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 یشگفتار:  پ 

 30باشد به همین منظور قانونگذاار در مذاد   بینی وتامین منابع مالی میمهمترین اقدام مالی هر شهرداری پیش

بذا االذاتاب بیذدی دچتراذه ای مذه تمذام منذابع درآمذدی   12/4/1346ها مصذو   نامه مالی شهرداریآیین

بینذی نمذود  مذه بای ذتی هذر ا( پیشدهشهرداری را تحت عنوان )تیرچه عوارض، بهای خذدماب و اذایردرآم

 شهرداری همه االه تهیه و تدوین نماید.

هایی منجمله ابطال تیذدادی ا  عذوارض باتوجه به اینکه درانواب اخیر تهیه وتدوین تیرچه عوارض با االش

وان عنو بهای خدماب تواط دیوان عدالت اداری مواجه بود  و ا  طرچی نیا  به داتیابی به منابع جدید تحت 

 ها با تاملی بیشتر ن بت به تهیه تیرچه اقدام نمایند. عوارض این ضرورب را ایجاد نمود  تا شهرداری

های مشور و با نگرش به آرای الادر  دیوان عذدالت اداری و قیذد این تیرچه با ااتفاد  ا  تجربیاب شهرداری

 تدوین گردید  اات.   و منابع جدید تحت عنوان عوارض و بهای خدماب و اایر درآمدها تهیه

 دفتر اول: کلیات و مفاهیم

 بخش اول: تیاریف •

 بخش دوم: م تنداب  •

 ها بخش اوم: میاچیت •

 بخش اهارم: نکاب الزامی برای اجرای تیرچه •

 دفتر دوم: تعرفه

 چصل اول: عوارض •

 چصل دوم: بهای خدماب   •

 چصل   اوم: اایر درآمدهای شهرداری   •

 دفتر سوم: آرای دیوان

 ا  آرای دیوان عدالت اداری در خصوص تایید والول عوارض و بهای خدماب  اینمونه •
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 بخش اول: 

 تعاریف 

 



 

9 

 سعید امینی 

 رئیس شورا 

 راد   ابراهیم بهرامی

 شورا ایب رئیس ن

 نه یوسف فاضلی فرزا

 منشی شورا 

 وحید عشوری 

 ضو شوراع

سیدمحسن محمدی  

 اضو شورع

 

 

 شود.در این تیرچه ملماب وعباراب  یر در میانی مشروح مربوط به مار برد  می

 کاربری -1

ایذران   ریشورای عذالی شهراذا ی و میمذا  10/3/1369گانه قید شد  در مصوبه  بی ت  هایمنظور ا  ماربری

 گردد.ه ق متی ا  مصوبه ذیا درج میباشد میم

 09/03/13۸9خذود پیذرو الورتجل ذه مذور   10/3/13۸9 تاریخ در  ایران میماری  و شهراا ی شورای عالی

مورد برراذی نه آنها را ارا تییین  و  شهری  های  یماربر  یماهمف   و  ممیته چنی، طرح تحقیقاتی تدقیق، تیاریف

نهایی قرار داد  و پس ا  االاتاب مربوطه تصویب نمود لاا متن پیواذت بذرای آگذاهی و ااذتفاد  در ملیذه 

شذود. های آماد  اا ی م کن مهر و ... اراال میها و طرحهای جامع شهرها، شهرهای جدید، شهرکطرح

میاون و یر و دبیر شورای عالی شهراا ی و میمذاری   26/03/13۸9مور     1797/310/300)بخشنامه شمار   

 (.ایران

 : تعاریف کاربری های شهری۱جدول شماره    
 تعریف نوع کاربری ردیف

 به اراضی اختصاص یاچته جهت اکونت اطاق می شود. م کونی 1

 م یر شبکه 2
گهذذای شذذهری یذذا رین  ورگا  هذذا گذذاطبذذق طذذرح تفصذذیلی درم ذذیر تیذذری  و یذذا بذذه اراضذذی مذذه 

 .اطاق میگردند قرارمیگیرند  

 آمو شی 3
به اراضی اختصاص یاچته برای چیالیت هذذای آمذذو ش راذذمی و عمذذومی تحذذت مذذدیریت 

 و ارب خانه های آمو ش و پرورش ومار و امور اجتماعی گفته می شود.

 اداری 4

ای شذذرمته    ،اب دولتذذیا ذذ به اراضی اختصاص یاچته جهت ااتقرار و ارب خانذذه هذذا، مو

دولتی و موا اب و نهادهای عمومی غیر دولتی و نیروهذذای انتظذذامی و ب ذذی  گفتذذه مذذی 

 شود.

 با ار رو -خدماتی-تجاری ۵
به اراضی اختصاص یاچته برای انذذواف چیالیذذت هذذای با رگذذانی و خذذدماب انتفذذاعی و غیذذر 

 گفته می شود. وانواف چیالیتهای تجاری  انتفاعی

 ته جهت انجام ور ش های مختلف ا  اطوح ترچه ای تا مبتدی گفته می شوداص یاچصتاراضی اخ هب ور شی 6

 درمانی 7
به اراضی اختصاص یاچته به خدماب پزشکی،  درمانی و اامت ان ان و دام و مددماری 

 های اجتماعی گفته می شود.

 ی شود.م به اراضی اختصاص یاچته به چیالیتهای چرهنگی گفته هنری -چرهنگی ۸

 مذذورد  و  اتذذدا  شذذهرداری به اراضی اختصاص یاچته جهت پارک ) بواتان( مه تواذذطو تذذریم پارک و چضای ابز 9

http://www.shahrsazionline.com/1041/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C/
http://www.shahrsazionline.com/2478/%D9%81%D8%A7%DB%8C%D9%84-%D8%A7%D8%AA%D9%88%DA%A9%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86/
http://www.shahrsazionline.com/91/%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82%D9%87-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C/
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گفتذذه  و طبق طرح تفصیلی در تریم ممربنذذد اذذبز قراردارنذذدی گیردم  قرار  عموم  ااتفاد  ابز تفاظتی

 می شود.

 به اراضی اختصاص یاچته جهت انجام چرای  و مراام ماهبی و دینی و بقاف متبرمه گفته می شود. ماهبی 10

 ریهشتاای اب و تجهیزاب  11
  ندانورشهر و شذذه بهداشت یا و شهر به اراضی اختصاص یاچته جهت امور مربوط به تاای اب  یربنایی

 .شود می گفته اات شهرداری رچع نیا های عمومی شهروندان مه عمدتاً در رضایت و

 به اراضی مه جهت  ااتفاد  پارمینگ های عمومی و یا اختصاالی اطاق میگردد پارمینگ  12

13 
و  تمذذل و نقذذل و انبذذارداری

 پایانه 

به اراضی اختصاص یاچته جهذذت شذذبکه میذذابر و اذذاختمانهایی مذذه بذذرای انجذذام اذذفرهای 

 فته می شود.یابد گ یاختصاص من شهری، برون شهری و شهروندا

 به اراضی اختصاص یاچته به نیروهای م لح گفته می شود. انتظامی– نظامی 14

 به اراضی اختصاص یاچته به باغاب و  مین های مشاور ی گفته می شود..  راعیباغاب و  1۵

 به اراضی اختصاص یاچته به مکانهای تاریخی گفته می شود. میرا  تاریخی 16

 گفته می شود. تریم شهر واقع شد  اند ه ی مضابه ار یمتر 17

 به اراضی اختصاص یاچته جهت اقامت و ایاتت گفته می شود. تفریحی و توری تی 1۸

 وتولیدی النیتی 19
به اراضی اختصاص یاچته جهت ااتقرار النایع مشمول گرو  الف موضوف مصوبه شذذمار  

 ن گفته می شود.بیدی آ بو االاتان هیاب و یرا 26/12/۸۸مور    1۸۵91-/ب64677

 ماربری ویژ  20
مذذابقی بذذه   %۵0اطح آن می بای تی به شهرداری شهر واگذذاار شذذد  و    %۵0به اراضی مه  

 ملیه چیالیتهای انتفاعی اختصاص یابد 

 : عملکردهای مجاز کاربری های شهری به تفکیک سطوح تقسیمات شهری۲جدول شماره  

 فریتع اسیقم نوع کاربری ردیف

 شهر نیم کو 1

گاههذذای تذذح واتذذدی، مجتمذذع هذذای انذذد خذذانواری و   اکونت

آپارتمذذانی انذذد واتذذدی و خوابگاههذذای دانشذذجویی خذذارج ا  

  انشگاد محوطه

2 
ب . تحقیقذذذذذاآمذذذذذو ش 

 چناوری
 شهر

مدارس عالی، دانشگاهها، دانشذذکد  هذذا، دانش ذذراها، تذذو   هذذای 

علمیه و مرامز تحقیقاتی و پژوهشی و علمی و ماربردی و پذذارک 

 چناوری

 آمو شی 3
 دب تان ( -آمادگی -آمو ش های پیش دب تانی ) مهد مودک محله

دبیراذذتان و پذذیش   -مذذدارس راهنمذذایی  -ماس های اوادآمو ی ناتیه

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

 منطقه
هنراتانهای النیتی واب ته بذذه آمذذو ش و پذذرورش و مجتمذذع هذذای 

 آمو ش چنی و ترچه ای و ارب مار و امور اجتماعی

 شهر
یی،  مرامذذز پذذرورش ااذذتاناودمذذان ارس می، مذذدممذذدارس ااذذا

 ااتیدادهای درخشان، مدارس شاهد و مدارس اتباف خارجی

 اداری و انتظامی 4

 شهرداری نواتی شوراهای تل اختاف ناتیه

 منطقه

مجتمذذع هذذای قضذذایی، اداراب آ  و بذذرق و گذذا  و مخذذابراب و 

 ذذت، پ  آمو ش و پرورش راهنمایی و رانندگی، تامین اجتمذذاعی،

ناد،  امذذور اقتصذذادی و مالیذذاتی،  راهنمذذایی و ثبت ااوال،   بت اتث

 رانندگی، مانتری، آگاهی و پایگاههای ب ی  

 شهر

و ارتخانه ها و اا مانهای م تقل دولتی، اداراب مل و شذذرمتهای 

واب ته بذذه و ارتخانذذه هذذا و اذذا مانهای م ذذتقل دولتذذی و نهادهذذای 

ر مرامذذز و اذذای  نتظامیی و انظام  ایعمومی غیر دولتی، اتاد نیروه

انتظامی، افارتخانه ها، من ول گری ها و اا مانهای بذذین المللذذی، 

شهرداری و شورای ااامی شهر،  دادگ تری و  ندانهای موجود 

 و مرامز با پروری و مانونهای االاح و تربیت و ارپراتی بانکها

  ندان خارج ا  محدود  شهر

۵- 

تجذذذذذذذذذاری: 

 خدماتی 

  ر رو  ابا 

 تجاری

 محله
واتدهای خریذذد رو انذذه ) خذذوار و بذذار، میذذو  و اذذبزی، نذذانوایی، 

 قصابی و اماالهم (

 ناتیه

ف ای مصذذروشذذگاههت، چرمارمذذ   پرواتدهای خرید هفتگی ) او

 شذذیب.(…شهر و رواتا، نوشت اچزار،  قنادی، آجیذذل چروشذذی و  

،  اعتبذذاری  و  مذذالی  وموا ذذاب  الح نه  قرض  های  الندوق  و  بانکها

بنگاههذذذای میذذذاماب امذذذاک،  با اراذذذه هذذذا،  چروشذذذگاههای 

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/
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من وجاب، پااتیح، لوا م خانگی،  لذذوا م الذذوتی و تصذذویری، 

وخانذذه و انذذواف ،  داری بیمذذهرمتهاهذذا، شذذ ن  متابفروشی ها، راتورا

 مشابه دیگر

 شهر

عمذذذذد  چروشذذذذی هذذذذا، رااذذذذته هذذذذای الذذذذنوف مختلذذذذف و 

،  واتذذدهای خریذذد تجذذاری  و  با رگذذانی  شذذرمتهای با ار بوراها،

اههای بذذزرز  نجیذذر  ای،  مبذذل چروشذذگ  مانند  د مدبو بلنص  خا

چروشی ها، پوشذذاک، شذذیب مرمذذزی بانکهذذا و موا ذذاب مذذالی و 

اعتباری، موا اب تجذذاری وارداب و الذذادراب مذذای، نماینذذدگی 

چذذروش عرضذذه واذذایل نقلیذذه،  چروشذذگا  عرضذذه قطیذذاب یذذدمی،  

ی واایل نقلیه و چروشگا  عرضذذه الذذنایع داذذتی و چذذرش، تایرهذذا

وا م خانگی و خودرو، دچذذاتر نماینذذدگی ههای لیمیرگایی، تپایرا

 بانکهای خارجی،  نمایندگی موا اب تجاری خارجی

    
خذذذذذدماب 

 انتفاعی

 محله
دچاتر ) پ ت،  امور مشترمین تلفن همرا ، چروش رو نامه و مجلذذه 

 (،  آرایشگا  های  نانه و مطب پزشکان

 ناتیه

ای و ، مهندومالت  اتر )ی، دچوال+، آمو شگاههای خص10پلیس  

نقشه برداری،  ثبت ااناد، ا دواج و طاق، شذذرمتهای پیمانکذذاری 

و مشاور و خدماب(،  آ مایشذذگاههای طبذذی و تخصصذذی،  مرامذذز 

 رادیولوژی،  االن های ور شی مواح، مرمز مشاور  درمانی

 منطقه

،  هابمشذذ  و ام آر آی ارائه خدماب اینترنت، دچاتر ت ابرای، مرامز

مان اعتیاد،  چیزیوتراپی،  مرامز ماریابی،  الی،  درنس خصومبویآ

مرمذذز میاینذذه چنذذی خذذودرو،  راذذانه هذذای دیجیتذذال انتفذذاعی،  

 رادیولوژی،  مطب دامپزشکان

اتحادیذذه  -موا ذذاب خیریذذه -دچاتر اتزا ، تشکل های مردم نهاد شهر خدماب غیر انتفاعی 

http://www.shahrsazionline.com/3352/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1/
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ری، تذذال خبذذ ی دیجینه هاراا   ا،ها،  مجامع،  انجمن ها و تیاونی ه

هیاب های ور شی و آمو شذذگاههای مذذاهبی ) بذذه غیذذر ا  تذذو   

 های علمیه (

 ور شی 6

  مین های با ی مواح محله

  مین های ور شی و االنهای مواح ور شی و ااتخرها ناتیه

 شهر
ور شگاهها و مجتمع های ور شی،   ورخانه ها،  مجموعذذه هذذای 

 آبی ور شی

 نیمادر 7

 نظیم خانواد ، درمانگاههاداشت و تمرامز به لهمح 

 پلی ملینیح ها ناتیه

 منطقه
تخذذت و مرامذذز  64مرامذذز انتقذذال خذذون،  بیماراذذتانهای ممتذذر ا  

 اورژانس

 شهر

بیماراذذتانهای االذذلی شذذهر،   ایشذذگاهها، تیماراذذتانها، مرامذذز 

ن، داتوانبخشی و مرامز نگهداری مودمان بی ارپراذذت و اذذالمن

 و درمانگاههای دامپزشکیبا ان و جان لولینمی

 هنری –چرهنگی  ۸

 ناتیه
متابخانه ها و االنهای اجتماعاب مواح،  مانون هذذای پذذرورش 

 چکری مودمان و نوجوانان، اینما

 شهر

متابخانذذه مرمذذزی و تخصصذذی،  نگارخانذذه،  چرهنگ ذذرا و مجتمذذع 

  ذذرب، لن مناذذاهای چرهنگذذی،  اذذالن اجتماعذذاب، اذذینما، ت ذذاتر، 

 اتر مرمزی رو نامه و مجله،  مرامز الدا و ایماب و دچموا ا

 پارک 9

 ای بواتان ) پارک ( محله محله

 بواتان ) پارک ( ناتیه ای ناتیه

 بواتان ) پارک ( االلی شهر شهر

 م اجد، ت ینیه ها و چاطمیه ها محله ماهبی 10
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 شهر
،  مصذذلی،  مهدیذذه،  ملی ذذاها، شذذهر م جد جامع م اجد بزرز و

 منی ه ها و آتشکد  ها

 تجهیزاب شهری 11 

 ای تگا  های جمع آوری  باله محله

 ناتیه
یادین انی، مآتش نشهای     تگا ایای تگا  های جمع آوری  باله،   

 ، جایگاههای اوخت11۵میو  و تر  بار، اورژانس 

 شهر
 و امذذداد مرامذذز و دائمذذی نمایشذذگاههای –گوراذذتانهای موجذذود 

 اتمر هال نجاب

 خارج ا  محدود  شهر
زی میذذو  مرم میدان انتقال گوراتان ها، مرمز تفر بهداشتی  باله،

 و تر  بار،  تمل و نقل بار

 تاای اب شهری 12

 محله
ویس هذذای  ،  اذذرچاضذذا  آ  و  گذذا ،  ر  ای تگا  های تنظیم چشذذا

 عمومی بهداشتی

 منطقه
مخا ن آ   مینی و هوایی، تصفیه خانذذه هذذای آ  و چاضذذا  و 

 پ ت ای تگاههای تنظیم چشار گا 

 تمل و نقل انبارداری 13

 میابر و پارمینگ ها ی محلهای و ای تگاههای مترو محله

 ناتیه
هذذای ایانذذه  ی،  پی شذذهرانمیابر پارمینگ های عمومی و اتوبوس ر

 اچربریم 

 شهر

میابر،  پایانه های م اچربری درون شهری و بین شذذهری،  ای ذذتگا  

چرودگاههای موجود،  بنادر،  تاای اب مرمزی متذذرو،  پارمینذذگ 

 های بین شهری مواح و اردخانه ها

 انباری های االلی مای چرودگا ،  ایلو و اردخانه ها خارج ا  محدود 

 پادگان ها و آمادگاههای موجود نیروهای نظامی شهر ظامیانتو  میاظن 14

  مین های مشاور ی و باغاب واتدهای باغ م کونی محله باغاب و مشاور ی 1۵

امامن و محوطه های تاریخی، مو   ها، بناهذذای یذذادبود، آرامگذذا   شهر تاریخی 16

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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 مشاهیر،  امامن متبرمه و تریم های تملح شد  آنان

 رشه یییبط 17
ای طبییی و چضای ابز دات ماشذذت ) جهت جنگلهاطوتی مه  

 غیر ا  پارک ( می یابد.

 شهر تریم 1۸

تریم قانونی رودخانه هذذا، تایبهذذا، آبگیرهذذا، م ذذیلها و را  تذذریم 

قانونی تملح را  آهن های بین شهری و تاای اب  یربنایی آ  و 

 برق و گا  و نفت و چاضا 

 گردشگری –تفریحی  19
 هرش

نپایر و مهمان راها، هتل آپارتمذذان و متذذل، نه،  مهمام اچرخا   ل،هت

شذذذهربا ی تفریحذذذی ویذذذژ  پارمهذذذای جنگلذذذی و اردوگاههذذذای 

 .…جهانگردی و پاژهای ااتلی و 

 باغ وتش خارج ا  محدود  شهر

 و تولیدی النیتی 20

گروههای الف مصذذوبه 

شذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذمار  

 26/12/7۸ب64677

هیذذذذاب مذذذذدیران بذذذذا 

 ی آنیداالاتاب ب

 غاایی:

  ته بندی خشکبار بدون ش تشوو ب تهیه -1

 ب ته بندی خرما بدون ش تشو -1

 3000واتد تولید آ  نباب و پولکی شکر پنیر و غیر  تا   -1

 تن در اال

 واتد تولیدی نباب ) نباب ریزی ( -1

 تن در اال 300واتد تولید گز و اوهان تا  -1

 واتد ب ته بندی نمح و ادویه جاب -1

 واتد ب ته بندی اای -1

  دی قهوته بنتد ب وا -1

تن در اال به روش نم   300واتد تولید قند تبه و مله تا   -1

  دن و بدون روش پخت

 واتد ب ته بندی ع ل -1
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 تن در اال 1000تولید ب تنی تا  -1

 تن در اال 300تولید شیرینی و نان تا  -1

 تن در اال 300آایا  و تولید آرد گندم و جو تا  -1

 الدر ا تن 100 واتد ب ته بندی مر  و اایر لبنیاب تا -1

 تن در اال 300بی کویت و شکاب تا ید تول -1

 تن در اال 300واتد رشته بری تا  -1

 تن در اال 300واتد مامارونی اا ی تا  -1

 واتد تولید آج موم ) مخصوص مندوی ع ل ( -1

 واتد ب ته بندی ابزیجاب و میو  جاب -1

واتد تولید یخ ) الذذرچاً در منذذاطق الذذنیتی درون شذذهری  -1

 ند.(اببای تی ااتقرار ی

 نان ب تیواتدتولیدی  -1

 واتد ب ته بندی گا  -1

 واتد ب ته بندی عرقیاب گیاهی -1

 واتد ب ته بندی جو بدون عملیاب بوجاری و ش تشو -1

 واتد اورتینگ و ب ته بندی تبوباب بدون بوجاری -1

 واتد تولید، بهبود دهند  میفیت آرد -1

 عملیذذاب  بودن آماد  واتد تولید غاایی مودمان آرد غاب  -27

 آایا  و بوجاری

 ن اجی:

واتدهای قالیباچی،  یلوبذذاچی و نمذذدمالی داذذتی و داذذت  -1

 باچتها

 شیرا   دو ی تاشیه مومت و چرش ماشینی -1

تن در   100جورا  باچی تدامار اه داتگا  ) با تدامار   -1

http://www.shahrsazionline.com/13920/
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 اال (

راشل تدامار تا   منن و  دباچی،ی، گرو باچیکمشباچی و تر -1

 تن در اال ( 100اه داتگا  ) یا تدامار 

داذذت، انذذواف  3000واتد تولید لباس و پوشاک تدامار  -1

 لباس و پوشاک در اال

تولید طنا  نخی یا منفی،  تور ماهیگیری،  قیطان، انذذواف  -1

 نوار و روبان

واتذذد دو نذذدگی لحذذاف و تشذذح و بذذالش بذذدون خذذط  -1

 یشهپشم ش د  ا ااتفایاتاجی 

واتذذذد پاراذذذه اذذذاپی روش داذذذتی ) ماننذذذد پاراذذذه  -1

 (  غیر و حایل ااپ االفهان قلمکار

 ی ) غیر موتوری (اچی داتپاراه ب -1

 واتد تولید چتیله نفت او  و نوارهای النیتی ( -1

 واتد تولیدالیاف پروپلین -11

      

 ارم:

واتد تولید مصنوعاب اراجی ا  قبیل میذذف، داذذتکش،   -1

 جلد ارمی و نظایر آن

واتد تولید مصذذنوعاب پواذذتی،  ا  قبیذذل مذذا  پواذذتی،   -1

 شد دباغی پوات ه ا  ابپواتین و موارد مش

جفذذت در   90000واتد تولید ب تایی مفذذش تذذدامار تذذا   -1

 اال

 جفت در اال 90000واتدتولید مفش ماشینی تدامار  -1

 واتد مونتاژ دات و پای مصنوعی با ااتفاد  ا  ارم -1

 واتد مونتاژ لوا م ارتوپدی با ااتفاد  ا  ارم -6

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/


 

18 

 سعید امینی 

 رئیس شورا 

 راد   ابراهیم بهرامی

 شورا ایب رئیس ن

 نه یوسف فاضلی فرزا

 منشی شورا 

 وحید عشوری 

 ضو شوراع

سیدمحسن محمدی  

 اضو شورع

 

 

      

 الولزی :

 آماد    ورقا واتد تولید جیبه مقوایی و مارتن -1

 واتدتولید پامت خوار و بار و مراااب مشابه آن -1

 شد  ااپ و آماد  واتد تهیه ماغا دیواری ا  ماغا -1

 آماد  ماغا چتر ا غا و دید ماد تولتاو -1

واتذذد تولیذذد لذذوا م التحریذذر ماغذذای و مقذذوایی ا  ورق  -1

 آماد 

 واتد الحاچی و ااپخانه های ااد  -1

 واتد تولید مصنوعاب او  پنبه ای -1

  یواتد نجاری و خراطی بدون انواراا -1

 200صذذنوعاب اذذوبی تذذا اذذایر م اذذا ی و مبذذل واتذذد -1

 مترمکیب او  در اال بدون رنگ

تولید انواف چیلترهای ماغای ا  جمله چیلترهای هذذوا و یذذا  -1

 ااتفاد  ا  ورق آماد 

واتد تولید انواف دوک و لوله طاقه پیچی مقوایی و اایر  -1

 مصنوعاب مشابه ا  ورق آماد 

بذذاچی ابد    صیر وت  تولید محصویب ااخته شد  ا  نی و -1

 ف گیاهی  الیاا

واتد ب ته بندی داتمال و محصویب مشابه باااذذتفاد  ا   -1

 ماغا آماد 

واتد پرس ماری و ا باندن رومش نایلون باااذذتفاد  ا   -1

 رومش آماد 

 داتگا  در اال 200واتد تولید قایق های اوبی و بلم تا  -1

 واتد تهیه ماربن و ااتن یل ا  ماغا آماد  -1

http://www.shahrsazionline.com/13920/
http://www.shahrsazionline.com/13920/
http://www.shahrsazionline.com/13920/
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 قوای آماد ن ا  مو  ونکاور ید ماولواتد ت -17

      

 چلزی :

 واتد قلمزنی انواف چلزاب -1

واتذذد تراشذذکاری و قطیذذه اذذا ی و قالذذب اذذا ی بذذدون  -1

 ریخته گری و آبکاری تدامار تا اه داتگا  تراش

واتد تولید در  و پنجر  آهنی و آلذذومینیمی ) الذذرچا در  -1

 مناطق النیتی درون شهری (

اطق در منذذ  )الذذرچاًبخاریلولذذه    واتد تولید مانذذال مذذولر، -1

 النیتی درون شهری (

 واتدهای طراتی و مونتاژ تدامار تا اه داتگا  تراش -1

واتد النیتی تولید ظروف آلومینیم ا  ورق آماد  با یح  -1

تذذن در اذذال الذذرچاً منذذاطق   100داتگا  خم من تدامار  

 النیتی داخل شهری

 واتدمونتاژ تجهیزاب گرد و غبار گیر ا قطیاب آماد  -1

ح ) پرس ب ذذت چلذذزی بذذه یدرولیایب هد اتصتولی  تدوا -1

 دو انتهای شیلنگ چشار قوی (

 واتد طراتی و مونتاژ مولر اتومبیل -1

 واتد طراتی و مونتاژ ماربراتور گا  او  -1

 واتد تولید ترمواتاب -11

      

 مانی غیر چلزی :

 واتد تولید مصنوعاب شیشه ای بدون مور  ذو  -1

اهی  مایشذذگیشذذه آل،  شپذذوواتد تولیذذد آیینذذه،  پومذذه آم -1

 ون مور بد

 واتد تولید مصنوعاب تزئینی انگی ) النایع داتی ( -1
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 واتد تولید پودر جوشکاری -4

      

 شیمیایی:

 واتد تولید آ  مقطر -1

واتدتولید نایلون و نایلکس و الوچان ) با ااتفاد  ا  رول  -1

 آماد  (

 واتد الرچاً برش ااکاچ ظرچشویی -1

 ترمزت واتد طراتی و مونتاژ ن -4

      

 آرایشی و بهداشتی:یی، دارو

 واتد تولید مواد بهداشتی و آرایشی ) چرمویایون ( -1

 واتد اختاط و ب ته بندی پودر ا اله مو -1

 واتدتولید قرص و پودر ام یژنه -1

واتد تولید ام ذذیدان، مذذرم بهداشذذتی و الذذنیتی و پذذودر  -1

 بلوندر ام یژن

 ایی وشذذیمی  ادواتد تولید ااانس، تنطور، الکالوئید ا  مذذو -1

 طبییی

 واتد تولید هورمون و آنتی بیوتیح -6

      

 برق و الکترونیح :

واتد تولید لوا م برقی مواح به الورب مونتاژ ) نظیذذر  -1

  نگ اخبار و دربا من (

واتد تولید آنتن تلویزیذذون بذذدون آبکذذاری و لواذذتر،  ا   -1

 قطیاب آماد 

ه واتذذد طراتذذی و تولیذذد لذذوا م برقذذی و الکترونیکذذی بذذ  -1

ینکذذه عملیذذاب مذذور  ای و ط بذذر اژ مشذذرومونتذذاالذذورب 
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 عملیاب تر نداشته باشد.

واتد تولید لذذوا م پزشذذکی،  آ مایشذذگاهی و آمو شذذی،   -1

 قطیاب الکترونیح

 واتد تولید ترانزی تور و مقاومت و غیر  -1

واتد تولید انکوباتور و اایر لذذوا م آ مایشذذگاهی بذذدون  -1

 آبکاری

 واتد تولید انواف ااعت -1

الوب نظیر بلندگو و منند  تقویت ولید ی و تاتواتد طر -1

 آمپلی چایر به الورب مونتاژ

 واتد تولید رادیو و تلو یون و لوا م الوتی و تصویری -1

واتد تولید داتگاههای برقذذی عامذذت دهنذذد  اذذمیی و  -1

 بصری

 واتد تولید ای تم های مخابراتی مرامز تلفن -1

ری و داواتد تولید لوا م الکترونیکی ) مامپیوتر،  لوا م ا -1

 نیکی (الکترودقیق  لوا م

 واتد تولید منترل های ولتاژ و چرمانس -1

 واتد تولید آچتاماب -1

 واتد تولید مودم و میکرو منترل -1

 واتد طراتی و مونتاژ تایمر -1

 واتد تولید مارب و بردهای مامپیوتری -17

      

 مشاور ی:

چاقذذد  4واتذذد  نبذذورداری و پذذرورش ملکذذه ) تذذا ردیذذف  -1

 ونی (ن م کامکا ا محدودیت چاالله 

 قطیه 100واتد پرورش پرندگان  ینتی تا  -1
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 واتد پرورش مرم ابریشم -1

 واتد پرورش ماهی  ینتی -1

 آ مایشگا  دامپزشکی -۵

      

 ماشین اا ی:

واتد قالب و مدل ) درجه ریخته گری،  چیکچذذر،  قالذذب  -1

 قطیاب ااتاندارد، قالب قید و ب ت و ابزار قالب،  مدل

هذذذای ) پمپ اضذذذا   و چآ واتذذذد تجهیذذذزاب شذذذبکه -1

 اگرامی،  مف مش،  لجن مش و تجهیزاب تصفیه (دی

واتد ماشین آیب و تجهیزاب تمذذل و نقذذل مکذذانیکی )  -1

آاان ذذور و قطیذذاب آاان ذذور،  پلذذه برقذذی،  بذذایتراک،  

جرثقیل اقفی،  جرثقیذذل پشذذت مذذامیونی،  جذذح پالذذت 

 ( جرثقیل. …بایبر و قطیاب مربوطه، نوار نقاله و 

ی خذذاو ومیذذوم آتذذش نشذذانی، پمپها راور )و ممپپمپ    تدوا  -4

آ ، ممپراورهای النیتی و مصرچی و گاراژی مواد چلذذه و تلمبذذه 

 های بادی (



 

23 

 سعید امینی 

 رئیس شورا 

 راد   ابراهیم بهرامی

 شورا ایب رئیس ن

 نه یوسف فاضلی فرزا

 منشی شورا 

 وحید عشوری 

 ضو شوراع

سیدمحسن محمدی  

 اضو شورع

 

 

 ( ۱4/۱0/۱384در قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها )مصوب  -۲

جامع و تا تهیذه   حر  طردر دوه آتی  و توایر  عبارب اات ا  تد مالبدی موجود شه  شهرمحدود     –  1ماد   

 .ایجراو میباشدی م طرح مامور در طرح هادی شهر مه ضوابط و مقرراب شهراا ی در آن

خذدماب شذهری و  شهرداریها عاو  بر اجرای طرتهای عمرانذی ا  جملذه اتذدا  و تواذیه میذابر و تذ مین 

هرگونذه اذاختمان و   اتذدا رب بذر  و نظذا  رلت ای اب  یربنذایی در اذاراو  وظذایف قذانونی خذود منتذ

 .شهر را نیز به عهد  دارند  ت ای اب و اایر اقداماب مربوط به توایه و عمران در داخل محدود 

نظذارب و منتذرل   تریم شهر عبارب اات ا  ق متی ا  اراضی باچصل پیرامون محذدود  شذهر مذه  –  2ماد   

 .مربوط تجاو  ننماید  بخش اتان وری شهرشوشهرداری در آن ضرورب دارد و ا  مر  تق یماب م

اراضی مشذاور ی،   به منظور تفظ اراضی ی م و منااب برای توایه مو ون شهرها با رعایت اولویت تفظ 

داخل تریم شهر تنها در اذاراو    باغاب و جنگلها، هرگونه ااتفاد  برای اتدا  ااختمان و ت ای اب در 

 .دد بوخواه انپایردی امکهاضوابط و مقرراب مصو  طرتهای جامع و 

تریم شهر   نظارب بر اتدا  هرگونه ااختمان و ت ای اب مه به موجب طرتها و ضوابط مصو  در داخل 

ا  محذدود  قذانونی و   مجا  شناخته شد  و تفاظت ا  تریم به ااتانای شهرمهای الذنیتی )مذه در هذر تذال

اذاخت و اذا   شذد، هرگونذهمربوط میبا  هرداریش  تریم شهرها و قانون شهرداریها م تانی میباشند( به عهد 

 .طبق مقرراب رچتار خواهد شد  غیر مجا  در این تریم تخلف مح و  و با متخلفین

هادی رواذتا دارای محذدود  و   شوند مطابق طرحرواتاهایی مه در تریم شهرها واقع می  –  1تبصر     3ماد   

 ندارد.  تا رار رواا  اموخت و اااتریم م تقلی بود  و شهرداری شهر مجاور تق دخالت در  

 

 تعرفه عوارض:   -3

نامه مالی شهرداری ها )مصذو  آیین 30منظور تیرچه عوارض، بهای خدماب واایر درآمدهای موضوف ماد  

 باشد.با االاتاب بیدی( می  12/4/1346

عذوارض انواف ملیه  آنای خواهد بود مه در هر شهرداری دارای تیرچه –ها نامه مالی شهرداریآیین  30ماد   

خدماب و اایر درآمدهایی مذه بذه واذیله شذهرداری و متا ذاب تابیذه و واب ذته بذه آن والذول و یذا   و بهاو
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گردد یذا هذر تیییذری شود درج و هر نوف عوارض یا بها خدماب جدیدی مه وضع و تصویب میتحصیل می

 شود.یم گیرد درتیرچه مامور منیکسمه در نوف و میزان نر  آنها الورب می

ظیم تیرچه و درج تیییراب بیدی و همچنین اگونگی وضع و تشذخی  و والذول برای طر  تنو ارب مشور  

 انواف عوارض و درآمدها داتورالیمل جامع تهیه و برای راهنمایی به شهرداریها اباغ خواهد مرد.

 درآمد:   -4

بیدی(  اتاببا اال 12/4/1346صو  )مآیین نامه مالی شهرداری ها   29منظور درآمدهای قید شد  در ماد   

 باشد.می

 قانون شوراها:   -5

منظذذور قذذانون تشذذکیاب، وظذذایف و انتخابذذاب شذذوراهای ااذذامی مشذذور و انتخذذا  شذذهرداران )مصذذو  

 باشد.با االاتاب بیدی( می  01/3/137۵

 قانون تجمیع عوارض:   -6

ری ااامی ایران جمهونگی عی و چرهی، اجتماادمنظور قانون االاح موادی ا  قانون برنامه اوم توایه اقتص

و اگذذونگی برقذذراری والذذول عذذوارض و اذذایر وجذذو  ا  تولیدمننذذدگان مذذای، ارایذذه دهنذذدگان خذذدماب و 

 باشد.با االاتاب بیدی( می  22/10/13۸0مایهای وارداتی )مصو  

ظاایف و  در قانون تغییر وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرساازی و تعیاین  -7

  ۱6/4/۱353مصوب    آن

 :طرح جامع شهر -2

بنذدی مربذوط بذه منطقه طرح جامع شهر عبارب ا  طرح بلندمدتی اات مه در آن نحو  ااذتفاد  ا  اراضذی و

و تجهیذزاب و ت ذهیاب شذهری و   مشذاور ی و ت ای ذابهای م کونی، الذنیتی با رگذانی، اداری وتو  

ها و بنذادر و چرودگا ترمینال( وط )ای خانته  مزمحل مراباطی و  رتنیا مندیهای عمومی شهری، خطوط ملی ا

تجهیذزاب و ت ذهیاب عمذومی، منذاطق نواذا ی، به ذا ی و اولویتهذای   اطح ی م برای ایجاد ت ای ذاب و

 شود و ضوابط و مقرراب مربوط به ملیذه مذوارد چذوق و همچنذین ضذوابط مربذوط بذهمیتییین  مربوط به آنها

طرح جذامع شذهر برت ذب ضذرورب قابذل گردد.و تنظیم می  ی، تهیهظر طبییی و منای تاریخهاتفظ بنا و نما

 .تجدید نظر خواهد بود
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 :طرح تفصیلی -3

ااذتفاد  ا    طرح تفصیلی عبارب ا  طرتی اات بر اااس مییارهذا و ضذوابط ملذی طذرح جذامع شذهر نحذو  

ع آنهذا و وضذهر یح ا   برایق  مین قیموقییت و م اتت د مینهای شهری در اطح محاب مختلف شهر و

واتذدهای شذهری و تذرامم اذاختمانی در   دقیق و تفصیلی شبکه عبور و مذرور و میذزان و تذرامم جمییذت و

تواذیه و تذل مشذکاب شذهری و موقییذت ملیذه عوامذل   اولویتهای مربوط به مناطق به ذا ی و نواذا ی و

ثبتذی تهیذه و   س مذدارکبر ااا  مالکیت  ربوط بهم  ها و مشخصابنقشه  شود ومیمختلف شهری در آن تییین

 .گرددتنظیم می

 77کمیسیون ماده   -8

 باشد.با االاتاب بیدی( می  11/04/1334ها )مصو  قانون شهرداری 77منظور ممی یون قید شد  در ماد  

9-  Pمی شذهر ادارایی میباشد مه با پیشنهاد شهرداری و به تصویب شورای ااذ  1400ای اال  : قیمت منطقه

 ید  اات .را

۱0-  K    :  ضریبی اات مه هر اذال بذا پیشذنهاد شذهرداری تواذط شذورای ااذامی شذهر بذرای هذر یذح ا

 گردد.عوارض جداگانه تصویب می

های سطح ناخالص کل بناا، تاراکم سااختمان، تاراکم خاالص مساکونی، واحاد واژه  -۱۱

 )مسکونی،تجاری، صنعتی و...( 

مذه در ایذن دچتراذه ااذتفاد  گردیذد  و   ایاژ و هذر وارمینذگ،  پیلذوب، پ ،  مجتمع م کونی، مجتمذع اداری

 تیاریف  آنها منطبق با تیاریف قید شد  در طرح جامع یا طرح تفصیلی و ضوابط شهراا ی خواهد بود.

 ۱00کمیسیون ماده   -۱۲

 شد. بای( مییدبا االاتاب ب  11/4/1334ها )مصو  قانون شهرداری 100منظور ممی یون قید شد  در ماد  

 کونی، واحد تجاری، واحد صنعتی، واحد اداری  ای واحد مسهواژه -۱3

هائی مه برای اکونت اچذراد و یذا خانوارهذا اذاخته شذد  و . واتد م کونی: عبارب اات ا  ملیه ااختمان1

ر د  هذای شخصذی منذدرجای چیالیتشامل اطاق، آشپزخانه و ارویس ی م باشد. )بذدیهی ااذت انجذام پذار 

 بود.(  خواهد آنها مجانیز در   قوانین
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قذذانون  ۵۵مذذاد   24هائی مذذه برابذذر تبصذذر  ذیذذل بنذذد عبذذارب ااذذت ا  ملیذذه اذذاختمان . واحااد تجاااری:2

ها به منظور ااتفاد  م ب و پیشه و تجارب اتدا  گردید  و یا در آنهذا واتذدهای الذنفی تحذت شهرداری

 شند.داشته باچیالیت   ون تجاربانپوشش قانون نظام النفی و یا واتدهای تابع ق

هذای هائی مه به منظور ااتفاد  النیتی و یذا ایجذاد مارگا عبارب اات ا  ملیه ااختمان  . واحد صنعتی:3

النیتی و اداری با مواچقت االولی ا  مراجع ذیربط مانند و ارب جهذاد، الذنایع اذبح و اذنگین و میذادن و 

 چلزاب ایجاد شد  باشند.

های انقا  ااامی، بذدیهی ااذت تی و نهادهای دولااختمان  ا  ملیه  بارب ااتع  . واحدهای اداری:4

 شوند.خارج باشند مشمول تیریف واتد اداری می 3، 2، 1هائی مه ا  شمول بندهای اایر ااختمان

و شذوند های انقا  ااامی مه با االول با رگذانی ادار  میتبصر : متا اب دولتی و واب ته به دولت و نهاد

 شوند.پرداخت عوارض پایر ، تجاری مح و  می  د ا  نظریاب ه تنداخت مالمشمول پر

های ااختمانی، واتذدهای تجذاری، داتورالیمل اجرایی نحو  محاابه و والول عوارض پایر  الدور پروانه

 و ارب مشور(   30/11/1369مور    3/1/241۵0النیتی و اداری به شمار   

 (ن ماده صدیم کمیسیو)برای جراساختمان    تینامه ارزش معامالآیین -۱4

 باشد.ها میماد  الد قانون شهرداری 11نامه موضوف تبصر  منظور آیین

 پایان کار ساختمان    -۱5 

و اذایر نظامذاب   گواهی شهرداری مبنی بر اتمام ااختمان با رعایت االول چنی ، بهداشتی، ایمنذی و شهراذا  

 ه چیالیت.ارای پرواند ضروری در ااختمان  یر نظر مهندس

    ینبرزم -16

 تدی ا   قطیه  مین اات مه مشرف به گار باشد.

 بر اصالحی   -۱7

 آن تدی ا   مین اات مه مشرف به گار، و ا  ق مت عمق م تلزم عقب نشینی باشد.
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   پخی -1۸

ایجذاد   و میبذر را، بذه منظذور د  عبارت ت ا  خط موربی مه اطح گوشه ای ا  قطیه  مین قرار گرچته در نذبش

 نندگی تاف می مند و آن را جزو چضاهای عمومی شهر قرار می دهد.رادید منااب  

 سال تبدیل     -۱9

تاریخ قطیی شدن رای ممی یون ماد  الد و یا گواهی ادار  دارایی و یا پروانه م ب و یا تاریخ نصب منتذور 

ال تبذدیل ک اذ  ااختمان باشد مذاتبدیل و نوف ااتفاد  ال  برق و یا قبوض برق مصرچی مه تییین منند  اا

 خواهد بود.

