
 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 9317سال  تعرفه عوارض و بهاي خدمات

 

 مهریزشهرداري 

 
                                                                                

 با   رپداخت هب موقع عوارض و بهای خدمات    رد   آبادانی و عمران شهر خود  مشارکت می نمامیی                       
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 فصل اول

 

 چکیده اي از قوانین شهرداري ها      
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 قانون نوسازي و عمران شهرياز  -9

پاركها و پاركينگها توسعه معابر و ايجاد   نوسازي و عمران و اصالحات اساسي و تأمين نيازمنديهاي شهري و احداث و اصالح و :1ماده

عمومي و نوسازي محالت و  ها و حفظ و نگهداري پاركها و باغهاي عمومي موجود و تأمين ساير تأسيسات مورد نياز و ميدان( ها توقفگاه )

هاي  برنامهبه تهيه   مراقبت در رشد متناسب و موزون شهرها از وظايف اساسي شهرداريها است و شهرداريها در اجراي وظائف مذكور مكلف

 .هاي جامع هستند اساسي و نقشه

و در ساير شهرها از تاريخي كه وزارت كشور تعيين و اعالم كند بر كليه اراضي و  8431در شهر تهران از تاريخ اول فروردين ماه  : 2ماده

نها كه طبق مقررات اين قانون تعيين و مستحدثات واقع در محدوده قانوني شهر عوارض خاص ساالنه به مأخذ پنج در هزار بهاي آ  ساختمانها

شهرداريها مكلفند بر اساس مقررات اين قانون عوارض مذكور را وصول كرده و منحصراً به مصرف نوسازي و . شود مي  خواهد شد برقرار

نوني در اموال دولت وجوه حاصل از اجراي اين قانون در غير موارد مصرح در اين قانون در حكم تصرف غير قا مصرف. عمران شهري برسانند

 .خواهد بود

اصالح %  1/8سازمان شهرداريها و دهياريهاي كشور  به   81/18/18مورخ  18/844/188عبارت پنج در هزار طي ابالغيه شماره : توضيح}

 {شده است

  توجه به مقتضيات و ترتيب مميزي و تشخيص و طرز وصول عوارض مذكور و ترتيب تعيين نسبتي از قيمت ملك كه در هر شهر با : تبصره

اي كه از طرف وزارت كشور تنظيم و به تصويب هيأت وزيران  نامه گيرد به موجب آيين شرائط خاص اقتصادي مأخذ دريافت عوارض قرار مي

 .تعيين و اجرا خواهد شد  رسد مي

رداري تعيين و اعالم خواهد شد و اين قانون بر مبناي مميزي شه 2بهاي اراضي و ساختمانها و مستحدثات مذكور در ماده  : 4ماده

مكلفند حداكثر ظرف دو سال از تاريخ شمول، مميزيهاي مذكور را با رعايت ضوابط ذيل به عمل آورند و مادام  2مشمول ماده   شهرداريهاي

اين ضوابط تعيين و اعالم مقام يا نمايندگان قانوني آنها بر اساس   بهايي كه از طرف مالك يا مالكين يا قائم  كه مميزي به عمل نيامده

 .گردد مالك عمل محسوب خواهد شد مي

ور و وزارت دارايي با كسب اطالع از مراجع محلي تعيين و به تصويب شاي خواهد بود كه وسيله وزارت ك بهاي اراضي طبق قيمت منطقه

هاي كشور و آباداني و مسكن تعيين  زارتخانهرسيده باشد و بهاي ساختمانها و مستحدثات بر اساس ضوابطي خواهد بود كه و  هيأت وزيران

 .وزيران رسيده باشد  نموده و به تصويب هيأت

ها و كارگاهها و مؤسسات صنعتي و اقتصادي و علمي فقط قيمت زمين و ساختمان مالك پرداخت عوارض قرار  در مورد كارخانه : 1تبصره 

 .گرفت  خواهد

كشي و برق يا يكي از آنها در دسترس ساكنين آن منطقه گذارده نشده باشد بابت  روب لولهدر مناطقي از محدوده شهر كه آب مش : 2تبصره

هاي باير واقعه در آن مناطق مشمول اين بخشودگي  گردد ولي زمين درصد از عوارض مقرر كسر مي 21از آنها كه تأمين نشده   هر يك

 .نخواهند شد

ي اراضي و ساختمانها و مستحدثات با مأمورين مميزي همكاري كنند و هرگاه از مالكين و متصرفين امالك مكلفند در مميز:  3تبصره

الرأس و در مورد ساختمانها و باغات و  تكليف خودداري كنند مأمورين مميزي در مورد اراضي باير يا بدون حصار با تشخيص علي  انجام اين

 رد ملك شده اوراق مميزي را تنظيم خواهند اعالم كتبي قبلي و با حضور نماينده دادستان وا  اراضي محصور با

 .نمود

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

 .يابد و بايد حداكثر تا پايان همان سال به شهرداري پرداخت گردد عوارض هر سال در اول فروردين ماه آن سال تحقق مي :11ماده
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ساختمانهاي اساسي كه به جاي ساختمانهاي كهنه و قديمي نوسازي و تجديد بنا شود به مدت سه سال از تاريخ اتمام بنا مشخص  :1تبصره

 .در پروانه ساختمان از پرداخت عوارض موضوع اين قانون معاف خواهند بود  شده

 .عوارض منظور نخواهد شدبهاي اعياني پاركينگهاي اختصاصي در هر ساختمان در احتساب : 2تبصره 

نسبت به اراضي واقع در محدوده شهر كه فاقد ساختمان اساسي بوده و يا باغ شهري به آن اطالق نشود در صورتي كه تا يك  :11ماده 

اري اعالم نكنند مقام يا نمايندگان قانوني آنان مشخصات و بهاي ملك خود را به شهرد مالكين يا قائم 1پايان مهلت مقرر در ماده   سال بعد از

نامه  مقامي مالك از طريق مزايده با رعايت آيين اين قانون مكلفند اين گونه امالك را به تصرف درآورده و به قائم 2ماده  شهرداريهاي مشمول

درصد  1اضافه  هاي متعلقه به اي به فروش برسانند و مطالبات خود را به انضمام جرائم و هزينه قيمت منطقه معامالت شهرداري و بر اساس

بهاي ملك برداشت نموده مابقي را در حساب سپرده ثابت شهرداري در بانك نگهداري كنند تا در  قيمت ملك به سود برنامه نوسازي از محل

ان مقابل اخذ رسيد به آنها پرداخت شود و هرگاه ظرف ده سال مالك ملك يا نمايندگ  صورت مراجعه مالكين يا نمايندگان قانوني آنان در

 .منظور خواهد شد  قانوني آنان مراجعه ننمايند وجوه مذكور به حساب درآمد نوسازي

سال مذكور در اين ماده از تاريخ صدور حكم نهايي مبني بر رفع اختالف  81هرگاه مالكيت ملك محل اختالف باشد مدت  :1تبصره 

 .شود مي شروع

اين قانون  3گردد كه ارزش آن بر اساس ضوابط مندرج در ماده  ساختمان اساسي مذكور در اين قانون به ساختماني اطالق مي :2تبصره

 .اين قانون است 1بيست درصد بهاي كل زمين باشد مرجع رسيدگي به اختالف حاصله در اين مورد كميسيون مذكور در ماده   برابر حداقل

وضع امالك مشمول اين ماده را قبل از انتشار آگهي مزايده با حضور نماينده دادستان شهرستان صورت شهرداري مكلف است : 3تبصره

 .كند مجلس

در صورتي كه مالكين اين گونه اراضي قبل از انتقال قطعي ملك مشخصات بهاي ملك خود را به شهرداري اعالم دارند و : 4تبصره 

 .اي كه باشد متوقف خواهد شد ليات شهرداري در هر مرحلهجرائم مربوط را نقداً بپردازند عم  عوارض و

مشخصات مؤدياني را كه  81اين قانون مكلفند ظرف دو ماه از تاريخ انقضاء مهلت مقرر در ماده  2شهرداريهاي مشمول ماده  :12ماده 

ماهه  ات مذكور مكلفند با اعالم مهلت دواند به مؤسسات برق و گاز تسليم كنند و مؤسس پرداخت عوارض امالك خود اقدام نكرده  نسبت به

 .مطالبات شهرداري تا انقضاء مهلت وصول نشود نسبت به قطع برق و گاز محل سكونت ملكي او اقدام كنند  به مؤدي هرگاه

 .شود گذارده مي نامه اجرايي اين ماده وسيله وزارت كشور و وزارت آب و برق تنظيم و پس از تصويب هيأت دولت به مورد اجرا آيين : تبصره

در هر مورد كه عوارض يا حق مرغوبيت موضوع اين قانون به يك ملك تعلق گيرد و قطعي گردد عالوه بر مالك كه مسئول  :13ماده

عين ملك وسيله تأمين مطالبات شهرداري بوده و شهرداري مكلف است در صورتي كه مالك عوارض يا حق مرغوبيت را ظرف   پرداخت است

آن از ي نپردازد با صدور اجرائيه نسبت به وصول طلب خود از مالك يا استيفا 2ماده  8نامه مذكور در تبصره  رعايت آيين  رر باهاي مق مهلت

 .عين ملك اقدام كند

  ادارات و دوائر اجراي ثبت بنا به تقاضاي شهرداري مكلف به صدور اجرائيه و تعقيب عمليات اجرايي طبق مقررات مربوط به اجراي :1تبصره 

 .باشد االجراء مي اسناد رسمي الزم

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

يان هر سال عوارض مقرر در اين قانون را نپردازند از آغاز سال بعد ملزم به پرداخت صدي نه زيان ديركرد در مؤدياني كه تا پا :14ماده 

اين قانون نسبت به  84نسبت مدت تأخير خواهند بود و شهرداري مكلف است پس از پايان شش ماه اول سال بعد طبق مقررات ماده   سال به

 .خود اقدام كند  استيفاي مطالبات
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كشي و برق آن تأمين شده و فاقد ساختمان اساسي باشد دو برابر ميزان مقرر در  عوارض اراضي واقع در محدوده شهر كه آب لوله :22هماد

 .اين قانون خواهد بود  2ماده 

م كنند مشمول كشي و ايجاد فضاي سبز در اراضي مزبور اقدا در صورتي كه مالكين اين گونه اراضي طبق نقشه شهرداري به نرده :1تبصره 

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

شود بايد حداكثر مدتي كه براي پايان يافتن ساختمان ضروري است قيد  هاي ساختماني كه از طرف شهرداريها صادر مي در پروانه :2تبصره 

ها ساختمان خود را به اتمام برسانند  كنند بايد ظرف مدت مقرر در پروانه شهر اقدام به ساختمان ميكساني كه در ميدانها و معابر اصلي   گردد و

دو سال بعد از مدتي كه براي اتمام بنا در پروانه قيد شده باز هم ناتمام بگذارند عوارض مقرر در اين قانون به دو برابر   و در صورتي كه تا

ساختمان همچنان ناتمام باقي بماند براي هر دو سالي كه بگذرد عوارض به دو برابر مأخذ دو سال قبل   گرافزايش يافته و از آن به بعد نيز ا

 .د بودنابنيه ناتمام كه از طرف مقامات قضايي توقيف شده باشد مشمول اين ماده نخواه. گردد  درصد در سال بالغ 3افزايش خواهد يافت تا به

 :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  :77 اصالحیه ماده

هاي وابسته به آن به كميسيوني مركب از نمايندگان وزارت كشور و دادگستري و انجمن شهر ارجاع مي شود و تصميم كميسيون مزبور 

تصميم اين كميسيون تشخيص داده شود طبق مقررات اسناد الزم االجرا به وسيله اداره ثبت قابل وصول  بدهي هايي كه طبق. قطعي است

مي باشد، اجراي ثبت مكلف است بر طبق تصميم كميسيون مزبور به صدور اجرائيه و وصول طلب شهرداري مبادرت نمايد، در نقاطي كه 

را به نمايندگي دادگستري تعيين مي نمايد و در غياب انجمن شهر انتخاب نماينده سازمان قضائي نباشد رئيس دادگستري شهرستان يك نفر 

 .انجمن از طرف شوراي شهرستان به عمل خواهد آمد

مالكين اراضي و امالك واقع در محدوده شهر يا حريم آن بايد قبل از هر اقدام عمراني يا تفكيك اراضي و شروع ساختمان از  : 111ماده 

 . اخذ نمايند شهرداري پروانه

مين شهرداري مي تواند از عمليات ساختماني ساختمانهاي بدون پروانه يا مخالف مفاد پروانه به وسيله مأمورين خود اعم از آنكه ساختمان در ز

 .محصور يا غير محصور واقع شده باشد جلوگيري نمايد

اشتي، قلع تأسيسات و بناهاي خالف مشخصات مندرج در پروانه در موارد فوق الذكر كه از لحاظ اصول شهرسازي، فني و يا بهد :1تبصره 

ضرورت داشته باشد يا بدون پروانه شهرداري، ساختمان احداث يا شروع به احداث شده باشد به تقاضاي شهرداري موضوع در كميسيون هايي 

زير دادگستري و يكي از اعضاي انجمن شهر به مركب از نماينده وزارت كشور به انتخاب وزيركشور و يكي از قضات دادگستري به انتخاب و

كميسيون پس از وصول پرونده به ذينفع اعالم مي نمايد كه ظرف مدت ده روز توضيحات خود را كتباً ارسال . انتخاب انجمن مطرح مي شود

براي اداي توضيح شركت  دارد، پس از انقضاي مدت مذكور، كميسيون مكلف است موضوع را با حضور نماينده شهرداري كه بدون حق رأي

 . مي كند ظرف مدت يك ماه تصميم مقتضي بر حسب مورد اتخاذ كند 

در مواردي كه شهرداري از ادامه ساخت ساختمان بدون پروانه يا مخالف مفاد پروانه جلوگيري مي كند، مكلف است حداكثر ظرف مدت يك 

ايد در غير اين صورت كميسيون با تقاضاي ذينفع به موضوع رسيدگي خواهد هفته از تاريخ جلوگيري، موضوع را در كميسيون مذكور مطرح نم

 . كرد

شهرداري . در صورتي كه تصميم كميسيون بر قلع تمام يا قسمتي از بنا باشد، مهلت مناسبي كه نبايد از دو ماه تجاوز كند تعيين مي نمايد

 . مكلف است تصميم مزبور را به مالك ابالغ كند

هلت مقرر اقدام به قلع بنا ننمايد شهرداري رسماً اقدام كرده و هزينه آن را طبق مقررات آئين نامه اجرائي وصول عوارض از هرگاه مالك در م

 . مالك دريافت خواهد نمود
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در مورد اضافه بناي زائد بر مساحت زيربناي مندرج در پروانه ساختماني واقع در حوزه استفاده از اراضي مسكوني، كميسيون مي  :2تبصره

در بر خيابانهاي اصلي يا خيابانهاي فرعي و يا كوچه بن )نظر مكاني  با توجه به موقعيت ملك ازتواند در صورت عدم ضرورت قلع اضافه بنا، 

رأي به اخذ جريمه اي كه متناسب با نوع استفاده از فضاي ايجاد شده و نوع ساختمان از نظر مصالح مصرفي باشد صادر و ( باز يا بن بست

ايد از حداقل يك دوم كمتر و از سه برابر ارزش معامالتي جريمه نب. )شهرداري مكلف است بر اساس آن نسبت به وصول جريمه اقدام نمايد

در صورتي كه ذينفع از پرداخت جريمه خودداري نمود شهرداري مكلف است مجدداً ( ساختمان براي هر متر مربع بناي اضافي بيشتر باشد

رد نسبت به صدور رأي تخريب اقدام خواهد كميسيون در اين مو. پرونده را به همان كميسيون ارجاع و تقاضاي صدور رأي تخريب را بنمايد

 . نمود

در مورد اضافه بناي زائد بر مساحت مندرج در پروانه ساختماني واقع در حوزه استفاده از اراضي تجاري، صنعتي و اداري كميسيون  :3تبصره

ابانهاي اصلي يا خيابانهاي فرعي و يا كوچه در بر خي)مي تواند در صورت عدم ضرورت قلع اضافه بنا، با توجه به موقعيت ملك از نظر مكاني 

رأي به اخذ جريمه اي كه متناسب با نوع استفاده از فضاي ايجاد شده و نوع ساختمان از نظر مصالح مصرفي باشد صادر و ( بن باز يا بن بست

برابر ارزش معامالتي  3كمتر و از  برابر 2جريمه نبايد از حداقل . )شهرداري مكلف است بر اساس آن نسبت به وصول جريمه اقدام نمايد

در صورتي كه ذينفع از پرداخت جريمه خودداري نمود شهرداري مكلف است ( ساختمان براي هر متر مربع بناي اضافي ايجاد شده بيشتر باشد

صدور رأي تخريب اقدام  كميسيون در اين مورد نسبت به. مجدداً پرونده را به همان كميسيون ارجاع و تقاضاي صدور رأي تخريب را بنمايد

 .خواهد نمود

در مورد احداث بناي بدون پروانه در حوزه استفاده از اراضي مربوطه در صورتي كه اصول فني و بهداشتي و شهرسازي رعايت شده  :4تبصره

تي ساختمان يا يك پنجم باشد كميسيون مي تواند با صدور رأي بر اخذ جريمه به ازاي هر متر مربع بناي بدون مجوز يك دهم ارزش معامال

ارزش سرقفلي ساختمان ، در صورتي كه ساختمان ارزش دريافت سرقفلي داشته باشد، هر كدام كه مبلغ آن بيشتر است از ذينفع،  بالمانع 

عمل خواهد  4و  2اضافه بناي زائد بر تراكم مجاز بر اساس مفاد تبصره  هاي . بودن صدور برگ پايان ساختمان را به شهرداري اعالم نمايد

 .شد

در مورد عدم احداث پاركينگ و يا غير قابل استفاده بودن آن و عدم امكان اصالح آن كميسيون مي تواند با توجه به موقعيت  :5تبصره

متر  محلي و نوع استفاده از فضاي پاركينگ رأي به اخذ جريمه اي كه حداقل يك برابر و حداكثر دو برابر ارزش معامالتي ساختمان براي هر

شهرداري مكلف به اخذ ( متر مربع مي باشد 21مساحت هر پاركينگ با احتساب گردش )مربع فضاي از بين رفته پاركينگ باشد، صادر نمايد 

 .جريمه تعيين شده و صدور برگ پايان ساختمان مي باشد

وانه ساختمان و طرح هاي مصوب رعايت در مورد تجاوز به معابر شهر، مالكين موظف هستند در هنگام نوسازي بر اساس پر :6تبصره

در صورتي كه بر خالف پروانه و يا بدون پروانه تجاوزي در اين مورد انجام گيرد شهرداري مكلف است از ادامه . برهاي اصالحي را بنمايند

عدم رعايت اصول فني، بهداشتي و در ساير موارد تخلف مانند عدم استحكام بنا، . عمليات جلوگيري و پرونده امر را به كميسيون ارسال نمايد

 .شهرسازي در ساختمان، رسيدگي به موضوع در صالحيت كميسيون هاي ماده صد است 

مهندسان ناظر ساختماني مكلفند نسبت به عمليات اجرايي ساختماني كه به مسئوليت آنها احداث مي گردد از لحاظ انطباق :  7تبصره

قشه ها و محاسبات فني ضميمه آن مستمراً نظارت كرده و در پايان كار مطابقت ساختمان با ساختمان با مشخصات مندرج در پروانه و ن

هرگاه مهندس ناظر بر خالف واقع گواهي نمايد و يا تخلف را به موقع به شهرداري اعالم . پروانه، نقشه و محاسبات فني را گواهي نمايند

صره يك ماده صد قانون شهرداري و صدور رأي به جريمه يا تخريب ساختمان ننمايد و موضوع منتهي به طرح در كميسيون مندرج در تب

شوراي انتظامي نظام مذكور موظف است مهندس ناظر را . گردد شهرداري مكلف است مراتب را به نظام معماري و ساختماني منعكس نمايد

ماه تا سه سال محروميت از كار و  6ه اهميت موضوع به در صورت ثبوت تقصير برابر قانون نظام معماري و ساختماني حسب مورد با توجه ب
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. در صورتي كه مجدداً مرتكب تخلف شود كه منجر به صدور رأي تخريب به وسيله كميسيون ماده صد گردد به حداكثر مجازات محكوم كند

 . از جرائد كثيراالنتشار اعالم مي گرددمراتب محكوميت از طرف شوراي انتظامي نظام معماري و ساختماني در پروانه اشتغال درج و در يكي 

شهرداري مكلف است تا صدور رأي محكوميت به محض وقوف از تخلف مهندس ناظر و ارسال پرونده به كميسيون ماده صد به مدت 

ان شهرداري مأمور. ماه از اخذ گواهي امضاي مهندس ناظر مربوطه براي ساختمان جهت پروانه ساختمان شهرداري خودداري نمايد 6حداكثر

اق نيز مكلفند در مورد ساختمان ها نظارت نمايند و هرگاه از موارد تخلف در پروانه به موقع جلوگيري نكنند و يا در مورد صدور گواهي انطب

ظر ساختمان با پروانه مرتكب تقصيري شوند طبق مقررات قانوني به تخلف آنان رسيدگي مي شود و در صورتي كه عمل ارتكابي مهندسان نا

در مواردي كه شهرداري مكلف به جلوگيري از . و مأموران شهرداري واجد جنبه جزائي هم باشد از اين جهت نيز قابل تعقيب خواهند بود

 عمليات ساختماني است و دستور شهرداري اجرا نشود مي تواند با استفاده از مأموران اجرائيات خود و در صورت لزوم مأموران انتظامي براي

 .اختن عمليات ساختماني اقدام نمايدمتوقف س

دفاتر اسناد رسمي مكلفند قبل از انجام معامله قطعي در مورد ساختمان ها گواهي پايان ساختمان و در مورد ساختمان هاي ناتمام  :8تبصره

 .د نمايندگواهي عدم خالف تا تاريخ انجام معامله را كه توسط شهرداري صادر شده باشد مالحظه و مراتب را در سند قي

معامله انجام گرفته و از ( 23/88/8411)تبصره الحاقي به ماده صد قانون شهرداري ها  6در مورد ساختمان هايي كه قبل از تصويب قانون

دست مالك اوليه خارج شده باشد، در صورتي كه مورد معامله كل پالك را شامل نگردد گواهي عدم خالف يا برگ پايان ساختمان الزامي 

 .و با ثبت و تصريح آن در سند انجام معامله بالمانع مي باشد نبوده

در مورد ساختمان هايي كه قبل از تاريخ تصويب نقشه جامع شهر ايجاد شده در صورتي كه اضافه بناي جديدي حادث نگرديده باشد و 

يح مراتب فوق در سند مالكيت انجام معامله مدارك و اسناد نشان دهنده ايجاد بنا قبل از سال تصويب طرح جامع شهر باشد با ثبت و تصر

 .بالمانع مي باشد

ماده صد قانون  8ساختمان هايي كه پروانه ساختمان آنها قبل از تاريخ تصويب نقشه جامع شهر صادر شده است از شمول تبصره  :2تبصره

 .شهرداري معاف مي باشند

داري هرگاه شهرداري يا مالك يا قائم مقام او از تاريخ ابالغ رأي ظرف در مورد آراي صادره از كميسيون ماده صد قانون شهر :11تبصره

مدت ده روز نسبت به آن رأي اعتراض نمايد، مرجع رسيدگي به اين اعتراض كميسيون ديگر ماده صد خواهد بود كه اعضاي آن غير از 

