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 قانون نوسازي و عمران شهرياز  -9

توسعه معابر و ایجاد پارکها و پارکینگها   نوسازي و عمران و اصالحات اساسي و تأمین نیازمندیهاي شهري و احداث و اصالح و :1ماده

عمومي و نوسازي محالت و  مورد نیازها و حفظ و نگهداري پارکها و باغهاي عمومي موجود و تأمین سایر تأسیسات  ها( و میدان توقفگاه )
هاي  به تهیه برنامه  مراقبت در رشد متناسب و موزون شهرها از وظایف اساسي شهرداریها است و شهرداریها در اجراي وظائف مذکور مكلف

 هاي جامع هستند. اساسي و نقشه

ریخي که وزارت کشور تعیین و اعالم کند بر کلیه اراضي و و در سایر شهرها از تا 8431در شهر تهران از تاریخ اول فروردین ماه  : 2ماده

و مستحدثات واقع در محدوده قانوني شهر عوارض خاص ساالنه به مأخذ پنج در هزار بهاي آنها که طبق مقررات این قانون تعیین   ساختمانها
را وصول کرده و منحصراً به مصرف نوسازي و  شود. شهرداریها مكلفند بر اساس مقررات این قانون عوارض مذکور مي  خواهد شد برقرار

وجوه حاصل از اجراي این قانون در غیر موارد مصرح در این قانون در حكم تصرف غیر قانوني در اموال دولت  مصرف. عمران شهري برسانند
 خواهد بود.

% اصالح  1/8یها و دهیاریهاي کشور  به سازمان شهردار  81/18/18مورخ  18/844/188}توضیح: عبارت پنج در هزار طي ابالغیه شماره 
 شده است{

  ترتیب ممیزي و تشخیص و طرز وصول عوارض مذکور و ترتیب تعیین نسبتي از قیمت ملك که در هر شهر با توجه به مقتضیات و : تبصره

تنظیم و به تصویب هیأت وزیران اي که از طرف وزارت کشور  نامه گیرد به موجب آیین شرائط خاص اقتصادي مأخذ دریافت عوارض قرار مي
 تعیین و اجرا خواهد شد.  رسد مي

این قانون بر مبناي ممیزي شهرداري تعیین و اعالم خواهد شد و  2بهاي اراضي و ساختمانها و مستحدثات مذکور در ماده  : 4ماده

را با رعایت ضوابط ذیل به عمل آورند و مادام مكلفند حداکثر ظرف دو سال از تاریخ شمول، ممیزیهاي مذکور  2مشمول ماده   شهرداریهاي
مقام یا نمایندگان قانوني آنها بر اساس این ضوابط تعیین و اعالم   بهایي که از طرف مالك یا مالكین یا قائم  که ممیزي به عمل نیامده

 گردد مالك عمل محسوب خواهد شد. مي
ور و وزارت دارایي با کسب اطالع از مراجع محلي تعیین و به تصویب شکاي خواهد بود که وسیله وزارت  بهاي اراضي طبق قیمت منطقه

هاي کشور و آباداني و مسكن تعیین  رسیده باشد و بهاي ساختمانها و مستحدثات بر اساس ضوابطي خواهد بود که وزارتخانه  هیأت وزیران
 وزیران رسیده باشد.  نموده و به تصویب هیأت

و کارگاهها و مؤسسات صنعتي و اقتصادي و علمي فقط قیمت زمین و ساختمان مالك پرداخت عوارض قرار  ها در مورد کارخانه : 1تبصره 

 گرفت.  خواهد

کشي و برق یا یكي از آنها در دسترس ساکنین آن منطقه گذارده نشده باشد بابت  در مناطقي از محدوده شهر که آب مشروب لوله : 2تبصره

هاي بایر واقعه در آن مناطق مشمول این بخشودگي  گردد ولي زمین درصد از عوارض مقرر کسر مي 21از آنها که تأمین نشده   هر یك
 نخواهند شد.

مالكین و متصرفین امالك مكلفند در ممیزي اراضي و ساختمانها و مستحدثات با مأمورین ممیزي همكاري کنند و هرگاه از :  3تبصره

الرأس و در مورد ساختمانها و باغات و  ممیزي در مورد اراضي بایر یا بدون حصار با تشخیص عليتكلیف خودداري کنند مأمورین   انجام این
 اعالم کتبي قبلي و با حضور نماینده دادستان وارد ملك شده اوراق ممیزي را تنظیم خواهند   اراضي محصور با

 نمود.

 اید ساده و مشخص و روشن باشد.ضوابط مذکور در این ماده براي تقویم زمین و یا ساختمان ب:  4صرهتب

 یابد و باید حداکثر تا پایان همان سال به شهرداري پرداخت گردد. عوارض هر سال در اول فروردین ماه آن سال تحقق مي :11ماده

بنا مشخص ساختمانهاي اساسي که به جاي ساختمانهاي کهنه و قدیمي نوسازي و تجدید بنا شود به مدت سه سال از تاریخ اتمام  :1تبصره

 در پروانه ساختمان از پرداخت عوارض موضوع این قانون معاف خواهند بود.  شده
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 بهاي اعیاني پارکینگهاي اختصاصي در هر ساختمان در احتساب عوارض منظور نخواهد شد.: 2تبصره 

نسبت به اراضي واقع در محدوده شهر که فاقد ساختمان اساسي بوده و یا باغ شهري به آن اطالق نشود در صورتي که تا یك  :11ماده 

مقام یا نمایندگان قانوني آنان مشخصات و بهاي ملك خود را به شهرداري اعالم نكنند  مالكین یا قائم 1پایان مهلت مقرر در ماده   سال بعد از
نامه  مقامي مالك از طریق مزایده با رعایت آیین این قانون مكلفند این گونه امالك را به تصرف درآورده و به قائم 2ماده  لشهرداریهاي مشمو

درصد  1هاي متعلقه به اضافه  اي به فروش برسانند و مطالبات خود را به انضمام جرائم و هزینه قیمت منطقه معامالت شهرداري و بر اساس
بهاي ملك برداشت نموده مابقي را در حساب سپرده ثابت شهرداري در بانك نگهداري کنند تا در  رنامه نوسازي از محلقیمت ملك به سود ب

مقابل اخذ رسید به آنها پرداخت شود و هرگاه ظرف ده سال مالك ملك یا نمایندگان   صورت مراجعه مالكین یا نمایندگان قانوني آنان در
 منظور خواهد شد.  جوه مذکور به حساب درآمد نوسازيقانوني آنان مراجعه ننمایند و

سال مذکور در این ماده از تاریخ صدور حكم نهایي مبني بر رفع اختالف  81هرگاه مالكیت ملك محل اختالف باشد مدت  :1تبصره 

 شود. مي شروع

این قانون  3اساس ضوابط مندرج در ماده گردد که ارزش آن بر  ساختمان اساسي مذکور در این قانون به ساختماني اطالق مي :2تبصره

 این قانون است. 1بیست درصد بهاي کل زمین باشد مرجع رسیدگي به اختالف حاصله در این مورد کمیسیون مذکور در ماده   برابر حداقل

دادستان شهرستان صورت شهرداري مكلف است وضع امالك مشمول این ماده را قبل از انتشار آگهي مزایده با حضور نماینده : 3تبصره

 کند. مجلس

در صورتي که مالكین این گونه اراضي قبل از انتقال قطعي ملك مشخصات بهاي ملك خود را به شهرداري اعالم دارند و : 4تبصره 

 اي که باشد متوقف خواهد شد. جرائم مربوط را نقداً بپردازند عملیات شهرداري در هر مرحله  عوارض و

مشخصات مؤدیاني را که  81این قانون مكلفند ظرف دو ماه از تاریخ انقضاء مهلت مقرر در ماده  2شهرداریهاي مشمول ماده  :12ماده 

ماهه  اند به مؤسسات برق و گاز تسلیم کنند و مؤسسات مذکور مكلفند با اعالم مهلت دو پرداخت عوارض امالك خود اقدام نكرده  نسبت به
 شهرداري تا انقضاء مهلت وصول نشود نسبت به قطع برق و گاز محل سكونت ملكي او اقدام کنند.مطالبات   به مؤدي هرگاه

 شود. نامه اجرایي این ماده وسیله وزارت کشور و وزارت آب و برق تنظیم و پس از تصویب هیأت دولت به مورد اجرا گذارده مي آیین : تبصره

وع این قانون به یك ملك تعلق گیرد و قطعي گردد عالوه بر مالك که مسئول در هر مورد که عوارض یا حق مرغوبیت موض :13ماده

عین ملك وسیله تأمین مطالبات شهرداري بوده و شهرداري مكلف است در صورتي که مالك عوارض یا حق مرغوبیت را ظرف   پرداخت است
آن از ي ر اجرائیه نسبت به وصول طلب خود از مالك یا استیفانپردازد با صدو 2ماده  8نامه مذکور در تبصره  رعایت آیین  هاي مقرر با مهلت

 عین ملك اقدام کند.

  ادارات و دوائر اجراي ثبت بنا به تقاضاي شهرداري مكلف به صدور اجرائیه و تعقیب عملیات اجرایي طبق مقررات مربوط به اجراي :1تبصره 

 باشد. االجراء مي اسناد رسمي الزم

 هاي صادره مربوط به این ماده بازداشت شخص مؤدي مجاز نیست. یهئدر قبال اجرا :2رهصتب

مؤدیاني که تا پایان هر سال عوارض مقرر در این قانون را نپردازند از آغاز سال بعد ملزم به پرداخت صدي نه زیان دیرکرد در  :14ماده 

این قانون نسبت به  84اول سال بعد طبق مقررات ماده نسبت مدت تأخیر خواهند بود و شهرداري مكلف است پس از پایان شش ماه   سال به
 .خود اقدام کند  استیفاي مطالبات

کشي و برق آن تأمین شده و فاقد ساختمان اساسي باشد دو برابر میزان مقرر در  عوارض اراضي واقع در محدوده شهر که آب لوله :22ماده

 این قانون خواهد بود.  2ماده 

کشي و ایجاد فضاي سبز در اراضي مزبور اقدام کنند مشمول  كین این گونه اراضي طبق نقشه شهرداري به نردهدر صورتي که مال :1تبصره 

 این قانون وصول خواهد شد. 2این ماده نبوده و عوارض به مأخذ مقرر در ماده   مقررات
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که براي پایان یافتن ساختمان ضروري است قید  شود باید حداکثر مدتي هاي ساختماني که از طرف شهرداریها صادر مي در پروانه :2تبصره 

ها ساختمان خود را به اتمام برسانند  کنند باید ظرف مدت مقرر در پروانه کساني که در میدانها و معابر اصلي شهر اقدام به ساختمان مي  گردد و
ناتمام بگذارند عوارض مقرر در این قانون به دو برابر دو سال بعد از مدتي که براي اتمام بنا در پروانه قید شده باز هم   و در صورتي که تا

ساختمان همچنان ناتمام باقي بماند براي هر دو سالي که بگذرد عوارض به دو برابر مأخذ دو سال قبل   افزایش یافته و از آن به بعد نیز اگر
 .د بودنات قضایي توقیف شده باشد مشمول این ماده نخواهگردد. ابنیه ناتمام که از طرف مقام  درصد در سال بالغ 3افزایش خواهد یافت تا به

 گزیده اي از قانون شهرداري ها :-2

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

هاي وابسته به آن به کمیسیوني مرکب از نمایندگان وزارت کشور و دادگستري و انجمن شهر ارجاع مي شود و تصمیم کمیسیون مزبور 
ن تشخیص داده شود طبق مقررات اسناد الزم االجرا به وسیله اداره ثبت قابل وصول قطعي است. بدهي هایي که طبق تصمیم این کمیسیو

مي باشد، اجراي ثبت مكلف است بر طبق تصمیم کمیسیون مزبور به صدور اجرائیه و وصول طلب شهرداري مبادرت نماید، در نقاطي که 
دگستري تعیین مي نماید و در غیاب انجمن شهر انتخاب نماینده سازمان قضائي نباشد رئیس دادگستري شهرستان یك نفر را به نمایندگي دا

 انجمن از طرف شوراي شهرستان به عمل خواهد آمد.

مالكین اراضي و امالك واقع در محدوده شهر یا حریم آن باید قبل از هر اقدام عمراني یا تفكیك اراضي و شروع ساختمان از  : 111ماده 

 شهرداري پروانه اخذ نمایند. 
 داري مي تواند از عملیات ساختماني ساختمانهاي بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه به وسیله مأمورین خود اعم از آنكه ساختمان در زمینشهر

 محصور یا غیر محصور واقع شده باشد جلوگیري نماید.

و بناهاي خالف مشخصات مندرج در پروانه  در موارد فوق الذکر که از لحاظ اصول شهرسازي، فني و یا بهداشتي، قلع تأسیسات :1تبصره 

ضرورت داشته باشد یا بدون پروانه شهرداري، ساختمان احداث یا شروع به احداث شده باشد به تقاضاي شهرداري موضوع در کمیسیون هایي 
ي از اعضاي انجمن شهر به مرکب از نماینده وزارت کشور به انتخاب وزیرکشور و یكي از قضات دادگستري به انتخاب وزیر دادگستري و یك

انتخاب انجمن مطرح مي شود. کمیسیون پس از وصول پرونده به ذینفع اعالم مي نماید که ظرف مدت ده روز توضیحات خود را کتباً ارسال 
شرکت دارد، پس از انقضاي مدت مذکور، کمیسیون مكلف است موضوع را با حضور نماینده شهرداري که بدون حق رأي براي اداي توضیح 

 مي کند ظرف مدت یك ماه تصمیم مقتضي بر حسب مورد اتخاذ کند . 
در مواردي که شهرداري از ادامه ساخت ساختمان بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه جلوگیري مي کند، مكلف است حداکثر ظرف مدت یك 

رت کمیسیون با تقاضاي ذینفع به موضوع رسیدگي خواهد هفته از تاریخ جلوگیري، موضوع را در کمیسیون مذکور مطرح نماید در غیر این صو
 کرد. 

در صورتي که تصمیم کمیسیون بر قلع تمام یا قسمتي از بنا باشد، مهلت مناسبي که نباید از دو ماه تجاوز کند تعیین مي نماید. شهرداري 
 مكلف است تصمیم مزبور را به مالك ابالغ کند. 

قلع بنا ننماید شهرداري رسماً اقدام کرده و هزینه آن را طبق مقررات آئین نامه اجرائي وصول عوارض از  هرگاه مالك در مهلت مقرر اقدام به
 مالك دریافت خواهد نمود. 

در مورد اضافه بناي زائد بر مساحت زیربناي مندرج در پروانه ساختماني واقع در حوزه استفاده از اراضي مسكوني، کمیسیون مي  :2تبصره

نظر مكاني )در بر خیابانهاي اصلي یا خیابانهاي فرعي و یا کوچه بن  با توجه به موقعیت ملك ازرت عدم ضرورت قلع اضافه بنا، تواند در صو
باز یا بن بست( رأي به اخذ جریمه اي که متناسب با نوع استفاده از فضاي ایجاد شده و نوع ساختمان از نظر مصالح مصرفي باشد صادر و 

بر اساس آن نسبت به وصول جریمه اقدام نماید. )جریمه نباید از حداقل یك دوم کمتر و از سه برابر ارزش معامالتي شهرداري مكلف است 
ساختمان براي هر متر مربع بناي اضافي بیشتر باشد( در صورتي که ذینفع از پرداخت جریمه خودداري نمود شهرداري مكلف است مجدداً 

و تقاضاي صدور رأي تخریب را بنماید. کمیسیون در این مورد نسبت به صدور رأي تخریب اقدام خواهد پرونده را به همان کمیسیون ارجاع 
 نمود. 
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در مورد اضافه بناي زائد بر مساحت مندرج در پروانه ساختماني واقع در حوزه استفاده از اراضي تجاري، صنعتي و اداري کمیسیون  :3تبصره

فه بنا، با توجه به موقعیت ملك از نظر مكاني )در بر خیابانهاي اصلي یا خیابانهاي فرعي و یا کوچه مي تواند در صورت عدم ضرورت قلع اضا
 بن باز یا بن بست( رأي به اخذ جریمه اي که متناسب با نوع استفاده از فضاي ایجاد شده و نوع ساختمان از نظر مصالح مصرفي باشد صادر و

برابر ارزش معامالتي  3برابر کمتر و از  2صول جریمه اقدام نماید. )جریمه نباید از حداقل شهرداري مكلف است بر اساس آن نسبت به و
ساختمان براي هر متر مربع بناي اضافي ایجاد شده بیشتر باشد( در صورتي که ذینفع از پرداخت جریمه خودداري نمود شهرداري مكلف است 

دور رأي تخریب را بنماید. کمیسیون در این مورد نسبت به صدور رأي تخریب اقدام مجدداً پرونده را به همان کمیسیون ارجاع و تقاضاي ص
 خواهد نمود.

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

ه ازاي هر متر مربع بناي بدون مجوز یك دهم ارزش معامالتي ساختمان یا یك پنجم باشد کمیسیون مي تواند با صدور رأي بر اخذ جریمه ب
ارزش سرقفلي ساختمان ، در صورتي که ساختمان ارزش دریافت سرقفلي داشته باشد، هر کدام که مبلغ آن بیشتر است از ذینفع،  بالمانع 

عمل خواهد  4و  2بناي زائد بر تراکم مجاز بر اساس مفاد تبصره  هاي بودن صدور برگ پایان ساختمان را به شهرداري اعالم نماید. اضافه 
 شد.

در مورد عدم احداث پارکینگ و یا غیر قابل استفاده بودن آن و عدم امكان اصالح آن کمیسیون مي تواند با توجه به موقعیت  :5تبصره

رابر و حداکثر دو برابر ارزش معامالتي ساختمان براي هر متر محلي و نوع استفاده از فضاي پارکینگ رأي به اخذ جریمه اي که حداقل یك ب
متر مربع مي باشد( شهرداري مكلف به اخذ  21مربع فضاي از بین رفته پارکینگ باشد، صادر نماید )مساحت هر پارکینگ با احتساب گردش 

 جریمه تعیین شده و صدور برگ پایان ساختمان مي باشد.

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

برهاي اصالحي را بنمایند. در صورتي که بر خالف پروانه و یا بدون پروانه تجاوزي در این مورد انجام گیرد شهرداري مكلف است از ادامه 
امر را به کمیسیون ارسال نماید. در سایر موارد تخلف مانند عدم استحكام بنا، عدم رعایت اصول فني، بهداشتي و عملیات جلوگیري و پرونده 

 شهرسازي در ساختمان، رسیدگي به موضوع در صالحیت کمیسیون هاي ماده صد است .
ت آنها احداث مي گردد از لحاظ انطباق مهندسان ناظر ساختماني مكلفند نسبت به عملیات اجرایي ساختماني که به مسئولی:  7تبصره

ساختمان با مشخصات مندرج در پروانه و نقشه ها و محاسبات فني ضمیمه آن مستمراً نظارت کرده و در پایان کار مطابقت ساختمان با 
موقع به شهرداري اعالم  پروانه، نقشه و محاسبات فني را گواهي نمایند. هرگاه مهندس ناظر بر خالف واقع گواهي نماید و یا تخلف را به

ننماید و موضوع منتهي به طرح در کمیسیون مندرج در تبصره یك ماده صد قانون شهرداري و صدور رأي به جریمه یا تخریب ساختمان 
 گردد شهرداري مكلف است مراتب را به نظام معماري و ساختماني منعكس نماید. شوراي انتظامي نظام مذکور موظف است مهندس ناظر را

ماه تا سه سال محرومیت از کار و  6در صورت ثبوت تقصیر برابر قانون نظام معماري و ساختماني حسب مورد با توجه به اهمیت موضوع به 
در صورتي که مجدداً مرتكب تخلف شود که منجر به صدور رأي تخریب به وسیله کمیسیون ماده صد گردد به حداکثر مجازات محكوم کند. 

 ز طرف شوراي انتظامي نظام معماري و ساختماني در پروانه اشتغال درج و در یكي از جرائد کثیراالنتشار اعالم مي گردد. مراتب محكومیت ا
شهرداري مكلف است تا صدور رأي محكومیت به محض وقوف از تخلف مهندس ناظر و ارسال پرونده به کمیسیون ماده صد به مدت 

ناظر مربوطه براي ساختمان جهت پروانه ساختمان شهرداري خودداري نماید. مأموران شهرداري  ماه از اخذ گواهي امضاي مهندس 6حداکثر
اق نیز مكلفند در مورد ساختمان ها نظارت نمایند و هرگاه از موارد تخلف در پروانه به موقع جلوگیري نكنند و یا در مورد صدور گواهي انطب

ات قانوني به تخلف آنان رسیدگي مي شود و در صورتي که عمل ارتكابي مهندسان ناظر ساختمان با پروانه مرتكب تقصیري شوند طبق مقرر
و مأموران شهرداري واجد جنبه جزائي هم باشد از این جهت نیز قابل تعقیب خواهند بود. در مواردي که شهرداري مكلف به جلوگیري از 

تفاده از مأموران اجرائیات خود و در صورت لزوم مأموران انتظامي براي عملیات ساختماني است و دستور شهرداري اجرا نشود مي تواند با اس
 متوقف ساختن عملیات ساختماني اقدام نماید.

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

 انجام معامله را که توسط شهرداري صادر شده باشد مالحظه و مراتب را در سند قید نمایند.گواهي عدم خالف تا تاریخ 
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( معامله انجام گرفته و از 23/88/8411تبصره الحاقي به ماده صد قانون شهرداري ها ) 6در مورد ساختمان هایي که قبل از تصویب قانون
له کل پالك را شامل نگردد گواهي عدم خالف یا برگ پایان ساختمان الزامي دست مالك اولیه خارج شده باشد، در صورتي که مورد معام

 نبوده و با ثبت و تصریح آن در سند انجام معامله بالمانع مي باشد.
در مورد ساختمان هایي که قبل از تاریخ تصویب نقشه جامع شهر ایجاد شده در صورتي که اضافه بناي جدیدي حادث نگردیده باشد و 

سناد نشان دهنده ایجاد بنا قبل از سال تصویب طرح جامع شهر باشد با ثبت و تصریح مراتب فوق در سند مالكیت انجام معامله مدارك و ا
 بالمانع مي باشد.

ماده صد قانون  8ساختمان هایي که پروانه ساختمان آنها قبل از تاریخ تصویب نقشه جامع شهر صادر شده است از شمول تبصره  :2تبصره

 ي معاف مي باشند.شهردار
در مورد آراي صادره از کمیسیون ماده صد قانون شهرداري هرگاه شهرداري یا مالك یا قائم مقام او از تاریخ ابالغ رأي ظرف  :11تبصره

مدت ده روز نسبت به آن رأي اعتراض نماید، مرجع رسیدگي به این اعتراض کمیسیون دیگر ماده صد خواهد بود که اعضاي آن غیر از 
 فرادي باشند که در صدور رأي قبلي شرکت داشته اند. رأي این کمیسیون قطعي است ا

آئین نامه ارزش معامالتي ساختمان پس از تهیه توسط شهرداري و تصویب انجمن شهر در مورد اخذ جرائم قابل اجراست و این  :11تبصره

 ارزش معامالتي سالي یكبار قابل تجدید نظر خواهد بود.

 قانون شهرداري ها  111ماده قانون اصالح 

ادارات ثبت اسناد و امالك و حسب مورد دادگاهها موظفند در موقع دریافت تقاضاي تفكیك یا افراز اراضي واقع در محدوده و  :111ماده

اي  اي انجام دهند که قبالً به تأیید شهرداري مربوط رسیده باشد. نقشه حریم شهرها، از سوي مالكین، عمل تفكیك یا افراز را براساس نقشه
پس از کسر  توسط شهرداري نماید، باید یك زمین خود تهیه نموده و جهت تصویب در قبال رسید، تسلیم شهرداري ميکه مالك براي تفك

 سه ماه تأیید و کتباً به مالك ابالغ شود. مدت سطوح معابر و قدرالسهم شهرداري مربوط به خدمات عمومي از کل زمین، حداکثر ظرف 
تواند خود تقاضاي تفكیك یا افراز را به دادگاه تسلیم نماید. دادگاه  تكلیف از سوي شهرداري مالك مي  مهلت مقرر و عدم تعیین يبعد از انقضا

(، به موضوع رسیدگي و اتخاذ 1هاي عمومي با أخذ نظر کمیسیون ماده ) با رعایت حداکثر نصابهاي مقرر در خصوص معابر، شوارع و سرانه
دو ماه باید به دادگاه مذکور پاسخ دهد. در صورت عدم ارسال پاسخ در مدت فوق، مدت ظرف ( حداکثر 1نماید. کمیسیون ماده ) تصمیم مي

 نماید.  دادگاه با مالحظه طرح جامع و تفصیلي در چهارچوب سایر ضوابط و مقررات، به موضوع رسیدگي و رأي مقتضي صادر مي

 تفصیلي مصوب در محدوده شهرها و همچنین رعایت حد نصابهاي تفكیك و ضوابط و مقررات آخرین طرح جامع و رعایت حد :1تبصره

هاي تفكیكي موضوع این قانون  ها و دستورالعملهاي مرتبط با قوانین از جمله قوانین ذیل، در تهیه و تأیید کلیه نقشه نامه نصابها، ضوابط، آیین
 توسط شهرداریها الزامي است: 

فروش و واگذاري اراضي فاقد کاربري مسكوني براي امر مسكن به  ـ قانون منع 8466( قانون زمین شهري مصوب سال 81( و )83ـ مواد )
  8418شرکتهاي تعاوني مسكن و سایر اشخاص حقیقي و حقوقي مصوب سال 

 و اصالحات بعدي آن  8433ـ قانون حفظ کاربري اراضي زراعي و باغها مصوب سال 
 ت مناسب فني ـ قانون جلوگیري از خردشدن اراضي کشاورزي و ایجاد قطعا

 و اصالحات بعدي آن  8411اقتصادي مصوب سال قانون ـ 
 ( قانون تأسیس شوراي عالي شهرسازي و معماري ایران و اصالحات بعدي آن1ـ ماده )

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

دانگ است شهرداري براي تأمین سرانه فضاي عمومي و  در اراضي با مساحت بیشتر از پانصد مترمربع که داراي سند شش :3تبصره

نیاز احداث شوارع و معابر عمومي شهر در اثر تفكیك و افراز این  %( و براي تأمین اراضي مورد21تا سقف بیست و پنج درصد ) ،خدماتي
%( از 21شده از عمل تفكیك براي مالك، تا بیست و پنج درصد ) لي با توجه به ارزش افزوده ایجاداراضي مطابق با طرح جامع و تفصی

قدرالسهم مذکور را براساس قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس  ،نماید. شهرداري مجاز است با توافق مالك باقیمانده اراضي را دریافت مي
 رسمي دادگستري دریافت نماید. 
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( و معابر و شوارع عمومي و اراضي خدماتي که در اثر تفكیك و افراز و صدور سند مالكیت ایجاد 4ضي حاصل از تبصره )کلیه ارا :4تبصره

 وجهي به صاحب ملك پرداخت نخواهدکرد.  شود، متعلق به شهرداري است و شهرداري در قبال آن هیچ  مي
تواند با تصویب شوراي  تفكیك و افراز میسر نباشد، شهرداري مي مورد در مواردي که امكان تأمین انواع سرانه، شوارع و معابر از زمین
 اسالمي شهر معادل قیمت آن را به نرخ کارشناسي دریافت نماید. 

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

 تحت پیگرد قانوني قرار خواهندگرفت. تخلفات اداري 
 (21/8/8481) هزار و سیصد و نود قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز یكشنبه مورخ بیست و هشتم فروردین ماه یك

 به تأیید شوراي نگهبان رسید.  3/2/8481مجلس شوراي اسالمي تصویب و در تاریخ 

 شهرداري ها وظایفاز  -3

 :55ده ما 22بند 
 صدور پروانه براي کلیه ساختمانهایي که در شهر ساخته مي شود .

شهرداري در شهرهایي که نقشه جامع شهر تهیه شده مكلف است طبق ضوابط نقشه مذکور در پروانه هاي ساختماني نوع استفاده از تبصره: 

منطقه غیر تجاري محل کسب یا پیشه و یا تجارت دائر شود ساختمان را قید کند. در صورتي که بر خالف مندرجات پروانه ساختماني در 
این قانون مطرح مي نماید و کمیسیون در صورت احراز تخلف مالك یا مستأجر  811شهرداري مورد را در کمیسیون مقرر در تبصره یك ماده 

یا تجارت ظرف مدت یك ماه اتخاذ تصمیم مي  با تعیین مهلت مناسب که نباید از دو ماه تجاوز نماید در مورد تعطیلي محل کسب یا پیشه و
کند. این تصمیم به وسیله مأمورین شهرداري اجرا مي شود و کسي که با آگاهي از این موضوع از محل مزبور پس از تعطیلي براي کسب و 

تا ده هزار ریال محكوم خواهد  پیشه و یا تجارت استفاده کند به حبس جنحه اي از شش ماه تا دو سال و جزاي نقدي از پنج هزار و یك ریال
شد و محل کسب نیز مجدداً تعطیل مي شود. دائر کردن دفتر وکالت، مطب، دفتر اسناد رسمي، ازدواج و طالق، دفتر روزنامه، مجله و دفتر 

 مهندسي به وسیله مالك از نظر این قانون استفاده تجاري محسوب نمي شود.

 : 55ماده  22بند 

غو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان عوارض اعم از کاالهاي وارداتي و صادراتي و محصوالت داخلي و غیره و پیشنهاد برقراري یا ل
 ارسال یك نسخه از تصویب نامه براي اطالع وزارت کشور.

 : 11ماده  2بند  2تبصره 

 ي قرارداد پرداخت گردد.عوارضي که از عقد قراردادها عاید مي گردد بایستي تماماً به شهرداري هاي محل اجرا

 از مواد آئين نامه مالی شهرداریها -2

 :  33ماده

هر شهرداري داراي تعرفه اي خواهد بود که در آن کلیه انواع عوارض و بهاي خدمات و سایر درآمدهایي که به وسیله شهرداري یا مؤسسات 
هاي خدمات جدیدي که وضع و تصویب مي گردد یا هر تغییري تابعه و وابسته به آن وصول یا تحصیل مي شود درج و هر نوع عوارض یا ب

 که در نوع و میزان نرخ آنها صورت مي گیرد در تعرفه مذکور منعكس مي شود.

 : 39ماده

تطبیق وضع هر مؤدي یا هر مورد با تعرفه عوارض و بهاي خدمات و تعیین و تشخیص بدهي مؤدي به عهده مأمورین تشخیص یا کساني 
ف شهرداري یا سازمان تابعه و وابسته اختیار تشخیص به آنها داده شده است. مأمورین مذکور مكلفند کمال دقت بي نظري را است که از طر

 در تشخیص هاي خود به کار برند و در صورت تخلف، به وضع آنها در دادگاه اداري شهرداري رسیدگي و تنبیهات مقرر درباره آنها اتخاذ و به
 اهد شد.موقع اجرا گذارده خو

 : 32ماده
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: به شهرداري هاي کل کشور اجازه داده مي شود تا مطالبات خود را با اقساط حداکثر سي و شش ماهه مطابق دستورالعملي 42اصالحیه ماده 
دیه که بنا به پیشنهاد شهردار به تصویب شوراي اسالمي شهر مربوطه مي رسد دریافت نماید. در هر حال صدور مفاصا حساب موکول به تأ

 کلیه بدهي مؤدي خواهد بود.

 از قانون ماليات بر ارزش افزوده  -5

 :  53ماده  9تبصره 

شوراهاي اسالمي شهر و بخش، جهت وضع هر یك از عوارض محلي جدید، که تكلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، موظفند موارد 
 را حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال براي اجرا در سال بعد، تصویب و اعالم عمومي نمایند. 

