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 عوارض با مرتبط قانونی مستندات سایر و عوارض وضع قانونی مستندات

 1346مصوب  ها شهرداری و معامالتی مالی ی نامه آیین

 به که درآمدهایی سایر و خدمات بهای و عوارض انواع ی کليه آن در که بود خواهد ای تعرفه دارای شهرداری هر -30ماده 

 جدیدی خدمات بهای یا تعرفه عنوان هر درج شود، می تحصيل یا وصول آن به وابسته و تابعه مؤسسات و شهرداری ی وسيله

 .شود می منعكس مذکور ی تعرفه در گيرد می صورت ها آن نرخ ميزان و نوع در که تغييری هر یا گردد می تصویب و وضع که

 تشخيص ینرمأمو هبعهد دیمو بدهی تشخيصو  تعيينو  مدهادرا ارضعو تعرفه با ردمو هر یا دیمو هر ضعو تطبيق ـ 31ماده 

 مكلفند رمذکو ینرمأمو ستا هشدداده  نهااب تشخيص رختياا بستهو وا تابعه یها نمازسا یا داریشهر فطراز  که ستا کسانی یا

 تتنبيهاو  سيدگیر داریشهراداری  هگادر داد نهاآ بوضع تخلف رتصودر  برند ربكا دخو یها تشخيصرا در ینظر بی قتد لکما

 .  شد هداخو اردهگذ اجرا بموقعو  ذتخاا نهاآ رهبادر رمقر

 لعملیراستود مطابق را دخو تمطالبا تا دشو میداده  زهجاا رکشو کل یها داریشهر به ـ( 27/11/1380)اصالحی  32 ماده

 به لموکو بمفاصاحسا ورصد لهرحادر . نماید اقساط سدر می هطمربو شهر سالمیا رایشو تصویب به دارشهر دپيشنها به که

 .دهدبواخو دیمو بدهی کليه یهدتا

 رسيده است  به پيوست می باشد.شورای اسالمی شهر فدامی که به تصویب  ضمنا دستورالعمل این ماده*

 1334داریها مصوب شهر نقانو

عوارض با در نظر گرفتن    پيشنهاد برقراری یا الغاء عوارض شهر و همچنين تغيير نوع و ميزان – 26بند  55ماده 

 .سياست عمومی دولت از سوی وزارت کشور اعالم می شود

شهرداری با تصویب شورای اسالمی شهر آیين نامه اجرایی وصول عوارض شهرداری و  –( 27/11/1345)اصالحی  74ماده 

 ماید.و امثال آن را تدوین و تنظيم می نسهم خدمات 

 رسيده است  به پيوست می باشد. شورای اسالمی شهر فدامیاین  ماده که به تصویب ایين نامه اجرایی  الزم به ذکر است*

و بهاء خدمات ارائه شده توسط  ارضعو ردمو در داریشهر و دیمؤ بين فختالا گونه هر فعر -( 10/2/93)اصالحی 77ماده 

 دشو می عجاار شهر نجمنا و یگسترداد و رکشو وزارت ننمایندگا از مرکب کميسيونی بهشهرداری و سازمانهای وابسته به آن 

 ا،الجرا زمال دسناا راتمقر طبق دشو تشخيص نکميسيو ینا تصميم طبق که هائی بدهی. ستا قطعی رمزبو نکميسيو تصميم و

 لصوو و ئيهاجرا ورصد به رمزبو نکميسيو تصميم طبق بر ستا مكلف ثبت ایجرا باشد می لصوو قابل ثبت اداره سيلهو به

 یگسترداد نمایندگی به را نفر یك نشهرستا یگسترداد ئيسر نباشد قضائی نمازسا که نقاطی در نماید درتمبا داریشهر طلب

 .     مدآ هداخو عمل به نشهرستا رایشو فطر از نجمنا هنمایند بنتخاا شهر نجمنا بغيا در و نماید می تعيين

 :بنمایند را یرز تمااقدا شهر حریم ردمودر  مكلفند یهادارشهر -99 دهما

 .شهر احتمالی توسعه به توجه با شهرسازی جامع نقشه تهيه و حریم حدود تعيين ـ 1بند 

                          نساختماو  غبا داـیجا - کشی نخيابا - ضیارا تفكيكو  یبند قطعه قبيلاز  نیاعمر تمااقدا کليه ایبر تیرامقر تهيه -2بند 

 به توجه با شهر حریم به صمخصو ومیـعم تـشابهد ظـحف هـب طوـمرب راترـمق هـتهي ينـهمچنو  خانهرکاو  هگارکا دیجاا -

 .شهر نیاعمر نقشه

و  گهیآ معمو عطالا ایبر رشوـکوزارت  دـتایيو  هرـش نـنجما تصویباز  پس رمذکو راتمقرو  زیشهرسا جامع نقشهو  حریم

 .شد هداخو شتهاگذ اجرا موقع به

 با اصالحات 1347/9/7مصوب  - شهری قانون نوسازی و عمران
کشور اجرای مقررات این و در سایر شهرها از تاریخی که وزارت 1348در شهر تهران از اول فروردین ماه  ـ 3تبصره  ـ 2ماده 

 .شودو ساختمانهای شهری ملغی می کند عوارض سطح شهر و سایر عوارض دریافتی از اراضیماده را اعالم می
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گردد یك از شهرها ملغی می هر هایی که در اجرای این قانون دردر مورد عوارض سطح شهر و اراضی و ساختمان ـ 3ماده 

قانون  77بقایای مطالبات شهرداری غيرقابل توافق و بخشودگی است و درصورت بروز اختالف در اصل عوارض طبق ماده 

 .ها عمل خواهد شدشهرداری

 22/6/1366ی تاریخ تصویب شهر مینز نقانو
و  مسكنوزارت  هعهد به اتمواز  بایر تميزو  یردا مينز عنو تعيينو  متناسب تتأسيساو  ءحياو ا انعمر تشخيص -12ماده 

 .  باشد می صالحه هگادر داد اضعترا قابل تشخيص ینا ستا زیشهرسا

داد،  هداخو زمال حكمو  دهکر سيدگیر سیدادر یينآ تتشریفا عایتر ونبدو  نوبتاز  رجخا اضعترا به نسبت هگاداد -1تبصره 

 .  ددگر نمی نقانو ینا ادمو ایجراز ا مانع هگادر داد زیشهرساو  مسكنوزارت  تشخيص به اضعترا

 22/11/1357 یخرتااز  که مينهاییز عنو ردمودر  محل معاینه موقعدر  12 دهمادر  رمقر مرجع تشخيص كمال - 2تبصره 

 رمذکو یعيانيهاا گرفتن نظردر  ونبد هشد ارگذوا یا عيانیا اثحدا زیسا خانه فاترد و ها کميتهو  هادنهاو  گانهاار یا لتدو سيلهو

 .دبو هداخو

 29/08/1367ها مصوب شهرداری و دولتی هایطرح در واقع امالک تعیین وضعیت قانون

 و و تفكيك بندیقطعه برای مجاز هایمحدوده داخل در عوض زمين تهيه که مواردی در - 4 تبصره - واحده ماده

 قانونی مراجع تأیيد مورد شهری مصوب توسعه هایطرح طبق مزبور محدودهتوسعه به احتياج و نباشد ميسر سازیساختمان

و  توسعه محدوده به ورود مزایای از استفاده برای اراضیصاحبان تقاضای با مقابل موافقت در توانندمی مزبور مراجع، بگيرد قرار

و  تجهيزات و تأسيسات برای الزمواگذاری سطوح و زمين سازیآماده و عمران به مربوط تعهدات انجام بر عالوه، شهر عمران

 اراضی همچنينقانون و این موضوع طرحهای در واقع اراضی عوض تأمين را برای آنها اراضی از %20 تا حداکثر، عمومی خدمات

 .نمایند دریافت رایگان طور به، شهری بهسازی و های  نوسازیطرح عوض

  بعدی های اصالحیه با 1375 مصوب شهرداران انتخاب و کشور اسالمی شوراهای انتخابات و وظایف تشکیالت، قانون

 :شهر اسالمی شورای وظایف در (1396)اصالحيه مرداد -80 ماده

 که دولت عمومی سياست گرفتن درنظر با آن ميزان و نوع تغيير همچنين و شهر عوارض لغو یا برقراری لوایح تصویب -16 بند

 .شود می اعالم کشور وزارت سوی از

تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمان های وابسته به آن با رعایت آیين نامه مالی و معامالت  -26بند

 شهرداری ها با رعایت مقررات مربوطه.

 درآمدهای و توليدات با متناسب عوارض وضع به نسبت تواند می هرش اسالمی ( شورای1396)اصالحيه مرداد  – 85 ماده

 اقدام وزیران هيأت مصوب ی نامه آیين طبق شهر نياز مورد عمرانی و خدماتی های هزینه از بخشی تأمين منظور به اهالی

 .نماید

 وصول که مقطعی هر در تواند می کشور وزیر  .است وصول قابل کشور وزارت مصوبه هر ارسال از پس ماه یك عوارض، : تبصره

 .نماید اقدام آن لغو یا اصالح به نداند، نسبت مصوب ی نامه آیين بر منطبق را عوارض ی تعرفه عنوان هر

 

 7/7/1378آیین نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسالمی مصوب 

 14/10/1384 بصومآنها  نییشهر، روستا و شهرک و نحوه تع میمحدوده و حر فیتعار قانون

 

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

 جمله از عمرانی طرحهای اجرای بر عالوه شهرداریها. باشد می االجرا الزم آن در شهرسازی مقررات و ضوابط که شهر هادی
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 هر احداث بر نظارت و خودکنترل قانونی وظایف چارچوب در زیربنایی وتأسيسات شهری خدمات تأمين و معابر وتوسعه احداث

 .دارند عهده به نيز را شهر محدوده داخل در وعمران توسعه به مربوط اقدامات سایر و وتأسيسات ساختمان گونه

 ضرورت آن در شهرداری کنترل و نظارت که شهر محدوده پيرامون بالفصل اراضی از قسمتی از است عبارت شهر حریم - 2 ماده

 موزون توسعه برای مناسب و الزم اراضی حفظ منظور به .ننماید تجاوز مربوط بخش و شهرستان کشوری تقسيمات مرز از و دارد

 داخل در تأسيسات و ساختمان احداث برای استفاده هرگونه جنگلها، و باغات کشاورزی، اراضی حفظ اولویت رعایت با شهرها

 هرگونه احداث بر نظارت. بود خواهد پذیر امكان هادی و جامع طرحهای مصوب مقررات و ضوابط چارچوب در تنها شهر حریم

 به حریم از حفاظت و شده شناخته مجاز شهر حریم داخل در مصوب ضوابط و طرحها موجب به که تأسيسات و ساختمان

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

 خواهد رفتار مقررات طبق متخلفين با و محسوب تخلف حریم این در مجاز غير ساز و ساخت هرگونه ميباشد، مربوط شهرداری

 .شد

 01/08/1385 تاریخ تا اصالحات آخرین با 31/03/1334مصوب باغها و زراعی اراضی کاربری حفظ قانون

 اراضی کاربری تغيير قانون این تصویب تاریخ از آنها وریبهره و تداوم و باغها و زراعی اراضی کاربری حفظ بمنظور – 1 ماده

 .باشدمی ممنوع ضروری موارد در جز شهرکها و شهرها قانونی محدوده از خارجدر باغها و زراعی

 سازمان رئيس از مرکب کميسيونی عهده به استان هر در باغها و زراعی اراضی کاربری تغيير ضروری موارد تشخيص – 1 تبصره

 نماینده نفر یك و استان آن زیست محيط حفاظت مدیرکل، شهرسازی و مسكن سازمان رئيس، اراضی امور مدیر، کشاورزی جهاد

 رأی حق بدون تواندمی ربطذی اجرایی دستگاه نماینده .گرددمی تشكيل کشاورزی جهاد سازمان ریاست به که باشدمی استاندار

 .نماید شرکت کميسيون جلسات در

 نسبت کميسيون نظر مطابق استعالم یا تقاضا دریافت تاریخ از ماه دو مدت ظرف حداکثر است موظف کشاورزی جهاد سازمان

 .نماید اقدام پاسخ صدور به

 وظيفه دارعهده و گرددمی تشكيل مذکور سازمان رئيس نظر زیر استانها کشاورزی جهاد سازمانهای در فوق کميسيون دبيرخانه

 نگهداری و کميسيون در نوبت به درخواستها نمودن مطرح، اوليه کارشناسی بررسی،پرونده تكميل و تشكيل، تقاضا دریافت

 .باشدمی مصوبات و سوابق

 جهاد سازمان نظر، اداری و قضایی مراجع و است کشاورزی جهاد وزارت، باغها و زراعی اراضی تشخيص مرجع – 2 تبصره

 .خواهندبود اشاره مورد سازمان نظر رعایت به موظف اداری مراجع و نمایندمی استعالم زمينه این در را ربطذی کشاورزی

 .شودمی تلقی دادگستری رسمی کارشناس نظر منزله به قضایی مراجع برای استان کشاورزی جهاد سازمان نظر

 و افراز، تفكيك موارد در مكلفند مربوط مراجع و هيأتها سایر و رسمی اسناد دفاتر و امالك اسنادو ثبت ادارات – 3 تبصره

 وزارت کشاورزی جهاد سازمانهای از شهرکها و شهرها قانونی محدوده از خارج در آنها کاربری تغيير و باغها و زراعی اراضی تقسيم

 .نمایند اعمال را مذکور وزارت نظر و نموده استعالم کشاورزی جهاد

 1387مصوب  افزوده ارزش بر مالیات قانون

قانون،  ینارائه خدمات که در ا ينو همچن يدیو تول یواردات یانواع کاالها یوجوه برا یرهرگونه عوارض و سا یبرقرار ـ 50ماده

سود سهام شرکتها،  يات،مأخذ محاسبه مال یعوارض به درآمدها یبرقرار ينشده است، همچن ينو عوارض آنها مع ياتمال يفتكل

مجاز، توسط  يربانكیغ یاشخاص نزد بانكها و مؤسسات اعتبار یمال ياتعمل یرو سا گذاریسپردهسود اوراق مشارکت، سود 

