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 :شماره 1400/578/ص

 تاریخ: 30/9/1400

 پیوست: ندارد 

 توليد،پشتيباني اه،مانع زدايي اه

 محترم شورای اسالمي شهر سیلوانه  رياست
 ١٤٠١عوارض محلي  تعرفه موضوع:

 سالم علیکم

یلوانه اری سبا صلوات بر محمد و آل محمد)ص(، احتراماً به پیوست یک جلد دفترچه عوارض پیشنهادی شهرد  

ا در جلسه ر گردد، خواهشمند است با توجه به اهمیت  و ضرورت، موضوع ، ارسال می1401برای اجرا در سال 

 ه ای برای اجرا و سایر مراحل به شهرداری ابالغ فرمایید.شورا بررسی و نتیجه را طی مصوب
 

 

 علیزاده اصل 

 شهردار سیلوانه
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 .شما برای خدا کار کنید، برای خدا پیش بروید، برای خدا زحمت بکشید، برای خدا همه کارها را انجام بدهید
 «امام خمینی)ره(»

 
مسئوالن، وظیفه سنگینی است. در نظام جمهوری اسالمی،پذیرش مسئولیت به معنای کامجویی از ی وظیفه»     

قدرت نیست، به معنای قبول زحمات خدمت به مردم است،این معنای قبول زحمت است، مسئولیت در نظام 

 «جمهوری اسالمی  این است.)مقام معظم رهبری(
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 بسمه تعالي

 

 

ی قانون اصالح مواد 5ماده  ١ي شهرداری سیلوانه به استناد تبصره عوارض محل

اجتماعي و فرهنگي جمهوری اسالمي ایران و  ،از قانون برنامه توسعه اقتصادی

ارائه ، گان کاالدچگونگي برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنن

قانون  77 و ماده 7١ ماده ١6بند  دهندگان خدمات و کاالهای وارداتي و 

و انتخابات شوراهای  قانون تشکیالت ،وظایف 85 ماده و  8٠  شوراهای اسالمي 

قانون شهرداری و هزینه  55ماده  26اسالمي کشور و انتخاب شهرداران بند 

قانون تشکیالت وظایف و  8٠و ماده  26خدمات ،کارمزد و جرایم به استناد بند 

هرداران و دستور العمل ها و ایین انتخاب شوراهای اسالمي کشور و انتخاب ش

وظایف و انتخابات  قانون تشکیالت، 8٠ماده  9نامه های اجرایي با استناد بند 

 شماره پیشنهادمي کشور و انتخاب شهرداران، طبق شوراهای اسال

    ١2 شماره طي مصوبه و شهرداری سیلوانه  3٠/٠9/١٤٠٠مورخه 578/١٤٠٠ص/

 ي شهر سیلوانه به تصویب رسید.شورای اسالم  23/١٠/١٤٠٠مورخه
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 شماره صفحه فهرست مطالب

 کلیات و تعاريف -اولفصل 

 8 مختصری در رابطه باعملکرد شهردای سیلوانه

 14 مستندات قانونی وضع عوارض

 18 تسهیالت و تخفیفات

 19 احکام الزام آور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

 26 تعاریف و اصطالحات

 ساخت و ساز -مفصل دو

 29 صورت تك واحدیبنا )احداث اعیانی( از نوع مسکونی بهعوارض زیر -( 2-1تعرفه شماره )

ها و بنا )احداث اعیانی( صدور پروانه ساختمانی مجتمععوارض زیر -( 2-2تعرفه شماره )

 های مسکونیآپارتمان
30 

 31 احد تجاریمربع از یك ومترعوارض پذیره یك  -( 2-3تعرفه شماره )

 32 مربع از چند واحد تجاریمترعوارض پذیره یك  -( 2-4تعرفه شماره )

 33 عوارض پذیره اداری و نظامی و انتظامی -( 2-5تعرفه شماره )

 33 های صنعتیعوارض پذیره واحد -( 2-6تعرفه شماره )

ها و اماکن گردشگری ی هتلبراعوارض پذیره صدور پروانه و یا صدور مجوز   -( 2-7تعرفه شماره )

 هاو مسافرخانه
34 

 35 عوارض پذیره تأسیسات شهری -( 2-8تعرفه شماره )

 35 های ورزشی، فرهنگی، هنری عوارض صدور پروانه ساختمانی واحد -( 2-9تعرفه شماره )

های  بهداشتی درمانی، مطب عوارض صدور پروانه ساختمانی واحد  -( 2-10تعرفه شماره )

 ها و حرف وابسته، داروخانه، دندانپزشکیزشکانپ
36 

 36 ( عوارض زیربنا برای احداثی های مختلط به شرح جدول ذیل 2-11تعرفه شماره )

 37 ت تجاری مسکونی ( تسهیالت شهرداری برای واحد های داری پروانه ساخ 2-12تعرفه شماره )  

 38 عوارض صدور مجوز  حصار -( 2-13تعرفه شماره )

( عوارض تأمین پارکینگ برای واحدهای مسکونی ، تجاری ، اداری و غیره که 2-15تعرفه شماره )

 در زمان ساخت امکان تأمین پارکینگ   را ندارند
39 

 40 ( عوارض زیربنا برای  مازاد بر تراکم پایه 2-16تعرفه شماره )

خت در حریم شهر که دارای مجوز از ( عوارض زیربنا برای متقاضیان پروانه سا2-17تعرفه شماره )

 مراجع ذیصالح می باشند
41 

 42 آمدگی مشرف به معابرعوارض پیش -( 2-18تعرفه شماره )

 43 های توسعه شهریعوارض برارزش افزوده ناشی از اجرای طرح –( 2-19تعرفه شماره )

 44 عوارض بر ارزش افزوده  ناشی از تغییر کاربری  –( 2-20تعرفه شماره )
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 شماره صفحه فهرست مطالب

 44 عوارض ارزش افزوده  ناشی از تغییر کاربری  مصوب به سایر کاربری ها  -(2-21تعرفه شماره )

های توسعه عوارض  رعایت نکردن شمالی و جنوبی زمین  ضوابط طرح -( 2-22تعرفه شماره )

 شهری ومفاد پروانه ساختمانی
45 

 کسب مشاغل و حرف خاص-فصل سوم

 47 عوارض سالیانه محل کسب  و پیشه -(3-1تعرفه شماره )

 48 عوارض سالیانه محل کسب  و پیشه -(3-1پیوست تعرفه شماره )

 مؤديان خاص -فصل چهارم

 51 عوارض قطع اشجار -( 4-1تعرفه شماره )

 51 عوارض آموزش و پرورش -( 4-2تعرفه شماره )

 بهای خدمات شهرداری -فصل پنجم

 53 بهاء خدمات آتش نشانی    -(5-1شماره  )تعرفه 

 53 عوارض سطح شهر  -( 5-2تعرفه شماره )

 54 عوارض بهای خدمات کارشناسی -( 5-3تعرفه شماره )

 54 شهر سیلوانه عوارض خودرو های محلی  - (5-4شماره ) تعرفه 

 55 بهای ساماندهی ناوگان باری –( 5-5تعرفه شماره )

 55 بهای خدمات تاکسیرانی  –( 5-6تعرفه شماره )

 55 بهای خدمات مسافری -  (5-7تعرفه شماره )

 56 کرایه ماشین آالت  واحد ماشین آالت  شهرداری سیلوانه (5-8تعرفه شماره )

 56 و بتن پالک  و جوب یجدول، کان  ،زیر سازی,  آسفالت –( 5-9تعرفه شماره )

 57 ی و دفن بهداشتی زباله حق برداشت, جمع آور-(5-10)تعرفه شماره 

 57 عوارض   بازار هفتگی  و  میدان دوآب سیلوانا  -(  5-11تعرفه شماره ) 

 57  بهای خدمات شن و ماسه   -( 5-12تعرفه شماره ) 

 58 عوارض  تخریب و خسارت -( 5-13تعرفه شماره )

  پیوست ها

 60 عوارض تقسیط نامه آیین

 61 تقسیط قرارداد

 64  تذکرات 

 
 

 

 

 

 



 

 کارشناس درآمد -عثمانی                                                         شهردار –اصل  علیزاده                             رییس شورای اسالمی شهر      - سلیمان نژاد

7 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اول: کلیات و تعاريففصل 
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 سخن آغازین:
 

 

سیلوانه )سیلوانا( کلمه ای با ریشه ای 

ایتالیایی و به معنی جنگل و بیشه سبز  و 

نیز به معنی مکانی از بهشت است. 

سیلوانه یکی از شهر های زیبای استان 

در جنوب غربی . آذربایجان غربی است

غرب  کیلومتری  30 استان و در فاصله

و در دامنه ارتفاعات  شهرستان ارومیه

به عنوان مرکز  1327. در سال بلند مشرف بر خط مرزی ایران و ترکیه و در قسمت میانی ان واقع شده است

توسط رژیم بعث عراق مورد بمباران قرار گرفت و شهدای و  1367بخش رسمیت پیدا کرد و در سال 

طی مصوبه هیات محترم وزیران به عنوان شهر شناخته  1379ب نمود . در سال مجروحان زیادی تقدیم انقال

   .شهرداری آن به طور رسمی شروع به فعالیت نمود 1380شد و در اردیبهشت 
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 نقشه شوارع و معابر شهر سیلوانا

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دستگاهها ، ادارات و شرکت های خدمات رسان مستقر -
 شرح یفرد

 اداره آب و فاضالب شهری و روستایي ١

 اداره آموزش و پروش منطقه سیلوانا 2

 منابع طبیعي سیلوانا 3

 خدمات کشاورزی ٤

 پایگاه امداد کوهستان هالل  احمر 5

 آتش نشاني 6

 مجتمع بهزیستي 7

 دارخانهراه 8

 بانک ملي 9

 داروخانه شبانه روزی دکتر صادقي ١٠

 کپست بان ١١

 مخابرات ١2

 اداره پست ١3

 مرکز جامع سالمت سیلوانا ١٤

 پاسگاه قضایي سیلوانا ١5
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 آمار و اطالعات میزان درآمدهای وصولی از عوارض محلی و بهای خدمات
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، برابر با 1385ر سال همانگونه که از اطالعات جدول  و نمودار مشاهده می نمایید  سهم عوارض محلی و بهای خدمات د

نسبت سهم درآمدهای ناشی از  1400درصد و در هشت ماهه  0,23نسبت آن به  1399درصد می باشد و در سال  0,02

 درصد رسیده است. که انتظار می رود در سه ماهه آخر سال این نسبت افزایش یاید. 0,32عوارض محلی و بهای خدمات به 

 بوده است. 1393و سال  1394ن نسبت برای سال همانگونه که مالحظه میگردد کمتری
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 98تا   85:پروانه های صادره از سال 5-ج

 سال
تعداد پروانه 

 صادره
 مساحت اعیاني مساحت عرصه

85 8 5084.04 1532.56 

86 34 11612.05 6366.93 

87 14 4617.4 2428.56 

88 17 4350.41 2546.65 

89 19 6703.43 3430.02 

90 15 5704.77 2137.65 

91 6 2881.27 1327.62 

92 5 2429.42 824.9 

93 1 435.5 209.86 

94 0 0 0 

95 2 1320.77 769.6 

96 70 131970.2 31907.86 

97 1 636.54 364 

98 0 0 0 

99 0 0 0 
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 کمیسیون ماده صد :11-الف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 قابل مشاهده مي باشد ١٤٠٠تا نه ماهه اول  ١39٠در جدول فوق آمار پرونده ها و تعداد آرای صادره   از سال 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تعداد جلسات تعداد پرونده سال
 )برحسب فقره(ماده صد ای صادره تعداد آر

 برائت تخریب /عقب نشینی کارشناسی جریمه

90 0 0 0 0 0 0 

91 36 3 3 0 0 2 

92 23 2 8 0 0 0 

93 0 0 0 0 0 0 

94 15 1 0 0 0 0 

95 71 15 49 14  1 

96 28 5 3 1 0 0 

97 35 19 21 3 0 1 

98 25 12 22 1 0 0 

99 31 9 13 0 0 0 

 0 0 0 11 4 13 ماهه  نه -1400
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 ساير مستندات قانوني مرتبط با عوارض و مستندات قانوني وضع عوارض

 

  1346مصوب  هاآيین نامه مالي شهرداری -

یی که به هاهر شهرداری دارای تعرفه ای خواهد بود که در آن کلیه انواع عوارض و بهای خدمات و سایر درآمد -30ماده 

یا بهای  عنوان تعرفه عوارضشود، درج و هر میوسیله شهرداری و مؤسسات تابعه و وابسته به آن وصول یا تحصیل 

گیرد در تعرفه مذکور میصورت  های که در نوع و میزان نرخ آنگردد یا هر تغییرمیخدمات جدیدی که وضع و تصویب 

 شود. میمنعکس 

 

  1375ی بعدی مصوب های اسالمي کشور و انتخاب شهرداران با اصالحیههاوظايف و انتخابات شورا ،قانون تشکیالت 

 :در وظایف شورای اسالمی شهر - 80ماده 

ارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی تصویب لوایح برقراری یا لغو عو – 16بند 

   شود.میدولت که از سوی وزارت کشور اعالم 

 تواند نسبت به وضع عوارض متناسب با تولیدات و درآمدهای اهالی به منظور تأمین  شورای اسالمی شهر می:  85ماده

 نامه مصوب هیأت وزیران اقدام نماید شهر طبق آیین های خدماتی و عمرانی مورد نیاز هزینه بخشی از 

 تواند در هر مقطعی  ماه پس از ارسال هر مصوبه به وزارت کشور قابل وصول است. وزیر کشور می تبصره ـ عوارض، یك 

 .نامه مصوب نداند نسبت به اصالح یا لغو آن اقدام نماید را منطبق بر آیین که وصول هر نوع عوارض 

 

  1387الیات بر ارزش افزوده مصوب قانون م   

برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کاالهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در این   -50ماده 

قانون ، تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است ، همچنین برقراری عوارض به درآمدهای مأخذ محاسبه مالیات ، سود 

گذاری و سایر عملیات مالی اشخاص نزد بانکها و مؤسسات اعتباری کتها ، سود اوراق مشارکت ، سود سپردهسهام شر

 باشد . غیربانکی مجاز ، توسط شوراهای اسالمی و سایر مراجع ممنوع می

ن شوراهای اسالمی شهر و بخش جهت وضع هر یك از عوارض محلی جدید ، که تکلیف آنها در این قانو  :1تبصره 

مشخص نشده باشد ، موظفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجراء در سال بعد ، تصویب و اعالم 

 عمومی نمایند . 
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 :توسعه کشور ششم قانون برنامه             

 :2چ بند  تبصره 80ماده 

مسکن ساز برای هرکدام از افراد تحت پوشش  افراد تحت پوشش کمیته مداد امام خمینی)ره( و سازمان بهزیستی و خیرین

نهادها و سازمان های حمایتی از پرداخت هزینه های صدور پروانه ساختمانی، عوارض شهرداری و دهیاری و هزینه های 

 انشعاب آب، فاضالب،برق و گاز برای واحدهای مسکونی اختصاص یافته به آنان بر اساس الگوی مصرف، فقط یکبار معافند

 شهرداری قوانین

 قانون شهرداری 57ماده 

الرعایه تصویب انجمن رسیده پس از اعالم برای کلیه ساکنین شهر الزمبه ت شهرداری که جنبه عمومی دارد و اجرای مقررا

تصمیمی در حدود قوانین و وظایف مربوط به انجمن شهر راجع به شخص یا اشخاص یا موسسات معینی اتخاذ است و اگر

آنها به تصمیم متخذه تسلیم نباشند میتوانند ابتدا به انجمن شهر و در ثانی به انجمن  ابالغ در صورتی که شده باشد پس از

نمایند و نظر انجمن والیتی یا وزارت کشور ابالغ میشود و والیتی و در صورت نبودن انجمن والیتی به وزارت کشور شکایت

محقق شود که ضرورت نداشته  شهرداری شده باشد و پس از رسیدگیچنانچه قبل از انجام تشریفات فوق اقدامی از طرف 

 و متضمن خسارتی باشد شهرداری باید خسارت ناشیه از آن اقدام را جبران کند. چنانچه تصمیم وزارت کشور به ضرر

 .معترض یا معترضین اتخاذ شود متضرر میتواند به دادگاههای عمومی مراجعه نماید

 قانون شهرداری 73ماده 

این  1ماده  2کلیه عوارض و درآمد هر شهرداری منحصراً به مصرف همان شهر خواهد رسید و در نقاطی که بموجب تبصره 

 .ها میباشدیك شهرداری تشکیل میشود تقسیم هزینه به نسبت درآمد هر یك از محل قانون جمعاً 

 

 قانون شهرداری 74ماده 

 .بها و امثال آن را تدوین و تنظیم مینمایدئی وصول عوارض شهرداری و آب نامه اجراشهرداری با تصویب انجمن شهر آئین

دفاتر اسناد رسمی مکلفند قبل از انجام معامله از شهرداری کتباً مفاصاً حساب نسبت به عوارض ملك مورد معامله  -تبصره 

