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 پیشگفتار:
 

 

 

الی نامه مآیین 30باشد به همین منظور قانونگذار در ماده بینی وتامین منابع مالی میمهمترین اقدام مالی هر شهرداری پیش

با اصالحات بعدی دفترچه ای که تمام منابع درآمدی شهرداری را تحت عنوان )تعرفه عوارض،  12/4/1346ها مصوب شهرداری

 بینی نموده که بایستی هر شهرداری همه ساله تهیه و تدوین نماید.بهای خدمات و سایردرآمدها( پیش

هایی منجمله ابطال تعدادی از عوارض و بهای خدمات توسط با چالشباتوجه به اینکه درسنوات اخیر تهیه وتدوین تعرفه عوارض 

دیوان عدالت اداری مواجه بوده و از طرفی نیاز به دستیابی به منابع جدید تحت عنوان عوارض این ضرورت را ایجاد نموده تا 

 ها با تاملی بیشتر نسبت به تهیه تعرفه اقدام نمایند.شهرداری

های کشور و با نگرش به آرای صادره دیوان عدالت اداری و قید منابع جدید تحت تجربیات شهرداریاین تعرفه با استفاده از 

 عنوان عوارض و بهای خدمات و سایر درآمدها تهیه و تدوین گردیده است.
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 شود.در این تعرفه کلمات وعبارات زیر در معانی مشروح مربوط به کار برده می

 کاربری -1
 گردد.باشد که قسمتی از مصوبه ذیال درج میشورای عالی شهرسازی و معماری ایران می 10/3/1369صوبه گانه قید شده در مبیست هایمنظور از کاربری

مورد بررسی نه آنها را سرا تعیین و شهری های کاربری مفاهیم و یته فنی، طرح تحقیقاتی تدقیق، تعاریفکم 09/03/1389خود پیرو صورتجلسه مورخ  10/3/1389 تاریخ در ایران معماری و شهرسازی شورای عالی

شود. ر و ... ارسال میهای آماده سازی مسکن مهها و طرحهای جامع شهرها، شهرهای جدید، شهرکنهایی قرار داده و پس از اصالحات مربوطه تصویب نمود لذا متن پیوست برای آگاهی و استفاده در کلیه طرح

 (.معاون وزیر و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران 26/03/1389مورخ  1797/310/300)بخشنامه شماره 

 

 : تعاریف کاربری های شهری1جدول شماره 
 تعریف نوع کاربری ردیف

 به اراضی اختصاص یافته جهت سکونت اطالق می شود. مسکونی 1

 ناوریآموزش تحقیقات و ف 2
به اراضی که جهت فعالیت های آموزش عالی و تکمیلی و پژوهشی بعد از دوره تحصیالت رسمی و عمومی ) تحصیالت متوسطه 

 ( اختصاص داده می شود گفته می شود.

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

 امور اجتماعی گفته می شود.

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

 دولتی و نیروهای انتظامی و بسیج گفته می شود.

۵ 
خدماتی) انتفاعی و -تجاری

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

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

 اری های اجتماعی گفته می شود.به اراضی اختصاص یافته به خدمات پزشکی،  درمانی و سالمت انسان و دام و مددک درمانی 7

 به اراضی اختصاص یافته به فعالیتهای فرهنگی گفته می شود. هنری -فرهنگی 8

 ی گیرد گفته می شود.م قرار عموم استفاده مورد و احداث شهرداری به اراضی اختصاص یافته جهت پارک ) بوستان( که توسط پارک و فضای سبز 9

http://www.shahrsazionline.com/1041/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C/
http://www.shahrsazionline.com/2478/%D9%81%D8%A7%DB%8C%D9%84-%D8%A7%D8%AA%D9%88%DA%A9%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86/
http://www.shahrsazionline.com/91/%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82%D9%87-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C/
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 رکه گفته می شود.به اراضی اختصاص یافته جهت انجام فرایض و مراسم مذهبی و دینی و بقاع متب مذهبی 10

 .شود می گفته است شهرداری به اراضی اختصاص یافته جهت رفع نیازهای عمومی شهروندان که عمدتاً در رضایت تجهیزات شهری 11

 اختصاص می یابد گفته می شود. شهر و شهروندان بهداشت یا و شهر به اراضی که جهت امور مربوط به تاسیسات زیربنایی تاسیسات شهری 12

 حمل و نقل و انبارداری 13
به اراضی اختصاص یافته جهت شبکه معابر و ساختمانهایی که برای انجام سفرهای شهری، برون شهری و شهروندان اختصاص می 

 د گفته می شود.یاب

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

 به اراضی اختصاص یافته به باغات و زمین های کشاورزی گفته می شود.. باغات و کشاورزی 1۵

 به اراضی اختصاص یافته به مکانهای تاریخی گفته می شود. میراث تاریخی 16

 افته به جنگلهای طبیعی و دست کاشت و امثالهم گفته می شود.به سطوح اختصاص ی طبیعی 17

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

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

 صنعتی 20
 26/12/88مورخ  18۵91-/ت64677یع مشمول گروه الف موضوع مصوبه شماره به اراضی اختصاص یافته جهت استقرار صنا

 هیات وزیران و اصالحات بعدی آن گفته می شود.

 

http://www.shahrsazionline.com/91/%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82%D9%87-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C/
http://www.shahrsazionline.com/327/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87-%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C/
http://www.shahrsazionline.com/95/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D9%88-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86/


13 

 

 : عملکردهای مجاز کاربری های شهری به تفکیك سطوح تقسیمات شهری2جدول شماره 

 تعریف مقیاس نوع کاربری ردیف

 سکونتگاههای تک واحدی، مجتمع های چند خانواری و آپارتمانی چند واحدی و خوابگاههای دانشجویی خارج از محوطه دانشگاه محله مسکونی 1

2 
آموزش تحقیقات . 

 فناوری
 شهر

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

 فناوری

 آموزشی 3

 دبستان ( -آمادگی -کودکآموزش های پیش دبستانی ) مهد  محله

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

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

 ن، مدارس شاهد و مدارس اتباع خارجیمدارس اسالمی، مدارس کودکان استثنایی،  مراکز پرورش استعدادهای درخشا شهر

 اداری و انتظامی 4

 شهرداری نواحی شوراهای حل اختالف ناحیه

 منطقه
مجتمع های قضایی، ادارات آب و برق و گاز و مخابرات و آموزش و پرورش راهنمایی و رانندگی، تامین اجتماعی، پست، ثبت 

 هنمایی و رانندگی، کالنتری، آگاهی و پایگاههای بسیجاحوال،  ثبت اسناد،  امور اقتصادی و مالیاتی،  را

 شهر

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

سول گری ها و سازمانهای بین المللی، عمومی غیر دولتی، ستاد نیروهای نظامی و انتظامی و سایر مراکز انتظامی، سفارتخانه ها، کن

 شهرداری و شورای اسالمی شهر،  دادگستری و زندانهای موجود و مراکز بازپروری و کانونهای اصالح و تربیت و سرپرستی بانکها

خارج از 

 محدوده شهر
 زندان

۵- 

تجاری: 

خدماتی ) 

انتفاعی 

غیر 

 انتفاعی (

 تجاری

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

 ناحیه

 و بانکها شعب.(…زار،  قنادی، آجیل فروشی و واحدهای خرید هفتگی ) سوپر مارکت، فروشگاههای مصرف شهر و روستا، نوشت اف

،  بنگاههای معامالت امالک،  بازارچه ها،  فروشگاههای منسوجات، اعتباری و مالی وموسسات الحسنه قرض های صندوق

 گرپالستیک، لوازم خانگی،  لوازم صوتی و تصویری، کتابفروشی ها، رستوران ها، شرکتهای بیمه،  داروخانه و انواع مشابه دی

،  واحدهای خرید خاص و بلند مدت مانند تجاری و بازرگانی شرکتهای بازار عمده فروشی ها، راسته های صنوف مختلف و بورسها، شهر

http://www.shahrsazionline.com/1074/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%87-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%9F/
http://www.shahrsazionline.com/327/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87-%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C/
http://www.shahrsazionline.com/1074/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%87-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%9F/
http://www.shahrsazionline.com/327/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87-%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C/
http://www.shahrsazionline.com/1074/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%87-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%9F/
http://www.shahrsazionline.com/3352/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1/
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مبل فروشی ها، پوشاک، شعب مرکزی بانکها و موسسات مالی و اعتباری، موسسات تجاری  فروشگاههای بزرگ زنجیره ای، 

واردات و صادرات کاال، نمایندگی فروش عرضه وسایل نقلیه،  فروشگاه عرضه قطعات یدکی،  وسایل نقلیه و فروشگاه عرضه صنایع 

اتر نمایندگی بانکهای خارجی،  نمایندگی موسسات دستی و فرش، تاالرهای پذیرایی، تعمیرگاههای لوازم خانگی و خودرو، دف

 تجاری خارجی

  
خدمات 

 انتفاعی

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

 ناحیه
سناد، ازدواج و طالق، شرکتهای پیمانکاری و +، آموزشگاههای خصوصی، دفاتر ) وکالت، مهندسی و نقشه برداری،  ثبت ا10پلیس 

 مشاور و خدمات(،  آزمایشگاههای طبی و تخصصی،  مراکز رادیولوژی،  سالن های ورزشی کوچک، مرکز مشاوره درمانی

 منطقه
،  مراکز کاریابی،  ،  آمبوالنس خصوصی،  درمان اعتیاد،  فیزیوتراپیمشابه و ام آر آی ارائه خدمات اینترنت، دفاتر حسابرسی، مراکز

 مرکز معاینه فنی خودرو،  رسانه های دیجیتال انتفاعی،  رادیولوژی،  مطب دامپزشکان

 شهر خدمات غیر انتفاعی 
اتحادیه ها،  مجامع،  انجمن ها و تعاونی ها،  رسانه های دیجیتال خبری،  -موسسات خیریه -دفاتر احزاب، تشکل های مردم نهاد

 زشگاههای مذهبی ) به غیر از حوزه های علمیه (هیات های ورزشی و آمو

 ورزشی 6

 زمین های بازی کوچک محله

 زمین های ورزشی و سالنهای کوچک ورزشی و استخرها ناحیه

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

 درمانی 7

 هامراکز بهداشت و تنظیم خانواده، درمانگاه محله

 پلی کلینیک ها ناحیه

 تخت و مراکز اورژانس 64مراکز انتقال خون،  بیمارستانهای کمتر از  منطقه

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

 جانبازان و درمانگاههای دامپزشکی

 هنری –فرهنگی  8

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

 شهر
کتابخانه مرکزی و تخصصی،  نگارخانه،  فرهنگسرا و مجتمع های فرهنگی،  سالن اجتماعات، سینما، تئاتر، سالن کنسرت،  موسسات 

 ،  مراکز صدا و سیماو دفاتر مرکزی روزنامه و مجله
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 پارک 9

 بوستان ) پارک ( محلهای محله

 بوستان ) پارک ( ناحیه ای ناحیه

 بوستان ) پارک ( اصلی شهر شهر

 مذهبی 10
 مساجد، حسینیه ها و فاطمیه ها محله

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

 تجهیزات شهری 11

 ایستگاه های جمع آوری زباله محله

 ، جایگاههای سوخت11۵انس ایستگاه های جمع آوری زباله،  ایستگاه های آتش نشانی، میادین میوه و تره بار، اورژ ناحیه

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

خارج از 

 محدوده شهر
 زی میوه و تره بار،  حمل و نقل بارمرک میدان انتقال گورستان ها، مرکز حفر بهداشتی زباله،

 تاسیسات شهری 12
 ایستگاه های تنظیم فشار گاز،  آب و فاضالب،  سرویس های عمومی بهداشتی محله

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

 حمل و نقل انبارداری 13

 معابر و پارکینگ ها ی محلهای و ایستگاههای مترو محله

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

 شهر
نه های مسافربری درون شهری و بین شهری،  ایستگاه فرودگاههای موجود،  بنادر،  تاسیسات مرکزی مترو،  پارکینگ های معابر،  پایا

 بین شهری کوچک و سردخانه ها

خارج از 

 محدوده
 انباری های اصلی کاال فرودگاه،  سیلو و سردخانه ها

 یپادگان ها و آمادگاههای موجود نیروهای نظام شهر نظامی 14

 زمین های کشاورزی و باغات واحدهای باغ مسکونی محله باغات و کشاورزی 1۵

 اماکن و محوطه های تاریخی، موزه ها، بناهای یادبود، آرامگاه مشاهیر،  اماکن متبرکه و حریم های تملک شده آنان شهر تاریخی 16

 ر از پارک ( می یابد.سطوحی که جهت جنگلهای طبیعی و فضای سبز دست کاشت ) غی شهر طبیعی 17

http://www.shahrsazionline.com/3347/%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9/
http://www.shahrsazionline.com/12872/%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%8C-%D8%B9%D9%86%D8%B5%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF-%D8%B3%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C/
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 شهر حریم 18
حریم قانونی رودخانه ها، تاالبها، آبگیرها، مسیلها و راه حریم قانونی تملک راه آهن های بین شهری و تاسیسات زیربنایی آب و برق 

 و گاز و نفت و فاضالب

 گردشگری –تفریحی  19

 شهر
و متل، شهربازی تفریحی ویژه پارکهای جنگلی و اردوگاههای جهانگردی هتل،  مسافرخانه،  مهمانپذیر و مهمانسراها، هتل آپارتمان 

 .…و پالژهای ساحلی و 

خارج از 

 محدوده شهر

 باغ وحش
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 صنعتی

گروههای الف 

مصوبه شماره 

-ت 64677

هیات  26/12/78

مدیران با اصالحات 

 بعدی آن

 غذایی:

 تهیه و بسته بندی خشکبار بدون شستشو -1

 خرما بدون شستشو بسته بندی -2

 تن در سال 3000واحد تولید آب نبات و پولکی شکر پنیر و غیره تا  -3

 واحد تولیدی نبات ) نبات ریزی ( -4

 تن در سال 300واحد تولید گز و سوهان تا  -۵

 واحد بسته بندی نمک و ادویه جات -6

 واحد بسته بندی چای -7

 واحد بسته بندی قهوه -8

 تن در سال به روش نم زدن و بدون روش پخت 300ه و کله تا واحد تولید قند حب -9

 واحد بسته بندی عسل -10

 تن در سال 1000تولید بستنی تا  -11

 تن در سال 300تولید شیرینی و نان تا  -12

 تن در سال 300آسیاب و تولید آرد گندم و جو تا  -13

 تن در سال 100واحد بسته بندی کره و سایر لبنیات تا  -14

 تن در سال 300تولید بیسکویت و شکالت تا  -1۵
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 تن در سال 300واحد رشته بری تا  -16

 تن در سال 300واحد ماکارونی سازی تا  -17

 واحد تولید آج موم ) مخصوص کندوی عسل ( -18

 واحد بسته بندی سبزیجات و میوه جات -19

 تقرار یابند.(واحد تولید یخ ) صرفاً در مناطق صنعتی درون شهری بایستی اس -20

 واحدتولیدی نان بستی -21

 واحد بسته بندی گالب -22

 واحد بسته بندی عرقیات گیاهی -23

 واحد بسته بندی جو بدون عملیات بوجاری و شستشو -24

 واحد سورتینگ و بسته بندی حبوبات بدون بوجاری -2۵

 واحد تولید، بهبود دهنده کیفیت آرد -26

 آسیاب و بوجاری عملیات بودن آماده آرد غالت واحد تولید غذایی کودکان -27

 

 نساجی:

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

 شیرازه دوزی حاشیه موکت و فرش ماشینی -2

 تن در سال ( 100ستگاه ) با حداکثر جوراب بافی حداکثر سه د -3

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

 دست، انواع لباس و پوشاک در سال 3000واحد تولید لباس و پوشاک حداکثر  -۵

 و روبان تولید طناب نخی یا کنفی،  تور ماهیگیری،  قیطان، انواع نوار -6

 واحد دوزندگی لحاف و تشک و بالش بدون خط حالجی یااستفاده از پشم شیشه -7

 ( غیره و سیلک چاپ اصفهان واحد پارچه چاپی روش دستی ) مانند پارچه قلمکار -8

 پارچه بافی دستی ) غیر موتوری ( -9

http://www.shahrsazionline.com/13920/
http://www.shahrsazionline.com/2969/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86/
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 واحد تولید فتیله نفت سوز و نوارهای صنعتی ( -10

 واحد تولیدالیاف پروپلین -11

   

 چرم:

 نواحد تولید مصنوعات سراجی از قبیل کیف، دستکش،  جلد چرمی و نظایر آ -1

 واحد تولید مصنوعات پوستی،  از قبیل کاله پوستی،  پوستین و موارد مشابه از پوست دباغی شده -2

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

 جفت در سال 90000واحدتولید کفش ماشینی حداکثر  -4

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

 لوازم ارتوپدی با استفاده از چرم واحد مونتاژ -6

   

 سلولزی :

 آماده واحد تولید جعبه مقوایی و کارتن از ورق -1

 واحدتولید پاکت خوار و بار و مراسالت مشابه آن -2

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

 آماده واحد تولید کاغذ و دفتر از کاغذ -4

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

 واحد صحافی و چاپخانه های ساده -6

 واحد تولید مصنوعات چوب پنبه ای -7

 واحد نجاری و خراطی بدون انوارسازی -8

 مترمکعب چوب در سال بدون رنگ 200واحد مبل سازی و سایر مصنوعات چوبی تا  -9

 تولید انواع فیلترهای کاغذی از جمله فیلترهای هوا و یا استفاده از ورق آماده -10

 واحد تولید انواع دوک و لوله طاقه پیچی مقوایی و سایر مصنوعات مشابه از ورق آماده -11

 تولید محصوالت ساخته شده از نی و حصیر و سبد بافی از الیاف گیاهی -12

 واحد بسته بندی دستمال و محصوالت مشابه بااستفاده از کاغذ آماده -13

http://www.shahrsazionline.com/13920/
http://www.shahrsazionline.com/13920/
http://www.shahrsazionline.com/13920/
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 ستفاده از روکش آمادهواحد پرس کاری و چسباندن روکش نایلون باا -14

 دستگاه در سال 200واحد تولید قایق های چوبی و بلم تا  -1۵

 واحد تهیه کاربن و استنسیل از کاغذ آماده -16

 واحد تولید کالسور و زونکن از مقوای آماده -17

   

 فلزی :

 واحد قلمزنی انواع فلزات -1

 گری و آبکاری حداکثر تا سه دستگاه تراشواحد تراشکاری و قطعه سازی و قالب سازی بدون ریخته  -2

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

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

 واحدهای طراحی و مونتاژ حداکثر تا سه دستگاه تراش -۵

 تن در سال صرفاً مناطق صنعتی داخل شهری 100ظروف آلومینیم از ورق آماده با یک دستگاه خم کن حداکثر  واحد صنعتی تولید -6

 واحدمونتاژ تجهیزات گرد و غبار گیر ازقطعات آماده -7

 واحد تولید اتصاالت هیدرولیک ) پرس بست فلزی به دو انتهای شیلنگ فشار قوی ( -8

 یلواحد طراحی و مونتاژ کولر اتومب -9

 واحد طراحی و مونتاژ کاربراتور گاز سوز -10

 واحد تولید ترموستات -11

   

 کانی غیر فلزی :

 واحد تولید مصنوعات شیشه ای بدون کوره ذوب -1

 واحد تولید آیینه،  پوکه آمپول،  شیشه آزمایشگاهی بدون کوره -2

 واحد تولید مصنوعات تزئینی سنگی ) صنایع دستی ( -3

 پودر جوشکاری واحد تولید -4

   
 شیمیایی:

 واحد تولید آب مقطر -1
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 واحدتولید نایلون و نایلکس و سلوفان ) با استفاده از رول آماده ( -2

 واحد صرفاً برش اسکاچ ظرفشویی -3

 واحد طراحی و مونتاژ نت ترمز -4

   

 دارویی، آرایشی و بهداشتی:

 ( واحد تولید مواد بهداشتی و آرایشی ) فرموالسیون -1

 واحد اختالط و بسته بندی پودر ازاله مو -2

 واحدتولید قرص و پودر اکسیژنه -3

 واحد تولید اکسیدان، کرم بهداشتی و صنعتی و پودر بلوندر اکسیژن -4

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

 واحد تولید هورمون و آنتی بیوتیک -6

   

 : برق و الکترونیک

 واحد تولید لوازم برقی کوچک به صورت مونتاژ ) نظیر زنگ اخبار و دربازکن ( -1

 واحد تولید آنتن تلویزیون بدون آبکاری و لوستر،  از قطعات آماده -2

 .واحد طراحی و تولید لوازم برقی و الکترونیکی به صورت مونتاژ مشروط بر اینکه عملیات کوره ای و عملیات تر نداشته باشد -3

 واحد تولید لوازم پزشکی،  آزمایشگاهی و آموزشی،  قطعات الکترونیک -4

 واحد تولید ترانزیستور و مقاومت و غیره -۵

 واحد تولید انکوباتور و سایر لوازم آزمایشگاهی بدون آبکاری -6

 واحد تولید انواع ساعت -7

 به صورت مونتاژ واحد طراحی و تولید تقویت کننده صوت نظیر بلندگو و آمپلی فایر -8

 واحد تولید رادیو و تلوزیون و لوازم صوتی و تصویری -9

 واحد تولید دستگاههای برقی عالمت دهنده سمعی و بصری -10

 واحد تولید سیستم های مخابراتی مراکز تلفن -11

 واحد تولید لوازم الکترونیکی ) کامپیوتر،  لوازم اداری و لوازم دقیق الکترونیکی ( -12
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 حد تولید کنترل های ولتاژ و فرکانسوا -13

 واحد تولید آفتامات -14

 واحد تولید مودم و میکرو کنترل -1۵

 واحد طراحی و مونتاژ تایمر -16

 واحد تولید کارت و بردهای کامپیوتری -17

   

 کشاورزی:

 فاقد محدودیت فاصله از امکان مسکونی ( 4واحد زنبورداری و پرورش ملکه ) تا ردیف  -1

 قطعه 100واحد پرورش پرندگان زینتی تا  -2

 واحد پرورش کرم ابریشم -3

 واحد پرورش ماهی زینتی -4

 آزمایشگاه دامپزشکی -۵

   

 ماشین سازی:

 واحد قالب و مدل ) درجه ریخته گری،  فیکچر،  قالب قطعات استاندارد، قالب قید و بست و ابزار قالب،  مدل -1

 الب ) پمپهای دیاگرامی،  کف کش،  لجن کش و تجهیزات تصفیه (واحد تجهیزات شبکه آب و فاض -2

واحد ماشین آالت و تجهیزات حمل و نقل مکانیکی ) آسانسور و قطعات آسانسور،  پله برقی،  باالتراک،  جرثقیل سقفی،  جرثقیل  -3

 ( جرثقیل. …پشت کامیونی،  جک پالت باالبر و قطعات مربوطه، نوار نقاله و 

و کمپرسور ) پمپهای خالء وکیوم آتش نشانی، آب، کمپرسورهای صنعتی و مصرفی و گاراژی مواد فله و تلمبه های بادی  واحد پمپ -4

) 
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 (14/10/1384در قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها )مصوب  -2
 .االجراء میباشدالزم جامع و تا تهیه طرح مذکور در طرح هادی شهر که ضوابط و مقررات شهرسازی در آن ه آتی در دوره طرحعبارت است از حد کالبدی موجود شهر و توسع شهرمحدوده  - 1ماده 

هرگونه ساختمان و تأسیسات و  ت بر احداثخدمات شهری و تأسیسات زیربنایی در چارچوب وظایف قانونی خود کنترل و نظار شهرداریها عالوه بر اجرای طرحهای عمرانی از جمله احداث و توسعه معابر و تأمین

 .شهر را نیز به عهده دارند سایر اقدامات مربوط به توسعه و عمران در داخل محدوده

 .مربوط تجاوز ننماید تان و بخشنظارت و کنترل شهرداری در آن ضرورت دارد و از مرز تقسیمات کشوری شهرس حریم شهر عبارت است از قسمتی از اراضی بالفصل پیرامون محدوده شهر که - 2ماده 

داخل حریم شهر تنها در چارچوب  اراضی کشاورزی، باغات و جنگلها، هرگونه استفاده برای احداث ساختمان و تأسیسات در به منظور حفظ اراضی الزم و مناسب برای توسعه موزون شهرها با رعایت اولویت حفظ

