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 موسـی خانـی

 رئیس شورای اسالمی شهر

 محمد ابراهیم جرجانی

 هردار ــش

  تعاریف  : ماده یک

 معاون وزیر و دبیر شورایعالی شهرسازی و معماری ایران 62/40/1017مورخ  1171/014/044مطابق ابالغیه شماره 

 کاربری های شهری:  1جدول شماره 

 تعریف نوع کاربری ردیف

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

آموزش تحقیقات و  2

 فناوری

تحصیالت رسمی و به اراضی که جهت فعالیت های آموزش عالی و تکمیلی و پژوهشی بعد از دوره 

 شود.شود گفته میاص داده میـومی)تحصیالت متوسطه( اختصـعم

3 
 آموزشی

انه ـبه اراضی اختصاص یافته برای فعالیت های آموزش رسمی و عمومی تحت مدیریت وزارت خ

 شود.اعی گفته میمـار و امور اجتکهای آموزش و پرورش و 

4 
 اداری و انتظامی

انه ها، موسسات دولتی، شرکت های دولتی و ـرار وزارت خـجهت استق افتهـاص یـبه اراضی اختص

 شود.ای عمومی غیر دولتی و نیروهای انتظامی و بسیج گفته میـادهـات نهـموسس

5 
 خدماتی -تجاری

 نتفاعی(ایروغ )انتفاعی

-می گفتهاعی ـبه اراضی اختصاص یافته برای انواع فعالیت های بازرگانی و خدمات انتفاعی و غیر انتف

 شود.

 ورزشی 6
    ا مبتدی گفتهـوح حرفه ای تـبه اراضی اختصاص یافته جهت انجام ورزش های مختلف از سط

 شود.می

 درمانی 7
های  کاری به اراضی اختصاص یافته به خدمات پزشکی، درمانی و سالمت انسان ودام و مدد

 شود.فته میگاجتماعی 

 شود.فته به فعالیت های فرهنگی گفته میبه اراضی اختصاص یا هنری -فرهنگی 8

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

 شود.فته میگگیرد، قرار می

 .شودرکه گفته میـاع متبـرایض دینی و مذهبی و بقـام فـاص یافته جهت انجـبه اراضی اختص مذهبی 01

 تجهیزات شهری 00
وظایف شهرداری  به اراضی اختصاص یافته جهت رفع نیازهای عمومی شهروندان که عمدتاً در

 شود.است گفته می

 تاسیسات شهری 02
به اراضی که جهت امور مربوط به تاسیسات زیربنایی شهر و یا بهداشت شهر و شهروندان 

 شود.یابد گفته میاختصاص می

03 
حمل و نقل و 

 نبارداریا

شهری،  هایی که برای انجام سفرهای  به اراضی اختصاص یافته جهت شبکه معابر و ساختمان

 شود.برون شهری و بین شهری و انبارها نیاز است گفته می

 شود.به اراضی اختصاص یافته به نیروهای مسلح گفته می نظامی 04

 شود.اورزی گفته میـزمین های کش به اراضی اختصاص یافته به باغات و باغات و کشاورزی 05

 شود.به اراضی اختصاص یافته به مکان های تاریخی گفته می میراث تاریخی 06

 شود.الهم میـاشت و امثـای طبیعی و دست کـل هگافته به جنـاص یـبه سطوح اختص طبیعی 07

 شود.می   به اراضی که حسب قانون جهت اهداف خاص حفاظت ومنظور می شوند گفته حریم 08

 شود.به اراضی اختصاص یافته جهت اقامت و سیاحت گفته می تفریحی و توریستی 09

 صنعتی 21
به اراضی اختصاص یافته جهت استقرار صنایع مشمول گروه الف ، موضوع مصوبه شماره 

 شود.هیئت وزیران و اصالحات بعدی آن گفته می 26/02/88مورخ 08590/ت64677
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 ملکردهای مجاز کاربری های شهری به تفکیک سطوح تقسیمات شهریع:  6جدول شماره

 تعریف مقیاس نوع کاربری ردیف

0 
 محله مسکونی

و خوابگاه های دانشجویی خارج  د واحدیـای چنـع هـای تک واحدی و مجتمـاه هـونت گـسک

 از محوطه دانشگاه

2 
، آموزشی

 تحقیقات

 و فناوری

 شهر
ای علمیه و مراکز تحقیقاتی و ـوزه هـدانشسراها ،ح ده ها،ـنشکا، داـالی، دانشگاه هـمدارس ع

 پژوهشی و علمی و کاربردی و پارک فناوری

3 
 آموزش

 دبستان( – آمادگی –آموزش های پیش دبستانی )مهد کودک  محله

 دانشگاهی پیش و دبیرستان –مدارس راهنمایی  -کالس های سواد آموزی ناحیه

 منطقه
تی وابسته به آموزش و پرورش و مجتمع های آموزش فنی و حرفه ای وزارت های صنعهنرستان

 کار و امور اجتماعی

 شهر
مدارس اسالمی، مدارس کودکان استثنایی، مراکز پرورش استعدادهای درخشان، مدارس شاهد و 

 مدارس اتباع خارجی

اداری و  4

 انتظامی

 منطقه

مخابرات ،آموزش و پرورش،راهنمایی و مجتمع های قضایی، ادارات آب و برق ، گاز ، 

ثبت اسناد، امور اقتصادی و مالیاتی،راهنمایی و  رانندگی،تامین اجتماعی، پست،ثبت احوال،

 رانندگی، کالنتری  آگاهی و پایگاه های بسیج

 شهر

 

انه ـه به وزارتخـل و شرکت های وابستکان های مستقل دولتی ادارات ـازمـا و سـانه هـوزارتخ

اد نیروهای نظامی و ـر دولتی، ستـومی غیـل دولتی و نهادهای عمـان های مستقـو سازما ـه

ری ها و سازمان های بین المللی، ـانه ها، کنسول گـامی، سفارتخـانتظامی و سایر مراکز انتظ

شهرداری وشورای اسالمی شهر، دادگستری و زندان های موجود و مراکز بازپروری و کانون های 

 بیت و سرپرستی بانکها.اصالح و تر

خارج از 

 حدوده شهرم
 زندان

5 
تجاری ، 

خدماتی 

)انتفاعی ، 

 غیر انتفاعی(

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

 ناحیه -تجاری

تا، نوشت افزار، قنادی، خرید هفتگی )سوپر مـارکت، فروشگاه های مصرف شهر و روسواحدهـای

آجیل فروشی و ...(شعب بانک ها وصندوق های قرض الحسنه وموسسات مالی و اعتباری، بنگاه 

های معامالت امالک، بازارچه ها، فروشگاه های منسوجات، پالستیک ، لوازم خانگی، لوازم صوتی 

 مشابه دیگر ها، رستورانها، شرکت های بیمه، داروخانه و انواعو تصویری، کتابفروشی

 تجاری شهر

عمده فروشی ها ،راسته های صنوف مختلف و بورس ها ، بازار ، شرکت های بازرگانی و تجاری، 

واحدهای خرید خـاص و بلند مدت مـانند فروشگاه های بزرگ زنجیره ای ، مبل فروشی ها، 

و صادرات  پوشاک، شعب مرکزی بانک ها و موسسات مالی و اعتباری، موسسات تجاری واردات

کاال، نمایندگی فروش عرضه وسایل نقلیه، فروشگاه عرضه فعالیت قطعات یدکی وسایل نقلیه و 

فروشگاه عرضه صنایع دستی و فرش، تاالرهای پذیرایی، تعمیرگاه های لوازم خانگی و خودرو، 

 دفاتر نمایندگی بانک های خارجی ، نمایندگی موسسات تجاری خارجی 
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5 
تجاری ، خدماتی 

)انتفاعی ، غیر 

 انتفاعی(

خدمات 

 محله-انتفاعی

های زنانه و مطب هامور مشترکین تلفن همراه ، فروش روزانه و محله(، آرایشگا دفاتر)پست،

 نپزشکا

خدمات 

 ناحیه-انتفاعی

های خصوصی، دفاتر)وکالتف مهندسی و نقشه برداری، ثبت اسناد، ازدواج و آموزشگاه 01پلیس+

شرکت های پیمانکاری و مشاور خدمات(، آزمایشگاه های طبی و تخصصی، طالق، 

 مراکزرادیولوژی، سالن های ورزشی کوچک، مرکز مشاوره درمانی و خانوادگی

خدمات 

 منطقه-انتفاعی

نترنت، دفاتر حسابرسی،مراکز ام آی آرای و مشابه، آمبوالنس خصوصی، درمان خدمات ایارائه

اعتیاد، فیزیوتراپی ، مراکز کاریابی، مرکز معاینه فنی خودرو، رسانه های دیجیتال انتفاعی، 

 پزشکانرادیولوژی ، مطب دام

خدمات 

-غیرانتفاعی

 شهر

ادیه های، مجامع، انجمن ها و ـ، اتحات خیریه ـاد، موسسـزاب، تشکل های مردم نهـاتر احـدف

انه های دیجیتال خبری، هیئت ورزشی و آموزشگاه های مذهبی )به غیر از حوزه ـتعاونی ها، رس

 های علمیه (

6 
 ورزشی

 زمین های بازی کوچک محله

 زمین های ورزشی و سالن های کوچک ورزشی و استخرها ناحیه

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

 درمانی 7

 مراکز بهداشت و تنظیم خانواده درمانگاه ها محله

 پلی کلینیک ها  ناحیه

 تخت و مراکز اورژانس 64بیمارستان های کمتر از  مراکز انتقال خون، منطقه

 شهر
مراکز نگهداری  و بیمارستان های اصلی شهر، زایشگاه ها، تیمارستان ها، مراکز توانبخشی

 کودکان بی سرپرست و سالمندان، معلولین و جانبازان و درمانگاه های دامپزشکی 

 فرهنگی و هنری 8
 کتابخانه ها و سالن های اجتماعات کوچک ، کانونهای پرورش فکری کودکان و نوجوانان، سینما ناحیه

 شهر
ای فرهنگی، سالن اجتماعات، کتابخانه مرکزی و تخصصی، نگارخانه، فرهنگسرا و مجتمع ه

 سینما، تئاتر، سالن کنسرت، موسسات و دفاتر مرکزی روزنامه و محله، مراکز صدا و سیما

 پارک 9
 محله ای بوستان )پارک( محله

 ناحیه ای  بوستان )پارک( ناحیه

 بوستان )پارک( اصلی شهر شهر

 مذهبی 01
 مساجد، حسینیه ها و فاطمیه ها  محله
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 تعریف مقیاس نوع کاربری ردیف

 تجهیزات شهری 00

 ایستگاه های جمع آوری زباله  محله

 ناحیه
ایستگاه های جمع آوری زباله، ایستگاه های آتش نشانی، میادین میوه و تره بار ، اورژانس 

 خت، جایگاه های سو005

 ای دائمی و مراکز امداد و نجات هالل احمرـایشگاه هنمـ –گورستان های موجود  شهر

خارج از 

 محدوده شهر
کشتارگاه ، گورستان ، مرکز دفع بهداشتی زباله ، میدان مرکزی میوه و تره بار و حمل و 

 نقل بار 

02 

تاسیسات 

 شهری

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

 منطقه
مخازن آب زمینی و هوایی ، تصفیه خانه های آب و فاضالب و پسماند  ایستگاه های تنظیم 

 فشار

03 

حمل و نقل و 

 انبارداری

 معابر و پارکینگ های محله ای و ایستگاه های مترو محله

 نه های مسافربری معابر، پارکینگ های عمومی و اتوبوسرانی شهری، پایا ناحیه

 شهر
معابر، پایانه های مسافربری درون شهری و بین شهری ، ایستگاه فرودگاه های موجود، 

 بنادر، تاسیسات مرکز مترو، پارکینگ های بزرگ و کوچک و سردخانه ها 

خارج از 

 محدوده شهر
 خانه هادانبارهای اصلی کاال فرودگاه ، سیلو وسر

04 
 و آمادگاه های موجود نیروهای نظامی پادگان ها شهر نظامی

05 
 زمین های کشاورزی و باغات و واحدهای باغ مسکونی محله باغات وکشاورزی

06 
 شهر تاریخی

اماکن و محوطه های تاریخی ، موزه ها ، بناهای یادبود، آرامگاه مشاهیر ، امکان متبرکه و 

 حریم های تملک شده آن

07 
 طبیعی

 شهر
 یابد.های طبیعی و فضای سبز دست کاشت )غیر از پارک( می سطوحی که جهت جنگل

08 
 حریم

حریم قانونی رودخانه ها، تاالبها، آبگیرها ، مسیلها و راه ، حریم قانونی تملک راه آهن های  شهر

 بین شهری و تاسیسات زیربنایی آب و برق و گاز و نفت فاضالب

محدوده  -تفریحی 09

 شهر

مانپذیر و مهمانسراها، هتل آپارتمان و متل، شهربازی ،تفریحـی ویـژه ،   مه هتل، مسافرخانه، شهر

 پارکهای جنگلی و اردوگاه های جهانگردی و پالژهای ساحلی و ...