 رأي اين كميسيون قطعي است . افرادي باشند كه در صدور رأي قبلي شركت داشته اند

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

 .ارزش معامالتي سالي يكبار قابل تجديد نظر خواهد بود

 قانون شهرداري ها  111قانون اصالح ماده 

ادارات ثبت اسناد و امالك و حسب مورد دادگاهها موظفند در موقع دريافت تقاضاي تفكيك يا افراز اراضي واقع در محدوده و  :111ماده

اي  نقشه. اي انجام دهند كه قبالً به تأييد شهرداري مربوط رسيده باشد حريم شهرها، از سوي مالكين، عمل تفكيك يا افراز را براساس نقشه

پس از كسر  توسط شهرداري نمايد، بايد يك زمين خود تهيه نموده و جهت تصويب در قبال رسيد، تسليم شهرداري ميكه مالك براي تفك

 . سه ماه تأييد و كتباً به مالك ابالغ شودمدت سطوح معابر و قدرالسهم شهرداري مربوط به خدمات عمومي از كل زمين، حداكثر ظرف 

دادگاه . تواند خود تقاضاي تفكيك يا افراز را به دادگاه تسليم نمايد تكليف از سوي شهرداري مالك مي  مهلت مقرر و عدم تعيين يبعد از انقضا

، به موضوع رسيدگي و اتخاذ (1)هاي عمومي با أخذ نظر كميسيون ماده  با رعايت حداكثر نصابهاي مقرر در خصوص معابر، شوارع و سرانه

در صورت عدم ارسال پاسخ در مدت فوق، . دو ماه بايد به دادگاه مذكور پاسخ دهدمدت ظرف حداكثر ( 1)كميسيون ماده . نمايد تصميم مي

 . نمايد دادگاه با مالحظه طرح جامع و تفصيلي در چهارچوب ساير ضوابط و مقررات، به موضوع رسيدگي و رأي مقتضي صادر مي
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 تفصيلي مصوب در محدوده شهرها و همچنين رعايت حد نصابهاي تفكيك و ضوابط و مقررات آخرين طرح جامع و رعايت حد :1تبصره

هاي تفكيكي موضوع اين قانون  ها و دستورالعملهاي مرتبط با قوانين از جمله قوانين ذيل، در تهيه و تأييد كليه نقشه نامه نصابها، ضوابط، آيين

 : توسط شهرداريها الزامي است

فروش و واگذاري اراضي فاقد كاربري مسكوني براي امر مسكن به  ـ قانون منع 8466قانون زمين شهري مصوب سال ( 81)و ( 83)ـ مواد 

  8418شركتهاي تعاوني مسكن و ساير اشخاص حقيقي و حقوقي مصوب سال 

 و اصالحات بعدي آن  8433ـ قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها مصوب سال 

 ت مناسب فني ـ قانون جلوگيري از خردشدن اراضي كشاورزي و ايجاد قطعا

 و اصالحات بعدي آن  8411اقتصادي مصوب سال قانون ـ 

 قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران و اصالحات بعدي آن( 1)ـ ماده 

 .شد اقدام خواهد 8466قانون زمين شهري مصوب سال ( 88)ماده ( 8)در مورد اراضي دولتي، مطابق تبصره  :2تبصره

دانگ است شهرداري براي تأمين سرانه فضاي عمومي و  ا مساحت بيشتر از پانصد مترمربع كه داراي سند ششدر اراضي ب :3تبصره

نياز احداث شوارع و معابر عمومي شهر در اثر تفكيك و افراز اين  و براي تأمين اراضي مورد%( 21)تا سقف بيست و پنج درصد  ،خدماتي

از %( 21)شده از عمل تفكيك براي مالك، تا بيست و پنج درصد  به ارزش افزوده ايجاداراضي مطابق با طرح جامع و تفصيلي با توجه 

قدرالسهم مذكور را براساس قيمت روز زمين طبق نظر كارشناس  ،شهرداري مجاز است با توافق مالك. نمايد باقيمانده اراضي را دريافت مي

 . رسمي دادگستري دريافت نمايد

و معابر و شوارع عمومي و اراضي خدماتي كه در اثر تفكيك و افراز و صدور سند مالكيت ايجاد ( 4)تبصره كليه اراضي حاصل از  :4تبصره

 . وجهي به صاحب ملك پرداخت نخواهدكرد شود، متعلق به شهرداري است و شهرداري در قبال آن هيچ  مي

تواند با تصويب شوراي  و افراز ميسر نباشد، شهرداري مي تفكيك در مواردي كه امكان تأمين انواع سرانه، شوارع و معابر از زمين مورد

 . اسالمي شهر معادل قيمت آن را به نرخ كارشناسي دريافت نمايد

شده و متخلفين، طبق قانون مجازات اسالمي و قانون  هرگونه تخلف از موضوع اين قانون در تفكيك يا افراز اراضي، جرم تلقي :5تبصره

 . انوني قرار خواهندگرفتتخلفات اداري تحت پيگرد ق

 (21/8/8481) هزار و سيصد و نود قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز يكشنبه مورخ بيست و هشتم فروردين ماه يك

 . به تأييد شوراي نگهبان رسيد 3/2/8481مجلس شوراي اسالمي تصويب و در تاريخ 

 شهرداري ها وظایفاز  -3

 :55ماده  22بند 

 .پروانه براي كليه ساختمانهايي كه در شهر ساخته مي شود  صدور

شهرداري در شهرهايي كه نقشه جامع شهر تهيه شده مكلف است طبق ضوابط نقشه مذكور در پروانه هاي ساختماني نوع استفاده از : تبصره

ي محل كسب يا پيشه و يا تجارت دائر شود در صورتي كه بر خالف مندرجات پروانه ساختماني در منطقه غير تجار. ساختمان را قيد كند

اين قانون مطرح مي نمايد و كميسيون در صورت احراز تخلف مالك يا مستأجر  811شهرداري مورد را در كميسيون مقرر در تبصره يك ماده 

مدت يك ماه اتخاذ تصميم مي با تعيين مهلت مناسب كه نبايد از دو ماه تجاوز نمايد در مورد تعطيلي محل كسب يا پيشه و يا تجارت ظرف 

اين تصميم به وسيله مأمورين شهرداري اجرا مي شود و كسي كه با آگاهي از اين موضوع از محل مزبور پس از تعطيلي براي كسب و . كند

ال محكوم خواهد پيشه و يا تجارت استفاده كند به حبس جنحه اي از شش ماه تا دو سال و جزاي نقدي از پنج هزار و يك ريال تا ده هزار ري
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دائر كردن دفتر وكالت، مطب، دفتر اسناد رسمي، ازدواج و طالق، دفتر روزنامه، مجله و دفتر . شد و محل كسب نيز مجدداً تعطيل مي شود

 .مهندسي به وسيله مالك از نظر اين قانون استفاده تجاري محسوب نمي شود

 : 55ماده  22بند 

همچنين تغيير نوع و ميزان عوارض اعم از كاالهاي وارداتي و صادراتي و محصوالت داخلي و غيره و  پيشنهاد برقراري يا لغو عوارض شهر و

 .ارسال يك نسخه از تصويب نامه براي اطالع وزارت كشور

 : 11ماده  2بند  2تبصره 

 .خت گرددعوارضي كه از عقد قراردادها عايد مي گردد بايستي تماماً به شهرداري هاي محل اجراي قرارداد پردا

 از مواد آئین نامه مالي شهرداریها -2

 :  33ماده

هر شهرداري داراي تعرفه اي خواهد بود كه در آن كليه انواع عوارض و بهاي خدمات و ساير درآمدهايي كه به وسيله شهرداري يا مؤسسات 

ي كه وضع و تصويب مي گردد يا هر تغييري تابعه و وابسته به آن وصول يا تحصيل مي شود درج و هر نوع عوارض يا بهاي خدمات جديد

 .كه در نوع و ميزان نرخ آنها صورت مي گيرد در تعرفه مذكور منعكس مي شود

 : 39ماده

تطبيق وضع هر مؤدي يا هر مورد با تعرفه عوارض و بهاي خدمات و تعيين و تشخيص بدهي مؤدي به عهده مأمورين تشخيص يا كساني 

مأمورين مذكور مكلفند كمال دقت بي نظري را . ازمان تابعه و وابسته اختيار تشخيص به آنها داده شده استاست كه از طرف شهرداري يا س

 در تشخيص هاي خود به كار برند و در صورت تخلف، به وضع آنها در دادگاه اداري شهرداري رسيدگي و تنبيهات مقرر درباره آنها اتخاذ و به

 .موقع اجرا گذارده خواهد شد

 : 32ماده

به شهرداري هاي كل كشور اجازه داده مي شود تا مطالبات خود را با اقساط حداكثر سي و شش ماهه مطابق دستورالعملي : 42اصالحيه ماده 

در هر حال صدور مفاصا حساب موكول به تأديه . كه بنا به پيشنهاد شهردار به تصويب شوراي اسالمي شهر مربوطه مي رسد دريافت نمايد

 .مؤدي خواهد بودكليه بدهي 

 از قانون مالیات بر ارزش افزوده  -5

 :  53ماده  9تبصره 

شوراهاي اسالمي شهر و بخش، جهت وضع هر يك از عوارض محلي جديد، كه تكليف آنها در اين قانون مشخص نشده باشد، موظفند موارد 

 . را حداكثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال براي اجرا در سال بعد، تصويب و اعالم عمومي نمايند

 : 53ماده  3تبصره 

 . يف يا معافيت از پرداخت عوارض يا وجوه به شهرداريها و دهياريها ملغي مي گردد قوانين و مقررات مربوط به اعطاي تخف

 از قانون مدیریت پسماندها  -2

 :  8 ماده
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توليدكنندگان پسماند عادي و اشخاص حقيقي و حقوقي مسئول مراكز و مجتمع هايي كه پسماند عادي توليد مي كنند، از قبيل ساكنين 

مجتمع ها و شهركها، اردوگاهها، سربازخانه ها، واحدها و مجتمع هاي تجاري، خدماتي، آموزشي، تفريحي و  منازل، مديران و متصديان

 .تفرجگاهي در قبال مديريت اجرايي پسماند عادي پاسخگو بوده و ملزم به رعايت مقررات و شيوه نامه هاي آئين نامه مي باشند

 سایر مستندات قانوني  -7

  8/4/31قانون تشكيالت، وظايف و انتخابات شوراهاي اسالمي كشور و انتخاب شهرداران مصوب  -

 81/4/8414قانون منع فروش و واگذاري اراضي فاقد كاربري مسكوني براي امر مسكن و آئين نامه اجرايي مصوب  -

 13قانون تعاريف محدوده و حريم شهر، روستا و شهرك و نحوه تعيين آنها مصوب سال  -

 21/1/31قانون نحوه تقويم ابنيه، امالك و اراضي مورد نياز شهرداري ها مصوب  -

 28/1/63قانون تعيين وضعيت امالك واقع در طرح هاي دولتي و شهرداري ها مصوب  -

 قانون نظام صنفي كشور و آئين نامه اجرائي مربوطه -
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 دومفصل 

 

 کلیات و تعاریف
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 (k) وضریب متغیر ( p)قیمت منطقه اي -9

 .مي باشد مصوبه شوراي اسالمي شهر مهريزقيمت منطقه اي عبارت است از ارزش معامالتي زمين و ساختمان كه برابر آخرين 

K : گردد هاي مختلف با توجه به مقتضيات هر شهر توسط شوراي اسالمي شهر تعيين مي  ضريبي است كه در تعرفه. 

 سال احداث  -2

سال احداث بر مبناي نظريه كميسيون ماده صد يا ساير داليل مثبته از قبيل تاريخ نصب كنتور برق و همچنين ارائه پروانه كسب، عكس 

 . هوايي و در صورت لزوم نظر كارشناس رسمي دادگستري مشخص مي گردد

 سال تبدیل -3

و يا گواهي اداره دارايي و يا پروانه كسب و يا تاريخ نصب كنتور   1تاريخ قطعي شدن راي كميسيون ماده صد، تاريخ مصوبه كميسيون ماده 
 .برق و ياقبوض برق مصرفي كه تعيين كننده سال تبديل و نوع استفاده از ساختمان باشد مالك سال تبديل خواهد بود

 سال بهره برداري -2

واهي اداره دارايي و يا پروانه كسب و يا قبوض برق كه تعيين و يا گ 1تاريخ قطعي شده راي كميسيون ماده صد ،تاريخ مصوبه كميسيون ماده 

 .كننده سال بهره برداري باشد مالك سال بهره برداري خواهد بود

در صورتي كه ارائه مدارك فوق به تنهايي نتواند سال بهره برداري را به اثبات برساند نظريه كارشناس رسمي دادگستري مالك  :تبصره 

 .عمل قرار خواهد گرفت

 زمان محاسبه و تعلق عوارض صدور پروانه  -5

 عوارض صدور پروانه ساختماني اعم از تجاري، اداري و صنعتي و غيره، پس از صدور دستور تهيه نقشه و يا ارائه نقشه معماري و تأييد واحد

 .ضمناً  مالك قبل از صدور پروانه اجازه عمليات ساختماني نخواهد داشت.محاسبه و اخذ مي شود ، و گزارش واحد فني( صدور پروانه)فني

مؤدي در صورت پرداخت عوارض بصورت نقد يا اقساط حداكثر تا يكسال از زمان شروع پرداخت عوارض مهلت دارد تا نسبت به  :1تبصره

نه ساختمان صادر نگردد و عوارض افزايش يابد مشمول پرداخت مابه التفاوت عوارض اخذ پروانه اقدام نمايد و در صورتيكه بعد از يكسال پروا

 .به نرخ روز خواهد شد

 مهلت پرداخت قبوض عوارض  -2

فيش عوارض بايد در مهلت تعيين شده بر روي آن پرداخت گردد و در صورت عدم پرداخت تمام و يا قسمتي از بدهي در سال محاسبه، 

محاسبه و درصد مبلغ پرداختي بر مبناي سال پرداخت از كل بدهي ( به صورت نقدي و يا اقساط)پرداخت تمام بدهي عوارض بر مبناي سال 

 (منظور از پرداخت بدهي، پرداخت به صورت نقدي و اقساط مي باشد. )كسر مي شود

 شناسنامه ساختمان -7

شد و اين بدين معني است كه اگر بر روي ملكي درخواست پروانه ، همان مجوز شروع عمليات ساختماني مي با(پروانه)شناسنامه ساختمان 

شده باشد و تمام مراحل آن اعم از تهيه نقشه، پرداخت عوارض و غيره طي شده باشد ولي قبل از اخذ شناسنامه توسط مالك، اقدام به ساخت 

اده صد ارجاع مي شود، ولي اگر مؤدي عوارض مربوطه و ساز شود، آن ساخت و ساز به عنوان بدون پروانه تلقي و پرونده آن به كميسيون م

 .اعم از پذيره و غيره را پرداخت كرده و مراحل پروانه طي شده باشد، مشمول عوارض بدون مجوز نمي گردد

 مهلت و تمدید پروانه هاي ساختماني  -8

 .مي باشد تا يك سال ديگر قابل تمديد مان صدورسال و از ز 4( به استثناء تجاري تك واحدي)حداكثر اعتبار پروانه كليه ساختمان ها  -8
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 .قابل تمديد مي باشدتا يك سال ديگر سال از زمان صدور و  2حداكثر اعتبار پروانه هاي تجاري تك واحدي  -2

درصد و چناچه  در حد 21درصد و در صورت احداث فقط اسكلت مشمول  81اگر ساختمان داراي اسكلت و سقف باشد مشمول  :1تبصره 

 .درصد عوارض زير بناي ساختماني روز خواهد بود 41ت نباشد مشمول اسكل

با كسر )، مشمول ضوابط شهرسازي و عوارض صدور پروانه روز 8پروانه هاي كليه ساختمان ها پس از پايان مهلت اعتبار تبصره  :2تبصره

 .مي گردد( مبلغ پرداختي پروانه قبلي

 .مي باشد نيز مشمول ضوابط فوق  8483ال كليه پروانه هاي صادره تا پايان س :3تبصره

 تاریخ صدور پروانه  -1

تاريخ صدور پروانه، حداكثر يك ماه پس از تاريخ پرداخت عوارض و تأييد واحد درآمد مي باشد و در صورت عدم مراجعه مالك ظرف اين 

 .مدت و تغيير در ميزان عوارض، مشمول مابه التفاوت خواهد شد

 روزقیمت کارشناسي  -93

 .منظور از قيمت كارشناسي روز زمين، نظريه كارشناس رسمي دادگستري مي باشد 

 تخفیفات  -99

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

 نحوه پرداخت عوارض -92

قانون  34به استناد ماده .) نامه مالي شهرداريها تعيين شده است اصالحي آيين  42نحوه پرداخت عوارض مطابق با دستورالعمل موضوع ماده 

 .وبراساس آيين نامه مصوب شوراي اسالمي شهر مهريزتقسيط خواهد شد  ، 8411تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 

 معافیت عوارض نوسازي -93

 .بي از آنها ميشود  از پرداخت عوارض نوسازي معاف مي باشندكليه مساجد و حسينيه ها و معابد اقليتهاي مذهبي كه صرفاً استفاده مذه

 :موارد ذیل از دریافت پروانه و پرداخت عوارض معاف مي باشند -92

 .متر مربع زيربناي مفيد 4سرويس بهداشتي در حياط به مساحت حداكثر ( الف

 .متر مربع 21اكثر سايبان خودرو در حياط با مصالح غيربنايي با ارتفاع برابر ديوار حياط حد( ب

 (استفاده از نبشي، نئوپان و ورق: به طور مثال)بندي و سقف كاذب در داخل مغازه با مصالح غيرثابت و غيربنايي  قفسه( ج

 .سانتي متر پيش آمدگي در معبر بيشتر نباشد  11اينكه از حياط مشروط به  منازل و درب روي درب  سايبان( د

 .طبق ضوابط طرح تفضيلياالي پنجره ها سايبان دركناره بام ها و ب( ه

 .احداث گلخانه با هر طرحي در داخل خانه( و

 .تبديل قسمتي از اعياني به پاركينگ و ايجاد پاركينگ در اعياني و نصب درب پاركينگ از ضلع مجاز ( ز

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

هاي عمراني و ساختماني داخل ملك تا مدت اعتبار پروانه ساختماني قابل استفاده و قبول بوده و مالك و    احداث ساختمان موقت پروژه ( ط

 .يا پيمانكار موظف است بعد از انقضاي مهلت مذكور نسبت به برچيدن آن اقدام نمايد

 .احداث حوض يا مخزن آب و مواد سوختي در داخل خانه( ي
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 مهریزعوارض شهرداري 
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 مهریزمصوبات شوراي اسالمي شهر 

تعرفه عوارض و بهاي خدمات شهرداري مهريز  0/00/94مورخه  64به شماره  مهريزبراساس مصوبه شوراي اسالمي شهر  :9تبصره 

 به تصويب رسيد ، 8483ودفترچه قيمت منطقه بندي سال 

 .برابر عوارض صدور پروانه محاسبه مي گردد  (يك و نيم) 1/8عوارض زيربناي ساختمانهاي بدون پروانه برابر با : 2تبصره 

و طبق آيين نامه  باني سازمان شهرداريها ودهياري ها،معاون توسعه منابع وپشتي 28/3/83مورخ  86361نامه شماره  به استناد :3تبصره

 .باشدحداكثر به مدت سه سال مي شهرمهريز تقسيط عوارض  شوراي اسالمي –مورخه  –مصوب شماره 

 :کلیات عوارض صدور پروانه

 عوارض صدور پروانه در بافت تاریخي -الف

 آن، در مقاوم سازي بناهاي مسكوني واقع نوسازي و بازسازي و ساخت و ساز و و تشويق شهروندان به مصوببافت قديم  يبه منظور احيا

 .معاف مي باشند ض زيربناوارع %11 اينگونه بناها از پرداخت

 صدور پروانه دربافت فرسوده عوارض  -ب

 بناهاي مسكونياحداث  ومقاوم سازي  نوسازي و بازسازي وساخت و ساز و تشويق شهروندان به  فرسوده مصوب و بافت يبه منظور احيا

 .ض زيربنا معاف مي باشندعواردرصد  %11بناها از پرداخت  اينگونه ، درآن واقع

 و پروژه هاي خیري  عوارض صدور پروانه اراضي و امالک موقوفه 

از عام المنفعه باشند با پيشنهاد شهرداري و تصويب شوراي اسالمي شهر و  چنانچه اشخاص حقيقي متقاضي ساخت موقوفات :1تبصره

 . پرداخت عوارض معاف مي گردند

از پرداخت با پيشنهاد شهرداري و تصويب شوراي اسالمي شهر ضمناً پروژه هاي خيري با ارائه مدارك و مستندات قانوني با هر كاربري  

 . عوارض معاف مي گردند

در صورتي كه موقوفات به اشخاص حقيقي و حقوقي واگذار و يا اجاره داده شده و يا بشود و در سند واگذاري يا اجاره حق ايجـاد   : 2تبصره 

شده باشد اشخاص مـذكور در حكـم مالـك محسـوب و مشـمول پرداخـت        بنا و مستحدثات و اخذ سند مالكيت اعياني براي اشخاص منظور

 .   درصورتي كه انتقال سند مالكيت به غير شود، مشمول عوارض به نرخ روز خواهند شد. عوارض به شهرداري خواهند بود
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 عوارض صدور پروانه هاي ساختماني تك واحدي -9

 عوارض صدور پروانه هاي ساختماني تك واحدي  ( 9-9

 شرح رديف

به ازای هرر تررر تربر     

 زيربنا

 P2/1 متر مربع زير بنا به ازاي هر متر مربع 111تا  1

 p 4/2 متر مربع زير بنا به ازاي هر متر مربع 211تا 111 مازاد بر 2

 p 6/3 متر مربع زير بنا به ازاي هر متر مربع  311تا  211مازاد بر  3

 p 8/4 متر مربع زير بنا به ازاي هر متر مربع  411تا  311مازاد بر  4

 p 6 به ازاي هر متر مربع متر مربع زير بنا 511تا   411مازاد بر  5

 p 2/7 به ازاي هر متر مربعبه باال  متر مربع زير بنا 511مازاد بر  6

 . اضافه مي گردد 2/8، به ازاي هر يكصد متر مربع زيربنا، ضريب 6براي متراژ باالتر از رديف  :توضیح

مشموالن اين قانون براي احداث يك واحد مسكوني با زيربناي مفيد تا  قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران، 6به استناد ماده  :9تبصره

هاي ساختماني،  هاي عوارض صدور پروانه شهر محل سكونت خود از پرداخت هزينه يكصد و بيست مترمربع و بيست مترمربع تجاري در

هاي  مفاد اين ماده در احداث مجتمع. باشند معاف ميشهيد و امور ايثارگران عوارض شهرداري و نوسازي براي يك بار با معرفي بنياد 

 . مسكوني نيز اعمال و مازاد بر تراكم شامل ايثارگران نخواهد بود

داري در هنگام صدور پروانه، معافيت را اعمال نموده و موظف است از طريق مراجع ذي صالح در خصوص مطالبه معافيت اعمال شده شهر

 .اقدام نمايد

و سازمان بهزيستي كشور، از پرداخت هزينه صدور پروانه ساختماني وعوارض ( ره)مددجويان تحت پوشش كميته امداد امام خميني  :2تبصره