ناد رسمی مفاصاً حساب را ارسال موظف است ظرف مدت ده روز پس از وصول نامه دفتر خانه اس خواستار شوند و شهرداری

مالك ملزم است عوارض تعیین شده از طرف شهرداری را برای امکان  .یا میزان بدهی مالك را به دفتر خانه اعالم دارد

داشته باشد مبلغ تعیین شده از طرف انجام معامله به بانك پرداخت نماید و اگر مالك به تشخیص شهرداری اعتراض 

 .خواهد شدوق ثبت به ودیعه خواهد گذاشت و رسید ثبت به منزله مفاصاً حساب تلقی و معامله انجامشهرداری را در صند

کنندگان عوارض و ملك مورد معامله را بالفاصله بعد از تودیع صندوق ثبت مکلف است صورتی با قید مشخصات کامل تودیع
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کمیسیون رفع اختالف یا مراجع توافق و یا انصراف  به محض اعالم شهرداری مستند به رای  و به شهرداری ارسال دارد

گاه کمیسیون تفکیکاً به حساب بانکی شهرداری پرداخت کند و هر کتبی مالك از اعتراض مبلغ تودیع شده را به نام هر مودی

وجه تودیع  صندوق ثبت تمام یا قسمتی از رفع اختالف یا مراجع توافق اعتراض مالك را کالً یا بعضاً وارد تشخیص بدهد

 .شده را بر حسب مورد به مالك مسترد میدارد

 قانون شهرداری 75ماده 

شود دریافت عوارض و درآمد شهرداری به وسیله مامورین مخصوصی که از طرف شهرداری به نام مامور وصول تعیین می

 .مامورین وصول باید بر طبق مقررات امور مالی تضمین کافی بسپارند خواهد شد و

 قانون شهرداری 77ماده 

رفع هر گونه اختالف بین مودی و شهرداری در مورد عوارض و بهای خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمان های 

ارجاع میشود و تصمیم کمیسیون  وابسته به آن به کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت کشور و دادگستری و انجمن شهر

اداره  االجرا به وسیلهصمیم این کمیسیون تشخیص شود طبق مقررات اسناد الزم هائی که طبق تمزبور قطعی است بدهی

ثبت قابل وصول میباشد اجرای ثبت مکلف است بر طبق تصمیم کمیسیون مزبور به صدور اجرائیه و وصول طلب شهرداری 

مایندگی دادگستری تعیین نقاطی که سازمان قضائی نباشد رئیس دادگستری شهرستان یك نفر را به ن مبادرت نماید در

 .انجمن از طرف شورای شهرستان به عمل خواهد آمدمینماید و در غیاب انجمن شهر انتخاب نماینده 

 قانون شهرداری 78ماده 

شود بوسیله دارائی وصول و همچنین عوارض کاالهائی که باید شرکت ها و عوارضی که توام با مالیاتهای دولتی اخذ می

به ترتیبی که شهرداری مقرر میدارد به وسیله همان موسسات دریافت میگردد و کلیه وجوهی که  بپردازند موسسات

بانك در بانك متمرکز و در صورت نبودن بانك در شهر یا در محل نزدیك به آن  شود باید در صورت وجودآوری میجمع

 .شهرداری با نظارت انجمن در صندوق شهرداری متمرکز شود

روز یك بار صورت درآمد شهرداری را که به بانك یا صندوق شهرداری تودیع  15ه دارائی موظف است هر ادار - 1تبصره 

 .داردکرده به شهرداری ارسال

شود باید در حساب مخصوصی نگهداری شود و شهرداری وجوهی که به نام سپرده یا امانت بشهرداری داده می - 2تبصره 

 .رده و یا امانات دخل و تصرفی نمایدندارد در وجوه سپ به هیچ عنوان حق

ولی پس از ده سال از تاریخ استحقاق مطالبه در صورت عدم مطالبه ذینفع شهرداری میتواند وجوه مطالبه نشده را به  -

ها شهرداری باید هر سال اعتبار متناسبی در بودجه خود برای پرداخت این قبیل سپرده .درآمد عمومی خود منظور نماید

احراز استحقاق از اعتبار مزبور پرداخت شود. هر گاه این نماید تا در صورت مراجعه ذینفع یا قائم مقام قانونی او و منظور 

 .اعتبار کافی نباشد شهرداری مکلف است این قبیل وجوه را از درآمد جاری خود بپردازد
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 قانون شهرداری 80ماده 

 1موضوع تبصره وصولی سالیانه خود را برای کمك به امور فرهنگی شهر ) درصد از کلیه درآمد مستمر 5ها مکلفند شهرداری

تشخیص و تصویب انجمن شهر و با استفاده از راهنمائی  قانون تعلیمات اجباری( اختصاص داده و برنامه عمل را طبق 8ماده 

 .های فنی ادارات بهداری و فرهنگ محل به موقع اجرا گذارند

 

 قانون شهرداری 100ماده 

مالکین اراضی و امالک واقع در محدوده شهر یا حریم آن باید قبل از هر اقدام عمرانی یا تفکیك اراضی و شروع ساختمان  -

شهرداری میتواند از عملیات ساختمانی ساختمانهای بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه  .پروانه اخذ نماینداز شهرداری 

 .محصور یا غیر محصور واقع باشد جلوگیری نماید تمان در زمینبوسیله مامورین خود اعم از آنکه ساخ

 

 آيین نامه مالي شهرداريها 32ماده 

قانون تنظیم بخشی از مقررات   73ماده   1380,11,27مصوب  ینامه مالی شهرداریها )اصالح( آیین32بر اساس ماده )

مطالبات خود را با اقساط حداکثر سی و شش ماهه  شود تابه شهرداری های کل کشور اجازه داده می "مالی دولت (  : 

رسد دریافت نماید. در هر حال شورای اسالمی شهر مربوطه می بشهردار به تصوی مطابق دستورالعملی که به پیشنهاد

 صدور مفاصا حساب موکول به تأدیه کلیه بدهی مؤدی خواهد بود.

 

 13/5/88سبز در شهرها  مصوب  یفضااصالح قانون حفظ و گسترش  يينامه اجرا نیآئ  7ماده 

در هر  ریز یمرکب از اعضا یونیسیباغات کم صیآن و تشخ یینامه اجرا نیقانون و آئ یمنظور نظارت بر حسن اجرا به

 شود. یم لیتشک یشهردار

 شهر به انتخاب شورا یاسالم یشورا یاز اعضا یکی -الف

 یشهردار یمعاون خدمات شهر ایو  یمعاون شهرساز حاً ینفر به انتخاب شهردار ترج كی -ب

 یمسئول فضا ،یسبز در شهردار یسبز و در صورت عدم وجود سازمان پارکها و فضا یسازمان پارکها و فضا رعاملیمد -ج

 یسبز شهردار

مترمربع که در  500از  شیبا مساحت ب یدر عرصه ها یصدور پروانه ساختمان یموظف است برا ی: شهردار1 تبصره

 .دیفوق را اخذ نموده و مطابق آن عمل نما ونیسیباشد نظر کم یاقع ممحدوده شهر و
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 تسهیالت : 

 :  ١39١قانون جامع خدمات رساني به ایثارگران مصوب  -١

 (2٠و ) مترمربع بیست و (یکصد١2٠) تا مفید زیربنای با مسکوني واحد یک احداث برای قانون این مشموالن -6ماده  

 عوارض ساختماني، یهاپروانه صدور عوارض یهاهزینه پرداخت از خود سکونت محلشهر  در تجاری مربعمتر بیست

 نیز مسکوني یهامجتمع احداث در ماده این مفاد  د.باشنمعاف مي بنیاد معرفي با بار یک برای نوسازی و شهرداری

 بود. نخواهد ایثارگران شامل تراکم بر مازاد و اعمال

مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمیني )ره( و سازمان بهزیستي کشور از  -رهـ قانون بودجه کل کشوبند    -2

بار و های انشعاب آب و فاضالب و برق و گاز برای یکهای صدور پروانه ساختماني،عوارض شهرداری و هزینهپرداخت هزینه

ارائه دهنده خدمات مذکور موظف به مطابق الگوی مصرف معافند و دستگاههای  متر مربع ١2٠تا  در حد یک واحد مسکوني

خمیني)ره( و سازمان بهزیستي کشور  صورت رایگان به مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام ارائه این خدمات به

 باشند. مي

 مساجد  -حوزه های علمیه ، زیربنای آموزشي و پژوهشي آن -3

 اشد. مدارس  در صورتي که در ردیف های بودجه کل کشور پیش بیني شده ب -٤

 .  تخفیفات و تشویقات تحت عنوان جایزه خوش حسابي  و غیره  حذف مي گردد -5

هیچ دستگاه معافیت تام در  پرداخت عوارض ندارد و هرگونه اعمال تخفیف منوط به  تأمین از محل رديف   -6

 های بودجه کل کشور مي باشد.

 

 

ل برای اجرا در سال بعد، اهرس بهمن ماه 15ر تا فزوده حداکثا قانون مالیات بر ارزش 51  ماده 1  موجب تبصره به

 م عمومي کنندالتصويب و اع
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 آور هیات عمومي ديوان عدالت اداری الزام احکام
 .بود خواهد مسئول مقامات قانونی مسئولیت موجب دادنامه های زیر  در مقرر حکم رعایت عدم

 هزينه سرانه خدمات عمومي:

 23/2/1399مورخ 623 شماره رأی
 اسالمی شوراهای اختیارات حدود از خارج و قانون برخالف عمومی خدمات سرانه هزینه تأمین برای عوارض وضع

 .شهرهااست

 تفریحی، اماکن سیرک، شهربازی، استخرها، ورزشی، مسابقات نمایش، و تئاتر و سینما بلیط بر خدمات بهای یا عوارض وضع

وابطال  اختیارات حدود از خارج و قانون مغایر شهرها اسالمی شوراهای باتمصو در ها نمایشگاه برپایی و هنری و فرهنگی

 .است گردیده

 

 : ادارات استعالم

 16/2/1399مورخ  265رای شماره 
 بوده شهر اسالمی شورای اختیارات حدود از خارج آن، غیر و ادارات استعالم مثل استعالم نوع هر برای عموم طور به عوارض وضع

 .ستا ابطال قابل و

 

 خدمات مهندسي:

 18/9/1399مورخ  1087رای شماره 
 عوارض عالوه بر مهندسی خدمات ارائه از ناشی خدمات بهای عنوان تحت پروانه صدور عوارض درصدی 5/1 افزایش -

 بود خواهد قابل ابطال و بوده دیوان رأی با مغایر کشور سراسر در شهر اسالمی شوراهای سوی از پروانه صدور

 

 ده سازی:هزينه آما

 30/10/1399مورخ  470و  469و  468رای شماره 
 سال مصوب ها وشهرداری دولتی طرحهای در واقع امالک و اراضی وضعیت تعیین قانون واحده ماده 6 تبصره اساس بر -

 هشد گذاشته مالکین عهده به سازی هزینه آماده شهری، امکانات از استفاده و محدوده به ورود تقاضای هنگام در 8044
 .است

 اسالمی شوراهای سوی از شوارع و معابر سازی آماده هزینه اخذ بر مبنی تعرفه گونه هر تصویب فوق، حکم به عنایت با -
 .بود خواهد ابطال قابل و بوده دیوان رأی با مغایر کشور سراسر در شهر
 

 حق افتتاحیه: 

 21/01/1400مورخ  101رای شماره 
 سراسر در شهر اسالمی شوراهای سوی از الحسنه ها قرض و اعتباری و مالی مؤسسات و بانکها افتتاحیه حق عوارض تصویب

 بود خواهد ابطال قابل و بوده دیوان رأی با مغایر کشور
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 هزينه نقل و انتقال:

 2/12/1399مورخ  1814رای شماره 
 

می شهر ماهیت موضوع را اسال تغییر عنوان عوارض نقل و انتقال تحت عنوان عوارض پاسخ به استعالم  توسط شوراهای -
 بود خواهد ابطال قابل و قانون و خارج از اختیارات شورای اسالمی شهر بوده با دهد و مغایرتغییر نمی

ارزش افزوده ناشی از تبدیل ککاربریها از جمله کاربری  –آماده سازی  معابر  –تصویب عوارض تجهیز فضای سبز  -
 خواهد ابطال قابل و قانون و خارج از اختیارات شورای اسالمی شهر بوده با ی مغایرپارکینک به مسکونی یا تجاری  یا ادار

 بود

 
 کسری پارکینگ :

 23/10/1399مورخ  1516رای شماره 
 

 رأی با کشور مغایر سراسر در شهر اسالمی شوراهای سوی از پارکینگ تأمین عدم یا پارکینگ حذف یا کسری عوارض تصویب
 .بود خواهد الابط قابل و بوده دیوان

 23/4/1399مورخ  487-488رای شماره 
 

 رأی با مغایر کشورسراسر در شهر اسالمی شوراهای سوی از پارکینگ تأمین عدم یا پارکینگ حذف یا کسری عوارض تصویب
 .بود خواهد ابطال قابل و بوده دیوان
 .استشهر اسالمی شوراهای ختیاراتا حدود از خارج و قانون مغایر عوارض پرداخت از معافیت یا و تخفیف اعطاء

 3/4/1399مورخ  493داد نامه 

 رأی با مغایر سراسرکشور در شهر اسالمی شوراهای سوی از پارکینگ تأمین عدم یا پارکینگ حذف یا کسری عوارض تصویب
 بود خواهد ابطال قابل و بوده دیوان

 

 عوارض فضای سبز:

 25/9/1399مورخ  1147-1148رای شماره 
 
 قابل و بوده دیوان بارأی مغایر کشور سراسر در شهر اسالمی شوراهای سوی از سبز فضای توسعه و نگهداری عوارض تصویب
 .بود خواهد ابطال

 18/6/1399مورخ  752رای شماره 
 دخواه ابطال قابل و و خارج از اختیارات شورای اسالمی شهر بوده بوده دیوان رأی وقانون  با مغایر وضع عوارض فضای سبز

 .بود
و خارج از اختیارات شورای اسالمی شهر  بوده دیوان رأی وقانون  با مغایر اخذ وجه از بابت عوارض آماده سازی  معابر و شوارع

 بود خواهد ابطال قابل و بوده
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 ارزش افزوده :

 16/02/1399مورخ  1092رای شماره 
 تأسیس قانون 5 کمیسیون ماده در طرح از قبل اراضی یا کامال برای » کاربری تغییر از ناشی افزوده ارزش عوارض « تصویب
 کشور سراسر در شهر اسالمی شوراهای سوی از قانونی ذیربط مراجع از مجوز اخذ بدون یا ایران معماری و شهرسازی عالی شورای
 .بود خواهد ابطال قابل و بوده دیوان رأی با مغایر

 

 25/9/1399مورخ  1142رای شماره 
 در شهر اسالمی شورای سوی از )اراضی و امالک انتقال و نقل عوارض( امالک واگذاری از حاصل افزوده ارزش عوارض تصویب

  بود خواهد ابطال قابل و بوده دیوان رأی با مغایر کشور سراسر

 13/10/1399مورخ  1317رای شماره 

 نتیجه در شده افزوده ایجاد ارزش از درصد یستب نه و شهرداری طرح اجرای از بعد ملک مانده باقی روز قیمت از درصد 20 اخذ
 .بود خواهد ابطال قابل بوده و دیوان رأی با مغایر کشور سراسر در شهر اسالمی شوراهای سوی از طرح اجرای

 

 25/9/1399مورخ  1149-1150رای شماره 
 کشور سراسر در شهراسالمی  شوراهای سوی از )تفکیک  عوارض( مستحدثات  جداسازی از ناشی افزوده ارزش عوارض تصویب
 .بود خواهد ابطال قابل و بوده دیوان رأی با مغایر

 

 8/5/1399مورخ   618رای شماره 
 .شهراست اسالمی شورای قانونی اختیارات حدود از خارج و قانون مغایر عرصه تفکیک از حاصل افزوده ارزش بر عوارض وضع

 باشد می انتقال و نقل عوارض همان واقع در که شهری و عمومی خدمات های هزینه از قسمتی تأمین بر عوارض وضع 
 .است شهر اسالمی شورای قانونی اختیارات حدود از خارج و مغایرقانون

 .است اختیارات حدود از خارج و قانون مغایر مرتبط غیر کاربری در برداری بهره عوارض وضع
 

 14/11/1399مورخ  1710رای شماره 
 های طرحتصویب  و بررسی ایران، معماری و شهرسازی عالی شورای تأسیس قانون 5 ماده اساس بر اینکه به نظر -

 ارزش عوارض تصویب شود؛بنابراین می انجام آن در مندرج کمیسیون توسط استان هر در آنها تغییرات و شهری تفصیلی
 شوراهای سوی از ذیربط، مراجع از مجوز اخذ بدون یا 5 ماده کمیسیون در طرح از قبل اراضی یا امالک برای افزوده
 بود خواهد ابطال قابل و بوده دیوان رأی با مغایر کشور سراسر در شهر اسالمی