خارج از 

 محدوده شهر

 باغ وحش
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 موسـی خانـی

 رئیس شورای اسالمی شهر

 محمد ابراهیم جرجانی

 هردار ــش
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 تعریف مقیاس نوع کاربری ردیف

 صنعتی 21

 گروه های الف

مصوبه 

 ت64677شماره

26/02/0378 

 هیئت مدیران

 با اصالحات

 بعدی

 :غذایی

 تهیه و بسته بندی خشکبار بدون شستشو -0

 بسته بندی خرما بدون شستشو -2

 تن در  سال 3111واحد تولید آب نبات و پولکی و شکر پنیر و غیره تا  -3

 واحد تولید نبات)نبات ریزی( -4

 تن در سال 311حد تولید گز و سوهان تا وا -5

 واحد بسته بندی نمک و ادویه جات -6

 واحد بسته بندی چای -7

 واحد بسته بندی قهوه -8

تن در سال به روش نم زدن و بدون روش  311واحد تولید قند حبه و کله تا  -9

 پخت

 واحد بسته بندی عسل -01

 تن 011تولید بستنی تا  -00

 تن در سال311و نان تا  تولید شیرینی  -02

 تن در سال 311آسیاب و تولید آرد گندم و جو تا  -03

 واحد بسته بندی -04

 تن در سال 311تولید بیسکوئیت و شکالت تا  – 05

 تن در سال 311واحد رشته بری تا  -06

 تن در سال 311واحد ماکارونی سازی تا  -07

 واحد تولید آج موم )مخصوص کندوی عسل( -08

 احد بسته بندی سبزیجات و میوه جاتو -09

 واحد تولید یخ)صرفاً در مناطق صنعتی درون شهری بایستی استقرار یابند( -21

 واحد تولید نان بستنی -20

 واحد بسته بندی گالب -22

 واحد بسته بندی عرقیات گیاهی -23

 واحد بسته بندی جو بدون عملیات بوجاری و شستشو -24

 بندی حبوبات بدون بوجاری واحد سورتیگ و بسته -25

 واحد تولید، بهبود دهنده کیفیت آرد -26

 واحد تولید غذای کودکان آرد غالت آماده عملیات بوجاری و آسیاب -27
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وبه مص

 ت64677شماره

26/02/0378 

 هیئت مدیران

 با اصالحات

 بعدی

 نساجی:

 واحدهای قالیبافی ، زیلوبافی و نمد مالی دستی و دست بافتها  -0

 شیرازه دوزی حاشیه موکت و فرش ماشینی -2

 جوراب بافی حداکثر سه دستگاه )با حداکثر در سال( -3

تن در  011حداکثر تا سه دستگاه )یا حداکثر کشبافی و وتریکوبافی،گردبافی، کتان و راشل  -4

 سال(

 دست انواع لبـاس و پوشـاک در سال 31111واحد تولید لبـاس و پوشـاک حداکثر  -5

 تولید طناب نخی یاکنفی، تور ماهیگیری ، قیطان ، انوع نوار و روبان -6

 شیشه واحد دوزندگی لحاف و تشک و بالش بدون خط حالجی یا با استفاده از پشم  -7

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

 پارچه بافی دستی)غیر موتوری( -9

 واحد تولید فیتیله نفت سوز و نوارهای صنعتی -01

 واحد تولید الیاف پروپلین -00

 چرم:

 واحد تولید سراجی از قبیل کیف، دستکش ، جلد چرمی و نظایر آن -0

حد تولید مصنوعات پوستی از قبیل کاله پوستی، پوستین و موارد مشابه از پوست دباغی وا -2

 شده

 جفت در سال 91111واحد تولید پستایی کفش حداکثر  -3

 جفت در سال 91111واحد تولید کفش ماشینی حداکثر  -4

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

 دی با استفاده از چرمواحد مونتاژ لوازم ارتوپ -6

 دارویی ، آرایشی و بهداشتی
 

 واحد تولید مواد بهداشتی وآرایشی )فرموالسیون( -0

 واحد اختالط و بسته بندی پودر ازاله مو -2

 واحد تولید قرص و پودر اکسیژنه -3

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

 طور، الکالوئید از مواد شیمیایی و طبیعیواحد تولید اسانس ، تن -5

 واحد تولید هورمون و آنتی بیوتیک -6

 کشاورزی

 فاقد محدودیت فاصله از امکان مسکونی( 4واحد زنبورداری و پرورش ملکه) تا ردیف   -0

 قطعه 011واحد پرورش پرندگان زینتی تا  -2

 واحد پرورش کرم ابریشم -3

 واحد پرورش ماهی زینتی -4

 مایشگاه دامپزشکیآز -5
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 گروه های الف

مصوبه 
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 هیئت مدیران

 با اصالحات

 بعدی

 سلولزی: 

 واحد تولید جعبه مقوایی و کارتن از ورق ساده -0

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

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

 واحد تولید کاغذ و دفتر از کاغذ آماده -4

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

 واحد صحافی و چاپخانه های ساده -6

 ایواحد تولید مصنوعات چوب پنبه  -7

 واحد تجاری و خراطی بدون الوارسازی -8

مترمکعب چوب در سال بدون  211واحد مبل سازی و سایر مصنوعات چوبی تا  -9

 رنگ آمیری واحد

 تولید انواع فیلترهای کاغذی از جمله فیلترهای هوا با استفاده از  ورق آماده -01

مصنوعات مشابه از ورق واحد تولید انواع دوک و لوله طاقه پیچی مقوایی و سایر  -00

 آماده

 تولید محصوالت ساخته شده از نی و حصیر و سبدبافی از الیاف گیاهی -02

 واحد بسته بندی دستمال و محصوالت مشابه با استفاده از کاغذ آماده-03

 واحد پرس کاری و چسباندن روکش نئوپان با استفاده از روکش آماده -04

 دستگاه در سال 211لم تا واحد تولید قایق های چوبی و ب -05

 واحد تهیه کاربن و استنسیل از کاغذ آماده  -06

 واحد تولید کالسور و زونکن از مقوای آماده -07

 واحد تولید سازهای سنتی  -08

 فلزی :

 واحد قلمزنی انواع فلزات-0

واحد تراشکاری و قطعه سازی و قالب سازی بدون ریخته گری و آبکاری حداکثر تا -2

 اه تراشسه دستگ

واحد تولید درب و پنجره آهنی و آلومینیومی)صرفاً در مناطق صنعتی درون -3

 شهری(

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

 واحدهای طراحی و مونتاژ حداکثر تا سه دستگاه تراش -5

ک دستگاه خم کن واحدهای صنعتی تولید ظروف آلومینیوم از ورق آماده با ی-6

 تن در سال صرفاً در مناطق صنعتی درون شهری 011حداکثر 

 واحد مونتاژ تجهیزات گرد و غبارگیر از قطعات آماده-7

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

 واحد طراحی و مونتاژ کولر اتومبیل -9

 تور گازسوزواحد طراحی و مونتاژ کاربرا-01

 واحد تولید ترموستات -00
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 ماده دو :  مقررات عمومی و سیاست های تشویقی

% و بــاالتر و همچنـین   25معظم شهـداء )فرزند و همسر و پـدر و مــادر شـهید(، آزادگــان  و جـانبــازان     هـایخـانوادهدر مورد (1

دجه مصوب ساالنه کل کشـور یـا هـر    کشور با توجه به بوکمیته امداد امـام خمینی )ره( و سازمان بهزیستیتحت پـوششمددجویـان

متـر مربـع   011یـا قـانون خـاص، تـا      0410قانون خاص مصوب اقدام خواهد شد و در صورت عدم پیش بینی در قانون بودجه سال 

گردند. تسهیـالت این بند مشمـول افـرادی که قبالً از ایـن تسـهیالت   مشمول پرداخت عوارض صدور پروانه ساختمانی مسکونی نمی

 شود.نمی اند ده کـردهاستفـا

قهرمانان ورزشی)نفرات اوّل، دوّم، سوّم( در مسابقات المپیک، پارالمپیک، جهـانی و آسـیایی کـه قهرمـانی آنـان بـه تاییـد         :1تبصره

 گردند.کمیته     بین المللی المپیک رسیده باشد مشمول تسهیالت بند فوق می

 تعریف مقیاس نوع کاربری ردیف

 صنعتی 21

 گروه های الف

مصوبه 

 ت64677شماره

26/02/0378 

 هیئت مدیران

 با اصالحات

 بعدی

 :کانی غیرفلزی  

 ه ای بدون کوره روب واحد تولید مصنوعات شیش-0

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

 واحد تولید مصنوعات تزئینی سنگی )صنایع دستی(-3

 واحد تولید پودر جوشکاری-4

 شیمیایی:

 واحد تولید آب مقطر -0

 واحد تولید نایلون و نایلکس و سلوفان )با استفاده از رول آماده(-2

 اً برش اسکاچ ظرفشوییواحد صرف-3

 واحد طراحی و مونتاژ لنت ترمز-4

 ماشین سازی
 

واحد قالب و مدل )درجه ریخته گری، فیکچر، قالب قطعات استاندارد، قالب قید   -0

 و بست و ابزار قالب، مدل(

واحد تجهیزات شبکه آب و فاضالب)پمپهای دیاگرامی کف کش، لجنکش و  -2

 تجهیزات تصفیه(

آالت و تجهیزات حمل و نقل مکانیکی )آسانسور، پله برقی،  واحد ماشین -3

باالتراک، جرثقیل سقفی، جرسقیل پست کامیونی، جک پالت باالبر و قطعات 

 مربوطه، نوار نقاله و ...

واحد پمپ و کمپرسور)پمپهای خالء و کیوم آتش نشانی، آب ، کمپرسورهای  -4

 بادیصنعتی و مصرفی گاراژی، مواد فله و تلمبه های 
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 موسـی خانـی

 رئیس شورای اسالمی شهر

 محمد ابراهیم جرجانی

 هردار ــش

حوزه های علمیه ، دارالقرآن ها ، تکایا، حسینیه ها، )پایگاه های مقاومـت بسـیج،   کلیه اماکن مذهبی مـانند مسـاجد، مصلی ها ،  (2

کتابخانه در داخل محوطه اماکن مذهبی( دارای مجوز از مراجع ذیصالح ، که در عرصه متعلق به مکان مذهبی احداث شوند با توجـه  

باشند مشمول پرداخت عوارض و بهـای  و طبقـات میبه اینکه در طرح های مصوب شهری فاقد محدودیت در سطح اشغـال و تـراکم 

 گردند.خدمات نمی

گیـرد و در صـورتیکه بـدون اخـذ پروانـه      ساختمانی این بند فقط در زمان صدور پروانـه سـاختمانی تعلـق مـی    تسهیالت : 1تبصره 

 گیرد.ساختمانی  مبادرت به احداث بنا گردد تسهیالت فوق به آنان تعلق نمی

متر مربع تجاری )یـک بـاب( در عرصـه امـاکن مـذکور)تاتراکم       51ـور ایجـاد منابع مالی برای مساجد تا مساحت به منظ: 2تبصره 

 گردند.مجاز( با اخذ پروانه ساختمانی مشمول پرداخت عوارض ساختمانی  و بهای خدمات نمی

 متـر  31متر مربع و بیشتر تا مساحت 311احتبه منظور ایجاد منابع مالی برای اماکن مذهبی) به استثناء مساجد( با مس:  3تبصره 

مربع بنای تجاری)یک باب( در عرصه اماکن مذکور با اخذ پروانه ساختمانی مشمول پرداخـت عـوارض سـاختمانی و بهـای خـدمات       

 گردند.نمی

کـه دارای   سـاختمانی  بهنگام صدور پروانهبه منظور ارائه تسهیالت و تشویق سرمایه گذاری جهت رفع کمبود و کاستیها در شهر، ( 3

 گیرد.مجوز از مراجع ذیصالح باشند تسهیالتی به شرح ذیل تعلق می

 

 شرح عوارض عنوان ردیف

میزان تسهیالت 

اعطایی  

 )بخشودگی(

 احداث مسافرخانه ، متل و هتل 0

کلیه عوارض ساختمانی مسافرخانه، متل و هتل در کاربری 

ی معماری هتل به مربوطه )اقامتی و پذیرایی( برابر ضوابط فن

 استناد قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی 

 درصد41

2 
احداث ترمینال توسط اشخاص حقیقی و 

 شرکتهای تعاونی

سالنهای عمومی،دفاترفروش بلیط ،خوابگاه رانندگان، نمازخانه و 

غرفه ها، رستوران، واحدهای اقامتی و  سرویسهای بهداشتی،

 پذیرایی

 درصد 35

ث بنا در بافتهای فرسوده شهری و احدا 3

 سکونتگاههای غیر رسمی )مسکونی(

کل زیربنا حداکثر تا سقف تراکم مجاز طرح مصوب به میزان

 شهری

 درصد 51

4 

احداث پارکینگ های طبقاتی و سایر 

ها به هر میزان پارکینگها در کلیه کاربری

درهنگام صدور پروانه ساختمان و عدم 

 خالف

بنا)شامل فضای پارک خودرو ، فضای نصب به میزان کل زیر

 جک، راه پله ، رمپ ، ورودی پارکینگ و آسانسور (
 درصد 011

 

، قیمت منطقه ای تصویبی شورای اسالمی شهر برای اراضی واقع  0410( مبنای محاسبات عوارض و بهای خدمات شهری در سال 4

 در محدوده و حریم شهر می باشد.

بهای خدمات چنانچه ملکی دارای چند بَر باشد، قیمت منطقه ای مصوب شورای اسالمی شهر )موضوع  در محاسبه کلیه عوارض و(5

 : مقررات عمومی و سیاست های تشویقی( بر اساس گرانترین بَر ملک مشرف به معبر مصوب محاسبه خواهد شد.2ماده  4بند 
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ن تکلیف به صورت اقساط نسبت بـه صـدور و تحویـل یـا     شهرداری مکلف است حداکثر تا یک هفته پس از پرداخت نقدی یا تعیی(6

   .ارسال پروانه ساختمان متقاضی اقدام نماید

صورت عدم تعیین تکلیف بدهی عوارضی درکلیه مجوزهای ساختمانی از قبیل پروانه احداث بنا، اصـالحی، عـدم خـالف و    در تبصره:

 باشد.یمت منطقه ای تصویبی شورای اسالمی شهر میپایانکار مبنای محاسبه ضوابط قانونی و تعرفه سال جاری و ق

( ساختمان های مخروبه و یا ساختمان های قدیمی که توسط مالکین تخریب گردیده و یا درخواست تخریب دارنـد، بنـای قـدیمی    7

 تخریب شده و یا مورد درخواست تخریب، مشمول عوارض و یا پذیره نمی گردند.

ی قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی در صورت احداث تأسیسات ایرانگردی وجهـانگردی  آیین نامه اجرای 02مطابق ماده (8

 و دفاتر خدمات مسافرتی و تأسیسات اقامتی) نظیر هتل، مهمانسرا و مسافرخانه و تأسیسات ورزشی مثل استخر( درکاربری مربوطه 

پذیره صنعتی خواهند بـود. ضـمناً مبنـای محاسـبه عـوارض ،      از نظر پرداخت عوارض صدور پروانه ساختمانی مشمول تعرفه عوارض 

 نقشه های تصویبی شهرداری می باشد.

موافقت اصولی صادر شده و نقشه های تایید شده از سوی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی الزامی برای  تبصرره : 

 صدور پروانه ساختمانی نمی باشد.

ای تصویبی شورای اسالمی شهر براساس عرض گذر های مرتبط، مالک عمل قیمت منطقهه وگواهیصدور پروان درمحاسبه عوارض(9

 و معبر برابر با آخرین طرح مصوب شهری می باشد.

 قانون شهرداری خواهد بود. 77درصورت بروز اختالف در مورد عوارض بین شهرداری و مؤدی مرجع رفع اختالف کمیسیون مقرر در ماده (11

ساختمان هائی چون آسایشگاه معلوالن و سالمندان و کودکان بی سرپرست ، در صورت کسب مجوز فعالیـت از مراجـع   عوارض (11

ذیصالح با رعایت مقررات شهرسازی عوارض احداث آن به صورت مسکونی محاسبه و وصول می گردد. در صـورت تبـدیل ایـن نـوع     

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

به منظـور تشـویق شـهروندان جهـت مراجعـه بـه موقـع و         تشویق متقاضیان در پرداخت نقدی عوارض )جایزه خوش حسابی(:( 12

 هد شد.  درصد محاسبه و اخذ خوا 81درصد کلیه مطالبات شهرداری به صورت نقدی ، صرفاً عوارض آنان با ضریب  011پرداخت 

، 011این سیاست تشویقی مشمول پرداخت های اقساطی ، تهاتر ، ضمانت نامه بـانکی، چـک ، جـرایم کمیسـیون مـاده       : 1تبصره 

هـای حفـاری ، معـامالت، ارزش افـزوده ناشـی از مصـوبات       ها و فروش مستغالت و تأسیسات شهرداری، هزینـه عوارض خودرو، اجاره

ح ،  عوارض نوسازی، عوارض کسب و پیشه، بهای خـدمات  و پرونـده هـای عوارضـی دارای رای     و یا مراجع ذیصال 5کمیسیون ماده 

 نخواهد بود.که در رای انان نحوه پرداخت و تخفیف مشخص نشده باشد  77کمیسیون ماده 

نیهای اعتباری مشمول هـا، نهـادهای عمومی و دولتی بانک هـا و موسسات مـالی، صندوق ها و تعاوکلیه ادارات، سـازمان :2تبصرره  

 سیاست تشویقی این ماده نخواهند بود.