براي يك بار در حد يك واحد مسكوني مطابق الگوي مصرف در صورت رعايت الگوي مسكن از پرداخت عوارض معاف خواهند شهرداري 

 . بود و در صورتي كه زيربنا بيش از الگوي مسكن  باشد مشمول معافيت نخواهند شد

ي صالح در خصوص مطالبه معافيت اعمال شده شهرداري در هنگام صدور پروانه، معافيت را اعمال نموده و موظف است از طريق مراجع ذ

 .اقدام نمايد

در صورتي كه مالك درخواست اصالح پروانه همراه با افزايش و يا اخذ مجوز افزايش بنا را داشته باشد، عوارض زيربناي مساحت  :3تبصره

 .محاسبه و وصول خواهد شد( 8-8)اضافه شده طبق رديف 

پس  وساختمانهايي كه خالف جهت در قسمت حياط ساختمان به منظور پاركينگ و ياغيره احداث نمايند، خالف جهت محسوب :2تبصره 

 . محاسبه خواهد شد p44از ابقا بر اساس راي نهايي كميسيون ماده صد قانون شهرداري، عوارض زيربناي آن

دواز طرف دايره ساختمان گزارش گردد كه هر واحد مسكوني بصورت درصورتيكه ملكي پاركينگ موردنياز راتامين نكرده باش:5تبصره

  .مترمربع دارد 21مستقل ميباشد،هر واحد ساختمان نياز به يك واحد پاركينگ به مساحت

، طبقه اضافي بنا شود و در كميسيون جامع در صورتي كه بر روي طبقه اول ساختمان تجاري يا مسكوني و غيره ،بر خالف طرح:2تبصره

 .ده صد قانون شهرداري ابقاء گردد، عوارض زيربناي آن بصورت مازاد تراكم محاسبه خواهد شدما
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 ي آپارتمانهاي مسکون و ها هاي ساختماني مجتمع عوارض صدور پروانه -2

 : توضیحات

وجوه مربوطه را طبق تعرفه مالكيني كه تا پايان سال قبل بابت تراكم واحدهاي مسكوني آپارتماني با شهرداري توافق نموده اند و  -8

عوارض زمان توافق و عناوين تعرفه پرداخت نموده اند از هرگونه پرداخت معاف و چنانچه رديفي از عوارض پرداخت نگرديده باشد مطابق 

 .عوارض روز، محاسبه و اخذ مي گردد

ربوط به آپارتمان ها، مي بايست مابه التفاوت در صورت درخواست تبديل واحد مسكوني تك واحدي به آپارتماني، ضمن رعايت ضوابط م -2

در صورتي كه پروانه اعتبار داشته ( )8-8)تعرفه و عوارض تك واحدي مسكوني بر مبناي رديف ( 2-8)عوارض آپارتماني براساس رديف 

 . داخذ و در صورت نداشتن اعتبار مبلغ پرداختي از عوارض آپارتماني كسر و مابه التفاوت وصول مي گرد( باشد

 عوارض صدور پروانه هاي ساختماني مجتمع ها و آپارتمانهاي مسکوني( 9-2

 {((        n-1) * x) +y} *p به ازاي هر متر مربع

         P8انباري، تأسيسات و اتاق نگهباني        به ازاي هر متر مربع پاركينگ، پيلوت،

 .باشدام و مي n مبناي محاسبه عوارض طبقه  n :توضیح

 X =4   ضريب متغير 

 Y=14   ضريب ثابت 

      ...تجاري، اداري، صنعتي و هاي واحد (صدور پروانه)پذیره عوارض  -3

 تجاري  (صدور پروانه)پذیره عوارض ( 9-3

 :توضیحات 

ي امتر براساس قيمت منطقه  21تا عمق  كه داراي ورودي مشترك باشد مجتمع هاي تجاري مانند تيمچه، پاساژ، سرايزيربناي عوارض  -8

قيمت % 61متر عمق براساس  31قيمت منطقه اي جبهه اول و مازاد بر % 11متر عمق دوم براساس  21جبهه اول و مازاد بر آن به ازاي 

جبهه هاي بعد صورت قيمت منطقه اي  كه در اين)در صورتيكه از قيمت منطقه اي جبهه هاي بعدي كمتر نباشد  ،منطقه اي جبهه اول

 .محاسبه مي گردد( مالك عمل خواهد بود

در صورت تقاضاي تبديل انباري يك واحدي به تجاري يك واحدي، مابه التفاوت عوارض انباري به نرخ روز و تجاري يك واحدي به نرخ  -2

 (باشد ساختمان قبلي بايد از نظر شهرداري داراي عدم خالفي. )روز با رعايت ساير ضوابط، اخذ مي گردد

در صورت تقاضاي تبديل ساختمان هاي يك واحد تجاري به دو واحد تجاري و بيشتر، عوارض آن برابر است با مابه التفاوت عوارض  -4

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 كه ساختمان 

 .ر شهرداري داراي عدم خالفي باشدقبلي از نظ

در صورت تقاضاي تبديل ساختمانهاي انباري يك واحدي به دو واحد انباري و بيشتر، عوارض آن برابر است با مابه التفاوت عوارض پذيره  -3

ط بر آن كه ساختمان قبلي از انباري يك واحد بر مبناي نرخ روز و انباري چند واحدي بر مبناي تعداد واحد و با قيمت منطقه اي روز، مشرو

 .نظر شهرداري داراي عدم خالفي باشد

 .كارگاه هاي غير صنعتي مشمول عوارض پذيره تجاري مي باشد -1

 .عوارض تاالرها و سالن هاي پذيرايي و رستوران ها، بر اساس عوارض تجاري محاسبه مي شود -6

 1n 
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ارتفاع ساختمان امتداد داشته و تمام طبقات را از هر طبقه قابل رؤيت مي نمايد فضاي باز قسمت وسط مجتمع ها و پاساژها كه در طول  -3

 .مورد محاسبه عوارض قرار نمي گيرد

مشروط بر . در صورتي كه اين فضا با سقف آخرين طبقه مسقف شده باشد، عوارض پذيره آن برمبناي عوارض آخرين طبقه محاسبه مي شود

 .ي طبقه كمتر نباشدسطح زيربنا% 81آن كه فضاي باز از 

و تعداد واحدها افزايش نداشته باشد ( در مهلت پروانه)در صورتي كه مالك درخواست اصالح پروانه همراه با افزايش زيربنا را داشته باشد  - 1

ي تعداد واحدها عوارض پذيره زيربناي درخواستي بر مبناي روز محاسبه مي گردد و در صورت افزايش تعداد واحدها، عوارض پذيره بر مبنا

 .  بر مبناي روز، مابه التفاوت اخذ خواهد شد( يا چند واحدي قبلي)محاسبه و پس از كسرعوارض پذيره تك واحدي ( 4-8-4رديف )

 يواحدپذیره تجاري تك عوارض ( 9-9-3

 P6/8 تجاري به ازاي هر متر مربع همكف

 P2/3 به ازاي هر متر مربع   زير زمين تجاري

 P1/1 به ازاي هر متر مربع   مستقل و طبقه اول و باالترنيم طبقه 

 P6/4 به ازاي هر متر مربع   تجاري نيم طبقه داخل واحد 

 P6  به ازاي هر متر مربع                                              انباري

 P2/3                                    به ازاي هر متر مربع انباري مستقل

 P6  به ازاي هر متر مربع                             پاركينگ مسقف

 P6                                          به ازاي هر متر مربعتأسيسات  

پاركينگ مستقل طبقاتي كه دركاربري پاركينگ احداث شود و صرفاً مورد استفاده پاركينگ عمومي قرار گيرد در زمان صدور  : 1تبصره

 .پروانه از پرداخت عوارض پذيره معاف مي باشد

هاي علميه و اماكن جهت كمك به ايجاد منبع درآمدي پايدار براي مساجد،كليه مساجد و اماكن مذهبي و مدارس خير ساز، حوزه :  2تبصره

مذهبي اقليت هاي ديني رسمي كشور و كتابخانه ها با توجه به عام المنفعه بودن صرفاً با كاربري مذهبي و يا آموزشي از پرداخت عوارض 

مربع  متر 811درصد مساحت كل زمين و حداكثر  81معاف مي گردند مشروط باينكه زيربناي تجاري حداكثر ( تجاري)پذيره و تغيير كاربري 

ضمناً غير قابل تفكيك بوده و به هر دليل زمين از موقوفه بودن خارج گردد مشمول عوارض به .باشد و كليه ضوابط و مقررات رعايت گردد

 .نرخ روز خواهد شد

سطح % 81در صورتيكه ملكي در محل ديگر و در جهت كمك به مسجد وقف گردد از نظر عوارض پذيره مجموعاً در حد  : 3تبصره

 .مترمربع با رعايت ساير ضوابط و شرايط فوق معاف مي گردد 811مساحت كل مسجد مورد نظر و مجموعاً حداكثر 

 (فني)شهرک مشاغل مزاحم شهري عوارض پذیره  (2-9-3

 P1 به ازاي هر متر مربعتجاري  همكف

 P1/4 به ازاي هر متر مربع   زير زمين تجاري

 P3/2 به ازاي هر متر مربع نيم طبقه مستقل و طبقه اول و باالتر

 P2/2 به ازاي هر متر مربع   تجاري نيم طبقه داخل واحد 

 P4/4  به ازاي هر متر مربع                                              انباري

 P1/1                                    به ازاي هر متر مربع انباري مستقل

 P4/4  به ازاي هر متر مربع                             پاركينگ مسقف
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 P4/4                                          به ازاي هر متر مربعتأسيسات  

 واحدي  تجاري  عوارض پذیره مجتمع ها و چند( 3-9-3

 :به ازاي هر متر مربع

 

 

 

 

K   61= ضريب ثابت 

است كه در هر طبقه احداث مي تعداد واحد تجاري   n : 1تبصره

 .باشد مي  41و حداكثر آن 2شود، حداقل آن 

 عوارض پذیره اداري دولتي  ( 2-3

 p 1//83                                                                  به ازاي  هر متر مربع زيربنا  

 P 6/8قف به ازاي هرمترمربع                                تأسيسات، زير زمين انباري و پاركينگ مس

آنها به نام دولت جمهوري ( سند)منظور از اداري دولتي، دستگاههاي دولتي و يا وابسته به دولت است كه عالوه بر اينكه مالكيت  : 1تبصره

 : اسالمي است ، يكي از دو شرط ذيل را نيز دارا باشند 

 ازرگاني اداره با اصول ب -الف

 .مطابق قوانين و اساسنامه، آن اداره و يا دستگاه مشمول پرداخت ماليات نباشد -ب

عوارض پذيره آن قسمت از تأسيسات اداري كه جهت آموزش كاركنان و يا ايجاد مهدكودك اختصاص داده شود، بر مبناي پذيره  : 2تبصره

 . اداري محاسبه مي گردد

  و کارگاهي عوارض پذیره صنعتي( 3-3

  P 3/1به ازاي هر متر مربع زير بنا                                                                                

 P 3/2                                                   به ازاي هر متر مربع زير بنا پاركينگ مسقف احداثي

با اخذ موافقت اصولي از ( مرتبط)ند كه به منظور استفاده صنعتي و يا ايجاد كارگاههاي صنعتي و اداري واحدهاي صنعتي واحدهايي هست

 .  مراجع ذيربط مانند وزارت جهاد كشاورزي و يا وزارت صنعت، معدن و تجارت ايجاد مي شوند

 .عوارض پذيره كاربري هاي تجهيزات و تأسيسات شهري مشابه صنعتي محاسبه مي گردد : 1تبصره

 .واحدهاي كارگاهي كه فاقد موافقت اصولي از مراجع ذيربط باشد مشمول عوارض پذيره تجاري مي گردد :2تبصره 

 عوارض پذیره هتل و مهمان پذیر و سیاحتي ( 2-3

  P 6/8                                                                   به ازاي هر متر مربع زير بنا           

 P 3/2                                                         پاركينگ مسقف احداثي به ازاي هر متر مربع

استفاده شود، عوارض پذيره آن بر ( جهت برگزاري مراسم مختلف)در صورتي كه رستوران احداثي در هتلها به عنوان تاالر پذيرايي  :تبصره 

 .مبناي تاالر و طبق تعرفه تجاري محاسبه خواهد شد

ردي

 ف
 تجاري طبقات

8 
 همكف، زيرزمين و

 طبقات
P  × (k  +n   )1/1 

 P  × (k +n  )21/1 نيم طبقه 2

 P  × (k  +n  )81/1 انباري 4

 P  ×2 پاركينگ مسقف 3
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  ، خوابگاهاي دانش آموزي و دانشجویيعوارض پذیره واحدهاي فرهنگي، آموزشي، ورزشي، درماني( 5-3

 P 6ازاي  هر متر مربع                                                                                    به 

 P 4                                                        پاركينگ مسقف احداثي به ازاي هر متر مربع

 اي کلیه کاربریهابر( صدور پروانه نوسازي و تجدید بنا)عوارض پذیره ( 2-3

چه قبل و )ساختمان هاي تجاري، اداري و صنعتي، حداكثر به متراژ و وضعيت مندرج در پروانه قبلي باشد  براي صدور پروانه تجديد بناي -1

،  66و يا آخرين گواهي پايان كار و يا عدم خالفي و همچنين ساختمان هاي احداثي قبل از سال ( چه بعد از تصويب طرح مصوب شهري

درصد  عوارض رديف مربوطه اخذ خواهد شد، مشروط بر اينكه كاربري مجاز و ساير ضوابط روز رعايت گردد در غير اينصورت  61معادل 

 .مشمول اين رديف نمي گردد

تجديد بنا و بدون اخذ مجوز از شهرداري نسبت به  8در صورتيكه ساختمان هاي تجاري و اداري و صنعتي داراي شرايط مندرج در رديف  -2

درصد و براي ساختمانهاي فاقد مجوز 31براي ساختمانهايي كه داراي مجوز اقدام نمايند در صورت پذيرش ابقاء بنا توسط كميسيون ماده صد 

  .كليه عوارض صدور پروانه اخذ خواهد شد

 غیر مجاز ساختمانهاي مسکوني عوارض کرسي( 2

 حذف

  مشرف بر معابر عوارض پیش آمدگي( 5

 P8/21 يده مسكونيسرپوش ازاي هر متر مربع پيش آمدگيبه 

 P88  و رواق مسكوني                    سربازبه ازاي هر متر مربع پيش آمدگي 

 P3/26  ساير كاربري ها                سرپوشيدهبه ازاي هر متر مربع پيش آمدگي 

 P1/86  و رواق ساير كاربري ها             سربازبه ازاي هر متر مربع پيش آمدگي 

قرار گيرد عالوه بر ... در صورتيكه پيش آمدگي به صورت رو بسته و مورد استفاده واحدهاي مسكوني، تجاري، اداري و صنعتي و :تبصره 

 . عوارض پيش آمدگي، جزو زير بناي مفيد محسوب و عوارض مربوطه وصول خواهد شد

 :پارکینگ کسر  و عدم رعایت( 2

رعايت كسري پاركينگ برابر ضوابط طرح جامع و تفصيلي طبق نظر شهرداري الزامي است و در مواردي كه مالك پاركينگ تآمين نكرده 
 .باشد ورآي  كميسيون ماده صد مبني بر ابقاي بنا صادر شود ،مالك ملزم به تآمين پاركينگ ميباشد

 (در صورت داشتن شرایط شش گانه قهري)و مسکوني تجاري  واحدهاي پارکینگ تاّمینعوارض ( 9-2

 P 813 به ازاي هرمتر مربع پاركينگ حذف شده بر معبر تجاري و اداري

 P 842 به ازاي هرمتر مربع پاركينگ حذف شده داخل تجاري و اداري           

 P 11 به ازاي هرمتر مربع پاركينگ حذف شده مسكوني                          

 :شرایط شش گانه

 .متر و بيشتر قرار داشته و دسترسي به محل اتومبيل رو نداشته باشد 31ساختمان در بر خيابانهاي سريع السير به عرض ( 8

 .متر و بيشتر قرارداشته و دسترسي به محل اتومبيل رو نداشته باشد 31ساختمان در فاصله يكصد متري تقاطع خيابانهاي به عرض ( 2

 .ر محلي قرار گرفته باشد كه ورود به پاركينگ مستلزم قطع درختهاي كهن باشد كه شهرداري اجازه قطع آن را نداده باشدساختمان د( 4

 . ساختمان در بركوچه هايي قرارگرفته كه به علت عرض كم كوچه امكان عبور اتومبيل نباشد( 3
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 .كينگ در آن از نظر فني مقدور نباشدساختمان در بر معبري قرار گرفته كه به علت شيب زياد احداث پار( 1

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

تعيين ضوابط تشخيص شيب زياد زمين و وضع و فرم زمين زير ساختمان براي حذف پاركينگ در صالحيت حوزه معاونت  :1تبصره

 .  شهرسازي شهرداري مي باشد

ذكر شده در )صرفاً در هنگام صدور پروانه و در صورت داشتن شرايط شش گانه  3-8عوارض حذف پاركينگ موضوع رديف  :2تبصره

 .اهد بودقابل وصول خو( تعرفه

 را آن سقف تعويض يا بازسازي قصد مالك از پرداخت عوارض پاركينگ معاف وچنانچه 8418 سال قدمت با تجاري ساختمانهاي: 3تبصره

مجوز براي صدور پروانه تجديد بناي  اخذ صورت در رعايت ضوابط و مقررات مقاوم سازي داشته باشد، با شهرسازي و فني اصول طبق

و يا آخرين ( چه قبل و چه بعد از تصويب طرح جامع) اداري و صنعتي، حداكثر به متراژ و وضعيت مندرج در پروانه قبلي  ساختمانهاي تجاري،

اقدام نمايد، مشمول پرداخت ( 18مالك نقشه هوايي سال ) 18گواهي پايان كار و يا عدم خالفي و همچنين ساختمانهاي احداثي قبل از سال 

و يا طرح تفصيلي عقب نشيني جهت پاركينگ را  1ولي مواردي كه طبق نظر كميسيون ماده . مي باشد 3-2عوارض پاركينگ رديف %  21

 .و طرح تفصيلي الزامي است 1الزامي بداند، رعايت نظر كميسيون ماده 

ي و از طريق تخريب، فضاي-هيچ الزامي براي حفظ گذشته وجود ندارد بلكه با هدف ايجاد شرايط جديد زيستي و كالبدي: تعريف بازسازي 

 .پاكسازي و دوباره سازي صورت ميگيرد

 : در هنگام صدور پروانه ... واحدهاي تجاري، اداري و پارکینگ تامینعوارض ( 2-2

 : توضیح 

مكان الزامي مي باشد و و در زمان صدور پروانه مي بايست از سند مالكيت كسر گردد و ا( پاركينگ الزام به رعايت)رعايت نوار پاركينگ 

كه ( به جز مسكوني)پرداخت بهاي آن وجود ندارد و در خصوص كسري پاركينگ واحدهاي تجاري، اداري و كاربري هاي در طرح تفصيلي 

متراژ پاركينگ بيشتري مي بايست تامين نمايند، مالك مي ( پاركينگ نواري الزام به رعايت)طبق ضوابط طرح تفصيلي عالوه بر عقب نشيني 

بر مبناي فرمول )معادل ريالي عوارض كسر پاركينگ ، پاركينگ ( به تشخيص شهرداري)مناسب برابر ضوابط طرح تفصيلي  تواند در شعاع

پرداخت ( بر اساس فرمول ذيل) تامين نمايد در صورت عدم توانايي مالك در خصوص تأمين پاركينگ مالك مي تواند عوارض آن را ( ذيل

 .ن منطقه صرف احداث پاركينگ خواهد شدضمناً عوارض اين رديف صرفاً در هما

 . در صورتي كه مالك درخواست تغيير كاربري مجدد به كاربري اوليه را داشته باشد متراژ كسر شده از سند به مالك مسترد مي گردد

 p  861             سر پاركينگ بر معبر به ازاي هر مترمربع ك

 P 841               به ازاي هر مترمربع كسر پاركينگ داخل

 P 11              به ازاي هر مترمربع كسر پاركينگ مسكوني

 .بر اساس تعرفه فوق محاسبه مي گردد( به جز مسكوني)عوارض كسر پاركينگ واحدهاي تجاري، اداري، صنعتي و غيره : 8تبصره

ده ود كه پاركينگ بر معبر الزام به رعايت، را رعايت نممحاسبه عوارض كسر پاركينگ بر اساس تعرفه فوق براي واحدهايي مي باش: 2تبصره 

 .باشند و مساحت آن را از سند مالكيت خارج نمايند

 پارکینگ ساختمان هاي بدون مجوز تامینعوارض ( 3-2

 : توضیح 
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مالك مي تواند در شعاع  به هر دليل ملزم به رعايت پاركينگ مورد نياز باشد،... واحدهاي تجاري، اداري و مسكوني ودر صورتيكه مالكين 

با كاربري پاركينگ ( بر مبناي فرمول ذيل)معادل ريالي پاركينگ مورد نياز را  ( به تشخيص شهرداري)مناسب برابر ضوابط طرح تفصيلي 

رمول ذيل شهرداري مي تواند عوارض كسرپاركينگ بر اساس فتأمين نمايد و در صورتيكه مالك نتواند پاكينگ مورد نياز را تأمين نمايد 

ضمناً بهاي اين رديف صرفاً در شعاع مناسب برابر ضوابط طرح . دريافت نموده و پس از دريافت ساير مطالبات گواهي الزم صادر نمايد

 .تفصيلي صرف احداث پاركينگ خواهد شد

 p 881به ازاي هر مترمربع كسر پاركينگ بر معبر                            

 p     811          سر پاركينگ داخلبه ازاي هر مترمربع ك

 p 11   به ازاي هر مترمربع كسر پاركينگ مسكوني وياليي              

 

 ارزش افزوده ناشي از اجرا و یا تغییر طرح هاي مصوب شهري  (7

 : توضیحات

اخذ مجوز شهرداري و در قالب تفكيك ساختمانهاي مسكوني احداثي قبل از تصويب طرح مصوب شهر كه  براي آنها سند مالكيت بدون  -8

عوارض رديف % 11و يا افراز صادر گرديده است و ساير كاربري ها صرفاً در حد زيربناي احداثي در سال قبل از تصويب طرح مصوب شهر ، 

راضي و ساختمانهايي كه ا. اخذ مي گردد، مشروط به اينكه بعد از سال فوق مجدداً افراز و يا تفكيك نشده باشد( 3-6، 3-1، 3-3)مربوطه 

 .سند مالكيت آنها قبل از تصويب طرح مصوب شهر صادر شده است، مشمول عوارض تفكيك نمي گردند

با تغيير كاربري به وضع موجود  1شوند در صورت موافقت كميسيون ماده  جريمه و ابقاء مي 811ساختمان هايي كه توسط كميسيون ماده  -2

 .كيك براساس وضع موجود در غير اين صورت بر اساس كاربري طرح تفصيلي محاسبه مي شودو رعايت ساير ضوابط عوارض تف

درصورت موافقت كميسيون ماده صد )تفكيك درخصوص واحدهايي كه بدون مجوز از يك واحد به چند واحد تبديل گرديده  ارزش افزوده -4

 .ام اين رديف محاسبه مي گرددبا توجه به مساحت زمين برابر ارق( با ابقاء بنا و پذيرش شهرداري

چناچه ملكي بدون مجوز شهرداري تفكيك گردد و عرض معابر آن از ضوابط شهرسازي كمتر باشد و نياز به تعريض گذر داشته باشد  -3

 .تفكيك اراضي از زمين باقيمانده پس از كسر معابري كه بدون اخذ وجه از سند خارج ميگردد محاسبه مي شود ارزش افزوده

ارزش افزوده مساجد، حسينيه ها و معابد اقليتهاي مذهبي كه در كاربري مربوطه بوده و صرفاً استفاده مذهبي از آنها شود از پرداخت  -1

 .تفكيك معاف مي باشند

ي كه واحد هاي فرهنگي، آموزشي، ورزشي و درماني كه به صورت موقوفات عام هستند و موسسات خيريه عام المنفعه غير انتفاعي رسم -6

با رعايت ساير ضوابط، با ارائه ( يعني فاقد مالكيت خصوصي بوده و موروثي نمي باشند)به ثبت رسيده اند، و به صورت عام المنفعه اداره شوند 

بديهي است در هر زمان كه ملكي يكي . تفكيكي معاف مي باشند ارزش افزودهپيشنهاد شهرداري و تصويب شوراي اسالمي شهر، از پرداخت 

 ارزش افزودهدو شرط موقوفه عام بودن و يا عام المنفعه بودن خود را از دست بدهد و يا سند مالكيت آن به غير منتقل شود، مشمول  از

 . تفكيكي به نرخ روز خواهند شد

حقيقي، حقوقي  اراضي كه از سوي دستگاههاي ذيصالح نظير منابع طبيعي، بنياد مسكن و سازمان راه و شهرسازي و شهرداري به افراد -3

تفكيك برابر اراضي با مجوز  ارزش افزودهواگذار شده در حد نصاب تفكيكي تلقي و ... در كاربريهاي مجاز طرح تفصيلي به صورت اجاره و

 .محاسبه مي گردد و در صورت صدور گواهي نقل و انتقال مشمول  عوارض تفكيك نمي گردد، مگر آنكه گواهي صادره مشروط باشد

 .كاربريهاي تجهيزات و تأسيسات شهري مشابه صنعتي محاسبه مي گردد افزودهارزش  -1
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قطعه بندي ( بر اساس ضوابط روز)اسناد صادره، امالك و ساختمان هاي احداثي تا زمان ابالغ طرح تفصيلي كه  زير حد نصاب تفكيكي  -8

 P )لتفاوت مساحت زمين موجود با حد نصاب مصوب برابرشده است مشمول پرداخت كسري حد نصاب تفكيكي به ازاء هر مترمربع ما به ا

*k)4/8  (44=k)مي باشد عوارض مربوطه. 