در الورتی مه ارائه گواهی ادار  مالیاتی و یا پروانه م ب و یا تاریخ نصذب منتذور بذرق بذه تنهذایی تبصره:  

نتواند اال تبدیل را به اثباب برااند نظریه مارشناس راذمی دادگ ذتری مذرض الطذرچین مذاک عمذل قذرار 

 گرچت.د خواه

  هعوارض صدور پروانمهلت پرداخت  -۲0

چیش عوارض الدور پروانه تا پایان چروردین  اال بید میباشد در غیر اینصورب مشذمول محااذباب عذوارض 

 به نر  رو  میگردد.



 

28 

 سعید امینی 

 رئیس شورا 

 راد   ابراهیم بهرامی

 شورا ایب رئیس ن

 نه یوسف فاضلی فرزا

 منشی شورا 

 وحید عشوری 

 ضو شوراع

سیدمحسن محمدی  

 اضو شورع

 

 

 بخش دوم: 

 مستندات
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 باشند:م تنداب این مجموعه به شرح ذیل می

اسالمی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری  ه  قانون برنامه پنجساله ششم توسعدر   -1

 (  ۱6/۱/۱390)مصوب  

های آ  میدنی و درمانی در محدود  شهراتانهائی مذه ظرچیذت عوارض تاالل ا  اشمه  –بند      36ماد   

هذای همذان منطقذه قذرار ها یذا دهیاریتوایه گردشگری دارند، با طذی مراتذل قذانونی در اختیذار شذهرداری

ه تصذویب ی شذهر یذا رواذتا بذشنهاد شورای ااامه متنااب با دریاچت عوارض مه به پیاللگیرد. منابع تامی

های ریزی شهراذتان الذرف  یراذاختراد، با تصویب ممیته برنامذهریزی و توایه ااتان میشورای برنامه

 .شودگردشگری همان منطقه می

 

ساازی نماهاا و بهدر ضوابط و مقررات ارتقاء کیفی سایما و منرار شاهری )پاکساازی و    -۲

اماندهی به منرر شهری( مصاوب و پیاده روها، س  معابر پیاده راهی  جداره ها، مناسب سازی

۲5/9/۱387  

به منظور ااماندهی و ایجاد هماهنگی میان تابلوهای تبلییاتی در مقیاس شذهری، بذه شذهرداریها   -3-1  -6بند  

هری بذه محذل و نحذو  ااذتقرار تابلوهذای شذ  وطاختیار داد  می شود تا ن بت به تهیه ضوابط و مقذرراب مربذ

هذا، ااذتفاد  ا  نمایشذگرهای بذزرز شذهری، تابلوهذای تبلییذاتی، تابلوهذای نقاشی هذا، جذدار   )بیلبوردها(،  

راهنمای شهری )نام خیابانها و میادین و ...( اقدام نمایذد و بذه تصذویب یممیتذهس براذاند. رعایذت تصذمیماب 

 .الویت قرار دارددولتی و عمومی در  گاهها، اا مانها، نهادها و متا اب  اتیممیتهس در این  مینه برای د

 

 با اصالحات بعدی( ۱7/0۲/۱387)مصوب    قانون مالیات بر ارزش افزودهدر   -3

برقراری هر گونه عوارض و اایر وجو  برای انواف مایهذای وارداتذی و تولیذدی و همچنذین ارائذه   -۵0ماد   

ی عذوارض بذه اذت، همچنذین برقذرار یف مالیاب و عوارض آنها میذین شذد  اکلخدماب مه در این قانون، ت

های م خا محاابه مالیاب، اود اهام شذرمتها، اذود اوراق مشذارمت، اذود اذپرد  گذااری و اذایر درآمد

عملیاب مالی اشخاص نزد بانکها و متا اب اعتباری غیذر بذانکی مجذا ، تواذط شذوراهای ااذامی و اذایر 

   شدبامراجع ممنوف می
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لی جدید، مه تکلیف آنهذا در ح ا  عوارض محبخش جهت وضع هر ی  شوراهای ااامی شهر و  -1تبصر    

این قانون مشخ  نشد  باشد، موظفند موارد را تدامار تا پانزدهم بهمن ما  هر اال برای اجراودر اال بید، 

  .تصویب و اعام عمومی نمایند

 

نگای ساوم توساعه اقتصاادی، اجتمااعی و فره  مهقانون اصالح موادی از قانون برنادر    -4

برقاراری و وصاول عاوارض و ساایر وجاوه از تولیاد ایران و چگونگی    جمهوری اسالمی

 ۲۲/۱0/۱38۱مصوب    کنندگان کاال، ارائه دهندگان خدمات و کاالهای وارداتی

ولیدی و همچنذین ت  برقراری هر گونه عوارض و اایر وجو  برای انواف مایهای وارداتی و مایهای  -۵ماد   

آنهذا میذین شذد  ااذت، همچنذین   لیاب و عذوارضقانون، تکلیف ما  ( این4ه در ماد  )آن داته ا  خدماب م

اذهام شذرمتها، اذود اوراق مشذارمت، اذود  برقراری عوارض به درآمذدهای م خذا محااذبه مالیذاب، اذود

یر بانکی مجا  تواط شذوراهای غ بانکها و متا اب اعتباری گااری و اایر عملیاب مالی اشخاص نزداپرد 

 .باشدمی وفو اایر مراجع ممن ااامی

تذدامار تذا  بای ذتیوضع عوارض محلی جدید و یا اچزایش نر  هر یذح ا  عذوارض محلذی، می  -1تبصر    

 .گردد ما  هر اال برای اجرا در اال بید تصویب و اعام عمومیپانزدهم بهمن

بخاش   ول عوارض توسط شوراهای اسالمی شهر،وصنامه اجرایی نحوه وضع و  آییندر    -5

وظایف و انتخابات شوراهای اساالمی کشاور و انتخااب قانون تشکیالت،    و شهرک موضوع

 ۱375شهرداران مصوب  

( قذانون 77و ) (94)  بنابه پیشنهاد و ارب مشذور و بذه ااذتناد مذواد 7/7/137۸هی ب و یران در جل ه مور  

و همچنذین   –  137۵مصذو     –ان  شهردار   ااامی مشور و انتخا راهایشوتشکیاب،  وظایف و انتخاباب  

آیذین نامذه اجرایذی مذا  الذامر، ( قانون چوق71ماد  )  )16برای تییین ایااتهای عمومی دولت موضوف بند )

 :قانون یاد شد  را به شرح  یر تصویب نمود   )71( ماد  )16( و بند )77)

 موضذوف بخذش و شذهرکعوارض تواط شذوراهای ااذامی شذهر،     ولآیین نامه اجرایی نحو  وضع و وال

 137۵مصو   –و انتخا  شهرداران    تشکیاب،  وظایف و انتخاباب شوراهای ااامی مشور  قانون
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شذهر، بخذش و یذا  هایتوانند برای ت مین بخشی ا  هزینهشوراهای ااامی شهر،  بخش و شهرک می  -1ماد 

 و ایااتهای موضذوفضوابط،  ترتیباب   اداری و عمرانی با رعایتخدماتی،    ایهشهرک مربوط اعم ا  هزینه

   .این آیین نامه عوارض وضع نمایند

مایهذا و  وضع عوارض تواط شوراهای ااامی شهر،  شهرک و بخش در تدود درآمدها،  عرضه  -2ماد  

   .شدبه شهر، شهرک یا بخش ذی ربط باهایی اات مه مربوط خدماب و اایر موضوف

ولیذدی، خذدماتی، الذنیتی و هذر گونذه تدهای النفی، تامه ا  امامن،  واعوارض موضوف این آیین ن  -3ماد 

شذهرها، محذدود  قذانونی شذهر،   محل ااذتقرار آن،  در مذوردمنبع در آمدی دیگری قابذل والذول ااذت مذه

در مورد بخش و  –  1362مصو     –تق یماب مشوری    ( قانون تیاریف و ضوابط4( ماد  )1موضوف تبصر  )

 –  1362مصذو     –قانون تیاریف و ضوابط تق ذیماب مشذوری      (13و    6ضوف مواد )و رواتا،  محدود  مو

ای مه به تصویب ممی یون موضذوف یا براد و در مورد شهرمها محدود   راید مه به تصویب هی ب و یران

 یمتر  در خارج ا  محدود  قانونی و اباینامه مربوط به ااتفاد  ا  اراضی و اتدا  بنا و ت   ( آیین13ماد  )

 .راید  اات،  باشد – 13۵۵مصو    –شهرها 

مذه در طذرح   ایمحدود   در الورتی مه محدود  شهر و رواتا تییین نشد  باشد، در مورد شهرها  -1تبصر    

و  – 13۵1مصذو   –ایذران  ( قانون ت ایس شورای عالی شهراا ی و میماری2( ماد  )3جامع موضوف بند )

 –ااااذنامه بنیذاد م ذکن انقذا  ااذامی  (  7)اد   طرح هادی موضوف م  در ای مهدر مورد رواتاها محدود 

 .بود ،  تییین شد  اات،  ماک خواهند-  1366مصو  

تواذط اذایر  هایی را مذهباشذند محذدود مراجع تصمیم گیر در مورد محذدود  شذهر،  مجذا  نمی  -2تبصر    

شوند، بدون جلذب ییا مشد     شهرها تییین  دیگر خارج ا  شهرک یا مرامز جمییتید  مراجع قانونی برای ایجا

 .نظر مراجع قانونی یاد شد  به تدود شهر ملحق نمایند

وضذع  والول عوارضی مه طبق این آیین نامه تواط شذوراهای ااذامی شذهر، بخذش و یذا شذهرک  -4ماد  

ر مذورد دهیذاری و د  رواذتا بذر عهذد  دهیذار و  ردشود، در مورد عوارض شهر بر عهد  شهرداری، در مذومی

اجرایی مقذرراب مربذوط و ضذمانتهای شهرک مربوط خواهد بود مه مطابق وین اجراییهد  م تها بر عشرم

 . رامی به متدی اات  نمایند . مرجع والول مکلف به دادن رایدآن اقدام می



 

32 

 سعید امینی 

 رئیس شورا 

 راد   ابراهیم بهرامی

 شورا ایب رئیس ن

 نه یوسف فاضلی فرزا

 منشی شورا 

 وحید عشوری 

 ضو شوراع

سیدمحسن محمدی  

 اضو شورع

 

 

وراهای ااذامی شذهر، بخذش و یذا شذ  نحو  والول عوارضی مه به موجذب ایذن آیذین نامذه تواذط  -۵ماد    

  .گرددمینط همان شورا تیییشوند،  تواوضع میشهرک  

شوراهای ااامی مشور و   ( قانون تشکیاب،  وظایف و انتخاباب94و ارب مشور به ااتناد ماد  )  –تبصر    

اهای ور شذیو  محااذبه عذوارض در شذ  منظور تذ مین همذاهنگی در و به  –  137۵مصو     –انتخا  شهرداران  

ی م را تهیذه و های نامذهدر اراار مشور، آیین  ارضنواختی در نظام عوبخش و شهرک و همچنین ایجاد یک

نماید. در خصوص شوراهای ااامی شهر داذتورالیملهای موضذوف می  جهت تصویب به هی ب و یران ارایه

 .گرددمالی شهرداریها مراعاب مینامه ( آیین30ماد  )

وضذع  خذش و یذا شذهرکهای ااذامی شذهر، به به موجب این آیین نامذه تواذط شذورام  عوارضی  -6ماد    

بودجذذه مصذذو   شذهر،  رواذذتا و یذذا شذذهرک در قالذذبهای همانشذود، ت ذذب مذذورد بذذرای تذذ مین هزینذذهمی

 .شهرداری و شوراهای شهر، شهرک و بخش مربوط مصرف خواهد شد

طرتهذای های  هزینه  برای ت مین تمام یا بخشی ا    ندتوانشوراهای ااامی شهر، بخش و شهرک می  -7ماد    

نمایند. عوارضی مه ا  ایذن طریذق   برای مدب و مورد میین وضعانی،  عوارض خاالیدماتی یا عمرخاص خ

 .باشدمصرف میدر مصوبه وضع عوارض،  قابل گردد، الرچاً در همان مدب و مورد تییین شد والول می

هش،  اچیت، ماموارد می  ن بت به  م وضع عوارض جدید یا در  مان مقتضیگاتوانند در هنشوراها می  -9ماد   

مقذرر در ایذن آیذین نامذه اتخذاذ تصذمیم   اند، با توجه به ایااذتهاینمود تخفیف و لیو عوارضی مه تصویب

 .نمایند

ر د ایااذتهای ملذی مذه شوراها موظفند به هنگام تصمیم گیری راجع به عوارض عاو  بر توجه به  -14ماد   

 :عمومی دولت را به شرح ذیل مراعاب نمایند ود، ایااتهایشمیالیانه اعامبرنامه پنج اله و قوانین بودجه ا

عذوارض   دهیذاری و شذهرک مربذوط ا  طریذق وضذع و والذولنیل به امت خودمفایی شهرداری،    –الف   

   متنااب با هزینه های مورد نیا  ؛

ا  مختلذف اعذم    هذایخشخدماب عمومی و عمرانی به اقشار و به  رعایت تنااب میزان عوارض با ارای  –   

 غیر دولتی ؛  دولتی و

 شوند؛جهت گیری به اوی وضع عوارض هایی مه به الورب غیر م تقیم والول می –پ  

 تنااب وضع عوارض در هر محل با تولیداب و درآمدهای اهالی؛ –ب  
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 توجه به اثراب تبیی وضع عوارض بر اقتصاد محل ؛ –   

 ؛ هماهنگی و وتدب رویه در نظام عوارض –ج 

هذا ا    ض به الورب درالدی ا  قیمت چروش مای و خدماب بر اذایر روشیت وضع عوار رعایت اولو  –چ  

 جمله روش وضع عوارض مقطوف،

اجذرای طرتهذای  وضع عوارض متنااب با ار ش اچزود   مین ناشی ا  تصذمیماب مراجذع قذانونی و یذا  –ح  

 عمرانی؛

 دی؛  وضع عوارض مضاعف بر مایهای تولیا  جلوگیری –  

 بر تولید؛  تولید و گ ترش واتدهای تولیدی در منطقه به هنگام وضع عوارض تن به رشدتوجه داش  –د 

 نظر؛  محاابه والول عوارض در مورد واتدهای تولیدی بر اااس چروش واقیی در دور  مورد  –ذ 

 ؛  خودداری ا  وضع عوارض بر مایهای الادراتی –ر  

 ؛ میاچیت و نظایر آن طای تخفیف، م وضع عوارض با اعتوجه به اقشار مم درآمد هنگا –   

 رعایت تال ایاارگران هنگام وضع عوارض با اعطای تخفیف،  میاچیت و نظایر آن ؛ –ژ  

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

 . انون اااایق (3وضع بدون تبیی  عوارض بر اااس االل ) –ش  

گرچذت و وضذع  نامه  ودتر ا  یح اال الذورب نخواهذد ن آیینضوف ایان عوارض مواچزایش میز –تبصر    

 .شودماابق نمیعوارض جدید و اچزایش عوارض قبلی عطف به

موضذوعاب  ن بت عوارض شهر، رواتا و شهرک با درآمدها،  عرضذه مایهذا و خذدماب و اذایر  -1۵ماد    

تصذویب هیذ ب و یذران   و به  ر پیشنهاد شد  ااتو ارب مشونرخی اات مه ااینه تواطس  تدامار برااا

اذال قبذل مجذری ن ذبت تییذین شذد  در   راد. مادام مه این ن بت در هر اال به تصویب نراذید  ااذت،  می

ای هدرآمدها و عواید محلی باید ااذتاندارد هزینذه  اقف( ن بت عوارض بهخواهد بود. برای تییین تدامار)

( ایذن 11ممیته موضوف تبصر  مذاد  ) ور با هماهنگیتواط و ارب مش یهاشهردار عمرانی،  اداری و خدماتی

 اذهم هزینذه هذایی مذه بذه موجذبهی ب و یران ارایه گردد. در تنظذیم ااذتانداردها باید  آیین نامه تنظیم و به

جذامع و هذادی  در اجرای طرتهای یاتصمیماب مراجع ملی یا چرا محلی در طرتهای عمرانی و یا خدماتی و 

 .شود، به طور جداگانه مشخ  گرددتاها ایجاد میاوشهرمها و ر هرها،در ش
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اند،  مجمذوف نشذد  های موضذوف ایذن مذاد  تییذیندر اال جاری و مادام مه ااذتانداردها و ن ذبت  –تبصر    

د در آمذدها بذیش ا  تذدامار دو ر ومذ این آیین نامه نبایذد در (3عوارض والولی در هر محل با رعایت ماد  )

قیمذت عمذد  (%2خدماب بیش ا  تدامار دو درالذد)  مایها یا  ه،  در مورد چروش( درآمد االیان%2)درالد  

تدامار نیم درالد ار ش میاماتی آن با اتت ا  میزان عذوارض   چروشی و در مورد دارایی و ثروب بیش ا  

 .قابل والول موجود باشد

بذا ااذتفاد  ا  روش  مردم   طریق جلب مشارمتانند براااس اختیاراب قانونی خود اتوشوراها می  -16ماد    

مربوط ن بت به ت مین منابع مذالی مذورد نیذا    رعایت قوانین و مقررابانتشار اوراق مشارمت و اایر روشها با

 .اتخاذ تصمیم نمایند

را جهذت   ط آمو شذهای ی مربذو ارب مشور مکلف ااذت بذا همکذاری اذا مانها و مرامذز ذی    -17ماد    

نماید. و ارب مشور م تول نظارب   اعضای شوراها ارایههای مربوط بهآیین نامهآیین نامه و اایر  توجیه این  

در ارااذر مربوط به وضذع عذوارض تواذط شذوراها  بر ت ن اجرا و رعایت این آیین نامه در مورد مصوباب

 .مشور اات

 

 با آخرین اصالحات( 0۱/03/۱375در قانون شوراها )مصوب   -6

رض شذهر و همچنذین تیییذر نذوف و میذزان آن بذا در نظذر رقراری یا لیو عواذ تصویب لوایح ب16بند    -۸0ماد   

 .شوداعام میگرچتن ایاات عمومی دولت مه ا  اوی و ارب مشور  

 .ذ وضع مقرراب و نظارب بر تفر مجاری و م یرهای ت ای اب شهری22بند  – ۸0ماد   

مطلب و یا الصاق هر نذوف وشتن هر نوف هاد شهرداری جهت نذ تصویب مقرراب ی م به پیشن2۵بند    -۸0ماد   

 .رعایت مقرراب موضوعه و انتشار آن برای اطاف عموم  نوشته و آگهی و تابلو بر روی دیوارهای شهر با

آن بذا رعایذت ه  ذ تصویب نر  خدماب ارائه شذد  تواذط شذهرداری و اذا مانهای واب ذته بذ26بند  -۸0ماد   

 .وطرعایت مقرراب مرباب شهرداریها با نامه مالی و میامآیین

 .ذ تصویب نر  مرایه واائط نقلیه درون شهری27بند  – ۸0ماد   
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تواند ن بت به وضع عوارض متنااب بذا تولیذداب و درآمذدهای ذ شورای ااامی شهر می  ۸۵ماد   -  ۸۵ماد   

صذو  هیذ ب نامذه مر طبذق آیینهای خدماتی و عمرانی مذورد نیذا  شذهنههزیاهالی به منظور ت مین بخشی ا  

 .اقدام نمایدو یران  

تواند تبصر  ذ عوارض، یح ما  پس ا  اراال هر مصوبه به و ارب مشور قابل والول اات. و یر مشور می 

لیو آن اقذدام ا نامه مصو  نداند ن بت به االاح یرا منطبق بر آییندر هر مقطیی مه والول هر نوف عوارض 

 .نماید

 

 با اصالحات بعدی( ۱۲/04/۱346ها )مصوب  داریی شهرنامه مالیینآ 3۲ماده   -7

شود تا به مطالبذاب خذود را بذا اق ذاط تذدامار اذی و های مل مشور اجا   داد  میبه شهرداری  –  32ماد   

شذود هر مربذوط میشذ  شش ماهه مطابق داتورالیملی مه به پیشذنهاد شذهردار، بذه تصذویب شذورای ااذامی

 دیه ملیه بدهی متدی خواهد بود.ت ا  مومول به ت ر تال الدور مفاالا دریاچت نماید در ه

 

 با اصالحات بعدی( ۱۱/4/۱334مصوب    )هادر قانون شهرداری -8

 . شودهائی مه در شهر میالدور پروانه برای ملیه ااختمان – 24بند  ۵۵ماد   

در ضذوابط نقشذه مذامور ه جامع شهر تهیه شذد  مکلذف ااذت طبذق قششهرداری در شهرهایی مه ن  -تبصر 

ختمانی نوف ااتفاد  ا  ااختمان را قید مند. در الورتیکه بر خاف مندرجاب پروانه ااختمانی های ااپروانه

در منطقه غیرتجاری محل م ب یا پیشه و یا تجذارب دائذر شذود شذهرداری مذورد را در ممی ذیون مقذرر در 

 جر بذا تخلذف مالذح یذا م ذتون در الورب اتذرا   نماید و ممی یاین قانون مطرح می  100تبصر  یح ماد   

تییین مهلت منااب مه نباید ا  دو ما  تجاو  نماید در مورد تیطیل محل م ب یا پیشذه و یذا تجذارب ظذرف 

 .مندمدب یح ما  اتخاذ تصمیم می

ای الماً ا  محل مزبور پذس ا  تیطیذل بذرع شود و م ی مهوایله م مورین شهرداری اجراو می  به    این تصمیم

ای ا  شش ما  تا دو اال و جزای نقذدی ا  پذن  هذزار مند به تبس جنحها تجارب ااتفاد   م ب و پیشه و ی

 .شودریال تا د  هزار ریال محکوم خواهد شد و محل م ب نیز مجدداً تیطیل می
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مهندای   طاق و دچتر رو نامه و مجله و دچترو  دائر مردن دچتر ومالت و مطب و دچتر ااناد رامی و ا دواج  

 . شودون ااتفاد  تجاری مح و  نمیح ا  نظر این قانوایله مال

پیشنهاد برقراری یا الیاو عوارض شهر و همچنین تیییر نوف و میزان عوارض اعم ا  مایهای   -26بند    ۵۵ماد   

نامه بذرای اطذاف  ذخه ا  تصذویبن  وارداتی و الادراتی مشور و محصویب داخلذی و غیذر  و اراذال یذح

 .ب مشور و ار 

تشویق الادراب مشور ن بت به مایهای الادراتی بیشتر ا  یح درالد قیمت مای نبایذد به منظور    -1تبصر   

 .وضع عوارض شود

شود ا  پرداخت هذر گونذه عذوارض بذه مایهای عبوری ا  شهرها مه برای مقصد میینی تمل می  -2تبصر   

 .باشدمیاف می  ا ها عرض ر شهرداری

راجع به تشویق الادراب و تولید ا  تاریخ تصویب این قانون طبق   33   مانون مصوبه بهمنقا  1ماد     -3تبصر   

 .شوداین بند تصحیح می 1تبصر  

های گریز ا  پرداخت عوارض شهرداری و ااتنکاف ا  آن با مواچقذت و ارتذین مشذور و نامهآئین  -4تبصر   

 .دشوجراو گااشته میا  تصویب هی ب و یران به موقع به اس دادگ تری تنظیم و پ 

گااری امذامن و وضع مقرراب خاالی برای نامگااری میابر و نصب لوته نام آنها و شمار   -27بند    ۵۵ماد   

های غیرمجا  و هرگونه اقداماتی مذه ها ا  محلنصب تابلوی الصاق اعاناب و برداشتن و محو مردن آگهی

  یبائی شهر متثر باشندو در تفظ نظاچت  

و بهای خذدماب ارائذه شذد  تواذط   ی و شهرداری در مورد عوارضین متدتاف بع هرگونه اخرچ  -77ماد   

به ممی یونی مرمب ا  نمایندگان و ارب مشور و دادگ تری و انجمن شذهر   های واب تهشهرداری و اا مان

مه طبذق تصذمیم ایذن ممی ذیون تشذخی    ئیهاشود و تصمیم ممی یون مزبور قطیی اات. بدهیارجاف می

باشد اجذرای ثبذت مکلذف ااذت بذر به وایله ادار  ثبت قابل والول میاد ی م ایجرا،  ود طبق مقرراب اانش

طبق تصمیم ممی یون مزبور به الدور اجرائیه و والول طلب شهرداری مبادرب نماید در نقاطی مذه اذا مان 

نمایذد و در غیذا  را بذه نماینذدگی دادگ ذتری تییذین می  فرقضائی نباشد رئیس دادگ تری شهراتان یح ن

 .نمایند  انجمن ا  طرف شورای شهراتان به عمل خواهد آمد  انجمن شهر انتخا 
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ای بر روی دیوارهذای شذهر مذه مخذالف مقذرراب انجمذن نوشتن هر نوف مطلبی یا الصاق هر نوشته  -92ماد   

مند و در ایذن برای نصب و الصاق اعاناب میین می  ریهائی مه شهرداشهر باشد ممنوف اات مگر در محل

نصب و الصاق آگهی امتفا مرد و نوشتن روی آن نیذز ممنذوف ااذت متخلذف عذاو  بذر ها چقط باید به  محل

 .شد خواهد  ت دیه خ ارب مالکین به پرداخت پانصد تا یح هزار ریال جریمه محکوم

 اقذع در محذدود  شذهرمنااب با وضع محل و یا نیمه تمام ور ن بت به  مین یا بناهای مخروبه و غی  -110ماد   

مواه و یا میدان قرار گرچته و مناچی با پامی و پامیزگی و  یبائی شهر یا موا ین شهراذا ی   مه در خیابان یا

تواند به مالح اخطار مند منتهذا ظذرف دو مذا  بذه ایجذاد نذرد  یذا باشد، شهرداری با تصویب انجمن شهر می

امحه و یذا امتنذاف منذد اگذر مالذح م ذ من شهر باشد اقداممرمت آن مه منطبق با نقشه مصو  انجا  دیوار و ی

تواند به منظور ت مین نظر و اجذرای طذرح مصذو  انجمذن در  مینذه  یبذائی و پذامیزگی و مرد شهرداری می

ح یا متذولی و یذا الشهراا ی هر گونه اقدامی را مه ی م بداند میمول و هزینه آن را به اضاچه الدی د  ا  م

شذود در رداری بذدواً بذه مالذح ابذاغ میورد الذورب ت ذا  شذهچت نماید در ایذن مذمتصدی موقوچه دریا

الورتی مه مالح ظرف پانزد  رو  ا  تاریخ ابذاغ بذه الذورب ت ذا  شذهرداری اعتذراض نکذرد الذورتی 

ون مذامور در مذاد   یشود و هر گا  ظرف مهلت مقرر  اعتراض مرد موضوف به ممیت ا  قطیی تلقی می

 .دارجاف خواهد ش 77

 77واقع نشد  و همچنین آراو ممی یون رچع اختاف مامور در مذاد   ضمه مورد اعترا  هائیالورب ت ا 

در تکم اند قطیی و ی م ایجرا بود  و اجراو ثبت مکلف اات بر طبق مقرراب اجذرای ااذناد راذمی ی م 

 .یه الادر و به مورد اجراو بگااردائایجراو ن بت به والول طلب شهرداری اجر
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ظ و گسااترش فیااای ساابز در شااهرها( مصااوب ون اصااالح قااانون حفاانامااه )قااانآیین -9

 هاشورای عالی استان ۱5/۲/۱389

( قذانون االذاح 1آیین نامذه اجرایذی مذاد  )  1۵/2/13۸9شورای عالی ااتانها در ای و دومین اجاس مور   

ت نظذام را مذه بذا مجمذع تشذخی  مصذلح  20/4/13۸۸رها مصو   شهقانون تفظ و گ ترش چضای ابز در  

، و ارب م ذکن و شهراذا ی، و ارب جهذاد مشذاور ی، اذا مان تفاظذت محذیط ماهنگی و ارب مشور ه

( قانون مامور به شرح منذدرج در الذفحاب 1 ی ت و شهرداری تهران تهیه و تنظیم گردید  م تند به ماد  )

  بید تصویب نمود.

 :تیاریف  1ماد   

  وند.ای ذیل تیریف می شنامه به شرح بنده واژگان به مار برد  شد  در این آیین

  الف( نهال، گیا  دارای ااقه )تنه( اوبی منفرد مه محیط بن آن ممتر ا  پانزد  اانتیمتر باشد.

 ( درخت، گیا  خشذبی )اذوبی( دارای اذاقه منفذرد اعذم ا  درخذت دارای میذو  مذامول ) مامذر( و اذایر  

  تر نباشد.انزد  اانتیمتر ممن ) غیر مامر( مه محیط بن آنها ا  پ تادرخ

  درخت مو با هر بن و بوته های اای مشمول این تیریف می باشد. –تبصر  

  ج ( بن درخت، محل تاقی تنه درخت یا نهال با اطح  مین اات. 

اقه ماک عمل خواهد ا  در الورتی مه درخت در اطح  مین به اند ااقه منشیب شد  باشد بن قطورترین

  شوند. ها شاخه مح و  می بود و بقیه ااقه

  د( باغ، ا  نظر این آیین نامه به محلی اتاق می شود مه تداقل یکی ا  مشخصاب ذیل را داشته باشد.

مترمربع م اتت، در الورب وجود بنا و م تحدثاب در  مین به طذور متواذط در هذر   ۵00ذ داشتن تداقل  1

بذه طذور  م اابقه اتدا  بنذادرخت و در الورب عدمحوطه با  خارج ا  ااختمان یح االله ع  شانزد  مترمرب

متواط هر بی ت و پن  متر مربع یح االله درخت مامر و یا غیر مامر و یا ترمیبی ا  آنها غذرس شذد  باشذد. 

( نذدقطع و امحای درختان موجب عدم اتت ا  تیذداد درختذان م ذر شذد  در آمذار ) لحذاد شذد  در ایذن ب

  نخواهد بود.

  قبل ا  تفکیح به عنوان باغ، باغچه،  مین مشجر، و باغ عمارب.ر لکیت و یا اند مادذ دارا بودن اند ما2

  ذ دارا بودن اابقه رأی دایر باغ، دایر باغچه، دایر مشجر ا  ممی یون ماد  دوا دهم قانون  مین شهری.3 
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  اور ی باغ شناخته شد  اند.مشذ محل هایی مه در تریم شهر تواط و ارب جهاد 4 

  یمی شهرباغ شناخته شد  اند.شورای اس   ه به تشخی هایی م  ذ محل۵ 

هذ ( چضای ابز شهری، عراله های مشجر و دارای پوشش گیذاهی در محذدود  و تذریم شذهرها مذه دارای  

  مالکیت عمومی، دولتی و خصوالی باشند.

اذبز در شذهرها  نون ی االذاح قذانون تفذظ و گ ذترش چضذایقذاو( قانون، منظور ا  قانون در این آیین نامذه 

به تصذویب مجمذع تشذخی  مصذلحت  13/۵/13۸۸انقا س میباشد مه در تاریخ شورای    13۵9  اال  مصو

  نظام راید  اات.

مترمربذع و در تذریم شذهرها بذر ااذاس تذد نصذا    2000تد نصا  تفکیح در محذدود  شذهرها    -2ماد   

آیذین نامذه در مذورد باغذاب( و ا  خذرد شذدن اراضذی مشذاور ی ) الذرچاً   ریمشخ  شد  در قانون جلوگی

  اب و یران می باشد.مصو  هی

شهرداری مکلف اات قبل ا  الدور پروانه ااختمانی برای بررای هر نوف تیییذر وضذییت و تیذداد   -3ماد    

  امامذی مذه پذس ا  ا ( این آیین نامه و الدور پایان مار آن داته1درختان اماک و اراضی موضوف ماد  )

عراله آنها داار تیییر شد  اات، موضذوف را ا   د درختان موجود در مانی وضییت و تیداالدور پروانه ااخت

آیین نامه و در مورد باغاب واقذع در تذریم شذهرها قبذل ا  الذدور پروانذه اذاختمانی،   7ممی یون های ماد   

اذا مان تفظ ماربری اراضی و باغهذا م ذتقر در  ن  مراتب را ا  دبیرخانه ممی یون تبصر  یح ماد  یح قانو

  نماید. ی ااتان ااتیام  جهاد مشاور 

ماشت، تفاظت و آبیاری درختان و چضاهای ابز میابر، میذادین، بزرگراههذا و بواذتانهای عمذومی   -4ماد    

ف ماد  الواقع در داخل محدود  شهرها به ااتانای بواتان های محیط  ی ت و مناطق اهارگانه موضوف بند  

  رداری اات. ی ت ا  وظایف شه  قانون تفاظت و به ا ی محیط 3

تفظ، نگهداری و آبیاری در اایر محذل هذای مشذمول قذانون بذه عهذد  مذالکین، اذامنین ) بهذر    -1تبصر   

  برداران( و متصرچین آنها اات.

تاجرین، بهذر  بذرداران و م ذدر مورد موقوچاب، متولیان و متصدیان یا قذائم مقذام قذانونی آنذان یذا    -2تبصر   

  ری درختان ه تند.ول آبیاری و نگهدامتصرچین م  
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در الورب اهمال در نگهداری درختان مشمول قانون، شهرداری موظذف ااذت بذا اخذا مجذو  ا    -3تبصر   

ه %( اضذاچی بذ1۵داداتان، رأاا ن بت به آبیاری و نگهداری آنها اقدام و هزینه های متیلقه را با پانزد  درالد)

توانذایی در نگهذداری  مالذح مبنذی بذر عذدم گان در الذورب اعذامعنوان مارمزد ا  مالح دریاچذت نماینذد

درختان شهرداری مجا  اات در خصوص تفظ و نگهداری درختان به مالح م اعدب نمود  و تنهذا هزینذه 

ای چذوق هذ های مترتبه را ا  وی دریاچت نماید. در الورب ااذتنکاف مالذح یذا متصذدی ا  پرداخذت هزینذه

بت به والول و واریذز آن بذه ت ذا  داتان مکلف اات ن ت محل با داتور داالامر، ادار  اجرای اتکام ثب

  شهرداری طبق اجرای ااناد ی م ایجرا اقدام نماید.

برای قطذع و جابجذایی هرگونذه درخذت در میذابر و امذامن عمذومی، دولتذی و خصوالذی واقذع در   – ۵ماد   

یذر امامن، در مذوارد   اشخاص م  ول این    درخواات مالکین، متولیان، متصدیان وا  محدود  و تریم شهر، ب

  آیین نامه، شهرداری مکلف به الدور مجو  می باشد. 7پس ا  تصویب ممی یون موضوف ماد  

الف( درخت غیر مامری مه به ان بهر  وری راید  باشد و بذه قصذد انتفذاف ا  اذو  آن درخوااذت قطذع  

  د.جدداً درخت غرس شومالح با متقاضی م در این الورب باید به جای آن مه تواطه داد  شد  باشد م

انانچه شهرداری مایل به تفظ درخت باشد، بهای عادله او  آن را با تواچق با مالح پرداخت می نماید و  

  در الورب اختاف بهای آن طبق نظر مارشناس رامی دادگ تری تییین و به مالح پرداخت خواهد شد.

د  و یذا اتتمذال یذر عمذد دیگذر خشذح شذ، انگل و یذا علذل غ( درختی مه به علت آچت  دگی، بیماری  

ارایت آچت و بیماری ا  آن به دیگر درختان و گیاهان وجود داشته باشد و یا اتتمال اقوط آن برود مه در 

انجذام  2تبصذر  ق این الورب باید به جای آنها نهال به میزان دوبرابر محذیط بذن درخذت غذرس شذود ) مطذاب

  شود(

م یر را ، مانال و مجذاری آ ، خطذوط انتقذال بذرق، لولذه مشذی یا  و    اتدا  ااختمان  چ( درخت در محل

نفت، گا  ، تلفن و نظایر آن قرار گرچته باشد و یا به هر نوعی مانع ا  اجذرای طذرح هذای عمرانذی و عمذومی 

  باشد.

 ی مذالکین و اذامنینو مرور طبییی باشد و یذا وجذود آن بذرار  د( درخت واقع در میابر و یا میادین مانع عبو 

    باشد.مزاتمت ایجاد مرد
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ملیه داتگا  های ارائه دهند  خذدماب شذهری ) ا  قبیذل آ ، چاضذا ، گذا ، بذرق، مخذابراب،   -1تبصر    

گونذه هرشرمت پخش چراورد  های نفتی و شهرداری و اا مان های واب ته به آن .. ( موظفند قبذل ا  انجذام  

و  بذر اذایر مجو هذای ی م، ا  چضای اذبز باشذد، عذارختان و یا تخریب  عملیاب عمرانی مه م تلزم قطع د

  آیین نامه ( مجو  اخا نماید. 7شهرداری ) ممی یون موضوف ماد  

در مورد بندهای )ج( و )د( اولویت با انتقال درختذان در چصذل منااذب بذا نظذارب شذهرداری وبذا   -2تبصر    

امکان واماری می ن قطع درخت و عدم  اجتنا  ناپایر بوداالول علمی و چنی می باشد و در الورب  ت  رعای

ایذن آیذین نامذه  7باید با رعایت االول ایمنی به ا ای درختهایی مه اجا   قطذع آن ا  طذرف ممی ذیون مذاد  

ن می منذد غذرس ییالادر می شود به تیداد دو برابر مجموف محیط بن ها در محل تییین شد  مه شهرداری م

  نماید.

تیرچه ای مه به پیشنهاد شهرداری به تصویب شذورای این ماد  طبق    قطع درخت موضوفرض  عوا  -3تبصر    

  ااامی شهر می راد، تواط شهرداری اخا خواهد شد.

 چیالیت و بهر  برداری ا  ا  خزانه، قلم تان یا عمد  چیالیت آنهذا بذر ااذاس مجذو  و داذتورالیمل  -4تبصر   

  هرداری بامانع اات.ش

یقذی یذا تقذوقی موجبذاب اتذاف و امحذای درختذان خاص اعذم ا  تق مه شخ  یا اش  ورتیدر ال  –  6ماد   

این آیین نامه موظف اات ن بت به تیقیب جزایی   3موضوف قانون را چراهم آورند شهرداری در اجرای ماد   

    اقدام نماید.ردو اخا جریمه ا  طریق مراجع قضایی و پیگیری جبران خ ارب وا

ین قانون ا  انجام این وظیفذه تیلذل نمذود  و بذه موقذع اقذدام نکننذد ا  ۵در اجرای ماد     مامورین شهرداری مه

  متخلف شناخته شد  و مورد تیقیب قانونی قرار خواهند گرچت.

مرمذب ی به منظور نظارب بر ت ن اجرای قانون و آیین نامه اجرایی آن و تشخی  باغاب ممی ذیون  -7ماد   

  کیل می شود.ا  اعضای  یر در هر شهرداری تش

  ا  اعضای شورای ااامی شهر به انتخا  شورا. یکی الف(

   ( یح نفر به انتخا  شهردار ترجیحاً میاون شهراا ی و یا میاون خدماب شهری شهرداری. 

ای اذبز در چضذج( مدیرعامل اذا مان پارمهذا و چضذای اذبز و در الذورب عذدم وجذود اذا مان پارمهذا و  

 هرداری.شهرداری م  ول چضای ابز ش
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 ۵00شهرداری موظف اات برای الدور پروانذه اذاختمانی در عرالذه هذای بذا م ذاتت بذیش ا    -1تبصر    

  مترمربع مه در محدود  شهر واقع می باشد نظر ممی یون چوق را اخا نمود  و مطابق آن عمل نماید.

تذا  ۵00هذای بذین  برای الدور پروانه ااختمانی در عراله  هاشهرداری موظف اات در مان شهر  -2تبصر   

در محدود  شهر ممی یونی مرمب ا  اعضذای  یذر را در هذر یذح ا  منذاطق شذهرداری مترمربع واقع    2000

  تشکیل داد  و نظریه ممی یون را اخا و مطابق آن اقدام مند.

  الف( نمایند  شورای ااامی شهر به انتخا  رییس شورا. 

  .شد، شهردار آن شهرر منطقه نداشته بامنطقه شهرداری و در الورتی مه شهردا یر ( مد 

ج( نمایند  مدیر عامل اا مان پارمها و چضذای اذبز شذهرداری، در الذورب عذدم وجذود اذا مان پارمهذا و 

  چضای ابز در شهرداری نمایند  خدماب شهری شهرداری.

شهرداری موظف ااذت درخوااذت مالذح و  ر،جهت تشخی  باغاب تواط شورای ااامی شه  -3تبصر    

( آیذین نامذه مذامور آمذد  ااذت بذه 1مدارمی مه در بند ی د س مذاد  )ود را با اوابق و  ینفع یا درخواات خذ

( اراال نماید و نظر ممی یون را مه تدامار ظرف مدب یح ماد  الذادر خواهذد شذد، بذه 7ممی یون ماد  )

ض داشذته ریه ممی ذیون اعتذراما  بید ا  اخا اباغ شهرداری به نظو  ذینفع اباغ مند. در الورتی مه ذینفع د

راض خودرا به شهرداری تقدیم خواهد مرد. شهرداری آن را به شورای ااامی شهر اراال خواهد باشد، اعت

داشت. نظر شورای ااامی شهر در مورد تشخی  باغ قطیی اات. در غیذر ایذن الذورب انانچذه مالذح یذا 

نظر شذورای ینوان رأی قطیی و د مصوبه ممی یون ببه نظر ممی یون مزبور اعتراض ننمای  ا ذینفع پس ا  دو م

  ااامی شهر تلقی خواهد شد.

متقاضیان قطع، جابجایی یا اربرداری درختان باید درخواات خود را به شهرداری محل ارایه و چذرم   -۸ماد   

  داد  می شود تکمیل و تحویل نمایند.  ار مخصوالی مه در این  مینه تواط شهرداری در اختیار آنان قر

دب یح هفتذه ا  تذاریخ ت ذلیم و ثبذت، درخوااذت متقاضذی را بذه ات تدامار ظرف مشهرداری مکلف ا 

( موضوف این آیین نامه ارجاف نماید. ممی یون مزبور مکلف ااذت تذدامار ظذرف مذدب 7ممی یون ماد  )

  و شهرداری تدامار ظرف مدب یذح هفتذه اد  یح ما  در خصوص درخواات متقاضی اتخاذ تصمیم نمای

ا بذه متقاضذی اعذام نمایذد. در الذورب عذدم اتخذاذ تصذمیم تواذط ممی ذیون، موضذوف ر   تاریخ اباغ نظذر
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ممی یون یا ت خیردر اباغ پس ا  موعد مامور، شذهرداری مکلذف ااذت ت ذب تقاضذای متقاضذی مجذو  

  الادر مند.

