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 نخل تقی  سید مجید حسین زاده                                                                                     رئیس شورای اسالمی  شهر

 بوهندی نجفی                                شهردار                                                                                     

 : پیشگفتار

هاا   نامه ماالی شاهرداری   آیین 03باشد به همین منظور قانونگذار در ماده  بینی وتامین منابع مالی می مهمترین اقدام مالی هر شهرداری پیش

تعرفه عاوار،  بهاای مادمات و    )منابع درآمدی شهرداری را تحت عنوان با اصالحات بعدی دفترچه ای که تمام  21/4/2041مصوب 

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

ابطاا  تعادادی اع عاوار، و بهاای مادمات توسا         هاایی منممهاه   چالشباتوجه به اینکه درسنوات امیر تهیه وتدوین تعرفه عوار، با 

ن عدالت اداری مواجه بوده و اع طرفی نیاع باه دساتیابی باه مناابع جدیاد تحات عناوان عاوار، ایان اارورت را ایمااد نماوده تاا              دیوا

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

اری و قیاد مناابع جدیاد تحات عناوان      های کشور و با نگرش به آرای صادره دیوان عدالت اد این تعرفه با استفاده اع تمربیات شهرداری

 . عوار، و بهای مدمات و سایر درآمدها تهیه و تدوین گردیده است

 کلیات و مفاهیم: دفتر اول

 تعاریف: بخش اول 

 مستندات : بخش دوم 

 ها  معافیت: بخش سوم 

 نکات الزامی برای اجرای تعرفه: بخش چهارم 

 تعرفه: دفتر دوم

 عوارض: فصل اول 

 بهای خدمات : فصل دوم 

 سایر درآمدهای شهرداری : فصل سوم 
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 بوهندی نجفی                                شهردار                                                                                     

 :بخش اول

 تعاریف
 .شود در این تعرفه کهمات وعبارات عیر در معانی مشروح مربوط به کار برده می

 کاربری -1

باشد که قسمتی اع مصاوبه   شورای عالی شهرساعی و معماری ایران می 23/0/2011گانه قید شده در مصوبه  بیست های منظور اع کاربری

 .گردد ذیال درج می

کمیته فنای  طارح تحقیقااتی     31/30/20۳1مهسه مورخ مود پیرو صورت 23/0/20۳1 تاریخ در ایران معماری و شهرساعی شورای عالی

مورد بررسی نهایی قرار داده و پا  اع اصاالحات مربوطاه تصاوی      نه آنها را سرا تعیین و شهری های کاربری مفاهیم و تدقیق  تعاریف

های آماده ساعی مسکن  ها و طرح های جامع شهرها  شهرهای جدید  شهرک نمود لذا متن پیوست برای آگاهی و استفاده در کهیه طرح

معاون وعیر و دبیر شاورای عاالی شهرسااعی و معمااری      11/30/20۳1مورخ  2111/023/033بخشنامه شماره . )شود ارسا  می... مهر و 

 (.ایران

 

 تعاریف کاربری های شهری: 2جدو  شماره 

 تعریف نوع کاربری ردیف

 .شودبه اراای امتصاص یافته جهت سکونت اطالق می  مسکونی 2

 آموعش تحقیقات و فناوری 1
به اراای که جهت فعالیت های آموعش عالی و تکمیهی و پژوهشی بعد اع دوره تحصیالت 

 .امتصاص داده می شود گفته می شود( تحصیالت متوسطه ) رسمی و عمومی 

 آموعشی 0
انه به اراای امتصاص یافته برای فعالیت های آموعش رسمی و عمومی تحت مدیریت وعارت م

 .های آموعش و پرورش وکار و امور اجتماعی گفته می شود

 اداری و انتظامی 4
به اراای امتصاص یافته جهت استقرار وعارت مانه ها  موسسات دولتی   شرکتهای دولتی و 

 .موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی و نیروهای انتظامی و بسیج گفته می شود

به اراای امتصاص یافته برای انواع فعالیت های باعرگانی و مدمات انتفاعی و غیر انتفاعی گفته انتفاعی و غیر ) مدماتی-تماری ۵

http://www.shahrsazionline.com/1041/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C/
http://www.shahrsazionline.com/2478/%D9%81%D8%A7%DB%8C%D9%84-%D8%A7%D8%AA%D9%88%DA%A9%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86/
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 .می شود (انتفاعی 

 ورعشی 1
به اراای امتصاص یافته جهت انمام ورعش های مختهف اع سطوح حرفه ای تا مبتدی گفته می 

 شود

 درمانی 1
سالمت انسان و دام و مددکاری های  به اراای امتصاص یافته به مدمات پزشکی   درمانی و

 .اجتماعی گفته می شود

 .به اراای امتصاص یافته به فعالیتهای فرهنگی گفته می شود هنری -فرهنگی ۳

 پارک و فضای سبز 1
 استفاده مورد و احداث شهرداری که توس ( بوستان) صاص یافته جهت پارک  به اراای امت

 .ی گیرد گفته می شودم قرار عموم

 مذهبی 23
مراسم مذهبی و دینی و بقاع متبرکه گفته می به اراای امتصاص یافته جهت انمام فرایض و 

 .شود

 تمهیزات شهری 22
 به اراای امتصاص یافته جهت رفع نیاعهای عمومی شهروندان که عمدتاً در راایت

 .شود می گفته است شهرداری

 تاسیسات شهری 21
 شهر و شهروندان بهداشت یا و شهر به اراای که جهت امور مربوط به تاسیسات عیربنایی

 .امتصاص می یابد گفته می شود

 حمل و نقل و انبارداری 20
اراای امتصاص یافته جهت شبکه معابر و سامتمانهایی که برای انمام سفرهای شهری  برون  به

 .شهری و شهروندان امتصاص می یابد گفته می شود

 .به اراای امتصاص یافته به نیروهای مسهح گفته می شود نظامی 24

 ..گفته می شودبه اراای امتصاص یافته به باغات و عمین های کشاورعی  باغات و کشاورعی 2۵

 .به اراای امتصاص یافته به مکانهای تاریخی گفته می شود میراث تاریخی 21

 .به سطوح امتصاص یافته به جنگههای طبیعی و دست کاشت و امثالهم گفته می شود طبیعی 21

 .به اراای که حس  قانون جهت اهداف ماص حفاظت و منظور می شود گفته می شود حریم 2۳

 .به اراای امتصاص یافته جهت اقامت و سیاحت گفته می شود و توریستیتفریحی  21

 صنعتی 13
به اراای امتصاص یافته جهت استقرار صنایع مشمو  گروه الف مواوع مصوبه شماره 

 .هیات وعیران و اصالحات بعدی آن گفته می شود 11/21/۳۳مورخ  2۳۵12-ت/14111

 

http://www.shahrsazionline.com/91/%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82%D9%87-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C/
http://www.shahrsazionline.com/91/%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82%D9%87-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C/
http://www.shahrsazionline.com/91/%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82%D9%87-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C/
http://www.shahrsazionline.com/91/%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82%D9%87-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C/
http://www.shahrsazionline.com/327/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87-%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C/
http://www.shahrsazionline.com/95/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D9%88-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86/
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 های شهری به تفکیک سطوح تقسیمات شهریعملکردهای مجاز کاربری : ۲جدول شماره 

 تعریف مقیاس نوع کاربری ردیف

 محهه مسکونی 2
آپارتمانی چند واحدی سکونتگاههای تک واحدی  ممتمع های چند مانواری و 

 و موابگاههای دانشمویی مارج اع محوطه دانشگاه

1 
. آموعش تحقیقات 

 فناوری
 شهر

نشگاهها  دانشکده ها  دانشسراها  حوعه های عهمیه و مراکز مدارس عالی  دا

 تحقیقاتی و پژوهشی و عهمی و کاربردی و پارک فناوری

 آموعشی 0

 (دبستان  -آمادگی -مهد کودک) های پیش دبستانی آموعش  محهه

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

 منطقه
هنرستانهای صنعتی وابسته به آموعش و پرورش و ممتمع های آموعش فنی و 

 حرفه ای وعارت کار و امور اجتماعی

 شهر
مدارس کودکان استثنایی   مراکز پرورش استعدادهای مدارس اسالمی  

 درمشان  مدارس شاهد و مدارس اتباع مارجی

4 

می
ظا
 انت
ی و

دار
ا

 

 شهرداری نواحی شوراهای حل امتالف ناحیه

 منطقه

ممتمع های قضایی  ادارات آب و برق و گاع و مخابرات و آموعش و پرورش 

ثبت احوا    ثبت اسناد   امور  راهنمایی و رانندگی  تامین اجتماعی  پست 

 اقتصادی و مالیاتی   راهنمایی و رانندگی  کالنتری  آگاهی و پایگاههای بسیج

 شهر

وعارتخانه ها و ساعمانهای مستقل دولتی  ادارات کل و شرکتهای وابسته به 

وعارتخانه ها و ساعمانهای مستقل دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی  ستاد 

امی و انتظامی و سایر مراکز انتظامی  سفارتخانه ها  کنسو  گری ها و نیروهای نظ

ساعمانهای بین المههی  شهرداری و شورای اسالمی شهر   دادگستری و عندانهای 

 موجود و مراکز باعپروری و کانونهای اصالح و تربیت و سرپرستی بانکها

 عندان مارج اع محدوده شهر

۵ 

ی
مار

ت
 :

ی 
مات
مد

 (

ی 
فاع
انت

ی 
فاع
 انت
غیر )
 

 تماری

 (موار و بار  میوه و سبزی  نانوایی  قصابی و امثالهم ) واحدهای مرید روعانه  محهه

 ناحیه

سوپر مارکت  فروشگاههای مصرف شهر و روستا  ) واحدهای مرید هفتگی 

 قر، های صندوق و بانکها شع .(…نوشت افزار   قنادی  آجیل فروشی و 

   بنگاههای معامالت امالک   باعارچه ها   اعتباری و مالی وموسسات الحسنه

http://www.shahrsazionline.com/1074/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%87-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%9F/
http://www.shahrsazionline.com/1074/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%87-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%9F/
http://www.shahrsazionline.com/327/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87-%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C/
http://www.shahrsazionline.com/327/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87-%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C/
http://www.shahrsazionline.com/1074/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%87-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%9F/
http://www.shahrsazionline.com/1074/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%87-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%9F/
http://www.shahrsazionline.com/327/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87-%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C/
http://www.shahrsazionline.com/327/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87-%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C/
http://www.shahrsazionline.com/1074/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%87-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%9F/
http://www.shahrsazionline.com/1074/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%87-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%9F/
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ی  فروشگاههای منسوجات  پالستیک  لواعم مانگی   لواعم صوتی و تصویر

 کتابفروشی ها  رستوران ها  شرکتهای بیمه   دارومانه و انواع مشابه دیگر

 شهر

 باعرگانی شرکتهای باعار عمده فروشی ها  راسته های صنوف مختهف و بورسها 

   واحدهای مرید ماص و بهند مدت مانند فروشگاههای بزرگ عنمیره تماری و

ای   مبل فروشی ها  پوشاک  شع  مرکزی بانکها و موسسات مالی و اعتباری  

موسسات تماری واردات و صادرات کاال  نمایندگی فروش عراه وسایل نقهیه   

ایع دستی و فروشگاه عراه قطعات یدکی   وسایل نقهیه و فروشگاه عراه صن

فرش  تاالرهای پذیرایی  تعمیرگاههای لواعم مانگی و مودرو  دفاتر نمایندگی 

 بانکهای مارجی   نمایندگی موسسات تماری مارجی

  
مدمات 

 انتفاعی

 محهه
   آرایشگاه (پست   امور مشترکین تهفن همراه  فروش روعنامه و ممهه ) دفاتر 

 های عنانه و مط  پزشکان

 ناحیه

وکالت  مهندسی و نقشه برداری   )   آموعشگاههای مصوصی  دفاتر 23۱پهی  

   (ثبت اسناد  اعدواج و طالق  شرکتهای پیمانکاری و مشاور و مدمات

آعمایشگاههای طبی و تخصصی   مراکز رادیولوژی   سالن های ورعشی 

 کوچک  مرکز مشاوره درمانی

 منطقه

   آمبوالن  مشابه و ام آر آی حسابرسی  مراکزارائه مدمات اینترنت  دفاتر 

مصوصی   درمان اعتیاد   فیزیوتراپی   مراکز کاریابی   مرکز معاینه فنی مودرو   

 رسانه های دیمیتا  انتفاعی   رادیولوژی   مط  دامپزشکان

 شهر مدمات غیر انتفاعی 

 ممامع   ان اتحادیه ها   -موسسات میریه -دفاتر احزاب  تشکل های مردم نهاد

ن ها و تعاونی ها   رسانه های دیمیتا  مبری  هیات های ورعشی و نخل تقی

 (به غیر اع حوعه های عهمیه ) آموعشگاههای مذهبی 

 ورعشی 1

 عمین های باعی کوچک محهه

 عمین های ورعشی و سالنهای کوچک ورعشی و استخرها ناحیه

 شهر
وعه های آبی نخل تقی عورمانه ها   مورعشگاهها و ممتمع های ورعشی   

 ورعشی

 درمانی 1
 مراکز بهداشت و تنظیم مانواده  درمانگاهها محهه

 پهی کهینیک ها ناحیه

http://www.shahrsazionline.com/3352/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1/
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 تخت و مراکز اورژان  14مراکز انتقا  مون   بیمارستانهای کمتر اع  منطقه

 شهر

توانبخشی و مراکز بیمارستانهای اصهی شهر   عایشگاهها  تیمارستانها  مراکز 

نگهداری کودکان بی سرپرست و سالمندان  معهولین و جانباعان و درمانگاههای 

 دامپزشکی

 هنری –فرهنگی  ۳

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

 و نوجوانان  سینما

 شهر

ممتمع های فرهنگی    کتابخانه مرکزی و تخصصی   نگارمانه   فرهنگسرا و

سالن اجتماعات  سینما  تئاتر  سالن کنسرت   موسسات و دفاتر مرکزی روعنامه 

 و ممهه   مراکز صدا و سیما

 پارک 1

 محههای( پارک ) بوستان  محهه

 ناحیه ای( پارک ) بوستان  ناحیه

 اصهی شهر( پارک ) بوستان  شهر

 مذهبی 23

 فاطمیه هامساجد  حسینیه ها و  محهه

 شهر
   مصهی   مهدیه   کهیساها  کنیسه ها و شهر مسمد جامع مساجد بزرگ و

 آتشکده ها

 تمهیزات شهری 22

 ع آوری عبالهنخل تقی ایستگاه های  محهه

 ناحیه
ع آوری عباله   ایستگاه های آتش نشانی  میادین میوه و تره نخل تقی ایستگاه های 

   جایگاههای سومت22۵بار  اورژان  

 احمر هال  نمات و امداد مراکز و دائمی نمایشگاههای –گورستانهای موجود  شهر

 مارج اع محدوده شهر
ره بار   زی میوه و تمرک میدان مرکز حفر بهداشتی عباله انتقا  گورستان ها  

 حمل و نقل بار

 تاسیسات شهری 21

 ایستگاه های تنظیم فشار گاع   آب و فااالب   سروی  های عمومی بهداشتی محهه

 منطقه
مخاعن آب عمینی و هوایی  تصفیه مانه های آب و فااالب و پست ایستگاههای 

 تنظیم فشار گاع

 حمل و نقل انبارداری 20
 محههای و ایستگاههای مترومعابر و پارکینگ ها ی  محهه

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

http://www.shahrsazionline.com/3347/%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9/
http://www.shahrsazionline.com/12872/%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%8C-%D8%B9%D9%86%D8%B5%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF-%D8%B3%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C/
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 شهر

معابر   پایانه های مسافربری درون شهری و بین شهری   ایستگاه فرودگاههای 

موجود   بنادر   تاسیسات مرکزی مترو   پارکینگ های بین شهری کوچک و 

 سردمانه ها

 انباری های اصهی کاال فرودگاه   سیهو و سردمانه ها مارج اع محدوده

 پادگان ها و آمادگاههای موجود نیروهای نظامی شهر نظامی 24

 عمین های کشاورعی و باغات واحدهای باغ مسکونی محهه باغات و کشاورعی 2۵

 شهر تاریخی 21
آرامگاه مشاهیر   اماکن اماکن و محوطه های تاریخی  موعه ها  بناهای یادبود  

 متبرکه و حریم های تمهک شده آنان

 شهر طبیعی 21
( غیر اع پارک ) سطوحی که جهت جنگههای طبیعی و فضای سبز دست کاشت 

 .می یابد

 شهر حریم 2۳
حریم قانونی رودمانه ها  تاالبها  آبگیرها  مسیهها و راه حریم قانونی تمهک راه 

 عیربنایی آب و برق و گاع و نفت و فااالب آهن های بین شهری و تاسیسات

 گردشگری –تفریحی  21
 شهر

هتل   مسافرمانه   مهمانپذیر و مهمانسراها  هتل آپارتمان و متل  شهرباعی 

تفریحی ویژه پارکهای جنگهی و اردوگاههای جهانگردی و پالژهای ساحهی و 

…. 

 باغ وحش مارج اع محدوده شهر

 صنعتی 13

ف 
ی ال

هها
رو
گ

ره 
ما
 ش
وبه
ص
م

14
11
1

 
ت

-1
1/
21
/1
۳

 
ت 
هیا

آن
ی 
عد
ت ب

حا
صال

با ا
ن 
یرا
مد

 
 :غذایی

 تهیه و بسته بندی مشکبار بدون شستشو -2

 بسته بندی مرما بدون شستشو -1

 تن در سا  0333واحد تولید آب نبات و پولکی شکر پنیر و غیره تا  -0

 (نبات ریزی ) واحد تولیدی نبات  -4

 تن در سا  033تا  واحد تولید گز و سوهان -۵

 واحد بسته بندی نمک و ادویه جات -1

 واحد بسته بندی چای -1

 واحد بسته بندی قهوه -۳

تان در ساا  باه روش نام عدن و بادون روش       033واحد تولید قند حبه و کهه تاا   -1

 پخت
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 واحد بسته بندی عسل -23

 تن در سا  2333تولید بستنی تا  -22

 تن در سا  033تولید شیرینی و نان تا  -21

 تن در سا  033آسیاب و تولید آرد گندم و جو تا  -20

 تن در سا  233واحد بسته بندی کره و سایر لبنیات تا  -24

 تن در سا  033تولید بیسکویت و شکالت تا  -2۵

 تن در سا  033واحد رشته بری تا  -21

 تن در سا  033واحد ماکارونی ساعی تا  -21

 (مخصوص کندوی عسل  )واحد تولید آج موم  -2۳

 واحد بسته بندی سبزیمات و میوه جات -21

 .(صرفاً در مناطق صنعتی درون شهری بایستی استقرار یابند) واحد تولید یخ  -13

 واحدتولیدی نان بستی -12

 واحد بسته بندی گالب -11

 واحد بسته بندی عرقیات گیاهی -10

 تشوواحد بسته بندی جو بدون عمهیات بوجاری و شس -14

 واحد سورتینگ و بسته بندی حبوبات بدون بوجاری -1۵

 واحد تولید  بهبود دهنده کیفیت آرد -11

 آسیاب و بوجاری عمهیات بودن آماده واحد تولید غذایی کودکان آرد غالت -11

 :نساجی

 قالیبافی  عیهوبافی و نمدمالی دستی و دست بافتها واحدهای -2

 شیراعه دوعی حاشیه موکت و فرش ماشینی -1

 (تن در سا   233با حداکثر ) جوراب بافی حداکثر سه دستگاه  -0

یا حداکثر ) کشبافی و تریکو بافی  گردبافی  کنن و راشل حداکثر تا سه دستگاه  -4

 (تن در سا   233

 دست  انواع لباس و پوشاک در سا  0333و پوشاک حداکثر  واحد تولید لباس -۵

 تولید طناب نخی یا کنفی   تور ماهیگیری   قیطان  انواع نوار و روبان -1

واحد دوعندگی لحاف و تشک و باالش بادون ما  حالجای یااساتفاده اع پشام        -1

http://www.shahrsazionline.com/13920/
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 شیشه

 و سایهک  چاا   اصافهان  مانناد پارچاه قهمکاار   ) واحد پارچه چاپی روش دستی  -۳

 ( غیره

 (غیر موتوری ) پارچه بافی دستی  -1

 (صنعتی واحد تولید فتیهه نفت سوع و نوارهای  -23

 واحد تولیدالیاف پروپهین -22

      

 :چرم

 واحد تولید مصنوعات سراجی اع قبیل کیف  دستکش   جهد چرمی و نظایر آن -2

واحد تولید مصنوعات پوستی   اع قبیل کاله پوساتی   پوساتین و ماوارد مشاابه اع      -1

 پوست دباغی شده

 سا جفت در  13333واحد تولید بستایی کفش حداکثر تا  -0

 جفت در سا  13333واحدتولید کفش ماشینی حداکثر  -4

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

 واحد مونتاژ لواعم ارتوپدی با استفاده اع چرم -1

      

 :سهولزی 

 آماده واحد تولید جعبه مقوایی و کارتن اع ورق -2

 واحدتولید پاکت موار و بار و مراسالت مشابه آن -1

 شده چا  و آماده واحد تهیه کاغذ دیواری اع کاغذ -0

 آماده واحد تولید کاغذ و دفتر اع کاغذ -4

 واحد تولید لواعم التحریر کاغذی و مقوایی اع ورق آماده -۵

 واحد صحافی و چاپخانه های ساده -1

 واحد تولید مصنوعات چوب پنبه ای -1

 بدون انوارساعی واحد نماری و مراطی -۳

مترمکع  چوب در سا  بادون   133واحد مبل ساعی و سایر مصنوعات چوبی تا  -1

 رنگ

هاه فیهترهاای هاوا و یاا اساتفاده اع ورق      نخل تقی تولید انواع فیهترهای کاغذی اع  -23

 آماده

http://www.shahrsazionline.com/2969/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86/
http://www.shahrsazionline.com/13920/
http://www.shahrsazionline.com/13920/
http://www.shahrsazionline.com/13920/
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واحد تولید انواع دوک و لوله طاقه پیچی مقاوایی و ساایر مصانوعات مشاابه اع      -22

 ورق آماده

 تولید محصوالت سامته شده اع نی و حصیر و سبد بافی اع الیاف گیاهی -21

 واحد بسته بندی دستما  و محصوالت مشابه بااستفاده اع کاغذ آماده -20

 واحد پرس کاری و چسباندن روکش نایهون بااستفاده اع روکش آماده -24

 دستگاه در سا  133واحد تولید قایق های چوبی و بهم تا  -2۵

 واحد تهیه کاربن و استنسیل اع کاغذ آماده -21

 واحد تولید کالسور و عونکن اع مقوای آماده -21

      

 :فهزی 

 واحد قهمزنی انواع فهزات -2

واحد تراشکاری و قطعاه سااعی و قالا  سااعی بادون ریختاه گاری و آبکااری          -1

 حداکثر تا سه دستگاه تراش

صارفا در منااطق صانعتی درون    ) آلاومینیمی  واحد تولید درب و پنماره آهنای و    -0

 (شهری 

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

 واحدهای طراحی و مونتاژ حداکثر تا سه دستگاه تراش -۵

واحد صنعتی تولیاد ظاروف آلاومینیم اع ورق آمااده باا یاک دساتگاه مام کان           -1

 صرفاً مناطق صنعتی دامل شهریتن در سا   233حداکثر 

 واحدمونتاژ تمهیزات گرد و غبار گیر اعقطعات آماده -1

پرس بست فهزی باه دو انتهاای شایهنگ فشاار     ) واحد تولید اتصاالت هیدرولیک  -۳

 (قوی 

 واحد طراحی و مونتاژ کولر اتومبیل -1

 واحد طراحی و مونتاژ کاربراتور گاع سوع -23

 واحد تولید ترموستات -22

      

 :کانی غیر فهزی 

 واحد تولید مصنوعات شیشه ای بدون کوره ذوب -2

 واحد تولید آیینه   پوکه آمپو    شیشه آعمایشگاهی بدون کوره -1
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 (صنایع دستی ) واحد تولید مصنوعات تزئینی سنگی  -0

 واحد تولید پودر جوشکاری -4

      

 :شیمیایی

 واحد تولید آب مقطر -2

 (با استفاده اع رو  آماده ) نایهون و نایهک  و سهوفان واحدتولید  -1

 واحد صرفاً برش اسکاچ ظرفشویی -0

 واحد طراحی و مونتاژ نت ترمز -4

      

 :دارویی  آرایشی و بهداشتی

 (فرموالسیون ) واحد تولید مواد بهداشتی و آرایشی  -2

 واحد امتالط و بسته بندی پودر اعاله مو -1

 قرص و پودر اکسیژنهواحدتولید  -0

 واحد تولید اکسیدان  کرم بهداشتی و صنعتی و پودر بهوندر اکسیژن -4

 واحد تولید اسان   تنطور  الکالوئید اع مواد شیمیایی و طبیعی -۵

 واحد تولید هورمون و آنتی بیوتیک -1

      

 :برق و الکترونیک 

عنگ امباار و دربااعکن    نظیر) واحد تولید لواعم برقی کوچک به صورت مونتاژ  -2

) 

 واحد تولید آنتن تهویزیون بدون آبکاری و لوستر   اع قطعات آماده -1

واحد طراحی و تولید لواعم برقای و الکترونیکای باه صاورت مونتااژ مشاروط بار         -0

 .اینکه عمهیات کوره ای و عمهیات تر نداشته باشد

 قطعات الکترونیکواحد تولید لواعم پزشکی   آعمایشگاهی و آموعشی    -4

 واحد تولید ترانزیستور و مقاومت و غیره -۵

 واحد تولید انکوباتور و سایر لواعم آعمایشگاهی بدون آبکاری -1

 واحد تولید انواع ساعت -1

واحد طراحی و تولید تقویت کننده صوت نظیر بهندگو و آمپهی فاایر باه صاورت     -۳

 مونتاژ

 لواعم صوتی و تصویریواحد تولید رادیو و تهوعیون و  -1
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 واحد تولید دستگاههای برقی عالمت دهنده سمعی و بصری -23

 واحد تولید سیستم های مخابراتی مراکز تهفن -22

کااامپیوتر   لااواعم اداری و لااواعم دقیااق    ) واحااد تولیااد لااواعم الکترونیکاای     -21

 (الکترونیکی 

 واحد تولید کنتر  های ولتاژ و فرکان  -20

 آفتامات واحد تولید -24

 واحد تولید مودم و میکرو کنتر  -2۵

 واحد طراحی و مونتاژ تایمر -21

 واحد تولید کارت و بردهای کامپیوتری -21

      

 :کشاورعی

فاقد محادودیت فاصاهه اع امکاان     4تا ردیف ) واحد عنبورداری و پرورش مهکه  -2

 (مسکونی 

 قطعه 233واحد پرورش پرندگان عینتی تا  -1

 پرورش کرم ابریشمواحد  -0

 واحد پرورش ماهی عینتی -4

 آعمایشگاه دامپزشکی -۵

      

 :ماشین ساعی

درجه ریخته گری   فیکچر   قال  قطعات اساتاندارد  قالا    ) واحد قال  و مد   -2

 قید و بست و ابزار قال    مد 

پمپهاای دیااگرامی   کاف کاش   لمان      ) واحد تمهیزات شبکه آب و فااالب  -1

 (تمهیزات تصفیه کش و 

آسانسااور و قطعااات ) واحااد ماشااین آالت و تمهیاازات حماال و نقاال مکااانیکی   -0

آسانسور   پهه برقی   باالتراک   جرثقیال ساقفی   جرثقیال پشات کاامیونی   جاک       

 ( جرثقیل. …پالت باالبر و قطعات مربوطه  نوار نقاله و 

آب  کمپرساورهای   پمپهای مالء وکیوم آتش نشاانی  ) واحد پمپ و کمپرسور  -4

 (صنعتی و مصرفی و گاراژی مواد فهه و تهمبه های بادی 
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 ( 11/11/1831مصوب )در قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها  -۲

مذکور در طرح هادی جامع و تا تهیه طرح  عبارت است اع حد کالبدی موجود شهر و توسعه آتی در دوره طرح شهرمحدوده  - 2ماده 

 .االجراء میباشد العم شهر که اواب  و مقررات شهرساعی در آن

مادمات شاهری و ت سیساات عیربناایی در      احاداث و توساعه معاابر و تا مین     جمهاه  شهرداریها عالوه بار اجارای طرحهاای عمرانای اع      

و سایر اقدامات مربوط باه توساعه و عماران در     هرگونه سامتمان و ت سیسات چارچوب وظایف قانونی مود کنتر  و نظارت بر احداث

 .شهر را نیز به عهده دارند دامل محدوده

نظاارت و کنتار  شاهرداری در آن اارورت      حریم شهر عبارت است اع قسمتی اع اراای بالفصل پیرامون محدوده شاهر کاه   - 1ماده 

 .مربوط تماوع ننماید دارد و اع مرع تقسیمات کشوری شهرستان و بخش

اراای کشاورعی  باغات و جنگههاا  هرگوناه    به منظور حفظ اراای العم و مناس  برای توسعه موعون شهرها با رعایت اولویت حفظ 

دامل حریم شهر تنها در چارچوب اواب  و مقررات مصاوب طرحهاای جاامع و هاادی      استفاده برای احداث سامتمان و ت سیسات در

 .مواهد بود امکانپذیر

حاریم شاهر ممااع شانامته شاده و       اث هرگونه سامتمان و ت سیسات که به موج  طرحها و ااواب  مصاوب در دامال   نظارت بر احد 

باه  ( اع محدوده قانونی و حریم شهرها و قانون شهرداریها مستثنی میباشاند  که در هر حا )حفاظت اع حریم به استثنای شهرکهای صنعتی 

طبق مقررات رفتاار مواهاد    ع غیر مماع در این حریم تخهف محسوب و با متخهفینمربوط میباشد  هرگونه سامت و سا عهده شهرداری

 .شد

هاادی روساتا دارای محادوده و حاریم مساتقهی باوده و         شاوند مطاابق طارح    روستاهایی که در حریم شهرها واقع می – 2تبصره  0ماده 

 .شهرداری شهر مماور حق دمالت در سامت و ساع امور روستا را ندارد



14 

 نخل تقی  سید مجید حسین زاده                                                                                     رئیس شورای اسالمی  شهر

 بوهندی نجفی                                شهردار                                                                                     

 : تعرفه عوارض -8

باا اصاالحات    21/4/2041مصوب )نامه مالی شهرداری ها  آیین 03منظور تعرفه عوار،  بهای مدمات وسایر درآمدهای مواوع ماده 

 .باشد می( بعدی

یر ای مواهد بود کاه در آن کهیاه اناواع عاوار، و بهااء مادمات و ساا        هر شهرداری دارای تعرفه -ها  نامه مالی شهرداری آیین 03ماده 

شود درج و هر نوع عوار، یاا بهاا مادمات     درآمدهایی که به وسیهه شهرداری و مؤسسات تابعه و وابسته به آن وصو  و یا تحصیل می

 .شود گیرد درتعرفه مذکور منعک  می گردد یا هر تغییری که در نوع و میزان نرخ آنها صورت می جدیدی که واع و تصوی  می

رفه و درج تغییرات بعدی و همچنین چگونگی واع و تشخیص و وصاو  اناواع عاوار، و درآمادها     وعارت کشور برای طرع تنظیم تع

 +.دستورالعمل جامع تهیه و برای راهنمایی به شهرداریها ابالغ مواهد کرد

 : درآمد -1

 .باشد می( با اصالحات بعدی 21/4/2041مصوب )آیین نامه مالی شهرداری ها  11منظور درآمدهای قید شده در ماده 

 :شود درآمد شهرداریها به شش طبقه به شرح عیر تقسیم می - 11ماده  

 )درآمدهای مستمر )درآمدهای ناشی اع عوار، عمومی  -2

 .امتصاصیدرآمدهای ناشی اع عوار،  -1 

 .بهاء مدمات و درآمدهای مؤسسات انتفاعی شهرداری -0

 .درآمدهای حاصهه اع وجوه و اموا  شهرداری -4 

 .کمکهای اعطایی دولت و ساعمانهای دولتی -۵

طور اتفاقی یا به موج  قانون باه شاهرداری    اعانات و کمکهای اهدایی اشخاص و ساعمانهای مصوصی و اموا  و داراییهایی که به -1 

 .گیرد می تعهق
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 : قانون شوراها -5

( باا اصاالحات بعادی    32/0/201۵مصاوب  )شاهرداران  منظور قانون تشکیالت  وظایف و انتخابات شوراهای اسالمی کشور و انتخااب  

 .باشد می

 : عوارض تجمیع قانون  -6

اساالمی ایاران و چگاونگی برقاراری      جمهاوری  منظور قانون اصالح موادی اع قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی  اجتماعی و فرهنگای  

باا اصاالحات    11/23/20۳3مصاوب  )وصو  عوار، و سایر وجوه اع تولیدکنندگان کاال  ارایه دهندگان مدمات و کاالهای وارداتای  

