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کات الزامی ربای اجرای تعرهف  ن
نامده مدالی    ای در تعاریف مجموعه قید نگردیده باشد مالک تعاریف و مفاهیم قیدد شدده در ضدوابط و مقدررات شهرسدازی و آیدین       در صورتیکه واژه -1

 .باشد ها می ها و قانون شهرداری شهرداری

ز شدهرداری نسدبت بده احدداا بندا اقددا        باشد ولی مالك یا مدالکین بددون مجدو    درکلیه مواردی که شهرداری مجاز به صدور پروانه ساختمان نمی -2

شهرداری مکلف است پرونده تخلف را به کمیسیون ماده صد ارجاع و در صورت صدور رای ابقاء بنا توسط کمیسیون عدالوه بدر اخدذ جریمده     . نمایند می

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

 .باشد ای گرانترین بر می در صورتیکه ملك دارای چند بر باشد مبنای محاسبه عوارض ارزش معامالتی و قیمت منطقه -3

 باشد مرجع وصول مبالغ این تعرفه شهرداری می -4

 .باشد مودی پرداخت مبالغ این تعرفه مالك یا در صورت تشخیص شهرداری ذینفع می -5

عه صنعت ایرانگردی و جهانگردی کلیه تأسیسات ایرانگردی و جهانگردی و موارد مشابه مشمول تعرفه  عدوارض صدنایع   قانون توس 8به استناد ماده  -2

موارد بدا تعرفده صدنایع محاسدبه و در     . قانون فوق حاکم است 8بینی گردیده تا زمانی که ماده  باشند فلذا در این تعرفه برای هر بخش عوارض پیش می

 .تغییراتی در آن حاصل گردد براساس این تعرفه عوارض محاسبه خواهد شد لغو یا 8صورتیکه ماده 

باشد ولی در صورتیکه مالك بددون مجدوز شدهرداری بندای      ضروری می 5برای صدور مجوز احداا بنای مازاد بر تراکم اخذ مجوز از کمیسیون ماده  -7

ه صد، در صورتیکه رأی ابقاء بنا ساختمان صادر شود، عوارض مازاد تراکم عالوه بدر  مازاد بر تراکم بنا احداا نماید بعد از طرح موضوع در کمیسیون ماد

 .گردد جریمه کمیسیون ماده صد برابر ارقا  جداول این تعرفه وصول می

 ده باشدباشد مگر در مواردی که  توضیحات دیگری داده ش محاسبه عوارض و ارقا  قید شده در این تعرفه به ازای هر مترمربع مساحت می -8

که بده تصدویب    (با اصالحات بعدی 1322مصوب )های مستقیم  قانون مالیات 24ای موضوع ماده  عبارتست از آخرین قیمت منطقه Pدر تما  تعرفه  -2

 .شورای اسالمی شهر رسیده است 

نماید به منظور اینکه در درآمدهای شهرداری    میای شهر را بعد از تصویب تعرفه عوارض اعال باتوجه به اینکه اداره دارایی شهرستان قیمت منطقه -11

ای  ریزی عمرانی شهرداری خللی وارد نشود و فلذا در صورتیکه هرگونه تغییری در قیمت منطقده  اتفاق نیافتد و در برنامه( غیرمتعارف)کاهش یا افزایش 

 هد بوددرصد کمتر نخوا 21بعالوه  1322شهرداری از عوارض سال  1411حاصل شود عوارض سال 
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الز  به ذکر است بر اسداس تبصدره ذیدل مداده     . شهرداری با عنوان عوارض محل فعالیت فعاالن اقتصادی غیر مشمول نظا  صنفی بسیار متفاوت است 

قانون برنامه پنجم توسعه هرگونه تخفیف، بخشودگی حقوق و عوارض شهرداریها توسط دولت و قوانین مصدوب، مندوط بده تدامین آن در بودجده       181

 .در غیر این صورت بخشودگی و تخفیف حقوق و عوارض شهرداری ممنوع است. ه کشور استساالن

 قانون اصالح قانون مالیاتهای مستقیم 24برابرطبق دفترچه ارزش معامالتی موضوع ماده ( p)ضوابط اجرایی  قیمت منطقه ای -11

 ارزش معامالتی امالک رد کشور  الگوی کلی ضوابط اجرایی
 :امالک عبارت است از مجموع ارزش معامالتی عرصه و اعیان به شرح ذیلارزش معامالتی 

 ارزش معامالتی عرصه امالک: بخش اول 

 :هر بلوک و با رعایت مقررات زیر محاسبه می گردد  ارزش معامالتی عرصه امالک بر مبنای ارزش های معامالتی مندرج در ذیل نقشه های

ارزش معامالتی عرصه امالک بر اساس میانگین ارزش های روز عرصه امالک به تفکیك کاربری های مسکونی ، تجاری و اداری و در مورد   -1

به شرح جدول ذیل و ( مندرج در ذیل نقشه های هر بلوک ) سایر کاربریها بر اساس ضرائب تعدیل ارزش های معامالتی امالک مسکونی 

 : عیین می گردد مطابق مجموعه پیوست ت

 ضرایب تعدیل نوع کاربری ردیف

 1.7 ......ورزشی،گردشگری،هتلداری و -درمانی،تفریحی-خدماتی،آموزشی،فرهنگی،بهداشتی 1

 1.2 کارگاهی،حمل و نقل،انبار و توقفگاه-صنعتی 2

 :کشاورزی 3

 .....گیاه و باغات ، اراضی مزروعی آبی،دامداری،پرورش طیور و آبزیان،پرورش گل و  -الف

 اراضی مزروعی دیمی -ب

 

1.4 

1.3 

 1.4 سایر 4

 

 :تشخیص نوع کاربری عرصه امالک به شرح ذیل صورت می پذیرد  -2

 .کاربری امالک بر اساس نوع کاربری مندرج در سند رسمی و یا سایر اسناد مثبته مربوط می باشد  -1-2

در خصوص امالکی که کاربری آنها مشخص نمی باشد، بر اساس نوع کاربری اعیانی احداا شده در آنها و در خصوص اعیانی های با  -2-2

 . بر اساس قدرالسهم عرصه هر یك از اعیانی های مستحدثه و نوع کاربری آنها تعیین می گردد ( مختلط) کاربری متفاوت 

 .جدول فوق عمل خواهد شد ( 4)اربری و فاقد اعیانی ، طبق ردیف در خصوص عرصه امالک فاقد ک -3-2
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یا ضریبی ) متر می باشد و به ازای هر متر  12ارزش های معامالتی عرصه مندرج در جداول پیوست این مجموعه ، مربوط به معابر با عرض  -3

و در سایر کاربریها دو درصد %( 3)درصد  3ی تجاری با کاربر مازاد یا کسری نسبت به مبنای مذکور ، حسب مورد درخصوص امالک( از متر 

 .به ارزش های مزبور اضافه یا کسر می گردد %( 2)

متر در خصوص امالک با کاربری مسکونی و معابر  21افزایش های مذکور در ارزش های معامالتی عرصه امالک برای معابر باالتر از : تذکر 

 .به نمی گردد متر برای سایر کاربری ها محاس31باالتر از 

بر یا بیشتر میباشند ، باالترین ارزش معبر مربوطه مالک عمل خواهد بود، مشروط بر اینکه معبر  2در محاسبه ارزش عرصه هایی که دارای  -4

 . مربوطه راه عبور داشته باشد 

 .می شود ارزش عرصه امالک واقع در بر میادین ، معادل باالترین ارزش معبری است که از آن میدان منشعب  -5

ارزش معبری است که راه عبور ملك % 21ارزش عرصه امالکی که دارای راه عبور مستقلی نبوده و حق عبور از ملك مجاور را دارند، برابر  -2

 .مورد نظر از آن منشعب می شود

ده و عبور و مرور از آنها ، نظیر ارزش عرصه امالکی که بر بزرگراه،اتوبان،مسیل،حریم راه آهن و نهر قرار دارند تا زمانی که شرایط استفا -7

خیابانهای داخلی شهر جهت دسترسیبه ملك مورد نظر مهیا نمی باشد و رفت و آمد آنان از خیابانهای دیگر صورت پذیرد، برابر خیابان مورد 

 .استفاده محاسبه می شود 

 .تی معبری که از آن منشعب می شوند، محاسبه می شود عرصه سراها، پاساژها و کاروانسراها بر اساس باالترین ارزش معامالارزش معامالتی  -8

%( 71) چنانچه برای امالک واقع در حریم قانونی شهر ، بخش و روستای مورد نظر ارزش معامالتی تعیین نشده باشد ، معادل هفتاد درصد  -2

 .ارزش معامالتی نزدیکترین محل مشابه ، حسب مورد مبنای محاسبه خواهد بود 

 

 (اعیانی ) ش معامالتی ساختمان ارز: بخش دو  

بر اساس متراژ اعیانی مستحدثه ، نوع سازه ساختمان و کاربری آن مطابق جدول و با ( اعم از مختلط و غیر مختلط) ارزش معامالتی اعیانی امالک 

 :رعایت مقررات ذیل محاسبه می گردد 

 نوع کاربری اعيانی رديف

قيمت هر متر مربع ساختمان بر 

 (ارقام به هزار ريال) سازهمبنای نوع 

تمام بتون،اسکت 

 بتونی و فلزی،سوله

 ساير

 225 321 تجاری 1

 115 311 مسکونی و اداری 2

3 

-درمانی،تفریحی-کارگاهی،خدماتی،آموزشی،بهداشتی-صنعتی

) ورزشی،فرهنگی،هتلداری،گرشگری، حمل و نقل،انبار،پارکینگ عمومی 

 ......و ( توقفگاه

211 72 

4 
دامداری،دامپروری،پرورش طیور و آبزیان ، پرورش گل و گیاه ) کشاورزی 

 ....(و 

121 55 

ارزش معامالتی هر متر مربع عرصه که مبنای محاسبه ارزش معامالتی % 31برای محاسبه ارزش معامالتی اعیانی امالک ، : تذکر

 .جدول فوق اضافه می گردد عرصه ملك قرار گرفته است ، به قیمت هر متر مربع ساختمان مندرج در 
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از طبقه ششم به باال به ازای هر طبقه باالتر ،یك و نیم ( بدون احتساب زیرزمین و پیلوت ) در ساختمانهای مسکونی و اداری بیش از پنج طبقه  –1

 .جدول فوق اضافه می شود  2به ارزش معامالتی هر متر مربع ساختمان ردیف % ( 1.5) درصد

از ارزش معامالتی هر متر مربع %( 31)و حد اکثر سی درصد %( 11)در ساختمانهای تجاری به ازای هر طبقه باالتر یا پایین تر از همکف ده درصد  –2

 .ساختمان اعیانی موضوع ردیف یك جدول فوق کسر می شود 

التر و پایین تر از سطح معبر مربوط ، همکف محسوب می باشد اولین طبقه با( همسطح یا معبر اصلی ) چنانچه ساختمانی ، فاقد طبقه همکف  -1

 .گردد 

قیمت هر متر مربع ساختمان مندرج در جدول %( 51)ارزش هر متر مربع پارکینگ و انباری متعلق به هر واحد ساختمانی معادل پنجاه درصد  -2

 .فوق تعیین می گردد 

از کل ارزش % 2سال نسبت به سال محاسبه ارزش معامالتی  21تا سقف ( مثبته با ارائه اسناد و مدارک ) به ازای هر سال قدمت ساختمان  -3

 .که مطابق بندهای فوق تعیین می گردد ، کسر می شود ( درصد  41تا سقف ) معامالتی اعیانی ملك 

 .ب نمی شود امالک محسو( اعیانی) کلیه فضاهای غیر مسقف و همچنین مشاعات ساختمانی در محاسبه ارزش معامالتی ساختمان   -4

 ارزش معامالتی اعیانی واحد های تکمیل نشده : بخش سو  

ایدن  ارزش معامالتی اعیانی ساختمانهای تکمیل نشده با توجه به وضعیت آن در هر یك از مراحل ساخت و با رعایت مقررات بخش دو  ضوابط اجرایدی  

ا چند طبقه می باشدد ، ارزش معدامالتی اعیدانی هدر طبقده بدر اسداس تطبیدق         ضمناً در امالکی که دارای دو ی. مجموعه به شرح ذیل تعیین می گردد 

 .وضعیت موجود آن با یکی از مراحل چهارگانه ذیل محاسبه می گردد 

 

 درصد ارزش معامالتی اعيانی مراحل ساختمان رديف

 11 فونداسیون 1

 31 اسکلت 2

 51 سفت کاری 3

 81 نازک کاری 4

 

 سایر ضوابط: بخش چهار  

 ارزش معامالتی امالکی که نیاز به اصالح سند مالکیت دارند ، تا زمانیکه اسناد مالکیت آنها اصالح نشده  باشد ، تابع مشخصات مندرج در -1

 .سند مالکیت می باشد 
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 کلیات و تعاریف     
 

 (k) وضریب متغیر ( p)قیمت منطقه ای -1

قانون اصالح  قانون  24قیمت منطقه ای عبارت است از ارزش معامالتی زمین و ساختمان که برابر آخرین ارزش معامالتی دارایی موضوع ماده 

 . مالک عمل می باشد  1327سال  p،  1411که به تصویب شورای اسالمی شهر رسیده است که برای سال  مالیاتهای مستقیم 

 سال احداا  -2

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 سال احداا 

 . صورت لزو  نظر کارشناس رسمی دادگستری مشخص می گردد

 سال تبدیل -3

قبدوض   ی اداره دارایی  یا پروانه کسب یا تاریخ نصب کنتور بدرق یدا  یا گواه  5تاریخ قطعی شدن رای کمیسیون ماده صد، تاریخ مصوبه کمیسیون ماده 

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

 سال بهره برداری -4

پروانه کسب ، یا قبوض برق که تعیین کننده سال  ، گواهی اداره دارایی ، 5تاریخ قطعی شده رای کمیسیون ماده صد ،تاریخ مصوبه کمیسیون ماده 

 .بهره برداری باشد مالک سال بهره برداری خواهد بود

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

 .خواهد گرفت

 ق عوارض صدور پروانه زمان محاسبه و تعل -5

صدور )فنی 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

 .واهد داشتضمناً  مالك قبل از صدور پروانه اجازه عملیات ساختمانی نخ.و گزارش واحد فنی محاسبه و اخذ می شود( پروانه

 مهلت پرداخت قبوض عوارض  -2

فیش عوارض باید در مهلت تعیین شده بر روی آن پرداخت گردد و در صورت عد  پرداخت تما  و یا قسمتی از بدهی در سال محاسبه، عوارض بر 

. رداخت از کل بدهی کسر می شودمحاسبه و درصد مبلغ پرداختی بر مبنای سال پ( به صورت نقدی و یا اقساط)مبنای سال پرداخت تما  بدهی 

 (منظور از پرداخت بدهی، پرداخت به صورت نقدی و اقساط می باشد)
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 شناسنامه ساختمان -7

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

م از تهیه نقشه، پرداخت عوارض و غیره طی شده باشد ولی قبل از اخذ شناسنامه توسط مالك، اقدا  به ساخت و ساز شود، آن تما  مراحل آن اع

ره را ساخت و ساز به عنوان بدون پروانه تلقی و پرونده آن به کمیسیون ماده صد ارجاع می شود، ولی اگر مؤدی عوارض مربوطه اعم از پذیره و غی

 .مراحل پروانه طی شده باشد، مشمول عوارض بدون مجوز نمی گرددپرداخت کرده و 

 مهلت و تمدید پروانه های ساختمانی  -8

 سال دیگر قابل تمدید می باشد  2سال از زمان صدور و تا  3( به استثناء تجاری تك واحدی)حداکثر اعتبار پروانه کلیه ساختمان ها ( الف

 .سال  دیگر قابل تمدید می باشد 2سال از زمان صدور و تا  2واحدی  حداکثر اعتبار پروانه های تجاری تك( ب

ایجاد نشده ضوابط و مقررات شهرداری باشد و تغییری در مفاد پروانه صادره  طبق پروانه جدیدتمدید پروانه ، در صورتیکه پس از اتما  مهلت: 1تبصره 

 .مشمول مابه التفاوت عوارض زیربنا و پذیره نمی شود  باشد

 تاریخ صدور پروانه  -2

و تأیید واحد درآمد می باشد و در صورت عد  مراجعه مالك ظرف این مدت و تغییر رض روز پس از تاریخ پرداخت عوا 7تاریخ صدور پروانه، حداکثر 

 .در میزان عوارض، مشمول مابه التفاوت خواهد شد

 قیمت کارشناسی روز -11

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

 تخفیفات  -11

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

معاون توسدعه مندابع وپشدتیبانی سدازمان شدهرداریها ودهیداری هدای کشدور          21/4/24مورخ  12728براساس نامه شماره  نحوه پرداخت عوارض -12

قانون تنظدیم بخشدی از مقدررات مدالی      73می توانند درصورت تقسیط عوارض صدور پروانه ساختمانی که مدت زمان آن به استناد ماده  شهرداری ها)

قانون رفع موانع تولید شهرداری میتواند  ،تا سدقف ندرخ مصدوب شدورای      52حداکثر به مدت سه سال می باشدکه به استناد ماده  1381دولت مصوب 

تخفیف ، و در صورت تقسیط برابر تعرفده محاسدبه   % 21جهت مساعدت به مؤدیان  پرداخت نقدی مشمول ( مبلغ عوارض اضافه نمایند  پول واعتبار به

 .می گردد 

کلیه مساجد و حسینیه ها و معابد اقلیتهای مذهبی که صرفاً استفاده مذهبی از آنهدا میشدود  از پرداخدت     (سطح شهر ) معافیت عوارض نوسازی  -13

 .معاف می باشند( سطح شهر ) ارض نوسازی عو
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 چکیده ای از قوانین شهرداری اه           
 قانون نوسازی و عمران شهریاز  -1

و ( ها توقفگاه )توسعه معابر و ایجاد پارکها و پارکینگها   نوسازی و عمران و اصالحات اساسی و تأمین نیازمندیهای شهری و احداا و اصالح و :1ماده

عمومی و نوسازی محالت و مراقبت در رشد متناسب و  ها و حفظ و نگهداری پارکها و باغهای عمومی موجود و تأمین سایر تأسیسات مورد نیاز میدان

 .های جامع هستند های اساسی و نقشه به تهیه برنامه  موزون شهرها از وظایف اساسی شهرداریها است و شهرداریها در اجرای وظائف مذکور مکلف

و   و در سایر شهرها از تاریخی که وزارت کشور تعیین و اعال  کند بر کلیه اراضی و ساختمانها 1348در شهر تهران از تاریخ اول فروردین ماه :  2ماده

 خواهد شد برقرارمستحدثات واقع در محدوده قانونی شهر عوارض خاص ساالنه به مأخذ پنج در هزار بهای آنها که طبق مقررات این قانون تعیین 

. شهرداریها مکلفند بر اساس مقررات این قانون عوارض مذکور را وصول کرده و منحصراً به مصرف نوسازی و عمران شهری برسانند. شود می 

 .وجوه حاصل از اجرای این قانون در غیر موارد مصرح در این قانون در حکم تصرف غیر قانونی در اموال دولت خواهد بود مصرف

 {اصالح شده است%  5/1سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور  به   15/11/82مورخ  11/133/812عبارت پنج در هزار طی ابالغیه شماره : یحتوض}

شرائط   ترتیب ممیزی و تشخیص و طرز وصول عوارض مذکور و ترتیب تعیین نسبتی از قیمت ملك که در هر شهر با توجه به مقتضیات و :1 تبصره

تعیین و   رسد ای که از طرف وزارت کشور تنظیم و به تصویب هیأت وزیران می نامه گیرد به موجب آیین صادی مأخذ دریافت عوارض قرار میخاص اقت

 .اجرا خواهد شد

  رداریهایاین قانون بر مبنای ممیزی شهرداری تعیین و اعال  خواهد شد و شه 2بهای اراضی و ساختمانها و مستحدثات مذکور در ماده  : 4ماده

مکلفند حداکثر ظرف دو سال از تاریخ شمول، ممیزیهای مذکور را با رعایت ضوابط ذیل به عمل آورند و مادا  که ممیزی به عمل  2مشمول ماده 

الک عمل محسوب خواهد گردد م مقا  یا نمایندگان قانونی آنها بر اساس این ضوابط تعیین و اعال  می  بهایی که از طرف مالك یا مالکین یا قائم  نیامده

 .شد

 ور و وزارت دارایی با کسب اطالع از مراجع محلی تعیین و به تصویب هیأت وزیرانشای خواهد بود که وسیله وزارت ک بهای اراضی طبق قیمت منطقه

  ن تعیین نموده و به تصویب هیأتهای کشور و آبادانی و مسک رسیده باشد و بهای ساختمانها و مستحدثات بر اساس ضوابطی خواهد بود که وزارتخانه 

 .وزیران رسیده باشد

  ها و کارگاهها و مؤسسات صنعتی و اقتصادی و علمی فقط قیمت زمین و ساختمان مالک پرداخت عوارض قرار خواهد در مورد کارخانه : 1تبصره 

 .گرفت
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از   در دسترس ساکنین آن منطقه گذارده نشده باشد بابت هر یك کشی و برق یا یکی از آنها در مناطقی از محدوده شهر که آب مشروب لوله : 2تبصره

 .های بایر واقعه در آن مناطق مشمول این بخشودگی نخواهند شد گردد ولی زمین درصد از عوارض مقرر کسر می 25آنها که تأمین نشده 

تکلیف   مأمورین ممیزی همکاری کنند و هرگاه از انجا  این مالکین و متصرفین امالک مکلفند در ممیزی اراضی و ساختمانها و مستحدثات با:  3تبصره

اعال  کتبی   الرأس و در مورد ساختمانها و باغات و اراضی محصور با خودداری کنند مأمورین ممیزی در مورد اراضی بایر یا بدون حصار با تشخیص علی

 .واهند نمودقبلی و با حضور نماینده دادستان وارد ملك شده اوراق ممیزی را تنظیم خ

 .ضوابط مذکور در این ماده برای تقویم زمین و یا ساختمان باید ساده و مشخص و روشن باشد:  4صرهتب

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

خواهد   مذکور عوارض متعلق به هر ملك را بپردازند ده درصد عوارض آن سال به عنوان جایزه منظور و کسراز عوارض مؤدیانی که ظرف مدت : 1تبصره

 .شد

در   ساختمانهای اساسی که به جای ساختمانهای کهنه و قدیمی نوسازی و تجدید بنا شود به مدت سه سال از تاریخ اتما  بنا مشخص شده :2تبصره

 .ض موضوع این قانون معاف خواهند بودپروانه ساختمان از پرداخت عوار

 .بهای اعیانی پارکینگهای اختصاصی در هر ساختمان در احتساب عوارض منظور نخواهد شد: 3تبصره 

پایان   نسبت به اراضی واقع در محدوده شهر که فاقد ساختمان اساسی بوده و یا باغ شهری به آن اطالق نشود در صورتی که تا یك سال بعد از :11ماده 

 2ماده  مقا  یا نمایندگان قانونی آنان مشخصات و بهای ملك خود را به شهرداری اعال  نکنند شهرداریهای مشمول مالکین یا قائم 5مهلت مقرر در ماده 

قیمت  شهرداری و بر اساس نامه معامالت مقامی مالك از طریق مزایده با رعایت آیین این قانون مکلفند این گونه امالک را به تصرف درآورده و به قائم

بهای  درصد قیمت ملك به سود برنامه نوسازی از محل 5های متعلقه به اضافه  ای به فروش برسانند و مطالبات خود را به انضما  جرائم و هزینه منطقه

مقابل   ن یا نمایندگان قانونی آنان درملك برداشت نموده مابقی را در حساب سپرده ثابت شهرداری در بانك نگهداری کنند تا در صورت مراجعه مالکی

 زیاخذ رسید به آنها پرداخت شود و هرگاه ظرف ده سال مالك ملك یا نمایندگان قانونی آنان مراجعه ننمایند وجوه مذکور به حساب درآمد نوسا

 .منظور خواهد شد 

 .شود می تاریخ صدور حکم نهایی مبنی بر رفع اختالف شروعسال مذکور در این ماده از  11هرگاه مالکیت ملك محل اختالف باشد مدت  :1تبصره 

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

 .این قانون است 8یون مذکور در ماده بیست درصد بهای کل زمین باشد مرجع رسیدگی به اختالف حاصله در این مورد کمیس
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 .کند شهرداری مکلف است وضع امالک مشمول این ماده را قبل از انتشار آگهی مزایده با حضور نماینده دادستان شهرستان صورت مجلس: 3تبصره

جرائم   داری اعال  دارند و عوارض ودر صورتی که مالکین این گونه اراضی قبل از انتقال قطعی ملك مشخصات بهای ملك خود را به شهر: 4تبصره 

 .ای که باشد متوقف خواهد شد مربوط را نقداً بپردازند عملیات شهرداری در هر مرحله

پرداخت   مشخصات مؤدیانی را که نسبت به 11این قانون مکلفند ظرف دو ماه از تاریخ انقضاء مهلت مقرر در ماده  2شهرداریهای مشمول ماده  :12ماده 

مطالبات   ماهه به مؤدی هرگاه اند به مؤسسات برق و گاز تسلیم کنند و مؤسسات مذکور مکلفند با اعال  مهلت دو ک خود اقدا  نکردهعوارض امال

 .شهرداری تا انقضاء مهلت وصول نشود نسبت به قطع برق و گاز محل سکونت ملکی او اقدا  کنند

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

عین   در هر مورد که عوارض یا حق مرغوبیت موضوع این قانون به یك ملك تعلق گیرد و قطعی گردد عالوه بر مالك که مسئول پرداخت است :13ماده

رعایت   های مقرر با است در صورتی که مالك عوارض یا حق مرغوبیت را ظرف مهلت ملك وسیله تأمین مطالبات شهرداری بوده و شهرداری مکلف

 .آن از عین ملك اقدا  کندی نپردازد با صدور اجرائیه نسبت به وصول طلب خود از مالك یا استیفا 2ماده  1نامه مذکور در تبصره  آیین

اسناد   به صدور اجرائیه و تعقیب عملیات اجرایی طبق مقررات مربوط به اجرای ادارات و دوائر اجرای ثبت بنا به تقاضای شهرداری مکلف :1تبصره 

 .باشد االجراء می رسمی الز 

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

نسبت   آغاز سال بعد ملز  به پرداخت صدی نه زیان دیرکرد در سال بهمؤدیانی که تا پایان هر سال عوارض مقرر در این قانون را نپردازند از : 14ماده 

خود   این قانون نسبت به استیفای مطالبات 13مدت تأخیر خواهند بود و شهرداری مکلف است پس از پایان شش ماه اول سال بعد طبق مقررات ماده 

 .اقدا  کند

این   2کشی و برق آن تأمین شده و فاقد ساختمان اساسی باشد دو برابر میزان مقرر در ماده  عوارض اراضی واقع در محدوده شهر که آب لوله :22ماده

 .قانون خواهد بود

این   ند مشمول مقرراتکشی و ایجاد فضای سبز در اراضی مزبور اقدا  کن در صورتی که مالکین این گونه اراضی طبق نقشه شهرداری به نرده :1تبصره 

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

  شود باید حداکثر مدتی که برای پایان یافتن ساختمان ضروری است قید گردد و های ساختمانی که از طرف شهرداریها صادر می در پروانه :2تبصره 

ها ساختمان خود را به اتما  برسانند و در صورتی  کنند باید ظرف مدت مقرر در پروانه اقدا  به ساختمان میکسانی که در میدانها و معابر اصلی شهر 
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و از آن به بعد  دو سال بعد از مدتی که برای اتما  بنا در پروانه قید شده باز هم ناتما  بگذارند عوارض مقرر در این قانون به دو برابر افزایش یافته  که تا

درصد در  4ساختمان همچنان ناتما  باقی بماند برای هر دو سالی که بگذرد عوارض به دو برابر مأخذ دو سال قبل افزایش خواهد یافت تا به  نیز اگر

 .د بودنابنیه ناتما  که از طرف مقامات قضایی توقیف شده باشد مشمول این ماده نخواه. گردد  سال بالغ

 :گزیده ای از قانون شهرداری ها -2

رفع هرگونه اختالف بین مؤدی و شهرداری در مورد عوارض و بهای خدمات ارائه شده توسط شهرداری به کمیسیونی مرکب از : 77حیه ماده اصال

بدهی هایی که طبق تصمیم این کمیسیون . نمایندگان وزارت کشور و دادگستری و انجمن شهر ارجاع می شود و تصمیم کمیسیون مزبور قطعی است

شود طبق مقررات اسناد الز  االجرا به وسیله اداره ثبت قابل وصول می باشد، اجرای ثبت مکلف است بر طبق تصمیم کمیسیون مزبور تشخیص داده 

به صدور اجرائیه و وصول طلب شهرداری مبادرت نماید، در نقاطی که سازمان قضائی نباشد رئیس دادگستری شهرستان یك نفر را به نمایندگی 

 .می نماید و در غیاب انجمن شهر انتخاب نماینده انجمن از طرف شورای شهرستان به عمل خواهد آمددادگستری تعیین 

مالکین اراضی و امالک واقع در محدوده شهر یا حریم آن باید قبل از هر اقدا  عمرانی یا تفکیك اراضی و شروع ساختمان از شهرداری :  111ماده 

 . پروانه اخذ نمایند

از عملیات ساختمانی ساختمانهای بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه به وسیله مأمورین خود اعم از آنکه ساختمان در زمین محصور  شهرداری می تواند

 .یا غیر محصور واقع شده باشد جلوگیری نماید

ف مشخصات مندرج در پروانه ضرورت در موارد فوق الذکر که از لحاظ اصول شهرسازی، فنی و یا بهداشتی، قلع تأسیسات و بناهای خال: 1تبصره 

اینده داشته باشد یا بدون پروانه شهرداری، ساختمان احداا یا شروع به احداا شده باشد به تقاضای شهرداری موضوع در کمیسیون هایی مرکب از نم

جمن شهر به انتخاب انجمن مطرح می وزارت کشور به انتخاب وزیرکشور و یکی از قضات دادگستری به انتخاب وزیر دادگستری و یکی از اعضای ان

کمیسیون پس از وصول پرونده به ذینفع اعال  می نماید که ظرف مدت ده روز توضیحات خود را کتباً ارسال دارد، پس از انقضای مدت مذکور، . شود

رف مدت یك ماه تصمیم مقتضی کمیسیون مکلف است موضوع را با حضور نماینده شهرداری که بدون حق رأی برای ادای توضیح شرکت می کند ظ

 . بر حسب مورد اتخاذ کند 

ز در مواردی که شهرداری از ادامه ساخت ساختمان بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه جلوگیری می کند، مکلف است حداکثر ظرف مدت یك هفته ا

 . تقاضای ذینفع به موضوع رسیدگی خواهد کرد تاریخ جلوگیری، موضوع را در کمیسیون مذکور مطرح نماید در غیر این صورت کمیسیون با

شهرداری مکلف است . در صورتی که تصمیم کمیسیون بر قلع تما  یا قسمتی از بنا باشد، مهلت مناسبی که نباید از دو ماه تجاوز کند تعیین می نماید

 . تصمیم مزبور را به مالك ابالغ کند
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ید شهرداری رسماً اقدا  کرده و هزینه آن را طبق مقررات آئین نامه اجرائی وصول عوارض از مالك هرگاه مالك در مهلت مقرر اقدا  به قلع بنا ننما

 . دریافت خواهد نمود

در مورد اضافه بنای زائد بر مساحت زیربنای مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه استفاده از اراضی مسکونی، کمیسیون می تواند در : 2تبصره

رأی ( در بر خیابانهای اصلی یا خیابانهای فرعی و یا کوچه بن باز یا بن بست)قلع اضافه بنا، با توجه به موقعیت ملك از نظر مکانی صورت عد  ضرورت 

ساس به اخذ جریمه ای که متناسب با نوع استفاده از فضای ایجاد شده و نوع ساختمان از نظر مصالح مصرفی باشد صادر و شهرداری مکلف است بر ا

جریمه نباید از حداقل یك دو  کمتر و از سه برابر ارزش معامالتی ساختمان برای هر متر مربع بنای اضافی . )بت به وصول جریمه اقدا  نمایدآن نس

 در صورتی که ذینفع از پرداخت جریمه خودداری نمود شهرداری مکلف است مجدداً پرونده را به همان کمیسیون ارجاع و تقاضای صدور( بیشتر باشد

 . کمیسیون در این مورد نسبت به صدور رأی تخریب اقدا  خواهد نمود. رأی تخریب را بنماید

 در مورد اضافه بنای زائد بر مساحت مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه استفاده از اراضی تجاری، صنعتی و اداری کمیسیون می تواند: 3تبصره

( در بر خیابانهای اصلی یا خیابانهای فرعی و یا کوچه بن باز یا بن بست)جه به موقعیت ملك از نظر مکانی در صورت عد  ضرورت قلع اضافه بنا، با تو

بر رأی به اخذ جریمه ای که متناسب با نوع استفاده از فضای ایجاد شده و نوع ساختمان از نظر مصالح مصرفی باشد صادر و شهرداری مکلف است 

برابر ارزش معامالتی ساختمان برای هر متر مربع بنای  4برابر کمتر و از  2جریمه نباید از حداقل . )ا  نمایداساس آن نسبت به وصول جریمه اقد

در صورتی که ذینفع از پرداخت جریمه خودداری نمود شهرداری مکلف است مجدداً پرونده را به همان کمیسیون ارجاع ( اضافی ایجاد شده بیشتر باشد

 .کمیسیون در این مورد نسبت به صدور رأی تخریب اقدا  خواهد نمود. را بنماید و تقاضای صدور رأی تخریب

در مورد احداا بنای بدون پروانه در حوزه استفاده از اراضی مربوطه در صورتی که اصول فنی و بهداشتی و شهرسازی رعایت شده باشد : 4تبصره

مربع بنای بدون مجوز یك دهم ارزش معامالتی ساختمان یا یك پنجم ارزش سرقفلی  کمیسیون می تواند با صدور رأی بر اخذ جریمه به ازای هر متر

یان ساختمان ، در صورتی که ساختمان ارزش دریافت سرقفلی داشته باشد، هر کدا  که مبلغ آن بیشتر است از ذینفع،  بالمانع بودن صدور برگ پا

