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 تعاریف ، مفاهیم و کلیات : 1ماده 

  مفاهیم 1-1 

  مدنظر قرار دادن تشویق و محدودیت در موضوعات خاص 

 گذاران تعدیل عوارض و وصول تدریجي آن به شکل نقدی و غیر نقدی به منظور حمایت از سرمایه 

  های عمراني ها و انجام پروژه های دولتي و غیر دولتي در تصمیم گیری دستگاهمشارکت دادن مردم و 

 شهرداری جهت رعایت آن  مربوطه بالغ تعرفه به کلیه واحدهایا 

  )ممهور نمودن کلیه صفحات تعرفه به مهر شهرداری، شورای شهر و فرمانداری )تأیید کننده 

 هزینه درآمدها در ردیف های مربوطه 

 بهمن 15 ه تاون مالیات برارزش افزودقان 50ماده1به استناد تبصره  عوارض سال آیندهتعرفه  عمومي ماعال

 ماه سال تصویب تعرفه 

 از یك هر وضع جهت بخش و شهر اسالمي شوراهای : قانون مالیات بر ارزش افزوده 50ماده 1 تبصره

 پانزدهم تا حداکثر را موارد موظفند باشد، نشده مشخص قانون این در آنها تکلیف که جدید، محلي عوارض

 .نمایند عمومي اعالم و تصویب بعد، سال اجراءدر برای سال هر ماه بهمن

 رعایت قوانین و مقررات جاری کشور 

 

 تعاریف  

    :p  تبصره  اجرای که در1400در سال عرصه امالکای روز، عبارت است ارزش معامالتي  قیمت ) ارزش ( منطقه

 شده است .و اصالحیه های بعدی آن تعیین  1367های مستقیم مصوب سال  قانون مالیات 64ماده  3

در مواردی که ارزش معامالتي موضوع این ماده مطابق دیگر قوانین و :  قانون مالیاتهای مستقیم 64ماده 3تبصره 

و وجوه یادشده بر مبنای درصدی  گیرد، مأخذ محاسبه عوارضمقررات، مأخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه قرار مي

ربط باشد که با پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایي و دستگاه ذیاز ارزش معامالتي موضوع این ماده مي

رسد. درصد مذکور باید به نحوی تعیین گردد که مأخذ محاسبه  به تصویب هیأت وزیران یا مراجع قانوني مرتبط مي

 ربط افزایش نیافته باشد یش از نرخ تورم رسمي اعالمي از طرف مراجع قانوني ذیعوارض و وجوه یادشده ب

  یاد آوری 

 مي باشد. 1400 عرصه امالک در سال  ارزش معامالتي ، این تعرفه مالک محاسبه انواع عوارضدر
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 :K   است.5ضریب و در فرمول های مختلف متفاوت: S                        مساحت عرصه یا اعیانی ملک 

: Rp       رتبه حرفه مشاغل    RL :  رتبه موقعیت مشاغل                 kb:      ضریب تعدیل :Ksضریب مساحت 

 مستثنی از دریافت پروانه و پرداخت عوارض موارد 1-2

 30حداکثر با حیاط  روی درب  سایبان ،سایبان خودرو در حیاط با مصالح غیر بنایي منفك ازساختمان  .1

باالتر  و متر10های معابر ها و باالی پنجره خانه  سایبان در حاشیه بام، سانتیمتر پیش آمدگي در معابر

مصالح غیر بنایي جهت  باران گیر در ورودی های زیرزمین با ، درکلیه قطعات و سانتیمتر 25حداکثر 

ین سایبان اًنواحده شخصي، ضم2طبقه  2صرفا در ساختمان های حداکثر   پوشش پله های ورودی و رمپ

 جزو پارکینگ محسوب نمي گردد.

متر تخلف ساختماني  3، مازاد بر مترمربع با ورودی از حیاط 3سرویس بهداشتي در حیاط به مقدار حداکثر  .2

 محسوب مي گردد.

 نماسازی ساختمان یا دیوارهای ملك بدون تجدید بنای آنها به شرطي که به معبر تجاوز نشده باشد..  .3

 ها بدون تغییر در ابعاد آنها تعمیرات جزئي و تعویض در و پنجره .4

 تغییر در تقسیمات داخلي ساختمان های مسکوني  .5

شرطي که مغازه ها در یك مسیر گذر ساختمان ، به  الحاق دو یاچند مغازه به همدیگر بدون تغییردرابعاد .6

 .واقع شوند

 احداث گلخانه با هر طرحي در داخل خانه  .7

 های سه طرف بسته  نصب پنجره به بالکن   .8

ها و... از اعیاني واحدهای مجاز مربوطه به عنوان مهد کودک، کتابخانه،  ها، شرکت استفاده ادارات، سازمان .9

 .. فقط برای کارکنان خود واحد آموزش، غذا خوری، باشگاه ورزشي و..

 تبدیل قسمتي از اعیاني به پارکینگ و ایجاد پارکینگ در اعیاني   .10

در مندرج درنقشه درطبقه همکف ویا اطاقك باالی پله به عنوان انباری  20/1ارتفاع  بااستفاده از زیر پله  .11

 طبقه 2ساختمان های با مالکیت حقیقي و حداکثر 

های عمراني و ساختماني تا مدت اعتبار مهلت موافقت نامه اولیه و یا مدت  های موقت پروژ احداث ساختمان  .12

اعتبار پروانه ساختماني قابل  قبول بوده و مالك یا پیمانکار مکلف است بعد از انقضاء مهلت مذکور نسبت به 

برچیدن ساختمان  رابطه با در پیمانکار بر چیدن تاسیسات فوق الذکر اقدام نماید. بدیهي است شهرداری از

 نمود. تعهدثبتي اخذخواهد بحث این بند، های مورد

 بدون پوشش سقف خود احداث حوض یا استخر یا مخزن آب و مواد سوختي در داخل خانه و حیاط  .13

 اخذ مجوز از شهرداریاجرای عقب کشي در امالک مطابق طرح توسعه شهری با  .14

 تعبیه و جابجایي پنجره موجود با اخذ مجوز از شهرداری  .15
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تعمیر اساسي ساختمان های با ارزش تاریخي و فرهنگي با تایید سازمان میراث فرهنگي،بدیهي است که  .16

بوده بایستي به شکلي باشد که شکل  تعمیر اساسي که نیازمند ستون گذاری در داخل اعیاني موجود

 مان تغییر نیابد.ظاهری و دیوارهای جانبي ساخت

درصد   50با اخذ درصورت احتمال ریزش به صورت رایگان،درمورد تجاری ها تعویض سقف مسکوني ها .17

 وارض پذیره بدون افزایش ارتفاع وزیربنا )مساحت( در صورتي که ملك عقب کشي نداشته باشد.ع

ملکي، کاربری آن با نوع درخواست فعالیت چنانچه علیرغم مفاد پروانه ساختماني و یا مفاد گواهي معامله  :1تبصره 

مالك در آن ساختمان تطبیق نماید موافقت با درخواست مالك در صورت ارایه گواهي استحکام بنا و ایمني و 

تأمین پارکینگ مورد نیاز برای فعالیت جدید و فقدان مشکل بهداشتي و مزاحمت برای سایرین و دریافت عوارض 

. در صورت مغایرت کاربری ملك، بایستي کاربری آن مطابق ضوابط، توسط کمیسیون استفاده جدید بالمانع است

  یا کمیته فني تغییر و بعدآ اقدام گردد. 5ماده 

 تسهیالت  و عمومی مقررات 1-3
 

ک مورخ 44025/ت251483و تصویبنامـه  1387/10/8ک مورخ 41134/ت182455به موجب تصویبنامه  ( 1

قانون اساسي وقانون جامع حمایت ازایثارگران، کلیه جانبازان  138موضوع اصل کمیسیون  1388/12/17

 1درصد و باالتر، آزادگان و خانواده شهدا )همسر، فرزندان و والدین( و سایر مشمولین مقرر در ماده  25

ربع بیست متر م و برای یك بار تا یکصد پذیره زیربنا و مذکور از پرداخت عوارضقانون  نامه و تصویب 

باشند. مازاد بر  ضوابط شهرسازی معاف ميبارعایت  و تجاری تا بیست مترمربع درکاربری مربوطه ومسکوني 

این خصوص قوانین جدید مصوب و  بیست مترمربع مشمول پرداخت عوارض است. درصورتي که در و یکصد

زیربنا،پذیره،بالکن( صدور)ن تسهیالت صرفا شامل عوارض یا .ابالغ گردد، مالک عمل قوانین جدیدخواهد بود

 مي باشد.

بیماران خاص سرپرست  معلوالن عزیز و کمیته امداد، به منظور حمایت از افراد تحت پوشش بهزیستي و         

 خانوار تسهیالت این بند در مورد آنها نیز اعمال خواهد شد .

 د.نمعاف مي باشبرای یکبار سال آخر مراجعه نوسازی عوارض افراد تحت پوشش بهزیستي از پرداخت *             

درصورت احداث ساختمان به صورت چند واحدی مسکوني که مالکیت آنها به تعداد واحدهای احداثي باشد  ( 2

این ماده استفاده  2و  1به شرط ارائه سند مالکیت یا قرارداد واگذاری به نام متقاضیان از تسهیالت بندهای 

 .خواهند کرد

  نخواهد بود. 100ماده  مشمول پرونده های مطروحه در کمیسیون 2و1تسهیالت بندهای 
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پرورشگاه  نوان خانه و ،ازپروری معتادانهائي چون آسایشگاه معلوالن و سالمندان، ب عوارض ساختمان (3

این نوع  تبدیلعوارض احداث ندارند. در صورت  کاربری مربوطهو در شهرسازیمقررات با رعایت  کودکان

 مذکور، در زمان تبدیل برابر مقررات شهرداری با آنها رفتار خواهد شد.ها یا استفاده غیر از موارد  ساختمان

بیمه تأمین اجتماعي و تفاهم اصالحي قانون  5مین اجتماعي مطابق ماده در اعالم عوارض به سازمان تأ: 1تبصره

عوارض، في مابین سازمان شهرداری ها و سازمان تأمین اجتماعي، در برگه تشخیص  13/8/1397نامه مورخ 

عوارضات زیربنا، پذیره مطابق و خارج از ضوابط، عوارض صدور مجوز دیوار کشي و حصار کشي و بالکن با 

 .رعایت ضریب تعدیل مربوط اعالم گردد

ریال به  125.000و با ارزش منطقه ای 10متر مربع مطابق ضوابط با ضریب  100محاسبه عوارض زیربنا  مثال: در 

 شرح ذیل اقدام خواهد شد:

 10×125.000×100=125.000.000ریال 

 :% عوارزض زیربنا دریافت شده است که90% گردیده و 10دیل مثالَ عدرصورت پرداخت نقدی مشمول ضریب ت

 125.000.000×%10=12.500.000ریال 

125.000.000-12.500.000= 112.500.000ریال   

 .ریال مي باشد 112.500.000تامین اجتماعي مبلغ  سازمان مبلغ اعالمي به

باشد صدور  یا حوزه های علمیه مترمربع( که در تملك مسجد 200برای احداث یك واحد مسکوني )حداکثر تا (4

 پروانه ساختماني عوارض ندارد.

نیاز مطابق ضوابط طرح تفصیلي و یا هادی در محاسبه عوارض زیربنا کسر  مورد مساحت پارکینگ الزامي و ( 5

زیر  خواهد شد. و در صورت احداث پارکینگ اضافي و استفاده به عنوان پارکینگ به آن قسمت نیز عوارض

 خواهد گرفت.نتعلق  بنا

ای گرانترین بر  ه ملکي دارای چند بر باشد قیمت منطقهدر محاسبه عوارض صدور پروانه ساختماني چنانچ ( 6

باشد( بعد از تعریض محاسبه  ملك مشرف به معبر )بر ملك اعم از بر دسترسي شامل در ورودی یا پنجره مي

  خواهد شد.
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باشند بنا به  مالکین کلیه واحدهای مسکوني که دارای پروانه ساختماني معتبر )از لحاظ مدت اعتبار( مي ( 7 

های ساختماني بدون افزایش مساحت زیربنا و تعداد واحد و نوع  ضرورت اگر خواستار تعویض و تغییر نقشه

 استفاده باشند مشمول پرداخت مجدد عوارض صدور پروانه ساختماني نخواهند بود.

ن تکلیف های ساختماني و تعیی های ساختماني که مراحل صدورشان وفق مقررات )تهیه و تأیید نقشه پروانه ( 8

( تا قبل از اجرای این مصوبه طي به صورت واریز نقدی یا تقسیط برابر مقررات نهایي کلیه عوارض مربوطه

های مذکور بر مبنای ضوابط  شده باشد مشمول مقررات این تعرفه نبوده و شهرداری موظف به صدور پروانه

فروردین سال اجرای این تعرفه فرصت دارد  15شهرداری تا بدیهي است که مالکین و باشند. قانوني قبلي مي

 .مغایر مي باشدتا نسبت به صدور پروانه ساختماني اقدام نماید و هر گونه اقدام غیر از این 

برای هر مغازه یعني بر هر مغازه در این دستورالعمل، عبارت است از برابر ضوابط شهرسازی مورد نظر دهنه  ( 9

)عرض مغازه(، بنابراین چنانچه یك مغازه دارای چند درب باشد مالک محاسبه دهنه  فاصله بین دو تیغه

مجاز است و به اضافه طول آن یعني به بزرگ ترین بر ملك عوارض پذیره تعلق خواهد گرفت. چنانچه 

 ها از جهات مختلف باشند فقط اضافه بر دهنه مجاز از بزرگ ترین بر مغازه مالک عمل خواهد بود. دهنه

بزرگترین  متر باشد مالک محاسبه عوارض، 12متر و معبر دیگر  14:  اگر دهنه مجاز واحد تجاری به معبری مثال

 ای خواهد بود.  دهنه ملك )دهنه طوالني( با مبنای گران ترین ارزش منطقه

 ضوابطهای مختلط مسکوني، تجاری عوارض زیربنای مساحت مسکوني و تجاری وفق مقررات و  در ساختمان ( 10

 سایرساختمان های مختلط نیزعمل خواهدشد.  مربوطه دریافت خواهد شد. بدیهي است این موضوع درمورد

های اداری و تجاری مانند پاساژ، تیمچه، سرای در زمان احداث و صدور پروانه آن  ( کلیه عوارض پذیره مجتمع11

 خواهد شد. سبه محامشرف به گذر ملك ای گرانترین بر  % قیمت منطقه100بر مبنای 

% پذیره تعلق گرفته و فضای باز مشاعي که در طول 50عوارض فضاهای راهرو پاساژها و مجتمع های تجاری  ( 12

نماید مشمول عوارض پذیره  ارتفاع ساختمان امتداد داشته و تمام طبقات را از هر طبقه قابل رؤیت مي

 نخواهد بود.

 ای بر جبهه اصلي محاسبه خواهد شد. اساس قیمت منطقه عوارض پذیره واحدهای صنعتي کالً بر (  13

های مقاومت بسیج به انضمام  ها و پایگاه ها و تکایا و حسینیه احداث ساختمان برای مساجد، امام زاده ( 14

ها و  های مقاومت بسیج از نظر احداث )پس از تأیید شدن نقشه کتابخانه و یا موزه در محوطه آنها، پایگاه
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هایي  ه رایگان ساختماني و پرداخت عوارض نوسازی و سطح شهر( عوارض ندارند. چنانچه قسمتصدور پروان

از اماکن مذکور به عنوان تجاری و خدماتي و... در نظر گرفته شوند و پروانه ساختماني درخواست نمایند به 

ارض شرح ضوابط تعرفه، مشمول پرداخت عوارض مربوطه خواهد بود و همچنین نحوه پرداخت عو

های  های اعتباری عام المنفعه و غیر دولتي مشابه عوارض صدور پروانه ساختمان های صندوق ساختمان

 % عوارض متعلقه اقدام خواهد شد.80% کاهش یعني با وصول 20ها با  بانك

صرفا با اشل و ضریب و  عوارض اعیاني احداثي جدید ،افزایش زیربنای پروانه ساختمانيدرخواست در صورت  (15

 شود.  ای زمان صدور مجوز افزایش زیربنا، محاسبه و وصول مي ارزش منطقه

های  و پارکینگ و همچنین قسمت گونه احداث اعیاني درپیلوتبه منظور تشویق احداث پارکینگ، هر  ( 16

هر واحد در پیلوت و داکت متر مربع برای  15های مسکوني مانند روشنایي، انباری حداکثر تا  اشتراکي ساختمان

عوارض احداث ندارد و چنانکه مساحت پارکینگ احداثي کمتر از مساحت مقرر در طرح توسعه شهری باشد ولي 

ظرفیت گنجایش تعداد خودرو به تعداد مورد نیاز طرح را داشته باشد به شرطي که در جابجایي و گنجایش 

 یا کاهش پارکینگ دریافت نخواهد شد. خودروها ایراد وارد نشود عوارضي تحت عنوان کسری

  در صورت احداث پارکینگ اضافي و مازاد بر ضوابط طرح توسعه شهری و استفاده به عنوان پارکینگ به آن

 قسمت نیز عوارض تعلق نخواهد گرفت.

 های عمومي در کاربری مربوطه و با رعایت سایر ضوابط شهرسازی،  به منظور تشویق سازندگان پارکینگ

 ندارد. عوارض

های عمومي دیگر با رعایت ضوابط شهرسازی در فضای باز  تأمین پارکینگ کارخانه ها و ادارات و ساختمان ( 17

 به صورت سایبان بالمانع است.

 حمایت از جایگاه ها به منظورگاز و های عرضه مواد نفتي  های سایبان و مخازن سوخت جایگاه برای قسمت ( 18

ها  صنعتي محاسبه و وصول خواهد شد و عوارض قسمت دفتری با مبنای اداری و اعیاني آنها عوارض زیربنای

 شود. ... با مبنای تجاری وصول ميدیگر مثل تعویض روغن و فروشگاه و

مشرفیت و پرداخت بر حق های مرتبط، در صورت اعمال عوارض  در محاسبه عوارض صدور پروانه و گواهي ( 19

با ارزش منطقه ای معبرجدید  ای عرض معبر بعد از عقب کشي امالک و منطقهغرامت به مالك، ارزش 

 مبنای محاسبه عوارض خواهد بود.

مرجع رفع اختالف در خصوص عوارض و بهای خدمات بین شهرداری و مودی بوده و  77کمیسیون ماده  (20 

بوده و تصمیم کمیسیون مزیور  اعضای این کمیسیون مرکب از نمایندگان وزرات کشور ، دادگستری و انجمن شهر
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هایي که طبق تصمیم این کمیسیون تشخیص داده شود طبق مقررات اسناد الزم اجراء به  قطعي مي باشد بدهي

وسیله اداره ثبت قابل وصول مي باشد. اگر مودی به رأی صادره کمیسیون مذکور اعتراض داشته باشد مي تواند به 

در خصوص عوارض و بهای خدمات  77کته مهم این است که کمیسیون ماده دیوان عدالت اداری اعتراض نماید. ن

صالح به رسیدگي مي باشد و اعتراض به سهم شهرداری ها از جمله سهم شهرداری از  بابت ورود به محدوده شهر 

در صالحیت این  100(و ......و جرایم کمیسیون ماده زمانیکه سهم شهرداری قطعه زمین باشدو تفکیك ) 

 .کمیسیون نمي باشد

  .ضمناً شهرداری باید نسبت به فعال نمودن کمیسیون مذکور و ارجاع موارد الزم اقدام الزم به عمل آورد 

: رفع هرگونه اختالف بین مؤدی و شهرداری در مورد عوارض و بهای خدمات ارائه شده  قانون شهرداری 77ماده

میسیوني مرکب از نمایندگان وزارت کشور و دادگستری و انجمن های وابسته به آن به ک توسط شهرداری و سازمان

شهر ارجاع مي شود و تصمیم کمیسیون مزبور قطعي است بدهي هائي که طبق تصمیم این کمیسیون تشخیص 

داده شود طبق مقررات اسناد الزم االجراء به وسیله اداره ثبت قابل وصول مي باشد.اجرای ثبت مکلف است بر طبق 

سیون مزبور به صدور اجرائیه و وصول طلب شهرداری مبادرت نمایند در نقاطي که سازمان قضائي تصمیم کمی

نباشد رئیس دادگستری شهرستان یك نفر را به نمایندگي دادگستری تعیین مي نماید و در غیاب انجمن شهر 

 «انتخاب نماینده انجمن از طرف شورای شهرستان به عمل خواهد آمد.

زني و فروش مصالح ساختماني و فروش ضایعات آهن، الستیك و... که عالوه  فروشي و بلوک واحدهای آهن ( 21

های  نمایند قسمت های مسقف و احداثي، از فضای باز به عنوان انبارکاال و باسکول استفاده مي برای قسمت

فضای تجاری % عوارض استفاده به عنوان 30مسقف مشمول عوارض پذیره تجاری بوده و فضاهای باز معادل 

مشمول دریافت عوارض پذیره تجاری خواهد بود و در صورت اخذ مجوز برای مسقف نمودن همان محل، 

 التفاوت زمان مراجعه محاسبه و وصول خواهد شد. % مابه70

در صورتي که  100عوارض صدور پروانه و عوارض ابقای اعیاني ساختمان های ابقاء شده در کمیسیون ماده  (22

شهرداری محاسبه و مالك یا ذینفع مقداری از آن را واریز و مابقي به زمان مراجعه به نسبت مقدار توسط 

واریز شده کسر و باقیمانده درصد مطالبات تناسب سازی وموقع مراجعه وصول وگواهي مفاصا حساب 

 همین ماده( 8)به استثنای بند .صادرخواهدشد

ریال  50000000مبلغ  100قاء ساختمان ابقاء شده در کمیسیون ماده عوارض اباگر عوارض صدور پروانه یا  مثال:

%( از عوارض مذکور را پرداخت نماید و از پرداخت 20ریال ) 10000000مبلغ  1395باشد و مالك در سال 

پرداخت بقیه بدهي عوارض  برای 1401بقیه بدهي عوارض اعالمي شهرداری خودداری نماید و در سال 

% محاسبه 80% از عوارض اعالمي،20مراجعه نماید کل عوارض به سال مراجعه محاسبه و به دلیل پرداخت 

 زمان مراجعه اخذ خواهد شد.



رتکتعرهف عوارض محلی شهرداری    

 

[11] 
 

  نخواهد بود.  100بدیهي است این بند شامل جرایم آراء کمیسیون ماده 
 

% عوارض زیربنا و پذیره پروانه های ساختماني را 10 های دارای سازمان بهسازی ونوسازیشهرداری شهر ( 23

 برای بهسازی و نوسازی بافت فرسوده شهر هزینه خواهد نمود 

با  نوسازیو پذیره ،بنا از زیر در هنگام صدور پروانه ساختماني از مبلغ قابل وصول ،پرورشسهم آموزش و  ( 24

 .رعایت ضریب تعدیل مربوطه محاسبه و دریافت خواهد شد

 باشد. وصول هرگونه عوارض این تعرفه توسط شهرداری در داخل محدوده و حریم مصوب شهر مجاز مي (  25

عوارض و هزینه خدمات با پیشنهاد شهرداری و تصویب شورای شهر با ی از بابت هبه درآمدهای شهردار ( 26

آن ( و ثبت در  37ها ) به خصوص ماده  رعایت سقف بودجه مصوب شهرداری و آیین نامه مالي شهرداری

 شود. مطابق بخشنامه بودجه سال مربوطه اعمالدفاتر مالي و صرفه و صالح شهر و شهرداری 

، قبوض مدارک : پروانه کسب ارائه یکي از ن ملك قبل از اولین طرح توسعه شهراثبات تجاری بودمدارک  ( 27

آب، برق، گاز، برگ پرداخت مالیات سالیانه یا پروانه تجاری مبني بر تجاری بودن آن از مراجع ذیصالح که 

ثي در این صورت وضعیت موجود تلقي شده و مشمول پرداخت هیچ نوع عوارض نبوده و چنانچه اعیاني احدا

بعد از اولین طرح توسعه شهر باشد وجود هریك از این مدارک صرفاً سال وقوع تخلف را برای محاسبه 

جریمه مشخص خواهد نمود و درخصوص افرادی که نسبت به پرداخت عوارض سالیانه کسب در سال های 

عوارض موجب احراز  قانون نظام صنفي کشور، برگ پرداخت 27ماده  3اند به استناد تبصره  قبل اقدام نموده

 حقوق صنفي نخواهد بود.

  پرداخت عوارض توسط اشخاص موضوع این ماده موجب احراز هیچ :  قانون نظام صنفي کشور 27ماده  3تبصره  

 .یك از حقوق صنفي نخواهد شد

قانون  181مادهارزش افزوده و قانون مالیات بر  50ماده  3تبصره های شهرداری به استناد  کلیه معافیت ( 28

 ملغي شده لذا اعطای هرگونه معافیت فاقد وجاهت قانوني مي باشد.برنامه پنجم توسعه 

 پرداخت از معافیت یا تخفیف اعطاء به مربوط مقررات و قوانین :قانون مالیات بر ارزش افزوده  50ماده  3تبصره 

 گردد مي ملغي دهیاریها و شهرداریها به وجوه یا عوارض
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 توسط شهرداریها عوارض و حقوق بخشودگي تخفیف، هرگونه : قانون برنامه پنجم توسعه 181تبصره ذیل ماده 

 و بخشودگي صورت این غیر در. است کشور ساالنه عمومي بودجه از آن تأمین به منوط مصوب قوانین و دولت

 .است ممنوع شهرداری عوارض و حقوق تخفیف

های دیني مصرح  ها، اماکن صرفاً مذهبي اقلیت مساجد، مصليقانون برنامه ششم توسعه  95طبق تبصره ذیل ماده*

های علمیه شامل مراکز آموزشي، پژوهشي و اداری از پرداخت عوارض ساخت و سـاز فقـط    در قانون اساسي و حوزه

 .باشند برای فضای اصلي معاف مي

های دینـي مصـرح در    ها، اماکن صرفاً مذهبي اقلیت مساجد، مصلي : ششم توسعهقانون برنامه  95بصره ذیل ماده ت

هزینه های حـق انشـعاب آب ،    های علمیه شامل مراکز آموزشي، پژوهشي و اداری از پرداخت قانون اساسي و حوزه

 .باشند عوارض ساخت و ساز فقط برای فضای اصلي معاف مي برق ، گاز وفاضالب و

 توسعه شهری، طرح جامع یا هادی، تفصیلي مي باشد.منظور از طرح  ( 29

های غیر دولتي و ...در خصوص مناسب سازی محیط شهری و  های اجرایي دولتي و سازمان دستگاه کلیه ( 30

ها و اماکن مورد استفاده عمومي برای افراد دارای معلولیت، مکلفند مشابه آیین نامه اجرایي بند  ساختمان

برنامه پنج ساله سوم توسعه و قانون جامع حمایت از معلولین و آیین نامه اجرایي آن قانون  193)ج( ماده 

هایي که مالکین و یا  اقدام نمایند. بنابراین شهرداری مکلف به رعایت آن بوده و صدور پایانکار به ساختمان

ب سازی را انجام های ساختماني اقدام ننموده و مناس سازنده آنها نسبت به انجام تعهدات خود طبق نقشه

 نداده باشند ممنوع است.