صادره و ساختمان هاي احداثي پس از ابالغ طرح تفصيلي جديد مشمول پرداخت ما به التفاوت ساخت زمين با حد نصاب  اسناد :1تبصره 

 .ميگردد P kمصوب طرح تفصيلي بر مبناي 

درصد  سيبنا پذيرفته شده مالك محاسبه  هايي كه در كاربري غير مرتبط احداث و توسط كميسيون ماده صد ابقاء ساختمان: 2تبصره 

 .و يا تبصره آن مي باشد 8بيشتر از بند 

 .ششدانگ مي شود مشمول بهاي خدمات مي گردند( قانون تعيين تكليف 833ماده )ثبت اسناد سندهايي كه از طريق:3تبصره

 افزوده ناشي از اقدامات عمراني و یا تغییرطرحهاي مصوب شهري ارزش  –( الف 

 (هنگام صدور مجوز)اراضي  با کاربري تجاري و کارگاهي و اداري  (9-7

 P 8/81به ازاي هر متر مربع زمين                         

 (هنگام صدور مجوز)اراضي  با کاربري صنعتي و انباري  (2-7

 P 3/1به ازاي هر متر مربع زمين                         

 (هنگام صدور مجوز)و سایر کاربریهااراضي  با کاربري مسکوني ( 3-7 

 P 3/3به ازاي هرمتر مربع زمين                          

 (بدون مجوز) و اداري کاربري تجاري و کارگاهي با اراضي (2-7

 P 4/83                       به ازاي هر متر مربع زمين  

 (بدون مجوز)کاربري  صنعتي و انباري  اراضي  با (5-7

 P 1/88به ازاي هر متر مربع زمين                         

 (بدون مجوز) و سایر کاربریهاکاربري مسکوني  اراضي  با (2-7

 P 6/81به ازاي هر متر مربع زمين                         

 عوارض ارزش افزوده ناشي از تعدیل حد نصاب تفکیك  : (7-7

 p  44به ازاي هر متر مربع                                     

 :عوارض مذكور در زمان مراجعه براي صدور گواهي اخذ ميشود  -

 قانون شهرداري ها  و سطوح خدمات 939اصالحي ماده  3آیین نامه اجرایي تبصره ( 8

 قانون شهرداریها 939اصالحي ماده  3اجرایي تبصره آیین نامه ( الف

 تساحت  كل زتين
 

 سرانه تعابر

 

 سرانه فضای خدتات عموتی

 متر مربع 511تا 
 

 درصدمورد نیازمعبر    
 معاف
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 متر مربع 1111تا  511مازاد بر 
 

 درصد مورد نیازمعبر
 در صد زمین يا نرخ روز زمین11

 متر مربع 2111تا  1111مازاد بر 
 

 درصد مورد نیازمعبر
 در صد زمین يا نرخ روززمین  15

 متر مربع 5111تا  2111مازاد بر 
 

 درصد مورد نیازمعبر
 در صد زمین يا نرخ روززمین 21

بر اينكه  محاسبه مي گردد مشروط 818مترمربع و بيشتر بر اساس سقف قانون اصالح ماده ( پنج هزار) 1111اراضي با مساحت  :1تبصره 

 . درصد كل زمين كمتر نباشد 31سهم شهرداري از 

رعايت گردد از پرداخت  1در صورتي كه معابر مطابق طرح تفصيلي و ضوابط و مقررات شهرسازي و يا با تاييد كميسيون ماده  :2تبصره

سرانه معابر معاف مي باشد و در صورت عدم رعايت معابر، مابه التفاوت معابر معادل جدول فوق با معابر احداثي محاسبه خواهد شد ضمناً 

 . اساس باقي مانده زمين پس از كسر معابر محاسبه مي گرددسرانه  فضاي عمومي بر 

قانون شهرداري ها تفكيك شده باشد و مالك درخواست تفكيك مجدد داشته و همچنين  818اگر ملكي قبل از اجراي قانون اصالح ماده  -8

 .كسر خواهد شد( ر اساس جدول فوقب)سطوح خدمات پرداخت را نموده باشد، سطوح خدمات محاسبه شده از سرانه خدمات محاسبه شده 

اقدام به اخذ سند مالكيت  818بوده و يا بدون اجراي ماده  833مجموع سرانه معابر و سرانه فضاي خدمات امالكي كه داراي سند ماده  -2

ت قدر السهم آنها ه نسبصادر شده باشد بر اساس سند اوليه و طبق جدول فوق و ب 818نموده اند و سند آن پس از اجراي قانون اصالح ماده 

 . محاسبه مي گردد

متر مربع به باال برحسب مساحت مندرج در سند شش دانگ و يا  111قانون شهرداري ها، مساحت  818بر اساس قانون اصالح ماده  (8-الف

 . اين ضوابط مي باشد و يا استعالم ثبتي جهت انجام عمل تفكيك شامل( مادر سند)سند اوليه اراضي مشاعي داراي تقسيم نامه محضري 

متر مربع است؛ شامل اين ضوابط نمي  111دانگ و يا سند اوليه و يا استعالم ثبتي مساحت آنها كمتر از  6اراضي اي كه طبق سند ( 2-الف

 .گردند

دولتي  اراضي تفكيك شده در كليه طرح هاي آماده سازي و تفكيكي مصوب قبلي به شرط عدم تفكيك مجدد و همچنين اراضي (4-الف

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

انجام شده يا مي شوند و داراي سابقه توافق در شهرداري  شهرداريها قانون 818ماده كليه تفكيك هايي كه پس از الزم االجرا شدن  (3-الف

 .نمي باشند؛ مشمول اين ضوابط مي گردند

 .نقشه و گزارش طرح تفكيكي و آماده سازي بايد به تائيد شهرداري برسد (1-الف

 :نحوه رعايت سرانه فضاي عمومي و خدماتي در طرح تفكيكي و آماده سازي( 6-الف

از آنجايي كه شهر برحسب تقسيمات كالبدي و بر اساس ضوابط شهرسازي داراي سطوح متفاوتي اعم از بلوك ساختماني، واحد  -8

محله، برزن، ناحيه و منطقه است و مالك تشخيص آنها، مساحت و خصوصاً سقف جمعت پذيري آنها بر اساس تراكم مصوب  همسايگي،

طرح جامع، تفصيلي و يا آماده سازي است؛ الزم است تا ميزان سرانه فضاي عمومي و خدماتي مورد نياز بر اين اساس و بر حسب سرانه الزم 

در طرح تفصيلي و جامع مصوب مشخص شده است؛ محاسبه و صرفاً بر حسب كاربري مورد نياز تثبيت و  براي هر يك از سطوح كالبدي كه

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

 .نمي باشد( اه بهره برداري كنندهبه استثناي دستگ)مساحت كاربري فضاي عمومي و خدماتي، قابل تغيير كاربري و واگذاري به غير  -2

 :نحوه رعايت شبكه ها و معابر عمومي شهر در طرح تفكيكي و آماده سازي( 3-الف

 .رعايت گذربندي طرح، الزاما بايد طبق ضوابط و مقررات طرح جامع و تفصيلي مالك عمل باشد -8
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 .اجرايي مصوب شهر الزامي استرعايت معابر و شوارع عمومي شهر طبق طرح تفصيلي و جامع و طرح هاي  -2

درصد  مساحت اوليه زمين  31چنانچه در طرح پالكي، مساحت ناشي از رعايت شبكه ها و معابر عمومي شهر معادل و يا بيش از (1-الف

 11از در اين خصوص چنانچه مساحت ناشي از رعايت شبكه ها و معابر عمومي شهر بيش . باشد؛ نيازي به رعايت سطوح خدمات نمي باشد

 .درصد مساحت زمين اوليه طبق نرخ كارشناسي محاسبه و به مالك پرداخت خواهد شد11درصد مساحت اوليه زمين باشد؛ مابه ازاي بيش از 

چنانچه مساحت زمين سهم واگذاري به شهرداري، برابر با حداقل نصاب تفكيكي در آن پهنه از شهر طبق ضوابط مالك عمل باشد، ( 8-الف

 . د قطعه مربوطه به شهرداري واگذار گرددالزاماً باي

شهرداري زماني مي تواند نسبت به اخذ معادل قيمت زمين طبق نظر كارشناس رسمي اقدام نمايد كه مساحت زمينِ سهم واگذاري ( 81-الف

حت مورد نظر براي فضاي به شهرداري، كمتر از حد نصاب تفكيك طبق ضوابط مالك عمل در آن پهنه از شهر باشد و امكان استفاده از مسا

 . نيز مقدور نباشد... باز شهري و پاركينگ و

اراضي دريافتي سهم شهرداري صرفاً جهت معوض اراضي در طرح شبكه معابر و گذرهاي هاي سطح شهر واگذار و يا حسب نياز  (88-الف

 .تبديل به پارك، پاركينگ و تاسيسات شهري خواهد شد

 سطوح خدمات  ( ب

اساس ضوابط و مقررات طرح جامع محاسبه مي گردد و مربوط به تفكيك هايي است كه قبل از ابالغ قانون اصالح سطوح خدمات بر

 .باشد قانون شهرداريها مي 818ماده 

و موارد مشابه كه گواهي انتقال مشروط براي آنها صادر شده باشد، نيز مشمول پرداخت سطوح  833امالك داراي سند ماده  :1تبصره

 . . خدمات خواهند بود

 p11مربعمتر مربع به ازاي هر متر  811در صورتيكه مساحت سطوح خدمات مورد محاسبه زير حد نصاب تفكيكي باشد تا   :2تبصره

بر مبناي عرصه زمين مورد درخواست محاسبه و اخذ مي  p811متر مربع تا حد نصاب تفكيكي به ازاي هر متر مربع  811و مازاد بر 

بايست قطعه زمين به شهرداري  گردد و در صورتيكه متراژ سطوح خدمات باالي حد نصاب تفكيكي بر اساس طرح جامع باشد،  مي

 .واگذار گردد

باشد و بنا ( بر اساس طرح مصوب مالك عمل شهرداري)چنانچه متراژ سطوح خدمات محاسباتي باالي حد نصاب تفكيكي  : 3تبصره

به تشخيص شهرداري امكان واگذاري قطعه زمين از سوي مالك وجود نداشته باشد، شهرداري مجاز است با توافق مالك، به ازاي هر 

 .دريافت نمايدp811 متر مربع سطوح خدمات بيش از حد نصاب تفكيكي

كه براي آنها سند مالكيت بدون اخذ مجوز شهرداري و در قالب  تصويب طرح مصوب شهرساختمانهاي احداثي قبل از  : 4تبصره

مشروط به اينكه بعد از سال فوق مجدداً افراز و يا تفكيك . تفكيك و يا افراز صادر گرديده است از پرداخت سطوح خدمات معاف مي باشند

 .نشده باشند

 .محاسبه مي گردد ( پس از كسر گذر)سطوح خدمات از باقيمانده ملك قابل تفكيك  : 5تبصره

 حمل نخاله   سپرده (1

 ريال( سه هزار) 4111زيربنا         به ازاي هر متر مربع     :مسکوني واحد حمل نخاله   سپرده( 9-1

 ريال( هزار پانزده) 81111زيربنا        به ازاي هر متر مربع      :تجاري واحدحمل نخاله   سپرده( 2-1

 ريال  ( هزار هفت )  3111زيربنا         به ازاي هر متر مربع          :موارد سایر حمل نخاله   سپرده( 3-1

 .باشد ميريال ( هزار پانصد) 111111حداقل سپرده حمل نخاله :  1تبصره
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 .  به وي مسترد خواهد شددر زمان پايان كار سپرده حمل نخاله  آوري نخاله توسط مالك درصورت جمع:   2تبصره

 .ارقام موضوع اين رديف از متقاضيان صدور مجوز حصاركشي دريافت نمي گردد : 3تبصره

در صورتيكه مالك اقدام به جمع آوري نخاله ساختماني خود ننمايد و شهرداري اقدام به جمع آوري نمايد هزينه انجام شده به :  4تبصره 

 (قانون شهرداريها  11ماده  83به استناد تبصره ذيل بند. )از مالك اخذ مي گردد% 81اضافه 

 :ارزش افزوده ناشي از اجراي طرحهاي مصوب شهريعوارض ( 93

ارزش افزوده به كليه اراضي و امالكي كه بر اثر طرحهاي اصالحي ، تعريض ، توسعه و احداثي در بر گذر اصالحي يا تعريضي و يا عوارض 

 . احداثي واقع ميشوند تعلق ميگيرد 

 ، متر در نظر گرفته مي شود 811 متر مي باشند 811عمق بيشتر ازاي رض حق مشرفيت امالكي كه دارحداكثر عمق براي محاسبه عوا
بر اساس  مشرف به معابر و طرح هاي احداثي( بر اساس سند مالكيت مورد تاييد شهرداري )بديهي است اين عوارض صرفاً به اراضي و امالك

 .عمق بندي ذيل تعلق مي گيرد
وبعد از اجراي طرح كه نبايد از  قبل (زمين) كارشناسي ارزش التفاوت مابهدرصد  31بربامتراز بر معبر برا 21تا عمق محاسبهعمق قابل  -الف
 .نمايد تجاوز ملك باقيمانده ارزشدرصد 21
درصد 21وبعد از اجراي طرح كه نبايد از  قبل (زمين) كارشناسي ارزش التفاوت مابهدرصد 21 با براز بر معبر برا متر11الي  26عمقاز -ب

 .نمايد تجاوز ملك باقيمانده ارزش
درصد 21وبعد از اجراي طرح كه نبايد از  قبل (زمين) كارشناسي ارزش التفاوت مابهدرصد 81 با براز بر معبر برا متر811الي  18عمقاز -ج

 .نمايد تجاوز ملك باقيمانده ارزش

درصد از مصاديق  11متر در چند پالك متأثر از طرح قرار بگيرد امالك ياد شده به غير از ملك اول مشمول  811چنانچه عمق   :8تبصره

الزم به ذكر است اين تبصره مشمول طرح هاي مصوب و اجرايي نيمه دوم سال . رديف هاي فوق متناسب با عمق متأثر از طرح مي باشد

  .به بعد مي باشد 8486

در صورتيكه ملك در پالكهاي دوم ياسوم به بعد از خيابان احداثي قرار گيرد ولي هيچ معبر ورودي به خيابان احداث شده نداشته  :2تبصره

 .باشد، ارزش افزوده نخواهد داشت

به اصالحات در طرح يا هاي شهرسازي، نياز  گردند كه در اثر مطالعات ترافيكي و يا طرح هايي اطالق مي به طرح :هاي اصالح معابر طرح

 .معبر دارند

بيني و  هاي شهرسازي پيش گردد كه ادامه مسير موجود بر اثر مطالعات ترافيكي در طرح به گذرهايي اطالق مي: هاي توسعه و تطويل طرح

 .اند طراحي شده

هاي تفصيلي و  نامه گذربندي يا طرح برابر آيينبه گذرهايي اطالق مي گردد كه غالباً در هنگام تجديد بنا يا احداث بنا  :هاي تعريضي طرح

 .گردند نشيني مي ساماندهي مشمول عقب

 .گردند گردد كه بر اساس مطالعات شهرسازي و ترافيكي ايجاد و احداث مي به گذرهايي اطالق مي: هاي احداثي طرح

اي و احداثي در بــر گذر اصالحي يا تعريضي و يا  هاي اصالحي، تعريضي، توسعه به كليه اراضي و امالكي كه بر اثر طرح :ماده واحده 

از صاحبان اين قبيل ( نسبت به سهم فروش رفته)گيرد كه هنگام فروش  شوند، عوارض حق مشرفيت براي يكبار تعلق مي احداثي واقع مي

 .امالك برابر مفاد تبصره هاي ذيل اين ماده واحده توسط شهرداري وصول خواهد شد

ايجاد  14/88/31كه بعد از تاريخ )هاي احداث تعريض و توسعه و اصالح معابر و ميادين  الكي كه بر اثر اجراي طرحاراضي ام:  1تبصره

 .شوند مشمول پرداخت عوارض حق مشرفيت خواهند بود در بــر گذر احداثي يا اصالحي يا تعريضي و يا توسعه واقع مي( شده
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اند و نياز به  در بــر گذرهاي احداثي، اصالحي، تعريض و يا توسعه واقع گرديده  14/88/31اراضي و امالكي كه قبل از سال :  2تبصره

 . درصد فرمول پيشنهادي محاسبه و اخذ مي گردد 11اصالح سند دارند، عوارض حق مشرفيت نيز بر اساس 

رفيت رضايت دارد با توجه به اينگونه اند و مالك جهت پرداخت حق مش در مورد اراضي مشاع كه مشمول حق مشرفيت گرديده:  3تبصره

 .گردد حسب تعريف مالكيت مشاعي درصدي از كل سهم است عوارض كالً محاسبه و به نسبت قدرالسهم از مالكين مشاعي وصول مي

ور بديهي است عوارض مذك. عوارض حق مشرفيت فوق در زمان انتقال و يا صدور گواهي مفاصاحساب محاسبه و اخذ مي گردد : 4تبصره

 .در زمان آزادسازي با جلب توافق طرفين قابل وصول است

 .التفاوت مبلغ در وجه مالك پرداخت مي شود در مواردي كه ميزان عوارض مشرفيت از ميزان غرامت كمتر باشد مابه:  5تبصره

نمودن  ظبا ملحو مشرفيتحق  در ملك بر معبر تجميع گردد مشمول ،در پشت ملك بر معبر قرار گرفتهكه در صورتيكه ملكي  : 6تبصره 

 .گردد عمق جبهه محاسبه مي

منظور از كارشناسي در مرحله اول نظر هيأت ارزياب شهرداري مي باشد و در صورت هرگونه اعتراض، نظر هيأت كارشناسان  : 7تبصره

 .رسمي دادگستري مالك عمل خواهد بود

شهرداري مايل به واگذاري زمين معوض باشد، هيأت كارشناسي كه مابه در صورتيكه ملكي در طرح قرار گيرد و طبق توافق،  : 8تبصره

 . نمايد( ارزيابي)التفاوت ارزش زمين را اعالم مي نمايد، بايد غرامت و همچنين ملك معوض را كارشناسي

 عوارض صدور مجوز حصارکشي   (99

 P 2/2                                               به ازاي هر متر طول حصاركشي

 بدون مجوز عوارض  حصارکشي( 92

 P 4/4                                               به ازاي هر متر طول حصاركشي

 :بر تبلیغات محیطي به غیر از تابلوههاي معرفعوارض (93

  :توضیحات 

سانتي متر و همچنين دفاتر مركزي شركتها، دفاتر و  841با ارتفاع  ساختمانبانكها و مؤسسات مالي و اعتباري حداكثر عرض  -8

سانتي متر معاف و مازاد بر آن بر اساس  841نمايندگيهاي بيمه از پرداخت عوارض يك تابلو منصوبه سر درب با عرض ساختمان و ارتفاع تا 

در صورت نصب . حاسبه مي شود و در صورت داشتن تابلوي دوم، عوارض آن براساس تبليغاتي ايراني محاسبه خواهد شدتابلوهاي شناسايي م

 .مشمول عوارض مي گردد 83-1تابلو در پشت بام برابر بند 

شده باشد، آن قسمت از  نام و يا تصوير يك نوع كاالي خاص درج( اعم از با مجوز و يا بدون مجوز)چنانچه در ذيل تابلوهاي شناسايي  -2

با )و مابقي طبق ضوابط تابلوهاي شناسايي ( طبق ضوابط تابلوهاي تبليغاتي)تابلو كه به صورت تبليغاتي مي باشد، مشمول عوارض تبليغاتي 

 .  محاسبه مي گردد( اعمال معافيت

صورت شهرداري رأساً  د در غير ايننتعويض گرد ياو آوري  تابلوهاي فرسوده و نازيبا ضمن دادن مهلت مناسب بايد از سطح شهر جمع -4

 . شداخذ خواهد  زمان تحويل تابلوهاي جمع آوري شده به مالك، در% 81هزينه هاي جمع آوري به اضافه  اقدام به جمع آوري خواهد نمود و

شهرداري   صورت عدم جمع آوري، دربود و  آوري تابلو خواهد جمع به موظف مالك تابلو، نصب ادامه درصورت عدم موافقت شهرداري با -3

شهرداري با ادامه  صورت موافقت در ،خواهد نمود اخذ زمان تحويل تابلو را در %81آوري به اضافه  هزينه جمع اقدام و نسبت به جمع آوري

با  د براساس رديفبا صدور مجوز عوارض از آن به بع( سال زمان تعلق)نصب تابلو، ضمن وصول عوارض معوقه بر اساس تعرفه اين رديف 

 .محاسبه و وصول خواهد گرديد مجوز 
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تابلوهاي خود اقدام نمايند عالوه بر تخفيف خوش حسابي ، از زمان نصب ( تعويض ) كليه متقاضيان كه تمايل دارند نسبت به زيباسازي -1

 .تخفيف زيباسازي عوارض تابلو مي گردنددرصد  41تابلوي جايگزين مشمول 

معابر و پياده روها تنها در صورت كسب مجوز از شهرداري امكان پذير مي باشد در غير اين صورت شهرداري از طريـق  نصب تابلو در  -6