 .عمل خواهد شد 3و  2تراکم مجاز بر اساس مفاد تبصره  های اضافه بنای زائد بر . ساختمان را به شهرداری اعال  نماید

در مورد عد  احداا پارکینگ و یا غیر قابل استفاده بودن آن و عد  امکان اصالح آن کمیسیون می تواند با توجه به موقعیت محلی و نوع : 5تبصره

دو برابر ارزش معامالتی ساختمان برای هر متر مربع فضای از بین  استفاده از فضای پارکینگ رأی به اخذ جریمه ای که حداقل یك برابر و حداکثر

شهرداری مکلف به اخذ جریمه تعیین شده و صدور ( متر مربع می باشد 25مساحت هر پارکینگ با احتساب گردش )رفته پارکینگ باشد، صادر نماید 

 .برگ پایان ساختمان می باشد
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ن موظف هستند در هنگا  نوسازی بر اساس پروانه ساختمان و طرح های مصوب رعایت برهای اصالحی را در مورد تجاوز به معابر شهر، مالکی: 2تبصره

مر در صورتی که بر خالف پروانه و یا بدون پروانه تجاوزی در این مورد انجا  گیرد شهرداری مکلف است از ادامه عملیات جلوگیری و پرونده ا. بنمایند

سایر موارد تخلف مانند عد  استحکا  بنا، عد  رعایت اصول فنی، بهداشتی و شهرسازی در ساختمان، رسیدگی به در . را به کمیسیون ارسال نماید

 .موضوع در صالحیت کمیسیون های ماده صد است 

ق ساختمان با مهندسان ناظر ساختمانی مکلفند نسبت به عملیات اجرایی ساختمانی که به مسئولیت آنها احداا می گردد از لحاظ انطبا:  7تبصره

اسبات مشخصات مندرج در پروانه و نقشه ها و محاسبات فنی ضمیمه آن مستمراً نظارت کرده و در پایان کار مطابقت ساختمان با پروانه، نقشه و مح

ضوع منتهی به طرح در هرگاه مهندس ناظر بر خالف واقع گواهی نماید و یا تخلف را به موقع به شهرداری اعال  ننماید و مو. فنی را گواهی نمایند

کمیسیون مندرج در تبصره یك ماده صد قانون شهرداری و صدور رأی به جریمه یا تخریب ساختمان گردد شهرداری مکلف است مراتب را به نظا  

ا  معماری و شورای انتظامی نظا  مذکور موظف است مهندس ناظر را در صورت ثبوت تقصیر برابر قانون نظ. معماری و ساختمانی منعکس نماید

ماه تا سه سال محرومیت از کار و در صورتی که مجدداً مرتکب تخلف شود که منجر به صدور  2ساختمانی حسب مورد با توجه به اهمیت موضوع به 

ساختمانی مراتب محکومیت از طرف شورای انتظامی نظا  معماری و . رأی تخریب به وسیله کمیسیون ماده صد گردد به حداکثر مجازات محکو  کند

 . در پروانه اشتغال درج و در یکی از جرائد کثیراالنتشار اعال  می گردد

ماه از  2شهرداری مکلف است تا صدور رأی محکومیت به محض وقوف از تخلف مهندس ناظر و ارسال پرونده به کمیسیون ماده صد به مدت حداکثر

مأموران شهرداری نیز مکلفند در مورد . نه ساختمان شهرداری خودداری نمایداخذ گواهی امضای مهندس ناظر مربوطه برای ساختمان جهت پروا

ه مرتکب ساختمان ها نظارت نمایند و هرگاه از موارد تخلف در پروانه به موقع جلوگیری نکنند و یا در مورد صدور گواهی انطباق ساختمان با پروان

ود و در صورتی که عمل ارتکابی مهندسان ناظر و مأموران شهرداری واجد جنبه تقصیری شوند طبق مقررات قانونی به تخلف آنان رسیدگی می ش

در مواردی که شهرداری مکلف به جلوگیری از عملیات ساختمانی است و دستور شهرداری . جزائی هم باشد از این جهت نیز قابل تعقیب خواهند بود

 .صورت لزو  مأموران انتظامی برای متوقف ساختن عملیات ساختمانی اقدا  نماید اجرا نشود می تواند با استفاده از مأموران اجرائیات خود و در

دفاتر اسناد رسمی مکلفند قبل از انجا  معامله قطعی در مورد ساختمان ها گواهی پایان ساختمان و در مورد ساختمان های ناتما  گواهی : 8تبصره

 .در شده باشد مالحظه و مراتب را در سند قید نمایندعد  خالف تا تاریخ انجا  معامله را که توسط شهرداری صا
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معامله انجا  گرفته و از دست مالك ( 24/11/1355)تبصره الحاقی به ماده صد قانون شهرداری ها  2در مورد ساختمان هایی که قبل از تصویب قانون

خالف یا برگ پایان ساختمان الزامی نبوده و با ثبت و تصریح  اولیه خارج شده باشد، در صورتی که مورد معامله کل پالک را شامل نگردد گواهی عد 

 .آن در سند انجا  معامله بالمانع می باشد

سناد در مورد ساختمان هایی که قبل از تاریخ تصویب نقشه جامع شهر ایجاد شده در صورتی که اضافه بنای جدیدی حادا نگردیده باشد و مدارک و ا

 .ال تصویب طرح جامع شهر باشد با ثبت و تصریح مراتب فوق در سند مالکیت انجا  معامله بالمانع می باشدنشان دهنده ایجاد بنا قبل از س

ماده صد قانون شهرداری  1ساختمان هایی که پروانه ساختمان آنها قبل از تاریخ تصویب نقشه جامع شهر صادر شده است از شمول تبصره : 2تبصره

 .معاف می باشند

آرای صادره از کمیسیون ماده صد قانون شهرداری هرگاه شهرداری یا مالك یا قائم مقا  او از تاریخ ابالغ رأی ظرف مدت ده روز در مورد : 11تبصره

دور نسبت به آن رأی اعتراض نماید، مرجع رسیدگی به این اعتراض کمیسیون دیگر ماده صد خواهد بود که اعضای آن غیر از افرادی باشند که در ص

 رأی این کمیسیون قطعی است . کت داشته اندرأی قبلی شر

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

 .معامالتی سالی یکبار قابل تجدید نظر خواهد بود

 

 قانون شهرداری ها  131قانون اصالح ماده 

ادارات ثبت اسناد و امالک و حسب مورد دادگاهها موظفند در موقع دریافت تقاضای تفکیك یا افراز اراضی واقع در محدوده و حریم شهرها،  :111ماده

برای تفکیك ای که مالك  نقشه. ای انجا  دهند که قبالً به تأیید شهرداری مربوط رسیده باشد از سوی مالکین، عمل تفکیك یا افراز را براساس نقشه

پس از کسر سطوح معابر و قدرالسهم شهرداری  توسط شهرداری نماید، باید زمین خود تهیه نموده و جهت تصویب در قبال رسید، تسلیم شهرداری می

 . سه ماه تأیید و کتباً به مالك ابالغ شودمدت مربوط به خدمات عمومی از کل زمین، حداکثر ظرف 

دادگاه با رعایت . تواند خود تقاضای تفکیك یا افراز را به دادگاه تسلیم نماید تکلیف از سوی شهرداری مالك می    تعیینمهلت مقرر و عد یبعد از انقضا

. نماید ، به موضوع رسیدگی و اتخاذ تصمیم می(5)های عمومی با أخذ نظر کمیسیون ماده  حداکثر نصابهای مقرر در خصوص معابر، شوارع و سرانه

در صورت عد  ارسال پاسخ در مدت فوق، دادگاه با مالحظه طرح جامع . دو ماه باید به دادگاه مذکور پاسخ دهدمدت حداکثر ظرف  (5)کمیسیون ماده 

 . نماید و تفصیلی در چهارچوب سایر ضوابط و مقررات، به موضوع رسیدگی و رأی مقتضی صادر می
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نصابها، ضوابط،  ح جامع و تفصیلی مصوب در محدوده شهرها و همچنین رعایت حدنصابهای تفکیك و ضوابط و مقررات آخرین طر رعایت حد :1تبصره

های تفکیکی موضوع این قانون توسط شهرداریها الزامی  ها و دستورالعملهای مرتبط با قوانین از جمله قوانین ذیل، در تهیه و تأیید کلیه نقشه نامه آیین

 : است

فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکتهای  د قانون منع 1322سال قانون زمین شهری مصوب ( 15)و ( 14)د مواد 

  1381تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی مصوب سال 

 و اصالحات بعدی آن  1374د قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب سال 

 جاد قطعات مناسب فنی د قانون جلوگیری از خردشدن اراضی کشاورزی و ای

 و اصالحات بعدی آن  1385اقتصادی مصوب سال قانون د 

 قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و اصالحات بعدی آن( 5)د ماده 

 .شد اقدا  خواهد 1322قانون زمین شهری مصوب سال ( 11)ماده ( 1)در مورد اراضی دولتی، مطابق تبصره  :2تبصره

تا سقف  ،دانگ است شهرداری برای تأمین سرانه فضای عمومی و خدماتی اراضی با مساحت بیشتر از پانصد مترمربع که دارای سند شش در :3تبصره

نیاز احداا شوارع و معابر عمومی شهر در اثر تفکیك و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و  و برای تأمین اراضی مورد%( 25)بیست و پنج درصد 

شهرداری . نماید از باقیمانده اراضی را دریافت می%( 25)شده از عمل تفکیك برای مالك، تا بیست و پنج درصد  با توجه به ارزش افزوده ایجادتفصیلی 

 . قدرالسهم مذکور را براساس قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری دریافت نماید ،مجاز است با توافق مالك

شود،  و معابر و شوارع عمومی و اراضی خدماتی که در اثر تفکیك و افراز و صدور سند مالکیت ایجاد می( 3)حاصل از تبصره کلیه اراضی  :4تبصره

 . وجهی به صاحب ملك پرداخت نخواهدکرد متعلق به شهرداری است و شهرداری در قبال آن هیچ 

تواند با تصویب شورای اسالمی شهر  تفکیك و افراز میسر نباشد، شهرداری می رددر مواردی که امکان تأمین انواع سرانه، شوارع و معابر از زمین مو

 . معادل قیمت آن را به نرخ کارشناسی دریافت نماید

شده و متخلفین، طبق قانون مجازات اسالمی و قانون تخلفات اداری  هرگونه تخلف از موضوع این قانون در تفکیك یا افراز اراضی، جر  تلقی :5تبصره

 . پیگرد قانونی قرار خواهندگرفت تحت

مجلس شورای  (28/1/1321) هزار و سیصد و نود قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و هشتم فروردین ماه یك

 . به تأیید شورای نگهبان رسید 7/2/1321اسالمی تصویب و در تاریخ 

 از وظایف شهرداری ها -3



 0011مصوب عوارض و بهای خدمات سال عوارض 

18 

 امير شاکری      به                             سيد حبيب دشتی   121  طی مصوبه شماره  03/11/1011در تاريخ   

 شهردار حميديا               رييس شورای اسالمی شهر حميديا                                .تصويب شورای اسالمی شهر رسيد
 

 :55ماده  24بند 

 .صدور پروانه برای کلیه ساختمانهایی که در شهر ساخته می شود 

شهرداری در شهرهایی که نقشه جامع شهر تهیه شده مکلف است طبق ضوابط نقشه مذکور در پروانه های ساختمانی نوع استفاده از ساختمان : تبصره

غیر تجاری محل کسب یا پیشه و یا تجارت دائر شود شهرداری مورد را در در صورتی که بر خالف مندرجات پروانه ساختمانی در منطقه . را قید کند

این قانون مطرح می نماید و کمیسیون در صورت احراز تخلف مالك یا مستأجر با تعیین مهلت مناسب که  111کمیسیون مقرر در تبصره یك ماده 

این تصمیم به وسیله مأمورین . ارت ظرف مدت یك ماه اتخاذ تصمیم می کندنباید از دو ماه تجاوز نماید در مورد تعطیلی محل کسب یا پیشه و یا تج

حه شهرداری اجرا می شود و کسی که با آگاهی از این موضوع از محل مزبور پس از تعطیلی برای کسب و پیشه و یا تجارت استفاده کند به حبس جن

دائر . هزار ریال محکو  خواهد شد و محل کسب نیز مجدداً تعطیل می شود ای از شش ماه تا دو سال و جزای نقدی از پنج هزار و یك ریال تا ده

تجاری  کردن دفتر وکالت، مطب، دفتر اسناد رسمی، ازدواج و طالق، دفتر روزنامه، مجله و دفتر مهندسی به وسیله مالك از نظر این قانون استفاده

 .محسوب نمی شود

 : 55ماده  22بند 

رض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان عوارض اعم از کاالهای وارداتی و صادراتی و محصوالت داخلی و غیره و ارسال یك پیشنهاد برقراری یا لغو عوا

 .نسخه از تصویب نامه برای اطالع وزارت کشور

 : 22ماده  2بند  2تبصره 

 .داد پرداخت گرددعوارضی که از عقد قراردادها عاید می گردد بایستی تماماً به شهرداری های محل اجرای قرار

 از مواد آئین نامه مالی شهرداریها -4

 :  31ماده

عه و هر شهرداری دارای تعرفه ای خواهد بود که در آن کلیه انواع عوارض و بهای خدمات و سایر درآمدهایی که به وسیله شهرداری یا مؤسسات تاب

خدمات جدیدی که وضع و تصویب می گردد یا هر تغییری که در نوع و میزان وابسته به آن وصول یا تحصیل می شود درج و هر نوع عوارض یا بهای 

 .نرخ آنها صورت می گیرد در تعرفه مذکور منعکس می شود

 : 31ماده

تطبیق وضع هر مؤدی یا هر مورد با تعرفه عوارض و بهای خدمات و تعیین و تشخیص بدهی مؤدی به عهده مأمورین تشخیص یا کسانی است که از 

مأمورین مذکور مکلفند کمال دقت بی نظری را در تشخیص های . رداری یا سازمان تابعه و وابسته اختیار تشخیص به آنها داده شده استطرف شه
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ارده خواهد خود به کار برند و در صورت تخلف، به وضع آنها در دادگاه اداری شهرداری رسیدگی و تنبیهات مقرر درباره آنها اتخاذ و به موقع اجرا گذ

 .شد

 : 32ماده

به شهرداری های کل کشور اجازه داده می شود تا مطالبات خود را با اقساط حداکثر سی و شش ماهه مطابق دستورالعملی که بنا به : 32اصالحیه ماده 

کلیه بدهی مؤدی در هر حال صدور مفاصا حساب موکول به تأدیه . پیشنهاد شهردار به تصویب شورای اسالمی شهر مربوطه می رسد دریافت نماید

 .خواهد بود

 از قانون مالیات بر ارزش افزوده  -5

 :  51ماده  1تبصره 

 شوراهای اسالمی شهر و بخش، جهت وضع هر یك از عوارض محلی جدید، که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، موظفند موارد را حداکثر

 . صویب و اعال  عمومی نمایندتا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجرا در سال بعد، ت

 

 . قوانین و مقررات مربوط به اعطای تخفیف یا معافیت از پرداخت عوارض یا وجوه به شهرداریها و دهیاریها ملغی می گردد : 51ماده  3تبصره 

 

 از قانون مدیریت پسماندها  -2

مجتمع هایی که پسماند عادی تولید می کنند، از قبیل ساکنین  تولیدکنندگان پسماند عادی و اشخاص حقیقی و حقوقی مسئول مراکز و:  8ماده 

هی در منازل، مدیران و متصدیان مجتمع ها و شهرکها، اردوگاهها، سربازخانه ها، واحدها و مجتمع های تجاری، خدماتی، آموزشی، تفریحی و تفرجگا

 .شیوه نامه های آئین نامه می باشندقبال مدیریت اجرایی پسماند عادی پاسخگو بوده و ملز  به رعایت مقررات و 

 

 سایر مستندات قانونی  -7

  1/3/75قانون تشکیالت، وظایف و انتخابات شوراهای اسالمی کشور و انتخاب شهرداران مصوب  -

 11/3/1383قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن و آئین نامه اجرایی مصوب  -

 84محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها مصوب سال قانون تعاریف  -

 28/8/71قانون نحوه تقویم ابنیه، امالک و اراضی مورد نیاز شهرداری ها مصوب  -

 22/8/27قانون تعیین وضعیت امالک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها مصوب  -

 قانون نظا  صنفی کشور و آئین نامه اجرائی مربوطه -
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 اه افیتمع
 مقدمه

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

 .باشد می

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

 .ها قابل اجرا خواهند بود گردند، آن معافیت

 (با اصالحات بعدی 21/12/1011مصوب )کل کشور  1011در قانون بودجه سال  -1

و سدازمان  ( ره)قانون برنامه ششم توسعه، افراد تحت پوشش کمیته امداد اما  خمینی( 81)ماده( چ)بند ( 2)در راستای اجرای جزء -بند ع 2تبصره  -1

وارض بهزیستی و خیرین مسکن ساز برای هرکدا  از افراد تحت پوشش نهادها و سازمان های حمایتی از پرداخت هزینه های صدور پروانه ساختمانی، ع

دهیاری و هزینه های انشعاب آب، فاضالب، برق و گاز برای واحدهای مسکونی اختصاص یافته به آنان بر اساس الگوی مصدرف فقدط بدرای    شهرداری و 

 .یك بار معافند

وزشدی،  به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده می شود به منظور ساماندهی و بهینه سازی کاربری بخشی از امدالک و فضداهای آم   -  هبند  2تبصره  -2

تغییر کاربری موضوع این بند . ورزشی و تربیتی خود و با رعایت مالحظات آموزشی و تربیتی، نسبت به احداا، بازسازی و بهره برداری از آنها اقدا  کند

 22/12/1351 قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایدران مصدوب  ( 5)به پیشنهاد شورای آموزش و پرورش استان و تصویب کمیسیون ماده

یر صورت می گیرد و از پرداخت کلیه عوارض شامل تغییر کاربری، نقل و انتقال امالک، اخذ گدواهی بهدره بدرداری، احدداا، تخریدب و بازسدازی و سدا       

 .عوارض شهرداری معاف می باشد

 

 (11/31/1011مصوب )های توسعه کشور  درقانون احکام دايمی برنامه -2

 تخفیف و بخشودگی عوارض شهرداری توسط دولت ممنوع است هرگونه –بند ت  22ماده . 1

 های علمیه از پرداخت عوارض ساخت و ساز های فضاهای آموزشی و اداری حوزه معافیت -1بند ت ردیف  37ماده . 2

 .باشند های عوارض ساخت و ساز صرفا برای فضاهای اصلی معاف می مساجد از پرداخت هزینه: تبصره -1بند ا ردیف  37ماده . 3
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 (31/32/1011مصوب )در قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقای نظام مالی کشور  -0

د شهرداری ها مکلفند حداکثر تا یك هفته پس از پرداخت نقدی یا تعیین تکلیف نحوه پرداخت عوارض به  صورت نسدیه نسدبت بده صددور و     52ماده  

 .تحویل پروانه ساختمان متقاضی اقدا  نمایند

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

در پرداخدت عدوارض   . عوارض به  صورت نقد شامل درصد تخفیفی خواهد بود که به تصویب شورای اسالمی شهر می رسد( %111)پرداخت صد درصد 

نیز به میزانی که به تصویب شورای اسالمی شهر می رسد حداکثر تا نرخ مصدوب شدورای پدول و اعتبدار بده مبلدغ       ( یکجا قسطی و یا)به  صورت نسیه 

 .عوارض اضافه می شود

قانون مددیریت خددمات کشدوری تدا پایدان      ( 5)شهرداری ها مکلفند در صورت عد  اجرای طرح با کاربری مورد نیاز دستگاه های اجرایی موضوع ماده 

 انونی، بدون نیاز به موافقت دستگاه اجرایی ذی ربط با تقاضای مالك خصوصی یا تعاونی با پرداخت عوارض و بهای خدمات قانونی طبدق قدوانین  مهلت ق

 .و مقررات مربوطه پروانه صادر کنند

 

 (32/13/1011مصوب )در قانون جامع خدمات رسانی به ايثارگران  -1

مشموالن این قانون برای احداا یك واحد مسکونی با زیربنای مفید تا یکصد و بیست مترمربع و بیست مترمربع تجاری در شهر محل سدکونت   -2ماده

مفداد ایدن   . خود از پرداخت هزینه های عوارض صدور پروانه های ساختمانی، عوارض شهرداری و نوسازی برای یك بار با معرفی بنیاد معاف می باشدند 

 .در احداا مجتمع های مسکونی نیز اعمال و مازاد بر تراکم شامل ایثارگران نخواهد بود ماده

هزینه خدمات انشعاب آنها برای یك بدار  ( %51)تبصره د مشموالن این قانون از پرداخت هرگونه هزینه انشعاب آب و فاضالب، برق و گاز و پنجاه درصد  

 .معاف می باشند

 

 (11/1/1013مصوب )له ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ايران سا در قانون برنامه پنج -5

  – 1بند  32ماده . 1

های آب معدنی و درمانی در محدوده شهرستانهائی که ظرفیت توسعه گردشگری دارند، با طی مراحدل قدانونی در اختیدار     ب د عوارض حاصل از چشمه 

منابع حاصله متناسب با دریافت عوارض که به پیشنهاد شورای اسالمی شهر یا روستا به تصدویب  . گیرد ه قرار میهای همان منطق ها یا دهیاری شهرداری

 .شود های گردشگری همان منطقه می ریزی شهرستان صرف زیرساخت رسد، با تصویب کمیته برنامه ریزی و توسعه استان می شورای برنامه

 یازمندانتأمین مسکن ن  -2ردیف چ بند  81ماده . 2
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هدای   پوشدش نهادهدا و سدازمان    ساز برای هرکدا  از افراد تحت و سازمان بهزیستی و خیرین مسکن( ره)د افراد تحت پوشش کمیته امداد اما  خمینی 2

واحددهای   هدای انشدعاب آب، فاضدالب، بدرق و گداز بدرای       های صدور پروانه ساختمانی، عوارض شهرداری و دهیاری و هزینه حمایتی از پرداخت هزینه

 .مسکونی اختصاص یافته به آنان براساس الگوی مصرف، فقط برای یك بار معافند

 ردیف ج. 22ماده . 3

هدای   پوشدش نهادهدا و سدازمان    ساز برای هرکدا  از افراد تحت و سازمان بهزیستی و خیرین مسکن( ره)د افراد تحت پوشش کمیته امداد اما  خمینی 2

هدای انشدعاب آب، فاضدالب، بدرق و گداز بدرای واحددهای         صدور پروانه ساختمانی، عوارض شهرداری و دهیاری و هزینههای  حمایتی از پرداخت هزینه

 .مسکونی اختصاص یافته به آنان براساس الگوی مصرف، فقط برای یك بار معافند

 ردیف الف. 25ماده . 4

های علمیه شدامل مراکدز آموزشدی، پشوهشدی و      صرح در قانون اساسی و حوزههای دینی م ها، اماکن صرفاً مذهبی اقلیت تبصره د مساجد، مصلی  : تبصره

 .باشند های حق انشعاب آب، برق، گاز و فاضالب و عوارض ساخت و ساز فقط برای فضای اصلی معاف می اداری از پرداخت هزینه

 

 15/13/1081برنامه پنجساله توسعه جمهوری اسالمی ايران مصوب  قانون 181ماده  -1

ای و  ریزی کشور بدا لحداظ نمدودن دو اصدل آمدایش سدرزمین و پایدداری محیطدی در کلیده فعالیتهدای توسدعه            د به منظور ارتقاء نظا  برنامه811ماده

ای و رعایدت عددالت در توزیدع مندابع و فرصدتها، توسدعه متدوازن         ای و بخشی د منطقده   گذاریهای ملی و استانی، ایجاد هماهنگی بخشی، منطقه سرمایه

ز  بده  ارتقاء توانمندیهای مدیریتی استانها و انتقال اختیارات اجرائی به استانها و تمرکز امور حاکمیتی در مرکدز، سداز و کارهدا و شاخصدهای ال     مناطق،

 . رسد تصویب هیأت وزیران می

. بودجه عمومی ساالنه کشور اسدت  تبصره د هرگونه تخفیف، بخشودگی حقوق و عوارض شهرداریها توسط دولت و قوانین مصوب منوط به تأمین آن از  

 . در غیر این صورت بخشودگی و تخفیف حقوق و عوارض شهرداری ممنوع است

 

 (25/2/1081مصوب ) قانون ساماندهی و حمايت از توليد و عرضه مسکندر  -1

شدهرها مشدمول تخفیدف حدداقل     بافتهدای فرسدوده    درآمدد و طرحهدای تولیدد مسدکن در     کلیه طرحهای تولید مسکن ویدشه گروههدای کدم    -12ماده 

 .باشد وتراکم ساخت وتقسیط بدون کارمزد باقیمانده می  ساخت های عوارض هزینه %( 51)درصد پنجاه

اجراء این قانون و سایر قوانین را در لوایح بودجده سدنواتی    تخفیف اعمال شده از سوی شهرداریها ناشی از  %(111)دولت موظف است معادل صددرصد 

 .خت نمایدمنظور و پردا
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 (22/13/1081مصوب )در قانون تجميع عوارض  -8

 .گردد کلیه قوانین و مقررات خاص و عا  مغایر با این قانون لغو می – 11ماده 

 .گردد ها ملغی می قوانین و مقررات مربوط به اعطاء تخفیف یا معافیت از پرداخت عوارض یا وجوه به شهرداری -5ماده  3تبصره 

 

 (با اصالحات بعدی 22/13/1081مصوب )ماليات بر ارزش افزوده در قانون  -1

 .گردد ها ملغی می ها و دهیاری قوانین و مقررات مربوط به اعطاء تخفیف یا معافیت از پرداخت عوارض یا وجوه به شهرداری - 51ماده  3تبصره 

ن برنامه سو  توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایدران و  االجراءشدن این قانون، قانون اصالح موادی از قانو از تاریخ الز  – 52ماده 

و اصدالحیه بعددی آن و    1381دهندگان خدمات و کاالهای وارداتی مصدوب   کنندگان کاال، ارائه چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید

ه مالیات غیرمستقیم و عوارض بر واردات و تولید کاالها و ارائه خدمات لغدو گردیدده و   سایر قوانین و مقررات خاص و عا  مغایر مربوط به دریافت هرگون

حکم این . باشد برقراری و دریافت هرگونه مالیات غیرمستقیم و عوارض دیگر از تولیدکنندگان و واردکنندگان کاالها و ارائه دهندگان خدمات ممنوع می

 . باشد قوانین و مقررات عمومی بر آنها مستلز  ذکر نا  یا تصریح نا  است، نیز میماده شامل قوانین و مقررات مغایری که شمول 

 : باشد موارد زیر از شمول حکم این قانون مستثنی می 

  قانون برنامه چهار  توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران ؛ -1

  های بعدی آن؛و اصالحیه  1322قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند  -2

  ؛ 7/2/1372قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری د صنعتی جمهوری اسالمی ایران مصوب  -3

  ؛ 5/2/1384قانون تشکیل و اداره مناطق ویشه اقتصادی جمهوری اسالمی ایران مصوب  -4

  ؛12/4/1373قانون مقررات تردد وسایل نقلیه خارجی مصوب  -5

  ؛22/12/1374قانون حمل و نقل و عبور کاالهای خارجی از قلمرو جمهوری اسالمی ایران مصوب ( 12)وارض موضوع ماده عوارض آزاد راهها ، ع -2

  و اصالحات بعدی آن؛ 11/8/1372قانون نحوه تأمین هزینه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و اتاق تعاون مصوب  -7

 . 28/12/1373ولت مصوب قانون وصول برخی از درآمدهای د( 87)و( 23)مواد -8

هزینه، کارمزد و سایر وجوهی که از درخواست کننده در ازاء ارائه مستقیم خدمات خاص و یا فروش کاال که طبق قدوانین و مقدررات مربوطده     -تبصره 

ی گدردد، از شدمول ایدن مداده مسدتثن      شود و همچنین خسارات و جرائمی که به موجب قوانین و یا اختیارات قانونی لغو نشده دریافدت مدی   دریافت می

 . باشد می

گذاری و میزان بهای تعیین شده برای خدمات موضوع این تبصره به پیشدنهاد دسدتگاه اجرائدی مربدوط و تصدویب       مصادیق خدمات خاص، نحوه قیمت 

 . گردد هیأت وزیران تعیین می
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 :موارد ذيل از دريافت پروانه و پرداخت عوارض معاف می باشند -13

 .متر مربع زیربنای مفید 3مساحت حداکثر سرویس بهداشتی در حیاط به ( 1

 .متر مربع 25سایبان خودرو در حیاط با مصالح غیربنایی با ارتفاع برابر دیوار حیاط حداکثر ( 2

 (استفاده از نبشی، نئوپان و ورق: به طور مثال)بندی و سقف کاذب در داخل مغازه با مصالح غیرثابت و غیربنایی  قفسه( 3

 .حیاط مشروط به رعایت ضوابط طرح تفصیلی منازل و درب روی درب  سایبان( 4

 .سانتی متر 25سایبان درکناره با  ها و باالی پنجره ها حداکثر تا ( 5

 .احداا گلخانه با هر طرحی در داخل خانه( 2

 .تبدیل قسمتی از اعیانی به پارکینگ و ایجاد پارکینگ در اعیانی و نصب درب پارکینگ از ضلع مجاز ( 7

 .ستفاده از زیر پله و اطاقك باالی پله به عنوان انباریا( 8

یا   احداا ساختمان موقت پروژه های عمرانی و ساختمانی داخل ملك تا مدت اعتبار پروانه ساختمانی، قابل استفاده و بالمانع بوده و مالك و  ( 2

 .یدپیمانکار موظف است بعد از انقضای مهلت مذکور نسبت به برچیدن آن اقدا  نما

 احداا حوض یا مخزن آب و مواد سوختی در داخل خانه( 11

شورای اسالمی شهر حمیدیا مقرر شد عوارض ارزش افزوده تراکم سداختمانهای مسدکونی کده در     18/13/1322مورخ  31با نوجه به مجوز شماره ( 11

 .درصد زائد تراکم لحاظ شود 41 در صد در حد تراکم و 21کاربری مجاز می باشند و رعایت کاربری مجاز را نموده اند 

شورای اسالمی شهر حمیدیا مقرر شد واحد های تجاری مجتمدع تجداری شدهرک قددس کده       18/12/5132مورخ  728  با نوجه به مجوز شماره ( 12

 در طبقاتو تجاری  واحد های مسکونیدر صورت احداا توسط بنیاد مسکن اقالب اسالمی یك واحد پارکینگ تجاری تأ مین شده است ، بدیهی است 

 .مشمول تأمین پارکینگ برابر ضوابط روز می باشد 

قانون شهرداریها از وظایف شهرداری می باشد و شهرداری با توجه به طرح مصوب و  55ماده  1ایجاد معابر و کوچه ها و خیابانها  به  استناد بند (31

 .و کوچه ها و خیابانها اقدا  خواهد نمود   برنامه زمان بندی پس از تأمین اعتبار نسبت به ایجاد  معابر 

کلیه توافقات آماده سازی فی مابین شهرداری و سایر دستگاه های عمومی و اشخاص حقوقی به قوت خود باقی است و مشمول بند فوق نمی :  1-31

 گردد

 51استانداری یزد واحد های مسکن طرح اقدا  ملدی مشدمول   معاون هماهنگی امور عمرانی  11/13/1322مورخ  14731با توجه به نامه شماره (   14

 .درصد عوارض زیربنا می گردند 

واحدد در قالدب    211بابت صدورعوارض آپارتمانها  در خصوص اراضی سایت اندیشه ،  1322/18/14مورخ  2322صورتجلسه شماره  4با عنایت به بند  

 .درصد تخفیف اعمال گردد  51وسازهای ویالیی  درصد تخفیف وجهت ساخت 71واحدی مقرر شده  21بکوک  11
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عوارض محلی که توسط شهرداری پیشنهاد و توسط شورای اسالمی تصویب و پس از رعایت تشریفات قانونی توسط شهرداری باید وصول گردد  :نکته

 :باشد به شرح ذیل می

برابر جداول پیوست  1411است ،که برای سال مصوب شورای اسالمی شهر حمیدیا یا قیمت منطقه ای ارزش معامالتی زمین و ساختمان   pمنظور از 

 .به تصویب شورای اسالمی شهرحمیدیا رسیده است  که تعرفه  عوارض و بهای خدمات

شهرداری ها مدی توانندد   )تیبانی سازمان شهرداریها ودهیاری های کشور معاون توسعه منابع وپش 21/4/24مورخ  12728براساس نامه شماره : 1تبصره 

 1381قدانون تنظدیم بخشدی از مقدررات مدالی دولدت مصدوب         73درصورت تقسیط عوارض صدور پروانه ساختمانی که مدت زمان آن به استناد مداده  

رداری میتواند  ،تا سقف نرخ مصوب شورای پدول واعتبدار بده مبلدغ     قانون رفع موانع تولید شه 52حداکثر به مدت سه سال می باشدکه به استناد ماده 

 .تخفیف ، و در صورت تقسیط برابر تعرفه محاسبه می گردد % 21جهت مساعدت به مؤدیان  پرداخت نقدی مشمول ( عوارض اضافه نمایند 

 .به قوت خود باقی است(  13/11/1324صورتجلسه مورخ  4بند )رعایت مفاد آیین نامه تقسیط مصوب شورای اسالمی شهر : 2تبصره

 . معاف می باشند  و پذیره از پرداحت عوارض زیربنا 1324احداا شده قبل از سال  و تجاری ساخت و سازهای مسکونی:   3تبصره 

 . ریال می باشد 21.111ریال می باشد و تجاری  12.111  جهت محاسبه عوارض مسکونی  pحداقل :  4تبصره 

 ساختمانی تك واحدی عوارض زریبنای -2
 عوارض زيربنای ساختمانی تك واحدی   (1-1

 به ازای هر متر مربع زیربنا شرح ردیف

 p 2 متر مربع زير بنا  233تا  1

 p 2.5 متر مربع زير بنا 253تا 233مازاد بر  2

 p 3 متر مربع زير بنا  033تا  253مازاد بر  3

 p 2 متر مربع زير بنا  133تا  033مازاد بر  4

 p 12.5 متر مربع زير بنا  533تا 133مازاد بر  5

 p 18 متر مربع زير بنا  133تا  533مازاد بر  2

 p 24 متر مربع زير بنا  133مازاد بر  7

تا یکصد و مشموالن این قانون برای احداا یك واحد مسکونی با زیربنای مفید قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران ، 2به استناد ماده : 1تبصره