(آن دسته از مودیانی که درخواست پرداخت قسطی بدهی عوارض صدور پروانه ساختمانی خود را بنمایند پس از پرداخـت پـیش   13

کارمزد تقسیط( بوده و نحـوه  درصد مشمول پرداخت ) 5 قانون رفع موانع تولید ، باقیمانده بدهی به میزان  59قسط، مستند به ماده 

 محاسبه نرخ سود مذکور به صورت روز شمار و بر مبنای فرمول مالک عمل محاسبات نرخ سود بانک مرکزی انجام خواهد شد.
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و یا سایر مراجع ذیصالح که به امالک و اراضی درون محـدوده و حـریم شـهر     5ارزش افزوده ناشی از تصمیمات کمیسیون ماده (11

گردد ، در صورت مشمول مرور زمان ،در اولین مراجعه مالک یا ذینفع به شهرداری با ضوابط و تعرفـه روز محاسـبه و اخـذ     ایجاد می

 گردد.می

 باشد.شهر مجاز میداخل محدوده و حریم مصوبتوسط شهرداری دراین تعرفهعوارضوصول هرگونه  (15

ض قانونی و دریافت پروانه ساختمانی از اجرای عملیـات سـاختمانی انصـراف    برای آن دسته از مالکینی که پس از پرداخت عوار( 16

تواند کلیه عوارض قانونی اخذ شده را پس از اخذ تاییدیه گـزارش  رض پرداختی خود باشد؛ شهرداری می داده و خواستار دریافت عوا

شد ابتـدا پروانـه سـاختمانی از درجـه اعتبـار      واحد شهرسازی مبنی بر اینکه هیچگونه عملیات ساختمانی توسط مالک انجام نشده با

سهم آموزش و پرورش، بهای خدمات، و ارزش افزوده ناشـی از تصـمیمات    %3ساقط و پس از کسر عوارض نوسازی و عمران شهری، 

ساختمانی و یا سایر مراجع ذیصالح ، چنانچه علت عدم اجرای پروانه همچنین ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری  5کمیسیون ماده 

چنانچه پروانه دارای اعتبار باشـد   )حسب تقاضای مالک(در غیر اینصورت ،درصد 011الباقی مبلغ  به میزان  ،از طرف شهرداری باشد

درصـدهزینه ریـالی    71درصد هزینه ریالی دریافت شده و بعد از مدت مذکور 81نابعد از صدور پروانه به میز یک سالدر طول مدت 

   نظیم صورتجلسه به مالک به ماخذ سال صدور پروانه ساختمانی مسترد گردد.ضمن ت ،دریافت شده

سـایر   05انصراف دهد پس از کسر موارد فوق الـذکر در بنـد   ر پروانه ساختمانی از دریافت آن چنانچه متقاضی قبل از صدو :0تبصره 

 گردد.مبالغ پرداختی به طور کامل مسترد می

یافت پروانه ساختمانی و پرداخت عوارض و بهای خدمات قبل از شروع عملیـات سـاختمانی، بـه    چنانچه متقاضی پس از در :2تبصره 

نتواند نسبت به شروع عملیات ساختمانی اقدام نماید پس از ارائه آراء قطعی از مراجع قضایی مراجع قانونی هر نحوی از انحاء به حکم

شی از اعطای ضـابطه از طریـق کمیسـیون مـاده پـنج و یـا کـارگروه امـور         با کسر آیتم های مشروحه فوق به استثناء ارزش افزوده نا

 گردد.درصد الباقی عوارض پرداختی مسترد می 011زیربنایی 

 

از  امالکی که از طریق مراجع ذیصالح ، دارای نقشه تفکیکی مصوب ، یا دارای هرگونـه مجـوز سـاختمانی ، یـا پاسـخ اسـتعالم       (11

برابـر   0 در فرمول زیربنا و پذیره، ضریب باشند،  0366قبل از آن و یا دارای بنای احداثی قبل از  و 0398شهرداری مربوط به سال 

در صورت افزایش سطوح اشغال نسبت به وضـعیت مجـاز قبلـی، در محاسـبات عـوارض زیربنـا و پـذیره        صفر می باشد. بدیهی است 

 مشمول مابه التفاوت می گردد.

زیربنای مسکونی و پذیره تجاری و سایر کاربری ها در هنگام تغییر نقشـه)افزایش متـراژ یـا واحـد،      در محاسبه تراکم و عوارض (18

در کلیه مراحل صدور مجوزهای سـاختمانی اعـم از اصـالح پروانـه،      بازکردن درب واحدهای تجاری داخلی پاساژ به معبر در همکف(

محاسبه و مابـه التفـاوت آن اخـذ    عیت درخواستی نیز با تعرفه جدید جدید و وض مجاز قبلی با تعرفه عدم خالف و پایان کار وضعیت

اعـم از  در هر یک از کاربریهای مندرج در مجوز صـادره  درصورت درخواست متقاضی، در صورت کاهش مساحت و یا واحد گردد. می 

ودی از درصورت مطالبـه مـ   وحاسبه مبر مبنای وجه پرداختی در زمان صدور مجوز ساختمانی، ف و پایان کار، اصالح پروانه، عدم خال

   پس از تامین اعتبار و اخذ مجوز از شورای اسالمی شهر مسترد می گردد. ،مابه التفاوت عوارض ،شهرداری
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پروانـه  قابل محاسبه در صـدور  آیتم های عوارضرسمی مصوب کلیهریخی و قدیم و سکونتگاه های غیر دربافت فرسوده و بافت تا(19

 شوند.می زیربنا درصد تسهیالت اعطائی کاهش عوارض 51حد ضابطه( برای تمامی سازندگان مشمول رمسکونی)دساختمانی

 باشد.ها، ناشی از صدور پروانه ساختمانی بعهده متقاضی میپرداخت حقوق و وجوه قانونی سایر دستگاه تبصره:

)جامع ، تفصیلی ، هادی( و مجوزهای صـادره از   امالکی که در هنگام صدور پروانه ساختمانی براساس طرح های مصوب شهری (21

 برابـر تعــداد واحـد    Tگردنـد پــارامتر   و یا کارگروه امور زیـربنایی بدون تامین پارکینگ مجاز به احداث بـنا می 5کمیسیون مـاده 

 اینصورت مقـدار ضـریب    گردد ، در غیرپارکینگ هایی که امکان تامین آن وجود ندارد در فرمول عوارض زیربنا و پذیره لحاظ می

 در فرمول زیربنا و پذیره صفر در نظر گرفته می شود.

در فرمول زیربنا و پذیره صفر در  Tاین بند فقط در هنگام صدور پروانه ساختمانی لحاظ می گردد و در سایر درخواست ها  مقدار  : 1تبصره

  نظر گرفته می شود.

یده باشد تأمین پارکینگ تا شعاع مشخص پیش بینی گرد امکان های توسعه شهریط طرحدر صورتی که در ضواب : 2تبصره 

تواند با موافقت شهرداری در قطعه زمینی واقع در شعاع مذکور پارکینگ مورد نیاز را تأمین متقاضی صدور پروانه ساختمانی می

  نماید. 

است های تشویقی زیر در محاسـبه عـوارض زیربنـا و پـذیره     در صورت تجمیع دو یا چند پالک ثبتی ششدانگ به یک پالک سی(21

 می گردد : اعمال
 

 درصد تسهیالت تشویقی عنوان

 درصد1 مترمربع 411تجمیع پالک ها تا 

 درصد 11 مترمربع 0111مترمربع تا  411تجمیع پالک ها بیش از 

 درصد12 مترمربع 0111تجمیع پالک ها بیش از 
 

 

 

 51در صورت تمایل سازندگان به اختیار و انتخـاب شـهرداری از مانـده عـوارض تـا سـقف      عابر چهارگانه(، در معابر اصلی شهر)م (22

 توانند تهاتر ملک نمایند.درصد می

به منظور تقویت منابع درآمدی شهرداری کلیه سازندگان و فعالین عرصـه تولیـد سـاختمان بـا کاربریهـای تجـاری، خـدماتی،         (23

بهـره منـد خواهنـد    وپرداخت نقدی درصد در شهرداری فقط به هنگام اخذ پروانه ساختمان  21میزان  مسکونی از کاهش عوارض به

 شد.

در جهت تخصصی کردن فعالیت حرفه ای تولید مسکن در صنعت ساختمان با رویکرد بهبود کیفیت اجراء ، اسـتفاده از مصـالح    (21

باشـند،  مـی صه ساختمان که عضو انجمن صنفی انبـوه سـازان گلسـتان   حقوق مصرف کنندگان، صرفاً برای فعالین عرمرغوب و تأمین

عالوه بر برخورداری از تسهیالت بند سه، برای احداث واحدهای تجاری، خدماتی، مسکونی فقط بهنگام صـدور پروانـه سـاختمانی از    

 تسهیالت جدول شماره یک نیز بهره مند خواهند شد.

 -+ان گلستکلیه اعضاء انجمن صنفی انبوه ساز تبصره:
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ان با معرفی نامه کتبی انجمن و مشروط به داشتن مالکیت در عرصه ، بصورت مشاع یا ششدانگ یا ارائه مشارکت نامه توسط اعضـاء  

مشـمول تسـهیالت    صـدور پروانـه سـاختمانی   بهنگـام   انجمن که در یکی از دفاتر ثبت اسناد رسمی تنظیم و تایید شده باشد فقـط 

 طبق جدول شماره یک خواهند شد:عوارض  کل اعطائی کاهش

  جدول شماره یک تسهیالت اعطائی کاهش عوارض 

 موضوع ردیف
نرخ 

 کاهش

 درصد 5 به اعتبار عضویت در انجمن صنفی انبوه سازان با ارائه معرفی نامه کتبی 0

 

ف ور پروانـه یـا بصـورت خـال    گردد مالکین جهت استفاده اختصاصی بخشی از فضای پشت بام را در زمان صـد بعضاً مشاهده می(25

نمایند و مابقی فضای پشت بام صرفاً مورد استفاده اختصاصی مالک همان واحد قـرار  تبدیل به یک یا چند واحد با هر نوع کاربری می

رزمـان  دنماید، لذا در ایـن خصـوص  گیرد و اداره ثبت هم برابر استعالم به عمل آمده این فضا را در سند مالکیت آن واحد ثبت میمی

عـوارض محاسـبه و    P×2صدور پروانه یا عدم خالف به ازای هر مترمربع فضای پشت بام تبدیل شده به فضای اختصاصی بـه میـزان   

 اخذ گردد.

قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و تبصـره ذیـل آن، مقـرر اسـت شـهرداری در زمـان صـدور پروانـه          5در اجرای ماده (26

فرزند زیر  3های دارای حداقل  عوارض زیربنای مسکونی و تراکم( را برای خانواده (درصد عوارض ساختمانی 01ساختمانی به میزان 

 متر مربع زیربنای مفید تخفیف اعمال نماید. 311بیست سال تا مساحت حداکثر 

کار ساختمانی کلیه برنامه قانون جهش تولید مسکن مقرر است شهرداری هزینه صدور و تمدید و گواهی پایان 04در اجرای ماده (21

%( 011درصد تخفیـف محاسـبه و دریافـت نمایـد. دولـت مکلـف اسـت صـد در صـد )          31های حمایتی وزارت راه و شهرسازی را با 

 تخفیفهای مربوط به پروانه ساختمانی را از محل منابع عمومی در بودجه های سنواتی پیش بینی نماید.

قانون حمایـت   5ت مربوط به بافتهای فرسوده شهری و سکونتگاههای غیر رسمی، ماده چنانچه ملکی هم زمان مشمول تسهیال (28

قانون جهش تولید مسکن گردد، تسهیالت به صورت جداگانه از کل عوارض مشمول، محاسبه  04از خانواده و جوانی جمعیت و ماده 

 و اعمال گردد.

باقیمانده عوارض پس از اعمال تخفیفات مربوط به بافتهـای فرسـوده    تبصره: سایر تسهیالت ناشی از مصوبات شورای اسالمی شهر، از

قانون جهش تولید مسکن محاسـبه   04قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و ماده  5شهری و سکونتگاههای غیر رسمی، ماده 

    و اعمال گردد.
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 موسـی خانـی

 رئیس شورای اسالمی شهر

 محمد ابراهیم جرجانی

 هردار ــش

 ماده سه :  عوارض زیربنای مسکونی

  

 یحاتفرمول و توض شرح و ضرایب ردیف

0 

 

عوارض زیربنا 

)احداث اعیانی ( 

صدور مجوزهای 

ساختمانی 

مجتمع ها و 

آپارتمان های 

مسکونی و یک 

 واحدی 

 

 
 

 
 

پارام

 تر

 تعریف

 مساحت اعیانی)سطح ناخالص( به استثناء پارکینگ 

 ضریب اعیان 3  

 0  ضریب  21 

 2  ضریب 25 

 تامین آن وجود نداردتعداد واحد پارکینگ هایی که امکان  

 قیمت  منطقه ای تصویبی شورای اسالمی شهر برای اراضی واقع در محدوده و حریم شهر 

 مساحت اشغال شده همکف  
 

 

 

 

 

 

 

 

و یا قبل از الحاق بـه   0366های مسکونی که قبل از سال به هنگام صدور گواهی عدم خالف و یا پاسخ استعالمات برای ساختمان (0

باشند بـه متـراژ و مسـاحت منـدرج در     از مراجع صدور مجوز وقت می داث شده و دارای دفترچه عمران و یا مجوز احداث بنااحشهر 

به شرط تایید مدارک قدمت بنا بـه قبـل   مجوز و یا دفترچه عمران، عوارض زیربنا معاف بوده و در صورت فقدان مجوزات فوق الذکر، 

شهر از سوی واحد شهرسازی، بدون ارجاع پرونده به کمیسیون ماده صد عـوارض زیربنـا بمیـزان    و یا قبل از الحاق به  0366از سال 

P×0.5 .به ازاء هرمتر مربع محاسبه و اخذ گردد 
 

زیربنای فضاهایی همچون استخر، سونا، جکوزی ، کافی شاپ، سالن اجتماعـات و ورزشـی در مجتمـع هـای مسـکونی  مشـمول       ( 2

 ردد.می گ S× P×2عوارضی معادل 
 

 

 

 

 

 

 

 



 و بعد از آن شهرداری کردکوی 1041تعرفه عوارض و بهای خدمات شهری سال  
       

16 
 

 موسـی خانـی

 رئیس شورای اسالمی شهر

 محمد ابراهیم جرجانی

 هردار ــش

 ماده چهار :  عوارض پذیره تجاری و خدماتی 

 

 فرمول و توضیحات ضریب طبقه شرح ردیف

عوارض پذیره در زیر  0

 زمین
0 

 

 تعریف پارامتر

 سطح خالص اعیانی واحدهای تجاری و خدماتی 

 ضریب طبقه  

 0  ضریب  21 

 2  ضریب  25 

 مکان تامین آن وجود نداردتعداد واحد پارکینگ هایی که ا 

 
قیمت منطقه ای تصویبی شورای اسالمی شهر برای اراضی واقع در 

 محدوده و حریم شهر

 مساحت اشغال شده همکف 

 تعداد واحد 

 جمع کسری طول دهانه واحدهای تجاری به نسبت ضابطه 

 

بـق  قدرمطلق )ارتفاع طبق نقشه ارائه شده یا وضع موجود منهای ارتفـاع ط 

معــادل  Hضـابطه( و در صـورت متغیـر بـودن ارتفـاع واحـدهای تجـاری ،        

قدرمطلق جمع ارتفاع طبق نقشه ارائه شده یا وضع موجود تقسیم بر تعـداد  

 واحد های دارای اختالف ارتفاع منهای ارتفاع طبق ضابطه
 

 4 عوارض پذیره در همکف 2

عوارض پذیره در طبقه  3

 اول و نیم طبقه مستقل
3 

عوارض پذیره در طبقه  4

 دوم به باال
2 

عوارض پذیره  یک یا  5

 چند واحد خدماتی 
2 TP 25  +PA   +(

10

N
  +0  )KPS 

                                             =3  
 

 

 

 

واحدهای خطی همکف )دارای درب از بر معبر( مشمول و خدماتی )پاساژ( در محاسبه عوارض پذیره مجتمع های تجاری  : 1تبصره 

درصد  91درصد ضرایب مصوب خواهند بود )ضریب 91  درصد و واحد های داخلی پاساژ مشمول 011

صرفاً جهت کاربری های تجاری پاساژ مشمول  گردد(.

