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 بخش اول

 تعاریف : مفاهیم کلي

 قانون مدني( 1284اي که در مقام دعوي یا دفاع قابل استناد باشد. ) ماده سند : عبارت است از هر نوشته -1

نوني تنظیم قررات قامسناد رسمي یا در نزد سایر مامورین رسمي در حدود صالحیت آنها بر طبق  اثبت و اسناد و امالك و یا دفاتر سند رسمي: اسنادي که در اداره -2

 قانون مدني( 1287شده باشند رسمي است. ) ماده 

 انون ثبت(ق 22ه شود و لو اینكه در واقع مالك نباشد. )مادقانون ثبت مالك شناخته مي 22مالكیت رسمي: مالكي که به موجب سند مالكیت به استناد ماده  -3

مشخص  ز کل ملكا مشاع : هرگاه عده اي به صورت مساوي یا غیر مساوي مشترکاً ملكي را خریداري و با هم شراکت داشته باشند به نحوي که مقدار سهم هر کدام -4

 باشد ولي حد و حدود قسمت مالكیت مشخص نباشد این نوع مالكیت را مشاع گویند. 

ك تفكیك ی یعني از هم بگشادن، جدا کردن دو چیز از یكدیگر و تفكیك در اصطالح ثبتي، یعني تقسیم یك ملك به قطعات مختلف مثل تفكیك : از نظر لغوي، -5

 ساختمان به چند آپارتمان و یا تفكیك یك زمین به چند قطعه مجزا

 با نظر مالكین آنها عمل تجمیع رسمي گویند.تجمیع: ادغام دو قطعه یا بیشتر با یكدیگر و ابطال سند اولیه و دریافت یك سند را  -6

 قطعه زمین : قطعه زمین عبارت است از زمیني با حدود مشخص که داراي سند مالكیت است و حداقل به یك معبر راه داشته باشد. -7

 ول بایر، موات در مقاب یطه بهره برداري مالك قرار دارد وشود که آنها را آباد  و احیا کرده باشند و در حال حاضر در حهایي گفته مياراضي دایر شهري : به زمین -8

 متروکه

 شود.هاي خدماتي و غیره بكار رود و داراي دیوار و سقف و یا اسكلت باشد ساختمان نامیده ميساختمان : هر نوع بنایي که جهت سكونت و استفاده -9



9 

 

 ساختمان چه در طبقه همكف و چه در طبقات در یك قطعه زمین.زیر بناي ساختمان : عبارت است از مجموعه سطوح ساخته شده   -10

د بنا، گردد و به موجب آن مالك حق احداث ساختمان، تجدیشناسنامه ساختمان : مجوزي است مكتوب که از طرف شهرداري و سایر مراجع ذیصالح صادر مي -11

کند بر ا کسب ميمندرج در شناسنامه و در مدت تعیین شده با رعایت سایر ضوابط مربوطه رتعمیر و تغییر اساسي در ساختمان در پالك تعیین شده با رعایت ابعاد 

 گردد.شوراي عالي اداري، پروانه گواهي عدم خالفي و گواهي پایان ساختمان را شامل مي 13/08/1371طبق مصوبه جلسه مورخ 

م ر آن الزدجامع و تا تهیه مذکور در طرح هادي شهر که ضوابط و مقررات شهر سازي  محدوده شهر : عبارت است از کالبدي شهر و توسعه آتي در دوره طرح -12

 (14/10/1384قانون تعاریف محدوده و حرم شهر، روستا و شهرك مصوب  1باشد. ) ماده االجرا مي

ان ي شهرسترورت دارد و از مرز تقسیمات کشورحریم شهر : عبارت است از قسمتي اراضي بالفصل پیرامون محدوده شهر که نظارت و کنترل شهرداري در ان ض -21

 (14/10/1384و بخش مربوطه تجاوز ننماید ) ماده قانون تعاریف محدوده  شهر تا محدوده روستا و شهرك مصوب 

ربوط به اراضي ساحلي ه از قانون مماد 2عمران : منظور از عمران احداث ساختمان و ایجاد باغ میوه یا باغ چاي و قلمستان و انجام عملیات زراعي است. )تبصره  -14

 (25/05/1346مصوب 

( که 22/06/1366قانون زمین شهري مصوب  2اراضي شهري : زمین هایي که در محدوده )قانوني( و حریم استحفاظي شهرها و شهرك ها قرار گرفته است )ماده  -15

 گیرد.؟( مورد عمل قرار مي14/10/1384ب محدوده و حریم طبق قانون )تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرك مصو

نظور حل هاي شهري براي عملكردهاي مختلف به مطرح هادي شهر : طرح هادي عبارت است از طرحي که در آن جهت گسترش آتي شهر و نحوه استفاده از زمین -16

مسكن به  باداني وشود )قانون تغییر نام وزارت آامع نمي باشند تهیه ميمشكالت  فوري شهر و ارائه راه حلهاي کوتاه مدت و مناسب براي شهرهایي که داراي طرح ج

 (16/04/1353وزارت مسكن و شهرسازي تعیین وظایف آن مصوب 

صنعتي ،  –طرح جامع شهر : طرح جامع شهر عبارت است از طرح بلند مدتي که در آن نحوه استفاده از اراضي و منطقه بندي مربوط به حوزه هاي مسكوني  -16

ال(و بازرگاني، اداري، کشاورزي و تاسیسات و تجهیزات و تسهیالت شهري و نیازمندي هاي عمومي شهري، خطوط کلي ارتباطي و محل مراکز خط )ترمین
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شود. و آنها تعیین ميفرودگاهها و بنادر و سطح الزم براي ایجاد تاسیسات  و تجهیزات و تسهیالت عمومي مناطق نوسازي بهسازي و اولویت هاي مربوط به 

ع شهر بر حسب ضوابط و مقررات مربوط به کلیه موارد فوق و همچنین ضوابط مربوط به حفظ بناهاي تاریخي و مناظر طبیعي، تهیه و تنظیم مي گردد. طرح جام

 (16/04/1353یین وظایف ان مصوب ضرورت قابل تجدید نظر خواهد بود . )قانون تغییر نام وزارت آباداني و مسكن به وزارت مسكن و شهرسازي تع

 وتلف شهر طرح تفصیلي : طرح عبارت است ازطرحي که بر اساس معیارها و ضوابط کلي طرح جامعه شهر نحوه استفاده از زمین هاي شهري در سطح محالت مخ  -18

ري و تراکم جمعیت و تراکم ساختماني در واحدهاي شهموقعیت و مساحت دقیق زمین براي هر یك از آن و وضع دقیق و تفصیلي شبكه عبور و مرور و میزان 

شخصات مشود و نقشه ها و ن تعیین ميآهاي مربوط به مناطق بهسازي و نوسازي و توسعه و حل مشكالت شهري  و مو قعیت کلیه عوامل مختلف شهري در اولویت

 ف ان مصوبنام وزارت اباداني و مسكن به وزارت مكسن و شهرسازبي تعیین وظایگردد. )قانون تغییر مربوط به مالكیت بر اساس مدارك ثبتي تهیه و تنظیم مي

16/04/1353) 

ر نظر ختمان زیپایان کار ساختمان : گواهي شهرداري مبني بر اتمام ساختمان با رعایت اصول فني، بهداشتي، ایمني و شهرسازي و سایر نظامات ضروري در سا -19

 .مان نظام مهندسي مهندس داراي پروانه فعالیت ازساز

 ت کاري مطابق مندرجات پروانه و رعایت ضوابط احداث شده باشد.ري براي ساختمان هایي که در حد سفعدم خالفي : گواهي شهردا -20

فند هنگام مالكین مكل( کلیه 29/08/1367ها ) مصوب قانون تعیین وضعیت امالك واقع در طرحهاي دولتي و شهرداري 4ورود به محدوده : به استناد تبصره  -21

 از ملك را رایگان به شهرداري تحویل نمایند. %20درخواست ورود ملك خود به محدوده شهر پس از موافقت مراجع ذیربط 

ست . و هیچ اکاربري( حداقل نصاب تفكیك تعریف گردیده  30کسري حد نصاب : برابر طرح هاي جامع ، هادي  و تفصیلي در هر شهر براي هر کاربري ) حدود   -22

 مالكي حق ندارد در زمینهاي کمتر از حد نصاب تفكیك احداث بنا  نماید. 

 باشد.حداقل سطح تفكیك کاربري: آن اندازه از سطح زمین است که تفكیك آن به قطعات کوچكتر مجاز نمي-23
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 ان از شهرداري پروانهو حریم شهر قبل از هرگونه احداث بنا، تفكیك یا عمرها مالكین مكلفند در محدوده قانون شهرداري 100بناي بدون مجوز : با استناد ماده   -24

صورت  نا مي تواند بهقانون شهرداریها( فلذا هر بنایي که بدون اخذ پروانه شهرداري احداث شود بناي بدون مجوز تلقي مي گردد که اضافه ب 100اخذ نمایند. ) ماده 

 فقي یا هر دو تواما باشد.اضافه طبقه در ارتفاع یا اضافه در سطح ا

 ماني( فلذا آنمه ساختابناي مازاد بر مجوز : مالكین مكلفند بناي خود را برابر نقشه و مفاد مندرج در شناسنامه ساختماني احداث نمایند ) مفاد دفترچه شناسن  -25

 گردد.مجوز تلقي مي مازاد براختماني احداث گردیده باشد بناء بنا که عالوه بر مندرجات پروانه س مقدار از

ي اینكه مالك در آن قانون شهرداري موقع ساخت و ساز بر اصالحي  را رعایت نمایند.  بر اصالحي یعن 100ماده  6بر اصالحي : مالكین مكلفند به استناد تبصره  -26

 انون، تملك نماید. گیرد حق ساخت و ساز ندارد و بایستي شهرداري ان قسمت را طبق ققسمت که در مسیر تعریض قرار مي

 نامند.مي ا کاربريباشد به طور کلي تعیین نحوه ي استفاده از زمین رکاربري : کاربري در ارتباط با طرح جامع، تفصیلي و یا هادي داراي مفهوم و کاربرد مي -27

مایند. ستفاده نانجام و براساس کاربري تعیین شده از ملك ا کاربري غیر مرتبط : مالكین مكلفند برابر ضوابط شهرسازي در کاربري تعیین شده ساخت و ساز  -28

گردد. ) مفاد ل ميهرگونه ساخت و ساز و استفاده در غیر از کاربري تعیین شده در ضوابط طرح و دفترچه شناسنامه ساختماني تعریف کاربري غیر مرتبط را مشمو

 دفترچه ساختماني(  

كه اني( در صورتیمه ساختمد را برابر با مندرجات پروانه احداث و همان گونه نیز بهره  برداري نمایند. )مفاد دفترچه شناسناطبقه اضافي : مالكین مكلفند بناي خو -29

 گردد.هنگام احداث و یا بعد از اخذ پایانكار نسبت به اضافه نمودن طبقه اضافه نمایند مشمول طبقه اضافي مي

ر صورتیكه ختماني( درا برابر مندرجات پروانه احداث و همان گونه نیز بهره برداري نمایند )مفاد دفترچه شناسنامه ساواحد اضافي : مالكین مكلفند بناي خود  -30

 گردد.هنگام احداث و یا بعد از اخذ پایانكار نسبت به تفكیك آن اقدام و یك واحد اضافي ایجاد نمایند مشمول واحد اضافي مي

قانون شهرداري ها( مالكین اراضي و امالك واقع در محدوده شهر یا حریم آن باید قبل از هر اقدام عمراني یا تفكیك  100ماده  : ) قسمتي از 100کمیسیون ماده  -31

ورین خود نه به وسیله ماماراضي و شروع ساختمان از شهرداري پروانه اخذ نماید شهرداري مي توانداز عملیات ساختماني ساختمانهاي بدون پروانه یا مخالف مفاد پروا
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 -2نماینده وزارت کشور به انتخاب وزیر  -1عبارتند از :  100اعم از آنكه ساختمان در زمین محصور یا غیر محصور واقع باشد جلوگیري نماید. اعضاء کمیسیون ماده 

 یكي از اعضاي شوراي اسالمي شهر به انتخاب شوراي شهر -3یكي از قضات دادگستري به انتخاب وزیر دادگستري 

دگستري و : رفع هرگونه اختالف بین مودي و شهرداري در مورد عوارض وبهاء خدمات به کمیسیوني مرکب از نمایندگان وزات کشور و دا 77کمیسیون ماده  -32

 شود و تصمیم کمیسیون مذبور قطعي است .انجمن شهر ) شوراي شهر( ارجاع مي

انجمن شهر در  امالتي ساختمان، آیین نامه ارزش معامالتي ساختمان پس از تهیه توسط شهرداري و تصویب: بر اساس ارزش مع 100ون ماده یمبناي جریمه کمیس -33

 مورد جرایم قابل اجرا است و این ارزش معامالتي سالي یكبار قابل تجدید نظر خواهد بود.

 مي باشد.  قانون مالیات هاي مستقیم هر شهرستان 64مبناي محاسبه عوارض نوسازي : کمیسیون ماده -34

 قانون مالیات هاي مستقیم است. 64منظور کمیسیون ماده کمیسیون تقویم امالك :   -35

ات و محل قانون نوسازي و عمران مي باشد. اعترضات راجع به ممیزي در مورد اختالف مساحت اراضي و مستحدث 8: منظور کمیسیون ماده  8کمیسیون ماده  -36

ي و اي نوسازا ضوابط و رسیدگي به اعتراضات راجع به ارزیابي امالك و حقوق کسب و پیشه و میزان آن مربوط به اجراي طرح هوقوع ملك و تطبیق مشخصات ملك ب

رف ر و یك نفر از طنفر افراد محلي بصیر و مطلع در تقویم امالك یك نفر از طرف انجمن شه 3اصالح و توسعه معابر در کلیه شهرداریهاي کشور در کمیسیون مرکب از 

 قاون نوسازي و عمران( 8شود مطرح و رسیدگي خواهد شدو ) ماده رئیس دادگاه شهرستان و یك نفر از طرف  وزارت کشور تعیین مي

 تراس :سطح بدون سقف در طبقات ساختمان به غیر از پشت بام را گویند.  -37

ن ر ساختماوده و جزء اتاقها نباشد که به صورت پیش آمدگي و یا فرو رفتگي دبالكن : سطح سرپوشیده اي در طبقه ساختماني که حداقل یك طرف آن باز ب -38

 شود.احداث مي

ناي احداثي خارج از پیشروي طولي : مالكین مكلفند بناي خود را در محل تعیین شده در پروانه ساختماني و مطابق مندرجات پروانه احداث نمایند در صورتي که ب-39

 ساختمان جابجا احداث شود مصداق پیشروي طولي دارد. ) مفاد دفترچه شناسنامه ساختمان(محل تعیین شده و در طول 
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 تراکم ساختمان : عبارت است از نسبت سطح کل زیربناي ساختمان به مساحت زمین مربوطه  -40

د طرحهاي جامع و عالوه بر تراکم مصوب موجو 22/10/1369 خو معماري ایران در قالب مصوبه مورمازاد تراکم : عبارت است از تراکمي که شوراي عالي شهرسازي  -41

 تفصیلي هر شهر تصویب و اعالم نماید.

 تراکم ناخالص جمعیت : نسبت میزان جمعیت بر سطح کل هر یك از کاربري هاي شهري مي باشند. -42

 ت.تراکم خالص  مسكوني : میزان جمعیت برسطوح مسكوني خالص در هریك از تقسیمات شهري اس -43

 ها به جمعیت شهرسرانه جمعیت : نسبت سطح هر یك از کاربري -44

كالتي براي گونه مش کارگاه هاي غیر مزاحم :  منظور کارگاه هایي است که تعداد کارکنان آن محدود و نوع فعالیت ان در فضاهاي محدود قابل انجام بوده و هیچ -45

 مزاحم بودن آن بر اساس آخرین ضوابط و مقررات سازمان محیط زیست تعیین مي شود. کند و معموال مزاحم یا غیرمحیط اطراف ایجاد نمي

 مجتمع مسكوني : مجموعه واحدهاي مسكوني در یك قطعه ملك که داراي ورودي و فضاهاي عمومي مشترك باشند. -46

و غیره  پذیرایي پزخانه، سرویس بهداشتي، حمام ، اطاق خواب ، هال وواحد مسكوني : مكان مستقلي که یك یا چند خانوار در آن سكونت دارند و معموال از آش -47

 شود.شود . در مواردي یك یا چند مورد از فضاهاي یاد شده در واحد مسكوني ساخته ميتشكیل مي

 شود. سطح اشغال :  سطحي از زمین که روي آن بنا احداث مي- 48 

 ن رو باز و ازسقف، ایوامشود و براي محوطه سازي،  ایجاد آبنما، پارکینگ غیر که در روي آن بنا احداث نشده یا نميفضاي باز : سطح باز یا فضاي باز باقي مانده  -49

 دهند.يشود( با هم سطح کل قطعه را تشكیل مگیرد. مجموعه سطح باز و سطح پر) که سطح اشغال نیز به آن گفته مياین قبیل فضاها مورد استفاده قرار مي

شود. در مواردي سقف شیب دار به بلندترین خط الرأس از سطح و معبر گفته ع ساختمان : بلندترین نقطه سقف آخر ساختمان رقوم ارتفاعي زمین گفته ميارتفا -50

 شود.مي
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متر از زیر  40/1اي آزاد ساختمان شود و حداکثر از تراز متوسط معبر مجاور با فضزیر زمین : عبارت است از زیر بنایي که در قسمت تحتاني همكف ساخته مي -51

 سقف ارتفاع داشته باشد.

 متر باشد. 20/1طبقه همكف : قسمتي از ساختمان که ارتفاع کف آن از سطح معبر حداکثر  -52

 باشد.طبقه فوقاني : منظور کلیه طبقات احداث شده روي همكف یا پیلوت مي  -53

 باشد.ان براي توقف ) موقت یا دائم(  وسایل نقلیه موتوري مطابق ضوابط طرح ميپارکینگ : منظور سطوح پیش بیني شده درساختم -54

طح سگیرد. حداکثر پیلوت : عبارت است از تمام یا قسمتي از طبقه همكف که به صورت فضاي سرپوشیده و در زیر تمامي یا قسمتي از کف طبقه اول قرار مي -55

 گردد که ضوابط اجرائي آن برابر ضوابط طرح مصوب تعیین شده است . قف پیلوتي محسوب ميپیلوتي معادل آن قسمت از طبقه اول است که س

ن و آشپزخانه قها، سالشود که در داخل ساختمان جهت تامین نور و هوا به اطاپاسیو ) نورگیر( : به فضاي باز بي سقف یا پوشیده شده یا الیه نازك شفاف گفته مي -56

 شود.و غیره ایجاد مي

از بفضاهاي  نماي ساختمان : عبارت است از کلیه سطوح خارجي ساختمان که مشرف به فضاي باز حیاط اصلي و فرعي با حیاط خلوت همان ساختمان یا مشرف به -57

 مربوط به گذرهاي عمومي شهر باشد..