 .اداره اجرائيات نسبت به جمع آوري تابلوها اقدام خواهد نمود

وي شـهرداري ، جمـع   تابلوهاي منصوبه پشت بام ها در صورت عدم رعايت ضوابط طرح تفضيلي يا عدم تأييد استحكام سـازه از سـ   -3

شهرداري مكلف . آوري و  عوارض مدت نصب آن با توجه به ضوابط اين رديف و متناسب با زمان بهره برداري محاسبه و اخذ خواهد شد

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

 ( درصورت کسب مجوز...)صنعتي و تابلوهاي تبلیغاتي واحدهاي تجاري،الیانه سعوارض ( 9-93

 مساحت تابلو×  P 4/4                                                            تابلوهاي تبليغاتي مربوط به كاالهاي ايراني                

 مساحت تابلو×  P 1/1                       خارجي شركتهاي تحت ليسانس مربوط به توليدات كارخانجات داخلي تبليغاتي تابلوهاي

 مساحت تابلو × P 84                                           تابلوهاي تبليغاتي مربوط به كاالهاي خارجي                                

چنانچه تابلوي منصوبه كمتر از يكسال نصب شود به ميزان زمان . عوارض اين رديف تعرفه به صورت ساليانه مي باشد :1تبصره

 .برداري، عوارض مربوطه محاسبه و اخذ مي گردد بهره

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

 . بالن كه نبايد از متوسط قيمت منطقه دو خيابان نزديك به محل استقرار بالن كمتر باشد

مؤدياني كه مدارك مورد نياز و پرداخت مطالبات شهرداري شامل عوارض كسب و پيشه، بهاي خدمات كاربري غير مرتبط و بهاي  :3تبصره

تخفيف  درصد 41رتبط با محل اشتغال خود را در مهلت تعيين شده ارائه نمايند، مشمول م( در صورت تعلق)خدمات پسماند و افتتاحيه 

 .  عوارض تابلو در سال جاري مي شوند

قيمت منطقه اي مربوط به همان پاساژها و مجتمع هـاي  درصد  31عوارض تابلوهاي داخل پاساژها و مجتمع هاي تجاري برابر با  :4تبصره 

 .تجاري محاسبه مي گردد

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

 .تا پائين ترين حرف انجام خواهد گرديد

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

 .محاسبه مي گردد

  درصد تخفيف 11معادل  مهريزتابلوهاي تبليغاتي مربوط به كاالهاي توليدي شهر: 7تبصره

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

  .مورد عمل خواهد بود  ، نصبمحل  pبراي هر متر مربع در روز  p بيستميك :  نحوه محاسبه  

 ... عوارض تابلوهاي تبلیغاتي به شکل استند، بنر، و پالکارد تجاري و فرهنگي و( 2-93

 p 4/1آموزشي و تفريحي    روزانه به ازاي هر مترمربع            خدماتي ،عوارض تابلوهاي تبليغاتي فرهنگي، ورزشي، 

 p8 عوارض تابلوهاي تبليغاتي تجاري                                         روزانه به ازاي هر مترمربع            
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نصب ... عوارض فوق به كليه تابلوها، بيلبوردها، استندها و بنرهاي تبليغاتي كه در ملك اشخاص مانند پمپ بنزين، توقفگاه ها و  :1تبصره

شده و ارتباطي با نوع خدمات واحد مربوطه ندارد و همچنين تبليغات منصوبه بر روي ساختمانهاي در حال احداث، تعلق مي گيرد و مالك 

 . نه موارد مؤدي مي باشدمجموعه در اين گو

نوشتن آگهي بر روي ديوار بدون مجوز ممنوع مي باشد و مشمول ( پارچه اي و غيره)هرگونه ديوار نويسي، نصب پوستر و پالكارد  :2تبصره

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

 (با مجوز)عوارض تابلوهاي شناسایي ( 3-93

 حذف

 (بدون مجوز) عوارض تابلوهاي شناسایي( 2-93

   حذف

 و روان  LEDعوارض تابلوهاي ( 5-93

 :به ازاي هر متر ساليانه

 P 33روان تك رنگ        LED( الف

 P 66روان چند رنگ          LED( ب

 P 881تلويزيون شهري                  ( ج

 ي نرخ هاي فوقدرصد 21بهره برداري بدون اخذ مجوز با افزايش ( د

 .بديهي است افزايش فوق پس از اخطار كتبي از سوي شهرداري محاسبه خواهد شد

 عوارض تبلیغات تجاري غیر مرتبط( 2-93

عوارض تبليغات تجاري غيرمرتبط در پمپ بنزين ها، پمپ گاز، جايگاه ها، پاساژها و مجتمع هاي تجاري و اداري در صورتي كه با نوع 

 .ي باشدم p 82ارجيخ  p1  ،تحت ليسانس P 4باشد به ازاي هر مترمربع ساليانه ايراني فعاليت مغاير

 عوارض تابلوهاي منصوبه پشت بام( 7-93

و   p 1 عوارض ساليانه تابلوهاي پشت بام بانك ها، شركت هاي دولتي ، مخابرات، موسسات مالي و اعتباري به ازاي هر مترمربـع 

كه به صورت تابلو،  بيلبورد و استند باشند و تبليغات مرتبط با همـان  . . . همچنين فروشگاه ها و مجتمع هاي تجاري و مسكوني و 

در صورت كسب مجوز و يا پرداخت يكسـال كامـل از ابتـداي    و  p 4واحد را داشته باشد منوط به اخذ مجوز از شهرداري با ضريب 

بـا انعقـاد قـرارداد و بنـاي     ( )ورتي كه قبل از نصب عوارض پرداخت گردد با مجوز محاسبه مي شـود در ص)p 8سال دوم با ضريب 

 (ماندگاري

به ازاي هر متر مربع روزانه . ) درصورت انجام تبليغات غير ، محاسبه عوارض بر مبناي بيلبورد تبليغاتي انجام مي گردد : 1تبصره 

p 2) 

تابلوهايي كه در پشت بام مغازه ها يا فروشگاه ها طوري نصب شده كه از ميدان و يا خيابان اصلي قابل رؤيت باشد در  :2تبصره 

 .اينگونه موارد باالترين قيمت منطقه بندي مالك عمل محاسبه عوارض خواهد بود

 .رداخت عوارض معاف گردديك عدد تابلو جهت شناسايي شركت ها و ادارات دولتي با رعايت ضوابط از پ :3تبصره 
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 : کلیه مشاغل عوارض سالیانه(92

P    *1111/1 *t  82  

 t  =تعرفه مصوب طبق جدول پيوست    

 tجدول                                                

12نرخ سال موضوع ردیف 17نرخ پیشنهادي    

 9933 1000 شیریني  سازي 1

 9933 1000 گرمابه 2

 2233 2000 و طالفروشي طال سازيجواهرو 3

 9933 1000 لوازم یدکي کامیون 4

 825 750 و الکتریکي لوازم برقي 5

 553 500 خرده فروش پوشاک 6

 9933 1000 نبات ریزي 7

 9933 1000 آهني درب و پنجره سازي  8

 553 500 پالستیك فروشي 9

 223 600 میوه فروشي 10

 2233 2000 بنگاه معامالت امالک 11

 553 500 خرده فروشي کت وشلوار 12

 9933 1000 گرما به 13

 9933 1000 فروش موتور سیکلت 14

 883 800 پیتزا فروشي 15

 9933 1000 صحافي 16

 553 500 لبنیاتي 17

 9933 1000 فروش گوشي همراه 18

 9933 1000 کمد سازي 19

 553 500 و آهنگري جلو بندي سازي 20

 223 400 التحریرلوازم  21

 9933 1000 جادر دوزي 22

 553 500 نجاري 23

 883 800 سمسار ي 24

 553 500 خیاطي زنانه و مردانه 25

 883 800 کفش فروشي 26

 553 500 کفش تعمیر 27

 9933 1000 کرایه جرثقیل با راننده 28

 553 500 خرا زي 29

 223 600 و آب لوله کشي گاز 30

 9183 1800 تعمیراتي اتو مبیلمجتمع  31

 9933 1000 مردانهارایشکر 32

 9933 1000 ارایشگر زنانه 33
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 9933 1000 سري دوزي پوشاک 34

 9933 1000 عکاسي 35

 883 800 لوازم خانگي 36

 223 400 قصابي 37

 223 400 تابلو نویسي 38

 9933 1000 فروش دوچرخه 39

 333 300 خوار بار فروشي 40

 9933 1000 فروش لوازم صوتي وتصویري 41

 9933 1000 تراشکاري 42

 223 400 رختخواب دوزي 43

 773 700 مکا نیکي 44

 9933 1000 عکاسي 45

 553 500 تعویض روغني 46

 883 800 بزازي 47

 553 500 تعمیرلوازم صوتي وتصویري 48

 223 400 فروشيکتاب لوازم التحریر و 49

 825 750 الکتریکيفروش لوازم  50

 553 500 ارایشگر مردانه 51

 553 500 خرده فروشي پوشاک زنانه 52

 9933 1000 بازیها ي رایانه اي 53

 333 300 خورده فروشي برنج 54

 825 750 نا نوا یي 55

 9933 1000 پرده دوزي 56

 2233 2000 دفتر فروش سنگ 57

 333 300 خورده فروشي داروهاي گیاهي 58

 9933 1000 سیسمني کودک 59

 2233 2000 فروش کاشي و سرامیك 60

 223 600 خرده فروشي انواع ساعت 61

 2753 2500 چلو کبابي 62

 9933 1000 تعمییر پمپ آب 63

 773 700 صافکا ري 64

 773 700 باطریفروشي 65

 773 700 تعمیر تلفن 66

 553 500 تعمیر لوازم خا نگي 67

 883 800 پیتزا فروشي 68

 223 600 تعمیر موتمر سیکلت 69

 9253 1500 عمده فروشي مواد غذایي 70

 553 500 خشك شویي 71



 مهریز شهرداري 7931تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 

 35 صفحه             به تصویب رسید 7/77/34مورخ  64 شماره جلسه در 7931 سال خدمات بهای و عوارض تعرفه

 مهدی زارع بیدکی –رئیس شورای اسالمی شهر مهریز 

 

 553 500 فروش مرغ وماهي 72

 9933 1000 زنانهعمده فروشي پوشاک  73

 9253 1500 تانکر سازي 74

 5533 5000 اهن فروشي 75

 9253 1500 خشك بار فروشي 76

 223 400 قاب سازي 77

 553 500 تولیدي لوستر وایینه شمعدان 78

 9323 1200 شیشه خم اتومبیل وغیرو 79

 2233 2000 تولید قطعات بتوني 80

 9933 1000 الستیك فروشي 81

 9933 1000 سیسموني کودک 82

 9933 1000 خدمات تایپ وتکثیر 83

 883 800 فروش لوازم خانگي 84

 9933 1000 عرضه محصوالت فرهنکي 85

 883 800 ساندویج فروشي 86

 9933 1000 عمده فروشي پوشاک مردانه 87

 825 750 فالوده فروشي 88

 773 700 سیم پیچي 89

 9933 1000 فرش فروشي 90

 553 500 اپاراتي 91

 2753 2500 عمده فروشي مواد غذایي 92

 9933 1000 فروش لوازم تزئینات اتومبیل 93

 9933 1000 مینیمدرب وپنجره سازي الو  94

 9933 1000 تولید حلواوحلوا ارده 95

 9933 1000 تعمیر ونگهداري ماشین االت اداري 96

 9933 1000 فروش لوازم یدکي موتورسیکلیت 97

 9933 1000 عمده فروش دخانیات 98

 9933 1000 موکت فروشي 99

 825 750 روي فروشي 100

 223 600 فراورده هاي گوشتي 101

 825 750 تولید مبل 102

 9933 1000 کافي نت 103

 553 500 پرنده فروشي 104

 2233 2000 موزائیك سازي 105

 883 800 خورده فروشي مواد ولوازم بهداشتي 106

 9253 1500 خشك بار فروشي 107

 553 500 خرده فروشي لوازم آرایشي 108

 99333 10000 تاالر عروسي وپزیرایي 109
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 883 800 کبابي 110

 223 600 مواد پروتییني 111
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 عوارض سالیانه کلیه مشاغل فعال غیر مشمول قانون نظام صنفي(  95 

    (P2  M11/1  +T)2( +P 8 M 8/1   +  T 4 )×N 

و ( برگي 44موصوف به تعرفه ) 66به شرح مندرج در تعرفه مصوب عوارض ساليانه كليه مشاغل فعال غير مشمول قانون نظام صنفي در سطح شهر ، 

 مهريزفهرست اضافه شده كه داراي معافيت مالياتي بوده و يا بدليل پرداخت ماليات بصورت متمركز توسط دفاتر مركزي در شهرستان 

 .فاقد عملكرد مالياتي مي باشند 

T    نرخ ساليانه(82×t  ) 8برگي يا براساس جدول زير،  44تعرفه  موصوف به 66به شرح مندرج در تعرفه مصوبM   2متراژ مفيد وM    متراژ انباري

 . است 

  N  ضريب مربوط به هر شغل است كه در جدول زير تعريف و متناسب با درآمد هر شغل تعيين گرديده است  . 

                 
 رديف

 Nضريب  (ريال ) tنرخ  نام واحد

 5 5111 ديگر مي باشد پخش كه مركزيت آن در شهرهاينمايندگي شركتهاي  8

 5 5111 دفاتر مركزي و نمايندگي كارخانجات و شركتها 2

 %25 3111 باشگاههاي ورزشي و بيليارد و موارد مشابه 4

 3 3111 آموزشگاههاي تقويتي كنكور و زبانهاي خارجي 3

 1 3111 مؤسسات و آموزشگاههاي غير انتفاعي 1

 3 5111 فروشگاههاي زنجيره اي نظير رفاه  6

 1 5111 ...خرداد و  81شركت تعاونيهاي مصرف ادارات و كارخانجات و  3

 1 2111 ساير مشاغل داراي معافيت مالياتي 1

  :طرحهاي مصوب شهريارزش افزوده ناشي از تغییر  (92

 ارزش افزوده ناشي از تغییرطرحهاي مصوب شهري( 9-92

 

ساختمان هاي تجاري كه داراي پروانه تجاري قبل از ابالغ طرح هادي يا جامع مي باشند و كاربري آنها طبق طرح تفصيلي  :1تبصره

 .كاربري غير تجاري است مشمول عوارض ارزش افزوده ناشي از تغيير كاربري نمي شود

 P33  كاربري از هر نوع كاربري به كاربري تجاري به ازاي هر متر مربع   تغيير 

 P 1/86   تغيير كاربري از كاربري صنعتي به كاربري مسكوني به ازاي هر متر مربع  

 P 22   تغيير كاربري از كاربري اداري دولتي به كاربري مسكوني به ازاي هر متر مربع   

 P 22   مزروعي به كاربري مسكوني به ازاي هر متر مربع     تغيير كاربري از كاربري 

 P 22  تغيير كاربري از آموزشي، فرهنگي، ورزشي و تجهيزات شهري به مسكوني به ازاي هر متر مربع

 P 11  تغيير كاربري از كاربري پاركينگ به كاربري مسكوني به ازاي هر متر مربع  

 P 1/86  (با موضوع ورود به محدوده شهر 3عالوه بر حقوق تبصره ) فاقد كاربري به كاربري مسكوني

صنعت گردشگري مانند )تغيير كاربري از كاربري طرح تفصيلي و فاقد كاربري به انباري و اداري و صنعتي 
 با ارئه مجوزهاي الزم به ازاي هر مترمربع( هتل و تجهيزات و تاسيسات شهري

 ر حريم                                                                 كاربري كارگاهي و صنعتي د رييغت

p 33 
 

P 22 

تغيير كاربري از هر نوع كاربري به آموزشي، بهداشتي، درماني، فرهنگي، مذهبي،ورزشي، كودكستان و 
 صنايع دستي سنتي

 معاف    

 معاف     هر متر مربع تغيير كاربري از هر نوع كاربري به كاربري پاركينگ به ازاي 

 .تغيير كاربري از كاربري تجاري به كاربري مسكوني و فاقد كاربري به مزروعي و باغ از پرداخت عوارض معاف مي باشد
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د قديمي پذيرفته شده توسط شهرداري در بافت قديم در جهت احياي بافت قديم، تبديل و تغيير كاربري واحدهاي مسكوني موجو :2تبصره

درصد  ارزش افزوده ناشي از تغيير كاربري  11با رعايت ساير ضوابط مربوط به هتل ها و محل هاي اقامتي و رستوران هاي سنتي از پرداخت 

 .معاف مي باشند

 .كارگاه هايي كه داراي مجوز صنايع نمي باشند مشمول ضوابط تجاري مي شوند :3تبصره

مالك )در صورتي كه مالكيت اراضي داراي كاربري غيرمسكوني از زمان تصويب طرح مصوب شهري تاكنون تغيير نكرده باشد  :4تبصره

 .از پرداخت ارزش افزوده فوق به مسكوني معاف مي باشند( سند مالكيت

كليه پالك هاي در طرح تفصيلي جديد نسبت به طرح تفصيلي قديم به كاربري با ارزش افزوده باالتر تغيير كاربري يافته مشمول  :5تبصره 

پايه كاربري جهت ارزش افزوده كاربري مسكوني مالك عمل بوده و اراضي كه از كاربري مسكوني به ساير كاربري . ضوابط فوق مي باشد

 .عوارض موضوع اين بند اخذ گردد.جاد ارزش افزوده مي گرددها تغيير يافته و باعث اي

 عوارض ارزش افزوده ناشي از افزایش تراکم   ( 2-92

 81111 )ريال پانزده هزارحداقل قيمت منطقه بندي براي محاسبه عوارض ارزش افزوده ناشي از تراكم براي واحدهاي تجاري  :تبصره

( ريال 81111) ريال   ده هزار( به جز تجاري)گردشگري و غيره آپارتماني، اداري دولتي، خصوصي، صنعتي،و براي واحدهاي مسكوني، ( ريال

 .مي باشد

  مسکوني و عوارض  ارزش افزوده افزایش تراکم  ساختمان هاي آپارتماني( 9-2-92

 p46    به ازاي هر متر مربع عوارض ارزش افزوده ناشي از تراكم بيش از تراكم طرح تفصيلي 

 .فقط عوارض زيربنا دريافت مي گرددطبق حد نصاب طرح جامع ( زياد  –متوسط – كم )تا سقف تراكم :1تبصره 

نصاب تراكم فوق الذكر تنها مبناي محاسبه نحوه دريافت عوارض زيربنا و ارزش افزوده ناشي از تراكم در هنگام صدور پروانه  :2تبصره 

 .بوده و صدور مجوز بر اساس ضوابط و تراكم مقرر در طرح تفصيلي خواهد بود

ه استثناي مسكوني وياليي كه توسط كميسيون ماده صد با مازاد بر تراكم بيا مازاد بر پروانه داراي ساختمانهاي بدون پروانه : 3تبصره 

 .ابقاي آن موافقت مي شود، نيز مشمول اين تعرفه خواهند شد

 عوارض  ارزش افزوده افزایش تراکم ساختمان هاي تجاري، اداري  به جز مسکوني( 2-2-92

 P 66              عوارض ارزش افزوده تراكم به ازاي هر متر مربع طبقه اول

 P 11              عوارض ارزش افزوده تراكم به ازاي هر متر مربع طبقه دوم

 P 33 عوارض ارزش افزوده تراكم به ازاي هر متر مربع طبقه سوم و باالتر    

 P 44                عوارض ارزش افزوده تراكم زيرزمين مستقل تجاري 

 

 آنتن هاي مخابراتي   عوارض پذیره ( 97

ردي شرح 16سال  17سال

 ف

 1 عوارض ماهیانه 752222 حذف

 2 عوارض نصب برای يك بار 15222222 52222222
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چه در ملك  اجاره اي و يا در ملك اختصاصي ) اين عوارض مشمول آنتن هاي مخابراتي منصوبه در سطح شهر مي باشد  :1تبصره 

 ( شركتهاي بهره بردار باشد 

غ اجاره نيز بر اساس نرخ كارشناسي اخذ  مي اري باشد عالوه بر عوارض فوق مبلچنانچه آنتن هاي مخابراتي در ملك شهرد : 2تبصره 

 . اين عوارض از شركتهاي بهره بردار وصول خواهد شد. گردد و مجوز الزم جهت نصب از سوي شهرداري صادر مي گردد

  قطع اشجار قطع درخت وهزینه خدمات مربوط به خسارت تخریب باغ و  عوارض( 98 

 عوارض مربوط به قطع اشجار باغات( 9-98

ضوابط اجرايي  83درخصوص اخذ عوارض قطع اشجار در باغات با توجه به ماده يك اليحه قانوني حفظ و گسترش فضاي سبز و ماده 

 .گرددفرمول زير محاسبه و اخذ ميبراساس ( 3ماده )مربوطه توسط كميسيون فضاي سبز 

چنانچه مالكين پس از طي مراحل قانوني و گزارش  ،براساس تصميم كميسيون فضاي سبز (سطح اشغال) متر مربع 811صدور مجوز تا :الف 

 .  دايره ساختمان نسبت به اخذ مجوز اقدام نمايند از عوارض صدور مجوزقطع اشجار معاف ميباشند

ابقاء ي ايجاد شده بنا 811ماده  ونيسيدر كم كهيدر صورت دياقدام به ساخت وساز نما يبدون اخذ مجوز از شهردار يمالك باغچنانچه :ب 

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

N  ×   2500000 ×  a + (30p ×  A)          
A : مساحت سطح اشغال  از مساحت باغ 
P :قيمت منطقه بندي 
a :ضريب 

 A = N÷لهصتعداد ا

 

 (  دو ميليون و پانصد هزار ريال )ريال000/500/2به ارزش ريالي هر درخت 

 .محاسبه خواهدشد a=8مترمربع براساس تصميم كميسيون فضاي سبز با ضريب  811صدور مجوز تا -
 a=1          متر مربع                11تا  8از  -

 a=1متر مربع                811تا  11از  -

     a=1متر مربع          811تا  811از  -

 a=2متر مربع به باال              811از  -
 . برابر رديف ب محاسبه و اخذ ميگردد1/8متر مربع به ميزان  811مترمربع  برابر رديف ب و مازاد بر  811تا 

 اضافه گردد aمتر مربع اضافه يك واحد به ضريب 11به ازاي هر -

 .بر خالف پروانه ساختماني بر روي باغات انجام شود پروانه ساخت و ساز  چنانچه:ج 

          .محاسبه و دريافت ميگردد   a=1متر مربع بر اساس ضريب  811روانه ساخت و ساز تا عوارض مازاد بر پ: الف

 .          محاسبه ميگردد a=2متر مربع بر اساس ضريب  811عوارض مازاد بر پروانه مازاد بر : ب

در كميسيون ماده صد و فضاي سبز ابقاء بنا گردد متر ساخت و ساز نمايد  211متر پروانه ساختماني در باغات اخذ مينمايد و 31مالك : مثال
 :عوارض بشرح ذيل محاسبه ميگردد

150-40=110  m2        a=1 

a=2       50=150-200غير مجازm2      

پس از كسر مساحت پروانه ساخت و )درصد مساحت باقيمانده باغ  81حداكثر محوطه سازي داخل باغات به شرط اينكه مساحت آن از  :د 