 : 53ماده  3تبصره 

 یف یا معافیت از پرداخت عوارض یا وجوه به شهرداریها و دهیاریها ملغي مي گردد . قوانین و مقررات مربوط به اعطاي تخف

 از قانون مدیریت پسماندها  -2

 :  8ماده 

تولیدکنندگان پسماند عادي و اشخاص حقیقي و حقوقي مسئول مراکز و مجتمع هایي که پسماند عادي تولید مي کنند، از قبیل ساکنین 
مجتمع ها و شهرکها، اردوگاهها، سربازخانه ها، واحدها و مجتمع هاي تجاري، خدماتي، آموزشي، تفریحي و  منازل، مدیران و متصدیان

 تفرجگاهي در قبال مدیریت اجرایي پسماند عادي پاسخگو بوده و ملزم به رعایت مقررات و شیوه نامه هاي آئین نامه مي باشند.

 سایر مستندات قانونی  -7

  8/4/31انتخابات شوراهاي اسالمي کشور و انتخاب شهرداران مصوب  قانون تشكیالت، وظایف و -

 81/4/8414قانون منع فروش و واگذاري اراضي فاقد کاربري مسكوني براي امر مسكن و آئین نامه اجرایي مصوب  -

 13قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرك و نحوه تعیین آنها مصوب سال  -

 21/1/31ابنیه، امالك و اراضي مورد نیاز شهرداري ها مصوب قانون نحوه تقویم  -

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

 قانون نظام صنفي کشور و آئین نامه اجرائي مربوطه -
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 دومفصل 

 

 کليات و تعاریف
  



 مهریز شهرداري 1893تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 

 14 صفحه             به تصویب رسید 40/33/89مورخ  351 شماره جلسه در 3189 سال خدمات بهای و عوارض تعرفه

 مهدی زارع بیدکی –رئیس شورای اسالمی شهر مهریز 

 

 کاربري -9

باشد که قسمتی از مصوبه  شهرسازی و معماری ایران می شورای عالی 01/3/0331گانه قید شده در مصوبه  بیست های منظور از کاربری

 گردد. ذیال درج می

کمیته فنی، طرح تحقیقاتی  11/13/03۳1صورتجلسه مورخ خود پیرو  01/3/03۳1 تاریخ در ایران معماری و شهرسازی شورای عالی

مورد بررسی نهایی قرار داده و پس از اصالحات مربوطه تصویب نمود نه آنها را سرا تعیین و شهری های کاربری مفاهیم و عاریفتدقیق، ت

های آماده سازی مسکن مهر و ...  طرح ها و های جامع شهرها، شهرهای جدید، شهرک لذا متن پیوست برای آگاهی و استفاده در کلیه طرح

 معاون وزیر و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران(. 63/13/03۳1مورخ  0111/301/311شود. )بخشنامه شماره  ارسال می

 

 : تعاریف کاربری های شهری۱جدول شماره 

 تعریف نوع کاربری ردیف

 می شود.به اراضی اختصاص یافته جهت سکونت اطالق  مسکونی 0

6 
آموزش تحقیقات و 

 فناوری

به اراضی که جهت فعالیت های آموزش عالی و تکمیلی و پژوهشی بعد از دوره تحصیالت رسمی و عمومی ) تحصیالت 

 متوسطه ( اختصاص داده می شود گفته می شود.

 آموزشی 3
وزارت خانه های آموزش و پرورش وکار به اراضی اختصاص یافته برای فعالیت های آموزش رسمی و عمومی تحت مدیریت 

 و امور اجتماعی گفته می شود.

 اداری و انتظامی ۴
به اراضی اختصاص یافته جهت استقرار وزارت خانه ها، موسسات دولتی،  شرکتهای دولتی و موسسات و نهادهای عمومی 

 غیر دولتی و نیروهای انتظامی و بسیج گفته می شود.

۵ 
خدماتی)انتفاعی -تجاری

 و غیر انتفاعی(
 به اراضی اختصاص یافته برای انواع فعالیت های بازرگانی و خدمات انتفاعی و غیر انتفاعی گفته می شود.

 به اراضی اختصاص یافته جهت انجام ورزش های مختلف از سطوح حرفه ای تا مبتدی گفته می شود ورزشی 3

 درمانی و سالمت انسان و دام و مددکاری های اجتماعی گفته می شود.به اراضی اختصاص یافته به خدمات پزشکی،   درمانی 1

 به اراضی اختصاص یافته به فعالیتهای فرهنگی گفته می شود. هنری -فرهنگی ۳

 پارک و فضای سبز 1
می  ی گیرد گفتهم قرار عموم استفاده مورد و احداث شهرداری به اراضی اختصاص یافته جهت پارک ) بوستان( که توسط

 شود.

 به اراضی اختصاص یافته جهت انجام فرایض و مراسم مذهبی و دینی و بقاع متبرکه گفته می شود. مذهبی 01

 .شود می گفته است شهرداری به اراضی اختصاص یافته جهت رفع نیازهای عمومی شهروندان که عمدتاً در رضایت تجهیزات شهری 00

 اختصاص می یابد گفته می شود. شهر و شهروندان بهداشت یا و شهر به اراضی که جهت امور مربوط به تاسیسات زیربنایی تاسیسات شهری 06

 انبارداریحمل و نقل و  03
به اراضی اختصاص یافته جهت شبکه معابر و ساختمانهایی که برای انجام سفرهای شهری، برون شهری و شهروندان 

 اختصاص می یابد گفته می شود.

 به اراضی اختصاص یافته به نیروهای مسلح گفته می شود. نظامی 0۴

 های کشاورزی گفته می شود..به اراضی اختصاص یافته به باغات و زمین  باغات و کشاورزی 0۵

 به اراضی اختصاص یافته به مکانهای تاریخی گفته می شود. میراث تاریخی 03

 به سطوح اختصاص یافته به جنگلهای طبیعی و دست کاشت و امثالهم گفته می شود. طبیعی 01

 به اراضی که حسب قانون جهت اهداف خاص حفاظت و منظور می شود گفته می شود. حریم 0۳

 به اراضی اختصاص یافته جهت اقامت و سیاحت گفته می شود. تفریحی و توریستی 01

 صنعتی 61
مورخ  0۳۵10-/ت3۴311به اراضی اختصاص یافته جهت استقرار صنایع مشمول گروه الف موضوع مصوبه شماره 

 هیات وزیران و اصالحات بعدی آن گفته می شود. 63/06/۳۳

 

http://www.shahrsazionline.com/1041/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C/
http://www.shahrsazionline.com/2478/%D9%81%D8%A7%DB%8C%D9%84-%D8%A7%D8%AA%D9%88%DA%A9%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86/
http://www.shahrsazionline.com/91/%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82%D9%87-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C/
http://www.shahrsazionline.com/91/%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82%D9%87-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C/
http://www.shahrsazionline.com/91/%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82%D9%87-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C/
http://www.shahrsazionline.com/327/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87-%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C/
http://www.shahrsazionline.com/95/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D9%88-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86/
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 مجاز کاربری های شهری به تفکیک سطوح تقسیمات شهری: عملکردهای ۲جدول شماره 

 تعریف مقیاس نوع کاربری ردیف

 محله مسکونی 0
د خانواری و آپارتمانی چند واحدی و خوابگاههای سکونتگاههای تک واحدی، مجتمع های چن

 دانشجویی خارج از محوطه دانشگاه

6 
آموزش تحقیقات . 

 فناوری
 شهر

دانشگاهها، دانشکده ها، دانشسراها، حوزه های علمیه و مراکز تحقیقاتی و پژوهشی مدارس عالی، 

 و علمی و کاربردی و پارک فناوری

 آموزشی 3

 دبستان ( -آمادگی -ش های پیش دبستانی ) مهد کودکآموز محله

 دبیرستان و پیش دانشگاهی -مدارس راهنمایی -کالس های سوادآموزی ناحیه

 منطقه
هنرستانهای صنعتی وابسته به آموزش و پرورش و مجتمع های آموزش فنی و حرفه ای وزارت 

 کار و امور اجتماعی

 شهر
، مدارس کودکان استثنایی،  مراکز پرورش استعدادهای درخشان، مدارس شاهد و مدارس اسالمی

 مدارس اتباع خارجی

 اداری و انتظامی ۴

 شهرداری نواحی شوراهای حل اختالف ناحیه

 منطقه

مجتمع های قضایی، ادارات آب و برق و گاز و مخابرات و آموزش و پرورش راهنمایی و رانندگی، 

پست، ثبت احوال،  ثبت اسناد،  امور اقتصادی و مالیاتی،  راهنمایی و رانندگی، تامین اجتماعی، 

 کالنتری، آگاهی و پایگاههای بسیج

 شهر

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

نیروهای نظامی و انتظامی و سایر سازمانهای مستقل دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی، ستاد 

مراکز انتظامی، سفارتخانه ها، کنسول گری ها و سازمانهای بین المللی، شهرداری و شورای 

اسالمی شهر،  دادگستری و زندانهای موجود و مراکز بازپروری و کانونهای اصالح و تربیت و 

 سرپرستی بانکها

خارج از 

محدوده 

 شهر

 زندان

۵- 

تجاری: 

)  خدماتی

انتفاعی 

غیر 

 انتفاعی (

 تجاری

 واحدهای خرید روزانه ) خوار و بار، میوه و سبزی، نانوایی، قصابی و امثالهم ( محله

 ناحیه

واحدهای خرید هفتگی ) سوپر مارکت، فروشگاههای مصرف شهر و روستا، نوشت افزار،  قنادی، 

،  اعتباری و مالی وموسسات الحسنه قرض های صندوق و بانکها شعب.(…آجیل فروشی و 

بنگاههای معامالت امالک،  بازارچه ها،  فروشگاههای منسوجات، پالستیک، لوازم خانگی،  لوازم 

 ی، کتابفروشی ها، رستوران ها، شرکتهای بیمه،  داروخانه و انواع مشابه دیگرصوتی و تصویر

 شهر

،  تجاری و بازرگانی شرکتهای بازار عمده فروشی ها، راسته های صنوف مختلف و بورسها،

واحدهای خرید خاص و بلند مدت مانند فروشگاههای بزرگ زنجیره ای،  مبل فروشی ها، پوشاک، 

شعب مرکزی بانکها و موسسات مالی و اعتباری، موسسات تجاری واردات و صادرات کاال، 

نمایندگی فروش عرضه وسایل نقلیه،  فروشگاه عرضه قطعات یدکی،  وسایل نقلیه و فروشگاه 

صنایع دستی و فرش، تاالرهای پذیرایی، تعمیرگاههای لوازم خانگی و خودرو، دفاتر عرضه 

 نمایندگی بانکهای خارجی،  نمایندگی موسسات تجاری خارجی

 محلهخدمات     
دفاتر ) پست،  امور مشترکین تلفن همراه، فروش روزنامه و مجله (،  آرایشگاه های زنانه و مطب 

 پزشکان

http://www.shahrsazionline.com/1074/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%87-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%9F/
http://www.shahrsazionline.com/1074/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%87-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%9F/
http://www.shahrsazionline.com/327/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87-%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C/
http://www.shahrsazionline.com/327/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87-%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C/
http://www.shahrsazionline.com/1074/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%87-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%9F/
http://www.shahrsazionline.com/1074/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%87-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%9F/
http://www.shahrsazionline.com/327/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87-%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C/
http://www.shahrsazionline.com/327/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87-%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C/
http://www.shahrsazionline.com/1074/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%87-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%9F/
http://www.shahrsazionline.com/1074/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%87-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%9F/
http://www.shahrsazionline.com/3352/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1/
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 انتفاعی

 ناحیه

+، آموزشگاههای خصوصی، دفاتر ) وکالت، مهندسی و نقشه برداری،  ثبت اسناد، ازدواج 01پلیس 

و طالق، شرکتهای پیمانکاری و مشاور و خدمات(،  آزمایشگاههای طبی و تخصصی،  مراکز 

 رادیولوژی،  سالن های ورزشی کوچک، مرکز مشاوره درمانی

 منطقه

،  آمبوالنس خصوصی،  درمان مشابه و ام آر آی برسی، مراکزارائه خدمات اینترنت، دفاتر حسا

اعتیاد،  فیزیوتراپی،  مراکز کاریابی،  مرکز معاینه فنی خودرو،  رسانه های دیجیتال انتفاعی،  

 رادیولوژی،  مطب دامپزشکان

 شهر خدمات غیر انتفاعی 

مجامع،  انجمن ها و تعاونی اتحادیه ها،   -موسسات خیریه -دفاتر احزاب، تشکل های مردم نهاد

ها،  رسانه های دیجیتال خبری، هیات های ورزشی و آموزشگاههای مذهبی ) به غیر از حوزه 

 های علمیه (

 ورزشی 3

 زمین های بازی کوچک محله

 زمین های ورزشی و سالنهای کوچک ورزشی و استخرها ناحیه

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

 درمانی 1

 مراکز بهداشت و تنظیم خانواده، درمانگاهها محله

 پلی کلینیک ها ناحیه

 تخت و مراکز اورژانس 3۴مراکز انتقال خون،  بیمارستانهای کمتر از  منطقه

 شهر
نگهداری کودکان بی بیمارستانهای اصلی شهر،  زایشگاهها، تیمارستانها، مراکز توانبخشی و مراکز 

 سرپرست و سالمندان، معلولین و جانبازان و درمانگاههای دامپزشکی

 هنری –فرهنگی  ۳

 کتابخانه ها و سالنهای اجتماعات کوچک،  کانون های پرورش فکری کودکان و نوجوانان، سینما ناحیه

 شهر
فرهنگی،  سالن اجتماعات، کتابخانه مرکزی و تخصصی،  نگارخانه،  فرهنگسرا و مجتمع های 

 سینما، تئاتر، سالن کنسرت،  موسسات و دفاتر مرکزی روزنامه و مجله،  مراکز صدا و سیما

 پارک 1

 بوستان ) پارک ( محلهای محله

 بوستان ) پارک ( ناحیه ای ناحیه

 بوستان ) پارک ( اصلی شهر شهر

 مذهبی 01
 مساجد، حسینیه ها و فاطمیه ها محله

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

 تجهیزات شهری 00 

 زبالهایستگاه های جمع آوری  محله

 ناحیه
، 00۵ایستگاه های جمع آوری زباله،  ایستگاه های آتش نشانی، میادین میوه و تره بار، اورژانس 

 جایگاههای سوخت

 احمر هالل نجات و امداد مراکز و دائمی نمایشگاههای –گورستانهای موجود  شهر

خارج از 

محدوده 

 شهر

 نقل بارزی میوه و تره بار،  حمل و مرک میدان زباله،انتقال گورستان ها، مرکز حفر بهداشتی 

 تاسیسات شهری 06
 ایستگاه های تنظیم فشار گاز،  آب و فاضالب،  سرویس های عمومی بهداشتی محله

 مخازن آب زمینی و هوایی، تصفیه خانه های آب و فاضالب و پست ایستگاههای تنظیم فشار گاز منطقه

 حمل و نقل انبارداری 03
 ایستگاههای مترومعابر و پارکینگ ها ی محلهای و  محله

 معابر پارکینگ های عمومی و اتوبوس رانی شهری،  پایانه های مسافربری ناحیه

http://www.shahrsazionline.com/3347/%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9/
http://www.shahrsazionline.com/12872/%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%8C-%D8%B9%D9%86%D8%B5%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF-%D8%B3%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C/
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 شهر
معابر،  پایانه های مسافربری درون شهری و بین شهری،  ایستگاه فرودگاههای موجود،  بنادر،  

 تاسیسات مرکزی مترو،  پارکینگ های بین شهری کوچک و سردخانه ها

خارج از 

 محدوده
 انباری های اصلی کاال فرودگاه،  سیلو و سردخانه ها

 پادگان ها و آمادگاههای موجود نیروهای نظامی شهر نظامی 0۴

 زمین های کشاورزی و باغات واحدهای باغ مسکونی محله باغات و کشاورزی 0۵

 شهر تاریخی 03
مشاهیر،  اماکن متبرکه و حریم اماکن و محوطه های تاریخی، موزه ها، بناهای یادبود، آرامگاه 

 های تملک شده آنان

 سطوحی که جهت جنگلهای طبیعی و فضای سبز دست کاشت ) غیر از پارک ( می یابد. شهر طبیعی 01

 شهر حریم 0۳
حریم قانونی رودخانه ها، تاالبها، آبگیرها، مسیلها و راه حریم قانونی تملک راه آهن های بین 

 ی آب و برق و گاز و نفت و فاضالبشهری و تاسیسات زیربنای

 گردشگری –تفریحی  01

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

 .…پارکهای جنگلی و اردوگاههای جهانگردی و پالژهای ساحلی و 

خارج از 

محدوده 

 شهر

 باغ وحش

 صنعتی 61

گروههای الف مصوبه 

-ت 3۴311شماره 

هیات  63/06/1۳

مدیران با اصالحات 

 بعدی آن

 غذایی:

 تهیه و بسته بندی خشکبار بدون شستشو -0

 بسته بندی خرما بدون شستشو -6

 تن در سال 3111واحد تولید آب نبات و پولکی شکر پنیر و غیره تا  -3

 واحد تولیدی نبات ) نبات ریزی ( -۴

 تن در سال 311واحد تولید گز و سوهان تا  -۵

 واحد بسته بندی نمک و ادویه جات -3

 واحد بسته بندی چای -1

 واحد بسته بندی قهوه -۳

 تن در سال به روش نم زدن و بدون روش پخت 311واحد تولید قند حبه و کله تا  -1

 واحد بسته بندی عسل -01

 تن در سال 0111تولید بستنی تا  -00

 در سال تن 311تولید شیرینی و نان تا  -06

 تن در سال 311آسیاب و تولید آرد گندم و جو تا  -03

 تن در سال 011واحد بسته بندی کره و سایر لبنیات تا  -0۴

 تن در سال 311تولید بیسکویت و شکالت تا  -0۵

 تن در سال 311واحد رشته بری تا  -03

 تن در سال 311واحد ماکارونی سازی تا  -01

 وص کندوی عسل (واحد تولید آج موم ) مخص -0۳

 واحد بسته بندی سبزیجات و میوه جات -01

 واحد تولید یخ ) صرفاً در مناطق صنعتی درون شهری بایستی استقرار یابند.( -61

 واحدتولیدی نان بستی -60
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 واحد بسته بندی گالب -66

 واحد بسته بندی عرقیات گیاهی -63

 واحد بسته بندی جو بدون عملیات بوجاری و شستشو -6۴

 واحد سورتینگ و بسته بندی حبوبات بدون بوجاری -6۵

 واحد تولید، بهبود دهنده کیفیت آرد -63

 آسیاب و بوجاری عملیات بودن آماده واحد تولید غذایی کودکان آرد غالت -61

 نساجی:

 قالیبافی، زیلوبافی و نمدمالی دستی و دست بافتهاواحدهای  -0

 شیرازه دوزی حاشیه موکت و فرش ماشینی -6

 تن در سال ( 011جوراب بافی حداکثر سه دستگاه ) با حداکثر  -3

تن  011کشبافی و تریکو بافی، گردبافی، کنن و راشل حداکثر تا سه دستگاه ) یا حداکثر  -۴

 در سال (

 دست، انواع لباس و پوشاک در سال 3111و پوشاک حداکثر واحد تولید لباس  -۵

 تولید طناب نخی یا کنفی،  تور ماهیگیری،  قیطان، انواع نوار و روبان -3

 واحد دوزندگی لحاف و تشک و بالش بدون خط حالجی یااستفاده از پشم شیشه -1

 ( غیره و سیلک چاپ اصفهان واحد پارچه چاپی روش دستی ) مانند پارچه قلمکار -۳

 پارچه بافی دستی ) غیر موتوری ( -1

 ت سوز و نوارهای صنعتی (واحد تولید فتیله نف -01

 واحد تولیدالیاف پروپلین -00

      

 چرم:

 واحد تولید مصنوعات سراجی از قبیل کیف، دستکش،  جلد چرمی و نظایر آن -0

واحد تولید مصنوعات پوستی،  از قبیل کاله پوستی،  پوستین و موارد مشابه از پوست  -6

 دباغی شده

 جفت در سال 11111تا واحد تولید بستایی کفش حداکثر  -3

 جفت در سال 11111واحدتولید کفش ماشینی حداکثر  -۴

 واحد مونتاژ دست و پای مصنوعی با استفاده از چرم -۵

 واحد مونتاژ لوازم ارتوپدی با استفاده از چرم -3

      

 سلولزی :

 آماده واحد تولید جعبه مقوایی و کارتن از ورق -0

 واحدتولید پاکت خوار و بار و مراسالت مشابه آن -6

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

 آماده واحد تولید کاغذ و دفتر از کاغذ -۴

 واحد تولید لوازم التحریر کاغذی و مقوایی از ورق آماده -۵

 واحد صحافی و چاپخانه های ساده -3

 واحد تولید مصنوعات چوب پنبه ای -1

 خراطی بدون انوارسازیواحد نجاری و  -۳

 مترمکعب چوب در سال بدون رنگ 611واحد مبل سازی و سایر مصنوعات چوبی تا  -1

 تولید انواع فیلترهای کاغذی از جمله فیلترهای هوا و یا استفاده از ورق آماده -01

 واحد تولید انواع دوک و لوله طاقه پیچی مقوایی و سایر مصنوعات مشابه از ورق آماده -00

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


 مهریز شهرداري 1893تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 

 19 صفحه             به تصویب رسید 40/33/89مورخ  351 شماره جلسه در 3189 سال خدمات بهای و عوارض تعرفه

 مهدی زارع بیدکی –رئیس شورای اسالمی شهر مهریز 

 

 تولید محصوالت ساخته شده از نی و حصیر و سبد بافی از الیاف گیاهی -06

 واحد بسته بندی دستمال و محصوالت مشابه بااستفاده از کاغذ آماده -03

 واحد پرس کاری و چسباندن روکش نایلون بااستفاده از روکش آماده -0۴

 دستگاه در سال 611واحد تولید قایق های چوبی و بلم تا  -0۵

 احد تهیه کاربن و استنسیل از کاغذ آمادهو -03

 واحد تولید کالسور و زونکن از مقوای آماده -01

      

 فلزی :

 واحد قلمزنی انواع فلزات -0

واحد تراشکاری و قطعه سازی و قالب سازی بدون ریخته گری و آبکاری حداکثر تا سه  -6

 دستگاه تراش

 آلومینیمی ) صرفا در مناطق صنعتی درون شهری (واحد تولید درب و پنجره آهنی و  -3

 واحد تولید کانال کولر،  لوله بخاری)صرفاً در مناطق صنعتی درون شهری ( -۴

 واحدهای طراحی و مونتاژ حداکثر تا سه دستگاه تراش -۵

تن  011واحد صنعتی تولید ظروف آلومینیم از ورق آماده با یک دستگاه خم کن حداکثر  -3

 اً مناطق صنعتی داخل شهریدر سال صرف

 واحدمونتاژ تجهیزات گرد و غبار گیر ازقطعات آماده -1

 واحد تولید اتصاالت هیدرولیک ) پرس بست فلزی به دو انتهای شیلنگ فشار قوی ( -۳

 واحد طراحی و مونتاژ کولر اتومبیل -1

 واحد طراحی و مونتاژ کاربراتور گاز سوز -01

 واحد تولید ترموستات -00

      

 کانی غیر فلزی :

 واحد تولید مصنوعات شیشه ای بدون کوره ذوب -0

 واحد تولید آیینه،  پوکه آمپول،  شیشه آزمایشگاهی بدون کوره -6

 واحد تولید مصنوعات تزئینی سنگی ) صنایع دستی ( -3

 واحد تولید پودر جوشکاری -۴

      

 شیمیایی:

 واحد تولید آب مقطر -0

 نایلون و نایلکس و سلوفان ) با استفاده از رول آماده (واحدتولید  -6

 واحد صرفاً برش اسکاچ ظرفشویی -3

 واحد طراحی و مونتاژ نت ترمز -۴

      

 دارویی، آرایشی و بهداشتی:

 واحد تولید مواد بهداشتی و آرایشی ) فرموالسیون ( -0

 واحد اختالط و بسته بندی پودر ازاله مو -6

 قرص و پودر اکسیژنهواحدتولید  -3

 واحد تولید اکسیدان، کرم بهداشتی و صنعتی و پودر بلوندر اکسیژن -۴

 واحد تولید اسانس، تنطور، الکالوئید از مواد شیمیایی و طبیعی -۵

 واحد تولید هورمون و آنتی بیوتیک -3

      
 برق و الکترونیک :

 زنگ اخبار و دربازکن ( واحد تولید لوازم برقی کوچک به صورت مونتاژ ) نظیر -0
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 واحد تولید آنتن تلویزیون بدون آبکاری و لوستر،  از قطعات آماده -6

واحد طراحی و تولید لوازم برقی و الکترونیکی به صورت مونتاژ مشروط بر اینکه عملیات  -3

 کوره ای و عملیات تر نداشته باشد.

 عات الکترونیکواحد تولید لوازم پزشکی،  آزمایشگاهی و آموزشی،  قط -۴

 واحد تولید ترانزیستور و مقاومت و غیره -۵

 واحد تولید انکوباتور و سایر لوازم آزمایشگاهی بدون آبکاری -3

 واحد تولید انواع ساعت -1

 واحد طراحی و تولید تقویت کننده صوت نظیر بلندگو و آمپلی فایر به صورت مونتاژ -۳

 صوتی و تصویریواحد تولید رادیو و تلوزیون و لوازم  -1

 واحد تولید دستگاههای برقی عالمت دهنده سمعی و بصری -01

 واحد تولید سیستم های مخابراتی مراکز تلفن -00

 واحد تولید لوازم الکترونیکی ) کامپیوتر،  لوازم اداری و لوازم دقیق الکترونیکی ( -06

 واحد تولید کنترل های ولتاژ و فرکانس -03

 اتواحد تولید آفتام -0۴

 واحد تولید مودم و میکرو کنترل -0۵

 واحد طراحی و مونتاژ تایمر -03

 واحد تولید کارت و بردهای کامپیوتری -01

      

 کشاورزی:

 فاقد محدودیت فاصله از امکان مسکونی ( ۴واحد زنبورداری و پرورش ملکه ) تا ردیف  -0

 قطعه 011واحد پرورش پرندگان زینتی تا  -6

 کرم ابریشمواحد پرورش  -3

 واحد پرورش ماهی زینتی -۴

 آزمایشگاه دامپزشکی -۵

      

 ماشین سازی:

واحد قالب و مدل ) درجه ریخته گری،  فیکچر،  قالب قطعات استاندارد، قالب قید و بست و  -0

 ابزار قالب،  مدل

 واحد تجهیزات شبکه آب و فاضالب ) پمپهای دیاگرامی،  کف کش،  لجن کش و تجهیزات -6

 تصفیه (

واحد ماشین آالت و تجهیزات حمل و نقل مکانیکی ) آسانسور و قطعات آسانسور،  پله  -3

برقی،  باالتراک،  جرثقیل سقفی،  جرثقیل پشت کامیونی،  جک پالت باالبر و قطعات مربوطه، 

 ( جرثقیل. …نوار نقاله و 

پرسورهای صنعتی و واحد پمپ و کمپرسور ) پمپهای خالء وکیوم آتش نشانی، آب، کم -۴

 مصرفی و گاراژی مواد فله و تلمبه های بادی (

 ( 92/93/9382و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعيين آنها )مصوب  هدر قانون تعاریف محدود -2

هادی شهر  طرحجامع و تا تهیه طرح مذکور در  عبارت است از حد کالبدی موجود شهر و توسعه آتی در دوره طرح شهرمحدوده  - 0ماده 

 .االجراء میباشد الزم سازی در آنکه ضوابط و مقررات شهر
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خدمات شهری و تأسیسات زیربنایی در چارچوب  شهرداریها عالوه بر اجرای طرحهای عمرانی از جمله احداث و توسعه معابر و تأمین 

 اقدامات مربوط به توسعه و عمران در داخل محدودههرگونه ساختمان و تأسیسات و سایر  وظایف قانونی خود کنترل و نظارت بر احداث

 .شهر را نیز به عهده دارند

نظارت و کنترل شهرداری در آن ضرورت دارد و از  حریم شهر عبارت است از قسمتی از اراضی بالفصل پیرامون محدوده شهر که - 6ماده 

 .مربوط تجاوز ننماید مرز تقسیمات کشوری شهرستان و بخش

اراضی کشاورزی، باغات و جنگلها، هرگونه استفاده  اراضی الزم و مناسب برای توسعه موزون شهرها با رعایت اولویت حفظ به منظور حفظ 

خواهد  داخل حریم شهر تنها در چارچوب ضوابط و مقررات مصوب طرحهای جامع و هادی امکانپذیر برای احداث ساختمان و تأسیسات در

 .بود

حریم شهر مجاز شناخته شده و حفاظت از  تمان و تأسیسات که به موجب طرحها و ضوابط مصوب در داخلنظارت بر احداث هرگونه ساخ 

از محدوده قانونی و حریم شهرها و قانون شهرداریها مستثنی میباشند( به عهده  حریم به استثنای شهرکهای صنعتی )که در هر حال

 .طبق مقررات رفتار خواهد شد این حریم تخلف محسوب و با متخلفین مربوط میباشد، هرگونه ساخت و ساز غیر مجاز در شهرداری

هادی روستا دارای محدوده و حریم مستقلی بوده و شهرداری   شوند مطابق طرح روستاهایی که در حریم شهرها واقع می – 0تبصره  3ماده 

 شهر مجاور حق دخالت در ساخت و ساز امور روستا را ندارد.

 تعرفه عوارض:  -3

با اصالحات بعدی(  06/۴/03۴3نامه مالی شهرداری ها )مصوب  آیین 31ور تعرفه عوارض، بهای خدمات وسایر درآمدهای موضوع ماده منظ

 باشد. می

ای خواهد بود که در آن کلیه انواع عوارض و بهاء خدمات و سایر درآمدهایی  هر شهرداری دارای تعرفه -ها  نامه مالی شهرداری آیین 31ماده 

شود درج و هر نوع عوارض یا بها خدمات جدیدی که وضع و  که به وسیله شهرداری و مؤسسات تابعه و وابسته به آن وصول و یا تحصیل می

 شود. گیرد درتعرفه مذکور منعکس می ن نرخ آنها صورت میگردد یا هر تغییری که در نوع و میزا تصویب می

وزارت کشور برای طرز تنظیم تعرفه و درج تغییرات بعدی و همچنین چگونگی وضع و تشخیص و وصول انواع عوارض و درآمدها 

 دستورالعمل جامع تهیه و برای راهنمایی به شهرداریها ابالغ خواهد کرد.