بدیهي  باشد. ) شده  و شامل اطاق، آشپزخانه و سرویس هاي الزم واحد مسكوني : عبارت است از کلیه ساختمان هایي که براي سكونت یك یا چند خانوار ساخته -58

 یز در آنها مجاز خواهد بود(اي فعالیتهاي شخص مندرج در قوانین نارهاست انجام پ

تجارت احداث  ب ، پیشه وها به منظور استفاده کس( قانون شهرداري55ماده ) 24واحد تجاري و خدماتي : عبارت است از کلیه ساختمان هایي که برابر تبصره  -59

 گردیده و یا در آنها واحدهاي صنفي تحت پوشش قانون نظام صنفي و یا واحدهاي تابع قانون تجارت فعالیت داشته باشند.

 شوند مشمول این بند هستند. تبصره : کلیه موسساتي که با اصول بازرگاني اداره مي
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اجع ذیربط صول از مراکه به منظور استقرار واحدهاي صنعتي و یا ایجاد کارگاه هایي صنعتي و اداري با موافقت واحد صنعتي :  عبارت است از کلیه ساختمانهایي  -60

 مانند وزارت جهاد کشاورزي، وزرات صنایع و معادن و فلزات ایجاد شده باشند. مانند کارخانه، مرغداري، گاوداري 

یني امام خم ي آموزشي، آموزش عالي، بهداشتي و درماني، ورزشي،مراکز فرهنگي و هنري، کمیته امدادواحد فرهنگي آموزشي و بهداشتي : کلیه ساختمان های -61

 شود.)ره(، سازمان بهزیستي، هالل احمر و آسایشگاه سالمندان و ... را شامل مي

اي مول بندهشکه از مي، بدیهي است سایر ساختمان هایي واحد اداري : عبارت است از کلیه ساختمان هاي دولتي و نهاد هاي انقالب اسالمي و ارگانهاي نظا -62

 این ماده خارج باشند مشمول تعریف واحد اداري مي شوند. 59،60،61،62

جرا پیش بیني و ا واحد بوده و مكانهاي عمومي الزم ازجمله آموزشي، تاسیسات عمومي و ... در آنها 200مجتمع : عبارت است از کلیه ساختمانهایي که بیش از  -63

 شود.

 ي باشد.عوارض صدور پروانه : شامل عوارض زیر بنا و پذیره، پیش آمدگي در معابر عمومي، کسري حد نصاب تفكیك، مازاد بر تراکم و کسري پارکینگ م -64

 ضوابط طرح هاي توسعه شهري جهت اطالع بیشتر : 

ترمربع م 25طرح شهري ) با ورود و خروج مستقل( و براي دو باب پارکینگ هریك ضوابط پارکینگ : حداقل سطح مورد نیاز براي یك پارکینگ طبق ضوابط  -65

بور و مرور نیاز خواهد عمتر مربع فضا به همراه مسیر  25متر(بوده و چنانچه تعداد پارکینگ مورد نیاز بیشتر از دو واحد باشد به ازاء هر واحد پارکینگ اضافي  5*5)

 رکینگها مستقل باشد مساحت هر یك برابر حداقل ضوابط طرح شهري خواهد بود.بود. چنانچه کلیه ورودي و خروجي پا

هاست و شامل متر الزامي است این ابعاد براي محل توقف خودرو 5متر براي دو واحد پارکینگ به طول هر یك  8/4متر براي یك پارکینگ و  3رعایت حداقل عرض -

 مسیر رفت و برگشت پارکینگ نمي شود.

 بایست در حریم ملك باشد. درصد است و شروع آن مي 15رمپ دسترسي سواره رو به پارکینگ  حداکثر شیب -
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 باشد.متر مي 6/1ارتفاع دسترسي رمپ حداقل  -

 دسترسي مستقیم ازفضاهاي پارکینگ به طبقات مسكوني باید پیش بیني شود. -

اي که رمپ ها و متر جزء فضاهاي پارکینگ محسوب نخواهد شد در این حالت ارائه نقشه 5/1رمپ ها و مسیرهاي دسترسي به پله ها و فضاهاي با عرض کمتر از  -

 کنند ضروري است. مسیرهاي دسترسي را از محل پارکینگ تفكیك مي

رائه اقشه ها مراه سایر ننقشه استقرار خودروها در پارکینگ به نحوي که امكان مانور هر خودرو به صورت مستقل باشد بایستي هنگام درخواست صدور پروانه ه -

 گردد.

 سایر : زیر زمین و پیلوت جزء طبقات و تراکم به حساب نمي آید. -66

 در صورت استفاده از زیر زمین به عنوان واحد مسكوني، زیر زمین جزء تراکم ساختماني محاسبه خواهد گردید. -

 جاد نماید.از نظرسایه اندازي و اشرافیت نبایستي نسبت به مجاورین مزاحمت ای -

ستفاده قرار تواند مورد ادر صورت احداث ساختمان با سطح اشغال کمتر از حد مجاز، استفاده از ما به التفاوت سطح اشغال تا حدمجاز آن به صورت پارکینگ روباز مي

 گیرد. اگر در فضاي باز تامین گردد به ازاي هر واحد به متراژ طرح شهري خواهد بود.
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 بخش دوم

 امه اجرایي نحوه وصول و عوارض و بهاي خدمات و سایر درآمدهاآئین ن

 فصل اول :تعاریف

 : عبارت و کلمات مندرج در این آئین نامه معادل تعاریفي است که ذیالً ذکر شده است  1ماده 

 باشد: . درآمد : درآمدهاي موضوع بحث به شرح  ذیل مي-1

 درآمدهاي ناشي از عوارض عمومي )درآمدهاي مستمر( 

 درآمدهاي ناشي از از عوارض اختصاصي -

 بهاي خدمات و درآمدهاي موسسات انتفاعي شهرداري -

 . عوارض: عبارت است از مبلغ یا مبالغي که مستند به قوانین جاري، نوع و میزان آن به تصویب مرجع قانوني رسیده و اعالم عمومي شده است -2

 نماید.بهاي خدمات : مبلغي است که شهرداري برابر مجوز قانوني در ازاي خدمات ارائه شده از استفاده کنندگان دریافت خدمات وصول مي-3

درآمدهایي که  سایرآئین نامه شهرداریها از کلیه انواع عوارض و بهاي خدمات و  30تعرفه عوارض و بهاي خدمات : فهرستي است تهیه شده بر اساس مفاد ماده  -3

گیرد. در يگردد یا هر نوع تغییري که در نوع و میزان نرخ انها صورت مشود. درج هر نوع عوارض و بهاي خدمات جدیدي که وضع و تصویب ميوصول یا تحصیل مي

 آئین نامه مالي شهرداري ها( 30گردد. ) ماده تعرفه مذکور طبق دستورالعمل وزارت کشور منعكس مي
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اشد به وي ب ي عوارض یا درآمد شهرداري : شخص ) حقیقي یا حقوقي( تأدیه کننده عوارض یا درآمد به شهرداري است که ممكن است عوارض یا درآمد متعلقمود -4

 یا وي وسیله وصول و ابصال عوارض ودرآمد باشد.

ار تطبیق وضع هر آئین نامه مالي شهرداري اختی 31رداري با توجه به ماده مامور تشخیص : فردي است که از طرف شهرداري یا سازمانهاي تابعه و وابسته به شه -5

 "کتبا  دهي موديیص بمودي یا هر مورد را با تعرفه ) عوارض و درآمدهایي که به موجب قانون اختیار وصول آن به عهده شهرداري ها گذاشته شده است( داشته وتشخ

 شود.به عهده او گذاشته مي

 شود.قانون شهرداري بنام مامور وصول تعیین مي 75مور مخصوصي است که از طرف شهرداري با توجه به ماده مامور وصول :ما -6

گونه  رداخت هرپمامور ابالغ : کسي است که هر نوع اوراق صادر شده برله و علیه مودي توسط شهرداري، سازمانهاي تابعه و وابسته به شهرداري را که شامل  -7

 یمه و ... مي باشد به مودي یا نماینده وي ابالغ مي نماید.عوارض قانوني ، جر

اري فتر خودددتشخیص علي الرأس : تشخیصي است که مامور تشخیص بر اساس قرائن و شواهد موجوددر هنگامي که مودي از ارائه و در اختیار گذاشتن مدارك و  -8

 نمایند خواهد داد.

سایل ممكنه نون شهرداري مكلف است مصوبات شوراي اسالمي شهر که جنبه عمومي دارد را از ) جمله عوارض( به وقا47آگهي عمومي : شهردار در اجراي ماده  -9

پس از اعالم براي  قانون شهرداري، مقررات شهرداري که جنبه عمومي دارد و به تصویب شوراي اسالمي شهر رسیده است 57براي اطالع عموم  آگهي نماید. برابر ماده 

ع شده جدید را قانون مالیات بر ارزش افزوده شوراي اسالمي شهر مي بایست عوارض وض 50ماده  1ن شهر الزم الرعایه است. ضمن اینكه براساس تبصره کلیه ساکنی

 بهمن ماه هر سال براي اجرا در سال بعد اعالم عمومي نماید. 15حداکثر تا 

رض و یزان عواربوط(که حاوي مشخصات عوارض و مودي یا مودیان است با ذکر مستند قانوني و نوع و مباشد ) برابر مفاد فرم مپیش آگهي : آگهي  مختصري مي -10

 شود.مي تادهمبلغ آن و تاریخ مهلت عوارض و امثال آن و شماره حساب بانكي و نام و آدرس مالك که بعد از هر رسید مودي پرداخت بدهكار و یا مودي فرس



19 

 

داخت بدهي ودي که پرمبر مفاد فرم مربوط که بعد از صدور و ارسال پیش آگهي براي آگاهي و تذکر به بدهكار عوارض و امثال آن و یا اخطاریه : برگه اي است برا -11

 ناشي از عوارض خودرا به تاخیر انداخته است فرستاده مي شود.

 ودي صادر شده است. ابالغیه : رساندن پیام حكمي است که بر له یاعلیه بدهكار عوارض امثال آن و یا م -12

شهرداري و  آئین نامه مالي 32تقسیط عوارض : عبارت است تقسیم عوارض متعلق به منبع عوارض و پرداخت آن توسط مودي در زمان هاي معین بر اساس ماده  -13

 قانون تنظیم بخش از مقررات مالي دولت 73اصالحات آن در ماده 

 6قساط حداکثر اشود تا مطالبات خود را با ه هاي شهرداري ها به شرح ذیل : به شهرداري هاي کل کشور اجازه داد ميآئین نام 32مرجع تقسیط عوارض : ماده  -14

 .ا(آئین نامه مالي شهرداري ه 32ماده رسد دریافت نماید) ماهه مطابق دستور العملي که به پیشنهاد شهرداري به تصویب شوراي اسالمي شهر مربوط مي

 اري معرفيمنظور از صندوق  ثبت مندرج در آئین نامه صندوق ثبت موجود در شهر یا در شهر مجاور است که در صورتحسابهاي بدهي توسط شهردصندوق ثبت:  -15

 شود.شده و صندوق مذکور نیز وسیله شهرداري از این اقدام آگاه مي

( مربوطه ري یا موسسات تابعه یا وابسته به شهرداري ) برابرمفاد فرمصورتحساب بدهي : صورتحساب شامل میزان بدهي اشخاص حقیقي یا حقوقي به شهردا -16

رض و امثال آن متعلق به قانون شهرداري و یا از بابت انواع عوا 110و نیز ماده  85و ماده   55ماده  14است، اعم از این که در ارتباط با موضوع تبصره ذیل بند 

مي توسط سناد رساه و مستند قانوني عوارض و امثال آن یا بدهي مي باشد که با درخواست مودي یا دفترخانه ملك و یا مقررات قانوني باشد و نیز نحوه محاسب

رسمي  ر اسنادشهرداري تنظیم و تسلیم و یا ارسال مي شود. چنانچه صورتحساب بدهي به منظور اعالم میزان بدهي ملك به شهرداري و در پاسخ استعالم دفات

راه اطالع یز به همناب بانكي شهرداري ) اعم از حساب جاري و یا سپرده( بایستي شماره حسبراي غیر از مورد انجام معامله صادر شود ميبراي انجام معامله یا 

 تواند نسبت به تهیه و تنظیم و ارسال صورتحساب بدهي اقدام نماید.دریافت کننده صورتحساب برسد. ضمناً شهرداري نیز رأساً مي

: عملیات حسابداري است که بر اساس مدارك معتبر موجود در شهرداري یا موسسات تابعه و وابسته و یا ارائه شده توسط مودي مانده تسویه حساب  -17 -17

تیجه را ي نگهداري و نحساب مودي ) اعم از طلب یا بدهي( با شهرداري یا موسسه تابعه وابسته را به صورت تراز مالي در تاریخ معین نشان داده و در پرونده مود

 دهد.به صورت درخواست مودي در اختیار وي قرار مي
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ري و یا كي شهردارسید دریافت وجه : سندي است ) برابر مفاد فرم مربوط( که به موجب آن شهرداري به دریافت وجه اعم از وجوه نقدي واریز شده به حساب بان -18

خصات شامل مش ار مي نماید و حاوي مشخصات کامل مودي علت دریافت وجه وسایر اطالعات مود نیازوجوه غیر نقدي مانند چك و یا اسناد دریافتني، نظیر سفته قر

 باشد. درامد و یا بهاي خدمات و شماره حساب بانك و نیز مشخصات چك یا سفته یا سند دریافتني مي

قي( به ي به شهرداري ویا اثبات عدم بدهي مودي) شخصي یا حقومفاصاحساب : برگ شناسایي است که پس از تسویه حساب منجر به پرداخت کامل بدهي مود -19

ارض و بایستي مشخصات کامل پرداخت کننده عوارض و امثال آن و نوع عوشود و در آن ميشهرداري در تاریخ معین براي برهه ) مقطع( زماني مشخص صادر مي

 حسب مورد مبلغ و شماره و تاریخ فیش بانكي محل پرداخت درج گردد. 

یا نوع و ومثال آن ابرگ اعتراض : نامه کتبي است )برابر مفاد فرم مربوط( که توسط مودي یا نماینده قانوني وي در دو نسخه تنظیم و طي آن به منبع عوارض و  -20

در نسخه  سید آن وبه شهرداري تحویل و ر گردد. نسخه اول فرم مذکورمیزان آن و یا نحوه محاسبه و غیره کالً یا بعضاً و ایراد گرفته شده و درخواست رسیدگي مي

 ماند.دوم اخذ و نزد اعتراض کننده باقي مي

نظیم ت صورتجلسه توافق : صورتجلسه اي است به منظور تعیین نحوه پرداخت مطالبات شهرداري که مودي و شهرداري قبل از صدور اجرائیه مطابق ضوابط-21

 نماید.مي

 فصل دو م :وظایف

 ودیان : : وظیفه م 2ماده 

ان همان سال به ، عوارض هرسال در اول فروردین ماه آن سال تحقق مي یابد و باید حداکثر تا پای1347قانون نوسازي و عمران شهري مصوبه  10الف : برابر ماده 

 شهرداري پرداخت گردد.

 عوارض کسب و پیشه خود را بپردازند.، افراد صنفي مكلفند در هر سال 24/12/1382قانون نظام صنفي، مصوب  14ب : به موجب ماده 
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یي و یه زمیني، دریاقانون مالیالت بر ارزش افزوده اشخاصي که مبادرت به حمل و نقل برون شهري مسافر در داخل کشور، با وسیله نقل 47پ : به موجب بند الف ماده 

اپانزدهم ته را حداکثر عنوان عوارض از مسافران اخذ و عوارض مذکور مربوط به هر ما بهاي بلیط را با در ج بلیط یا قرارداد، حسب مورد به %5نماید مكلفند هوایي مي

 ماه بعد به حساب شهرداري محل فروش بلیط واریز نماید.

نه عوارض سالیا مكلفندقانون مالیات بر ارزش افزوده ، مالكان خودروهاي سواري و وانت دو کابین،اعم از تولید داخل یا وارداتي ،  47ت: به موجب بند ب ماده 

ر مندرج د هاي خودروهاي متعلق به خود را به نرخ یك در هزار قیمت فروش کارخانه)داخلي(بر اساس قیمت هاي گمرکي و حقوق ورودي )وارداتي( بر اساس قیمت

 گردد محاسبه و به حساب شهرداري محل واریز نماید.جداولي که توسط سازمان امور مالیاتي کشور اعالم مي

ه به وهاي سواري کقانون مالیات بر ارزش افزوده، وارد کنندگان یا مالكان خودروهاي سواري دو کابین وارداتي ) به استثناي خودر 47ث: به موجب تبصره یك ماده 

رداخت سبت به پر محل شماره گذاري، نشود ( حسب مورد مكلفند قبل از شماره گذاري با مراجعه به ادارات امور مالیاتي شهعنوان خودروي عمومي شماره گذاري مي

 مالیات و عوارض اقدام نماید.

، 17/07/1385و دستور العمل نحوه تعیین بهاي پسماند خدمات مدیریت پسماند ابالغي  1383مدیریت قانون مدیریت پسماندها مصوب سال  8ج : به موجب ماده 

ر زارت کشواي که طبق دستور العمل وكوني( را به مدیریت اجرایي ) شهرداري( بر اساس تعرفهمودیان موظفند بهاي خدمات مدیریت پسماند ) مسكوني و غیر مس

 شود پرداخت نمایند.تعیین مي

ن ه مامورال آن بض و امثاافزاري و ... (مرتبط با وصول عوارچ: کلیه مودیان موظفند در صورت لزوم نسبت به ارائه هرگونه اسناد مالي مثبته )اعم از اسناد دفتري، نرم

 شهرداري صرفاً جهت کنترل صحت ارقام وصولي، اقدام نماید.

اکنین شهر سقانون شهرداري ها اجراء مقررات شهرداري که جنبه عمومي دارد و تصویب شوراي اسالمي شهر رسیده است پس از اعالم براي  57ح : به موجب ماده 

 الزم الرعایه است.
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 : وظیفه شهرداري: 3ماده 

یك ي و یا تفكموظف است در موقع پاسخ استعالمات مراجع قانون نظیر اتحادیه هاي صنفي دفتر اسناد رسمي و غیره و نیز هنگام صدور پروانه ساختمانشهرداري  

م صورتحساب ا در فره است راراضي و ساختمان، میزان عوارض .و نیز بقایاي عوارض قانوني متعلق به همان ملك را که برابر مقررات و تعرفه مصوب و معتبر محاسبه شد

به  احساب نماید ودور مفاصبه صبدهي به مالك و یا نماینده قانوني وي و یا ذینفع )درخواست کننده پروانه ها و استعالم ( و نیز مرجع استعالم و صدور پروانه را منوط 

د. ادر نمایصمربوط به عوارض راصادر و پاسخ استعالم  برابر مقررات  مجرد پرداخت عوارض هاي مربوطه از ناحیه اشخاص ذینفع، شهرداري موظف است مفاصاحساب

 مگر آنكه در تعرفه عوارض و مقررات موضوعه، نحوه خاص دیگري پیش بیني شده باشد.