 

 28/5/1399مورخ  718رای شماره 
 

قانون شهرداریها   اصالحی  101با ماده  اتصویب عوارض ارزش افزوده ناشی از تفکیک به عنوان  عوارض مضاعف مغایر -
 بود خواهد ابطال قابل و رای اسالمی شهر بودهو خارج از اختیارات شو
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 عوارض تفکیک:

 23/2/1399مورخ  323رای شماره 
در آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض بر تفکیک در تمام اشکال آن در مصوبات شورای اسالمی شهرها 

 مغایر با قانون و خارج از اختیارات قانونی و قابل ابطال است 
 

 17/4/1399مورخ  580رای شماره 
 سند شهرداریقانون   101 ماده 3 تبصره رعایت با و ثبت قانون 147 ماده اجرای در که امالکی از تفکیک عوارض اخذ -

 .است شهر اسالمی شورای اختیارت حدود از خارج و قانون مغایر اند کرده اخذ مالکیت

 28/5/1399مورخ  724رای شماره  -
قانون و خارج از اختیارات شورای اسالمی  با وسط شوراهای اسالمی شهر تحت هر شرایطی مغایروضع عوارض تفکیک ت -

 بود خواهد ابطال قابل و شهر بوده

 28/11/1399مورخ  1837رای شماره 
 و با رای دیوان عدالت  اداری  بوده متر مربع  مغایر 500تصویب عوارض سهم خدمات ناشی از تفکیک از اراضی زیر  -

 بود خواهد بطالا قابل
 

 7/2/1400مورخ  206رای شماره 
 شهر اسالمیشوراهای  سوی از صد ماده کمیسیونهای در شده ابقا ساختمانهای جهت برابر یک از بیش عوارض تصویب -

 .بود خواهد ابطال قابل و بوده دیوان رأی با مغایر کشور سراسر در
 

 21/2/1400مورخ  246رای شماره 
 هزینه عنوانبه  مبلغی وصول یا و رایگان طور به شهرداری به افراز و تفکیک متقاضیان کامال از قسمتی اختصاص -

 .بود خواهد ابطال قابل و بوده دیوان رأی با مغایر افراز و تفکیک خدمات
 خواهد ابطال قابلو  بوده دیوان رأی با مغایر شهر اسالمی شوراهای توسط آن اشکال تمام در تفکیک برای عوارض وضع -

 .دبو

 21/1/1400مورخ  148-147رای شماره 
تفکیک شده اند به موجب مصوبه  28/10/1390درصد از مساحت کل پالک برای اراضی که قبل از  25اخذ حداکثر  -

 شورای اسالمی شهر مغایر با رای دیوان بوده و قابل ابطال خواهد بود
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 تغییر کاربری: 

 14/5/1399مورخ  621رای شماره 

 قانونی اثر فاقد ایران معماری و شهرسازی عالی شورای تأسیس قانون پنج ماده کمیسیون تصویب بدون اربریک تغییر -
 است

 .باشد می شهر اسالمی شورای اختیارات از خارج و قانون مغایر آن بر نیز عوارض تعیین و
 امالکی باز فضای نیز و مرتبط غیر کاربری در اعیانات و اراضی استفاده از ناشی شده ایجاد ارزش بر مازاد عوارض وضع -

 .است قانون مغایر گیرد می قرار برداری بهره مورد مرتبط کاربری غیر در مجاز غیر صورت کهبه
 از خارج و قانون مغایر شهرها اسالمی شوراهای مصوبات در پارکینگ تأمین عدم یا کسری حذف، برای عوارض وضع -

 .است اختیارات حدود

 13/10/1400مورخ  1316-1311رای شماره 
 کشور شهردرسراسر اسالمی شوراهای سوی از مسکونی های کاربری در خاص خدمات از استفاده حق عوارض تصویب -

 .بود خواهد ابطال قابل و بوده دیوان رأی با مغایر
 اقتصادی تغییرفعالیت یا اقتصادی فعال یا شخص تغییر محل، تغییر اقتصادی، فعاالن محل افتتاح برای عوارض تصویب -

 .بود ابطال خواهد قابل و بوده دیوان رأی با مغایر کشور سراسر در شهر اسالمی شوراهای سوی از
 

 21/2/1400مورخ   242-241رای شماره 
 حد کسری وآن اشکال تمام در تفکیک برای عوارض وضع همچنین و آزاد فضای یا باز فضای کسری عوارض تصویب -

 .بود خواهد ابطال قابل و بوده دیوان رأی با مغایر کشور سراسر در شهر میاسال شوراهای سوی از تفکیک نصاب
 عالی شورایتأسیس  قانون 9 ماده کمیسیون از مجوز اخذ بدون کاربری تغییر از ناشی افزوده ارزش عوارض تصویب -

 .بود خواهد ابطال قابل و بوده دیوان رأی با مغایر کشور سراسر در شهر اسالمی شوراهای سوی از معماری و شهرسازی

 8/5/1399مورخ   618رای شماره 
 حدود از خارج و قانون مغایر ذیصالح مراجع موافقت بدون امالک کاربری تغییر درخواست از ناشی عوارض وضع -

 .است شهر اسالمی شورای اختیاراتقانونی

 برداری موقت:بهره

 13/10/1399مورخ  1314رای شماره 
 و بوده دیوانرأی  با مغایر کشور سراسر در شهر اسالمی شوراهای سوی از موقت داریبهرهبر سالیانه عوارض تصویب -

 .بود خواهد ابطال قابل

 4/06/1399مورخ  743رای شماره 
 قابل و قانون و خارج از اختیارات شورای اسالمی شهر بوده با اخذ عوارض سالیانه بهره برداری موقت از ساختمانها مغایر -

 .بود خواهد ابطال
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 اضافه بنای احداثي و  تمديد پروانه ساختماني:

 30/10/1399مورخ  1499-1498رای شماره 

 
 بیش از 5/1به میزان  100کمیسیون ماده  در ابقاء به حکم از بعد قانونی مجوز بدون احداثی   بناهای اضافه عوارض شافزای تصویب
 بود خواهد ابطال قابل و بوده دیوان رأی با یرمغا کشور سراسر شهر اسالمی شوراهای سوی از قانونی عوارض

 

 23/2/1399مورخ  349-362رای شماره 
 

 اسالمی شورایاختیارات  حدود از خارج قانونی، مجوز بدون برابر نیم و سه یا دو به احداثی بنای اضافه عوارض افزایش -
 .است ابطال قابل و باشد می شهر

 و قانون مغایر شهرها اسالمی شوراهای مصوبات در پارکینگ، تأمین معد یا حذف پارکینگ، کسری برای عوارض وضع  -
 .است ابطال قابل و دیوان رأی

 .است ابطالقابل  و دیوان رأی و قانون مغایر شهرها اسالمی شورای مصوبات در افراز و عرصه تفکیک عوارض وضع -
 .است اختیارات حدود از جخار و قانون مغایر شهرها اسالمی شورای مصوبات در سبز فضای عوارض وضع  -
 .است اختیاراتحدود از خارج و قانون مغایر شهرها اسالمی شوراهای مصوبات در کارمزد اخذ و شهرداری عوارض تقسیط -
 .ندارند را کاربری تغییر صالحیت شهرها اسالمی شورای -
 حدود از وخارج قانون مغایر عمومی های کتابخانه به کمک عنوان با ساختمانی های پروانه عوارض از درصد نیم وصول -

 .است اختیارات
 از خارج و مغایرقانون شهرها اسالمی شوراهای مصوبات در سرقفلی و اراضی و امالک انتقال و نقل برای عوارض وضع  -

 .است اختیارات حدود
 

 20/10/1400مورخ  1350رای شماره 
 به شهرداریقانون  100 ماده کمیسیونهای در قاءاب از بعد و قانونی مجوز بدون احداثی بناهای اضافه عوارض افزایش -

 خواهد ابطال قابل و بوده دیوان رأی با مغایر کشور سراسر در شهر اسالمی شوراهای سوی از بیشتر یا برابر یک میزان
 .بود

 عمرب متر 500 باالی اراضی از )% 25 ( شهرداری قانون 101 ماده در شده تعیین میزان از بیش تفکیک عوارض اخذ  -
 .بود خواهد ابطال قابل و بوده دیوان رأی مغایر شهرداریها توسط

 20/3/1399مورخ  343رای شماره 
 01 ماده 0 تبصرهبا مغایر کشور سراسر در شهر اسالمی شوراهای سوی از ساختمانی های پروانه تمدید عوارض تصویب -

 دبو خواهد ابطال قابل و بوده دیوان رأی و شهری ونوسازی عمران قانون
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 دکل های مخابراتي:

 16/10/1399مورخ  1437رای شماره  
 قبیل از عناوینیقالب  در مخابراتی های آنتن و دکلها از بردار بهره مخابراتی اپراتورهای و مالکین خصوص در عوارض وضع

 تأسیس مجوز صدور برای رفمتعا های هزینه دریافت حد در جز مخابراتی آنتنهای و دکلها از برداری بهره حق و ماهانه عوارض
 .ندارد قانونی مبنای مخابراتی آنتنهای و دکلها

 امالک قولنامه ای:

 7/11/1399مورخ  1647رای شماره 
 

 دیوان رأی وقانون  با مغایر کشور سراسر اسالمی شوراهای سوی از ای قولنامه اراضی و امالک برای پروانه صدور تجویز -
 .بود خواهد ابطال قابل و بوده

 17/4/1399مورخ   555ای شماره ر
 

 مغایر و اختیارات حدود از خارج عادی، سند با اراضی برای ساختمانی پروانه صدور بر مبنی شهر اسالمی شورای مصوبه -
 .باشد قانون می

 21/1/1400مورخ  149رای شماره 
 سراسر در شهر اسالمی ایشوراه سوی از شهرداریها، در اراضی و امالک کردن دار سابقه صرف برای عوارض تصویب -

 .بود خواهد ابطال قابل و بوده دیوان رأی با مغایر کشور
 

  هزينه تاخیر تاديه:

 18/06/1399مورخ  755رای شماره 
 

 با قانون و خالف شرع می باشد دین تلقی کردن بدهی شهرداری و ترتب آثار دین برا آن مانند تاخیر در تادیه   مغایر -
 

 ط:اخذ کارمزد بابت تقسی

 8/7/1399مورخ  850رای شماره 
 

 و بوده دیوان رأی با مغایر کشور سراسر در شهر اسالمی شوراهای سوی از شهرداری به بدهی تقسیط بابت کارمزد اخذ تصویب
 .بود خواهد ابطال قابل
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 تعاريف:       

توسط  تعاريف و اصطالحات هالی شهردارینامه ماآیین  30عبارتست از دستورالعملی که به استناد ماده  عوارض:تعرفه 

 است.وزارت کشور تهیه و تنظیم گردیده 

 P: ( منظور ازP )بر مبنای اعالم سازمان امور اقتصادی و دارایی در اجرای ماده ، ینطقه ایا قیمت منطقه ای، ارزش م

  .باشدمیی مستقیم هاقانون مالیات 64

   است.  به شرح جدول زير مي باشد  1140را در سال برای اجمصوب شده  منطقه ای منظور قیمت

 )ارقام به ریال(                                                                                                                    

 سایر اداری تجاری مسکونی ردیف

خیابان های  

 متر 16زیر

خیابان های 

 متر 16باالی 

خیابان های 

 متر 16زیر

خیابان های 

 متر 16باالی 

1 45,000 55,000 50,000 75,000 200,000 150,000 

 

K: گردد.میتعیین اسالمی شهر  با توجه به مقتضیات هر شهر توسط شورایی مختلف هادر تعرفهی است که ضریب 

 ،شود و شامل اتاقمییا خانواده ساخته  ی که برای سکونت افراد وساختمان عبارت است از :یك واحد مسکونی

 باشد . میی الزم هاآشپزخانه و سرویس

: عبارت است از ساختمانی که برای سکونت افراد یا خانواده ساخته می شود و شامل اتاق ، آشپزخانه و  يمسکونواحد 

 سرویسهای الزم می باشد . 

واحدهای مسکونی، پیلوت، زیرزمین، انباری و پارکینگ )مساحت کل زیربنا( عبارت است از  سطح ناخالص کل بنا

 خواهد بود
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  :رعایت شودبایستی  1401 ی عوارضی سال هاموارد ذیل در کلیه تعرفه

چنانچه ملکی دارای چند بر باشد در محاسبه عوارض مربوطه باالترین قیمت منطقه ای بر ملك مشرف به معبر  -1 

ن در صورتی که ملکی در میدان یا فلکه واقع شده باشد عوارض بر اساس باالترین قیمت مالک عمل خواهد بود همچنی

 گردد محاسبه خواهد شد.میمنطقه ای جبهه خیابانی که از میدان یا فلکه منشعب 

هیأت عمومی دیوان  3/2/85مورخ  48و همچنین دادنامه شماره  25/11/83مورخ  587با توجه به دادنامه شماره -2

 عوارض متعلقه به نرخ روز محاسبه خواهد شد. ،پس از وصول جرائم ساختمانی به نرخ زمان وقوع تخلفاداری  عدالت

 77کمیسیون موضوع ماده  ،و بهای خدمات مرجع رفع هر گونه اختالف بین مؤدی و شهرداری در مورد عوارض -3

 قانون شهرداری است.

 ریم شهر قابل وصول است.در داخل محدوده و حموضوع این تعرفه  عوارض -4

و ( 17/2/87پس از تصویب قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب (ی مصوب هامعافیت قوانین و مقررات مربوط به -5

در هر حال تخلفات  ،اعمال خواهد شدقوانین  گردد با رعایتمیبینی بودجه سنواتی پیشیی که در قوانین هایا معافیت

  هیچ گونه تخفیف و معافیتی نخواهند بود. ساختمانی مشمول استفاده از

 موارد زیر مستلزم اخذ پروانه ساخت نمی باشد: -6

 متر مربع  4سرویس بهداشتی در داخل حیاط حداکثر  به مقدار   :6-1

 ورق ( –نبشی  –بالکن در داخل مغازه با مصالح غیر بنایی و  غیر ثابت )نئوپان   :6-2

 سانتیمتر درارتفاع مجاز  در مالکیت ملك 50درب حیاط با حداکثر سایبان روی درب منازل و  :6-3

 الحاق دو مغازه به همدیگر در صورتیکه نمای بیرونی مغازه تغییر نکرده ومالکیت هر دو مغازه یکنفر باشد. : 6-4

 نوع استفاده از ساختمان : 

ده )نوع بهره برداری ( از ساختمان را در قانون شهرداری  مؤظف است نوع استفا 55ماده  2٤شهرداری به استناد بند 

ها استفاده نماید طبق بند فوق و   پروانه ساختماني ذکر نماید . چنانکه مالک مغایر با مفاد پروانه ساختماني از اعیاني

شهرداری باید در بدو شروع تخلف ساختماني از ادامه آن ممانعت بعمل  -١تبصره های ماده صد رسیدگي خواهد شد . 

شهرداری باید تخلف ساختماني را به محض وقوع بالفاصله در کمیسیون ماده صد مطرح و  رای الزم را اخذ  -2د . آور

  .که نباید هیچ تخلفي در زمان یک طرح توسعه شهری به زمان طرح دیگر باقي بماند و به اجرا بگذارد بطوری

شورای عالي شهرسازی و  ١/3/١389وبه مورخ المعل بر اساس مصاصطالحات بکار رفته در این دستورتعاریف و  

 کاربری های شهر مي باشد. ممعماری در خصوص طرح تدقیق تعاریف و مفاهی
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 ساخت و ساز: فصل دوم
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 صورت تك واحدیبنا )احداث اعیانی( از نوع مسكونی بهعوارض زیر -( 2-1تعرفه شماره )

 
 ماخذ و نحوه محاسبه عوارض Kب نرخ ضری عنوان تعرفه عوارض ردیف

 kp 0.80 مربعمتر 60بنای زیر   1

 kp 0.85 مربعمتر 100بنای تا زیر  2

 kp 0.9 مربعمتر 150بنای تا زیر  3

 kp 1.1 مربعمتر 200بنای تا زیر  4

 kp 1.5 مربعمتر 300بنای تا زیر  5

 kp 2 مربعمتر 400بنای تا زیر  6

 kp 2.1 مربعترم 500بنای تا زیر  7

 kp 2.2 مربعمتر 600بنای تا زیر  8

 kp 2.3 مربع به باالمتر 600بنای از زیر  9

 :توضیحات

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

تك واحدی محسوب نمی گردد و در این گونه موارد نحوه محاسبه عوارض زیر بنا ) در هر طبقه و یا طبقات دو واحد ساخته شود 

  احداث اعیانی مسکونی ( از نوع مجتمع های مسکونی مالک عمل خواهد بود . 

، انباری، رختشویخانه، محل بازی، پلکان، خر پشته ،ی اشتراکی از جمله مساحت پارکینگدر مجتمع مسکونی قسمتها( : 2بند )

، پله فرار و دیگر متعلقات آن  با رعایت ضوابط طرح تفصیلی جزو تراکم نبوده و شامل محاسبه عوارض زیر بنا گ زبالهنشوتی

 محسوب می گردد .