قطذع درخذت یذا   ی قبذل ا  دریاچذت مجذو  ی م، مجذا  بذهیطشهرداری و متقاضی تحت هیچ شرا  -1تبصر    

  ن نخواهند بود.داری یا جابجایی آاربر

شهرداری موظف ااذت در الذورب درخوااذت متقاضذی بذرای جابجذایی یذا اذربرداری درخذت   -2تبصر   

و  ور رعایت ضوابط و االول علمی و ایمنی را نمود  و امکاناب و ت هیاب مورد نیا  را در قبال دریاچذت اجذ

  ضی قرار دهد.هزینه های مترتبه در اختیار متقا

( موظف اات ضذوابط مربذوط بذه رعایذت االذول چنذی و ایمنذی و همچنذین نحذو  7ممی یون ماد  ) -9   ماد

ااتفاد  ا  تجهیزاب و امکاناب شهرداری بذرای اذربرداری و جایجذایی درختذان و چضذاهای اذبز را تذدوین 

  شهر اعام عمومی نماید.  مینمود  و پس ا  تصویب شورای ااا

متصدیان و ذینفیان و شهرداری در محدود  و تریم شهر   تان تواط مالکین،گونه جابجایی درخره  – تبصر 

در   ( امکذان پذایر ااذت.7و در میابر و امامن عمومی و خصوالی با اخا مجو  ا  ممی یون موضوف مذاد  )

ری و هذرس طبذق داذتورالیملی مذه تواذط داغیر این الورب شهرداری موظف به جلذوگیری ااذت. اذربر

می پایرد تا موجب رشذد درختذان و جلذوگیری ا  خشذح شذدن غ خواهد شد الورب  هرداری تهیه و اباش

  آنها گردد.

( قذانون تفذظ و گ ذترش چضذای اذبز در شذهرها و االذاتیه هذای آن 7( و )1در اجرای مذواد )  – 10 ماد 

ه مذرد  و بذه رو  ن قانون را به همرا  مشخصذاب ذیذل تهیذایشهرداری موظف اات شناانامه باغاب مشمول  

  گهداری نماید.ن

  الف( شمار  پاک ثبتی یا شمار  نواا ی پاک مشمول. 

   ( م اتت ملح. 

  ج( نشانی دقیق محل شامل: شهر، منطقه، ناتیه، خیابان، مواه، شمار ، نام مالح، یا ذینفع. 

  مامر.مول قانون به تفکیح نوف مامر و غیر مشد( تیداد و مشخصاب هر یح ا  درختان   

مت و امضای م مور تنظیم منند  اطاعاب شناانامه مه به عنذوان ضذابط دادگ ذتری مشخصاب، ا  هذ ( نام، 

  شناخته می شود.
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شهرداری موظف اات پس ا  شناانایی، باغ هذای واقذع در محذدود  و تذریم شذهر آنهذا را روی   -1تبصر   

ه، تتی در الذورب قطذع هیچ وجماید. این باغ به و ... ( مشخ  و اعام ن  GISربوطه )  م  نقشه و اامانه های

  تمام درختان، بدون اخا مجو های قانونی ا  عنوان باغ خارج نخواهند شد.

شهرداری موظف اات ن خه ای ا  شناانامه تنظیمی محل مزبور را به مالح یا ذینفع یا قائم مقذام   -2تبصر   

  نماید.غ قانونی وی ابا

ک موبی تداقل بی ت درالد چضای ابز خود اقذدام هر اال ن بت به پاشهرداری موظف اات    -3تبصر   

  نماید.

شهرداری مکلف اات ا  مشخصذاب درختذان واقذع در میذابر میذادین، بزرگراههذا و بواذتان هذای   -11ماد   

و تنظذیم نمذود  و مراتذب ه  عمومی چهراتی شامل نوف درخت، محیط بن، محل ماشت و تاریخ گزارش، تهی

  و ... ( منیکس نماید.  GISبوط ) روی اامانه های مروبی روی درختان و را با پاک م

به منظور تفظ، نگهداری واتیای باغاب و  مین های مشجر، شورای ااامی شذهر موظذف ااذت   -12  ماد  

و اذا  محذدود در ایذن ت به منظور تفظ و نگهداری باغاب خصوالی، داتورالیمل های تشویقی برای ااخ

  ا ی و میماری ایران تهیه و تصویب نمایند.ط شورای عالی شهرااو  قوانین و ضواباماک را در اار 

و ارب م کن وشهراا ی و شهرداری ها موظفند در جهت تفظ باغاب مخصوالذا در شذهرهایی   -13ماد   

ع شهرها تتی ایمکذان باغذاب را در اممه ارانه چضای ابز آنها ممتر ا  ااتاندارد اات در مطالیاب طرح ج

  بینی نمایند.  ربری چضای ابز پیشما

شهرداری ها و شورای های ااامی شهر شرایطی چراهم نمایند تا با خریذد باغذاب محذدود  شذهر،   -1تبصر   

  بواتان های شهری در آنها اتدا  و در اختیار عموم قرار گیرد.

ی ی م را ا  غذاب بذزرز شذهری تتذی ایمکذان تمایذت هذاباشهرداری ها موظفند برای تفذظ    -2تبصر    

  رند.ان آنها به عمل آومالک

شهرداری ها موظفند در شهرهایی مه ارانه چضای ابز آنها ممتر ا  ااتاندارد ااذت، برنامذه پذن    -3تبصر    

 د.ننااله ادواری برای تفظ و گ ترش چضاهای ابز شهر را تهیه و به تصویب شورای ااامی شهر براا
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 اصالحات بعدی با ۱۱/04/۱334صوب  ها مماده صد قانون شهرداری -۱0

مالکین اراضی و اماک واقع در محذدود  شذهر یذا تذریم آن بایذد قبذل ا  هذر اقذدام عمرانذی یذا   -100ماد   

 تفکیح اراضی و شروف ااختمان ا  شهرداری پروانه اخا نمایند. 

مورین روانه به واذیله مذ های بدون پروانه یا مخالف مفاد پ مانختتواند ا  عملیاب ااختمانی ااشهرداری می

 نکه ااختمان در  مین محصور یا غیرمحصور واقع باشد جلوگیری نماید. آخود اعم ا   

در موارد مامور چوق مه ا  لحاد االول شهراا ی یذا چنذی یذا بهداشذتی قلذع ت ای ذاب و بناهذای  -1تبصر   

ا شذروف ی ااختمان اتدا  یرب داشته باشد یا بدون پروانه شهردار روخاف مشخصاب مندرج در پروانه ض

هائی مرمذب ا  نماینذد  و ارب مشذور بذه   باشد به تقاضای شهرداری موضذوف در ممی ذیوندبه اتدا  ش

انتخا  و یر مشور و یکی ا  قضاب دادگ تری به انتخا  و یر دادگ تری و یکی ا  اعضذای انجمذن شذهر 

و  ر نمایذد مذه ظذرف د  به ذینفع اعام میشود. ممی یون پس ا  والول پروند   می  رحبه انتخا  انجمن مط

توضیحاب خود را متباً اراال دارد پس ا  انقضاو مدب مامور ممی یون مکلف اات موضوف را با تضذور 

مند ظرف مدب یح ما  تصمیم مقتضذی نمایند  شهرداری مه بدون تق رأی برای ادای توضیح شرمت می

لف مفذاد پروانذه ابذدون پروانذه یذا مخذا  ادامه اذاختمان ورد اتخاذ مند در مواردی مه شهرداری م  بر ت ب

مند مکلف اات تدامار ظرف یح هفته ا  تاریخ جلوگیری موضوف را در ممی یون مامور جلوگیری می

 مطرح نماید، در غیر این الورب ممی یون به تقاضای ذینفع به موضوف رایدگی خواهد مرد. 

باید ا  دو ما  تجاو  مند ند مهلت مناابی مه ق متی ا  بنا باش  رتی مه تصمیم ممی یون بر قلع تمام یاالودر  

 نماید. تییین می

شهرداری مکلف اات تصمیم مزبور را به مالح اباغ مند. هر گا  مالح در مهلذت مقذرر اقذدام بذه قلذع بنذا 

مالذح   قرراب آئذین نامذه اجذرای والذول عذوارض ا  م  ننماید شهرداری رأااً اقدام مرد  و هزینه آن را طبق

  ..د نموددریاچت خواه

در مورد اضاچه بنا  ائد بر م اتت  یر بنای مندرج در پروانه ااختمانی واقذع در تذو   ااذتفاد  ا    -2تبصر   

تواند در الورب عدم ضرورب قلع اضاچه بنا با توجه به موقییذت ملذح ا  نظذر اراضی م کونی ممی یون می

ای مذه ( رأی به اخا جریمذهته بن با  یا بن ب های چرعی و یا مواهای االلی یا خیابانی )در بر خیابانانمک

متنااب با نوف ااتفاد  ا  چضای ایجاد شد  و نوف ااختمان ا  نظر مصالح مصرچی باشذد، تییذین و شذهرداری 
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تداقل یح دوم ممتر و ا  اذه  ا  مکلف اات براااس آن ن بت به والول جریمه اقدام نماید. )جریمه نباید 

بنای اضاچی بیشتر باشد( در الذورتی مذه ذینفذع ا  پرداخذت   عان برای هر مترمرب ش میاماتی ااختمبرابر ار 

جریمه خودداری نمود شهرداری مکلف اات مجدداً پروند  را به همان ممی یون ارجاف و تقاضذای الذدور 

 .به الدور رأی تخریب اقدام خواهد نمود  بترأی تخریب را بنماید. ممی یون در این مورد ن 

د بر م اتت مندرج در پروانه اذاختمانی واقذع در تذو   ااذتفاد  ا  اراضذی د اضاچه بنا  ائدر مور   -3تبصر   

تواند در الورب عدم ضرورب قلع اضذاچه بنذا بذا توجذه بذه موقییذت تجارتی و النیتی و اداری ممی یون می

( رأی بذه اخذا بن با  یا بن ب ذت  های چرعی و یا مواهی االلی یا خیابانهاملح ا  نظر مکانی )در بر خیابان

ای مه متنااب با نوف ااتفاد  ا  چضای ایجاد شد  و نوف ااختمان ا  نظر مصالح مصرچی باشذد، تییذین هجریم

و شهرداری مکلف اات براااس آن ن بت به والول جریمه اقدام نمایذد )جریمذه نبایذد ا  تذداقل دو برابذر 

اد شذد  بیشذتر باشذد( در جذربذع بنذای اضذاچی ایتمان برای هذر مترمر و ا  اهار برابر ار ش میاماتی ااخمتم

الورتی مه ذینفع ا  پرداخت جریمه خودداری نمذود شذهرداری مکلذف ااذت مجذدداً پرونذد  را بذه همذان 

دور رأی الذ ممی یون ارجاف و تقاضای الذدور رأی تخریذب را بنمایذد. ممی ذیون در ایذن مذورد ن ذبت بذه

 تخریب اقدام خواهد نمود.

روانه در تو   ااتفاد  ا  اراضی مربوطه در الورتی مه االول چنذی و ا  بنای بدون پ در مورد اتد  -4ر   تبص

تواند با الدور رأی بر اخا جریمه بذه ا او هذر مترمربذع بهداشتی و شهراا ی رعایت شد  باشد ممی یون می

 تمان، در الذورتی مذهااختمان یا یح پنجم ار ش ارقفلی ااخ  تیبنای بدون مجو  یح دهم ار ش میاما

چت ارقفلی داشته باشد، هر مدام مه مبلغ آن بیشتر اات ا  ذینفع، بامانع بودن الذدور اااختمان ار ش دری

و  2های برز پایان ااختمان را به شهرداری اعام نماید. اضاچه بنا  ائد بر ترامم مجا  بر اااس مفذاد تبصذر 

 .خواهد شدل  عم 3

تفاد  بودن آن و عدم امکان االذاح آن ممی ذیون رقابل اا  پارمینگ و یا غیدر مورد عدم اتدا  -۵تبصر   

ای مذه تذداقل یذح تواند با توجه به موقییت محلی و نوف ااتفاد  ا  چضای پارمینگ رأی به اخا جریمهمی

الذادر ربع چضای ا  بین رچته پارمینگ باشد، م برابر و تدامار دو برابر ار ش میاماتی ااختمان برای هر متر

باشد( شهرداری مکلف به اخا جریمه تییین متر مربع می  2۵ ا  گردش  تهر پارمینگ با ات  نماید )م اتت

 .باشدشد  و الدور برز پایان ااختمان می
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اذاختمان و ه در مورد تجاو  به میابر شهر، مالکین موظف ه تند در هنگام نواا ی بر اااس پروان  -6تبصر   

اف پروانذه و یذا بذدون پروانذه خذ. در الذورتی مذه بذر االذاتی را بنماینذدهای مصو  رعایت برهای طرح

تجاو ی در این مورد انجام گیرد شهرداری مکلذف ااذت ا  ادامذه عملیذاب جلذوگیری و پرونذد  امذر را بذه 

عایذت االذول چنذی و بهداشذتی و ر  ممی یون اراال نماید. در اایر موارد تخلف مانند عدم ااتحکام بنا، عدم

 .های ماد  الد ااتدر الاتیت ممی یونر ااختمان رایدگی  شهراا ی د

مهنداان ناظر ااختمانی مکلفند ن بت به عملیاب اجرائی ااختمانی مه به م  ولیت آنهذا اتذدا    -7تبصر   

ب چنذی ضذمیمه آن باها و محااذگردد ا  لحاد انطباق ااختمان بذا مشخصذاب منذدرج در پروانذه و نقشذهمی

انه و نقشه و محااباب چنی را گواهی نمایند. هذر وبقت ااختمان با پردر پایان مار مطا  م تمراً نظارب مرد  و

گا  مهندس ناظر بر خاف واقع گواهی نماید و یا تخلف را به شذهرداری اعذام نکنذد و موضذوف منتهذی بذه 

تمان رداری و الدور رأی جریمه یا تخریب ااخشهطرح در ممی یون مندرج در تبصر  یح ماد  الد قانون  

ظر را در الورب ثبوب تقصیر برابر قانون نظام میمذاری و اذاختمانی امکلف اات مهندس ن  گردد شهرداری

ما  تا اه اال محرومیت ا  مار و در الورتی مه مجدداً مرتکب   6ت ب مورد با توجه به اهمیت موضوف به  

وم تدامار مجذا اب محکذب به وایله ممی یون ماد  الد گردد به ریتخلف شود مه منجر به الدور رأی تخ

میت ا  طرف شورای انتظامی نظام میماری و ااختمانی در پروانه اشتیال درج و در یکذی ومند. مراتب محک

گردد. شهرداری مکلف اات تا الدور رأی محکومیت به محذ  وقذوف ا  ا  جرائد مایراینتشار اعام می

دس نخا گواهی امضاو مهما  ا  ا  6تدامار  راال پروند  ممی یون ماد  الد به مدب  ا  تخلف مهندس ناظر و

ناظر مربوطه برای ااختمان جهت پروانه ااختمان شهرداری خودداری نماید. م موران شهرداری نیز مکلفنذد 

یا در مورد و  ها نظارب نمایند و هر گا  ا  موارد تخلف در پروانه به موقع جلوگیری نکنند  در مورد ااختمان

قرراب قانونی به تخلف آنان رایدگی متقصیری شوند طبق    ن با پروانه مرتکبالدور گواهی انطباق ااختما

شود و در الورتی مه عمل ارتکابی مهنداان ناظر و م موران شهرداری واجذد جنبذه جزائذی هذم باشذد ا  می

 این جهت نیز قابل تیقیب خواهند بود. 

را نشذود داذتور شذهرداری اجذ  به جلوگیری ا  عملیاب اذاختمانی ااذت وف  در مواردی مه شهرداری مکل

ا ااتفاد  ا  م موران اجرائیذاب خذود و در الذورب لذزوم مذ موران انتظذامی بذرای متوقذف اذاختن بتواند  می

 .عملیاب ااختمانی اقدام نماید
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هی پایذان اذاختمان و در واها گذدچاتر ااناد رامی مکلفند قبل ا  انجام میامله در مذورد اذاختمان  -۸تبصر   

انجام میامله را مه تواط شهرداری الادر شذد  باشذد  عدم خاف تا تاریخهای ناتمام گواهی  مورد ااختمان

 ماتظه و مراتب را در اند قید نمایند. 

ها تبصذذر  الحذذاقی بذذه مذذاد  الذذد قذذانون شذذهرداری 6هائی مذذه قبذذل ا  تصذذویب قذذانون در مذذورد اذذاختمان

لذه مذل مالذورتی مذه مذورد میاخارج شد  باشذد در  مله انجام گرچته و ا  ید مالح اولیه  یا( م24/11/13۵۵)

پاک را شامل نگردد گواهی عدم خاف یا برز پایان ااختمان الزامذی نبذود  و بذا ثبذت و تصذریح آن در 

 باشد. اند انجام میامله بامانع می

 هر ایجذاد شذد  در الذورتی مذه اضذاچه بنذاوشذ هائی مه قبل ا  تاریخ تصویب نقشذه جذامعدر مورد ااختمان

ااناد نشان دهند  ایجاد بنا قبل ا  اال تصویب طذرح جذامع شذهر  د  باشد و مدارک وجدیدی تاد  نگردی

 .باشدباشد با ثبت و تصریح مراتب چوق در اند مالکیت انجام میامله بامانع می

ا   یخ تصویب نقشه جامع شهر الذادر شذد  ااذتار هایی مه پروانه ااختمان آنها قبل ا  تااختمان  -9تبصر   

 .باشنداری میاف میدماد  الد قانون شهر 1شمول تبصر  

در مورد آراو الادر  ا  ممی یون ماد  الد قانون شهرداری هر گا  شهرداری یذا مالذح یذا قذائم   -10تبصر   

ع راذیدگی بذه ایذن رجذمقام او ا  تاریخ اباغ رأی ظرف مدب د  رو  ن بت بذه آن رأی اعتذراض نمایذد، م

ا  اچرادی باشذند مذه در الذدور رأی قبلذی   د مه اعضای آن غیرماد  الد خواهد بو  اعتراض ممی یون دیگر

 .اند. رأی این ممی یون قطیی ااتشرمت داشته
  آئین نامه ار ش میاماتی ااختمان پس ا  تهیه تواط شهرداری و تصویب انجمن شهر در مورد  -11تبصر   

   .خواهد بودار قابل تجدیدنظر جراات. و این ار ش میاماتی االی یکبا  اخا جرائم قابل
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 بخش سوم: 

 ها معافیت 
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 مقدمه

هذا درج گردیذد  ااذت چقذط های قید شد  در این مجموعه مه به عنوان نمونذه ا  مذل میاچیتموارد میاچیت

 باشد.نامه میبرای  مان قید شد  در هر قانون یا آیین

نگردیذد  و یذا  درایذن مجموعذه قیذهذا وجذود دارد مذه دقوانین دیگذری در خصذوص میاچیته  مدر الورتی

 ها قابل اجرا خواهند بود.ید ا  انتشار این تیرچه وضع و اباغ گردند، آن میاچیتهایی مه بیاچیتم

 با االاتاب بیدی(  27/12/1396مل مشور )مصو   1397در قانون بودجه اال   -1

د تحذت اششم تواذیه، اچذر( قانون برنامه  ۸0( بند )چ( ماد )2ی اجرای جزو)تادر راا  -بند ف  6تبصر    -1

ینی)ر ( و اا مان بهزی تی و خیرین م کن اا  بذرای هرمذدام ا  اچذراد تحذت ه امداد امام خمپوشش ممیت

پوشش نهادها و اا مان های تمایتی ا  پرداخت هزینه های الدور پروانه ااختمانی، عوارض شهرداری و 

آنان بر ختصاص یاچته به  ااتدهای م کونی  هزینه های انشیا  آ ، چاضا ، برق و گا  برای وو  دهیاری  

 .گوی مصرف چقط برای یح بار میاچنداااس ال

به و ارب آمو ش و پرورش اجا   داد  مذی شذود بذه منظذور اذاماندهی و بهینذه اذا ی   -  هبند    9تبصر     -2

شی و تربیتذی خذود و بذا رعایذت ماتظذاب آمو شذی و ر  ماربری بخشی ا  اماک و چضاهای آمو شی، و

  آنها اقدام مند. تیییر ماربری موضوف این بند به پیشذنهاد و بهر  برداری ااتدا ، با اا ی    ربیتی، ن بت بهت

( قذانون ت اذیس شذورای عذالی شهراذا ی و ۵شورای آمو ش و پرورش ااتان و تصذویب ممی ذیون مذاد )

امذاک، اخذا  نقذل و انتقذال الورب مذی گیذرد و ا  پرداخذت عذوارض 22/12/13۵1 میماری ایران مصو 

 .بهر  برداری، میاف می باشدهی اگو

 (16/01/1396های توایه مشور )مصو  درقانون اتکام دایمی برنامه -2

 هرگونه تخفیف و بخشودگی عوارض شهرداری تواط دولت ممنوف اات –بند ب   22. ماد  1

ض ر ا  پرداخذت عذوا هذای علمیذههای چضاهای آمو شی و اداری تو  یاچیتم -1بند ب ردیف   37. ماد   2

 ااخت و اا  

های عذوارض اذاخت و اذا  الذرچا بذرای تبصذر : م ذاجد ا  پرداخذت هزینذه  -1بند   ردیذف    37. ماد   3

 باشند.چضاهای االلی میاف می
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 ( 0۱/0۲/۱394ب در قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نرام مالی کشور )مصو -3

ییذین تکلیذف نحذو  پرداخذت یا تا  پرداخت نقدی    تا یح هفته پس  ذ شهرداری ها مکلفند تدامار۵9ماد    

 .عوارض به  الورب ن یه ن بت به الدور و تحویل پروانه ااختمان متقاضی اقدام نمایند

پروانذه تواذط   ور درخواات یا دریاچت وجه ما اد بر عذوارض قذانونی هنگذام الذدور پروانذه یذا بیذد ا  الذد

 .شهرداری ها ممنوف اات

مذه بذه تصذویب   تخفیذف خواهذد بذودمل درالدی  الورب نقد شا   ض بهر عوا%(  100رالد )پرداخت الد د

شورای ااامی شهر می راد. در پرداخت عوارض به  الورب ن یه )ق طی و یا یکجا( نیز به میزانذی مذه بذه 

شورای پول و اعتبار بذه مبلذغ عذوارض اضذاچه    تصویب شورای ااامی شهر می راد تدامار تا نر  مصو

 .می شود

م اجرای طرح با ماربری مورد نیا  داذتگا  هذای اجرایذی موضذوف مذاد  فند در الورب عدلشهرداری ها مک

( قانون مدیریت خدماب مشوری تا پایان مهلت قانونی، بدون نیا  به مواچقت داتگا  اجرایذی ذی ربذط بذا ۵)

نین و مقذرراب نی بذا پرداخذت عذوارض و بهذای خذدماب قذانونی طبذق قذوااوتقاضای مالح خصوالی یا تیذ

 .ر منندبوطه پروانه الادرم

 

 (0۲/۱0/۱39۱در قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران )مصوب   -4

مشموین این قانون برای اتدا  یح واتد م کونی با  یربنای مفید تذا یکصذد و بی ذت مترمربذع و   -6ماد 

ی االذدور پروانذه هذ  در شهر محذل اذکونت خذود ا  پرداخذت هزینذه هذای عذوارضی  بی ت مترمربع تجار 

ا ی برای یح بار با میرچی بنیذاد میذاف مذی باشذند. مفذاد ایذن مذاد  در رض شهرداری و نواااختمانی، عوا

 .اتدا  مجتمع های م کونی نیز اعمال و ما اد بر ترامم شامل ایاارگران نخواهد بود

  درالذد ارق و گذا  و پنجذن ا  پرداخت هرگونه هزینه انشیا  آ  و چاضا ، بذنوتبصر  ذ مشموین این قا

 .آنها برای یح بار میاف می باشند  ینه خدماب انشیا ( هز۵0%)
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ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگای جمهاوری اساالمی در قانون برنامه پنج  -5

 (۱6/۱/۱390ایران )مصوب  

 هراذتانهائی مذههای آ  میدنی و درمذانی در محذدود  شتاالل ا  اشمهض    ذ عوار   –  1بند    36. ماد   1

های همان منطقه قرار ها یا دهیاریمراتل قانونی در اختیار شهرداری  دشگری دارند، با طیظرچیت توایه گر

گیرد. منابع تاالله متنااب با دریاچت عوارض مه به پیشنهاد شورای ااامی شذهر یذا رواذتا بذه تصذویب می

های یراذاختشهراذتان الذرف     یریزته برنامذهراد، با تصویب ممیریزی و توایه ااتان میبرنامهی  شورا

 .شودهمان منطقه می  گردشگری

 ت مین م کن نیا مندان  -2ردیف چ بند  ۸0. ماد  2

اا  بذرای هرمذدام ا  ذ اچراد تحت پوشش ممیته امداد امام خمینی )ر ( و اا مان بهزی تی و خیرین م کن2

ختمانی، عذوارض الذدور پروانذه اذا  هایاخذت هزینذههای تمایتی ا  پردپوشش نهادها و اا مانراد تحتاچ

های انشیا  آ ، چاضا ، برق و گا  برای واتدهای م کونی اختصاص یاچته اری و دهیاری و هزینهشهرد

 .به آنان براااس الگوی مصرف، چقط برای یح بار میاچند

 . ردیف ج92. ماد  3

هذای علمیذه و  انون اااای و تقدینی مصرح در  های  ها، امامن الرچاً ماهبی اقلیتذ م اجد، مصلی:  تبصر 

های تذق انشذیا  آ ، بذرق، گذا  و چاضذا  و مرامز آمو شی، پژوهشی و اداری ا  پرداخت هزینذه  شامل

 .باشندعوارض ااخت و اا  چقط برای چضای االلی میاف می

 

 ۱5/۱0/۱389ساله توسعه جمهوری اسالمی ایران مصوب  نجبرنامه پ قانون ۱8۱ماده   -6

ریزی مشور با لحاد نمودن دو االل آمایش ار مین و پایداری محیطی ظام برنامهنظور ارتقاو نمذ به  1۸1ماد 

ای و بخشذی ذ گااریهای ملی و ااتانی، ایجاد هماهنگی بخشذی، منطقذهای و ارمایهدر ملیه چیالیتهای توایه

یریتی توانمنذدیهای مذد  منذاطق، ارتقذاوت عدالت در تو یع منابع و چرالذتها، تواذیه متذوا ن  ایای و رعمنطقه

تقال اختیاراب اجرائی به ااتانها و تمرمز امور تاممیتی در مرمز، اا  و مارها و شاخصهای ی م ااتانها و ان

  .رادبه تصویب هی ب و یران می
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یها تواط دولت و قوانین مصو  منوط به تذ مین آن ار تبصر  ذ هرگونه ، بخشودگی تقوق و عوارض شهرد 

بخشودگی و تخفیف تقوق و عذوارض شذهرداری   ت. در غیر این الوربااینه مشور اا    بودجه عمومیا

  .ممنوف اات

 (۲5/۲/۱387)مصوب    قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکندر   -7

  باچتهای چراود  درآمد و طرتهای تولید م کن در مم  ایملیه طرتهای تولید م کن ویژ  گروهه  -16ماد   

وترامم ااخت وتق ذیط بذدون   ااخت  های عوارضهزینه(  %۵0درالد)داقل پنجا یف تف تخ  شهرها مشمول

 .باشدمارمزد باقیماند  می

اجذراو ایذن  تخفیف اعمال شذد  ا  اذوی شذهرداریها ناشذی ا    (%100دولت موظف اات میادل الددرالد) 

 .داخت نمایدایر قوانین را در لوایح بودجه انواتی منظور و پرا  قانون و

 (۲۲/۱0/۱38۱ن تجمیع عوارض )مصوب  قانو  رد  -8

 گردد.ملیه قوانین و مقرراب خاص و عام میایر با این قانون لیو می – 10ماد   

وجذو  بذه  یذاقوانین و مقرراب مربوط بذه اعطذاو تخفیذف یذا میاچیذت ا  پرداخذت عذوارض   -۵ماد     3تبصر   

 گردد.ها ملیی میشهرداری

 با اصالحات بعدی( ۲۲/۱0/۱38۱ده )مصوب  وبر ارزش افز  ون مالیاتدر قان  -9

قوانین و مقرراب مربوط به اعطاو تخفیف یا میاچیذت ا  پرداخذت عذوارض یذا وجذو  بذه   –  ۵0ماد     3تبصر   

 گردد.ها ملیی میها و دهیاریشهرداری

اقتصذادی،   انون برنامه اذوم تواذیهایجراوشدن این قانون، قانون االاح موادی ا  قم  ا  تاریخ ی  –  ۵2ماد   

ی جمهذذوری ااذذامی ایذذران و اگذذونگی برقذذراری و والذذول عذذوارض و اذذایر وجذذو  ا  نگذذاجتمذذاعی و چره

و االذاتیه بیذدی آن و اذایر  13۸1دهندگان خدماب و مایهای وارداتی مصو  منندگان مای، ارائهتولید

و عذوارض بذر وارداب و  گونذه مالیذاب غیرم ذتقیمین و مقرراب خاص و عام میایر مربوط به دریاچت هرانقو

د مایها و ارائه خدماب لیو گردید  و برقراری و دریاچت هرگونه مالیاب غیرم تقیم و عوارض دیگر ا  لیتو

تکم این ماد  شامل قذوانین .  باشدتولیدمنندگان و واردمنندگان مایها و ارائه دهندگان خدماب ممنوف می

م یذا تصذریح نذام ااذت، نیذز نذامی بذر آنهذا م ذتلزم ذمذر وول قوانین و مقرراب عمو مقرراب میایری مه شم

  .باشدمی
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  :باشدموارد  یر ا  شمول تکم این قانون م تانی می 

 قانون برنامه اهارم توایه اقتصادی، اجتماعی و چرهنگی جمهوری ااامی ایران-1

  های بیدی آن؛و االاتیه  1366ون مالیاتهای م تقیم مصو  اافند  ناق -2

  ؛  7/6/1372ادار  مناطق آ اد تجاری ذ النیتی جمهوری ااامی ایران مصو   اگونگی قانون -3

  ؛ ۵/9/13۸4قانون تشکیل و ادار  مناطق ویژ  اقتصادی جمهوری ااامی ایران مصو    -4

  ؛12/4/1373خارجی مصو   ه  قانون مقرراب تردد واایل نقلی -۵

تمل و نقل و عبذور مایهذای خذارجی ا  قلمذرو   نوناق  (12وارض موضوف ماد  )عوارض آ اد راهها ، ع  -6

  ؛26/12/1374جمهوری ااامی ایران مصو  

و االذاتاب   11/۸/1372قانون نحو  ت مین هزینه اتاق با رگانی و النایع و میادن و اتاق تیذاون مصذو     -7

  بیدی آن؛

  .2۸/12/1373ولت مصو   ( قانون والول برخی ا  درآمدهای د۸7( و)63مواد) -۸

هزینه، مارمزد و اایر وجوهی مه ا  درخواات مننذد  در ا او ارائذه م ذتقیم خذدماب خذاص و یذا   -تبصر  

شود و همچنین خ اراب و جرائمی مه بذه موجذب چروش مای مه طبق قوانین و مقرراب مربوطه دریاچت می

  .باشدمی یا  شمول این ماد  م تانگردد،  و یا اختیاراب قانونی لیو نشد  دریاچت مین قوانی

گااری و میزان بهای تییین شد  برای خدماب موضذوف ایذن تبصذر  بذه مصادیق خدماب خاص، نحو  قیمت 

  .گرددپیشنهاد داتگا  اجرائی مربوط و تصویب هی ب و یران تییین می

 

داخت رمار تا یح هفته پس ا  پ قانون رچع موانع تولید  شهرداری ها مکلفند تدا  ۵9  .دررااتای ماد 1تبصر   

ف نحو  پرداخت عوارض به الورب ن یه به الدور و تحویذل پروانذه اذاختمان متقاضذی نقدی یا تییین تکلی

وانذه پراقدام نمایند. درخواات یا دریاچت وجه ما اد بر عوارض قانونی هنگام الدور پروانه یا بید ا  الذدور  

تخفیفذی  میذادل     د عذوارض بصذورب نقذد شذاملتواط شهرداری هذا ممنذوف ااذت . پرداخذت الذد درالذ

عذوارض نواذا ی و چذروش  –جذرایم مذاد  الذد  –بجز عوارض تفکیذح (   عوارض شهرداریدرالد ا20

 می باشند مه به تصویب شورای ااامی شهرشیرود راید.  اموال شهرداری(
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  و باه بااال %۲5فرزنادان (وجانباازان و )پدر ،ماادر ،همساردابستگان درجه یک شه( 2تبصر  

در الورب  ارائه  میرچی نامه ا    و سازمان بهزیستی   شش کمیته امداد امامپوخانواده های تحت  

وهمچنذذین جانبذذا انی مذذه چذذوب نمذذود  و ا  اذذهمیه چذذوق الذذامر ااذذتفاد  ننمذذود  انذذد ارگذذان  هذذای مربوطذذه 

ا تذ نتقال به غیر نمذی باشذداال قابل ا ۵ا  ت هیاب چوق بهر  مند شوند وتا   ار هم رایشان می توانند برای یکب

باماربری م کونی  در ضذمن ایاذارگران وآ ادگذان جنذگ متر مربع    120یح واتد م کونی  به اطح بنا تا  

مترمربع برابر برنامه ششم تواذیه ا  پرداخذت ملیذه عذوارض الذدور جذوا  اذاخت در   100تحمیلی تااقف  

 .  برای یکبار میاف خواهند بود کونی  م  ماربری

 

 24/11/1400مورخذه      2137/1400/۸631بذه شذمار     یانطبذاق چرمانذدار   ونی ذیمطابق بذا نامذه مم  (3تبصر   

 .دیتاف گرد
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 بخش چهارم: 

 نکات الزامی برای اجرای تعرفه 
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 نکات الزامی برای اجرای تعرفه

ای در تیاریف مجموعه قیذد نگردیذد  باشذد مذاک تیذاریف و مفذاهیم قیذد شذد  در اژ تیکه وور در ال -1

 باشد.ها میها و قانون شهرداریداریهرنامه مالی شاب شهراا ی و آیینضوابط و مقرر 

باشد ولی مالح یا مالکین بدون مجذو  اری مجا  به الدور پروانه ااختمان نمیاردی مه شهرددرملیه مو  -2

ممی یون ماد  الد نمایند. شهرداری مکلف اات پروند  تخلف را به  اری ن بت به اتدا  بنا اقدام میردشه

نیذز والذول نا تواط ممی یون عاو  بر اخا جریمه عذوارض مربوطذه  ب  ور رای ابقاورجاف و در الورب الدا

 رتفاف، ما اد بر اطح اشیال و...(گردد )منجمله پیشروی طولی، ما اد بر امی

ای ه ملذذح دارای انذذد بذذر باشذذد مبنذذای محااذذبه عذذوارض ار ش میذذاماتی و قیمذذت منطقذذهالذذورتیکر د -3

 باشد.میگرانترین بر  

 باشدتیرچه شهرداری می ینمرجع والول مبالغ ا -4

 باشد.ی  شهرداری ذینفع میتیرچه مالح یا در الورب تشخمودی پرداخت مبالغ این  -۵

ایرانگذردی و جهذانگردی و   ت ایرانگردی و جهانگردی ملیه ت ای ابنیقانون توایه ال  ۸به ااتناد ماد     -6

بینذی بذرای هذر بخذش عذوارض پیش  چذهباشند چلاا در ایذن تیرنایع میموارد مشابه مشمول تیرچه  عوارض ال

لیذو  ۸حاابه و در الورتیکه مذاد  قانون چوق تامم اات. موارد با تیرچه النایع م  ۸اد   گردید  تا  مانی مه م

 وارض محاابه خواهد شد.اتی در آن تاالل گردد براااس این تیرچه عیریا تیی

باشذد ولذی در ضذروری می ۵ن ماد  یو اد بر ترامم اخا مجو  ا  ممی برای الدور مجو  اتدا  بنای ما  -7

بیذد ا  طذرح موضذوف در   مجو  شذهرداری بنذای مذا اد بذر تذرامم بنذا اتذدا  نمایذدالورتیکه مالح بدون  

شود، عوارض ما اد تذرامم عذاو  بذر جریمذه در الورتیکه رأی ابقاو بنا ااختمان الادر ،  ممی یون ماد  الد

 گردد.ول میوالبرابر ارقام جداول این تیرچه  ممی یون ماد  الد

باشد مگر در مذواردی مذه  ین تیرچه به ا ای هر مترمربع م اتت میمحاابه عوارض و ارقام قید شد  در ا  -۸

 .داشتوضیحاب دیگری داد  شد  ب

 :عبارب اات ا  ضریب تصویبی شورای ااامی شهر مه بید ا  تصویب عدد جذایگزینKدر تمام تیرچه    -9

k گردد.می 



 

58 

 سعید امینی 

 رئیس شورا 

 راد   ابراهیم بهرامی

 شورا ایب رئیس ن

 نه یوسف فاضلی فرزا

 منشی شورا 

 وحید عشوری 

 ضو شوراع

سیدمحسن محمدی  

 اضو شورع

 

 

نهاد شذهرداری و بذه تصذویب دارایذی میباشذد مذه بذا پیشذ 1400ای اذال قیمت منطقه  :  Pدر تمام تیرچه    -10

 اات .شورای ااامی شهر راید   
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 دفتر دوم: تعرفه 

 

 

 

 

 ارضعوفصل اول:  •

 فصل دوم: بهای خدمات  •

 فصل سوم: سایر درآمدهای شهرداری   •
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 فصل اول

 عوارض 
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 : رضنام عوا -۱

 هاقانون شهرداری ۵۵ماد   26به ااتناد بند   شیرود اری شهرد پیشنهاد دهنده:

قانون مالیاب بذذر   ۵0ماد     1قانون شوراها و تبصر     ۸0ماد     16د بند  شهر به ااتنا  میشورای ااا  مرجع تصویب کننده:

 ار ش اچزود 

 قانون شهرداری 77  ادممی یون م ضمانت اجرایی وصول:

 تح واتدی ((های م کونی ااختمان ض پایر  اتدا عوار:(1-1جدول)                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pاد شهرداری و به تصویب شورای ااامی شهر راید  اات .نهدارایی میباشد مه با پیش 1400اال ای : قیمت منطقه 

 K ضریب تصویبی شورای ااامی شهر : 

واتد اتدا   اات مه در اطح و یا هر طبقه ، بیش ا  یح   منظور ا  واتد م کونی تح واتدی ، اعیانی( : 1تبصر  )

می گردد و در اینگونه موارد نحو   ن د ااخته شود تح واتدی مح و نشود و انانچه در هر طبقه و یا طبقاب دو وات

 ک عمل خواهد بود . ا ) اتدا  اعیانی م کونی ( ا  نوف مجتمیهای م کونی مامحاابه عوارض  یر بن

   ر مربع خت هر متسا عوارض سطح بناء یک واحد مسکونی  ردیف 

 

 P0.7 مترمربع  ۱00 تا زیربنا 1

 P0.۸ مترمربع ۲00متر تا   ۱0۱مازاد برزیربنا  2

 P0.9 مترمربع 300 تار مت  ۲0۱مازاد برزیربنا  4

 P1 مترمربع 400  متر تا  30۱مازاد برزیربنا  ۵

 P1.1 مترمربع500 متر تا  40۱برزیربنا مازاد  6

 P1.2 مترمربع 600  تا ترم  50۱مازاد برزیربنا  7

 P1.3 به باال متر  600اززیربنا  ۸
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)خارج ا    ، آیایق ب درخواات متقاضیان جهت اتدا  ااتخر ، اونا ، جکو یالور در ( : 2تبصر  )

والول می باشد. انانچه قابل   P6    ر متر مربع ه ط و مقرراب شهراا ی به ا ایاعیانی( با رعایت ضواب 

نه  ا در محااباب عوارض  یر بنا ا  متراژ مل م ر ، و جداگ   شوداعیانی برای این منظور ااتفاد  ق متی ا  

 طبق تیرچه بای محاابه میگردد.  

عاو  بر   و بیش ا  آن در تکم اضاچه بنااقف متراژ خرپشته برابر ضوابط طرح تفصیلی بود  و  ( :3تبصر  )

 جریمه مشمول عوارض نیز خواهد بود. 

ح انانچه ملکی دارای اند بر باشد در محاابه عوارض مربوطه بایترین قیمت منطقه ای بذر ملذ( :4تبصر  )

بود همچنین در الورتی مه ملکی در میذدان یذا چلکذه واقذع شذد  باشذد مشرف به میبر ماک عمل خواهد 

د محااذبه قه ای جبهه خیابانی مه ا  میدان یا چلکه منشذیب مذی گذردنطض بر اااس بایترین قیمت معوار 

 خواهد شد.

( :۵تبصر   پی  (  یا  تبدیل  یر مین  اشکو ،  اضاچه  بناو،  اضاچه  هنگام  های و لدر  مجتمع  در  م کونی  به  ب 

ایت شد  باشد عوارض مشروط بر اینکه مقرراب و ضوابط شهراا ی رع  م کونی و خانه های تح واتدی 

جتمع( با ااتفاد  ا  جدول عوارض تییین اختمانی متراژ بنای ایجادی و یا تبدیل )تح واتدی یا ما  پایر  

 راژ مل عوارض اخا میگردد شد  بر اااس مت

( نمی   :(  6تبصر   تیرچه  اااس  بر  عوارض  مانع اقط تقوق شهرداری در والول  ماد  الد  پرداخت جریمه 

نامه و داد  3/2/۸۵ مور  4۸ شمار  دادنامه همچنین و   2۵/11/۸3مور   ۵۸7 شمار  دادنامه به  توجه گردد. با

  نر   هب  ااختمانی  جرائم  والول  ا    پس  اداری  عدالت  دیوان   عمومی  هی ب  9/۸/1396مور     7۸6شمار   

 شد خواهد محاابه رو   نر  به متیلقه تخلف،عوارض وقوف  مان

( :7تبصر   اتداثی    (  م کونی  ا   بناهای  شهرداتاریخ  قبل  اال  ریتاایس  عوارض   (13۸۸)  مشمول  چقط 

ماد     طرح  قابل   ومیگردند  ااختمانی   به  100درممی یون  متیلقه  عوارض  باشند   Kضریب    %۵0نر     نمی 

تامنون  پس ا  طرح درممی یون ماد  الد  و رای    13۸۸کونی اتداثی ا  تاریخ  م   یابناه  .محاابه میگردد.