 فصل سوم :تشخیص

 ه وتعرفه مصوب خواهد بود.:تشخیص عوارض و بهاء خدمات و امثال آن مورد هر مودي ، از طرف شهرداري و بر اساس میزان مقرر در مصوب 4ماده 

لف به وصول عوارض، قانون شهرداري مك 78: شهرداري مي تواند در مواردي که دفاتر و پرونده هاي موسسات، کارخانجات ، و شرکت هایي را که در اجراي ماده  5ماده 

 هند.تر مربوطه را در اختیار ماموران شهرداري قرار دخدمات و امثال آن به نفع شهرداري را رسیدگي و کنترل نماید و این قبیل موسسات موظفند دفا

دداري صول شده خوو: در صورتیكه موسسات مذکور در این ماده از وصول و ایصال عوارض یا ارائه دفاتر و مدارك الزم به منظور تعیین میزان واقعي عوارض  1تبصره 

ق الرأس تشخیص و از طری الي شهرداري ها بر مبناي امارات و قرائن موجود میزان عوارض را به طور عليآئین نامه م 31تواند با توجه به مفاد ماده نمایند. شهرداري مي

 صدور پیش آگهي از موسسات مربوطه مطالبه نماید.

ه خود عات مشخصازافشاي اطال دهند مكلفند: ماموران شهرداري که در اجراي این ماده دفاتر و مدارك شرکتها یا موسسات مربوط را مورد رسیدگي قرار مي 2تبصره 

 جز در موارد مربوط به تشخیص عوارض و اعالم آن به مراجع ذیصالح خوداري نماید.
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رداري در قدامات شه: چنانچه سایر قوانین ترتیبات دیگري در نحوه تشخیص و وصول عوارض و امثال آن شهرداریها و ضع نموده باشند ترتیبات مزبور مبناي ا 3تبصره 

 ل عوارض امثال آن خواهد بود.خصوص وصو

ي از تاریخ اعالم به روز کار 10: براي وصول  عوارض وبهاي خدمات و امثال آن با اعالم کتبي به مودي یا مودیان ابالغ مي شود که مطالبات شهرداري راظرف  6ماده 

گهي آدور پیش صیان از پرداخت در مهلت مقرر شهرداري باید مبادرت به حساب درآمد شهرداري واریز نموده و رسید دریافت دارند و در صورت امتناع مودي یا مود

 نمایند. 

 (ئین دادرسي مدني آباید به مودي ابالغ گردد که ظرف مدت یكماه از تاریخ رویت یا ابالغ قانوني ) مستند به فصل ابالغ  4: در پیش آگهي مندرج در ماده  7ماده 

 ا به شهرداري پرداخته و رسید دریافت  نماید.مطالبات شهرداري مندرج در پیش آگهي ر

 اهد شد. االجرا خو : در صورتیكه مودي یا مودیان نسبت به پیش آگهي ابالغ شده ظرف مهلت مقرر در این ماده اعترض ننمایند پیش آگهي مذکور قطعي و الزم 1تبصره 

 رداخت مطالبات شهرداري مي باشد. : در هر صورت صدور مفاصاحساب براي مودي یا مودیان منوط به پ 2تبصره 

 فصل چهارم :صدور پیش آگهي و ابالغ

رات در دو تعداد نف : پیش آگهي هاي صادره شامل موارد زیر بوده و هر گاه مودي یك نفر باشد پیش آگهي در دو نسخه و اگر متعدد باشند براي هر یك نفر به 8ماده 

 نسخه تهیه خواهد شد.

 الف : نام و نام خانوادگي مودي یا مودیان 

 ب : موضوع بدهي و میزان آن با ذکر مشخصات کامل و مستندات قانوني آن

 ج : مهلت اعتراض و ذکر اینكه در صورت عدم اعتراض در مهلت مقرر، پیش آگهي قطعي والزم االجرا خواهد شد.
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 ع و همچنین ذکر هزینه هاي اجرایي و وصول در صورت اقدام به عملیات اجرایي.د: ذکر میزان جریمه دیر کرد در صورت عدم پرداخت به موق

 : پیش آگهي به شرح و طي مراحل زیر به مودي ابالغ مي شود:  9ماده 

ئت شده را با ذکر نسخه رو روز آن را به رؤیت مخاطب رسانده و یك نسخه آن را به وي تسلیم و 3الف : پیش آگهي با اخذ رسید  به مامور ابالغ موظف است ظرف مدت 

 تاریخ . گواهي امضاء  به دبیرخانه عودت دهند.

د غ مي شوابال ب: هرگاه مودي در محل پیشه یا سكونت خود حاضر نباشد، پیش آگهي به متصدي امور یا کساني که با مودي در یك محل زندگي یا کار مي کنند،

 اریه کافي باشد.مشروط به اینكه سن ظاهري آنان براي تمیز اهمیت اخط

ارسال  راي موديببضه پ : هرگاه اشخاص نامبرده از ارائه رسید خودداري و یا شخص مودي از رؤیت امتناع کند، مامور مكلف است پیش آگهي را با پست سفارشي دو ق

 و نسخه دریافت شده مودي را در پرونده ضبط نماید.

قامت اي به محل آن امتناع نماید ، شهرداري موظف است به هر طریق ممكن قانوني مبادرت به الصاق پیش آگهج: هرگاه مودي از دریافت پست سفارشي و امضاء رسید 

 و یا کسب مودي نموده از آن عكس یا فیلم تهیه نمایند.

 ق ابالغ مي گردد.چ: هرگاه پیش آگهي مربوط به وزارت خانه، ادارات و سازمانهاي دولتي باشد به دبیر خانه ادارات و سازمانها به شرح فو

 ردد.گبالغ مي اامه ح : هرگاه در صورتي که پیش آگهي مربوط به شرکت باشد به مدیر یا رئیس دفتر شرکت یا اشخاصي که حق امضاء دارند، بر طبق مقررات آئین ن

 ات تصفیهگهي جهت اقدام به مدیر تصفیه و ادارخ : چنانچه پیش آگهي مربوط به شرکت یا بازرگانان متوقف باشد عالوه بر ابالغ به متوقف یك نسخه پیش آ

 ورشكستگي ارسال مي شود.

 د.هد شد : بر طبق آئین دادرسي مدني روز ابالغ پیش آگهي و روز تسلیم اعتراض و تعطیالت رسمي، در مواعد مندرج در این آیین نامه محاسبه نخوا
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راض هلت  اعتمداشته باشد بیست روز و در صورتیكه در خارج از کشور ساکن باشند دو ماه به  ز: هرگاه مودي در داخل کشور و در خارج از حوزه شهرداري سكونت

 اضافه خواهد شد.

ا رق، امتناع او فتن اوراز گرر: مامور ابالغ مكلف است حداکثر مدت پنج روز اوراق را به مودي تسلیم کند و در برگ دیگر اخطاریه رسید بگیرد. در صورت امتناع مودي ا

 برگ اخطاریه قید و اعاده مي نماید.در 

ق یز اهمیت اورابراي تم نانس : هرگاه مودي ابالغ نتواند اوراق را به مودي برساند باید در نشاني تعیین شده به یكي از بستگان یا خادمان او که سن وضعیت ظاهري آ 

 قید و آن را اعاده کند.یاد شده کافي باشد ابالغ نماید و نام سمت گیرنده اخطاریه را در نسخه دوم 

 فصل پنجم :مرجع حل اختالف

ي و کشور، دادگستر قانون شهرداري، رفع هرگونه اختالف بین مودي و شهرداري در مورد عوارض ، به کمیسیوني مرکب از نمایندگان وزارت 77: به موجب ماده  10ماده 

ت اسناد بدهي هاي قبلي که طبق تصمیم این کمیسیون تشخیص داده مي شود، طبق مقررا شوراي اسالمي شهر ارجاع مي شود و تصمیم کمیسیون مزبور قطعي است.

 نماید. ي مبادرتردارالزم االجرا به وسیله اداره ثبت ، قابل وصول مي باشد اجراي ثبت مكلف است بر طبق تصمیم کمسیون مزبور به صدور اجرائیه و وصول طلب شه

ون شهري و عوارض بهاء بلیط حمل و نقل بر %5قانون مالیات بر ارزش افزوده ) عوارض  43ه دریافتي بندهاي الف و ب ماده الف : اختالف و استنكاف از پراخت وجو

 قانون شهرداري خواهد بود.  77سالیانه خودروها( مشمول احكام ماده 

نسبت به مدت تاخیر  ( به ازاي هر ماه%2، موجب تعلق جریمه اي معادل )قانون مالیات بر ارزش افزوده پس از موعد مقرر 43ب : پرداخت مالیات و عوارض موضوع ماده 

 خواهد بود.

ورتحساب قطعي صقانون شهرداري ها، در صورتیكه مالك ظرف پانزده روز از تاریخ ابالغ، به صورتحساب شهرداري اعتراض ننماید  110پ : برابر قسمت اخیر ماده  

 قانون شهرداري ارجاع مي شود. 77اعتراض نماید موضوع به کمیسیون ماده  تلقي مي شود و هرگه مالك ظرف مهلت مقرر
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 ایر اختالفاتسقانون نو سازي و عمران شهري، اعتراض راجع به ممیزي درمورد اختالف مساحت و ... به عهده کمیسیون مزبور و رسیدگي به  8ت : به موجب ماده  

 قانون شهرداري مي باشد. 77میسیون رفع اختالف موضوع ماده ناشي از اجراي قانون نوسازي منحصراً در صالحیت ک

 وصول:   فصل ششم

دنسبت به نسرت و موظفنکلونا پارك ها و مراکز تفریحي و کلیه برگزار کنندگان مسابقات ورزشي و هر نوع نمایش یا –تماشاخانه ها  –: صاحبان سینما، تاترها  11ماده 

 مفاصاحساب از شهرداري محل، پس از اخذ مجوزهاي الزم از مراجع ذیربط اقدام نمایند.پرداخت عوارض مقرره و دریافت 

اء خدمات رض و یا به: در مواردي که در اماکن عمومي و خصوصي نمایشگاه هایي برگزار مي شود و شهرداري براي اجاره، واگذاري غرفه یا بازدید از آن ، عوا 12ماد 

 به وصول و پرداخت آن طبق این آئین نامه  مي باشند. وضع نماید.برگزارکنندگان موظفند

نتي و ... ( و فوق، شامل پرداخت حضوري، پرداخت الكترونیكي، پرداخت از طریق فضاي مجازي )اینتر 12و  11: روش هاي پرداخت موارد مطروحه در موارد 13ماده 

 پرداخت از طریق شارژ کارت و .. مي باشد.

پیش  روز پس از قطیت 10مهلت مندرج در پیش آگهي و عدم اعتراض مودي، پیش آگهي قطعیت مي یابد و شهرداري مكلف است ظرف : در صورت انقضاي 14ماده 

 خت بدهي خود اقدامروز از تاریخ ابالغ نسبت به پردا 15آگهي میزان بدهي قطعي شده مودي را مجدد به وي ابالغ نموده و ضمن ابالغ مذکور متذکر گردد هرگاه ظرف 

وهد شد و در این قانون نو سازي و عمران شهري، از طریق عملیات اجرایي نسبت به وصول بدهي عوارض اقدام خ 13و تبصره هاي ذیل ماده  28ننماید به استناد ماه 

 صورت هزینه عملیات اجرایي ثبت تیز به عهده مودي خوهد بود.

ون قان 77ف مذکري در قانون شهرداري مشخص گردد، شهرداري مكلف است به استناد ماده تبصره : در صورتي که بدهي مودي طبق راي کمیسیون رفع اختال

 روز مهلت مذکور در این ماده از طریق عملیات اجرائي ثبت نسبت به وصول بدهي عوارض مودي اقدام نماید. 5شهرداري و بدون رعایت ماده 
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بت بت، محل نسثت نسبت به پرداخت مطالبات شهرداري اقدام ننماید، شهرداري باید از طریق اجراي : در صورتي که مودي پس از قطعیت بدهي و انقضاي مهل15ماده 

 به وصول مطالبات خود اقدام نماید.

 تقاضاي شهرداري در مورد صدور اجرائیه باید حاوي نكات و مدارك زیر باشد.

 . مشخصات آخرین نشاني محل اقامت یا محل کاري مودي-1

 که به روئیت مودي رسیده  تاریخ ابالغ در آن قید شده باشد. 10پیش آگهي قطعي شده مودي ماده یك نسخه از  -2

 یك نسخه ازاخطاریه) قبل از تقاضاي صدور اجرائیه( که به مودي ابالغ شده است. -3

 کپي مصدق راي مذکوروارسال یك نسخه از رونوشت یا فت شد مشخص شده با 77در صورتي که بدهي مودي طبق راي کمیسیون ماده  -4

بوط به قوانین مر : شهرداري مكلف است براي وصول وجوهي قطعي شده و جرایم متعلقه از مستنكفین طبق موازین این آئین نامه حمل نماید. در صورتي که در 16ماده 

 برقراري عوارض، نحوه خاص براي وصول پیش بیني شود طبق آن عمل خواهد شد.

ي ملغي ظر قانوننهاي خدمات و امثال آن که ملغي شده )مطالبات معطوفه مربوطه عوارض و بهاي خدمات که سابقاً به قطعیت رسیده ولي از تبصره : بقایاي عوارض ب

 گردیده اند( نیز به موجب مقررات این آئین نامه وصول مي شود.

روش اموال غیر داري وصول مي گردد را )به استثناء کمكهاي دولتي، وام و فاز وجوهي که بابت درآمد شهر %1: به شهرداري اجازه داده مي شود تا سقف  17ماده 

ف ارند، صرمي دمنقول( در زمینه حسابرسي و آموزش، تربیت و تشویق کارکنان و کساني که در امر وصول درآمدهاي شهرداري فعالیت موثري مبذول داشته و یا 

 نماید.

صول امه قابل وطعیت پرداخت رسیده باشد منجمله عوارض نوسازي، در چارچوب ساز و کارهاي مطروحه در این آئین ن: کلیه عوارض شهرداري که به مرحله ق 18ماده 

 خواهد بود.
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اجرائیه وصول  قانون مذکور با صدور 13قانون نوسازي و عمران شهري مراتب مطابق احكام تبصره هاي ماده  28در صورت عدم پرداخت توسط مودي، به استناد ماده 

 واهد شد.خ

 : ءفصل هفتم :اجرا

به تصویب ریاست محترم  11/06/1387آئین نامه اجرایي مفاد اسناد الزم االجراء و طرز رسیدگي به شكایات از عملیات اجرائي که در مورخ  181: به موجب ماده  19ماده 

قانون شهرداري،  واد و الحاق مواد جدید بهقانون اصالح پاره اي از م 77قوه قضائیه رسیده است، براي تقاضاي صدور اجرائیه بابت عوارض شهرداري، موضوع ماده 

 ، باید اوراق نیز به ثبت محل تسلیم شود:  27/11/1345مصوب 

 الف : درخواست نامه مخصوص صدور اجرائیه 

 ب : رونوشت مصدق کمیسیون حل اختالف.

 ج : اخطاریه ابالغ شده راي مذکور به مودي

  1346ب آیین نامه مالي شهرداریها مصو:  ت قانونيااستناد

ابسته به تابعه و و هر شهرداري داراي تعرفه اي خواهد بود که در آن کلیه انواع عوارض و بهاي خدمات و سایر درآمدهایي که به وسیله شهرداري و مؤسسات -30ماده 

رد ورت مي گیکه در نوع و میزان نرخ آن ها صآن وصول یا تحصیل مي شود، درج و هر نوع عوارض یا بهاي خدمات جدیدي که وضع و تصویب مي گردد یا هر تغییري 

 در تعرفه مذکور منعكس مي شود. 
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 1375قانون تشكیالت ، وظایف و انتخابات شوراهاي اسالمي کشور و انتخاب شهرداران با اصالحیه هاي بعدي مصوب 

یاست عمومي دولت ستصویب لوایح برقراري یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن  – 16بند  :در وظایف شوراي اسالمي شهر  -80 ماده

 که از سوي وزارت کشور اعالم مي شود.

هزینه هاي  ین بخشي از( شوراي اسالمي شهر مي تواند نسبت به وضع عوارض متناسب با تولیدات و درآمدهاي اهالي به منظور تأم27/8/1386)اصالحي  - 77ماده 

 خدماتي و عمراني مورد نیاز شهر طبق آیین نامه مصوب هیأت وزیران اقدام نماید.

 ا منطبق بررعوارض ، یك ماه پس از ارسال هر مصوبه وزارت کشور قابل وصول است.وزیر کشور مي تواند در هر مقطعي که وصول هر عنوان تعرفه عوارض  –تبصره 

 نسبت به اصالح یا لغو آن اقدام نماید.  آیین نامه مصوب نداند

  1387قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 

ارد را شوراهاي اسالمي شهر و بخش جهت وضع هر یك از عوارض محلي جدید، که تكلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، موظفند مو - 1تبصره -50ماده 

 اجراءدر سال بعـد، تصویب و اعالم عمومي نمایند.حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال براي 

 قانون برنامه پنجم توسعه کشور :

هاي ملي و  مایه گذاريبه منظور ارتقاء نظام برنامه ریزي کشور با لحاظ نمودن دو اصل آمایش سرزمین و پایداري محیطي در کلیه فعالیتهاي توسعه اي و سر -181ماده 

استانها  اي مدیریتيهمنطقه اي و رعایت عدالت در توزیع منابع و فرصتها، توسعه متوازن مناطق، ارتقاء توانمندي  –منطقه اي و بخشياستاني، ایجاد هماهنگي بخشي، 

 و انتقال اختیارات اجرایي به استانها و تمرکز امور حاکمیتي در مرکز، ساز وکارها و شاخصهاي الزم به تصویب هیأت وزیران مي رسد.



30 

 

غیر این  ه تخفیف، بخشودگي حقوق و عوارض شهرداریها توسط دولت و قوانین مصوب منوط به تأمین آن از بودجه عمومي ساالنه کشور است. درهر گون –تبصره 

 صورت بخشودگي و تخفیف حقوق و عوارض شهرداري ممنوع است.

 اصطالحات :

P ( منظور از :P یا قیمت منطقه اي، ارزش معامالتي ) مي باشد. 1396سال 

K ( ضریب :P.است و در تعرفه هاي مختلف حسب صالحدید شوراي اسالمي شهر متفاوت است ) 

N قانون مالیات مستقیم  64: ارزش معامالتي تعیین شده در دفترچه ارزش معامالتي دارائي موضوع ماده 

n   تعداد واحد : 

 معماري )طرح تدقیق تعاریف و مفاهیم کاربري هاي شهر( خواهد بود.شورایعالي شهرسازي و  10/3/89تعریف کلیه کاربري ها بر اساس مصوبه مورخ 

 :کلیات تعرفه ها

 بایستي رعایت شود : 1397موارد ذیل در کلیه تعرفه هاي عوارضي سال 

ان یا لكي در میدهمچنین در صورتي که مچنانچه ملكي داراي چند بر باشد در محاسبه عوارض مربوطه باالترین قیمت منطقه اي بر ملك مشرف به معبر مالك عمل خواهد بود  -1

 فلكه واقع شده باشد عوارض بر اساس باالترین قیمت منطقه اي جبهه خیاباني که از میدان یا فلكه منشعب مي گردد محاسبه خواهد شد.