های ساختمانی، عوارض شهرداری و  های عوارض صدور پروانه بیست مترمربع و بیست مترمربع تجاری در شهر محل سکونت خود از پرداخت هزینه

ثارگران نخواهد های مسکونی نیز اعمال و مازاد بر تراکم شامل ای مفاد این ماده در احداا مجتمع. باشند نوسازی برای یك بار با معرفی بنیاد معاف می

 . بود
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قانون برنامه پنجم از طریق مراجع ذی صالح  181شهرداری در هنگا  صدور پروانه، معافیت را اعمال نموده و موظف است با توجه به تبصره ذیل ماده 

 .در خصوص مطالبه معافیت اعمال شده اقدا  نماید

ازمان بهزیستی کشور، از پرداخت هزینه صدور پروانه ساختمانی وعوارض شهرداری و س( ره)مددجویان تحت پوشش کمیته امداد اما  خمینی : 2تبصره

در صورت رعایت الگوی مسکن از پرداخت عوارض معاف خواهند ( قانون بودجه کشور ) برای یك بار در حد یك واحد مسکونی مطابق الگوی مصرف 

 . ت نخواهند شدبود و در صورتی که زیربنا بیش از الگوی مسکن  باشد مشمول معافی

قانون برنامه پنجم از طریق مراجع ذی صالح  181شهرداری در هنگا  صدور پروانه، معافیت را اعمال نموده و موظف است با توجه به تبصره ذیل ماده 

 .در خصوص مطالبه معافیت اعمال شده اقدا  نماید

یا اخذ مجوز افزایش بنا را داشته باشد، عوارض زیربنای مساحت اضافه شده  در صورتی که مالك درخواست اصالح پروانه همراه با افزایش و: 3تبصره

 .محاسبه و وصول خواهد شد( 1-1)طبق ردیف 

ثر چهار واحد و چهار طبقه با کدر صورتی که مالك درخواست پروانه برای سه طبقه بدون پیلوت شامل زیرزمین و همکف و طبقه اول و حد ا:  4تبصره

رعایت سایر پیلوت  شامل زیرزمین و همکف و طبقه اول و دو   و حداکثر چهار واحد را داشته و صدور چنین پروانه ای از نظر ضوابط بالمانع باشد، با 

ضمناً پیلوت و زیرزمین به صورت انباری و پارکینگ و تأسیسات می . پرداخت نمایندp 12ضوابط،  به ازای هر متر مربع زیربنای کل مسکونی بر مبنای 

 .محاسبه شود  p 2بایست مورد استفاده شود و عوارض آن بر مبنای هر متر مربع 

   .می باشد( هزار ریال وازده د)ریال  12.111برابر با  Pحداقل 

 
 عوارض صدور پروانه مسکونی در بافت قديم( 2-1

اینگونه بناها  آن، در مقاو  سازی بناهای مسکونی واقع نوسازی و بازسازی و ساخت و ساز و و تشویق شهروندان به مصوببافت قدیم  یظور احیابه من

 . معاف می باشند ض زیربناواراز پرداخت ع
 عوارض صدور پروانه مسکونی دربافت فرسوده ( 0-1

 ، درآن واقع بناهای مسکونیاحداا  ومقاو  سازی  نوسازی و بازسازی وساخت و ساز و تشویق شهروندان به  فرسوده مصوب و بافت یبه منظور احیا

  .درصد عوارض ردیف مربوطه محاسبه می گردد  35با ضریب بناها  اینگونه
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 عوارض صدور پروانه مسکونی موقوفه ( 1-1

ه باشند با پیشنهاد شهرداری و تصویب شورای اسالمی شهر از پرداخت عوارض این چنانچه اشخاص حقیقی متقاضی ساخت موقوفات عا  المنفع: تبصره

 .ردیف معاف می گردند

 .باشد می( ریال دوازده هزار) ریال 12.111 با برابر P حداقل: تبصره   

 

 ی آپارتمانهای مسكون  و اه عوارض ساختمانی مجتمع -1
 :توضیحات 

تراکم واحدهای مسکونی آپارتمانی با شهرداری توافق نموده اند و وجوه مربوطه را طبق تعرفه عوارض زمان مالکینی که تا پایان سال قبل بابت  -1

عوارض توافق و عناوین تعرفه پرداخت نموده اند از هرگونه پرداخت عوارض این ردیف معاف و چنانچه ردیفی از عوارض پرداخت نگردیده باشد مطابق 

 .روز، محاسبه و اخذ می گردد

در صورت درخواست یا تبدیل واحد مسکونی تك واحدی ، پیلوت ، انباری ، زیرزمین و پارکینگ  به آپارتمان، ضمن رعایت ضوابط مربوط به  -2

در صورتی ( )1-1)تعرفه و عوارض تك واحدی مسکونی بر مبنای ردیف ( 2-1)آپارتمان ها، می بایست مابه التفاوت عوارض آپارتمانی براساس ردیف 

 . اخذ و در صورت نداشتن اعتبار مبلغ پرداختی از عوارض آپارتمانی کسر و مابه التفاوت وصول می گردد( روانه اعتبار داشته باشدکه پ

 واحد  1ساختمانی مجتمع ها و آپارتمانهای مسکونی بيش از زيربنای عوارض ( 1-2

 {((n-1) × x) +y} ×p×1.7 به ازای هر متر مربع

         Pانباری، تأسیسات و اتاق نگهبانی  پارکینگ، پیلوت، به ازای هر متر مربع

   .ا  می باشدn مبنای محاسبه عوارض طبقه  n: توضیح

 X    =13 

 Y  =25 

 .می باشد( ده هزار ریال)ریال  11.111برابر با  Pحداقل : تبصره

 و آپارتمانهای مسکونی در بافت قديم  عوارض صدور پروانه مجتمع ها( 2-2

اینگونه  آن، در مقاو  سازی بناهای مسکونی واقعاحداا بنا و  نوسازی و بافت قدیم تعریف شده و تشویق شهروندان به بازسازی و یمنظور احیا به 

 .درصد ردیف مربوطه محاسبه میشود  35با ضریب بناها 

 1n 
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 عوارض صدور پروانه مجتمع مسکونی در بافت فرسوده ( 0-2

 35با ضریب بناها  اینگونه درآن، واقع بناهای مسکونیاحداا  ومقاو  سازی  نوسازی و تشویق شهروندان به بازسازی و فرسوده و بافت یبه منظور احیا

 .درصد ردیف مربوطه محاسبه میشود 

 عوارض صدور پروانه مجتمع مسکونی موقوفه ( 1-2

چنانچه اشخاص حقیقی متقاضی ساخت موقوفات عا  المنفعه باشند با معرفی اداره اوقاف وامور خیریه و پیشنهاد شهرداری و تصویب شورای : تبصره

 .   اسالمی شهر از پرداخت عوارض این ردیف معاف می گردند

، صنعتی و اهی واحد زریبنایعوارض  -0 ، اداری       ...تجاری
 تجاری  زيربنایعوارض ( 1-0

 :توضیحات 

ی جبهه اول امتر براساس قیمت منطقه  21تا عمق  که دارای ورودی مشترک باشد مجتمع های تجاری مانند تیمچه، پاساژ، سرایزیربنای عوارض  -1

در  ،قیمت منطقه ای جبهه اول %41متر عمق براساس  41قیمت منطقه ای جبهه اول و مازاد بر % 21متر عمق دو  براساس  21و مازاد بر آن به ازای 

محاسبه می ( صورت قیمت منطقه ای جبهه های بعد مالک عمل خواهد بود که در این)صورتیکه از قیمت منطقه ای جبهه های بعدی کمتر نباشد 

 .گردد

جاری یك واحدی به نرخ روز با در صورت تقاضای تبدیل انباری یك واحدی به تجاری یك واحدی، مابه التفاوت عوارض انباری به نرخ روز و ت -2

 . رعایت سایر ضوابط، اخذ می گردد

 در صورت تقاضای تبدیل ساختمان های یك واحد تجاری به دو واحد تجاری و بیشتر، عوارض آن برابر است با مابه التفاوت عوارض پذیره تجاری -3

 .قیمت منطقه ای روز اخذ می گردد یك واحدی بر مبنای نرخ روز و چند واحد تجاری بر مبنای تعداد واحد و با

اری در صورت تقاضای تبدیل ساختمانهای انباری یك واحدی به دو واحد انباری و بیشتر، عوارض آن برابر است با مابه التفاوت عوارض پذیره انب -4

 .می گرددیك واحد بر مبنای نرخ روز و انباری چند واحدی بر مبنای تعداد واحد و با قیمت منطقه ای روز، اخذ 

 .کارگاه های غیر صنعتی مشمول عوارض پذیره تجاری می باشد -5

 .عوارض تاالرها و سالن های پذیرایی و رستوران ها، بر اساس عوارض تجاری محاسبه می شود -2

قابل رؤیت می نماید مورد فضای باز قسمت وسط مجتمع ها و پاساژها که در طول ارتفاع ساختمان امتداد داشته و تما  طبقات را از هر طبقه  -7

 .محاسبه عوارض قرار نمی گیرد
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و تعداد واحدها افزایش نداشته باشد عوارض ( در مهلت پروانه)در صورتی که مالك درخواست اصالح پروانه همراه با افزایش زیربنا را داشته باشد  - 8

( 5-1-3ردیف )تعداد واحدها، عوارض پذیره بر مبنای تعداد واحدها پذیره زیربنای درخواستی بر مبنای روز محاسبه می گردد و در صورت افزایش 

 .  بر مبنای روز، مابه التفاوت اخذ خواهد شد( یا چند واحدی قبلی)محاسبه و پس از کسرعوارض پذیره تك واحدی 

 یواحدتجاری تك  زیربنایعوارض ( 1-1-3

 

 به ازای هر متر مربع زیربنا شرح ردیف

 P 44 تجاری به ازای هر متر مربع همکف 1

 P 31 زیر زمین تجاری به ازای هر متر مربع   2

 P 31 نیم طبقه مستقل و طبقه اول و باالتر به ازای هر متر مربع   3

 P 21 نیم طبقه داخل واحد تجاری به ازای هر متر مربع    4

 P 21                                               به ازای هر متر مربع انباری 5

 P 21                                    انباری مستقل به ازای هر متر مربع 2

 P 2 پارکینگ مسقف به ازای هر متر مربع                              7

 P 2 تأسیسات  به ازای هر متر مربع                                          8

 

پارکینگ مستقل طبقاتی که درکاربری پارکینگ احداا شود و صرفاً مورد استفاده پارکینگ عمومی قرار گیرد در زمان صدور پروانه از  : 1تبصره

 .پرداخت عوارض پذیره معاف می باشد

ایجاد منبع درآمدی پایدار برای مساجد،کلیه مساجد و اماکن مذهبی و مدارس خیر ساز، حوزه های علمیه و اماکن مذهبی  جهت کمك به:  2تبصره

تغییر کاربری اقلیت های دینی رسمی کشور و کتابخانه ها با توجه به عا  المنفعه بودن صرفاً با کاربری مذهبی و یا آموزشی از پرداخت عوارض پذیره و 

متر مربع باشد و کلیه ضوابط و مقررات  111درصد مساحت کل زمین و حداکثر  15اف می گردند مشروط باینکه زیربنای تجاری حداکثر مع( تجاری)

 .رعایت گردد و غیر قابل تفکیك می باشد ، و به هر دلیل زمین از موقوفه بودن خارج گردد مشمول عوارض به نرخ روز خواهد شد

سطح مساحت کل % 15در محل دیگر و در جهت کمك به مسجد وقف گردد از نظر عوارض پذیره مجموعاً در حد در صورتیکه ملکی  : 0تبصره

 .مترمربع با رعایت سایر ضوابط و شرایط فوق معاف می گردد 111مسجد مورد نظر و مجموعاً حداکثر 

  p 41واحد احداا می شود ، زیرزمین تجاری  3اکثرواحد های تجاری که در یك قطعه و درهر طبقه یك واحدتجاری مستقل و حد :  4تبصره 

 .محاسبه شود  p 24در طبقات  و پارکینگ و  انباری  یا مسکونی و نیم طبقه p 41و طبقه اول تجاری  P 52همکف 

 .باشد می( هزار ریال بیست)ریال  21.111برای کلیه واحدهای این ردیف برابر با   Pحداقل 
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 مجتمع ها و چند واحدی  تجاری  زيربنایعوارض ( 2-1-0

 :به ازای هر متر مربع

 

 

 

 

X    1.5،نیم طبقه ، انباری و پارکینگ مسقف  1همکف و زیزمین و طبقات : ضریب ثابت  

 . باشد واحد می  2تعداد واحد تجاری است که در هر طبقه احداا می شود، حداقل آن   n : 1تبصره

 .باشد می( هزار ریال بیست)ریال  21.111برای کلیه واحدهای این ردیف برابر با   Pحداقل  : 2تبصره

 عوارض پذيره اداری دولتی  ( 2-0

  P                                                                 24به ازای  هر متر مربع زیربنا  

 P 11تأسیسات، زیر زمین انباری و پارکینگ مسقف به ازای هرمترمربع                             

 .باشد ریال می( هزار  بیست) 21.111ی برای واحدهای ادار Pحداقل  : 1تبصره

آنها به نا  دولت جمهوری اسالمی ( سند)منظور از اداری دولتی، دستگاههای دولتی و یا وابسته به دولت است که عالوه بر اینکه مالکیت  : 2تبصره

 : است ، یکی از دو شرط ذیل را نیز دارا باشند 

 اداره با اصول بازرگانی  -الف

 .قوانین و اساسنامه، آن اداره و یا دستگاه مشمول پرداخت مالیات نباشدمطابق  -ب

عوارض پذیره آن قسمت از تأسیسات اداری که جهت آموزش کارکنان و یا ایجاد مهدکودک اختصاص داده شود، بر مبنای پذیره اداری  : 0تبصره

 . محاسبه می گردد

 تجاری طبقات رديف

 P  × (51  +n   )x طبقات همکف، زیرزمین و 1

 P  × (51 +n  )x نیم طبقه 2

 P  × (51  +n  )x انباری 3

 P  ×5 پارکینگ مسقف 4
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 عوارض پذيره هتل و مهمان پذير و سياحتی ( 0-0

  P 24زای هر متر مربع زیر بنا                                                                              به ا

 P 11پارکینگ مسقف احداثی به ازای هر متر مربع                                                         

 .باشد ریال می( هزاربیست ) 21.111 برای هتل و مهمانپذیر و سیاحتی Pحداقل  : 1تبصره

مطابق ضوابط مندرج در طرحهای تفصیلی شهر، احداا تأسیسات اقامتی مانند هتل و مهمانپذیر در اراضی با کاربری خدمات جهانگردی و  : 2تبصره

مذکور در طرح مشخص نشده و یا در  پذیرائی و همچنین در کاربری تجاری امکان پذیر می باشد و در مواردی که زمین مناسب برای ایجاد تأسیسات

 مکانی به غیر از کاربری های یاد شده تقاضای احداا تأسیسات فوق گردد پس از طرح موضوع در کمیسیون ماده پنج و یا کمیسیون تغییرکاربری

از دو کاربری فوق احداا شود طرحها به یکی از دو حالت اشاره شده تأسیسات فوق قابل احداا خواهد بود در صورتی که تأسیسات فوق در غیر 

 .مشمول عوارض پذیره تجاری می شوند

استفاده شود، عوارض پذیره آن بر مبنای ( جهت برگزاری مراسم مختلف)در صورتی که رستوران احداثی در هتلها به عنوان تاالر پذیرایی  : 0تبصره

 .تاالر و طبق تعرفه تجاری محاسبه خواهد شد

استفاده شود، عوارض پذیره آن بر مبنای ( جهت برگزاری مراسم مختلف)رستوران احداثی در هتلها به عنوان تاالر پذیرایی در صورتی که :  1تبصره

 .تاالر و طبق تعرفه تجاری محاسبه خواهد شد

 عوارض پذيره واحدهای فرهنگی، آموزشی، ورزشی، درمانی ( 5-0

 P 12                                                       به ازای  هر متر مربع                             

 P 2پارکینگ مسقف احداثی به ازای هر متر مربع                                                        

 .باشد ریال می( هزار پانزده) 15.111برای واحدهای فرهنگی، آموزشی،  ورزشی و درمانی  Pحداقل  : 1تبصره

واحد های فرهنگی، آموزشی، ورزشی و درمانی که به صورت موقوفات عا  هستند و موسسات خیریه عا  المنفعه غیر انتفاعی رسمی که به :  2تبصره

اقد یعنی ف)ثبت رسیده اند، مشروط بر اینکه سرمایه گذاری از طرف خود اوقاف یا اشخاص خیر و نیکوکار باشد و به صورت عا  المنفعه اداره شوند 

با رعایت سایر ضوابط و تصویب شورای اسالمی شهر از پرداخت عوارض پذیره معاف می باشند ضمناً ارائه ( مالکیت خصوصی بوده و موروثی نمی باشند

 .گواهی از اداره اوقاف که مبنی بر وقف و عا  المنفعه بودن الزامی می باشد

ی واگذار و یا اجاره داده شده و یا بشود و در سند واگذاری یا اجاره حق ایجاد بنا و در صورتی که موقوفات به اشخاص حقیقی و حقوق : 0تبصره

مستحدثات و اخذ سند مالکیت اعیانی برای اشخاص منظور شده باشد اشخاص مذکور در حکم مالك محسوب و مشمول پرداخت عوارض به شهرداری 
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موقوفه عا  بودن و یا عا  المنفعه بودن خود را از دست بدهد مشمول عوارض بر مبنای بدیهی است در هر زمان که ملکی یکی از دو شرط . خواهند بود

 .روز پرداخت خواهد شد

شود با رعایت سایر ضوابط از پرداخت  ها، اماکن مقدسه و معابد اقلیتهای مذهبی که صرفاً استفاده مذهبی از آنها می مساجد، حسینیه : 1تبصره

 .باشند عوارض پذیره معاف می

 . عوارض پذیره خوابگاهای دانشجویی که در کاربری آموزشی احداا می شوند، برمبنای این ردیف محاسبه می شود : 5تبصره

به منظور تشویق بانیان امور خیریه واحدهای فرهنگی، آموزشی، ورزشی و درمانی با پیشنهاد شهرداری و تصویب شورای اسالمی شهر از :  1تبصره

 . درصورتی که انتقال سند مالکیت به غیر شود مشمول عوارض به نرخ روز خواهند شد. پرداخت عوارض پذیره فوق معاف می باشند

 واحد های تجاری، اداری و صنعتی( روانه نوسازی و تجديد بناصدور پ)عوارض پذيره ( 1-0

بعد از گذشت مهلت قانونی پروانه ساختمان هنگا  صدور پروانه ساختمانی جدید و تغیر در مشخصات پروانه صادره شده، عدوارض ذیدل وصدول    

 .گردد می

 

 محاسبه عوارض شرح ردیف

 A1-A2 زیربنای مورد محاسبه برابر تعرفه مربوطه 1

A1  : زیربنای ساختمان در روز تجدید پروانه 

A2  :صادره زیربنای ساختمان در پروانه 

 

چه قبل و چه بعد از )ساختمان های تجاری، اداری و صنعتی، حداکثر به متراژ و وضعیت مندرج در پروانه قبلی باشد  برای صدور پروانه تجدید بنای -1

 ، معادل صفر درصد 1322و یا آخرین گواهی پایان کار و یا عد  خالفی و همچنین ساختمان های احداثی قبل از سال ( تصویب طرح مصوب شهری

 . عوارض ردیف مربوطه اخذ خواهد شد، مشروط بر اینکه کاربری مجاز و سایر ضوابط روز رعایت گردد در غیر اینصورت مشمول فرمول فوق می گردد

و بدون اخذ مجوز از شهرداری نسبت به تجدید بنا اقدا   1در صورتیکه ساختمان های تجاری و اداری و صنعتی دارای شرایط مندرج در ردیف  -2

 .درصد  عوارض ردیف مربوط اخذ خواهد شد 41یند در صورت پذیرش ابقاء بنا توسط کمیسیون ماده صد معادل نما
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 مشرف رب معاربعوارض شيپ آمدگی ( 4

 به ازای هر متر مربع زیربنا شرح ردیف

 P 21 یده مسکونیسرپوش به ازای هر متر مربع پیش آمدگی  1

 P 15  و  رواق مسکونی                    سربازبه ازای هر متر مربع پیش آمدگی  2

 P 51  سایر کاربری ها                سرپوشیده به ازای هر متر مربع پیش آمدگی  3

 P 25  و  رواق سایر کاربری ها             سربازبه ازای هر متر مربع پیش آمدگی  4

ریال و آپارتمان های ( هزار پانزده) 15.111ریال، اداری و صنعتی برابر با  ( هزار بیست ) 21.111برای مجتمع تجاری برابر با   Pحداقل : 1تبصره

  باشد ریال می( هزار وازدهد) 12.111مسکونی برابر 

ارض قرار گیرد عالوه بر عو... در صورتیکه پیش آمدگی به صورت رو بسته و مورد استفاده واحدهای مسکونی، تجاری، اداری و صنعتی و : 2تبصره

 . پیش آمدگی، جزو زیر بنای مفید محسوب و عوارض مربوطه وصول خواهد شد

ث پارگنیک عمومی رد سطح شهر و ( 5  ....پارگنیک تجاری و مسكونی و  عوارض اختصاصی احدا
ضوواب  طورح تیصويلی و    در موقع صدور مجوز ، موظف با تأمين پارکينگ مورد نياز برابر . ..... کليه واحد های تجاری و مسکونی و (1-1

 .جامع می باشند 

 : در صورت داشتن شراي  شش گانه قهری

 .متر و بیشتر قرار داشته و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد 45ساختمان در بر خیابانهای سریع السیر به عرض ( 1

 .ته و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشدمتر و بیشتر قرارداش 45ساختمان در فاصله یکصد متری تقاطع خیابانهای به عرض ( 2

 .ساختمان در محلی قرار گرفته باشد که ورود به پارکینگ مستلز  قطع درختهای کهن باشد که شهرداری اجازه قطع آن را نداده باشد( 3

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

 .مان در بر معبری قرار گرفته که به علت شیب زیاد احداا پارکینگ در آن از نظر فنی مقدور نباشدساخت( 5

 .وضع و فر  زمین زیر ساختمان به صورتی باشد که از نظر فنی نتوان در سطح طبقات احداا پارکینگ نمود( 2

در موقع صدور مجوز ، موظف با تأمین پارکینگ مورد نیاز برابر ضوابط طرح تفصیلی و جامع . ..... واحد های تجاری و مسکونی و  کلیه مالکین: 1تبصره

 (.زیربنای خود نسبت به احداا پارکینگ موردنیاز اقدا  نمایند)مکلفند براساس ضوابط شهرسازی برای احداا  می باشند و
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زیاد زمین و وضع و فر  زمین زیر ساختمان بدرای حدذف پارکیندگ در صدالحیت حدوزه معاوندت شهرسدازی         تعیین ضوابط تشخیص شیب :2تبصره.

 .  شهرداری می باشد

رعایت کسری پارکینگ برابر ضوابط طرح تفصیلی یا طرح جامع الزامی است و مؤدی در صورت داشتن شرایط شش گانه یا قادر نبوده به : 3تبصره

 .وظف است در فاصله مناسب نسبت به تأمین پارکینگ اقدا  تأمین پارکینگ در محل ،  م

و به استناد دستورالعمل شماره  13/18/1388مورخ  4/78342-42به استناد نامه شماره  1371کلیه ساخت و سازهای قبل از سال : 4تبصره

 .استانداری یزد  از پرداخت عوارض  پارکینگ معاف می باشند  1371/ 4/12مورخ  2/3/11741

 .شود های عمومی در سطح شهر هزینه می اندازی پارکینگ این عوارض برای مطالعه، خرید زمین، اجاره زمین، احداا در راه: 5تبصره

 

  اراضیمجدد  رب تفکیك  ارزش افزوده (1
 : توضيحات 

برای آنها سند مالکیت بدون اخذ مجوز شهرداری و در قالب تفکیك و یا افراز صادر (   31/18/1373) کلیه امالک و ساختمانهای احداثی قبل از  -1

 .مشمول سرانه معابر می گردد  11/11/1321الی  11/12/1373گردیده است معاف و از مورخ 

با تغییر کاربری به وضع موجود و  5شوند در صورت موافقت کمیسیون ماده  جریمه و ابقاء می 111ساختمان هایی که توسط کمیسیون ماده  -2

 .رعایت سایر ضوابط عوارض این ردیف براساس وضع موجود در غیر این صورت بر اساس کاربری طرح تفصیلی محاسبه می شود

درصورت موافقت کمیسیون ماده صد با ابقاء بنا و )حد تبدیل گردیده عوارض این ردیف درخصوص واحدهایی که بدون مجوز از یك واحد به چند وا -3

 .با توجه به مساحت زمین برابر ارقا  تعرفه محاسبه می گردد( پذیرش شهرداری

چنانچه ملکی بدون مجوز شهرداری تفکیك گردد و عرض معابر آن از ضوابط شهرسازی کمتر باشد و نیاز به تعریض گذر داشته باشد عوارض  -4

 . تفکیك اراضی در صورتی از زمین باقیمانده پس از کسر معابر محاسبه می گردد که مالك معبر را بدون اخذ وجه از سند خارج نماید 

عاف مساجد، حسینیه ها و معابد اقلیتهای مذهبی که در کاربری مربوطه بوده و صرفاً استفاده مذهبی از آنها شود از پرداخت عوارض این ردیف م -5

 .اشندمی ب

واحد های فرهنگی، آموزشی، ورزشی و درمانی که به صورت موقوفات عا  هستند و موسسات خیریه عا  المنفعه غیر انتفاعی رسمی که به ثبت  -2

یشنهاد با رعایت سایر ضوابط، با ارائه پ( یعنی فاقد مالکیت خصوصی بوده و موروثی نمی باشند)رسیده اند، و به صورت عا  المنفعه اداره شوند 
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بدیهی است در هر زمان که ملکی یکی از دو شرط موقوفه عا  . شهرداری و تصویب شورای اسالمی شهر، از پرداخت عوارض این ردیف معاف می باشند

 . بودن و یا عا  المنفعه بودن خود را از دست بدهد و یا سند مالکیت آن به غیر منتقل شود، مشمول عوارض به نرخ روز خواهند شد

اراضی که از سوی دستگاههای ذیصالح نظیر منابع طبیعی، بنیاد مسکن و اداره کل راه و شهرسازی و شهرداری به افراد حقیقی، حقوقی در  -7

واگذار شده در حد نصاب تفکیکی تلقی و عوارضاین ردیف برابر اراضی با مجوز محاسبه می گردد و ... کاربریهای مجاز طرح تفصیلی به صورت اجاره و

 .صورت صدور گواهی نقل و انتقال مشمول  عوارض این ردیف نمی گردد، مگر آنکه گواهی صادره مشروط باشد در

 .عوارض کاربریهای تجهیزات و تأسیسات شهری مشابه صنعتی محاسبه می گردد -8

ازی مشمول سرانه نمی گردد و بر اساس واگذاری بنیاد مسکن انقالب اسالمی  و مسکن و شهرس 1اراضی واگذاری شهرکهای قدس و الله : 1تبصره 

 .جدول ذیل محاسبه می گردد 

از شهرداری اخذ کرده ( انجا  معامله ،پایان کار، عد  خالفی ) کلیه تفکیك های سالهای گذشته اعم از عرصه و اعیان که مفاصا حساب  : 2تبصره 

 . جدد نمی باشند اندو تفکیك مجدد انجا  نداده اند مشمول عوارض تفکیك و سطوح خدمات م

 

 به ازای هر متر مربع  عوارض تفکیك مجدد اراضی شرح ردیف

 P 11 اراضی  با کاربری تجاری و کارگاهی  عوارض تفکیك 1

 P 8 اراضی  با کاربری صنعتی و انباری  عوارض تفکیك 2

 P 2 اراضی  با کاربری مسکونی و سایر کاربریها  عوارض تفکیك 3
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 متر مربع 533اقنون شهرداری اه  و سطوح خدمات باالی  232اصالحی ماده  0اجرایی تبصره  آنیی انهم( 7
 قانون شهرداريها 131اصالحی ماده  0آيين نامه اجرايی تبصره ( الف

 سرانه فضای خدمات عمومی سرانه معابر مساحت  کل زمين

 معاف معاف متر مربع 511زیر 

 زمیندرصد   12 12 متر مربع  2.111تا 

 درصد زمین 21 21 متر مربع 5.111تا 

 درصد زمین 25 25 متر مربع 5.111

 .محاسبه می گردد 111مترمربع و بیشتر بر اساس سقف قانون اصالح ماده ( پنج هزار) 5111ضمناً اراضی با مساحت 

 .باشد % 24حداقل مجموع سرانه معابر وسرانه فضای خدمات عمومی :1تبصره

اقدا  در محدوده قانونی شهر  نسبت به اخذ تسویه حساب، عد  خالفی ، یا انجا  معامله و یا پایان کار  22/12/1324پرونده هایی که تا   : 2تبصره 

 . درصد تخفیف محاسبه گردد  71نموده اند ولی عوارض سرانه محاسبه نگردیده ، در صورت مراجعه به شهرداری عوارض سرانه بر مبنای 

 .کی که در مسیر طرحهای عمرانی شهرداری قرار می گیرد از پرداخت عوارض این ردیف معاف می گردد امال :0تبصره

 5در صورتی که معابر در زمان تفکیك ، تفکیك مطابق طرح و ضوابط و مقررات شهرسازی حاکم بر شهرداری و یا با تایید کمیسیون ماده  :1تبصره

معاف می باشد و در صورت عد  رعایت معابر، مابه التفاوت معابر معادل جدول فوق با معابر احداثی محاسبه رعایت شده باشد از پرداخت سرانه  معابر 

 . خواهد شد ضمناً سرانه  فضای عمومی بر اساس باقی مانده زمین پس از کسر معابر محاسبه می گردد

از ردیف های  بیشتر  مورد نیاز برابر طرح تفصیلی انچه سراته معابرو چنمعاف می گردند از سرانه معابر  1322تفکیکی قیل از زمین های  :5تبصره

 .سرانه خدمات تهاتر نماید  با  مازاد سرانه معابر به نسبت است مابه التفاوت را  مکلفگردید شهرداری الذکرفوق 

 .مشمول سرانه خدمات می باشد  صرفا باقیمانده ملك مسیر طرحهای عمرانی شهرداری قرار می گیرد قسمتی از ملك درامالکی که  :1تبصره

قانون شهرداری ها تفکیك شده باشد و مالك درخواست تفکیك مجدد داشته و همچنین سطوح  111اگر ملکی قبل از اجرای قانون اصالح ماده  -1

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

 . (التفاوت به نرخ روز به حساب مودی منظور گردد 

اقدا  به اخذ سند مالکیت نموده اند و  111بوده یا بدون اجرای ماده  147مجموع سرانه معابر و سرانه فضای خدمات امالکی که دارای سند ماده  -2

صادر شده باشد بر اساس سند اولیه و طبق جدول فوق و به نسبت قدر السهم آنها (11/11/1321) 111سند آن پس از اجرای قانون اصالح ماده 

مساحت سند ارائه شده که جهت % 24محاسبه می گردد و در صورتی که مالك نتواند سند مالکیت ارائه نماید، مجموعاً سرانه خدمات و معابر بر اساس 

 هد شد رعایت حقوق مرد   به شرح ذیل محاسبه خوا
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متر مربع به باال برحسب مساحت مندرج در سند شش دانگ و یا سند اولیه  511قانون شهرداری ها، مساحت  111بر اساس قانون اصالح ماده ( 1-الف

 . اراضی مشاعی بر اساس قدر السهم جهت انجا  عمل تفکیك شامل این ضوابط می باشد

متر مربع است؛ شامل این ضوابط   511اولیه پس از کسر و رعایت گذربندی، مساحت آنها کمتر از دانگ و یا سند  2اراضی ای که طبق سند ( 2-الف

 .نمی گردند

اراضی تفکیك شده در کلیه طرح های آماده سازی و تفکیکی مصوب قبلی به شرط عد  تفکیك مجدد و همچنین اراضی دولتی واگذاری بر ( 3-الف

 .  شهری شامل این ضوابط نمی گردنداساس تبصره یك ماده یازده قانون زمین 

کلیه تفکیك هایی که پس از الز  االجرا شدن این قانون انجا  شده یا می شوند و دارای سابقه توافق در شهرداری نمی باشند؛ مشمول این ( 4-الف

 .ضوابط می گردند

 .نقشه و گزارش طرح تفکیکی و آماده سازی باید به تائید شهرداری برسد( 5-الف

 :نحوه رعایت سرانه فضای عمومی و خدماتی در طرح تفکیکی و آماده سازی( 2-الف

از آنجایی که شهر برحسب تقسیمات کالبدی و بر اساس ضوابط شهرسازی دارای سطوح متفاوتی اعم از بلوک ساختمانی، واحد همسایگی، محله،  -1

جمعیت پذیری آنها بر اساس تراکم مصوب طرح جامع، تفصیلی و یا آماده برزن، ناحیه و منطقه است و مالک تشخیص آنها، مساحت و خصوصاً سقف 

در سازی است؛ الز  است تا میزان سرانه فضای عمومی و خدماتی مورد نیاز بر این اساس و بر حسب سرانه الز  برای هر یك از سطوح کالبدی که 

ی مورد نیاز تثبیت و حفظ شده و سند آن به نا  شهرداری شود تا بر طرح تفصیلی و جامع مصوب مشخص شده است؛ محاسبه و صرفاً بر حسب کاربر

 .  آن اساس مورد بهره برداری قرار گیرد

 .نمی باشد( به استثنای دستگاه بهره برداری کننده)مساحت کاربری فضای عمومی و خدماتی، قابل تغییر کاربری و واگذاری به غیر  -2