 درآمد:  -2

 باشد. با اصالحات بعدی( می 06/۴/03۴3آیین نامه مالی شهرداری ها )مصوب  61شده در ماده  منظور درآمدهای قید

 :شود درآمد شهرداریها به شش طبقه به شرح زیر تقسیم می - 61ماده  

 )درآمدهای مستمر درآمدهای ناشی از عوارض عمومی ) -0

 .اختصاصیدرآمدهای ناشی از عوارض  -6 

 .ی مؤسسات انتفاعی شهرداریبهاء خدمات و درآمدها -3

 .درآمدهای حاصله از وجوه و اموال شهرداری -۴ 

 .کمکهای اعطایی دولت و سازمانهای دولتی -۵

طور اتفاقی یا به موجب قانون به شهرداری  اعانات و کمکهای اهدایی اشخاص و سازمانهای خصوصی و اموال و داراییهایی که به -3 

 .گیرد می تعلق

 شوراها: قانون  -5

 باشد. با اصالحات بعدی( می 10/3/031۵منظور قانون تشکیالت، وظایف و انتخابات شوراهای اسالمی کشور و انتخاب شهرداران )مصوب 
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 قانون تجميع عوارض:  -2

برقراری وصول منظور قانون اصالح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران و چگونگی 

 باشد. با اصالحات بعدی( می 66/01/03۳1عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کاال، ارایه دهندگان خدمات و کاالهای وارداتی )مصوب 

  92/2/9353در قانون تغيير وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازي و تعيين وظایف آن مصوب  -7

 :طرح جامع شهر -6

های مسکونی، صنعتی  بندی مربوط به حوزه منطقه شهر عبارت از طرح بلندمدتی است که در آن نحوه استفاده از اراضی و طرح جامع 

 و تجهیزات و تسهیالت شهری و نیازمندیهای عمومی شهری، خطوط کلی ارتباطی و محل مراکز کشاورزی و تأسیسات بازرگانی، اداری و

تجهیزات و تسهیالت عمومی، مناطق نوسازی، بهسازی و  و بنادر و سطح الزم برای ایجاد تأسیسات و ها فرودگاه ترمینال( و انتهای خط )

حفظ بنا و نماهای  شود و ضوابط و مقررات مربوط به کلیه موارد فوق و همچنین ضوابط مربوط به می تعیین اولویتهای مربوط به آنها

 .جامع شهر برحسب ضرورت قابل تجدید نظر خواهد بودطرح  گردد. تاریخی و مناظر طبیعی، تهیه و تنظیم می

 :طرح تفصیلی -3

استفاده از زمینهای شهری در سطح محالت  طرح تفصیلی عبارت از طرحی است بر اساس معیارها و ضوابط کلی طرح جامع شهر نحوه  

 عبور و مرور و میزان و تراکم جمعیت و هر یک از آنها و وضع دقیق و تفصیلی شبکه موقعیت و مساحت دقیق زمین برای مختلف شهر و

توسعه و حل مشکالت شهری و موقعیت کلیه  واحدهای شهری و اولویتهای مربوط به مناطق بهسازی و نوسازی و تراکم ساختمانی در

 .گردد ها و مشخصات مربوط به مالکیت بر اساس مدارک ثبتی تهیه و تنظیم می نقشه شود و می عوامل مختلف شهری در آن تعیین

 77کميسيون ماده  -8

 باشد. با اصالحات بعدی( می 00/1۴/033۴ها )مصوب  قانون شهرداری 11منظور کمیسیون قید شده در ماده 

 :(pقيمت منطقه اي ) -1

 که برابر آخرین مصوبه شورای اسالمی شهر مهریز می باشد. ملکارزش منطقه ای است از عبارت  pمنظور از 

93- K 

 گردد. سال با پیشنهاد شهرداری توسط شورای اسالمی شهر برای هر یک از عوارض جداگانه تصویب می ضریبی است که هر

 هاي سطح ناخالص کل بنا، تراکم ساختمان، تراکم خالص مسکونی، واحد )مسکونی،تجاري، صنعتی و...(  واژه -99

ترچه استفاده گردیده و تعاریف  آنها منطبق با تعاریف قید ای که در این دف مجتمع مسکونی، مجتمع اداری، پیلوت، پارکینگ، و هر واژه

 شده در طرح جامع یا طرح تفصیلی و ضوابط شهرسازی خواهد بود.

 933کميسون ماده  -92

 باشد.  با اصالحات بعدی( می 00/۴/033۴ها )مصوب  قانون شهرداری 011منظور کمیسیون قید شده در ماده 

  تجاري، واحد صنعتی، واحد اداري هاي واحد مسکونی، واحد واژه -93

هائی که برای سکونت افراد و یا خانوارها ساخته شده و شامل اطاق، آشپزخانه و سرویس  . واحد مسکونی: عبارت است از کلیه ساختمان0

 های شخصی مندرج در قوانین نیز در آنها مجاز خواهد بود.( ای فعالیت الزم باشد. )بدیهی است انجام پاره

ها به منظور استفاده کسب و پیشه  قانون شهرداری ۵۵ماده  6۴هائی که برابر تبصره ذیل بند  د تجاری: عبارت است از کلیه ساختمان. واح6

 و تجارت احداث گردیده و یا در آنها واحدهای صنفی تحت پوشش قانون نظام صنفی و یا واحدهای تابع قانون تجارت فعالیت داشته باشند.
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های صنعتی و اداری با موافقت اصولی از  هائی که به منظور استفاده صنعتی و یا ایجاد کارگاه عبارت است از کلیه ساختمان. واحد صنعتی: 3

 مراجع ذیربط مانند وزارت جهاد، صنایع سبک و سنگین و معادن و فلزات ایجاد شده باشند.

هائی که از شمول  ی انقالب اسالمی، بدیهی است سایر ساختمانها های دولتی و نهاد . واحدهای اداری: عبارت است از کلیه ساختمان۴

 شوند. خارج باشند مشمول تعریف واحد اداری می 3، 6، 0بندهای 

شوند و مشمول پرداخت مالیات هستند  های انقالب اسالمی که با اصول بازرگانی اداره می تبصره: مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و نهاد

 شوند. ض پذیره، تجاری محسوب میاز نظر پرداخت عوار

های ساختمانی، واحدهای تجاری، صنعتی و اداری به شماره  دستورالعمل اجرایی نحوه محاسبه و وصول عوارض پذیره صدور پروانه

 وزارت کشور(  31/00/0331مورخ  3/0/6۴0۵1

 نامه ارزش معامالتی ساختمان )براي جرایم کميسيون ماده صد( آیين -92

 باشد. ها می ماده صد قانون شهرداری 00نامه موضوع تبصره  آیینمنظور 

 سال احداث  -95

سال احداث بر مبنای نظریه کمیسیون ماده صد یا سایر دالیل مثبته از قبیل تاریخ نصب کنتور برق و همچنین ارائه پروانه کسب، عکس 

 هوایی و در صورت لزوم نظر کارشناس رسمی دادگستری مشخص می گردد. 

 سال تبدیل -92

و یا گواهی اداره دارایی و یا پروانه کسب و یا تاریخ نصب کنتور   ۵تاریخ قطعی شدن رای کمیسیون ماده صد، تاریخ مصوبه کمیسیون ماده 

 برق و یاقبوض برق مصرفی که تعیین کننده سال تبدیل و نوع استفاده از ساختمان باشد مالک سال تبدیل خواهد بود.

 برداريسال بهره  -97

و یا گواهی اداره دارایی و یا پروانه کسب و یا قبوض برق که  ۵تاریخ قطعی شده رای کمیسیون ماده صد ،تاریخ مصوبه کمیسیون ماده 

 تعیین کننده سال بهره برداری باشد مالک سال بهره برداری خواهد بود.

داری را به اثبات برساند نظریه کارشناس رسمی دادگستری مالک تبصره : در صورتی که ارائه مدارک فوق به تنهایی نتواند سال بهره بر

 عمل قرار خواهد گرفت.

 زمان محاسبه و تعلق عوارض صدور پروانه  -98

 عوارض صدور پروانه ساختمانی اعم از تجاری، اداری و صنعتی و غیره، پس از صدور دستور تهیه نقشه و یا ارائه نقشه معماری و تأیید واحد

 روانه( و گزارش واحد فنی ، محاسبه و اخذ می شود.ضمناً  مالک قبل از صدور پروانه اجازه عملیات ساختمانی نخواهد داشت.فنی)صدور پ

: مؤدی در صورت پرداخت عوارض بصورت نقد یا اقساط حداکثر تا یکسال از زمان شروع پرداخت عوارض مهلت دارد تا نسبت به 0تبصره

صورتیکه بعد از یکسال پروانه ساختمان صادر نگردد و عوارض افزایش یابد مشمول پرداخت مابه التفاوت اخذ پروانه اقدام نماید و در 

 عوارض به نرخ روز خواهد شد.

  مهلت پرداخت قبوض عوارض -91

حاسبه، فیش عوارض باید در مهلت تعیین شده بر روی آن پرداخت گردد و در صورت عدم پرداخت تمام و یا قسمتی از بدهی در سال م

عوارض بر مبنای سال پرداخت تمام بدهی )به صورت نقدی و یا اقساط( محاسبه و درصد مبلغ پرداختی بر مبنای سال پرداخت از کل 

 بدهی کسر می شود. )منظور از پرداخت بدهی، پرداخت به صورت نقدی و اقساط می باشد(
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 شناسنامه ساختمان -23

شروع عملیات ساختمانی می باشد و این بدین معنی است که اگر بر روی ملکی درخواست پروانه  شناسنامه ساختمان )پروانه(، همان مجوز

شده باشد و تمام مراحل آن اعم از تهیه نقشه، پرداخت عوارض و غیره طی شده باشد ولی قبل از اخذ شناسنامه توسط مالک، اقدام به 

قی و پرونده آن به کمیسیون ماده صد ارجاع می شود، ولی اگر مؤدی عوارض ساخت و ساز شود، آن ساخت و ساز به عنوان بدون پروانه تل

 مربوطه اعم از پذیره و غیره را پرداخت کرده و مراحل پروانه طی شده باشد، مشمول عوارض بدون مجوز نمی گردد.

 مهلت و تمدید پروانه های ساختمانی  -۳

 سال دیگر قابل تمدید می باشد. دوسال و از زمان صدور تا  3جاری تک واحدی( حداکثر اعتبار پروانه کلیه ساختمان ها )به استثناء ت

 سال از زمان صدور و تا یک سال دیگر قابل تمدید می باشد. 6حداکثر اعتبار پروانه های تجاری تک واحدی 

احداث فقط اسکلت مشمول  درصد و در صورت 01اگر ساختمان دارای اسکلت و سقف باشد مشمول در مدت اعتبار پروانه، : 0تبصره 

 درصد عوارض زیر بنای ساختمانی روز خواهد بود. 31درصد و چناچه  در حد اسکلت نباشد مشمول 61

، مشمول ضوابط شهرسازی و عوارض صدور پروانه روز )با کسر 0: پروانه های کلیه ساختمان ها پس از پایان مهلت اعتبار تبصره 6تبصره

 می گردد.مبلغ پرداختی پروانه قبلی( 

 نیز مشمول ضوابط فوق می باشد.  031۳: کلیه پروانه های صادره تا پایان سال 3تبصره

 تاریخ صدور پروانه  -29

تاریخ صدور پروانه، حداکثر یک ماه پس از تاریخ پرداخت عوارض و تأیید واحد درآمد می باشد و در صورت عدم مراجعه مالک ظرف این 

 مشمول مابه التفاوت خواهد شد. مدت و تغییر در میزان عوارض،

 قيمت کارشناسی روز -22

 منظور از قیمت کارشناسی روز زمین، نظریه کارشناس رسمی دادگستری می باشد. 

 تخفيفات  -23

 تخفیفات ذکر شده در تعرفه، در هنگام پرداخت عوارض یا بهای خدمات اعمال خواهد شد. 

 عوارض محاسبهنحوه  -22

گردد و در صورتی که عوارض در سال قبل عوارض محاسبه و مودی نسبت به عوارض براساس سال مراجعه مودی محاسبه و دریافت می 

 پرداخت آن اقدام ننماید، عوارض طبق تعرفه روز محاسبه و اخذ می شود.

 نحوه پرداخت عوارض -25

 13ی آیین نامه مالی شهرداریها تعیین شده است .) به استناد ماده اصالح 36نحوه پرداخت عوارض مطابق با دستورالعمل موضوع ماده 

 (.اسالمی شهر مهریزتقسیط خواهد شد ، وبراساس آیین نامه مصوب شورای 03۳1قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 

 معافيت ها
درج گردیده است فقط برای زمان قید شده در هر قانون یا ها  های قید شده در این مجموعه که به عنوان نمونه از کل معافیت موارد معافیت

 باشد. نامه می آیین

ایی که بعد از انتشار این تعرفه ه ها وجود دارد که دراین مجموعه قید نگردیده و یا معافیت که قوانین دیگری در خصوص معافیت در صورتی

 ها قابل اجرا خواهند بود. وضع و ابالغ گردند، آن معافیت
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 (92/39/9312هاي توسعه کشور )مصوب  انون احکام دایمی برنامهدرق -9

 هرگونه تخفیف و بخشودگی عوارض شهرداری توسط دولت ممنوع است –بند ت  66. ماده 0

 های علمیه از پرداخت عوارض ساخت و ساز های فضاهای آموزشی و اداری حوزه معافیت -0بند ت ردیف  31. ماده 6

 باشند. های عوارض ساخت و ساز صرفا برای فضاهای اصلی معاف می تبصره: مساجد از پرداخت هزینه -0بند ث ردیف  31. ماده 3

 (39/32/9312در قانون رفع موانع توليد رقابت پذیر و ارتقاي نظام مالی کشور )مصوب  -2

پرداخت عوارض به  صورت نسیه نسبت به ـ شهرداری ها مکلفند حداکثر تا یک هفته پس از پرداخت نقدی یا تعیین تکلیف نحوه ۵1ماده  

 .صدور و تحویل پروانه ساختمان متقاضی اقدام نمایند

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

هد بود که به تصویب شورای اسالمی شهر می رسد. در ( عوارض به  صورت نقد شامل درصد تخفیفی خوا011۱پرداخت صد درصد )

پرداخت عوارض به  صورت نسیه )قسطی و یا یکجا( نیز به میزانی که به تصویب شورای اسالمی شهر می رسد حداکثر تا نرخ مصوب 

 .شورای پول و اعتبار به مبلغ عوارض اضافه می شود

( قانون مدیریت خدمات کشوری ۵مورد نیاز دستگاه های اجرایی موضوع ماده ) شهرداری ها مکلفند در صورت عدم اجرای طرح با کاربری

تا پایان مهلت قانونی، بدون نیاز به موافقت دستگاه اجرایی ذی ربط با تقاضای مالک خصوصی یا تعاونی با پرداخت عوارض و بهای خدمات 

 .قانونی طبق قوانین و مقررات مربوطه پروانه صادر کنند

 (32/93/9319جامع خدمات رسانی به ایثارگران )مصوب در قانون  -3

مشموالن این قانون برای احداث یک واحد مسکونی با زیربنای مفید تا یکصد و بیست مترمربع و بیست مترمربع تجاری در شهر  -3ماده

رای یک بار با معرفی بنیاد محل سکونت خود از پرداخت هزینه های عوارض صدور پروانه های ساختمانی، عوارض شهرداری و نوسازی ب

 .معاف می باشند. مفاد این ماده در احداث مجتمع های مسکونی نیز اعمال و مازاد بر تراکم شامل ایثارگران نخواهد بود

 ( هزینه خدمات انشعاب آنها۵1۱تبصره ـ مشموالن این قانون از پرداخت هرگونه هزینه انشعاب آب و فاضالب، برق و گاز و پنجاه درصد )

 .برای یک بار معاف می باشند

 (25/2/9387)مصوب  قانون ساماندهی و حمایت از توليد و عرضه مسکندر  -2

تخفیف حداقل بافتهای فرسوده شهرها مشمول  درآمد و طرحهای تولید مسکن در کلیه طرحهای تولید مسکن ویژه گروههای کم -03ماده 

 .باشد ساخت وتقسیط بدون کارمزد باقیمانده می وتراکم  ساخت عوارض های هزینه ۱( ۵1درصد) پنجاه

اجراء این قانون و سایر قوانین را در لوایح  تخفیف اعمال شده از سوی شهرداریها ناشی از  ۱(011دولت موظف است معادل صددرصد) 

 .بودجه سنواتی منظور و پرداخت نماید

 (22/93/9389قانون تجميع عوارض )مصوب در  -5

 گردد. کلیه قوانین و مقررات خاص و عام مغایر با این قانون لغو می – 01ماده 

 گردد. ها ملغی می قوانین و مقررات مربوط به اعطاء تخفیف یا معافیت از پرداخت عوارض یا وجوه به شهرداری -۵ماده  3تبصره 

 با اصالحات بعدي( 22/93/9389قانون ماليات بر ارزش افزوده )مصوب در  -2

ها ملغی  ها و دهیاری قوانین و مقررات مربوط به اعطاء تخفیف یا معافیت از پرداخت عوارض یا وجوه به شهرداری - ۵1اده م 3تبصره 

 گردد. می

االجراءشدن این قانون، قانون اصالح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری  از تاریخ الزم – ۵6ماده 

دهندگان خدمات و کاالهای وارداتی مصوب  کنندگان کاال، ارائه و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیداسالمی ایران 
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و اصالحیه بعدی آن و سایر قوانین و مقررات خاص و عام مغایر مربوط به دریافت هرگونه مالیات غیرمستقیم و عوارض بر واردات و  03۳0

لغو گردیده و برقراری و دریافت هرگونه مالیات غیرمستقیم و عوارض دیگر از تولیدکنندگان و واردکنندگان  تولید کاالها و ارائه خدمات

باشد. حکم این ماده شامل قوانین و مقررات مغایری که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آنها  کاالها و ارائه دهندگان خدمات ممنوع می

 . باشد ز میمستلزم ذکر نام یا تصریح نام است، نی

 : باشد موارد زیر از شمول حکم این قانون مستثنی می 

  قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران ؛ -0

  و اصالحیه های بعدی آن؛ 0333قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند  -6

  ؛ 1/3/0316جمهوری اسالمی ایران مصوب قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی  -3

  ؛ ۵/1/03۳۴قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسالمی ایران مصوب  -۴

  ؛06/۴/0313قانون مقررات تردد وسایل نقلیه خارجی مصوب  -۵

قلمرو جمهوری اسالمی ایران مصوب ( قانون حمل و نقل و عبور کاالهای خارجی از 06عوارض آزاد راهها ، عوارض موضوع ماده ) -3

  ؛63/06/031۴

  و اصالحات بعدی آن؛ 00/۳/0316قانون نحوه تأمین هزینه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و اتاق تعاون مصوب  -1

 . 6۳/06/0313( قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب ۳1( و)33مواد) -۳

ز درخواست کننده در ازاء ارائه مستقیم خدمات خاص و یا فروش کاال که طبق قوانین و هزینه، کارمزد و سایر وجوهی که ا -تبصره 

گردد، از  شود و همچنین خسارات و جرائمی که به موجب قوانین و یا اختیارات قانونی لغو نشده دریافت می مقررات مربوطه دریافت می

 . باشد شمول این ماده مستثنی می

گذاری و میزان بهای تعیین شده برای خدمات موضوع این تبصره به پیشنهاد دستگاه اجرائی مربوط و  مصادیق خدمات خاص، نحوه قیمت 

 . گردد تصویب هیأت وزیران تعیین می

 

 ازی معاف می باشند.کلیه مساجد و حسینیه ها و معابد اقلیتهای مذهبی که صرفاً استفاده مذهبی از آنها میشود  از پرداخت عوارض نوس

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

 متر مربع زیربنای مفید. 3الف( سرویس بهداشتی در حیاط به مساحت حداکثر 

 متر مربع. 6۵با ارتفاع برابر دیوار حیاط حداکثر  )بجز شیروانی( ب( سایبان خودرو در حیاط با مصالح غیربنایی

 بندی و سقف کاذب در داخل مغازه با مصالح غیرثابت و غیربنایی )به طور مثال: استفاده از نبشی، نئوپان و ورق( ج( قفسه

 سانتی متر پیش آمدگی در معبر بیشتر نباشد . ۵1حیاط مشروط به اینکه از  منازل و درب روی درب  د( سایبان

 رح تفضیلی.ه( سایبان درکناره بام ها و باالی پنجره ها طبق ضوابط ط

 و( احداث گلخانه با هر طرحی در داخل خانه.

 ز( تبدیل قسمتی از اعیانی به پارکینگ و ایجاد پارکینگ در اعیانی و نصب درب پارکینگ از ضلع مجاز .

 ح( استفاده از زیر پله و اطاقک باالی پله به عنوان انباری.

ل ملک تا مدت اعتبار پروانه ساختمانی قابل استفاده و قبول بوده و مالک و    ط( احداث ساختمان موقت پروژه های عمرانی و ساختمانی داخ

 یا پیمانکار موظف است بعد از انقضای مهلت مذکور نسبت به برچیدن آن اقدام نماید.

 ی( احداث حوض یا مخزن آب و مواد سوختی در داخل خانه.

 : نکات الزامی براي اجراي تعرفه

نامه  تعاریف مجموعه قید نگردیده باشد مالک تعاریف و مفاهیم قید شده در ضوابط و مقررات شهرسازی و آیین ای در در صورتیکه واژه -0

 باشد. ها می ها و قانون شهرداری مالی شهرداری
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اث بنا باشد ولی مالک یا مالکین بدون مجوز شهرداری نسبت به احد درکلیه مواردی که شهرداری مجاز به صدور پروانه ساختمان نمی -6

نمایند. شهرداری مکلف است پرونده تخلف را به کمیسیون ماده صد ارجاع و در صورت صدور رای ابقاء بنا توسط کمیسیون عالوه  اقدام می

 گردد )منجمله پیشروی طولی، مازاد بر ارتفاع، مازاد بر سطح اشغال و...( بر اخذ جریمه عوارض مربوطه نیز وصول می

 باشد. ای گرانترین بر می دارای چند بر باشد مبنای محاسبه عوارض ارزش معامالتی و قیمت منطقهدر صورتیکه ملک  -3

 باشد مرجع وصول مبالغ این تعرفه شهرداری می -۴

 باشد. مودی پرداخت مبالغ این تعرفه مالک یا در صورت تشخیص شهرداری ذینفع می -۵

و جهانگردی کلیه تأسیسات ایرانگردی و جهانگردی و موارد مشابه مشمول تعرفه  قانون توسعه صنعت ایرانگردی  ۳به استناد ماده  -3

قانون فوق حاکم است. موارد با  ۳بینی گردیده تا زمانی که ماده  باشند فلذا در این تعرفه برای هر بخش عوارض پیش عوارض صنایع می

 صل گردد براساس این تعرفه عوارض محاسبه خواهد شد.لغو یا تغییراتی در آن حا ۳تعرفه صنایع محاسبه و در صورتیکه ماده 

باشد ولی در صورتیکه مالک بدون مجوز  ضروری می ۵برای صدور مجوز احداث بنای مازاد بر تراکم اخذ مجوز از کمیسیون ماده  -1

أی ابقاء بنا ساختمان صادر شود، شهرداری بنای مازاد بر تراکم بنا احداث نماید بعد از طرح موضوع در کمیسیون ماده صد، در صورتیکه ر

 گردد. عوارض مازاد تراکم عالوه بر جریمه کمیسیون ماده صد برابر ارقام جداول این تعرفه وصول می

باشد مگر در مواردی که  توضیحات دیگری داده شده  محاسبه عوارض و ارقام قید شده در این تعرفه به ازای هر مترمربع مساحت می -۳

 باشد

 قیمت منطقه بندی محلی شهر مهریز مصوب شورای اسالمی شهر مهریزعبارتست از  Pتعرفه  در تمام -1

نماید به منظور اینکه در  ای شهر را بعد از تصویب تعرفه عوارض اعالم می باتوجه به اینکه اداره دارایی شهرستان قیمت منطقه -01

ریزی عمرانی شهرداری خللی وارد نشود و فلذا در صورتیکه  و در برنامهدرآمدهای شهرداری کاهش یا افزایش )غیرمتعارف( اتفاق نیافتد 

 درصد کمتر نخواهد بود. 0۵بعالوه  0311شهرداری از عوارض سال  031۳ای حاصل شود عوارض سال  هرگونه تغییری در قیمت منطقه
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 فصل سوم

 عوارض تعرفه
 اول: عوارض بخش 

 دوم: بهای خدمات   بخش 

 سوم: سایر درآمدهای شهرداری  بخش 
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 عوارض صدور پروانه هاي ساختمانی تك واحدي -9

 شرح رديف

به ازای هرر تررر تربر     

 89سال -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  2

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

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

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

 p 2/7 به ازاي هر متر مربع متر مربع زير بنا 611تا  511 6

 p 4/8 هر متر مربعمتر مربع زيربنا به باال به ازاي  611 7

 اضافه مي گردد.  2/8، به ازاي هر یكصد متر مربع زیربنا، ضریب 6توضیح: براي متراژ باالتر از ردیف 

منظور از واحد مسكوني تك واحدي ، اعیاني است که در سطح و یا هر طبقه ، بیش از یك واحد احداث نشود و چنانچه در هر طبقه و یا  : 9تبصره 

ساخته شود تك واحدي محسوب نمي گردد و در اینگونه موارد نحوه محاسبه عوارض زیر بنا ) احداث اعیاني مسكوني ( از نوع طبقات دو واحد 
 مجتمعهاي مسكوني مالك عمل خواهد بود .

ات شهرسازي به ازاي ، سونا ، جكوزي )خارج از اعیاني( با رعایت ضوابط و مقررتفریحيدر صورت درخواست متقاضیان جهت احداث استخر  : 2تبصره

 گیرد. وصول مي باشد. چنانچه قسمتي از اعیاني براي این منظور استفاده شود در عوارض زیربنا مورد محاسبه قرار نميقابل  P1هر متر مربع 

ش از آن در حكم مساحت پارکینگ و خرپشته شامل محاسبه عوارض نمي گردد. سقف متراژ خرپشته برابر ضوابط طرح تفصیلي بوده و بی : 3تبصره 

 اضافه بنا و عالوه بر جریمه مشمول عوارض نیز خواهد بود.

در صورتي که مالك درخواست اصالح پروانه همراه با افزایش و یا اخذ مجوز افزایش بنا را داشته باشد، عوارض زیربناي مساحت  :2تبصره

 محاسبه و وصول خواهد شد.جدول فوق  8اضافه شده طبق ردیف 

ساختمانهایي که خالف جهت در قسمت حیاط ساختمان به منظور پارکینگ و یاغیره احداث نمایند، خالف جهت محسوب و پس :  5تبصره 

 محاسبه خواهد شد.  p44از ابقا بر اساس راي نهایي کمیسیون ماده صد قانون شهرداري، عوارض زیربناي آن

گزارش گردد که هر واحد مسكوني بصورت  واحد شهرسازيدواز طرف درصورتیكه ملكي پارکینگ موردنیاز راتامین نكرده باش:5تبصره

  مترمربع دارد. 21مستقل میباشد،هر واحد ساختمان نیاز به یك واحد پارکینگ به مساحت

، طبقه اضافي بنا شود و در کمیسیون جامع در صورتي که بر روي طبقه اول ساختمان تجاري یا مسكوني و غیره،بر خالف طرح:2تبصره

 صد قانون شهرداري ابقاء گردد، عوارض زیربناي آن بصورت مازاد تراکم محاسبه خواهد شد. ماده

 )یك و نیم( برابر عوارض صدور پروانه محاسبه مي گردد . 1/8عوارض زیربناي ساختمانهاي بدون پروانه برابر با : 7تبصره 

 جهت صدور پروانه با ضریب صفر محاسبه خواهد شد .  متر مربع  211مسكوني تا  عوارض پذیره کاربري هاي: 8تبصره 
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 ی آپارتمانهاي مسکون و ها هاي ساختمانی مجتمع عوارض صدور پروانه -2
 

 ماخذ و نحوه محاسبه عوارض  نوع عوارض  ردیف

  میانگین سطح واحد( ÷صد ) P3 متر مربع  611تا زیر بنای  0

  میانگین سطح واحد( ÷صد )P۵ متر مربع  ۴11تا زیر بنای  مترمربع 611مازاد بر  6

  میانگین سطح واحد( ÷صد )P3 متر مربع  311تا زیر بنای  مترمربع ۴11مازاد بر  3

  میانگین سطح واحد( ÷صد ) P3  متر مربع 0۵11تا  مترمربع 311مازاد بر   ۴

  میانگین سطح واحد( ÷صد ) P1 متر مربع  3111تا  مترمربع 0۵11مازاد بر   ۵

  میانگین سطح واحد( ÷صد ) P۳ متر مربع  3111بیش از   3

 میانگین سطح واحد( ÷صد ) P6 ، تاسیسات، پارکینگ و اتاق نگهبانیانباری 1

واحد ( : منظور از واحد مسکونی چند واحدی اعیانی است که با اخذ مجوز الزم از شهرداری و یا در هر طبقه بیش از یک 0تبصره )

 مسکونی احداث گردد.

مبنای سطح زیربنا عبارتست از  ( : در خصوص تعاونی های مسکن کارکنان دولت و نهادهای عمومی غیردولتی و بخش خصوصی6) تبصره

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

دسترسی یکسان به طبقات و نظر به اینکه طبقات باالتردارای ارزش بیشتری می باشند لذا در مجتمعهای ( : با توجه به امکان 3تبصره )

 اضافه می گردد.  ۱P به ضریب01دارای آسانسور 

سقف متراژ خرپشته برابر ضوابط طرح تفصیلی بوده و بیش از ( : مساحت پارکینگ و خرپشته شامل محاسبه عوارض نمی گردد. ۴تبصره )

 .ر حکم اضافه بنا و عالوه بر جریمه مشمول عوارض نیز خواهد بودآن د

( : در صورت درخواست متقاضیان جهت احداث استخر ، سونا ، جکوزی )خارج از اعیانی( با رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی به ۵تبصره )

استفاده شود در عوارض زیربنا مورد محاسبه قرار  قابل وصول می باشد. چنانچه قسمتی از اعیانی برای این منظور P۳ازای هر متر مربع 

  نمی گیرد.

 فضای مشاعات )پله، راهرو و ....( به نسبت به هر واحد اضافه می شود. ( : 3تبصره )

     کارگاهیصنعتی وهتل،مهمانپذیرو سياحتی ،تجاري، اداري،  هاي واحد پذیره )صدور پروانه(عوارض  -3

 (به ازاء هر متر مربع) ۵-0جدول 

  خدماتی، آموزشی و ... هتل،مهمانپذیرو سیاحتی  صنعتی   اداری تجاری   طبقات ردیف

 P3/1 P۳/01 P۴/۳ P3/1 P3 همکف 0

 P6/1 P3/1 P۴/۳ P3/1 P3 زیرزمین 6

 P۵/۵ P۳/01 P۴/۳ P3/1 P3 اول 3

 P۵/۵ P۳/01 P۴/۳ P3/1 P3 دوم ۴

 P3 P3/1 P۴/6 P۴/6 P3 ، پارکینگ  و تاسیساتانباری 3

 P3/3 P۳/01 P۴/۳ P3/1 P3 نیم طبقه 1

 P6/1 P۳/01 P۴/۳ P3/1 P3 مستقل انباری ۳

 توضيحات :
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متر براساس قیمت منطقه  21تا عمق  که داراي ورودي مشترك باشد مجتمع هاي تجاري مانند تیمچه، پاساژ، سرايزیربناي عوارض  -1
% قیمت 61متر عمق براساس  31% قیمت منطقه اي جبهه اول و مازاد بر 11براساس متر عمق دوم  21ي جبهه اول و مازاد بر آن به ازاي ا

صورت قیمت منطقه اي جبهه هاي بعد  در صورتیكه از قیمت منطقه اي جبهه هاي بعدي کمتر نباشد )که در این ،منطقه اي جبهه اول
 مالك عمل خواهد بود( محاسبه مي گردد.