 .باشد می( بعدی

  16/1/1858در قانون تغییر وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن مصوب  -7

 :طرح جامع شهر -1

هاای مساکونی  صانعتی     بندی مربوط به حوعه منطقه طرح جامع شهر عبارت اع طرح بهندمدتی است که در آن نحوه استفاده اع اراای و 

و تمهیزات و تسهیالت شهری و نیاعمندیهای عمومی شهری  مطاوط کهای ارتبااطی و محال      کشاورعی و ت سیسات باعرگانی  اداری و

تمهیازات و تساهیالت عماومی  منااطق نوسااعی        ها و بنادر و سطح العم برای ایماد ت سیسات و فرودگاه و( ترمینا  )انتهای م   مراکز

حفظ بناا و   شود و اواب  و مقررات مربوط به کهیه موارد فوق و همچنین اواب  مربوط به می تعیین بهساعی و اولویتهای مربوط به آنها

 .طرح جامع شهر برحس  ارورت قابل تمدید نظر مواهد بود .گردد ه و تنظیم مینماهای تاریخی و مناظر طبیعی  تهی

 :طرح تفصیهی -0

اساتفاده اع عمینهاای شاهری در ساطح      طرح تفصیهی عبارت اع طرحی است بر اساس معیارها و ااواب  کهای طارح جاامع شاهر نحاوه        

 واع دقیق و تفصیهی شبکه عبور و مرور و میازان و تاراکم    هر یک اع آنها و موقعیت و مساحت دقیق عمین برای محالت مختهف شهر و

توساعه و حال مشاکالت شاهری و      واحدهای شهری و اولویتهای مربوط به مناطق بهسااعی و نوسااعی و   تراکم سامتمانی در و جمعیت
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مدارک ثبتای تهیاه و تنظایم    ها و مشخصات مربوط به مالکیت بر اساس  نقشه شود و می موقعیت کهیه عوامل مختهف شهری در آن تعیین

 .گردد می

 77کمیسیون ماده  -3

 .باشد می( با اصالحات بعدی 22/34/2004مصوب )ها  قانون شهرداری 11منظور کمیسیون قید شده در ماده 

1- P منظور اعp  با اصالحات بعدی 2011قانون مالیات های مستقیم مصوب سالل  14ای مواوع ماده  قیمت منطقه 

23- K پیشنهاد شهرداری توس  شورای اسالمی شهر برای هر یک اع عوار، جداگانه تصاوی    است که هر سا  بااریبی

 .گردد می

 ...( مسکونی تماری  صنعتی و)های سطح نامالص کل بنا  تراکم سامتمان  تراکم مالص مسکونی  واحد  واژه -22

در این دفترچه استفاده گردیده و تعاریف  آنهاا منطباق باا تعااریف     ای که  ممتمع مسکونی  ممتمع اداری  پیهوت  پارکینگ  و هر واژه

 .قید شده در طرح جامع یا طرح تفصیهی و اواب  شهرساعی مواهد بود

 111کمیسون ماده  -1۲

 .باشد می( با اصالحات بعدی 22/4/2004مصوب )ها  قانون شهرداری 233منظور کمیسیون قید شده در ماده 

 مسکونی  واحد تماری  واحد صنعتی  واحد اداری های واحد  واژه -20

هائی که برای سکونت افاراد و یاا مانوارهاا ساامته شاده و شاامل اطااق  آشاپزمانه و          عبارت است اع کهیه سامتمان: واحد مسکونی. 2

 .(بودهای شخصی مندرج در قوانین نیز در آنها مماع مواهد  ای فعالیت بدیهی است انمام پاره. )سروی  العم باشد

ها باه منظاور اساتفاده کسا  و      قانون شهرداری ۵۵ماده  14هائی که برابر تبصره ذیل بند  عبارت است اع کهیه سامتمان: واحد تماری. 1

پیشه و تمارت احداث گردیده و یا در آنها واحدهای صنفی تحت پوشش قانون نظام صنفی و یا واحدهای تابع قاانون تماارت فعالیات    

 .داشته باشند
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هاای صانعتی و اداری باا موافقات      هائی که به منظور استفاده صنعتی و یاا ایمااد کارگااه    عبارت است اع کهیه سامتمان: واحد صنعتی. 0

 .اصولی اع مراجع ذیرب  مانند وعارت صنعت معدن وتمارت ایماد شده باشند

هائی که اع شامو    المی  بدیهی است سایر سامتمانهای انقالب اس های دولتی و نهاد عبارت است اع کهیه سامتمان: واحدهای اداری. 4

 .شوند مارج باشند مشمو  تعریف واحد اداری می 0  1  2بندهای 

شاوند و مشامو  پردامات مالیاات      های انقالب اسالمی که با اصو  باعرگانی اداره مای  مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و نهاد: تبصره

 .شوند اری محسوب میهستند اع نظر پردامت عوار، پذیره  تم

های سامتمانی  واحدهای تمااری  صانعتی و اداری باه شاماره      دستورالعمل اجرایی نحوه محاسبه و وصو  عوار، پذیره صدور پروانه

 ( وعارت کشور 03/22/2011مورخ  0/2/142۵3

 (برای جرایم کمیسیون ماده صد)نامه ارزش معامالتی ساختمان  آیین -11

  .باشد ها می ماده صد قانون شهرداری 22مواوع تبصره نامه  منظور آیین
 

 

 :بخش دوم

 مستندات

 :باشند به شرح ذیل می نامه آیینمستندات 

 ( 16/1/1831مصوب )هوری اسالمی جم قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در  -1

های آب معدنی و درمانی در محدوده شهرستانهائی که ظرفیت توسعه گردشگری دارناد  باا    عوار، حاصل اع چشمه -بند ب  01ماده 

مناابع حاصاهه متناسا  باا دریافات عاوار، کاه باه         . گیرد های همان منطقه قرار می ها یا دهیاری طی مراحل قانونی در امتیار شهرداری

ریازی شهرساتان    رسد  با تصاوی  کمیتاه برناماه    ریزی و توسعه استان می شورای برنامه پیشنهاد شورای اسالمی شهر یا روستا به تصوی 

 .شود های گردشگری همان منطقه می صرف عیرسامت
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 (15/11/1833مصوب )هوری اسالمی ایران جم ساله توسعه  قانون برنامه پنجدر  -۲

تا پایان سا  او  برنامه اع طریق تدوین نظام درآمادهای پایادار   رب  موظفند  ا شوراهای اسالمی و شهرداریها و سایر مراجع ذی214ماده

 : شهرداریها با اعما  سیاستهای ذیل اقدام نماید

الف ا کاهش نرخ عوار، صدور پروانه سامتمانی در کاربریهای تماری  اداری  صنعتی متناس  با کاربریهای مسکونی هماان منطقاه     

بارداری اع واحادهای احاداثی ایان      و نیز تبدیل این عوار، به عوار، و بهای مادمات بهاره  باتوجه به شرای  اقهیمی و موقعیت محهی 

  کاربریها و همچنین عوار، بر ارعش افزوده اراای و امالک  ناشی اع اجرای طرحهای توسعه شهری

و همچناین تعیاین ساهم    های مدمات عمومی و شهری  نگهداری  نوسااعی و عماران شاهری     ب ا تعیین سهم شهروندان در ت مین هزینه 

  دولت در ایماد عیرسامتهای توسعه  عمران شهری و حمل و نقل

  ج ا تبدیل عوار، مواوع درآمد شهرداریها اع عوار، بر امالک به عوار، ناشی اع مصرف و مدمات

  د ا تعیین امانت اجرائی برای وصو  عوار،  بهای مدمات و سایر درآمدهای قانونی شهرداریها

  افزایش تراکم عمینهای مشمر با سطح اشغا  کمتر نسبت به عمینهای غیرمشمر با سطح اشغا  بیشترها ا 

  کرد شهرداری و ا تقویت ساع و کارهای مدیریت و نظارت بر هزینه

و کارد در حاوعه وظاایف اصاهی و قاانونی آنهاا        سپاری وظایف قابل واگذاری و هادایت بودجاه شاهرداریها باه سامت هزیناه       ع ا برون 

  ممنوعیت پردامت هرگونه هزینه اع اعتبارات شهرداری به دستگاههای اجرائی
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 کاربری -8

باشد  شورای عالی شهرسازی و معماری ایران می 11/8/1863گانه قید شده در مصوبه  بیست های منظور از کاربری

 .گردد که قسمتی از مصوبه ذیال درج می

 

کمیته فنای  طارح تحقیقااتی     31/30/20۳1 مود پیرو صورتمهسه مورخ 23/0/20۳1 تاریخ در ایران معماری و شهرساعی شورای عالی

مورد بررسی نهایی قرار داده و پا  اع اصاالحات مربوطاه تصاوی      نه آنها را سرا تعیین و شهری های کاربری مفاهیم و تدقیق  تعاریف

ه ساعی مسکن های آماد ها و طرح های جامع شهرها  شهرهای جدید  شهرک نمود لذا متن پیوست برای آگاهی و استفاده در کهیه طرح

معاون وعیر و دبیر شاورای عاالی شهرسااعی و معمااری      11/30/20۳1مورخ  2111/023/033بخشنامه شماره . )شود ارسا  می... مهر و 

 ایران

 

 تعاریف کاربری های شهری: 1جدول شماره 

 تعریف نوع کاربری ردیف

 .به اراای امتصاص یافته جهت سکونت اطالق می شود مسکونی 2

 تحقیقات و فناوری آموعش 1
به اراای که جهت فعالیت های آموعش عالی و تکمیهی و پژوهشی بعد اع دوره تحصیالت رسمی و 

 .امتصاص داده می شود گفته می شود( تحصیالت متوسطه ) عمومی 

 آموعشی 0
به اراای امتصاص یافته برای فعالیت های آموعش رسمی و عمومی تحت مدیریت وعارت مانه 

 .و پرورش وکار و امور اجتماعی گفته می شود های آموعش

 اداری و انتظامی 4
به اراای امتصاص یافته جهت استقرار وعارت مانه ها  موسسات دولتی   شرکتهای دولتی و 

 .موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی و نیروهای انتظامی و بسیج گفته می شود

۵ 
انتفاعی و ) مدماتی-تماری

 (غیر انتفاعی 

اراای امتصاص یافته برای انواع فعالیت های باعرگانی و مدمات انتفاعی و غیر انتفاعی گفته می به 

 .شود

 به اراای امتصاص یافته جهت انمام ورعش های مختهف اع سطوح حرفه ای تا مبتدی گفته می شود ورعشی 1

http://www.shahrsazionline.com/1041/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C/
http://www.shahrsazionline.com/1041/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C/
http://www.shahrsazionline.com/2478/%D9%81%D8%A7%DB%8C%D9%84-%D8%A7%D8%AA%D9%88%DA%A9%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86/
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 درمانی 1
و دام و مددکاری های به اراای امتصاص یافته به مدمات پزشکی   درمانی و سالمت انسان 

 .اجتماعی گفته می شود

 .به اراای امتصاص یافته به فعالیتهای فرهنگی گفته می شود هنری -فرهنگی ۳

 پارک و فضای سبز 1
 عموم استفاده مورد و احداث شهرداری که توس ( بوستان) به اراای امتصاص یافته جهت پارک 

 .ی شودی گیرد گفته مم قرار

 .به اراای امتصاص یافته جهت انمام فرایض و مراسم مذهبی و دینی و بقاع متبرکه گفته می شود مذهبی 23

 تمهیزات شهری 22
 به اراای امتصاص یافته جهت رفع نیاعهای عمومی شهروندان که عمدتاً در راایت

 .شود می گفته است شهرداری

 تاسیسات شهری 21
امتصاص  شهر و شهروندان بهداشت یا و شهر به اراای که جهت امور مربوط به تاسیسات عیربنایی

 .می یابد گفته می شود

 حمل و نقل و انبارداری 20
اراای امتصاص یافته جهت شبکه معابر و سامتمانهایی که برای انمام سفرهای شهری  برون  به

 .شهری و شهروندان امتصاص می یابد گفته می شود

 .به اراای امتصاص یافته به نیروهای مسهح گفته می شود نظامی 24

 ..گفته می شودبه اراای امتصاص یافته به باغات و عمین های کشاورعی  باغات و کشاورعی 2۵

 .به اراای امتصاص یافته به مکانهای تاریخی گفته می شود میراث تاریخی 21

 .به سطوح امتصاص یافته به جنگههای طبیعی و دست کاشت و امثالهم گفته می شود طبیعی 21

 .به اراای که حس  قانون جهت اهداف ماص حفاظت و منظور می شود گفته می شود حریم 2۳

 .به اراای امتصاص یافته جهت اقامت و سیاحت گفته می شود و توریستیتفریحی  21

 صنعتی 13
-ت/14111به اراای امتصاص یافته جهت استقرار صنایع مشمو  گروه الف مواوع مصوبه شماره 

 .هیات وعیران و اصالحات بعدی آن گفته می شود 11/21/۳۳مورخ  2۳۵12

 

http://www.shahrsazionline.com/91/%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82%D9%87-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C/
http://www.shahrsazionline.com/91/%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82%D9%87-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C/
http://www.shahrsazionline.com/91/%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82%D9%87-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C/
http://www.shahrsazionline.com/91/%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82%D9%87-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C/
http://www.shahrsazionline.com/327/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87-%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C/
http://www.shahrsazionline.com/95/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D9%88-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86/
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 های شهری به تفکیک سطوح تقسیمات شهریعملکردهای مجاز کاربری : ۲جدول شماره 

 تعریف مقیاس نوع کاربری ردیف

 محهه مسکونی 2
آپارتمانی چند واحدی و سکونتگاههای تک واحدی  ممتمع های چند مانواری و 

 موابگاههای دانشمویی مارج اع محوطه دانشگاه

 شهر فناوری. آموعش تحقیقات  1
مدارس عالی  دانشگاهها  دانشکده ها  دانشسراها  حوعه های عهمیه و مراکز تحقیقاتی 

 و پژوهشی و عهمی و کاربردی و پارک فناوری

 آموعشی 0

 (دبستان  -آمادگی -مهد کودک) آموعش های پیش دبستانی  محهه

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

 منطقه
هنرستانهای صنعتی وابسته به آموعش و پرورش و ممتمع های آموعش فنی و حرفه ای 

 وعارت کار و امور اجتماعی

 شهر
مدارس اسالمی  مدارس کودکان استثنایی   مراکز پرورش استعدادهای درمشان  

 مدارس شاهد و مدارس اتباع مارجی

 اداری و انتظامی 4

 شهرداری نواحی شوراهای حل امتالف ناحیه

 منطقه

ممتمع های قضایی  ادارات آب و برق و گاع و مخابرات و آموعش و پرورش 

راهنمایی و رانندگی   تامین اجتماعی   پست   ثبت احوا    ثبت اسناد   امور اقتصادی 

 و مالیاتی   راهنمایی و رانندگی  کالنتری  آگاهی و پایگاههای بسیج

 شهر

دولتی  ادارات کل و شرکتهای وابسته به وعارتخانه وعارتخانه ها و ساعمانهای مستقل 

ها و ساعمانهای مستقل دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی  ستاد نیروهای نظامی و 

انتظامی و سایر مراکز انتظامی  سفارتخانه ها  کنسو  گری ها و ساعمانهای بین المههی  

د و مراکز باعپروری و شهرداری و شورای اسالمی شهر   دادگستری و عندانهای موجو

 کانونهای اصالح و تربیت و سرپرستی بانکها

مارج اع 

 محدوده شهر
 عندان

ی ۵
مار

ت
 :

ی 
مات
مد

 (
غیر

ی 
فاع
انت

ی  
فاع
انت

)
 

 (موار و بار  میوه و سبزی  نانوایی  قصابی و امثالهم ) واحدهای مرید روعانه  محهه تماری

http://www.shahrsazionline.com/1074/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%87-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%9F/
http://www.shahrsazionline.com/1074/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%87-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%9F/
http://www.shahrsazionline.com/327/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87-%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C/
http://www.shahrsazionline.com/327/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87-%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C/
http://www.shahrsazionline.com/1074/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%87-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%9F/
http://www.shahrsazionline.com/1074/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%87-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%9F/
http://www.shahrsazionline.com/327/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87-%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C/
http://www.shahrsazionline.com/327/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87-%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C/
http://www.shahrsazionline.com/1074/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%87-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%9F/
http://www.shahrsazionline.com/1074/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%87-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%9F/
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 ناحیه

سوپر مارکت  فروشگاههای مصرف شهر و روستا  نوشت ) واحدهای مرید هفتگی 

 الحسنه قر، های صندوق و بانکها شع .(…افزار   قنادی  آجیل فروشی و 

   بنگاههای معامالت امالک   باعارچه ها   فروشگاههای اعتباری و مالی وموسسات

ی  کتابفروشی ها  منسوجات  پالستیک  لواعم مانگی   لواعم صوتی و تصویر

 رستوران ها  شرکتهای بیمه   دارومانه و انواع مشابه دیگر

 شهر

 و باعرگانی شرکتهای باعار عمده فروشی ها  راسته های صنوف مختهف و بورسها 

   واحدهای مرید ماص و بهند مدت مانند فروشگاههای بزرگ عنمیره ای   تماری

مبل فروشی ها  پوشاک  شع  مرکزی بانکها و موسسات مالی و اعتباری  موسسات 

تماری واردات و صادرات کاال  نمایندگی فروش عراه وسایل نقهیه   فروشگاه 

ایع دستی و فرش  تاالرهای عراه قطعات یدکی   وسایل نقهیه و فروشگاه عراه صن

پذیرایی  تعمیرگاههای لواعم مانگی و مودرو  دفاتر نمایندگی بانکهای مارجی   

 نمایندگی موسسات تماری مارجی

  
مدمات 

 انتفاعی

 محهه
   آرایشگاه های (پست   امور مشترکین تهفن همراه  فروش روعنامه و ممهه ) دفاتر 

 عنانه و مط  پزشکان

 ناحیه

وکالت  مهندسی و نقشه برداری   ثبت )   آموعشگاههای مصوصی  دفاتر 23۱پهی  

   آعمایشگاههای (اسناد  اعدواج و طالق  شرکتهای پیمانکاری و مشاور و مدمات

طبی و تخصصی   مراکز رادیولوژی   سالن های ورعشی کوچک  مرکز مشاوره 

 درمانی

 منطقه

   آمبوالن  مشابه و ام آر آی حسابرسی  مراکزارائه مدمات اینترنت  دفاتر 

مصوصی   درمان اعتیاد   فیزیوتراپی   مراکز کاریابی   مرکز معاینه فنی مودرو   

 رسانه های دیمیتا  انتفاعی   رادیولوژی   مط  دامپزشکان

 شهر مدمات غیر انتفاعی 

نخل  ممامع   ان اتحادیه ها   -موسسات میریه -دفاتر احزاب  تشکل های مردم نهاد

ن ها و تعاونی ها   رسانه های دیمیتا  مبری  هیات های ورعشی و آموعشگاههای تقی

 (به غیر اع حوعه های عهمیه ) مذهبی 

 ورعشی 1

 عمین های باعی کوچک محهه

 عمین های ورعشی و سالنهای کوچک ورعشی و استخرها ناحیه

 وعه های آبی ورعشینخل تقی عورمانه ها   مورعشگاهها و ممتمع های ورعشی    شهر

http://www.shahrsazionline.com/3352/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1/
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 درمانی 1

 مراکز بهداشت و تنظیم مانواده  درمانگاهها محهه

 پهی کهینیک ها ناحیه

 تخت و مراکز اورژان  14مراکز انتقا  مون   بیمارستانهای کمتر اع  منطقه

 شهر
توانبخشی و مراکز نگهداری بیمارستانهای اصهی شهر   عایشگاهها  تیمارستانها  مراکز 

 کودکان بی سرپرست و سالمندان  معهولین و جانباعان و درمانگاههای دامپزشکی

 هنری –فرهنگی  ۳

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

 نوجوانان  سینما

 شهر

ممتمع های فرهنگی   سالن  کتابخانه مرکزی و تخصصی   نگارمانه   فرهنگسرا و

اجتماعات  سینما  تئاتر  سالن کنسرت   موسسات و دفاتر مرکزی روعنامه و ممهه   

 مراکز صدا و سیما

 پارک 1

 محههای( پارک ) بوستان  محهه

 ناحیه ای( پارک ) بوستان  ناحیه

 اصهی شهر( پارک ) بوستان  شهر

 مذهبی 23
 فاطمیه هامساجد  حسینیه ها و  محهه

    مصهی   مهدیه   کهیساها  کنیسه ها و آتشکده هاشهر مسمد جامع مساجد بزرگ و شهر

 تمهیزات شهری 22

 ع آوری عبالهنخل تقی ایستگاه های  محهه

 ناحیه
ع آوری عباله   ایستگاه های آتش نشانی  میادین میوه و تره بار  نخل تقی ایستگاه های 

   جایگاههای سومت22۵اورژان  

 احمر هال  نمات و امداد مراکز و دائمی نمایشگاههای –گورستانهای موجود  شهر

مارج اع 

 محدوده شهر

ره بار   حمل و زی میوه و تمرک میدان مرکز حفر بهداشتی عباله انتقا  گورستان ها  

 نقل بار

 تاسیسات شهری 21

 ایستگاه های تنظیم فشار گاع   آب و فااالب   سروی  های عمومی بهداشتی محهه

 منطقه
مخاعن آب عمینی و هوایی  تصفیه مانه های آب و فااالب و پست ایستگاههای 

 تنظیم فشار گاع

 حمل و نقل انبارداری 20
 محههای و ایستگاههای مترومعابر و پارکینگ ها ی  محهه

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

http://www.shahrsazionline.com/3347/%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9/
http://www.shahrsazionline.com/12872/%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%8C-%D8%B9%D9%86%D8%B5%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF-%D8%B3%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C/
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 شهر
معابر   پایانه های مسافربری درون شهری و بین شهری   ایستگاه فرودگاههای موجود   

 بنادر   تاسیسات مرکزی مترو   پارکینگ های بین شهری کوچک و سردمانه ها

مارج اع 

 محدوده
 انباری های اصهی کاال فرودگاه   سیهو و سردمانه ها

 پادگان ها و آمادگاههای موجود نیروهای نظامی شهر نظامی 24

 عمین های کشاورعی و باغات واحدهای باغ مسکونی محهه باغات و کشاورعی 2۵

 شهر تاریخی 21
آرامگاه مشاهیر   اماکن متبرکه اماکن و محوطه های تاریخی  موعه ها  بناهای یادبود  

 و حریم های تمهک شده آنان

 شهر طبیعی 21
می ( غیر اع پارک ) سطوحی که جهت جنگههای طبیعی و فضای سبز دست کاشت 

 .یابد

 شهر حریم 2۳
حریم قانونی رودمانه ها  تاالبها  آبگیرها  مسیهها و راه حریم قانونی تمهک راه آهن 

 عیربنایی آب و برق و گاع و نفت و فااالب های بین شهری و تاسیسات

 گردشگری –تفریحی  21

 شهر
هتل   مسافرمانه   مهمانپذیر و مهمانسراها  هتل آپارتمان و متل  شهرباعی تفریحی 

 .…ویژه پارکهای جنگهی و اردوگاههای جهانگردی و پالژهای ساحهی و 

مارج اع 

 محدوده شهر
 باغ وحش

 صنعتی 13

ف 
ی ال

هها
رو
گ

ره 
ما
 ش
وبه
ص
م

14
11
1

 
ت

-1
1/
21
/1
۳

 
ت 
هیا

آن
ی 
عد
ت ب

حا
صال

با ا
ن 
یرا
مد

 

 :غذایی

 تهیه و بسته بندی مشکبار بدون شستشو -2

 بسته بندی مرما بدون شستشو -1

 تن در سا  0333واحد تولید آب نبات و پولکی شکر پنیر و غیره تا  -0

 (نبات ریزی ) واحد تولیدی نبات  -4

 تن در سا  033تا  واحد تولید گز و سوهان -۵

 واحد بسته بندی نمک و ادویه جات -1

 واحد بسته بندی چای -1

 واحد بسته بندی قهوه -۳

 تن در سا  به روش نم عدن و بدون روش پخت 033واحد تولید قند حبه و کهه تا  -1

 واحد بسته بندی عسل -23
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 تن در سا  2333تولید بستنی تا  -22

 تن در سا  033تولید شیرینی و نان تا  -21

 تن در سا  033آسیاب و تولید آرد گندم و جو تا  -20

 تن در سا  233واحد بسته بندی کره و سایر لبنیات تا  -24

 تن در سا  033تولید بیسکویت و شکالت تا  -2۵

 تن در سا  033واحد رشته بری تا  -21

 تن در سا  033واحد ماکارونی ساعی تا  -21

 (مخصوص کندوی عسل  )واحد تولید آج موم  -2۳

 واحد بسته بندی سبزیمات و میوه جات -21

 .(صرفاً در مناطق صنعتی درون شهری بایستی استقرار یابند) واحد تولید یخ  -13

 واحدتولیدی نان بستی -12

 واحد بسته بندی گالب -11

 واحد بسته بندی عرقیات گیاهی -10

 تشوواحد بسته بندی جو بدون عمهیات بوجاری و شس -14

 واحد سورتینگ و بسته بندی حبوبات بدون بوجاری -1۵

 واحد تولید  بهبود دهنده کیفیت آرد -11

 آسیاب و بوجاری عمهیات بودن آماده واحد تولید غذایی کودکان آرد غالت -11

 :نساجی

 قالیبافی  عیهوبافی و نمدمالی دستی و دست بافتها واحدهای -2

 شیراعه دوعی حاشیه موکت و فرش ماشینی -1

 (تن در سا   233با حداکثر ) جوراب بافی حداکثر سه دستگاه  -0

 (تن در سا   233یا حداکثر ) کشبافی و تریکو بافی  گردبافی  کنن و راشل حداکثر تا سه دستگاه  -4

 دست  انواع لباس و پوشاک در سا  0333و پوشاک حداکثر  واحد تولید لباس -۵

 تولید طناب نخی یا کنفی   تور ماهیگیری   قیطان  انواع نوار و روبان -1

 واحد دوعندگی لحاف و تشک و بالش بدون م  حالجی یااستفاده اع پشم شیشه -1

 ( غیره و سیهک چا  اصفهان مانند پارچه قهمکار) واحد پارچه چاپی روش دستی  -۳

 (غیر موتوری ) پارچه بافی دستی  -1

http://www.shahrsazionline.com/13920/
http://www.shahrsazionline.com/2969/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86/
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 (صنعتی واحد تولید فتیهه نفت سوع و نوارهای  -23

 واحد تولیدالیاف پروپهین -22

      

 :چرم

 واحد تولید مصنوعات سراجی اع قبیل کیف  دستکش   جهد چرمی و نظایر آن -2

 واحد تولید مصنوعات پوستی   اع قبیل کاله پوستی   پوستین و موارد مشابه اع پوست دباغی شده -1

 سا جفت در  13333واحد تولید بستایی کفش حداکثر تا  -0

 جفت در سا  13333واحدتولید کفش ماشینی حداکثر  -4

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

 واحد مونتاژ لواعم ارتوپدی با استفاده اع چرم -1

      

 :سهولزی 

 آماده واحد تولید جعبه مقوایی و کارتن اع ورق -2

 واحدتولید پاکت موار و بار و مراسالت مشابه آن -1

 شده چا  و آماده واحد تهیه کاغذ دیواری اع کاغذ -0

 آماده واحد تولید کاغذ و دفتر اع کاغذ -4

 واحد تولید لواعم التحریر کاغذی و مقوایی اع ورق آماده -۵

 واحد صحافی و چاپخانه های ساده -1

 واحد تولید مصنوعات چوب پنبه ای -1

 بدون انوارساعی واحد نماری و مراطی -۳

 مترمکع  چوب در سا  بدون رنگ 133واحد مبل ساعی و سایر مصنوعات چوبی تا  -1

 هه فیهترهای هوا و یا استفاده اع ورق آمادهنخل تقی تولید انواع فیهترهای کاغذی اع  -23

 واحد تولید انواع دوک و لوله طاقه پیچی مقوایی و سایر مصنوعات مشابه اع ورق آماده -22

 تولید محصوالت سامته شده اع نی و حصیر و سبد بافی اع الیاف گیاهی -21

 واحد بسته بندی دستما  و محصوالت مشابه بااستفاده اع کاغذ آماده -20

 واحد پرس کاری و چسباندن روکش نایهون بااستفاده اع روکش آماده -24

 دستگاه در سا  133واحد تولید قایق های چوبی و بهم تا  -2۵

 واحد تهیه کاربن و استنسیل اع کاغذ آماده -21

 واحد تولید کالسور و عونکن اع مقوای آماده -21

http://www.shahrsazionline.com/13920/
http://www.shahrsazionline.com/13920/
http://www.shahrsazionline.com/13920/
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 :فهزی 

 واحد قهمزنی انواع فهزات -2

واحد تراشکاری و قطعه ساعی و قال  ساعی بدون ریخته گری و آبکااری حاداکثر تاا ساه دساتگاه       -1

 تراش

 (صرفا در مناطق صنعتی درون شهری ) آلومینیمی واحد تولید درب و پنمره آهنی و  -0

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

 واحدهای طراحی و مونتاژ حداکثر تا سه دستگاه تراش -۵

تان در ساا     233واحد صنعتی تولید ظروف آلومینیم اع ورق آماده با یک دستگاه مم کن حاداکثر   -1

 صرفاً مناطق صنعتی دامل شهری

 واحدمونتاژ تمهیزات گرد و غبار گیر اعقطعات آماده -1

 (پرس بست فهزی به دو انتهای شیهنگ فشار قوی ) واحد تولید اتصاالت هیدرولیک  -۳

 واحد طراحی و مونتاژ کولر اتومبیل -1

 واحد طراحی و مونتاژ کاربراتور گاع سوع -23

 واحد تولید ترموستات -22

      

 :کانی غیر فهزی 

 واحد تولید مصنوعات شیشه ای بدون کوره ذوب -2

 واحد تولید آیینه   پوکه آمپو    شیشه آعمایشگاهی بدون کوره -1

 (صنایع دستی ) واحد تولید مصنوعات تزئینی سنگی  -0

 واحد تولید پودر جوشکاری -4

      

 :شیمیایی

 واحد تولید آب مقطر -2

 (با استفاده اع رو  آماده ) نایهون و نایهک  و سهوفان واحدتولید  -1

 واحد صرفاً برش اسکاچ ظرفشویی -0

 واحد طراحی و مونتاژ نت ترمز -4

      

 :دارویی  آرایشی و بهداشتی

 (فرموالسیون ) واحد تولید مواد بهداشتی و آرایشی  -2

 واحد امتالط و بسته بندی پودر اعاله مو -1
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 قرص و پودر اکسیژنهواحدتولید  -0

 واحد تولید اکسیدان  کرم بهداشتی و صنعتی و پودر بهوندر اکسیژن -4

 واحد تولید اسان   تنطور  الکالوئید اع مواد شیمیایی و طبیعی -۵

 واحد تولید هورمون و آنتی بیوتیک -1

      

 :برق و الکترونیک 

 (عنگ امبار و درباعکن  نظیر) واحد تولید لواعم برقی کوچک به صورت مونتاژ  -2

 واحد تولید آنتن تهویزیون بدون آبکاری و لوستر   اع قطعات آماده -1

واحد طراحی و تولید لواعم برقی و الکترونیکی به صورت مونتاژ مشروط بر اینکه عمهیاات کاوره ای    -0

 .و عمهیات تر نداشته باشد

 عات الکترونیکواحد تولید لواعم پزشکی   آعمایشگاهی و آموعشی   قط -4

 واحد تولید ترانزیستور و مقاومت و غیره -۵

 واحد تولید انکوباتور و سایر لواعم آعمایشگاهی بدون آبکاری -1

 واحد تولید انواع ساعت -1

 واحد طراحی و تولید تقویت کننده صوت نظیر بهندگو و آمپهی فایر به صورت مونتاژ -۳

 صوتی و تصویریواحد تولید رادیو و تهوعیون و لواعم  -1

 واحد تولید دستگاههای برقی عالمت دهنده سمعی و بصری -23

 واحد تولید سیستم های مخابراتی مراکز تهفن -22

 (کامپیوتر   لواعم اداری و لواعم دقیق الکترونیکی ) واحد تولید لواعم الکترونیکی  -21

 واحد تولید کنتر  های ولتاژ و فرکان  -20

 اتواحد تولید آفتام -24

 واحد تولید مودم و میکرو کنتر  -2۵

 واحد طراحی و مونتاژ تایمر -21

 واحد تولید کارت و بردهای کامپیوتری -21

      

 :کشاورعی

 (فاقد محدودیت فاصهه اع امکان مسکونی  4تا ردیف ) واحد عنبورداری و پرورش مهکه  -2

 قطعه 233واحد پرورش پرندگان عینتی تا  -1

 کرم ابریشمواحد پرورش  -0
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 واحد پرورش ماهی عینتی -4