 محاابه میگردد. رو      نربه   و بنا،  عوارض متیلقهممی یون مبنی بر ابقا 
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هاا و آپارتمانهاای عوارض زیر بنا )احداث اعیاانی( صادور پرواناه سااختمانی مجتمع:  نام عوارض  -۲

 مسکونی

 هاقانون شهرداری ۵۵ماد   26به ااتناد بند  شیرودداری  هرش دهنده:هاد پیشن

ب بذذر قذذانون مالیذذا ۵0ماد   1قانون شوراها و تبصر   ۸0ماد   16 نده ااتناد بشورای ااامی شهر ب  مرجع تصویب کننده:

 ار ش اچزود 

 قانون شهرداری 77ممی یون ماد   ضمانت اجرایی وصول:

 ع های م کونی )بیش ا  یح واتد ( پایر  اتدا  مجتمعوارض :(۱-۲جدول)                

به عوارض برای هر مترمربع سطح ناخالص کل محاس مبنای بنا کلناخالص  سطح  ردیف 

 درصد۱00تراکم پایه تا  بناء

 میانگین اطح واتدP.S.0.۵ (۱00÷ )                           ترمربع م 300 تا ۱

تااا متاار  300یربنااا مااازاد برز ۲

 مترمربع                              500

P.S.0.6 (۱00÷ میانگین اطح و)اتد 

 

تااا متاار  500برزیربنااا اد ماااز 3

 مترمربع                               ۱000

P.S.0.۸ (۱00÷ میانگین اطح و)اتد  

متاار  ۱000د برزیربنااا زااماا 4

           مترمربع                    ۲000تا

P.S.1 (۱00÷ )میانگین اطح واتد 

 

متاار  ۲000مااازاد برزیربنااا  5

                             مترمربع   4000تا

  P.S.1.3 (۱00÷ )میانگین اطح واتد 

                       

مترمربع   4000از زیربنای    6

 االه بب

P.S.1.6 (۱00÷ )میانگین اطح واتد 
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Pمیباشد مه با پیشنهاد شهرداری و به تصویب شورای ااامی شهر راید  اات .ی دارای 1400ل ای اا: قیمت منطقه 

K :اامی شهرضریب تصویبی شورای ا 

 تق یم بر واتدهای م کونی . میانگین اطح هر واتد عبارت ت ا  اطح ناخال  مل بنایح : توض

:  1تبصر  ) بیمنظور ا  واتد م کونی اند واتدی اعیانی اات مه د(  م کونی   ش ا  یح واتدر هر طبقه 

 اتدا  گردد.

ت ا  متواط  یربنای رت  یربنا عبادر خصوص تیاونی های م کن )مارمنان دولت( مبنای اطح  ( :  2تبصر  )

 بر تیداد واتدهای م کونی تاالل می شود.هر واتد مه ا  تق یم اطح مل  یربنا 

ا و عذاو  بذر تکم اضاچه بنذیش ا  آن در یلی بود  و باقف متراژ خرپشته برابر ضوابط طرح تفص ( :3تبصذذر  )

 .جریمه مشمول عوارض نیز خواهد بود

)خذارج ا   ، آیایذق    جهذت اتذدا  ااذتخر ، اذونا ، جکذو ی  یانواات متقاضدر الورب درخ( :  4تبصر  )

تی ه ق مانانچقابل والول می باشد.    P6.یت ضوابط و مقرراب شهراا ی به ا ای هر متر مربعیانی( با رعااع

رای این منظور ااتفاد  شود در محااباب عوارض  یذر بنذا ا  متذراژ مذل م ذر ، و جداگانذه طبذق عیانی با  ا

 ه میگردد. اابچه بای محتیر

 

ی گردد و اذذپس ار ش نای ایجادی جدید،بر اااس متراژ مل محاابه متوضیح: برای محااباب ار ش یح مترمربع، ا  ب

   می گردد.یح مترمربع در اضاچه بنا ضر
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 عوارض پذیره یک متر مربع از یک واحد )تجاری، اداری، صنعتی(: نام عوارض -3

 هاقانون شهرداری ۵۵ماد   26اتناد بند اه ب شیرودری شهردا پیشنهاد دهنده:

لیاب بذذر قانون ما  ۵0ماد     1قانون شوراها و تبصر     ۸0ماد     16شورای ااامی شهر به ااتناد بند    ده:مرجع تصویب کنن

 اچزود  ار ش

 قانون شهرداری 77ممی یون ماد   ضمانت اجرایی وصول:

   یح متر مربع ا  یح واتد )تجاری، اداری، النیتی( ایرعوارض پ( 1-3 )جدول                          

 ماتظاب 3النیتی  2اداری  1تجاری  قاببط ردیف

  P4  P2.۵  P2  همکف  1

Pنهاد شد مه بذذا پیشذذ دارایی میبا  1400ای اال  : قیمت منطقه

 شهرداری و به تصویب شورای ااامی شهر راید  اات .

 

 P2  P1.7  P1.۵   یر مین  2

 P3.۵  P2  P1.7  اول  3

 P3  P1.7 P1.۵  دوم 4

 P2.7   P1.3  P1.2  بای  هاوم ب ۵

 P 2  P1.۵    P1 انباری  6

 P 2.۵  P2  P1.۵ نیم طبقه 7

 P 1  P0.۵  P0.۵ پارمینگ  ۸

. 

، اریواتذذدهای تجذذ )ق متی ا  داتورالیمل اجرایی نحو  محاابه و والول عوارض پایر ، الدور پروانه هذذای اذذاختمانی،  

 رب مشور(و ا 30/11/1369مور   241۵0/ 3/1النیتی و اداری، شمار  
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 دهنه مجاز عوارض پذیره یک مترمربع از چند واحد تجاری، اداری با ارتفاع و: نام عوارض -4

 هاقانون شهرداری ۵۵ماد   26به ااتناد بند   شیرودشهرداری  پیشنهاد دهنده:

قانون مالیاب بذذر   ۵0   ماد  1قانون شوراها و تبصر     ۸0ماد     16ر به ااتناد بند  شه  ااامی  رایشو  مرجع تصویب کننده:

 ار ش اچزود 

 قانون شهرداری 77ممی یون ماد   ضمانت اجرایی وصول:

 

 عوارض پذیره یک مترمربع از چند واحد تجاری، اداری با ارتفاع و دهنه مجاز  (: ۱ -4 ) جدول شماره
 

 ماتظاب 2 اداری 1ری تجا طبقاب ردیف

 p 0.۵ (10+n)P7۵/0(n+10) همکف  1

Nت واتد  ادارتیداد  یا  آن  جاری  تداقل  ی 

 باشدمی  2برابر با 

منظور ا  ارتفاف و دهنه مجا  ضوابط اعام  

 ات. های تفضیلی اا  اوی طرح  شد 

 P0.2 (10+n)P4/0(n+10)  یر مین  2

 P0.4 (10+n)P(n+10) اول 3

 P0.3۵ (10+n)P2/1(n+10) دوم 4

 P0.30 (10+n)P3/1(n+10) اوم به بای  ۵

 P0.2۵ (10+n)P2/0(n+10) انباری 6

 P0.2۵ (10+n)P7/0(n+10) نیم طبقه 7

 p0.۸ (10+n)P3/0(n+10) پارمینگ ۸

اری، ا  داتورالیمل اجرایی نحو  محاابه و والول عوارض پایر ، الدور پروانه هذذای اذذاختمانی، واتذذدهای تجذذ   متی)ق  

  و ارب مشور( 30/11/1369مور   241۵0/ 3/1اداری، شمار  و  النیتی

 

الذد نمذی   مه قابل طذرح در ممی ذیون مذاد اتدا  گردید  اند    ۸۸مه قبل ا  اال    بناهای تجاری(:1تبصر  )

 به بیذد ۸۸بناهای تجاری مه  ا  اال    .تیرچه چوق میباشد    ۵0%بر اااس  تجاری    مشمول عوارض پایر د،  باشن

ابقاو بنذا،  مشذمول عذوارض   پس ا  طرح درممی یون ماد  الد  و رای ممی یون مبنی برند    اا  گردیدتدا

 مطابق تیرچه بای محاابه می شود. پایر   
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تذذدهای مخذذتلط )م ذکونی، تجذذاری، اداری و ...( اتذذدا  شذذود، وا، یذذح مذاربری :انانچذذه در (2تبصذذر  )

 اهد شد.عوارض آن مطابق تیرچه های مربوطه والول خو

مشذمول جبهذه بنذدی اژ ، تیمچه، ارا ، عرالذه  بناهای م کونی و اداری و تجاری  به ااتاناو پاا  در (:3)   صرتب

 نمی گردد.

ا  ) لزله، طوچان، آتذش اذو ی و ...( تخریذب   ه ناشید  غیر مترقبهایی مه بر اثر توا  ااختمان(:4تبصر  )

داخت عوارض پایر  ااختمانی به انذدا   پر  دید بنا ا  گردید  در  مان الدور پروانه ااختمان به منظور تج

 طابق پروند  موجود در شهرداری میاف می گردند. م اتت تخریب شد  م

 

 –ایشذگا  اتومبیذل ننذد نمای مشذاغلی ماش اذقف اذبح بذرانانچه ا  عراله امذاک بذا پوشذ  -  (۵تبصر  )

مکذانیکی     –انی  ختمالح اذاش مصچرو  –دیواری ومو ائیح  بلوک  –تولیدتیراه و بلوک    –چروشی  آهن

 عذوارضه ااتفاد  میشود بنای اتذداثی درآن ، مشذمول پرداخذت  یا نمایندگی های اتومبیل یا مشاغل مشاب

 د.مجا  می گرد پایر  تجاری تداقل تا اطح اشیال

 .  چضای ابز رو با  )غیر م قف( مشمول عوارض نمی گردد -(6تبصر  )

 

اتت محذل و تیذداد واتذد هذای موجذود تیییذراب شذیلی م   اری با تفظانانچه در یح اطح تج(7تبصر  )

 ق نمی گیرد.د و اایر ضوابط شهراا ی رعایت شد  باشد عوارض پایر  تیلالورب پایر

 

( و لحاد عمذق ا  1 -4ی در دو یا اند طبقه باشد، با توجه به جدول )ار تجاگر مجتمع  بدیهی اات  (۸تبصر  )

گانذه محااذبه شذد  و مذل عذوارض پذایر  ا  مجمذوف جدابقذه بصذورب بر ااختمان مجتمع، عوارض هذر ط

  بدات می آید  عوارض طبقاب
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با ضوابط مجا  اعام هنه میایر ارتفاف و دعوارض پایر  یح مترمربع ا  واتد )تجاری، اداری، النیتی( با :  نام عوارض -۵

 هادی –یلی شد  تواط طرح تفض

 هاقانون شهرداری ۵۵ اد م 26د ناد بنبه اات شیرودشهرداری  پیشنهاد دهنده:

قانون مالیاب بذذر   ۵0ماد     1قانون شوراها و تبصر     ۸0ماد     16بند  شهر به ااتناد  شورای ااامی    مرجع تصویب کننده:

 د ار ش اچزو

 قانون شهرداری 77ممی یون ماد   وصول: اجراییضمانت 

رح با ارتفاع و دهنه مغایر با ضوابط مجاز اعالم شده توسط ط ی( اداری، صنعت عوارض پذیره یک مترمربع از واحد )تجاری،( ۱-5جدول )

 هادی  –تفییلی 
 

 ماتظاب 2اداری  1تجاری  طبقاب ردیف

 همکف  1
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پایر ، الدور پروانه هذذای اذذاختمانی، واتذذدهای تجذذاری،   ارضبه و والول عو)ق متی ا  داتورالیمل اجرایی نحو  محاا

 ر(و ارب مشو 30/11/1369مور   241۵0/ 3/1ی و اداری، شمار  النیت

، در این داتورالیمل عبارت ت ا  چاالله بذین دو تییذه،   بر هر میا  میا   یینیدهنه مورد نظر برای هر  توضیح:  

ک محااذبه دهنذه مجذا  ااذت و بذه اضذاچه طذول آن مذا انذد در  باشذدبنابراین انانچه یح میا   دارای 



 

69 

 سعید امینی 

 رئیس شورا 

 راد   ابراهیم بهرامی

 شورا ایب رئیس ن

 نه یوسف فاضلی فرزا

 منشی شورا 

 وحید عشوری 

 ضو شوراع

سیدمحسن محمدی  

 اضو شورع

 

 

د چقذط اضذاچه بذر دهانذه مجذا  ا  ها ا  جهاب مختلف باشنتیلق خواهد گرچت و انانچه دهانه  عوارض پایر 

 بود.ک عمل خواهد میا  ، ماترین بر  زبزر 

 

   :توضیحاب

 هد شد.خواربوط دریاچت  های مختلط م کونی وچق مقرراب و ضوابط متبصر : در ااختمان

مه با پیشنهاد شهرداری و بذه تصذویب   میباشد  1400ل  اا  محاابه عوارض پایر  بر اااس قیمت منطقه ای  .1

 .شورای ااامی شهر راید  اات  

ای اداری و تجاری مانند پاااژ، تیمچه، اذرای تذا د  متذر عمذق بذر ااذاس قیمذت ع هجتمپایر  معوارض    .2

 ی گردد.  محاابه م  قیمت منطقه ای %۸0 ای د  متر عمق دوم بر اااس  ه اا اد بر آن بای جبهه اول و ممنطقه

 خواهد شد. بر اااس قیمت منطقه ای بر جبهه االلی محاابه ماًعوارض پایر  واتدهای النیتی  .3 

در محاابه عوارض پایر  نیم طبقه اتداثی در داخل اطوح تجاری الرچاَ م اتت نذیم طبقذه ایجذاد شذد    .4

 تییین می شود. 2و عمق جبهه بر اااس بند ات  اک محاابه ام

رض هذر طبقذه (،  عذوا1-۵اگر یح واتد تجاری در اند طبقذه باشذد، بذا توجذه بذه جذدول )  :    1تبصر      

 شد  و عوارض ااختمان ا  مجموف عوارض طبقاب بدات می آید. بهه محااجداگان    بصورب     

پذس ا   نه اضاچه دهنه یا اضاچه ارتفاف ما اد بر پروانه داشته ورواید ا  الدور پ انانچه تیدادی ا  میا   ها ب   

 :شود می  اد یر ااتف ل ملی   منبی بر ابقاو ملح برای محاابه عوارض مربوطه ا  چرمو ممی یون         رأی 

  

 

 

   B  یح مترمربع  = عوارض پایر 

P    ای   طقه= قیمت من 

N     ا می باشد()تیداد واتده= تیداد میا   های بیش ا  یح با 

K    ( ضریب قیمت منطقه ای =P( می باشد مه با ااتفاد  ا  جدول )تییین 2-4 ، ) می شود 

. 

B = KP (1 + (N/10) + (L-L') /10 +( h-h') /10) 
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 در الورتیکه میا   یح واتدی چقط اضاچه دهنه داشته باشد  چرمول ذیل ماک محاابه اات:   

 

 

 

(انانچه دهنه موجود غیر مجا  نباشد نخواهد بود  دهنه و ارتفاف ممتر ا  ضوابط مجا  ماک عمل   
10

(
LL  ا  چرمول   −

 د. می گرد تاف    

 

   L         طول دهنه موجود =L'  طول دهنه مجا = 

h طول ارتفاف موجود = hا  ارتفاف مج ول = ط 

(تامر : انانچه ارتفاف موجود غیر مجا  نباشد  
10

(
hh −  . ا  چرمول تاف می گردد 

 

تجاری محاابه میگردد به شرط رعایت    K  ضریب  %۵0ن  ( اتدا  با اراه محلی در ملح شخصی عوارض آ  2تبصر    

 امکان پایر میباشد . ودشیراچیح شهر ملیه ضوابط شهراا ی ا  جمله پارمینگ و ... باتایید شورای تر

 
داری ها وپرورش ماهی و ااتخر  ما بر مبنای قیمذذت منطقذذه ح ااختمانی(انگین) و دامبرای گلخانه ها با مصال  (  3صر   تب

 عیانی عمل شود. ام اتت متر مربع  به ا ای هر p0.1 ای 

  

 و پوشش پااتیح و شیشه   و   ای پلیکا ، ابرای بناهای گلخانه های مشاور ی با مصالح ابح مانند : لوله ه

 p 0.20    عیانی عمل شود .  ا ع م اتت به ا ای هر متر مرب 

 

 

 

 

 

 

B = KP (1 +( L-L') /10) و h=0 
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 نگی ،هنری ، درمانی،فره ورزشیعوارض پذیره یک مترمربع از واحد های آموزشی ،: نام عوارض -6

 هاقانون شهرداری ۵۵ماد   26به ااتناد بند   شیرودشهرداری  پیشنهاد دهنده:

قانون مالیاب بذذر   ۵0ماد     1راها و تبصر   قانون شو  ۸0ماد     16شورای ااامی شهر به ااتناد بند    ه:نندمرجع تصویب ک

 ار ش اچزود 

 رداریون شهقان 77ممی یون ماد   ضمانت اجرایی وصول:

 تی ، درمانی:،ور شی ، چرهنگی ،هنری ، بهداشعوارض پذیره یک مترمربع از واحد های آموزشی ( ۱-6)جدول

 توضیحات  تعرفه عوارض نوان عوارض ع فردی

حسینیه ( ۱) د  بن P ۱.7 در زیرزمین ۱ تکایا،  مساجد،  امامزادهها :  ،  ها ، 

اوقاف  تأیید  با  متبرکه  و  مقدسه  ع  )موضو  اماکن 

رئیس    ۲5/5/۱389  مورخ  ۲3499۱/89شماره    نامه

در  ستاد پشتیبانی و هماهنگی امور مساجد کشور(  

ضوا تف حد  طرح  )مبط  پرداخت  صوبصیلی  از   )

می  معاف  امنای  عوارض  هیأت  چنانچه  باشند. 

تکایا مر بجز  فوق  پروانه    اکز  صدور  متقاضی 

واحد  اعیانی  احداث  منرور  به  های  ساختمانی 

با مشتجاری  پرشند  تجاری  مول  تعرفه  داخت  

 گردند. می

   P 3 در همکف ۲

 P ۲.5    در طبقه اول  3

 P ۱.7 در طبقه دوم  4

 P ۱.۲ به باالوم درطبقه س 5

 محاابه گردد  Kضریب  %۵0انی ، ...با   تیرچه تبصر  : اماک با ماربری آمو شی ، درم
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 و امامن گردشگری و م اچرخانه ها   هتل هاور مجوو یاالدض پایر  الدور پروانه عوار: نام عوارض -7

 هاریرداقانون شه ۵۵ماد   26به ااتناد بند  شیرودشهرداری  پیشنهاد دهنده:

قذذانون مالیذذاب  ۵0ماد   1تبصر  قانون شوراها و  ۸0ماد   16ند شورای ااامی شهر به ااتناد ب  مرجع تصویب کننده:

 بر ار ش اچزود 

 قانون شهرداری 77ممی یون ماد   :ی وصولضمانت اجرای

 و م اچرخانه هاری ها و امامن گردشگالدور پروانه و یاالدور مجو  هتل عوارض پذیره ( ۱-7جدول         

 

  محاابه عوارض ماخا و  نحو   عنوان تیرچه عوارض  ردیف 

عوارض پایر  الدور پروانذذه و یذذا الذذدور  1

و   مجو  برای هتل ها و  امامن گردشگری

 ه ها به  ا ای  هر  متر  مربعاچرخانم 

K×P×s 

×p×s۲.5 

2  

چضاهای تجاری خارج ا  ااختمان االذذلی 

 هتل

 ( یارتج )محااباب  4 ولجد

 اماااکن  و  هاااهتل   باارای  پروانااه   صاادور  پااذیره   عااوارض  7/7/۱370  مصوب  جهانگردی  و  ردیایرانگ  صنعت  توسعه   قانون  8  ماده   استناد  به :  (۱)  بند 

 .بود  خواهد  صنایع  بخش  برابر  اهانه مسافرخ و  گردشگری

 تغییاار از ناشاای عااوارض ،۱5/8/۱384 مصااوب دولاات مالی رراتمق از بخشی تنریم ونقان به   موادی  الحاق  قانون  ۲۲  ماده   4  بند   استناد  به :  (۲)  بند 

 تقاضااای بااا) شد  خواهد  پرداخت مربوط یشهردار به  گذارانسرمایه  توسط برداریبهره  شروع  از  ساله   ده   تا  پنج  اقساط  با  تراکم  فروش  و  ربریاک

 (گردشگری سازمان

 .بود  خواهد   تعرفه   این  برابر هتل  اصلی ساختمان  داخل   تجاری  ایهافی  عوارض  ،گریدشگر صنعت از  حمایت لزوم  به   توجه   با: (3)  بند 

  د  .می باشتجاری  فیاهای تجاری مانند رستوران بر معابر در ساختمان هتل ها مشمول عوارض پذیره  (:  4بند)

تصمیمات  الزم به  شهردای کتبااا  با برداری را همراه  متقاضیان احداث هتل و اماکن گردشگری مکلفند در زمان صدور پروانه زمان  بهره   (:5بند)

 .  اعالم  دارند 
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 واتدخدماتی عوارض پایر  یح متر مربع : (1-۸جدول )

 خدماتی   Kضریب   خدماتی پذیره عوارض  ردیف 

 p  2.۵ همکف  1

   p  1.2  یر مین  2

 p  1.7 اول  3

 p  1.۵ دوم 4

 p  1.2 بای اوم به  ۵

 p  1 ری بانا 6

 p  1 نیم طبقه 7

 p  0.۵ پارمینگ ۸

 

          

 

 

 

 

 عوارض پذیره صدور پروانه خدماتی: ارضم عونا -8

 هاشهردارینون قا ۵۵ ماد  26به ااتناد بند  شیرودشهرداری  پیشنهاد دهنده:

قذذانون مالیذذاب بذذر  ۵0 ماد  1ا و تبصر  قانون شوراه ۸0ماد    16شورای ااامی شهر به ااتناد بند    مرجع تصویب کننده:

 ار ش اچزود 

 قانون شهرداری 77اد  یون مممی  ضمانت اجرایی وصول:
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 عوارض پذیره تاسیسات شهری : نام عوارض -9

 هاقانون شهرداری ۵۵  ماد 26بند به ااتناد  شیرودشهرداری  پیشنهاد دهنده:

قانون مالیاب بذذر   ۵0اد   م  1شوراها و تبصر     قانون  ۸0ماد     16شورای ااامی شهر به ااتناد بند    مرجع تصویب کننده:

 ار ش اچزود 

 قانون شهرداری 77ممی یون ماد   ضمانت اجرایی وصول:

 .دیتاف گرد 24/11/1400مورخه   2137/1400/۸631به شمار   یانطباق چرماندار ونی یمطابق با نامه مم          
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 نام عوارض -۱0

 هااریهردقانون ش ۵۵ماد   26به ااتناد بند  شیرودشهرداری  پیشنهاد دهنده:

 بذذر قانون مالیاب  ۵0ماد     1قانون شوراها و تبصر     ۸0ماد     16شورای ااامی شهر به ااتناد بند    مرجع تصویب کننده:

 ار ش اچزود 

 شهرداری قانون 77ممی یون ماد   ضمانت اجرایی وصول:

 عوارض الدور مجو  تصارمشی یا دیوارمشی:  (1-10جدول )  

  ماخا و نحو  محاابه عوارض نوف تصارمشی یا دیوارمشی به ا ای هر متر طول                                        ردیف

 اراضی داخل محدود  شهر  1

A=L×H×K×P 

Kهای مختلف= ضریب اماک با ماربری 

L ی= طول دیوارمش 

Hا هر نوف مصالح = ارتفاف دیوار ب 

Pبندی  مین موردنظر= قیمت منطقه 

م ذذکونی، تجذذاری،  هذذاماربری ه ملیذذ بذذرای اراضذذی  kضذذریب 

 دشو( اعمال می0.20) ،...  النیتی و اداری

 اراضی واقع در تریم شهر  2
A=L×H×K×P 

 دشواعمال می  0.۵ واقع در تریم شهر اراضی یراب  kضریب 

P:   میباشد مه بذا پیشذنهاد شذهرداری و بذه تصذویب شذورای ااذامی شذهر   یدارای  1400ای اال  هقیمت منطق

 .ات  راید  ا

Kضریب تصویبی شورای ااامی شهر : 

پایرد. مالح انجام میات عوارض الدور مجو  تصارمشی ا  اوی شهرداری با ارائه اند مالکیت رامی و با درخوا  -۱

ااتیام ا  مراجع قذذانونی مربوطذذه یذذا ق ریم شهر، تصارمشی طبی، و اایر واقع در تبرای  مینهای  راعی، باغی و مشاور 

 گردد.م میقدا  اهای مصوطرح

 خواهد بود. اانتی متر ( 1۸0)  . ارتفاف مجا  برای دیوارمشی یا چنس و یا نرد  برابر ضوابط شهراا ی2
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نذذا جذذو ی در جهذذت اتذذدا  بآن تلقی، هیچگونه م  دور مجو  تصار مشی بنام مالح الرچاً به منزله محصور نمودن. ال-3

 .ی شهرداری الراتتاً قید شوداو ا  و مراتب می بای ت در مجو  الادر  مح و  نمی شود

اح مبنذذی بذذر عذذدم ذیصانانچه مدارک میتبری همچون الدور اتکام و آراو قطیی ا  اوی مراجع و محامم قضائی و    -4

 قف خواهد شد.ر مجو  تصار مشی متومالکیت و یا داشتن میارض ارائه شود، الدو

در  روبه و غیر منااب بذذا وضذذع محذذل و یذذا نیمذذه تمذذام واقذذعمخ   نایقانون شهرداری ن بت به  مین یا ب  110به ااتناد ماد     -۵

ی با پامی و پامیزگی و  یبایی شهر با مذذوا ین شهراذذا ی ناچمحدود  شهر مه در خیابان یا مواه و یا میدان قرار گرچته و م

دیوار یا مرمت آن یا  د   ند منتها ظرف دو ما  به ایجاد نربه مالح اخطار م  شورای شهر می تواند  د. شهرداری با تصویبباش

د به منظور تامین وانبا نقشه مصو  انجمن شهر باشد اقدام مند اگر مالح م امحه و یا امتناف مرد شهرداری می ت  مه منطبق

د میمذذول و هزینذذه را مه ی م بدان راا ی هرگونه اقدامیبایی و پامیزگی و شهنظر و اجرای طرح مصو  شورا در  مینه  ی

صدی موقوچه دریاچت نماید. در این الذذورب ت ذذا  شذذهرداری بذذدواً بذذه ا  مالح یا متولی و یا مت  د   الدیآن را به اضاچه  

رداری اعتراض نکذذرد رو  ا  تاریخ  اباغ به الورب ت ا  شه  1۵مه مالح ظرف مدب  تی  مالح اباغ می شود در الور

 77 ذذیون مذذامور در مذذاد   ممیبذذه  رف مهلت مقرر  اعتراض مرد موضذذوف  می شود و هرگا  ظورب ت ا  قطیی تلقی  ال

 اف خواهد شد.ارج

در تکم اذذند  77مامور در ماد  ف الورب ت ا  هایی مه مورد اعتراض واقع نشد  و همچنین آراو ممی یون رچع اختا

ایجراو ن بت به والول طلذذب  ااناد رامی ی م بر طبق مقرراب اجرایاجراو ثبت مکلف اات قطیی و ی م ایجرا بود  و 

 بگاارد. ائیه الادر و به مورد اجراواجرری شهردا

مجا    • تف ارتفاف  طرح  ضوابط  مطابق  نرد   یا  چنس  و  دیوار  ترمیب  با  دیوارمشی  بود.  صیلبرای  خواهد  شهر  ی 

به تفکیح در مجو  )شهرداری مکلف اات ارتفاف دیوار و چنس   نماید(ضم  را  این مجو  مبنالادر  درج  بر  ناٌ  ی 

 تفکیح اراضی نمی باشد.

ا • ماماک  مالکین  ،  تبی  م  رخطابا  شهر  نیمه  آچرین در اطح  و خطر  دیوار مشی  موظف  ار   انجام  رعایت  به  با 

میتدن جامع  طرح  برابر  ی م  های  این   باشند  صا   غیر  و  در  اقدام  مشی  دیوار  به  ن بت  راااً  شهرداری  صورب 

 ی گردد.ض آن بر روی چیش نواا ی لحاد م عوار
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 تغییر کاربری )با درخواست مالک( ده ناشی ازفزوش ا: عوارض برای ارزنام عوارض -۱۱

 هاقانون شهرداری ۵۵ماد   26ند به ااتناد ب شیرود شهرداری پیشنهاد دهنده:

ر قانون مالیاب بذذ   ۵0ماد     1اها و تبصر   قانون شور  ۸0ماد     16ر به ااتناد بند  اامی شهشورای ا  مرجع تصویب کننده:

 ار ش اچزود 

 قانون شهرداری 77ممی یون ماد   ول:ضمانت اجرایی وص

 

تیییذذر  ۵شذذند و بذذا مواچقذذت شذذهرداری و ممی ذذیون مذذاد  با در الورتیکه مالکین برای تیییر ماربری ملح درخواات داشذذته

 اید.تاالل گردد، شهرداری باید عوارض ذیل را والول نمماربری 

  S× K ×P               و  محاابه عوارض: نح 

S اچتهی یربر: م اتت تیییر ما 

K ضریب تصویبی شورای ااامی شهر : 

Pشنهاد شهرداری و به تصویب شورای ااامی شهر راید  ااتپی دارایی میباشد مه با 1400ای اال : قیمت منطقه . 

 
بند ))د(( دادنامه های شمار   ))ب ااتناد  عدالت اداری مشور ،وضع  هیاب عمومی دیوان    ۸/3/1397مور     3۸1الی    367ه 

شورای  یس  ( قانون تاا۵،ناشی ا  تیییر ماربری اماک پس ا  الدور مجو  تواط ممی یون ماد  )اچزود     ر شض اعوار

ا    وخارج  قانون  ایران خاف  میماری  و  شهراا ی  دادعالی  تشخی   شهر  ااامی  شوراهای  اختیاراب  و  نشد   تدود    

 . بل والول می باشد وقا
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 1.۵ 3 - 3 0.7۵ 1.۵ 3 1.۵ ۵ 1.۵ 0.7۵ 1.۵ 2 1.۵ ۵ 2 2 - - م کونی 1

 2.۸ 3 - 3 0.7۵ 2 3 2 1.۵ 1.۵ 0.7۵ 1.۵ 2 1.۵ ۵ 2 2 - - م یرشبکه  2

3 
و   آمو شی

 آمو ش عالی 

3 - - 1.۵ ۵ 1.۵ 2 1.۵ 0.7۵ 1.۵ 1.۵ 1.۵ 3 1.۵ 1.۵ 1.۵ - 3 2.۸ 

 2.۸ 3 - 1.۵ 1.۵ 1.۵ 3 1.۵ 1.۵ 2 0.7۵ 2 2 1.۵ ۵ - 2 - 3 اداری   4

۵ 
-خدماتی-جاریت

 با اررو  

3 - 2 2 - 1.۵ 2 2 0.7۵ 2 0.7۵ 2 3 0.7۵ 0.7۵ 0.7۵ - 3 2.۸ 

 2.۸ 3 - 0.7۵ 0.7۵ 1.۵ 3 2 0.7۵ 2 0.7۵ 0.7۵ 2 - ۵ 2 2 - 3 ور شی 6

7 
-بهزی تی  درمانی

 شتیهداب

3 - 2 2 ۵ 1.۵ - 0.7۵ 0.7۵ 2 0.7۵ 2 3 1.۵ 0.7۵ 0.7۵ - 3 2.۸ 

 هنری  -چرهنگی ۸

3 - 2 2 ۵ 1.۵ 2 - 0.7۵ 2 0.7۵ 3 3 1.۵ 0.7۵ 0.7۵ - 3 3 

9 

چضای  پارک و 

و تریم ابز  زاب

 تفاظتی

3 - 3.۵ 3.۵ ۵ 2 3 2.۵ - 2 1.۵ 3 3.۵ 2 0.7۵ 2 - 3.۵ 3 

 3 3 - 0.7۵ 0.7۵ 1.۵ 3 2 0.7۵ - 0.7۵ 1.7 2 1.۵ ۵ 2 2 - 3 ماهبی  10

11 
  تجهیزاب

 شهری  وتاای اب 

3 - 2 2.۸ ۵ 1.۵ 2 1.7 0.7۵ 2 - 3.۵ 3.۵ 1.۵ 0.7۵ 0.7۵ - 3 3 

 3 3 - 0.7۵ 0.7۵ 1.۵ 3 - 1.۵ 2 0.7۵ 1.7 2 1.۵ ۵ 2.۸ 2 - 3 پارمینگ  12

13 
تمل و نقل و  

 و پایانه انبارداری

3 - 2 2 ۵ 1.۵ 2 0.7۵ 0.7۵ 2 1.3 2 - 0.7۵ 0.7۵ 0.7۵ - 3.۵ 2.۸ 

 3 3 - 0.7۵ 0.7۵ - 3 1.۵ 0.7۵ 2 0.7۵ 0.7۵ 2 1.۵ ۵ 2 2 - 3 انتظامی  -نظامی 14

1۵ 
 راعی و  باغاب و 

 چاقد ماربری و..

3 - 3 3 ۵ 2.۵ 2 0.7۵ 0.7۵ 2 1.۵ 3.۵ 3.۵ 2 - 0.7۵ - 3.۵ 3.2 

 3 3 - - 0.7۵ 2 3.۵ 3.۵ 1.۵ 2 0.7۵ 0.7۵ 2 2.۵ ۵ 2 2 - 3 میرا  تاریخی  16

 3.۵ 3 - 1.۵ 0.7۵ 2 3.۵ 3.۵ 2 2 0.7۵ 2 2 3 ۵ 3.۵ 3.۵ - ۵ تریم 1۸

19 
  ی وتفریح

 توری تی 

3 - 2 2 ۵ 2.۵ 2 0.7۵ 0.7۵ 2 1.۵ 2 3 1.۵ 0.7۵ 1.۵ - - 3 

 - 2 - 1.۵ 0.7۵ 1.۵ 3 2 1.۵ 2 0.7۵ 0.7۵ 2 2.۵ ۵ 2 2 - 3 و تولیدی  النیتی 20

افزایش ضریب   ۱0متر با %  ۲000مترمربع  الی    ۱00۱و زمین های   فوق محاسبه میشود    رفهتع  متر طبق  ۱000زمین های تا  

 افزایش ضریب محاسبه میگردد. ۲0متر با % 5000افزایش ضریب و زمین های باالی  ۱5متر مربع با % 5000ی ال۲00۱و 
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 نام عوارض -  12

   هانون شهرداری قا ۵۵ماد   26د بن نادشهرداری شیرود به اات پیشنهاد دهنده:

قانون مالیاب   ۵0ماد     1قانون شوراها و تبصر     ۸0   ماد  16شورای ااامی شهر به ااتناد بند    مرجع تصویب کننده:

   ر ش اچزود بر ا

 داری  قانون شهر 77 ممی یون ماد   ضمانت اجرایی وصول:

 

 * تخصصی عمران ، شهرسازی و اسناد  تهیا رای * 1۵/12/1396مور   336برابر دادنامه شمار  

در الذذورتیکه  طبقذذه مذذابوراچزایش   اضذذاچی اقذذدام  تذذدواهای اطح شذذهر اگذذر مذذالکین ن ذذبت بذذه اتذذدا   در ملیه ماربری

ر نمایذذد، آن اگر ممی یون ماد  الد رای بر ابقذذاو بنذذا الذذاد و پروند  تخلف به ممی یون ماد  الد ارجاف و  شد  واتدداشته با

 یمه عوارض ذیل نیز والول گردد.جر اخاوقت عاو  بر 
 

 نحو  محاابه عوارض واتد اضاچی هر واتد  نام ماربری  ردیف 

 SP K  کونیم 1

 SP K ماربری تجاری 2

 SP K ماربری اداری 3

 SP K ها اایر ماربری 4

S تد اضاچی: م اتت وا 

Pمه به تصویب شورا شهر راید  اات .  ای: قیمت منطقه  

K تصویبی شورای ااامی شهر ریب: ض 
 1.2ماربری م کونی :  برای  Kضریب 

 2.2ماربری تجاری : برای  Kضریب 

 2ماربری اداری : برای  Kیب ضر

 1.۵ربری :ماربری اایر مابرای  Kضریب 
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 اث استخرعوارض صدور مجوز احد :نام عوارض -۱3

 هارداریشه نونقا ۵۵ماد   26به ااتناد بند  شیرودشهرداری  پیشنهاد دهنده:

قانون مالیاب بذذر   ۵0ماد     1صر   تب  قانون شوراها و  ۸0ماد     16شورای ااامی شهر به ااتناد بند    مرجع تصویب کننده:

 ار ش اچزود 

 قانون شهرداری 77ممی یون ماد   یی وصول:ضمانت اجرا

 

 ردد.گیه معوارض ااتخرهای شنا براااس تیرچه ور شی محااب ضی با ماربری ور شی ارادر  -1

طبذذق  مترمربذذع م ذذاتتهذذر های غیرور شی و غیرمشاور ی بذذه ا ای عوارض ااتخرهای شنا یا هر ااتخری در ماربری  -2

 گردد.می والول K =6ضریب  محاابه SP K چرمول 

ه ا ای هرمترمربذذع م ذذاتت بذذا هذذر رایه مجو های ی م ا  مراجع ذیصاح بذذ عوارض ااتخرهای مشاور ی در الورب ا  -3

 محاابه و والول گردد. P1قعم

Pتصذویب شذورای ااذامی شذهر بذه  میباشد مه با پیشنهاد شذهرداری و  دارایی    1400ای اال  : : قیمت منطقه

 راید  اات .

kای ااامی شهر: ضریب تصویبی شور 
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 درزمان صدور پروانه ارکینگ احداث پ عوارضنام عوارض:  -۱4

 هاقانون شهرداری ۵۵د  ما 26د بن به ااتناد شیرودشهرداری  پیشنهاد دهنده:

قانون مالیاب بذذر   ۵0ماد     1قانون شوراها و تبصر     ۸0  ماد   16شورای ااامی شهر به ااتناد بند    مرجع تصویب کننده:

 اچزود ار ش 

 انون شهرداریق 77ممی یون ماد   ضمانت اجرایی وصول:

م یربنای خود ن بت به اتدا  پارمینگ موردنیا  اقدا)   دا الف( ملیه مالکین مکلفند براااس ضوابط شهراا ی برای ات

 نمایند(.

ذیل( به منظذذور تذذ مین باشد )موارد شش گانه ری امکان اتدا  پارمینگ مقدور نمیردا ( در مواردی مه به تشخی  شه

ها ه مذذالی شذذهردارینامذذ ینآی  29مذذاد     2توانند ا  آنها ااتفاد  نمایند. به ااتناد بنذذد  مالکین ب  پارمینگ عمومی اطح شهر مه

ایذذن  7/7/13۸7ول عذذوارض مصذذو  والذذ  نامه اجذذرای نحذذو  وضذذع وآیین 7ماد  با االاتاب بیدی و   12/4/1346مصو   

 والول و هزینه گردد. ی اتدا  پارمینگگردد تا برامی عوارض تصویب

 ض اسبه عوار چگونگی مح
 

 توضیحاب مبلغ عوارض  نوف ماربری  ردیف 

 گانه تعلق عوارضش د شموا S*P*9 م کونی  1
 

(: درالورتی مه براااس ضوابط، اتدا  پارمینگ دریح  1تبصر  )

شته باشد، شهرداری تق دریاچت عوارض  دا  ااختمان ضرورب

د. بنابراین انانچه در نقشه ااختمانی تیداد  تاف پارمینگ را ندار 

دنیا  طبق ضوابط شهراا ی، پارمینگ درنظر گرچته رمینگ مور پا

ااختمانی ممنوف می باشد مگر در شرایط خاص  نه روا نشود، الدور پ 

 ند ذیل می باشد: ب 6مه شامل 

 

 S*P*10 م یر شبکه  2

 S*P*12 آمو شی  3

 S*P*12 اداری   4

۵ 
  با اررو خدماتی) -تجاری

) 

12*S*P 

 S*P*12 ور شی  6

 S*P*12 درمانی  7

 S*P*12 هنری  -رهنگیچ ۸
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9 
و تریم  پارک و چضای ابز

 تیابز تفاظ

12*S*P 
 

 

متر و بیشذتر   4۵خیابانهای اریع ال یر به عرض  بر  ااختمان در    -1

 و داترای به محل اتومبیل رو نداشته باشد.قرارداشته  

 20ان در چاالله یکصد متری تقاطع خیابانهای به عذرض اختما  -2

 و داترای به محل اتومبیل رو نداشته باشد. شد قع  متر و بیشتر وا

پارمینذگ بذه  ااختمان در محلی قذرار گرچتذه باشذد مذه ورود    -3

طذع آن را م تلزم قطع درختذان مهذن باشذد مذه شذهرداری اجذا   ق

 نداد  اات.

