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 قانون نوسازي و عمران شهري از  -1

  توقفگاهتوسعه معابر و ايجاد پارکها و پارکينگها )  نوسازي و عمران و اصالحات اساسی و تأمين نيازمنديهاي شهري و احداث و اصالح و  :1ماده

عمومی و نوسازي محالت و مراقبت در ها و حفظ و نگهداري پارکها و باغهاي عمومی موجود و تأمين ساير تأسيسات مورد نياز  ها( و ميدان
هاي اساسی و به تهيه برنامه  سب و موزون شهرها از وظايف اساسی شهرداريها است و شهرداريها در اجراي وظائف مذکور مکلفرشد متنا

 هاي جامع هستند.نقشه

و و در ساير شهرها از تاريخی که وزارت کشور تعيين و اعالم کند بر کليه اراضی  1348در شهر تهران از تاريخ اول فروردين ماه  : 2ماده

خاص سالنه به مأخذ پنج در هزار بهاي آنها که طبق مقررات اين قانون تعيين  عوارضو مستحدثات واقع در محدوده قانونی شهر  ساختمانها
شود. شهرداريها مکلفند بر اساس مقررات اين قانون عوارض مذکور را وصول کرده و منحصراً به مصرف نوسازي و عمران  می  خواهد شد برقرار

رح در اين قانون در حکم تصرف غير قانونی در اموال دولت خواهد طوجوه حاصل از اجراي اين قانون در غير موارد ممصرف. برسانند شهري
 بود.

% اصالح  5/1سازمان شهرداريها و دهياريهاي کشور  به   15/01/89مورخ  01/133/819}توضيح: عبارت پنج در هزار طی ابالغيه شماره 
 شده است{

 ترتيب مميزي و تشخيص و طرز وصول عوارض مذکور و ترتيب تعيين نسبتی از قيمت ملك که در هر شهر با توجه به مقتضيات و : تبصره

اي که از طرف وزارت کشور تنظيم و به تصويب هيأت وزيران  نامهگيرد به موجب آيين شرائط خاص اقتصادي مأخذ دريافت عوارض قرار می
 اجرا خواهد شد.تعيين و  رسدمی

 اين قانون بر مبناي مميزي شهرداري تعيين و اعالم خواهد شد و شهرداريهاي  2بهاي اراضی و ساختمانها و مستحدثات مذکور در ماده    :  3ماده

مميزي به  مکلفند حداکثر ظرف دو سال از تاريخ شمول، مميزيهاي مذکور را با رعايت ضوابط ذيل به عمل آورند و مادام که 2مشمول ماده 
گردد مالک عمل مقام يا نمايندگان قانونی آنها بر اساس اين ضوابط تعيين و اعالم می بهايی که از طرف مالك يا مالکين يا قائم عمل نيامده 

 محسوب خواهد شد.

ی تعيين و به تصويب هيأت ور و وزارت دارايی با کسب اطالع از مراجع محلشاي خواهد بود که وسيله وزارت کبهاي اراضی طبق قيمت منطقه
هاي کشور و آبادانی و مسکن تعيين نموده و به  رسيده باشد و بهاي ساختمانها و مستحدثات بر اساس ضوابطی خواهد بود که وزارتخانه  وزيران

 وزيران رسيده باشد. تصويب هيأت

قط قيمت زمين و ساختمان مالک پرداخت عوارض قرار ها و کارگاهها و مؤسسات صنعتی و اقتصادي و علمی فدر مورد کارخانه : 1تبصره

 گرفت. خواهد

کشی و برق يا يکی از آنها در دسترس ساکنين آن منطقه گذارده نشده باشد بابت در مناطقی از محدوده شهر که آب مشروب لوله : 2تبصره

باير واقعه در آن مناطق مشمول اين بخشودگی نخواهند   هايگردد ولی زميندرصد از عوارض مقرر کسر می  25از آنها که تأمين نشده    هر يك
 شد.
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مالکين و متصرفين امالک مکلفند در مميزي اراضی و ساختمانها و مستحدثات با مأمورين مميزي همکاري کنند و هرگاه از انجام :    3تبصره

الرأس و در مورد ساختمانها و باغات و اراضی علیتکليف خودداري کنند مأمورين مميزي در مورد اراضی باير يا بدون حصار با تشخيص  اين
 اعالم کتبی قبلی و با حضور نماينده دادستان وارد ملك شده اوراق مميزي را تنظيم خواهند  محصور با

 نمود.

 ضوابط مذکور در اين ماده براي تقويم زمين و يا ساختمان بايد ساده و مشخص و روشن باشد.:  4صرهتب

 يابد و بايد حداکثر تا پايان همان سال به شهرداري پرداخت گردد. سال در اول فروردين ماه آن سال تحقق میعوارض هر  :5ماده

که درمدت ساختمانهاي اساسی که به جاي ساختمانهاي کهنه و قديمی نوسازي و تجديد بنا شود به مدت سه سال از تاريخ اتمام بنا    :1تبصره

 از پرداخت عوارض موضوع اين قانون معاف خواهند بود. ذکر شده است پروانه ساختمان  اعتبار

 احتساب عوارض منظور نخواهد شد.بهاي اعيانی پارکينگهاي اختصاصی در هر ساختمان در : 2تبصره

نسبت به اراضی واقع در محدوده شهر که فاقد ساختمان اساسی بوده و يا باغ شهري به آن اطالق نشود در صورتی که تا يك سال  :6ماده

اعالم نکنند شهرداريهاي  مقام يا نمايندگان قانونی آنان مشخصات و بهاي ملك خود را به شهرداريمالکين يا قائم،پايان مهلت مقرر  بعد از
نامه معامالت مقامی مالك از طريق مزايده با رعايت آييناين قانون مکلفند اين گونه امالک را به تصرف درآورده و به قائم 2ماده مشمول 

درصد قيمت ملك   5افه هاي متعلقه به اضاي به فروش برسانند و مطالبات خود را به انضمام جرائم و هزينه قيمت منطقهشهرداري و بر اساس 
بهاي ملك برداشت نموده مابقی را در حساب سپرده ثابت شهرداري در بانك نگهداري کنند تا در صورت مراجعه به سود برنامه نوسازي از محل

قانونی آنان مراجعه مقابل اخذ رسيد به آنها پرداخت شود و هرگاه ظرف ده سال مالك ملك يا نمايندگان  مالکين يا نمايندگان قانونی آنان در
 منظور خواهد شد. ننمايند وجوه مذکور به حساب درآمد نوسازي

سال مذکور در اين ماده از تاريخ صدور حکم نهايی مبنی بر رفع اختالف  10هرگاه مالکيت ملك محل اختالف باشد مدت  :1تبصره 

 شود.میشروع

اين قانون برابر   4گردد که ارزش آن بر اساس ضوابط مندرج در ماده ساختمان اساسی مذکور در اين قانون به ساختمانی اطالق می :2تبصره

 اين قانون است. 8بيست درصد بهاي کل زمين باشد مرجع رسيدگی به اختالف حاصله در اين مورد کميسيون مذکور در ماده  حداقل

وضع امالک مشمول اين ماده را قبل از انتشار آگهی مزايده با حضور نماينده دادستان شهرستان صورت شهرداري مکلف است : 3تبصره

 کند.مجلس

در صورتی که مالکين اين گونه اراضی قبل از انتقال قطعی ملك مشخصات بهاي ملك خود را به شهرداري اعالم دارند و عوارض :  4تبصره  

 اي که باشد متوقف خواهد شد.ليات شهرداري در هر مرحله جرائم مربوط را نقداً بپردازند عم و
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مشخصات مؤديانی را که نسبت  10اين قانون مکلفند ظرف دو ماه از تاريخ انقضاء مهلت مقرر در ماده  2شهرداريهاي مشمول ماده  :7ماده

ماهه به مؤدي  ت مذکور مکلفند با اعالم مهلت دواند به مؤسسات برق و گاز تسليم کنند و مؤسساپرداخت عوارض امالک خود اقدام نکرده  به
 مطالبات شهرداري تا انقضاء مهلت وصول نشود نسبت به قطع برق و گاز محل سکونت ملکی او اقدام کنند. هرگاه

 شود.گذارده مینامه اجرايی اين ماده وسيله وزارت کشور و وزارت آب و برق تنظيم و پس از تصويب هيأت دولت به مورد اجرا آيين : تبصره

در هر مورد که عوارض يا حق مرغوبيت موضوع اين قانون به يك ملك تعلق گيرد و قطعی گردد عالوه بر مالك که مسئول پرداخت   :8ماده

هاي عين ملك وسيله تأمين مطالبات شهرداري بوده و شهرداري مکلف است در صورتی که مالك عوارض يا حق مرغوبيت را ظرف مهلت  است
آن از عين ملك اقدام ي  نپردازد با صدور اجرائيه نسبت به وصول طلب خود از مالك يا استيفا  2ماده    1نامه مذکور در تبصره  رعايت آيين  با   مقرر
 کند.

 اي ادارات و دوائر اجراي ثبت بنا به تقاضاي شهرداري مکلف به صدور اجرائيه و تعقيب عمليات اجرايی طبق مقررات مربوط به اجر :1تبصره

 باشد.الجراء میاسناد رسمی لزم

 هاي صادره مربوط به اين ماده بازداشت شخص مؤدي مجاز نيست.يهئدر قبال اجرا :2رهصتب

 مؤديانی که تا پايان هر سال عوارض مقرر در اين قانون را نپردازند از آغاز سال بعد ملزم به پرداخت صدي نه زيان ديرکرد در سال به   :9ماده

اين قانون نسبت به استيفاي  13نسبت مدت تأخير خواهند بود و شهرداري مکلف است پس از پايان شش ماه اول سال بعد طبق مقررات ماده 
 .خود اقدام کند مطالبات

ان مقرر در کشی و برق آن تأمين شده و فاقد ساختمان اساسی باشد دو برابر ميزعوارض اراضی واقع در محدوده شهر که آب لوله :10ماده

 اين قانون خواهد بود. 2ماده 

کشی و ايجاد فضاي سبز در اراضی مزبور اقدام کنند مشمول  در صورتی که مالکين اين گونه اراضی طبق نقشه شهرداري به نرده  :1تبصره

 اين قانون وصول خواهد شد. 2اين ماده نبوده و عوارض به مأخذ مقرر در ماده  مقررات

شود بايد حداکثر مدتی که براي پايان يافتن ساختمان ضروري است قيد هاي ساختمانی که از طرف شهرداريها صادر مینهدر پروا :2تبصره

ها ساختمان خود را به اتمام برسانند کنند بايد ظرف مدت مقرر در پروانهکسانی که در ميدانها و معابر اصلی شهر اقدام به ساختمان می گردد و
دو سال بعد از مدتی که براي اتمام بنا در پروانه قيد شده باز هم ناتمام بگذارند عوارض مقرر در اين قانون به دو برابر افزايش   و در صورتی که تا

ساختمان همچنان ناتمام باقی بماند براي هر دو سالی که بگذرد عوارض به دو برابر مأخذ دو سال قبل افزايش  يافته و از آن به بعد نيز اگر 
 . د بودنگردد. ابنيه ناتمام که از طرف مقامات قضايی توقيف شده باشد مشمول اين ماده نخواه درصد در سال بالغ 4يافت تا به خواهد

 



 مهریز  شهرداري1400تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 

 

 

به تصویب رسید                 1399 / 11  / 21 مورخ       293      شماره جلسه در 1400سال  خدمات بهای و عوارض تعرفه

 11صفحه 

 زهرادهقانیزاده –رئیس شورای اسالمی شهر مهریز 

  

 

 گزیده اي از قانون شهرداري ها : -2

رفع هرگونه اختالف بين مؤدي و شهرداري در مورد عوارض و بهاي خدمات ارائه شده توسط شهرداري و سازمان هاي   :77  اصالحیه ماده

وابسته به آن به کميسيونی مرکب از نمايندگان وزارت کشور و دادگستري و انجمن شهر ارجاع می شود و تصميم کميسيون مزبور قطعی است. 
ن تشخيص داده شود طبق مقررات اسناد لزم الجرا به وسيله اداره ثبت قابل وصول می باشد، اجراي بدهی هايی که طبق تصميم اين کميسيو

ثبت مکلف است بر طبق تصميم کميسيون مزبور به صدور اجرائيه و وصول طلب شهرداري مبادرت نمايد، در نقاطی که سازمان قضائی نباشد 
دگستري تعيين می نمايد و در غياب انجمن شهر انتخاب نماينده انجمن از طرف شوراي رئيس دادگستري شهرستان يك نفر را به نمايندگی دا

 شهرستان به عمل خواهد آمد. 

مالکين اراضی و امالک واقع در محدوده شهر يا حريم آن بايد قبل از هر اقدام عمرانی يا تفکيك اراضی و شروع ساختمان از   : 100ماده 

 شهرداري پروانه اخذ نمايند. 

 داري می تواند از عمليات ساختمانی ساختمانهاي بدون پروانه يا مخالف مفاد پروانه به وسيله مأمورين خود اعم از آنکه ساختمان در زمين شهر
 محصور يا غير محصور واقع شده باشد جلوگيري نمايد.

و بناهاي خالف مشخصات مندرج در پروانه  در موارد فوق الذکر که از لحاظ اصول شهرسازي، فنی و يا بهداشتی، قلع تأسيسات :1تبصره 

ضرورت داشته باشد يا بدون پروانه شهرداري، ساختمان احداث يا شروع به احداث شده باشد به تقاضاي شهرداري موضوع در کميسيون هايی 
ی از اعضاي انجمن شهر به  مرکب از نماينده وزارت کشور به انتخاب وزيرکشور و يکی از قضات دادگستري به انتخاب وزير دادگستري و يک

انتخاب انجمن مطرح می شود. کميسيون پس از وصول پرونده به ذينفع اعالم می نمايد که ظرف مدت ده روز توضيحات خود را کتباً ارسال 
شرکت دارد، پس از انقضاي مدت مذکور، کميسيون مکلف است موضوع را با حضور نماينده شهرداري که بدون حق رأي براي اداي توضيح 

 می کند ظرف مدت يك ماه تصميم مقتضی بر حسب مورد اتخاذ کند . 

در مواردي که شهرداري از ادامه ساخت ساختمان بدون پروانه يا مخالف مفاد پروانه جلوگيري می کند، مکلف است حداکثر ظرف مدت يك  
رت کميسيون با تقاضاي ذينفع به موضوع رسيدگی خواهد هفته از تاريخ جلوگيري، موضوع را در کميسيون مذکور مطرح نمايد در غير اين صو

 کرد. 

مکلف در صورتی که تصميم کميسيون بر قلع تمام يا قسمتی از بنا باشد، مهلت مناسبی که نبايد از دو ماه تجاوز کند تعيين می نمايد. شهرداري  
 است تصميم مزبور را به مالك ابالغ کند. 

قلع بنا ننمايد شهرداري رسماً اقدام کرده و هزينه آن را طبق مقررات آئين نامه اجرائی وصول عوارض از  هرگاه مالك در مهلت مقرر اقدام به
 مالك دريافت خواهد نمود. 

در مورد اضافه بناي زائد بر مساحت زيربناي مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه استفاده از اراضی مسکونی، کميسيون می   :2تبصره

رت عدم ضرورت قلع اضافه بنا، با توجه به موقعيت ملك از نظر مکانی )در بر خيابانهاي اصلی يا خيابانهاي فرعی و يا کوچه بن  تواند در صو
باز يا بن بست( رأي به اخذ جريمه اي که متناسب با نوع استفاده از فضاي ايجاد شده و نوع ساختمان از نظر مصالح مصرفی باشد صادر و 
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اقدام نمايد. در  آننسبت به وصول پس از راًي کميسيون مبنی بر ابقاء بنا طبق طرح تفضيلی جريمه وبر اساس آن شهرداري مکلف است 
صورتی که ذينفع از پرداخت جريمه خودداري نمود شهرداري مکلف است مجدداً پرونده را به همان کميسيون ارجاع و تقاضاي صدور رأي 

 نسبت به صدور رأي تخريب اقدام خواهد نمود.  تخريب را بنمايد. کميسيون در اين مورد

در مورد اضافه بناي زائد بر مساحت مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه استفاده از اراضی تجاري، صنعتی و اداري کميسيون   :3تبصره

انهاي اصلی يا خيابانهاي فرعی و يا کوچه می تواند در صورت عدم ضرورت قلع اضافه بنا، با توجه به موقعيت ملك از نظر مکانی )در بر خياب
 بن باز يا بن بست( رأي به اخذ جريمه اي که متناسب با نوع استفاده از فضاي ايجاد شده و نوع ساختمان از نظر مصالح مصرفی باشد صادر و 

برابر ارزش معامالتی  4متر و از برابر ک 2شهرداري مکلف است بر اساس آن نسبت به وصول جريمه اقدام نمايد. )جريمه نبايد از حداقل 
ساختمان براي هر متر مربع بناي اضافی ايجاد شده بيشتر باشد( در صورتی که ذينفع از پرداخت جريمه خودداري نمود شهرداري مکلف است 

دور رأي تخريب اقدام مجدداً پرونده را به همان کميسيون ارجاع و تقاضاي صدور رأي تخريب را بنمايد. کميسيون در اين مورد نسبت به ص
 خواهد نمود.

در مورد احداث بناي بدون پروانه در حوزه استفاده از اراضی مربوطه در صورتی که اصول فنی و بهداشتی و شهرسازي رعايت شده  :4تبصره

باشد کميسيون می تواند با صدور رأي بر اخذ جريمه به ازاي هر متر مربع بناي بدون مجوز يك دهم ارزش معامالتی ساختمان يا يك پنجم 
، در صورتی که ساختمان ارزش دريافت سرقفلی داشته باشد، هر کدام که مبلغ آن بيشتر است از ذينفع،  بالمانع بودن    ارزش سرقفلی ساختمان

 عمل خواهد شد. 3و  2صدور برگ پايان ساختمان را به شهرداري اعالم نمايد. اضافه بناي زائد بر تراکم مجاز بر اساس مفاد تبصره  هاي 

پارکينگ و يا غير قابل استفاده بودن آن و عدم امکان اصالح آن کميسيون می تواند با توجه به موقعيت محلی   در مورد عدم احداث  :5تبصره

و نوع استفاده از فضاي پارکينگ رأي به اخذ جريمه اي که حداقل يك برابر و حداکثر دو برابر ارزش معامالتی ساختمان براي هر متر مربع 
( شهرداري مکلف به اخذ جريمه تعيين شده و  می باشد طرح تفضيلیمساحت هر پارکينگ با صادر نمايد )فضاي از بين رفته پارکينگ باشد، 

 صدور برگ پايان ساختمان می باشد.

در مورد تجاوز به معابر شهر، مالکين موظف هستند در هنگام نوسازي بر اساس پروانه ساختمان و طرح هاي مصوب رعايت برهاي   :6تبصره

يند. در صورتی که بر خالف پروانه و يا بدون پروانه تجاوزي در اين مورد انجام گيرد شهرداري مکلف است از ادامه عمليات اصالحی را بنما
زي جلوگيري و پرونده امر را به کميسيون ارسال نمايد. در ساير موارد تخلف مانند عدم استحکام بنا، عدم رعايت اصول فنی، بهداشتی و شهرسا

 گی به موضوع در صالحيت کميسيون هاي ماده صد است .در ساختمان، رسيد

مهندسان ناظر ساختمانی مکلفند نسبت به عمليات اجرايی ساختمانی که به مسئوليت آنها احداث می گردد از لحاظ انطباق ساختمان :    7تبصره

پايان کار مطابقت ساختمان با پروانه، نقشه و  با مشخصات مندرج در پروانه و نقشه ها و محاسبات فنی ضميمه آن مستمراً نظارت کرده و در 
محاسبات فنی را گواهی نمايند. هرگاه مهندس ناظر بر خالف واقع گواهی نمايد و يا تخلف را به موقع به شهرداري اعالم ننمايد و موضوع  

ريب ساختمان گردد شهرداري مکلف منتهی به طرح در کميسيون مندرج در تبصره يك ماده صد قانون شهرداري و صدور رأي به جريمه يا تخ
است مراتب را به نظام معماري و ساختمانی منعکس نمايد. شوراي انتظامی نظام مذکور موظف است مهندس ناظر را در صورت ثبوت تقصير 

ورتی که مجددًا ماه تا سه سال محروميت از کار و در ص 6برابر قانون نظام معماري و ساختمانی حسب مورد با توجه به اهميت موضوع به 
مرتکب تخلف شود که منجر به صدور رأي تخريب به وسيله کميسيون ماده صد گردد به حداکثر مجازات محکوم کند. مراتب محکوميت از 

 طرف شوراي انتظامی نظام معماري و ساختمانی در پروانه اشتغال درج و در يکی از جرائد کثيرالنتشار اعالم می گردد.  
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 6تا صدور رأي محکوميت به محض وقوف از تخلف مهندس ناظر و ارسال پرونده به کميسيون ماده صد به مدت حداکثر  شهرداري مکلف است
ماه از اخذ گواهی امضاي مهندس ناظر مربوطه براي ساختمان جهت پروانه ساختمان شهرداري خودداري نمايد. مأموران شهرداري نيز مکلفند 

و هرگاه از موارد تخلف در پروانه به موقع جلوگيري نکنند و يا در مورد صدور گواهی انطباق ساختمان با  در مورد ساختمان ها نظارت نمايند 
پروانه مرتکب تقصيري شوند طبق مقررات قانونی به تخلف آنان رسيدگی می شود و در صورتی که عمل ارتکابی مهندسان ناظر و مأموران 

ت نيز قابل تعقيب خواهند بود. در مواردي که شهرداري مکلف به جلوگيري از عمليات ساختمانی شهرداري واجد جنبه جزائی هم باشد از اين جه
يات است و دستور شهرداري اجرا نشود می تواند با استفاده از مأموران اجرائيات خود و در صورت لزوم مأموران انتظامی براي متوقف ساختن عمل

 ساختمانی اقدام نمايد.

رسمی مکلفند قبل از انجام معامله قطعی در مورد ساختمان ها گواهی پايان ساختمان و در مورد ساختمان هاي ناتمام دفاتر اسناد  :8تبصره

 گواهی عدم خالف تا تاريخ انجام معامله را که توسط شهرداري صادر شده باشد مالحظه و مراتب را در سند قيد نمايند.

معامله انجام گرفته و از ( 24/11/1355به ماده صد قانون شهرداري ها )الحاقی تبصره  6 در مورد ساختمان هايی که قبل از تصويب قانون
دست مالك اوليه خارج شده باشد، در صورتی که مورد معامله کل پالک را شامل نگردد گواهی عدم خالف يا برگ پايان ساختمان الزامی نبوده  

 اشد.و با ثبت و تصريح آن در سند انجام معامله بالمانع می ب

در مورد ساختمان هايی که قبل از تاريخ تصويب نقشه جامع شهر ايجاد شده در صورتی که اضافه بناي جديدي حادث نگرديده باشد و مدارک 
ی و اسناد نشان دهنده ايجاد بنا قبل از سال تصويب طرح جامع شهر باشد با ثبت و تصريح مراتب فوق در سند مالکيت انجام معامله بالمانع م

 شد.با

ماده صد قانون   1ساختمان هايی که پروانه ساختمان آنها قبل از تاريخ تصويب نقشه جامع شهر صادر شده است از شمول تبصره  :9تبصره

 شهرداري معاف می باشند.

بالغ رأي ظرف  در مورد آراي صادره از کميسيون ماده صد قانون شهرداري هرگاه شهرداري يا مالك يا قائم مقام او از تاريخ ا :10تبصره

مدت ده روز نسبت به آن رأي اعتراض نمايد، مرجع رسيدگی به اين اعتراض کميسيون ديگر ماده صد خواهد بود که اعضاي آن غير از افرادي 
 باشند که در صدور رأي قبلی شرکت داشته اند. رأي اين کميسيون قطعی است 

توسط شهرداري و تصويب انجمن شهر در مورد اخذ جرائم قابل اجراست و اين  آئين نامه ارزش معامالتی ساختمان پس از تهيه  :11تبصره

 ارزش معامالتی سالی يکبار قابل تجديد نظر خواهد بود.

 

 قانون شهرداري ها   101قانون اصالح ماده 

اراضی واقع در محدوده و ادارات ثبت اسناد و امالک و حسب مورد دادگاهها موظفند در موقع دريافت تقاضاي تفکيك يا افراز  :101ماده

اي که  اي انجام دهند که قبالً به تأييد شهرداري مربوط رسيده باشد. نقشه حريم شهرها، از سوي مالکين، عمل تفکيك يا افراز را براساس نقشه 
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پس از کسر سطوح  توسط شهرداري نمايد، بايدمالك براي تفکيك زمين خود تهيه نموده و جهت تصويب در قبال رسيد، تسليم شهرداري می 
 سه ماه تأييد و کتباً به مالك ابالغ شود.  مدت معابر و قدرالسهم شهرداري مربوط به خدمات عمومی از کل زمين، حداکثر ظرف 

دگاه  تواند خود تقاضاي تفکيك يا افراز را به دادگاه تسليم نمايد. داتکليف از سوي شهرداري مالك می مهلت مقرر و عدم تعيين يبعد از انقضا
(، به موضوع رسيدگی و اتخاذ 5هاي عمومی با أخذ نظر کميسيون ماده )با رعايت حداکثر نصابهاي مقرر در خصوص معابر، شوارع و سرانه 

دو ماه بايد به دادگاه مذکور پاسخ دهد. در صورت عدم ارسال پاسخ در مدت فوق، مدت ( حداکثر ظرف 5نمايد. کميسيون ماده )تصميم می
 نمايد. مالحظه طرح جامع و تفصيلی در چهارچوب ساير ضوابط و مقررات، به موضوع رسيدگی و رأي مقتضی صادر می دادگاه با 

 نصابهاي تفکيك و ضوابط و مقررات آخرين طرح جامع و تفصيلی مصوب در محدوده شهرها و همچنين رعايت حد رعايت حد :1تبصره

هاي تفکيکی موضوع اين قانون  مرتبط با قوانين از جمله قوانين ذيل، در تهيه و تأييد کليه نقشه ها و دستورالعملهاينامه نصابها، ضوابط، آيين 
 توسط شهرداريها الزامی است: 

فروش و واگذاري اراضی فاقد کاربري مسکونی براي امر مسکن به  ـ قانون منع 1366( قانون زمين شهري مصوب سال 15( و )14ـ مواد )
  1381و ساير اشخاص حقيقی و حقوقی مصوب سال شرکتهاي تعاونی مسکن 

 و اصالحات بعدي آن  1374ـ قانون حفظ کاربري اراضی زراعی و باغها مصوب سال 

 ـ قانون جلوگيري از خردشدن اراضی کشاورزي و ايجاد قطعات مناسب فنی 

 و اصالحات بعدي آن  1385اقتصادي مصوب سال قانون ـ 

 ( قانون تأسيس شوراي عالی شهرسازي و معماري ايران و اصالحات بعدي آن5ـ ماده )

 شد. اقدام خواهد 1366( قانون زمين شهري مصوب سال 11( ماده )1در مورد اراضی دولتی، مطابق تبصره ) :2تبصره

 ،دانگ است شهرداري براي تأمين سرانه فضاي عمومی و خدماتی  د مترمربع که داراي سند ششدر اراضی با مساحت بيشتر از پانص  :3تبصره

نياز احداث شوارع و معابر عمومی شهر در اثر تفکيك و افراز اين اراضی مطابق  ( و براي تأمين اراضی مورد%25تا سقف بيست و پنج درصد )
( از باقيمانده اراضی را %25شده از عمل تفکيك براي مالك، تا بيست و پنج درصد ) با طرح جامع و تفصيلی با توجه به ارزش افزوده ايجاد

قدرالسهم مذکور را براساس قيمت روز زمين طبق نظر کارشناس رسمی دادگستري  ،نمايد. شهرداري مجاز است با توافق مالكدريافت می
 دريافت نمايد. 

وارع عمومی و اراضی خدماتی که در اثر تفکيك و افراز و صدور سند مالکيت ايجاد ( و معابر و ش3کليه اراضی حاصل از تبصره ) :4تبصره

 وجهی به صاحب ملك پرداخت نخواهدکرد. شود، متعلق به شهرداري است و شهرداري در قبال آن هيچ می

تواند با تصويب شوراي اسالمی شهرداري میتفکيك و افراز ميسر نباشد،  در مواردي که امکان تأمين انواع سرانه، شوارع و معابر از زمين مورد
 شهر معادل قيمت آن را به نرخ کارشناسی دريافت نمايد. 
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شده و متخلفين، طبق قانون مجازات اسالمی و قانون  هرگونه تخلف از موضوع اين قانون در تفکيك يا افراز اراضی، جرم تلقی :5تبصره

 . تخلفات اداري تحت پيگرد قانونی قرار خواهندگرفت

مجلس   (28/1/1390)  هزار و سيصد و نود  قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز يکشنبه مورخ بيست و هشتم فروردين ماه يك
 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.  7/2/1390شوراي اسالمی تصويب و در تاريخ 

 

 از وظایف شهرداري ها  -3

 :55 ماده 24بند 

 براي کليه ساختمانهايی که در شهر ساخته می شود . ساختمانشناسنامه صدور

شهرداري در شهرهايی که نقشه جامع شهر تهيه شده مکلف است طبق ضوابط نقشه مذکور در پروانه هاي ساختمانی نوع استفاده از  تبصره: 

تجاري محل کسب يا پيشه و يا تجارت دائر شود  ساختمان را قيد کند. در صورتی که بر خالف مندرجات پروانه ساختمانی در منطقه غير 
اين قانون مطرح می نمايد و کميسيون در صورت احراز تخلف مالك يا مستأجر  100شهرداري مورد را در کميسيون مقرر در تبصره يك ماده 

ظرف مدت يك ماه اتخاذ تصميم می با تعيين مهلت مناسب که نبايد از دو ماه تجاوز نمايد در مورد تعطيلی محل کسب يا پيشه و يا تجارت 
کند. اين تصميم به وسيله مأمورين شهرداري اجرا می شود و کسی که با آگاهی از اين موضوع از محل مزبور پس از تعطيلی براي کسب و 

ر ريال محکوم خواهد پيشه و يا تجارت استفاده کند به حبس جنحه اي از شش ماه تا دو سال و جزاي نقدي از پنج هزار و يك ريال تا ده هزا
شد و محل کسب نيز مجدداً تعطيل می شود. دائر کردن دفتر وکالت، مطب، دفتر اسناد رسمی، ازدواج و طالق، دفتر روزنامه، مجله و دفتر 

 مهندسی به وسيله مالك از نظر اين قانون استفاده تجاري محسوب نمی شود.