 :عمومی شهر در طرح تفکیکی و آماده سازینحوه رعایت شبکه ها و معابر ( 7-الف

 .رعایت گذربندی طرح، الزاما باید طبق ضوابط و مقررات طرح جامع و تفصیلی مالک عمل باشد -1

 .رعایت معابر و شوارع عمومی شهر طبق طرح تفصیلی و جامع و طرح های اجرایی مصوب شهر الزامی است -2

درصد  مساحت اولیه  43.75ی، مساحت ناشی از رعایت شبکه ها و معابر عمومی شهر معادل و یا بیش ازچنانچه  بر اثر اجرای  طرح  درملک( 8-الف

 43.75در این خصوص چنانچه مساحت ناشی از رعایت شبکه ها و معابر عمومی شهر بیش از . زمین باشد؛ نیازی به رعایت سطوح خدمات نمی باشد

 .درصد مساحت زمین اولیه طبق نرخ کارشناسی محاسبه و به مالك پرداخت خواهد شد51از  درصد مساحت اولیه زمین باشد؛ مابه ازای بیش

چنانچه مساحت زمین سهم واگذاری به شهرداری، برابر با حداقل نصاب تفکیکی در آن پهنه از شهر طبق ضوابط مالک عمل باشد، الزاماً باید ( 2-الف

 1قطعه مربوطه به شهرداری واگذار گردد
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هرداری زمانی می تواند نسبت به اخذ معادل قیمت زمین طبق نظر کارشناس رسمی اقدا  نماید که مساحت زمینِ سهم واگذاری به ش( 11-الف

و  شهرداری، کمتر از حد نصاب تفکیك طبق ضوابط مالک عمل در آن پهنه از شهر باشد و امکان استفاده از مساحت مورد نظر برای فضای باز شهری

قیمت زمین با توجه به نظر کارشناسان رسمی است که بصورت هیئت کارشناسی جهت کل سطح شهر قیمت گذاری  . ز مقدور نباشدنی... پارکینگ و

 .می شود 

احیه وجوه اخذ شده از این محل، باید به کد درآمدی خاص اختصاص و صرفاً به احداا فضای عمومی و خدماتی مورد نیاز در آن محله و حداکثر آن ن

 .رسداز شهر ب

اراضی دریافتی سهم شهرداری صرفاً جهت معوض اراضی در طرح شبکه معابر و گذرهای های سطح شهر واگذار و یا حسب نیاز تبدیل به ( 11-الف

 .پارک، پارکینگ و تاسیسات شهری در همان منطقه خواهد شد

صوب مربوطه و اعال  مقدار زمین و حقوقات شهرداری در ماه یکبار در خصوص طرح های م 2شهرداری موظف به تنظیم گزارشی به صورت ( 12-الف

 .خصوص هر طرح و محل هزینه کرد آن  به شورای اسالمی شهر می باشد

قبول از تصوويب    131اصالحی معاف هستند و با استناده مواده   131از پرداخت سرانه خدمات ماده  1013اسناد مالکيت قبل از ازسال ( ب

   شهرداری محاسبه می شوندقانون اصالحی  131ماذه 

 111سطوح خدمات براساس ضوابط و مقررات طرح جامع محاسبه می گردد و مربوط به تفکیك هایی است که قبل از ابالغ قانون اصالح ماده 

 .قانون شهرداریها میباشد

ه باشد، نیز مشمول پرداخت سطوح خدمات و موارد مشابه که گواهی انتقال مشروط برای آنها صادر شد 147امالک دارای سند ماده  :1تبصره

 . خواهند بود

درصد مساحت   12اصالحی صادر شده  برابر  111اسناد مالکیت امالکی که قبل قانون ماده  معابر مبنای محاسبه سطوح خدمات:  2تبصره 

 .مندرج در سند می باشد 
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 (عوارض رب حق مشرفیت )  اصالحی و توسعه و تعریضعوارض ارزش افزوده انشی از اجرای طرحهای عمرانی اعم از (  8
بدیهی است این . متر در نظر گرفته می شود111متر می باشند  111حداکثر عمق برای محاسبه عوارض این ردیف ، امالکی که دارای عمق بیشتر از

و طرح های احداثی بر اساس عمق بندی ذیل تعلق می مشرف به معابر ( بر اساس سند مالکیت مورد تایید شهرداری)عوارض صرفاً به اراضی و امالک 

  .گیرد

 :عمق قابل محاسبه 

 بیست% )21 از نباید که طرح اجرای از بعد و قبل( زمین) کارشناسی ارزش التفاوت مابه( درصد پنج و سی% )35 متراز بر معبر برابر با 25تا عمق  

 .نماید تجاوز ملك باقیمانده ارزش( درصد

 بیست% )21 از نباید که طرح اجرای از بعد و قبل( زمین) کارشناسی ارزش التفاوت مابه( درصد بیست% )21متراز بر معبر برابر  51تا متر  22از عمق

 .نماید تجاوز ملك باقیمانده ارزش( درصد

 بیست% )21 از نباید که طرح اجرای از بعد و قبل( زمین) کارشناسی ارزش التفاوت مابه( درصد ده% )11 متراز بر معبر برابر 111متر تا  51از عمق

 .نماید تجاوز ملك باقیمانده ارزش( درصد

 .های شهرسازی، نیاز به اصالحات در طرح یا معبر دارند گردند که در اثر مطالعات ترافیکی و یا طرح هایی اطالق می به طرح :های اصالح معابر طرح

بینی و طراحی  های شهرسازی پیش که ادامه مسیر موجود بر اثر مطالعات ترافیکی در طرحگردد  به گذرهایی اطالق می: های توسعه و تطويل طرح

 .اند شده

های تفصیلی و ساماندهی  نامه گذربندی یا طرح به گذرهایی اطالق می گردد که غالباً در هنگا  تجدید بنا یا احداا بنا برابر آیین :های تعريضی طرح

 .گردند نشینی می مشمول عقب

 .گردند گردد که بر اساس مطالعات شهرسازی و ترافیکی ایجاد و احداا می به گذرهایی اطالق می: ی احداثیها طرح

ای و احداثی در بددر گذر اصالحی یا تعریضی و یا احداثی واقع  های اصالحی، تعریضی، توسعه به کلیه اراضی و امالکی که بر اثر طرح :ماده واحده 

از صاحبان این قبیل امالک برابر مفاد تبصره های ( نسبت به سهم فروش رفته)گیرد که هنگا  فروش  ای یکبار تعلق میشوند، عوارض این ردیف بر می

 .ذیل این ماده واحده توسط شهرداری وصول خواهد شد

در بددر ( ایجاد شده 31/18/1373یخ که بعد از تار)های احداا تعریض و توسعه و اصالح معابر و میادین  اراضی امالکی که بر اثر اجرای طرح:  1تبصره

 .شوند مشمول پرداخت عوارض این ردیف خواهند بود گذر احداثی یا اصالحی یا تعریضی و یا توسعه واقع می
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اند و نیاز به اصالح سند دارند،  در بددر گذرهای احداثی، اصالحی، تعریض و یا توسعه واقع گردیده  1373اراضی و امالکی که قبل از سال:  2تبصره

 . درصد فرمول پیشنهادی محاسبه و اخذ می گردد 31عوارض این ردیف نیز بر اساس 

بدیهی است عوارض مذکور در زمان آزادسازی با . صاحساب محاسبه و اخذ می گرددعوارض این ردیف در زمان انتقال و یا صدور گواهی مفا : 0تبصره

 .جلب توافق طرفین قابل وصول یا تهاتر است

 .التفاوت مبلغ در وجه مالك پرداخت می شود در مواردی که میزان عوارض این ردیف از میزان غرامت کمتر باشد مابه:  1تبصره

 ظبا ملحواین ردیف مشمول صرفا ملك پشت معبر در ملك بر معبر تجمیع گردد  ،پشت ملك بر معبر قرار گرفتهدر که در صورتیکه ملکی  : 5تبصره 

 .گردد محاسبه میبندی فوق الذکر نمودن عمق 

سمی منظور از کارشناسی در مرحله اول نظر کارشناس رسمی دادگستری می باشد و در صورت هرگونه اعتراض، نظر هیأت کارشناسان ر : 1تبصره

 .دادگستری مالک عمل خواهد بود

در صورتیکه ملکی در طرح قرار گیرد و طبق توافق، شهرداری مایل به واگذاری زمین معوض باشد، کارشناس رسمی دادگستری  یا هیأت :  7تبصره

 .نماید( ارزیابی)را کارشناسیکارشناسی رسمی دادگستری که مابه التفاوت ارزش زمین را اعال  می نماید، باید غرامت و همچنین ملك معوض 

و به خیابان تعریض شده دسترسی مستقیم ندارند و به واسطه تعریض خیابان ( قطعه دو  از خیابان ) پالکهائی که در جبهه دو  می باشند :  8تبصره 

 .ذ می گردندعمق بندی فوق اخ% 15متر باشد مشمول  3مرغوبیت می یابند  چنانچه فاصله ملك مذکور از خیابان اصلی تا 

که مالك یا مدالکین در موقدع   ..... کلیه امالک واقع در خیابانهای حاصل از اجرای طرحهای عمرانی اعم از اصالحی ، احداثی،توسعه، تعریض و : 2تبصره 

 .اجرای طرح از شهرداری غرامت دریافت نکرده اند از پرداخت این ردیف معاف هستند 

از مشرفیت معاف شده و مجدد خیابان تعریض شود مشمول حق مشرفیت بر اساس مابه التفاوت وضع  2صره چنانچه ملکی بر اساس تب: 11تبصره 

 .موجود با طرح جدید می باشد 

 عوارض صدور مجوز حصارکشی   (9
 P 4                                               به ازای هر متر طول حصارکشی

 .ریال می باشد ( هزار پانزده)ریال 15.111برابر   Pحداقل : 1تبصره

 .متر می باشد  2.5حداقل ارتفاع حصار  :2تبصره
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 عوارض حق الثبت (23
الثبت اسناد رسمی و تنظیمی دردفاتر اسناد رسمی مستقیما توسط دفاتر رسمی محاسبه  این عوارض معادل هشت درصد هزینه حق:  حق الثبت× %  8

از متقاضیان ذیربط اخذ و به حساب خزانه معین استان منظور و از طریق سازمان امور مالیاتی به ( یا اداره ثبت اسناد)و توسط دفاتر اسناد رسمی 

 . گردد محل استقرار دفترخانه اسناد رسمی واریز میحساب شهرداری 

 تبلیغات محیطی هب غیر از اتبلواهی معرفی مشاغلعوارض  (22
  : توضيحات

سانتی متر و همچنین دفاتر مرکزی شرکتها، دفاتر و نمایندگیهای بیمه از  131متر با ارتفاع  5بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری حداکثر عرض  -1

سانتی متر معاف و مازاد بر آن بر اساس تابلوهای شناسایی محاسبه می  131عوارض یك تابلو منصوبه سر درب با عرض ساختمان و ارتفاع تا پرداخت 

مشمول  11-8در صورت نصب تابلو در پشت با  برابر بند . شود و در صورت داشتن تابلوی دو ، عوارض آن براساس تبلیغاتی ایرانی محاسبه خواهد شد

 .وارض می گرددع

نا  و یا تصویر یك نوع کاالی خاص درج شده باشد، آن قسمت از تابلو که به ( اعم از با مجوز و یا بدون مجوز)چنانچه در ذیل تابلوهای شناسایی  -2

( با اعمال معافیت)ی و مابقی طبق ضوابط تابلوهای شناسای( طبق ضوابط تابلوهای تبلیغاتی)صورت تبلیغاتی می باشد، مشمول عوارض تبلیغاتی 

 .  محاسبه می گردد

صورت شهرداری رأساً اقدا  به جمع  د در غیر ایننیا تعویض گردو آوری  تابلوهای فرسوده و نازیبا ضمن دادن مهلت مناسب باید از سطح شهر جمع -3

 . شداخذ خواهد  به مالك، زمان تحویل تابلوهای جمع آوری شده در% 15هزینه های جمع آوری به اضافه  آوری خواهد نمود و

شهرداری نسبت به   صورت عد  جمع آوری، بود و در آوری تابلو خواهد جمع به موظف مالك تابلو، نصب ادامه درصورت عد  موافقت شهرداری با -4

شهرداری با ادامه نصب تابلو، ضمن  صورت موافقت در ،خواهد نمود اخذ زمان تحویل تابلو را در %15آوری به اضافه  هزینه جمع اقدا  و جمع آوری

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

 .گردید 
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آیین نامه مصوب اقدا  نمایند عالوه بر تخفیف تابلو بر اساس ضوابط شهرداری و ( تعویض ) کلیه متقاضیان که تمایل دارند نسبت به زیباسازی -5

 .درصد تخفیف زیباسازی عوارض تابلو می گردند 11خوش حسابی ، از زمان نصب تابلوی جایگزین مشمول 

ه نصب تابلو در معابر و پیاده روها تنها در صورت کسب مجوز از شهرداری امکان پذیر مدی باشدد در غیدر ایدن صدورت شدهرداری از طریدق ادار        -2

 .اجرائیات نسبت به جمع آوری تابلوها اقدا  خواهد نمود

در مورد تابلوهای منصوبه پشت با  ها در صورت عد  رعایت ضوابط طرح تفصیلی یا عد  تأیید اسدتحکا  سدازه ، شدهرداری مدی تواندد جمدع        -7

محاسبه و اخذ خواهد شد ،در هر صورت مسئولیت هر آوری و  عوارض مدت نصب آن با توجه به ضوابط این ردیف و متناسب با زمان بهره برداری 

 .گونه اتفاق یا حادثه بعهده مالك یا مستاجر است

بعنوان تدابلو مجداز تلقدی گردیدده و از     ( متر 1.3عرض ملك  تا ارتفاع مجاز )تابلوهای شناسایی در صورت استحکا  و رعایت ضوابط شهرداری  -8

 قرار می گیرد پرداخت عوارض معاف و مابقی مبنای محاسبه

 

 ( درصورت کسب مجوز...)صنعتی و تابلوهای تبليغاتی واحدهای تجاری،ساليانه عوارض ( 1-11

 مساحت تابلو×  P 15تابلوهای تبلیغاتی مربوط به کاالهای ایرانی                                                                            

 مساحت تابلو× P 25                         خارجی شرکتهای به تولیدات کارخانجات داخلی تحت لیسانس مربوط تبلیغاتی تابلوهای

 مساحت تابلو × P 32تابلوهای تبلیغاتی مربوط به کاالهای خارجی                                                                            

 .ریال می باشد ( پانزده  هزار) 15.111برابر   Pحداقل  :1تبصره

برداری، عوارض  چنانچه تابلوی منصوبه کمتر از یکسال نصب شود به میزان زمان بهره. عوارض این ردیف تعرفه به صورت سالیانه می باشد :2تبصره

 .مربوطه محاسبه و اخذ می گردد

قیمت منطقه بندی برای محاسبه عوارض بالن های تبلیغاتی برابر است با قیمت منطقه ای نزدیکترین خیابان به محل استقرار بالن که نباید  : 0تبصره

 .می باشد( بیست و چهار هزار ریال) 24.111برابر  Pحداقل . از متوسط قیمت منطقه دو خیابان نزدیك به محل استقرار بالن کمتر باشد

مؤدیانی که مدارک مورد نیاز و پرداخت مطالبات شهرداری شامل عوارض کسب و پیشه، بهای خدمات کاربری غیر مرتبط و بهای خدمات : 4تبصره

 11مرتبط با محل اشتغال خود را در مهلت تعیین شده ارائه نمایند، مشمول تخفیف عوارض تابلو بر اساس بند ( در صورت تعلق)پسماند و افتتاحیه 

 .  صل دو  تعرفه عوارض در سال جاری می شوندف

درصد قیمت منطقه ای مربوط به همان پاساژها و مجتمع های تجاری  51عوارض تابلوهای داخل پاساژها و مجتمع های تجاری برابر با : 5تبصره 

 .محاسبه می گردد

 .آخرین حرف و باالترین حرف تا پائین ترین حرف انجا  خواهد گردیدمحاسبه ابعاد تابلو با حروف چلنیو  بر مبنای فاصله اولین حرف تا :  2تبصره 
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در صورت پرداخت عوارض تابلو ؛ از آن به بعد در صورت ادامه نصب همان تابلو به همان شکل ، عوارض تابلو بر مبنای با مجوز محاسبه می : 7تبصره 

 .گردد

مترمربع داشته باشند و حاضر به  121جاری که  دارای سرجمع متراژ تابلوی باالی نمایندگی هاو شرکت ها و کارخانجات و واحد های ت:  8تبصره 

 .تخفیف عوارض تابلو می باشند % 21پرداخت عوارض تابلو بصورت یکجا و نقدی باشند عالوه بر تخفیف نقدی مشمول 

 

 در صورت ارائه گواهی استحکام( بدون مجوز)منصوب شده ... صنعتی و تابلوهای تبليغاتی واحدهای تجاری،ساليانه عوارض ( 2-11

 و رعایت شرایط مندرج در ردیف مذکور  11-1یك و نیم برابر عوارض ردیف 

 

 ... عوارض تابلوهای تبليغاتی به شکل استند، بنر، و پالکارد تجاری و فرهنگی و( 0-11

 % p 11تفریحی    روزانه به ازای هر مترمربع             عوارض تابلوهای تبلیغاتی فرهنگی، ورزشی، آموزشی و

 p 1عوارض تابلوهای تبلیغاتی تجاری                                         روزانه به ازای هر مترمربع          

نصب شده و ... عوارض فوق به کلیه تابلوها، بیلبوردها، استندها و بنرهای تبلیغاتی که در ملك اشخاص مانند پمپ بنزین، توقفگاه ها و  :1تبصره

در  شخص تبلیغ کنندهارتباطی با نوع خدمات واحد مربوطه ندارد و همچنین تبلیغات منصوبه بر روی ساختمانهای در حال احداا، تعلق می گیرد و 

 . ن گونه موارد مؤدی می باشدای

نوشتن آگهی بر روی دیوار بدون مجوز ممنوع می باشد و مشمول عوارض به ( پارچه ای و غیره)هرگونه دیوار نویسی، نصب پوستر و پالکارد  :2تبصره

 . گردد می ( P 2)قیمت منطقه ای  برابر 2معادل روزانه  ازای هر متر مربع

قیمت منطقه ای معبری است که محل نصب تابلو مشرف بر آن  می ( P)ریال بوده و ( پانزده هزار)  15.111  حداقل قیمت منطقه ای : 0تبصره

 .باشد

 .می باشد  کانهای مجاز و مدت معین ، معافپالکارد و تبلیغات فرهنگی و مذهبی و آموزش شهروندی با هماهنگی شهرداری در م:  4تبصره 

 

 (با مجوز)عوارض تابلوهای شناسايی ( 1-11

 :عوارض تابلوهای شناسایی با مجوز به شرح ذیل محاسبه میگردد

 (P 11 ) ×([x– ارتفاع تابلو ) ×طول تابلو] 

 X  سانتیمتر 131= ارتفاع مجاز تابلو 
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بهای خدمات  مؤدیانی که مدارک مورد نیاز و پرداخت مطالبات شهرداری شامل عوارض کسب و پیشه، بهای خدمات کاربری غیر مرتبط و: تبصره

 12مرتبط با محل اشتغال خود را در مهلت تعیین شده ارائه نمایند، مشمول تخفیف عوارض تابلو بر اساس بند ( در صورت تعلق)پسماند و افتتاحیه 

 .  فصل دو  تعرفه عوارض در سال جاری می شوند

X  سانتیمتر 131= ارتفاع مجاز تابلو 

پرداخت مطالبات شهرداری شامل عوارض کسب و پیشه، بهای خدمات کاربری غیر مرتبط و بهای خدمات  مؤدیانی که مدارک مورد نیاز و: تبصره

 11مرتبط با محل اشتغال خود را در مهلت تعیین شده ارائه نمایند، مشمول تخفیف عوارض تابلو بر اساس بند ( در صورت تعلق)پسماند و افتتاحیه 

 .  فصل دو  تعرفه عوارض در سال جاری می شوند

 و روان  LEDعوارض تابلوهای ( 1-11

 :به ازای هر متر مربع سالیانه

 P 15روان تك رنگ        LED( الف

 P 21روان چند رنگ          LED( ب

 P 41تلویزیون شهری                  ( ج

 ی نرخ های فوقدرصد 25بهره برداری بدون اخذ مجوز با افزایش ( د

 .بدیهی است افزایش فوق پس از اخطار کتبی از سوی شهرداری محاسبه خواهد شد

در دهنه واحد مشاغل است و مزاحمت برای عمو  نداشته  1.3که در سر درب واحد کسب و پیشه می باشد و برابر اندازه تابلوهای معاف  ledتابلوهای 

 .باشد از پرداخت عوارض معاف می گردد 

 عوارض تبليغات تجاری غير مرتب ( 1-11

مغایر  عوارض تبلیغات تجاری غیرمرتبط در پمپ بنزین ها، پمپ گاز، جایگاه ها، پاساژها و مجتمع های تجاری و اداری در صورتی که با نوع فعالیت

 .می باشد p 45 ،خارجیp 31 ،تحت لیسانس P 15باشد به ازای هر مترمربع سالیانه ایرانی

 تابلوهای منصوبه پشت بامعوارض ( 8-11

 .ممنوع می باشد و در صورت نصب توسط شهرداری جمع آوری می گردد  1325نصب تابلوهای پشت با  به هرنحو از ابتدای سال 

فروشدگاه هدا و   در پشت با  بانك ها، شرکت های دولتی ، مخابرات، موسسات مالی و اعتباری و همچنین  1324عوارض تابلوهای منصوبه تا پایان سال 

اخدذ    p111سدالیانه بده ازای هدر مترمربدع    ( با تبلیغ تجاری)مجتمع های تجاری که تبلیغات مرتبط با همان واحد را داشته باشد و واحدهای مسکونی

 .این بند  می باشند  1325و  1324مشمول بخشودگی عوارض سال   1325میگردد و در صورت جمع آوری توسط مالك تا پایان خرداد 

 ( p 1به ازای هر متر مربع روزانه . ) درصورت انجا  تبلیغات غیر ، محاسبه عوارض بر مبنای بیلبورد تبلیغاتی انجا  می گردد : 1بصره ت
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ترین تابلوهایی که در پشت با  مغازه ها یا فروشگاه ها طوری نصب شده که از میدان و یا خیابان اصلی قابل رؤیت باشد در اینگونه موارد بداال  :2تبصره 

 .قیمت منطقه بندی مالک عمل محاسبه عوارض خواهد بود

 .رداخت عوارض معاف گرددیك عدد تابلو جهت شناسایی شرکت ها و ادارات دولتی با رعایت ضوابط از پ :0تبصره 

  کليه مشاغل عوارض سالیاهن (21
1112/1 TP برای یك ماه 

  12 ×t  =T(   = tتعرفه مصوب )

 .درصد عوارض این ردیف خواهند شد %75 مشاغلی که در زیرزمین و یا در طبقات فعالیت می نمایند مشمول   :1تبصره

 .ریال می باشد( پانزده هزار)  15.111برابر   Pحداقل   :2تبصره

 (به صورت ماهیانه)ریال   t=51.111: عوارض فروشندگی های مواد دخانی واقع در بافت ویشه تاریخی : 0تبصره

 .این عوارض صرفاً جهت تشویق تغییر شغل اینگونه فروشندگی ها می باشد

فروشگاههای صنایع دستی که در بافت ویشه تاریخی صرفاً اقدا  به فروش صنایع دستی می نمایند از پرداخت عوارض و بهای خدمات کسب :  1تبصره

 . و پیشه معاف می باشند

 .ریال می باشد( یکصد و پنجاه هزار) 151.111حداقل عوارض سالیانه کلیه مشاغل معادل :  5تبصره

لی که در سال با هماهنگی و کسب مجوز از شهرداری نسبت به اجرای طرح بدنه سازی و زیباسازی محل کسب خود کلیه صاحبان مشاغ:  1تبصره

درصد در خصوص عوارض سالیانه ، از پرداخت بهای خدمات مقرر در این تعرفه نیز معاف خواهند % 51اند ضمن دریافت تخفیفی معادل  اقدا  نموده

 .گردید

 عوارض سطح شهر( 20     
اندد مشدمول وصدول عدوارض نوسدازی       هائی که ممیزی امالک انجدا  داده  شهرداری 7/2/1347قانون نوسازی و عمران شهری مصوب  2به استناد ماده 

ا به هر رگردند اما تا زمان انجا  ممیزی امالک شهر که باید برای اولین بار با مجوز وزارت کشور صورت پذیرد شهرداری باید عوارض سالیانه سطح ش می

 عوارض ساالنه سطح شهر= عوارض عرصه + عوارض اعیان + عوارض مستحدثاا    .شرح ذیل وصول نماید

A + B +  D    =عوارض ساالنه سطح شهر 

= A  یك و نیم درصد ×P  ×مساحت عرصه 
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= B  یك و نیم درصد× K  ×مساحت اعیان 

= D  عوارض مستحدثات ×یك و نیم درصد 

K  : با اصالحات بعدی  1324های مستقیم مصوب  قانون مالیات 24ارزش معامالت اعیان موضوع ماده 

های  قانون مالیات 24های گرمایشی و سرمایشی که برای هر یك هر سال توسط کمیسیون ماده  نمای لوکس، آسانسور، سیستم: مستحدثات عبارتند از 

 . گردد مستقیم با اصالحات بعدی رقم تعیین می

P  :های مستقیم با اصالحات بعدی قانون مالیات 24ای موضوع ماده  قیمت منطقه 

 .آیدعوارض سطح شهر به صورت سالیانه می باشد و در زمان صدور قبض توسط شهرداری و یا صدور هر گونه گواهی به مرحله وصول در می 

عوارض معاينه فنی خوردو سبك( 24  
 ریال      31.111 انواع وانت، مینی بوس و انواع سواری                                                                       

 ریال      31.111 سایر وسائط نقلیه سنگین                                                   

 ریال      2.511 موتورسیکلت

 .این عوارض نباید از مالکان خودرو اخذ گردد و می بایست توسط مراکز معاینه فنی به شهرداری پرداخت گردد :توضيح

 .در صورتیکه مؤدی گواهینامه ثبت نا  در نظا  مالیات بر ارزش افزوده را ارائه نماید از پرداخت عوارض این ردیف معاف می باشد 

 تغيیر طرحهای مصوب شهری و افزايش رتاكم عوارض ارزش افزوده انشی ازاجرا ،یا ( 25
 عوارض ارزش افزوده ناشی از تغيير طرحهای مصوب شهری( 1-15

  P115     تغییر کاربری از مسکونی و کارگاهی به تجاری به ازای هر متر مربع

 P135                           به ازای هر متر مربع و کارگاهی غیر از مسکونی تغییر کاربری از هر نوع کاربری به تجاری

 P21                      تغییر کاربری از کاربری صنعتی به مسکونی به ازای هر متر مربع  

 P21  تغییر کاربری از کاربری اداری دولتی به مسکونی به ازای هر متر مربع   

 P21  تغییر کاربری از کاربری مزروعی به مسکونی به ازای هر متر مربع     

  P51  به مسکونی به ازای هر متر مربع      از وضع موجود خاص هایکاربریدر محدوده  تغییر کاربری

 P111  به تجاری به ازای هر متر مربع     از وضع موجود  تغییر کاربری در محدوده کاربریهای خاص

 P31  به سایر کاربریها به ازای هر متر مربع      از وضع موجود تغییر کاربری در محدوده کاربریهای خاص

 P41 به مسکونی به ازای هر متر مربع و درمانی تغییر کاربری از آموزشی، فرهنگی، ورزشی و تجهیزات شهری

 P41 تغییر کاربری از کاربری پارکینگ به مسکونی به ازای هر متر مربع  

 P51 فاقد کاربری به کاربری مسکونی 

 P31                              تغییر کاربری از کاربری طرح تفصیلی و فاقد کاربری به انباری و اداری و صنعتی به ازای هر مترمربع                                 
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 P5 تغییر کاربری کارگاهی و صنعتی در حریم

 p  21 یدرتغییر کاربری از باغ و اراضی مشجر و فضای سبز  به مسکون

 معاف     تغییر کاربری از هر نوع کاربری به آموزشی، بهداشتی، درمانی، فرهنگی، مذهبی،ورزشی، کودکستان و صنایع دستی سنتی و هتل 

 معاف     تغییر کاربری از هر نوع کاربری به کاربری پارکینگ به ازای هر متر مربع 

 معاف تغییر کاربری از کاربری تجاری به کاربری مسکونی و فاقد کاربری به مزروعی و باغ 

ساختمان های تجاری که دارای پروانه تجاری و کاربری تجاری قبل از ابالغ طرح هادی یا جامع می باشند و کاربری آنها طبق طرح تفصیلی  :1تبصره

 .کاربری غیر تجاری است مشمول عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری نمی شود

های مسکونی موجود قدیمی پذیرفته شده توسط شهرداری در بافت قدیم با رعایت در جهت احیای بافت قدیم، تبدیل و تغییر کاربری واحد :2تبصره

 .درصد  ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری معاف می باشند 111سایر ضوابط مربوط به هتل ها و محل های اقامتی و رستوران های سنتی از پرداخت 

 .ضوابط تجاری می شوند کارگاه هایی که دارای مجوز صنایع نمی باشند مشمول :0تبصره

کلیه پالک های در طرح تفصیلی جدید نسبت به طرح تفصیلی قدیم به کاربری با ارزش افزوده باالتر تغییر کاربری یافته مشمول ضوابط  :1تبصره 

 . فوق می باشد

و فضای سبز عمدی در خشك کردن باغ اراضی باغ که بواسطه شرایط اقلیمی و نبود آب و با تشخیص کمیسیون مربوط به قطع اشجار  : 5تبصره 

 .تخفیف خواهند بود % 51نباشد با مجوز موردی از شورای اسالمی شهر مشمول 

ریال برای واحدهای مسکونی آپارتمانی ، اداری دولتی و خصوصی ،  15.111حداقل قیمت منطقه بندی جهت تغییر کاربری به تجاری  : 1تبصره

 .می باشد( ده هزارریال)ریال  11.111( اریبه جز تج)صنعتی ، گردشگری و غیره 

و  p 21کلیه  اراضی و امالکی که بر اساس طرح تفصیلی کاربری آنها از غیر مسکونی به مسکونی تغییر یافته بهای خدمات تغییر کاربری  : 1تبصره  

 . ریال می باشد  15.111نیز   pحداقل

  به ازای هر متر مربع      به نسبت هر کاربریز وضع موجود به کاربری مختلط  تغییر کاربری در محدوده کاربریهای خاص ا : 8تبصره 

 K1 : 12-1از جدول  ضریب کاربری اول

 K2 : 12-1از جدول  ضریب کاربری دو 

 N= تعداد طبقات هر کاربری 

   = مجموع طبقات هر دو کاربری 

 M= ضریب ارزش افزود ناشی از تغییر طرح مصوب شهری 

 

             

  
    

 

 طبقه مسکونی  8دو طبقه تجاری و : مثال 
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، جهت هر کاربری ضریب خاص  را می دهددو کاربری با توجه به درخواست مودی اجازه  صرفا ضوابط طرح محدوده خاص با عنایت به اینکه          

 .هر کاربری لحاظ می شود و جهت کاربری مختلط به نسبت هر کاربری به ازای هر متر محاسبه می گردد 

 .با تغییر کاربری عوارض دریافتی به مؤدی استرداد میگردد  5در صورت مخالفت کمیسیون ماده :  2تبصره 

    عوارض ارزش افزوده ناشی از افزايش تراکم( 2-15

 بیست)ریال 21.111حداقل قیمت منطقه بندی برای محاسبه عوارض ارزش افزوده ناشی از تراکم برای واحدهای تجاری و کارگاهی   :تبصره

( هزارریال وازدهد)ریال  12.111( به جز تجاری)و برای واحدهای مسکونی آپارتمانی ، اداری دولتی ، خصوصی ، صنعتی ، گردشگری و غیره ( هزارریال

 .می باشد

 عوارض  ارزش افزوده افزايش تراکم  ساختمان های مسکونی( 1-2-15

 به ازای هر متر مربع عوارض ارزش افزوده ناشی از تراکم بیش از تراکم  پایه طرح تفصیلی 

 .فقط عوارض زیربنا دریافت می گردد( صد درصد)درصد  111تا سقف تراکم  :1تبصره 

نصاب تراکم فوق الذکر تنها مبنای محاسبه نحوه دریافت عوارض زیربنا و ارزش افزوده ناشی از تراکم در هنگا  صدور پروانه بوده و صدور  :2تبصره 

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

ه توسط کمیسیون ماده صد با ابقای آن موافقت می شود، نیز مشمول این ساختمانهای بدون پروانه یا مازاد بر پروانه دارای مازاد بر تراکم ک: 0تبصره 

 .تعرفه خواهند شد

 . آپارتمانهای که در سالهای گذشته تسویه حساب بر اساس چند واحدی انجا  شده از پرداخت این ردیف معاف می باشندساختمانها و:  1تبصره 

 :متر مربع افزايش تراکم بيش ازتراکم پايه در طرح تیصيلی عوارض افزايش تراکم ساختمانهای مسکونی به ازای هر 
مدی   P 11 طبقه به ازای هر متر مربع      4واحد تا سه طبقه بدون پیلوت،  و با پیلوت تا  4افزایش تراکم مجتمع های آپارتمانی مسکونی تا  .1

 .باشد 
 .باشد می P 251 ،یا ضوابط آماده سازی  افزایش تدددراکم مجتمع های آپارتمانی مسکونی بیش از ضوابط طرح تفصیلی .2

 
 عوارض  ارزش افزوده افزايش تراکم ساختمان های تجاری، اداری  به جز مسکونی( 2-2-15 

 P21               عوارض ارزش افزوده تراکم به ازای هر متر مربع طبقه اول

 P 41               عوارض ارزش افزوده تراکم به ازای هر متر مربع طبقه دو 

 P25  عوارض ارزش افزوده تراکم به ازای هر متر مربع طبقه سو  و باالتر    

 P21             و تجاری تك واحدی عوارض ارزش افزوده تراکم زیرزمین مستقل تجاری

   

 عوارض نمااگشيهها( 21
 . نمایشگاه ها به شرح زیر می باشدعوارض 

 درصد بهای بلیط 3محصوالت تولیدی استان                                                       غرفه تبلیغ یا عرضه  -الف