یی قذرار گرچتذه باشذد مذه بذه علذت ه هذاااختمان در بر مواذ  -4

 د.عرض مم مواه ، امکان عبور اتومبیل نباش

ااختمان در بر میبری قرار گرچته باشد مه به علت شیب  یاد ،   -۵

 مقدور نباشد. چنیاتدا  پارمینگ در آن ا  نظر  

ن به الذورتی باشذد در الورتیکه وضع و چرم  مین  یر ااختما  -6

 نمود.  بقاب اتدا  پارمینگطح طامه ا  نظر چنی نتوان در  

 

 S*P*1۵ ماهبی  10

11 
تاای اب  و   تجهیزاب

 شهری  
12*S*P 

 S*P*2.۵ پارمینگ  12

 S*P*12 نه ایاو پ تمل و نقل و انبار  13

 S*P*12 و انتظامی  نظامی 14

 S*P*12  راعی باغاب و   1۵

 S*P*12 میرا  تاریخی  16

 S*P*12 ماربری ویژ    17

 S*P*12 تریم  1۸

 S*P*12 توری تی  حی وتفری 19

 و تولیدی   النیتی 20

12*S*P 

 گردد.د( این عوارض هنگام الدور پروانه ااختمان والول می

 شود.زینه میر ههای عمومی در اطح شهاندا ی پارمینگبرای مطالیه، خرید  مین، اجار   مین، اتدا  در را   ارضعو هذ( این

S میباشد مترمربع 2۵پارمینگ  هر یح واتد  : م اتت 

Pاشد مه با پیشنهاد شهرداری و به تصویب شورای ااامی شهر راید  اات .میب دارایی 1400ای اال : قیمت منطقه 

K : ضریب تصویبی شورای ااامی شهر 
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 : عوارض ایجاد درب اضافینام عوارض -۱5

 هاقانون شهرداری ۵۵ماد   26به ااتناد بند  شیرود اریدهرش پیشنهاد دهنده:

   زوداچ قانون مالیاب بر ار ش ۵0ماد   1قانون شوراها و تبصر   ۸0ماد   16بند ناد شورای ااامی شهر به اات جع تصویب کننده:رم

 قانون شهرداری 77ممی یون ماد   ضمانت اجرایی وصول:
 

.دیذتذاف گرد 24/11/1400مورخه   2137/1400/۸631به شمار   یانطباق چرماندار  ونی یمطابق با نامه مم
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 تمانساخ پروانه ددیتج : عوارضنام عوارض -۱6

 اهیقانون شهردار ۵۵ماد   26به ااتناد بند  شیرود شهرداری پیشنهاد دهنده:

قانون مالیاب بذذر   ۵0د   ما  1قانون شوراها و تبصر     ۸0ماد     16شورای ااامی شهر به ااتناد بند    مرجع تصویب کننده:

 ار ش اچزود 

 قانون شهرداری 77ممی یون ماد   ضمانت اجرایی وصول:

.دیذتذاف گرد 24/11/1400مورخه   2137/1400/۸631به شمار   یانطباق چرماندار  ونی ینامه مم  ق بامطاب
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.دیذذ تذذاف گرد 24/11/1400مورخذذه   2137/1400/۸631بذذه شذذمار   یانطبذذاق چرمانذذدار ونی ذذ یمطذذابق بذذا نامذذه مم
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 تجمیع اراضیبر ارزش افزوده حاصل از عوارض عوارض: م نا -۱7

 هاداریقانون شهر ۵۵ماد   26به ااتناد بند  شیرود یردارشه ده:پیشنهاد دهن

قانون مالیاب بذذر   ۵0ماد     1قانون شوراها و تبصر     ۸0ماد     16بند  شورای ااامی شهر به ااتناد    مرجع تصویب کننده:

 ار ش اچزود 

 قانون شهرداری 77ممی یون ماد   ول:وصضمانت اجرایی 

 .د یتاف گرد 24/11/1400مورخه   2137/1400/۸631به شمار    یار ماندانطباق چر ونی یمطابق با نامه مم
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 ه ارتفاعافاضعوارض بر ارزش افزوده ناشی از نام عوارض:  -۱8

 هاقانون شهرداری ۵۵ماد   26 به ااتناد بند شیرودشهرداری  پیشنهاد دهنده:

قانون مالیاب بذذر   ۵0ماد     1شوراها و تبصر   نون  قا  ۸0ماد     16ااامی شهر به ااتناد بند  شورای    مرجع تصویب کننده:

 ار ش اچزود 

 قانون شهرداری 77ممی یون ماد   ضمانت اجرایی وصول:

خلف به ممی یون بر ارتفاف ضوابط و مقرراب شهراا ی ایجاد نماید. پروند  تورتیکه مالح ا  هر ماربری اقف بناهای اتداثی را اضاچه ال  در

ی یون رای بر ابقاو بنا الادر نماید آنگا  عاو  بر اخا جریمه ممی یون ماد  الد عوارض اضاچه ارتفذذاف بشذذرح ه ممماد  الد ارجاف در الورتیک

 گردد. میل الوذیل و
 

 توضیحات  رضماخذ و  نحوه  محاسبه عوا موارد مشمول  ردیف 

 عاااوارض وصاااول(: ۱)بناااد 0.4P× L 1×۲÷  S×(- L2 L1 ) مسکونی ۱

 ماوارد   در  تعرفاه  این  موضوع

 ،سااختمانی  پروانه  مفاد   یربامغا

 توسط  بنا  ابقاء  صورت  در  صرفاً

 مجاااز ،صااد ماااده کمیساایون

 .باشدمی

ساااحت مزا منرااور: (۲) بنااد

 ایطبقاه  ساطح   ،مورد تخلف  

 .د دار ارتفاع اضافه که است

 تجاری 2

 

P× L 10.۵×S ×- L2) L1  ) 

و  اداری و صنعتی 3

 توریستی 

P× L 10.4×  S×(- L2 L1  ) 

، هنگی، هنریفر 4

،  ، آموزشیورزشی

،  بهداشتی درمانی

پزشکی 

 ها وسایرکاربری

   P× L 10.4×  S×(- L2 L1  ) 

P :: : اات .با پیشنهاد شهرداری و به تصویب شورای ااامی شهر راید   دارایی با درالدی اچزایش میباشد مه 1400ای اال ت منطقهیمق 

K ر  : ضریب تصویبی شورای ااامی شهرL 2                  ارتفاف مجا :L 1  :ارتفاف موجود            S م اتت مورد تخلف : 
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 : نام عوارض -۱9

 هاقانون شهرداری ۵۵ماد   26به ااتناد بند  شیرود شهرداری پیشنهاد دهنده:

قانون مالیاب بذذر   ۵0ماد     1قانون شوراها و تبصر     ۸0اد   م  16شورای ااامی شهر به ااتناد بند    کننده:مرجع تصویب  

 ار ش اچزود 

 شهردارین نوقا 77ممی یون ماد   ضمانت اجرایی وصول:

 

 ردد. گعوارض الدور مجو  تیمیراب بشرح ذیل والول می

               

باکتابچه   ۱ مطابق  کلی  تعمیرات 

سهمس ومقررات ان  ضوابط  ازی 

 شهرداری 

P۱ P۱.5 

جزئی ۲ داخلی   تعمیرات  ،تعمیرات  

سازی  همسان  باکتابچه  مطابق 

 رداری شهت ضوابط ومقررا

P0.5 P۱.۲ 

دیواره  3  ( بیرونی  سازی  نما  و  نما 

 ی بیرونی و پیشانی بنا( ها

0.4  P 0.4  P 

 P 0.4  P  0.4 دکور تغییرات  4

 P 0.4  P  0.4 تعویض سقف  5
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 هزینه خدمات پس روی :   -۲0
 ری ها  ادقانون شهر ۵۵ماد   26به ااتناد بند شیرود شهرداری   پیشنهاد دهنده: 

 : مرجع تصویب کننده

 ۵می یون ماد  م   4/11/۸۸مصوبه ملی مور  

 هر مصوبه شورای ااامی ش 12/11/۸۸مور   4بند 

 ری شهمصوبه شورای ااام 16/12/۸۸مور   4بند 

    دقانون مالیاب بر ار ش اچزو ۵0ماد   1قانون شهرداری ها و تبصر   ۸0ماد  16شورای ااامی شهر به ااتناد بند  

 ومی دیوان عدالت اداری هی ب عم 21/2/139۵مور   79بند ی   س دادنامه شمار  

 قانون شهرداری ها 77  ممی یون مادضمانت اجرایی وصول: 

 

قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری کلیه امالکی که دارای پس روی می   5ه ماده  مصوبنرر به اینکه حسب  

 روی مشمول هزینه خدمات شرح زیر می گردند . سپباشند در صورت عدم رعایت  

 شی از عدم رعایت پسرویت منطقه ای × تعداد طبقات × میزان پسروی= هزینه خدمات نا× قیم 0.4
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 عوارض پل: ام عوارضن -۲۱

 هاقانون شهرداری ۵۵ماد   26به ااتناد بند   شیرودشهرداری  پیشنهاد دهنده:

قانون مالیاب بذذر   ۵0ماد     1شوراها و تبصر     قانون  ۸0ماد     16شورای ااامی شهر به ااتناد بند    نده:نمرجع تصویب ک

 ار ش اچزود 

 ردارین شهقانو 77ممی یون ماد   ضمانت اجرایی وصول:

 .دیتاف گرد 24/11/1400مورخه   2137/1400/۸631به شمار   یانطباق چرماندار ونی یمطابق با نامه مم
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نام عوارض:  -۲۲

 هاقانون شهرداری ۵۵ماد   26به ااتناد بند  شیرودشهرداری  پیشنهاد دهنده:

قانون مالیاب بذذر   ۵0ماد     1راها و تبصر   وقانون ش  ۸0ماد     16به ااتناد بند    شهر  شورای ااامی  مرجع تصویب کننده:

 ار ش اچزود 

 قانون شهرداری 77ممی یون ماد   ضمانت اجرایی وصول:

 .دیتاف گرد 24/11/1400مورخه    2137/1400/۸631به شمار     یانطباق چرماندار  ونی یمطابق با نامه مم
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 مشرف بر معابرآمدگی پیش  عوارض: نام عوارض -۲3

 هاقانون شهرداری ۵۵ماد   26به ااتناد بند  شیرودشهرداری  پیشنهاد دهنده:

قانون مالیاب بذذر   ۵0ماد     1ر   صقانون شوراها و تب  ۸0ماد     16شورای ااامی شهر به ااتناد بند    مرجع تصویب کننده:

 ار ش اچزود 

 ردارین شهقانو 77ممی یون ماد   یی وصول:ضمانت اجرا

هایی مه در ضوابط طرح تفصیلی مجا  شناخته شد  ااذت و همچنذین در الذورتیکه محل  این عوارض برای

ظذر شذهری نمالکین بدون مجو  شهرداری برخاف ضوابط و مقرراب شهراذا ی و عذدم رعایذت  اذیما و م

تیکه ممی یون رای الور  ف به ممی یون ماد  الد ارجاف در )من ول، تراس، بالکن( ایجاد نمایند پروند  تخل

بقاو بنا الادر نماید شهرداری ضمن دریاچت جریمه عوارض پذیش آمذدگی مشذرف بذه میبذر بشذرح ذیذل بر ا

 نماید.والول می

  ذیل  شرح  به  مشور   محترم  و یر  ۸/12/1372   مور   34/3/1/2۵79۸  بخشنامه  در   مقرر  ضوابط  ملیه  :(1بند)

 : اتا  الرعایه ی م

 م کونی،  هایواتد  ااتفاد   مورد  مفید  نایب یر  و  روب ته  الوربه ب  ،  آمدگیپیش  مهالورتی  در   -1

 والول  مربوطه  عوارض  و  مح و   مفید   یربنای  جزو  مهاین  بر  عاو   گیرد،  قرار   النیتی  اداری،  تجاری،

 ننماید،  تجاو     مین  رو    تقیم   ا    مهاین  بر  مشروط  تیرچه  این  برابر  آمدگیپیش  بع رمترم  هر  ا  .  شد  خواهد

 .گردید خواهد  والول  یانتقاضم ا  

  مورد   غیرمفید  بنای   الورببه  ولی  باشد  جانبی  هایدیوار   دارای  و  روب ته  الورب به  آمدگیپیش  اگر   -2

 عوارض   و  مح و   ناخال    یربنای   و زج   مهاین  بر   عاو  (  بالکن  الورببه  الرچاً )   گیرد  قرار  ااتفاد 

 . شد خواهد والول  یح بند %۵0 آمدگیپیش مترمربع هر ا   شد، خواهد والول مربوطه

  یح   بند  %۵0  میادل  چقط(  تراس)  باشد  جانبی  هایدیوار   چاقد  و  روبا   الورببه  آمدگیپیش  انانچه  -3

 .شد خواهد والول
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. گیرد  قرار   ااتفاد    مورد  باناایه  الورب به  رچاًال   بنا  طبقه   آخرین  اقف  آمدگیپیش  انانچه  :  (2)  بند

  .   بود نخواهد تیرچه این مقرراب مشمول

  تواط  ابقاو  الورب  در   باشد  بود   مجا    درالد  ا    خارج  و  بنا  ااخت  ا    پس  دگیآمپیش  انانچه:(3)  بند

 بوطه رم  تیرچه  مبنای  بر   مجا    ترامم  بر  ما اد  الورببه  آمدگیپیش  عوارض  والول  الد  ماد   ممی یون

 . شد خواهد محاابه

ضذرایب پذیش تبدیل شود مابه التفاوب  اری  تجاری دارای پیش آمدگی به تجدر الورتیکه بنای غیر:  (4)  بند

 آمدگی ا  م کونی به تجاری مورد محاابه قرار می گیرد.

                

 عوارض پیش آمدگی 

 نحو   محاابه عوارض     شرح ردیف 

 p ۲.5 واحد های تجاری 1

 P ۲ واحد های اداری و صنعتی 2

 P ۱.3 واحد های مسکونی   3

واحاااد هاااای فرهنگااای ،  4

زشااای ،آموزشااای ، ی،ورهنر

رماانی ، پزشاکی و بهداشتی د 

... 

P ۱.۲ 

 

 شود.تداقل م اتت پیش آمدگی یح مترمربع محاابه می          

P: به تصویب شورای ااامی شهر راید  ااذذت . دارایی میباشد مه با پیشنهاد شهرداری و 1400ای اال قیمت منطقه   K  :

 ت پیش آمدگیم ات:    S یبی شورای ااامی شهرضریب تصو
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 : ارضنام عو -۲4

 هاقانون شهرداری ۵۵ماد   26به ااتناد بند   شیرود شهرداری پیشنهاد دهنده:

مالیاب بذذر   قانون  ۵0ماد     1قانون شوراها و تبصر     ۸0ماد     16بند    شورای ااامی شهر به ااتناد  مرجع تصویب کننده:

 ار ش اچزود 

 قانون شهرداری 77ممی یون ماد   رایی وصول:ت اجضمان

 عوارض ما اد بر اطح اشیال به شرح ذیل قابل محاابه می باشد :

 د.نداشته باشما اد بر اطح اشیال تقاضای  در مان الدور پروانه  مالکین : هرگا  1

2 : 

 

 

رجذذاف گذذردد. در ایال بنا اتدا  نمایند، باید پروند  تخلذذف بذذه ممی ذذیون مذذاد  الذذد  ر الورتیکه مالکین ما اد براطح اشد

 نحو   محاابه عوارض  عنوان تیرچه عوارض  ردیف 

 p ۵  ای تجاریاتدهبرای وبر اطح اشیال رض ما اد عوا 1

 p 4 برای  واتدهای م کونی  اطح اشیال ا اد بر عوارض م 2

 p 3 توری تی ،النیتیبرای  واتدهای اطح اشیال عوارض ما اد بر   3

 P۵  اداری  یبرای  واتدهااطح اشیال  عوارض ما اد بر  4

  p 4 خدماتی های برای  واتد اطح اشیال  عوارض ما اد بر  ۵

 p 4 تجاری ، اداری، خدماتی واتدهایب ،انبار، بالکن  مشاعا برای بر اطح اشیال  اد عوارض ما 6
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اد بذذر اذذطح اچت جریمه عذذوارض مذذا ن دریی ضمگا  شهردار  بنا الادر نماید آنالورتیکه ممی یون ماد  الد رای بر ابقاو  

                                        K ×S×P                                              نمایذذد.یال را بشرح ذیل والول میاش

                       

P: ت .ورای ااامی شهر راید  اایب شمیباشد مه با پیشنهاد شهرداری و به تصو دارایی  1400 ای االمت منطقهقی 

K : ضریب تصویبی شورای ااامی شهر 

S : م اتت اطح اشیال 
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 : نام عوارض -۲4

 هاقانون شهرداری ۵۵ماد   26اتناد بند به ا  شیرودشهرداری  پیشنهاد دهنده:

قذذانون مالیذذاب بذذر ار ش   ۵0مذذاد     1ون شوراها و تبصذذر   قان  ۸0ماد     16شورای ااامی شهر به ااتناد بند    نده:مرجع تصویب کن

 اچزود 

 قانون شهرداری 77ممی یون ماد   ضمانت اجرایی وصول:

  ه می باشد :به شرح ذیل قابل محااب مجا  تراممعوارض ما اد بر 

k ×S×P 

 داشته باشند. تراممانه تقاضای  ما اد بر : هرگا  مالکین  در مان الدور پرو1

بذذه ممی ذذیون مذذاد  الذذد ارجذذاف گذذردد. در بنا اتذذدا  نماینذذد، بایذذد پرونذذد  تخلذذف  ترامم  ین ما اد بریکه مالکالورت: در  2

را  ترامم ریمه عوارض ما اد بر یاچت جادر نماید آن گا  شهرداری ضمن درالورتیکه ممی یون ماد  الد رای بر ابقاو بنا ال

کان الذذدور مجذذو  بذذر ااذذاس مه ااخت واا های قبلی اا توجه بتر بیا بیش 10یابر باعرض .م3   .نمایدبشرح ذیل والول می

        محاابه میگردد k 1.۵  یی وجود نداشته باشد ترامم اضاچی بر مبنایلفاف چضا

P:  ا پیشذنهاد شذهرداری و بذه تصذویب شذورای ااذامی شذهر د مه بمیباش  ییدارا  1400ای اال  منطقه  قیمت

 راید  اات .

       K  می شهر  رای ااای شو: ضریب تصویب 

       S  م اتت ما اد بر ترامم : 
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 وارض مازاد بر تراکم پایه ع   -۲5
 قانون شهرداری ها   ۵۵د  ما 26به ااتناد بند  شیرودشهرداری   پیشنهاد دهنده: 

 : دهب کننمرجع تصوی 

 مصوبه شورای ااامی شهر 21/6/7۸مور   2بند 

  ار ش اچزود   قانون مالیاب بر ۵0ماد   1قانون شهرداری ها و تبصر   ۸0  ماد16شورای ااامی شهر به ااتناد بند 

 اداری هی ب عمومی دیوان عدالت  21/2/139۵مور   79بند ی   س دادنامه شمار  

 هی ب  31/2/1397تاریخ    46تا  43و شمار     27/12/1396مور     3۵3و شمار     29/1/1397مور     970997090690002۵1دادنامه های شمار   

 صصی عمران، شهراا ی و ااناد دیوان عدالت اداری تخ

 قانون شهرداری ها 77ممی یون ماد  اجرایی وصول:  ضمانت

 

 :     پایه جدول عوارض مازاد بر تراکم
عنوان تعرفه 

 عوارض 

 طبقه  5کم مجاز تا ترا م پایه تراک

تااراکم مجاااز تااا 

 طبقه8

 ۱0تراکم مجاااز تااا 

 طبقه

 ۱5تراکم مجاااز تااا 

 قهطب

 ۱5مجاااز از    راکمت

 طبقه باالتر

ضلع 

جنوبی 

خیابان  

اصلی و 

 محالت 

بر  

خیابان  

اصلی و 

ضلع 

 شمالی 

ضلع 

جنوبی 

خیابان  

اصلی و 

 محالت 

بر  

خیابان  

اصلی و 

ضلع 

 شمالی 

ضلع 

جنوبی 

خیابان  

صلی و ا

 ت محال

بر  

خیابان  

اصلی و 

ضلع 

 شمالی 

ضلع 

جنوبی 

خیابان  

اصلی و 

 محالت 

بر  

خیابان  

اصلی و 

 ضلع

 لی شما

ضلع 

جنوبی 

خیابان  

اصلی و 

 محالت 

بر  

خیابان  

اصلی و 

ضلع 

 شمالی 

ضلع 

جنوبی 

خیابان  

اصلی و 

 محالت 

بر  

خیابان  

اصلی و 

ضلع 

 شمالی 

عوارض مازاد بر  

تراکم برای تک 

واحد و مجتمع 

 مسکونی   های

۲/8  p 3/۲  p 2/۵ p 3/5 p 3/5 p 5 p 5 p 7 p 9 p ۱0 p ۱۱ p ۱5 p 

عوارض مازاد بر  

برای   راکمت

ساختمانهای 

 تجاری 

3/5  p 4/5  p 4/5  p 4/5  p 6  p 6  p 7/5  p 7/5  p 8/5  p 8/5  p ۱0  p ۱0  p 

عوارض مازاد بر  

تراکم پایه  

 اداری

۲/5  p 3/۲  p ۲/5  p 3/5  p 4  p 5  p 3  p 6  p 8  p 9  p ۱0  p ۱۲  p 

 

طارح تفصایلی و جاامع و هاادی ر  د کمی که مازاد بر تراکم مندرج  ترا  عوارض مازاد بر تراکم پایه عبارتست از(:  ۱بند)

ی فنای تغییارات طرحهاای هااد  شورایعالی شهرسازی و معماری و یاا کمیتاه 5یسیون ماده شهری بوده و یا از طریق کم

 شهری تصویب گردد.

شاوند مشامول جریمه  اخت  بعلت احداث بنای مازاد برتراکم مجاز مشمول پرد   ۱00متقاضیانی که درکمیسیونهای ماده  

 ض مازاد بر تراکم نیز برابر تعرفه خواهند شد .پرداخت عوار

 .گردد نمی تراکمعوارض  محاسبه شامل صیلیتف طرح ضوابط رعایت با خرپشته و  ،پارکینگ مساحت: (۲) بند
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 عوارض سالیانه خدمات از کلیه اماکن مورد استفاده فعاالن اقتصادی نام عوارض: -۲6

 هاقانون شهرداری ۵۵ماد   26تناد بند به اا شیرودشهرداری  دهنده:هاد پیشن

قانون مالیاب بذذر   ۵0  ماد   1ن شوراها و تبصر   قانو  ۸0ماد     16شورای ااامی شهر به ااتناد بند    ده:مرجع تصویب کنن

  ش اچزود ار

 قانون شهرداری 77ممی یون ماد   ضمانت اجرایی وصول:
 

 فاده فعاالن اقتصادی مات از کلیه اماکن مورد استه خدعوارض سالیان     
   

ی دولتی  و   بانکها عوارض کسب و پیشه  ردیف 

 خصوصی 

موسسات مالی 

اعتباری و صندوق قرض 

،  موا اب ت ابرایالحسنه و 

گی  موا اب تقوقی، نمایند

ها، دچاتر مهندای و  دچاتر بیمه 

 موارد مشابه 

 p×s 0.75×p×s×۱ طبقه همکف ۱

 p×s 0.6×p×s×0.75 ل ه اوطبق ۲

 p×s 0.5×p×s×0.6 دوم به باال طبقه  3

 

S   م اتت : 

Pمی شذهر ی و بذه تصذویب شذورای ااذادارایی میباشد مه با پیشذنهاد شذهردار   1400ای اال  طقه: قیمت من

 راید  اات . 

 Kضریب تصویبی شورای ااامی شهر : 

بنی بر اخا عوارض رداریها و دهیاریهای مشور من شهاا ما  11/0۸/139۵مور     39232ه ااتناد نامه شمار   ب

ر عوارض د بر چضای اشیال شد  تواط شرمتهای بیمه در محدود  شها  شرمتهای بیمه ،شهرداریها می توانن

 دریاچت منند .
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 صدور پروانه ساختمانی المثنی عوارض  نام عوارض: -۲6

 هاقانون شهرداری ۵۵د  ما 26به ااتناد بند   شیرودشهرداری  پیشنهاد دهنده:

قانون مالیاب بذذر   ۵0ماد     1قانون شوراها و تبصر     ۸0ماد     16شورای ااامی شهر به ااتناد بند    صویب کننده:مرجع ت

 ر ش اچزود ا

 قانون شهرداری 77ممی یون ماد   ی وصول:ضمانت اجرای

 
 .د یتاف گرد 24/11/1400ورخه م  2137/1400/۸631به شمار    یانطباق چرماندار  ونی یمطابق با نامه مم
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طرحهاای توساعه های جدید که براساس  نام عوارض: عوارض ارزش افزوده اقتصادی و مزایای کاربری  -۲7

 رددگشهری )طرح جامع و طرح تفصیلی( ایجاد می

 هایقانون شهردار ۵۵ماد   26به ااتناد بند   شیرود شهرداری پیشنهاد دهنده:

قانون مالیاب بذذر   ۵0ماد     1قانون شوراها و تبصر     ۸0ماد     16ورای ااامی شهر به ااتناد بند  ش  :همرجع تصویب کنند

 ار ش اچزود 

 قانون شهرداری 77ممی یون ماد   اجرایی وصول: ضمانت

 

جذه بذرای مذالکین یابنذد مذه در نتیربری میهای جامع و تفصیلی اماک مالکین تیییذر مذااجرای طرح  بر اثر

   یادی دربر دارد چلاا در هنگام مراجیه مالکین به شهرداری جهت اخذا مجذو  اذاخت و اذا  زودچار ش ا

 والول نماید.  شهرداری باید عوارض ذیل را

 S×k×P    نحو  محاابه عوارض: 

 

 

S ت تیییر ماربری یاچته: م ات 

 K شهر: ضریب تصویبی شورای ااامی 

P:  زایش میباشذد مذه بذا پیشذنهاد شذهرداری و بذه تصذویب اچذ  یدارایی با درالذد  1400ل  ای ااقیمت منطقه

   شورای ااامی شهر راید  اات .
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 های جدید که براساس مزایای کاربری عوارض ارزش افزوده اقتصادی و 

 گردد. )طرح جامع و طرح تفصیلی( ایجاد می طرحهای توسعه شهری  

ف
دی

ر
 

 کاربری

 جدید  

 
 
 
 ماربری 

 قدیم  

نی
کو

م 
  

م 
که 

شب
یر

 

شی
و 

آم
 

ی 
دار

ا
 

ی
جار

ت
-

تی
دما

خ
- 

 .. 
رو

 ار
با

شی 
ر 

و
نی 

رما
د

 

گی
رهن

چ
- 

ی 
هنر

 

ابز
ی 

ضا
و چ

ک 
پار

بز  
 ا

یم
تر

و 

تی
اظ

تف
 

بی 
اه

م
 

ب
یزا

جه
ت

  و 
ی 

هر
 ش

ب
 ا

ای
تا

 

گ 
مین

پار
 

ردا
انبا

 و 
قل

و ن
ل 

تم
ی

ر
 

انه
پای

و 
 

می
ظا

ن
-

ظا
انت

 می

ب و
اغا

ب
عی 

 را
 

  
یرا

م
 

تار
خی 

ی
 

یم
تر

تی  
ی 

ور
و ت

ی 
یح

فر
ت

 

تی
النی

 
ی 

د
ولی

و ت
 

 1.۵ 3 - 3 0.7۵ 1.۵ 3 1.۵ ۵ 1.۵ 0.7۵ 1.۵ 2 1.۵ ۵ 2 2 - - م کونی 1

 2.۸ 3 - 3 0.7۵ 2 3 2 1.۵ 1.۵ 0.7۵ 1.۵ 2 1.۵ ۵ 2 2 - - م یرشبکه  2

3 
و   آمو شی

 آمو ش عالی 

3 - - 1.۵ ۵ 1.۵ 2 1.۵ 0.7۵ 1.۵ 1.۵ 1.۵ 3 1.۵ 1.۵ 1.۵ - 3 2.۸ 

 2.۸ 3 - 1.۵ 1.۵ 1.۵ 3 1.۵ 1.۵ 2 0.7۵ 2 2 1.۵ ۵ - 2 - 3 اداری   4

۵ 
-خدماتی-تجاری

 با اررو  

3 - 2 2 - 1.۵ 2 2 0.7۵ 2 0.7۵ 2 3 0.7۵ 0.7۵ 0.7۵ - 3 2.۸ 

 2.۸ 3 - 0.7۵ 0.7۵ 1.۵ 3 2 0.7۵ 2 0.7۵ 0.7۵ 2 - ۵ 2 2 - 3 ور شی 6

7 
-بهزی تی  درمانی

 بهداشتی

3 - 2 2 ۵ 1.۵ - 0.7۵ 0.7۵ 2 0.7۵ 2 3 1.۵ 0.7۵ 0.7۵ - 3 2.۸ 

 هنری  -چرهنگی ۸

3 - 2 2 ۵ 1.۵ 2 - 0.7۵ 2 0.7۵ 3 3 1.۵ 0.7۵ 0.7۵ - 3 3 

9 

پارک و چضای  

و تریم ابز  ابز

 تفاظتی

3 - 3.۵ 3.۵ ۵ 2 3 2.۵ - 2 1.۵ 3 3.۵ 2 0.7۵ 2 - 3.۵ 3 

 3 3 - 0.7۵ 0.7۵ 1.۵ 3 2 0.7۵ - 0.7۵ 1.7 2 1.۵ ۵ 2 2 - 3 هبی ما  10

11 
  تجهیزاب

 شهری  وتاای اب 

3 - 2 2.۸ ۵ 1.۵ 2 1.7 0.7۵ 2 - 3.۵ 3.۵ 1.۵ 0.7۵ 0.7۵ - 3 3 

 3 3 - 0.7۵ 0.7۵ 1.۵ 3 - 1.۵ 2 0.7۵ 1.7 2 1.۵ ۵ 2.۸ 2 - 3 نگ پارمی 12

13 
تمل و نقل و  

 و پایانه انبارداری

3 - 2 2 ۵ 1.۵ 2 0.7۵ 0.7۵ 2 1.3 2 - 0.7۵ 0.7۵ 0.7۵ - 3.۵ 2.۸ 

 3 3 - 0.7۵ 0.7۵ - 3 1.۵ 0.7۵ 2 0.7۵ 0.7۵ 2 1.۵ ۵ 2 2 - 3 انتظامی  -نظامی 14

1۵ 
 راعی و  باغاب و 

 ماربری و.. چاقد 

3 - 3 3 ۵ 2.۵ 2 0.7۵ 0.7۵ 2 1.۵ 3.۵ 3.۵ 2 - 0.7۵ - 3.۵ 3.2 

 3 3 - - 0.7۵ 2 3.۵ 3.۵ 1.۵ 2 0.7۵ 0.7۵ 2 2.۵ ۵ 2 2 - 3 میرا  تاریخی  16

 3.۵ 3 - 1.۵ 0.7۵ 2 3.۵ 3.۵ 2 2 0.7۵ 2 2 3 ۵ 3.۵ 3.۵ - ۵ متری 1۸

19 
تفریحی و  

 توری تی 

3 - 2 2 ۵ 2.۵ 2 0.7۵ 0.7۵ 2 1.۵ 2 3 1.۵ 0.7۵ 1.۵ - - 3 

 - 2 - 1.۵ 0.7۵ 1.۵ 3 2 1.۵ 2 0.7۵ 0.7۵ 2 2.۵ ۵ 2 2 - 3 و تولیدی  النیتی 20

 83همانند جدول صفحه 
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ا   شوند و یذذا امذذاکایی میابر جدید اماک مشرف به میبر میدر مواردی مه در اراضی مالکین بر اثر آ اداا ی و با گش

عوارض ذیل ند فگردد چلاا مالکین مکلیکین ار ش اچزود  ایجاد مگردند و برای مالعرض ممتر به عرض بیشتر مشرف می

 را پرداخت نمایند.

 )ارزش افزوده ناشی از اجرای طرحهای تعریض یا توسعه معابر(   عوارض برحق مشرفیت
 

 ماخذ و نحوه محاسبه عوارض  نوع عوارض  دیف ر

 توایه میابر(  مشرچیت ) ار ش اچزود  ناشی ا  اجرای طرتهای تیری  یاعوارض بر تق 

1 
 میبر قرار می گیرند  بر رمامی مه پس ا  تیری  دبرای ا

S 0۲/0 ×0.10×P (×عرض میبر  -عرض میبر قدیم

 جدید(

2 
 باقیماند  ه تند برای امامی مه پس ا  اجرای طرح دارای

S 0۲/0 ×0.0۸×P (×میبر  عرض -عرض میبر قدیم

 جدید(

میبر   3 ولی  ندارند  نشینی  عقب  مه  ملح  امامی  به  مشرف 

ا  ملح روبرو   ری ید و تمام عقب نشنی یا تتیری  می شو

 الورب می پایرد

S 0۲/0 ×0.09×P (×عرض میبر  -عرض میبر قدیم

 جدید(

گونذه مبلیذی بذت تیذری  ملذح واقذع در م ذیر تیذری  میبذر  ا  شذهرداری هیچمالکینی مه با( :  1تبصر  )

 رداخذت عذوارض بذر تذق مشذرچیت اداا ی می نمایند  ا  پ دریاچت نمی نمایند و م یر تیری  را رایگان آ

 .ف می باشندمیا

 .  می باشد قیمت منطقه ای مه مبنای محاابه قرار می گیرد قیمت منطقه ای دارایی به  نر  رو  ( :2تبصر  )
 

 مشرفیت  رحقبعوارض نام عوارض:  -۲8

 هاقانون شهرداری ۵۵ماد   26ند شهرداری شیرود به ااتناد ب پیشنهاد دهنده:

نون مالیذذاب بذذر ار ش قذذا ۵0مذذاد     1ها و تبصر   قانون شورا  ۸0ماد     16رای ااامی شهر به ااتناد بند  شو  مرجع تصویب کننده:

 ود زاچ

 قانون شهرداری 77ممی یون ماد   ضمانت اجرایی وصول:
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 : نام عوارض -۲9

 

 هان شهرداریقانو ۵۵ماد   26به ااتناد بند  شیرودشهرداری  نهاد دهنده:پیش

قانون مالیاب بذذر   ۵0ماد     1قانون شوراها و تبصر     ۸0ماد     16ااتناد بند  به    شورای ااامی شهر  ب کننده:مرجع تصوی

 ار ش اچزود 

 قانون شهرداری 77ممی یون ماد   ول:ضمانت اجرایی وص

 

ظذذر خذذدماب ایمنذذی و آتذذش هیزاتی جهت تفذذظ شذذهر ا  نگهداری و اچزایش اطوح چضای ابز و هم انین اچزایش  توان تجبه منظور تفظ و ن

 گردد.ارض ذیل طبق جدول ذیل والول میعو ینشان
 

     

 محاسبه عوارض  شرح ردیف 

 %  ۱0 ×  عوارض زیربنا و پذیره هانشانی برای ملیه ماربریعوارض آتش 1

 % 5 ×  عوارض زیربنا و پذیره ها ملیه ماربریعوارض ور شی برای  2
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 : وارضنام ع -30

 هاقانون شهرداری ۵۵ماد   26به ااتناد بند   شیرودشهرداری  دهنده: هادنپیش

قانون مالیاب بذذر   ۵0ماد     1قانون شوراها و تبصر     ۸0ماد     16شهر به ااتناد بند    شورای ااامی  مرجع تصویب کننده:

 ار ش اچزود 

 هرداریقانون ش 77ممی یون ماد   ضمانت اجرایی وصول:

 

ااس جدول ذیل تواط م  ول مشتارگا  یا متصدی مشتارگا  ت ب مورد والول و برابذذر مقذذرراب برا  عوارض مشتار دام

 گردد.ی به ت ا  شهرداری واریز میتییین شد  شهردار

 
 

 مبلغ شرح ردیف

 ریال ۲00000  وگواالهذبح گاو  1

 ریال   ۱00000 گوافندذبح  2

 ریال ۱60000  تمل  گاو و گوااله  3

 ریال 80000  گوافند  تمل 4

 ریال   ۱60000 نگهداری گاو  ۵

 ریال    40000 نگهداری گوافند  6

 ریال ۱00000  ورودی گاو  7

 ریال   80000 ودی گوافند ور ۸
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 هاها و سیرکیط نمایشگاه : عوارض بلنام عوارض -3۱  

 هاقانون شهرداری ۵۵ماد   26ه ااتناد بند شهرداری شیرود  ب پیشنهاد دهنده:

ر قانون مالیاب بذذ   ۵0ماد     1قانون شوراها و تبصر     ۸0ماد     16شورای ااامی شهر به ااتناد بند    ب کننده:صویتمرجع  

 ار ش اچزود 

 نون شهرداریقا 77ممی یون ماد   ضمانت اجرایی وصول:
 .دی تاف گرد 24/11/1400مورخه   2137/1400/۸631به شمار   یانطباق چرماندار  ونی یممطابق با نامه م
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 تبلیغاتی تجاری هایدرآمد حاصل از آگهی نام عوارض: -3۲

 هاقانون شهرداری ۵۵ماد   26تناد بند شهرداری شیرود  به اا پیشنهاد دهنده:

قانون مالیاب بذذر   ۵0ماد     1وراها و تبصر   قانون ش  ۸0ماد     16اد بند  ورای ااامی شهر به ااتنش  مرجع تصویب کننده:

  ار ش اچزود

 ریقانون شهردا 77ممی یون ماد   مانت اجرایی وصول:ض

 

و تریم مصو  شهر ، م تلزم اخا مجو  ا  شذهرداری نصب هرگونه تابلو و پامارب در محدود  قانونی    (1

شذهرداری مجذا  ااذت ا  نصذب تابلوهذای پائین تابلو نوشته شذود.   ر  مجو  شهرداری باید در می باشد. شما

 رالورب تخلف آنها را جمع آوری نماید.و د  بدون مجو  جلوگیری

وهمچنین نصب هرگونه تابلوی عمذودی   ونه تابلو و پامارب در رچیوژ میانی میابر، پیاد  روهانصب هرگ(  2

ااذت و شذهرداری   اشخاص تقیقی و تقذوقی ممنذوفمیابرتجاو  نماید تواط    برروی ااختمان مه به تریم

راهنمذائی و شخاص ذینفع یا رأااً جمع آوری نماید. تابلوهای اط امکلف اات تابلوهای منصوبه چیلی را تو

امن عمومی مه با اخا مجو  ا  شهرداری یذا تواذط شذهرداری رانندگی، تابلوهای راهنمای شهر یا ااامی ام

ارب در ممربنذدیها و در تذریم اذاختمانهای م تانی میباشند. نصب پام  ی شود ا  موضوف این ماد نصب م

 وف اات.ه دولت و موا اب دولتی و تریم آثار بااتانی ممنته بدولتی و واب 

نهادها و موا اب عمومی موظف به رعایت االول وضذوابط   اداراب دولتی و واب ته به دولت و ارگانها و  (3

  جوا  درآن می باشند و در تد یح تذابلو و وانه نصب تابلو و ذمر شمار اردهای شهرداری و اخا پرو ااتاند

دور مجو  اولیذه و اذالیانه میذاف ه ذتند ع و البته براااس ضوابط مقرر ا  پرداخت هزینه الرمربمت  3تدامار

امور خواهنذد بذود . مترمربع مشذمول پرداخذت هزینذه هذای مذ 3ا  یح تابلو ویا ما اد   ولی برای نصب بیش

یت ا  پرداخذت میاچتی نظیر بانکها و شرمتهای بیمه و موارد مشابه مشمول ب انتفاعی دولتی و غیر دولموا ا

 د بود.هزینه الدور جوا  نصب تابلو نخواهن
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اس اندا   اطح تذابلوی موردتقاضذا ، مذا اد بذر اذطح ماک محاابه هزینه الدور مجو  نصب تابلو براا(  4

 مه االیانه تواط ممی یون تقویم و  در محل نصب تابلو میباشد  ا  ار ش میاماتی اماک  مجا ، درالدی

ویب شورای ااذامی شذهر راذید  میباشد مه با پیشنهاد شهرداری و به تص  دارایی  1400  ای االقیمت منطقه

  اات .

تجذذاری و  بذذرای یذذح تذذابلو جهذذت امذذامنقبلی بصورب اچقی تا تد اندا   متیبه ) پیشانی ( ااختمان و  ( تابلوهای منصوبه۵

و رعایذذت ضذذوابط و   11/1/۸1خ  تذذاریمربوط به میرچی محل م ب اات بشذذرط داشذذتن مجذذو  نصذذب ا   خدماتی مه الرچاً  

لیانه نمیباشذذند. نصذذب بذذیش ا  یذذح ی مکلف به والول مجو  نصب بود  و مشمول پرداخت هزینه ااااتانداردهای شهردار

تابلوی اوم  %۵0ا برای نصب تابلوی دوم زینه االیانه خواهد بود لاااختمان مشمول پرداخت ه تابلو و اطح ما اد بر پیشانی

 اضاچه بر هزینه والول خواهد شد. %100ارم تابلوی اه 7۵%

 مشمول پرداخت هزینه های االیانه خواهند بود. جاری و خدماتی جدید مه متقاضی جوا  نصب تابلوشوند ماً( امامن ت6

 متذذر  متر همان نیم متر و اندا   طول بیش ا  نیم متر تا یحطول تابلو تا ممتر ا  نیم  هزینه الدور مجو  اندا    ( در محاابه  7

 همان یح متر مح و  خواهد شد.

بلوهای دو وجهی یا اندوجهی اطح مل وجو  هزینه جوا  نصب ، اطح مل با قا  و  وار تابلو و در تا  ( بهنگام محاابه۸

 محاابه میگردد.

ه و شذذرایط پایذذ  امتیا  نصب و بهر  برداری ا  آنها را با تییذذین قیمذذت داری رأااً آنها را نصب یاابلوهای تبلییاتی مه شهر( ت9

 ر می مند تابع ضوابط و مقرراب مربوط به خود خواهد بود.ویژ  ا  طریق الدور آگهی مزاید  واگاا

ب عذذدم پرداخذذت هزینذذه جا والول خواهد شذذد. درالذذور( هزینه االیانه در قبوض مربوط به عوارض م بی منظور و یک10

به مل اات مه با تییین مهلت د  رو   تابلوهای منصوب مادر مهلت های تییین شد  شهرداری مجا  و دارای اختیارامامور  

ملیذذس  -فع مومول به ت ویه ت ا  مامل ) پرداخت هزینذذس اذذالیانه تذذابلو را برداشته و جمع آوری نماید. ااترداد تابلو به ذین

خذذود ذینفذذع هذذد  ری تابلو ( بود  و نصب مجدد آن با مواچقت شهرداری بیزینه برداشت ، تمل و نگهداه  -عوارض متیلقه  

 پرداخت ملیه بدهی های خود خواهد بود.خواهد بود در هر الورب ذینفع مکلف به 

بنذذا بذذه تشذذخی  شذذهرداری   ر برای نصب پامارب های چرهنگی ، هنری و ملی تواط بخذذش خصوالذذی( هزینه موردنظ11

 متیلقه نصب پامارب ها خواهد بود.یادل پن  درالد هزینه مصو  م
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داری ا  آنها و م  ولیت جبران بذذرو  خ ذذاراب چنی و ایمنی در نصب تابلوها و پامارب ها و نگهائل  ( رعایت مامل م 12

 ص تقیقی و تقوقی ذینفع خواهد ی یا مالی ا  هرنوف بیهد  اشخااتتمالی جان

  عهذذد  و برگرداندن وضییت محذذل بذذه تذذایب اولیذذه بذذه هزینذذه و درلوهای موقت یا پامارب ها  ( جمع آوری بموقع تاب13

هزینذذه اقدام بموقع، شهرداری وضییت را بحالذذت اول برگردانذذد  و اشخاص تقیقی و تقوقی ذینفع اات ، درالورب عدم  

ین امذذر مرد . برای ضمانت اجرای ا هزینه اضاچی والول خواهد مصرف شد  را ا  ذینفع به نحو مقتضی با اچزایش د  درالد

بنذذا بذذه تشذذخی   های موقت شهرداری تضمین ی م را قباً ا  ذینفذذعارب  بهنگام الدور پروانه نصب تابلوهای موقت و پام

 مارشناای شهرداری اخا خواهد مرد.

