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 عوارض با مرتبط قانونی مستندات ساير و ارضعو وضع قانونی مستندات

 1346مصوب  ها شهرداری و معامالتی مالی ی نامه آيین

 خدمات بهاي و عوارض انواع ي كلیه آن در كه بود خواهد اي تعرفه داراي شهرداري هر -30ماده 

 یلتحص یا وصول آن به وابسته و تابعه مؤسسات و شهرداري ي وسیله به كه درآمدهایی سایر و

 تغییري هر یا گردد می تصویب و وضع كه جدیدي خدمات بهاي یا تعرفه عنوان هر درج شود، می

 .شود می منعکس مذكور ي تعرفه در گیرد می صورت ها آن نرخ میزان و نوع در كه
 تشخيص ینرمأمو هبعهد دیمو بدهي 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 کساني یا

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

 .  شد هداخو اردهگذ اجرا بموقعو  ذتخاا نهاآ رهبادر رمقر

 دخو تمطالبا تا دشو میداده  زهجاا ركشو كل يها داريشهر بهـ ( 27/11/1380)اصالحی  32 ماده

 سدر می هطمربو شهر سالمیا رايشو تصویب به دارشهر دپیشنها به كه لعملیراستود مطابق را

 .دهدبواخو ديمو بدهی كلیه یهدتا به لموكو بمفاصاحسا ورصد لهرحادر . نماید اقساط

 رسيده است  به پيوست مي باشد. فداميشورای اسالمي شهر که به تصویب  ضمنا دستورالعمل این ماده*

 1334داريها مصوب شهر نقانو

پیشنهاد برقراري یا الغاء عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان عوارض با  – 26بند  55ماده 

 .سوي وزارت كشور اعالم می شود در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت از

شهرداري با تصویب شوراي اسالمی شهر آیین نامه اجرایی  –( 27/11/1345)اصالحی  74ماده 

 ماید.و امثال آن را تدوین و تنظیم می نوصول عوارض شهرداري و سهم خدمات 

 رسيده است  به پيوست مي باشد. ميفداشورای اسالمي شهر ایين نامه اجرایي این  ماده که به تصویب  الزم به ذکر است*
 داريشهر و ديمؤ بین فختالا گونه هر فعر -( 10/2/93)اصالحی 77ماده 

و بهاء خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمانهای  ارضعو ردمو در

 يگسترداد و رکشو وزارت ننمایندگا از مرکب کمیسیونی بهوابسته به آن 

 بدهی. ستا قطعی رمزبو نمیسیوک تصمیم و دشو می عجاار شهر نجمنا و

 زمال دسناا راتمقر طبق دشو تشخیص نکمیسیو ینا تصمیم طبق که هائی

 ستا مکلف ثبت ايجرا باشد می لصوو قابل ثبت اداره سیلهو به ا،الجرا

 داريشهر طلب لصوو و ئیهاجرا ورصد به رمزبو نکمیسیو تصمیم طبق بر

 نشهرستا يگسترداد ئیسر دنباش قضائی نمازسا که نقاطی در نماید درتمبا

 نجمنا بغیا در و نماید می تعیین يگسترداد نمایندگی به را نفر یک

 .     مدآ هداخو عمل به نشهرستا رايشو فطر از نجمنا هنمایند بنتخاا شهر

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

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

                          نساختماو  غبا داـیجا - کشي نخيابا - ضيارا تفكيكو  یبند قطعه قبيلاز  نياعمر تمااقدا کليه ایبر تيرامقر تهيه -2بند 

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

 .شهر نياعمر نقشه
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و  گهيآ 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  - قانون نوسازی و عمران شهری

کشور اجرای مقررات این و در سایر شهرها از تاریخي که وزارت 1348در شهر تهران از اول فروردین ماه  ـ 3صره تب ـ 2ماده 

 .شودو ساختمانهای شهری ملغي مي کند عوارض سطح شهر و سایر عوارض دریافتي از اراضيماده را اعالم مي

گردد یك از شهرها ملغي مي هر در اجرای این قانون درهایي که در مورد عوارض سطح شهر و اراضي و ساختمان ـ 3ماده 

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

 .ها عمل خواهد شدشهرداری

فاقد ساختمان اساسي باشد دو برابر کشي و برق آن تأمين شده و عوارض اراضي واقع در محدوده شهر که آب لوله  - 29ماده 

 این قانون خواهد بود. 2ميزان مقرر در ماده 

کشي و ایجاد فضای سبز در اراضي مزبور اقدام در صورتيكه مالكين اینگونه اراضي طبق نقشه شهرداری به نرده  - 1تبصره 

 ون وصول خواهد شد.این قان 2این ماده نبوده و عوارض بمأخذ مقرر در ماده کنند مشمول مقررات 

های ساختماني که از طرف شهرداری ها صادر ميشود باید حداکثر مدتيكه برای پایان یافتن ساختمان در پروانه  - 2تبصره 

ها  کسانيكه در ميدانها و معابر اصلي شهر اقدام به ساختمان ميكنند باید ظرف مدت مقرر در پروانهضروریست قيد گردد و 

دو سال بعد از مدتيكه برای اتمام بنا در پروانه قيد شده باز هم ناتمام بگذارند  ه اتمام برسانند و در صورتيكه تاساختمان خود را ب

ساختمان همچنان ناتمام باقي بماند برای هر دو سالي عوارض مقرر در این قانون به دو برابر افزایش یافته و از آن به بعد نيز اگر 

گردد. ابنيه ناتمام که از طرف  درصد ؟؟؟در سال بالغ 4ر مأخذ دو سال قبل افزایش خواهد یافت تا به که بگذرد عوارض به دو براب

 مقامات قضائي توقيف شده باشد مشمول این ماده نخواهد بود.

 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 ردیموا در - 4 تبصره - واحده ماده

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

و  توسعه محدوده به ورود مزایای از ستفادها برای اراضيصاحبان تقاضای با مقابل موافقت در توانندمي مزبور مراجع، بگيرد قرار

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

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

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

 مصوب هایشهردار ازیمورد ن یامالک و اراض ه،یابن میقانون نحوه تقو

28/8/1370 

دولت موظف  رديگيقرار م هایشهردار اريو قانون مردم که در اخت يشرع يامالك، اراض ه،يمعوض ابن نيجهت تأم - 6تبصره 

 نياختصاص دهد تا پس از توافق ب هایتمام شده به شهردار متيرا با ق یقابل واگذار يمسكون یواحدها و ياز اراض %10ت اس

 .گرددلیبه عنوان معوض تحو هایو شهردار نيمالك

، به قيمت : بهای ملك باید با توجه به وضعيت کاربری موجود یا مشابه آن بنا به مورد 25/1/1381مورخ  553/7نظریه شماره 

 عادله روز یا در مورد نياز شهرداریها به قيمت روز، تعيين و پرداخت شود نه با لحاظ تاثير طرح مورد نظر.

ا.ح.ق: الزم به ذکر است که قانون ناظر به کليه اراضي تحت اختيار دولت چه قبل  25/7/1389مورخ  4412/7از نظریه شماره 

ك اراضي مذکور و نيز واحدهای مسكوني تحت مالكيت دولت است به شرط اینكه از تفكيك این اراضي و چه در زمان تفكي

 واحدهای مسكوني قابل واگذاری باشد.
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مصوب  یو عمران شهر ی( قانون نوساز19قانون اصالح ماده )

1347 

 8/10/1388 مصوب

   -1347مصوب  -یو عمران شهر نوسازی قانون( 19) ماده –ماده واحده  

 شود: يماصالح  ریشرح ز به

به صورت  ياز معابر عموم يقسمت ای( تمام يليتفص -)جامع یمصوب شهر یاجراء طرحها جهيهرگاه در نت -19ماده  

خواهد بود و چنانچه  ینباشد، آن قسمت متعلق به شهردار يو حقوق يقياوقاف و اشخاص حق تيو در مالك دیمتروك درآ

صدور جواز و استفاده مستقل را نداشته باشد،  تيقابل نيزم قدارآن م نكهیقصد فروش آن را داشته باشد مشروط به ا یشهردار

که ملك  يحق تقدم خواهد داشت و در صورت دهیمزا فاتیروز با ترك تشر يکارشناس متيآن با ق دیمالك ملك مجاور در خر

 شود.  يمآنها برگزار  نيب دهیمزا فاتیمتعدد باشد تشر نيدر مجاورت امالك متعدد و با مالك ادشدهی

 يم رانیوز أتيه بیو به تصو هياست که توسط وزارت کشور ته ینامه ا نيماده به موجب آئ نای اجراء نحوه –تبصره  

 رسد.

و  ی( قانون نوساز19قانون اصالح ماده ) ییاجرا نامهنییآ

 یعمران شهر

 يوزارت كشور ـ وزارت راه و شهرساز    

مورخ  34/3/1/178105شماره شنهادیبنا به پ 12/4/1390در جلسه مورخ  رانیوز ئتیه    

ـ  يو عمران شهر ي( قانون نوساز19وزارت كشور و به استناد قانون اصالح ماده ) 17/11/1389

 نمود: بیتصو ریشده را به شرح ز ادیقانون  ییاجرا نامهنییـ آ1388مصوب 

 :روندیبه كار م ریشروح زم یدر معـان نامهنییآ نی: اصطالحات منـدرج در افیـ تعار1ماده   

( و 3(، )2) يموضوع بندها ي(: طرحهایلیجامع و تفص ي)طرحها يمصوب شهر يالف ـ طرحها   

 فیوظا نییو تع يو مسکن به وزارت مسکن و شهرساز ینام وزارت آبادان ریی( قانون تغ1( ماده )4)

 ـ .1353( ـ مصوب يآن )با اصالحات بعد

ـ مالک ملک مجاور: اشخ     تیمتروک در مالک یكه ملک مجاور معبر عموم یحقوق ای یقیاص حقب 

 یرسم تیسند مالک يـ دارا1310( قانون ثبت اسناد و امالک ـ مصوب 22آنها باشد و مطابق ماده )

 بر ملک باشد. يو تیبر احراز مالک یدادگاه مبن یقطع يرأ ای

 يگذرها یو به طور كل ابانهایو خ روهاهادیپ دانها،یم ،یعموم يهاكوچه ی: اراضیج ـ معابر عموم   

( 101ماده ) يدر اجرا ایو  ردیگیشهر كه مورد استفاده عموم قرار م میواقع در محدوده و حر یعموم

 درآمده است. يبه تملک شهردار يقانون شهردار
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(، یلی)جامع و تفص يمصوب شهر يطرحها يپس از اجرا نیكه زم یتید ـ معبر متروک: وضع   

 را نداشته باشد. یاستفاده به عنوان معبر عموم تیقابل

( یلی)جامع و تفص يمصوب شهر يطرحها يفقط پس از اجرا یـ متروک شدن معابر عموم2ماده   

 .باشدیقابل احراز م يوزارت راه و شهرساز دییو تأ يشهردار صیبا تشخ

به  یدور پروانه ساختمانص تیقابل يضوابط شهرساز تیكه معبر متروک با رعا یـ در صورت3ماده   

امالک  ایمعبر مذكور را جهت الحاق آن به ملک  تواندیم ينحو مستقل را نداشته باشد، شهردار

 :دیواگذار نما ریز بیمجاور به ترت

متعدد واقع شده و برابر ضوابط  نیالف ـ چنانچه معبر متروک در مجاورت امالک متعدد و با مالک   

 نیب دهیمزا فاتیاز امالک مجاور قابل استفاده باشد، با انجام تشر کیهر  يكل آن برا ،يشهرساز

 .رسدیامالک مجاور، معبر مذكور به فروش م نیمالک

به معبر متروک و  یملک الحاق يروز كاربر یكارشناس متیموارد، معبر متروک به ق ریب ـ در سا   

امالک مجاور  ایملک  نیمالک ایبه مالک  يكالً قابل واگذار ایو مقررات مربوط، جزئاً  نیقوان تیبا رعا

 .باشدیم

 يدادگستر یارجاع به كارشناس رسم قیروز معبر متروک، از طر یكارشناس يـ بها1تبصره   

 .گرددیپرداخت م يتوسط شهردار یكارشناس يهانهیشده و هز نییتع يمنتخب شهردار

 یصدور پروانه ساختمان تیقابل يزضوابط شهرسا تیكه معبر متروک با رعا یـ در صورت2تبصره   

و مقررات  نیقوان تیعرصه معبر مذكور را با رعا تواندیم يبه نحو مستقل را داشته باشد، شهردار

 به فروش رساند. یعموم دهیمزا قیمربوط از طر

 يواگذار شنهادیپ هیامالک مجاور معبر متروک جهت ارا ایملک  نیمالک ایـ دعوت از مالک 4ماده   

 نفعانيذ هیابالغ به كل دیكه مف یقیاز هر طر يشهردار صیبنا به تشخ شانیا نیب دهیجام مزاان ای

 باشد به عمل خواهد آمد.