 آعمایشگاه دامپزشکی -۵

      

 :ماشین ساعی

درجه ریخته گری   فیکچر   قال  قطعات استاندارد  قال  قید و بست و ابزار ) واحد قال  و مد   -2

 قال    مد 

 پمپهای دیاگرامی   کف کش   لمن کش و تمهیزات) واحد تمهیزات شبکه آب و فااالب  -1

 (تصفیه 

آسانسور و قطعات آسانسور   پهه برقی   ) واحد ماشین آالت و تمهیزات حمل و نقل مکانیکی  -0

باالتراک   جرثقیل سقفی   جرثقیل پشت کامیونی   جک پالت باالبر و قطعات مربوطه  نوار نقاله و 

 ( جرثقیل. …

پرسورهای صنعتی و مصرفی و پمپهای مالء وکیوم آتش نشانی  آب  کم) واحد پمپ و کمپرسور  -4

 (گاراژی مواد فهه و تهمبه های بادی 

 

 

پاکسازی و بهسازی نماها و جداره هاا، مناساس ساازی    )در ضوابط و مقررات ارتقاء کیفی سیما و منظر شهری  -1

  ۲5/3/1837مصوب ( معابر پیاده راهی و پیاده روها، ساماندهی به منظر شهری

ساماندهی و ایماد هماهنگی میان تابهوهای تبهیغاتی در مقیاس شهری  به شهرداریها امتیار داده می شود تا نسابت  به منظور  -0-2 -1بند 

  نقاشای هاا  جاداره هاا  اساتفاده اع نمایشاگرهای       (بیهبوردها)به تهیه اواب  و مقررات مربوط به محل و نحوه استقرار تابهوهای شهری 

رعایت . برساند« کمیته»اقدام نماید و به تصوی  ...( نام میابانها و میادین و )هوهای راهنمای شهری بزرگ شهری  تابهوهای تبهیغاتی  تاب

  .در این عمینه برای دستگاهها  ساعمانها  نهادها و مؤسسات دولتی و عمومی در الویت قرار دارد« کمیته»تصمیمات 
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 (حات بعدیبا اصال 17/1۲/1837مصوب ) قانون مالیات بر ارزش افزودهدر  -5

برقراری هر گونه عوار، و سایر وجوه برای انواع کاالهای وارداتی و تولیدی و همچناین ارائاه مادمات کاه در ایان قاانون         -۵3ماده 

تکهیف مالیات و عوار، آنها معین شده است  همچنین برقراری عوار، به درآمدهای م مذ محاسبه مالیات  سود سهام شرکتها  ساود  

سود سپرده گذاری و سایر عمهیات مالی اشخاص نزد بانکها و مؤسسات اعتباری غیار باانکی ممااع  توسا  شاوراهای      اوراق مشارکت  

   باشد اسالمی و سایر مراجع ممنوع می

شوراهای اسالمی شهر و بخش جهت واع هر یک اع عوار، محهی جدید  که تکهیف آنها در ایان قاانون مشاخص نشاده      -2تبصره  

 . باشد  موظفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سا  برای اجراءدر سا  بعد  تصوی  و اعالم عمومی نمایند

اسالمی ایران و  جمهوری  توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی  قانون اصالح موادی از قانون برنامه سومدر  -6

چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کاال، ارائاه دهنادگان خادمات و کاالهاای     

 ۲۲/11/1831مصوب  وارداتی

 

تولیدی و همچنین آن دسته اع مدمات کاه در   برقراری هر گونه عوار، و سایر وجوه برای انواع کاالهای وارداتی و کاالهای -۵ماده 

 آنها معین شده است  همچنین برقراری عوار، به درآمدهای م مذ محاسبه مالیات  سود این قانون  تکهیف مالیات و عوار،( 4)ماده 

غیار باانکی ممااع    بانکها و مؤسسات اعتباری  گذاری و سایر عمهیات مالی اشخاص نزد سهام شرکتها  سود اوراق مشارکت  سود سپرده

 .باشد می توس  شوراهای اسالمی و سایر مراجع ممنوع

ماه هر سا  بارای   حداکثر تا پانزدهم بهمن بایستی واع عوار، محهی جدید و یا افزایش نرخ هر یک اع عوار، محهی  می -2تبصره  

 .گردد اجرا در سا  بعد تصوی  و اعالم عمومی
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وصول عوارض توسط شوراهای اساالمی شاهر، بخاش و شاهرک موضاوع      نامه اجرایی نحوه وضع و  آییندر  -7

 1875قانون تشکیالت، وظایف و انتخابات شوراهای اسالمی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 

قاانون تشاکیالت   وظاایف و    ( 11)و  (14)  بناباه پیشانهاد وعارت کشاور و باه اساتناد ماواد       1/1/201۳هی ت وعیران در جهساه ماورخ    

و همچنین برای تعیین سیاساتهای عماومی دولات موااوع بناد       - 201۵مصوب  -شهرداران  اسالمی کشور و انتخاب شوراهایانتخابات 

 :قانون یاد شده را به شرح عیر تصوی  نمود   )12)ماده ( 21)و بند ( 11)آیین نامه اجرایی ماه  الذکر   قانون فوق( 12)ماده   )21)

موااوع قاانون تشاکیالت   وظاایف و       و  عوار، توس  شوراهای اسالمی شهر   بخش و شهرکآیین نامه اجرایی نحوه واع و وص 

 201۵مصوب  -و انتخاب شهرداران   انتخابات شوراهای اسالمی کشور

شاهر  بخاش و یاا شاهرک مرباوط اعام اع         هاای  توانند برای ت مین بخشی اع هزیناه  شوراهای اسالمی شهر   بخش و شهرک می -2ماده 

  .اواب    ترتیبات و سیاستهای مواوع این آیین نامه عوار، واع نمایند اداری و عمرانی با رعایت های مدماتی   هزینه

کاالهاا و مادمات و ساایر     وااع عاوار، توسا  شاوراهای اساالمی شاهر   شاهرک و بخاش در حادود درآمادها   عرااه            -1مااده   

  .رب  باشدبه شهر  شهرک یا بخش ذی  مواوعهایی است که مربوط

عوار، مواوع این آیین نامه اع اماکن   واحدهای صنفی  تولیدی  مدماتی  صنعتی و هر گونه منباع در آمادی دیگاری قابال      -0ماده 

 قاانون تعااریف و ااواب    ( 4)مااده  ( 2)شاهرها  محادوده قاانونی شاهر   موااوع تبصاره        محل استقرار آن   در ماورد  وصو  است که

قاانون تعااریف و ااواب  تقسایمات       (20و  1)در مورد بخش و روستا   محدوده مواوع ماواد   و - 2011 مصوب -تقسیمات کشوری 

ای کاه باه تصاوی  کمیسایون      یاا برساد و در ماورد شاهرکها محادوده      رسایده  که به تصوی  هی ت وعیران - 2011مصوب  -کشوری 

مصاوب   -حریم شاهرها   در مارج اع محدوده قانونی و ا و ت سیساتنامه مربوط به استفاده اع اراای و احداث بن آیین( 20)مواوع ماده 

 .رسیده است   باشد - 20۵۵

مااده  ( 0)که در طرح جامع مواوع بناد    ای محدوده در صورتی که محدوده شهر و روستا تعیین نشده باشد  در مورد شهرها -2تبصره   

در طرح هادی مواوع  ای که و در مورد روستاها محدوده - 20۵2مصوب  -ایران  قانون ت سی  شورای عالی شهرساعی و معماری( 1)

 .بود    تعیین شده است   مالک مواهند- 2011مصوب  -اساسنامه بنیاد مسکن انقالب اسالمی  (1)ماده 
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ع قاانونی بارای ایمااد    توسا  ساایر مراجا    هاایی را کاه   باشند محادوده  مراجع تصمیم گیر در مورد محدوده شهر   مماع نمی -1تبصره   

شوند  بدون جه  نظر مراجع قانونی یااد شاده باه حادود شاهر مهحاق        شده یا می دیگر مارج اع شهرها تعیین جمعیتی  شهرک یا مراکز 

 .نمایند

شود  در مورد عوار، شاهر   واع می وصو  عوارای که طبق این آیین نامه توس  شوراهای اسالمی شهر  بخش و یا شهرک -4ماده  

شهرک مربوط مواهد بود که  دهیاری و در مورد شرکها بر عهده مسؤوالن اجرایی عهده شهرداری  در مورد روستا بر عهده دهیار و بر

  .رسمی به مؤدی است مرجع وصو  مکهف به دادن رسید. نمایند  اجرایی آن اقدام می مقررات مربوط و امانتهای مطابق

شاوند   توسا       این آیین نامه توس  شوراهای اسالمی شهر  بخش و یا شهرک وااع مای  نحوه وصو  عوارای که به موج -۵ماده   

  .گردد می همان شورا تعیین

 -شاوراهای اساالمی کشاور و انتخااب شاهرداران       قاانون تشاکیالت   وظاایف و انتخاباات    ( 14)وعارت کشور به استناد ماده  -تبصره   

شیوه محاسبه عوار، در شوراهای بخش و شهرک و همچنین ایماد یکنوامتی در نظاام   منظور ت مین هماهنگی در و به - 201۵مصوب 

در مصاوص شاوراهای اساالمی    . نمایاد  می العم را تهیه و جهت تصوی  به هی ت وعیران ارایه های  نامه در سراسر کشور  آیین عوار،

 .گردد مالی شهرداریها مراعات می نامه آیین( 03)شهر دستورالعمههای مواوع ماده 

شود  حس  مورد برای تا مین   واع می عوارای که به موج  این آیین نامه توس  شوراهای اسالمی شهر  بخش و یا شهرک -1ماده   

بودجه مصوب شهرداری و شوراهای شهر  شهرک و بخش مرباوط مصارف مواهاد     شهر   روستا و یا شهرک در قال  های همان هزینه

 .شد

های طرحهای ماص مدماتی یاا عمرانای      هزینه توانند برای ت مین تمام یا بخشی اع هر  بخش و شهرک میشوراهای اسالمی ش -1ماده   

گردد  صرفاً در هماان مادت و ماورد تعیاین      عوارای که اع این طریق وصو  می. نمایند برای مدت و مورد معین واع عوار، ماصی

 .باشد مصرف می در مصوبه واع عوار،   قابل شده

موارد معافیت  کااهش   تخفیاف و لغاو عواراای      توانند در هنگام واع عوار، جدید یا در عمان مقتضی نسبت به شوراها می -1ماده  

 .مقرر در این آیین نامه اتخاذ تصمیم نمایند اند  با توجه به سیاستهای نموده که تصوی 
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سیاساتهای کهای کاه در برناماه پنمسااله و قاوانین        وجاه باه  شوراها موظفند به هنگام تصمیم گیری راجع به عوار، عالوه بر ت -24ماده  

 :عمومی دولت را به شرح ذیل مراعات نمایند شود  سیاستهای می بودجه سالیانه اعالم

  عوار، متناس  با هزینه های مورد نیاع ؛ دهیاری و شهرک مربوط اع طریق واع و وصو  نیل به سمت مودکفایی شهرداری   -الف   

 مختهف اعم اع دولتی و غیر دولتی ؛ های تناس  میزان عوار، با ارایه مدمات عمومی و عمرانی به اقشار و بخشرعایت  -ب 

 شوند؛ جهت گیری به سوی واع عوار، هایی که به صورت غیر مستقیم وصو  می -  

 تناس  واع عوار، در هر محل با تولیدات و درآمدهای اهالی؛ -ت 

 عوار، بر اقتصاد محل ؛ توجه به اثرات تبعی واع -ث 

 هماهنگی و وحدت رویه در نظام عوار، ؛ -ج 

هاه روش وااع   نخال تقی  هاا اع   رعایت اولویت واع عوار، به صورت درصدی اع قیمت فروش کاال و مادمات بار ساایر روش    -چ 

 عوار، مقطوع 

 جرای طرحهای عمرانی؛ا واع عوار، متناس  با ارعش افزوده عمین ناشی اع تصمیمات مراجع قانونی و یا -ح 

 جهوگیری اع واع عوار، مضاعف بر کاالهای تولیدی؛ -خ 

 بر تولید؛ توجه داشتن به رشد تولید و گسترش واحدهای تولیدی در منطقه به هنگام واع عوار، -د  

 نظر؛ محاسبه وصو  عوار، در مورد واحدهای تولیدی بر اساس فروش واقعی در دوره مورد -ذ  

 اع واع عوار، بر کاالهای صادراتی ؛ مود داری -ر  

 ؛ توجه به اقشار کم درآمد هنگام واع عوار، با اعطای تخفیف   معافیت و نظایر آن -ع  

 رعایت حا  ایثارگران هنگام واع عوار، با اعطای تخفیف   معافیت و نظایر آن ؛ -ژ  

 های تشویقی برای پردامت به موقع عوار، ؛ اعما  رویه -س 

  .قانون اساسی( 0)بدون تبعیض عوار، بر اساس اصل واع  -ش 
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گرفات و وااع عاوار، جدیاد و افازایش       افزایش میزان عوار، مواوع این آیین نامه عودتر اع یک سا  صورت نخواهاد  -تبصره   

 .شود ماسبق نمی عوار، قبهی عطف به

مواوعات حداکثر براساس نرمای اسات    نسبت عوار، شهر  روستا و شهرک با درآمدها   عراه کاالها و مدمات و سایر -2۵ماده   

ماادام کاه ایان نسابت در هار ساا  باه تصاوی          . رساد  تصوی  هی ت وعیران می وعارت کشور پیشنهاد شده است و به که ساالنه توس 

درآمدها و عوایاد محهای     نسبت عوار، به( سقف )برای تعیین حداکثر. قبل ممری مواهد بودسا   نسبت تعیین شده در نرسیده است  

ایان  ( 22)توس  وعارت کشور با هماهنگی کمیتاه موااوع تبصاره مااده      شهرداریها های عمرانی   اداری و مدماتی باید استاندارد هزینه

تصامیمات مراجاع مهای یاا فارا       سهم هزینه هایی که به موجا   نداردها بایددر تنظیم استا. هی ت وعیران ارایه گردد آیین نامه تنظیم و به

شاود  باه طاور     شهرکها و روستاها ایمااد مای   جامع و هادی در شهرها  محهی در طرحهای عمرانی و یا مدماتی و یا در اجرای طرحهای

 .جداگانه مشخص گردد

وع عوار، وصاولی در   نخل تقی وصو اند    نشده اوع این ماده تعیینهای مو در سا  جاری و مادام که استانداردها و نسبت -تبصره   

درآماد ساالیانه   در ماورد فاروش     %( 1)مورد در آمادها بایش اع حاداکثر دو درصاد      این آیین نامه نباید در (0)هر محل با رعایت ماده 

حاداکثر نایم درصاد ارعش     ثاروت بایش اع  قیمت عمده فروشی و در ماورد دارایای و    %(1)مدمات بیش اع حداکثر دو درصد کاالها یا

 .معامالتی آن با احتساب میزان عوار، قابل وصو  موجود باشد

باا اساتفاده اع روش انتشاار اوراق مشاارکت و      توانند براساس امتیارات قانونی مود اع طریق جه  مشارکت مردم شوراها می -21ماده   

 .ه ت مین منابع مالی مورد نیاع اتخاذ تصمیم نمایندمربوط نسبت ب رعایت قوانین و مقررات سایر روشها با

را جهت توجیه این آیین نامه و سایر آیین  وعارت کشور مکهف است با همکاری ساعمانها و مراکز ذی رب  آموعشهای العم -21ماده   

 ن آیاین ناماه در ماورد مصاوبات    وعارت کشور مسؤو  نظارت بر حسن اجرا و رعایات ایا  . نماید اعضای شوراها ارایه های مربوط به نامه

 .در سراسر کشور است مربوط به واع عوار، توس  شوراها
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 (با آخرین اصالحات 11/18/1875مصوب )در قانون شوراها  -3

ا تصوی  لوایح برقراری یا لغو عوار، شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاسات عماومی دولات    21بند  -۳3ماده 

 .شود اعالم می سوی وعارت کشور که اع 

 .ا واع مقررات و نظارت بر حفر مماری و مسیرهای ت سیسات شهری11بند  – ۳3ماده 

ا تصوی  مقررات العم به پیشنهاد شهرداری جهت نوشتن هر نوع مطه  و یا الصاق هر نوع نوشته و آگهای و تاابهو بار    1۵بند  -۳3ماده 

 .مواوعه و انتشار آن برای اطالع عمومرعایت مقررات   روی دیوارهای شهر با

ناماه ماالی و معاامالت     ا تصوی  نرخ مدمات ارائه شده توس  شاهرداری و سااعمانهای وابساته باه آن باا رعایات آیاین       11بند -۳3ماده 

 .شهرداریها با رعایت مقررات مربوط

 .ا تصوی  نرخ کرایه وسائ  نقهیه درون شهری11بند  – ۳3ماده 

تواند نسبت به واع عوار، متناس  با تولیدات و درآمدهای اهالی به منظور تا مین بخشای    ا شورای اسالمی شهر می   ۳۵ماده  - ۳۵ماده 

 .نامه مصوب هی ت وعیران اقدام نماید های مدماتی و عمرانی مورد نیاع شهر طبق آیین هزینه اع 

تواند در هر مقطعای کاه وصاو      وعیر کشور می. قابل وصو  است تبصره ا عوار،  یک ماه پ  اع ارسا  هر مصوبه به وعارت کشور   

 .نامه مصوب نداند نسبت به اصالح یا لغو آن اقدام نماید را منطبق بر آیین هر نوع عوار، 

 (با اصالحات بعدی 1۲/11/1816مصوب )ها  نامه مالی شهرداری آیین 8۲ماده  -3

شود تا به مطالبات مود را با اقساط حداکثر سی و شش ماهه مطاابق دساتورالعمهی    های کل کشور اجاعه داده می به شهرداری – 01ماده 

شود دریافت نماید در هر حا  صدور مفاصا حساب موکاو  باه ت دیاه     که به پشنهاد شهردار  به تصوی  شورای اسالمی شهر مربوط می

 .کهیه بدهی مؤدی مواهد بود

 (با اصالحات بعدی 11/1/1881مصوب  )ها قانون شهرداری در -11

 . شود هائی که در شهر می صدور پروانه برای کهیه سامتمان - 14بند  ۵۵ماده 
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هاای ساامتمانی ناوع     شهرداری در شهرهایی که نقشه جامع شهر تهیه شده مکهف اسات طباق ااواب  نقشاه ماذکور در پرواناه       -تبصره

در صورتیکه بر مالف منادرجات پرواناه ساامتمانی در منطقاه غیرتمااری محال کسا  یاا پیشاه و یاا           . کند استفاده اع سامتمان را قید

نمایاد و کمیسایون در صاورت     ایان قاانون مطارح مای     233تمارت دائر شود شهرداری مورد را در کمیسیون مقرر در تبصره یک مااده  

دو ماه تماوع نماید در مورد تعطیل محل کسا  یاا پیشاه و یاا تماارت      احراع تخهف مالک یا مست جر با تعیین مههت مناس  که نباید اع 

 .کند ظرف مدت یک ماه اتخاذ تصمیم می

شود و کسی که عالماً اع محل مزباور پا  اع تعطیال بارای کسا  و پیشاه و یاا تماارت          این تصمیم وسیهه م مورین شهرداری اجراء می

جزای نقدی اع پنج هزار ریا  تا ده هزار ریا  محکوم مواهد شد و محل کسا    ای اع شش ماه تا دو سا  و استفاده کند به حب  جنحه

 .شود نیز ممدداً تعطیل می

دائر کردن دفتر وکالت و مط  و دفتر اسناد رسمی و اعدواج و طالق و دفتر روعنامه و ممهه و دفتر مهندسی وسایهه مالاک اع نظار ایان     

 . شود قانون استفاده تماری محسوب نمی

پیشنهاد برقراری یا الغاء عوار، شهر و همچنین تغییر نوع و میزان عوار، اعم اع کاالهای وارداتی و صادراتی کشور  -11بند  ۵۵ماده 

 .نامه برای اطالع وعارت کشور و محصوالت دامهی و غیره و ارسا  یک نسخه اع تصوی 

 .اع یک درصد قیمت کاال نباید واع عوار، شود به منظور تشویق صادرات کشور نسبت به کاالهای صادراتی بیشتر -2تبصره 

ها عر، راه معااف   شود اع پردامت هر گونه عوار، به شهرداری کاالهای عبوری اع شهرها که برای مقصد معینی حمل می -1تبصره 

 .باشد می

ایان بناد تصاحیح     2ون طبق تبصره راجع به تشویق صادرات و تولید اع تاریخ تصوی  این قان 00ماه  قانون مصوبه بهمن 2ماده  -0تبصره 

 .شود می

های گریز اع پردامت عوار، شهرداری و استنکاف اع آن با موافقت وعارتین کشور و دادگساتری تنظایم و پا  اع     نامه آئین -4تبصره 

 .شود تصوی  هی ت وعیران به موقع به اجراء گذاشته می
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گاذاری امااکن و نصا  تاابهوی الصااق       نص  لوحاه ناام آنهاا و شاماره     واع مقررات ماصی برای نامگذاری معابر و -11بند  ۵۵ماده 

 های غیرمماع و هرگونه اقداماتی که در حفظ نظافت و عیبائی شهر مؤثر باشند ها اع محل اعالنات و برداشتن و محو کردن آگهی

هاای   و بهای مادمات ارائاه شاده توسا  شاهرداری و سااعمان       رفع هرگونه امتالف بین مؤدی و شهرداری در مورد عوار، -11ماده 

شاود و تصامیم کمیسایون مزباور      ن شهر ارجااع مای  نخل تقی به کمیسیونی مرک  اع نمایندگان وعارت کشور و دادگستری و ان وابسته

اداره ثبات قابال وصاو     هائی که طبق تصمیم این کمیسیون تشخیص شود طبق مقررات اسناد العم االجرا  باه وسایهه    بدهی. قطعی است

باشد اجرای ثبت مکهف است بر طبق تصمیم کمیسیون مزبور به صدور اجرائیه و وصو  طه  شاهرداری مباادرت نمایاد در نقااطی      می

شهر انتخااب   انممننماید و در غیاب  که ساعمان قضائی نباشد رئی  دادگستری شهرستان یک نفر را به نمایندگی دادگستری تعیین می

 .اع طرف شورای شهرستان به عمل مواهد آمد انممننماینده 

شهر باشد ممنوع است مگار در   انممنای بر روی دیوارهای شهر که مخالف مقررات  نوشتن هر نوع مطهبی یا الصاق هر نوشته -11ماده 

اق آگهای اکتفاا کارد و    ها فق  باید باه نصا  و الصا    کند و در این محل هائی که شهرداری برای نص  و الصاق اعالنات معین می محل

 مواهاد  نوشتن روی آن نیز ممنوع است متخهف عالوه بر ت دیه مسارت مالکین به پردامت پانصد تا یاک هازار ریاا  جریماه محکاوم     

 .شد

یاا  بناهای مخروبه و غیر مناس  با واع محل و یا نیمه تمام واقع در محدوده شهر که در میابان یا کوچاه و  نسبت به عمین یا  -223ماده 

تواناد   ن شهر مینخل تقی میدان قرار گرفته و منافی با پاکی و پاکیزگی و عیبائی شهر یا مواعین شهرساعی باشد  شهرداری با تصوی  ان

ن شهر باشد اقدام کناد  نخل تقی به مالک امطار کند منتها ظرف دو ماه به ایماد نرده یا دیوار و یا مرمت آن که منطبق با نقشه مصوب ان

در عمیناه عیباائی و پااکیزگی و     انممنتواند به منظور ت مین نظر و اجرای طرح مصوب  ک مسامحه و یا امتناع کرد شهرداری میاگر مال

شهرساعی هر گونه اقدامی را که العم بداند معمو  و هزینه آن را به ااافه صدی ده اع مالک یا متاولی و یاا متصادی موقوفاه دریافات      

شود در صاورتی کاه مالاک ظارف پاانزده روع اع تااریخ اباالغ باه          ب شهرداری بدواً به مالک ابالغ مینماید در این مورد صورت حسا

شود و هر گاه ظرف مههات مقارره اعتارا، کارد موااوع باه        صورت حساب شهرداری اعترا، نکرد صورتی حساب قطعی تهقی می

 .ارجاع مواهد شد 11کمیسیون مذکور در ماده 



38 

 نخل تقی  سید مجید حسین زاده                                                                                     رئیس شورای اسالمی  شهر

 بوهندی نجفی                                شهردار                                                                                     

در حکم سند قطعی و العم  11واقع نشده و همچنین آراء کمیسیون رفع امتالف مذکور در ماده  را،هائی که مورد اعت صورت حساب

االجرا بوده و اجراء ثبت مکهف است بر طبق مقررات اجرای اسناد رسمی العم االجراء نسبت به وصو  طه  شهرداری اجرائیه صادر و 

  .به مورد اجراء بگذارد
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شاورای عاالی    15/۲/1833مصاوب  ( قانون حفظ و گسترش فضاای سا ز در شاهرها   قانون اصالح )نامه  آیین -11

 ها استان

قانون اصالح قانون حفظ و گساترش فضاای   ( 2)آیین نامه اجرایی ماده  2۵/1/20۳1شورای عالی استانها در سی و دومین اجالس مورخ 

هماهنگی وعارت کشور  وعارت مساکن و شهرسااعی    ع تشخیص مصهحت نظام را که با نخل تقی م 13/4/20۳۳سبز در شهرها مصوب 

قاانون ماذکور باه    ( 2)وعارت جهاد کشاورعی  ساعمان حفاظت محی  عیست و شهرداری تهران تهیه و تنظیم گردیاده مساتند باه مااده     

  .شرح مندرج در صفحات بعد تصوی  نمود

 :تعاریف  2ماده 

  .های ذیل تعریف می شوندواژگان به کار برده شده در این آیین نامه به شرح بند

  .چوبی منفرد که محی  بن آن کمتر اع پانزده سانتیمتر باشد( تنه)نها   گیاه دارای ساقه ( الف

که محی  بان  ( غیر مثمر) و سایر درمتان ( مثمر) دارای ساقه منفرد اعم اع درمت دارای میوه ماکو  ( چوبی)درمت  گیاه مشبی ( ب 

  .متر نباشدآنها اع پانزده سانتیمتر ک

  .درمت مو با هر بن و بوته های چای مشمو  این تعریف می باشد -تبصره 

  .بن درمت  محل تالقی تنه درمت یا نها  با سطح عمین است( ج  

در صورتی که درمت در سطح عمین به چند ساقه منشع  شده باشد بن قطورترین ساقه مالک عمل مواهد بود و بقیاه سااقه هاا شاامه     

  .ی شوندمحسوب م

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

مترمربع مساحت  در صورت وجود بنا و مستحدثات در عمین به طور متوس  در هر شاانزده مترمرباع محوطاه بااع      ۵33ا داشتن حداقل 2

دم سابقه احداث بنا به طور متوس  هر بیست و پانج متار مرباع یاک اصاهه درمات       مارج اع سامتمان یک اصهه درمت و در صورت ع

) قطع و امحای درمتان موج  عدم احتساب تعداد درمتان کسر شاده در آماار   . مثمر و یا غیر مثمر و یا ترکیبی اع آنها غرس شده باشد

  .نخواهد بود( لحاظ شده در این بند
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  .در قبل اع تفکیک به عنوان باغ  باغچه  عمین مشمر  و باغ عمارتا دارا بودن سند مالکیت و یا سند ما1

  .ا دارا بودن سابقه رأی دایر باغ  دایر باغچه  دایر مشمر اع کمیسیون ماده دواعدهم قانون عمین شهری0 

  .ا محل هایی که در حریم شهر توس  وعارت جهاد کشاورعی باغ شنامته شده اند4 

  .شهرباغ شنامته شده اند اسالمیا محل هایی که به تشخیص شورای ۵ 

فضای سبز شهری  عرصه های مشمر و دارای پوشش گیاهی در محدوده و حاریم شاهرها کاه دارای مالکیات عماومی  دولتای و       ( ها  

  .مصوصی باشند

شاورای   20۵1اصالح قانون حفاظ و گساترش فضاای سابز در شاهرها مصاوب ساا         » قانون  منظور اع قانون در این آیین نامه قانون ( و

  .تشخیص مصهحت نظام رسیده است مممعبه تصوی   20/۵/20۳۳میباشد که در تاریخ « انقالب

ها بر اساس حد نصاب مشخص شده در قانون جهاوگیری  مترمربع و در حریم شهر 1333حد نصاب تفکیک در محدوده شهرها  -1ماده 

  .و آیین نامه مصوب هیات وعیران می باشد( صرفاً در مورد باغات) اع مرد شدن اراای کشاورعی 

شهرداری مکهف است قبل اع صدور پروانه سامتمانی برای بررسی هر نوع تغییر وااعیت و تعاداد درمتاان اماالک و ارااای       -0ماده  

این آیین نامه و صدور پایان کار آن دسته اع امالکی که پا  اع صادور پرواناه ساامتمانی وااعیت و تعاداد درمتاان        ( 2)مواوع ماده 

آیین نامه و در مورد باغات واقع در حریم شاهرها قبال    1موجود در عرصه آنها دچار تغییر شده است  مواوع را اع کمیسیون های ماده 

اع دبیرمانه کمیسیون تبصره یک ماده یک قانون حفظ کاربری اراای و باغها مساتقر در سااعمان    اع صدور پروانه سامتمانی  مرات  را

  .جهاد کشاورعی استان استعالم نماید

کاشت  حفاظت و آبیاری درمتان و فضاهای سبز معاابر  میاادین  بزرگراههاا و بوساتانهای عماومی واقاع در دامال محادوده          -4ماده  

قاانون حفاظات و بهسااعی محای  عیسات اع       0های محی  عیست و مناطق چهارگانه موااوع بناد الاف مااده      شهرها به استثنای بوستان

  .وظایف شهرداری است

  .و متصرفین آنها است( بهره برداران) حفظ  نگهداری و آبیاری در سایر محل های مشمو  قانون به عهده مالکین  ساکنین  -2تبصره 
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یان و متصدیان یا قائم مقام قاانونی آناان یاا مساتاجرین  بهاره بارداران و متصارفین مسائو  آبیااری و          در مورد موقوفات  متول -1تبصره 

  .نگهداری درمتان هستند

در صورت اهما  در نگهداری درمتان مشمو  قانون  شهرداری موظاف اسات باا اماذ مماوع اع دادساتان  رأساا نسابت باه           -0تبصره 

اااافی باه عناوان کاارمزد اع مالاک دریافات نماینادگان در        ( %2۵)های متعهقه را با پانزده درصد آبیاری و نگهداری آنها اقدام و هزینه

صورت اعالم مالک مبنی بر عدم توانایی در نگهداری درمتان شهرداری مماع است در مصوص حفظ و نگهداری درمتاان باه مالاک    

صورت استنکاف مالک یا متصادی اع پردامات هزیناه هاای فاوق      در . مساعدت نموده و تنها هزینه های مترتبه را اع وی دریافت نماید

الذکر  اداره اجرای احکام ثبت محل با دستور دادستان مکهف است نسبت به وصو  و واریز آن به حساب شهرداری طبق اجرای اساناد  

  .العم االجرا اقدام نماید

دولتای و مصوصای واقاع در محادوده و حاریم شاهر  باا        برای قطع و جابمایی هرگوناه درمات در معاابر و امااکن عماومی        - ۵ماده 

آیاین ناماه     1درمواست مالکین  متولیان  متصدیان و اشخاص مسئو  این اماکن  در موارد عیر پ  اع تصوی  کمیسیون مواوع ماده 

  .شهرداری مکهف به صدور مموع می باشد

درمت غیر مثمری که به سن بهره وری رسیده باشد و به قصد انتفاع اع چاوب آن درمواسات قطاع داده شاده باشاد کاه در ایان        ( الف 

  .صورت باید به جای آن که توس  مالک با متقاای ممدداً درمت غرس شود

چنانچه شهرداری مایل به حفظ درمت باشد  بهای عادله چوب آن را با توافق با مالک پردامت می نماید و در صورت امتالف بهاای   

  .آن طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری تعیین و به مالک پردامت مواهد شد

یا احتما  سرایت آفات و بیمااری اع آن باه     درمتی که به عهت آفت عدگی  بیماری  انگل و یا عهل غیر عمد دیگر مشک شده و( ب 

دیگر درمتان و گیاهان وجود داشته باشد و یا احتما  سقوط آن برود که در این صورت باید به جای آنها نها  به میزان دوبرابار محای    

  (انمام شود 1مطابق تبصره ) بن درمت غرس شود 

مماری آب  مطوط انتقا  برق  لوله کشی نفات  گااع   تهفان و نظاایر آن     درمت در محل احداث سامتمان و یا مسیر راه  کانا  و ( چ

  .قرار گرفته باشد و یا به هر نوعی مانع اع اجرای طرح های عمرانی و عمومی باشد
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  .شددرمت واقع در معابر و یا میادین مانع عبور و مرور طبیعی باشد و یا وجود آن برای مالکین و ساکنین مزاحمت ایماد کرده با( د 