 .خواهد بود پذیرضوابط و مقررات مصوب طرحهای جامع و هادی امکان

از محدوده قانونی و  حریم شهر مجاز شناخته شده و حفاظت از حریم به استثنای شهرکهای صنعتی )که در هر حال نظارت بر احداث هرگونه ساختمان و تأسیسات که به موجب طرحها و ضوابط مصوب در داخل

 .طبق مقررات رفتار خواهد شد بوط میباشد، هرگونه ساخت و ساز غیر مجاز در این حریم تخلف محسوب و با متخلفینمر حریم شهرها و قانون شهرداریها مستثنی میباشند( به عهده شهرداری

 امور روستا را ندارد.هادی روستا دارای محدوده و حریم مستقلی بوده و شهرداری شهر مجاور حق دخالت در ساخت و ساز  شوند مطابق طرحروستاهایی که در حریم شهرها واقع می – 1تبصره  3ماده 

 تعرفه عوارض: -3
 باشد.با اصالحات بعدی( می 12/4/1346نامه مالی شهرداری ها )مصوب آیین 30منظور تعرفه عوارض، بهای خدمات وسایر درآمدهای موضوع ماده 

عوارض و بهاء خدمات و سایر درآمدهایی که به وسیله شهرداری و مؤسسات تابعه و وابسته به آن وصول و یا ای خواهد بود که در آن کلیه انواع هر شهرداری دارای تعرفه -ها نامه مالی شهرداریآیین 30ماده 

 شود.گیرد درتعرفه مذکور منعکس میگردد یا هر تغییری که در نوع و میزان نرخ آنها صورت میشود درج و هر نوع عوارض یا بها خدمات جدیدی که وضع و تصویب میتحصیل می

 برای راهنمایی به شهرداریها ابالغ خواهد کرد.کشور برای طرز تنظیم تعرفه و درج تغییرات بعدی و همچنین چگونگی وضع و تشخیص و وصول انواع عوارض و درآمدها دستورالعمل جامع تهیه و  وزارت

 

 درآمد: -4
 باشد.با اصالحات بعدی( می 12/4/1346آیین نامه مالی شهرداری ها )مصوب  29منظور درآمدهای قید شده در ماده 

 :شوددرآمد شهرداریها به شش طبقه به شرح زیر تقسیم می - 29ماده 

 )درآمدهای مستمردرآمدهای ناشی از عوارض عمومی ) -1

 .اختصاصیدرآمدهای ناشی از عوارض  -2

 .بهاء خدمات و درآمدهای مؤسسات انتفاعی شهرداری -3
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 .ل شهرداریدرآمدهای حاصله از وجوه و اموا -4

 .کمکهای اعطایی دولت و سازمانهای دولتی -۵

 .گیردمیطور اتفاقی یا به موجب قانون به شهرداری تعلق اعانات و کمکهای اهدایی اشخاص و سازمانهای خصوصی و اموال و داراییهایی که به -6
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 قانون شوراها: -5
 باشد.با اصالحات بعدی( می 01/3/137۵ر و انتخاب شهرداران )مصوب منظور قانون تشکیالت، وظایف و انتخابات شوراهای اسالمی کشو

 قانون تجمیع عوارض: -6
خدمات و سایر وجوه از تولیدکنندگان کاال، ارایه دهندگان  منظور قانون اصالح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران و چگونگی برقراری وصول عوارض و

 باشد.با اصالحات بعدی( می 22/10/1380کاالهای وارداتی )مصوب 

 16/4/1353در قانون تغییر وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن مصوب  -7
 :طرح جامع شهر -2

و تجهیزات و تسهیالت شهری و  کشاورزی و تأسیساتهای مسکونی، صنعتی بازرگانی، اداری وبندی مربوط به حوزههمنطق طرح جامع شهر عبارت از طرح بلندمدتی است که در آن نحوه استفاده از اراضی و

اطق نوسازی، بهسازی و اولویتهای تجهیزات و تسهیالت عمومی، من ها و بنادر و سطح الزم برای ایجاد تأسیسات وفرودگاهترمینال( وانتهای خط ) نیازمندیهای عمومی شهری، خطوط کلی ارتباطی و محل مراکز

طرح جامع شهر برحسب ضرورت قابل تجدید گردد.حفظ بنا و نماهای تاریخی و مناظر طبیعی، تهیه و تنظیم می شود و ضوابط و مقررات مربوط به کلیه موارد فوق و همچنین ضوابط مربوط بهمیتعیین مربوط به آنها

 .نظر خواهد بود

 :طرح تفصیلی -3

هر یک از آنها و وضع دقیق  موقعیت و مساحت دقیق زمین برایاستفاده از زمینهای شهری در سطح محالت مختلف شهر و فصیلی عبارت از طرحی است بر اساس معیارها و ضوابط کلی طرح جامع شهر نحوهطرح ت

توسعه و حل مشکالت شهری و موقعیت کلیه عوامل مختلف شهری  اولویتهای مربوط به مناطق بهسازی و نوسازی و واحدهای شهری وتراکم ساختمانی در و تفصیلی شبکه عبور و مرور و میزان و تراکم جمعیت و

 .گرددها و مشخصات مربوط به مالکیت بر اساس مدارک ثبتی تهیه و تنظیم مینقشه شود ومیدر آن تعیین

 77کمیسیون ماده  -8
 باشد.با اصالحات بعدی( می 11/04/1334ها )مصوب ریقانون شهردا 77منظور کمیسیون قید شده در ماده 

9- q 
 گردد.می و تصویب تعیین شورای اسالمی شهر خشکرود ای روز آخرین ارزش معامالتی زمین که توسط قیمت منطقه qمنظور از 
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10- K 
 گردد.انه تصویب میضریبی است که هر سال با پیشنهاد شهرداری توسط شورای اسالمی شهر برای هر یک از عوارض جداگ

 های سطح ناخالص کل بنا، تراکم ساختمان، تراکم خالص مسکونی، واحد )مسکونی،تجاری، صنعتی و...(واژه -11
 یا طرح تفصیلی و ضوابط شهرسازی خواهد بود.ای که در این دفترچه استفاده گردیده و تعاریف  آنها منطبق با تعاریف قید شده در طرح جامع مجتمع مسکونی، مجتمع اداری، پیلوت، پارکینگ، و هر واژه

 100کمیسون ماده  -12
 باشد.با اصالحات بعدی( می 11/4/1334ها )مصوب قانون شهرداری 100منظور کمیسیون قید شده در ماده 

 های واحد مسکونی، واحد تجاری، واحد صنعتی، واحد اداریواژه -13
های شخصی مندرج در قوانین ای فعالیتهائی که برای سکونت افراد و یا خانوارها ساخته شده و شامل اطاق، آشپزخانه و سرویس الزم باشد. )بدیهی است انجام پاره. واحد مسکونی: عبارت است از کلیه ساختمان1

 نیز در آنها مجاز خواهد بود.(

ها به منظور استفاده کسب و پیشه و تجارت احداث گردیده و یا در آنها واحدهای صنفی تحت پوشش قانون قانون شهرداری ۵۵ماده  24هائی که برابر تبصره ذیل بند . واحد تجاری: عبارت است از کلیه ساختمان2

 نظام صنفی و یا واحدهای تابع قانون تجارت فعالیت داشته باشند.

های صنعتی و اداری با موافقت اصولی از مراجع ذیربط مانند وزارت جهاد، صنایع سبک و سنگین و معادن و فلزات ههائی که به منظور استفاده صنعتی و یا ایجاد کارگا. واحد صنعتی: عبارت است از کلیه ساختمان3

 ایجاد شده باشند.

 شوند.رج باشند مشمول تعریف واحد اداری میخا 3، 2، 1هائی که از شمول بندهای های انقالب اسالمی، بدیهی است سایر ساختمانهای دولتی و نهاد. واحدهای اداری: عبارت است از کلیه ساختمان4

 شوند.شوند و مشمول پرداخت مالیات هستند از نظر پرداخت عوارض پذیره، تجاری محسوب میهای انقالب اسالمی که با اصول بازرگانی اداره میتبصره: مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و نهاد

 وزارت کشور( 30/11/1369مورخ  3/1/241۵0های ساختمانی، واحدهای تجاری، صنعتی و اداری به شماره پذیره صدور پروانهدستورالعمل اجرایی نحوه محاسبه و وصول عوارض 
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 نامه ارزش معامالتی ساختمان )برای جرایم کمیسیون ماده صد(آیین -14
 باشد.ها میماده صد قانون شهرداری 11نامه موضوع تبصره منظور آیین
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 باشند:مستندات این مجموعه به شرح ذیل می

 (16/1/1390)مصوب قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی در  -1

های همان منطقه قرار ها یا دهیاریمراحل قانونی در اختیار شهرداری های آب معدنی و درمانی در محدوده شهرستانهائی که ظرفیت توسعه گردشگری دارند، با طیعوارض حاصل از چشمه -بند ب  36ماده 

های ریزی شهرستان صرف زیرساخترسد، با تصویب کمیته برنامهریزی و توسعه استان میگیرد. منابع حاصله متناسب با دریافت عوارض که به پیشنهاد شورای اسالمی شهر یا روستا به تصویب شورای برنامهمی

 .شودهمان منطقه می گردشگری

 

 (15/10/1389)مصوب قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسالمی ایران در  -2
 :نماید ربط موظفند تا پایان سال اول برنامه از طریق تدوین نظام درآمدهای پایدار شهرداریها با اعمال سیاستهای ذیل اقدامـ شوراهای اسالمی و شهرداریها و سایر مراجع ذی174ماده

ایط اقلیمی و موقعیت محلی و نیز تبدیل این عوارض به عوارض و الف ـ کاهش نرخ عوارض صدور پروانه ساختمانی در کاربریهای تجاری، اداری، صنعتی متناسب با کاربریهای مسکونی همان منطقه باتوجه به شر

 ارض بر ارزش افزوده اراضی و امالک، ناشی از اجرای طرحهای توسعه شهریبرداری از واحدهای احداثی این کاربریها و همچنین عوبهای خدمات بهره

 لهای خدمات عمومی و شهری، نگهداری، نوسازی و عمران شهری و همچنین تعیین سهم دولت در ایجاد زیرساختهای توسعه، عمران شهری و حمل و نقب ـ تعیین سهم شهروندان در تأمین هزینه

 مد شهرداریها از عوارض بر امالک به عوارض ناشی از مصرف و خدماتج ـ تبدیل عوارض موضوع درآ

 د ـ تعیین ضمانت اجرائی برای وصول عوارض، بهای خدمات و سایر درآمدهای قانونی شهرداریها

 هـ ـ افزایش تراکم زمینهای مشجر با سطح اشغال کمتر نسبت به زمینهای غیرمشجر با سطح اشغال بیشتر

 کرد شهرداریهای مدیریت و نظارت بر هزینهو ـ تقویت ساز و کار

 کرد در حوزه وظایف اصلی و قانونی آنها و ممنوعیت پرداخت هرگونه هزینه از اعتبارات شهرداری به دستگاههای اجرائیسپاری وظایف قابل واگذاری و هدایت بودجه شهرداریها به سمت هزینهز ـ برون
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و منظر شهری )پاکسازی و بهسازی نماها و جداره ها، مناسب سازی معابر پیاده راهی و پیاده  در ضوابط و مقررات ارتقاء کیفی سیما -3

 25/9/1387روها، ساماندهی به منظر شهری( مصوب 

تهیه ضوابط و مقررات مربوط به محل و نحوه استقرار تابلوهای شهری به منظور ساماندهی و ایجاد هماهنگی میان تابلوهای تبلیغاتی در مقیاس شهری، به شهرداریها اختیار داده می شود تا نسبت به  -3-1 -6بند 

در « تهکمی»برساند. رعایت تصمیمات « کمیته»ادین و ...( اقدام نماید و به تصویب )بیلبوردها(، نقاشی ها، جداره ها، استفاده از نمایشگرهای بزرگ شهری، تابلوهای تبلیغاتی، تابلوهای راهنمای شهری )نام خیابانها و می

 .این زمینه برای دستگاهها، سازمانها، نهادها و مؤسسات دولتی و عمومی در الویت قرار دارد

 

 با اصالحات بعدی( 17/02/1387)مصوب  قانون مالیات بر ارزش افزودهدر  -4
دمات که در این قانون، تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است، همچنین برقراری عوارض به برقراری هر گونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کاالهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خ -۵0ماده 

سایر مراجع  اعتباری غیر بانکی مجاز، توسط شوراهای اسالمی ودرآمدهای مأخذ محاسبه مالیات، سود سهام شرکتها، سود اوراق مشارکت، سود سپرده گذاری و سایر عملیات مالی اشخاص نزد بانکها و مؤسسات 

 باشدممنوع می

تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجراءدر سال بعد، شوراهای اسالمی شهر و بخش جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید، که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، موظفند موارد را حداکثر  -1تبصره 

 .تصویب و اعالم عمومی نمایند

 

موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران و چگونگی برقراری و قانون اصالح در  -5

 22/10/1381مصوب  وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کاال، ارائه دهندگان خدمات و کاالهای وارداتی
آنها معین شده است، همچنین  ( این قانون، تکلیف مالیات و عوارض4تولیدی و همچنین آن دسته از خدمات که در ماده ) ی وارداتی و کاالهایبرقراری هر گونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کاالها -۵ماده 

ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی مجاز توسط شوراهای بانک گذاری و سایر عملیات مالی اشخاص نزدسهام شرکتها، سود اوراق مشارکت، سود سپرده برقراری عوارض به درآمدهای مأخذ محاسبه مالیات، سود

 .باشدمی اسالمی و سایر مراجع ممنوع

 .گردد ماه هر سال برای اجرا در سال بعد تصویب و اعالم عمومیحداکثر تا پانزدهم بهمن بایستیوضع عوارض محلی جدید و یا افزایش نرخ هر یک از عوارض محلی، می -1تبصره 
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اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسالمی شهر، بخش و شهرک موضوع قانون تشکیالت، وظایف و نامه آییندر  -6

 1375انتخابات شوراهای اسالمی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 
و همچنین برای  - 137۵مصوب  -شهرداران  اسالمی کشور و انتخابوظایف و انتخابات شوراهای ( قانون تشکیالت، 77و ) (94)  بنابه پیشنهاد وزارت کشور و به استناد مواد 7/7/1378هیأت وزیران در جلسه مورخ 

 :قانون یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود   )71( ماده )16( و بند )77آیین نامه اجرایی ماه )الذکر، ( قانون فوق71ماده )  )16تعیین سیاستهای عمومی دولت موضوع بند )

 137۵مصوب  -و انتخاب شهرداران  موضوع قانون تشکیالت،  وظایف و انتخابات شوراهای اسالمی کشور رایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسالمی شهر،  بخش و شهرکآیین نامه اج

ضوابط،  ترتیبات و سیاستهای موضوع  اداری و عمرانی با رعایتهای خدماتی، بوط اعم از هزینهشهر، بخش و یا شهرک مر هایتوانند برای تأمین بخشی از هزینهشوراهای اسالمی شهر،  بخش و شهرک می -1ماده

 .این آیین نامه عوارض وضع نمایند

 .ا بخش ذی ربط باشدبه شهر، شهرک یکاالها و خدمات و سایر موضوعهایی است که مربوط وضع عوارض توسط شوراهای اسالمی شهر،  شهرک و بخش در حدود درآمدها،  عرضه -2ماده

شهرها، محدوده قانونی شهر،  موضوع  محل استقرار آن،  در موردعوارض موضوع این آیین نامه از اماکن،  واحدهای صنفی، تولیدی، خدماتی، صنعتی و هر گونه منبع در آمدی دیگری قابل وصول است که -3ماده

که به  - 1362مصوب  -قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری   (13و  6در مورد بخش و روستا،  محدوده موضوع مواد )و - 1362مصوب  -ی تقسیمات کشور ( قانون تعاریف و ضوابط4( ماده )1تبصره )

حریم  در خارج از محدوده قانونی واحداث بنا و تأسیساتنامه مربوط به استفاده از اراضی و  ( آیین13ای که به تصویب کمیسیون موضوع ماده )یا برسد و در مورد شهرکها محدوده رسیدهتصویب هیأت وزیران

 .رسیده است،  باشد - 13۵۵مصوب  -شهرها 

و در  - 13۵1مصوب  - ایران ( قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری2( ماده )3که در طرح جامع موضوع بند ) ایمحدوده در صورتی که محدوده شهر و روستا تعیین نشده باشد، در مورد شهرها -1تبصره 

 .بود ،  تعیین شده است،  مالک خواهند- 1366مصوب  -اساسنامه بنیاد مسکن انقالب اسالمی  (7)در طرح هادی موضوع ماده ای کهمورد روستاها محدوده

شوند، بدون جلب نظر شده یا می دیگر خارج از شهرها تعییننی برای ایجاد شهرک یا مراکز جمعیتیتوسط سایر مراجع قانو هایی را کهباشند محدودهمراجع تصمیم گیر در مورد محدوده شهر،  مجاز نمی -2تبصره 

 .مراجع قانونی یاد شده به حدود شهر ملحق نمایند

دهیاری و در مورد شرکها بر  داری، در مورد روستا بر عهده دهیار وشود، در مورد عوارض شهر بر عهده شهروضع می وصول عوارضی که طبق این آیین نامه توسط شوراهای اسالمی شهر، بخش و یا شهرک -4ماده

  .رسمی به مؤدی است نمایند . مرجع وصول مکلف به دادن رسیداجرایی آن اقدام میمقررات مربوط و ضمانتهای شهرک مربوط خواهد بود که مطابق عهده مسؤوالن اجرایی

 .گرددمیشوند،  توسط همان شورا تعییننامه توسط شوراهای اسالمی شهر، بخش و یا شهرک وضع می نحوه وصول عوارضی که به موجب این آیین -۵ماده 

ارض در شوراهای شیوه محاسبه عو منظور تأمین هماهنگی درو به - 137۵مصوب  -شوراهای اسالمی کشور و انتخاب شهرداران  ( قانون تشکیالت،  وظایف و انتخابات94وزارت کشور به استناد ماده ) -تبصره 

نماید. در خصوص شوراهای اسالمی شهر دستورالعملهای موضوع می الزم را تهیه و جهت تصویب به هیأت وزیران ارایههای نامهدر سراسر کشور، آیین بخش و شهرک و همچنین ایجاد یکنواختی در نظام عوارض

 .گرددمالی شهرداریها مراعات مینامه ( آیین30ماده )

بودجه مصوب شهرداری و  شهر،  روستا و یا شهرک در قالبهای همانشود، حسب مورد برای تأمین هزینهوضع می عوارضی که به موجب این آیین نامه توسط شوراهای اسالمی شهر، بخش و یا شهرک -6ماده 

 .شوراهای شهر، شهرک و بخش مربوط مصرف خواهد شد
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نمایند. عوارضی که از این طریق  برای مدت و مورد معین وضعهای طرحهای خاص خدماتی یا عمرانی،  عوارض خاصیهزینه توانند برای تأمین تمام یا بخشی ازیشوراهای اسالمی شهر، بخش و شهرک م -7ماده 

 .باشدمصرف میدر مصوبه وضع عوارض،  قابل گردد، صرفاً در همان مدت و مورد تعیین شدهوصول می

مقرر در این آیین نامه اتخاذ تصمیم  اند، با توجه به سیاستهاینمودهموارد معافیت، کاهش،  تخفیف و لغو عوارضی که تصویب در هنگام وضع عوارض جدید یا در زمان مقتضی نسبت به توانندشوراها می -9ماده 

 .نمایند

 :عمومی دولت را به شرح ذیل مراعات نمایند شود، سیاستهایمیکلی که در برنامه پنجساله و قوانین بودجه سالیانه اعالمسیاستهای  شوراها موظفند به هنگام تصمیم گیری راجع به عوارض عالوه بر توجه به -14ماده 

 عوارض متناسب با هزینه های مورد نیاز ؛ دهیاری و شهرک مربوط از طریق وضع و وصولنیل به سمت خودکفایی شهرداری،  -الف 

 مختلف اعم از دولتی و غیر دولتی ؛ هایارایه خدمات عمومی و عمرانی به اقشار و بخشرعایت تناسب میزان عوارض با  -ب 

 شوند؛جهت گیری به سوی وضع عوارض هایی که به صورت غیر مستقیم وصول می -پ 

 تناسب وضع عوارض در هر محل با تولیدات و درآمدهای اهالی؛ -ت 

 ؛توجه به اثرات تبعی وضع عوارض بر اقتصاد محل  -ث 

 هماهنگی و وحدت رویه در نظام عوارض ؛ -ج 

 ها از جمله روش وضع عوارض مقطوع، رعایت اولویت وضع عوارض به صورت درصدی از قیمت فروش کاال و خدمات بر سایر روش -چ 

 اجرای طرحهای عمرانی؛ وضع عوارض متناسب با ارزش افزوده زمین ناشی از تصمیمات مراجع قانونی و یا -ح 

 گیری از وضع عوارض مضاعف بر کاالهای تولیدی؛جلو -خ 

 بر تولید؛ توجه داشتن به رشد تولید و گسترش واحدهای تولیدی در منطقه به هنگام وضع عوارض -د 

 نظر؛ محاسبه وصول عوارض در مورد واحدهای تولیدی بر اساس فروش واقعی در دوره مورد -ذ 

 دراتی ؛خود داری از وضع عوارض بر کاالهای صا -ر 

 ؛ توجه به اقشار کم درآمد هنگام وضع عوارض با اعطای تخفیف،  معافیت و نظایر آن -ز 

 رعایت حال ایثارگران هنگام وضع عوارض با اعطای تخفیف،  معافیت و نظایر آن ؛ -ژ 

 های تشویقی برای پرداخت به موقع عوارض ؛اعمال رویه -س 

  .( قانون اساسی3ل )وضع بدون تبعیض عوارض بر اساس اص -ش 

 .شودماسبق نمیگرفت و وضع عوارض جدید و افزایش عوارض قبلی عطف به افزایش میزان عوارض موضوع این آیین نامه زودتر از یک سال صورت نخواهد -تبصره 

تصویب هیأت وزیران  وزارت کشور پیشنهاد شده است و بهاساس نرخی است که ساالنه توسطموضوعات حداکثر بر نسبت عوارض شهر، روستا و شهرک با درآمدها،  عرضه کاالها و خدمات و سایر -1۵ماده 

های ینهدرآمدها و عواید محلی باید استاندارد هز  سقف( نسبت عوارض بهسال قبل مجری خواهد بود. برای تعیین حداکثر)نسبت تعیین شده در رسد. مادام که این نسبت در هر سال به تصویب نرسیده است، می
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 سهم هزینه هایی که به موجبهیأت وزیران ارایه گردد. در تنظیم استانداردها باید ( این آیین نامه تنظیم و به11توسط وزارت کشور با هماهنگی کمیته موضوع تبصره ماده ) شهرداریهاعمرانی،  اداری و خدماتی

 .شود، به طور جداگانه مشخص گرددشهرکها و روستاها ایجاد میجامع و هادی در شهرها، و یا در اجرای طرحهای تصمیمات مراجع ملی یا فرا محلی در طرحهای عمرانی و یا خدماتی

مورد در آمدها بیش از حداکثر دو درصد  این آیین نامه نباید در(3اند،  مجموع عوارض وصولی در هر محل با رعایت ماده )نشده های موضوع این ماده تعییندر سال جاری و مادام که استانداردها و نسبت -تبصره 

حداکثر نیم درصد ارزش معامالتی آن با احتساب میزان عوارض قابل  قیمت عمده فروشی و در مورد دارایی و ثروت بیش از(%2خدمات بیش از حداکثر دو درصد) ( درآمد سالیانه،  در مورد فروش کاالها یا2%)

 .وصول موجود باشد

مربوط نسبت به تأمین منابع مالی مورد نیاز  رعایت قوانین و مقرراتبا استفاده از روش انتشار اوراق مشارکت و سایر روشها با توانند براساس اختیارات قانونی خود از طریق جلب مشارکت مردمشوراها می -16ماده 

 .اتخاذ تصمیم نمایند

نماید. وزارت کشور مسؤول نظارت بر  اعضای شوراها ارایههای مربوط بهرا جهت توجیه این آیین نامه و سایر آیین نامه ربط آموزشهای الزموزارت کشور مکلف است با همکاری سازمانها و مراکز ذی  -17ماده 

 .در سراسر کشور استمربوط به وضع عوارض توسط شوراها حسن اجرا و رعایت این آیین نامه در مورد مصوبات

 

 با آخرین اصالحات( 01/03/1375در قانون شوراها )مصوب  -7
 

 .شوداعالم میـ تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور 16بند  -80ماده 

 .ـ وضع مقررات و نظارت بر حفر مجاری و مسیرهای تأسیسات شهری22بند  – 80ماده 

 .رعایت مقررات موضوعه و انتشار آن برای اطالع عموم ـ تصویب مقررات الزم به پیشنهاد شهرداری جهت نوشتن هر نوع مطلب و یا الصاق هر نوع نوشته و آگهی و تابلو بر روی دیوارهای شهر با2۵بند  -08ماده 

 .نامه مالی و معامالت شهرداریها با رعایت مقررات مربوطبه آن با رعایت آیینـ تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمانهای وابسته 26بند -80ماده 

 .ـ تصویب نرخ کرایه وسائط نقلیه درون شهری27بند  – 80ماده 

نامه مصوب هیأت های خدماتی و عمرانی مورد نیاز شهر طبق آیینینههزتواند نسبت به وضع عوارض متناسب با تولیدات و درآمدهای اهالی به منظور تأمین بخشی از ـ شورای اسالمی شهر می 8۵ماده - 8۵ماده 

 .وزیران اقدام نماید

ا لغو آن اقدام نامه مصوب نداند نسبت به اصالح یرا منطبق بر آیینتواند در هر مقطعی که وصول هر نوع عوارض تبصره ـ عوارض، یک ماه پس از ارسال هر مصوبه به وزارت کشور قابل وصول است. وزیر کشور می

 .نماید
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 با اصالحات بعدی( 12/04/1346ها )مصوب نامه مالی شهرداریآیین 32ماده  -8
 

شود دریافت شهر مربوط می شود تا به مطالبات خود را با اقساط حداکثر سی و شش ماهه مطابق دستورالعملی که به پشنهاد شهردار، به تصویب شورای اسالمیهای کل کشور اجازه داده میبه شهرداری – 32ماده 

 نماید در هر حال صدور مفاصا حساب موکول به تأدیه کلیه بدهی مؤدی خواهد بود.