برنده و  صیتشخ شنهادات،یبه پ یدگیآن در مورد رس فاتیو تشر دهیمزا يـ نحوه برگزار 5ماده   

 نامهنییدر مورد شهر تهران مطابق آو  هایشهردار یمال نامهنییموارد، تابع مقررات مندرج در آ ریسا

 تهران است. يمعامالت شهردار

ملک مذكور با  يامالک مجاور، كاربر ایـ پس از الحاق هر بخش از معبر متروک به ملک  6ماده   

 .ابدییم يتسر ی( به بخش الحاقیلی)جامع و تفص يمصوب شهر يطرحها تیرعا
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 يقرارداد فروش كه به امضا میتنظ قیآن، از طر داریخرـ انتقال هر بخش از معبر متروک به 7ماده   

 .دیآیبه عمل م رسد،یآنها م یقانون ندگانینما ایو شهردار  داریخر

موظف است مراتب  يشهردار دار،یمعبر واگذار شده توسط خر يـ پس از پرداخت كامل بها 8ماده   

معبر واگذار شده،  2000/1ه نسخه نقش کیمعبر متروک را به همراه مشخصات كامل و  يواگذار

شده به ملک مجاور آن، به اداره ثبت اسناد و  يداریو الحـاق معبر خر داریجهت اصـالح سند خر

 .دیمحل اعالم نما الکام

 .باشدیم نامهنییآ نیا يـ وزارت كشور مسئول نظارت بر حسن اجرا9ماده   

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

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

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

 .شود مي اعالم کشور وزارت سوی از

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

 شهرداری ها با رعایت مقررات مربوطه.

 درآمدهای و توليدات با متناسب عوارض وضع به نسبت تواند مي شهر اسالمي ( شورای1396)اصالحيه مرداد  – 85 ماده

 اقدام وزیران هيأت مصوب ی نامه آیين طبق شهر نياز مورد عمراني و خدماتي های هزینه از بخشي تأمين منظور به اهالي

 .نماید

 وصول که مقطعي هر در تواند مي 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

 

 7/7/1378آيین نامه اجرايی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسالمی مصوب 

 

 14/10/1384 بصومآنها  نییشهر، روستا و شهرک و نحوه تع ميمحدوده و حر فيتعار قانون

 

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

 جمله از عمراني طرحهای اجرای بر عالوه شهرداریها. باشد مي االجرا الزم آن در شهرسازی مقررات و ضوابط که شهر هادی

 هر احداث بر نظارت و خودکنترل قانوني وظایف چارچوب در زیربنایي 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 اراضي از قسمتي از است عبارت شهر حریم - 2 ماده

 موزون توسعه برای مناسب و الزم اراضي 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، اراضي حفظ اولویت رعایت با شهرها

 هرگونه احداث بر نظارت. بود خواهد یرپذ 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 مستثني شهرداریها قانون و شهرها حریم و قانوني محدوده از حال هر در که) صنعتي شهرکهای استثنای

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

 .شد

 01/08/1385 تاريخ تا اصالحات آخرين با 31/03/1334مصوب باغها و زراعی اراضی کاربری حفظ قانون
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 اراضي کاربری تغيير قانون این تصویب تاریخ از نهاآ وریبهره و تداوم و باغها و زراعي اراضي کاربری حفظ بمنظور – 1 ماده

 .باشدمي ممنوع ضروری موارد در جز شهرکها و شهرها قانوني محدوده از خارجدر باغها و زراعي

 سازمان رئيس از مرکب کميسيوني عهده به استان هر در باغها و زراعي اراضي کاربری تغيير ضروری موارد تشخيص – 1 تبصره

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

 رأی حق بدون تواندمي ربطذی اجرایي دستگاه نماینده .گرددمي تشكيل کشاورزی جهاد سازمان ریاست به که باشدمي استاندار

 .نماید شرکت کميسيون جلسات در

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

 .نماید اقدام پاسخ صدور به

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

 نگهداری و کميسيون در نوبت به درخواستها نمودن مطرح، اوليه کارشناسي بررسي،پرونده ميلتك و تشكيل، تقاضا دریافت

 .باشدمي مصوبات و سوابق

 جهاد سازمان نظر، اداری و قضایي مراجع و است کشاورزی جهاد وزارت، باغها و زراعي اراضي تشخيص مرجع – 2 تبصره

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

 .شودمي تلقي دادگستری رسمي کارشناس نظر منزله به قضایي مراجع برای استان کشاورزی جهاد سازمان نظر

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

 وزارت کشاورزی جهاد سازمانهای از شهرکها و شهرها قانوني محدوده از خارج در آنها کاربری تغيير و باغها و زراعي اراضي 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 يواردات یانواع کاالها یوجوه برا یرنه عوارض و ساهرگو 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  يربانكيغ یاشخاص نزد بانكها و مؤسسات اعتبار يمال ياتعمل یرو سا گذاریسپردهسود اوراق مشارکت، سود 

 .باشديمراجع ممنوع م یرو سا ياسالم یشوراها

قانون مشخص نشده  ینآنها در ا يفکه تكل ید،جد ياز عوارض محل یكشهر و بخش جهت وضع هر  ياسالم یشوراهاـ 1تبصره

 .یندنما يو اعالم عموم یباجراء در سال بعد، تصو یال براباشد، موظفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر س

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

 ).شودياصالح م(« 1%)

 كل كشور 1389قانون بودجه سال ((

 :1389ـ در سال 13

 )).گرددیم نیی( تع25به شرح جدول شماره ) 1389در سال  اهیعوارض شهردار ید ـ تعرفه برخ

 

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

 .گردديم

 .یدماده در سراسر کشور نظارت نما ینوزارت کشور موظف است بر حُسن اجراء ا ـ4تبصره

 
 

 31/4/1394با اصالحات  میمستق اتهايیمالن قانو

 مزبور موظف است ارزش ونیسیباشد. كم یم میتقو ونیسیامالک بر عهده كم یارزش معامالت نییتع- 64ماده 

روز منطقه با لحاظ مالكهاي  متهايیق نیانگی)%م 2قانون را در سال اول معادل دو درصد) نیموضوع ا یمعامالت

 كند. نییرتعیز
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ت درصد سیهر منطقه به ب یارزش معامالت کهیتا زمان ابدییم شیدو واحددرصد افزا زانیهر سال به مشاخص  نیا

 روز امالک برسد. متهايیق نیانگیم درصد(20)

 و ( و قدمترهیو سوله و غ یاسکلت بتون ایبتون آرمه  ایساختمان با توجه به مصالح )اسکلت فلزي  متیق -الف

  تی( و نوع مالکرهیو غ یخدمات ،یبهداشت ،یتجاري، اداري، آموزش ،ی)مسکون استفاده از آن قهیتراكم و طر

و  ،اداريیآموزش ،یمسکون ،یاز لحاظ تجاري، صنعت ییایجغراف تیبا توجه به نوع كاربري و موقع یاراض متیق -ب

كشور، وزارتخانه  یاتیسازمان امور مال ندگانیمتشکل از پنج عضو است كه در تهران از نما ونیسیكم نیا كشاورزي

شهرها  ریشهر و در سا یو جهاد كشاورزي، سازمان ثبت اسناد و امالک كشور و شوراي اسالم شهرسازي هاي راه و

 ندگانینما ایراه و شهرسازي، جهاد كشاورزي و ثبت اسناد و امالک و  ،یاتیمال    رؤساي ادارات امور ای كل رانیاز مد

امالک را به  یارزش معامالت کباریمذكور هر سال  ونیسیشود. كم یم لیتشکشهر  یشوراي اسالم ندهینما آنها و

 .کندیم نییتع انیو اع عرصه کیتفک

 شوراي ایبخشدار  ندهیكشوري( نما ماتیامالک واقع در هر بخش و روستاهاي تابعه )براساس تقس میموارد تقو در

 نفر كه كارمند کیبخش،  ایشهر  یمكند. در صورت نبودن شوراي اسال یشركت م ونیسیدر جلسات كم بخش

 كند. یشركت م ونیسیبخشدار مربوط در كم ایفرماندار  ینباشد با معرف دولت

 سیرئ ایكل  ریشهرها به دعوت مد ریكشور و در سا یاتیامالک در تهران به دعوت سازمان امور مال میتقو ونیسیكم

 با حضور حداقل چهار ونیسی. جلسات كمشودیم لیعه تشکادارات تاب ایدر محل سازمان مذكور  یاتیامور مال اداره

 ونیسیكم جلسات ريیمتخذه با رأي حداقل سه نفر از اعضاء معتبر است. دب ماتیو تصم ابدییم تیاز اعضاء رسم نفر

 است. یاتیاداره امور مال ایاداره كل  ایسازمان  ندهیحسب مورد بر عهده نما

 امالک، الزماالجراء میتقو ونیسیكم ینهائ بیتصو خیماه پس از تار کیده ما نیشده حسب ا نییتع یمعامالت ارزش

 معتبر است. دیجد یارزش معامالت نییتا تع و

 شهر در هر کسالهیقبل از اتمام دوره  توانندیادارات تابعه سازمان مزبور م ایكشور  یاتیسازمان امور مال- 1 تبصره

 دهند: لیامالک را تشک میتقو ونیسیكم ریروستا، در موارد ز ایبخش  ای

 است. یكه فاقد ارزش معامالت ینقاط یارزش معامالت نییبراي تع- 1

 نقاط با سهیكشور در مقا یاتیسازمان امور مال صیكه حسب تشخ ینقاط شده نییتع یارزش معامالت لیبراي تعد-2

وجود  به امالک عمده در ارزش راتییغماده ت نیذكرشده در ا ارهايیبا توجه به مع ایالزم را نداشته  یمشابه هماهنگ

 آمده باشد.