وصول  هرداري حقح تفصیلي مورد عمل انجام نشده است، شمادام که کلیه مراحل صدور پروانه ساختماني از جمله استعالمات مربوطه و جانمایي پارکینگ بر اساس ضوابط طر -2

ت هیچ حقي ر این صوررد و در غیهیچگونه عوارضي را ندارد و پس از انجام مراحل مذکور و تأیید نهایي نقشه توسط شهرداري ، مالك دو هفته فرصت پیگیري اخذ پروانه را دا

 براي مالك در خصوص سال محاسبه عوارض مترتب نخواهد بود.
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ر جرائم کمیسیون بقانوني بودن وصول عوارض مربوط به تخلفات ساختماني عالوه سازمان محترم شهرداریها و دهیارهاي کشور  28/6/95مورخ 30997نامه شماره  با توجه به   -3

 ، در محاسبه این عوارض پس از قطعي شدن رأي توسط کمیسیون مذکور به قیمت روز قابل وصول است  :  100ماده 

 د. شبرابر تعرفه روز محاسبه خواهد  Kصوص تخلفات ساختماني بناهاي بدون پروانه و داخل تراکم مجاز عوارض صدور پروانه مسكوني و پذیره تجاري، اداري و صنعتي در خ -4

 قانون شهرداري است. 77کمیسیون موضوع ماده  ن مؤدي و شهرداري در مورد عوارض مرجع رفع هر گونه اختالف بی -5

ي راجع قانونمداخل محدوده و حریم شهر قابل وصول است و موافقت شهرداري با هر گونه عملیات عمراني و تفكیك اراضي در حریم شهر منوط به اخذ مجوز از عوارض در  -6

 ذیربط است.

 رعایت ضوابط و مقررات شهرسازي مطابق با طرح مصوب مورد عمل الزامي است. -7

تي پیش بیني میگردد ( و یا معافیتهایي که در قوانین بودجه سنوا17/2/87پس از تصویب قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب (ب قوانین و مقررات مربوط به معافیت هاي مصو -8

 ند بود.نخواه قانون برنامه پنجم توسعه اعمال خواهد شد. در هر حال تخلفات ساختماني مشمول استفاده از هیچ گونه تخفیف و معافیتي 181با رعایت تبصره ذیل ماده 

وپرداخت عوارض   میباشند ولي درصورت تغییر دراستفاده یا حذف آن مطابق مقررات مشمول جریمه P0معادل  زیر بنایيپارکینگ احداثي درکلیه کاربري ها در تعرفه عوارض  -9

 مربوطه مي گردند وهمچنین عوارض پرداخت نشده قبلي نیز قابل وصول است .

 این تعرفه مشمول کلیه اراضي و امالك واقع  در محدوده و حریم  شهر مي گردد.  -10

         

  

 یژن صفیانب                                            محمدطهماسبي                                                                                                                            

 شهر بلداجي ئیس شوراي اسالمير                                                                                                                                           بلداجيشهردار                
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 1397ال سرد عمل براي مو                                                 ( عوارض زیربنا )احداث اعیاني( ازنوع مسكوني به صورت تك واحدي1-1تعرفه شماره )

ماخذ ونحوه محاسبه  نوع عوارض رديف

 عوارض

منشاء 

 قانوني
 توضیحات

عوارض زیربنا )احداث اعیاني( ازنوع 

مسكوني بصورت تك واحدي به ازاي 

 هرمتر مربع 

برابر قیمت 

 منطقه اي

د 
بن

16 
ه 

اد
م

80 
ه 

صر
تب

و 
ا 

اه
ور

 ش
به

م 
سو

مو
ن 

نو
قا

1 
ه 

اد
م

50
ن 

نو
قا

ده 
زو

 اف
ش

رار
ت ب

یا
مال

 

 (: منظورازواحد مسكوني تك واحدي ،اعیاني است که درسطح ویا هرطبقه ،بیش ازیك واحد احداث نشود وچنانچه1تبصره)

احداث )موارد نحوه محاسبه عوارض زیربنا  درهرطبقه ویاطبقات دو واحد ساخته شور تك واحدي محسوب نمي گردد ودراین گونه

 اعیاني مسكوني(ازنوع مجتمع هاي مسكوني مالك عمل خواهد بود.

ازي (: درصورت درخواست متقاضیان براي احداث استخر،سونا،جكوزي)خارج ازاعیاني( با رعایت ضوابط ومقررت شهرس2تبصره)

بنا مورد تي ازاعیاني براي این منظور استفاده شود درعوارض زیرقابل وصول مي باشد چنانچه قسم 10.5Pبه ازاي هرمتر مربع 

 محاسبه قرار نمي گیرد.

 محاسبه و وصول مي گردد 6مترمربع تجاوز نماید کل بنا براساس ردیف 500(:درصورتي که زیربنا از 3تبصره )

جب گردد درخواست اضافه بنا نماید که مو(:جنانچه ملكي قبال اقدام به دریافت پروانه نموده است و درمراحل بعدي 4تبصره)

 ردیف محاسبه تغییر نماید شهرداري ملزم به محاسبه کل زیر بنا طبق ردیف جدید و دریافت مابه التفاوت مي باشد.

هرداري (: رعایت ارتفاع مجاز و تراکم درسطح برابر ضوابط طرح تفضیلي به هنگام صدورشناسنامه ساختماني توسط ش5تبصره )

 است. الزامي

قانون اساسي ،کلیه  138کمیسیون موضوع اصل  3/7/90ك مورخ 47098ت/131956( : بموجب تصویبنامه شماره 6تبصره )

نامه مذکور از تصویب 1و باالتر ،آزادگان و خانواده شهداء)همسر،فرزندان و والدین( وسایر مشمولین مقرردر ماده  %25جانبازان 

ر كصد متصدور پروانه ساخت تا یكصد متر مربع براي یكبار معاف مي باشند. مازاد بر ی پرداخت عوارض شهرداري و هزینه هاي

 مربع مشمول پرداخت عوارض است.

ي ، (: به جهت تشویق شهروتپندان دراحداث پارکینگ عوارض زیربناي پارکینگ در هیچ کدام از کاربریهاي مسكون7تبصره )

 شد ولي زیربناي آن درکاربري مسكوني جزء مجموع بنا محسوب مي گردد.تجاري،صنعتي، اداري و ......، وصول نخواهد 

 

 

 1.5 مترمربع100تازیربناي  1
 2.5 مترمربع200تازیربناي 2
 3 مترمربع300تازیربناي 3
 3.5 مترمربع400تازیربناي  4

 4 مترمربع500تازیربناي 5
 4.5 مترمربع به باال500اززیربناي  6

 

 شهربلداجي رئیس شوراي اسالمي                                                                                                                         بلداجيشهردار                          
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 1397مورد عمل براي سال       )چند واحدي(مجتمع ها وآپارتمان هاي مسكوني( عوارض زیربنا )احداث اعیاني( صدور پروانه ساختماني 1-2تعرفه شماره )

 ماخذونحوه عوارض نوع 

 عوارض محاسبه

 منشاءقانوني

 

 توضیحات

عوارض زیربنا)احداث اعیاني(صدور 

پروانه ساختماني مجتمع ها و 

آپارتمانهاي مسكوني به ازاي 

 هرمترمربع

برابرقیمت منطقه 

ند اي
ب

 
16 

ده
ما

 
80 

ره
ص

تب
او

اه
ور

ش
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م ب
سو

مو
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نو
قا

 1 

ده
ما

50
ده
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 اف

ش
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یا
مال

ن 
نو

قا
 

 

ز ه بیش ا( منظور از مجتمع ها ،آپارتمان ها و ساختمانهاي مسكوني چند واحدي  اعیاني است که درهر طبق1تبصره)

سه  یك واحد مسكوني احداث گردد ویا درمجموع از سه واحد مسكوني بیشتر باشد)عوارض ساختمانهاي بیش از

 واحد بصورت چند واحد محاسبه ووصول مي گردد.(

 (درصورت درخواست متقاضیان براي احداث استخر،سونا،جكوزي)خارج ازاعیاني(بارعایت ضوابط ومقررات2بند)

اي این برابرقیمت منطقه اي قابل وصول مي باشد. چنانچه قسمتي از اعیاني بر10.5شهرسازي به ازاي هرمترمربع 

 ود در عوارض زیربنا محاسبه قرار نمي گیرد.منظور استفاده ش

ر جب تغیی(: چنانچه مالكین با درخواست ازشهرداري و یا بدون مجوز اقدام به افزایش بنا نمایند که مو3تبصره )

یافت سایر و در درتعداد طبقات و تعداد واحد ها گردد ویا بعد از پروانه تعداد واحدها را افزایش دهدعالوه بر جریمه

 ت متعلق مشمول پرداخت مابه التفاوت به قیمت روز عوارض درزمان پرداخت مي گردد ولي درصورتي کهحقوقا

 تعداد طبقات را کاهش دهد وجهي مسترد نخواهد شد.

هت (: درصورت درخواست مالكین ساختماني آپارتماني ، مسكوني،... که داراي پایان کار مي باشند ج4تبصره)

تعرفه آپارتماني بوده وفقط عوارض زیربناي احداثي جدید با ردیف ضرتیب  احداث طبقه جدید عوارض طبق

وت مشمول مابه التفا 100محاسبه و وصول مي شود ودر صورت اضافه بنا بدون مجوز ضمن طرح درکمیسیون ماده 

 عوارض به صورت کلي و به قیمت روز مي باشد.

n  مي باشد. = تعداد واحد هاي احداثي درهر بلوك مالك عمل محاسبه 

 N+10))%25p مترمربع200تازیربناي  1

 N+10))% 30p مترمربع300تازیربناي  2

 N+10))%35 p مترمربع 400تازیربناي 3

 N+10))% 40p مترمربع500تازیربناي 4

 N+10))%45p مترمربع و بیشتر 501تا 5

6   

 K ( زیربناي 1-1ضریب جدول)%10% = معادل

 واحدي مي باشد.مسكوني تك 

 %20اشند د برمي بکه داراي چن رمحاسبه عوارض پذیره چنانچه زمیني داراي چند بر باشد قیمت منطقه اي گرانترین برمشرف به معبر محاسبه خواهد شد وامالك واقع درمیادیند

 به عوارض زیربنا افزوده خواهدشد

                       

 بلداجيئیس شوراي اسالمي شهر ر                                                                                                                           شهردار بلداجي                   

 



34 

 

 1397 د عمل براي سالمور                                                                             حد تجاريمربع ازیك واپذیره یك متر ( عوارض 1-3تعرفه شماره ) 

ماخذ ونحوه  نوع عوارض ردیف

محاسبه 

 عوارض

منشاء 

 قانوني

 توضیحات

 P14  عوارض پذیره درزیرزمین 1

ند
ب
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زمین براي کمتر ازعوارض پذیره زیر %20(عوارض پذیره طبقات پایین تراز زیرزمین ،به ازاي هرطبقه پایین تر 1بند)

 هرمترمربع محاسبه خواهد شد.

واحد  ( درخصوص انباري متصل ویا مجزا یك واحد تجاري،عوارض متعلقه به ازاي هرمترمربع انباري متصل به2بند)

معادل  عوارض یك مترمربع پذیره محاسبه وعوارض انباري مجزا ازواحد تجاري به ازاي هرمترمربع %70معادلتجاري 

 عوارض یك مترمربع پذیره تجاري همان طبقه قابل احتساب و وصول مي باشد.50%

 (مدارك اثبات تجاري بودن ملك برابر ضوابط طرح تفضیلي مصوب مي باشد.3بند )

برابر ضریب  5/1ضریب تجاري یا  %50ني در طبقات فوقاني واحد هاي تجاري معادل (: عوارض مسكو4تبصره)

 مسكوني )هرکدام بیشتر است( محاسبه و وصول مي گردد.

 p 18 عوارض پذیره درهمكف 2

 p 12 عوارض پذیره در طبقه اول 3

 p 10 عوارض پذیره درطبقه دوم 4

عوارض پذیره درطبقه سوم به  5

 باال
  8 p 

عوارض پذیره درنیم  6

 طبقه)بالكن داخل مغازه(
طبقه 50%

 مربوطه
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 1397ل مورد عمل براي سا                                                      ( عوارض پذیره یك متر مربع از چند واحدي تجاري1-4تعرفه شماره )        

ماخذ ونحوه  نوع عوارض ردیف

 محاسبه عوارض

منشاء 

 قانوني

 توضیحات

 p1.4 ( n+10) عوارض پذیره در زیر زمین 1
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 (: عوارض کل بنا براساس معبر اصلي محاسبه مي گردد1تبصره) 

(: در واحدهاي تجاري که بصورت مجتمع احداث مي شوند فضاهاي مشاعي و همچنین سرویس هاي 2تبصره)

 وارض پذیره خواهد بود.ع %50بهداشتي، نماز خانه و تاسیسات مشمول 

 ي متصل(: درخصوص انباري متصل ویامجزا یك واحد تجاري عوارض متعلقه به ازاء هرمترمربع براي انبار3بند)

زاء عوارض یك متر مربع پذیره محاسبه وعوارض انباري مجزا ازواحد تجاري به ا%45به واحد تجاري معادل 

 تجاري همان طبقه قابل احتساب ووصول مي باشد. عوارض یك متر مربع پذیره %30هرمترمربع معادل 

مي 10بر برا nبراي محاسبه عوارض پذیره بانك ها، موسسات مالي و اعتباري ، قرض الحسنه و....   (:4تبصره )

 باشد.

N.با تعداد واحد در هر طبقه مجتمع مالك محاسبه مي باشد = 

 1.8 p ( n+10) عوارض پذیره در همكف 2

 1.2 p( n+10) پذیره در طبقه اولعوارض  3

  1 p( n+10) عوارض پذیره در طبقه دوم 4

 8 p.  ( n+10) عوارض پذیره در طبقه سوم به باال 5

نیم طبقه )بالكن عوارض پذیره در  6

 داخل مغازه(

 طبقه مربوطه 50%

K ( عوارض پذیره تجاري تك 1-3ضریب جدول) %10% معادل

 واحدي مي باشد.
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 1397مورد عمل براي سال       پذیره اداري ( عوارض 1-5تعرفه شماره )

  ماخذ ونحوه محاسبه عوارض نوع عوارض ردیف

 منشاء قانوني

 توضیحات

)احداث اعیاني( عوارض پذیره  

 به ازاي هرمتر مربع )برابر قیمت منطقه اي (   واحدهاي اداري به ازاء هرمتر مربع
 ماده 16 بند

 به موسوم قانون80

 1 شوراهاوتبصره

 قانون50ماده

 شزبرار مالیات

 افزوده

(: وصول عوارض مزبوردرخصوص واحدهاي اداري مي 1تبصره )    

-مربوط ازجمله طرح مصوب )هاديباشد که رعایت ضوابط ومقررات 

 تفصیلي(حسب مورد،مالك عمل قرارمي گیرد.

( : وزارتخانه ها و موسسات دولتي ووابسته به دولت و 2تبصره )

موسسات خیریه براي ایجاد ساختمان موسسات خود مطابق ماده 

قانون نوسازي و عمران  36ماده  4قانون شهرداري و تبصره  100

 روانه ساختمان از شهرداري مي باشند.شهري مكلف به دریافت پ

 

 

 

 عوارض پذیره در زیر زمین 1
10 p 

 عوارض پذیره درهمكف 2
14 p  

 عوارض پذیره در طبقه اول 3
11.5 p 

 عوارض پذیره در طبقه دوم 4
9 p 

 عوارض پذیره در طبقه سوم وبه باال 5
8.5 p 

عوارض پذیره درنیم طبقه)بالكن داخل  6

 مغازه(

 طبقه مربوطه50%

 

 شهر بلداجي رئیس شوراي اسالمي                                             بلداجيشهردار                                        
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 1397مورد عمل براي سال                                                  ( عوارض پذیره صنعتي1-6تعرفه شماره )

  ماخذ ونحوه محاسبه عوارض نوع عوارض ردیف

 منشاء قانوني

 توضیحات

عوارض پذیره )احداث اعیاني( واحدهاي  

 اداري به ازاء هرمتر مربع

به ازاي هرمتر مربع )برابر قیمت 

 منطقه اي (

 قانون80 ماده 16 بند

 شوراها به موسوم

 1 وتبصره

 مالیات قانون50ماده

 افزوده شزبرار

که کاربري (: وصول عوارض مزبوردرخصوص واحدهاي 1تبصره )

با  واحد مورد نظر صنعتي باشد و یا آنكه کاربري غیر مرتبط بوده که

حسب مورد  5طرح موضوع در کمیته فني و یا کمیسیون ماده 

تغییر کاربري یافته باشد عالوه بر عوارض هاي متعلقه بابت 

 ابلیت ایصال دارد.واحدهاي صنعتي مطابق با این تعرفه ق

هاي دچنانچه در قسمتي از کاربري مذکور واح( : 2تبصره )

مسكوني ، تجاري یا اداري درخواست گردد که ضوابط طرح اجازه 

احداث را داده باشد و مجوز احداث آن از مراجع قانوني دریافت 

شده باشد عوارض آن مطابق تعرفه با کاربري مربوط محاسبه و 

 دریافت مي گردد.

 

 p 13.5 عوارض پذیره در زیر زمین 1

 p 14.5 عوارض پذیره درهمكف 2

 p 10 عوارض پذیره در طبقه اول 3

 p 8 عوارض پذیره در طبقه دوم وباالتر 4

عوارض پذیره درنیم طبقه)بالكن داخل  6

 مغازه(

 طبقه مربوطه50%

 

 شهر بلداجي رئیس شوراي اسالمي                                   بلداجيشهردار                            
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 1397مورد عمل براي سال     پذیره هتل ها و اماکن گردشگري و مسافرخانه ها                  ( عوارض 1-7تعرفه شماره )

  ماخذ ونحوه محاسبه عوارض نوع عوارض ردیف

 منشاء قانوني

 توضیحات

اعیاني( واحدهاي عوارض پذیره )احداث  

 اداري به ازاء هرمتر مربع

 80 ماده 16 بند مطابق تعرفه صنعتي

 به موسوم قانون

 1 شوراهاوتبصره

 قانون50ماده

 شزبرار مالیات

 افزوده

دي قانون توسعه صنعت ایرانگردي و جهانگر 8(: به استناد ماده 1تبصره )

اماکن ور پروانه جهت هتل ها و دعوارض پذیره ص 7/7/1370مصوب 

 گردشگري و مسافرخانه ها برابر بخش صنایع خواهد بود.