احداث ساختمان برای مساجد ، امامزاده و تکایا و حسینیه ها به انضمام کتابخانه و یا مــوزه در محــوطه آن شامل ( : 3بند )

باشند و چنانچه قسمت هایی از محوطه به اماکنی از قبیل ی شامل عوارض تفکیك ) عرصه و اعیانی ( میعوارض نبــوده ول

 تجاری خدماتی و ....تبدیل گردد شامل هزینه تعرفه مربوط می گردد ضمناً در کلیه موارد اخذ پروانه ساختمانی الزامی است .

به صورت بالکن بر اساس سطح زیربنا به عنوان قسمتی از زیربنای  عوارض ناشی از احداث نیم طبقه واحد مسکونی( : 4بند )

 مسکونی محاسبه خواهد شد.

محاسبه و مابقی زیربنای  P 1منظور از اعیانی سطح خالص زیر بنا غیر از مشاعات بوده که عوارض مشاعات برابر ( : 5بند )

 سطح ناخالص )کل بنا( = سطح خالص زیربنا مساحت کل -خالص برابر جدول مذکور وصول خواهد شد . مساحت مشاعات 

 

 متر 16در خیابان زیر  -مثال:  برا ی ساختمان با زیر بنای 

 مبلغ فرمول محاسبه k pضریب  زیربنا

100 0,8 45000 45000*0,8*100= 3600000 

190 0,85 45000 45000*0,85*190= 7267500 

230 1,5 45000 45000*1,5*230= 15,525,000 

 

 متر 16در خیابان باالی -برا ی ساختمان با زیر بنای   مثال:

ضریب  زیربنا
k 

p مبلغ فرمول محاسبه 

100 0,8 55000 55000*0,8*100= 4400000 

190 0,85 55000 55000*0,85*190= 8882500 

230 1,5 55000 55000*1,5*230= 18975000 
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 های مسكونیها و آپارتماندور پروانه ساختمانی مجتمعبنا )احداث اعیانی( صعوارض زیر -( 2-2تعرفه شماره )
 

 عنوان تعرفه عوارض ردیف
نرخ ضریب 

K 
ماخذ و نحوه 

 محاسبه عوارض

 kp 2  200بنای تا زیر 1

 kp 2,5  400بنای تا زیر 2

 kp 2,60  600بنای تا زیر 3

 kp 3,5  1500تا   600از  4

 kp 4  3000تا  1500از  5

 kp ٤.5 مربعمتر 3000ز بیش ا 6

 :توضیحات

( : منظور از مجتمع ها و آپارتمان های مسکوني اعیاني است که در هر طبقه بیش از یک واحد مسکوني احداث ١بند )

( : در صورت تخلف ساختماني اعم از احداث بدون پروانه و یا مازاد بر پروانه مسکوني ، تجاری و یا 2بند )    .گردد

ا و صدور حکم کمیسیون ماده صد مبني بر ابقاء ؛ عالوه بر جرائم تعیین شده هزینه پروانه ساختماني و سایر کاربریه

پذیره تجاری نیز برابر تعرفه مزبور و به زمان صدور حکم کمیسیون ماده صد محاسبه مي گردد در صورت عدم 

قاضي ،عوارض به روز  محاسبه و اخذ مي پرداخت به موقع و به تعویق افتادن پرداخت هزینه به هر دلیل از طرف مت

 گردد .  

 نمایند. جهت اخذ پروانه اقدام مي١٤٠١( : متوسط ارزش منطقه ای چند جبهه صرفًا برای مراجعاني که در سال 3بند )

( : امالکي که دارای چند بر مي باشد گرانترین بر از نظر ارزش منطقه ای مالك عمل خواهد بود . همچنین ٤بند )

کي که واقع در بر میدان های اصلي بوده که ارزش منطقه ای آنها در دفترچه ارزش منطقه ای  قید نگردیده امال

  .گرانترین خیابان منشعب از میادین مبنای محاسبات هزینه های متعلقه خواهد بود

پالکي که در پشت  ، بنابراین قسمتي ازگردد ( : عوارض بر اساس ارزش منطقه ای بر اصلي ملک محاسبه  مي5بند )

جبهه واقع مي گردد ؛ مالك عمل نخواهد بود و تغییر ارزش منطقه ای در عمق یک پالك تاثیری در عوارض آن 

 نخواهد داشت.

( : در مجتمع مسکوني قسمتهای اشتراکي از جمله مساحت پارکینگ ، انباری ، رختشویخانه ، محل بازی ، 6بند )

پله فرار و دیگر متعلقات آن  با رعایت ضوابط طرح تفصیلي جزو تراکم نبوده و ، شوتینگ زباله، ، خر پشته پلکان

 . سبه عوارض زیر بنا محسوب مي گرددشامل محا

به باال قرار گرفته و مجاور آن اقدام به تغییر محل  2٠( : در صورت تغییر محل استقرار ساختمان  در بر گذرهای 7بند )

قانون شهرداری و پس از اخذ رأی و تعهد محضری مساحت کل سطح   5ماده  ارجاع به کمیسیون  ،استقرار نموده

 تغییر محل مازاد بر ضوابط طرح 
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 مربع از یك واحد تجاریمترعوارض پذیره یك  -( 2-3تعرفه شماره )
 

 عنوان تعرفه عوارض ردیف
نرخ 

 Kضریب 

ماخذ و نحوه محاسبه 

 عوارض

 3.5 عوارض پذیره در زیر زمین 1
kp 

 kp 5.5 عوارض پذیره در همکف 2

 kp 5 عوارض پذیره در طبقه اول 3

 kp 5 عوارض پذیره در طبقه دوم 4

 kp ٤.5 عوارض پذیره درطبقه سوم به باال 5

 kp 2.5 عوارض پذیره در نیم طبقه )بالکن داخل مغازه( 6

 توضیحات:

کمتر از عوارض پذیره  %6ای هر طبقه پایین تر از زیرزمین ، به از: عوارض پذیره طبقات پایین تر از زیرزمین(1بند )

 مربع محاسبه خواهد شد.مترزیرزمین برای هر 

مربع برای انباری متصل به متر، عوارض متعلقه به ازای هر : در خصوص انباری متصل و یا مجزا یك واحد تجاری(2بند )

مربع متربه و عوارض انباری مجزا از واحد تجاری به ازای هر مربع پذیره محاسمترعوارض یك  %5واحد تجاری معادل 

 باشد.مربع پذیره تجاری همان طبقه قابل احتساب و وصول میمترعوارض یك  %4معادل 

عوارض پذیره مالک محاسبه قرار  هشتاد درصدهای تجاری تا میزان مساحت قبل : در صورت تجدید بنا(3بند )

 گیرد.می

: پروانه کسب از اتحادیه ک اثبات تجاری بودن ملك قبل از تأسیس شهرداری شامل حداقل دو مورد از: مدار(4بند )

، قبوض آب، برق، گاز، برگ پرداخت مالیات سالیانه، پروانه تجاری مبنی بر صنفی مربوطه و یا سایر مراجع ذیصالح

و بعد از تأسیس شهرداری وجود  لقی شده از مراجع ذیصالح است که در این صورت وضعیت موجود ت تجاری بودن آن

 هر یك از این مدارک صرفاً سال وقوع تخلف را برای محاسبه جریمه مشخص خواهد نمود.

جهت محاسبه عوارض ساخت واحدهای تجاری در مناطقي که در طرح هادی با عنوان منطقه مسکوني تعریف  تبصره:

ماده صد اقدام خواهد  3و صدور حکم ابقا ، برابر تبصره  شده است، مشروط بر طرح موضوع در کمیسیون ماده صد

 شد. 

 متر 16در خیابان زیر  -مثال:  برا ی واحد تجاری در  همکف با زیر بنای 

 مبلغ فرمول محاسبه k pضریب  زیربنا

50 5,5 50000 50000*5,5*50= 13750000 

100 5,5 50000 50000*5,5*100= 27500000 

150 5,5 50000 50000*5,5*150= 41250000 

 

 متر 16باالیدر خیابان  - واحد تجاری  در همکف مثال:  برا ی 

 

 مبلغ فرمول محاسبه k pضریب  زیربنا

50 5,5 75000 75000*5,5*50= 20625000 

100 5,5 75000 75000*5,5*100= 41250000 

150 5,5 75000 75000*5,5*150= 61875000 
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 مربع از چند واحد تجاریمترض پذیره یك عوار -( 2-4تعرفه شماره )

 

 

 

 :توضیحات

، عمق جبهه اول برابر ، سرای و امثالهمهای تجاری مانند پاساژ، تیمچهمحاسبه عوارض پذیره مجمتع: در(١بند )

 باشد. ای جبهه اول مالك عمل ميقیمت منطقه %8٠ضرایب مصوب و مازاد برآن معادل 

ساختمان امتداد ، فضای باز مشاعي که در شوندهای تجاری که به صورت مجتمع و پاساژ احداث مي: واحد(2بند )

نماید و همچنین سرویس بهداشتي و نمازخانه مشمول عوارض داشته و تمام طبقات را از هر طبقه قابل رؤیت مي

 پذیره نخواهد بود. 

عوارض  %2٠، تا میزان مساحت قبل، عد از ارجاع به کمیسیون ماده صدهای تجاری  ب: در صورت تجدید بنا(3بند )

   .اهد گردیدو اخذ خو پذیره محاسبه 

: درخصوص انباری متصل و یا مجزا یک واحد تجاری عوارض متعلقه به ازاء هرمترمربع برای انباری متصل (٤بند )

عوارض یک مترمربع پذیره محاسبه و عوارض انباری مجزا از واحد تجاری به ازاء هر  %٤ به واحد تجاری معادل

 باشد.اری همان طبقه قابل احتساب و وصول ميعوارض یک مترمربع پذیره تج %٤مربع معادل متر

های تجاری که گردد. الزم به توضیح است در مجتمع: عمق جبهه اول برابر ضوابط طرح تفصیلي تعیین مي(5بند )

شوند عمق جبهه مالك عمل نبوده و عوارض کل بنا بر اساس ضریب در یک طبقه به صورت یکپارچه ایجاد مي

 .گرددتعیین شده محاسبه مي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ماخذ و نحوه محاسبه عوارض Kضریب  عنوان تعرفه  ردیف

 kp 20 در زیرزمین 1

 kp 12 در همکف 2

 kp 10 در طبقه اول 3

 kp 9 در طبقه دوم 4

 kp 7 در طبقه سوم به باال 5

 kp 2 نیم طبقه )بالکن داخل مغازه( 6
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 و نظامی و انتظامی عوارض پذیره اداری -( 2-5تعرفه شماره )
 

 توضیحات Kنرخ ضریب  طبقات ردیف

(: وصول عوارض مزبور در خصوص 1بند ) 7 همکف 1

باشد که رعایت میو نظامی  های اداریواحد

ربوط از جمله طرح مصوب ضوابط و مقررات م

   گیرد.ل قرار می( حسب مورد، مالک عمهادی)

 7 زیر زمین 2

 8 اول 3

 8 دوم 4

 7 سوم به باال 5

 6 انباری 6

 6 نیم طبقه 7

 

 متر 16در خیابان باالی -مثال:  برا ی  واحد نظامي و انتظامي  در همکف 

 مبلغ k pضریب  زیربنا

(7*150000 150,000 7 مترمربع 250 )*250=  262,500,000 

(7*150000 150,000 7 مترمربع 300 )*300=  315,000,000 

(7*150000 150,000 7 مترمربع 500 )*500=  525,000,000 

 

 

 های صنعتیعوارض پذیره واحد -( 2-6تعرفه شماره )
 

 ردیف
عنوان تعرفه 

 عوارض

ماخذ و نحوه 

محاسبه 

 عوارض

نرخ 

ضریب 
K 

 توضیحات

1 
عوارض پذیره 

 های صنعتیواحد
K.P   10 

هایی صول عوارض مزبور در خصوص واحد(: و1بند)

که کاربری واحد مورد نظر صنعتی باشد و یا آنکه 

که باطرح موضوع  از کاربری مصوب باشد کاربری غیر 

حسب مورد تغییر  5در کمیته فنی و یا کمیسیون ماده 

متعلقه بابت  ری یافته باشد عالوه بر عوارضکارب

ابلیت ایصال های صنعتی مطابق با این تعرفه قواحد

 دارد .

های ، واحد: چنانچه در قسمتی از کاربری مذکور(2بند )

، عوارض آن مسکونی، تجاری یا اداری احداث شود

 های مربوطه وصول خواهد شد. مطابق تعرفه
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 هاسافرخانهها و اماکن گردشگری و مبرای هتلعوارض پذیره صدور پروانه و یا صدور مجوز   -( 2-7تعرفه شماره )

 

ماخذ و نحوه  عنوان تعرفه عوارض ردیف

محاسبه 

 عوارض

نرخ ضریب 
K 

 توضیحات

عوارض پذیره  1

 های صنعتیواحد

K.P 10 (وصول عوارض مزبور در 1بند :)

هایی که کاربری واحد خصوص واحد

مورد نظر صنعتی باشد و یا آنکه 

کاربری غیر  از کاربری مصوب باشد 

کمیته فنی و یا که باطرح موضوع در 

حسب مورد تغییر  5کمیسیون ماده 

 کاربری یافته باشد عالوه بر عوارض

های صنعتی مطابق با متعلقه بابت واحد

 این تعرفه قابلیت ایصال دارد .

: چنانچه در قسمتی از کاربری (2بند )

های مسکونی، تجاری یا ، واحدمذکور

، عوارض آن مطابق اداری احداث شود

 های مربوطه وصول خواهد شد. تعرفه
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      عوارض پذیره تأسیسات شهری -( 2-8تعرفه شماره )

مأخذ و نحوه  عنوان تعرفه ردیف

 محاسبه عوارض

 توضیحات 

1 

عوارض پذیره 

تأسیسات و 

تجهیزات شهری 

منبع آب و تصفیه 

 خانه های آب

s×5 ×p 

 

ی زیر سطحی ، سطحی و ( : بهره برداری از فضاها1بند )

رو سطحی ) هوایی ( اشغال شده توسط تأسیسات موجود 

در فضاهای شهری اعم از محدوده و حریم شهر را با 

احتساب حریم های مربوط و به تفکیك هر یك از سازمان 

تأسیساتی ) آب و فاضالب ، برق  –ها و شرکتهای خدماتی 

( تحت ، گاز ، مخابرات ، نفت و سایر تأسیسات مشابه 

عنوان بهره برداری از شوارع و معابر شهری به روش 

ساالنه و بر مبنای یك دهم قیمت منطقه ای موضوع ماده 

قانون مالیات های مستقیم برای تأسیسات زیر سطحی  64

 و منصوبات هم سطح و هوایی دریافت نمایند . 

(: مسیر تحت انتقال و احداث ، هیچگونه حق مالکیتی 2بند )

 ت های حفار ایجاد نمی کند .برای شرک

P ارزش منطقه ای محل وقوع تأسیسات شهری : 

S مساحت تأسیسات شهری : 

2 

عوارض پذیره 

تأسیسات لیست 

  -ترانسفور ماتور

پست  –پست گاز 

پست  –مخابرات 

 برق

s×6×p 

 

3 
دکل های ارتباطی و 

 کیوسك های تلفن
s×3×p 

 

 
 

 های ورزشی، فرهنگی، هنری انه ساختمانی واحدعوارض صدور پرو -( 2-9تعرفه شماره )
 

 

 

 

 

 

 توضیحات  چند واحدی  تك واحدی عنوان تعرفه عوارض ردیف

( : آموزشگاه ها و مراکز آمورشی غیر 1بند ) P 1( 10+N) ١ P   زیر زمین اول  1

انتفاعی برای اخذ پروانه ساختمانی بر اساس ماده 

ز قانون اصالح تأسیس و اداره مدارس مراک 19

آموزشی و پرورشی غیر دولتی مصوب 

در برخورداری از تخفیفات و  1387/5/16

عوارض ترجیحات و کلیه معافیت های مالیاتی و 

  در حکم مدارس دولتی هستند.

، ( : مساجد، تکایا، حسینیه ها، امازاده ها2بند )

اماکن مقدسه و متبرکه با تأیید اوقاف )موضوع 

  25/5/89مورخه  234991/89نامه شماره 

رئیس ستاد پشتیبانی و هماهنگی امور مساجد 

کشور ( در حد ضوابط طرح تفصیلی ) مصوب ( از 

 پرداخت عوارض معاف می باشند. 

