازی، معادل در تجمیع قطعات مسکوني به منظور ا-4

تسهیالت این ماده ) عوارض زیر بنا ( دریافت خواهد شد. 50%  
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های تخریب شده ناشي از حوادث غیر مترقبه از جمله زلزله، بمباران، رانش زمین، حریق تجدید بنای ساختمان-5

گیرد.عوارض احداث تعلق نمي اعیاني تخریب شدهو... با تأیید مراجع ذی صالح به اندازه   

قانون شهرداری در هنگام صدور پروانه ساختماني مالك مکلف به اجرای عقب کشي 100ماده  6در اجرای تبصره -6

شد  شهرداری مکلف به پرداخت غرامت نمي با شهری بوده و  سعه  ضوابط طرح های تو صالح معابر مطابق   لذاو ا

 مجاز تفکیك به صورت ملکيعرصه چنانچه ه نوسازی امالک  با اخذ پروانه ساختماني ، جهت تشویق شهروندان ب

وبرای امالک قولنامه ای که سند  باشدقرارگرفتهوردتأییدشهرداریم ومجازدرآمده صورت بهزمان مرور و یا برحسب

فعلي، گذربندیطرحهایبراســاس دوليباشــ کرده ســاختماني پروانهدرخواســتمالك واینكاند  مالکیت اخذ نموده

ــــــيعــــقــــبرعــــایــــتبــــه مــــلــــزم ــــــعــــهمــــقــــرردرطــــرحهــــایکش ــــــهــــری تــــوس  ش

شهرداری شد ستمکلف با صهارزشساختمانيصدورپروانهدرزمانا شيدرعقبواقع عر ض ک شرفیت حق اتراباعوار  م

عمال نماید و مالك مذکورا ملك رادرمورد طرح زاجرایا قبل اشـــغال وســـطح تهاترنمایدوتراکمســـاختمانيپروانهو

سبت به اجرای ماده  ست ن پایانکار اقدام نماید.  قبل از وض برای امالک غیرثبتيصلح مع و قانون ثبت 45مؤظف ا

متر مربع زیربنا از زیربنای طبقه همکف 3به این صـــورت مي باشـــد که به ازای هر متر مربع تعریض،  نحوه تهاتر 

ض یعوارض عمل خواهد شــد ودر صــورت عدم کفاف زیربنا در مقابل تعروطبقه اول ، بدون اخذ  (غیر از پارکینگ)

شل طبقه اول کسر خواهد شد.)یك متربع تعریض = برابر ،از زیربنای طبقه دوم ویا طبقات دیگر متر مربع زیربنا 3ا

  بدون اخذ عوارض(

صره :برا شده ومالك اولیه  دارای پالک ثبتيی امالک تب شنددر مقابل یك متر مربکه از ید مالکیت اولیه خارج ن ع با

ــد6تعریض  که نحوه عمل در زیربنا در طبقات مانند بند فوق مي متر مربع زیربنا بدون اخذ عوارض اقدام خواهد ش

 متر مربع زیربنا بدون اخذ عوارض(6)یك متربع تعریض = باشد.

 هد شد.به مالك پرداخت نخواوجهي  ي شامل گرددمابه التفاوت ،*درصورتیکه در تهاتر فوق 

 *مقرر گردید در خصوص بند فوق توافق نامه ای في مابین شهرداری و مالك یا مالکین تنظیم گردد.  

 

 نحوه صدور پروانه ساختمانی المثنی 2-5

ــدور پروانه  ــئولیت تبعات حقوقي ص ــاختماني المثني فقط با اخذ تعهد ثبتي از مالك مبني بر مس ــدور پروانه س ص

سایر حوادث غیر مترقبه دیگر با دریافت المثني در موقع مفقودی و  سوزی و  شرح بهای خدماتسرقت و آتش   به 

 :زیرمقدور خواهد بود
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 ریال برای هر مترمربع000/12مترمربع معادل  1000زیربنای تا  ٭

 ریال برای هر مترمربع600/9معادل مترمربع  2000تا  1000نای باالیزیرب ٭

 ریال برای هر مترمربع200/7معادل مترمربع  3000تا  2000باالیزیربنای  ٭

 ریال برای هر مترمربع800/4مترمربع معادل  3000زیربنای بیش از  ٭

 نحوه استرداد عوارض و بهای خدمات  2-6

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

 :مؤدی مسترد خواهد شد

تغییرکاربری با تصویب طرح هادی یا جامع جدید نسبت به شروع عملیات ساختماني در مدت اعتبار مالك تا زمان -1

 اقدام ننموده باشد. ،پروانه درپروانه و تمدید قانوني آن 

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

 اختمان  از اخذ پروانه ساختمان منصرف شده باشد.درصورتي که  مالك قبل از صدور شناسنامه س -3

 ومعامله در صورت انصراف مالك از انجام حفاری-4

 عوارض سالیانه خودرو در صورت درخواست مالك جهت استرداد عوارض -5

في مابین شــهرداری و مودیان تنظیم گردیده باشــد و قبل از تصــویب کمســیون ماده  قراردادیدر صــورتي که -6

 .قاضي از درخواست خود اعالم انصراف کتبي نماید استان،مت5

 استان عودت گردد. 5درصورتیکه بنا به دالیلي پرونده توسط شهرداری از دبیرخانه کمیسیون ماده -7

 یبه صورت واریز نقد پسماند وکارشناسي( مشاغل، )به غیر از نوسازی ،این استرداد مشمول کل مطالبات شهرداری* 

 ردیف های این ماده خواهد بود. مانتنامه بانکيبه حساب سپرده یا ض
 

 درصد استرداد عوارض و بهای خدمات  5جدول شماره 

 میلیاد ریال 1تا  مبلغ
 میلیارد 1مازاد بر

 میلیاد ریال 2تا 

 میلیارد 2مازاد بر

 میلیارد ریال 3تا 
 میلیارد و ارقام بعدی 3مازاد بر

 %1 %2 %3 %5 بهای خدمات
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وصولي بدون کسر هزینه خدمات شهرداری مطابق تعرفه به و عوارض زیر باطل در شرایط ماني ساختب( پروانه 

 :مؤدی مسترد خواهد شد

توقف احداث بنا در اثر حوادث غیر مترقبه و قهری )ناشي از زلزله، طوفان، آتش سوزی و....( که موجب انصراف  -1

 ربطتوسط مراجع ذیود با تأیید موضوع مالك از ادامه احداث ساختمان ش

 از طرف فرد یا شهرداری اشتباه واریزی اشخاص به حساب شهرداری-2

 عوارض سالیانه خودرو در صورت واریزی به اشتباه -3

حاصل تقلیل  ی به هر دلیليدموفي ما بین شهرداری و  قراردادمندرج در  در صورتي که در مقادیر-4

م نماید اقدا هزینه خدمات شهرداریکسر بدون مبالغ تقلیل یافته ،شهرداری راسا مي تواند نسبت به استرداد شود

در  ولي الزم به یادآوری است که مبالغ محاسبه شده جهت استرداد نیز تابع محاسبه دریافتي از مودی مي باشد

حاصل شود در صورت رضایت مالك به  )خارج ازتوافق(  به هر دلیلي افزایش 5صورتي که در کمیسیون ماده 

 باتعرفه روز محاسبه خواهد شد.مقادیر افزایش یافته  ، 5کمیسیون ماده  مصوبه

استان مطرح ومصوبه کمیسیون مردود یا مشروط )خارج از مفاد قرارداد  5در صورتیکه موضوع در کمیسیون ماده-5

دامات الزم بر ذمه مالك(باشد اگر موارد مشروطي مورد قبول مالك یا شهرداری واقع نگردد شهرداری مي تواند اق

را  با درخواست مالك  بدون کسر هزینه خدمات شهرداری انجام نماید وضمنا مراتب لغو مصوبه به کمیسیون 

 ارسال خواهد شد. 5ماده

 .باشد استردادنمي قابل عوارض کارشناسي*

 ابقاء 2-7

 .محاسبه خواهدشد صدور پروانه عوارض مانند ابقاءعوارض ، 100درصورت ابقای اعیاني ها در کمیسیون ماده 

 

 قانون شهرداری 100ماده  11تبصره موضوع1401سال  در معامالتي ساختمان های احداثي ارزش

 

 

 به شرح ذیل عمل خواهد شد:قانون شهرداری  100ماده  4موضوع تبصره ارزش سرقفلي 

 

 برابرپذیره)پذیره احداث(25

 p*s*30= احداث پذیره                                                                                                                

 ریال000/84متری 12ریال ودر کلیه معابر زیر000/120متری وباالتر12حداقل ارزش منطقه ای در معابر 

                                                                                                                                                                ارزش منطقه ای زمان وقوع تخلف مي باشد. pمي باشد بدیهي است  

 درصورت تبدیل واحدهای مجاز تجاری به واحدهای بیشتر به شرح ذیل عمل خواهد شد:
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معادل ارزش سر قفلي آنها مجاز،های  واحدکثر تا دو برابر تعداد حدا، احدهای تجاری و تعدادافزایش  درصورت

ارزش سرقفلي احداث ودرصورت افزایش %55برابر ، 3ودرصورت افزایش حداکثر تا  ارزش سرقفلي احداث50%

ارزش سرقفلي احداث %65ارزش سرقفلي احداث ودرصورت افزایش بیش از چهار برابر، %60 برابر،4 حداکثر تا

 دد.تعیین مي گر

عوارض به روز اعیاني قبلي  100*در صورت تبدیل اعیاني موجود و مجاز به استفاده دیگر و ابقا در کمیسیون ماده 

 از عوارض اعیاني فعلي قابل کسر خواهد بود.

تبصره: درصورتیکه عوارض ابقا بیشتر باشد مابه التفاوت اخذ خواهد شد و در صورتیکه عوارض ابقاء کمتر باشد 

 رض ابقاء خواهد بود.بدون عوا

 

 

 قانون شهرداری 100ماده  11تبصره  2-7-1
در مورد اخذ  اسالمي شهر شورایآیین نامه ارزش معامالتي ساختمان پس از تهیه توسط شهرداری و تصویب 

که طبق بخشنامه شماره واین ارزش معامالتي سالي یك بار قابل تجدید نظر خواهد بود جرایم  قابل اجراست

مورخ 40323مدیر کل محترم امور شهری استانداری  و بخشنامه شماره  1399/ 14/10رخ مو242498

سازمان شهرداریها ودهیاریهای کشور در راستای بازدارندگي از وقوع تخلفات ساختماني طبق جدول  7/10/1399

 قابل اجرا مي باشد. 6

 نحوه تعیین قدمت ساختمان ها: 

 های ممیزی امالک نوسازی مربوط به برگه بر اساس سوابق موجود در پرونده – 1

 بر اساس سوابق موجود در پرونده پیشه و کسب  – 2

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

 بر اساس نوع ساخت و نوع مصالح مصرفي   -4

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

 بر اساس اخطاریه صادره از طرف مأمورین تخلفات ساختماني  – 6

 های تخلفات قبلي بر اساس سوابق موجود در پرونده – 7

 های صادره برای نقل و انتقال و بانك و ادارات و... بر اساس سوابق استعالم – 8

 ود طرح تفصیلي بر اساس نقشه وضع موج – 9
 

 

ارزش معامالتی ساختمان 6ل شماره جدو  

 

 مبلغ به ریال الف( انواع ساختمان )اسکلت( ردیف
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طبقه هر متر مربع 5ساختمان اسکلت بتوني با هرنوع سقف تا  1  000/600/6  

طبقه  به باال هر متر مربع 5ساختمان اسکلت بتوني با هر نوع سقف  از  2  000/800/7  

طبقه هر متر مربع 5اسکلت فلزی با هر نوع سقف تا ساختمان 3  000/120/6  

طبقه به باال هر متر مربع 5ساختمان اسکلت فلزی با هر نوع سقف از  4  7/320/000 

ساختمان مختلط بنایي با ستون های فلزی یا بتوني) که معموال در وسط ساختمان اجرا   5

 مي شود(
4/200/000 

 3/240/000 اسکلت آجری 6

 2/040/000 اسکلت مخلوط خشت و گل و سنگ وچوب 7

 2/280/000 ساختمان های تمام چوب معمولي 8

9 
ساختمان های تمام صنعتي )پیش ساخته یا ساخته شده ازچوب های صنعتي و اشباع 

 شده( 
5/640/000 

 ب ( ساختمان انبارهای با دهانه بیش از چهارمتر

نگي با هر نوع سقف هرمترمربعاسکلت آجری یا بلوک سیماني یا س 10  4/200/000 

 4/680/000 اسکلت فلزی و یا سوله های پیش ساخته با هرنوع سقف هرمترمربع 11

ها یا توقف گاه هاج ( سالن  

 3/480/000 با مصالح بنایي سنگ و آجر و بلوک سیماني با هر نوع سقف 12

 4/200/000 اسکلت فلزی با ستون های بتون آرمه 13

 1/800/000 گلخانه با هرنوع مصالح و هر نوع سقف 14

 د( آشیانه و سایبان ها

 1/800/000 باپایه های چوبي و مصالح بنایي با هرنوع سقف 15

 2/280/000 باپایه های فلزی یاستون های بتون آرمه 16
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حداکثر دوطبقه دو واحدی مسکوني روی پیلوت یا پارکینگ ارزش معامالتي  صرفا مسکوني، تبصره:برای ساختمانهای

 محاسبه خواهد شد.%70فوق باضریب 

 
 قانون شهرداری ها 100ماده 

  

الکین اراضي و امالک واقع در محدودة شهر یا حریم آن باید قبل از هر اقدام عمراني یا تفکیك اراضي و شروع ساختمان م ـ100ماده 

  از شهرداری پروانه اخذ نمایند.

در  نتواند از عملیات ساختماني ساختمانهای بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه بوسیله مأمورین خود اعم از آنکه ساختماشهرداری مي

  زمین محصور یا غیرمحصور واقع باشد جلوگیری کند.

در موارد مذکور فوق که از لحاظ اصول شهرسازی یا فني یا بهداشتي قلع تأسیسات و بناهای خالف مشخصات مندرج در  ـ1تبصرة 

اضای شهرداری موضوع در پروانه ضرورت داشته باشد یا بدون پروانة شهرداری ساختمان احداث یا شروع به احداث شده باشد به تق

ود. شکمیسیونهایي مرکب از نماینده وزارت کشور به انتخاب وزیر کشور و یکي از اعضای انجمن شهر، به انتخاب انجمن مطرح مي

کند که ظرف ده روز توضیحات خود را کتباً ارسال دارد پس از انقضاء مدت مذکور کمیسیون پس از وصول پرونده به ذینفع اعالم مي

 ه ( تاسیسات

ژ سانترالدستگا ه های حرارت مرکزی و شوفا 17  840/000 

خنك کننده ( –وع )گرمایش تهویه مطب 18  1/080/000 

 1/320/000 آسانسور و سایر 19

 و( سایر احداثي ها

 1/080/000 احداث هردیوار )هرمترطول ( 20

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

)حذف پارکینگ(آن  

9/600/000 

 عدم احداث پارکینگ غیر مسکوني یا غیر قابل استفاده بودن ارزش معامالتي هرمترمربع 22

 آن)حذف پارکینگ(
12/000/000 
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کند ظرف مدت یکماه سیون مکلف است موضوع را با حضور نماینده شهرداری که بدون حق رأی برای ادای توضیح شرکت ميکمی

تصمیم مقتضي بر حسب مورد اتخاذ کند در مواردی که شهرداری از ادامة ساختمان بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه جلوگیری 

اریخ جلوگیری موضوع را در کمیسیون مذکور مطرح کند در غیر این صورت کمیسیون کند مکلف است حداکثر ظرف یك هفته از تمي

  به تقاضای ذینفع به موضوع رسیدگي خواهد کرد.

  کند.در صورتي که تصمیم کمیسیون بر قلع تمام یا قسمتي از بنا باشد مهلت مناسبي که نباید از دو ماه، تجاوز کند تعیین مي

زبور را به مالك ابالغ کند. هرگاه مالك درمهلت مقرر اقدام به قلع بناء نکند شهردار رأساً اقدام کرده و شهرداری مکلف است تصمیم م

  نامة اجرای وصول عوارض از مالك دریافت خواهد کرد.هزینة آن را طبق مقررات آیین

ر حوزة استفاده از اراضي مسکوني کمیسیون در مورد اضافه بنا زائد بر مساحت زیربنای مندرج در پروانة ساختماني واقع د ـ2تبصرة 

تواند در صورت عدم ضرورت قلع اضافه بنا با توجه به موقعیت ملك از نظر مکاني )در بر خیابانهای اصلي یا خیابانهای فرعي و یا مي

 ان از نظر مصالح مصرفيای که متناسب با نوع استفاده از فضای ایجاد شده و نوع ساختمبست( رأی به اخذ جریمهباز یا بنکوچ بن

برابر  تر و از سهباشد تعیین و شهرداری مکلف است بر اساس آن نسبت به وصول جریمه اقدام کند )جریمه نباید از حداقل یك دوم کم

ارزش معامالتي برای هر متر مربع بنای اضافه بیشتر باشد(. در صورتي که ذینفع از پرداخت جریمه خودداری کرد، شهرداری مکلف 

است مجدداً پرونده را به همان کمیسیون ارجاع و تقاضای صدور رأی تخریب را بکند. کمیسیون در این مورد نسبت به صدور رأی 

  تخریب اقدام خواهد نمود.

 در مورد اضافه بنا زائد بر مساحت مندرج در پروانة ساختماني واقع در حوزة استفاده از اراضي تجارتي و صنعتي و اداری ـ3تبصرة 

تواند در صورت عدم ضرورت قلع اضافه بنا با توجه به موقعیت ملك از نظر مکاني )در بر خیابانهای اصلي یا خیابانهای کمیسیون مي

ای که متناسب با نوع استفاده از فضای ایجاد شده و نوع ساختمان از نظر مصالح بست( رأی به اخذ جریمهباز یا بنفرعي و یا کوچه بن

تر و از یین و شهرداری مکلف است بر اساس آن نسبت به وصول جریمه اقدام کند )جریمه نباید از حداقل دو برابر کممصرفي باشد تع

تر باشد(. در صورتي که ذینفع از پرداخت جریمه چهار برابر ارزش معامالتي ساختمان برای هر متر مربع بنای اضافي ایجاد شده بیش

  داً پروانه را به همان کمیسیون ارجاع و تقاضای صدور رأی تخریب بکند.خودداری کرد شهرداری مکلف است مجد

  کمیسیون در این مورد نسبت به صدور رأی تخریب اقدام خواهد کرد.

در مورد احداث بنای بدون پروانه در حوزه استفاده از اراضي مربوطه در صورتي که اصول فني و بهداشتي و شهرسازی  ـ4تبصرة 

تواند با صدور رأی اخذ جریمه به ازاء هر متر مربع بنای بدون مجوز یك دهم ارزش معامالتي ساختمان کمیسیون ميرعایت شده باشد 

تر است یا یك پنجم ارزش سرقفلي ساختمان در صورتي که ساختمان ارزش دریافت سرقفلي داشته باشد، هر کدام که مبلغ آن بیش
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 2های تمان را به شهرداری اعالم کند. اضافه بنا زائد بر تراکم مجاز بر اساس مفاد تبصرهاز ذینفع، بالمانع بودن صدور برگ پایان ساخ

  عمل خواهد شد. 3و 

 تواند با توجه به موقعیتدر مورد عدم احداث پارکینگ و یا غیرقابل استفاده بودن آن و عدم امکان اصالح آن کمیسیون مي ـ5تبصرة 

ای که حداقل یك برابر و حداکثر دو برابر ارزش معامالتي ساختمان برای گ، رأی به اخذ جریمهمحلي و نوع استفاده از فضای پارکین

باشد(. شهرداری متر مربع مي 25هر متر مربع فضای از بین رفتة پارکینگ باشد، صادر کند )مساحت هر پارکینگ با احتساب گردش 

  باشد.مکلف به اخذ جریمة تعیین شده و صدور برگ پایان ساختمان مي

( در مورد تجاوز به معابر شهر، مالکین موظف هستند در هنگام نوسازی بر اساس پروانة ساختمان و 27/6/1358)اصالحي  ـ6تبصرة 

طرحهای مصوب رعایت برهای اصالحي را بکند، در صورتي که بر خالف پروانه و یا بدون پروانه تجاوزی در این مورد انجام گیرد 

ادامة عملیات جلوگیری و پروانة امر را به کمیسیون ارسال کند. در سایر موارد تخلف ماندن عدم استحکام بنا،  شهرداری مکلف است از

  است. 100عدم رعایت اصول فني و بهداشتي و شهرسازی در ساختمان رسیدگي به موضوع در صالحیت کمیسیونهای مادة 

کلفند نسبت به عملیات اجرایي ساختماني که به مسوولیت آنان ( مهندسان ناظر ساختماني مو27/6/1358)اصالحي  ـ7تبصرة 

ها و محاسبات فني ضمیمة آن مستمراً نظارت کرده گردد، از لحاظ انطباق ساختمان با مشخصات مندرج در پروانه و نقشهاحداث مي

هندس ناظر بر خالف واقع گواهي کند و و در پایان کار مطابقت ساختمان با پروانه و نقشه و محاسبات فني را گواهي کنند. هر گاه م

قانون شهرداری و  100یا تخلف را بموقع به شهرداری اعالم نکند و موضوع منتهي بطرح در کمیسیون مندرج در تبصرة یك مادة 

 صدور رأی بر جریمه یا تخریب ساختمان گردد، شهرداری مکلف است مراتب را به نظام معماری و ساختماني منعکس کند. شورای

انتظامي نظام مذکور موظف است مهندس ناظر را در صورت ثبوت تقصیر برابر قانون نظام معماری و ساختماني حسب مورد با توجه 

ماه تا سه سال محرومیت از کار و در صورتي که مجددًا مرتکب تخلف شود که منجر به صدور رأی تخریب به  6به اهمیت موضوع به 

به حداکثر مجازات محکوم کند. مراتب محکومیت از طرف شورای انتظامي نظام معماری و ساختماني گردد  100وسیله کمیسیون مادة 

گردد. شهرداری مکلف است تا صدور رأی محکومیت به در پروانة اشتغال درج و در یك یا چند مورد از جراید کثیراالنتشار اعالم مي

ماه از اخذ گواهي امضا مهندس ناظر مربوطه  6بمدت حداکثر  100ادة محض وقوف از تخلف مهندس ناظر و ارسال پروندة کمیسیون م

برای ساختمان جهت پروانه ساختمان شهرداری خودداری کند. مأمورین شهرداری نیز موکلفند در مورد ساختمانها نظارت کند و هر 

اختمان با پروانه مرتکب تقصیری شوند، طبق گاه از موارد تخلف در پروانه بموقع جلوگیری نکنند و یا در مورد صدور گواهي انطباق س

شود و در صورتي که عمل ارتکابي مهندسان ناظر و مأمورین شهرداری واجد جنبة جزایي مقررات قانوني به تخلف آنان رسیدگي مي

ست و دستور هم باشد از این جهت نیز قابل تعقیب خواهند بود. در مواردی که شهرداری مکلف به جلوگیری از عملیات ساختمان ا
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تواند با استفاده از مأمورین اجراییات خود و در صورت لزوم مأمورین انتظامي برای متوقف ساختن عملیات شهرداری اجرا نشود مي

  ساختماني اقدام کند.

ساختمان  ( دفاتر اسناد رسمي مکلفند قبل از انجام معاملة قطعي در مورد ساختمانهای گواهي پایان27/6/1358)اصالحي  ـ8تبصرة 

و در مورد ساختمانهای ناتمام گواهي عدم خالف تاتاریخ انجام معامله را که توسط شهرداری صادر شده باشد مالحظه و مراتب را در 

( معامله 24/11/1355قانون شهرداریها ) 100تبصره الحاقي به مادة  6سند قید کند. در مورد ساختمانهایي که قبل از تصویب قانون 

و از ید مالك اولیه خارج شده باشد، در صورتي که مورد معامله کل پالک را شامل نگردد گواهي عدم خالف یا برگ پایان  انجام گرفته

  باشد.ساختمان الزامي نبوده و با ثبت و تصریح آن در سند انجام معامله بالمانع مي

صورتي که اضافه بنای جدیدی حادث نگردیده باشد و  در مورد ساختمانهایي که قبل از تاریخ تصویب نقشة جامع شهر ایجاد شده در

مدارک و اسناد نشان دهندة ایجاد بنا قبل از سال تصویب طرح جامع شهر باشد، با ثبت و تصریح مراتب فوق در سند مالکیت انجام 

  باشد.معامله بالمانع مي

ز تاریخ تصویب نقشه جامع شهر، صادر شده است از ( ساختمانهایي که پروانة ساختمان آنها قبل ا27/6/1358)الحاقي  ـ9تبصرة 

  باشند.قانون شهرداری معاف مي 100شمول تبصرة یك مادة 

قانون شهرداری هر گاه شهرداری یا مالك یا قائم مقام  100( در مورد آراء صادره از کمیسیون مادة 27/6/1358)الحاقي  ـ10تبصرة 

 100ت به آن رأی اعتراض کند، مرجع رسیدگي به این اعتراض کمیسیون دیگر مادة او از تاریخ ابالغ رأی ظرف مدت ده روز نسب

  اند. رأی این کمیسیون قطعي است.خواهد بود که اعضای آن غیر از افرادی باشند که در صدور رأی قبلي شرکت داشته

رداری و تصویب انجمن شهر در مورد نامة ارزش معامالتي ساختمان پس از تهیه توسط شه( آیین27/6/1358)الحاقي  ـ11تبصرة 

  تجدیدنظر خواهد بود.اخذ جرائم قابل اجراست و این ارزش معامالتي سالي یکبار قابل

 

 

 ی: عوارض حصارکش3ماده

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

های عمومي و باغ و اراضي زراعي که مالك صرفاً درخواست حصارکشي و یا همراه با بریاحداث دیوار و فقط در کار

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

تر با سانتي م 80های عمومي و باغ و اراضي زراعي فقط برای بر مشرف به معبر و تا ارتفاع احداث دیوار در کاربری

مصالح بنایي و بقیه به صورت نرده یا فنس با اخذ تعهد ثبتي مبني بر حفظ وضعیت باغ و مزروعي زمین و استعالم 
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از جهاد کشاورزی )خارج از محدوده شهرها( وراه و شهرسازی و... و با رعایت ضوابط طرح توسعه شهری مقدور خواهد 

 بود.

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

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

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

 رض نبوده و شهرداری مبلغي دریافت نخواهد کرد.نمایند مشمول این عوا

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

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

 خواهد شد .
نسبت به زمین یا بناهای مخروبه و غیر مناسب با وضع محل و یا نیمه تمام واقع  : (1345/11/27الحاقی ( قانون شهرداری110ماده

گرفته و منافي با پاکي و پاکیزگي و زیبائي شهر یا موازین شهرسازی باشد در محدوده شهر که در خیابان یا کوچه و یا میدان قرار

ر میتواند به مالك اخطار کند منتها ظرف دو ماه به ایجاد نرده یا دیوار و یا مرمت آن که منطبق با نقشه شهرداری با تصویب انجمن شه

تامین نظر و اجرای طرح مصوب انجمن در انجمن شهر باشد اقدام کند اگر مالك مسامحه و یا امتناع کرد شهرداری میتواند بمنظور

از مالك یا متولي و یا قدامي را که الزم بداند معمول و هزینه آنرا به اضافه صدی دهزمینه زیبائي و پاکیزگي و شهرسازی هر گونه ا

روز از متصدی موقوفه دریافت نماید در این مورد صورت حساب شهرداری بدواً به مالك ابالغ میشود در صورتیکه مالك ظرف پانزده

میشود و هرگاه مالك ظرف مهلت مقرره اعتراض کرد ي تاریخ ابالغ صورت حساب شهرداری اعتراض نکرد صورت حساب قطعي تلق

 .ارجاع خواهد شد 77موضوع به کمیسیون مذکور در ماده 

در حکم سند قطعي و  77صورت حساب هائي که مورد اعتراض واقع نشده و همچنین آراء کمیسیون رفع اختالف مذکور در ماده 

االجرا نسبت بوصول طلب شهرداری اجرائیه صادر و ات اجرای اسناد رسمي الزمثبت مکلف است بر طبق مقرراالجراء بوده و اجراءالزم

 .بمورد اجراء بگذارد

)منظور از فنس کشي احداث پایه فنس بامصالح بنایي فنس کشي عوارض احداث دیوار ندارد.:5تبصره

 سانتي متروبقیه فنس باشد(50حداکثر

ح ساختماني، مغایر مقررات موجود تلقي و غیر قانوني خواهد سانتي متر با مصال 80احداث دیوار بیش از  :6تبصره

 بود.
 