 درصد بهای بلیط  5غرفه تبلیغ یا عرضه محصوالت تولیدی داخل کشور                                                  -ب

 درصد بهای بلیط 7ی تحت لیسانس شرکتهای خارجی    غرفه تبلیغ یا عرضه محصوالت تولیدی کارخانجات داخل -ج

 درصد بهای بلیط  11غرفه تبلیغ یا عرضه محصوالت خارجی ووارداتی                                                        -د
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که غرفه های آنها به صورت اجاره به نمایشگاههایی که در سطح شهر برگزار می گردند مشمول این عوارض می شوند و نمایشگاههایی : 1تبصره

 .یر متقاضیان واگذار می گردد مشمول پرداخت درصد اجاره بها به جای عوارض بلیط می باشند، به استثنای نمایشگاه ارزاق عمومی و لواز  التحر

مذهبی که جنبه انتفاعی نداشته باشند معاف نمایشگاههای کتاب و نمایشگاههای قرآنی اعم از مکتوب و الکترونیکی و همچنین نمایشگاههای : 2تبصره

  .می گردند

 

 عوارض قطع ردخت و زهينه خدمات مربوط هب خسارت ( 27
ضوابط اجرایی  17درخصوص اخذ عوارض قطع درخت در باغات خصوصی با توجه به ماده یك الیحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز و ماده ( 1

 : مربوطه براساس فرمول زیر محاسبه و اخذ می گردد

 N= تعداد درخت قطع شده  

  A=مساحت باغ

 ریال2.411.111= ارزش ریالی هر درخت 

 %a  =درصد میزان تقصیر

12N=   

A) ×p +)a  % ×111/411/2 ×N   =عوارض قطع درخت 

 . کلیه عوارض وصول شده صرف غرس درخت، درختچه و نگهداری موارد یاد شده ترجیحاً در همان منطقه شود: 1تبصره 

 . تشخیص تعیین میزان درصد تقصیر به عهده کمیسیون قطع اشجار شهرداری می باشد: 2تبصره 

هزینه خدمات مربوط به خسارت وارده به فضای سبز که با قطع درخت اتفاق می افتد با در نظر گرفتن هزینه های نگهداری و کاشت در مورد اخذ  (2

 :به دو صورت و به شرح ذیل اقدا  می گردد  1و2اولیه و همچنین مثمر و غیرمثمر بودن درختان و تقسیم براساس کیفیت آن به دو درجه 

 : عمد درختان مثمر و غیر مثمر درجه یك در معابر، پارکها و فضای سبز محاسبه به صورت  درخصوص قطع غیر( الف 

( ده  درصد)درصد  11ریال به اضافه ( هزار پانصدیك میلیون و )  1.511.111سانتی متر مبلغ   51تا  15قیمت پایه برای محاسبه محیط بن ( الف-1

 .مبلغ فوق بابت هزینه کاشت و احیا

ریال  ( پنجاه هزار) 51.111به ازای هر سانتی متر افزایش محیط بن مبلغ ( 1-بند الف)سانتی متر عالوه بر قیمت پایه  111تا  51محیط بناز ( الف-2

 . مبلغ فوق بابت هزینه کاشت و احیا( ده  درصد)درصد 11به اضافه 
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بدون احتساب هزینه کاشت و احیا به ازای هر سانتی متر افزایش ( 2-بند الف )سانتی متر به باال به قیمت محاسبه شده  111از محیط بن  ( الف-3

 .  درصد مبلغ فوق بابت هزینه کاشت و احیا اضافه می گردد 11ریال  به اضافه ( یکصد  هزار)111محیط بن مبلغ 

 : ختان مثمر و غیر مثمر درجه دو در معابر، پارکها و فضای سبز، محاسبه به صورت درخصوص قطع غیر عمد در( ب

( ده درصد)درصد 11ریال  به اضافه ( هزار سیصدیك میلیون و )  1.311.111سانتی متر مبلغ  51تا   15قیمت پایه برای محاسبه محیط بن ( ب-1

 . مبلغ فوق بابت هزینه کاشت و احیا

ریال  ( هزار  یکصد  111.11به ازای هر سانتی متر افزایش محیط بن مبلغ ( 1-بندب)سانتی متر عالوه بر قیمت پایه  111تا   51از محیط بن ( ب-2

 .مبلغ محاسبه شده بابت  هزینه کاشت و احیاء( ده  درصد) 11به اضافه 

بدون احتساب هزینه کاشت و احیا به ازای هر سانتی متر افزایش محیط ( 2-بند ب)سانتی متر به باال به قیمت محاسبه شده   111از محیط بن ( ب-3

 .  درصد هزینه کاشت و احیا اضافه می گردد 11ریال  و( هزار و بیستیکصد ) 21.111بن مبلغ 

رد و سببی در خسارت وارده درصورتیکه درختان به صورت غیر اصولی و بدون هماهنگی با شهرداری مورد هرس و قطع سرشاخه ها قرار گی: تبصره

 . قابل محاسبه خواهد بود 2و 1گردد بسته به شدت هرس تا صد درصد بند 

 عوارض تلوزييون اهی شهری ( 28
 مساحت تلویزیون ×   p 21به ازای هر سال استفاده از تلویزیون شهری                               

درصد عوارض فوق خواهد شد و در صورتیکه صرفاً فرهنگی مورد 41اگر از تلویزیون شهری برای یك مجموعه خاصی تبلیغ گردد مشمول  :تبصره

 .استفاده قرار گیرد از پرداخت عوارض معاف می باشد

 عوارض مازاد رب سطح اشغال( 13
در صورتیکه کمیسیون ماده صد رای . نده تخلف به کمیسیون ماده صد ارجاع گردددر صورتیکه مالکین مازاد برسطح اشتغال بنا احداا نمایند، باید پرو

 .نماید بر ابقاء بنا صادر نماید آنگاه شهرداری ضمن دریافت جریمه عوارض مازاد بر سطح اشتغال را بشرح ذیل وصول می

 :توضیحات 

 .صول می گردد فضای باز برابر ضوابط طرح تفصیلی و طرحهای آماده سازی محاسبه و و( الف

 .ریال می باشد( هزار وازدهد)  12.111برای محاسبه این ردیف برابر   Pحداقل ( ب

 .گردند  آن دسته از بناهای احداثی که در طبقات سند مجزا گرفته یا بگیرند نیز مشمول عوارض این ردیف می( ج

محاسدبه مدی گدردد و بدیش از یدك واحدد        2واحد تك واحددی ردیدف    واحد های مسکونی تك واحدی احداثی بر روی واحد تجاری و غیره  مانند( د

 .می گردد  1مسکونی مشمول ردیف 
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 .گردد با ابقاء بنا عوارض اين رديف وصول مي 011در صورت موافقت كميسيون ماده ( ه  

 .باشد به بعد مي 68عوارض اين رديف مربوط به ساختمانهاي احداثي سال ( خ

 .از شهرداري مفاصا حساب گرفته اند از پرداخت عوارض اين رديف معاف ميباشند 0931پايان سال ساختمانهايي كه تا ( و
 

 محاسبه عوارض شرح ردیف

1 
ها و  مجتمع به ازای هر مترمربع احداث اعيانی مازاد بر سطح اشغال برابر مصوب طرح تیصيلی

 واحد به باال 1از  آپارتمانهای  مسکونی
P15 

2 
مترمربع احداث اعيانی مازاد بر سطح اشغال برابر مصوب طرح تیصيلی برای به ازای هر 

 واحدی 1ساختمانهای مسکونی يك تا 
p 13   

 
 

 عوارض رب ارزش افزوده حاصل از تجمیع اراضی( 12
شرح جدول ذيل های خدمات شهری کليه مالکين به هنگام تجميع اراضی خود با هر کاربری بايد به  به منظور تامين قسمتی ازهزينه

 .عوارض تجميع پرداخت نمايند

 محاسبه عوارض شرح رديف

 Z×S×P عوارض تجميع اراضی با هر کاربری 1

P :با اصالحات بعدی  1011های مستقيم مصوب  قانون ماليات 11ای موضوع ماده  قيمت منطقه 

Z  :(درصد مابه التیاوت ارزش افزوده ملك 05)  ضريب تصويبی شورای اسالمی شهر 

S  :مساحت زمين تجميع شده 

 . عوارض ارزش افزوده تجميع واحد های مسکونی از پرداخت عوارض اين رديف معاف می باشند : تبصره 

 

 عوارض  ماهیاهن بانك اه و موسسات اعتباری (  11
 p 2به ازای هر مترمربع زيربنا       

 .ريال می باشد 230333قيمت منطقه بندی و حداقل آن   P :تبصره
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 .اين بهای خدمات شامل بهای خدمات عمومی، پسماند و آتش نشانی و ايمنی می باشد

 .صندوق های قرض الحسنه از پرداخت عوارض اين رديف معاف می باشند 
 

 عوارض پذریه تأسیسات شهری( 10
تأسیسات و تجهیزات شهری مانند منبع آب ، پست ترانسفوماتور،پست گاز ، پست برق ،پست مخابرات ، تصفیه خانه های آب و فاضالب ،دکل های 

(  BTS) و دکل های مخابراتی ( ده میلیون ریال ) ریال  11.111.111برق ، و کلیه دکل های ارتباطی و کیوسك تلفن و غیره به ازای هر متر مربع   

 ریال 111.111.111هر مورد 
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:فصل دوم  

 

 بهای خدمات
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 .نماید فلذا شهرداری مکلف است هنگا  ارائه خدمات مبالغ ذیل را وصول نماید شهرداری در مواردی خدماتی را به شهروندان ارائه می:  نکته

 حمل نخاهل بهای خدمات    (2
از مالك اخذ % 15آوری نخاله ساختمانی خود ننماید و شهرداری اقدا  به جمع آوری نماید هزینه انجا  شده به اضافه در صورتیکه مالك اقدا  به جمع 

 (قانون شهرداریها  55ماده  14به استناد تبصره ذیل بند. )می گردد

 
 کارشناسی و بازدید  بهای خدمات(  1

   :اعم از وياليی و آپارتمانی مسکونی  (الف

 ریال 251.111                        به ازای هر واحد  

   .... :و    صنعتی و اداری تجاری،(ب

 ریال  311.111  متر مربع            1111تا  

 ریال  511.111  متر مربع        5111تا  1111از  

 ریال  811.111   متر مربع به باال        5.111از  

   :زمين  (ج

 ریال  251.111  به ازای هر قطعه       

   :ساير کاربريها  (د

 ریال  251.111  به ازای هر واحد                  

 .در صورتی که در اثر نقص گزارش شهرداری نیاز به بازدید مجدد باشد، مشمول اخذ هزینه بازدید کارشناسی مجدد نمی گردد :1تبصره

و در مواری که مؤدی به ( ریال 2.111.111به ازای هر مورد )بالمناصفه بین شهرداری و مالك ،  قیمت زمین و قدمت بناکارشناسی بابت :  2تبصره 

داخت کارشناسی معترض باشد و نیاز به کارشناسی یا هیئت کارشناسی باشد هزینه کارشناسی با توجه به تعرفه کارشناسان رسمی کالً توسط مؤدی پر

 .می گردد 

  اصالح حد بهای خدمات  (0
P 15 ×51   %سطح کوچه بر ملك 

 .ضمناً اصالح حد در کوچه های بن بست که مالك خصوصی دارد می بایست با رضایت همسایگان و شرکای کوچه باشد

 .باشند امالک و ساختمانهایی که مشمول پرداخت عوارض حق اشرافیت شده اند از پرداخت عوارض این ردیف معاف می :  1تبصره 

 .ریال می باشد  11.111برای این ردیف  pحداقل :  2تبصره 
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 ببهای خدمات  ساالهن استفاده از کارربی مغاری(4

از طرفدی مدالکین نیدز    . شهرداری مکلف است ضوابط شهرسازی را رعایت نمایدد  1351قانون شهرسازی و معماری ایران مصوب سال  7به استناد ماده 

در . های توسدعه شدهری فقدط براسداس کداربری قیدد شدده در ملدك اسدتفاده بنمایدد           قید شده در پروانه ساختمانی یا در طرحهای  مکلفند در کاربری

شهرداری باید مراتب را به کمیسیون ماده صد ارجداع تدا اقددامات    . که هر مالك خالف ضوابط شهرسازی در ملك از کاربری مغایر استفاده نماید صورتی

که فرآیند کمیسیون ماده صد طی گردد مالك یا ذینفع مکلف است عوارض سالیانه را برابر جدول زیدر بده شدهرداری پرداخدت      انیتا زم. الز  بعمل آید

 .نماید

S  :مساحت محل مورد استفاده 

P :با اصالحات بعدی  1322های مستقیم مصوب  قانون مالیات 24ای موضوع ماده  قیمت منطقه 

Z  :ضریب تصویبی شورای اسالمی شهر 

 

 (زیر بنای بالکن داخل+  مساحت زیربنا  ) × P 1 استفاده تجاری از همکف                               
 (  زیر بنای طبقات+  مساحت زیرزمین ) ×  P 5/1 استفاده تجاری از زیرزمین و طبقات                  

 (زیر بنای بالکن داخل+  مساحت زیربنا  ) × P 5/1 ازهمکف              استفاده اداری و یا صنعتی 
 (زیر بنای طبقات+  مساحت زیرزمین ) × P 25/1 استفاده اداری و یا صنعتی از زیرزمین و طبقات
 (مساحت زیر بنای مورداستفاده) × P 25/1 استفاده به عنوان انباری تجاری و انباری مستقل

عنوان آموزشی از قبیل آموزشگاههای استفاده به 

 غیرانتفاعی، آموزش رانندگی، زبان، کنکور و غیره
P 25/1 × (مساحت زیر بنای مورداستفاده) 

 :توضيحات 

در باشد و  برقرار و مشمول امالک با کاربری غیرتجاری می 1382است و از ابتدای سال ( سال تقویمی)بهای خدمات این ردیف به صورت سالیانه  -1

این بهای خدمات مشمول ساختمانهایی که دارای . زمان مطالبه شهرداری و یا هنگا  صدور هر نوع گواهی برای مالك و یا مستأجر دریافت می گردد

اخذ بهای خدمات توسط شهرداری هیچ گونه امتیازی .پروانه مربوطه و یا ساختمانهای مرتبط احداثی قبل از تصویب طرح مصوب شهری نمی شود 

 . و در صورت درخواست تغییر کاربری طبق مقررات اقدا  خواهد شد برای ملك محسوب نمیشود

می شود صدور مجوز با اخذ استعال  از ( تا پایان سال تقویمی)در خصوص مواردی که درخواست مجوز از شهرداری جهت فعالیت به صورت موقت  -2

 . اداره اماکن و رضایت مالکین مجاور صورت می گیرد

از طرف مالکین مجاور با ادامه فعالیت مطرح نشده باشد، شهرداری با وصول بهای  لیتدر صورتی که محل کسب دایر باشد و نارضایتی و یا مخا -3

 . خدمات مزبور مانع ادامه فعالیت نخواهد شد



 0011مصوب عوارض و بهای خدمات سال عوارض 

57 

 امير شاکری      به                             سيد حبيب دشتی   121  طی مصوبه شماره  03/11/1011در تاريخ   

 شهردار حميديا               رييس شورای اسالمی شهر حميديا                                .تصويب شورای اسالمی شهر رسيد
 

 24مزاحمت، شهرداری به استناد تبصره ذیل  بند جهت رفع   در صورتی که محل کسب دایر باشد و مزاحمت برای مالکین مجاور ایجاد شده باشد، -4

 .  قانون شهرداریها اقدا  به ارجاع پرونده به کمسیون ماده صد می نماید  55ماده 

ه ساختمان های متعلق به مساجد، حسینیه ها و اما  زادگان که وقف آنها می باشند و همچنین ساختمان موسسات قرآنی معتبر و مکتب خانه ها ک -5

 .ها آموزش قرآن داده می شود، از پرداخت بهای خدمات کاربری غیر مرتبط معاف می گردنددر آن

 آموزشگاه های خیاطی زنانه، آرایشگری زنانه، قالی بافی و مشاغل خانگی که توسط سازمان فنی و حرفه ای به عنوان مشاغل خانگی شناخته می -2

 .ف می گردندشوند، از پرداخت بهای خدمات کاربری غیر مرتبط معا

 .باشگاه های ورزشی با مجوز و با تایید اداره کل ورزش و جوانان از پرداخت بهای خدمات کاربری غیر مرتبط معاف می گردند -7

 .کاربریهای تجهیزات و تأسیسات شهری مشابه صنعتی محاسبه می گردد  -8

به ازای بهره ردیف این بهای خدمات ( P نیم برابر) p 5/1 برابر احداثی زیربنای هر متر مربع مساحت کل محوطه محصور با کسر به ازای -11

و مختص  گردد اخذ می ، همانند مصالح فروشی، آهن فروشی، سنگ فروشی و غیرهو به صورت سالیانه از ملك مورد نظرموقت  برداری

الك محسوب نمی شود و در صورت درخواست است و دریافت بهای خدمات فوق هیچ گونه امتیازی برای م( غیر تجاری)کاربریهای غیر مجاز 

 .تغییرکاربری طبق مقررات اقدا  خواهد شد

11-  

 بهای خدمات رتدد شهری انواع خوردو هب اانثتسی سواری و وانت دوکانيب  (5
 1133بهای خدمات تردد شهری انواع خودرو به استثنای سواری و وانت دوکابين سال ( 1-5

 ریال 411.111                                            وانت( 1

 ریال  551.111 ، خاور و مینی بوس(شش چرخ ) کامیون تك محور( 2

 ریال  751.111 کامیون ده چرخ، اتوبوس و باالتر  ( 3

 ریال  1.311.111 ماشین آالت راهسازی و کشاورزی  ( 4

 ریال    21.111                                                             موتورسیکلت( 5

 .بهای خدمات فوق به صورت سالیانه محاسبه و اخذ خواهد شد

 

 بهای خدمات صدور کارت رتدد ربای یكسال  (1
 ریال 511.111      وانت و نیسان کمپرسی

 ریال 211.111 و خاور           تراکتور

 ریال 1.111.111     (تن  11تا  5)کمپرسی تك 

 ریال 1.511.111 چرخ و باالتر     11کمپرسی 

 ریال 2.111.111 لدر و بیل مکانیکی 

 ریال 1111.111 چرخ     2جرثقیل 

 ریال 1.511.111 چرخ و باالتر   11جرثقیل 

 . صدور کارت تردد حداقل برای شش ماه می باشد : 1تبصره 
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و شهرداری، صورت ( پلیس راهور)است صدور کارت تردد برای وسائط نقلیه فوق می بایست با هماهنگی و تأئید معاونت راهنمایی و رانندگی بدیهی 

 .گیرد

خاور ریال و برای هر دستگاه تانکر حمل فاضالب بزرگتر از   1.111.111ماهه برای هر دستگاه تانکر خاور حمل فاضالب  2صدور کارت تردد :2تبصره 

 .ریال می باشد  1.511.111( تن به باال 5)

 

  (12/5/2099مورخ  228موضوع مصوهب )بهای خدمات سالیاهن مهاجرين خارجی ( 7
 (ريال)مبلغ  شرح رديف

 2.251.111 یك نفر 1

 2.411.111 دو نفر 2

 3.211.111 خانواده های سه نفره 3

 4.211.111 خانواده های چهار نفره 4

 5111.111 و باالتر های پنج نفرهخانواده  5

تصمیم گیری در  خصوص اعمال تخفیف یا معافیت اقشار آسیب پذیر اتباع خارجی از پرداخت هزینه خدمات شهری برابر فهرست 

 اعالمی از سوی وزارت کشور ، به اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری یزد تفویض اختیار می شود 

از عوارض اخذ شده موضوع این ردیف جهت تأمین هزینه های طرح بازگشت مهاجرین و تجهیز اردوگاههای مهاجرین به دفتر  % 51سقف تا :  1تبصره

 .اتباع و مهاجرین خارجی استانداری یزد پرداخت خواهد گردید

ضمناً مالکین چنین . محاسبه می گردد( سطح شهر  )برابر عوارض نوسازی  11عوارض امالک اجاره ای به اتباع بیگانه غیر مجاز، معادل  : 2تبصره

 .می باشد( بدون تقسیط)امالکی ملز  به اخذ مفاصا حساب برای کلیه امالک خود 

 12/11/1324مورخ  13312مدیر کل امور شهری وشوراهای استانداری و نامه شماره  13/11/1324مورخ  57232با توجه به نامه شماره  : 0تبصره

 .اتباع و مهاجرین خارجی مبالغ فوق تعیین شده است اداره کل امور 

 

                                                                                                                                                                                                               بهای خدمات آتش نشانی و ايمنی( 8
 : بهای خدمات نگهداری آتش نشانی و ايمنی بصورت ساليانه( الف

درصدد  عدوارض   21.هزینه خدمات آتش نشانی و ایمنی سالیانه برای کلیه واحدهای مسکونی اعم از ویالیی و آپارتمانی و کلیه واحدهای تجداری برابدر   

 .بصورت سالیانه لحاظ می گردد سطح شهر که در فیش عوارض سطح شهر آنها

 بهای خدمات آتش نشانی واحدهای مسکونی و تجاری احداثی در هنگا  صدور پروانه یا عد  خالفی برای یك بار( ب

 ریال  15.111هر متر  مربع  به ازای   مجتمع های مسکونی -1
 ریال 44.111به ازاء هر متر مربع   تجاری ،صنعتی ،کارخانجات ،و بانکها و اداری -2
 ریال 11.111به ازاء هر متر مربع .... درمانی و  فرهنگی و تفریحی ، ورزشی ، -3
 ریال  2.111هر متر  مربع  مسکونی ویالیی به ازای  -4

د ساختمانهای بدون پروانه  نیزمشمول این ردیف بوده و در مواردیکه پروانه برای یك واحد صادر و مالکین بر خالف مفاد پروانه بده چندد واحد   : 1تبصره
 می نمایند و موارد احداثی چند واحدی فاقد پروانه نیز ، در زمان صدور گواهی عد  خالفی ، بهای خدمات موضوع این ردیف اخذ خواهد گردید تبدیل
 .ساختمانهای مسکونی و تجاری که تسویه حساب شده است از پرداخت بهای خدمات این ردیف معاف می باشند :  2تبصره 

 



 0011مصوب عوارض و بهای خدمات سال عوارض 

52 

 امير شاکری      به                             سيد حبيب دشتی   121  طی مصوبه شماره  03/11/1011در تاريخ   

 شهردار حميديا               رييس شورای اسالمی شهر حميديا                                .تصويب شورای اسالمی شهر رسيد
 

و  1321و ردیف ب برای مجتمع های تجاری و مسکونی از ابتدای سدال   1325خدمات ردیف الف آتش نشانی و ایمنی از ابتدای سال هزینه :  3تبصره 
 .دریافت می شود  1324برای واحدهای ویالیی مسکونی از ابتدای سال 

یکصدد  ) 111.111عوارض سطح شهر که حداقل آن مبلغ ( سی درصد) 31معادل بهای خدمات آتش نشانی بصورت سالیانه واحدهای اداری و غیره ( ج

در صورتی که مشمول قانون نوسازی نگردندد از طریدق اعدال     . ریال می باشد و در فیش عوارض سطح شهر آنها به صورت سالیانه لحاظ می گردد( هزار

 .بدهی وصول خواهد شد

 مدریيت پسماند  خدمات بهای( 9
 مدریيت پسماند اماكن مسكونی بصورت سالیاهن خدمات بهای( 2-9

 :نحوه محاسبه بهای خدمات 

*E2*100% 1C= F*D*R*(Ct+Cd)*E 

 : که در فرمول فوق 

 = C(  ریال ) بهای خدمات پسماند یك خانوار شهری 

 = F( نفر  4) بعد خانوار شهری 

  = D(روز  325) روزهای سال 

 = R( کیلوگر   2/1)سرانه تولید پسماند 

 = Ct( ریال  321)هزینه جمع آوری زباله و حمل و نقل یك کیلوگر  پسماند عادی شهری 

 = Cd( ریال  72)هزینه دفع یك کیلوگر  پسماند عادی شهری 

 = E1ضریب تعدیل منطقه ای =  نسبت عوارض نوسازی واحد مسکونی مورد نظر به متوسط عوارض سطح شهر یك واحد مسکونی 

 E1 < 4/1 >5/1:   متر مربع می باشد با شرط  221ریال و متوسط ساختمان مسکونی  121551در شهر حمیدیا  متوسط عوارض نوسازی

 E2% = 28=  ضریب تشویق جهت گسترش تفکیك از مبدأ  ( = می باشد  7/1حداقل این مقدار ) نسبت پسماند تفکیك نشده به کل پسماند تولیدی 

 .درخصوص شهرهایی که فاقد عملکرد عوارض نوسازی می باشند بهای خدمات برابر مصوبات شورای اسالمی شهر اخذ می گردد  : 2تبصره 
 تا سال، 1322ریال و سال  251.111مبلغ  1325تا سال   1382به جهت رعایت حال شهروندان هزینه این ردیف برای هر واحد مسکونی  از سال 

جهت هر واحد مسکونی وصول ریال  511.111مبلغ  1411و برای سال  ریال  411.111 مبلغ   1322 برای سال   و ریال 311.111مبلغ  1328
 (عوارض این ردیف بصورت سالیانه جهت هر واحد مسکونی می باشد )  .گردد

کشور نسبت به وصول بهدای خددمات   شهرداری مکلف است براساس دستورالعمل وزارت  21/12/1383قانون مدیریت پسماند مصوب  8به استناد ماده 

 .مدیریت پسماند اقدا  نماید
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ها ابالغ نموده که در آن بخشدنامه   قانون فوق را به کلیه شهرداری 8مل ماده عدستورال 17/7/1385س مورخ /3/25225وزارت کشور طی نامه شماره 

 .تولیدکنندگان پسماند وصول گرددفرمول محاسبه بهای خدمات مدیریت پسماند قید و بشرح ذیل باید از 

 

 باشد مبلغ به ریال و سالیانه می شرح ردیف

 ریال 511.1111 بهای خدمات مدیریت پسماند برای واحدهای مسکونی هر واحد ساالنه مبلغ 1

 شصت درصد عوارض کسب سالیانه بهای خدمات مدیریت پسماند برای صنوف 2

3 
اداری و مدر اکدز و موسسدات آموزشدی و     بهای خدمات مدیریت و پسماند اماکن 

 شوند شرکتهای دولتی و خدماتی که صنف محسوب نمی

ملکی، )صد در صد عوارض نوسازی ملك اعم از 

 (ای، رهنی یا وقفی اجاره

 . الذکر مبلغ تعیین شده باید پرداخت گردد برای مشاغل پر زباله طبق لیست پیوست عالوه بر بهای خدمات ساالنه فوق

 صنوف و مشاغل  مدریيت پسماند خدمات هایب (  1-9
عوارض سالیانه با توجه به نوع شغل محاسبه می گردد و بهای خدمات  درصد% 13 بهای خدمات مدیریت پسماند صنوف و مشاغل معادل :توضيح 

. می باشد( اعم از ملکی، اجاره ای، رهنی و یا وقفی)درصد عوارض سطح شهر ملك  %133معادل ... مدیریت پسماند مراکز اداری، نظامی، آموزشی و 

 .عالوه بر مبلغ فوق دریافت می گردد( 45-2)و ( 45-1)بهای خدمات مشاغل پرزباله به شرح جدول 

 (ریال)لیست مشاغل و صنوف پرزباله بصورت ماهیانه : 11-1جدول  

  
 درجه دو شرح ردیف

 130333 و رستورانها قنادی،کافه تریاکافی شاپ،کافه  1

 130333 پیتزا فروشی،مرغ سوخاری،بریانی،کبابی،جگرکی، فست فود 2

 130333 فالوده،حلوایی،آب میوه،بستنی 3

 130333 ساندویچ فروشی، کله پزی،سیرابی فروشی 4

 530333 سوپرمارکت،خواربارفروشی،فرآوردهای گوشتی،سوسیس، کالباس،زیتون 5

 030333 خشکبار و آجیل 2

 530333 مرغ،ماهی، قصابی 7

 150333 گل فروشی،گلخانه دار،تولید نهال 8

 850333 میوه فروشی،سبزی فروشی                                            2

 030333 سبزی خردکنی،آبمیوه گیری ، تخم مرغ فروشی 11

 530333 شیرینی سازی،قند و نبات ریزی 11

 810333 نمایندگی عمده پخش کاال 12

 130333 مکانیکی،صافکاری،نقاشی،آپاراتی،رادیاتورواگزوزسازی،باطری سازی و تعمیرکارن موتور سیکلت 13

 130333 تشك دوزی،تعویض روغن،لنت کوبی،پرس شیلنگ 14



 0011مصوب عوارض و بهای خدمات سال عوارض 

21 

 امير شاکری      به                             سيد حبيب دشتی   121  طی مصوبه شماره  03/11/1011در تاريخ   

 شهردار حميديا               رييس شورای اسالمی شهر حميديا                                .تصويب شورای اسالمی شهر رسيد
 

  
 درجه دو شرح ردیف

 030333 شیشه خم اتومبیل،شیشه ساختمانی 15

 030333 تولیدی مبل،درودگری،نجاری 12

 030333 تولیدی میز،صندلی فلزی، مصنوعات فلزی و مبل سازی 17

 530333 تراشکار،ریخته گر،جوش پالستیك 18

 1330333 فروشندگان فلزات و پالستیك مستعمل 12

 030333 فروشنده مصالح ساختمان ،گچ،سیمان،سنگ، موزائیك و سنگ بری 21

 030333 حنا سابی،ادویه سابی،عطاری 21

 230333 مردانه،زنانهآرایشگاه  22

 530333 کارواش 23

 030333 مهد کودک 24

 530333 چاپخانه و انتشارات،صحافی،چاپ بنر 25

 230333 تایپ و تکثیر 22

 130333 نمایشگاه های دائمی و موقت،انبارها                                         27

 130333 سینما،آمفی تاتر، بوفه سینما و مدارس 28

 130333 سالن و باشگاه های ورزشی،استخرها 22

 030333 شرکت های تعاونی مصرف کارمندان و کارگران 31

 001230333 (ماهیانه ) بازارچه دهه فجر 31

 201130333 (ماهیانه ) (خلیج فارس و امثالهم.عقیق.جامینو)فروشگاههای بزرگ  32

 1330333 جنرال سرویسها  33

 108330333 پذیرایی تاالرهای 34

 030333 درب و پنجره سازی و کانال سازی 34

 1330333 نمایندگی های مجاز تعمیر اتومبیل و ماشین آالت 35

 5530333 ماکارونی رشد 32

 030333 فروشندگان لواز  یدکی  37

 530333 گاز فروشی 38

 1330333 (مانند صنعت دنده ) تراشکاریهای بزرگ  32

 . واحد مجزا محسوب می گردد 2مغازه های میوه فروشی که به همراه سبزی فروشی باشند : توضيح* 

 .ریال محاسبه می گردد  150333نمایشگاه های موقت به ازاء تعداد روزهایی که دایر می باشند روزانه 
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 ليست ساير مشاغل و يا صنوف پرزباله: 11-2جدول 

 عنوان شغل رديف عنوان شغل رديف

 کلینیك ها 15 مهمانسرا یا هتل  1

 آزمایشگاه ها 12 سالن، تاالر برگزاری مراسم 2

 شی ها رادیولو 17 مهمانپذیر یا مسافرخانه 3

 فیزیوتراپی ها 18 رستوران، چلوکبابی 4

 خوابگاه های دانشجویی و دانش آموزی، پانسیون 12 غذاپزی 5

 ندامتگاه ها 21 جنرال سرویس 2

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

 راه آهن 22 فروشندگان فلز مستعمل 8

 پایانه مسافربری 23 چاپخانه 2

 مراکز آموزش عالی 24 سردخانه داری، سردخانه سازی 11

 پادگانها ،مراکز آموزش نظامی  25 فروشگاه های زنجیره ای  11

 مراکز اداری، نهاد ها، ارگانها، سازمانها، شرکتها 22 شرکتهای تعاونی مصرف کارمندان و کارگران 12

 مراکز آموزش دولتی و خصوصی 27 بیمارستان ها 13

 فرودگاه 28 درمانگاه ها 14

ریال عدالوه  (  هزار و پانصد ) 1533مشاغل و مراکز پرزباله جدول فوق با توجه به پسماند تولیدی آنها به ازای هر کیلوگر  پسماند عادی مبلغ : توضيح

 .بر بهای خدمات مدیریت پسماند اخذ می گردد

کلیه اماکن اداری، بانك ها و موسسات اعتباری، مراکز و موسسات آموزشی، شرکت های دولتی و خددماتی کده صدنف محسدوب نمدی گردندد       : تبصره

 .مشمول بهای خدمات مدیریت پسماند می شود که به صورت سالیانه در نظر گرفته شده است

 ...مدریيت پسماندکليه اماكن اداری ،آموزشی، نظامی و خدمات  بهای( 0-9
و برای اماکن پر زباله عالوه بر مبلغ فوق به ازای هر کیلوگر  زباله ( اعم از ملکی، اجاره ای، رهنی و یا وقفی)درصد عوارض نوسازی ملك  133معادل

 .ریال محاسبه و اخذ می شود( سه هزار) 00333ریال و هرکیلوگر  زباله عفونی مبلغ ( هزار و پانصد) 10533عادی مبلغ 

مدیریت پسماند این ردیف، شامل کلیه اماکن اداری، بانکها، موسسات اعتباری، مراکز و مؤسسات آموزشی، شرکتهای دولتی و خدمات  بهای: تبصره 

 . الیانه در نظر گرفته شده استو به صورت س گردند، می شود خدماتی که صنف محسوب نمی
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 لیست بهای خدمات شهرداری ( 23
 ( :به ازای هر کيلوگرم زباله)بهای خدمات حمل، توزيع، دفن پسماند توس  وسائل نقليه شهرداری ( الف