N تعداد واحد است 

 P 2 (10+N )P 2 همکف 2

 P3   (10+N )P3 طبقه اول  3

 P 4   (10+N )P 4 طبقه دوم  4

 P 3   (10+N )P 3 طبقه سوم و به باال  5

 P 3   (10+N )P 3 انباری  6

 نیم طبقه  7

P 2   

(10+N )P 2 
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 ها و حرف وابسته، داروخانه، دندانپزشكیمطب پزشكانبهداشتی درمانی،  های عوارض صدور پروانه ساختمانی واحد  -( 2-10تعرفه شماره )
 

 عنوان تعرفه عوارض ردیف

ماخذ و نحوه 

محاسبه 

 عوارض

 Kیب نرخ ضر

 توضیحات

 K.P 3 در زیرزمین 1

- 
 K.P 3,5 در همکف 2

 K.P 2,5 از طبقه اول به باال 3

4 
انباری در زیر زمین یا 

 همکف و دیگر طبقات
 درصد تعرفه مصوب 50

 

 

 

 ( عوارض زیربنا برای احداثی های مختلط به شرح جدول ذیل 2-11تعرفه شماره )

 ردیف
نوع فعالیت یا واحد 

 خدمات
 نوع عوارض حل عرضهم

 نمیزا

 عوارض

محوطه 

 فضای باز

محل 

 اداره

سایر 

تاسیسا

ت و 

 منبع

انبار

ی و 

...... 

 
جایگاه پمپ بنزین و  1

CNG 
 محل عرصه 

پذیره 

 تجاری
p 4 P 3 P 4 P 1,5 

P 
35/1 

انبار سیمان , گچ,  4

مصالح ساختمان , 

و  انبار کشاورزی

 دامداری 

محل نگهداری و 

 انبار محصوالت

ذیره پ

 صنعتی
p 4 P 2 

P 
5/4 P 1,5 

P 
35/1 

سردخانه با مصالح  5

 غیر سوله
 محل زیر ساخت

پذیره 

 صنعتی
p 5 P 2 

P 
5/4 P 1,5 

P 
35/1 

انبارهای بزرگ  6

سردخانه با مصالح 

 فلزی و بتونی

 محل زیر ساخت
پذیره 

 صنعتی
p 4 P 2 

P 
5/4 1,5 

P 
35/1 

 

یسات جانبی از قبیل تعویض روغن، گازوئیل، محل عرضه روغن و تأس CNG در جایگاه پمپ بنزین وتوضیحات: 

غیره که جنبه داد و ستد و بازرگانی را دارند تجاری محسوب و عوارض پذیره تجاری مربوط محاسبه و دریافت 

 خواهد شد.

 سرویش بهداشتی عمومی که در این مکان ها ساخته می شوند مشمول عوارض نخواهند شد .  –نمازخانه 
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 ( تسهیالت شهرداری برای واحد های داری پروانه ساخت تجاری مسكونی که درخواست بازسازی یا نوسازی یا تعمیرات جزء دارند 2-12تعرفه شماره )  

 
مأخذ و نحوه محاسبه  ردیف

 عوارض
 توضیحات

ند و برابر سوابق پرونده ( : اشخاص حقیقی و حقوقی که دارای واحد تجاری ، صنعتی می باش1بند ) بر اساس   توضیحات 1

کلیه عوارض پذیره متعلقه را در گذشته پرداخت نموده اند و در صدد تجدید بنا واحد تجاری یا صنعتی 

 ریافت% عوارض پذیره زمان مراجعه د 80بدون تغییر در مساحت و دهنه می باشند تجدید بنا بر مبنای 

 خواهد شد 

نوسازی و باز سازی واحد تجاری و صنعتی خود که  ( : اشخاص حقیقی و حقوقی که در صدد2بند )

دارای سابقه تبصره یک هستند در صورت افزایش مساحت هم در دهنه و هم در ارتفاع برای واحد 

ماده پس از ابقای رأی کمیسیون نرخ روز تجاری یا صنعتی خود می باشند عوارض پذیره تجدید بنا به 

 .  صد احتساب و وصول خواهد شد 

عوارض پروانه تعمیرات ساختمان مسکونی از قبیل آسفالت پشت بام سفید کاری ، روکاری و تیغه  حاتیتوض  ساس ر اب 2

 کف سازی و نماسازی و غیره -سیمانکاری –برچیدن تیغه ها  –بندی 

صاحبان حق کسب و پیشه در زمان درخواست تعمیرات و احداث بالکن یا نیم طبقه برای :   (1)تبصره 

 .اره نامه رسمی و موافقت مالک را باید ارائه نمایندمغازه اج

 .قابل تمدید نمی باشداست و مدت اعتبار پروانه تعمیرات یک سال : (2)تبصره 

چنانچه اقدامات صاحبان حق کسب و پیشه مالکین خارج از مجوز پروانه تعمیرات صورت : (3)تبصره 

 پذیرد موضوع به کمیسیون ماده صد ارجاع خواهد شد
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 حصار عوارض صدور مجوز  -( 2-13تعرفه شماره )

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :  توضیحات

 ترین قیمت منطقه عرصه )دارایي ( و با رعایت حفظ کاربری طرح تفصیلي : برای امالك داخل محدوده شهر  باال

 ( : مجوز دیوار کشي برای امالکي صادر خواهد شد که قبال هزینه تفکیک را پرداخت کرده باشند .      ١بند )

اری کامالً محـرز ( : حتماً مالک بایستي سند شش دانگ محل مورد نظر را ارائه دهد و مالکیت محل برای شهرد2بند ) 

 باشد . 

 ( : ملک در  آرشیو امالك شهرداری دارای سابقه از نظر پرداخت هزینه تفکیک سهم شهرداری باشد . 3بند )

( :   امالکي که در مسیـر خیابان کشي یا انهار و مسیل ها و حرایم رودخانه ها و پروژه هـای عمرانـي ) توسـعه ٤بند )

 کشي صادر نخواهنـد شــد . شهری ( قرار دارند مجوز دیـوار

( : در حریم شهر و حوزه استحفاظي شهر ، ارائه مجوزهای کارگروه امور زیر بنایي و کمیسیون تبصره یک مـاده 5بند )

یک قانون حفظ کاربری اراضي کشاورزی ضروری مي باشـد و هزینه های مربوطه به تفکیک )کارشناسي( بـه هنگـام 

 راجعه مالک قابل وصول مي باشد .ورود به محدوده شهر به زمان م

   قانون شهرداری از شمول این تعرفه مستثني است.  ١١٠عوارض صدور مجوز حصار در خصوص ماده ( : 6بند )

 متر طول مي باشد . Lمنظور از (: 7بند)

 (: حداقل عوارض  پنج میلیون ریال مي باشد.8بند)

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نحوه محاسبه عوارض عنوان تعرفه ردیف

1 
 بهاء خدمات و عوارض دیوار کشی

L×P 6 

 

 L×P 3 بهاء خدمات و عوارض حصار کشی با پایه بتنی و سیم خاردار 2
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پارکینگ برای واحدهای مسكونی ، تجاری ، اداری و غیره که در زمان ساخت امكان تأمین پارکینگ برابر ضوابط طرح و  ( عوارض تأمین2-15)تعرفه شماره 

 توسعه شهری را ندارند
 نحوه محاسبه Kضریب  نوع کاربری  ردیف 

 P  7 S*K*P مسکونی  1

 P 8 S*K*P   تجاری 2

 P  20 S*K*P اداری  3

 P 15 S*K*P   سایر کاربری ها  4

 مساحت پارکینگ S ضریب مصوب شده و Kارزش منطقه ای،     Pمنظور از

 

 توضیحات

 ( : تأمین پارکینگ طبق ضوابط طرح جامع و طرح تفصیلي الزامي مي باشد و برابر ضوابط آن اقدام میگردد. ١بند )

احداث پارکینگ در ساختمانها با  ( : صدور پروانه ساختماني در انواع کاربری های تفصیلي بدون در نظر گرفتن2بند )

هر نوع استفاده ، مجاز نمي باشد مگر در شرایط خاص )طرح تفصیلي( که امکان احداث پارکینگ میسر نباشد از جمله 

 : 

 عوارض موضوع این تعرفه به هنگام صدور پروانه احداث ساختمان در مناطقي که به شرح زیر :

متر و بیشتر قرار داشته و دسترسي به محل اتومبیل رو نداشته  ٤5به عرض ساختمان دربر خیابانهای سریع السیر -١

  .باشد

متر و بیشتر واقع شده و دسترسي به محل اتومبیل  2٠ساختمان در فاصله یکصد متری تقاطع خیابانهای به عرض -2

 رو نداشته باشد

درختان کهن بوده و قطع آنها ممنوع ساختمان در محلي قرار گرفته باشد و که ورود به پارکینگ مستلزم قطع  -3

 باشد و امکان طراحي درب پارکینگ از سایر نقاط بر ملک به سبب عوارض زمین مقدور نباشد

 امکان عبور اتومبیل نباشد. ،ساختمان دربر کوچه های قرار گرفته باشد که به علت عرض کم کوچه-٤

 احداث پارکینگ در آن از نظر فني مقدور نباشد . ساختمان دربر معبری قرار گرفته باشد که بعلت شیب زیاد-5

در صورتي که وضع و فرم زمین زیر ساختمان به صورتي باشد که از نظر فني نتوان در سطح طبقات احداث -6

 . پارکینگ نمود

به ، در صورت عدم اضافه بنا های غیرمرتبط، هزینه واحد جدید ( : در صورت حذف پارکینگ و تبدیل به کاربری3بند )

صورت کسری اخذ و برای مابقي طبقات حذف در نظر گرفته شود . ضمناً مقدار تبدیل شده به کمیسیون ماده صد 

 ارجاع گردد .

( : کسری پارکینگ ناشي از اضافه احداثي و افزایش زیر بنا ) اعم از اضافه واحد مسکوني یا تجاری و ...( نیازی ٤بند )

  .اشتبه ارجاع کمیسیون ماده صد نخواهد د

( : تمامي مبالغ وصولي از بابت تأمین پارکینگ به حساب ویژه ای واریز و در جهت احداث پارکینگ های 5بند )

 عمومي هزینه خواهد شد 

( : در صورت احداث پارکینگ طبقاتي در بافت فرسوده شهر و سایر مناطق شهری پروانه پارکینگ طبقات 6بند )

  .اهد شدبصورت رایگان برابر ضوابط صادر خو

( :   مالکیني که صد در صد سطح اشغال ملک خود را در طبقه زیر زمین تبدیل به پارکینگ مي نمایند از 7بند )

 .باشندپرداخت هزینه مازاد بر سطح اشغال در طبقه زیرزمین معاف مي

در بقیه  .د بود( : مغازه های قدیمي و مجاز در صورت تجدید بنا شدن مشمول عوارض کسری پارکینگ خواه8بند )

 عمل خواهد شد . 5موارد در صورت تخلف در حذف یا کسر پارکینگ در کمیسیون ماده صد بر اساس تبصره 
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 مازاد بر تراکم پایه ( عوارض زیربنا برای  2-16تعرفه شماره )

 Pضریب  زیر بنا عنوان تعرفه ردیف

١ 

  مسکوني و

 آپارتماني

 7 مترمربع 2٠٠سطح زیر بنای ناخالص تا 

 9 مترمربع ٤٠٠تا  2٠١سطح زیر بنای ناخالص  

 ١٠ مترمربع ١٠٠٠تا  ٤٠١سطح زیر بنای ناخالص  

 ١6 مترمربع 2٠٠٠تا  ١٠٠١سطح زیر بنای ناخالص  

 ١8 متر مربع  2٠٠١سطح زیر بنای ناخالص بیش از 

2 

 تجاری 

 9 مترمربع 2٠٠سطح زیر بنای ناخالص تا 

 ١٠ مترمربع ٤٠٠تا  2٠١لص  سطح زیر بنای ناخا

 ١8 مترمربع ١٠٠٠تا  ٤٠١سطح زیر بنای ناخالص  

 ١٤ مترمربع 2٠٠٠تا  ١٠٠١سطح زیر بنای ناخالص  

 ١9 متر مربع  2٠٠١سطح زیر بنای ناخالص بیش از 

3 

 اداری 

 ١٠ مترمربع 2٠٠سطح زیر بنای ناخالص تا 

 ١3 ربعمترم ٤٠٠تا  2٠١سطح زیر بنای ناخالص  

 ١6 مترمربع ١٠٠٠تا  ٤٠١سطح زیر بنای ناخالص  

 ١٠ مترمربع 2٠٠٠تا  ١٠٠١سطح زیر بنای ناخالص  

 22 متر مربع  2٠٠١سطح زیر بنای ناخالص بیش از 

٤ 

 صنعتي 

 9 مترمربع 2٠٠سطح زیر بنای ناخالص تا 

 ١٠ مترمربع ٤٠٠تا  2٠١سطح زیر بنای ناخالص  

 ١3 مترمربع ١٠٠٠تا  ٤٠١ای ناخالص  سطح زیر بن

 ١6 مترمربع 2٠٠٠تا  ١٠٠١سطح زیر بنای ناخالص  

 ١8 متر مربع  2٠٠١سطح زیر بنای ناخالص بیش از 

5 

خدماتي و 

 سایر 

 9 مترمربع 2٠٠سطح زیر بنای ناخالص تا 

 ١٠ مترمربع ٤٠٠تا  2٠١سطح زیر بنای ناخالص  

 ١8 مترمربع ١٠٠٠تا  ٤٠١سطح زیر بنای ناخالص  

 ١9 مترمربع 2٠٠٠تا  ١٠٠١سطح زیر بنای ناخالص  

 22 متر مربع  2٠٠١سطح زیر بنای ناخالص بیش از 

 توضیحات: 
( : شهرداری مجاز به دریافت عوارض مازاد بر تراکم از تراکم پایه تا تراکم مجاز مي باشد مازاد بر آن به شرطي ١بند )

مجوز دریافت گردد یا موضوع در کمیسیون ماده صد مطرح و احداثي دارای  5در کمیسیون ماده قابل وصول است که 

( : در هنگام دریافت پروانه ساختماني مالکیني که اقدام به تجمیع پالك های مسکوني مي 2بند ) حکم ابقا باشد . 

 ثر تراکم ساختماني مجاز بالمانع است .  نمایند ، به استناد ضوابط تجمیع طرح جامع حداکثر یک طبقه مازاد بر حد اک

( : عوارض مازاد بر تراکم در مستحدثاتي که بیش از حد نصاب سطح اشغال در ساختمانهای مسکوني، اداری، 3بند )

تجاری، صنعتي و خدماتي و غیره بصورت غیر مجازاحداث و در صورت رأی به ابقاء و جریمه از طرف کمیسیون ماده 

ها عالوه بر اخذ جرایم ماده صد و عوارض متعلقه بر اساس نوع استفاده از بنا ، مازاد بر تراکم  صد قانون شهرداری

( : عوارض مازاد بر تراکم بر اساس زیربنای جدید )کل زیربنا جدید( و با ٤بند ) محاسبه و دریافت خواهد شد .    

 شد. اعمال ضرایب مذکور  بر اساس قیمت منطقه جدید و روز محاسبه خواهد
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 ( عوارض زیربنا برای متقاضیان پروانه ساخت در حریم شهر که دارای مجوز از مراجع ذیصالح می باشند2-17تعرفه شماره )

 
عنوان تعرفه  ردیف

 عوارض 

 توضیحات  مأخذ و نحوه محاسبه عوارض

1 
عوارض احداث  

 خانه باغی 
 

مترمربع به باال 2000باغات باالی  و  28/8/90مورخه  12/14364طبق نامه شماره  

قانون حفظ  8رعایت بخشنامه های صادره و ماده 

کاربری اراضی زراعی و باغی خارج از حوزه خدماتی 

شهرستان و داخل در حوزه استحفاظی صرفاً بعد از 

تایید کمیسیون تبصره یك ماده قانون صدرالذکر 

 صورت پذیرد.

   Pقیمت منطقه ای عرصه =

تأییدیه کمیسیون تبصره  مساحت زیربنای مجاز برابر

   Sیك ماده یك قانون حفظ اراضی زراعی =

 S (P)×9,6 متر مربع 50تا 

متر  50بیش از 

 مربع  
15,4×S (P)  

2 

عوارض 

احداث  کارگاه 

 –کارخانه  –

 سردخانه و ... 