اع قبیل آب  فااالب  گاع  بارق  مخاابرات  شارکت پخاش فاراورده هاای       ) کهیه دستگاه های ارائه دهنده مدمات شهری  -2تبصره  

موظفند قبل اع انمام هرگونه عمهیات عمرانی کاه مساتهزم قطاع درمتاان و یاا تخریا        .. ( نفتی و شهرداری و ساعمان های وابسته به آن 

  .مموع امذ نماید( آیین نامه  1کمیسیون مواوع ماده ) بر سایر مموعهای العم  اع شهرداری فضای سبز باشد  عالوه 

اولویت با انتقا  درمتان در فصل مناس  با نظارت شهرداری وبا رعایت اصو  عهمی و فنای مای   ( د)و ( ج)در مورد بندهای  -1تبصره  

ن واکاری می باید با رعایت اصو  ایمنی به اعای درمتهاایی کاه اجااعه    باشد و در صورت اجتناب ناپذیر بودن قطع درمت و عدم امکا

وع محای  بان هاا در محال تعیاین شاده کاه        نخل تقی این آیین نامه صادر می شود به تعداد دو برابر م 1قطع آن اع طرف کمیسیون ماده 

  .شهرداری معین می کند غرس نماید

عرفه ای که به پیشنهاد شهرداری باه تصاوی  شاورای اساالمی شاهر مای رساد         عوار، قطع درمت مواوع این ماده طبق ت -0تبصره  

  .توس  شهرداری امذ مواهد شد

  .فعالیت و بهره برداری اع اع مزانه  قهمستان یا عمده فعالیت آنها بر اساس مموع و دستورالعمل شهرداری بالمانع است -4تبصره 

ی یا حقوقی موجبات اتالف و امحای درمتان موااوع قاانون را فاراهم آورناد     در صورتی که شخص یا اشخاص اعم اع حقیق - 1ماده 

این آیین نامه موظف است نسبت به تعقی  جزایی و امذ جریمه اع طریق مراجاع قضاایی و پیگیاری جباران      0شهرداری در اجرای ماده 

  .مسارت وارده اقدام نماید

مام این وظیفه تعهل نموده و به موقع اقدام نکنناد متخهاف شانامته شاده و ماورد      این قانون اع ان ۵مامورین شهرداری که در اجرای ماده 

  .تعقی  قانونی قرار مواهند گرفت

به منظور نظارت بر حسن اجرای قانون و آیین ناماه اجرایای آن و تشاخیص باغاات کمیسایونی مرکا  اع اعضاای عیار در هار           -1ماده 

  .شهرداری تشکیل می شود

  .شورای اسالمی شهر به انتخاب شورایکی اع اعضای ( الف

  .یک نفر به انتخاب شهردار ترجیحاً معاون شهرساعی و یا معاون مدمات شهری شهرداری( ب 
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مدیرعامل ساعمان پارکها و فضای سبز و در صورت عدم وجود سااعمان پارکهاا و فضاای سابز در شاهرداری مسائو  فضاای سابز         ( ج 

 .شهرداری

مترمرباع کاه در محادوده شاهر      ۵33است برای صدور پروانه سامتمانی در عرصه های با مساحت بیش اع شهرداری موظف  -2تبصره  

  .واقع می باشد نظر کمیسیون فوق را امذ نموده و مطابق آن عمل نماید

قاع در  مترمرباع وا  1333تاا   ۵33شهرداری موظف است در کالن شهرها برای صدور پرواناه ساامتمانی در عرصاه هاای باین       -1تبصره 

محدوده شهر کمیسیونی مرک  اع اعضای عیر را در هر یک اع مناطق شاهرداری تشاکیل داده و نظریاه کمیسایون را اماذ و مطاابق آن       

  .اقدام کند

  .نماینده شورای اسالمی شهر به انتخاب ریی  شورا( الف 

  .شهرمدیر منطقه شهرداری و در صورتی که شهردار منطقه نداشته باشد  شهردار آن ( ب 

نماینده مدیر عامل ساعمان پارکها و فضای سبز شهرداری  در صورت عدم وجود ساعمان پارکها و فضای سبز در شهرداری نمایناده  ( ج

  .مدمات شهری شهرداری

جهت تشخیص باغات توس  شورای اسالمی شهر  شهرداری موظف است درمواست مالک و ذینفع یا درمواسات ماود را    -0تبصره  

ارساا  نمایاد و نظار کمیسایون را کاه      ( 1)آیین نامه مذکور آمده است به کمیسایون مااده   ( 2)ماده « د » و مدارکی که در بند  با سوابق

در صورتی که ذینفع دو ماه بعد اع امذ ابالغ شاهرداری باه نظریاه    . حداکثر ظرف مدت یک ماده صادر مواهد شد  به ذینفع ابالغ کند

شهرداری آن را به شورای اسالمی شاهر ارساا  مواهاد    . اعترا، مودرا به شهرداری تقدیم مواهد کردکمیسیون اعترا، داشته باشد  

در غیر این صورت چنانچه مالک یاا ذینفاع پا  اع دو مااه باه نظار       . نظر شورای اسالمی شهر در مورد تشخیص باغ قطعی است. داشت

  .و نظر شورای اسالمی شهر تهقی مواهد شد کمیسیون مزبور اعترا، ننماید مصوبه کمیسیون بعنوان رأی قطعی

متقاایان قطع  جابمایی یا سربرداری درمتان باید درمواست مود را به شهرداری محال ارایاه و فارم مخصوصای کاه در ایان        -۳ماده 

  .عمینه توس  شهرداری در امتیار آنان قرار داده می شود تکمیل و تحویل نمایند
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مواوع ایان  ( 1)شهرداری مکهف است حداکثر ظرف مدت یک هفته اع تاریخ تسهیم و ثبت  درمواست متقاای را به کمیسیون ماده  

کمیسیون مزبور مکهف است حداکثر ظرف مدت یک ماه در مصوص درمواست متقاای اتخاذ تصمیم نمایاد  . آیین نامه ارجاع نماید

در صاورت عادم اتخااذ    . تاریخ ابالغ نظر کمیسیون  مواوع را باه متقااای اعاالم نمایاد    و شهرداری حداکثر ظرف مدت یک هفته اع 

  .تصمیم توس  کمیسیون یا ت میردر ابالغ پ  اع موعد مذکور  شهرداری مکهف است حس  تقااای متقاای مموع صادر کند

طاع درمات یاا ساربرداری یاا جابماایی آن       شهرداری و متقاای تحت هیچ شرایطی قبل اع دریافت مماوع العم  ممااع باه ق    -2تبصره  

  .نخواهند بود

شهرداری موظف است در صورت درمواست متقاای برای جابمایی یا سربرداری درمت رعایت اواب  و اصاو  عهمای و    -1تبصره 

  .قرار دهد ایمنی را نموده و امکانات و تسهیالت مورد نیاع را در قبا  دریافت اجور و هزینه های مترتبه در امتیار متقاای

موظف است اواب  مربوط به رعایت اصو  فنی و ایمنی و همچنین نحوه اساتفاده اع تمهیازات و امکاناات    ( 1)کمیسیون ماده  -1ماده 

شهرداری برای سربرداری و جایمایی درمتان و فضاهای سبز را تدوین نموده و پ  اع تصاوی  شاورای اساالمی شاهر اعاالم عماومی       

  .نماید

ونه جابمایی درمتان توسا  ماالکین  متصادیان و ذینفعاان و شاهرداری در محادوده و حاریم شاهر و در معاابر و امااکن           هرگ - تبصره

در غیر این صورت شهرداری موظف باه جهاوگیری     .امکان پذیر است( 1)عمومی و مصوصی با امذ مموع اع کمیسیون مواوع ماده 

داری تهیه و ابالغ مواهد شد صورت می پذیرد تاا موجا  رشاد درمتاان و     سربرداری و هرس طبق دستورالعمهی که توس  شهر. است

  .جهوگیری اع مشک شدن آنها گردد

قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها و اصالحیه های آن شهرداری موظف اسات شناسانامه   ( 1)و ( 2)در اجرای مواد  - 23 ماده

  .کرده و به روع نگهداری نمایدباغات مشمو  این قانون را به همراه مشخصات ذیل تهیه 

  .شماره پالک ثبتی یا شماره نوساعی پالک مشمو ( الف 

  .مساحت مهک( ب 

  .شهر  منطقه  ناحیه  میابان  کوچه  شماره  نام مالک  یا ذینفع: نشانی دقیق محل شامل( ج 
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  .مرتعداد و مشخصات هر یک اع درمتان مشمو  قانون به تفکیک نوع مثمر و غیر مث( د 

  .نام  مشخصات  سمت و امضای م مور تنظیم کننده اطالعات شناسنامه که به عنوان ااب  دادگستری شنامته می شود( ها  

) شهرداری موظف است پ  اع شناسنایی  باغ های واقع در محدوده و حریم شهر آنها را روی نقشاه و ساامانه هاای مربوطاه      -2تبصره 

GIS  این باغ به هیچ وجه  حتی در صورت قطع تمام درمتان  بدون امذ مموعهای قانونی اع عناوان بااغ   . مشخص و اعالم نماید... ( و

  .مارج نخواهند شد

  .شهرداری موظف است نسخه ای اع شناسنامه تنظیمی محل مزبور را به مالک یا ذینفع یا قائم مقام قانونی وی ابالغ نماید -1تبصره 

  .شهرداری موظف است هر سا  نسبت به پالک کوبی حداقل بیست درصد فضای سبز مود اقدام نماید -0ره تبص

شهرداری مکهف است اع مشخصات درمتان واقع در معابر میادین  بزرگراههاا و بوساتان هاای عماومی فهرساتی شاامل ناوع         -22ماده 

ده و مراتا  را باا پاالک کاوبی روی درمتاان و روی ساامانه هاای        درمت  محی  بن  محل کاشت و تاریخ گزارش  تهیه و تنظیم نمو

  .منعک  نماید... ( و  GIS) مربوط 

به منظور حفظ  نگهداری واحیای باغات و عمین های مشمر  شورای اسالمی شهر موظف است به منظور حفاظ و نگهاداری    -21 ماده 

در این امالک را در چارچوب قوانین و ااواب  شاورای عاالی     باغات مصوصی  دستورالعمل های تشویقی برای سامت و ساع محدود

  .شهرساعی و معماری ایران تهیه و تصوی  نمایند

وعارت مسکن وشهرساعی و شهرداری ها موظفند در جهت حفظ باغات مخصوصا در شهرهایی کاه سارانه فضاای سابز آنهاا       -20ماده 

  .االمکان باغات را در کاربری فضای سبز پیش بینی نمایند کمتر اع استاندارد است در مطالعات طرح جامع شهرها حتی

شهرداری ها و شورای های اسالمی شهر شرایطی فراهم نمایند تا با مرید باغات محدوده شهر  بوساتان هاای شاهری در آنهاا      -2تبصره 

  .احداث و در امتیار عموم قرار گیرد

  .ری حتی االمکان حمایت های العم را اع مالکان آنها به عمل آورندشهرداری ها موظفند برای حفظ باغات بزرگ شه -1تبصره  
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شهرداری ها موظفند در شهرهایی که سرانه فضای سبز آنها کمتر اع استاندارد است  برنامه پانج سااله ادواری بارای حفاظ و      -0تبصره  

 .گسترش فضاهای سبز شهر را تهیه و به تصوی  شورای اسالمی شهر برسانند

 با اصالحات بعدی 11/11/1881ها مصوب  صد قانون شهرداری ماده -1۲

مالکین اراای و امالک واقع در محدوده شهر یا حریم آن باید قبل اع هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراای و شروع سامتمان  -233ماده 

 . اع شهرداری پروانه امذ نمایند

های بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه به وسیهه م مورین مود اعم اع آنکاه ساامتمان    تواند اع عمهیات سامتمانی سامتمان شهرداری می

 . در عمین محصور یا غیرمحصور واقع باشد جهوگیری نماید

و بناهاای ماالف مشخصاات منادرج در     در موارد مذکور فوق که اع لحاظ اصو  شهرساعی یا فنی یا بهداشتی قهع ت سیسات  -2تبصره 

پروانه ارورت داشته باشد یا بدون پروانه شهرداری سامتمان احداث یا شروع به احداث شده باشد باه تقاااای شاهرداری موااوع در     

 هائی مرک  اع نماینده وعارت کشور به انتخاب وعیر کشور و یکی اع قضات دادگستری به انتخاب وعیار دادگساتری و یکای    کمیسیون

نمایاد کاه ظارف ده روع     کمیسیون پ  اع وصو  پروناده باه ذینفاع اعاالم مای     . شود مطرح می انممنشهر به انتخاب  انممناع اعضای 

توایحات مود را کتباً ارسا  دارد پ  اع انقضاء مدت مذکور کمیسیون مکهف است مواوع را با حضور نماینده شهرداری که بادون  

کند ظرف مدت یک ماه تصمیم مقتضی بر حس  مورد اتخاذ کند در مواردی که شاهرداری اع   حق رأی برای ادای توایح شرکت می

کند مکهف است حداکثر ظرف یک هفته اع تاریخ جهاوگیری موااوع    ادامه سامتمان بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه جهوگیری می

 . ذینفع به مواوع رسیدگی مواهد کرد را در کمیسیون مذکور مطرح نماید  در غیر این صورت کمیسیون به تقااای

 . نماید در صورتی که تصمیم کمیسیون بر قهع تمام یا قسمتی اع بنا باشد مههت مناسبی که نباید اع دو ماه تماوع کند تعیین می

اری رأسااً اقادام   هر گاه مالک در مههت مقرر اقدام به قهع بناا ننمایاد شاهرد   . شهرداری مکهف است تصمیم مزبور را به مالک ابالغ کند

  ..کرده و هزینه آن را طبق مقررات آئین نامه اجرای وصو  عوار، اع مالک دریافت مواهد نمود
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در مورد ااافه بنا عائد بر مساحت عیر بنای مندرج در پروانه سامتمانی واقع در حوعه استفاده اع ارااای مساکونی کمیسایون     -1تبصره 

های فرعی و یا  های اصهی یا میابان در بر میابان)ااافه بنا با توجه به موقعیت مهک اع نظر مکانی تواند در صورت عدم ارورت قهع  می

ای که متناس  با نوع استفاده اع فضای ایماد شده و نوع ساامتمان اع نظار مصاالح مصارفی      رأی به امذ جریمه( کوچه بن باع یا بن بست

جریمه نباید اع حاداقل یاک دوم کمتار و اع ساه     . )به وصو  جریمه اقدام نماید باشد  تعیین و شهرداری مکهف است براساس آن نسبت

در صاورتی کاه ذینفاع اع پردامات جریماه ماودداری نماود        ( برابر ارعش معامالتی سامتمان برای هر مترمربع بنای ااافی بیشاتر باشاد  

کمیسایون در ایان ماورد    . ی تخریا  را بنمایاد  شهرداری مکهف است ممدداً پرونده را به همان کمیسیون ارجاع و تقاااای صادور رأ  

 .نسبت به صدور رأی تخری  اقدام مواهد نمود

در مورد ااافه بنا عائد بر مساحت مندرج در پروانه سامتمانی واقع در حاوعه اساتفاده اع ارااای تماارتی و صانعتی و اداری       -0تبصره 

هاای   های اصهی یا میابان در بر میابان)به موقعیت مهک اع نظر مکانی تواند در صورت عدم ارورت قهع ااافه بنا با توجه  کمیسیون می

ای که متناس  با نوع استفاده اع فضای ایماد شده و نوع سامتمان اع نظر مصاالح   رأی به امذ جریمه( فرعی و یا کوچه بن باع یا بن بست

جریمه نباید اع حداقل دو برابر کمتر و اع )ام نماید مصرفی باشد  تعیین و شهرداری مکهف است براساس آن نسبت به وصو  جریمه اقد

در صاورتی کاه ذینفاع اع پردامات جریماه      ( چهار برابر ارعش معامالتی سامتمان برای هر مترمربع بنای ااافی ایماد شاده بیشاتر باشاد   

کمیسایون  . یا  را بنمایاد  مودداری نمود شهرداری مکهف است ممدداً پرونده را به همان کمیسیون ارجاع و تقااای صدور رأی تخر

 .در این مورد نسبت به صدور رأی تخری  اقدام مواهد نمود

در مورد احداث بنای بدون پروانه در حوعه استفاده اع اراای مربوطاه در صاورتی کاه اصاو  فنای و بهداشاتی و شهرسااعی         -4تبصره 

مترمرباع بناای بادون مماوع یاک دهام ارعش معاامالتی        تواند با صدور رأی بر امذ جریماه باه اعاء هار     رعایت شده باشد کمیسیون می

ارعش سرقفهی سامتمان  در صورتی که سامتمان ارعش دریافت سارقفهی داشاته باشاد  هار کادام کاه مبها  آن         پنممسامتمان یا یک 

راکم مماع بار اسااس مفااد    ااافه بنا عائد بر ت. بیشتر است اع ذینفع  بالمانع بودن صدور برگ پایان سامتمان را به شهرداری اعالم نماید

 .عمل مواهد شد 0و  1های  تبصره
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تواند با توجه به موقعیات   در مورد عدم احداث پارکینگ و یا غیرقابل استفاده بودن آن و عدم امکان اصالح آن کمیسیون می -۵تبصره 

و برابر ارعش معامالتی ساامتمان بارای   ای که حداقل یک برابر و حداکثر د محهی و نوع استفاده اع فضای پارکینگ رأی به امذ جریمه

شاهرداری  ( باشاد  متر مربع مای  1۵مساحت هر پارکینگ با احتساب گردش )هر متر مربع فضای اع بین رفته پارکینگ باشد  صادر نماید 

 .باشد مکهف به امذ جریمه تعیین شده و صدور برگ پایان سامتمان می

های مصاوب رعایات    موظف هستند در هنگام نوساعی بر اساس پروانه سامتمان و طرح در مورد تماوع به معابر شهر  مالکین -1تبصره 

در صورتی که بر مالف پروانه و یا بدون پروانه تماوعی در این مورد انمام گیرد شهرداری مکهف اسات اع  . برهای اصالحی را بنمایند

ایر موارد تخهف مانند عدم استحکام بنا  عدم رعایت اصو  فنای  در س. ادامه عمهیات جهوگیری و پرونده امر را به کمیسیون ارسا  نماید

 .های ماده صد است و بهداشتی و شهرساعی در سامتمان رسیدگی در صالحیت کمیسیون

گاردد اع لحااظ انطبااق     مهندسان ناظر سامتمانی مکهفند نسبت به عمهیات اجرائی سامتمانی که به مسئولیت آنها احداث مای  -1تبصره 

ها و محاسبات فنی امیمه آن مستمراً نظارت کرده و در پایان کار مطابقت ساامتمان باا    ا مشخصات مندرج در پروانه و نقشهسامتمان ب

هر گاه مهندس ناظر بر مالف واقع گواهی نمایاد و یاا تخهاف را باه شاهرداری اعاالم       . پروانه و نقشه و محاسبات فنی را گواهی نمایند

کمیسیون مندرج در تبصره یک ماده صد قانون شهرداری و صدور رأی جریمه یا تخریا  ساامتمان    نکند و مواوع منتهی به طرح در

گردد شهرداری مکهف است مهندس ناظر را در صورت ثبوت تقصیر برابر قانون نظام معماری و ساامتمانی حسا  ماورد باا توجاه باه       

داً مرتک  تخهف شود که منمر باه صادور رأی تخریا  باه     ماه تا سه سا  محرومیت اع کار و در صورتی که ممد 1اهمیت مواوع به 

مرات  محکومیت اع طرف شورای انتظامی نظام معماری و سامتمانی . وسیهه کمیسیون ماده صد گردد به حداکثر مماعات محکوم کند

محکومیات باه محاض وقاوف اع      شهرداری مکهف است تا صادور رأی . گردد یکی اع جرائد کثیراالنتشار اعالم میدر پروانه اشتغا  درج و در 

ماه اع امذ گواهی امضاء مهندس ناظر مربوطاه بارای ساامتمان جهات      1تخهف مهندس ناظر و ارسا  پرونده کمیسیون ماده صد به مدت حداکثر 

ارد تخهف در پروانه به ها نظارت نمایند و هر گاه اع مو م موران شهرداری نیز مکهفند در مورد سامتمان. پروانه سامتمان شهرداری مودداری نماید

موقع جهوگیری نکنند و یا در مورد صدور گواهی انطباق سامتمان با پروانه مرتک  تقصیری شوند طبق مقررات قانونی به تخهف آناان رسایدگی   

 . قی  مواهند بودشود و در صورتی که عمل ارتکابی مهندسان ناظر و م موران شهرداری واجد جنبه جزائی هم باشد اع این جهت نیز قابل تع می
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تواند باا اساتفاده اع ما موران     در مواردی که شهرداری مکهف به جهوگیری اع عمهیات سامتمانی است و دستور شهرداری اجرا نشود می

 .اجرائیات مود و در صورت لزوم م موران انتظامی برای متوقف سامتن عمهیات سامتمانی اقدام نماید

هاای ناتماام    ها گواهی پایاان ساامتمان و در ماورد ساامتمان     دفاتر اسناد رسمی مکهفند قبل اع انمام معامهه در مورد سامتمان -۳تبصره 

 . گواهی عدم مالف تا تاریخ انمام معامهه را که توس  شهرداری صادر شده باشد مالحظه و مرات  را در سند قید نمایند

معامهه انمام گرفتاه و اع  ( 14/22/20۵۵)ها  تبصره الحاقی به ماده صد قانون شهرداری 1اع تصوی  قانون  هائی که قبل در مورد سامتمان

ید مالک اولیه مارج شده باشد در صورتی که مورد معامهه کل پالک را شامل نگردد گاواهی عادم ماالف یاا بارگ پایاان ساامتمان        

 . باشد هه بالمانع میالزامی نبوده و با ثبت و تصریح آن در سند انمام معام

هائی که قبل اع تاریخ تصوی  نقشه جامع شهر ایماد شده در صورتی که ااافه بناء جدیدی حادث نگردیاده باشاد و    در مورد سامتمان

مدارک و اسناد نشان دهنده ایماد بنا قبل اع سا  تصوی  طرح جامع شهر باشد با ثبت و تصاریح مراتا  فاوق در ساند مالکیات انماام       

 .باشد هه بالمانع میمعام

مااده صاد    2هایی که پروانه سامتمان آنها قبل اع تاریخ تصوی  نقشه جامع شهر صادر شده اسات اع شامو  تبصاره     سامتمان -1تبصره 

 .باشند قانون شهرداری معاف می

مقاام او اع تااریخ اباالغ رأی     در مورد آراء صادره اع کمیسیون ماده صد قانون شهرداری هر گاه شهرداری یا مالک یا قاائم  -23تبصره 

ظرف مدت ده روع نسبت به آن رأی اعترا، نماید  مرجع رسیدگی به این اعترا، کمیسیون دیگر ماده صد مواهد باود کاه اعضاای    

 .رأی این کمیسیون قطعی است. اند آن غیر اع افرادی باشند که در صدور رأی قبهی شرکت داشته

و . شهر در مورد امذ جارائم قابال اجراسات    نآسامتمان پ  اع تهیه توس  شهرداری و تصوی   آئین نامه ارعش معامالتی -22تبصره 

   .این ارعش معامالتی سالی یکبار قابل تمدیدنظر مواهد بود
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 : بخش سوم

 ها معافیت

 مقدمه

ها درج گردیده اسات فقا  بارای عماان قیاد شاده در هار         که به عنوان نمونه اع کل معافیت ممموعههای قید شده در این  موارد معافیت

 .باشد نامه می قانون یا آیین

هایی که بعاد اع انتشاار ایان     قید نگردیده و یا معافیت ممموعها وجود دارد که دراین  که قوانین دیگری در مصوص معافیت در صورتی

 .ها قابل اجرا مواهند بود یتتعرفه واع و ابالغ گردند  آن معاف

 (با اصالحات بعدی ۲7/1۲/1836مصوب )کل کشور  1837در قانون بودجه سال  -1

قاانون برناماه ششام توساعه  افاراد تحات پوشاش کمیتاه اماداد اماام           ( ۳3)مااده ( چ)بناد  ( 1)در راستای اجرای جزء -بند ع 1تبصره  -2

رای هرکدام اع افراد تحت پوشش نهادها و ساعمان های حمایتی اع پردامت هزیناه  و ساعمان بهزیستی و میرین مسکن ساع ب( ره)ممینی

های صدور پروانه سامتمانی  عوار، شهرداری و دهیاری و هزینه های انشعاب آب  فااالب  برق و گااع بارای واحادهای مساکونی     

 .امتصاص یافته به آنان بر اساس الگوی مصرف فق  برای یک بار معافند

به وعارت آموعش و پرورش اجاعه داده می شود به منظور سااماندهی و بهیناه سااعی کااربری بخشای اع اماالک و        -  هبند  1تبصره  -1

فضاهای آموعشی  ورعشی و تربیتی مود و با رعایت مالحظات آموعشی و تربیتی  نسبت به احداث  باعسااعی و بهاره بارداری اع آنهاا     

قانون ت سی  شاورای  ( ۵)د به پیشنهاد شورای آموعش و پرورش استان و تصوی  کمیسیون مادهتغییر کاربری مواوع این بن. اقدام کند

صورت می گیرد و اع پردامت کهیه عوار، شامل تغییر کاربری  نقال و انتقاا     11/21/20۵2 عالی شهرساعی و معماری ایران مصوب

 .ر، شهرداری معاف می باشدامالک  امذ گواهی بهره برداری  احداث  تخری  و باعساعی و سایر عوا

 (16/11/1836مصوب )های توسعه کشور  درقانون احکام دایمی برنامه -۲

 هرگونه تخفیف و بخشودگی عوار، شهرداری توس  دولت ممنوع است –بند ت  11ماده . 2
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 سامت و ساعهای عهمیه اع پردامت عوار،  های فضاهای آموعشی و اداری حوعه معافیت -2بند ت ردیف  01ماده . 1

 .باشند های عوار، سامت و ساع صرفا برای فضاهای اصهی معاف می مساجد اع پردامت هزینه: تبصره -2بند ث ردیف  01ماده . 0

 (11/1۲/1831مصوب )در قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور  -8

پردامت نقدی یا تعیین تکهیاف نحاوه پردامات عاوار، باه  صاورت نسایه        ا شهرداری ها مکهفند حداکثر تا یک هفته پ  اع ۵1ماده  

 .نسبت به صدور و تحویل پروانه سامتمان متقاای اقدام نمایند

 .درمواست یا دریافت وجه ماعاد بر عوار، قانونی هنگام صدور پروانه یا بعد اع صدور پروانه توس  شهرداری ها ممنوع است

در . به  صورت نقد شامل درصد تخفیفی مواهد بود که به تصوی  شورای اسالمی شهر می رسدعوار، ( %233)پردامت صد درصد 

نیز به میزانی که به تصوی  شورای اسالمی شهر می رسد حداکثر تا نرخ مصاوب  ( قسطی و یا یکما)پردامت عوار، به  صورت نسیه 

 .شورای پو  و اعتبار به مبه  عوار، ااافه می شود

قاانون مادیریت مادمات    ( ۵)د در صورت عدم اجرای طرح با کاربری مورد نیاع دستگاه های اجرایی مواوع مااده  شهرداری ها مکهفن

کشوری تا پایان مههت قانونی  بدون نیاع به موافقت دستگاه اجرایی ذی رب  با تقااای مالک مصوصی یا تعاونی با پردامات عاوار،   

 .طه پروانه صادر کنندو بهای مدمات قانونی طبق قوانین و مقررات مربو

 (1۲/11/1831مصوب )در قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران  -1

مشموالن این قانون برای احداث یک واحد مسکونی با عیربنای مفید تا یکصاد و بیسات مترمرباع و بیسات مترمرباع تمااری در        -1ماده

امتمانی  عوار، شهرداری و نوساعی بارای یاک باار باا     شهر محل سکونت مود اع پردامت هزینه های عوار، صدور پروانه های س

 .مفاد این ماده در احداث ممتمع های مسکونی نیز اعما  و ماعاد بر تراکم شامل ایثارگران نخواهد بود. معرفی بنیاد معاف می باشند

هزینه مدمات انشاعاب  ( %۵3)رصد تبصره ا مشموالن این قانون اع پردامت هرگونه هزینه انشعاب آب و فااالب  برق و گاع و پنماه د 

 .آنها برای یک بار معاف می باشند
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مصاوب  )اساالمی ایاران    جمهاوری   ساله ششم توساعه اقتصاادی، اجتمااعی و فرهنگای      در قانون برنامه پنج -5

16/1/1831) 

  – 2بند  01ماده . 2

ظرفیت توسعه گردشگری دارند  باا طای مراحال    های آب معدنی و درمانی در محدوده شهرستانهائی که  ب ا عوار، حاصل اع چشمه 

منابع حاصهه متناس  با دریافت عوار، که باه پیشانهاد شاورای    . گیرد های همان منطقه قرار می ها یا دهیاری قانونی در امتیار شهرداری

شهرساتان صارف    ریازی  رساد  باا تصاوی  کمیتاه برناماه      ریازی و توساعه اساتان مای     اسالمی شهر یا روستا باه تصاوی  شاورای برناماه    

 .شود های گردشگری همان منطقه می عیرسامت

 ت مین مسکن نیاعمندان  -1ردیف چ بند  ۳3ماده . 1

پوشاش نهادهاا و    ساع برای هرکدام اع افراد تحت و ساعمان بهزیستی و میرین مسکن( ره)ا افراد تحت پوشش کمیته امداد امام ممینی 1

هاای انشاعاب آب  فاااالب      صدور پروانه سامتمانی  عوار، شهرداری و دهیاری و هزینههای  های حمایتی اع پردامت هزینه ساعمان

 .برق و گاع برای واحدهای مسکونی امتصاص یافته به آنان براساس الگوی مصرف  فق  برای یک بار معافند

 ردیف ج. 11ماده . 0

پوشاش نهادهاا و    ساع برای هرکدام اع افراد تحت رین مسکنو ساعمان بهزیستی و می( ره)ا افراد تحت پوشش کمیته امداد امام ممینی 1

هاای انشاعاب آب  فاااالب      های صدور پروانه سامتمانی  عوار، شهرداری و دهیاری و هزینه های حمایتی اع پردامت هزینه ساعمان

 .ندبرق و گاع برای واحدهای مسکونی امتصاص یافته به آنان براساس الگوی مصرف  فق  برای یک بار معاف

 ردیف الف. 1۵ماده . 4

هاای عهمیاه شاامل مراکاز      هاای دینای مصارح در قاانون اساسای و حاوعه       ها  اماکن صرفاً ماذهبی اقهیات   تبصره ا مساجد  مصهی : تبصره

های حق انشعاب آب  برق  گاع و فااالب و عوار، ساامت و سااع فقا  بارای فضاای       آموعشی  پژوهشی و اداری اع پردامت هزینه

 .باشند یاصهی معاف م
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 15/11/1833اسالمی ایران مصوب  جمهوری  برنامه پنجساله توسعه  قانون 131ماده  -6

ریزی کشاور باا لحااظ نماودن دو اصال آماایش سارعمین و پایاداری محیطای در کهیاه فعالیتهاای             ا به منظور ارتقاء نظام برنامه2۳2ماده

ای و رعایات عادالت در توعیاع مناابع و      ای و بخشی ا منطقاه   بخشی  منطقهگذاریهای مهی و استانی  ایماد هماهنگی  ای و سرمایه توسعه

فرصتها  توسعه متواعن مناطق  ارتقاء توانمندیهای مدیریتی اساتانها و انتقاا  امتیاارات اجرائای باه اساتانها و تمرکاز اماور حااکمیتی در          

 . رسد مرکز  ساع و کارها و شامصهای العم به تصوی  هی ت وعیران می

ا هرگونه تخفیف  بخشودگی حقوق و عوار، شهرداریها توس  دولت و قوانین مصوب منوط به تا مین آن اع بودجاه عماومی      تبصره 

 . در غیر این صورت بخشودگی و تخفیف حقوق و عوار، شهرداری ممنوع است. ساالنه کشور است

 (۲5/۲/1837مصوب ) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکندر  -7

بافتهاای فرساوده شاهرها مشامو  تخفیاف       درآمد و طرحهای تولید مسکن در کهیه طرحهای تولید مسکن ویژه گروههای کم -21ماده 

 .باشد وتراکم سامت وتقسی  بدون کارمزد باقیمانده می  سامت های عوار، هزینه %( ۵3)درصد حداقل پنماه

اجاراء ایان قاانون و ساایر قاوانین را در       اع سوی شاهرداریها ناشای اع  تخفیف اعما  شده   %(233)دولت موظف است معاد  صددرصد 