 (ريال)مبلغ  شرح خدمات رديف

 13233 (میادین میوه و تره بار)پسماند کشاورزی  1

 155 (پسماندهای ویشهبه جز )پسماند صنعتی  2

 1183 پسماندهای عفونی 3

 2113 پسماند عادی 4

 2583 پسماند عفونی بی خطرسازی شده 5

 : (به ازای هر سرويس)بهای جمع آوری خاك و نخاله ( ب

 (ريال)مبلغ  شرح خدمات رديف

 103830333 خاک و نخاله پراکنده توسط نیسان 1

 1020333 نیسانهزینه خاک و نخاله تجمیعی توسط  2

 1230333 خاک و نخاله خاور 3

 1230333 تن 4خاک و نخاله تجمیعی توسط بازو غلطان 4

 13830333 تن 11خاک و نخاله تجمیعی توسط بازو غلتان 5

ریال اضافه    1330333جدول مبلغ مذکور به ازای دو روز متوقف می باشد و توقف بیش از دو روز به ازای هر روز مبلغ  5و  4در خصوص ردیف  :تبصره 

 .ساعت می باشد 72حداکثر توقف . می گردد

 : (به ازای هر کيلوگرم)بهای خدمات فق  دفن  (ج

 

 (ريال)مبلغ  شرح خدمات رديف

 133 پسماند عادی 1

 133 (ضایعات و نخاله های غیر صنعتی، کارخانجات)پسماند 2

 12333 مواد فاسد شده دارویی و غذایی 3

 133 سایر موارد پسماندهای بی خطر که در ردیف باال پیش بینی نشده است 4
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بوه  ) بهای خدمات خودروهايی که بدون مجوز نسبت به جمع آوری و حمل و خريد و فروش مواد بازيافتی در سطح شهر اقدام نمايند ( د

 ( : ازای هر دفعه به ريال 

 1325سال 

 دفعه چهار  دفعه سو  دفعه دو  دفعه اول شرح خدمات ردیف

 مراجعه به توضیح 1.211.111 851.111 411.111 موتور سیکلت و گاری دستی 1

 مراجعه به توضیح 3.111.111 2.111.111 211.111 وانت بار ها و موتور سه چرخ 2

 مراجعه به توضیح 3.241.111 2.241.111 841.111 .....وسائط نقلیه نیمه سنگین مثل نیسان و  3

 مراجعه به توضیح 5.411.111 2.258.111 211.111 وسائط نقلیه سنگین 4

موارد فوق شامل محدوده زمانی نمی باشد و در صورت تکرار تخلف برای دفعه چهار  عالوه بر اخذ جریمه مرتبه سو  ،موضوعبه مراجع قضایی : توضیح 

 ارجاع و متخلف موظف به ارائه مفاصا حساب از راهنمایی و رانندگی و شهرداری خواهد بود 

در هنگام بارگيری در طول مسير و همچنين مشاهده تخلف بازيافوت در محلهوای    تیکيك پسماند توس  پيمانکاران خدمات شهری( و

 غيرمجاز

 توضيحات (ريال)مبلغ  شرح خدمات رديف

 -- 001330333 نیسان 1

 -- 108330333 خاور 2

 -- 103330333 سایر ماشین آالت 3

 (:ريال مبلغ به)بهای خدمات تخليه غيرمجاز خاك و نخاله در محل های غير مجاز ( ز

 دفعه چهارم دفعه سوم دفعه دوم دفعه اول شرح خدمات رديف

 مراجعه به توضیح 001330333 201330333 102330333 نیسان کمپرسی دار 1

 مراجعه به توضیح 108330333 001330333 201330333 خاور 2

 مراجعه به توضیح 103330333 102330333 003330333 (تن 11تا  5)شش چرخ  3

 مراجعه به توضیح 505330333 108330333 001330333 (تن به باال 11)چرخ  11 4

 مراجعه به توضیح 102330333 1330333 0130333 وانت بار های بدون کمپرسی و خودروهای سواری 5

متخلفان در تما  موارد فوق موظف به جمع آوری، بارگیری و انتقال خاک و نخاله مورد نظر به محل گودهای مجاز می باشند در صورت  :توضيح 

نمایی تکرار تخلف برای مرتبه چهار ، عالوه بر اخذ جریمه مرتبه سو ، موضوع به مراجع قضایی ارجاع و متخلف موظف به ارائه مفاصا حساب از راه

 .ی و شهرداری خواهد بودرانندگ

 ( :برای هر دفعه به ريال... ريزش، اضافه بار و) بهای خدمات حمل غير استاندارد مصالح ساختمانی و ضايعات که موجب( ح

 دفعه چهارم دفعه سوم دفعه دوم دفعه اول شرح خدمات رديف

 مراجعه به توضیح 201330333 101130333 1230333 وسائط نقلیه سبك 1

 مراجعه به توضیح 001330333 201330333 102330333 وسائط نقلیه سنگین 2

 مراجعه به توضیح 103330333 101330333 201330333 (تن 11تا  5)شش چرخ  3
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در صورت تکرار تخلف برای دفعه چهار  ، عالوه بر اخذ جریمه مرتبه سو ، موضوع به مراجع قضایی ارجاع و  متخلف موظف به ارائه مفاصا  :توضيح 

 .حساب از راهنمایی رانندگی و شهرداری خواهد بود

 ( :برای هر دفعه به ريال) بهای خدمات کارواش و شستشو در مکان های غيرمجاز( ط

 دفعه چهارم دفعه سوم دفعه دوم دفعه اول خدماتشرح  رديف

 مراجعه به توضیح 108330333 1230333 0310333 وسائط نقلیه سبك 1

 مراجعه به توضیح 208830333 101130333 1230333 وسائط نقلیه سنگین 2

مراجع قضایی ارجاع و متخلف موظف به ارائه مفاصا در صورت تکرار تخلف برای دفعه چهار  ، عالوه بر اخذ جریمه مرتبه سو ، موضوع به  :توضيح 

 .حساب از راهنمایی رانندگی و شهرداری خواهد بود

: اخذ بهای مجدد خدمات جهت صنوف تجاری که مبادرت به ريختن پسماندهای خود در معابر، جوی ها و خيابان اقدام موی نماينود   ( ی

 ...(  شامل سبزی فروشی ها، ميوه فروشی ها و)

 .ریال دریافت می گردد 1.111.111انجا  خدمات  یك مرتبه اخطار کتبی به متخلفین به ازای هر موردپس از 

 .افزوده خواهد شد( سی  درصد% 31در صورت تکرار به ازای هر بار تکرار به مبالغ فوق : توضيح 

 :رنداخذ بهای مجدد خدمات از شهروندانی که در موعد مقرر پسماند خود را بيرون نمی گذا( ك

ریال و مرتبه دو  به بعد به ازای هر مورد و هر متر (دویست و چهل هزار 241.111پس از پنج مرتبه اخطار کتبی به ازای هر مورد در مرتبه اول مبلغ 

 (با اطالع رسانی مناسب توسط شهرداری)ریال (ششصد  هزار 211.111مربع مبلغ 

(:در هر شبانه روز)وری بهای خدمات توقف وسيله نقليه در پارکينگ موت(  ل  

 (ريال)مبلغ  شرح خدمات رديف

 130333 انواع موتورسیکلت 1

 130333 (سواری و وانت)وسایل نقلیه سبك  2

 1530333 (مینی بوس و کامیونت)وسایل نقلیه نیمه سنگین 3

 2330333 وسایل نقلیه سنگین 4

 (مديريت پسماند خدمات شهری ) نرخ بهای باسکول شهرداری ( م

 .گرددمی اخذ  جاریمبلغ مصوب اتحادیه صنف در سال  درصد% 21بر اساس 

 :بهای اجاره ماشين آالت به ازاء هر ساعت( ن

 13330333 تراکتور 1

 12330333 بيل بکو 2

 0330333 بازو غلطان 0
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 .بر اساس نظر کارشناس رسمی دادگستری خواهد بودجاره ماشین آالت به اشخاص حقیقی یا حقوقی با توجه به مدل ساخت، نوع بهره برداری و ا* 

:مبلغ به ريال( برای هر دفعه)بهای خدمات تخليه فاضالب در مکانهای غيرمجاز ( ع  

 مرتبه چهارم مرتبه سوم مرتبه دوم مرتبه اول شرح خدمات رديف

 2.111.111 4.211.111 3.111.111 تانکر خاورجریمه تخلیه غیر مجاز فاضالب توسط  1
مراجعه به 

 توضیح

 8.411.111 2.211.111 4.811.111 تانکر بزرگتر از خاورجریمه تخلیه غیر مجاز فاضالب توسط  2
مراجعه به 

 توضیح

 1.211.111 به ازاء هر مورد  هر نوع تانکرجریمه ریزش فاضالب از  3
مراجعه به 

 توضیح

در صورت تکرار تخلف برای مرتبه چهار ، عالوه بر اخذ جریمه مرتبده سدو ، موضدوع بده مراجدع قضدایی ارجداع و متخلدف موظدف بده ارائده             :توضيح

 .مفاصاحساب از ادارات راهنمایی و رانندگی و شهرداری نیز خواهد بود

( تن بده بداال   5)ریال و برای هر دستگاه تانکر بزرگتر از خاور  1.511.111ماهه برای هر دستگاه تانکر خاور حمل فاضالب  2هزینه صدور کارت تردد * 

 .ریال می باشد 2.511.111

 

 (تعرهف اه هب ریال می باشد)لیست اخذ زهينه خدمات اداره اجرائیات، كنترل و ااظتنمات ( 22
 ( :قانون شهرداری ها 55ماده  2تبصره يك بند )توقيف خودروهای دست فروش ( الف

 دفعه سوم دفعه دوم دفعه اول خدماتشرح  رديف

 1211.111 211.111 311.111 انواع وانت 1

 2.111.111 1.111.111 511.111 وانت ون 2

 2.411.111 1.211.111 211.111 خاور 3

 3.211.111 1.211.111 811.111 تك 4

 ( :شهرداری هاقانون  55ماده  2تبصره يك بند )جمع آوری تابلوهای ايستاده و سر درب مغازه ( ب

 دفعه دوم به بعد دفعه اول شرح خدمات رديف

 1.111.111 511.111 (پرچمی)تابلوهای پایه دار  ب-1

 211.111 311.111 تابلو های سیار دو طرفه ب-2

 تابلوهای سردرب ( ب-0

 :تابلو ها بر اساس ابعاد( ب -1-0

 (هزار ریال.  یکصد)هزار ریال  11.111و تعرفه نگهداری آن روزانه ( میلیون ریالیك )  1111.111مترمربع  2برای جمع آوری هر تابلو تا  (1

 (بیست ریال)21.111و تعرفه نگهداری آن روزانه ( دو میلیون ریال) 2.111.111مترمربع 5تا   2برای جمع آوری هر تابلو از  (2

سی هزار  . )31.111و تعرفه نگهداری آن روزانه ( زار ریالدو میلیون و پانصد ه) 2.511.111مترمربع  5برای جمع آوری هر تابلو باالی  (3

 (ریال

 داربست فلزی بر اساس تعداد( ب -2-0

 ( پانصد هزار  ریال)  511.111برای جمع آوری داربست هر بنر زیر  لوله هشت  (1
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 ( هشتصد هزار ریال) 811.111برای جمع آوری داربست هر بنر باالی  لوله هشت تا شانزده ،  (2

 برای جمع آوری داربست های غیر بنر و ساختمانی و غیره بر اساس نرخ کارشناسی و هزینه انجا  شده اخذ خواهد شد  (3

 ریال روزانه. 211بهای خدمات نگهداری هر متر طول لوله داربست  (4

 هزينه پاکسازی ديوار نوشته های سطح شهر ( ج

 (هزینه ای که برای پاکسازی برای شهرداری در بر داشته است)مناقصه برگزار شده  برابر قیمت کارشناسی در  1.4هزینه پاکسازی به نرخ ( 1

 متر  2هزینه پاکسازی برای دیوارهای باالتر از  (2

 متر بر اساس هزینه بند یك 2تا ( 1-2

 (ساعت جرثقیل 1متری  5هزینه هر + برابر قیمت کارشناسی  1.8برابر )متر  2برای باالتر از ( 2-2

بدر اسداس ردیدف  عدوارض تدابلو      ( باید مبنا را بر اخذ عدوارض متعلقده از مدالکین   )ارنوشته های سطح شهر که امکان پاکسازی ندارد برای دیو( 3

 .محاسبه و وصول می گردد

ز بخدش  بویشه بهدره منددی ا  )درآمد حاصله از اخذ بهای خدمات مربوطه در صورتیکه شهرداری اقدا  به پاکسازی یا جذب درآمد نماید  :1تبصره 

 .به حساب شهرداری قرار می گیرد( خصوصی

اولویدت اجدرا بدا    . )شهرداری می تواند در اجرای این ردیف از تعرفه از توان بخش خصوصی و با همکداری اداره اجرائیدات اقددا  نمایدد     :2تبصره 

 .(اجرائیات شهرداری و پس از آن بخش خصوصی می باشد

 ( :قانون شهرداری ها 55ماده  2تبصره يك بند )از اخطار الزم  جمع آوری خودروهای فرسوده سطح شهر پس( د

 دفعه دوم به بعد دفعه اول شرح خدمات رديف

 1.281.111 841.111 خودروهای سبك هر دستگاه  1

 3.211.111 1.811.111 خودروهای نیمه سنگین هر دستگاه 2

 2.411.111 4.511.111 خودروهای سنگین هر دستگاه 3

 ( :قانون شهرداريها 55ماده  2تبصره يك بند )سد معبر دستیروشان و مغازه داران پس از اخطار الزم  جمع آوری(ه

 :دستیروشان(1-ه

 دفعه دوم به بعد دفعه اول 

 1.211.111 211.111 دستیروشان

 

 :مغازه داران (2-ه

 دفعه سوم به بعد دفعه دوم  دفعه اول 

 2.111.111 ریال 1.111.111 ريال  511.111 مغازه داران

 .در صورت عد  پرداخت از سوی مغازه داران به حساب بدهی متخلف منظور می گردد و همراه بافیش عوارض کسب و پیشه مطالبه خواهد شد

 ( :قانون شهرداری ها 55ماده  23بر اساس بند )هزينه های مرتب  با پلمپ (و

 دفعه دوم به بعد دفعه اول شرح خدمات رديف

 5.111.111 3.511.111 های مرتبط با هر مورد پلمپهرینه  1

 251.111 151.111 به ازای هر پلمپ اضافی 2



 0011مصوب عوارض و بهای خدمات سال عوارض 

28 

 امير شاکری      به                             سيد حبيب دشتی   121  طی مصوبه شماره  03/11/1011در تاريخ   

 شهردار حميديا               رييس شورای اسالمی شهر حميديا                                .تصويب شورای اسالمی شهر رسيد
 

 

 

 ( :ماده صد قانون شهرداری ها)جمع آوری ابزار آالت ساختمانی ( ز

 دفعه اول شرح خدمات رديف
دفعه دوم به 

 بعد

 1.111.111 511.111 هزینه جمع آوری ابزار آالت ساختمانی به ازای هر مورد 1

 2.111.111 3.111.111 توقف و انتقال بیل مکانیکی، لدر که در امر گود برداری غیرمجاز در محل فعالیت داشته باشند 2

 3.321.111 1.281.111 توقف و انتقال کمپرسی که در امر گود برداری غیرمجاز در محل فعالیت داشته باشند 3

 :مصالح ساختمانی هزينه جمع آوری نخاله ضايعات و ( ح

 دفعه اول شرح خدمات رديف
دفعه دوم به 

 بعد

 811.111 511.111 نیسان 1

 1.111.111 711.111 خاور 2

 1.211.111 1.111.111 بازوغلطان و کامیون تك 3

توسط اداره اجرائیات شهرداری  در مواردی که متخلفین اقدا  به ریختن نخاله و یا ضایعات ساختمانی و همچنین مصالح ساختمانی نمایند،: توضيح 

ل به متخلف اخطار و در صورتی که اقدا  به جمع آوری آن نشود، شهرداری اقدا  به جمع آوری آن نموده و مبلغ فوق را با عنایت به تبصره ذی

و در صورت عد  پرداخت به حساب  می نماید( طی برگ اعال  بدهی)از متخلف مطالبه % 15قانون شهرداری به اضافه  111و مفاد ماده  55ماده 14بند

 .بدهی متخلف منظور می گردد و همراه با فیش نوسازی مطالبه خواهد شد

 

 بهای خدمات اراهئ تصوری ویدئویی ضبط شده توسط دورنيب اهی نظارت تصوریی سطح شهر( 21
 ریال711.111دقیقه                                 11بهای خدمات ارائه تصویر تا ( 1

 ریال 31.111دقیقه به ازای هر دقیقه     11بهای خدمات ارائه تصویر مازاد بر ( 2

 

کاران خدمات شهری( 20  بهای خدمات بابت اراهئ خدمات هب ماشین آالت پيمان
 درصد نرخ نامه اصناف ویا مفاد قرارداد 51به ازای ارائه خدمات به هر خودرو معادل 

 

 بهای خدمات كمیسیون حفاریها( 24
تدا اطدالع ثدانوی  بده شدرح       1327مدیر کل دفتر فنی استانداری نرخ خسارت حفداری را در سدال    14/12/1327مورخ  52321با توجه به نامه شماره 

 .توضیحات صورتجلسه  تعیین می گردد 

 های خدمات آموزشب (  25
 .درصد تعرفه ، یا شهریه تشکیل کالس ها به عنوان بهای خدمات دریافت می شود  21
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های تعیین شدده واریدز    های فوق با درخواست اشخاص حقیقی یا حقوقی و موافقت مقامات مسئول شهرداری، برگزار و وجوه آن به حساب ارایه آموزش

 .گردد می

 بهای خدمات اجاره دادن وسایل نقليه شهرداری ( 21
 

 .نرخ های فوق با توجه به قیمت کارشناسی می باشد 

متفرهقبهای خدمات امور ( 27  
 مبلغ شرح ردیف

 ریال 1.211.111 بهای خدمات نصب دیوار بتنی در خصوص اراضی رها شده هر متر طول حصارکشی 1

 ریال 511.111 آوری اقال  سد معبر هر مورد هزینه جمع 2

 ریال 211.111 آوری بنرهای تبلیغاتی غیرمجاز هزینه جمع 3

 ریال 511.111 (حداقل یك مترمکعب)های ساختمانی هر مترمکعب  آوری نخاله جمع 4

 ریال 15.111 بهای خدمات موزائیك  5

 ریال51.111 بهای خدمات جالیز 2

 - تصمیم کمیسیون معامالت شهرداری فیش های مناقصه و مزایده با توجه 7

 utm 811.111بهای خدمات  8

2 

و همچنین  در مواردی که متخلفین اقدا  به ریختن نخاله و یا ضایعات ساختمانی

مصالح ساختمانی نمایند، توسط اداره اجرائیات شهرداری به متخلف اخطار و در 

صورتی که اقدا  به جمع آوری آن نشود، شهرداری اقدا  به جمع آوری آن نموده و 

قانون  111و مفاد ماده  55ماده 14مبلغ فوق را با عنایت به تبصره ذیل بند

می نماید و در ( طی برگ اعال  بدهی)لبه از متخلف مطا% 15شهرداری به اضافه 

صورت عد  پرداخت به حساب بدهی متخلف منظور می گردد و همراه با فیش 

 .نوسازی مطالبه خواهد شد

 %15هزینه انجا  شده بعالوه 

 .جهت نصب دیوار بتنی بصورت سالیانه است، و  حد اقل محاسبه جهت یك سال می باشد  1بهای خدمات ردیف : تبصره 

 

 

 

 

 بهای خدمات  سالیاهن از کليه اماكن مورد استفاده فعاالن اقتصادی( 28



 0011مصوب عوارض و بهای خدمات سال عوارض 

71 

 امير شاکری      به                             سيد حبيب دشتی   121  طی مصوبه شماره  03/11/1011در تاريخ   

 شهردار حميديا               رييس شورای اسالمی شهر حميديا                                .تصويب شورای اسالمی شهر رسيد
 

 

 مبلغ عوارض ماهیانه نوع فعالیت ردیف

1 
ها، موسسات حسابرسی،  الحسنه ها، موسسات مالی واعتباری، تعاونی اعتباری، قرض بانك

 ها، دفاتر مهندسی و موارد مشابه موسسات حقوقی، نمایندگی دفاتر بیمه
 ریال 511.111

 ریال211.111 ، جایگاه سیلندر پرکنی گاز(بنزین، گاز، نفت گاز)جایگاه سوخت  2

 ریال211.111 آموزی و موارد مشابه های زبان، کنکور، مهارت آموزشگاه 3

 ریال211.111 های رانندگی آموزشگاه 5

 ریال211.111 دفاتر پیشخوان دولت، دفاتر خدمات دولت، دفاتر پستی و موارد مشابه 2

 ریال 511.111 ها ها، هتل آپارتمان ها، متل تاالرهای پذیرایی، هتل 7

 ریال211.111 ها، فروش غذا ها، کترینگ رستوران 8

 ریال511.111 های فصلی پوشاک، ارزاق، لواز  صوتی، تصویری و خانگی و مواردمشابه نمایشگاه 2

 ریال151.111 و ایرانی های انواع خودرو خارجی ها و نمایندگی شرکت 11

 ریال111.111 های فروش بلیط هواپیما، قطار و اتوبوس ها و نمایندگی شرکت 11

 ریال111.111 های بازرگانی، تجاری، تولیدی، خدماتی دفاتر شرکت 12

 ریال31.111 مدارس غیرانتفاعی و غیردولتی 13

 ریال31.111 ...ها و ها، پانسیون مهدکودک 14

 مبلغ عوارض ماهیانه فعالیتنوع  ردیف

 ریال211.111 ها ها و مراکز بهداشتی و آزمایشگاه ها، کلینیك داروخانه 15

 ریال1.111.111 ، حجامت(در صورت انجا  شیمی درمانی در مطب)فوق تخصص خون و انکولوژی  12

17 
متخصصین اورولوژی، ارتوپدی، زنان و زایمان، جراحی عمومی ، فوق تخصص آسم و 

 آلرژی، ارتوپد فنی، جراح و شکسته بند، جراح قلب، متخصص گوش و حلق و بینی
 ریال571.111

18 
دندانپزشك، متخصصین بیماری های عفونی، جراح مغز و اعصاب، چشم و جراح چشم، 

 غدد، پوست و مو، قلب و عروق، ریه
 ریال431.111

12 
ارتودنسی، نورولوژی، روماتولوژی، پزشك عمومی، متخصصین داخلی، اطفال و کودکان، 

 درد شناسی، طب سنتی، کارشناس مامایی، رادیولوژی و سایر فوق تخصص ها
 ریال411.111

21 
متخصصین اعصاب و روان، روانپزشك، فیزیوتراپی، گفتار درمانگر، کار درمانگر، بینایی 

 سنجی، شنوایی سنجی، کارشناس تغذیه، مشاوره پزشکی
 ریال311.111

 ریال5.111 (به ازای هرکیلوگر  پسماند عفونی)یمارستان ها، درمانگاه ها، کلینیك ها، آزمایشگاه ها ب 21

 ریال111.111 ...موسسات فیزیوتراپی، ماساژ طبی، پرورش اندا ، رادیولوژی و 22

 ریال111.111 دفاتر وکالی دادگستری –دفاتر اسناد رسمی  23

 ریال211.111 پیاده رو استفاده می کنندخدمات خودپرداز بانك که محیط  24

 ریال111.111 مشاغل فعاالن اقتصادی دیگر با تشخیص شهرداری 25

گردندد در   باشدند، مشدمول عدوارض صدنفی مدی     قدانون اصدناف   هر یك از مشاغل فوق اگر از اتحادیه صنفی پروانه دریافت نموده و مشدمول  :  1تبصره 

 .باشند میغیراینصورت مشمول تعرفه جدول باال 
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در صورت همکاری دفاتر پیشخوان دولت و دفترخانه های اسناد رسمی در جهت وصول  عوارض الکترونیکی شهرداری شامل عوارض خدودرو  :  2تبصره 

 .تأیید واحد انفورماتیك و درآمد از پرداخت بهای خدمات این ردیف معاف می باشند و نوسازی ، و 
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 :سومفصل 
 ساریردآمداه 
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 (اقنون شهرداری  233ماده  22تبصره )ارزش معامالتی ساختمانی : انم ردآمد -2
 

 

 

 قدرالسهم تفکیك و افراز اراضی: انم ردآمد -1
 قدانون شدهرداری مصدوب    111باشد که طبدق قدانون اصدالح مداده      یکی از درآمدهای شهرداری قدرالسهم شهرداری از محل تفکیك و افراز اراضی می

 .گردد وصول می 28/11/1321

د ادارات ثبت اسناد و امالک و حسب مورد دادگاهها موظفند در موقع دریافت تقاضای تفکیك یا افراز اراضدی واقدع در محددوده و    111ماده -111ماده 

ای کده مالدك    نقشده . شهرداری مربوط رسیده باشدای انجا  دهند که قبالً به تأیید  حریم شهرها، از سوی مالکین، عمل تفکیك یا افراز را براساس نقشه

نماید، باید پس از کسر سدطوح معدابر و قدرالسدهم شدهرداری      برای تفکیك زمین خود تهیه نموده و جهت تصویب در قبال رسید، تسلیم شهرداری می

 .ابالغ شودمربوط به خدمات عمومی از کل زمین، از طرف شهرداری حداکثر ظرف سه ماه تأیید و کتباً به مالك 

دادگداه بدا رعایدت    . تواند خود تقاضای تفکیك یا افراز را به دادگاه تسلیم نماید تکلیف از سوی شهرداری مالك می بعد از انقضاء مهلت مقرر و عد  تعیین

 .نماید اتخاذ تصمیم می ، به موضوع رسیدگی و(5)های عمومی با أخذ نظر کمیسیون ماده  های مقرر در خصوص معابر، شوارع و سرانه حداکثر نصآب

در صورت عد  ارسال پاسخ در مدت فوق، دادگاه بدا مالحظده طدرح جدامع و     . حداکثر ظرف دو ماه باید به دادگاه مذکور پاسخ دهد( 5)کمیسیون ماده 

 .نماید تفصیلی در چهارچوب سایر ضوابط و مقررات، به موضوع رسیدگی و رأی مقتضی صادر می

هدا،   ای تفکیك و ضوابط و مقررات آخرین طرح جامع و تفصیلی مصوب در محددوده شدهرها و همچندین رعایدت حدنصدآب     ه د رعایت حدنصآب1تبصره

های تفکیکی موضوع این قانون توسط شهرداریها  ها و دستورالعملهای مرتبط با قوانین از جمله قوانین ذیل، در تهیه و تأیید کلیه نقشه نامه ضوابط، آیین

 :الزامی است

  1322قانون زمین شهری مصوب سال ( 15)و ( 14)د مواد 

فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکتهای تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقدوقی مصدوب سدال     د قانون منع

1381 

 و اصالحات بعدی آن 1374ها مصوب سال  د قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ
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 و اصالحات بعدی آن 1385گیری از خردشدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی د اقتصادی مصوب سال د قانون جلو

 قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و اصالحات بعدی آن( 5)د ماده 

 .قدا  خواهدشدا 1322قانون زمین شهری مصوب سال ( 11)ماده ( 1)د در مورد اراضی دولتی، مطابق تبصره 2تبصره

د در اراضی با مساحت بیشتر از پانصد مترمربع که دارای سند ششدانگ است شهرداری برای تأمین سرانه فضای عمدومی و خددماتی تدا سدقف     3تبصره

بدا طدرح جدامع و     و برای تأمین اراضی مورد نیاز احداا شوارع و معابر عمومی شهر در اثر تفکیك و افراز این اراضی مطدابق %( 25)بیست و پنج درصد 

شدهرداری  . نمایدد  از باقیمانده اراضی را دریافت می%( 25)تفصیلی با توجه به ارزش افزوده ایجادشده از عمل تفکیك برای مالك، تا بیست و پنج درصد 

 .مجاز است با توافق مالك قدرالسهم مذکور را براساس قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری دریافت نماید

شدود،   و معابر و شوارع عمومی و اراضی خدماتی که در اثر تفکیك و افراز و صددور سدند مالکیدت ایجداد مدی     ( 3)د کلیه اراضی حاصل از تبصره 4تبصره

 .وجهی به صاحب ملك پرداخت نخواهدکرد متعلق به شهرداری است و شهرداری در قبال آن هیچ 

تواندد بدا تصدویب شدورای اسدالمی شدهر        و معابر از زمین موردتفکیك و افراز میسر نباشد، شهرداری میدر مواردی که امکان تأمین انواع سرانه، شوارع 

 .معادل قیمت آن را به نرخ کارشناسی دریافت نماید

تخلفدات اداری   شده و متخلفین، طبق قانون مجازات اسالمی و قدانون  د هرگونه تخلف از موضوع این قانون در تفکیك یا افراز اراضی، جر  تلقی  5تبصره

 .تحت پیگرد قانونی قرار خواهندگرفت

ب و قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و هشتم فروردین ماه یکهزار و سیصد و نود مجلس شورای اسالمی تصوی

 .به تأیید شورای نگهبان رسید 7/2/1321در تاریخ 
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ری اراضی و % 23سهم : انم ردآمد -0  دولت واحد مسكونی از اراضی واگذا

ده درصد از اراضی و واحدهای مسکونی به قیمدت   28/8/1371ها مصوب  قانون نحوه تقویم ابنیه، امالک و اراضی موردنیاز شهرداری 2به استناد تبصره 

 .گردد تما  شده به شهرداری واگذاری می

  از اراضدی و % 11گیرد دولدت موظدف اسدت     ها قرار می قانون مرد  که در اختیار شهرداریجهت تأمین معوض ابنیه، امالک، اراضی شرعی و  - 2تبصره 

هدا بده عندوان معدوض      ها اختصاص دهد تا پس از توافدق بدین مدالکین و شدهرداری     واحدهای مسکونی قابل واگذاری را با قیمت تما  شده به شهرداری

 .گردد تحویل

 

گان سهم ش % 13ات : ردآمد انم -4 گام تقاضای مالکین جهت اراضی خود از حریم شههر هب دالهل محهدوده شههر اراضی رای گام ورود هب محدوده شهر هن هرداری هن
گان هب شهرداری تعلق می 19/8/2017ربارب تبصره چهار اقنون تعیین وضعیت امالک مصوب   .گیرد هب شرح ذیل رای

سدازی میسدر نباشدد و احتیداج بده       بنددی و تفکیدك و سداختمان    بدرای قطعده   های مجاز در مواردی که تهیه زمین عوض در داخل محدوده - 4تبصره 

توانندد در مقابدل موافقدت بدا تقاضدای       های مصوب توسعه شهری مورد تأیید مراجع قانونی قرار بگیرد، مراجع مزبور می محدوده مزبور طبق طرح توسعه

سدازی زمدین و واگدذاری     ن شهر، عالوه بر انجا  تعهدات مربوط به عمران و آمداده اراضی برای استفاده از مزایای ورود به محدوده توسعه و عمرا صاحبان

های موضوع این قدانون   از اراضی آنها را برای تأمین عوض اراضی واقع در طرح% 21الز  برای تأسیسات و تجهیزات و خدمات عمومی، حداکثر تا  سطوح

 .طور رایگان دریافت نمایندهای نوسازی و بهسازی شهری، به  همچنین اراضی عوض طرح و

 

 عوارض نوسازی و عمران شهری: انم ردآمد -5
 .با اصالحات بعدی توسط شهرداری از شهروندان باید وصول گردد 7/2/1347این عوارض به استناد قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 

 

 فروش اموال منقول و غیرمنقول: انم ردآمد -1
ها با مجوز شورای اسالمی شهر نسبت به فروش اموال منقول و غیرمنقدول خدود    شهرداری 12/4/1342ها مصوب  شهردارینامه  آیین 13به استناد ماده 

 .نماید اقدا  می
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فروش اموال منقول و غیرمنقول و اجاره اموال غیرمنقول شهرداری از طریق مزایده کتبی صورت خواهد گرفت لکدن در مدورد فدروش امدوال      -13ماده 

توان از طریدق مزایدده حضدوری     های واحدها و تاسیسات موسسات تابعه شهرداری با جلب موافقت شورای اسالمی شهر می ره دادن فرآوردهمنقول و اجا

 .اقدا  نمود( حراج)

 

ری  مشارکت و سرماهی: انم ردآمد -7  گذا
 4/12/1321مدورخ   3/1/12414گذاری موضوع بخشنامه شماره  سرمایهنامه  نامه مالی شهرداری و همچنین مفاد شیوه تواند با رعایت آیین شهرداری می

 .وزارت کشور اقدا  نماید

 عوارض ارزش افزوده و عوارض آاليندگی : انم ردآمد -8
رکدز  هدای شدهرداری را بده صدورت متم     با اصالحات بعدی وزارت دارایی تعدادی از عوارض 17/2/1387به استناد قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 

 .نماید های تعیین شده به حساب هر شهرداری واریز می ها به نسبت های مالیاتی استان وصول و از طریق سازمان

 

 اهی دولتی و مردمی کمک: انم ردآمد -9
 .گردد های دولتی پس از واریز به حساب شهرداری هزینه می کمك -1

گردد باید ابتدا مصوبه شورای اسدالمی   ها به حساب شهرداری واریز می نون شهرداریقا 55ماده  11های مردمی که به استناد بند  در خصوص کمك -2

 .کرد اقدا  نماید اخذ و سپس به استناد مصوبه شورا نسبت به هزینه

 اهدا و قبول اعانات و هدایا به نا  شهر با تصویب شورای اسالمی شهر -55ماده  11بند 
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T مورد عمل در فرمول عوارض کسب  شهرحمیدیاT×P×0.0006) ) 1411جهت اجرا در سال 