حدي به تجاري یك واحدي، مابه التفاوت عوارض انباري به نرخ روز و تجاري یك واحدي به نرخ در صورت تقاضاي تبدیل انباري یك وا -2
 روز با رعایت سایر ضوابط، اخذ مي گردد. )ساختمان قبلي باید از نظر شهرداري داراي عدم خالفي باشد(

آن برابر است با مابه التفاوت عوارض  در صورت تقاضاي تبدیل ساختمان هاي یك واحد تجاري به دو واحد تجاري و بیشتر، عوارض -4
پذیره تجاري یك واحدي بر مبناي نرخ روز و چند واحد تجاري بر مبناي تعداد واحد و با قیمت منطقه اي روز، مشروط بر آن که ساختمان 

 قبلي از نظر شهرداري داراي عدم خالفي باشد.
حد انباري و بیشتر، عوارض آن برابر است با مابه التفاوت عوارض پذیره در صورت تقاضاي تبدیل ساختمانهاي انباري یك واحدي به دو وا -3

 انباري یك واحد بر مبناي نرخ روز و انباري چند واحدي بر مبناي تعداد واحد و با قیمت منطقه اي روز، مشروط بر آن که ساختمان قبلي از
 نظر شهرداري داراي عدم خالفي باشد.

 عوارض پذیره تجاري مي باشد.کارگاه هاي غیر صنعتي مشمول  -1

 عوارض تاالرها و سالن هاي پذیرایي و رستوران ها، بر اساس عوارض تجاري محاسبه مي شود. -6
فضاي باز قسمت وسط مجتمع ها و پاساژها که در طول ارتفاع ساختمان امتداد داشته و تمام طبقات را از هر طبقه قابل رؤیت مي نماید  -3

 ار نمي گیرد.مورد محاسبه عوارض قر
در صورتي که این فضا با سقف آخرین طبقه مسقف شده باشد، عوارض پذیره آن برمبناي عوارض آخرین طبقه محاسبه مي شود. مشروط بر 

 % سطح زیربناي طبقه کمتر نباشد.81آن که فضاي باز از 
اشد )در مهلت پروانه( و تعداد واحدها افزایش نداشته باشد در صورتي که مالك درخواست اصالح پروانه همراه با افزایش زیربنا را داشته ب – 1

عوارض پذیره زیربناي درخواستي بر مبناي روز محاسبه مي گردد و در صورت افزایش تعداد واحدها، عوارض پذیره بر مبناي تعداد واحدها  
 التفاوت اخذ خواهد شد.  محاسبه و پس از کسرعوارض پذیره تك واحدي )یا چند واحدي قبلي( بر مبناي روز، مابه 

پارکینگ مستقل طبقاتي که درکاربري پارکینگ احداث شود و صرفاً مورد استفاده پارکینگ عمومي قرار گیرد در زمان صدور پروانه از   -1
 پرداخت عوارض پذیره معاف مي باشد.

 عوارض پذیره کاربري هاي تجهیزات و تأسیسات شهري مشابه صنعتي محاسبه مي گردد. : 1تبصره

 واحدهاي کارگاهي که فاقد موافقت اصولي از مراجع ذیربط باشد مشمول عوارض پذیره تجاري مي گردد. :2تبصره 

راسم مختلف( استفاده شود، عوارض پذیره آن در صورتي که رستوران احداثي در هتلها به عنوان تاالر پذیرایي )جهت برگزاري م :3تبصره 

 بر مبناي تاالر و طبق تعرفه تجاري محاسبه خواهد شد.

 شهرک مشاغل مزاحم شهري )فنی(عوارض پذیره  -2

 81سال شرح

 P6 تجاري به ازاي هر متر مربع همكف

 P1/3 به ازاي هر متر مربع   زیر زمین تجاري

 P23/4 به ازاي هر متر مربع نیم طبقه مستقل و طبقه اول و باالتر

 P6/2 به ازاي هر متر مربع   تجاري نیم طبقه داخل واحد 

 P86/4  به ازاي هر متر مربع                                              انباري

 P16/81                                    به ازاي هر متر مربع انباري مستقل

 P86/4  به ازاي هر متر مربع                             پارکینگ مسقف

 P64/4                                          به ازاي هر متر مربعتأسیسات  
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 عوارض پذیره مجتمع ها و چند واحدي  تجاري  -5

 به ازاي هر متر مربع:

 1-2جدول 

 

 

 

 
K   61= ضریب ثابت 

 باشد.  مي  41 و حداکثر آن 2تعداد واحد تجاري است که در هر طبقه احداث مي شود، حداقل آن   n : 1تبصره

 :کسر پارکينگ  و عدم رعایت  -2

پارکینگ برابر ضوابط طرح جامع و تفصیلي طبق نظر شهرداري الزامي است و در مواردي که مالك پارکینگ تآمین نكرده رعایت کسري 
 مالك ملزم به تآمین پارکینگ میباشد. باشد ورآي  کمیسیون ماده صد مبني بر ابقاي بنا صادر شود،

 عمومی در سطح شهر پارکينگ اختصاصی احداث عوارض  -7

  توضیحات:
 الف( کلیه مالكین مكلفند براساس ضوابط شهرسازي براي احداث )زیربناي خود نسبت به احداث پارکینگ موردنیاز اقدام نمایند(.

باشد )موارد شش گانه ذیل( به منظور تأمین پارکینگ عمومي  ب( در مواردي که به تشخیص شهرداري امكان احداث پارکینگ مقدور نمي
با اصالحات  82/3/8436ها مصوب  نامه مالي شهرداري آیین 28ماده  2د از آنها استفاده نمایند. به استناد بند سطح شهر که مالكین بتوانن

گردد تا براي احداث پارکینگ  این عوارض تصویب مي 3/3/8413نامه اجراي نحوه وضع و وصول عوارض مصوب  آیین 3بعدي و ماده 
 ول و هزینه گردد.عمومي در سطح شهر بعنوان )عوارض اختصاصي( وص

 شرايط شش گانه:
 متر و بیشتر قرار داشته و دسترسي به محل اتومبیل رو نداشته باشد. 31( ساختمان در بر خیابانهاي سریع السیر به عرض 8
 باشد.متر و بیشتر قرارداشته و دسترسي به محل اتومبیل رو نداشته  31( ساختمان در فاصله یكصد متري تقاطع خیابانهاي به عرض 2
 ( ساختمان در محلي قرار گرفته باشد که ورود به پارکینگ مستلزم قطع درختهاي کهن باشد که شهرداري اجازه قطع آن را نداده باشد.4
 ( ساختمان در برکوچه هایي قرارگرفته که به علت عرض کم کوچه امكان عبور اتومبیل نباشد. 3
 شیب زیاد احداث پارکینگ در آن از نظر فني مقدور نباشد.( ساختمان در بر معبري قرار گرفته که به علت 1
 ( وضع و فرم زمین زیر ساختمان به صورتي باشد که از نظر فني نتوان در سطح طبقات احداث پارکینگ نمود.6

 نحوه محاسبه عوارض
 P811 به ازاي هرمتر مربع پارکینگ حذف شده بر معبر تجاري و اداري

 P861 پارکینگ حذف شده داخل تجاري و اداري           به ازاي هرمتر مربع 

 P86 به ازاي هرمتر مربع پارکینگ حذف شده مسكوني                          

 واحدتعیین ضوابط تشخیص شیب زیاد زمین و وضع و فرم زمین زیر ساختمان براي حذف پارکینگ در صالحیت حوزه  :1تبصره

 شهرسازي شهرداري مي باشد.  
صرفاً در هنگام صدور پروانه و در صورت داشتن شرایط شش گانه )ذکر شده در  8-8عوارض حذف پارکینگ موضوع ردیف  :2تبصره

 تعرفه( قابل وصول خواهد بود.

 را آن سقف تعویض یا زسازيبا قصد مالك از پرداخت عوارض پارکینگ معاف وچنانچه 8418 سال قدمت با تجاري : ساختمانهاي3تبصره

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

 تجاري طبقات رديف

 P  ( ×k  +n   )1/1 طبقات همكف، زیرزمین و 8

 P  ( ×k +n  )21/1 نیم طبقه 2

 P  ( ×k  +n  )81/1 انباري 4

 P  ×2 پارکینگ مسقف 3
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یا آخرین  ساختمانهاي تجاري، اداري و صنعتي، حداکثر به متراژ و وضعیت مندرج در پروانه قبلي ) چه قبل و چه بعد از تصویب طرح جامع( و
( اقدام نماید، مشمول پرداخت 18)مالك نقشه هوایي سال  18گواهي پایان کار و یا عدم خالفي و همچنین ساختمانهاي احداثي قبل از سال 

و یا طرح تفصیلي عقب نشیني جهت پارکینگ را  1مي باشد. ولي مواردي که طبق نظر کمیسیون ماده  8-2%  عوارض پارکینگ ردیف 21
 و طرح تفصیلي الزامي است. 1داند، رعایت نظر کمیسیون ماده الزامي ب

فضایي و از طریق تخریب، -تعریف بازسازي : هیچ الزامي براي حفظ گذشته وجود ندارد بلكه با هدف ایجاد شرایط جدید زیستي و کالبدي
 پاکسازي و دوباره سازي صورت میگیرد.

به هر ابقا گردیده است و  811فاقد پروانه که توسط کمیسیون ماده ري و مسكوني و... واحدهاي تجاري، ادادر صورتیكه مالكین  :4تبصره 

مالك مي تواند در شعاع مناسب برابر ضوابط طرح تفصیلي )به تشخیص شهرداري( معادل  دلیل ملزم به رعایت پارکینگ مورد نیاز باشد،
 شهرداري مي توانددر صورتیكه مالك نتواند پاکینگ مورد نیاز را تأمین نماید  با کاربري پارکینگ تأمین نماید وریالي پارکینگ مورد نیاز را  

از پس نرخ کارشناسي رسمي دادگستري، وجه را از مالك دریافت و بر اساس  طي انعقاد تفاهم نامه با مالك طبق گزارش واحد شهرسازي
 دریافت سایر مطالبات گواهي الزم صادر نماید. 

 از اجرا و یا تغيير طرح هاي مصوب شهري ارزش افزوده ناشی  -8

 : توضيحات

ساختمانهاي مسكوني احداثي قبل از تصویب طرح مصوب شهر که  براي آنها سند مالكیت بدون اخذ مجوز شهرداري و در قالب تفكیك  -8
% عوارض ردیف 11و یا افراز صادر گردیده است و سایر کاربري ها صرفاً در حد زیربناي احداثي در سال قبل از تصویب طرح مصوب شهر ، 

( اخذ مي گردد، مشروط به اینكه بعد از سال فوق مجدداً افراز و یا تفكیك نشده باشد. اراضي و ساختمانهایي که 3-6، 3-1، 3-3مربوطه )
 سند مالكیت آنها قبل از تصویب طرح مصوب شهر صادر شده است، مشمول عوارض تفكیك نمي گردند.

با تغییر کاربري به وضع موجود  1صورت موافقت کمیسیون ماده  شوند در جریمه و ابقاء مي 811ساختمان هایي که توسط کمیسیون ماده  -2
 و رعایت سایر ضوابط عوارض تفكیك براساس وضع موجود در غیر این صورت بر اساس کاربري طرح تفصیلي محاسبه مي شود.

موافقت کمیسیون ماده صد ارزش افزوده تفكیك درخصوص واحدهایي که بدون مجوز از یك واحد به چند واحد تبدیل گردیده )درصورت  -4
 با ابقاء بنا و پذیرش شهرداري( با توجه به مساحت زمین برابر ارقام این ردیف محاسبه مي گردد.

چناچه ملكي بدون مجوز شهرداري تفكیك گردد و عرض معابر آن از ضوابط شهرسازي کمتر باشد و نیاز به تعریض گذر داشته باشد  -3
 زمین باقیمانده پس از کسر معابري که بدون اخذ وجه از سند خارج میگردد محاسبه مي شود.ارزش افزوده تفكیك اراضي از 

 مساجد، حسینیه ها و معابد اقلیتهاي مذهبي که در کاربري مربوطه بوده و صرفاً استفاده مذهبي از آنها شود از پرداخت ارزش افزوده -1
 تفكیك معاف مي باشند.

رزشي و درماني که به صورت موقوفات عام هستند و موسسات خیریه عام المنفعه غیر انتفاعي رسمي که واحد هاي فرهنگي، آموزشي، و -6
رائه به ثبت رسیده اند، و به صورت عام المنفعه اداره شوند )یعني فاقد مالكیت خصوصي بوده و موروثي نمي باشند( با رعایت سایر ضوابط، با ا

تفكیكي معاف مي باشند. بدیهي است در هر زمان که ملكي یكي  ارزش افزودهشهر، از پرداخت  پیشنهاد شهرداري و تصویب شوراي اسالمي
 ارزش افزودهاز دو شرط موقوفه عام بودن و یا عام المنفعه بودن خود را از دست بدهد و یا سند مالكیت آن به غیر منتقل شود، مشمول 

 تفكیكي به نرخ روز خواهند شد. 
تگاههاي ذیصالح نظیر منابع طبیعي، بنیاد مسكن و سازمان راه و شهرسازي و شهرداري به افراد حقیقي، حقوقي اراضي که از سوي دس -3

تفكیك برابر اراضي با مجوز  ارزش افزودهدر کاربریهاي مجاز طرح تفصیلي به صورت اجاره و... واگذار شده در حد نصاب تفكیكي تلقي و 
 نقل و انتقال مشمول  عوارض تفكیك نمي گردد، مگر آنكه گواهي صادره مشروط باشد. محاسبه مي گردد و در صورت صدور گواهي

 کاربریهاي تجهیزات و تأسیسات شهري مشابه صنعتي محاسبه مي گردد. ارزش افزوده -1
صادره و ساختمان هاي احداثي پس از ابالغ طرح تفصیلي مشمول پرداخت ما به التفاوت ساخت زمین با حد نصاب مصوب طرح  اسناد -8

 میگردد. P 44تفصیلي بر مبناي 
درصد بیشتر از  سيبنا پذیرفته شده مالك محاسبه  ساختمان هایي که در کاربري غیر مرتبط احداث و توسط کمیسیون ماده صد ابقاء -81
 مي باشد. 8بند 
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 مشمول بهاي خدمات مي گردند. و از شهرداري استعالم نگردیده است ششدانگ مي شود ثبت اسناد ندهایي که از طریقس -88
 ارزش افزوده ناشی از اقدامات عمرانی و یا تغييرطرحهاي مصوب شهري  –الف ( 

 اراضی  با کاربري تجاري و کارگاهی و اداري )هنگام صدور مجوز( (9-8

 P 8/81به ازاي هر متر مربع زمین                         

 اراضی  با کاربري صنعتی و انباري )هنگام صدور مجوز( (2-8

 P 3/1به ازاي هر متر مربع زمین                         

 )هنگام صدور مجوز(و سایر کاربریها( اراضی  با کاربري مسکونی 3-8 

 P 3/3به ازاي هرمتر مربع زمین                          

 )بدون مجوز( و اداري کاربري تجاري و کارگاهی با اراضی (2-8

 P 4/83به ازاي هر متر مربع زمین                         

 کاربري  صنعتی و انباري )بدون مجوز( اراضی  با (5-8

 P 1/88به ازاي هر متر مربع زمین                         

 )بدون مجوز( و سایر کاربریهاکاربري مسکونی  اراضی  با (2-8

 P 6/81به ازاي هر متر مربع زمین                         

 عوارض ارزش افزوده ناشی از تعدیل حد نصاب تفکيك  : (7-8

 p  44به ازاي هر متر مربع                                     
 شود  عوارض مذکور در زمان مراجعه براي صدور گواهي اخذ مي -

 عوارض تأمين سرانه خدمات عمومی و شهري  -1

 818قانون اصالح ماده  4ناد تبصره قانون مالیات بر ارزش افزوده باتوجه به اینكه به است 8قانون شوراها و تبصره  11ماده  86به استناد بند 
ها مالكین مكلفند تا سقف بیست و پنج درصد از ملك خود را هنگام تفكیك یا افراز براي تأمین سرانه فضاهاي عمومي و همچنین  شهرداري

ند. از طرفي به استناد تا بیست و پنج درصد از باقیمانده ملك خود را جهت تامین معابر سطح شهر بصورت رایگان به شهرداري تحویل نمای
تواند با مجوز شوراي  پذیر نباشد شهرداري مي الذکر اگر امكان تامین انواع سرانه فضاهاي عمومي و خدمات امكان تبصره چهار قانون فوق

افزار ملك خود اقدام اسالمي شهر معادل ریالي آنرا از مالك دریافت نماید فلذا کلیه مالكیني که بدون اجازه شهرداري نسبت به تفكیك یا 
 اند مكلفند برابر جدول ذیل نسبت به پرداخت وجه به شهرداري اقدام نمایند. نموده

 تساحت  كل زتين
 

 سرانه تعابر

 

 سرانه فضای خدتات عموتی

 معاف معاف متر مربع 511تا 

 صد زمین يا نرخ روز زمیندر11 درصد مورد نیازمعبر متر مربع 1111تا  511

 در صد زمین يا نرخ روززمین   15 درصد مورد نیازمعبر متر مربع 2111تا  1111

 صد زمین يا نرخ روززمیندر 21 درصد مورد نیازمعبر متر مربع 5111تا  2111

 .محاسبه مي گردد  818)پنج هزار( مترمربع بر اساس سقف قانون اصالح ماده  1111 بیشتر از اراضي با مساحت :1تبصره 

  گردد. قیمت روز زمین توسط کارشناس رسمي دادگستري تعیین مي :2تبصره 

 عوارض براي ارزش افزوده تغيير کاربري یا تبدیل )پيلوت، پارکينگ و انباري( -93
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 عوارض بر ارزش افزوده تغییر کاربری

 مبلغ عوارض شرح ردیف

 P×S×0۵ تغییر کاربری از پیلوت به مسکونی 0

 P×S×011 تجاریتغییر کاربری از پیلوت به  6

 P×S×0۴/3 ها تغییر کاربری از پیلوت به سایر کاربری 3

 P×S×0۵ تغییر کاربری از پارکینگ به مسکونی ۴

 P×S×011 تغییر کاربری از پارکینگ به تجاری ۵

 P×S×0۴/۵ ها تغییر کاربری از پارکینگ به سایر کاربری 3

 P×S×0۵ تغییر کاربری از انباری به مسکونی 1

 P×S×03/۵ تغییر کاربری از انباری به تجاری ۳

 P×S×0۴/3 ها تغییر کاربری از انباری به سایر کاربری 1

S مساحت تغییر کاربری یافته : 

 باشد. قابل وصول می ۵ها جدول فوق پس از تصویب کمیسیون ماده  عوارض بر ارزش افزوده تغییر کاربری -0

کاربری را تصویب ننماید و امکان تعطیلی محل یا برگشت به حالت اولیه مقدور نباشد مالک مکلف تغییر  ۵تا زمانیکه کمیسیون ماده  -6

 عوارض فوق را پرداخت و در این صورت هیچگونه حقی برای مالک ایجاد نخواهد گردید. 31است معادل 

 عوارض کاربري با قابليت تجاري -99
 عوارض کاربری با قابلیت تجاری

 ذ و نحوه محاسبه عوارضماخ نوع عوارض ردیف

 P.S.۴1 تجاری عوارض کاربری با قابلیت 0

6 
 تجاری عوارض کاربری با قابلیت

 برای بالکن و انباری تجاری
31.P.S 

عوارض بوده و از متقاضیانی که ( : امالکی که بر اساس طرح تفضیلی دارای کاربری تجاری شناور می باشند مشمول پرداخت این 0تبصره )

یا کمیته فنی و ابقاء توسط کمیسیون  ۵خالف پروانه ساختمانی نسبت به احداث تجاری اقدام نموده اند پس از طرح در کمیسیون ماده بر

یا کمیته فنی می بایستی  ۵ماده صد قابل وصول است. همچنین متقاضیان تغییر کاربری به تجاری پس از اخذ مصوبه کمیسیون ماده 

 رض اقدام نمایند. نسبت به پرداخت این عوا

( : در مجتمع های تجاری، عالوه بر فضای باز طبقات ، راهروی جلوی مغازه ها ، راه پله ها ، سرویس بهداشتی و نمازخانه از 6تبصره )

  پرداخت فروش کاربری تجاری معاف بوده و صرفاً عوارض پذیره از آنها قابل وصول است.

۱، ۱11  ، طبقه اول ۳1های تجاری برای طبقه همکف معادل ضریب مصوب ، برای زیرزمین  ( : محاسبه این عوارض در مجتمع3تبصره )

متر  01همچنین عمق جبهه اول برابر ضریب مصوب و مازاد برآن تا ۱محاسبه می گردد. ۱۵1 و از طبقه سوم به باال معادل31طبقه دوم 

 اول محاسبه می گردد. ۱ جبهه۱3۵  و بعد از آن تا انتهای مجتمع معادل ۳۵پشت جبهه اول 

 ( : عمق جبهه اول بر اساس ضوابط طرح تفصیلی تعیین می گردد.۴تبصره )
S  مساحت کاربری قابلیت تجاری : 

 عوارض پذیره تأسيسات شهري  -92

 ریالمیلیون  11عوارض صدور مجوز احداث دکل هر مورد    الف(
 ریال سه میلیونعوارض ماهیانه هر دکل                -

 p6۴به ازای هر متر مربع فضای احداث شده  -عوارض پذیره احداث حوضچه آب وفاضالب ، مخابرات ، برق ، ... و شرکتهای حفارب (

 ریال6۵،111،111( عوارض پذیره احداث پست ترانسفور ماتور     ج



 مهریز شهرداري 1893تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 

 36 صفحه             به تصویب رسید 40/33/89مورخ  351 شماره جلسه در 3189 سال خدمات بهای و عوارض تعرفه

 مهدی زارع بیدکی –رئیس شورای اسالمی شهر مهریز 

 

 ریال6۵،111،111( عوارض پذیره احداث پست گاز                   د

 ریال0۵،111،111ت مخابرات              ( عوارض پذیره احداث پسه
ر براي کلیه موارد فوق بایستي براساس ضوابط شهرسازي و ایمني مجوز الزم اخذ گردد در صورت نصب هر گونه تاسیسات بدون مجوز شهرداري براب

 آید. ضوابط و مقررات اقدام الزم بعمل مي

 عاالن اقتصاديساليانه خدمات از کليه اماکن مورد استفاده فعوارض  -93

 محاسبه عوارض محاسبه عوارض نوع فعالیت ردیف

0 

ها،  الحسنه ها، موسسات مالی واعتباری، تعاونی اعتباری، قرض بانک

ها،  موسسات حسابرسی، موسسات حقوقی، نمایندگی دفاتر بیمه

 دفاتر مهندسی و موارد مشابه

 مترمربع 31تا 

 ریال ۵11111 

ریال 6۵111مازاد هر مترمربع 

 شود. اضافه می

 جایگاه سوخت )بنزین، گاز، نفت گاز(، جایگاه سیلندر پرکنی گاز 6
متر مربع   011تا 

 ریال ۵11111

یک چهارم مازاد هرمترمربع 

 شود. ریال اضافه می 61111

 آموزی و موارد مشابه های زبان، کنکور، مهارت آموزشگاه 3
 ۴11111مترمربع  ۵1تا 

 ریال

ریال 0۵111مازاد هر مترمربع 

 شود. اضافه می

 های رانندگی آموزشگاه ۵
مترمربع  ۵1تا 

 ریال۴11111

ریال  61111مازاد هر مترمربع 

 شود. اضافه می

1 
های ورزشی، هنری، نقاشی، موسیقی، خیاطی و  باشگاه و آموزشگاه

 موارد مشابه

 31111مترمربع  61تا 

 ریال

ریال  01111مازاد هر مترمربع 

 شود. اضافه می

۳ 
دفاتر پیشخوان دولت، دفاتر خدمات دولت، دفاتر پستی و موارد 

 مشابه

 311111مترمربع  61تا 

 ریال

ریال  01111مازاد هر مترمربع 

 شود. اضافه می

 ، دفاتر باربریهای باربری بنگاه 1
درصدی از مبلغ  ۵/1

 بارنامه
 

 ها ها، هتل آپارتمان ها، متل تاالرهای پذیرایی، هتل 01
مترمربع  611تا 

 ریال311111

ریال  31111مازاد هر مترمربع 

 شود. اضافه می

 ها، فروش غذا ها، کترینگ رستوران 00
مترمربع  011تا 

 ریال011111

ریال  01111مازاد هر مترمربع 

 شود. اضافه می

 استخرهای شنا عمومی 06
مترمربع  611تا 

 ریال۵11111

ریال  ۵111مازاد هر مترمربع 

 شود. اضافه می

 - ریال 6111111 های اینترنتی دفاتر تاکسی 03

 ها، انتشارات و موارد مشابه و تکثیر، چاپخانه  های تایپ شرکت 0۴
 0111111مترمربع  ۵تا 

 ریال

ریال 0۵111مازاد هر مترمربع 

 شود. اضافه می

0۵ 
و  های فصلی پوشاک، ارزاق، لوازم صوتی، تصویری و خانگی نمایشگاه

 مواردمشابه

 ۵11111مترمربع  06تا 

 ریال

ریال 06111مازاد هر مترمربع 

 شود. اضافه می

  ریال 3111111 های انواع خودرو خارجی و ایرانی ها و نمایندگی شرکت 03

  ریال 3111111 های فروش بلیط هواپیما، قطار و اتوبوس ها و نمایندگی شرکت 01

  ریال 3111111 تجاری، تولیدی، خدماتیهای بازرگانی،  دفاتر شرکت 0۳

  ریال 3111111 ها و بخش خصوصی های توزیع، مصرف ادارات و سازمان تعاونی 01

  ریال 3111111 ها، تئاترها ها و موسسات تبلیغی، سینما شرکت 61

  ریال 3111111 مدارس غیرانتفاعی و غیردولتی 60
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  ریال 3111111 جهانگردی، زیارتیها و موسسات سیاحتی و  دفاتر شرکت 66

  ریال 3111111 دفاتر روزنامه، مطبوعات، موسسات دارالترجمه 63

  ریال 3111111 ها و... ها، پانسیون مهدکودک 6۴

  ریال 3111111 ها و موسسات آموزشی غیرانتفاعی دانشگاه 6۵

  ریال 3111111 ها ها و مراکز بهداشتی و آزمایشگاه ها، کلینیک داروخانه 63

  ریال 3111111 های دامپزشکی، آمبوالنس خصوصی و.. کلینیک 61

  ریال 3111111 موسسات فیزیوتراپی، ماساژ طبی، پرورش اندام، رادیولوژی و... 6۳

  ریال 3111111 دفاتر وکالی دادگستری –دفاتر اسناد رسمی  61

  ریال 0111111 خدمات خودپرداز بانک 30

  ریال 3111111 فعاالن اقتصادی دیگر با تشخیص شهرداریمشاغل  36

گردند در غیراینصورت  هر یک از مشاغل فوق اگر از اتحادیه صنفی پروانه دریافت نموده و مشمول صنف باشند، مشمول عوارض صنفی می

 باشند. مشمول تعرفه جدول باال می

 عوارض باسکول -92

 : % از مبلغ حق التوزین که1 

 ریال ماهیانه  881111از            4جهباسكول در
 ریال ماهیانه  831111از           2باسكول درجه 
 ریال ماهیانه  241111از           8باسكول درجه 

 ریال ماهیانه  311111از      باسكول درجه ممتاز

 . تشخیص درجه بندي و ممیزي دفاتر با مأمورین تشخیص شهرداري استتبصره :

 :حق مشرفيتبرعوارض  ارزش افزوده ناشی از اجراي طرحهاي تعریض یا توسعه معابر() عوارض  -95

عوارض ارزش افزوده به کلیه اراضی و امالکی که بر اثر طرحهای اصالحی ، تعریض ، توسعه و احداثی در بر گذر اصالحی یا تعریضی و یا 

 احداثی واقع میشوند تعلق میگیرد . 

 ، متر در نظر گرفته می شود 011 متر می باشند 011عمق بیشتر ازای عوارض حق مشرفیت امالکی که دارحداکثر عمق برای محاسبه 

بر اساس سند مالکیت مورد تایید شهرداری( مشرف به معابر و طرح های احداثی بر  )بدیهی است این عوارض صرفاً به اراضی و امالک

 .اساس عمق بندی ذیل تعلق می گیرد

وبعد از اجرای طرح که نباید  قبل (زمین)مابه التفاوت ارزش کارشناسی درصد  ۴1بربامتراز بر معبر برا 6۵اسبه تا عمقعمق قابل مح -الف

 .باقیمانده ملک تجاوز نماید ارزشدرصد 61از 

درصد 61نباید از  وبعد از اجرای طرح که قبل (زمین)مابه التفاوت ارزش کارشناسی درصد 6۵بر با از بر معبر برا متر۵1الی  63عمقاز -ب

 .باقیمانده ملک تجاوز نماید ارزش

درصد 61وبعد از اجرای طرح که نباید از  قبل (زمین)مابه التفاوت ارزش کارشناسی درصد 0۵بر با از بر معبر برا متر011الی  ۵0عمقاز -ج

 .باقیمانده ملک تجاوز نماید ارزش

درصد از مصادیق  ۵1متر در چند پالک متأثر از طرح قرار بگیرد امالک یاد شده به غیر از ملک اول مشمول  011چنانچه عمق   :0تبصره

ردیف های فوق متناسب با عمق متأثر از طرح می باشد. الزم به ذکر است این تبصره مشمول طرح های مصوب و اجرایی نیمه دوم سال 

 به بعد می باشد.  0313

: در صورتیکه ملک در پالکهای دوم یاسوم به بعد از خیابان احداثی قرار گیرد ولی هیچ معبر ورودی به خیابان احداث شده نداشته 6تبصره

 باشد، ارزش افزوده نخواهد داشت.

الحات در طرح یا های شهرسازی، نیاز به اص گردند که در اثر مطالعات ترافیکی و یا طرح هایی اطالق می به طرح های اصالح معابر: طرح

 معبر دارند.
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بینی  های شهرسازی پیش گردد که ادامه مسیر موجود بر اثر مطالعات ترافیکی در طرح به گذرهایی اطالق میهای توسعه و تطویل:  طرح

 اند. و طراحی شده

های تفصیلی و  نامه گذربندی یا طرح نبه گذرهایی اطالق می گردد که غالباً در هنگام تجدید بنا یا احداث بنا برابر آیی های تعریضي: طرح

 گردند. نشینی می ساماندهی مشمول عقب

 گردند. گردد که بر اساس مطالعات شهرسازی و ترافیکی ایجاد و احداث می به گذرهایی اطالق میهای احداثي:  طرح

اثی در بــر گذر اصالحی یا تعریضی و یا ای و احد های اصالحی، تعریضی، توسعه به کلیه اراضی و امالکی که بر اثر طرح ماده واحده :

گیرد که هنگام فروش )نسبت به سهم فروش رفته( از صاحبان این قبیل  شوند، عوارض حق مشرفیت برای یکبار تعلق می احداثی واقع می

 امالک برابر مفاد تبصره های ذیل این ماده واحده توسط شهرداری وصول خواهد شد.

ایجاد  13/00/11های احداث تعریض و توسعه و اصالح معابر و میادین )که بعد از تاریخ  بر اثر اجرای طرحاراضی امالکی که :  ۱تبصره

 شوند مشمول پرداخت عوارض حق مشرفیت خواهند بود. شده( در بــر گذر احداثی یا اصالحی یا تعریضی و یا توسعه واقع می

اند و نیاز به  بــر گذرهای احداثی، اصالحی، تعریض و یا توسعه واقع گردیدهدر   13/00/11اراضی و امالکی که قبل از سال :  ۲تبصره

 درصد فرمول پیشنهادی محاسبه و اخذ می گردد.  ۵1اصالح سند دارند، عوارض حق مشرفیت نیز بر اساس 

رد با توجه به اینگونه اند و مالک جهت پرداخت حق مشرفیت رضایت دا در مورد اراضی مشاع که مشمول حق مشرفیت گردیده:  3تبصره

 گردد. حسب تعریف مالکیت مشاعی درصدی از کل سهم است عوارض کالً محاسبه و به نسبت قدرالسهم از مالکین مشاعی وصول می

عوارض حق مشرفیت فوق در زمان انتقال و یا صدور گواهی مفاصاحساب محاسبه و اخذ می گردد. بدیهی است عوارض مذکور  : 4تبصره

 در زمان آزادسازی با جلب توافق طرفین قابل وصول است.