نظیم قانون الحاق موادي به قانون ت 22ماده  4(: به استناد بند 2تبصره )

عوارض ناشي از تغییر  15/8/84بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 

 کاربري و فروش تراکم با اقساط پنج تا ده ساله از شروع بهره برداري

ه گذاران به شهرداري مربوطه پرداخت خواهد شد.) توسط سرمای

 باتقاضاي سازمان گردشگري(

( : عوارض فضاهاي تجاري داخل ساختمان اصلي هتل برابر 3تبصره )

 تعرفه تجاري محاسبه و وصول خواهد شد.

 

 p 13.5 عوارض پذیره در زیر زمین 1

 p 14.5 عوارض پذیره درهمكف 2

 p 10 اولعوارض پذیره در طبقه  3

 p 8 عوارض پذیره در طبقه دوم وباالتر 4

عوارض پذیره درنیم طبقه)بالكن داخل  6

 مغازه(

 طبقه مربوطه50%

 

 شهر بلداجي  رئیس شوراي اسالمي                       بلداجي                     شهردار                                
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 1397مورد عمل براي سال                                       تاسیسات شهريفضاي اشغال شده توسط بر( عوارض 1-8تعرفه شماره )

ماخذ ونحوه  نوع عوارض ردیف

 محاسبه عوارض

 توضیحات منشاء قانوني

 80 ماده 16 بند 26.5p منبع آب ، پست ترانفور ماتور 1

 به موسوم قانون

 1 شوراهاوتبصره

 مالیات قانون50ماده

 افزوده شزبرار

مجلس  17/12/1387قانون مالیات بر ارزش افزوده ،مصوب 50راي تبصره یك ذیل ماده دراج

نه شوراي اسالمي شهرداري موظف است از کلیه بهره برداران اعم از حقوقي و حقیقي )سازما

 1386قانون مدیریت خدمات کشوري )مصوب  5وکلیه دستگاههاي اجرایي مندرج در ماده 

مجلس شوراي اسالمي(که مبادرت به نصب و بهره برداري از انواع تجهیزات مخابراتي و 

وه بر و تكرار کننده .... درحریم و محدوه شهر اقدام مي نماید عالbtsارتباطي اعم از دکل 

ول اجاره محل، عوارضي تحت عنوان پایه دار به صورت ماهیانه براساس فرمول تعریف شده وص

دگي منظور مدیریت و ساماندهي با الزامات شهري ،زیبا سازي زیست محیطي و کاهش آلوتا به 

 هاي بصري در جهت ارتقاء کیفیت زندگي شهروندان هزینه شود.

دکل : عبارت است از انواع سازه هاي فلزي که در پشت بامها  و فضاهاي شهري به صورت 

 ها انواع آنتن نصب مي شود.مهاري و غیره مهاري خود ایستا نصب شده و برروي آن

 تبصره: عوارض نصب درهنگام صدور مجوز با درنظر گرفت کلیه مقررات و حسب تاییدیه محل

 از طریق مراجع قانوني محاسبه و وصول خواهد شد.

 26.5p پست گاز،پست مخابرات پست برق 2

 39.5p تصفیه خانه هاي آب وفاضالب 3

 p 106  دکل هاي مخابراتي  4

 1.6p کیوسك تلفن و ... 5

 19.4 مخازن معادل هرمتر مكعب 6
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 1397مورد عمل براي سال                              آموزشي،ورزشي،فرهنگي،هنري،بهداشتي و درماني( عوارض صدور پروانه ساختماني واحدهاي 1-9تعرفه شماره )

ماخذ ونحوه محاسبه  نوع عوارض ردیف

 عوارض

منشاء 

 قانوني

 توضیحات

عوارض صدور پروانه ساختماني  

واحدهاي،آموزشي،ورزشي،فرهنگي،هنري 

 ،بهداشتي و درماني                     

ازاي هرمترمربع  به

زیربنا برابر قیمت 

 منطقه اي
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داره ایید ا( : مساجد ، تكایا، حسینیه ها، امام زاده ها، اماکن مقدس ومترکه با ت1تبصره)

رئیس ستاد  25/5/89مورخ  234991/89اوقاف وامور خیریه )موضوع نامه شماره 

 1پشتیباني و هماهنگي امور مساجد کشور( در حد ضوابط طرح تفضلي)مصوب( معادل 

 برابر قیمت منطقه اي براي هرمترمربع زیربنا محاسبه و وصول مي گردد.

 (: درصورت احداث بناي تجاري و خدماتي درفضاي مذهبي و سایراماکن2تبصره )

،درماني( آموزشي،ورزشي،فرهنگي،هنري،بهداشتي)فضاهاي  1در تبصره ذکرشده 

بارعایت ضوابط طرح مصوب و اخذ مجوز ازمراجع ذي ربط عوارض آن مطابق تعرفه 

 تجاري محاسبه و وصول مي گردد.

(: عوارض ساختمانهاي ساختماني آموزشي ،ورزشي؛فرهنگي و خصوصي و غیر 3تبصره)

 دد.ي گردد مشموالین تعرفه نمي گرانتفاعي به ماخذ تعرفه اداري نحاسبه و دریافت م

 

 

 

 4 زیرزمین 1

 5.5 همكف 2

 4 اول 3

 3.5 دوم و باالتر 4

عوارض طبقات %50 انباري و نیم طبقه 5

 مربوط
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 1397اي سال مورد عمل بر ف وابسته( عوارض صدور پروانه ساختماني واحد هاي مطب پزشكان،روانپزشكان،دندانپزشكي، بینایي سنجي،رادیو لوژیستها،سونوگرافي، داروخانه ها وحر1-10ه )تعرفه شمار

ماخذ ونحوه محاسبه  نوع عوارض ردیف

 عوارض

 توضیحات منشاء قانوني

 قانون80 ماده 16 بند قیمت منطقه ايبرابر   

 به موسوم

 1 شوراهاوتبصره

 مالیات قانون50ماده

 افزوده شزبرار

رت (: مطب پزشكان،دندانپزشكان،رادیولوژیستها،سونوگرافي ها و داروخانه ها درصو1تبصره)

تقاضاي صدور پروانه ساختماني مختلط در یك بنا مشروط به اینكه ضوابط ومقررات جاري 

ري و طرح مورد عمل ،انجام این امررا مقدور بداند عوارض متعلقه براي زیربناي تجا مقرردر

مسكوني)تك واحدي و مجتمع(هریك بطور جداگانه و براساس تعرفه مربوط محاسبه خواهد 

 شد.

(: عوارض مزبور مشمول آن دسته از ساختمانهایي است که درکاربري مربوط به 2تبصره )

 مبناي محاسبه است.خدمات ذکر شده مي باشد 

 .قانون شهرداري نمي ردد 55ماده  24( تعرفه مزبور مشمول ساختماني موضوع بند 3تبصره)

 10 زیرزمین 1

 14.5 همكف 2

 11.5 طبقه اول و باالتر 3

انباري در زیرزمین یا همكف و دیگر  4

 طبقات

 تعرفه مصوب 50%
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 1397مورد عمل براي سال                                ( عوارض صدور مجوز حصار کشي و دیوار کشي براي امالك فاقد مستحدثات1-11)تعرفه شماره 

ماخذ ونحوه  نوع عوارض ردیف

محاسبه 

 ضعوار

منشاء 

 قانوني

 توضیحات

عوارض صدور مجوز  1

احصار  در مورد اراضي 

داخل محدوه شهر به 

 ازاي هرمتر طول

15 

ند
ب

 
16 

ده
ما

 
80 

ن
نو

قا
 

وم
وس

م
 

 به
ره

ص
تب

او
اه

ور
ش

 1 
ده

ما
50

ن
نو

قا
 

ت
یا

مال
 

را
ب

ز
ش

ر
 

ده
زو

اف
 

خروبه و مزمین یابناهاي قانون شهرداري که مقررمي دارد: نسبت به 110عوارض صدور مجوز احصار در خصوص ماده :(1)تبصره

اکي في باپغیر مناسب با وضع محل و یانیمه تمام واقع در محدوده شهر که درخیابان یا کوچه ویامیدان قرار گرفته و منا

رف ند تاظاخطار ک ي تواند به مالكشهر یا موازین شهرسازي مي باشد شهرداري با تصویب انجمن شهر م وپاکیزه گي و زیباي

امتناع  حه و یاد اگر مالك مسامنرده یا دیوار ویامرمت آن که منطبق با نقشه مصوب انجمن شهرباشد اقدام کندوماه به ایجاد 

رگونه هد شهرداري مي تواند به منظور تامین نظر و اجراي طرح مصوب انجمن در زمینه زیبایي و پاکیزگي و شهرسازي کن

دراین ت نمایده ازمالك یا متولي و یا متصدي موقوفه دریافاضافه صدي دمول و هزینه آن را به اقدامي را که الزم بداند مع

رت به مالك ابالغ مي شود درصورتي که مالك ظرف پانزده روز ازتاریخ ابالغ به صو مورد صورت حساب شهرداري بدوا

ع به وهرگاه ظرف مهلت مقرره  اعتراض کرد موضوحساب شهرداري اعتراض نكرد صورت حساب قطعي تلقي مي شود

الف ارجاع خواهد شد . صورت حسابهایي که مورد اعتراض واقع نشده و همچنین آراءکمیسیون رفخ اخت77کمیسیون ماده 

مي الزم در حكم سند قطعي و الزم االجرا بوده و اجراء ثبت مكلف است بر طبق مقررات اجراي اسناد رس77مذکور درماده 

 ادر و به مورد اجراءبگذارد ازشمول این اعرفه مستثنیاست.االجرا نسبت به وصول طلب شهرداري اجرائیه ص

رداري (:ارتفاع مجاز جهت احصار با ترکیب دیوار و فنس یا نرده مطابق ضوابط طرح تفضیلي شهر خواهد بود)شه2تبصره)

 مكلف است ارتفاع دیوار ویا فنس را به تفكیك در مجوز صادر ه درج نماید.

عوارض صدور مجوز  2

مورد اراضي احصار  در 

داخل حریم شهر به 

 ازاي هرمتر طول

15 
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 1397مورد عمل براي سال      براي واحدهاي مسكوني،تجاري،اداري و غیره        (کسر و حذف پارکینگتامین خدمات عمومي شهري )( عوارض 1-12) تعرفه شماره

ماخذ ونحوه  نوع عوارض ردیف

 محاسبه عوارض
منشاء 

 قانوني

 توضیحات

عوارض کسر و  

 حذف پارکینگ

برابر قیمت 

 منطقه اي

ند
ب

 
16 

ده
ما

 
80 

نو
قا

 
 ن

وم
س

مو
 

 به
ره

ص
تب

او
اه
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ش

 1 
ده

ما
50

ن
نو

قا
 

ت
یا

مال
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ري ها (:باتوجه به اینكه براساس ضوابط ظرحهاي توسعه شهري احداث و تامین پارکینگ براي ساختمان ها ضروري مي باشد،شهردا1تبصره)

 یند.مكلفند مالكین را ملزم به تامین یا احداث پارکینگ درهمان ساختمان یا درمحل دیگري درمحدوده شهر )با تایید شهرداري (نما

یون هاي ارد استثناء ازجمله موارد ذیل شهرداري مي تواندبراساس ضوابط طرحهاي توسعه شهري با مجوز مراجع قانوني)کمیس(درمو2تبصره)

 یا کمیته هاي فني طرحهاي هادي (بدون تامین پارکینگ ،پروانه ساختماني صادر نماید.5ماده 

 ه و دسترسي به محل اتومبیل رو نداشته باشد.مترو بیشترقرارداشت45ساختمان در برخیابانهاي سریع السیر به عرض .1

 متر و بیشتر واقع شده و دسترسي به محل اتومبیل رو نداشته باشد.20ساختمان درفاصله یكصدمتري تقاطع خیابانهاي به عرض -2

 ت.را نداده اس کهن باشد که شهرداري اجازه قطع آن ورودبه پارگینك مستلزم قطع درختانکه ساختمان درمحلي قرار گرفته باشد -3

 ساختمان در برکوچه هایي قرار گرفته باشد که به علت عرض کم کوچه امكان عبور اتومبیل نباشد. -4

 ساختمان دربرمعبري قرارگرفته باشد که به علت شیب زیاد،احداث پارکینگ درآن ازنظر فني مقدور نباشد.-5

 درسطح طبقات احداث پارکینگ نمود. زیرساختمان به صورتي باشد که ازنظر فني نتوان درصورتیكه وضع و فرم زمین -6

 راساس ضوابط فني و شهرسازي تعیین مي گردد.ب  5 (شیبمقرردربند 3تبصره )

 ي هزینهموم(:شهرداري موظف است درآمد حاصل از این تعرفه را به حساب جداگانه اي واریز وصرفادرامر تملك و احداث پارکینگ ع4تبصره)

 نماید.

 صدور پروانه ساختماني و تحت شرایط مندرج در تعرفه محاسبه و وصول مي گردد. عوارض حذف پارکینگ منحصرابه هنگام(5تبصره)

 صادر شده است دریافت نمي گردد. 100( عوارض حذف یاکسر پارکینگ ازساختمانهایي که راي جریمه کمیسیون ماده 6تبصره )

 40 مسكوني 1

 50 تجاري 2

 50 اداري 3

 40 سایر کاربري ها 4
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 1397مورد عمل براي سال             تبدیل پیلوت یا زیرزمین به مسكوني( عوارض 1- 13تعرفه شماره )

ماخذ ونحوه محاسبه  عوارضنوع  ردیف

 عوارض

 توضیحات منشاء قانوني

1  

عوارض تبدیل پیلوت به 

 مسكوني

 

برابر عوارض زیربناي 2

تبدیل شده به ازاي 

 هرمترمربع

 به موسوم قانون 80 ماده 16 بند

 قانون50ماده 1 شوراهاوتبصره

 افزوده شزبرار مالیات

یل چنانچه تبد 5: براساس ضوابط شهرسازي و پس از تایید کمیسیون ماده  (1تبصره)

س پیلوت و زیرزمین به مسكوني داخل تراکم مجاز )پایه(باشد محاسبه عوارض براسا

اهد این تعرفه و چنانچه خارج از تراکم مجاز باشد براساس تعرفه تراکم مسكوني خو

 بود.

اقدام به تعمیر و تبدیل پیلوت به درصورتي که مالكین بدون مجوز (2تبصره )

ه بدرصورت عدم حكم 100مسكوني و..... نمایند پس از طرح پرونده درکمیسیون ماده 

اعاده به وضع پروانه بهعبارتي درصورت صدور جریمه ازسوي کمیسیون عالوه بر 

 جریمه عوارض به قیمت روز قابل وصول مي باشد.

 زمین بهتغییر استفاده و یا تبدیل پیلوت یا زیر(: عوارض مزبور صرفا بمنظور 3تبصره)

 مسكوني مي باشد که عالوه بر عوارض زیربنایي مي باشد.

 

2 

 

عوارض تبدیل زیرزمین 

 به مسكوني

 

برابر عوارض زیربناي  2

تبدیل شده به ازاي 

 هرمترمربع
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 1397مورد عمل براي سال                     و بالكن مشرف به معابر( عوارض پیش آمدگي 1-14عرفه شماره )ت

براي  نوع عوارض ردیف

 کلیه کاربري ها

ماخذ ونحوه 

محاسبه 

 عوارض

 توضیحات منشاء قانوني

درمعابر با عرض  1

 متر و بیشتر30

40p ند
ب

 
16 

ده
ما

 
80 

ون
قان

 
وم
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م

 
 به

ره
ص

تب
او

اه
ور

ش
 1 
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ب
ز
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اف

 

ظر شهري شوراي عالي شهرسازي و معماري ایران درخصوص ضوابط و مقررات ارتقاع کیفي سیما و من29/10/87مورخ 55019/310/300با عنایت به مصوبه شماره 

وده فت نمدریا 5میسیون ماده را از کاست این عوارض صرفا مشمول بالكن هایي مي گردد که مجوز احداث هرگونه بالكن درمعابر عمومي ممنوع اعالم گردیه

 کرده باشد.مطرح وکمیسیون راي به ابقاء بالكن صادر100ویادرکمیسیون ماده 

 است:کشور بشرح ذیل الزم الرعایه  وزیر محترم8/12/1372مورخ 34/3/1/25798(:کلیه ضوابط مقرر در بخشنامه 1تبصره )

فید مدرصورتیكهپیشآمدگي درمعبر عمومي بصورت روبسته و زیربناي مفید مورد استفاده واحدهاي مسكوني،تجاري،اداري،صنعتي قرارگیرد جزءزیربناي -1

 دید.واهد گران وصول خمحسوب و عوارض مربوطه وصول خواهداز هرمتر مربع پیش آمدگیبرابر این تعرفه مشروط براینكهازقیمت روز زمین تجاوز ننمایدازمتقاضی

یربناي كه جزو زمورد استفاده قرار گیرد)صرفابصورت بالكن(عالوه برایننبي باشدولي بصورت بناي غیر مفیددارایدیوارهاي جااگر پیش آمدگي بصورت روبسته و-2

 بند یك وصول خواهد شد.%50ش آمدگي ناخالص محسوب و عوارض مربوطه وصول خواهد شدازهرمتر مربع پی

 بند یك وصول خواهد شد.%50انچه پیش آمدگي بصورت روباز وفاقد دیوارهاي جانبي باشد)تراس(فقط معادل چن-3

 (چنانچه پیش آمدگي سقف آخرین طبقه بنا صرفابصورتسایه بان مورد استفاده قرارگیرد مشمول مقررات این تعرفه نخواهد بود.1تبصره)

ت مازاد وصول عوارض پیش آمدگي بصور100ج از درصد مجاز بوده باشددرصورت ابقاء توسط کمیسیون ماده (چنانچه پیش آمدگي پس از ساخت بنا وخار2تبصره)

 برتراکم مجاز برمبناي تعرفه مربوطه محاسبه خواهد شد.

 (:مالك محاسبه اراضي دوبر الزاما بر با قیمت منطقه اي بیشتر مالك محاسبه است.3تبصره)

 بیشتر محاسبه میگردد. %20(امالك واقع در بر میادین 4تبصره)

 برابر ضریب فوق محاسبه و وصول مي گردد.5/1(واحدهاي مسكوني درطبقات فوقاني تجاري معادل 5تبصره)

درمعابر با عرض  2

متر تاکمتراز 20

 متر30

45 p 

درمعابر با عرض  3

 متر20تا  12

30 p 

درمعابر با عرض  4

 متر10 ومتر 8

25 p 

درمعابر باعرض  5

 متر8از مترک

30 p 

با لكن داخل  6

 حیاط

بند 50%

 هاي فوق
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 1397مورد عمل براي سال         انه ساختمانيپرواضافه ارتفاع ودهنه مغایر با ضوابط مجاز و بر ارزش افزوده ناشي از ( عوارض 1-15تعرفه شماره )

ماخذ ونحوه محاسبه  نوع عوارض ردیف

 عوارض

 توضیحات منشاء قانوني

طح بنا*میزان ارتفاع *س22 اضافه ارتفاع براي واحدهاي مسكوني 1

 اضافه شده به متر

 قانون 80 ماده 16 بند

 به موسوم

 1 شوراهاوتبصره

 مالیات قانون50 ماده

 افزوده شزبرار

انه مغایر با مفاد پرو وصول عوارض موضوع این تعرفه در موارد( : 1تبصره)

صرفا در صورت ابقاء بنا توسط کمیسیون ماده صد مجاز مي ساختماني 

 باشد.