 ایران اسالمي جمهوری فرهنگي و اجتماعي اقتصادی، توسعه برنامه سوم قانون 193 ماده ج بند اجرایي نامه آیین 

 مکلفند عمومي مصرف با ساختمانهای مالکان و دولتي غیر های سازمان و دولتي اجرایي های دستگاه تمام -1 ماده 

 مصوب ضوابط براساس را خود( دولتي و خصوصي ساختمانهای و اماکن عمومي استفاده مورد قسمتهای

 چرخدار صندلي از که معلولیت دارای افراد برای سال، یك حداکثرظرف معماری، و شهرسازی عالي شورای

 .نمایند سازی مناسب کنند، مي استفاده

 مراکز ترمینالها، دانشگاهها، فرودگاهها، دولتي، شرکتهای و مؤسسات ها، وزارتخانه عمومي اماکن از منظور -1 تبصره 

 .گیرند مي قرار عمومي استفاده مورد که است مکانهایي دیگر کلي طور به و معابر و پارکها رستورانها، تجاری،
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 مناسب به نسبت سال، دو ظرف حداکثر مکلفند دولتي غیر های سازمان و دولتي اجرایي های دستگاه تمام -2 ماده 

 .نمایند اقدام آنها با مرتبط خدمات به معلوالن دسترسي برای خود عمومي اماکن داخلي محیط سازی

 معابر اولویت با عمومي معابر سازی مناسب و سازی آماده به نسبت سال، دو ظرف موظفند ها شهرداری -3 ماده 

 .نمایند اقدام معلوالن تردد برای ها تقاطع به نزدیك و اصلي

 نیز و صوتي عالیم به معابر راهنمایي های چراغ تجهیز به نسبت سال، دو ظرف موظفند ها شهرداری -4 ماده 

 .نمایند اقدام نابینایان، استفاده برای ها تقاطع نزدیك روهای پیاده سطوح نمودن برجسته

 برای ویژه، های محل نظرگرفتن در برای را الزم تمهیدات عمومي، های توقفگاه در موظفند ها شهرداری - 5 ماده 

 .نمایند فراهم و بیني پیش معلوالن نقلیه وسیله توقف

 دسترسي قابل های تلفن نصب به نسبت سال، یك ظرف حداکثر باشد مي موظف ایران مخابرات شرکت -6 ماده 

 .نمایند اقدام معابرعمومي و اماکن و ها ساختمان در ناشنوایان و معلوالن برای

( مترو  ) تهران شهری آهن راه و ها شهرداری به وابسته اتوبوسراني و تاکسیراني های سازمان و ها شرکت -7 ماده 

 .نمایند اقدام معلولیت دارای افراد برای ویژه خدمات تأمین به نسبت سال دو ظرف موظفند

 برای را الزم تمهیدات موظفند ایران اسالمي جمهوری آهن راه شرکت و کشوری هواپیمایي سازمان - 8 ماده 

 .نمایند فراهم خود خدمات جملگي از معلوالن استفاده

 خصوصي  )عمومي اماکن سازهای و ساخت تمام در دولتي، غیر های سازمان و دولتي اجرایي های دستگاه - 9 ماده 

 به موظف شد، خواهد آغاز نامه آیین این تصویب از بعد که...  و عمومي معابر جدید، شهرهای شامل( دولتي و

 .بود خواهند زمینه این در ایران معماری و شهرسازی عالي شورای مصوب ضوابط رعایت

 این در مندرج ضوابط رعایت ماده، این موضوع عمومي اماکن و ها ساختمان در موظفند ها شهرداری - تبصره 

 .نمایند اقدام کار پایان گواهي صدور به نسبت سپس و نموده کنترل را نامه آیین

 برای هایي آسایشگاه سوم، برنامه طول در است، مکلف ایران اسالمي انقالب جانبازان و مستضعفان بنیاد - 10 ماده 

 هفتاد باالی جانبازان برای آمبوالنس از رایگان استفاده امکان و داده اختصاص زن جانبازان شدن بستری

 .نماید تأمین خود داخلي منابع محل از را شیمیایي و روان و واعصاب نخاع قطع ،%(70) درصد

 برای تبلیغي های برنامه پخش و تولید به نسبت است موظف ایران اسالمي جمهوری سیمای و صدا - 11 ماده 

 .نماید اقدام معلول افراد برای عمومي اماکن سازی مناسب زمینه در عمومي آگاهي ارتقای

 تأمین ربط ذی اجرای های دستگاه مصوب اعتبارات محل از نامه، آیین این مفاد اجرای برای الزم اعتبارات  -12 ماده 

 .شد خواهد پرداخت و
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 مؤسسات و ها شهرداری با مرتبط اماکن و ها ساختمان در نامه آیین مفاد اجرای حسن به مربوط گزارش - 13 ماده 

 مفاد اجرای حسن به مربوط وگزارش کشور وزارت توسط عمومي، معابر و اماکن و دولتي غیر عمومي

 یك ماه شش هر شهرسازی و مسکن وزارت توسط اسالمي انقالب نهادهای و اجرایي های دستگاه در نامه آیین

 .شد خواهد ارایه دولت هیأت اموراجتماعي کمیسیون به و تهیه بار

ماده واحده قانون در صورتیکه ملکي دارای کاربری عمومي بوده )به غیر از باغ و زراعي( بوده و مالك طبق  (31

ها درخواست احداث بنا نماید در صورتیکه شهرداری  تعیین تکلیف امالک واقع در طرح های دولتي و شهرداری

طبق قانون ملزم به صدور پروانه باشد پروانه مسکوني صادر و در نحوه محاسبه عوارض پروانه ساختماني، عوارض 

رد و در صورت درخواست احداث مازاد بر ضوابط و تفکیك و... که زیربنای مازاد ضوابط محاسبه و دریافت خواهد ک

در صالحیت شهرداری نباشد بایستي از طریق مراجع ذیربط اقدام گردد و شهرداری ملزم به اعطای پروانه با 

ی حداکثر تراکم نیست)حداقل برابر تراکم پایه وحداکثر برابرتراکم مجاز بادر نظر گرفتن سایر ضوابط( ) موضوع رأ

 هیأت عمومي دیوان عدالت اداری (. 14/10/1395-817شماره 

هیأت عمومي دیوان عدالت اداری ، برای انجام سالمتر، دقیق تر  22/03/1400-736با توجه به دادنامه شماره  (32

تعیین و سریع تر فعالیت های اداری و تکریم ارباب رجوع، چنانچه بر اساس مواد این تعرفه و سایر مقررات نیاز به 

قیمت اراضي و امالک، ارزش سرقفلي و ارزش تجاری یا تعیین قیمت پایه جهت برگزاری مزایده و .... باشد به شرح 

 زیر عمل خواهد شد

الف( در صورتي که نحوه تعیین قیمت در قوانین و مقررات مشخص شده باشد ) مثل قانون نحوه تقویم ابنیه و 

اصالحي قانون شهرداری( مطابق نص قانون عمل  101ماده  4و  3و تبصره  امالک و اراضي مورد نیاز شهرداری ها

 خواهد شد.

و کشف تعیین  ، ب( در صورتي که نحوه ارزیابي و تعیین قیمت در قانون پیش بیني نشده باشد، عمل ارزیابي 

قیمت توسط هیاتي مرکب از یك نفر کارشناس رسمي دادگستری ) حسب مورد کارشناس تعیین قیمت امالک یا 

 شهردارییا مسئول مرتبط دیگر کارشناس تعیین ارزش تجاری و سرقفلي ( مسئول امالک و مسئول شهرسازی 

یکي از کارشناس رسمي ر اینکه دو رای مشروط باکثریت تصمیمات هیات به اتفاق آرا و یا به خواهد گرفت انجام 

 آن دو نفر باشد مناط اعتبار است و مراحل اداری و قانوني طي خواهد شد. 

یك ) در صورت اعتراض هرکدام از طرفین به قیمت تعیین شده،  رسیدگي مجدد توسط  سه نفر کارشناس رسمي 

انجام خواهد گرفت. در ( مرضي الطرفیننفر به انتخاب شهرداری، یك نفر به انتخاب طرف مقابل و نفر سوم بصورت 

 توسط دادگاه خواهد بود.ر انتخاب کارشناس مرضي الطرفین، کارشناس مذبور صورت عدم توافق د
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ج( با توجه به کثرت پرونده ها، پرداخت حق الزحمه کارشناسي برای کارشناس رسمي در مرحله اول در هر 

شهر مربوط خواهد بود که  100ی یك عضو کمیسیون ماده کارشناسي معادل سه جلسه حق الجلسه پرداختي برا

 الزم است ، هماهنگي و توافق الزم با کارشناسان رسمي بعمل آید.

کسي که عمداً یا اشتباهاً چیزی را که مستحق نبوده است دریافت کند ملزم است  ،قانون مدني  301(   ماده 32

 .آن را به مالك تسلیم کند

درخصوص وصول عوارض مشاغل ، سطح شهر ، پسماند چنانچه صدور و توزیع قبوض مربوط توسط شهرداری ( 33

 صورت گرفته و مودی اقدام به پرداخت ننماید عوارض یادشده در زمان پرداخت به روز محاسبه مي شود.

 پروانه ساختمانی  صدور : 2ماده 

 

 نقدی و نسیه شرایط پرداخت 2-1

پیش آمدگي ( محاسبه و وصول خواهد   زیربنا ، پذیره ، (درصد عوارض پروانه و ابقا  90، نقدیدر صورت پرداخت  

 شد. 

 بقیه عوارض ، جرایم  و هزینه های خدمات شهری شامل کاهش نخواهد بود .

: تقسیط مطالبات مطابق دستور العمل زیر و بنا به درخواست مؤدی و تشخیص و دستور کتبي شهردار با  1تبصره 

قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای  59قانون تنظیم بخشي از مقررات مالي دولت و ماده  73 رعایت ماده

 صورت خواهد گرفت .نظام مالي کشور

 به 1346.4.12 مصوب شهرداریها مالي نامه آیین( 32) ماده : قانون تنظیم بخشي از مقررات مالي دولت 73 ماده 

 : شود مي اصالح ذیل شرح

 ماهه شش و سي حداکثر اقساط با را خود مطالبات تا شود مي داده اجازه کشور کل شهرداریهای به - 32 ماده 

 هر در. نماید دریافت رسد مي مربوطه شهر اسالمي شورای تصویب به شهردار  پیشنهاد به که دستورالعملي مطابق

 .بود خواهد مؤدی بدهي کلیه تأدیه به موکول مفاصاحساب صدور حال

شهرداری ها مکلفند حداکثر تا یك هفته  : قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالي کشور 59ماده 

پس از پرداخت نقدی یا تعیین تکلیف نحوه پرداخت عوارض به صورت نسیه نسبت به صدور و تحویل پروانه 

بر عوارض قانوني هنگام صدور پروانه یا بعد از  درخواست یا دریافت وجه مازاد .ساختمان متقاضي اقدام نمایند

( عوارض به صورت نقد شامل درصد %100پرداخت صد درصد ) .صدور پروانه توسط شهرداری ها ممنوع است
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تخفیفي خواهد بود که به تصویب شورای اسالمي شهر مي رسد. در پرداخت عوارض به صورت نسیه )قسطي و یا 

ویب شورای اسالمي شهر مي رسد حداکثر تا نرخ مصوب شورای پول و اعتبار به مبلغ یکجا( نیز به میزاني که به تص

شهرداری ها مکلفند در صورت عدم اجرای طرح با کاربری مورد نیاز دستگاه های اجرایي  .عوارض اضافه مي شود

تگاه اجرایي ذی ( قانون مدیریت خدمات کشوری تا پایان مهلت قانوني، بدون نیاز به موافقت دس5موضوع ماده )

ربط با تقاضای مالك خصوصي یا تعاوني با پرداخت عوارض و بهای خدمات قانوني طبق قوانین و مقررات مربوطه 

 .پروانه صادر کنند

مراجعه کند بایستي و تفکیك عرصه  ام معامله: در هر صورت مؤدی به هر عنوان جهت پایانکار، انج 2تبصره 

 شده را به صورت یکجا تأدیه نماید. باقیمانده مبالغ ) بدهي( تقسیط

: در صورت پرداخت اقساطي،کارمزد به شرح زیر محاسبه و اخذ خواهد شد:3تبصره   

قسیط شدهمبلغ ت ×12 × +تعداد اقساط(1)  

        2400                                                                                    

مي باشدنرخ تسهیالت  بدوناقساط تا یك سال   

مي باشد  %12نرخ تسهیالت  اقساط تا سه سال با  

میلیون ریال نقد و بدون تقسیط مي باشد. بیست و پنج مطالبات و عوارض شهرداری تامبلغ  -1  

میلیون ریال تا پنجاه میلیون ریال بصورت بیست و پنج ازمبلغ  -2
1

2
 نقد و مابقي تا اقساط شش ماه . 

پنجاه میلیون ریال تا یکصد و پنجاه میلیون ریال بصورتازمبلغ  -3
1

3
 نقد ومابقي تا  اقساط دوازده ماه . 

ازمبلغ یکصد و پنجاه میلیون ریال تا سیصد میلیون ریال بصورت -4
1

4
 نقد ومابقي تا اقساط هیجده ماه . 

بصورت و باالتر ازمبلغ سیصد میلیون ریال -5
1

5
 . هردارش تشخیصبا  ههما سي و ششنقد ومابقي تا  اقساط  

  به  ) که برای پرداخت آنها مودی اقدام  )تعهدکتبي و تنظیم مصالحه نامه( جهت وصول به موقع اقساط اخذ

سررسید مندرج تادیه وجه چك در در و در صورت هرگونه تاخیر الزامي است. تادیه چك به شهرداری نموده است (

دیوان هیات عمومي  01/04/1400مورخ  812خسارت تاخیر تادیه مطابق رای شماره در خصوص وصول ،  آندر 

 اقدام خواهد شدعالي کشور 

 



رتکتعرهف عوارض محلی شهرداری    

 

[17] 
 

 

 درخواست تقسیط مودیفرم نمونه 

 به نام خدا
 شهردار محترم ...

................ریال به شهرداری بدهکاربوده که به دلیل عدم احتراما اینجانب .................. مالك پرونده شماره ........ازبابت .................مبلغ 

. خواهشمند است دستور فرمایید اقدام الزم تقاضای تقسیط مبلغ فوق را دارم قادر به پرداخت آن بطور یکجا نمي باشم و مالي توانایي

 را معمول نمایند .

مطابق رای شماره را ، خسارت تاخیر تادیه  آنسررسید مندرج در تادیه وجه چك در در صورت هرگونه تاخیر در 

 .پرداخت نموده و هیچ گونه اعتراضي نخواهم داشت هیات عمومي دیوان عالي کشور  01/04/1400مورخ  812

 

 اثر انگشت و امضا ء                                                                                                    
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 عوارض صدور پروانه ساختمان   2-2

 برای کلیه کاربری ها )صدور پروانه() ریال(   p حداقل 

 منطقه توسعه )اولین طبقه( سایر  عرض 

 100000 17000 متری و باالتر 30 معابر

 100000 12000 متری 30تا  12 معابر

 85000 8000 متر 12زیر  معابر

 متر مربع لحاظ می شود. 100متر مربع، همان  100محاسبه عوارض زیر بنای مسکونی منطقه توسعه کمتر از  در 

 (  و تجاری در منطقه توسعه برای سایر طبقات ) بغیر از اولین طبقهp  .همانند سایر محاسبه خواهد شد 

  همانند ردیف  سایر محاسبه خواهد شددر منطقه توسعه برای قطعاتی که قبال هزینه تغییر کاربری پرداخته اند. 

              مسکونی:  2-2-1

 عوارض زیر بنای مسکونی به ازاء هر مترمربع 1جدول شماره 

 ، عوارض زیر بنای مسکونی  1جدول شماره  اتتوضیح

:عوارض بالکن روباز به حیاط 1تبصره  
1

2
 خواهدشد محاسبهجدول فوق   

تراکم مجاز طرح توسعه  ضوابط شامل زیربناهای افزون بر سطح اشغال و هر نوعمازاد بر: منظور از زیربنای  2تبصره 

 یا کمیته فني تغییرات طرح هادی اقدام خواهد شد. 5بوده که در صورت تصویب کمیسیون ماده  شهری

 جدول فوق محاسبه خواهد شد. 2با ضریب  مسکوني ویژه باغاتعوارض زیر بنای :  3بصره ت

طي شده جدول فوق  قانوني ملك در شهرداری برابر مقررات عرصه صدور مدارک مراحل : در صورتي که4تبصره 

 )به غیر از بالکن ها ( کاهش محاسبه خواهد شد. %10با 

% محاسبه و دریافت 60 ضریب: درصورت تبدیل انباری به مسکوني عوارض صدور پروانه ساختماني با 5تبصره 

 خواهد شد.

 طبقات سازه ای ردیف

زیر بنا مطابق 

 ضوابط

زیر بنای مازاد 

 برضوابط

 بالکن به شارع

 روباز

سه طرف 

 بسته

 روپوشیده

 P17 P35 P30 P50 اول و دوم و پایین ترهمکف ، اول ، دوم  زیر زمین  1

   P 27 P64 سوم به باال 2
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 غیر مسکونی :  2-2-2
 خدماتیعوارض پذیره یک متر مربع از یک یا چند واحد تجاری،  ، 2جدول شماره 

 

 طبقات

 

 به شارع ن بالک تجاری وخدماتی 

 روپوشیده روباز زیر بنای مازاد برضوابط زیر بنای مطابق ضوابط

 P55 P90 همکف

P60 P100 زیر زمین P42 P60 

 P32 P48 اول به باال 

 پذیره یك یا چند واحد تجاری، خدماتی، عوارض  2توضیحات جدول شماره 

: عوارض انباری تجاری ، خدماتي و صنعتي طبقه همکف و طبقات زیرزمین و باالی همکف با دسترسي از داخل  1تبصره 

 % عوارض طبقه مربوطه محاسبه و وصول خواهد شد.80ساختمان 

% عوارض تجاری، خدماتي وصنعتي 100: عوارض انباری تجاری، خدماتي وصنعتي طبقات با دسترسي مستقل ،  2تبصره 

طبقه مربوطه محاسبه و اخذ خواهد شد. درصورت تبدیل این نوع انباری ها به استفاده تجاری و خدماتي و... ازطریق 

 رسیدگي خواهدشد.100کمیسیون ماده 

ن ) نیم طبقه ( داخل واحد تجاری و خدماتي و باالی پارکینگ ملحق به تجاری و خدماتي  : حداکثر مساحت بالک 3تبصره 

% طبقه مربوطه ) طبقه ای که بالکن در آن طبقه 60% مساحت اعیاني مطابق ضوابط طرح توسعه شهری، عوارض 50تا 

 احداث یا ایجاد مي شود ( محاسبه خواهد شد.

: در صورت الحاق انباری مجاز تجاری و خدماتي به تجاری و خدماتي مجاز، عوارض پذیره مساحت قسمت الحاقي  4تبصره 

  % محاسبه و وصول خواهد شد .60با ضریب ( 1ب/ طبق جدول

ك % اعیاني مربوطه ، این احداثي به عنوان یك واحد مستقل ) ی50: در صورت احداث نیم طبقه یا بالکن بیش از  5تبصره 

 طبقه مستقل ( منظور خواهد شد. 

% برای هر طبقه زیرزمین نسبت به زیرزمین 10: عوارض پذیره تجاری و خدماتي زیرزمین دوم و سوم به ترتیب  6تبصره 

 اول  تعدیل خواهد شد.

% 10: در صورتي که مراحل صدور مدارک عرصه ملك در شهرداری برابر مقررات قانوني طي شده جدول فوق با 7تبصره 

 ) به غیر از بالکن ها (کاهش محاسبه خواهد شد.
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 کارگاهی و سایر کاربری ها  ،صنعتی عوارض پذیره یک متر مربع از یک یا چند واحد  3جدول شماره 

 

 طبقات

 

 به شارع  بالکن سایر کاربری ها  صنعتی وکارگاهی

 زیر بنای مازاد برضوابط زیر بنای مطابق ضوابط
زیر بنای مطابق 

 ضوابط

زیر بنای مازاد 

 برضوابط
 روپوشیده روباز

 P7 P12 P12 P17 P20 P25 کلیه طبقات

  کارگاهی و سایر کاربری ها ،عوارض پذیره یك یا چند واحد صنعتی  3توضیحات جدول شماره 

:عوارض بالکن روباز به حیاط 1تبصره 
1

2
 جدول فوق محاسبه خواهدشد  

آموزش عالي، بهداشتي و درماني و حرف پزشکي،  ،آموزشي،اداریهای  شامل ساختمان سایر کاربری ها:  2تبصره 

سازمان بهزیستي،  ،کمیته امداد امام های مسئول، مورد تأیید دستگاه مراکز فرهنگي و هنری و تفریحي، ورزشي

 در کاربری مربوطه توسط اشخاص حقیقي و حقوقي مي باشد. هالل احمر و توانبخشي و ... 

قانون شهرداری به محل های تعیین  55ماده  20در صورت انتقال مشاغل مزاحم شهری موضوع بند :  3ه تبصر

مشمول  ارزش افزوده استفاده از خدمات شهرداریهزینه % کلیه عوارض پروانه ساختماني و 50شده شهرداری، 

 مطابق ضوابط و تعرفه وصول خواهد شد. 

احداث شود ) باران گیر( پیش آمدگي سقف آخرین طبقه ساختمان که به منظور استفاده سایبان  : 4 تبصره 

 مشمول این عوارض نخواهد بود.

ضوابط شامل زیربناهای افزون بر سطح اشغال و هر نوع تراکم و ارتفاع و عرض  مازاد برمنظور از پذیره  :5 تبصره

یا کمیته فني تغییرات طرح هادی  5تصویب کمیسیون ماده دهنه مجاز طرح توسعه شهری بوده که در صورت 

 اقدام خواهد شد.

دارای مجوز از سازمان میراث تاالر های پذیرایي و رستوران ها و غذا خوری ها ، فست فود ها و... کلیه : 6تبصره 

بر اساس جدول مربوطه وصول  آنتجاری محسوب و عوارض  ،فرهنگي و گردشگری و یا سایر مراجع مربوطه 

  خواهد شد.
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 نحوه صدور پروانه ساختمان و تمدید 2-3

 صدور پروانه ساختمان  2-3-1

 2قانون شهرداری و تبصره  55ماده  24و بند  100صدور پروانه ساختماني و تعیین نوع استفاده از آنها به استناد ماده      

 قانون نوسازی به شرح زیر خواهد بود:  29ماده 

شود باید حداکثر مدتي که برای پایان یافتن ساختمان  های ساختماني که از طرف شهرداری صادر مي در پروانه  -1

 ضروریست و نوع استفاده از آن درج گردد. 

اقدام به دریافت پروانه ساختماني با ثبت درخواست مالك در شهرداری شروع خواهد شد و شهرداری در صورت   -2

 .به متقاضي اعالم خواهد نمود “ هیه نقشه را کتبامطابقت ضوابط، مجوز ت

نماید و عوارض  اقدام  وقت  در اسرع  مالك موظف است طبق مجوز تهیه نقشه نسبت به تهیه و ارائه آن به شهرداری  - 3

 صدور پروانه ساختماني محاسبه خواهد شد. زمان   معامالتي  با ارزش  ساختماني پروانه  

 ر زمان تعیین شده ساختمان خود را به اتمام برساند. مالك مکلف است د  -4

های ساختماني با  بعد از تأیید نقشه تواند سال برای شروع عملیات ساختماني مهلت دارد. ضمناً مالك مي  مالك یك  - 5

ات دریافت مجوز نسبت به تجهیزکارگاه و آماده سازی زمین اقدام نماید. این مجوز دلیلي برای برای شروع عملی

 ساختماني نمي باشد. 

تفصیلي ساختماني نبوده و شهرداری با اعالم بر و   های نقشه ارائه  نیاز به  و امنیتي   های نظامي، انتظامي ساختمان برای   - 6

ها ملزم به اخذ پروانه احداث  تعرفه اقدام خواهد نمود. ضمناً کلیه دستگاه عوارض احداث طبق مفاد این  کف و دریافت 

 باشند. شهرداری مياز 

به اسناد عادی و غیر ثبتي با اخذ تنفیذ قضایي یا احراز مالکیت توسط مراجع قضایي و تعهد محضری برابر مقررات   - 7

 شهرسازی نسبت به صدور پروانه اقدام خواهد شد. 

 د.ماه دیگر قابل تمدید مي باش 6ماه برای صدور پروانه اعتبار داشته و  6مجوز تهیه نقشه   -8

 تمدید پروانه      2-3-2

مالك مکلف به اتمام به موقع ساختمان به منظور جلوگیری از متروکه ماندن آنها و ممانعت از ایجاد مشکالت   

چنانچه در مهلت مقرر،  ... حداکثر تا انتهای مهلت پروانه ساختماني بوده  ترافیکي و اجتماعي و مبلمان شهری و

 زیر اقدام خواهد شد. به شرحاحداث نشود   ساختمان
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این ماده، تاریخ تمدید پروانه از ابتدای اتمام مهلت پروانه ساختماني و یا اتمام مهلت تمدید  1اجرای بند در   -1

 منظور خواهد شد. 

در صورت وقوع عوامل غیر مترقبه و خارج از اختیار مالك و یا صدور احکام قضایي که موجب رکود عملیات   -2

باشد با رعایت مفاد تعرفه عوارض، نسبت به کسر مدت رکود عملیات ساختماني از مهلت ساختماني شده 

 پروانه و یا تمدید آن نسبت به بقیه مدت تمدید خواهد شد.

منظور از شروع عملیات ساختماني مندرج در پروانه ساختماني اجرای فونداسیون بوده و مالك مکلف به اعالم   -3

 شد.با شروع به مهندس ناظر مي

اخذ پایانکار در مهلت قانوني پروانه و تمدید آن به شرطي که مراحل احداث توسط مهندس ناظر مربوطه  -4

صدور پایانکار الزامي است لذا متوجه ساختن مالك به این موضوع  قبل ازنماکاری اجرای تأیید شود رایگان و 

 ست.ا به ایشان ضروری و اعالم کتبیدر هنگام صدور پروانه ساختماني 

وض برای امالک غیرثبتي ضروری بوده و شهرداری قبل از مع وصلح ثبت قانون 45 ماده سنددراجرای اصالح -5

 تواند پایان کار صادر نماید.  اصالح سند نمي

نامه نگاری ، های مختلف مانند  شهرداری موظف است قبل از اتمام مدت زمان پروانه های ساختماني از روش  -6

 و ...... موضوع را به مالکان اطالع رساني نماید . ارسال پیامک

 29ماده  2بر اساس تبصره در مهلت های تعیین شده  عدم اتمام عملیات ساختمانتمدید پروانه و  درخصوص  -7

 اقدام خواهد شد. به شرح ذیل قانون نوسازی

 
مدت اعتبار پروانه های ساختمانی و نحوه تمدید 4جدول شماره   

 پروانه زیربنای ردیف

 مدت

اعتبار 

 پروانه

 تمدید
عدم شروع عملیات احداث ساختمان در 

 مدت مهلت پروانه وتمدید

 ماه 36 مترمربع 500تا  1

نوبت به  یك

 سال دو مدت

 

* 

 

 

 

 ماه 48 مترمربع 1000تا  2

 ماه 54 مترمربع 2000تا  3

 ماه 60 مترمربع 5000تا  4

5 

به مدت مترمربع بعدی یك سال  5000هر 

سال  7پروانه اضافه مي شود.که در کل از 

 تجاوز ننماید

    

در مهلت  وع و اتمام عملیات احداث ساختمانقانون نوسازی در صورت عدم شر 29ماده  2تبصره  به استناد *

عوارض مقرر در قانون نوسازی به دوبرابر افزایش  ،دید پروانه(مسال بعد از آن )ت 2 در پروانه ساختماني ومندرج  

مأخذ دوسال قبل  دو برابر   به بگذرد عوارض که ساليدو برای هر  ناتمام بماند ساختماننیز یافته و اگر بعد از آن 
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 قابلیت طرح و پروانه تلقيدارای چنین پروانه هایي مطابق شرایط مذکور . برسد برابر 8تا به افزایش خواهد یافت 

 پروانه را ندارد.بحث مهلت دلیل ه صرفا ب100کمیسیون ماده  در

**در صورت عدم شروع و احداث ساختمان ارائه گواهي از نظام مهندسي مبني بر عدم لزوم انجام اصالحات فني 

و دفترچه های محاسباتي از طرف مالك در زمان وصول هرکدام از عوارض مذکور ضروری بوده و ها در نقشه 

 مي باشد. رائه نقشه های به روز به شهرداریمالك ملزم به انجام اصالحات الزم و ا ،نیازدرصورت 

رعایت مقررات و ضوابط جدید طرح های توسعه شهری اعم از هادی، جامع  ،احداث ساختمان***در صورت عدم 

جدید امکان چنانچه بر اساس ضوابط و کاربری های طرح های  و تفضیلي در زمان وصول عوارض ضروری است.