 .باشدیمراجع ممنوع م یرو سا یاسالم یشوراها

قانون مشخص نشده  ینآنها در ا يفکه تكل ید،جد یعوارض محل از یكشهر و بخش جهت وضع هر  یاسالم یشوراهاـ 1تبصره

 .یندنما یو اعالم عموم یباجراء در سال بعد، تصو یباشد، موظفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برا

درصد  یك»به عبارت  7/9/1347مصوب  یو عمران شهر ی( قانون نوساز2مندرج در ماده )« پنج در هزار»عبارت  ـ2تبصره

 .شودیاصالح م(« 1%)

 یملغ ياریهاو ده یهاوجوه به شهردار یااز پرداخت عوارض  يتمعاف یا يفو مقررات مربوط به اعطاء تخف ينقوان ـ3تبصره

 .گرددیم

 .یدماده در سراسر کشور نظارت نما ینوزارت کشور موظف است بر حُسن اجراء ا ـ4تبصره
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 1387مصوب  و عرضه مسکن دیاز تول تیو حما یماندهسا قانون

فرسوده شهرها مشمول  یبافتها مسكن در ديتول یدرآمد و طرحهاکم یگروهها ژهیمسكن و ديتول یطرحها هيکل -16ماده 

موظف  دولت .باشدیم ماندهيبدون کارمزد باق طيساخت وتقس وتراکمساخت عوارض یهانهیهز( %50درصد)حداقل پنجاه فيخفت

بودجه  حیرا در لوا نيقوان ریقانون و سا نیا اجراء از یناش هایشهردار یاعمال شده از سو فيتخف(%100است معادل صددرصد)

 .دیمنظور و پرداخت نما یسنوات

 :کشور توسعه پنجم پنجساله برنامه قانون

 ینظام درآمدها نیتدو قیسال اول برنامه از طر انیموظفند تا پا ربطیمراجع ذ ریو سا هایو شهردار یاسالم یشوراهاـ 174ماده

 :دیاقدام نما لیذ یاستهايبا اعمال س هایشهردار داریپا

همان  یمسكون یهایمتناسب با کاربر یصنعت ،یادار ،یتجار یهایدر کاربر یکاهش نرخ عوارض صدور پروانه ساختمان الف ـ

 یاز واحدها یبردارخدمات بهره یعوارض به عوارض و بها نیا لیتبد زيو ن یمحل تيو موقع یمياقل طیمنطقه باتوجه به شرا

 یتوسعة شهر یطرحها یاز اجرا یو امالك، ناش یبر ارزش افزوده اراض رضعوا نيو همچن هایکاربر نیا یاحداث

 نييتع نيو همچن یو عمران شهر ینوساز ،ینگهدار ،یو شهر یخدمات عموم یهانهیهز نيسهم شهروندان در تأم نييتع ب ـ

 و حمل و نقل یتوسعه، عمران شهر یرساختهایز جادیسهم دولت در ا

 از مصرف و خدمات یاز عوارض بر امالك به عوارض ناش هایعوارض موضوع درآمد شهردار لیتبد ج ـ

 هایشهردار یقانون یدرآمدها ریخدمات و سا یوصول عوارض، بها یبرا یضمانت اجرائ نييتع د ـ

 شتريبا سطح اشغال ب رمشجريغ ینهايمشجر با سطح اشغال کمتر نسبت به زم ینهايتراکم زم شیافزا هـ ـ

 یشهردار کردنهیو نظارت بر هز تیریمد یساز و کارها تیتقو و ـ

آنها و  یو قانون یاصل فیدر حوزه وظا کردنهیبه سمت هز هایبودجه شهردار تیو هدا یقابل واگذار فیوظا یسپاربرون ز ـ

 یاجرائ یبه دستگاهها یاز اعتبارات شهردار نهیپرداخت هرگونه هز تيممنوع

 ی کليه در محيطی پایداری و سرزمين آمایش اصل دو نمودن لحاظ با کشور ریزی برنامه نظام ارتقای منظور به - 181 ماده

 رعایت و ای منطقه  بخشی و ای منطقه-بخشی ایجاد هماهنگی استانی، و ملی های گذاری سرمایه و ای توسعه های فعاليت

 اجرایی اختيارات انتقال و استان مدیریتی های توانمندی ارتقای مناطق، متوازن ی توسعه ها، فرصت و منابع توزیع در عدالت

 .رسد می وزیران هيأت تصویب به الزم های وشاخص کارها و ساز مرکز، در حاکميتی امور تمرکز هاو استان به

 بودجه از آن تأمين به منوط مصوب قوانين و دولت توسط ها شهرداری عوارض و حقوق بخشودگی تخفيف، هرگونه - تبصره

 .است ممنوع شهرداری عوارض و حقوق تخفيف و بخشودگی صورت این غير در .است کشور ی ساالنه عمومی ی

 1391مصوب  رسانی به ایثارگرانقانون جامع خدمات

 :از عبارتند مسكن خدمات دریافت مشموالن ـ1ـ تبصره ـ بند ز3ماده 

 مسكن فاقد که آزادگانی و باالتر و( %25) درصد پنج و بيست جانبازان مفقوداالثرها، و اسرا شهدا، والدین و فرزندان همسران، ـ1

 .باشندمی نامناسب مسكن دارای یا بوده

 تجاری مترمربع بيست و مترمربع بيست و یكصد تا مفيد زیربنای با مسكونی واحد یك احداث برای قانون این مشموالن ـ 6ماده

 بار یك برای نوسازی و شهرداری عوارض ساختمانی، هایپروانه صدور عوارض هایهزینه پرداخت از خود سكونت محل شهر در

 نخواهد ایثارگران شامل تراکم بر مازاد و اعمال نيز مسكونی هایمجتمع احداث در ماده این مفاد. باشندمی معاف بنياد معرفی با

 .بود

 خدمات هزینه( %50) درصد پنجاه و گاز و برق فاضالب، و آب انشعاب هزینه هرگونه پرداخت از قانون این مشموالن ـ تبصره

 .باشندمی معاف بار یك برای آنها انشعاب

 باشند:شرایط زیر را دارا کليه می بایست  معافيت موضوع این قانون متقاضی استفاده از * افراد

 سند مالكيت ملك مورد نظر الزاماً بنام شخص مشمول ارائه  -1

 ارائه معرفی نامه از بنياد شهيد و امور ایثارگران استان فارس -2
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 ارائه تعهد نامه محضری مبنی بر عدم استفاده از معافيت موضوع این قانون -3

 می باشد. 5به تعداد  1399انون در سال ضوع این قمو مشموالنشهرداری های جهت اعطای معافيت به ظرفيت * 

 10/11/1395قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب  

 .ها توسط دولت ممنوع استهرگونه تخفيف و بخشودگی عوارض شهرداری -تبند  -23ماده 

منظور و به ینظام اسالم یفيتكل فیوظا یدر اجرا هيعلم یهاحوزه یعالیشورا قیدولت مكلف است از طر -تبند  -37ماده 

عمل را به ریز یهاتیو حما یبانيپشت یردولتيغ یدر حكم نهاد عموم هيعلم یهااز حوزه ت،يحضور مؤثر و هدفمند حوزه و روحان

 آورد:

 از پرداخت عوارض ساخت و ساز هيعلم یهاحوزه یو ادار یپژوهش ،یآموزش یفضاها تيمعاف -1

معاف  یاصل یفضاها یعوارض ساخت و ساز صرفاً برا یهانهیمساجد از پرداخت هز - 1جزء تبصره ذیل  -ثبند  -37ماده 

 .باشندیم

 .شودو اصالحات بعدی آن دائمی می 2/10/1391رسانی به ایثارگران مصوب قانون جامع خدمات -47ماده 

لی شهرسازی و معماری ایران مصوب عا( قانون تأسيس شورای5مجموع تغييرات طرحهای تفصيلی برای موضوع ماده) ـ70ماده

( مجاز است. %5درصد)و اصالحات بعدی آن توسط کميسيون ماده مذکور در هر یك از موارد حداکثر تا پنج 1351/12/22

 .عالی شهرسازی و معماری ایران برسدتغييرات فراتر از این ميزان باید به تصویب شورای

 

وزیر محترم کشور و آراء دیوان عدالت  11/10/1396مورخ  166472شمارهدستورالعمل وضع عوارض مطابق نامه 

 اداری کشور

  20/12/1396مصوب  کل کشور 1397قانون بودجه سال 

( قانون برنامه ششم توسعه، افراد تحت پوشش کميته امداد امام 80( بند )چ( ماده)2در راستای اجرای جزء) -عبند  -6تبصره 

های حمایتی از پرداخت ساز برای هرکدام از افراد تحت پوشش نهادها و سازمانتی و خيرین مسكنخمينی)ره( و سازمان بهزیس

های انشعاب آب، فاضالب، برق و گاز برای واحدهای های صدور پروانه ساختمانی، عوارض شهرداری و دهياری و هزینههزینه

 .ار معافندبمسكونی اختصاص یافته به آنان بر اساس الگوی مصرف فقط برای یك

سازی کاربری بخشی از امالك و منظور ساماندهی و بهينهشود بهبه وزارت آموزش و پرورش اجازه داده می -هبند  -9تبصره 

برداری از آنها فضاهای آموزشی، ورزشی و تربيتی خود و با رعایت مالحظات آموزشی و تربيتی، نسبت به احداث، بازسازی و بهره

( قانون تأسيس 5) اربری موضوع این بند به پيشنهاد شورای آموزش و پرورش استان و تصویب کميسيون مادهاقدام کند. تغيير ک

گيرد و از پرداخت کليه عوارض شامل تغيير کاربری، صورت می 22/12/1351شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 

 .باشدبرداری، احداث، تخریب و بازسازی و سایر عوارض شهرداری معاف مینقل و انتقال امالك، أخذ گواهی بهره

 (تذکر: رعایت آیين نامه اجرایی این بند الزامی است.) *

االجراء و اصالحات بعدی آن تا زمان الزم17/2/1387زش افزوده مصوب مدت اجرای آزمایشی قانون ماليات بر ار -21تبصره 

  .شودتمدید می 1397شدن قانون جدید در سال 

 1399باشد که در قانون بودجه سال  می 1399سال  و بهاء خدمات موارد قانونی فوق در صورتی قابل اجرا درتعرفه عوارض*

 کل کشور تكرار گردد.

 ششم توسعه کشور:قانون برنامه پنجساله 

 یتوسعه گردشگر تيکه ظرف یدر محدوده شهرستانهائ یو درمان یآب معدن یهاعوارض حاصل از چشمه ب ـبند  – 36ماده 

 افتی. منابع حاصله متناسب با دررديگیهمان منطقه قرار م یهایاريده ای هایشهردار اريدر اخت یمراحل قانون یدارند، با ط

 تهيکم بیبا تصو رسد،یو توسعه استان م یزیربرنامه یشورا بیوروستا به تص ایشهر  یاسالم یشورا شنهاديعوارض که به پ

 .شودیهمان منطقه م یگردشگر یهارساختیشهرستان صرف ز یزیربرنامه
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در بخش ساختمان و مسكن اقدامات  یمصرف انرژ ژهیمصرف به و یها و اصالح الگوساختمان یسازمنظور مقاومبه ـ 60ماده

 :انجام گردد ریز

 کارانی. صدور پاندیاقدام نما یساختمان یهاساختمان در پروانه یمقررات مل تیمكلفند نسبت به درج الزام رعا هایشهردارـ  الف

 مقررات است. نیکامل ا تیها، منوط به رعاپروانه نیا یاحداث شده بر مبنا یواحدها یبرا

و در چهارچوب  یقیتشو یهااستيموظفند با اعمال س هایو کشور و شهردار یراه و شهرساز یهاوزارتخانه پ ـبند ـ  61ماده

فرسوده در قالب بودجه مصوب  یبافتها یو بازساز اءياح یبرا یردولتيفرسوده از اقدامات بخش غ یبافتها یاياز اح تیقانون حما

 .ندینما تیحما

ساز برای افراد تحت پوشش کميته امداد امام خمينی )ره( و سازمان بهزیستی و خيرین مسكن  ـ2 جزء چ ـ  بند ـ 80ماده

های صدور پروانه ساختمانی، عوارض شهرداری و های حمایتی از پرداخت هزینهپوشش نهادها و سازمانهرکدام از افراد تحت

ی واحدهای مسكونی اختصاص یافته به آنان براساس الگوی مصرف، های انشعاب آب، فاضالب، برق و گاز برادهياری و هزینه

 فقط برای یك بار معافند. 

 باشد. یم وستياست  به پ دهيرس فدامیشهر یاسالم یشورا بیماده که به تصو  نیا یینامه اجرا نیيآ*الزم به ذکر است 

 ن،یمنظور ارج نهادن به والد مكلفند به هیريو سازمان اوقاف و امور خ هایاريو ده هایشهردار ـ4 جزءث ـ  بندـ  88ماده

( %25درصد )پنج وستيهمسران و فرزندان شهدا و آزادگان و همسران و فرزندان آنان، جانبازان و همسران و فرزندان جانبازان ب

که دفن اموات در آنها  یمفاد وقفنامه در امامزادگان تیماه و باالتر در جبهه را با رعاو باالتر و رزمندگان با سابقه حضور شش

 .ندیاقدام نما نهیها بدون اخذ هزو آرامستان باشدیمجاز م

ها و سازمان آب و فاضالب مكلفند با ارائه تعرفه فرهنگی و یا پروانه ساختمان در زمينه دولت و شهرداری ج ـبند  ـ92ماده

ستفاده از کاربری فرهنگی در فضاهای مسكونی از کتابفروشان، ناشران و مطبوعات که آب و برق و گاز، حمل و نقل و پست، با ا

 دارای مجوزهای قانونی الزم هستند حمایت کنند. 