 اخت می شود.التفاوت مبلغ در وجه مالک پرد در مواردی که میزان عوارض مشرفیت از میزان غرامت کمتر باشد مابه:  5تبصره

نمودن  ظبا ملحو مشرفیتدر ملک بر معبر تجمیع گردد مشمول حق  ،در پشت ملک بر معبر قرار گرفتهکه در صورتیکه ملکی  : 6تبصره 

 گردد. عمق جبهه محاسبه می

یأت کارشناسان منظور از کارشناسی در مرحله اول نظر هیأت ارزیاب شهرداری می باشد و در صورت هرگونه اعتراض، نظر ه : 7تبصره

 رسمی دادگستری مالک عمل خواهد بود.

در صورتیکه ملکی در طرح قرار گیرد و طبق توافق، شهرداری مایل به واگذاری زمین معوض باشد، هیأت کارشناسی که مابه  : 8تبصره

 د. التفاوت ارزش زمین را اعالم می نماید، باید غرامت و همچنین ملک معوض را کارشناسی)ارزیابی( نمای

 عوارض ساالنه استفاده از کاربري مغایر -92
شهرداری مکلف است ضوابط شهرسازی را رعایت نماید. از طرفی  03۵0قانون شهرسازی و معماری ایران مصوب سال  1به استناد ماده 

کاربری قید شده در ملک های توسعه شهری فقط براساس  های قید شده در پروانه ساختمانی یا در طرح مالکین نیز مکلفند در کاربری

که هر مالک خالف ضوابط شهرسازی در ملک از کاربری مغایر استفاده نماید. شهرداری باید مراتب را به  استفاده بنماید. در صورتی

ارض که فرآیند کمیسیون ماده صد طی گردد مالک یا ذینفع مکلف است عو کمیسیون ماده صد ارجاع تا اقدامات الزم بعمل آید. تا زمانی

 سالیانه را برابر جدول زیر به شهرداری پرداخت نماید.

 )مساحت زیربنا  +  زیر بناي بالكن داخل( × P1    استفاده تجاري از همكف                            
 طبقات(   زیر بناي )مساحت زیرزمین +  × P6 استفاده تجاري از زیرزمین و طبقات                  

 )مساحت زیربنا  +  زیر بناي بالكن داخل( × P81   اداري و یا صنعتي ازهمكف            استفاده 
 (طبقات زیر بناي )مساحت زیرزمین +  × P81 استفاده اداري و یا صنعتي از زیرزمین و طبقات

 (مورداستفاده زیر بناي )مساحت × P81 استفاده به عنوان انباري تجاري و انباري مستقل
استفاده به عنوان آموزشي از قبیل آموزشگاههاي غیرانتفاعي، آموزش 

 رانندگي، زبان، کنكور و غیره
P1 × (مورداستفاده زیر بناي )مساحت 

 توضيحات :
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باشد  ميبرقرار و مشمول امالك با کاربري غیرتجاري  83بهاي خدمات این ردیف به صورت سالیانه )سال تقویمي( است و از ابتداي سال  -8
سال قابل تمدید است )در صورت عدم تغییر کاربري در مدت تعیین شده طبق قانون اقدام خواهد شد( و در زمان مطالبه  4و براي مدت 

شهرداري و یا هنگام صدور هر نوع گواهي براي مالك و یا مستأجر دریافت مي گردد. این بهاي خدمات مشمول ساختمانهایي که داراي 
و یا ساختمانهاي مرتبط احداثي قبل از تصویب طرح مصوب شهري، نمي شود. اخذ بهاي خدمات توسط شهرداري هیچ گونه  پروانه مربوطه

 و در صورت درخواست تغییر کاربري طبق مقررات اقدام خواهد شد.  امتیازي براي ملك محسوب نمي شود
ت موقت )تا پایان سال تقویمي( مي شود. صدور مجوز با اخذ در خصوص مواردي که درخواست مجوز از شهرداري جهت فعالیت به صور -2

 استعالم از اداره اماکن و رضایت مالكین مجاور صورت مي گیرد. 
در صورتي که محل کسب دایر باشد و نارضایتي و یا مخالفتي از طرف مالكین مجاور با ادامه فعالیت مطرح نشده باشد، شهرداري با  -4

 انع ادامه فعالیت نخواهد شد. وصول بهاي خدمات مزبور م
جهت رفع مزاحمت، شهرداري به استناد تبصره ذیل    در صورتي که محل کسب دایر باشد و مزاحمت براي مالكین مجاور ایجاد شده باشد، -3

 قانون شهرداریها اقدام به ارجاع پرونده به کمسیون ماده صد مي نماید.    11ماده  23بند 
به مساجد، حسینیه ها و امام زادگان که وقف آنها مي باشند و همچنین ساختمان موسسات قرآني معتبر و مكتب ساختمان هاي متعلق  -1

 خانه ها که در آنها آموزش قرآن داده مي شود، از پرداخت بهاي خدمات کاربري غیر مرتبط معاف مي گردند.
اخته مي شوند، از پرداخت بهاي خدمات کاربري غیر مرتبط معاف مشاغلي که توسط ادارات ذیربط و متولي به عنوان مشاغل خانگي شن -6

 مي گردند.
 باشگاه هاي ورزشي با مجوز و با تایید اداره کل تربیت بدني از پرداخت بهاي خدمات کاربري غیر مرتبط معاف مي گردند. -3
 کاربریهاي تجهیزات و تأسیسات شهري مشابه صنعتي محاسبه مي گردد.  -1

 صدور مجوز حصارکشی  عوارض  -97

 حصارکشی بدون مجوز ماخذ و نحوه محاسبه عوارض نوع حصارکشی یا دیوارکشی به ازای هر متر طول ردیف

 P6/3 P۵/3 اراضی داخل محدوده شهر 0

 P6/3 P۵/3 اراضی واقع در حریم شهر 6

زمینهای  برای پذیرد. درخواست مالک انجام میعوارض صدور مجوز حصارکشی از سوی شهرداری با ارائه سند مالکیت رسمی و با  -۱

 .گردد های مصوب اقدام می استعالم از مراجع قانونی مربوطه یا طرح حصارکشی طبقو سایر واقع در حریم شهر،  زراعی، باغی و کشاورزی،

 . ارتفاع مجاز برای دیوارکشی یا فنس و یا نرده برابر ضوابط شهرسازی خواهد بود.6

صدور مجوز حصار کشی بنام مالک صرفاً به منزله محصور نمودن آن تلقی، هیچگونه مجوزی در جهت احداث بنا محسوب نمی شود و  .-3

 مراتب می بایست در مجوز صادره از سوی شهرداری صراحتاً قید شود.

یصالح مبنی بر عدم مالکیت و یا داشتن چنانچه مدارک معتبری همچون صدور احکام و آراء قطعی از سوی مراجع و محاکم قضائی و ذ -۴

 معارض ارائه شود، صدور مجوز حصار کشی متوقف خواهد شد.

قانون شهرداری نسبت به زمین یا بنای مخروبه و غیر مناسب با وضع محل و یا نیمه تمام واقع در محدوده شهر که  001استناد ماده به  -۵

افی با پاکی و پاکیزگی و زیبایی شهر با موازین شهرسازی باشد. شهرداری با تصویب شورای در خیابان یا کوچه و یا میدان قرار گرفته و من

شهر می تواند به مالک اخطار کند منتها ظرف دو ماه به ایجاد نرده یا دیوار یا مرمت آن که منطبق با نقشه مصوب انجمن شهر باشد اقدام 

اند به منظور تامین نظر و اجرای طرح مصوب شورا در زمینه زیبایی و پاکیزگی و کند اگر مالک مسامحه و یا امتناع کرد شهرداری می تو

ر شهرسازی هرگونه اقدامی را که الزم بداند معمول و هزینه آن را به اضافه صدی ده از مالک یا متولی و یا متصدی موقوفه دریافت نماید. د

روز از تاریخ  ابالغ به صورت حساب شهرداری  0۵ی که مالک ظرف مدت این صورت حساب شهرداری بدواً به مالک ابالغ می شود در صورت

ارجاع  11اعتراض نکرد صورت حساب قطعی تلقی می شود و هرگاه ظرف مهلت مقرره اعتراض کرد موضوع به کمیسیون مذکور در ماده 

 خواهد شد.
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در حکم سند قطعی و الزم  11ف مذکور در ماده صورت حساب هایی که مورد اعتراض واقع نشده و همچنین آراء کمیسیون رفع اختال

نسبت به وصول طلب شهرداری اجرائیه صادر و به اجرای اسناد رسمی الزم االجراء  االجرا بوده و اجراء ثبت مکلف است بر طبق مقررات

 مورد اجراء بگذارد.

  طرحهاي مصوب شهري:ارزش افزوده ناشی از تغيير   -98

 شی از تغییر کاربری )با درخواست مالک(عوارض برای ارزش افزوده نا

تغییر کاربری حاصل گردد،  ۵در صورتیکه مالکین برای تغییر کاربری ملک درخواست داشته باشند و با موافقت شهرداری و کمیسیون ماده 

 شهرداری باید عوارض ذیل را وصول نماید.

 

ساختمان هاي تجاري که داراي پروانه تجاري قبل از ابالغ طرح هادي یا جامع مي باشند و کاربري آنها طبق طرح تفصیلي  :1تبصره

 کاربري غیر تجاري است مشمول عوارض ارزش افزوده ناشي از تغییر کاربري نمي شود.
در جهت احیاي بافت قدیم، تبدیل و تغییر کاربري واحدهاي مسكوني موجود قدیمي پذیرفته شده توسط شهرداري در بافت قدیم  :2تبصره

درصد  ارزش افزوده ناشي از تغییر کاربري  11با رعایت سایر ضوابط مربوط به هتل ها و محل هاي اقامتي و رستوران هاي سنتي از پرداخت 
 معاف مي باشند.

 کارگاه هایي که داراي مجوز صنایع نمي باشند مشمول ضوابط تجاري مي شوند. :3تبصره

در صورتي که مالكیت اراضي داراي کاربري غیرمسكوني از زمان تصویب طرح مصوب شهري تاکنون تغییر نكرده باشد )مالك  :4تبصره

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

کلیه پالك هاي در طرح تفصیلي جدید نسبت به طرح تفصیلي قدیم به کاربري با ارزش افزوده باالتر تغییر کاربري یافته مشمول  :5بصره ت

ضوابط فوق مي باشد. پایه کاربري جهت ارزش افزوده کاربري مسكوني مالك عمل بوده و اراضي که از کاربري مسكوني به سایر کاربري 
 باعث ایجاد ارزش افزوده مي گردد.عوارض موضوع این بند اخذ گردد. ها تغییر یافته و

 ( عوارض ارزش افزوده ناشی از افزایش تراکم   2-98

 81111حداقل قیمت منطقه بندي براي محاسبه عوارض ارزش افزوده ناشي از تراکم براي واحدهاي تجاري پانزده هزار ریال)  تبصره:

ریال(  81111پارتماني، اداري دولتي، خصوصي، صنعتي،گردشگري و غیره )به جز تجاري( ده هزار  ریال  )ریال( و براي واحدهاي مسكوني، آ
 مي باشد.

 ( عوارض  ارزش افزوده افزایش تراکم  ساختمان هاي آپارتمانی و مسکونی 9-2-98

 P33  مربع    تغییر کاربري از هر نوع کاربري به کاربري تجاري به ازاي هر متر

 P 1/86   تغییر کاربري از کاربري صنعتي به کاربري مسكوني به ازاي هر متر مربع  

 P 22   تغییر کاربري از کاربري اداري دولتي به کاربري مسكوني به ازاي هر متر مربع   

 P 22   تغییر کاربري از کاربري مزروعي به کاربري مسكوني به ازاي هر متر مربع     

 P 22  تغییر کاربري از آموزشي، فرهنگي، ورزشي و تجهیزات شهري به مسكوني به ازاي هر متر مربع

 P 11  تغییر کاربري از کاربري پارکینگ به کاربري مسكوني به ازاي هر متر مربع  

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

تغییر کاربري از کاربري طرح تفصیلي و فاقد کاربري به انباري و اداري و صنعتي )صنعت گردشگري مانند 
 هتل و تجهیزات و تاسیسات شهري( با ارئه مجوزهاي الزم به ازاي هر مترمربع

           تغییر کاربري کارگاهي و صنعتي در حریم                                                       

p 33 
 

P 22 

تغییر کاربري از هر نوع کاربري به آموزشي، بهداشتي، درماني، فرهنگي، مذهبي،ورزشي، کودکستان و 
 صنایع دستي سنتي

 معاف

 معاف تغییر کاربري از هر نوع کاربري به کاربري پارکینگ به ازاي هر متر مربع 

 و فاقد کاربري به مزروعي و باغ از پرداخت عوارض معاف مي باشد.تغییر کاربري از کاربري تجاري به کاربري مسكوني 
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 p46به ازاي هر متر مربع عوارض ارزش افزوده ناشي از تراکم بیش از تراکم طرح تفصیلي     

 زیاد ( طبق حد نصاب طرح جامع فقط عوارض زیربنا دریافت مي گردد. –متوسط – کمتا سقف تراکم)  :1تبصره 

نصاب تراکم فوق الذکر تنها مبناي محاسبه نحوه دریافت عوارض زیربنا و ارزش افزوده ناشي از تراکم در هنگام صدور پروانه  :2تبصره 

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

ه استثناي مسكوني ویالیي که توسط کمیسیون ماده صد با مازاد بر تراکم بیا مازاد بر پروانه داراي ساختمانهاي بدون پروانه : 3تبصره 

 ابقاي آن موافقت مي شود، نیز مشمول این تعرفه خواهند شد.

 ( عوارض  ارزش افزوده افزایش تراکم ساختمان هاي تجاري، اداري  به جز مسکونی2-2-98

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

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

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

 P 44                عوارض ارزش افزوده تراکم زیرزمین مستقل تجاري 

 عوارض خدمات شهري -91

افزایش سطوح فضای سبز و هم چنین افزایش  توان تجهیزاتی جهت حفظ شهر از نظر خدمات ایمنی و آتش  به منظور حفظ و نگهداری و

 گردد. نشانی عوارض ذیل طبق جدول ذیل وصول می

 الف: هنگام صدور پروانه:

 محاسبه عوارض شرح ردیف

 مجموع عوارضدرصد از  ۵معادل  ها به هنگام صدور پروانه ساختمانی برای کلیه کاربری عوارض فضای سبز 0

 مجموع عوارضدرصد از  ۵معادل  مسکونی کاربرینشانی به هنگام صدور پروانه ساخمانی برای  عوارض آتش 6

 درصد از مجموع عوارض 01معادل  تجاری، اداری و ...  نشانی به هنگام صدور پروانه ساخمانی برای کاربری عوارض آتش 3

 مبنی بر ابقای ساختمان: 011ده ب: پس از رای کمیسیون ما

 محاسبه عوارض شرح ردیف

 درصد از مجموع عوارض 01معادل  ها عوارض فضای سبز برای کلیه کاربری 0

 درصد از مجموع عوارض 01معادل  مسکونی نشانی برای کاربری عوارض آتش 6

 مجموع عوارضدرصد از  61معادل  تجاری، اداری و ...  نشانی برای کاربری عوارض آتش 3

 خدمات آتش نشانی و ایمنی بصورت ساليانه:  عوارض

 خدمات آتش نشانی بصورت ساليانه واحدهاي مسکونی  عوارض (9

درصد  عوارض نوسازي که در 81خدمات آتش نشاني و ایمني سالیانه براي کلیه واحدهاي مسكوني اعم از ویالیي و آپارتماني برابر  عوارض
ز طریق اعالم بدهي به ازاي هر صورتي که مشمول قانون نوسازي نگردند ا در بصورت سالیانه لحاظ مي گردد.فیش عوارض نوسازي آنها 

 وصول خواهد شد. ریال 8111متر مربع زیربنا مبلغ 

 : اداري و غيره تجاري،   خدمات آتش نشانی بصورت ساليانه واحدهاي عوارض( 2

سالیانه لحاظ مي گردد. در صورتي که مشمول قانون  درصد( عوارض نوسازي که در فیش عوارض نوسازي آنها به صورت 41 )معادل 
 وصول خواهد شد. ریال 8111به ازاي هر متر مربع زیربنا مبلغ  از طریق اعالم بدهي نوسازي نگردند

 ها ها و سيرک عوارض بليط سينما، نمایشگاه -23

 مبلغ عوارض شرح ردیف

 ۱ پول بلیط6 عوارض بلیط سینما، تئاتر 0

 ۱ پول بلیط0 ها عوارض بلیط نمایشگاه 6
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 ۱ پول بلیط0 ها عوارض بلیط سیرک 3

 آالت راهسازي و سنگين و خودرو عوارض ساليانه موتورسيکلت و ماشين -29

 مبلغ ساالنه به ریال نوع دستگاه ردیف

 3۵1111 موتورسیکلت 0

 611111 تن 01تا ماشین آالت سنگین  6

 ۴61111 تن 01ماشین آالت بیش از  3

 161111 و کشاورزی ماشین آالت راهسازی ۴

 661111 تن 0وانت تک کابین تا  ۵

 6۳1111 تن 3تا  0وانت تک کابین  3

 ۴61111 اتوبوس 1

 611111 مینی بوس ۳

 6۵1111 سایر خودروها 1

سوز( به ازاء سپری شدن هر سال )تا مدت ه سال )به استثنای خودردوهای گازعمر بیش از د: این عوارض در مورد خودروهای با 0تبصره 

 ۱ افزایش می یابد.۱011 و حداکثر تا 01ده سال( به میزان ساالنه 

 این تعرفه میباشد. 1: هر خودرویی که نام آن در لیست خودروهای اعالمی وزارت دارایی قرار نگیرد مشمول ردیف 6تبصره 

  قطع اشجار قطع درخت وهزینه خدمات مربوط به خسارت تخریب باغ و  ارضعو -22

 ( عوارض مربوط به قطع اشجار باغات9-22

ضوابط اجرایي  83درخصوص اخذ عوارض قطع اشجار در باغات با توجه به ماده یك الیحه قانوني حفظ و گسترش فضاي سبز و ماده 
 گردد.اس فرمول زیر محاسبه و اخذ مي( براس3مربوطه توسط کمیسیون فضاي سبز )ماده 

چنانچه مالكین پس از طي مراحل قانوني و گزارش دایره ، 3تصمیم کمیسیون مادهبراساس  )سطح اشغال( متر مربع 811صدور مجوز تا الف :
 محاسبه خواهد شد . ردیف ب درصد  11ساختمان نسبت به اخذ مجوز اقدام نمایند از عوارض صدور مجوزقطع اشجاربا ضریب 

ابقاء ي ایجاد شده بنا 811ماده  ونیسیدر کم كهیدر صورت دیاقدام به ساخت وساز نما يبدون اخذ مجوز از شهردار يمالك باغچنانچه ب :

)سطح اشغال( از طریق فرمول ذیل محاسبه  عوارض قطع اشجار مساحت ساخت و ساز شدهبر اساس تصمیم کمیسیون فضاي سبز شود 
 خواهد شد:

N  ×   2111111 ×  a + (41p ×  A)          
A مساحت سطح اشغال  از مساحت باغ : 
Pقیمت منطقه بندي : 
aضریب : 

86÷A = N 

 دو میلیون و پانصد هزار ریال(  ریال)111/111/2به ارزش ریالي هر درخت 
 a=2 درصد و یا ساخت و ساز بدون پروانه81و خارج از    a=8درصد سطح اشغال مساحت کل باغ 81: تا ب-8

 

 برابر ردیف ب محاسبه و اخذ میگردد. 1/8متر مربع به میزان  811ب و مازاد بر -8مترمربع  برابر ردیف  811تا ب :-2

 باغات انجام شود . بر خالف پروانه ساختماني بر رويپروانه ساخت و ساز  چنانچهج :

متر ساخت و ساز نماید در کمیسیون ماده صد و فضاي سبز ابقاء بنا گردد  211متر پروانه ساختماني در باغات اخذ مینماید و 31مثال: مالك 
 عوارض بشرح ذیل محاسبه میگردد:
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 یب اعمال شده دریافت خواهد شد.تبصره: درصورت تخلف از پروانه ساخت ضریب ردیف الف خذف و عوارض به روز محاسبه و با ضر

811-31=881  m2        a=8 

a=2       11=811-211غیر مجازm2      

درصد مساحت باقیمانده باغ )پس از کسر مساحت پروانه ساخت و  81حداکثر محوطه سازي داخل باغات به شرط اینكه مساحت آن از  د :

(کمتر باشد بشرط اینكه محوطه سازي بصورت پیاده رو مساحت کل باغساز صادره و یا مساحت بناي ابقاء شده توسط کمیسیون ماده صد از 
تأیید کمیسیون فضاي سبز مشمول عوارض قطع اشجار نمیگردد در غیر  متر صورت گرفته باشد پس از 8ر از و یا جوي آب با عرض کمت

 .گرددیمحاسبه و اخذ م ب فیبرابر رداینصورت مازاد بر ده درصد محوطه سازي انجام شده به میزان دو  

اقدام به قطع درخت و گودبرداري زمین 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 نماید باتصمیم کمیسیون فضاي سبز حداکثر تا 
 .گرددیمحاسبه و اخذ م ب

غات( باید برابربا پروانه صادر شده توسط شهرداري باشد و احداث ساختمان بیشتر از حداکثر سطح اشغال )ساخت و ساز در با :1تبصره * 

پروانه ومحوطه سازي شامل معابر، استخر،حوض و آبنما، پارکینگ بدون سقف، کباب پز، سرویس بهداشتي، محل نگهداري احشام و غیرو... 
 دهاي مذکور محاسبه و اخذ مي گرددمازاد بر پروانه تخلف محسوب شده و عوارض قطع اشجار آن بشرح بن

درختان کند رشد و دیر ، در ختان زینتي، متر مربع مورد درخواست پروانه، درختي با محیط بن بیش از یك متر 811: چنانچه در  2تبصره * 

 اخذ خواهد شد. ریال عوارض قطع اشجار بغیر از موارد مشمول فوق  111/111/81زیست موجود باشد. به ازاي هر اصله درخت، مبلغ 

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

به تأیید کارشناس فضاي سبز و کارشناس عمران شهرداري نیز برسد در صورتي که ساخت و ساز جدید در محل بناي قدیمي انجام شود، به 
 همان مساحت بناي قدیمي که موجود میباشد از عوارض تخریب و قطع اشجار معاف مي گردد.  

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

به  نگردیده باشد هنگام مراجعه مالك جهت تمدید پروانه، گرفتن عدم خالفي و یا پایانكار و یا انجام معامله و غیرو ... عوارضات قطع اشجار
حاسبه و اخذ میگردد ضمناً سال احداث بنا حقي را براي مالك ایجاد نخواهد کرد و مالك محاسبات کمیسیون فضاي سبز همان نرخ روز م

 سالي است که پرونده پالك ثبتي جهت تصمیم گیري تحویل کمیسیون فضاي سبز میگردد. 

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

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

ر معاف مي باشد و در متر مربع باشد مالك از پرداخت عوارض قطع اشجا 811چنانچه مساحت بناي قدیمي در باغي بیشتر از :6تبصره  *

متر  811متر مربع باشد عوارض قطع اشجار از مازاد مساحت بناي قدیمي موجود تا  811صورتیكه مساحت بناي قدیمي در باغي کمتر از 
 مربع مورد درخواست پروانه اخذ خواهد گردید .

اشد و مالك باید در مدت همان سال نسبت به : مدت اعتبار صورتجلسه کمیسیون فضاي سبز تا پایان همان سال صادره میب7تبصره  *

انجام مراحل اداري و تسویه حساب اقدام نماید ضمناً در صورت عدم تسویه حساب و درخواست مجدد مالك جهت صدور پروانه ساخت و 
میسیون فضاي سبز به ساز، گواهي عدم خالفي و پایان کار و غیرو... عوارضات قطع اشجار پس از بازدید و گزارش مسئول فضاي سبز به ک

 نرخ روز محاسبه و اخذ میگردد

شود که هیچگونه ساخت و ساز و از مالك باغاتي که درخواست پروانه ساخت و ساز دارند. تعهدنامه محضري گرفته مي :8تبصره *

 باغ بكوشند. مستحدثاتي مازاد بر پروانه نداشته و باید کاربري پالك به صورت باغ حفظ گردد و در حفظ و احیاي درختان

 باشد.مي 3و نظر کمیسیون ماده: مالك عمل محاسبه عوارضات قطع اشجار، طرح مصوب 2تبصره  *

 کلیه عوارضات قطع اشجار جهت توسعه، حفظ و نگهداري فضاي سبز شهرداري هزینه خواهد شد: 11تبصره  *

 ر ( عوارض قطع اشجار موجود در معابر عمومی و پارکها و فضاهاي سبز شه2-22

 درختان پهن برگ: -الف
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 ریال  111/211/3سانتیمتر مبلغ 11تا محیط بن متریسانت 81بن  طیاز محدرخت -8
 211.111سانتي متر مبلغ  11سانتي متر عالوه بر مبلغ مندرج در بند یك به ازاي هر سانتي متر مازاد بر  811تا  11درخت با محیط بن -2

 ریال 
 ریال  111/411ریال به ازاي هر سانتیمتر مازاد بر یك متر مبلغ  111/111/88درخت با محیط بن بیش از یك متر عالوه بر مبلغ -4
عوارض هرس و سربرداري نامناسب و بدون مجوز درختان و درختچه هاي پهن برگ به ازاي هر سانتي متر محیط بن شاخه هاي هرس -3

 ریال31111شده مبلغ 
سانتیمتر باشد به ازاي هر  21شكستن شاخه هاي فرعي درختان پهن برگ در صورتیكه محیط بن شاخه شكسته شده کمتر از  عوارض-1

 ریال  31111سانتي متر محیط بن شاخه هاي شكسته شده مبلغ 
 ریال 23111لغ عوارض هرس و سربرداري مناسب و با اخذ مجوز الزم به ازاي هر سانتي متر محیط بن شاخه هاي هرس شده مب-6

 درختان سوزنی برگ : -ب

 الیر 111/211/3مبلغ سانتیمتر 41سانتیمتر تا 81 بن طیمحدرختان از -8
سانتیمتر مبلغ  11مازاد بر  متریهر سانت يبه ازا الیر 111/211/3مبلغ عالوه بر متریسانت 11تا  متریسانت 41بن  طیدرختان از مح -2

 گردد افتیدر الیر 111/241
سانتیمتر مبلغ  811ریال به ازاي هر سانتیمتر مازاد بر  111/111/82سانتیمتر عالوه بر مبلغ  811سانتیمتر تا  11با محیط بن  درختان-2

 ریال. 111/331
 111/641سانتیمتر مبلغ  811ریال به ازاي هر سانتیمتر مازاد بر  111/111/88سانتیمتر عالوه بر مبلغ  811درختان با محیط بن بیش از -4

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

 ریال 61111هرس شده مبلغ
 ریال  41111عوارض هرس و شاخه زني مناسب و با اخذ مجوز الزم به ازاي هر سانتي متر محیط بن شاخه هاي هرس شده مبلغ-1
سانتیمتر باشد به ازاي هر  81رض شكستن شاخه هاي فرعي درختان سوزني برگ در صورتیكه محیط بن شاخه شكسته شده کمتر از عوا-6

 ریال  111/31سانتي متر محیط بن شاخه شكسته شده مبلغ 
زني برگ و بر اساس سربرداري درختان سوزني برگ بصورتیكه ساقه اصلي درخت قطع شده باشد عوارض کامل قطع اشجار درختان سو-3

 محیط بن تنه اصلي درخت محاسبه گردد .
شرکتها و مدارس و ... بشرط درخواست آنها و موافقت کمیسیون  –نهادها  –عوارض قطع اشجار درختان موجود در محوطه داخلي ادارات -1

 فضاي سبز شهرداري مشمول پرداخت بشرح ذیل مي باشد .
 ریال محاسبه میگردد. 881111ه ازاي هر سانتیمتر محیط بن درخت پهن برگ مبلغ سانتیمتر به بعد ب 81از محیط بن -*
 ریال محاسبه میگردد.  831111سانتیمتر به بعد به ازاي هر سانتیمتر محیط بن درخت سوزني برگ مبلغ  81از محیط بن -*
متر مربع بشرط موافقت و اخذ مجوزالزم از  111عوارض قطع اشجار درختان موجود در باغچه منازل شخص و یا سازماني باالتر از-8

 شهرداري مشمول پرداخت بشرح ذیل مي باشد .
 ریال محاسبه میگردد. 13111سانتیمتر به بعد به ازاي هر سانتیمتر محیط بن درخت مبلغ 81از محیط بن -*

به پارکینگ مستلزم قطع درخت موجود در  عوارض قطع اشجار در مواقعي که ساختمانهاي احداثي در محلي قرار گرفته باشد که ورود -81
معابر باشد بشرط موافقت و اخذ مجوز الزم از سوي شهرداري برابر نصف مبلغ قطع اشجار سوزني برگ و پهن برگ محاسبه میگردد و 

سوزني برگ و یا  چنانچه قطع اشجار بدون اخذ مجوز الزم و موافقت شهرداري صورت گرفته باشد بر اساس تعرفه کامل قطع اشجار درختان
 پهن برگ محاسبه میگردد .

، مشمول 8486در صورتیكه فضاي سبز احداث شده در محوطه داخلي واحدهاي صنعتي کمتر از مقدار مصوب شده باشد براي یكسال -88
 پرداخت به شرح ذیل میباشد. 

P 4/1×مقدار کسري فضاي سبز از مقدار فضاي سبز مصوب شده 
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 عوارضات فضاي سبز و قطع اشجار و پوششهاي گياهی (  موارد متفرقه مربوط ) به

سانتیمتر ، شكستگي شاخه هاي فرعي با محیط بن  41آسیب رسانیدن به درختان به هر دلیل مانند )کنده شدن پوست تنه درخت بیش از  -8
شدن درخت بدون اینكه ریشه کن شده سانتیمتر براي درختان سوزني برگ و لق  81سانتیمتر براي درختان پهن برگ و بیش از  21بیش از 

و باعث خشكیدن درخت نگردد )یك دوم( مبلغ عوارض کامل قطع اشجار بر حسب درخت سوزني برگ یا پهن برگ محاسبه  و خسارت 
 شود.بیشتر از آن بر اساس تعرفه کامل قطع اشجار محاسبه مي

 گردد. ریال( محاسبه مي 11111تیمتر باشد )به ازاي هر سانتیمتر مبلغ سان 41کنده شدن پوست تنه درختان در صورتي که عارضه کمتر از -2
لغ عوارض کوبیدن میخ به تنه درختان به منظور آذین بندي ، نصب پالکارد ، تابلو و ... به ازاي هر سانتیمتر میخ فرو رفته در تنه درخت مب -4

 ریال محاسبه و اخذ مي گردد. 111/211
آذین بندي وغیرو... که  ،نورافكن ، طناب یا هر جسم خارجي دیگر به دور تنه درخت جهت نصب پالکارد  ،عوارض بستن سیم مفتول -3

ریال و در صورتیكه فرورفتگي  111/131باعث فرورفتگي در تنه درخت و ضعیف شدن تنه درخت گردد. به ازاي هر سانتیمتر فرورفتگي مبلغ 
گي تنه درخت را باعث گردد بر اساس تعرفه کامل عوارضات قطع اشجار بر حسب درخت به اندازه اي ایجاد شده باشد که احتمال شكست

 سوزني برگ و پهن برگ محاسبه و اخذ مي گردد.
 ریال بر حسب نوع گل وگیاه. و کیفیت آن  111/111/2الي  211111ربودن یا از بین بردن هر اصله گل رز یا درختچه هاي زینتي مبلغ  -1
 ریال بر حسب نوع گیاه.  311111الي  211111بردن هر متر مربع گلكاري فصلي مبلغ  ربودن یا از بین -6
 ریال. 311111از بین بردن هر متر مربع چمنكاري مبلغ  -3
تزریق مواد شیمیایي و نفتي به ریشه و تنه  -ریختن مواد نفتي به محیط بن و تنه درختان  -امحاء  –عوارض قطع اشجار بدون مجوز  -1

بر اساس تعرفه کامل قطع اشجار بر حسب درخت سوزنـــي برگ یا پهن  –آتش افروزي پاي درختان و سوزاندن  -خشك کردن  –درختان 
 برگ و محیط بن درخت محاسبه مي گردد.