 .لوایح بودجه سنواتی منظور و پردامت نماید

 (۲۲/11/1831مصوب )عوارض  تجمیعدر قانون  -3

 .گردد کهیه قوانین و مقررات ماص و عام مغایر با این قانون لغو می – 23ماده 

 .گردد ها مهغی می به اعطاء تخفیف یا معافیت اع پردامت عوار، یا وجوه به شهرداریقوانین و مقررات مربوط  -۵ماده  0تبصره 

 (با اصالحات بعدی ۲۲/11/1831مصوب )در قانون مالیات بر ارزش افزوده  -3

هاا مهغای    دهیاریها و  قوانین و مقررات مربوط به اعطاء تخفیف یا معافیت اع پردامت عوار، یا وجوه به شهرداری - ۵3ماده  0تبصره 

 .گردد می
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 االجراءشدن ایان قاانون  قاانون اصاالح ماوادی اع قاانون برناماه ساوم توساعه اقتصاادی  اجتمااعی و فرهنگای              اع تاریخ العم – ۵1ماده 

 دهندگان مدمات و کاالهاای  کنندگان کاال  ارائه اسالمی ایران و چگونگی برقراری و وصو  عوار، و سایر وجوه اع تولید جمهوری 

و اصالحیه بعدی آن و سایر قوانین و مقررات ماص و عام مغایر مربوط به دریافت هرگونه مالیات غیرمساتقیم و   20۳2وارداتی مصوب 

عوار، بر واردات و تولید کاالها و ارائه مدمات لغو گردیده و برقاراری و دریافات هرگوناه مالیاات غیرمساتقیم و عاوار، دیگار اع        

حکم ایان مااده شاامل قاوانین و مقاررات مغاایری کاه        . باشد گان کاالها و ارائه دهندگان مدمات ممنوع میتولیدکنندگان و واردکنند

 . باشد شمو  قوانین و مقررات عمومی بر آنها مستهزم ذکر نام یا تصریح نام است  نیز می

 : باشد موارد عیر اع شمو  حکم این قانون مستثنی می 

  اسالمی ایران ؛ جمهوری  قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی  اجتماعی و فرهنگی  -2

  و اصالحیه های بعدی آن؛ 2011قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند  -1

  ؛ 1/1/2011اسالمی ایران مصوب  جمهوری  قانون چگونگی اداره مناطق آعاد تماری ا صنعتی  -0

  ؛ ۵/1/20۳4اسالمی ایران مصوب  جمهوری  ویژه اقتصادی  قانون تشکیل و اداره مناطق -4

  ؛21/4/2010قانون مقررات تردد وسایل نقهیه مارجی مصوب  -۵

اساالمی ایاران    جمهاوری   قانون حمل و نقل و عبور کاالهاای ماارجی اع قهمارو    ( 21)عوار، آعاد راهها   عوار، مواوع ماده  -1

  ؛11/21/2014مصوب 

  و اصالحات بعدی آن؛ 22/۳/2011ت مین هزینه اتاق باعرگانی و صنایع و معادن و اتاق تعاون مصوب قانون نحوه  -1

 . 1۳/21/2010قانون وصو  برمی اع درآمدهای دولت مصوب ( ۳1)و( 10)مواد -۳

هزینه  کارمزد و سایر وجوهی که اع درمواست کننده در اعاء ارائه مستقیم مدمات ماص و یا فروش کاال کاه طباق قاوانین و     -تبصره 

گاردد    شود و همچنین مسارات و جرائمی که به موج  قوانین و یا امتیارات قانونی لغو نشده دریافت مای  مقررات مربوطه دریافت می

 . باشد ی میاع شمو  این ماده مستثن
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گذاری و میزان بهای تعیین شده برای مادمات موااوع ایان تبصاره باه پیشانهاد دساتگاه اجرائای          مصادیق مدمات ماص  نحوه قیمت 

 . گردد مربوط و تصوی  هی ت وعیران تعیین می

 دهیاری هاقانون درامد پایدار و هزینه شهرداری ها و ( ۲)ماده ( 1)دستور العمل اجرایی موضوع ت صره  -11

 

 

 : بخش چهارم

 نکات الزامی برای اجرای تعرفه
 نکات الزامی برای اجرای تعرفه

قید نگردیده باشد مالک تعاریف و مفاهیم قید شده در ااواب  و مقاررات شهرسااعی و     ممموعهای در تعاریف  در صورتیکه واژه -2

 .باشد ها می ها و قانون شهرداری نامه مالی شهرداری آیین
باشد ولی مالک یا مالکین بدون مموع شهرداری نسبت به احداث  درکهیه مواردی که شهرداری مماع به صدور پروانه سامتمان نمی -1

شهرداری مکهف است پرونده تخهف را به کمیسیون ماده صد ارجاع و در صورت صدور رای ابقاء بنا توس  . نمایند بنا اقدام می

...(  ماعاد بر ارتفاع  ماعاد بر سطح اشغا  ومنممهه پیشروی طولی )گردد  ، مربوطه نیز وصو  میکمیسیون عالوه بر امذ جریمه عوار  

 .باشد ای گرانترین بر می در صورتیکه مهک دارای چند بر باشد مبنای محاسبه عوار، ارعش معامالتی و قیمت منطقه -0

 باشد مرجع وصو  مبال  این تعرفه شهرداری می -4

 .باشد مبال  این تعرفه مالک یا در صورت تشخیص شهرداری ذینفع میمودی پردامت  -۵

قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی کهیه ت سیسات ایرانگردی و جهانگردی و موارد مشاابه مشامو  تعرفاه      ۳به استناد ماده  -1

ماوارد  . قانون فوق حاکم اسات  ۳عمانی که ماده بینی گردیده تا  باشند فهذا در این تعرفه برای هر بخش عوار، پیش عوار، صنایع می

 .لغو یا تغییراتی در آن حاصل گردد براساس این تعرفه عوار، محاسبه مواهد شد ۳با تعرفه صنایع محاسبه و در صورتیکه ماده 



56 

 نخل تقی  سید مجید حسین زاده                                                                                     رئیس شورای اسالمی  شهر

 بوهندی نجفی                                شهردار                                                                                     

مالاک بادون   باشاد ولای در صاورتیکه     ااروری مای   ۵برای صدور مموع احداث بنای ماعاد بر تراکم امذ مموع اع کمیسیون مااده   -1

مموع شهرداری بنای ماعاد بر تراکم بنا احداث نماید بعد اع طرح مواوع در کمیسیون ماده صد  در صورتیکه رأی ابقااء بناا ساامتمان    

 .گردد صادر شود  عوار، ماعاد تراکم عالوه بر جریمه کمیسیون ماده صد برابر ارقام جداو  این تعرفه وصو  می

باشد مگار در ماواردی کاه  تواایحات دیگاری داده       د شده در این تعرفه به اعای هر مترمربع مساحت میمحاسبه عوار، و ارقام قی -۳

 شده باشد

 .گردد می Kعبارت است اع اری  تصویبی شورای اسالمی شهر که بعد اع تصوی  عدد جایگزین  Kدر تمام تعرفه  -1

 (با آمرین اصالحات 2011مصوب )های مستقیم  قانون مالیات 14ای مواوع ماده  عبارتست اع قیمت منطقه Pدر تمام تعرفه  -23

وجاوه حاصال اع عاوار،   مادمات   قراردادهاای سارمایه گاذاری         ) اع تاریخ تصوی  این تعرفاه کهیاه درآمادهای شاهرداری      -22

و ساایر واحادهای   صارفاً عیار نظار واحاد درآماد شاهرداری میباشاد        ( که منتج واریز وجه به حساب شاهرداری مای باشاد   ...مدماتی  و

 شهرداری حق تعیین و دریافت هیچ گونه وجهی بدون هماهنگی با مدیریت درآمد شهرداری ندارند
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 تعرهف: دفتر دوم
 عوارض: فصل اول

 بهای خدمات: فصل دوم



58 

 نخل تقی  سید مجید حسین زاده                                                                                     رئیس شورای اسالمی  شهر

 بوهندی نجفی                                شهردار                                                                                     

ساری ردآمداهی : فصل سوم
 شهرداری 

 

 

 

 

 

 

 فصل اول

 عوارض صدور پروانه ساختمانی( الف 
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  مامذ و نحوه محاسبه عوار، نوع حصارکشی یا دیوارکشی به اعای هر متر طو  ردیف

 K×P × H × L اراای دامل محدوده شهر 2

 

P :با اصالحات بعدی 2011قانون مالیات های مستقیم مصوب سا   14ماده  ای مواوع قیمت منطقه 

K :2= اری  تصویبی شورای اسالمی شهر 

H :ارتفاع دیوار 

L :طو  دیوار 

بارای عمینهاای   . پاذیرد  عوار، صدور مموع حصارکشی اع سوی شهرداری با ارائه سند مالکیت  و با درمواست مالاک انماام مای    -1

هاای مصاوب اقادام     قانونی مربوطه یا طرحعراعی  باغی و کشاورعی  و سایر واقع در محدوده شهر  حصارکشی طبق استعالم اع مراجع 

 .گردد می

 .ارتفاع مماع برای دیوارکشی یا فن  و یا نرده برابر اواب  شهرساعی مواهد بود. 1

 مجوز حصارکشی یا دیوارکشی عوارض صدور: نام عوارض -1

 ها قانون شهرداری ۵۵ماده  11به استناد بند  شهرداری نخل تقی :پیشنهاد دهنده

 قانون مالیات بر ارعش افزوده ۵3ماده  2قانون شوراها و تبصره  ۳3ماده  21شورای اسالمی شهر به استناد بند  :مرجع تصویس کننده

 قانون شهرداری  قانون درآمدهای پایدار 11کمیسیون ماده  :ضمانت اجرایی وصول
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صدور مموع حصار کشی بنام مالک صرفاً به منزله محصور نمودن آن تهقی  هیچگونه مموعی در جهت احداث بنا محساوب نمای   . -0

 .مموع صادره اع سوی شهرداری صراحتاً قید شودشود و مرات  می بایست در 

چنانچه مدارک معتبری همچون صدور احکام و آراء قطعی اع سوی مراجع و محاکم قضائی و ذیصالح مبنی بر عادم مالکیات و یاا     -4

 .داشتن معار، ارائه شود  صدور مموع حصار کشی متوقف مواهد شد

عمین یا بنای مخروبه و غیر مناس  با واع محل و یا نیمه تمام واقع در محدوده شهر که  قانون شهرداری نسبت به 223به استناد ماده  -۵

شاهرداری باا تصاوی     . در میابان یا کوچه و یا میدان قرار گرفته و منافی با پاکی و پاکیزگی و عیبایی شهر با ماواعین شهرسااعی باشاد   

ن نخل تقای  ه ایماد نرده یا دیوار یا مرمت آن که منطبق با نقشه مصوب انشورای شهر می تواند به مالک امطار کند منتها ظرف دو ماه ب

شهر باشد اقدام کند اگر مالک مسامحه و یا امتناع کرد شهرداری می تواند به منظور تامین نظر و اجرای طارح مصاوب شاورا در عمیناه     

آن را به ااافه صدی ده اع مالک یا متولی و یا متصدی  عیبایی و پاکیزگی و شهرساعی هرگونه اقدامی را که العم بداند معمو  و هزینه

روع اع  2۵در این صورت حساب شهرداری بدوًا به مالک ابالغ مای شاود در صاورتی کاه مالاک ظارف مادت        . موقوفه دریافت نماید

عترا، کارد  تاریخ  ابالغ به صورت حساب شهرداری اعترا، نکرد صورت حساب قطعی تهقی می شود و هرگاه ظرف مههت مقرره ا

 .ارجاع مواهد شد 11مواوع به کمیسیون مذکور در ماده 

در حکام ساند قطعای و     11صورت حساب هایی که مورد اعترا، واقع نشده و همچنین آراء کمیسیون رفع اماتالف ماذکور در مااده    

ه وصاو  طها  شاهرداری اجرائیاه     العم االجرا بوده و اجراء ثبت مکهف است بر طبق مقررات اجرای اسناد رسمی العم االجراء نسبت ب

 .صادر و به مورد اجراء بگذارد
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 از نوع مسکونی بصورت تک واحدی( احداث اعیانی)عوارض زیربنا : نام عوارض -۲

 ها قانون شهرداری ۵۵ماده  11به استناد بند  شهرداری نخل تقی :پیشنهاد دهنده

قاانون مالیاات بار ارعش     ۵3مااده   2قاانون شاوراها و تبصاره     ۳3مااده   21شورای اسالمی شهر به استناد بند  :مرجع تصویس کننده

 افزوده

 قانون شهرداری  قانون درآمدهای پایدار 11کمیسیون ماده  :ضمانت اجرایی وصول

 

 

 

 اع نوع مسکونی بصورت تک واحدی( احداث اعیانی)عوار، عیر بنا 

 محاسبه عوار، هر مترمربعنحوه  شرح ردیف

 S × P × K عوار، مسکونی تک واحدی 2

S : مساحت اعیانی 

P :با اصالحات بعدی 2011قانون مالیات های مستقیم مصوب سا   14ماده ای مواوع  قیمت منطقه 

K :43=  اری  تصویبی شورای اسالمی شهر 

دو  بیش اعمنظور اع واحد مسکونی تک واحدی   اعیانی است که بیش اع یک واحد احداث نشود و چنانچه ( : 2)تبصره 

 احداث اعیانی) واحد سامته شود تک واحدی محسوب نمی گردد و در اینگونه موارد نحوه محاسبه عوار، عیر بنا 

 .اع نوع ممتمع های مسکونی مالک عمل مواهد بود ( مسکونی 
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با رعایت اواب  و ( مارج اع اعیانی)در صورت درمواست متقاایان جهت احداث استخر   سونا   جکوعی ( : 1)تبصره 

چنانچه قسمتی اع اعیانی برای این منظور استفاده . وصو  می باشدقابل  KP 1۵%مقررات شهرساعی به اعای هر متر مربع 

 .گیرد شود در عوار، عیربنا مورد محاسبه قرار نمی

عیر بنای  پارکینگ  سامتمان که طبق اواب  الزام به تامین آن وجود دارد مشمو  پردامت عوار، این بخش ( : 0)تبصره 

 نمیگردد 

مالک محاسبه قرار می  این عوار، %۵3اری  مسکونی بافت فرسوده ممهور به مهر شورای اسالمی شهر   ( : 4)تبصره 

   .گیرد

. ایماد میگردد... طبقاتی مماع طبق طرح تفضیهی که توس  موسسات و نهادهای امنیتی و به اعای محدویت ( : ۵)تبصره

این تبصره در مورد ) کاهش می یابد%( ۳)ارعش معامالتی مورد محاسبه به اعای هر طبقه محدود کننده به میزان هشت درصد

 (تمام کاربریها مصداق دارد

بعد اع مطرح شدن پرونده در ( عاد بر تراکم مماع یا مالف مفاد پروانهما)در صورت هر گونه تخهف سامتمانی( : 1)تبصره

 کمیسیون ماده صد ودر صورت رای بر ابقای بنا  عیربنای ماعاد بر پروانه بر اساس عناوین پروانه محاسبه میگردد 

 

 مسکونی ها و آپارتمانهای صدور پروانه ساختمانی مجتمع( احداث اعیانی)عوارض زیر بنا : نام عوارض -8

 ها قانون شهرداری ۵۵ماده  11به استناد بند  شهرداری نخل تقی :پیشنهاد دهنده

قاانون مالیاات بار ارعش     ۵3مااده   2قاانون شاوراها و تبصاره     ۳3مااده   21شورای اسالمی شهر به استناد بند  :مرجع تصویس کننده

 افزوده

 قانون شهرداری  قانون درآمدهای پایدار 11کمیسیون ماده  :ضمانت اجرایی وصول
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 مامذ و نحوه محاسبه عوار،  نوع عوار،  ردیف

   عوار، ممتمع های مسکونی چند واحدی 2
 
   

        

P :با اصالحات بعدی 2011قانون مالیات های مستقیم مصوب سا   14ماده  ای مواوع قیمت منطقه 

K : ۵3=  شورای اسالمی شهراری  تصویبی  

S :می شود...کونی بعالوه پارکینگ و رمپ و شامل کل عیر بنای مس 

S1 : می شود عیر بنای مسکونیتراس   پیش آمدگی  )شامل مساحت مفید عیر بنای مسکونی 

n :تعداد واحد مسکونی 

اع شهرداری بیش اع یک واحد مسکونی احداث منظور اع واحد مسکونی چند واحدی اعیانی است که با امذ مموع العم ( : 2)تبصره 

 .گردد

مبنای سطح عیربنا عبارتست اع متوس  عیربنای هر واحد که اع تقسیم ( کارکنان دولت)در مصوص تعاونی های مسکن ( : 1)تبصره 

 .سطح کل عیربنا بر تعداد واحدهای مسکونی حاصل می شود

قات و نظر به اینکه طبقات باالتردارای ارعش بیشتری مای باشاند لاذا در ممتمعهاای     با توجه به امکان دسترسی یکسان به طب( : 0)تبصره 

 .ااافه می گردد  Pبه اری % 5دارای آسانسور 

عیر بنای  پارکینگ  سامتمان که طبق اواب  الزام به تامین آن وجود دارد مشمو  پردامت عاوار، ایان بخاش    ( : 4)تبصره 

 نمیگردد

با رعایت اواب  و مقررات ( مارج اع اعیانی)در صورت درمواست متقاایان جهت احداث استخر   سونا   جکوعی ( : ۵)تبصره 

چنانچه قسمتی اع اعیانی برای این منظور استفاده شود در عوار، . قابل وصو  می باشد  KP 1۵%شهرساعی به اعای هر متر مربع 

 عیربنا مورد محاسبه قرار نمیگرد 

بعد اع مطرح شدن پرونده در ( ماعاد بر تراکم مماع یا مالف مفاد پروانه)در صورت هر گونه تخهف سامتمانی( : 1)بصرهت

 کمیسیون ماده صد ودر صورت رای بر ابقای بنا  عیربنای ماعاد بر پروانه بر اساس عناوین پروانه محاسبه میگردد 
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 (تجاری، اداری، صنعتی)ک واحد عوارض پذیره یک متر مربع از ی: نام عوارض -1

 ها قانون شهرداری ۵۵ماده  11به استناد بند  شهرداری نخل تقی :پیشنهاد دهنده

قاانون مالیاات بار ارعش     ۵3مااده   2قاانون شاوراها و تبصاره     ۳3مااده   21شورای اسالمی شهر به استناد بند  :مرجع تصویس کننده

 افزوده

 قانون شهرداری  قانون درآمدهای پایدار 11کمیسیون ماده  :ضمانت اجرایی وصول

 
 مامذ و نحوه محاسبه عوار، نوع عوار، ردیف

 S × P × K عوار، واحد تماری تک  واحدی 2

 

S :مساحت اعیانی 

P :با اصالحات بعدی 2011قانون مالیات های مستقیم مصوب سا   14ماده  ای مواوع قیمت منطقه 
K : ۳ شورای اسالمی شهراری  تصویبی 

 .ترین بر مهک مشرف به معبر محاسبه مواهد شد ای گران در محاسبه عوار، پذیره چنانچه عمینی دارای چند بر باشد قیمت منطقه
طبقه همکف محاسبه میگردد% ۳3اری  محاسبه عوار، پذیره تماری در سایر طبقات : تبصره   

ای کاه قیمات    متر مربع در طبقه او  یک سامتمان تمااری در محهاه   133ه همکف و متر مربع تماری در طبق 133عوار، پذیره : مثا 

 متر 03ریا  بشرح عیر مواهد بود با میابان به عر، 011.433ای آن  منطقه

 متری با اری  تعدیل 21قیمت منطقه ای برای میابان 

13.0۳4  × 61 %× 044.733=P  

 (به قیمت مذکور ااافه میشود% 0متری  21هر متر ماعاد بر به اعای ) متری  03قیمت منطقه ای یرای میابان 

11112  =2.۵4  ×13.0۳4           ۵4 = %0 % ×2۳                2۳  =21 - 03 

          ۵-2عوار، پذیره طبقه همکف و او  اع ردیف یک جدو  

 133×  11.112×  03= ریا ۵۵1.141.333عوار، پذیره طبقه همکف           
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 133×  11.112×  03×% ۳3=ریا 441.0۵1.333عوار، پذیره طبقه او                 

 

 

قسمتی اع دستورالعمل اجرایی نحوه محاسبه و وصو  عوار، پذیره  صدور پروانه های سامتمانی  واحدهای تماری  صنعتی و ) 

 ( وعارت کشور 03/22/2011مورخ  142۵3/ 0/2اداری  شماره 

مواست احداث بنا با رعایت اواب  و اصو  شهرساعی حد فاصل طبقات میانگین اری  فوقانی و تحتانی در صورت در: تبصره یک

 مالک محاسبه قرار میگیرد

 

 های آموزشی، ورزشی، فرهنگی، هنری، بهداشتی درمانی عوارض صدور پروانه ساختمانی واحد: نام عوارض -5

 ها قانون شهرداری ۵۵ماده  11به استناد بند  شهرداری نخل تقی :پیشنهاد دهنده

قاانون مالیاات بار ارعش     ۵3مااده   2قاانون شاوراها و تبصاره     ۳3مااده   21شورای اسالمی شهر به استناد بند  :مرجع تصویس کننده

 افزوده

 قانون شهرداری  قانون درآمدهای پایدار 11کمیسیون ماده  :ضمانت اجرایی وصول

 

 

 مامذ و نحوه محاسبه عوار، عوار،عنوان تعرفه  ردیف

2 
های آموزشی، ورزشی، فرهنگی،  عوارض صدور پروانه ساختمانی واحد

 هنری، بهداشتی درمانی

S × P × K 

S :مساحت اعیان 

p :با اصالحات بعدی 2011قانون مالیات های مستقیم مصوب سا   14ماده ای مواوع  قیمت منطقه 
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K :اری  تصویبی شورای اسالمی شهر (K=100   بارای اماذ پرواناه     ها و مراکاز آموعشای غیرانتفااعی     آموعشگاه: (2)بند

  مراکااز آموعشاای و پرورشاای غیردولتاای مصااوب  قااانون اصااالحی ت ساای  و اداره ماادارس 21سااامتمانی باار اساااس ماااده 

 . های مالیاتی و عوار، در حکم مدارس دولتی هستند   ترجیحات و کهیه معافیت برمورداری اع تخفیفاتدر 20۳1/۵/21

 مورخ 104112/۳1مواوع نامه شماره )  اماکن مقدسه و متبرکه با ت یید اوقاف  ها    امامزاده ها  مساجد  تکایا  حسینیه:  (1)بند 

اع پردامت عوار، ( مصوب)در حد اواب  طرح تفصیهی ( مساجد کشور رئی  ستاد پشتیبانی و هماهنگی امور 1۵/۵/20۳1

های  متقاای صدور پروانه سامتمانی به منظور احداث اعیانی واحد چنانچه هی ت امنای مراکز فوق بمز تکایا. باشند معاف می

 .گردد می مربع اع پردامت عوار، تماری معاف و ماعاد آن طبق تعرفه تماری عمل متر  13تماری باشند تا 

بعد اع مطرح شدن پرونده در ( ماعاد بر تراکم مماع یا مالف مفاد پروانه)در صورت هر گونه تخهف سامتمانی( : 0)بند

 کمیسیون ماده صد ودر صورت رای بر ابقای بنا  عیربنای ماعاد بر پروانه بر اساس عناوین پروانه محاسبه میگردد 
 

 مترمربع از چند واحد تجاری، اداری با ارتفاع و دهنه مجازعوارض پذیره یک : نام عوارض -7

 ها قانون شهرداری ۵۵ماده  11به استناد بند  شهرداری نخل تقی :پیشنهاد دهنده

قاانون مالیاات بار ارعش     ۵3مااده   2قاانون شاوراها و تبصاره     ۳3مااده   21شورای اسالمی شهر به استناد بند  :مرجع تصویس کننده

 افزوده

 قانون شهرداری  قانون درآمدهای پایدار 11کمیسیون ماده  :اجرایی وصولضمانت 
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 جدول عوارض پذیره یک مترمربع از چند واحد تجاری، اداری با ارتفاع و دهنه مجاز
 مالحظات 1اداری  2تماری  طبقات ردیف

 S × P × K (23۱n) S × P × K (23۱n) همکف 2

n  تعداد واحد تماری یا اداری

 باشد می 1حداقل آن برابر با 

منظور اع ارتفاع و دهنه مماع اواب  

های  اعالم شده اع سوی طرح

 .تفصیهی است

 

S : مساحت اعیانی مالص 

p :با اصالحات بعدی 2011قانون مالیات های مستقیم مصوب سا   14ماده ای مواوع  قیمت منطقه 
 K : 3.13 اسالمی شهراری  تصویبی شورای 

  ۵= تماری 

  23...= اداری و 

 

 133واحد تماری در طبقه او  یک ممتمع تماری به متراژ طبقاه همکاف    23واحد تماری در طبقه همکف و  13عوار، پذیره : مثا 

 .ریا  بشرح عیر مواهد بود 011.433ای آن  ای که قیمت منطقه مترمربع در محهه 233مترمربع و طبقه او  

 متری با اری  تعدیل 21طقه ای برای میابان قیمت من

13.0۳4  × 61 %× 044.733=P  

 (به قیمت مذکور ااافه میشود% 0متری  21به اعای هر متر ماعاد بر ) متری  03قیمت منطقه ای یرای میابان 

11112  =2.۵4  ×13.0۳4           ۵4 = %0 % ×2۳                2۳  =21 - 03 

 ۵-1همکف اع جدو    عوار، پذیره طبقه

1.1۳1.103.333 (=23۱13   )11.112×۵ ×133 

 233× ۵×11.112× %  ۳3(23۱23=) 140.11۳.333      عوار، پذیره طبقه او  

 

 333/140.11۳۱1.1۳1.103.333= 0.۵00.1۵۳.333کل عوار، پذیره ممتمع تماری                                                        ریا  

قسمتی اع دستورالعمل اجرایی نحوه محاسبه و وصو  عوار، پذیره  صدور پروانه های سامتمانی  واحدهای تماری  صنعتی و )

 ( وعارت کشور 03/22/2011مورخ  142۵3/ 0/2اداری  شماره 
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وقانی و تحتانی در صورت درمواست احداث بنا با رعایت اواب  و اصو  شهرساعی حد فاصل طبقات میانگین اری  ف: تبصره یک

 مالک محاسبه قرار میگیرد

مالک عمل محاسبه عوار، صدور پروانه سامتمانی بابت عیربنا براساس نوع کاربری  براساس جداو  فوق صورت : تبصره دو

 .میگیرد

فضای باع بمز ... داکت  راه پهه   آسانسور  البی هتل  تاسیسات و) در محاسبه عوار، عیر بنا در قسمت مشاعات : تبصره سه

 .پارکینگ  معاد  پنماه درصد  عوار، مربوطه در هر طبقه محاسبه میگردد

مسکونی   عوار، و جرایم هر قسمت بر مبنای اواب  و  محاسبات کاربری  –در سامتمانهای مخته  با کاربری تماری : تبصره چهار

 .مربوطه محاسبه و وصو  میگردد

 

نباشاد عاوار، پاذیره    ( شده توسا  طارح تفصایهی   دهنه و ارتفاع مماع اعالم )ها برابر با اواب  شهرساعی  چنانچه دهنه و ارتفاع مغاعه

 .شود محاسبه می ۵-0یک مترمربع واحد تماری اع جدو  

با ارتفاع و دهنه مغایر با ضوابط مجاز ( تجاری، اداری، صنعتی)عوارض پذیره یک مترمربع از واحد  5-8جدول 

 هادی –اعالم شده توسط طرح تفصیلی 

 

 مالحظات 1اداری  2تماری  طبقات ردیف

 همکف 2
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با ارتفاع و دهنه مغایر با ضاوابط  ( تجاری، اداری، صنعتی)عوارض پذیره یک مترمربع از واحد : نام عوارض -3

 هادی –مجاز اعالم شده توسط طرح تفصیلی 

 ها قانون شهرداری ۵۵ماده  11به استناد بند  شهرداری نخل تقی :پیشنهاد دهنده

قاانون مالیاات بار ارعش     ۵3مااده   2قاانون شاوراها و تبصاره     ۳3مااده   21شورای اسالمی شهر به استناد بند  :مرجع تصویس کننده

 افزوده

 قانون شهرداری  قانون درآمدهای پایدار 11کمیسیون ماده  :ضمانت اجرایی وصول
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 عیرعمین 1
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نخواهد بود و عیناً مطابق 

 ۵-2 و ۵-1با جدو  

 شود محاسبه می

/hhL( نیم طبقه 1 11010  
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چند دهنه مورد نظر برای هر مغاعه یعنی بر هر مغاعه  در این دستورالعمل عبارتست اع فاصهه بین دو تیغه  بنابراین چنانچه یک مغاعه دارای : توایح

ها اع جهات مختهف باشند فقا    ااافه طو  آن عوار، پذیره تعهق مواهد گرفت و چنانچه دهانهدرب باشد مالک محاسبه دهنه مماع است و به 

 .ترین بر مغاعه  مالک عمل مواهد بود ااافه بر دهانه مماع اع بزرگ

اعاالم طارح   ریاا  و برابار    333/۵3ای معااد    قیمات منطقاه  . در یک میابان ماورد نظار وجاود دارد    4×0و  0×4دو مغاعه به ابعاد : مثا 

 .گردد متر باشد عوار، به شرح ذیل محاسبه می 4و  0تفصیهی دهنه ارتفاع مماع به ترتی  

  P=333/۵3ریا  

 ۵×333/۵3×21=333/333/0ریا                   ۵-2با استفاده اع ردیف یک ستون یک جدو  ( 0×4)مغاعه ( الف

 ۵-0با استفاده اع ردیف یک ستون یک جدو  ( 4×0)مغاعه  (ب

 ۵×333/۵3× (4۱2-0=)333/11۵ریا                  عوار، پذیره یک مترمربع    

 20×333/11۵=333/033/0ریا  
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 .چنانچه تعداد مغاعه ها اع یک باب بیشتر باشد برای محاسبه اع فرمو  کهی عیر استفاده می کنیم: 4-۵








 





101010
15 11 hhLLn

m.pB 

=P های مستقیم با اصالحات بعدی مالیات 14مواوع ماده  قیمت منطقه ای 

=m   (۵-4)اری  طبقات اع جدو 

=n تعداد مغاعه ها بیش اع یکباب 

=L طو  دهنه به متر 

2=L طو  دهنه مماع به متر 

=h ارتفاع به متر 

2=h ارتفاع مماع به متر 

 در طبقات Mمیزان اری   ۵-4جدو  

 صنعتی اداری تماری طبقات

 %233 %13 %233 همکف

 %۵3 %۵3 %13 عیرعمین

 %0۵بقیه حاالت  %43 %۵3 او 

  %03 %4۵ دوم

  %13 %0۵ سوم بباال

  %13 %13 انباری

  %23 %23 نیم طبقه
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 : توایحات

در عمان صدور پروانه سامتمانی واحدهای تماری  اداری و صنعتی فق  عوار، پذیره محاسبه و دریافت می شود و دریافات وجاه    .2

 .دیگری تحت هر عنوان و یا عوار، صدور پروانه سامتمانی مماع نمی باشد

 .های مخته  مسکونی وفق مقررات و اواب  مربوط دریافت مواهد شد در سامتمان: تبصره

محاسبه عوار، پذیره بر اساس قیمت منطقه ای روع می باشد که عبارت است اع آمارین ارعش معاامالتی عماین کاه ماالک عمال        .1

 .گردد تعیین و ابالغ می 2011قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سا   14باشد و در اجرای ماده  اداره امور اقتصادی و دارائی هر شهر می

 .بر اساس قیمت منطقه ای بر جبهه اصهی محاسبه مواهد شد کالًعوار، پذیره واحدهای صنعتی  .0

در محاسبه عوار، پذیره نیم طبقه احداثی در دامل سطوح تماری صرفاَ مساحت نیم طبقه ایماد شده مالک محاسبه اسات و عماق    .4

 .تعیین می شود 0جبهه بر اساس بند 

ی نحوه محاسبه و وصو  عوار، پاذیره  صادور پرواناه هاای ساامتمانی  واحادهای تمااری  صانعتی و         قسمتی اع دستورالعمل اجرای)

 (وعارت کشور 03/22/2011مورخ  142۵3/ 0/2اداری  شماره 

  

 عوارض بر بالکن و پیش آمدگی : نام عوارض -3

 ها قانون شهرداری ۵۵ماده  11به استناد بند  شهرداری نخل تقی :پیشنهاد دهنده

قاانون مالیاات بار ارعش     ۵3مااده   2قاانون شاوراها و تبصاره     ۳3مااده   21شورای اسالمی شهر به استناد بند  :مرجع تصویس کننده

 افزوده

 قانون شهرداری  قانون درآمدهای پایدار 11کمیسیون ماده  :ضمانت اجرایی وصول

همچنین در صورتیکه ماالکین بادون مماوع شاهرداری بار      این عوار، برای محل هایی که در طرح تفضیهی مماع شنامته شده است و 