 یبه استثنا یو مقررات بخش صنعت گردشگر نياز هر نظر تابع قوان یگردشگر ساتيتأس ـ2 جزءالف ـ  بندـ 98ماده

 باشد. یم یمستثن یاست و از شمول قانون نظام صنف یاتيمال یهاتيمعاف

  1/2/1394پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب قانون رفع موانع تولید رقابت

صورت نسيه ها مكلفند حداکثر تا یك هفته پس از پرداخت نقدی یا تعيين تكليف نحوه پرداخت عوارض بهشهرداری -59ماده 

 ساختمان متقاضی اقدام نمایند.نسبت به صدور و تحویل پروانه 

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

رسد. صورت نقد شامل درصد تخفيفی خواهد بود که به تصویب شورای اسالمی شهر می ( عوارض به%100پرداخت صددرصد )

رسد حداکثر تا نرخ صورت نسيه )قسطی و یا یكجا( نيز به ميزانی که به تصویب شورای اسالمی شهر می ارض بهدر پرداخت عو

 شود.مصوب شورای پول و اعتبار به مبلغ عوارض اضافه می
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 تعاریف و اصطالحات
 .طبقه هر در ساختمان شده ساخته سطح از است عبارتزیربنا: -1

 بالكن، طبقه، نيم طبقات، همكف، زیرزمين، از اعم ساختمان طبقات کل مساحت مجموع زیربنا: ناخالص سطح-2

 .آسانسور اتاق و سرپله

 از تر بيش خلوت حياط مترمربع و 24 از تر بيش نورگير ستون، پشت خالی فضای وید، خارجی، رامپتبصره: 

 .گردد نمی محاسبه ناخالص زیربنای جزء مترمربع 15

 تجاری، انباری دفترکار، اداری، تجاری، مسكونی، کاربری هر اختيار در سطوح کليه مجموعزیربنا:  خالص سطح - 3

 .ساختمان مشاعات سایر و حریم و راهرو انباری، پارکينگ، استثنای به ...و تجاری بالكن

 مجموعه مالكان عموم به آن مالكيت ها آپارتمان تملك قاانون با انطباق در که ملك از هایی بخشمشاعی:  فضای -4

 .دارد تعلق

 اطالعات، مدیریت، حياط، در سرویس بهداشتی سرایداری، البی، شامل مسكونی های ساختمان در مشاعات  :تبصره

 ورزشی، فضای آسانسور، و پله راه زباله، شوت تأسيسات، ها، بازی بچه فضای اجتماعاات، سالن کامپيوتر، سایت

 .باشد می ونمازخانه نورگير هواکش،

 .باشد می مشاعات و آسانسور و پله دستگاه جز به ساختمان کل سطحمفید:  زیربنای -5

 .مفيد فضاهای از غير به زیربنا کل سطح مفید: غیر فضای -6

 آب حوض، استخر، سبز، فضای از استفاده برای فقط و نگردیده احداث بنایی هيچ آن روی که سطحیباز:  فضای -7

 .قرارگيرد استفاده مورد سازی محوطه استفاده سایر و نما
  .همكف طبقه در ساختمان توسط شده اشغال زمين سطحاشغال:  سطح -8

 زیر از قسمت آن و سرپله استثنای به ساختمان طبقات مجموع در شده ساخته سطح نسبتساختمانی:  تراکم- 9

 به( زمين کل مساحت به گردد می استفاده تأسيسات و وانباری نياز مورد رمپ پارکينگ، جهت که پيلوت و زمين

 .)درصد

 پایان و مجوزها در مندرج مفاد به نسبت ساختمان از استفاده نوع در تغيير جهت اقدام گونه هر تغییرکاربری: -10

 .کار

 های سكونتگاه همچنين و شهر......... هکتاری ………… طرح محدوده در واقع واحدهای کليه فرسوده: بافت -11

 .رسد می قانونی مراجع تأیيد به آن پهنه که رسمی غير

 و بوده مستقل ورودی دارای و شده نظرگرفته در خانوار یك سكونت برای که فضاهایی مجموعه مسکونی: واحد -12

 بين ما فی مشاعی فضاهای .باشد برخوردار آشپزخانه حمام، سرویس بهداشتی، اقامت، فضای شامل امكانات حداقل از

 .گردد نمی محاسبه گروهی پارکينگ کسری و پارکينگ تأمين محاسبه زمان مسكونی در های واحد

 منظور به ها شهرداری قانون ماده 55ماده 24بند ذیل تبصره برابر که هایی ساختمان کليه از است عبارت تجاری:-13

 و صنفی نظام قانون پوشش تحت صنفی واحدهای ها یا در آن و گردند می یا گردیده احداث تجارت و پيشه و کسب

 مالی واعتباری مؤسسات و ها بانك ساختمان. باشند داشته فعاليت خاص قوانين و یا  قانون تجارت تابع واحدهای یا

 .باشد می تجاری صورت به بليط فروش دفاتر و هواپيمایی های آژانس و

 معبر مجاورت در واقع حرائم معبریا مجاورت در نحو هر به که تجاری واحدهای تمامی یا واحد خطی: تجاری -14

 .باشند حریم تجاری فاقد یا حریم دارای اینكه از اعم باشند داشته قرار

 .شود می گفته نباشند،مجتمع خطی که باب یك از بيش های تجاری از ای مجموعه به تجاری: مجتمع -15 

 واقع مترمربع، 30 حداکثر دارای مساحت و ثبتی پالك یك در تجاری واحد یك از است عبارت ای: محله تجاری-16

  .مسكونی ارتفاع واحد حد در ارتفاع دارای و متر 16 تا برگذر در
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 *) تذکر: این تعریف می بایست مطابق تعاریف و ضوابط طرح مصوب شهری باشد.( 

 طراحی نظر از و باشد بالكن داخلی فاقد و گردد ارائه دفتری خدمات صرفاً آن در که است محيطی کار: دفتر- 17

 طرح مصوب شهری مقررات و ضوابط طبق و باشد متر 5/3ارتفاع  حداکثر با الزم های سرویس و اتاق دارای داخلی

 .نگيرد صورت کاال فروش و عرضه آن در و نباشد صنفی مجمع امور نظر زیر بایستی ضمناً  .باشد

 و شوند اداره بازرگانی اصول با به اینكه مشروط اسالمی انقالب نهادهای و دولت به وابسته و دولتی مؤسسات تبصره:

 .شوند می محسوب دفترکار صورت به پرداخت عوارض نظر از باشند ماليات پرداخت مشمول

 گردد می طراحی تجاری واحد سقف از ارتفاعی در که تجاری واحد داخل در است فضایی  تجاری: داخل بالکن-18

 .باشد می تجاری واحد داخل از صرفاً آن به دسترسی راه و

 دسترسی راه دارای چند هر بنای احداثی حالت این در بيشتر یا % 100 حد در بالكن توسعه یا احداث صورت در تبصره:

 .گيرد قرارمی محاسبه مورد تجاری طبقه یك به صورت و گردد نمی محسوب بالكن باشد، تجاری داخل واحد از

 تجاری واحد با مرتبط روبسته و روباز صورت به تجاری محصوالت و کاال نمودن انبار جهت محلی تجاری: انبار -19

 .مستقل صورت به یا

 تجاری واحد عرض حداقل به عرض و متر 3 حداقل عمق به معبر و تجاری واحد فاصل حد فضای تجاری: حریم -20

  .گردد می اطالق بارانداز فضا این به قدیم بافت در  .گيرد قرارمی استفاده مورد بارگيری یا و کاال تخليه جهت که

 .گردد نمی ای محله های شامل تجاری تجاری حریم

 مؤسسات و دولتی نهادهای دولتی، مؤسسات ها، وزارتخانه استقرار جهت یافته اختصاص امالك و اراضی به اداری: -21

طرح مصوب  مقررات و ضوابط طبق که شود می گفته بسيج و وانتظامی نظامی نيروهای و دولتی غير عمومی نهادهای و

 .باشند شهری

 کارگاه ایجاد و توليدی یا و استفاده صنعتی منظور به که مرتبط فضاهای و ها ساختمان کليه کارگاهی: صنعتی -22

 و معدن و صنعت وزارت مانند مراجعی از اصولی موافقت ودارای شوند می یا و شده احداث توليدی یا صنعتی های

 .باشند گردشگری صنایع و فرهنگی ميراث سازمان یا و جهادکشاورزی یا و تجارت

 بهداشتی اختصاصی مراکز کلينيك، پلی بيمارستان، بر مشتمل که شود می گفته اماکنی به درمانی: بهداشتی -23

 ارائه مراکز سایر و اجتماعی مددکاری آسایشگاه، زایشگاه، بهداشت،- پایگاه ، اورژانس مراکز توانبخشی، مراکز درمانی،

 .ذیصالح مراجع از رسمی پروانه و مجوز با طرح مصوب شهری اساس بر بهداشتی درمانی خدمات

 .باشد جوانان و ورزش تأیيد سازمان اورد که روبسته و روباز فضاهای در ورزشی های فعاليت کليه ورزشی: -24

 سينما فكری، پرورش کانون های همایش، سالن کتابفروشی، کتابخانه، شامل ها فعاليت کليه مذهبی: فرهنگی -25

 کاربری مشمول نگارخانه و موزه سرا، فرهنگ وسيما، صدا روزنامه،مراکز فاتر د و مؤسسات ، کنفرانس سالن تئاتر،

 علوم دینی مدارس و تكایا حسينيه، مهدیه، مساجد، قبيل از عبادی و مذهبی های کليه فعاليت .باشند می فرهنگی

 .باشد می مذهبی کاربری مشمول ها مصلی و مذهبی های اقليت معابد و

 و فنی هنرستان دبيرستان، راهنمایی،- دبستان، کودکستان، مهدکودك، بر مشتمل های فعاليت کليه آموزشی: -26

 .عالی آموزش مراکز و مراجع ذیصالح تأیيد مورد های آموزشگاه و ای حرفه

 استراحت محل جمله از فضاهایی در که نان عرضه و پخت و سازی آماده شامل های فعاليت کليه نانوایی: -27

 شود می محسوب نانوایی کاربری عنوان به افتد می فروش اتفاق محل و آرد انبار خميرگيری، بخش رختكن، کارگران،

 ارائه خدمات به نسبت توانند می نانوایی های مجتمع و پزی حجيم و فانتزی نان و وصنعتی سنتی هاای نانوایی در که

 .نمایند اقدام
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 وسيله انواع جهت وگازوئيل بنزین گاز، صورت به گيری سوخت جهت محلی گیری: سوخت و سوخت جایگاه -28

 جایگاه و سوخت مخزن بهداشتی، های سسروی و مدیریت،رختكن دفتر شامل خدماتی فضاهای سایر با همراه نقليه

 .گيری سوخت

 مختلف سنين در بازی و تفریحی های فعاليت جهت که روبسته و روباز فضاهای کليه تفریحی: و شهربازی -29

 .شود می داده اختصاص

 نرخ و بندی درجه تكميل، ایجاد، نامه آیين مشمول که شود می اطالق هایی مكان به جهانگردی: و گردشگری-30

 .شود می ها آن برفعاليت نظارت و جهانگردی و ایرانگردی تأسيسات گذاری

 .باشد می آسانسور اتاقك و پله سسروی شامل که بام پشت به دسترسی جهت سرپوشيده فضایی سرپله: -31

 گرفته قرار آزاد هوای مجاورت در مستقيم طور به طرف یك از حداقل که مسقف است سطحی روباز: بالکن -32

 .است

 و معبر بر به نسبت مالكيت قطعه حد از همكف باالی طبقات در ساختمان زدگی بيرون هرگونه روبسته: بالکن -33

 .باشد می حياط طرف از اشغال سطح مجاز حد یا

 یا تمامی زیر در که سرپوشيده فضای صورت به که همكف طبقه از قسمتی یا تمام از است عبارت پیلوت: -34

 فضای پارکينگ، عنوان به صرفاً  و است آن از باالتر یا معبر همسطح آن کف و گيرد می قرار اول طبقه کف از قسمتی

 .است متر2/40 حداکثر تا متر 20/2حداقل  سقف زیر تا آن ارتفاع و گيرد می قرار مورد استفاده انبار و عمومی باز

 داشته فاصله متر 50/1معبر حداکثر سطح از آن سقف روی ارتفاع که باشد می ساختمان از قسمتی زیرزمین: -35

 .باشد

 به شود؛ انجام نگهداری برای مستمر و محدود طور به که شود می گفته ساختمانی عمليات به جزئی: تعمیرات -36

 عایق و ساختمان انباری یا حياط از قسمتی در گيری لكه تأسيسات ساختمان، تعمير ساختمان، نقاشی :مثال عنوان

 .بام پشت کاری

 کيفی ارتقای یا ساختمان عمر افزایش موجب که ساختمان از هایی قسمت نوسازی و بازسازی کلی: تعمیرات -37

 ایجاد ساختمان، ایمنی تقویت سازی، نما مانند بنا تجدید یا اضافه بنا پوشش، تعویض عدم به مشروط شود، ساختمان

 .ساختمان داخل در کلی تغييرات یا و حرارتی،تعميرات تأسيسات

شورای اسالمی که توسط  معامالتی زمين و ساختمان، ارزش شاخص محاسبه عوارض( یا Pمنظور از ):  P قیمت -38

 با انضمام نقشه وضع موجود به پيوست می باشد.( شاخص محاسبه عوارضدفترچه مصوب گردیده است )  فدامیشهر

تعاریف و ضوابط طرح با تعاریف و ضوابط موجود در طرح مصوب شهری،   در صورت مغایرت هر کدام از تعاریف فوق *تذکر:

  ارجحيت خواهد داشت. مصوب شهری

 توضیحات:

 خواهد عمل مالك معبر به مشرف ملك بر شاخص  باالترین مربوطه عوارض ی محاسبه در باشد، بر چند دارای ملكی چنانچه -1

 از که خيابانی ی جبهه شاخص باالترین براساس عوارض باشد، شده فلكه واقع یا ميدان در ملكی که صورتی در همچنين .بود

 .شد خواهد محاسبه گردد، می منشعب فلكه یا ميدان

 307، شماره 26/4/97مورخ  1234، شماره 3/2/85مورخ   48  شماره، 25/11/83مورخ  587  شماره یها دادنامه به استناد با  -2

در صورت صدور رأی قطعی ابقاء بنا )اعيانی(  اداری عدالت دیوان عمومی هيأت 2/5/97مورخ  1274و شماره  13/2/97مورخ 

محاسبه  ،تعيين شده مطابق رأی صادره کميسيون مذکور جرایم وصول از پس قانون شهرداری ها و 100توسط کميسيون ماده 

 .بود خواهدبالمانع  روز نرخ به متعلقه عوارضو اخذ 

 موضوع عوارض آنها تعيين نحوه و شهرك و روستا شهر، حریم و محدوده تعاریف قانون 3ذیل ماده  5و تبصره  2به ماده  با استناد -3

 .است وصول قابل وفق مقررات شهر حریم و محدوده داخل در تعرفه این
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 هایی معافيت یا و (17/2/87مصوب  افزوده ارزش بر ماليات قانون تصویب از پس) مصوب های معافيت به مربوط مقررات و قوانين -4

قانون احكام دائمی برنامه توسعه  23به استناد بند ت ماده  گردد می بينی پيشو سایر قوانين  سنواتی، ی بودجه قوانين در که

 .بود نخواهند معافيتی و تخفيف گونه هيچ از استفاده مشمول ساختمانی تخلفات هرحال در کشور قابل اعمال خواهد بود.