 :  55ماده  26بند 

هر و همچنين تغيير نوع و ميزان عوارض اعم از کالهاي وارداتی و صادراتی و محصولت داخلی و غيره و  پيشنهاد برقراري يا لغو عوارض ش
 ارسال يك نسخه از تصويب نامه براي اطالع وزارت کشور.

 : 99ماده  2بند  2تبصره 

 پرداخت گردد.عوارضی که از عقد قراردادها عايد می گردد بايستی تماماً به شهرداري هاي محل اجراي قرارداد 

 

 از مواد آئين نامه مالی شهرداریها  -4

 :  30ماده
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هر شهرداري داراي تعرفه اي خواهد بود که در آن کليه انواع عوارض و بهاي خدمات و ساير درآمدهايی که به وسيله شهرداري يا مؤسسات 
جديدي که وضع و تصويب می گردد يا هر تغييري که  تابعه و وابسته به آن وصول يا تحصيل می شود درج و هر نوع عوارض يا بهاي خدمات

 در نوع و ميزان نرخ آنها صورت می گيرد در تعرفه مذکور منعکس می شود.

 : 31ماده

تطبيق وضع هر مؤدي يا هر مورد با تعرفه عوارض و بهاي خدمات و تعيين و تشخيص بدهی مؤدي به عهده مأمورين تشخيص يا کسانی 
يا سازمان تابعه و وابسته اختيار تشخيص به آنها داده شده است. مأمورين مذکور مکلفند کمال دقت بی نظري را  است که از طرف شهرداري

  در تشخيص هاي خود به کار برند و در صورت تخلف، به وضع آنها در دادگاه اداري شهرداري رسيدگی و تنبيهات مقرر درباره آنها اتخاذ و به
 موقع اجرا گذارده خواهد شد.

 : 32ادهم

: به شهرداري هاي کل کشور اجازه داده می شود تا مطالبات خود را با اقساط حداکثر سی و شش ماهه مطابق دستورالعملی 32اصالحيه ماده 
که بنا به پيشنهاد شهردار به تصويب شوراي اسالمی شهر مربوطه می رسد دريافت نمايد. در هر حال صدور مفاصا حساب موکول به تأديه کليه 

 بدهی مؤدي خواهد بود.

 

 :  50ماده  1تبصره از قانون ماليات بر ارزش افزوده  -5

شوراهاي اسالمی شهر و بخش، جهت وضع هر يك از عوارض محلی جديد، که تکليف آنها در اين قانون مشخص نشده باشد، موظفند موارد 
 و اعالم عمومی نمايند. را حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال براي اجرا در سال بعد، تصويب 

 : 50ماده  3تبصره 

 قوانين و مقررات مربوط به اعطاي تخفيف يا معافيت از پرداخت عوارض يا وجوه به شهرداريها و دهياريها ملغی می گردد .  

 از قانون مدیریت پسماندها   -6

 :   8ماده 

ع هايی که پسماند عادي توليد می کنند، از قبيل ساکنين منازل، توليدکنندگان پسماند عادي و اشخاص حقيقی و حقوقی مسئول مراکز و مجتم
مديران و متصديان مجتمع ها و شهرکها، اردوگاهها، سربازخانه ها، واحدها و مجتمع هاي تجاري، خدماتی، آموزشی، تفريحی و تفرجگاهی در 

 نامه هاي آئين نامه می باشند.قبال مديريت اجرايی پسماند عادي پاسخگو بوده و ملزم به رعايت مقررات و شيوه 
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 سایر مستندات قانونی  -7

  1/3/75قانون تشکيالت، وظايف و انتخابات شوراهاي اسالمی کشور و انتخاب شهرداران مصوب  -

 10/3/1383قانون منع فروش و واگذاري اراضی فاقد کاربري مسکونی براي امر مسکن و آئين نامه اجرايی مصوب   -

 84محدوده و حريم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعيين آنها مصوب سال قانون تعاريف  -

 28/8/70قانون نحوه تقويم ابنيه، امالک و اراضی مورد نياز شهرداري ها مصوب  -

 29/8/67قانون تعيين وضعيت امالک واقع در طرح هاي دولتی و شهرداري ها مصوب  -

 مربوطه قانون نظام صنفی کشور و آئين نامه اجرائی  -
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          فصل دوم 

 کليات و تعاریف    
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 کاربري  -1

باشد که قسمتی از مصوبه ذيال شوراي عالی شهرسازي و معماري ايران می 10/3/1369گانه قيد شده در مصوبه بيست هايمنظور از کاربري
 گردد.درج می

کمیته فنی، طرح  ۰۹/۰۳/۱۳۸۹رخ خود پیرو صورتجلسه مو ۱۰/۳/۱۳۸۹ تاریخ در ایران معماری و شهرسازی شورای عالی

مورد بررسی نهایی قرار داده و پس از اصالحات نه آنها را سرا تعیین و شهری های کاربری مفاهیم و تحقیقاتی تدقیق، تعاریف

های ها و طرحهای جامع شهرها، شهرهای جدید، شهرکمربوطه تصویب نمود لذا متن پیوست برای آگاهی و استفاده در کلیه طرح

معاون وزیر و دبیر شورای  26/۰۳/۱۳۸۹مورخ  ۱7۹7/۳۱۰/۳۰۰شود. )بخشنامه شماره اده سازی مسکن مهر و ... ارسال میآم

 عالی شهرسازی و معماری ایران(.

 : تعاريف کاربري هاي شهري1جدول شماره 

 تعريف نوع کاربري رديف

 به اراضی اختصاص يافته جهت سکونت اطالق می شود. مسکونی 1

2 
آموزش تحقيقات و 

 فناوري

به اراضی که جهت فعاليت هاي آموزش عالی و تکميلی و پژوهشی بعد از دوره تحصيالت رسمی و عمومی ) 
 تحصيالت متوسطه ( اختصاص داده می شود گفته می شود. 

 آموزشی 3
هاي آموزش و  به اراضی اختصاص يافته براي فعاليت هاي آموزش رسمی و عمومی تحت مديريت وزارت خانه 

 پرورش وکار و امور اجتماعی گفته می شود.

 اداري و انتظامی 4
به اراضی اختصاص يافته جهت استقرار وزارت خانه ها، موسسات دولتی،  شرکتهاي دولتی و موسسات و نهادهاي 

 عمومی غير دولتی و نيروهاي انتظامی و بسيج گفته می شود. 

5 
خدماتی)انتفاعی -تجاري
 انتفاعی(و غير 

 به اراضی اختصاص يافته براي انواع فعاليت هاي بازرگانی و خدمات انتفاعی و غير انتفاعی گفته می شود.

 به اراضی اختصاص يافته جهت انجام ورزش هاي مختلف از سطوح حرفه اي تا مبتدي گفته می شود  ورزشی 6

 درمانی 7
درمانی و سالمت انسان و دام و مددکاري هاي اجتماعی گفته می  به اراضی اختصاص يافته به خدمات پزشکی،  

 شود.

 به اراضی اختصاص يافته به فعاليتهاي فرهنگی گفته می شود. هنري -فرهنگی 8

http://www.shahrsazionline.com/1041/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C/
http://www.shahrsazionline.com/2478/%D9%81%D8%A7%DB%8C%D9%84-%D8%A7%D8%AA%D9%88%DA%A9%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86/
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 پارک و فضاي سبز 9
 قرار عموم استفاده مورد و احداث شهرداری به اراضی اختصاص یافته جهت پارک ) بوستان( که توسط

 ی گیرد گفته می شود.م

 انجام فرايض و مراسم مذهبی و دينی و بقاع متبرکه گفته می شود. به اراضی اختصاص يافته جهت  مذهبی 10

 تجهيزات شهري 11
 گفته  است شهرداری به اراضی اختصاص یافته جهت رفع نیازهای عمومی شهروندان که عمدتاً در رضایت

 .شود می

 تاسيسات شهري 12
اختصاص می  شهر و شهروندان بهداشت یا و شهر که جهت امور مربوط به تاسیسات زیربناییبه اراضی 

 بد گفته می شود.یا

 حمل و نقل و انبارداري 13
به اراضی اختصاص يافته جهت شبکه معابر و ساختمانهايی که براي انجام سفرهاي شهري، برون شهري و شهروندان  

 اختصاص می يابد گفته می شود.

 به اراضی اختصاص يافته به نيروهاي مسلح گفته می شود. نظامی 14

 اراضی اختصاص يافته به باغات و زمين هاي کشاورزي گفته می شود..به  باغات و کشاورزي 15

 به اراضی اختصاص يافته به مکانهاي تاريخی گفته می شود. ميراث تاريخی 16

 به سطوح اختصاص يافته به جنگلهاي طبيعی و دست کاشت و امثالهم گفته می شود.  طبيعی 17

 اهداف خاص حفاظت و منظور می شود گفته می شود. به اراضی که حسب قانون جهت  حريم 18

 به اراضی اختصاص يافته جهت اقامت و سياحت گفته می شود. تفريحی و توريستی 19

 صنعتی 20
مورخ  18591-/ت64677به اراضی اختصاص يافته جهت استقرار صنايع مشمول گروه الف موضوع مصوبه شماره 

 اصالحات بعدي آن گفته می شود. هيات وزيران و  26/12/88

http://www.shahrsazionline.com/91/%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82%D9%87-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C/
http://www.shahrsazionline.com/91/%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82%D9%87-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C/
http://www.shahrsazionline.com/327/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87-%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C/
http://www.shahrsazionline.com/95/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D9%88-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86/
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 : عملکردهاي مجاز کاربري هاي شهري به تفکيك سطوح تقسيمات شهري2جدول شماره 

 تعريف مقياس نوع کاربري رديف

 محله مسکونی 1
سکونتگاههاي تك واحدي، مجتمع هاي چند خانواري و آپارتمانی چند واحدي و خوابگاههاي 

 دانشجويی خارج از محوطه دانشگاه

 شهر يقات . فناوريآموزش تحق 2
مدارس عالی، دانشگاهها، دانشکده ها، دانشسراها، حوزه هاي علميه و مراکز تحقيقاتی و پژوهشی و  

 علمی و کاربردي و پارک فناوري

 آموزشی 3

 دبستان (  -آمادگی -آموزش هاي پيش دبستانی ) مهد کودک محله

 دبيرستان و پيش دانشگاهی -مدارس راهنمايی -کالس هاي سوادآموزي ناحيه

 منطقه
هنرستانهاي صنعتی وابسته به آموزش و پرورش و مجتمع هاي آموزش فنی و حرفه اي وزارت کار 

 و امور اجتماعی

 شهر
مدارس اسالمی، مدارس کودکان استثنايی،  مراکز پرورش استعدادهاي درخشان، مدارس شاهد و 

 مدارس اتباع خارجی

 اداري و انتظامی 4

 اختالفشهرداري نواحی شوراهاي حل  ناحيه

 منطقه

مجتمع هاي قضايی، ادارات آب و برق و گاز و مخابرات و آموزش و پرورش راهنمايی و رانندگی، 
تامين اجتماعی، پست، ثبت احوال،  ثبت اسناد،  امور اقتصادي و مالياتی،  راهنمايی و رانندگی، 

 کالنتري، آگاهی و پايگاههاي بسيج

 شهر

سازمانهاي مستقل دولتی، ادارات کل و شرکتهاي وابسته به وزارتخانه ها و سازمانهاي وزارتخانه ها و  
مستقل دولتی و نهادهاي عمومی غير دولتی، ستاد نيروهاي نظامی و انتظامی و ساير مراکز انتظامی، 
 سفارتخانه ها، کنسول گري ها و سازمانهاي بين المللی، شهرداري و شوراي اسالمی شهر،  دادگستري

 و زندانهاي موجود و مراکز بازپروري و کانونهاي اصالح و تربيت و سرپرستی بانکها

خارج از 
 محدوده شهر

 زندان

 واحدهاي خريد روزانه ) خوار و بار، ميوه و سبزي، نانوايی، قصابی و امثالهم ( محله تجاري -5

http://www.shahrsazionline.com/1074/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%87-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%9F/
http://www.shahrsazionline.com/327/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87-%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C/
http://www.shahrsazionline.com/1074/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%87-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%9F/
http://www.shahrsazionline.com/327/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87-%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C/
http://www.shahrsazionline.com/1074/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%87-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%9F/
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تجاري: 
خدماتی ) 
انتفاعی غير  

 انتفاعی (

 ناحيه

اههاي مصرف شهر و روستا، نوشت افزار،  قنادي، واحدهاي خريد هفتگی ) سوپر مارکت، فروشگ
،  بنگاههاي اعتباري  و  مالی  وموسسات  الحسنه  قرض  هاي  صندوق  و  بانکها  شعب.(…آجيل فروشی و  

معامالت امالک،  بازارچه ها،  فروشگاههاي منسوجات، پالستيك، لوازم خانگی،  لوازم صوتی و 
 يمه،  داروخانه و انواع مشابه ديگر تصويري، کتابفروشی ها، رستوران ها، شرکتهاي ب

 شهر

،  واحدهاي تجاري  و  بازرگانی  شرکتهاي بازار عمده فروشی ها، راسته هاي صنوف مختلف و بورسها،
خريد خاص و بلند مدت مانند فروشگاههاي بزرگ زنجيره اي،  مبل فروشی ها، پوشاک، شعب 

اعتباري، موسسات تجاري واردات و صادرات کال، نمايندگی فروش مرکزي بانکها و موسسات مالی و  
عرضه وسايل نقليه،  فروشگاه عرضه قطعات يدکی،  وسايل نقليه و فروشگاه عرضه صنايع دستی و 

فرش، تالرهاي پذيرايی، تعميرگاههاي لوازم خانگی و خودرو، دفاتر نمايندگی بانکهاي خارجی،  
 ینمايندگی موسسات تجاري خارج

    
خدمات 
 انتفاعی

 محله
دفاتر ) پست،  امور مشترکين تلفن همراه، فروش روزنامه و مجله (،  آرايشگاه هاي زنانه و مطب 

 پزشکان

 ناحيه

+، آموزشگاههاي خصوصی، دفاتر ) وکالت، مهندسی و نقشه برداري،  ثبت اسناد، ازدواج و 10پليس 
خدمات(،  آزمايشگاههاي طبی و تخصصی،  مراکز راديولوژي،   طالق، شرکتهاي پيمانکاري و مشاور و  

 سالن هاي ورزشی کوچك، مرکز مشاوره درمانی

 منطقه

،  آمبولنس خصوصی،  درمان اعتياد،   مشابه  و ام آر آي ارائه خدمات اينترنت، دفاتر حسابرسی، مراکز
رسانه هاي ديجيتال انتفاعی،  راديولوژي،   فيزيوتراپی،  مراکز کاريابی،  مرکز معاينه فنی خودرو،  

 مطب دامپزشکان

 شهر خدمات غير انتفاعی 

اتحاديه ها،  مجامع،  انجمن ها و تعاونی ها،    -موسسات خيريه  -دفاتر احزاب، تشکل هاي مردم نهاد
علميه  رسانه هاي ديجيتال خبري، هيات هاي ورزشی و آموزشگاههاي مذهبی ) به غير از حوزه هاي  

) 

 ورزشی 6

 زمين هاي بازي کوچك محله

 زمين هاي ورزشی و سالنهاي کوچك ورزشی و استخرها ناحيه

 ورزشگاهها و مجتمع هاي ورزشی،  زورخانه ها،  مجموعه هاي آبی ورزشی شهر

 مراکز بهداشت و تنظيم خانواده، درمانگاهها محله درمانی 7

http://www.shahrsazionline.com/3352/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1/
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 پلی کلينيك ها ناحيه

 تخت و مراکز اورژانس 64مراکز انتقال خون،  بيمارستانهاي کمتر از  منطقه

 شهر
بيمارستانهاي اصلی شهر،  زايشگاهها، تيمارستانها، مراکز توانبخشی و مراکز نگهداري کودکان بی 

 سرپرست و سالمندان، معلولين و جانبازان و درمانگاههاي دامپزشکی

 هنري –فرهنگی  8

 کتابخانه ها و سالنهاي اجتماعات کوچك،  کانون هاي پرورش فکري کودکان و نوجوانان، سينما ناحيه

 شهر
کتابخانه مرکزي و تخصصی،  نگارخانه،  فرهنگسرا و مجتمع هاي فرهنگی،  سالن اجتماعات، سينما، 

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

 پارک 9

 بوستان ) پارک ( محلهاي محله

 بوستان ) پارک ( ناحيه اي ناحيه

 بوستان ) پارک ( اصلی شهر شهر

 مذهبی 10

 مساجد، حسينيه ها و فاطميه ها محله

 ،  مصلی،  مهدیه،  کلیساها، کنیسه ها و آتشکده هاشهر مسجد جامع مساجد بزرگ و شهر

 تجهيزات شهري 11 

 ايستگاه هاي جمع آوري زباله محله

 ناحيه
، 115ايستگاه هاي جمع آوري زباله،  ايستگاه هاي آتش نشانی، ميادين ميوه و تره بار، اورژانس 

 جايگاههاي سوخت

 احمر هالل نجات و امداد مراکز و دائمی نمايشگاههاي –گورستانهاي موجود  شهر

خارج از 
 محدوده شهر

 زی میوه و تره بار،  حمل و نقل بارمرک میدان انتقال گورستان ها، مرکز حفر بهداشتی زباله،

 تاسيسات شهري 12

 ايستگاه هاي تنظيم فشار گاز،  آب و فاضالب،  سرويس هاي عمومی بهداشتی محله

 مخازن آب زمينی و هوايی، تصفيه خانه هاي آب و فاضالب و پست ايستگاههاي تنظيم فشار گاز منطقه

 ايستگاههاي مترومعابر و پارکينگ ها ي محلهاي و  محله حمل و نقل انبارداري 13

http://www.shahrsazionline.com/3347/%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9/
http://www.shahrsazionline.com/12872/%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%8C-%D8%B9%D9%86%D8%B5%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF-%D8%B3%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C/
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 معابر پارکينگ هاي عمومی و اتوبوس رانی شهري،  پايانه هاي مسافربري ناحيه

 شهر
معابر،  پايانه هاي مسافربري درون شهري و بين شهري،  ايستگاه فرودگاههاي موجود،  بنادر،   

 تاسيسات مرکزي مترو،  پارکينگ هاي بين شهري کوچك و سردخانه ها

خارج از 
 محدوده

 انباري هاي اصلی کال فرودگاه،  سيلو و سردخانه ها

 پادگان ها و آمادگاههاي موجود نيروهاي نظامی شهر نظامی 14

 زمين هاي کشاورزي و باغات واحدهاي باغ مسکونی محله باغات و کشاورزي 15

 شهر تاريخی 16
آرامگاه مشاهير،  اماکن متبرکه و حريم هاي اماکن و محوطه هاي تاريخی، موزه ها، بناهاي يادبود، 

 تملك شده آنان

 سطوحی که جهت جنگلهاي طبيعی و فضاي سبز دست کاشت ) غير از پارک ( می يابد. شهر طبيعی 17

 شهر حريم 18
حريم قانونی رودخانه ها، تالبها، آبگيرها، مسيلها و راه حريم قانونی تملك راه آهن هاي بين شهري  

 تاسيسات زيربنايی آب و برق و گاز و نفت و فاضالبو 

 گردشگري –تفريحی  19

 شهر
هتل،  مسافرخانه،  مهمانپذير و مهمانسراها، هتل آپارتمان و متل، شهربازي تفريحی ويژه پارکهاي 

 .…جنگلی و اردوگاههاي جهانگردي و پالژهاي ساحلی و 

خارج از 
 محدوده شهر

 باغ وحش

 صنعتی 20

گروههاي الف مصوبه  
-ت 64677شماره 

هيات  26/12/78
مديران با اصالحات 

 بعدي آن

 غذايی:

 تهيه و بسته بندي خشکبار بدون شستشو  -1

 بسته بندي خرما بدون شستشو  -2

 تن در سال 3000واحد توليد آب نبات و پولکی شکر پنير و غيره تا  -3

 واحد توليدي نبات ) نبات ريزي ( -4

 تن در سال  300واحد توليد گز و سوهان تا  -5
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 واحد بسته بندي نمك و ادويه جات -6

 بسته بندي چايواحد  -7

 واحد بسته بندي قهوه -8

 تن در سال به روش نم زدن و بدون روش پخت 300واحد توليد قند حبه و کله تا  -9

 واحد بسته بندي عسل -10

 تن در سال 1000توليد بستنی تا  -11

 تن در سال  300توليد شيرينی و نان تا  -12

 سالتن در  300آسياب و توليد آرد گندم و جو تا  -13

 تن در سال 100واحد بسته بندي کره و ساير لبنيات تا  -14

 تن در سال 300توليد بيسکويت و شکالت تا  -15

 تن در سال 300واحد رشته بري تا  -16

 تن در سال 300واحد ماکارونی سازي تا  -17

 واحد توليد آج موم ) مخصوص کندوي عسل (  -18

 واحد بسته بندي سبزيجات و ميوه جات  -19

 واحد توليد يخ ) صرفاً در مناطق صنعتی درون شهري بايستی استقرار يابند.( -20

 واحدتوليدي نان بستی -21

 واحد بسته بندي گالب -22

 واحد بسته بندي عرقيات گياهی -23

 واحد بسته بندي جو بدون عمليات بوجاري و شستشو -24

 واحد سورتينگ و بسته بندي حبوبات بدون بوجاري -25
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 احد توليد، بهبود دهنده کيفيت آردو -26

 آسیاب و بوجاری عملیات بودن آماده واحد تولید غذایی کودکان آرد غالت -27

 نساجی:

 واحدهاي قاليبافی، زيلوبافی و نمدمالی دستی و دست بافتها -1

 شيرازه دوزي حاشيه موکت و فرش ماشينی -2

 تن در سال (  100جوراب بافی حداکثر سه دستگاه ) با حداکثر  -3

تن در  100کشبافی و تريکو بافی، گردبافی، کنن و راشل حداکثر تا سه دستگاه ) يا حداکثر  -4
 سال (

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

 توليد طناب نخی يا کنفی،  تور ماهيگيري،  قيطان، انواع نوار و روبان -6

 واحد دوزندگی لحاف و تشك و بالش بدون خط حالجی يااستفاده از پشم شيشه  -7

 ( غیره و سیلک چاپ اصفهان واحد پارچه چاپی روش دستی ) مانند پارچه قلمکار -۸

 پارچه بافی دستی ) غير موتوري ( -9

 ت سوز و نوارهاي صنعتی (واحد توليد فتيله نف -10

 واحد توليدالياف پروپلين -11

      

 چرم:

 واحد توليد مصنوعات سراجی از قبيل کيف، دستکش،  جلد چرمی و نظاير آن -1

واحد توليد مصنوعات پوستی،  از قبيل کاله پوستی،  پوستين و موارد مشابه از پوست دباغی   -2
 شده

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

 جفت در سال 90000واحدتوليد کفش ماشينی حداکثر  -4

http://www.shahrsazionline.com/13920/
http://www.shahrsazionline.com/2969/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86/


 مهریز  شهرداري1400تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 

 

 

به تصویب رسید                 1399 / 11  / 21 مورخ       293      شماره جلسه در 1400سال  خدمات بهای و عوارض تعرفه

 27صفحه 

 زهرادهقانیزاده –رئیس شورای اسالمی شهر مهریز 

  

 

 واحد مونتاژ دست و پاي مصنوعی با استفاده از چرم  -5

 واحد مونتاژ لوازم ارتوپدي با استفاده از چرم -6

      

 سلولزي :

 آماده واحد تولید جعبه مقوایی و کارتن از ورق  -۱

 واحدتوليد پاکت خوار و بار و مراسالت مشابه آن  -2

 شده چاپ و آماده واحد تهیه کاغذ دیواری از کاغذ -۳

 آماده واحد تولید کاغذ و دفتر از کاغذ -۴

 واحد توليد لوازم التحرير کاغذي و مقوايی از ورق آماده -5

 واحد صحافی و چاپخانه هاي ساده -6

 واحد توليد مصنوعات چوب پنبه اي -7

 واحد نجاري و خراطی بدون انوارسازي -8

 مترمکعب چوب در سال بدون رنگ 200ي و ساير مصنوعات چوبی تا واحد مبل ساز -9

 توليد انواع فيلترهاي کاغذي از جمله فيلترهاي هوا و يا استفاده از ورق آماده -10

 واحد توليد انواع دوک و لوله طاقه پيچی مقوايی و ساير مصنوعات مشابه از ورق آماده  -11

 ير و سبد بافی از الياف گياهیتوليد محصولت ساخته شده از نی و حص -12

 واحد بسته بندي دستمال و محصولت مشابه بااستفاده از کاغذ آماده  -13

 واحد پرس کاري و چسباندن روکش نايلون بااستفاده از روکش آماده  -14

 دستگاه در سال  200واحد توليد قايق هاي چوبی و بلم تا  -15

 ده واحد تهيه کاربن و استنسيل از کاغذ آما -16

 واحد توليد کالسور و زونکن از مقواي آماده  -17

http://www.shahrsazionline.com/13920/
http://www.shahrsazionline.com/13920/
http://www.shahrsazionline.com/13920/
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 فلزي :

 واحد قلمزنی انواع فلزات -1

واحد تراشکاري و قطعه سازي و قالب سازي بدون ريخته گري و آبکاري حداکثر تا سه دستگاه   -2
 تراش

 شهري (واحد توليد درب و پنجره آهنی و آلومينيمی ) صرفا در مناطق صنعتی درون  -3

 واحد توليد کانال کولر،  لوله بخاري)صرفاً در مناطق صنعتی درون شهري ( -4

 واحدهاي طراحی و مونتاژ حداکثر تا سه دستگاه تراش  -5

تن در  100واحد صنعتی توليد ظروف آلومينيم از ورق آماده با يك دستگاه خم کن حداکثر  -6
 سال صرفاً مناطق صنعتی داخل شهري

 ژ تجهيزات گرد و غبار گير ازقطعات آماده واحدمونتا -7

 واحد توليد اتصالت هيدروليك ) پرس بست فلزي به دو انتهاي شيلنگ فشار قوي ( -8

 واحد طراحی و مونتاژ کولر اتومبيل -9

 واحد طراحی و مونتاژ کاربراتور گاز سوز -10

 واحد توليد ترموستات -11

      

 کانی غير فلزي :

 توليد مصنوعات شيشه اي بدون کوره ذوبواحد  -1

 واحد توليد آيينه،  پوکه آمپول،  شيشه آزمايشگاهی بدون کوره -2

 واحد توليد مصنوعات تزئينی سنگی ) صنايع دستی ( -3

 واحد توليد پودر جوشکاري -4

      

 شيميايی:

 واحد توليد آب مقطر  -1
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 استفاده از رول آماده ( واحدتوليد نايلون و نايلکس و سلوفان ) با  -2

 واحد صرفاً برش اسکاچ ظرفشويی -3

 واحد طراحی و مونتاژ نت ترمز  -4

      

 دارويی، آرايشی و بهداشتی:

 واحد توليد مواد بهداشتی و آرايشی ) فرمولسيون ( -1

 واحد اختالط و بسته بندي پودر ازاله مو -2

 واحدتوليد قرص و پودر اکسيژنه -3

 توليد اکسيدان، کرم بهداشتی و صنعتی و پودر بلوندر اکسيژنواحد  -4

 واحد توليد اسانس، تنطور، الکالوئيد از مواد شيميايی و طبيعی -5

 واحد توليد هورمون و آنتی بيوتيك -6

      

 برق و الکترونيك :

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

 واحد توليد آنتن تلويزيون بدون آبکاري و لوستر،  از قطعات آماده -2

واحد طراحی و توليد لوازم برقی و الکترونيکی به صورت مونتاژ مشروط بر اينکه عمليات کوره   -3
 اي و عمليات تر نداشته باشد.

 واحد توليد لوازم پزشکی،  آزمايشگاهی و آموزشی،  قطعات الکترونيك -4

 د ترانزيستور و مقاومت و غيرهواحد تولي -5

 واحد توليد انکوباتور و ساير لوازم آزمايشگاهی بدون آبکاري -6

 واحد توليد انواع ساعت -7

 واحد طراحی و توليد تقويت کننده صوت نظير بلندگو و آمپلی فاير به صورت مونتاژ  -8
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 واحد توليد راديو و تلوزيون و لوازم صوتی و تصويري -9

 توليد دستگاههاي برقی عالمت دهنده سمعی و بصريواحد  -10

 واحد توليد سيستم هاي مخابراتی مراکز تلفن -11

 واحد توليد لوازم الکترونيکی ) کامپيوتر،  لوازم اداري و لوازم دقيق الکترونيکی ( -12

 واحد توليد کنترل هاي ولتاژ و فرکانس -13

 واحد توليد آفتامات -14

 و ميکرو کنترلواحد توليد مودم  -15

 واحد طراحی و مونتاژ تايمر  -16

 واحد توليد کارت و بردهاي کامپيوتري -17

      

 کشاورزي:

 فاقد محدوديت فاصله از امکان مسکونی (  4واحد زنبورداري و پرورش ملکه ) تا رديف  -1

 قطعه 100واحد پرورش پرندگان زينتی تا  -2

 واحد پرورش کرم ابريشم -3

 پرورش ماهی زينتیواحد  -4

 آزمايشگاه دامپزشکی -5

      

 ماشين سازي:

واحد قالب و مدل ) درجه ريخته گري،  فيکچر،  قالب قطعات استاندارد، قالب قيد و بست و  -1
 ابزار قالب،  مدل

واحد تجهيزات شبکه آب و فاضالب ) پمپهاي دياگرامی،  کف کش،  لجن کش و تجهيزات  -2
 تصفيه (
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واحد ماشين آلت و تجهيزات حمل و نقل مکانيکی ) آسانسور و قطعات آسانسور،  پله برقی،   -3
بالتراک،  جرثقيل سقفی،  جرثقيل پشت کاميونی،  جك پالت بالبر و قطعات مربوطه، نوار نقاله  

 ( جرثقيل. …و 

صنعتی و مصرفی واحد پمپ و کمپرسور ) پمپهاي خالء وکيوم آتش نشانی، آب، کمپرسورهاي    -4
 و گاراژي مواد فله و تلمبه هاي بادي (

 (  14/10/1384در قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعيين آنها )مصوب  -2

جامع و تا تهيه طرح مذکور در طرح هادي شهر که   عبارت است از حد کالبدي موجود شهر و توسعه آتی در دوره طرح  شهر محدوده  -  1ماده 

 .الجراء ميباشدلزم ضوابط و مقررات شهرسازي در آن

ی در چارچوب وظايف  خدمات شهري و تأسيسات زيربناي شهرداريها عالوه بر اجراي طرحهاي عمرانی از جمله احداث و توسعه معابر و تأمين  
شهر را نيز به   هرگونه ساختمان و تأسيسات و ساير اقدامات مربوط به توسعه و عمران در داخل محدوده قانونی خود کنترل و نظارت بر احداث

 .عهده دارند

آن ضرورت دارد و از نظارت و کنترل شهرداري در  حريم شهر عبارت است از قسمتی از اراضی بالفصل پيرامون محدوده شهر که -  2ماده 
 .مربوط تجاوز ننمايد مرز تقسيمات کشوري شهرستان و بخش

اراضی کشاورزي، باغات و جنگلها، هرگونه استفاده   به منظور حفظ اراضی لزم و مناسب براي توسعه موزون شهرها با رعايت اولويت حفظ 
 .خواهد بود  ابط و مقررات مصوب طرحهاي جامع و هادي امکانپذيرداخل حريم شهر تنها در چارچوب ضو  براي احداث ساختمان و تأسيسات در

حريم شهر مجاز شناخته شده و حفاظت از حريم   نظارت بر احداث هرگونه ساختمان و تأسيسات که به موجب طرحها و ضوابط مصوب در داخل 
مربوط    هرداريها مستثنی ميباشند( به عهده شهردارياز محدوده قانونی و حريم شهرها و قانون ش  به استثناي شهرکهاي صنعتی )که در هر حال

 .طبق مقررات رفتار خواهد شد ميباشد، هرگونه ساخت و ساز غير مجاز در اين حريم تخلف محسوب و با متخلفين

و شهرداري هادي روستا داراي محدوده و حريم مستقلی بوده  شوند مطابق طرحروستاهايی که در حريم شهرها واقع می – 1تبصره  3ماده 
 شهر مجاور حق دخالت در ساخت و ساز امور روستا را ندارد.