عوارض پذیره تجاری در  مالک عمل در نحوه محاسبه   حاصل جمع عبارت داخل پرانتز     : 2تبصره 

 عمل قرار گیرد: 2.5کوچکتر مساوی طبقات 
 

 )کسری دهانه واحدهای تجاری، صرفاً به نسبت تعداد و مساحت تجاری دارای کسری طول دهانه محاسبه گردد(. توضیح:

مشمول ضریب تعدیل محاسبات پذیره مجتمع های تجاری و خدماتی )پاساژ (  متر در 01 مین های با عمق کمتر ازز : 3تبصره 

 گردند.فوق نمی
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 موسـی خانـی

 رئیس شورای اسالمی شهر

 محمد ابراهیم جرجانی

 هردار ــش

% عوارض)تجاری یا 75 و بالکن غیر مستقل  خدماتی اری اعم از بالکن، انباری تجاری،درخصوص انباری یک واحد تج : 4تبصره 

  محاسبه و اخذ گردد.  خدماتی( به ازای هر متر مربع

دارای پروانه سـاختمـانی یا مجـوز از شهـرداری  تجاری موجود کهبنا در بناهای  : در صورت تجدید 1تبصره 

 در محاسبات لحاظ گردد.       درصد حاصل فـرمول  %81بـاشند به میـزان مسـاحت قبلی

شامـل  ، مجتمع هـای تجـاری و خدماتی و تجـاری خطی )مطـابق ضوابط شهرسازی(کلیه مشاعـات در پـاساژ هـا : 1 تبصره

 راه پله، راهـرو،گردد و فضای مول پرداخت عوارض پذیره نمیمشروط به مشاع  بودن آن مش ی رمـپپـارکینـگ، نـورگیر، فضـا

 می گردد. S×P×3مشمول عوارض معادل  نمـاز خـانه، تـاسیسـات و فضـای ورزشی جک، سرویس بهداشتی، آسانسور،

 گردد.لحاظ نمی فرمول  خدماتیدر محاسبات عوارض پذیره  : 7 تبصره

چنـانچه تعداد تجـاری )مغازه( یک باب باشد،  : 1تبصره 
 

01
 گردد.از فرمول فوق الذکر حذف می  

 گردد.متر محاسبه می 3متر و کاهش دهنه زیر  4اضافه و کاهش ارتفاع از :  9تبصره 

متـرمــربع   211فنی خودرو که مساحت آن بیش  از  به منظـور تشـویق و مساعدت به متقاضیـان احداث مراکز معـاینه:  11تبصره 

فرمول تعـرفه فوق الذکر )پـذیره تجـاری و خـدماتی( در     بـاشند، به غیـر از تجـاری هـای بخش فـروشندگی این مکـانها، یک سوم 

 گردد.کاربری خدماتی برای آنان محـاسبه می

ط( راه پله طبقه همکف به صورت مسکونی در عـوارض زیربنـا محاسـبه و اخـذ     در ساختمان های تجاری مسکونی )مختل: 11 تبصره

 گردد.

  برابر صفر می باشد .  0Kبرای محاسبه عوارض پذیره تجاری و خدماتی طبقه اول و باالتر و طبقات زیرزمین ، ضریب : 12تبصره

ریال برای تجاری و  1101110111رمربعی عوارض پذیره یک مترمربع تجاری و خدماتی محاسبه شده حداقل از مت : 13تبصره 

 ریال برای خدماتی کمتر نباشد. 1101110111
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 موسـی خانـی

 رئیس شورای اسالمی شهر

 محمد ابراهیم جرجانی

 هردار ــش

 

 درمانی و مذهبی و سایر-ماده پنج:  عوارض پذیره اداری، صنعتی، آموزشی، ورزشی، فرهنگی هنری، بهداشتی

 
 فرمول و توضیحات شرح

عوارض صدور پروانه ساختمانی واحدهای آموزشی 

 درمانی -هنری ، بهداشتی  ورزشی ، فرهنگی

TP 25 +PA  + +KPS 

4= K 

 

 تعریف پارامتر

 مساحت اعیانی)سطح ناخالص( 

 ضریب  

1K  ضریب  21 = 

 

قیمت منطقه ای تصویبی 

شورای اسالمی شهر برای 

اراضی واقع در محدوده و 

 حریم شهر

 

در  مساحت اشغال شده

 همکف

K 2  = 21 
 ضریب

T 
تعداد واحد پارکینگ هایی که 

 امکان تامین آن وجود ندارد.

عوارض صدور پـروانه ساختمانی واحدهـای 

 -آموزشی، ورزشی، فرهنگی و هنری، بهداشتی

 درمانی )توسط بخش خصوصی(

TP 25 +PA  + +KPS 

3 = K 

 عوارض صدور پروانه ساختمانی واحدهای اداری
TP 25 +PA  + +KPS 

5  =K 

، عوارض صدور پروانه ساختمانی واحدهای صنعتی

 تجهیزات شهری 

TP 25 +PA  + +KPS 

4  =K 

مذهبی )به میزان متراژ تخلف بعد از صدور رأی 

 (صد کمیسیون ماده

TP 25 +PA  + +KPS 

2=      2=K    1= 

 سایر کاربری ها
TP 25 +PA  + +KPS 

4  =K 

 

 دد.گربه جز کاربری تجاری و خدماتی با دسترسی مستقل عوارض سایر بناها با کاربری کل پروژه محاسبه می-
 

 ماده شش:  عوارض تراکم

% مساحت عرصـه، در کلیـه مـوارد    051% تا 61گردد و بیش از % مساحت عرصه احداث بنا مشمول پرداخت عوارض تراکم نمی61تا 

و  P×6% مساحت عرصه به ازای هر مترمربـع  241% تا 051بیش از و  P×3 مشمول تراکم به استثناء موارد ذیل به ازای هر مترمربع

عـوارض تـراکم در هنگـام صـدور      P×05 % بـه ازای هرمترمربـع  311و بیش از  P×01% به ازای هر مترمربع 311%  تا 241 بیش از

 هرگونه مجوز و گواهی ساختمانی محاسبه و اخذ گردد.

ا تغییـرات  گردد و در صورت افزایش بنا و یعوارض فوق هنگام صدور مجوز ساختمانی صرفاً برای یکبار محاسبه و اخذ می : 1تبصره

 نسبت به مجوز صادره که موجب افزایش تراکم می گردد، مساحت افزایش یافته مشمول عوارض بند فوق خواهد شد. 

کلیه مشاعات شامل پارکینگ، تـاسیسات، راه پله ، راهرو، نمازخانه ، البی، سونا، جکوزی، اسـتخر در کلیـه کــاربری هــا      :2تبصره 

   گردند.مشمول عوارض تراکم نمی

مقدار مساحت انباری های ساخته شده در کاربری مسکونی به عنوان تـراکم غیـر فنـی محسـوب شـده و در الیـه بنـدی        : 3تبصره 

 این تعرفه محاسبه و اخذ می گردد. 6مندرج در ماده 

رض تـراکم  درصد مساحت همان واحـد مشـمول عـوا    41تا میزان  با کاربری انباری تجاری واحدهای تجاریداخلی بالکن  :1تبصره 

 نمی گردد.
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 موسـی خانـی

 رئیس شورای اسالمی شهر

 محمد ابراهیم جرجانی

 هردار ــش

 ماده هفت : عوارض پیش آمدگی )کنسول، بالکن، تراس (

در صورت صدور رای کمیسیون ماده صد مبنی بر ابقای بنای احداثی پیش آمدگی عوارض ساختمانی آن به شرح ذیل محاسبه اخذ 

 می گردد.

 مسکونی شرح ردیف

تجاری و 

 خدماتی

 توضیحات

 پیش آمدگی مسقف 0

KPS 

K=11 

KPS 

K=11 

 

  

پارام

 تر
 تعریف

 مساحت پیش آمدگی 

 ضریب 

 

قیمت منطقه ای تصویبی شورای 
اسالمی شهر برای اراضی واقع در 

 محدوده و حریم شهر
  

2 
پیش آمدگی 

 غیرمسقف

KPS 

K=1 

KPS 

K=11 

 

ف و زیر بنای مفید مورد منظور از پیش آمدگی مسقف عبارت است از پیش آمدگی در معابر عمومی که بصورت مسق :1تبصره 

 گیرد.استفـاده واحدهـای مسکونی، تجـاری و خدماتی قرار می

منظور از پیش آمدگی غیر مسقف عبارت است از پیش آمدگی در معابرعمومی که بصورت بنای غیر مفید صرفاً بصورت  : 2تبصره 

 گیرد.بالکن مورد استفاده قرار می

ن طبقه بنا صرفاً بصورت سایه بان مورد استفاده قرار گیرد مشمول پرداخت عوارض چنانچه پیش آمدگی سقف آخری :3تبصره 

 مذکور نخواهد بود.
 

 ویا مراجع ذیصالح  5ماده هشت: ارزش افزوده ناشی از تصمیمات کمیسیون ماده 

ز مصوبه کمیسیون مـاده  در صورت افزایش طبقات ، سطح اشغال و بنای تجاری صرف نظر از افزایش یا عدم افزایش تراکم ناشی ا-1

 گردد.  محاسبه واخذ می P×6و یا کارگروه امور زیربنایی، به ازای هرمترمربع  5

در اراضی که با کاربری های مجاز و با تصویب در کارگروه امور زیربنایی و شهرسازی و  کمیسیون تبصره یک مـاده یـک موضـوع    -2

نه ساختمانی در حریم شهر برای شهرداری وجـود داشـته باشـد هنگـام صـدور      قانون حفظ اراضی زراعی و باغ ها ، امکان صدور پروا

گردد مشروط بـر اینکـه از حـداقل    محاسبه و اخذ می P×5پروانه ساختمانی عوارض فوق به ازای هرمترمربع اعیانی مصوب به میزان 

 ریال کمتر نباشد. 0.111.111متر مربعی 

 

  ارکشی برای امالک فاقد مستحدثاتماده نه:   عوارض صدور مجوز حصارکشی و دیو

 گردد.به ازای هر مترطول محیط عرصه اخذ می P×0عوارض فـوق به مـأخذ 

بـاشد و پس از انقضای مدت مذکور ،مالک مکلف است نسبت به اخذ مجوز مدت اعتبـار مجـوز حصارکشی یکسـال می تبصره :

 جدید اقدام نماید.
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 ای تجاری، خدماتی و مسکونیماده ده : عوارض افزایش تعداد واحده
 

افزایش تعداد باب های تجاری و واحدهای مسکونی پس از صدور رأی جریمه ماده صد صرفاً درخصوص افزایش فـوق الذکر به شرح 

 .ذیل عوارض محاسبه و اخذ می گردد
 

 توضیحات فرمول کاربری

تجاری و 

 خدماتی

NKP 

K =21 

 

پارام

 تر
 تعریف

 تعداد واحد  

 ضریب 

 

قیمت منطقه ای تصویبی شورای اسالمی 

شهر برای اراضی واقع در محدوده و حریم 

 شهر

 مسکونی
NKP 

K =05 

 

سطح شهر،کاهش تعداد باب تجاری و کاهش  تجاری، خدماتی و مسکونیبه جهت تشویق به بزرگتر شدن واحدهای  :1تبصره 

 گردند.تعداد واحد مسکونی مشمول عوارض نمی

تجاری  بخشریال و برای  3101110111مسکونی باید حداقل ازمبلغ   هایارض فـوق در صورت محـاسبه برای واحدعـو :2تبصره 

 ریال کمتر نباشد.4101110111باید حداقل از مبلغ 

واحد تجاری و خدماتی نسبت به آخرین وضعیت هرگونه تغییر در مساحت،کاهش و افزایش ارتفاع، کاهش دهنه و تعداد  :3تبصره 

 گردد.از ساختمان ، عالوه بر موارد فوق الذکر مشمول محاسبه سایر عوارض تجاری و خدماتی نیز میمج
 

  ماده یازده :   عوارض  تعمیرات ساختمان

چنـانچـه بنایی خارج از شمول تبصره شش ماده صد باشد و متقاضی درخـواست تعمیرات ملک خود را داشتـه بـاشد عـوارض فـوق  

 گردد.ول ذیل محاسبه و اخذ میالذکر براساس جد
 

 توضیحات فرمول کاربری

تجاری و 

 خدماتی

KPS 

K=0.5 

 

پارام

 تر
 تعریف

 مساحت اعیانی 

 ضریب 

 

قیمت منطقه ای تصویبی شورای اسالمی شهر برای اراضی واقع 

 در محدوده و حریم شهر

 سایر
KPS 

K=0 

 

لذا به جهـت زیبــاسازی شـهر از تعمیـرات      گرددمانی شامل نمای ساختمان نیز میبا توجه به اینکه بعضاً تعمیرات ساخت :1تبصره 

 گردد.نمی  نمـای ساختمان عـوارض تعمیرات اخذ
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باشد. پس از انقضای مدت مذکور ،مالک مکلف است نسبت به اخذ ماه می 02مدت اعتبـار پروانه تعمیرات ساختمانی  : 2تبصره 

 مجوز جدید اقدام نماید.