 در معماری و شهرسازی عالی شورای 10/3/1389 مورخ ی مصوبه براساس دستورالعمل این در رفته کار به اصطالحات و تعاریف -5

مفاد جداول موجود در عمل به و در صورت هر گونه مغایرت،  باشد می شهر های کاربری مفاهيم و تعاریف تدقيق طرح خصوص

 (2و  1شماره ول ا)جدارجح خواهد بود.  برای محاسبه عوارض و بهاء خدمات این تعرفه

 شهری های کاربری :تعاریف 1جدول شماره
 تعريف كاربري نوع رديف

 شود می اطالق سكونت جهت یافته اختصاص اراضی به مسكونی 1

 فناوری و تحقيقات آموزش 2
 تحصيالت دوره از بعد پژوهشی و تكميلی و عالی آموزش های فعاليت جهت که اراضی به

 عمومی و رسمی

 .شود می گفته شود می داده اختصاص )متوسطه تحصيالت(

 آموزشی 3
 وزارت مدیریت تحت عمومی و رسمی آموزش های فعاليت برای یافته اختصاص اراضی به

 و آموزش های خانه

 .شود می گفته اجتماعی امور و کار و پرورش

 انتظامی و اداری 4
 و دولتی شرکتهای دولتی، موسسات ها، خانه وزارت استقرار جهت یافته اختصاص اراضی به

 نهادهای و موسسات

 .شود می گفته بسيج و انتظامی نيروهای و غيردولتی عمومی

5 
 و انتفاعی( خدماتی  تجاری

 )غيرانتفاعی
 غيرانتفاعی و انتفاعی خدمات و بازرگانی های فعاليت انواع برای یافته اختصاص اراضی به

 .شود می گفته

 ورزشی 6
 گفته مبتدی تا ای حرفه سطوح از مختلف های ورزش انجام جهت یافته اختصاص اراضی به

 .شود می

 درمانی 7
 های مددکاری و دام و انسان سالمت و درمانی پزشكی، خدمات به یافته اختصاص اراضی به

 .شود می گفته اجتماعی
 .شود می گفته فرهنگی فعاليتهای به یافته اختصاص اراضی به هنری  فرهنگی 8

 سبز فضای و پارك 9
 استفاده مورد و احداث شهرداری توسط که )بوستان( پارك جهت یافته اختصاص اراضی به

 .شود گفته می گيرد می قرار عموم

 مذهبی 10
 گفته متبرکه بقاع و مذهبی و دینی مراسم و فرایض انجام جهت یافته اختصاص اراضی به

 .شود می

 شهری تجهيزات 11
 وظایف در عمدتاً که شهروندان عمومی نيازهای رفع جهت یافته اختصاص اراضی به

 .شود می گفته است شهرداری

 شهری تاسيسات 12
 شهروندان و شهر بهداشت یا و شهر زیربنایی تاسيسات به مربوط امور جهت که اراضی به

 .می شود گفته یابد می اختصاص

 انبارداری و نقل و حمل 13
 شهری، سفرهای انجام برای که ساختمانهایی و معابر شبكه جهت یافته اختصاص اراضی به

 .شود می گفته است نياز انبارها و بين شهری و شهری برون

 .شود می گفته مسلح نيروهای به یافته اختصاص اراضی به نظامی 14

 .شود می گفته کشاورزی های زمين و باغات به یافته اختصاص اراضی به کشاورزی و باغات 15

 .شود می گفته تاریخی مكانهای به یافته اختصاص اراضی به تاریخی ميراث 16

 .شود می گفته امثالهم و کاشت دست و طبيعی جنگلهای به یافته اختصاص سطوح به طبيعی 17

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

 .شود می گفته سياحت و اقامت جهت یافته اختصاص اراضی به توریستی و تفریحی 19

 صنعتی 20
 شماره مصوبه موضوع الف، گروه مشمول صنایع استقرار جهت یافته اختصاص اراضی به

 .شود می گفته آن بعدی اصالحات و وزیران هيات88/12/26مورخ 18591 ت / 64677
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 شهری تقسیمات سطوح تفکیك به شهری های کاربری مجاز عملکردهای :2جدول شماره 
 تعريف مقياس كاربري نوع رديف

 مسكونی 1
 و واحدی چند آپارتمانی و خانواری چند های مجتمع و واحدی تك سكونتگاههای محله

 دانشگاه از محوطه خارج دانشجویی خوابگاههای

2 
 و تحقيقات آموزش

 فناوری
 و تحقيقاتی مراکز و علميه های حوزه دانشسراها، ها، دانشكده دانشگاهها، عالی، مدارس شهر

 فناوری پارك کاربردی و و علمی و پژوهشی

 آموزشی 3

 )دبستان  آمادگی  مهدکودك( دبستانی پيش های آموزش محله
 دانشگاهی پيش و دبيرستان  راهنمایی مدارس  سوادآموزی کالسهای ناحيه
 ای حرفه و فنی آموزشی های مجتمع و پرورش و آموزش به وابسته صنعتی هنرستانهای منطقه

 اجتماعی امور و کار وزارت
 مدارس درخشان، استعدادهای پرورش مراکز استثنایی، کودکان مدارس اسالمی، مدارس شهر

 اتباع خارجی مدارس و شاهد

 انتظامی و اداری 4

 اختالف حل شوراهای نواحی شهرداری ناحيه
 منطقه

 

 پست، ثبت اجتماعی، تامين رانندگی، و راهنمایی پرورش، و آموزش قضایی، های مجتمع

 و آگاهی کالنتری، رانندگی، و راهنمایی مالياتی، و اقتصادی امور اسناد، ثبت احوال،

 بسيج پایگاههای

 شهر

 

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

 انتظامی، و نظامی نيروهای ستاد دولتی، غير عمومی نهادهای دولتی و مستقل سازمانهای

 شهرداری المللی، بين سازمانهای و ها گری کنسول ها، سفارتخانه انتظامی، مراکز سایر و

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

  تربيت و

از خارج  

 شهر محدوده

 زندان

5 

 تجاری
 

 )امثالهم و قصابی نانوایی، سبزی، و ميوه بار، و خوار( روزنه خرید واحدهای محله
 ناحيه

 

 افزار، نوشت روستا، و شهر مصرف فروشگاههای سوپرمارکت،(هفتگی خرید واحدهای

 و مالی موسسات و الحسنه قرض های صندوق و بانكها شعب )...و فروشی آجيل قنادی،

 لوازم پالستيك، منسوجات، ها، فروشگاههای بازارچه امالك، معامالت بنگاههای اعتباری،

 و داروخانه شرکتهای بيمه، ها، ها،رستوران کتابفروشی تصویری، و صوتی لوازم خانگی،

 دیگر مشابه انواع

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

 ها، فروشی مبل ای، زنجيره بزرگ فروشگاههای مانند وبلندمدت خاص خرید واحدهای

 صادرات و واردات تجاری موسسات واعتباری، مالی موسسات و بانكها مرکزی شعب پوشاك،

 و نقليه وسایل قطعات یدکی، عرضه فروشگاه نقليه، وسایل عرضه فروش نمایندگی کاال،

 و خانگی لوازم تعميرگاههای پذیرایی، تاالرهای فرش، و دستی صنایع عرضه فروشگاه

 و آب ادارات ،خارجی تجاری موسسات نمایندگی خارجی، بانكهای نمایندگی خودرو،دفاتر

 بانكها سرپرستی مخابرات، و گاز، برق،

 انتفاعی خدمات

 

 و زنانه های آرایشگاه ،)مجله و روزنامه فروش همراه، تلفن مشترکين امور پست،( دفاتر محله

 پزشكان مطب
 اسناد، ثبت برداری، نقشه و مهندسی وکالت،( دفاتر خصوصی، آموزشگاههای ، 10+ پليس ناحيه

 شرکتهای طالق، و ازدواج

 سالن رادیولوژی، مراکز تخصصی، و طبی آزمایشگاههای ،)خدمات و مشاور و پيمانكاری

 خانوادگی و درمانی مرکزمشاوره کوچك، ورزشی های

 درمان خصوصی، آمبوالنس مشابه، و ای آر ام مراکز حسابرسی، دفاتر اینترنت، خدمات ارائه منطقه

 انتفاعی، دیجيتال های رسانه خودرو، فنی معاینه مرکز کاریابی، فيزیوتراپی،مراکز اعتياد،

 دامپزشكان مطب رادیولوژی،
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 خدمات

 غيرانتفاعی

 و اه انجمن مجامع، ها، اتحادیه  خيریه موسسات  نهاد مردم های تشكل احزاب، دفاتر شهر

 يرغ به(مذهبی آموزشگاههای و ورزشی های هيات خبری، های دیجيتال رسانه ها، تعاونی

 )علميه های حوزه از

 ورزشی 6
 کوچك بازی های زمين محله
 استخرها و ورزشی کوچك سالنهای و ورزشی زمينهای ناحيه
 ورزشی آبی های مجموعه ها، زورخانه ورزشی، های مجتمع و ورزشگاهها شهر

 درمانی 7

 درمانگاهها خانواده، تنظيم و بهداشت مراکز محله
 ها کلينيك پلی ناحيه
 اورژانس مراکز و تخت 64 از کمتر بيمارستانهای خون، انتقال مراکز منطقه
 نگهداری مراکز و توانبخشی مراکز تيمارستانها، زایشگاهها، شهر، اصلی بيمارستانهای شهر

 دامپزشكی درمانگاههای و جانبازان و معلولين وسالمندان، سرپرست بی کودکان

 هنری  فرهنگی 8

 نوجوانان، و کودکان فكری پرورش های کانون کوچك، اجتماعات سالنهای و ها کتابخانه ناحيه

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

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

 پارك 9
 ای محله )پارك( بوستان محله
 ای ناحيه )پارك( بوستان ناحيه
 شهر اصلی )پارك( بوستان شهر

 مذهبی 10
 ها فاطميه و ها حسينيه مساجد، محله
 ها آتشكده و ها کنيسه کليساها، مهدیه، مصلی، شهر، جامع مسجد و بزرگ مساجد شهر

 شهری تجهيزات 11

 زباله آوری جمع ایستگاههای محله
 115 اورژانس ، تره و ميوه ميادین نشانی، آتش ایستگاههای زباله، آوری جمع ایستگاههای ناحيه

 سوخت جایگاههای ،
 احمر هالل نجات و امداد مراکز و دائمی نمایشگاههای  موجود گورستانهای شهر
 از خارج

 شهر محدوده
 بار نقل و حمل تره، و ميوه مرکزی ميدان زباله، بهداشتی حفر مرکز ها، گورستان انتقال

 شهری تاسيسات 12
 بهداشتی عمومی های سرویس فاضالب، و آب گاز، فشار تنظيم ایستگاههای محله
 تنظيم ایستگاههای پست و فاضالب و آب های خانه تصفيه هوایی، و زمينی آب مخازن منطقه

 گاز فشار

 انبارداری و نقل و حمل 13

 مترو ایستگاههای و ای محله های پارکينگ و معابر محله
 مسافربری های پایانه شهری، رانی اتوبوس و عمومی های پارکينگ معابر ناحيه
 بنادر، موجود، فرودگاههای ایستگاه شهری، بين و شهری درون مسافربری های پایانه معابر، شهر

 ها سردخانه و کوچك شهری بين های مترو،پارکينگ مرکزی تاسيسات

 از خارج

 شهر محدوده
 ها سردخانه و سيلو فرودگاه، کاال اصلی انبارهای

 نظامی نيروهای موجود آمادگاههای و ها پادگان شهر نظامی 14

 مسكونی باغ واحدهای و باغات و کشاورزی های زمين محله کشاورزی و باغات 15

 تاریخی 16
 و متبرکه اماکن مشاهير، آرامگاه یادبود، بناهای ها، موزه تاریخی، های محوطه و اماکن شهر

 آنان شده تملك های حریم
 .یابد می )پارك از غير( کاشت دست سبز فضای و طبيعی جنگلهای جهت که سطوحی شهر طبيعی 17

 حریم 18
 های آهن راه تملك قانونی حریم راه و مسيلها آبگيرها، تاالبها، ها، رودخانه قانونی حریم شهر

 فاضالب و نفت و گاز و برق و آب تاسيسات زیربنایی و شهری بين

 گردشگری - تفریحی 19

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

 ...و ساحلی پالژهای و جهانگردی واردوگاههای جنگلی پارکهای

 از خارج

 شهر محدوده
 وحش باغ
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 صنعتی 20

 

 

 

 

 

 

 الف گروههای

 شماره مصوبه

 ت 64677

 مورخ 71591

1378/12/26 

 مدیران هيات

 اصالحات با

 آن بعدی

 : غذایی

  شستشو بدون خشكبار بندی بسته و تهيه 1-

  شستشو بدون خرما بندی بسته 2-
  سال در تن 3000 تا غيره و پنير شكر پولكی و نبات آب توليد واحد 3-

  )ریزی نبات( نبات توليد واحد- 4
  سال در تن 300 تا سوهان و گز توليد واحد- 5

  جات ادویه و نمك بندی بسته واحد- 6
  چای بندی بسته واحد- 7
  قهوه بندی بسته واحد- 8
  پخت روش بدون و زدن نم روش به سال در تن 300 تا کله و حبه قند توليد واحد- 9

  عسل بندی بسته واحد 10-
  سال در تن 100 تا بستنی توليد 11-
  سال در تن 300 تا نان و شيرینی توليد 12-
  سال در تن 300 تا جو و گندم آرد توليد و آسياب- 13
  سال در تن 100 تا لبنيات سایر و کره بندی بسته واحد- 14