 شرح کسب و شغل و فعاليت رديف
 Tمبلغ 

 1018مصوب 

 50333 رستورانها 1 

 10333 چلوکبابی و چلو خورشتی 2

 50333 (پيتزا و ساندويچ و مشابه )  اغذيه فروشی 0

 00533 بستنی فروشی و کافه تريا 1

 180333 نمايندگيهای مجازشرکتهای خودروسازی و تعميرگاه با نمايشگاه 5

 110333 تعميرگاههای مجاز شرکتهای خودرو سازی بدون نمايشگاه 1

 50533 جنرال سرويسها 1

 10333 مکانيکی  8

 00533 آرايشگاههای مردانه  1

 10333 آرايشگاههای زنانه 13

 50333 مطب پزشکان عمومی 11

 10533 ها  داروخانه 12

 00333 گرمابه  10

 10533 درمانگاهها ، کلينگ درمانی  11

 1333 مترمربع  13تراشکاری با مساحت بيشتر از  15

 50333 مترمربع  13تراشکاری با مساحت کمتر از  11

 00533 فروشندگان جزء لوازم يدکی اتومبيل و ماشين آالت 11

 10533 اتاق ساز انواع اتومبيل ، تانکر سازان  18

 50333 اوراقچی و فروشندگان لوازم دست دوم اتومبيل  11

 20533 تعميرکار راديو، تلويزيون و وسايل صوتی و ويدئو 23

 00333 تعميرکاران الکتروموتور، ترانسیورماتور، پمپ آب و نظاير آن 21

 00333 (شوفاژاعم ازآب ، گاز، )لوله کش ساختمان 22

 10333 تعميرکار موتور سيکلت و دوچرخه  20

 10333 آالت سنگين  تعميرکار اتومبيل و ماشين 21

 00333 تعميرکاران آمپر ، کيلومتر شمار ، درجه آب  25

 10333 گلگيرساز ، رادياتور ساز، اگزوزساز، صافکار  21

 10333 نقاشی اتومبيل 21
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 00533 آهنگر اتومبيل 28

 00533 باطريساز ، باطری فروش، سيم کش اتومبيل 21

 00533 آپارات پنچرگيری، باالنس چرخ، تنظيم فرمان ، پمپ باد ، جلوبندی  03

 00533 کمك فنر ساز اتومبيل لنت کوبی اتومبيل 01

 00533 تشك دوز، تو دوزی اتومبيل 02

 250333 تراشکاريهای بزرك مانند صنعت دنده و نظاير آن  00

01 
 واردکنندگان انواع الستيك اتومبيل، تراکتور، موتور سيکلت

 فروشندگان جزء انواع الستيك اتومبيل، تراکتور، موتور سيکلت

10533 

10533 

 10333 فروشندگان لوازم کشاورزی 05

 10333 استوديوهای فيلم برداری و آتليه های عکاسی وظهور فيلم 01

 10333 و فروش مواد سوختیجايگاه های پمپ بنزين  01

 10333 بنگاههای معامالت و مشاور امالك 08

 00333 فروشندگان شيشه اتومبيل 01

 10333 کمد ساز و کابينت سازی 13

11 
 مترمربع 133نمايشگاههای فروش اتومبيل تا وسعت 

 153مترمربع تا  131نمايشگاههای فروش اتومبيل از 

10333 

10333 

 80333 مترمربع به باال 153فروش اتومبيل از نمايشگاههای  12

 10333 فروشندگان جزء موتور سيکلت و دوچرخه 10

 10333 مؤسسات کرايه دهی اتومبيل سواری و وانت  11

 00333 کليدساز و تعميرکار قیل اتومبيل و منازل 15

 10333 سيم کش و فروشندگان جزء لوازم الکتريك 11

 00333 رنگ و لوازم استخرفروشندگان جزء انواع  11

 10333 ساز آهنی و آلومينيومی آهنگران و درب و پنجره 18

 10333 سازندگان کانال کولر، لوله بخاری، انواع بشکه ولوازم حلبی  11

 80533 های فلزی وگالوانيزه واردکنندگان و عمده فروشان آهن، پروفيل، لوله 53

 50333 فروشندگان جزء 51

 10333 فروشان و صادرکنندگان خشکبارعمده  52

 1533 کارخانجات توليد آرد و عمده فروش آرد 50

 35.111 بارفروشان ميادين ميوه و تره بار وميوه فروشی دهه فجر 51

 50333 ميوه فروشان جزء 55
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 10533 سبزی فروشی 51

 50333 جرثقيل داران  51

 10533 بلوك سيمانیسازندکان و فروشندگان موزائيك، کاشی،  58

 10333 کارگاه سنگبری و سنگ کوبی 51

 10333 فروشندگان جزء سنگ فروشی 13

 10333 فروشندگان مصالح ساختمانی از قبيل سيمان، آهك و گچ  11

 00333 فروشندگان وسايل بنائی و ساختمانی از قبيل زنبه، ماله ، کلنگ، تراز، تور سيمی 12

 00333 (                                              سيشه بری ) شيشه گر، فروشندگان انواع ميزهای شيشه ای 10

 00533 قصابی گوشت گوسیندی 11

 00533 قصابی گوشت گاوی 15

 00533 فروشندگان مرغ، ماهی، پرنده ، تخم مرغ 11

 00333 کبابی، حليم پزی، آش فروش ، لبو فروش 11

 10533 قنادی ، شيرينی فروشی 18

 10333 (کليه جاهايی که بصورت انبار استیاده می شود ) انبار پخش و توزيع نوشابه  11

 2533 نانوائی های سنتی و سیيدپزی 13

 00333 خياطی مردانه  11

 00333 خياطی زنانه  12

 00333 فروشندگان جزء پوشاك  10

 00333 فروشندگان موکت، کف پوش ، کاغذ ديواری ، پرده کرکره  11

 00533 لبنيات فروشی  15

 00333 عطار و سق  فروش 11

 10533 ... (سوسيس، کالباس و ) فروشگاه مواد پروتئينی  11

 00333 خرازی فروش 18

 00333 کارگاههای تعمير مبل بدون نمايشگاه 11

 10533 نمايشگاه مبل تا دو دهنه در يك طبقه  83

 10333 طال و جواهر فروشی 81

 00333 خطاط -تابلو نويس و نقاش 82

 00533 های چدن درودگر و نجار و سازندگان صندوق و بشکه 80

 00533 (چوبی، فلزی، پالستيك )دکوساز اعم از  81

 10533 کتاب فروشی ها وفروشندگی محصوالت فرهنگی 85
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 00333 فروشندگان يراق ، پرچم، و عالئم نظامی 81

 10333 فروشندکان ظروف و لوازم پالستيك ومالمين  81

 10333 (ميز و صندلی و کابينت)فروشندگان جزء مصنوعات فلزی اعم از اداری و خانگی  88

 00333 جعبه سازی 81

 10333 فروشندگی لوازم آرايشی و بهداشتی  13

 10333 جوشکاری فلزات  11

 030333 فروشگاههای کیش دست دوز و کیش فروشی 12

 00533 مراکز و کلنيك های ترك اعتياد 10

 50333 گاز فروشی 11

 00533 لباسشوئی ، خشکشوئی  15

 50533 دفاتر اسناد رسمی 11

 10333 فروشندگان جزء ابزار صنعتی 11

 10333 کارگران سازمانهای دولتی وکارخانجات تعاونيهای توزيع و مصرف کارمندان و 18

 50533 کارگاه توليد قرقره فلزی 11

 1533 ...واردکنندگان و عمده فروشان انواع چوب و تخته و  133

 10333 کارواش 131

 10533 عمده فروش مواد غذائی 132

 10333 فروشندگی فراورده های زيتون 130

 10333 دفتر خدمات عمرانی  131

 10333 پرده دوزی و چادر دوزی و فروشندگان پرده و چادر 135

 10333 دفتر خدمات ارتباطی 131

 50533 دفتر نمايندگی بيمه 131

 030333 بزازی و پارچه فروشی 138

 030333 فروشندگی کيف و کیش 131

 030333 مهد کودکها 113

 10333 آموزشگاه های خصوصی تعليم رانندگی 111

 10333 آموزشگاه های خصوصی ساير 112

 10333 فروشندگان جزء خشکبار 110

 10533 فروشندگان قطعات اسانسور 111

 10333 تابلو سازی 115
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 10333 فروشندگان کامپيوتر و وسايل جانبی 111

 50333 (سونی ، الجی ، سامسونگ و غيره ) نمايندگی های شرکت های لوازم الکتريکی  111

 10333 فروشیضايعات  118

 10333 فروشندگان رادياتور و شوفاژ 111

 10333 فروشندگان لوازم بهداشتی و ساختمانی 123

 00333 سبزی خردکنی و آب ميوه گيری 121

 10333 فروشندگی لوازم و ادوات مرغداری 122

 10333 تعويض روغن 120

 5333 فروشندگان لوازم خانگی 121

 00333 خانگیتعميرکاران لوازم  125

 10333 فروشندگی فرش ، موکت و روفرشی 121

 000333 فروشگاه های زنجيره ای 121

 1333 تزئينات اتومبيل 128

 10333 دفتر فنی و تايپ و تکثير 121

 10333 پيك موتوری 103

 10533 (هر يك سالن زنانه و مردانه ) تاالرهای پذيرايی  101

 10333 جهانگردیدفاتر خدمات هوايی و  102

 10333 لوازم ورزشی 100

 10333 موبايل فروشی و لوازم جانبی 101

 10333 فروشندگی ايزو گام 105

 10333 قاليششويی 101

 10333 فروشندگان سرويس خواب و تشك 101

 00333 باشگاههای ورزشی 108

 10333 فروشندگان راديو، تلويزيون و وسايل صوتی و ويدئو 101

 1333 ساير موارد 113
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 آنیی انهم اجرائی تقسیط عوارض و مطالبات شهرداری حمیدیا
 02ده اين آيين نامه به منظور وحدت رويه تقسي  بدهی های شهروندان به شهرداری و کمك به متقاضيان و تکريم ارباب رجوع  در اجرای اصالحيه ما:  1ماده 

 .تنظيم گرديد آيين نامه مالی شهرداريها 

 .پرداخت کليه مطالبات شهرداری اعم از عوارض و جرائم و بهای خدمات مشمول اين آيين نامه خواهد بود :  2ماده 

 . ريال کمتر باشد 203330333مبلغ بدهی خود را بصورت نقدی به حساب شهرداری واريز نمايند و مبلغ هر قس  نبايد از % 03متقاضيان تقسي  بايد تا:  0ماده 

شهرداری ها می توانند )معاون توسعه منابع وپشتيبانی سازمان شهرداريها ودهياری های کشور  21/1/11مورخ  11118براساس نامه شماره :  1ماده 

 1083قانون تنظيم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب  10درصورت تقسي  عوارض صدور پروانه ساختمانی که مدت زمان آن به استناد ماده 

قانون رفع موانع توليد شهرداری ميتواند  ،تا سقف نرخ مصوب شورای پول واعتبار به مبلغ  51کثر به مدت سه سال می باشدکه به استناد ماده حدا

 .تخیيف  می گردد % 23جهت مساعدت به مؤديان  پرداخت نقدی مشمول ( عوارض اضافه نمايند 

 

ماه حضور در جبهه و  1درصد و باال تر و آزادگان و رزمندگان با بيش از  23و جانبازان ( فرزندان و همسر شهيد پدر ،مادر،) بدهی خانواده معظم شهداء :  5ماده 

 .تقسي  خواهد شد  0و بهزيستی و برای يکبار بدون رعايت ماده ( ره ) افراد بی بضاعت و مؤديان تحت پوشش کميته امدادامام خمينی 

برابر شهرداری مکلف است  ، تقسيطی در سر رسيدهای مقرر و يا عدم پرداخت اقساط ، چکهای تحويلی  در صورت وصول نشدن چك های:  1ماده 

، و چنانچه هزينه ای جهت وصول چك برگشتی متوجه شهرداری شود به همراه  مطالبه نمودهاز مؤدی  قانون چك اقدام ومطالبات شهرداری را

 .خسارت وصول چك برگشتی از مؤدی دريافت گردد 
ل کل شهرداری موظف است از پاسخ به استعالم و ارائه هر گونه گواهی به متقاضيانی که در هر صورت چکهای آنها در موعد مقرر وصول نشده تا وصو:  1اده م

 .بدهی بصورت نقد خود داری نمايد 

 .صدور میاصا حساب موکول به وصول کل بدهی معوقه مؤدی است :  8ماده 

ويب شورای اسالمی رسيده است در هشت ماده تنظيم شده است و بعد از اين تاريخ کليه دستورالعمل های مغاير با اين آئين نامه لغوو موی   اين آيين نامه که به تص

 .گردد 

درصد عووارض   53معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری يزد واحد های مسکن طرح اقدام ملی مشمول  11/30/1011مورخ  11101با توجه به نامه شماره :  1ماده 

 .زيربنا می گردند 

 23بکووك   13واحد در قالوب   233بابت صدورعوارض آپارتمانها  در خصوص اراضی سايت انديشه ،  1011/38/11مورخ  1011صورتجلسه شماره  1با عنايت به بند  

 . درصد تخیيف اعمال گردد 53درصد تخیيف وجهت ساخت وسازهای وياليی  13واحدی مقرر شده 

 

قانون شهرداريها تقسي  مطالبوات توسو  شوهرداری و     02با اجرای آيين نامه اصالح ماده  :اجرای آيين نامه تقسي  مطالبات شهرداری حميديا  نحوه

 . انجام می شود که اين امر به شهردار ، معاون وجانشين شهردار تیويض می شود  11بدون ارجاع به کميسيون ماده 

 .رعايت موارد زير ضروری است در اجرای اين آيين نامه 

 فرم درخواست تقسي  بايد توس  مؤدی تکميل و به امضاء و تأييد شهردار و در غياب شهردار به تأييد معاون يا جانشين شهردار برسد  -1

 .شعبه حميديا باشد نزد بانك تجارت  2311318153اخذ هر گونه چك مخدوش و حامل ممنوع و چك وصولی می بايست در وجه  حساب درآمد شهرداری  -2

 .از اخذ حواله و چك صندوق های قرض الحسنه خوداری گردد  -0

 وصول به موقع چك های مؤديان و اقدام قانونی و مناسب جهت وصول مبالغ چکهای برگشتی از طريق واحد حقوقی شهرداری -1

ی تحويلی ، شهرداری مکلف است  برابر در صورت وصول نشدن چك های تقسيطی در سر رسيدهای مقرر و يا عدم پرداخت اقساط ، چکها -5

قانون چك اقدام ومطالبات شهرداری را از مؤدی مطالبه نموده ، و چنانچه هزينه ای جهت وصول چك برگشتی متوجه شهرداری شود به همراه 

 .خسارت وصول چك برگشتی از مؤدی دريافت گردد 

 حامل يا اشخاص و چك های در وجه( تراول ) پرهيز از دريافت چك های مسافرتی  -1

 .اسیند باشد  23سر رسيد چك از اول تا بيست و هشتم هر ماه می تواند باشد و چك با سر رسيد اسیند می بايست تا  -1

ساعت و تحويل به بانکهايی که حساب شهرداری در آن میتوح می باشدتا در  12واحد درآمد و حد اکثر به مدت ( گاو صندوق )نگهداری چك ها در محل امن  -8

 .عد مقرر وجوه آن وصول و به حساب شهرداری واريز گردد مو
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 درج مبالغ چکها در دفاتر روزنامه و کل در سر فصل حسابهای انتظامی يا اسناد دريافتنی -1

 .ماهيانه  تهيه فهرستی از چکهای دريافتنی با سر رسيد آن در سه نسخه و ارسال به واحد های مالی ،  شهردار و رئيس شورای اسالمی شهر ، به صورت -13

به و چك های برگشتی که نزد شهرداری موجود می باشد و مشمول آيين نامه قبلی تقسي  بوده است جهت رعايت حال مؤديان، طبق اين آيين نامه محاس -11

 .وصول می گردد 

 

 

 وزارت كشور

ری زيد  استاندا

 شهرداری حمیدیا
 
 
 
 
 

 

 شهر حمیدیا آنیی انهم  و ضوابط نصب اتبلو  رد
 

 

 

 2097ماه سال مهر 
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 مقررات مربوط هب نصب آگهی ، اطالعيه و ديوار نوشته رب ديوار معارب شهر
 

نصب هر گونه اطالعيه ، آگهی يا شعار نويسی بر ديوار معابر و ميادين شهر از موارد نقص زيبائی شهر محسوب گرديده و شوهرداری    -1

 .در محدوده خود موظف به جلوگيری از انجام آن ميباشند

شهرداری نسبت به شناسائی کليه اطالعيه ها ، آگهی ها و شعار نويسی ها بر روی ديوارها اقدام نموده و خسارات وارده برآورد و به   -2 

متصدی عبارتست از شخص حقيقی و حقوقی صاحب آگهی يا اطالعيوه يوا شوعار    .                        ) طريق ممکنه از متصديان اخذ گردد 

 .(بدون مجوز شهرداری اقدام به تبليغات آنها می نمايد و از طريق آدرس مندرج در ذيل هر اعالميه مورد شناسائی قرار گيرد نويسی که

ساعت برای متصديان ارسال تا نسبت به رفع يا محو آگهی ها يا شوعار نويسوی    18شهرداری موظف است اخطاريه ای با امهال مدت  -0

نسخه از اخطاريه مزبور به واحد صنیی ، ادارات و يا سازمانهای مربوطه جهت ضب  در پرونده شوغلی واحود    ضمناً يك. ) ها اقدام نمايند

 .(متخلف ارسال گردد

در صورتيکه ظرف مهلت مذکور در اخطاريه ، متصديان نسبت به اجرای آن اهمال يا اسوتنکاف نماينود ، شوهرداری ضومن بورآورد       -1

پرونده متصدی از طريق مجاری قانونی نسبت به وصول هزينه های انجوام شوده و خسوارات متعلقوه     خسارت و ضب  يك نسخه آن در 

 .اقدام نمايند

 

 مقررات مربوط هب اشغال معارب توسط ساختمانهای رد حال ساخت یا تعمیر
 .ايجاد حصار ايمنی برای کارگاههای ساختمانی الزامی است -1

 (ته کوبی در خيابانها و معابر اصلی ترجيحاً تخ) 

محدوده حصار ايمنی در معابر بدون پياده رو و فضای سبز ، با توجه به شراي  محل و  پيش بينی های الزم بوه نحووی کوه در مودت      -2

 .برپائی مشکل خاصی جهت عبور و مرور پياده و سواره نداشته باشد

به اينکه باقيمانده       پياده رو در خيابانهای اصلی کمتر  حداکثر عمق اشغال پياده رو خيابانها برابر يك سوم عرض پياده رو مشروط -0

 .متر نباشد 8/3متر و فرعی  2/1از 
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 .مشکلی برای رفوژهای فضای سبز به وجود نياورد محدوده اشغال شده به هيچ وجه -4

 .هرداری امکان پذير می باشداشغال بيش از حد مجاز معابر توس  سقف ايمنی با هماهنگی الزم با ش  0و  2با توجه به بندهای  -5

در کارگاههايی که محدوده حصار يا سقف ايمنی اجباراً نياز به اشغال کل پياده رو يا قسمتی از سواره رو باشود موی بايسوتی طورح      -1

 .اصالح موقت و ايمنی ترافيکی به تأئيد واحد  حمل و نقل و ترافيك شهرداری برسد

يزش و سقوط اجسام و مصالح به سطح معبر بورای سواختمانهای مرتیوع و محول هوايی کوه       ايجاد سقف ايمنی جهت جلوگيری از ر -1

 .محدوديت حصار در عمق مناسب دارند الزامی است 

مالکين موظیند در هنگام اخذ پروانه ساختمان و يا تعميرات ، محدوده حصار يا سقف ايمنی را با هماهنگی مهندس طوراح يوا نواظر     -8

 .موقعيت ارائه و مجوز الزم را از شهرداری اخذ نمايندساختمان بر روی نقشه 

حداکثر مدت استیاده از حصار و سقف ايمنی در معابر برابر مدت اعتبار پروانه ساختمان و يا مدتی که برای تعميرات ساختمان معين  -1

 .شده خواهد بود

به موارد فوق الذکر تا حد اکثر عمق يك دوم با اخوذ مجووز الزم و   و کوچه ها با تو جه  0اشغال پياده رو ، خيابانها بر اساس میاد بند  -13

 . برابر قيمت منطقه بندی در مدت يك سال اخذ می گردد  5بدون پرداخت هزينه اشغال و مازاد آن به ازای هر متر مربع 

برابور ده هوزار ريوال محاسوبه و در     ريال می باشد  13333حداقل قيمت منطقه بندی به ازای معابری که قيمت منطقه بندی زير : 1تبصره 

 .محاسبات منظور خواهد گرديد

مربوط به ساختمانهای دارای پروانه می باشد و ساختمانهای بدون پروانه مجاز به اشغال سوطح پيواده رو نموی     0مقررات بند :  2تبصره 

 .باشند 

 مقررات اجرائی نصب پاهی اهی روشنائی رد معارب ايپده 

 .فاقد پايه ستونی و به صورت ديوار کوب انتخاب و روی جرز، ستون و يا ساير سطوح جدار پياده رو نصب گرددمنبع روشنائی  -1

نصب چراغهای تزئينی پايه دار در پياده رو ها  بدون مجوزممنوع می باشد و در صورت کسب مجوز الزم از واحد فضوای سوبز و   : تبصره 

فضای سبز موجود ، نصب منابع روشنائی در محدوده فضای سبز پياده روهوا بالموانع موی    پارکها مبنی بر عدم مزاحمت برای درختان و 

 .باشد

 .متر از سطح پياده رو در نظر گرفته شود 2/2متر و پائين ترين قسمت بازوی روشنائی  5/2ميزان ارتیاع منبع و روشنائی  -2 

ست ، به نحوی که با تشخيص شهرداری مزاحمتی بورای همسوايه هوای    نوع ، شکل ، اندازه و ميزان روشنائی بنا بر انتخاب متقاضی ا -0

 .مجاور نداشته باشد
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چنانچه قباًل در نقاطی نسبت به نصب روشنائی در سطح پياده رو بدون مجووز اقودام گرديوده و مشخصوات آنهوا مغواير بوا میواد          -1

 .و جايگزين نمودن آنها به مرور زمان اقدام نمايند دستورالعمل حاضر باشد شهرداری با همکاری واحد تجاری مربوطه نسبت به حذف

استیاده  می کنند و موجب آزار چشم عابرين و رانندگان ( بدون محافظ و کالهك الزم ) منابع روشنائی که از المپ های خيره کننده  -5

 .می شود حذف شوند

 .الزامی  خواهد بودرعايت کليه ضواب  ايمنی توس  متقاضی در حين نصب و پس از آن امری  -1

 

 مقررات مربوط هب آذين بندی و چراغانی هب مناسبت اعیاد
متر کمتر نبووده و از کوف    5/1سواره رو تا پائين ترين قسمت طاقی از ( سطح آسیالت ) ارتیاع چراغانی يا طاق نصرت از کف خيابان  -1

 .متر کمتر نباشد 5/2پياده رو 

) که مزاحمت جدی برای عابرين ( متر درپياده رو 5/2متر در سواره رو و  5/1مانع کمتر از ارتیاع  يا) هيچ پايه ای به صورت سد معبر -2

 .داشته باشد داخل معبر پياده يا سواره واقع نشود( سواره يا پياده 

 .زمان استیاده معين باشد -0

ی و رانندگی و استیاده از عالئم ايمنوی الزم اقودام   با هماهنگی  راهنمائ( داخل سواره روها ) در زمان نصب و جمع آوری طاق نصرت  -1

 .گردد

 .کارهای زيبا و جالب توجه توس  شهرداری شناسائی و مورد تشويق  قرار خواهد گرفت  -5

 .مسئوليت و رعايت کليه موارد ايمنی مشخصاً به عهده متقاضی باشد -1

 

 ه رومقررات مربوط هب استفاده واحداهی تجاری از ساهی بان رد ايپد
 

هيچ نوع سايه بانی نسبت به ساير انواع مرسوم برتری ندارد و صرفاً اجرای صحيح هر نوع از آنها و يکنواختی و تشابه و در امتداد هم  -1

 .بودن مطلوب می باشد

 .قبل از نصب سايه بان هماهنگی و توافق مالکين مجاور اخذ گردد -2

 (مديره بنای مذکور جهت يکنواختی با ساير واحدها در مورد ساختمانهای بزرگ هماهنگی با هيئت ) 
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 .مسئوليت و مراعات کليه اصول ايمنی و استحکام سايه بان در مقابل وزش باد و برف و باران به عهده استیاده کننده می باشد -0

 .انجام تبليغات متصل به سايه بان يا روی سايه بان نياز به اخذ مجوز از شهرداری دارد -1

 (.کوچك جهت شناسائی مراجعين بالمانع است صرفاً نا  واحد مربوطه در سایز ) 

 .متری از کف پياده رو ممنوع است  2پيش زدگی اجزای سايه بان زير ارتیاع  -5

 .متری به باال برابرحداکثر مجاز بالکن درهمان پياده رو5/2پيش زدگی اجزاء ثابت سايه بان ازارتیاع  -1

 سانتيمتر23متری حداکثر  5/2متری تا  2ای سايه بان از ارتیاع پيش زدگی اجز -1

 .متر از کف پياده رو واقع نشود 2در ارتیاع کمتر از ...( چوب ، فلز و )هيج يك از اجزاء سخت و متحرك سايه بان  -8

مناسوب از سوايه بانهوای    واحدهای تجاری واقع در يك ساختمان که ارتیاع کف و سقف مشابه دارند ، تشوويق شووند در فرصوت     -1

 .متحدالشکل و يکنواخت استیاده نمايند

 .کليه سايه بانهای خارج از استاندارد فوق الذکر در فرصت مناسب و با هماهنگی الزم اصالح يا جمع آوری گردد -13

 .کليه سايه بانهای فرسوده در فرصت مناسب مرمت يا تعويض گردند -11

محل هايی که طرح نمای ويژه دارند ، نمونه مناسب با هماهنگی مالکين و شوهرداری انتخواب و بوا     در ساختمانهای بزرگ و مطرح و -12

 .سياست تشويقی نسبت به همانند سازی اقدام گردد

دريافت موی  ( 01مطابق بند ) ، بهای تبليغات به ميزان مقرر در مورد تابلوهای خدماتی و تجاری  1در خصوص تبليغات موضوع بند  -10

 .گردد

 

 

 مقررات مربوط هب نصب پالکارد رد سطح معارب و میادين سطح شهر
 .پالکاردها بايد فق  به صورت عمودی نصب گردد -1

 .در مورد استثنائی شهرداری با رعايت کليه ضواب  و جوانب می تواند به طور موقت اتخاذ تصميم نمايد: تبصره 

 .ابعاد پالکاردها با نظر شهرداری خواهد بود -2

 .محل و تعداد پالکارد هنگام صدور مجوز توس  شهرداری مشخص شود -0
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تعداد پالکارد مجاز جهت نصب در هر ميدان و در تقاطع خيابانها و طول خيابانها و معابر و همچنوين فاصوله نصوب پالکوارد بوا       -1

 .پالکارد بعدی هنگام صدور مجوز توس  شهرداری معين خواهد شد

 .الکارد هنگام صدور مجوز توس  شهرداری بايد مشخص گرددتاريخ نصب و جمع آوری پ -5

بوديهی اسوت در غيور اينصوورت     . پس ازاتمام زمان تعيين شده متقاضی بايستی نسبت به جمع آوری پالکاردها اقودام نمايود   -1

 .از درخواست کننده ميباشد% 15شهرداری مجاز به جمع آوری آنها و دريافت هزينه متعلقه به اضافه 

قاضی بايستی قبل از نصب پالکارد از هر نظر موافقت کليه ارگانهای ذيرب  را در ارتباط با برگزاری کار موردنظر خوود کسوب   مت  -7

 .بديهی است مسئوليت میاد مندرج در پالکاردها به عهده متقاضی خواهد بود ،نموده باشد 

پالکاردها اقدام و متقاضی حق هيچگونوه اعتراضوی    در صورت عدم رعايت موارد فوق مأمورين شهرداری نسبت به جمع آوری -8

 .نخواهد داشت 

قيمت منطقه بندی محل نصب به ازای هور روز تعيوين   %  13بهای امتياز بهره برداری از محل نصب بر اساس متراژ پالکارد ضربدر  -1

 .می گردد

ريال می باشود برابور ده هوزار ريوال محاسوبه و در       13333حداقل قيمت منطقه بندی به ازای معابری که قيمت منطقه بندی زير  :تبصره 

 .محاسبات منظور خواهد گرديد

 

 مقررات مربوط  هب رنگ آمیزی ، ساماندهی و زيبا سازی بدهن خیابانها

 

کرکره آهنوی  : مشخص کردن رنگ جهت بدنه خيابانها منحصر به سطوحی می باشد که اساساً جهت رنگ آميزی تهيه شده اند مانند  -1

مغازه ها ، درب و پنجره های آهنی ،  درب و پنجره های چوبی که جنس و مشخصات ساخت آنها متناسب با رنگ آميوزی منظوور شوده    

اين اقدام در مورد کليه سطوح قابل رؤيت و در همه طبقات به وسيله مالك يا مالکين مربوطه و با نظر شهرداری می بايود انجوام   .) است

 .(پذيرد
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انها و معابر اصلی با توجه به بافت و موقعيت هر محل و نوع مصالح ساختمانی        بکوار رفتوه بوا همواهنگی و جلوب      نماسازی خياب -2

همکاری مجامع امور صنیی و ساير مراجع ذيرب  و به طور زيبا و هماهنگ با محي  توس  مالك يا مالکين و با نظارت شهرداری صوورت  

 .گيرد

 

کانمقررات مربوط هب ساماندهی ،   ميظنت و نصب اتبلواهی زپش
 

 (سانتيمتر  53*   13) معادل ابعاد رايج تابلو پزشکان حداکثر  -سايز تابلو  -1

 .تابلو دو طرفه پالستيك با قاب فلزی و منبع نور فلورسنت که در داخل تابلو قرار می گيرد -جنس تابلو -2

حتماً به صورت پيوسته و در داخل يك قاب ( يا چند مطب باشد  2شامل هر ساختمان که ) مجموعه تابلوها در ساختمانهای پزشکی  -0

 .نردبانی که به تعداد مطبها يا بيشتر از آن تهيه شده ، نصب گردد

 .صرفاً برای مشاغل پزشکی ، عمود بر ساختمان خواهد بود( نردبانی ) نحوه استقرار قاب اصلی  -1

 . متر خواهد بود  1متر و برای ساختمانهای فاقد پياده رو  5/2بلو حداقل ارتیاع از سطح پياده تا زير قاب تا -5

 :نصب تابلو با شرلي  ذيل انجام می شود  -1

سوانتيمتر خواهود بوود     13تابلو هايی که به ساختمان نصب می شود حد اکثر فاصله عرضی تابلو از حد مالکيت هر ساختمان برابر  1-1

 .ی با توجه به موقعيت هر پياده رو می بايست مد نظرقرار گيرد بديهی است کليه موارد ايمنی و ايستائ

سانتيمتر باشد ، بديهی است کليه موارد  13ميزان پيش زدگی تابلو به هيچ وجه نبايد بيش از حداکثر مجاز بالکن در هر خيابان به عالوه 

 .ايمنی و ايستائی با توجه به موقيعت هر پياده رو می بايد مد نظر قرار گيرد

 .متر و سر تابلو رو به پياده رو باشد  205تابلو های ايستاده در پياده رو بايد حداقل ارتیاع  2-1

 .می باشد ، بايستی جمع آوری گردند( سانتيمتر  53*   13) کليه تابلوهايی که خارج از سايز استاندارد معمول حداکثر  -1

 .متر بوده در ارتیاع مناسب مجدداً نصب گردند  5/2  تابلوهايی که ارتیاع آنها از سطح پياده رو کمتر از -8

می بايسوتی جموع آوری و در قواب    ( يا چند مطب  2ساختمانهای شامل ) تابلوهای منیرد منصوبه بر روی نمای مجتمع های پزشکی  -1

 .ساختمان نصب شوند( نردبانی ) اصلی 
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 .کليه تابلوهای پزشکی بالاستیاده بايد جمع آوری گردد -13

يا چند تابلو مربوط به يك پزشك می باشود ، حوذف خواهنود     2تابلوهای اضافی مطب هايی که مشرف به معابر اصلی بوده و دارای  -11

 .شد

 

 مقررات مربوط هب ساماندهی ، ميظنت و نصب و بهسازی اتبلواهی سطح شهر
 

مراکز خدمات عمومی مانند مودارس ، نيوروی انتظوامی و    جمع آوری کليه تابلوهای ايستاده در معابر به جز تابلو شناسايی ادارات و  -1

 ساير دستگاههای عمومی

 .حذف کليه پالکاردها و تراکت هايی که به عنوان تابلو ثابت استیاده می شود -2

اسوتیاده   تابلوهايی که خارج از ضابطه در سايزها و اشکال مختلف در ساعاتی از شبانه روز مورد)جمع آوری کليه تابلوهای غيرثابت  -0

 (قرار می گيرد

 .امحاء کليه ديوار نوشته ها که به عنوان تابلو يا تبليغ استیاده می شود -1

 .جايگزينی يا حذف تابلو واحدهايی که تغيير شغل داده اند و يا مدتها از تعطيل آنها می گذرد -5

 .ده و کثيف حذف ، جايگزينی ، تعمير ، نظافت ، تابلوهای فرسوده ، ناهمگون ، صدمه دي -1

 .مراعات کليه اصول ايمنی و ايستائی هر تابلو به عهده مالك می باشد -1

 .در کليه موارد فوق الذکر اخطاريه کتبی با قيد فرصت مناسب جهت اقدام الزم توس  شهرداری به مالك يا نماينده آن ابالغ گردد -8

از %  15رداری رأساً اقدام و برابر ضواب        هزينه های مربوط بوه اضوافه    در صورت عدم اقدام به موقع برابر میاد اخطاريه ، شه :تبصره 

 .مالك يا ذينیع اخذ خواهد گرديد

 سانتی متر 15متری از کف معبر حداکثر  5/2تا  2پيش زدگی کتيبه يا قاب تابلو از ارتیاع  -1

 .متر می باشد  5/2سانتی متر پيش زدگی داشته باشد برابر  15 حداقل ارتیاع کتيبه يا قاب تابلو از کف معبر ، در صورتی که بيش از -13

 .سانتی متر بيشتر از حد مجاز بالکن در همان محل  15متری برابر  5/2حداکثر پيش زدگی کتيبه يا قاب تابلو باالی ارتیاع  -11
جره يا جان پناه طبقه اول با هماهنگی مالکيوت  حداکثر ارتیاع کتيبه يا قاب تابلو مربوط به واحدهای تجاری همکف تا ارتیاع زير پن -12

 .متر  0/1قانونی و حداکثر به ارتیاع 

 .حداکثر طول کتيبه يا قاب تابلو هر واحد تجاری ، خدماتی در همکف ، برابر طول مالکيت آن واحد نسبت به معبر يا معابر -10
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شيشه در سوايز متناسوب در جهوت شناسوائی مغوازه و در حود       شيشه نويسی ، نوشتن روی سايه بان ، استیاده از نئون متصل به  -11