كمتر باشد بشرط اينكه محوطه سازي بصورت پياده رو (مساحت كل باغز صادره و يا مساحت بناي ابقاء شده توسط كميسيون ماده صد از سا
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تأييد كميسيون فضاي سبز مشمول عوارض قطع اشجار نميگردد در غير  متر صورت گرفته باشد پس از 8و يا جوي آب با عرض كمتر از 
 .گردديمحاسبه و اخذ م ب فيبرابر ردد محوطه سازي انجام شده به ميزان دو  اينصورت مازاد بر ده درص

اقدام به قطع درخت و گودبرداري زمين در حد مجاز پروانه نموده باشد و  چنانچه مالك باغي قبل از اخذ پروانه ساخت و ساز از شهرداري :ه 

طبق بند عوارض قطع اشجار متر مربع  811بعد از آن جهت اخذ پروانه ساخت و ساز مراجعه نمايد باتصميم كميسيون فضاي سبز حداكثر تا 
 .گردديمحاسبه و اخذ م ب

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

... پروانه ومحوطه سازي شامل معابر، استخر،حوض و آبنما، پاركينگ بدون سقف، كباب پز، سرويس بهداشتي، محل نگهداري احشام و غيرو

 وب شده و عوارض قطع اشجار آن بشرح بندهاي مذكور محاسبه و اخذ مي گرددمازاد بر پروانه تخلف محس

درختان كند رشد و دير ، در ختان زينتي، متر مربع مورد درخواست پروانه، درختي با محيط بن بيش از يك متر 811چنانچه در :  2تبصره * 

 . قطع اشجار بغير از موارد مشمول فوق اخذ خواهد شد ريال عوارض 111/111/81به ازاي هر اصله درخت، مبلغ . زيست موجود باشد

در باغ موجود باشد و ( سال 41با قدمت باالي ... )و غيرو سقف  يداراچنانچه ساختمان قديمي، انباري، محل نگهداري احشام  :3تبصره * 

ديد در محل بناي قديمي انجام شود، به به تأييد كارشناس فضاي سبز و كارشناس عمران شهرداري نيز برسد در صورتي كه ساخت و ساز ج

 .  همان مساحت بناي قديمي كه موجود ميباشد از عوارض تخريب و قطع اشجار معاف مي گردد

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

عوارضات قطع اشجار به ... مراجعه مالك جهت تمديد پروانه، گرفتن عدم خالفي و يا پايانكار و يا انجام معامله و غيرو نگرديده باشد هنگام 

نرخ روز محاسبه و اخذ ميگردد ضمناً سال احداث بنا حقي را براي مالك ايجاد نخواهد كرد و مالك محاسبات كميسيون فضاي سبز همان 

 . ي جهت تصميم گيري تحويل كميسيون فضاي سبز ميگرددسالي است كه پرونده پالك ثبت

پروانه ساخت و ساز صادر شده از سوي شهرداري . متر مربع هم بيشتر باشد 811چنانچه مساحت بناي قديمي موجود در باغ از  :5تبصره  *

 .بناي قديمي مي باشد متر مــــربع  811متر مربع نخواهد بود و مالك مكلف به درختكاري در مازاد از  811بيشتر از 

متر مربع باشد مالك از پرداخت عوارض قطع اشجار معاف مي باشد و در  811چنانچه مساحت بناي قديمي در باغي بيشتر از :6تبصره  *

 متر 811متر مربع باشد عوارض قطع اشجار از مازاد مساحت بناي قديمي موجود تا  811صورتيكه مساحت بناي قديمي در باغي كمتر از 

 .مربع مورد درخواست پروانه اخذ خواهد گرديد 

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

دور پروانه ساخت و انجام مراحل اداري و تسويه حساب اقدام نمايد ضمناً در صورت عدم تسويه حساب و درخواست مجدد مالك جهت ص

عوارضات قطع اشجار پس از بازديد و گزارش مسئول فضاي سبز به كميسيون فضاي سبز به ... ساز، گواهي عدم خالفي و پايان كار و غيرو

 نرخ روز محاسبه و اخذ ميگردد

ه هيچگونه ساخت و ساز و شود كتعهدنامه محضري گرفته مي. از مالك باغاتي كه درخواست پروانه ساخت و ساز دارند :8تبصره *

 .مستحدثاتي مازاد بر پروانه نداشته و بايد كاربري پالك به صورت باغ حفظ گردد و در حفظ و احياي درختان باغ بكوشند

 .باشدمي 3و نظر كميسيون مادهمالك عمل محاسبه عوارضات قطع اشجار، طرح مصوب : 2تبصره  *

 وسعه، حفظ و نگهداري فضاي سبز شهرداري هزينه خواهد شدكليه عوارضات قطع اشجار جهت ت: 11تبصره  *

 عوارض قطع اشجار موجود در معابر عمومي و پارکها و فضاهاي سبز شهر ( 2-98

 :درختان پهن برگ -الف

 ريال  111/211/3سانتيمتر مبلغ 11تا محيط بن متريسانت 81بن  طياز محدرخت -8
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 211.111سانتي متر مبلغ  11سانتي متر عالوه بر مبلغ مندرج در بند يك به ازاي هر سانتي متر مازاد بر  811تا  11درخت با محيط بن -2

 ريال 

 ريال  111/411ريال به ازاي هر سانتيمتر مازاد بر يك متر مبلغ  111/111/88درخت با محيط بن بيش از يك متر عالوه بر مبلغ -4

رس و سربرداري نامناسب و بدون مجوز درختان و درختچه هاي پهن برگ به ازاي هر سانتي متر محيط بن شاخه هاي هرس عوارض ه-3

 ريال31111شده مبلغ 

سانتيمتر باشد به ازاي هر  21عوارض شكستن شاخه هاي فرعي درختان پهن برگ در صورتيكه محيط بن شاخه شكسته شده كمتر از -1

 ريال  31111خه هاي شكسته شده مبلغ سانتي متر محيط بن شا

 ريال 23111عوارض هرس و سربرداري مناسب و با اخذ مجوز الزم به ازاي هر سانتي متر محيط بن شاخه هاي هرس شده مبلغ -6

 :درختان سوزني برگ  -ب

 الير 111/211/3مبلغ سانتيمتر 41سانتيمتر تا 81 بن طيمحدرختان از -8

سانتيمتر مبلغ  11مازاد بر  متريهر سانت يبه ازا الير 111/211/3مبلغ عالوه بر متريسانت 11تا  متريسانت 41بن  طيدرختان از مح -2

 گردد افتيدر الير 111/241

سانتيمتر مبلغ  811ريال به ازاي هر سانتيمتر مازاد بر  111/111/82سانتيمتر عالوه بر مبلغ  811سانتيمتر تا  11درختان با محيط بن -2

 .ريال 111/331

 111/641سانتيمتر مبلغ  811ريال به ازاي هر سانتيمتر مازاد بر  111/111/88سانتيمتر عالوه بر مبلغ  811درختان با محيط بن بيش از -4

 .ريال

عوارض هرس و شاخه زني نامناسب و بدون مجوز درختان و درختچه هاي سوزني برگ به ازاي هر سانتي متر محيط بن شاخه هاي  -3

 ريال 61111ه مبلغهرس شد

 ريال  41111عوارض هرس و شاخه زني مناسب و با اخذ مجوز الزم به ازاي هر سانتي متر محيط بن شاخه هاي هرس شده مبلغ-1

سانتيمتر باشد به ازاي هر  81عوارض شكستن شاخه هاي فرعي درختان سوزني برگ در صورتيكه محيط بن شاخه شكسته شده كمتر از -6

 ريال  111/31بن شاخه شكسته شده مبلغ  سانتي متر محيط

سربرداري درختان سوزني برگ بصورتيكه ساقه اصلي درخت قطع شده باشد عوارض كامل قطع اشجار درختان سوزني برگ و بر اساس -3

 .محيط بن تنه اصلي درخت محاسبه گردد 

بشرط درخواست آنها و موافقت كميسيون ... و مدارس و  شركتها –نهادها  –عوارض قطع اشجار درختان موجود در محوطه داخلي ادارات -1

 .فضاي سبز شهرداري مشمول پرداخت بشرح ذيل مي باشد 

 .ريال محاسبه ميگردد 881111سانتيمتر به بعد به ازاي هر سانتيمتر محيط بن درخت پهن برگ مبلغ  81از محيط بن -*

 . ريال محاسبه ميگردد 831111محيط بن درخت سوزني برگ مبلغ سانتيمتر به بعد به ازاي هر سانتيمتر  81از محيط بن -*

متر مربع بشرط موافقت و اخذ مجوزالزم از  111عوارض قطع اشجار درختان موجود در باغچه منازل شخص و يا سازماني باالتر از-8

 .شهرداري مشمول پرداخت بشرح ذيل مي باشد 

 .ريال محاسبه ميگردد 13111تيمتر محيط بن درخت مبلغ سانتيمتر به بعد به ازاي هر سان81از محيط بن -*

عوارض قطع اشجار در مواقعي كه ساختمانهاي احداثي در محلي قرار گرفته باشد كه ورود به پاركينگ مستلزم قطع درخت موجود در  -81

گ و پهن برگ محاسبه ميگردد و معابر باشد بشرط موافقت و اخذ مجوز الزم از سوي شهرداري برابر نصف مبلغ قطع اشجار سوزني بر

چنانچه قطع اشجار بدون اخذ مجوز الزم و موافقت شهرداري صورت گرفته باشد بر اساس تعرفه كامل قطع اشجار درختان سوزني برگ و يا 

 .پهن برگ محاسبه ميگردد 
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، مشمول 8486باشد براي يكسال  در صورتيكه فضاي سبز احداث شده در محوطه داخلي واحدهاي صنعتي كمتر از مقدار مصوب شده-88

 . پرداخت به شرح ذيل ميباشد

P 3/1×مقدار كسري فضاي سبز از مقدار فضاي سبز مصوب شده 

 

 ( به عوارضات فضاي سبز و قطع اشجار و پوششهاي گیاهي ) موارد متفرقه مربوط 

سانتيمتر ، شكستگي شاخه هاي فرعي با محيط بن  41كنده شدن پوست تنه درخت بيش از )آسيب رسانيدن به درختان به هر دليل مانند  -8

سانتيمتر براي درختان سوزني برگ و لق شدن درخت بدون اينكه ريشه كن شده  81سانتيمتر براي درختان پهن برگ و بيش از  21بيش از 

گ محاسبه  و خسارت مبلغ عوارض كامل قطع اشجار بر حسب درخت سوزني برگ يا پهن بر( يك دوم)و باعث خشكيدن درخت نگردد 

 .شودبيشتر از آن بر اساس تعرفه كامل قطع اشجار محاسبه مي

 . گرددمحاسبه مي( ريال 11111به ازاي هر سانتيمتر مبلغ )سانتيمتر باشد  41كنده شدن پوست تنه درختان در صورتي كه عارضه كمتر از -2
به ازاي هر سانتيمتر ميخ فرو رفته در تنه درخت مبلغ ... ب پالكارد ، تابلو و عوارض كوبيدن ميخ به تنه درختان به منظور آذين بندي ، نص -4

 .ريال محاسبه و اخذ مي گردد 111/211

كه ... آذين بندي وغيرو ،نورافكن ، طناب يا هر جسم خارجي ديگر به دور تنه درخت جهت نصب پالكارد ، عوارض بستن سيم مفتول -3

ريال و در صورتيكه فرورفتگي  111/131به ازاي هر سانتيمتر فرورفتگي مبلغ . باعث فرورفتگي در تنه درخت و ضعيف شدن تنه درخت گردد

رخت به اندازه اي ايجاد شده باشد كه احتمال شكستگي تنه درخت را باعث گردد بر اساس تعرفه كامل عوارضات قطع اشجار بر حسب د

 .سوزني برگ و پهن برگ محاسبه و اخذ مي گردد

 و كيفيت آن . ريال بر حسب نوع گل وگياه 111/111/2الي  211111ربودن يا از بين بردن هر اصله گل رز يا درختچه هاي زينتي مبلغ  -1
 . ياهريال بر حسب نوع گ 311111الي  211111ربودن يا از بين بردن هر متر مربع گلكاري فصلي مبلغ  -6

 .ريال 311111از بين بردن هر متر مربع چمنكاري مبلغ  -3

تزريق مواد شيميايي و نفتي به ريشه و تنه  -ريختن مواد نفتي به محيط بن و تنه درختان  -امحاء  –عوارض قطع اشجار بدون مجوز  -1

اشجار بر حسب درخت سوزنـــي برگ يا پهن  بر اساس تعرفه كامل قطع –آتش افروزي پاي درختان و سوزاندن  -خشك كردن  –درختان 

 .برگ و محيط بن درخت محاسبه مي گردد
 . باشدريال مي 311111سانتيمتر مبلغ  81حداقل عوارض قطع اشجار براي قطع هر اصله نهال كوچك با محيط بن كمتر از  -8

 .باشد¬يم الير 8111111مبلغ  سانتيمتر 81تا  متريسانت 81بن  طيبراي قطع هر اصله نهال كوچك با محقطع اشجار حداقل عوارض  -81

 . باشدسانتيمتر جزء سرانه فضاي سبز مي 81درختان با محيط بن بيشتر از  -88

 عوارض استفاده از خود پرداز   ( 91

 حذف

 .اخذ مي گردد اجاره مكاندر صورتي كه محل استفاده از خودپرداز در پياده رو و يا خيابان باشد 

 تلویزیون هاي شهري عوارض ( 23

 مساحت تلويزيون × p 811ي                                به ازاي هر سال استفاده از تلويزيون شهر -

درصد عوارض فوق خواهد شد و در صورتيكه صرفاً  31اگر از تلويزيون شهري براي يك مجموعه خاصي تبليغ گردد مشمول  :تبصره

 .از پرداخت عوارض معاف مي باشدفرهنگي مورد استفاده قرار گيرد 
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 عوارض سالیانه امالک واقع در حریم، که شهرداري به آنها خدمات مي دهد( 29

 :عوارض ساليانه( الف

 حذف

 :بهاي خدمات( ب

 .ساليانه دريافت مي نمايد در حد مقدورات، خدمات عمومي ارائه نمايد بهاي خدمات و عوارضشهرداري مكلف است در حريم شهر كه 

 (شهرداری مهریز)قانون شهرداریها  111ماده  11آیین نامه ارزش معامالتی ساختمان موضوع تبصره 

 شرح گروه ساختمانها ردیف
 (ریال )بهای هرمترمربع ارزش معامالتی ساختمان 

 69پیشنهادی سال   69نرخ سال  

 
 (اسکلت)انواع ساختمان : الف 

  
 001111 701111 طبقه 5تا  ساختمان اسکلت بتونی با هرنوع سقف 7

 001111 701111 طبقه به باال 5ساختمان اسکلت بتونی با هرنوع سقف از  0

 001111 701111 طبقه 5ساختمان اسکلت فلزی با هرنوع سقف تا  9

 001111 701111 طبقه به باال 5ساختمان اسکلت فلزی با هرنوع سقف تا  6

 001111 33111 بلوک و روکار آجریاسکلت آجری با سقف تیرآهن یا تیرچه  5

 711111 56460 اسکلت مخلوط خشت و گل و سنگ و چوب 4

 711111 10046 ساختمان های تمام چوب معمولی 1

 051111 055106 ساختمان های تمام چوب صنعتی 0

     ساختمان انبارها با دهانه بیش از چهارمتر: ب   

 37111 37101 اسکلت آجری یا بلوک سیمانی یا سنگی با هر نوع سقف  7

 011111 701570 های پیش ساخته با هرنوع سقف هلسواسکلت فلزی و یا  0

     سالنها یا توقفگاه ها: ج   

 701111 713034 با مصالح بنائی سنگ ، آجر ، بلوک سیمانی و هرنوع سقف  7

 011111 765100 اسکلت فلزی یا ستونهای بتونه آرمه   0

 51111 94690 گلخانه با هرنوع مصالح و هرنوع سقف 9

     آشیانه ها و سایبانها : د   

 01111 10046 با پایه های چوبی و مصالح بنائی با هرنوع سقف  7

 701111 713034 با پایه های فلزی با ستونهای بتون آرمه  0

     تأسیسات: ه   

 701111 713034 دستگاههای حرارت مرکزی ، شوفاژ سانترال  7

 751111 700614 ( گرمایش خنک کننده)تهویه مطبوع  0

 61111 94690 آسانسور 9

     سایر:  و  
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 51111 07014 مترمکعب به باال هرمترمکعب  4انواع مخازن اعم از زمینی ، هوائی از  7

 95111 05519 باراندازهاهرمترمربعسکوها و  0

 51111 94690 دیوارکشی با هرنوع مصالح هرمترطول 9

 

 (شهرداری مهریز)قانون شهرداریها  111ماده  5آیین نامه ارزش معامالتی ساختمان موضوع تبصره 

  ین توسط مالک مبهای هرمترمربع پارکینگ مورد نیاز درصورت عدم تأ شرح گروه ساختمانها ردیف

قاانون   711مااده   5تبصره   7

 حق پارکینگ -شهرداری

در صوورتیکه   P8/719 ، تجاری وغیره P8/69برای واحدهای مسکونی 

 . درصد قیمت روز ملک نگردد 81کمتر از 
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 فصل چهارم
                 

 مهریزبهاي خدمات شهرداري 
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 : هزینه  بازدید کارشناسي(  22

 ريال221111بازديدبه ازاي هر نوبت 

 بهاي خدمات پارک ها (23

 ورودیه پارک ها        (الف

 ريال( هزار  81111 ) ده هزار غربالبيز براي هرخودرواخذ وروديه پاركينگ جهت  -

 ريال( هزار  1111 ) ده هزار هاي درون شهري براي هرخودرواخذ وروديه پاركينگ جهت پارك  -

 . هزينه گردد ست صرفاً جهت توسعه پاركينگ پاركمبلغ دريافتي از بابت اين رديف مي باي :توضیح

 نرخ تعرفه وسایل بازي  (ب

 نوع وسیله بازي رديف
 هر نفر 

 (ريال)قیمت 

 31111 کشتي صبا  1

 25111 قلعه بازي 2

 25111 قايق پدالي 3

 25111 استخر توپ 4

 25111 ماشین شارژي 5

 25111 دگورانمري  6

 35111 ماشین برقي 7

 35111 (عینک سه بعدي)شبیه سازي  8

 25111 تاب کودک 2

 25111 چرخ و فلک کودک 11

 41111 چرخ و فلک بزرکسال 11

 31111 ترن هوايي کودک 12

 25111 لینوپترام 13

 31111 قطار بزرگسال 14

 31111 لینوپبانجي ترام 15

  

 

  اصالح حد بهاي خدمات  (22

P 44 ×11   %سطح كوچه بر ملك 

 .ضمناً اصالح حد در كوچه هاي بن بست كه مالك خصوصي دارد مي بايست با رضايت همسايگان و شركاي كوچه باشد

 بهاي خدمات ارزش افزوده ناشي از اقدامات عمراني شهري (25

 (مساحت زمين)p 4    ×  M  اقدامات عمراني شهري عوارض ارزش افزوده ناشي از  -



 مهریز شهرداري 7931تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 

 47 صفحه             به تصویب رسید 7/77/34مورخ  64 شماره جلسه در 7931 سال خدمات بهای و عوارض تعرفه

 مهدی زارع بیدکی –رئیس شورای اسالمی شهر مهریز 

 

 بهاي خدمات استفاده ازساختمانهاي احداثي درکاربري هاي غیر مرتبط ( 22

 (زير بناي بالكن داخل+  مساحت زيربنا  ) × P8    استفاده تجاري از همكف                            
 (  طبقات زير بناي + مساحت زيرزمين ) ×  P8 استفاده تجاري از زيرزمين و طبقات                  

 (زير بناي بالكن داخل+  مساحت زيربنا  ) × P8   استفاده اداري و يا صنعتي ازهمكف            
 (طبقات زير بناي + مساحت زيرزمين ) × P21/1 استفاده اداري و يا صنعتي از زيرزمين و طبقات

 (مورداستفاده زير بناي مساحت) × P21/1 استفاده به عنوان انباري تجاري و انباري مستقل
استفاده به عنوان آموزشي از قبيل آموزشگاههاي غيرانتفاعي، آموزش 

 رانندگي، زبان، كنكور و غيره
P21/1 × (مورداستفاده زير بناي مساحت) 

 :توضیحات 

 باشد برقرار و مشمول امالك با كاربري غيرتجاري مي 83از ابتداي سال و  است( سال تقويمي)بهاي خدمات اين رديف به صورت ساليانه  -8
و در زمان مطالبه ( در صورت عدم تغيير كاربري در مدت تعيين شده طبق قانون اقدام خواهد شد)سال قابل تمديد است  4و براي مدت 

مشمول ساختمانهايي كه داراي  اين بهاي خدمات. شهرداري و يا هنگام صدور هر نوع گواهي براي مالك و يا مستأجر دريافت مي گردد
اخذ بهاي خدمات توسط شهرداري هيچ گونه  .نمي شود ،پروانه مربوطه و يا ساختمانهاي مرتبط احداثي قبل از تصويب طرح مصوب شهري

 . و در صورت درخواست تغيير كاربري طبق مقررات اقدام خواهد شد شود امتيازي براي ملك محسوب نمي
صدور مجوز با اخذ  .مي شود( تا پايان سال تقويمي)درخواست مجوز از شهرداري جهت فعاليت به صورت موقت در خصوص مواردي كه  -2

 . استعالم از اداره اماكن و رضايت مالكين مجاور صورت مي گيرد

باشد، شهرداري با  در صورتي كه محل كسب داير باشد و نارضايتي و يا مخالفتي از طرف مالكين مجاور با ادامه فعاليت مطرح نشده -4

 . وصول بهاي خدمات مزبور مانع ادامه فعاليت نخواهد شد

جهت رفع مزاحمت، شهرداري به استناد تبصره ذيل    در صورتي كه محل كسب داير باشد و مزاحمت براي مالكين مجاور ايجاد شده باشد، -3

 .  ماده صد مي نمايدقانون شهرداريها اقدام به ارجاع پرونده به كمسيون   11ماده  23بند 

ساختمان هاي متعلق به مساجد، حسينيه ها و امام زادگان كه وقف آنها مي باشند و همچنين ساختمان موسسات قرآني معتبر و مكتب  -1

 .خانه ها كه در آنها آموزش قرآن داده مي شود، از پرداخت بهاي خدمات كاربري غير مرتبط معاف مي گردند

به عنوان مشاغل خانگي شناخته مي شوند، از پرداخت بهاي خدمات كاربري غير مرتبط معاف  رات ذيربط و متوليمشاغلي كه توسط ادا -6
 .مي گردند

 .باشگاه هاي ورزشي با مجوز و با تاييد اداره كل تربيت بدني از پرداخت بهاي خدمات كاربري غير مرتبط معاف مي گردند -3
 .مشابه صنعتي محاسبه مي گردد كاربريهاي تجهيزات و تأسيسات شهري  -1

 17بهاي خدمات تردد شهري انواع خودرو به استثناي سواري و وانت دوکابین سال ( 27

 (ريال)17سال (ريال) 16سال شرح رديف

 222،222 182222 وانت (1

 262،222 242222 ، خاور و میني بوس(شش چرخ ) کامیون تك محور (2

 422،222 362222 باالترکامیون ده چرخ، اتوبوس و  (3

 652،222 622222 ماشین آالت راهسازی و کشاورزی (4

 322،222 28222 موتورسیکلت (5

 .بهای خدمات فوق به صورت سالیانه محاسبه و اخذ خواهد شد
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 بهاي خدمات صدور کارت تردد براي یکسال  (28