  سال در تن 300 تا شكالت و بيسكویت توليد- 15
  سال در تن 300 تا بری رشته واحد- 16
  سال در تن 300 تا سازی ماکارونی واحد- 17
 ) عسل کندوی مخصوص( موم آج توليد واحد- 18
  جات ميوه و سبزیجات بندی بسته واحد- 19

 نعتیص 20

 الف گروههای

 شماره مصوبه

 ت 64677

 مورخ 71591

1378/12/26 

 مدیران هيات

 اصالحات با

 آن بعدی

 (یابند استقرار بایستی شهری درون صنعتی مناطق در صرفاً( یخ توليد واحد- 21
  بستنی نان توليد واحد- 21

  گالب بندی بسته واحد- 22
  گياهی عرقيات بندی بسته واحد- 23
  شستشو و بوجاری عمليات بدون جو بندی بسته واحد- 24
  بوجاری بدون حبوبات بندی بسته و سورتينگ واحد- 25
 -آرد کيفيت دهنده بهبود توليد، واحد- 26
 آسياب و بوجاری عمليات بودن آماده غالت آرد کودکان غذای توليد واحد- 27

20 

 

 

 

 

 

 

 

 صنعتی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الف گروههای

 شماره مصوبه

 ت 64677

 مورخ 71591

1378/12/26 

 مدیران هيات

 اصالحات با

 آن بعدی

 

 

 

 

 

 : نساجی

 - بافتها دست و دستی نمدمالی و زیلوبافی قاليبافی، واحدهای-1

 - ماشينی فرش و موکت حاشيه دوزی شيرازه-2

 - )سال در تن 100 حداکثر با( دستگاه سه حداکثر بافی جوراب-3
 تن 100 حداکثر یا( دستگاه سه تا حداکثر راشل و کنن گردبافی، تریكوبافی، و کشبافی-4

 - )سال در

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

 - روبان و نوار انواع قيطان، ماهيگيری، تور کنفی، یا نخی طناب توليد-6

 - شيشه پشم از استفاده با یا حالجی خط بدون بالش و تشك و لحاف دوزندگی واحد-7

 - )غيره و سيلك چاپ اصفهان قلمكار پارچه مانند( دستی روش چاپی پارچه واحد-8

 - )موتوری غير( دستی بافی پارچه-9

 - صنعتی نوارهای و سوز نفت فتيله توليد واحد10-
 پروپلين الياف توليد واحد11-

20 
 

 

 

 الف گروههای
 : چرم



16 

 هر فدامی:اصغر فرجیششهردار فدامی:علیرضا مشایخی                                                       رئیس شورا 

 

 

 صنعتی

 

 

 شماره مصوبه

 ت 64677

 مورخ 71591

1378/12/26 

 مدیران هيات

 اصالحات با

 آن بعدی

 

 - آن نظایر و چرمی جلد دستكش، کيف، قبيل از سراجی مصنوعات توليد واحد 1-
 پوست از مشابه موارد و پوستين پوستی، کاله قبيل از پوستی مصنوعات توليد واحد- 2

 - شده دباغی

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

 - سال در جفت 90000 حداکثر ماشينی توليدکفش واحد- 4

 - چرم از استفاده با مصنوعی پای و دست مونتاژ واحد- 5
 چرم از استفاده با ارتوپدی لوازم مونتاژ واحد- 6

20 
 

 صنعتی

 

 

 الف گروههای

 شماره مصوبه

 ت 64677

 مورخ 71591

1378/12/26 

 مدیران هيات

 اصالحات با

 آن بعدی

 

 : سلولزی

 - آماده ورق از کارتن و مقوایی جعبه توليد واحد- 1

 - آن مشابه مراسالت و بار و خوار پاکت توليد واحد- 2

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

 - آماده کاغذ از دفتر و کاغذ توليد واحد- 4

 - آماده ورق از مقوایی و کاغذی التحریر لوازم توليد واحد- 5

 - ساده های چاپخانه و صحافی واحد- 6

 - ای پنبه چوب مصنوعات توليد واحد- 7

 - الوارسازی بدون خراطی و نجاری واحد- 8
 رنگ بدون سال در چوب مترمكعب 200 تا چوبی مصنوعات سایر و سازی مبل واحد- 9

- 

 - آماده ورق از استفاده با هوا فيلترهای جمله از کاغذی فيلترهای انواع توليد 10-
 آماده ورق از مشابه مصنوعات سایر و مقوایی پيچی طاقه لوله و دوك انواع توليد واحد 11-

- 

 - گياهی الياف از سبدبافی و حصير و نی از شده ساخته محصوالت توليد 12-

 - آماده کاغذ از استفاده با مشابه محصوالت و دستمال بندی بسته واحد 13-
  آماده روکش از استفاده با نایلون روکش چسباندن و کاری پرس واحد 14-
 - سال در دستگاه 200 تا بلم و چوبی های قایق توليد واحد 15-

 - آماده کاغذ از استنسيل و کاربن تهيه واحد- 16
 آماده مقوای از زونكن و کالسور توليد واحد 17-

20 
 

 صنعتی

 

 

 

 

 

 

 الف گروههای

 شماره مصوبه

 ت 64677

 مورخ 71591

1378/12/26 

 مدیران هيات

 اصالحات با

 آن بعدی

 

 : فلزی

 - فلزات انواع قلمزنی واحد- 1
 سه تا حداکثر آبكاری و گری ریخته بدون سازی قالب و سازی قطعه و تراشكاری واحد- 2

 - تراش دستگاه
 )شهری درون صنعتی مناطق در صرفاً( آلومينيومی و آهنی پنجره و درب توليد واحد- 3

- 

 - )شهری درون صنعتی مناطق در صرفاً( بخاری لوله کولر، کانال توليد واحد- 4

 - تراش دستگاه سه تا حداکثر مونتاژ و طراحی واحدهای- 5
 100 حداکثر کن خم دستگاه یك با آماده ورق از آلومينيوم ظروف توليد صنعتی واحد- 6

 - مناطق صرفاً سال در تن
 شهری داخل صنعتی

 - آماده قطعات از غبارگير و گرد تجهيزات مونتاژ واحد- 7

 - )قوی فشار شيلنگ انتهای دو به فلزی بست پرس( هيدروليك اتصاالت توليد واحد- 8

 - اتومبيل کولر مونتاژ و طراحی واحد- 9
 گازسوز کاربراتور مونتاژ و طراحی واحد 10-
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 ترموستات توليد واحد 11-

20 
 

 صنعتی

 

 الف گروههای

 شماره مصوبه

 ت 64677

 مورخ 71591

1378/12/26 

 مدیران هيات

 اصالحات با

 آن بعدی

 : غیرفلزی کانی

 - ذوب کوره بدون ای شيشه مصنوعات توليد واحد- 1

 - کوره بدون آزمایشگاهی شيشه آمپول، پوکه آیينه، توليد واحد- 2

 - )دستی صنایع( سنگی تزئينی مصنوعات توليد واحد- 3
 جوشكاری پودر توليد واحد- 4

20 
 

 صنعتی

 

 الف گروههای

 شماره مصوبه

 ت 64677

 مورخ 71591

1378/12/26 

 مدیران هيات

 اصالحات با

 آن بعدی

 : شیمیایی

 - مقطر آب توليد واحد- 1

 - )آماده رول از استفاده با( سلوفان و نایلكس و نایلون توليد واحد- 2

 - ظرفشویی اسكاچ برش صرفاً  واحد- 3
 ترمز نت مونتاژ و طراحی واحد- 4

20 

 

 

 

 

 صنعتی

 

 

 الف گروههای

 شماره مصوبه

 ت 64677

 مورخ 71591

1378/12/26 

 مدیران هيات

 اصالحات با

 آن بعدی
 

 : بهداشتی و آرایشی دارویی،

 - )فرموالسيون( آرایشی و بهداشتی مواد توليد واحد- 1

 - مو ازاله پودر بندی بسته و اختالط واحد- 2

 - اکسيژنه پودر و قرص توليد واحد- 3

 - اکسيژن بلوندر پودر و صنعتی و بهداشتی کرم اکسيدان، توليد واحد- 4

 - طبيعی و شيميایی مواد از الكالوئيد تنطور، اسانس، توليد واحد- 5
 بيوتيك آنتی و هورمون توليد واحد- 6

20 
 

 نعتیص

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الف گروههای

 شماره مصوبه

 ت 64677

 مورخ 71591

1378/12/26 

 مدیران هيات

 اصالحات با

 آن بعدی
 

 : الکترونیك و برق

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

 - آماده قطعات از لوستر و آبكاری بدون تلویزیون آنتن توليد واحد- 2
 عمليات براینكه مشروط مونتاژ صورت به الكترونيكی و برقی لوازم توليد و طراحی واحد- 3

 - تر عمليات و ای کوره
 .باشد نداشته

 - الكترونيك قطعات آموزشی، و آزمایشگاهی پزشكی، لوازم توليد واحد- 4

 - غيره و مقاومت و ترانزیستور توليد واحد- 5

 - آبكاری بدون آزمایشگاهی لوازم سایر و انكوباتور توليد واحد- 6

 - ساعت انواع توليد واحد- 7

 - مونتاژ صورت به فایر آمپلی و بلندگو نظير صوت کننده تقویت توليد و طراحی واحد- 8

 - تصویری و صوتی لوازم و تلویزیون و رادیو توليد واحد- 9

 - بصری و سمعی دهنده عالمت برقی دستگاههای توليد واحد 10-

 - تلفن مراکز مخابراتی های سيستم توليد واحد 11-

 - )الكترونيكی دقيق لوازم و اداری لوازم کامپيوتر،( الكترونيكی لوازم توليد واحد 12-

 - فرکانس و ولتاژ های کنترل توليد واحد 13-

 - آفتامات توليد واحد 14-

 - کنترل ميكرو و مودم توليد واحد 15-



18 

 هر فدامی:اصغر فرجیششهردار فدامی:علیرضا مشایخی                                                       رئیس شورا 

 - تایمر مونتاژ و طراحی واحد- 16
 کامپيوتری بردهای و کارت توليد واحد- 17

20 
 

 نعتیص

 

 الف گروههای

 شماره مصوبه

 ت 64677

 مورخ 71591

1378/12/26 

 مدیران هيات

 اصالحات با

 آن بعدی

 : کشاورزی

 )مسكونی امكان از فاصله محدودیت فاقد 4 ردیف تا( ملكه پرورش و داری زنبور واحد- 1

- 

 - قطعه 100 تا زینتی پرندگان پرورش واحد- 2

 - ابریشم کرم پرورش واحد- 3

 - زینتی ماهی پرورش واحد- 4
 دامپزشكی آزمایشگاه- 5

20 
 صنعتی

 

 الف گروههای

 شماره مصوبه

 ت 64677

 مورخ 71591

1378/12/26 

 مدیران هيات

 اصالحات با

 آن بعدی
 

 : سازی ماشین

 بست و قيد قالب استاندارد، قطعات قالب فيكچر، گری، ریخته درجه( مدل و قالب واحد- 1

 - مدل قالب، ابزار و
 تجهيزات و کش لجن کش، کف دیاگرامی، پمپهای( فاضالب و آب شبكه تجهيزات واحد- 2

 - )تصفيه
 پله آسانسور، قطعات و آسانسور( مكانيكی نقل و حمل تجهيزات و آالت ماشين واحد- 3

 - جرثقيل باالتراك، برقی،
 )جرثقيل ...و نقاله نوار مربوطه، قطعات و باالبر پالت جك کاميونی، پشت جرثقيل سقفی،

 و صنعتی کمپرسورهای آب، نشانی، آتش وکيوم خالء پمپهای( کمپرسور و پمپ واحد- 4

 - فله مواد گاراژی و مصرفی
 )بادی های تلمبه و
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 هر فدامی:اصغر فرجیششهردار فدامی:علیرضا مشایخی                                                       رئیس شورا 

 )احداث اعیانی( از نوع مسکونی  بنازیرعوارض  - 1تعرفه شماره 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ردیف
عنوان تعرفه 

 عوارض

ماخذ و نحوه محاسبه 

 عوارض)متر مربع(
 توضیحات

 p*%130 عوارض زیربنا  1

 زیربنا در محاسبه عوارض این بند، زیربنا ناخالص می باشد.: منظور از (1بند )

، جكوزی )خارج از اعيانی( ، سونابرای احداث استخردر صورت درخواست متقاضيان : (2بند )

باشد. چنانچه وصول میقابل  P *K مربعمتربا رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی به ازای هر 

 گيرد.از اعيانی برای این منظور استفاده شود در عوارض زیربنا مورد محاسبه قرار نمیقسمتی 

پله، آسانسور، شوتينگ زباله و خرپشته با رعایت ضوابط طرح ، راه: مساحت پارکينگ(3بند )

 گردد ولی در ردیف عوارض تراکم محاسبه نمی گردد.تفصيلی شامل محاسبه عوارض می

 ریال نباید کمتر باشد.21.000از  تعرفه فيمت هر متر زیربنا در این ردیف( : حداقل 4بند)

( : چنانچه ذینفعان پس از ساخت وساز بر خالف مندرجات پروانه ساختمانی اقدام به 5بند)

تبدیل واحدهای مجاز به واحد های بيشتر)واحد اضافی( بدون تغيير متراژ زیربنا نمایند پس 

قانون شهرداری ،چنانجه رای قطعی بر ابقاء موضوع  100ماده از طرح موضوع در کميسيون 

تخلف صادر گردد، با توجه ارزش افزوده ایجاد شده برای ذینفع  و تحميل هزینه های خدمات 

رسانی مضاعف برای شهرداری ، ذینفع مكلف به پرداخت عوارض ایجاد واحد اضافی  به 

ميزان
𝐴−𝐵

𝐴
 * 0.2*k*p   رای  5/12/1396مورخ  336می باشد.) با توجه به دادنامه شماره

مورخ  326هيات تخصصی دیوان عدالت اداری و به استناد قسمت موخر دادنامه شماره 

 رای هيات عمومی دیوان عدالت اداری( 25/2/1397

A تعداد واحدهای فعلی : 

B تعداد واحدهای سابق : 

K =130%رای اسالمی شهر خواهد رسيد()ضریبی است که به تصویب شو 

  بعدی های اصالحيه با 1375 مصوب شهرداران انتخاب و کشور اسالمی شوراهای انتخابات و وظایف تشكيالت، قانون  80ماده  16بند  مستندات قانونی:
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 مربع تجاریمترعوارض زیربنا از نوع غیر مسکونی )احداث بنا(  یك  - 2تعرفه شماره 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ردیف
عنوان تعرفه 

 عوارض

ماخذ و نحوه محاسبه 

 عوارض) متر مربع(
 توضيحات

1 
زیربنای  

 همكف
6*P 

طرح هادی  ،) در صورت روستا بودن مالك : امالکی که قبل از اولين طرح مصوب شهری(1) بند

درصد محاسبه و 50به صورت   جهت آنها  عوارض موضوع این بند احداث شده اند می باشد( 

 اخذ می گردد.