اجرای پروانه صادره قبلي مقدور  نباشد پروانه مذبور از درجه اعتبار ساقط و پروانه  جدید طبق مقررات و ضوابط 

 بررسي و در صورت امکان صادر خواهد شد 

 حداکثرشود باید  ها صادر مي ه از طرف شهرداریکهای ساختماني  در پروانه  قانون نوسازی :29ماده 2تبصره 

ها و معابر اصلي شهر اقدام به  ه در میدانکساني کبرای پایان یافتن ساختمان ضروری است قید گردد و که مدتي

دو  تا کهها ساختمان خود را به اتمام برسانند و در صورتي  باید ظرف مدت مقرر در پروانه مي نمایندساختمان 

ناتمام بگذارند عوارض مقرر در این قانون به دو برابر برای اتمام بنا در پروانه قید شده باز هم  کهسال بعد از مدتي 

ه بگذرد عوارض به دو کساختمان همچنان ناتمام باقي بماند برای هر دو سالي  افزایش یافته و از آن به بعد نیز اگر

ت از طرف مقاما کهگردد. ابنیه ناتمام  درصد در سال بالغ 4برابر مأخذ دو سال قبل افزایش خواهد یافت تا به 

 .قضایي توقیف شده باشد مشمول این ماده نخواهد بود
 

 تسهیالت تجدید بنا 2-4

ها با رعایت اصول فني و ایمني و بهداشتي به منظور نوسازی شهر با رعایت آخرین  به منظور مقاوم سازی ساختمان

  شود. ضوابط شهرسازی، تسهیالتي به شرح زیر در محاسبه عوارض لحاظ مي

 تجدید بناعوارض  2-4-1

های قبل از طرح هادی و یا جامع فعلي شهر  های مسکوني مجاز و یا احداثي به اندازه مساحت اعیاني ساختمان -1

در کاربری مربوطه و حداکثر برابر ضوابط طرح توسعه شهری با اخذ )پروانه( مجوز از شهرداری عوارض  زیر 

چنانچه طبق ضوابط طرح توسعه  شد. خواهدسبه محا%  عوارض  (  90) اخذ  % 10ضریب تعدیل  با  بنا

 شهری امکان صدور مجوز به اندازه مساحت قبلي مقدور نباشد مطابق ضوابط طرح مذکور اقدام خواهد شد.

های مجاز اداری و صنعتي و... و با رعایت کاربری مربوطه و سایر ضوابط زمان  در صورت نوسازی ساختمان -2

های تجاری و خدماتي حداکثر تا ارتفاع و دهنه مجاز و تراکم  مراجعه و به اندازه مساحت قبلي و در ساختمان

عوارض متعلقه، پروانه  % 90داخت و سطح مجاز اشغال زمین مندرج در طرح توسعه شهری زمان مراجعه با پر

 ساخت صادر خواهد شد. 



رتکتعرهف عوارض محلی شهرداری    

 

[24] 
 

های مجاز فرهنگي، ورزشي، آموزشي و بهداشتي و توانبخشي و اداری و نظامي با  در صورت نوسازی ساختمان -3

% عوارض متعلقه، پروانه ساخت صادر 30رعایت ضوابط زمان مراجعه و به اندازه مساحت قبلي با پرداخت 

 خواهد شد. 

% 100( ناشي از صدور پروانه ساختماني  مطابق ضوابط شهرسازی معادل 3( و )2( و )1نای بندهای )اضافه ب -4

شود. شایان ذکر است که رعایت مقررات قوانین خاص مثل قانون  عوارض پروانه ساختماني وصول مي

واهد ساماندهي مسکن در صورت شمول الزامي است. این بند مشمول ساختمان های تجاری و خدماتي نخ

 بود. 

در تجمیع قطعات مسکوني به منظور استفاده مسکوني، موقع صدور پروانه با رعایت ضوابط شهرسازی، معادل  -5

 % تسهیالت این ماده ) عوارض زیر بنا ( دریافت خواهد شد.  75

های تخریب شده ناشي از حوادث غیر مترقبه از جمله زلزله، بمباران، رانش زمین،  تجدید بنای ساختمان -6

عوارض احداث  مطابق ضوابط شهرسازی حریق و... با تأیید مراجع ذی صالح به اندازه اعیاني تخریب شده

 گیرد.  تعلق نمي

 نحوه صدور پروانه ساختمانی المثنی 2-5

و یا اخذ تعهد کتبي از مالك  و نیروی انتظامي صدور پروانه ساختماني المثني فقط با تأیید مراجع ذی صالح

در موقع مفقودی و سرقت و  مبني بر قبول مسئولیت تبعات حقوقي آتي در برابر اشخاص حقیقي و حقوقي،

به  هزینه بهای خدماتآتش سوزی و سایر حوادث غیر مترقبه دیگر بعد از محرز شدن وقوع حادثه با دریافت 

 خواهد بود.شرح زیرمقدور 

 ریال برای هر مترمربع 10.000مترمربع معادل  1000زیربنای تا  

 ریال برای هر مترمربع 8500مترمربع معادل  1000 باالیزیربنای  

 ریال برای هر مترمربع 7500مترمربع معادل  2000 باالیزیربنای  

 ریال برای هر مترمربع 6500مترمربع معادل  3000 باالیزیربنای  

 نحوه استرداد عوارض و بهای خدمات  2-6

 و بعد از کسر هزینه خدمات شهرداری  مطابق تعرفه وصولي  و عوارض  زیر باطل  در شرایط  ساختماني  الف( پروانه 

 مسترد خواهد شد: به مودی زمان واریزی به

تغییرکاربری با تصویب طرح هادی یا جامع جدید نسبت به شروع عملیات ساختماني در مدت  مالك تا زمان  -1

 اقدام ننموده باشد. در پروانهاعتبار پروانه و تمدید قانوني آن 

 پروانه ساختماني از طرف مراجع قضایي ابطال شده باشد.   -2



رتکتعرهف عوارض محلی شهرداری    

 

[25] 
 

از آن صدور پروانه ساختماني تا مدت اعتبار پروانه و تمدید  چنانچه مؤدی قبل از صدور پروانه و یا بعد از  -3

که باکسر هزینه خدمات شهرداری احداث آن منصرف و ابطال پروانه و استرداد عوارض را درخواست نماید

 اقدام خواهد شد.

 .شود مسترد مي هزینه خدمات شهرداریسر کدریافتي شهرداری با  ، صورت انصراف مالك از انجام حفاری در -4

صورت  بهبهای خدمات بازدید  و شاغلمبه غیر از نوسازی، پسماند،  این استرداد مشمول کل مطالبات شهرداری* 

 ردیف های این ماده خواهد بود. و ضمانتنامه های بانکي واریز نقدی
 

 درصد استرداد عوارض و بهای خدمات  5جدول شماره 

 میلیاد ریال 1تا  مبلغ
 میلیارد 1مازاد بر

 میلیاد ریال 2تا 

 میلیارد 2مازاد بر

 میلیارد ریال 3تا 
 میلیارد و ارقام بعدی 3مازاد بر

 %1 %2 %3 %4 بهای خدمات

 

مطابق تعرفه به بدون کسر هزینه خدمات شهرداری وصولي  و عوارض  زیر باطل  در شرایط  ساختماني  پروانه ب( 

 مؤدی مسترد خواهد شد

توقف احداث بنا در اثر حوادث غیر مترقبه و قهری )ناشي از زلزله، طوفان، آتش سوزی و....( که   - 1

 ربطموجب انصراف مالك از ادامه احداث ساختمان شود با تأیید موضوع توسط مراجع ذی 

 اه واریزی اشخاص به حساب شهرداری از طرف فرد یا شهرداریاشتب -2

 صورت تقلیل مساحت مندرج در قراردادانصراف قبل از تغییرکاربری و در  -3

 ابقاءعوارض   2-7

 .شد محاسبه خواهد صدور پروانه عوارض مانند ابقاءعوارض  ،100درصورت ابقای اعیاني ها در کمیسیون ماده 

 

 قانون شهرداری 100ماده  11تبصره موضوع1399معامالتي ساختمان های احداثي سال  ارزش

  Ρ ارزش معامالتي اعیاني ها = 6+ ارزش معامالتي ساختمان طبق جدول شماره 

 

  در جلوگیری از تخلفات ساختماني و حذف تدریجي عوارض، در صورت  100با توجه به تأثیر جرایم کمیسیون ماده

 ضرورت و توجیه منطقي، مي توان ارزش معامالتي این جدول را افزایش داد.

 قانون شهرداری از طریق کارشناس رسمي با ارجاع کمیسیون تعیین خواهد  100ماده  4تبصره موضوع ارزش سرقفلي

 شد.

 اعیاني قبلي از  به روز عوارض 100در صورت تبدیل اعیاني موجود و مجاز به استفاده دیگر و ابقا در کمیسیون ماده

 .قابل کسر خواهد بود فعليعوارض اعیاني 
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بیشتر باشد مابه التفاوت اخذ خواهد شد و در صورتیکه عوارض ابقاء کمتر باشد بدون  تبصره: درصورتیکه عوارض ابقا

 عوارض ابقاء خواهد بود.

 
 قانون شهرداری 100ماده  11تبصره  2-7-1

در مورد اخذ جرایم   اسالمي شهر شورایآیین نامه ارزش معامالتي ساختمان پس از تهیه توسط شهرداری و تصویب 

 ن ارزش معامالتي سالي یك بار قابل تجدید نظر خواهد بود.ای و قابل اجراست

 نحوه تعیین قدمت ساختمان ها: 

 های ممیزی امالک  بر اساس سوابق موجود در پرونده نوسازی مربوط به برگه – 1

 بر اساس سوابق موجود در پرونده پیشه و کسب  – 2

 بر اساس زمان صدور پروانه ساخت و گزارش پیشرفت فیزیکي ارائه شده از طرف نظام مهندسي  – 3

 بر اساس نوع ساخت و نوع مصالح مصرفي   -4

 بر اساس اسناد و مدارک ارائه شده از طرف مالك مانند قبوض آب و برق و... و سند مالکیت و...  – 5

 تخلفات ساختماني بر اساس اخطاریه صادره از طرف مأمورین  – 6

 های تخلفات قبلي  بر اساس سوابق موجود در پرونده – 7

 های صادره برای نقل و انتقال و بانك و ادارات و...  بر اساس سوابق استعالم – 8

 بر اساس نقشه وضع موجود طرح تفصیلي – 9

 
 

 ارزش معامالتی ساختمان 6ل شماره جدو

 

 مبلغ به ریال الف( انواع ساختمان )اسکلت( ردیف

طبقه هر متر مربع 5ساختمان اسکلت بتوني با هرنوع سقف تا  1  2.400.000 

طبقه  به باال هر متر مربع 5ساختمان اسکلت بتوني با هر نوع سقف  از  2  2.400.000 

طبقه هر متر مربع 5ساختمان اسکلت فلزی با هر نوع سقف تا 3  2.300.000 

طبقه به باال هر متر مربع 5نوع سقف از ساختمان اسکلت فلزی با هر  4  2.300.000 

 2.000.000 ساختمان مختلط بنایي با ستون های فلزی یا بتوني) که معموال در وسط ساختمان اجرا  مي شود( 5

 1.800.000 اسکلت آجری 6

 1.500.000 اسکلت مخلوط خشت و گل و سنگ وچوب 7
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 1.300.000 ساختمان های تمام چوب معمولي 8

 2.600.000 ساختمان های تمام صنعتي )پیش ساخته یا ساخته شده ازچوب های صنعتي و اشباع شده(  9

 ب ( ساختمان انبارهای با دهانه بیش از چهارمتر

 2.100.000 اسکلت آجری یا بلوک سیماني یا سنگي با هر نوع سقف هرمترمربع 10

سقف هرمترمربع اسکلت فلزی و یا سوله های پیش ساخته با هرنوع 11  2.300.000 

ها یا توقف گاه ها ج ( سالن  

 2.200.000 با مصالح بنایي سنگ و آجر و بلوک سیماني با هر نوع سقف 12

 2.300.000 اسکلت فلزی با ستون های بتون آرمه 13

 1.400.000 گلخانه با هرنوع مصالح و هر نوع سقف 14

 د( آشیانه و سایبان ها

چوبي و مصالح بنایي با هرنوع سقفباپایه های  15  1.400.000 

 1.700.000 باپایه های فلزی یاستون های بتون آرمه 16

 ه ( تاسیسات

ژ سانترال  دستگا ه های حرارت مرکزی و شوفا 17   1.000.000 

خنك کننده ( –تهویه مطبوع )گرمایش  18  1.100.000 

 1.400.000 آسانسور و سایر 19

هاو( سایر احداثي   

 800.000 احداث هردیوار )هرمترطول ( 20

 3.500.000 ارزش معامالتي هرمترمربع عدم احداث پارکینگ مسکوني و یا غیر قابل استفاده بودن آن  21

 4.500.000 ارزش معامالتي هرمترمربع عدم احداث پارکینگ غیر مسکوني یا غیر قابل استفاده بودن 22
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 قانون شهرداری 100ماده

مالکین اراضي و امالک واقع در محدودة شهر یا حریم آن باید قبل از هر اقدام عمراني یا تفکیك  ـ100ماده 

  اراضي و شروع ساختمان از شهرداری پروانه اخذ نمایند.

تواند از عملیات ساختماني ساختمانهای بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه بوسیله مأمورین خود اعم  شهرداری مي

  ساختمان در زمین محصور یا غیرمحصور واقع باشد جلوگیری کند.از آنکه 

در موارد مذکور فوق که از لحاظ اصول شهرسازی یا فني یا بهداشتي قلع تأسیسات و بناهای خالف  ـ1تبصرة 

مشخصات مندرج در پروانه ضرورت داشته باشد یا بدون پروانة شهرداری ساختمان احداث یا شروع به احداث شده 

به تقاضای شهرداری موضوع در کمیسیونهایي مرکب از نماینده وزارت کشور به انتخاب وزیر کشور و یکي از  باشد

کند که  شود. کمیسیون پس از وصول پرونده به ذینفع اعالم مي اعضای انجمن شهر، به انتخاب انجمن مطرح مي

ور کمیسیون مکلف است موضوع را با ظرف ده روز توضیحات خود را کتباً ارسال دارد پس از انقضاء مدت مذک

کند ظرف مدت یکماه تصمیم مقتضي بر  حضور نماینده شهرداری که بدون حق رأی برای ادای توضیح شرکت مي

حسب مورد اتخاذ کند در مواردی که شهرداری از ادامة ساختمان بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه جلوگیری 

ه از تاریخ جلوگیری موضوع را در کمیسیون مذکور مطرح کند در غیر کند مکلف است حداکثر ظرف یك هفت مي

  این صورت کمیسیون به تقاضای ذینفع به موضوع رسیدگي خواهد کرد.

در صورتي که تصمیم کمیسیون بر قلع تمام یا قسمتي از بنا باشد مهلت مناسبي که نباید از دو ماه، تجاوز کند 

  کند. تعیین مي

صمیم مزبور را به مالك ابالغ کند. هرگاه مالك درمهلت مقرر اقدام به قلع بناء نکند شهرداری مکلف است ت

  نامة اجرای وصول عوارض از مالك دریافت خواهد کرد. شهردار رأساً اقدام کرده و هزینة آن را طبق مقررات آیین

واقع در حوزة استفاده از اراضي در مورد اضافه بنا زائد بر مساحت زیربنای مندرج در پروانة ساختماني  ـ2تبصرة 

تواند در صورت عدم ضرورت قلع اضافه بنا با توجه به موقعیت ملك از نظر مکاني )در بر  مسکوني کمیسیون مي

ای که متناسب با نوع استفاده از  بست( رأی به اخذ جریمه باز یا بن خیابانهای اصلي یا خیابانهای فرعي و یا کوچ بن

ساختمان از نظر مصالح مصرفي باشد تعیین و شهرداری مکلف است بر اساس آن نسبت  فضای ایجاد شده و نوع

تر و از سه برابر ارزش معامالتي برای هر متر مربع  به وصول جریمه اقدام کند )جریمه نباید از حداقل یك دوم کم

مکلف است مجدداً  بنای اضافه بیشتر باشد(. در صورتي که ذینفع از پرداخت جریمه خودداری کرد، شهرداری

پرونده را به همان کمیسیون ارجاع و تقاضای صدور رأی تخریب را بکند. کمیسیون در این مورد نسبت به صدور 

  رأی تخریب اقدام خواهد نمود.
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در مورد اضافه بنا زائد بر مساحت مندرج در پروانة ساختماني واقع در حوزة استفاده از اراضي تجارتي  ـ3تبصرة 

تواند در صورت عدم ضرورت قلع اضافه بنا با توجه به موقعیت ملك از نظر مکاني  و صنعتي و اداری کمیسیون مي

ای که متناسب با نوع  بست( رأی به اخذ جریمه نباز یا ب )در بر خیابانهای اصلي یا خیابانهای فرعي و یا کوچه بن

استفاده از فضای ایجاد شده و نوع ساختمان از نظر مصالح مصرفي باشد تعیین و شهرداری مکلف است بر اساس 

تر و از چهار برابر ارزش معامالتي  آن نسبت به وصول جریمه اقدام کند )جریمه نباید از حداقل دو برابر کم

تر باشد(. در صورتي که ذینفع از پرداخت جریمه  متر مربع بنای اضافي ایجاد شده بیشساختمان برای هر 

  خودداری کرد شهرداری مکلف است مجدداً پروانه را به همان کمیسیون ارجاع و تقاضای صدور رأی تخریب بکند.

  کمیسیون در این مورد نسبت به صدور رأی تخریب اقدام خواهد کرد.

حداث بنای بدون پروانه در حوزه استفاده از اراضي مربوطه در صورتي که اصول فني و در مورد ا ـ4تبصرة 

تواند با صدور رأی اخذ جریمه به ازاء هر متر مربع بنای  بهداشتي و شهرسازی رعایت شده باشد کمیسیون مي

ساختمان بدون مجوز یك دهم ارزش معامالتي ساختمان یا یك پنجم ارزش سرقفلي ساختمان در صورتي که 

تر است از ذینفع، بالمانع بودن صدور برگ پایان  ارزش دریافت سرقفلي داشته باشد، هر کدام که مبلغ آن بیش

  عمل خواهد شد. 3و  2های  ساختمان را به شهرداری اعالم کند. اضافه بنا زائد بر تراکم مجاز بر اساس مفاد تبصره

در مورد عدم احداث پارکینگ و یا غیرقابل استفاده بودن آن و عدم امکان اصالح آن کمیسیون  ـ5تبصرة 

ای که حداقل یك برابر و  تواند با توجه به موقعیت محلي و نوع استفاده از فضای پارکینگ، رأی به اخذ جریمه مي

فتة پارکینگ باشد، صادر کند حداکثر دو برابر ارزش معامالتي ساختمان برای هر متر مربع فضای از بین ر

باشد(. شهرداری مکلف به اخذ جریمة تعیین شده و  متر مربع مي 25)مساحت هر پارکینگ با احتساب گردش 

  باشد. صدور برگ پایان ساختمان مي

( در مورد تجاوز به معابر شهر، مالکین موظف هستند در هنگام نوسازی بر 27/6/1358)اصالحي  ـ6تبصرة 

ة ساختمان و طرحهای مصوب رعایت برهای اصالحي را بکند، در صورتي که بر خالف پروانه و یا بدون اساس پروان

پروانه تجاوزی در این مورد انجام گیرد شهرداری مکلف است از ادامة عملیات جلوگیری و پروانة امر را به 

اصول فني و بهداشتي و  کمیسیون ارسال کند. در سایر موارد تخلف ماندن عدم استحکام بنا، عدم رعایت

  است. 100شهرسازی در ساختمان رسیدگي به موضوع در صالحیت کمیسیونهای مادة 

( مهندسان ناظر ساختماني موکلفند نسبت به عملیات اجرایي ساختماني که به 27/6/1358)اصالحي  ـ7تبصرة 

ها و محاسبات  ر پروانه و نقشهگردد، از لحاظ انطباق ساختمان با مشخصات مندرج د مسوولیت آنان احداث مي

فني ضمیمة آن مستمراً نظارت کرده و در پایان کار مطابقت ساختمان با پروانه و نقشه و محاسبات فني را گواهي 

کنند. هر گاه مهندس ناظر بر خالف واقع گواهي کند و یا تخلف را بموقع به شهرداری اعالم نکند و موضوع 
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قانون شهرداری و صدور رأی بر جریمه یا تخریب  100ر تبصرة یك مادة منتهي بطرح در کمیسیون مندرج د

ساختمان گردد، شهرداری مکلف است مراتب را به نظام معماری و ساختماني منعکس کند. شورای انتظامي نظام 

مذکور موظف است مهندس ناظر را در صورت ثبوت تقصیر برابر قانون نظام معماری و ساختماني حسب مورد با 

ماه تا سه سال محرومیت از کار و در صورتي که مجدداً مرتکب تخلف شود که منجر  6جه به اهمیت موضوع به تو

گردد به حداکثر مجازات محکوم کند. مراتب محکومیت از  100به صدور رأی تخریب به وسیله کمیسیون مادة 

یك یا چند مورد از جراید  طرف شورای انتظامي نظام معماری و ساختماني در پروانة اشتغال درج و در

گردد. شهرداری مکلف است تا صدور رأی محکومیت به محض وقوف از تخلف مهندس ناظر  کثیراالنتشار اعالم مي

ماه از اخذ گواهي امضا مهندس ناظر مربوطه برای  6بمدت حداکثر  100و ارسال پروندة کمیسیون مادة 

ند. مأمورین شهرداری نیز موکلفند در مورد ساختمانها ساختمان جهت پروانه ساختمان شهرداری خودداری ک

نظارت کند و هر گاه از موارد تخلف در پروانه بموقع جلوگیری نکنند و یا در مورد صدور گواهي انطباق ساختمان 

شود و در صورتي که عمل ارتکابي  با پروانه مرتکب تقصیری شوند، طبق مقررات قانوني به تخلف آنان رسیدگي مي

سان ناظر و مأمورین شهرداری واجد جنبة جزایي هم باشد از این جهت نیز قابل تعقیب خواهند بود. در مهند

تواند با  مواردی که شهرداری مکلف به جلوگیری از عملیات ساختمان است و دستور شهرداری اجرا نشود مي

وقف ساختن عملیات ساختماني استفاده از مأمورین اجراییات خود و در صورت لزوم مأمورین انتظامي برای مت

  اقدام کند.

( دفاتر اسناد رسمي مکلفند قبل از انجام معاملة قطعي در مورد ساختمانهای 27/6/1358)اصالحي  ـ8تبصرة 

گواهي پایان ساختمان و در مورد ساختمانهای ناتمام گواهي عدم خالف تاتاریخ انجام معامله را که توسط 

 6ه و مراتب را در سند قید کند. در مورد ساختمانهایي که قبل از تصویب قانون شهرداری صادر شده باشد مالحظ

( معامله انجام گرفته و از ید مالك اولیه خارج شده 24/11/1355قانون شهرداریها ) 100تبصره الحاقي به مادة 

ختمان الزامي نبوده باشد، در صورتي که مورد معامله کل پالک را شامل نگردد گواهي عدم خالف یا برگ پایان سا

  باشد. و با ثبت و تصریح آن در سند انجام معامله بالمانع مي

در مورد ساختمانهایي که قبل از تاریخ تصویب نقشة جامع شهر ایجاد شده در صورتي که اضافه بنای جدیدی 

باشد، با ثبت و  حادث نگردیده باشد و مدارک و اسناد نشان دهندة ایجاد بنا قبل از سال تصویب طرح جامع شهر

  باشد. تصریح مراتب فوق در سند مالکیت انجام معامله بالمانع مي

( ساختمانهایي که پروانة ساختمان آنها قبل از تاریخ تصویب نقشه جامع شهر، 27/6/1358)الحاقي  ـ9تبصرة 

  باشند. قانون شهرداری معاف مي 100صادر شده است از شمول تبصرة یك مادة 
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قانون شهرداری هر گاه شهرداری  100( در مورد آراء صادره از کمیسیون مادة 27/6/1358حاقي )ال ـ10تبصرة 

یا مالك یا قائم مقام او از تاریخ ابالغ رأی ظرف مدت ده روز نسبت به آن رأی اعتراض کند، مرجع رسیدگي به 

ند که در صدور رأی قبلي خواهد بود که اعضای آن غیر از افرادی باش 100این اعتراض کمیسیون دیگر مادة 

  اند. رأی این کمیسیون قطعي است. شرکت داشته

نامة ارزش معامالتي ساختمان پس از تهیه توسط شهرداری و تصویب  ( آیین27/6/1358)الحاقي  ـ11تبصرة 

  تجدیدنظر خواهد بود. انجمن شهر در مورد اخذ جرائم قابل اجراست و این ارزش معامالتي سالي یکبار قابل

 ی: عوارض حصارکش3ماده

عوارض احداث دیوار صرفاً مطابق ضوابط شهرسازی و سایر مقررات مربوطه و مقتضیات محل فقط در صورت 

های عمومي و باغ و اراضي زراعي که مالك صرفاً درخواست حصارکشي و یا  تقاضای احداث دیوار و فقط در کاربری

 داشته باشند نیز این عوارض دریافت خواهد شد. همراه با آن احداث واحد کوچکي مثل خانه باغ را

سانتي متر با  80های عمومي و باغ و اراضي زراعي فقط برای بر مشرف به معبر و تا ارتفاع  احداث دیوار در کاربری

مصالح بنایي و بقیه به صورت نرده یا فنس با اخذ تعهد ثبتي مبني بر حفظ وضعیت باغ و مزروعي زمین و و 

ها و یا واحد مربوطه در شهرداری و جهاد کشاورزی )خارج از محدوده  مراجعي چون سازمان پارکاستعالم از 

 شهرها( وراه و شهرسازی و... و با رعایت ضوابط طرح توسعه شهری مقدور خواهد بود.