 باشد. ریال مي 311111سانتیمتر مبلغ  81ر براي قطع هر اصله نهال کوچك با محیط بن کمتر از حداقل عوارض قطع اشجا -8
 .باشد¬يم الیر 8111111مبلغ  سانتیمتر 81تا  متریسانت 81بن  طیبراي قطع هر اصله نهال کوچك با محقطع اشجار حداقل عوارض  -81
  باشد. سرانه فضاي سبز ميسانتیمتر جزء  81درختان با محیط بن بیشتر از  -88

 تاالر عوارض ساالنه تاالر و باغ -23
 باید براساس فرمول ذیل عوارض ساالنه پرداخت نمایند. فوقکلیه اماکن 

0۵  (واقع در محدوده شهر)تاالرها  عوارض ساالنه تاالر و باغ=     

S تاالر : مساحت تاالر یا باغ 

 درصد محدوده شهر محاسبه و وصول خواهد شد. 3۵اقع در حریم شهر معادل یادآوری: در محاسبه عوارض برای اماکن و

 هاي معرف:ر تبليغات محيطی به غير از تابلوبعوارض  -22

  توضيحات :

سانتي متر و همچنین دفاتر مرکزي شرکتها، دفاتر و  841با ارتفاع  ساختمانبانكها و مؤسسات مالي و اعتباري حداکثر عرض  -8
سانتي متر معاف و مازاد بر آن بر اساس  841نمایندگیهاي بیمه از پرداخت عوارض یك تابلو منصوبه سر درب با عرض ساختمان و ارتفاع تا 

ایراني محاسبه خواهد شد. در صورت نصب تابلوهاي شناسایي محاسبه مي شود و در صورت داشتن تابلوي دوم، عوارض آن براساس تبلیغاتي 
 مشمول عوارض مي گردد. 1-43تابلو در پشت بام برابر بند 

چنانچه در ذیل تابلوهاي شناسایي )اعم از با مجوز و یا بدون مجوز( نام و یا تصویر یك نوع کاالي خاص درج شده باشد، آن قسمت از  -2
رض تبلیغاتي )طبق ضوابط تابلوهاي تبلیغاتي( و مابقي طبق ضوابط تابلوهاي شناسایي )با تابلو که به صورت تبلیغاتي مي باشد، مشمول عوا

 اعمال معافیت( محاسبه مي گردد.  
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صورت شهرداري رأساً  د در غیر ایننیا تعویض گردو آوري  تابلوهاي فرسوده و نازیبا ضمن دادن مهلت مناسب باید از سطح شهر جمع -4
 . شداخذ خواهد  زمان تحویل تابلوهاي جمع آوري شده به مالك، % در81هزینه هاي جمع آوري به اضافه  نمود و اقدام به جمع آوري خواهد

شهرداري   صورت عدم جمع آوري، بود و در 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 تحویل تابلو را در %81وري به اضافه آ هزینه جمع اقدام و نسبت به جمع آوري

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

ه تمایل دارند نسبت به زیباسازي ) تعویض ( تابلوهاي خود اقدام نمایند عالوه بر تخفیف خوش حسابي ، از زمان نصب کلیه متقاضیان ک-1
 تخفیف زیباسازي عوارض تابلو مي گردند.درصد  41تابلوي جایگزین مشمول 

باشد در غیر این صورت شهرداري از طریـق  نصب تابلو در معابر و پیاده روها تنها در صورت کسب مجوز از شهرداري امكان پذیر مي  -6
 اداره اجرائیات نسبت به جمع آوري تابلوها اقدام خواهد نمود.

تابلوهاي منصوبه پشت بام ها در صورت عدم رعایت ضوابط طرح تفضیلي یا عدم تأیید استحكام سـازه از سـوي شـهرداري ، جمـع      -3
ف و متناسب با زمان بهره برداري محاسبه و اخذ خواهد شد. شهرداري مكلف آوري و  عوارض مدت نصب آن با توجه به ضوابط این ردی

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

 صنعتی و...  تابلوهاي تبليغاتی واحدهاي تجاري،ساليانه عوارض ( 9-22

 مساحت تابلو×  P 4/4                                                            اتي مربوط به کاالهاي ایراني                تابلوهاي تبلیغ
 مساحت تابلو×  P 1/1                       خارجي شرکتهاي مربوط به تولیدات کارخانجات داخلي تحت لیسانس تبلیغاتي تابلوهاي

 مساحت تابلو × P 84                                           تابلوهاي تبلیغاتي مربوط به کاالهاي خارجي                                

عوارض این ردیف تعرفه به صورت سالیانه مي باشد. چنانچه تابلوي منصوبه کمتر از یكسال نصب شود به میزان زمان  :1تبصره

 برداري، عوارض مربوطه محاسبه و اخذ مي گردد. بهره

به محل استقرار  براي محاسبه عوارض بالن هاي تبلیغاتي برابر است با قیمت منطقه اي نزدیكترین خیابان قیمت منطقه بندي : 2تبصره

 محاسبه میگرد.دو خیابان نزدیك به محل استقرار بالن  بنديقیمت منطقه  بیشترینبالن 

مؤدیاني که مدارك مورد نیاز و پرداخت مطالبات شهرداري شامل عوارض کسب و پیشه، بهاي خدمات کاربري غیر مرتبط و بهاي  :3تبصره

تخفیف عوارض تابلو در سال جاري مي  درصد 41خدمات پسماند مرتبط با محل اشتغال خود را در مهلت تعیین شده ارائه نمایند، مشمول 
 شوند.  

قیمت 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.

حرف در صورت نصب تابلو با حروف چلنیوم بدون کادر ، محاسبه ابعاد تابلو بر مبناي فاصله اولین حرف تا آخرین حرف و باالترین  :5تبصره 

 تا پائین ترین حرف انجام خواهد گردید.

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

 محاسبه مي گردد.

  درصد تخفیف 11معادل  مهریز:تابلوهاي تبلیغاتي مربوط به کاالهاي تولیدي شهر 7تبصره

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

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

 پالکارد تجاري و فرهنگی و... ( عوارض تابلوهاي تبليغاتی به شکل استند، بنر، و 2-22

 p 4/1آموزشي و تفریحي    روزانه به ازاي هر مترمربع            خدماتي ،عوارض تابلوهاي تبلیغاتي فرهنگي، ورزشي، 
 p8 عوارض تابلوهاي تبلیغاتي تجاري                                         روزانه به ازاي هر مترمربع            
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عوارض فوق به کلیه تابلوها، بیلبوردها، استندها و بنرهاي تبلیغاتي که در ملك اشخاص مانند پمپ بنزین، توقفگاه ها و ... نصب  :1تبصره

شده و ارتباطي با نوع خدمات واحد مربوطه ندارد و همچنین تبلیغات منصوبه بر روي ساختمانهاي در حال احداث، تعلق مي گیرد و مالك 
 نه موارد مؤدي مي باشد. مجموعه در این گو

هرگونه دیوار نویسي، نصب پوستر و پالکارد )پارچه اي و غیره( نوشتن آگهي بر روي دیوار بدون مجوز ممنوع مي باشد و مشمول  :2تبصره

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

 و روان  LED( عوارض تابلوهاي 3-22

 سالیانه:مربع به ازاي هر متر 
 P 33روان تك رنگ        LEDالف( 
 P 66روان چند رنگ          LEDب( 

 P 881ج( تلویزیون شهري                  
 ي نرخ هاي فوقدرصد 21د( بهره برداري بدون اخذ مجوز با افزایش 

 خواهد شد.بدیهي است افزایش فوق پس از اخطار کتبي از سوي شهرداري محاسبه 

 ( عوارض تبليغات تجاري غير مرتبط2-22

عوارض تبلیغات تجاري غیرمرتبط در پمپ بنزین ها، پمپ گاز، جایگاه ها، پاساژها و مجتمع هاي تجاري و اداري در صورتي که با نوع 
 ي باشد.م p 82ارجيخ  p1  ،تحت لیسانس P 4فعالیت مغایر باشد به ازاي هر مترمربع سالیانه ایراني

 ( عوارض تابلوهاي منصوبه پشت بام5-22

و   p 1 عوارض سالیانه تابلوهاي پشت بام بانك ها، شرکت هاي دولتي ، مخابرات، موسسات مالي و اعتباري به ازاي هر مترمربـع 
همچنین فروشگاه ها و مجتمع هاي تجاري و مسكوني و . . . که به صورت تابلو،  بیلبورد و استند باشند و تبلیغات مرتبط با همـان  

 محاسبه میشود . P 4 با ضریب  واحد را داشته باشد

 یك عدد تابلو جهت شناسایي شرکت ها و ادارات دولتي با رعایت ضوابط از پرداخت عوارض معاف گردد. تبصره:

 وري( ساليانه محل کسب و پيشه )عوارض مشاغل حق پيشه عوارض -25

 : (18)در سال کليه مشاغل عوارض ساليانه -

P    *1111/1 *t  82  
 t  =تعرفه مصوب طبق جدول پیوست    

 محاسبه میگردد. 81بدهكار میباشند بدهي عوارض کسب آنها براساس سال  81 کلیه اصناف که عوارض خود را درسالهاي قبل ازسال تبصره :

 tجدول 

 031۳نرخ سال  شغلنام  کد

 3،۵11 اتومبیل کرایه )خدمات حمل ونقل مسافر بوسیله اتومبیل با راننده( 0111

بناییاحداث و تعمیر ساختمانهای زیر  0110  0،111 

 6،311 ارائه انواع خدمات فنی خودرو )مجتمع مکانیکی ( 0116

 0،611 ارائه انواع غذا به صورت بیرون بر 0113

 6،611 اسکلت بندی، آهن کشی و جوشکاری ساختمان 011۴

 0،111 امانت فروشی اشیای قدیمی و عتیقه 011۵
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 031۳نرخ سال  شغلنام  کد

 6،111 اوراق کننده و فروش لوازم مستعمل خودرو 0113

 331 آپاراتی 0111

 0،631 آرایشگری زنانه 011۳

 ۳11 آسیاب کردن گندم 0111

 0،631 آلومینیوم سازی درب و پنجره 0101

 6،611 آهنگری وآهن کشی انواع خودروسنگین و نیمه سنگین  0100

 ۳۵1 بازی های  تفریحی غیر رایانه ای 0106

 0،631 بازی های تصویری و رایانه ای 0103

 0،611 بازیافت ضایعات فلزات 010۴

 0،611 بازیافت و آسیاب مواد و ضایعات پالستیکی 010۵

 0،611 باسکول داری 0103

 ۳۳1 باطری سازی 0101

 ۳۳1 باطری فروشی 010۳

 0،311 بستنی و آبمیوه فروشی 0101

 0،611 بسته بندی زعفران 0161

 0،011 پاک،خرد، خشک و منجمد کردن سبزیجات 0160

 ۳۵1 پرس شیلنگ 0166

 6،111 پزشک عمومی 0163

 6،۵11 پزشک متخصص 016۴

 3۵1 پیراهن دوزی 016۵

 0،631 پیرایشگری مردانه 0163

 ۵11 تابلو و خطاط تابلو)نئون، پالستیک، پارچه ای( 0161

 ۳۵1 تابلوسازی فلزی 016۳

 1۵1 تافتونی ماشینی 0161

مراسم و مهمانسرا،هتل و ...تاالر برگزاری جشن و  0131  06،311 

 0،631 تراشکاری موتور اتومبیل 0130

 0،631 تراشکاری وفلزکاری 0136

 0،611 تزیینات ساختمان )نصب وتعمیرموکت،کفپوش،پرده کرکره،کاغذدیواری،شومینه وکارهای چوبی و فلزی( 0133

 0،631 تعمیر انواع پمپ آب کشاورزی 013۴

و سه چرخه تعمیر دوچرخه 013۵  1۵1 

 0،6۵1 تعمیر لوازم ارتباطی و مخابراتی 0133

 331 تعمیر لوازم صوتی و تصویری 0131

 ۳11 تعمیر لوازم کوچک برقی منزل بجز لوازم صوتی و تصویری 013۳

 ۳11 تعمیر و تعویض ترمز و کالچ 0131
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 031۳نرخ سال  شغلنام  کد

 331 تعمیر و تعویض جلوبندی خودرو 01۴1

 1۵1 تعمیر و رفوی فرش 01۴0

 1۵1 تعمیر و نگهداری انواع موتور ) موتورسیکلت، موتور گازی و شارژی ... ( 01۴6

 0،631 تعمیر و نگهداری ماشین آالت اداری 01۴3

دیواری( –رومیزی  –تعمیر وفروش انواع ساعت )مچی  01۴۴  1۵1 

 6،۳11 تعمیر، تعویض و نصب رادیاتور  01۴۵

 331 تعویض روغن 01۴3

تعمیر اگزوزتعویض و  01۴1  0،۵11 

 0،311 تودوزی انواع خودرو 01۴۳

 0،111 تولید اتاق وسایل نقلیه 01۴1

تابلو –مالمین  –فایبرگالس  –تولید اجناس پالستیکی غیر از کفش و محصوالت طبقه بندی شده دیگر نظیر قوطی  01۵1  0،۴11 

یو پی وی سی ( تولید انواع درب و پنجره پیش ساخته پالستیکی )پی وی سی و 01۵0  3۳1 

 1۵1 تولید انواع نان  تافتون سنتی به صورت آزاد پز 01۵6

 1۵1 تولید انواع نان  سنگک به صورت آزاد پز 01۵3

 6،۵11 تولید تیرچه وبلوک و قطعات بتونی 01۵۴

 0،611 تولید جعبه و قوطی و لوله مقوایی 01۵۵

 0،311 تولید چسب از فرآورده های دامی 01۵3

 0،011 تولید داربست فلزی و اتصاالت 01۵1

 0،111 تولید روغن از دانه های روغنی 01۵۳

 1۵1 تولید سایر نانهای سنتی 01۵1

0131 
 -وسایل شومینه -درپوش و سرپوش-تولید سایرمحصوالت فلزی طبقه بندی نشده در جای دیگر)دربطری

نردبان( -لوال فلزی-قلک تلفن-جرثقیلقرقره -صافی شیر-سینی-سطل-سرشیلنگ گاز-سبد-ساچمه  
0،011 

 0،611 تولید ظروف فلزی آلومینیومی و مسی 0130

 ۳۵1 تولید عرقیات گیاهی 0136

 3۵1 تولید فرش و قالی دستباف 0133

 111 تولید فوم و اسفنج 013۴

 ۵11 تولید قاب زیورآالت 013۵

mdfتولید کابینت غیر چوبی ) 0133 و   hpl و کورین(   0،611 

 0،611 تولید کارتن مقوایی 0131

 0،611 تولید کلید برق و پریز 013۳

 3۵1 تولید لباس ورزشی 0131

 331 تولید لوستر و چراغهای تزیینی 0111

 3۵1 تولید مانتو وشلوار و لباس زنانه سفارشی 0110

پارکت و اکوستیک –نئوپان  –تولید محصوالت چوبی نظیر فیبر  0116  0،611 

 0،611 تولید نانهای حجیم وفانتزی، ساندویچی،قندی، رژیمی و طبی 0113
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 0،631 تولید نبات و آبنبات و آبنبات چوبی 011۴

 6،111 تولید و تعمیر ادوات و ماشین آالت کشاورزی )بجز کمباین و تیلر( 011۵

 ۳11 تولید و تعمیر انواع بردهای الکترونیکی 0113

انواع پمپ، موتور پمپ، سوپاپ، شیر و لوازم یدکی آنتولید و تعمیر  0111  0،631 

 0،631 تولید و تعمیر انواع کابینت فلزی 011۳

 0،631 تولید و تعمیر انواع کمد و قفسه و فایل فلزی 0111

 111 تولید و تعمیر پرده کرکره فلزی 01۳1

 6،611 تولید و تعمیر تابلوهای برق فشار قوی و ضعیف صنعتی 01۳0

 6،311 تولید و تعمیر تریلر 01۳6

کلید و لوال فلزی –تولید و تعمیر قفل و دستگیره  01۳3  0،011 

 6،111 تولید و تعمیر ماشین آالت سنگ بری و کف سابی 01۳۴

 0،111 تولید و تعمیر مخزن و تانکر، تراک میکسر و بونکر 01۳۵

الکتروموتورتولید و تعمیردستگاههای الکتروموتور و سیم پیچ   01۳3  ۳۳1 

 ۳11 تولید و تعمیرو فروش ابزارآالت برنده غیر برقی 01۳1

 1۵1 تولید و فروش فالوده 01۳۳

 0،۴11 تولید و نصب انواع درب کرکره اتوماتیک آلومینیومی 01۳1

 0،611 تولید و نصب انواع دستگاه سرد کننده 0111

 0،611 تولید واشر مقوایی و نسوز 0110

 111 تولید وتعمیر انواع ابزار صنعتی برقی)سنگ و دریل، کف ساب(  0116

 0،611 تولید وتعمیر کمپرسور گاز و هوا 0113

 1۵1 تولید وتعمیر مبل و اثاثه غیر فلزی 011۴

 0،631 تولید ورقهای فلزی گالوانیزه به اشکال مختلف برای مصارف ساختمان 011۵

مصنوعات فلزیتولیدی میز،صندلی فلزی،  0113  0،611 

 0،111 جوش پالستیک 0111

 ۳11 جوشکاری فلزات 011۳

 1۵1 چاپخانه 0111

 0،۵11 حجاری و تولید مصنوعات سنگی تزیینی 0011

 0،611 حمل و نقل کاال بوسیله وانت در سطح شهر 0010

 0،631 خدمات تایپ 0016

در منازل و ادارات و مجالس خدمات تهیه غذا، غذارسانی و پذیرایی از میهمانان 0013  6،111 

 0،631 خدمات حضوری اینترنتی یا کافی نت)دفتر( 001۴

 ۳11 خدمات عایق کاری ساختمان 001۵

 0،631 خدمات عرضه محصوالت فرهنگی 0013

 0،631 خدمات عکاسی و فیلمبرداری 0011

آن خدمات نصب و راه اندازی نرم افزار و سایر فعالیتهای مرتبط به 001۳  0،011 
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 331 خرازی 0011

 331 خرده  فروشی پرنده های زینتی )قناری و غیره(  0001

 3۵1 خرده فروش دستگاه تصفیه آب 0000

 6،۵11 خرده فروشی  سنگ ساختمانی آماده نصب 0006

 3۳1 خرده فروشی  گیاهان دارویی 0003

 0،011 خرده فروشی ابزارآالت ساختمانی 000۴

غیر فلزی و چدنی و پلیکا -فروشی اتصاالت فلزیخرده  000۵  0،111 

 331 خرده فروشی اسباب بازی و وسایل سرگرمی و بازی 0003

 0،631 خرده فروشی انواع چرخ های خیاطی و گلدوزی خانگی 0001

 3۵1 خرده فروشی انواع شیرینی 000۳

 ۵11 خرده فروشی انواع گوشت قرمز 0001

میوه وصیفی جاتخرده فروشی انواع  0061  1۵1 

 0،111 خرده فروشی آجیل و خشکبار )خام و بو داده ( 0060

 1۵1 خرده فروشی آردو غالت و محصوالت نشاسته ای 0066

 3،311 خرده فروشی آهن آالت بجز فوالد 0063

 ۳11 خرده فروشی بدلیجات تزیینی 006۴

 3۳1 خرده فروشی برنج 006۵

 331 خرده فروشی پارچه  0063

 331 خرده فروشی پوشاک زنانه 0061

 331 خرده فروشی پوشاک زیر زنانه 006۳

 331 خرده فروشی پوشاک مردانه 0061

 0،631 خرده فروشی پوشاک نوزاد وبچگانه 0031

 0،6۵1 خرده فروشی ترشیجات و ادویه جات 0030

 0،631 خرده فروشی تلفن همراه و تجهیزات جانبی آن 0036

کاکائو -قهوه  –خرده فروشی چای  0033  3۵1 

 0،311 خرده فروشی حیوانات زنده 003۴

 3۳1 خرده فروشی خواربار)خواربارفروش( 003۵

 6،611 خرده فروشی خوراک دام و طیور 0033

 0،311 خرده فروشی در فروشگاه های بزرگ چند منظوره 0031

تجهیزات ولوازم عکاسی و فیلمبرداری –خرده فروشی دستگاه  003۳  3۵1 

 0،631 خرده فروشی دوچرخه و سه چرخه و لوازم یدکی آن 0031

 0،۳11 خرده فروشی ذغال و هیزم 00۴1

 ۳۵1 خرده فروشی رنگ )ساختمانی( 00۴0

 331 خرده فروشی روپوش و مانتو 00۴6

 0،۳11 خرده فروشی روغن موتور 00۴3
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طالخرده فروشی سکه  00۴۴  6،111 

 0،611 خرده فروشی سم ودفع آفات نباتی 00۴۵

 0،611 خرده فروشی سیمان 00۴3

 6،۵11 خرده فروشی طال و جواهرات 00۴1

 ۳۵1 خرده فروشی ظروف و لوازم آشپزخانه 00۴۳

 ۳11 خرده فروشی ظروف و لوازم چینی و شیشه ای و کریستال وبلور 00۴1

سنگی و سرامیک و سفالیخرده فروشی ظروف و لوازم  00۵1  111 

 ۳11 خرده فروشی ظروف و لوازم مالمین 00۵0

 0،311 خرده فروشی ظروف و لوازم نقره 00۵6

 1۵1 خرده فروشی عرقیات گیاهی 00۵3

 ۳۵1 خرده فروشی عینک های طبی و آفتابی و لنز 00۵۴

 1۵1 خرده فروشی فرآورده های گوشتی 00۵۵

های لبنیخرده فروشی فرآورده  00۵3  331 

 0،631 خرده فروشی فرش ماشینی 00۵1

 0،011 خرده فروشی قطعات گچی پیش ساخته 00۵۳

 ۳11 خرده فروشی کابینت و کاالهای تزیینی منزل 00۵1

 6،۵11 خرده فروشی کاشی و سرامیک 0031

آزمایشگاهی و ارتوپدی –خرده فروشی کاال و تجهیزات پزشکی وبیمارستانی  0030  0،۵11 

 0،611 خرده فروشی کامپیوتر و لوازم جانبی آن 0036

 6،611 خرده فروشی کاه و علوفه حیوانات 0033

 ۵11 خرده فروشی کتاب  003۴

 0،111 خرده فروشی کفش به استثنای کفش ورزشی 003۵

 1۵1 خرده فروشی لوازم الکتریکی و برقی 0033

 0،631 خرده فروشی لوازم بارداری و لوازم نوزاد 0031

 ۳11 خرده فروشی لوازم تزیینی ساختمان 003۳

 0،111 خرده فروشی لوازم خانگی 0031

 0،631 خرده فروشی لوازم صوتی و تصویری 0011

 ۳11 خرده فروشی لوازم قنادی 0010

 3،611 خرده فروشی لوازم و ابزارآالت کشاورزی 0016

 3۳1 خرده فروشی لوازم ورزشی 0013

فروشی لوازم یدکی الکتریکی و الکترونیکیخرده  001۴  ۳11 

 111 خرده فروشی لوازم یدکی کاالهای برقی و غیر برقی خانگی 001۵

 0،611 خرده فروشی ماهی آکواریوم و ملزومات آکواریوم 0013

 0،011 خرده فروشی مبلمان منزل 0011

 331 خرده فروشی مرغ ، ماهی و تخم مرغ 001۳
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 031۳نرخ سال  شغلنام  کد

مصالح ساختمانیخرده فروشی  0011  0،611 

 1۵1 خرده فروشی مصنوعات سنگی 00۳1

 3۵1 خرده فروشی مقنعه و روسری 00۳0

 331 خرده فروشی مواد آرایشی و لوازم آرایشی 00۳6

 0،611 خرده فروشی مواد شوینده وپاک کننده 00۳3

 0،111 خرده فروشی مواد و لوازم بهداشتی 00۳۴

مصنوعات پالستیکیخرده فروشی مواد و  00۳۵  331 

 ۵۵1 خرده فروشی نشریات ادواری 00۳3

 ۵11 خرده فروشی نوشت افزار 00۳1

 ۳11 خرده فروشی وسایل خانگی برقی 00۳۳

 3۵1 خرده فروشی یراق آالت 00۳1

 0،۳11 خرید، فروش و حق العمل کاری انواع خودرو های سبک 0011

خودروهای سنگین و نیمه سنگینخرید، فروش و حق العمل کاری انواع  0010  6،611 

 331 خشک شویی ولباس شویی 0016

 ۵11 خطاطی 0013

 6،111 داروخانه 001۴

 6،111 داروخانه دامپزشکی 001۵

 6،111 دامپزشکی 0013

 0،631 درب و پنجره سازی آهنی 0011

 331 درودگری )نجاری( 001۳

شهریدفتر خدمات ارسال بار و کاالی سبک درون  0011  ۳11 

 3،۵11 دفتر خدماتی کمپرسی و ماشینهای راهسازی شامل لودر، بلدوزر، بیل مکانیکی ، غلطک و..... 0611

 3،111 دندانپزشکی 0610

 3،111 دندانسازی 0616

 0،631 دوخت و تعمیر انواع چادر و خیمه، دور دوزی پتو و تولید کمربند خودرو 0613

انواع پرده ولوازم مربوطهدوخت و نصب و تعمیر  061۴  0،631 

 0،۳11 دیزی پزی)عرضه قلیان ممنوع است( 061۵

 3،611 رستوران و چلوکبابی و سالن غذاخوری 0613

 ۳۳1 رنگ کاری مصنوعات چوبی)باستثنای کارهای ساختمانی( 0611

کرک و پشم و ابریشم ) مواد اولیه فرش و تابلو فرش( –رنگرزی و شستشوی نخ خامه  061۳  0،111 

 ۳۵1 ریخته گر 0611

 0،611 ساخت فرفورژه 0601

 0،111 ساندویچ فروشی 0600

 0،631 سری دوزی لباس زنانه 0606

 0،631 سری دوزی لباس مردانه 0603
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 ۳۵1 سوپر موادغذایی 060۴

 3۵1 سوهان پزی 060۵

خشکشویی اتومبیل)کارواش(شستشو و  0603  6،311 

 0،611 شیشه خم اتومبیل 0601

 0،611 صابون پزی 060۳

 ۳۳1 صافکاری و گلگیرسازی 0601

 0،631 صحافی 0661

 6،۵11 طال سازی )ساخت النگو، انگشتر، گردنبند .....( 0660

 ۳11 عطار و سقط فروش 0666

خانگیعمده فروشی تخت و مبلمان و مصنوعات چوبی  0663  0،۳11 

 0،۵11 عمده فروشی دام زنده 066۴

 0،631 عمده فروشی دخانیات 066۵

 0،611 عمده فروشی ضایعات  فلزات 0663

 ۳۵1 عمده فروشی ضایعات پالستیکی 0661

 0،۳11 عمده فروشی غالت و حبوبات بصورت حق العمل کاری 066۳

نمایندگی وپخش آنعمده فروشی مواد و محصوالت غذایی بصورت  0661  3،611 

 0،111 فروش انواع پیتزا 0631

 ۳۵1 فروش رابیس )ورقهای مشبک جهت سقف کاذب ( 0630

 0،111 فروش ساندویچ و پیتزا و مرغ سوخاری وکبابی ،جگرکی،) فست فود ( 0636

 0،111 فروش کاالهای خانگی دست دوم )سمساری( 0633

 0،631 فروش لوازم تزیینات اتومبیل 063۴

 0،631 فروش لوازم یدکی دوچرخه و موتورسیکلت 063۵

 0،631 فروش لوازم یدکی ماشین های سنگین،نیمه سنگین، موتورهای دریایی و ماشینهای راه سازی و کشاورزی 0633

 0،۳11 فروش لوازم یدکی ماشینهای سبک 0631

لوازم آنهافروش موتور سیکلت و موتور گازی و موتور سیکلت برقی و  063۳  0،631 

 0،631 فروش موتورسیکلت 0631

 0،611 فعالیت های مربوط به اداره کاروانسرا و گاراژ و توقفگاه )پارکینگ( 06۴1

 ۳11 فعالیت های مربوط به خدمات اداری و مشاوره ای وسایل نقلیه 06۴0

 ۳۳1 (onlineفعالیتهای پایگاه اطالع رسانی) 06۴6

به تامین نیروی انسانیفعالیتهای مربوط  06۴3  ۳11 

تابلو فرش( -موکت –قالیچه  –قالی شویی )قالی  06۴۴  0،611 

 0،631 قنادی و شیرینی پزی 06۴۵

 ۳۵1 قندریزی 06۴3

 1۵1 کافه تریا )عرضه قلیان ممنوع است( 06۴1

 0،631 کانال سازی کولر 06۴۳
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 031۳نرخ سال  شغلنام  کد

 0،111 کبابی 06۴1

 3۵1 کت و شلوار دوزی 06۵1

 0،631 کرایه جرثقیل با راننده 06۵0

 ۳11 کرایه ظروف و لوازم برگزاری مجالس 06۵6

 0،111 کرایه لوازم عقد و عروسی 06۵3

 ۳11 کفش دوزی ) دستی ( 06۵۴

 ۳۵1 کله پزی و سیرابی فروشی 06۵۵

 0،631 کمدسازی غیر فلزی 06۵3

 ۳11 گچ بری پیش ساخته آیینه کاری و شومینه  06۵1

 0،631 گرمابه داران 06۵۳

 0،111 گل فروشی 06۵1

 0،631 الستیک فروشی 0631

 ۳11 لحاف و تشک وبالش و پشتی دوزی 0630

 0،6۳1 لعاب کاری و رنگ کاری فلزات 0636

 ۳۵1 لنت کوبی 0633

 1۵1 لوله کشی آب و فاضالب 063۴

 1۵1 لوله کشی گاز و نصب لوازم گازسوز 063۵

مردانهماساژ آرام بخش  0633  ۵11 

 ۳۳1 ماست بندی 0631

 0،111 مرکز مشاوره و تغذیه گیاهان 063۳

 6،۵11 مشاوره امالک و مستغالت 0631

 ۳۳1 مکانیکی اتومبیل سبک 0611

 ۳۳1 مکانیکی خودروهای سنگین و نیمه سنگین 0610

 ۳۳1 مهر و پالک سازی)تولید و تعمیر( 0616

 1۵1 نان بربری سنتی 0613

بربری ماشینی نان 061۴  1۵1 

 1۵1 نان بربری ماشینی آزاد پز 061۵

 1۵1 نان تافتون سنتی 0613

 1۵1 نان سنگکی سنتی 0611

 1۵1 نان لواش سنتی 061۳

 1۵1 نان لواش ماشینی 0611

 1۵1 نان لواش ماشینی آزاد پز 06۳1

 0،611 نصب انواع شیشه ساختمان 06۳0

حرارتی و برودتی و تهویه مطبوع بجز سردخانهنصب و تعمیر سیستم های  06۳6  ۳11 

 0،011 نصب و راه اندازی سیستم های حفاظتی 06۳3
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 031۳نرخ سال  شغلنام  کد

 6،611 نقاشی انواع خودرو 06۳۴

 0،611 نمایشگاه های دائمی و موقت،انبارها  06۳۵

 ساليانه کليه مشاغل فعال غير مشمول قانون نظام صنفیعوارض   -22

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

، که داراي معافیت مالیاتي بوده و یا بدلیل پرداخت مالیات بصورت شمول قانون نظام صنفي در سطح شهرعوارض سالیانه کلیه مشاغل فعال غیر م
 متمرکز توسط دفاتر مرکزي در شهرستان مهریز فاقد عملكرد مالیاتي مي باشند.