 تعرفه عوارض:   -3

با اصالحات بعدي(  12/4/1346نامه مالی شهرداري ها )مصوب آيين 30منظور تعرفه عوارض، بهاي خدمات وساير درآمدهاي موضوع ماده 
 باشد.می
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اي خواهد بود که در آن کليه انواع عوارض و بهاء خدمات و ساير درآمدهايی اراي تعرفههر شهرداري د -ها نامه مالی شهرداريآيين  30ماده 
شود درج و هر نوع عوارض يا بها خدمات جديدي که وضع و که به وسيله شهرداري و مؤسسات تابعه و وابسته به آن وصول و يا تحصيل می

 شود.گيرد درتعرفه مذکور منعکس میرت میگردد يا هر تغييري که در نوع و ميزان نرخ آنها صوتصويب می

وزارت کشور براي طرز تنظيم تعرفه و درج تغييرات بعدي و همچنين چگونگی وضع و تشخيص و وصول انواع عوارض و درآمدها دستورالعمل 
 جامع تهيه و براي راهنمايی به شهرداريها ابالغ خواهد کرد.

 درآمد:   -4

 باشد.با اصالحات بعدي( می 12/4/1346آيين نامه مالی شهرداري ها )مصوب  29ماده  منظور درآمدهاي قيد شده در 

 :شوددرآمد شهرداريها به شش طبقه به شرح زير تقسيم می  - 29ماده 

 )درآمدهاي مستمردرآمدهاي ناشی از عوارض عمومی ) -1

 .اختصاصیدرآمدهاي ناشی از عوارض  -2 

 .انتفاعی شهرداري بهاء خدمات و درآمدهاي مؤسسات -3

 .درآمدهاي حاصله از وجوه و اموال شهرداري -4 

 .کمکهاي اعطايی دولت و سازمانهاي دولتی -5

طور اتفاقی يا به موجب قانون به شهرداري  اعانات و کمکهاي اهدايی اشخاص و سازمانهاي خصوصی و اموال و داراييهايی که به  -6 
 .گيردمیتعلق

 قانون شوراها:   -5

 باشد.با اصالحات بعدي( می 01/3/1375ر قانون تشکيالت، وظايف و انتخابات شوراهاي اسالمی کشور و انتخاب شهرداران )مصوب منظو

 قانون تجميع عوارض:   -6

منظور قانون اصالح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسالمی ايران و چگونگی برقراري وصول  
 باشد.با اصالحات بعدي( می 22/10/1380وارض و ساير وجوه از توليدکنندگان کال، ارايه دهندگان خدمات و کالهاي وارداتی )مصوب ع

   16/4/1353در قانون تغيير وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازي و تعيين وظایف آن مصوب  -7

 :طرح جامع شهر -2
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هاي مسکونی، صنعتی بازرگانی، بندي مربوط به حوزهمنطقه   عبارت از طرح بلندمدتی است که در آن نحوه استفاده از اراضی وطرح جامع شهر 
انتهاي خط  و تجهيزات و تسهيالت شهري و نيازمنديهاي عمومی شهري، خطوط کلی ارتباطی و محل مراکز کشاورزي و تأسيساتاداري و

تجهيزات و تسهيالت عمومی، مناطق نوسازي، بهسازي و اولويتهاي مربوط   ادر و سطح لزم براي ايجاد تأسيسات وها و بنفرودگاهترمينال( و)
حفظ بنا و نماهاي تاريخی و مناظر طبيعی،  شود و ضوابط و مقررات مربوط به کليه موارد فوق و همچنين ضوابط مربوط به میتعيين به آنها 

 .شهر برحسب ضرورت قابل تجديد نظر خواهد بودطرح جامع گردد.تهيه و تنظيم می

 :طرح تفصيلی -3

استفاده از زمينهاي شهري در سطح محالت مختلف   طرح تفصيلی عبارت از طرحی است بر اساس معيارها و ضوابط کلی طرح جامع شهر نحوه 
تراکم ساختمانی   عبور و مرور و ميزان و تراکم جمعيت وهر يك از آنها و وضع دقيق و تفصيلی شبکه    موقعيت و مساحت دقيق زمين براي شهر و

توسعه و حل مشکالت شهري و موقعيت کليه عوامل مختلف شهري  واحدهاي شهري و اولويتهاي مربوط به مناطق بهسازي و نوسازي ودر
 .رددگها و مشخصات مربوط به مالکيت بر اساس مدارک ثبتی تهيه و تنظيم مینقشه  شود ومیدر آن تعيين

 77کميسيون ماده  -8

 باشد.با اصالحات بعدي( می 11/04/1334ها )مصوب قانون شهرداري 77منظور کميسيون قيد شده در ماده  

 (: pقيمت منطقه اي ) -9

 عبارت است از ارزش منطقه اي ملك که برابر آخرين مصوبه شوراي اسالمی شهر مهريز می باشد. pمنظور از 

10- K 

 گردد. سال با پيشنهاد شهرداري توسط شوراي اسالمی شهر براي هر يك از عوارض جداگانه تصويب میضريبی است که هر 

 هاي سطح ناخالص کل بنا، تراکم ساختمان، تراکم خالص مسکونی، واحد )مسکونی،تجاري، صنعتی و...(  واژه  -11

رچه استفاده گرديده و تعاريف  آنها منطبق با تعاريف قيد شده در اي که در اين دفتمجتمع مسکونی، مجتمع اداري، پيلوت، پارکينگ، و هر واژه
 طرح جامع يا طرح تفصيلی و ضوابط شهرسازي خواهد بود.

 100کميسون ماده  -12

 باشد. با اصالحات بعدي( می 11/4/1334ها )مصوب قانون شهرداري 100منظور کميسيون قيد شده در ماده  
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 تجاري، واحد صنعتی، واحد اداري  هاي واحد مسکونی، واحد واژه -13

هائی که براي سکونت افراد و يا خانوارها ساخته شده و شامل اطاق، آشپزخانه و سرويس لزم . واحد مسکونی: عبارت است از کليه ساختمان1
 هاي شخصی مندرج در قوانين نيز در آنها مجاز خواهد بود.(اي فعاليتباشد. )بديهی است انجام پاره

ها به منظور استفاده کسب و پيشه و قانون شهرداري 55ماده  24هائی که برابر تبصره ذيل بند تجاري: عبارت است از کليه ساختمان . واحد2
 تجارت احداث گرديده و يا در آنها واحدهاي صنفی تحت پوشش قانون نظام صنفی و يا واحدهاي تابع قانون تجارت فعاليت داشته باشند.

هاي صنعتی و اداري با موافقت اصولی از  هائی که به منظور استفاده صنعتی و يا ايجاد کارگاه بارت است از کليه ساختمان. واحد صنعتی: ع3
 مراجع ذيربط مانند وزارت جهاد، صنايع سبك و سنگين و معادن و فلزات ايجاد شده باشند.

هائی که از شمول بندهاي انقالب اسالمی، بديهی است ساير ساختمان  هايهاي دولتی و نهاد. واحدهاي اداري: عبارت است از کليه ساختمان4
 شوند.خارج باشند مشمول تعريف واحد اداري می 3، 2، 1

شوند و مشمول پرداخت ماليات هستند از هاي انقالب اسالمی که با اصول بازرگانی اداره میتبصره: مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و نهاد
 شوند.پذيره، تجاري محسوب می نظر پرداخت عوارض

 3/1/24150هاي ساختمانی، واحدهاي تجاري، صنعتی و اداري به شماره  دستورالعمل اجرايی نحوه محاسبه و وصول عوارض پذيره صدور پروانه
 وزارت کشور(  30/11/1369مورخ 

 نامه ارزش معامالتی ساختمان )براي جرایم کميسيون ماده صد( آیين -14

 باشد.ها میماده صد قانون شهرداري 11نامه موضوع تبصره آيين منظور 

 سال احداث   -15

 سال احداث بر مبناي نظريه کميسيون ماده صد يا ساير دليل مثبته از قبيل تاريخ نصب کنتور برق و همچنين ارائه پروانه کسب، عکس هوايی
 و در صورت لزوم نظر کارشناس رسمی دادگستري مشخص می گردد. 

 سال تبدیل -16

و يا گواهی اداره دارايی و يا پروانه کسب و يا تاريخ نصب کنتور   5تاريخ قطعی شدن راي کميسيون ماده صد، تاريخ مصوبه کميسيون ماده 
 برق و ياقبوض برق مصرفی که تعيين کننده سال تبديل و نوع استفاده از ساختمان باشد مالک سال تبديل خواهد بود.
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 برداري سال بهره  -17

و يا گواهی اداره دارايی و يا پروانه کسب و يا قبوض برق که تعيين  5تاريخ قطعی شده راي کميسيون ماده صد ،تاريخ مصوبه کميسيون ماده 
 کننده سال بهره برداري باشد مالک سال بهره برداري خواهد بود.

داري را به اثبات برساند نظريه کارشناس رسمی دادگستري مالک عمل تبصره : در صورتی که ارائه مدارک فوق به تنهايی نتواند سال بهره بر
 قرار خواهد گرفت.

 زمان محاسبه و تعلق عوارض صدور پروانه   -18

 عوارض صدور پروانه ساختمانی اعم از تجاري، اداري و صنعتی و غيره، پس از صدور دستور تهيه نقشه و يا ارائه نقشه معماري و تأييد واحد
 فنی)صدور پروانه( و گزارش واحد فنی ، محاسبه و اخذ می شود.ضمناً  مالك قبل از صدور پروانه اجازه عمليات ساختمانی نخواهد داشت.

: مؤدي در صورت پرداخت عوارض بصورت نقد يا اقساط حداکثر تا يکسال از زمان شروع پرداخت عوارض مهلت دارد تا نسبت به اخذ 1تبصره
مايد و در صورتيکه بعد از يکسال پروانه ساختمان صادر نگردد و عوارض افزايش يابد مشمول پرداخت مابه التفاوت عوارض به پروانه اقدام ن

 نرخ روز خواهد شد.

 مهلت پرداخت قبوض عوارض   -19

ی در سال محاسبه، عوارض فيش عوارض بايد در مهلت تعيين شده بر روي آن پرداخت گردد و در صورت عدم پرداخت تمام و يا قسمتی از بده
بر مبناي سال پرداخت تمام بدهی )به صورت نقدي و يا اقساط( محاسبه و درصد مبلغ پرداختی بر مبناي سال پرداخت از کل بدهی کسر می 

 شود. )منظور از پرداخت بدهی، پرداخت به صورت نقدي و اقساط می باشد(

 شناسنامه ساختمان -20

همان مجوز شروع عمليات ساختمانی می باشد و اين بدين معنی است که اگر بر روي ملکی درخواست پروانه شده   شناسنامه ساختمان )پروانه(،
 باشد و تمام مراحل آن اعم از تهيه نقشه، پرداخت عوارض و غيره طی شده باشد ولی قبل از اخذ شناسنامه توسط مالك، اقدام به ساخت و ساز

پروانه تلقی و پرونده آن به کميسيون ماده صد ارجاع می شود، ولی اگر مؤدي عوارض مربوطه اعم از   شود، آن ساخت و ساز به عنوان بدون
 پذيره و غيره را پرداخت کرده و مراحل پروانه طی شده باشد، مشمول عوارض بدون مجوز نمی گردد.

 مهلت و تمديد پروانه هاي ساختمانی  -8

 سال و از زمان صدور تا دو سال ديگر قابل تمديد می باشد. 3استثناء تجاري تك واحدي(  حداکثر اعتبار پروانه کليه ساختمان ها )به

 سال از زمان صدور و تا يك سال ديگر قابل تمديد می باشد. 2حداکثر اعتبار پروانه هاي تجاري تك واحدي 
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درصد 20و در صورت احداث فقط اسکلت مشمول    درصد  10: در مدت اعتبار پروانه، اگر ساختمان داراي اسکلت و سقف باشد مشمول  1تبصره  
 درصد عوارض زير بناي ساختمانی روز خواهد بود. 30و چناچه  در حد اسکلت نباشد مشمول 

، مشمول ضوابط شهرسازي و عوارض صدور پروانه روز )با کسر مبلغ 1: پروانه هاي کليه ساختمان ها پس از پايان مهلت اعتبار تبصره  2تبصره
 انه قبلی( می گردد.پرداختی پرو

 نيز مشمول ضوابط فوق می باشد.  1398: کليه پروانه هاي صادره تا پايان سال 3تبصره

 ( پروانه شناسنامه ساختمان)تاریخ صدور  -21

مدت   تاريخ صدور پروانه، حداکثر يك ماه پس از تاريخ پرداخت عوارض و تأييد واحد درآمد می باشد و در صورت عدم مراجعه مالك ظرف اين 
 و تغيير در ميزان عوارض، مشمول مابه التفاوت خواهد شد.

 قيمت کارشناسی روز  -22

 منظور از قيمت کارشناسی روز زمين، نظريه کارشناس رسمی دادگستري می باشد. 

 تخفيفات  -23

 تخفيفات ذکر شده در تعرفه، در هنگام پرداخت عوارض يا بهاي خدمات اعمال خواهد شد. 

 به عوارضنحوه محاس -24

عوارض براساس سال مراجعه مودي محاسبه و دريافت می گردد و در صورتی که عوارض در سال قبل عوارض محاسبه و مودي نسبت به  
 پرداخت آن اقدام ننمايد، عوارض طبق تعرفه روز محاسبه و اخذ می شود.

 نحوه پرداخت عوارض  -25

قانون   73اصالحی آيين نامه مالی شهرداريها تعيين شده است .) به استناد ماده  32 نحوه پرداخت عوارض مطابق با دستورالعمل موضوع ماده 
 ، وبراساس آيين نامه مصوب شوراي اسالمی شهر مهريزتقسيط خواهد شد.( 1380تنظيم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 

 معافيت ها

ها درج گرديده است فقط براي زمان قيد شده در هر قانون يا  عافيتهاي قيد شده در اين مجموعه که به عنوان نمونه از کل مموارد معافيت
 باشد.نامه میآيين

هايی که بعد از انتشار اين تعرفه ها وجود دارد که دراين مجموعه قيد نگرديده و يا معافيتکه قوانين ديگري در خصوص معافيتدر صورتی
 د. ها قابل اجرا خواهند بووضع و ابالغ گردند، آن معافيت
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 (16/01/1396هاي توسعه کشور )مصوب درقانون احکام دايمی برنامه -1

 هرگونه تخفيف و بخشودگی عوارض شهرداري توسط دولت ممنوع است –بند ت  22. ماده 1

 هاي علميه از پرداخت عوارض ساخت و سازهاي فضاهاي آموزشی و اداري حوزهمعافيت -1بند ت رديف  37. ماده 2

 باشند.هاي عوارض ساخت و ساز صرفا براي فضاهاي اصلی معاف میتبصره: مساجد از پرداخت هزينه  -1بند ث رديف  37. ماده 3

 (01/02/1394در قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالی کشور )مصوب  -2

کليف نحوه پرداخت عوارض به  صورت نسيه نسبت به ـ شهرداري ها مکلفند حداکثر تا يك هفته پس از پرداخت نقدي يا تعيين ت59ماده  
 .صدور و تحويل پروانه ساختمان متقاضی اقدام نمايند

 .درخواست يا دريافت وجه مازاد بر عوارض قانونی هنگام صدور پروانه يا بعد از صدور پروانه توسط شهرداري ها ممنوع است

تخفيفی خواهد بود که به تصويب شوراي اسالمی شهر می رسد. در پرداخت %( عوارض به  صورت نقد شامل درصد 100پرداخت صد درصد )
عوارض به  صورت نسيه )قسطی و يا يکجا( نيز به ميزانی که به تصويب شوراي اسالمی شهر می رسد حداکثر تا نرخ مصوب شوراي پول و  

 .اعتبار به مبلغ عوارض اضافه می شود

( قانون مديريت خدمات کشوري تا 5با کاربري مورد نياز دستگاه هاي اجرايی موضوع ماده ) شهرداري ها مکلفند در صورت عدم اجراي طرح
پايان مهلت قانونی، بدون نياز به موافقت دستگاه اجرايی ذي ربط با تقاضاي مالك خصوصی يا تعاونی با پرداخت عوارض و بهاي خدمات  

 .قانونی طبق قوانين و مقررات مربوطه پروانه صادر کنند

 (02/10/1391در قانون جامع خدمات رسانی به ايثارگران )مصوب  -3

مشمولن اين قانون براي احداث يك واحد مسکونی با زيربناي مفيد تا يکصد و بيست مترمربع و بيست مترمربع تجاري در شهر محل   -6ماده
و نوسازي براي يك بار با معرفی بنياد معاف می سکونت خود از پرداخت هزينه هاي عوارض صدور پروانه هاي ساختمانی، عوارض شهرداري 

 .باشند. مفاد اين ماده در احداث مجتمع هاي مسکونی نيز اعمال و مازاد بر تراکم شامل ايثارگران نخواهد بود

نشعاب آنها  %( هزينه خدمات ا50تبصره ـ مشمولن اين قانون از پرداخت هرگونه هزينه انشعاب آب و فاضالب، برق و گاز و پنجاه درصد )
 .براي يك بار معاف می باشند

 (25/2/1387)مصوب  قانون ساماندهی و حمايت از توليد و عرضه مسکندر  -4

بافتهاي فرسوده شهرها مشمول تخفيف حداقل  درآمد و طرحهاي توليد مسکن درکليه طرحهاي توليد مسکن ويژه گروههاي کم -16ماده 
 .باشدوتراکم ساخت وتقسيط بدون کارمزد باقيمانده می ختسا هاي عوارضهزينه( %50درصد)پنجاه
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اجراء اين قانون و ساير قوانين را در لوايح بودجه  تخفيف اعمال شده از سوي شهرداريها ناشی از (%100دولت موظف است معادل صددرصد) 
 .سنواتی منظور و پرداخت نمايد

 (22/10/1381در قانون تجميع عوارض )مصوب  -5

 گردد. کليه قوانين و مقررات خاص و عام مغاير با اين قانون لغو می – 10ماده 

 گردد.ها ملغی میقوانين و مقررات مربوط به اعطاء تخفيف يا معافيت از پرداخت عوارض يا وجوه به شهرداري -5ماده  3تبصره 

 الحات بعدي(با اص 22/10/1381در قانون ماليات بر ارزش افزوده )مصوب  -6

 گردد. ها ملغی میها و دهياريقوانين و مقررات مربوط به اعطاء تخفيف يا معافيت از پرداخت عوارض يا وجوه به شهرداري  -   50ماده    3تبصره  

جمهوري  الجراءشدن اين قانون، قانون اصالح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگیاز تاريخ لزم – 52ماده 
 1381دهندگان خدمات و کالهاي وارداتی مصوب  کنندگان کال، ارائهاسالمی ايران و چگونگی برقراري و وصول عوارض و ساير وجوه از توليد

 و اصالحيه بعدي آن و ساير قوانين و مقررات خاص و عام مغاير مربوط به دريافت هرگونه ماليات غيرمستقيم و عوارض بر واردات و توليد
و ارائه  کالها و ارائه خدمات لغو گرديده و برقراري و دريافت هرگونه ماليات غيرمستقيم و عوارض ديگر از توليدکنندگان و واردکنندگان کالها  

يا   باشد. حکم اين ماده شامل قوانين و مقررات مغايري که شمول قوانين و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر نامدهندگان خدمات ممنوع می 
 . باشدتصريح نام است، نيز می

 : باشدموارد زير از شمول حکم اين قانون مستثنی می 

  قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسالمی ايران ؛ -1

  و اصالحيه هاي بعدي آن؛ 1366قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند  -2

  ؛ 7/6/1372مناطق آزاد تجاري ـ صنعتی جمهوري اسالمی ايران مصوب قانون چگونگی اداره  -3

  ؛ 5/9/1384قانون تشکيل و اداره مناطق ويژه اقتصادي جمهوري اسالمی ايران مصوب  -4

  ؛12/4/1373قانون مقررات تردد وسايل نقليه خارجی مصوب  -5

و عبور کالهاي خارجی از قلمرو جمهوري اسالمی ايران مصوب  ( قانون حمل و نقل12عوارض آزاد راهها ، عوارض موضوع ماده ) -6
  ؛26/12/1374

  و اصالحات بعدي آن؛ 11/8/1372قانون نحوه تأمين هزينه اتاق بازرگانی و صنايع و معادن و اتاق تعاون مصوب  -7

 . 28/12/1373( قانون وصول برخی از درآمدهاي دولت مصوب 87( و)63مواد) -8
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هزينه، کارمزد و ساير وجوهی که از درخواست کننده در ازاء ارائه مستقيم خدمات خاص و يا فروش کال که طبق قوانين و مقررات  -تبصره 
گردد، از شمول اين ماده  شود و همچنين خسارات و جرائمی که به موجب قوانين و يا اختيارات قانونی لغو نشده دريافت میمربوطه دريافت می

 . باشدی میمستثن

گذاري و ميزان بهاي تعيين شده براي خدمات موضوع اين تبصره به پيشنهاد دستگاه اجرائی مربوط و مصاديق خدمات خاص، نحوه قيمت 
 . گرددتصويب هيأت وزيران تعيين می

 

 خت عوارض نوسازي معاف می باشند.کليه مساجد و حسينيه ها و معابد اقليتهاي مذهبی که صرفاً استفاده مذهبی از آنها ميشود  از پردا

 موارد ذيل از دريافت پروانه و پرداخت عوارض معاف می باشند: -

 متر مربع زيربناي مفيد. 3الف( سرويس بهداشتی در حياط به مساحت حداکثر 

 متر مربع. 25ب( سايبان خودرو در حياط با مصالح غيربنايی )بجز شيروانی( با ارتفاع برابر ديوار حياط حداکثر 

 بندي و سقف کاذب در داخل مغازه با مصالح غيرثابت و غيربنايی )به طور مثال: استفاده از نبشی، نئوپان و ورق(ج( قفسه

 سانتی متر پيش آمدگی در معبر بيشتر نباشد . 50حياط مشروط به اينکه از منازل و دربروي درب د( سايبان

 ره ها طبق ضوابط طرح تفضيلی.ه( سايبان درکناره بام ها و بالي پنج

 و( احداث گلخانه با هر طرحی در داخل خانه.

 ز( تبديل قسمتی از اعيانی به پارکينگ و ايجاد پارکينگ در اعيانی و نصب درب پارکينگ از ضلع مجاز .

 ح( استفاده از زير پله و اطاقك بالي پله به عنوان انباري.

نی و ساختمانی داخل ملك تا مدت اعتبار پروانه ساختمانی قابل استفاده و قبول بوده و مالك و    يا  ط( احداث ساختمان موقت پروژه هاي عمرا
 پيمانکار موظف است بعد از انقضاي مهلت مذکور نسبت به برچيدن آن اقدام نمايد.

 ي( احداث حوض يا مخزن آب و مواد سوختی در داخل خانه.

 نکات الزامی براي اجراي تعرفه:  

نامه  اي در تعاريف مجموعه قيد نگرديده باشد مالک تعاريف و مفاهيم قيد شده در ضوابط و مقررات شهرسازي و آيينورتيکه واژهدر ص -1
 باشد.ها میها و قانون شهرداريمالی شهرداري
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رداري نسبت به احداث بنا اقدام باشد ولی مالك يا مالکين بدون مجوز شهدرکليه مواردي که شهرداري مجاز به صدور پروانه ساختمان نمی  -2
نمايند. شهرداري مکلف است پرونده تخلف را به کميسيون ماده صد ارجاع و در صورت صدور راي ابقاء بنا توسط کميسيون عالوه بر اخذ می

 گردد )منجمله پيشروي طولی، مازاد بر ارتفاع، مازاد بر سطح اشغال و...(جريمه عوارض مربوطه نيز وصول می

 باشد.اي گرانترين بر میر صورتيکه ملك داراي چند بر باشد مبناي محاسبه عوارض ارزش معامالتی و قيمت منطقهد -3

 باشدمرجع وصول مبالغ اين تعرفه شهرداري می -4

 باشد.مودي پرداخت مبالغ اين تعرفه مالك يا در صورت تشخيص شهرداري ذينفع می -5

نعت ايرانگردي و جهانگردي کليه تأسيسات ايرانگردي و جهانگردي و موارد مشابه مشمول تعرفه  عوارض قانون توسعه ص  8به استناد ماده    -6
قانون فوق حاکم است. موارد با تعرفه صنايع  8بينی گرديده تا زمانی که ماده باشند فلذا در اين تعرفه براي هر بخش عوارض پيش صنايع می

 يراتی در آن حاصل گردد براساس اين تعرفه عوارض محاسبه خواهد شد.لغو يا تغي 8محاسبه و در صورتيکه ماده 

باشد ولی در صورتيکه مالك بدون مجوز شهرداري ضروري می  5براي صدور مجوز احداث بناي مازاد بر تراکم اخذ مجوز از کميسيون ماده    -7
، در صورتيکه رأي ابقاء بنا ساختمان صادر شود، عوارض مازاد  بناي مازاد بر تراکم بنا احداث نمايد بعد از طرح موضوع در کميسيون ماده صد

 گردد.تراکم عالوه بر جريمه کميسيون ماده صد برابر ارقام جداول اين تعرفه وصول می 

 اشدباشد مگر در مواردي که  توضيحات ديگري داده شده ب محاسبه عوارض و ارقام قيد شده در اين تعرفه به ازاي هر مترمربع مساحت می  -8

 عبارتست از قيمت منطقه بندي محلی شهر مهريز مصوب شوراي اسالمی شهر مهريز Pدر تمام تعرفه  -9

نمايد به منظور اينکه در درآمدهاي اي شهر را بعد از تصويب تعرفه عوارض اعالم میباتوجه به اينکه اداره دارايی شهرستان قيمت منطقه -10
ريزي عمرانی شهرداري خللی وارد نشود و فلذا در صورتيکه هرگونه تغييري )غيرمتعارف( اتفاق نيافتد و در برنامه شهرداري کاهش يا افزايش 

 درصد کمتر نخواهد بود. 15بعالوه  1398شهرداري از عوارض سال  1399اي حاصل شود عوارض سال در قيمت منطقه
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          فصل سوم 

 تعرفه عوارض    
 بخش اول: عوارض 

 خش دوم: بهاي خدمات  ب

 بخش سوم: سایر درآمدهاي شهرداري  
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 ساختمانی تك واحدي  شناسنامهعوارض صدور  -1

 شرح رديف
 1400سال -به ازاي هر متر مربع زيربنا

 P5/1 متر مربع زير بنا به ازاي هر متر مربع 100تا  1

 p 3 متر مربع زير بنا به ازاي هر متر مربع 200تا 101  2

 p 4.5 متر مربع زير بنا به ازاي هر متر مربع  300تا  201 3

 p 6 متر مربع زير بنا به ازاي هر متر مربع  400تا  301 4

 p 5/7 متر مربع زير بنا به ازاي هر متر مربع 500تا   401 5

 p 8.9 بنا به ازاي هر متر مربعمتر مربع زير  600تا  501 6

 P 10.5 متر مربع زيربنا به بال به ازاي هر متر مربع 601 7

   اضافه می گردد. درصد15به ازاي هر يکصد متر مربع زيربنا،   7توضيح: براي متراژ بالتر از رديف  

طبقه ، بيش از يك واحد احداث نشود و چنانچه در هر منظور از واحد مسکونی تك واحدي ، اعيانی است که در سطح و يا هر  : 1تبصره 

طبقه و يا طبقات دو واحد ساخته شود تك واحدي محسوب نمی گردد و در اينگونه موارد نحوه محاسبه عوارض زير بنا ) احداث اعيانی مسکونی 
 ( از نوع مجتمعهاي مسکونی مالک عمل خواهد بود . 

ح پروانه همراه با افزايش و يا اخذ مجوز افزايش بنا را داشته باشد، عوارض زيربناي مساحت در صورتی که مالك درخواست اصال : 2تبصره

 اضافه شده طبق جدول فوق محاسبه و وصول خواهد شد.