 

 با اصالحات بعدی( 11/4/1334مصوب  )هادر قانون شهرداری -9
 .شودهائی که در شهر میصدور پروانه برای کلیه ساختمان - 24بند  ۵۵ماده 

های ساختمانی نوع استفاده از ساختمان را قید کند. در صورتیکه بر خالف مندرجات پروانه ساختمانی در منطقه غیرتجاری شه جامع شهر تهیه شده مکلف است طبق ضوابط نقشه مذکور در پروانهشهرداری در شهرهایی که نق -تبصره

نماید و کمیسیون در صورت احراز تخلف مالک یا مستأجر با تعیین مهلت مناسب که نباید از دو ماه تجاوز این قانون مطرح می 100محل کسب یا پیشه و یا تجارت دائر شود شهرداری مورد را در کمیسیون مقرر در تبصره یک ماده 

 .کندنماید در مورد تعطیل محل کسب یا پیشه و یا تجارت ظرف مدت یک ماه اتخاذ تصمیم می

ای از شش ماه تا دو سال و جزای نقدی از پنج هزار ریال تا ده هزار ریال اً از محل مزبور پس از تعطیل برای کسب و پیشه و یا تجارت استفاده کند به حبس جنحهشود و کسی که عالماین تصمیم وسیله مأمورین شهرداری اجراء می

 .شودمحکوم خواهد شد و محل کسب نیز مجدداً تعطیل می

 .شودق و دفتر روزنامه و مجله و دفتر مهندسی وسیله مالک از نظر این قانون استفاده تجاری محسوب نمیدائر کردن دفتر وکالت و مطب و دفتر اسناد رسمی و ازدواج و طال

 .نامه برای اطالع وزارت کشوراز تصویبیره و ارسال یک نسخه پیشنهاد برقراری یا الغاء عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان عوارض اعم از کاالهای وارداتی و صادراتی کشور و محصوالت داخلی و غ -26بند  ۵۵ماده 

 .به منظور تشویق صادرات کشور نسبت به کاالهای صادراتی بیشتر از یک درصد قیمت کاال نباید وضع عوارض شود -1تبصره 

 .باشدف میها عرض راه معاشود از پرداخت هر گونه عوارض به شهرداریکاالهای عبوری از شهرها که برای مقصد معینی حمل می -2تبصره 

 .شوداین بند تصحیح می 1راجع به تشویق صادرات و تولید از تاریخ تصویب این قانون طبق تبصره  33ماه قانون مصوبه بهمن 1ماده  -3تبصره 

 .شودصویب هیأت وزیران به موقع به اجراء گذاشته میهای گریز از پرداخت عوارض شهرداری و استنکاف از آن با موافقت وزارتین کشور و دادگستری تنظیم و پس از تنامهآئین -4تبصره 

های غیرمجاز و هرگونه اقداماتی که در حفظ نظافت و ها از محلگذاری اماکن و نصب تابلوی الصاق اعالنات و برداشتن و محو کردن آگهیوضع مقررات خاصی برای نامگذاری معابر و نصب لوحه نام آنها و شماره -27بند  ۵۵ماده 

 ئی شهر مؤثر باشندزیبا

شود و به کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت کشور و دادگستری و انجمن شهر ارجاع می های وابستهو بهای خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمان رفع هرگونه اختالف بین مؤدی و شهرداری در مورد عوارض -77ماده 

باشد اجرای ثبت مکلف است بر طبق تصمیم کمیسیون مزبور به صدور طبق تصمیم این کمیسیون تشخیص شود طبق مقررات اسناد الزم االجرا، به وسیله اداره ثبت قابل وصول میهائی که تصمیم کمیسیون مزبور قطعی است. بدهی

نماید و در غیاب انجمن شهر انتخاب نماینده انجمن از طرف شورای شهرستان به نمایندگی دادگستری تعیین میاجرائیه و وصول طلب شهرداری مبادرت نماید در نقاطی که سازمان قضائی نباشد رئیس دادگستری شهرستان یک نفر را 

 .به عمل خواهد آمد
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ها فقط باید به کند و در این محلی نصب و الصاق اعالنات معین میهائی که شهرداری براای بر روی دیوارهای شهر که مخالف مقررات انجمن شهر باشد ممنوع است مگر در محلنوشتن هر نوع مطلبی یا الصاق هر نوشته -92ماده 

 .مه محکوم خواهد شدنصب و الصاق آگهی اکتفا کرد و نوشتن روی آن نیز ممنوع است متخلف عالوه بر تأدیه خسارت مالکین به پرداخت پانصد تا یک هزار ریال جری

شهر یا موازین شهرسازی باشد، ب با وضع محل و یا نیمه تمام واقع در محدوده شهر که در خیابان یا کوچه و یا میدان قرار گرفته و منافی با پاکی و پاکیزگی و زیبائی بناهای مخروبه و غیر مناسنسبت به زمین یا  -110ماده 

تواند به منظور آن که منطبق با نقشه مصوب انجمن شهر باشد اقدام کند اگر مالک مسامحه و یا امتناع کرد شهرداری می تواند به مالک اخطار کند منتها ظرف دو ماه به ایجاد نرده یا دیوار و یا مرمتشهرداری با تصویب انجمن شهر می

متولی و یا متصدی موقوفه دریافت نماید در این مورد صورت  ضافه صدی ده از مالک یاتأمین نظر و اجرای طرح مصوب انجمن در زمینه زیبائی و پاکیزگی و شهرسازی هر گونه اقدامی را که الزم بداند معمول و هزینه آن را به ا

شود و هر گاه ظرف مهلت مقرره اعتراض کرد موضوع به شود در صورتی که مالک ظرف پانزده روز از تاریخ ابالغ به صورت حساب شهرداری اعتراض نکرد صورتی حساب قطعی تلقی میحساب شهرداری بدواً به مالک ابالغ می

 .ارجاع خواهد شد 77ذکور در ماده کمیسیون م

در حکم سند قطعی و الزم االجرا بوده و اجراء ثبت مکلف است بر طبق مقررات اجرای اسناد رسمی الزم  77واقع نشده و همچنین آراء کمیسیون رفع اختالف مذکور در ماده  هائی که مورد اعتراضصورت حساب

 .ادر و به مورد اجراء بگذارداالجراء نسبت به وصول طلب شهرداری اجرائیه ص
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 هاشورای عالی استان 15/2/1389نامه )قانون اصالح قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها( مصوب آیین -10
مجمع تشخیص مصلحت نظام را که با  20/4/1388مصوب  ( قانون اصالح قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها1آیین نامه اجرایی ماده ) 1۵/2/1389شورای عالی استانها در سی و دومین اجالس مورخ 

( قانون مذکور به شرح مندرج در صفحات بعد 1د به ماده )هماهنگی وزارت کشور، وزارت مسکن و شهرسازی، وزارت جهاد کشاورزی، سازمان حفاظت محیط زیست و شهرداری تهران تهیه و تنظیم گردیده مستن

 تصویب نمود.

 تعاریف : 1ماده 

 ان به کار برده شده در این آیین نامه به شرح بندهای ذیل تعریف می شوند.واژگ

 الف( نهال، گیاه دارای ساقه )تنه( چوبی منفرد که محیط بن آن کمتر از پانزده سانتیمتر باشد.

 مثمر( که محیط بن آنها از پانزده سانتیمتر کمتر نباشد. ب( درخت، گیاه خشبی )چوبی( دارای ساقه منفرد اعم از درخت دارای میوه ماکول ) مثمر( و سایر درختان ) غیر

 درخت مو با هر بن و بوته های چای مشمول این تعریف می باشد. -تبصره 

 ج ( بن درخت، محل تالقی تنه درخت یا نهال با سطح زمین است.

 ل خواهد بود و بقیه ساقه ها شاخه محسوب می شوند.در صورتی که درخت در سطح زمین به چند ساقه منشعب شده باشد بن قطورترین ساقه مالک عم

 د( باغ، از نظر این آیین نامه به محلی اتالق می شود که حداقل یکی از مشخصات ذیل را داشته باشد.

ج از ساختمان یک اصله درخت و در صورت عدم سابقه احداث بنا به طور مترمربع مساحت، در صورت وجود بنا و مستحدثات در زمین به طور متوسط در هر شانزده مترمربع محوطه باز خار ۵00ـ داشتن حداقل 1

تساب تعداد درختان کسر شده در آمار ) لحاظ شده در این بند( متوسط هر بیست و پنج متر مربع یک اصله درخت مثمر و یا غیر مثمر و یا ترکیبی از آنها غرس شده باشد. قطع و امحای درختان موجب عدم اح

 نخواهد بود.

 ـ دارا بودن سند مالکیت و یا سند مادر قبل از تفکیک به عنوان باغ، باغچه، زمین مشجر، و باغ عمارت.2

 ـ دارا بودن سابقه رأی دایر باغ، دایر باغچه، دایر مشجر از کمیسیون ماده دوازدهم قانون زمین شهری.3

 ده اند.ـ محل هایی که در حریم شهر توسط وزارت جهاد کشاورزی باغ شناخته ش4

 ـ محل هایی که به تشخیص شورای اس المی شهرباغ شناخته شده اند.۵

 هـ ( فضای سبز شهری، عرصه های مشجر و دارای پوشش گیاهی در محدوده و حریم شهرها که دارای مالکیت عمومی، دولتی و خصوصی باشند.

به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام  13/۵/1388میباشد که در تاریخ « شورای انقالب 13۵9گسترش فضای سبز در شهرها مصوب سال  اصالح قانون حفظ و» و( قانون، منظور از قانون در این آیین نامه قانون 

 رسیده است.

ی ) صرفاً در مورد باغات( و آیین نامه مصوب مترمربع و در حریم شهرها بر اساس حد نصاب مشخص شده در قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورز 2000حد نصاب تفکیک در محدوده شهرها  -2ماده 

 هیات وزیران می باشد.
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( این آیین نامه و صدور پایان کار آن دسته از امالکی که پس از 1شهرداری مکلف است قبل از صدور پروانه ساختمانی برای بررسی هر نوع تغییر وضعیت و تعداد درختان امالک و اراضی موضوع ماده ) -3ماده 

آیین نامه و در مورد باغات واقع در حریم شهرها قبل از صدور پروانه ساختمانی،  7انه ساختمانی وضعیت و تعداد درختان موجود در عرصه آنها دچار تغییر شده است، موضوع را از کمیسیون های ماده صدور پرو

 ستقر در سازمان جهاد کشاورزی استان استعالم نماید.مراتب را از دبیرخانه کمیسیون تبصره یک ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی و باغها م

 3ان های محیط زیست و مناطق چهارگانه موضوع بند الف ماده کاشت، حفاظت و آبیاری درختان و فضاهای سبز معابر، میادین، بزرگراهها و بوستانهای عمومی واقع در داخل محدوده شهرها به استثنای بوست -4ماده 

 ی محیط زیست از وظایف شهرداری است.قانون حفاظت و بهساز

 حفظ، نگهداری و آبیاری در سایر محل های مشمول قانون به عهده مالکین، ساکنین ) بهره برداران( و متصرفین آنها است. -1تبصره 

 مسئول آبیاری و نگهداری درختان هستند. در مورد موقوفات، متولیان و متصدیان یا قائم مقام قانونی آنان یا مستاجرین، بهره برداران و متصرفین -2تبصره 

( اضافی به %1۵م و هزینه های متعلقه را با پانزده درصد)در صورت اهمال در نگهداری درختان مشمول قانون، شهرداری موظف است با اخذ مجوز از دادستان، رأسا نسبت به آبیاری و نگهداری آنها اقدا -3تبصره 

نموده و تنها هزینه های یندگان در صورت اعالم مالک مبنی بر عدم توانایی در نگهداری درختان شهرداری مجاز است در خصوص حفظ و نگهداری درختان به مالک مساعدت عنوان کارمزد از مالک دریافت نما

ثبت محل با دستور دادستان مکلف است نسبت به وصول و واریز آن به حساب شهرداری  مترتبه را از وی دریافت نماید. در صورت استنکاف مالک یا متصدی از پرداخت هزینه های فوق الذکر، اداره اجرای احکام

 طبق اجرای اسناد الزم االجرا اقدام نماید.

و اشخاص مسئول این اماکن، در موارد زیر پس از  تصدیانبرای قطع و جابجایی هرگونه درخت در معابر و اماکن عمومی، دولتی و خصوصی واقع در محدوده و حریم شهر، با درخواست مالکین، متولیان، م - ۵ماده 

 آیین نامه، شهرداری مکلف به صدور مجوز می باشد. 7تصویب کمیسیون موضوع ماده 

 مالک با متقاضی مجدداً درخت غرس شود. ای آن که توسطالف( درخت غیر مثمری که به سن بهره وری رسیده باشد و به قصد انتفاع از چوب آن درخواست قطع داده شده باشد که در این صورت باید به ج

 کارشناس رسمی دادگستری تعیین و به مالک پرداخت خواهد شد.چنانچه شهرداری مایل به حفظ درخت باشد، بهای عادله چوب آن را با توافق با مالک پرداخت می نماید و در صورت اختالف بهای آن طبق نظر 

ط آن برود که در این گل و یا علل غیر عمد دیگر خشک شده و یا احتمال سرایت آفت و بیماری از آن به دیگر درختان و گیاهان وجود داشته باشد و یا احتمال سقوب( درختی که به علت آفت زدگی، بیماری، ان

 انجام شود( 2صورت باید به جای آنها نهال به میزان دوبرابر محیط بن درخت غرس شود ) مطابق تبصره 

 عی مانع از اجرای طرح های عمرانی و عمومی باشد.ث ساختمان و یا مسیر راه، کانال و مجاری آب، خطوط انتقال برق، لوله کشی نفت، گاز ، تلفن و نظایر آن قرار گرفته باشد و یا به هر نوچ( درخت در محل احدا

 ن و ساکنین مزاحمت ایجاد کرده باشد.د( درخت واقع در معابر و یا میادین مانع عبور و مرور طبیعی باشد و یا وجود آن برای مالکی

های وابسته به آن .. ( موظفند قبل از انجام هرگونه کلیه دستگاه های ارائه دهنده خدمات شهری ) از قبیل آب، فاضالب، گاز، برق، مخابرات، شرکت پخش فراورده های نفتی و شهرداری و سازمان  -1تبصره 

 آیین نامه ( مجوز اخذ نماید. 7ا تخریب فضای سبز باشد، عالوه بر سایر مجوزهای الزم، از شهرداری ) کمیسیون موضوع ماده عملیات عمرانی که مستلزم قطع درختان و ی

یر بودن قطع درخت و عدم امکان واکاری می باید تناب ناپذدر مورد بندهای )ج( و )د( اولویت با انتقال درختان در فصل مناسب با نظارت شهرداری وبا رعایت اصول علمی و فنی می باشد و در صورت اج -2تبصره 

 این آیین نامه صادر می شود به تعداد دو برابر مجموع محیط بن ها در محل تعیین شده که شهرداری معین می کند غرس نماید. 7با رعایت اصول ایمنی به ازای درختهایی که اجازه قطع آن از طرف کمیسیون ماده 

 وضوع این ماده طبق تعرفه ای که به پیشنهاد شهرداری به تصویب شورای اسالمی شهر می رسد، توسط شهرداری اخذ خواهد شد.عوارض قطع درخت م -3تبصره 

 فعالیت و بهره برداری از از خزانه، قلمستان یا عمده فعالیت آنها بر اساس مجوز و دستورالعمل شهرداری بالمانع است. -4تبصره 
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این آیین نامه موظف است نسبت به تعقیب جزایی و  3اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی موجبات اتالف و امحای درختان موضوع قانون را فراهم آورند شهرداری در اجرای ماده در صورتی که شخص یا  - 6ماده 

 اخذ جریمه از طریق مراجع قضایی و پیگیری جبران خسارت وارده اقدام نماید.

 این قانون از انجام این وظیفه تعلل نموده و به موقع اقدام نکنند متخلف شناخته شده و مورد تعقیب قانونی قرار خواهند گرفت. ۵مامورین شهرداری که در اجرای ماده 

 به منظور نظارت بر حسن اجرای قانون و آیین نامه اجرایی آن و تشخیص باغات کمیسیونی مرکب از اعضای زیر در هر شهرداری تشکیل می شود. -7ماده 

 یکی از اعضای شورای اسالمی شهر به انتخاب شورا.الف( 

 ب( یک نفر به انتخاب شهردار ترجیحاً معاون شهرسازی و یا معاون خدمات شهری شهرداری.

 ج( مدیرعامل سازمان پارکها و فضای سبز و در صورت عدم وجود سازمان پارکها و فضای سبز در شهرداری مسئول فضای سبز شهرداری.

 مترمربع که در محدوده شهر واقع می باشد نظر کمیسیون فوق را اخذ نموده و مطابق آن عمل نماید. ۵00ری موظف است برای صدور پروانه ساختمانی در عرصه های با مساحت بیش از شهردا -1تبصره 

مربع واقع در محدوده شهر کمیسیونی مرکب از اعضای زیر را در هر یک از مناطق شهرداری متر 2000تا  ۵00شهرداری موظف است در کالن شهرها برای صدور پروانه ساختمانی در عرصه های بین  -2تبصره 

 تشکیل داده و نظریه کمیسیون را اخذ و مطابق آن اقدام کند.

 الف( نماینده شورای اسالمی شهر به انتخاب رییس شورا.

 آن شهر.ب( مدیر منطقه شهرداری و در صورتی که شهردار منطقه نداشته باشد، شهردار 

 ی شهرداری.ج( نماینده مدیر عامل سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری، در صورت عدم وجود سازمان پارکها و فضای سبز در شهرداری نماینده خدمات شهر

( آیین نامه مذکور آمده است به 1ماده )« د » و مدارکی که در بند  جهت تشخیص باغات توسط شورای اسالمی شهر، شهرداری موظف است درخواست مالک و ذینفع یا درخواست خود را با سوابق -3تبصره 

خذ ابالغ شهرداری به نظریه کمیسیون اعتراض داشته ( ارسال نماید و نظر کمیسیون را که حداکثر ظرف مدت یک ماده صادر خواهد شد، به ذینفع ابالغ کند. در صورتی که ذینفع دو ماه بعد از ا7کمیسیون ماده )

یص باغ قطعی است. در غیر این صورت چنانچه مالک یا اعتراض خودرا به شهرداری تقدیم خواهد کرد. شهرداری آن را به شورای اسالمی شهر ارسال خواهد داشت. نظر شورای اسالمی شهر در مورد تشخباشد، 

 و نظر شورای اسالمی شهر تلقی خواهد شد. ذینفع پس از دو ماه به نظر کمیسیون مزبور اعتراض ننماید مصوبه کمیسیون بعنوان رأی قطعی

 ر اختیار آنان قرار داده می شود تکمیل و تحویل نمایند.متقاضیان قطع، جابجایی یا سربرداری درختان باید درخواست خود را به شهرداری محل ارایه و فرم مخصوصی که در این زمینه توسط شهرداری د -8ماده 

( موضوع این آیین نامه ارجاع نماید. کمیسیون مزبور مکلف است حداکثر ظرف مدت یک ماه 7یک هفته از تاریخ تسلیم و ثبت، درخواست متقاضی را به کمیسیون ماده ) شهرداری مکلف است حداکثر ظرف مدت

ا به متقاضی اعالم نماید. در صورت عدم اتخاذ تصمیم توسط کمیسیون یا در خصوص درخواست متقاضی اتخاذ تصمیم نماید و شهرداری حداکثر ظرف مدت یک هفته از تاریخ ابالغ نظر کمیسیون، موضوع ر

 تأخیردر ابالغ پس از موعد مذکور، شهرداری مکلف است حسب تقاضای متقاضی مجوز صادر کند.

 نخواهند بود.شهرداری و متقاضی تحت هیچ شرایطی قبل از دریافت مجوز الزم، مجاز به قطع درخت یا سربرداری یا جابجایی آن  -1تبصره 

هیالت مورد نیاز را در قبال دریافت اجور و هزینه شهرداری موظف است در صورت درخواست متقاضی برای جابجایی یا سربرداری درخت رعایت ضوابط و اصول علمی و ایمنی را نموده و امکانات و تس -2تبصره 

 های مترتبه در اختیار متقاضی قرار دهد.
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تان و فضاهای سبز را تدوین نموده و موظف است ضوابط مربوط به رعایت اصول فنی و ایمنی و همچنین نحوه استفاده از تجهیزات و امکانات شهرداری برای سربرداری و جایجایی درخ (7کمیسیون ماده ) -9ماده 

 پس از تصویب شورای اسالمی شهر اعالم عمومی نماید.

در   ( امکان پذیر است.7ان و ذینفعان و شهرداری در محدوده و حریم شهر و در معابر و اماکن عمومی و خصوصی با اخذ مجوز از کمیسیون موضوع ماده )هرگونه جابجایی درختان توسط مالکین، متصدی - تبصره

یرد تا موجب رشد درختان و جلوگیری از خشک شدن آنها غیر این صورت شهرداری موظف به جلوگیری است. سربرداری و هرس طبق دستورالعملی که توسط شهرداری تهیه و ابالغ خواهد شد صورت می پذ

 گردد.

تهیه کرده و به روز نگهداری  ( قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها و اصالحیه های آن شهرداری موظف است شناسنامه باغات مشمول این قانون را به همراه مشخصات ذیل7( و )1در اجرای مواد ) - 10 ماده

 نماید.

 ه پالک ثبتی یا شماره نوسازی پالک مشمول.الف( شمار

 ب( مساحت ملک.

 ج( نشانی دقیق محل شامل: شهر، منطقه، ناحیه، خیابان، کوچه، شماره، نام مالک، یا ذینفع.

 د( تعداد و مشخصات هر یک از درختان مشمول قانون به تفکیک نوع مثمر و غیر مثمر.