پرونده تخهاف باه   . ایماد نمایند( کنسو   بالکن)مالف اواب  و مقررات شهرساعی و عدم رعایت سیما ومنظر شهری مشرف به معابر 
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ر، پایش آمادگی   شهرداری امن دریافات جریماه عاوا   .کمیسیون ماده صد ارجاع درصورتیکه کمیسیون رای بر ابقاء بنا صادر نماید

 .مشرف به معبر بشرح جدو  ذیل وصو  می نماید

 
 

 (آالچیق، پارکینگ مسقف ، استخر) عوارض مستحدثات واقع در محوطه امالک :نام عوارض -11

 ها قانون شهرداری ۵۵ماده  11به استناد بند   شهرداری نخل تقی :پیشنهاد دهنده

قاانون مالیاات بار ارعش     ۵3مااده   2قاانون شاوراها و تبصاره     ۳3مااده   21شورای اسالمی شهر به استناد بند  :مرجع تصویس کننده

 افزوده

 قانون شهرداری  قانون درآمدهای پایدار 11کمیسیون ماده  :ضمانت اجرایی وصول

  

 

 فرمو  محاسباتی شرح ردیف

 S×P×23 عوار، بالکن و پیش آمدگی بصورت روبسته تماری 2

 S×P×۳ عوار، بالکن و پیش آمدگی بصورت روبسته مسکونی و سایر کاربری ها 1

 S×P×2۵ عوار، بالکن و پیش آمدگی بصورت روبسته اداری 0

 مامذ و نحوه محاسبه عوار، نوع عوار، ردیف

2 
 P×K (L×H×W) (آالچیق  پارکینگ مسقف   استخر) مستحدثات واقع در محوطه امالک
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   P :با اصالحات بعدی 2011قانون مالیات های مستقیم مصوب سا   14ماده  ای مواوع قیمت منطقه 

K   :2.۵= اری  تصویبی شورای اسالمی شهر 

H   : مستحدثاتارتفاع 

L    :  مستحدثاتطو 

W   :  ،مستحدثاتعر 

 .اواب  طرح های توسعه شهری وصو  این عنوان مماع می باشد درصورت عدم مغایرت با  
 

 ساختمانی مستحدثات عوارض (  ب

 

 عوارض تمدید پروانه ساختمانی: نام عوارض -11

ها قانون شهرداری ۵۵ماده  11به استناد بند  شهرداری نخل تقی :پیشنهاد دهنده  

قانون مالیات بر ارعش  ۵3ماده  2قانون شوراها و تبصره  ۳3ماده  21شورای اسالمی شهر به استناد بند  :مرجع تصویس کننده

 افزوده

قانون شهرداری  قانون درآمدهای پایدار 11کمیسیون ماده  :ضمانت اجرایی وصول  

قانون نوساعی و عمران شهری در پروانه های سامتمانی که اع طرف شهرداریها صادر میشود  باید  11ماده  1طبق تبصره : تبصره یک

سا   با  1 شهرداری نخل تقیحداکثر مدتی که برای پایان یافتن سامتمان اروری است قید گردد که مدت در نظر گرفته شده برای 

(طبق جدو  ذیل مههت پروانه های سامتمانی ) می باشدتمدید پروانه اع عمان صدور   
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 ردیف متراژ مدت اعت ار پروانه

متر مربع 811تا  یک ساله  1 

متر مربع ۲0111تا  811 دو ساله  ۲ 

متر مربع 50111تا ۲0111 سه ساله  8 

متر مربع 110111تا    50111 چهار ساله  1 

متر مربع 110111بیش از  پنج ساله  5 

 

در مواردی که تاریخ اتمام عمهیات سامتمانی درج شده در پروانه سامتمانی به پایان رسیده باشد و پروانه سامتمانی صادره  (:1)تبصره

میگردد در این صورت عوار، تمدید پروانه برای سا  او  تمدید   با اواب  طرح های توسعه شهری مغایرت نداشته باشدپروانه

درصد عوار، صدور پروانه سامتمانی به نرخ روع تعیین میشود اگر همچنان در پایان سا  دوم  0 رایگان و برای سا  دوم حداکثر

درصد عوار، صدور پروانه سامتمانی به نرخ روع افزایش می یابد تا  1سامتمان تکمیل نشود عوار، تمدید پروانه هر سا   به میزان 

گر عمهیات سامتمانی طبق نظر مهندس ناظر شروع شده باشد عهیرغم ا. درصد عوار، صدور به نرخ روع بال  گردد( 13)به بیست 

امالکی که به دستور مراجع قضایی و شبه قضایی توقیف شده اند اع . مغایرت با طرح های توسعه شهری طبق این تعرفه تمدید میگردد

 این اواب  مستثنی می باشند

.ا اع طرف شهرداری توقیف شده باشد مشمو  تمدید در آن مدت نمی شوندمالکینی که پروانه سامتمانی یا ادامه کار آنه: تبصره سه   

مالکینی که قبل اع اتمام مههت مقرر در پروانه اع احداث بنا صرفنظر نمایند و درمواست ابطا  پروانه را داشته باشند : تبصره چهار

عد اع لحاظ شدن در بودجه شهرداری مسترد درصد اع پردامت عوار، در راستای امذ پروانه سامتمانی و ب ۵شهرداری با کسر 

(تفکیک  نوساعی  پسماند  کارشناسی  فضای سبز و آتش نشانی) امنا عوار، ذیل قابل استرداد نمی باشد . میگردد  
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 بوهندی نجفی                                شهردار                                                                                     

 

 دید پروانه ساختمانیجعوارض ت: نام عوارض -1۲

ها قانون شهرداری ۵۵ماده  11به استناد بند  شهرداری نخل تقی :پیشنهاد دهنده  

قانون مالیات بر ارعش  ۵3ماده  2قانون شوراها و تبصره  ۳3ماده  21شورای اسالمی شهر به استناد بند  :مرجع تصویس کننده

 افزوده

قانون شهرداری  قانون درآمدهای پایدار 11کمیسیون ماده  :ضمانت اجرایی وصول  

 

عمهیات سامتمانی طبق نظر مهندس  اتمام عمهیات سامتمانی درج شده در پروانه سامتمانی به پایان رسیده باشد و در مواردی که تاریخ

طرح های توسعه شهری تغییر نموده و با پروانه صادره مغایرت داشته باشد صرفا در صورت  ناظر شروع نشده باشد در صورتی که

بل اجرا بوده و پروانه جدید صادر میگردد در این حالت عوار، پروانه جدید به نرخ وجود همه شرای  پیش گفته پروانه قبهی غیر قا

العم به توایح است در مواردی که مودی درمواست اصالح پروانه .  روع و عوار، پروانه قبهی  به عنوان طه  مودی لحاظ میگردد

.روع طبق تعرفه عوار، محاسبه وصو  میگردد سامتمانی را داشته باشد صرفاً عوار، عیر بنای ماعاد بر پروانه به نرخ  

 ردیف شرح محاسبه عوار،

A1-A2  هزینه تمدید پروانه بعد اع اتمام مههت قانونی مندرج در پروانه سامتمانی

(تفاوت عوار، روع با عوار، پردامت شده قبهی)برای هر کاربری  

1 

 

عوار، پروانه سامتمان روع تمدید پروانه : A1 

تمدید پروانه قبلعوار، پروانه سامتمان :  A2 
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 بوهندی نجفی                                شهردار                                                                                     

 در هنگام صدور پروانه ساختمانی فضای س ز آتش نشانی وعوارض  –عوارض خدمات شهری : نام عوارض -18

 ها قانون شهرداری ۵۵ماده  11به استناد بند  شهرداری نخل تقی :پیشنهاد دهنده

قاانون مالیاات بار ارعش     ۵3مااده   2قاانون شاوراها و تبصاره     ۳3مااده   21شورای اسالمی شهر به استناد بند  :مرجع تصویس کننده

 افزوده

 قانون شهرداری  قانون درآمدهای پایدار 11کمیسیون ماده  :ضمانت اجرایی وصول

ت حفظ شاهر اع نظار مادمات ایمنای و     به منظور حفظ و نگهداری و افزایش سطوح فضای سبز و هم چنین افزایش  توان تمهیزاتی جه

 .گردد آتش نشانی عوار، ذیل طبق جدو  ذیل وصو  می
 

 محاسبه عوار، شرح ردیف

2 
عوار، فضای سبزبه هنگام صدور پروانه سامتمانی برای کهیه 

 ها کاربری

درصد اع عوار، ردیف او  پروانه مسکونی  23معاد  

 درصد ردیف او  پروانه تماری سامتمانی ۵و 

0 
نشانی به هنگام صدور پروانه ساممانی برای کهیه  عوار، آتش

 ها کاربری

درصد اع عوار، ردیف او  پروانه مسکونی و  4معاد  

 درصد ردیف او  پروانه تماری سامتمانی   1

اجاعه  داری نخل تقیشهرآیین نامه مالی شهرداری ها   به  11ماده  1در راستای افزایش سرانه فضای سبز شهری مستند به بند : تبصره 

) معاد  ردیف او  پروانه ...داده میشود نسبت به امذ عوارای اع کهیه ممتمع ها  شهرک های مسکونی  شرکت های مصوصی و

شهرداری وجوه حاصهه اع اجرای این تبصره را به حساب . بصورت سالیانه دریافت نماید( عالوه بر عوار، مذکور در هنگام صدور

 ./و با نظر شورای اسالمی شهر صرفاً در جهت احداث و گسترش فضای سبز و پارک ها هزینه نماید جداگانه ای واریز
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 نخل تقی  سید مجید حسین زاده                                                                                     رئیس شورای اسالمی  شهر

 بوهندی نجفی                                شهردار                                                                                     

 عوارض بر مشاغل : نام عوارض -11

 ها قانون شهرداری ۵۵ماده  11به استناد بند . نخل تقی شهرداری  :پیشنهاد دهنده

قاانون مالیاات بار ارعش     ۵3مااده   2قاانون شاوراها و تبصاره     ۳3مااده   21شورای اسالمی شهر به استناد بند  :مرجع تصویس کننده

 افزوده

 قانون شهرداری  قانون درآمدهای پایدار 11کمیسیون ماده  :ضمانت اجرایی وصول

 

است سالیانه عوارض هرفرد صنفی که در محدوده وحریم شهر زیر نظر اتحادیه های صنفی فعالیت میکند موظف 

 ./حق کسس خود را به شرح جدول پیوست پرداخت نماید
اتحادیاه  بیماه    )انداعی مشاغل بدون مموع و تشاویق اصاناف محترمای کاه مماوع اماذ نماوده و حقوقاات          به منظور جهوگیری راه -2

کاه پرواناه    اناد تاا عماانی    ی کسا  اقادام نماوده   انداع کهیه افرادی که بدون مموع نسبت به راه. نمایند را پردامت می( دارایی  شهرداری

 .کس  اع مراجع ذیصالح دریافت ننمایند معاد  دو برابر عوار، کس  مندرج در جدو  را باید پردامت نمایند

 .نماید امنا امذ عوار، کس  بدون پروانه برای مالک یا ذینفع یا متصدی حقی ایماد نمی

 .توانند نسبت به پردامت آن اقدام نمایند مالکین یا ذینفعان می بعد اع صدور فیش عوار، کس   هر یک اع -1

درصاد عاوار، محال کسا  جدیاد اگار نسابت باه محال قادیم           % 233عوار، نقل و انتقا  محل کس  باه محال دیگار معااد       -0

 .افزوده داشته باشد ارعش

 ن کس  عوار، یک ساله هما%233عوار، نقل و انتقا  پروانه کس  به شخص دیگری معاد   -4

 امور صنفی در جهت امذ این عوار، طی قرارداد اقدام نماید شهرداری می تواند نسبت به توافق با اتحادیه ها ویا-۵

 .شهرداری اع هرگونه همکاری وپاسخ استعالم های امالکی که بدهی صنفی ویا سایر بدهی ها دارند منع میگردد -1
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 نخل تقی  سید مجید حسین زاده                                                                                     رئیس شورای اسالمی  شهر

 بوهندی نجفی                                شهردار                                                                                     

 

 (ریال)نرخ عوارض شرح ردیف

 13.333.333 (نخل تقی کهیه نمایندگی در سطح شهر ) نمایندگی بیمه  2

به اعاء هر ناع  ماعاد ) ناع  1عوار، بر جایگاه های سومت تا  1

 (ریا  ااافه میشود۵33.333

13.333.333 

 2۵.333.333 دفاتر طراحی و نقشه کشی های سامتمانی 0

 03.333.333 ...عوار، بر مراکز رادیولوژی  سونوگرافی و 4

 ۵3.333.333 دفاتر اسناد رسمی ۵

 43.333.333 و دفاتر پیشخوان ۱23دفاتر پهی   1

 43.333.333 دفاتر آموعشگاه راهنمایی و رانندگی 1

 13.333.333 دفاتر عقد و اعدواج ۳

 ۵3.333.333 مط  پزشکان عمومی  دامپزشکی و 1

 13.333.333 مط  پزشکان متخصص 23

 13.333.333 پزشکان مط  دندان 22

 13.333.333 ...دارومانه ها و  21

 13.333.333 دفاتر فروش بهی  هواپیمایی و قطار 20

 03.333.333 ...آموعشگاه های کامپیوتر عبان مارجه و 24

 13.333.333 دفاتر وکالء 2۵

 03.333.333 ...باشگاه بدنساعی و  21
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 بوهندی نجفی                                شهردار                                                                                     

عمرانی ابنیه مطالعاتی سامت پیمانکاران اجرای پروژ ه های  21

 ...وساع و

 درصد اعکل قرارداد2

 13.333.333 ...تاالرهای پذیرایی و  2۳

 13.333.333 نمایندگی انواع مودرو های مارجی و ایرانی 21

 ۵3.333.333 بنگاه و دفاتر باربری 13

 4.333.333 مدارس غیر انتفاعی و غیر دولتی 12

 2۵.333.333 مدمات مودپرداع بانک ها 11

 13.333.333 شرکتها موسسات تبهیغاتی 10
 

 (کس ه)لیست صنوف 

 111۲م لغ مصوب سال  نام کسبه ردیف

 2.۵33.333 فروشی آبمیوه  1

 1.333.333 آپاراتی 0

 1.333.333 های عیربنایی احداث و تعمیر سامتمان 4

 22.333.333 آرایشگری عنانه ۵

 23.333.333 آلومینیوم ساعی درب و پنمره 1

 23.۵33.333 آهنگری درب و پنمره 1

 21.۵33.333 باعیافت و آسیاب مواد و اایعات پالستیکی 1

 23.333.333 باسکو  داری 23

 23.۵33.333 باطری ساعی 22



81 
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 بوهندی نجفی                                شهردار                                                                                     

 ۵.۵33.333 پیرایشگری مردانه 21

 4.333.333 پیکرتراشی 20

 1.333.333 تابهوساعی چوبی 24

 23.۵33.333 تابهوساعی فهزی 2۵

 1.۵33.333 تافتونی ماشینی 21

 1.۵33.333 تراش سنگهای قیمتی 21

 2۵.333.333 تراشکاری موتور اتومبیل 2۳

 2۵.۵33.333 تراشکاری و فهزکاری 21

نص  و تعمیر موکت  کفپوش  پرده  کرکره  کاغذدیواری  )تزیینات سامتمان  13

 (شومینه و کارهای چوبی و فهزی

1.۵33.333 

 1.۵33.333 تعمیر اجاق گاع و بخاری 12

 1.۵33.333 تعمیر انواع چرخ بافندگی  میاطی و گهدوعی 11

 1.۵33.333 (مچی  رومیزی  دیواری)تعمیر انواع ساعت  10

 ۳.۵33.333 تعمیر دوچرمه و سه چرمه 14

 1.۵33.333 تعمیر دوربین و لواعم عکاسی و فیهمبرداری 1۵

 23.333.333 تعمیر سپر اتومبیل 11

 4.۵33.333 تعمیر عینک 11

 ۵.333.333 تعمیر قفل و کهید 1۳

 1.333.333 تعمیر کیف و کفش و پوتین 11
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 بوهندی نجفی                                شهردار                                                                                     

 23.333.333 تعمیر لواعم صوتی و تصویری 03

 1.۵33.333 تعمیر لواعم کوچک برقی منز  بمز لواعم صوتی و تصویری 02

 4.۵33.333 تعمیر و پرس انواع لوله و شیهنگ 01

 23.۵33.333 تعمیر و تعویض جهوبندی مودرو 00

 4.333.333 تعمیر و رفوی فرش 04

 4.333.333 تعمیر و نگهداری تمهیزات جانبی رایانه 0۵

 1.۵33.333 تعمیر و نگهداری ماشین آالت اداری 01

 1.333.333 تعمیر و نگهداری موتورسیکهت و موتور گاعی 01

 ۳.۵33.333 فریزرتعمیر یخچا   فریزر  یخچا   0۳

 2۵.333.333 تعویض روغن 01

 2۵.333.333 تعویض و تعمیر اگزوع 43

 2۵.333.333 تعویض و تعمیر رادیاتور اتومبیل 42

 1.333.333 توردوعی انواع مودرو 41

 1.333.333 تولید آّبغوره و ترشی و آبهیمو 40

 2۵.333.333 تولید تیرچه و بهوک و قطعات بتونی 44

 1.۵33.333 تولید فایبرگالس 4۵

 1.333.333 تولید فرش و قالی دستباف 41

 1.۵33.333 تولید قطعات الستیکی 41

 4.333.333 تولید کاشی و سرامیک 4۳
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 بوهندی نجفی                                شهردار                                                                                     

 1.۵33.333 تولید لباس بچه 41

 4.333.333 تولید مانتو وشهوار و لباس عنانه سفارشی ۵3

 2۵.333.333 (کالف حو، و قرنیز  پههلوله سیمانی  )تولید مصنوعات سیمانی  ۵2

 0.333.333 های حمیم و فانتزی  ساندویچی  قندی  رژیمی و طبی تولید نان ۵1

 4.333.333 (بمز کمباین و تیهر)آالت کشاورعی  تولید و تعمیر ادوات و ماشین ۵0

 2۵.333.333 تولید و تعمیر الکتروموتور ۵4

 2۵.333.333 آن پمپ  سوپا   شیر و لواعم یدکی تولید و تعمیر انواع پمپ  موتور  ۵۵

 2۵.333.333 تولید و تعمیر انواع دینام ۵1

 2۵.333.333 تولید وتعمیر انواع کابینت فهزی ۵1

 2۵.۵33.333 تولید و تعمیر قفل و دستگیره  کهید و لوال فهزی ۵۳

 03.333.333 آالت راهساعی سامتمانی و معدنی تولید و تعمیر ماشین ۵1

 1.333.333 تولید و فروش بستنی 13

 4.۵33.333 تولید و تعمیر مبل و اثاثیه غیرفهزی 12

 13.333.333 جوشکاری فهزات 11

 2۵.333.333 (چا  سیهک اسکرین)چا  تریکو  10

 23.333.333 ریزی سامتمان مدمات آرماتوربندی و بتون 14

 23.333.333 مدمات تاسیسات برقی سامتمان 1۵

 23.333.333 های مخابرات باجه( تهفنخانه)شهری  های شهری و برون مدمات تهفن 11

 23.333.333 مدمات جانبی تهفن همراه 11
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 بوهندی نجفی                                شهردار                                                                                     

 23.333.333 مدمات چا  1۳

 23.333.333 کاری سامتمان مدمات عایق 11

 23.333.333 مدمات عکاسی و فیهمبرداری 13

 23.333.333 مدمات فتوکپی  عیراک  و اوعالید 12

 23.333.333 افزار رایانه ای مربوط به سخت مدمات مشاوره 11

 23.333.333 مدمات نص  و اجاره داربست فهزی 10

 23.333.333 های مرتب  به آن افزار سایر فعالیت انداعی نرم مدمات نص  و راه 14

 23.333.333 فروشی انواع میمه و چادر مرده  1۵

 23.333.333 ساعتفروشی انواع  مرده  11

 23.333.333 فروشی پوتین و چکمه مرده  11

 23.333.333 فروشی پوشاک مردانه مرده  1۳

 23.333.333 چرمه و لواعم یدکی آن فروشی دوچرمه و سه مرده  11

 23.333.333 آالت فروشی عینت  مرده ۳3

 03.333.333 مرده فروشی طال و جواهرات ۳2

 23.333.333 لواعم سنگی و سرامیک و سفالیفروشی ظروف و  مرده  ۳1

 23.333.333 فروشی ظروف و لواعم فهزی به جز نقره مرده  ۳0

 4.333.333 مرده فروشی عینک ۳4

 ۳.333.333 های نفتی مرده فروشی فرآورده ۳۵

 4.333.333 فروشی کامپیوتر و لواعم جانبی آن مرده  ۳1
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 بوهندی نجفی                                شهردار                                                                                     

 4.333.333 ورعشیفروشی کفش به استثنای کفش   مرده ۳1

 4.333.333 کیففروشی   مرده ۳۳

 23.333.333 لواعم الکتریکی و برقیفروشی   مرده ۳1

 23.333.333 لواعم شوفاژ و تهویه مطبوعفروشی   مرده 13

 1.333.333 لواعم کفش فروشی   مرده 12

 1.333.333 لواعم و آالت موسیقیفروشی   مرده 11

کاری و مینا کاری و ماتم   منبت –کاری  مصنوعات معرقفروشی   مرده 10

 کاری

1.333.333 

 ۳.333.333 مشک شویی و لباس شویی 14

 1.۳33.333 مطاطی 1۵

 23.333.333 (نماری)درودگری  11

 2.۳33.333 دستکش و کاله دوعی 11

 1.۳33.333 دومت و تعمیر انواع چادر و میمه  دوردوعی پتو 1۳

 4.133.333 لباس نظامیدوعندگی  11

 2.1333.333 ردا و قبا و عبادوعی 233

 1.۳33.333 رنگ کاری مصنوعات چوبی 232

 1.۳33.333 رنگرعی لباس 231

 2.۳33.333 ریخته گری انواع قطعات آهنی و چدنی 230

 0.333.333 سری دوعی لباس عنانه 234



85 
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 بوهندی نجفی                                شهردار                                                                                     

 ۳.333.333 کاری و آیینه کاری سفیدکاری و گچ 23۵

 23.333.333 سنگ بری 231

 23.333.333 سوله ساعی 231

 23.333.333 شستشوی اتومبیل 23۳

 2.۳33.333 شیرما  پزی 231

 1.333.333 صافکاری و گهگیرساعی 223

 1.333.333 صحافی 222

 1.333.333 طراحی مدارهای الکترونیکی 221

 2.133.333 فروشی انواع نخ و الیاف نساجی مصنوعی عمده  220

 44.333.333 فروشی تخت و مبمهما و مصنوعات چوبی مانگی عمده  224

 4.۵33.333 های سامتمانی آماده نص  فروشی سنگ عمده  22۵

 0.333.333 فروشی قطعات الکترونیکی عمده  221

 ۳.333.333 فروش لواعم تزیینات اتومبیل 221

 23.333.333 فروش موتورسیکهت و موتورگاعی و لواعم یدکی آن 22۳

 2.333.333 (پارکینگ)های مربوط به اداره کاروانسرا و گاراژ و توقفگاه  فعالیت 221

 13.333.333 های مشورتی معماری فعالیت 213

 0.333.333 قال  ساعی چوبی 212

 0.333.333 قال  ساعی فهزی 211

 13.333.333 (قالی  قالیچه  موکت)قالی شویی  210
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 نخل تقی  سید مجید حسین زاده                                                                                     رئیس شورای اسالمی  شهر

 بوهندی نجفی                                شهردار                                                                                     

 23.333.333 پزیقنادی و شیرینی  214

 1.333.333 کافه تریا 21۵

 1.333.333 کافی نت 211

 0.333.333 کاالهای فهزی جهت استفاده در دفتر کار به جز مبهمان 211

 1.333.333 کانا  ساعی کولر 21۳

 13.333.333 کرایه جرثقیل با راننده 211

 1۵.333.333 کرایه ماشین آالت راهساعی و سامتمانی با اپراتور 203

 1.333.333 گل دوعی 202

 13.333.333 الستیک فروشی 201

 1.333.333 لباس کار دوعی 200

 1.333.333 لحاف و تشک و بالش و پشتی دوعی 204

 1.333.333 لعاب کاری و رنگ کاری فهزات 20۵

 1.333.333 لوله باعکنی و تشخیص ترکیدگی لوله 201

 0.333.333 لوله کشی آب و فااالب 201

 1.333.333 لوله کشی گاع و نص  لواعم گاعسوع 20۳

 2۵.333.333 مکانیکی اتومبیل 201

 1.333.333 مهر و پالک ساعی 243

 4.333.333 موعاییک ساعی 242

 2.133.333 نان بربری سنتی 241
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 نخل تقی  سید مجید حسین زاده                                                                                     رئیس شورای اسالمی  شهر

 بوهندی نجفی                                شهردار                                                                                     

 ۵.333.333 نان بربری ماشینی 240

 ۵.333.333 نان تافتون سنتی 244

 ۵.333.333 سنتینان سنگکی  24۵

 ۵.333.333 نان لواش سنتی 241

 ۵.333.333 نان لواش ماشینی 241

 ۳.333.333 نص  انواع شیشه سامتمان 24۳

 ۳.333.333 آنتن و سایر لواعم برقی مودرو نص  دعدگیر فندک و  241

 ۳.333.333 نص  قفل انواع مودرو 2۵3

 2۵.333.333 نص  و تعمیر آسانسور و باالبر برقی 2۵2

 23.333.333 نص  و تعویض شیشه اتومبیل 2۵1

 ۵.133.333 های حفاظتی انداعی سیستم نص  و راه 2۵0

 ۳.333.333 نظافت انواع سامتمان  ماشین آالت و تاسیسات سامتمانی 2۵4

 ۳.333.333 نقاشی انواع مودرو 2۵۵

 ۳.333.333 نقاشی سامتمان 2۵1

 ۳.333.333 سامتمانینقشه کشی و طراحی  2۵1

 ۳.333.333 نماساعی سامتمان 2۵۳
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 نخل تقی  سید مجید حسین زاده                                                                                     رئیس شورای اسالمی  شهر

 بوهندی نجفی                                شهردار                                                                                     

 2431مبه  مصوب سا   نام کسس ردیف

 1۵.333.333 انبارداری و نگهداری کاالهای عمومی 2

 1.333.333 ای های رایانه باعی 1

 1.333.333 (مرده)فروشی  پارچه ۵

 23.333.333 پتیزافروشی ۳

 2۵.333.333 تاالر برگزاری جشن و مراسم 1

 2.333.333 تریکوبافی 20

 1.333.333 تعمیر و رفوی فرش 24

 1.333.333 (جگر  د  و قهوه)جگرکی  21

 4.333.333 چایخانه و قهوه مانه سنتی 2۳

 1۵.333.333 آهن مدمات باربری و حمل ونقل عمینی کاال به جز راه 21

 ۵.333.333 مدمات تاکسی بار 13

 1۵.333.333 غذارسانی و پذیرایی اع میهمانان در مناع  و ادارت و ممال مدمات تهیه غذا   12

 1۵.333.333 (بوس با راننده بدون برنامه عمانی اتوبوس و مینی)مدمات حمل و نقل مسافر  11

 1۵333.333 (بدون برنامه عمانی)مدمات حمل ونقل مسافر بوسیهه اتومبیل با راننده  1۵

 133.333 فرهنگیمدمات عراه محصوالت  11

 2.333.333 مدمات کشاورعی بمز بوجاری و شالیکوبی 11

 1.333.333 مراعی 1۳

 1.۳33.333 های گاعدار مرده فروشی آب معدنی و نوشیدنی 11
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 نخل تقی  سید مجید حسین زاده                                                                                     رئیس شورای اسالمی  شهر

 بوهندی نجفی                                شهردار                                                                                     

 1۵.333.333 مرده فروشی ابزارآالت کشاورعی 03

 1۵.333.333 مرده فروشی اتصاالت فهزی  غیرفهزی و چدنی و پهیکا 02

 14.333.333 فروشی اسباب باعی و وسایل سرگرمی و باعیمرده  01

 0.133.333 مرده فروشی انواع ریسمان  اسفنج  عغا  چوب 00

 1.333.333 مرده فروشی انواع گوشت قرمز 04

 0.133.333 مرده فروشی انواع مرغ و ماهی 0۵

 ۳.333.333 جات مرده فروشی انواع میوه و صیفی 01

 ۳.333.333 آالتمرده فروشی آهن  01

 1۵.333.333 مرده فروشی ایرانیت پالستیکی 0۳

 2۵.333.333 مرده فروشی بدلیمات تزئینی 01

 0333.333 های روغنی مرده فروشی بذرهای گیاهی و دانه 43

 2.۳33.333 مرده فروشی پرندگان 42

 2.۳333.333 مرده فروشی پنبه  پشم  پر  کرک و مو 41

 1.333.333 عنانه مرده فروشی پوشاک 40

 1.333.333 مرده فروشی پوشاک مردانه 44

 2۳33.333 مرده فروشی تراعو و لواعم توعین 4۵

 2.333.333 مرده فروشی جوراب 41

 2.133.333 مرده فروشی چوب  الوار و لواعم چوبی سامتمانی 41

 2.۳33.333 مرده فروشی روبالشی و مالفه و روتختی و حوله 4۳
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 نخل تقی  سید مجید حسین زاده                                                                                     رئیس شورای اسالمی  شهر

 بوهندی نجفی                                شهردار                                                                                     

 1.333.333 ای و کریستا  و بهور فروشی ظروف و لواعم چینی و شیشهمرده  41

 1.333.333 مرده فروشی عرقیات گیاهی ۵3

 ۵.333.333 مرده فروشی عسل ۵2

 23.333.333 های گوشتی مرده فروشی فراورده ۵1

 ۳.333.333 مرده فروشی فرش ماشینی ۵0

 ۳.333.333 مرده فروشی کاشی و سرامیک ۵4

 ۳.333.333 فروشی کاالهای بهداشتی سامتمانمرده  ۵۵

 4.333.333 مرده فروشی کاه و عهوفه حیوانات ۵1

 4.333.333 مرده فروشی کود  سم و داروهای شیمیایی برای محصوالت کشاورعی ۵1

 0.333.333 مرده فروشی گاعهای ایمنی ۵۳

 03.333.333 های مصنوعی مرده فروشی گل ۵1

 ۵.333.333 التحریرمرده فروشی لواعم  13

 ۳.333.333 مرده فروشی لواعم صوتی و تصویری 12

 1.333.333 مرده فروشی لواعم صید و شکار 11

 2.۳33.333 مرده فروشی لواعم کمک آموعشی 10

 1.333.333 مرده فروشی لواعم نقاشی 14

 1.333.333 مرده فروشی لواعم نوعاد 1۵

 1.433.333 مرده فروشی لواعم و آالت موسیقی 11

 23.333.333 مرده فروشی لوعام و تمهیزات مهندسی و نقشه کشی 11
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 نخل تقی  سید مجید حسین زاده                                                                                     رئیس شورای اسالمی  شهر

 بوهندی نجفی                                شهردار                                                                                     

 23.333.333 مرده فروشی لواعم ورعشی 1۳

 2۵.333.333 مرده فروشی لوستر  آباژور  آیینه و شمعدان 11

 4.333.333 مرده فروشی ماهی آکواریوم 13

 1.333.333 مرده فروشی مصالح سامتمانی به استثنای سیمان 12

 ۳.333.333 مرده فروشی مواد آرایشی و لواعم آرایشی 11

 4.333.333 مرده فروشی مواد و مصنوعات پالستیکی 10

 1.333.333 مرده فروشی موکت 14

 1.333.333 مرده فروشی نشریات ادواری 1۵

 2۵.333.333 مرده فروشی وسایل مانگی برقی 11

 1.333.333 مرده فروشی وسایل مانگی نفتی 11

 1۵.333.333 مرده فروشی یراق آالت 1۳

 13.333.333 العمل کاری انواع مودروهای سبک مرید  فروش و حق 11

 13.333.333 العمل کاری انواع مودروهای سنگین و نیمه سنگین مرید  فروش و حق ۳3

 23.333.333 مواربار فروشی ۳2

 2۵.333.333 رستوران و چهوکبابی و سالن غذاموری ۳1

 0.333.333 (مواد اولیه فرش)رنگرعی و شستشوی نخ مامه  کرک و پشم و ابریشم  ۳0

 1.333.333 ساندویج فروشی ۳4

 23.333.333 مانه سنتی سفره ۳۵

 23.333.333 سوپر موادغذایی ۳1
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 نخل تقی  سید مجید حسین زاده                                                                                     رئیس شورای اسالمی  شهر