: ساختمانهايی که خالف جهت در قسمت حياط ساختمان به منظور پارکينگ و ياغيره احداث نمايند، خالف جهت محسوب و پس   3تبصره 

 محاسبه خواهد شد.  p40آنر اساس راي نهايی کميسيون ماده صد قانون شهرداري، عوارض زيربناي از ابقا ب

درصورتيکه ملکی پارکينگ موردنياز راتامين نکرده باشدواز طرف واحد شهرسازي گزارش گردد که هر واحد مسکونی بصورت مستقل  :4تبصره

   دارد.مترمربع 15ساحت ميباشد،هر واحد ساختمان نياز به يك واحد پارکينگ به م

، طبقه اضافی بنا شود و در کميسيون  تفضيلیدر صورتی که بر روي طبقه اول ساختمان تجاري يا مسکونی و غيره،بر خالف طرح :5تبصره

 ماده صد قانون شهرداري ابقاء گردد، عوارض زيربناي آن بصورت مازاد تراکم محاسبه خواهد شد.
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 جدولبرابر عوارض صدور پروانه ومطابق مشروط به ابقاء در کميسيون بر پروانه  دساختمانهاي بدون پروانه يا مازاعوارض زيربناي :  6تبصره 

 محاسبه می گردد .فوق 

 ی  آپارتمانهاي مسکون و  ها هاي ساختمانی مجتمع  عوارض صدور پروانه -2

 

 ماخذ و نحوه محاسبه عوارض   نوع عوارض   رديف

  ميانگين سطح واحد( ÷صد ) P7/3 متر مربع   200تا زير بناي  1

  ميانگين سطح واحد( ÷صد )P6 متر مربع   400مترمربع تا زير بناي   200مازاد بر  2

  ميانگين سطح واحد( ÷صد )P2/7 متر مربع   600مترمربع تا زير بناي   400مازاد بر  3

  ميانگين سطح واحد( ÷صد )P2/7  متر مربع 1500تا  مترمربع 600مازاد بر   4

  ميانگين سطح واحد( ÷صد )P5/8 متر مربع   3000تا  مترمربع 1500مازاد بر   5

  ميانگين سطح واحد( ÷صد ) P7/9 متر مربع   3000بيش از   6

 ميانگين سطح واحد( ÷صد ) P4/2 انباري، تاسيسات، پارکينگ و اتاق نگهبانی 7

( : منظور از واحد مسکونی چند واحدي اعيانی است که با اخذ مجوز لزم از شهرداري و يا در هر طبقه بيش از يك واحد مسکونی 1تبصره )
 احداث گردد.

تعاونی هاي مسکن کارکنان دولت و نهادهاي عمومی غيردولتی و بخش خصوصی مبناي سطح زيربنا عبارتست از ( : در خصوص 2تبصره )
 متوسط زيربناي هر واحد که از تقسيم سطح کل زيربنا بر تعداد واحدهاي مسکونی حاصل می شود.

رداراي ارزش بيشتري می باشند لذا در مجتمعهاي داراي ( : با توجه به امکان دسترسی يکسان به طبقات و نظر به اينکه طبقات بالت3تبصره )
 اضافه می گردد.   Pبه ضريب %10آسانسور 

، سونا ، جکوزي )خارج از اعيانی( با رعايت ضوابط و مقررات شهرسازي   تفريحی  ( : در صورت درخواست متقاضيان جهت احداث استخر4تبصره )
انچه قسمتی از اعيانی براي اين منظور استفاده شود در عوارض زيربنا مورد محاسبه قرار قابل وصول می باشد. چن P10به ازاي هر متر مربع 

 نمی گيرد. 

 ( : فضاي مشاعات )پله، راهرو و ....( به نسبت به هر واحد اضافه می شود.  5تبصره )
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 سياحتی ،صنعتی وکارگاهی      مهمانپذیروتجاري، اداري، هتل، هاي  واحد پذیره )صدور پروانه(عوارض  -3

 (به ازاء هر متر مربع) 5-1جدول 

 اداري  تجاري  طبقات  رديف
 صنعتی

  وکارگاهی

هتل،مهمانپذيرو 
 سياحتی

باغ و 
 سرايداري

خدماتی،فرهنگی، 
آموزشی، 

 خوابگاههاورزشی،درمانی،
...و   

 P11.5 P21 P10 P11.5 P9 P7.2 همکف 1

 P8.7 P11.5 P10 P11.5 P6 P7.2 زيرزمين 2

 P6.7 P21 P10 P11.5 P7 P7.2 اول 3

 P6.7 P21 P10 P11.5 P7 P 7.2 دوم 4

 P2/7 P11.5 P2.9 P2.9 P6 P7/3 پارکينگ  و تاسيسات    6

 P4/4 P21 P10 P11.5 P5 P7.2 نيم طبقه راه پله وپله  7

 P8.7 P21 P10 P11.5 P7 P7.2 انباري مستقل 8

 زيرزمينی است که به معبر راه نداشته باشد.منظور از انباري تبصره: 

 توضيحات :

متر براساس قيمت منطقه   20تا عمق    که داراي ورودي مشترک باشد  مجتمع هاي تجاري مانند تيمچه، پاساژ، سرايزيربناي  عوارض   -1
 % 65متر عمق براساس    40هه اول و مازاد بر  قيمت منطقه اي جب  %85متر عمق دوم براساس    20ي جبهه اول و مازاد بر آن به ازاي  ا

صورت قيمت منطقه اي جبهه    در صورتيکه از قيمت منطقه اي جبهه هاي بعدي کمتر نباشد )که در اين ،قيمت منطقه اي جبهه اول
 هاي بعد مالک عمل خواهد بود( محاسبه می گردد. 

التفاوت عوارض انباري به نرخ روز و تجاري يك واحدي به   در صورت تقاضاي تبديل انباري يك واحدي به تجاري يك واحدي، مابه -2
 نرخ روز با رعايت ساير ضوابط، اخذ می گردد. )ساختمان قبلی بايد از نظر شهرداري داراي عدم خالفی باشد(
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وت عوارض  در صورت تقاضاي تبديل ساختمان هاي يك واحد تجاري به دو واحد تجاري و بيشتر، عوارض آن برابر است با مابه التفا -3
پذيره تجاري يك واحدي بر مبناي نرخ روز و چند واحد تجاري بر مبناي تعداد واحد و با قيمت منطقه اي روز، مشروط بر آن که  

 ساختمان قبلی از نظر شهرداري داراي عدم خالفی باشد.
برابر است با مابه التفاوت عوارض  در صورت تقاضاي تبديل ساختمانهاي انباري يك واحدي به دو واحد انباري و بيشتر، عوارض آن  -4

پذيره انباري يك واحد بر مبناي نرخ روز و انباري چند واحدي بر مبناي تعداد واحد و با قيمت منطقه اي روز، مشروط بر آن که  
 ساختمان قبلی از نظر شهرداري داراي عدم خالفی باشد.

 کارگاه هاي غير صنعتی مشمول عوارض پذيره تجاري می باشد. -5

 عوارض تالرها و سالن هاي پذيرايی و رستوران ها، بر اساس عوارض تجاري محاسبه می شود. -6

فضاي باز قسمت وسط مجتمع ها و پاساژها که در طول ارتفاع ساختمان امتداد داشته و تمام طبقات را از هر طبقه قابل رؤيت می نمايد  -7
 مورد محاسبه عوارض قرار نمی گيرد.

اين فضا با سقف آخرين طبقه مسقف شده باشد، عوارض پذيره آن برمبناي عوارض آخرين طبقه محاسبه می شود. مشروط بر  در صورتی که 
 سطح زيربناي طبقه کمتر نباشد. %10آن که فضاي باز از 

داد واحدها افزايش نداشته باشد در صورتی که مالك درخواست اصالح پروانه همراه با افزايش زيربنا را داشته باشد )در مهلت پروانه( و تع – 8
عوارض پذيره زيربناي درخواستی بر مبناي روز محاسبه می گردد و در صورت افزايش تعداد واحدها، عوارض پذيره بر مبناي تعداد واحدها  

 محاسبه و پس از کسرعوارض پذيره تك واحدي )يا چند واحدي قبلی( بر مبناي روز، مابه التفاوت اخذ خواهد شد.  

پارکينگ مستقل طبقاتی که درکاربري پارکينگ احداث شود و صرفاً مورد استفاده پارکينگ عمومی قرار گيرد در زمان صدور پروانه از   -9
 پرداخت عوارض پذيره معاف می باشد.

 عوارض پذيره کاربري هاي تجهيزات و تأسيسات شهري مشابه صنعتی محاسبه می گردد. : 1تبصره

 ارگاهی که فاقد موافقت اصولی از مراجع ذيربط باشد مشمول عوارض پذيره تجاري می گردد.واحدهاي ک :2تبصره 

در صورتی که رستوران احداثی در هتلها به عنوان تالر پذيرايی )جهت برگزاري مراسم مختلف( استفاده شود، عوارض پذيره آن بر    :3تبصره  

 مبناي تالر و طبق تعرفه تجاري محاسبه خواهد شد.

 شهرک مشاغل مزاحم شهري )فنی( عوارض پذیره  -4

 1400سال شرح

 P7 تجاري به ازاي هر متر مربع همکف
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 P5 به ازاي هر متر مربع    زير زمين تجاري

 P3.8 به ازاي هر متر مربع نيم طبقه مستقل و طبقه اول و بالتر

 P3.2 به ازاي هر متر مربع    تجاري نيم طبقه داخل واحد 

 P13                                     به ازاي هر متر مربعانباري 

 P5   به ازاي هر متر مربع                             پارکينگ مسقف

 P4.5                                           به ازاي هر متر مربعتأسيسات  

 عوارض پذیره مجتمع ها و چند واحدي  تجاري   -5

 به ازاي هر متر مربع:

 5-2جدول 

 

 

 

 

K   = 66ضريب ثابت 

 

 باشد. می   30و حداکثر آن  2شود، حداقل آن واحدتجاري است که در هر طبقه احداث می  ادتعد  n : 1تبصره

 عوارض پيش آمدگی مشرف بر معابر)بالکن(  -6

 P25.3 يده مسکونی سرپوش  به ازاي هر متر مربع پيش آمدگی

 P13.3   و رواق مسکونی                    سربازبه ازاي هر متر مربع پيش آمدگی  

 تجاري طبقات رديف

 P  ( ×k  +n   )5/0 طبقات همکف، زيرزمين و 1

 P  ( ×k +n  )25/0 نيم طبقه 2

 P  ( ×k  +n  )15/0 انباري 3

 P  ×2 پارکينگ مسقف 4
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 P31.8   ساير کاربري ها                سرپوشيدهبه ازاي هر متر مربع پيش آمدگی  

 P19.9   و رواق ساير کاربري ها              سربازبه ازاي هر متر مربع پيش آمدگی  

عتی و... قرار گيرد  و مورد استفاده واحدهاي مسکونی، تجاري، اداري و صن سرپوشيده وسربازدر صورتيکه پيش آمدگی به صورت  تبصره :

   عالوه بر عوارض پيش آمدگی، جزو زير بناي مفيد محسوب و عوارض مربوطه وصول خواهد شد.

 

 عوارض اختصاصی احداث پارکينگ عمومی در سطح شهر   -7

 توضيحات:

 پارکينگ موردنياز اقدام نمايند(.کليه مالکين مکلفند براساس ضوابط شهرسازي براي احداث )زيربناي خود نسبت به احداث : 1-7

باشد )موارد شش گانه ذيل( به منظور تأمين پارکينگ عمومی سطح در مواردي که به تشخيص شهرداري امکان احداث پارکينگ مقدور نمی
با اصالحات بعدي و ماده    12/4/1346ها مصوب  نامه مالی شهرداريآيين  29ماده    2شهر که مالکين بتوانند از آنها استفاده نمايند. به استناد بند  

گردد تا براي احداث پارکينگ عمومی در سطح اين عوارض تصويب می 7/7/1387نامه اجراي نحوه وضع و وصول عوارض مصوب آيين  7
 شهر بعنوان )عوارض اختصاصی( وصول و هزينه گردد. 

 شرايط شش گانه:

 بيشتر قرار داشته و دسترسی به محل اتومبيل رو نداشته باشد.متر و  45( ساختمان در بر خيابانهاي سريع السير به عرض 1

 متر و بيشتر قرارداشته و دسترسی به محل اتومبيل رو نداشته باشد. 45( ساختمان در فاصله يکصد متري تقاطع خيابانهاي به عرض 2

 که شهرداري اجازه قطع آن را نداده باشد.  ( ساختمان در محلی قرار گرفته باشد که ورود به پارکينگ مستلزم قطع درختهاي کهن باشد3

 ( ساختمان در برکوچه هايی قرارگرفته که به علت عرض کم کوچه امکان عبور اتومبيل نباشد. 4

 ( ساختمان در بر معبري قرار گرفته که به علت شيب زياد احداث پارکينگ در آن از نظر فنی مقدور نباشد.5

 ورتی باشد که از نظر فنی نتوان در سطح طبقات احداث پارکينگ نمود.( وضع و فرم زمين زير ساختمان به ص6

تعيين ضوابط تشخيص شيب زياد زمين و وضع و فرم زمين زير ساختمان براي حذف پارکينگ در صالحيت حوزه واحد شهرسازي  :1تبصره

 شهرداري می باشد.  
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 در هنگام صدور پروانه و در صورت داشتن شرايط شش گانه  صرفاً 1-7موضوع رديف  عمومی پارکينگ اختصاص احداثعوارض  :2تبصره

 )ذکر شده در تعرفه( قابل وصول خواهد بود.

 ساختمانهاي بدون مجوز:پارکينگ  اختصاصی احداث  عوارض: 2-7  

آمين نکرده باشد  رعايت کسري پارکينگ برابر ضوابط طرح جامع و تفصيلی طبق نظر شهرداري الزامی است و در مواردي که مالك پارکينگ ت
 ورآي  کميسيون ماده صد مبنی بر ابقاي بنا صادر شود، مالك ملزم به تآمين پارکينگ ميباشد.

به هر دليل ابقا گرديده است و  100واحدهاي تجاري، اداري و مسکونی و... فاقد پروانه که توسط کميسيون ماده تبصره : درصورتيکه مالکين 
مالك می تواند در شعاع مناسب برابر ضوابط طرح تفصيلی )به تشخيص شهرداري( معادل ريالی  ملزم به رعايت پارکينگ مورد نياز باشد،

شهرداري می تواند طبق کينگ تأمين نمايد و در صورتيکه مالك نتواند پارکينگ مورد نياز را تأمين نمايد پارکينگ مورد نياز را  با کاربري پار
 کارشناسی که به تاييد سه نفر از کارشناسان رسمی دادگستريدفترچه گزارش واحد شهرسازي طی انعقاد تفاهم نامه با مالك بر اساس نرخ 

 پس از دريافت ساير مطالبات گواهی لزم صادر نمايد. و  از مالك دريافترسيده و مصوب شورا باشد ،

راستاي تسهيل وتشويق مالکينی که ملك آنهادرطرحهاي عمرانی قرار گرفته است، در خصوص نحوه محاسبه عوارض پارکينگ در  : 7-3 
قيمانده تحت عنوان قيمت عمق وبرابر  درصد با  50در صد قيمت روز بر معبر و  50يا مسکونی ملك مورد توافق در صورت نياز ،بصورت  تجاري  

 با يك سوم قيمت بر معبر محاسبه می گردد. 

 ارزش افزوده ناشی از تفکيك اراضی  -8

 1390از سال  یاصالح101خود وماده  تيدر زمان حاکم 101ماده  نکهيبا توجه به ا 08/02/1398مورخه  4965بر اساس بخشنامه شماره 
 كيخود را تفک ن يزم یکه بدون مجوز قانون یوکسان ندينما تيمواد مذکور را رعا  ديبا كيشهروندان در هنگام تفک یداشته ،تمام یقدرت اجرائ

در   ي بعد از آن حق السهم شهردار يفقط شوارع وبرا 1390قبل از سال  يرا طبق ماده مذکور پرداخت نکرده باشند،برا يداروحق السهم شهر
 .نديپرداخت نما ديرا با یخدمات يشوارع وسرانه ها

 101ماده  8-1

که براي آنها سند مالکيت بدون اخذ مجوز شهرداري در قالب تفکيك و يا افراز صادر 1/1/1391کليه امالک و ساختمانهاي احداثی بعد از  -
 می گردد .  تعرفه گرديده است مشمول  عوارض طبق 

 شده محاسبه خواهد شد.  ارائه سند مساحت %10  اساس  بر سرانه مجموعه نمايد، ارائه مالکيت سند نتواند مالك که صورتی تبصره: در

با تغيير کاربري به وضع موجود   5شوند در صورت موافقت کميسيون ماده جريمه و ابقاء می 100ساختمان هايی که توسط کميسيون ماده  -2
 ساس وضع موجود در غير اين صورت بر اساس کاربري طرح تفصيلی محاسبه می شود.و رعايت ساير ضوابط عوارض تفکيك برا

ارزش افزوده تفکيك درخصوص واحدهايی که بدون مجوز از يك واحد به چند واحد تبديل گرديده )درصورت موافقت کميسيون ماده صد   -3
 تعرفه محاسبه می گردد. با ابقاء بنا و پذيرش شهرداري( با توجه به مساحت زمين برابر ارقام اين 
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چنانچه ملکی بدون مجوز شهرداري تفکيك گردد و عرض معابر آن از ضوابط شهرسازي کمتر باشد و نياز به تعريض گذر داشته باشد  -4
 ارزش افزوده تفکيك اراضی از زمين باقيمانده پس از کسر معابري که بدون اخذ وجه از سند خارج ميگردد محاسبه می شود. 

ش مساجد، حسينيه ها ، اماکن مقدس و معابد اقليتهاي مذهبی که در کاربري مربوطه بوده و صرفاً استفاده مذهبی از آنها شود از پرداخت ارز  -5
 افزوده تفکيك معاف می باشند.

ر انتفاعی رسمی که به  واحد هاي فرهنگی، آموزشی، ورزشی و درمانی که به صورت موقوفات عام هستند و موسسات خيريه عام المنفعه غي  -6
ه  ثبت رسيده اند، و به صورت عام المنفعه اداره شوند )يعنی فاقد مالکيت خصوصی بوده و موروثی نمی باشند( با رعايت ساير ضوابط، با ارائ

ه ملکی يکی پيشنهاد شهرداري و تصويب شوراي اسالمی شهر، از پرداخت ارزش افزوده تفکيکی معاف می باشند. بديهی است در هر زمان ک
يکی از دو شرط موقوفه عام بودن و يا عام المنفعه بودن خود را از دست بدهد و يا سند مالکيت آن به غير منتقل شود، مشمول ارزش افزوده تفک

 به نرخ روز خواهند شد. 

داري به افراد حقيقی، حقوقی در اراضی که از سوي دستگاههاي ذيصالح نظير منابع طبيعی، بنياد مسکن و سازمان راه و شهرسازي و شهر -7
 کاربريهاي مجاز طرح تفصيلی به صورت اجاره و... واگذار شده در حد نصاب تفکيکی تلقی و ارزش افزوده تفکيك برابر اراضی با مجوز محاسبه 

 شد.می گردد و در صورت صدور گواهی نقل و انتقال مشمول  عوارض تفکيك نمی گردد، مگر آنکه گواهی صادره مشروط با

  عوارض کاربريهاي تجهيزات و تأسيسات شهري مشابه صنعتی محاسبه می گردد. -8

 سندهايی که از طريق ثبت اسناد ششدانگ می شودو از شهرداري استعالم نگرديده است مشمول اين عوارض می گردند.  -10

 متر مربع  500قانون شهرداریها و سطوح خدمات باالي   101اصالحی ماده  3آیين نامه اجرایی تبصره    -9

 101قانون اصالح ماده  3قانون ماليات بر ارزش افزوده باتوجه به اينکه به استناد تبصره  1قانون شوراها و تبصره  80ماده  16به استناد بند 
ت و پنج درصد از ملك خود را هنگام تفکيك يا افراز براي تأمين سرانه فضاهاي عمومی و همچنين ها مالکين مکلفند تا سقف بيسشهرداري

تا بيست و پنج درصد از باقيمانده ملك خود را جهت تامين معابر سطح شهر بصورت رايگان به شهرداري تحويل نمايند. از طرفی به استناد 
تواند با مجوز شوراي پذير نباشد شهرداري میاع سرانه فضاهاي عمومی و خدمات امکانالذکر اگر امکان تامين انوتبصره چهار قانون فوق 

فکيك اسالمی شهر معادل ريالی آنرا از مالك دريافت نمايد. فلذا کليه متقاضيان تفکيك يا افراز و مالکينی که بدون اجازه شهرداري نسبت به ت
 ول ذيل نسبت به پرداخت وجه به شهرداري اقدام نمايند.اند مکلفند برابر جديا افزار ملك خود اقدام نموده 

 قانون شهرداريها 101اصالحی ماده  3آيين نامه اجرايی تبصره  –الف

 متر مربع ، مطابق جدول ذيل ميباشد . 500نحوه محاسبه سرانه معابر و سرانه فضاي خدمات عمومی در اراضی بالي  نحوه محاسبه :

 مساحت  کل زمين 
 

 ر سرانه معاب

 

 سرانه فضاي خدمات عمومی
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 معاف معاف متر مربع  500تا 

 درصد زمين يا نرخ روز زمين10 درصد 10 متر مربع  1000تا  501

 در صد زمين يا نرخ روززمين 15 درصد 15 متر مربع 2000تا  1001

 درصد زمين يا نرخ روززمين 20 درصد 20 متر مربع 5000تا  2001

 محاسبه می گردد . 101اصالح ماده  درصد( 25))پنج هزار( مترمربع بر اساس سقف قانون 5000ضمنا اراضی با مساحت بيشتر از   

ي اسالمی شهر   شورا مصوب و رسيده دادگستري رسمی کارشناسان از نفر سه  تاييد به که کارشناسی دفترچه نرخقيمت روز زمين توسط  -

 باشدتعيين می گردد.

 همچنين و داشته مجدد تفکيك درخواست مالك و باشد شده تفکيك ها شهرداري قانون 101 ماده اصالح قانون اجراي از قبل ملکی اگر  -1

 خواهد کسر   )فوق جدول اساس  بر( شده محاسبه خدمات سرانه از شده محاسبه خدمات سطوح متراژ باشد، نموده پرداخت را سطوح خدمات

 . شد

 کميسيون تاييد با يا و شهرداري بر حاکم شهرسازي مقررات و ضوابط و طرح مطابق  ، تفکيك زمان در معابر که صورتی در :1هتبصر 

 معابر با فوق جدول معادل معابر التفاوت مابه معابر، رعايت عدم صورت در و باشد می معاف معابر سرانه پرداخت از باشد شده رعايت5ماده

 .گردد می محاسبه معابر کسر از پس زمين مانده باقی اساس  بر عمومی فضاي سرانه ضمناً شد محاسبه خواهد احداثی

 ميباشد . 100:  درصورتيکه معبر طبق طرح بالدست ) تفضيلی يا جامع و...( رعايت نگرديده باشد مالک عمل نظر کميسيون ماده2تبصره

ويااز طريق ثبت مفروزي و قانون تعيين تکليف اقدام به  بوده 147 ماده ندس داراي که امالکی خدمات فضاي سرانه و معابر سرانه مجموع  -2
 جدول طبق و اوليه سند اساس  بر باشد شده ( صادر1/1/1391) 101ماده  اصالح قانون اجراي از پس آن اخذ سند مالکيت نموده اند و سند

 بر معابر و خدمات سرانه مجموعاً نمايد، ارائه مالکيت سند نتواند مالك که صورتی در و گردد می آنها محاسبه السهم قدر نسبت به و فوق

 شده محاسبه خواهد شد.  ارائه سند مساحت %10  اساس 

 %25/56از  بيش مالك سهم خالص چنانچه گردند، می تفکيك شهرسازي و راه اداره مصوب سازي آماده طرح اساس  بر که پالکهايی -3
 گردد. شهرداري نام به وجه اخذ بدون بايد %25/56از بيش بر مازاد مساحت باشد، اوليه سند طبق پالک مساحت  کل از

 

 و دانگ شش سند در مندرج مساحت برحسب بال  به مربع متر 500 مساحت ها، شهرداري قانون 101 ماده اصالح قانون اساس  بر  :1الف
 شامل تفکيك عمل انجام جهت السهم قدر اساس )مادرسند( و يا استعالم ثبتی برمشاعی داراي تقسيم نامه محضري  اوليه اراضی سند يا

 .باشد می ضوابط اين
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ضوابط  اين شامل است؛ مربع متر 500 از کمتر آنها مساحت گذربندي، رعايت و کسر از پس اوليه سند يا و دانگ 6 سند طبق که :اراضی1فال
 .گردند نمی

 دولتی اراضی همچنين و مجدد تفکيك عدم شرط به قبلی مصوب تفکيکی و سازي آماده هاي طرح کليه در شده تفکيك اراضی :3فال

 .گردند نمی ضوابط اين شامل شهري زمين قانون يازده ماده يك تبصره بر اساس  واگذاري

 سابقه داراي و شوند می يا شده انجام شهرداريها قانون  101قانون اصالحيه ماده  شدن الجرا لزم از پس که هايی تفکيك کليه :4 الف

 گردند.  می اين  ضوابط مشمول باشند؛ شهرداري نمی در توافق

 .برسد شهرداري تائيد به بايد سازي آماده و تفکيکی طرح گزارش  و نقشه :5 الف

 :سازي آماده و تفکيکی طرح در خدماتی و عمومی فضاي سرانه رعايت نحوه  :6ف ال

 همسايگی، واحد ساختمانی، بلوک از اعم متفاوتی سطوح داراي شهرسازي ضوابط اساس بر و کالبدي تقسيمات برحسب شهر که آنجايی از  -1

 جامع، طرح مصوب تراکم اساس  بر آنها پذيري جمعيت سقف خصوصاً و مساحت آنها، تشخيص مالک و است منطقه و ناحيه محله، برزن،

 هر براي لزم سرانه حسب بر و اساس  اين بر نياز مورد خدماتی و عمومی فضاي سرانه ميزان تا است لزم است؛ آماده  سازي يا و تفصيلی

 حفظ و تثبيت نياز مورد کاربري حسب بر صرفاً و محاسبه است؛ شده مشخص مصوب جامع و تفصيلی در طرح که کالبدي سطوح از يك

 .گيرد قرار برداري بهره مورد اساس  بر آن تا شود شهرداري نام به آن سند و شده

 .باشد نمی)کننده برداري بهره دستگاه استثناي به( غير به واگذاري و کاربري تغيير قابل خدماتی، و عمومی فضاي کاربري مساحت -2

 :سازي آماده و تفکيکی طرح در شهر عمومی معابر و ها شبکه رعايت نحوه:7 الف

 .باشد عمل مالک تفصيلی و طرح آماده سازي زمين و جامع طرح مقررات و ضوابط طبق بايد الزاما طرح، گذربندي رعايت -1

 .است الزامی شهر مصوب اجرايی هاي طرح و جامع و تفصيلی طرح طبق شهر عمومی شوارع و معابر رعايت -2

زمين باشد، ما به ازاي مساحت  اوليه مساحت درصد 75/18 از پالکی بيش عمومی معابر و ها شبکه رعايت از ناشی مساحت ، چنانچه:    8 الف
درصد باشد  75/43مازاد در سرانه فضاي خدمات عمومی محاسبه و از آن کسر ميگردد و چنانچه مساحت ناشی از رعايت سرانه معابر بيش از 

  . شد خواهد پرداخت مالك به و محاسبه مابه التفاوت آن طبق نظرکارشناسی

 مالک ضوابط طبق شهر از پهنه آن در تفکيکی و يا بالتر نصاب حداقل با برابر شهرداري، به واگذاري سهم زمين حتمسا چنانچه:9الف

 گردد . واگذار شهرداري به مربوطه بايد قطعه الزاماً باشد، عمل

 واگذاري سهم زمينِ مساحت که نمايد اقدام رسمی کارشناس  نظر طبق زمين قيمت معادل اخذ به نسبت تواند می زمانی شهرداري :10الف

 براي نظر مورد مساحت از استفاده امکان  يا باشد شهر از پهنه آن در عمل مالک ضوابط طبق تفکيك نصاب حد از کمتر به شهرداري،

 نباشد مقدور نيز ...و و پارکينگ شهري باز فضاي
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 حداکثر و محله آن در نياز مورد خدماتی و عمومی فضاي احداث به صرفاً و اختصاص خاص درآمدي کد به بايد محل، اين از شده اخذ وجوه

 .برسد شهر ناحيه از آن

 نياز حسب يا و واگذار شهر سطح هاي گذرهاي و معابر شبکه طرح در اراضی معوض جهت صرفاً شهرداري سهم دريافتی اراضی :11 الف

 .شد خواهد منطقه همان در شهري تاسيسات و پارکينگ به پارک، تبديل

 سطوح خدمات :-ب

 ماده اصالح قانون ابالغ از بعد که است هايی تفکيك به مربوط و گردد می محاسبه تفضيلی طرح مقررات و ضوابط براساس  خدمات سطوح

 .ميباشد شهرداريها قانون 101

 سطوح پرداخت مشمول نيز باشد، شده صادر آنها براي مشروط انتقال گواهی که مشابه موارد و 147 ماده سند داراي امالک : 1 تبصره

 .بود خدمات خواهند

 می باشد بر اساس جدول فوق: سطوح خدمات  2تبصره

 . گردد می محاسبه )گذر کسر از پس( تفکيك قابل ملك باقيمانده از خدمات سطوح :4 تبصره

 بانکها و مؤسسات اعتباري : ساليانهعوارض  - 10

 p 1به ازاي هر مترمربع زيربنا  -

 پسماند و خدمات آتش نشانی و ايمنی می باشد . ،اين بهاي خدمات شامل بهاي خدمات عمومی 

 : درصورت عدم پرداخت بدهی سالهاي قبل مبلغ بدهی براساس روز محاسبه خواهد شد1تبصره 

 باشند :: صندوق هاي قرض الحسنه از پرداخت عوارض اين رديف معاف می  2تبصره

 عوارض براي ارزش افزوده تغيير کاربري یا تبدیل )پيلوت، پارکينگ و انباري(  -11

 عوارض بر ارزش افزوده تغيير کاربري

 99-مبلغ عوارض 1400-مبلغ عوارض شرح رديف

 P×S 15×P×S×17.2 تغيير کاربري از پيلوت به مسکونی  1

 P×S 100×P×S×115 تغيير کاربري از پيلوت به تجاري 2

 P×S 15×P×S×17.2 هاتغيير کاربري از پيلوت به ساير کاربري 3
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 P×S 50×P×S×57.5 تغيير کاربري از پارکينگ به مسکونی 4

 P×S 160×P×S×184 تغيير کاربري از پارکينگ به تجاري 5

 P×S 15×P×S×17.2 هاتغيير کاربري از پارکينگ به ساير کاربري 6

 P×S 15×P×S×17.2 انباري به مسکونی تغيير کاربري از  7

 P×S 17×P×S×19.5 تغيير کاربري از انباري به تجاري 8

 P×S 15×P×S×17.2 هاتغيير کاربري از انباري به ساير کاربري 9

S مساحت تغيير کاربري يافته : 

 باشد.قابل وصول می  5ها جدول فوق پس از تصويب کميسيون ماده عوارض بر ارزش افزوده تغيير کاربري -1تبصره

تغيير کاربري را تصويب ننمايد و امکان تعطيلی محل يا برگشت به حالت اوليه مقدور نباشد مالك مکلف   5تا زمانيکه کميسيون ماده    -2تبصره
 عوارض فوق را پرداخت و در اين صورت هيچگونه حقی براي مالك ايجاد نخواهد گرديد. 60است معادل 

 ابليت تجاري عوارض کاربري با ق -12

 عوارض کاربري با قابليت تجاري

 ماخذ و نحوه محاسبه عوارض نوع عوارض رديف

 P.S.46 تجاري عوارض کاربري با قابليت 1

2 
 تجاري عوارض کاربري با قابليت

 براي بالکن و انباري تجاري
34.5.P.S 

 

( : امالکی که بر اساس طرح تفضيلی داراي کاربري تجاري شناور می باشند مشمول پرداخت اين عوارض بوده و از متقاضيانی که 1تبصره )
يا کميته فنی و ابقاء توسط کميسيون ماده   5برخالف پروانه ساختمانی نسبت به احداث تجاري اقدام نموده اند پس از طرح در کميسيون ماده 

يا کميته فنی می بايستی نسبت به   5صول است. همچنين متقاضيان تغيير کاربري به تجاري پس از اخذ مصوبه کميسيون ماده صد قابل و
 پرداخت اين عوارض اقدام نمايند. 