وهذذا مومذذول بذذه م ذذب ح و اایر مشخصذذاب در تابلمال هرگونه تیییر در شکل ، نوف ، تیداد ، اچزایش یا ماهش اط( اع14

وری تابلوهای متخلفین پس ا  اباغ شهرداری بذذا مع آشهردای میباشد . تخلف ا  این ضوابط موجب برداشتن و جمجو  ا   

ی بین م ت جر و مالح یا هم ایگان محل نصب تابلو در  مینذذه ییین مهلت اه رو  خواهد بود. رچع هرگونه اختاف اتتمالت

 ن بار  م  ولیتی نخواهد داشت.ذینفع اات و شهرداری درای ب تابلو نیز بیهد  اچرادنص

ن لحاد شذذهرداری بذذا تشذذکیل یذذح گذذرو  ق الامر رعایت االول  یبااا ی الزامی اات به همیب چوتبصر  : درمورد تیییرا

ا  تبیذذین وپذذس ا تصذذویب مذذ   3االول  یبااا ی را ا طریق اا مان عمران وشهراا ی ظرف مذذدب  هنری    -مارشناای چنی  

 وخواهدگااشت.رای ااامی شهربه مورداجراشو

والذذی مشذذمول ایذذن تیرچذذه نها بینوان تابلو و نوشتن روی آنها تواط بخش خصختما( ااتفاد  ا  دیوارهای شهر و بدنه اا1۵

 هر ااختمان برای نصب تابلو ممنوف اات .بود  وهمچنین تجاو  ا  تد و تدود 

رچذذع تخلذذف نماینذذد. در غیذذر اینصذذورب   اری تذذدامار ظذذرف مذذدب د  رو موظفند پس ا  اباغ شذذهردمتخلفین ا  این بند  

ااذذتفاد  ا  شیشذذه هذذای منصذذوبه اختصاالذذی  هزینه های متیلقذذه را ا  متخلذذف والذذول خواهذذد مذذرد.  ام وشهرداری رأااً اقد

 .و با خط خوش و شکیل مشمول پرداخت هزینه االیانه نخواهند بودااختمان جهت تابل

 -ها بیماراذذتان -ملینیذذح هذذای شذذبانه رو ی و تخصصذذی   -شذذگاهها  آ مای  -ان و دندان پزشذذکان  ( نصب تابلوهای پزشک16

پزشذذکی ا مان نظذذام پزشذذکی مصذذو  اهذذاردهمین جل ذذه شذذوراییالی نظذذام رادیولوژیها براااس آئین نامه ا -داروخانه ها  

تیرچه  نون شهرداریها بدون پرداخترراب این آئین نامه و قاو رعایت ضوابط و مق 4/12/7۵جمهوری ااامی ایران مصو  

 ها امکان پایر خواهد بود.

 او  نکند.اانتیمتر تج  ۵0×  70باید ااد  و اندا   آن ا   شکانالف( تابلوی مطب پز
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 باید ا  دو برابر اندا   مجا  و ااتاندارد بزرگتر باشد. ( اندا   تابلوی آ مایشگا  و رادیولوژیها ن

مذذی منذذد ولذذی در هرالذذورب نبایذذد ا  اذذه برابذذر انذذدا   بذذر ت ذذب موقییذذت محذذل آن چذذرق انذذدا   تذذابلوی داروخانذذه ج( 

 ( بزرگتر باشد.۵0×70)مجا 

ه ضوابط و مقرراب این آئین ژانس مه در بیماراتانهای خصوالی دائر می شوند مشمول ملید( نصب تابلو درمانگاههای اور

 هند بود.نامه و آئین نامه نظام پزشکی خوا

 د بود.خواها  بیشتر باشد مشمول پرداخت بهای خدماب ما اد م اتت ی مه م اتت تابلو ا  تد مج تبصر : در الورت

خاص تقیقذذی و ه جنبذذه تبریذذح ، ت ذذلیت ، تقذذدیر ، تشذذویق و . . . تواذذط اشذذ ( نصب ملیه پامارب ها و پاراه هایی م17

ی باشذذند در هذذر رداخذذت هرگونذذه عذذوارض میذذاف مذذ صابها و . . . دارد ا  پتقوقی در رابطه با قهرمانان علمی ، ور شی و انت

ااذذت رأاذذاً درالورب عدم رعایت ضوابط مشخ  شد  شذذهرداری مجذذا    و الورب منوط به اخا مجو  ا  شهرداری بود

 ن بت به جمع آوری آنان اقدام نماید.

 شهرداری وپرداخذذت هزینذذس . . . داشته باشد، بامجوملیس پامارب ها و پاراه هایی مه جنبه خبری یا تبلییاتی و    ( نصب1۸

مذذه پامذذارب یذذا پاراذذه صویب شورای شهر راید  ااذذت به تمه  اماک  ار ش میاماتی    %2  برابربرای هرمتر  ماب آن  خد

 .، بامانع اات رو هر برایدرآن نصب میشودو

 یگردد.ردتقاضا محاابه و والول مه متیلقه الدور و االیانه برای تابلوهای موقت به ن بت مدب موتبصر : هزین

رشهراا ی منظرشهری مح و  میشوند   نظمه بربدنه یاروی ااختمانهای داخل پاک نصب میشوندوا  ( ملیس تابلوهایی19

 ین آئین نامه خواهند بود. مشمول مقرراب ا

قیمذذت مصذذو   70%بهذذای مصذذو  و روی دیگذذر میذذادل  100رو می باشند، یذذح روی آنهذذا %( تابلوهایی مه دارای دو  20

 مت الورب گیرد.محاابه قی

 رو الورب می گیرد.اه  تابلوهای اه وجهی، محاابه قیمت بر اااس مجموف متراژ ( در خصوص21

یذذح ااذذاس باشذذند در غیذذر  تمامی تابلوها بذذه لحذذاد انذذدا   و ارتفذذاف نصذذب مذذی بایذذد بذذر( در اطراف یح میدان واتد،  22

 م نماید.اینصورب شهرداری به جمع آوری آن اقدا

به می گردد. ) محاابرابر قیمت مصو   ۵/1شهرداری میین می گردد بر اااس    ها در امامن خاص مه با نظر( بهای تابلو23

 ا و ... (میادین ه ته مرمزی شهر و تقاطع ه

    مان انقضای قرارداد گاشته، لحاد می گردد.( قیمت مصو  در هنگام عقد قرار داد جدید ا24



 

110 

 سعید امینی 

 رئیس شورا 

 راد   ابراهیم بهرامی

 شورا ایب رئیس ن

 نه یوسف فاضلی فرزا

 منشی شورا 

 وحید عشوری 

 ضو شوراع

سیدمحسن محمدی  

 اضو شورع

 

 

 می گردد.ریال تییین  30.000.000نه تلویزیون های شهری ماها ( قیمت اجار 2۵
قانون  77ماد  مه ا  پرداخت عوارض و هزینس مربوطه به ممی یون ن نا( درالورب ااتنکاف متقاضیان موضوف این آئی26

 طیی و ی م ایجراات.شهرداریها ارجاف و رأی ممی یون مربوطه ق

 مجا . متر عرض تابلو در طول دهنهاتاندارد عبارت ت ا  یح ( تیریف تابلوی ااتاندارد: تابلوی ا27
در مایی عمومی، تذذابلوی ااذذتاندارد بذذا مجذذو  شذذهرداری راهنالاتبان واتدهای چیال می توانند جهت میرچی یا  •

 محل چیالیت نصب نمایند.

ور و ایجذذاد تاندارد باشد و در محذذل منااذذب نصذذب شذذود و موجذذب منذذدی عبذذور و مذذرتابلو ا  نظر ابیاد باید اا •

 .مزاتمت نگردد

مجا )برابر طرح تفضیلی هنه متر در طول د 1جو  شهرداری برای االناف با رعایت عرض  تابلوهای ااتاندارد با م •

 بدون اخا وجه خواهد بود. (درالورب میرچی محل م بمتر می باشد 4 شیرودشهر 

عنذذوان ملذذح عمذذومی و در  ادین و پارمهای عمذذومی بذذهقانون شهرداریها مه اراضی میابر و می 96ماد    6یت به تبصر   با عنا

اب و قانون شهرداریها ییحه مقذذرراب اخذذا بهذذای خذذدم 92 ماد کیت شهرداری اات و با ااتفاد  ا  اختیاراب تاالله ا  مال

 ب به شرح ذیل تنظیم گردید  اات:هزینه خ ارب ا  نصب منندگان انواف تابلو و تبلییا

 ابه می گردد:انه ا  طریق چرمول ذیل محابه الورب االی  بی )النفی(تق ال هم عوارض تابلوهای م 

 الضریب = حق السهم عوارض هر تابلو به ازای یک س یی ×مساحت تابلو×  قیمت منطقه ای مالک دارا

 

 ح شهر )کسبه() به صورت ساالنه( تعرفه اخذ بهای خدمات دریافتی از تابلوهای معرف سط

 ۵/1مت منطقه ای ×قی %20)مترمربع( ×  ابلوت م اتت    م ب: شنااایی -1  

 اتی: شامل دو نوف به شرح ذیل می باشد:تبلیی -2

 12× ای قیمت منطقه %10ب داخل مشور: م اتت)مترمربع( × صوینوف اول: مح   

 12×1 × قیمت منطقه اینوف دوم: محصویب خارج مشور:  م اتت)مترمربع( 

 2/1×  قیمت منطقه ای %20ا: م اتت)مترمربع( × تابلوهای ورودی مرامز خرید و پاااژه -3

 12قیمت منطقه ای × %۵ بع( ×ترمرتابلوهای موا اب غیر دولتی و غیر انتفاعی   م اتت )م - 4

 رمتهای بیمه و . . . () ماال: بانکها، ش

 12×2قیمت منطقه ای× %۸)مترمربع( × تابلوهای الکترونیکی: م اتت  -۵
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 اابه می گردد.مترمربع مح  1تداقل م اتت 

داخت عوارض میاف می   پرا به جز مدارس غیر انتفاعی و دانشگا  های غیردولتی اتابلوهای مدارس و دانشگاهه:  1تبصر   

 باشند.

تولیدی، تو ییی، خدماتی، اداری، بانکهذذا و  ی م ایجرا شدن این ییحه، تمام واتدهای النفی، النیتی،: ا  تاریخ  2تبصر   

 ر می باشند.نه و ... مشمول مصوبه ماموباری، الندوقهای قرض الح موا اب مالی و اعت

لذذغ تییذذین شذذد  بذذر ااذذاس ا  مب  70ختمان و یا در اماک خصوالی برابر با %ی اا: هزینه تابلوهای قابل نصب بر رو3تبصر   

 تی محاابه می گردد.جدول بهای خدماب تابلوهای تبلییا

 ه اات.: عقد قراردادهای نصب تابلو یک ال4تبصر  

ا   اعذذم وش شدن نمای عمذذومی شذذهر، نصذذب هرگونذذه تذذابلو در هذذر محذذل،ظ  یبایی و پیشگیری ا  مخد: برای تف۵تبصر   

 ا ی(  می باشد.به م ب مجو  ا  شهرداری مناطق )با هماهنگی واتد  یباا اردر ، نما، جوانب و یا بام ااختمان، منوط

  ا  نذذب ایمنذذی، منذذوط بذذه م ذذب مجذذوایذذت ضذذوابط، مقذذرراب و جوا: نصب تابلو در ارتفاف ملح شخصذذی بذذا رع6تبصر   

 .باشدشهرداری مناطق )با هماهنگی واتد  یبااا ی(  می 

وطه بیاو    شهرداری مناطق عوارض )با هماهنگی واتد  یبااا ی( مرب: در الورب نصب هرگونه تابلو بدون مجو7تبصر  

 اخا خواهد شد. %20

تخفیذذف بذذه  20ابی نمایند میذذادل %انه مراجیه نمود  و خوش ت ت به تمدید قرارداد االی: به اشخاالی مه خود ن ب۸تبصر   

 میشود. رچتهمنظور تشویق در نظر گ

مناطق اخذذا گذذردد. شرح چوق می بای ت مجو  نصب و بهر  برداری ا  شهرداری    : برای نصب تابلوهای منصوبه به9تبصر   

 شد. در غیر اینصورب برابر مقرراب جمع آوری خواهد

 9نذذدیف بس ا  دریاچت اخطاریه در مهلت ذمر شد  در اخطاریذذه،تخفعدم پرداخت در مهلت مقرر پ: در الورب  10تبصر   

 تاف می گردد.

یمه عوارض بذذه شذذهرداری جر  20ت در مهلت مقرر پس ا  دریاچت اخطاریه با اتت ا  %: در الورب عدم پرداخ11تبصر   

 وارض خواهد شد.اعام و شهرداری نیز مکلف به اخا این ع

 تاف خواهد شد. فیفیجو  نصب و بیداً تواط شهرداری شنااایی شود هرگونه تخ : در الورتیکه تابلو بدون م12تبصر  

 گردد ) با تفظ طرح اولیه( ما  ا  مجو  نصب اولیه بامانع و رایگان انجام 6 مان  : انتقال تابلو تا مدب13تبصر  
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می باشد و یا  ییاتی و بیلبوردهاتبل شهر محل نصب تابلوهای  ها و مکانهایی مه در اطح مقرر گردید ملیه خیابان:  ۱4تبصره  

انون شهرداری هذذا و ت ذذب نظرمارشنااذذان راذذمی آیین نامه مالی ق 13قرار گیرد، م تند به ماد  بلو  می تواند محل نصب تا

( ن ذذبت بذذه ی یون چرهنگذذی و  یبااذذا یمم  -میرچی شهرداری و اه نمایند  ا  شورای شهر) ممی یون بودجهدادگ تری با  

 ب نصب تابلو و بیلبورد در اطح شهر اقدام گرددتییین بهای خدما

 

 چه و سایر موارد تن، الصاق هر نوشته و نصب آگهی و بنر و پارنوش  هزینه

نوشذذته و آگهذذی و قانون شوراها نوشتن هر نوف مطلب و یا الصذذاق هذذر  76ماد   2۵بند  قانون شهرداریها و 92با توجه به ماد   

 ارند  دارد(با دات و جرایم به شرح ذیل لحاد می گردد: )این بند جنبه روی دیوارهای شهر ممنوف ا تابلو بر

                       طبق چرمول ذیل محاابه می گردد:                                 رهای بر خیابان و بلوارها و میادین االلی و چرعی رو انه برای هر متر نوشته روی دیوا  -1

    × طول )متر(         300000

و میادین االذذلی و  نا ل و در  و دیوارهای بر خیابان و بلوارهاار مبرای الصاق هر عدد آگهی و نوشته روی در  و دیو  -2

 ه می گردد.ریال محااب 20.000چرعی رو انه مبلغ  

اشذذد ا  ضرورب و اهمیت مذذار مذذی بی برای دیوار ملح مامور : در موارد خاص مانند مهد مودک و ... مه طرات1تبصر   

 ااا ی شهرداری رایگان می باشد. یب در الورب اجرای طرح های شاد و جاا  با تایید واتد

ر ) مانند تخلیه اا  چاضا  و شیار و برا ذذب و در الورب نامشخ  بودن آدرس تبلییاب انجام شد  روی دیوا  :2تبصر   

ریذذال و در مرتلذذه دوم موظذذف بذذه   ۵.000.000ول موظذذف بذذه پرداخذذت  اب و پام ا ی در مرتلذذه ا... ( جهت هزینه خ ار

 ریال می باشد. 1۵.000.000در مرتله اوم موظف به پرداخت  ال وری  7.۵00.000پرداخت 

متر مربذذع رو انذذه  4ر موارد به منظور امور تبلییاتی و اطاف راانی ا  یح متر مربع تا : هزینه نصب بنر ، پاراه و اای3تبصر   

 ریال می باشد. 2۵000رو انه متری ربع متر به بای مترم 7ریال ا   22000مربع رو انه متری  متر 6تا  ۵ریال ، ا   20000متری 

طع شمار  تلفن مورد تبلیغ ا  طریق قانونی اقذذدام مذذی ن بت به ق  2: در الورب تکرار و عدم رعایت موضوف تبصر   4تبصر   

 گردد.

 یال محاابه می گردد.ر 30.000مارشناای متری  تبصر : تق
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و    ۵۵ماد     27االاتی قانون شوراها و بند     76ماد     2۵و  16ون شهرداری و  وظایف مندرج در بندهای  قان  92ماد   بر اااس  

د  92ماد    تبلییاب شهری  اجرایی ااماندهی  نامه  آیین  ، تریم  قانون شهرداری،  قانونی  و همچنین   شیرودشهر  ر محدود  

 تبلییاب شهری به شرح ذیل محاابه و اخا میگردد:عوارض 

 
تبلییاب شهری درنام   آیین -1 تبلییاتی شهری در چضای عمومی شهر  ه اجرایی ااماندهی  چیالیتهای  و  خصوص ملیه 

 امامن مشرف برآن ، واایل نقلیه عمومی و خصوالی ی م ایجراات .  

ن بالوبر نت ، پامارد ، تابلو های تبلییاتی ) بیلبورد ،    تند ا  نصب و الصاق هرگونهاب مشمول آیین نامه عبارتبلیی  -2

یاد  ( مه در چضای  یون شهری ، پنل ، بردهای دیواری و پل های هوایی عابر پ، ااتند ، اا   های تجمی ، تلویز

اشخاص تقیقی و تقوقی ،     در چیالیت های مربوط به  شهری  مورد بهر  برداری قرار میگیرند ، تابلوهای میرف 

 ی .ی هرگونه منصوباب و ملحقاب تبلییاتر ملیوارنوی ی ، پواترهای ماغای ، ترامت ، برا ب و به طو د

بلییاتی  و مرجع الدور مجو  نصب و بهر  برداری ا  پیکر   شهرداری م  ول و متولی نظارب بر ملیه چیالیت های ت -3

 ه و اجرای الحیح آن میباشد. در محدود  موضوف آیین نام ابلوهای میرف نوف چیالیتهای تبلییاتی و ت

 

جو  نصب و پروانه بهر  برداری ا   ییاتی با دارا بودن شرایط ذیل می توانند برای دریاچت مملیه شرمت ها و مانون های تبل

 اا   های تبلییاتی اقدام نمایند.

ارائه    و  بنتنکا  اتانییاتی ا  ادار  چرهنگ و و ارشاد ااامی شهرر بامانع بودن چیالیت تبلا بودن مجو  رامی مبنی بدار-1

 آن.

 مه . ب عمومی شرمت ها و مانون ها و موا اب ا   مفاد آیین ناپیروی ضوابط  و مقررا-2

 امی . و ارب چرهنگ و ارشاد اا  داشتن تداقل اابقه ی م براااس قانون تشکیاب مانون های تبلییاتی-3

ون   -1تبصر    مقررا موا اب  و  ضوابط  طبق  میتوانند   ، عمومی   ، چرهنگی  شه هادهای  دریاچت ب  برای  نامه  آیین  و  رداری 

 یند.  و اطاف راانی در اهار او  وظایف تشکیاتی اقدام نمامجو

ئه گواهی ت ویه ت ا  مت درمزاید  منوط به اراانانچه مانون های تبلییاتی دارای بدهی در شهرداری باشندشر  -2تبصر   

 د.  میباش

 ممی یون بررای طرح ها وتبلییاتی 
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طر ارائه  ا   هاپس  شهردا  ح  به  متقاضی  های  شرمت  مدارک  به  و  شرمتها  های  طرح  و  مدارک   ، مزاید   ا   قبل  و  ری 

 میگردد..  ونی مه اعضا آن به انتخا  شهردار و تایید شورای ااامی شهر میباشد ارجافممی ی

 یاتی و غیرتبلییاتی  تابلوهای تبلی

 لوهای غیر تبلییاتی  تاب-1

قانون شهرداریها   ۵۵ماد   24ه برابر تبصر  ذیل بند به میرچی امامنی می پردا د م "الرچامه  به ملیه تابلوهائی اطاق میگردد

 قانون تجارب و یا قوانین خاص چیالیت می نمایند. یا 

تبل غیر  تابلوهای   : بای تی الرچاتامر  می  چیالیت منند   ب  "ییاتی  واتد  براااس ضوابط  راردر   چیالیت  نوف  با  متنااب  و 

 د  یر نصب گردد.موارمربوطه به شرح 

  ، پزشکان و اردچتران  الف (  تابلو و ما

   ( تابل امامن اداری آمو شی  

 ج( تابلو امامن تجاری ، خدماتی ،تولیدی  

 دچتران الف ( تابلو وما ، پزشکان و ار

 ن و اایر ترف پزشکی و  ومای دادگ تری و اردچتران . مطب پزشکان ، دندان پزشکا : تابلو 1 –الف 

ااتیح با قا  چلزی و  نتی متر عمود بر ااختمان و ا  جنس چلک ی چیس یا ن ون پاا  ۵0*70د یح عدد تابلو به اندا   تیدا

تفاف ا   اانتی متر و تداقل ار  120  مار پیش آمدگی ا  بر ملحمنبع نور ، مشروط به رعایت ضوابط طرح تفصیلی ) تدا

یشانی ااختمان وهمچنین یح  ، نصب تابلو با ابیاد ذمر شد  بر پودی  متر ( در الورب عدم امکان نصب عم  ۵/3مف میبر  

 مانع اات . ربع برای دچاتر ااناد رامی و ا دواج و طاق به منظور میرچی واتد خود بامترم 3*2عدد تابلو به ابیاد 

( تیداد یح    واتدخدماتی در یح مکان م تقر باشد )مجتمع های بیش ا  اه  مواردی مه بیش ا  اه واتد  :  در  2-الف  

تمان مه طول آن متنااب با دهانه ورودی  مالکین تهیه و بر اردر  ورودی االلی ا بید  به بدنه ااختابلو باعنوان تواچقی  

 د. انتی متر باشد نصب میگردا 120ااختمان وعرض تابلو  تدامار 

مجا  به    2روخانه ها همانند بند  و دا مجتمع های پزشکی و مرامز تشخی  طبی ) پیرا پزشکی (    : درمانگا  ها ،3  –الف  

 ب تابلو میباشند. نص

  با  نون وما و اردچتران مشخصاب و رنگ  مینه تابلو را با رعایت ابیاد ذمر شد تبصر  : اا مان نظام پزشکی ااتان وما

 یه و اباغ خواهند نمود.هماهنگی شهرداری ته
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 ( تابلوهای آموزشی و اداری :ب

( مه ابیاد آن متنااب با دهانه ورودی ااختمان و  ار در  ورودی االلی ) به الورب اچقی  بر    تیداد یح عدد تابلو نصب

 اانتی متر برای میرچی واتد خود میباشد بامانع اات .  120)عرض ( تابلو  تدامار

 ماتی ،تولیدی : ج( تابلوهای  تجاری ، خد

ااختمان و ه ابیاد آن متنااب با دهانه ورودی ( م د یح عدد تابلو نصب بر اردر  ورودی االلی )روی پیشانی: تیدا1-ج 

 واتد خود باشد ، بامانع اات .اانتی متر برای میرچی  1۵0تدامار عرض تابلو 

ل ارتفاف پیشانی واتد  اک عرض تابلو تدامار میاداانتی متر باشدم  1۵0ا     تبصر  : در مواردی مه ارتفاف پیشانی ممتر

 تجاری خواهد بود.

اذذایی اد  ا  ن ون متصل به شیشه در انذذدا   منااذذب  در جهذذت شنا،نوشتن روی اایبان های مجا  ، ااتفی ی  : شیشه نو2-ج

 یالیت باشدبامانع ااتمیرف نوف چ "واتدهای تجاری ، خدماتی وتولیدی همکف در الورتی مه الرچا

مت چوقانی و ورودی  ر ق موعه های بزرز تجاری به الورب تروف یا آرم بدون قا  د: نصب تابلو شنااایی مج   3-ج

نااب با تجم ااختمان بدون  مینه بامانع مراعاب اایر ضوابط و یا روی ق مت های مشخ  ا  بنا و متهای مجموعه  با  

 میباشد. 

مجا  به ااتفاد  ا تابلو در نمای بیرونی    و یا خدماتی و پاااژ ها ،  ر داخل مجموعه های تجاری: میا   های م تقر د4-ج

 شند. میباااختمانی ن

تابلو در خیا۵-ج ا   ااتفاد    :، دارای طرح مصو   هایی مه  و مجموعه  ها  ،  محوطه  ها  بود  ودرآن   بان  نما  بدنه اا ی 

 هرداری اجرا میگردد.برابر طرح مصو  ش "الرچا مشخصاب متبیه،  قا  و تابلو پیش بینی شد  اات 

 مای اثر میباشد.ر ثبت شد  منوط به تفظ همگونی با نآثا  ااتفاد  ا  تابلو شنااایی خدماتی یا تجاری در محدود : 6-ج

تابلوهای ش7-ج نوشتار و تصاویر ملیه  . ماک  :  باشد  ااامی  ار شهای  و  با ش وناب  میایر  نباید  تبلییاتی  و  نظریه  نااایی 

 انتظامی میباشد.  ادار  امامن نیروی

گانی در  تحت هرعنوان  و تواط هر شخ  یا ار  چلزیفاد  ا  چلش و تابلوهای راهنما و همچنین نصب دارب ت  : اات۸-ج

 رو ها ، باغچه ها و ... ( ممنوف میباشد.   رچوژها و چضای عمومی ا  قبیل ) رچوژها ، پیاد 

یت  ملیه ضوابط تهیه و نصب میگردند ج( این آیین نامه و با رعا مفاد بندهای )الف ،  ،    : ملیه تابلوهایی مه براااس9-ج

 و مشمول پرداخت عوارض نمی گردد. اشتهجنبه تبلییاتی ند
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  واتد چیالیت منند  عاو  بر اام واتد ، میرف نمایندگی  : درتابلوهای تجاری وخدماتی انانچه تابلوی اردر  1بصر   ت

 عوارض مصو  شورای شهر می گردند.ا  ااتان باشد مشمول اخا   و عرضه منند  خدماب خارجهای تولید مای 

ها و اوار  رو ممنوف میباشد شهرداری مجا  به جمع آوری  لوی اضاچی درمیابر عمومی پیاد  رو  تاب  : نصب هرگونه 2تبصر   

 و امحاو آن میباشد.

مصو   اتد تجاری براااس طرح های  هماهنگ اا ی  تابلوهای واال ن بت به    ۵: شهرداری بایددر با    مانی    3تبصر   

 ممیته  یبااا ی شهرداری میباشد.

 

 تی : لییاتابلوهای تب-1

ملیه   به  تبلییاتی  تقوقتابلوهای  و  تقیقی  اشخاص  درخواات  مورد  یا  و  منصوبه  ا   تابلوهای  خارج  میگرددمه  اطاق  ی 

 یح میباشد.مه شامل : شرایط و ضوابط مندرج دربندهای الف و   و ج ردیف  

 ( بیلبوردهای تبلییاتی   الف

 ( ااتندهای تبلییاتی و ااترابورد   

 ج( تلویزیون شهری 

 بلییاب دیواری د( ت

 ر  واتدهای تجاری با م اتت بایتر ا  اطح مجا هذ( تابلوهای ار د

 لبوردهای تبلییاتی ) آگهی نما (  الف( بی

ته مه شامل چونداایون ، پایه ، الفحه  تبلیغ مای ها و خدماب داشانه ها نقش به ازایی در  بیلبوردها بینوان یکی ا  اثر بخش ترین را

می تواند بنر ،یا ه ، رویه تابلو ،  تمل و نصب آگهی میباشد نوف تبلییاب  ردا ی ، راهرو ونردبان تیوی  یی ور پنمایش مر وتیم ن

 و ااترابوردها: چلک ی یا  ااتیکر  باشد و بخش چرا بیلبورد وتجم ااتندها 

امور آگهی های تجاری     جهت  الحاق میباشد مه مترمربع    1۵به تابلوهای تدامار  تی :  ها و ااترا بوردهای تبلییا ( ااتند

 و میادین در اطح شهر نصب میشود در میابر 

   نصب بیلیوردهای تبلییاتی و ااترابوردهای تبلییاتی و تلویزیون های شهری  ج( نحو  واگااری امتیا

 به شکل ذیل میباشد. شیروداطح شهر  لیوردهای تبلییاتی جدید درنحو   اعام مجو  نصب بی

 لییاتی  ی تواط ممی یون بررای طرح های تبیاب شنااایی و مکان-1
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 اخا مجو  ا  شورای ااامی شهر  -2

   اعام قیمت مارشناس رامی دادگ تری پایه مارشناای براااس  تییین قیمت-3

 براااس شرایط و مشخصاب چنی ومالی ی تبلییاتی مجا  اطح مشور فاب مزاید  بین مانون هابرگزاری تشری-4

ب-۵ قرارداد  تمدید تدامه الو انیقاد  قابلیت   با  یک اله  تا  رب  اخا    ۵ار  و  محاابه  درآمد جهت  واتد  به  میرچی  و   اال 

 عوارض و اجار  بها  

 . تواط ممیته چنی شهرداریبررای مشخصاب چنی وااتحکام چونداایون ، پایه و الفحه -6

 نصب تدامار  یکما  شم ی تحویل  مین نصب و چرالت-7

 

مکان1تبصر    مه  الورتی  در  قا  نصب  :  محدود   عمومی  میابر  در  و  تابلو  چنی  ضوابط  رعایت  باشد  شهر  تریم  و  نونی 

 ف مجا  وغیر  ی م اات . شهراا ی ارتفا

نون های  قی ممنوف میباشد انانچه ماحدثاب اشخاص تقیقی و تقو: نصب بیلبوردهای تبلییاتی در اراضی و م ت2تبصر   

اب ، نهادها را داشته باشد بای تی در اراضی و اماک اشخاص یا ادار  بوردتبلییاتی مجا  با مواچقت اامنین قصد نصب بیل

مشخص با  بیلبورد  هایطرح  طرح  بررای  درممی یون  طرح  بررای  ا   پس  داد   ارائه  شهرداری  به  را  چنی  تبلییاتی   اب 

اخا تضامیتصویری و شورا  با  ااامی شهر  بر رعایت ملیه موارد و موا ین  ی  مبنی  تیهداب ماچی  نی و مقرراب  قانون و 

 پایر میباشد.  تبلییاب محیطی امکان

 ن  تبلییاتی میباشد. : مجو  الادر  موقتی به نام  مانو1تبصر  

 موقت میباشد. : مالح ملزم به اخا مجو  و پرداخت عوارض اا   2تبصر  

 براااس . حو  محاابه عوارض االیانه : ن3تبصر  

 10ای ×طقه عوارض االیانه = م اتت )مترمربع( × قیمت من

بام یا تابلوهای پیام دار یا تلویزیون  جایگاههای اوخت اقدام به نصب تابلو برروی دیوار  پشت    : انانچه مالکین   4تبصر   

اشخ  یا  نمایند  ب شهری در جوار ااختمان  اقدام  اماک شخ اص تقیقی وتقوقی  در  نوی ی  دیوار  یا  ه  ا  تقیقی  اعم  صی 

 میباشد.قابل والول  3رالد ا  عوارض تبصر  د40 تقوقی با ماربرد تبلییاتی نمایند

تائید و۵تبصر    منزله  به  تابلو  ا   : الدور مجو نصب  چیالیت  اخاپروانه  به  نبود  و ملیه واتدها موظف  چیالیت منند   اتد 

 ذیربط میباشند. مراجع 
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تقی  :6تبصر    و  تقوقی  اشخاص  در الو انانچه  نمایند  اقدام  دار   پایه  تابلوی  نصب  به  ن بت  مقی  ممی یون رب  واچقت 

 میباشند. درالد ا  عوارض مورد محاابه آن 40ییاتی موظف به پرداخت بررای طرح های تبل

  گونه اقدام به ااخت تابلو   مکلف میباشند قبل ا  هر   : ا تاریخ تصویب این آئین نامه ملیه تابلواا های اطح شهر7تبصر   

تبلییاتی مجو  ااخت ونصب را م ا تبلییاتی و غیر  اباعم  تییین  ه  اخا  یاد ونوف آن تواط شهرداری  متقاضی  ا   گردید  

 نمایند.

چ۸تبصر    تبلییاب  و: ملیه  تائید مجو  واتد روابط عمومی  باشد در الورب  نداشته  انتفاعی  ا     رهنکی مه جنبه  چرهنگی 

 ه وجهی میاف میباشند. پرداخت هرگون

 

 ر ضوابط : اای

براااس مقرراب این آئین نامه تهیه    اط شهرداری تابلوهای جدید بای تین توا تاریخ تصویب این آئین نامه و ااتناد آ-1

ع آوری یا  ی منصوبه قبل ا  تصویب این آئین نامه تدامار ظرف مهلت شش ما  تواط مالح جمونصب گردد وتابلوها 

 االاح گردد. 

ائیاب شهرداری مکلف اات اجر  ا  ضوابط این آئین نامه با اعام روابط عمومی ، واتدنصب هرگونه تبلییاب خارج  -2

 رراب ن بت به جمع آوری آن اقدام نماید.برابر مق

مدب یک ال ن بت نوی ی در اطح شهر بدون اخا مجو  شهرداری ممنوف بود  و شهرداری بای تی ظرف  هرگونه دیوار-3

 لییاتی اقدام نماید. ی ملیه اطوح ودیوارهای تببه پام ا

 ح میابر و رچیوژهای اطح شهر ممنوف میباشد.یاتی برروی تیرهای روشنایی و اطوتبلینصب هر گونه ترامت و پامارد -4

ت   بصورب ااینه با قابلیدادهای شهرداری درخصوص چضاهای تبلییاتی موجود اعم ا  بیلبورد ،ااتند و غیرملیه قرار-۵

 .   اال باشد ۵تمدید تدامار 

ا -6 اخامجو   با  شهر  اطح  در  تبلییاتی  های  پل  و  شور  نصب  شهر  ااامی  شورای  و  تراچیح  قانونی  ای  مراتل  طی 

 .شریفاب مزاید  امکان پایر میباشدت



 

119 

 سعید امینی 

 رئیس شورا 

 راد   ابراهیم بهرامی

 شورا ایب رئیس ن

 نه یوسف فاضلی فرزا

 منشی شورا 

 وحید عشوری 

 ضو شوراع

سیدمحسن محمدی  

 اضو شورع

 

 

 

 عوارض قطع درخت )قطع اشجار(نام عوارض:  -33

 هاقانون شهرداری ۵۵ماد   26ه ااتناد بند شهرداری شیرود  ب پیشنهاد دهنده:

قانون مالیاب بذذر   ۵0ماد     1قانون شوراها و تبصر     ۸0اد   م  16شورای ااامی شهر به ااتناد بند    ع تصویب کننده:مرج

 ار ش اچزود 

 قانون شهرداری 77یون ماد  ممی  ضمانت اجرایی وصول:

  شذذورای مصذذو 1۵/02/13۸9ها مصذذو  و گ ترش چضذذای اذذبز در شذذهرنامه )قانون االاح قانون تفظ رعایت مفاد آیین

 گردد.چوق ا  چرمول ذیل ااتفاد  میارض باشد برای محاابه عوعالی ااتانها( ضروری می

B     مین یا نقطه تماس  مین با تنه درخت می باشد در الورتیکه  : بن درخت مه عبارت ت ا  محیط درخت ا  محل راتنگا

 عوارض قرار میگیرد.تنه درخت مبنای محاابه شته باشد محیط قطورترین یح درخت اند تنه دا

                          

 ماخا و  نحو   محاابه عوارض  د مشمول موار ردیف 

 بن*سن*نوع هزینه  قطع  اشجار  -لفا 1

        
(  ال اچرادین  ها، میادبرای جبران خ ارب وارد  ناشی ا  قطع درختانی مه در میابر، خیابان ف  انجام میشود   عمومی تواط 

 گردد:بینی و والول می ذیل پیش عوارض به شرح 

 ریال 000/۵00  درخت نارن  اانتیمتر هر االله ۵0 ن تابا محیط ب ان مامردرخت -1

 ریال  000/300ما اد مبلغ به بایبرای هر اانتیمتر اانتیمتر ۵0 ا با محیط بن  ان مامردرخت -2

 الری 000/300اایر درختان االلهاانتیمتر هر  ۵0تا  با محیط بن ان غیر مامردرخت -3

 الری 000/200ما اد مبلغ رای هر اانتیمتر ایببه باانتیمتر ۵0 ا با محیط بن  ان غیر مامردرخت-4

 
های خصوالی تواط مالکین اماک، بنا به ضذذرورب و بذذا باغر ختانی مه دبرای جبران خ ارب وارد  ناشی ا  قطع در  (  

 ته شودمبالغ چوق در نظرگرچ %10ود شو  شهرداری قطع میهماهنگی و مج 

 دام می گرددن اقدر الورب تخلف برابر تیرچه قطع اشجار وچق قانو
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الذذامر و یذذا نامذذه اجرایذذی چوقنان مشمول این تیرچه جهت آاب نرایدن بذذه درخذذت برااذذاس آییاگونگی تمل درخت  -1

 باشد.نامه میآیین 7تصمیم ممی یون ماد  

 به قیمت رو ریال  1000000ی هر مترمربع رض تخریب امن به ا اعوا -2

  یالر 1۵00000هر مترمربع ای شهرداری به ا عوارض تخریب گل و گیا  -3

 )هم نوف (االله نهال مشابه  10رض انتقال درخت به محل دیگر میادل عوا -4

راذذید  باشذذد و  7  تاییذذد ممی ذذیون مذذاد   در الورتی مه به هر دلیل منجمله )آچت  دگی درخت، خشح شذذدن و...( بذذه  -۵

 د.گیرید عوارض قطع درخت تیلق نمینما خت در محل قبلی یا هر محلی مه ممی یون تییین مند غرسمالح یح در

 .دمکلف به ماشت تداقل دو االله نهال می باشنه ااخت ، مالح در الورب الدور پروا -6
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 رسمی و تنریمی دردفاتر اسناد رسمی الثبت اسنادعوارض حقنام عوارض:  -34

 هاداریرشه قانون ۵۵ماد   26شهرداری شیرود  به ااتناد بند  نده:پیشنهاد ده

مالیاب بذذر قانون    ۵0ماد     1قانون شوراها و تبصر     ۸0ماد     16شورای ااامی شهر به ااتناد بند    مرجع تصویب کننده:

 ار ش اچزود 

 قانون شهرداری 77د  اممی یون م ضمانت اجرایی وصول:

 .دیتاف گرد 24/11/1400مورخه    2137/1400/۸631به شمار     یانطباق چرماندار  ونی یمطابق با نامه مم
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 وری(عوارض سالیانه محل کسب و پیشه )عوارض مشاغل حق پیشهنام عوارض:  -35

 هاداریرقانون شه ۵۵ماد   26شهرداری شیرود  به ااتناد بند  ه:پیشنهاد دهند

نون مالیاب بذذر قا  ۵0ماد     1قانون شوراها و تبصر     ۸0ماد     16به ااتناد بند  شورای ااامی شهر    مرجع تصویب کننده:

 ار ش اچزود 

 قانون شهرداری 77ممی یون ماد   ضمانت اجرایی وصول:

 (( شیرود شهرداری  تیرچه عوارض م ب و پیشه )) 

 ((یمورد ااتفاد  چیاین اقتصاد نامام  یهخدماب ا  مل یانه))عوارض اال

                      

 

 مبنای محاسبه  نوع کسب و اتحادیه  ردیف 

 پوشاک ادیهتح ا 1110

  P ×S× 0.035 چروش پوشاک 1

 P ×S× 0.035 چروش لوا م ور شی 2

 P ×S× 0.035 چروش لوا م الید و شکار 3

 P ×S× 0.030 چروش اابا  با ی 4

 P ×S× 0.040 چروش مفش ور شی ۵

 P ×S× 0.045 تولیدی پوشاک  6

 ان اتحادیه بزا   1111

 P ×S× 0.035 بزا ان  1

 اتحادیه خرا ان  1112

 P ×S× 0.030 خرا ی 1

 P ×S× 0.030 لوا م خیاطی )  یپ و قرقر (  2
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 P ×S× 0.035 توله و روتختی -پتو 3

 P ×S× 0.035 اراجی  4

 P ×S× 0.030 عطر چروشی ۵

 P ×S× 0.030  یر(  عمد  چروشی خرا ی) لباس 6

 P ×S× 0.055 چروش و مرایه لباس عروس  7

 چروش لوا م آرایش  ۸

 

0.040 ×P ×S 

 نانواییاتحادیه  1113

 P ×S× 0.03۵ ائینانو 1

 P ×S× 0.035 آرد چروشی 2

 P ×S× 0.035 خشکه پز ) نان روغنی( 3

 P ×S× 0.035 نان چانتزی  4

 اتحادیه میو  و تر  بار  1114

 P ×S× 0.035 ) جزو(  میو  و تر  بار 1

 P ×S× 0.0۲5 میو  و تر  بار  )عمد ( میادین  2

 P ×S× 0.035 ابزی چروشی  3

 چروشیخواربار اتحادیه 111۵

 P ×S× 0.040 خواربار چروشی 1

 P ×S× 0.035 عطار 2

 P ×S× 0.040 لبنیاب چروشی 3

 P ×S× 0.040 آجیل چروشی  4

 P ×S× 0.040 مواد غاایی و بهداشتی ۵

 P ×S× 0.040 واد غاایی( مبنح داران)  6
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 نه یوسف فاضلی فرزا

 منشی شورا 

 وحید عشوری 

 ضو شوراع

سیدمحسن محمدی  

 اضو شورع

 

 

 P ×S× 0.0۲5 اردخانه 7

 P ×S× 0.55 ایگار چروشی  ۸

 P ×S× 0.055 چروشگاههای بزرز مواد غاایی  9

 ادیه قصابان اتح  1116

 P ×S× 0.035 قصابی گوافندی 1

 P ×S× 0.035 قصابی گاوی 2

 P ×S× 0.035 قصابی گاوی و گوافندی 3

 P ×S× 0.035 مبابی  مله پزی –جگرمی  4

 P ×S× 0.035 ش پواتو چر ۵

 P ×S× 0.035 چراورد  های گوشتی  6

 ه قنادان اتحادی 1117

 P ×S× 0.040 قنادی درجه لومس  1

 P ×S× 0.035 قنادی 2

 P ×S× 0.040 شیرینی پزی  3

 P ×S× 0.030 آ  بندی   4

 P ×S× 0.035 ب تنی و آبمیو  چروشی ۵

 P ×S× 0.030 روش لوا م قنادی چ  6

 P ×S× 0.030 نان شیرمال 7

 P ×S× 0.035 ماچی شاپ ۸

 اتحادیه قهو  خانه داران  111۸

 P ×S× 0.035 قهو  خانه 1

 مرغ اتحادیه مرغ و تخم 1119

 P ×S× 0.045 غمرغ و تخم مر 1
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 سعید امینی 

 رئیس شورا 

 راد   ابراهیم بهرامی

 شورا ایب رئیس ن

 نه یوسف فاضلی فرزا

 منشی شورا 

 وحید عشوری 

 ضو شوراع

سیدمحسن محمدی  

 اضو شورع

 

 

 P ×S× 0.045 مواد پروتینی 2

 P ×S× 0.045 ماهی چروشی 3

 