:صدور مجوز حصارکشي بنام مالك صرفاً به منزله محصور نمودن آن تلقي، هیچگونه مجوزی در جهت  1تبصره

 بایست در مجوز صادره از سوی شهرداری صراحتاً قید شود. داث بنا محسوب نشده و مراتب مياح

مالکین امالکي که داوطلبانه و رایگان  نسبت به عقب کشي دیوار خود مطابق طرح توسعه شهری اقدام :  2تبصره 

 نمایند مشمول این عوارض نبوده و شهرداری مبلغي دریافت نخواهد کرد.

 نمایند این عوارض شامل نمي شود. برای امالکي که پروانه ساخت ) به غیر از خانه باغ (  اخذ مي: 3تبصره 

اقدام  110قانون شهرداری، مشمول عوارض این بند نبوده و مطابق ماده  110امالک ناشي از اجرای مواد  : 4تبصره

 خواهد شد .

ن یا بناهای مخروبه و غیر مناسب با وضع محل و نسبت به زمی : (1345/11/27الحاقي  (قانون شهرداری110ماده

گرفته و منافي با پاکي و پاکیزگي و  یا نیمه تمام واقع در محدوده شهر که در خیابان یا کوچه و یا میدان قرار

زیبائي شهر یا موازین شهرسازی باشد شهرداری با تصویب انجمن شهر میتواند به مالك اخطار کند منتها ظرف دو 

جاد نرده یا دیوار و یا مرمت آن که منطبق با نقشه انجمن شهر باشد اقدام کند اگر مالك مسامحه و یا ماه به ای

تامین نظر و اجرای طرح مصوب انجمن در زمینه زیبائي و پاکیزگي و  امتناع کرد شهرداری میتواند بمنظور

از مالك یا متولي و یا متصدی  صدی ده شهرسازی هر گونه اقدامي را که الزم بداند معمول و هزینه آنرا به اضافه
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موقوفه دریافت نماید در این مورد صورت حساب شهرداری بدواً به مالك ابالغ میشود در صورتیکه مالك ظرف 

میشود و هرگاه مالك  روز از تاریخ ابالغ صورت حساب شهرداری اعتراض نکرد صورت حساب قطعي تلقي  پانزده

 .ارجاع خواهد شد 77ضوع به کمیسیون مذکور در ماده ظرف مهلت مقرره اعتراض کرد مو

در  77صورت حساب هائي که مورد اعتراض واقع نشده و همچنین آراء کمیسیون رفع اختالف مذکور در ماده 

االجرا نسبت  ثبت مکلف است بر طبق مقررات اجرای اسناد رسمي الزم االجراء بوده و اجراء حکم سند قطعي و الزم

 .داری اجرائیه صادر و بمورد اجراء بگذاردبوصول طلب شهر

 فنس کشي عوارض احداث دیوار ندارد.: 5تبصره 

سانتي متر با مصالح ساختماني، مغایر مقررات موجود تلقي و غیر قانوني خواهد  80احداث دیوار بیش از  : 6تبصره 

 بود.

 
 عوارض هرمتر احداث دیوار  7 جدول شماره 

 

 (ریال 20000طول هرمتر حداقل) P 4 دیوار احداث طول متر هر عوارض

 : عوارض ارزش افزوده ناشی از تبدیل یك یا چند واحد به واحدهای بیشتر 4ماده 

 و شهرسازی جمله از مربوطه ضوابط رعایت با بیشتر واحدهای به واحد چند یا یك تبدیل مجوز اخذ صورت در -1

 . شد خواهد اخذ عوارض التفاوت مابه مراجعه زمان به،  شهری توسعه های طرح در مندرج مقررات سایر

،  100 ماده کمیسیون ابقاء طریق از شده مجاز یا شده اخذ پروانه به نسبت ها ساختمان مالکین که مواردی در -2

 ابقاء 100 ماده کمیسیون طریق از و نمایند اقدام مجاز واحدهای یا واحد تبدیل اثر در بیشتر واحدهای افزایش به

 مسکوني مربع متر هر برای p15 معادل اقدام این از ناشي افزوده ارزش عوارض،  قانوني عوارض اخذ بر عالوه شوند

 ازمیانگین مراجعه زمان پذیره عوارض فرمول برابر یك ضریب با شده جدا خدماتي و تجاری برای و شده جدا

 .   شد خواهد وصول و محاسبه تبدیل عوارض عنوان به تبدیلي واحدهای

 ماده این عوارض%  60 نمایند رعایت را باز فضای و پارکینگ ضوابط که مجوز فاقد ایجادی واحدهای برای -3

 .شود مي وصول

 ماده این عوارض مساوی واحد یا واحد ازکوچکترین، واحد چند یا دو به واحد یك تفکیك درصورت :1 تبصره

 . شد خواهد دریافت

 دریافت هرعنوان تحت عوارضي .... و مسکوني و خدماتي – تجاری واحد چند یا دو تجمیع صورت در: 2 تبصره

 شد نخواهد
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 : سهم ارزش افزوده ورود به محدوده شهر 5ماده 

 اراضی وارد شده به محدوده شهر    1 -5

شوند عالوه بر تأمین و  به محدوده شهر وارد مي ، طي مراحل قانوني با مالكتقاضای  که بنا به راضياز بابت کلیه ا

ماده  4واگذاری سرانه فضای عمومي و خدماتي و تأمین اراضي مورد نیاز شوارع و معابر عمومي ، در اجرای تبصره 

کل ملك به هنگام اخذ خدمات از شهرداری، توسط متقاضي به  %10واحده قانون تعیین وضعیت امالک و ... معادل 

 گذار خواهد شد. شهرداری وا

مطالبه عوارض )یا سهم( این ماده توسط شهرداری از تاریخ تصویب قانون تعیین وضعیت امالک مصوب  :1تبصره

 و اصالحات بعدی آن خواهد بود. 29/8/1367سال

در مواردی که تهیه زمین عوض در داخل  : ها قانون تعیین وضعیت امالک واقع درطرح دولتي وشهرداری4تبصره  

محدوده مزبور طبق  سازی میسر نباشد و احتیاج به توسعه تفکیك و ساختمان بندی و های مجاز برای قطعه محدوده

موافقت با  توانند در مقابل توسعه شهری مورد تأیید مراجع قانوني قرار بگیرد، مراجع مزبور مي های مصوب طرح

عمران شهر، عالوه بر انجام تعهدات مربوط  برای استفاده از مزایای ورود به محدوده توسعه و اراضي تقاضای صاحبان

% 20تجهیزات و خدمات عمومي، حداکثر تا  الزم برای تأسیسات و سطوح سازی زمین و واگذاری به عمران و آماده

 های همچنین اراضي عوض طرح برای تأمین عوض اراضي واقع در طرحهای موضوع این قانون و از اراضي آنها را

 .نوسازی و بهسازی شهری، به طور رایگان دریافت نمایند

الویت واگذاری مطالبات این ماده به شهرداری سهمي از ملك بوده که در صورت عدم امکان واگذاری  :2تبصره 

با قیمت کارشناس رسمي  درصد سهم شهرداری 10ملك یعني سهم شهرداری کمتر از یك قطعه باشد ؛ مقدار 

 ) هزینه کارشناسي به عهده متقاضي ( دریافت خواهد شد. دادگستری

حفظ باغات و توسعه آن ها در اولویت اول برنامه های فضای سبز شهرداری مي باشد. در صورت حفظ  :3تبصره

مبني برحفظ کاربری  امالک مزروعي و باغ از سوی مالك و درخواست گواهي معامله با اخذ تعهد ثبتي ازخریدار

فوق از طرف شهرداری مطالبه نخواهد شد و در  سهمقبل از ورود به محدوده شهر و درج آن در گواهي معامله، 

مراجعات بعدی و در صورت درخواست خدمات از جمله تغییر کاربری، تفکیك ، احداث ساختمان و ... حقوق 

 شهرداری وصول خواهد شد.

% سهم این 50راعي ، باغ و برای کاربریهای مورد استفاده صنعتي،کارگاهي و تولیدی برای کاربریهای ز :4تبصره 

 ماده تعیین مي گردد.
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 امالک دارای ساختمان وارد شده به محدوده یا حریم شهر 5-2

وارد  با تقاضای مالكً بعدااز محدوده یا حریم شهر واقع و اعیاني غیرمجاز احداث و  خارج   ملکي چنانچه      

قانون شهرداری  99کمیسیون مقرر در ماده   از سوی آن  محدوده شهر شوند، بعد از رسیدگي به تخلفات ساختماني 

های خارج از محدوده و داخل حریم شهر( و در صورت ابقاء و  )اعیاني 100های خارج از حریم شهر( یا ماده  )اعیاني

ای ) ارزش افزوده ( ورود امالک دارای اعیاني به محدوده شهر، یا بالمانع شناخته شدن اعیاني آن، از بابت مزای

 . توسط متقاضي به شهرداری واگذار خواهد شد. ،% کل عرصه ملك به هنگام اخذ خدمات از شهرداری 10معادل 

 باشد.  ها، عالوه بر جریمه تخلفات ساختماني و عوارض مربوطه مي این ماده در مورد ساختمان سهماخذ  :1تبصره 

های روستاهای وارده به محدوده شهر عوارض این ردیف تعلق نمي گیرد. ضمناً بعد از ورود  به ساختمان :2تبصره 

 به محدوده شهر هرگونه اقدام عمراني اعم از تفکیك و احداث و... مطابق ضوابط زمان مراجعه عمل خواهد شد.

الویت واگذاری مطالبات این ماده به شهرداری سهمي از ملك بوده که در صورت عدم امکان واگذاری :  3تبصره 

با قیمت کارشناس رسمي  درصد سهم شهرداری 10ملك یعني سهم شهرداری کمتر از یك قطعه باشد ؛ مقدار 

 ) هزینه کارشناسي به عهده متقاضي ( دریافت خواهد شد. دادگستری

 ارزش افزوده استفاده از خدمات شهرداریو  شهرداری قانون 101 ماده اجرای بابت از شهرداری سهم: 6ماده 

شود. بنابراین تقسیم یك  کوچکتر و با درخواست مالك، تفکیك اطالق مي  به قطعات ملك بزرگ   بندی قطعه  -

گیرد  مشابه آنها صورت مي ها و تیرهای برق و های آب و گاز و دکل ملك به دو یا چند قطعه در اثر عبور لوله

  تفکیك تلقي نشده و سهمي  ندارد.

 بنابراین تفکیك به یکي از اشکال زیر انجام و مطالبات شهرداری مطابق این تعرفه وصول خواهد شد: -

 تفکیك اراضي بایر یا اراضي دایر براى ساختمان سازى مسکونى در کاربرى مربوط -

 تفکیك اراضى غیر مسکونى -

 مزارع به عنوان باغ و مزرعهتفکیك باغات و  -

 صالحیمزرعه بعد از صدور مصوبه مرجع ذو تفکیك باغ و مزارع براى استفاده غیر باغ -

تقسیم باغات و مزارع و کاربرى هاى عمومى بدون طى مراحل قانونى چه داراى سند و یا فاقد سند در صورت  -

 ه عوارض محلى تعلق مى گیرد.مطابق تعرفسهمي  100ابقاى اعیانى ها توسط آراى کمیسیون ماده 

در داخل حریم ومحدوده شهر وغیره زمیني که ازطریق ادارات دولتي به صورت اجاره به شرط تملیك  -

 .باشد مشمول این ماده مي شود واگذارمي
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 خواهد بود. قانون زمین شهری 11تفکیك اراضي دولتي به استناد تبصره ماده  -

نامه اجرائي نسبت به  اساس سیاست عمومي کشور طبق آیینوزارت مسکن و شهرسازی موظف است بر *

 .سازی یا عمران و واگذاری زمینهای خود مطابق طرحهای مصوب قانوني اقدام کند آماده

های تفکیکي و شهرسازی اراضي دولتي با طرحهای جامع و  تطبیق نقشه : زمین شهری 11ماده 1بصره ت

به عهده وزارت مسکن و شهرسازی «ها قانون شهرداری 101موضوع ماده »تفصیلي و هادی و تصویب آن

 .است

های آماده سازی اراضي تفکیك شده و پیاده روها و  بر اساس قانون تعیین وضعیت امالک کلیه هزینه -   

 های مرتبط حاصل از تفکیك بر عهده مالك است.  کوچه

اشخاص حقیقي و حقوقي داخل محدوده و حریم زمیني که از طریق منابع طبیعي یا راه و شهرسازی و سایر  -   

 باشند. شود مشمول این ماده مي شهرها به صورت استیجاری و غیره واگذار مي

 101ماده  4فقهای معظم شورای نگهبان مشمول تبصره25/8/1390زمین های اوقافي طبق جلسه مورخ -  

شورای محترم نگهبان  2/9/90مورخه  44599/30/90اصالحي قانون شهرداری نمي باشد. با توجه به نظریه شماره 

( این قانون به موقوفات خالف موازین شرع تشخیص داده شده است . در هر صورت اجرای ضوابط 4تسری تبصره )

و مقررات طرح های توسعه شهری برای این اراضي طبق ضوابط جاری الزامي است و سرانه های شوارع و معابر و 

 دیهي است مالکیت این اراضي )سرانه ها (همچنان در اختیار اداره اوقاف قرار دارد.خدماتي باید تامین شود . ب

زمیني که کاربری آن فرهنگي و مذهبي بوده در صورت تفکیك و افراز و حفظ کاربری و استفاده فرهنگي و -

 باشند. مذهبي مانند مسجد و کتابخانه از سهم تفکیك مستثني مي

مترمربع در داخل محدوده شهر با کاربری مربوط )مجاز(که 500مساحت بیشتر ازمتقاضیان تفکیك وافراز با  -

 دارای اعیاني و فاقد اعیاني مي باشند.این سهم دریافت خواهد شد.

اراضي و امالکي که قبل از ورود به محدوده و حریم شهر سند مالکیت دریافت نموده باشند از بابت تفکیك و  -

 اده نمي باشند.صدور سند مشمول مقررات این م

 سهم تفکیك به نسبت سهم قابل دریافت مي باشد. -

درآن قطعه  احداثيمطرح واعیاني های 100در کمیسیون ماده1390اگر پرونده تخلفات ساختماني قبل از سال -

در مورد تعیین شهرداری عمل سند دریافت نموده باشند مالک 1390ابقا شده باشد ومالك یامالکین بعد از سال 

که پرونده در کمیسیون مربوط مطرح وتعیین تکلیف وتفکیك ، مجاز تلقي  خواهد بود1390زمان تفکیك  قبل از 

 101شهرداری بوده ومعابر بایستي رایگان به شهرداری واگذار گرددومشمول قانون 101شده و مشمول قانون 

  نمي شوداصالحي 
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فاقد پالک ثبتي باشند وسند امالک  و نبودهبه هر دلیلي صادر نگردیده و رایج در شهرهایي که سند مالکیت -

 بعد از آن و و1390اصالحي قانون شهرداری برای سال101ماده  ، مالک عمل مطابقعادی )قولنامه (عرف بوده 

مکان پذیر مي کین وشهرداری ابا توافق في مابین مالك یا مال 1390قانون شهرداری برای قبل سال سابق  101ماده

 باشد و شهرداری طبق این ماده پروانه ساختماني برای این امالک صادر خواهد نمود .

چنانچه ملکي قبال تفکیك یا افزار شده و سهم شهرداری از بابت معابر و شوارع عمومي و تأمین سرانه های   

ر صورت تفکیك یا افراز مجدد تامین شده باشد. د1390عمومي و خدماتي حسب مورد برای قبل یا بعد از سال 

سهمي به شهرداری پرداخت نخواهد شد. مگر اینکه در تفکیك یا 1390برابر ضوابط ، برای تفکیك های  بعد از 

افراز مجدد ، نقشه پیشنهادی به نحوی باشد که معبر جدیدی ایجاد شود که در این صورت شهرداری بابت آن 

نیز در صورت درخواست تفکیك مجدد صرفا  1390ای قبل از سال وجهي پرداخت نخواهد کرد و برای تفکیك ه

اصالحي دریافت خواهد  101ماده  4سرانه های عمومي و خدماتي ناشي از تفکیك به استناد تبصره سهم تامین 

 شد.

 

   

شهرداری به شرح اصالحی قانون 101 متر مربع که دارای سند ششدانگ می باشند به استناد ماده  500برای قطعات باالی 

 زیراقدام خواهد شد:

اصالحی  101به استناد ماده  ..... کاربری های مسکونی ، تجاریسهم شهرداری ها از 8جدول شماره   

 ازکل زمین مساحت ردیف

 درصد  15 متر مربع 1000مترمربع تا  500قطعات  1

 درصد  20 متر مربع 3000مترمربع تا  1000قطعات باالی  2

 درصد  25 متر مربع 5000مترمربع تا  3000باالی قطعات  3

 مترمربع  5000قطعات باالی  4
درصد از  25درصد سهم سرانه های عمومی و خدماتی و  25

 درصد ( سهم معابر و شوارع عمومی (75/18باقی مانده ملک )
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اصالحی 101به استناد ماده  کاربری های صنعتی وکارگاهی و انباریسهم شهرداری ها از 9جدول شماره   

 ( مترمربع) مساحت ریف
 قطعات حاصل از تفکیك

 و تعداد قطعات
 سهم شهرداری

 %7 حداکثر دو قطعه 2000کمتر از  1

 % 5/6 قطعه ( 3) حداکثر   بیشتر و 2000 6000تا  2000 2

 %6 قطعه ( 5) حداکثر و بیشتر 3000 15000تا  6000 3

 %5 بیشترو  7500 15000بیش از  4

 

 که امکان تامین انواع سرانه،شوارع و معابر از زمین مورد تفکیک و افراز میسر نباشد شهرداری میتواند معادل در مواردی

 دریافت نماید.اصالحی قانون شهرداری  101به استناد ماده قیمت آن را طبق نظر کارشناس رسمی مرتبط دادگستری 

 . طبق ضوابط شهرسازی می باشد و در صورتیکه در ردیف  9و  8سهم شهرداری از بابت تفکیک و افراز مطابق جدول های

های فوق ر و شوارع عمومی ( بیشتر از درصدسهم شهرداری در هر مورد )سرانه های عمومی و خدماتی یا معاب  ، 8 جدول 4

یافته ولی اگر درصدهای فوق کمتر باشد بایستی مانده درصدها را باشد درصد بیشتر بصورت رایگان به شهرداری انتقال 

بصورت قطعه یا وجه نقد طبق نظریه کارشناسی رسمی دادگستری تامین نماید و در صورت بیشتر بودن یک سهم از سهم 

 دیگر کسر نخواهد شد )بیشتر بودن درصد یک سهم به سهم دیگر ارتباطی ندارد. (

 اصالحی  101ت تفکیکی بنا به هر دلیلی افزایش یابد ما به التفاوت سهم شهرداری از بابت ماده در صورتیکه تعداد قطعا

 اصالحی تجاوز ننماید. 101شهرداری دریافت خواهد شد به شرط اینکه  از درصدهای مقرر در ماده 

  فاقد سند رسمي و قانون ثبت اسناد و قانون تعیین تکلیف اراضي  148و 147برای اسنادی که  از طریق مواد

متر مربع بوده برای بعد از  500سایر قوانین جاری صادر شده باشند و مساحت قطعات یا سند مادر آنها بیشتر از 

به  1647رأی شماره  2اصالحي قانون شهرداری و بند  101ضوابط و به استناد ماده  جدول فوق و برابر 1390سال 

هیات عمومي دیوان عدالت اداری اخذ خواهد شد. در این خصوص شهرداری مي تواند از اداره  24/07/1397تاریخ 

فقط  مساحتي  با هر 1390.وبرای تفکیك های قبل از سال استعالم بعمل آورد سوابق ثبتي ثبت اسناد درخصوص

 معابر به صورت رایگان به شهرداری واگذار مي گردد.

  اصالحي  101و ماده  1390برای قبل از سالقانون شهرداری در زمان حاکمیت خود 101با توجه به اینکه ماده

قدرت اجرایي داشته و تمامي شهروندان در هنگام تفکیك باید موارد مذکور را رعایت نمایند و  1390از سال 

السهم شهرداری را طبق ماده مذکور پرداخت نکرده کساني که بدون مجوز قانوني زمین خود را تفکیك و حق 

و برای بعد از آن حق السهم شهرداری در شوارع و سرانه  ومعابر فقط شوارع 1390سال قبل از سال  باشند  برای

 نمایند.  تامین های خدماتي را باید 
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  از   ندنمي توان یا مالکین که برای قطعات تفکیکي  معابر پیش بیني نموده اند مالكبرای تفکیك های غیر قانوني

 د.نبابت معابر از شهرداری درخواست وجه نمای

  درصورتیکه در کاربری غیر مرتبط مالك متقاضي استفاده ورود به محدوده شهر و و ارزش افزوده خدمات

تعیین ودرصورت درخواست و  6و  5%سهم ماده 80شهرداری و تفکیك به صورت همزمان باشد درمجموع 

 تعیین مي شود  6% سهم ماده  70استفاده همزمان از ارزش افزوده خدمات شهرداری وتفکیك 

کاربری باغ و زراعي را حفظ و فقط  حریم شهر درشهرداری موظف است سهم خود از بابت اجرای این ماده در -1

 در توسعه فضای سبز استفاده نماید.

اجرای طرح تعریض و ایجاد معابر و میادین توسط شهرداری مساحت معابر مقرر در طرح توسعه شهری از  در (2

سهم تفکیك شهرداری کسر خواهد شد و در رابطه با این نوع امالک مطابق عوارض بر حق مشرفیت اقدام خواهد 

 شد.

بود. چنانچه بعد از تغییر کاربری فاقد ارزش ای، ارزش بعد از تغییر کاربری خواهد  مبنای ریالي ارزش منطقه(  3

 منطقه ای در  دفترچه ارزش معامالتي باشد نزدیکترین بلوک و کاربری مربوطه مبنای عمل خواهد بود.

 سهمباشند مشمول پرداخت این  امالکي که براساس طرح توسعه شهری دارای کاربری شناور از جمله تجاری مي(4

 مي باشند.

مورد درخواست برای استفاده تجاری، خدماتي داخل حریم شهر مطابق این ماده اقدام خواهد اراضي و امالک (5

 .شد

زراعي و باغ مورد استفاده خانه باغ ، صنعتي، کارگاهي و تولیدی در خارج از محدوده و  برای اراضي و امالک( 6

 درصد سهم این ماده تعیین مي گردد  50داخل حریم شهر 

 ارزش افزوده ناشي از خدمات   تفکیك زمین طبق مقررات شهرسازی وجود نداشته باشددر صورتي که امکان

با قیمت روز براساس اعالم نظریه کارشناس رسمي دادگستری )طبق کاربری  10شماره شهرداری مطابق جدول 

انصراف الم اع 5در صورتیکه مالك بعد از تصویب طرح در کمیسیون ماده خواهد بود و (برای کل قطعه تغییریافته

 ) هزینه کارشناسي به عهده متقاضي (اقدام خواهد شد.  (2ترداد عوارض و بهای خدمات )ماده سنماید مطابق نحوه ا

استان بایستي سهم شهرداری به صورت  5در طرح ارائه شده از طرف مالك جهت ارسال به کمیسیون ماده:1تبصره 

 مشخص تعیین گردد.
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مصوبه کمیسیون مردود یا مشروط )خارج از  استان مطرح و 5 در کمیسیون ماده:در صورتیکه موضوع  2تبصره  

اقدامات ری واقع نگردد باشد اگر موارد مشروطي مورد قبول مالك یا شهردا مفاد مصالحه نامه بر ذمه مالك(

 وشد شهرداری بدون نیاز به ارسال به شورای اسالمي شهر و بدون کسر هزینه خدمات شهرداری اعالم خواهد 

 ارسال خواهد شد. 5ضمنا مراتب لغو مصوبه به کمیسیون ماده

قانون برنامه توسعه پنجم بعداز تصویب  174اخذ هرگونه  مبلغ یا قطعه در راستای بند الف ماده *

 .ها یا اضافه بنا طبق فرمول  مربوط  خواهد بود استان درتغییر کاربری  5کمیسیون ماده 

 موظفند ربط ذی مراجع سایر و شهرداری ها و اسالمي قانون برنامه توسعه پنجم : شوراهای 174بند الف ماده ماده

 :نماید اقدام ذیل سیاستهای اعمال با شهرداری ها پایدار درآمدهای نظام تدوین طریق از برنامه اول سال پایان تا

 کاربری های با متناسب صنعتي اداری، تجاری، کاربری های در ساختماني پروانه صدور عوارض نرخ کاهش ـ الف

 بهای و عوارض به عوارض این تبدیل نیز و محلي موقعیت و اقلیمي شرایط به باتوجه منطقه همان مسکوني

 ناشي امالک، و اراضي افزوده ارزش بر عوارض همچنین و کاربری ها این احداثي واحدهای از برداری بهره خدمات

 شهری توسعه طرحهای اجرای از

 

 

: ارزش افزوده استفاده از خدمات شهرداری10شماره جدول   

 

 

 ردیف

 

 

 عنوان

 

 کاربری مورد درخواست

 

 مسکونی

 

تجاری و 

 خدماتی

کارگاهی و 

 صنعتی

 باغ سایر پارکینگ

%30 - مسکونی 1  10%  - - - 

 - - - - - - تجاری 2

بایر و معبر -فضای سبز-زراعی-باغی 3  25%  45%  20%  - 10%  - 

و صنعتی کارگاهی 4  15%  25%  - - - - 

%40 پارکینگ 5  50%  25%  - 20%  - 

6 

 

 -ورزشی -آموزشی -سایر )اداری

تأسیسات و تجهیزات شهری و ...( -بهداشتی  

30%  40%  15%  - 5%  - 
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 في مابین مشارالیه و(  در قالب عقد صلح)  قرارداد:اجرای این بند منوط به درخواست مالك وتنظیم  3تبصره

قید خواهد شد مالك طرح هر گونه دعوی بر علیه شهرداری را در مراجع قضایي قرارداد  بوده ودر مفادشهرداری 

 اعم از کیفری وحقوقي را از خود سلب مي نماید.