عوارض هرمتر احداث دیوار 7جدول شماره   

 

 (ریال72/000)حداقل هرمتر طول P 7/20 عوارض هر متر طول احداث دیوار
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 : عوارض ارزش افزوده ناشی از تبدیل یك یا چند واحد به واحدهای بیشتر 4ماده 

صره  خذ مجوز تبدیل یك یا چند واحد  به  واحدهای  بیشــتر با رعایت ضــوابط مربوطه از جمله در صــورت ا: 1تب

درصـورت  شـهرسـازی و سـایر مقررات مندرج در طرح های توسـعه شـهری ، به زمان مراجعه مابه التفاوت عوارض

 اخذ خواهد شد.  شمول

پروانه اخذ شده در اثر تبدیل واحد  دهایافزایش تعداد واح ها نسبت بهدر مواردی که مالکین ساختمان :2تبصره 

ـــیون ماده  ـــوند عالوه بر اخذ عوارض قانوني  100یا واحدهای مجاز اقدام نمایند و از طریق کمیس عوارض ،ابقاء ش

شي از این اقدام سکوني36Pمعادل ارزش افزوده نا زمان مراجعه از واحدهای تبدیلي کوچکتریا  برای هر متر مربع م

 ارض تبدیل محاسبه و وصول خواهد شد. مساوی به عنوان عو

برای  s*n-m)*)18P:برای واحدهای تجاری در صورت تبدیل یك واحد به دو  یا چند واحد طبق فرمول3تبصره 

شد. صول خواهد  سبه و و ساوی به عنوان عوارض تبدیل محا )مغازه بزرگتر به عنوان واحدهای تبدیلي کوچکتریا م

 مجاز تلقي مي گردد(.

Pعابر :ارزش منط قه ای در م قل ارزش منط حدا باالتر12قه ای) عابر زیر000/96متری و یه م یال ودر کل متری 12ر

 ریال مي باشد.(000/72

nتعداد مغازه های تبدیلي: 

mتعداد مغازه های مجازقبل از تبدیل: 

Sمساحت مغازه یا مغازه ها: 

صره  عوارض این  % 50از را رعایت نمایند برای واحدهای ایجادی فاقد مجوز که ضــوابط پارکینگ و فضــای ب :4تب

 ماده وصول مي شود. 
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 : سهم ارزش افزوده ورود به محدوده شهر 5ماده 

 اراضی وارد شده به محدوده شهر  1 -5

 شوند عالوه بر تأمین وبه محدوده شهر وارد مي ، طي مراحل قانوني با مالكتقاضای  که بنا به راضياز بابت کلیه ا

ماده  4عمومي و خدماتي و تأمین اراضي مورد نیاز شوارع و معابر عمومي ، در اجرای تبصره  واگذاری سرانه فضای

کل ملك به هنگام اخذ خدمات از شهرداری، توسط متقاضي به  %10واحده قانون تعیین وضعیت امالک و ... معادل 

 شهرداری واگذار خواهد شد. 

داری از تاریخ تصویب قانون تعیین وضعیت امالک مصوب مطالبه عوارض )یا سهم( این ماده توسط شهر :1تبصره

 و اصالحات بعدی آن خواهد بود. 29/8/1367سال

های در مواردی که تهیه زمین عوض در داخل محدوده - قانون تعیین وضعیت امالک واقع درطرل دولتی وشهرداریها4تبصره 

 های مصوبمحدوده مزبور طبق طرححتیاج به توسعهسازی میسر نباشد و اتفکیك و ساختمان بندی ومجاز برای قطعه

اراضي برای استفاده از موافقت با تقاضای صاحبان توانند در مقابلتوسعه شهری مورد تأیید مراجع قانوني قرار بگیرد، مراجع مزبور مي

 ازی زمین و واگذاریسعمران شهر، عالوه بر انجام تعهدات مربوط به عمران و آماده مزایای ورود به محدوده توسعه و

برای تأمین عوض اراضي واقع در طرحهای  از اراضي آنها را %20الزم برای تأسیسات و تجهیزات و خدمات عمومي، حداکثر تا سطوح

 .نوسازی و بهسازی شهری، به طور رایگان دریافت نمایند هایهمچنین اراضي عوض طرحموضوع این قانون و

کل ملك  % 10مالك مي بایستي  ات این ماده به شهرداری سهمي از ملك بوده که الویت واگذاری مطالب :2تبصره 

شهرداری واگذار نماید  شدعوارض را به  شته با سط مالك یا تعاوني وجود ندا صورتیکه امکان واگذاری قطعه تو در 

سمي شناس ر ساس اعالم نظریه کار شهر برابر قیمت روز برا شي از  ورود به محدوده  ستری  ارزش افزوده نا دادگ

خواهد بودونظریه کارشناس رسمي دادگستری به جهت رعایت صرفه وصالح شهرداری بایستي باتعیین شهرداری 

درصورت اعتراض مودی به قیمت کارشناسي ،موضوع تعیین قیمت به ترتیب به تصویب شورای اسالمي شهربرسد. 

 ط مودی، ارجاع خواهد شد.به هیات سه نفره و بعد پنج نفره با پرداخت هزینه کارشناسي توس

حفظ باغات و توسعه آن ها در اولویت اول برنامه های فضای سبز شهرداری مي باشد. در صورت حفظ امالک  :3تبصره

مزروعي و باغ از سوی مالك و درخواست گواهي معامله با اخذ تعهد ثبتي ازخریدار مبني برحفظ کاربری قبل از ورود 

واهي معامله، سهم فوق از طرف شهرداری مطالبه نخواهد شد و در مراجعات بعدی و به محدوده شهر و درج آن در گ

در صورت درخواست خدمات از جمله تغییر کاربری، تفکیك ، احداث ساختمان و ... حقوق شهرداری وصول خواهد 

 شد.

 توسعه شهری به منظورمطابق کاربری طرح ،  بعد از ورود به محدوده شهربنا به مقتضیات هر شهراراضي که :4تبصره 

تفاده اس و... استفاده کاربری عمومي مثل ورزشي، بهداشتي، فرهنگي، مذهبي، آموزشي، تأسیسات و تجهیزات شهری

 خواهد شد.نشود سهم ورود به محدوده شهر دریافت 
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سهم این ماده  %50برای کاربریهای زراعي ، باغ و برای کاربریهای مورد استفاده صنعتي،کارگاهي و تولیدی :5تبصره 

 .خواهد شد

 ورود به محدوده شهر به نسبت سهم مالك محاسبه و اخذ خواهد شد.سهم در اراضي مشاعي :6تبصره

 مساحت معابر پیش بیني شده در طرح تفصیلي از سهم شهرداری کسر خواهد شد.:7تبصره

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

وارد محدوده با تقاضای مالك  از محدوده یا حریم شهر واقع و اعیاني غیرمجاز احداث و بعداًخارج  ملکيچنانچه      

های خارج از )اعیاني 100کمیسیون مقرر در ماده  از سویآن شهر شوند، بعد از رسیدگي به تخلفات ساختماني 

ن اعیاني آن، از بابت مزایای ) ارزش افزوده ( محدوده و داخل حریم شهر( و در صورت ابقاء و یا بالمانع شناخته شد

کل عرصه ملك به هنگام اخذ خدمات از شهرداری ، توسط  %10ورود امالک دارای اعیاني به محدوده شهر، معادل 

 . متقاضي به شهرداری واگذار خواهد شد.

دوده شهر، عالوه بر جریمه ها، با درخواست مالك برای ورود به محاخذ سهم این ماده در مورد ساختمان :1تبصره 

 باشد. تخلفات ساختماني و عوارض مربوطه مي

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

 واهد شد.محدوده شهر هرگونه اقدام عمراني اعم از تفکیك و احداث و... مطابق ضوابط زمان مراجعه عمل خ

کل ملك  % 10مالك مي بایستي  الویت واگذاری مطالبات این ماده به شهرداری سهمي از ملك بوده که  : 3تبصره 

شهرداری واگذار  شدعوارض ارزش را به  شته با سط مالك یا تعاوني وجود ندا صورتیکه امکان واگذاری قطعه تو در 

شهر برابر قیمت روز شي از  ورود به محدوده  ستری  افزوده نا سمي دادگ شناس ر ساس اعالم نظریه کار ن باتعییبرا

ستي به شهرداری  شهرداری بای صالح  صرفه و ستری به جهت رعایت  سمي دادگ شناس ر خواهد بودونظریه کار

درصورت اعتراض مودی به قیمت کارشناسي ،موضوع تعیین قیمت به ترتیب به تصویب شورای اسالمي شهربرسد. 

 فره با پرداخت هزینه کارشناسي توسط مودی، ارجاع خواهد شد.هیات سه نفره و بعد پنج ن

صره سند م4تب شهر  ضي وامالکي که قبل از ورود به محدوده وحریم  شند ازبابت تفکیك ا:ارا لکیت دریافت نموده با

 مشمول مقررات این ماده نمي باشد. وصدور سند
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 ارزش افزوده استفاده از خدمات شهرداریو  ریشهردا قانون اصالحی101 ماده اجرای ازبابت شهرداری سهم: 6ماده 
 

درخواست خود مالك، تفکیك اطالق مى شود. بنابراین تقسیم  اقدام و یا قطعه بندى ملك بزرگ به قطعات کوچکتر با

در اثر عبور خیابان، عبور لوله هاى آب، گاز و دکل ها و تیرهاى برق و مشابه آنها  که یك ملك به دو یا چند قطعه

 ..ندارد سهميمى گیرد تفکیك تلقى نشده، صورت 

 وصول خواهد شد: این تعرفه مطابقمطالبات شهرداری بنابراین تفکیك به یکى از اشکال زیر انجام و 

 تفکیك اراضي بایر یا اراضي دایر براى ساختمان سازى مسکونى در کاربرى مربوط-

 تفکیك اراضى غیر مسکونى-

 اغ و مزرعهتفکیك باغات و مزارع به عنوان ب-

 صالحیمزرعه بعد از صدور مصوبه مرجع ذ و تفکیك باغ و مزارع براى استفاده غیر باغ-

ــیم باغات و مزارع و کاربرى هاى عمومى بدون طى مراحل قانونى - ــند  کهتقس ــورت  دانگ بوده6داراى س در ص

  100ابقاى اعیانى ها توسط آراى کمیسیون ماده 

شـودمشـمول این ماده  در داخل حریم ومحدوده شـهر واگذارميهر طریقي به زمیني که ازطریق ادارات دولتي -

 باشد. مي

 قانون زمین شهری خواهد بود. 11تفکیك اراضي دولتي به استناد تبصره ماده  -

ازی سنامه اجرائي نسبت به آمادهوزارت مسکن و شهرسازی موظف است بر اساس سیاست عمومي کشور طبق آیین*

 .زمینهای خود مطابق طرحهای مصوب قانوني اقدام کند یا عمران و واگذاری

های تفکیکي و شهرسازی اراضي دولتي با طرحهای جامع و تفصیلي و تطبیق نقشه:  زمین شهری 11ماده 1تبصره 

 .به عهده وزارت مسکن و شهرسازی است«هاقانون شهرداری 101موضوع ماده »هادی و تصویب آن

قافي طبق جلســــه مو- های او ـــره 25/8/1390رخ زمین  ـــمول تبص بان مش ـــورای نگه های معظم ش  4فق

شماره 101ماده شند باتوجه به نظریه  شهرداری نمي با صالحي قانون  شورای محترم 2/9/90مورخ 44599/30/90ا

صره سری تب ضوابط  4نگهبان ت صورت اجرای  شد در هر شخیص داده  شرع ت این قانون به موقوفات خالف موازین 

شهری برای این اراضي الزامي است وسرانه های شوارع ومعابر وخدماتي باید تامین شود  ومقررات طرحهای توسعه

 بدیهي است مالکیت این اراضي)سرانه ها(همچنان در اختیار اداره اوقاف قرار دارد.

مطرح واعیاني های پرونده درآن قطعه ابقا 100در کمیسیون ماده1390اگر پرونده تخلفات ساختماني قبل از سال -

بوده که 1390سند دریافت نموده باشند مالک شهرداری سال قبل از 1390ده باشد ومالك یامالکین بعد از سال ش

شهرداری بوده 101پرونده در کمیسیون مربوط مطرح وتعیین تکلیف وتفکیك ، مجاز تلقي شده و مشمول قانون 

 حي نمي گردد. اصال 101ومعابر بایستي رایگان به شهرداری واگذار گرددومشمول قانون 
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چنانچه ملکي قبال تفکیك یا افزار شده و سهم شهرداری از بابت معابر و شوارع عمومي و تأمین سرانه های عمومي -

تامین شده باشد. در صورت تفکیك یا افراز مجدد برابر ضوابط 1390و خدماتي حسب مورد برای قبل یا بعد از سال 

شهرداری پرداخت نخواهد شد. مگر اینکه در تفکیك یا افراز مجدد ،  سهمي به1390، برای تفکیك های  بعد از 

نقشه پیشنهادی به نحوی باشد که معبر جدیدی ایجاد شود که در این صورت شهرداری بابت آن وجهي پرداخت 

نیز در صورت درخواست تفکیك مجدد صرفا تامین سرانه های  1390نخواهد کرد و برای تفکیك های قبل از سال 

 اصالحي دریافت خواهد شد. 101ماده  4ي و خدماتي ناشي از تفکیك به استناد تبصره عموم

زمیني که کاربری آن فرهنگي و مذهبي بوده در صـــورت تفکیك و افراز  وحفظ کاربری و اســـتفاده فرهنگي و -

 مذهبي مانند مسجد وکتابخانه از سهم تفکیك مستثني مي باشند.

خذ هرنوع مجوز یا پاسخ استعالم  و..... در مورد تخلفات ساختماني پس از صدور سهم تفکیك و افراز در هنگام ا-

 عالوه برجرایم قابل وصول مي باشد.100رای کمیسیون ماده

قانون ثبت اسناد و قانون تعیین تکلیف اراضي فاقد سند رسمي و سایر  148و 147برای اسنادی که  از طریق مواد -

متر مربع بوده برای بعد از سال  500مساحت قطعات یا سند مادر آنها بیشتر از قوانین جاری صادر شده باشند و 

به تاریخ  1647رأی شماره  2اصالحي قانون شهرداری و بند  101برابر جدول فوق و ضوابط و به استناد ماده  1390

از اداره ثبت  هیات عمومي دیوان عدالت اداری اخذ خواهد شد. در این خصوص شهرداری مي تواند 24/07/1397

فقط معابر به صورت رایگان  1390اسناد درخصوص سوابق ثبتي استعالم بعمل آورد .وبرای تفکیك های قبل از سال

 به شهرداری واگذار مي گردد.

و میادین توسط شهرداری، مساحت معابرمقرردر طرح توسعه شهری از سهم  معابردر اجرای طرح تعریض وایجاد -

اصالحي کسر خواهد شد ودر رابطه بااین نوع امالک مطابق عوارض برحق مشرفیت اقدام 101شهرداری موضوع ماده

وعوارض بر حق مشرفیت در زمان صدور مجوز تفکیك طبق این تعرفه اخذ وجوابیه به اداره ثبت اسناد وامالک صادر 

 خواهد شد.

مومي واراضي خدماتي که در اثر کلیه اراضي سهم شهرداری ازبابت سرانه های خدمات عمومي ومعابر وشوارع ع-

اصالحي شهرداری متعلق به 101قانون  4تفکیك وافراز وصدور سند مالکیت ایجاد مي شود  به استناد تبصره 

 به صاحب ملك پرداخت نخواهد کرد. وجهيشهرداری بوده وشهرداری در قبال آن هیچ 

خل محدوده شهر با کاربری مربوط دارای اعیاني متر مربع دردا 500از بیشتراضیان تفکیك وافراز با مساحت قمتاز-

 یا فاقد اعیاني ، درصورت تایید نقشه تفکیکي توسط شهرداری،این سهم دریافت خواهد شد.

امالک واراضي خود باشند در صورتیکه فاقد معابر یا میادین در طرح  وافرازآندسته از مالکیني که متقاضي تفکیك -

در نقشه تفکیکي پیشنهادی معابری جهت دسترسي به قطعات پیش بیني نمایند توسعه شهری  باشند در صورتیکه 

اصالحي شهرداری با رعایت سقف مقرر در قانون 101)معابر حاصل از تفکیك(به عنوان سهم شهرداری ازبابت ماده 

ه مالك تلقي خواهد شد اگر معابر حاصل از تفکیك از میزان مقرر در قانون بیشتر باشد شهرداری هیچ وجهي ب
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پرداخت نخواهد کردو اگر از میزان مقرر در قانون کمتر باشد بایستي با تامین زمین یا قیمت کارشناس رسمي 

 دادگستری سهم شهرداری تامین گردد.

 

 
اصالحی قانون شهرداری به شرل 101متر مربع كه دارای سند ششدانگ می باشند به استناد ماده  500برای قطعات باالی 

 (8)جدول شماره                اهد شد:زیراقدام خو

ازکل زمیندرصد  ردیف مساحت 

متر   1000مترمربع تا 500قطعات   10%

 مربع

1 

15% متر مربع تا  1000قطعات باالی  

مترمربع 3000  

2 

20% مترمربع تا  3000قطعات باالی  

مترمربع 5000  

3 

25% مترمربع تا  5000قطعات باالی  

مترمربع 10000  

4 

از باقی مانده  %25سهم سرانه های عمومی و خدماتی و  25%

درصد( سهم معابر و شوارع عمومی 75/18ملک)  

 

مترمربع 10000قطعات باالی   

5 

 

:سهم شهرداری از بابت تفکیك و افراز مطابق جدول فوق بوده)با رعایت ضوابط شهرسازی ( و در صورتیکه  1تبصره

)سرانه های عمومي و خدماتي یا معابر و شوارع عمومي( بیشتر از ،  سهم شهرداری در هر مورد5در ردیف   

درصدهای فوق باشد درصد بیشتر به صورت رایگان به شهرداری انتقال  یافته ولي اگر از درصدهای فوق کمتر 

باشد بایستي باقي مانده درصدها را به صورت قطعه یا وجه نقد طبق نظریه  کارشناس رسمي دادگستری تامین 

ودر صورت بیشتر بودن یك سهم از سهم دیگر کسر نخواهد شد.)بیشتر بودن درصد یك سهم به سهم  نماید

 دیگر ارتباطي ندارد.(

: سهم شهرداری از بابت تفکیك وافراز طبق درصدهای فوق بوده و سهم  مربوط به خدمات عمومي و 2تبصره

 اری انتقال مي یابد.شوارع ومعابر عمومي ایجادی در محل مورد تفکیك وافراز به شهرد

:در مواردی که امکان تامین انواع سرانه،شوارع و معابر از زمین مورد تفکیك و افراز میسر نباشد شهرداری 3تبصره

 میتواند معادل قیمت آن را طبق نظر کارشناس رسمي مرتبط دادگستری دریافت نماید.
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یش یابد ما به التفاوت سهم شهرداری از بابت :در صورتیکه تعداد قطعات تفکیکي بنا به هر دلیلي افزا4تبصره

اصالحي تجاوز  101اصالحي شهرداری دریافت خواهد شد به شرط اینکه  از درصدهای مقرر در ماده  101ماده 

 ننماید.

:براساس قانون تعیین وضعیت امالک ،کلیه هزینه های آماده سازی اراضي تفکیك شده و پیاده روها وکوچه 5تبصره 

 معابرحاصل از تفکیك به عهده مالك است.های مرتبط 

:درصورتیکه در کاربری غیر مرتبط مالك متقاضي استفاده از خدمات شهری وتفکیك و ورود به محدوده 6تبصره

سهم مواد فوق تعیین ودر صورت درخواست همزمان استفاده  از  خدمات %80شهر به صورت همزمان باشددر مجموع 

م مواد فوق تعیین  ومطابق مفاد این تعرفه  به شهرداری تامین نماید.)سهم مجموع سه %75شهرداری وتفکیك 

 های شهرداری طبق مواد تعرفه برآورد ودرصد مذکور در مجموع درصدها اعمال خواهد شد.(

باشند مشمول پرداخت این : امالکي که براساس طرح توسعه شهری دارای کاربری شناور از جمله تجاری مي7تبصره

 باشند.عوارض مي 

: برای کاربریهای زراعي،باغ وبرای کاربریهای مورد استفاده صنعتي،کارگاهي وتولیدی در خارج از محدوده و 8تبصره

 تعیین مي گردد. %10داخل حریم شهرسهم این ماده  

 101و ماده  1390قانون شهرداری در زمان حاکمیت خودبرای قبل از سال 101با توجه به اینکه ماده :9تبصره

قدرت اجرایي داشته و تمامي شهروندان در هنگام تفکیك باید موارد مذکور را رعایت نمایند  1390حي از سال اصال

و کساني که بدون مجوز قانوني زمین خود را تفکیك و حق السهم شهرداری را طبق ماده مذکور پرداخت نکرده 

ز آن حق السهم شهرداری در شوارع و سرانه فقط شوارع ومعابر و برای بعد ا 1390باشند  برای سال قبل از سال 

 های خدماتي را باید تامین  نمایند.

برای تفکیك های غیر قانوني که برای قطعات تفکیکي  معابر پیش بیني نموده اند مالك یا مالکین نمي :10تبصره

 ر از شهرداری درخواست وجه نمایند.توانند  از بابت معاب

 م قابل دریافت مي باشد.: سهم تفکیك به نسبت سه11تبصره 

کاربری باغ و زراعي را حفظ و فقط در  حریم شهر درشهرداری موظف است سهم خود از بابت اجرای این ماده در -1

 توسعه فضای سبز استفاده نماید.

 ای، ارزش بعد از تغییر کاربری خواهد بود. چنانچه بعد از تغییر کاربری فاقد ارزشمبنای ریالي ارزش منطقه(  2

 منطقه ای در  دفترچه ارزش معامالتي باشد نزدیکترین بلوک و کاربری مربوطه مبنای عمل خواهد بود.
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 .اراضي و امالک مورد درخواست برای استفاده تجاری، خدماتي داخل حریم شهر مطابق این ماده اقدام خواهد شد(3

افزوده استفاده از خدمات شهرداری ارزش9جدول شماره   

 

                  

                    

       
      

   

          

      
                

 - مسکوني 1

   72p 

برای 

هرمتر 

 مربع

10% - 15% - 

 - - - - - - تجاری یاعملکرد 2

3 
باغ- زراعي- فضای سبزوبایر و 

 معبر
25% 35% 10% - 10% - 

 - - - - %25 - کارگاهي و صنعتي 4

 - %35 - %25 %60 %50 پارکینگ 5

6 

سایر) اداری - ورزشي- تاسیسات 

و تجهیزات شهری-  آموزشي ، 

 بهداشتي و ...(

15% 30% 10% - 10% - 

 باشد: مي)برای عملکردها(به شرح ذیل pحداقل

 ریالP ،000/96متر مربع حداقل  1000اراضي تا  -1

 ریال P  ،000/60متر مربع حداقل  5000متر مربع تا  1000اراضي باالی  -2

 ریال P  ،000/48هکتار حداقل  5متر مربع تا  5000اراضي باالی  -3

 ریالP  ،000/36هکتارحداقل  10 هکتار  تا 5اراضي باالی   -4

 ریال P  ،000/24هکتار حداقل  15هکتار  تا  10اراضي باالی  -5

 ریال P  ،000/12هکتار حداقل  15اراضي باالی  -6
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کمیسیون  بعداز تصویبقانون برنامه توسعه پنجم  174*اخذ هرگونه  مبلغ یا قطعه در راستای بند الف ماده 

 یا اضافه بنا طبق فرمول  مربوط  خواهد بود. درتغییر کاربریها استان  5ماده 
 

ربط موظفند تا پایان سال اول برنامه ـ شوراهای اسالمي و شهرداریها و سایر مراجع ذیقانون برنامه توسعه پنجم  174بند الف ماده 

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

نرخ عوارض صدور پروانه ساختماني در کاربریهای تجاری، اداری، صنعتي متناسب با کاربریهای مسکوني همان منطقه الف ـ کاهش 

برداری از واحدهای احداثي این باتوجه به شرایط اقلیمي و موقعیت محلي و نیز تبدیل این عوارض به عوارض و بهای خدمات بهره

 اراضي و امالک، ناشي از اجرای طرحهای توسعة شهریکاربریها و همچنین عوارض بر ارزش افزوده 

 *قطعه تفکیکي با کاربری موجود در طرح تفصیلي  خواهد بود.

* در صورتیکه امکان واگذاری قطعه توسط مالك یا تعاوني وجود نداشته باشدعوارض ارزش افزوده ناشي از  هزینه 

واهد خ كاربری تغییر یافتهاس رسمي دادگستری با خدمات شهرداری برابر قیمت روز براساس اعالم نظریه کارشن

بودونظریه کارشناس رسمي دادگستری به جهت رعایت صرفه وصالح شهرداری بایستي به تصویب شورای اسالمي 

 شهربرسد.

 اصالحي خواهد بود.101قبل ازاجرای ماده تغییر کاربری* 

د بود چنانچه بعد از تغییر کاربری فاقد ارزش مبنای ریالي ارزش منطقه ای،ارزش بعد از تغییر کاربری خواه-1

منطقه ای در دفترچه ارزش معامالتي باشد نزدیکترین بلوک وکاربری مربوطه مبنای عمل خواهدبود.)موضوع 

p721401،دفتر چه تقویم امالک مالک محاسبه عوارض در سال) 

ایستي سهم شهرداری به صورت استان ب 5در طرح ارائه شده از طرف مالك جهت ارسال به کمیسیون ماده-2

 مشخص تعیین گردد.

سوخت  -3 ضه  شهرداریاز بابت  CNGبه منظور حمایت از ایجاد جایگاه های عر ستفاد از خدمات  و ورود به  ا

 شد.شهرداری عوارض یا سهمي دریافت نخواهد ،محدوده 

ادر ص پروانه ساختماني رای آنب قبلي مجاز و شهرداریتفصیلي  در صورتي که کاربری و تراکم  ملکي در طرح -4

شده باشدودرطرح صادر  100ابقاء توسط کمیسیون ماده  رایومطرح 100ویا پرونده ملك در کمیسیون ماده

دمات واستفاده از خ تغییر کاربریدرخواست در صورت تفصیلي فعلي کاربری وتراکم آن  مغایربا طرح قبلي باشد

وجهي پرونده را جهت تغییر کاربری به  هیچ هرداری بدون دریافت، ششهرداری  از سوی مالك به کاربری  قبلي

 ها ارسال خواهد نمود.یا کمیته تغییرات اساسي طرح 5کمیسیون ماده 
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قسمتي از ملك خود در کاربری مسکوني برای احداث یا تبدیل تجاری باشد  استفاده در صورتي که مالك متقاضي-5

ریال  و در صورتي که مالك متقاضي استفاده قسمتي از ملك  000/96بر براPکه حداقل P96به ازای هر متر مربع 

ریال مي باشد  000/96برابر  Pکه حداقل P60خود برای احداث یا تبدیل آن به خدماتي باشد به ازای هر متر مربع 

ردادی قراریال  با شهرداری p000/96حداقلp72ودرصورتیکه برای احداث یا تبدیل تجاری خدماتي)مختلط( باشد 

اقدام خواهد نمود.)این بند مشمول آن دسته از مالکیني  5و شهرداری نسبت به ارسال آن به کمیسیون ماده  منعقد

 مي باشد که مساحتي بیشتر از ضوابط پایه ومجاز شهرسازی درخواست مي نمایند(

شکیل قررات ،پرونده پس از تي که مالك یا مالکین متقاضي تغییر محل احداث بنا باشند وبراساس مامالککلیه در -6

مقادیر مازاد ضوابط طبق جدول مربوط در زیربنای مازاد برضوابط استان ارسال گردد  5ماده بایستي به کمیسیون 

 بسته به طبقه مربوط محاسبه واقدامات الزم به عمل خواهد آمد. 