 P ×S× 0.045 پخش تخم مرغ  4

 P ×S× 0.045 پرند  چروشی ۵

 اتحادیه آرایشگران  1120

 P ×S× 0.035 آرایشگا   نانه  1

 P ×S× 0.035 آرایشگا  مردانه  2

 اتحادیه خیاطان  1121

 P ×S× 0.030 ه  خیاطی  نان 1

 P ×S× 0.030 نه  خیاطی مردا 2

 P ×S× 0.045 دوخت و چروش لباس عروس   3

 P ×S× 0.045 تولید منندگان تریکو مشباچت  4

 P ×S× 0.0۲0 ما  دو ان و ما  چروشان ۵

 P ×S× 0.030 اف دو یح ل 6

 P ×S× 0.0۲0 ار  مار 7

 P ×S× 0.0۲0 روچو گری ۸

 پیراهن دو یه اتحادی 

 P ×S× 0.030  یپیراهن دو  1

 P ×S× 0.035 ر شیچروش لوا م و  2

 اتحادیه لوا م خانگی 1123

 

 P ×S× 0.045 لوا م خانگی 1
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 سعید امینی 

 رئیس شورا 

 راد   ابراهیم بهرامی

 شورا ایب رئیس ن

 نه یوسف فاضلی فرزا

 منشی شورا 

 وحید عشوری 

 ضو شوراع

سیدمحسن محمدی  

 اضو شورع

 

 

 P ×S× 0.045 وئیلوا م ماد 2

 P ×S× 0.045 ام اری  3

 راب لوا م خانگییاتحادیه تیم 1124

 P ×S× 0.45 تیمیراب لوا م خانگی  1

 P ×S× 0.045 و ترارتی تیمیراب لوا م برودتی  2

 P ×S× 0.0۲5 میراب ار  خیاطی تی 3

 P ×S× 0.040 لوا م یدمی  چروش 4

 اتحادیه الکترونیح 112۵

 P ×S× 0.030 چروش لوا م الکتریکی   1

 P ×S× 0.0۲5 چروش و تیمیرآیب موایقی  2

 P ×S× 0.040 لوا م الکترونیح  چروش 3

 P ×S× 0.045 خدماب مامپیوتر  4

 P ×S× 0.030 مملوپ تفریحاب اال ۵

 P ×S× 0.0۲5 ف نوارها چروش انوا 6

اتومبیل ونصب وتیمیر  اظتی تف ای تم 7

 د دگیر

0.065 ×P ×S 

 اتحادیه تیمیراب الکترونیح  1126

 P ×S× 0.030 تیمیرماران الکترونیح  1

 P ×S× 0.030 ین ت ا  شتیمیر و چروش  ما 2

 P ×S× 0.035 تیمیراب ماشین های اداری 3

 یکیاتحادیه الکتر 1127

 P ×S× 0.035 لوا م الکتریکی 1

 P ×S× 0.035 چروش و تیمیر تلفن  2
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 سعید امینی 

 رئیس شورا 

 راد   ابراهیم بهرامی

 شورا ایب رئیس ن

 نه یوسف فاضلی فرزا

 منشی شورا 

 وحید عشوری 

 ضو شوراع

سیدمحسن محمدی  

 اضو شورع

 

 

 P ×S× 0.035 لواتر چروش 3

 اتحادیه ایم پیچان الکتروموتور  112۸

 P ×S× 0.0۲5 م پیچ الکتروموتور ای 1

 مفش   اتحادیه چروشندگان 1129

 P ×S× 0.35 چروشندگان مفش 1

 P ×S× 0.035 با –وین  -مفش ملی  2

 و دو ندگان مفش دات د اتحادیه 1130

 P ×S× 0.030 دو ندگان مفش 1

 P ×S× 0.030 ران مفشیرماتیم 2

 اتحادیه چرش و مومت 1131

 P ×S× 0.040 چروشندگان چرش ماشینی  1

 P ×S× 0.040 چروشندگان چرش داتباچت 2

 P ×S× 0.040 گا   قالیشوییرما 3

 P ×S× 0.035 رچو چرش 4

 اتحادیه تزئیناب ااختمان  1132

 P ×S× 0.050 زئیناب ااختمان ت 1

 P ×S× 0.075 نقشه مش ااختمان  2

 P ×S× 0.045 رد  دو یپ 3

 اتحادیه بنگا  میاماتی  1133

 P ×S× 0.055 ملکی بنگا  میاماب  1

 اتحادیه نمایشگا  اتومبیل 1134

 P ×S× 0.035 مترمربع 100ایشگا  با وایت تا من 1

 P ×S× 0.030 مترمربع 1۵0تا  101نمایشگا  ا   2
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 سعید امینی 

 رئیس شورا 

 راد   ابراهیم بهرامی

 شورا ایب رئیس ن

 نه یوسف فاضلی فرزا

 منشی شورا 

 وحید عشوری 

 ضو شوراع

سیدمحسن محمدی  

 اضو شورع

 

 

 P ×S× 0.035 متر به بای 1۵0  نمایشگا  ا 3

 ام ی تلفنی  تیه اتحاد 113۵

 P ×S× 0.030 تام ی تلفنی  1

 P ×S× 0.030 تام ی بار 2

 P ×S× 0.30 تام ی بی ایم  3

 P ×S× 0.030 پیح موتوری 4

 پی اتحادیه عکااان و چتوم 1136

 P ×S× 0.035 عکااان درجه لومس و یبراتور 1

 P ×S× 0.030 عکااان درجه یح  2

 P ×S× 0.080 ااتودیو چیلمبرداری و ظهور چیلم  3

  رگری وطا اا ی اتحادیه  1137

 P ×S× 0.080  رگری وطاچروشی 1

 P ×S× 0.070 عتیقه چروشی   2

 P ×S× 0.070 آ  ماری طا ونقر   3

 P ×S× 0.080 الراچی  4

 ی پاتحادیه عکااان و چتوم 113۸

 P ×S× 0.035 عکااان درجه لومس و یبراتور 1

 P ×S× 0.030 عکااان درجه یح  2

 P ×S× 0.080 ظهور چیلم  ری و ااتودیو چیلمبردا  3

 P ×S× 0.040 دچتر چیلمبرداری   4

 P ×S× 0.035 بوم اا ی آل ۵

 P ×S× 0.035 ریخته گری 6

 P ×S× 0.040 لوا م عکاای  بتیمیرا 7
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 سعید امینی 

 رئیس شورا 

 راد   ابراهیم بهرامی

 شورا ایب رئیس ن

 نه یوسف فاضلی فرزا

 منشی شورا 

 وحید عشوری 

 ضو شوراع

سیدمحسن محمدی  

 اضو شورع

 

 

 P ×S× 0.035 چروش لوا م عکاای  ۸

 اتحادیه لوا م یدمی اتومبیل 1139

ی چروش تولیداب  مایندگن 1

 مارخانههای خودرواا ی 

0.0۲5 ×P ×S 

 P ×S× 0.40  م یدمی اتومبیللوا 2

 P ×S× 0.045 اوراق چروشی  3

 P ×S× 0.040 دچتر جرثقیل 4

 P ×S× 0.045 تزئیناب اتومبیل ۵

 اتحادیه خدماب اتومبیل  1140

 P ×S× 0.035 مکانیح اتومبیل 1

 P ×S× 0.035 نقاش اتومبیل 2

 P ×S× 0.035 و رادیاتور اا  و اگزو    گلگیر اا 3

 P ×S× 0.035 آهنگر اتومبیل  4

 P ×S× 0.030 تشح دو ی  اتومبیل  ۵

 P ×S× 0.030 بیل لنت مو  اتوم 6

 P ×S× 0.040 تراشکاران و میل لنگ تراشان 7

 P ×S× 0.0۲5 تیمیر آمپر و میلومتر ۸

 P ×S× 0.030 اروی ها ) مارواش( وات 9

 P ×S× 0.030 یمهخچروشندگان انواف اادر  10

 P ×S× 0.030 اادر دو ی 11

 ح چروشان و آپاراتیاتیاتحادیه ی 1141

 P ×S× 0.040 یاتیح چروشی  1

 P ×S× 0.035 پاراتی  آ 2
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 سعید امینی 

 رئیس شورا 

 راد   ابراهیم بهرامی

 شورا ایب رئیس ن

 نه یوسف فاضلی فرزا

 منشی شورا 

 وحید عشوری 

 ضو شوراع

سیدمحسن محمدی  

 اضو شورع

 

 

 اتحادیه تیوی  ماران روغن 1142

 P ×S× 0.035 تیوی  ماران روغن 1

 P ×S× 0.035 چروشندگان روغن  2

 اتحادیه باطری اا ان اتومبیل 1143

 P ×S× 0.035 اا ان و باطری چروشی طریبا 1

 کلتر ایاتحادیه چروش موتو 1144

 P ×S× 0.40 دوارخه و موتورایکلت چروش 1

 P ×S× 0.030 تیمیراب دوارخه و موتور ایکلت  2

 ه تیمیراب اراغ و اماوریاتحاد 114۵

 P ×S× 0.030 تیمیراب لوا م گا او  1

 P ×S× 0.035 چروش لوا م گا او   2

 یشه بران وملیداا انتحادیه شا 1146

 P ×S× 0.030 شیشه بران 1

 P ×S× 0.035 مبیل شیشه اتو 2

 P ×S× 0.030 ملید اا ی  2

 تحادیه چروش و تیمیر ااعتا 1147

 P ×S× 0.030 چروش ااعت 1

 P ×S× 0.035 روش عینحچ  2

 P ×S× 0.0۲5 تیمیر ااعت  3

 P ×S× 0.030 چروش و تیمیر لوا م پزشکی 4

 P ×S× 0.035 تیمیر عینح  ۵

 اتحادیه ابزار یراق و رنگ 114۸

 P ×S× 0.035 ابزار یراق  1
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 سعید امینی 

 رئیس شورا 

 راد   ابراهیم بهرامی

 شورا ایب رئیس ن

 نه یوسف فاضلی فرزا

 منشی شورا 

 وحید عشوری 

 ضو شوراع

سیدمحسن محمدی  

 اضو شورع

 

 

 P ×S× 0.035 رنگ چروش 2

 P ×S× 0.030 گا  ام یژن 3

 اتحادیه لوا م پزشکی و بهداشتی  1149

 P ×S× 0.035 زشکی و بهداشتیپلوا م  1 

 P ×S× 0.040 لوا م آ مایشگاهی و جراتی 2

 هداشتی اتحادیه لوا م ااختمانی  و ب 11۵0

 P ×S× 0.035 ا م ااختمانی و بهداشتیلو 1

 P ×S× 0.030 نیچروش لوا م آتش نشا 2

 P ×S× 0.045 چروشندگان ماشی و ارامیح 3

 اتحادیه مو ائیح اا ان  11۵1

 P ×S× 0.040 ان مو ائیح اا 1

 P ×S× 0.045 انگ بری و انگ چروشی  2

 P ×S× 0.045 موا ه خدماتی)منیتکس و تخلیه اا (  3

 P ×S× 0.035 و بلوک ندگان تیراه اا 4

 P ×S× 0.035 عایق ماری ااختمان  ۵

 دیه مصالح چروشان اتحا 11۵2

 P ×S× 0.040 مصالح چروشی 1

 P ×S× 0.040 تولید تیراه و بلوک 2

 P ×S× 0.030 نگ چروشی اانگ بری و  3

 P ×S× 0.030 دچتر و چروش شن و مااه  4

 اتحادیه  خشح شوئی  11۵3

 P ×S× 0.040 شوئی لبااشوئی و خشح  1
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 سعید امینی 

 رئیس شورا 

 راد   ابراهیم بهرامی

 شورا ایب رئیس ن

 نه یوسف فاضلی فرزا

 منشی شورا 

 وحید عشوری 

 ضو شوراع

سیدمحسن محمدی  

 اضو شورع

 

 

 P ×S× 0.030 رنگر ی من وجاب  2

 P ×S× 0.035 مارگا  قالیشوئی 3

 اتحادیه لوا م التحریر  11۵4

 P ×S× 0.030  م التحریر لوا 1

 P ×S× 0.030 متا  چروشی  2

 P ×S× 0.0۲5 ماغا  شچرو  3

 P ×S× 0.030 چروش لوا م مهندای  4

 P ×S× 0.035 ااپخانه  ۵

 P ×S× 0.040 عمد  چروشی  6

 P ×S× 0.030 طبوعابم 7

 اتحادیه درودگران  11۵۵

 P ×S× 0.035 درودگری 1

 P ×S× 0.035 اوبی عاب مصنو 2

 P ×S× 0.40 چروشگا  مبل  3

 P ×S× 0.040 چروش او  و الوار  4

 P ×S× 0.040   بری ومارگاههای ا ۵

 P ×S× 0.035 تزئیناب )رویه موبی مبل و غیر ( 6

 P ×S× 0.035 در  و پنجر  پیش ااخته ۸

 P ×S× 0.040 اف چروشندگان ام دی 9

 P ×S× 0.040 تولیداب مصنوعاب اوبی ام دی اف  10

 P ×S× 0.045 نمایشگا  مابینت 11

 اتحادیه چروشندگان لوا م مشاور ی 11۵6

 P ×S× 0.045 اور ی شمم چروش لوا  1
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 سعید امینی 

 رئیس شورا 

 راد   ابراهیم بهرامی

 شورا ایب رئیس ن

 نه یوسف فاضلی فرزا

 منشی شورا 

 وحید عشوری 

 ضو شوراع

سیدمحسن محمدی  

 اضو شورع

 

 

 P ×S× 0.040 چروش اموم و دچع  آچاب نباتی  2

 P ×S× 0.035 تیمیراب لوا م مشاور ی 3

 مشاور ی  اتحادیه محصویب 11۵7

 P ×S× 0.040 محصویب مشاور ی  1

 P ×S× 0.040 اک دام و طیور خور چروشندگان جزو 2

 P ×S× 0.030 روش گل چ  3

 P ×S× 0.030 پنبه چروش جزو 4

 P ×S× 0.030 ش جزو و برن  چر ۵

 P ×S× 0.030 چروش آمواریوم و پرورش ماهی تزئینی  6

 P ×S× 0.030 پرند  چروش  7

 دیه مصنوعاب هنری اتحا 11۵۸

 P ×S× 0.035 تولید و چروش النایع داتی  1

 P ×S× 0.035 و خطاطی قاشی تابلو نوی ی و ن 2

 P ×S× 0.0۲5 مهر یاتیکی و پاک ا ی تکامی و  3

 P ×S× 0.35 ی و دچتر اا یچ برش متا  و الحا 4

 P ×S× 0.030 مو   و گلدان ۵

 P ×S× 0.075 الراچی 6

 P ×S× 0.045 تیمیر و چروش  آیب موایقی  7

 P ×S× 0.070 ااپخانه  ۸

 P ×S× 0.040 تبلییاب طراتی و گراچیکی مامپیوتر 9

 P ×S× 0.045 ااپخانه های اچ ت 10

 P ×S× 0.035 تابلواا ی چلکس چیس  11

 عاب چلزیواتحادیه مصن 11۵9
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 سعید امینی 

 رئیس شورا 

 راد   ابراهیم بهرامی

 شورا ایب رئیس ن

 نه یوسف فاضلی فرزا

 منشی شورا 

 وحید عشوری 

 ضو شوراع

سیدمحسن محمدی  

 اضو شورع

 

 

 P ×S× 0.050 مابینت اا ی  1

 P ×S× 0.050 مصنوعاب چلزی  2

 P ×S× 0.035 تلبی اا ی 3

 P ×S× 0.035 ویی و آلومنیومیچروش ظرف ر 4

 اتحادیه در  و پنجر  اا ان آهنی  1160

 

 P ×S× 0.045 اا ان  آهنی  جر  در  و پن 1

 P ×S× 0.045 آلومینیوم ماران حادیهات 2

 P ×S× 0.040 آلومینیومی  یدر  و پنجر  اا  3

 P ×S× 0.035 چروش ظرف رویی و آلومینیوم  4

 ا راانیاتحادیه شوچاژماران و گ          1161

 P ×S× 0.035 ی اتی شرمتهای ت ا 1

 P ×S× 0.030 شوچاژماران و گا راانی 2

 P ×S× 0.045 نکاران ااختمانپیما 3

 P ×S× 0.030 تخلیه اا  و لوله با منی 4

 P ×S× 0.70 تمانی خعایق مار اا ۵

 اتحادیه آمو شگاهها  1162

 P ×S× 0.060 آمو شگا  رانندگی  1

 P ×S× 0.060 آمو شگا  ماشین نوی ی  2

 P ×S× 0.060 وتر آمو شگا  مامپی 3

 P ×S× 0.060 آمو شگا   بان 4

 P ×S× 0.060 )مااهای خصوالی( یمعل  یآمو شگاهها ۵

 P ×S× 0.060 اایر آمو شگا  ها  6
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 سعید امینی 

 رئیس شورا 

 راد   ابراهیم بهرامی

 شورا ایب رئیس ن

 نه یوسف فاضلی فرزا

 منشی شورا 

 وحید عشوری 

 ضو شوراع

سیدمحسن محمدی  

 اضو شورع

 

 

 نی های مصرف و اتحادیه تیا 1163

 P ×S× 0.060 ملیه تیاونی های مصرف  1

 اتحادیه مهد مودک ها  1164

 P ×S× 0.050 ملیه مهد مودک ها  1

 فتاتحادیه شرمت ن 116۵

 P ×S× 0.050 جایگا  های پمپ بنزین 1

 CNG 0.050 ×P ×Sجایگا   2

 P ×S× 0.050 و جایگا  د وگانه ا 3

 اتحادیه تهیه و تو یع ورق شیروانی 1166

 P ×S× 0.050 تهیه و تو یع ورق  شیروانی 1

 P ×S× 0.050 شرمتهای پخش ایرانیت  2

 P ×S× 0.050 شرمت اهامی  ایرانیت  3

 P ×S× 0.050 شیروانی  تهیه و تو یع ورق 4

 اتحادیه آهن چروشان 1167

 P ×S× 0.050 زو وش جآهن چر 1

 P ×S× 0.050 چروش عمد  آهن  2

 P ×S× 0.35 لوله مشی ااختمان  3

 اتحادیه اینی و بلور  116۸

 P ×S× 0.040 اینی و بلور  1

 P ×S× 0.035 پااتیح چروشی  2

 P ×S× 0.030 نایلون و نایلکس  3

 P ×S× 0.040 ظروف مرایه 4

 P ×S× 0.050 لواتر چروش 7
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 سعید امینی 

 رئیس شورا 

 راد   ابراهیم بهرامی

 شورا ایب رئیس ن

 نه یوسف فاضلی فرزا

 منشی شورا 

 وحید عشوری 

 ضو شوراع

سیدمحسن محمدی  

 اضو شورع

 

 

 ابیاتحادیه مبابی  و الومب 1169

 P ×S× 0.050 ومسالومبابی درجه ل 1

 P ×S× 0.030 مبابی وجگرمی   2

 P ×S× 0.045 ایراییپتایر  3

 P ×S× 0.050 آشپزخانه مرمزی  4

 P ×S× 0.040 دچتر خدماب پایرایی ۵

 النفهای متفرقه  1170

 P ×S× 0.055 دچتر هواپیمایی و را  آهن 1

 P ×S× 0.055 دچاتر ایران گردی و جهان گردی  2

 P ×S× 0.035 بیلیکوشا 3

اتر اجار  ویبراتور و بایبر و ماشین  دچ  4

 آیب ااختمانی 

0.040 ×P ×S 

 P ×S× 0.040 دچاتر تهیه و تو یع داروهای دام و طیور  ۵

 P ×S× 0.045 تیمیر لوا م شکار و االحه 6

 P ×S× 0.060 نمایندگی بیمه و دچاتر بیمه  7

 P ×S× 0.055 مارخانه یخ ۸

 P ×S× 0.050 ابدچاتر مشاور  و خدم 9

 ادیه ماشین اا  و چلز تراش اتح  1171

 P ×S× 0.50 تراشکار 1

 P ×S× 0.050 تراشکار آرگون 2

 اتحادیه تیمیر و چروشندگان تلفن  1172

 P ×S× 0.040 چروش و تیمیر تلفن  1

 P ×S× 0.050 ینترنت ا 2
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 P ×S× 0.050 ماچی نت  3

 اتحادیه گل چروشان 1173

 P ×S× 0.030 گل چروشی) طبییی(  1

 P ×S× 0.040 ومچروش آمواری 2

 P ×S× 0.045 چروش لوا م عقد و عروای 3

 اتحادیه رنگ چروشی 1174

 P ×S× 0.040 رنگ چروشی 1

 اتحادیه ماهی چروشان  117۵

 P ×S× 0.040 ماهی چروش 1

 P ×S× 0.040 آمواریوم 2

 ب چنی مامپیوتراتحادیه خدما 1176

 P ×S× 0.055 چروش مامپیوتر و  قطیاب آن 1

 P ×S× 0.045 مپیوتری دماب چنی ماخ 2

 P ×S× 0.055 دچتر تولید  نرم اچزار  3

 P ×S× 0.040 چروشگاههای ایدی نرم اچزار و با ی 4

 P ×S× 0.055 اینترنت  ۵

 P ×S× 0.040 ماچی نت  6

 P ×S× 0.030 تایپ مامپیوتری دچاتر 7

 ه خدماب چنی ااختماناتحادی 1177

 P ×S× 0.045 عایق ماری ااختمان  1

 P ×S× 0.050 و بلوکد تیراه تولی 2

 P ×S× 0.055 انگبری  3

 P ×S× 0.055 آرماتوربند 4
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 اتحادیه ارویس ماران  117۸

 P ×S× 0.040 مارواش 1

 P ×S× 0.035 تیوی  ماران روغن 2

 محصویب چرهنگی عرضه  1179

 P ×S× 0.030 ویدئو ملوپ 1

 اتحادیه اغایه چروشی 11۸0

 P ×S× 0.030 مااندویچ اغایه چروشی  اردو گر 1

 ))مشاغل خاص (( 

 پزشکان 11۸1

 P ×S× 0.۱ پزشکان متخصص  1

 P ×S× 0.085 پزشکان عمومی  2

 P ×S× 0.075 تزریقات و پانسمان  3

 دندانپزشکی  11۸2

 P ×S× 0.۱ دندانپزشک  1

 P ×S× 0.085 دندانپزشکی تجربی  2

 نه هاداروخا 11۸3

 P ×S× 0.085 داروخانه ها 1

 P ×S× 0.070 داروخانه دامپزشکی  2

 آزمایشگاه ها  11۸4

 P ×S× 0.۱ آزمایشگاه طبی و بالینی  1

 P ×S× 0.۱ رادیولوژی  2

 P ×S× 0.۱ ام آر ای  3

 P ×S× 0.085 فیزیوترابی  4
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 P ×S× 0.075 سنجش شنوایی ۵

 اپتومتری  11۸۵

 P ×S× 0.075 گفتار درمانی  1

 P ×S× 0.085 مانی روان در 2

 P ×S× 0.۱ اسکن هسته ای   3

 درمانگاه 11۸6

 P ×S× 0.۱۲ ینیک تخصصی کل 1

 P ×S× 0.۱ کلینیک های عمومی و اورژانس  2

 P ×S× 0.080 کلینیک سم زدایی ) ترک اعتیاد ( 3

 دفترخانه  11۸7

 P ×S× 0.080 دفتر وکال 1

 P ×S× 0.۱۱ اسناد رسمی  دفاتر  2

 P ×S× 0.۱ دفاتر فنی و مهندسی  3

 P ×S× 0.۱۱ دفاتر حسابرسی   4

 P ×S× 0.09   ئیقیا دفاترخدمات الکترونیک ۵

 بانکها  11۸۸

 P ×S× 0.۱4 بانکهای دولتی   1

 P ×S× 0.۱7 بانکهای خصوصی   2

 P ×S× 0.۱۲ موسسات مالی و اعتباری  3

 P ×S× 0.۱۲ صندوق قرض الحسنه   4
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 ((تیرچه  عوارض تق اچتتاح  واتد های النفی    ))

عوارض اال جاری و   ابیلیانه در  مان مواچقت  با الدور پروانه م ب، محاابه  اا  وارضبرابر ع  ۵عوارض تق اچتتاح  واتد های النفی به میزان    :  1  تبصر 

 محاابه میگردد. 

 الیانه اخاشود. برابرعوارض ا ۵م محل النف همزمان تیییرمند میادل  ق اچتتاح م ب برای واتدهای النفی دارای پروانه مه نوف وهت: 2تبصر  

 

 

 

 

 عوارض تعویض صنف و محل کسب:   

 سبی  کالیانه حرفه جدید در زمان تعویض کسب یا حرفه یا مکان  ض سعوار %  50 

 

 نکته :   

دارا می  شغل های جدید بر اساس شغل مشابه که عوارض آن در اتحادیه مربوطه باالترین رقم را  -۱

 باشد ،  محاسبه می گردد. 

  

 برابرعوارض االیانه اخاشود. 3همزمان تیییرمند میادل  النف تتاح م ب برای واتدهای النفی دارای پروانه مه نوف وهم محلق اچ ت: 1تبصر   

 برابرعوارض االیانه اخاشود. 3(میادل تق اچتتاح م ب برای واتدهای النفی دارای پروانه مه درآن چردالنفی تیییرمندموضوف )نقل وانتقال : 2تبصر  

اچ :  3تبصر  منتتق  دیگر  محل  به  محل  ا یح  مه  النفی  واتدهای  برای  م ب  گتتاح  (تیییرقل  پروانه  )الاتب  النف  ونوف  چردالنفی   ردددرالورتیکه 

 برابرعوارض االیانه اخاشود.  4مایدمیادل نن

 برابرعوارض االیانه اخاشود.  2میادل  نکند تیییرتق اچتتاح م ب بابت تیییرشیل درالورتیکه الاتب پروانه : 4تبصر 

میادل  تیه  برای پروانه های م ب موقت عوارض تق ایالدوریااچتتا:  ۵ر   تبص چیا  3هرچیالیت وترچه  ا چیالیتهای  لبرابرعوارض االیانه ،شروف  یت هریح 

 هرترچه محاابه می گردد. 
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 فصل دوم:

 بهای خدمات 
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 : هزینه بهای خدمات زیبا سازی تنام بهای خدما -3  

 ینامه مالی شهردارآیین 29ماد   3ری شیرود به ااتناد بند شهردا پیشنهاد دهنده:

قانون مالیذذاب  ۵0ماد   1قانون شوراها و تبصر   ۸0ماد     26  شورای ااامی شهر به ااتناد بند  مرجع تصویب کننده:

 بر ار ش اچزود 

 قانون شهرداری 77ماد   ممی یون ضمانت اجرایی وصول:

 

دوررای کمیسایون مااده صاد مبنای برابقااء بناا ، درزمان  محاسبه عوارض پس ازصا

ریاال    00060بر مبنای هرمترمربعی    خدمات زیباسازیمشمول بهای  بنا  مساحت اضافه  

 می گردد.

 

 تبصره: تبدیل بنا مشمول بهای خدمات زیبا سازی نمی گردد.

 

 

 

 = بهای خدماب  یبااا ی  60000م اتت اضاچه بنا ×
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 نه بهای خدمات اجاره دادن وسایل نقلیه شهرداریهزینام بهای خدمات:   -4

 نامه مالی شهرداریآیین 29ماد   3شهرداری شیرود به ااتناد بند  ه:دهندد پیشنها

قانون مالیاب بذذر   ۵0ماد     1ر   قانون شوراها و تبص  ۸0ماد     26شورای ااامی شهر به ااتناد بند    مرجع تصویب کننده:

 ار ش اچزود 

 قانون شهرداری 77ممی یون ماد   وصول: ضمانت اجرایی

 

 

 ۱40۱سالرض  واع عنوان ردیف 

 ریال 000/500/3 ساعتیکرایه ماشین آالت لودر 1

 ریال 000/000/۲ ساعتی90Lکرایه ماشین آالت لودر 2

 ریال 000/000/۲ سرویسکرایه حمل نخاله نیسان  هر  3

 یالر 000/000/5 تک سرویس کرایه  حمل نخاله کامیون 4

 لیار 000/000/8 کرایه کامیون بنز ده چرخ هر کامیون ۵

 ریال 000/000/5 کرایه گریدر  ساعتی 6

 ریال 000/500/3 لطک ساعتیکرایه غ  7

 ریال 000/000/۲ کرایه باالبر   ساعتی ۸

 ریال   000/500/3  کرایه جرثقیل وبیل مکانیکی ساعتی 9

 ریال 000/000/۲ مینی لودر 10
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   سته ام بهای خدمات: هزینه بهای استفاده از دوربین های مدار بن -4

 نامه مالی شهرداری آیین   29ماد   3شهرداری شیرود به ااتناد بند  پیشنهاد دهنده:

قانون مالیاب  ۵0ماد   1شوراها و تبصر   قانون ۸0ماد   26شورای ااامی شهر به ااتناد بند  مرجع تصویب کننده:

   بر ار ش اچزود 

 قانون شهرداری  77ممی یون ماد    ضمانت اجرایی وصول:

 

 

متیلق به شهرداری در الورب نامه مراجع قضایی به شرح ذیل اخا  ا ای در اختیار قراردادن چیلم دوربین های مدارب تهبه 

 می گردد.

 

 ریال  000/۵00 دقیقه  30چیلم دوربین ممتر ا   1

 ریال  000/000/1 دقیقه 90دقیقه تا  30چیلم دوربین ممتر ا   2

 ریال  000/000/2 دقیقه 270ا دقیقه ت 90چیلم دوربین ممتر ا   3

 ریال  000/000/3 دقیقه 600دقیقه تا  270چیلم دوربین ا   4

 ریال  000/000/4 دقیقه 600چیلم دوربین ما اد بر  ۵
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 آرامستان  خدمات    هزینه بهاینام بهای خدمات:   -5

 یردارنامه مالی شهآیین 29ماد   3هرداری شیرود به ااتناد بند ش پیشنهاد دهنده:

قانون مالیاب بذذر   ۵0ماد     1قانون شوراها و تبصر     ۸0ماد     26شورای ااامی شهر به ااتناد بند    ع تصویب کننده:جمر

 ر ش اچزود ا

 شهرداری قانون 77ممی یون ماد   ضمانت اجرایی وصول:

 
های   بند  ا  ۵۵اد   م   21و    20برابر  تخصی   و  ادار   مه  تا  مانی  شهرداریها  وظایف   عمومی   مامنشرح 

اات.شهرداری می تواند جهت پشتیبانی مالی و واگاار نگردید   به بخش خصوالی    آرام تانگوراتان و  

  را هنگام الدور پروانه  رعوارض  یربنا و پای  %10میادل    انی در موارد چوق الامر،ای عمرهاجرای طرح  

نظر و پیشنهاد طرح های     و باذخیرعوارض آرام تان  دریاچت و در ت ابی به این منظور  عنوان    ااختمان به

منظور  عمرانی و خدماتی و چرهنگی شهرداری و هی ب امنای گلزار عمومی و تصویب شورای ااامی شهر  

 . نمودو هزینه خواهد 

 

 ن  آرامستابهای خدمات =%۱0اری ،....(×جعوارض ساختمانی )مسکونی ،ت
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 ناسی کارش هزینه بهای خدمات بازدید نام بهای خدمات:  -6

 نامه مالی شهرداریآیین 29ماد   3شهرداری شیرود به ااتناد بند  یشنهاد دهنده:پ

قانون مالیاب بذذر   ۵0ماد     1  قانون شوراها و تبصر   ۸0ماد     26می شهر به ااتناد بند  شورای ااا  مرجع تصویب کننده:

 زود ار ش اچ

 قانون شهرداری 77ممی یون ماد   ضمانت اجرایی وصول:

 

رشناای برای ملیه پااخهایی مه نیا  به ااتیام ا  شهرداری دارند به شرح ذیل  تییین می شود مه می بای ذذتی بذذه   اتق م   

 ت ا  شهرداری واریز گردد. 

 
 مبلغ تم ات با دید ا عراله واعیان

 با دید ا عراله چاقد اعیانی

 

 

 مترمربع 3000تا 

 مترمربع 3000بایی 
 ریال  2000متری 

 ریال   1۵00 متری           

 

  با دیدما اد هزینه  

اعیانی    ومارشناای جهت 

 ( وتجاری و... )م کونی

 

 

 تجاری و اایر

 م کونی  

 ال ری3۵00 

 ریال  3000

 

 

همچنین  درخواات اجرای     ثبتی و بانکی و اخ به ااتیاماب   ماک متقاضیان پاااراضی و    هزینه مارشناای بابت  الف:   

ییین عرض  تین ماربری اراضی و تهیه مرومی و  پااخ به ااتیام مرتبط با تیی و  اعیان    وعراله    فکیحموضوف ت  101ماد   

 .ا  جدول چوق ااتفاد  میگردد اب ملکی گاربندی موردنیا  انجام میام 

 ین میگردد.ریال تیی ۵00.000نه مارشناای مبلغ یتداقل دریاچت هز

 ریال دریاچت گردد.  ۵00.000خ به ااتیام مبلغ اهر پا   ا ایبرای مارشناای خارج ا  محدود  و تریم شهر به 

 ((  .اعتبار میباشد  دارای ما   3 درالورب عدم تیییر بنا ویا وضییت ملح تق مارشناای پرداختی برای))

 لغ مارشناای قابل والول می باشد.بدر ا ای هر ااتیام م
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 نخاله  تولید   هزینه بهای خدماتنام بهای خدمات:   -7

 نامه مالی شهرداریآیین 29ماد   3شهرداری شیرود به ااتناد بند  :دهندههاد پیشن

ون مالیاب بذذر نقا  ۵0ماد     1قانون شوراها و تبصر     ۸0ماد     26ناد بند  شورای ااامی شهر به اات  مرجع تصویب کننده:

 ار ش اچزود 

 قانون شهرداری 77ممی یون ماد   رایی وصول:ضمانت اج

د  تمر ماا آنجائیکه  بنا    ل ن  اتدا   و   ، چونداایون  ایجاد   ، گودبرداری   ، بنا  تخریب  ا   ناشی  های  نخاله 

و خیابانها  اطح  در  نخاله  پخش  جب  باعث  بمنظور  لاا  میگردد  پروژ   اجرای  محل  اطراف  های  ان ر مواه 

رح ی، هزینه ای تحت عنوان بهای خدماب شهری ا  متقاضیان به شبخشی ا  هزینه های روچت و رو  شهر

 دام گردد: قیل اذ

 = بهای خدماب تمل نخاله 30000م اتت مل بنای ناخال ×
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 ماندپس ،مدیریت   هزینه بهای خدماتنام بهای خدمات:   -8

 نامه مالی شهرداریآیین 29ماد   3شهرداری شیرود به ااتناد بند  شنهاد دهنده:پی

قانون مالیاب بذذر   ۵0ماد     1قانون شوراها و تبصر     ۸0  ماد   26شورای ااامی شهر به ااتناد بند    ه:دمرجع تصویب کنن

 ار ش اچزود 

 قانون شهرداری 77ممی یون ماد   ضمانت اجرایی وصول:

یمل و ارب مشذذور شهرداری مکلف ااذذت برااذذاس داذذتورال  20/02/13۸3قانون مدیریت پ ماند مصو     ۸ماد   ااتناد    هب

 نماید. قدامبت به والول بهای خدماب مدیریت پ ماند ا ن

ها ابذذاغ قانون چوق را به ملیه شذذهرداری ۸لیمل ماد  داتورا 17/7/13۸۵/س مور  3/9۵22۵و ارب مشور طی نامه شمار   

ند اتولیدمننذذدگان پ ذذمر آن بخشنامه چرمول محاابه بهای خدماب مدیریت پ ذذماند قیذذد و بشذذرح ذیذذل بایذذد ا   ود  مه دنم

 1401اال در (جمع آوری  باله شهریپ ماند ) بهای خدماب  یرچهت                       والول گردد.

 (  )به ریال 1401اال   عوارض  عنوان  دیف ر

  ا ای هر یح به  و یا واتد م کونی  آپارتمان 1

  یربنا  مربع متر 1۵0ا تواتد م کونی 
000/200/1 

 1۵0بایترا   تد م کونییا وا  و تمانرآپا 2

 متر 300مترمربع تا 
000/۵00/1 

 000/000/2 300بایترا   ی واتد م کون ایرتمان آپا 3

   000/000/10 اداری   4

 000/000/30 هتل ۵

 000/000/3۵ راتوران  6

 000/000/100 اه ارخانه شن و مام 7
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ا هتل ها ، چروشگا  ها و...(بصورب ماهانه با عقد قرارداد بان ها ، تایرها ، امامن تجاری موجود در اطح شهر )شامل راتور

 بود. رداری امکان پایر خواهدشه

امکان ی  هزینه تمل  باله این امامن با نظر م  ول خدماب شهری و پس ا  محاابه میزان تجم  باله ملح بصورب تواچق

 پایر خواهد بود. 

واتد های النفی مم  باله و واتد های النفی پر  باله تق یم اطح شهر به دو داته    برای اایر امامن تجاری موجود در 

 .دندمیگر

 . م  ول واتد خدماب شهری میزان  باله مورد بررای و اپس چیش الادر و والول میگردد با تشخی  و گزارش

 ریال   000/000/3 ینهواتد های النفی پر  باله : اا 

 ریال   000/000/2واتد های النفی مم  باله : ااینه 

 .د یتاف گرد 24/11/1400مورخه   2137/1400/۸631به شمار    یانطباق چرماندار  ونی یمطابق با نامه مم
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اید . همچنین در  قدام نمارداد جداگانه با االناف پر  باله در داخل محدود  شهر اقر  بت به عقد شهرداری می تواند ن   -  3

ا رعایت الرچه و الاح ، قرارداد بالورب ارائه خدماب جمع آوری  باله در خارج ا  محدود  شهر نیز با عقد قرارداد و  

 د.منیقد گرد

مدیریت پ ماند را در نظرگرچته و ضمن الزام بر   نونقا  16اد   ضمنا شهرداری موظف اات در عقد قرارداد با این االناف م

ل  باله خشح و یح عدد اطل  باله تر تواط این االناف , رعایت مامل قانون مامور را به امع و عدد اط  خرید یح

قانونی ، ضمن پیگیری    برااند.شهرداری می تواند در الورب  ن االنافینظر ا این ماد   ا   در  عدم توجه االناف متخلف 

 یربط ن بت به عدم جمع آوری  باله آنان اقدام نماید.ع ذ مراج

ارج ا   خمی تواند ن بت به اخا جریمه االناف متخلف ، ا  یح تا اه  برابر قرارداد و همچنین برای االناف    شهرداری   -  4

 شد. ض می باشورا اقدام نماید.این جریمه جدا ا  مبالغ قرارداد و عوار برابر عوارض مصو   3ا  یح تا  3بند 

و    -  ۵ ضاییاب  چروش  ا   تاالله  درآمد  تواند  می  خشح  شهرداری  تو    باله  در  شهروندی  چرهنگ  ارتقاو  جهت  را 

 تفکیح  باله ا  مبدأ در شهر هزینه نماید. 

رعای-6 اقداماب ی م  تبه جهت  ، شهرداری شیرود  منا ل در اطح شهر   مبلمان شهری  توری  را جهت تاف ابدهای 

به   ا  ا  2مدب  طی  طوریکه  الورب داد   چقط  تمامی ابدهای توری جمع آوری شوند و  اله مخصوص  طل های  باال 

 پ ماند تر و خشح ااتفاد شود. 

واند ن بت به  ا شهرداری همکاری منااب دارند شهرداری می تب به جهت تشویق خانواد  هایی مه در طرح تفکیح  باله  -7

  باله ، در طول هر اال اقدام نماید.  اب های خدمدرالد درآمد تاالل ا  ب  ۵0اهدای جوایز تا اقف 

تا-۸ تا    بودن  به جهت  ، ایس  واتدهای ااختمانی  برای  مربوطه  چیش  و الدور  عوارض  بدهی  اعام  عدم  و  شهرداری 

 به بید اقدام نماید.   13۸۸به اخا عوارض بهای خدماب  باله ا  اال  تشهرداری  چقط ن ب

اکو و ایجاد   وله گا  مه در مالکیت شهرداری اات جهت دپوی موقت  باله  لدر جاد   شهرداری می تواند ا   مین واقع -9

ا  شبکه بهداشت و درما تاییدیه های ی م  ا  اخا  این امر پس  ادار  محیط   نااتفاد  نماید. شایان ذمر اات  شهراتان و 

محل دچن تنکابن)به    به  دپو شد چنین شهرداری موظف اات ن بت به جابجایی رو انه  باله های   ی ت الورب گیرد. هم

 مانند گاشته( اقدام نماید. 