 الزم امالک، میتقو ونیسیكم ینهائ بیتصو خیماه از تار کیتبصره پس از  نیحسب ا شده نییتع یمعامالت ارزش

 معتبر است. دیجد یارزش معامالت نییو تا تع االجراء

 دو لیپس از تشـک اینشود  لیعوت تشکماده پس از دوبار د نیموضوع ا میتقو ونیسیدر مواردي كه كم- 2 تبصره

 كشـور مکلـف اسـت یـاتیحاصل نشود، سازمان امور مال یارزش معامالت نییدر مورد تع یمقتض میجلسه تصم

 توسط مراجع یرا با شاخص بهاي كاالها و خدمات اعالم میتقو ونیسیشده توسط كم نییارزش روز امالک تع نیآخر

 كند. نییماده تع نیرا مطابق مقررات ا یامالتو ارزش مع لیذیصالح تعد یقانون

 ریو مقررات، مأخـذ محاسـبه سـا نیقوان گریماده مطابق د نیموضوع ا یدر مواردي كه ارزش معامالت - 3 تبصره

موضوع  یبر مبناي درصدي از ارزش معامالت ادشدهیمأخذ محاسبه عوارض و وجوه  رد،یگیو وجوه قرار م عوارض

 ـرایوز ـأتیه بیو دستگاه ذیربط به تصو ییمشترک وزارت امور اقتصادي و دارا شنهادیه با پك باشدیم ماده نیا

گردد كه مأخذ محاسبه عـوارض و وجـوه  نییبه نحوي تع دیرسد. درصد مذكور با یمرتبط م یقانون مراجع ـاین 

 باشد. هافتین شیذیربط افزا یاز طرف مراجع قانون یاعالم یاز نرخ تورم رسم شیب ادشـدهی
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 1387مصوب  و عرضه مسکن دیاز تول تيو حما یسامانده قانون

 يسازرا فراهم آورند تا آماده یداتیموظفند تمه نیكننده زمواگذار يو نهادها يوزارت مسکن و شهرساز -5ماده 

 نیاهترو احداث مساجد( در كوت ییربنایز ساتیتأس يهاجدول، آسفالت، شبکه ،يشامل)اجراء جو يواگذار یاراض

 يو در طرحها باشدیمجاز م يسازآماده نجامساخت بناها متناسب با ا اتی. شروع عملردیزمان ممکن انجام گ

( صورت گرفته و رهیو غ یبهداشت ،یآموزش يها)مانند طرحها و پروژه ییخدمات روبنا ییمربوط جانما يشهرها

مربوط واگذار  دستگاههاي به 1380مصوب –دولت  یاز مقررات مال یبخش می( قانون تنظ100آن براساس ماده) نیزم

 خواهد شد.

 مسكن در ديتول یدرآمد و طرحهاکم یگروهها ژهیمسكن و ديتول یطرحها هيکل -16ماده 

 عوارض یهانهیهز( %50درصد)حداقل پنجاه فيخفتفرسوده شهرها مشمول  یبافتها

موظف است معادل  دولت .باشديم ماندهيبدون کارمزد باق طيساخت وتقس وتراکمساخت

 نيقوان ریقانون و سا نیا اجراء از يناش هایشهردار یاعمال شده از سو فيتخف(%100صددرصد)

 .دیمنظور و پرداخت نما يبودجه سنوات حیرا در لوا
مصوب مورخ  یشهرنیقانون زم ییاجرا نامهنییآ

1371.3.24 

 نهايزم یو عمران و واگذار یسازنحوه آماده -چهارم  فصل

 وزارت است که مطابق دستورالعمل ياتيعبارت از مجموعه عمل نيزم یسازآماده - 22 ماده

 :باشديرمیشامل موارد زکه سازديم اياحداث مسكن مه یرا برا نيزم یمسكن و شهرساز

 یهاشبكه نيو آسفالت معابر، تأم حيبروکف، تسط نيياز قبل تع یيربنایز اتيعمل - الف

 .رهيغو فاضالب و يسطح یو دفع آبها یآوربرق، جمع آب و يساتيتأس

 سبز، اداره یفضا ،يمانند احداث مدارس، درمانگاه، واحد انتظام یيروستا اتيعمل - ب

 آن. ریو نظا یاماکن تجار ،ينشانآتش

 يصورت در نيواگذارکننده زم يو حقوق يقينهادها و اشخاص حق ادها،يها، بندستگاه - 23 ماده

 دیيو تأ ضوابط آنها طبق ینهايزمیيربنایز اتيعمل یخواهند بود که اجرا یواگذارمجاز به 

 انجام شده باشد. یمربوط، قبل از واگذار یياجرا یهادستگاه

آن  از يبخش ای نيتمام زم یسازمسكن قادر به انجام آماده یهايکه تعاون يدر صورت - تبصره

هنگام  است ي. بدهندینما اقدامیمسكن و شهرساز طبق ضوابط و مقررات وزارت توانديباشند م

 کسر خواهد شد. يقطع متياز ق یآماده ساز نهیهز ن،يزم يقطع متيق نييتع

 سبز یمثل مدارس، درمانگاه، فضا یيروبنا ساتيتأس یآماده ساز یهاطرح هيدر کل - 26ماده 

شده  احداث همان شهر، یذارواگینهايزم ،یاماکن تجار دیاز محل عوا االمكانيآن حت ریو نظا

 .شوديم لیتحو کننده یبرداربهره یهابه دستگاه گانیآنها به صورت را انيو عرصه و اع

 1391مصوب  رسانی به ايثارگرانقانون جامع خدمات

 :از عبارتند مسكن خدمات دریافت مشموالن ـ1ـ تبصره ـ بند ز3ماده 
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 مسكن فاقد که آزادگاني و باالتر و( %25) درصد پنج و بيست جانبازان فقوداالثرها،م و اسرا شهدا، والدین و فرزندان همسران، ـ1

 .باشندمي نامناسب مسكن دارای یا بوده

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

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

 نخواهد ایثارگران شامل تراکم بر مازاد و اعمال نيز مسكوني هایمجتمع احداث در ماده این مفاد. باشندمي معاف بنياد معرفي با

 .بود

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

 .باشندمي معاف بار یك برای آنها انشعاب

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

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

 امه از بنياد شهيد و امور ایثارگران استان فارسارائه معرفي ن -2

 ارائه تعهد نامه محضری مبني بر عدم استفاده از معافيت موضوع این قانون -3

 10/11/1395ای توسعه کشور مصوب قانون احکام دائمی برنامه ه

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

منظور و به ينظام اسالم يفيتكل فیوظا یدر اجرا هيعلم یهاحوزه يعالیشورا قیدولت مكلف است از طر -تبند  -37ماده 

عمل را به ریز یهاتیو حما يبانيپشت يردولتيغ يدر حكم نهاد عموم هيعلم یهازهاز حو ت،يحضور مؤثر و هدفمند حوزه و روحان

 آورد:

 از پرداخت عوارض ساخت و ساز هيعلم یهاحوزه یو ادار يپژوهش ،يآموزش یفضاها تيمعاف -1

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

 .باشنديم

 .شودو اصالحات بعدی آن دائمي مي 2/10/1391رساني به ایثارگران مصوب قانون جامع خدمات -47ماده 

عالي شهرسازی و معماری ایران مصوب ( قانون تأسيس شورای5مجموع تغييرات طرحهای تفصيلي برای موضوع ماده) ـ70ماده

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

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

 

وزير محترم کشور و آراء ديوان عدالت اداری  11/10/1396مورخ  166472دستورالعمل وضع عوارض مطابق نامه شماره

 کشور

 26/12/1399مصوب  کل کشور 4001قانون بودجه سال 

 : 6تبصره  )ق(بند 

دفاع مقدس از پرداخت حق انشعاب اعم از شبکه، انشعاب و اشتراک آب  يهاها( و موزهو حوزه هاگاهی)پا جیبس يهارده - 5

 معاف هستند. يو فاضالب، برق، گاز و عوارض شهردار

)ره( و  ینیامداد امام خم تهیتحت پوشش كم انیقانون برنامه ششم توسعه، مددجو( 80بند )چ( ماده )( 2جزء ) يدر اجرا -9

انشعاب آب،  يهانهیو هز ياریو ده يعوارض شهردار ،یصدور پروانه ساختمان يهانهیاز پرداخت هز یستیسازمان بهز

 د.معافن کباری يفقط برا مصرف، يبه آنان براساس الگو افتهی صاختصا یمسکون يواحدها يفاضالب، برق و گاز برا

 : بند )ب(12تبصره 
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 يشورا دییاستاندار و تأ شنهادیبا پ شودیها اجازه داده مدر شهرستان هیمجر قوه رمجموعهیز یاجرائ يهادستگاهبه  -2

 يهاماننسبت به معاوضه امالک و ساخت الیر( 30.000.000.000.000) اردیلیهزار م یو توسعه استان در سقف س يزیربرنامه

 متیشهر مربوط با ق يشورا بیو تصو يپس از اعالم شهردار هايشهردار رمنقولیبا امالک و اموال غ شیخو یملک

جزء را به  نیكل كشور موظف است عملکرد ا يدارشهرستان اقدام كند. خزانه يادار يهااحداث مجتمع يبرا یكارشناس

 ثبت كند. یخرج - یصورت جمع

 ه ششم توسعه کشور:قانون برنامه پنجسال

 یتوسعه گردشگر تيکه ظرف يدر محدوده شهرستانهائ يو درمان يآب معدن یهاعوارض حاصل از چشمه ب ـبند  – 36ماده 

 افتی. منابع حاصله متناسب با دررديگيهمان منطقه قرار م یهایاريده ای هایشهردار اريدر اخت يمراحل قانون يدارند، با ط

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

 .شوديهمان منطقه م یگردشگر یهارساختیشهرستان صرف ز یزیربرنامه

دامات در بخش ساختمان و مسكن اق یمصرف انرژ ژهیمصرف به و یها و اصالح الگوساختمان یسازمنظور مقاومبه ـ 60ماده

 :انجام گردد ریز

 کارانی. صدور پاندیاقدام نما يساختمان یهاساختمان در پروانه يمقررات 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  يقیتشو یهااستيموظفند با اعمال س هایو کشور و شهردار یه و شهرسازرا یهاوزارتخانه پ ـبند ـ  61ماده

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

 .ندینما تیحما

ـ  بندـ  80ماده ساز داد امام خمینی )ره( و سازمان بهزیستی و خیرین مسکنافراد تحت پوشش كمیته ام ـ 2 جزء چ 

هاي صدور پروانه ساختمانی، هاي حمایتی از پرداخت هزینهپوشش نهادها و سازمانبراي هركدام از افراد تحت

هاي انشعاب آب، فاضالب، برق و گاز براي واحدهاي مسکونی اختصاص یافته عوارض شهرداري و دهیاري و هزینه

 ن براساس الگوي مصرف، فقط براي یک بار معافند. به آنا

 باشد. يم وستياست  به پ دهيرسفدامي شهر  ياسالم یشورا بیماده که به تصو  نیا یينامه اجرا نیيآ*الزم به ذکر است 

 ن،یبه والدمنظور ارج نهادن  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  يمفاد 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 شدبايمجاز م

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

ان و مطبوعات که آب و برق و گاز، حمل و نقل و پست، با استفاده از کاربری فرهنگي در فضاهای مسكوني از کتابفروشان، ناشر

 دارای مجوزهای قانوني الزم هستند حمایت کنند. 

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

 باشد. يم يمستثن ياست و از شمول قانون نظام صنف ياتيمال یهاتيمعاف

 

  1/2/1394ذير و ارتقای نظام مالی کشور مصوب پقانون رفع موانع تولید رقابت

نحوه پرداخت عوارض  فیتکل نییتع اي یهفته پس از پرداخت نقد کيها مکلفند حداکثر تا  یـ شهردار59 ماده

 . ندياقدام نما یپروانه ساختمان متقاض لينسبت به صدور و تحو هیبه صورت نس

 یبعد از صدور پروانه توسط شهردار ايگام صدور پروانه هن یوجه مازاد بر عوارض قانون افتيدر اي درخواست

 ها ممنوع است. 