شهر و حریم آن عمل  تقاضای تفکیك اراضي محدوده اداره ثبت اسناد و دادگاهها مکلفند در موقع  :قدیم قانون شهرداری 101ماده

نماید ای که مالك برای تفکیك زمین خود تهیه ميرسیده باشد نقشه قباًل به تصویب شهرداریای انجام دهند کهتفکیك را طبق نقشه

 یفباید حداکثر ظرف دو ماه از طرف شهرداری تکل کندشهرداری در قبال رسید تسلیم مي و برای تصویب به

 .قطعي آن معلوم و کتبًا به مالك ابالغ شود

مذکور در فوق مکلفند پس از استعالم از شهرداری  در صورتي که در موعد مذکور شهرداری تصمیم خود را به مالك اعالم ننماید مراجع

 .نماید عمل تفکیك را انجام دهندمي که مالك ارائه هایيطبق نقشه

شهرداری در قبال آن به هیچ عنوان به  شود متعلق به شهرداری است ور تفکیك اراضي احداث ميمعابر و شوارع عمومي که در اث

 .نخواهد کرد صاحبان آن پرداخت

 

 : گردد( قانون شهرداری به شرل ذیل اصالل می101ماده واحده ـ ماده )( قانون شهرداری 101قانون اصالل ماده )

حسب مورد دادگاهها موظفند در موقع دریافت تقاضای تفکیك یا افراز اراضي واقع در محدوده ـ ادارات ثبت اسناد و امالک و 101ماده

ای انجام دهند که قبالً به تأیید شهرداری مربوط رسیده باشد. و حریم شهرها، از سوی مالکین، عمل تفکیك یا افراز را براساس نقشه

طوح نماید، باید پس از کسر ستصویب در قبال رسید، تسلیم شهرداری مي ای که مالك برای تفکیك زمین خود تهیه نموده و جهتنقشه

معابر و قدرالسهم شهرداری مربوط به خدمات عمومي از کل زمین، از طرف شهرداری حداکثر ظرف سه ماه تأیید و کتباً به مالك ابالغ 

اند خود تقاضای تفکیك یا افراز را به دادگاه تسلیم توتکلیف از سوی شهرداری مالك ميبعد از انقضاء مهلت مقرر و عدم تعیین .شود

(، به موضوع 5های عمومي با أخذ نظر کمیسیون ماده )نماید. دادگاه با رعایت حداکثر نصابهای مقرر در خصوص معابر، شوارع و سرانه

  .نماید رسیدگي و اتخاذ تصمیم

اسخ دهد. در صورت عدم ارسال پاسخ در مدت فوق، دادگاه با مالحظه ( حداکثر ظرف دو ماه باید به دادگاه مذکور پ5کمیسیون ماده )

  .نمایدطرح جامع و تفصیلي در چهارچوب سایر ضوابط و مقررات، به موضوع رسیدگي و رأی مقتضي صادر مي
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رعایت ـ رعایت حدنصابهای تفکیك و ضوابط و مقررات آخرین طرح جامع و تفصیلي مصوب در محدوده شهرها و همچنین 1تبصره

کي موضوع های تفکیها و دستورالعملهای مرتبط با قوانین از جمله قوانین ذیل، در تهیه و تأیید کلیه نقشهنامهحدنصابها، ضوابط، آیین

  :این قانون توسط شهرداریها الزامي است

کاربری مسکوني برای امر مسکن  فروش و واگذاری اراضي فاقدـ قانون منع  1366( قانون زمین شهری مصوب سال 15( و )14ـ مواد )

ـ قانون حفظ کاربری اراضي زراعي و باغها مصوب   1381حقوقي مصوب سال  به شرکتهای تعاوني مسکن و سایر اشخاص حقیقي و

ـ قانون جلوگیری از خردشدن اراضي کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فني ـ اقتصادی مصوب سال  و اصالحات بعدی آن  1374سال 

 ( قانون تأسیس شورای عالي شهرسازی و معماری ایران و اصالحات بعدی آن 5ـ ماده )اصالحات بعدی آن و  1385

 .اقدام خواهدشد 1366( قانون زمین شهری مصوب سال 11( ماده )1ـ در مورد اراضي دولتي، مطابق تبصره )2تبصره

ششدانگ است شهرداری برای تأمین سرانه فضای عمومي و ـ در اراضي با مساحت بیشتر از پانصد مترمربع که دارای سند 3تبصره

( و برای تأمین اراضي موردنیاز احداث شوارع و معابر عمومي شهر در اثر تفکیك و افراز این %25خدماتي تا سقف بیست و پنج درصد )

( از %25تا بیست و پنج درصد ) اراضي مطابق با طرح جامع و تفصیلي با توجه به ارزش افزوده ایجادشده از عمل تفکیك برای مالك،

نماید. شهرداری مجاز است با توافق مالك قدرالسهم مذکور را براساس قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس باقیمانده اراضي را دریافت مي

 .رسمي دادگستری دریافت نماید

در اثر تفکیك و افراز و صدور سند مالکیت ایجاد  ( و معابر و شوارع عمومي و اراضي خدماتي که3ـ کلیه اراضي حاصل از تبصره )4تبصره

  .وجهي به صاحب ملك پرداخت نخواهدکردشود، متعلق به شهرداری است و شهرداری در قبال آن هیچ مي

ی اتواند با تصویب شوردر مواردی که امکان تأمین انواع سرانه، شوارع و معابر از زمین موردتفکیك و افراز میسر نباشد، شهرداری مي

  .اسالمي شهر معادل قیمت آن را به نرخ کارشناسي دریافت نماید

شده و متخلفین، طبق قانون مجازات اسالمي و قانون ـ هرگونه تخلف از موضوع این قانون در تفکیك یا افراز اراضي، جرم تلقي 5تبصره

 .تخلفات اداری تحت پیگرد قانوني قرار خواهندگرفت

احده در جلسه علني روز یکشنبه مورخ بیست و هشتم فروردین ماه یکهزار و سیصد و نود مجلس شورای قانون فوق مشتمل بر ماده و

 .به تأیید شورای نگهبان رسید 7/2/1390اسالمي تصویب و در تاریخ 

و تبصره اصالحی آن 22/12/1351 ( قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 5ده واحده ـ ماده )ما

 :گرددبه شرل ذیل اصالل می 25/9/1365 مصوب

یاب وی استاندار )و در غوسیله کمیسیوني به ریاستـ بررسي و تصویب طرحهای تفصیلي شهری و تغییرات آنها در هر استان به 5ماده  

زمان میراث فرهنگي عمراني استانداری( و با عضویت شهردار و نمایندگان وزارت مسکن و شهرسازی، وزارت جهاد کشاورزی و سامعاون

ربط و نماینده سازمان نظام مهندسي استان)با تخصص معماری و گردشگری و صنایع دستي و همچنین رئیس شورای اسالمي شهر ذی

  .شودیا شهرسازی( بدون حق رأی انجام مي

فصیلي کمیسیون و مشاور طرح ت های فني این کمیسیون برعهده کارگروه )کمیته( فني کمیسیون متشکل از نمایندگانـ بررسي1تبصره 

  .باشدشهر مي

  .باشدـ دبیرخانه کمیسیون در سازمان مسکن و شهرسازی استان مي2تبصره 
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ربط وزراء مسکن و شهرسازی، کشور، نیرو، جهادکشاورزی و معاونین رؤسای سازمانهای ـ در مورد شهرتهران معاونین ذی3تبصره 

دشگری و صنایع دستي و شهردار تهران )رئیس کمیسیون( و همچنین رئیس شورای اسالمي حفاظت محیط زیست و میراث فرهنگي، گر

  .باشندشهر تهران بدون حق رأی، اعضاء کمیسیون مي

یافته و تصمیمات  محل دبیرخانه این کمیسیون در شهرداری تهران خواهدبود. جلسات کمیسیون با حضـور اکثریت اعضاء رسمـیت

  .ار رأی موافق معتبر استکمیسیون حداقل با چـه

ـ در صورت فقدان شورای اسالمي شهر در تهران، نماینده وزیر کشور و در سایر شهرها نماینده معرفي شده از سوی استاندار به 4تبصره 

  .ربط شرکت خواهد نمودشورای اسالمي شهر در کمیسیون ذیجای رئیس

ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هشت مجلس بیست و سوم فروردین یکشنبه مورخقانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز 

 .به تأیید شورای نگهبان رسید 2/2/1388شورای اسالمي تصویب و در تاریخ 

 

 عمومی پارکینگاحداث  هزینه: 7ماده

در اجرای و صیلىدر صدور پروانه ساختمانى کلیه ساختمان ها، بایستى احداث پارکینگ مطابق ضوابط طرح تف      

پیش بینى گردد. در مواردى که امکان  قانون توسعه حمل ونقل ومدیریت مصرف سوخت وآیین نامه اجرایي آن1ماده

مي احداث پارکینگ عمو خودیاریاحداث پارکینگ و یا استفاده از آن با توجه به شرایط زیر امکان پذیر نباشد وصول 

 مومى بالمانع مى باشد.و مصرف آن صرفاًجهت احداث پارکینگ هاى ع

دولت مکلف است در جهت توسعه حمل و نقل درون  : قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت 1 ماده

شهری و برون شهری کشور و مدیریت بر مصرف سوخت نسبت به بهینه سازی عرضه خدمات حمل و نقل )از طریق اصالح و توسعه 

ن خطوط و اجراء عالئم و تأسیسات و ارتباطات، افزایش سرعت در شبکه ریلي، یکپارچه سازی و شبکه حمل و نقل ریلي، برقي کرد

ساماندهي مدیریت حمل و نقل، اصالح قیمتها، ایمن سازی و بهبود تردد، بهسازی و از رده خارج نمودن خودروهای فرسوده سبك و 

سوز و گازوئیل سوز به دوگانه سوز، الزام معاینه فني، توسعه  سنگین مسافری و باری درون و برون شهری، تبدیل خودروهای بنزین

ناوگان حمل و نقل همگاني ون و میني بوس و مدی بوس و اتوبوس، استفاده از سامانه هوشمند حمل و نقل، ساخت و توسعه شبکه 

شبکه مکمل جاده ای، الزام به داشتن آزادراهها و بزرگراههای بین شهری، حمل ترکیبي کاال از مبدأ تا مقصد نهایي با شبکه ریلي و 

توقفگاه در انواع کاربریها، احداث توقفگاههای عمومي، ساماندهي و ایجاد توقفگاهها و پایانه های بار و مسافر شهری و برون شهری اعم 

سازی تقاضای حمل و  از ریلي و جاده ای در نقاط مناسب از شهرها و حومه آن، افزایش امنیت و قابلیت اطمینان و دسترسي(، بهینه

نقل )از طریق اصالح فرآیندهای اداری، کاربرد فناوری اطالعات و ارتباطات، اصالح کاربری زمین و آمایش سرزمین، اعمال 

، بهینه سازی مصرف انرژی )از طریق عرضه بنزین و گازوئیل در بخشهای حمل و نقل (محدودیتهای ترافیکي، آموزش و فرهنگ سازی

زی با اولویت کارت هوشمند سوخت، احداث جایگاههای عرضه گاز، حمایت از ابداعات و اختراعات مؤثر در کاهش و صنعت و کشاور

مصرف سوخت(، بهینه سازی تولید خودرو ] از طریق تولید خودروهای گازسوز، تأمین تجهیزات استفاده از گاز توسط خودروها، 

ی( و کم مصرف، استانداردسازی تولید خودروی سبك و سنگین و موتورسیکلت حمایت از تولید خودروهای برقي، دو نیرویي )هیبرید
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هجری شمسي اقدام  1391در مصرف سوخت و کاهش آالیندگي[ و خروج بنزین و گازوئیل از سبد حمایتي، حداکثر از ابتداء سال 

 .نماید

صادر  تأمین پارکینگ پروانهبدون  مي تواند طبق ضوابط طرح تفصیلي * مواردی که شهردارى  به صورت استثنایي

 سازمان شهرداریها ودهیاریهای کشور(27/9/1397-47531است:)درراستای نامه شمارهنماید به شرح زیر 

اشد ،مقدور نببه علت شیب زیاد، وضع و فرم زمین امکان تردد خودرو ساختمان در بر معبری قرار گرفته باشد که -1

 اخذ نماید. عمومي پارکینگ احداث هزینهدرصد( 120جاز )حداکثرکه شهرداری مي تواند به اندازه تراکم م

برای تجاریهای موجود در کاربریهای عملکرد وتجاری ،در صورتیکه مالك متقاضي توسعه زیر بنا با رعایت ضوابط -2

، نسبت یفني دررابطه با موضوع استحکام بنا باشد شهرداری مي تواند با رعایت تراکم مجاز کاربریهای عملکرد وتجار

 اقدام نماید.احداث پارکینگ عمومي  هزینهبه صدور مجوز توسعه با اخذ 

:در صورتیکه ابعاد قطعه تجاری یا بایر به اندازه ای باشد که امکان تامین پارکینگ در کاربری تجاری یا عملکرد 3

 رداری مي تواند با اخذوجود نداشته باشد ومالك متقاضي احداث به میزان تراکم مندرج در طرح تفصیلي باشد شه

 پروانه صادر نماید.احداث پارکینگ عمومي  هزینه

ه وعملکرد(ک :در صورتي که شکل هندسي ویا نحوه قرار گرفتن زمین با هرگونه کاربری مجاز )مسکوني،تجاری4

دور به ص نسبتاحداث پارکینگ عمومي  هزینهپارکینگ مقدور نباشد شهرداری مي تواند با اخذ امکان ایجاد واحداث 

 .مجوز به اندازه تراکم مندرج در طرح تفصیلي اقدام نماید

ـــازى واقع در هر محل مثل معابر و تقاطع ها و  )قبل از طرح جامع( مغازه هاى قدیمى:5 ـــورت نوس و مجازدر ص

ي ماحداث پارکینگ عمومي  هزینهبه اندازه تراکم مندرج در طرح تفصیلي با پرداخت  بازارهای سنتي و سرپوشیده

سازی در برابر زلزله  ستای آیین نامه مقاوم  سازی ملك خود در را سبت به نو و بعد از رعایت تعریض طرح  توانند ن

ریال 000/96متری وباالتر12که حداقل ارزش منطقه ای در معابر p 36عوارضى معادل اقدام نمایند و توسعه شهرى

ـــد000/72متری 12ودر کلیه معابر زیر احداث پارکینگ عمومي  هزینهتر مربع به عنوان براى هر م.ریال مي باش

 شود.)در راستای آیین نامه مقاوم سازی در برابر زلزله(تعیین مى 

:درصورتیکه مالك متقاضي احداث یك یا چند واحد مسکوني یا تجاری طبق ضوابط طرح تفصیلي باشد وپارکینگ 6

متر مربع 15ي تواند برای مقادیر پارکینگ مازاد برواحد مذکور را به صورت یك واحدمستقل تامین نماید شهرداری م

 اخذ نماید.احداث پارکینگ عمومي  هزینه (5*3)
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مالکین امالک مشرف به معابر و خیابان های شریاني و چهارراهها و تقاطع ها بایستي راه دسترسي خودرو به ملك  *

ی و عابرین به وجود نیاورد تشخیص این و پارکینگ را چنان طراحي کنند که مشکل و مزاحمتي به خودروهای عبور

 .امر بر عهده واحد شهرسازی مي باشد

 :احداث پارکینگ عمومي هزینه

 برابر ارزش منطقه اى به هر متر مربع تعلق مي گیرد.48مترمربع ضرورى بوده که  25براى هر واحد مساحت 

 .ریال مي باشد000/72متری 12معابر زیرریال ودر کلیه 000/96متری وباالتر12حداقل ارزش منطقه ای در معابر *

)دوطبقه روی احداث پارکینگ عمومي برای واحدهای تجاری ومسکوني های باالی سه طبقه  هزینه تبصره :

برابر ارزش منطقه 42پارکینگ(مطابق کادر فوق وبرای واحدهای مسکوني کمتر از سه طبقه )دوطبقه روی پارکینگ(

 ای خواهد بود.

سازندگان پارکینگ هاى عمومى در کاربرى مربوطه و با رعایت سایر ضوابط شهرسازى، احداث به منظور تشویق *

ساختمان هاى مسکونى مانند پیلوت  شتراکى  ، ، پارکینگپارکینگ عمومي عوارض ندارد. و همچنین قسمت هاى ا

 .عوارض احداث ندارد تروشنایى و داک

قانون شهرداری 100ماده 5به استناد تبصره 100یون ماده *در پرونده های تخلفات ساختماني که در رای کمیس

 برای حذف پارکینگ جریمه صادر شده باشد این عوارض دریافت نخواهد شد.

 شهرداری و با شرایط مندرج در این ماده توافقي في مابین عمومي پارکینگ احداثهزینه  *مقرر گردید در خصوص

 مالك منعقد گردد .

 رفیتمش : عوارض بر حق 8ماده 

و  تصرف حقآیند شهرداری در ميشهرداری مالکیت به  با خرید و یا با تملكدر معابر شهر که  واقع امالککلیه      

بدون مجوز  آنحق بهره برداری از را داشته و هیچ شهروندی  دیوار به منظور ممانعت از ورود اشخاصاحداث 

اند حق ایجاد که مالکین همجوار چنین امالک عمومي از شهرداری اجازه نگرفتهنيبنابراین تا زمارا ندارد  شهرداری

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

 د بود.حق مشرفیت خواه عوارض بر داشته باشند که مستلزم پرداخت
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و  معابر و میادین و اصالح و توسعه احداث، تعریضهای طرحدر اثر اجرای که و امالکي راضيا کلیه علیهذا مالکین

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

توانند نسبت به دریافت مجوز ایجاد درب به حق مشرفیت، مي بر شوند در صورت پرداخت عوارضواقع مياصلي 

حق مشرفیت در زمان مراجعه برای توافق و اخذ خدمات شهرداری  بر خیابان اقدام نمایند. و در سایر موارد عوارض

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

 زیر  برای کلیه معابر محاسبه و اخذ خواهد شد :  فرمولطابق حق مشرفیت مبرعوارض 

 حق مشرفیت: بر عوارض

 P30× مساحت باقیمانده عرصه 

 ریال  مي باشد.000/48حداقل ارزش منطقه ای درکلیه معابر *

  عمل خواهد شد.5/1با ضریب  عملکردهادرکاربری های 

 عمل خواهد شد. )یك ودو(2/1متر مربع با ضریب  100زیر  مسکوني برای قطعات 

 عمل خواهد شد.)یك ودو(  2/1درکاربری های اداری وغیره  با ضریب 

 فرمول وصول خواهد شد. %25درکاربری های باغ و مزروعي با حفظ کاربری 

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

لکي مشمول عقب کشي نشده و ارزش منطقه ای قبل و بعد از اجرای طرح تغییر کند از بابت ارزش افزوده ناشي م

حق مشرفیت بر مبنای کل مساحت ملك  بر از اجرای طرح تعریض و یا ایجاد معابر جدید توسط شهرداری ، عوارض

 ای طرح محاسبه و اخذ خواهد شد .برابر مابه التفاوت ارزش منطقه ای قبل و  بعد از اجر 22با مبنای 

ـــره  ـــرفیت در مواقع زیر و هر کدام در زمان اجرا یا بعد از اجرای خیابان فقط برای یك برعوارض :2تبص حق مش

 :بارتعلق مى گیرد

)که شــهرداری ازبابت تعریض به مالك غرامت ریالي  یا زمین براى امالکى که قســمتى از آنها در مســیر تعریض -1

ـــرفیت به هنگام توافق براى خرید یا بعد از اجراى طرح تعریض به هنگام برى گیرند عوارض قرار م بدهد( حق مش

ـــبه و اخذ یا تهاترى)ارزش واگذاری ملك و مطالبات مالک عمل مراجعه مالك بر مبناى ارزش منطقه اى  محاس

 شهرداری بصورت ریز برآورد ریالي شده و تهاتر خواهد شد( اقدام خواهد شد.
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شرطى که به غیر از خیابان احداثى در ه -2 سمتى از امالک براى اجراى طرح به  نگام توافق براى خرید یا تملك ق

 راه دسترسى به ملك، جود نداشته باشد.

در موقع معامله امالکى که در بر خیابان واقع هســتند و یا قرار مى گیرند به ســبب احداث خیابان ارزش افزوده  -3

 ها مشرف به خیابان نیست.پیدا نموده اند و درب آن

صره بند الف ماده -4 ستناد تب ساحت آنها  18به ا ضى از اجراى طرح ها که م سازى واگذارى باقیمانده ارا قانون نو

کمتر از حد نصاب تفکیك مندرج در ضوابط طرح تفصیلى شهر باشد به دلیل شناخته نشدن به عنوان یك قطعه و 

ــند به عنوان یك قطعه ــدور س ــت ممنوع عدم امکان ص ،در وبه منظور جلوگیرى از متروکه و مخروبه ماندن آن  اس

ضایت مالك  ضى صورت ر ستي اینگونه ارا شهرداری از مالك خریدارى و یا طبق قانون تملك اقدام بای سط  تماماً تو

  شود.

سازی 18ماده سمتي  : قانون نو از ملك آنها در اجرای طرحهای ارزیابي امالک و تعیین غرامت و پرداخت آن به مالکیني که تمام یا ق

نوســازی و احداث و اصــالح و توســعه معابر و تامین نیازمندیهای عمومي شــهر مورد تصــرف قرار مي گیرد و دریافت حق مرغوبیت از 

  :کساني که ملك آنها بر اثر اجراء طرحهای مذکور مرغوب مي شود به شرح زیر خواهد بود

وارده به ملك ارزیابي و پرداخت مي شود و در مورد عرصه ارزش آن به ماخذ بهای یك سال الف ـ در مورد اعیاني به نسبت خسارت 

قبل از تاریخ ارزیابي به اضافه شش درصد تعیین مي گردد و در صورتي که این قیمت بیش از بهای ملك در تاریخ انجام ارزیابي باشد 

  .بهای زمان ارزیابي مالک عمل خواهد بود

ت کلیه اراضي و امالکي که بر اثر اجرای طرحهای نوسازی و احداث و اصالح و توسعه معابر در بر گذر احداثي یا ب ـ در مورد مرغوبی

ز مالکین این گونه امالک طبق اصالحي واقع مي شوند مشمول پرداخت حق مرغوبیت مي باشند. ماخذ و نحوه دریافت حق مرغوبیت ا

  .آیین نامه و جدولي است که از طرف وزارت کشور تهیه و به تصویب کمیسیونهای کشور مجلسین خواهد رسید

تبصره ـ در صورتي که صدور پروانه ساختماني اعم از مسکوني و تجاری و غیره بر اثر اجرای طرح در باقیمانده ملك از نظر مقررات 

رداری مقدور نباشد و مالك پیشنهاد فروش آن را به شهرداری کند. شهرداری مکلف است باقیمانده ملك را هم به شهرسازی برای شه

 (1358بهای قطعي شده خریداری و تصرف کند که در این صورت دیگر مطالبه و دریافت حق مرغوبیت موضوعا منتفي است. )اصالحي 

 

قانون نوســازى به امالک همجوار  19رى درمى آیند چنانچه در اجراى ماده اراضــى که در اجراى طرح تعریض به مالکیت شــهردا 

 عوارض این ماده دریافت خواهد شد. موضوعحق مشرفیت امالک مجاورعوارض برالحاق شوند با توجه به افزایش ارزش افزوده، 

سازی 19ماده  قســمتي از معابر عمومي به  تفصــیلي( تمام یا -هرگاه در نتیجه اجراء طرحهای مصــوب شــهری )جامع:قانون نو

صورت متروک درآید و در مالکیت اوقاف و اشخاص حقیقي و حقوقي نباشد، آن قسمت متعلق به شهرداری خواهد بود و چنانچه 
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شد،  شته با ستفاده مستقل را ندا شته باشد مشروط به اینکه آن مقدار زمین قابلیت صدور جواز و ا شهرداری قصد فروش آن را دا

صورتي که ملك مالك ملك مج شت و در  شریفات مزایده حق تقدم خواهد دا سي روز با ترک ت شنا اور در خرید آن با قیمت کار

ـــود ـــریفــات مزایــده بین آنهــا برگزار مي ش ــــد تش ــــده در مجــاورت امالک متعــدد و بــا مــالکین متعــدد بــاش   .یــادش

صره  ش –تب سط وزارت ک ست که تو سدنحوه اجراء این ماده به موجب آئین نامه ای ا صویب هیأت وزیران مي ر   .ور تهیه و به ت

 

شت مجلس  شتاد و ه صد و ه سی شتم دی ماه یکهزار و  شنبه مورخ ه سه  سه علني روز  شتمل بر ماده واحده درجل قانون فوق م

 .به تأیید شورای نگهبان رسید 23/10/1388شورای اسالمي تصویب و در تاریخ 

س -6 ست تو شت جبهه و یا برهاى آن( خریدارى و به چنانچه ملکى که در بر معابر واقع ا ط مالك ملك همجوار )پ

برعکس ملکي در بر معابر واقع گردد و ملك پشت جبهه را خریداری نموده و به ملك خود  یا ملك خود الحاق نماید

 عوارض این ماده دریافت خواهد شد. %70حق مشرفیت معادل  عوارض برالحاق نماید

عالوه بر معبر موجود، معبر جدیدى ایجاد شــود و ملك از ، معابر  طرح هاى احداث در مواردى که در اثر اجراى-7

یا چند جهت مجزا به معابر دســـترســـى پیدا نمایند و ضـــمن اســـتفاده از مزایاى معبر موجود از معبر ایجادى  دو

شرفیت معادل  شود عوارض حق م سبه و برابر ارزش منطقه اى معبر احداثى جد 22)احداثى( نیز بهره مند  ید محا

 اخذ خواهد شد.

شهرداری بیش از -8 سیر تعریض  صورتى که عمق یك پالک )قطعه( واقع در م شد  25در  متر اول برابر  25متر با

 متر اول اخذ خواهد شد. 25عوارض  %50متر آن پالک با مبناى  25تعرفه و عمق بیش از 

ـــرفیت امالک واقع در میادین و تقاطع ها و خ بر عوارض-9 متر با  10روجى میادین و تقاطع ها حداکثر تاحق مش

 برابر این تعرفه محاسبه خواهد شد. 5/1ضریب 

با مبناى این ماده اقدام خواهد شد  1389محاسبه و اخذ عوارض حق مشرفیت طرح هاى اجرا شده از اول سال:-10

 .این تعرفه اقدام خواهد شد %45، با مبناى 1389و براى طرح هاى اجرا شده قبل از 

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

 تعلق نخواهد گرفت. 1372از 

محاسبه و دریافت این عوارض به هنگام مراجعه مالك یا ذینفع برای اخذ هرگونه خدمات از شهرداری از جمله  -11

 گواهي حفاری و... دریافت خواهد شد. پروانه ساخت، گواهي معامله، 
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قانون ثبت و ثبت  45ساختماني منوط به اجرای ماده  پایانکاریا صدور  )غرامت ویاتهاتر(پرداخت هرگونه هزینه - 12

 در دفاتر امالک شهرداری مي باشد.

ت و آگهي بوسیله اصالحات خراب :امالکي را که پس از پالک کوبي و توزیع اظهارنامه و قبل از درخواست ثبقانون ثبت 45ماده 

مراتب را به اداره ثبت اطالع دهد و همچنین اگر خود اداره ثبت اطالع حاصل کرد بایستي پس از رسیدگي شود باید مالك یا شهرداریمي

امالک هم قید  و معاینه محل، مراتب را در دفتر توزیع اظهارنامه و پرونده مربوطه و اگر ملك ثبت شده است در ستون مالحظات دفتر

کرده و هرگاه قسمتي از ملك باقي بماند یا به شهرداری منتقل شود به همان شماره اصلي ملك که برای تمام ملك تعیین شده آگهي 

خواهد شد و چنانچه قبال آگهي و تحدید شده حدود بقیه تعیین و در صورتي که در دفتر امالک ثبت شده با توضیح مراتب در مالحظات 

جدید صادر خواهد شد؛ و نیز هرگاه در ک با حدود واقعي در زیر ثبت اولیه با بایگاني کردن سند مالکیت اولي سند مالکیتدفتر امال

نتیجه تغییر وضع مجاور امالک ثبت شده و تبدیل حد به کوچه اصالح سند مالکیت در حدی که قبال به ملك مجاور و فعال به کوچه 

که شهرداری عمومي بودن کوچه را اعم از بن بست یا غیر بن بست تایید نماید اصالح ثبت دفتر محدود است تقاضا شود در صورتي 

 .امالک و سند مالکیت توسط اداره ثبت مربوطه با رعایت حقوق مجاورین انجام خواهد شد

ها کسر آندر صورتیکه طبق نظر شهرسازی امالکي تعریض اعالمي را رعایت نموده ومقدار تعریض از سند مالکیت -13

گردیده است  اگر طبق طرح تفصیلي جدید، تعریض حذف یا کاهش یابد و مالك متقاضي پیشروی و تصرف مجدد 

برای هر متر  1401برابر ارزش منطقه ای مالک عمل سال42مقادیر فوق باشد )عدول از تعریض(عوارض این بند 

ی مصالحه نموده یا وجهي یا خدماتي دریافت مربع خواهد بود ضمنا در صورتیکه مالك از قبل تعریض با شهردار

 نموده باشد در این حالت عدول از تعریض با قیمت کارشناس رسمي دادگستری اقدام خواهد شد

درصورت عدم حصول توافق جهت اجرای طرح توسعه و تعریض و اصالح معابر و میادین و ایجاد معابر و میادین  -14

لکین دررابطه با قیمت مقدار واقع در طرح توسعه ، چنانچه موضوع به جدید في مابین شهرداری و مالك یا ما

هرداری ازباقي مانده ملك حق مشرفیت شعوارض برکارشناس رسمي ارجاع یا از طریق دادگاه حکمي صادر شود 

بدیهي است که این بند خواهد بود دادگستری شهرداری با تقویم کارشناس رسمي طرح روزبعد از اجرایقیمت 20%

خصوص پرونده های حقوقي که شهرداری در دادگاه در خصوص اجرای طرح محکوم گردیده ، مي بایست با اخذ در

 ،از حقوق شهرداری صیانت نماید.عوارض برحق مشرفیت به شرح فوق 

شرایط مذکور مي باشد که شهرداری طرحي را اجرا وغرامت به  *عوارض برحق مشرفیت فقط زماني قابل وصول با

 اقدام نماید. )به غیر از تهاتر تعریض در صدور پروانه( ي پرداخت یا تهاتریصورت ریال

 تعبیه درب  اضافی )ارزش افزوده( عوارض: 9ماده 

 :شرایط صدور و یا ایجاد درب اضافي  به شرح ذیل خواهد بود
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رای تردد خودروها درصورتي که در سند مالکیت ملکي ،اضالع آن محدود به درب باشد  ایجاد یك یا چند درب ب-1

 به پارکینگ عوارض ندارد.