برایر موافقت 

 اصولی 
11 ×S (p) 

انه که دارای مجوز از کارگروه امور زیربنایی و دارای پرو

بهره برداری می باشند در صورت احداث اعیانی برابر 

 جدول موظف به پرداخت عوارض زیربنا می باشند 
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 آمدگی مشرف به معابرپیش عوارض - (2-18)تعرفه شماره 
 

  مأخذ و نحوه محاسبه عوارض عنوان تعرفه ردیف
1 

 در واحد های تجاری 

 8 متر 12معبر در کلیه طبقات گذرهای کمتر از  پیش آمدگی طرف

 7 متر 12پیش آمدگی طرف معبر در کلیه طبقات گذرهای بیش از 

 2 پیش آمدگی رو پوشیده طرف حیاط در کلیه طبقات

 3 پیش آمدگی رو باز طرف حیاط در کلیه طبقات

2 

 در واحد های اداری و صنعتی 

 8 متر 12ات گذرهای کمتر از پیش آمدگی طرف معبر در کلیه طبق

 8 متر 12پیش آمدگی طرف معبر در کلیه طبقات گذرهای بیش از 

 5 پیش آمدگی رو پوشیده طرف حیاط در کلیه طبقات

 ٤ پیش آمدگی رو باز طرف حیاط در کلیه طبقات

3 

 در واحدهای مسکونی 

 3 متر 12پیش آمدگی طرف معبر در کلیه طبقات گذرهای کمتر از 

 ٤ متر 12پیش آمدگی طرف معبر در کلیه طبقات گذرهای بیش از 

 2 پیش آمدگی رو پوشیده طرف حیاط در کلیه طبقات

 2 پیش آمدگی رو باز طرف حیاط در کلیه طبقات

4 
در واحدهای فرهنگی ، 

، ورزشی، آموزشی، هنری
، پزشکی و بهداشتی و درمانی
 غیره 

 8 متر 12طبقات گذرهای کمتر از  پیش آمدگی طرف معبر در کلیه

 7 متر 12پیش آمدگی طرف معبر در کلیه طبقات گذرهای بیش از 

 ٤ پیش آمدگی رو پوشیده طرف حیاط در کلیه طبقات

 3 پیش آمدگی رو باز طرف حیاط در کلیه طبقات

 توضیحات:

محترم کشور به شرح ذیل الزم الرعایه وزیر  8/١2/١372مورخ  3٤/3/١/25798: کلیه ضوابط مقرر در بخشنامه (١بند )

 :است

های مسکوني، بنای مفید مورد استفاده واحدصورت روبسته و زیرآمدگي در معبر عمومي، بهکه پیشدر صورتي -١

که جزو زیربنای مفید محسوب و عوارض مربوطه وصول خواهد شد. از هر تجاری، اداری، صنعتي قرار گیرد، عالوه بر این

 تجاوز ننماید، از متقاضیان وصول خواهد گردید. p ١٠که از مشروط بر اینبرابر این تعرفه آمدگي ترمربع پیشم

صورت بنای غیرمفید مورد استفاده قرار های جانبي باشد ولي بهصورت روبسته و دارای دیوارآمدگي بهاگر پیش -2

نای ناخالص محسوب و عوارض مربوطه وصول خواهد شد، از هر که جزو زیربصورت بالکن( عالوه بر اینگیرد )صرفاً به

 وصول خواهد شد.    p 5  آمدگي مترمربع پیش

بند یک وصول خواهد    p 5 های جانبي باشد )تراس( فقط معادل صورت روباز و فاقد دیوارآمدگي بهچنانچه پیش -3

 شد. 

بان مورد استفاده قرار گیرد. مشمول مقررات این رت سایهصوآمدگي سقف آخرین طبقه بنا صرفاً بهبند: چنانچه پیش

   تعرفه نخواهد بود. 

آمدگي پس از ساخت بنا و خارج از درصد مجاز بوده باشد در صورت ابقاء توسط کمیسیون ماده : چنانچه پیش(2بند )

 .به خواهد شدصورت مازاد بر تراکم مجاز بر مبنای تعرفه مربوطه محاسآمدگي بهصد وصول عوارض پیش
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 ی توسعه شهریهاعوارض برارزش افزوده ناشی از اجرای طرح – (2-19)شماره تعرفه 

 

 ماخذ و نحوه محاسبه عوارض عنوان تعرفه عوارض ردیف

1 
برای امالکی که پس از تعریض در بر 

 گیرندمعبر قرار می

عرض  -عرض معبر قدیم)× درصد بر ملكp  1,5×(12 )*×متراژ عرصه   

 بر جدید(مع

2 
برای امالکی که پس از اجرای طرح 

 دارای باقیمانده هستند

-عرض معبر قدیم)× درصد بر ملكp × (10 )*1,5×متراژ عرصه باقیمانده

 عرض معبر جدید(

3 
نشینی ندارند ولی امالکی که عقب

 شودمعبر مشرف به ملك تعریض می

ض معبر عر-عرض معبر قدیم)× درصد بر ملكp× (14)*2×متراژ عرصه

 جدید(

 

 توضیحات
 

( و همچنین  درخواست مالک : زمان وصول این عوارض به هنگام صدور پروانه ساخت و  نقل وانتقال )انجام معامله(١بند )

 باشد. مي

 تواند  بعد از تنظیم، قسمتي از آن در تعریض قرار گیرد دراین حالت شهرداری مي: امالکي که در اثر تعریض معبر(2بند )

  مصالحه نامه و تصویب  توسط شورای شهر، عوارض موضوع این تعرفه را در مقابل مطالبات مالک تهاتر نماید.

، مشمول پرداخت های توسعه شهری امکان استفاده از موقعیت جدید را نداشته باشد(: چنانچه مالک برابر ضوابط طرح3بند )

  این عوارض نخواهد بود.

، متناسب با فاصله ملک ازعرض ، دراین صورتشوندهای بعدی واقع مياز اجرای طرح در جبهه : امالکي که پس(٤بند )

 از عوارض موضوع این تعرفه محاسبه و وصول شود %3٠متر  ١٠٠و مابقي  تا عمق  %5٠متر اول  3٠تا عمق ، معبرجدید

و مصالحه نامه  ندننمای غرامت مطالبه اینکه به مشروط گردند ملک جلو رو پیاده در تعریض مشمول که امالکي کلیه (:5بند)

 .شوند نميارزش افزوده   عوارض پرداخت مشمولتنظیم و توسط شورای اسالمي شهر تصویب شده باشد، 

 سهم که صورتي در گیرند مي قرار متر ١2 زیر  و  متر ١2 برگذرهای در توسعه یا و اصالح ، تعریض براثر که امالکي (:6بند)

 مورد مقدار اگر اما نماید نمي دریافت را مازادی هیچگونه شهرداری باشد، مسیر مورد مقدار از بیشترافزوده  ارزش عوارض

   .گردد پرداخت مالک به و محاسبه روز قیمت به % 2٠ مازاد بایستي باشد زمین باقیمانده مساحت % 2٠ از بیشتر مسیر

، تراکم سطح وارتفاع نیز وده ناشي از تعریض معبر، مواردی از جمله، عالوه برتوجه به ارزش افزkدرتعیین ضریب  :توجه

 درنظرگرفته شود.
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 عوارض بر ارزش افزوده  ناشی از تغییر کاربری  – (2-20تعرفه شماره )
 

 منشا قانوني وصول عوارض: 

 5از تصمیم کمیسیون ماده ناشي  -الف  

 

 

 شورای تأسیس قانون 5 کمیسیون ماده در طرح از بعداراضی  یا امالک برای » کاربری تغییر از ناشی افزوده ارزش عوارض «

 .بود خواهدقابل اخذ  قانونی ذیربط مراجع از مجوز اخذو  ایران معماری و شهرسازی عالی

 

 

 

 
 

 های توسعه شهری ومفاد پروانه ساختمانیضوابط طرح رعایت نكردن شمالی و جنوبی زمین  عوارض  -(2-21)تعرفه شماره 

 

ورد نظر  نصف کلیه عوارضات مشمول به مالی و جنوبی  ساختمان در قطعه مدر صورت رعایت نکردن قرار گرفتن ش-1

 عنوان جریمه اخذ گردد.

 
 

 

 

 

 

 ضیحات تو مأخذ و نحوه محاسبه عوارض عنوان تعرفه ردیف

 طبقات
تبدیل به تجاری تا 

 متر مربع 5/22

، احداث واحد تجاری در بر اساس ضوابط ( : 1بند )

 .متر ممنوع است 12معابر کمتر از 

دارای طرح گذشته شهر ( : کلیه قطعاتی که در 2بند )

کاربری خدماتی بوده و یا در مسیر شبکه بندی معابر 

زاد شده و به طرح قرار داشته اند و در طرح جدید آ

صورت کاربری مسکونی و یا غیر خدماتی در آمده اند 

به صورت  جدیدو همچنین قطعاتی که در طرح 

توسعه مسکونی و با هر نوع کاربری های غیر 

، قانونی خدماتی درآمده اند و یا پس از طی مراحل

پیدا نموده   5تغییر کاربری از طریق کمیسیون ماده 

ارض ارزش افزوده می داخت عواند ، ملزم به پر

 .باشند

تبصره : رعایت آرای هیأت عمومی دیوان عدالت 

 اداری الزامی است . 

 

ارزش افزوده  1

تجاری در 

کاربریهای 

مسکونی و 

سایر کاربری 

های دیگر که 

تجاری احداث 

 می شوند

 P2 زیر زمین دوم 

 P٤  زیر زمین اول 

 P6 همکف 

 P3 طبقه اول 

 P٤  م طبقه دو

 P2 طبقه سوم به باال 

 P2  انباری و نیم طبقه 
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 متر 500تفكیك و افراز عرضه برای اراضی باالی حق السهم  –(2-22)تعرفه شماره 

 

 

 
 «توضیحات

قانون ثبت اسناد و امالك کشور، سند دریافت و عوارض تفکیک و حقوق  ١٤8و  ١٤7(: کلیه امالکي که به استناد مواد ١بند)

 اند مشمول پرداخت عوارض مي باشند.شهرداری را پرداخت ننموده 

(: عوارض تفکیک در هنگام اخذ مجوز یا پاسخ استعالم و نقل و انتقال قابل وصول و یا پس از صدور رای کمیسیون 2بند)

 ماده صد عالوه بر جرایم، عوارض مربوطه هم قابل وصول مي باشد.

مترمربع که  5٠٠زمین باالی  28/١٠/١39٠هرداری مصوب قانون ش ١٠١(: اشخاصي که با توجه به قانون اصالح ماده 3بند)

 دارای سند رسمي را تفکیک نموده اند، مشمول پرداخت عوارض تفکیک نخواهند بود.

 

 

 

 

 

 

نوع  مساحت زمین ردیف

 ملک

 میزان عوارض برای تجاری میزان عوارض برای مسکوني کاربری

 تامین شوارع خدمات تامین شوراع خدمات

درصد مساحت 5 درصد١٠ مسکوني بایر مترمربع ١٠٠٠تا  5٠٠ ١

 باقیمانده

احت درصد مس ١٠ درصد ١5

 باقیمانده

درصد مساحت 5 درصد2٠ مسکوني بایر مترمربع 2٠٠٠تا  ١٠٠٠ 2

 باقیمانده

درصد مساحت  ١5 درصد 2٠

 باقیمانده

درصد مساحت  ١٠ درصد25 مسکوني بایر مترمربع ٤٠٠٠تا  2٠٠٠ 3

 باقیمانده

درصد مساحت  2٠ درصد 2٠

 باقیمانده

درصد مساحت  25 درصد 25 مسکوني بایر مترمربع ٤٠٠٠بیش از  ٤

 باقیمانده

درصد مساحت  25 درصد  25

 باقیمانده

 اصالحي قانون( ١٠١درصد )برابر ماده  ٤3.75حداکثر      
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 : مشاغل و کسب و پیشهومسفصل 
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 و مشاغل خاص وغیر صنفی و صنوف مشمول قانون نظام صنفی عوارض سالیانه محل کسب برای مشاغل -(3-1تعرفه شماره )
 

 عنوان تعرفه عوارض ردیف
ماخذ و نحوه محاسبه 

 عوارض

 ضریب شغل

1 
و صنوف  عوارض سالیانه محل کسب برای مشاغل

 مشمول قانون نظام صنفی
 %T   ×S.P× ضریب شغل

در ضمیمه یك پیوست 

 گردیده است

2 
غیر  ت برای مشاغلعوارض سالیانه محل فعالیت

 مشمول قانون نظام صنفی

 

 %T   ×S.P× شغل ضریب

در ضمیمه یك پیوست 

 گردیده است

3 
عوارض سالیانه انباری مجزا از واحدکسبی و بالکن 

 تجاری

ضریب × ضریب شغل

 %S*0.5*P×   مساحت

25% 

 %T   ×S.P× ضریب شغل مشاغل خاصعوارض سالیانه بر محل فعالیت  4
55% 

 
 

 توضیحات
 

 گردد.می نییتع دیها ارائه نمابه آن یستیبا یکه شهردار یخدمات زانیشغل بر اساس نوع شغل و م بی(: ضر1بند )

 شود.می نییهر شهر تع یبر اساس ضوابط شهرساز یمحاسبه عوارض واحد کسب ی: حداقل مبنا(2) بند

 باشد.ملک می تیموقع بیضر S(: 3) بند

 باشد.می یمساحت واحد کسب بیضر  T(: 4) بند

 

 (:S) ضریب موقعیت ملك

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 ضريب موقعیت ملک یابانخ رديف

 3 خیابان امام ١

 ٤ کمربندی خاتم االنبیاء 2

 3 خیابان ابوعلي سینا 3

 3 خیابان شورا ٤

 ١ سایر خیابان ها 5
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 (   3-1پیوست تعرفه شماره) 

 

 حداقل عوارض 
ضریب 

 مساحت 

ضریب شغل 

 ردیف ١٤٠١مصوب

 غذاخوری ، چلو کبابي و چلو خورشتي %73 %99 ریال ١،٠٠٠،٠٠٠               

 کافه قنادیها %56 %56 ریال ١،٠٠٠،٠٠٠               

 کافه تریا و بستني فروشي %56 %99 ریال ١،٠٠٠،٠٠٠               

 تعمیرگاهها و اتو سرویسها  %68 %١٠5 ریال 5٠٠،٠٠٠،١               

 نگاهها و موسسات باربری و مسافربریب %86 %86 ریال ١،٠٠٠،٠٠٠               

 آرایشگاه های مردانه %56 %56 ریال ١،٠٠٠،٠٠٠               

 آرایشگاه های زنانه %56 %7٤ ریال ١،٠٠٠،٠٠٠               

 فروشندگان لوازم آرایشي و بهداشتي و موارد مشابه  %5٠ %7٤ ریال ١،٠٠٠،٠٠٠               

 داروخانه ها  و حق العمل کاران دارو و بنگاههای دارویي  %5٠ %56 ریال 5٠٠،٠٠٠،١               

 باشگاههای ورزشي %5٠ %5٠ ریال ١،٠٠٠،٠٠٠               

 درمانگاهها . کلینیکهای درماني  %5٠ %7٤ ریال ١،٠٠٠،٠٠٠               

  تزریقات و پاسمان %5٠ %8٠ ریال 5٠٠،٠٠٠                  

 مطب و کلینیکهای دامپزشکي  %56 %56 ریال 5٠٠،٠٠٠،١               

 تعمیر کاران رادیو . تلویزیون . و سایل صوتي و ویدئو  %5٠ %١٠٠ ریال ١،٠٠٠،٠٠٠               

 تعمیر وسایل گاز سوز  %5٠ %8٠ ریال ١،٠٠٠،٠٠٠               

 لوله کشي ساختمان ) اعم از آب و گاز (  %5٠ %99 ریال ١،٠٠٠،٠٠٠               

 مکانیک اتومیبل و ماشین آالت سنگین %56 %99 ریال ١،٠٠٠،٠٠٠               

 تعویض روغن  . پنچر گیری . باالنس چرخ . تنظیم فرمان ... %5٠ %56 ریال ١،٠٠٠،٠٠٠               

 لوازم اتومبیل ماشین آالت سبک و سنگین فروشندگان  %7٤ %99 ریال ١،٠٠٠،٠٠٠               

 فروشندگان انواع الستیک خودرو  %5٠ %١٠5 ریال ١،٠٠٠،٠٠٠               
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 شعب فروش نفت بطور جزئي  %5٠ %68 ریال ١،٠٠٠،٠٠٠               

 بنگاههای معامالت و مشاور امالك  %38 %62 ریال  ٠٠٠،٠٠٠،2               

 فروشندگان  مصالح ساختماني %7٤ %7٤ ریال  ٠٠٠،٠٠٠،2               

 آهنگران درب و پنجره سازان آهني و آلومینیومي  %56 %99 ریال 5٠٠،٠٠٠،١               

 خواربار فروشي  %5٠ %99 ریال ١،٠٠٠،٠٠٠               

 فروشندگان حبوبات و غالت %7٤ %7٤ ریال ١،٠٠٠،٠٠٠               

 قصابي  %5٠ %7٤ ریال 5٠٠،٠٠٠،١               

 نانوایي-فروشندگان نان   %56 %8٠ ریال ١،٠٠٠،٠٠٠               

 بوتیک  %5٠ %68 ریال ١،٠٠٠،٠٠٠               

 فروشندگان پوشاك %5٠ %68 ریال 5٠٠،٠٠٠،١               

 نجاری %5٠ %68 ریال ١،٠٠٠،٠٠٠               

 دفاتر اسناد رسمي %5٠ %8٠ ریال  ٠٠٠،٠٠٠،2               

 سوپر مارکتها %٤٤ %8٠ ریال ١،٠٠٠،٠٠٠               

 لباسشوئي و خشکشوئي %56 %8٠ ریال 5٠٠،٠٠٠،١               

 سلف سرویسها و سالنهای عروسي پذیرائي %56 %7٤ ریال  2،5٠٠،٠٠٠               

 فروشندگان جزء داروهای دامي و سموم دفع آفات %68 %68 ریال ١،٠٠٠،٠٠٠               

 جوشکاران %62 %62 ریال ١،٠٠٠،٠٠٠               

 آسفالت کاران پشت بام ساختماني %5٠ %7٤ ریال  ٠٠٠،٠٠٠،2               

 عکاسي ـ فیلمبرداری %5٠ %8٠ ریال ١،٠٠٠،٠٠٠               

 شیشه بری و شیشه فروشي %56 %7٤ ریال ١،٠٠٠،٠٠٠               

 سایر  کسب و صنوف %5٠ %7٤ ریال ١،٠٠٠،٠٠٠               
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 : موديان خاصمچهارفصل 
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 قطع اشجار عوارض -( 4-1تعرفه شماره )