 .راهنمای عابران پياده بالمانع است 

 :تابلو شناسائی واحدهای تجاری عبارت است از  -15

 .نام ، نوع فعاليت و خدمات ، نوع محصول يا موادی که به طور دائم عرضه می گردد ، شماره تلین و فاکس ، آرم

لوهای قديم و مرسوم ، جديد و بديع با مراعات ساير ضواب  و در صورتی کوه باعوآ آزار واحودهای همجووار و     استیاده از انواع تاب -11

 .عابرين پياده رو و سواره نباشد بالمانع است 

 (به غير از محلهايی که در طرح نماسازی مشخصات و نوع تابلو از قبل تعيين شده باشد) 

مت فوقانی وروديهای مجموعه با مراعات ساير ضواب  و يا روی هر قسمت از بدنه نما بودون  تابلو مجموعه های بزرگ تجاری در قس -11

 .و متناسب با حجم ساختمان انجام گردد( نمای ساختمان زمينه آرم و حروف باشد ) زمينه 

 .مشخصات تابلو واحدهای تجاری مستقر در داخل مجموعه ها برابر طرح داخلی مجموعه انجام گيرد -18

 .مغازه های مستقر در داخل مجموعه های تجاری مجاز به استیاده از تابلو در نمای بيرونی ساختمان نمی باشند -11

به ( دفاتر کار ، مؤسسات و شرکتها ) که در طبقات مجموعه ها واقع شده اند ( به غير از مغازه ها ) تابلو واحدهای تجاری و خدماتی  -23

سانتی متر بيشتر از حد مجاز بالکن ، همگوی از يوك نووع ،     15افقی يا عمودی با حداکثر پيش زدگی صورت مجموعه نرده بانی متصل ، 

سانتی متر ، اشغال طبقات نردبان بر اساس موقعيت هر واحد در واحد مجموعه و در طبقات  53* 13همگی در يك اندازه ، حداکثر اندازه 

ای خدمات پزشکی واقع شده اند ، برابر مقررات تابلو خدمات پزشوکی و بوا رنوگ    در واحدهايی که در ساختمانه.) ساختمان انجام گيرد

 .(متیاوت عمل گردد

استیاده از تابلو در خيابانها ، محوطه ها و مجموعه هايی که در طرح مصوب بدنه سازی يا نماسازی مشخصات کتيبوه قواب و توابلو     -21

 .پيش بينی شده است صرفاً برابر طرح مربوطه خواهد بود

ابالغ ضواب  نصب تابلو در مورد ساختمانهای جديد بايد هنگام صدور پروانه مشخص گردد و ابالغ ضواب  برای سواير سواختمانهای    -22

 .تجاری و خدماتی يا قبل از نماسازی ، يا قبل از پايان ساختمان توس  شهرداری به مالکان جهت پيش بينی های الزم ضروری است 

 .نی و ايستائی هر تابلو به عهده مالك می باشدمراعات کليه اصول ايم

 .استیاده از تابلو در محوطه ها و اماکن تاريخی صرفاً برابر طرح پيش بينی شده خواهد بود -20

در مجموعه های تجاری که در طرح نمای آنها مشخصات محل و ابعاد تابلو پيش بينی شده است و با ضواب  تنظيمی مغايرت ندارند  -21

 .ر طرح نماسازی مربوطه اقدام خواهد شد، براب

کتيبه يا قاب تابلو واحدهای تجاری همکف ساختمانهايی که دارای نماسازی پيوسته و موزون هستند و در طورح نماسوازی پويش     -25

 .بينی خاصی جهت تابلو نشده است 

 در محدوده زير سقف همکف با مراعات ساير ضواب  ( الف 

رای بند الف نباشد ، صرفاً استیاده از حروف برجسته با اتصال مناسب و بدون قاب و زمينه در فاصله سوقف  در صورتی که امکان اج( ب 

 ( .با هماهنگی مالکيت قانونی ) همکف تا زير جان پناه طبقه اول 
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سانتی متر نياز به توابلو   53* 13واحدهای تجاری و خدماتی غير از مغازه ها که در طبقات واقع شده اند و به هر علتی عالوه بر تابلو  -21

از شهرداری و صرفاً به صورت حروف متصل به نمای ساختمان بدون قواب و  ( حداقل يك سال ) بزگتری دارند ، با اخذ مجوز کوتاه مدت 

 .زمينه و با هماهنگی ساير مالکين ساختمان بالمانع است 

دادن تمام يا قسمتی از تابلو به عنوان تبليغ تجواری مجواز نبووده و در     استیاده ازتابلو غير از شناسائی واحد تجاری و يا اختصاص -21

 .صورت مغايرت نداشتن با ساير ضواب  می بايستی از شهرداری ، مجوز استیاده کوتاه مدت اخذ گردد

موعه مجووز مربوطوه از   استیاده از تابلو شناسائی يا تبليغات تجاری روی بام مجاز نبوده مگر مواردی که پس از موافقت مالکين مج -28

 .شهرداری اخذ گردد

 .نوشتار و تصاوير کليه تابلوهای شناسائی و تبليغاتی نبايد مغاير با شئون و ارزشهای اسالمی باشد -21

 .هماهنگی با اداره کل ارشاد اسالمی در مورد تبليغات تجاری خارجی توس  متقاضی ضروری است  -03

 .ائی هر تابلو به عهده مالك می باشدمراعات کليه اصول ايمنی و ايست -01

بهای تبليغات تابلوهايی که نياز به اخذ مجوز صادره از شهرداری دارند به ميزان پنجاه برابر قيمت منطقه بندی شهرداری در ماه به  -02

 .ازای هر مترمربع تعيين می گردد

ريال می باشد برابر ده هزار ريال محاسبه و منظوور   13333زير  حداقل قيمت منطقه بندی به ازای معابری که قيمت منطقه بندی : 1تبصره 

 .خواهد گرديد

 .در مورد تابلوهای دارای دو بر ،  فرمول فوق در يك ضريب دو ضرب می شود : 2تبصره 

سوته  در خصوص تابلوهای با حروف برجسته بدون کار ، مساحت تابلو بر اساس حوداکثر ابعواد عموودی و افقوی حوروف برج      : 0تبصره 

 .محاسبه و تعيين می گردد

و   "محل نمی باشد ... مجوز صادره دليل بر تأئيد واحد صنیی يا  "ضمناً مجوزها حداقل برای مدت يك سال صادر و در آن قيد می شود 

 .در صورت تمايل طرفين و رعايت ضواب  اين آئين نامه مدت فوق الذکر قابل تمديد خواهد بود

 :  1تبصره 

به استثناء  درمانگاه ، کلنيك ها ، مؤسسوات  ) متر مربع مساحت داشته باشند 533ری داخل کوچه و معابر فرعی که باالی واحد های تجا

با رعايت کاربری و ضواب  شهرداری از قبيل اخذ پروانه ساخت يا عدم خالفی و پايان کار نموده باشند و کاربری طرح تیصيلی ( آموزشی
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و پرداخوت عووارض از    13/3*  53/3يك عدد تابلو ايستاده با رعايت اصول فنی و عدم سد معبر با ابعواد     را رعايت نمايند مجاز به نصب

در ورودی کوچه با هماهنگی و جانموايی شوهرداری   ( بر معبر محل نصب تابلو مبنا  می باشد  p) ، بصورت ماهيانه P 133قرار هر متر مربع

 .  می باشند 

 ميظنت و نصب اتبلو شناسائی مجتمع اهی مسكونی مقررات مربوط هب ساماندهی ،
 

هماهنگی الزم از طريق شهرداری انجام تا قبل از صدور پروانه ساختمان يا پايان کار ساختمان مجتمع های مسکونی جانمائی و طورح   -1

 .تابلو در قالب طرح نماسازی ارائه و تصويب شود

 .(نماسازی مطرح و تصويب گرددهر طرحی که توس  طراح ساختمان همراه طرح ) 

مجتمع های مسکونی که به صورت يك ساختمان در طبقات شکل گرفته يا می گيرنود و طورح خاصوی جهوت توابلو شناسوائی در        -2

نماسازی ندارند جهت تابلو يا نشانه از حروف و آرم برجسته و بدون هيچ نوع قاب و زمينه در سايز متناسب بوا سواختمان بوه صوورت     

 .نمای ساختمان استیاده گردد متصل به

مجتمع هايی که از مجاورت پالکهای متعدد داخل يك کوچه و يا خيابان شکل گرفته يا   می گيرد صرفا ً از تابلو يا پوالك مرسووم و    -0

 .استاندارد اسامی خيابانها يا کوچه استیاده گردد
از تابلو به صورت حروف يا نشانه برجسوته متصول بوه سور درب      مجتمع هايی که دارای ورودی يا محوطه اختصاصی بوده ، استیاده -1

ورودی يا کتيبه ساختمان نگهبانی مجاز و در صورت عدم امکان نصب پايه و تابلو متناسب ، اسوتیاده در محوطوه اختصاصوی مجموعوه     
 .مجاز خواهد بود و نصب تابلو در خيابان ممنوع می باشد 
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 1011دفترچه  1/11قانون مالياتهای مستقيم در محدوده شهر حميديا بلوك  11قيمت منطقه بندی موضوع ماده 

 شمالی بلوار شهيد دشتیباند  1011دفترچه   52/1قيمت منطقه بندی محدوده بلوك 

 سمت شمال بلوارشهيد دشتی از کوچه ولی عصر تا ميدان آقابابايی (جاده کرمان ) بلوار شهيد دشتی : جنوب  خ  راه آهن                                           : شمال 

 1133  قيمت منطقه بندی 1011قيمت منطقه بندی  بلوك بندی بر اساس عرض گذر

 تجاری اداری مسکونی تجاری اداری مسکونی شرح و موقعيت محل رديف

 13،233 11،833 11،833 58،523 08،813 25،181 بربلوار شهيد دشتی از کوچه ولی عصرتا ميدان صدا وسيما   1

 01،128 21،181 11،138 58،523 08،813 25،181 متری  و باال تر 03طرفين خيابانهای  2

 01،112 21،181 11،138 51،213 08،813 25،181 متری  28طرفين خيابانهای  0

 01،111 21،181 11،138 50،113 08،813 25،181 متری 21طرفين خيابانهای  1

 00،203 21،181 11،138 51،183 08،813 25،181 متری 21طرفين خيابانهای  5

 01،111 21،181 11،138 11،133 08،813 25،181 متری  22طرفين خيابانهای  1

 03،218 21،181 11،138 11،123 08،813 25،181 متری 23طرفين خيابانهای  1

 28،802 21،125 11،102 11،813 01،523 25،388 متری 18طرفين خيابانهای  8

 21،011 20،211 15،555 12،513 01،183 21،112 متری 11طرفين خيابانهای  1

 25،133 22،132 11،111 13،283 01،813 20،211 متری 11طرفين خيابانهای  13

 21،101 21،511 11،130 08،333 00،533 22،133 متری  12طرفين خيابانهای  11

 22،118 23،111 10،501 05،123 02،113 21،351 متری 13طرفين خيابانهای  12

 21،532 11،811 10،251 00،113 03،823 23،138 متری 8طرفين خيابانهای  10

 23،301 18،151 12،115 01،113 21،183 11،112 متری  1طرفين خيابانهای  11

 11،233       زمينهای مزروعی و مشجر داخل اين قطعه 11

 11،233       بقيه اراضی واقع در اين قطعه 11
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 1011دفترچه 1- 15قانون مالياتهای مستقيم در محدوده شهر حميديا بلوك  11قيمت منطقه بندی موضوع ماده 

 (نجف آباد)باند شمالی بلوار شهيد دشتی  1011دفترچه   52قيمت منطقه بندی محدوده بلوك 

 خ  راه آهن                                           : شمال 

 -شهيد دشتی اول بلوار تا خيابان مسلم بن عقيل و کوچه ولی عصر سمت شمال بلوار 

 نجف آباد

     (جاده کرمان ) بلوار شهيد دشتی : جنوب 

 1133قيمت منطقه بندی  1011قيمت منطقه بندی  شرح و موقعيت محل رديف 

 تجاری اداری مسکونی تجاری اداری مسکونی بلوك بندی بر اساس عرض گذر

 123،333 11،333 13،333 111،218 110،183 15،811 دشتی از ابوذر تا کوچه ولی عصر بلوار شهيد 1

 18،333 18،333 21،333       طرفين خيابان شهيد محمد حسين جعیری  2

 11،102 01،288 23،883 111،218 110،183 15،811 متری و باال تر 03طرفين خيابانهای  0

 15،211 01،288 23،883 111،511 110،183 15،811 متری  28طرفين خيابانهای  1

 10،113 01،288 23،883 151،131 110،183 15،811 متری 21طرفين خيابانهای  5

 11،120 01،288 23،883 151،202 110،183 15،811 متری 21طرفين خيابانهای  1

 01،181 01،288 23،883 111،513 110،183 15،811 متری  22طرفين خيابانهای  1

 01،151 01،288 23،883 101،888 110،183 15،811 متری 23طرفين خيابانهای  8

 01،111 03،231 23،113 101،211 131،113 10،218 متری 18طرفين خيابانهای  1

 01،218 21،103 11،113 121،511 135،813 13،102 متری 11طرفين خيابانهای  13

 02،112 28،351 18،123 111،812 131،123 18،311 متری 11طرفين خيابانهای  11

 03،135 21،112 18،333 111،233 18،333 15،133 متری  12طرفين خيابانهای  12

 28،111 25،810 11،123 131،528 11،383 11،111 متری 13طرفين خيابانهای  10

 21،100 21،815 11،513 11،851 13،113 13،118 متری 8طرفين خيابانهای  11

 25،311 20،101 15،813 11،181 81،213 51،552 متری  1طرفين خيابانهای  15

 - - -       بقيه کوچه ها 11

 02،133       زمينهای مزروعی و مشجر داخل اين قطعه 11

 02،133       بقيه اراضی واقع در اين قطعه 18
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 1011دفترچه  2-15قانون مالياتهای مستقيم در محدوده شهر حميديا بلوك  11قيمت منطقه بندی موضوع ماده 

 (اسد آباد)باند شمالی بلوار شهيد دشتی  1011دفترچه   52قيمت منطقه بندی محدوده بلوك 

 اسدآباد -شهيد دشتی اول بلوار تا خيابان مسلم بن عقيلسمت شمال بلوار  خ  راه آهن                                           : شمال 

       (جاده کرمان ) بلوار شهيد دشتی : جنوب 

 1133قيمت منطقه بندی  1011قيمت منطقه بندی  شرح و موقعيت محل رديف

 تجاری اداری مسکونی تجاری اداری مسکونی بلوك بندی بر اساس عرض گذر

 18،333 18،333 21،333 111،218 110،183 15،811 حسين جعیریطرفين خيابان شهيد محمد  1

 01،135 25،303 11،131 111،218 110،183 15،811 متری و باال تر 03طرفين خيابانهای  2

 01،201 25،303 11،131 111،511 110،183 15،811 متری  28طرفين خيابانهای  0

 01،111 25،303 11،131 151،131 110،183 15،811 متری 21طرفين خيابانهای  1

 00،218 25،303 11،131 151،202 110،183 15،811 متری 21طرفين خيابانهای  5

 01،821 25،303 11،131 111،513 110،183 15،811 متری  22طرفين خيابانهای  1

 03،013 25،303 11،131 101،888 110،183 15،811 متری 23طرفين خيابانهای  1

 28،811 21،111 11،128 101،211 131،113 10،218 متری 18خيابانهای طرفين  8

 21،122 20،031 15،552 121،511 135،813 13،102 متری 11طرفين خيابانهای  1

 25،150 22،111 11،111 111،812 131،123 18،311 متری 11طرفين خيابانهای  13

 21،181 21،518 11،133 111،233 18،333 15،133 متری  12طرفين خيابانهای  11

 20،315 23،115 10،501 131،528 11،383 11،111 متری 13طرفين خيابانهای  12

 21،511 11،851 10،218 11،851 13،113 13،118 متری 8طرفين خيابانهای  10

 23،311 18،188 12،112 11،181 81،213 51،552 متری  1طرفين خيابانهای  11

 3 3 3       بقيه کوچه ها 15

 02،133       زمينهای مزروعی و مشجر داخل اين قطعه 11

 02،133       بقيه اراضی واقع در اين قطعه 11

 3 3 3       بقيه اراضی خارج از محدوده 18
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 شهردار حميديا               رييس شورای اسالمی شهر حميديا                                .تصويب شورای اسالمی شهر رسيد
 

 

 1011دفترچه  82قانون مالياتهای مستقيم در محدوده شهر حميديا بلوك  11قيمت منطقه بندی موضوع ماده 

 باند جنوبی بلوار شهيد دشتی 1011دفترچه   51محدوده بلوك  قيمت منطقه بندی

   شهرك قدس بلوار پاسداران : شمال 

     بلوار کوثر: جنوب 

 1133قيمت منطقه بندی  1011قيمت منطقه بندی  شرح و موقعيت محل رديف

 تجاری اداری مسکونی تجاری اداری مسکونی بلوك بندی بر اساس عرض گذر

 11،833 10،533 10،533 151،111 132،113 18،551 پاسدارانبلوار  1

 50،011 05،105 20،110 151،111 132،113 18،551 متری  و باالتر 03طرفين خيابانهای  2

 51،213 05،105 20،110 118،512 132،113 18،551 متری  28طرفين خيابانهای  0

 11،213 05،105 20،110 112،518 132،113 18،551 متری 21طرفين خيابانهای  1

 11،101 05،105 20،110 101،511 132،113 18،551 متری 21طرفين خيابانهای  5

 15،352 05،105 20،110 103،523 132،113 18،551 متری  22طرفين خيابانهای  1

 12،112 05،105 20،110 121،111 132،113 18،551 متری 23طرفين خيابانهای  1

 13،810 01،210 22،811 118،112 11،123 11،112 متری 18طرفين خيابانهای  8

 08،811 02،111 22،302 112،118 15،583 10،828 متری 11طرفين خيابانهای  1

 01،101 01،111 21،211 131،121 12،313 11،111 متری 11طرفين خيابانهای  13

 01،155 03،518 23،133 133،133 88،533 51،133 متری  12طرفين خيابانهای  11

 02،511 21،021 11،111 11،011 81،113 55،551 متری 13طرفين خيابانهای  12

 03،111 28،131 18،118 88،052 81،123 51،012 متری 8طرفين خيابانهای  10

 28،111 21،882 11،152 82،028 11،883 52،338 متری  1طرفين خيابانهای  11

 21،553       مزروعی و مشجر داخل اين قطعه زمينهای 15

11 
 215،533       بقيه اراضی واقع در اين قطعه 



 0011مصوب عوارض و بهای خدمات سال عوارض 

5 

 امير شاکری      به                             سيد حبيب دشتی   121  طی مصوبه شماره  03/11/1011در تاريخ   

 شهردار حميديا               رييس شورای اسالمی شهر حميديا                                .تصويب شورای اسالمی شهر رسيد
 

 1011دفترچه  1-80قانون مالياتهای مستقيم در محدوده شهر حميديا بلوك  11قيمت منطقه بندی موضوع ماده 

 دشتیباندجنوبی بلوار شهيد  1011دفترچه   51/1قيمت منطقه بندی محدوده بلوك 

 به بعد شهرك شهيد بهشتی تا خيابان ايثار 11سمت جنوب بلوار شهيد دشتی از کوچه  تا خيابان ايثار  11بلوار حاج حسن دشتی کوچه : شمال 

     بلوار بلوار پاسداران: جنوب 

 1133قيمت منطقه بندی  1011قيمت منطقه بندی  شرح و موقعيت محل رديف

 تجاری اداری مسکونی تجاری اداری مسکونی بلوك بندی بر اساس عرض گذر

 123،333 11،333 82،333 121،581 82،138 55،211 تا خيابان ايثار 11بلوار شهيد دشتی از کوچه شماره  1

 13،118 11،111 01،023 121،581 82،138 55،211 متری  و باالتر 03طرفين خيابانهای  2

 11،111 11،111 01،023 111،102 82،138 55،211 متری  28طرفين خيابانهای  0

 15،111 11،111 01،023 111،818 82،138 55،211 متری 21طرفين خيابانهای  1

 12،138 11،111 01،023 113،321 82،138 55،211 متری 21طرفين خيابانهای  5

 51،155 11،111 01،023 135،113 82،138 55،211 متری  22طرفين خيابانهای  1

 51،131 11،111 01،023 133،011 82،138 55،211 متری 23خيابانهای طرفين  1

 51،118 15،211 03،213 15،112 11،851 50،012 متری 18طرفين خيابانهای  8

 51،015 10،118 21،113 13،138 11،331 51،138 متری 11طرفين خيابانهای  1

 18،111 12،313 28،383 85،151 11،152 11،531 متری 11طرفين خيابانهای  13

 15،888 13،110 21،333 83،133 11،033 11،133 متری  12طرفين خيابانهای  11

 10،105 08،825 25،083 11،311 18،118 11،111 متری 13طرفين خيابانهای  12

 13،082 01،231 21،813 11،112 15،511 10،112 متری 8طرفين خيابانهای  10

 01،128 05،513 20،113 11،008 12،111 11،888 متری  1طرفين خيابانهای  11

 20،833       زمينهای مزروعی و مشجر داخل اين قطعه 15

 20،833       بقيه اراضی واقع در اين قطعه 11

 

 



 0011مصوب عوارض و بهای خدمات سال عوارض 

2 

 امير شاکری      به                             سيد حبيب دشتی   121  طی مصوبه شماره  03/11/1011در تاريخ   

 شهردار حميديا               رييس شورای اسالمی شهر حميديا                                .تصويب شورای اسالمی شهر رسيد
 

 1011دفترچه  2-80قانون مالياتهای مستقيم در محدوده شهر حميديا بلوك  11قيمت منطقه بندی موضوع ماده 

 باندجنوبی بلوار شهيد دشتی 1011دفترچه   51/1قيمت منطقه بندی محدوده بلوك 

 سامعیحد فاصل ايثار تا خيابان شهيد  تا شهيد سامعی  11بلوار حاج حسن دشتی کوچه : شمال 

     بلوار بلوار پاسداران: جنوب 

 1133منطقه بندی قيمت  1011قيمت منطقه بندی  شرح و موقعيت محل رديف

 تجاری اداری مسکونی تجاری اداری مسکونی بلوك بندی بر اساس عرض گذر

 13،333 13،333 18،333 83،133 11،033 11،133 بلوار شهيد دشتی از خيابان ايثار تا بلوار شهيد سامعی  

 11،833 10،533 10،533 121،581 82،138 55،211 بلوار پاسداران 1

 11،112 01،211 23،883 121،581 82،138 55،211 متری  و باالتر 03خيابانهای طرفين  2

 15،211 01،211 23،883 111،102 82،138 55،211 متری  28طرفين خيابانهای  0

 10،111 01،211 23،883 111،818 82،138 55،211 متری 21طرفين خيابانهای  1

 11،131 01،211 23،883 113،321 82،138 55،211 متری 21طرفين خيابانهای  5

 01،113 01،211 23،883 135،113 82،138 55،211 متری  22طرفين خيابانهای  1

 01،101 01،211 23،883 133،011 82،138 55،211 متری 23طرفين خيابانهای  1

 01،311 03،118 23،113 15،112 11،851 50،012 متری 18طرفين خيابانهای  8

 01،210 21،111 11،113 13،138 11،331 51،138 متری 11خيابانهای طرفين  1

 02،128 28،311 18،123 85،151 11،152 11،531 متری 11طرفين خيابانهای  13

 03،512 21،112 18،333 83،133 11،033 11،133 متری  12طرفين خيابانهای  11

 28،151 25،881 11،123 11،311 18،118 11،111 متری 13طرفين خيابانهای  12

 21،121 21،835 11،513 11،112 15،511 10،112 متری 8طرفين خيابانهای  10

 25،381 20،121 15،813 11،008 12،111 11،888 متری  1طرفين خيابانهای  11

 20،833       در اين قطعهبقيه اراضی واقع  15

 208،333       بقيه اراضی خارج از محدوده 11
 

 

 



 0011مصوب عوارض و بهای خدمات سال عوارض 

7 

 امير شاکری      به                             سيد حبيب دشتی   121  طی مصوبه شماره  03/11/1011در تاريخ   

 شهردار حميديا               رييس شورای اسالمی شهر حميديا                                .تصويب شورای اسالمی شهر رسيد
 

 1011دفترچه  1-18قانون مالياتهای مستقيم در محدوده شهر حميديا بلوك  11قيمت منطقه بندی موضوع ماده 

 باند جنوبی بلوار شهيد دشتی 1011دفترچه   51قيمت منطقه بندی محدوده بلوك 

   سمت مجتمع های پشت صدا و سيما حسن دشتی از خ شهيد سامعی تا ميدان آقا بابايی بلوار حاج: شمال 

     بلوار شهيد قندی: جنوب 

 1133قيمت منطقه بندی  1011قيمت منطقه بندی  شرح و موقعيت محل رديف

 تجاری اداری مسکونی تجاری اداری مسکونی بلوك بندی بر اساس عرض گذر

 11،133 11،333 15،333 58،182 01،238 21،133 خيابان شهيد سامعی تاميدان آقابابايی بلوار شهيد دشتی از 1

 13،118 11،353 01،023 58،182 01،238 21،133 متری  و باالتر 03طرفين خيابانهای  2

 18،321 11،353 01،023 51،181 01،238 21،133 متری  28طرفين خيابانهای  0

 15،210 11،353 01،023 51،081 01،238 21،133 متری 21طرفين خيابانهای  1

 12،531 11،353 01،023 52،388 01،238 21،133 متری 21طرفين خيابانهای  5

 51،118 11،353 01،023 11،113 01،238 21،133 متری  22طرفين خيابانهای  1

 51،113 11،353 01،023 11،112 01،238 21،133 متری 23طرفين خيابانهای  1

 51،200 15،121 03،213 15،111 01،851 25،233 متری 18طرفين خيابانهای  8

 51،115 10،835 21،113 12،811 01،531 21،033 متری 11طرفين خيابانهای  1

 18،118 12،182 28،383 13،518 05،152 20،133 متری 11طرفين خيابانهای  13

 15،113 13،513 21،333 08،033 00،833 22،533 متری  12طرفين خيابانهای  11

 10،232 08،108 25،083 01،332 02،118 21،153 متری 13طرفين خيابانهای  12

 13،115 01،015 21،813 00،131 01،311 23،133 متری 8طرفين خيابانهای  10

 01،181 05،110 20،113 01،131 21،111 11،833 متری  1طرفين خيابانهای  11

     11،253       زمينهای مزروعی و مشجر داخل اين قطعه 15

     112،533       بقيه اراضی واقع در اين قطعه 11
 

 



 0011مصوب عوارض و بهای خدمات سال عوارض 

8 

 امير شاکری      به                             سيد حبيب دشتی   121  طی مصوبه شماره  03/11/1011در تاريخ   

 شهردار حميديا               رييس شورای اسالمی شهر حميديا                                .تصويب شورای اسالمی شهر رسيد
 

 1011دفترچه  85قانون مالياتهای مستقيم در محدوده شهر حميديا بلوك  11قيمت منطقه بندی موضوع ماده 

 باند جنوبی بلوار شهيد دشتی 1011دفترچه   58/1قيمت منطقه بندی محدوده بلوك 

 11اول بلوار شهيد دشتی سمت جنوب تا کوچه شماره  11ميدان ابوذر تا کوچه شماره : شمال 

     بلوار جهاد تا خيابان وصال و خيابان صابران: جنوب 

 1133قيمت منطقه بندی  1011قيمت منطقه بندی  شرح و موقعيت محل رديف

 تجاری اداری مسکونی تجاری اداری مسکونی بلوك بندی بر اساس عرض گذر

 105،333 113،333 133،333 83،333 83،333 83،333 شهيد دشتی 11بلوار شهيد دشتی از کوچه شماره يك تاکوچه  1

 15،121 10،111 12،151 201،011 151،301 131،113 متری  و باال تر 03طرفين خيابانهای  2

 11،111 10،111 12،151 221،112 151،301 131،113 متری  28طرفين خيابانهای  0

 88،211 10،111 12،151 223،118 151،301 131،113 متری 21طرفين خيابانهای  1

 81،508 10،111 12،151 211،011 151،301 131،113 متری 21طرفين خيابانهای  5

 83،838 10،111 12،151 232،323 151،301 131،113 متری  22طرفين خيابانهای  1

 11،318 10،111 12،151 112،111 151،301 131،113 متری 23طرفين خيابانهای  1

 10،011 11،121 13،112 180،012 150،552 132،183 متری 18طرفين خيابانهای  8

 11،111 51،221 01،528 111،318 118،318 18،823 متری 11طرفين خيابانهای  1

 15،813 51،301 08،311 111،121 112،581 15،113 متری 11طرفين خيابانهای  13

 12،113 51،813 01،133 155،133 101،133 11،533 متری  12طرفين خيابانهای  11

 58،103 52،111 01،131 111،311 101،111 81،313 متری 13طرفين خيابانهای  12

 51،131 53،150 00،112 101،152 121،102 81،183 متری 8طرفين خيابانهای  10

 53،111 18،251 02،238 121،128 123،118 83،523 متری  1طرفين خيابانهای  11

 15،153       زمينهای مزروعی و مشجر داخل اين قطعه 15

 15،153       بقيه اراضی واقع در اين قطعه 11
 

 

 

 



 0011مصوب عوارض و بهای خدمات سال عوارض 

2 

 امير شاکری      به                             سيد حبيب دشتی   121  طی مصوبه شماره  03/11/1011در تاريخ   

 شهردار حميديا               رييس شورای اسالمی شهر حميديا                                .تصويب شورای اسالمی شهر رسيد
 

 1011دفترچه    2/18  قانون مالياتهای مستقيم در محدوده شهر حميديا بلوك  11قيمت منطقه بندی موضوع ماده 

 قيمت منطقه بندی انديشه

  شهرك انديشه :  شمال 

               : جنوب 

 شرح و موقعيت محل رديف

قيمت منطقه بندی 

1011     

قيمت منطقه بندی 

1133     

 تجاری اداری مسکونی تجاری اداری مسکونی اساس عرض گذر بلوك بندی بر

 11،833 10،333 10،333 151،111 132،113 18،551 بلوار شهيد جعیر زاده 1

 10،251 18،108 02،183 151،111 132،113 18،551 متری  و باالتر 03طرفين خيابانهای  2

 13،133 18،108 02،183 118،512 132،113 18،551 متری  28طرفين خيابانهای  0

 11،511 18،108 02،183 112،518 132،113 18،551 متری 21طرفين خيابانهای  1

 11،112 18،108 02،183 101،511 132،113 18،551 متری 21طرفين خيابانهای  5

 11،808 18،108 02،183 103،523 132،113 18،551 متری  22طرفين خيابانهای  1

 58،181 18،108 02،183 121،111 132،113 18،551 متری 23طرفين خيابانهای  1

 51،103 11،111 01،013 118،112 11،123 11،112 متری 18طرفين خيابانهای  8

 50،211 15،281 03،213 112،118 15،583 10،828 متری 11طرفين خيابانهای  1

 53،122 10،131 21،123 131،121 12،313 11،111 متری 11طرفين خيابانهای  13

 11،518 11،103 28،333 133،133 88،533 51،133 متری  12طرفين خيابانهای  11

 11،110 13،252 21،023 11،011 81،113 55،551 متری 13طرفين خيابانهای  12

 11،851 08،515 25،113 88،052 81،123 51،012 متری 8طرفين خيابانهای  10

 01،335 01،818 21،113 82،028 11،883 52،338 متری  1طرفين خيابانهای  11

 21،515       زمينهای مزروعی و مشجر داخل اين قطعه 15

 21،515       بقيه اراضی واقع در اين قطعه 11

 

 



 0011مصوب عوارض و بهای خدمات سال عوارض 

11 

 امير شاکری      به                             سيد حبيب دشتی   121  طی مصوبه شماره  03/11/1011در تاريخ   

 شهردار حميديا               رييس شورای اسالمی شهر حميديا                                .تصويب شورای اسالمی شهر رسيد
 

 1011دفترچه   2/11   قانون مالياتهای مستقيم در محدوده شهر حميديا بلوك  11قيمت منطقه بندی موضوع ماده 

 حد فاصل الدن و صنعت محله پايين رحمت آبادقيمت منطقه بندی 

   حد فاصل الدن و صنعت محله پايين رحمت آباد :  شمال 

               : جنوب 

 شرح و موقعيت محل رديف

قيمت منطقه بندی 

1011     

قيمت منطقه بندی 

1133     

 تجاری اداری مسکونی تجاری اداری مسکونی بلوك بندی بر اساس عرض گذر

 10،251 18،108 02،183 151،111 132،113 18،551 متری  و باالتر 03طرفين خيابانهای  1

 13،133 18،108 02،183 118،512 132،113 18،551 متری  28طرفين خيابانهای  2

 11،511 18،108 02،183 112،518 132،113 18،551 متری 21طرفين خيابانهای  0

 11،112 18،108 02،183 101،511 132،113 18،551 متری 21طرفين خيابانهای  1

 11،808 18،108 02،183 103،523 132،113 18،551 متری  22طرفين خيابانهای  5

 58،181 18،108 02،183 121،111 132،113 18،551 متری 23طرفين خيابانهای  1

 51،103 11،111 01،013 118،112 11،123 11،112 متری 18طرفين خيابانهای  1

 50،211 15،281 03،213 112،118 15،583 10،828 متری 11طرفين خيابانهای  8

 53،122 10،131 21،123 131،121 12،313 11،111 متری 11طرفين خيابانهای  1

 11،518 11،103 28،333 133،133 88،533 51،133 متری  12طرفين خيابانهای  13

 11،110 13،252 21،023 11،011 81،113 55،551 متری 13طرفين خيابانهای  11

 11،851 08،515 25،113 88،052 81،123 51،012 متری 8طرفين خيابانهای  12

 01،335 01،818 21،113 82،028 11،883 52،338 متری  1طرفين خيابانهای  10

 21،515       زمينهای مزروعی و مشجر داخل اين قطعه 11

 21،515       بقيه اراضی واقع در اين قطعه 15

 