 :منظور از سطح بنا سطح طبقه اي است که اضافه ارتفاع دارد.(2تبصره )

 مربوط به تراکم (: به عوارض مازادبر ارتفاع مجاز درصورتي که3تبصره)

ه باشد با بر عوارض فروش تراکم پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصالح محاسب

 و وصول مي گردد.

(: مالك عمل میزان ارتفاع و دهنه مغایر ضوابط طرح مصوب مي 4تبصره)

 باشد.

Hاختالف اضافه ارتفاع برحسب مترمربع        : 

بنا*میزان ارتفاع *سطح 30 اضافه ارتفاع براي واحدهاي تجاري 2

 اضافه شده به متر

*سطح بنا*میزان ارتفاع 30 اضافه ارتفاع براي واحدهاي صنعتي 3

 اضافه شده به متر

 

4 

 اضافه ارتفاع براي واحدهاي

هنري،ورزشي،آموزشي،بهداشتي فرهنگي،

 درماني،پزشكي و غیره

*سطح بنا*میزان ارتفاع 25

 اضافه شده به متر

*سطح بنا*میزان ارتفاع 30 براي واحدهاي تجارعوارض دهنه  5

 اضافه شده به متر
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 (2) 

 فصل دوم 

 ارزش افزوده اراضي و امالك
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 1397مورد عمل براي سال      مترمربع درصورت امكان تفكیك براساس ضوابط شهرداري  500( عوارض بر ارزش افزوده ناشي ازتفكیك عرصه هاي کمتر از 2-1تعرفه شماره )

عوارض  نوع عوارض ردیف

 تفكیك

عوارض کسري 

 حد نصاب

منشاء 

 قانوني

 توضیحات

با کاربري مسكوني  از شرق  1

خیابان الله پالك بندي شمال 

 17سالن ورزشي وشمال شرقي

شهریور از کوچه شهید زماني و  

 شمال بلوار دولت  

  

 

5 

 

 

 

 

30 

ند
ب

 
16 

ده
ما

 
77 

ن
نو

قا
 

وم
وس

م
 

  به
او

اه
ور

ش
 

ره
ص

تب
 1 

ده
ما

50
ن

نو
قا

 
ت

یا
مال

 
ش

رار
ب

 
ده

زو
اف

 

نون قا 101مشمول اراضي مي گردد که خارج از از قانون اصالح ماده (: عوارض مقرر دراین تعرفه صرفا 1تبصره)

 شهرداري مي باشند.

انون را به قاین  3حقوق مالكانه موضوع تبصره 28/1/1390مصوب  101(: امالکي که دراجراي قانون اصالح ماده 2تبصره )

 شهرداري پرداخت نموده اند مشمول عوارض این تعرفه نمي گردند.

ابه قانون ثبت واسناد کشور، سند دریافت وعوارض تفكیك ر 148و 147امالکي که به استناد مواد  (کلیه3تبصره)

 متر مربع باشند مشمول پرداخت عوارض تفكیك500شهرداري پرداخت ننموده اند درصورتي که مساحت آن کمتراز 

 مي باشند.

 تفكیك از سوي مالك ویا هنگام پاسخ(: عوارض تفكیك درهنگامصدور مجوز احداث بنا یا با درخواست 4تبصره)

 استعالم و نقل وانتقال محاسبه ودریافت مي گردد.

 101مترمربع و مشمول ماده 500( : ساختمانهایي که بدون دریافت مجوز از شهرداري درعرصه هاي باالي 5تبصره)

 101اده فاد قانون اصالح مبصورت غیر مجاز احداث گردیده اند پس از صدور راي کمیسیون ماده صد شهرداري برابر م

قوقات ه بر حنسبت به دریافت حقوق مالكانه مقرر در این قانون اقدام خواهد نمود جرایم و سایر عوارض مربوط هم عالو

 مزبور قابل وصول مي باشد.

 هد.( : عوارض ذکر شده دراین تعرفه به استثناء بند یك فقط مشمول زمین هاي کمتراز پا نصد متر خوا6تبصره)

اجع (: رعایت حد نصاب تفكیك مطابق با ضوابط طرح الزامي مي باشد لذا درصورتي که مجوزي از سوي مر7تبصره )

ري حد یا ضوابط طرح و...( براي تفكیكعرصه زیر حد نصاب صادر گردد شهرداریمیزان کس 5ذي صالح )کمیسیون ماده 

 مشمولخواهدشد. 5نصاب را مطابق ردیف 

 اخذ نماید%50یع ملك ،شهرداري جهت تشویق شهروندان عوارضي معادل (: درصورت تجم8تبصره )

 30 2 سایر مناطقکاربري مسكوني  2

عوارض تفكیك عرصه با  3

کاربري تجاري به ازاء 

 هرمترمربع

 

8 

30 

4 

 
 

عوارض تفكیك عرصه با 

کاربري صنعتي به ازاء 

 هرمترمربع

6 30 

عوارض تفكیك عرصه با  5

وسایر به ازاء  کاربري اداري

 هرمترمربع

 

6 

 

30 

 

 رئیس شوراي اسالمي           شهردار                          
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 1397مورد عمل براي سال             کاربري با قابلیت تجاريعوارض  ( 2-2تعرفه شماره )

ماخذ ونحوه  نوع عوارض ردیف

 محاسبه عوارض

 توضیحات منشاء قانوني

 80 ماده 16 ندب ارزش افزوده%40 کاربري با قابلیت تجاريعوارض با  1

 به موسوم قانون

 1 شوراهاوتبصره

  قانون50ماده

 شزبرار مالیات

 افزوده

(: امالکي که براساس طرح تفضیلي داراي کاربري تجاري شناور مي باشند 1تبصره )

ه بساختماني نسبت ي که برخالف پروانه اخت این عوارض بوده و ازمتقاضیانمشمول پرد

اء یا کمیته فني و ابق 5احداث تجاري اقدام نموده اند پس از طرح درکمیسیون ماده 

توسط کمیسیون ماده صد قابل وصول است. همچنین متقاضیان تغییر کاربري به 

 یا کمیته فني مي بایستي نسبت به پرداخت5تجاري پس از اخذ مصوبه کمیسیون ماده 

 د.این عوارض اقدام نماین

و ( درواحدهاي تجاري که به صورت مجتمع احداث مي شوند فضاهاي مشاعي 2تبصره)

همچنین سرویس بهداشتي ،نمازخانه و تاسیسات براساس تعرفه مسكوني محاسبه 

 ووصول مي گردد.

 یلي تعیین مي گردد.مق جبهه اول براساس ضوابط طرح تفض(: ع3تبصره)

صرفا  وبه معابر نداشته اي انه راه دسترسي جداگبار مكاني است که تبصره :منظور از ان

 درزیرزمین یا پیلوت قرار داشته باشد.به منظوردپوي کاالي اضافي 

عوارض با قبلیت تجاري براي بالكن و  2

 انباري تجاري

 1بند  50%

 

 

 

 

 شهر بلداجي شوراي اسالميرئیس                                 بلداجي شهردار                        
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 1397مورد عمل براي سال        کاربري مسكونيبه ( ارزش افزوده ناشي از تغییر کلیه کاربري  ها 2-3تعرفه شماره )

ماخذ ونحوه محاسبه  نوع عوارض ردیف

 عوارض

 توضیحات منشاء قانوني

ابر ارزش افزوده ناشي از تغییر کلیه کاربري ها به کاربر مسكوني بر

 قیمت منطقه اي

 قانون 80 ماده 16 بند

 به موسوم

 1 شوراهاوتبصره

 مالیات قانون50ماده

 افزوده شزبرار

امالکي که براساس طرح هاي مصوب شهري یا با درخواست مالك از (: 1تبصره) 

خذ ا، مطابق عناوین قید در تعرفه تغییرکاربري یابند این عوارض  5درکمیسیون ماده 

 خواهد شد.

 ش کمتر(: درصورتي که کاربري ملكي از کاربري با ارزش باال به کاربري با ارز2)تبصره 

 تغییر یابد عوارض این تعرفه دریافت نخواهد شد.

 40 آموزشي به مسكوني 1

 26.5 اداري به مسكوني 2

 30 صنعتي به مسكوني 3

 30 سایر کاربري ها 4

5   

6   

 

 شهر بلداجي رئیس شوراي اسالمي         بلداجي                      شهردار                       
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 نحوه وصول عوارض ارزش افزوده ناشي از اجراي طرحهاي عمراني و توسعه معابر شهري و تغییر و تعیین کاربري

ي کنند توسط پیدا م ارزش افزودهیا کمیته فني(  5ابط طرح تفضیلي و یا تغییرکاربري از طریق مراجع ذي ربط) کمیسیون ماده مالكیني که ملكشان در اجراي ضو: عوارض ارزش افزوده 

 درهنگام مراجعه مالك به شهرداري قابل وصول مي باشد. ارزش افزوده افزوده ملك به عنوان عوارض  %80کارشناسان رسمي دادگستري تعیین مي گردد 

 د.مراجعه نماینرداري مكلف است مراتب را با وسایل ممكن به آگاهي عموم رسانده تا شهروندان و مودیان مربوطه در اسرع وقت جهت مفاصا حساب به شهرداري (: شه1تبصره)

 اخذ و وصول خواهد شد.از ارزش  راي کمیسیون مربوطه   %80تغییر کاربري باهر عنوان ضمن طرح پرونده در کمیسیون ارزیاب و طي سیكل اداري (: 2تبصره)

الوه بر عر ضوابط ، ببراي ساخت مازاد  (: براساس طرح تفضیلي حداکثر سطح اشغال اراضي با کاربري تجاري    مساحت زمین مي باشد پس از اخذ مجوز از مراجع ذي صالح و صدور مجوز3تبصره)

 ارزش افزوده نیز مي باشد. %80عوارض متعلقه مشمول 

 تعیین کاربري از تجاري یااداري به مسكوني با توجه به کاهش ارزش ملك وجهي وصول نمي گردد.(: عوارض 4تبصره )

 د.یا کار گروه معماري و شهرسازي تعیین کاربري مي گردن 5اراضي و امالکي مي گردد که فاقد کاربري بوده و توسط کمیسیون ماده  (: عوارض تعیین کاربري مشمول5تبصره)

در کمیسیون  راه پروندهبه همه حاصل از هرنوع تغییر و تعیین کاربري و فروش تراکم ابتدا توسط متقاضي برابر تعرفه موصوفه بحساب سپرده شهرداري واریز وفیش واریزي (: کلیه وجو6تبصره )

وافقت با را به حساب درآمدي جابجا نماید و درصورت عدم م قانون تاسیس شوراي عالي معماري وشهرسازي کشور مطرح و درصورت تصویب شهرداري وجوه واریزي به حساب سپرده 5ماده 

 درخواست متقاضي وجوه واریزي به حساب سپرده به متقاضي مسترد مي گردد.

ه فوق در است. تبصر لك قابل تهاترات م(: امالکي که دراثر تعریض معبر قسمتي از آن در تعریض قرار گیرد و شهرداري خسارتي به مالك پرداخت نماید ارزش افزوده در مقابل مطالب7تبصره)

 ول نماید.ده را محاسبه و از ملك وصصورتي قابل اجرا است که ضرورت طرح از طرف شهرداري تشخیص داده شود و در درخواست غرامت از طرف مالك شهرداري موظف است مبلغ ارزش افزو

ي دادگستري تعیین قیمت روز که توسط کارشناس رسمارزش افزوده ملك براساس  %80قرار مي گیرند مشمول پرداخت  (: امالکي که در اثر اجراي طرخ هاي عمراني بر فضاي سبز و....8تبصره)

 .مي گردد، مي باشند

 ( مي باشد.2-4مشمول تعرفه )عرفه مشمول تغییرکاربري امالك مسكوني نمي باشد)تغییرکاربري امالك مسكوني (: این ت10تبصره)

 شهر بلداجي ئیس شوراي اسالمير                         شهردار بلداجي                                                                                                                         
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 1397مورد عمل براي سال                            ( عوارض بهره برداري در کاربري غیر مرتبط2-5تعرفه شماره )

ماخذ ونحوه  نوع عوارض ردیف

 محاسبه عوارض

 توضیحات منشاء قانوني

عوارض بهره داري در کاربري غیر  1

 مرتبط

    20   p*s 80 ماده 16 بند 

 به موسوم قانون

 1 شوراهاوتبصره

 مالیات قانون50ماده

 افزوده شزبرار

ا که مالك در کاربري غیر تجاري ب (: این عوارض از امالکي وصول خواهد شد1تبصره)

 اخذ پروانه کسب از مراجع ذیربط به صورت موقت به کسب مي پردازد.

 (: وصول این عوارض به منزله تغییر کاربري نبوده و هیچگونه حقي را در2تبصره )

 خصوص تجاري بودن ملك براي مالك ایجاد نمي نماید.

سب کقانون شهرداري براي ایجاد 55ماده  24(: استفاده از اماکن موضوع بند 3تبصره )

 هاي تعریف شده دراین بند عالوه بر عوارض قانوني مشمول این تعرفه مي گردند.

 

 

 

 

 شهر بلداجي رئیس شوراي اسالمي         بلداجي                     شهردار                         
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 1397مورد عمل براي سال       مسكوني و غیرمسكوني مازاد برتراکم  قبل ازکمیسیون و بعد ازکمیسیونبر ارزش افزوده ناشي از ( عوارض 2-6تعرفه شماره )

ف
دی

ر
 

ماخذ ونحوه محاسبه  نوع عوارض

 عوارض

منشاء 

 قانوني

 توضیحات

ند 50 متر وبیشتر30برمعابر باعرض  1
ب

 
16 

ده
ما

 
80 

ون
قان

 
وم

وس
م

 
 به

ره
ص

تب
او

اه
ور

ش
 1 

ده
ما

50
ن

نو
قا

 
ت

یا
مال

 
رار

ب
ز

 ش
زو

اف
 ده

سایر  یا 5( :عوارض فوق شامل ساختمانهاي میگرددکه مجوز احداث بناي مازاد برتراکم را ازکمیسیون ماده 1تبصره)

 مراجع ذیصالح اخذ نموده باشد.

اده صد ممیسیون (:ساختمانهایي که بدون مجوز شهرداري اقدام به احداث بنا ي مازادبر تراکم نموده انددرک2تبصره ) 

براي  مذکور مطرح و منجر به جریمه و ابقاء بنا میگردندعالوه بر جریمه مشمول پرداخت عوارض به روزبرابر تعرفه جداول

اکم رحد ترزیربناي مازاد بر تراکم مي باشند )این عوارض فقط مشمول زیربناي مازاد برتراکم مي گرددعوارض زیربناي د

 سبه و دریافت مي گردد(محا1-2و 1-1برمبناي تعرفه 

 زمان وصول )قیمت روز(مي باشد11(: مبناي محاسبه عوارض فوق ارزش معامالتي تبصره 3تبصره)

دد با (:.عوارض فروش تراکم آن قسمت از بنایي که هم مشمول مازادبر سطح وهم مشمول مازادبر ارتفاع میگر4تبصره)

 محاسبه و وصول مي گردد.5/1ضریب 

امال کوق عالوه بر عوارض زیربنایي)عوارض پذیره(میباشد.ازآنجایي که عوارض و جرایم دومقوله (: عوارض ف5تبصره)

ض ل عوارجداگانه میباشند و هرکدام مجزا قابل وصول هستند لذا مالكیني که مازاد برتراکم ساخت وساز مینماید مشمو

 فوق االشاره جریمه کمیسیون ماده صد و عوارض زیربنا نیز هستند.

 (:مالك محاسبه اراضي دو بر و بیشتر الزاما برقیمت منطقه اي بیشتر مالك محاسبه است.6)تبصره

 بیشترمحاسبه و وصول مي گردد.%20(:عوارض امالك واقع در برمیادین 7تبصره )

 ردد.برابر ضریب تعرفه مسكوني محاسبه و وصول مي گ5/1(: واحدهاي مسكوني درطبقات فوقاني تجاري معادل 8تبصره)

 40 متر30متروکمتراز20برمعابرباعرض 2

 55 متر20مترو کمتراز12برمعابر باعرض  3

 30 متر10متر و 8برمعابر باعرض  4

 30 متر10متر و 8برمعابر باعرض  5

 سایر کاربري ها

برمعابر با باالترین قیمت منطقه اي  1

 (1)درجه 

50 

برمعابر با قیمت منطقه اي متوسط به  2

 (2باال)درجه 

50 

برمعابر با قیمت منطقه اي متوسط به  3

 (3پایین)درجه 

40 

برمعابر با باالترین قیمت منطقه اي   4

 پایین

50 

 شهر بلداجي رئیس شوراي اسالمي         شهردار  بلداجي                                                      
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   1397مورد عمل براي سال                               توسعه شهري عمران و بر  ارزش افزوده ناشي از اجراي طرح هايعوارض  -(2-7تعرفه شماره )

عنوان تعرفه  ردیف

 عوارض

ماخذ و نحوه محاسبه 

 عوارض

 توضیحات

براي امالکي که  1

پس از تعریض در 

بر معبراحداثي قرار 

 مي گیرند

 

 3 متراژعرصه*

 *عرض معبر

اهدبود رح جامع خوط( : زمان وصول این عوارض به هنگام  صدور پروانه ساخت  و نقل و انتقال )انجام معامله(  و همچنین در خواست مالك اززمان تصویب 1)تبصره

. 

 مالك عمل قیمت منطقه اي قبل از عقب نشیني مي باشد 2( : دررابطه با بند 2تبصره )

 هد بودول پرداخت این عوارض نخواطرح هاي توسعه شهري امكان استفاده از موقعیت جدید را نداشته باشد ، مشم چنانچه مالك برابر ضوابط( :3تبصره)

 عوارض حق ارزش افزوده براي امالك با عمق زیاد و یاامالك در جبهه هاي بعدي بشرح ذیل مي باشد:( : 4)تبصره

 تعرفه.%100متر(چنانچه دربر معبر واقع شود30جبهه اول)تا عمق

 تعرفه.%60متر(چنانچه دربر معبر واقع نشود30جبهه اول )تاعمق 

 تعرفه.%40متر(60متر تا30جبهه دوم )عمق 

 تعرفه.%20متر و بیشتر(60جبهه سوم )عمق 

اول بصورت  عنوان جبههمتر به 30(:درصورت الحاق جبهه هاي پشتي به جبهه مشرف به معبر درصورت پرداخت بندهاي فوق مابه التفاوت عوارض تا عمق 5تبصره)

 قابل وصول است.100%

 قیمت روز)کارشناسي(ملك بیشتر باشد.%20(:مبلغ پرداختي توسط مالك نبایستي ازحداکثر6تبصره)

شرفیت ق محعوارض متر از بوستان مشمول پرداخت 20(: امالك تجاري که با اجراي طرحهاي توسعه عمران شهري به بوستانها مشرف مي شوند تافاصله 7تبصره )

 به ازاي هرمترمربع عرصه خواهند شد.