 مهریز  شهرداري1400تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 

 

 

به تصویب رسید                 1399 / 11  / 21 مورخ       293      شماره جلسه در 1400سال  خدمات بهای و عوارض تعرفه

 54صفحه 

 زهرادهقانیزاده –رئیس شورای اسالمی شهر مهریز 

  

 

انه از پرداخت ( : در مجتمع هاي تجاري، عالوه بر فضاي باز طبقات ، راهروي جلوي مغازه ها ، راه پله ها ، سرويس بهداشتی و نمازخ2تبصره )
  فروش کاربري تجاري معاف بوده و صرفاً عوارض پذيره از آنها قابل وصول است.

، %70، طبقه اول   %80( : محاسبه اين عوارض در مجتمع هاي تجاري براي طبقه همکف معادل ضريب مصوب ، براي زيرزمين 3تبصره )
متر پشت   10همچنين عمق جبهه اول برابر ضريب مصوب و مازاد برآن تا  دد.  محاسبه می گر%50و از طبقه سوم به بال معادل  %60طبقه دوم  
 جبهه اول محاسبه می گردد.  %65و بعد از آن تا انتهاي مجتمع معادل   %85جبهه اول 

 ( : عمق جبهه اول بر اساس ضوابط طرح تفصيلی تعيين می گردد.4تبصره )

S  مساحت کاربري قابليت تجاري : 

 عوارض پذیره تأسيسات شهري   -13

 ميليون ريال  100عوارض صدور مجوز احداث دکل هر مورد    الف(

استانداري معاف وبراي ساير دستگاهها 29/02/1398مورخه    7131نامه شماره    2بر اساس بند    ب (عوارض پذيره احداث حوضچه آب وفاضالب
 می باشد p30به ازاي هر متر مربع فضاي احداث شده -مخابرات ، برق ، ... و شرکتهاي حفار املش

 ريال55،000،000احداث پست ترانسفور ماتور     ج( عوارض پذيره 

 ريال55،000،000                   د( عوارض پذيره احداث پست گاز

 ريال55،000،000ه( عوارض پذيره احداث پست مخابرات              

براي کليه موارد فوق بايستی براساس ضوابط شهرسازي و ايمنی مجوز لزم اخذ گردد در صورت نصب هر گونه تاسيسات بدون مجوز شهرداري 
 آيد.برابر ضوابط و مقررات اقدام لزم بعمل می

 عوارض باسکول -14

 % از مبلغ حق التوزين 5 

 :عوارض )ارزش افزوده ناشی از اجراي طرحهاي تعریض یا توسعه معابر( عوارض برحق مشرفيت  -15

عوارض ارزش افزوده به کليه اراضی و امالکی که بر اثر طرحهاي اصالحی ، تعريض ، توسعه و احداثی در بر گذر اصالحی يا تعريضی و يا  
 احداثی واقع ميشوند تعلق ميگيرد . 
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بديهی   ، رفته می شودمتر در نظر گ  100  متر می باشند  100عمق بيشتر ازاي  حداکثر عمق براي محاسبه عوارض حق مشرفيت امالکی که دار
بر اساس سند مالکيت مورد تاييد شهرداري( مشرف به معابر و طرح هاي احداثی بر اساس عمق  )است اين عوارض صرفاً به اراضی و امالک

 .بندي ذيل تعلق می گيرد

درصد ارزش باقيمانده ملك 20د از  درصد مابه التفاوت ارزش کارشناسی)زمين( قبل و بعد از اجراي طرح که نباي  30عوارض حق مشرفيت برابر  
 تجاوز نمايد .

: در صورتيکه ملك در پالکهاي دوم ياسوم به بعد از خيابان احداثی قرار گيرد ولی هيچ معبر ورودي به خيابان احداث شده نداشته باشد، 1تبصره
 ارزش افزوده نخواهد داشت.

هاي شهرسازي، نياز به اصالحات در طرح يا ر مطالعات ترافيکی و يا طرحگردند که در اثهايی اطالق میبه طرح هاي اصالح معابر:طرح

 معبر دارند.

بينی هاي شهرسازي پيشگردد که ادامه مسير موجود بر اثر مطالعات ترافيکی در طرحبه گذرهايی اطالق میهاي توسعه و تطويل: طرح

 اند.و طراحی شده

هاي تفصيلی و نامه گذربندي يا طرح به گذرهايی اطالق می گردد که غالباً در هنگام تجديد بنا يا احداث بنا برابر آيين هاي تعريضي:طرح

 گردند.نشينی میساماندهی مشمول عقب

 گردند.گردد که بر اساس مطالعات شهرسازي و ترافيکی ايجاد و احداث میبه گذرهايی اطالق میهاي احداثي: طرح

اي و احداثی در بــر گذر اصالحی يا تعريضی و يا احداثی هاي اصالحی، تعريضی، توسعهبه کليه اراضی و امالکی که بر اثر طرح   حده :ماده وا

گيرد که هنگام فروش )نسبت به سهم فروش رفته( از صاحبان اين قبيل امالک برابر  شوند، عوارض حق مشرفيت براي يکبار تعلق میواقع می
 هاي ذيل اين ماده واحده توسط شهرداري وصول خواهد شد.مفاد تبصره 

ايجاد شده(   03/11/70هاي احداث تعريض و توسعه و اصالح معابر و ميادين )که بعد از تاريخ  اراضی امالکی که بر اثر اجراي طرح:    1تبصره

 رض حق مشرفيت خواهند بود.شوند مشمول پرداخت عوادر بــر گذر احداثی يا اصالحی يا تعريضی و يا توسعه واقع می

اند و مالك جهت پرداخت حق مشرفيت رضايت دارد با توجه به اينگونه  در مورد اراضی مشاع که مشمول حق مشرفيت گرديده:  3تبصره

 گردد.حسب تعريف مالکيت مشاعی درصدي از کل سهم است عوارض کاًل محاسبه و به نسبت قدرالسهم از مالکين مشاعی وصول می 

عوارض حق مشرفيت فوق در زمان انتقال و يا صدور گواهی مفاصاحساب محاسبه و اخذ می گردد. بديهی است عوارض مذکور در    :  4تبصره

 زمان آزادسازي با جلب توافق طرفين قابل وصول است.

 پرداخت می شود.التفاوت مبلغ در وجه مالك در مواردي که ميزان عوارض مشرفيت از ميزان غرامت کمتر باشد مابه :  5تبصره
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نمودن   ظبا ملحو مشرفيتدر ملك بر معبر تجميع گردد مشمول حق  ،در پشت ملك بر معبر قرار گرفتهکه در صورتيکه ملکی  : 6تبصره 

 گردد.عمق جبهه محاسبه می

ر هيأت کارشناسان رسمی منظور از کارشناسی در مرحله اول نظر هيأت ارزياب شهرداري می باشد و در صورت هرگونه اعتراض، نظ  :  7تبصره

 دادگستري مالک عمل خواهد بود. 

در صورتيکه ملکی در طرح قرار گيرد و طبق توافق، شهرداري مايل به واگذاري زمين معوض باشد، هيأت کارشناسی که مابه   : 8تبصره

 مايد. التفاوت ارزش زمين را اعالم می نمايد، بايد غرامت و همچنين ملك معوض را کارشناسی)ارزيابی( ن

 در صورت تجميع پالکهاي پشت جبهه عوارض بر ارزش افزوده ملك براساس نظر کارشناس محاسبه ودريافت می گردد.-9تبصره 

 عوارض ساالنه استفاده از کاربري مغایر  -16

رعايت نمايد. از طرفی مالکين شهرداري مکلف است ضوابط شهرسازي را    1351قانون شهرسازي و معماري ايران مصوب سال    7به استناد ماده  
هاي توسعه شهري فقط براساس کاربري قيد شده در ملك استفاده بنمايد. هاي قيد شده در پروانه ساختمانی يا در طرح نيز مکلفند در کاربري

کميسيون ماده صد ارجاع که هر مالك خالف ضوابط شهرسازي در ملك از کاربري مغاير استفاده نمايد. شهرداري بايد مراتب را به در صورتی
که فرآيند کميسيون ماده صد طی گردد مالك يا ذينفع مکلف است عوارض ساليانه را برابر جدول زير به  تا اقدامات لزم بعمل آيد. تا زمانی

 شهرداري پرداخت نمايد.

 

 اي بالکن داخل()مساحت زيربنا  +  زير بن × P9.2     استفاده تجاري از همکف                            

 طبقات(    زير بناي )مساحت زيرزمين +  × P6.9 استفاده تجاري از زيرزمين و طبقات                   

 )مساحت زيربنا  +  زير بناي بالکن داخل( × P17.2    استفاده اداري و يا صنعتی ازهمکف            

 (طبقات زير بناي )مساحت زيرزمين +  × 11.5 استفاده اداري و يا صنعتی از زيرزمين و طبقات

 (مورداستفاده زير بناي )مساحت × 11.5 استفاده به عنوان انباري تجاري و انباري مستقل

استفاده به عنوان آموزشی از قبيل آموزشگاههاي غيرانتفاعی، آموزش 
 رانندگی، زبان، کنکور و غيره

P6.9 × (مورداستفاده زير بناي )مساحت 

 

 توضيحات :
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باشد برقرار و مشمول امالک با کاربري غيرتجاري می 97بهاي خدمات اين رديف به صورت ساليانه )سال تقويمی( است و از ابتداي سال  -1
زمان مطالبه سال قابل تمديد است )در صورت عدم تغيير کاربري در مدت تعيين شده طبق قانون اقدام خواهد شد( و در  3و براي مدت 

شهرداري و يا هنگام صدور هر نوع گواهی براي مالك و يا مستأجر دريافت می گردد. اين بهاي خدمات مشمول ساختمانهايی که داراي پروانه  
مربوطه و يا ساختمانهاي مرتبط احداثی قبل از تصويب طرح مصوب شهري، نمی شود. اخذ بهاي خدمات توسط شهرداري هيچ گونه امتيازي 

 و در صورت درخواست تغيير کاربري طبق مقررات اقدام خواهد شد.  اي ملك محسوب نمی شودبر

در خصوص مواردي که درخواست مجوز از شهرداري جهت فعاليت به صورت موقت )تا پايان سال تقويمی( می شود. صدور مجوز با اخذ  -2
 استعالم از اداره اماکن و رضايت مالکين مجاور صورت می گيرد. 

در صورتی که محل کسب داير باشد و نارضايتی و يا مخالفتی از طرف مالکين مجاور با ادامه فعاليت مطرح نشده باشد، شهرداري با وصول   -3
 بهاي خدمات مزبور مانع ادامه فعاليت نخواهد شد. 

 حمت، شهرداري بجهت رفع مزا در صورتی که محل کسب داير باشد و مزاحمت براي مالکين مجاور ايجاد شده باشد، -5
 قانون شهرداريها اقدام به ارجاع پرونده به کمسيون ماده صد می نمايد.    55ماده   24ه استناد تبصره ذيل  بند  -6

ساختمان هاي متعلق به مساجد، حسينيه ها و امام زادگان که وقف آنها می باشند و همچنين ساختمان موسسات قرآنی معتبر و مکتب خانه   -5
 آنها آموزش قرآن داده می شود، از پرداخت بهاي خدمات کاربري غير مرتبط معاف می گردند.ها که در 

مشاغلی که توسط ادارات ذيربط و متولی به عنوان مشاغل خانگی شناخته می شوند، از پرداخت بهاي خدمات کاربري غير مرتبط معاف می   -6
 گردند.

 کل تربيت بدنی از پرداخت بهاي خدمات کاربري غير مرتبط معاف می گردند. باشگاه هاي ورزشی با مجوز و با تاييد اداره  -7

 کاربريهاي تجهيزات و تأسيسات شهري مشابه صنعتی محاسبه می گردد.  -8

 عوارض صدور مجوز حصارکشی    -17

 نوع حصارکشی يا ديوارکشی به ازاي هر متر طول  رديف
  ماخذ و نحوه محاسبه عوارض

 حصار کشی با مجوز
 

 P4.1 اراضی داخل محدوده شهر 1

 P4.1 اراضی واقع در حريم شهر 2

پذيرد. براي زمينهاي زراعی، عوارض صدور مجوز حصارکشی از سوي شهرداري با ارائه سند مالکيت رسمی و با درخواست مالك انجام می  -1

 گردد.هاي مصوب اقدام میمراجع قانونی مربوطه يا طرحباغی و کشاورزي، و ساير واقع در حريم شهر، حصارکشی طبق استعالم از 
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 . ارتفاع مجاز براي ديوارکشی يا فنس و يا نرده برابر ضوابط شهرسازي خواهد بود.2

. صدور مجوز حصار کشی بنام مالك صرفاً به منزله محصور نمودن آن تلقی، هيچگونه مجوزي در جهت احداث بنا محسوب نمی شود و  -3
 ست در مجوز صادره از سوي شهرداري صراحتاً قيد شود.مراتب می باي

چنانچه مدارک معتبري همچون صدور احکام و آراء قطعی از سوي مراجع و محاکم قضائی و ذيصالح مبنی بر عدم مالکيت و يا داشتن  -4
 معارض ارائه شود، صدور مجوز حصار کشی متوقف خواهد شد.

شهرداري نسبت به زمين يا بناي مخروبه و غير مناسب با وضع محل و يا نيمه تمام واقع در محدوده شهر که در قانون    110به استناد ماده    -5
ر  خيابان يا کوچه و يا ميدان قرار گرفته و منافی با پاکی و پاکيزگی و زيبايی شهر با موازين شهرسازي باشد. شهرداري با تصويب شوراي شه

ها ظرف دو ماه به ايجاد نرده يا ديوار يا مرمت آن که منطبق با نقشه مصوب انجمن شهر باشد اقدام کند اگر  می تواند به مالك اخطار کند منت
مالك مسامحه و يا امتناع کرد شهرداري می تواند به منظور تامين نظر و اجراي طرح مصوب شورا در زمينه زيبايی و پاکيزگی و شهرسازي 

ل و هزينه آن را به اضافه صدي ده از مالك يا متولی و يا متصدي موقوفه دريافت نمايد. در اين صورت هرگونه اقدامی را که لزم بداند معمو
روز از تاريخ  ابالغ به صورت حساب شهرداري اعتراض  15حساب شهرداري بدواً به مالك ابالغ می شود در صورتی که مالك ظرف مدت 

 ارجاع خواهد شد. 77ت مقرره اعتراض کرد موضوع به کميسيون مذکور در ماده نکرد صورت حساب قطعی تلقی می شود و هرگاه ظرف مهل

در حکم سند قطعی و لزم الجرا  77صورت حساب هايی که مورد اعتراض واقع نشده و همچنين آراء کميسيون رفع اختالف مذکور در ماده 
اء نسبت به وصول طلب شهرداري اجرائيه صادر و به مورد اجراء بوده و اجراء ثبت مکلف است بر طبق مقررات اجراي اسناد رسمی لزم الجر

 بگذارد.

 ارزش افزوده ناشی از تغيير طرحهاي مصوب شهري و افزایش تراکم:  عوارض -18

 ( عوارض ارزش افزوده ناشی از تغيير طرحهاي مصوب شهري :    1-18 

 عوارض براي ارزش افزوده ناشی از تغيير کاربري )با درخواست مالك(

تغيير کاربري حاصل گردد،  5در صورتيکه مالکين براي تغيير کاربري ملك درخواست داشته باشند و با موافقت شهرداري و کميسيون ماده 
 شهرداري بايد عوارض ذيل را وصول نمايد.

 P53.1  تغيير کاربري از هر نوع کاربري به کاربري تجاري به ازاي هر متر مربع   

 P 19.9   کاربري صنعتی به کاربري مسکونی به ازاي هر متر مربع  تغيير کاربري از 

 P 26.4   تغيير کاربري از کاربري اداري دولتی به کاربري مسکونی به ازاي هر متر مربع   

 P 26.4   به کاربري مسکونی به ازاي هر متر مربع     وباغی  تغيير کاربري از کاربري مزروعی 
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ساختمان هاي تجاري که داراي پروانه تجاري قبل از ابالغ طرح هادي يا جامع می باشند و کاربري آنها طبق طرح تفصيلی کاربري   :1تبصره

 غير تجاري است مشمول عوارض ارزش افزوده ناشی از تغيير کاربري نمی شود.

نی موجود قديمی پذيرفته شده توسط شهرداري در بافت قديم با در جهت احياي بافت قديم، تبديل و تغيير کاربري واحدهاي مسکو  :2تبصره

دريافت درصد  ارزش افزوده ناشی از تغيير کاربري    50معادل  رعايت ساير ضوابط مربوط به هتل ها و محل هاي اقامتی و رستوران هاي سنتی  
 . می گردد

يب طرح مصوب شهري تاکنون تغيير نکرده باشد )مالک در صورتی که مالکيت اراضی داراي کاربري غيرمسکونی از زمان تصو :3تبصره

 سند مالکيت( از پرداخت ارزش افزوده فوق به مسکونی معاف می باشند.

در طرح تفصيلی جديد نسبت به طرح قبلی به کاربري با ارزش افزوده تغيير کاربري يافته مشمول ضوابط فوق که  کليه پالک هاي    :4تبصره  

 می باشد. 

 از افزایش تراکم و سطح اشغال :   زش افزوده ناشی ( عوارض ار2-18

 تراکم  ساختمان هاي آپارتمانی و مسکونی :  ( عوارض  ارزش افزوده افزايش 1-2-18

 P 26.4  آموزشی، فرهنگی، ورزشی و تجهيزات شهري به مسکونی به ازاي هر متر مربعتغيير کاربري از 

 P 105.8  تغيير کاربري از کاربري پارکينگ به کاربري مسکونی به ازاي هر متر مربع   

 P 19.9  با موضوع ورود به محدوده شهر( 4)عالوه بر حقوق تبصره  فاقد کاربري به کاربري مسکونی

)صنعت گردشگري وکارگاهیتغيير کاربري از کاربري طرح تفصيلی و فاقد کاربري به انباري و اداري و صنعتی  
 مانند هتل و تجهيزات و تاسيسات شهري( با ارئه مجوزهاي لزم به ازاي هر مترمربع

 صنعتی در حريم                                                                   تغيير کاربري کارگاهی و

p 53.1 

P 26.4 

تغيير کاربري از هر نوع کاربري به آموزشی، بهداشتی، درمانی، فرهنگی، مذهبی،ورزشی، کودکستان و صنايع 
 دستی سنتی

 معاف

 معاف پارکينگ به ازاي هر متر مربع تغيير کاربري از هر نوع کاربري به کاربري 

 معاف تغيير کاربري از کاربري تجاري به کاربري مسکونی و فاقد کاربري به مزروعی و باغ 

 27.6 به ازاي هر متر مربعمسکونی به کاربري  درمانیتغيير کاربري از 

 18 به ازاي هر متر مربع  آموزشیبه کاربري  مذهبیتغيير کاربري 
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 p44به ازاي هر متر مربع عوارض ارزش افزوده ناشی از تراکم بيش از تراکم طرح تفصيلی     

 زياد ( طبق حد نصاب طرح جامع فقط عوارض زيربنا دريافت می گردد.  –متوسط – کمتا سقف تراکم)  :1تبصره 

رزش افزوده ناشی از تراکم در هنگام صدور پروانه بوده  نصاب تراکم فوق الذکر تنها مبناي محاسبه نحوه دريافت عوارض زيربنا و ا  :2تبصره  

 و صدور مجوز بر اساس ضوابط و تراکم مقرر در طرح تفصيلی خواهد بود. 

مازاد بر تراکم به استثناي مسکونی وياليی که توسط کميسيون ماده صد با ابقاي يا مازاد بر پروانه داراي  ساختمانهاي بدون پروانه  : 3تبصره  

 ی شود، نيز مشمول اين تعرفه خواهند شد.آن موافقت م

 ( عوارض  ارزش افزوده افزايش تراکم ساختمان هاي تجاري، اداري و...) به جز مسکونی(2-2-18

 P60      در باغاتعوارض ارزش افزوده تراکم به ازاي هر متر مربع 

 P 79.7               عوارض ارزش افزوده تراکم به ازاي هر متر مربع طبقه اول

 P 66.4               عوارض ارزش افزوده تراکم به ازاي هر متر مربع طبقه دوم

 P 53 عوارض ارزش افزوده تراکم به ازاي هر متر مربع طبقه سوم و بالتر     

 P 40                 عوارض ارزش افزوده تراکم زيرزمين مستقل تجاري 

 شهري عوارض خدمات  -19

به منظور حفظ و نگهداري و افزايش سطوح فضاي سبز و هم چنين افزايش  توان تجهيزاتی واحدهاي آتش نشانی جهت حفظ شهر از نظر  
 گردد. خدمات ايمنی و آتش نشانی عوارض مربوطه طبق جدول ذيل وصول می

 الف: بهاي خدمات فضاي سبز:

 محاسبه عوارض شرح رديف

 درصد از عوارض زيربنا  5معادل  هاهنگام صدور پروانه ساختمانی براي کليه کاربريعوارض فضاي سبز به  1

2 

 

مبنی بر  100ها پس از راي کميسيون ماده عوارض فضاي سبز براي کليه کاربري
 ابقاي ساختمان

 درصد از عوارض زيربنا 10معادل 

 بهاي خدمات آتش نشانی و ايمنی بصورت ساليانه: -ب
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 ت آتش نشانی بصورت ساليانه واحدهاي مسکونی ب (بهاي خدما-1

درصد  عوارض نوسازي که در  10عوارض خدمات آتش نشانی و ايمنی ساليانه براي کليه واحدهاي مسکونی اعم از وياليی و آپارتمانی برابر 
الک در حريم از طريق اعالم در صورتی که مشمول قانون نوسازي نگردند و امفيش عوارض نوسازي آنها بصورت ساليانه لحاظ می گردد. 

 ريال وصول خواهد شد. 1440بدهی به ازاي هر متر مربع زيربنا مبلغ 

 ب( بهاي خدمات آتش نشانی بصورت ساليانه واحدهاي  تجاري،  اداري و غيره : -2

که مشمول قانون نوسازي   ساليانه لحاظ می گردد. در صورتی  درصد( عوارض نوسازي که در فيش عوارض نوسازي آنها به صورت  30معادل )  
  ريال وصول خواهد شد. 1440نگردند و امالک در حريم از طريق اعالم بدهی به ازاي هر متر مربع زيربنا مبلغ 

 

   بهاي خدمات تردد شهري انواع خودرو به استثناي سواري و وانت دو کابين -20

 1400-مبلغ سالنه به ريال نوع دستگاه  رديف

 400.000 وانت  1

 550.000 کاميون تك محور )شش چرخ(خاور و مينی بوس  2

 750.000 کاميون ده چرخ ،اتوبوس وبالتر 3

 1.300.000 ماشين آلت راهسازي و کشاورزي 4

 60.000 موتور سيکلت 5

 بهاي خدمات فوق به صورت ساليانه محاسبه ودريافت می گردد 

   قطع درخت وهزینه خدمات مربوط به خسارت تخریب باغ و قطع اشجار   عوارض -21

 ( عوارض مربوط به قطع اشجار باغات1-21

ضوابط اجرايی مربوطه   17درخصوص اخذ عوارض قطع اشجار در باغات با توجه به ماده يك ليحه قانونی حفظ و گسترش فضاي سبز و ماده  
 گردد.فرمول زير محاسبه و اخذ می( براساس 7توسط کميسيون فضاي سبز )ماده 

چنانچه مالکين پس از طی مراحل قانونی و گزارش دايره  ، 7متر مربع )سطح اشغال( براساس تصميم کميسيون ماده 150صدور مجوز تا الف :
 رديف ب محاسبه خواهد شد . (a) 1ساختمان نسبت به اخذ مجوز اقدام نمايند از عوارض صدور مجوزقطع اشجاربا ضريب 
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ابقاء شود  ي ايجاد شده  بنا  100ماده    ونيسيدر کم  کهيدر صورت  دياقدام به ساخت وساز نما  يبدون اخذ مجوز از شهردار  ی مالك باغچنانچه  ب :

 )سطح اشغال( از طريق فرمول ذيل محاسبه خواهد شد:   عوارض قطع اشجار مساحت ساخت و ساز شدهبر اساس تصميم کميسيون فضاي سبز  

N  ×   2500000 ×  a + (30p ×  A)          

A مساحت سطح اشغال  از مساحت باغ : 

Pقيمت منطقه بندي : 

aضريب : 

16÷A  = N 

 دو ميليون و پانصد هزار ريال(  ريال)000/500/2به ارزش ريالی هر درخت 

 اضافه ميگردد .    aبه متر اضافی ا واحد  100متر به ازاي هر  100و خارج از    a=2متر سطح اشغال 100ب: تا -1

 برابر رديف ب محاسبه و اخذ ميگردد.  5/1متر مربع به ميزان  150ب و مازاد بر -1مترمربع  برابر رديف  150ب :تا -2

 

 

 سطح  A طبقه سطوح)مترمربع( ضريبP N aريال  فرمول محاسبه

N*2500000*a+30p*A - 3.13 2 1 50 50تا 

N*2500000*a+30p*A - 3.13 2 5150 100تا 

N*2500000*a+30p*A - 3.13 2 10150 150تا 

 1/5*(N*2500000*a+30p*A)  - 3.13 4 15150 200تا 

 1/5*(N*2500000*a+30p*A)  - 3.13 4 20150 250تا 

 1/5*(N*2500000*a+30p*A)  - 3.13 5 25150 300تا 

 1/5*(N*2500000*a+30p*A)  - 3.13 5 30150 350تا 
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 1/5*(N*2500000*a+30p*A)  - 3.13 6 35150 400تا 

 

 بر خالف پروانه ساختمانی بر روي باغات انجام شود . پروانه ساخت و ساز  چنانچهج :

 اضافه بر آن طبق بند ب محاسبه خواهد گرديد.به اندازه متراژ پروانه طبق بند الف و عوارض ،  تبصره: درصورت تخلف از پروانه ساخت 

درصد مساحت باقيمانده باغ )پس از کسر مساحت پروانه ساخت و ساز   10حداکثر محوطه سازي داخل باغات به شرط اينکه مساحت آن از    د :

وطه سازي بصورت پياده رو و يا  مح در صورتی که(کمتر باشد مساحت کل باغصادره و يا مساحت بناي ابقاء شده توسط کميسيون ماده صد از 
تأييد کميسيون فضاي سبز مشمول عوارض قطع اشجار نميگردد در غير اينصورت   متر صورت گرفته باشد پس از  1جوي آب با عرض کمتر از  

 . گردديمحاسبه و اخذ م ب  فيبرابر ردمازاد بر ده درصد محوطه سازي انجام شده 

اقدام به قطع درخت و گودبرداري زمين در حد مجاز پروانه نموده باشد و  ه ساخت و ساز از شهرداريچنانچه مالك باغی قبل از اخذ پروان ه :

 طبق بند بعوارض قطع اشجار  متر مربع    150بعد از آن جهت اخذ پروانه ساخت و ساز مراجعه نمايد باتصميم کميسيون فضاي سبز حداکثر تا  
 .گردديمحاسبه و اخذ م

حداکثر سطح اشغال )ساخت و ساز در باغات( بايد برابربا پروانه صادر شده توسط شهرداري باشد و احداث ساختمان بيشتر از   :1تبصره * 

پروانه ومحوطه سازي شامل معابر، استخر،حوض و آبنما، پارکينگ بدون سقف، کباب پز، سرويس بهداشتی، محل نگهداري احشام و غيرو... 
 وب شده و عوارض قطع اشجار آن بشرح بندهاي مذکور محاسبه و اخذ می گرددمازاد بر پروانه تخلف محس

درختان کند رشد و دير  ، در ختان زينتی، متر مربع مورد درخواست پروانه، درختی با محيط بن بيش از يك متر 150: چنانچه در  2تبصره * 

 قطع اشجار بغير از موارد مشمول فوق اخذ خواهد شد.  ريال عوارض 000/000/15زيست موجود باشد. به ازاي هر اصله درخت، مبلغ 

سال( در باغ موجود باشد و  30و غيرو ... )با قدمت بالي سقف  يداراچنانچه ساختمان قديمی، انباري، محل نگهداري احشام  :3تبصره * 

ديد در محل بناي قديمی انجام شود، به  به تأييد کارشناس فضاي سبز و کارشناس عمران شهرداري نيز برسد در صورتی که ساخت و ساز ج
 همان مساحت بناي قديمی که موجود ميباشد از عوارض تخريب و قطع اشجار معاف می گردد.   