 وازده:  عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییرکاربریماده د

صادره از هیات عمومی دیوان عدالت  18/13/0397مورخ  360الی  367و  09/14/0397مورخ 0241الی 0237با توجه به رای شماره

ن محلی ، ناحیه آیین نامه نحوه بررسی و تصویب طرح های توسعه و عمرا 49ماده 2اداری و با در نظر گرفتن تکالیف مقرر در بند

ای، منطقه ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، به منظور تأمین سرانه های خدمات عمومی شهری ناشی ازتبدیل 

کاربریهای عمومی )آموزشی، اداری انتظامی، ورزشی،درمانی، فرهنگی هنری، فضای سبز عمومی و پارکها، مذهبی، تأسیسات و 

ها، نظامی، باغات و کشاورزی، میراث تاریخی و طبیعی، تفریحی و توریستی، خدمات ناحیه و محله( به تجهیزات، حمل و نقل و انبار

 عوارض محاسبه و اخذ گردد. P×5 کاربریهای اختصاصی)تجاری، خدماتی، مسکونی و صنعتی( به ازای هر متر مربع
 

 ماده  سیزده : عوارض کاهش عقب ساخت در زمان صدور پروانه ساختمانی

عـوارض محاسـبه و    P×6رعایـت نشـده    به ازای هر مترمربع عرصه )عدم رعایت هم بعدی امالک(صورت کاهش در عقب ساخت در 

 اخذ گردد.
 

 ماده  چهارده: عوارض کسب و پیشه)صنفی(

روانه کسب ابت یا به وسیله سیار باشد توسط فرد یا افراد صنفی با اخذ پثد صنفی: هر واحد اقتصادی که فعالیت آن در محل حوا 

 شود دایر شده باشد واحد صنفی شناخته می

 :تعرفه عوارض کسب و پیشه و عوارض شغلی

 :گردد گردد به شرح زیر محاسبه و اخذ می مساحتی که برای دفترکار استفاده می عمساحت هر واحد صنفی با هر نو

   02× برای یک ماه %  2×  مصوب شورای اسالمی شهر قیمت منطقه ای × عمترمرب  31مساحت تا الف: 

 02 ×% برای یک ماه  2/0×  مصوب شورای اسالمی شهر قیمت منطقه ای × عمترمرب 31ب: مساحت بیش از 

 عوارض سالیانه محاسبه و اخذ گردد %61معادل عوارض تمدید واحد کسب و پیشه،  -0-2

 رددییر نام در واحد کسب، یک برابر عوارض سالیانه محاسبه و اخذ گغعوارض ت -2-2

عوارض سالیانه  % 71 معادل شکل مربوطه در پروانه کسب تکییر نکرده باشد عییر مکان، چنانچه، فرد صنفی و نوغعوارض ت -3-2

 محاسبه و اخذ گرددمکان مورد تقاضا، 

 ل واحد کسب، یک برابر عوارض سالیانه محاسبه و اخذ گرددغییر شغعوارض ت -4-2

 له برقی یا راه مستقل هستندتبصره: نیم طبقه تجاری که دارای پ
0

3
عوارض کسب و پیشه مربوط به همان طبقه بطور ماهیانه  

 گردد محاسبه و اخذ می

دارای راه مسـتقل کـه بـه عنـوان فروشـگاه اسـتفاده مـی ) بالکن هایی که دارای راه پله، رمـپ، آسانسـور مـی باشـند -5-2

 لمعاد ،شـوند
0

3
 اسبه گرددعوارض کسب و پیشه مح 
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باشند عوارض کسب طبقات همانند درصد پیش بینی شده در عوارض صدور  های تجاری که دارای پله برقی می عدر مجتم -6-2

 )ضریب طبقات به نسبت طبقه همکف لحاظ گردد(گردد پروانه محاسبه و اخذ می

زیر بنای  ععوارض به ازای هر مترمرب %0 عاترهای پذیرایی یا چلوکبابی ها عوارض بنای مشاالهای تجاری و تا عدر مجتم -7-2

 گردد مورد بهره برداری ماهیانه محاسبه و اخذ می

 .عوارض کسب و پیشه همانند سایر صنوف می باشند لرهای پذیرایی و سالن غذا خوری مشموتاال -8-2

،بانک ها و موسسات مـالی و اعتبـاری،  ، مهندس ناظر، دفاتر اسناد رسمی، دفاتر و ساختمان های مرکزی بیمه هاتدفاتر وکال -9-2

کلیه دفاتر بیمه، دفاتر فروش بلیط هواپیما و قطار ، دفـاتر خـدمات ارتبـاطی، دفـاتر پیشـخوان  واحد های تجاری درون درمانگاهها،

ند ب محاسبه و عوارض صنفی این ردیف مطابق بقانون خاصی مـی باشـد  لو دفاتر پستی و غیره که مشمو 01دولت، دفاتر پلیس+

 اخذ می گردد.

 .لی می باشدغعوارض ش (درصد پنجاه) % 51لانباری مشمو

 0% پرداخت  لدریایی تورهای مسافرتی و زیارتی مشمو -زمینی -کلیه دفاتر زیارتی و سیاحتی و فروش بلیط ریلی و هوایی  -01-2

 می باشد ماهیانهطور بنای مورد بهره برداری ببرای تی مورد عمل در این تعرفه الارزش معام

بایست پرداخت  می (عوارض کسب و پیشه 2و ب از بند  فقسمت ال)عوارض سالیانه صنفی% 75بمیزان  -آموزشگاهها -00-2

 .نمایند

 مراکز و ها پالک تعویض -خدماتی -صادراتی -تولیدی -تجاری –کلیه شرکتها، کارگاهها، کارخانجات ، موسسات اعم از صنفی _ 

تی مورد عمل الارزش معام %0لی بر مبنای ضریب غپرداخت عوارض ش له دارای قانون و خدمات خاص هستند مشمومعاینه فنی ک

 می باشد ماهیانهبطور  (قیمت بندی) دراین تعرفه

 .شود به عوارض سالیانه اضافه می %31ک الفروشی، نمایشگاه اتومبیل، بنگاه امالعوارض سالیانه مشاغل ط -02-2

 .گردند عوارض نمی لمی باشد و فضای باز مشمو فبناهای مسق لگاههای اتومبیل عوارض صنفی و شکلی مشمودر نمایش -03-2

نمایند یک برابر عوارض سالیانه  ی جهت آموزشگاههای خیاطی که از سازمان فنی و حرفه ای مجوز اخذ میغلعوارض ش -04-2

 می باشد. صنفی

براتورهـا، سـونوگرافی هـا، فیزیـوتراپی هـا ، داروخانـه هـا، بیمارسـتانهای الاهها، لی جهت درمانگاهها، آزمایشـگغعوارض ش -05-2

  P×12/1 ×مساحت قابل بهره برداری ×  02                                         خصوصی و سایر حرف وابسته به سازمان علوم پزشکی

و  صافکاری و کاروش -سازان کابینت -فروشان آهن –اختمانی مصالح فروشان س -تبصره یک: صنوف مزاحم مثل سنگ فروشان

جلوبندی سازی و کلیه مشاغل مزاحم شهری تا مادامی که در  -نجاری -درودگری -سازندگان درب و پنجره آهنی -نقاشی اتومبیل

  .برابر عوارض کسب و پیشه را پرداخت نمایند و نیم( یک) 5/0داخل شهر فعالیت صنفی دارند می بایست 

نمایشگاه داران اتومبیل، مبل فروشیها، میوه فروشیها، بستنی )نمایند مثل تبصره دو: صنوفی که از معابر، پیاده روها استفاده می

سازد در صورت اخطار و  در عبور و مرور عابرین پیاده رو فراهم میالل که استفاده از معابر موجب اخت (فروشی ها، فست فودها و ...

سد معبر توسط شهرداری اقدام  عنسبت به جمل آوری و رف لانچه نسبت به جمل آوری آن اقدام ننمایند برای بار اوغ قانونی چنالاب

و عدم توجه به اخطاریه شهرداری ماخذ محاسبه عوارض ماهیانه صنفی و شکلی به دو برابر تعرفه و در  عو در صورت تکرار موضو

 .یابد میبه سه برابر افزایش  عصورت تکرار مجدد موضو
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برابر تعرفه تعیین شده  2مبلغ مذکور بمیزان  0410دی تا پایان سال درصورت عدم پرداخت عوارض فوق الذکر از سوی مؤ تبصره:

 در سنوات بعد محاسبه و اخذ گردد. 0410در سال 

 

 ماده پانزده : عوارض ارزش افزوده اراضی و امالک ناشی از اجرای طرح های توسعه شهری

ه اراضی و امالکی که بر اثر اجرای طرحهای احداث، تعریض و توسعه و اصالح معابر و میادین در بَرگذر احداثی یا اصالحی به کلی -0

گیرد ارزیابی و همراه با میزان ارزش افزوده بقیه شوند قسمتی از ملک را که در معرض طرح قرار مییا تعریضی یا توسعه ای واقع می

خواهد نمود. به هنگام پرداخت غرامت میزان عوارض ارزش افزوده از غرامت و بهای ملک واقع در ملک در لیست واحدی منظور 

 شود.گردد و مابه التفاوت به مالک پرداخت میطرح تعریض و تملک کسر می

قیمانده رداری برای بـاعوارض ارزش افزوده صرفاً یکبار فقط در صورت پرداخت غرامت به صاحبان این قبیل امالک تـوسط شهـ

خواهد گرفت و از مطالبات صاحبان امالک واقع در تعریض کسر خواهد گردید و باقیمانده  ، مـورد محـاسبه قرارعـرصه ملک

 مطالبات مربوط به غرامت پرداخت خواهد شد.

گیرد، بـرای  میعـوارض ارزش افزوده هـر قطعه زمینی که در معـرض اجـرای طرحهـای مذکـور در متن بند یک قـرار  :1تبـصـره 

درصد بهای کارشناسی عرصه ملک واقع در تعـریض مـورد مـالک محاسـبه قـرار خواهـد        35متر معادل  21باقیمانده عرصه تا عمق 

باشد و مـازاد  درصد بهای کارشناسی عرصه واقع در تعریض مالک محاسبه می 05متر معادل  41متر تا  21گرفت و از عمق بیش از 

 حاسبه عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح توسعه شهری نخواهد شد.متر مشمول م 41بر عمق 

چنانچه در اجرای متن تبصره یک مطالبات شهرداری بیش از میزان غرامت آن قسمت از اراضی و امالکی که در معرض  :2تبصـره 

ـام محــاسبه غرامت منظور و از گیرد باشد در هنگام پرداخت غرامت عوارض مربوط به میزان مازاد ملک به هنگطرح قرار می

شود و باقیمانده مطالبات شهرداری پس از اعالم به مالک به هنگام صدور پروانه ساختمانی یا فروش ملک مطالبات مالک کسر می

 گردد.دریافت می

ر اساس در صورت عدم دریافت غرامت توسط مالک در خصوص بهای ملک واقع در تعریض ، سطح اشغال و تراکم ب :3تبصره 

 مساحت ملک قبل از تعریض مالک عمل خواهد بود.

مالکین آن دسته از امالک سطح شهر با هر میزان عرض معبر که رأساً از طریق اقدامات مراجع قضایی به نحوی از انحاء  :4تبصره 

مترمربع عرصه باقیمانده، به  نمایند به ازای هرنسبت به میزان مساحت واقع در طرح اقدام به اخذ غرامت و خسارت از شهرداری می

 (=25k)گردند.مشمول پرداخت عوارض ارزش افزوده می P kمیزان

بدیهی است زمان شمولیت عوارض ارزش افزوده در مورد کلیه اراضی یا امالک و عرصه دارای مستحدثـات که قبالً پشـت جبهـه    -0

احداث معابر و تملک امالک واقع در مسیر آن در برگذر جدید واقــع   گیرند و یا در اثـربوده و در اثر تعریض در برگذر جدید قرار می

شوند، عـوارض ارزش افزوده عرصه اینگونه امالک بر اسـاس تبصره یک و برمبنای بهای کارشناسـی عرصـه کـه مـالک پرداخـت      می

عـرصه و اعیـان محاسبه و پس از  درصد غـرامت پـرداختی)با قیمت کارشناسی روز( در هـر متر51غـرامت قـرار گـرفت بـه میـزان 

تعیین میزان ارزش افزوده در زمان صدور پروانه و تغییر کاربری و یا فروش ملکی عـرصه و اعیـان محاسـبه و پـس از تعیـین میـزان     

آن وصـول  ارزش افزوده در زمان صدور پروانه و تغییر کاربری و یا فروش ملکی که در اثر اجرای طرح بَر معبر قـرار گرفـت از مالـک    

 گردد. بدیهی است پس از محاسبات ارزش افزوده مراتب باید اعالم گردد.می
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 ماده شانزده : عوارض صدور پروانه ساختمانی تکمیل بنا  

از آنجاییکه هریک از پروانه های صادره ساختمانی از تاریخ صدور دارای مدت اعتبار معینی بـوده کـه پـس از ایـن مـدت پروانـه        -0

ذ عوارض تمدید گردیده  و سپس به اتمام می رسد. لذا در صورتیکه ساختمان به اتمـام نرسـیده باشـد مـی بایسـت      مذکور بدون اخ

پروانه جدید ) تکمیل بنا ( اخذ نموده که خود دارای مدت اعتبار معینی به اندازه مدت پروانه اولیه ) بجز مدت زمان تمدید( بوده که 

 شهرداری پس از اخذ عوارض آن صادر می گردد . 0410تعرفه عوارضی سال  06برابر ماده 

معاون هماهنگی امور  24/00/0370مورخ  33/3/25280بخشنامه نحوه تنظیم شناسنامه ساختمان به شماره  3مستند به بند  -2

  عمرانی وزارت کشور حداکثر مدت اتمام عملیات ساختمانی   پروانه های ساختمانی صادره به شرح ذیل تعیین می گردد.

 2ماه از تاریخ صدور و تا  24مترمربع زیربنا با احتساب یک سال شروع عملیات ساختمانی  0111الف( مهلت پروانه ساختمانی تا 

 دوره یکساله بدون پرداخت عوارض تمدید پروانه، امکان افزایش اعتبار پروانه ساختمانی می باشد.