 کننده اطالعات شناسنامه که به عنوان ضابط دادگستری شناخته می شود.هـ ( نام، مشخصات، سمت و امضای مأمور تنظیم 

و ... ( مشخص و اعالم نماید. این باغ به هیچ وجه، حتی در صورت قطع تمام  GISشهرداری موظف است پس از شناسنایی، باغ های واقع در محدوده و حریم شهر آنها را روی نقشه و سامانه های مربوطه )  -1تبصره 

 ان، بدون اخذ مجوزهای قانونی از عنوان باغ خارج نخواهند شد.درخت

 شهرداری موظف است نسخه ای از شناسنامه تنظیمی محل مزبور را به مالک یا ذینفع یا قائم مقام قانونی وی ابالغ نماید. -2تبصره 

 اقدام نماید. شهرداری موظف است هر سال نسبت به پالک کوبی حداقل بیست درصد فضای سبز خود -3تبصره 

و تاریخ گزارش، تهیه و تنظیم نموده و مراتب را با شهرداری مکلف است از مشخصات درختان واقع در معابر میادین، بزرگراهها و بوستان های عمومی فهرستی شامل نوع درخت، محیط بن، محل کاشت  -11ماده 

 عکس نماید.و ... ( من GISپالک کوبی روی درختان و روی سامانه های مربوط ) 

های تشویقی برای ساخت و ساز محدود در این به منظور حفظ، نگهداری واحیای باغات و زمین های مشجر، شورای اسالمی شهر موظف است به منظور حفظ و نگهداری باغات خصوصی، دستورالعمل  -12 ماده

 ه و تصویب نمایند.امالک را در چارچوب قوانین و ضوابط شورای عالی شهرسازی و معماری ایران تهی

العات طرح جامع شهرها حتی االمکان باغات را در وزارت مسکن وشهرسازی و شهرداری ها موظفند در جهت حفظ باغات مخصوصا در شهرهایی که سرانه فضای سبز آنها کمتر از استاندارد است در مط -13ماده 

 کاربری فضای سبز پیش بینی نمایند.

 ی های اسالمی شهر شرایطی فراهم نمایند تا با خرید باغات محدوده شهر، بوستان های شهری در آنها احداث و در اختیار عموم قرار گیرد.شهرداری ها و شورا -1تبصره 

 شهرداری ها موظفند برای حفظ باغات بزرگ شهری حتی االمکان حمایت های الزم را از مالکان آنها به عمل آورند. -2تبصره 

 و به تصویب شورای اسالمی شهر برسانند. وظفند در شهرهایی که سرانه فضای سبز آنها کمتر از استاندارد است، برنامه پنج ساله ادواری برای حفظ و گسترش فضاهای سبز شهر را تهیهشهرداری ها م -3تبصره 
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با اصالحات بعدی 11/04/1334ها مصوب ماده صد قانون شهرداری -11  

 واقع در محدوده شهر یا حریم آن باید قبل از هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع ساختمان از شهرداری پروانه اخذ نمایند.مالکین اراضی و امالک  -100ماده 

 غیرمحصور واقع باشد جلوگیری نماید. های بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه به وسیله مأمورین خود اعم از آنکه ساختمان در زمین محصور یاتواند از عملیات ساختمانی ساختمانشهرداری می

د یا بدون پروانه شهرداری ساختمان احداث یا شروع به در موارد مذکور فوق که از لحاظ اصول شهرسازی یا فنی یا بهداشتی قلع تأسیسات و بناهای خالف مشخصات مندرج در پروانه ضرورت داشته باش -1تبصره 

ه هائی مرکب از نماینده وزارت کشور به انتخاب وزیر کشور و یکی از قضات دادگستری به انتخاب وزیر دادگستری و یکی از اعضای انجمن شهر بع در کمیسیوناحداث شده باشد به تقاضای شهرداری موضو

دارد پس از انقضاء مدت مذکور کمیسیون مکلف است موضوع را با حضور  نماید که ظرف ده روز توضیحات خود را کتباً ارسالشود. کمیسیون پس از وصول پرونده به ذینفع اعالم میانتخاب انجمن مطرح می

کند ظرف مدت یک ماه تصمیم مقتضی بر حسب مورد اتخاذ کند در مواردی که شهرداری از ادامه ساختمان بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه نماینده شهرداری که بدون حق رأی برای ادای توضیح شرکت می

 موضوع رسیدگی خواهد کرد. مکلف است حداکثر ظرف یک هفته از تاریخ جلوگیری موضوع را در کمیسیون مذکور مطرح نماید، در غیر این صورت کمیسیون به تقاضای ذینفع به کندجلوگیری می

 نماید.می در صورتی که تصمیم کمیسیون بر قلع تمام یا قسمتی از بنا باشد مهلت مناسبی که نباید از دو ماه تجاوز کند تعیین

و هزینه آن را طبق مقررات آئین نامه اجرای وصول عوارض از مالک دریافت شهرداری مکلف است تصمیم مزبور را به مالک ابالغ کند. هر گاه مالک در مهلت مقرر اقدام به قلع بنا ننماید شهرداری رأساً اقدام کرده 

 ..خواهد نمود

تواند در صورت عدم ضرورت قلع اضافه بنا با توجه به موقعیت ملک از نظر زیر بنای مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه استفاده از اراضی مسکونی کمیسیون می در مورد اضافه بنا زائد بر مساحت -2تبصره 

با نوع استفاده از فضای ایجاد شده و نوع ساختمان از نظر مصالح مصرفی باشد، تعیین و شهرداری ای که متناسب های فرعی و یا کوچه بن باز یا بن بست( رأی به اخذ جریمههای اصلی یا خیابانمکانی )در بر خیابان

که ذینفع از پرداخت  هر مترمربع بنای اضافی بیشتر باشد( در صورتی مکلف است براساس آن نسبت به وصول جریمه اقدام نماید. )جریمه نباید از حداقل یک دوم کمتر و از سه برابر ارزش معامالتی ساختمان برای

 .مورد نسبت به صدور رأی تخریب اقدام خواهد نمودجریمه خودداری نمود شهرداری مکلف است مجدداً پرونده را به همان کمیسیون ارجاع و تقاضای صدور رأی تخریب را بنماید. کمیسیون در این 

تواند در صورت عدم ضرورت قلع اضافه بنا با توجه به موقعیت ملک واقع در حوزه استفاده از اراضی تجارتی و صنعتی و اداری کمیسیون می در مورد اضافه بنا زائد بر مساحت مندرج در پروانه ساختمانی -3تبصره 

فضای ایجاد شده و نوع ساختمان از نظر مصالح مصرفی باشد، تعیین و ای که متناسب با نوع استفاده از های فرعی و یا کوچه بن باز یا بن بست( رأی به اخذ جریمههای اصلی یا خیاباناز نظر مکانی )در بر خیابان

اختمان برای هر مترمربع بنای اضافی ایجاد شده بیشتر باشد( در صورتی شهرداری مکلف است براساس آن نسبت به وصول جریمه اقدام نماید )جریمه نباید از حداقل دو برابر کمتر و از چهار برابر ارزش معامالتی س

کمیسیون در این مورد نسبت به صدور رأی تخریب اقدام ینفع از پرداخت جریمه خودداری نمود شهرداری مکلف است مجدداً پرونده را به همان کمیسیون ارجاع و تقاضای صدور رأی تخریب را بنماید. که ذ

 خواهد نمود.

تواند با صدور رأی بر اخذ جریمه به ازاء هر مترمربع ه در صورتی که اصول فنی و بهداشتی و شهرسازی رعایت شده باشد کمیسیون میدر مورد احداث بنای بدون پروانه در حوزه استفاده از اراضی مربوط -4تبصره 

مبلغ آن بیشتر است از ذینفع، بالمانع بودن صدور  ، هر کدام کهبنای بدون مجوز یک دهم ارزش معامالتی ساختمان یا یک پنجم ارزش سرقفلی ساختمان، در صورتی که ساختمان ارزش دریافت سرقفلی داشته باشد

 .عمل خواهد شد 3و  2های برگ پایان ساختمان را به شهرداری اعالم نماید. اضافه بنا زائد بر تراکم مجاز بر اساس مفاد تبصره
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ای که حداقل یک تواند با توجه به موقعیت محلی و نوع استفاده از فضای پارکینگ رأی به اخذ جریمهمی در مورد عدم احداث پارکینگ و یا غیرقابل استفاده بودن آن و عدم امکان اصالح آن کمیسیون -۵تبصره 

رداری مکلف به اخذ جریمه باشد( شهمتر مربع می 2۵احتساب گردش  برابر و حداکثر دو برابر ارزش معامالتی ساختمان برای هر متر مربع فضای از بین رفته پارکینگ باشد، صادر نماید )مساحت هر پارکینگ با

 .باشدتعیین شده و صدور برگ پایان ساختمان می

های مصوب رعایت برهای اصالحی را بنمایند. در صورتی که بر خالف پروانه و یا بدون پروانه در مورد تجاوز به معابر شهر، مالکین موظف هستند در هنگام نوسازی بر اساس پروانه ساختمان و طرح -6تبصره 

مانند عدم استحکام بنا، عدم رعایت اصول فنی و بهداشتی و  زی در این مورد انجام گیرد شهرداری مکلف است از ادامه عملیات جلوگیری و پرونده امر را به کمیسیون ارسال نماید. در سایر موارد تخلفتجاو

 .های ماده صد استشهرسازی در ساختمان رسیدگی در صالحیت کمیسیون

ها و محاسبات فنی ضمیمه آن گردد از لحاظ انطباق ساختمان با مشخصات مندرج در پروانه و نقشهن ناظر ساختمانی مکلفند نسبت به عملیات اجرائی ساختمانی که به مسئولیت آنها احداث میمهندسا -7تبصره 

ی نمایند. هر گاه مهندس ناظر بر خالف واقع گواهی نماید و یا تخلف را به شهرداری اعالم نکند و موضوع منتهی به مستمراً نظارت کرده و در پایان کار مطابقت ساختمان با پروانه و نقشه و محاسبات فنی را گواه

انون نظام معماری و ساختمانی در صورت ثبوت تقصیر برابر قطرح در کمیسیون مندرج در تبصره یک ماده صد قانون شهرداری و صدور رأی جریمه یا تخریب ساختمان گردد شهرداری مکلف است مهندس ناظر را 

داکثر مجازات محکوم ماه تا سه سال محرومیت از کار و در صورتی که مجدداً مرتکب تخلف شود که منجر به صدور رأی تخریب به وسیله کمیسیون ماده صد گردد به ح 6حسب مورد با توجه به اهمیت موضوع به 

گردد. شهرداری مکلف است تا صدور رأی محکومیت به محض وقوف از ماری و ساختمانی در پروانه اشتغال درج و در یکی از جرائد کثیراالنتشار اعالم میکند. مراتب محکومیت از طرف شورای انتظامی نظام مع

پروانه ساختمان شهرداری خودداری نماید. مأموران شهرداری نیز مکلفند ماه از اخذ گواهی امضاء مهندس ناظر مربوطه برای ساختمان جهت  6تخلف مهندس ناظر و ارسال پرونده کمیسیون ماده صد به مدت حداکثر 

تقصیری شوند طبق مقررات قانونی به تخلف آنان  ها نظارت نمایند و هر گاه از موارد تخلف در پروانه به موقع جلوگیری نکنند و یا در مورد صدور گواهی انطباق ساختمان با پروانه مرتکبدر مورد ساختمان

 شود و در صورتی که عمل ارتکابی مهندسان ناظر و مأموران شهرداری واجد جنبه جزائی هم باشد از این جهت نیز قابل تعقیب خواهند بود.می رسیدگی

و در صورت لزوم مأموران انتظامی برای متوقف ساختن عملیات  تواند با استفاده از مأموران اجرائیات خوددر مواردی که شهرداری مکلف به جلوگیری از عملیات ساختمانی است و دستور شهرداری اجرا نشود می

 .ساختمانی اقدام نماید

ادر شده باشد های ناتمام گواهی عدم خالف تا تاریخ انجام معامله را که توسط شهرداری صها گواهی پایان ساختمان و در مورد ساختماندفاتر اسناد رسمی مکلفند قبل از انجام معامله در مورد ساختمان -8تبصره 

 مالحظه و مراتب را در سند قید نمایند.

( معامله انجام گرفته و از ید مالک اولیه خارج شده باشد در صورتی که مورد معامله کل پالک را شامل 24/11/13۵۵ها )تبصره الحاقی به ماده صد قانون شهرداری 6هائی که قبل از تصویب قانون در مورد ساختمان

 باشد.خالف یا برگ پایان ساختمان الزامی نبوده و با ثبت و تصریح آن در سند انجام معامله بالمانع می نگردد گواهی عدم

ال تصویب طرح جامع شهر باشد با ایجاد بنا قبل از سهائی که قبل از تاریخ تصویب نقشه جامع شهر ایجاد شده در صورتی که اضافه بناء جدیدی حادث نگردیده باشد و مدارک و اسناد نشان دهنده در مورد ساختمان

 .باشدثبت و تصریح مراتب فوق در سند مالکیت انجام معامله بالمانع می

 .باشندماده صد قانون شهرداری معاف می 1هایی که پروانه ساختمان آنها قبل از تاریخ تصویب نقشه جامع شهر صادر شده است از شمول تبصره ساختمان -9تبصره 

ه آن رأی اعتراض نماید، مرجع رسیدگی به این د آراء صادره از کمیسیون ماده صد قانون شهرداری هر گاه شهرداری یا مالک یا قائم مقام او از تاریخ ابالغ رأی ظرف مدت ده روز نسبت بدر مور -10تبصره 

 .اند. رأی این کمیسیون قطعی استشرکت داشته اعتراض کمیسیون دیگر ماده صد خواهد بود که اعضای آن غیر از افرادی باشند که در صدور رأی قبلی
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  .سالی یکبار قابل تجدیدنظر خواهد بودآئین نامه ارزش معامالتی ساختمان پس از تهیه توسط شهرداری و تصویب انجمن شهر در مورد اخذ جرائم قابل اجراست. و این ارزش معامالتی  -11تبصره 

 

 

 

 بخش سوم:

 

 هامعافیت
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 مقدمه
 

 باشد.نامه میها درج گردیده است فقط برای زمان قید شده در هر قانون یا آیینهای قید شده در این مجموعه که به عنوان نمونه از کل معافیتیتموارد معاف

فه وضع و ابالغ گردند، هایی که بعد از انتشار این تعرها وجود دارد که دراین مجموعه قید نگردیده و یا معافیتکه قوانین دیگری در خصوص معافیتدر صورتی

 ها قابل اجرا خواهند بود.آن معافیت
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 با اصالحات بعدی( 27/12/1396کل کشور )مصوب  1397در قانون بودجه سال  -1
مان بهزیستی و خیرین مسکن ساز برای هرکدام از افراد تحت پوشش ( قانون برنامه ششم توسعه، افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی)ره( و ساز80( بند )چ( ماده)2در راستای اجرای جزء) -بند ع 6تبصره  -1

ق و گاز برای واحدهای مسکونی اختصاص یافته به آنان بر اساس نهادها و سازمان های حمایتی از پرداخت هزینه های صدور پروانه ساختمانی، عوارض شهرداری و دهیاری و هزینه های انشعاب آب، فاضالب، بر

 .برای یک بار معافندالگوی مصرف فقط 

خود و با رعایت مالحظات آموزشی و تربیتی، به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده می شود به منظور ساماندهی و بهینه سازی کاربری بخشی از امالک و فضاهای آموزشی، ورزشی و تربیتی  - هبند  9تبصره  -2

( قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ۵کند. تغییر کاربری موضوع این بند به پیشنهاد شورای آموزش و پرورش استان و تصویب کمیسیون ماده)نسبت به احداث، بازسازی و بهره برداری از آنها اقدام 

 .اث، تخریب و بازسازی و سایر عوارض شهرداری معاف می باشدصورت می گیرد و از پرداخت کلیه عوارض شامل تغییر کاربری، نقل و انتقال امالک، اخذ گواهی بهره برداری، احد 22/12/13۵1 ایران مصوب

 

 (16/01/1396های توسعه کشور )مصوب درقانون احکام دایمی برنامه -2
 هرگونه تخفیف و بخشودگی عوارض شهرداری توسط دولت ممنوع است –بند ت  22. ماده 1

 های علمیه از پرداخت عوارض ساخت و سازههای فضاهای آموزشی و اداری حوزمعافیت -1بند ت ردیف  37. ماده 2

 باشند.های عوارض ساخت و ساز صرفا برای فضاهای اصلی معاف میتبصره: مساجد از پرداخت هزینه -1بند ث ردیف  37. ماده 3

 

 (01/02/1394در قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور )مصوب  -3
 .تقاضی اقدام نمایندلفند حداکثر تا یک هفته پس از پرداخت نقدی یا تعیین تکلیف نحوه پرداخت عوارض به  صورت نسیه نسبت به صدور و تحویل پروانه ساختمان مـ شهرداری ها مک۵9ماده  

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

یکجا( نیز به میزانی که به  ( عوارض به  صورت نقد شامل درصد تخفیفی خواهد بود که به تصویب شورای اسالمی شهر می رسد. در پرداخت عوارض به  صورت نسیه )قسطی و یا%100پرداخت صد درصد )

 .افه می شودتصویب شورای اسالمی شهر می رسد حداکثر تا نرخ مصوب شورای پول و اعتبار به مبلغ عوارض اض

( قانون مدیریت خدمات کشوری تا پایان مهلت قانونی، بدون نیاز به موافقت دستگاه اجرایی ذی ربط با ۵شهرداری ها مکلفند در صورت عدم اجرای طرح با کاربری مورد نیاز دستگاه های اجرایی موضوع ماده )

 .ونی طبق قوانین و مقررات مربوطه پروانه صادر کنندتقاضای مالک خصوصی یا تعاونی با پرداخت عوارض و بهای خدمات قان
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 (02/10/1391در قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران )مصوب  -4
ه های عوارض صدور پروانه های از پرداخت هزینمشموالن این قانون برای احداث یک واحد مسکونی با زیربنای مفید تا یکصد و بیست مترمربع و بیست مترمربع تجاری در شهر محل سکونت خود  -6ماده

 .و مازاد بر تراکم شامل ایثارگران نخواهد بودساختمانی، عوارض شهرداری و نوسازی برای یک بار با معرفی بنیاد معاف می باشند. مفاد این ماده در احداث مجتمع های مسکونی نیز اعمال 

 .( هزینه خدمات انشعاب آنها برای یک بار معاف می باشند%۵0و فاضالب، برق و گاز و پنجاه درصد )تبصره ـ مشموالن این قانون از پرداخت هرگونه هزینه انشعاب آب 

 (16/1/1390ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران )مصوب در قانون برنامه پنج -5
های همان منطقه قرار ها یا دهیاریمحدوده شهرستانهائی که ظرفیت توسعه گردشگری دارند، با طی مراحل قانونی در اختیار شهرداری های آب معدنی و درمانی درب ـ عوارض حاصل از چشمه– 1بند  36. ماده 1

های ریزی شهرستان صرف زیرساختتصویب کمیته برنامهرسد، با ریزی و توسعه استان میگیرد. منابع حاصله متناسب با دریافت عوارض که به پیشنهاد شورای اسالمی شهر یا روستا به تصویب شورای برنامهمی

 .شودگردشگری همان منطقه می

 تأمین مسکن نیازمندان  -2ردیف چ بند  80. ماده 2

های صدور پروانه ساختمانی، عوارض تی از پرداخت هزینههای حمایپوشش نهادها و سازمانساز برای هرکدام از افراد تحتـ افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی )ره( و سازمان بهزیستی و خیرین مسکن2

 .های انشعاب آب، فاضالب، برق و گاز برای واحدهای مسکونی اختصاص یافته به آنان براساس الگوی مصرف، فقط برای یک بار معافندشهرداری و دهیاری و هزینه

 . ردیف ج92. ماده 3

های صدور پروانه ساختمانی، عوارض های حمایتی از پرداخت هزینهپوشش نهادها و سازمانساز برای هرکدام از افراد تحت( و سازمان بهزیستی و خیرین مسکنـ افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی )ره2

 .اس الگوی مصرف، فقط برای یک بار معافندهای انشعاب آب، فاضالب، برق و گاز برای واحدهای مسکونی اختصاص یافته به آنان براسشهرداری و دهیاری و هزینه

 . ردیف الف9۵. ماده 4

های حق انشعاب آب، برق، گاز و فاضالب های علمیه شامل مراکز آموزشی، پژوهشی و اداری از پرداخت هزینههای دینی مصرح در قانون اساسی و حوزهها، اماکن صرفاً مذهبی اقلیتتبصره ـ مساجد، مصلیتبصره: 

 .باشنداخت و ساز فقط برای فضای اصلی معاف میو عوارض س

 15/10/1389برنامه پنجساله توسعه جمهوری اسالمی ایران مصوب  قانون 181ماده  -6
ای و بخشی ـ یهای ملی و استانی، ایجاد هماهنگی بخشی، منطقهگذارای و سرمایهریزی کشور با لحاظ نمودن دو اصل آمایش سرزمین و پایداری محیطی در کلیه فعالیتهای توسعهـ به منظور ارتقاء نظام برنامه181ماده

استانها و تمرکز امور حاکمیتی در مرکز، ساز و کارها و شاخصهای الزم به ای و رعایت عدالت در توزیع منابع و فرصتها، توسعه متوازن مناطق، ارتقاء توانمندیهای مدیریتی استانها و انتقال اختیارات اجرائی به منطقه

 .رسدتصویب هیأت وزیران می
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در غیر این صورت بخشودگی و تخفیف حقوق و عوارض  تبصره ـ هرگونه تخفیف، بخشودگی حقوق و عوارض شهرداریها توسط دولت و قوانین مصوب منوط به تأمین آن از بودجه عمومی ساالنه کشور است.

 .شهرداری ممنوع است

 

 (25/2/1387)مصوب  عرضه مسکن قانون ساماندهی و حمایت از تولید ودر  -7

وتراکم ساخت وتقسیط بدون  ساخت های عوارضهزینه( %۵0درصد)بافتهای فرسوده شهرها مشمول تخفیف حداقل پنجاه درآمد و طرحهای تولید مسکن درکلیه طرحهای تولید مسکن ویژه گروههای کم -16ماده 

 .باشدکارمزد باقیمانده می

 .اجراء این قانون و سایر قوانین را در لوایح بودجه سنواتی منظور و پرداخت نماید تخفیف اعمال شده از سوی شهرداریها ناشی از (%100رصد)دولت موظف است معادل صدد

(22/10/1381در قانون تجمیع عوارض )مصوب  -8  

 گردد.کلیه قوانین و مقررات خاص و عام مغایر با این قانون لغو می – 10ماده 

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

 با اصالحات بعدی( 22/10/1381در قانون مالیات بر ارزش افزوده )مصوب  -9
 گردد.ها ملغی میها و دهیاریجوه به شهرداریقوانین و مقررات مربوط به اعطاء تخفیف یا معافیت از پرداخت عوارض یا و - ۵0ماده  3تبصره 

اری و وصول عوارض و سایر وجوه از االجراءشدن این قانون، قانون اصالح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران و چگونگی برقراز تاریخ الزم – ۵2ماده 

و اصالحیه بعدی آن و سایر قوانین و مقررات خاص و عام مغایر مربوط به دریافت هرگونه مالیات غیرمستقیم و عوارض بر واردات و  1381ان خدمات و کاالهای وارداتی مصوب دهندگکنندگان کاال، ارائهتولید

باشد. حکم این ماده شامل قوانین کنندگان و واردکنندگان کاالها و ارائه دهندگان خدمات ممنوع میتولید کاالها و ارائه خدمات لغو گردیده و برقراری و دریافت هرگونه مالیات غیرمستقیم و عوارض دیگر از تولید

 .باشدو مقررات مغایری که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است، نیز می

 :باشدموارد زیر از شمول حکم این قانون مستثنی می

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

 و اصالحیه های بعدی آن؛ 1366قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند  -2

 ؛ 7/6/1372قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسالمی ایران مصوب  -3

 ؛ ۵/9/1384اسالمی ایران مصوب قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری  -4

 ؛12/4/1373قانون مقررات تردد وسایل نقلیه خارجی مصوب  -۵
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 ؛26/12/1374( قانون حمل و نقل و عبور کاالهای خارجی از قلمرو جمهوری اسالمی ایران مصوب 12عوارض آزاد راهها ، عوارض موضوع ماده ) -6

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

 .28/12/1373( قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب 87( و)63مواد) -8

شود و همچنین خسارات و جرائمی که به موجب دریافت میهزینه، کارمزد و سایر وجوهی که از درخواست کننده در ازاء ارائه مستقیم خدمات خاص و یا فروش کاال که طبق قوانین و مقررات مربوطه  -تبصره

 .باشدگردد، از شمول این ماده مستثنی میقوانین و یا اختیارات قانونی لغو نشده دریافت می

 .گرددیب هیأت وزیران تعیین میگذاری و میزان بهای تعیین شده برای خدمات موضوع این تبصره به پیشنهاد دستگاه اجرائی مربوط و تصومصادیق خدمات خاص، نحوه قیمت

 

 

 

 

 

 

 

 بخش چهارم:

 

 نکات الزامی برای اجرای تعرفه
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 نکات الزامی برای اجرای تعرفه
ها شهرداری ها و قانوننامه مالی شهرداریای در تعاریف مجموعه قید نگردیده باشد مالک تعاریف و مفاهیم قید شده در ضوابط و مقررات شهرسازی و آییندر صورتیکه واژه -1

 باشد.می

نمایند. شهرداری مکلف است پرونده باشد ولی مالک یا مالکین بدون مجوز شهرداری نسبت به احداث بنا اقدام میدرکلیه مواردی که شهرداری مجاز به صدور پروانه ساختمان نمی -2

)منجمله پیشروی  .گرددنیز وصول میدر سال صدور رای عالوه بر اخذ جریمه عوارض مربوطه  تخلف را به کمیسیون ماده صد ارجاع و در صورت صدور رای ابقاء بنا توسط کمیسیون

 طولی، مازاد بر ارتفاع، مازاد بر سطح اشغال و...(

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

 باشدین تعرفه شهرداری میمرجع وصول مبالغ ا -4

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

فه برای هر باشند فلذا در این تعرقانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی کلیه تأسیسات ایرانگردی و جهانگردی و موارد مشابه مشمول تعرفه  عوارض صنایع می 8به استناد ماده  -6

لغو یا تغییراتی در آن حاصل گردد براساس این تعرفه  8قانون فوق حاکم است. موارد با تعرفه صنایع محاسبه و در صورتیکه ماده  8بینی گردیده تا زمانی که ماده بخش عوارض پیش

 عوارض محاسبه خواهد شد.