طالبات مالك ر مقابل مامالکي که دراثر تعریض معبر، قسمتي از آن در تعریض قرار گیرد در این حالت  شهرداري مي تواند عوارض موضوع  این تعرفه  را د(:8تبصره)

 تهاتر نماید .

براي امالکي که در  2

بر معبر اصالحي 

 قرار مي گیرند

 

*عرض 3متراژعرصه*

 معبر

امالك با کاربري  3

 تجاري

 

 2و1برابر بند 3 
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(3) 

 سومفصل 

اشخاص حقوقي )عمومي دولتي وغیر 

 دولتي(
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 1396مورد عمل براي سال          به غیراز تابلوي معرفي                             ( عوارض برتبلیغات محیطي3-1شماره )تعرفه 

ف
دی

ر
 

 ماخذ ونحوه محاسبه عوارض نوع عوارض

 )قیمت منطقه اي(

 توضیحات منشاء قانوني
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 قانون71ماده  25قانون شهرداري و بند 92وماده 55ماده 27(:به استنادبند1تبصره)

هیات عمومي دیوان اداري ،این 20/8/92مورخ 551شوراها و همچنین دادنامه شماره 

 عوارض قابل وصول است.

 ود.عوارض شامل ادارات دولتي و بیمارستانهاي دولتي نخواهد ب(: وصول این 2تبصره )

 (: عوارض صذور مجوز نصب براي یك بار قابل وصول است.3تبصره )

زم (: کلیه مالكین تابلوهاي تبلیغاتي سطح شهر موظفند نسبت به اخذ مجوز ال4تبصره)

وري ازشهرداري اقدام نمایند درغیر این صورت شهرداري راسا نسبت به جمع آ

ه رگونتابلوهاي تبلیغاتي فاقد مجوز با اعالم کتبي اقدام خواهد نمود. درصورت ورود ه

 خسارت به اموال آنان مسئولیتي به عهده شهرداري نخواهدبود.

بق (: تابلوهایي که صرفا جهت معرفي اماکن مربوطه و جهت اطالع رساني مطا5تبصره )

 عوارض سالیانه معاف است.با استاندار متراژ      مي باشد از پرداخت 

صدور مجوز نصب تابلوهاي تبلیغاتي و خارج  1

 از ضوابط شهرسازي به ازاي هرمترمربع

6 

عوارض سالیانه تابلوهاي تبلیغاتي و خارج از  2

 ضوابط شهرسازي)متر مربع(

10 

 برابر   2   روزانه هرمتر مربع  نصب بیلبرد)مترمربع( 3

 ریال3000روزانه هرمتر مربع  با مجوز شهرداريو بنر نصب پالکارد 4

روزانه  ریال و30000موردورودي هر دیوار نویسي با مجوز شهرداري 5

 ریال3000هرمتر مربع

 ریال3000روزانه هرمتر مربع نصب داربست تبلیغاتي با مجوز شهرداري 6

 برابر 20درمعابر عمومي  تابلوهاي پزشكان)سالیانه( 7

8   

 شهربلداجي رئیس شوراي اسالمي          بلداجي                     شهردار                 
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(4) 

 فصل چهارم

 مودیان خاص
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 1397مل براي سال عمورد                             عوارض قطع اشجار                                                                         -(4-1تعرفه شماره)

ماخذ و نحوه  نوع عوارض ردیف

 محاسبه عوارض

 توضیحات منشاءقانوني

عوارض قطع اشجار به ازاء هر  

 اصله درخت

مبلغ به ازاي قطع 

 هر اصله درخت

ند
ب
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:رعایت آیین نامه قانون اصالح قانون حفظ و گشسترش فضاي سبز درشهرها  (1تبصره)  

مجمع تشخیص مصلحت نظام الزامي 1388شوراي انقالب فرهنگي مصوب 1359مصوب 

 است.

 ( :منظوراز بن درخت محیط پایین ترین قسمت ساقه درخت که ازخاك بیرون است.2تبصره)

شدکه مسئول تشخیص کارشناس فضاي (: منظور از سن درخت عمر درخت مي با3تبصره)

 سبز است.

اخت محكومیت مرتكبین قطع درخت و یا ازبین بردن آن به مجازات قانوني و پرد( :4تبصره )

 خسارت مالي مانع از اخذ عوارض مقرردراین مصوبه نمي گردد.

با محیط تا  تهراصله درخ 1

 سانتي متر15

 ریال000/500/3

با محیط بن  تهراصله درخ 2

 سانتي متر50تا 15

 ریال 000/000/6

به ازاي هرسانتي متر مازاد بر  3

 متر يسانت 50

 ریال500000

  سربرداري درختان عوارض 4
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 1397ورد عمل براي سال م                                                      عوارض کشتار دام                                                               -(4-2تعرفه شماره)

ف
دی

ر
 

ماخذ و نحوه محاسبه  نوع عوارض

 عوارض

منشاءقانون

 ي

 توضیحات

م سبك عوارض کشتار دا 1

 هرراس گوسفند ،بز،میش و..

ند ریال  90000
ب
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 بوطه جهت( :  مسئول کشتارگاه موظف به ارائه آمار کشتار دام در پایان هرماه به کارشناس مر1تبصره )

 محاسبه وصول مي باشد.

و فروش  پیمانكاران و کشتارکنندگان و افرادي که به هرشكلي درارتباط به خرید –( دامداران 2تبصره )

 موارد ذکر شده مي باشند موظف به پرداخت بهاء خدمات فوق مي باشند

 شهرداري بلداجي درخصوص نگهداري احشام در کشتارگاه هیچگونه مسئولیتي ندارد.(« 3تبصره)

عوارض کشتار دام سنگین هر  2

 وگوساله()گاو راس

 ریال180000

هزینه نگهداري احشام در  3

 کشتارگاه

 ریال  200000     
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 1397عوارض حق التوزین                                                                                     مورد عمل براي سال  -(4-3تعرفه شماره)

ماخذ و نحوه  نوع عوارض ردیف

 محاسبه عوارض

 توضیحات منشاءقانوني

مبلغ حق %5معادل  عوارض حق التوزین 

 باسكول

 

 به موسوم قانون 80 ماده 16 بند

 قانون50   ماده 1 شوراهاوتبصره

 افزوده شزبرار مالیات

 

 

 

 

 

 

هیانه قبوض باسكول به کارشناس درآمد به صورت ما( : عوارض موصوفه باارائه کلیه 1تبصره)

 قابل وصول است.

طریق از  77(: درصورت قصور در پرداخت ضمن طرح پرونده در کمیسیون ماده 2تبصره)

 مراجع ذیصالح قابل وصل است.

 (: عوارض مذکور مشمول کلیه اشخاص حقیقي وحقوق مي باشد.3تبصره)
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 1396مورد عمل براي سال                                   سالیانه موتور سیكلت و ماشین آالت راهسازي و سنگینعوارض  -(4-4تعرفه شماره)

ماخذ و نحوه  نوع عوارض ردیف

 محاسبه عوارض

 توضیحات منشاءقانوني

ند عوارض سالیانه نوع دستگاه 
ب
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وز( به ( : این عوارض درمورد خودروهاي با عمر بیش از ده سال )به استثناء خودروهاي گاز س1تبصره)  

ش مي افزای%100و حداکثر تا  %10تا مدت ده سال( به میزان ساالنه ده درصد)ازاي سپري شدن هرسال 

 یابد.
 ریال46000 موتور سیكلت 1

 ریال300000 تن10ماشین آالت سنگین تا  2

 ریال450000 تن10ماشین آالت بیش از  3

 ریال 450000 ماشین آالت راهسازي 4

 ریال150000 تن 1وانت تك کابین تا  5

 ریال185000 تن 3تا 1وانت تك کابین  6

 ریال225000 اتوبوس 7

 ریال100000 میني بوس 8

 

 بلداجيهرئیس شوراي اسالمي شر                                  شهردار بلداجي                                                                                                                             

 



62 

 

(5) 
 فصل پنجم 

عوارض بر فضاي شهري مورد استفاده براي فعالیت هاي فصلي و 

 کلیه واحدهاي تولیدي ،خدماتي و اقتصاديدائمي 
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 1397مورد عمل براي سال    اقتصاديعوارض برعوارض بر فضاي شهري مورد استفاده براي فعالیت هاي فصلي و دائمي کلیه واحدهاي تولیدي ،خدماتي و  -(5-1تعرفه شماره )

ماخذ و نحوه محاسبه  عنوان تعرفه عوارض ردیف

 عوارض

 توضیحات منشاء قانوني

برابر عوارض سالیانه شغل  عوارض تغییر شغل 1

 جدید

 قانون 80 ماده 16 بند

 1 شوراهاوتبصره به موسوم

 مالیات قانون50   ماده

 افزوده شزبرار

 (: چنانچه شهرداري بدون اخذ عوارض افتتاح پروانه کسب را صادر نموده1بند )

تعرفه مصوب مي باشد عوارض افتتاح کسب برمبناي سال صدور درصورت داشتن 

درغیراین صورت براساس سال درخواست افتتاح کسب اقدام مي گردد. چنانچه 

مودي داراي سابقه پرداخت عوارض صنفي ویابرگ تشخیص مالیاتي درواحد تجاري 

ونیز شغل مورد استعالم باشد مالك محاسبه عوارض افتتاح کسب اولین سال 

 تي درشغل مورد نظر مي باشد.پرداخت عوارض صنفي ویابرگ تشخیص مالیا

 

عوارض حق افتتاح  محل  2

 کسب

برابر عوارض سالیانه شغل  5

 مورد نظر

عوارض حق افتتاح   3

 انباري واحد کسب

برابر عوارض سالیانه  5/2

 شغل مورد نظر
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 1397ال مورد عمل براي س         واحدهاي تولیدي ،خدماتي و اقتصاديبرعوارض بر فضاي شهري مورد استفاده براي فعالیت هاي فصلي و دائمي کلیه عوارض  -(5-2تعرفه شماره )

منشاء  ماخذ و نحوه محاسبه عوارض عنوان تعرفه عوارض ردیف

 قانوني

 توضیحات

 

 

عوارض انتقال محل 

کسب به محل دیگر 

 توسط صاحب پروانه

اوت عوارض صدور پروانه کسب مابه التف

قدیم به محل جدید مالك عمل  از محل

 وصول است.
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تبصره: در صورت بدهكار شدن شهرداري درمحاسبه مابه التفاوت در عوارض 

 سال آتي تهاتر خواهد شد.
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 پیشه( و)کسب  1397سال           خدماتي و اقتصاديهاي فصلي و دائمي کلیه واحدهاي تولیدي، عوارض بر فضاي شهري مورد استفاده براي فعالیت         

 3درجه  2درجه  1درجه  شرح ردیف

 358000 440000 560000 عطاري 1

 200000 240000 340000 قاب سازي و آلبوم سازي 2

 200000 230000 340000 لحاف دوزي و پنبه زني 3

 265000 320000 420000 سمساري و امانت فروشي 4

 250000 290000 370000 فروشي کیلویيپارچه  5

 160000 200000 257000 مهرسازي و حكاکي و پالستیك سازي 6

 300000 370000 450000 تولیدي جوراب 7

 370000 450000 520000 گچ بري و قطعات پیش ساخته 8

 300000 340000 370000 گلسازي 9

 300000 370000 450000 فروش لوازم شكار 10

 300000 370000 370000 دستي صنایع 11

 370000 450000 520000 فروش سموم دفع آفات نباتي 12

 250000 265000 325000 تعمیر دوچرخه 13

 500000 670000 840000 عینك سازي 14

 340000 440000 470000 خیاطي مردانه 15

 265000 300000 370000 تعمیر چرخ خیاطي 16

 515000 590000 660000 تزئینات سفره عقد 17

 1000000 1000000 1000000 تلقیح مصنوعي 18

 1700000 1700000 1700000 سنگ فروشي 19

 450000 450000 450000 کرایه دهندگان وسایل پذیرایي 20
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 ه()کسب و پیش 1397سال         اقتصاديهاي فصلي و دائمي کلیه واحدهاي تولیدي، خدماتي و عوارض بر فضاي شهري مورد استفاده براي فعالیت     

 3درجه  2درجه  1درجه  شرح ردیف

 220000 265000 300000 زغال فروشي 21

 370000 440000 520000 نفت فروشي 22

 300000 300000 370000 دفتر سازي 23

 220000 300000 360000 فروش ظروف پالستیكي 24

 450000 520000 600000 پالستیك فروشي عمده 25

 450000 520000 600000 فروش ظروف مالمیني 26

 380000 360000 520000 خیاطي زنانه 27

 265000 300000 370000 جوراب فروش 28

 450000 520000 600000 قالي شوئي 29

 530000 690000 850000 رنگ ساز اتومبیل )نقاش اتومبیل( 30

 1000000 1000000 1000000 باسكول داري 31

 1500000 1500000 1500000 آهن فروشي اسقاطي 32

 200000 240000 340000 آش و حلیم و کله پزي 33

 200000 265000 350000 پرنده فروشي 34

 700000 700000 700000 حمام 35

 200000 3000000 360000 رفوگري فرش 36

 520000 700000 860000 آرایشگر مردانه 37

 265000 330000 420000 خشكشوئي لباس 38

 700000 870000 1000000 پوشاك فروشي 39

 250000 330000 420000 صحافي 40
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 پیشه( و)کسب  1397سال                  هاي فصلي و دائمي کلیه واحدهاي تولیدي، خدماتي و اقتصادي عوارض بر فضاي شهري مورد استفاده براي فعالیت

 3درجه  2درجه  1درجه  شرح ردیف

 185000 265000 330000 تعمیر کفش 41

 660000 860000 1100000 شیشه بري 42

 230000 300000 370000 سازيکلید  43

 740000 800000 960000 تنظیم فرمان و باالنس چرخ 44

 590000 660000 810000 فروشگاه مواد غذایي 45

 1500000 1500000 1500000 آزمایشگاه طبي 46

 350000 400000 500000 داروخانه هاي دامي 47

 600000 700000 870000 تعمیرگاه اتو سرویس 48

 450000 500000 600000 برنج فروشي 49

 350000 450000 500000 توزیع کننده مرغ و ماهي 50

 600000 750000 800000 توزیع کننده فرآورده هاي غذایي 51

 300000 370000 500000 توزیع نمك 52

 300000 370000 450000 نان ساندویچي پزي 53

 400000 520000 590000 تولید دمپائي 54

 300000 370000 450000 فروش ظروف یكبار مصرف 55

 265000 300000 350000 فروش مواد اولیه فرش و رفوگري 56

 520000 700000 860000 نمایندگي فروش لوازم یدکي و تعمیرگاه هاي مجاز اتومبیل 57

 700000 700000 700000 بنگاه هاي حمل و نقل و باربري 58

 265000 350000 420000 عمده فروشي چاي 59

 950000 950000 950000 نقاشي ساختمان 60
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 یشه()کسب و پ 1397سال             هاي فصلي و دائمي کلیه واحدهاي تولیدي، خدماتي و اقتصادي عوارض بر فضاي شهري مورد استفاده براي فعالیت  

 3درجه  2درجه  1درجه  شرح ردیف

 590000 660000 750000 لوله کشي گاز منازل 61

 900000 1000000 1000000 فروشنده زیوار و چارچوب فلزي 62

 1000000 1320000 1700000 جوشكاري درب و پنجره 63

 570000 690000 1150000 آلومینیوم کار 64

 300000 350000 383000 حلبي سازي 65

 220000 300000 350000 فروش ظروف مسي و روحي و روي و آلومینیوم 66

 420000 520000 690000 تودوزي اتومبیل 67

 400000 530000 640000 لنت کوبي اتومبیل 68

 530000 700000 850000 باطري سازي و سیم پیچي اتومبیل 69

 383000 470000 580000 جوشكاري اتومبیل )اگزوز و رادیات و کاربراتور( 70

 530000 700000 850000 نقاشي اتومبیل 71

 590000 740000 820000 تنظیم موتور سنتي )دستي( 72

 220000 300000 370000 ها و ... سرویس و ریگالژ درب 73

 600000 700000 850000 مكانیك هاي بنزیني و ماشین هاي سبك 74

 1050000 1050000 1050000 مكانیك ماشین آالت گازوئیلي )سنگین( 75

 530000 700000 850000 آپاراتي و تعویض روغني 76

 850000 1050000 1050000 تعمیر ماشین آالت راه سازي با هر عنوان 77

 370000 450000 530000 میزان فرمان و باالنس چرخ 78

 480000 650000 740000 فروش شیشه اتومبیل 79

 400000 480000 570000 آهنگري و جوشكاري و ریخته گري 80
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 شه()کسب و پی 1397سال               هاي فصلي و دائمي کلیه واحدهاي تولیدي، خدماتي و اقتصاديعوارض بر فضاي شهري مورد استفاده براي فعالیت

 3درجه  2درجه  1درجه  شرح ردیف

 370000 450000 520000 پیچ و مهره فروشي 81

 520000 690000 850000 زیر و بند سازي اتومبیل 82

 370000 450000 520000 تعمیر قفل و کیلومتر و جك هاي روغني 83

 470000 570000 680000 میوه فروشي 84

 330000 420000 480000 چاپ اوراق 85

 690000 850000 10000000 فروش کامپیوتر و قطعات کامپیوتر 86

 1130000 1130000 1130000 تاکسي تلفني 87

 590000 590000 590000 وانت بار تلفني 88

 300000 370000 450000 سبزي فروشي 89

 660000 820000 590000 بنكدار )عمده فروشي( 90

 220000 300000 370000 جگري و سیرابيبریاني و  91

 370000 450000 520000 نوشابه فروشي و توزیع کننده 92

 600000 660000 660000 مسافرخانه 93

 410000 480000 570000 عسل فروشي 94

 410000 480000 570000 بستني و آبمیوه 95

 370000 450000 520000 فروش فرآورده هاي گوشتي و سوسیس و کالباس 96

 970000 1150000 1300000 قنادي ها )پولك نبات ساز( 97

 820000 960000 1030000 گوشت فروشي گوسفند 98

 520000 620000 710000 لبنیات فروشي 99

 350000 410000 520000 کتاب و لوازم التحریر 100
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 ه()کسب و پیش 1397سال              هاي فصلي و دائمي کلیه واحدهاي تولیدي، خدماتي و اقتصاديعوارض بر فضاي شهري مورد استفاده براي فعالیت