 :هزينه صدور كارت يكساله به شرح ذيل مي باشد

 (ريال)مبلغ  شرح موضوع رديف

     331111      وانت و نيسان كمپرسي 8

     661111 و خاور           تراكتور 2

  8811111      (تن  81تا  1)كمپرسي تك  4

  8361111 چرخ و باالتر     81كمپرسي  3

  2211111 لدر و بيل مكانيكي  1

  8211111 چرخ     6جرثقيل  6

  8111111    چرخ و باالتر81جرثقيل  3

 . صدور كارت تردد حداقل براي شش ماه مي باشد : 9تبصره 

و شهرداري، ( پليس راهور)بديهي است صدور كارت تردد براي وسائط نقليه فوق مي بايست با هماهنگي و تأئيد معاونت راهنمايي و رانندگي 

 .صورت گيرد

ريال و براي هر دستگاه تانكر حمل فاضالب   111111ماهه براي هر دستگاه تانكر خاور حمل فاضالب  6صدور كارت تردد :2تبصره 

 .ريال مي باشد  8211111( تن به باال 1)بزرگتر از خاور 

  باز  بنگاه ها و فروشگاههاي داراي محوطه رو بهاي خدمات ( 21

 p1/1 برابر احداثي زيربناي ور با كسرهر متر مربع مساحت كل محوطه محص به ازاي

، همانند مصالح فروشي، آهن فروشي، سنگ و به صورت ساليانه از ملك مورد نظرموقت  به ازاي بهره برداريرديف اين بهاي خدمات 

است و دريافت بهاي خدمات فوق هيچ گونه امتيازي براي مالك ( غير تجاري)و مختص كاربريهاي غير مجاز  گردد اخذ مي فروشي و غيره

 .محسوب نمي شود و در صورت درخواست تغييركاربري طبق مقررات اقدام خواهد شد

 (افاغنه)بهاي خدمات سالیانه مهاجرین خارجي  (33

 (ريال)مبلغ  شرح رديف

 22511111 مجردين مرد هر نفر 1

 24111111 خانواده هاي دو نفره 2

 36111111 خانواده هاي سه نفره 3

 42111111 خانواده هاي چهار نفره 4

 52511111 خانواده هاي پنج نفره 5

 63111111 خانواده هاي شش نفره 6

 62111111 خانواده هاي هفت نفره 7

 75111111 خانواده هاي هشت نفره 8

 81111111 نفرهخانواده هاي نه  2

 87111111 خانواده هاي ده نفره 11

 23111111 خانواده هاي يازده نفره 11

 22111111 خانواده هاي دوازده نفره 12

 11611111 خانواده هاي سیزده نفره 13

 11211111 خانواده هاي چهارده نفره 14
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از عوارض اخذ شده موضوع اين رديف جهت تأمين هزينه هاي طرح بازگشت مهاجرين و تجهيز اردوگاههاي  % 11تا سقف :  1تبصره

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

ضمناً مالكين چنين امالكي ملزم به . برابر عوارض نوسازي محاسبه مي گردد 81عوارض امالك اجاره اي به اتباع بيگانه ، معادل  : 2تبصره

 .مي باشد( بدون تقسيط)اخذ مفاصا حساب براي كليه امالك خود 

 بهاي خدمات آتش نشاني و ایمني( 39

 : بهاي خدمات آتش نشاني و ایمني بصورت سالیانه( الف

 بهاي خدمات آتش نشاني بصورت سالیانه واحدهاي مسکوني و تجاري( 9

درصد  81هزينه خدمات آتش نشاني و ايمني ساليانه براي كليه واحدهاي مسكوني اعم از وياليي و آپارتماني و كليه واحدهاي تجاري برابر 

ز طريق صورتي كه مشمول قانون نوسازي نگردند ا رد .عوارض نوسازي كه در فيش عوارض نوسازي آنها بصورت ساليانه لحاظ مي گردد

 .وصول خواهد شد ريال 8111اعالم بدهي به ازاي هر متر مربع زيربنا مبلغ 

 : بهاي خدمات آتش نشاني بصورت سالیانه واحدهاي اداري و غیره( 2

در صورتي كه مشمول قانون . گرددساليانه لحاظ مي  عوارض نوسازي كه در فيش عوارض نوسازي آنها به صورت( درصد 41 )معادل 

 .وصول خواهد شد ريال 8111به ازاي هر متر مربع زيربنا مبلغ  از طريق اعالم بدهي نوسازي نگردند

 در حوادث بهاي خدمات ماموریت واحد آتش نشاني  (ب

 .ثي كه بهاي خدمات آتش نشاني از آنها دريافت نمي گردد تعلق مي گيردحواد اين عوارض به

 (به استثناي اماكن) محدودهداخل  (8

 (ريال)مبلغ  نوع وسيله نقليه رديف

 111111 تن6ايسوزو 8

 411111 تن4ايسوزو 2

 611111 رنو 4

 311111 بنزتك 3

 611111 فوتون 1

 411111 نيسان 6

 خارج از محدوده (2

 (ريال)مبلغ نوع وسيله نقليه رديف

 8111111 تن6ايسوزو 8

 311111 تن4ايسوزو 2

 8411111 رنو 4

 8111111 بنزتك 3

 8211111 فوتون 1

 611111 نيسان 6

 11811111 خانواده هاي پانزده نفره 15

 12411111 نفرهخانواده هاي شانزده  16

 13111111 خانواده هاي هفده نفره 17
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براي ماموريتهاي بيش از يك ساعت و استفاده از ديگر ماشين آالت جدول فوق، طبق نظر كارشناس رسمي دادگستري هزينه بررسي و 

 . دريافت مي گردد

بناي مفید و تأسیسات و انبارهاي محوطه ) (طبق محاسبه پلکاني)بهاي خدمات بازدید وسایل ایمني و آتش نشاني و صدور تاییدیه  (ج

 (و پارکینگ

 در شهرک صنعتي و حومه شهر  خدمات ایمني جدول بهاي خدمات کارشناسي -9

 (ريال)مبلغ  شرح خدمات رديف

 2111111 مترمربع 211 واحدهاي صنعتي با متراژ زيربناي تا 8

 4111111 مترمربع 111تا   218واحدهاي صنعتي با متراژ زيربناي 2

 4111111 مترمربع  8111تا  118واحدهاي صنعتي با متراژ زيربناي 4

 3111111 مترمربع  4111تا  8118واحدهاي صنعتي با متراژ زيربناي  3

 3111111 مترمربع  1111تا  4118واحدهاي صنعتي با متراژ زيربناي  1

 1111111 مترمربع  81111تا  1118واحدهاي صنعتي با متراژ زيربناي  6

 1111111 مترمربع 81111واحدهاي صنعتي با متراژ زيربناي باالي  3

 ...،نظامي ،بانکها و غیره  ساختمان اداري خدمات ایمني جدول محاسبه هزینه بازدید کارشناسي -2

  مترمربع زیربنابه ازاي هر 

 (ريال)مبلغ  شرح خدمات رديف

 1111 به ازاء هر متر زيربنا مترمربع 211تا  8زيربناي   8

  6111 به ازاء هر متر زيربنا مترمربع 111تا  218 مازاد  2

 4111111 مترمربع 8111تا  118زيربناي   4

 3111111 مترمربع 8111زيربناي باالي   3

 ساختمان مسکوني خدمات ایمني بازدید کارشناسي جدول محاسبه هزینه -3

 به ازاي هر متر مربع زیربنا

 (ريال)مبلغ  شرح خدمات رديف

 3111 به ازاء هر متر زيربنا مترمربع 211تا  8متراژ زيربناي  8

 1111 به ازاء هر متر زيربنا مترمربع 111تا  211 مازاد بر 2

 4111111 مترمربع 8111تا  111 زيربناي 4

 4111111 مترمربع 8111زيربناي باالي   3

 جدول محاسبه هزینه بازدید و کارشناسي خدمات ایمني ساختمان تجاري-2

 به ازاي هر متر مربع زیربنا

 (ريال)مبلغ  شرح خدمات رديف

 41111 به ازاء هر متر زيربنا  مترمربع 11تا  8متراژ زيربناي   8

 2111111 مترمربع 811تا  18زيربناي  2

 2111111 مترمربع811تا  811زيربناي  4
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 4111111 متر مربع 811 زيربناي 3

 بهاي خدمات سازمان پایانه هاي مسافربري( 32

 (ريال)مبلغ  شرح بند

 (الف

 دقيقه  41وروديه پاركينگ مسقف براي هر دستگاه خودرو تا 
 تا يك ساعت 

 و مازاد بر يك ساعت به ازاي هر ساعت توقف 
 براي هر شبانه روز  و 

-- 
-- 
-- 
-- 

 (ب
 وروديه موتورسيكلت به پاركينگ مسقف

 و مازاد بر يك ساعت توقف  
 و براي توقف هر شبانه روز

-- 
-- 
-- 

 (ج
 وروديه به ازاي هر دستگاه سواري به محوطه داخلي پايانه

 (مبلغ با احتساب ارزش افزوده است)

-- 
 

 (د

روشنائي محوطه، جمع آوري و حمل زباله، آب مصرفي، استفاده از سالن انتظار و هزينه خدمات شامل نظافت، 
 براي هر غرفه خدماتي و تنقالت ماهيانه و به ازاي هر متر مربع فضاي اشغال... امكانات آن و 

 رستوران ماهيانه
 كافي شاپ ماهيانه

 دفاتر فروش بليط ماهيانه

از مصرفي بر اساس مصرف با توجه به نصب كنتور داخلي و اعالم هزينه گ) براي هر واحد انبار توشه ماهيانه

 (گازبها توسط شركت گاز به صورت سرجمع محاسبه و اخذ خواهد شد

-- 
---- 

-- 
-- 
-- 
-- 
 

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

 -- اتومبيل هاي سواري به ازاي هر دستگاههزينه خدمات استفاده غير مجاز اتوبوسها از محل پارك  (و

 (ز
استفاده از محوطه ترمينال جهت تنظيف ممنوع بوده و در صورت مشاهده، بايد به متخلف اخطاركتبي داده و از ادامه كار 

 .ريال اخذ گردد........ جلوگيري به عمل آيد و به عنوان هزينه خدمات به ازاي هر دستگاه اتوبوس 
 .صحيح اين مصوبه به عهده شهرداري مي باشدمسئوليت اجراي 

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

 (با اطالع رساني قبلي: )حداقل خسارت 

-- 
-- 

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

 ساعت و مازاد بر آن به ازاي هر

-- 
-- 

 (ي
هزينه خدمات جهت اقامت مسافرين در مهمانسراي پايانه طبق نظر اداره ميراث فرهنگي و صنايع دستي و 

 (سوئيت دو خوابه با امكانات)گردشگري به ازاي هر شب اقامت  
 هزينه خدمات جهت اقامت در مهمانسراي عمومي شهرداري بصورت ساعتي به ازاي هر نفر

-- 
 
-- 

 -- هزينه خدمات استفاده از حمام مهمانسراي عمومي به ازاي هر نفر (ک

 ( ماهیانه)و مراکز درماني خدمات مشاغل گروه پزشکي بهاي ( 33

 (ريال)مبلغ  شرح گروه

1 
، (در صورت انجام شیمي درماني در مطب)فوق تخصص خون و انكولوژي 

 حجامت 
551111 

2 

متخصصین اورولوژي، ارتوپدي، زنان و زايمان، جراحي عمومي ، فوق 

تخصص آسم و آلرژي، ارتوپد فني، جراح و شكسته بند، جراح قلب، 

 متخصص گوش و حلق و بیني 

275111 

3 
دندانپزشک، متخصصین بیماري هاي عفوني، جراح مغز و اعصاب، چشم و 

 جراح چشم، غدد، پوست و مو، قلب و عروق، ريه
551111 

4 

پزشک عمومي، متخصصین داخلي، اطفال و کودکان، ارتودنسي، نورولوژي، 

روماتولوژي، درد شناسي، طب سنتي، کارشناس مامايي، راديولوژي و ساير 

 فوق تخصص ها

275111 
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5 
متخصصین اعصاب و روان، روانپزشک، فیزيوتراپي، گفتار درمانگر، کار 

 درمانگر، بینايي سنجي، شنوايي سنجي، کارشناس تغذيه، مشاوره پزشكي 
111111 

 خاص
هرکیلوگرم به ازاي )بیمارستان ها، درمانگاه ها، کلینیک ها، آزمايشگاه ها 

 (پسماند عفوني
6511 

 .بهاي خدمات هر مطبي كه داراي بخش تزريقات و پانسمان باشد در يك گروه باالتر اخذ مي گردد : تبصره 

 اماکن کلیه مدیریت پسماند  خدمات بهاي( 32

 بهاي خدمات مدیریت پسماند اماکن مسکوني ( الف

 ريال 213361بهاي خدمات پسماند مسكوني  -

 با توجه به گزارش واحد ساختمان جداگانه محاسبه خواهد شد... طبقه اول و غيره  هركدام از طبقات ،  اعم از زيرزمين همكف و: تبصره

 (... مراکز اداري، نظامي، آموزشي و  تجاري،)  بهاي خدمات مدیریت پسماند اماکن( :ب

 .مي باشد( اعم از ملكي، اجاره اي، رهني و يا وقفي)ملك  ساليانه درصد عوارض نوسازي 811معادل  

مديريت پسماند اين رديف، شامل كليه اماكن اداري، بانكها، موسسات اعتباري، مراكز و مؤسسات آموزشي، شركتهاي خدمات  بهاي: تبصره 

 .و به صورت ساليانه در نظر گرفته شده است گردند، مي شود دولتي و خدماتي كه صنف محسوب نمي

 صنوف و مشاغل  مدیریت پسماند خدمات بهاي( ج

با توجه به نوع شغل محاسبه مي گردد و  كسب ساليانه عوارض درصد 61 مديريت پسماند صنوف و مشاغل معادلبهاي خدمات  :توضیح 

 .عالوه بر مبلغ فوق دريافت مي گردد( 31-2)و ( 31-8)بهاي خدمات مشاغل پرزباله به شرح جدول 

 (ریال)لیست مشاغل و صنوف پرزباله بصورت ماهیانه : ب-9جدول 

 1327 1326 شرح رديف

 82511 82511 کافي شاپ،کافه قنادي،کافه تريا 1

 82511 82511 پیتزا فروشي،مرغ سوخاري،برياني،کبابي،جگرکي، فست فود 2

 82511 82511 فالوده،حلوايي،آب میوه،بستني 3

 44111 44111 ساندويچ فروشي، کله پزي،سیرابي فروشي 4

5 
گوشتي،سوسیس، سوپرمارکت،خواربارفروشي،فرآورده هاي 

 کالباس،زيتون
44111 44111 

 44111 44111 خشكبار و آجیل 6

 82511 82511 مرغ،ماهي،تخم مرغ فروشي 7

 82511 82511 گل فروشي،گلخانه دار،تولید نهال 8

 75111 75111 *                                  میوه فروشي،سبزي فروشي           2

 75111 75111 گیريسبزي خردکني،آبمیوه  11

 75111 75111 شیريني سازي،قند و نبات ريزي 11

 44111 44111 نمايندگي عمده پخش کاال 12

 44111 44111 مكانیكي،صافكاري،نقاشي،آپاراتي،رادياتورواگزوزسازي،باطري سازي 13

 44111 44111 تشک دوزي،تعويض روغن،لنت کوبي،پرس شیلنگ 14

 44111 44111 ساختمانيشیشه خم اتومبیل،شیشه  15
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 44111 44111 تولیدي مبل،درودگري،نجاري 16

 44111 44111 تولیدي میز،صندلي فلزي، مصنوعات فلزي 17

 44111 44111 تراشكار،ريخته گر،جوش پالستیک 18

 44111 44111 فروشندگان فلزات و پالستیک مستعمل 12

 44111 44111 فروشنده مصالح ساختمان ،گچ،سیمان،سنگ، موزائیک 21

 44111 44111 حنا سابي،ادويه سابي،عطاري 21

 55111 55111 آرايشگاه مردانه،زنانه 22

 44111 44111 کارواش 23

 44111 44111 مهد کودک،مهد قرآن 24

 44111 44111 چاپخانه و انتشارات،صحافي،چاپ بنر 25

 44111 44111 تايپ و تكثیر 26

 55111 55111 *                          نمايشگاه هاي دائمي و موقت،انبارها                 27

 44111 44111 سینما،آمفي تاتر، بوفه سینما و مدارس 28

 44111 44111 سالن و باشگاه هاي ورزشي،استخرها 22

 44111 44111 شرکت هاي تعاوني مصرف کارمندان و کارگران 31

 . واحد مجزا محسوب می گردد 2مغازه هاي میوه فروشی که به همراه سبزي فروشی باشند : توضیح*

 .ريال محاسبه می گردد  21111نمايشگاه هاي موقت به ازاء تعداد روزهايی که داير می باشند روزانه 

 لیست سایر مشاغل و یا صنوف پرزباله: ب-2جدول 

 عنوان شغل رديف عنوان شغل رديف

 کلینیک ها 15 مهمانسرا يا هتل  1

 آزمايشگاه ها 16 سالن، تاالر برگزاري مراسم 2

 ژي ها راديولو 17 مهمانپذير يا مسافرخانه 3

 فیزيوتراپي ها 18 رستوران، چلوکبابي 4

 خوابگاه هاي دانشجويي و دانش آموزي، پانسیون 12 غذاپزي 5

 ندامتگاه ها 21 جنرال سرويس 6

 مراکز تجاري، پاساژها 21 میوه و تره بارمیدان دار،  7

 راه آهن 22 فروشندگان فلز مستعمل 8

 پايانه مسافربري 23 چاپخانه 2

 مراکز آموزش عالي 24 سردخانه داري، سردخانه سازي 11

 پادگانها ،مراکز آموزش نظامي  25 فروشگاه هاي زنجیره اي  11

 مراکز اداري، نهاد ها، ارگانها، سازمانها، شرکتها 26 شرکتهاي تعاوني مصرف کارمندان و کارگران 12

 مراکز آموزش دولتي و خصوصي 27 بیمارستان ها 13

 فرودگاه 28 درمانگاه ها 14

(  هزاروپانصد) 1511مشاغل و مراكز پرزباله جدول فوق با توجه به پسماند توليدي آنها به ازاي هر كيلوگرم پسماند عادي مبلغ : توضیح

 .ريال عالوه بر بهاي خدمات مديريت پسماند اخذ مي گردد

 بهاي خدمات شهرداري  عناوین( 35

 : (به ازاي هر سرویس)بهاي جمع آوري خاک و نخاله ( الف
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 27-(ريال)مبلغ 26-(ريال)مبلغ  شرح خدمات رديف

 687511 625111 خاک و نخاله پراکنده توسط نیسان 1

 275111 251111 تجمیعي توسط نیسانهزينه خاک و نخاله  2

 412511 375111 خاک و نخاله خاور 3

 425111 451111 خاک و نخاله تجمیعي توسط کامیون تک 4

 661111 611111 تن 4خاک و نخاله تجمیعي توسط بازو غلطان 5

 771111 711111 تن 11خاک و نخاله تجمیعي توسط بازو غلتان 6

 311111جدول مبلغ مذكور به ازاي دو روز متوقف مي باشد و توقف بيش از دو روز به ازاي هر روز مبلغ  6و  1در خصوص رديف  :تبصره 

 .ساعت مي باشد 32حداكثر توقف . ريال اضافه مي گردد
 

 : (به ازاي هر کیلوگرم)بهاي خدمات فقط دفن ( ج

 حذف

 : (به جز هزینه تسطیح)مجاز بهاي خدمات هر سرویس تخلیه خاک و نخاله خودروها در گودهاي ( د

 (ريال)مبلغ  شرح خدمات رديف

 11111 خودروهاي سبک کمپرسي دار 1

 15111 خودروهاي نیمه سنگین 2

 21111 خودروهاي سنگین 3

تفکیك پسماند توسط پیمانکاران خدمات شهري در هنگام بارگیري در طول مسیر و همچنین مشاهده عوارض تخلف ( و

 محلهاي غیرمجازتخلف بازیافت در 

 توضیحات (ريال)مبلغ  شرح خدمات رديف

 -- 000111 نیسان 1

 -- 001111 خاور 2

 -- 000111 ساير ماشین آالت 3

 . درصد به مبلغ قبلي اضافه مي گردد 81در صورت تكرار تخلف به ازاي هر مرتبه  :تبصره

 (:به ریالمبلغ )خاک و نخاله در محل هاي غیر مجاز بهاي خدمات تخلیه ( ز

 دفعه چهارم دفعه سوم دفعه دوم دفعه اول شرح خدمات رديف

 مراجعه به توضیح 0011111 0111111 001111 نیسان کمپرسي دار 1

 مراجعه به توضیح 0111111 0011111 0111111 خاور 2

 مراجعه به توضیح 0011111 0111111 0011111 (تن 11تا  5)شش چرخ  3

 مراجعه به توضیح 0111111 0011111 0111111 (باالتن به  11)چرخ  11 4

 مراجعه به توضیح 011111 001111 001111 وانت بار هاي بدون کمپرسي و خودروهاي سواري 5

 T متخلفان در تمام موارد فوق موظف به جمع آوري، بارگيري و انتقال خاك و نخاله مورد نظر به محل گودهاي مجاز مي باشند :توضیح 

در صورت تخلف ، عالوه بر اخذ جريمه موضوع به مراجع قضايي ارجاع و متخلف موظف به ارائه مفاصا حساب از راهنمايي رانندگي و 

 .شهرداري خواهد بود

براي )در معابر مي شوند... اضافه بار و ریزش بهاي خدمات حمل غیر استاندارد مصالح ساختماني و ضایعات که موجب( ح

 ( :ریالهر دفعه به 

 دفعه چهارم دفعه سوم دفعه دوم دفعه اول شرح خدمات رديف
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 مراجعه به توضیح 0011111 011111 011111 وسائط نقلیه سبک 1

 مراجعه به توضیح 0011111 0011111 001111 وسائط نقلیه سنگین 2

 مراجعه به توضیح 0111111 0111111 0001111 (تن 11تا  5)شش چرخ  3

در صورت تكرار تخلف براي دفعه چهارم ، عالوه بر اخذ جريمه مرتبه سوم، موضوع به مراجع قضايي ارجاع و  متخلف موظف به  :توضیح 

 .ارائه مفاصا حساب از راهنمايي رانندگي و شهرداري خواهد بود

 ( :براي هر دفعه به ریال) بهاي خدمات کارواش و شستشو در مکان هاي غیرمجاز( ط

 1327 

 دفعه دوم دفعه اول شرح خدمات رديف
دفعه 

 سوم
 دفعه چهارم

 1111111 511111 331111 وسائط نقليه سبك 8
مراجعه به 

 توضيح

2 
وسائط نقليه 

 سنگين
661111 1111111 1511111 

مراجعه به 
 توضيح

قضايي ارجاع و متخلف موظف به در صورت تكرار تخلف براي دفعه چهارم ، عالوه بر اخذ جريمه مرتبه سوم، موضوع به مراجع  :توضیح 

 .ارائه مفاصا حساب از راهنمايي رانندگي و شهرداري خواهد بود

اخذ بهاي مجدد خدمات جهت صنوفي تجاري که مبادرت به ریختن پسماندهاي خود در معابر، جوي ها و خیابان ( ي