الورب هر اه ما  یکبار گزارش ماملی ا  اقداماب الورب گرچته تواط ممیته با یاچت را به شورای  رداری به  شه  –  10

 ت لیم نماید .   شهر
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مو بررای  ا   پس  شورا  ااعضای  ماهش  و  تفکیح  اجرایی  نامه  شیو   تصویب  و  مواچقت  ضمن  مبدا  ضوف،  شهر  با   له 

 دند. شیرود، با بندهای درخوااتی شهرداری، مواچقت نمو
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  انبارداریهزینه  نام بهای خدمات:   -9

 نامه مالی شهردارینآیی 29ماد   3شهرداری شیرود به ااتناد بند  پیشنهاد دهنده:

قانون مالیاب بذذر   ۵0اد   م  1ا و تبصر   قانون شوراه  ۸0ماد     26شورای ااامی شهر به ااتناد بند    :مرجع تصویب کننده

 ار ش اچزود 

 قانون شهرداری 77 یون ماد  ممی ل:ضمانت اجرایی وصو

 .د یتاف گرد 24/11/1400مورخه   2137/1400/۸631به شمار    یانطباق چرماندار  ونی یمطابق با نامه مم
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قی قو  قضائیه به شمار   تقوادار  مل    قانون آئین دادرای مدنی ونیز برابر نظریه مشورتی  ۵7به ااتناد ماد   

2231/7-31/3/۸۵    ، به تطبیق رونوشت ویا چتومپی نهادهاملیه اداراب  بانکها ودانشگاهها مجا    ، ی دولتی 

آن بااالل  واوراق  لاا    ااناد  مبلغ  به تند  برز  هر  نمودن  ممهور  مصدق   30000رای  هزینه  بینوان  ریال  

 نمودن اخا می گردد . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 کپی  اوراق برابر بااصل مدارک    :بهای خدمات نام -۱0

 رداریشه نامه مالیآیین 29ماد   3شهرداری شیرود به ااتناد بند   پیشنهاد دهنده:

قذذانون مالیذذاب بذذر  ۵0ماد   1قانون شوراها و تبصر   ۸0ماد    16بند    شورای ااامی شهر به ااتناد  مرجع تصویب کننده:

 ار ش اچزود 

 قانون شهرداری 77یون ماد   ممی ی وصول:ضمانت اجرای
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 میابر اطح شهر مکلفند عوارض تفاری را بشرح ذیل پرداخت نمایند. تفاری اشخاص تقیقی و تقوقی هنگام   

     

 آسفالت

 

 × طول تفاری  3000000 تقوقی  واص تقیقی  برای اشخ

 × طول تفاری  4000000 برای داتگاههای تفاری منند  

 ۱موزاییک درجه 
 × طول تفاری7000000 شخاص تقیقی و تقوقی ی ا ابر

 × طول تفاری  ۸000000 اههای تفاری منند  برای داتگ

 ۲موزاییک درجه 
 تفاری ل× طو4۵00000 برای اشخاص تقیقی و تقوقی 

 × طول تفاری۵۵00000 برای داتگاههای تفاری منند  

 زیر سازی شدهی بتن
 یطول تفار ×   1۵00000 ی قتقوو   یقیاشخاص تق یبرا

 یطول تفار ×2۵00000 نند  م  یتفار یداتگاهها یبرا

 شده خاکی زیرسازی
 × طول تفاری  300000 برای اشخاص تقیقی و تقوقی 

 × طول تفاری 400000 ی داتگاههای تفاری منند  ابر

 خاکی محض
 × طول تفاری  200000 برای اشخاص تقیقی و تقوقی 

 × طول تفاری 300000 ای داتگاههای تفاری منند  بر

 اری چاله تیربرق )هر اصله(  حف
 1۵00000 برای اشخاص تقیقی و تقوقی 

 2۵00000 برای داتگاههای تفاری منند  

 هزینه بهای خدمات حفاریدمات:  ی خنام بها -۱۱

 نامه مالی شهرداریآیین 29ماد   3ود به ااتناد بند ری شیرشهردا  پیشنهاد دهنده:

قذذانون مالیذذاب بذذر  ۵0ماد   1قانون شوراها و تبصر   ۸0ماد    16ناد بند  تی شهر به ااشورای ااام  مرجع تصویب کننده:

 ار ش اچزود 

 قانون شهرداری 77ماد   یون: ممی وصولضمانت اجرایی 
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اری  تف  های تفار مکلفند برای تفاری ضمن اخا مجو  متبی ا  شهرداریاتگا  قانون شهرداری ملیه د  103به ااتناد ماد   

ا  آن نیز ن بت به پر نمودن محل تفاری و آافالت و رومش آن اقدام  ام و بید  را بر االول ضوابط شهراا ی و ایمنی انج 

امکان تفار  داتگا   الورتیکه  در  مواچقتانمایند.  و  متبی  درخواات  با  باشد  نداشته  تفاری  ذیل    ب  اقداماب  شهرداری 

 گردد. ول دریاچت می جد ها مطابقتواط شهرداری الورب گرچته و هزینه 

انجام تفاری تواط د • بند  اتگا  تفادر    ۸0ماد     22ر ضوابط و مقرراب ممی یون تفاری و ضوابط و مقرراب 

مفاد )آیین  اقداماب عمرانی، موا اتی مه خدماب آنها در  ننامه هماهقانون شوراها و  داخل محدود  شهرها  گی 

 .باشده می و االاتاب بیدی ی م الرعای  04/10/1366و  مص باشد(م تلزم تفاری میابر و اتدا  تاای اب می

 .دتییین می گردد نباید تداخل داشته باشاین هزینه با هزینه آافالت شکاچی مه تواط واتد تفاری   :1تبصر 

 و منطقه با نظر م  ول واتد تفاری تییین می گردد. ضریب تفاری با عنایت به وضییت میابر :2تبصر  

حاابه عوارض آنان دو برابر تیرچه تییین شد  لحاد مبنای م مه بدون اخا مجو  اقدام به تفاری می نمایندنی م ا :3تبصر   

 می گردد.

 برابر می باشد. 2 نایت به وضییت میابر و منطقه با نظر واتد تفاریعضریب تفاری بر روی آافالت جدید با  :4تبصر  

 دد.لحاد گر شهردار مبلغ چوق طبق  داتور  %۵0ورب خامی  بص م اعدب  متقاضیان جهت تفاریبه جهت : ۵تبصر  
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 ۱40۱ بهاءخدمات جهت بهره برداری ازفصل دریابرای ایام تعطیالت

 ریال 000/100محوطه طرح دریا     هنر  ورودهرنوف خودرو اواری ب-1

 ریال 000/200 و نصب اادر  نر  ااتراتت-2

 ریال 000/300                                                 ورودی پارمینگ در هر شبانه رو    -3

 ریال به ا ای هر مانکس  000/000/۸ر رواایون م اچر برای نصب دچتر غیر ثابت ماهانه -4

 

 یبا اا ی باید تصویب شودتوضیح اات مه چرم و ابیاد مانکس ها در ممیته   هی م ب

 000/10چه تذذر  اذذاعت اضذذاریذذال و یذذح    000/20برای هر خودرو شبانه رو   ژ  ورودی پارمینگ در بیرون ا  محوطه پا-۵

 ریال 

 ریال  000/20                                       ورود به منطقه شنا هر نفر بینوان تق بیمه   -6

ید واتد چنذذی تایمنار  محور االلی مه قبل ا  تاایس شهرداری ایجاد شد  اات پس ا  اجار  اتدا  رمپ در میبرهای  -7

ای بذذه ریال و ا  د  متر مربع  بذذه بذذ  000/۵00/2متر مربع  10متر مربیی تا  عوارض هردر خصوص طول و شیب رمپ محاابه 

 اچزایش میابد. لریا 000/2۵0ا ای هر متر مربع 

 خصوالی پس ا  طی مراتل قانونی اقدام خواهد شد.تبصر : در الورب واگااری به بخش 

متذذر مربذذع بذذه بذذای بذذه  10ریال و ا   000/000/۵تر م 10صورب غیر ثابت بصورب ماهیانه تا م اتت ه بنصب هر گونه دم-۸

 اد با شهرداری امکان پایر خواهد بود.دریال اچزایش میابد و بصورب عقد قرار 000/000/1ا ای هر متر مربع
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 هزینه بهای خدمات ایمنی بهای خدمات:   نام -۱۲

 ریالی شهردانامه مآیین 29ماد   3یرود به ااتناد بند ی ششهردار  پیشنهاد دهنده:

ون مالیذذاب بذذر نقذذا ۵0ماد   1قانون شوراها و تبصر   ۸0ماد    16شورای ااامی شهر به ااتناد بند    مرجع تصویب کننده:

 ار ش اچزود 

 قانون شهرداری 77ممی یون ماد   :ضمانت اجرایی وصول

  ب عنوان عوارض یابهاوخدما ردیف 

مارشنااذذذذذی وعلذذذذذت یذذذذذابی تریذذذذذق )اداراب و  1

 ون شهررگاهها(درما

 ریال  1۵00000

مارشنااذذذذذی وعلذذذذذت یذذذذذابی تریذذذذذق )اداراب و  2

 هها(خارج شهرمارگا

 ریال  2000000

وعلت یابی تریق )باغ و مرمبذذاب (درون   یمارشناا 3

 شهر

 ریال  1000000

مارشناای وعلت یابی تریق )باغ  ومرمباب (خذذارج   4

 شهر

 ریال  1۵00000

ایمنذذی شنااذذنامه جریمذذه امذذامنی مذذه پذذس ا  الذذدور  ۵

 مجدا مکان راغیر ایمن اا ند 

 ریال  2000000

 

دور شناانامه ایمنذذی )خذذارج محذذدود مارشناای وال 6

 شهر(

 ریال  ۵00000

اذذاختمان تذذا اذذه مارشناای والدورشنااذذنامه ایمنذذی   7

 طبقه 

 ریال  1000000

ی اذذاختمان ا  اذذه یمنذذ مارشناای والدورشنااذذنامه ا ۸

 طبقه به بای

 ل ریا 2000000

 ریال  2000000 شناای شرمتهای بیمه مار 9

 ریال  1000000 مارشناای خودروها  10

 الیر ۸00000 مبلغ آتش نشانی برای م به  11
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 وم: س لصف

 سایردرآمدها 
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 اضی واگااری دولتا  ار اراضی و واتد م کونی  %10: اهم آمدنام در -1

د  درالد ا  اراضی و   2۸/۸/1370ها مصو   اراضی موردنیا  شهرداری  تقویم ابنیه، اماک وقانون نحو     6ه ااتناد تبصر   ب

 گردد.ت تمام شد  به شهرداری واگااری میمکونی به قیواتدهای م 

گیذذرد دولذذت ها قذذرار میاختیار شذذهرداریمه در  اماک، اراضی شرعی و قانون مردم    جهت ت مین میوض ابنیه،  -  6تبصر   

پس ها اختصاص دهد تا ای م کونی قابل واگااری را با قیمت تمام شد  به شهرداریواتده  ا  اراضی و  %10موظف اات  

 گردد.ها به عنوان میوض تحویلبین مالکین و شهرداری قا  تواچ

د به محدود  شهر هنگام تقاضای مالکین جهت اراضی خذذوورود    اراضی رایگان اهم شهرداری هنگام  %20تا  :  درآمد  نام  -2

یگان اشرح ذیل ر  به  29/۸/1367ل محدود  شهر برابر تبصر  اهار قانون تییین وضییت اماک مصو   ا  تریم شهر به داخ

 .گیردبه شهرداری تیلق می

اا ی می ذذر تفکیح و ااختمانندی و  بهای مجا  برای قطیهداخل محدود در مواردی مه تهیه  مین عوض در    -  4تبصر   

های مصو  توایه شهری مورد ت یید مراجع قانونی قذذرار بگیذذرد، مراجذذع ق طرحمحدود  مزبور طب ایهنباشد و اتتیاج به تو

ه محدود  توایه و عمذذران شذذهر، اراضی برای ااتفاد  ا  مزایای ورود بد در مقابل مواچقت با تقاضای الاتباننتوانور میمزب

رای ت ای اب و تجهیزاب و خذذدماب ی م بواگااری اطوح  اا ی  مین ونجام تیهداب مربوط به عمران و آماد   بر اعاو

همچنذذین اراضذذی های موضوف این قانون واراضی واقع در طرح ضی ت مین عوا  اراضی آنها را برا  %20عمومی، تدامار تا  

 نمایند. دریاچت ی و به ا ی شهری، به طور رایگان های نوااعوض طرح

 هریعوارض نواا ی و عمران شنام درآمد:  -3

ن اا  شذذهروند  با االاتاب بیدی تواط شذذهرداری  7/9/1347اد قانون نواا ی و عمران شهری مصو   این عوارض به ااتن

 باید والول گردد.
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   قدرال هم تفکیح و اچرا  اراضینام درآمد: 

 

 مترمربع  500ی باال عرصه یا و   اراضی تفکیک ض سرانهعوار

 قانون شهرداری ها   55ماده  ۲6تناد بند  پیشنهاد دهنده:  شهرداری شیرود به اس

 مرجع تصویب کننده: 

 قانون مالیات بر ارزش افزوده  50ماده  ۱نون شهرداری ها و تبصره اق 80ماده ۱6شورای اسالمی شهر به استناد بند 

 عمومی دیوان عدالت اداری  هیأت  ۲۱/۲/۱395مورخ  79« دادنامه شماره  بند » ب 

 ون شهرداری هاقان 77میسیون ماده ضمانت اجرایی وصول: ک

 

متر مربع مطابق آرای صادره   500یش از  ی ) عرصه های  مستحدثات    دارای  عرصه  یا  و   اراضی  سرانه تفکیک  الف( عوارض

 از دیوان عدالت اداری(

 . باشد می وصول و محاسبه قابل گردد  می کتفکاای ملک که دفعاتی  به وارض مذکورع: ۱  تبصره

قدرت   ۱390اصالحی از سال  ۱0۱قانون شهرداری در زمان حاکمیت خود و ماده  ۱0۱ه به اینکه ماده با توج :۲تبصره

نی که بدون مجوز قانونی و تمامی شهروندان در هنگام تفکیک باید مواد مذکور را رعایت نمایند و کسا  جرایی داشتها

ق السهم شهرداری را طبق ماده مذکور پرداخت نک و حق تفکی  زمین خود را برای  باشند،  از سال  کرده  فقط  ۱390بل 

از آن حق بعد  برای  و  و سشوارع  در شوارع  را  مرانه های خدالسهم شهرداری  نمایندمیبایست  اتی  دادنامه پرداخت   (.

۱647-۲4/7/97 ) 

 حاق  پرداخت  بدون  یا  و  سند  اخذ  به  نسبت  ثبت  قانون  ۱48  و  ۱47  ماده  براساس  که  امالکی  و  راضیا  کلیه:    4  تبصره

 هکلی  و  مذکور  عوارض  پرداخت  مشمول  شهرداری  به  مراجعه  زمان  در  اند  نموده   سند  اخذ  به  داماق   به شهرداری  فکیکت

 میگردند. استعالمات
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   سد معبر ( : –: نرخ جرایم تخلفات ) اجرائیات  5

        

 .د یتاف گرد 24/11/1400مورخه   2137/1400/۸631به شمار    یانطباق چرماندار  ونی یمطابق با نامه مم
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 چروش اموال منقول و غیرمنقول: 6

منقذذول و   چروش امذذوال  ها با مجو  شورای ااامی شهر ن بت بهشهرداری  12/4/1346ها مصو   ه شهردارینامآیین  13اد ماد   ه ااتنب

 نماید.نقول خود اقدام میغیرم

طریق مزاید  متبذذی الذذورب خواهذذد گرچذذت لکذذن در ری ا   چروش اموال منقول و غیرمنقول و اجار  اموال غیرمنقول شهردا  -13ماد   

می اقذذت شذذورای ااذذ های واتدها و تاای اب موا اب تابیه شهرداری با جلذذب مواچجار  دادن چرآورد روش اموال منقول و امورد چ

 وان ا  طریق مزاید  تضوری )تراج( اقدام نمود.تشهر می

 گذاریمشارکت و سرمایهنام درآمد:  -7

 3/1/12404ااری موضذذوف بخشذذنامه شذذمار   گنامه اذذرمایهد شذذیو نامه مالی شهرداری و همچنین مفابا رعایت آیین  تواندیشهرداری م

 د.و ارب مشور اقدام نمای 4/12/1391مور  

 رزش افزوده و عوارض آالیندگی عوارض اآمد: رنام د -8

بذذه  های شهرداری رای و ارب دارایی تیدادی ا  عوارضتاب بیدبا االا  17/2/13۸7به ااتناد قانون مالیاب بر ار ش اچزود  مصو   

 نماید.یز میرشهرداری وا های تییین شد  به ت ا  هرها به ن بتهای مالیاتی ااتانو ا  طریق اا مان الورب متمرمز والول

 های دولتی و مردمیکمکنام درآمد:  -9

 .گرددمی های دولتی پس ا  واریز به ت ا  شهرداری هزینهممح -1 

ها بذه ت ذا  شذهرداری واریذز اریقذانون شذهرد ۵۵مذاد    10های مردمذی مذه بذه ااذتناد بنذد  در خصوص ممح  -2

 مرد اقدام نماید.را ن بت به هزینهناد مصوبه شوتو اپس به ااگردد باید ابتدا مصوبه شورای ااامی اخا  می

 شورای ااامی شهر با تصویباهدا و قبول اعاناب و هدایا به نام شهر  -۵۵ماد   10بند 
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 قانون شهرداری ها  ۱00 ذیل ماده ۱۱صره عامالتی تخلفات ساختمانی ، در اجرای تبارزش م

 ه های منشیب ضلع شمالی  متری و موا 4۵بر خیابان االلی      
 یال ربهای هر متر مربع به  شرح گروه ساختمان ها  دیف ر

 انواع اسکلت ساختمان  الف 
 چقط ماربری م کونی  م کونی  به غیر ا هرنوف ماربری 

 14/ 000/000 2/ 000/۸00 طبقه  3ااختمان ااکلت بتنی با هر نوف اقف تا  ۱

 16/ 000/000 3/200/000 طبقه  ۵قه تا طب 3ااختمان ااکلت بتنی با هر نوف اقف ا   ۲

 2۵/ 000/000 ۵/ 000/000 طبقه  7طبقه تا  ۵ا  فااختمان ااکلت بتنی با هر نوف اق 3

 ۵0/ 000/000 10/ 000/000 طبقه به بای  7ا ااکلت بتنی با هر نوف اقف  ااختمان 4

 14/ 000/000 2/ 000/۸00 طبقه  3ااختمان ااکلت چلزی با هر نوف اقف تا  5

 16/ 000/000 3/ 000/200 طبقه   ۵طبقه تا  3نوف اقف ا  اختمان ااکلت چلزی با هر ا 6

 2۵/ 000/000 ۵/ 000/000 طبقه  7 طبقه تا  ۵ااختمان ااکلت چلزی با هر نوف اقف ا  7

 ۵0/ 000/000 10/ 000/000 طبقه به بای  7ا ااختمان ااکلت چلزی با هر نوف اقف  8

 12/ 000/۵00 2/ 000/۵00 ی چلزی یا بتنی ااختمان مختلط بنایی با اتونها 9

 12/ 000/۵00 2/ 000/۵00 ااکلت آجری یا بلومی ۱0

 10/ 000/000 2/ 000/000 ااختمانهای تمام اوبی میمولی ۱۱

 12/ 000/۵00 2/۵00/000 نهای تمام اوبی النیتی ااختما ۱۲

 ساختمانها،انبارها و دهانه پیش ساخته بیش از چهار متر  ب

 000/2/000 اقف  یا بلومی انگی با هر نوف ااکلت آجری و  ۱
000/000 /10 

 000/2/000 های بتن آرمه اتون  ااکلت چلزی یا ۲
000/000 /10 

 وقف گاهها سالن ها یا ت ج



 

164 

 سعید امینی 

 رئیس شورا 

 راد   ابراهیم بهرامی

 شورا ایب رئیس ن

 نه یوسف فاضلی فرزا

 منشی شورا 

 وحید عشوری 

 ضو شوراع

سیدمحسن محمدی  

 اضو شورع

 

 1/۵00/000 و یا بلومی انگی با هر نوف اقف ااکلت آجری  ۱
000/۵00 /7 

 1/600/000 ااکلت چلزی یا اتونهای بتن آرمه  ۲
000/000 /۸ 

 000/۸00 وف اقف ه با هر نوف مصالح و هر ن گلخان 3
000/000 /4 

 ایبان ها سآشیانه ها و  د

 000/700 فی با هر نوف اقبا پایه های اوبی و مصالح بنای ۱
000/۵00 /3 

 4/ 000/000 000/۸00 با پایه های چلزی و یا اتونهای بتن آرمه ۲

 تأسیسات  ه

 000/300 داتگاههای ترارب مرمزی شوچاژ اانترال  ۱
000/۵00 /1 

 000/300 خنح منند )_وف(گرمایشتهویه مطب ۲
000/۵00 /1 

 000/300 آاان ور 3
000/۵00 /1 

 سایر  و

 ۵/ 000/000 1/000/000 یب به بای تر هر متر مکیب متر مک 6   یر  مینی،هوایی ا  انواف مخا ن اعم ا ۱

 1/000/000 اکوها و بای اندا ها هر متر مربع  ۲
000/000 /۵ 

 2/ 000/000 000/400 متر طول  _وار مشی با هر نوف مصالحدی 3

 ۵/ 000/000 1/ 000/000 ا بااتخر رو 4

 7/ 000/۵00 1/ 000/۵00 ااتخر ارب ته  5
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 خیابان االلی محاب  طرچین     

 
 ر مربع به ریال هر مت بهای شرح گروه ساختمان ها  ردیف 

 انواع اسکلت ساختمان  الف 
  به غیر ازهرنوع کاربری 

 کونی مس
فقط کاربری  

 مسکونی 

 10/ 000/000 2/ 000/000 طبقه  3 اااختمان ااکلت بتنی با هر نوف اقف ت ۱

 1۵/ 000/000 3/ 000/000 طبقه  ۵تا   طبقه 3ف اقف ا  ااختمان ااکلت بتنی با هر نو ۲

 20/ 000/000 4/ 000/000 طبقه  7طبقه تا  ۵تنی با هر نوف اقف ا ااختمان ااکلت ب 3

 32/ 000/۵00 6/ 000/۵00 طبقه به بای  7 وف اقف اکلت بتنی با هر نااختمان اا 4

 10/ 000/000 2/ 000/000 طبقه  3ااختمان ااکلت چلزی با هر نوف اقف تا  5

 1۵/ 000/000 3/ 000/000 طبقه   ۵طبقه تا  3مان ااکلت چلزی با هر نوف اقف ا  ااخت 6

 20/ 000/000 4/ 000/000 بقه ط 7طبقه تا  ۵ااختمان ااکلت چلزی با هر نوف اقف ا  7

 32/ 000/۵00 6/ 000/۵00 طبقه به بای  7ا  ااختمان ااکلت چلزی با هر نوف اقف 8

 7/ 000/۵00 1/ 000/۵00 زی یا بتنی ی با اتونهای چل ااختمان مختلط بنای 9

 6/ 000/000 1/200/000 لومیااکلت آجری یا ب ۱0

 ۵/ 000/000 1/000/000 ااختمانهای تمام اوبی میمولی ۱۱

 7/ 000/۵00 1/۵00/000 م اوبی النیتی ااختمانهای تما ۱۲

   مترساختمانها،انبارها و دهانه پیش ساخته بیش از چهار     ب

 یا بلومی انگی با هر نوف اقف  اکلت آجری و ا ۱
1/۵00/000 000/۵00 /7 

 کلت چلزی یا اتونهای بتن آرمه اا ۲
1/۵00/000 000/۵00 /7 
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 ها سالن ها یا توقف گاه  ج

 ومی انگی با هر نوف اقف ااکلت آجری و یا بل ۱
1/200/000 000/000 /6 

 ااکلت چلزی یا اتونهای بتن آرمه  ۲
1/300/000 000/۵00 /6 

 نوف اقف  انه با هر نوف مصالح و هرگلخ 3
600/000 000/000 /3 

 نه ها و سایبان ها آشیا د

۱ 
 با پایه های اوبی و مصالح بنایی با هر نوف اقف

000/4۵0 000/2۵0 /2 

۲ 
 همهای چلزی و یا اتونهای بتن آربا پایه 

000/۵۵0 000/7۵0 /2 

 تأسیسات  ه

 ال داتگاههای ترارب مرمزی شوچاژ اانتر ۱
000/200 000/000 /1 

 خنح منند )_تهویه مطبوف(گرمایش ۲
000/200 000/000 /1 

 رآاان و 3
000/200 000/000 /1 

 سایر  و

به بای   متر مکیب 6مینی،هوایی ا  انواف مخا ن اعم ا   یر   ۱

 تر هر متر مکیب

000/900 000/۵00 /4 

 اکوها و بای اندا ها هر متر مربع  ۲
1/000/00 000/000 /۵ 

 متر طول  _وار مشی با هر نوف مصالحدی 3
000/3۵0 000/6۵0 /1 

 روبا  ااتخر 4
1/000/000 000/000 /۵ 

 ااتخر ارب ته  5
1/۵00/000 000/۵00 /7 
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 ن  متر و ممتر ا  آ 12ا عرض میابر ب

 
 بهای هر متر مربع به ریال  ا شرح گروه ساختمان ه ردیف 

 انواع اسکلت ساختمان  الف 
یر  به غهرنوع کاربری 

 مسکونی  از
 فقط کاربری مسکونی 

 ۸/ 000/000 1/600/000 طبقه  3ف تا ااختمان ااکلت بتنی با هر نوف اق ۱

 10/ 000/000 2/ 00/000  0 طبقه  ۵طبقه تا  3ااختمان ااکلت بتنی با هر نوف اقف ا   ۲

 17/ 000/۵00 3/ 000/۵00 طبقه  7طبقه تا  ۵نوف اقف ا اکلت بتنی با هر  ا ااختمان 3

 2۵/ 000/000 ۵/ 000/000 طبقه به بای  7اختمان ااکلت بتنی با هر نوف اقف ا ا 4

 ۸/ 000/000 1/ 000/600 طبقه  3ااختمان ااکلت چلزی با هر نوف اقف تا  5

 10/ 000/000 2/ 000/000 طبقه   ۵طبقه تا  3هر نوف اقف ا    ااختمان ااکلت چلزی با 6

 17/ 000/۵00 3/ 000/۵00 طبقه  7ه تا بقط ۵ف ا ااختمان ااکلت چلزی با هر نوف اق 7

 2۵/ 000/000 ۵/ 000/000 طبقه به بای  7اقف ا ااختمان ااکلت چلزی با هر نوف  8

 6/ 000/۵00 1/ 000/300 نهای چلزی یا بتنی ااختمان مختلط بنایی با اتو 9

 ۵/ 000/000 1/000/000 ری یا بلومیآجااکلت  ۱0

 4/ 000/۵00 000/900 ااختمانهای تمام اوبی میمولی ۱۱

 6/ 000/000 000/1/200 ااختمانهای تمام اوبی النیتی  ۱۲

   ساختمانها،انبارها و دهانه پیش ساخته بیش از چهار متر    ب

 ف اقف و یا بلومی انگی با هر نوااکلت آجری  ۱
1/200/000 000/000 /6 

 ااکلت چلزی یا اتونهای بتن آرمه  ۲
1/300/000 000/۵00 /6 
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 قف گاهها ا یا توسالن ه ج

 ااکلت آجری و یا بلومی انگی با هر نوف اقف  ۱
1/000/000 000/000 /۵ 

 لزی یا اتونهای بتن آرمه ااکلت چ ۲
000/900 000/۵00 /4 

 اقف ا هر نوف مصالح و هر نوف  گلخانه ب 3
000/400 000/000 /2 

  آشیانه ها و سایبان ها  د

۱ 
 نوف اقفبا پایه های اوبی و مصالح بنایی با هر 

000/3۵0 000/6۵0 /1 

۲ 
 با پایه های چلزی و یا اتونهای بتن آرمه

000/4۵0 000/2۵0 /2 

 تأسیسات  ه

 رال داتگاههای ترارب مرمزی شوچاژ اانت ۱
000/1۵0 000/7۵0 

 خنح منند )_رمایشتهویه مطبوف(گ ۲
000/1۵0 000/7۵0 

 آاان ور 3
000/1۵0 000/7۵0 

 سایر  و

 4/ 000/000 000/۸00 متر مکیب به بای تر هر متر مکیب   6ینی،هوایی ا  اعم ا   یر  م انواف مخا ن ۱

 اکوها و بای اندا ها هر متر مربع  ۲
000/900 000/۵00 /4 

 متر طول  _ر نوف مصالحدیوار مشی با ه 3
000/300 000/۵00 /1 

 ااتخر روبا  4
1/000/000 5/000/000 

 ااتخر ارب ته  5
1/500/000 7/500/000 
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 ک و شهروندانبیمه امال

 وظایف شهروندان  

اا و  ذینفیان  یا  و  ها  اعیانی  هنگام دریاچت  مالکین  اعیانی در  نمودن  بیمه  به  ن بت  اند  مکلف  منندگان  تفاد  

   یا پایان مار در برابر : پروانه

  لزله   •

 عقه ش او ی، انفجار ، الاآت  :  •

 ج : ایل  •

 دور   ال جود بیمه های چوقاقدام نمایند. بنابراین بدون و

  پایان مار ااختمانی -1

 گواهی دریاچت پروانه م ب و ترچه -2

 اات.   ممنوف گواهی بهر  برداری ا  ااختمان -3

 وظایف شهرداری  

   شهر ا  قبیل  ادرا در قبال تو اات هر اال ملیه شهروندانشهرداری مکلف  

   ایل •

   تصادف رانندگی ناشی ا  تفاری میابر •

  فافشیا و اج ام ا  ارتاقوط ا •

  تواد  ناشی ا  یخبندان و آبگرچتگی در میابر و خیابان ها •

   ناشی ا  ناهمواری های میابر و خیابان ها تواد  •

   میابر نال های اتتمالی موجود در اوانح ناشی ا  وجود اا  ها و ما •

 و ااختمان ها  شی ا  ریزش دیوارها نااوانح  •
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 ارگاه ها و...تکمیل شده ان ها ، سالن ها ، کارزش معامالتی اعیانی ساختم  

 طابق جدول ذیل تییین می گردد: ار ش اعیانی اماک بر اااس نوف ااختمان م-1 

  

درالد بذه ار ش اعیذانی مذه مطذابق بنذد    20اداری و خدماتی    درالد و اماک  30در اماک تجاری و النیتی    -2 

 دد، اضاچه شود.تییین می گریح چوق 

اداری بیش ا  اهار طبقه (بدون اتت ا   یر  مین و پیلوب )ا  طبقه پنجم به بای و  و مانهای م کونی در ااخت-3

چوق تییین  می  ی مه مطابق بند یحدرالد به ار ش اعیان 1/ ۵وط به داشتن آاان ور به ا ای هر طبقه بایتر مشر

 گردد، اضاچه شود.

ام ، طیور ، آبزیان و مجتمع های گلخانه  ای  د االن های پرورشار و توقفگاهها و همچنین ماربری انب در موارد -4

 وطه مطابق بند یح چوق محاابه گردد. درالد ار ش های مرب 60ار ش اعیانی میادل 

به  ار ش  اال ن بت به اال محاا  30مدارک مابته)  تا اقفبا ارائه ااناد و به ا ای هراال قدمت ااختمان ( -۵

 دهای چوق تییین می گردد، م ر شود.بنیانی مه مطابق درالد ا  ار ش اع 2اماتی می

 

   قیمت هر متر مربع ااختمان بر مبنای نوف اا 

ف  نی وف ماربری اعیان ه هزار ریال( ارقام ب)
ردی

 

 ، اولهت بتونی و چلزی ااکل،  تمام بتون اایر

 1 تجاری 000/۸۵0 000/۵00

 2 م کونی و اداری  000/6۵0 000/2۵0

000/200 000/4۵0 

درمانی،  -، آمو شی، بهداشتیماتی، خدمارگاهی-النیتی

تمل و  ور شی، چرهنگی، هتلداری، گردشگری،  -تفریحی

 و ... (   اگ عمومی )توقفگ، انبار، پارمیننقل

3 

000/۸۵ 000/300 
  ان، پرورشمشاور ی )دامداری، دامپروری، پرورش طیور و آبزی

 و گیا  و ...(  گل
4 
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  تکمیل نشد  با توجه به وضییت آن ها در هر یح ا  مراتل   ار ش اعیانی ااختمان ها ، االن ها و مارگا  های

 اجرایی به شرح ذیل تییین می گردد:   یت مقرراب و ضوابطااخت با رعا

  

 یف رد ااختمان  ا االن ها و مارگا  ه عیانیا  مل ار ش ادرالد 

  1 ااکلت   ایون نداوچ   %30

  2 افت ماری   ااکلت    %۵0

  3 اری نا ک م  دیوارمشی    %۸0

  



 

172 

 سعید امینی 

 رئیس شورا 

 راد   ابراهیم بهرامی

 شورا ایب رئیس ن

 نه یوسف فاضلی فرزا

 منشی شورا 

 وحید عشوری 

 ضو شوراع

سیدمحسن محمدی  

 اضو شورع

 

 

 ارزش معامالتی عرصه  شهر شیرود

 شمال : ااتل دریای خزر 

                                                     ابان تنکابن به رام ر : خی جنو 

 د  شهری شیروانتهای تو شرق : 

 رودخانه االکرود و مر   رام رغر  :  

 

 ردیف  ماربری  دارایی  قیمت

 1 نی م کو 1700000

 2 تجاری  2۵۵0000

 3 اداری  2040000
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 م رن به راخیابان تنکابشمال : 

                                                      متر 200نکابن به رام ر تا عمق ضلع جنوبی خیابان االلی تجنو  : 

 ابتدای تو   شهری شیرود )انتهای ممربندی تنکابن(شرق : 

 ود و مر   رام ررودخانه االکرغر  :  

 

 ردیف  ماربری  دارایی  قیمت

 1 ی م کون 1700000

 2 تجاری  2۵۵0000

 3 اداری  2040000
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 به رام ر تنکابن االلی خیابانضلع جنوبی شمال : 

                                               چقیه محله و علی آباد(     -لزربن-نورآباد-پشت جو  -)ابتدای رواتاهای نورالدین محلهودتو   شهری شیر انتهای جنو  : 

 شهری شیرودی تو   ابتداشرق : 

 د و مر   رام ررودخانه االکروغر  :  

 

 ردیف  ی ماربر دارایی  قیمت

 1 م کونی  1000000

 2 ی تجار 1۵00000

 3 اداری  1200000
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 دستورالعمل چگونگی دریافت و تقسیط مطالبات شهرداری 

 

 32االاتیه ماد     قانون رچع موانع تولید  ۵9  دولت و ماد   قانون  تنظیم بخشی  ا   مقرراب مالی    73اد به  ماد    با  ااتن

شهرداریها   مالی  نامه  اص آئین  شهردا  3۲ماده    یهالح)  به  اج:  کشور  کل  تا  ازریهای  شود  می  داده  ه 

اقساط حداکثر سی و شش ماهه مطابق دستورالعملی ک با  به  مطالبات خود را  پیشنهاد شهردار  به  ه 

شهر  اسالمی  محترم  شورای  ر  تصویب  می  حال مربوطه  هر  در  نماید  دریافت  مفاصا    سد  صدور 

 خواهد بود.(   حساب موکول به تادیه کلیه بدهی مؤدی

اال رااتا  ماد   در  شهرداریها  ینآی  32اتیه  مالی  میتواند    ،  نامه  درخواات  شهردار  و تقوقی  با  تقیقی    و  اشخاص 

،  ن بت به تق یط     ،   خصوالی اربری ،  نون شهرداریها  ،  تیییر مقا  101ماد     اجرایعوارض  یربنا ،  ما اد ترامم  

 یط مطالباب شهرداریها  تق و ... ن بت به  الدتق مشرچیت و جرائم  ماد   ، تخلفاب ااختمانی ، پیش آمدگی ،  پایر   

با جدول ذیل  ما    36تا  تدامار   نماید     مطابق  ا اقدام  با شهرداریدر الورب  درخصوص عوارض و    ختاف مودی 

 . مطرح خواهد شد 77یون ماد  درممی  وند  نحو  محاابه پر

 فرم تقسیط برابر موافقت و دستور جناب شهردار 

 

 مبلغ کل بدهی دیف ر

یش حداقل پ

 پرداخت

اقساط باقیمانده  ر حداکث

 با موافقت شهردار 

 ماه  36تا  %۲0 ریال 000/000/500تا مبلغ  ۱

 " %۲۲.5 ریال 000/000/000/۲ریال تا مبلغ  00۱/000/500 از ۲

 " %۲5 ریال 000/000/000/۱0غ ریال تا مبل 00۱/000/000/۲از  3

 " %30 ریال  ۱0/ 000/000/000بیش از مبلغ  4
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 اقساط ماهانه از مؤدی الزامی است. ت فت چک صیادی بابدریا ❖

الد  -تبصر  به  منجر  مه  الد  ماد   جرائم  ا   ناشی  هیچ  بدهی  در  گردید  ماد  الد  ممی یون  اوی  ا   رای  تالت  ور 

 د.ودگی نخواهد گردیمشمول ماهش و بخش

تی شرمتهای ولا و داتگاههای دا  و ارتخانه ها، اا مانه شیرود مصوباب این داتورالیمل مشمول مطالباب شهرداری  -

واب ته به نهادها    ی   ا، موا اب مالی ادار واب ته به دولت و ارگانهای نظامی و انتظامی و موا اب عمومی دولتی، بانکه 

اد  الد  عوارض و جرائم م    ولتی نمی گردد و مطالباب شهرداری ناشی انهای عمومی غیر درگانهای عمومی و اا ماو ا

 تلقی می گردد.  77ر ممی یون ماد  ر پرداخت بدهی ا  مصادیق قابل طرح در  الورب ااتنکاف د و دیگر مطالباب در 

 می باشد.صوبه به هر شکل ممنوف گونه تخفیفاب و یا ت هیاب تشویقی خارج ا  م اعطای هر -تبصر 

به ت ویه ت ا   یح عراله ، پایانکار منوط هر گونه مفاالا ت ا  برای نقل و انتقال عراله و اعیانی ،تفکالدور  -

 ل متدی با شهرداری خواهد بود. امم
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 بخش پنجم:  

 

 

 الت اداری ای از آرای دیوان عد نمونه 

 در خصوص تایید  

 های خدمات وصول عوارض و ب 
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 قدمهم

شور م با همت و تاش و ارب به بید 96بود اما ا  اال ض این ردیف تواط دیوان عدالت اداری باطل اعام گردید  تیدادی ا  عوار

 ا جمله :ها تواط دیوان عدالت اداری تایید گردید  اات و پیگیری شهرداری

ق دادنامه های شمار  های ذیل والول آن را طبجدول قید گردید   مشمول این ردیف در  چلاا ملیه موارد  ها، دچاتر بیمه و ...وارض بانحع 

 .ات تایید نمود  ا

 12/10/1396مور   1033دادنامه شمار  

 19/10/1396مور   10۵2ه شمار  امدادن

 12/4/1397مور   93۵-933دادنامه شمار  

جامع و طرح های مصوب شهری )طرح دید که براساس طرحهای جوارض ارزش افزوده اقتصادی و مزایای کاربریدر خصوص ع

 گردد. تفییلی( ایجاد می

مند ای بهر الیاد نماید گاهاً مالکین ا  ار ش اچزود  چوقینی میبماربری مه مشاور پیش  ی جامع و تفضیلی با تیییرهاپس ا  تهیه طرح

 گردند.می

 ات یابد طراتی شد  اات..ه این ار ش اچزود  دجب گردید  مه شخ  بین عوارض بینوان اینکه اقدام و خدماب شهرداری موا

 شی از تغییر کاربریدر خصوص عوارض ارزش افزوده نا

آراو دیذذوان دال یوان عدالت اداری ابطال گردید مه مجدداً مورد تایید قرار گرچته اات تیدادی ا  د  وارض اندین نوبت تواطاین ع

 بر تایید عوارض آن نمود  اات .

 ۸/3/1397مور   367-3۸1دادنامه شمار   -1

 9/۵/1397مور   130۸دادنامه شمار   -2

 احد اضافیدر خصوص عوارض و

 دیوان عدالت اداری ن بت به تایید آن اقدام نمود  اات.   1396ولی در اال    ود هایی مواجه ب با االش این عوارض نیز  

 1۵/12/1396مور   336ه شمار  دادنام
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 نه ساختمانی(های عوارض صدور پروابنا )در کلیه جدولدر خصوص عوارض زیر

 منظور گردد. طرمترمربع( در اول هر ا –گردد ملماب )ما اد بر به منظور شفاچیت محاابه عوارض پیشنهاد می

 

 در خصوص عوارض تاسیسات شهری 

 اات .دیوان عدالت اداری والول آن را تایید نمود   10/11/1396مور   11۵3طی دادنامه شمار  

 لض مازاد بر سطح اشغادر خصوص عوار

 د نمود  اات.ییامه ذیل والول آنرا تایوان عدالت اداری طی دادنبرای وضع این عوارض نیز مشکاتی بوجود آمد  بود مه د

 29/1/1397مور   201دادنامه شمار  

 31/2/1397مور   43-46دادنامه شمار  

 فه ارتفاع در خصوص عوارض بر ارزش افزوده ناشی از اضا

   اات.ذیل والول آنرا تایید نمودمواجه بودند مه نهایتا دیوان عدالت اداری طی دادنامه  هاییرض نیز با االشاین عوا

 27/12/1396مور   3۵3 دادنامه شمار 

 در خصوص عوارض تامین سرانه خدمات عمومی و شهری 

مترمربع با   ۵00ممتر ا    و  تفکیح و به قطیاب اک خود را بدون مج مالکین به منظور چرار ا  پرداخت تقوق شهرداری امتیدادی ا   

 17/11/96مور   27۵دادنامه شمار   اداری   لتدیوان عداعوارض تقوق منظور والول تقوق شهرداری  راانند. به قولنامه بفروش می 

  والول آن را تایید نمود  اات .
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 سعید امینی 

 رئیس شورا 

 راد   ابراهیم بهرامی

 شورا ایب رئیس ن

 نه یوسف فاضلی فرزا

 منشی شورا 

 وحید عشوری 

 ضو شوراع

سیدمحسن محمدی  

 اضو شورع

 

 مربوط به مل مصوبه  تذوضیحذاب

بذه ت ذا  شذهرداری واریذز و و متقاضذیان  صو  باید تواذط متدیذان  م   مه وجو  گردد  یتامراعام مجهت    -1

 و  به مصرف براد.  مصو طبق بودجه  ندیل دهه واتد درآمد شهرداری تحوقب  مربوطه را ب

االله ا  درآمدها قبل ا  منظور داشتن آنها به ت ذا  آئین نامه مالی شهرداریها ااتفاد  ا  وجو  ت  37براااس ماد   

منذوف الح ا  ویا برای پرداخت هزینه هذای ضذروری و چذوری ملیری به هرعنوان بصورب عقطیی درآمد شهردا

 اات.

، خانواد  هذای تحذت پوشذش ممیتذه ان  )خانواد  شهدا و ایاارگر  1400ل  اادرج در قوانین بودجه  میاچیتهای من-2

 قابلیت اجرائی خواهد داشت.  شیرود برای شهرداری و ...(  بهزی تی امداد و

 پذانزد   همه االه  ای بیدتیییراب در این مصوبه تواط مراجع ذیصاح دراالهدم  ع  درالورب عدم تصویب ویا  -3

 ال قبل اچزود  وقابل والول خواهدبود.قیمت ادرالد به 

ن بت بذه والذول   77طریق ممی یون مادة  ا  میتواند    شیرود  شهرداری  ،موقع مطالبابه  بوالول  درالورب عدم     -۵

 مطالباب خود اقدام نماید.
ک عمذل قذرار رچه هر اذا مان مذاشهرداری مه بر عهد  اا مانها واگاار شد  اات در تیاایر بهای خدماب   -1

 ت و درآمد آن به ت ا  اا مان مربوطه واریز می گردد.هد گرچخوا

 

 106۵2   پیشذنهاد شذمار آئذین نامذسمالی شذهرداریها بذا    30یها ومذادةار قانون شهرد  ۵۵مادة  26ه ااتناد بنداین تیرچه ب

یملها و داذتورالی دولذت جمهذوری ااذامی وایااذتهای عمذومرعایت  و  شیرود شهرداری 11/1400/  07   مور 

و 16هایااذتناد بنذده بذمطذرح و شیرود شورای ااامی شهر  1400/  11/    10  مور ه  مه های اجرائی در جل نا  آئین

شذورای   تصذویببه  نون تشکیاب وظائف و انتخاباب شوراهای ااامی مشور و انتخا  شهرداران  قا  76ماد      26

طذی نامذه   1400ر اذال  جذرا دا  جهذت  یرودشذعوارض و بهای خدماب شهرداری    تیرچه  .راید  شیرود  ااامی شهر

 اباغ گردید. یرودشبه شهرداری    13/11/1400مور     ۸94  شمار 