یـا کـارگروه تخصصـي امـور زیربنـایي       5که در راستای وظایف شهرداری به کمسیون ماده  قرارداد هایي: 4تبصره 

 ه بنا به دالئلي سال تصویب موضوع به سنوات آتي )خـارج از سـال  مـورد  مصـالحه(    ارسال مي گردد در صورتي ک

 مـورد قبـول   قـرارداد لـذا مبلـغ    ،انتقال یابد با توجه به اینکه مودی هیچ گونه قصوری در رابطه با موضوع نداشـته 

در سـال مـورد    قـرارداد هـا  شهرداری بوده و شهرداری هیچ گونه مابه التفاوتي اخذ نخواهد نمود و در صورتي کـه  

مورد تصویب مراجع مذکور قرار بگیرد شهرداری بالفاصله بعد از تصویب و ابالغ مفـاد صورتجلسـه از سـوی     قرارداد

 نمي باشد. در این خصوص  نیازی به اذن مودی خواهد نمود اسیفای حقوق شهرداری اقداممراجع مذکور نسبت به 

 ای عرضه سوخت به منظور حمایت از ایجاد جایگاه هCNG  و ورود به  استفاد از خدمات شهرداریاز بابت

 .شدمحدوده شهر سهمي دریافت نخواهد 

 نخواهد شد. خدمات شهرداری اخذاز  ابقاء شوند. ارزش افزوده استفاده 100که در کمیسیون ماده  کلیه بناهایي 

پروانه ساختماني برای آن شهرداریقبلي مجاز و تفصیلي  در صورتي که کاربری و تراکم ملکي در طرح 

درطرح  و شده باشدصادر  100ابقاء توسط کمیسیون ماده  رایومطرح 100صادرویاپرونده ملك در کمیسیون ماده

واستفاده از خدمات  تغییر کاربریدرخواست در صورت تفصیلي فعلي کاربری وتراکم آن  مغایربا طرح قبلي باشد

وجهي پرونده را جهت تغییر کاربری به  هرگونه ، شهرداری بدون دریافتشهرداری  از سوی مالك به کاربری  قبلي

 ها ارسال خواهد نمود. یا کمیته تغییرات اساسي طرح 5کمیسیون ماده 

شهر  ضای تفکیك اراضي محدودهاداره ثبت اسناد و دادگاهها مکلفند در موقع تقا  :قدیم قانون شهرداری 101ماده

ای که مالك  رسیده باشد نقشه قبالً به تصویب شهرداری ای انجام دهند که و حریم آن عمل تفکیك را طبق نقشه

باید حداکثر ظرف  کند شهرداری در قبال رسید تسلیم مي نماید و برای تصویب به برای تفکیك زمین خود تهیه مي

در صورتي که در موعد مذکور .ابالغ شود  عي آن معلوم و کتباً به مالكقط دو ماه از طرف شهرداری تکلیف

مذکور در فوق مکلفند پس از استعالم از شهرداری طبق  شهرداری تصمیم خود را به مالك اعالم ننماید مراجع

اراضي معابر و شوارع عمومي که در اثر تفکیك  .نماید عمل تفکیك را انجام دهند مي که مالك ارائه هایي نقشه

نخواهد  شهرداری در قبال آن به هیچ عنوان به صاحبان آن پرداخت شود متعلق به شهرداری است و احداث مي

 .کرد

 :گردد مي اصالح ذیل شرح به شهرداری قانون( 101) ماده ـ واحده ماده: ( قانون شهرداری 101قانون اصالح ماده )
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 افراز یا تفکیك تقاضای دریافت موقع در موظفند دادگاهها مورد حسب و امالک و اسناد ثبت ادارات ـ101ماده

 که دهند انجام ای نقشه براساس را افراز یا تفکیك عمل مالکین، سوی از شهرها، حریم و محدوده در واقع اراضي

 تصویب جهت و نموده تهیه خود زمین تفکیك برای مالك که ای نقشه. باشد رسیده مربوط شهرداری تأیید به قبالً

 خدمات به مربوط شهرداری قدرالسهم و معابر سطوح کسر از پس باید نماید، مي شهرداری تسلیم رسید، قبال در

 .شود ابالغ مالك به کتباً و تأیید ماه سه ظرف حداکثر شهرداری طرف از زمین، کل از عمومي

 به را افراز یا تفکیك تقاضای خود تواند مي مالك شهرداری سوی از تکلیف تعیین عدم و مقرر مهلت انقضاء از بعد

 أخذ با عمومي های سرانه و شوارع معابر، خصوص در مقرر نصابهای حداکثر رعایت با دادگاه. نماید تسلیم دادگاه

 .نماید مي تصمیم اتخاذ و رسیدگي موضوع به ،(5) ماده کمیسیون نظر

 مدت در پاسخ ارسال عدم صورت در. دهد پاسخ مذکور دادگاه به باید ماه دو ظرف حداکثر( 5) ماده کمیسیون

 رأی و رسیدگي موضوع به مقررات، و ضوابط سایر چهارچوب در تفصیلي و جامع طرح مالحظه با دادگاه فوق،

 .نماید مي صادر مقتضي

 و شهرها محدوده در مصوب تفصیلي و جامع طرح آخرین مقررات و ضوابط و تفکیك حدنصابهای رعایت ـ1تبصره

 و تهیه در ذیل، قوانین جمله از قوانین با مرتبط دستورالعملهای و ها نامه آیین ضوابط، حدنصابها، رعایت همچنین

 :است الزامي شهرداریها توسط قانون این موضوع تفکیکي های نقشه کلیه تأیید

 1366 سال مصوب شهری زمین قانون( 15) و( 14) مواد ـ

 سایر و مسکن تعاوني شرکتهای به مسکن امر برای مسکوني کاربری فاقد اراضي واگذاری و فروش منع قانون ـ

 1381 سال مصوب حقوقي و حقیقي اشخاص

 آن بعدی اصالحات و 1374 سال مصوب باغها و زراعي اراضي کاربری حفظ قانون ـ

 و 1385 سال مصوب اقتصادی ـ فني مناسب قطعات ایجاد و کشاورزی اراضي خردشدن از جلوگیری قانون ـ

 آن بعدی اصالحات

 آن بعدی اصالحات و ایران معماری و شهرسازی عالي شورای تأسیس قانون( 5) ماده ـ

 اقدام 1366 سال مصوب شهری زمین قانون( 11) ماده( 1) تبصره مطابق دولتي، اراضي مورد در ـ2تبصره

 .خواهدشد

 سرانه تأمین برای شهرداری است ششدانگ سند دارای که مترمربع پانصد از بیشتر مساحت با اراضي در ـ3تبصره

 معابر و شوارع احداث موردنیاز اراضي تأمین برای و%( 25) درصد پنج و بیست سقف تا خدماتي و عمومي فضای

 از ایجادشده افزوده ارزش به توجه با تفصیلي و جامع طرح با مطابق اراضي این افراز و تفکیك اثر در شهر عمومي
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 است مجاز شهرداری. نماید مي دریافت را اراضي باقیمانده از%( 25) درصد پنج و بیست تا مالك، برای تفکیك عمل

 .نماید دریافت دادگستری رسمي کارشناس نظر طبق زمین روز قیمت براساس را مذکور قدرالسهم مالك توافق با

 و افراز و تفکیك اثر در که خدماتي اراضي و عمومي شوارع و معابر و( 3) تبصره از حاصل اراضي کلیه ـ4تبصره

 ملك صاحب به وجهي  هیچ آن قبال در شهرداری و است شهرداری به متعلق شود، مي ایجاد مالکیت سند صدور

 .نخواهدکرد پرداخت

 تواند مي شهرداری نباشد، میسر افراز و موردتفکیك زمین از معابر و شوارع سرانه، انواع تأمین امکان که مواردی در

 .نماید دریافت کارشناسي نرخ به را آن قیمت معادل شهر اسالمي شورای تصویب با

 قانون طبق متخلفین، و شده تلقي جرم اراضي، افراز یا تفکیك در قانون این موضوع از تخلف هرگونه ـ 5تبصره

 .خواهندگرفت قرار قانوني پیگرد تحت اداری تخلفات قانون و اسالمي مجازات

و تبصره 22/12/1351( قانون تأسیس شورای عالي شهرسازی و معماری ایران مصوب 5ده واحده ـ ماده )ما

  :گردد به شرح ذیل اصالح مي 25/9/1365اصالحي آن مصوب 

 تبصره و 22/12/1351 مصوب ایران معماری و شهرسازی عالي شورای تأسیس قانون( 5) ماده ـ واحده ماده

 :گردد مي اصالح ذیل شرح به 25/9/1365 مصوب آن اصالحي

 به کمیسیوني وسیله به استان هر در آنها تغییرات و شهری تفصیلي طرحهای تصویب و بررسي ـ 5 ماده

 و مسکن وزارت نمایندگان و شهردار عضویت با و( استانداری عمراني معاون وی غیاب در و) استاندار ریاست

 شورای رئیس همچنین و دستي صنایع و گردشگری و فرهنگي میراث سازمان و کشاورزی جهاد وزارت شهرسازی،

 رأی حق بدون( شهرسازی یا معماری تخصص با)استان مهندسي نظام سازمان نماینده و ربط ذی شهر اسالمي

 .شود مي انجام

 کمیسیون نمایندگان از متشکل کمیسیون فني( کمیته) کارگروه برعهده کمیسیون این فني های بررسي ـ1 تبصره

 .باشد مي شهر تفصیلي طرح مشاور و

 .باشد مي استان شهرسازی و مسکن سازمان در کمیسیون دبیرخانه ـ2 تبصره

 معاونین و جهادکشاورزی نیرو، کشور، شهرسازی، و مسکن وزراء ربط ذی معاونین شهرتهران مورد در ـ3 تبصره

 رئیس) تهران شهردار و دستي صنایع و گردشگری فرهنگي، میراث و زیست محیط حفاظت سازمانهای رؤسای

 .باشند مي کمیسیون اعضاء رأی، حق بدون تهران شهر اسالمي شورای رئیس همچنین و( کمیسیون

  رسمـیت اعضاء اکثریت حضـور با کمیسیون جلسات. خواهدبود تهران شهرداری در کمیسیون این دبیرخانه محل

 .است معتبر موافق رأی چـهار با حداقل کمیسیون تصمیمات و یافته
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 معرفي نماینده شهرها سایر در و کشور وزیر نماینده تهران، در شهر اسالمي شورای فقدان صورت در ـ4 تبصره

 نمود خواهد شرکت ربط ذی کمیسیون در شهر اسالمي شورای رئیس جای به استاندار سوی از شده

نسبت به وضعیت شهرها از نظر اینکه شهرداری به امالک نای تشخیص تاریخ تفکیک در اسناد قولنامه ای مبنکته : 

تاریخ صدور سند است .مگر اینکه اسناد قولنامه ای خدمات ارائه می نماید یا نه تاریخ تنظیم قولنامه  و در اسناد رسمی 

تاریخ صدور سند واقع شده است از جمله قبوض آب و برق و گاز که اثبات نماید عمل تفکیک قبل از و مدارکی ارائه شود 

 پرونده شهرداری و ...احکام ماده صد ، ممیزی امالک ،

 ضوابط احداث پارکینگ: 7ماده

ها الزامي بوده و بایستي مطابق ضوابط طرح جامع یا هادی یا تفصیلي و  پیش بیني و تامین پارکینگ در ساختمان

توسعه حمل و نقل و مدیریت مصرف سوخت و آیین نامه اجرایي آن نسبت به ایجاد قانون  1در اجرای ماده 

 پارکینگ  اقدام گردد.

دولت مکلف است در جهت توسعه حمل و نقل :  قانون توسعه حمل و نقل عمومي و مدیریت مصرف سوخت 1 ماده

عرضه خدمات حمل و نقل درون شهری و برون شهری کشور و مدیریت بر مصرف سوخت نسبت به بهینه سازی 

)از طریق اصالح و توسعه شبکه حمل و نقل ریلي، برقي کردن خطوط و اجراء عالئم و تأسیسات و ارتباطات، 

افزایش سرعت در شبکه ریلي، یکپارچه سازی و ساماندهي مدیریت حمل و نقل، اصالح قیمتها، ایمن سازی و 

ی فرسوده سبك و سنگین مسافری و باری درون و برون بهبود تردد، بهسازی و از رده خارج نمودن خودروها

شهری، تبدیل خودروهای بنزین سوز و گازوئیل سوز به دوگانه سوز، الزام معاینه فني، توسعه ناوگان حمل و نقل 

همگاني ون و میني بوس و مدی بوس و اتوبوس، استفاده از سامانه هوشمند حمل و نقل، ساخت و توسعه شبکه 

زرگراههای بین شهری، حمل ترکیبي کاال از مبدأ تا مقصد نهایي با شبکه ریلي و شبکه مکمل جاده آزادراهها و ب

ای، الزام به داشتن توقفگاه در انواع کاربریها، احداث توقفگاههای عمومي، ساماندهي و ایجاد توقفگاهها و پایانه های 

مناسب از شهرها و حومه آن، افزایش امنیت و  بار و مسافر شهری و برون شهری اعم از ریلي و جاده ای در نقاط

قابلیت اطمینان و دسترسي(، بهینه سازی تقاضای حمل و نقل )از طریق اصالح فرآیندهای اداری، کاربرد فناوری 

اطالعات و ارتباطات، اصالح کاربری زمین و آمایش سرزمین، اعمال محدودیتهای ترافیکي، آموزش و فرهنگ 

رف انرژی )از طریق عرضه بنزین و گازوئیل در بخشهای حمل و نقل و صنعت و کشاورزی ، بهینه سازی مص(سازی

با اولویت کارت هوشمند سوخت، احداث جایگاههای عرضه گاز، حمایت از ابداعات و اختراعات مؤثر در کاهش 

فاده از گاز مصرف سوخت(، بهینه سازی تولید خودرو ] از طریق تولید خودروهای گازسوز، تأمین تجهیزات است

توسط خودروها، حمایت از تولید خودروهای برقي، دو نیرویي )هیبریدی( و کم مصرف، استانداردسازی تولید 
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خودروی سبك و سنگین و موتورسیکلت در مصرف سوخت و کاهش آالیندگي[ و خروج بنزین و گازوئیل از سبد 

 .هجری شمسي اقدام نماید 1391حمایتي، حداکثر از ابتداء سال 

های دارای پروانه به استفاده غیر پارکینگ، موضوع باید توسط  : در صورت تبدیل پارکینگ ساختمان 1تبصره 

رسیدگي و با توجه به قانون و اهمیت و ضرورت موضوع و مفاد پروانه، رأی برگشت به حالت  100کمیسیون ماده 

ابقاء و عدم امکان ایجاد  100ط کمیسیون ماده اولیه و قلع آثار تبدیلي صادر گردد. در صورتي که بر خالف آن توس

پارکینگ در قسمت دیگر ساختمان عالوه بر اعتراض به رأی بدوی توسط شهرداری و در صورت صدور رأی تجدید 

ساختمان و  نظر )قطعي( و تأیید رأی بدوی یا ابقای تخلف مذکور به شرح فوق رأی کمیسیون اجرا خواهد شد

ینگ به صورت غیرمجاز ) مازاد یا فاقد پروانه ( احداث شوند مشمول مقررات این ماده و هایي که بدون تأمین پارک

 عوارض ابقای اعیاني ها خواهد بود.

رعایت مفاد پروانه و ضوابط طرح  100: در صدور پروانه ساخت و پایانکار و رأی توسط کمیسیون ماده  2تبصره 

 مدیریت مصرف سوخت و آیین نامه اجرایي آن الزامي است . توسعه شهری و به ویژه قانون توسعه حمل و نقل و

ها موظفند هر نوع درآمد حاصل از پارکینگ اعم از جرایم پارکینگ و ... را به حساب جداگانه  : شهرداری 3تبصره 

 ای واریز و صرفا جهت احداث پارکینگ های عمومي هزینه نمایند .

 مشرفیت : عوارض بر حق 8ماده 

  تصرف  حق آیند شهرداری  در مي  شهرداری  مالکیت  به   با خرید و یا با تملك در معابر شهر که   واقع  مالکا کلیه      

بدون مجوز   آنحق بهره برداری از  را داشته و هیچ شهروندی   دیوار به منظور ممانعت از ورود اشخاص و احداث 

اند حق ایجاد  ر چنین امالک عمومي از شهرداری اجازه نگرفتهکه مالکین همجوا بنابراین تا زمانيرا ندارد   شهرداری

درب به این امالک را هر چند که قسمتي از این امالک به خیابان تبدیل شده باشد ندارند مگر اینکه حق ارتفاق 

) تاکید مي شود مطالبه عوارض بر حق مشرفیت صرفاً داشته باشند که مستلزم پرداخت حق مشرفیت خواهند بود.

مواردی خواهد بود که شهرداری با صرف هزینه اقدام به خرید یا تملك قانوني مسیر معابر مي نماید و در دیگر  در

و  به جهت اشرافیت از آنها استفاده مي نماید تفکیك کننده موارد همانند معابر حاصل از تفکیك که شخص مالك

مشمول عوارض بر حق  معابر حاصله به عنوان سهم شهرداری به صورت رایگان در اختیار شهرداری قرار مي گیرد 

 مشرفیت نیست (

و   معابر و میادین  و اصالح  و توسعه  احداث، تعریض های  طرح در اثر اجرای  که  و امالکي  اراضي  کلیه  علیهذا مالکین

توسعه و یا الحاق قسمتي از پالک پشت جبهه به و یا در   و یا تعریضي  یا اصالحي چهارراه ها در برگذر احداثي 

 توانند نسبت به دریافت مجوز ایجاد درب حق مشرفیت، ميبر عوارض شوند در صورت پرداخت  واقع مي جبهه اصلي 
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حق مشرفیت در زمان مراجعه برای توافق و اخذ خدمات  بر به خیابان اقدام نمایند. و در سایر موارد عوارض

 . محاسبه و وصول خواهد شدو..  شهرداری ،اجرای طرح، نقل و انتقال، اصالح سند، پایان کار ساختمان یا تفکیك 

 زیر  برای کلیه معابر محاسبه و اخذ خواهد شد :  فرمولحق مشرفیت مطابق برعوارض 

](A-B)×L×P×S[×K 

A    عرض معبر جديد 

P   ارزش منطقه اي بعد از اجراي طرح 

B    عرض معبر قبلي 

K  ضريب تعديل 

 L   طول ضلع ملک مشرف به معبر 

  S مساحت باقي مانده ملک 

  عمل خواهد شد.2درکاربری های تجاری وخدماتي با ضریب 

عمل خواهد شد.( 5/1متر مربع با ضریب  100عمل خواهد شد.) برای قطعات زیر 1 درکاربری مسکوني با ضریب 

 عمل خواهد شد. 5/1درکاربری های اداری وغیره  با ضریب 

 خواهد شد.% فرمول وصول 25درکاربری های باغ و مزروعي با حفظ کاربری 

 عمل خواهد شد . 5/1تجاری با ضریب  –در کاربری های مختلط مسکوني 
 (Kجدول ضریب تعدیل ) 11جدول شماره 

 L K رديف L K رديف

 %16 متر 12تا  12 %5 تا یك متر 1

 %17 متر 13تا  13 %6 متر 2تا  2

 %18 متر 14تا  14 %7 متر 3تا  3

 %19 متر 15تا  15 %8 متر 4تا  4

 %20 متر 16تا  16 %9 متر 5تا  5

 %21 متر 17تا  17 %10 متر 6تا  6

 %22 متر 18تا  18 %11 متر 7تا  7
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 %23 متر 19تا  19 %12 متر 8تا  8

 %24 متر 20تا  20 %13 متر 9تا  9

 %25 متر 20بیش از  21 %14 متر 10تا  10

 - - - %15 متر 11تا  11

 

در مواردی که بعد از اجرای طرح تعریض و توسعه معابر موجود و ایجاد معابر و میادین و چهارراه ها ، :  1تبصره 

ملکي مشمول عقب کشي نشده و ارزش منطقه ای قبل و بعد از اجرای طرح تغییر کند از بابت ارزش افزوده ناشي 

حق مشرفیت بر مبنای کل مساحت  بر از اجرای طرح تعریض و یا ایجاد معابر جدید توسط شهرداری ، عوارض

 برابر مابه التفاوت ارزش منطقه ای قبل و  بعد از اجرای طرح محاسبه و اخذ خواهد شد . 20ملك با مبنای 

 ریال مي باشد. 20000مبنای محاسبه عوارض این ماده  Pحداقل :  2تبصره 

%ارزش روز زمین )زمان مراجعه به شهرداری جهت 20حق مشرفیت باقي مانده ملك از  بر عوارض:  3تبصره 

 پرداخت( بیشتر نخواهد بود .

حق مشرفیت در مواقع زیر و هر کدام در زمان اجرا یا بعد از اجرای معبر فقط برای یك بار بر: عوارض  4تبصره 

 گیرد:  تعلق مي

حق مشرفیت به هنگام توافق برای  بر گیرند عوارض تعریض قرار ميبرای امالکي که قسمتي از آنها در مسیر  -

ای روز، محاسبه و اخذ یا تهاتری  خرید یا بعد از اجرای طرح تعریض به هنگام مراجعه مالك بر مبنای ارزش منطقه

خواهد  )یعني ارزش واگذاری مالك و مطالبات شهرداری به صورت ریز برآورد ریالي شده و تهاتر خواهد شد( اقدام

 شد. 

در هنگام توافق برای خرید یا تملك قسمتي از امالک برای اجرای طرح به شرطي که به غیر از معبر احداثي راه  -

 دسترسي به ملك وجود نداشته باشد. 

گیرند به سبب احداث خیابان ارزش افزوده پیدا  در موقع معامله امالکي که در بر خیابان واقع هستند و یا قرار مي -

 اند. ودهنم

ها که مساحت  قانون نوسازی واگذاری باقیمانده اراضي از اجرای طرح 18بند الف ماده  به استناد تبصره  - 5تبصره 

آنها کمتر از حد نصاب تفکیك مندرج در ضوابط طرح تفصیلي یا هادی شهر باشد به دلیل شناخته نشدن به عنوان 
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عه ممنوع است و به منظور جلوگیری از متروکه و مخروبه یك قطعه و عدم امکان صدور سند به عنوان یك قط

 توسط شهرداری از مالك خریداری و یا طبق قانون تملك اقدام نماید.“ ماندن آن بایستي این گونه اراضي تماما

ارزیابي امالک و تعیین غرامت و پرداخت آن به مالکیني که تمام یا قسمتي از ملك آنها در :  قانون نوسازی 18ماده

اجرای طرحهای نوسازی و احداث و اصالح و توسعه معابر و تامین نیازمندیهای عمومي شهر مورد تصرف قرار مي 

گیرد و دریافت حق مرغوبیت از کساني که ملك آنها بر اثر اجراء طرحهای مذکور مرغوب مي شود به شرح زیر 

  :خواهد بود

زیابي و پرداخت مي شود و در مورد عرصه ارزش آن به الف ـ در مورد اعیاني به نسبت خسارت وارده به ملك ار

ماخذ بهای یك سال قبل از تاریخ ارزیابي به اضافه شش درصد تعیین مي گردد و در صورتي که این قیمت بیش از 

  .بهای ملك در تاریخ انجام ارزیابي باشد بهای زمان ارزیابي مالک عمل خواهد بود

امالکي که بر اثر اجرای طرحهای نوسازی و احداث و اصالح و توسعه معابر در ب ـ در مورد مرغوبیت کلیه اراضي و 

بر گذر احداثي یا اصالحي واقع مي شوند مشمول پرداخت حق مرغوبیت مي باشند. ماخذ و نحوه دریافت حق 

یب کشور تهیه و به تصومرغوبیت از مالکین این گونه امالک طبق آیین نامه و جدولي است که از طرف وزارت 

 کشور مجلسین خواهد رسید کمیسیونهای

تبصره ـ در صورتي که صدور پروانه ساختماني اعم از مسکوني و تجاری و غیره بر اثر اجرای طرح در باقیمانده 

ملك از نظر مقررات شهرسازی برای شهرداری مقدور نباشد و مالك پیشنهاد فروش آن را به شهرداری کند. 

ملك را هم به بهای قطعي شده خریداری و تصرف کند که در این صورت دیگر  شهرداری مکلف است باقیمانده

 (1358مطالبه و دریافت حق مرغوبیت موضوعا منتفي است. )اصالحي 

قانون نوسازی به  19اراضي که دراجرای طرح تعریض به مالکیت شهرداری درمي آیند چنانچه در اجرای ماده  -

% عوارض این ماده 70ه ارزش افزوده ایجاد شده، حق مشرفیت امالک مجاور امالک همجوار الحاق شوند با توجه ب

 دریافت خواهد شد.

  :به شرح زیر اصالح مي شود  1347( قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 19قانون اصالح ماده )

از معابر  تفصیلي( تمام یا قسمتي -هرگاه در نتیجه اجراء طرحهای مصوب شهری )جامع -قانون نوسازی 19ماده 

عمومي به صورت متروک درآید و در مالکیت اوقاف و اشخاص حقیقي و حقوقي نباشد، آن قسمت متعلق به 

شهرداری خواهد بود و چنانچه شهرداری قصد فروش آن را داشته باشد مشروط به اینکه آن مقدار زمین قابلیت 

خرید آن با قیمت کارشناسي روز با ترک  صدور جواز و استفاده مستقل را نداشته باشد، مالك ملك مجاور در

تشریفات مزایده حق تقدم خواهد داشت و در صورتي که ملك یادشده در مجاورت امالک متعدد و با مالکین متعدد 

  .باشد تشریفات مزایده بین آنها برگزار مي شود
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ه و به تصویب هیأت وزیران نحوه اجراء این ماده به موجب آئین نامه ای است که توسط وزارت کشور تهی –تبصره 

  .مي رسد

 :شهری عمران و نوسازی قانون( 19) ماده اصالح قانون اجرایي نامه آیین

 :روند مي کار به زیر مشروح معـاني در نامه آیین این در منـدرج اصطالحات: تعاریف ـ1ماده

( 1) ماده( 4) و( 3) ،(2) بندهای موضوع طرحهای(: تفصیلي و جامع طرحهای) شهری مصوب طرحهای ـ الف

 ـ( بعدی اصالحات با) آن وظایف تعیین و شهرسازی و مسکن وزارت به مسکن و آباداني وزارت نام تغییر قانون

 . ـ1353 مصوب

 و باشد آنها مالکیت در متروک عمومي معبر مجاور ملك که حقوقي یا حقیقي اشخاص: مجاور ملك مالك ـ ب

 مبني دادگاه قطعي رأی یا رسمي مالکیت سند دارای ـ1310 مصوب ـ امالک و اسناد ثبت قانون( 22) ماده مطابق

 .باشد ملك بر وی مالکیت احراز بر

 در واقع عمومي گذرهای کلي طور به و خیابانها و روها پیاده میدانها، عمومي، های کوچه اراضي: عمومي معابر ـ ج

 تملك به شهرداری قانون( 101) ماده اجرای در یا و گیرد مي قرار عموم استفاده مورد که شهر حریم و محدوده

 .است درآمده شهرداری

 به استفاده قابلیت ،(تفصیلي و جامع) شهری مصوب طرحهای اجرای از پس زمین که وضعیتي: متروک معبر ـ د

 .باشد نداشته را عمومي معبر عنوان

 تشخیص با( تفصیلي و جامع) شهری مصوب طرحهای اجرای از پس فقط عمومي معابر شدن متروک ـ2ماده

 .باشد مي احراز قابل شهرسازی و راه وزارت تأیید و شهرداری

 را مستقل نحو به ساختماني پروانه صدور قابلیت شهرسازی ضوابط رعایت با متروک معبر که صورتي در ـ3ماده

 :نماید واگذار زیر ترتیب به مجاور امالک یا ملك به آن الحاق جهت را مذکور معبر تواند مي شهرداری باشد، نداشته

 کل شهرسازی، ضوابط برابر و شده واقع متعدد مالکین با و متعدد امالک مجاورت در متروک معبر چنانچه ـ الف

 معبر مجاور، امالک مالکین بین مزایده تشریفات انجام با باشد، استفاده قابل مجاور امالک از یك هر برای آن

 .رسد مي فروش به مذکور
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 و قوانین رعایت با و متروک معبر به الحاقي ملك کاربری روز کارشناسي قیمت به متروک معبر موارد، سایر در ـ ب

 .باشد مي مجاور امالک یا ملك مالکین یا مالك به واگذاری قابل کالً یا جزئاً مربوط، مقررات

 شهرداری منتخب دادگستری رسمي کارشناس به ارجاع طریق از متروک، معبر روز کارشناسي بهای ـ1تبصره

 .گردد مي پرداخت شهرداری توسط کارشناسي های هزینه و شده تعیین

 را مستقل نحو به ساختماني پروانه صدور قابلیت شهرسازی ضوابط رعایت با متروک معبر که صورتي در ـ2تبصره

 به عمومي مزایده طریق از مربوط مقررات و قوانین رعایت با را مذکور معبر عرصه تواند مي شهرداری باشد، داشته

 .رساند فروش

 مزایده انجام یا واگذاری پیشنهاد ارایه جهت متروک معبر مجاور امالک یا ملك مالکین یا مالك از دعوت ـ4ماده

 .آمد خواهد عمل به باشد نفعان  ذی کلیه به ابالغ مفید که طریقي هر از شهرداری تشخیص به بنا ایشان بین

 تابع موارد، سایر و برنده تشخیص پیشنهادات، به رسیدگي مورد در آن تشریفات و مزایده برگزاری نحوه ـ 5ماده

 .است تهران شهرداری معامالت نامه آیین مطابق تهران شهر مورد در و شهرداریها مالي نامه آیین در مندرج مقررات

 طرحهای رعایت با مذکور ملك کاربری مجاور، امالک یا ملك به متروک معبر از بخش هر الحاق از پس ـ 6ماده

 .یابد مي تسری الحاقي بخش به( تفصیلي و جامع) شهری مصوب

 و خریدار امضای به که فروش قرارداد تنظیم طریق از آن، خریدار به متروک معبر از بخش هر انتقال ـ7ماده

 .آید مي عمل به رسد، مي آنها قانوني نمایندگان یا شهردار

 معبر واگذاری مراتب است موظف شهرداری خریدار، توسط شده واگذار معبر بهای کامل پرداخت از پس ـ 8ماده

 و خریدار سند اصـالح جهت شده، واگذار معبر 2000/1 نقشه نسخه یك و کامل مشخصات همراه به را متروک

 .نماید اعالم محل امالک و اسناد ثبت اداره به آن، مجاور ملك به شده خریداری معبر الحـاق

 .باشد مي نامه آیین این اجرای حسن بر نظارت مسئول کشور وزارت ـ9ماده

توسط مالك ملك همجوار )پشت جبهه و یا برهای آن( خریداری و به  است  که در بر معابر واقع  چنانچه ملکي -

 % عوارض این ماده دریافت خواهد شد.70حق مشرفیت آنها عوارض بر ملك خود الحاق نماید 

و مورد   مجاز در آمده    به صورت  زمان مرور  و یا برحسب  مجاز تفکیك  به صورت  ملکي عرصه  : چنانچه  6تبصره 

طرح  پروانه ساختماني کرده باشد ولي بر اساس   درخواست  مالك  باشد و اینك  قرارگرفته  تأیید شهرداری 



رتکتعرهف عوارض محلی شهرداری    

 

[50] 
 

  در زمان  است مکلف  شهری باشد شهرداری توسعه  در طرح مقرر های  کشي عقب رعایت  به  فعلي، ملزم گذربندی  های

تهاتر نماید   ساختماني پروانه   حق مشرفیت وبرکشي را با عوارض  در عقب عرصه واقع  ارزش  ساختماني  صدور پروانه 

 و تراکم و سطح اشغال بعد از اجرای طرح برابر ضوابط طرح توسعه شهری اقدام خواهد شد. 