T   ( 82نرخ سالیانه×t ) ،8براساس جدول زیرM   2متراژ مفید وM    .متراژ انباري است 
  N   .ضریب مربوط به هر شغل است که در جدول زیر تعریف و متناسب با درآمد هر شغل تعیین گردیده است 

 محاسبه میگردد. 81سال بدهكار میباشند بدهي عوارض سالیانه آنها براساس  81کلیه مشاغل که عوارض خود را درسالهاي قبل ازسال  تبصره :
 Nضريب  )ريال ( tنرخ  نام واحد کد

 5 5111 نمایندگی شرکتهای پخش که مرکزیت آن در شهرهای دیگر می باشد 0

 5 5111 دفاتر مرکزی و نمایندگی کارخانجات و شرکتها 6

 1.25 3111 باشگاهای ورزشی و بیلیارد و موارد مشابه 3

 3 3111 زبانهای خارجیآموزشگاهای تقویتی کنکور و  ۴

 1 3111 موسسات و آموزشگاهای غیر انتفاعی ۵

 3 5111 فروشگاهای زنجیره ای نظیر رفاه 3

 1 5111 خرداد0۵شرکت تعاونیهای مصرف ادارات و کارخانجات و  1

 1 2111 سایر مشاغل دارای معافیت مالیاتی ۳

 4 2111 بانک و موسسات 1

 2.5 3111 بیمارستان ها 01

 2 3111 درمانگاه ها 00

 2 3111 کلینیک ها 06

 2.5 3111 آزمایشگاه ها 03

 2.5 3111 ژی ها رادیولو 0۴

 2 2511 فیزیوتراپی ها 0۵

 2 3111 خوابگاه های دانشجویی و دانش آموزی، پانسیون 03

 2 3111 ندامتگاه ها 01

 3 4111 پایانه مسافربری 0۳

 2 3111 مراکز آموزش عالی 01

 2 2111 پادگانها ،مراکز آموزش نظامی  61

  باز  بنگاه ها و فروشگاههاي داراي محوطه رو  عوارض -27

 p1/1 برابر احداثي زیربناي هر متر مربع مساحت کل محوطه محصور با کسر به ازاي
مصالح فروشي، آهن فروشي، سنگ ، همانند و به صورت سالیانه از ملك مورد نظرموقت  به ازاي بهره برداريردیف این بهاي خدمات 
و مختص کاربریهاي غیر مجاز )غیر تجاري( است و دریافت بهاي خدمات فوق هیچ گونه امتیازي براي مالك  گردد اخذ مي فروشي و غیره

 محسوب نمي شود و در صورت درخواست تغییرکاربري طبق مقررات اقدام خواهد شد.
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 بخش دوم
                 

 مهریزبهاي خدمات شهرداري 
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 سازي اراضی هاي خدمات آمادهب وهزینه  -28

باشد فلذا برای  از وظایف شهرداری نمیآماده سازی  6۴/3/0310نامه اجرایی قانون زمین شهری مصوب  آیین 63و  66به استناد ماده 

توسط شهرداری وصول زیر مبلغ تغیین شده  نمایند میمتقاضیانی که به شهرداری مراجعه و درخواست انجام آماده سازی اراضی خود را 

 گردد. می

 مبلغ در حریم شهر به ریال مبلغ در محدوده شهر به ریال شرح ردیف

 0۳1111 0۵1111 سازی اراضی با هر کاربری  هزینه هر مترمربع آماده 0

 بهاي خدمات آموزشهزینه  -21

 باشد. این جدول براساس هر ساعت به ریال می

 در خارج از محدوده شهر در داخل محدوده شهر دورهنام 

 ریال ۳11111 ریال۴11111 نشانی و ایمنی آتش آموزش

 ریال ۳11111 ریال 311111 حمل و نقل و ترافیک آموزش

 ریال111111 ریال ۵11111 مهندسی و شهرسازی آموزش

 ریال 0111111 ریال۵11111 فناوری و اطالعات آموزش

های تعیین  برگزار و وجوه آن به حسابشهرداری، درخواست اشخاص حقیقی یا حقوقی و موافقت مقامات مسئول  فوق باهای  ارایه آموزش

 گردد. شده واریز می

 : هزینه  بازدید کارشناسی -33

 ریال211111به ازاي هر نوبت بازدید

 بهاي خدمات پارک ها -39
 ورودیه پارک ها        الف(

 ریال  81،111هزار(   ده ) ده هزار غربالبیز براي هرخودرواخذ ورودیه پارکینگ جهت  -
 ریال  21،111( بیست هزار) هاي درون شهري براي هرخودرواخذ ورودیه پارکینگ جهت پارك  -

 . هزینه گردد ست صرفاً جهت توسعه پارکینگ پاركمبلغ دریافتي از بابت این ردیف مي بای توضیح:
  براي هر نفر نرخ تعرفه وسایل بازي ب(

 مبلغ )ريال( -28 مبلغ )ريال( -27 نوع وسیله بازي رديف

 350111 31111 کشتی صبا  1

 310111 25111 قلعه بادي 2

 310111 25111 قايق پدالی 3

 310111 25111 استخر توپ 4

 310111 25111 ماشین شارژي 5

 310111 25111 مري گوراند 6

 410111 35111 برقیماشین  7

 410111 35111 شبیه سازي )عینک سه بعدي( 8

 310111 25111 تاب کودک 2

 310111 25111 چرخ و فلک کودک 11

 450111 41111 چرخ و فلک بزرکسال 11
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 350111 31111 ترن هوايی کودک 12

 310111 25111 ترامپولین 13

 350111 31111 قطار بزرگسال 14

 350111 31111 ترامپولینبانجی  15

  اصالح حد بهاي خدمات  -32

P 44 ×11  سطح کوچه بر ملك % 
 ضمناً اصالح حد در کوچه هاي بن بست که مالك خصوصي دارد مي بایست با رضایت همسایگان و شرکاي کوچه باشد.

 بر روي زمينهاي رهاشده بهاي خدمات ارزش افزوده ناشی از اقدامات عمرانی شهري  -33

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

 بهاي خدمات صدور کارت تردد براي یکسال  -32

 هزینه صدور کارت یكساله به شرح ذیل مي باشد:

 مبلغ )ریال( شرح موضوع ردیف

     331111      وانت و نیسان کمپرسي 8

     661111 و خاور           تراکتور 2

  8811111      تن ( 81تا  1کمپرسي تك ) 4

  8361111 چرخ و باالتر     81کمپرسي  3

  2211111 لدر و بیل مكانیكي  1

  8211111 چرخ     6جرثقیل  6

  8111111 چرخ و باالتر   81جرثقیل  3

 111111 تانكر خاور حمل فاضالب 1

تانكر حمل فاضالب بزرگتر از خاور  8
 تن به باال( 1)

8211111 

 صدور کارت تردد حداقل براي شش ماه مي باشد .  :تبصره 

بدیهي است صدور کارت تردد براي وسائط نقلیه فوق مي بایست با هماهنگي و تأئید معاونت راهنمایي و رانندگي )پلیس راهور( و شهرداري، 
 صورت گیرد.
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 بهاي خدمات ساليانه مهاجرین خارجی )افاغنه( -35

 

از عوارض اخذ شده موضوع این ردیف جهت تأمین هزینه هاي طرح بازگشت مهاجرین و تجهیز اردوگاههاي  % 11تا سقف :  1تبصره

 دفتر اتباع و مهاجرین خارجي استانداري یزد پرداخت خواهد گردید.مهاجرین به 

برابر عوارض نوسازي محاسبه مي گردد. ضمناً مالكین چنین امالکي ملزم به  81عوارض امالك اجاره اي به اتباع بیگانه ، معادل  : 2تبصره

 اخذ مفاصا حساب براي کلیه امالك خود )بدون تقسیط( مي باشد.

 بهاي خدمات آتش نشانی و ایمنی  -32

 و دریافت می گردد.  محاسبهطبق نظر کارشناس رسمی دادگستري خارج از حریم شهربهاي خدمات ماموریت واحد آتش نشانی در حوادث الف( 

 ارهاي محوطه و پارکينگ()بناي مفيد و تأسيسات و انب ( بهاي خدمات بازدید وسایل ایمنی و آتش نشانی و صدور تایيدیه )طبق محاسبه پلکانی(ب

 در شهرک صنعتی و حومه شهر  خدمات ایمنی بهاي خدمات کارشناسی: ب -9

 مبلغ )ریال( شرح خدمات ردیف

 2111111 مترمربع 211واحدهاي صنعتي با متراژ زیربناي تا  8

 4111111 مترمربع 111تا   218واحدهاي صنعتي با متراژ زیربناي 2

 4111111 مترمربع  8111تا  118واحدهاي صنعتي با متراژ زیربناي 4

 3111111 مترمربع  4111تا  8118واحدهاي صنعتي با متراژ زیربناي  3

 3111111 مترمربع  1111تا  4118واحدهاي صنعتي با متراژ زیربناي  1

 1111111 مترمربع  81111تا  1118واحدهاي صنعتي با متراژ زیربناي  6

 1111111 مترمربع 81111واحدهاي صنعتي با متراژ زیربناي باالي  3

 )به ازاي هر مترمربع زیربنا( ،نظامی ،بانکها و غيره ... ساختمان اداري خدمات ایمنی جدول محاسبه هزینه بازدید کارشناسی : ب-2

 مبلغ )ريال( 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 خانواده هاي نه نفره 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 چهارده نفره خانواده هاي 14

 11811111 خانواده هاي پانزده نفره 15

 12411111 خانواده هاي شانزده نفره 16

 13111111 خانواده هاي هفده نفره 17



 مهریز شهرداري 1893تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 

 61 صفحه             به تصویب رسید 40/33/89مورخ  351 شماره جلسه در 3189 سال خدمات بهای و عوارض تعرفه

 مهدی زارع بیدکی –رئیس شورای اسالمی شهر مهریز 

 

 مبلغ )ریال( شرح خدمات ردیف 

 1111 به ازاء هر متر زیربنا مترمربع 211تا  8زیربناي   8

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

 4111111 مترمربع 8111تا  118زیربناي   4

 3111111 مترمربع 8111زیربناي باالي   3

 زیربنا()به ازاي هر مترمربع ساختمان مسکونی خدمات ایمنی جدل محاسبه هزینه بازدید کارشناسی: ب -3

 مبلغ )ریال( شرح خدمات ردیف

 3111 به ازاء هر متر زیربنا مترمربع 211تا  8متراژ زیربناي  8

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

 4111111 مترمربع 8111تا  111 زیربناي 4

 4111111 مترمربع 8111زیربناي باالي   3

 )به ازاي هر مترمربع زیربنا( بازدید و کارشناسی خدمات ایمنی ساختمان تجاريجدول محاسبه هزینه : ب-2

 مبلغ )ریال( شرح خدمات ردیف

 41111 به ازاء هر متر زیربنا  مترمربع 11تا  8متراژ زیربناي   8

 2111111 مترمربع 811تا  18زیربناي  2

 2111111 مترمربع811تا  811زیربناي  4

 4111111 متر مربع 811 زیربناي 3

 بهاي خدمات سازمان پایانه هاي مسافربري -37

 مبلغ )ريال( شرح بند

 الف(

 دقیقه  41ورودیه پارکینگ مسقف براي هر دستگاه خودرو تا 
 تا یك ساعت 

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

-- 
-- 
-- 
-- 

 ب(
 پارکینگ مسقف ورودیه موتورسیكلت به

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

-- 
-- 
-- 

 ج(
 ورودیه به ازاي هر دستگاه سواري به محوطه داخلي پایانه

 )مبلغ با احتساب ارزش افزوده است(

-- 
 

 د(

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

 رستوران ماهیانه
 کافي شاپ ماهیانه

 دفاتر فروش بلیط ماهیانه

هزینه گاز مصرفي بر اساس مصرف با توجه به نصب کنتور داخلي و اعالم ) براي هر واحد انبار توشه ماهیانه

 (ازبها توسط شرکت گاز به صورت سرجمع محاسبه و اخذ خواهد شدگ

-- 
---- 

-- 
-- 
-- 
-- 
 

 -- هزینه خدمات استفاده از محوطه تنظیف براي هر دستگاه اتوبوس  ه(

 -- هزینه خدمات استفاده غیر مجاز اتوبوسها از محل پارك اتومبیل هاي سواري به ازاي هر دستگاه و(

 ز(
ترمینال جهت تنظیف ممنوع بوده و در صورت مشاهده، باید به متخلف اخطارکتبي داده و از ادامه کار  استفاده از محوطه

 جلوگیري به عمل آید و به عنوان هزینه خدمات به ازاي هر دستگاه اتوبوس ........ ریال اخذ گردد.
 مسئولیت اجراي صحیح این مصوبه به عهده شهرداري مي باشد.

 ح(
 آسفالت ناشي از ریزش گازوئیل و روغن به ازاي هر متر مربع  خسارت وارده به 

 حداقل خسارت : )با اطالع رساني قبلي(

-- 
-- 
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 مبلغ )ريال( شرح بند

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

 و مازاد بر آن به ازاي هر ساعت

-- 
-- 

 ي(
پایانه طبق نظر اداره میراث فرهنگي و صنایع دستي و هزینه خدمات جهت اقامت مسافرین در مهمانسراي 

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

-- 
 
-- 

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

 اماکن کليه مدیریت پسماند  خدمات بهاي  -38

شهرداری مکلف است براساس دستورالعمل وزارت کشور نسبت به وصول  61/16/03۳3قانون مدیریت پسماند مصوب  ۳به استناد ماده 

 بهای خدمات مدیریت پسماند اقدام نماید.

ها ابالغ نموده که در آن  قانون فوق را به کلیه شهرداری ۳ماده دستورالعمل  01/1/03۳۵/س مورخ 3/1۵66۵وزارت کشور طی نامه شماره 

 بخشنامه فرمول محاسبه بهای خدمات مدیریت پسماند قید و بشرح ذیل باید از تولیدکنندگان پسماند وصول گردد.
 

 باشد نه میمبلغ به ریال و سالیا شرح ردیف

 0۴11111 کارآمدبافت نا بهای خدمات مدیریت پسماند برای واحدهای مسکونی 0

 6111111  واحدهای مسکونیسایر بهای خدمات مدیریت پسماند برای  

 سالیانهدرصد عوارض کسب  صد بهای خدمات مدیریت پسماند برای صنوف 6

3 
اماکن اداری و مر اکز و موسسات آموزشی و بهای خدمات مدیریت پسماند 

 شرکتهای دولتی و خدماتی 

عوارض نوسازی ملک اعم از )ملکی،  دو برابر

 ای، رهنی یا وقفی( اجاره

 پرداخت گردد. باید مبلغ اضافه تر  جدول ذیلالذکر طبق  االنه فوقعالوه بر بهای خدمات سپر زباله و موسسات برای مشاغل 

 81بدهكار میباشند بدهي عوارض پسماند پرزباله سالیانه آنها براساس سال  81کلیه مشاغل پرزباله که پسماند خود را درسالهاي قبل ازسال  تبصره :

 محاسبه میگردد.

 : ليست مشاغل و صنوف پرزباله بصورت ماهيانه )ریال(د  -9جدول 

 پسماند پرزباله نام رسته ردیف

 ۵1،111 فنی خودرو )مجتمع مکانیکی (ارائه انواع خدمات  0116

 ۳1,111 ارائه انواع غذا به صورت بیرون بر 0113

 11،111 اوراق کننده و فروش لوازم مستعمل خودرو 0113

 ۵1،111 آپاراتی 0111

 31،111 آرایشگری زنانه 011۳

 ۵1،111 بازیافت و آسیاب مواد و ضایعات پالستیکی 010۵

 ۵1،111 باطری سازی 0101

 11،111 بستنی و آبمیوه فروشی 0101

 ۳6،۵11 پاک،خرد، خشک و منجمد کردن سبزیجات 0160

 ۵1،111 پرس شیلنگ 0166

 011،111 پزشک عمومی 0163

 0۵1،111 پزشک متخصص 016۴

 31،111 پیرایشگری مردانه 0163

 ۴11،111 تاالر برگزاری جشن و مراسم و مهمانسرا،هتل و ... 0131
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 پسماند پرزباله نام رسته ردیف

 ۵1،111 تراشکاری موتور اتومبیل 0130

 ۵1،111 تراشکاری وفلزکاری 0136

 31،111 تعمیر انواع پمپ آب کشاورزی 013۴

 ۵1،111 تعمیر و تعویض ترمز و کالچ 0131

 ۵1،111 تعمیر و تعویض جلوبندی خودرو 01۴1

 31،111 تعمیر و نگهداری انواع موتور ) موتورسیکلت، موتور گازی و شارژی ... ( 01۴6

 31،111 تعمیر و نگهداری ماشین آالت اداری 01۴3

 ۵1،111 تعمیر، تعویض و نصب رادیاتور  01۴۵

 ۵1،111 تعویض روغن 01۴3

 ۵1،111 تعویض و تعمیر اگزوز 01۴1

 ۵1،111 تودوزی انواع خودرو 01۴۳

 31،111 تولید روغن از دانه های روغنی 01۵۳

 31،111 تولید عرقیات گیاهی 0136

 ۴1،111 و کورین( hplو  mdfتولید کابینت غیر چوبی ) 0133

 ۳6،۵11 تولید نبات و آبنبات و آبنبات چوبی 011۴

 6۵،111 تولید و تعمیر تابلوهای برق فشار قوی و ضعیف صنعتی 01۳0

 61،111 تولید و تعمیردستگاههای الکتروموتور و سیم پیچ  الکتروموتور 01۳3

 11،111 فروش فالودهتولید و  01۳۳

 ۵1،111 تولید وتعمیر مبل و اثاثه غیر فلزی 011۴

 ۵1،111 تولیدی میز،صندلی فلزی، مصنوعات فلزی 0113

 ۵1،111 جوش پالستیک 0111

 311،111 چاپخانه 0111

 ۵1،111 خدمات تایپ 0016

 311،111 و مجالس خدمات تهیه غذا، غذارسانی و پذیرایی از میهمانان در منازل و ادارات 0013

 ۵1،111 خرده فروشی  سنگ ساختمانی آماده نصب 0006

 ۳6،۵11 خرده فروشی انواع میوه وصیفی جات 0061

 ۵1،111 خرده فروشی آجیل و خشکبار )خام و بو داده ( 0060

 ۵1،111 خرده فروشی خواربار)خواربارفروش( 003۵

 ۵1،111 خرده فروشی سیمان 00۴3

 ۵1،111 فرآورده های گوشتی خرده فروشی 00۵۵

 11،111 خرده فروشی مرغ ، ماهی و تخم مرغ 001۳

 ۵1،111 خرده فروشی مصالح ساختمانی 0011

 ۵1،111 خرده فروشی مصنوعات سنگی 00۳1

 11،111 داروخانه 001۴
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 پسماند پرزباله نام رسته ردیف

 ۵1،111 داروخانه دامپزشکی 001۵

 ۵1،111 درودگری )نجاری( 001۳

 ۴۵1،111 دندانپزشکی 0610

 ۴11،111 دندانسازی 0616

 ۳1،111 رستوران و چلوکبابی و سالن غذاخوری 0613

 ۵1،111 ریخته گر 0611

 11،111 ساندویچ فروشی 0600

 ۵1،111 سوپر موادغذایی 060۴

 ۵1،111 شستشو و خشکشویی اتومبیل)کارواش( 0603

 ۵1،111 شیشه خم اتومبیل 0601

 ۵1،111 صافکاری و گلگیرسازی 0601

 ۵1،111 صحافی 0661

 ۵1،111 عطار و سقط فروش 0666

 ۵1،111 عمده فروشی ضایعات  فلزات 0663

 ۵1،111 عمده فروشی ضایعات پالستیکی 0661

 ۵1،111 عمده فروشی مواد و محصوالت غذایی بصورت نمایندگی وپخش آن 0661

 11،111 فروش انواع پیتزا 0631

 11،111 سوخاری وکبابی ،جگرکی،) فست فود (فروش ساندویچ و پیتزا و مرغ  0636

 011،111 فروش کاالهای خانگی دست دوم )سمساری( 0633

 ۳6،۵11 قنادی و شیرینی پزی 06۴۵

 ۳6،۵11 قندریزی 06۴3

 11،111 کافه تریا )عرضه قلیان ممنوع است( 06۴1

 11،111 کبابی 06۴1

 ۵1،111 کله پزی و سیرابی فروشی 06۵۵

 11،111 فروشیگل  06۵1

 31،111 لنت کوبی 0633

 ۵1،111 مکانیکی اتومبیل سبک 0611

 ۵1،111 مکانیکی خودروهای سنگین و نیمه سنگین 0610

 ۵1،111 نصب انواع شیشه ساختمان 06۳0

 ۵1،111 نقاشی انواع خودرو 06۳۴

 ۴۵1،111 نمایشگاه های دائمی و موقت،انبارها  06۳۵

 ۵1،111 بیلیارد و موارد مشابهباشگاهای ورزشی و  3

 11،111 فروشگاهای زنجیره ای نظیر رفاه 3

 ۳1،111 خرداد0۵شرکت تعاونیهای مصرف ادارات و کارخانجات و  1

 061،111 بانک و موسسات 1
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 پسماند پرزباله نام رسته ردیف

 6,۵11،111 بیمارستان ها 01

 0،111،111 درمانگاه ها 00

 0،111،111 کلینیک ها 06

 0،611،111 آزمایشگاه ها 03

 0،111،111 ژی ها رادیولو 0۴

 0،111،111 فیزیوتراپی ها 0۵

 ۳11،111 خوابگاه های دانشجویی و دانش آموزی، پانسیون 03

 0،۵11،111 ندامتگاه ها 01

 0،111،111 پایانه مسافربری 0۳

 0،611،111 مراکز آموزش عالی 01

 0،611،111 پادگانها ،مراکز آموزش نظامی  61

 0،۵11،111 اماکن اداری و مر اکز و موسسات آموزشی و شرکتهای دولتی و خدماتی  011

  يخدمات شهر واحد بهاي عناوین  -31

 ( بهاي جمع آوري خاک و نخاله )به ازاي هر سرویس( :الف

 27-مبلغ)ريال( شرح خدمات رديف

 711111 خاک و نخاله پراکنده توسط نیسان 1

 311111 تجمیعی توسط نیسانهزينه خاک و نخاله  2

 451111 خاک و نخاله خاور 3

 811111 خاک و نخاله تجمیعی توسط کامیون تک 4

 1111111 تن 4خاک و نخاله تجمیعی توسط بازو غلطان 5

 1511111 تن 11خاک و نخاله تجمیعی توسط بازو غلتان 6

 311111جدول مبلغ مذکور به ازاي دو روز متوقف مي باشد و توقف بیش از دو روز به ازاي هر روز مبلغ  6و  1در خصوص ردیف  تبصره :

 ساعت مي باشد. 32ریال اضافه مي گردد. حداکثر توقف 

 ( بهاي خدمات هر سرویس تخليه خاک و نخاله خودروها در گودهاي مجاز )به جز هزینه تسطيح( :ب

 مبلغ )ريال( شرح خدمات رديف

 21111 خودروهاي سبک کمپرسی دار 1

 25111 خودروهاي نیمه سنگین 2

 31111 خودروهاي سنگین 3

تفکيك پسماند توسط پيمانکاران خدمات شهري در هنگام بارگيري در طول مسير و همچنين مشاهده تخلف بازیافت در محلهاي عوارض تخلف ( ج

 غيرمجاز

 توضیحات مبلغ )ريال( 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:
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 خاک و نخاله در محل هاي غير مجاز )مبلغ به ریال(:( بهاي خدمات تخليه د

 دفعه چهارم دفعه سوم دفعه دوم دفعه اول شرح خدمات رديف

 مراجعه به توضیح 0011111 0111111 001111 نیسان کمپرسی دار 1

 مراجعه به توضیح 0111111 0011111 0111111 خاور 2

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

 مراجعه به توضیح 0111111 0011111 0111111 تن به باال( 11چرخ ) 11 4

 مراجعه به توضیح 011111 001111 001111 بار هاي بدون کمپرسی و خودروهاي سواريوانت  5

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

تخلف ، عالوه بر اخذ جریمه موضوع به مراجع قضایي ارجاع و متخلف موظف به ارائه مفاصا حساب از راهنمایي رانندگي و  تكرار در صورت
 شهرداري خواهد بود.

 براي هر دفعه به ریال( :در معابر می شوند)اضافه بار و...  ریزش ( بهاي خدمات حمل غير استاندارد مصالح ساختمانی و ضایعات که موجبه

 دفعه چهارم دفعه سوم دفعه دوم دفعه اول شرح خدمات فردي

 مراجعه به توضیح 0011111 811111 011111 وسائط نقلیه سبک 1

 مراجعه به توضیح 0011111 0011111 901111 وسائط نقلیه سنگین 2

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

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

 ارائه مفاصا حساب از راهنمایي رانندگي و شهرداري خواهد بود.

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

 1328 

 دفعه چهارم دفعه سوم دفعه دوم دفعه اول شرح خدمات رديف

 مراجعه به توضیح 1111111 511111 331111 وسائط نقلیه سبك 8

 مراجعه به توضیح 1511111 1111111 661111 وسائط نقلیه سنگین 2

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

 ارائه مفاصا حساب از راهنمایي رانندگي و شهرداري خواهد بود.

( اخذ بهاي مجدد خدمات جهت صنوفی تجاري که مبادرت به ریختن پسماندهاي خود در معابر، جوي ها و خيابان اقدام می نمایند : )شامل ز

 سبزي فروشی ها، ميوه فروشی ها و...(  

ریال و جهت دیگر موارد به ازاء هر مورد انجام خدمات  111111انجام خدمات  مرتبه اخطار کتبي به متخلفین به ازاي هر موردپس از یك 
 ریال دریافت مي گردد.  211111مبلغ 

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

 وسيله نقليه در پارکينگ موتوري )در هر شبانه روز(:(  بهاي خدمات توقف ح

 مبلغ)ريال( مبلغ ورودي)ريال( موضوع رديف

 28سال

 20111 111111 انواع موتور سیکلت 1

 110111 151111 وسايل نقلیه سبک)سواري و وانت( 2

 510111 211111 وسايل نقلیه نیمه سنگین)مینی بوس0کامیونت و...( 3

 710111 251111 سنگینوسايل نقلیه  4
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 ( بهاي خدمات تخليه فاضالب در مکانهاي غيرمجاز )براي هر دفعه( مبلغ به ریال:ط

  
88 

 مرتبه چهارم مرتبه سوم مرتبه دوم مرتبه اول شرح خدمات ردیف

 مراجعه به توضیح 3111111 6۴11111 6111111 تانکر خاورجریمه تخلیه غیر مجاز فاضالب توسط  0

 مراجعه به توضیح ۴111111 3311111 3111111 تانکر بزرگتر از خاورجریمه تخلیه غیر مجاز فاضالب توسط  6

 مراجعه به توضیح 0111111 به ازاء هر مورد  هر نوع تانکرجریمه ریزش فاضالب از  3

در صورت تكرار تخلف براي مرتبه چهارم، عالوه بر اخذ جریمه مرتبه سوم، موضـوع بـه مراجـع قضـایي ارجـاع و متخلـف موظـف بـه ارائـه           توضیح:

 مفاصاحساب از ادارات راهنمایي و رانندگي و شهرداري نیز خواهد بود.
تـن بـه بـاال(     1ریال و براي هر دستگاه تانكر بزرگتر از خـاور )  8111111ماهه براي هر دستگاه تانكر خاور حمل فاضالب  6* هزینه صدور کارت تردد 

 ریال مي باشد. 8111111

 : قانون شهرداري ها( 55ماده  2)تبصره یك بند ( توقيف خودروهاي دست فروش ي

 دفعه سوم دفعه دوم دفعه اول شرح خدمات ردیف

 111111 ۴۵1111 ۴11،111 انواع وانت 0

 ۳۵11111 ۵۵1111 ۴1۵111 وانت ون 6

 0611111 ۳11111 31۵111 خاور 3

 0۵11111 0111111 ۳6۵111 تک ۴

 ۵11111 311111 61۵111 خودرو سواری ۵

 قانون شهرداري ها( : 55ماده  2( جمع آوري تابلوهاي ایستاده و سر درب مغازه )تبصره یك بند ک

 دفعه دوم به بعد دفعه اول شرح خدمات ردیف

 311111 ۵۵1111 )پرچمی(تابلوهای پایه دار  ب-0

 ۴11111 331111 تابلو های سیار دو طرفه ب-6

 311،111 611،111 هرمورد -جمع آوری بنر  ب-3

 ( تابلوهاي سردرب ک-3

 ( تابلو ها بر اساس ابعاد:ک -9-3

 هزار ریال )پنجاه هزار ریال( 11111)هفتصدوبیستهزار ریال( و تعرفه نگهداري آن روزانه  321111مترمربع  2براي جمع آوري هر تابلو تا  (8
 )پنجاه وپنج هزار ریال(11111)یك میلیون ریال( و تعرفه نگهداري آن روزانه  8111111مترمربع 1تا  2براي جمع آوري هر تابلو از  (2

 شصت هزار ریال() 61111)یكصدوپنجاه هزار ریال( و تعرفه نگهداري آن روزانه  8111111مترمربع  1براي جمع آوري هر تابلو باالي  (4

 ( داربست فلزي بر اساس تعدادک -2-3

 ریال 811،111به ازائ هرمترمربع 
 ریال روزانه 211بهاي خدمات نگهداري هر متر طول لوله داربست 

 ( هزینه پاکسازي دیوار نوشته هاي سطح شهر ل

 ریال 61111به ازائ هر متر مربع  هزینه پاکسازي -

 قانون شهرداري ها( : 55ماده  2سطح شهر پس از اخطار الزم )تبصره یك بند ( جمع آوري خودروهاي فرسوده م

 به ازای هر دفعه دفعه دوم به بعد دفعه اول شرح خدمات ردیف

 0.361.111 0.011.111 خودروهای سبک هر دستگاه  0

 3.131.111 3.311.111 خودروهای نیمه سنگین هر دستگاه 6

 ۵.6۳1.111 ۴.۴11.111 خودروهای سنگین هر دستگاه 3

 قانون شهرداریها( : 55ماده  2(جمع آوري سد معبر دستفروشان و مغازه داران پس از اخطار الزم )تبصره یك بند ن

 (دستفروشان:9-ن
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 به ازای هر دفعه دفعه دوم به بعد دفعه اول 

 0۵11111 ۳11111 دستفروشان

 (ریال اضافه مي گردد. 111111تا  411111انجام مي دهد بین )با توجه به هزینه هایي که شهرداري براي جمع آوري 

 (مغازه داران :2-ن

 به ازای هر دفعه دفعه سوم به بعد دفعه دوم  دفعه اول 

 0.611.111 +جریمه بار اولریال 6۵1،111 ریال تعلیقي ۵11،111 مغازه داران

 .منظور مي گردد و همراه بافیش عوارض کسب و پیشه مطالبه خواهد شددر صورت عدم پرداخت از سوي مغازه داران به حساب بدهي متخلف 

 : قانون شهرداري ها( 55ماده  23)بر اساس بند (هزینه هاي مرتبط با پلمپ ص

 دفعه دوم به بعد دفعه اول شرح خدمات ردیف

 0.1۳1.111 03۵1.111 یا فک پلمپ هرینه های مرتبط با هر مورد پلمپ 0

 036.111 001.111 اضافیبه ازای هر پلمپ  6

 ( جمع آوري ابزار آالت ساختمانی )ماده صد قانون شهرداري ها( :ع

 دفعه دوم به بعد دفعه اول شرح خدمات ردیف

 3۵1.111 ۵11.111 هزینه جمع آوری ابزار آالت ساختمانی به ازای هر مورد 0

 6.111.111 0.۵11.111 در محل فعالیت داشته باشند توقف و انتقال بیل مکانیکی، لدر که در امر گود برداری غیرمجاز 6

 0.۵11.111 0.111.111 توقف و انتقال کمپرسی که در امر گود برداری غیرمجاز در محل فعالیت داشته باشند 3

 : متخلفين جمع آوري نخاله ضایعات و مصالح ساختمانی( هزینه ف

 دفعه دوم به بعد دفعه اول شرح خدمات ردیف

 3۵1،111 311،111 نیسان 0

 ۳۵1،111 ۳11،111 خاور 6

 0111111 ۳۳1111 بازوغلطان و کامیون تک 3

 001111 1۵1111 ده چرخ ۴

در مواردي که متخلفین اقدام به ریختن نخاله و یا ضایعات ساختماني و همچنین مصالح ساختماني نمایند، توسط اداره اجرائیات توضیح : 

شهرداري به متخلف اخطار و در صورتي که اقدام به جمع آوري آن نشود، شهرداري اقدام به جمع آوري آن نموده و مبلغ فوق را با عنایت به 

 .مطالبه خواهد شد)طي برگ اعالم بدهي(  شهرداريقانون  881و مفاد ماده  11اده م83تبصره ذیل بند

 .و در صورت عدم پرداخت به حساب بدهي متخلف منظور مي گردد و همراه با فیش نوسازي مطالبه خواهد شد

 بهاي خدمات ارائه تصویر ویدئویی ضبط شده توسط دوربين هاي نظارت تصویري سطح شهر -23

 ریال 211111دقیقه                                 81خدمات ارائه تصویر تا ( بهاي 0

 ریال  81111دقیقه به ازاي هر دقیقه     81( بهاي خدمات ارائه تصویر مازاد بر 2

 بهاي خدمات پارکينگ موقت:    -29

 p 1         به ازاي هرمتر مربع براي هرماه                                              

این بهاي خدمات به ساختمانهایي تعلق مي گیرد که در آن فعالیتي مغایر با نوع مجوز و یا  گواهي صادر شده توسط شهرداري انجام پذیرد. 
ست گواهي پایان کار تجاري )کسب و پیشه( صادر شده و پارکینگ یك واحد تجاري تامین و یا رعایت شده ا به عنوان مثال براي ساختماني

ولي در حال حاضر موقتاً به صورت بانك در آن فعالیت مي شود این واحد باید به ازاي هر متر مربع مابه التفاوت کسري پارکینگ تجاري به 
 بانك این بهاي خدمات را پرداخت نماید.
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پارکینگ بوده و قصد استفاده از محل این بهاي خدمات مشمول کلیه واحدها از جمله بانكها، موسسات مالي اعتباري و... که داراي کسر 
 بصورت موقت دارند، مي شود. در صورتیكه از محل به صورت دائم استفاده شود برابر ضوابط ملزم به تامین پارکینگ مي باشد.