در کوچه های بن بست اختصاصي به غیر از فردی که کوچه بن بست اختصاصي در سند مالکیت وی درج شده  -2

 برای سایر امالکي که محدود به آن کوچه است ندارد. درب اضافي رااست شهرداری حق صدور مجوز

قانون شــهرداریها کلیه انهار،شــوارع و معابر عمومي متعلق به  101وماده 96ماده 6با توجه به اینکه طبق تبصــره -3

شهرداری مي باشد لذا در صورتي که  ملکي  دارای بیش از یك بر باشد و سایر اضالع ملك محدود به معبر عمومي 

ب دور  درباشد ودر سند مالکیت درب ذکر نشده باشد شهرداری مي تواند با اخذ عوارض ذیل این ماده نسبت به ص

 اضافي مورد نیاز اقدام نماید.

صره ت شهرداری 96ماده 6ب ضي کوچه : (1345/11/27)الحاقی قانون  ها و به طور روها و خیابانها و پیادههای عمومي و میدانارا

ستر رودخانه شهرها وکلي معابر و ب ضل آب  ستان های عمومي و درختها ها و نهرها و مجاری فا ی معابر عمومي باغهای عمومي و گور

ـــوب و در لك عمومي محس ــــت م فاده عموم اس ـــت که مورد اس ـــهر  حدوده هر ش ــــت واقع در م ـــهرداری اس یت ش  .مالک

ستر رودخانه سات آبیاری از طرف وزارت آب و برق در ب سی شهرداری ها نیز مکلفند ایجاد تا ست  شهرها بالمانع ا ها واقع در محدوده 

 .ها قبالً نظر وزارت آب و برق را جلب نمایندبستر رودخانه عملیات عمراني دربرای اجرای هر گونه

درآندســته از امالکي که در اســنادمالکیت آنها بیش ازیك ضــلع مشــرف به معابر عمومي باشــد ودر هیچ یك از -4

شهرداری معبر دارای عرض بیشتر را به عنوان معبر عمومي تلقي نموده واز  شد  ضالع مشرف ،درب قید نگردیده با ا

ت صــدور مجوز درب برای ضــلع مذکور هیچ مبلغي دریافت نمي نماید ولي چنانچه مالك قصــد ایجاد درب برای باب

 سایر اضالع راداشته باشد برابر جدول ذیل این ماده نسبت به وصول عوارض اقدام خواهد نمود.

در ســند مالکیت  ملکي  طبق طرح تفصــیلي ،مشــرف به دو  یا چند  معبر  عمومي باشــد ولي  در صــورتي که -5

شد در  سند مالکیت  خود با صالح   ضي ا شدو مالك متقا شده  با شرف به معابر مذکور ،معبر عمومي ذکر ن امالک م

رابطه با صــدور مجوز اصــالح ســند  به وضــع موجود  طبق طرح تفصــیلي)معبر( عوارضــي تحت عنوان ارزش 

درب اضافي به تعداد مورد نیاز  جهت تردد خواهد  حق مشرفیت( اخذ نموده و به مالك اجازه ایجادعوارض برافزوده)

 این ماده(3)بارعایت تبصره داد
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 مي باشد.ریال 48/000P و حداقل p14مساحت عرصه  به ازای هر متر

ضافي  معاف خواهند سته از مالکین از پرداخت عوارض ایجاد درب ا صورتیکه عرض معابر بودضمنا این د ضمنا در 

صال4 شد وفقط ا شد متری وکمتر با ضافي مقدور نبا شد و ایجاد درب ا سند مقدور با سي ح  شنا فقط عوارض کار

  دریافت خواهد شد.

*اگر چنانچه ملکي قبال هزینه ایجاد درب اضافي را پرداخت نموده باشد در صورت شمول عوارض بر حق مشرفیت 

 . ،مبلغ اخذ شده از بابت درب اضافي از مبلغ عوارض بر حق مشرفیت کسر خواهدشد.

طرح و  100ماده، در کمیسیون در کاربریهای مربوطه در صورت ایجاد درب اضافي بدون اخذ مجوز از شهرداری-6

برابر اقدام  2، عوارض ایجاد درب این ماده با ضریب مذکورگیری خواهد شد. در صورت رأی بالمانع کمیسیون تصمیم

 . شودمي

سبت به ایجاد درب اضافي در صورتي که درب اضافي در سند در کاربریهای غیر مربوطه مالك نمي تواند ن:1تبصره

مالکیت آن نباشد اقدام نماید بدیهي است در صورت ایجاد درب اضافي در کاربریهای غیر مربوطه، شهرداری  مي 

بایست برابر مقررات، اقدامات  قانوني الزم را معمول نماید ضمنا شهرداری نمي تواند برای چنین امالکي با اخذ 

 ارض  مبادرت به مجوز صدور درب اضافي نماید.عو

صادر گردیده و در نقشه های  1390آندسته از مالکیني که پروانه های ساختماني آنها قبل از سال :2تبصره 

ساختماني آنها درب اضافي مشرف به معبر وجود دارد از پرداخت عوارضات درب اضافي مقرر در این ماده معاف مي 

 باشند.

متری وکمتر اجازه ایجاد هیچ گونه درب اضافي داده نخواهد شد مگرقبال در سند مالکیت یا پروانه 4عابر :به م3تبصره

 این ماده اقدام خواهد نمود. بدون اخذ عوارض ساختماني آنها درب وجود داشته باشد که شهرداری 

شدکه طرح هر گونه دعاوی در *در زمان صدور مجوز درب اضافي توافق نامه ای با مالك یا مالکین منعقد خواهد 

 محاکم رااز خود سلب وساقط مي نماید.
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 درب اضافی تعبیه عوارض:10جدول شماره 

 عوارض عرض معبر ردیف

 ریال000/000/72 متری 6 متری تا4باالی معابر 1

 ریال000/000/96 متری12وكمتر از  متری6باالی معابر  2

 ریال000/000/120 متری20و كمتر از متری12معابر 3

 ریال000/000/168 و باالتر یمتر 20معابر 4

ودر کمیسیون ، درب اضافي ابقا گرددعوارض این ماده مبلغ  متری وکمتر باشد4در صورتیکه عرض معبر: 4تبصره

 خواهد بود. ریال000/000/96

 

 : عوارض کارشناسی و بازدید10اده م
 

ات، بانك ها و درخواست های کتبي شهروندان به شرح ذیل مي برای بازدید کارشناسان از استعالمهای صادره از ادار

 باشد:

متر  50به ازای هر  در تجاریهاو کارشناسي برای صدور پروانه به تعداد واحدهای احداثي تعلق مي گیرد عوارض -1

 ریال مي باشد.000/840ومبلغ کارشناسي مربع تجاری یك حق کارشناسي اخذ خواهد شد

 کارشناسي عوارضساختماني)با لحاظ واحدهای موجود در پرونده های تخلفات ساختماني(، برای صدور پایانکار-2

متر مربع تجاری یك حق کارشناسي  50به ازای هر  )در تجاریها ریال تعیین مي گردد000/200/1به ازای هر واحد 

 (اخذ خواهد شد

 

کارشناسي به مبلغ  هزینهي گردد. کارشناسي برای استعالم های دیگر یك مورد کارشناسي تعیین م عوارض-3

 .ریال تعیین مي گردد000/840

 و سازمانهای وابسته به شهرداری  اعم از رسمي ،پیماني و قراردادی وبازنشستگان شهرداری کارکنان شهرداری از -4

 کارشناسي در یافت نخواهد شد. عوارض
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 کارشناسي  اخذ خواهد شد. عوارض در موقع مراجعه شهروندان جهت هرگونه استعالم رسمي وغیر رسمي،-5

متر مربع که قابل تفکیك مي باشند )مجوز 500کارشناسي از بابت استعالمهای تفکیك زیر عوارض-6

برابر 3استان  5در صورت درخواست تفکیك وارسال موضوع به کمیسیون ماده وریال مي باشد 000/000/6تفکیك(

 این ماده وصول خواهد شد.

وقانون تعیین تکلیف اراضي  قانون ثبت148و147تفکیك های صورت گرفته به استناد مواد کارشناسي در عوارض -7

 .ریال مي باشد 000/200/7)تفکیك صورت گرفته( فاقد سند رسمي

 ریال تعیین مي گردد.000/000/6ساختماني مبلغ پروانه کارشناسي تمدید  عوارض-8

 

 خدمات بازدید هزینه

 زینه خدمات بازدید به شرل زیر دریافت خواهد شد:در استعالم دفاتر اسنادرسمی، ه

 عرصه کلیه کاربری ها: .1

 ریال000/400/2متر مربع      100مساحت عرصه تا 

 ریال000/600/3متر مربع    200متر مربع تا100مساحت عرصه باالی 

 ریال000/000/6متر مربع300متر مربع تا 200مساحت عرصه باالی

 ریال000/400/8    متر مربع300مساحت عرصه باالی 

 

 

 

 

 وغیر مسکونی به غیر از تجاری وخدماتی: اعیانی امالک مسکونی .2

 ریال000/400/2متر مربع   100مساحت اعیاني تا

 ریال000/800/4متر مربع200متر مربع تا 100مساحت اعیاني باالی 

 ریال000/200/7متر مربع   300متر مربع تا200مساحت اعیاني باالی 

 ریال000/600/9متر مربع 300ی مساحت اعیاني باال
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 وخدماتی ونیم طبقه: سرقفلی تجاری  .3

 ریال000/000/6متر مربع   100مساحت تا 

 ریال000/600/9مترمربع  200تا100مساحت باالی 

 ریال000/000/12متر مربع 300تا 200مساحت باالی 

 ریال000/400/14متر مربع    300مساحت باالی 

و سازمانهای غیر انتفاعي و آرامستانها و مساجد از جمله انتقال به نام  موسسات و ارگانها نقل و انتقال به نام:1تبصره 

ووقف وشرط عمره به نام ادارات وارگانهای عمومي)حالت عمومي پیدا مراکز مذهبى، علمى، فرهنگى، خیریه 

 .ندارد کند(هزینه خدمات بازدید 

صره  و  امالک هزینه خدمات بازدیدو مالکیت معامله شــود در صــورتى که واحد تجارى به صــورت ســرقفلى :2تب

 سرقفلى با هم دریافت خواهد شد.

صورت نیاز به تمدید :3تبصره سال صدور در  شهردارى تا پایان  صادره توسط  گواهى معامله امالک و مستحدثات 

ــط مالك یا ذینفع در ملك، اهي( بدون دریافت اولین تمدید)پس از اتمام مهلت گو مهلت و عدم ایجاد تغییرات توس

 مهلت آن  تمدید خواهد شد. اخذ  و  عوارض کارشناسيهزینه خدمات بازدید وبرای تمدید های بعدی 

در صورتى که گواهى معامله امالک و مستحدثات و سرقفلي صادره در سال صدور در دفاتر اسناد رسمى :4تبصره 

سمى در  سناد ر ستعالم دفاتر ا صورت ا شود در  شهردارى با هایسالمعامله انجام ن سي دریافت هزینه  بعد،  شنا کار

و برای تمدید بعدی مابه التفاوت هزینه خدمات بازدید گواهى معامله را تمدید خواهد کرد ،)یك بار(برای اولین بار

 اخذ ومهلت آن تمدید خواهد شد.

در طرح و پخ وجود تعریض :در مواقع استعالم نقل و انتقال امالک واقع در برکلیه  معابر شهر در صورت 5تبصره

 دفترخانه ابالغ خواهد شد.به در گواهي نقل و انتقال  وپخ مقدار تعریض ،توسعه شهری

های تجاری واگذاری شهرداری )امالک شهرداری( به استناد قانون مالك و در صورت معامله ملکي سرقفلي:6تبصره 

 قیمت معامله(%10)لکانه محاسبه و اخذ خواهد شد.ارزش افزوده سرقفلي و سهم ما از بابتمعامله از %10مستأجر 
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 محاسبه نوسازیهزینه خدمات بازدید و نقل و انتقال امالکي که مالکیت آن متعلق به شهرداری باشد :7تبصره

 نخواهد شد.

و سازمانهای وابسته به شهرداری  اعم از رسمي ،پیماني و قراردادی وبازنشستگان کارکنان شهرداری *از 

 هزینه خدمات بازدید یکباردرطي سال دریافت نخواهد شد. ند به نام این افراد باشد()سشهرداری

 

 نحوه استفاده از ساختمان :11ماده 

قانون شهرداری موظف است نوع استفاده )نوع بهره بردارى( از ساختمان را در  55ماده  24شهرداری به استناد بند 

ایر با مفاد پروانه ســاختمانى از اعیانى ها اســتفاده نماید از طریق پروانه ســاختمانى قید نماید و چنانچه مالك مغ

قانون شــهرداری رســیدگى خواهد شــد. و در صــورت تقاضــاى مالك یا ذینفع جهت  100کمیســیون مقرر در ماده 

ا با اضاستفاده غیر از مفاد پروانه صادره و یا در ساختمان هاى وضع موجود مجاز فاقد پروانه، چنانکه کاربرى مورد تق

کاربرى زمان تقاضا مطابقت نماید شهرداری مى تواند در صورت مطابقت ضوابط شهرسازى و فنى و بهداشتى با اخذ 

 مجوز الزم را صادر نماید.، در این تعرفه  عوارض مربوط برابر5

 :شرایط صدور مجوز بهره برداری از ساختمان مسکونی به صورت یکی از حرف پزشکی

تمان داراى شرایط زیر باشد بر اساس مقررات ماده واحده در رابطه با فعالیت حرف پزشکى در صورتى که یك ساخ

در ساختمان هاى مسکونى، شهردارى مجاز به صدور مجوز استفاده از ساختمان برای حرف وابسته به پزشکى مى 

 د.ارزش منطقه اى مساحت اعیانى بهره بردارى شده مى باشبرابر  6باشد. و عوارض آن معادل

ساختمانى- صدور مجوز فعالیت یك واحد مطب مجاز بوده و دایر نمودن واحد تزریقات  ، در هر واحد  شهردارى به 

 در آن واحد ساختمانى بالمانع است.

ــتفاده قســمتي از  - جهت امر آموزشــگاه موســیقي، خیاطي و  به اســتثنای پارکینگ  مســکوني یا تجاری ملكاس

وبرای  ریال 000/000/3کارشــناســي به مبلغ  برای مســتاجرین مانع بوده وشــهرداریبال آرایشــگاه زنانه و قالیبافي

 نمود.خواهد رااخذ  ریال  000/500/4مالکین یا ساکنین )اعضای خانواده( مبلغ 

اجرای بندهای فوق در مجتمع های مسکوني ممنوع بوده ودر امالکي که در مالکیت یك فرد باشد و بیشتر از سه -

 ز مي باشد.واحد نباشد مجا
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 بر مشاغل: عوارض  12ماده 

 الف: این عوارض به عوامل متعدد وابسته است از جمله:

تأثیر موقعیت ملك در کسب درآمد بر حسب واقع شدن در بر خیابان های اصلي و فرعي، کوچه ها، میادین،  -1

 بازار و پاساژ، راسته، چهارراه، خیابان و محالت.

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

 دفاتر شرکت های خدماتي و توزیعي و فني و مهندسي و کشاورزی و ...

 در نظر گرفتن اماکن خدماتي، بهداشتي، درماني و ... تفاوت قائل شدن آن از حرف لوکس، تجاری، بازرگاني. -3

 

 فرمول عوارض فعالیت در شهر

 الف( = عوارض ساالنه هر فعالیت و حرفه برحسب مترمربع× ب× ج × د× ه × و) 

 ( رتبه حرفه بوده كه در سه سطح به شرل زیر رتبه بندی می شود:الف

 3رتبه اول با ضریب 

)به استناد آرای هیات عمومي ی دولتي ،خصوصي وصندوق های قرض الحسنه وموسسات مالي واعتباریبانکها شامل

)به استناد آرای هیات عمومي ،دفاتر اسناد رسمي (13/3/1399-476و8/12/1396-1240و113-29/2/1387

وحرف  ،مطب پزشکانهیات تخصصي عمران ،شهرسازی واسناد( 29/6/1396-115و1136-12/9/1399

دیوان عالي کشور در  14/7/1371-576و26/10/1390-464به استناد آرای هیات عمومي ،) ،دندان پزشکانپزشکي

-428)به استناد آرای هیات عمومي دفاترمشاوران حقوقي و وکالی دادگستریدندان پزشکان (خصوص 

مشمول وغیر  ،فعاالن اقتصادی(8/12/1390-562الي 560و30/3/1390-134و27/9/1386-1058و18/6/1386

-750و8/12/1396-1240و 12/4/1397-935الي  933)به استناد آرای هیات عمومي مشمول نظام صنفي

دانى و لوستر، عآهن فروشى، آیینه و شم دفاتر بیمه ، ،هیات تخصصي عمران ،شهرسازی واسناد(  1/11/1398

آلومینیوم فروشى، اسباب بازى، الکتریکى، بارفروشى، بزازى، بدلیجات طال و نقره،  تریکو و پوشاک و لباس فروشى، 

شى، صرافیها، طال و جواهر فروشى، ظروف فروشى، ساعت فروشى، سنگ فرو وپکیج درب و پنجره فروشى،  رادیاتور

کفش فروشى، کاموا و پشم فروشى، کاالى کیف وپالستیك و آلومینیوم، فرش و موکت فروشى ماشینى، قنادى، 

فروشى، الستیك فروشى، لوازم  دندانپزشکى و لوازم آن، کاالى صوتى تصویری و لوازم، کامپیوتر و لوازم آن، گل
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و لوله، لوازم یدکى ماشین آالت، لوازم عکاسى، لباس زنانه، لباس ورزشى،  نتماخانگى، لوازم بهداشتى ساخ

موتورسیکلت و دوچرخه و لوازم آن، مقاطعه کاری، نوار و سى دى فروشى، نایلون و شمع و ظروف پالستیك، لوازم 

 .مرغداری، لوازم بهداشتى، نمایندگى نوشابه، رنگ و ابزارآالت، سوپرمارکت

ني که جهت اخذ پروانه کسب به خواروبار فروشي یا سوپر مارکت به شهرداری از سوی اصناف معرفي تبصره: متقاضیا

(، در صورتي 3متر مربع باشد مشمول خواربار فروشي )با رتبه  30مي گردند در صورتي که مساحت مغازه کمتر از 

متر مربع باشد سوپر مارکت)با رتبه 60 ( در صورتیکه بیش از2متر مربع  باشد)بارتبه 50متر مربع تا  30که بیش از 

 ( خواهد بود.1

 2با ضریب  -رتبه دوم

امانت فروشى، آهنگری کشاورزى و اتومبیل، اطاق سازی اتومبیل، آبغوره و آبلیمو کشى، اوراق اتومبیل، اره تیز کنى، 

یلنگ، مپیوتری، پرس شبازیهاى کا کارواش وماشین شویي،کش بافى، -زنى و موزائیك سازی، بافتنى ماشینى بلوک

فروش و پوشاک، تریلى سازى، تولید  وفروش پیراهن دوزی، پنچرگیری، تزئینات ساختمان، تولید پالستیك، تولید

ماشین آالت کشاورزی و ادوات، تعمیرات طال و جواهر، تعویض روغن و فروشى، تعمیرات باطرى و فروشى، تعمیرات 

میر موتور سیکلت و دوچرخه، تولید کفش، کفاشى، تودوزى اتومبیل و کمك فنر، تراشکاری و میل لنگ تراشى، تع

 چادر دوزی، تعمیر لوازم برقى و لوازم خانگى، تعمیر ماشینهای ادارى، تعمیر رادیو ضبط، تلویزیون، تعمیر تلفن، تولید

دى، و ات جلو بنفنر پوشه، تعمیر جکهای اتومبیل، تعمیر وفروش فیلتر هوای خودور، تابلو نویسى، تولید وفروش

پوشال ، تودوزی مبل، تعمیر ماشین و ادوات کشاوزی تعمیر و مونتاژ کامپیوتر  وفروش  تعمیر پمپ گازوئیلى، تولید

و خدمات، جرثقیل، جوراب بافى، چراغ و سماور سازى، چوب بری و چوب فروشى، حلبى سازى و کرکره سازى، 

طي، درب و پنجره سازی آهني و آلومینیوم، د فتر سازى، کارتن خیاطي مردانه، خیاطى زنانه، خرازى و لوازم خیا

سازی، رادیاتور سازى، صافکارى، سپرسازى، سیم کشى برق صنعتي، سیم پیچى دینام، ساعت سازى، سنگ تراشى، 

سراجى، شیشه برى و قاب و عکس سازى، شیرینى پزی، شوفاژ و تاسیسات حرارتى، ظروف آلومینیوم سازى، عایق 

عکاسى و فتوکپى و فیلمبردارى، عینك سازى، عروسك سازى، فروشندگى گچ پیش ساخته، فروشندگى  رطوبتى،

کابینت سازی، کانتینر سازى، کلید  -ضایعات آهن، فروش وسائل زنبوردارى، فروشندگان داروهاى گیاهى و دامى،

ازی ل، نعلبندى، بخارى و دکور سسازى، گلدوزى، لوله کشي، لنت کوبى، مهر سازى، مصالح ساختمانى، نقاشى اتومبی

 ،فروشي سوسیس و کالباس و مرغ و ماهى ،و صنایع دستى، نبات ریزى، نمایشگاه ماشین، بنگاه معامالت

 1با ضریب  -رتبه سوم
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حلیم،  کباب و-زنانه، آالیش خام فروشى، آبگوشت و کله پزى و از قبیل آبمیوه و بستنى، آژانس، آرایشگرى مردانه

، روشيف، پشم و پنبه فروشى، چلوکبابى، غذاخورى، قهوه خانه، حکاکى، خرید و فروش پوست، خواربارپارچه کیلویى

ساندویچى، سبزى و میوه فروشى، شرکتهاى پخش مواد غذایى، عطارى، عالفى، فروشندگى نفت، فرش بافى و گلیم 

و ماهى فروشي ، نان ماشینى و  بافى و لحاف و تشك دوزى، قصابى ، کرایه ظروف، گرمابه دارى، مرغ و تخم مرغ

 . فانتزیي و غیره، نمك کوبى، بیلیارد و ...

 .ب: رتبه موقعیتى بوده که در سه موقعیت بشرح ذیل رتبه بندى مى شود

  بازار، چهارراه پایین تا تقاطع خیابان شهید اسدى و دره بازار تقاطع شهید حاجى اصغرى و 3رتبه اول با ضریب :

ماز تا چهارراه فرمانداری ،معلم شمالي،معلم جنوبي تا تقاطع ارشاد،خیابان شهید مجدی،دره ،میدان نپاساژها

 خرمن،خیابان سرانجام تا کوچه شهید حججي

   خیابانهای فرعى و سایر میادین.2رتبه دوم با ضریب : 

   کوچه و محالت شهر.1رتبه سوم با ضریب : 

 ج: ارزش منطقه اى ملك است:

 در نظر گرفته شده بصورت زیر اعمال خواهد شد.ه: ضریب تعدیل 

 درصد.6قرار گرفته اند ضریب تعدیل  3اصنافى که در رتبه موقعیتى اول با ضریب  -1

 درصد.4قرار گرفته اند ضریب تعدیل  2اصنافى که در رتبه موقعیتى دوم با ضریب  -2

 درصد. 3ب تعدیل اصنافى که در رتبه موقعیتى سوم با ضریب ا قرار گرفته اند ضری -3

 د: مساحت محل فعالیت

 و: ضریب مساحت فعالیت:

  درصد 100متر مربع  15تا 

 درصد. 90متر مربع  25متر مربع تا  15 باالی 

 درصد. 80متر مربع  35متر مربع تا  25 باالی 

 درصد. 70متر مربع  45متر مربع تا  35 باالی 
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 درصد. 60متر مربع  55متر مربع تا  45باالی 

  درصد. 50متر مربع  55باالى 

 .با تصویب این تعرفه عوارض ساالنه دریافت خواهد شد و عوارض افتتاحیه دریافت نخواهد شد  :1تبصره 

به استثنای بنگاههای خودرو که ریال خواهد بود 000/840حداقل عوارض ساالنه فعالیت هر واحد صنفي :2تبصره 

سنگین 000/700/1مبلغ  سبك تعیین مي 000/500/1و مبلغ ریال برای بنگاه خودروهای  ریال برای بنگاه خوروهای 

 گردد.

:هر واحد صنفي تا زمان ابطال پروانه کسب مربوطه و تعطیل رسمي محل فعالیت مشمول پرداخت عوارض 4تبصره 

اســت و تعطیل خودســرانه محل حرفه و کســب دلیل معافیت از عوارض نیســت. چنانچه بر اثر حوادث و عوامل 

برسد عوارض به همان  77مدارک مثبته به تأیید کمیسیون ماده  ومحل کسب و حرفه و ... تعطیل شود غیرمترقبه 

 مدت تعلق نخواهد گرفت.

:درخصوص امالک تجاری یا مسکوني دارای شرایط خاص که به اجاره واگذار گردیده وپس از بازدید مامور 5 تبصره

پرونده تخلفات ساختماني تشکیل وموارد واحد شهرسازی  ، فني از ملك مزبور درصورت داشتن تخلفات ساختماني

ساختماني بوده وطبق قانون ابالغ تخلف  ضمون  که ملك فوق دارای پرونده تخلفات  صناف جوابیه با این م به اتاق ا

 .مقدور نمي باشد وجهت حل مشکل شهروند مستاجر عوارض مشاغل اخذ گرددوصدور پروانه کسب 

 

 

 

 

 هاایشگاهها ونمبرپایی غرفه

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

ر و در نظ بالمانع استشود با توافق و شرایطي اعالمي شهرداری تعیین مي و کارگروه صدور مجوز بازارها شهرداری

 و... الزامي است. هنمایي و رانندگي و در صورت نیاز پلیس راهگرفتن مسائل ترافیکي با هماهنگي و تایید را
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 توضیح:

برابر  3به ارزش  چك تضمینمتقاضیان برگزاری نمایشگاه های عرضه و فروش انواع محصوالت و خدمات موظفند  -1

ت مربوط دادر صورت استنکاف برگزار کننده نمایشگاه از انجام تعه قه نزد شهرداری به امانت بگذارند تاعوارض متعل

 قانوني وصول شود.به پرداخت عوارض یا سایر اقدامات الزم خسارات وارده از طریق 

 برای ای منطقه برابرارزش 3معادل عوارض مناسب عمومي ازمکانهای فصلي نمایشگاههای دربرپایي -2

معادل همین  باید ،روز 15و در صورت تمدید پس از انقضای مدت  گردد مي روزتعیین 15 هرمترمربع،حداکثربرای

 مشمول این بند خواهد بود. روز 15پس از اتمام  مبلغ مجددا به شهرداری پرداخت شود و هر دوره تمدید

 محل برگزاری نمایشگاه خدمات بهای پرداخت نیزمستلزم اختصاصي درمکانهای فصلي نمایشگاههای برپایي

ین شهرداری واریز نمایند. در غیر ا عالمي از سویبانکي ا حسابکه متولیان نمایشگاه باید به  .باشد مي برابرتعرفه

 باشد.صورت شهرداری مجاز به وصول وثیقه مربوطه مي

و نمایشگاه های صنایع دستي و فرش ه استثناء نمایشگاهشهرب وحریم هادرمحدودهنمایشگاه عوارض وصول-3

 مي باشد.های هنری به شرط عدم فروش آثار عرضه شده مجاز 

 

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

 اشل عوارض ساالنه فعالیت و حرفه مربوطه تعیین مي شود . % 50عوارض ساالنه انبار معادل  الف:

 20محوطه بازی که مورداستفاده به منظور انبار نمودن تولیدات و یا مواد اولیه قرار گرفته باشد عوارضي معادل  ب:

 ند آهن فروشیها ومصالح فروشیها()مانعوارض حرفه تعیین مي شود . %

 انبار محلي است که تولیدات گارگاه یا کارخانجات و یا کاالهای اضافي مغازه ها نگهداری مي شود . 