 شرایط ذیل می باشد:دارا بودن حداقل یكی از  ضمنا مالك اثبات تجاری بودن ملك 

 از اتحادیه صنفی پروانه کسب معتبر-الف 

 قبوض آب و برق و گاز تجاری-ب

 صورت تجاریقبض پرداخت ماليات ساليانه به -ج

 پروانه تجاری مبنی بر تجاری بودن ملك از مراجع ذیصالح-د

 ضرایب سایر طبقات به شرح ذیل می باشد: ( :2بند)

 همكف %70معادل  ( -1ضریب زیرزمين ) 

 همكف %50معادل  و پایين تر ( -2ضریب زیرزمين )

 همكف %60معادل ضریب طبقه اول 

 همكف %50 معادل ضریب طبقه دوم

 همكف %40 معادل طبقه سوم و باالترضریب 

 همان ی تجاریعوارض زیربنا  %60 معادل عوارض انباری تجاری کليه طبقات ( :3بند)

 محاسبه می گردد. طبقه

بنای تجاری طبقه زیرعوارض  %50معادل  کليه طبقات عوارض نيم طبقه تجاری(: 4بند)

 مربوطه محاسبه می گردد.
ساخت وساز بر خالف مندرجات پروانه ساختمانی اقدام به  ( : چنانچه ذینفعان پس از5بند)

تبدیل واحدهای مجاز به واحد های بيشتر)واحد اضافی( بدون تغيير متراژ زیربنا نمایند پس از 

قانون شهرداری ،چنانجه رای قطعی بر ابقاء موضوع تخلف  100طرح موضوع در کميسيون ماده 

شده برای ذینفع  و تحميل هزینه های خدمات رسانی صادر گردد، با توجه ارزش افزوده ایجاد 

مضاعف برای شهرداری ، ذینفع مكلف به پرداخت عوارض ایجاد واحد اضافی  به ميزان
𝐴−𝐵

𝐴
 * 

0.2*k*p   رای هيات تخصصی  5/12/1396مورخ  336می باشد.) با توجه به دادنامه شماره

رای هيات  25/2/1397مورخ  326شماره دیوان عدالت اداری و به استناد قسمت موخر دادنامه 

 عمومی دیوان عدالت اداری(

A تعداد واحدهای فعلی : 

B تعداد واحدهای سابق : 

6:k 

  بعدی های اصالحيه با 1375 مصوب شهرداران انتخاب و کشور اسالمی شوراهای انتخابات و وظایف تشكيالت، قانون  80ماده  16بند  مستندات قانونی:
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 عوارض زیربنا از نوع غیر مسکونی جهت سایر کاربریهای مصوب شهری - 3 شماره تعرفه
 

 عنوان تعرفه عوارض ردیف
ماخذ و نحوه محاسبه 

 عوارض) متر مربع(
 توضیحات

مبنای  p شاخصتوضيح این که  12در ردیف شماره  - (1بند) عادل مسكونیم فناوری و تحقيقات آموزش 1

 شورای اسالمی شهر می باشد.بر اساس مصوبه  محاسبه

کليه اراضی واقع در حریم شهر صرفا پس از اخذ  -( 2)بند

کمسيسون امور زیربنای و شهرسازی استان و تایيد و  تموافق

توسط شورای برنامه ریزی و توسعه استان فارس  آنابالغ 

مجاز به اخذ پروانه ساختمانی پس ازپرداخت عوارض و بهاء 

  خدمات مربوطه به حساب شهرداری می باشد.

 100امالکی که پس از طرح در کميسيون ماده  -( 3بند )

قانون شهرداری ها منجر به صدور رای قطعی ابقاء بنا گردد 

م کميسيون و کليه عوارض و بهاء مشمول پرداخت جرای

و دیگر بندهای این تعرفه با استناد  خدمات متعلقه در  این بند

 48، شماره  25/11/83مورخ  587شماره   یبه دادنامه ها 

 307، شماره 26/4/97مورخ  1234، شماره 3/2/85مورخ  

 یعموم أتيه 2/5/97مورخ  1274و شماره  13/2/97مورخ 

 د.نمی باش یعدالت ادار وانید
چنانچه ذینفعان پس از ساخت وساز بر خالف مندرجات ( : 4بند)

پروانه ساختمانی اقدام به تبدیل واحدهای مجاز به واحد های 

بيشتر)واحد اضافی( بدون تغيير متراژ زیربنا نمایند پس از طرح 

قانون شهرداری ،چنانجه رای قطعی  100موضوع در کميسيون ماده 

تخلف صادر گردد، با توجه ارزش افزوده ایجاد شده بر ابقاء موضوع 

برای ذینفع  و تحميل هزینه های خدمات رسانی مضاعف برای 

شهرداری ، ذینفع مكلف به پرداخت عوارض ایجاد واحد اضافی  به 

ميزان
𝐴−𝐵

𝐴
 * 0.2*k*p   336می باشد.) با توجه به دادنامه شماره 

عدالت اداری و به رای هيات تخصصی دیوان  5/12/1396مورخ 

رای  25/2/1397مورخ  326استناد قسمت موخر دادنامه شماره 

 هيات عمومی دیوان عدالت اداری(

A تعداد واحدهای فعلی : 

B تعداد واحدهای سابق : 

6:k 

 معادل مسكونی آموزشی 2

 تجاری %40معادل  انتظامی و اداری 3

 % مسكونی 50معادل ورزشی 4

 % مسكونی 50معادل درمانی 5

 مسكونی %20معادل هنری  فرهنگی 6

 مذهبی 7

مواد قانونی برنامه ششم 

 توسعه و قوانين

 بودجه ساليانه کل کشور

 برابر مسكونی 1.5معادل  شهری تجهيزات 8

 برابر مسكونی 2معادل  شهری تاسيسات 9

 تجاری %50معادل  انبارداری و نقل و حمل 10

 مسكونی %50معادل  نظامی 11

 واقع در حریم شهرامالك  12
معادل کاربریهای واقع در 

 محدوده شهر

 تجاری %10معادل  توریستی و تفریحی 13

 تجاری %10معادل  صنعتی 14

  بعدی های اصالحيه با 1375 مصوب شهرداران انتخاب و کشور اسالمی شوراهای انتخابات و وظایف تشكيالت، قانون  80ماده  16بند  مستندات قانونی:

 و دادنامه های فوق الذکر هيأت عمومی دیوان عدالت اداری
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 عوارض حصار کشی و دیوار کشی و مجوز احصار برای امالک فاقد مستحدثات - 4تعرفه شماره 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عنوان تعرفه عوارض ردیف

ماخذ و نحوه 

محاسبه 

 عوارض)متر طول(

 توضيحات

1 

عوارض صدور مجوز 

اراضی فاقد کشی حصار

 مستحدثات

2*60%*p 

: داردقانون شهرداری که مقرر می 110: عوارض صدور مجوز احصار در خصوص ماده (1بند )

های مخروبه و غير مناسب با وضع محل و یا نيمه تمام واقع در نسبت به زمين یا بنا"

محدوده شهر که در خيابان یا کوچه و یا ميدان قرار گرفته و منافی با پاکی و پاکيزگی و 

تواند به مالك وازین شهرسازی باشد، شهرداری با تصویب شورای شهر میزیبائی شهر یا م

اخطار دهد نهایت ظرف دو ماه به ایجاد نرده یا دیوار و یا مرمت آن که منطبق با نقشه 

تواند به مصوب شورای شهر باشد اقدام کند اگر مالك مسامحه و یا امتناع کرد شهرداری می

وب شورا در زمينه زیبائی و پاکيزگی و شهرسازی هر منظور تأمين نظر و اجرای طرح مص

گونه اقدامی را که الزم بداند معمول و هزینه آن را به اضافه صدی ده از مالك یا متولی و یا 

متصدی موقوفه دریافت نماید در این مورد صورت حساب شهرداری بدواً به مالك ابالغ 

خ ابالغ به صورت حساب شهرداری شود در صورتی که مالك ظرف پانزده روز از تاریمی

شود و هر گاه ظرف مهلت مقرره اعتراض کرد اعتراض نكرد صورتی حساب قطعی تلقی می

هائی که مورد ارجاع خواهد شد. صورت حساب 77موضوع به کميسيون مذکور در ماده 

در حكم  77اعتراض واقع نشده و همچنين آرای کميسيون رفع اختالف مذکور در ماده 

قطعی و الزم االجرا بوده و اجراء ثبت مكلف است بر طبق مقررات اجرای اسناد رسمی سند 

از شمول  "الزم االجراء نسبت به وصول طلب شهرداری اجرائيه صادر و به مورد اجرا بگذارد.

 این تعرفه مستثنی است. 

(:  مبنای صدور مجوز حصار کشی و دیوار کشی ضوابط  و مقررات طرح مصوب و 2بند )

برای احصار با ترکيب دیوار و فنس مالك عمل شهرداری می باشد در هر حال ارتفاع مجاز 

و دیوار  ارتفاع. )شهرداری مكلف است یا نرده مطابق ضوابط طرح مصوب شهری خواهد بود

 فنس را به تفكيك در مجوز صادره درج نماید(

ری منوط به طرح موضوع ( : صدور هر گونه مجوز در حریم شهر مبنی بر تثبيت کارب3بند)

در کارگروه امور زیر بنایی و شهرسازی استان و موافقت شورای برنامه ریری توسعه استان 

 می باشد .

) .رعایت قوانين و آیين نامه های اجرایی حفظ اراضی زراعی و باغات الزامی است -(4)بند 

 قانون حفظ اراضی زراعی و باغات(. 1ماده  1تبصره 

 

2 
 

 

 

دیوار کشی عوارض 

اراضی  دارای 

 مستحدثات

60%*p 
 

 

 اصالحيه با 1375 مصوب شهرداران انتخاب و کشور اسالمی شوراهای انتخابات و وظایف تشكيالت، قانون  80ماده  16بند مستندات قانونی: 

  بعدی های
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 عوارض تراکم برای دو بخش مسکونی و غیر مسکونی  -5عرفه شماره ت

 

 
 

 

 نوع کاربری عنوان ردیف
 ماخذ و نحوه

 متر مربع() محاسبه عوارض
 توضيحات

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عوارض 

 تراکم

در حد طرح مصوب شهری معاف و  مسكونی

محاسبه می p*5  آنمازاد بر 

 گردد.

( : جهت محاسبه تراکم در این بند از تعرفه، 1بند)

صرفاً سطح خالص زیربنا )طبق تعاریف( منظور 

 خواهد شد.

(: ميزان معافيت متراژ تراکم واحدهای 2بند)

مساحت زمين و حداکثر  %60مسكونی در هر طبقه 

 در دو طبقه می باشد.

(: چنانچه ذبنفع  اقدام به ساخت وساز بيش 3بند )

از حد مجاز سطح اشغال مندرج در پروانه 

ساختمانی در طبقه همكف نماید و بعد از طرح 

صورت رای  در 100پرونده در کميسيون ماده 

قطعی ابقاء بنا،ذینفع مكلف به پرداخت عوارض 

بابت متراژ مازاد سطح اشغال مجاز در طبقه همكف 

در کاربری مربوطه می باشد.)با  1.5k*kبه ميزان 

 12/8/1395مورخ  140توجه به دادنامه شماره 

 رای هيأت تخصصی دیوان عدالت اداری(

مقررات ( : چنانچه امالکی بر خالف ضوابط و 4بند)

مصوب شهری و پروانه ساختمانی اقدام به احداث 

ساختمان بيش از ارتفاع مجاز در هر واحد براساس 

مندرجات پروانه نمایند و مراتب در کميسيون ماده 

مطرح و منجر به صدور رای قطعی ابقاء گردد   100

مورخ  353با توجه  به دادنامه شماره 

لت رای هيات تخصصی  دیوان عدا27/12/1396

 326قسمت موخر دادنامه شماره  و به استناد اداری

رای هيات عمومی دیوان عدالت  25/2/1397مورخ 

قانون موسوم  80ماده  16و استناد به بند   اداری

به شوراها، ذینفع مكلف به پرداخت عوارض مازاد 

به شهرداری K*z*A*P ارتفاع و دهنه به ميزان 

 می باشد.

K :2.5 

Aوطه.: مساحت طبقه مرب 

Z ارتفاع مازاد بر ضوابط مصوب شهری برای هر :

 واحد.

p :ارزش معامالتی مورد عمل شهرداری . 

حد طرح در  تجاری

 مصوب
 معاف

مازاد برطرح 

 مصوب
1/5*6*p 

 فناوری و تحقيقات آموزش  

 ورزشی - آموزشی 

 هنری  فرهنگی - درمانی 
 سبز فضای و پارك 

 شهری تجهيزات - مذهبی 

 شهری تاسيسات 
 انبارداری و نقل و حمل 

 کشاورزی و باغات - نظامی 

 طبيعی تاریخی ميراث 
 توریستی و تفریحی 

 انتظامی و اداری - صنعتی 

در حد طرح مصوب شهری معاف و 

محاسبه می  p*5  آنمازاد بر 

 گردد.