:چنانجه بر روي پالک با کاربري باغ پروانه ساخت و ساز صادر شده باشد ولی به هر دليل عوارضات قطع اشجار از مالك اخذ 4تبصره * 

مراجعه مالك جهت تمديد پروانه، گرفتن عدم خالفی و يا پايانکار و يا انجام معامله و غيرو ... عوارضات قطع اشجار به  نگرديده باشد هنگام 
نرخ روز محاسبه و اخذ ميگردد ضمناً سال احداث بنا حقی را براي مالك ايجاد نخواهد کرد و مالک محاسبات کميسيون فضاي سبز همان 

 ی جهت تصميم گيري تحويل کميسيون فضاي سبز ميگردد.  سالی است که پرونده پالک ثبت

متر مربع هم بيشتر باشد. پروانه ساخت و ساز صادر شده از سوي شهرداري  150چنانچه مساحت بناي قديمی موجود در باغ از  :5تبصره * 

 بناي قديمی می باشد .متر مــــربع  150متر مربع نخواهد بود و مالك مکلف به درختکاري در مازاد از  150بيشتر از 
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متر مربع باشد مالك از پرداخت عوارض قطع اشجار معاف می باشد و در   150چنانچه مساحت بناي قديمی در باغی بيشتر از :6تبصره * 

مربع   متر  150متر مربع باشد عوارض قطع اشجار از مازاد مساحت بناي قديمی موجود تا  150صورتيکه مساحت بناي قديمی در باغی کمتر از 
 مورد درخواست پروانه اخذ خواهد گرديد .

: مدت اعتبار صورتجلسه کميسيون فضاي سبز تا پايان همان سال صادره ميباشد و مالك بايد در مدت همان سال نسبت به انجام 7تبصره  *  

دور پروانه ساخت و ساز، گواهی مراحل اداري و تسويه حساب اقدام نمايد ضمناً در صورت عدم تسويه حساب و درخواست مجدد مالك جهت ص
عدم خالفی و پايان کار و غيرو... عوارضات قطع اشجار پس از بازديد و گزارش مسئول فضاي سبز به کميسيون فضاي سبز به نرخ روز محاسبه 

 و اخذ ميگردد

 باشد.می 7: مالک عمل محاسبه عوارضات قطع اشجار، طرح مصوب و نظر کميسيون ماده8تبصره * 

 کليه عوارضات قطع اشجار جهت توسعه، حفظ و نگهداري فضاي سبز شهرداري هزينه خواهد شد: 9ه تبصر* 

 ( عوارض قطع اشجار موجود در معابر عمومی و پارکها و فضاهاي سبز شهر  2-21

 درختان پهن برگ: -الف

 ريال  000/200/7سانتيمتر مبلغ 50تا محيط بن متريسانت 15بن  طياز محدرخت -1

 250.000سانتی متر مبلغ  50سانتی متر عالوه بر مبلغ مندرج در بند يك به ازاي هر سانتی متر مازاد بر  100تا  50درخت با محيط بن -2
 ريال 

 ريال  000/380ازاد بر يك متر مبلغ ريال به ازاي هر سانتيمتر م 000/000/19درخت با محيط بن بيش از يك متر عالوه بر مبلغ -3

عوارض هرس و سربرداري نامناسب و بدون مجوز درختان و درختچه هاي پهن برگ به ازاي هر سانتی متر محيط بن شاخه هاي هرس -4
 ريال48000شده مبلغ 

نتيمتر باشد به ازاي هر سا 25عوارض شکستن شاخه هاي فرعی درختان پهن برگ در صورتيکه محيط بن شاخه شکسته شده کمتر از -5
 ريال  48000سانتی متر محيط بن شاخه هاي شکسته شده مبلغ 

 ريال 24000عوارض هرس و سربرداري مناسب و با اخذ مجوز لزم به ازاي هر سانتی متر محيط بن شاخه هاي هرس شده مبلغ -6

 درختان سوزنی برگ : -ب

 الير 000/200/7لغ مبسانتيمتر 30سانتيمتر تا 15 بن طيمحدرختان از -1

 000/230سانتيمتر مبلغ    50مازاد بر    متريهر سانت  يبه ازا  الير  000/200/7مبلغ  عالوه بر  متريسانت  50تا    متريسانت  30بن    طيدرختان از مح  -2
 گردد  افتيدر الير
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سانتيمتر مبلغ  100سانتيمتر مازاد بر ريال به ازاي هر  000/500/12سانتيمتر عالوه بر مبلغ  100سانتيمتر تا  50درختان با محيط بن -2
 ريال. 000/440

 000/630سانتيمتر مبلغ  100ريال به ازاي هر سانتيمتر مازاد بر  000/000/19سانتيمتر عالوه بر مبلغ  100درختان با محيط بن بيش از -3
 ريال.

برگ به ازاي هر سانتی متر محيط بن شاخه هاي هرس عوارض هرس و شاخه زنی نامناسب و بدون مجوز درختان و درختچه هاي سوزنی    -4
 ريال 60000شده مبلغ

 ريال  30000عوارض هرس و شاخه زنی مناسب و با اخذ مجوز لزم به ازاي هر سانتی متر محيط بن شاخه هاي هرس شده مبلغ-5

سانتيمتر باشد به ازاي هر  15تر از عوارض شکستن شاخه هاي فرعی درختان سوزنی برگ در صورتيکه محيط بن شاخه شکسته شده کم-6
 ريال  000/48سانتی متر محيط بن شاخه شکسته شده مبلغ 

سربرداري درختان سوزنی برگ بصورتيکه ساقه اصلی درخت قطع شده باشد عوارض کامل قطع اشجار درختان سوزنی برگ و بر اساس -7
 محيط بن تنه اصلی درخت محاسبه گردد .

شرکتها و مدارس و ... بشرط درخواست آنها و موافقت کميسيون   –نهادها  –ان موجود در محوطه داخلی ادارات عوارض قطع اشجار درخت-8
 فضاي سبز شهرداري مشمول پرداخت بشرح ذيل می باشد .

 ريال محاسبه ميگردد. 115000سانتيمتر به بعد به ازاي هر سانتيمتر محيط بن درخت پهن برگ مبلغ  15از محيط بن -*

 ريال محاسبه ميگردد.   170000سانتيمتر به بعد به ازاي هر سانتيمتر محيط بن درخت سوزنی برگ مبلغ  15محيط بن  از-*

متر مربع بشرط موافقت و اخذ مجوزلزم از شهرداري   500عوارض قطع اشجار درختان موجود در باغچه منازل شخص و يا سازمانی بالتر از-9
 . مشمول پرداخت بشرح ذيل می باشد

 ريال محاسبه ميگردد. 57000سانتيمتر به بعد به ازاي هر سانتيمتر محيط بن درخت مبلغ 15از محيط بن -*

عوارض قطع اشجار در مواقعی که ساختمانهاي احداثی در محلی قرار گرفته باشد که ورود به پارکينگ مستلزم قطع درخت موجود در   -10
از سوي شهرداري برابر نصف مبلغ قطع اشجار سوزنی برگ و پهن برگ محاسبه ميگردد و چنانچه معابر باشد بشرط موافقت و اخذ مجوز لزم  

قطع اشجار بدون اخذ مجوز لزم و موافقت شهرداري صورت گرفته باشد بر اساس تعرفه کامل قطع اشجار درختان سوزنی برگ و يا پهن برگ 
 محاسبه ميگردد . 

، مشمول  1400محوطه داخلی واحدهاي صنعتی کمتر از مقدار مصوب شده باشد براي يکسالدر صورتيکه فضاي سبز احداث شده در -11
 پرداخت به شرح ذيل ميباشد. 

P 8/0×مقدار کسري فضاي سبز از مقدار فضاي سبز مصوب شده 
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 موارد متفرقه مربوط ) به عوارضات فضاي سبز و قطع اشجار و پوششهاي گياهی ( 

سانتيمتر ، شکستگی شاخه هاي فرعی با محيط بن  30هر دليل مانند )کنده شدن پوست تنه درخت بيش از  آسيب رسانيدن به درختان به -1
سانتيمتر براي درختان سوزنی برگ و لق شدن درخت بدون اينکه ريشه کن شده و  15سانتيمتر براي درختان پهن برگ و بيش از  25بيش از 

کامل قطع اشجار بر حسب درخت سوزنی برگ يا پهن برگ محاسبه  و خسارت بيشتر  باعث خشکيدن درخت نگردد )يك دوم( مبلغ عوارض 
 شود.از آن بر اساس تعرفه کامل قطع اشجار محاسبه می

 گردد. ريال( محاسبه می 88000سانتيمتر باشد )به ازاي هر سانتيمتر مبلغ  30کنده شدن پوست تنه درختان در صورتی که عارضه کمتر از -2

بيدن ميخ به تنه درختان به منظور آذين بندي ، نصب پالکارد ، تابلو و ... به ازاي هر سانتيمتر ميخ فرو رفته در تنه درخت مبلغ عوارض کو -3
 ريال محاسبه و اخذ می گردد.  000/280

ندي وغيرو... که نورافکن ، آذين ب، طناب يا هر جسم خارجی ديگر به دور تنه درخت جهت نصب پالکارد ، عوارض بستن سيم مفتول -4
ريال و در صورتيکه فرورفتگی  000/570باعث فرورفتگی در تنه درخت و ضعيف شدن تنه درخت گردد. به ازاي هر سانتيمتر فرورفتگی مبلغ 

نی به اندازه اي ايجاد شده باشد که احتمال شکستگی تنه درخت را باعث گردد بر اساس تعرفه کامل عوارضات قطع اشجار بر حسب درخت سوز
 برگ و پهن برگ محاسبه و اخذ می گردد.

 ريال بر حسب نوع گل وگياه. و کيفيت آن  000/500/2الی  250000ربودن يا از بين بردن هر اصله گل رز يا درختچه هاي زينتی مبلغ  -5

 ريال بر حسب نوع گياه.   700000الی  250000ربودن يا از بين بردن هر متر مربع گلکاري فصلی مبلغ  -6

 ريال. 700000از بين بردن هر متر مربع چمنکاري مبلغ  -7

تزريق مواد شيميايی و نفتی به ريشه و تنه  -ريختن مواد نفتی به محيط بن و تنه درختان  -امحاء  –عوارض قطع اشجار بدون مجوز  -8
بر اساس تعرفه کامل قطع اشجار بر حسب درخت سوزنـــی برگ يا پهن   –آتش افروزي پاي درختان و سوزاندن  - خشك کردن  –درختان 

 برگ و محيط بن درخت محاسبه می گردد.

 باشد. ريال می 700000سانتيمتر مبلغ  10حداقل عوارض قطع اشجار براي قطع هر اصله نهال کوچك با محيط بن کمتر از  -9

 .باشد¬یم الير 1500000مبلغ  سانتيمتر 15تا  متريسانت 10بن  طيبراي قطع هر اصله نهال کوچك با محقطع اشجار حداقل عوارض  -10

 باشد.  سانتيمتر جزء سرانه فضاي سبز می 15درختان با محيط بن بيشتر از   -11

 تاالر عوارض ساالنه باغ  -22

 سالنه پرداخت نمايند. کليه اماکن فوق بايد براساس فرمول ذيل عوارض

15 × 𝑆 × 𝑃 =(واقع در محدوده شهر)تالرها عوارض سالنه باغ 
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S  تالر: مساحت باغ 

 درصد محدوده شهر محاسبه و وصول خواهد شد. 65يادآوري: در محاسبه عوارض براي اماکن واقع در حريم شهر معادل  

 معرف:بر تبليغات محيطی به غير از تابلوهاي عوارض  -23

نصب هرگونه تابلو در سطح معابر شهر )بجز تابلو شناسايی منصوب بالي سردرب ( ممنوع می باشد و عوارض ذيل براي تابلوهاي   توضيحات :
 منصوب قبلی ميباشد .

فاتر و نمايندگيهاي سانتی متر و همچنين دفاتر مرکزي شرکتها، د  130بانکها و مؤسسات مالی و اعتباري حداکثر عرض ساختمان با ارتفاع    -1
سانتی متر معاف و مازاد بر آن بر اساس تابلوهاي  130بيمه از پرداخت عوارض يك تابلو منصوبه سر درب با عرض ساختمان و ارتفاع تا 

در  شناسايی محاسبه می شود و در صورت داشتن تابلوي دوم، عوارض آن براساس تبليغاتی ايرانی محاسبه خواهد شد. در صورت نصب تابلو 
 عوارض می گردد. مشمول   5-34بند پشت بام برابر 

چنانچه در ذيل تابلوهاي شناسايی )اعم از با مجوز و يا بدون مجوز( نام و يا تصوير يك نوع کالي خاص درج شده باشد، آن قسمت از  -2
و مابقی طبق ضوابط تابلوهاي شناسايی )با  تابلو که به صورت تبليغاتی می باشد، مشمول عوارض تبليغاتی )طبق ضوابط تابلوهاي تبليغاتی(

 اعمال معافيت( محاسبه می گردد.  

صورت شهرداري رأساً اقدام   د در غير ايننيا تعويض گردو  آوري  تابلوهاي فرسوده و نازيبا ضمن دادن مهلت مناسب بايد از سطح شهر جمع  -3
 . شداخذ خواهد  زمان تحويل تابلوهاي جمع آوري شده به مالك، در %15هزينه هاي جمع آوري به اضافه  به جمع آوري خواهد نمود و

شهرداري  صورت عدم جمع آوري، بود و در آوري تابلو خواهدجمع به موظف مالك تابلو، نصب ادامه درصورت عدم موافقت شهرداري با -4
شهرداري با ادامه   صورت موافقت در ،خواهد نمود اخذ بلوزمان تحويل تا را در %15آوري به اضافه  هزينه جمع اقدام و نسبت به جمع آوري

با  با صدور مجوز عوارض از آن به بعد براساس رديف)سال زمان تعلق( نصب تابلو، ضمن وصول عوارض معوقه بر اساس تعرفه اين رديف 
 محاسبه و وصول خواهد گرديد .مجوز 

يض ( تابلوهاي خود اقدام نمايند عالوه بر تخفيف خوش حسابی ، از زمان نصب کليه متقاضيان که تمايل دارند نسبت به زيباسازي ) تعو-5
 تخفيف زيباسازي عوارض تابلو می گردند.درصد  30تابلوي جايگزين مشمول 

داره  نصب تابلو در معابر و پياده روها تنها در صورت کسب مجوز از شهرداري امکان پذير می باشد در غير اين صورت شهرداري از طريق ا -6
 اجرائيات نسبت به جمع آوري تابلوها اقدام خواهد نمود.

تابلوهاي منصوبه پشت بام ها در صورت عدم رعايت ضوابط طرح تفضيلی يا عدم تأييد استحکام سازه از سوي شهرداري ، جمع آوري و   -7
و اخذ خواهد شد. شهرداري مکلف به دادن اخطار عوارض مدت نصب آن با توجه به ضوابط اين رديف و متناسب با زمان بهره برداري محاسبه  

 به بهره بردار جهت جمع آوري می باشد  و در صورت عدم جمع آوري هرگونه مسئوليت بعهده بهره بردار است.

 صنعتی و...  تابلوهاي تبليغاتی واحدهاي تجاري،ساليانه عوارض ( 1-23
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 × مساحت تابلو P 3/3                                                                  تابلوهاي تبليغاتی مربوط به کالهاي ايرانی           

 × مساحت تابلو P 8/8                        خارجی شرکتهاي مربوط به توليدات کارخانجات داخلی تحت ليسانس تبليغاتی تابلوهاي

 مساحت تابلو  ×  P 13تابلوهاي تبليغاتی مربوط به کالهاي خارجی                                                                           

، برداريعوارض اين رديف تعرفه به صورت ساليانه می باشد. چنانچه تابلوي منصوبه کمتر از يکسال نصب شود به ميزان زمان بهره   :1تبصره

 عوارض مربوطه محاسبه و اخذ می گردد. 

براي محاسبه عوارض بالن هاي تبليغاتی برابر است با قيمت منطقه اي نزديکترين خيابان به محل استقرار بالن   قيمت منطقه بندي  :  2تبصره

 دو خيابان نزديك به محل استقرار بالن محاسبه ميگرد.  بنديبيشترين قيمت منطقه 

دارک مورد نياز و پرداخت مطالبات شهرداري شامل عوارض کسب و پيشه، بهاي خدمات کاربري غير مرتبط و بهاي مؤديانی که م :3تبصره

 تخفيف عوارض تابلو در سال جاري می شوند.    درصد  30خدمات پسماند مرتبط با محل اشتغال خود را در مهلت تعيين شده ارائه نمايند، مشمول  

قيمت منطقه اي مربوط به همان پاساژها و مجتمع هاي درصد  70ساژها و مجتمع هاي تجاري برابر با عوارض تابلوهاي داخل پا :4تبصره 

 تجاري محاسبه می گردد. 

در صورت نصب تابلو با حروف چلنيوم بدون کادر ، محاسبه ابعاد تابلو بر مبناي فاصله اولين حرف تا آخرين حرف و بالترين حرف    :5تبصره  

 نجام خواهد گرديد.تا پائين ترين حرف ا

در صورت پرداخت عوارض تابلو ؛ از آن به بعد در صورت ادامه نصب همان تابلو به همان شکل ، عوارض تابلو بر مبناي با مجوز  :6تبصره 

 محاسبه می گردد. 

  درصد تخفيف 50:تابلوهاي تبليغاتی مربوط به کالهاي توليدي شهرمهريز معادل  7تبصره

 در صورت در خواست  متقاضی با اخذ مجوز و تنظيم قرارداد اززمان صدور به مدت يك سال   یلبورد:عوارض نصب ب:8تبصره 

   محل نصب ، مورد عمل خواهد بود . pبراي هر متر مربع در روز  pنحوه محاسبه :  يك بيستم  

 ( عوارض تابلوهاي تبليغاتی به شکل استند، بنر، و پالکارد تجاري و فرهنگی و... 2-23

 p 3/0عوارض تابلوهاي تبليغاتی فرهنگی، ورزشی، خدماتی ،آموزشی و تفريحی    روزانه به ازاي هر مترمربع            

 p1 عوارض تابلوهاي تبليغاتی تجاري                                         روزانه به ازاي هر مترمربع            
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عوارض فوق به کليه تابلوها، بيلبوردها، استندها و بنرهاي تبليغاتی که در ملك اشخاص مانند پمپ بنزين، توقفگاه ها و ... نصب  :1تبصره

ع خدمات واحد مربوطه ندارد و همچنين تبليغات منصوبه بر روي ساختمانهاي در حال احداث، تعلق می گيرد و مالك شده و ارتباطی با نو
 مجموعه در اين گونه موارد مؤدي می باشد. 

و مشمول  هرگونه ديوار نويسی، نصب پوستر و پالکارد )پارچه اي و غيره( نوشتن آگهی بر روي ديوار بدون مجوز ممنوع می باشد  :2تبصره

 گردد. می   (P 2قيمت منطقه اي ) برابر  دومعادل  عوارض به ازاي هر متر مربع

 و روان  LED( عوارض تابلوهاي 3-23

 به ازاي هر متر مربع ساليانه:

 P 44روان تك رنگ         LEDالف( 

 P 66روان چند رنگ           LEDب( 

 P 110ج( تلويزيون شهري                   

 ي نرخ هاي فوقدرصد 20د( بهره برداري بدون اخذ مجوز با افزايش 

 بديهی است افزايش فوق پس از اخطار کتبی از سوي شهرداري محاسبه خواهد شد.

 ( عوارض تبليغات تجاري غير مرتبط4-23

گاز، جايگاه ها، پاساژها و مجتمع هاي تجاري و اداري در صورتی که با نوع فعاليت عوارض تبليغات تجاري غيرمرتبط در پمپ بنزين ها، پمپ 
 می باشد. p 12خارجی  p8  ،تحت ليسانس P 3مغاير باشد به ازاي هر مترمربع ساليانه ايرانی

 ( عوارض تابلوهاي منصوبه پشت بام5-23

و همچنين   p 5 برات، موسسات مالی و اعتباري به ازاي هر مترمربععوارض ساليانه تابلوهاي پشت بام بانك ها، شرکت هاي دولتی ، مخا
باشد با  فروشگاه ها و مجتمع هاي تجاري و مسکونی و . . . که به صورت تابلو،  بيلبورد و استند باشند و تبليغات مرتبط با همان واحد را داشته 

 محاسبه ميشود .  P 3ضريب  

 يك عدد تابلو جهت شناسايی شرکت ها و ادارات دولتی با رعايت ضوابط از پرداخت عوارض معاف گردد.  تبصره:
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 : کليه مشاغل عوارض ساليانه -24

 

P    *0008/0 *T 

T=12t              

 t  =تعرفه مصوب طبق جدول پيوست

 محاسبه ميگردد.  98باشند بدهی عوارض کسب آنها براساس سال  بدهکار مي  98کليه اصناف که عوارض خود را درسالهاي قبل ازسال    تبصره :

 

 tجدول                                                     

 نام شغل کد

   tنرخ 

 99 -سال

100

1 
 2000 (سبك و سنگين) تعميرکاران خودرو 

100

2 
 1400 تعميرات و فروشندگان لوازم موتورسيکلت و دوچرخه

100

3 
 1400 آشپزخانه هاي پخت غذا

100

4 
 1500 آرايشگران)زنانه و مردانه( 

100

5 
 1500 (000نيوم و يدرب و پنجره سازي آهنگري )آلوم

100

6 
 1000 (سبك و سنگين)فروشگاه لستيك خودرو 

100

7 
 1500 امور فرهنگی ورزشی و تفريحی



 مهریز  شهرداري1400تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 

 

 

به تصویب رسید                 1399 / 11  / 21 مورخ       293      شماره جلسه در 1400سال  خدمات بهای و عوارض تعرفه

 71صفحه 

 زهرادهقانیزاده –رئیس شورای اسالمی شهر مهریز 

  

 

100

8 
 2000 جواهرسازي و فروشندگان

100

9 
 3000 ماشين و نمايندگی هاي فروش خودروبنگاه امالک ، 

101

0 
 1300 آپاراتی

101

1 
 1800 (سبك و سنگين)فروشندگان لوازم خودرو 

101

2 
 1200 موتورسيکلت و دوچرخه فروشندگان

101

3 
 1400 خريد و فروش ضايعات

101

4 
 1500 بستنی ، آبميوه و فالوده فروشی

101

5 
 1800 سبزي و ميوه فروشی

101

6 
 2500 عمومی، متخصص و دندانپزشکی و داروخانه ها انپزشک

101

7 
 1000 ( مردانه و زنانه و توليد پوشاک )خياطی 

101

8 
 1000 تابلوسازي و خطاطی و مهر و پالک سازي

101

9 
 1500 تراشکاري و فلزکاري

102

0 
 1200 تعميرلوازم صوتی و تصويري و لوازم خانگی

102

1 
 1400 صوتی و تصوير و لوازم خانگیفروشندگان لواز 
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102

2 
 1500 فروشندگی و خدمات فرش و موکت

102

3 
 1500 تعمير رايانه و ماشين آلت اداريو فروش 

102

4 
 1000 تعمير و فروش ساعت

102

5 
 1000 تعويض روغنی

102

6 
 1800 تزئينات داخل خودرو

102

7 
 1000 نانوائی ها و توليد انواع نان 

102

8 
 1500 توليد و فروش چسب ، رنگ و مواد شيميايی

102

9 
 2000 ( فلزي و غير فلزي)کارگاههاي توليد مصالح ساختمانی 

103

0 
 1000 لوستر ، چرغ و تزئينات ساختمان

103

1 
 1400 کارتن و کاغذ سازي

103

2 
 1400 توليد و فروش محصولت چوبی شامل کابينت و درب و پنجره و ميز و صندلی

103

3 
 1500 توليد و فروش قند و نبات

103

4 
 1800 توليد و فروش شيرينی جات

103

5 
 1000 خدمات انواع پرده ساختمان
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103

6 
 1200 تعمير و فروش ابزارالت ساختمان

103

7 
 1600 مصنوعات سنگیو فروش حجاري و توليد 

103

8 
 3500 آژانس مسافرتی هوايی و زمينی

103

9 
 1400 وانت بارهاخدمات حمل بار و 

104

0 
 1400 و صحافی تايپ و تکثير و چاپخانه

104

1 
 1300 خدمات اينترنت ، کافی نت و غيرو

104

2 

خدمات  - خدمات لوله کشی آب و برق و گاز و عايق کاري و کانال سازي و شيشه بري ساختمان 
 تاسيسات مکانيکی و سيستم هاي حفاظتی و امنيتی

1300 

104

3 
 1400 فيلم برداريعکاسی و 

104

4 
 1500 خرازي

104

5 
 1800 ( سنگ فروشی، گچ و سيمان و غيره )فروشگاه مصالح ساختمانی

104

6 
 1800 گوشتانواع  فروشگاه 

104

7 
 2000 فروش آجيل و خشکبار ، غالت و خواربارفروشی و عطاري

104

8 
 7000 فروش آهن آلت

104

9 
 1200 فروش پوشاک و پارچه فروشی
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105

0 
 1800 فروشگاههاي بزرگ چندمنظوره

105

1 
 1800 فروش زغال و مواد دخانی

105

2 
 3300 فروش و خدمات نهاده هاي کشاورزي

105

3 
 1200 فروش و خدمات عينك و لوازم پزشکی

105

4 
 1200 فروش و تعمير کفش و کيف

105

5 
 1100 لوازم ورزشی

105

6 
 1600 واد آرايشیمفروش لوازم و 

105

7 
 1300 مواد بهداشتی و شوينده

105

8 
 1200 فروش مواد و مصنوعات پالستيکی

105

9 
 2000 (سبك و سنگين)خريد و فروش انواع خودرو 

106

0 
 800 خشکشويی

106

1 
 750 نجاري

106

2 
 3700 رستوران، تالر

106

3 
 1200 ساندويچی و پيتزافروشی
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106

4 
 1300 توليد  و فروش انواع لبنياتلبنيات و سوپر مواد غذايی و 

106

5 
 2600 کارواش

106

6 
 2000 خدمات و فروش مبل

106

7 
 3000 عمده فروشی مواد غذايی و بهداشتی

106

8 
 1200 سمساري

106

9 
 1400 کرايه ظروف و لوازم مجالس

107

0 
 1200 گل فروشی

107

1 
 1000 لحاف و تشك و بالشت دوزيفروش 

107

2 
 3500 امالکمشاور 

107

3 
 1500 نمايشگاههاي دائمی و موقت و انبارها

107

4 
 1500 ساير

 عوارض ساليانه کليه مشاغل فعال غير مشمول قانون نظام صنفی  -25

     (P2 M 05/0  +T)2( +P 1 M 1/0   +T 3× )N 

داراي معافيت مالياتی بوده و يا بدليل پرداخت ماليات عوارض ساليانه کليه مشاغل فعال غير مشمول قانون نظام صنفی در سطح شهر، که 
 بصورت متمرکز توسط دفاتر مرکزي در شهرستان مهريز فاقد عملکرد مالياتی می باشند.

T   ( 12نرخ ساليانه×t ،براساس جدول زير )1M  2مفيد و  زيربنايمتراژM    .متراژ انباري است 
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  N  زير تعريف و متناسب با درآمد هر شغل تعيين گرديده است.   ضريب مربوط به هر شغل است که در جدول 

محاسبه  99بدهکار ميباشند بدهی عوارض ساليانه آنها براساس سال  99کليه مشاغل که عوارض خود را درسالهاي قبل ازسال  تبصره :

 ميگردد.

 

)ريال   tنرخ  نام واحد کد
) 

ضريب 
N 

1 
شهرهاي ديگر می  نمايندگی شرکتهاي پخش که مرکزيت آن در 

 باشد

5000 5 

 5 5000 دفاتر مرکزي و نمايندگی کارخانجات و شرکتها 2

 0.25 3000 باشگاهاي ورزشی وهنري،نقاشی،موسيقی،خياطی و موارد مشابه  3

 3 3000 آموزشگاهاي تقويتی کنکور و زبانهاي خارجی 4

 1 3000 موسسات و آموزشگاهاي غير انتفاعی 5

 3 5000 فروشگاهاي زنجيره اي نظير رفاه 6

 1 5000 خرداد15شرکت تعاونيهاي مصرف ادارات و کارخانجات و  7

 1 2000 ساير مشاغل داراي معافيت مالياتی 8

 0 0 بانك و موسسات  9

 2.5 3000 بيمارستان ها 10

 2 3000 درمانگاه ها 11

 2 3000 ها،آزمايشگاهها و مراکز بهداشتیکلينيك ها،داروخانه  12

 2.5 3000 آزمايشگاه ها  13

 2.5 3000 ژي هاراديولو 14
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 2 2500 فيزيوتراپی ها 15

 2 3000 خوابگاه هاي دانشجويی و دانش آموزي، پانسيون 16

 2 3000 ندامتگاه ها 17

 3 4000 پايانه مسافربري 18

 2 3000 مراکز آموزش عالی 19

 2 2000 پادگانها ،مراکز آموزش نظامی  20

 3 4000 جايگاههاي سوخت)بنزين،نفت گاز،گاز( جايگاه سيلندر پرکنی گاز 21

 2 3000 آموزشگاههاي رانندگی 22

 2 3000 دفترپيشخوان دولت،دفاتر خدمات دولت ، دفاترپستی و موارد مشابه  23

 3 4000 پايانه و دفاتر باربري 24

 3 4000 تالرهاي پذيرايی ،هتلها ، متل ها، هتل آپارتمان ها 25

 2 2000 استخر شناي عمومی 26

 2 3000 دفاتر تاکسی هاي اينترنتی 27

28 
نمايشگاههاي فصلی پوشاک ،ارزاق،لوازم صوتی،و خانگی و موارد 

 مشابه 
3000 2 

 3 4000 شرکتها و نمايندگی هاي فروش بليط 29

 2 2000 موسسات تبليغی ،سينماها،تئاترهاشرکتها و  30

 2 3000 مدارس غير انتفاعی و غيردولتی 31

 3 4000 دفاتر شرکتها و موسسات سياحتی و جهانگردي،زيارتی 32

 2 2000 دفاتر روزنامه،مطبوعات،موسسات دارالترجمه 33



 مهریز  شهرداري1400تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 

 

 

به تصویب رسید                 1399 / 11  / 21 مورخ       293      شماره جلسه در 1400سال  خدمات بهای و عوارض تعرفه

 78صفحه 

 زهرادهقانیزاده –رئیس شورای اسالمی شهر مهریز 

  

 

 2 2000 مهدکودک ها ،پانسيون و .... 34

 3 4000 آموزشی غيرانتفاعیدانشگاهها و موسسات   35

 2 3000 کلينيکهاي دامپزشکی ، آمبولنس خصوصی و ... 36

 2 3000 و ... ساژ طبی، پرورش اندام ما 37

 3 4000 دفاتر اسناد رسمی ، دفاتر وکالي دادگستري 38

 3 5000 خدمات خودپرداز بانك 39

 2 3000 مشاغل فعالن اقتصادي ديگر با تشخيص شهرداري 40

هر يك از مشاغل فوق اگر از اتخاديه صنفی پروانه دريافت نموده و مشمول صنف باشند، مشمول عوارض صنفی می گردند در غير اينصورت 
 مشمول تعرفه جدول بال می باشند .