 یشورا بيخواهد بود که به تصو یفیعوارض به صورت نقد شامل درصد تخف( %100صد درصد ) پرداخت

 رسد.  یشهر م یاسالم
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 یشهر م یاسالم یشورا بيکه به تصو یزانیبه م زی( نکجاي ايو  ی)قسط هیپرداخت عوارض به صورت نس در

 شود.  یپول و اعتبار به مبلغ عوارض اضافه م یرسد حداکثر تا نرخ مصوب شورا

( 5موضوع ماده ) يیاجرا یدستگاه ها ازیمورد ن یطرح با کاربر یها مکلفند در صورت عدم اجرا یشهردار

 یبط با تقاضار یذ يیبه موافقت دستگاه اجرا ازیبدون ن ،یمهلت قانون انيتا پا یخدمات کشور تيريقانون مد

و مقررات مربوطه پروانه صادر  نیطبق قوان یخدمات قانون یبا پرداخت عوارض و بها یتعاون اي یمالک خصوص

 کنند.

 :مسکن دیقانون جهش تول

 24/06/1400:  بیتصو خیتار

 یخدمات ساختمان نیفصل چهارم ـ تأم

وزارت راه و  یتیحما هايبرنامه هیاختمان كلكار س انیپا یگواه ،یپروانه ساختمان دیصدور و تمد نهیـ هز14ماده

 .شودیم افتیمحاسبه و در ف،یتخف( %30)درصدیبا س يشهرساز

 یارائه خدمات فن يداوطلب برا نیمهندس ،یقیتشو هاياستیبا اعمال س يـ وزارت راه و شهرساز 15ماده

 .دنماییم یمسکن معرف نیتأم یتیحما يرا در طرحها یمهندس

)ره(، سازمان ینیامداد امام خم تهیكم یو رزمندگان معسر با معرف ثارگرانیمعلوالن، ا ان،یـ مددجو تبصره

مسلح )سازمان امور رزمندگان(  يروهاین یبانیو وزارت دفاع و پشت ثارگرانیو امور ا دیشه ادیكشور، بن یستیبهز

( معاف یواحد مسکون کی) بارکی يبرا یندسخدمات نظام مه نهیاز پرداخت هز يوزارت راه و شهرساز قیاز طر

 یم زیساختمان وار یو در وجه سازمان نظام مهندس نیمسکن، تأم یآن از محل منابع صندوق مل نهیهستند و هز

 گردد.

 هايبرنامه یمسکون يواحدها هیكل ياطالعات مکلفند برا ينفت و ارتباطات و فناور رو،ین يـ وزارتخانه ها16ماده

 تحت هر عنوان را ندارند. يگریمبلغ د چیه افتیكنند و حق در افتیشعاب درمسکن، صرفًا حق ان یتیحما
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 تعاريف 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 هسرپل

 15 از تر بيش خلوت حياط مترمربع و 24 از تر بيش نورگير ستون، پشت خالي فضای وید، خارجي، رامپتبصره: 

 .گردد نمي محاسبه ناخالص زیربنای جزء مترمربع

 اری،تج انباری دفترکار، اداری، تجاری، مسكوني، 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 هایي بخشمشاعی:  فضاي -4

 .دارد تعلق

 اطالعات، مدیریت، حياط، در سرویس بهداشتي ،سرایداری البي، شامل مسكوني های ساختمان در مشاعات  :تبصره

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

 .باشد مي ونمازخانه نورگير هواکش،

 .باشد مي مشاعات و آسانسور و پله دستگاه جز به ساختمان کل سطحمفید:  زیربناي -5

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

 آب حوض، استخر، سبز، فضای از استفاده برای فقط و نگردیده احداث بنایي هيچ آن روی که سطحيباز:  فضاي -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:  تراكم- 9

 به( زمين کل مساحت به گردد مي 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 تغییركاربري: -10

 .کار

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

 .رسد مي قانوني مراجع تأیيد به آن پهنه که رسمي غير

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

 بين ما في مشاعي فضاهای .باشد برخوردار آشپزخانه حمام، سرویس بهداشتي، اقامت، فضای شامل امكانات حداقل از

 .گردد نمي محاسبه گروهي پارکينگ کسری و پارکينگ تأمين محاسبه زمان مسكوني در های واحد

 منظور به ها شهرداری قانون ماده 55ماده 24بند ذیل تبصره برابر که هایي ساختمان کليه زا است عبارت تجاري:-13

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

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

 .باشد مي تجاری صورت به بليط فروش دفاتر و هواپيمایي های آژانس و

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

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

 .شود مي گفته نباشند،مجتمع خطي که باب یك از بيش های تجاری از ای مجموعه به تجاري: مجتمع -15 

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

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

 طراحي نظر از و باشد بالكن داخلي فاقد و گردد ارائه دفتری خدمات صرفاً آن در که است محيطي كار: دفتر- 17

 ح مصوب شهریطر مقررات و ضوابط طبق و باشد متر 5/3ارتفاع  حداکثر با الزم های سرویس و اتاق دارای داخلي

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

 و شوند اداره بازرگاني اصول با به اینكه مشروط اسالمي انقالب نهادهای و دولت به وابسته و دولتي مؤسسات تبصره:

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

 گردد مي طراحي تجاری واحد سقف از ارتفاعي در که تجاری واحد داخل در است فضایي  تجاري: داخل بالکن-18

 .باشد مي تجاری واحد داخل از صرفاً آن به دسترسي راه و

 دسترسي راه دارای چند ره بنای احداثي حالت این در بيشتر یا % 100 حد در بالكن توسعه یا احداث صورت در تبصره:

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

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

 .مستقل صورت به یا

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

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

 .گردد نمي ای محله های شامل تجاری تجاری حریم

 مؤسسات و دولتي نهادهای دولتي، مؤسسات ها، وزارتخانه استقرار جهت یافته اختصاص امالك و اراضي به اداري: -21

طرح مصوب  مقررات و ضوابط طبق که شود مي گفته بسيج و وانتظامي نظامي نيروهای و دولتي غير عمومي نهادهای و

 .باشند شهری

 کارگاه ایجاد و توليدی یا و اده صنعتياستف منظور به که مرتبط فضاهای و ها ساختمان کليه كارگاهی: صنعتی -22

 و معدن و صنعت وزارت مانند مراجعي از اصولي موافقت ودارای شوند مي یا و شده احداث توليدی یا صنعتي های

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

 بهداشتي اختصاصي مراکز کلينيك، پلي بيمارستان، بر لمشتم که شود مي گفته اماکني به درمانی: بهداشتی -23

 ارائه مراکز سایر و اجتماعي مددکاری آسایشگاه، زایشگاه، بهداشت،- پایگاه ، اورژانس مراکز توانبخشي، مراکز درماني،

 .ذیصالح مراجع از رسمي پروانه و مجوز با طرح مصوب شهری اساس بر بهداشتي درماني خدمات

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

 سينما فكری، پرورش کانون های همایش، سالن کتابفروشي، 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 دیني مدارس و تكایا حسينيه، مهدیه، مساجد، قبيل از عبادی و مذهبي های کليه فعاليت .باشند مي فرهنگي

 .باشد مي مذهبي کاربری مشمول ها مصلي و مذهبي های اقليت معابد و

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

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

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

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

 ارائه خدمات به نسبت توانند مي نانوایي های مجتمع و پزی حجيم و فانتزی نان و وصنعتي سنتي هاای نانوایي در که

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

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

 .گيری سوخت

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

 .شود مي داده اختصاص

 نرخ و بندی درجه تكميل، ایجاد، نامه آیين مشمول که شود مي اطالق ایيه مكان به جهانگردي: و گردشگري-30

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

 .باشد مي آسانسور اتاقك و پله سسروی شامل که بام پشت به دسترسي جهت سرپوشيده فضایي سرپله: -31

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

 .است

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

 .باشد مي حياط طرف از اشغال سطح مجاز حد یا

 یا تمامي زیر در که سرپوشيده فضای صورت به که مكفه طبقه از قسمتي یا تمام از است عبارت پیلوت: -34

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

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

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

 .باشد

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

 عایق و ساختمان انباری یا حياط از قسمتي در گيری كهل تأسيسات ساختمان، تعمير ساختمان، نقاشي :مثال عنوان

 .بام پشت کاری

 کيفي ارتقای یا ساختمان عمر افزایش موجب که ساختمان از هایي قسمت نوسازی و بازسازی كلی: تعمیرات -37

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

 .ساختمان داخل در کلي تغييرات یا و حرارتي،تعميرات تأسيسات

شورای اسالمي شهر که توسط  ، ارزش معامالتي زمين و ساختمانشاخص محاسبه عوارض( یا Pمنظور از ):  P قیمت -38

 اشد.(با انضمام نقشه وضع موجود به پيوست مي ب شاخص محاسبه عوارضدفترچه مصوب گردیده است ) ...... 

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

  مصوب شهری ارجحيت خواهد داشت.

 توضیحات:

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

 از که خياباني ی جبهه شاخص باالترین براساس عوارض باشد، شده فلكه واقع یا ميدان در ملكي که صورتي در همچنين .بود

 .شد خواهد محاسبه گردد، مي منشعب فلكه یا ميدان

 307شماره  ،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 قطعي ابقاء بنا )اعياني(  اداری عدالت دیوان عمومي 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 خواهدالمانع ب 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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 هایي 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 دائمي برنامه توسعه  23به استناد بند ت ماده  گردد مي بيني پيشو سایر قوانين  سنواتي، ی بودجه قوانين در که

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

 در معماری و شهرسازی عالي 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 مي شهر های کاربری مفاهيم و تعاریف تدقيق طرح خصوص

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

 شهري هاي كاربري :تعاریف 1جدول شماره

 تعريف کاربری نوع رديف
 شود مي اطالق سكونت جهت یافته اختصاص اراضي به مسكوني 1

 فناوری و تحقيقات آموزش 2
 تحصيالت دوره زا بعد پژوهشي و تكميلي و عالي آموزش های فعاليت جهت که اراضي به

 عمومي و رسمي

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

 آموزشي 3
 وزارت مدیریت تحت عمومي و رسمي آموزش های فعاليت برای یافته اختصاص اراضي به

 و آموزش های خانه

 .شود مي گفته اجتماعي امور و کار و پرورش

 انتظامي و اداری 4
 و دولتي شرکتهای دولتي، موسسات ها، خانه وزارت استقرار جهت تهیاف اختصاص اراضي به

 نهادهای و موسسات

 .شود مي گفته بسيج و انتظامي نيروهای و غيردولتي عمومي

5 
 و انتفاعي( خدماتي  تجاری

 )غيرانتفاعي
 غيرانتفاعي و انتفاعي خدمات و بازرگاني های فعاليت انواع برای یافته اختصاص اراضي به

 .شود مي گفته

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

 .شود مي

 درماني 7
 های مددکاری و دام و انسان سالمت و درماني پزشكي، خدمات به یافته اختصاص اراضي به

 .شود مي گفته اجتماعي
 .شود مي گفته فرهنگي اليتهایفع به یافته اختصاص اراضي به هنری  فرهنگي 8

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

 .شود گفته مي گيرد مي قرار عموم

 مذهبي 10
 گفته متبرکه بقاع و مذهبي و دیني مراسم و فرایض انجام جهت یافته اختصاص اراضي به

 .شود مي

 شهری جهيزاتت 11
 وظایف در عمدتاً که شهروندان عمومي نيازهای رفع جهت یافته اختصاص اراضي به