 ...(  شامل سبزي فروشي ها، میوه فروشي ها و: )اقدام مي نمایند 

ريال و جهت ديگر موارد به ازاء هر مورد انجام خدمات  111111انجام خدمات  مرتبه اخطار كتبي به متخلفين به ازاي هر موردپس از يك 

 .ريال دريافت مي گردد  211111مبلغ 

 .افزوده خواهد شد( درصد سي) %41در صورت تكرار به ازاي هر بار تكرار به مبالغ فوق : توضیح 

 (:در هر شبانه روز)یله نقلیه در پارکینگ موتوري بهاي خدمات توقف وس(  ل

مبلغ  موضوع رديف

 (ريال)ورودي

 (ريال)مبلغ

 

 5111 111111 انواع موتور سیكلت 1

 31111 151111 (سواري و وانت)وسايل نقلیه سبک 2

میني )وسايل نقلیه نیمه سنگین 3

 ...(بوس،کامیونت و

211111 61111 

 111111 251111 وسايل نقلیه سنگین 4

 نرخ بهاي باسکول( م

 : از مبلغ حق التوزين كه% 1 

 ريال ماهيانه  881111از            4باسكول درجه
 ريال ماهيانه  831111از           2باسكول درجه 
 ريال ماهيانه  241111از           8باسكول درجه 

 ريال ماهيانه  311111از      باسكول درجه ممتاز
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 . درجه بندي و مميزي دفاتر با مأمورين تشخيص شهرداري استتشخيص :تبصره 

 17بهاي اجاره ماشین آالت در سال ( ن

 17سال( ریال)مبلغ 12سال( ریال)مبلغ  واحد نوع وسیله نقلیه ردیف

 165111 165111 ساعت نیسان 1

 211111 811111 " لدر 2

 1111111 851111 " گريدر 3

 211111 811111 " بیل مكانیكي 4

 55111 51111 مترمکعب (گودبرداري)هزينه خدمات  5

 35111 25111 مترطول (متر1کا نال کني تا عمق )بیل مكانیكي  6

 551111 451111 ساعت میني لدر 7

 551111 551111 سرويس (کرايه حمل)تانكر تريلي 8

 351111 351111 " چرخ 6تانكر  1

 751111 651111 " (با آب)چرخ آبپاش  6تانكر  12

 251111 221111 " 211تانكر  11

 251111 221111 ساعت چرخ 11کامیون  12

 511111 451111 سرويس (بارگیري و حمل)چرخ 11کامیون  13

 411111 351111 سرويس (بارگیري و حمل)چرخ 6کامیون  14

 211111 171111 ساعت چرخ 6کامیون  15

 351111 221111 سرويس (بارگیري و حمل)618خاور کمپرسي  16

 351111 351111 ساعت تراکتور 17

 751111 651111 " تراکتور و غلتک کششي 18

 451111 351111 " غلتک کششي 11

 651111 411111 " لدر بكهو 22

 351111 - سرويس چرخ11کرايه حمل بار  21

 211111 - " کرايه حمل بار کامیون تک 22

 151111 - " کرايه حمل بار خاور 23

 151111 - " بارگیري کامیون تک 24

 211111 - " چرخ11بارگیري کامیون 25

 51111 - " بارگیري خاور 26

 211111  هرسرويس تانكر بادسان 27

 45111  ساعت کاتر 28
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 .ارزش افزوده به مبالغ فوق اضافه میگردد*
  .خواهد بود يبه اشخاص حقيقي يا حقوقي با توجه به مدل ساخت، نوع بهره برداري و بر اساس نظر كارشناس :اجاره ماشین آالت* 

 17-نرخ صدور حواله آب درسال

  -17سال
 ريال 61111ريال ، وانت  811111ريال ، تريلر 411111چرخ  81ريال ،  231111چرخ  6ريال ،  211111خاور  :صدور حواله آب *

 .رر گرديد در خصوص كاركرد ماشين آالت سنگين و راه سازي زمان رفت يا برگشت به زمان كاركرد اضافه و اخذ گردد مق : 1تبصره 

 .در صورت افزايش قيمت حاملهاي انرژي وافزايش فاحش قيمت لوازم ، قيمتهاي فوق اصالح مي گردد : 2تبصره 

 ارزش افزوده به مبالغ فوق اضافه خواهد شد :  3 تبصره

 

 – 16سال

 ريال 61111ريال ، وانت  111111ريال ، تريلر 411111چرخ  81ريال ،  211111چرخ  6ريال ،  811111خاور  :صدور حواله آب *

 .مقرر گرديد در خصوص كاركرد ماشين آالت سنگين و راه سازي زمان رفت يا برگشت به زمان كاركرد اضافه و اخذ گردد  : 1تبصره 

 .زايش قيمت حاملهاي انرژي وافزايش فاحش قيمت لوازم ، قيمتهاي فوق اصالح مي گردددر صورت اف : 2تبصره 

 .ارزش افزوده به مبالغ فوق اضافه خواهد شد  "ضمنا

 :مبلغ به ریال( براي هر دفعه)بهاي خدمات تخلیه فاضالب در مکانهاي غیرمجاز ( ع

  
97 

 شرح خدمات رديف
مرتبه 

 اول

مرتبه 

 دوم

مرتبه 

 سوم

مرتبه 

 چهارم

1 
جريمه تخلیه غیر مجاز فاضالب توسط 

 تانکر خاور
2222222 2422222 3222222 

مراجعه به 

 توضیح

2 
جريمه تخلیه غیر مجاز فاضالب توسط 

 تانکر بزرگتر از خاور
3222222 3622222 4222222 

مراجعه به 

 توضیح

3 
به   هر نوع تانکرجريمه ريزش فاضالب از 

 ازاء هر مورد
1222222 

مراجعه به 

 توضیح

در صورت تكرار تخلف براي مرتبه چهارم، عالوه بر اخذ جريمه مرتبه سوم، موضـوع بـه مراجـع قضـايي ارجـاع و متخلـف موظـف بـه ارائـه           :توضیح

 .مفاصاحساب از ادارات راهنمايي و رانندگي و شهرداري نيز خواهد بود
( تـن بـه بـاال    1)ريال و براي هر دستگاه تانكر بزرگتر از خـاور   8111111تانكر خاور حمل فاضالب  ماهه براي هر دستگاه 6هزينه صدور كارت تردد * 

 .ريال مي باشد 8111111

 (تعرفه ها به ریال مي باشد)لیست اخذ هزینه خدمات اداره اجرائیات، کنترل و انتظامات ( 32

 : (شهرداري هاقانون  55ماده  2تبصره یك بند )توقیف خودروهاي دست فروش ( الف

 دفعه سوم دفعه دوم دفعه اول شرح خدمات رديف

 722222 452222 385222 انواع وانت 1

 8522222 552222 415222 وانت ون 2

 1222222 822222 625222 خاور 3

 1522222 1222222 825222 تك 4

 522222 322222 275222 خودرو سواری 5
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 ( :قانون شهرداري ها 55ماده  2تبصره یك بند )درب مغازه جمع آوري تابلوهاي ایستاده و سر ( ب

 دفعه دوم به بعد دفعه اول شرح خدمات رديف

 622222 552222 (پرچمي)تابلوهای پايه دار  ب-1

 422222 332222 تابلو های سیار دو طرفه ب-2

 تابلوهاي سردرب ( ب-3

 :تابلو ها بر اساس ابعاد( ب -9-3

 (پنجاه هزار ريال)هزار ريال  11111و تعرفه نگهداري آن روزانه ( هفتصدوبيستهزار ريال) 321111مترمربع  2تابلو تا براي جمع آوري هر  (8
 (پنجاه وپنج هزار ريال)11111و تعرفه نگهداري آن روزانه ( يك ميليون ريال) 8111111مترمربع 1تا  2براي جمع آوري هر تابلو از  (2

 (شصت هزار ريال) 61111و تعرفه نگهداري آن روزانه ( يكصدوپنجاه هزار ريال) 8111111مترمربع  1براي جمع آوري هر تابلو باالي  (4

 داربست فلزي بر اساس تعداد( ب -2-3

 ريال  111111 هر بنر زير لوله هشت براي جمع آوري داربست فلزي (1

 ريال  111111 تا شانزده لوله هشت بااليهر بنر  براي جمع آوري داربست فلزي (2

 .يراي جمع آوري داربست هاي غير بنر و ساختماني و غيره براساس كارشناسي و هزينه انجام شده اخذ خواهد شد (3
 ريال روزانه 211بهاي خدمات نگهداري هر متر طول لوله داربست  (4

 هزینه پاکسازي دیوار نوشته هاي سطح شهر ( ج

برابر قيمت دومتر  2براي باالتر از و برابر قيمت كارشناسي در مناقصه برگزار شده  1/8به نرخ  متر  2براي ديوارهاي تا ارتفاع  هزينه پاكسازي -9
 (متري يك ساعت جرثقيل 1هزينه هر + كارشناسي 

و بر اساس رديف  عوارض تابلو محاسبه ( بايد مبنا را بر اخذ عوارض متعلقه از مالكين)براي ديوارنوشته هاي سطح شهر كه امكان پاكسازي ندارد  -2
 .وصول مي گردد

 : (قانون شهرداري ها 55ماده  2تبصره یك بند )جمع آوري خودروهاي فرسوده سطح شهر پس از اخطار الزم ( د

 دفعه دوم به بعد دفعه اول شرح خدمات رديف

 1322222 1122222 خودروهای سبك هر دستگاه  1

2 
خودروهای نیمه سنگین هر 

 دستگاه
332222 3162222 

 5282222 4422222 سنگین هر دستگاهخودروهای  3

 :( قانون شهرداریها 55ماده  2تبصره یك بند )جمع آوري سد معبر دستفروشان و مغازه داران پس از اخطار الزم (ه

 :دستفروشان(9-ه

 دفعه دوم به بعد دفعه اول 

 1522222 822222 دستفروشان

 .ريال اضافه مي گردد( 111111تا  411111)مي دهد بين  با توجه به هزينه هايي كه شهرداري براي جمع آوري انجام

 :مغازه داران (2-ه

دفعه سوم به  دفعه دوم  دفعه اول 

 بعد
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 12222222 جريمه بار اول+ريال 5222222 ريال تعلیقي 2522222 مغازه داران

 .بافيش عوارض كسب و پيشه مطالبه خواهد شددر صورت عدم پرداخت از سوي مغازه داران به حساب بدهي متخلف منظور مي گردد و همراه 

 : (قانون شهرداري ها 55ماده  23بر اساس بند )هزینه هاي مرتبط با پلمپ (و

 دفعه دوم به بعد دفعه اول شرح خدمات رديف

1 
يا فك  هرينه های مرتبط با هر مورد پلمپ

 پلمپ
1652222 1182222 

 132222 112222 به ازای هر پلمپ اضافي 2

 : (ماده صد قانون شهرداري ها)جمع آوري ابزار آالت ساختماني ( ز

 دفعه دوم به بعد دفعه اول شرح خدمات رديف

 652222 522222 هزينه جمع آوری ابزار آالت ساختماني به ازای هر مورد 1

2 
توقف و انتقال بیل مکانیکي، لدر که در امر گود برداری غیرمجاز در محل فعالیت داشته 

 باشند
1222222 1322222 

 1222222 822222 توقف و انتقال کمپرسي که در امر گود برداری غیرمجاز در محل فعالیت داشته باشند 3

 : متخلفین جمع آوري نخاله ضایعات و مصالح ساختمانيهزینه ( ح

 دفعه دوم به بعد دفعه اول شرح خدمات رديف

 552222 522222 نیسان 1

 662222 622222 خاور 2

3 
بازوغلطان و کامیون 

 تك
882222 1222222 

در مواردي كه متخلفين اقدام به ريختن نخاله و يا ضايعات ساختماني و همچنين مصالح ساختماني نمايند، توسط اداره اجرائيات : توضیح 

شهرداري به متخلف اخطار و در صورتي كه اقدام به جمع آوري آن نشود، شهرداري اقدام به جمع آوري آن نموده و مبلغ فوق را با عنايت به 

 .مطالبه خواهد شد( طي برگ اعالم بدهي) شهرداريقانون  881و مفاد ماده  11اده م83تبصره ذيل بند

 .و در صورت عدم پرداخت به حساب بدهي متخلف منظور مي گردد و همراه با فيش نوسازي مطالبه خواهد شد

 بهاي خدمات ارائه تصویر ویدئویي ضبط شده توسط دوربین هاي نظارت تصویري سطح شهر( 37

 ريال 211111دقيقه                                 81خدمات ارائه تصوير تا بهاي ( 1

 ريال  81111دقيقه به ازاي هر دقيقه     81بهاي خدمات ارائه تصوير مازاد بر ( 2

 :  بهاي خدمات پارکینگ موقت(  38

 p 1/2به ازاي هرمتر مربع براي هرماه                                                       

. اين بهاي خدمات به ساختمانهايي تعلق مي گيرد كه در آن فعاليتي مغاير با نوع مجوز و يا  گواهي صادر شده توسط شهرداري انجام پذيرد

صادر شده و پاركينگ يك واحد تجاري تامين و يا رعايت شده است ( كسب و پيشه)ار تجاري گواهي پايان ك به عنوان مثال براي ساختماني

ولي در حال حاضر موقتاً به صورت بانك در آن فعاليت مي شود اين واحد بايد به ازاي هر متر مربع مابه التفاوت كسري پاركينگ تجاري به 

 .بانك اين بهاي خدمات را پرداخت نمايد
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كه داراي كسر پاركينگ بوده و قصد استفاده از محل ... مشمول كليه واحدها از جمله بانكها، موسسات مالي اعتباري و اين بهاي خدمات

 .در صورتيكه از محل به صورت دائم استفاده شود برابر ضوابط ملزم به تامين پاركينگ مي باشد. بصورت موقت دارند، مي شود

 . تامين پاركينگ و هزينه هاي مرتبط با آن هزينه گردددرآمد اين رديف مي بايست صرفاً  :تبصره

 .ساختمان هاي پرمراجعه پس از تاييد كارگروه متشكل از شوراي اسالمي شهر و شهرداري، بهاي خدمات اين رديف دريافت مي گردد -2

 :آئین نامه اجرایي پارکینگ موقت

 .تنظيم شده است بند فوقاين آئين نامه در اجراي  - 8

 .لي اين رديف به حساب جداگانه اي واريز و نگهداري خواهد شدوصو - 2

 .هزينه خواهد نمود اين رديف را فقط براي اجاره محل و در جهت احداث پاركينگ موقت درآمدشهرداري  -4

بهاي خدمات اخذ  مين شده باشد شهرداري ميتواندأشود پاركينگ دائم توسط شهرداري ت بهاي خدمات اخذ مياين اگر در محلي كه  - 3

 .يا دائم هزينه نمايد مين پاركينگ موقت وأشده را در محل هاي ديگر و صرفاً جهت ت

در بودجه سنواتي معادل درآمد پيش بيني شده براي اين بهاي خدمات بايد هزينه اجاره و ديگر هزينه هاي مرتبط  با احداث و يا ايجاد  -1

 .ودپاركينگ  دائم در نظر گرفته ش

 .كند ايجاد نمي در خصوص تثبيت كاربري و امثالهم بهاي خدمات پاركينگ موقت هيچگونه حقي براي مالك و يا مودياخذ  -6

اگر تبديل و يا تغيير در نوع استفاده از ساختمان به گونه اي باشد كه كسر پاركينگ براي همسايگان مزاحمتي داشته باشد و مورد  - 3

 .ر ضوابط با آن برخورد نمايدشكايت واقع شود شهرداري بايد براب

 .محاسبه مساحت پاركينگ بايد بر اساس ضوابط طرح هاي مصوب مالك عمل شهرداري باشد - 1

 .بانكها، موسسات مالي اعتباري و داروخانه ها و مطب پزشكان و ديگر واحدهايي كه كسر پاركينگ دارند مشمول اين تعرفه خواهند شد -8

خدمات  بصورت داروخانه و مطب داير بوده از پرداخت اين بهاي تصويب طرح مصوب شهريزشكان كه قبل از داروخانه ها و مطب پ :تبصره

 .باشند معاف مي

  :بهاي خدمات کمیسیون حفاریها( 31

 هنگام صدور مجوز بهاي خدمات حفاریها( الف

 .محاسبه خواهد شداين هزينه بر حسب فرمول و ضريبي كه توسط دفتر فني استانداري يزد اعالم ميگردد 

 جریمه روزهاي تاخیر در اتمام عملیات حفاري( ب

 ريال111/411متر روزي   81گذر هاي تا ( 8

 ريال 111/611متر روزي   86گذرهاي تا ( 2

 ريال 111/111/8متر به باال روزي   86گذر هاي ( 4

 .رسان دريافت گردد و هيچ ارتباطي به عموم شهروندان نداردمقرر گرديد كليه ارقام مندرج در اين بند صرفاً از شركت هاي خدمات : توضیح

 ...و  آسفالت ت و مرمتهزینه خدما( 23

 ريال  241111          هر متر مربع اسفالت 

 ريال  421111   هر متر طول سنگ جدول 

 ريال  311111مرمت و تعويض سنگ جدول هر متر طول هزينه 

 ريال 421111موزاييك و سنگ فرش فرش  هر متر مربع



 مهریز شهرداري 7931تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 

 60 صفحه             به تصویب رسید 7/77/34مورخ  64 شماره جلسه در 7931 سال خدمات بهای و عوارض تعرفه

 مهدی زارع بیدکی –رئیس شورای اسالمی شهر مهریز 

 

ي پرونده ميباشند و به مالكين اخطار شده ادر خصوص هزينه خدمات آسفالت اراضي مجهول المالك و زمين هاي افتاده و كوچه هائي كه  دار

 . و بنا به ضرورت شهرداري راساً آسفالت نموده طبق تعرفه روز هزينه خدمات اسفالت  وصول مي گردد

درصد هزينه  61 تا مي گردد آسفالتكه نياز به اسفالت دارد و يا بنا به ضروررت توسط شهرداري  از كوچه هائيآسفالت هزينه خدمات 

 .مي گردددرصدمابقي از طرف اهالي انجام 31و  توسط شهرداريخدمات آسفالت 

 هزينه آسفالت مساوي است با عرض ملك در بر معبر ضربدر نصف عرض آسفالت ضربدر نرخ هر متر مربع

 خدمات آرامستان بهاي ( 29

 تعرفه آرامستان

 مبلغ پیشنهادی  خدمات اصلي رديف

  --  تغسیل 1

 - - حفاری و دفن 2

 - - بسته بندی متوفي 3

 - - حمل اموات به آرامستان 4

 - - خدمات دفتری 5

 - - سالن جهت مراسم 6

 - - نصب سنگ بدون قرنیزهرمتر 7

 - - نصب سنگ با قرنیز 8

 - - نوزاد فاقد شناسنامه حمل و کفن 1

 - - حمل به محله 12

 - - سردخانه هرساعت 11

 - - رزرو قبور در تمام بلوکها 12

 - - رزرو قبور دو طبقه 13

 -- (نگهداری و خدمات آرامگاه خانوادگي)هزينه خدمات آرامگاه خانوادگي  14

 - - حمل اموات به پزشکي قانوني 15

 - - درخواست دو طبقه 16

 - - خروجي مأموريت تا دروازه شهر 17

 - - حمل به خارج از شهر به ازای هر کیلومتر 18

 - - هر متر کفن 11

 - - هر متر پالستیك 22

 - - کاور 21

 - - حمل و کفن نوزاد با شناسنامه 22

 بهاي خدمات فضاي سبز( 22

 .در توسعه فضاي سبز شهر هزينه شوداز عوارض زيربنا و پذيره اخذ و  اين بهاي خدمات مي بايستي منحصراً ،درصد عوارض زير بنا 1

 عوارض پذیره تأسیسات شهري( 23

به ازای هر متر مربع فضای احداث  -و شرکتهای حفار... عوارض پذيره احداث حوضچه آب وفاضالب ، مخابرات ، برق ،  (الف

 p24شده 

 ريال15،222،222عوارض پذيره احداث پست ترانسفور ماتور     ( ب

 ريال15،222،222عوارض پذيره احداث پست گاز                   ( ج

 ريال15،222،222عوارض پذيره احداث پست مخابرات              ( د

                               . كه ملك متعلق به شركتهاي خدمات رسان باشد از پرداخت افتتاحيه معاف مي باشند در مواردی -



 مهریز شهرداري 7931تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 

 62 صفحه             به تصویب رسید 7/77/34مورخ  64 شماره جلسه در 7931 سال خدمات بهای و عوارض تعرفه

 مهدی زارع بیدکی –رئیس شورای اسالمی شهر مهریز 

 

قانون  7و ماده77و933هزینه خدمات ناشي از تشکیل و طرح پرونده در کمیسیونهاي بدوي و تجدید نظر ماده ( 22

 شهرداري مهریز

 ريال 231111  هرپرونده                     811وي ماده كميسيون بد  -8
 ريال 221111هر پرونده                 811كميسيون تجديد نظر ماده  -2
 ريال 231111هر پرونده                                  33ون مادهكميسي -4
 ريال 231111هر پرونده                                    3كميسيون ماده -3

مين بخشي از هزينه هاي شهرداري براي تشكيل و رسيدگي پرونده در كميسيونهاي صوب شده در اين تعرفه به منظور تاوجوه م : 8تبصره 

 .مربوطه تعيين و وصول مي گردد 

 ريال براي هر پرونده 221111قانون شهرداري كه توسط اداره ثبت اسناد انجام ميشود مبلغ  33هزينه اجراي احكام كميسيون ماده  : 2تبصره

 : بهاي خدمات کشتارگاه( 25

 ريال 88111هر راس بز و گوسفند           -8

 ريال 11111هر راس  گاو وگوساله         -2

 ريال    881111هرنفر شتر                      -4

  17در سال ( حمل متوفیان )بهاي خدمات کرایه آمبوالنس  (22

 69سال  -(ریال)کرایه تصویبی  69سال –( ریال)کرایه  شرح ردیف

حمللج ازللار  در دارللج حللری  شلل ر  1

 م ریز

 ریال004،444 ریال044.444

رارج ار ش ر با حلااکرر یلس سلا       2

 م ریز  –توقف     یزد 

 ریال  020،444 ریال   904.444

رارج ار شل ر   بل ا ار یلس سلا        3

 توقف

ریلللال   بللله  204.444 ر دی 

ریال   14.444ارای هر ک لومتر 

  بلله ارای هللر سللا   توقللف  

 ریال  124.444

ریال   بله ارای   290444 ر دی

  بلله ریللال  114444هرک لللومتر

 132444ارای هرسللا   توقللف 

 ریال 

 : تشویقات -

 77، شههرداري مهی توانهد  بهق  هدول ريها در سهال        بموقع عوارض  بمنظور تشويق وترغیب شهروندان به پرداخت نقدي و  -

 .تخفیفات به شهروندان اعطاء نمايد 

 درصد تخفیف محدوده زمانی قابا محاسبه رديف

 درصد31 فروردين ،ارديبهشت،خرداد، 1

 درصد 21 تیر، مرداد،شهريور  2

 درصد 11 مهر،آبان ،آرر  3

 -- دي ،بهمن، اسفند 4

 .عوارض در سالهاي بعد بدون تخفیف محاسبه خواهد شد 77درصورت عدم پرداخت عوارض در سال 

اسالمي به تصویب شوراي  99/12/ 9مورخ  22تعرفه عوارض و بهاي خدمات  درجلسه شماره  : ات پایانيتوضیح

                                                                     تهدی زارع بيدكی –رئيس شورای اسالتی شهر تهريز                                                                              .شهرمهریز رسیده است