باشد ولی در صورتیکه مالک بدون مجوز شهرداری بنای مازاد بر تراکم بنا احداث نماید ضروری می ۵یون ماده برای صدور مجوز احداث بنای مازاد بر تراکم اخذ مجوز از کمیس -7

وصول صد برابر ارقام جداول این تعرفه  بعد از طرح موضوع در کمیسیون ماده صد، در صورتیکه رأی ابقاء بنا ساختمان صادر شود، عوارض مازاد تراکم عالوه بر جریمه کمیسیون ماده

 گردد.می

 باشد مگر در مواردی که  توضیحات دیگری داده شده باشدمحاسبه عوارض و ارقام قید شده در این تعرفه به ازای هر مترمربع مساحت می -8

 گردد.می kعبارت است از ضریب تصویبی شورای اسالمی شهر که بعد از تصویب عدد جایگزین  kدر تمام تعرفه  -9

 که به شرح جدول ذیل می باشد: خشکرودمصوب شورای اسالمی شهر  ایتست از آخرین قیمت منطقهعبار qدر تمام تعرفه  -10
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 ریالبه  1398( شهر خشکرود سال q)عرصه   جدول ارزش معامالتی
 

 عرض معابر و شوارع 1قیمت منطقه  2قیمت منطقه

 بلوار امام خمینی )ره( 28000 -----

 متری 24خیابان  24000 20000

 متری)امام خمینی( 20خیابان  24000 ---

 متری 20خیابان  22000 18000

 متری 18خیابان  20000 17000

 متری 16خیابان  18000 16000

 متری 14خیابان  16000 15000

 متری 12خیابان  14000 13000

 متری 10خیابان  12000 11000

 متری 9خیابان  11000 9500

 یمتر 8خیابان  10000 9000

 متری 6خیابان  8000 7000

 بر یا بیشتر می باشند باالترین ارزش معب مربوطه مالک عمل خواهد بود ،مشروط بر اینکه از معبر مذکور راه عبور داشته باشد 2در محاسبه ارزش عرصه هایی که دارای -1

 دان منشعب می شودارزش عرصه امالک واقع در بر میادین ،معادل ارزش بزرگترین معبری است که از می-2

 رابر شصت درصد ارزش عرصه معبری است که راه عبور ملک از آن منشعب می شود.بارزش عرصه امالکی که راه عبور مستقلی ندارند و حق عبور از ملک مجاور را دارند ،-3

رایط استفاده و عبور و مروراز آنها ،نظیر خیابانهای داخلی شهر جهت دسترسی به ارزش عرصه امالکی که بر بزگراه ،اتوبان،مسیل ،حریم راه آهنو نهر قرار دارند ، تا زمانی که ش-4

 ملک مورد نظر مهیا نباشد و رفت و آمد آنان از خیابان های دیگر صورت پذیرد ،برابر خیابان مورد استفاده محاسبه می شود .

 .رزش معامالتی معبری که از آن منشعب می شوند ،محاسبه می شودارزش معامالتی عرصه سراها ،پاساژ ها و کاروانسرها بر اساس باالترین ا-۵
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  2،  و  1تعریف محدوده ی منطقه 

 ردیف اراضی شهر خشکرود حدود چهار گانه

  شماال : به خیابان جنوبی رو د خانه )خلیج فارس(

 

خ حضرت علی اکبر )ع( –طرفین خ ولی عصر 

رودخانه خلیج -خ شهید باهنر و شهید رجایی–

 فارس

 

 

 

 

 

 منطقه یك

جنوبا :به نوار جنوبی خ کشاورزی ،شرق و غرب بلوار امام 

 خمینی ،نوار جنوبی حضرت علی اکبر

 شرقا :به نوار شرقی خ ولی عصر

غربا : به نوار غربی شهید خ شهید باهنر و نوار جنوبی خ شهید 

 مفتح

 شماال:خط محدوده طرح جامع و خطوط منطقه

 منطقه یك خارج از محدوده ی

 

 

 

 منطقه دو

 جنوبا :خط محدوده طرح جامع و خطوط منطقه

 شرقا :خط محدوده طرح جامع و خطوط منطقه

 غربا :محدوده طرح جامع و خطوط منطقه
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 هر متر مربع برایرقم مصوب به هزار ریال 1398جدول ارزش معامالتی اعیانی ساختمانهای شهر خشکرود سال 

 ردیف اختماننوع س 1398سال 

 1 ساختمان اسکلت بتونی 700

 2 ساختمان اسکلت فلزی 700

 3 ساختمان آجری نیمه اسکلت 500

 4 چوبی-سنگی –ساختمان خشتی  375

 ۵ انیار و سوله 550

 6 گلخانه با هر نوع مصالح و سقف 375

 7 آشیانه و سایبان با هر نوع سقف 450

 8 ساختمان تاسیسات 500

 9 خازن زیر زمینی و هوایی به ازای هر متر مکعبانواع م 550

 10 دیوار کشی با هر نوع مصالح متر طول 450

 

 

 

 

                         شکرودرئیس  شورای اسالمی شهر خ                                             شهردار خشکرود                                                                                  

 غالمرضا دالوری                                                   محمد رضا رستمی                                                                                   
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 دفتر دوم: تعرفه
 فصل اول:عوارض       

 
 تفصل دوم: بهای خدما

 
 

 فصل سوم: سایر درآمدهای شهرداری
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 اولفصل 
 عوارض
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مورد عمل برای سال                               از نوع مسکونی بصورت تك واحدی                                          )احداث اعیانی(عوارض زیر بنا -(1تعرفه شماره )

1398 
 نوع عوارض ردیف

ه 
حو

و ن
ذ 

خ
ما

ه 
سب

حا
م ع

ض
ار

و
 

منشاء 

 قانونی

 توضیحات

 

 (کل بنا)عوارض زیر بنا 

از نوع مسکونی بصورت 

تك واحدی به ازاء هر 

 متر مربع

 

د 
بن

16 
ده

ما
80 

ها
را

شو
ه 

م ب
سو

مو
ن 

نو
قا

 

ه 
صر

 تب
و

1 
ه 

اد
م

50 
ده

زو
 اف

ش
رز

ر ا
ت ب

لیا
ما

ن 
نو

قا
 

طبقه ، بیش از یك واحد احداث نشود و ( : منظور از واحد مسکونی تك واحدی ، اعیانی است که در سطح و یا هر 1تبصره )

چنانچه در هر طبقه و یا طبقات دو واحد ساخته شود تك واحدی محسوب نمی گردد و در اینگونه موارد نحوه محاسبه عوارض 

 زیر بنا ) احداث اعیانی مسکونی ( از نوع مجتمعهای مسکونی مالک عمل خواهد بود .

 .بر اساس ضوابط شهرسازی مالک عمل قرار می گیرد در حد تراکم پایهاعیانی صرفاً (: در محاسبه این عوارض متراژ 2تبصره )

( : مساحت مشاعات  اعم از پارکینگ ، پیلوت ، زیرزمین ، خرپشته ،  سرپله ، راه پله ، داکتها ، آسانسور ، شوتینگ زباله و 3تبصره )

و تفصیلی بوده و بیش از آن در حکم اضافه   رح هادیمساحت سقف خرپشته برابر ضوابط طشامل محاسبه عوارض نمی گردد. 

 .بنا و عالوه بر جریمه مشمول عوارض نیز خواهد بود

 این تعرفه محاسبه و وصول می گردد %50(: عوارض ساخت انباری مسکونی معادل 4تبصره )

به  %10ی ارزش بیشتری می باشند ؛ ( : با توجه به امکان دسترسی یکسان به طبقات و نظر به اینکه طبقات باالتردارا5تبصره )

 اضافه می گردد. ) ساخت و تراکم( qضریب

خصوص )به جانشینی قائم مقام شورای اسالمی شهر(در کشور وزارت  28/4/1371مورخ  34/3/1/8616(: بخشنامه شماره 6تبصره )

بر اساس جرائم سال تخلف  100ماده  در صورت ارجاع اینگونه موارد به کمیسیون پسلغو  1/1/1366تخلفات ساختمانی قبل از 

 .عمل خواهد شد

مابه التفاوت در صورت ابقاء (: در صورت تبدیل یك واحد به دو واحد ضمن ارجاع موضوع به کمیسیون ماده صد 7تبصره )

سال پرداخت می شود. ضمناً موضوع تأمین پارکینگ واحد موردنظر طبق  qضریب تك واحدی و چند واحدی با اعمال 

 ط طرح تفصیلی و با حکم کمیسیون ماده صد می باشد.ضواب

 6q متر مربع 60تا زیر بنای  1

2 
 100 تا 60زیر بنای مازاد بر

 متر مربع
7q 

3 
 200تا  100مازاد بر زیر بنای

 متر مربع
8q 

4 
 300تا  200مازاد بر زیر بنای

 متر مربع
9q 

5 
 400تا  300مازاد بر زیر بنای

 متر مربع
10q 

6 
متر  400مازاد بر زیر بنای 

 مربع
11q 
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 1398مورد عمل برای سال                                                ها و آپارتمان       مجتمع از نوع مسکونی بصورت )احداث اعیانی(عوارض زیر بنا -( 2تعرفه شماره )

ماخذ و نحوه محاسبه  نوع عوارض ردیف

 عوارض

منشاء 

 قانونی

 توضیحات

 

صدور  (کل بنا)عوارض زیر بنا 

پروانه ساختمانی مجتمعها و 

آپارتمانهای مسکونی به ازای هر 

 متر مربع

 

د
بن

 
16 

ده
ما

80 
ها

را
شو

ه 
م ب

سو
مو

ن 
نو

قا
 

ه 
صر

 تب
و

1 
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م

50 
ده
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 اف

ش
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لیا
ما

ن 
نو

قا
 

( : منظور از واحد مسکونی چند واحدی اعیانی است که با اخذ مجوز الزم از شهرداری و یا 1تبصره )

 در هر طبقه بیش از یك واحد مسکونی احداث گردد.

بر اساس ضوابط  در حد تراکم پایهی صرفاً (: در محاسبه این عوارض مساحت اعیان2تبصره )

 .شهرسازی مالک عمل قرار می گیرد

( : مساحت مشاعات  اعم از پارکینگ ، پیلوت ، زیرزمین ، خرپشته ،  سرپله ، راه پله ، داکتها ، 3تبصره )

مساحت سقف خرپشته برابر ضوابط آسانسور ، شوتینگ زباله و شامل محاسبه عوارض نمی گردد. 

 .بوده و بیش از آن در حکم اضافه بنا و عالوه بر جریمه مشمول عوارض نیز خواهد بود  دیطرح ها

 این تعرفه محاسبه و وصول می گردد. %50(: عوارض ساخت انباری مسکونی معادل 4تبصره )

با  )خارج از اعیانی(( : در صورت درخواست متقاضیان جهت احداث استخر ، سونا ، جکوزی 5تبصره )

می باشد. چنانچه        قابل وصول  15q  وابط و مقررات شهرسازی به ازای هر متر مربعرعایت ض

 قسمتی از اعیانی برای این منظور استفاده شود در عوارض زیربنا مورد محاسبه قرار نمی گیرد.

 

 9q متر مربع 200تا زیر بنای  1

2 
متر  300تا  200مازاد بر زیر بنای

 مربع
10q 

3 
متر  500تا  300ر زیر بنایمازاد ب

 مربع
11q 

4 
متر  700تا  500مازاد بر زیر بنای

 مربع
12q 

5 
متر  900تا  700مازاد بر زیر بنای

 مربع
13q 

6 
متر  1100تا  900مازاد بر زیر بنای

 مربع
14q 

 15q متر مربع 1100مازاد بر زیر بنای  7
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 1398مورد عمل برای سال                                                                    عوارض پذیره یك متر مربع از یك واحد تجاری -(3تعرفه شماره )

ماخذ و نحوه محاسبه  نوع عوارض دیفر

 عوارض

منشاء 

 قانونی

 توضیحات

1 
عوارض پذیره در زیر 

 زمین
8q  د

بن
16 

ده
ما

80 
ها

را
شو

ه 
م ب

سو
مو

ن 
نو

قا
 

ه 
صر
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و

1 
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م

50 
ده
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 اف

ش
رز
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ت ب

لیا
ما

ن 
نو

قا
 

ته باشد ، ( : عوارض پذیره طبقات پایین تر از زیرزمین اول چنانچه قابلیت تجاری شدن را داش1تبصره )

کمتر از عوارض پذیره زیرزمین اول برای هر متر مربع محاسبه  %10به ازای هر طبقه پایین تر از آن ، 

 خواهد شد.

( : در صورت نوسازی بناهای تجاری موجود که دارای پروانه ساختمانی تجاری از شهرداری 2تبصره )

ارزش افزوده عوارض زان مساحت قبل ، می باشند تا می یا مجوز کاربری تجاری از کمیسیون ماده پنج

 .ناشی از احداث تجاری محاسبه نمی گردد

( : مدارک اثبات تجاری بودن ملك قبل از تأسیس شهرداری شامل حداقل دو مورد از : 3تبصره )

پروانه کسب از اتحادیه ، قبوض آب، برق، گاز، برگ پرداخت مالیات سالیانه، پروانه تجاری مبنی بر 

از مراجع ذیصالح است که در این صورت وضعیت موجود تلقی شده و مشمول  آن تجاری بودن

پرداخت هیچ عوارض و یا جریمه ای نخواهد شد و بعد از تأسیس شهرداری وجود هر یك از این 

مدارک صرفاً سال وقوع تخلف را برای محاسبه جریمه و همچنین عوارض سالهای قبل مشخص خواهد 

که نسبت به پرداخت عوارض سالیانه کسب در سالهای قبل اقدام نموده اند نمود و در خصوص افرادی 

قانون نظام صنفی کشور ؛ برگ پرداخت عوارض موجب احراز حقوق صنفی  27ماده  3به استناد تبصره 

 نخواهد بود.

در (: در صورت تبدیل یك واحد به دو واحد ضمن ارجاع موضوع به کمیسیون ماده صد 4تبصره )

پرداخت می شود.  طبق تعرفه مربوطهمابه التفاوت ضریب تك واحدی و چند واحدی ء صورت ابقا

ضمناً موضوع تأمین پارکینگ واحد موردنظر طبق ضوابط طرح تفصیلی و با حکم کمیسیون ماده صد 

 می باشد.
 

2 
عوارض پذیره در 

 همکف
9q 

3 
عوارض پذیره در طبقه 

 اول
7q 

4 
عوارض پذیره در طبقه 

 دوم
6q 

5 
عوارض پذیره درطبقه 

 سوم به باال
5q 

6 
عوارض پذیره در نیم 

 طبقه)بالکن داخل مغازه(
 بندهای باال 50%

7 

انباری متصل به واحد 

دارای ورودی )تجاری 

مشترک یا دیوار مشترک با 

 واحد تجاری(

 پذیره همان طبقه %70

8 
انباری مجزا از واحد 

 تجاری
 پذیره همان طبقه %40
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 1398مورد عمل برای سال                                عوارض پذیره یك متر مربع از چند واحد تجاری                                                    -(4تعرفه شماره )

ماخذ و نحوه  نوع عوارض ردیف

 محاسبه عوارض

منشاء 

 قانونی

 توضیحات

 15q عوارض پذیره در زیر زمین 1

د 
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80 
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را

شو
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ن 

نو
قا
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ش
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دو واحد و بیشتر و منظور از :مجتمع تجاری به مکانهایی  "تجاری چند واحد "(منظور از 1تبصره )

 واحد تجاری احداث گردد اطالق می گردد. 10که بیش از 

( : درمحاسبه عوارض پذیره مجمتع های تجاری مانند پاساژ، تیمچه ، سرای و امثالهم ، 2تبصره )

نطقه ای جبهه اول مالک قیمت م %80عمق جبهه اول برابر ضرایب مصوب و مازاد برآن معادل 

 عمل می باشد.

 ( : عمق جبهه اول برابر ضوابط طرح تفصیلی تعیین می گردد.3تبصره )

واحدهای تجاری که به صورت مجتمع و پاساژ احداث می شوند ، فضای باز مشاعی که ( : 4تبصره )

مشمول نماید  در طول ارتفاع ساختمان امتداد داشته وتمام طبقات را از هر طبقه قابل رویت می

فقط در طبقه ای که دارای سطح می باشد مشمول عوارض پذیره می  این عوارض نخواهد بود و

شود  و دیگر مشاعات نظیر راهروی جلوی مغازه ها،راه پله ها ،آسانسور ،سرویس بهداشتی 

 ونمازخانه نیزمشمول پرداخت عوارض پذیره می شود.

ری موجود که دارای پروانه ساختمانی تجاری از در صورت نوسازی بناهای تجا( : 5تبصره )

عوارض می باشند تا میزان مساحت قبل ،  شهرداری یا مجوز کاربری تجاری از کمیسیون ماده پنج

 .ارزش افزوده ناشی از احداث تجاری محاسبه نمی گردد

 

 16q عوارض پذیره در همکف 2

 14q عوارض پذیره در طبقه اول 3

 13q ر طبقه دومعوارض پذیره د 4

 12q عوارض پذیره درطبقه سوم به باال 5

6 
عوارض پذیره در نیم طبقه)بالکن 

 داخل مغازه(
 بندهای باال 50%

7 

انباری متصل به واحد تجاری 
دارای ورودی مشترک یا دیوار مشترک با )

 واحد تجاری(

پذیره همان  %70

 طبقه

 انباری مجزا از واحد تجاری 8
ره همان پذی %40

 طبقه
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 1398مورد عمل برای سال                                                                                                  انتظامی -اداریواحدهای عوارض پذیره  -( 5تعرفه شماره )

 توضیحات منشاء قانونی ماخذ و نحوه محاسبه عوارض نوع عوارض ردیف

 عوارض پذیره ) احداث اعیانی ( واحدهای اداری به ازاء هر متر مربع

 80ماده 16بند 

قانون موسوم به 

 شوراها

 50ماده  1و تبصره 

قانون مالیات بر 

 ارزش افزوده

(: وصول عوارض  ردیف یك در خصوص 1تبصره)

واحدهای اداری می باشد که رعایت ضوابط و مقررات 

مربوطه از جمله طرح مصوب و ضوابط شهرسازی را نموده 

 اندومخصوص ادارات دولتی می باشد.

( :  این عوارض به کل بنا)بجز پارکینگ( تعلق 2تبصر)

 میگیرد.

 

1 
و واحدهای  ارات دولتیاد

 انتظامی
15q 

2 

شرکتها و مؤسسات دولتی و 

وشرکتهای  وابسته به دولت

وابسته به دولت و  سهامی عام

مؤسسات عمومی غیر دولتی و 

واحدهای وابسته به آنها 

ونهادهای انقالب اسالمی که 

با اصول بازرگانی اداره می 

شوندومشمول پرداخت مالیات 

 هستند

16q 

3 
تر اداری اشخاص حقیقی دفا

 وحقوقی
18q 
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 1398مورد عمل برای سال                                                                   عوارض پذیره واحدهای  صنعتی                         -( 6تعرفه شماره )

 توضیحات منشاء قانونی ماخذ و نحوه محاسبه عوارض نوع عوارض ردیف

1 
عوارض پذیره واحدهای  

 صنعتی
9q   به ازای هر متر مربع 

قانون  80 ماده 16بند 

 موسوم به شوراها

 50 ماده 1و تبصره 

قانون مالیات بر ارزش 

 افزوده

(: وصول عوارض مزبور در خصوص واحدهایی که 1تبصره)

کاربری واحد مورد نظر صنعتی باشد و یا آنکه کاربری غیر مرتبط 

 5بوده که باطرح موضوع در کمیته فنی و یا کمیسیون ماده 

حسب مورد تغییر کاربری یافته باشد مطابق با این تعرفه قابلیت 

 دارد .ایصال 

( : تشخیص واحد صنعتی براساس ارائه پروانه تاسیس 2تبصره )

 صالحازاداره کل صنعت و معدن و تجارت ویا سایر مراجع ذی

 خواهد بود .

واحد های  ، چنانچه در قسمتی از کاربری مذکور -(3تبصره )

تجاری یا اداری احداث شود عوارض آن مطابق تعرفه -مسکونی

 شد. های مربوطه  وصول خواهد
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 1398مورد عمل برای سال                                  عوارض پذیره هتل ها و اماکن گردشگری و مسافرخانه ها                                   -(7تعرفه شماره )

ماخذ و نحوه محاسبه  نوع عوارض ردیف

 عوارض

 توضیحات منشاء قانونی

1 
 

عوارض پذیره صدور پروانه و 

یا صدور مجوز جهت هتل ها و 

اماکن گردشگری و مسافرخانه 

 ها به ازای هر متر مربع

9q 

قانون  80 ماده 16بند 

 وراهاموسوم به ش

 50ماده  1و تبصره 

قانون مالیات بر ارزش 

 افزوده

(: اماکن گردشگری :مراکز واماکنی هستند که با رعایت قوانین ومقررات 1تبصره )

 اداره کل میراث فرهنگی گردشگری وصنایع دستی تعیین وتبیین می گردند

مصوب قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی  8( : به استناد ماده 2تبصره )

عوارض پذیره صدور پروانه جهت هتل ها و اماکن گردشگری و  7/7/1370

 خواهد بود. صنایعمسافرخانه ها برابر بخش 

(: نقشه های ساختمانی جهت هتل و مهمانپذیر ها می بایست به تأئید 3تبصره )

 سازمان میراث فرهنگی وگردشگری برسد و درجه هتل نیز مشخص شود .

قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از  22ماده 4بند  (:به استناد4تبصره )

عوارض ناشی از تغییر کاربری وفروش تراکم با 15/8/84مقررات مالی دولت مصوب 

ساله از شروع بهره برداری توسط سرمایه گذاران به شهرداری  10اقساط پنج تا 

ایع دستی مربوط پرداخت خواهد شد ) با تقاضای اداره کل میراث فرهنگی وصن

 وگردشگری (.

(:متقاضیان احداث هتل واماکن گردشگری مکلفند در زمان صدور پروانه 5تبصره )

 زمان بهره برداری را همراه با تصمیمات الزم به شهرداری کتبااعالم دارند.