 .شود مي گفته است شهرداری

 شهری تاسيسات 12
 شهروندان و شهر بهداشت یا و شهر زیربنایي تاسيسات به مربوط امور جهت که اراضي به

 .مي شود گفته یابد مي اختصاص

 یانباردار و نقل و حمل 13
 شهری، سفرهای انجام برای که ساختمانهایي و معابر شبكه جهت یافته اختصاص اراضي به

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

 .شود مي گفته مسلح نيروهای به یافته اختصاص اراضي به نظامي 14

 .شود مي گفته کشاورزی های زمين و باغات به یافته اختصاص اراضي به کشاورزی و باغات 15

 .شود مي گفته تاریخي مكانهای به یافته اختصاص اراضي به تاریخي ميراث 16

 .شود مي گفته امثالهم و کاشت دست و طبيعي جنگلهای به یافته اختصاص سطوح به طبيعي 17

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

 .شود مي گفته سياحت و اقامت جهت یافته اختصاص اراضي به توریستي و تفریحي 19

 صنعتي 20
 شماره مصوبه موضوع الف، گروه مشمول صنایع استقرار جهت یافته اختصاص اراضي به

 .شود مي گفته آن بعدی اصالحات و وزیران هيات88/12/26مورخ 18591 ت / 64677

 



18 

 

 شهري تقسیمات سطوح تفکیک به شهري هاي كاربري مجاز عملکردهاي :2جدول شماره 

 تعريف مقیاس کاربری نوع رديف

 مسكوني 1
 و واحدی چند آپارتماني و خانواری چند های مجتمع و واحدی تك سكونتگاههای محله

 دانشگاه از محوطه خارج دانشجویي خوابگاههای

2 
 و تحقيقات آموزش

 فناوری
 و تحقيقاتي مراکز و علميه های حوزه دانشسراها، ها، دهدانشك دانشگاهها، عالي، مدارس شهر

 فناوری پارك کاربردی و و علمي و پژوهشي

 آموزشي 3

 )دبستان  آمادگي  مهدکودك( دبستاني پيش های آموزش محله
 دانشگاهي پيش و دبيرستان  راهنمایي مدارس  سوادآموزی کالسهای ناحيه
 ای حرفه و فني آموزشي های مجتمع و پرورش و آموزش به وابسته صنعتي هنرستانهای منطقه

 اجتماعي امور و کار وزارت
 مدارس درخشان، استعدادهای پرورش مراکز استثنایي، کودکان مدارس اسالمي، مدارس شهر

 اتباع خارجي مدارس و شاهد

 انتظامي و اداری 4

 اختالف حل شوراهای نواحي شهرداری ناحيه
 منطقه

 

 پست، ثبت اجتماعي، تامين رانندگي، و راهنمایي پرورش، و آموزش قضایي، های مجتمع

 و آگاهي کالنتری، رانندگي، و راهنمایي مالياتي، و اقتصادی امور اسناد، ثبت احوال،

 بسيج پایگاههای

 شهر

 

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

 انتظامي، و نظامي نيروهای ستاد دولتي، غير عمومي نهادهای دولتي و مستقل نهایسازما

 شهرداری المللي، بين سازمانهای و ها گری کنسول ها، سفارتخانه انتظامي، مراکز سایر و

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

  تربيت و

از خارج  

 شهر حدودهم

 زندان

5 

 تجاری
 

 )امثالهم و قصابي نانوایي، سبزی، و ميوه بار، و خوار( روزنه خرید واحدهای محله
 ناحيه

 

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

 و مالي موسسات و الحسنه قرض های صندوق و بانكها شعب )...و فروشي آجيل قنادی،

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

 انواع و داروخانه شرکتهای بيمه، ها، ها،رستوران کتابفروشي تصویری، و صوتي لوازم خانگي،

 دیگر مشابه

 جاری،ت و بازرگاني شرکتهای بازار، بورسها، و مختلف صنوف های راسته ها، فروشي عمده شهر

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

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

 و نقليه وسایل قطعات یدکي، عرضه فروشگاه نقليه، وسایل عرضه فروش نمایندگي کاال،

 و خانگي لوازم تعميرگاههای پذیرایي، تاالرهای فرش، و دستي صنایع عرضه فروشگاه

 و آب ادارات ،خارجي تجاری موسسات نمایندگي خارجي، بانكهای نمایندگي خودرو،دفاتر

 بانكها سرپرستي مخابرات، و گاز، برق،

 انتفاعي خدمات

 

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

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

 شرکتهای طالق، و ازدواج

 سالن رادیولوژی، مراکز تخصصي، و طبي آزمایشگاههای ،)خدمات و مشاور و پيمانكاری

 خانوادگي و درماني مرکزمشاوره کوچك، ورزشي های

 درمان خصوصي، آمبوالنس مشابه، و ای آر ام مراکز حسابرسي، دفاتر اینترنت، خدمات ارائه نطقهم

 انتفاعي، دیجيتال های رسانه خودرو، فني معاینه مرکز کاریابي، فيزیوتراپي،مراکز اعتياد،

 دامپزشكان مطب رادیولوژی،
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 خدمات

 غيرانتفاعي

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

 غير به(مذهبي آموزشگاههای و ورزشي های هيات خبری، های دیجيتال رسانه ها، تعاوني

 )علميه های حوزه از

 ورزشي 6
 کوچك بازی های زمين محله
 استخرها و ورزشي کوچك سالنهای و ورزشي زمينهای ناحيه
 ورزشي آبي های مجموعه ها، زورخانه ي،ورزش های مجتمع و ورزشگاهها شهر

 درماني 7

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

 دامپزشكي درمانگاههای و جانبازان و معلولين وسالمندان، سرپرست بي کودکان

 هنری  فرهنگي 8

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

 سينما
 اجتماعات، سالن گي،فرهن های مجتمع و فرهنگسرا نگارخانه، تخصصي، 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 اصلي )پارك( بوستان شهر

 مذهبي 10
 ها فاطميه و ها حسينيه مساجد، محله
 ها آتشكده و ها کنيسه کليساها، مهدیه، مصلي، شهر، جامع مسجد و گبزر مساجد شهر

 شهری تجهيزات 11

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

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

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

 شهری تاسيسات 12
 بهداشتي عمومي های سرویس فاضالب، و آب گاز، فشار تنظيم ایستگاههای محله
 تنظيم ایستگاههای پست و فاضالب و آب های خانه تصفيه هوایي، و زميني 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، راني اتوبوس و عمومي 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 اصلي انبارهای

 نظامي نيروهای موجود آمادگاههای و ها پادگان شهر نظامي 14

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

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

 آنان شده تملك های حریم
 .یابد مي )پارك از غير( کاشت دست سبز فضای و طبيعي جنگلهای جهت که سطوحي شهر طبيعي 17

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

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

 گردشگری - تفریحي 19

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

 ...و ساحلي پالژهای و جهانگردی واردوگاههای جنگلي پارکهای

 از خارج

 شهر محدوده
 وحش باغ
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 صنعتي 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 پولكي 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 بستني توليد 11-
  سال در تن 300 تا نان و شيریني 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 يسكویتب توليد- 15
  سال در تن 300 تا بری رشته واحد- 16
  سال در تن 300 تا سازی ماکاروني واحد- 17
 ) عسل کندوی مخصوص( موم آج توليد واحد- 18
  جات ميوه و سبزیجات بندی بسته واحد- 19

 نعتيص 20

 الف گروههای

 شماره مصوبه

 ت 64677

 مورخ 71591

1378/12/26 

 مدیران اتهي

 اصالحات با

 آن بعدی

 (یابند استقرار بایستي شهری درون صنعتي مناطق در صرفاً( یخ توليد واحد- 21
  بستني نان توليد واحد- 21

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الف گروههای

 شماره مصوبه

 ت 64677

 مورخ 71591

1378/12/26 

 مدیران هيات

 اصالحات با

 آن بعدی

 

 

 

 

 

 : نساجی

 - بافتها دست و دستي نمدمالي و زیلوبافي قاليبافي، واحدهای-1

 - ماشيني فرش و موکت حاشيه دوزی شيرازه-2

 - )سال در تن 100 حداکثر با( دستگاه سه حداکثر بافي جوراب-3
 تن 100 حداکثر یا( دستگاه سه تا حداکثر راشل و کنن گردبافي، تریكوبافي، و کشبافي-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 کنفي، یا نخي طناب توليد-6

 - شيشه پشم از استفاده با یا حالجي خط بدون بالش و تشك و لحاف دوزندگي واحد-7

 - )غيره و سيلك چاپ اصفهان قلمكار پارچه مانند( دستي روش چاپي پارچه واحد-8

 - )موتوری غير( دستي بافي پارچه-9

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

20 
 

 

 

 الف گروههای
 : چرم

 - آن نظایر و چرمي جلد دستكش، کيف، قبيل از سراجي مصنوعات توليد واحد 1-
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 صنعتي

 

 

 شماره مصوبه

 ت 64677

 مورخ 71591

1378/12/26 

 مدیران هيات

 اصالحات با

 آن بعدی

 

 پوست از مشابه موارد و پوستين پوستي، کاله قبيل از پوستي مصنوعات توليد واحد- 2

 - شده دباغي

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

 - سال در جفت 90000 حداکثر ماشيني توليدکفش واحد- 4

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

20 
 

 صنعتي

 

 

 الف گروههای

 شماره مصوبه

 ت 64677

 مورخ 71591

1378/12/26 

 مدیران هيات

 اصالحات با

 آن بعدی

 

 : سلولزي

 - آماده ورق از کارتن و مقوایي 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 مقوایي و کاغذی التحریر لوازم توليد واحد- 5

 - ساده های چاپخانه و صحافي واحد- 6

 - ای پنبه چوب اتمصنوع توليد واحد- 7

 - الوارسازی بدون خراطي و نجاری واحد- 8

 - رنگ بدون سال در چوب مترمكعب 200 تا چوبي 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 مقوایي پيچي طاقه لوله و دوك انواع توليد واحد 11-

- 

 - گياهي الياف از سبدبافي و حصير و ني 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 چوبي های ایقق توليد واحد 15-

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

 

 

 

 

 

 

 الف گروههای

 شماره مصوبه

 ت 64677

 مورخ 71591

1378/12/26 

 مدیران هيات

 اصالحات با

 آن بعدی

 

 : فلزي

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

 - تراش دستگاه

 - )شهری درون صنعتي مناطق در صرفاً ( آلومينيومي و آهني پنجره و درب توليد واحد- 3

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

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

 - مناطق صرفاً سال در تن
 شهری داخل صنعتي

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

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

 - اتومبيل کولر مونتاژ و طراحي واحد- 9
 گازسوز کاربراتور مونتاژ و طراحي واحد 10-

 ترموستات توليد واحد 11-
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20 
 

 صنعتي

 

 الف گروههای

 شماره مصوبه

 ت 64677

 مورخ 71591

1378/12/26 

 مدیران هيات

 اصالحات با

 آن بعدی

 : فلزيغیر كانی

 - ذوب کوره بدون ای شيشه مصنوعات توليد واحد- 1

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

 - )دستي صنایع( سنگي تزئيني مصنوعات توليد واحد- 3
 جوشكاری پودر توليد واحد- 4

20 
 

 صنعتي

 

 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

 - ظرفشویي اسكاچ برش صرفاً  واحد- 3
 ترمز نت مونتاژ و طراحي واحد- 4
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 صنعتي

 

 