 اشل مربوطه تعیین میشود %25در صورتي که مغازه دارای نیم طبقه باشد عوارض ساالنه معادل ج:

 تعویض صنف و حرفه و محل و فرد

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

 خواهدشد. ووصول جدیدمحاسبه حرفه فعالیت سالیانه عوارض٪50معادل 

 تغییر فرد صنفي و یا حرفه ای معادل کل عوارض ساالنه فعالیت و حرفه تعیین مي گردد. -2
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و مستأجریني که دارای پروانه کسب یا فاقد پروانه کسب باشند قبل  افرادی که ملك آنها در اجاره مي باشد توضیح:

 و مشاغلاز تخلیه و تحویل مغازه توسط مستأجر مي بایست جهت تسویه حساب عوارض شهرداری از بابت عوارض 

بهای خدمات و ... به واحدهای شهرداری مراجعه و پس از اخذ مفاصا حساب از شهرداری مالکین محترم نسبت به 

حویل مغازه اقدام نمایند در غیر اینصورت پس از تخلیه مغازه توسط مستأجر مالك موظف به پرداخت عوارضات ت

 پرداخت نشده مستأجر خواهد بود.

 باشند.تاالرهای پذیرایي نیز مشمول پرداخت عوارض سالیانه ميو  ایمشاغل خاص مثل فروشگاه های زنجیره 

 

 

 

 های خانگیعوارض فعالیت

 عوارض ساالنه فعالیت و حرفه مشابه تعیین می شود.  %25عالیت های خانگی )كارگاهی(، معادل عوارض ف

 چنانچه این فعالیت ها در مکان هاى مستقل باشند مشمول عوارض ساالنه حرفه و فعالیت مى باشند. الف:

چه انع بوده و لیکن چنانچنانچه فعالیت خانواده براى تولید صنایع دستى در قسمتى از واحد مسکونى خود بالمب:

در تولید صنایع دستى از خدمت کارگران استفاده به عمل آید کارگاه تلقى و تا زمانى که فعالیت آنها مزاحمتى به 

عوارض ساالنه حرفه و  %25همسایگان ایجاد نکند و فعالیت ادامه داشته باشد براى فعالیت آنها عوارضى معادل 

ل فعالیت اینگونه حرف فقط سالن و یا اطاق مورد استفاده در فرمول منظور فعالیت تعلق مى گیرد. مساحت مح

 .خواهد شد

فعالیت هاى خانوادگى اعم از فردی یا جمعى و همچنین فعالیت هاى هنرى )نقاشى، خطاطى، خیاطى، منبت ج:

منزل که کارگاه کارى، سوزن دوزى و...(، صنایع دستى با فعالیت خانوادگى، آموزش خصوصى، علمى و پژوهشى در 

 و آموزشگاه تلقى نشود و سکونت خانواده را تحت الشعاع قرار ندهد عوارض ندارند.
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 : عوارض تبلیغات محیطی13ماده 

 

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

همچنین آیین نامه پیش آمدگي های  مبحث بیستم مقررات ملي ساختمان وو قانون شهرداری 92و ماده  55ماده 

ساختماني در گذرها و به منظور هماهنگي و یکسان سازی در ضوابط و مقررات مربوط به تبلیغات محیطي و ساماندهي 

ای مجاز را از وهشهردای مکلف است ضوابط تابلو انجام تبلیغات، نصب تابلو درزمینه متقاضیان به پاسخگویي امور و 

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

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

برای اطالع  رعایت مقررات موضوعه و انتشار آنابلو بر روی دیوارهای شهر بانوشتن هر نوع مطلب و یا الصاق هرنوع نوشته و آگهي و ت

 .عموم

شهرداری 96ماده 6صره بت ضي کوچه : (1345/11/27)الحاقی قانون  ها و به طور روها و خیابانها و پیادههای عمومي و میدانارا

ستر رودخانه شهرها وکلي معابر و ب ضل آب  ستان های عمومي و درختهای معابر عمومي با ها و نهرها و مجاری فا غهای عمومي و گور

ـــوب و در لك عمومي محس ــــت م فاده عموم اس ـــت که مورد اس ـــهر  حدوده هر ش ــــت واقع در م ـــهرداری اس یت ش  .مالک

ستر رودخانه سات آبیاری از طرف وزارت آب و برق در ب سی شهرداری ها نیز مکلایجاد تا ست  شهرها بالمانع ا فند ها واقع در محدوده 

 .ها قبالً نظر وزارت آب و برق را جلب نمایندعملیات عمراني در بستر رودخانهبرای اجرای هر گونه

ند ــــمــاره - 55ماده  27ب ــام آنــهــا و ش ــــب لــوحــه ن ــام گــذاری مــعــابــر و نص ــــي بــرای ن ــــع مــقــررات خــاص  وض

ــو ــح ــن و م ــرداشــــت ــات و ب ــالن ــوی الصــــاق اع ــل ــاب ــن و نصــــب ت ــاک ــذاری ام ــيگ ــه ــردن آگ ــایک ــه ــل ــح ــا از م  ه

 .غیر مجاز و هر گونه اقداماتي که در حفظ نظافت و زیبایي شهر مؤثر باشند

ای بر روی دیوارهای شهر که مخالف مقررات انجمن شهر باشد نوشتن هر نوع مطلبي یا الصاق هر نوشته:  قانون شهرداری 92ماده 

د و در این محلها فقط باید به نصب و الصاق آگهي کن شهرداری برای نصب و الصاق اعالنات معین ميهائي کهممنوع است مگر در محل

ــتن روی آن نیز ممنوع اســت متخلف عالوه بر تادیه خســارت مالکین بپرداخت پانصــد تا یکهزار ریال جریمه محکوم  اکتفا کرد و نوش

 .خواهد شد

 تعاریف

 خدمات یا به منظور انتقال تابلو: پیکره یا سازه ای است که به نحوی از انحا برای معرفي هر نوع کاال و ارایه -1

 ازاینکه عماپیام مشخصي در محدوده و حریم شهر نصب و در معرض دید عموم قرار داده مي شود، 

مان، بدون پایه یا با پایه مستقل، متحرک، الکتریکي، نوشته بر پارچه ساخت نمای یا بام افقي،عمودی،مستقربرروی

 یا شیشه و امثالهم باشد.
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 رم،نامآ راداردوفاقدهرگونه مالك وحرفه کسب معرفي جنبه فقط که است يیتابلوها :تابلوی شناسایي کسب -2

 .باشد تجاری وکاالهای ازمحصوالت ای ونشانه

تابلوی تجاری: تابلوهایي است که دارای آرم، نام و نشانه ای از محصوالت و کاالهای تجاری داخلي یا خارجي  -3

 باشد.

 است که فقط دارای جنبه آموزش شهروندی و اطالع رساني باشد.تابلوی فرهنگي و ترافیکي: تابلوهایي  -4

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

 شهر نصب مي شود.

 دایم پیکره دارای که دیواری بردهای دیوارو کنار تابلوهای شامل تابلوهایي: مقیاس کوچك تابلوی -6

 .باشند مترمربع 24 از ربعادکوچکتوا

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

 مترمربع است.

ورد الکترونیکي برای تبلیغات شهری در روز و شب م بصورت : با توجه به تکنولوژی بکار رفتهشهری تلویزیون -8

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

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

 
 محدودیت مکان نصب عالئم و تابلوها:

 ها و سایرنندگي، درختان، صخرهنصب عالئم و تابلوها بر تیرهای برق، پایه های عالئم و چراغهای راهنمایي و را -1

 عناصر طبیعي ممنوع است.

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

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

نتظامي و راهنمایي و رانندگي و راهنمای شهری باشد و یا به هر صورت مزاحم کارکرد آنها گردد، ممنوع دهنده و ا

 است.

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

 است.نورگیر و راه تهویه را در ساختماني ببندد ممنوع 

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

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

 .نمایند

ابلوی و هر نوع تمعابر ، فوژمیاني معابر،پیاده روها،فضاهای سبزشهری،میادیننصب هرگونه تابلوعمود برساختمان ور-6

 ممنوع است.غیرمجاز و پرخطر 

 

 ضوابط نصب تابلو
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کلیه واحدهای صنفي، صنعتي، تولیدی، توزیعي، خدماتي، اداری، بانکها، مؤسسات مالي و اعتباری، صندوق های  -1

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

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

وب در چهارچپژوهشي، درماني، بهداشتي و سایر موارد مشابه، تنها مجاز به نصب یك تابلوی شناسایي واحد متبوع 

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

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

مربوط، مدیریت زیبا سازی و توافقنامه ای که بین مراجع ذیصالح اندازه و الگوهای ابالغي مراجع مربوطه و برابر 

طراحي شهری و ساماندهي مشاغل شهری انجام مي شود، رایگان بوده و تغییرات خارج از ضوابط یا توافق ممنوع مي 

 باشد.

 برای مغازه های یك طبقه، تابلوی شناسایي نباید باالتر از بام مغازه قرارگیرد. : 2تبصره 

 طبقاتاید به گونه ای طراحي و نصب شود که مزاحم نما و پنجره های برای ساختمان های دو طبقه ب : 3تبصره 

 فوقاني نباشد.

تابلو دفاتر نمایندگي شرکت ها، کارخانجات، واحدهای تولیدی و موارد مشابه که دارای گواهي رسمي نمایندگي  -2

وب بلوی شناسایي کسب محسکارخانه مربوطه را عرضه ننمایند، به عنوان تا نامباشند و هیچ کاالی دیگری غیر از 

مي شود. این امتیاز فقط برای یك تابلوی دفتر فروش یا نمایندگي مرکزی در سطح شهر است و بیشتر از یك 

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

ابي ، استند و تلویزیون( مطابق نظر کمیته مکانیمکان های مجاز استفاده از فضاهای تبلیغاتي )بیلبورد، تابلو -3

 و بر پایه مطالعات طرح جامع ساماندهي تبلیغات شهری تعیین مي گردد.

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

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

 ی شهری نداشته و رایگان می باشند عبارتند از:هاتابلوهایی كه نیاز به مجوز از مدیریت

های در حال احداث حاوی نام کارفرما، تابلوی موقت معرفي کننده دست اندرکاران امر ساختمان در ساختمان ( 1

 1اربری آتي بنا، با ابعاد حداکثر مجری، طراح معماری و سازه و ... پیمانکاران و تاریخ آغاز به کار ساختمان، ک

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

مترمربع به تعداد یك عدد واقع  5/0تابلوهای موقت مربوط به اجاره و فروش ابنیه و امالک، در مساحت حداکثر  ( 2

 در هر ملك.

ت احداث، امکان سقوط مصالح ساختماني و نظایر آن، تابلوهای هشدار دهنده موقت در مورد ساختمان در دس ( 3

 مترمربع. 25/0به مساحت حداکثر 
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پالک معرف تأسیسات و اماکن مربوط به تأسیسات زیربنائي شهری، پست برق، مخابرات و تلفن و ... به مساحت  ( 4

 مترمربع. 25/0حداکثر 

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

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

رساني و راهنمای شود شامل: تابلوهای انتظامي، تابلوهای اطالعتابلوهایي که از سوی مقامات رسمي نصب مي ( 7

 مسیر و تابلوهای راهنمای شهری.

باشد، گروهها و هائي که دولت جمهوری اسالمي ایران عضو آنها ميزمانپرچم کشور یا دیگر کشورها و سا ( 8

 پیامهای دیني، نهادهای سیاسي مدني.

تابلوهای کوچك که نمایانگر شماره پالک هستند، منجمله تابلوهای کوچکي که جهت معرفي نام ساکنین یك  ( 9

 شوند. )به شرط عدم تبلیغ کاالهای تجاری(واحد مسکوني تعبیه مي

 نسبت به حیواناتتابلوهای منع کننده از شکار، ماهیگیری، آبتني، ورود به امالک خصوصي، هشدار دهنده  ( 10

 وحشي و نظایر آن

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 فضاهای تبلیغاتی سطح شهر تابلوها و عوارض

 K × p × s =یك ماه مدت برای تبلیغاتي فضاهای عوارض محاسبه نحوه 

S   ع  = وسعت تابلو به مترمرب   =Pزمین   منطقه ایش ارز  K ب= ضری 

 K جدول ضریب11جدول شماره 

 K نوع تابلو
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 وسایرفضاهای روباز تابلوهای منصوب در پمپ بنزین ها و پمپ گاز
برابر 

 تعرفه

 برابرتعرفه تاکسي میني بوس ومبلمان شهری و ایستگاه های  هایاستندها، تابلو

 برابرتعرفه چك مقیاس، پل هاتابلوهای تبلیغاتي بزرگ )بیلبورد(، تابلوهای کو

 برابرتعرفه تلویزیون منصوب بر نمای ساختمان با پیام تجاری

 برابرتعرفه تلویزیون منصوب در معابر

تعرفه عادی چهار برابر در تمام نقاط شهر فضاهای تبلیغاتي برای کاالی خارجي  تابلوهاو میزان عوارض -1تبصره

 گردد.مي محاسبه 

 چندوجهي مساحت کل وجه ها قابل محاسبه مي باشد. : درتابلوهای2تبصره

ریال و تبلیغات  000/400/2میزان عوارض تبلیغات ترسیمي بر بدنه وسایط نقلیه به ازای هر مترمربع مبلغ  :3تبصره

 گردد. مي ریال برای مدت یکسال محاسبه  000/800/4تصویری )تلویزیون( به ازای هر مترمربع مبلغ 

ن و در صورت نوشت نوع آگهي تبلیغاتي ویا الصاق هرنوشته ای برروی دیوارهای شهرممنوع است:  نوشتن هر4تبصره

ریال به عنوان عوارض  000/400/2مطالب تبلیغاتي و... و یا نصب تابلو و... توسط اشخاص حقیقي و حقوقي مبلغ 

نفي در صورت عدم حدهای صبدون مجوز وصول خواهد شد.در مورد وا متر مربع تبلیغاتخدمات پاکسازی برای هر 

موضوع، شهرداری از طریق مجامع امور صنفي و بازرگاني نسبت به ابطال پروانه واحد تجاری تبلیغ پرداخت و تکرار 

 کننده اقدام خواهد کرد.

 

 عوارض بنرها:

تعرفه برابر5حداقل که تولیدات یا اجناس خارجى را تبلیغ نمایند هر مترمربع معادل  و بنرهایيتابلوها و پالکاردها -1

تعیین مى شود که براى مدت یك ماه قابل استفاده خواهد بود و براى  و بنر محل نصب تابلوعادی )این تعرفه( 

 به شرح زیر است: حداقل تولیدات داخلى این مبنا

 ناسرآسیاب،خیاب نماز،تقاطع میدان وبرای هرمترمربع برای ای منطقه برابرارزش 5 ومعلم آزادی بنردرمیادین نصب*

 فرهنگیان ورودی حدفاصل وشهیدبهشتي شهیدمطهری پایین،خیابانهای تاچهارراه شمالي معلم حدفاصل امام

 برای ای منطقه برابرارزش 4 شهیدمیانجي وخیابان مصدق کوچه وورودی شمالي معلم فجر،خیابان خیابان تاتقاطع
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)حداقل ارزش .گردد مي تعیین هرمترمربع یبرا ای منطقه برابرارزش 3 شهر رمحدودهد واقع وسایرنقاط هرمترمربع

 ریال(000/50منطقه ای 

و بنرها و تراکت های اطالع رساني  بنرهایي که جهت تبلیغات اقتصاد مقاومتي )با معرفي مراجع ذیربط(،:1تبصره 

مناسبت های ملي و مذهبي و امور فرهنگي و مذهبي و مسائل مربوط به بهداشت و سالمت عمومي و ورزش های 

مگاني که فعالیت غیر انتفاعي بوده و جنبه عام المنفعه داشته باشند از پرداخت عوارض تبلیغات محیطي معاف مي ه

 باشند.

دیوار نویسي تبلیغاتي بر روی سازه های کنار جاده ای )دیواره ساختمان ها، پل ها، دکل ها و نظایر آن( در محدوده -1

محاسبه  Kه و عوارض آن طبق تعرفه عادی با کسر یك واحد از ضریب و حریم شهری مستلزم اخذ مجوز تبلیغات بود

 و وصول خواهد شد.

نصب بنرهای تبلیغاتي بر روی ساختمان های در حال احداث توسط شرکت های یا اشخاص ساختمان ساز )اعم  -2

ه لیغات بوداز تبلیغ فروش واحدهای ساختماني یا ارائه خدمات فني و مهندسي و اجرایي( مستلزم اخذ مجوز تب

 محاسبه و وصول خواهد شد. Kو عوارض آن طبق تعرفه عادی با کسر یك واحد از ضریب 

پمپ بنزین وپمپ گاز و امثال )نصب هر گونه بنر یا تابلو تبلیغاتي در محوطه داخلي جایگاههای عرضه سوخت -3

دمت یا محصول دیگری ونظایر آن که معرف خوسایرمراکزخدماتي وتوزیعي عمومي  ،پارکینگ های عمومي ( آن

 تعرفه عادی عوارض نصفغیر از موضوع فعالیت آن واحد صنفي باشد ممنوع بوده ودرصورت نصب مي بایستي 

 متعلقه را پرداخت نماید. 

 
 

 :تعرفه تبلیغات بر روی استرابوردهای ثابت شهری مطابق فرمول زیر محاسبه خواهد شد

 هر تابلو ریال + هزینه عوارض تبلیغ000/600/3عدد ثابت

)عدد ثابت؛ شامل هزینه های کارگر نصاب، باالبر یا نردبان، چسب یا میخ و منگنه و جمع آوری که مي تواند به 

 صورت اماني توسط نیروهای خدماتي شهرداری انجام یا از طریق مناقصه به متقاضیان واجد شرایط واگذار شود(.

 تعرفه تبلیغات در تلویزیون شهری

 از طریق اکران تصاویر در تلویزیون شهری با فرمول زیر محاسبه شود: تعرفه تبلیغات 

 ارزش منطقه ای  ×مساحت تلویزیون  ÷ 2000  × 66عوارض هر یك دقیقه اکران  =  

کساني که بدون اخذ مجوز قانوني و عدم پرداخت عوارض متعلقه اقدام به نصب تبلیغات محیطي نموده و به رغم  -4

آن ها در کمیسیون ماده  عدم پرداخت عوارضپرداخت عوارض مربوطه نشوند گزارش  اعالم شهرداری حاضر به

 ح و برابر مقررات اقدام خواهد شد.مطر  77
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 : عوارض نوسازی14ماده 
 

معادل درصد عوارض قانون نوسازی و عمران شهری و اصالحات بعدی آن برای عرصه و اعیاني امالک واقع در  

 ن نوسازی و عمران شهری تعیین مي شود. محدوده، شهرهای مشمول قانو

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

از زمان اتمام مهلت داده شده توسط شهرداری  اراضي بدون حصارکشي این گونه هر سالکشي نشده باشند به ازای 

 .گیردميدر هر سال تعلق معادل دو برابر عوارض نوسازی  قانون نوسازی( 29ماده مالك )مشابه به 

  تبصره:عوارض نوسازی به نسبت سهم قابل دریافت مي باشد.

 )عوارض حفظ و گسترش فضای سبز(عوارض قطع درختان معابر شهر:  15ماده 

قطع هرنوع درخت در معابر،میادین به منظور حفظ وگسترش فضای سبزوجلوگیری از قطع بي رویه درختان ،-1

ونیز سایر محل هایي که دارای درخت با هر مساحت در  پارکها ،باغات ومحلهایي که به عنوان باغ شناخته شوند

 محدوده خدماتي وحریم شهرها باشند بدون اجازه شهرداری ممنوع است.

شهرها برای جبران بخشي از خسارات آیین نامه اصالح قانون حفظ وگسترش فضای سبز 5ماده3دراجرای تبصره -2

آیین نامه مذکور برحسب 7وارده به فضای سبزودرختان عوارضي تحت عنوان قطع درختان از طریق کمیسیون ماده

آیین نامه قطع غیر عمدی درختان مانند برخورداتومبیل و...به شرح ذیل تعیین مي 5نوع در خواست مطابق ماده

 گردد:

عوارض قطع درخت موضوع این ماده طبق تعرفه :  اصالل قانون حفظ و گسترش فضای سبز شهرها آئین نامه 5 ماده 3 تبصره

 ای که به پیشنهاد شهرداری به تصویب شورای اسالمي شهر مي رسد. توسط شهرداری اخذ خواهد شد

 ریال براى هر اصله درخت وصول خواهد شد.000/000/1حداقل مبلغ دریافتى :1تبصره 

صره  صورت:2تب شود در  شخیص داده  شهردارى غیرعمدى ت سط  شهر تو عوارض % 50ى که قطع درختان معابر 

 مربوطه تعلق مى گیرد.

شهرداری هزینه آن مطابق نظریه :3تبصره سبز و گلها و نهالهای پارک ها و ... متعلق به  ضای  صورت تخریب ف در 

 . هزینه اضافي دریافت خواهد شد % 10کارشناس فضای سبز با 

 .رگونه هرس منوط به اجازه شهرداری مي باشده:4تبصره 

 فرمول محاسبه عوارض قطع درختان در معابر شهر

 عمر درخت(× هزینه نگهداری درخت در زمان قطع آن × )ضریب تعدیل 
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سال عمر به ازاى هر سال عمر  10و بیش از  %10سال  10ضریب تعدیل عوارض قطع درخت در کلیه معابر تا عمر 

 عدیل در نظر گرفته مى شود.  ضریب ت  %1درخت 

 :هزینه نگهدارى درخت برابر با حداقل حقوق یك ماهه یك نفر کارگر با مبنای اداره کار خواهد بود.4تبصره

در صورت تقاضاى قطع درخت توسط مالك و رعایت مقررات مربوطه و بویژه رعایت قانون اصالح و حفظ :5تبصره 

شماره صوبه  شهر م سبز در  ضای  سترش ف صالحي تاریخ  14/12/87مورخ  1359 و گ سالمي و ا شورای ا مجلس 

 مجمع تشخیص مصلحت نظام الزامي است.  20/4/88

( الیحه قانونی 1ـ ماده )1شورای انقالب ماده 1359قانون اصالل الیحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب 

 :شود مذكور با الحاق دو تبصره به شرل ذیل اصالل و جایگزین می

ـ به منظور حفظ و گسترش فضای سبز و جلوگیری از قطع بي رویه درختان، قطع هر نوع درخت و یا نابودکردن آن به هر طریق 1ماده

در معابر، میادین، بزرگراه ها، پارک ها، بوستان ها، باغات و نیز محل هایي که به تشخیص شورای اسالمي شهر، باغ شناخته شوند در 

هرها بدون اجازه شهرداری و رعایت ضوابط مربوطه ممنوع است. ضوابط و چگونگي اجراء این ماده در چارچوب آیین محدوده و حریم ش

نامه مربوط با رعایت شرایط متنوع مناطق مختلف کشور توسط وزارت کشور با هماهنگي وزارت مسکن و شهرسازی، سازمان حفاظت 

 .ن تهیه و به تصویب شورای عالي استان ها مي رسدمحیط زیست، وزارت جهاد کشاورزی و شهرداری تهرا

ـ اصالح و واکاری باغات در حریم شهرها به شکل جزئي و یا کلي مشمول این ماده نیست و طبق ضوابط مصوب وزارت جهاد 1تبصره

  .کشاورزی انجام مي شود

( قانون اساسي جمهوری 138ي و هشتم )ـ مصوبات شورای عالي استان ها جهت تطبیق با قوانین و رعایت اصل یکصد و س2تبصره

اسالمي ایران به اطالع رئیس مجلس شورای اسالمي خواهدرسید تا در صورتي که برخالف قوانین بود، با ذکر دلیل برای تجدیدنظر و 

 .اصالح به شورای عالي استان ها ارسال گردد

ـ تفکیك اراضي مشجر و باغات فقط براساس ضوابط ماده 1رهتبص :( به شرح ذیل اصالح و جایگزین مي شود4( ماده )1ـ تبصره )2ماده

این قانون و با رعایت سایر مقررات شهرسازی و درج عنوان باغ در اسناد صادره مجاز است ولي قطع درخت در هر محل و با هر  (1)

  .مساحت بدون کسب اجازه وفق مقررات این قانون ممنوع است

 یل اصالح و جایگزین مي شود( به شرح ذ4( ماده )3ـ تبصره )3ماده

ـ مالکین باغات و محل هایي که به صورت باغ شناخته مي شوند مکلفند به ازاء درخت هایي که اجازه قطع آنها از سوی 3تبصره :

شهرداری صادر مي شود به تعداد معادل دو برابر محیط بن درختان قطع شده در همان محل و یا هر محلي که شهرداری تعیین خواهد 

ـ الیحه 4ماده .سانتي متر بر طبق ضوابط و دستورالعمل های موجود در فصل مناسب غرس نمایند 10رد درخت با محیط بن حداقل ک

 ( قانون مجازات اسالمي به شرح ذیل اصالح مي گردد686قانوني مذکور با توجه به ماده )

ًا و عامداً و برخالف قانون مذکور قطع یا موجبات از بین ( قانون گسترش فضای سبز را عالم1ـ هرکس درختان موضوع ماده )4ماده :

( ریال تا ده میلیون 1،000،000رفتن آنها را فراهم آورد، عالوه بر جبران خسارت وارده حسب مورد به جزای نقدی از یك میلیون )

تعزیری از شش ماه تا سه سال ( ریال برای قطع هر درخت و در صورتي که قطع درخت بیش از سي اصله باشد به حبس 10،000،000)

 .محکوم خواهدشد

 .( حذف مي شود6( ماده )2ـ تبصره ) 5ماده

  .ـ کلیه مقررات و مفاد قانوني مغایر با این قانون لغو مي گردد 6ماده
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 قانون فوق مشتمل بر شش ماده در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ چهاردهم اسفند ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هفت مجلس

با اصالحاتي از سوی  20/4/1388آن که مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته بود در تاریخ  (4( و )1شورای اسالمي تصویب و مواد )

 .مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد

 

صره شجار 6تب سرانه بدون اخذ مجوز اقدام به قطع ا صورت خود  شهروندان ب ستي :در مواردی که   5نمایند مي بای

ــهردار به مراجع  برابر ــخیص ش عوارض مندرج در این ماده را به عنوان عوارض قطع عمدی پرداخت نموده و با تش

 قضایي معرفي میگردد.

صره صب 7تب شد که مانع از ن شته با شجاری وجود دا صله یا ا سازی امالک، ا صورتي که در زمان تخریب و باز :در 

قبل از  صــدور پروانه ســاختماني،واحد طرح اولیه تهیه شــده توســط نظام مهندســي  زماندر گردند درب پارکینگ

سیون مربوط مبني بر  عدم  سبز با طرح در کمی ضای  سبز ارجاع و  واحد ف ضای  ضوع را به واحد ف سازی مو شهر

ستي برابر  سازی اعالم ،ومالك بای شهر سیون را به  شجار، نتیجه کمی سي پارکینگ بدون قطع ا ستر ظریه نامکان د

 کمیسیون اقدام نماید.
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 : عوارض خدمات مدیریت پسماندها16ماده 

قانون مدیریت پسماند ها و دستور العمل نحوه تعیین بهای خدمات و مدیریت پسماند های  8به استناد مفاد ماده

اقدام وزیر محترم کشور ( که به پیوست این دستورالعمل است  11/9/99مورخ  141148عادی ) ابالغي شماره 

 خواهد شد.
. 