   باز  بنگاه ها و فروشگاههاي داراي محوطه رو عوارض  -26

 p5/0 برابر احداثی زيربناي هر متر مربع مساحت کل محوطه محصور با کسر به ازاي

، همانند مصالح فروشی، آهن فروشی، سنگ فروشی و به صورت ساليانه از ملك مورد نظرموقت  به ازاي بهره برداريرديف اين بهاي خدمات 
ت بهاي خدمات فوق هيچ گونه امتيازي براي مالك محسوب و مختص کاربريهاي غير مجاز )غير تجاري( است و درياف گردداخذ می و غيره

 نمی شود و در صورت درخواست تغييرکاربري طبق مقررات اقدام خواهد شد.
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       بخش دوم                                                                                       

 بهاي خدمات شهرداري مهریز          

 ضی سازي اراهزینه و بهاي خدمات آماده -27
باشد فلذا براي متقاضيانی آماده سازي از وظايف شهرداري نمی  24/3/1371نامه اجرايی قانون زمين شهري مصوب  آيين   23و    22به استناد ماده  

 گردد.نمايند مبلغ تغيين شده زير توسط شهرداري وصول میکه به شهرداري مراجعه و درخواست انجام آماده سازي اراضی خود را می

 1400-سال شرح رديف

1 
سازي اراضی با هر هزينه هر مترمربع آماده 

 کاربري
درصد 15 يبالسر بيرآورد و ضراب متيبراساس ق

 واحدعمران دييات مورد

 هزینه بهاي خدمات آموزش  -28

 باشد.اين جدول براساس هر ساعت به ريال می 

 در خارج از محدوده شهر در داخل محدوده شهر  نام دوره

 ريال 800000 ريال400000 نشانی و ايمنیآموزش آتش

 ريال 800000 ريال 300000 آموزش حمل و نقل و ترافيك

 ريال900000 ريال 500000 آموزش مهندسی و شهرسازي

 ريال 1000000 ريال500000 آموزش فناوري و اطالعات

هاي تعيين شده هاي فوق با درخواست اشخاص حقيقی يا حقوقی و موافقت مقامات مسئول شهرداري، برگزار و وجوه آن به حسابارايه آموزش 
 گردد.میواريز 
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 :  هزینه  بازدید کارشناسی -29

 

 1400سال   هزينه  بازديد کارشناسی

 ريال300.000به ازاي هر نوبت عرصه بازديد

 ريال450.000به ازاري هر نوبت بازديد اعيانی
 

 بهاي خدمات پارک ها  -30

 الف( وروديه پارک ها        

 ريال  10،000جشنوارها و غربالبيز براي هرخودرو ده هزار ) ده  هزار( اخذ وروديه پارکينگ جهت  تفرجگاهها ،  -

 ريال  20،000اخذ وروديه پارکينگ جهت پارک هاي درون شهري براي هرخودرو )بيست هزار(  -

 .  مبلغ دريافتی از بابت اين رديف می بايست صرفاً جهت توسعه پارکينگ پارک هزينه گردد توضیح:

 ازي براي هر نفر  ب( نرخ تعرفه وسايل ب

 مبلغ )ريال( -1400 مبلغ )ريال( -99 نوع وسيله بازي رديف

 35،000 35000 کشتی صبا  1

 30،000 30000 قلعه بادي 2

 30،000 30000 قايق پدالی 3

 30،000 30000 استخر توپ 4

 30،000 30000 ماشين شارژي 5

 30،000 30000 مري گوراند 6

 40،000 40000 ماشين برقی 7
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 40،000 40000 شبيه سازي )عينك سه بعدي( 8

 30،000 30000 تاب کودک 9

 30،000 30000 چرخ و فلك کودک 10

 45،000 45000 چرخ و فلك بزرکسال 11

 35،000 35000 ترن هوايی کودک 12

 30،000 30000 ترامپولين 13

 35،000 35000 قطار بزرگسال 14

 35،000 35000 ترامپولينبانجی  15

   اصالح حد بهاي خدمات  -31

P 33 ×50  سطح کوچه بر ملك % 

 ضمناً اصالح حد در کوچه هاي بن بست که مالك خصوصی دارد می بايست با رضايت همسايگان و شرکاي کوچه باشد.

 بهاي خدمات صدور کارت تردد براي یکسال   -32

 می باشد:به شرح ذيل   يکساله هزينه صدور کارت

 مبلغ )ريال( شرح موضوع  رديف

      440000       وانت و نيسان کمپرسی 1

      660000 و خاور            تراکتور 2

  1100000       تن ( 10تا  5کمپرسی تك ) 3

  1760000 چرخ و بالتر     10کمپرسی  4

  2200000 لدر و بيل مکانيکی  5
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  1200000 چرخ      6جرثقيل  6

  1800000 چرخ و بالتر   10جرثقيل  7

 880000 تانکر خاور حمل فاضالب 8

تانکر حمل فاضالب بزرگتر از خاور  9
 تن به بال( 5)

1250000 

 می باشد .  يك سالهصدور کارت تردد حداقل براي تبصره : 

هماهنگی و تأئيد معاونت راهنمايی و رانندگی )پليس راهور( و شهرداري، بديهی است صدور کارت تردد براي وسائط نقليه فوق می بايست با 
 صورت گيرد.

 بهاي خدمات ساليانه مهاجرین خارجی )افاغنه(  -33

 مبلغ )ريال( شرح رديف

 22500000 مجردين مرد هر نفر  1

 24000000 خانواده هاي دو نفره  2

 36000000 خانواده هاي سه نفره  3

 42000000 چهار نفره خانواده هاي  4

 52500000 خانواده هاي پنج نفره  5

 63000000 خانواده هاي شش نفره  6

 69000000 خانواده هاي هفت نفره 7

 75000000 خانواده هاي هشت نفره  8

 81000000 خانواده هاي نه نفره  9

 87000000 خانواده هاي ده نفره  10
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عوارض اخذ شده موضوع اين رديف جهت تأمين هزينه هاي طرح بازگشت مهاجرين و تجهيز اردوگاههاي از  %50تا سقف :  1تبصره

 مهاجرين به دفتر اتباع و مهاجرين خارجی استانداري يزد پرداخت خواهد گرديد.

محاسبه می برابر پسماند  5و  و خدمات آتش نشانی برابر عوارض نوسازي 10عوارض امالک اجاره اي به اتباع بيگانه ، معادل  : 2تبصره

 گردد. ضمناً مالکين چنين امالکی ملزم به اخذ مفاصا حساب براي کليه امالک خود )بدون تقسيط( می باشد.

 بهاي خدمات وکارشناسی آتش نشانی و ایمنی   -34

 خارج از حريم شهرطبق نظر کارشناس رسمی دادگستري محاسبه و دريافت می گردد.    الف( بهاي خدمات ماموريت واحد آتش نشانی در حوادث

ب( بهاي خدمات بازديد وسايل ايمنی و آتش نشانی و صدور تاييديه )طبق محاسبه پلکانی( )بناي مفيد و تأسيسات و انبارهاي محوطه و 
 پارکينگ(

 ه ميگردد .  تبصره: بررسی علل حريق و حادثه  نيز براساس رديف ب محاسب

 ب: بهاي خدمات کارشناسی خدمات ايمنی در شهرک صنعتی و حومه شهر   -1

 مبلغ )ريال( شرح خدمات رديف

 3000000 مترمربع  250واحدهاي صنعتی تا زيربناي  1

 500000 متر مربع 350متر مربع تا   251 از 1رديفمازاد بر 2

 ريال اضافه ميگردد . 500000تبصره:به ازاي هر صد متر مربع اضافی مبلغ 

 93000000 خانواده هاي يازده نفره  11

 99000000 خانواده هاي دوازده نفره  12

 10600000 خانواده هاي سيزده نفره  13

 11200000 خانواده هاي چهارده نفره  14

 11800000 خانواده هاي پانزده نفره  15

 12400000 خانواده هاي شانزده نفره  16

 13000000 خانواده هاي هفده نفره  17
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 ب:  بهاي خدمات کارشناسی خدمات ايمنی ساختمان اداري ،نظامی ،بانکها و غيره ... )به ازاي هر مترمربع زيربنا( -2

 ريال 12،000به ازاي هر متر مربع زيربنا مبلغ 

 ب: بهاي خدمات کارشناسی خدمات ايمنی ساختمان مسکونی)به ازاي هر مترمربع زيربنا( -3

 ريال 12000ه ازاي هر متر مربع زيربنا مبلغ ب

 تبصره : زيربناي مورد محاسبه زيربناي مورد آتش سوزي وحريق ميباشد که توسط کارشناس آتش نشانی اعالم ميگردد .

 ب: جدول محاسبه هزينه بازديد و کارشناسی خدمات ايمنی ساختمان تجاري )به ازاي هر مترمربع زيربنا(-4

 مبلغ )ريال( شرح خدمات رديف

 35000 مترمربع به ازاء هر متر زيربنا   50تا  1متراژ زيربناي   1

 500000 مترمربع 100تا  51زيربناي از  1رديف مازاد بر 2

 ريال اضافه ميگردد .  500000متر مربع اضافی مبلغ  50تبصره : به ازاي هرمتر   

 بهاي خدمات سازمان پایانه هاي مسافربري  -35

 مبلغ )ريال( شرح بند

الف
) 

 دقيقه  30وروديه پارکينگ مسقف براي هر دستگاه خودرو تا 

 تا يك ساعت 

 و مازاد بر يك ساعت به ازاي هر ساعت توقف 

 و براي هر شبانه روز  

-- 

-- 

-- 

-- 

 ب(

 وروديه موتورسيکلت به پارکينگ مسقف

 و مازاد بر يك ساعت توقف   

 و براي توقف هر شبانه روز

-- 

-- 

-- 

 -- وروديه به ازاي هر دستگاه سواري به محوطه داخلی پايانه  ج(
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 مبلغ )ريال( شرح بند

  )مبلغ با احتساب ارزش افزوده است(

 د(

هزينه خدمات شامل نظافت، روشنائی محوطه، جمع آوري و حمل زباله، آب  
مصرفی، استفاده از سالن انتظار و امکانات آن و ... براي هر غرفه خدماتی و 

 ماهيانه و به ازاي هر متر مربع فضاي اشغالتنقالت 

 رستوران ماهيانه

 کافی شاپ ماهيانه

 دفاتر فروش بليط ماهيانه

هزينه گاز مصرفی بر اساس مصرف با توجه به  ) براي هر واحد انبار توشه ماهيانه 

نصب کنتور داخلی و اعالم گازبها توسط شرکت گاز به صورت سرجمع محاسبه و 

 (اخذ خواهد شد

-- 

---- 

-- 

-- 

-- 

-- 

 

 -- هزينه خدمات استفاده از محوطه تنظيف براي هر دستگاه اتوبوس  ه(

 و(
هزينه خدمات استفاده غير مجاز اتوبوسها از محل پارک اتومبيل هاي سواري به 

 ازاي هر دستگاه
-- 

 ز(

متخلف اخطارکتبی استفاده از محوطه ترمينال جهت تنظيف ممنوع بوده و در صورت مشاهده، بايد به  
داده و از ادامه کار جلوگيري به عمل آيد و به عنوان هزينه خدمات به ازاي هر دستگاه اتوبوس ........ 

 ريال اخذ گردد. 

 مسئوليت اجراي صحيح اين مصوبه به عهده شهرداري می باشد.

 ح(
 خسارت وارده به آسفالت ناشی از ريزش گازوئيل و روغن به ازاي هر متر مربع   

 حداقل خسارت : )با اطالع رسانی قبلی(

-- 

-- 

 ط(
 هزينه خدمات جهت اقامت رانندگان اتوبوس به ازاي هر نفر تا ........ ساعت

 و مازاد بر آن به ازاي هر ساعت

-- 

-- 
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 مبلغ )ريال( شرح بند

 ي(

مسافرين در مهمانسراي پايانه طبق نظر اداره ميراث  هزينه خدمات جهت اقامت 
فرهنگی و صنايع دستی و گردشگري به ازاي هر شب اقامت  )سوئيت دو خوابه 

 با امکانات( 

هزينه خدمات جهت اقامت در مهمانسراي عمومی شهرداري بصورت ساعتی به 
 ازاي هر نفر

-- 

 

-- 

 -- ی به ازاي هر نفر هزينه خدمات استفاده از حمام مهمانسراي عموم ک(

 مدیریت پسماند کليه اماکن   خدمات بهاي  -36

شهرداري مکلف است براساس دستورالعمل وزارت کشور نسبت به وصول بهاي  20/02/1383قانون مديريت پسماند مصوب  8به استناد ماده 
 خدمات مديريت پسماند اقدام نمايد.

ها ابالغ نموده که در آن بخشنامه  قانون فوق را به کليه شهرداري  8دستورالعمل ماده    11/9/1399مورخ    141148وزارت کشور طی نامه شماره  
 فرمول محاسبه بهاي خدمات مديريت پسماند قيد و بشرح ذيل بايد از توليدکنندگان پسماند وصول گردد.

 باشدمی مبلغ به ريال و ساليانه  شرح رديف

 1680000 بهاي خدمات مديريت پسماند براي واحدهاي مسکونی بافت ناکارآمد 1

 2400000 بهاي خدمات مديريت پسماند براي ساير واحدهاي مسکونی  

 صد درصد عوارض کسب ساليانه بهاي خدمات مديريت پسماند براي صنوف 2

3 
بهاي خدمات مديريت پسماند اماکن اداري و مر اکز و موسسات آموزشی و 

 شرکتهاي دولتی و خدماتی 
دو برابر عوارض نوسازي ملك اعم از )ملکی،  

 اي، رهنی يا وقفی(اجاره

 بايد مبلغ اضافه تر پرداخت گردد.   (38-1) الذکر طبق جدول ذيلبراي مشاغل و موسسات پر زباله عالوه بر بهاي خدمات سالنه فوق

بدهکار ميباشند بدهی عوارض پسماند پرزباله ساليانه آنها براساس  98کليه مشاغل پرزباله که پسماند خود را درسالهاي قبل ازسال  تبصره :

 محاسبه ميگردد.1400سال

 : ليست مشاغل و صنوف پرزباله بصورت ماهيانه )ريال(  38 -1جدول 
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 نام شغل کد

 پسماند پرزباله

 1400-سال

 50000 (سبك و سنگين) تعميرکاران خودرو  1001

 30000 تعميرات و فروشندگان لوازم موتورسيکلت و دوچرخه 1002

 70000 آشپزخانه هاي پخت غذا 1003

 60000 آرايشگران)زنانه و مردانه(  1004

 0 (000نيوم و يدرب و پنجره سازي آهنگري )آلوم 1005

 0 (سبك و سنگين)فروشگاه لستيك خودرو  1006

 0 امور فرهنگی ورزشی و تفريحی 1007

 0 جواهرسازي و فروشندگان 1008

 0 بنگاه امالک ، ماشين و نمايندگی هاي فروش خودرو 1009

 50000 آپاراتی 1010

 0 (سبك و سنگين)فروشندگان لوازم خودرو  1011

 0 دوچرخهموتورسيکلت و  فروشندگان 1012

 50000 خريد و فروش ضايعات 1013

 90000 بستنی ، آبميوه و فالوده فروشی 1014

 82500 سبزي و ميوه فروشی 1015

 150000 عمومی، متخصص و دندانپزشکی و داروخانه ها انپزشک 1016
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 0 ( مردانه و زنانه و توليد پوشاک )خياطی  1017

 0 پالک سازيتابلوسازي و خطاطی و مهر و  1018

 50000 تراشکاري و فلزکاري 1019

 0 تعميرلوازم صوتی و تصويري و لوازم خانگی 1020

 0 فروشندگان لواز صوتی و تصوير و لوازم خانگی 1021

 0 فروشندگی و خدمات فرش و موکت 1022

 30000 تعمير رايانه و ماشين آلت اداريو فروش  1023

 0 تعمير و فروش ساعت 1024

 50000 تعويض روغنی 1025

 50000 تزئينات داخل خودرو 1026

 0 نانوائی ها و توليد انواع نان  1027

 50000 توليد و فروش چسب ، رنگ و مواد شيميايی 1028

 0 ( فلزي و غير فلزي)کارگاههاي توليد مصالح ساختمانی  1029

 0 لوستر ، چرغ و تزئينات ساختمان 1030

 0 کاغذ سازيکارتن و  1031

 0 توليد و فروش محصولت چوبی شامل کابينت و درب و پنجره و ميز و صندلی 1032

 82500 توليد و فروش قند و نبات 1033

 82500 توليد و فروش شيرينی جات 1034
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 0 خدمات انواع پرده ساختمان 1035

 0 تعمير و فروش ابزارالت ساختمان 1036

 50000 مصنوعات سنگیو فروش حجاري و توليد  1037

 0 آژانس مسافرتی هوايی و زمينی 1038

 0 خدمات حمل بار و وانت بارها 1039

 40000 و صحافی تايپ و تکثير و چاپخانه 1040

 0 خدمات اينترنت ، کافی نت و غيرو 1041

1042 
خدمات تاسيسات  -سازي و شيشه بري ساختمان خدمات لوله کشی آب و برق و گاز و عايق کاري و کانال 

 مکانيکی و سيستم هاي حفاظتی و امنيتی

0 

 0 عکاسی و فيلم برداري 1043

 0 خرازي 1044

 50000 ( سنگ فروشی، گچ و سيمان و غيره )فروشگاه مصالح ساختمانی 1045

 70000 گوشتانواع  فروشگاه  1046

 50000 خواربارفروشی و عطاريفروش آجيل و خشکبار ، غالت و  1047

 0 فروش آهن آلت 1048

 0 فروش پوشاک و پارچه فروشی 1049

 0 فروشگاههاي بزرگ چندمنظوره 1050

 0 فروش زغال و مواد دخانی 1051
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 0 فروش و خدمات نهاده هاي کشاورزي 1052

 0 فروش و خدمات عينك و لوازم پزشکی 1053

 0 کيففروش و تعمير کفش و  1054

 0 لوازم ورزشی 1055

 0 واد آرايشیمفروش لوازم و  1056

 0 مواد بهداشتی و شوينده 1057

 50000 فروش مواد و مصنوعات پالستيکی 1058

 0 (سبك و سنگين)خريد و فروش انواع خودرو  1059

 0 خشکشويی 1060

 50000 نجاري 1061

 40000 رستوران، تالر 1062

 90000 ساندويچی و پيتزافروشی 1063

 0 لبنيات و سوپر مواد غذايی و توليد  و فروش انواع لبنيات 1064

 50000 کارواش 1065

 50000 خدمات و فروش مبل 1066

 50000 عمده فروشی مواد غذايی و بهداشتی 1067

 100000 سمساري 1068

 0 کرايه ظروف و لوازم مجالس 1069
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 90000 گل فروشی 1070

 0 لحاف و تشك و بالشت دوزيفروش  1071

 0 مشاور امالک 1072

 450000 نمايشگاههاي دائمی و موقت و انبارها 1073

 0 ساير 1074

 50000 باشگاهاي ورزشی و بيليارد و موارد مشابه  3

 99000 فروشگاهاي زنجيره اي نظير رفاه 6

 80000 خرداد15کارخانجات و شرکت تعاونيهاي مصرف ادارات و  7

 120000 بانك و موسسات  9

 2500000 بيمارستان ها 10*

 1000000 درمانگاه ها 11*

 1000000 کلينيك ها 12*

 1200000 آزمايشگاه ها  13*

 1000000 ژي هاراديولو 14*

 1000000 فيزيوتراپی ها 15*

 800000 پانسيونخوابگاه هاي دانشجويی و دانش آموزي،  16

 1500000 ندامتگاه ها 17

 1000000 پايانه مسافربري 18
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 1200000 مراکز آموزش عالی 19

 1200000 پادگانها ،مراکز آموزش نظامی 20

 1500000 اماکن اداري و مر اکز و موسسات آموزشی و شرکتهاي دولتی و خدماتی 100

عفونی ميباشند) واحدهاي ستاره دار *( ، بر اساس گزارش واحد خدمات شهري مبالغ فوق در ضريب که داراي زباله هاي *تبصره: واحدهايی 
 ضرب خواهد شد .  5/1تا  1/1

 عناوین بهاي واحد خدمات شهري    -37

 ( بهاي خدمات هر سرويس تخليه خاک و نخاله خودروها در گودهاي مجاز )به جز هزينه تسطيح( :الف

 ريال(مبلغ ) شرح خدمات رديف

 20000 خودروهاي سبك کمپرسی دار 1

 25000 خودروهاي نيمه سنگين 2

 30000 خودروهاي سنگين 3

( عوارض تخلف تفکيك پسماند توسط پيمانکاران خدمات شهري در هنگام بارگيري در طول مسير و همچنين مشاهده تخلف بازيافت در ب
 محلهاي غيرمجاز

 توضيحات مبلغ )ريال( شرح خدمات رديف

 -- 200.000 نيسان 1

 -- 250.000 خاور 2

 -- 300.000 ساير ماشين آلت 3

 درصد به مبلغ قبلی اضافه می گردد.   15در صورت تکرار تخلف به ازاي هر مرتبه  تبصره:

 ( بهاي خدمات تخليه خاک و نخاله در محل هاي غير مجاز )مبلغ به ريال(:ج

 دفعه چهارم دفعه سوم دفعه دوم دفعه اول شرح خدمات رديف
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 مراجعه به توضيح 1500000 1000000 550000 نيسان کمپرسی دار 1

 مراجعه به توضيح 2000000 1500000 1000000 خاور 2

 مراجعه به توضيح 2500000 2000000 1500000 تن( 10تا  5شش چرخ ) 3

 مراجعه به توضيح 3000000 2500000 2000000 تن به بال( 10چرخ ) 10 4

5 
وانت بار هاي بدون کمپرسی و خودروهاي 

 سواري
 مراجعه به توضيح 500000 350000 250000

.  در   متخلفان در تمام موارد فوق موظف به جمع آوري، بارگيري و انتقال خاک و نخاله مورد نظر به محل گودهاي مجاز می باشند توضیح :

صورت تکرار تخلف ، عالوه بر اخذ جريمه موضوع به مراجع قضايی ارجاع و متخلف موظف به ارائه مفاصا حساب از راهنمايی رانندگی و 
 شهرداري خواهد بود.

 ( بهاي خدمات حمل غير استاندارد مصالح ساختمانی و ضايعات که موجب ريزش اضافه بار و... در معابر می شوند)براي هر دفعه به ريال( :د

 دفعه چهارم دفعه سوم دفعه دوم دفعه اول شرح خدمات رديف

 مراجعه به توضيح 1500000 900000 500000 وسائط نقليه سبك 1

 مراجعه به توضيح 2500000 1500000 850000 سنگينوسائط نقليه  2

 مراجعه به توضيح 4000000 3000000 1650000 تن( 10تا  5شش چرخ ) 3

در صورت تکرار تخلف براي دفعه چهارم ، عالوه بر اخذ جريمه مرتبه سوم، موضوع به مراجع قضايی ارجاع و  متخلف موظف به   توضیح :

 ارائه مفاصا حساب از راهنمايی رانندگی و شهرداري خواهد بود.

 ( بهاي خدمات کارواش و شستشو در مکان هاي غيرمجاز )براي هر دفعه به ريال( :ه

 1399 

 دفعه چهارم دفعه سوم دفعه دوم دفعه اول شرح خدمات رديف

 مراجعه به توضيح 1000000 500000 330000 وسائط نقليه سبك 1

 مراجعه به توضيح 1500000 1000000 660000 وسائط نقليه سنگين 2
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مراجع قضايی ارجاع و متخلف موظف به ارائه  در صورت تکرار تخلف براي دفعه چهارم ، عالوه بر اخذ جريمه مرتبه سوم، موضوع به    توضیح :

 مفاصا حساب از راهنمايی رانندگی و شهرداري خواهد بود.

( اخذ بهاي مجدد خدمات جهت صنوفی تجاري که مبادرت به ريختن پسماندهاي خود در معابر، جوي ها و خيابان اقدام می نمايند : )شامل  و
 سبزي فروشی ها، ميوه فروشی ها و...(  

ريال و جهت ديگر موارد به ازاء هر مورد انجام خدمات مبلغ   500000انجام خدمات    از يك مرتبه اخطار کتبی به متخلفين به ازاي هر موردپس  
 ريال دريافت می گردد.  250000

 درصد( افزوده خواهد شد. سی) %30در صورت تکرار به ازاي هر بار تکرار به مبالغ فوق توضیح : 

 (  بهاي خدمات توقف وسيله نقليه در پارکينگ موتوري )در هر شبانه روز(:ز

 

 مبلغ)ريال( مبلغ ورودي)ريال( موضوع  رديف

 99سال

 2،000 100000 انواع موتور سيکلت 1

 10،000 150000 وسايل نقليه سبك)سواري و وانت( 2

 50،000 200000 سنگين)مينی بوس،کاميونت و...(وسايل نقليه نيمه  3

 70،000 250000 وسايل نقليه سنگين 4

 

 ( بهاي خدمات تخليه فاضالب در مکانهاي غيرمجاز )براي هر دفعه( مبلغ به ريال: ح

  
98 

 مرتبه چهارم مرتبه سوم  مرتبه دوم مرتبه اول شرح خدمات رديف

 3000000 2400000 2000000 تانکر خاورجريمه تخليه غير مجاز فاضالب توسط  1
مراجعه به  

 توضيح
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2 
تانکر بزرگتر  جريمه تخليه غير مجاز فاضالب توسط 

 از خاور
3000000 3600000 4000000 

مراجعه به  
 توضيح

3 
به ازاء هر   هر نوع تانکرجريمه ريزش فاضالب از 

 مورد
1000000 

مراجعه به  
 توضيح

در صورت تکرار تخلف براي مرتبه چهارم، عالوه بر اخذ جريمه مرتبه سوم، موضوع به مراجع قضايی ارجاع و متخلف موظف به ارائه   توضیح:

 مفاصاحساب از ادارات راهنمايی و رانندگی و شهرداري نيز خواهد بود.

تن   5ريال و براي هر دستگاه تانکر بزرگتر از خاور ) 1000000ضالب ماهه براي هر دستگاه تانکر خاور حمل فا 6* هزينه صدور کارت تردد 
 ريال می باشد. 1500000به بال( 

 :  قانون شهرداري ها( 55ماده  2)تبصره يك بند خودروهاي دست فروش  توقیف(بهاي خدمات ط

 دفعه سوم دفعه دوم دفعه اول شرح خدمات رديف

 700000 450000 400،000 انواع وانت 1

 8500000 550000 495000 وانت ون 2

 1200000 800000 605000 خاور 3

 1500000 1000000 825000 تك 4

 500000 300000 275000 خودرو سواري 5

 قانون شهرداري ها( : 55ماده   2ک( جمع آوري تابلوهاي ايستاده و سر درب مغازه )تبصره يك بند 

 دوم به بعددفعه  دفعه اول شرح خدمات رديف

 600000 550000 تابلوهاي پايه دار )پرچمی( ب-1

 400000 330000 تابلو هاي سيار دو طرفه ب-2

 300،000 200،000 هرمورد -جمع آوري بنر  ب-3

 ک( تابلوهاي سردرب -4
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 ک( تابلو ها بر اساس ابعاد: -1-4

هزار ريال )پنجاه  50000هزار ريال( و تعرفه نگهداري آن روزانه  بيست و )هفتصد 720000مترمربع  2براي جمع آوري هر تابلو تا  (1
 هزار ريال(

 )پنجاه وپنج هزار ريال(55000)يك ميليون ريال( و تعرفه نگهداري آن روزانه    1000000مترمربع 5تا   2براي جمع آوري هر تابلو از   (2

)شصت هزار  60000ال( و تعرفه نگهداري آن روزانه )يکصدوپنجاه هزار ري 1500000مترمربع  5براي جمع آوري هر تابلو بالي  (3
 ريال(

 ک( داربست فلزي بر اساس تعداد -2-4

 ريال 100،000به ازائ هرمترمربع 

 ريال روزانه 250بهاي خدمات نگهداري هر متر طول لوله داربست 

 ل( هزينه پاکسازي ديوار نوشته هاي سطح شهر 

 ريال 60000هزينه پاکسازي به ازائ هر متر مربع          

 قانون شهرداري ها( : 55ماده  2م( جمع آوري خودروهاي فرسوده سطح شهر پس از اخطار لزم )تبصره يك بند 

 دفعه دوم به بعد به ازاي هر دفعه دفعه اول شرح خدمات رديف

 1.320.000 1.100.000 خودروهاي سبك هر دستگاه  1

 3.960.000 3.300.000 خودروهاي نيمه سنگين هر دستگاه 2

 5.280.000 4.400.000 خودروهاي سنگين هر دستگاه 3

 قانون شهرداريها( :  55ماده  2ن(جمع آوري سد معبر دستفروشان و مغازه داران پس از اخطار لزم )تبصره يك بند 

 (دستفروشان:1-ن

 دفعهدفعه دوم به بعد به ازاي هر  دفعه اول 

 1500000 800000 دستفروشان

 (ريال اضافه می گردد.  500000تا  300000با توجه به هزينه هايی که شهرداري براي جمع آوري انجام می دهد بين )

 (مغازه داران :2-ن
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 دفعه سوم به بعد به ازاي هر دفعه  دفعه دوم  دفعه اول 

 1.200.000 ريال+جريمه بار اول 250،000 ريال تعليقی 500،000 مغازه داران

 .در صورت عدم پرداخت از سوي مغازه داران به حساب بدهی متخلف منظور می گردد و همراه بافيش عوارض کسب و پيشه مطالبه خواهد شد

 : قانون شهرداري ها( 55ماده  20)بر اساس بند ص(هزينه هاي مرتبط با پلمپ 

 بعددفعه دوم به  دفعه اول شرح خدمات رديف

 1.980.000 1650.000 هرينه هاي مرتبط با هر مورد پلمپ يا فك پلمپ 1

 132.000 110.000 به ازاي هر پلمپ اضافی 2

 ع( جمع آوري ابزار آلت ساختمانی )ماده صد قانون شهرداري ها( :

 دفعه دوم به بعد دفعه اول شرح خدمات رديف

 650.000 500.000 ساختمانی به ازاي هر مورد هزينه جمع آوري ابزار آلت  1

 2.000.000 1.500.000 توقف و انتقال بيل مکانيکی، لدر که در امر گود برداري غيرمجاز در محل فعاليت داشته باشند 2

 1.500.000 1.000.000 توقف و انتقال کمپرسی که در امر گود برداري غيرمجاز در محل فعاليت داشته باشند 3

در صورتيکه جمع آوري ابزار آلت براي شهرداري هزينه داشته باشد عالوه بر مبلغ جدول براساس گزارش واحد اجراييات به آنها اضافه تبصره :
 خواهد شد .