 توضیحات عنوان تعرفه عوارض ردیف

 الف: هزینه قطع اشجار 1

اصالح "نامه قانون آیین فهام واقعی از این تعرفه رعایت(: به منظور است1بند )

 "شورای انقالب 1359ها مصوب قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهر

 زامی است.مجمع تشخیص مصلحت نظام ال 1388مصوب 

 

 سایر توضیحات:

 

را به شرح ذیل اخذ  شهرداری موظف است از تاریخ تصویب این طرح در شهر ، عوارض قطع درخت با مجوزهای قانوني

 .نماید

 .میلیون ریال 2٠سانتیمتر،  3٠تا  ١5هر اصله درخت با محیط بُن  -١

سانتیمتر،  3٠میلیون ریال به ازای هر سانتیمتر مازاد بر 2٠، عالوه بر مبلغ رسانتیمت 6٠تا  3٠هر اصله درخت با محیط بُن  -2

  میلیون ریال هشت

 6٠میلیون ریال به ازای هر سانتیمتر مازاد بر  25سانتیمتر، عالوه بر مبلغ  ١٠٠ تا 6٠هر اصله درخت با محیط بُن  -3

  میلیون ریالهشت  سانتیمتر،

 6٠میلیون ریال به ازای هر سانتیمتر مازاد بر  3٠سانتیمتر، عالوه بر مبلغ  ١٠٠هر اصله درخت با محیط ُبن بیش از  -٤

  میلیون ریال هشت سانتیمتر،

خشک شدن درختان، چنانچه در همان محل به میزان مجموع دو برابر محیط بُن درختان قطع شده  ( در صورت١تبصره 

درخت کاشته شود و پس از تائید کمیسیون تشخیص باغات، اخذ جریمه منتفي است. مگر اینکه تعداد و بُن درختان جدید 

شود و الذکر اخذ ميآن طبق بندهای فوق التفاوتاز تعداد و بُن درختان قطع شده کمتر باشد که در این صورت مابه

 .شودهزار ریال محاسبه مي 5٠التفاوت درختان موضوع بند یک بر مبنای هر سانتیمتر مابه

( چنانچه از بین رفتن درختان موضوع ماده یکم قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها، بواسطه قصور و یا 2تبصره 

 .الرعایه استآبیاری آن را بر عهده دارند باشد، مفاد این مصوبه درخصوص آن الزمتقصیر اشخاصي که مسئولیت حفاظت و 

( محکومیت مرتکبین قطع و یا از بین بردن درخت به مجازات قانوني و پرداخت خسارت، مانع از اخذ عوارض مقرر 3تبصره 

 .شوددر این مصوبه نمي

 

 

 عوارض آموزش و پرورش:  -( 4-2)تعرفه شماره 

 
 گردد. ب اعالم شده آموزش و پرورش واریزتعیین و بایستي به حسا ،و پذیره زیربنا درصد عوارض  5معادل 
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 رداریه: بهای خدمات شمپنجفصل 
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 بر پروانه های ساختمانی )تجاری و غیره (آتش نشانی   بهاء خدمات-(5-1تعرفه شماره  )

 

 ردیف
عنوان تعرفه 

 عوارض
 ماخذ و نحوه محاسبه عوارض

 Kیب ضر

 تش نشانیآ 1

درصد 1نا به اضافه عوارض زیرب %kمعادل 

 های باالی پنج سقفساختمانعوارض تراکم،

 یا مبلغ ثابت صد  و پنجاه هزارتومان 

١٠ 

 

 
 

 توضیحات

: این عوارض هنگام صدور پروانه، اصالح و یا پایان کار ساختماني توسط شهرداری وصول و صرفاً بایستي در (١بند )

 نشاني و یا فضای سبز هزینه گردد.با توسعه و تجهیز آتش ارتباط

شود نیز وصول و صرفًا بایستي در ارتباط رای ابقاء صادر مي ١٠٠هایي که توسط کمسیون ماده عوارض فوق از بنا: (2بند )

 نشاني هزینه گردد.با توسعه و تجهیز آتش

 

 

 باشند(قانون نوسازی و عمران شهری نمی 2مول ماده هایی که مشعوارض سطح شهر )شهر -( 5-2تعرفه شماره )
 

 ردیف
عنوان تعرفه 

 عوارض
 ماخذ و نحوه محاسبه عوارض

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

 مساحت عرصه× ای قیمت منطقه× 1/%5 عوارض عرصه 2
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 یکارشناس بهای خدمات عوارض -( 5-3تعرفه شماره )

 

 

 شهرداری سیلوانه: رض خودرو های محلی عوا -  (5-4)شماره  تعرفه 

 مصوب ١٤٠١پیشنهاد ١٤٠٠مصوب  نوع خودرو

 3٠٠.٠٠٠ 3٠٠.٠٠٠ 25٠.٠٠٠ وانت پیکان

 ٤٠٠.٠٠٠ 3٠٠.٠٠٠ 25٠.٠٠٠ وانت نیسان تک کابین 

 ٤٠٠.٠٠٠ 3٠٠.٠٠٠ 25٠.٠٠٠ سایر انواع وانت تک کابین

 ٤٠٠.٠٠٠ 3٠٠.٠٠٠ 3٠٠.٠٠٠ وانت تویوتا

 9٠٠.٠٠٠ 8٠٠.٠٠٠ 8٠٠.٠٠٠ تریلر

 7٠٠.٠٠٠ 6٠٠.٠٠٠ 6٠٠.٠٠٠ چرخ 6کمپرسي 

 8٠٠.٠٠٠ 7٠٠.٠٠٠ 7٠٠.٠٠٠ چرخ ١٠کمپرسي 

 ٤٠٠.٠٠٠ 3٠٠.٠٠٠ 3٠٠.٠٠٠ میني بوس

 8٠٠.٠٠٠ 7٠٠.٠٠٠ 7٠٠.٠٠٠  چرثقیل

 ٤٠٠.٠٠٠ 3٠٠.٠٠٠ 3٠٠.٠٠٠ سایر انواع وانت دو کابین

 ١٠٠.٠٠٠ ١٠٠.٠٠٠ ١٠٠.٠٠٠ ماشین آالت کشاورزی

یي که در سایر انواع خودروها

قانون تعیین تکلیف نشده 

 است 

 متیدرصد ق 5.١

 کارخانه

 متیدرصد ق 5.١

 کارخانه

 متیدرصد ق 5.١

 کارخانه

 

 

 

 

 

 

 

 مصوب 1401پیشنهاد  مصوب وضعیت شرح رديف

 5٠٠٠٠٠ 5٠٠٠٠٠ ٤6٠٠٠٠- اعالم بر و کف ١

 5٠٠٠٠٠ 5٠٠٠٠٠ 3٤5٠٠٠- تطبیق اعیاني 2

بازیـد و یـا تطبیـق وضـعیت پروانـه  3

 ساختماني واحدهای مسکوني هر متر
- ١١5٠ 2٠٠٠ 2٠٠٠ 

بازیـد و یـا تطبیـق وضـعیت پروانـه  ٤

 هر متر ساختماني واحدهای تجاری،
- ١725 2٠٠٠ 2٠٠٠ 

بازیـد و یـا تطبیـق وضـعیت پروانـه  5

 ساختماني واحدهای صنعتي، هر متر
- 23٠٠ 25٠٠ 25٠٠ 

 ١٠٠٠ ١٠٠٠ 92٠ - بازید و یا تطبیق وضعیت برای اراضي 6

درخواست مشخصات کروکـي زمـین  7

  داخل محدوده
 2.٠٠٠.٠٠٠ 2.٠٠٠.٠٠٠ - جدید
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 ساماندهی ناوگان باریبهای  –( 5-5) تعرفه شماره   

 

 نه تمدیدهزی صدور پروانه اشتغال هزینه صدور پروانه فعالیت ناوگان کاربری ناوگان ردیف

 1401 99سال  1401 1400 1401 1400

زیر سه و نیم  1

 تن

1,300,000 1,400,000 1,200,000 1,250,000 1,100,000 1,200,000 

بین سه و نیم   2

 تا شش تن

1,700,000 1,800,000 1,300,000 1,400,000 1,200,000 1,300,000 

بیش از شش  3

 تن

2,000,000 2,000,000 1,400,000 1,500,000 1,400,000 1,500,000 

 

  خدمات تاکسیرانی بهای –( 5-6تعرفه شماره )   

 

 1401 1400 99سال  شرح رديف

 4,500,000 4,000,000 4,000,000 برداریبهرهصدور پروانه  1

 1,000,000 900,000 900,000 )فعالیت( صدور کارت تاکسیرانی 2

 800,000 700,000 700,000 بهای تمدید کارت 3

 

  مسافری خدمات بهای –( 5-6تعرفه شماره )   

 

 1401 شرح رديف

 تمدید پروانه ناوگان هزینه صدور پروانه ناوگان  

 1,100,000 1,300,000 نفر 15ظرفیت حداکثر  1

 1,200,000 1,400,000 نفر 26تا  16ظرفیت بین  2

 1,500,000 1,800,000 نفر 27ظرفیت باالی  3
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 شهرداری سیلوانهتعرفه کرایه ماشین آالت   واحد ماشین آالت      (7-5)
 )ارقام به ريال(

 ١٤٠١ واحد  نوع خودرو ردیف

 داخل ) 

 محدوده(

 محدود( خارج )

 3.٠٠٠.٠٠٠ 2.٠٠٠.٠٠٠ ساعت بیل بکهو ١

 6.5٠٠.٠٠٠ 3.5٠٠.٠٠٠ ساعت  لودر  2

 3.5٠٠.٠٠٠ 2.5٠٠.٠٠٠سرویس ()حمل مصالح تن ١٠کمپرسي بنز  3

 7٠٠.٠٠٠ 5٠٠.٠٠٠ سرویس   تن ١٠کمپرسي بارگیری و حمل   ٤

 2.5٠٠.٠٠٠ ٠٠٠.٠٠٠.2سرویس کمپرسي خاور 5

 3.5٠٠.٠٠٠ 3.٠٠٠.٠٠٠ روزانه دستگاه ویبره و بتن یر  6

 ١5٠.٠٠٠ ١٠٠.٠٠٠ متر حفر کانال تا عمق  یک و نیم  -بیل بکهو 7

 ١٠٠.٠٠٠ 7٠.٠٠٠ رمت ١حفر کانال تا عمق -بیل بکهو 8
 

 

 جهت محاسبه در عوارض صدور پروانه ساخت:و بتن پالک  و جوب  فهرست تعرفه  زیر سازی ,  آسفالت ,  جدول ، کانیو (8-5) 

 (ارقام به ريال)                                                                                                                                         

 
 1401 1400 عنوان ردیف

 1401مصوب 1401پیشنهادی 1400مصوب  

 ١5٠.٠٠٠ ٤٤٠.٠٠٠ ١2٠.٠٠٠ متر10زیر سازی تا  1

 ١5٠.٠٠٠ ٤2٠.٠٠٠ ١2٠.٠٠٠ متر به باال 12زیر سازی از  2

 6٠٠.٠٠٠ 2.2٠٠.٠٠٠ ٤5٠.٠٠٠ متر8آسفالت تا  3

 6٠٠.٠٠٠ 2.٠٠٠.٠٠٠ ٤5٠.٠٠٠      متر      12تا  8آسفالت  4

 6٠٠.٠٠٠ ١.8٠٠.٠٠٠ ٤5٠.٠٠٠ متر          12آسفالت باالی  5

 6٠٠.٠٠٠ 9٠٠.٠٠٠.١      5٠٠.٠٠٠هر متر طولتك جدول 6

 6٠٠.٠٠٠ 2.3٠٠.٠٠٠  6٠٠.٠٠٠هر متر طولکانیو ) 7

 9٠٠.٠٠٠ 2٠٠.٠٠٠.٤  8٠٠.٠٠٠هر متر طولجوب  8

 6٠٠.٠٠٠ ١.55٠.٠٠٠ 6٠٠.٠٠٠ بتن پالک  9



 

            .گردد به پائین نصف شارع محاسبه می و متر 16متر آسفالت محاسبه می گردد، و از  6متر به باال به عمق  16توضیح: از      

اخل اراضی و واحدهایی است  خارج از محدوده شهر باشند یا به محدوده شهر اضافه گردند. در داین عوارض فقط برای -

  هزینه های آماده سازی اخذ نمی گردد.محدوده خدماتی 

 مصوب ها شهرداری و دولتی طرحهای در واقع امالک و اراضی وضعیت تعیین قانون واحده ماده 6 تبصره اساس بر-

 شده گذاشته مالکین عهده به سازی هزینه آماده شهری، امکانات از استفاده و محدوده به ورود تقاضای هنگام در 80سال

 .است
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 , جمع آوری و دفن بهداشتی زباله : حق برداشت-(5-10)تعرفه شماره 
 الف: داخل حوزه خدماتي  رساني

 مبلغ شرح ردیف

 الیر٤.٠٠٠.٠٠٠ساالنه مبلغ  ادارات دولتي . درمانگاههای شبانه روزی و کلینیکهای تخصصي ١

 ریال  3.٠٠٠.٠٠٠ساالنه مبلغ   تاالرهای پذیرایي  2

 ریال 3.٠٠٠.٠٠٠ساالنه مبلغ   بیمارستانهای داخل شهر اعم از خصوصي و دولتيو  روخانه هادا 3

 الیر2.٠٠٠.٠٠٠ساالنه مبلغ  مراکز نظامي و انتظامي در صورت حمل توسط شهرداری ٤

 الیر3.٠٠٠.٠٠٠ساالنه مبلغ   خانوار شهری در موقع وصول عوارض نوسازی یا سطح شهر  5

 الیر3.٠٠٠.٠٠٠ساالنه مبلغ   النه ساکسبه و صنوف  6

دامداراني که برای تردد دام های خود از خیابان اصـلي اسـتفاده  7

مي نمایند و باعث ایجاد مزاحمت و  عدم رعایت بهداشت محله و 

 خیابان های شهر مي گردند

ریال به ازای هـر  5٠.٠٠٠ساالنه 

بر اثـر  و سنگین رأس دام سبک

 پروانه بهره برداری

 

داران و شهروندان حق دپو علوفه دام در خیابان های اصلی را ندارند و هر گونه دپو نمـودن علوفـه دام در نزدیـك دام

 منازل مسکونی ممنوع است.

 

 

 

 عوارض   بازار هفتگی  و  میدان دوآب سیلوانا  -(  5-11 تعرفه شماره )
 

 ان می باشد و  از فروشندگان و کسبه اخذ گردد. هزار توم دهعوارض ورود به میدان دو آب و بازار هفتگی هر هفته 

 

 

 : خدمات شن و ماسه بهای   -( 5*12 تعرفه شماره )

  

 واحد ریال -مبلغ  عنوان ردیف

 سرویس 900,000 فروش شن و ماسه درجه یك 1

 سرویس 700,000 فروش شن و ماسه درجه  دو  2

 سرویس 600,000 فروش شن و ماسه درجه سه 3

  400,000 مات شن و ماسهخد سایر 4

 

 شهرداری موظف است در زمان فروش برگ باسکول مربوطه را برای واحدهای حقوقی و کارخانجات اخذ  نماید.
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 و خسارت  بیارض تخرعو –( 5-9تعرفه شماره )
دامی نسبت به ها و موسسات دولتی و خصوصی موظفند قبل از هر گونه اققانون شهرداری: کلیه وزارتخانه 103ماده  

 از قبیل احداث شبکه تلفن و برق وآب و سایر تاسیسات و 98و 97کارهای عمرانی واقع در مناطق مندرج در ماده 

همچنین اتصال راه های عمومی و فرعی و رعایت نقشه شهرسازی را بنماید این قبیل اقدام باید با موافقت کتبی 

است هر گونه خرابی و زیانی را که بر اثر اقدام مزبور به آسفالت یا  شهرداری انجام گیرد و موسسه اقدام کننده موظف

ساختمان معابر عمومی وارد آید در مدت متناسبی که با جلب نظر شهرداری تعیین خواهد شد ترمیم نموده و به وضع 

را بر اساس فهرست  اول در آورد واال شهرداری خرابی و زیان وارده را ترمیم و به حال اول در آورده هزینه تمام شده

وصول خواهد کرد.و با توجه به عمر آسفالت  بر اساس جدول  زیر  ضریب اعمال  و  بها  

معبر زير  شرح رديف

 ده متر

 12معبر ده تا 

 متری

 16تا  12معبر 

 متری

معبر باالی 

 متر 16

عمر آسفالت  یک تا پنج  1

 سال
3 4 5 6 

 5 4 3 2 عمر آسفالت  پنج  تا ده سال  2

عمر آسفالت  ده تا  پانزده  3

 سال
2 2 3 4 

 
ها بر اساس آئین نامه قانون شهرداری آماده ترمیم حفاری 103ها و افراد حفار معابر در اجرای ماده چنانچه دستگاه

و بعد  وصول و رعایت جدول فوق  هیئت دولت نباشند شهرداری قبل از حفاری هزینه مربوطه را بر اساس قیمت روز

د باید طی دستوری زمان شروع ها و افراد حفار معابر آماده ترمیم باشناری صادر خواهد نمود. چنانچه دستگاهمجوز حف

قانون، شهرداری باید راساً  103حفاری و پایان عملیات ترمیم به آنان ابالغ شود و در صورت قصور به استناد ماده 

 اقدام نماید.