آیین نامه  1با رعایت بند ج ماده  3و  2(:فضاهای تجاری بند 6تبصره )

نرخ گذاری تاسیسات گردشگری و نظارت بر  ایجاد،اصالح،تکمیل،درجه بندی و

عالوه بر عوارض پذیره این تعرفه مشمول عوارض ارزش افزوده ناشی از  آنها

 .احداث واحد تجاری  می گردند

2 

 

فضای تجاری )رستوران،سفره خانه 

و فروشگاه ومواردمشابه خارج هتل 

 یا داخل هتل و مشرف به معبر(

برابر تعرفه پذیره 

 یفضاهای تجار

 

 

3 
فضای تجاری )رستوران،سفره خانه 

و فروشگاه وموارد مشابه داخل هتل 

 و غیر مشرف به معبر(

تعرفه پذیره  %50

 فضاهای تجاری

 

 رئیس شورای اسالمی شهر خشکرود                                     شهردار  خشکرود                                                                                                               

 مرضا دالوریغال                                                                     محمدرضا رستمی                                                                                                                

 



60 

 

 1398مورد عمل برای سال                                                                                  شهریو تجهیزات  عوارض پذیره تأسیسات -(8تعرفه شماره )

ماخذ و نحوه  نوع عوارض ردیف

 محاسبه عوارض

 توضیحات منشاء قانونی

1 
ه بتأسیسات و تجهیزات شهری 

 ازای هر متر مربع
9q 

قانون  80ماده  16بند 

 موسوم به شوراها

 50ماده  1و تبصره 

قانون مالیات بر ارزش 

 افزوده

 

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری  12و  11تبصره : رعایت بند 

کشور در خصوص ضوابط استقرار در کاربری های گوناگون )موضوع 

وزارت مسکن و  26/30/1389مورخه  1797/310/300نامه شماره 

 شهرسازی ( مالک عمل می باشد.
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 1398عوارض صدور پروانه ساختمانی واحدهای آموزشی،ورزشی، فرهنگی، هنری، بهداشتی و درمانی                   مورد عمل برای سال  -(9تعرفه شماره )

ماخذ و نحوه  نوع عوارض  ردیف

 محاسبه عوارض 

منشاء 

 قانونی 

 توضیحات 

 5P در زیرزمین 1

د 
بن

16 
ه 

اد
م

80 
ها

را
شو

ه 
م ب

سو
مو
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قا
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 تب
و

1 
ه 
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م

50 
ده
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ش
رز
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لیا
ما
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واحدهای آموزشی با مجوز و تحت نظارت وزارت آموزش و پرورش با رعایت بند )ه( ( : 1تبصره )

و آیین نامه اجرائی قانون مذکور مالک عمل بوده و درصورت ابالغ  1397قانون بودجه سال  9تبصره 

  .خواهد شدمراتب لحاظ  1398هرگونه ضوابط جدید در قانون بودجه سال 

( : مساجد، تکایا، حسینیه ها ، امامزاده ها ، اماکن مقدسه و متبرکه بدون پرداخت هر گونه 2تبصره )

 .چنانچه هیأت امنای مساجد با ضریب صفر لحاظ می گرددعوارض در حد ضوابط طرح های مصوب 

متر مربع از  30ا متقاضی صدور پروانه ساختمانی به منظور احداث اعیانی واحدهای تجاری باشند ت

پرداخت عوارض تجاری معاف و مازاد آن طبق تعرفه تجاری پس از تأیید اوقاف )موضوع نامه شماره 

 عمل می گرددرئیس ستاد پشتیبانی و هماهنگی امور مساجد کشور(  25/5/89 مورخ 234991/89

وزشی و ورزشی جهت تشویق سرمایه گزاران بخش خصوصی در زمینه ایجاد واحدهای آم ( :3تبصره )

و فرهنگی و هنری و بهداشتی و درمانی در سطح شهر شهرداری با اخذ مجوز از شورای اسالمی شهر 

 د.گرداعمال  %50تا سقف ضرایب تعرفه مجاز است  

  

 

 6P در همکف 2

 7P در طبقه اول 3

 8P در طبقه دوم 4

 9P درطبقه سوم به باال 5

 3P همکفانباری در زیرزمین و یا  6

7 
اماکن ورزشی دارای موافقت 

 از اداره ورزش و جوانان
7P 
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 1398ی سال عوارض صدور مجوز حصارکشی یا دیوارکشی                                                                              مورد عمل برا –( 10تعرفه شماره )

 نوع عوارض ردیف

و 
ذ 
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ه 
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ن

ه 
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م

ض
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عو
 

منشاء 

 قانونی

 توضیحات

1 

عوارض صدور مجوز 

احصار در مورد 

ضی داخل ارا

محدوده شهر به ازاء 

 هرمترطول

5P 
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16 
ه 
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مو
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با رعایت کلیه قوانین و ضوابط و مقررات مربوطه ( : صدور مجوز احصار از سوی شهرداری با ارائه سند مالکیت رسمی 1تبصره)

 .می پذیردم با درخواست مالك انجا و

( : صدور مجوز احصاربنام مالك صرفاً به منزله محصور نمودن آن تلقی شده وهیچگونه مجوزی درجهت احداث بنا 2تبصره )

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

از سوی مراجع و محاکم قضائی و ذیصالح مبنی بر  (: چنانچه مدارک معتبری همچون صدور احکام و آراء قطعی3تبصره )

 تشکیك و یا نفی مالکیت متقاضی به شهرداری ارائه شود، صدور مجوز احصار متوقف خواهد شد.

قانون شهرداری نسبت به زمین یا بناهای مخروبه و غیر مناسب با وضع محل و یا نیمه تمام واقع  110( : به استناد ماده 4تبصره )

شهر که در خیابان یا کوچه و یا میدان قرار گرفته و منافی با پاکی و پاکیزگی و زیبائی شهر یا موازین شهرسازی در محدوده 

تواند به مالك اخطار کند منتها ظرف دو ماه به ایجاد نرده یا دیوار و یا مرمت آن باشد، شهرداری با تصویب انجمن شهر می

تواند به منظور تأمین نظر و اجرای طرح مصوب در زمینه زیبائی و رد شهرداری میاقدام کند اگر مالك مسامحه و یا امتناع ک

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

شود در صورتی که مالك ظرف غ میمتصدی موقوفه دریافت نماید در این مورد صورت حساب شهرداری بدواً به مالك ابال

شود و هر گاه ظرف مهلت پانزده روز از تاریخ ابالغ به صورت حساب شهرداری اعتراض نکرد صورتی حساب قطعی تلقی می

هائی که مورد اعتراض واقع ارجاع خواهد شد.صورت حساب 77مقرره اعتراض کرد موضوع به کمیسیون مذکور در ماده 

در حکم سند قطعی و الزم االجرا بوده و اجراء ثبت مکلف  77میسیون رفع اختالف مذکور در ماده نشده و همچنین آراء ک

 است بر طبق مقررات اجرای اسناد رسمی الزم االجراء نسبت به وصول طلب شهرداری اجرائیه صادر و به مورد اجراء بگذارد.

 مصوبترکیب دیوار و فنس یا نرده مطابق ضوابط طرح با متر می باشد که  2(: حداکثرارتفاع مجاز جهت احصار 5تبصره )

 و فنس را به تفکیك در مجوز صادره درج نماید(دیوار  ارتفاع. )شهرداری مکلف است شهر احداث خواهد شد

2 

عوارض صدور مجوز 

احصار در مورد 

اراضی واقع در  حریم 

شهر به ازاء هر 

 مترطول

7P 
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 1398مورد عمل برای سال                                    برای واحدهای مسکونی، تجاری، اداری و غیره               پارکینگ تأمینعوارض  -( 11تعرفه شماره )

ف
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ر
 

 نوع عوارض
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حو
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م
 

منشاء 

 قانونی

 توضیحات

 

 تأمینعدم عوارض 

پارکینگ برای 

، واحدهای مسکونی

 تجاری، اداری و غیره

 به ازای هر متر مربع
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( : با توجه به اینکه بر اساس ضوابط طرحهای توسعه شهری احداث و تأمین پارکینگ برای ساختمان ها ضروری می باشد، شهرداریها مکلفند 1تبصره )

 مایند.مالکین را ملزم به تأمین یا احداث پارکینگ در همان ساختمان یا در محل دیگری در محدوده شهر )با تأیید شهرداری( ن

از جمله موارد ذیل شهرداری می تواند بر وزارت کشور  03/03/1371مورخه  2937/1/3/34منطبق با بخشنامه شماره ( : در موارد استثنا 2تبصره )

ا ب یا کمیته های فنی طرحهای هادی( بدون تأمین پارکینگ 5اساس ضوابط طرحهای توسعه شهری یا مجوز مراجع قانونی )کمیسیون های ماده 

 ،پروانه ساختمانی صادر نماید:دریافت عوارض این تعرفه 
 متر و بیشتر قرارداشته و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد. 45ساختمان در بر خیابانهای سریع السیر به عرض  .1

 یل رو نداشته باشد.متر و بیشتر واقع شده و دسترسی به محل اتومب 20ساختمان در فاصله یکصد متری تقاطع خیابانهای به عرض  .2

 ساختمان در محلی قرار گرفته باشد که ورود به پارکینگ مستلزم قطع درختان کهن باشد که شهرداری اجازه قطع آن را نداده است. .3

 ساختمان در بر کوچه هایی قرار گرفته باشد که به علت عرض کم کوچه ، امکان عبور اتومبیل نباشد. .4

 باشد که به علت شیب زیاد ، احداث پارکینگ در آن از نظر فنی مقدور نباشد.ساختمان در بر معبری قرار گرفته  .5

 در صورتیکه وضع و فرم زمین زیر ساختمان به صورتی باشد که از نظر فنی نتوان در سطح طبقات احداث پارکینگ نمود. .6

 بر اساس ضوابط فنی و شهرسازی  تعیین می گردد. 5( : شیب مقرر در بند 3تبصره )

این عوارض هنگام صدور پروانه ساختمانی وصول می گردد و برای مطالعه ، خرید زمین ، احداث و راه اندازی پارکینگ های عمومی ( : 4تبصره )

 .در سطح شهر هزینه می گردد

ز عوارض این تعرفه معاف و ارجاع داده میشوند ، در صورت ابقا و پرداخت جریمه ، ا 100( : ساختمانهایی که پرونده آنها به کمیسیون ماده 5تبصره )

 .فقط جریمه کمیسیون اخذ خواهد گردید.

 100q مسکونی 1

 120q تجاری 2

 100q اداری 3

 90q سایر کاربری ها 4
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 1398مورد عمل برای سال                                                                                               پروانه ساختمانی                                     تجدید عوارض –( 12تعرفه شماره )

ماخذ و نحوه  نوع عوارض

 حاسبه عوارضم
منشاء 

 قانونی

 توضیحات

عوارض 

دید پروانه تج

 ساختمانی

 

د 
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د باید حداکثر قانون نوسازی و عمران شهری در پروانه های ساختمانی که از طرف شهرداری ها صادر می شو 29ماده  2( : طبق تبصره 1تبصره)

ید مدتی که برای پایان یافتن ساختمان ضروری است قید گردد و کسانی که در میدان ها و معابر اصلی شهر اقدام به احداث ساختمان می کنند با

پروانه قید شده باز  ظرف مدت مقرر در پروانه ها ساختمان خود را به اتمام برسانند و در صورتی که تا دو سال بعد از مدتی که برای اتمام بنا در

ام باقی بماند هم ناتمام بگذارند عوارض مقرر در این قانون ) قانون نوسازی( به دو برابر افزایش یافته و از آن به بعد نیز اگر ساختمان همچنان ناتم

ابنیه ناتمام که از طرف مقامات درصد بالغ گردد. 4برای هر دوسالی که بگذرد عوارض به دوبرابر مأخذ دوسال قبل افزایش خواهد یافت تا به 

 قضایی توقیف شده باشد مشمول این ماده نخواهد بود.

بار( نسبت به تمدید آن اقدام می نمایند مشمول پرداخت  2( : پروانه های ساختمانی که در مهلت مقرر قانونی در پروانه ساختمانی )2تبصره )

 پروانه ساختمانی نمی شوند. صدورعوارض 

عدم شروع عملیات دید پروانه مراجعه می نمایند ، در صورت ه ساختمانی جهت تجؤدیانی که پس از پایان مهلت مقرر در پروان( : م3تبصره )
 می باشند. زیربناپرداخت مابه التفاوت عوارض دید پروانه ، مکلف به جرر در پروانه از تاریخ صدور یا تظرف مدت مق ساختمانی

 ات ساختمانی اجرای فونداسیون می باشد و مالك موظف به اعالم شروع به مهندس ناظر شهرداری می باشد.( : منظور از شروع عملی4تبصره )

( : مؤدیانی که قبل از اتمام مهلت مقرر در پروانه )بار اول( از احداث بنا صرف نظر نمایند و درخواست ابطال پروانه را داشته باشند 5تبصره )

یا سطح شهر، آموزش و  نوسازی هت صدور پروانه اقدام نمایند. )عوارضجت به عودت وجوه واریزی ، نسب درصد 10شهرداری پس از کسر 

 سازی ، ، قابل استرداد نیست(پرورش، آماده 

ابطال پروانه هزینه های صدور پروانه با در صورت و  1طبق تبصره ( : در صورت عدم مراجعه مالك برای تمدید و گذشت مدت مقرر 6تبصره )

( این تعرفه  قابل استرداد است و در صورت درخواست پروانه جدیدبا دریافت مابه التفاوت  برابر تعرفه های جاری مورد عمل  5تبصره )اعمال 

 خواهد بود .

 قبلی دراین رابطه لغو می گردد. مصوبات( : کلیه 7تبصره )
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 1398مورد عمل برای سال                                   ساختمان )تعمیرات اساسی(  اتتعمیرصدور مجوز عوارض  -( 13تعرفه شماره )

 وارضنوع ع ردیف
ماخذ و نحوه محاسبه 

 عوارض
 توضیحات منشاء قانونی

 
به   عوارض صدور مجوز تعمیرات

 ازاء هر مترمربع
د  
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خود اعم از واحدهای ( : مادامی که مالکین و یا قائم مقام قانونی آنها تغییری در وضعیت ملك 1تبصره )

مسکونی، اداری، تجاری، آموزشی ،ورزشی ،مذهبی، پزشکی ،درمانی و غیره بوجود نیاورند که مغایر با مفاد 

پروانه ساختمان و نقشه تایید شده از سوی شهرداری نباشد، عوارض تحت عنوان تعمیرات به آنان تعلق 

 نخواهد گرفت .

زئی یا داخلی )نقاشی ، کف سازی و ....( نخواهد شد و صرفاً ( : این عوارض شامل تعمیرات ج2تبصره )

 تعمیرات اساسی مثل تعویض سقف یا ستون یا پل گذاری را مشمول می شود.

( : چنانچه مالك یا قائم مقام قانونی وی بدون دخل و تصرف و یا تغییر در ارتفاع و سقف بی آنکه از 3تبصره )

ایید شهرداری  عدول نماید و صرفاً نسبت به تعویض سقف اقدام کند، پس مفاد پروانه ساختمانی و نقشه مورد ت

 از تایید واحد فنی و شهر سازی این عوارض از وی قابل وصول می باشد .

( : نحوه محاسبه عوارض مربوط به تعویض سقف برای واحدهای مسکونی و غیره که بصورت شیب 4تبصره )

 عرفه می باشد .عوارض این ت %15دار اجرا می شوندمعادل 

عوارض هر متر مربع صدور پروانه  %20( : این عوارض به ازای هر متر مربع نبایستی از حداکثر 5تبصره )

 ساختمانی بر اساس کاربری آن بیشتر باشد.

 5q برای واحدهای مسکونی  1

 10q برای واحدهای تجاری  2

 8q صنعتی  -برای واحدهای اداری  3

4 

ی آموزشی ، ورزشی، واحدها برای

مذهبی، پزشکی، بهداشتی، درمانی و 

 غیره 
 

6q 
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 1398مورد عمل برای سال                                                                                                                           عوارض  حفاری             –( 14تعرفه شماره )

ماخذ و نحوه  نوع عوارض ردیف

 محاسبه عوارض

 توضیحات منشاء قانونی

 عوارض حفاری
 

 80 ماده 16بند 

قانون موسوم 

 به شوراها

ماده  1و تبصره 

قانون  50

مالیات بر 

 ارزش افزوده

:در صورتیکه شرکتهای حفار و افراد حقوقی بدون اخذ مجوز از شهرداری 1تبصره

نسبت به هر گونه حفاری اقدام نمایند ضمن جمع آوری وسائل و تعطیل نمودن 

ریال به عنوان خسارت وارده عالوه برعوارض  000/500کار به ازای هرمترطول 

 گانه به شهرداری پرداخت نمایند.سه دهای بن

:در صورتیکه افراد حقیقی بدون اخذ مجوز از شهرداری نسبت به هر گونه 2تبصره

حفاری اقدام نمایند ضمن جمع آوری وسائل و تعطیل نمودن کار به ازای 

سه ریال به عنوان خسارت وارده عالوه برعوارض بندهای  000/300هرمترطول 

 پرداخت نمایند گانه به شهرداری

 

 

 

1 
حفاری آسفالت به ازای هر 

 طولمتر 
000/200 

2 
حفاری پیاده رو به ازای هر متر 

 طول
000/150 

3 
حفاری خاکی به ازای هر متر 

 طول
000/100 
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 1398مورد عمل برای سال                                                                                                                    عوارض خدمات شهری                                -( 15تعرفه شماره )

ماخذ و نحوه محاسبه  نوع عوارض ردیف

 عوارض

 توضیحات منشاء قانونی

  خدمات شهری 
قانون  71ماده 16بند 

 موسوم به شوراها

 50ماده  1و تبصره 

قانون مالیات بر ارزش 

 افزوده

( : این عوارض هنگام صدور پروانه ساختمانی توسط شهرداری محاسبه و 1تبصره )

به حساب  2مان آتش نشانی و در خصوص ردیف به حساب ساز 1در مورد ردیف

سازمان پارکها و فضای سبز و یا حساب معرفی شده از سوی شهرداری در این زمینه 

واریز می گردد و صرفاً بایستی در ارتباط با تجهیز و نگهداری آتش نشانی و یا فضای 

 سبز هزینه گردد.

 بنای ساختمان می گردد.( : عوارض فوق صرفاً  شامل محاسبه عوارض زیر3تبصره )
 )عوارض صدور پروانه ساختمانی+عوارض پذیره(

 

 

 

 

 

 

 

 

 آتش نشانی 1
عوارض صدور  %5معادل 

 پروانه

 فضای سبز 2
عوارض صدور  %5معادل 

 پروانه
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 1398مورد عمل برای سال                                       عوارض  سالیانه خدمات از کلیه اماکن مورد استفاده فعاالن اقتصادی -( 16تعرفه شماره )

 تتوضیحا منشاء قانونی ماخذ و نحوه محاسبه عوارض نوع عوارض ردیف

1 

ها، موسسات مالی واعتباری، تعاونی بانک

ها، موسسات الحسنهاعتباری، قرض

حسابرسی، موسسات حقوقی، نمایندگی 

 ها و موارد مشابهدفاتر بیمه

 40q×  مورد استفادهمساحت 

قانون  71ماده 16بند 

 موسوم به شوراها

قانون  50ماده  1و تبصره 

 مالیات بر ارزش افزوده

 

مالک محاسبه عوارض یاد شده 1خصوص بند  ( : در1تبصره )

در صورت افتتاح بانك مساحت مورد استفاده تجاری می باشد و 

 . جدید همین عوارض جهت صدور پروانه استفاده می گردد

منظور از فضای مورد استفاده،  2( : در خصوص بند2تبصره )

فضای عمومی شامل محل استقرار پمپها و محل سوختگیری 

 اشدخودروها می ب

( : عوارض سالیانه سایر کاربریهای واقع در جایگاه های 3تبصره )

و ... مطابق با جداول  10سوخت مانند تجاری، خدماتی، پلیس +

 مربوطه عوارض کسب مشاغل وصول خواهد شد.

منظور از فضای مورد  5و4و3( : در خصوص بند4تبصره )

 استفاده، زیر بنای مشمول می باشد

یادشده می بایست حداکثر تا پایان سال ( : عوارض 5تبصره )

 پرداخت گردد.

2 
جایگاه سوخت )بنزین، گاز، نفت گاز(، 

 جایگاه سیلندر پرکنی گاز
 12q×  مورد استفادهمساحت 

3 
های زبان، کنکور، آموزشگاه

 آموزی و موارد مشابهمهارت
 15q×  مورد استفادهمساحت 

4 
، های ورزشی، هنریباشگاه و آموزشگاه

 نقاشی، موسیقی، خیاطی و موارد مشابه
 10q×  مورد استفادهمساحت 

5 
دفاتر پیشخوان دولت، دفاتر خدمات 

 دولت، دفاتر پستی و موارد مشابه
 20q×  مورد استفادهمساحت 

 25q×  مورد استفادهمساحت  ها، فروش غذاها، کترینگرستوران 6

7 

ابنیه،  های عمرانی،پیمانکاران اجرای پروژه

آوری زباله، ساز، جمعومطالعاتی، ساخت

فضای سبز و هر قراردادی که مشمول بیمه 

 باشد.

 کل مبلغ قرارداد 1%
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 1398مورد عمل برای سال                                                                                                شهریو عوارض تأمین سرانه های خدمات عمومی  -( 17تعرفه شماره )

ماخذ و نحوه محاسبه  نوع عوارض ردیف

 عوارض

منشاء 

 قانونی

 توضیحات

1 

در تأمین سهم شهروندان 

سرانه های خدمات عمومی 

شهری به ازای هر متر مربع 

 اعیانی

8q 
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قا
 

قانون برنامه پنجم توسعه کشور هنگام  174ماده  (ب)( : این عوارض در اجرای بند 1تبصره )

توسط ، ( 1389)از ابتدای سال  100ز ابقاء توسط کمیسیون ماده پس ا و یاصدور پروانه ساختمانی 

شهرداری محاسبه و به حساب جداگانه معرفی شده از طرف شهرداری توسط مؤدی واریز می 

 گردد.

به جز تملك سرانه های عمومی مرتبط با وظایف  1( : هر گونه هزینه از محل ردیف 2تبصره )

 در اموال عمومی دولت است.شهرداری ممنوع و در حکم تصرف 

( : عوارض فوق صرفاً  شامل محاسبه عوارض زیربنای ساختمان )بنای خالص( می گردد 3تبصره )

 نمی گردد. خرپشته   پارکینگ ، راه پله و  تامینو به هیچ عنوان مشمول پارکینگ ، 

ا پرداخت کرده اند ( : متقاضیانی که قباًل عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری ر4تبصره )

 ، مشمول پرداخت این عوارض نمی باشند.

قانون شهرداریها در مورد آنها اجرا  101این عوارض از امالکی که قانون اصالح ماده ( : 5تبصره )

 شده و سهم سرانه خدمات عمومی را به شهرداری پرداخت کرده اند قابل وصول نمی باشد.
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 1398مورد عمل برای سال                                                                                                                                              سطح شهر ساالنه عوارض  -( 18تعرفه شماره )

 توضیحات منشاء قانونی ماخذ و نحوه محاسبه عوارض نوع عوارض ردیف

 عوارض سطح شهر برای کلیه اراضی و امالک و مستحدثات واقع در محدوده شهر
 71ماده 16بند 

قانون موسوم به 

 شوراها

 50ماده  1و تبصره 

قانون مالیات بر 

 ارزش افزوده

( : این عوارض از تاریخ تصویب آن در تعرفه های عوارض 1تبصره )

 شهرداری از مالکین قابل وصول است.

( : شهرداری مکلف است ساالنه این عوارض را محاسبه و به 2تبصره )

 مؤدیان ابالغ نماید.

شهری قانون نوسازی و عمران  2( : شهرهای مشمول ماده 3تبصره )

 مجاز به وصول این عوارض نمی باشند.

( : ساختمان های اساسی که به جای ساختمان های کهنه و 4تبصره )

قدیمی نوسازی و تجدید بنا شوند، به مدت سه سال از تاریخ اتمام بنا 

مشخص شده در پروانه ساختمانی از پرداخت این عوارض معاف 

 خواهند بود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 مساحت اعیانی× ارزش معامالتی اعیانی ×  %5/1 عوارض اعیانی 1

 مساحت عرصه× قیمت منطقه ای عرصه × %5/1 عوارض عرصه 2
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 1398مورد عمل برای سال                                                                                                                       تجاری بهره برداری از فضاهایعوارض  –( 19ماره )تعرفه ش

ماخذ و نحوه  نوع عوارض ردیف

 محاسبه عوارض

 توضیحات منشاء قانونی

1 
بهره برداری از عوارض 

 تجاری احداث واحد
100q 

 71ماده 16بند 

قانون موسوم به 

 شوراها

ماده  1و تبصره 

قانون مالیات  50

 بر ارزش افزوده

( : امالکی که بر اساس طرح هادی دارای کاربری تجاری شناور می باشند مشمول 1تبصره )

نی نسبت به احداث تجاری پرداخت این عوارض بوده و متقاضیانی که بر خالف پروانه ساختما

ابقاء توسط کمیسیون ماده صد قابل در صورت و  100اقدام نموده اند پس از طرح در کمیسیون 

یا  5وصول است. همچنین متقاضیان تغییر کاربری به تجاری پس از اخذ مصوبه کمیسیون ماده 

 کمیته فنی می بایستی نسبت به پرداخت این عوارض اقدام نمایند.

: در مجتمع های تجاری، عالوه بر فضای باز طبقات ، راهروی جلوی مغازه ها ، راه پله  (2تبصره )

ها ، سرویس بهداشتی و نمازخانه از پرداخت عوارض ارزش افزوده ناشی از احداث واحد تجاری 

 معاف بوده و صرفاً عوارض پذیره از آنها قابل وصول است.