ماه از  31ع زیربنا با احتـساب یک سـال شروع عمـلیات ساختمانی مترمرب 4111تا  0111ب( مهلت پروانه ساختمانی بیش از 

 دوره یکساله بدون پرداخت عوارض تمدید پروانه، امکان افزایش اعتبار پروانه ساختمانی می باشد. 2تاریخ صدور و تا 

ماه از تاریخ صدور و تا  36مترمربع زیربنا با احتساب یک سال شروع عملیات ساختمانی  4111ج( مهلت پروانه ساختمانی بیش از 

 دوره یکساله بدون پرداخت عوارض تمدید پروانه، امکان افزایش اعتبار پروانه ساختمانی می باشد. 2

برای بنائی که مجوز ساختمانی آن دارای اعتبار می باشد صرفاً معادل هزینه  صدور پروانه ساختمانی جدید )تکمیل بنا( _3

 است.کارشناسی 

 برای بناهای S× P×0/1 متر بنای ناخالص)به استثنای پارکینگ( به میزان به ازای هر ساختمانی جدید )تکمیل بنا( صدور پروانه -4

 .محاسبه و اخذ گردد S× P× 25/1 و برای سایر کاربری ها به میزان مسکونی

 

 های معرفی شغل(ماده هفده : عوارض نصب تابلو تبلیغاتی در سر درب واحدهای تجاری،خدماتی )غیر از تابلو  

 

  

 

 

 

 

       

      

 

 

 

 

 هر متر مربع)مبلغ به ریال(1411سال  معبر نوع تابلو ردیف

 2111111 اصلی تابلوهای تبلیغاتی ایرانی 0

 2111111 فرعی تابلوهای تبلیغاتی ایرانی 2

 2111111 اصلی تابلوهای تبلیغاتی غیر ایرانی 3

 2111111 فرعی تابلوهای تبلیغاتی غیر ایرانی 4
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 های عمومی و کرایه ماده هجده : عوارض سالیانه خودرو
 

 )مبلغ به ریال( 1411سال   نوع خودرو ردیف

 0/211/111   چرخ 6کامیون  0

 0/511/111 چرخ 01کامیون  2

 0/511/111 چرخ 08کامیون  3

 0/211/111   مینی بوس 4

 0/511/111 اتوبوس 5

 2/111/111   کامیونت )نیسان( 6

 0/511/111 وانت تک کابین 7

 711/111   موتور سیکلت 8

 2/511/111 ماشین آالت عمرانی 9

 2/111/111 جرثقیل 01

 0/511/111  تاکسی 00
 

 

 ماده نوزده : عوارض پذیره دکل های برق و مخابراتی در امالک خصوصی

 شرح
فرمو

 ل
 توضیحات

دکل های برق و 

 مخابراتی
KPS 

 

 تعریف پارامتر

 مساحت سطح مقطع فنداسیون دکل 

K = 11 ضریب 

 

قیمت منطقه ای تصویبی شورای اسالمی شهر برای 

 اراضی واقع در محدوده و حریم شهر

 

 ریال نباید کمتر گردد. 1101110111حاصل مبلغ فوق از حداقل ( 0

 نصب دکل های مخابراتی در پشت بام های مجتمع های مسکونی ممنوع می باشد.( 2
 

 

 اده بیست : عوارض کسب و پیشه بانکها و موسسات مالی و اعتباریم

هیات عمومی دیوان عدالت اداری ، شهرداری بابت عوارض سـالیانه کسـب و    22/4/0399مورخ  9712596مستند به دادنامه شماره 

ریـال   61.111.111ادل مبلغموسسات مالی و اعتباری معریال و عوارض سالیانه کسب و پیشه  011.111.111 پیشه از شعب بانکها

 محاسبه و اخذ گردد.
 

 211 /111 /111  حداکثر و ریال 111/111/11 حداقل بانکها شعب کلیه عوارض می گردد پیشنهاد استانی رویه وحدت جهت به

 یین گردد.ریال تع 111/111/111ریال و حداکثر  111/111/21 حداقل بانکها های باجه و اعتباری و مالی موسسات عوارض ریال و 

 پیشگیری از خطر سیل: عوارض  و یک ماده بیست   
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و آئـین   9/2/0348قانون پیشگیری و مبارزه با خطر سیل، مصـوب   2قانون شهرداری و مستفاد از ماده  55ماده   04در راستای بند 

هائی که در رابطه سیل و زلزله در و سایر قوانین و آئین نامه های مرتبط)قانون واگذاری ساختمان 05/8/0350نامه اجرائی آن مصوب 

و  8/7/0366، آئین نامه شرائط واگذاری زمین به آسیب دیدگان از جریـان سـیل مصـوب     9/02/0361مناطق مختلف کشور مصوب 

بـا   "عوارض پیشگیری از خطر سیل"خواهد بود عوارض خاص تحت عنوان ( شهرداری مجاز 7/5/0398قانون مدیریت بحران مصوب 

و اصـالحات بعـدی آن مطـابق دسـتورالعمل ذیـل       0375ت مقرر در تشکیالت و انتخابات شوراهای اسالمی شهر مصوب سیر تشریفا

 محاسبه و وصول نماید.

 "عوارض پیشگیری از خطر سیل": عنوان عوارض خاص _1

 دایره شمولیت عوارض: _6

 ریال 01.111واحد به مبلغ اماکن مسکونی به ازاء هر  _2_0

مجتمع مسکونی بصورت مشترک از انشعابات آب، برق و گاز استفاده نماید، عوارض فوق طبق قانون تملک آپارتمانهـا  تبصره: چنانچه 

 به نسبت اسناد مالکیت بین واحدها تقسیم و دریافت خواهد شد.

 ریال 21.111واحد به مبلغ به ازاء هر  تجاریاماکن  _2_2

 ریال 51.111صوصی، موسسات مالی و اعتباری و صندوقهای قرض الحسنه به مبلغ کلیه شعبات و سرپرستی بانکهای دولتی و خ _2_3 

 ریال 31.111کلیه ادارات و سازمانهای دولتی و عمومی که مستلزم ذکر نام در قانون می باشد به مبلغ  _2_4

 ریال 51.111ی به مبلغ کلیه بیمارستانها، کلینیکها، مطب های پزشکان، داروخانه ها، و مشاغل مرتبط با حرفه پزشک _2_5

کلیه هتل ها، متل ها، رستورانها، کافی شاپ ها، قهوه خانه، دفاتر خدمات گردشگری، دفاتر فروش بیلیط حمل و نقل مسـافر و  _2_6

 ریال 51.111سایر اماکن مرتبط با گردشگری، توریستی و مشابه، به مبلغ 

 ریال 51.111کلیه شرکتهای بازرگانی و خدماتی ثبت شده به مبلغ  _2_7

 ریال 51.111کلیه دفاتر و شرکتهای حمل بار بمبلغ _2_8

آجر سفالی و مشـابه بـه میـزان پـنج در هـزار      آرد، ید، تولید محصوالت غذائی، ایتال، روغن خوراکی،  کلیه کارخانجات اعم از _2_9

 درآمد حاصل از فروش

ا موضوع استحصال چوب از جنگلهـا و مـزارع و مراتـع بـه     کلیه شرکتهای حقوقی، مجری طرح های جنگل استان گلستان ب _2_01

 میزان یک درصد درآمد حاصل از فروش.

در هنگام صدور پروانه های ساختمانی در کلیـه کاربریهـا از مسـاحت کـل زیربنـا و توسـعه بنـا و پرونـده هـای ارجـاعی از           _2_00

 ریال برای یک بار محاسبه و اخذ گردد. 01.111هر مترمربع کمیسیون ماده صد از مساحت مازاد بر مجوزهای قانونی صادره به ازاء 

 ریال 011.111به ازاء هرگونه پاسخ به استعالمات دفاتر اسناد رسمی، بانکها و ... به مبلغ  _2_02

یـزان  از کلیه قراردادهای عمرانی، خدماتی و فضای سبز منعقده فیمابین شهرداری و پیمانکاران اعم از حقوقی و حقیقی به م_2_03

 یک در هزار مبلغ صورت وضعیت های تأیید شده. 

سایر رسته ها و مشاغلی که در بندهای فوق الذکر نام نگردیده و به نحوی از انحاء فعالیت اقتصادی و بازرگـانی مـی نماینـد     _2_04

 ریال 51.111به مبلغ 

 نحوه وصول _0
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بوض برق مشترکین از سوی اداره توزیع نیروی برق شهرسـتان  بر روی ق( به صورت دوره ای 2-8لغایت  2-0عوارض بندهای) _3_0

مربوطه بارگذاری و همزمان با هزینه برق مصرفی، وصول و در پایان هر دوره به حساب متمرکز اعالمی از سوی اسـتانداری گلسـتان   

 واریز خواهد شد.

مـی از سـوی اسـتانداری گلسـتان واریـز      توسط شهرداری وصول و به حساب متمرکز اعال (2-03لغایت  2-9عوارض بندهای)_ 3_2

 .خواهد شد

 

 

 ارزش افزوده ناشی از تعیین کاربری: عوارض  و دو ماده بیست   

ـ   ـرانه های خدماتی بمنظور توزیـ ـروندان در تامین سـبه منظور افزایش مشارکت عمومی شه     ری هـای  ـع و تعیـین متناسـب کارب

اری و مسکونی و مختلط تجاری، خـدماتی( بـا در نظـر گـرفتن سـرانه هـا و دامنـه        فاعی )مسکونی، تجاری، خدماتی، مختلط تجـانت

کاربریهای انتفاعی در طرح جامع، عوارض ارزش افزوده ناشی از تعیین کاربریهای انتفاعی به شرح فرمـول   گسترده ایجادی در تعیین

 ذیل وصول می گردد.

 توضیحات فرمول شرح

عوارض ارزش افزوده ناشی از 

 اربریتعیین ک
K.P.S 

پارام

 تر
 تعریف

S مساحت عرصه 

3K= ضریب 

P 
قیمت منطقه ای تصویبی شورای شهر برای اراضی واقع 

 در محدوده  

 

 011این عوارض به هنگام صدور پروانه احداث بنا، تخریب و نوسازی و توسعه بنا و یا پرونده های ارجاعی از کمیسیون ماده تبصره: 

      ، قابل وصول می باشد.برای یکبار از عرصه
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 بهای خدمات شهریفصل دوم:  
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 ماده یک : بهای خدمات بهره برداری موقت

 P×0.5 جهت بهره برداری مشاغل خدماتی ، انبارها ، پذیرایی، تفریحی و توریستی، اداری به ازای هر مترمربع  مسـاحت اعیـانی   -0

 ریال کمتر نگردد محاسبه و اخذ گردد . 111.118  بهای خدمات سالیانه مشروط بر آنکه از حداقل مترمربعی

برداری مشاغل آموزشی، فرهنگی، هنری، درمانی، ورزشی، پانسیون، خوابگاه دانشجویی، به ازای هر مترمربع مسـاحت   جهت بهره -2

 بهای خدمات سالیانه محاسبه و اخذ گردد . P×5/1اعیانی 

 p=اقع در محدوده و حریم شهر قیمت منطقه ای تصویبی شورای اسالمی شهر برای اراضی و

   اعتبار مجوز صادره در این بند صرفا یکساله می باشد. : 1تبصره  

باشند می بایست ابتدا جرائم کمیسیون مـاده صـد و   بناهائی که دارای پروانه ساختمانی یا مجوز ساخت از شهرداری نمی : 2تبصره 

 مجوز بهره برداری برای ملک نمایند.  عوارض متعلقه را پرداخت و سپس اقدام به طرح درخواست 

کلیه قراردادهای بهره برداری قبلی تا اتمام مدت قرارداد به قوت خود باقی می باشد و جهـت تمدیـد و یـا عقـد قـرارداد       : 3تبصره 

 جدید مطابق ضوابط و فرمول فوق عمل گردد . 

 معماری و شهرسازی کشور مندرج در این دفترچه میباشد .   کلیه تعاریف کاربری امالک برابر تعاریف مصوب شورای عالی : 4تبصره 

 صدور پروانه بهره برداری موقت برای بخشی از واحد مسکونی ویالیی به شرط وجود راه دسترسی مستقل بالمانع است.: 1تبصره  

     .لزامیستصدور پروانه بهره برداری موقت برای مجتمع های مسکونی، رضایت سایر مالکین آپارتمان ا : 1تبصره 

 ماده دو : بهای خدمات شهری جمع آوری و حمل زباله

 برابر عوارض نوسازی باید محاسبه و اخذ گردد. 0.5( بابت بهای خدمات شهری با کاربریهای مسکونی به میزان 0

برابـر عـوارض    2میـزان  ( بـابت بهـای خدمات شهری با کـاربری های آموزش تحقیقات و فنـاوری، آمـوزشی، ورزشـی، فرهنگـی هنـری بـه     2

 نوسازی باید محاسبه و اخذ  گردد.

برابـر   2.5( بابت بهای خدمات شهری با کاربری های تجاری و خدماتی، حمل و نقل و انبـارداری، صـنعتی، تفریحـی و توریسـتی بـه میـزان       3

 عوارض نوسازی باید محاسبه و اخذ گردد.

برابـر عـوارض    3نتظامی، تجهیزات شهری، نظامی، درمانی، تأسیسات شـهری بـه میـزان    بابت بهای خدمات شهری با کاربری های اداری و ا -4

 نوسازی باید محاسبه و اخذ گردد.

 و حوزه های علمیه مشمول این بهای خدمات نمی گردند. دینی مساجد،  تکایا، اماکن مذهبی، مدارس -5

 باشد.ماری و شهرسازی کشور که در ابتدای همین تعرفه قرار دارد   میتبصره: تعاریف کاربری های فوق الذکر بر اساس مصوبه شورایعالی مع
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 ماده سه: بهای خدمات باسکول

بابت هزینه باسکول انواع کامیونت، کامیون و وانـت بـار حمـل زبالـه هـای متفرقـه در سـکوی انتقـال زبالـه شـهرداری بایـد مبلـغ                

 ینه باسکول اخذ گردد.ریال از هر خود رو به عنوان بهای خدمات هز111/111/2

 مـاده چهار:  بهای خدمات ایام تصرف معابر عمومی در هنگام ساخت و ساز

قـانون شهـرداری هـا اراضی کـوچه هـای عمومی و میدان ها و پیاده روها و خیابان ها و به طور کلـی   96مـاده  6به استنـاد تبصره 

رها و باغ های عمومی و درختهای معابر عمـومی واقـع در محـدوده شـهر کـه      معابر و بستر رودخانه ها و نهرها و مجاری فاضالب شه

مورد استفاده عمومی است ملک عمومی محسوب و در مالکیت شـهرداری اسـت. لـذا بـا توجـه بـه اشـغال معـابر توسـط مـالکین و           

گردد. لـذا نــامبردگان   داری میسازندگان )اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی( که منجر به ایجاد هزینه برای پاکسازی آنها توسط شهر

 مکلفند نسبت به پرداخت بهای خدمات ایام تصرف معابر در هنگام ساخت و ساز به شرح ذیل  اقدام نمایند:

متراژ بَرِ اصلی ملك× مدت زمان تصرف به ماه ×  2P 

              

 Pر برای اراضی واقع در محدوده و حریم شهر = قیمت منطقه ای تصویبی شورای اسالمی شه                                                  
  

 

 مـاده پنج:  بهای خدمات حفاری

هزینه مرمت و بازسازی نوارحفاری معابرشهری برای هر مترمربع به تفکیک نوع مسیر بر مبنای آخرین فهرست بهـای مصـوب پایـه    

 رشته ترمیم و بازسازی نوار حفاری در معابر شهری باید محاسبه و اخذ گردد.

 ماده شش : بهای خدمات ایمنی ساختمانها

هـا از مسـاحت کـل زیربنـا و  توسـعه بنـا و        های ساختمانی در کلیه کاربری بهای خدمات ایمنی ساختمان ها در هنگام صدور پروانه

 ذ گردد.محاسبه و اخ درصد از کل عوارض5صد از مساحت مازاد بر مجوزهای قانونی صادره  های ارجاعی از کمیسیون ماده پرونده
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 ماده هفت : بهای خدمات احیاء و نگهداری فضای سبز

هـا از مسـاحت کـل زیربنـا و      های سـاختمانی در کلیـه کـاربری   بهـای خدمـات احیاء و نگهداری فضای سبز در هنگام صدور پـروانه

و اخـذ  محاسبه  درصد از کل عوارض5 تـوسعـه بنا و پرونده هـای ارجاعی از کمیسیون ماده صد از مساحت مازاد بر مجوزهای قانونی

 گردد.
 