 یرسازی و آسفالت برای تحویل الزامیست.اخذ تعهدات الزم و آزمایشات استاندارد ز

مسئولیت هماهنگی ترافیکی با راهنمایی و رانندگی و ممانعت از ایجاد صدمه به تاسیسات زیر زمینی و عابرین و 

های چشمك زن و یا وسایط نقلیه وحقوق حقه امالک شهروندان با نصب عالیم هشدار دهنده و موانع استاندارد و چراغ

به عهده دستگاه حفار و )پیمانکاران دستگاه حفار( است و شهرداری باید ضمن ذکر آن در موافقت گماردن نگهبان 

 موضوع مستمراً نظارت داشته باشد نامه، در اجرای صحیح این
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 پیوست ها و ضمائم
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 عوارض تقسیط نامه آيین

 

 از بخشي تنظیم قانون 73 ماده موضوع شهرداریها نامه یینآ اصالحي 32 ماده راستای در نامه آیین این١- ماده

 صدور متقاضیان به کمک و شهرداری بدهیهای و عوارض تقسیط در واحد رویه ایجاد منظور به   دولت مالي مقررات

 .گردد مي تنظیم ها بدهي تقسیط اجرای در شهرداری حقوق احقاق همچنین و عوارض پرداخت در ساختماني پروانه

 فروش و اتومبیل و سرقفلي ، پیش و کسب سالیانه، نوسازی عوارض استثناء به خدمات بهاء و عوارض کلیه2- ماده

 .باشد مي نامه آیین این مقررات مشمول منقول غیر اموال

 غیر سازمانهای ) دیگر سازمانهای و ادارات سایر برای مربوطه مقررات استناد به شهرداری که مبالغي کلیه١- تبصره

 .هستند مستثني نامه آیین این مقررات از و نبوده تقسیط قابل کند مي ( اخذشهرداری به طمرتب

 نیروهای و اسالمي انقالب عمومي، نهادهای دولتي، سازمانهای ادارات، از شهرداری مطالبه مورد عوارض 2- تبصره

 .باشد نمي تقسیط قابل دارند سهم دولتي بودجه از نحوی به که ...و انتظامي و نظامي

 . است شهرداری مطالبات و عوارض کلیه نقدی پرداخت بر اصل 3- ماده

 بصورت را خود بدهي پرداخت توانایي شهرداری بدهکاران یا ساختماني پروانه صدور متقاضیان که صورتي در٤- ماده

 پرداخت تقسیط بصورت ای  )مربوطه نامه آیین بربرا  (شهرداری با را خود بدهي توانند مي باشند نداشته (یجا)نقد یک

 .نمایند

 .باشد مي تقسیط قابل زير صورت به 2 ماده موضوع مطالبات و عوارض – 5 ماده

 .ريال کالً بصورت  نقدی دريافت گردد  میلیون  20 سقفعوارض تا الف: 

به صورت  ريال  میلیون  20مبلغ باشد، ابتدا میلیون ريال  60و تا میلیون  20 در صورت اينکه عوارض بیشتر از  : ب

 ماهه. 12سپس مابقي قسط بندی گردد و حداکثر اقساط  نقدی دريافت گردد

میلیون ريال باشد، ابتدا بیست درصد کل مبلغ به صورت نقد دريافت گردد و  60در صورتي که عوارض بیش از : ج

 ماهه اخذ گردد. 24مابقي  حداکثر طي اقساط 

 هنگام در که قراردادی تکمیل با باشد داشته را تقسیط صورت به تپرداخ تقاضای متقاضي صورتیکه در 6-ماده

 .بود خواهد بدهي مانده پرداخت به متعهد نمایدیم منعقد شهرداری با تقسیط

 :نمایند تحویل را ذیل مدارك بایست مي خود بدهي تقسیط هنگام در متقاضیان7- ماده
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  .تقسیط متقاضي توسط چک اقساط تعداد به :7-١

 .معتبر کاسب یا کارمند ضامن توسط بدهي کل میزان به شده نویسي ظهر سفته یا چک :7 -2

 .نامه آیین ضمیمه قرارداد تحویل و امضاء: 3-7

 کلیه نقدی پرداخت به منوط انتقال و نقل استعالم جواب و شده ،حال چکهای کلیه انتقال و نقل زمان در 8- ماده

 .است بدهي

 مقرر موعد در آنها چکهای صورت هر به که متقاضیاني استعالم به مثبت پاسخ از است موظف شهرداری 9- ماده

 .نماید خودداری است نشده وصول

در صورت عدم پرداخت اقساط در سررسید مقرر به علت تاخیر در تادیه بدهي از تاریخ سررسید تا تاریخ  ١٠- ماده

ا امضاء این قرارداد تعهد نمود عالوه بر اصل، بدهي   پرداخت قسط مبلغي به ذمه متقاضي تعلق خواهد گرفت و متقاضي ب

 بر حسب این  قرارداد به شهرداری بپردازد. درصد  2به ازاء هر ماه تاخیر 

 .باشد مي نامه آیین این الینفک جزء 6 ماده موضوع قرارداد های تبصره و موارد کلیه ١١- ماده

ماده  ١6اسالمي شهر سیلوانه مطابق بند  شورای  تصویب از پس که تنظیم تبصره دو ماده ١2 در نامه آیین این ١2- ماده

 ١٤٠١و پس از تایید هیات تطبیق و اعالن عمومي از اول سال  قانون تشکیالت، وظایف و انتخابات شوراهای اسالمي 8٠

 الزم االجرا مي باشد.
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 «َوأَْوفُوا بِاْلعَْهدِ »

 « ساختماني/ جريمه ماده صد عوارض پروانه تقسیط دقراردا »

و دستور   .......................... مورخ .................با استناد به درخواست نامبرده و طي نامه شماره....... قرارداد این مشخصات طرفین:

 شهردار محترم ،بین طرفین زیر منعقد گردید: 

 به.....................کد ملی : .............................    :صادره....................   :شناسنامه شماره به..................      :زندفر...........................      :خانم / آقای -١

 . میشود نامیده قاضیمت بعد به این از که........................................................................................   :آدرس

 بعد  به  این  از  کهسیلوانه، مسئول امور حقوقی و قراردادها  جناب آقای ................................. ، شهرداری طرف از  نمایندگی بهنماینده شهرداری :   -2
 شهر  اسالمی  شورای  مصوب  نامه آیین اساس  بر  متقاضی  ختمانیسا  پروانه  صدور  عوارض  بابت  شهرداری  مطالبات  تقسیط  جهت  شود می گفته شهرداری

 .میگردد  منعقد سیلوانه 

 مشخصات ضامن يا ضامنین: 

..................کد ملی : ........................................ ...   :صادره....................   :شناسنامه شماره به..........................      :فرزند..    ................................  :خانم / آقای -١

  ........................................................................:آدرس بهشغل .............................

.....................کد ملی : ........................................    :صادره....................   :شناسنامه شماره به...............   ...........   :فرزند............    ....................  :خانم / آقای -2

  ........................................................................:آدرس بهشغل .............................

 حوه تضمین:ن
 .............. نام دارنده چک ..........................نام بانک صادر کننده چک ....................................  به مبلغ ............ به تاریخ سررسید ...............چک شماره ........ -1
 .............  به مبلغ .......................نام بانک صادر کننده چک ...................... نام دارنده چک ........................... به تاریخ سررسید ..........................چک شماره  -2
 ..   نام امضاء کننده .........................سفته شماره ............................... به تاریخ سررسید .............................  به مبلغ .....................  -3
 ام امضاء کننده .........................سفته شماره ............................... به تاریخ سررسید .............................  به مبلغ .......................   ن  -4 
 
 

 مبلغ تقسیط: 
 .............................................. ریال.کل مبلغ عوارض مشمول ..

 مبلغ عوارض مشمول قسط بندی ................................................ ریال. 
 ....................................................تعداد اقساط:

  ......................................................................... به حروف :....................................................................مبلغ هر قسط : به ریال  .................................
 ر رسید آخرین قسط ......................................................................................قسط .................................................................................. س اولین  رسید سر

 شرايط و مفاد قرارداد تقسیط:
  است نموده  خود بدهی تقسیط واستدرخ  قرارداد  این  مفاد  از  اطالع  و علم  با متقاضی که آنجا  از  ولی است  شهرداری  بدهیهای  نقدی  پرداخت  بر  اصل : 1 ماده

 .بود خواهد بعدی  مواد  شرح  به  شرایط  سایر  و  ضامن  و متقاضی تعهدات  و تقسیط  شرایط

 .باشد می  پروانه  انقضای تاریخ  تا  انعقاد  تاریخ  از  قرارداد  این  موضوع  اقساط  بازپرداخت  مدت: 2 ماده

 آیین نامه تقسیط عوارض می باشد.  5بر طبق ماده   متوالی  اقساط  به  قرارداد  این  موضوع  اقساط  بازپرداخت  :3ماده

 .نماید تحویل چک یا   سفته بدهی،  کل  میزان  به  بایست می متقاضی : 4 ماده

  جواب  و پایانکار   صدور   صورت هر در است  آنها نقدی  ختپردا  به  موظف متقاضی و  شده الح  بدهی،  کلیه ملک  انتقال و نقل  یا  کار پایان  صدور  هنگام  در :5ماده 

 .است  ها بدهی  کلیه  پرداخت  به  منوط  انتقال و نقل  استعالم

 .دهد می  انجام را  ذیل  اقدامات  شهرداری   اقساط  از  یکی  پرداخت  در  تاخیر  صورت در : 6 ماده
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 .بپردازد  یکجا  را  خود  بدهی  بایست می  متقاضی  و  شده حال  بدهی  کل  ساطاق  از  یکی  پرداخت  در  تاخیر صورت در :الف

 .نماید  جلوگیری  ساز و ساخت  خصوص  در  اجرایی  اقدامات  از  تواند می  شهرداری :ب

 .ضامن  و  متقاضی  علیه  بر  ثبتی  و  قضایی  مراجع  طریق  از  قانونی  اقدامات انجام :ج

 .گذارد  اجرا  به  را  نامه آیین این  6 ماده موضوع متقاضی تحویلی سفته است مجاز شهرداری تقسیطی  چکهای  از  یکی  وصول عدم صورت در :د

  اولین  سررسید تاریخ   از    اطاقس   از  یکی  و  تادیه  در  تاخیر  صورت  در  داد  اختیار  و  حق شهرداری  به  برگشت  قابل غیر  بطور  قرارداد این  امضاء  با  متقاضی : 7 ماده

  این  موضوع  مبلغ  اخذ صورت  هر  در   .نماید   تملک  ملک  آن  از  بدهی  میزان  به یا   و  مشارکت ساز و ساخت  مورد  ملک  در بدهی کل مبلغ معادل برگشتی،  چک

 .شود نمی     قرارداد   این 8    ماده  اجرایی  یا   و  ثبتی   یا  قضایی  مراجع  طریق از  اجرایی عملیات  تعقیب  از  مانع  ماده

 .باشد می  متقاضی  عهده  به  کالً  غیره و  ثبتی – اجرایی – دادرسی  های هزینه  قبیل  از  وصول  های هزینه  کلیه :  8ماده

 در  متقاضی با  متضامناً  قرارداد  این  موجب به متقاضی  تعهدات  کیفیت  و  کمیت  و قرارداد  این  مندرجات  به  نسبت  کامل  وقوف  و  علم  با  متعهد  یا  ضامن : 9ماده
  مورد  طلب مطالبه محض به  گردید  ملتزم  و متعهد  و  بوده  مسوول  باشد می  متقاضی  عهده به  که  قرارداد  موضوع  های بدهی  پرداخت  و تعهدات کلیه انجام

 در  آنها علیه بر  و  رجوع متقاضی و  ضامن  به  مجتمعاً  یا  منفرداً  خود  طلب  استیفای  جهت  دارد حق  شهرداری و نماید  پرداخت    و  تسلیم  شهرداری به را آن ، درخواست

 .گذارد  اجرا  به  ثبتی مراجع در را آنها  اسناد  و  دعوی طرح قضایی مراجع

  بدهی کلیه ، متقاضی  تقسیطی  چک  اولین  وصول  عدم   صورت در  نمود  قبول  و تحویل  شهرداری  به  بدهی  کل  غمبل  به  سفته  یا  چک  قطعه  یک  ضامن : 10 ماده

 .گردد کارسازی  شهرداری  حق  در  موصوف  چک  و  نماید  پرداخت  را او

 و تشخیص  به  طلب،  مستندات   از   یک  هر  استناد  به  را   خود  مطالبات  داد  اختیار و  حق  شهرداری  به  آن  مفاد  قبول   و  قرارداد  این  امضاء  با  متقاضی : 11ماد ه 

 .نمود  اسقاط  و  سلب  خود  از  را  رابطه  این  در  شهرداری   اقدامات  به  نسبت اعتراض  و  ایراد  گونه هر  متقاضی  و  نماید  وصول  و  استیفاء   خود   صالحدید

 طرفین بین  ضامن  و  طرفین  امضاء  از  بعد  و  تنظیم  مدنی  قانون   10 ماده  اساس بر دارند  واحد  حکم  کدام  هر  که  نسخه  3          و  ماده   12در  قرارداد  این : 12ماده

 .است االجراء الزم

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 امضاء و  اثر انگشت ضامن
 

 امضاء و  اثر انگشت متقاضی پروانه
 

 ی  رنماینده شهردامهر و  امضاء  
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 تذکرات و موضوعات قابل توجه 

 
 .های دولتی و نظامی و غیردولتی و... بایستی کتباً به آنها ابالغ شود ها و سازمانعوارض سال آینده دستگاه*

 های عمرانی ها و انجام پروژهها دولتی و غیر دولتی در تصمیم گیریاستفاده حداکثر از مشارکت مردم و دستگاه*

 ابالغ تعرفه به کلیه واحدهای شهرداری جهت اطالع و رعایت موارد مرتبط الزامی است. *

ابالغ ضوابط شهرسازی به واحدهای درآمد شهرداری جهت رعایت آنها در وصول عوارض مصوب، به طوری که وصول *

تفصیلی و هادی و آیـین نامـه مـالی و... های عوارض صرفاً با رعایت ضوابط مربوطه از جمله شهرسازی و ضوابط طرح

 اماکن پذیر است.

 ممهور نمودن کلیه صفحات تعرفه به مهر شهرداری، شورای شهر و تأیید کننده مصوبه ضروری است. *

با توجه به اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها، هرگونه ضابطه و مقرراتی که بعد از تصویب تعرفه ابالغ گردد مبنـای *

 ر خواهد گرفت. این موضوع در رابطه با کلیه مفاد تعرفه صدق خواهد کرد.عمل قرا

گردند لذا شهرداری فقـط مفـاد ایـن ( ملغی می1401با تصویب این تعرفه، مصوبات قبلی مغایر از ابتدای سال بعد )*

 تعرفه را اجرا خواهد کرد.

 .است اجراتصویب تعرفه جدید  قابل  تا زمان مواد مندرج در این تعرفه *

توسـعه، برنامـه هـای رعایت قوانین و مقررات جاری کشور مثل قوانین  و مقررات مالیات بر ارزش افـزوده، برنامـه * 

ساالنه کشور، ساماندهی مسکن، حمل و نقل عمومی و مدیریت مصـرف سـوخت، مسـکن مهـر، قـانون شـهرداری و 

ها و... در کلیه مراحل تصویب تعرفه و مالی شهرداری شوراها، آیین نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض، آیین نامه

چنانچه مغایرتی بین قوانین و مقررات و تعرفه پیش آید قوانین و مقـررات بـر تعرفـه مقـدم *اجرای آن الزامی است. 

 باشد.  می

 «قانون را به نفع مردم خم نمايید اما قانون را نشکنید»
 

 پايان

 ***)ص( لهم صلي علي محمد و آل محمدال ***
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 خدمات یدفترچه عوارض محلي و بها

 سالميو شورای ا شهرداری

 شهر سیلوانه
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