 با 1375 مصوب شهرداران انتخاب و کشور اسالمی شوراهای انتخابات و وظایف تشكيالت، قانون  80ماده  16بند  مستندات قانونی:

 بعدی های اصالحيه
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 آمدگیو پیش بالکنعوارض  - 6تعرفه شماره 

 عنوان تعرفه عوارض ردیف

ماخذ و نحوه 

 محاسبه عوارض

 )متر مربع(

 توضيحات

بنای صورت روبسته و زیربهآمدگی در معبر عمومی، که پيشدر صورتی: (1بند ) آمدگی مشرف به معابر عوارض پيش

که قرار گيرد، عالوه بر اینو غير مسكونی  های مسكونید مورد استفاده واحدمفي

جزو زیربنای مفيد محسوب و عوارض مربوطه وصول خواهد شد. از هر مترمربع 

که از  قيمت روز زمين تجاوز ننماید، از مشروط بر اینبرابر این تعرفه آمدگی پيش

 ل خواهد گردید. متقاضيان وصو

بان مورد صورت سایهآمدگی سقف آخرین طبقه بنا صرفًا به(: چنانچه پيش2بند)

  استفاده قرار گيرد. مشمول مقررات این تعرفه نخواهد بود. 

(:در پيشامدگی ها رعایت حریم شبكه برق و سایر تاسيسات شهری توسط 3بند)

 اداره ذی ربط الزامی می باشد.

حریم تاسيسات و اصول فنی و شهرسازی ، سيما و منظر شهری (:رعایت 4بند)

 الزامی است.

 p*8 رو باز 1

 p*12 رو بسته 2

  حياطآمدگی مشرف به عوارض پيش

 p*4 رو باز 4

 p*6 رو بسته 5

  

 

  بعدی های اصالحيه با 1375 مصوب شهرداران انتخاب و کشور اسالمی شوراهای انتخابات و وظایف تشكيالت، قانون  80ماده  16بند  مستندات قانونی:
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 یر طرح های مصوب شهریعوارض ارزش افزوده ناشی از اجرا و یا تغی - 7عرفه شماره ت
 

 

 

 
 

 

 

 

 ردیف
ماخذ و نحوه  عنوان تعرفه عوارض

  محاسبه عوارض

 )متر مربع(

 توضيحات
 امتياز نوع کاربری

 60 تجاری 1

∆* 60%*p 

عبارت اند از تفاضل امتياز کاربری مورد نظر : ∆: (1بند )

بر  با کاربری فعلی ملك مطابق طرح مصوب شهری ذینفع

 .اساس امتيازات درج شده در این تعرفه

 مصوب های امالکی که بر اساس طرح (: 2بند )

 و یا دارای کاربری تجاری شناور بوده شهری
های مصوب شهری یا با درخواست امالکی که بر اساس طرح

، مطابق عناوین قيد شده در 5مالك در کميسيون ماده 

تغيير کاربری یابند مشمول  پرداخت تعرفه ارزش افزوده 

 . د شدنخواه تعرفه این عوارض

  ایتـرانه ها و رعـشی سـای تعادل بخـ: در راست(3بند )
 عالی شورای 10/3/1389 مورخ ی مصوبه دستورالعمل

 و تعاریف تدقيق طرح خصوص در معماری و شهرسازی

ذینفع  ی در صورت درخواستشهر های کاربری مفاهيم

کاربری مسكونی و سایر کاربری ها به  مبنی بر تغيير از

موافقت مراجع ذیصالح قانونی عوارضی به ميزان 

20*40%*p  .اخذ گردد 

(: نحوه محاسبه عوارض این بند از تعرفه برای اراضی 4بند )

 با مساحت های مختلف به شكل زیر است: 

عوارض  %100مترمربع:  300الف( اراضی کمتر و مساوی 

 موضوع این بند 

مترمربع اول  300مترمربع:  500ب( اراضی کمتر و مساوی 

 عوارض موضوع این بند %80و مازاد بر آن  100%

 %100مترمربع اول  300مترمربع:  500بيشتر از  ج( اراضی

عوارض موضوع  %70و مازاد بر آن  %80مترمربع دوم  200و 

 این بند 

طی دادنامه های  هيأت عمومی دیوان عدالت اداری(: 5بند )

مورخ  1237و شماره  8/3/97مورخ  381-367شماره 

 1310شماره و  9/5/97مورخ  1308و شماره  19/4/97

وضع عوارض ارزش افزوده ناشی از تغيير  9/5/97مورخ  

کاربری را  منطبق بر قانون و در حدود اختيارات شورای 

 شهر تشخيص داده است.

 

 50 اداری )خصوصی( 2

3 
آموزشی، آموزش تحقيقات و فناوری 

 )خصوصی(

45 

 40 درمانی )خصوصی( 4

 35 صنعتی و کارگاهی، تفریحی و توریستی 5

ورزشی )خصوصی(، حمل و نقل و  6

 انبارداری

30 

 20 مسكونی 7

 0 سایر کاربری ها 8

 بعدی های اصالحيه با 1375 مصوب شهرداران انتخاب و کشور اسالمی شوراهای انتخابات و وظایف تشكيالت، قانون  80ماده  16بند  مستندات قانونی:

 عدالت اداریو دادنامه های فوق الذکر هيأت عمومی دیوان 
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 عوارض مشاغل بر اساس نوع شغل محل جغرافیایی ملك و مساحت ملك -8تعرفه شماره 
 

 عنوان تعرفه عوارض ردیف

ماخذ و نحوه 

محاسبه عوارض 

 ساليانه

 توضيحات

1 

عوارض ساليانه محل کسب 

برای مشاغل و صنوف مشمول 

 قانون نظام صنفی

S*2*p*w 

ليست مشاغل و صنوف مشمول قانون نظام صنفی موضوع  ردیف یك تعرفه (: 1بند)

 اصناف می باشد . مطابق مشاغل تعریف شده

 عوارض به شرح ذیل می باشند: 2(: مشاغل موضوع ردیف 2بند)

ها، موسسات الحسنهها، موسسات مالی واعتباری، تعاونی اعتباری، قرض*بانك

 ها، دفاتر مهندسی و موارد مشابهفاتر بيمهحسابرسی، موسسات حقوقی، نمایندگی د

 جایگاه سوخت )بنزین، گاز، نفت گاز(، جایگاه سيلندر پرکنی گاز

 آموزی و موارد مشابههای زبان، کنكور، مهارت*آموزشگاه

 ها(التوزین )باسكول*حق

 های رانندگی*آموزشگاه

آوری زباله، ساز، جمعوهای عمرانی، ابنيه، مطالعاتی، ساخت*پيمانكاران اجرای پروژه

 فضای سبز و هر قراردادی که مشمول بيمه باشد.

 های ورزشی، هنری، نقاشی، *موسيقی، خياطی و موارد مشابه*باشگاه و آموزشگاه

 *دفاتر پيشخوان دولت، دفاتر خدمات دولت، دفاتر پستی و موارد مشابه

 های باربری، دفاتر باربری*بنگاه

 هاها، هتل آپارتمانها، متلل*تاالرهای پذیرایی، هت

 ها، فروش غذاها، کترینگرستوران*

 استخرهای شنا عمومی*

 های اینترنتیدفاتر تاکسی*

 ها، انتشارات و موارد مشابهو تكثير، چاپخانه های تایپشرکت*

 های فصلی پوشاك، ارزاق، لوازم صوتی، تصویری و خانگی و مواردمشابهنمایشگاه*

 های انواع خودرو خارجی و ایرانینمایندگیها و شرکت*

 های فروش بليط هواپيما، قطار و اتوبوسها و نمایندگیشرکت*

  ،های بازرگانی، تجاری، توليدی، خدماتیدفاتر شرکت*

 ها و بخش خصوصیهای توزیع، مصرف ادارات و سازمانتعاونی*

 ها، تئاترهاها و موسسات تبليغی، سينماشرکت*

 انتفاعی و غيردولتیمدارس غير*

 ها و موسسات سياحتی و جهانگردی، زیارتیدفاتر شرکت*

 دفاتر روزنامه، مطبوعات، موسسات دارالترجمه*

 ها و...ها، پانسيونمهدکودك*

 ها و موسسات آموزشی غيرانتفاعیدانشگاه*

 هاها و مراکز بهداشتی و آزمایشگاهها، کلينيكداروخانه، مطب پزشكان  *

 های دامپزشكی، آمبوالنس خصوصی و..کلينيك*

 موسسات فيزیوتراپی، ماساژ طبی، پرورش اندام، رادیولوژی و...*

 دفاتر وکالی دادگستری –دفاتر اسناد رسمی *

 خدمات خودپرداز بانك*

تبصره( چنانچه مشاغلی مشمول یا غيرمشمول قانون نظام صنفی در شهر موجود باشد 

نشده باشد، عوارض مربوط به این بند با تشخيص شهرداری بگونه ای که در این بند قيد 

و حتی االمكان بر اساس نزدیكترین مشاغل قيد شده در این تعرفه محاسبه و وصول 

 خواهد شد.

 :ضریب شغل می باشد.Wو  مساحت:S:(3بند )

 

 

 

2 

ـــاليانه خدمات از  عوارض  س

فاده  ـــت ماکن مورد اس يه ا کل

برای مشاغل  فعاالن اقتصادی

 مشمول قانون نظام صنفیغير

S*2* w 
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 12/4/97مورخ  935الی  933شماره و  1/3/97مورخ  355شماره (: دادنامه های 4بند )

صادر شده  خصوص عدم ابطال این عنوان عوارض عمومی دیوان عدالت اداری در هيأت

 است. 

 29/2/87مورخ  113دادنامه های شماره طی  هيأت عمومی دیوان عدالت اداری (:5بند )

داری وضع عوارض ا 19/10/96مورخ   1052و شماره  12/10/96مورخ  1033و شماره 

ولتی، خصوصی، صتدوقهای قرض الحسنه و کسب و پيشه)عوارض محلی( از بانكهای د

موسسات مالی و اعتباری را  منطبق بر قانون و در حدود اختيارات شورای شهر تشخيص 

  داده است.

 3/11/96مورخ  1136دادنامه شماره هيأت عمومی دیوان عدالت اداری طی (: 6بند )

در حدود  وضع عوارض مشاغل از جمله دفاتر اسناد رسمی را  منطبق بر قانون و

 اختيارات شورای شهر تشخيص داده است.

 های اصالحيه با 1375 مصوب شهرداران انتخاب و کشور اسالمی شوراهای انتخابات و وظایف تشكيالت، قانون  80ماده  16بند  مستندات قانونی:

 و دادنامه های فوق الذکر هيأت عمومی دیوان عدالت اداری بعدی

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 عوارض تغییر شغل و افتتاح محل کسب  - 9تعرفه شماره 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عنوان تعرفه عوارض ردیف
ماخذ و نحوه محاسبه 

 عوارض
 توضيحات

1 
 عوارض تغيير شغل

 

 

برابر عوارض ساليانه شغل 

 جدید

 

 : چنانچه شهرداری بدون اخذ عوارض افتتاح پروانه کسب را صادر نموده(1)بند 

عوارض افتتاح کسب بر مبنای سال صدور مجوز در صورت داشتن تعرفه مصوب 

گردد. باشد در غير این صورت بر اساس سال درخواست افتتاح کسب اقدام میمی

خيص مالياتی چنانچه مؤدی دارای سابقه پرداخت عوارض صنفی و یا برگ تش

در واحد تجاری و نيز شغل مورد استعالم باشد مالك محاسبه عوارض افتتاح 

کسب اولين سال پرداخت عوارض صنفی و یا ارائه برگ تشخيص مالياتی در 

 باشد. شغل مورد نظر می

مورخ  935الی  933و شماره  1/3/97مورخ  355(: دادنامه های شماره 2بند )

ان عدالت اداری در خصوص عدم ابطال این عنوان هيأت عمومی دیو 12/4/97

 عوارض صادر شده است. 

 

 عوارض حق افتتاح محل کسب 2
برابر عوارض ساليانه شغل  2

 موردنظر

و دادنامه   بعدی های اصالحيه با 1375 مصوب شهرداران انتخاب و کشور اسالمی شوراهای انتخابات و وظایف تشكيالت، قانون  80ماده  16بند  مستندات قانونی:

 های فوق الذکر هيأت عمومی دیوان عدالت اداری
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 های معرفیلیغات محیطی به غیر از تابلوعوارض بر تب - 10تعرفه شماره
 

 توضيحات ماخذ و نحوه محاسبه عوارض نوع عوارض ردیف

1 

های صدور مجوز نصب تابلو

تبليغاتی و خارج از ضوابط 

 مربعمترشهرسازی به ازای هر 

 ریال5.000روزانه هرمتر مربع 

مورخ  551و شماره  26/2/96مورخ  153دادنامه های شماره  :(1) بند

هيأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص عدم ابطال این  20/8/92

 عنوان عوارض صادر شده است. 

قانون شهرداری و بند  92و ماده   55ماده  27به استناد بند (: 2بند )

مورخ  24836و همچنين نامه شماره  هاقانون شورا 80ماده  25

 معاون توسعه منابع و پشتيبانی سازمان شهرداری های کشور 24/5/97

 این عوارض قابل وصول است.

های دولتی (: وصول این عوارض  شامل ادارات دولتی و بيمارستان3) بند

 نخواهد شد. 

 : عوارض  صدور مجوز نصب برای یك بار قابل وصول است. (4) بند

های تبليغاتی سطح شهر موظفند نسبت به : کليه مالكين تابلو(5) بند

اخذ مجوز الزم از شهرداری اقدام نمایند در غير این صورت شهرداری 

های تبليغاتی فاقد مجوز با اعالم کتبی رأساً نسبت به جمع آوری تابلو

اقدام خواهد نمود. در صورت ورود هر گونه خسارت به اموال آنان 

 مسئوليتی به عهده شهرداری نخواهد بود.

برای برای معرفی اماکن مربوطه و هایی که صرفاً : تابلو(6)بند 

باشد از پرداخت عوارض  می A*Bمتراژ رسانی مطابق با استاندارد اطالع

 ساليانه معاف است.