که طبق  ای تعرفهبامدیریت اجرایي مي تواند هزینه های مدیریت پسماند را از تولید کننده پسماند قانون مدیریت پسماند:8ماده

نموده وفقط صرف هزینه های  دریافت مي شود، تعیین نوع پسماند برحسب اسالمي شوراهای توسط کشور دستورالعمل وزارت

 .دمدیریت پسماند نمای
 

 ریال بصورت ساالنه مي باشد.000/500/1بهای خدمات واحدهای مسکوني -

به صورت ساالنه محاسبه 1400درصد افزایش نسبت به تعرفه سال 20بهای خدمات واحدهای  تجاری واداری با-2

 ودریافت خواهد شد.

شماره موضوع نامه 12/4/1399عوارض خدمات مدیریت پسماندهای پزشکي طبق صورتجلسه مورخ -3

 مدیر محترم شبکه بهداشت ودرمان میانه به شرح زیر مي باشد:22/04/1399مورخ 64940/5

 

 ریال000/950/1فقط آزمایشگاه دکتر بهرام مختاری )فارابي(ماهانه  و ریال000/250/3*آزمایشگاهها ماهانه مبلغ 

 

 ریال000/950/1*جراح عمومي ماهانه مبلغ 

 

ریال ،خانم دکتر منیژه یوسفي وخانم دکتر کتانه قهرمان ماهانه مبلغ 000/975داخلي ماهانه مبلغ *متخصصین 

 ریال000/950/1

 

 ریال 000/625/1*ارتوپد ماهانه مبلغ 

 

 ریال000/650ریال ودکتر علي خواجه دهي ماهانه مبلغ000/650*متخصصین کودکان ماهانه مبلغ 

 

 ریال000/975مدی ماهانه مبلغریال ،دکتر فاطمه مح000/650*رادیولوژیستها ماهانه مبلغ

 

 ریال000/300/1*متخصصین زنان وزایمان ماهانه مبلغ

 

 ریال000/650*ارولوژیست ماهانه مبلغ
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 ریال000/650*متخصصین گوش، حلق ،بیني ماهانه مبلغ

 

 ریال000/275/2تامین اجتماعي ماهانه مبلغ*پلي کلینیك 

 

 ریال000/300/1ریال ودرمانگاه کوثر ماهانه مبلغ 000/900/3*درمانگاهها ،نصر، فرهنگیان ماهانه مبلغ

 

ریال وکلینیك فارابي ماهانه 000/250/3*کلینیك دندان پزشکي ،دکتر میترا داودی ماهانه مبلغ

 ریال000/300/1مبلغ

 

 ریال000/300/1*دندان پزشکان ماهانه مبلغ

 

 ریال000/950/1*متخصصین پوست ومو ماهانه مبلغ

 

 ریال000/650غ *ماماها  ماهانه مبل

 

 ریال000/650پزشکان عمومي ومراکز سوءمصرف مواد سالمت ماهانه مبلغ *

 د شد. ایش وصول خواهافز %40با 1400داروخانه ها به نسبت سال  عوارض خدمات مدیریت پسماند *
 

بدیهي  دولتي وغیر انتفاعي و مساجد، حسینیه ها و تکایا از پرداخت بهای خدمات معاف مي باشند.  سمدار-3

است چنانچه در این اماکن واحدهای غیر مرتبط)مانند واحد های تجاری و....(مستقر باشند متناسب با تعداد واحد 

 و نوع کسب مشمول پرداخت بهای خدمات خواهند بود.

 وبازنشستگان و سازمانهای وابسته به شهرداری  اعم از رسمي ،پیماني و قراردادیکارکنان شهرداری از :تبصره 

 .دریافت نخواهد شد بهای خدمات )سند به نام این افراد باشد(هرداریش

هزینه جمع آوری سد معابر وانتقال به شهرداری ،پس از طي مراحل قانوني،تحویل وسایل با دریافت مبلغ -4

 برابر خواهد بود.2ریال وبرای بار دوم 000/300/1

اری واقع در سکونتگاههای غیررسمي از روی واحد شهرسازی با تعیین سال احداث واحدهای مسکوني وتج-5

 قبوض برق و.... اقدام و واحد نوسازی نسبت به وصول بهای خدمات اقدام خواهد نمود.

 مي باشد.به نسبت سهم قابل وصول مدیریت پسماند *عوارض خدمات 
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 : عوارض ذبح احشام17ماده 

 مي گردد معادل درصد وزن گوشت یا معادل ریالي آن به شرح زیر تعیین 

 . % 2دام سبك )گوسفند ، بز( معادل  -1

 . % 1دام سنگین )گاو ، گاو میش( معادل  -2

 پرداخت حق سالخي به عهده قصابها مي باشد و شهرداری در این خصوص تکلیفي نخواهد داشت .

  

 : عوارض حق الثبت 18ماده 

اصل از حق ثبت اسناد رسمي ،هشت درصد ازمجموع درآمد ح1362قانون بودجه سال90دراجرای بندج تبصره 

 به شهرداریها اختصاص مي یابد.  1351اصالحي قانون ثبت اسناد وامالک مصوب دی 123موضوع ماده

 

 : عوارض پیمان ها وقراردادها19ماده 

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

 ارض حق نظارت وطراحی مهندسین: عو20ماده 

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

 : عوارض حمل بار 21ماده 

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

 : عوارض توزین باسکول 22ماده

ها به حساب اعالم شده شهرداری پرداخت بهای توزین تعیین که باید صاحبان یا بهره برداران باسکول %3دل معا

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

ر بوده و طبق این ماده شهرداری رأسا ًاز مؤدیان نسبت و به حساب شهرداری محل واریز شود مشمول قانون مذکو

 به وصول آن اقدام نخواهد کرد.

 : سهم آموزش و پرورش23ماده  

 تفکیك عرصه  تعیین و بایستى به حساب اعالم شده آموزش و پرورش واریز گردد.  و عوارض زیربنا و پذیره %3معادل 

مطابق قانون تصویب نماید با ابالغ آن، مالک عمل شهردارى چنانچه شوراى آموزش و پرورش استان ضوابطى را *

 قرار خواهد گرفت.

در رابطه با مجتمع ها که ساختمان آموزشى مورد نیاز را مطابق قانون تشکیل شوراهاى آموزش و پرورش استان *

 ها پیش بینى شود مشمول پرداخت این عوارض نخواهند بود.

 ك اراضي ،سهم دریافت مي کند این عوارض دریافت نمي گردد.*در مواردی که شهرداری از بابت تفکی

 
 

 : هزینه ترمیم حفاری های معابر شهر 24ماده

: کلیه وزارتخانه ها و موسسات دولتي و خصوصي موظفند قبل از هر گونه اقدامي نسبت به  قانون شهرداری 103ماده 

یل احداث شبکه تلفن و برق وآب و سایر تاسیسات از قب 98و 97کارهای عمراني واقع در مناطق مندرج در ماده 

وهمچنین اتصال راه های عمومي و فرعي و رعایت نقشه جامع شهرسازی را بنماید این قبیل اقدام باید با موافقت 

کتبي شهرداری انجام گیرد و موسسه اقدام کننده موظف است هر گونه خرابي و زیاني را که بر اثر اقدام مزبور به 

ا ساختمان معابر عمومي وارد آید در مدت متناسبي که با جلب نظر شهرداری تعیین خواهد شد ترمیم آسفالت ی

نموده و به وضع اول در آورد واال شهرداری خرابي و زیان وارده را ترمیم و به حال اول در آورده هزینه تمام شده را 

 رد.)ده درصد( اضافه از طریق اجرای ثبت اسناد وصول خواهد ک %10با 

ها بر اساس آئین قانون شهرداری آماده ترمیم حفاری 103ها و افراد حفار معابر در اجرای ماده چنانچه دستگاه الف:

یا در حساب في مابین  نامه هیئت دولت نباشند شهرداری قبل از حفاری هزینه مربوطه را بر اساس قیمت روز وصول

 نمود. و بعد مجوز حفاری صادر خواهد اعمال خواهد نمود



78 
 

 ورای اسالمی شهر میانه                                       فرمانداری میانهشهرداری میانه                                                  ش

                                                                                                                                                                                

سال نوارهای حفاری نشست 2*در صورتیکه شرکتهای حفار حاضر به ترمیم نوارهای حفاری باشند اگر تا مدت زمان 

 نماید نوارهای حفاری بایستي توسط شرکت حفار  ترمیم گردد. 

 بنا به نظر شهرداری وپس از طرح در کمیسیون حفاری در مجوزهای صادره شهرداری به شرکت های حفار که ب:

باید زمان شروع حفاری و اتمام عملیات ترمیم ، نحوه ترمیم حفاری ، نوع دستگاه برش  شهرستان صادر مي گردد

ل تحویه موقع مصالح مازاد ، نحوه تحویل محلهای حفاری که به آسفالت ، رعایت نکات فني و ایمني ، برداشت ب

 .مامور فني شهرداری مي رسد مشخص نماید 

ترافیکي با راهنمایي ورانندگي و ممانعت از ایجاد صدمه به تاسیسات زیر زمیني و عابرین و ج: مسئولیت هماهنگي 

های چشمك زن وسایط نقلیه وحقوق حقه امالک شهروندان با نصب عالیم هشدار دهنده و موانع استاندارد و چراغ

حیح در اجرای ص رات حفار مي بایستاداو یا گماردن نگهبان به عهده دستگاه حفار و پیمانکاران دستگاه حفار است و 

 این موضوع مستمراً نظارت داشته باشد .

فهرست بهای پایه رشته ترمیم وبازسازی  هزینه های حفاری برای افراد حقیقي که درخواست حفاری دارند طبق د:

و  برآورد ددنوارهای حفاری در معابر شهری  که توسط سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور هر ساله ابالغ مي گر

 ،شهرداری نسبت به صدور مجوز اقدام خواهد نمود.هزینهاعالم خواهد شد و پس از واریز 

:اگر چنانچه در سال مورد درخواست ، فهرست بها ابالغ نگردد قیمت ترمیم براساس دستورالعمل فهرست بها تبصره

 شد. با لحاظ نمودن شاخص وتعدیل پیمان  به صورت به روز محاسبه واخذ خواهد

سبز برآورد خواهد ه :حفاری اگر از داخل فضای سبز و رفوژ و....  باشد هزینه ترمیم مجدد توسط کارشناس فضای 

 . شد

 سه برابردر صورتیکه شرکتهای حفار بدون اخذ مجوز از شهرداری اقدام به حفاری نمایند هزینه برآورد شده با  :و

 افزایش از شرکت حفار دریافت خواهد شد.

توسعه  برایسال ، هزینه های ترمیم مجدد نوارهای حفاری  4صورت حفاری آسفالت با عمر کمتر از در  :ر

وچنانچه برای توسعه شبکه از طرف ادارات  محاسبه و اخذ خواهد شد برابر 2وبرای اتفاقات  برابر5/2تاسیسات

ل ترانشه ضرب وهزینه درخواست مجوز گردداگر حفاری به صورت ترانشه باشد بایستي کل عرض روکش در طو
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مربوط اخذ گردد ولي اگر به صورت نقب اجرا شود هزینه ترمیم مجدد  با ضرب طول اجرادر عرض نقب اخذ خواهد 

 شد. 

متر به  1کلیه دستگاههای حفار مي بایست در برش آسفالت از دستگاه کاتر استفاده نمایند در غیر اینصورت  ز:

 د.شعرض حفاری در محاسبه افزوده خواهد 

متری 16و20اند اخذ نخواهد شد به غیر از خیابانهای رکهایي که تحویل شهرداری نگردیده ژ:هزینه حفاری در شه

 شهرک نیروی انتظامي. 

وبازنشستگان  و سازمانهای وابسته به شهرداری  اعم از رسمي ،پیماني و قراردادیکارکنان شهرداری از :تبصره 

خواهد  ودریافت درصد محاسبه80متر مربع  هزینه حفاری با ضریب تعدیل  4تا د()سند به نام این افراد باششهرداری

 شد.

 : آماده سازی25ماده 

آماده سازی  اراضي و امالکي که مالکین درخواست تفکیك عرصه را دارند و منجر به ایجاد معبر  -1

ی و مالك خواهد بود به جز جدیدگردیده است حسب مورد  طبق  قوانین مربوط و با انجام توافق في مابین شهردار

 مواردی که مطابق مقررات ، آماده سازی تماماً بر عهده دولت یا مالك است مانند مورد زیر :

های موضوع این برنامه و هزینه مربوط سازی زمینآماده :  مسکن آئین نامه اجرای قانون ساماندهی و حمایت از تولید 8ماده 

های شهرسازی باشد. در طرحربط ميمات زیربنایي و روبنایي بر عهده دستگاههای اجرایي ذیبه آن برعهده متقاضیان و تأمین خد

( قانون تنظیـم بخشـي از مقررات مالي دولت ـ 100مربوط، جانمایي خدمات روبنایي صورت گرفته و زمین آن براسـاس مـاده )

 .های خود اقدام نمایندث فضاهای روبنایي، با اولویت در برنامهشود تا نسبت به احداهای مربوط واگذار ميـ به دستگاه 1380مصـوب 
 

ها طبق شــرایط اعالمي شــهرداری به عهده ها وکویها و شــهرکآماده ســازی معابر ایجادی ناشــي از تفکیك *    

  مي باشد.تحت نظارت مهندسین شهرداری  و مالکین

سا ضعیت امالک،کلیه هزینه آماده  ساس قانون تعیین و سازی وکوچه *برا شده خیابانها،پیاده رو ضي تفکیك  زی ارا

 های مرتبط معابرحاصل از تفکیك به غیر از معابر موجود در طرح توسعه شهری بر عهده مالك مي باشد.

 : تسهیالت تشویقی26ماده 

 

ر آیین نامه اجرایي آن د 12قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی و ماده  8در راستای اجرای ماده  -1

صورت احداث تأسیسات ایرانگردی و جهانگردی و دفاتر خدمات مسافرتي و تأسیسات و اماکن گردشگری و اقامتي 

)نظیر هتل، مهمانسرا و مسافرخانه و تأسیسات ورزشي مثل استخر( در کاربری مربوطه با تأیید سازمان میراث فرهنگي، 
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کاربری های گردشگری چنانچه تعیین نشده باشد  رند .نداصنایع دستي و گردشگری عوارض صدور پروانه ساختماني 

)منظور خارج از محدوده و داخل حریم شهر باشد( پس از طي مراحل مربوطه تغییر کاربری از سازمان جهاد کشاورزی 

قانون حفظ کاربری باغات و اراضي زراعي( شهرداری معادل قسمت اعیاني ایجادی، ارزش افزوده  1ماده  1)تبصره 

شهرداری و عوارض ورود به محدوده )درصورت شمول ورود به محدوده شهر( را اخذ نخواهد نمود ضمناً طي خدمات 

 مراحل تصویب کاربری مربوطه از مبادی ذیربط الزامي است.

کلیه تأسیسات ایرانگردی و جهانگردی، دفاتر خدمات مسافرتي و سایر  : قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی 8ماده 

ها مقررات و دستورالعملهای بخش تعرفه مالیات، وام بانکي و غیره مشمولمشابه از هر نظر اعم از سوخت، آب و برق، عوارض، سیساتتأ

 .باشندصنایع مي

( قانون توسعه صنعت 8( و )5به استناد مواد ) : قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی 8آیین نامه اجرایی ماده  12ماده 

 بندی و، درجه، تکمیلنامه ایجاد، اصالح( آیین1گردشگری موضوع ماده )تأسیسات ،دی و جهانگردیایرانگر

مسافرتي و جهانگردی و تورگرداني و  ، دفاتر خدماتگذاری تأسیسات گردشگری ونظارت بر فعالیت آنها و اصالحات بعدی آننرخ

و مؤسسات حمل و یان تور، ذخیره جا، تولید و عرضه اطالعات گردشگریراهنما ،، هتلهای آموزشيآموزش خدمات گردشگریمؤسسات

، عمومي و تعاوني از نظر ، دولتيخصوصي بخشهایگردشگری ترجیحاً دارای مجوز از سازمان میراث فرهنگي و گردشگری متعلق به نقل

 ا موظفند عوارض مقرر را فارغ از نوع پروانه وباشند و شهرداریهبخش صنایع ميتعرفه پرداخت عوارض صدور پروانه ساختماني مشمول

نوسازی فقط در مورد ساختمان محاسبه ودریافت  بخش صنایع و با معافیت از عوارض عرصه غیر از عوارضکاربری زمین براساس تعرفه

 یند.امن

ثر تخفیف حداک ارفه بخش صنعت و بالذکر عوارض مقرر رابراساس تعزیربنای کلیه تأسیسات موضوع فوق شهرداریها موظفند برای افزایش

عم ، تلفن و فاضالب ا، آب، برقهای سوختاز نظر هزینه گردشگری موضوع این مادهمحاسبه و دریافت کنند.کلیه تأسیسات و مؤسسات

 عشتراک وهر نواحق ، تقسیط ، سایر عوارضالتحریر، پذیره، حقالثبت، حقبانکي ، تسهیالتایخدمات بیمه ،انواعاز انشعاب و مصرف

ها و عرفهتفرهنگي وگردشگری مشمول  شود با تشخیص و تأیید سازمان میراثتسهیالت دیگر که بخش صنایع از آن منتفع مي

 باشند.دستورالعملهای بخش صنایع مي

نعت محاسبه و دریافت های بخش صتعرفه مربوط را فارغ از میزان مصرف و نوع کاربری براساسهایربط موظفند هزینهذی دستگاههای

  .مایندن

به منظور ایجاد انگیزه فعالیت بیشتر در بخش خصوصي در راستای افزایش و توسعه مراکز فرهنگي و گردشگری از 

های ورزشي، مراکز ها و مجموعههای فرهنگي، کتابخانه، سینما، مراکز تفریحي و ورزشي از قبیل سالنقبیل خانه

ها در مقابل مجموع زیربناهای های گردشگری و مراکز نمونه گردشگری مصوب، هتلمپتوریستي و اقامتي از قبیل ک

 کل زیربنا به عنوان واحد تجاری بدون اخذ عوارض مجوز صادر خواهد شد. %2احداثي با اشل مربوطه مجوز 

 1401هزینه پسماند واحدهای گردشگری درسال  %30کاهش -3
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مورد تأیید سازمان میراث فرهنگي و گردشگری در جهت توسعه  هایدر صورت تبدیل استفاده ساختمان-4

با تأیید سازمان میراث فرهنگي، صنایع دستي  این ماده و ساختمان های بوم گردی 2مقرر در بند  امرگردشگری

 وگردشگری عوارضي از این بابت دریافت نخواهد شد.

ــتای -5 ــهرع در راس ــاماندهي و حمایت از تولید و عرض ــکن  ایت قانون س و به منظورحمایت از احیا بافت های مس

نه  ـــیلي، پروا جاز طرح تفص حد تراکم م کاربری و در  یت  عا با ر ـــوب ،  ـــهری مص مد ش کارآ نا ـــوده و  فرس

ساختماني ، طرح ایمني و  ضات پروانه  ساختماني)مسکوني( بدون عوارض  خواهد بود.)عوارضات عرصه و از عوار

شد(وبرای پروانه سي دریافت خواهد  شنا شهری،  کار سوده  صوب فر صادره تجاری  در بافت م ساختماني  های 

خت  ـــمول پردا ند بود پذیره عوارض%50مش ماني خواه نه ســـاخت قدام ملي پروا ـــوص اجرای طرح ا ودر خص

سکن ضوع تفاهم نامه م شهرداریها(29/11/98مورخ 400/181317)مو سازمان  سازی و شهر وحمایت  وزارت راه و

)مشمول عوارضات عرصه و   کاهش محاسبه واخذ گردد. %50بنا با عوارض زیر  مقررگردید ،شهرداری از این امر

 نخواهند بود.(  عمومي پارکینگ هزینه احداث 

به منظور تشویق مالکان امالک به بیمه نمودن ساختمان ها در مقابل حوادث غیرمترقبه )سیل ، زلزله ، آتش سوزی -6

 وصول خواهد شد .درصد کاهش 30و  .... ( بهای خدمات پسماند با 

شهرداری میانه که بیش از -7 شاغل در  شغول خدمت  24برای کارکنان  سمي، پیماني، قراردادی م صورت ر ماه به 

شند شهرداری با ستگان  ش صدور پروانه  حداکثر  وبرای بازن ضات  سه طبقه روی آن  عوار یك طبقه پارکینگ و

عوارضات محاسبه  %10اده از تسهیالت این بند، درصورت عدم استفکه به این شرح اقدام خواهد شد ساختماني

شد صول خواهد  سهیالت قبلي، ووو ستفاده از حداکثر ت صورت ا صول خواهد   %100در  سبه وو ضات محا عوار

به شرط اینکه عوارضات محاسبه ووصول خواهد شد.  %45در صورت عدم استفاده از حداکثر تسهیالت قبلي، وشد

سهیالت تاین  ضمناً  دست اول به نام این افراد باشد، )وکالتنامه پذیرفته نیست(سند مالکیت یا قرارداد واگذاری 

شرکت شاغل در  شمول افراد  شهرداری نخواهد بوم شمول مي توانند برای پروانه های طرف قرارداد  د وکارکنان م

سعه تا صالحات پروانه و تو شمول  سقف مندرج وا ستفاده نمایند و این هزینه ها م ضات در این بند ا کلیه عوار
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ستي صوص پروانه درخوا ساختماني و قراردادها در خ شد و این  پروانه  سقف مذکور مي با مازاد بر پروانه پایه  تا 

 .تسهیالت به عنوان تعدیل عوارض مي باشد

در راستای حمایت از سرمایه گذاران بخش درمان در صورتیکه متقاضیان نسبت به اخذ مجوزاحداث بیمارستانهای -8

ي  از وزارت متبوعه اقدام نمایند ومتقاضي صرفا احداث بیمارستان خصوصي در کاربری مربوط باشند این خصوص

عوارضات پروانه ساختماني) به غیراز %50شهرداری به منظور تشویق سرمایه گذاران این بخش ، نسبت به تعدیل 

صه (اقدام خواهد نمود وا عمومي پارکینگ هزینه احداث سهم عر ضات و شي از وعوار ضات نا شمول عوار ین بند م

ضـریب تعدیل به شـرطي پابرجاخواهد ماند که مالك ضـمانتنامه بانکي تا %50تخلفات سـاختماني نخواهد شـد.)

س از تایید این مرحله، ضمانت نامه ضریب تعدیل به شهرداری تحویل که پ%50مرحله اتمام سفت کاری به مبلغ 

 بانکي آزاد خواهد شد(.

صل خیابان بانك ملي باتوجه به عمل-9 شهرداری در پیاده راه حد فا سط این  صورت گرفته تو راه تاچهاریات عمراني 

مقرر گردید از کسبه هایي که  ،پایین ولزوم جلب  همکاری کسبه این پیاده راه در زیبا سازی سیما ومنظر شهری

با نظر شهرداری زیبا سازی با شهرداری در خصوص سیما ومنظر شهری همکاری نمایند ونمای ساختمان خود را 

سبه  ()مغازه های بر پیاده راهنمایند سماند این ک شاغل وهزینه پ شد%10عوارض م صول خواهد  .)این کاهش به و

  عنوان تعدیل عوارض مي باشد(

:درراستای حمایت ازتوسعه افقي شهر وتشویق مردم به ساخت وسازمجازدرشهرک ساحلي مقررگردید بااخذ -10

مل گردد.جدول فوق ع 70%  

 

 :هزینه بازدید موزه شهر27ماده

 با توجه به بهره برداری از موزه شهر هزینه بازدید کنندگان رایگان مي باشد.
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 :بهای خدمات فروش اسناد مناقصه28ماده

ناد مناقصه به شرکت کنندگان با توجه به هزینه های تهیه اسناد مناقصه ، شهرداری در قبال تسلیم اس

 ال دریافت خواهد نمود. ری000/200/1مبلغ

 عوارض میدان دواب:29ماده 

 ریال مي باشد.000/35به میدان دواب مبلغ و  وانت  عوارض ورودیه سواری .1

 ریال مي باشد. 000/60عوارض ورودیه نیسان به میدان دواب مبلغ  .2

 ریال مي باشد.000/100عوارض ورودیه خاور به میدان دواب مبلغ  .3

 مي باشد. ریال 000/85حق توزین هر رأس دام سبك .4

 مي باشد. ریال000/420 وفوق سنگین حق توزین هر رأس دام سنگین .5

 مبالغ فوق از فروشنده اخذ خواهد شد.* 

 ریال  000/240خرید  دام فوق سنگین  .6

 ریال 000/180خرید  دام سنگین  .7

 ریال 000/84خرید  دام سبك  .8

 اخذ خواهد شد. خریدار* مبالغ فوق از 

 

 رکینگ عمومی شهرداریعوارض پا:30ماده 

 ریال000/72انواع خودروها که به صورت عادی پارک مي کنند -

 ریال 000/54انواع خودروهای توقیفي -

 ریال000/24انواع موتور سیکلت که به صورت عادی پارک مي کنند -

 ریال 000/18انواع موتورسیکلت های توقیفي -

 .ساعت توقف مي باشد 24*مبالغ فوق برای 

 ریال000/200/1ماه توقف مبلغ دریافتي نبایستي از  6ر صورت توقف موتورسیکلتهای  عادی با حداکثر د:1تبصره

 ریال000/120ماه مبلغ  6ماه به ازای هر ماه مازاد بر  6تجاوز نماید الزم به یادآوری است در صورت توقف بیش از 

 پرداخت خواهد نمود.
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ریال 000/800/1ماه توقف مبلغ دریافتي نبایستي از  6با حداکثر  در صورت توقف موتورسیکلتهای  توقیفي:2تبصره

ریال 000/180ماه مبلغ  6ماه به ازای هر ماه مازاد بر  6تجاوز نماید الزم به یادآوری است در صورت توقف بیش از 

 .پرداخت خواهد نمود

از 1/1/1393اهد بود که از تاریختاریخ اجرای دو مورد تبصره فوق برای موتورسیکلت هایي قابل اعمال خو:3تبصره 

 پارکینگ استفاده مي نمایند.