 ماده هشت: بهای خدمات فضاهای ورزشی

بنـا و پرونـده    ها از مساحت کل زیربنا و تـوسعـههای ساختمانی در کلیه کاربری بهای خدمات فضاهای ورزشی در هنگام صدور پروانه

 و اخذ گردد.محاسبه  درصد از کل عوارض5دره های ارجاعی از کمیسیون ماده صد از مساحت مازاد بر مجوزهای قانونی صا

 

 ماده نه : بهای خدمات حمل و نقل درون شهری

بهای خدمات حمل و نقل درون شهری در هنگام صدور پروانه های ساختمانی در کلیه کاربری ها از مساحت کل زیربنـا و تـوسعــه   

و اخـذ  محاسـبه   درصد از کـل عـوارض  5مجوزهای قانونی صادره بنا و پرونده های ارجاعی از کمیسیون ماده صد از مساحت مازاد بر 

 گردد.

 

 ماده  ده : بهای خدمات دست فروشان بازار هفتگی

 شرح ردیف
)مبلغ به   1411سال

 ریال(

 ساالنهبه ازاء هر غرفه  غرفه داران ثابت 1
برای تره 111/111/6

 111/511/5بار و 
 ریال برای پوشاک

 111/311 رغرفه در هفتهغرفه دارن سيار به ازاء ه 2

 111/111 غرفه داران ثابت شب بازار به ازاي هر شب 3

 111/111 غرفه داران سيار شب بازار به ازاي هر شب 4

 111/111 غرفه داران جمعه بازار كتاب هر غرفه در هفته 5

 111/111 غرفه داران گل فروش در آرامستان هرغرفه در هفته 6
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 خدمات پارک جنگلی :بهای ماده یازده : 

 ریال و بومی رایگان  51111ورود هر سواری سبک غیر بومی به محوطه پارک جنگلی کردکوی  مبلغ 

 ریال  111/011ورود هر وسیله نقلیه سنگین  به محوطه پارک جنگلی کردکوی  مبلغ 

روستاها، خودرو های صدا و سیمای جمهوری  تبصره(: کلیه وسایل نقلیه عبوری  به سمت باالدست  پارک جنگلی کردکوی شامل ساکنین

 اسالمی ایران ، جنگلبانی ،  اداره حفاضت از محیط زیست ،ادارهء راه و ترابری و... از پرداخت عوارض موصوف در این ماده معاف میباشند.

  

 

 

 
 

 ماده دوازده : بهای خدمات کفن و دفن 
 

 )مبلغ به ریال(1411سال شرح ردیف

0 
 111/111/0 سال 6کفن  متوفی تا  هزینه شستشوی و

 111/511 سال 6هزینه دفن متوفی تا 

2 
 111/511/0 05سال تا  6هزینه شستشوی و کفن متوفی از 

 111/111/0 سال 05هزینه دفن متوفی  تا 

3 
 111/511/0 سال 05هزینه شستشوی و کفن  متوفی بیش از 

 111/511/0 05هزینه دفن متوفی بیش از 

 111/111/7 ه ساخت قبرهای طبقاتی جدید جهت دفنهزین 4

 ----- ساعت( 24هزینه نگهداری متوفی در سرد خانه ) 5

 111/111/3 هزینه نصب سنگ قبر 6
  

 

بـرای متوفیان مجهول الهویه که از طرف مراجع قضایی معرفی و نیز افراد تحـت پوشـش کمیتـه امــداد و بهــزیستی بــا        تبصره :

 باشد.ت مذکور،  هـزینه کفن و دفن رایگـان میمعرفی از ادارا
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 ماده سیزده : بهای خدمات کرایه آمبوالنس ) حمل متوفیات (

 شرح ردیف
) مبلغ به 

 ریال(

 رایگان کرایه حمل متوفی داخل شهر از بیمارستان تا آرمستان با حداکثر نیم ساعت تاخیر 0

2 
با حداکثر یک ساعت  ا هشتاد کیلومترمسیر تکرایه حمل متوفی خارج از شهر به ازاء 

 توقف 
111/111/3 

3 
با حداکثر یک  تا یکصد کیلومتر کیلومتر 81کرایه حمل متوفی خارج از شهر بیش از 

 ساعت توقف 

 کیلومتر( 011)بیش از 

111/111/4 

 

شش کمیته امـداد و بهـزیستی بـا معـرفی از برای متوفیـان مجهـول الهـویه که از طرف مراجع قضـایی معرفی و نیز افراد تحت پو تبصره :

 باشدادارات مذکـور،  هزینه آمبوالنس رایگـان می

 

 

  

 ونخاله و سایر پسماندهای عمرانی و ساختمانی سطح شهر آوری ضایعات، خاک :بهای خدمات جمعچهارده ماده

ساختمانی سطح شهر به شرح ذیل بهای خـدمات   شهرداری در ازای جمع آوری ضایعات، خاک و نخاله و سایر پسماندهای عمرانی و

 باید اخذ نماید.

  

 )مبلغ به ریال(1411سال عنوان ردیف

 0/511/111 مترمکعب 3خاور بارگیری مکانیزه با مخزن  0

 3/111/111 مترمکعب6بنز تک بارگیری مکانیزه با مخزن  2

 0/511/111 آذرخش بارگیری بادست 3

 111/111/2 نیسان بارگیری بادست 4

 111/511/2 خاور بارگیری با دست 5
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 ده : بهای خدمات کرایه ماشین آالت عمرانیپانزماده 

 هر ساعت کرایه تصویبی نوع ماشین آالت ردیف
 111/4/111 گریدر هپکو 0 ) ریال( هر ساعت 

 XGMG41 111/4/111لودر  2
 ZL5 111/5/111لودر  3
 AMERICAN 0211111 863 بابکت 4
 هر سرویس0511111 چرخ 6کامیون  5
 111/3/111 غلطک فلزی بزرگ 6
 0/511/111 بیل تراکتوری جلو 7
 111/6/111 بیل مکانیکی 8
 هر سرویس 2/111/111 ون در محدوده خدمات شهری 9

 

 : بهای خدمات مربوط به امور تاکسیرانی شانزدهماده 
 صویبیارقام ت موضوع عوارض ) تعرفه( ردیف

 درصد قیمت خودرو2 طرح توسعه(-حق امتیاز تاکسی نارنجی ) افزایشی 0 ) ریال(

 درصد قیمت خودرو0 حق امتیاز تاکسی جایگزن نارنجی)نوسازی تاکسی ها( 2

 درصد قیمت خودرو0.5 حق امتیاز تاکسی نارنجی ) جایگزین ویژه و شخصی و...( 3

 111/811 خودرو( و صدور پروانه بهره برداریحق امتیاز و عضویت در تاکسی تلفنی )  4

 111/111/05 حق امتیاز خودروهای مسافر بر شخصی طرح ساماندهی اینترنتی 5

 هزینه خدمات خودرویی و بیمه ای از مالکان و رانندگان شهری 6

 هزینه خدمات تاکسیهای ) ویژه، شخصی،تلفنی و...(

111/115 

 111/911 صدور کارت تردد و ناوگان شهری-هزینه صدور دفترچه تاکسی نارنجی 7

8 
 هزینه صدور پروانه تاکسیرانی برای تاکسیهای نارنجی،

 آژانس،سرویس مدارس و خطی
 (0درصدحق امتیاز تاکسی نارنجی)بند 5

 هزینه کارشناسی بازدید فنی )برای صدور پروانه بهره برداری دفاترآژانسها، 9

 مل و نقلسرویس مدارس ،پیک موتوری و دفاتر ح

2511111 

01 
حق امتیاز اولیه صدور پروانه نمایندگی حمل و نقل درون شهری و حومه)دفاتر 

 آژانسها،تاکسی تلفنی، شرکت حمل و نقل،سرویس مدارس(
111/111/31 

 111/111/75 حق امتیاز تاکسی بی سیم)صدور پروانه اولیه+عوارض ساالنه( 00

 111/111/21 انس های تلفنی روستاییحق امتیاز اولیه پیک موتوری و آز 02

 111/311 مدارس و خطی-تلفنی-صدور برگه موقت برای رانندگان تاکسی شهری 03

 111/111/01 ضمانت حسن انجام کار برای کلیه فعالین در حمل و نقل شهری 04

 6111111 هزینه جابجایی مکان و هزینه ناشی از انتقال دفاتر نمایندگی بنام غیر 05

 111/611 زینه تمدید دفترچه تاکسی و کلیه کارت های تردد حمل و نقل شهریه 06

 111/01 هزینه صدور برگه مرخصی 07

 درصد قیمت قولنامه ای 0یک/ هزینه نقل و انتقال و تعویض پالک تاکسی های نارنجی 08

 7111111 حق امتیاز صدور پروانه بهره برداری مراکز معاینه فنی 09

 11131111 ید پروانه بهره برداری مراکز معاینه فنی)ساالنه(عوارض تمد 21

 111/111/2 هزینه و عوارض سالیانه نمایندگی حمل و نقل  درون شهری 20

22 
 هزینه اولیه و معرفی رانندگان و اقدام جهت استفاده از

 درصدی بیمه تامین اجتماعی51تخفیف  

 51واریز یکماهه تعرفه بیمه با تخفیف 

 درصد

23 

 

 111/511 هزینه تشکیل پرونده . ثبت نام و پذیرش اولیه از نتقاضیان
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 :  بهای خدمات خسارت  وارده به اقالم و عالئم ترافیکی  سطح شهرهفدهماده 

 )مبلغ به ریال(1411سال واحد کاال نوع ردیف

 111/111/3 عدد سانتی متر با پایه 61تابلو ترافیکی ایست هشت ضلعی و دایره ای فریم دار به قطر  0

 111/111/3 عدد سانتی متر با پایه 37تابلو ترافیکی دایره فریم دار به قطر  2

 111/111/3 عدد سانتی متر با پایه 41تابلو ترافیکی مربع فریم دار  3

 111/4111 عدد سانتی متر با پایه 61تابلو ترافیکی مثلثی فریم دار به قطر  4

 4/111/111 عدد با پایه 51×  75م دار به ابعاد  تابلو ترافیکی مستطیلی فری 5

 7111111 عدد با پایه 33×   51تابلو ترافیکی مستطیلی فریم دار به ابعاد   6

 2411111 عدد شبرون با پایه  21×  61تابلو ترافیکی مستطیلی فریم دار به ابعاد     7

 7111111 عدد با پایه 33× 81تابلو پرچمی اسامی کوچه به ابعاد  8

 7111111 عدد با پایه 58× 011تابلو پرچمی اسامی کوچه به ابعاد  9

 02111111 عدد با پایه 211× 71تابلو راهنمای مسیر به ابعاد  01

 02111111 عدد پایه دوبل برای تابلو راهنمای مسیر 00

 2511111 هر متر ساله بدون پایه 01تابلو راهنمای مسیر به ابعاد مختلف از نوع ریلی  02

 3511111 هراصله متر 5.8پایه هشت وجهی تابلوهای راهنمای مسیر بطول  03

 02111111 عدد سانتی متر با پایه 61تابلو ترافیکی سوالر به طول ضلع یا قطر  04

 251111 عدد پالک شب نما برای گاردریل و حفاظ  پل ها 05

 3111111 عدد بشکه ترافیکی 06

 0211111 دعد استوانه  ایمنی 07

 0611111 عدد 91×33× 5سرعت گیر پالستیکی  08

 0611111 عدد 51×05جداکننده پالستیکی  09

 31111111 عدد 6×5/5پایه چراغ راهنمایی  21

 22111111 عدد متری 4پایه چراغ راهنمایی  20

 5111111 عدد متری 3پایه چراغ راهنمایی  22

 5111111 دعد متری 6فنداسیون برای پایه های  23

 - عدد متری 4متری و  3فنداسیون برای پایه های 24

 - دستگاه چراغ راهنمایی سه خانه بدنه پلی کربنات واز نوع المپی 25

 - دستگاه چراغ راهنمایی دو خانه بدنه پلی کربنات واز نوع المپی 26

 - دستگاه چراغ راهنمایی تک خانه بدنه پلی کربنات واز نوع المپی 27

 - دستگاه LEDچراغ راهنمایی سه خانه سوار گوبدنه الومنیوم و از نوع  28

 - دستگاه LEDچراغ راهنمایی دو خانه سوار گوبدنه الومنیوم و از نوع  29

 - دستگاه LED چراغ راهنمایی سه خانه سوار گوبدنه پلی کربنات واز نوع 31

 - دستگاه LED ز نوعچراغ راهنمایی دو خانه سوار گوبدنه پلی کربنات وا 30

 - دستگاه LED چراغ راهنمایی تک خانه سوار گوبدنه پلی کربنات واز نوع 32

 - دستگاه LED چراغ راهنمایی سه خانه بدنه پلی کربنات واز نوع 33

 - دستگاه LED چراغ راهنمایی دو خانه بدنه پلی کربنات واز نوع 34

 - دستگاه LED واز نوع چراغ راهنمایی یک خانه بدنه پلی کربنات 35

 )مبلغ به ریال(1411سال واحد نوع کاال ردیف
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 - دستگاه چراغ راهنمایی سه خانه بدنه آلومنیوم و از نوع سوالر خورشیدی 36

 - دستگاه چراغ راهنمایی دو خانه بدنه آلومنیوم و از نوع سوالر خورشیدی 37

  دستگاه سوالر خورشیدی چراغ راهنمایی تک خانه بدنه آلومنیوم و از نوع 38

 02111111 دستگاه 61× 61عابر پیاده  و ...( به ابعاد -تابلو عالیم راهنمایی سوالر)سرعتگیر 39

 311111111 دستگاه معکوس شمار 41

 42111111 دستگاه دستگاه فرماندهی چهارفاز 40

 611111 هر متر طول 0/5× 2کابل برق  42

 81111 هر مترطول 0/5× 4کابل برق  43

 81111 هر متر طول 2/5× 2کابل برق  44

 81111 هر متر طول 2/5× 4کابل برق  45

 0111111111 دستگاه کاناله 06کنترلر هوشمند  46

 05111111 دستگاه کاناله 06سیگنال گروپ  06کیس  47

 52111111 دستگاه Pifبرد  48

 011111111 دستگاه Cpuبرد  49

 - دستگاه هکانال 06برد دتکتور  51

 42111111 دستگاه برد پرسنالیتی 50

 - دستگاه Flatبه همراه کابل   Site idبرد  52

 25111111 دستگاه برد ال سی بی 53

 25111111 دستگاه برد فلشر 54

 23111111 عدد به همراه درب 41× 41حوضچه  55

 08111111 عدد به همراه درب 71× 51حوضچه  56

 - عدد اخته کنترلر هوشمندفنداسیون پیش س 57

 2511111 دستگاه ledفانوس سه خانه  58

 26111111 دستگاه و عابر پیاده  ledفانوس دو خانه  59

 011111 هر متر 4× 0/5سیمه  4کابل کنترل زمینی  61

 25111 هر متر 6× 0/5سیمه  4کابل کنترل زمینی  60

 25111 هر متر 1/6کابل مخابراتی  62

 41111 هر متر 0×  2/5مینی تک سیمه کابل ز 63

 75111 هر متر 2×  2/5کابل زمینی تک سیمه  64
  
  
  
  
  
 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
  
  
  
  
  

چنانچه به کاالهای ترافیکی )عادی و هوشمند( طی سوانحی که از طریق وسایط نقلیه و یا شهروندان خسـارت وارد آمـده و منجـر بـه      تبصره:

حوزه ردد، عوامل محترم نیروی انتظامی و یا پلیس راهور پس از دریافت مدارک فرد متخلف، فرد یا اشخاص را به خرابی یا نقص در تجهیزات گ

ترافیک شهرداری معرفی می نمایند و پس از جبران خسارت وارده طبق تعرفه های فوق الذکر استرداد مـدارک نیـز بـا تائیـد حـوزه      

 ت دیده( قابل تحویل می باشد.ترافیک شهرداری پس از وصول)هزینه اموال خسار
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 : بهای خدمات  کارشناسی هجدهماده 

  
ر و ( جهت پاسخ به کلیه استعالمات از جمله بانک، دفترخانه، صنفی، حفاری، .... و هنگام صدور پروانه ساختمانی، تمدید، عدم خالف، پایانکا0

 گردد:شرح فرمول ذیل محاسبه می... در محدوده و حریم مصوب شهر بهای خدمات کارشناسی به 

بهای خدمات کارشناسی کلیه کاربری ها (      مساحت عرصه)}   {(       مساحت اعیان) 

  نوع درخواست ردیف

 وفق فرمول فوق پایانکار 0

 ، بانکهاپاسخ دفترخانه 2
احد برای هر و2111111بیش از ان و  ریال0511111متر 011زیر برای هر واحد مسکونی 

 ریال 5111111و باالی ان  3111111متر31زیر  تجاری

 ریال  111/111/2برای هر پالک  استعالم بنگاه 3

 وفق فرمول فوق سایر 4

 

بهای خدمات کارشناسی صدور پایانکاربرای یکبار در هنگام صدور قابل وصول می باشد و در مراجعات بعدی برای اصالح پایانکـار در   : 1تبصره 

افزایش بنا مشمول پرداخت بهای خدمات مذکور نمی گردد در غیر اینصورت مابه التفاوت مساحت قبلی و فعلـی فقـط در قسـمت     صورت عدم

 اعیان فرمول بر مبنای ردیف شماره یک جدول محاسبه و اخذ می گردد.