در ملك که نهایتا ارتفاع مجاز تابلو بر سر  Aمنظور از ضریب  :تبصره

 عرض ملك مورد نظر می باشد. Bمنظور از ضریب  یك متر می باشد و

2 

های عوارض ساليانه تابلو

تبليغاتی و خارج از ضوابط 

 مربع(مترشهرسازی )

5*p 

 ریال5.000روزانه هرمتر مربع  مربع(متربرد )نصب بيل 3

 ریال5.000روزانه هرمتر مربع  نصب پالکارد با مجوز شهرداری 4

 ریال5.000روزانه هرمتر مربع  دیوار نویسی با مجوز شهرداری 5

6 
نصب داربست تبليغاتی با مجوز 

 شهرداری
 ریال5.000روزانه هرمتر مربع 

7 
 پزشكان )ساليانه(های تابلو

 مازاد بر تعرفه مصوب 

ریال 500.000در معابر عمومی 

 بابت هرمتر مربع

8 

ها و استقرار تبليغات بانك

 های جوایز قرض الحسنهخودرو

و یا فروشگاه های عرضه کاال و 

به منظور تبليغات در  خدمات

 معابر

به ازای هر دستگاه خودرو در هر 

دوره دو ماهه و کمتر از آن 

 ریال3.000.000

 های اصالحيه با 1375 مصوب شهرداران انتخاب و کشور اسالمی شوراهای انتخابات و وظایف تشكيالت، قانون  80ماده  25و  16بند  مستندات قانونی:

 و دادنامه های فوق الذکر هيأت عمومی دیوان عدالت اداریقانون شهرداری  92و ماده   55ماده  27بند و  بعدی

 

 
 

پست های  ترانسفورماتورها، خابراتی،مدکل های  تأسیسات شهری احداث صدور مجوزعوارض  -11 تعرفه شماره

 مخابراتی و ... 

 عنوان تعرفه عوارض ردیف
ماخذ و نحوه محاسبه 

 )مترمربع( عوارض
 توضيحات

1 

، پست تأسيسات و تجهيزات شهری مانند منبع آب

، تصفيه مخابرات، پست ، پست گازترانسفورماتور

های برق و مخابرات ، دکلهای آب و فاضالبخانه

(BTSو کليه دکل ) های ارتباطی، کيوسك تلفن و

 مربعمترغيره به ازای هر 

P 60* 

 14/9/96مورخ  889الی  888(: دادنامه های شماره 1بند )

هيأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص عدم ابطال 

 این عنوان عوارض صادر شده است. 

 

 بعدی های اصالحيه با 1375 مصوب شهرداران انتخاب و کشور اسالمی شوراهای انتخابات و وظایف تشكيالت، قانون  80ماده  16بند  مستندات قانونی:

 عدالت اداریو دادنامه های فوق الذکر هيأت عمومی دیوان 
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 سطح شهرعوارض  – 12تعرفه شماره 
 توضيحات ماخذ و نحوه محاسبه عوارض عنوان تعرفه عوارض ردیف

 عوارض سطح شهر 1
P n*1.5%* مساحت عرصه + مساحت(

 اعيان(

ستناد ماده (: 1بند ) شهری  2به ا سازی و عمران  قانون نو

صوب  انجام هائی که مميزی امالك شهرداری 7/9/1347م

ــازی میداده ــول عوارض نوس ــمول وص گردند اما تا اند مش

ـــول عوارض  خذ مجوز وص جام مميزی امالك و ا مان ان ز

ند عوارض  ـــهرداری می توا قانونی، ش ـــازی از مراجع  نوس

 وصول نماید. ماخذ، ساليانه سطح شهر را به شرح

این عوارض بصــورت ســاليانه و در زمان تشــخيص  (:2بند)

ــهرداری یا در هنگ ــهرداری جهت ش ام مراجعه مؤدی به ش

ـــخ  پاس نه مجوز و  خذ هر گو یا ا يت  عال نه ف جام هر گو ان

 استعالم و ... قابل وصول خواهد بود.

ند) های قبل از (:عوارض 3ب ـــال ـــهر در تمام س ـــطح ش س

 محاسبه می گردد. 98معادل سال 99

N(13برابر99)سال:مدت زمان سال تاسيس شهرداری 

 بعدی های اصالحيه با 1375 مصوب شهرداران انتخاب و کشور اسالمی شوراهای انتخابات و وظایف تشكيالت، قانون  80ماده  16بند  مستندات قانونی:

 با اصالحات 7/9/1347مصوب  - قانون نوسازی و عمران شهری 3و  ماده  2ماده  3و تبصره 

 

 

 قطع اشجارعوارض  – 13تعرفه شماره 
 

 عوارضعنوان تعرفه  ردیف
ماخذ و نحوه محاسبه 

 )ریال(عوارض
 توضيحات

 K*B*N عوارض قطع اشجار 1
 

نامه )قانون اصــالح قانون حفظ و گســترش فضــای ســبز در رعایت مفاد آیين(: 1بند)

صوب  ضروری می 15/02/1389شهرها م ستانها(  شورای عالی ا صوب  شد برای م با

 گردد.محاسبه عوارض فوق از فرمول ذیل استفاده می

 (: ضرایب:2بند)

 B بن درخت که عبارتســت از محيط درخت از محل رســتنگاه زمين یا نقطه تماس :

شد محيط  شته با صورتيكه یك درخت چند تنه دا شد در  زمين با تنه درخت می با

 قطورترین تنه درخت مبنای محاسبه عوارض قرار ميگيرد.

K  :150)ضریب تصویبی شورای اسالمی شهر( 

N  باشدبشرح جدول زیر می: نوع درخت که: 

 ضریب درخت نوع درخت ردیف

 10000 درخت مثمر  1

 10000 خرما 2

 7000 کاج  3

 7000 سرو 5

 5000 درخت غير مثمر 6

ـــای ذینفع جهت  قطع درخت3بند) ـــورت تقاض ـــوع در  پس از (: در ص طرح موض

)قانون اصــالح قانون حفظ و گســترش  1ایين نامه اجرایی ماده  7کميســيون ماده 

صوب  شهرها م سبز در  ضای  ستانها ( 15/02/1389ف شورای عالی ا صوب  و رای  م

ضوع تعرفه 70قطعی مبنی بر قطع درخت ذینفع مكلف به پرداخت  صد عوارض مو در

ــت ــد 4که حداقل از  درخت تعدادی و کاش ــله کمتر نمی باش جایگزین در همان  اص

 می باشد. 7کميسيون ماده  ان های دیگر شهر به صالحدید مكان یا مك

 بعدی های اصالحيه با 1375 مصوب شهرداران انتخاب و کشور اسالمی شوراهای انتخابات و وظایف تشكيالت، قانون  80ماده  16بند  مستندات قانونی:
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 هاموتورسیکلت  سالیانه عوارض – 14تعرفه شماره 
 توضيحات ماخذ و نحوه محاسبه عوارض عنوان تعرفه عوارض ردیف

1 
عوارض ساليانه موتورسيكلت 

 ها
 ریال50.000

 

 

 

 .بعدی های اصالحيه با 1375 مصوب شهرداران انتخاب و کشور اسالمی شوراهای انتخابات و وظایف تشكيالت، قانون  80ماده  16بند  مستندات قانونی:

 

 

 زش افزوده ناشی از اجرای طرحهای عمرانی و توسعه شهریراعوارض  – 15تعرفه شماره 
 ماده واحده

فقهای معظم شورای نگهبان در  23/04/1395جلسه مورخ  02/05/1395 مورخ 1660/102/95 شماره با استناد به نظریه 

 حق بر عوارض جعل"دیوان عدالت اداری، که طی آن  12/03/1394 مورخ 200/37605/210/9000شمارهبازگشت به نامه 

 توسط تشرف حق یا مشرفيت حق بر عوارض وضع مصوبات بنابراین است و نكرده اعالم شرع فمخال را مشرفيت یا تشرف

قانون اصالحی  80ماده  16.  بنابراین با استناد به بند "نمی باشد اختيار حدود از خارج و قانون شهرها مغایر اسالمی شوراهای

 و اصالحی توسعه، گذرهای امالك  بر اراضی کليه مالكين از کشور، اسالمی شوراهای انتخابات و وظایف، تشكيالت قانون

 گردد. می دریافت برحق مشرفيت عوارض عنوان با مانده باقی عرصه ارزش درصد 20 معادل شوند می یا واقع شده تعریضی

 پروانه یا شهرداری توسط غرامت پرداخت یا انتقال و نقل در زمان شهرداری توسط ذیل های تبصره مفاد برابر عوارض این

 .گردد می وصول ذینفعان یا کار و ... از مالكان پایان یا ساختمانی

 تعاریف 

 .دارند معبر یا طرح در اصالحات به نياز شهرسازی های یا طرح ترافيكی مطالعات اثر در که شود می اطالق گذرهایی به  :معابر اصالح

 مصوب شهری و  طرحهای یا گذربندی نامه برابر آیين بنا یا احداث بنا تجدید هنگام در که گردد می اطالق گذرهایی به  تعریضی:

 .گردند می نشينی عقب مشمول ساماندهی،

 پروانه و در اسناد ثبتی و نداشته وجود معبر سابقه قبالً که بافتهایی در شهرسازی مطالعات اساس معبرهایی که بر: احداثی و توسعه 

 گردند. می و احداث ایجاد است، نگردیده احداثی معابر به ای اشاره ذینفعان ساختمانی

در  و تهاتر مسير مورد مقدار ملك با باقيمانده مساحت درصد 20 ميزان مسير، به مورد داشتن صورت در واحده ماده : موضوع1تبصره 

 محاسبه مترمربع هر ازای به زیر در فرمول مسير مورد متراژ کسر از درصد باقيمانده پس 20 مازاد برای شهرداری بستانكاری صورت

 ميگردد: اخذ و

([
𝐴 − 𝐵

𝐴
] + 1) × 10 × 𝐾 × 𝑃 

A : عرض معابر بر اساس طرح 

B تغيير هرگونه از قبل معبر : عرض 

K  :5 

P  قيمت منطقه بندی : 

 

 به طرح اجرای از پس گيرند، قرار می تعریضی و ای توسعه بر گذرهای در مسير، مورد و تغيير داشتن بدون که : امالکی2تبصره 

×20 بر حق مشرفيت به ازای هر متر مربع  عوارض مشمول ملك مساحت درصد 20 ميزان 𝐾 × 𝑃 گردد می. 

K ضریب شورا : 

P  قيمت منطقه بندی : 
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 محاسبه 1تبصره  طبق آن عوارض و گيرد می قرار مسير در ها آن ملك از قسمتی که امالکی مالكان به کمك جهت به: 3تبصره 

 امكان شهرسازی ضوابط نظر از چنانچه ساختمان احداث مجوز صدور هنگام در مسير مورد غرامت مطالبه عدم صورت شود، در می

 اوليه ملك مالك محاسبه قرار خواهد گرفت. مساحت، باشد، جهت محاسبه و اخذ عوارض تراکم پذیر

 مورد به نسبت واقع می شود، مسير موردملك،  باقيمانده درصد 20 از بيش که واحده ماده موضوع امالك برای آندسته از: 4تبصره 

 می گردد.  اقدام هيأت کارشناسی( امالك )نظر و ابنيه تقویم نحوه قانون آن برابر غرامت ملك، مانده باقی درصد 20 مازاد بر مسير

 و اصالحی ای، توسعه گذر به نسبت چه چنان دارند مسير مورد که واحده ماده موضوع امالك مشرفيت بر حق عوارض:  5تبصره 

و  1فرمول تبصره  معادل آن، اول عمق متر 30 جهت که بود خواهد متر 100 عمق تا حداکثر باشد، داشته مشرفيت و بر تعریضی

 .می گردد اخذ عوارض 1درصد فرمول تبصره  70 مابقی آن متر 70 برای

 متر 30 جهت بود که خواهد متر 100 عمق به حداکثر باشد، می مسير مورد فاقد که شهر امالك مشرفيت بر حق عوارض :6تبصره 

 اخذ ميگردد. 2درصد فرمول تبصره  50متر مابقی آن  70و برای  2اساس فرمول تبصره  بر اول عمق

 همچنين و گردد متر 12 حداکثر تا ها آن تعریضی عرض یا و اصالحی ای، توسعه های طرح اثر در که گذرهایی خصوص در: 7تبصره

 مسير خود مورد غرامت ذینفعان یا مالكان چنانچه ليكن شود؛ نمی مشرفيت برحق مشمول عوارض امالك جلو های رو پياده تعریض

 .شد خواهد محاسبه 6و  5و 2و 1تباصر طبق مشرفيت برحق عوارض نمایند، مطالبه را

)حقوق حقوقی اشخاصبه  متعلقامالك  و اراضیمشرفيت بر حق عوارض  طرح، قطعیاجرای از پس  استمكلف شهرداری  :8تبصره

 .نماید اقدامآن وصول  بهنسبت مقررات برابر و تعيين  ننموده اند،خود عوارض پرداخت  اقدام زمان تا آن کهرا  عمومی(

 رسمی کارشناس قيمت برابر مسير وردم غرامت پرداخت به محكوم شهرداری دادگستری طریق از کهكالما و اراضی کليه :9تبصره

 شده تعيينغ مبل طبق) مالك مطالبه مورد کارشناسی قيمت به اراضی باقيماندهدرصد  20سابراس مشرفيت حق بر عوارض ،باشدمی

 .گردید اخذ خواهد( مسير مورد مقدار غرامت

 ح،اصال توسعه، دارای شود که گرفته نظر در ضلعی بر از بایست می كامال مشرفيت حق بر محاسبه برای بندی منطقه قيمت: 10تبصره

 آن بندی منطقه قيمت كالم گردند، می احداث و ضتعری ح،اصال توسعه، جهت چند یا 2 از که کیامال و باشد می احداث وض تعری

 .است بيشتری ارزش دارای که بود خواهد قيمتی

 فضای و بهداشتی ورزشی، مذهبی،آموزشی، فرهنگی، طرحهایامالك  جلوی روهایپيادهض تعری و متر 16 تا گذرهای عرض: 11تبصره

 بر عوارض نمایند، مطالبه را خود مسير مورد غرامت ذینفعان یا مالكان چنانچه شود؛ ليكن نمی مشرفيت حق بر عوارض مشمول سبز

 .شد خواهد اخذ و محاسبه 1  تبصره طبق مشرفيت حق

 صورت پایانكار یا پروانه در جمندر گذر عرض به نسبت تعریضی و حالاصتوسعه، چنانچه و بار یك برای صرفاً موصوف : عوارض 12تبصره 

 .شد خواهدشود، مشمول گرفته

 .گردد هزینه مسير مورد اراضی تملك جهت صد در صد بصورت بایست موصوف می عوارض از حاصل درآمد: 13تبصره 

 بال اثر خواهد بود. 98تمامی مصوبات قبلی برای محاسبه عوارض بر حق مشرفيت از ابتدای سال  :14تبصره 
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