ی تجاری برای طبقه همکف معادل ضریب مصوب ( : محاسبه این عوارض در مجتمع ها3تبصره )

محاسبه می %50و از طبقه سوم به باال معادل %60، طبقه دوم  %70، طبقه اول  %80، برای زیرزمین 

  %80متر پشت جبهه اول  10همچنین عمق جبهه اول برابر ضریب مصوب و مازاد برآن تا گردد. 

 می گردد.        ل محاسبه جبهه او %60و بعد از آن تا انتهای مجتمع معادل 

 ( : عمق جبهه اول بر اساس ضوابط طرح تفصیلی تعیین می گردد.4تبصره )

( : در صورت نوسازی بناهای تجاری قانونی تا میزان مساحت قبل مشمول پرداخت 5تبصره )

 .نمی باشند عوارض ارزش افزوده ناشی از احداث واحد تجاری

2 

 

 

از بهره برداری عوارض 

 بالکن و انباری تجاریاحداث 

 

 1بند  50%
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 1398مورد عمل برای سال                     )تراکم مجاز و تراکم مازاد(  با کاربری مسکونی پایهتراکم  احداث بنای بیش از مساحتعوارض  -(20تعرفه شماره )
ماخذ و نحوه محاسبه  نوع عوارض ردیف

 عوارض

منشاء 

 قانونی
 توضیحات

 
عوارض فروش تراکم در اراضی و امالک 

 مسکونی به ازای هر متر مربع

د 
بن

16 
ده

ما
71 

ها
را

شو
ه 

م ب
سو

مو
ن 

نو
قا

 

ه 
صر

 تب
و

1 
ه 

اد
م

50 
ده

زو
 اف

ش
رز

ر ا
ت ب

لیا
ما

ن 
نو

قا
 

 .می باشد  ( : وصول عوارض مازاد بر تراکم پایه بر اساس عرصه بعد از عقب نشینی و اصالح سند*1تبصره )

 عالوه بر عوارض فروش تراکم می باشد.)بر اساس مساحت تراکم پایه( :متقاضی مکلف به پرداخت عوارض زیربنا ( 2تبصره)

ان تراکم پایه و مازاد بر آن تا سقف پیش بینی شده در طرح و همچنین سطح اشغال در نقاط مختلف شهر بر اساس ( : میز3تبصره )

 :شرح ذیل می باشد توسعه مصوب شهری به  ضوابط طرح 

 تراکم مسکونی
سطح اشغال 

 )درصد(

تراکم پایه 

 )درصد(

تا سقف پیش  مجازتراکم 

بینی شده در طرح 

 )درصد(

50-55-60 دزیا -متوسط -کم  60 60-105-140  

و شهرداری قبل از اصالح سند نمی تواند پایان کار  می باشدثبت و صلح معوض  آیین نامه اجرائی 45ماده  با رعایت*اصالح سند 

 صادر نماید.

می است تراک پیش بینی شده در طرحتراکم پایه حداقل تراکمی است که در ضوابط طرح در هر منطقه پیش بینی شده و تراکم **

که ضوابط طرح افزون بر تراکم پایه در هر شهر مجوز آن را داده، بدیهی است چنانچه مؤدی، متقاضی استفاده از تراکم بیشتر از مجاز 

 وصول شود. 2عوارض آن بر اساس بند  5باشد بایستی پس از اخذ مصوبه کمیسیون ماده 

1 

تا  مجاز،عوارض بر تراکم 

سقف پیش بینی شده در 

 ی**طرح تفصیل ضوابط

35q که از حداقل 

ریال کمتر  000/400

نباشد و از حداکثر 

ریال بیشتر  000/800

 نباشد

2 

پس از مازاد عوارض تراکم 

 5تصویب در کمیسیون ماده 

یا کمیته فنی یا ابقا توسط 

 100کمیسیون ماده 

40q که از حداقل 

ریال کمتر  000/500

 نباشد و از حداکثر

شتر ریال بی 000/0/100

 نباشد
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 1398مورد عمل برای سال                                         و تعریض معابر        ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های توسعه شهریعوارض بر -(21تعرفه شماره )

ف
دی

ر
 

 نوع عوارض
ماخذ و نحوه محاسبه 

 عوارض

منشاء 

 قانونی
 توضیحات

 
ض عوار توسعه شهریارزش افزوده ناشی از اجرای طرحهای 

 بر حق مشرفیت

د 
بن

16 
ده

ما
71 

ها
را

شو
ه 

م ب
سو

مو
ن 

نو
قا

 

ه 
صر

 تب
و

1 
ه 

اد
م

50 
ر ا

ت ب
لیا

ما
ن 

نو
قا

ده
زو

 اف
ش

رز
 

( : زمان وصول عوارض حق مشرفیت به هنگام مراجعه مالك یا قائم مقام قانونی وی به شهرداری 1تبصره )

 قابل وصول خواهد بود . دریافت پروانه ساختمانی یا جهت اجرای طرحجهت 

رتی به ( : امالکی که در اثر تعریض معبر ، قسمتی از آن در تعریض قرار گیرد و شهرداری خسا2تبصره )

 مالك پرداخت ننماید حق مشرفیت در مقابل مطالبات مالك قابل تهاتر است.

قبل از عقب نشینی می باشد و ضمناً امالکی که پس از  q( : در رابطه با بند یك مالک عمل 3تبصره )

 تعریض در بر معبر قرار می گیرند مادامی که مالك از بر جدید استفاده نمی کند و در و پنجره در بر

 جدید احداث نمی نماید مشمول پرداخت این عوارض نخواهد بود.

 %10( : امالکی که پس از اجرای طرح در جبهه های بعدی واقع می شوند به ازای هر جبهه 4تبصره )

 .درصد از حق مشرفیت جبهه اول کسر و مابقی باید پرداخت گردد

)کارشناسی( باقیمانده ملكقیمت روز  %30ثر( : مبلغ پرداختی توسط مالك نبایستی از حداک5)تبصره 

 ملك بیشتر باشد.

1 

برای امالکی که پس از اجرای 

طرح تفصیلی در بر معبر 

و یا پس  احداثی قرار می گیرند

از تعریض در بر معبر اصالحی 

 قرار میگیرند.

عرض  ×7q×متراژ عرصه

 معبر

2 
برای امالکی که پس از اجرای 

 طرح دارای باقیمانده هستند

عرض ×) 5q×تراژ عرصه م

عرض معبر -معبر قدیم

 جدید(

3 

امالکی که عقب نشینی ندارند 

ولی معبر مشرف به ملك تعریض 

 می شود

 6q×باقیمانده عرصه 

عرض -عرض معبر قدیم×)

 معبر جدید(

 های باالبرابر بند  5 امالک با کاربری تجاریبرای  4
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 1398مورد عمل برای سال                                                                          به کاربری مسکونی  اراضی  کاربریارزش افزوده ناشی از  تغییر –( 22تعرفه شماره )

ماخذ و نحوه  نوع عوارض ردیف

 محاسبه عوارض

 توضیحات منشاء قانونی

ها به کاربری  ارزش افزوده ناشی از  تغییر کلیه کاربری

 مسکونی

 71ماده 16بند 

قانون موسوم به 

 شوراها

ماده  1و تبصره 

قانون مالیات  50

 بر ارزش افزوده

اس طرح های مصوب شهری یا با درخواست مالك در کمیسیون ماده ( : امالکی که بر اس1تبصره )

 ، مطابق عناوین قید شده در تعرفه تغییر کاربری یابد این عوارض اخذ خواهد شد. 5

مصوبه ابقاء یا تثبیت صادر می  5( : هر گونه ابقاء کاربری اولیه که بعضاً از کمیسیون ماده 2تبصره )

ساس آخرین پروانه تغییر نکرده باشد مشمول پرداخت عوارض گردد، در صورتی که مالکیت بر ا

 تغییر کاربری نمی گردد.

 

 

 

 

 

 10q آموزشی به مسکونی 1

 12q اداری به مسکونی 2

 15q صنعتی به مسکونی 3

 7q بهداشتی، درمانی به مسکونی 4

 10q فضای سبز به مسکونی 5

 5q سایر کاربریها به مسکونی 6
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 1398مورد عمل برای سال                                                                                               و صنوف  مشاغل برای عوارض سالیانه محل کسب -( 23تعرفه شماره )

 نوع عوارض ردیف
ماخذ و نحوه محاسبه 

 عوارض
 منشاء قانونی

 توضیحات

نوف تابع عوارض سالیانه محل کسب برای کلیه مشاغل و ص

ت در قانون نظام صنفی و قانون تجارت که ملزم به عضوی

می باشند و مشاغل و حرف خاص اتحادیه صنف مربوط  

د 
بن

16 
ده

ما
71 

ها
را

شو
ه 

م ب
سو

مو
ن 

نو
قا

 

ه 
صر

 تب
و

1 
ه 

اد
م

50 
ده

زو
 اف

ش
رز

ر ا
ت ب

لیا
ما

ن 
نو

قا
 

 تعین می شود . 1(: گروه های شغلی برابر جدول پیوست  شماره 1تبصره )

 ( : حداقل مساحت واحد کسبی بر اساس ضوابط طرح تفصیلی هر شهرتعیین می شود.2تبصره )

فرمول جبهه  %80ادل ( : درمحاسبه این عوارض در مجمتع های تجاری مانند پاساژ، تیمچه ، سرای و امثالهم ، عمق جبهه اول برابر فرمول مصوب و مازاد برآن مع3صره )تب

 %60رصد کسر می شود کسر می شود به شرط آنکه از د5درصد و به ازای هر طبقه  پائین تر از همکف   %10اول مالک عمل می باشد. در طبقات نیز به ازای هر طبقه باالتر 

 عوارض پایه کمتر نباشد.
 ریال کمتر باشد. 000/000/1.  حداقل عوارض سالیانه محل کسب و پیشه برای مشاغل گروه اول نبایستی از  1( :   2تبصره )

 .ریال کمتر باشد 000/500/1.  حداقل عوارض سالیانه محل کسب و پیشه برای مشاغل گروه دوم نبایستی از 2

 ریال کمتر باشد. 000/000/2.  حداقل عوارض سالیانه محل کسب و پیشه برای مشاغل گروه سوم نبایستی از 3

 ریال کمتر باشد. 000/500/2از.  حداقل عوارض سالیانه محل کسب و پیشه برای مشاغل گروه چهارم نبایستی 4

 ریال کمتر باشد 000/000/3شاغل گروه پنجم نبایستی از . حداقل عوارض سالیانه محل کسب و پیشه برای م5

هرداری به شورای (: چنانچه درحال حاضر ویا درآینده مشاغلی ایجاد شوندیا شناسایی شوند که در گروه بندیهای انجام شده قرار ندارند مراتب با پیشنهاد ش4تبصره )

 یانه از آنها قابل وصول خواهد بود.اسالمی شهر با رعایت دیگر ضوابط قانونی جهت وصول عوارض سال

 (: مبنای عدم فعالیت واحدهای کسبی ارائه گواهی اتحادیه صنفی مربوطه و تأیید شهرداری  می باشد.5تبصره)

 بجز واحدهای متعلق به بخش خصوصی مشمول پرداخت عوارض محل کسب نخواهند شد .( : بیمارستانهای دولتی 10)تبصره 

دگی ص مثل تعاونی های مصرف ، مطب پزشکان ، دفاتر وکالت ، دفاتر نقشه کشی ، فروشگاههای زنجیره ای ، تعاونی های محلی ، آموزشگاههای رانن( : مشاغل خا11)تبصره 

 می باشند.، دفاتر بیمه و باشکاهها و تاالرهای پذیرایی نیز بر اساس جدول مشاغل ، مشمول پرداخت عوارض سالیانه 

 کلف است تمهیدات پیش بینی شده در قانون ساماندهی مشاغل خانگی را تدبیر و اجرا نماید.( : شهرداری م12)تبصره 

از مستاجر  ( : مالکین واحدهای صنفی که واحد تجاری خود را بصورت اجاره واگذار نموده اند موظف اند پس از انقضای مدت اجاره  مفاصا حساب کسبی را14تبصره)

 موظف به پرداخت آن خواهند بود .اخذ نمایند در غیر اینصورت خود 

جی می باشند و از (: درخصوص فضای باز مورد استفاده برخی از مشاغل مانند گاراژها، پاساژها، کاروانسراها و امثالهم که دارای یك یا دو درب ورودی و خرو12تبصره)

 .تعرفه مستثنی خواهد بودفضای باز بصورت مشاع مورد استفاده واحدهای کسبی قرار دارند از  شمول تعلق این 

جی می باشند و از (: درخصوص فضای باز مورد استفاده برخی از مشاغل مانند گاراژها، پاساژها، کاروانسراها و امثالهم که دارای یك یا دو درب ورودی و خرو13تبصره)

 .برای هر متر مربع خواهد بودتعرفه عوارض کسب  %20فضای باز بصورت اختصاصی مورد استفاده واحد کسبی قرار دارد مشمول 

1 
 عوارض شغلهای گروه

 پنجم

مساحت واحد × 5

 10q× کسبی 

2 
 عوارض شغلهای گروه

 چهارم

مساحت واحد × 4

 8q× کسبی 

3 
 عوارض شغلهای گروه

 سوم

مساحت واحد × 3

 6q× کسبی 

 عوارض شغلهای گروه دوم 4
مساحت واحد × 2

 4q×کسبی 

 ولعوارض شغلهای گروه ا 
مساحت واحد × 1

 2q×کسبی 

5 

سالیانه انباری عوارض 

  %50مجزا و متصل به 

 بندهای مذکور

مساحت واحد × 1

 2q×کسبی 
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 1398مورد عمل برای سال                                                                            توسط صاحب پروانه عوارض انتقال محل کسب به محل دیگر -(24تعرفه شماره )

 توضیحات منشاء قانونی ماخذ و نحوه محاسبه عوارض نوع عوارض ردیف

1 
ه محل عوارض انتقال محل کسب ب

 دیگر توسط صاحب پروانه

مابه التفاوت عوارض صدور پروانه کسب از 

محل قدیم با عوارض صدور پروانه کسب 

 محل جدید مالک وصول است.

قانون  71ماده 16بند 

 موسوم به شوراها

 50ماده  1و تبصره 

قانون مالیات بر ارزش 

 افزوده

به ( : درصورت بدهکار شدن شهرداری در محاسبه ما1تبصره )

 التفاوت در عوارض سال آتی تهاتر خواهد شد.
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 1398مورد عمل برای سال                                                                                                       عوارض تغییر شغل محل کسب          -( 25تعرفه شماره )

 توضیحات منشاء قانونی ماخذ و نحوه محاسبه عوارض نوع عوارض ردیف

 برابر عوارض سالیانه شغل جدید عوارض تغییر شغل 1

قانون  71ماده 16بند 

 سوم به شوراهامو

 50ماده  1و تبصره 

قانون مالیات بر ارزش 

 افزوده
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 1398مورد عمل برای سال                                                                                       ی فروش فصلی و دائمیا و نمایشگاههاعوارض غرفه ه-(26تعرفه شماره )

ماخذ و نحوه محاسبه  نوع عوارض ردیف

 عوارض

 توضیحات منشاء قانونی

1 

اعم از  عوارض غرفه ها و نمایشگاهها

اری، فصلی و تخصصی، ادوفروش، 

دائمی و بازارهای روز در محدوده 

و حریم شهر به استثناء نمایشگاههای 

 صنایع دستی و فرش

اجاره واگذاری  5%

 غرفه

قانون  71ماده 16بند 

 موسوم به شوراها

 50ماده  1و تبصره 

قانون مالیات بر ارزش 

 افزوده

می بازارهای روز مکلفند ( : متولیان برگزاری نمایشگاههای ادواری،  فصلی و دائ1تبصره)

اجاره بها و غرفه مورد اجاره را از طرف قرارداد کسر و به حساب شهرداری  %5معادل 

 واریز نمایند.

روز بعد از اتمام هر  10( : متولیان برگزاری نمایشگاه موظفند در مهلت حداکثر 2تبصره )

و رسید آن را به  دوره برگزاری نمایشگاه ، عوارض وصولی را به حساب شهرداری واریز

 شهرداری ارائه نمایند در غیر این صورت شهرداری مجاز به وصول وثیقه مربوطه می باشد.

( : مسئولیت وصول و واریز وجوه حاصله بعهده متولیان نمایشگاه خواهد بود ، 3تبصره )

مأموران وصول شهرداری می توانند با مراجعه به محل دفتر نمایشگاه نسبت به بررسی 

ن وصولی اقدام نمایند ، مسئولین نمایشگاه مکلف به همکاری با مأمورین شهرداری می میزا

باشند در غیر این صورت شهرداری می تواند برابر آیین نامه وصول عوارض نسبت به 

 وصول حق و حقوق قانونی خود اقدام نماید.

 

2 
تا  عوارض بازار روز هفتگی

 مترمربع فضای اشغال شده20
 ریال 000/50

3 
عوارض بازار روز هفتگی مازاد بر 

 مترمربع فضای اشغال شده20

به ازای هر مترمربع 

 ریال 000/5
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 1398مورد عمل برای سال                                                                                                                                                              تبلیغاتعوارض  -(27تعرفه شماره  )

 توضیحات منشاء قانونی ارضماخذ و نحوه محاسبه عو نوع عوارض ردیف

 71ماده 26بند   تبلیغاتعوارض  

قانون موسوم به 

 شوراها

 

 71ماده  25قانون شهرداری و بند  92و ماده   55ماده  27( : به استناد بند 1تبصره)

هیأت عمومی دیوان  20/8/92مورخ  551قانون شوراها و همچنین دادنامه شماره 

 صول است.عدالت اداری ،این عوارض قابل و

(: وصول این عوارض  شامل ادارات دولتی و بیمارستانهای دولتی 2تبصره )

 نخواهد شد.

 ( : عوارض  صدور مجوز نصب برای یك بار قابل وصول است.3تبصره )

سطح شهر موظفند نسبت به اخذ مجوز  تابلوهای تبلیغاتی( : کلیه مالکین 4تبصره )

این صورت شهرداری رأساً نسبت به جمع الزم از شهرداری اقدام نمایند در غیر 

فاقد مجوز با اعالم کتبی اقدام خواهد نمود. در صورت  تابلوهای تبلیغاتیآوری 

 مسئولیتی به عهده شهرداری نخواهد بود.به اموال آنان ورود هر گونه خسارت 

( : تابلوهایی که صرفاً جهت معرفی اماکن مربوطه و جهت اطالع رسانی 5تبصره )

 .می باشد از پرداخت عوارض  سالیانه معاف است متر 1*2با استاندارد مطابق 

 

 17q )متر مربع(عوارض تابلو  1

2 

ب تابلوهای تبلیغاتی صدور مجوز نص

)بیلبورد ،پالکارد، داربست و 

دیوارنویسی( و خارج از ضوابط 

 )متر مربع(شهرسازی

12q 

3 
عوارض سالیانه تابلوهای منصوبه )متر 

 مربع(
15q 

 12q تابلو بیلبرد )متر مربع( 4

5 

تابلوهای تبلیغاتی واحدهای آموزشی، 

ورزشی ،فرهنگی ، هنری ، بهداشتی و 

درمانی)بخش غیر دولتی( ، مطب 

پزشکان ، روانپزشکان ، دندانپزشکی ، 

بینایی سنجی ، رادیولوژیستها 

،سونوگرافی، داروخانه ها و حرف 

وکال و  وابسته ، دفاتر اسناد رسمی،

 مهندسین )متر مربع(

22q 
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 1398مورد عمل برای سال                                                                                                               عوارض قطع اشجار                                   -(28تعرفه شماره )

 توضیحات منشاء قانونی ماخذ و نحوه محاسبه عوارض نوع عوارض ردیف

1 

عوارض قطع اشجار به ازاء هر اصله 

بن  سانتیمتر محیط از 20درخت تا 

 درخت مبلغ

 ریال 000/000/3

قانون  71ماده 16بند 

 موسوم به شوراها

 50ماده  1و تبصره 

قانون مالیات بر ارزش 

 افزوده

( ضوابط اجرائی 14( : تشخیص تعیین محیط بن درخت مطابق با ماده )1تبصره)

( الیحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها 1مربوط به چگونگی ماده )

 29/6/1373انقالب و مصوب شورای  3/11/1359یب نامه مورخ موضوع تصو

 وزارت کشور خواهد شد .
(: شمولیت این تعرفه ناظر به قطع اشجار در معابر عمومی ، باغات و 2تبصره )

پارکهای متعلق به شهرداری می باشد و بنابراین قطع اشجار توسط مالکین باغات و 

فه مستثنی خواهد بود که صرفاً مکلف به باغچه ها و قلمستانها از تعلق این تعر

کاشت دو نهال در مکانی که شهرداری جانمایی و تعیین می نماید خواهند بود . 

اصالح قانون حفظ ”آیین نامه قانون   به منظور استفهام واقعی از این تعرفه رعایت

مجمع  1388مصوب “ شورای انقالب 1359و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب 

 زامی است.صلحت نظام التشخیص م

2 

تا  20مازاد بر عوارض قطع اشجار 

سانتیمتر از بن عالوه بر مبلغ بند  50

 )الف( به ازاء هر سانتیمتر 

 ریال 000/200

3 

  50عوارض قطع اشجار مازاد بر 

)ب( سانتیمتر از بن عالوه بر مبلغ بند 

 به ازاء هر سانتیمتر 

 ریال 000/300
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 1398مورد عمل برای سال                                                                                              عوارض کشتار دام                                                            -(29تعرفه شماره )

 توضیحات منشاء قانونی ماخذ و نحوه محاسبه عوارض نوع عوارض ردیف

1 

عوارض کشتار دام سبك هر رأس 

 گوسفند ، بز ، میش و ...

 ریال 000/60

قانون  71ماده 16بند 

 موسوم به شوراها

 50ماده  1ره و تبص

قانون مالیات بر ارزش 

 افزوده

 

 ریال 000/100 عوارض کشتار دام سنگین هررأس 2

3 
ورودی به کشتارگاه خودروهای 

 سبك حمل دام
 ریال 000/60

4 
ورودی به کشتارگاه خودروهای 

 سنگین حمل دام
 ریال 000/80
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 1398برای سال  رد عملعوارض سالیانه موتورسیکلت و ماشین آالت راهسازی و سنگین                                                                      مو -(30تعرفه شماره )

 توضیحات منشاء قانونی ماخذ و نحوه محاسبه عوارض نوع عوارض ردیف

قانون  71ماده 16بند  عوارض سالیانه نوع دستگاه 

 موسوم به شوراها

 50ماده  1و تبصره 

قانون مالیات بر ارزش 

 افزوده

 

 
 ریال 000/50 موتورسیکلت 1

 ریال 000/400 تن 10ماشین آالت سنگین تا  2

 ریال 000/700 تن 10ماشین آالت بیش از  3

 ریال 000/700 ماشین آالت راهسازی 4

 ریال 000/200 تن 1وانت تك کابین تا  5

 ریال 000/250 تن 3تا  1وانت تك کابین  6

 ریال 000/350 اتوبوس 7

 ریال 000/250 مینی بوس 8
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 فصل دوم:

 بهای خدمات
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 1398مورد عمل برای سال                                                          هزینه بهای خدمات آماده سازی                                                                -(  1تعرفه شماره )

 رئیس شورای اسالمی شهر خشکرود                                     شهردار  خشکرود                                                                                                               

 وریغالمرضا دال                                                                     محمدرضا رستمی                                                                                                                

 

 توضیحات منشاء قانونی ماخذ و نحوه محاسبه بهای خدمات نوع بهای خدمات

 بهای خدمات آماده سازی

 2(/p× ))متراژ عرصه+متراژ اعیانی(

قانون  71ماده 26بند 

 موسوم به شوراها

 

خدمات آماده سازی به هنگام ( : بهای 1تبصره )

 صدور پروانه قابل وصول است.

( : ساختمانهایی که بدون پروانه 2تبصره )

ساختمانی احداث شده اند پس از طرح در 

کمیسیون ماده صد و صدور رأی ابقاء ، هزینه 

خدمات آماده سازی آنها به نرخ این تعرفه 

 محاسبه و وصول خواهد شد.