 بوهندی نجفی                                شهردار                                                                                     

 ۵.۳33.333 صحافی ۳1

 2۵.333.333 (کهه  پاچه  سیراب و شیردان پزی)طبامی  ۳۳

 23.333.333 آجیل و مشکبار فروشی عمده  ۳1

 2۵.333.333 عمده فروشی انواع پارچه 13

 23.333.333 عمده فروشی انواع میوه و مرکبات 12

 23.333.333 عمده فروشی برنج 11

 23.333.333 عمده فروشی پتو 10

 1.333.333 آوری غالت های حاصل اع عمل عمده فروشی پ  مانده 14

 2۵.333.333 العمل پوشاک  بصورت حقعمده فروشی  1۵

 1.333.333 عمده فروشی تخم مرغ 11

 2۵.333.333 عمده فروشی جارو 11

 23.333.333 عمده فروشی حبوبات 1۳

 2.۳33.333 عمده فروشی موراک حیوانات  بصورت حق العمل 11

 2.133.333 عمده فروشی کودهای حیوانی 233

 1.333.333 عیهوعمده فروشی گبه  گهیم و  232

 0.333.333 عمده فروشی گل و گیاه طبیعی 231

 23.333.333 فروشی مواد و محصوالت غذایی بصورت نمایندگی و پخش آن عمده 230

 1.333.333 (فروشی سمساری  کهنه)فروش کاالهای مانگی دست دوم  234

 2۵.333.333 های سبک فروش لواعم یدکی ماشین 23۵
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 نخل تقی  سید مجید حسین زاده                                                                                     رئیس شورای اسالمی  شهر

 بوهندی نجفی                                شهردار                                                                                     

 4.333.333 ساعی های سنگین و راه یدکی ماشینفروش لواعم  231

 23.333.333 (قالی  قالیچه  موکت)شویی  قالی 231

 1.333.333 کباب و حهیم پزی 23۳

 ۳.333.333 کرایه لواعم برگزاری ممال  231

 ۵.333.333 کباب و حهیم پزی 223

 23.333.333 کرایه لواعم برگزاری ممال  222

 ۳.۳33.333 مرغ سوماری 221

 13.333.333 یخ فروشی عمده 220

 13.333.333 سایر کسبه 224
 

عوارض بر تاسیسات( ج  

های  ها  دکل ها  کیوسک ها  ترانسفورماتورها  آنتن دکل )صدور مجوز احداث ونصس تاسیسسات شهری: نام عوارض -15

 ...(های مخابراتی و رادیویی  سایت

 ها قانون شهرداری ۵۵ماده  11به استناد بند  شهرداری نخل تقی :پیشنهاد دهنده

قاانون مالیاات بار ارعش     ۵3مااده   2قاانون شاوراها و تبصاره     ۳3مااده   21شورای اسالمی شهر به استناد بند  :مرجع تصویس کننده

 افزوده

 قانون شهرداری  قانون درآمدهای پایدار 11کمیسیون ماده  :ضمانت اجرایی وصول
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 نخل تقی  سید مجید حسین زاده                                                                                     رئیس شورای اسالمی  شهر

 بوهندی نجفی                                شهردار                                                                                     

  های جانبی کاه بارای شاهرداری    الذکر در سطح شهر و برای جبران هزینه به منظور ساماندهی منصوبات تاسیسات شهری فوق

هیات تخصصی شوراهای اسالمی دیوان عدالت اداری عاوار، مادمات    3۳/3۵/1۳نماید و به استناد دادنامه مورخ  ایماد می

 . ندگان به صورت ساالنه وصو  گرددکن برداری به شرح ذیل توس  شهرداری اع نص  بهره

 .نص  هرگونه تاسیسات باید با مموع کتبی شهرداری باشد -2

 . باشد سطح اشغا  منصوب به مالک می( برداری موقت بهای مدمات بهره)برای محاسبه عوار،  -1

 .شود پنج مترمربع محاسبه می. مترمربع سطح را اشغا  نمایند ۵منصوباتی که کمتر اع  -0

 .گردد های سیار حداقل مساحت ده متر مربع محاسبه می تمهیزاتی همانند ماکرو  پشت بامی و عمینی و سایت -4

 
 

 سالیانه مواوع ردیف

 ریا ۵3.333.333 کهیه منصوبات تا پنج مترمربع 2

 ریا 233.333.333 مترمربع ۵کهیه منصوبات با التر اع 1
 

 : باشد منصوبات مصوبه شامل موارد ذیل می

 های مخابرات  دکل -2

 های برق دکل -1

 ترانسفورماتورها  -0

 تهفن همراه  اپراتورها  -4

 ها  بیسیم -۵

 های رادیویی آنتن -1
های تهویزیونی آنتن -1  
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 نخل تقی  سید مجید حسین زاده                                                                                     رئیس شورای اسالمی  شهر

 بوهندی نجفی                                شهردار                                                                                     

 های مخابرات  کیوسک -۳

 الزامات مخابرات  -1

 کافوهای مخابرات  -23

 .گردد رسان نص  میو هرگونه تاسیسات که در سطح شهر توس  دستگاه های مدمات  -22

 : یادآوری

 .گردند منصوبات نیروهای نظامی  انتظامی و امنیتی  مشمو  این مصوبه نمی -2

 .گردند های مانگی مشمو  این مصوبه نمی های تهویزیون آنتن -1
 

 مستندات عوارض منصوبات 

 

 شماره مقرره مرجع صادرکننده در دیوان شماره تاریخ دادنامه ردیف

 2121۳ هیات تخصصی شوراهای اسالمی - 31/3۵/1۳ 2

 22113 هیات تخصصی شوراهای اسالمی - 02/32/1۳ 1

 21011 هیات تخصصی شوراهای اسالمی - 23/31/1۳ 0

 21011 هیات تخصصی شوراهای اسالمی - 03/31/1۳ 4

. 

 S×5×P= عوار، تاسیسات شهری 

 ها دیشها و  های مخابرات و تاسیسات و آنتن عوار، ماهیانه بر دکل

 ریا ۵.333.333.ماهیانه ...(ایرانسل  همراه او   رایتل و (به اعای هر دکل

 ریا ۵.333.333به اعای هر آنتن مخابرات ماهیانه 

 ریا 4.333.333به اعای هر دیش مخابرات ماهیانه 
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 نخل تقی  سید مجید حسین زاده                                                                                     رئیس شورای اسالمی  شهر

 بوهندی نجفی                                شهردار                                                                                     

P :با اصالحات بعدی 2011قانون مالیات های مستقیم مصوب سا   14ای مواوع  ماده  قیمت منطقه 

K  :اری  تصویبی شورای اسالمی شهر 

S  :باشد مساحت اشغا  شده توس  ت سیسات که حداقل پنج مترمربع می. 

برای کهیه موارد فوق بایستی براساس اواب  شهرساعی و ایمنی مموع العم اماذ گاردد در صاورت نصا  هار گوناه تاسیساات بادون         

 .آید مموع شهرداری برابر اواب  و مقررات اقدام العم بعمل می

 
بلیغاتعوارض بر ت( د  

 

 عوارض سالیانه ت لیغات محیطی به غیر از تابلوهای معرف :نام عوارض -16

 ها قانون شهرداری ۵۵ماده  11به استناد بند  شهرداری نخل تقی :پیشنهاد دهنده

قاانون مالیاات بار ارعش     ۵3مااده   2قاانون شاوراها و تبصاره     ۳3مااده   21شورای اسالمی شهر به استناد بند  :مرجع تصویس کننده

 افزوده

 قانون شهرداری  قانون درآمدهای پایدار 11کمیسیون ماده  :ضمانت اجرایی وصول

 

ارتقااء کیفای سایما و منظار شاهری      به منظور معرفی اشخاص حقوقی و مشاغل و اصناف اارورت دارد باه اساتناد ااواب  و مقاررات      

شاهرداری   1۵/1/20۳1مصوب مورخ ( راهی و پیاده رها  ساماندهی به منظر شهری ساعی معابر پیاده ها  مناس  پاکساعی نماها و جداره)

 .انداعه تابهو معرف هر شغل را تهیه و تدوین و به ذینفعان ابالغ نماید

تابهویی ماعاد بر انداعه تابهوی معرفی نص  نمایند باا رعایات ااواب  شهرسااعی و      که هر شخص حقیقی یا حقوقی بخواهند در صورتی

 .گردد باید عوار، بشرح ذیل پردامت نمایند رعایت نکات ایمنی که توس  شهرداری ابالغ می
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 نخل تقی  سید مجید حسین زاده                                                                                     رئیس شورای اسالمی  شهر
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 به اعای هر مترمربع ماعاد بر مساحت تابهوی معرف سالیانه استفاده کننده اع تابهو ردیف

 5P اصناف 2

 10P های دولتی ادارات و ارگان 1

 6P مشاغل غیرمشمو  نظام صنفی 0

 8P کارمانمات و سایر 4

 

نصا     باشد که براساس اواب  شهرسااعی و باا مماوع شاهرداری بار سار درب مغااعه        این عوار، فق  برای تابهوهایی می – 2تبصره 

 . گردد می

هاا  میاادین باا اجااعه شاهرداری و براسااس ااواب  و مقاررات          روهاا  پاارک   پیادهتابهوها و بیهبوردهای قابل نص  در معابر   -1تبصره 

 .باشد پذیر می نامه مالی شهرداری امکان آیین

  هاا   هاا  جاداره   منظور اع تبهیغات هرگونه نوشته  نور و پرتاب بالن بر بدنه اماکن  دیوارها  فضا  آسمان  بدناه مودروهاا  پال    -0تبصره 

 .باشد ها و با تشخیص شهرداری میرو کف میابان  پیاده

 .شود متر مربع محاسبه می سانتی ۵3سانتی مترمربع معاد   ۵3مساحت کمتر اع  -4تبصره 

P :با اصالحات بعدی 2011قانون مالیات های مستقیم مصوب سا   14ای مواوع  ماده  قیمت منطقه 

K  :اری  تصویبی شورای اسالمی شهر 

 
اجرای طرح های توسعه شهریارزش افزوده ناشی از ( ر  
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تغییار کااربری حاصال     ۵و کمیسیون ماده  در صورتیکه مالکین برای تغییر کاربری مهک درمواست داشته باشند و با موافقت شهرداری

 .گردد  شهرداری باید عوار، ذیل را وصو  نماید

 S×K×P    : نحوه محاسبه عوار،

S  :مساحت تغییر کاربری یافته 

K  :اری  تصویبی شورای اسالمی شهر 

P :با اصالحات بعدی 2011قانون مالیات های مستقیم مصوب سا   14ای مواوع  ماده  قیمت منطقه 

اواب  طرح یا رای صاادر  )نرخ تغییر کاربری هر متر مربع اع کاربری  پارکینگ به هر گونه کاربری بعد اع سیر مراحل اداری : 2تبصره 

باا نظریاه و    نخال تقای   با توجه به کمبود پارکینگ در سطح شاهر  (شده در کمیسیون ماده پنج قانون شورای عالی معماری و شهر ساعی

 . ریا  محاسبه میشود 21.333.333با حداقل مبه   نخل تقی شهر تایید شورای اسالمی 

بار عهاده   .تشخیص محاسبه ارعش افزوده ناشی اع تغییر کاربری سایر کاربری هایی که در جدو  یاد شاده لحااظ نشاده اسات    :1تبصره 

اعی و مسائو  واحاد درآماد    کمیسیون فنی درآمدی متشکل اع شهردار مسئو  امور حقوقی  مسئو  واحد امالک  مسئو  واحد شهرسا 

 شهرداری می باشد

 (با درخواست مالک)عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح عمرانی : نام عوارض -17

 ها قانون شهرداری ۵۵ماده  11به استناد بند  شهرداری نخل تقی :پیشنهاد دهنده

قاانون مالیاات بار ارعش     ۵3مااده   2قانون شاوراها و تبصاره    ۳3ماده  21شورای اسالمی شهر به استناد بند  :مرجع تصویس کننده

 افزوده

 قانون شهرداری  قانون درآمدهای پایدار 11کمیسیون ماده  :ضمانت اجرایی وصول



99 

 نخل تقی  سید مجید حسین زاده                                                                                     رئیس شورای اسالمی  شهر

 بوهندی نجفی                                شهردار                                                                                     

قیمت منطقه ای مواوع این تعرفه بر مبنای قیمت منطقه ای پایه مسکونی بدون کسر و ااافات اواب  تعیین قیمت منطقه ای :  0تبصره

 است
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دی
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 01 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 01 9 9 9 0 مسکونی 1

2 
آموزش تحقیقات 

 و فناوری
0 0 0 9 01 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 01 

 01 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 01 9 0 0 0 آموزشی 3

 01 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 01 9 9 9 01 انتظامی 4

 01 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 01 9 9 9 9 خدماتی-تجاری 5

 01 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 0 9 01 9 9 9 0 ورزشی 6

 01 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 0 9 01 9 9 9 0 درمانی 7

 01 9 9 9 9 9 9 9 9 9 0 9 9 01 9 9 9 0 هنری -فرهنگی 8

 01 9 9 9 9 9 9 9 0 9 9 9 9 01 9 9 9 0 مذهبی 11

 01 9 9 9 9 9 9 0 9 9 9 9 9 01 9 9 9 0 تجهیزات شهری 11

12 
تاسیسات 

 شهری
0 9 9 9 01 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 01 

13 
حمل و نقل و 

 انبارداری

9 9 9 9 01 9 9 9 9 9 9 9 0 9 9 9 9 01 

 01 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 01 9 9 9 01 نظامی 14



111 

 نخل تقی  سید مجید حسین زاده                                                                                     رئیس شورای اسالمی  شهر

 بوهندی نجفی                                شهردار                                                                                     

(مبنای قیمت مسکونی ) قیمت مبنای تغییر کاربری عبارت است اعمالص قیمت اعالمی اداره دارایی بدون اعما  ارای  : 4تبصره   

 ناشی از اجرای طرح های توسعه و عمران شهریارزش افزوده 

 

 

 

 بهای خدمات :فصل دوم
نماید  هنگام ارائه مدمات مبال  ذیل را وصو نماید فهذا شهرداری مکهف است  شهرداری در مواردی مدماتی را به شهروندان ارائه می  

 

ماده واحده قانون تعیین واعیت امالک واقع در طرح های دولتی و شهرداریها 4بهاء مدمات آماده ساعی در اجرای تبصره   

ات ارائه ام مدمدر اجرای قانون مربوطه بااحتساب بهای تم اناین عنوان بهاء مدمات صرفاً در صورت ارائه مدمات مستقیم به شهروند

.شده قابل وصو  مواهد بود  

 

 

 

19 
تفریحی و 

 توریستی

9 9 9 9 01 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 0 01 

 0 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 01 9 9 9 01 صنعتی 21

 سازی اراضی هزینه و یهای خدمات آماده: نام بهای خدمات -1

  نامه مالی شهرداری آیین 11ماده  0به استناد بند  شهرداری نخل تقی :پیشنهاد دهنده

قانون مالیات بر ارعش افزوده ۵3ماده  2قانون شوراها و تبصره  ۳3ماده  11شورای اسالمی شهر به استناد بند  :مرجع تصویس کننده  

قانون شهرداری  قانون درآمدهای پایدار 11کمیسیون ماده  :ضمانت اجرایی وصول  
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 فنی ، تایید نقشه و سپرده بهای کارشناسی،: نام بهای خدمات -۲

  نامه مالی شهرداری آیین 11ماده  0به استناد بند  شهرداری نخل تقی :پیشنهاد دهنده

قاانون مالیاات بار ارعش     ۵3مااده   2قاانون شاوراها و تبصاره     ۳3مااده   11شورای اسالمی شهر به استناد بند  :مرجع تصویس کننده

 افزوده

 قانون شهرداری  قانون درآمدهای پایدار 11کمیسیون ماده  :ضمانت اجرایی وصول

 

 .باشد های شهر می موارد جدو  ذیل به اعای هر بار باعدید و برای کهیه کاربری
 

 مواوع ردیف
مبه  در دامل 

 محدوده شهر به ریا 

مبه  در دامل 

 حریم شهر به ریا 
 توایحات

2 

هزینه باعدید کارشناسی برای صدور پروانه سامتمانی  

صدور عدم مالفی  صدور پایانکار و هر موردی که نیاع 

 به باعدید داشته باشد

  ریا 1.333.333 ریا  2.۵33.333

1 
سامتمانی  عدم مالفی و  پروانه)هزینه صدور المثنی 

 (پایانکار
    ریا 1.۵33.333

  ریا 1.۵33.333 ریا  2.۵33.333 نشانی و مدمات ایمنی هزینه باعدید کارشناسان آتش 0

   ریا 133.333 هزینه کارشناسی بدون باعدید اع محل 4
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باشد و برای مساحت بیشتر اع  مترمربع می 133.و اراای (متر مربع  213اعیانی )جدو  برای عیربنای سامتمانی  0تا  2های  ارقام ردیف

 . گردد ریا  ااافه می ۵.333آن به اعای هر مترمربع مبه  

 ریا  13.333هزینه سپرده سامتمانی به اعاء هر متر مربع اعیانی 

 ریا   ۵.333نقشه به اعای هر متر مربع اعیانی  مدمات کارشناسی تایید
 

 بهای خدمات اجاره دادن وسایل نقلیه شهرداری: نام بهای خدمات -8

  نامه مالی شهرداری آیین 11ماده  0به استناد بند  شهرداری نخل تقی :پیشنهاد دهنده

قاانون مالیاات بار ارعش     ۵3مااده   2قاانون شاوراها و تبصاره     ۳3مااده   11شورای اسالمی شهر به استناد بند  :مرجع تصویس کننده

 افزوده

 قانون شهرداری  قانون درآمدهای پایدار 11کمیسیون ماده  :ضمانت اجرایی وصول

 
 

 موضوع اجاره ردیف
مبلغ به ازای هر ساعت به 

 ریال در داخل محدوده شهر

هر ساعت به ریال مبلغ به ازای 

 در خارج از محدوده شهر

1 
های شهرداری برای  بوس دربستی مینی

 مراسمات
ریال 200000000 ریال 000000000   

2 

نشانی برای  اعزام ماشین سنگین آتش

مراسمات و کارخانجات، سمینارها و 

ها نمایشگاه  

ریال 000000000 ریال 000000000   

0 
مراسمات نشانی برای  اعزام ماشین سبک آتش

ها و کارخانجات، سمینارها و نمایشگاه  
ریال 000000000 ریال000000000   

یه ازای هرسرویس  کمپرسی شهرداری 4 ریال000000000  ریال000000000   
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گریدر شهرداری –لودر  5 ریال 000000000  ریال000000000   

ریال 500000000 حمل خاک و نخاله توسط هر دستگاه وانت 0 ریال 000000000   

ریال000000000 حمل خاک و نخاله توسط هر دستگاه کامیونت 0 ریال000000000   

ریال000000000 حمل خاک نخاله توسط هر دستگاه کامیون 8 ریال 000000000   

ریال000000000 غلطک شهرداری 9 ریال 000000000   

ریال000000000 بیل بکهو شهرداری 10 ریال 000000000   

شهرداریمینی لودر  11 ریال000000000  ریال 000000000   

 

.دمقرگردیده هزینه انجام  فعالیت عمرانی جهت پیمانکارن شاغل در منطقه به شرح ذیل محاسبه گرد  

هر سرویس  مبلغ به ازای

(کامیون )  

مبلغ به ازای هر ساعت لودر ، 

.....غلطک ،گریدر و   

 1 موضوع اجاره

ریال005000000 ریال800000000  .....غلطک ،گریدر و  کامیون ، ،لودر    2 

 

 

 رصدور مجوز حفاری،لکه گیری و ترمیم آسفات معاب بهای خدمات: بهای خدماتنام  -1

 ها قانون شهرداری ۵۵ماده  11به استناد بند  شهرداری نخل تقی :پیشنهاد دهنده

قاانون مالیاات بار ارعش     ۵3مااده   2قاانون شاوراها و تبصاره     ۳3مااده   21شورای اسالمی شهر به استناد بند  :مرجع تصویس کننده

 افزوده

 قانون شهرداری  قانون درآمدهای پایدار 11کمیسیون ماده : ضمانت اجرایی وصول

 

 .پرداخت نماینداشخاص حقیقی و حقوقی هنگام حفاری معابر سطح شهر مکلفند عوارض حفاری را بشرح ذیل 
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های حفار مکلفند برای حفاری ضمن اخذ مجوز کتبی از شهرداری حفاری را  قانون شهرداری کلیه دستگاه 100به استناد ماده 

. بر اصول ضوابط شهرسازی و ایمنی انجام و بعد از آن نیز نسبت به پر نمودن محل حفاری و آسفالت و روکش آن اقدام نمایند

حفار امکانات حفاری نداشته باشد با درخواست کتبی و موافقت شهرداری اقدامات ذیل توسط شهرداری در صورتیکه دستگاه 

.گردد ها مطابق جدول دریافت می صورت گرفته و هزینه  

 

 

 

 

(ریال)بهای واحد  واحد شرح شماره  

ترمیم و بازسازی نوارحفاری در مسیر تاسیسات زیر بنایی  1

....(لوله ،کابل و )  

 500020200 مترمکعب

ترمیم و بازسازی نوارحفاری در پیاده رو با پوشش آسفالت  2

سانتی متر20،به عمق   

 204900950 مترمربع

ترمیم و بازسازی نوارحفاری در پیاده رو با پوشش قطعات  0

سانتی متر20بتونی ، به عمق   

 002890050 مترمربع

ر ترمیم و بازسازی نوارحفاری بارویه آسفالت تک الیه د 4

.سانتی متر00سواره رو و معابر،به عمق   

 500900100 مترمربع

ترمیم و بازسازی نوارحفاری بارویه بیس آماده آسفالت در  5

.سانتی متر50سواره رو و معابر،به عمق   

 004050150 مترمربع

ترمیم و بازسازی نوارحفاری بارویه سنگ فرش در سواره رو  0

.سانتی متر50و معابر،به عمق   

 505010400 مترمربع

ترمیم و بازسازی نوارحفاری با  رویه بتنی درسواره رو و  0

.سانتی متر 00معابر،به عمق   

 001920900 مترمربع

ترمیم و بازسازی نوارحفاری در پیاده رو در باپوشش سنگ  8

.سانتی متر20فرش ، به عمق   

 200500000 مترمربع

متر مربع وبزرگراه ها10حفاری درمعابرو اراضی خاکی باال ی  9  204900950 مترمربع 

متر10حفاری درمعابر خاکی زیر  10  5250000 مترمربع 
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 بهای خدمات  ارائه و تصویس طرح ایمن سازی معابر در زمان عملیات کارگاهی: نام بهای خدمات -5

  نامه مالی شهرداری آیین 11ماده  0به استناد بند  شهرداری نخل تقی :پیشنهاد دهنده

قاانون مالیاات بار ارعش     ۵3مااده   2قاانون شاوراها و تبصاره     ۳3مااده   11شورای اسالمی شهر به استناد بند  :مرجع تصویس کننده

 افزوده

 قانون شهرداری  قانون درآمدهای پایدار 11کمیسیون ماده  :ضمانت اجرایی وصول
 

و پ  اع ارائه طرح ایمنی عمهیات سامتتمان ( الزامات ترافیکی)مقررات مهی سامتمان 10اساس اواب  مبحث  ین عنوان برا

حداکثر مبه  این عنوان نیم درصد صدور پروانه سامتمان می باشد. قابل وصو  می باشد  

 

 بهای مدمات  اتباع مارجی: نام بهای خدمات -6

  نامه مالی شهرداری آیین 11ماده  0به استناد بند  شهرداری نخل تقی :پیشنهاد دهنده

قاانون مالیاات بار ارعش     ۵3مااده   2قاانون شاوراها و تبصاره     ۳3مااده   11شورای اسالمی شهر به استناد بند  :مرجع تصویس کننده

 افزوده
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 قانون شهرداری  قانون درآمدهای پایدار 11کمیسیون ماده  :ضمانت اجرایی وصول

  

مبها   . اع هر کدام اع اتباع مارجی که در شهر اقامت داشته ویا مشغو  کس  وکار هستند اع به شرح ذیال  اماذ مای گاردد      

مذکور می بایست توس  دفتر امور مارجه در استانداری بوشهر ویا نمایندگی آن در فرمانداری امذ وباه حسااب شاهرداری    

 .واریز گردد 

 

 

 

 

 

 
 ریا  ۳.333.333: مانوار تک نفره  -2

 ریا 1.333.333: مانوار دو نفره  -1

 ریا  23.333.333: مانوارسه نفره  -0

 ریا  22.333.333: مانوار چهار نفره  -4

 ریا  21.333.333: مانوار پنج نفره  -۵

 ریا  21.333.333: مانوار شش نفره به باال  -1
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لذا بهای مدمات . به شهرداریها اعالم میگرددبهای مدمات اتباع مارجی ساالنه توس  دفتر امور اتباع ومهاجرین مارجی 

مندرج در این دفترچه تا عمان اعالم بهای مدمات جدید پابرجاست ودر صورت اعالم بهای مدمات جدید  مالک عمل 

./بخش نامه اعالم شده دفتر امور اتباع ومهاجرین مارجی است  

 درآمدهای شهرداری عوارض وسایر: فصل سوم
 

 

 

 

  

 

 . گردد عوار، صدور مموع تعمیرات بشرح ذیل وصو  می
 محاسبه عوار، شرح ردیف

2 
به اعای مموع تعمیرات سامتمانی برای کهیه 

 ها کاربری

درصد اع مبه  صدور پروانه  10معاد 

 سامتمانی همان کاربری

 

تامادامی که مالکین و یا قائم مقام قانونی آنها تغییری در واعیت مهک مود اعم اع واحدهای مسکونی  اداری  تماری  ( : 2)تبصره 

آموعشی  ورعشی  مذهبی  پزشکی  درمانی و غیره بوجود نیاورند که مغایر با مفاد پروانه سامتمان و نقشه تایید شده اع سوی 

 . عنوان تعمیرات به آنان تعهق نخواهد گرفت  شهرداری نباشد  عوار، تحت

 عوارض صدور مجوز تعمیرات ساختمان: نام عوارض -1

 ها قانون شهرداری ۵۵ماده  11به استناد بند  شهرداری نخل تقی :پیشنهاد دهنده

قاانون مالیاات بار ارعش     ۵3مااده   2قانون شاوراها و تبصاره    ۳3ماده  21شورای اسالمی شهر به استناد بند  :مرجع تصویس کننده

 افزوده

 قانون شهرداری  قانون درآمدهای پایدار 11کمیسیون ماده  :ضمانت اجرایی وصول
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نخواهد شد و صرفاً تعمیرات اساسی بدون تغییر ....( نقاشی   کف ساعی و )این عوار، شامل تعمیرات جزئی یا دامهی ( : 1)تبصره 

 اساسی در سفت کاری می باشد

 .ری های دیگر می گردد عوار، پروانه محاسبه شده به روعشامل سایر بنا ها و کارب%   23معاد  : د  

باعساعی ونوساعی قسمت هایی اع سامتمان که موج  افزایش عمر سامتمان یا ارتقاء کیفی سامتمان شود مشروط باه  :  تعمیرات کهی 

عدم تعویض پوشش   ااافه بنا یا تمدید بنا   مانند نماساعی   تقویت ایمنی سامتمان   ایماد تاسیساات حرارتای   تعمیارات وتغییارات     

 امل پروانه میگردکهی در دامل سامتمان مشمو  عوار، ک

 

 عوارض تأمین سرانه خدمات عمومی و شهری :نام عوارض -۲

 ها قانون شهرداری ۵۵ماده  11به استناد بند  شهرداری نخل تقی :پیشنهاد دهنده

قاانون مالیاات بار ارعش     ۵3مااده   2قاانون شاوراها و تبصاره     ۳3مااده   21شورای اسالمی شهر به استناد بند  :مرجع تصویس کننده

 افزوده

 قانون شهرداری  قانون درآمدهای پایدار 11کمیسیون ماده  :ضمانت اجرایی وصول

 

قاانون اصاالح مااده     0وجه به اینکه باه اساتناد تبصاره    قانون مالیات بر ارعش افزوده بات 2قانون شوراها و تبصره  ۳3ماده  21به استناد بند 

ها مالکین مکهفند تا سقف بیست و پنج درصد اع مهک مود را هنگام تفکیک یا افراع برای ت مین سرانه فضاهای عماومی   شهرداری 232

اع . شهرداری تحویال نمایناد   و همچنین تا بیست و پنج درصد اع باقیمانده مهک مود را جهت تامین معابر سطح شهر بصورت رایگان به

پاذیر نباشاد شاهرداری     الذکر اگر امکان تامین اناواع سارانه فضااهای عماومی و مادمات امکاان       طرفی به استناد تبصره چهار قانون فوق

بت باه  تواند با مموع شورای اسالمی شهر معاد  ریالی آنرا اع مالک دریافت نماید فهذا کهیه مالکینی که بادون اجااعه شاهرداری نسا     می

 .اند مکهفند برابر جدو  ذیل نسبت به پردامت وجه به شهرداری اقدام نمایند تفکیک یا افزار مهک مود اقدام نموده
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 عوارض ساالنه سطح شهر: نام عوارض -8

 ها قانون شهرداری ۵۵ماده  11به استناد بند  شهرداری نخل تقی :پیشنهاد دهنده

قاانون مالیاات بار ارعش     ۵3مااده   2قاانون شاوراها و تبصاره     ۳3مااده   21شورای اسالمی شهر به استناد بند  :مرجع تصویس کننده

 افزوده

 قانون شهرداری  قانون درآمدهای پایدار 11کمیسیون ماده  :ضمانت اجرایی وصول

 

اناد مشامو  وصاو      اماالک انماام داده   هائی کاه ممیازی   شهرداری 1/1/2041قانون نوساعی و عمران شهری مصوب  1ماده  به استناد 

گردند اما تا عمان انمام ممیزی امالک شهر که باید برای اولین بار با مموع وعارت کشور صورت پذیرد شهرداری  عوار، نوساعی می

 .باید عوار، سالیانه سطح شهر را به شرح ذیل وصو  نماید

 ساالنه سطح شهرعوار، = عوار، عرصه ۱ عوار، اعیان ۱ عوار، مستحدثاث 

A      +            B        +             D          =عوار، ساالنه سطح شهر 

K :(اعیانی)ارزش معامالتی ساختمان 

براساس متراژ اعیانی مستحدثه   ناوع سااعه ساامتمان وکااربری آن مطاابق      (اعم اع مخته  وغیر مخته ) ارعش معامالتی اعیانی امالک 

 :مقررات ذیل محاسبه می گرددجدو  وبارعایت 
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 نوع کاربری اعیانی ردیف
 (ارقام به هزار ریا )قیمت هر متر مربع سامتمان بر مبنای نوع ساعه

تمام بتن اسکهت بتونی 

 وفهزی سوله

 سایر

 درصد  ۵3 1۵3.333 تماری مسکونی  واداری 1

-صنعتی کارگاهی آموعشی بهداشتیدرمانی تفریحی ۲

ورعشی فرهنگی هتهداری گردشگری حمل 

 ....و( توقفگاه)ونقل انبار پارکینگ عمومی

133.333 
 درصد  ۵3

دامپروری دامداری پرورش گل وگیاه ) کشاورعی 1

 ....(و

 درصد  ۵3 ۵۵3.333

معامالتی هر متر مربع عرصه که مبنای محاسبه ارعش معهمالتی عرصه مهک قارار  ارعش % 03برای محاسبه ارعش معامالتی اعیانی امالک  :تذکر

 .گرفته است  به قیمت هرمتر مربع سامتمان مندرج در جدو  فوق ااافه می گردد

 
باه بااال باه اعای     نخل تقی اع طبقه پن( بدون احتساب عیر عمین وپیهوت) در سامتمانهای مسکونی واداری بیش اع چهار طبقه -2

 .جدو  فوق ااافه می شود 1به قیمت هر متر مربع سامتمان  ردیف %( 23)هر طبقه باالتر  ده درصد

درصاد قمات هار متار مرباع ساامتمان منادرج         ۵3ارعش هر متر مربع پارکینگ وانباری متعهق به هر واحد سامتمانی معااد    -1

 .درجدو  فوق تعیین میگردد

= A و نیم درصد  یک ×P × مساحت عرصه 

= B و نیم درصد  یک× K  ×مساحت اعیان 

= D  عوار، مستحدثات ×دو و نیم درصد 

K  : با اصالحات بعدی  2014های مستقیم مصوب  قانون مالیات 14ارعش معامالت اعیان مواوع ماده 
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 14های گرمایشی و سرمایشی که برای هر یک هر ساا  توسا  کمیسایون مااده      نمای لوک   آسانسور  سیستم: مستحدثات عبارتند اع 

 . گردد های مستقیم با اصالحات بعدی رقم تعیین می قانون مالیات

 محاسبه میگردد 1محاسبه قیمت عرصه با اری  : 2تبصره 

قانون نوساعی و  عمران شهری  پروانه هایی که در تاریخ قید شده مندرج در آن پروانه به اتمام  11ماده  1به استناد تبصره : 1تبصره 

همچنین به اعای هر سا  تامیر در تمدید . نرسند موظف به تمدید اعتبار مههت پروانه با پردامت عوار، مندرج در این قانون می باشند

های سامتمانی که اع طرف شهرداریها  در پروانه)  .یانکار عوار، موصوف به دوبرابر تا سقف هشت برابر ااافه مواهد شددریافت پایا 