 الف گروههای

 شماره مصوبه

 ت 64677

 مورخ 71591

1378/12/26 

 مدیران هيات

 اصالحات با

 آن بعدی
 

 : بهداشتی و آرایشی دارویی،

 - )فرموالسيون( آرایشي و بهداشتي مواد توليد واحد- 1

 - مو ازاله پودر بندی بسته و اختالط واحد- 2

 - اکسيژنه پودر و قرص توليد واحد- 3

 - اکسيژن بلوندر پودر و صنعتي و بهداشتي کرم اکسيدان، توليد واحد- 4

 - طبيعي و شيميایي مواد از الكالوئيد تنطور، اسانس، توليد واحد- 5
 بيوتيك آنتي و هورمون توليد واحد- 6
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 نعتيص

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الف گروههای

 شماره مصوبه

 ت 64677

 مورخ 71591

1378/12/26 

 مدیران هيات

 اصالحات با

 آن بعدی
 

 : الکترونیک و برق

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

 - آماده قطعات از لوستر و آبكاری بدون تلویزیون آنتن توليد واحد- 2
 عمليات براینكه مشروط مونتاژ صورت به الكترونيكي و برقي لوازم توليد و طراحي واحد- 3

 - تر عمليات و ای کوره
 .باشد نداشته

 - الكترونيك قطعات آموزشي، و آزمایشگاهي ي،پزشك لوازم توليد واحد- 4

 - غيره و مقاومت و ترانزیستور توليد واحد- 5

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

 - ساعت انواع توليد واحد- 7

 - مونتاژ صورت به فایر آمپلي و بلندگو نظير صوت کننده تقویت توليد و طراحي واحد- 8

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

 - بصری و سمعي دهنده عالمت برقي دستگاههای توليد واحد 10-

 - تلفن مراکز مخابراتي های سيستم توليد واحد 11-

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

 - فرکانس و ولتاژ های رلکنت توليد واحد 13-

 - آفتامات توليد واحد 14-

 - کنترل ميكرو و مودم توليد واحد 15-

 - تایمر مونتاژ و طراحي واحد- 16
 کامپيوتری بردهای و کارت توليد واحد- 17
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20 
 

 نعتيص

 

 الف گروههای

 شماره مصوبه

 ت 64677

 مورخ 71591

1378/12/26 

 مدیران هيات

 اصالحات با

 آن بعدی

 : ورزيكشا

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

- 

 - قطعه 100 تا زینتي پرندگان پرورش واحد- 2

 - ابریشم کرم پرورش واحد- 3

 - زینتي ماهي پرورش واحد- 4
 دامپزشكي آزمایشگاه- 5

20 
 صنعتي

 

 الف گروههای

 شماره مصوبه

 ت 64677

 ورخم 71591

1378/12/26 

 مدیران هيات

 اصالحات با

 آن بعدی
 

 : سازي 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 دیاگرامي، پمپهای( فاضالب و آب شبكه تجهيزات واحد- 2

 - )تصفيه
 پله آسانسور، قطعات و آسانسور( مكانيكي نقل و حمل تجهيزات و آالت نماشي واحد- 3

 - جرثقيل باالتراك، برقي،
 )جرثقيل ...و نقاله نوار مربوطه، قطعات و باالبر پالت جك کاميوني، پشت جرثقيل سقفي،

 و صنعتي کمپرسورهای آب، نشاني، آتش وکيوم خالء پمپهای( کمپرسور و پمپ واحد- 4

 - فله مواد راژیگا و مصرفي
 )بادی های تلمبه و
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 )احداث اعیانی( از نوع مسکونی  بنازیرعوارض  - 1تعرفه شماره 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ردیف
عنوان تعرفه 

 عوارض

ماخذ و نحوه محاسبه 

 عوارض)متر مربع(
 توضیحات

 K*P*S عوارض زیربنا  1

K:2 

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

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

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

 گيرد.حاسبه قرار نميقسمتي از اعياني برای این منظور استفاده شود در عوارض زیربنا مورد م

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

 گردد ولي در ردیف عوارض تراکم محاسبه نمي گردد.تفصيلي شامل محاسبه عوارض مي

 باشد. یال نباید کمتر40.000.از  تعرفه ( : حداقل فيمت هر متر زیربنا در این ردیف4بند)

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

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

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

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

رساني مضاعف برای شهرداری ، ذینفع مكلف به پرداخت عوارض ایجاد واحد اضافي  به 

ميزان
𝐴−𝐵

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

مورخ  326لت اداری و به استناد قسمت موخر دادنامه شماره هيات تخصصي دیوان عدا

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

A تعداد واحدهای فعلي : 

B تعداد واحدهای سابق : 

K  خواهد رسیدشوراي اسالمی شهر  به تصویبضریبی است كه.K:2      

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ردیف
عنوان تعرفه 

 عوارض

ماخذ و نحوه محاسبه 

 عوارض) متر مربع(
 توضيحات

1 
زیربنای  

 همكف
K*P*S 

K:8 

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

به صورت  ................... درصد  جهت آنها  عوارض موضوع این بنداحداث شده اند  مي باشد( 

 محاسبه و اخذ مي گردد.

 شرایط ذیل مي باشد:ودن حداقل یكي از دارا ب ضمنا مالك اثبات تجاری بودن ملك 

 از اتحادیه صنفي پروانه کسب معتبر -الف 

 قبوض آب و برق و گاز تجاری -ب

 قبض پرداخت ماليات ساليانه به صورت تجاری -ج

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

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

 همكف %70معادل  ( -1رزمين )ضریب زی 

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

 همكف %60معادل ضریب طبقه اول 

 همكف %50 معادل ضریب طبقه دوم

 همكف %40 معادل ضریب طبقه سوم و باالتر

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

 ي گردد.محاسبه م طبقه

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

 مربوطه محاسبه مي گردد.
( : چنانچه ذینفعان پس از ساخت وساز بر خالف مندرجات پروانه ساختماني اقدام به 5بند)

بنا نمایند پس از تبدیل واحدهای مجاز به واحد های بيشتر)واحد اضافي( بدون تغيير متراژ زیر

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

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

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

𝐴
 * 

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

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

 عمومي دیوان عدالت اداری(

A تعداد واحدهای فعلي : 

B تعداد واحدهای سابق :     K: 8                   

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

 ارضعنوان تعرفه عو ردیف
ماخذ و نحوه محاسبه 

 عوارض) متر مربع(
 توضیحات

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

 بر اساس مصوبه شورای اسالمي شهر مي باشد. محاسبه

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

و شهرسازی استان و تایيد و  ير زیربنایامو کارگروه تموافق

توسط شورای برنامه ریزی و توسعه استان فارس  آنابالغ 

مجاز به اخذ پروانه ساختماني پس ازپرداخت عوارض و بهاء 

  خدمات مربوطه به حساب شهرداری مي باشد.

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

دور رای قطعي ابقاء بنا گردد قانون شهرداری ها منجر به ص

مشمول پرداخت جرایم کميسيون و کليه عوارض و بهاء 

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  

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

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

پروانه ساختماني اقدام به تبدیل واحدهای مجاز به واحد های 

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

ون شهرداری ،چنانجه رای قطعي قان 100موضوع در کميسيون ماده 

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

برای ذینفع  و تحميل هزینه های خدمات رساني مضاعف برای 

شهرداری ، ذینفع مكلف به پرداخت عوارض ایجاد واحد اضافي  به 

ميزان
𝐴−𝐵

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

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

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

 هيات عمومي دیوان عدالت اداری(

A تعداد واحدهای فعلي :K :   8           

B تعداد واحدهای سابق : 

 معادل مسكوني آموزشي 2

 تجاری %40دل معا انتظامي و اداری 3

 % مسكوني 50معادل ورزشي 4

 % مسكوني 50معادل درماني 5

 مسكوني %20معادل هنری  فرهنگي 6

 مذهبي 7

مواد قانوني برنامه ششم 

 توسعه و قوانين

 بودجه ساليانه کل کشور

 برابر مسكوني 1.5معادل  شهری تجهيزات 8

 برابر مسكوني 2معادل  شهری تاسيسات 9

 تجاری %50معادل  انبارداری و نقل و لحم 10

 مسكوني %50معادل  نظامي 11

 واقع در حریم شهرامالك  12
کاربریهای ... درصد معادل 

 واقع در محدوده شهر

 تجاری %10معادل  توریستي و تفریحي 13

 تجاری %10معادل  صنعتي 14

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

 و دادنامه های فوق الذکر هيأت عمومي دیوان عدالت اداری
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 عوارض حصار كشی و دیوار كشی و مجوز احصار براي امالک فاقد مستحدثات - 4تعرفه شماره 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عنوان تعرفه عوارض ردیف

 ماخذ و نحوه

محاسبه 

 عوارض)متر طول(

 توضيحات

1 

عوارض صدور مجوز 

کشي اراضي فاقد حصار

 مستحدثات

K* p*L2 

 
K: 90%             

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

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

محدوده شهر که در خيابان یا کوچه و یا ميدان قرار گرفته و منافي با پاکي و پاکيزگي و 

تواند به مالك زیبائي شهر یا موازین شهرسازی باشد، شهرداری با تصویب شورای شهر مي

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

تواند به ورای شهر باشد اقدام کند اگر مالك مسامحه و یا امتناع کرد شهرداری ميمصوب ش

منظور تأمين نظر و اجرای طرح مصوب شورا در زمينه زیبائي و پاکيزگي و شهرسازی هر 

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

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

شود در صورتي که مالك ظرف پانزده روز از تاریخ ابالغ به صورت حساب شهرداری مي

شود و هر گاه ظرف مهلت مقرره اعتراض کرد اعتراض نكرد صورتي حساب قطعي تلقي مي

هائي که مورد شد. صورت حسابارجاع خواهد  77موضوع به کميسيون مذکور در ماده 

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

سند قطعي و الزم االجرا بوده و اجراء ثبت مكلف است بر طبق مقررات اجرای اسناد رسمي 

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

 این تعرفه مستثني است. 

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

برای احصار با ترکيب دیوار و فنس مالك عمل شهرداری مي 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(

( : صدور هر گونه مجوز در حریم شهر مبني بر تثبيت کاربری منوط به طرح موضوع 3بند)

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

 مي باشد .یا موافقت جهادکشاورزی 

اراضي زراعي و باغات کاربری حفظ قانون  وانين و آیين نامه های اجرایيت قرعای -(4)بند 

 راضي زراعي و باغات(.قانون حفظ کاربری ا 1ماده  1) تبصره .الزامي است

Lطول مجوز حصارکشي : 

2 
 

 

 

عوارض دیوار کشي 

اراضي  دارای 

 مستحدثات

P*L k* 

 

K:90%   

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

  بعدی های
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 عوارض تراكم براي دو بخش مسکونی و غیر مسکونی  -5عرفه شماره ت

 

 
 

 

 نوع کاربری عنوان ردیف
 ماخذ و نحوه

 متر مربع() محاسبه عوارض
 توضيحات

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عوارض 

 راکمت

در حد طرح مصوب شهری  مسكوني

معاف و مازاد بر 

 محاسبه مي گرددp*6آن

( : 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  %60مسكوني در هر طبقه 

 بقه مي باشد.در دو ط

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

از حد مجاز سطح اشغال مندرج در پروانه 

ساختماني در طبقه همكف نماید و بعد از طرح 

در صورت رای  100پرونده در کميسيون ماده 

قطعي ابقاء بنا،ذینفع مكلف به پرداخت عوارض 

ه همكف بابت متراژ مازاد سطح اشغال مجاز در طبق

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

 12/8/1395مورخ  140توجه به دادنامه شماره 

 رای هيأت تخصصي دیوان عدالت اداری(

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

مصوب شهری و پروانه ساختماني اقدام به احداث 

اساس ساختمان بيش از ارتفاع مجاز در هر واحد بر

مندرجات پروانه نمایند و مراتب در کميسيون ماده 

مطرح و منجر به صدور رای قطعي ابقاء گردد   100

مورخ  353با توجه  به دادنامه شماره 

رای هيات تخصصي  دیوان عدالت 27/12/1396

 326قسمت موخر دادنامه شماره  و به استناد اداری

 رای هيات عمومي 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 

 مي باشد.