های احداث معابر جدید عالوه بر معبر موجود، معبر یا معابر جدیدی  : در مواردی که در اثر اجرای طرح 7تبصره 

حق مشرفیت مطابق ارزش منطقه ای گرانترین بر بر ایجاد شود جهاتي که از ملك به معابر مشرف شوند عوارض 

 ر خواهد گرفت . ملك بااحتساب مجموع طول اضالع مشرف به معابر مبنای محاسبه عوارض قرا

متر  25: در صورتي که عمق یك پالک )قطعه( تفکیك شده واقع در مسیر تعریض شهرداری بیش از   8تبصره 

 متر اول اخذ خواهد شد. 25% عوارض 50متر آن پالک با مبنای  25متر اول برابر تعرفه و عمق بیش از  25باشد 

 10ها حداکثر تا  ها و خروجي میادین و تقاطع ین و تقاطعحق مشرفیت امالک واقع در میادبر عوارض  : 9تبصره 

 برابر فرمول این تعرفه محاسبه خواهد شد. 5/1متر فاصله از محل مذکور با ضریب 

به بعد با مبنای این ماده  88های اجرا شده از اول سال  حق مشرفیت طرحبر : محاسبه و اخذ عوارض 10تبصره 

 % این تعرفه اقدام خواهد شد.45، با مبنای 88جرا شده قبل از های ا اقدام خواهد شد و برای طرح

عوارض این ماده به امالک واقع در مسیر اجرا گردیده قبل  1372حق مشرفیت از  بر با توجه به برقراری عوارض

 تعلق نخواهد گرفت. 1371از 

اخذ هرگونه خدمات از شهرداری  : محاسبه و دریافت این عوارض به هنگام مراجعه مالك یا ذینفع برای  11تبصره 

 از جمله پروانه ساخت، گواهي معامله، گواهي حفاری و... دریافت خواهد شد. 

قانون ثبت و ثبت در دفاتر  45: پرداخت هرگونه هزینه یا صدور پروانه ساختماني منوط به اجرای ماده  12تبصره 

 امالک شهرداری مي باشد.

پس از پالک کوبي و توزیع اظهارنامه و قبل از درخواست ثبت و آگهي بوسیله امالکي را که  قانون ثبت: 45ماده 

مراتب را به اداره ثبت اطالع دهد و همچنین اگر خود اداره ثبت  شود باید مالك یا شهرداری اصالحات خراب مي

نده مربوطه و اگر اطالع حاصل کرد بایستي پس از رسیدگي و معاینه محل، مراتب را در دفتر توزیع اظهارنامه و پرو

ملك ثبت شده است در ستون مالحظات دفتر امالک هم قید کرده و هرگاه قسمتي از ملك باقي بماند یا به 

شهرداری منتقل شود به همان شماره اصلي ملك که برای تمام ملك تعیین شده آگهي خواهد شد و چنانچه قبال 

دفتر امالک ثبت شده با توضیح مراتب در مالحظات آگهي و تحدید شده حدود بقیه تعیین و در صورتي که در 
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جدید صادر خواهد  دفتر امالک با حدود واقعي در زیر ثبت اولیه با بایگاني کردن سند مالکیت اولي سند مالکیت

شد؛ و نیز هرگاه در نتیجه تغییر وضع مجاور امالک ثبت شده و تبدیل حد به کوچه اصالح سند مالکیت در حدی 

لك مجاور و فعال به کوچه محدود است تقاضا شود در صورتي که شهرداری عمومي بودن کوچه را اعم که قبال به م

از بن بست یا غیر بن بست تایید نماید اصالح ثبت دفتر امالک و سند مالکیت توسط اداره ثبت مربوطه با رعایت 

 .حقوق مجاورین انجام خواهد

طرح توسعه و تعریض و اصالح معابر و میادین و ایجاد معابر  : درصورت عدم حصول توافق جهت اجرای 13تبصره 

و میادین جدید في مابین شهرداری و مالك یا مالکین دررابطه با قیمت مقدار واقع در طرح توسعه ، چنانچه 

باقي مانده ملك  موضوع به کارشناس رسمي ارجاع یا از طریق دادگاه حکمي صادر شود حق مشرفیت شهرداری از

 بعد از اجرای شهرداری با تقویم کارشناس رسمي خواهد بود. روز %قیمت20

درصد )ده  درصد ( از مساحت امالک در نتیجه اجرای  10: در صورتیکه در سنوات گذشته بیش از  14تبصره 

طرح های مصوب شهری بدون دریافت هرگونه غرامتي به خیابان احداثي جدید الحاق شده باشد برای باقي مانده 

 یل امالک عوارض مشرفیت شامل نخواهد شد .این قب

 

 تعبیه درب  اضافی )ارزش افزوده( عوارض:  9ماده 

کلیه انهار ، شوارع و معابر عمومي متعلق به شهرداری قانون شهرداری  101و ماده  96ماده  6در اجرای تبصره     

مي باشد لذا درصورتي که ملکي دارای بیش از یك بر باشد و سایر اضالع ملك محدود به معبر عمومي باشد ودر 

در صورت تقاضای مالك جهت ایجاد در اضافي سند مالکیت یا اسناد غیرثبتي و عرفي محل درب ذکر نشده باشد ، 

ر ملك در معابر عمومي )همان ضلع دارای معبر(، عوارض ایجاد درب به ازای ایجاد هر درب به شرح در ضلع دیگ

های ترافیکي و  زیر محاسبه و دریافت خواهد شد. در ایجاد در اضافي موضوع عدم ایجاد مشکالتي مثل مزاحمت

  -شخیص ) کارشناسان شهرسازی اشرافیت به واحدهای همسایه و شهرداری و ارایه خدمات و... باید توسط هیات ت

 نماینده ثبت اسناد( بررسي و تأیید شود تا مشکالتي برای سایرین ایجاد نگردد. –عضوی از شورا 

روهـا و   هـا و پیـاده   هـای عمـومي و میـدان    اراضي کوچه :( 1345/11/27)الحاقي قانون شهرداری 96ماده 6بصره ت

باغهـای عمـومي و گورسـتان      ها و نهرها و مجاری فاضل آب شهرها و ها و به طور کلي معابر و بستر رودخانه خیابان

های عمومي و درختهای معابر عمومي واقع در محدوده هر شهر که مورد استفاده عموم است ملك عمومي محسوب 

 .مالکیت شهرداری است  و در
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ده شهرها بالمانع است شهرداری ها واقع در محدو ایجاد تاسیسات آبیاری از طرف وزارت آب و برق در بستر رودخانه 

 .ها قبالً نظر وزارت آب و برق را جلب نمایند عملیات عمراني در بستر رودخانه ها نیز مکلفند برای اجرای هر گونه

 در صدور مجوز موضوع این ماده رعایت ضوابط شهرسازی الزامي است.: 1تبصره 

بیش از یك ورودی پارکینگ در صورت عدم مغایرت با ضوابط شهرسازی و تأیید موضوع توسط هیأت  :2تبصره 

 تشخیص مقرر در این ماده عوارض متعلقه طبق فرمول مربوطه عمل خواهد شد .  

حق مشرفیت درصورت تعیین تکلیف درب اضافي عوارض این ماده دریافت بر در صورت دریافت عوارض :3تبصره 

 د.نخواهد ش

ایجاد هر گونه باز شو درکوچه های بن باز دراختیار شهرداری بوده و بار عایت ضوابط مربوطه و با تأیید  :4تبصره 

 هیأت تشخیص مجاز خواهد بود.

کوچه و یا راهرو اشتراکي و اختصاصي به آنهائي اطالق مي گردد که در اسناد مالکیت امالک قید و جزء  :5تبصره 

 د و نیز شبکه تاسیسات آب و برق و گاز و فاضالب بیرون از آنها قرار گرفته باشد.عرصه آنها محسوب گرد

به لحاظ حقوقي ایجاد هرگونه درب سواره و پیاده و یا روزنه و پنجره طبق ضوابط فوق الذکر زماني مي  :6تبصره

عریف شده باشد و کوچه تواند صورت پذیرد که کوچه یا معبر عمومي بوده واسناد مالکیت امالک آن حد به معبر ت

 مورد نظر در مالکیت خاص یك پالک نباشد.

متر  20مشرف به گذر بیش از  عرض گذر یا طول بر ضلعدر محاسبه عوارض این ماده در صورتي که  :7تبصره 

 متر خواهد بود. 20باشد مالک عمل همان 

متر و یك 5/1درب نفررو تا عرض حداکثر یك  برای هر ملك ضوابط شهرسازیمجوز ایجاد درب برابر  :8تبصره 

با تأیید هیأت تشخیص و با  متر مجاز بوده در صورت تقاضای بیش از آن صرفاً 3درب پارکینگ یا حیاط به عرض 

رعایت ضوابط شهرسازی و مسایل حقوقي امکان پذیر خواهد بود . ضمناً تعداد درب های مجاز مجتمع ها بیش از 

مطابق ضوابط شهرسازی عمل خواهد شد.چنانچه عرض درب ماشین رو در  درب نفررو و یك درب ماشین رویك 

 متر باشد ضوابط مذکور مالک عمل شهرداری خواهد بود. 3ضوابط طرح توسعه شهری بیش از 

مگر در صورت ابقا در کمیسیون متر  ممنوع است  6با عرض کمتر از : ایجاد درب اضافي در معابر 9تبصره 

 و یا پیش بیني در طرح تفصیلي شهر. 100ماده

و فقط در معابر )غیر  متر 6عرض بیش از با معابر : در هر صورت صدور مجوز ایجاد درب اضافي در10تبصره 

 اختصاصي( با رعایت مسایل حقوقي و شهرسازی و مقررات جاری و با تأیید هیأت تشخیص امکان پذیر مي باشد .

ارزش افزوده ناشي ازایجاد درب اضافي شورای اسالمي شهر و شهرداری  ر و: باتوجه به وضعیت هرشه11تبصره 

 نسبت به تعدیل یا افزایش عوارض ایجاد درب اقدام نماید شهر مربوطه مي تواند
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متر مربع باشد ، مالک عمل  500: در محاسبه عوارض این ماده درصورتي که مساحت قطعه بیش از  12تبصره 

 ود.مترمربع خواهد ب 500همان 

 درخواست مالك و پس از طي مراحل مقرر در این ماده امکان پذیر خواهد بود. : ایجاد درب با 13تبصره 

 : در مورد ایجاد درب در پخ یا قوس ساختمان یا ملك ، تابع ضوابط شهرسازی مي باشد. 14تبصره 

داشتي و درماني و ارگانهای : درصورت درخواست مالکان مراکز عمومي شامل مراکز آموزشي ، مراکز به15تبصره 

واحد( جهت ایجاد درب نفررو و ماشین رو اضافي و اضطراری به معبری  20دولتي ، مجتمع های مسکوني )بیش از

 که هیچگونه دربي در آن ضلع قطعه تعبیه نشده باشد ، رایگان مي باشد .

 

 معابر: اضافی در  فرمول عوارض ایجاد درب 
مساحت           عرض گذر      +طول برمشرف گذر  

 ×  × p × عرض درب  

 2 4 

ای برابر طرح توسعه شهری از معبر عمومي فاقد درب، مقداری در تعریض واقع گردد  در صورتي که قطعه -1

شهرداری در مقابل رعایت بر اصالحي، مجوز ایجاد درب به صورت رایگان در برابر واگذاری رایگان قسمتي 

 صادر خواهد کرد.از ملك به معبر 

طرح و  قانون شهرداری 100ماده در کمیسیون  اضافي بدون اخذ مجوز از شهرداری،در صورت ایجاد درب  -2

و یا تعیین تکلیف درب خارج از مفاد  100گیری خواهد شد. در صورت رأی بالمانع کمیسیون ماده تصمیم

 شود. اقدام مي 2عوارض ایجاد درب این ماده با ضریب پروانه 

 دی روبروی درب قطعه مقابل نباشد.صدور مجوز ایجاد درب در صورتي مقدور خواهد بود که درب ایجا -3

 های ماشین رو به طرف داخل امالک خواهد بود. بازشوهای درب -4

 ایجاد پنجره برابر ضوابط طرح توسعه شهری خواهد شد. -5

ریال  000/000/30حداقل  عوارض تعبیه درب اضافي از معبری دیگر برای واحد های تجاری و خدماتي -6

 خواهد بود

منجر به افزایش طبقات شود ارزش افزوده اضافي مشمول مقررات مربوطه خواهد بود. مواردی که 
 في مابین شهرداری و مالك یا مالکین منعقد شده که حق  قراردادیدر زمان صدور مجوز تعبیه درب اضافي

 . ساقط مي نماید مرجع از خود سلب و هرگونه اعتراض آتي را در هر
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 : عوارض کارشناسی و بازدید10اده م 

ریال ( و  یك میلیون)  ریال 1.000.000برای امالک واراضي داخل محدوده شهر  و پاسخ استعالم هزینه بازدید

اخذ  واحد  2یا بیش از   2در ساختمان های برای هر واحد  ریال ( دو میلیونریال ) 2.000.000برای حریم شهر 

 خواهد شد .

 000/000/6ریال و هر سند  تجاری  000/000/5هزینه کارشناسي برای استعالم نقل و انتقال هر سند  مسکوني  

 ریال خواهد بود

 بر مشاغل: عوارض  11ماده 

 الف: 

 درجه بندی صنوف  عناوین صنوف ردیف

 مصوب به ریال)ساالنه(

 سایر ) ره(خ امام 

 000/000/1 000/500/1 و خشکبارخواربار فروشی  1

 000/000/1 000/500/1 لبنیاتی 2

 000/000/1 000/500/1 سبزی فروشی –میوه فروشی  3

 000/000/1 000/500/1 کبابی -چلوکبابی -تاالر پذیرائی –رستورانها  4

 000/000/1 000/500/1 نانوائیها 5

 000/200/1 1/700/000 لوازم خانگی –فروشندگان لوازم صوتی و تصویری و برقی  6

 000/200/1 000/600/1 فروشندگان لوازم آرایشیو زیبایی 7

 000/000/1 000/500/1 لوازم تحریر و کتاب فروشی 8

 000/000/1 000/500/1 شیرینی فروشی و قنادی 9

 000/200/1 000/600/1 فروش لوازم و وسایل عکاسی و فیلم برداری–فیلم برداری  –عکاسی  10

 000/000/1 000/500/1 لباس فروشی –پارچه فروشی  11

 000/000/1 000/500/1 فروشنگان ضایعات 12
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 000/000/1 000/500/1 مواد پروتینی 13

 000/000/1 000/500/1 آب میوه فروش –بستنی فروشی  14

 000/000/1 000/500/1 ساندویچی 15

 000/000/1 000/500/1 غذای آماده 16

 000/000/1 000/500/1 سیگار فروشی 17

 000/900 000/400/1 کافی شاپ –کافی نت  18

 000/200/1 000/600/1 تراکتور -فروشندگان قطعات یدگی خودرو  19

 000/000/1 000/500/1 فروشندگان گوشی موبایل و لوازم آن 20

 000/900 000/400/1 کپی 21

 000/100/1 000/600/1 موتور سیکلت –تراکتور  –مکانیکی ماشین  22

 000/200/1 000/700/1 بنگاه ماشین -بنگاه امالک 23

 000/200/1 000/500/1 تولیدی پوشاک 24

 000/000/1 000/500/1 مسافرخانه 25

 000/100/1 000/500/1 آژانس کرایه دهی سواری 26

 000/000/1 000/500/1 ارایشگاه زنانه –ارایشگاه مردانه  27

 000/800 000/300/1 کلید ساز 28

 000/100/1 000/600/1 مرغ و تخم مرغ فروشی 29

 000/800 000/300/1 ساعت سازی 30

 000/500/3 000/500/3 بانک و موسسات مالی و اعتیاری 31

 000/000/2 000/000/2 پمپ بنزین و فروشندگان مواد نفتی و گازی 32

 000/000/2 000/000/2 دفتر وکالت – 10پلیس +  -پیشخوان –دفتر بیمه  –دفاتر اسناد رسمی  33

 000/000/2 000/000/2 داروخانه -دامپزشکی –دندانپزشکی -مطب پزشکی 34

 000/000/1 000/500/1 مواردسایر  35

 



رتکتعرهف عوارض محلی شهرداری    

 

[56] 
 

ب:چنانچه حرفه و یا صنفي در جدول فوق )بند الف( تطبیق نکند و شامل عوارض محصول نهایي ) مالیات بر ارزش 

 افزوده ( نگردد مطابق فرمول زیر عوارض وصول خواهد شد.

(K s×S×kb×P×RL×Rp=) عوارض ساالنه هر فعالیت و حرفه به مترمربع 

 این عوارض به عوامل متعدد وابسته است از جمله:

بازار و ها، میادین،  های اصلي و فرعي،کوچه تاثیر موقعیت ملك در کسب درآمد برحسب واقع شدن در بر خیابان -1

 پاساژ، راسته، خیابان، محالت

تاثیر نوع فعالیت در کسب درآمد از جمله عمده فروشي، نمایندگي، نمایشگاه، تجمالتي و تشریفاتي و لوکس،  -2

 دفاتر شرکتهای خدماتي و توزیعي و فني و مهندسي و کشاورزی و.....

 قائل شدن آن از حرف لوکس، تجارتي، بازرگاني و....در نظرگرفتن اماکن خدماتي، بهداشتي و درماني و...تفاوت  -3

 توضیح فرمول عوارض فعالیت در شهر

  شود. سطح رتبه بندی می 3که در  (Rank  professionالف( رتبه حرفه  )

  3رتبه اول با ضریب 

 8/12/96مورخ 1240) به استناد رای شماره ی دولتي و خصوصي ، صندوق قرض الحسنه ، موسسات مالي و اعتباری بانکهاشامل     

) به استناد رای ، دفاتر اسناد رسمي هیت عمومي دیوان عدالت اداری(  13/3/99مورخ  479تا  476و آرای  29/12/87مورخ  113و 

مورخ  464 ) به استناد رای شماره  ، مطب پزشکان ، دندانپزشکانهیت عمومي دیوان عدالت اداری(  12/9/99مورخ  1136شماره 

و رای  18/6/89مورخ  428) رای شماره  دفاتر مشاوران حقوقي ، وکالی دادگستریهیت عمومي دیوان عدالت اداری(   26/10/90

، فعاالن هیت عمومي دیوان عدالت اداری(  8/12/90مورخ  562تا  560و آرای  30/3/90مورخ  134و  27/9/86مورخ  1058

، (   8/12/96مورخ  1240و رای  12/4/97مورخ  935تا   933) به استناد رای شماره  م صنفينظااقتصادی مشمول و غیر مشمول 

آهن فروشي، آیینه و شمعداني و لوستر، آلومینیوم فروشي، اسباب بازی، الکتریکي، بارفروشي، بزاری، بدلیجات طال و ،  دفاتر بیمه 

، رادیاتور فروشي، ساعت فروشي، سنگ فروشي، صرافیها، طال و تریکو و پوشاک و لباس فروشي ، درب و پنجره فروشي  نقره، 

فروشي، کاالی  جواهرفروشي، ظروف پالستیك و آلومینیوم، فرش و موکت فروشي ماشیني، قنادی، کیف و کفش فروشي، کاموا و پشم

و لوازم، کامپیوتر و لوازم آن، گل فروشي، الستیك فروشي، لوازم خانگي، لوازم بهداشتي  دندانپزشکي و لوازم آن، کاالی صوتي تصویری

آالت، لوازم عکاسي، لباس زنانه، لباس ورزشي، موتورسیکلت و دوچرخه و لوازم آن، مقاطعه کاری،  ساختمان و لوله، لوازم یدکي ماشین

 م مرغداری، لوازم بهداشتي، نمایندگي نوشابهنوار و سي دی فروشي، نایلون و شمع و ظروف پالستیك، لواز

 2رتبه دوم ـ با ضریب 
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شامل امانت فروشي، آهنگری کشاورزی و اتومبیل، اطاق سازی اتومبیل، آبغوره و آبلیموکشي، اوراق اتومبیل، اره تیزکني، بلوکزني     

، وزی، پنچرگیری، تزئینات ساختمان پیراهن دو موزائیك سازی، بافتني ماشیني ـ کش بافي، بازیهای کامپیوتری، پرس شیلنگ، 

آالت کشاورزی و ادوات، تعمیرات طال و جواهر، تعویض  ماشین و فروش  پوشاک، تولید پیراهن زنانه، تریلي سازی، تولیدو فروش تولید 

 لت و دوچرخه، تولید روغن و فروشي، تعمیرات باطری و فروشي، تعمیرات کمك فنر، تراشکاری و میل لنگ تراشي، تعمیر موتورسیک

کفش، کفاشي، کیف فروشي، تودوزی اتومبیل و چادر دوزی، تعمیر لوازم برقي و لوازم خانگي، تعمیر ماشینهای اداری، تعمیر و فروش 

فنر پوشه، تعمیر جکهای و فروش  فیلتر هوای خودرو، تابلو نویسي، تولید و فروش رادیو ضبط، تلویزیون، تعمیر تلفن، تهیه و تولید 

، تودوزی مبل، تعمیر ماشین و ادوات کشاورزی، تعمیر و تولید و فروش پوشاک اتومبیل، تعمیرات جلوبندی و تعمیر پمپ گازوئیلي، 

مونتاژ کامپیوتر و خدمات، جرثقیل، جوراب بافي، چراغ و سماور سازی، چوب بری و چوب فروشي، حلبي سازی و کرکره سازی، 

، رادیاتور سازی، ومینیوم، دفتر سازی، کارتن سازی سازی آهني و آل دانه، خیاطي زنانه، خرازی و لوازم خیاطي، درب و پنجرهخیاطي مر

صافکاری، سپرسازی رنگ و ابزارآالت، سیم کشي برق صنعتي، سیم پیچي دینام، ساعت سازی، سنگ تراشي، سراجي، شیشه بری و 

ژ و تأسیسات حرارتي، ظروف آلومینیوم سازی، عایق رطوبتي، عکاسي و فتوکپي و ، شوفاپزی قاب و عکس سازی، شیریني 

فیلمبرداری، عینك سازی، عروسك سازی، فروشندگي گچ پیش ساخته، فروشندگي ضایعات آهن، فروش وسائل زنبورداری، 

ي، لنت کوبي، مهرسازی، مصالح سازی، کانتینر سازی، کلیدسازی، گلدوزی، لوله کش فروشندگان داروهای گیاهي و دامي، کابینت

 ریزی، نمایشگاه ماشین، بنگاه معامالت. ساختماني، نقاشي اتومبیل، نعلبندی، بخاری و دکور سازی و صنایع دستي، نبات

 1رتبه سوم ـ با ضریب 

، پارچه کیلویي، پشم و آبگوشت و کله پزی ـ کباب و حلیمآرایشگری ، آالیش خام فروشي، انواع از قبیل آبمیوه و بستني، آژانس،     

، ساندویچي، سبزی و میوه وست، خواربار، سوپرمارکت و غیره پنبه فروشي، چلوکبابي، غذاخوری، قهوه خانه، حکاکي، خرید و فروش پ

بافي و گلیم بافي و  فروشي، سوسیس و کالباس و مرغ و ماهي، شرکت های پخش مواد غذایي، عطاری، عالفي، فروشندگي نفت، فرش

، مرغ و تخم مرغ و ماهي فروشي، نان ماشیني و فانتزی و غیره، نمك کوبي، داری  ، کرایه ظروف، گرمابهدوزی، قصابي  و تشكلحاف 

 و...

 شود. موقعیت به شرح ذیل رتبه بندی مي 3که در ((Rank  Location ب( رتبه موقعیتي 

 ها و خیابان اصلي شهر و بازار با تراز تجاری مطلوب از جمله پاساژها  : میدان3رتبه اول با ضریب 

 ها : سایر خیابان2رتبه دوم با ضریب 

 : کوچه و محالت شهر 1رتبه سوم با ضریب 

 است (p)ای ملك  ج( ارزش منطقه

 ((Balancing –kد( ضریب تعدیل 
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ها و میادین و... با توجه به موقعیت اقتصادی و وضعیت درآمدی  خیاباناین ضریب نسبت به هریك از محالت و 

تواند  تعیین و به تصویب شورای اسالمي شهر خواهد رسید که مي  ها توسط شهرداری صنوف واقع در آن محدوده

 برای هر محله، منطقه، بازار، میادین، خیابان اصلي و فرعي متغیر باشد. 