کسانی که در میدانها ومعابر اصهی  شود باید حداکثرمدتی که برای پایان یافتن سامتمان اروری است قید گردد و صادر می

دو سا   ها سامتمان مود را به اتمام برسانند و در صورتی که تا مدت مقرر در پروانهکنند باید ظرف  شهر اقدام به سامتمان می

بعد اع مدتی که برای اتمام بنا در پروانه قید شده باع هم ناتمام بگذارند عوار، مقرر در این قانون به دو برابرافزایش یافته و 

هر دوسالی که بگذرد عوار، به دو برابر م مذ دو سا  قبل  سامتمان همچنان ناتمام باقی بماند برای اع آن به بعد نیز اگر

ابنیه ناتمام که اع طرف مقامات قضایی توقیف شده باشد مشمو  این . گردد درصد درسا  بال  4افزایش مواهد یافت تا به 

 (ماده نخواهد بود

 عوارض سهم آموزش وپرورش: نام عوارض -1

 ها قانون شهرداری ۵۵ماده  11اد بند به استن شهرداری نخل تقی :پیشنهاد دهنده

قاانون مالیاات بار ارعش     ۵3مااده   2قاانون شاوراها و تبصاره     ۳3مااده   21شورای اسالمی شهر به استناد بند  :مرجع تصویس کننده

 افزوده

 قانون شهرداری  قانون درآمدهای پایدار 11کمیسیون ماده  :ضمانت اجرایی وصول

 



112 

 نخل تقی  سید مجید حسین زاده                                                                                     رئیس شورای اسالمی  شهر

 بوهندی نجفی                                شهردار                                                                                     

اع % 3بااه منظااور تاساای  وتوسااعه واحاادهای آموعشاای در مناااطق کمتاار توسااعه یافتااه  بااه شااهرداری اجاااعه داده میشااود معاااد          

را اع مالک امذ نموده وبه حسابی که اع طرف مزانه آموعش وپرورش اعاالم میگاردد   ( تفکیک پذیره ونوساعی یا سطح شهر)عوار،

 ./واریز نموده تا در موارد مذکور هزینه نماید

 

 محاسبه عوار، شرح ردیف

 (یا سطح شهر تفکیک پذیره ونوساعی )ع عوار، درصد ا 0معاد   عوار، سهم آموعش وپرورش 2
 

 

 (قطع اشجار)عوارض قطع درخت : نام عوارض -5

 ها قانون شهرداری ۵۵ماده  11به استناد بند  شهرداری نخل تقی :پیشنهاد دهنده

قاانون مالیاات بار ارعش     ۵3مااده   2قاانون شاوراها و تبصاره     ۳3مااده   21شورای اسالمی شهر به استناد بند  :مرجع تصویس کننده

 افزوده

 قانون شهرداری  قانون درآمدهای پایدار 11کمیسیون ماده  :ضمانت اجرایی وصول

 

( مصاوب شاورای عاالی اساتانها     2۵/31/20۳1قانون اصالح قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب )نامه  رعایت مفاد آیین

 .گردد باشد برای محاسبه عوار، فوق اع فرمو  ذیل استفاده می اروری می

بن درمت که عبارتست اع محی  درمت اع محل رستنگاه عمین یا نقطه تماس عمین با تنه درمت می باشد در صورتیکه یک درمات  * 

 .مبنای محاسبه عوار، قرار میگیردچند تنه داشته باشد محی  قطورترین تنه درمت 

 .ریا 03.333.333ریا  تا  1.333.333سانتیمتر مربع به مبه   23درمت با محی  بن تا  -2
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سانتی متار     23ریا  به اعای هر سانتی متر ماعاد بر 03.333.333سانتیمتر مربع  عالوه بر مبه   تا  ۵3 -23درمت با محی  بن : الف 

 مبه  فوق ااافه میگردد ریا  به0.333.333مبه  

ریا  به مبه  فوق ۵.333.333ریا  وبه اعای هر سانتی متر   مبه  2۵3.333.333سانتیمتر مربع مبه   ۵3 -233درمت با محی  بن :ب 

 ااافه میگردد

سانتی متار   مبها     233ریا   و  به اعای هر سانتی متر ماعاد بر  0۵3.333.333سانتیمتر مربع مبه   233درمت با محی  بن باالی : ج 

 ریا  به مبال  فوق ااافه میگردد4.333.333

 ریا  ۳.333.333فصهی و سایر گیاهان پوششی به اعای هر مترمربع   عوار، تخری  چمن  گل و گیاه -1

 ریا 1.333.333هرمتر طو  اع دیوارهای سبز شامل شمشاد ناترک و غیره به مبه   -0

 ریا  43.333.333ه درمت شهرداری به مبه  هرس بی رویه و بدون مموع هر اصهه-4

 درصد عوار، ذکر شده در بند الف ۵3عوار، انتقا  درمت به محل دیگر معاد   -۵

درصد ماعاد به عنوان جریمه  ۵3نرخ قطع غیر قانونی و بدون مموع اشمار و سایر فضاهای سبز عالوه بر مبال  ذکر شده در باال   مبه  -1

 ./محاسبه میگردد

رسایده باشاد و    1به تایید کمیسیون ماده ...( آفت عدگی درمت  مشک شدن و)هه نخل تقی در صورتی که به هر دلیل من:  تبصره

 گیرد یمالک یک درمت در محل قبهی یا هر محهی که کمیسیون تعیین کند غرس نماید عوار، قطع درمت تعهق نم

 

 بهای خدمات، مدیریت پسماند:  نام بهای خدمات -6

  نامه مالی شهرداری آیین 11ماده  0به استناد بند  شهرداری نخل تقی :پیشنهاد دهنده

قاانون مالیاات بار ارعش     ۵3مااده   2قاانون شاوراها و تبصاره     ۳3مااده   11شورای اسالمی شهر به استناد بند  :مرجع تصویس کننده

 افزوده
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 درآمدهای پایدارقانون شهرداری  قانون  11کمیسیون ماده  :ضمانت اجرایی وصول

 دستورالعمل نحوه تعیین بهای مدمات مدیریت پسماندهای عادی شهر

قانون مدیریت پسماندها و به منظور تشویق تولید کمتر پسماند و افزایش کمی و کیفی تفکیک اع مباداء   ۳این دستورالعمل باستناد ماده 

تشاویق شاهرداران در جهات ارائاه     . زایش نقاش شاوراهای اساالمی   افا . انعطااف پاذیری  . کاربری بودن برای شهرداری ها . و باعیافت 

 .جهت پسماندهای عادی تهیه گردیده است. مدمات مناس  تر و کاهش هزینه ها 

قاانون مادیریت پساماند هاا مصاوب       1واژه ها و اصطالحات به کار رفتاه در ایان دساتورالعمل تاابع تعااریف منادرج در مااده        :  2ماده 

 .مصوب هیئت محترم دولت می باشد 2/۵/20۳4ه مورخ  01۵12ت /1۳4۳۳یین نامه اجرایی شماره آ 2و ماده  13/1/20۳0

نخال   عبارت است اع بهای مدمات وصولی اع تولید کنندگان کهیه پسماندهای عادی اع : منابع درآمد مدیریت اجرایی پسماند :  1ماده 

 .اداری و غیره یا کشاورعی واقع در دامل حریم شهرها. صنفی . مدماتی . تماری . هه واحد ها و اماکن مسکونی تقی

 .تادیه کننده بهای مدمات به مدیریت اجرایی می باشند( تولید کننده پسماند ) اشخاص حقیقی یا حقوقی: پردامت کننده :  0ماده 

خاص حقیقای و یاا   قبض صادره توس  مدیریت اجرایی پسماند اسات کاه مشخصاات و میازان بادهی اشا      : صورتحساب بدهی :  4ماده 

حقوقی تولید کننده پسماند درآن درج شده و با ذکرشماره حساب بانکی تنظیم و جهات پردامات باه تولیاد کنناده پساماند ارائاه مای         

 .گردد

قسمتی اع برگه صورتحساب بدهی شامل مشخصات پردامت کننده بوده که پ  اع واریاز بهاای مادمات    : رسید دریافت وجه :  ۵ماده 

 .ورد ت یید قرار گرفت و به پردامت کننده تسهیم میگرددتوس  بانک م

شهرداری ها موظف به تفکیک بهای مدمات اع سایر درآمدها و نگهداری در حساب جداگانه بوده که بر اساس قانون و آیاین  : تبصره 

 .نامه فق  صرف هزینه های مدیریت پسماند می گردد

 : یی پسماند ها نحوه محاسبه بهای مدمات مدیریت اجرا:  1ماده 

 :بهای مدمات پردامتی توس  تولید کنندگان پسماند عادی برای اماکن مسکونی: الف 

C=f*D*R(Ct+Cd)*E1*E2 
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F = (نفر ۵/0)بعد مانوار شهری 

D =  (روع 01۵)روعهای سا 

R = (کیهو گرم1.۵)سرانه تولید پسماند در شهر مربوطه 

Ct = (ریا 2۵.333)آوری و حمل و نقل یک کیهو گرم پسماند عادی شهری در شهر مربوطه  جمع هزینه 

Cd = (ریا 2۵.333)هزینه دفن یک کیهو گرم پسماند عادی شهری در شهر مربوطه 

E1 = اری  تعدیل منطقه ای ماورد نظار باه متوسا  عاوار، نوسااعی یاک واحاد         = نسبت به عوار، نوساعی واحد مسکونی مورد

 /.(E1 > 4 < 2/۵با شرط )ر مسکونی شه

E2 = اری  تشخیص جهت گسترش تفکیک اع مبدأ( = می باشد 1/3حداقل این مقدار )نسبت پسماند تفکیک نشده به کل پسماند تولیدی 

C = (ریا )بهای مدمات پسماند یک مانوار شهری در شهر مربوطه 

 :اداریبهای مدمات پردامتی توس  تولید کنندگان پسماند تماری و ( ب

 .عوار، کس  با توجه به نوع کس  تعیین میگردد( پنماه درصد% ) ۵3صنوف . بهای مدمات مدیریت پسماند :  2بند

بهای مدمات مدیریت پسماند کهیه اماکن اداری و مرکز و موسسات آموعشی و شرکتهای دولتی و مدماتیکه صانف محساوب   :  1بند 

 .تعیین می گردد( رهنی یا وقفی . اجاره ای . اعم اع مهکی  )عوار، نوساعی مهک %233نمی گرد ند معاد  

مدیریت اجرایی می تواند بر اساس تعرفاه و   2عالوه بر بهای مدمات بند (  1اع قبیل لیست پیوست ) در مورد مشاغل پر عباله :  2تبصره 

می تصوی  می شود هزینه هاای مربوطاه را دریافات    که توس  شورای اسال( یا وعن  وحممتر و  –مشک ) روش اجرایی متناس  با نوع پسماند 

 .دارد

مساجد حسینیه ها و تکایا اع پردامت بهای مدمات مدیریت پسماند معاف مای باشاند  بادیهی اسات چنانچاه در ایان امااکن        :  1تبصره 

 .واحدهای غیر مرتب  کس  مشمو  پردامت بهای مدمات مدیریت پسماند مواهد بود

 .دولتی اع پردامت بهای مدمات مدیریت پسماند معاف می باشند( راهنمایی و متوسطه . ایی ابتد) مدارس :  0تبصره 
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. آوری  جماع  کهیه تولید کنندگان پسماند های عادی و کشاورعی مستقر در حریم شهرها مکهفناد هزیناه تماام شاده مادمات      :  1ماده 

شاهر مربوطاه رسایده اسات باه حسااب شاهرداری کاه باه طاور           پرداعش و دفع پسماند ها را که به تصوی  شورای اساالمی  . جداساعی

 .جداگانه افتتاح گردیده واریز نمایند

 
 

 باشد مبه  به ریا  و سالیانه می شرح ردیف

 پنماه درصد عوار، کس  سالیانه بهای مدمات مدیریت پسماند برای صنوف 2

1 
آموعشی بهای مدمات مدیریت و پسماند اماکن اداری و مر اکز و موسسات 

 شوند و شرکتهای دولتی و مدماتی که صنف محسوب نمی

صد در صد عوار، نوسااعی مهاک اعام اع    

 (ای  رهنی یا وقفی مهکی  اجاره)

 . ریا  سالیانه باید پردامت گردد 21.333.33الذکر مبه   برای مشاغل پر عباله   طبق لیست پیوست عالوه بر بهای مدمات ساالنه فوق

 

 (باشند م الغ سالیانه می)زباله لیست مشاغل پر )

 

 مبه  به ریا  (واحد تماری)شغل ردیف مبه  به ریا  (واحد تماری)شغل  ردیف

 ۵.۵33.333 بستنی و آبمیوه فروشی ها 20 ۳.333.333 گل فروشی ها 2

 .۳.333.333 فروشگاه های مرغ و تخم مرغ 24 ۳.333.333 میوه و سبزی فروشی ها 1

 21.333.333 تاالرهای پذیرایی 2۵ 4.۵33.333 ساندویچی ها 0

 21.۵33.333 مواربار فروشی 21 ۵.۵33.333 سوپرمارکت ها 4

 ۳.333.333 مشکبار و آجیل فروشی ها 21 1.333.333 رستوران ها ۵

 2۵.333.333 (میوه و تره بار) بارفروشان  2۳ 23.333.333 هتل ها و مهمانسراها 1

 1۵.333.333 کارمانمات دامل حریم شهر 21 23.۵33.333 دندانپزشکی ها 1
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 2۵.333.333 مراکز تماری و پاساژها 13 1.۵33.333 مط  ها و کهینیک ها ۳

 (پسماندهای غیر عفونی) درمانگاه ها  1

2۵.333.333 
12 

مراکز اداری   نهادها شرکت ها  ارگان 

 های دولتی و غیر دولتی

03.333.333 

 1.333.333 کهه پزی و سیرابی فروشی 11 2۵.333.333 آشپزمانه ها 23

 21.333.333 مسافربری های ترمینا  10 1.۵33.333 کافه تریاها و کافی شا  ها 22

 24.333.333 مبل ساعی و درودگری و نماری 21
  

 

     

 هزینه درآمد حاصل از بازار روز یاهفته ای: نام بهای خدمات - 7

  نامه مالی شهرداری آیین 11ماده  0به استناد بند  نخل تقی شهرداری :پیشنهاد دهنده

قاانون مالیاات بار ارعش     ۵3مااده   2قاانون شاوراها و تبصاره     ۳3مااده   11شورای اسالمی شهر به استناد بند  :مرجع تصویس کننده

 افزوده

 قانون شهرداری  قانون درآمدهای پایدار 11کمیسیون ماده  :ضمانت اجرایی وصول
 

 

 

 

 

بر بازارهای هفتگی   عوارض 1

 ودستفروش های سیار
S*2 00.000R 

به شهرداری اجازه داده میشود از بازارهای هفتگی و (  1)بند

سایربه نسبت فضای اشغال شده عوارض موصوفه به ازاء هر متر 

./ریال می باشد2000000حداقل دریافتی . مربع دریافت گردد  

 

استفاده از خودرو  اقدام به دستفروش های سیار  که با ( 2)بند

ریال اخذ 8000000دستفروشی مینمایند به ازاء هر خودرو مبلغ 

.میگردد  

واحد اصناف شهرداری مسئول دریافت وجمع آوری : توضیح

.عوارض مذکور وگزارش آن در پایان هر هفته به امور مالی میباشد  
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 ترسیم کروکی :  نام بهای خدمات -3

  نامه مالی شهرداری آیین 11ماده  0به استناد بند  شهرداری نخل تقی :پیشنهاد دهنده

قاانون مالیاات بار ارعش     ۵3مااده   2قاانون شاوراها و تبصاره     ۳3مااده   11شورای اسالمی شهر به استناد بند  :مرجع تصویس کننده

 افزوده

 قانون شهرداری  قانون درآمدهای پایدار 11کمیسیون ماده  :ضمانت اجرایی وصول

 
.باشد های شهر می و برای کلیه کاربری در هنگام صدور پروانه ساختمانیموارد جدول ذیل   

 

ترسیم کروکی ساختمانیهزینه بهای خدمات  ردیف  

به ازاء 
هرمترمربع 

کروکی وفروش 
(عرصه)نقشه  

 توضیحات

...( تجاری،اداری،مسکونی و)کلیه مجتمع ها  1 لاير200000    

تا دوطبقهساختمانهای تک واحدی  2 لاير100000    

 

 ناشی از خدمات واستفاده موقت از فضاهای روباز  عوارض نام بهای خدمات -3

  نامه مالی شهرداری آیین 11ماده  0به استناد بند  شهرداری نخل تقی :پیشنهاد دهنده

قاانون مالیاات بار ارعش     ۵3مااده   2قاانون شاوراها و تبصاره     ۳3مااده   11شورای اسالمی شهر به استناد بند  :مرجع تصویس کننده

 افزوده

 قانون شهرداری  قانون درآمدهای پایدار 11کمیسیون ماده  :ضمانت اجرایی وصول
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دارای اعیانی باشد ارقام برابر شوند درصورتی که ملک  هنگام ورود اراضی که از حریم شهر به داخل محدوده شهر وارد می

 . گردد فرمول  ذیل برای یک بار وصول می

 S×Z×P    : نحوه محاسبه عوارض 

P :با اصالحات بعدی  1366های مستقیم مصوب  قانون مالیات 64ای موضوع ماده  قیمت منطقه 

Z  :درصد جهت 31درصد قیمت منطقه ای همان کاربری جهت عرصه و 21برابر با ) ضریب تصویبی شورای اسالمی شهر

 (اعیانی

S  :مساحت اعیانی ورود به محدوده شهر                                                              

) حقوق شهر از متقاضیان استفاده موقت از امالک واراضی قانون برنامه پنجم توسعه وبه منظور اخذ  174براساس ماده 

 اعم از باغات برگزاری مجالس ، فروش گل وگیاه ، انبار های تجاری ،( جهت انجام هر نوع فعالیت 

نمایشگاه اتومبیل ، آهن فروشی ها ، قراضه فروشی ها ، مصالح فروشی ها ، چوب فروشی ها ، سنگ فروشی ها ، کارواش 

گاه ها وخدمات پس از فروش خودرویی ، کارگاه های تولید مصالح ساختمانی ، انبار لنج داران ، گاراژ ها  ها ، تعمیر

وسایر موارد مشابه به استثناء فعالیت های ورزشی واقع در محدوده وحریم شهر نخل تقی  اعم از تولیدی ، تجاری ، 

 51ذیل ماده  1فضاهای روباز صورت می گیرد ، مستند به تبصره که انجام وادامه فعالیت آنها به نحوی در ...... خدماتی و 

عوارض ناشی از )) قانون مالیات برارزش افزوده به شهرداری نخل تقی اجازه داده می شود سالیانه عوارضی تحت عنوان 

 :  طبق فرمول زیر محاسبه واخذ گردد (( خدمات واستفاده موقت از فضاهای روباز 

 111کمیسون ماده  -11 

 .باشد می( با اصالحات بعدی 22/4/2004مصوب )ها  قانون شهرداری 233منظور کمیسیون قید شده در ماده 

 های واحد مسکونی  واحد تماری  واحد صنعتی  واحد اداری  واژه -20

اطااق  آشاپزمانه و    هائی که برای سکونت افاراد و یاا مانوارهاا ساامته شاده و شاامل       عبارت است اع کهیه سامتمان: واحد مسکونی. 2

 .(های شخصی مندرج در قوانین نیز در آنها مماع مواهد بود ای فعالیت بدیهی است انمام پاره. )سروی  العم باشد
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ها باه منظاور اساتفاده کسا  و      قانون شهرداری ۵۵ماده  14هائی که برابر تبصره ذیل بند  عبارت است اع کهیه سامتمان: واحد تماری. 1

داث گردیده و یا در آنها واحدهای صنفی تحت پوشش قانون نظام صنفی و یا واحدهای تابع قاانون تماارت فعالیات    پیشه و تمارت اح

 .داشته باشند

هاای صانعتی و اداری باا موافقات      هائی که به منظور استفاده صنعتی و یاا ایمااد کارگااه    عبارت است اع کهیه سامتمان: واحد صنعتی. 0

 .وعارت صنعت معدن وتمارت ایماد شده باشند اصولی اع مراجع ذیرب  مانند

هائی که اع شامو    های انقالب اسالمی  بدیهی است سایر سامتمان های دولتی و نهاد عبارت است اع کهیه سامتمان: واحدهای اداری. 4

 .شوند مارج باشند مشمو  تعریف واحد اداری می 0  1  2بندهای 

شاوند و مشامو  پردامات مالیاات      های انقالب اسالمی که با اصو  باعرگانی اداره مای  نهاد مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و: تبصره

 .شوند هستند اع نظر پردامت عوار، پذیره  تماری محسوب می

های سامتمانی  واحدهای تمااری  صانعتی و اداری باه شاماره      دستورالعمل اجرایی نحوه محاسبه و وصو  عوار، پذیره صدور پروانه

 ( وعارت کشور 03/22/2011مورخ  0/2/142۵3

 (برای جرایم کمیسیون ماده صد)نامه ارزش معامالتی ساختمان  آیین -11

  .باشد ها می قانون شهرداریماده صد  22نامه مواوع تبصره  منظور آیین
.گردد های کمیسیون ماده صد استفاده می این جدول فقط برای استفاده جرایم تبصره  

:گروه به شرح  9الف ـ انواع ساختمان ها با توجه به نوع مصالح بکار رفته و ارتفاع ساختمان شامل   

مبلغ هر مترمربع به  شرح ردیف

 ریال

طبقه 2نوع سقف تا ساختمان اسکلت بتونی با هر  1  102000000 

طبقه به باال 0ساختمان اسکلت بتونی با هر نوع سقف از  2  102500000 

طبقه 2ساختمان اسکلت بتونی فلزی با هر نوع سقف تا  0  102000000 
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طبقه به باال 0ساختمان اسکلت فلزی با هر نوع سقف از  4  102500000 

که معموالً در وسط )فلزی یا بتونی  اسکلت مختلط مصالح بنایی با ستونهای 5

(ساختمان اجراء می شود  

102000000 

 102000000 اسکلت آجری 0

 102000000 اسکلت آجری مخلوط خشت و گل و سنگ و چوب 0

 102000000 ساختمانهای تمام چوب معمولی 8

 102000000 ساختمانهای تمام چوب صنعتی 9

:در دو گروه شامل ( متر 4از بادها نه بیش )ب ـ ساختمان انبارها   

 

 

 

 مبلغ هر مترمربع به ریال شرح ردیف

 102000000 اسکلت آجری و یا بلوک سیمانی یا سنگی با هر نوع سقف 1

 102000000 اسکلت فلزی و یاسوله های پیش ساخته با هر نوع سقف 2

:ج ـ سالن ها یا توقفگاهها در سه گروه شامل   

به ریال مبلغ هر مترمربع شرح ردیف  

 102000000 با مصالح بنائی سنگ، آجر، بلوک سیمانی با هر نوع سقف 1

 102000000 اسکلت فلزی یا ستونهای بتون آرمه 2

 102000000 گلخانه با هر نوع مصالح و هر نوع سقف 0

:د ـ آشیانه ها و سایبانها در دو گروه شامل   

 مبلغ هر مترمربع به ریال شرح ردیف

های چوبی و مصالح بنائی با هر نوع سقفباپایه  1  102000000 
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 102000000 باپایه های فلزی یا ستون های بتون آرمه 2

:هـ ـ تاسیسات در سه گروه شامل   

 مبلغ هر مترمربع به ریال شرح ردیف

 102000000 دستگاه های حرارت مرکزی، شوفاژ سانترال 1

(خنک کننده -گرمایش)تهویه مطبوع  2  102000000 

 102000000 آسانسور 0

:وـ سایر در سه گروه شامل   

 

 مبلغ هر مترمربع به ریال شرح ردیف

 102000000 انواع مخازن اعم از زیرزمینی ، هوائی 1

 102000000 سکوها و باراندازها 2

 102000000 دیوارکشی با هر نوع مصالح 0
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 رسمی و تنظیمی دردفاتر اسناد رسمیالث ت اسناد  عوارض حق :نام عوارض -1۲

 ها قانون شهرداری ۵۵ماده  11به استناد بند شهرداری نخل تقی  :پیشنهاد دهنده

قاانون مالیاات بار ارعش     ۵3مااده   2قاانون شاوراها و تبصاره     ۳3مااده   21شورای اسالمی شهر به استناد بند  :مرجع تصویس کننده

 افزوده

 قانون شهرداری  قانون درآمدهای پایدار 11کمیسیون ماده  :ضمانت اجرایی وصول

 

 الث ت اسناد رسمی و تنظیمی دردفاتر اسناد رسمی حقعوارض 

 

 شرح ردیف

2 

الثبت اسناد رسمی و تنظیمی دردفاتر اسناد رسمی محاسبه و توس  دفاتر اساناد   این عوار، معاد  هشت درصد هزینه حق

 . گردد اع متقاایان ذیرب  امذ و به حساب شهرداری واریز می( یا اداره ثبت اسناد)رسمی 

 .گردد به مؤدیان اعالم می( توس  شهرداری)چگونگی و عمان واریز عوار، به حساب شهرداری طی نامه مکتوب 
 

 بر سرویس مدارس وتاکسی های بیسیم  عوارض: نام عوارض -18

 ها قانون شهرداری ۵۵ماده  11به استناد بند  شهرداری نخل تقی :پیشنهاد دهنده

قاانون مالیاات بار ارعش     ۵3مااده   2قاانون شاوراها و تبصاره     ۳3مااده   21شورای اسالمی شهر به استناد بند  :مرجع تصویس کننده

 افزوده

 قانون شهرداری  قانون درآمدهای پایدار 11کمیسیون ماده  :ضمانت اجرایی وصول
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بیسیم موظفند سالیانه پروانه تایید صالحیت را اع شهرداری اماذ نمایناد و باه شاهرداری اجااعه      ( آژان  ها)کهیه تاکسی های 

عوار، مذکور ساالیانه باوده ودر ابتادای     –داده میشود نسبت به وصو  عوار، فوق و صدور تاییدیه صالحیت اقدام نماید 

 ./سا  وصو  میگردد

P :باشد ای مواوع دفترچه ارعش معامالتی مصوب شورای اسالمی شهر می قیمت منطقه . 

M :اند  معاد  رقم قید شده در دفترچه محهی را منظور نمایند ای نموده شهرهایی که دفترچه محهی اراای را جایگزین قیمت منطقه 

 .ردیدا رفع اع اثر رای نمایند این عوار، وصو  نخواهد گاع تاریخی که مالکین نسبت به اجرای رای قهع بنا اقدام و ی: یادآوری

 

 
 

 عوارض حاصل از فروش بلیط مسافرت وباربری: نام عوارض -11

 ها قانون شهرداری ۵۵ماده  11به استناد بند شهرداری نخل تقی  :پیشنهاد دهنده

قاانون مالیاات بار ارعش     ۵3مااده   2قاانون شاوراها و تبصاره     ۳3مااده   21شورای اسالمی شهر به استناد بند  :مرجع تصویس کننده

 افزوده

 قانون شهرداری  قانون درآمدهای پایدار 11کمیسیون ماده  :ضمانت اجرایی وصول

 مبه   نوع عوار، ردیف

 ریا 0.333.333 عوار، تاکسی بیسیم  2

1 
 ریا 1.۵33.333 عوار، سروی  مدارس
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 ازفروش بلیط مسافرت وباربری% 5

برابار تعرفاه اعاالن شاده اع طارف      ( اتوبوس مینی بوس وسواری های برون شاهری )اع فروش بهی  مسافرت وباربری % ۵امذ :  2تبصره 

 ساعمان پایانه ها و حمل ونقل

 در مورد سروی  های دربستی بدون توجه به تعداد مسافر  بصورت ظرفیت کامل محاسبه واعالن میگردد: 1تبصره 

 

 آیین نامه تقسیط عوارض

قانون تنظیم بخشی اع مقاررات ماالی دولات مصاوب      10شهرداریها مواوع ماده  اصالحی آیین نامه مالی 01در راستای ماده 

و به منظور ایماد وحدت رویه واحد در تقسی  عوار، وبدهی های شهرداری وکمک به متقاایان صدور پروانه  20۳3سا  

انمام مدمات بهتر   سامتمانی در پردامت عوار،   همچنین احقاق حقوق شهرداری در اجرای تقسی  بدهی ها وتسهیل در 

 .ماده تنظیم وبه شرح عیر ارائه می گردد  22در 

کهیه عوار،  بهاء مدمات و جرایم کمیسیون ماده صد باه اساتثناءعوار، نوسااعی ساالیانه  کسا  و پیشاه   نقال        :  2ماده  

 .وانتقا    سرقفهی   فروش اموا  غیر منقو  مشمو  مقررات این آیین نامه می باشند 

عوار، مورد مطالبه شهرداری اع ادارات   ساعمان های دولتی   نهااد هاای عماومی وانقاالب اساالمی و نیروهاای       :  تبصره   

 نظامی وانتظامی که به نحوی اع بودجه دولتی سهم دارند قابل تقسی  نمی باشد 

ت بدهی مود را بصورت یکما در صورتیکه متقاایان  صدور پروانه سامتمانی یا بدهکاران شهرداری توانایی پردام:  1ماده 

 .نداشته باشند می توانند بدهی مود را بصورت تقسی  پردامت نمایند ( نقدی ) 

 :بصورت عیر قابل تقسی  می باشد  2عوار، و مطالبات مواوع ماده : 0ماده  
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وار، ماهیانه افزایش ع)  ماهه 0یک قس  درصد بصورت نقد و مابقی بصورت  ۵3ریا   2.333.333.333عوار، تا ( الف 

 %(2.۵)تا سقف تقسی  به میزان یک و نیم درصد

قس   1درصد بصورت نقد ومابقی بصورت اقساط حداکثر طی  ۵3ریا  0.333.333.333ریا   تا 2333.333.333ماعاد بر( ب

 %(1)افزایش عوار، ماهیانه تا سقف تقسی  به میزان دو درصد)  ماهیانه 

قسا    21درصد بصورت نقاد وماابقی بصاورت اقسااط حاداکثر طای        43ریا  23.333.333.333ا ریا   ت0333.333.333ماعاد بر(  ج 

 %(1.۵)افزایش عوار، ماهیانه تا سقف تقسی  به میزان دو و نیم درصد)   ماهیانه 

 

تقسای   افزایش عوار، ماهیانه تا ساقف  )   ماهه 2۳درصد نقد و مابقی اقساط حداکثر 03ریا  23.333.333.333ٍماعاد بر ( د

 %(0)به میزان سه درصد

 تضمین پردامت اقساط بصورت امانتنامه بانکی در تاریخ سررسید انمام پذیرد( نکته

در صورتیکه متقاای تقااای پردامت به صورت تقسی  را داشته باشد با تکمیل قراردادی که در هنگام تقسای  باا   :  4ماده  

 بدهی مواهد بود شهرداری منعقد می نماید متعهد به پردامت مانده 

 : متقا ایان در هنگام تقسی  بدهی مود می بایست مدارک عیر تحویل نمایند :  ۵ماده  

 توس  متقاای تقسی  نخل تقی به تعداد اقساط   چک به عهده بانک های مستقر در شهر ( الف 

 امضاء و تحویل قرارداد امیمه آیین نامه ( ب

در عمان نقل وانتقا  کهیه چک های تقسیطی   حا  شده و جواب استعالم نقل وانتقا  منوط به پردامت نقدی کهیاه  :  1ماده  

 بدهی است 

شهرداری موظف است اع پاسخ مثبت به هر گونه استعالم متقاایانی که  به  هر صاورت چاک آنهاا در موعاد مقارر      :  1ماده 

 .وصو  نشده مودداری نماید 

 .جزء الینفک این آیین نامه می باشد  ۵کهیه موارد قرارداد مواوع ماده  – 1 ماده
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 در هر صورت صدور مفاصا حساب موکو  به تادیه کهیه بدهی های مودی مواهد بود – 23ماده 

ذیل شهرداری به منظور تشویق به پردامت نقدی به کهیه مودیانی که بصورت نقدی پردامت نمایند به شرح جدو  : 2تبصره 

 در نظر گرفته شده است( جایزه موش حسابی

 

 درصد موش حسابی مبه  ردیف

 %۳ ریا 2.333.333.333تا   2

 %23 ریا 0.333.333.333تا  2.333.333.333اع  1

 %21 ریا 23.333.333.333تا 0.333.333.333اع  0

 %24 ریا 23.333.333.333باالتر اع  4

 

در پردامت عوار، ویاا دارای چاک تساویه نشاده در تااریخ سررساید هساتند مشامو           متقاایانی که سابقه تامیر:1تبصره 

 ./تقسی  جدید نمیگردند

 12ماده و دو تبصره تنظیم شده است که پ  اع تصوی  شورای اساالمی شاهر طباق بناد مااده       22این آیین نامه در  -22ماده 

 قانون تشکیالت شوراها العم االجراء می باشد
 