 های پایانه مسافربری غرفه ماهانه اجا ره بهای:31ماده 

 ریال000/900*برای غرفه های کوچك  

 ریال 000/02/1*برای غرفه های بزرگ

 ابالغ خواهد شد. 1401سال  پایانه بدیهي است که این مبالغ اجاره  به مستاجر

 

 و روزانه هزینه خدمات بازار هفتگی:32ماده

 ریال000/120برای بساطي های البسه فروشي هر هفته -

 ریال000/120برای بساطي های صیفي جات هرهفته -

 ریال000/96برای بساطي های سایر صنوف هر هفته -

فه با نظر شهرداری بر ریال ) هزینه ایجاد غر000/960برای بازارهای روز به ازای هر متر مربع غرفه  ماهانه مبلغ  -

 عهده شخص درخواست کننده مي باشد(

اسفند لغایت  15برای ایجاد بازاهای محلي میوه و تره بار عید در محل های مختلف شهر با تشخیص شهرداری از -

ریال در شهرکهای اقماری 000/000/18ریال  در فرهنگیان و مرکزیت شهر ، مبلغ 000/000/30فروردین مبلغ  20

 هزینه ایجاد غرفه با نظر شهرداری بر عهده شخص درخواست کننده مي باشد(های مواصالتي داخل شهر ) و جاده

 

 :خودیاری شهروندان33ماده
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باتوجه به افزایش تعهدات شهرداری در سال های گذشته برای آسفالت وجدول گذاری معابر واینکه عدم اجرای به  

ده است باعث نارضایتي شهروندان محترم مي گردد ،تا اتمام تعهدات موقع آن باالخص در مواردی که خودیاری اخذ ش

کوچه های سطح شهر خودداری  وجوبکشي قبلي شهرداری از اخذ خودیاری وایجاد تعهد جدید در خصوص آسفالت

 درلیست نوبت قرار خواهدتصویب شورای اسالمي شهر  شهردار و پیشنهادبا  ،بنا به ضرورت موارد استثنانماید ودر 

  گرفت.
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 تعرفه سازمان حمل ونقل
 

 

 

 

 

 

 

 

 الف( عوارض ، تعرفه و بهای خدمات :
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رد

 یف

 1401پیشنهاد سال  1400مصوب سال  عنوان کلي خدمات

1 
تعرفه خدمات و برگزاری آزمون شهرشناسي و کالس 

 توجیهي

 ریال 300.000 ریال 250.000

2 
ی تاکسیراني امتیاز حاصل از صدور هر یك از پروانه ها

 یا  بهره برداری )مدت اعتبار دو سال(

 ریال 960.000 ریال 800.000

3 

امتیاز حاصل از صدور 

کارت سرویس مدارس 

 )مدت اعتبار یك سال(

 برای رانندگان تاکسي/آژانس 

 )دارای کارت شهری(

 ریال 360.000 ریال 300.000

برای رانندگان خودروهای 

 شخصي )فاقد کارت شهری(

**** **** 

4 

تمدید هر یك از  پروانه های تاکسیراني / بهره  (1-4

 برداری / نمایندگي / کارت مباشرت

 ( تعویض پروانه تاکسیراني بعلت تعویض خودرو 2-4

 

 ریال 400.000

 

 

 

 ریال 480.000

5 
صدور پروانه تاکسیراني / بهره برداری / سرویس 

 ویض(مدارس و ... در طول مدت اعتبار )المثني و تع

 ریال240.000 ریال200.000

6 
 هزینه خدمات)حق امتیاز(ساماندهي خودروهای

 مسافربرشخصي

ارزش روز   6%

 خودرو

 ارزش روز خودرو  6%

7 
ارزش روز   %6 هزینه خدمات)حق امتیاز( واگذاری تاکسي ، ون 

 خودرو

 ارزش روز خودرو  6%

8 

هزینه خدمات)حق امتیاز( واگذاری اتوبوس، میدل 

 و میني بوس  باس

بر اساس 

دستورالعمل 

 مربوطه

بر اساس دستورالعمل 

 مربوطه
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9 

عوارض 

 ماهیانه 

)حق 

عضویت( 

 اعضای ناوگان

 ریال 54.000 ریال 45.000 تاکسیها و خودروهای تاکسي تلفني

 ریال 60.000 ریال 50.000 خودروهای باربر

میني بوسها و میدل باسهای فعال در 

 آژانس
 ریال  66.000 الری  55.000

 ریال  27.000 شهری %50 خودروهای تاکسي تلفني حومه

10 
حق امتیاز تعویض و نوسازی نمودن خودروهای 

 فرسوده

 ریال 700.000 ریال 600.000

11 
)طبق جدول  %3 هزینه خدمات بازدید و کارشناسي

 پیوستي(

)طبق جدول  3%

 پیوستي(

12 
سافربری با واگذاری امتیاز آژانس حمل و نقل م

 خودروی سواری )واگذاری آژنس تاکسي تلفني(

با درخواست 

سازمان و تصویب 

 شورای شهر

با درخواست سازمان و 

 تصویب شورای شهر

13 
واگذاری امتیاز آژانس حمل و نقل مسافربری با 

 خودروی میني بوس )واگذاری آژانس میني بوس(

با درخواست 

سازمان و تصویب 

 شورای شهر

ت سازمان و با درخواس

 تصویب شورای شهر

14 
واگذاری امتیاز آژانس حمل و نقل باربری )واگذاری 

 آژانس وانت بار(

با درخواست 

سازمان و تصویب 

 شورای شهر

با درخواست سازمان و 

 تصویب شورای شهر

15 

هزینه خدمات سالیانه پروانه 

نمایندگي )حق عضویت سالیانه 

آژانس/شرکت مسافربری یا 

  باربری(

آژانسهای درون  درون شهری 

 1.500.000شهری 

 ریال

آژانس های درون 

 1.600.000شهری 

 ریال

 ریال 800.000 ریال 750.000 حومه
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16 
)طبق جدول  %3 هزینه خدمات بازدید و کارشناسي

 ذیل(
 )طبق جدول ذیل( 3%

17 

هزینه صدور 

و  پروانه فعالیت

اشتغال ناوگان 

 باری 

 پروانه اشتغال پروانه فعالیت پروانه اشتغال عالیتپروانه ف عنوان پروانه

 800.000 تن 8/3زیر 

 ریال

800.000 

 ریال

900.000 

 ریال

900.000 

 ریال

 6تا  8/3بین 

 تن

1.100.000 

 ریال

1.100.000 

 ریال

1.300.000 

 ریال

1.300.000 

 ریال

بیش از شش 

 تن

1.500.000 

 ریال

1.500.000 

 ریال

1.800.000 

 ریال

1.800.000 

 ریال

18 

هزینه تمدید هر یك از پروانه 

های فعالیت و اشتغال ناوگان 

 باری

 هزینه صدور %50 هزینه صدور 50%

19 

هزینه صدور 

پروانه فعالیت و 

اشتغال ناوگان 

مسافربری          

دیزلي ) 

اتوبوس و میني 

 بوس (

 انه اشتغالپرو پروانه فعالیت پروانه اشتغال پروانه فعالیت عنوان پروانه

ظرفیت 

 نفر 15حداکثر 

ری700.000 ریال700.000

 ال

800.000 

 ریال

800.000 

 ریال

ظرفیت بین 

 نفر 26تا  16

ریا1.200.000

 ل

ر1.200.000

 یال

1.400.000 

 ریال

1.400.000 

 ریال

ظرفیت باالی 

 نفر 27

1.500.000 

 ریال

1.500.000 

 ریال

1.800.000 

 ریال

1.800.000 

 ریال

20 

ینه تمدید هر یك از پروانه های فعالیت و هز

اشتغال ناوگان مسافربری دیزلي ) اتوبوس و میني 

 بوس (

 هزینه صدور %50 هزینه صدور 50%
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21 
حق بازدید کارشناس سازمان از محل 

 آژانس/شرکت  

 ریال 1.000.000 ریال 350.000

  **** فروش اسناد مزایده و مناقصه 22

23 
اهیانه خطوط توسط میني حق بهره برداری و م

 بوسهایي که قرارداد اولیه آنها به اتمام رسیده است

با درخواست سازمان و  ریال250.000ماهیانه 

 تصویب مراجع ذی ربط

24 
حق بهره برداری و ماهیانه میني بوس و میدل 

 باسها و  اتوبوسها )واگذاری جدید(

پس از واگذاری اقدام 

 خواهد شد

 پس از واگذاری اقدام

 خواهد شد

25 
هزینه هر ساعت  پارک خودرو )استفاده از 

 پارکومتر(

 ریال30.000 ریال20.000

26 
تبلیغات بر روی ایستگاههای تاکسي و میني بوس 

 )ایستگاههای انتظار مسافر(

پنج برابر ارزش منطقه 

 برای هر سایبان

حداقل ارزش منطقه 

ریال منظور 80.000

 خواهد شد

 پنج برابر ارزش منطقه

 برای هر سایبان

حداقل ارزش منطقه 

ریال منظور 100.000

 خواهد شد

 عوارض حمل محموله ترافیکي 27

ریال  350.000هر تٌن 

 5.000.000)حداقل 

 ریال(

 ریال 420.000هر تٌن 

 5.000.000)حداقل 

 ریال(

28 

هزینه خدمات از اشخاص حقیقي و حقوقي 

متقاضي تصاویر ضبط شده توسط دوربین های 

 ت ترافیکينظار

 

 

 ریال 700.000

   

 

 ریال 840.000

 هزینه معرفي سهمیه سوخت آژانس ماهانه 29
ریال  50.000ماهیانه 

 به ازای هر راننده

ریال  60.000ماهیانه 

 به ازای هر راننده
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شمول مالیات بر ارزش افزوده  ، مبلغ  مالیات بر ارزش افزوده به مبالغ فوق افزود صورت  ضیح اینکه :در  هد ه خواتو

 شد .

 

 هزینه خدمات بازدید آژانس ها و شرکتهای مسافری ، باری و مینی بوس دربستی :

 

 هزینه خدمات بازدید تاکسی ها :

 سه درصد قیمت میانگین  نوع آژانس/شرکت
دو درصد سهم 

 فروشنده

یك درصد سهم 

 خریدار

تاکسي تلفني 

 شهری

550.000.000 

 ریال

 

 ریال16.500.000
11.000.000 ریال   5.500.000 ریال   

شهریوانت تلفني   400.000.000 

 ریال

12.000.000 

 ریال
8.000.000 ریال   4.000.000 ریال   

 650.000.000 میني بوس شهری

 ریال

19.500.000 

 ریال
13.000.000 ریال   6.500.000 ریال   

تاکسي تلفني 

 حومه

150.000.000 

 ریال
4.500.000 ریال   3.000.000 ریال   1.500.000 ریال   

 100.000.000 وانت تلفني حومه

 ریال
3.000.000 ریال   2.000.000 ریال   1.000.000 ریال   

 نوع خودرو
مدل 

 )سال(
 سه درصد قیمت پایه

دو درصد سهم 

 فروشنده

یك درصد سهم 

 خریدار

/ سمند 405پژو  ریال510.000.000 1401   15.300.000 

 ریال

10.200.000 

 ریال
ریال 5.100.000  
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ند/ سم 405پژو  ریال490.000.000 1400   14.700.000 

 ریال

9.800.000  

 ریال
4.900.000 ریال   

/ سمند 405پژو  ریال470.000.000 1399   14.100.000 

 ریال
ریال 9.400.000 ریال 4.700.000   

/ سمند 405پژو   1398 460.000.000 

 ریال

13.800.000 

 ریال
ریال 9.200.000 ریال 4.600.000   

/ سمند 405پژو   9713  450.000.000 

 ریال

13.500.000 

 ریال
ریال 9.000.000 ریال 4.500.000   

/ سمند 405پژو   1396 445.000.000 

 ریال

13.350.000 

 ریال
ریال 8.900.000 ریال 4.450.000   

/ سمند 405پژو   1395 440.000.000  

 ریال

13.200.000 

 ریال
ریال 8.800.000 ریال4.400.000   

/ سمند 405پژو   1394 30.000.0004 

 ریال

12.900.000 

 ریال
ریال 8.600.000 ریال 4.300.000   

/ سمند 405پژو   1393 410.000.000 

 ریال

12.300.000 

 ریال
ریال 8.200.000 ریال 4.100.000   

/ سمند 405پژو  92و  91   390.000.000 

 ریال

11.700.000 

 ریال
ریال 7.800.000 ریال 3.900.000   

/ سمند 405پژو   1390 0.000.00037 

 ریال

11.100.000 

 ریال
ریال 7.400.000 ریال 3.700.000   

/سمند405پژو  89ـ  88ـ  87   360.000.000 

 ریال

10.800.000 

 ریال
ریال 7.200.000 ریال 3.600.000   

/سمند405پژو  و پائین 1386   350.000.000 

 ریال

10.500.000 

 ریال
ریال 7.000.000 ریال 3.500.000   
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 360.000.000 1390 پژو روآ )آردی(

 ریال

10.800.000 

 ریال
ریال 7.200.000 ریال 3.600.000   

89و   88 پژو روآ )آردی(  350.000.000 

 ریال

10.500.000 

 ریال
ریال 7.000.000 ریال 3.500.000   

 340.000.000 1387 پژو روآ )آردی(

 ریال

10.200.000 

 ریال
ریال 6.800.000 ریال 3.400.000   

 330.000.000 1386 پژو روآ )آردی(

 ریال

9.900.000 

 ریال
ریال 6.600.000 ریال 3.300.000   

 320.000.000 1385 پژو روآ )آردی(

 ریال

9.600.000 

 ریال
ریال 6.400.000 ریال 3.200.000   

و پائین 1384 پژو روآ )آردی(  310.000.000 

 ریال

9.300.000 

 ریال
ریال 6.200.000 ریال 3.100.000   

 0.000.00033 1387 پراید

 ریال

9.900.000 

 ریال
ریال 6.600.000 ریال 3.300.000   

 320.000.000 1386 پراید

 ریال

9.600.000 

 ریال
ریال 6.400.000 ریال 3.200.000   

 310.000.000 1385 پراید

 ریال

9.300.000 

 ریال
ریال 6.200.000 ریال 3.100.000   

و پائین 1384 پراید  300.000.000 

 ریال

9.000.000 

یالر  
ریال 6.000.000 ریال 3.000.000   

 310.000.000 1383 پیکان

 ریال

9.300.000 

 ریال
ریال 6.200.000 ریال 3.100.000   

 300.000.000 1382 پیکان

 ریال

9.000.000 

 ریال
ریال 6.000.000 ریال 3.000.000   
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سهم سازمان از هزینه خدمات بازدید و کارشناسي امتیاز خودروهای شخصي ساماندهي شده مسیر میانه ـ سبز و 

 باط :ار

 ریال(  2.000.000ریال و سهم خریدار  4.000.000ریال )سهم فروشنده  6.000.000 

 سهم سازمان از هزینه خدمات بازدید اتوبوسها و میني بوسها :

درخصوص هزینه خدمات بازدید اتوبوسها و میني بوس ها پس از تحویل و مشخص شدن نوع و قیمت            

 خودرو اقدام خواهد شد.

 ویژه مالکین و رانندگان ناوگان حمل و نقل عمومی )به غیر از اتوبوس و مینی بوس(جدول جرائم و تخلفات ب( 

 290.000.000 1381 پیکان

 ریال

8.700.000 

 ریال
ریال 5.800.000 ریال 2.900.000   

 280.000.000 1380 پیکان

 ریال

8.400.000 

 ریال
ریال 5.600.000 ریال 2.800.000   

و پائین 1379 پیکان  270.000.000 

 ریال

8.100.000 

 ریال
ریال 5.400.000 ریال 2.700.000   

 مرحله دوم و به بعد مرحله اول فتخل عنوان ردیف

1 
معین ، زمان و مکان شـــیفت ،  در نوبت ســـرویسنجام اعدم 

 / مسیر تعیین شده توسط مالك یا راننده کمکيشده

کتبي درج تذکر و اخطار 

 در پرونده

جریمه براساس تصمیمات 

 هیأت انضباطي

2 Section 1.01  یرون و داخــل ب نظــافــت  عــدم  

 خودرو عمومي مسافری/باربری/تاکسي

تذکر و اخطار کتبي درج 

 در پرونده

جریمه براساس تصمیمات 

 هیأت انضباطي

3 
ــئون ــالمي و اجتماعي  اتعدم رعایت ش در هنگام فعالیت با اس

 یا راننده کمکي خودرو عمومي  توسط مالك

توقف خودرو در پارکینگ و ارجاع موضوع به هیأت 

 انضباطي و سایر مراجع ذیربط

4 
سي/خودرو شیای غیر مجاز در تاک صب لوازم و ا برابر عمومي  ن

 ارائه شده و مقررات موجودهای  دستورالعمل

تذکر و اخطار کتبي درج 

 در پرونده

جریمه براساس تصمیمات 

 هیأت انضباطي
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ج از محدوده شهر بدون داشتن مجوز  توسط مالك خرو (1 5

 یا راننده کمکي

تذکر و اخطار کتبي درج 

 در پرونده

جریمه براساس تصمیمات 

 هیأت انضباطي

 توسط راننده نظیف و مناسب عدم استفاده از لباس فرم (2 6

 ه سرویسهنگام ارائیا مالك خودروی عمومي 

تذکر و اخطار کتبي درج 

 در پرونده

ساس تصمیمات جریمه برا

 هیأت انضباطي

Section 1.02 7 
 برابر دستورالعمل در داخل اتومبیل شناسایي کارتعدم  نصب 

 های سازمان

تذکر و اخطار کتبي درج 

 در پرونده

جریمه براساس تصمیمات 

 هیأت انضباطي

8 
 مسافرکشيو  برای ارائه سرویس عمومي سپردن تاکسي/خودرو

  تاکسیراني معتبر به افراد فاقد پروانه

و   ساعت در پارکینگ 48ف خودرو بمدت حداقل توق

 ارجاع موضوع به هیأت انضباطي

رانندگي با تاکسي/خودرو عمومي بدون داشتن پروانه  (1 9

 تاکسیراني  و کارت سرویس مدارس

و   ساعت در پارکینگ 48توقف خودرو بمدت حداقل 

 ارجاع موضوع به هیأت انضباطي

2) 1

0 

پروانه تاکسیراني  رانندگي با تاکسي/خودرو عمومي با (3

 /کارت سرویس مدارس فاقد اعتبار

و   ساعت در پارکینگ 48توقف خودرو بمدت حداقل 

 ارجاع موضوع به هیأت انضباطي

4) 1

1 

سي/خودرو  سافر یا)تردد عمومي بهره برداری از تاک شي(  م ک

ـــط مراجع ذیربط ه برداری در زماني که پروانه بهر مالك توس

 تباطل شده اس موقت دائم یا یا بطور و اخذ

ساعت در پارکینگ و  48توقف خودرو بمدت حداقل 

 ارجاع موضوع به هیأت انضباطي

5) 1

2 

شي ظرف  سافر ک سرویس و عدم م  48اعالم نکردن علت عدم 

 ســـازمان به  عمومي خودرو/تاکســـي توقف ســـاعت از تاریخ 

 توسط مالك خودرو

تذکر و اخطار کتبي درج 

 در پرونده

جریمه براساس تصمیمات 

 هیأت انضباطي

 جریمه براساس تصمیمات هیأت انضباطي مالك یا راننده کمکيعدم رعایت نرخ های مصوب توسط  13

14 
ــیله نقلیه  عدم نصــب کپســول آتش نشــاني آماده بکار در وس

 توسط مالك

تذکر و اخطار کتبي درج 

 در پرونده

جریمه براساس تصمیمات 

 هیأت انضباطي
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 /سوار نمودن اضافه سرنشینعتبرم فني معاینه برگنداشتن  15
تذکر و اخطار کتبي درج 

 در پرونده

جریمه براساس تصمیمات 

 هیأت انضباطي

16 
م قابل نقش و نصب در ئخط کشي و عال ،ی نداشتن رنگ آمیز

 های ابالغي سازمانخودرو مطابق دستورالعمل بدنه و ظاهر

منع تردد و تذکر و اخطار 

 کتبي درج در پرونده

بمدت حداقل  توقف خودرو

ساعت در پارکینگ و  48

ارجاع موضوع به هیأت 

 انضباطي

17 
شه  شی سایي و نرخ کرایه  بر روی  شنا صب پالک کد  عدم ن

 برابر دستورالعمل سازمانمسافرین در محل رویت  خودرو

منع تردد و تذکر و اخطار 

 کتبي درج در پرونده

توقف خودرو بمدت حداقل 

ساعت در پارکینگ و  48

موضوع به هیأت ارجاع 

 انضباطي

18 

ــب یا عدم  عدم ــتفاده از نص ــتگاه پرداخت الکترونیکي اس دس

سیمترکرایه ها یا  سط مالك یا راننده کمکي  تاک صوتو رت در 

 از آن و استفاده الزام به نصب

توقف خودرو بمدت 

ساعت در  48حداقل 

 پارکینگ و جریمه

توقف خودرو بمدت حداقل 

ساعت در پارکینگ و  48

ع موضوع به هیأت ارجا

 انضباطي

19 
به اخطارها  مالك یا راننده کمکي خودروی عمومي  عدم توجه

 سازمانو مأموران  و تذکرات بازرسان

جریمه براساس تصمیمات 

 هیأت انضباطي

توقف خودرو بمدت حداقل 

ساعت در پارکینگ و  48

ارجاع موضوع به هیأت 

 انضباطي

  20 

 به سـازمان يکمک هرانند زرو 5اطالع ندادن مرخصـي بیش از 

کي از شـــدن یکه باعث تعطیل توســـط مالك خودرو عمومي 

 نوبتهای کاری مورد تعهد میشود

تذکر و اخطار کتبي درج 

 در پرونده

جریمه براساس تصمیمات 

 هیأت انضباطي

21 
سط عدم  سخ قرارداد با راننده کمکي تو سه ف صورتجل سال  ار

 ساعت 48مالك به سازمان ظرف 
 اساس تصمیمات هیأت انضباطيجریمه بر
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22 
ــیراني متعلق به خود به افراد غیر و فاقد ــپردن پروانه تاکس  س

 شرایط اعالمي 

ساعت در پارکینگ و  48توقف خودرو بمدت حداقل 

 ارجاع موضوع به هیأت انضباطي

23 
که مشـــخصـــات آن با  /خودروی عموميرانندگي با تاکســـي

 مشخصات مندرج در پروانه مطابقت ندارد

ساعت در پارکینگ و  48توقف خودرو بمدت حداقل 

 ارجاع موضوع به هیأت انضباطي

 هامتناع از حمل مسافر بدون عذر موج 24
تذکر و اخطار کتبي درج 

 در پرونده

جریمه براساس تصمیمات 

 هیأت انضباطي

25 

سیراني  تکرار تخلفات سه بار تاک سال )اعم از عدم بیش از  در 

ـــافي ، عدم فعالیت در توجه به اخطار بازرس  ، اخذ کرایه اض

 مسیر ، توهین به مسافر  و ...(

 اعمال مجازاتهای الزم براساس تصمیمات هیأت انضباطي

26 

عدم اســـتفاده از تابلو خارج از ســـرویس در مواردی که بنا به 

ــطرار  دالیل نقص فني اتومبیل یا پایان نوبت کاری یا بنا به اض

ده از استفا مکن نباشد و یا سوء قابل توجیه ، پذیرش مسافر م

 تابلو

تذکر و اخطار کتبي درج 

 در پرونده

جریمه براساس تصمیمات 

 هیأت انضباطي

27 
سازمان  شي برابر برنامه اعالمي  سهای آموز ضور در کال عدم ح

 بدون عذر موجه

الزام به شرکت در کالس آموزشي و ارجاع موضوع به 

 هیأت انضباطي

28 
به راننده دارای پروانه تاکسیراني  سپردن خودروی عمومي

 بدون اخذ مجوز از سازمان 

ساعت در پارکینگ و  48توقف خودرو بمدت حداقل 

 ارجاع موضوع به هیأت انضباطي

29 
عدم واریز عوارض ماهیانه در طول سال مربوطه توسط مالکین 

 خودروهای عمومي )تاکسیها ، خودروهای باربری و ...(

ر نیم درصدجریمه  )حداکثرتا صد به ازای هر روز تأخی

 درصد عوارض(

30 
صي، خودروهای آژانس و  شخ شي خودروی  سافرک فعالیت و م

 تاکسیهای بین شهری 

تذکر ، اخطار  و اخذ تعهد 

 کتبي

توقف خودرو بمدت حداقل 

ساعت در پارکینگ  ،   48

جریمه و معرفي به مراجع 

 ذیربط
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 ریال مي باشد. 800.000ریال و حداکثر  400.000توضیح اینکه : مبلغ جریمه حداقل 

31 
یدان و  های عمومي در دور م یت توقف خودرو خارج از ظرف

 ایستگاه

تذکر و اخطار کتبي درج 

 در پرونده

جریمه براساس تصمیمات 

 هیأت انضباطي

 ارجاع موضوع به هیأت انضباطي امتناع از اخذ برگ رأی هیأت انضباطي 32

33 
ـــین یا مأمورین  ـــتن یا عدم ارائه مدارک به بازرس همراه نداش

 سازمان

کینگ و ساعت در پار 48توقف خودرو بمدت حداقل 

 ارجاع موضوع به هیأت انضباطي

34 
سیهای خطي  ستگاه تاک شي از ای سیهای گرد شي تاک سافرک م

 مگر در موارد خاص با اجازه بازرسین

تذکر و اخطار کتبي درج 

 در پرونده

توقف خودرو بمدت حداقل 

ساعت در پارکینگ و  48

ارجاع موضوع به هیأت 

 انضباطي

 اخذ دو برابر مبلغ جریمه در طول یك ماه عدم واریز جرائم هیأت انضباطي 35

 ایراد ضرب و شتم با مسافر ، سایر رانندگان و غیره 36
توقف خودرو در پارکینگ و ارجاع موضوع به هیأت 

 انضباطي و سایر مراجع ذیربط

شروبات  37 اختفاء ، حمل و توزیع ، خرید و فروش مواد مخدر ، م

 زالکلي یا هرنوع آالت و ادوات غیر مجا

توقف خودرو در پارکینگ و ارجاع موضوع به هیأت 

 انضباطي و سایر مراجع ذیربط

ــایر رانندگان ،  38 ــافرین، س ــي، توهین، بي حرمتي به مس فحاش

 بازرسین و یا مسئولین ذیربط

توقف خودرو در پارکینگ و ارجاع موضوع به هیأت 

 انضباطي و سایر مراجع ذیربط

39 
ـــادره ارائه مدارک تقلبي جهت ثبت  نام یا جعل پروانه های ص

 سازمان

توقف خودرو در پارکینگ و ارجاع موضوع به هیأت 

 انضباطي و سایر مراجع ذیربط

 ارجاع موضوع به هیأت انضباطي سایر تخلفات 40
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 اعضای ناوگان اتوبوسرانی و مینی بوسرانیویژه جدول جرائم و تخلفات ج( 

 

 مرحله دوم و به بعد مرحله اول عنوان تخلف ردیف

 قرراتمامتناع از حمل مسافر یا حمل مسافر خارج از 1
تذکر و اخطار کتبي 

 درج در پرونده

جریمه براساس تصمیمات 

 هیأت انضباطي

2 
ــاعات ــافر در غیر از س ــیر و یا حمل مس خطوطي که  ، مس

 ن تعیین کرده استسازما

تذکر و اخطار کتبي 

 درج در پرونده

جریمه براساس تصمیمات 

 هیأت انضباطي

3 
ـــالمي و اجتماعي از ناحیه ـــئونات اس ره به عدم رعایت ش

 و ایجاد آلودگي صوتي /رانندهبردار

توقف خودرو در پارکینگ و ارجاع موضوع به هیأت 

 انضباطي و سایر مراجع ذیربط

 مقررات ای محوله و عدم رعایتعدم انجام کشیکه 4
تذکر و اخطار کتبي 

 درج در پرونده

جریمه براساس تصمیمات 

 هیأت انضباطي

5 
صوب  صب کرایه و یا عدم پعدم رعایت نرخ م ذیرش ، عدم ن

 جدید دریافت کرایه روش

تذکر و اخطار کتبي 

 درج در پرونده

جریمه براساس تصمیمات 

 هیأت انضباطي

6 
نام ـــتورالعملعدم رعایت آئین  وزارت ي های ابالغ ه و دس

 کشور و سازمان 

تذکر و اخطار کتبي 

 درج در پرونده

جریمه براساس تصمیمات 

 هیأت انضباطي

Section 1.03 7 

ئه عدم ارا ندگي و  مایي و ران عدم  گزارش تخلف راهن برگه 

 خالفي با درخواست سازمان

تذکر و اخطار کتبي 

 درج در پرونده

جریمه براساس تصمیمات 

 هیأت انضباطي

8 
مخالف ه غیر مجاز ک وســایل و عالئمنصــب و اســتفاده از 

 باشد مي سازمان ضوابط و مقررات

تذکر و اخطار کتبي 

 درج در پرونده

جریمه براساس تصمیمات 

 هیأت انضباطي

9 
 و )بدون پروانه و فاقد اعتبار( اســـتفاده از رانندگان غیرمجاز

 شناسایي فاقد کارت

تذکر و اخطار کتبي 

 ندهدرج در پرو

جریمه براساس تصمیمات 

 هیأت انضباطي

1) 10 
 CM گواهي رانندگي با اتوبوس بدون معاینه فني و

تذکر و اخطار کتبي 

 درج در پرونده

جریمه براساس تصمیمات 

 هیأت انضباطي
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2) 11 
 تأخیر در ورود به منطقه و یا تعجیل درخروج از آن

تذکر و اخطار کتبي 

 درج در پرونده

 جریمه براساس تصمیمات

 هیأت انضباطي

3) 12 
 )در طول یك روز( غیبت تمام وقت

تذکر و اخطار کتبي 

 درج در پرونده

جریمه براساس تصمیمات 

 هیأت انضباطي

 و ماهیانه خودرو برداری عدم واریز به موقع حق بهره 13
به ازای هر روز تأخیر نیم درصد جریمه )حداکثرتا 