ه سازی کمتر از (:بهای خدمات آماد3تبصره)

 .ریال نباشد 000/000/1

نامه آیین 23و  22(: به استناد ماده 4تبصره )

 24/3/1371اجرایی قانون زمین شهری مصوب 

باشد فلذا آماده سازی از وظایف شهرداری نمی

برای متقاضیانی که به شهرداری مراجعه و 

درخواست انجام آماده سازی اراضی خود را 

ن شده زیر توسط شهرداری نمایند مبلغ تغییمی

 گردد.وصول می

 

خیابان ها ، کوچه ها ، میدان ها ، پیاده روها و به طور کلی 

معابر در سطح شهر که مورد استفاده عموم است در اجرای 

، ملك عمومی محسوب شده و در مالکیت  96ماده  6تبصره 

شهرداری است. شهرداری طی سالهای متمادی از طریق 

راضی ، پرداخت حقوق و به ویژه هزینه های تملك ، خرید ا

آماده سازی شامل : تسطیح ، جدولگذاری ، دفع آبهای 

سطحی ، زیرسازی معابر ، آسفالت و توسعه معابر هزینه های 

گزافی را متحمل  می گردد به طوریکه ارزش افزوده قابل 

توجهی در انجام خدمات ارائه شده برای امالک واقع در 

شود. لذا به منظور تأمین بخشی از هزینه های  معابر ایجاد می

خدمات آماده سازی در محدوده و حریم شهر ، این بهای 

 خدمات قابل وصول است.
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 1398مورد عمل برای سال                                                                                                  بهای خدمات استفاده از ماشین آالت شهرداریهزینه  –( 2تعرفه شماره )

 یحاتتوض منشاء قانونی ماخذ و نحوه محاسبه بهای خدمات نوع بهای خدمات ردیف

 

بهای خدمات استفاده اشخاص 

حقیقی یا حقوقی از ماشین 

 آالت شهرداری

 

  80ماده 26بند 

قانون موسوم 

 به شوراها

 

( : حداقل استفاده بیل بکهو یك ساعت و 1تبصره )

 .مدت زمان رفت به ساعت کار اضافه می شود

تن  10( : حداکثر ظرفیت بارگیری کمپرسی 2تبصره )

 می باشد.

 
1 

 

م ماشین آتش نشانی برای اعزا

 مراسمات وکارخانجات
 ریال 000/500به ازای هر ساعت 

2 

 
 بکهو لودر

 یكو به ازای هر مترطول تا عمق  ریال 000/000/1به ازای هر ساعت 

 ریال 000/35متر 

 لودر 3

 ریال 000/000/1به ازای هر ساعت 

 ریال 000/70به ازای هر مترمکعب حفاری 

 ریال 000/150یون بارگیری هر کام

4 

 

 

 

 

 کامیون کمپرسی

 ریال 000/850کیلومتر  1به ازای هر سرویس خاکریزی تا فاصله 

 ریال 000/950کیلومتر  3به ازای هر سرویس خاکریزی فاصله تا 
 ریال 000/000/1کیلومتر 6به ازای هر سرویس خاکریزی فاصله تا 

5 

 
 ریال 000/600یس به ازای هر سرو جمع آوری نخاله ساختمانی
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 1398مورد عمل برای سال                                                                                                                                         هزینه بهای خدمات کارشناسی-(3تعرفه شماره )

ماخذ و نحوه محاسبه بهای  نوع بهای خدمات ردیف

 خدمات
 توضیحات منشاء قانونی

 قانون موسوم به شوراها 71ماده 26بند   حق کارشناسی و بازدید محل 

 

 

 000/550 یمسکون 1

 000/650 تجاری 2

 000/600 ادارات و نهادها 3

 000/000/1 کارخانجات و شرکتهای صنعتی 4

5 

 

داخل حریم به صورت زمین  اراضی

 مترمربع 1000تفکیك نشده تا 

000/600 

داخل حریم به صورت زمین  اراضی

 مترمربع 1000تفکیك نشده بیش از 

مترمربع  100به ازای هر

 000/500ریال به  2000

 ریال اضافه گردد

خارج از حریم به صورت زمین  اراضی 6

 مترمربع 1000تفکیك نشده تا 

000/700 

خارج از حریم به صورت زمین اراضی 

 مترمربع 1000تفکیك نشده بیش از 

مترمربع  100به ازای هر

 000/600ریال به  2000

 ریال اضافه گردد
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 1398مورد عمل برای سال                                                  هزینه بهای خدمات ، مدیریت پسماند                                                                            -(4تعرفه شماره )

 توضیحات منشاء قانونی ماخذ و نحوه محاسبه بهای خدمات نوع بهای خدمات ردیف

سطح بهای خدمات پسماند بر اساس عوارض  

 و عوارض سالیانه کسب شهر

قانون  8ماده  

مدیریت پسماند و 

 71ماده 26بند 

وسوم به قانون م

 شوراها

 

( : این تعرفه صرفاً از مالك یا قائم مقام قانونی وی قابل وصول 1تبصره )

 است.

( : آن بخشی از عرصه کارخانجات که به صورت پارک عمومی 2تبصره )

تبدیل شده و طی ایام سال برای استفاده در اختیار عموم شهروندان قرار 

 .تمی گیرد از پرداخت این بهای خدمات معاف اس

( : بهای خدمات پسماند در شهرهایی که عوارض نوسازی وصول 3تبصره )

 نمی نمایند ، بر اساس عوارض سطح شهر وصول می شود.

( : بهای خدمات پسماند ازپایان مهلت اتمام عملیات ساختمانی 4تبصره )

اگرچه عملیات ساخت به اتمام نرسیده باشد قابل وصول است و در هنگام 

 هیچ عنوان نبایستی وصول شود. صدور پروانه به

الذکر (:برای مشاغل پر زباله عالوه بر بهای خدمات ساالنه فوق5تبصره )

 . ریال سالیانه باید پرداخت گردد 000/500مبلغ

 

 عوارض سطح شهر %30 کلیه امالک مسکونی 1

عوارض سالیانه کسب که از  %50 کلیه تجاریهای سطح شهر)صنوف( 2

 تر نباشدریال کم 000/500

اماکن اداری و مراکز و موسسات آموزشی و  3

شرکتهای دولتی و خدماتی که صنف محسوب 

 نمی شوند.

عوارض سطح شهر که از  100%

 ریال کمتر نباشد 000/800
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 1398مورد عمل برای سال                          هزینه بهای خدمات ترمیم و آسفالت حفاری                                                                                         -(5تعرفه شماره )

وع بهای ن ردیف

 خدمات

ماخذ و نحوه محاسبه بهای 

 خدمات
 توضیحات منشاء قانونی

عوارض ترمیم  

 حفاری

 26بند  

 71ماده

قانون 

موسوم به 

 شوراها

 

های حفار مکلفند برای حفاری ضمن اخذ مجوز کتبی از شهرداری قانون شهرداری کلیه دستگاه 103به استناد ماده 

ایمنی انجام و بعد از آن نیز نسبت به پر نمودن محل حفاری و آسفالت و  حفاری را بر اصول ضوابط شهرسازی و

روکش آن اقدام نمایند. در صورتیکه دستگاه حفار امکانات حفاری نداشته باشد با درخواست کتبی و موافقت 

 گرددها مطابق جدول دریافت میشهرداری اقدامات ذیل توسط شهرداری صورت گرفته و هزینه
 باشدهای فوق عالوه بر عوارض مندرج در فصل عوارض )عوارض حفاری( میینههز (:1تبصره)

ماده  22در انجام حفاری توسط دستگاه حفار ضوابط و مقررات کمیسیون حفاری و ضوابط و مقررات بند (:2تبصره)

حدوده شهرها نامه هماهنگی اقدامات عمرانی، موسساتی که خدمات آنها در داخل مقانون شوراها و مفاد )آیین 80

 باشد.و اصالحات بعدی الزم الرعایه می 04/10/1366باشد( مصوب مستلزم حفاری معابر و احداث تاسیسات می

 1 
هزینه آسفالت 

 شکافی
 ریال به ازای هر مترطول 000/20

2 
هزینه پر نمودن و 

 کوبیدن

 ریال به ازای هر مترمربع 000/50

3 
هزینه و مخلوط 

 ریزی و کوبیدن

 ریال به ازای هر مترمربع 000/50

4 
هزینه، آسفالت و 

 روکش

ریال به ازای هر  000/900

 مترمربع
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 1398مورد عمل برای سال                                                                                                خسارت ناشی از تخلفات شهر و غرامت هاهزینه بهای   -( 6تعرفه شماره )

 قانون شوراها خسارات و غرامات زیر قابل وصول است: 71 ماده 26قانون شهرداری و بند  55ماده  2قانون مدیریت پسماند و تبصره ذیل بند  16به استناد ماده 
 ریال .000/150ریختن زباله وآشغال درسطح معابروجوی برای هربار  -1

 ریال. 000/150ریختن ضایعات ناشی ازفعالیت کسبی د رسطح معابر وجویهای آب برای هربار  -2

   هزینه جمع آوری %15ریال به عالوه  000/200ا برای هر بار ریختن فضوالت و نخاله های ساختمانی در سطح معابر و جوی ه -3

 هزینه جمع آوری. %15ریال بعالوه  000/2000ریختن مواد نفتی وروغن درسطح معابروجویهای آب برای هربار -4

 ریال . 000/200رهاسازی فاضالب  واحدهای تجاری درسطح معابروشوارع برای هربار  -5

 ریال . 000/200ونی درسطح معابروشوارع برای هرباررهاسازی فاضالبهای مسک -6

 هزینه جمع آوری . %15ریال بعالوه  000/150عدم حمل آوار ساختمانی ونخاله به ازاء هرتن  -7

 ریال درمکانهایی که ممنوعیت وجود دارد. 000/150شستن ماشین درسطح معابروشوارع به ازاء هردستگاه سبك  -8

 ریال در مکانهایی که ممنوعیت وجود دارد. 000/250روشوارع به ازاء هردستگاه سنگین ونیمه سنگیشستن ماشین درسطح معاب -9

 ریال . 000/200حمل غیراستاندارد مصالح ساختمانی برای هربار  -10

 جمع آوری به ازاء هرروز تاخیر.ریال پس ازصدوراخطارانقضاء مقرردر 000/30پارک طویل المدت وسائط نقلیه اسقاطی یا مستعمل متروکه کنارخیابان  -11

 ریال پس ازصدوراخطارانقضاء مقرردرجمع آوری به ازاء هرروز تاخیر. 000/30توقف هرگونه اشیاء ووسایل اسقاطی یا مستعمل متروکه درکنارمعابر  -12

 ریال . 000/200لو الصاق آگهی روی تابلوهای راهنمائی ورانندگی شهرداری و سایر تابلوهای قانونی  به ازاء هر تاب -13

 ریال . 000/500واردکردن خسارت به تابلوهای راهنمائی ورانندگی شهرداری وتاسیسات شهری به نحوی که ازحالت انتفاع ساقط گردد -14

ریال به  000/600ریال بیش ازیك مترمربع  000/400زشهرداری تا یك مترمربع حاشیه خیابانها ومعابرعمومی بدون مجو،پارکها ،نصب تابلوهای تبلیغاتی و آگهی ها و پالکاردها به ازای هر تابلو  درمیادین -15

 ازاء هرمورد.

 ریال. 000/700ریختن یا دفن زباله وضایعات ونخاله های ساختمانی وفاضالب ماشینهای لجن کش درمحلهای غیرمجاز  -16

ریال خسارت  000/700ریال براثرتصادف  000/700نی معابروپارکها و گلکاری وچمنکاری ودرختکاری وجدول بندی شهرداری وارد کردن خسارت ازطریق وسائط نقلیه به سطح باغچه های حاشیه ای وبت -17

 وارده براثردورزدن ویا هراقدام دیگر.

 ریال بصورت غیرمجاز. 000/200نه ها ومساجد وغیره به ازاء هرمورد درروز وادوات کاریا اجناس برای فروش درپیاده روها ؛ گذرها ویا مقابل مغازه ها وخا –اوراق  –پهن کردن بساط وگذاردن اشیاء  -18

 ریال پس از مهلت قانونی که شهرداری ابالغ نموده است. 000/150ریختن مصالح ساختمانی و عدم انتقال آن به داخل ملك به ازای هر متر مربع اشغال سطح معبر  -19

 ریال. 000/150تعمیر کاران خودرو درجلوی تعمیرگاهها به ازاء هرمورد درروز  مسدود وکثیف نمودن پیاده روها به وسیله -20

 ریال 000/200عدم تعمیرمعابرحاصل ازجابجائی دکه های سطح شهر  -21

 ریال در هر مرحله. 000/150نیسان وغیره جهت فروش وغیره  –وانت  –سد معبرتوسط خودروهای شخصی اعم ازسواری  -22
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 1398مورد عمل برای سال                                                                                                               کفن ودفنبهای خدمات  هزینه    -( 7تعرفه شماره )

 توضیحات  منشاء قانونی  ماخذ و نحوه محاسبه بهای خدمات نوع بهای خدمات ردیف

 71ماده 26بند   بهای خدمات حمل اموات 

قانون موسوم به 

 شوراها

 

( : افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی 1تبصره )

 000/400 غسل و کفن 1 .باشند از پرداخت هزینه معاف می

 000/100 هزینه نگهداری در سردخانه)روزانه( 2

 آمبوالنس 3

ریال در  000/15با ازای هر کیلومتر 

 صورت

 000/50تاخیر به ازای هر ساعت تاخیر 

 ریال

 000/300 مصالح 4

 000/800 حفاری  قبر 5

 --- فروش قبر 6
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 فصل سوم:

 سایردرآمدها 
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 قانون شهرداری( 100ماده  11نام درآمد: ارزش معامالتی ساختمانی )تبصره 

 گردد.استفاده می 100های کمیسیون ماده فاده جرایم تبصرهاین جدول فقط برای است

 گروه به شرح : 9الف ـ انواع ساختمان ها با توجه به نوع مصالح بکار رفته و ارتفاع ساختمان شامل 

 ریالهزار مبلغ هر مترمربع به  شرح ردیف

 700 طبقه ۵ساختمان اسکلت بتونی با هر نوع سقف تا  1

 7۵0 طبقه ۵ی با هر نوع سقف تا ساختمان اسکلت فلز 3

۵ 
اسکلت مختلط مصالح بنایی با ستونهای فلزی یا بتونی )که معموالً در 

 وسط ساختمان اجراء می شود(
۵00 

 4۵0 اسکلت آجری 6

 37۵ اسکلت آجری مخلوط خشت و گل و سنگ و چوب 7

 300 ساختمانهای تمام چوب معمولی 8

 3۵0 ساختمانهای تمام چوب صنعتی 9

 

 متر( در دو گروه شامل : 4ب ـ ساختمان انبارها )بادها نه بیش از 

 مبلغ هر مترمربع به ریال شرح ردیف

 ۵00 اسکلت آجری و یا بلوک سیمانی یا سنگی با هر نوع سقف 1

 600 اسکلت فلزی و یاسوله های پیش ساخته با هر نوع سقف 2
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 ج ـ سالن ها یا توقفگاهها در سه گروه شامل :

 مبلغ هر مترمربع به ریال شرح دیفر

 ۵00 با مصالح بنائی سنگ، آجر، بلوک سیمانی با هر نوع سقف 1

 600 اسکلت فلزی یا ستونهای بتون آرمه 2

 300 گلخانه با هر نوع مصالح و هر نوع سقف 3

 د ـ آشیانه ها و سایبانها در دو گروه شامل :

 مبلغ هر مترمربع به ریال شرح ردیف

 200 یه های چوبی و مصالح بنائی با هر نوع سقفباپا 1

 300 باپایه های فلزی یا ستون های بتون آرمه 2

 هـ ـ تاسیسات در سه گروه شامل :

 مبلغ هر مترمربع به ریال شرح ردیف

 400 دستگاه های حرارت مرکزی، شوفاژ سانترال 1

 600 آسانسور 2

 وـ سایر در سه گروه شامل :

 ر مترمربع به ریالمبلغ ه شرح ردیف

 800 انواع مخازن اعم از زیرزمینی ، هوائی 1

 - سکوها و باراندازها 2

 4۵0 دیوارکشی با هر نوع مصالح 3
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 نام درآمد: قدرالسهم تفکیك و افراز اراضی -2
 28/01/1390قانون شهرداری مصوب  101ماده  باشد که طبق قانون اصالحیکی از درآمدهای شهرداری قدرالسهم شهرداری از محل تفکیک و افراز اراضی می

 گردد.وصول می

ـ ادارات ثبت اسناد و امالک و حسب مورد دادگاهها موظفند در موقع دریافت تقاضای تفکیک یا افراز اراضی واقع در محدوده و حریم 101ماده -101ماده 

ای که مالک برای تفکیک زمین هند که قبالً به تأیید شهرداری مربوط رسیده باشد. نقشهای انجام دشهرها، از سوی مالکین، عمل تفکیک یا افراز را براساس نقشه

نماید، باید پس از کسر سطوح معابر و قدرالسهم شهرداری مربوط به خدمات عمومی از کل خود تهیه نموده و جهت تصویب در قبال رسید، تسلیم شهرداری می

 تأیید و کتباً به مالک ابالغ شود.زمین، از طرف شهرداری حداکثر ظرف سه ماه 

تواند خود تقاضای تفکیک یا افراز را به دادگاه تسلیم نماید. دادگاه با رعایت حداکثر تکلیف از سوی شهرداری مالک میبعد از انقضاء مهلت مقرر و عدم تعیین

 نماید.(، به موضوع رسیدگی و اتخاذ تصمیم می۵)های عمومی با أخذ نظر کمیسیون ماده های مقرر در خصوص معابر، شوارع و سرانهنصآب

( حداکثر ظرف دو ماه باید به دادگاه مذکور پاسخ دهد. در صورت عدم ارسال پاسخ در مدت فوق، دادگاه با مالحظه طرح جامع و تفصیلی در ۵کمیسیون ماده )

 نماید.چهارچوب سایر ضوابط و مقررات، به موضوع رسیدگی و رأی مقتضی صادر می

ها، ضوابط، های تفکیک و ضوابط و مقررات آخرین طرح جامع و تفصیلی مصوب در محدوده شهرها و همچنین رعایت حدنصآبـ رعایت حدنصآب1تبصره

 ها الزامی است:های تفکیکی موضوع این قانون توسط شهرداریها و دستورالعملهای مرتبط با قوانین از جمله قوانین ذیل، در تهیه و تأیید کلیه نقشهنامهآیین

  1366( قانون زمین شهری مصوب سال 1۵( و )14ـ مواد )

 1381فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکتهای تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی مصوب سال ـ قانون منع

 ات بعدی آنو اصالح 1374ها مصوب سال ـ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ

 و اصالحات بعدی آن 138۵ـ قانون جلوگیری از خردشدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی ـ اقتصادی مصوب سال 
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 ( قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و اصالحات بعدی آن۵ـ ماده )

 اقدام خواهدشد. 1366ن شهری مصوب سال ( قانون زمی11( ماده )1ـ در مورد اراضی دولتی، مطابق تبصره )2تبصره

پنج  ـ در اراضی با مساحت بیشتر از پانصد مترمربع که دارای سند ششدانگ است شهرداری برای تأمین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف بیست و3تبصره

افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی با توجه به  ( و برای تأمین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر در اثر تفکیک و%2۵درصد )

نماید. شهرداری مجاز است با توافق مالک ( از باقیمانده اراضی را دریافت می%2۵ارزش افزوده ایجادشده از عمل تفکیک برای مالک، تا بیست و پنج درصد )

 ادگستری دریافت نماید.قدرالسهم مذکور را براساس قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس رسمی د

شود، متعلق به ( و معابر و شوارع عمومی و اراضی خدماتی که در اثر تفکیک و افراز و صدور سند مالکیت ایجاد می3ـ کلیه اراضی حاصل از تبصره )4تبصره

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

تواند با تصویب شورای اسالمی شهر معادل قیمت ین انواع سرانه، شوارع و معابر از زمین موردتفکیک و افراز میسر نباشد، شهرداری میدر مواردی که امکان تأم

 آن را به نرخ کارشناسی دریافت نماید.

مجازات اسالمی و قانون تخلفات اداری تحت  شده و متخلفین، طبق قانونـ هرگونه تخلف از موضوع این قانون در تفکیک یا افراز اراضی، جرم تلقی ۵تبصره

 پیگرد قانونی قرار خواهندگرفت.

ب و در تاریخ قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و هشتم فروردین ماه یکهزار و سیصد و نود مجلس شورای اسالمی تصوی

 به تأیید شورای نگهبان رسید. 7/2/1390

 اراضی و واحد مسکونی از اراضی واگذاری دولت %10د: سهم نام درآم -3
ده درصد از اراضی و واحدهای مسکونی به قیمت تمام شده  28/8/1370ها مصوب قانون نحوه تقویم ابنیه، امالک و اراضی موردنیاز شهرداری 6به استناد تبصره 

 گردد.به شهرداری واگذاری می
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واحدهای  از اراضی و %10گیرد دولت موظف است ها قرار میمالک، اراضی شرعی و قانون مردم که در اختیار شهرداریجهت تأمین معوض ابنیه، ا - 6تبصره 

 گردد.ها به عنوان معوض تحویلها اختصاص دهد تا پس از توافق بین مالکین و شهرداریمسکونی قابل واگذاری را با قیمت تمام شده به شهرداری

اراضی رایگان سهم شهرداری هنگام ورود به محدوده شهر هنگام تقاضای مالکین جهت اراضی خود از حریم شـهر  %20تا : درآمد نام -4

بـه شـرح ذیـل رایگـان بـه شـهرداری تعلـق  29/8/1367به داخل محدوده شهر برابر تبصره چهار قانون تعیین وضعیت امالک مصـوب 

 گیرد.می
محدوده مزبور سازی میسر نباشد و احتیاج به توسعهبندی و تفکیک و ساختمانهای مجاز برای قطعهخل محدودهدر مواردی که تهیه زمین عوض در دا - 4تبصره 

اراضی برای استفاده از توانند در مقابل موافقت با تقاضای صاحبانهای مصوب توسعه شهری مورد تأیید مراجع قانونی قرار بگیرد، مراجع مزبور میطبق طرح

الزم برای تأسیسات و تجهیزات و سازی زمین و واگذاری سطوححدوده توسعه و عمران شهر، عالوه بر انجام تعهدات مربوط به عمران و آمادهمزایای ورود به م

و های نوسازی همچنین اراضی عوض طرحهای موضوع این قانون واز اراضی آنها را برای تأمین عوض اراضی واقع در طرح %20خدمات عمومی، حداکثر تا 

 بهسازی شهری، به طور رایگان دریافت نمایند.

 نام درآمد: عوارض نوسازی و عمران شهری -5
 با اصالحات بعدی توسط شهرداری از شهروندان باید وصول گردد. 7/9/1347این عوارض به استناد قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 

 نام درآمد: فروش اموال منقول و غیرمنقول -6
ها با مجوز شورای اسالمی شهر نسبت به فروش اموال منقول و غیرمنقول خود اقدام شهرداری 12/4/1346ها مصوب نامه شهرداریآیین 13ه به استناد ماد

 نماید.می

وال منقول و فروش اموال منقول و غیرمنقول و اجاره اموال غیرمنقول شهرداری از طریق مزایده کتبی صورت خواهد گرفت لکن در مورد فروش ام -13ماده 

 توان از طریق مزایده حضوری )حراج( اقدام نمود.های واحدها و تاسیسات موسسات تابعه شهرداری با جلب موافقت شورای اسالمی شهر میاجاره دادن فرآورده
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 گذارینام درآمد: مشارکت و سرمایه -7
وزارت  4/12/1391مورخ  3/1/12404گذاری موضوع بخشنامه شماره نامه سرمایهنامه مالی شهرداری و همچنین مفاد شیوهتواند با رعایت آیینشهرداری می

 کشور اقدام نماید.

 نام درآمد: عوارض ارزش افزوده و عوارض آالیندگی  -8
ت متمرکز وصول و از های شهرداری را به صوربا اصالحات بعدی وزارت دارایی تعدادی از عوارض 17/2/1387به استناد قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 

 نماید.های تعیین شده به حساب هر شهرداری واریز میها به نسبتهای مالیاتی استانطریق سازمان

 های دولتی و مردمینام درآمد: کمك -9
 گردد.های دولتی پس از واریز به حساب شهرداری هزینه میکمک -1

گردد باید ابتدا مصوبه شورای اسالمی اخذ و ها به حساب شهرداری واریز میقانون شهرداری ۵۵ماده  10های مردمی که به استناد بند در خصوص کمک -2

 کرد اقدام نماید.سپس به استناد مصوبه شورا نسبت به هزینه

 اهدا و قبول اعانات و هدایا به نام شهر با تصویب شورای اسالمی شهر -۵۵ماده  10بند 
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