ر مالکیت محاسبه و اخذ مـی گـردد و در صـورت    بهای خدمات کارشناسی پاسخ استعالم دفترخانه برای هر بار صدور پاسخ به شرط تغیی : 2تبصره 

ماه دارای اعتبار بوده و پس از مدت مذکور بایستی مجداً توسـط مـؤدی پرداخـت     6عدم نغییر مالکیت، بهای خدمات فوق از تاریخ پرداخت به مدت 

 گردد.

 محاسبه و اخذ می گردد.  بهای خدمات کارشناسی پاسخ سایر درخواست ها  برای هر بار صدور پاسخ درخواست  : 2تبصره 

  مبنای محاسبه بهای خدمات کارشناسی در امالک واقع در حریم شهر بر اساس فرمول ذیل محاسبه و اخذ گردد :3تبصره 

هاکاربری بهای خدمات کارشناسی کلیه   {(    ریال  مساحت اعیان)          } 

 گردد.ع موجود ملک اخذ میبهای خدمات فوق الذکر بر اساس متراژ وض :1تبصره 

پایانکار( وعـدم انجـام درخواسـت قبلـی در      -دفترخانه -درصورت درخواست مجدد کارشناسی درسال جدید )ناشی ازکلیه درخواستها:1تبصره 

 گردد. )سال قبل( بهای خدمات کارشناسی مربوطه به سال جدید محاسبه می

ریال بعنـوان   111/111/2بینهای ترافیکی سطح شهر در ازای هربار درخواست مبلغ درصورت درخواست متقاضیان جهت بازبینی دور :7تبصره

 گردد.بهای خدمات کارشناسی محاسبه و اخذ می

( به منظور تقویت بنیه دفاعی و توسعه واحد آتش نشانی و خرید دستگاه های مدرن با تکنولوژی روز در جهت مقابله با هرگونه حوادث 2

ق ، تصادفات فردی و سقوط در چاه و نجات جان انسان ها و .... که از وظائف ذاتی و قانونی واحد آتش نشانی و خدمات غیرمترقبه به ویژه حری
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آتش ایمنی می باشد نیازمند داشتن پشتوانه قوی درآمد و منابع مالی بوده که هرچند شهرداری منابع سنگینی را در این راستا ساالنه به واحد 

اختصاص می دهد ولی با توجه به افزایش حوادث ناگوار که روزانه شاهد آن می باشیم الزم و ضروری است که واحد در نشانی و خدمات ایمنی 

ی ابعاد مختلف تقویت گردد که جهت نیل به خودکفائی و جبران برخی از هزینه و تجهیز به امکانات پیشرفته عوارض و بهاء خدمات زیر اعالم م

 گردد: 

 عنوان خدمات بنای محاسبهم قیمت مصوب )ریال(

 واحدهای مسکونی  رایگان

صدور تائیدیه حریق 

یا حادثه بدون ذکر 

 علت

 

 مترمربع 51واحدهای تجاری تا  511.111

 مترمربع 51واحدهای تجاری بیشتر از  811.1111

 مترمربع 71واحدهای تولیدی و صنعتی تا  511.111

 و بیشتر مترمربع 311تا  واحدهای تولیدی و صنعتی 0.111.111

 کارخانجات تولیدی و صنعتی 0.111.111

 خودروهای سبک 311.111

 خودروهای نیمه سنگین و سنگین 511.111

 واحدهای اداری، بانکها، موسسات و تعاونیهای مالی 0.111.111

 واحدهای آموزشی، فرهنگی، درمانی و مذهبی رایگان

 تع و جنگلاراضی کشاورزی، مرا رایگان

 مترمربع 25انباری تجاری تا  311.111

 مترمربع 51مترمربع تا  25انباری تجاری از  511.111

 مترمربع  011مترمربع تا  51انباری تجاری از  811.1111

 مترمربع 011انبار تجاری بیشتر از  811.111

 جایگاه های سوخت  0.111.111

 

 محدوده و حریم شهر و خارج حریم قابل وصول می باشد.بهای خدمات فوق الذکر در داخل 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : بهای خدمات صدور مجوز نمایشگاه عرضه و فروش کاال و خدمات نوزدهماده 

 

 نحوه محاسبه عنوان

 ریال 0.511به ازای هر مترمربع روزانه صدور مجوز برپایی انواع نمایشگاه در امالک شهرداری

 ریال 0.211به ازای هر متر مربع روزانه  ع نمایشگاه در امالک اشخاصصدور مجوز برپایی انوا
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 ماده بیست: بهای خدمات فروش  خدمات حوزه عمران
 

 )قیمت به ریال(1041سال  واحد نوع مصالح ردیف

 ton 985.111 کیلومتر 01خاکبرداری و بارگیری و حمل تا  0

 66.111 متر مربع تسطیح و ریگالژ و آبپاشی و کوبیدن 2

 ton 0.821.111 میلیمتر حمل و بارگیری 1-51تهیه قشر زیر اساس با دانه بندی  3

 574.111 متر مربع سانتی متر مربع 21پخش و کوبیدن و آبپاشی و قشر زیر اساس تا ضخامت  4

 ton 0.601.111 میلیمتر بارگیری و حمل 1-28تهیه قشر اساس با دانه بندی  5

 385.111 متر مربع سانتی متر مربع 01اشی و قشر اساس تا ضخامت پخش و کوبیدن و آبپ 6

 ----- متر مربع تهیه و قیر پاشی تک تک و پریمکت 7

 ----- ton کیلومتر 25حمل آسفالت تا  8

 ----- متر مربع پخش و کوبیدان آسفالت با دستگاه فینیشر 9

 

 دگان تاکسی  بی سیم: بهای خدمات اشتراک تاکسی تلفنی و راننو یکبیست ماده 

مستند به قانون الحاق یک تبصره به ماده واحده قانون راجع به تمرکز امور مربوط به تاکسیرانی شهر تهران زیر نظر 

قانون  9مبنی بر تسری اختیارات شهرداری تهران به شهرهای سراسر کشور و ماده  0372شهرداری تهران مصوب سال 

آئین نامه اجرایی قانون  3، از آنجائیکه مطابق با ماده 0386مصرف سوخت مصوب  توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت

الحاقی مذکور کلیه امور مربوط به حمل و نقل عمومی مسافر در درون شهر در حیطه نظارت و مسئولیت شهرداری می 

ک تاکسی تلفنی و رانندگان آئین نامه مذکور، شهرداری می تواند بابت آبونمان  اشترا 5ماده  3باشد در اجرای تبصره 

 ریال ماهیانه وصول نماید .  011.111تاکسی بی سیم بهای خدمات معادل مبلغ 
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 و مقررات آئین انهم اه  فصل سوم  :  
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 قانون شهرداری 141تعیین سهم سرانه های شهرداری حاصل از اجرای ماده 

 

 ق السهم شهرداری محاسبه گردد.درصد کل عرصه ح 01متر مربع معادل 2111متر مربع تا  511( برای اراضی بیش از  0

 متر مربع به شرح ذیل محاسبه گردد. 5111مترمربع تا  2111( برای اراضی بیش از  2

درصد ( متراژ مازاد حق 05متر مربع معـادل ) 5111درصد ( و مقـدار مـازاد آن تا  01)  0متر مربع معـادل ردیف  2111( تـا متراژ  0-2

 السهم شهرداری محاسبه گردد.

 متر مربع به شرح ذیل محاسبه گردد. 5111( بیش از 3

درصد(  05به میزان) 2متر مـربع معـادل ردیف  5111متر مربع تا 2111درصد( بیش از  01)  0متر مربع معادل ردیف  2111( تا متراژ  0-3

 ی محاسبه گردد.درصد ( میزان مازاد حق السهم شهردار 25متر مربع به باال معـادل ) 5111متـراژ مـازاد واز 

 

تواند برای تأمین اراضی مورد نیاز مترمربع، شهرداری می 511قانون شهرداری، در اراضی با مساحت بیش از  010ماده  3برابر تبصره  :1تبصره 

د و همچنـین  احداث شوارع و معابر عمومی در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی، بـا احتسـاب تعـریض معـابر موجـو     

درصد از باقیمانده اراضـی پـس از کسـر سـرانه فضـای عمـومی و خـدماتی را دریافـت نمایـد. در           5ایجاد معابر جدید ناشی از تفکیک، حداقل 

 صورتیکه با رعایت ضوابط طرح جامع و تفصیلی، نیازی به ایجاد معبر جدید نباشد و یا مجموع مساحت معابر مورد نیاز و تعریض معـابر موجـود  

درصـد را بـه    5درصد باقیمانده زمین گردد، مالـک موظـف اسـت کسـری سـهم معـابر تـا        5مشرف به زمین مورد درخواست تفکیک، کمتر از 

تواند معادل قیمت این اراضی را با نظر یک نفر کارشـناس رسـمی دادگسـتری از مالـک دریافـت نمایـد.       شهرداری واگذار نماید و شهرداری می

ط طرح جامع و تفصیلی، مجموع مساحت معابر مورد نیاز و تعـریض معـابر موجـود مشـرف بـه زمـین مـورد درخواسـت         چنانچه با رعایت ضواب

هـای عمـومی و   درصد سهم معابر، از سهم سرانه 25درصد باقیمانده زمین گردد، شهرداری موظف است به میزان مازاد بر  25تفکیک، بیشتر از 

 خدماتی کسر نماید.  

ه سهم شهرداری از تفکیک کمتر از حد نصاب ضوابط شهری باشد، شهرداری می تواند معادل قیمـت آن را بـا نظـر یـک     در صورتیک :2تبصره 

 کارشناس رسمی دادگستری دریافت نماید.  

ز پـالک  در صورتیکه تقاضای مالکین مشاعی و یا استعالم اداره ثبت و یا بنیاد مسکن و یا دستور قضایی مبنی بر افـراز یـک قطعـه ا    :3تبصره 

قـانون   010هـای عمـومی و خـدماتی، معـابر و شـوارع موضـوع مـاده        متر مربع باشد، سهم سـرانه  511اصلی که مساحت پالک اصلی بیش از 

شهرداری مطابق جدول فوق و تباصر ذیل آن از کل عرصه پالک اصلی محاسبه و به نسبت سهم مالکیت مشـاعی فـرد متقاضـی افـراز دریافـت      

   تواند معادل قیمت این اراضی را با نظر یک نفر کارشناس رسمی دادگستری از مالک دریافت نماید.میگردد. شهرداری می
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 عوارض موضوع قانون مالیات بر  ارزش افزوده

% عـوارض و مالیـات کـاال و    9با توجه به حکم مربوطه در قانون مالیات بر ارزش افزوده که شهرداری ها را مکلف نموده کـه  معـادل   

را در بهـای فروش کاال و خدمات از اشخاص حقیقی و حقوقی اضـافه و دریـافت نموده و سـپس بـه حسـاب ســازمان امـور      خدمات 

مالیاتی کشور واریز نمایند. کدهای درآمدهای مشمول مالیات بر ارزش افزوده  برابر جدول ارسالی توسط سازمان شهرداری ها عمـل  

 گردد.

 

 عوارض آموزش و پرورش 

و همچنـین قسـمت   ( قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش در استانها، شهرستانها و منـاطق کشـور  03اجرایی ماده ) نامه آیینمستند به 

 3مجلس شورای اسالمی، بمیزان  00/19/0399قانون تنظیم برخی از مقررات مالی و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش مصوب  4آخر ماده 

 گردد.م های مصوب شورای آموزش و پرورش محاسبه و اخذ میدرصد سهم آموزش و پرورش از آیت

 

 

 دستور العمل تقسیط و چگونگی اخذ مطالبات شهرداری
ریال  5.111.111.111 به شهرداری اجازه داده می شود تا سقف 27/00/81قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب  73برابر مفاد 

بصره های ذیل تقسیط نماید بدیهی است تقسیط مطالبات شهرداری مازاد بر سقف تعیین شده به کلیه مطالبات خود را مطابق جدول و ت

گردد. صدور مفاصاحساب ، گواهی پایان کار و نقل وانتقال موکول به پرداخت کلیه بدهیهای  قانون شهرداریها تفویض می 77کمیسیون ماده 

 مودی و تسویه حساب خواهد بود .

 

 ردیف درصد پیش پرداخت نقدی بر مبنای بدهی ماهیانه -ور مساوی سقف اقساط الباقی بط

 0 درصد 31حداقل  ماه  متوالی 01حد اکثر 

 2 درصد 41حداقل  ماه  متوالی 03حد اکثر 

 3 درصد 51حداقل  ماه  متوالی 06حد اکثر 

 

 .بات به منزله تسویه حساب نمی باشدتقسیط مطال : 1تبصره 

، بانکها و ... می های عمومی و دولتی، نهاد، سازمانهامول مطالبات شهرداری از اشخاص حقیقی خواهد بود و اداراتاین مصوبه مش :2تبصره 

 .خود را بصورت نقدی پرداخت نمایندبایست عوارض و بدهی 

 .و از زمان تصویب الزم االجرا است: این مصوبه عطف به ما سبق نمی گردد  3تبصره 

 

 

 