 صد درصد عوارض(

 روخودامتناع از انجام بیمه  14

منع تردد خودرو تا بیمه 

نمودن آن و تذکر کتبي 

 درج در پرونده

توقف خودرو بمدت حداقل 

ساعت در پارکینگ و  48

ارجاع موضوع به هیأت 

 انضباطي

15 
سیر تعیین ستگاههای م شده و توقف بدون  عدم توقف در ای

 یش از زمان مقرربتوقف  علت موجه در مسیر یا

تذکر و اخطار کتبي 

 ندهدرج در پرو

جریمه براساس تصمیمات 

 هیأت انضباطي

16 

صافکاری و شو، تعمیرات،  ست معابر عمومي و  در ... خودروش

ـــاس معیارهای  خودرو داخل و خارج یا عدم نظافت براس

 سازمان 

تذکر و اخطار کتبي 

 درج در پرونده

جریمه براساس تصمیمات 

 هیأت انضباطي

17 
ـــوع قرارداد به غیر  قل و انتقال بدون انجام ن/واگذاری موض

  از سازمانمجوز  اخذ

ساعت در پارکینگ و  48توقف خودرو بمدت حداقل 

 ارجاع موضوع به هیأت انضباطي

18 
ناع یل امت ـــا به وس ایمني، اطفاء  از تجهیز نمودن اتوبوس 

 حریق و جعبه کمکهای اولیه

تذکر و اخطار کتبي 

 درج در پرونده

جریمه براساس تصمیمات 

 هیأت انضباطي

 تأیید سازمان در پارکینگهای مورد خودروعدم پارک  19
تذکر و اخطار کتبي 

 درج در پرونده

جریمه براساس تصمیمات 

 هیأت انضباطي

 رانندگان پشت فرمان توسط عدم استفاده از لباس فرم 20
تذکر و اخطار کتبي 

 درج در پرونده

جریمه براساس تصمیمات 

 هیأت انضباطي
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21 

و میني بوســـهای تحت نظارت برابر  عدم فعالیت اتوبوســـها

ـــتگاه راه آهن ،  ـــازمان )نماز جمعه ، ایس برنامه اعالمي س

 مسیرهای تعیین شده و ... (

 جریمه براساس تصمیمات هیأت انضباطي

 خروج بدون مجوز از محدوده شهر 22
تذکر و اخطار کتبي 

 درج در پرونده

جریمه براساس تصمیمات 

 هیأت انضباطي

 داخل یا روی خودرو بدون اخذ مجوز از سازمان تبلیغات در 23
تذکر و اخطار کتبي 

 درج در پرونده

جریمه براساس تصمیمات 

 هیأت انضباطي

24 
جه نده کمکي خودروی عمومي  عدم تو یا ران لك  به  ما

 سازمانو مأموران  اخطارها و تذکرات بازرسان

جریمه براساس 

تصمیمات هیأت 

 انضباطي

توقف خودرو حداقل به 

ساعت در  48دت م

پارکینگ و ارجاع موضوع 

 به هیأت انضباطي

25 
عدم حضور در کالسهای آموزشي برابر برنامه اعالمي سازمان 

 بدون عذر موجه

الزام به شرکت در کالس آموزشي و ارجاع موضوع به 

 هیأت انضباطي

26 
سپردن خودروی عمومي به راننده دارای پروانه اشتغال 

 مان بدون اخذ مجوز از ساز

ساعت در پارکینگ  48توقف خودرو حداقل به مدت 

 و ارجاع موضوع به هیأت انضباطي

 اخذ دو برابر مبلغ جریمه عدم واریز جرائم هیأت انضباطي در طول یك ماه 27

 ایراد ضرب و شتم با مسافر ، سایر رانندگان و غیره 28
توقف خودرو در پارکینگ و ارجاع موضوع به هیأت 

 ایر مراجع ذیربطانضباطي و س

اختفــاء ، حمــل و توزیع ، خریــد و فروش مواد مخــدر ،  29

 مشروبات الکلي یا هرنوع آالت و ادوات غیر مجاز

توقف خودرو در پارکینگ و ارجاع موضوع به هیأت 

 انضباطي و سایر مراجع ذیربط

فحاشــي، توهین، بي حرمتي به مســافرین، ســایر رانندگان ،  30

 ین ذیربطبازرسین و یا مسئول

توقف خودرو در پارکینگ و ارجاع موضوع به هیأت 

 انضباطي و سایر مراجع ذیربط

31 
ارائه مدارک تقلبي جهت ثبت نام یا جعل پروانه های صادره 

 سازمان

توقف خودرو در پارکینگ و ارجاع موضوع به هیأت 

 انضباطي و سایر مراجع ذیربط
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 ریال مي باشد. 800.000ریال و حداکثر 400.000توضیح اینکه : مبلغ جریمه حداقل 

 رجاع موضوع به هیأت انضباطيا امتناع از اخذ برگ رأی هیأت انضباطي 32

33 
صب یا  عدم ستفاده از ن ستگاه پرداخت الکترونیکي کرایه ا د

 از آن و استفاده در صورت الزام به نصبها 
 جریمه براساس تصمیمات هیأت انضباطي

 ارجاع موضوع به هیأت انضباطي سایر تخلفات 34
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 جدول جرائم و تخلفات مربوط به آژانسها و شرکتهای حمل و نقل عمومی مسافری/بارید( 

 میزان خسارت و نوع اقدام
 ردیف شرح تخلفات

 مرحله اول مرحله دوم و به بعد

 جریمه براساس تصمیمات هیأت انضباطي

عدم اعالم تغییر وضعیت حقوقي شرکت با موضوع حمل و 

نقل عمومي درون شهری مسافری/باری تا زماني که به 

نمایندگي سازمان در امر حمل و نقل عمومي مسافر/بار 

 شهری فعالیت دارد.درون

1 

جریمه براساس 

تصمیمات هیأت 

 انضباطي

تذکر و اخطار 

کتبي درج در 

 پرونده

عدم نظارت بر فعالیت رانندگي کادر و رانندگان شرکت با 

ه مشخصات آن با مشخصات مندرج خودروهای عمومي ک

 در پروانه یا کارت صادر شده از سوی سازمان مطابقت ندارد.

2 

جریمه براساس 

تصمیمات هیأت 

 انضباطي

تذکر و اخطار 

کتبي درج در 

 پرونده

عدم اعالم تعداد خودروهای مشغول به کار شرکت در 

صورتیکه از تعداد تعیین شده بیشتر و یا کمتر باشد. )حداقل 

 دستگاه و حداکثر براساس مجوز اخذ شده( 6

3 

جریمه براساس 

تصمیمات هیأت 

 انضباطي

تذکر و اخطار 

کتبي درج در 

 پرونده

عدم تطابق لیست و پرونده های رانندگان آژانس با وضع 

 موجود در سازمان
4 

ارجاع موضوع به هیأت انضباطي و سایر 

 مراجع ذیربط

و اخالقي توسط اسالمي ، اجتماعي شئون رعایت عدم

رانندگان و کارکنان شرکت در هنگام سرویس دهي ، تردد 

 و یا در محوطه شرکت حمل و نقل  عمومي مسافری/باری

5 

جریمه براساس 

تصمیمات هیأت 

 انضباطي

تذکر و اخطار 

کتبي درج در 

 پرونده

عدم ارائه نسخه دوم قرارداد با اشخاص حقیقي یا حقوقي به 

 سازمان
6 
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 س تصمیمات هیأت انضباطيجریمه براسا
عدم استفاده از دفتر و توقفگاه مناسب برابر ضوابط و مقررات 

 تعیین شده توسط سازمان
7 

جریمه براساس 

تصمیمات هیأت 

 انضباطي

تذکر و اخطار 

کتبي درج در 

 پرونده

عدم ارائه سرویس خودرو عمومي برابر مشخصات قرارداد 

 ودرو شرکتساعته برای هر خ 8حداقل یك نوبت کاری 
8 

 9 های کشیك تعیین شدهعدم اعالم برنامه جریمه براساس تصمیمات هیأت انضباطي

جریمه براساس 

تصمیمات هیأت 

 انضباطي

تذکر و اخطار 

کتبي درج در 

 پرونده

های فرم نظیف و مناسب توسط عدم استفاده از لباس

 رانندگان و کارکنان شرکت به هنگام ارائه سرویس
10 

 اساس تصمیمات هیأت انضباطيجریمه بر
نقل و انتقال )واگذاری سهام شرکت( تحت هر عنوان به 

 اشخاص دیگر بدون اطالع و اخذ مجوزهای الزم از سازمان
11 

 12 عدم رعایت نرخهای مصوب جریمه براساس تصمیمات هیأت انضباطي

 جریمه براساس تصمیمات هیأت انضباطي

ـــب یا  عدم ـــتفاده از نظارت بر نص ـــتگاه پرداخت داس س

رت توسط راننده )در صو تاکسیمترالکترونیکي کرایه ها یا 

 ابالغ و الزام به استفاده از آن(

13 

 14 عدم سرویس دهي به موقع و مناسب جریمه براساس تصمیمات هیأت انضباطي

 جریمه براساس تصمیمات هیأت انضباطي
عدم توجه کامل به اخطارها و تذکر بازرسان سازمان و 

 نامه های ابالغي از سوی سازمانبخش
15 

 جریمه براساس تصمیمات هیأت انضباطي
م برداری آن به ناای که پروانه بهرهاستفاده از وسائط نقلیه

 شرکت نیست به منظور حمل و نقل عمومي 
16 

جریمه براساس 

تصمیمات هیأت 

 انضباطي

تذکر و اخطار 

کتبي درج در 

 پرونده

تش نشاني سالم و آماده بکار عدم نظارت بر نصب کپسول آ

 در وسیله نقلیه عمومي
17 
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پلمپ نمودن آژانس توسط اماکن عمومي 

ساعت و ارجاع موضوع  48به مدت حداقل 

 به هیأت انضباطي

 18 انتقال محل دفتر آژانس  بدون اطالع واخذ مجوز از سازمان

 19 رآژانس و یا شرکتنداشتن پروانه نمایندگي معتب جریمه براساس تصمیمات هیأت انضباطي

 20 عدم نظارت بر پارک اصولي خودروهای آژانس جریمه براساس تصمیمات هیأت انضباطي

 جریمه براساس تصمیمات هیأت انضباطي

نداشتن منشي ثابت و یا استفاده از رانندگان جهت 

پاسخگویي به تلفن ها و امورات آژانس به نحوی که باعث 

 بي نظمي در آژانس شود

21 

 یمه براساس تصمیمات هیأت انضباطيجر

عدم تأیید دفاتر ثبت عملکرد آژانس وعدم ثبت مشخصات 

کامل رانندگان و خودروها در دفاتر  و عدم وجود پرونده 

 حاوی مدارک و اطالعات رانندگان در آژانس

22 

به ازای هر روز تأخیرنیم درصد 

 جریمه)حداکثرتا صد درصد عوارض(

نه و  ماهیانه در طول سال مربوطه عدم واریز عوارض سالیا

 توسط مدیران آژانسها و شرکتهای مسافربری و باربری
23 

 24 جریمه بابت فك پلمپ آژانسها ریال جریمه 1.200.000

 25 عدم واریز جرائم هیأت انضباطي در طول یك ماه اخذ دو برابر مبلغ جریمه

ارجاع موضوع به هیأت انضباطي و سایر 

 مراجع ذیربط
 26 راد ضرب و شتم با مسافر ، سایر رانندگان و غیرهای

ارجاع موضوع به هیأت انضباطي و سایر 

 مراجع ذیربط

اختفاء ، حمل و توزیع ، خرید و فروش مواد مخدر ، 

 مشروبات الکلي یا هرنوع آالت و ادوات غیر مجاز
27 

ارجاع موضوع به هیأت انضباطي و سایر 

 مراجع ذیربط
ـــي، توهین، بي ندگان ،  فحاش ـــافرین، ران به مس حرمتي 

 بازرسین و یا مسئولین ذیربط
28 

ارجاع موضوع به هیأت انضباطي و سایر 

 مراجع ذیربط

ارائه مدارک تقلبي جهت ثبت نام یا جعل پروانه های صادره 

 سازمان
29 
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الزام به شرکت در کالس آموزشي و ارجاع 

 موضوع به هیأت انضباطي

شي برابر برنامه اعالمي سازمان عدم حضور در کالسهای آموز

 بدون عذر موجه
30 

 31 امتناع از اخذ برگ رأی هیأت انضباطي ارجاع موضوع به هیأت انضباطي

 32 سایر تخلفات ارجاع موضوع به هیأت انضباطي

 

 ریال مي باشد. 800.000ریال و حداکثر 400.000توضیح اینکه : مبلغ جریمه حداقل 
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 تعرفه سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی
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اطفاء حریق  1

در محدوده 

 شهری

یك خودرو مخصوص 

اطفاء شامل کلیه لوازم 

 خدمه 5تا  3با 

از زمان اعزام تا زمان استقرار در ایستگاه در 

 محدوده شهری
 رایگان

امداد و نجات  2

حدوده در م

 شهری

یك خودرو مخصوص 

نجات شامل کلیه لوازم 

 خدمه 5تا  3با 

از زمان اعزام تا زمان استقرار در ایستگاه در 

 محدوده شهری
 رایگان

3 

 احتیاط حریق

یك خودرو مخصوص 

اطفاء شامل کلیه لوازم 

 خدمه 3تا  2با 

از زمان اعزام تا زمان استقرار در ایستگاه در 

ساعت مبلغ      3ا محدوده شهری از صفر ت

 ریال000/000/3

 ریال 000/440/1مازاد بر آن به ازای هر ساعت 

4 

 احتیاط امداد

یك خودرو مخصوص 

امداد شامل کلیه لوازم 

 خدمه 3تا  2با 

از زمان اعزام تا زمان استقرار در ایستگاه در 

ساعت مبلغ  3محدوده شهری از صفر تا 

 ریال000/000/3

 ریال 000/440/1ر ساعت مازاد بر آن به ازای ه

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تعیین صدور 

علت یا حادثه 

به درخواست 

مال باخته به 

مراجع 

قضایي،انتظام

ی،شرکتهای 

 بیمه و ...

اعزام کارشناس جهت 

بررسي علت حریق یا 

حادثه با ذکر زمان و 

 مکان وقوع

 

 

 

 ریال 000/200/1 برای هر واحد مسکوني

 ریال 000/160/2 برای هر واحد تجاری

 ریال000/040/5 برای هر واحد صنعتي

 ریال000/280/2 برای هر واحد اداری و سایر تصرفات

 ریال000/432 برای هر موتورسیکلت

 ریال000/200/1 برای هر خودرو سبك

برای هر ماشین آالت سنگین و نیمه 

 سنگین
 ریال000/800/1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وني، خدماتي، مجتمع تجاری،مسک

کارگاهي، دامداری، مرغداری و سایر 

 تصرفات

 ریال000/600/3متر مربع    500تا -1

 ریال000/040/5مترمربع   1000تا  501از -2

 ریال000/480/6مترمربع 1500تا  1001از -3

 ریال000/920/7مترمربع   1500بیش از -4

 

 1401پیشنهادی  مبنای محاسبه تعریف خدمت عنوان خدمت ردیف
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تعیین صدور  5

علت یا حادثه 

به درخواست 

مال باخته به 

مراجع 

قضایي،انتظام

ی،شرکتهای 

 بیمه و ...

اعزام کارشناس جهت 

بررسي علت حریق یا 

حادثه با ذکر زمان و 

درصورتي که محل حادثه در خارج از  مکان وقوع

محدوده شهری واقع شده باشد عالوه بر 

به ازاء هر هزینه های اعالمي مبالغ فوق به 

 کیلومتر به شرح مذکور اخذ خواهد شد.

 ریال هر کیلومتر000/36کیلومتر      30تا  1-5

 ریال هر کیلومتر000/30کیلومتر      60تا  2-31

 ریال هر کیلومتر 200/25کیلومتر      60باالتر از -3

وسیله ایاب و ذهاب مناسب به عهده   

 درخواست کننده )متقاضي( مي باشد.
--- 

6 

 

 

 

 

 

 

 

بازدید از 

ساختمانها و 

اماکن و ارائه 

 مشاوره ایمني

بازدید از کلیه اماکن و 

ساختمانها با کاربری 

مختلف بعد از صدور 

پروانه 

ساختماني)تفکیك و 

 حین اجرا و پایانکار(

طي مراحل ساخت و ساز در هر مرحله 

بازدید توسط کارشناس یا کارشناسان 

سازمان برای هر واحد 

مترمربع یك واحدمحسوب 200)تايمسکون

 مي گردد(

 ریال000/600

طي مراحل ساخت وسازدرهرمرحله 

بازدیدتوسط کارشناس یاکارشناسان 

سازمان برای هرمترمربع انباری وپارکینگ 

 مسکوني

 ریال هرمترمربع400/14

طي مراحل ساخت و ساز در هر مرحله 

بازدید توسط کارشناس یا کارشناسان 

مترمربع 50)تاای هر واحدتجاریسازمان بر

 یك واحدمحسوب مي گردد(

 ریال000/320/1

طي مراحل ساخت وسازدرهرمرحله 

بازدیدتوسط کارشناس یاکارشناسان 

 سازمان برای هر 

 مترمربع انباری وپارکینگ تجاری

 ریال000/30

 هرمترمربع

طي مراحل ساخت و ساز در هر مرحله 

شناسان بازدید توسط کارشناس یا کار

 سازمان برای هر واحدصنعتي

 ریال 000/240/3

 

 

 

 

 

 

 1401پیشنهادی مبنای محاسبه تعریف خدمت عنوان خدمت ردیف
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6 

 

 

 

 

 

 

 

بازدید از 

ساختمانها و 

اماکن و ارائه 

 مشاوره ایمني

بازدید از کلیه اماکن و 

ساختمانها با کاربری 

مختلف بعد از صدور 

پروانه 

ساختماني)تفکیك و 

 جرا و پایانکار(حین ا

هر مرحله بازدید برای واحدهای اداری و 

 سایر تصرفها
 ریال 000/560/1

 مبلغ کل هر متر مربع متراژ   7

صدور تائیدیه 

 ایمني نقشه

تائیدیه نقشه های 

معماری و تاسیسات 

مکانیکي در موضوع 

تخصصي و آتش نشاني 

و در صورت لزوم بازدید 

 و بررسي امورات مربوطه

 متر مربع 150تا 

 
 یال000/780 مقطوع

 متر مربع 250تا 

 
 000/272/1 مقطوع

 متر مربع 500تا 

 

 مقطوع
 ریال000/400/2

 متر مربع 1000تا 

 

 مقطوع
 ریال000/800/4

 متر مربع 1500تا 

 

 مقطوع
 ریال000/920/7

 متر مربع 2000تا 

 

 مقطوع
 ریال000/200/13

 متر مربع 2500تا 

 

 قطوعم
 ریال000/280/17

 متر مربع 3000تا 

 

 مقطوع
 ریال000/000/24

 متر مربع 3500تا 

 

 

 مقطوع

 ریال000/000/33

 متر مربع 4000تا 

 

 مقطوع
 ریال000/000/48

 متر مربع 4500تا 

 

 مقطوع
 ریال000/600/63

 متر مربع 5000تا 

 

 ریال000/400/86 مقطوع

 

 

 ردیف
 

 عنوان خدمت

 

 تعریف خدمت

 

 مبنای محاسبه

 

 هرمترمربع
 1401پیشنهادی 

صدور تائیدیه  7

 ایمني نقشه

 متر مربع به باال 5000از  

 
 ریال400/26

-- 

 

 ---- ریال000/18 هر مترمربع برای انباری مسکوني
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مسکوني  ، پارکینگ

 وخانه باغ وتجاری
 ریال000/36 هرمترمربع

---- 

 

تعرفه عوارض طرح 

ي واحدهای ایمن

صنعتي، تولیدی، 

تجاری، انبارها  و 

 وسایر پارکینگها واداری

 

 ریال000/160/2 مقطوع 100تا  0از 

 ریال 000/18 متر مربع به باال 100از 
--- 

 

  ریال600/21 هرمترمربع برای انباری تجاری 

8 

بازدید و 

تائیدیه 

شناسنامه 

ایمني و صدور 

دستوالعمل 

ایمني و 

 نظارت بر

حسن اجرای 

 دستورالعمل

اعزام کارشناس جهت 

بازدید و صدور 

شناسنامه و تائیدیه 

ایمني و تهیه 

دستورالعمل ایمني  و 

نظارت و بازدید حسن 

 انجام کار

 به ازاء هر واحد مسکوني و پانسیون ها

 
 ریال000/780

هر واحدکاربری های اداری ، فرهنگي ، 

 آموزشي ، درماني و سایر کاربری ها

 

 ریال 000/240/3

شرکتها و کارخانجات و مراکز صنعتي 

 وسیلوها وتصرفات تفریحي )تجمعي(

 

 ریال000/960/3

 به ازاء هر واحد تجاری و خدماتي

 
 ریال000/320/1

 جایگاه عرضه سوخت

 
 ریال 000/640/2

انباری های نگهداری کاال و فروشگاههای 

 زنجیره ای

 

 ریال 000/800/1

مجتمع تجاری،مجتمع مسکوني به ازای هر 

 واحد

 ریال000/200/1

 

 

 

 

 ردیف
 

 عنوان خدمت

 

 خدمت

 

 مبنای محاسبه

 

 1401پیشنهادی 

9 

 

 

 

 

خدمات 

 مشاوره ای

 

مشاوره آموزش و 

پیشگیری و مسائل 

ایمني و فني و 

 تخصصي

 رایگان کلیه درخواستها

10 

صدور مجوز و 

تائیدیه فني 

سیستم اعالن 

بازدید و صدور مجوز 

نصب و بهره برداری 

سیستم اطفاءحریق 

بازدید در مرحله اول و صدور تائیدیه برای 

 کلیه کاربری ها

 ریال 000/900

 ضافها %30و بازدید بعدی  
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ء حریق و اطفا

به شرکتهای 

طراح،نصاب و 

یا مجری 

ذیصالح 

ومجری پله 

 فرار

دستي،اتوماتیك و 

تائیدیه نقشه های 

مربوطه شرکتهای 

 ذیصالح

  

بازدید و صدور مجوز 

نصب و بهره برداری 

سیستم اعالن حریق و 

تائیدیه نقشه های 

مربوط برای هر بالک 

در کاربری های 

مختلف برای 

 شرکتهای ذیصالح

بازدید در مرحله اول و صدور تائیدیه برای 

 کلیه کاربری ها 

ریال و  000/720بعالوه به ازای هر واحد مسکوني 

 000/020/1ی ها به ازاء هر واحد برای سایر کاربر

 ریال 

 %30و در بازدیدهای بعدی 

11 

نظارت بر 

تولید و توزیع 

و فروش ابزار و 

لوازم ایمني 

 آتش نشاني

نظارت بر تولید و 

توزیع و فروش لوازم 

آتش نشاني و بازدید از 

مراکز عرضه،توزیع .و 

فروش لوازم آتش 

 نشاني

 

 

در سال  در هر مرحله بازدید)حداقل یکبار

 بایستي انجام گردد(

 ریال 000/320/1

 

 ردیف
 

 عنوان خدمت

 

 خدمت

 

 مبنای محاسبه

 

 1401پیشنهادی 

12 

آموزش 

دستگاههای 

ایمني آتش 

 نشاني

اعزام کارشناس جهت 

آموزش دستگاهها و 

تجهیزات تخصصي 

 آتش نشاني

 طبق قرارداد في ما بین از زمان اعزام تا پایان مأموریت و برگشت

13 

آموزش 

مدارس 

 هامهدکودک

آموزش ایمني با 

گرایش آتش نشاني 

جهت کسب مهارت 

دانش آموزان در 

مقاطع تحصیلي 

مختلف و آموزش به 

 آموزش تئوری و عملي با لوازم مصرفي

 رایگان
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داوطلبان آتش نشان 

 در موضوعات مختلف

14 

 

 

آموزش 

 مقدماتي

آموزش ایمني با 

گرایش آتش نشاني 

 کسب مهارت جهت

نفر برای هر  10آموزش تئوری تا سقف 

 ساعت
ریال 000/000/3  

 طبق قرارداد في ما بین آموزش عملي

15 
دوره آموزش 

 تخصصي

آموزش کارکنان 

ادارات و نهادهای 

 دولتي

 طبق قرارداد في ما بین به درخواست متقاضي

16 
بررسي کیفیت 

 تجهیزات

انجام کارشناسي و 

 آزمایشات
 طبق قرارداد في ما بین ارداد في ما بینطبق قر

17 
صدور گواهي 

 نامه

صدور گواهي نامه 

 دورهای مختلف

به ازاء صدور هر یك برگ گواهي نامه 

 انفرادی
 ریال000/240

18 
فیلم و کتب 

 آموزشي

یا  CDها، ارائه فیلم

 کتب آموزشي
 و کتب آموزشي CDفروش فیلم و 

 سود %10فاکتور+هزینه حمل+

 

 

 ردیف
 

 عنوان خدمت
 1401پیشنهادی  مبنای محاسبه خدمت

19 
خودرو آتش 

 نشاني

با دونفر خدمه جهت 

 امورات مورد نیاز
 ریال000/600/3 هر ساعت

20 

صدور گواهي 

صالحیت فني 

کارگاه شارژ 

خاموش کننده 

ها و شرکت 

های ذیصالح 

در حوزه 

ایمني و آتش 

 نشاني

بررسي،تشخیص 

صالحیت فني و 

رد نظارت بر عملک

اشخاص حقیقي و 

حقوقي شرکتها، 

موسسات 

خصوصي،عملیات شارژ 

و سرویس کلیه 

ها و خاموش کننده

 دستگاههای تخصصي

هر واحد کارگاهي، شرکت یا موسسه 

 بصورت سالیانه
 ریال 000/320/4

21 
صدور تائیدیه 

 ایمني استخر

بازدید و صدور گواهي 

و تائیدیه ایمني 

 استخرهای روباز

 ر مکعبمت 30تا -خصوصي

 و مازاد بر آن به ازاء هر متر مکعب

 ریال 000/000/3

 ریال 000/120

 متر مکعب 30تا -غیرخصوصي

 و مازاد بر آن به ازاء هر متر مکعب

 ریال 000/000/3

 ریال000/120

 متر مکعب 30تا -خصوصي

 ء هر متر مکعبو مازاد بر آن به ازا

 ریال 000/320/4

 ریال 000/180
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 غل و بازنشستگان شهرداری بدون توضیح اینکه کلیه خدمات مطروحه در تعرفه بهاء مذکور برای کلیه پرسنل شا

 خواهد شد.دریافت هزینه عمل 

  اضافه خواهد شد. فوق به مبالغارزش افزوده طبق قانون در صورت شمول مالیات بر ارزش افزوده، مبلغ 

  مترمربع با ارائه 120برای افراد تحت پوشش کمیته امداد امام )ره(وبهزیستي در هنگام صدور طرح ایمني وپایانکار تا

 هد شد.معرفي از ادارات ذیربط بدون دریافت هزینه عمل خوا

 

ی میانهشهردارء و مهرمضاا  

 

 

 

 

 

 

بازدید و صدور گواهي 

و تائیدیه ایمني 

 استخرهای سرپوشیده

 متر مکعب 30تا -غیرخصوصي

 و مازاد بر آن به ازاء هر متر مکعب

 ریال 000/320/4

 ریال 000/180

22 
خدمات 

 غواصي

 خدمات در استخرها

توضیح: عملیات 

غواصي برای امداد و 

نجات به شهروندان 

 رایگان مي باشد.

 ریال 000/000/12 به ازاء یك روز کاری

خدمات در آب بندها و 

 سدها

توضیح: عملیات 

غواصي برای امداد و 

نجات به شهروندان 

 رایگان مي باشد.

 ریال000/600/21 به ازاء یك روز کاری
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و............ تبصره و  در........ماده .که درجلسه شماره............. مورخ............. میانه شهرداری 1401سال  تعرفه عوارض محلي و هزینه خدمات

................مورخ..................شورای شهر به ه شمار در جلسهانه می ورخ..............شهرداریم جمعآ در........... صفحه، بنا به پیشنهاد شماره..........

 )دفترشورا(مورخ.............. به تصویب رسید. ............................  شماره

 

 (امضای اعضای شورای شهر )تصویب کننده و نام و نام خانوادگی

 ابراهیم ایدریقای آ       بهنام اسدزادهآقای  مهدی امینیآقای        

  سعید عراقی آقای       هادی صدری آقای آقای اسالم صدری      

  اسماعیل محمدیآقای        

 

 همهر شورای اسالمی شهرمیان

 

 

مات خد نه  فه عوارض محلی و هزی ــهرداری 1401ســـال در مورخ........................... تعر نه ش یا كه در جلســـه  م

ـــمــاره............... ـــره ......................................مــورخ...........................در...........................مــاده وش و جــمــعــا   تــبص

شماره........................... مورخ...........................تأیید میب صفحهدر........................... سیده به  شهر ر شورای  صویب  د شوه ت

 بهمن سال جاری نسبت به انتشارآگهی عمومی اقدام و از اول سال بعد قابل اجرا خواهد بود.  15كه شهرداری باید تا 

 میانه ویژه مهر و امضای فرماندار شهرستان