 جمع آوري نخاله ضايعات و مصالح ساختمانی متخلفين :ف( هزينه 

 دفعه دوم به بعد دفعه اول شرح خدمات رديف

 700،000 650،000 نيسان 1

 950،000 850000 خاور 2

 1100000 950000 بازوغلطان و کاميون تك 3

 1300000 1100000 ده چرخ 4
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در مواردي که متخلفين اقدام به ريختن نخاله و يا ضايعات ساختمانی و همچنين مصالح ساختمانی نمايند، توسط اداره اجرائيات توضیح : 

اخطار و در صورتی که اقدام به جمع آوري آن نشود، شهرداري اقدام به جمع آوري آن نموده و مبلغ فوق را با عنايت به شهرداري به متخلف 

 .قانون شهرداري )طی برگ اعالم بدهی( مطالبه خواهد شد 110و مفاد ماده  55ماده 14تبصره ذيل بند

 .راه با فيش نوسازي مطالبه خواهد شدو در صورت عدم پرداخت به حساب بدهی متخلف منظور می گردد و هم

 بهاي خدمات ارائه تصویر ویدئویی ضبط شده توسط دوربين هاي نظارت تصویري سطح شهر -38

 ريال 300.000                                 ( بهاي خدمات ارائه تصوير  ۱

  :بهاي خدمات کميسيون حفاریها -40

 صدور مجوزالف( بهاي خدمات حفاريها هنگام 

 اين هزينه بر حسب فرمول و ضريبی که توسط دفتر فنی استانداري يزد اعالم ميگردد محاسبه خواهد شد.

 ب( جريمه روزهاي تاخير در اتمام عمليات حفاري

 ريال000/300متر روزي   10( گذر هاي تا 1

 ريال 000/600متر روزي   16( گذرهاي تا 2

 ريال 000/000/1متر به بال روزي   16( گذر هاي 3

 : مقرر گرديد کليه ارقام مندرج در اين بند صرفاً از شرکت هاي خدمات رسان دريافت گردد و هيچ ارتباطی به عموم شهروندان ندارد.توضیح

 آسفالت و ...  و مرمت خسارتهزینه  -41

 شرح خدمات رديف

 استانداريبراساس دستورالعمل  هر متر مربع اسفالت خسارت به  1

 بر اساس برآورد واحد عمران هر متر طول سنگ جدول     خسارت به  2

 بر اساس برآورد واحد عمران   كييهر متر مربع موزاخسارت به  3

 بر اساس برآورد واحد عمران متر مربع سنگ فرش هرخسارت به  4



 مهریز  شهرداري1400تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 

 

 

به تصویب رسید                 1399 / 11  / 21 مورخ       293      شماره جلسه در 1400سال  خدمات بهای و عوارض تعرفه

 99صفحه 

 زهرادهقانیزاده –رئیس شورای اسالمی شهر مهریز 

  

 

 بهاي خدمات آرامستان  -42

 تعرفه آرامستان

 پيشنهادي )ريال( مبلغ  خدمات اصلی رديف

 - تغسيل بزرگسال  1

 - تغسيل نوزاد    

 - هزينه قبر بزرگسال  

 - هزينه قبر نوزاد  

 - حفاري قبر و دفن بزرگسال 2

 - سال7حفاري قبر و دفن زير 

 - - بسته بندي متوفی 3

 - - حمل اموات به آرامستان  4

 - - خدمات دفتري 5

 - - سالن جهت مراسم 6

 - - سنگ بدون قرنيزهرمترنصب  7

 - - نصب سنگ با قرنيز 8

 - - حمل و کفن نوزاد فاقد شناسنامه 9

 - - حمل به محله 10

 -- سردخانه )ورودي( 11

 - سردخانه هرساعت 

 - - رزرو قبور در تمام بلوکها 12
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 - - رزرو قبور دو طبقه 13

 -- خدمات آرامگاه خانوادگی(هزينه خدمات آرامگاه خانوادگی )نگهداري و  14

 - حمل اموات به پزشکی قانونی 15

 - - درخواست دو طبقه 16

 - - خروجی مأموريت تا دروازه شهر 17

 - حمل به خارج از شهر به ازاي هر کيلومتر 18

 - هر متر کفن  19

 - هر متر پالستيك 20

 150000 کاور 21

 - - حمل و کفن نوزاد با شناسنامه  22

 

 

قانون   7و ماده77و100بهاي خدمات ناشی از تشکيل و طرح پرونده در کميسيونهاي بدوي و تجدید نظر ماده   -43

 شهرداري مهریز و... 

 1400سال         مبلغ)ريال(  شرح رديف

 2.400.000 )هرپرونده(  100کميسيون بدوي ماده  1

 1000.000 )هرپرونده(  100کميسيون تجديدنظر ماده  

 2.400.000 )هرپرونده(   77کميسيون ماده  

 1.200.000 )هرپرونده(  7کميسيون ماده  

 1.200.000 )هرپرونده(  5کميسيون ماده  
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: وجوه مصوب شده در اين تعرفه به منظور تامين بخشی از هزينه هاي شهرداري براي تشکيل و رسيدگی پرونده در کميسيونهاي  1تبصره 
 مربوطه تعيين و وصول می گردد . 

 ريال براي هر پرونده 500000قانون شهرداري که توسط اداره ثبت اسناد انجام ميشود مبلغ  77: هزينه اجراي احکام کميسيون ماده  2تبصره

 99بهاي اجاره ماشين آالت در سال  -  46

 واحد نوع وسيله نقليه  رديف
( اليمبلغ)ر

 مصوب شورا 1400سال

  2.000.000 ساعتی در محدوده شهرلدرکرايه  1

  2.500.000 ساعتی در محدوده شهر گريدرکرايه  2

  2.250.000 ساعتی در محدوده شهر بيل مکانيکیکرايه  3

4 
در تراکتور  با غلتك کششیکرايه 

  2.000.000 ساعتی محدوده شهر

5 
کرايه کاميون ده چرخ در محدوده  

  2.220.000 ساعتی شهر

6 

کرايه کاميون شش چرخ در محدوده  
  1.500.000 ساعتی شهر

7 
چرخ)بارگيري و   10کاميون کرايه 

  2.500.000 سرويس در محدوه شهر حمل مخلوط(

8 
چرخ)بارگيري و حمل    6کاميون  کرايه  

  1.500.000 سرويس در محدوه شهر مخلوط(

  1.500.000 ساعت در محدوده شهرمينی لدرکرايه  9

  500.000 ساعتی در محدوده شهر  نيسانکرايه  10

  800.000 ساعتی کرايه تراکتوردر محدوده شهر 11

  1.200.000 ساعتی کرايه خاور در محدوده شهر 12
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  1.100.000 ساعتی در محدوده شهربکهوکرايه  13

  2.500.000 ساعتی کرايه تانك آبپاش در محدوده شهر 14

  40.000 متر مکعب فروش آب بدون حمل 15

16 
کرايه حمل آب با تانکرهر متر  

  180.000 متر مکعب مکعب)در محدوه شهر(

 تبصره نرخ کارکرد ماشين آلت:

 قبل از تنظيم قرارداد ضرورت وتشخيص و برآورد اوليه انجام کاربا نظر کارشناس شهرداري الزامی است.-1

ه همزمان ماشين آلت در يك قرارداد انجام کار باشد،نرخ کارکرد بر اساس شرح کارکرد ونرخ مصوب ماشين درمواردي که نياز به استفاد-2
 آلت همگی بر اساس ساعت کارکردمورد محاسبه قرار می گيرد. 

درصد به  50عادل دقيقه می باشد .و به اراي هرزمان توقف مجازم 60دقيقه وبراي تريلی  30زمان توقف تانکرها براي ده چرخ وشش چرخ -3
 نرخ مصوب بابت هزينه توقف به مبلغ قرارداد اضافه می گزدد. 

 400-نرخ صدور حواله آب درسال -47

 ريال   35نرخ فروش آب به ازاي هر ليتر مبلغ  -99سال ريال  40نرخ فروش آب به ازاي هر ليتر مبلغ  -1400سال 

 ريال 100000نرخ هر کارت مبلغ  -99سال ريال 150.000نرخ هر کارت مبلغ  -1400سال

 خدمات سازمان حمل ونقل -48

 1400-مبلغ )ريال( 99-مبلغ )ريال( شرح تعرفه رديف

 3.000.000 2,500,000 (ناوگان به جديد رانندگان براي) دفترچه صدور و تاکسی وروديه 1

 2.880.000 2,400,000 (ديگر اشخاص به واگذاري) دفترچه صدور و تاکسی وروديه 2

 46.200.000 38,500,000 سال 5 مدت به( کسب پروانه صدور) تلفنی وانت و تلفنی تاکسی افتتاحيه 3

 26.400.000 22,000,000 سال 5 مدت به تلفنی وانت و تلفنی تاکسی کسب پروانه تمديد 4
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 792.000 660,000 کرايه دفترچه صدور 5

 1.000.000 880,000 سال 1 مدت به بوس  مينی کار دفترچه صدور 6

7 
 مينی تلفنی، وانت تلفنی، تاکسی تاکسی،)موارد تمام براي دفترچه تمديد

 سال  1 مدت به(بوسرانی
 صدور50%

 صدور50%

 660.000 550,000 مرتبه  هر کرايه و تاکسی انتقال و نقل خدمات 8

 59.400.000 49,500,000 سال 5 مدت به( کسب پروانه صدور) بوسرانی مينی موسسه افتتاحيه 9

 39.600.000 33,000,000 سال  5 مدت به بوسرانی مينی موسسه کسب پروانه تمديد 10

 15.840.000 13,200,000 (ديگر شخص به شخصی از) تلفنی تاکسی موسسه   انتقال و نقل 11

 19.800.000 16,500,000 (ديگر شخص به شخصی از) بوسرانی مينی موسسه   انتقال و نقل 12

 960.000 800,000 سال 1 مدت به تلفنی وانت و تاکسی تلفنی، تاکسی کار دفترچه صدور 13

 2.640.000 2,200,000 ها تلفنی وانت وروديه 14

 1.320.000 1,100,000 (ديگر شخص به شخصی از) تلفنی وانت انتقال و نقل 15

 264.000 220,000 متقاضيان از اوليه پذيرش  و نام ثبت پرونده تشکيل 16

 260.000 220,000 اعتبار  مدت طول در ناوگان تمامی فعاليت دفترچه صدور المثنی 17

18 
 و تلفنی وانت تلفنی، تاکسی تاکسی، دستگاه هر ازاي به ساليانه عضويت حق

 550,000 بوس  مينی
660.000 

 84.000 70,000 (ماهيانه) خاص مراکز براي سيم بی تاکسی در کارگيري به امتياز 19

20 
 حقيقی اشخاص برداري بهره  پروانه برداري بهره حقوق و انتقال و نقل امتياز
 فروش و خريد به تاکسی سند انتقال

 ارزش 3%
 خودرو

 خودرو ارزش 3%

21 
 مدت) شهري درون بار نقل و حمل هاي شرکت نمايندگی پروانه صدور امتياز
 55,000,000 (سال 2 اعتبار

66.000.000 
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 5.280.000 4,400,000 شهري درون بار نمايندگی پروانه ساليانه خدمات هزينه 22

 صدور%50 صدور%50 شهري درون نقل و حمل هاي شرکت نمايندگی پروانه انتقال  و نقل امتياز 23

 صدور%10 صدور%10 شهري درون بار حمل جهت بارنامه صدور خدمات 24

 33.000.000 27,500,000 ديگر شخص به بوس  مينی تعهد انتقال 25

 1.320.000 1,100,000 تن 3/5 زير ديزلی خودروهاي فعاليت پروانه صدور 26

 2.250.000 1,880,000 (باري) تن 6 تا تن 53/3 بين ديزلی خودروهاي فعاليت پروانه صدور 27

 2.640.000 2,200,000 (باري) تن 10 تا تن 6 بين ديزلی خودروهاي فعاليت پروانه صدور 28

 3.300.000 2,750,000 (باري) تن 10 از بيش ديزلی خودروهاي فعاليت پروانه صدور 29

 1.980.000 1,650,000 (مسافري) نفر 15 حداکثر ظرفيت ديزلی خودروهاي فعاليت پروانه صدور 30

 2.640.000 2,200,000 (مسافري) نفر 26 تا 16 بين ظرفيت ديزلی خودروهاي فعاليت پروانه صدور 31

 3.300.000 2,750,000 (مسافري) نفر 27 بالي ظرفيت ديزلی خودروهاي فعاليت پروانه صدور 32

 1.320.000 1,100,000 تن 5/3 زير بنزينی خودروهاي فعاليت پروانه صدور 33

 960.000 800,000 مدرسه سرويس مجوز صدور 34

 12.000 10,000 ( شهر داخل) بوس  مينی کرايه 35

 توضيحات:

 در صورت نقل و انتقال پروانه کسب، هزينه نقل و انتقال + هزينه افتتاحيه پروانه محاسبه می گردد.  -1

 تمديد پروانه فعاليت خودروهاي ديزلی نصف هزينه صدور می باشد. -2

 بهاي خدمات کرایه آمبوالنس )حمل متوفيان (  -49

 99سال -مبلغ 1400سال-مبلغ شرح رديف

 ريال 500،000 ريب صفر ضبا  شهر مهريز  محدودهحمل جنازه در داخل  1
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 ريال 1،100،000 ريال 1.500.000 مهريز(   –خارج از شهر با حداکثر يك ساعت توقف )يزد   2

به ازاء هر کيلومتر  خارج از شهر و بيش از يك ساعت توقف 3
 ريال42.000

ريال    11.500ريال و به ازاي هرکیلومتر  400.000ورودي 

 ريال 132.000و به ازاي هرساعت توقف 

 دريافت می گردد  3و 2ريال اضافه بر بند 300.000تبصره: خارج از شهر بيش از يك ساعت توقف به ازاء هر ساعت 

 تشویقات : -50

 ،عوارض را1400بمنظور تشويق وترغيب شهروندان به پرداخت نقدي و بموقع عوارض ، شهرداري می تواند طبق جدول ذيل در سال   -
 . وصول نمايد

 سال1400پرداخت عوارضدرصد  99-درصد تخفيف محدوده زمانی قابل محاسبه رديف

 درصد 70 درصد30 فروردين ،ارديبهشت،خرداد، 1

 در صد 80 درصد 20 تير، مرداد،شهريور   2

 درصد 85 درصد 15 مهر،آبان ،آذر   3

 --- 0 ---0 دي ،بهمن، اسفند 4

 

اين تشويقات: شامل پسماند ، خدمات کارشناسی ، خدمات آتش نشانی ، بهاي خدمات فضاي سبز ، پذيره صدور پروانه ، عوارض کسب تبصره:  
 خواهد بود . 1400، در سال 

 

 

 سایر درآمدها

 

 قانون شهرداري(  100ماده  11نام درآمد: ارزش معامالتی ساختمانی )تبصره  -1

 گردد. کميسيون ماده صد استفاده میهاي يم تبصرهاين جدول فقط براي استفاده جرا
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 رديف

 شرح گروه ساختمانها

بهاي هرمترمربع  
ارزش معامالتی 
 ساختمان )ريال (

مصوب سال  
1399 

 
  الف : انواع ساختمان )اسکلت(

1 
 

ساختمان اسکلت بتونی يا اسکلت فلزي 
 با هرنوع سقف وهرتعداد طبقه

300.000 

2 

 

3 

اسکلت آجري با سقف تيرآهن يا تيرچه 
 ترکيبیبلوک و روکار آجري و اسکلت 

 با ستونهاي فلزي يا بتونی مصالح بنايی

 ساير ساختمانهاي مسکونی

330.000 

 

250.000 

ب : ساختمان انبارها با دهانه بيش از    
 چهارمتر

 

اسکلت آجري يا بلوک سيمانی يا سنگی  1
 با هر نوع سقف  

200.000 

اسکلت فلزي و بتونی و يا سوله هاي  2
 پيش ساخته با هرنوع سقف 

220.000 

  ج : سالنها يا توقفگاه ها و گلخانه    

با هر نوع مصالح بنائی و اسکلت فلزي يا  1
 بتونی و هرنوع سقف  

210.000 

  د : آشيانه ها و سايبانها    

با پايه هاي چوبی و مصالح بنائی يا  1
 اسکلت فلزي يا بتنی با هرنوع سقف 

250.000 

 رديف

 شرح گروه ساختمانها

بهاي هرمترمربع  
ارزش معامالتی 
 ساختمان )ريال (

مصوب سال  
1400 

 
  انواع ساختمان )اسکلت(الف : 

1 
 

ساختمان اسکلت بتونی يا اسکلت فلزي 
 با هرنوع سقف وهرتعداد طبقه

360.000 

2 

 

3 

اسکلت آجري با سقف تيرآهن يا تيرچه 
بلوک و روکار آجري و اسکلت ترکيبی 

 با ستونهاي فلزي يا بتونی مصالح بنايی

 ساير ساختمانهاي مسکونی

396.000 

 

300.000 

ساختمان انبارها با دهانه بيش از ب :   
 چهارمتر

 

اسکلت آجري يا بلوک سيمانی يا سنگی  1
 با هر نوع سقف  

240.000 

اسکلت فلزي و بتونی و يا سوله هاي  2
 پيش ساخته با هرنوع سقف 

264.000 

  ج : سالنها يا توقفگاه ها و گلخانه    

با هر نوع مصالح بنائی و اسکلت فلزي يا  1
 بتونی و هرنوع سقف  

252.000 

  د : آشيانه ها و سايبانها    

با پايه هاي چوبی و مصالح بنائی يا  1
 اسکلت فلزي يا بتنی با هرنوع سقف 

300.000 
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  ه : تأسيسات   

ساختمان يا واحدهاي مربوط به تأ   1
سيسات مرکزي) حرارتی يا برودتی (در 
صورتی که بناي جداگانه در محيطهاي 

 اداري يا مسکونی يا ساير   

200.000 

  و : ساير  

 6انواع مخازن اعم از زمينی ، هوائی از  1
 مترمکعب به بال هرمترمکعب  

77.000 

 55.000 سکوها و باراندازهاهرمترمربع 2

  110.000 هرنوع مصالح هرمترطول باديوارکشی  3

  ه : تأسيسات   

ساختمان يا واحدهاي مربوط به تأ   1
سيسات مرکزي) حرارتی يا برودتی (در 
صورتی که بناي جداگانه در محيطهاي 

 اداري يا مسکونی يا ساير   

240.000 

  و : ساير  

 6انواع مخازن اعم از زمينی ، هوائی از  1
 مترمکعب به بال هرمترمکعب  

92.400 

 66.000 سکوها و باراندازهاهرمترمربع 2

  132.000 ديوارکشی با هرنوع مصالح هرمترطول 3

 

 قانون شهرداريها )شهرداري مهريز(  100ماده   5آيين نامه ارزش معامالتی ساختمان موضوع تبصره    

 بهاي هرمترمربع پارکينگ مورد نياز درصورت عدم تأمين توسط مالك شرح گروه ساختمانها رديف

قانون   100ماده  5تبصره   1
عوارض اختصاصی  -شهرداري

 احداث پارکينگ عمومی

 99سال 1400سال -

 P132 P115 براي واحدهاي مسکونی

  P287 P250 تجاري و غيره ...

 

 قدرالسهم تفکيك و افراز اراضی نام درآمد:  -2

قانون شهرداري  101باشد که طبق قانون اصالح ماده يکی از درآمدهاي شهرداري قدرالسهم شهرداري از محل تفکيك و افراز اراضی می 
 گردد.وصول می 28/01/1390مصوب 

اضاي تفکيك يا افراز اراضی واقع در محدوده و حريم ادارات ثبت اسناد و امالک و حسب مورد دادگاهها موظفند در موقع دريافت تق  -101ماده  
اي که مالك اي انجام دهند که قبالً به تأييد شهرداري مربوط رسيده باشد. نقشه شهرها، از سوي مالکين، عمل تفکيك يا افراز را براساس نقشه
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د، بايد پس از کسر سطوح معابر و قدرالسهم نمايبراي تفکيك زمين خود تهيه نموده و جهت تصويب در قبال رسيد، تسليم شهرداري می 
 شهرداري مربوط به خدمات عمومی از کل زمين، از طرف شهرداري حداکثر ظرف سه ماه تأييد و کتباً به مالك ابالغ شود. 

تسليم نمايد. دادگاه با   تواند خود تقاضاي تفکيك يا افراز را به دادگاهتکليف از سوي شهرداري مالك میبعد از انقضاء مهلت مقرر و عدم تعيين
(، به موضوع رسيدگی و اتخاذ 5هاي عمومی با أخذ نظر کميسيون ماده )هاي مقرر در خصوص معابر، شوارع و سرانهرعايت حداکثر نصآب

 نمايد.تصميم می

وق، دادگاه با مالحظه طرح ( حداکثر ظرف دو ماه بايد به دادگاه مذکور پاسخ دهد. در صورت عدم ارسال پاسخ در مدت ف5کميسيون ماده )
 نمايد.جامع و تفصيلی در چهارچوب ساير ضوابط و مقررات، به موضوع رسيدگی و رأي مقتضی صادر می

هاي تفکيك و ضوابط و مقررات آخرين طرح جامع و تفصيلی مصوب در محدوده شهرها و همچنين رعايت ـ رعايت حدنصآب1تبصره
هاي تفکيکی موضوع اين  ستورالعملهاي مرتبط با قوانين از جمله قوانين ذيل، در تهيه و تأييد کليه نقشه ها و دنامهها، ضوابط، آيينحدنصآب

 قانون توسط شهرداريها الزامی است:

  1366( قانون زمين شهري مصوب سال 15( و )14ـ مواد )

تعاونی مسکن و ساير اشخاص حقيقی و حقوقی فروش و واگذاري اراضی فاقد کاربري مسکونی براي امر مسکن به شرکتهاي ـ قانون منع 
 1381مصوب سال 

 و اصالحات بعدي آن 1374ها مصوب سال ـ قانون حفظ کاربري اراضی زراعی و باغ

 و اصالحات بعدي آن 1385ـ قانون جلوگيري از خردشدن اراضی کشاورزي و ايجاد قطعات مناسب فنی ـ اقتصادي مصوب سال 

 تأسيس شوراي عالی شهرسازي و معماري ايران و اصالحات بعدي آن( قانون 5ـ ماده )

 اقدام خواهدشد. 1366( قانون زمين شهري مصوب سال 11( ماده )1ـ در مورد اراضی دولتی، مطابق تبصره )2تبصره

فضاي عمومی و خدماتی تا ـ در اراضی با مساحت بيشتر از پانصد مترمربع که داراي سند ششدانگ است شهرداري براي تأمين سرانه 3تبصره
( و براي تأمين اراضی مورد نياز احداث شوارع و معابر عمومی شهر در اثر تفکيك و افراز اين اراضی مطابق با %25سقف بيست و پنج درصد )

نده اراضی را دريافت ( از باقيما%25طرح جامع و تفصيلی با توجه به ارزش افزوده ايجادشده از عمل تفکيك براي مالك، تا بيست و پنج درصد )
 نمايد. شهرداري مجاز است با توافق مالك قدرالسهم مذکور را براساس قيمت روز زمين طبق نظر کارشناس رسمی دادگستري دريافت نمايد.می

کيت ايجاد ( و معابر و شوارع عمومی و اراضی خدماتی که در اثر تفکيك و افراز و صدور سند مال3ـ کليه اراضی حاصل از تبصره )4تبصره
 وجهی به صاحب ملك پرداخت نخواهدکرد.شود، متعلق به شهرداري است و شهرداري در قبال آن هيچ می

تواند با تصويب شوراي اسالمی در مواردي که امکان تأمين انواع سرانه، شوارع و معابر از زمين موردتفکيك و افراز ميسر نباشد، شهرداري می
 کارشناسی دريافت نمايد. شهر معادل قيمت آن را به نرخ
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شده و متخلفين، طبق قانون مجازات اسالمی و قانون  ـ هرگونه تخلف از موضوع اين قانون در تفکيك يا افراز اراضی، جرم تلقی 5تبصره
 تخلفات اداري تحت پيگرد قانونی قرار خواهندگرفت.

و هشتم فروردين ماه يکهزار و سيصد و نود مجلس شوراي اسالمی قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز يکشنبه مورخ بيست 
 به تأييد شوراي نگهبان رسيد. 7/2/1390تصويب و در تاريخ 

 اراضی و واحد مسکونی از اراضی واگذاري دولت  %10نام درآمد: سهم  -3

ده درصد از اراضی و واحدهاي مسکونی  28/8/1370ها مصوب قانون نحوه تقويم ابنيه، امالک و اراضی موردنياز شهرداري 6به استناد تبصره 
 گردد.به قيمت تمام شده به شهرداري واگذاري می

از  %10گيرد دولت موظف است ها قرار میجهت تأمين معوض ابنيه، امالک، اراضی شرعی و قانون مردم که در اختيار شهرداري - 6تبصره 
ها به  ها اختصاص دهد تا پس از توافق بين مالکين و شهرداريت تمام شده به شهرداريواحدهاي مسکونی قابل واگذاري را با قيم اراضی و

 گردد.عنوان معوض تحويل 

 اراضی رایگان سهم شهرداري هنگام ورود به محدوده شهر   % 20نام درآمد: تا  -4

 29/8/1367انون تعيين وضعيت امالک مصوب  هنگام تقاضاي مالکين جهت اراضی خود از حريم شهر به داخل محدوده شهر برابر تبصره چهار ق
 گيرد.به شرح ذيل رايگان به شهرداري تعلق می

سازي ميسر نباشد و احتياج به  بندي و تفکيك و ساختمانهاي مجاز براي قطعهدر مواردي که تهيه زمين عوض در داخل محدوده  - 4تبصره 
توانند در مقابل موافقت با أييد مراجع قانونی قرار بگيرد، مراجع مزبور میهاي مصوب توسعه شهري مورد تمحدوده مزبور طبق طرحتوسعه

سازي اراضی براي استفاده از مزاياي ورود به محدوده توسعه و عمران شهر، عالوه بر انجام تعهدات مربوط به عمران و آماده تقاضاي صاحبان
از اراضی آنها را براي تأمين عوض اراضی واقع در  %20ومی، حداکثر تا لزم براي تأسيسات و تجهيزات و خدمات عم زمين و واگذاري سطوح

 هاي نوسازي و بهسازي شهري، به طور رايگان دريافت نمايند.همچنين اراضی عوض طرحهاي موضوع اين قانون وطرح

 نام درآمد: عوارض نوسازي و عمران شهري  -5

 با اصالحات بعدي توسط شهرداري از شهروندان بايد وصول گردد. 7/9/1347ب اين عوارض به استناد قانون نوسازي و عمران شهري مصو

  بازآفرینیهاي ارزش افزوده ناشی از اجراي طرح  عوارض -6

 محاسبه و دريافت ميگردد. کارشناسی روز نظرعوارض آن طبق امالکی که در محدوده اجراي طرح بازآفرينی قرار دارند  -

   متر از بر کوچه ها و معابر منظور می گردد. 100ناشی از تاثير اجراي طرح بازآفرينی تا عمق حداکثر عمق براي محاسبه عوارض  -
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درصد ارزش باقيمانده ملك 20درصد مابه التفاوت ارزش کارشناسی)زمين( قبل و بعد از اجراي طرح که نبايد از    20عوارض حق مشرفيت برابر  
 تجاوز نمايد .

 نام درآمد: فروش اموال منقول و غيرمنقول -7

ها با مجوز شوراي اسالمی شهر نسبت به فروش اموال منقول و غيرمنقول  شهرداري  12/4/1346ها مصوب  نامه شهرداريآيين   13به استناد ماده  
 نمايد.خود اقدام می

طريق مزايده کتبی صورت خواهد گرفت لکن در مورد فروش  فروش اموال منقول و غيرمنقول و اجاره اموال غيرمنقول شهرداري از -13ماده 
توان از طريق هاي واحدها و تاسيسات موسسات تابعه شهرداري با جلب موافقت شوراي اسالمی شهر میاموال منقول و اجاره دادن فرآورده 
 مزايده حضوري )حراج( اقدام نمود.

 گذارينام درآمد: مشارکت و سرمایه -8

مورخ  3/1/12404گذاري موضوع بخشنامه شماره نامه سرمايه نامه مالی شهرداري و همچنين مفاد شيوه د با رعايت آيين توانشهرداري می
 وزارت کشور اقدام نمايد. 4/12/1391

 نام درآمد: عوارض ارزش افزوده و عوارض آالیندگی   -9

هاي شهرداري را به صورت دي وزارت دارايی تعدادي از عوارضبا اصالحات بع 17/2/1387به استناد قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 
 نمايد.هاي تعيين شده به حساب هر شهرداري واريز میها به نسبتهاي مالياتی استانمتمرکز وصول و از طريق سازمان

 هاي دولتی و مردمی نام درآمد: کمك  -10

 د.گردهاي دولتی پس از واريز به حساب شهرداري هزينه می کمك -1

گردد بايد ابتدا مصوبه شوراي ها به حساب شهرداري واريز می قانون شهرداري 55ماده   10هاي مردمی که به استناد بند در خصوص کمك -2
 کرد اقدام نمايد.اسالمی اخذ و سپس به استناد مصوبه شورا نسبت به هزينه 

 ب شوراي اسالمی شهراهدا و قبول اعانات و هدايا به نام شهر با تصوي -55ماده  10بند 
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