K ضریبي است که به تصویب شورای اسالمي شهر :

        :Kخواهد رسيد.

A.مساحت طبقه مربوطه : 

Zشهری برای هر  : ارتفاع مازاد بر ضوابط مصوب

 واحد.

p :ارزش معامالتي مورد عمل شهرداری . 

در حد طرح  تجاری

 مصوب
 معاف

مازاد بر طرح 

 مصوب
11*p   

 فناوری و تحقيقات آموزش  

 ورزشي - آموزشي 

 هنری  فرهنگي - درماني 

 سبز فضای و پارك 
 شهری تجهيزات - مذهبي 

 شهری تاسيسات 

 انبارداری و نقل و حمل 
 کشاورزی و باغات - ينظام 

 طبيعي تاریخي ميراث 

 توریستي و تفریحي 

 انتظامي و اداری - صنعتي 

در حد طرح مصوب شهری معاف و 

محاسبه مي  p*6  آنمازاد بر 

 گردد.

 با 1375 مصوب شهرداران انتخاب و کشور اسالمي 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 زیرآمدگي در معبر عمومي، بهکه پيشدر صورتي: (1بند ) آمدگي مشرف به معابر عوارض پيش

که قرار گيرد، عالوه بر اینو غير مسكوني  های مسكونيدد مورد استفاده واحمفي

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 آمدگي پيش

 متقاضيان وصول خواهد گردید. 

بان مورد صورت سایهرین طبقه بنا صرفًا بهآمدگي سقف آخ(: چنانچه پيش2بند)

  استفاده قرار گيرد. مشمول مقررات این تعرفه نخواهد بود. 

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

 اداره ذی ربط الزامي مي باشد.

ری (:رعایت حریم تاسيسات و اصول فني و شهرسازی ، سيما و منظر شه4بند)

 الزامي است.

 p*10 رو باز 1

 p*14 رو بسته 2

  حياطآمدگي مشرف به عوارض پيش

 p*6 رو باز 4

 p*8 رو بسته 5

  

 

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

 منفی گردد ، هیچ مبلغی وصول یا پرداخت نمی گردد. ∆در صورتی که 

 

 
 

 

 ردیف
ماخذ و نحوه  عنوان تعرفه عوارض

  محاسبه عوارض

 )متر مربع(

 توضيحات
 امتياز نوع کاربری

 60 تجاری 1

∆* K*p*S 
K:80% 

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

بر  با کاربری فعلي ملك مطابق طرح مصوب شهری ذینفع

 .اساس امتيازات درج شده در این تعرفه

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

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

کميسيون مغایرتهای طرح  و 5مالك در کميسيون ماده 

، مطابق عناوین قيد شده در تعرفه ارزش هادی شهری

 این تغيير کاربری یابند مشمول  پرداخت عوارضافزوده 

 . د شدنخواه تعرفه

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

 و تعاریف تدقيق طرح خصوص رد معماری و شهرسازی

ذینفع  ی در صورت درخواستشهر های کاربری مفاهيم

کاربری مسكوني و سایر کاربری ها به  مبني بر تغيير از

  k*p*20موافقت مراجع ذیصالح قانوني عوارضي به ميزان 

 اخذ گردد.

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

 به شكل زیر است:  با مساحت های مختلف

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

 موضوع این بند 

مترمربع:  500مساوی  تا مترمربع 300بيشتر از ب( اراضي 

عوارض موضوع  %80و مازاد بر آن  %100مترمربع اول  300

 این بند

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

عوارض موضوع  %70و مازاد بر آن  %80ع دوم مترمرب 200و 

 این بند 

طي دادنامه های  هيأت عمومي 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 ناشي از تغيير  9/5/97مورخ  

ق بر قانون و در حدود اختيارات شورای کاربری را  منطب

 شهر تشخيص داده است.

 

2 
 اداری )خصوصي(

 اداری )دولتي(

 50 

35 

3 

آموزشي، آموزش تحقيقات و فناوری 

 )خصوصي(

و  قاتيآموزش تحق ،يآموزش

ی)دولتي به جز مراکز و فناور

و دانشگاههای آزاد و پردیس ها 

 خصوصي(

45 

 

 

30 

 

 

4 
 درماني )خصوصي(

 درماني )دولتي(

40 

30 

 صنعتي و کارگاهي،  5

 تفریحي و توریستي

35 

25 

 ورزشي )خصوصي( 6

  ورزشي)دولتي(

 حمل و نقل و انبارداری

30 

25 

30 

 20 مسكوني 7

 0 سایر کاربری ها 8

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

 و دادنامه های فوق الذکر هيأت عمومي دیوان عدالت اداری
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 عوارض مشاغل بر اساس نوع شغل محل جغرافیایی ملک و مساحت ملک -8تعرفه شماره 
 

 فه عوارضعنوان تعر ردیف

ماخذ و نحوه 

محاسبه عوارض 

 ساليانه

 توضيحات

1 

عوارض ساليانه محل کسب 

برای مشاغل و صنوف مشمول 

 قانون نظام صنفي

S*3*w 

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

 اصناف مي باشد . مطابق مشاغل تعریف شده

 وارض به شرح ذیل مي باشند:ع 2(: مشاغل موضوع ردیف 2بند)

ها، موسسات الحسنهها، موسسات مالي واعتباری، تعاوني اعتباری، قرض*بانك

 ها، دفاتر مهندسي و موارد مشابهحسابرسي، موسسات حقوقي، نمایندگي دفاتر بيمه

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

 آموزی و موارد مشابهمهارتهای زبان، کنكور، *آموزشگاه

 ها(التوزین )باسكول*حق

 های رانندگي*آموزشگاه

آوری زباله، ساز، جمعوهای عمراني، ابنيه، مطالعاتي، ساخت*پيمانكاران اجرای پروژه

 فضای سبز و هر قراردادی که مشمول بيمه باشد.

 موارد مشابههای ورزشي، هنری، نقاشي، *موسيقي، خياطي و *باشگاه و آموزشگاه

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

 های باربری، دفاتر باربری*بنگاه

 هاها، هتل آپارتمانها، متل*تاالرهای پذیرایي، هتل

 ها، فروش غذاها، کترینگرستوران*

 استخرهای شنا عمومي*

 های اینترنتيدفاتر تاکسي*

 ها، انتشارات و موارد مشابهتكثير، چاپخانهو  های تایپشرکت*

 های فصلي پوشاك، ارزاق، لوازم صوتي، تصویری و خانگي و مواردمشابهنمایشگاه*

 های انواع خودرو خارجي و ایرانيها و نمایندگيشرکت*

 های فروش بليط هواپيما، قطار و اتوبوسها و نمایندگيشرکت*

  ،توليدی، خدماتيهای بازرگاني، تجاری، دفاتر شرکت*

 ها و بخش خصوصيهای توزیع، مصرف ادارات و سازمانتعاوني*

 ها، تئاترهاها و موسسات تبليغي، سينماشرکت*

 مدارس غيرانتفاعي و غيردولتي*

 ها و موسسات سياحتي و جهانگردی، زیارتيدفاتر شرکت*

 دفاتر روزنامه، مطبوعات، موسسات دارالترجمه*

 ها و...ونها، پانسيمهدکودك*

 ها و موسسات آموزشي غيرانتفاعيدانشگاه*

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

 های دامپزشكي، آمبوالنس خصوصي و..کلينيك*

 موسسات فيزیوتراپي، ماساژ طبي، پرورش اندام، رادیولوژی و...*

 تریدفاتر وکالی دادگس –دفاتر اسناد رسمي *

 خدمات خودپرداز بانك*

تبصره( چنانچه مشاغلي مشمول یا غيرمشمول قانون نظام صنفي در شهر موجود باشد 

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

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

 د.خواهد ش

 :ضریب شغلw:مساحت و s(:3بند)

2 

ـــاليانه خدمات از  عوارض  س

فاده  ـــت ماکن مورد اس يه ا کل

برای مشاغل  فعاالن اقتصادی

 مشمول قانون نظام صنفيغير

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

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

 است. 

 29/2/87مورخ  113دادنامه های شماره طي  هيأت عمومي دیوان عدالت اداری (:8بند )

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

کسب و پيشه)عوارض محلي( از بانكهای دولتي، خصوصي، صتدوقهای قرض الحسنه و 

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

  داده است.

 3/11/96مورخ  1136دادنامه شماره ان عدالت اداری طي هيأت عمومي دیو(: 9بند )

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

 اختيارات شورای شهر تشخيص داده است.

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

 و دادنامه های فوق الذکر هيأت عمومي دیوان عدالت اداری بعدی

 

 
 

 معرفی هايلیغات محیطی به غیر از تابلوعوارض بر تب  9تعرفه شماره
 

 توضيحات ماخذ و نحوه محاسبه عوارض نوع عوارض ردیف

1 

های صدور مجوز نصب تابلو

تبليغاتي و خارج از ضوابط 

 مربعمترشهرسازی به ازای هر 

 ریال5.000روزانه هرمتر مربع 

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

ت اداری در خصوص عدم ابطال این هيأت عمومي دیوان عدال 20/8/92

 عنوان عوارض صادر شده است. 

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

مورخ  24836و همچنين نامه شماره  هاقانون شورا 80ماده  25

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

 ول است.این عوارض قابل وص

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

 نخواهد شد. 

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

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

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

های تبليغاتي فاقد مجوز با اعالم کتبي رأساً نسبت به جمع آوری تابلو

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

 مسئوليتي به عهده شهرداری نخواهد بود.

برای برای معرفي اماکن مربوطه و هایي که صرفاً : تابلو(6)بند 

باشد از پرداخت عوارض  مي A*Bبا استاندارد متراژ  رساني مطابقاطالع

 ساليانه معاف است.

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

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

2 

های عوارض ساليانه تابلو

تبليغاتي و خارج از ضوابط 

 مربع(مترشهرسازی )

5*p 

 ریال10.000روزانه هرمتر مربع  مربع(متربرد )نصب بيل 3

 ریال10.000روزانه هرمتر مربع  نصب پالکارد با مجوز شهرداری 4

 ریال10.000روزانه هرمتر مربع  دیوار نویسي با مجوز شهرداری 5

6 
نصب داربست تبليغاتي با مجوز 

 شهرداری
 لریا10.000روزانه هرمتر مربع 

7 
 های پزشكان )ساليانه(تابلو

 مازاد بر تعرفه مصوب 

ریال 1.000.000در معابر عمومي 

 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 

اهه و کمتر از آن دوره دو م

 ریال3.000.000

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

 لت اداریو دادنامه های فوق الذکر هيأت عمومي دیوان عداقانون شهرداری  92و ماده   55ماده  27بند و  بعدی
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پست هاي  ترانسفورماتورها، خابراتی،مدكل هاي  تأسیسات شهري احداث صدور مجوزعوارض  -10 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 ، پست مخابراتگاز، پست ترانسفورماتور

های برق و مخابرات ، دکلهای آب و فاضالبخانه

(BTSو کليه دکل ) های ارتباطي، کيوسك تلفن و

 مربعمترغيره به ازای هر 

P*S 70* 

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

هيأت عمومي دیوان عدالت اداری در خصوص عدم ابطال 

 وان عوارض صادر شده است. این عن

 

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

 و دادنامه های فوق الذکر هيأت عمومي دیوان عدالت اداری

 
 

 
 

 

 سطح شهرعوارض  – 11تعرفه شماره 
 توضيحات ماخذ و نحوه محاسبه عوارض وان تعرفه عوارضعن ردیف

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

قانون نوسازی و عمران شهری  2به استناد ماده (: 1بند )

هائي که مميزی امالك انجام شهرداری 7/9/1347مصوب 

گردند اما تا زمان اند مشمول وصول عوارض نوسازی ميداده

ی امالك و اخذ مجوز وصول عوارض نوسازی از نجام مميزا

عوارض ساليانه سطح  مي تواندشهرداری مراجع قانوني، 

 وصول نماید. ماخذ، شهر را به شرح

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

ــهرداری جهت  ــهرداری یا در هنگام مراجعه مؤدی به ش ش

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

 استعالم و ... قابل وصول خواهد بود.