ها و میادین و... و موقعیت اقتصادی صنوف بعد از  با توجه به محالت و خیابان 7/0تا  01/0ضریب تعدیل برابر با  
 (5/0) مصوب .باشد مساحت محل فعالیت )الف( و ضریب مساحت محل فعالیت )ب( با تصویب شورا قابل اجرا مي

 (Spaceهـ( مساحت محل فعالیت )

 k)-( Spaceمحل فعالیت:و: ضریب مساحت 

% 60مترمربع  55تا  -% 70مترمربع  45تا  -% 80مترمربع  35تا  -% 90متر مربع  25تا  -% 100متر مربع 15تا  

 %50مترمربع  55بیشتر از  -

: با تصویب این تعرفه،فقط عوارض ساالنه دریافت خواهد شد و عوارض افتتاحیه دریافت نخواهد شد با  1تبصره 

 . النه به صورت متعادل لحاظ نماید.اسبه و دریافت عوارض ساتوجه به حذف عوارض افتتاحیه شهرداری باید در مح

  پردازند مشمول و....مطابق قانون ارزش افزوده مي که عوارض  تولید و یا  قرارداد و یا پیمان  واحدهایي:  2تبصره 

 فعالیت و انبار و محوطه نخواهند بود.  عوارض

 باشد.. گواهي اتحادیه صنفي مربوطه و تایید شهرداری ميمبنای عدم فعالیت واحدهای کسبي ارائه :   3تبصره 

و تاالرهای پذیرایي نیز مشمول پرداخت عوارض سالیانه ای  فروشگاه های زنجیرهمشاغل خاص مثل :   4تبصره 

 باشند. مي

 ها ها ونمایشگاه برپایی غرفه

و بازارهای روز در مناطقي که توسط ها اعم از فروش، تخصصي، ادواری، فصلي و دائمي  ها ونمایشگاه برپایي غرفه

شود با توافق و شرایطي اعالمي شهرداری اقدام خواهد شد و در نظر گرفتن مسائل ترافیکي،  شهرداری تعیین مي

 مبلمان شهری و... الزامي است.

 توضیح:

رد اجاره را از % اجاره بها و غرفه مو5های ادواری، فصلي و دائمي مکلفند معادل  متولیان برگزاری نمایشگاه -1

روز بعد از اتمام نمایشگاه به حساب شهرداری واریز نمایند. در غیر این صورت  10طرف قرارداد کسر و حداکثر تا 

 باشد. شهرداری مجاز به وصول وثیقه مربوطه مي
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توانند  مسئولیت وصول و واریز وجوه حاصله به عهده متولیان نمایشگاه خواهد بود، مأموران وصول شهرداری مي -2

 با مراجعه به محل دفتر نمایشگاه نسبت به بررسي میزان وصولي اقدام نمایند

از بهای اجاره خود را به عنوان عوارض به  درصد 10ها در بازارهای روز مکلفند به میزان  صاحبان غرفه  -3

 شهرداری پرداخت نمایند.

های صنایع دستي و فرش مجاز مي  ه استثناء نمایشگاهب شهر حریم و محدوده در ها نمایشگاه عوارض وصول -4

 باشد.  

 انبار واحدهای تولیدی و تجاری و اقتصادی و....  

مربوطه وصول  عوارض ساالنه فعالیت و حرفه  % مبنای 50ساالنه انبار جدا از محل فروش معادل   عوارض - 1

% عوارض این ماده 100فروشي قرار داشته باشد شود. در صورتي که محل مذکور در کنار دفتر فروش مثل آهن  مي

 وصول خواهد شد.

درصد عوارض  10شود عوارضي معادل  محوطه بازی که به منظور نگهداری تولیدات و یا مواد اولیه استفاده مي - 2

 شود. حرفه وصول مي

 تعویض صنف و حرفه و محل و فرد 

ماه از صدور پروانه و اخذ عوارض شهرداری عوارضي  6تغییر نوع صنف و یا محل فعالیت قبل از سپری شدن  - 1

 شود. عوارض ساالنه فعالیت حرفه جدید محاسبه و وصول مي %50معادل 

 شود. معادل کل عوارض ساالنه فعالیت و حرفه تعیین مي  تغییر فرد صنفي و یا حرفه - 2

 های خانگی عوارض فعالیت

 . باشند. باشند مشمول عوارض ساالنه حرفه و فعالیت ميهای مستقل  ها در مکان الف:چنانچه این فعالیت

ب:چنانچه فعالیت خانواده برای تولید صنایع دستي در قسمتي از واحد مسکوني خود بالمانع بوده ولیکن چنانچه 

در تولید صنایع دستي از خدمت کارگران استفاده به عمل آید کارگاه تلقي و تا زماني که فعالیت آنها مزاحمتي به 

% عوارض ساالنه حرفه و 25مسایگان ایجاد نکند و فعالیت ادامه داشته باشد برای فعالیت آنها عوارضي معادل ه

گیرد. مساحت محل فعالیت اینگونه حرف فقط سالن و یا اطاق مورد استفاده در فرمول منظور  فعالیت تعلق مي

 خواهد شد 

نین فعالیت های هنری )نقاشي، خطاطي،خیاطي، منبت خانوادگي اعم از فردی یا جمعي و همچ  های  فعالیتج( 

صنایع دستي با فعالیت خانوادگي، آموزش خصوصي، علمي و پژوهشي درمنزل که کارگاه  ،کاری، سوزن دوزی و...(

 و آموزشگاه تلقي نشود و سکونت خانواده را تحت الشعاع قرار ندهد عوارض ندارند.
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 بیني شده در قانون ساماندهي مشاغل خانگي را تدبیر و اجرا نماید. شهرداری مکلف است تمهیدات پیشتبصره  : 

 . شود % عوارض ساالنه فعالیت و حرفه مشابه تعیین مي25های خانگي )کارگاهي(، معادل  عوارض فعالیت

 : عوارض تبلیغات محیطی 12ماده 
 27، بند  96ماده  6قانون تشکیالت، وظایف و انتخابات شوراهای اسالمي کشور، تبصره  71ماده  25در اجرای بند   

همچنین آیین نامه پیش آمدگي های  مبحث بیستم مقررات ملي ساختمان وقانون شهرداری و 92و ماده  55ماده 

و مقررات مربوط به تبلیغات محیطي و  ساختماني در گذرها و به منظور هماهنگي و یکسان سازی در ضوابط

شهردای مکلف است ضوابط و انجام تبلیغات، نصب تابلو درزمینه متقاضیان به پاسخگویي ساماندهي امور و 

 .تابلوهای مجاز را از نظر اندازه و نوع در معابر شهر تدوین نماید.که با رعایت بندهای زیر اقدام خواهد شد 

تصویب مقررات الزم به پیشنهاد  :تشکیالت، وظایف و انتخابات شوراهای اسالمي کشورقانون  71ماده 25بند

رعایت  شهرداری جهت نوشتن هر نوع مطلب و یا الصاق هرنوع نوشته و آگهي و تابلو بر روی دیوارهای شهر با

 .برای اطالع عموم مقررات موضوعه و انتشار آن

روهـا و   هـا و پیـاده   هـای عمـومي و میـدان    اراضي کوچه :( 1345/11/27)الحاقي قانون شهرداری 96ماده 6بصره ت

باغهـای عمـومي و گورسـتان      ها و نهرها و مجاری فاضل آب شهرها و ها و به طور کلي معابر و بستر رودخانه خیابان

ي محسوب های عمومي و درختهای معابر عمومي واقع در محدوده هر شهر که مورد استفاده عموم است ملك عموم

 تمالکیت شهرداری اس  در و

ها واقع در محدوده شهرها بالمانع است شهرداری  ایجاد تاسیسات آبیاری از طرف وزارت آب و برق در بستر رودخانه 

 .ها قبالً نظر وزارت آب و برق را جلب نمایند عملیات عمراني در بستر رودخانه ها نیز مکلفند برای اجرای هر گونه

 وضع مقررات خاصي بـرای نـام گـذاری معـابر و نصـب لوحـه نـام آنهـا و شـماره          :هرداریقانون ش 55ماده  27بند 

ــو    ــتن و محـ ــات و برداشـ ــاق اعالنـ ــابلوی الصـ ــب تـ ــاکن و نصـ ــذاری امـ ــي گـ ــردن آگهـ ــای کـ ــا از محلهـ  هـ

 .غیر مجاز و هر گونه اقداماتي که در حفظ نظافت و زیبایي شهر مؤثر باشند

ای بر روی دیوارهای شهر که مخـالف مقـررات    مطلبي یا الصاق هر نوشته نوشتن هر نوع:  قانون شهرداری 92ماده 

کنـد و در ایـن    شهرداری برای نصب و الصاق اعالنات معین مي هائي که انجمن شهر باشد ممنوع است مگر در محل
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ه خسارت متخلف عالوه بر تادی  محلها فقط باید به نصب و الصاق آگهي اکتفا کرد و نوشتن روی آن نیز ممنوع است

 .مالکین بپرداخت پانصد تا یکهزار ریال جریمه محکوم خواهد شد

 تعاریف
تابلو: پیکره یا سازه ای است که به نحوی از انحا برای معرفي هر نوع کاال و ارایه خدمات یا به منظور انتقال  -1

 ازاینکه عماپیام مشخصي در محدوده و حریم شهر نصب و در معرض دید عموم قرار داده مي شود، 

مان، بدون پایه یا با پایه مستقل، متحرک، الکتریکي، نوشته بر ساخت نمای یا بام برروی افقي،عمودی،مستقر

 پارچه یا شیشه و امثالهم باشد.

 آرم،نام راداردوفاقدهرگونه مالك وحرفه کسب معرفي جنبه فقط که است تابلوهایي تابلوی شناسایي کسب: -2

 .باشد تجاری یوکاالها ازمحصوالت ای ونشانه

تابلوی تجاری: تابلوهایي است که دارای آرم، نام و نشانه ای از محصوالت و کاالهای تجاری داخلي یا  -3

 خارجي باشد.

 تابلوی فرهنگي و ترافیکي: تابلوهایي است که فقط دارای جنبه آموزش شهروندی و اطالع رساني باشد. -4

مترمربع که توسط پایه روی زمین در فضاهای عمومي  24بیلبورد: تابلوهایي با سطح قابل تبلیغ بیش از  -5

 شهر نصب مي شود.

 دایم پیکره دارای که دیواری بردهای و دیوار کنار تابلوهای شامل تابلوهایي: مقیاس کوچك تابلوی -6

 .مترمربعباشند 24 از رکوچکت وابعاد

 3تبلیغ هر وجه آن حداکثر استند: تابلوهای یك یا چند وجهي که برای استفاده عابران نصب شده و سطح  -7

 مترمربع است.

: با توجه به تکنولوژی بکار رفته الکترونیکي برای تبلیغات شهری در روز و شب مورد شهری تلویزیون -8

استفاده قرار گرفته و عنصر صدا در آن اهمیت نداشته و پیام در قالب تصویر و گرافیك به مخاطب القاء مي 

 گردد.

 ترسیمي و نوشتاری بر بدنه وسایط نقلیه. تبلیغات ترسیمي : تبلیغات -9

 محدودیت مکان نصب عالئم و تابلوها:

ها و سایر  نصب عالئم و تابلوها بر تیرهای برق، پایه های عالئم و چراغهای راهنمایي و رانندگي، درختان، صخره -1

 عناصر طبیعي ممنوع است.

 تابلوی نصب شده قانوني دیگر گردد، ممنوع است.نصب تابلوی تبلیغاتي بصورتي که مانع از دیده شدن -2
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نصب تابلو و عالئم دیگری که به تشخیص مسئولین باعث پنهان شدن همه یا قسمتي از هر تابلو یا چراغ هشدار  -3

دهنده و انتظامي و راهنمایي و رانندگي و راهنمای شهری باشد و یا به هر صورت مزاحم کارکرد آنها گردد، ممنوع 

 .است

نصب عالئم و تابلوها، بصورتیکه پنجره یا درب، راه پله و نردبام، راه گریز از حریق، راه آتش نشان ها، بازشو و  - 4

 نورگیر و راه تهویه را در ساختماني ببندد ممنوع است.

در ساختمان هائي که در طرح آنها محل نصب تابلوها پیش بیني شده ) و این محل نصب به تایید مسئولین  -5

ر تابلو رسیده و با این مقررات منافاتي نداشته باشد(، دارندگان تابلو موظفند تابلو خود را در محل تعییین شده امو

 .نصب نمایند

و هر نوع معابر ، رفوژمیاني معابر،پیاده روها،فضاهای سبزشهری،میادین عمود برساختمان و نصب هرگونه تابلو-6

 ممنوع است.تابلوی غیرمجاز و پرخطر 

 ضوابط نصب تابلو

کلیه واحدهای صنفي، صنعتي، تولیدی، توزیعي، خدماتي، اداری، بانکها، مؤسسات مالي و اعتباری، صندوق  -1

های قرض الحسنه، شرکت ها، سازمان ها، ادارات، ارگان ها، مؤسسات و دفاتر دولتي، عمومي و خصوصي، مساجد، 

نظامي و انتظامي و کلیه مؤسسات وابسته به آنها و همچنین  حسینیه ها، خیریه ها، مؤسسات غیرانتفاعي، مراکز

مراکز علمي، پژوهشي، درماني، بهداشتي و سایر موارد مشابه، تنها مجاز به نصب یك تابلوی شناسایي واحد متبوع 

 در چهارچوب ضوابط تعیین شده به صورت رایگان بر سردرب محل فعالیت مي باشند.

پزشکان، درمانگاه ها، داروخانه ها، وکالی حقوقي، دفاتر اسناد رسمي و ازدواج و نصب تابلو شناسایي  - 1تبصره

طالق برابر توافقنامه ای که بین مراجع ذیصالح مربوط، مدیریت زیبا سازی و طراحي شهری و سازمان میادین میوه 

بط یا توافق ممنوع مي و تره بار و ساماندهي مشاغل شهری انجام مي شود، رایگان بوده و تغییرات خارج از ضوا

 باشد.

 برای مغازه های یك طبقه، تابلوی شناسایي نباید باالتر از بام مغازه قرارگیرد.  : 2تبصره 

برای ساختمان های دو طبقه باید به گونه ای طراحي و نصب شود که مزاحم نما و پنجره های ساختمان   : 3تبصره 

 فوقاني نباشد.

تابلو دفاتر نمایندگي شرکت ها، کارخانجات، واحدهای تولیدی و موارد مشابه که دارای گواهي رسمي نمایندگي  -2

کارخانه مربوطه را عرضه ننمایند، به عنوان تابلوی شناسایي کسب محسوب  نامباشند و هیچ کاالی دیگری غیر از 
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یندگي مرکزی در سطح شهر است و بیشتر از یك مي شود. این امتیاز فقط برای یك تابلوی دفتر فروش یا نما

 نمایندگي در سطح شهر، از این امتیاز برخوردار نبوده و مشمول پرداخت عوارض خواهد بود.

مکان های مجاز استفاده از فضاهای تبلیغاتي )بیلبورد، تابلو، استند و تلویزیون( مطابق نظر کمیته مکانیابي و بر  -3

 ماندهي تبلیغات شهری تعیین مي گردد.پایه مطالعات طرح جامع سا

 صدورمجوزنصب تابلومنوط به دارا بودن پروانه کسب مي باشد. -4

 رعایت کلیه اصول ایمني وایستایي تابلوها بارعایت مقررات مبحث بیستم ساختمان برعهده مالك مي باشد. -5

 وانانوشته شود.شماره پروانه تابلوها بایددرمنتهي الیه پایین سمت چپ تابلو به صورت خ -5

 های شهری نداشته و رایگان می باشند. تابلوهایی که نیاز به مجوز از مدیریت

های در حال احداث حاوی نام کارفرما، مجری،  تابلوی موقت معرفي کننده دست اندرکاران امر ساختمان در ساختمان ( 1

مترمربع )بصورت  1کاربری آتي بنا، با ابعاد حداکثر  طراح معماری و سازه و ... پیمانکاران و تاریخ آغاز به کار ساختمان،

 زرد رنگ( در مدت ساخت بي نیاز از مجوز است.

مترمربع به تعداد یك عدد واقع در هر  5/0تابلوهای موقت مربوط به اجاره و فروش ابنیه و امالک، در مساحت حداکثر  ( 2

 ملك.

دست احداث، امکان سقوط مصالح ساختماني و نظایر آن، به تابلوهای هشدار دهنده موقت در مورد ساختمان در  ( 3

 مترمربع. 25/0مساحت حداکثر 

پالک معرف تأسیسات و اماکن مربوط به تأسیسات زیربنائي شهری، پست برق، مخابرات و تلفن و ... به مساحت  ( 4

 مترمربع. 25/0حداکثر 

 ح شفاف ویترین تجاوز ننماید.% سط25ها در صورتیکه از  شیشه نویسي روی ویترین مغازه ( 5

 % مترمربع.25تذکرات و هشدارهای ایمني و عمومي در ابعاد حداکثر  ( 6

رساني و راهنمای مسیر و شود شامل: تابلوهای انتظامي، تابلوهای اطالع تابلوهایي که از سوی مقامات رسمي نصب مي ( 7

 تابلوهای راهنمای شهری.

باشد، گروهها و پیامهای  هائي که دولت جمهوری اسالمي ایران عضو آنها مي سازمانپرچم کشور یا دیگر کشورها و  ( 8

 دیني، نهادهای سیاسي مدني.

تابلوهای کوچك که نمایانگر شماره پالک هستند، منجمله تابلوهای کوچکي که جهت معرفي نام ساکنین یك واحد  ( 9

 (شوند. )به شرط عدم تبلیغ کاالهای تجاری مسکوني تعبیه مي

تابلوهای منع کننده از شکار، ماهیگیری، آبتني، ورود به امالک خصوصي، هشدار دهنده نسبت به حیوانات وحشي و  ( 10

 نظایر آن.
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 فضاهای تبلیغاتی سطح شهر تابلوها و عوارض

 000/400 عوارض هرمترمربع  بنر بدون داربست )برای یك ماه(

 000/000/6 ماه(استفاده از داربست موجود شهرداری )برای یك 

 

 K × p × s =یك ماه مدت برای تبلیغاتي فضاهای عوارض محاسبه نحوه 

S   ع  = وسعت تابلو به مترمرب      =P منطقه ایزمین  ارزش        K ب= ضری 

  K  جدول ضریب 12جدول شماره 

 K نوع تابلو

 10 وسایرفضاهای روباز تابلوهای منصوب در پمپ بنزین ها و پمپ گاز

 25 مبلمان شهری و ایستگاه های اتوبوس، تاکسي ، مترو و قطارشهری هایاستندها، تابلو

 10 تابلوهای تبلیغاتي بزرگ )بیلبورد(، تابلوهای کوچك مقیاس، پل ها

 10 تلویزیون منصوب بر نمای ساختمان با پیام تجاری

 10 تلویزیون منصوب در معابر

 ضریبk شود و در جدول باال نوشته باتوجه به وضعیت شهر تصمیم گیری. 

 گردد.مي فضاهای تبلیغاتي برای کاالی خارجي چهار برابر محاسبه  تابلوهاو میزان عوارض -1تبصره

 : درتابلوهای چندوجهي مساحت کل وجه ها قابل محاسبه مي باشد.2تبصره

میلیون ریال و  5/2میزان عوارض تبلیغات ترسیمي بر بدنه وسایط نقلیه به ازای هر مترمربع مبلغ  :3تبصره

 میلیون ریال برای مدت یکسال محاسبه گردد.  5تبلیغات تصویری )تلویزیون( به ازای هر مترمربع مبلغ 

 رممنوع است:  نوشتن هرنوع آگهي تبلیغاتي ویا الصاق هرنوشته ای برروی دیوارهای شه4تبصره

ریال و  000/500و در صورت نوشتن مطالب تبلیغاتي و... و یا نصب تابلو و... توسط اشخاص حقیقي و حقوقي مبلغ 

بیش از یك مترمربع دو برابر به عنوان عوارض خدمات پاکسازی برای هر بار اقدام بدون مجوز وصول خواهد شد.در 

موضوع، شهرداری از طریق مجامع امور صنفي و بازرگاني ر نفي در صورت عدم پرداخت و تکرامورد واحدهای ص

 نسبت به ابطال پروانه واحد تجاری تبلیغ کننده اقدام خواهد کرد.
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 و عمران شهری نوسازی:  13ماده 
 

معادل درصد عوارض قانون نوسازی و عمران شهری و اصالحات بعدی آن برای عرصه و اعیاني امالک واقع عوارض  

 مي شود.  مطالبهدر محدوده، شهرهای مشمول قانون نوسازی و عمران شهری 

کلیه اراضي بایری که در محدوده شهر واقع و کاربری آن مشخص و خدمات آب و برق آنها تأمین ولي حصار تبصره :

از زمان اتمام مهلت داده شده توسط   اراضي  بدون حصارکشي این گونه  هر سال کشي نشده باشند به ازای 

  گیرد مي در هر سال تعلق وسازی معادل دو برابر عوارض ن قانون نوسازی( 29مالك )مشابه ماده  شهرداری به 

 : عوارض قطع درختان معابر شهر 14ماده 

 در درخت نوع هر قطع درختان، رویه بي قطع از جلوگیری و سبز فضای گسترش و حفظ منظور به

 دارای که نیزسایرمحلهایي و شوند شناخته باغ صورت به که محلهایي و باغات پارکها، ها،  معابر،میادین،بزرگراه

 .است ممنوع شهرداری اجازه بدون شهرها حریم و قانوني در محدوده مساحت هر با درخت

 از بخشي جبران برای شهرها سبز فضای گسترش و حفظ قانون اصالح نامه آئین 5 ماده 3 تبصره اجرای در

 نامه آئین 7 ماده کمیسیون طریق از درختان قطع عنوان تحت عوارضي درختان و سبز فضای وارده به خسارات

وغیره  اتومبیل با خورد بر مانند درختان عمدی غیر قطع نامه آئین 5 ماده مطابق خواست نوع در برحسب مذکور

 گسترش و زیربنایي امور به مصرف عوارض این از حاصل درآمدهای صد در صد که میگردد به شرح زیرتعیین

 .سبزخواهدرسید فضای

عوارض قطع درخت موضوع این ماده :  حفظ و گسترش فضای سبز شهرها آئین نامه اصالح قانون 5 ماده 3 تبصره

 طبق تعرفه ای که به پیشنهاد شهرداری به تصویب شورای اسالمي شهر مي رسد. توسط شهرداری اخذ خواهد شد. 

 

 ریال برای هر اصله درخت وصول خواهد شد. 5000000:حداقل مبلغ دریافتي 1تبصره  

% عوارض 50:در صورتي که قطع درختان معابر شهر توسط شهرداری غیر عمدی تشخیص داده شود 2تبصره 

 گیرد.  مربوطه تعلق مي

ها و... متعلق به شهرداری هزینه آن طبق نظریه  های پارک ها و نهال :در صورت تخریب فضای سبز و گل3تبصره 

 اهد شد.% هزینه اضافي دریافت خو10کارشناس فضای سبز و با 

 خواهدبود.)سبز فضای و پارکها سازمان (اجازه ازشهرداری به منوط برداری سر و هرس :هرگونه4تبصره 

: ضریب تعدیل عوارض قطع درخت در کلیه معابر متناسب با وضعیت شهر توسط شهرداری و شورای شهر 5تبصره 

 ( 1/0) مصوب تعیین مي شود. 
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 فرمول عوارض قطع درختان معابر شهر

 عمر درخت( ×هزینه نگهداری درخت در زمان قطع آن  ×)ضریب تعدیل 

 هزینه نگهداری درخت برابر با حداقل حقوق یك ماهه یك نفر کارگر با مبنای اداره کار خواهد بود. -

در صورت تقاضای قطع درخت توسط مالك و رعایت مقررات مربوطه و بویژه رعایت قانون اصالح الیحه  -

مجلس شورای اسالمي و  14/12/87مورخ  1359فضای سبز در شهر مصوب  قانوني حفظ و گسترش

 مجمع تشخیص مصلحت نظام الزامي است. 20/4/88اصالحي 

الیحه قانوني مذکور  (1ـ ماده )1شورای انقالب ماده 1359قانون اصالح الیحه قانوني حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب 

 :با الحاق دو تبصره به شرح ذیل اصالح و جایگزین مي شود

ـ به منظور حفظ و گسترش فضای سبز و جلوگیری از قطع بي رویه درختان، قطع هر نوع درخت و یا نابودکردن آن به هر 1ماده

یي که به تشخیص شورای اسالمي شهر، باغ شناخته طریق در معابر، میادین، بزرگراه ها، پارک ها، بوستان ها، باغات و نیز محل ها

شوند در محدوده و حریم شهرها بدون اجازه شهرداری و رعایت ضوابط مربوطه ممنوع است. ضوابط و چگونگي اجراء این ماده در 

شهرسازی،  چارچوب آیین نامه مربوط با رعایت شرایط متنوع مناطق مختلف کشور توسط وزارت کشور با هماهنگي وزارت مسکن و

 .سازمان حفاظت محیط زیست، وزارت جهاد کشاورزی و شهرداری تهران تهیه و به تصویب شورای عالي استان ها مي رسد

ـ اصالح و واکاری باغات در حریم شهرها به شکل جزئي و یا کلي مشمول این ماده نیست و طبق ضوابط مصوب وزارت جهاد 1تبصره

  .کشاورزی انجام مي شود

( قانون اساسي جمهوری 138مصوبات شورای عالي استان ها جهت تطبیق با قوانین و رعایت اصل یکصد و سي و هشتم )ـ 2تبصره

اسالمي ایران به اطالع رئیس مجلس شورای اسالمي خواهدرسید تا در صورتي که برخالف قوانین بود، با ذکر دلیل برای تجدیدنظر و 

 .داصالح به شورای عالي استان ها ارسال گرد

ـ تفکیك اراضي مشجر و باغات فقط براساس ضوابط 1تبصره :( به شرح ذیل اصالح و جایگزین مي شود4( ماده )1ـ تبصره )2ماده

این قانون و با رعایت سایر مقررات شهرسازی و درج عنوان باغ در اسناد صادره مجاز است ولي قطع درخت در هر محل و با  (1ماده )

  .وفق مقررات این قانون ممنوع استهر مساحت بدون کسب اجازه 

 ( به شرح ذیل اصالح و جایگزین مي شود4( ماده )3ـ تبصره )3ماده

ـ مالکین باغات و محل هایي که به صورت باغ شناخته مي شوند مکلفند به ازاء درخت هایي که اجازه قطع آنها از سوی 3تبصره :

بن درختان قطع شده در همان محل و یا هر محلي که شهرداری تعیین شهرداری صادر مي شود به تعداد معادل دو برابر محیط 

 .سانتي متر بر طبق ضوابط و دستورالعمل های موجود در فصل مناسب غرس نمایند 10خواهد کرد درخت با محیط بن حداقل 

 دد( قانون مجازات اسالمي به شرح ذیل اصالح مي گر686ـ الیحه قانوني مذکور با توجه به ماده )4ماده

( قانون گسترش فضای سبز را عالماً و عامداً و برخالف قانون مذکور قطع یا موجبات از بین 1ـ هرکس درختان موضوع ماده )4ماده :