 درآمد این ردیف مي بایست صرفاً تامین پارکینگ و هزینه هاي مرتبط با آن هزینه گردد.  تبصره:

 ه پس از تایید کارگروه متشكل از شوراي اسالمي شهر و شهرداري، بهاي خدمات این ردیف دریافت مي گردد.ساختمان هاي پرمراجع -2

 آئين نامه اجرایی پارکينگ موقت:

 تنظیم شده است. بند فوقاین آئین نامه در اجراي  - 8
 وصولي این ردیف به حساب جداگانه اي واریز و نگهداري خواهد شد. - 2
 هزینه خواهد نمود. این ردیف را فقط براي اجاره محل و در جهت احداث پارکینگ موقت درآمدشهرداري  -4
بهاي خدمات اخذ  مین شده باشد شهرداري میتواندأشود پارکینگ دائم توسط شهرداري ت بهاي خدمات اخذ مياین اگر در محلي که  - 3

 ئم هزینه نماید.یا دا مین پارکینگ موقت وأشده را در محل هاي دیگر و صرفاً جهت ت
در بودجه سنواتي معادل درآمد پیش بیني شده براي این بهاي خدمات باید هزینه اجاره و دیگر هزینه هاي مرتبط  با احداث و یا ایجاد  -1

 ود.پارکینگ  دائم در نظر گرفته ش

 .کند ایجاد نمي در خصوص تثبیت کاربري و امثالهم اخذ بهاي خدمات پارکینگ موقت هیچگونه حقي براي مالك و یا مودي -6

اگر تبدیل و یا تغییر در نوع استفاده از ساختمان به گونه اي باشد که کسر پارکینگ براي همسایگان مزاحمتي داشته باشد و مورد  - 3
 شكایت واقع شود شهرداري باید برابر ضوابط با آن برخورد نماید.

 ید بر اساس ضوابط طرح هاي مصوب مالك عمل شهرداري باشد.محاسبه مساحت پارکینگ با - 1
 بانكها، موسسات مالي اعتباري و داروخانه ها و مطب پزشكان و دیگر واحدهایي که کسر پارکینگ دارند مشمول این تعرفه خواهند شد. -8

خدمات  ب دایر بوده از پرداخت این بهايبصورت داروخانه و مط تصویب طرح مصوب شهريداروخانه ها و مطب پزشكان که قبل از  تبصره:

 باشند. معاف مي

  :بهاي خدمات کميسيون حفاریها -22

 هنگام صدور مجوز الف( بهاي خدمات حفاریها

 این هزینه بر حسب فرمول و ضریبي که توسط دفتر فني استانداري یزد اعالم میگردد محاسبه خواهد شد.

 حفاريب( جریمه روزهاي تاخير در اتمام عمليات 

 ریال111/411متر روزي   81( گذر هاي تا 8
 ریال 111/611متر روزي   86( گذرهاي تا 2
 ریال 111/111/8متر به باال روزي   86( گذر هاي 4

 : مقرر گردید کلیه ارقام مندرج در این بند صرفاً از شرکت هاي خدمات رسان دریافت گردد و هیچ ارتباطي به عموم شهروندان ندارد.توضیح

 و ... آسفالت ت و مرمتهزینه خدما -23

 ریال 311،111   سانتیمتر 1/3هر متر مربع اسفالت با ضخامت حدود 
 ریال 411،111   هر متر طول سنگ جدول 

 ریال  311،111مرمت و تعویض سنگ جدول هر متر طول هزینه 
 ریال 311،111 موزاییك  هر متر مربع

 ریال 311،111سنگ فرش  هر متر مربع 

ي پرونده میباشند و به ادر خصوص هزینه خدمات آسفالت اراضي مجهول المالك و زمین هاي افتاده و کوچه هائي که  دار : 1تبصره

 . مالكین اخطار شده و بنا به ضرورت شهرداري راساً آسفالت نموده طبق تعرفه روز هزینه خدمات اسفالت  وصول مي گردد
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 مي گردد آسفالتاز کوچه هائي که نیاز به اسفالت دارد و یا بنا به ضروررت توسط شهرداري آسفالت آماده سازي و هزینه خدمات : 2تبصره

 .مي گردد دریافت از طرف اهالي ریال سهم مشارکت 211،111مبلغ 

 بهاي خدمات آرامستان  -22

 تعرفه آرامستان

 )ریال(مبلغ پیشنهادی  خدمات اصلی ردیف

 3۵1111 بزرگسال تغسیل 0

 061111 تغسیل نوزاد   

 0۵11111 هزینه قبر بزرگسال 

 ۵11111 هزینه قبر نوزاد 

 3۵1111 بزرگسال و دفن قبر حفاری 6

 3۵1111 سال1زیر و دفن قبر حفاری 

 - - بسته بندی متوفی 3

 - - حمل اموات به آرامستان ۴

 - - خدمات دفتری ۵

 - - سالن جهت مراسم 3

 - - قرنیزهرمترنصب سنگ بدون  1

 - - نصب سنگ با قرنیز ۳

 - - حمل و کفن نوزاد فاقد شناسنامه 1

 - - حمل به محله 01

 011111 )ورودی(سردخانه  00

 06111 سردخانه هرساعت 

 - - رزرو قبور در تمام بلوکها 06

 - - رزرو قبور دو طبقه 03

 -- آرامگاه خانوادگی(هزینه خدمات آرامگاه خانوادگی )نگهداری و خدمات  0۴

 6111111  حمل اموات به پزشکی قانونی 0۵

 - - درخواست دو طبقه 03

 - - خروجی مأموریت تا دروازه شهر 01

 6۳111 حمل به خارج از شهر به ازای هر کیلومتر 0۳

 0۵1111 هر متر کفن 01

 061111 هر متر پالستیک 61

 0۵1111 کاور 60

 - - شناسنامهحمل و کفن نوزاد با  66

قانون  7و ماده77و933خدمات ناشی از تشکيل و طرح پرونده در کميسيونهاي بدوي و تجدید نظر ماده  بهاي  -25

 شهرداري مهریز

 ریال 2.111.111  هرپرونده                     811وي ماده کمیسیون بد  -8
 ریال 111.111هر پرونده                 811کمیسیون تجدید نظر ماده  -2
 ریال 8.111.111هر پرونده                                  33کمیسیون ماده -4
 ریال 111.111هر پرونده                                    3کمیسیون ماده -3

پرونده در کمیسیونهاي  مین بخشي از هزینه هاي شهرداري براي تشكیل و رسیدگيصوب شده در این تعرفه به منظور تاوجوه م : 8تبصره 
 مربوطه تعیین و وصول مي گردد .

 ریال براي هر پرونده 111111قانون شهرداري که توسط اداره ثبت اسناد انجام میشود مبلغ  33هزینه اجراي احكام کمیسیون ماده  : 2تبصره
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 18بهاي اجاره ماشين آالت در سال  -22

 18مبلغ)ریال( سال واحد نوع وسيله نقليه ردیف

 861111 ساعت نیسان 0

 811،111 " لدر 6

 8،111،111 " گریدر 3

 8،111،111 " بیل مكانیكي ۴

 61،111 مترمکعب هزینه خدمات )گودبرداري( ۵

 41،111 مترطول متر(1/8بیل مكانیكي )کا نال کني تا عمق  3

 31،111 متر طول متر( 4تا 1/8بیل مكانیكي )کا نال کني عمق  1

 641،111 ساعت میني لدر 1

 611،111 سرویس تانكر تریلي)کرایه حمل( ۳

 312،111 " چرخ 6تانكر  1

 811،111 " چرخ آبپاش )با آب( 6تانكر  01

 411،111 " 888تانكر  00

 611،111 سرویس با آب 888تانكر  

 281،111 ساعت چرخ 81کامیون  06

 131،111 سرویس چرخ)بارگیري و حمل( 81کامیون  03

 111،111 سرویس چرخ)بارگیري و حمل مخلوط( 81کامیون  

 361،111 سرویس چرخ)بارگیري و حمل( 6کامیون  0۴

 611،111 سرویس چرخ)بارگیري و حمل مخلوط( 6کامیون  

 241،111 ساعت چرخ 6کامیون  0۵

 411،111 سرویس )بارگیري و حمل(611خاور کمپرسي  03

 311،111 سرویس مخلوط()بارگیري و حمل 611خاور کمپرسي  

 311،111 ساعت تراکتور 01

 311،111 " تراکتور و غلتك کششي 0۳

 111،111 " غلتك کششي 01

 321،111 " لدر بكهو 61

 311،111 سرویس چرخ81کرایه حمل بار  60

 241،111 " کرایه حمل بار کامیون تك 66

 831،111 " کرایه حمل بار خاور 63

 241،111 " تكبارگیري کامیون  6۴

 261،111 " چرخ81بارگیري کامیون 6۵

 31،111 " بارگیري خاور 63

 211،111 هرسرویس تانكر بادسان 61

 ارزش افزوده به مبالغ فوق اضافه میگردد.*
  .خواهد بود يبه اشخاص حقیقي یا حقوقي با توجه به مدل ساخت، نوع بهره برداري و بر اساس نظر کارشناس * اجاره ماشین آالت:

 18-نرخ صدور حواله آب درسال -27

  ریال 41هر لیتر مبلغ  ه ازاينرخ فروش آب ب -

 ریال 31111نرخ هر کارت مبلغ  -
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 تبصره : درصورت نبود کنتور و سیستم اندازه گیري فروش آب طبق جدول ذیل محاسبه خواهد شد. -
ریال ،  8،811،111ریال ، تریلر 111،111چرخ  81ریال ،  311،111چرخ 6 ،ریال 411،111 -888 ریال ،  211،111خاور  *صدور حواله آب :

 ریال 811،111 )دوهزارلیتري(وانت

 مقرر گردید در خصوص کارکرد ماشین آالت سنگین و راه سازي زمان رفت یا برگشت به زمان کارکرد اضافه و اخذ گردد . : 1تبصره 

 اصالح مي گردد.با مجوز شوراي اسالمي شهر در صورت افزایش قیمت حاملهاي انرژي وافزایش فاحش قیمت لوازم ، قیمتهاي فوق  : 2تبصره 

 :  ارزش افزوده به مبالغ فوق اضافه خواهد شد 3تبصره 

 سازمان حمل ونقل خدمات -28
 )ریال( مبلغ شرح تعرفه ردیف

 2.411.111 رانندگان جدید به ناوگان(ورودیه تاکسي وصدوردفترچه)براي  8

 2.211.111 ورودیه تاکسي وصدوردفترچه)واگذاري به اشخاص  دیگر( 2

 41.111.111 سال1افتتاحیه تاکسي تلفني،وانت تلفني )صدورپروانه کسب( به مدت 4

 21.111.111 سال1تمدید پروانه کسب تاکسي تلفني،وانت تلفني به مدت  3

 611.111 کرایهصدور دفترچه  1

 111.111 صدوردفترچه کار میني بوس به مدت یكسال 6

 %صدور11 تمدید دفترچه براي تمام موارد)تاکسي،تاکسي تلفني،وانت تلفني،میني بوسراني(به مدت یكسال 3

 111.111 خدمات نقل وانتقال تاکسي وکرایه هرمرتبه  1

 31.111.111 سال 1به مدت افتتاحیه مؤسسه میني بوسراني )صدورپروانه کسب(  8

 41.111.111 سال1تمدید پروانه کسب موسسه میني بوسراني به مدت  81

 82.111.111 نقل وانتقال موسسه تاکسي تلفني )ازشخص به شخص دیگر( 88

 81.111.111 نقل وانتقال موسسه میني بوس راني )ازشخص به شخص دیگر( 82

 311.111 وانت تلفني به مدت یكسال-تاکسي–صدوردفترچه کار تاکسي تلفني  84

 2111.111 ورودیه وانت تلفني ها 83

 8111.111 نقل وانتقال وانت تلفني )ازشخصي به شخص دیگر( 81

 211.111 تشكیل پرونده ثبت نام وپذیرش اولیه ازمتقاضیان  86

 211.111 المثني صدوردفترچه فعالیت تمامي ناوگان درطول مدت اعتبار 83

 111.111سالیانه  حق عضویت ماهیانه به ازاءهردستگاه تاکسي ، تاکسي تلفني،وانت تلفني،میني بوس 81

 61.111 امتیازبه کارگیري درتاکسي بي سیم براي مراکز خاص )ماهیانه( 88

 ارزش خودرو٪4 امتیازنقل وانتقال وحقوق بهره برداري پروانه بهره برداري اشخاص حقیقي انتقال سندتاکسي به خریدوفروش  21

 11.111.111 سال(2امتیازصدورپروانه نمایندگي شرکتهاي حمل ونقل بار درون شهري )مدت اعتبار 28

 3.111.111 هزینه خدمات سالیانه پروانه نمایندگي بار درون شهري 22

 % صدور11 امتیازنقل وانتقال پروانه نمایندگي شرکتهاي حمل ونقل درون شهري  24

 % صدور81 خدمات صدوربارنامه جهت حمل باردرون شهري   23

 21.111.111 انتقال تعهد میني بوس به شخص دیگر 21

 8.111.111 تن 1/4صدورپروانه فعالیت خودروهاي دیزلي زیر  26

 8.381.111 تن)باري( 6تن تا  1/4پروانه فعالیت خودروهاي دیزلي بین صدور  23

 2.181.111 تن )باري( 81تن)باري( تا 6صدور پروانه فعالیت خودروهاي دیزلي بین  21

 2.111.111 تن)باري( 81صدور پروانه فعالیت خودروهاي دیزلي بیش از  28

 8.181.111 نفر)مسافري(81حداکثرصدور پروانه فعالیت خودروهاي دیزلي ظرفیت  41

 2.181.111 نفر )مسافري(26تا86صدور پروانه فعالیت خودروهاي دیزلي ظرفیت بین  48

 2.181.111 نفر )مسافري(23صدور پروانه فعالیت خودروهاي دیزلي ظرفیت باالي  42

 1.111 )داخل شهر( میني بوسکرایه  44

 :کسب هزینه نقل وانتقال+هزینه افتتاحیه پروانه محاسبه میگردد.درصورت نقل وانتقال پروانه -8توضیحات 
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 2-تمدید پروانه فعالیت خودروهاي دیزلي نصف هزینه صدور میباشد 

 بهاي خدمات کرایه آمبوالنس )حمل متوفيان ( -21

 مبلغ شرح ردیف

 ریال 0540444 حمل جنازه در داخل حریم شهر مهریز 3

 ریال 8540444 (مهریز –یزد ) ساعت توقفخارج از شهر با حداکثر یک  1

 334444ریال و به ازای هرکیلومتر 154444ورودی خارج از شهر و بیش از یک ساعت توقف 1

 ریال 311444ریال و به ازای هرساعت توقف 

 تشویقات : -53

 98بمنظور تشويق وترغیب شهروندان به پرداخت نقدي و بموقع عوارض ، شههرداري مهت توانهد  بهق  هدو  ريها در  ها           -

 تخفیفات به شهروندان اعطاء نمايد .

 درصد تخفیف محدوده زمانت قابا محا به رديف

 درصد31 فروردين ،ارديبهشت،خرداد، 1

 درصد 21 تیر، مرداد،شهريور   2

 درصد 15 مهر،آبان ،آرر  3

 ---1 دي ،بهمن، ا فند 4
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 سایر درآمدها
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 قانون شهرداري( 933ماده  99نام درآمد: ارزش معامالتی ساختمانی )تبصره  -9

 گردد. های کمیسیون ماده صد استفاده می این جدول فقط برای استفاده جرایم تبصره

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

 99سال  مصوب 97سال  مصوب

 
   الف : انواع ساختمان )اسکلت(

 104444 114444 طبقه 5ساختمان اسکلت بتونی با هرنوع سقف تا  3

 144444 114444 طبقه به باال 5ساختمان اسکلت بتونی با هرنوع سقف از  1

 104444 114444 طبقه 5ساختمان اسکلت فلزی با هرنوع سقف تا  1

 144444 114444 طبقه به باال 5ساختمان اسکلت فلزی با هرنوع سقف تا  0

 144444 114444 اسکلت آجری با سقف تیرآهن یا تیرچه بلوک و روکار آجری 5

 314444 344444 اسکلت مخلوط خشت و گل و سنگ و چوب 0

 314444 344444 ساختمان های تمام چوب معمولی 9

 144444 154444 ساختمان های تمام چوب صنعتی 9

در وساط    اسکلت مختلط مصالح بنائی با ستونهای فلزی یاا بتاونی )کاه معماوال      8

 ساختمان اجرا می شود(

354444 311111 

   ب : ساختمان انبارها با دهانه بیش از چهارمتر  

 394444 83444 اسکلت آجری یا بلوک سیمانی یا سنگی با هر نوع سقف  3

 144444 144444 های پیش ساخته با هرنوع سقف هلسواسکلت فلزی و یا  1

   ج : سالنها یا توقفگاه ها  

 394444 314444 با مصالح بنائی سنگ 0 آجر 0 بلوک سیمانی و هرنوع سقف  3

 154444 144444 اسکلت فلزی یا ستونهای بتونه آرمه   1

 05444 54444 سقفگلخانه با هرنوع مصالح و هرنوع  1

   د : آشیانه ها و سایبانها   

 344444 94444 با پایه های چوبی و مصالح بنائی با هرنوع سقف  3

 304444 314444 با پایه های فلزی با ستونهای بتون آرمه  1

   ه : تأسیسات  

 354444 314444 دستگاههای حرارت مرکزی 0 شوفاژ سانترال   3

 384444 354444 تهویه مطبوع )گرمایش خنک کننده(   1

 54444 04444 آسانسور 1

   : سایر و  

 94444 54444 مترمکعب به باال هرمترمکعب  0انواع مخازن اعم از زمینی 0 هوائی از  3

 54444 15444 سکوها و باراندازهاهرمترمربع 1

 344444 54444 دیوارکشی با هرنوع مصالح هرمترطول 1
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 (شهرداری مهریزقانون شهرداریها ) 011ماده  5آیین نامه ارزش معامالتی ساختمان موضوع تبصره 

 بهای هرمترمربع پارکینگ مورد نیاز درصورت عدم تأمین توسط مالک شرح گروه ساختمانها ردیف

قاانون   344مااده   5تبصره   3

 حق پارکینگ -شهرداری

در صاورتیکه   P114تجااری وییاره   P344  0برای واحدهای مسکونی 

 درصد قیمت روز ملک نگردد . 94کمتر از 
 

 نام درآمد: قدرالسهم تفکيك و افراز اراضی -2

قانون شهرداری  010باشد که طبق قانون اصالح ماده  یکی از درآمدهای شهرداری قدرالسهم شهرداری از محل تفکیک و افراز اراضی می

 گردد. میوصول  6۳/10/0311مصوب 

ادارات ثبت اسناد و امالک و حسب مورد دادگاهها موظفند در موقع دریافت تقاضای تفکیک یا افراز اراضی واقع در محدوده و  -010ماده 

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

نماید، باید پس از کسر سطوح معابر و  که مالک برای تفکیک زمین خود تهیه نموده و جهت تصویب در قبال رسید، تسلیم شهرداری می

 قدرالسهم شهرداری مربوط به خدمات عمومی از کل زمین، از طرف شهرداری حداکثر ظرف سه ماه تأیید و کتباً به مالک ابالغ شود.

تواند خود تقاضای تفکیک یا افراز را به دادگاه تسلیم نماید. دادگاه  تکلیف از سوی شهرداری مالک می رر و عدم تعیینبعد از انقضاء مهلت مق

(، به موضوع رسیدگی و اتخاذ ۵های عمومی با أخذ نظر کمیسیون ماده ) ی مقرر در خصوص معابر، شوارع و سرانهها آببا رعایت حداکثر نص

 نماید. تصمیم می

( حداکثر ظرف دو ماه باید به دادگاه مذکور پاسخ دهد. در صورت عدم ارسال پاسخ در مدت فوق، دادگاه با مالحظه طرح ۵اده )کمیسیون م

 نماید. جامع و تفصیلی در چهارچوب سایر ضوابط و مقررات، به موضوع رسیدگی و رأی مقتضی صادر می

طرح جامع و تفصیلی مصوب در محدوده شهرها و همچنین رعایت ی تفکیک و ضوابط و مقررات آخرین ها آبـ رعایت حدنص0تبصره

های تفکیکی موضوع  ها و دستورالعملهای مرتبط با قوانین از جمله قوانین ذیل، در تهیه و تأیید کلیه نقشه نامه ، ضوابط، آیینها آبحدنص

 این قانون توسط شهرداریها الزامی است:

  0333سال  ( قانون زمین شهری مصوب0۵( و )0۴ـ مواد )

فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکتهای تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی  ـ قانون منع

 03۳0مصوب سال 

 و اصالحات بعدی آن 031۴مصوب سال  ها باغـ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و 

 و اصالحات بعدی آن 03۳۵یجاد قطعات مناسب فنی ـ اقتصادی مصوب سال ـ قانون جلوگیری از خردشدن اراضی کشاورزی و ا

 ( قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و اصالحات بعدی آن۵ـ ماده )

 اقدام خواهدشد. 0333( قانون زمین شهری مصوب سال 00( ماده )0ـ در مورد اراضی دولتی، مطابق تبصره )6تبصره

ا مساحت بیشتر از پانصد مترمربع که دارای سند ششدانگ است شهرداری برای تأمین سرانه فضای عمومی و خدماتی ـ در اراضی ب3تبصره

نیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر در اثر تفکیک و افراز این اراضی  ۱( و برای تأمین اراضی مورد6۵تا سقف بیست و پنج درصد )

۱( از باقیمانده 6۵ارزش افزوده ایجادشده از عمل تفکیک برای مالک، تا بیست و پنج درصد ) مطابق با طرح جامع و تفصیلی با توجه به

نماید. شهرداری مجاز است با توافق مالک قدرالسهم مذکور را براساس قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس رسمی  اراضی را دریافت می

 دادگستری دریافت نماید.

( و معابر و شوارع عمومی و اراضی خدماتی که در اثر تفکیک و افراز و صدور سند مالکیت ایجاد 3) ـ کلیه اراضی حاصل از تبصره۴تبصره

 وجهی به صاحب ملک پرداخت نخواهدکرد. شود، متعلق به شهرداری است و شهرداری در قبال آن هیچ  می

تواند با تصویب شورای  ز میسر نباشد، شهرداری میدر مواردی که امکان تأمین انواع سرانه، شوارع و معابر از زمین موردتفکیک و افرا

 اسالمی شهر معادل قیمت آن را به نرخ کارشناسی دریافت نماید.
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شده و متخلفین، طبق قانون مجازات اسالمی و قانون  ـ هرگونه تخلف از موضوع این قانون در تفکیک یا افراز اراضی، جرم تلقی ۵تبصره

 رار خواهندگرفت.تخلفات اداری تحت پیگرد قانونی ق

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

 به تأیید شورای نگهبان رسید. 1/6/0311اسالمی تصویب و در تاریخ 

 % اراضی و واحد مسکونی از اراضی واگذاري دولت93نام درآمد: سهم  -3

ده درصد از اراضی و واحدهای  6۳/۳/0311ها مصوب  قانون نحوه تقویم ابنیه، امالک و اراضی موردنیاز شهرداری 3ه استناد تبصره ب

 گردد. مسکونی به قیمت تمام شده به شهرداری واگذاری می

۱ از 01گیرد دولت موظف است  قرار می ها شهرداریجهت تأمین معوض ابنیه، امالک، اراضی شرعی و قانون مردم که در اختیار  - 3تبصره 

به  ها شهرداریاختصاص دهد تا پس از توافق بین مالکین و  ها شهرداریواحدهای مسکونی قابل واگذاری را با قیمت تمام شده به   اراضی و

 گردد. عنوان معوض تحویل

هنگام تقاضاي مالکين جهت اراضی % اراضی رایگان سهم شهرداري هنگام ورود به محدوده شهر 23تا  :درآمد نام -2

به شرح ذیل  21/8/9327خود از حریم شهر به داخل محدوده شهر برابر تبصره چهار قانون تعيين وضعيت امالک مصوب 

 گيرد. رایگان به شهرداري تعلق می

سازی میسر نباشد و احتیاج  نبندی و تفکیک و ساختما های مجاز برای قطعه مواردی که تهیه زمین عوض در داخل محدودهدر  - ۴تبصره 

توانند در مقابل موافقت  های مصوب توسعه شهری مورد تأیید مراجع قانونی قرار بگیرد، مراجع مزبور می محدوده مزبور طبق طرح به توسعه

وط به عمران و اراضی برای استفاده از مزایای ورود به محدوده توسعه و عمران شهر، عالوه بر انجام تعهدات مرب با تقاضای صاحبان

۱ از اراضی آنها را برای تأمین عوض 61الزم برای تأسیسات و تجهیزات و خدمات عمومی، حداکثر تا  سازی زمین و واگذاری سطوح آماده

 های نوسازی و بهسازی شهری، به طور رایگان دریافت نمایند. همچنین اراضی عوض طرح های موضوع این قانون و اراضی واقع در طرح

 درآمد: عوارض نوسازي و عمران شهري نام -5

 با اصالحات بعدی توسط شهرداری از شهروندان باید وصول گردد. 1/1/03۴1این عوارض به استناد قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 

 نام درآمد: فروش اموال منقول و غيرمنقول -2

ا با مجوز شورای اسالمی شهر نسبت به فروش اموال منقول و ه شهرداری 06/۴/03۴3ها مصوب  نامه شهرداری آیین 03به استناد ماده 

 نماید. غیرمنقول خود اقدام می

فروش اموال منقول و غیرمنقول و اجاره اموال غیرمنقول شهرداری از طریق مزایده کتبی صورت خواهد گرفت لکن در مورد  -03ماده 

توان از  ت موسسات تابعه شهرداری با جلب موافقت شورای اسالمی شهر میهای واحدها و تاسیسا فروش اموال منقول و اجاره دادن فرآورده

 طریق مزایده حضوری )حراج( اقدام نمود.

 گذاري نام درآمد: مشارکت و سرمایه -7

رخ مو 3/0/06۴1۴گذاری موضوع بخشنامه شماره  نامه سرمایه نامه مالی شهرداری و همچنین مفاد شیوه تواند با رعایت آیین شهرداری می

 وزارت کشور اقدام نماید. ۴/06/0310

 نام درآمد: عوارض ارزش افزوده و عوارض آالیندگی  -8

های شهرداری را به صورت  با اصالحات بعدی وزارت دارایی تعدادی از عوارض 01/6/03۳1به استناد قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 

 نماید. های تعیین شده به حساب هر شهرداری واریز می ا به نسبته های مالیاتی استان متمرکز وصول و از طریق سازمان



 مهریز شهرداري 1893تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 

 78 صفحه             به تصویب رسید 40/33/89مورخ  351 شماره جلسه در 3189 سال خدمات بهای و عوارض تعرفه

 مهدی زارع بیدکی –رئیس شورای اسالمی شهر مهریز 

 

 هاي دولتی و مردمی نام درآمد: کمك -1

 گردد. های دولتی پس از واریز به حساب شهرداری هزینه می کمک -0

اید ابتدا مصوبه گردد ب ها به حساب شهرداری واریز می قانون شهرداری ۵۵ماده  01های مردمی که به استناد بند  در خصوص کمک -6

 کرد اقدام نماید. شورای اسالمی اخذ و سپس به استناد مصوبه شورا نسبت به هزینه

 اهدا و قبول اعانات و هدایا به نام شهر با تصویب شورای اسالمی شهر -۵۵ماده  01بند 

 

                                                                             شوراي اسالمی شهرمهریز رسيده است.به تصویب  18/ -/ -مورخ  -تعرفه عوارض و بهاي خدمات  درجلسه شماره  : ات پایانیتوضيح

                                                                     تهدی زارع بيدكی –رئيس شورای اسالتی شهر تهريز 

 