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

 ا اصالحاتب 7/9/1347مصوب  - قانون نوسازی و عمران شهری 3و  ماده  2ماده  3و تبصره 
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 قطع اشجارعوارض  – 12تعرفه شماره 
 

 عنوان تعرفه عوارض ردیف
ماخذ و نحوه محاسبه 

 )ریال(عوارض
 توضيحات

 K*B*N عوارض قطع اشجار 1
K:200 

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

صوب  شهرها م شورای 15/02/1389سبز در  صوب  ضروری  م ستانها(  عالي ا

 گردد.باشد برای محاسبه عوارض فوق از فرمول ذیل استفاده ميمي

 (: ضرایب:2بند)

 B بن درخت که عبارتست از محيط درخت از محل رستنگاه زمين یا نقطه :

شته  صورتيكه یك درخت چند تنه دا شد در  تماس زمين با تنه درخت مي با

 محاسبه عوارض قرار ميگيرد. باشد محيط قطورترین تنه درخت مبنای

K .ضریب تصویبي شورای اسالمي شهر : 

N باشد: نوع درخت که بشرح جدول زیر مي: 

 ضریب درخت نوع درخت ردیف

 10000 مثمر  اندرخت 1

 7000 مثمر ريدرختان غ 2

 7000 کاج  3

 7000 سرو 5

 10000 نخل 6

طرح موضوع در  زپس ا (: در صورت تقاضای ذینفع جهت  قطع درخت3بند)

ـــيون ماده  ـــالح قانون حفظ و  1ایين نامه اجرایي ماده  7کميس )قانون اص

صوب  شهرها م سبز در  ضای  سترش ف شورای عالي  15/02/1389گ صوب  م

ها تان ـــ خت  ( اس به پردا خت ذینفع مكلف  و رای قطعي مبني بر قطع در

 اصله 4که حداقل از  درخت تعدادی درصد عوارض موضوع تعرفه و کاشت70

ـــد باش ك کمتر نمي  یا م كان  به جایگزین در همان م ـــهر  های دیگر ش ان 

 مي باشد. 7کميسيون ماده  صالحدید 

: در صورت قطع غیرقانونی درختان فضاي سبز، عالوه بر عوارض فوق شخص یا مالک مورد نظر موظف به كاشت ده اصله درخت در 4بند

 فضاي سبز شهر با نظر شهرداري می باشد.

 ریال وصول می گردد. 1000.000تخریب هر مترمربع چمن به مبلغ  : عوارض5بند

 ریال وصول میگردد. 1.000.000: عوارض قطع برگ نو و تراون به ازاء هر منرمربع به مبلغ  6بند

 ریال وصول می گردد. 800.000: عوارض تخریب هر متر مربع سایر گیاهان پوششی به مبلغ 7بند

 

 بعدی های اصالحيه با 1375 مصوب شهرداران انتخاب و کشور اسالمي شوراهای انتخابات و وظایف تشكيالت، قانون  80 ماده 16بند  مستندات قانونی:
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  يکلت،خودروهایاعم از موتورس نیسبک و سنگ هینقل لیانواع وسا انهیعوارض سال – 13تعرفه شماره 

 بوس و اتوبوس: ینیلر،میون،ترین،كامیتک كاب
 

قانون  80ماده  16بر ارزش افزوده و بند  اتيقانون مال 50ماده  1شود که مستند به تبصره  ياجازه داده مامي فد یبه شهردار

اعم از  نيسبك و سنگ هينقل لیکشور و انتخاب شهرداران، از انواع وسا ياسالم یو انتخابات شوراها فیوظا الت،يتشك

بر ارزش  اتيقانون مال 43بوس و اتوبوس،که مشمول بند ب ماده  ينيم لر،یون، تريکام ن،يتك کاب یخودروها كلت،يموتورس

 :دینما زیوار یو به حساب درآمد شهردار افتیدر لیبه شرح جدول ذ یا انهيعوارض سالفدامي شوند،درمحدوده شهر  يافزوده نم

 (الی)رانهيعوارض سال                                       لهينوع وس فیرد

 400000              تن كیتا  نيوانت تك کابانواع  1

 450000              تا سه تن نيانواع وانت تك کاب 2

 500000                                       بوس ينيانواع م 3

 1000000                      یانواع اتوبوس درون شهر 4

 1000000                          یانواع اتوبوس برون شهر 5

 1000000                                     ونتيانواع کام 6

          1500000                   و کشنده( ی)بارونيانواع کام 7

 1500000           (كسريو م ي)کمپرسونيانواع کام 8

 1500000 و لودر و...( لي)جرثق یآالت راهساز نيانواع ماش 9

 باشد. يم يس يهر س یبه ازا الیر4000معادل  كلتيانواع موتور س یبرا انهيالعوارض س -1تبصره

 باشند. يمصوبه از پرداخت عوارض فوق معاف م نیموضوع ا یدیبريو ه يبرق لهينق لیوسا هيکل -2تبصره

درصد از  5تا سقف  يانتظام یرويشود درصورت وصول عوارض مذکور توسط ن ياجازه داده مفدامي  یبه شهردار -3تبصره

  .دیپرداخت نما يانتظام یرويوصول درخواست مزبور به ن یها نهیهز نيمبلغ آن را به منظور تام
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 ارزش افزوده ناشی از اجراي طرح هاي عمران و توسعه شهريعوارض  – 14تعرفه 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 طي 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 مخالف را مشرفيت یا تشرف

قانون اصالحي  80ماده  16.  بنابراین با استناد به بند "نمي باشد اختيار حدود از خارج و قانون شهرها مغایر اسالمي هایشورا

 و اصالحي توسعه، گذرهای امالك  بر اراضي کليه مالكين از کشور، اسالمي شوراهای انتخابات و وظایف، تشكيالت قانون

 گردد. مي دریافت برحق مشرفيت عوارض عنوان با مانده باقي عرصه ارزش درصد 01 معادل شوند مي یا واقع شده تعریضي

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

 .گردد مي وصول ذینفعان یا کار و ... از مالكان پایان یا ساختماني

 تعاريف 

 .دارند معبر یا طرح در اصالحات به نياز شهرسازی های یا طرح ترافيكي مطالعات اثر در که شود مي اطالق گذرهایي به  :ابرمع اصالح

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

 .گردند مي نشيني عقب تعریض و مشمول ساماندهي،

 پروانه و در اسناد ثبتي و نداشته وجود معبر سابقه قبالً که بافتهایي در شهرسازی مطالعات اساس معبرهایي که بر: احداثی و توسعه 

 گردند. مي و احداث ایجاد است، نگردیده احداثي معابر به ای اشاره ذینفعان ساختماني

در  و تهاتر مسير مورد مقدار ملك با باقيمانده مساحت درصد20 ميزان مسير، به مورد نداشت صورت در واحده ماده : موضوع1تبصره 

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

 ميگردد: اخذ

([
𝐴 − 𝐵

𝐴
] + 1) × 10 × 𝐾 × 𝑃 

A : اس طرحعرض معابر بر اس 

B تغيير هرگونه از قبل معبر : عرض 

K ضریب شورا : 

P  قيمت منطقه بندی : 
K:6            

 ميزان به طرح اجرای از پس گيرند، قرار مي تعریضي و ای توسعه بر گذرهای در مسير، مورد و تغيير داشتن بدون که : امالکي2تبصره 

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

K ضریب شورا :    K:       

P  قيمت منطقه بندی : 

 مي محاسبه 1تبصره  طبق آن عوارض و گيرد مي قرار مسير در ها آن ملك از قسمتي که امالکي مالكان به کمك جهت به: 3تبصره 

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

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

 مورد به نسبت واقع مي شود، مسير ملك، مورد باقيمانده درصد 10 از بيش که واحده ماده موضوع امالك برای آندسته از: 4تبصره 

 مي گردد.  اقدام هيأت کارشناسي( امالك )نظر و ابنيه تقویم نحوه قانون آن برابر غرامت ملك، مانده باقي درصد 10 زاد برما مسير

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

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

 .مي گردد اخذ عوارض 1درصد فرمول تبصره  70 مابقي آن متر 70

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

 اخذ ميگردد. 2درصد فرمول تبصره  50متر مابقي آن  70و برای  2اساس فرمول تبصره  بر ولا عمق
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مشمول  گردد متر 12 حداکثر تا ها آن تعریضي عرض یا و اصالحي ای، توسعه های طرح اثر در که گذرهایي خصوص در: 7تبصره

 مشرفيت برحق عوارض نمایند، مطالبه را مسير خود ردمو غرامت ذینفعان یا مالكان چنانچه ليكن شود؛ نمي مشرفيت برحق عوارض

 .شد خواهد محاسبه 6و  5و 2و 1تباصر طبق

)حقوق حقوقي اشخاصبه  متعلقامالك  و اراضيمشرفيت بر حق عوارض  طرح، قطعياجرای از پس  استمكلف شهرداری  :8تبصره

 .نماید اقدامآن وصول  بهنسبت مقررات برابر و تعيين  ننموده اند،خود وارض عپرداخت  اقدام زمان تا آن کهرا  عمومي(

 رسمي کارشناس قيمت برابر مسير مورد غرامت پرداخت به محكوم شهرداری دادگستری طریق از کهكالما و اراضي کليه :9تبصره

 شده تعيينغ مبل طبق) مالك مطالبه مورد کارشناسي قيمت به اراضي باقيماندهد درص 10سابراس مشرفيت حق بر عوارض ،باشدمي

 .گردید اخذ خواهد( مسير مورد مقدار غرامت

 ح،صالا توسعه، دارای شود که گرفته نظر در ضلعي بر از بایست مي كامال مشرفيت حق بر محاسبه برای بندی منطقه قيمت: 10تبصره

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

 .است بيشتری ارزش دارای که بود خواهد قيمتي

 فضای و بهداشتي ورزشي، مذهبي،آموزشي، فرهنگي، طرحهایك امال 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 نمي 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 تعریضي و حالاصتوسعه، چنانچه و بار یك برای صرفاً موصوف : عوارض 12 تبصره

 .شد خواهدشود، مشمول گرفته

جاد ارزش افزوده برای ملك : در مواردی که ایجاد پخ ، قوس و عقب نشيني ملك منجر به تعریض اساس معبر و در نتيجه ای13تبصره 

 نگردد، مشمول این عوارض نمي شود.  

 .گردد هزینه مسير مورد اراضي تملك جهت صد در صد بصورت بایست موصوف مي عوارض از حاصل درآمد: 14تبصره 

 اهد بود.بال اثر خو 98تمامي مصوبات قبلي برای محاسبه عوارض بر حق مشرفيت از ابتدای سال  :15تبصره 

 

 

 

 