( ریال تا ده میلیون 1،000،000رفتن آنها را فراهم آورد، عالوه بر جبران خسارت وارده حسب مورد به جزای نقدی از یك میلیون )

برای قطع هر درخت و در صورتي که قطع درخت بیش از سي اصله باشد به حبس تعزیری از شش ماه تا سه ( ریال 10،000،000)

 .سال محکوم خواهدشد

 .( حذف مي شود6( ماده )2ـ تبصره ) 5ماده
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 : عوارض خدمات مدیریت پسماندها15ماده 

و مدیریت پسماند های  تنحوه تعیین بهای خدما ر العملمدیریت پسماند ها و دستوون قان 8استناد مفاد ماده به

 اقداماست این دستورالعمل ( که به پیوست وزیر محترم کشور  11/9/99مورخ  141148ابالغي شماره عادی ) 

 شد.خواهد

قانون مدیریت پسماند:مدیریت اجرایي مي تواند هزینه های مدیریت پسماند را از تولید کننده پسماند  8ماده

 دریافت مي شود، تعیین نوع پسماند برحسب اسالمي شوراهای توسط کشور دستورالعمل وزارتکه طبق ای  تعرفهبا

 .مدیریت پسماند نمایدنموده وفقط صرف هزینه های 

 .ریال تعیین میشود 000/000/1بهای مدیریت پسماند هرواحد مسکوني در سال حداقل 

 تجاری و اداری:بهای خدمات پرداختی توسط تولید کنندگان پسماند 

 و مشاغل: بهای خدمات مدیریت پسماند، صنوف 1بند 
 بقیه خیابانها خیابان امام ره

 کم زباله پر زباله  کم زباله پر زباله

000/750/1 000/250/1 000/200/1 000/000/1 

 

 .ریال تعیین میشود 000/500در سال حداقل تجاری فاقد فعالیت بهای مدیریت پسماند هرواحد 

:بهای خدمات ساالنه مدیریت پسماند کلیه اماکن اداری و مراکز و موسسات آموزشي و شرکت های دولتي و 2بند 

 ریال 000/000/2ساالنهکه صنف محسوب نمي گردند  و غیره خدماتي
 ها و تکایا از پرداخت مدیریت پسماند معاف مي باشند. : مساجد، حسینیه2تبصره 

 .انتفاعي از پرداخت بهای خدمات مدیریت پسماند معاف مي باشند: مدارس دولتي و غیر 3تبصره 
 جدول لیست مشاغل پر زباله شهری 13جدول شماره 

 شغل ) واحد تجاری ( ردیف شغل ) واحد تجاری ( ردیف

 تاالرهای پذیرائي 16 ها گل فروشي 1

 ها خواربار فروشي 17 ها میوه و سبزی فروشي 2

 ها آجیل فروشيخشکبار و  18 ها ساندویچي 3

 بار فروشان ) میوه و تره بار ( 19 ها سوپر مارکت 4

 ها ) خدمات روغن، الستیك، تعمیرات و کارواش ( اتو سرویس 20 ها رستوران 5

 کارخانجات داخل حریم شهر 21 ها و مهمانسراها هتل 6

 مراکز تجاری و پاساژها 22 ها دندانپزشکي 7

 ارگان های دولتي و غیر دولتي _ها  شرکت _نهادها  -مراکز اداری  23 ها و کلنیك های پزشکي مطب 8

 مراکز آموزشي ) به جز مدارس دولتي ( 24 درمانگاه های ) پسماند غیر عفوني ( 9
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  .کلیه مقررات و مفاد قانوني مغایر با این قانون لغو مي گرددـ  6ماده

قانون فوق مشتمل بر شش ماده در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ چهاردهم اسفند ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هفت 

با  20/4/1388تاریخ آن که مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته بود در  (4( و )1مجلس شورای اسالمي تصویب و مواد )

 .اصالحاتي از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد

های باالی مدیریت کشتارگاه و رعایت دقیق مسائل بهداشتي و نظارت مناسب بر موضوع شهرداری  با توجه به هزینه     

واگذاری یا حتي مدیریت توسط بخش خصوصي،  سعي نماید تا به بخش خصوصي واگذار نماید و در صورت عدم امکان

 وحمل گوشت به شرح زیر خواهد بود: عوارض ذبح

 % ارزش ریالي وزن گوشت.1معادل 

 راس دام هر از درصدی یا متناسب با وضعیت شهر 

 

توضیح: عوارض این ماده متعلق به شهرداری بوده و مطالبات قانوني دامپزشکي و جنگل باني و مالیات و... مربوط به سایر 

 ها به عهده پیمانکار و ذبح کنندگان خواهد بود.  دستگاه
 

 : عوارض حق الثبت 17ماده 

 123اسناد رسمي موضوع ماده حق ثبت از مجموع درآمد حاصل از  ، هشت درصد1362قانون بودجه سال  90در اجرای بند ج تبصره 

 به شهرداری ها اختصاص مي یابد. 1351اصالحي قانون ثبت اسناد و امالک مصوب دی 

 : عوارض پیمان ها وقراردادها  18ماده 

 به شهرداری ها پرداخت خواهد شد.  مطابق قانون مالیات برارزش افزوده توسط سازمان امور مالیاتي وصول و

 : عوارض حق نظارت وطراحی مهندسین 19ماده 

 مطابق قانون مالیات برارزش افزوده توسط سازمان امور مالیاتي اقدام خواهد شد.

 مراکز آموزشي و... _بوفه های سینما  25 ها ) پسماند غیر غفوني ( بیمارستان 10

 ها پزی و سیرابي فورشيکله  26 آرایشگاه های مردانه و زنانه 11

 راه آهن 27 ها آشپزخانه 12

 ترمینال های مسافربری 28 ها کافه تریاها و کافي شاپ 13

 ها فرودگاه 29 ها بستني و آبمیوه فروشي 14

 مبل سازی و درودگری و نجاری 30 فروشگاه های مرغ و ماهي و تخم مرغ 15

 

 : عوارض ذبح احشام 16ماده       
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 : عوارض حمل بار 20ماده 

 مطابق قانون مالیات برارزش افزوده توسط سازمان امور مالیاتي وصول وبه شهرداری ها پرداخت خواهد شد. 

 : عوارض توزین باسکول 21ماده

 ها به حساب اعالم شده شهرداری پرداخت نمایند. % بهای توزین تعیین که باید صاحبان یا بهره برداران باسکول3معادل    

رای قانون مالیات بر ارزش افزوده عوارض موضوع این ماده توسط سازمان امور مالیاتي وصول و به حساب تبصره : چنانچه در اج

 شهرداری محل واریز شود مشمول قانون مذکور بوده و طبق این ماده شهرداری رأسا ًاز مؤدیان نسبت به وصول آن اقدام نخواهد کرد.

 : عوارض خدمات آتش نشانی و امور ایمنی شهرداری 22ماده 

 
تربیتی  و خدماتی هنگام اخذ پروانه  -آموزشی -اداری -جدول تعرفه عوارض طرح ایمنی واحدهای مسکونی 13جدول شماره 

 ساختمانی

 )ریال( مبلغ کل )ریال( هرمتر مربع مساحت ردیف

 480000 مقطوع متر مربع 150تا  1

مربعمتر  250تا  2  960000 مقطوع 

متر مربع 500تا  3  1800 1800000 

متر مربع 1000تا  4  2160 4320000 

متر مربع 1500تا  5  3000 9000000 

متر مربع 2000تا  6  3600 14400000 

متر مربع 2500تا  7  4200 21000000 

متر مربع 3000تا  8  4920 29520000 

متر مربع 3500تا  9  5760 40320000 

متر مربع4000تا  10  7200 57600000 

متر مربع 4500تا  11  8400 75600000 

متر مربع 5000تا  12  10200 102000000 

 - 12000 مترمربع به باال 5000از  13
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 انبار و پارکینگ   –تجاری   –تولیدی   –عوارض طرح ایمنی واحدهای صنعتی  تعرفه14جدول شماره 

 ردیف
 مساحت

 کل مبلغ هرمتر مربع
 تا از

 000/420/- مقطوع 100 0 1

 - 4200 مترمربع به باال 100از  2

 

 % ارقام تعیین شده دریافت خواهد شد.60از تعاوني های مسکن که به صورت مجتمع های مسکوني اقدام به احداث نمایند. معادل (  1تبصره 

ریال دریافت  000/1000/-بازدید اولیه کارشناسان به صورت رایگان بوده و درصورت درخواست متقاضي برای بازدیدهای بعدی به ازای هر بازدید  ( 2تبصره 

 شود. مي

 : سهم آموزش و پرورش23ماده 
تعیین و بایستي به حساب اعالم شده  (در زمان صدور پروانه ساختمانيو نوسازی)زیربنا و پذیره  % عوارض3معادل 

 آموزش و پرورش واریز گردد. 
ها پیش بیني و تأمین نمایند  هایي که ساختمان آموزشي مورد نیاز را مطابق قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش استان در رابطه با مجتمع

 . مشمول پرداخت این عوارض نخواهند بود

 های معابر شهر ترمیم حفاری بهای خدمات:  24 دهما

: کلیه وزارتخانه ها و موسسات دولتي و خصوصي موظفند قبل از هر گونه اقدامي نسبت  قانون شهرداری 103ماده 

از قبیل احداث شبکه تلفن و برق وآب و سایر تاسیسات  98و 97به کارهای عمراني واقع در مناطق مندرج در ماده 

یت نقشه جامع شهرسازی را بنماید این قبیل اقدام باید با موافقت وهمچنین اتصال راه های عمومي و فرعي و رعا

کتبي شهرداری انجام گیرد و موسسه اقدام کننده موظف است هر گونه خرابي و زیاني را که بر اثر اقدام مزبور به 

رمیم آسفالت یا ساختمان معابر عمومي وارد آید در مدت متناسبي که با جلب نظر شهرداری تعیین خواهد شد ت

نموده و به وضع اول در آورد واال شهرداری خرابي و زیان وارده را ترمیم و به حال اول در آورده هزینه تمام شده را 

 % )ده درصد( اضافه از طریق اجرای ثبت اسناد وصول خواهد کرد.10با 

ها بر اساس  رمیم حفاریقانون شهرداری آماده ت 103ها و افراد حفار معابر در اجرای ماده  چنانچه دستگاه الف:

یا در حساب  آئین نامه هیئت دولت نباشند شهرداری قبل از حفاری هزینه مربوطه را بر اساس قیمت روز وصول

 و بعد مجوز حفاری صادر خواهد نمود. في مابین اعمال خواهد نمود

ال نوارهای حفاری س2*در صورتیکه شرکتهای حفار حاضر به ترمیم نوارهای حفاری باشند اگر تا مدت زمان 

 نشست نماید نوارهای حفاری بایستي توسط شرکت حفار  ترمیم گردد. 

بنا به نظر شهرداری وپس از طرح در کمیسیون حفاری  در مجوزهای صادره شهرداری به شرکت های حفار که ب:
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باید زمان شروع حفاری و اتمام عملیات ترمیم ، نحوه ترمیم حفاری ، نوع دستگاه برش  شهرستان صادر مي گردد

تحویل ه موقع مصالح مازاد ، نحوه تحویل محلهای حفاری که به آسفالت ، رعایت نکات فني و ایمني ، برداشت ب

 .مامور فني شهرداری مي رسد مشخص نماید 

رانندگي و ممانعت از ایجاد صدمه به تاسیسات زیر زمیني و عابرین و ج: مسئولیت هماهنگي ترافیکي با راهنمایي و

های چشمك زن  وسایط نقلیه وحقوق حقه امالک شهروندان با نصب عالیم هشدار دهنده و موانع استاندارد و چراغ

اجرای در  ادارات حفار مي بایستو یا گماردن نگهبان به عهده دستگاه حفار و پیمانکاران دستگاه حفار است و 

 صحیح این موضوع مستمراً نظارت داشته باشد .

فهرست بهای پایه رشته ترمیم وبازسازی  هزینه های حفاری برای افراد حقیقي که درخواست حفاری دارند طبق د:

برآوردو  نوارهای حفاری در معابر شهری  که توسط سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور هر ساله ابالغ مي گردد

 ،شهرداری نسبت به صدور مجوز اقدام خواهد نمود.هزینهاعالم خواهد شد و پس از واریز 

:اگر چنانچه در سال مورد درخواست ، فهرست بها ابالغ نگردد قیمت ترمیم براساس دستورالعمل فهرست  1تبصره

 شد.بها با لحاظ نمودن شاخص وتعدیل پیمان  به صورت به روز محاسبه واخذ خواهد 

: بهای خدمات حفاری برای اشخاص حقیقي در معابر جدیداالحداث که  به صورت بکر و طبیعي باشند   2تبصره 

 ریال تعیین مي شود.000/400به ازای هرمترمربع مساحت سطح بدون در نظر گرفتن عمق حفاری مبلغ 

توسط کارشناس فضای سبز برآورد خواهـد  حفاری اگر از داخل فضای سبز و رفوژ و....  باشد هزینه ترمیم مجدد  :ه

 . شد

 سه برابردر صورتیکه شرکتهای حفار بدون اخذ مجوز از شهرداری اقدام به حفاری نمایند هزینه برآورد شده با  :و

 افزایش از شرکت حفار دریافت خواهد شد.

برای توسعه حفاری سال ، هزینه های ترمیم مجدد نوارهای  4در صورت حفاری آسفالت با عمر کمتر از  :ر

وچنانچه برای توسعه شبکه از طرف ادارات  محاسبه و اخذ خواهد شد برابر 2وبرای اتفاقات  برابر5/2تاسیسات

درخواست مجوز گردداگر حفاری به صورت ترانشه باشد بایستي کل عرض روکش در طول ترانشه ضرب وهزینه 

مربوط اخذ گردد ولي اگر به صورت نقب اجرا شود هزینه ترمیم مجدد  با ضرب طول اجرادر عرض نقب اخذ خواهد 

 شد. 

متر به  1مي بایست در برش آسفالت از دستگاه کاتر استفاده نمایند در غیر اینصورت کلیه دستگاههای حفار  ز:

 د.عرض حفاری در محاسبه افزوده خواهد ش

 ژ:هزینه حفاری در شهرکهایي که تحویل شهرداری نگردیده اند اخذ نخواهد شد.
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ردیده گتفکیك عرصه را دارند و منجر به ایجاد معبر جدیدامالکي که مالکین درخواست اراضي و  آماده سازی  -1

به جز مواردی که قوانین مربوط و با انجام توافق في مابین شهرداری و مالك خواهد بود  طبق  حسب مورد  است

 مطابق مقررات آماده سازی تماماً بر عهده دولت یا مالك است مانند مورد زیر :

های موضوع این برنامه و  سازی زمین آماده :  اندهي و حمایت از تولید مسکنآئین نامه اجرای قانون سام 8ماده 

ربط  هزینه مربوط به آن برعهده متقاضیان و تأمین خدمات زیربنایي و روبنایي بر عهده دستگاههای اجرایي ذی

ـاده های شهرسازی مربوط، جانمایي خدمات روبنایي صورت گرفته و زمین آن براسـاس م باشد. در طرح مي

شود تا  های مربوط واگذار مي ـ به دستگاه 1380( قانون تنظیـم بخشـي از مقررات مالي دولت ـ مصـوب 100)

 .های خود اقدام نمایند نسبت به احداث فضاهای روبنایي، با اولویت در برنامه

 

 جرایم مربوط به تاکسیرانی و ..... وبهای خدمات : 26ماده 

 بررسي و تصمیم گیری خواهد شد.متناسب با وضعیت هر شهر 

 

 جلسهال: حق  27ماده 
وزیر محترم کشور  17/7/1397مورخ  128225طبق بخشنامه شماره پرداخت حق الجلسه در شهرداری ها صرفا ً 

هر گونه  و بود خواهد 26/7/1397مورخه  194472به شماره  ی استانداریارسالي دفتر امور شهری و شوراها و

بوده و تخلف محسوب و طبق مقررات رفتار خواهد بخشنامه فوق خارج از اختیارات شورا و شهرداری مغایر با اقدام 

 شد 

 : تسهیالت تشویقی28ماده 

آیین نامه اجرایي آن در صورت احداث  12قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی و ماده  8در راستای اجرای ماده  -1

تأسیسات ایرانگردی و جهانگردی و دفاتر خدمات مسافرتي و تأسیسات و اماکن گردشگری و اقامتي )نظیر هتل، 

بری مربوطه با تأیید سازمان میراث فرهنگي، صنایع دستي مهمانسرا و مسافرخانه و تأسیسات ورزشي مثل استخر( در کار

کاربری های گردشگری چنانچه تعیین نشده باشد )منظور خارج از  ندارند .و گردشگری عوارض صدور پروانه ساختماني 

 1ماده  1محدوده و داخل حریم شهر باشد( پس از طي مراحل مربوطه تغییر کاربری از سازمان جهاد کشاورزی )تبصره 

ری و قانون حفظ کاربری باغات و اراضي زراعي( شهرداری معادل قسمت اعیاني ایجادی، ارزش افزوده خدمات شهردا

 : آماده سازی25ماده 
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عوارض ورود به محدوده )درصورت شمول ورود به محدوده شهر( را اخذ نخواهد نمود ضمناً طي مراحل تصویب کاربری 

 مربوطه از مبادی ذیربط الزامي است.

کلیه تأسیسات ایرانگردی و جهانگردی، دفاتر خدمات مسافرتي و  : قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی 8ماده 

 مالیات، وام بانکي و غیره مشمول مشابه از هر نظر اعم از سوخت، آب و برق، عوارض، سایر تأسیسات

 .باشند ها مقررات و دستورالعملهای بخش صنایع مي تعرفه

  قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی : 8آیین نامه اجرایي ماده  12ماده 

 مؤسسات جمله از مشابه سایرتأسیسات و مسافرتي خدمات دفاتر و جهانگردی و ایرانگردی تأسیسات - الف - 12 ماده 

 و باشند مي صنایع بخش تعرفه مشمول ساختماني پروانه صدور عوارض پرداخت نظر از جهانگردی تأسیسات داخل

 عوارض از معافیت با و صنایع بخش تعرفه اساس بر زمین کاربری و پروانه نوع از فارغ را مقرر عوارض موظفند شهرداریها

 .کنند دریافت و محاسبه ساختمان مورد در فقط نوسازی، عوارض از غیر عرصه

 بخش تعرفه اساس بر را مقرر عوارض جهانگردی و ایرانگردی تأسیسات زیربنای افزایش برای موظفند شهرداریها - تبصره 

 .کنند دریافت و محاسبه تخفیف حداکثر با و صنعت

 انشعاب از اعم تلفن و برق آب، سوخت، های هزینه نظر از مسافرتي خدمات دفاتر و جهانگردی و ایرانگردی تأسیسات - ب

 ساخت، پروانه نوع از فارغ را مربوط ها هزینه موظفند ذیربط های دستگاه و است صنایع بخش های تعرفه مشمول مصرف و

 .کنند دریافت و محاسبه صنعت بخش تعرفه اساس بر مصرف میزان و محل کاربری

ایجاد انگیزه فعالیت بیشتر در بخش خصوصي در راستای افزایش و توسعه مراکز فرهنگي و گردشگری از به منظور  -2

های ورزشي، مراکز  ها و مجموعه های فرهنگي، کتابخانه، سینما، مراکز تفریحي و ورزشي از قبیل سالن قبیل خانه

ها در مقابل مجموع زیربناهای  صوب، هتلهای گردشگری و مراکز نمونه گردشگری م توریستي و اقامتي از قبیل کمپ

یا کمیته فني مغایرت های  5بعد از اخذ مجوز کمیسیون ماده  % کل زیربنا به عنوان واحد تجاری2مربوطه  احداثي

 مجوز صادر خواهد شد. پذیره بدون اخذ عوارض طرح های هادی

فرهنگي و گردشگری در جهت توسعه های مورد تأیید سازمان میراث  در صورت تبدیل استفاده ساختمان-3

میراث فرهنگي، صنایع دستي  با تأیید سازمان این ماده و ساختمان های بوم گردی 2مقرر در بند  امرگردشگری

 وگردشگری عوارضي از این بابت دریافت نخواهد شد.
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 : اجاره ماشین االت شهرداری29ماده 

 ی محسوب خواهد شد() ساعت رفت و برگشت ماشین االت جزء ساعت کار

 قیمت کرایه ماشین االت و وسائط نقلیه ردیف

 کارکرد لودر به ازای هر ساعت 1

ساعت محاسبه 1ساعت ،  1) اجاره لودر در محدوده شهر ترک کمتر از 

 خواهد شد(

 ریال 000/000/5

 چرخ به ازای هر سرویس 6کرایه لودر برای بارگیری کامیون  2

 سرویس  محاسبه خواهد شد(2)کمتر از دو سرویس 

 ریال 000/000/4

 )برای بارگیری کود حیوانی 

 ریال خواهد بود ( 000/000/3

 چرخ به ازای هر سرویس 10کرایه لودر برای بارگیری کامیون  3

 سرویس  محاسبه خواهد شد(2)کمتر از دو سرویس 

 ریال 000/500/4

 هر سرویس تن به ازای 20بارگیری کامیون کرایه لودر برای  4

 سرویس  محاسبه خواهد شد(2)کمتر از دو سرویس 

000/000/8 

 ریال 000/000/6 چرخ هر سرویس 6حمل ماسه از میانه به  ترک با کمپرسی  5

کیلومتر مازاد بر  10حمل ماسه از میانه به روستاهای اطراف به ازای هر  6

 (1-5شهر ترک )عالوه بر بند 

 ریال 000/000/1

با لودر و حمل خاک با کمپرسی در محدوده شهر به ازای هر بارگیری  7

 چرخ 6سرویس با کامیون 

 سرویس  محاسبه خواهد شد(2)کمتر از دو سرویس 

 ریال 000/000/6

به ازای هر 6بارگیری و حمل خاک به روستاهای اطراف عالوه بر مبلغ ردیف 8

 کیلومتر 10

 ریال 000/900
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 هر روز چرخ به ازای 6کارکرد کامیون  9

 ساعت یک روز کاری می باشد( 8)هر  

 )کمتر از یک روز، یک روز  محاسبه خواهد شد(

 ریال 000/000/20

بارگیری فضوالت حیوانی با لودر در شهر ترک و حمل با کمپرسی از ترک  10

 کیلومتر 5تا فاصله 

 ) هر دو سرویس تراکتور یک سرویس کمپرسی محسوب می شود

 ریال 000/000/6

 ریال 000/000/4 (به ازای هر سرویس داخل شهر بدون ابلیتری  1000خودرو تانکر آب ) 11

 ریال 6/500/000 به ازای هر سرویس داخل شهر با اب (لیتری 1000خودرو تانکر آب ) 12

 

  مالیات بر ارزش افزوده تعلق می گیرد که به عهده متقاضی می باشد9به مبالغ فوق %. 

 به عهده شهرداری می باشد تشخیص نوع و نحوه کار. 

 ماشین االت می باشد اجارهشرایط ان برای  شهرداری مجاز به عقد قرارداد با توجه به نوع کار و. 

 

 

 ریال 000/000/32درسال مبلغ % ارزش افزوده 9با احتساب  عوارض میدان دواب قیمت پایه  :30ماده

 

 

 ریال  000/000/32درسال مبلغ % ارزش افزوده 9قیمت پایه بازار هفتگی با احتساب : 31 ماده

 به ازای هر فروشنده:  عوارض بازارهفتگی )بانوان(

 000/130    1فروشنده درجه  -1

 000/120    2فروشنده درجه  -2

 000/100    3فروشنده درجه   -3
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 هزینه صدور پروانه ناوگان باری :32ماده 

 پروانه فعالیت ناوگان باری با اعتبار یکسالههزینه صدور 

 هزینه عنوان

 ریال000/000/1 زیر سه و نیم تن

 ریال 000/200/1 بین سه و نیم تن تا شش تن

 ریال 000/500/1 بیش از شش تن 
 

 .هزینه تمدید پروانه نصف هزینه فوق مي باشد 

 هزینه صدور پروانه اشتغال  ناوگان باری با اعتبار یکساله

 هزینه عنوان

 ریال000/000/1 زیر سه و نیم تن

 ریال 000/200/1 بین سه و نیم تن تا شش تن

 ریال 000/500/1 بیش از شش تن 
 

 .هزینه تمدید پروانه نصف هزینه فوق مي باشد 

 

 : هزینه استفاده از معابر اصلی شهر33ماده 

با توجه به هزینه باالی نگهداری اسفالت معابر شهری و نبود جاده کمربندی در شهر ترک و تردد ماشین االت 

 سنگین و نیمه سنگین حامل بار در محدوده شهری ، هزینه استفاده از معابر اصلي شهری به شرح ذیل مي باشد 

 هزینه عنوان

 ریال  000/100 ی ترک توسط نیسانهزینه استفاده از معابر شهر

 ریال  000/250 ی ترک توسط خاورهزینه استفاده از معابر شهر

 ریال 000/350 چرخ 6ی ترک توسط کامیون هزینه استفاده از معابر شهر

 ریال 000/500 چرخ 10ی ترک توسط  کامیون هزینه استفاده از معابر شهر

 ریال 000/000/1 ی ترک توسط  تریلرهزینه استفاده از معابر شهر
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 ای خدمات محلی شهرداری ترک تعرفه عوارض و به

قانون مالیات بر ارزش  50ماده  1های اجرایي آن در اجرای تبصره  و آئین نامهها  این تعرفه و دستورالعمل     

قانون تشکیالت، وظایف و انتخابات شوراهای  85و سایر بندهای آن و ماده  80ماده  26 ،16 ،9های افزوده، بند

قانون  74و ماده  55ماده  26، بند و اصالحات بعدی آن 1375مصوب اسالمي کشور و انتخاب شهرداران 

          ............   یشنهاد شمارهپتبصره طبق  ..................  ماده و ............. آیین نامه مالي شهرداریها در 30و ماده شهرداری 

به تصویب  ترکشورای اسالمي شهر ....................... مورخ  ..................  در جلسه ترک  شهرداری .............. مورخ   

 رسید. 

کلیه  بایستي مالیات بر ارزش افزوده،قانون  50ماده  1تبصره و  قانون شهرداری 47ماده  در اجرای          

قانون   57طي شود. طبق ماده  1400 بهمن سال 15آگهي عمومي قبل از تشریفات تصویب و تأیید و 

شهر رسیده پس از اعالم  ی اسالميشهرداری اجرای مقررات شهرداری که جنبه عمومي دارد و به تصویب شورا

 عمومي برای کلیه ساکنین شهر الزم الرعایه خواهد بود.

 

 و امضای اعضای شورای شهر ترکنام و نام خانوادگی 

 

 معصوم میر غفاریآقای 

 

 

 حامد کریمیآقای  علی بابا ولیلوآقای 

 آقای کاظیم داود خانی

 

 

 مهر شورای اسالمی شهر ترک  خانم زهرا عباسی
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تعرفه عوارض محلی و هزینه خدمات و جرایم شهرداری ترک در مورخ ........................ 

و............    ماده ............در  .........................مورخ   .....................که در جلسه شماره 

  ...........صفحه به تصویب شورای شهر رسیده و به شماره    ............ تبصره   و جمعا در 

بهمن سال جاری نسبت به  15تایید می شود که شهرداری باید تا  ..................مورخ  

 .  قابل اجرا خواهد بود 1401انتشار اگهی عمومی اقدام و از اول سال 

 

مسعود سعادتی                                               

 معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان میانه

 

 