 3درجه  2درجه  1درجه  شرح ردیف

 370.000 410.000 469.000 خدمات فرهنگي و تكثیر جزوات 101

 370.000 442.000 515.000 الكتریكي و سیم کشي ساختمان 102

 515.000 661.000 707.000 ساندویچ فروشي 103

 588.000 740.000 793.000 خوار و بار فروشي 104

 370.000 588.000 740.000 مبل سازي مبل فروشي 105

 588.000 661.000 740.000 ویدئو کلوپ 106

 442.000 515.000 588.000 آجیل فروشي 107

 793.000 813.000 886.000 اوراقي فروشي اتومبیل 108

 515.000 707.000 852.000 پارچه فروشي 109

 383.000 442.000 529.000 تزئینات ساختمان با هر عنوان 110

 515.000 588.000 661.000 تعمیر لوازم خانگي و لوله بازکن و چرخ خیاطي 111

 298.000 396.000 515.000 تعمیر وسایل صوتي و تصویري 112

 351.000 410.000 483.000 چاپخانه 113

 357.000 483.000 568.000 خرازي فروشي 114

 827.000 1.030.000 1.137.000 نئون و پالستیك و فلز تابلو ساز و تابلو فروش 115

 1.256.000 1.256.000 1.256.000 دندان سازي تجربي 116

 218.000 298.000 370.000 فروش خوراك دام و طیور 117

 218.000 264.000 324.000 تعمیر و فروش دوچرخه 118

 264.000 351.000 423.000 لوازم ورزشي فروشي 119

 278.000 351.000 483.000 فروش و تعمیر ساعت 120
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 ه()کسب و پیش 1397سال             هاي فصلي و دائمي کلیه واحدهاي تولیدي، خدماتي و اقتصادي عوارض بر فضاي شهري مورد استفاده براي فعالیت

 3درجه  2درجه  1درجه  شرح ردیف

 1.137.000 1.137.000 1.553.000 فروش موتور سیكلت 121

 298.000 370.000 442.000 فروش لوازم بهداشتي و داروئي 122

 1.030.000 1.256.000 1.322.000 فروش لوازم بهداشتي ساختمان 123

 442.000 515.000 588.000 قند ریز 124

 298.000 298.000 370.000 پارکینگ ماشین 125

 251.000 351.000 410.000 فتوکپي و زیراکس 126

 370.000 431.000 694.000 فروش لوازم خیاطي و کاموا 127

 588.000 661.000 740.000 کلوپ بازیهاي رایانه اي و کامپیوتري و ویدئو کلوپ 128

 588.000 661.000 740.000 گل فروشي 129

 912.000 1.123.000 1.282.000 دفاتر نقشه کشي ساختمان و طراحي 130

 251.000 324.000 351.000 نوار و سي دي فروشي 131

 852.000 1.223.000 1.718.000 آرایشگري زنانه 132

 469.000 469.000 469.000 پرده دوزي 133

 410.000 483.000 661.000 تعمیر یخچال و ماشین لباسشویي 134

 370.000 463.000 483.000 تعمیر و فروش تلفن 135

 568.000 661.000 852.000 تعمیر موتورسیكلت 136

 298.000 396.000 442.000 چادر دوزي 137

 608.000 694.000 1.030.000 چلوکبابي 138

 515.000 661.000 740.000 تولیدي پوشاك 139

 1.481.000 1.481.000 1.481.000 سینما 140
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 )کسب و پیشه( 1397سال        هاي فصلي و دائمي کلیه واحدهاي تولیدي، خدماتي و اقتصادي عوارض بر فضاي شهري مورد استفاده براي فعالیت

 3درجه  2درجه  1درجه  شرح ردیف

 298.000 370.000 442.000 فروش و شارژ کپسول آتش نشاني 141

 483.000 562.000 694.000 عكاسي و فیلمبرداري 142

 813.000 959.000 1.210.000 فروش فرش ماشیني و موکت 143

 694.000 852.000 1.030.000 فروش کفش 144

 483.000 483.000 622.000 تولیدي و فروش ساك و کیف 145

 608.000 852.000 1.030.000 کافه قنادي و شیریني پزي 146

 370.000 562.000 773.000 فروش لوازم یدکي موتورسیكلت 147

 370.000 442.000 515.000 ریخته گري و آهنگري و جوشكاري 148

 278.000 298.000 396.000 فروش لوازم آرایشي و بهداشتي 149

 442.000 502.000 252.000 فروش لوازم عكاسي 150

 813.000 959.000 1.210.000 فروش فرش دستباف و غیره 151

 813.000 886.000 964.000 فروش الستیك اتومبیل 152

 1.210.000 1.210.000 1.210.000 داروخانه 153

 588.000 661.000 859.000 نانوا 154

 1.388.000 1.553.000 1.718.000 وپودرسنگ وگچ وسیمان ساختمان مصالح فروش 155

 529.000 694.000 852.000 فروش ابزارآالت صنعتي 156

 2.643.000 3.621.000 4.295.000 بنگاه آهن فروشي 157

 1.889.000 1.889.000 1.889.000 نمایشگاه اتومبیل بنزیني )سبك( 158

 1.889.000 1.889.000 1.889.000 نمایشگاه اتومبیل گازوئیلي )سنگین( 159

 185.000 264.000 370.000 شبكه ساز و مصنوعات کابینت و کانال ساز 160
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 ()کسب و پیشه 1397سال             دائمي کلیه واحدهاي تولیدي، خدماتي و اقتصاديهاي فصلي و عوارض بر فضاي شهري مورد استفاده براي فعالیت

 3درجه  2درجه  1درجه  شرح ردیف

 3.436.000 3.436.000 3.436.000 طال و جواهرات فروشي 161

 886.000 886.000 991.000 کارواش و اتو سرویس 162

 852.000 1.030.000 1.183.000 تراشكاري صنعتي 163

 886.000 959.000 1.030.000 فروشگاه مواد غذایي بنگاه توزیع کننده 164

 852.000 1.030.000 1.183.000 تراشكاري و میلنگ تراش اتومبیل 165

 1.553.000 1.553.000 1.718.000 شرکت هاي تعاوني مصرف 166

 298.000 370.000 442.000 عصاري 167

 588.000 740.000 886.000 تابلو برق صنعتيفروشگاه هاي لوازم و  168

 588.000 622.000 740.000 آموزشگاه رانندگي )گواهینامه پایه دوم( 169

 2.035.000 2.194.000 2.432.000 بنگاه معامالت امالك 170

 442.000 515.000 588.000 خدمات فني برق اتومبیل 171

 1.110.000 1.110.000 1.110.000 رستوران 172

 1.030.000 1.030.000 1.030.000 تعمیر طال 173

 442.000 588.000 661.000 روغن فروشي )روغن خوراکي( 174

 661.000 852.000 1.110.000 سكوریت و شیشه )تسیت( 175

 278.000 351.000 396.000 تعمیر وسایل گازسوز 176

 515.000 661.000 740.000 تنظیم موتور خودرو با دستگاه هاي کامپیوتري 177

 2.643.000 2.643.000 3.172.000 نمایندگي لوازم خانگي فروشي 178

 1.057.000 1.057.000 1.057.000 تعمیر و خدمات تلفن همراه 179

 588.000 740.000 886.000 شرکت مسافربري و خط ویژه 180
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 یشه(پ)کسب و  1397سال                هاي فصلي و دائمي کلیه واحدهاي تولیدي، خدماتي و اقتصادي عوارض بر فضاي شهري مورد استفاده براي فعالیت

 3درجه  2درجه  1درجه  شرح ردیف

 240000 310000 350000 آسیاب آردي 181

 265000 320000 420000 رنگ فروشي 182

 265000 310000 400000 آموزشگاه غیرانتفاعي 183

 265000 310000 370000 آموزشگاه خیاطي، نقاشي، هنري و خطاطي، ماشین نویسي و نقشه برداري 184

 1030000 1030000 1390000 آشپزي و طباخي و خدمات آشپزي 185

 310000 370000 470000 فروش لوازم تأسیسات گازسوز و شوفاژ 186

 990000 990000 990000 نمایندگي ایزوگام و عایق بندي پشت بام با هر عنوان 187

 450000 520000 520000 دفاتر داربست فلزي 188

 740000 890000 1030000 ساز اتومبیل هاي سنگیناتاق  189

 520000 590000 660000 تولید پرده ساختمان و غیره 190

 400000 480000 520000 خدمات کامپیوتر و کافي نت 191

 340000 480000 570000 ماشین نویسي و خطاطي 192

 370000 450000 520000 لوستر و لوازم کادوئي 193

 925000 1320000 1450000 آلومینیوم و روي و سرامیك و کاشيفروش  194

 370000 450000 520000 فروش قطعات الكترونیك 195

 810000 960000 1030000 توزیع کننده آلومینیوم 196

 1320000 1550000 1770000 موزائیك سازي 197

 9100000 9700000 1150000 بلوك و تیرچه زن 198

 860000 860000 1176000 نمایندگي آنها فروشنده قیر و 199

 370000 450000 520000 خراطي 200
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 شه()کسب و پی 1397سال               هاي فصلي و دائمي کلیه واحدهاي تولیدي، خدماتي و اقتصادياستفاده براي فعالیت عوارض بر فضاي شهري مورد

 3درجه  2درجه  1درجه  شرح ردیف

 370.000 442.000 515.000 پرس چوب فروشي 201

 383.000 529.000 622.000 مصنوعات چوبي 202

 218.000 264.000 298.000 موسیقيفروش و تعمیر لوازم آالت  203

 608.000 740.000 898.000 تزئینات اتومبیل و شیشه و روکش صندلي 204

 588.000 661.000 740.000 باشگاه ها و کلوپ بدن سازي 205

 2.181.000 2.181.000 2.438.000 دفترخانه اسناد رسمي 206

 852.000 959.000 1.137.000 دفتر مهندسي و پیمانكاري 207

 4.097.000 4.097.000 4.097.000 پزشكان متخصص 208

 3.767.000 3.767.000 3.767.000 پزشكان عمومي 209

 251.000 370.000 456.000 نقره فروشي 210

 298.000 370.000 515.000 آکواریوم و ماهي )آکواریوم فروشي( 211

 298.000 370.000 442.000 موسسات فرهنگي هنري 212

 588.000 661.000 740.000 مهد کودك 213

 588.000 661.000 740.000 توزیع کننده آرد 214

 218.000 264.000 298.000 پیك پستي موتور سوار 215

 588.000 588.000 753.000 کرایه و فروش لباس عروس 216

 237.000 324.000 396.000 چتایي و گوني کنفي فروشي 217

 370.000 588.000 739.000 کامپیوترآموزشگاه  218

 297.000 314.000 442.000 آبلیمو گیري 219

 2.072.000 2.072.000 2.072.000 آموزشگاه طبي و رادیولوژي و فیزیوتراپي 220
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 یشه(پ)کسب و  1397سال                 هاي فصلي و دائمي کلیه واحدهاي تولیدي، خدماتي و اقتصاديعوارض بر فضاي شهري مورد استفاده براي فعالیت

 3درجه  2درجه  1درجه  شرح ردیف

 297.000 370.000 442.000 دفاتر ثبت نام زائران 221

 991.000 991.000 991.000 شرکت خدمات پستي )پیشخوان دولت( 222

 442.000 515.000 588.000 فروش و نصب دزدگیر 223

 739.000 896.000 1.030.000 لوازم طبي و بیمارستاني 224

 1.008.000 1.506.000 1.590.000 کارگاه جعبه مقوایي و کارتن بسته بندي 225

 661.000 812.000 958.000 فروشندگان انواع ایرانیت و پولیكا و پیلت 226

 297.000 442.000 515.000 کارگاه قالي شوئي 227

 262.000 297.000 370.000 کارگاه صباغي و رنگرزي و منسوجات 228

 1.030.000 1.030.000 1.030.000 تزریقات و پانسمان 229

 1.176.000 1.176.000 1.176.000 کلینیك دامپزشكي 230

 739.000 898.000 1.154.000 دفاتر نمایندگي شرکتها 231

 1.770.000 1.770.000 1.770.000 دفاتر ازدواج و طالق 232

 297.000 370.000 442.000 دفاتر روزنامه 233

 297.000 370.000 442.000 دفاتر مجله 234

 1.389.000 1.792.000 1.982.000 گز سازان 235

 264.000 330.000 370.000 عریضه نویس 236

 1.187.000 1.355.000 1.652.000 سوهان سازي 237

 688.000 728.000 896.000 سفیده زني 238

 846.000 1.008.000 1.182.000 کابینت سازي 239

 1.725.000 1.725.000 1.725.000 سنگ نویس قبر 240

 بلداجيرئیس شوراي اسالمي شهر                                                                                                               بلداجيشهردار                  



77 

 

 و پیشه( )کسب 1397سال                   هاي فصلي و دائمي کلیه واحدهاي تولیدي، خدماتي و اقتصادي عوارض بر فضاي شهري مورد استفاده براي فعالیت

 3درجه  2درجه  1درجه  شرح ردیف

 269.000 336.000 417.000 فروشندگان ترشیجات 241

 390.000 470.000 598.000 نان شیریني 242

 988.000 1.169.000 1.371.000 نقل سازي 243

 564.000 726.000 780.000 جعبه وکیوم 244

 896.000 1.008.000 1.232.000 لوازم قنادي 245

 224.000 280.000 392.000 سموم درختي 246

 336.000 448.000 560.000 پشمك زني 247

 168.000 224.000 280.000 سبزي خردکني 248

     

     

 

 درجه بندي مسیرها:

 شهداء و میدان نماز –انقالب  –میدانهاي قدس  -بلوار چغاخور –بسیج بلوار  –بلوار شهید بهشتي  –بلوار مدرس  -1

–زان جانبا -سعدي -امام خمیني)ره(-شهید کرمي–امام حسین)ع(  –شهید مطهري  -شهید منتظري–شهریور  17 -طالقاني –کاشاني  –بلوار دولت  -2

 متري 12کشاورز و معابر  -رزمندگان -سعدي -حر –حافظ 

 متري 12: کوچه ها و معابر زیر 3مسیرهاي درجه  -3

 

 داجيبلئیس شوراي اسالمي شهرر                                                                                                                بلداجيشهردار                   

 



78 

 

 

 بسمه تعالي

تعرفه بهاي خدمات شهرداري 

 بلداجي

     1397براي اجراء در سال 
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 1397مل براي سال عتعرفه بهاء خدمات ترمیم ترانشه هاي حاصل از حفاري                                                           مورد  -(1تعرفه شماره )          

فهرست بهاء واحد پایه رشته ترمیم و بازسازي  اخرین بهاء خدمات ردیف

 نوار حفاري در معابر شهري +افزایش تعدیل

منشاء 

 قانوني

 توضیحات

1 

 

 

ترمیم ترانشه هاي 

حفاري و خسارتهاي 

وارده به آسفالت و 

 معابر شهري

به ازاي  محل حفاري ردیف

هرمتر مربع 

 )به ریال(

  
د 

بن
26 

ده 
ما

80 
ها

ورا
 ش

ون
قان

 

 بدیهي است هرزمان که فهرست بهاء واحد پایه رشته ترمیم و بازسازي(: 1تبصره )

نوار حفاري درمعابر شهري جدید توسط شوراي عالي فني ابالغ گردد جایگزین 

 مصوبه مورد اجرا خواهد بود.

 (: کلیه ترمیم حفاري سطه شهر و آسفالت مربوطه ناشي از اقدامات شرکت2تبصره )

به عهده شهرداري مي باشد و شهرداري موظف است  هاي خدماتي با عقد قرار داد

هزینه ترمیم و آسفالت مربوطه را براساس فهرست بهاي مذکور به اضافه افزایش 

ازشرکت حفاري اخذ نماید بدیهي است که بایستي الزامات فني و شهرسازي 

 درخصوص ترمیم آسفالت و زیرسازي از سور شهرداري رعایت گردد.

ظف است بالفاصله بعداز اتمام عملیات خدمات رساني توسط (:شهرداري مو3تبصره)

روز اقدام 10شرکت حفار نسبت به ترمیم آسفالت و زیرسازي حفاریها ظرف مدت 

 نماید.

(: اخذ خسارت شكستن آسفال در حفاریها توسط شهرداري از شرکتهاي 4تبصره)

 حفار و افراد حقیقي و حقوقي هرمتر طول    ریال وصول مي گردد.

انچه متقاضي حفاري شخص حقیقي باشد درصورت تمایل مي تواند با سپردن چن

نه ضمانت کافي با نظارت شهرداري نسبت به انجام ترمیم حفاري و ترانشه ها با هزی

 خود اقدام نماید.

 (: کلیه حفاریها مي بایستي به وسیله کاتر انجام گیرد و درصورت قصور5تبصره )

 مالك اخذ و وصول گردد.برابر از  2هزینه هاي معادل 

 قانون شهرداري الزم االجراء است. 103(: ماده 6تبصره)

خیابانهاي اصلي با پوشش  1

 آسفالت)جهت ادارات(

/000/000/2 

بر اساس فهرست 

بهاء واحد نوار رشته 

ترمیم و بازسازي 

نوار حفاري درمعابر 

شهري براساس 

آخرین فهرست بهاء 

و تعدیل هاي 

 مربوطه

خیابانهاي اصلي با پوشش  2

 آسفالت )انشعابات خانگي(

750000 

معابر فرعي با پوشش  3

 آسفالت

500000 

 150000 معابر خاکي زیرسازي شده 4

 100000 معابر خاکي فرعي 5

 450000 بلوك فرش پیاده روها 6

 350000 بتن پیاده روها 7

موزائیك و آسفالت پیاده  8

 روها

350000 
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 1397سال  شهرداري بلداجي                                         مورد عمل براي تعرفه هزینه بازدید وکارشناسي واحد آتش نشاني -(2تعرفه شماره )

 توضیحات منشاء قانوني ماخذ و نحوه محاسبه خدمات )ریال( بهاء خدمات ردیف

 

1 

 

 

 بازدید

 )واحد آتش نشاني(

 500000هزینه هاي داخل محدوده و حریم شهر   

 700000   کیلومتر  15هزینه هاي خارج از شهر تا 

 1200000کیلومتر   25هزینه هاي خارج از شهر تا 

کیلومتر  25هزینه خارج از شهر باالتر از 

1600000 

 
د 

بن
26 

ده 
ما

80 
ها

ورا
ش

ن 
نو

قا
 

تبصره : شهرداري در خارج از محدوه حریم شهر 

 وظیفه اي براي ارائه خدمات آتش نشاني ندارد.

شستشوي مخازن آب وفاضالب هر تانكر  2

 آب

800000 

برگزاري کالسهاي آموزشي براي اشخاص  3

 حقیقي وحقوقي متقاضي هرجلسه

850000 

 500000 کارشناسي آتش سوزي واحد مسكوني 4

 600000 کارشناسي آتش سوزي واحد تجاري 5

کارشناسي آتش سوزي واحد صنعتي  6

 فناوران

1000000 

 500000 کارشناسي جهت صدور پروانه کسب 7

 1800000 نفر نیرو 2کرایه خودرو آتش نشاني با  8
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 1397 مل براي سالتعرفه هزینه بازدید وکارشناسي عرصه واعیان شهرداري بلداجي                                                   مورد ع -(3)تعرفه شماره 

 توضیحات مبلغ پیشنهادي) ریال( نام هزینه ردیف

  600000 هزینه کار شناسي زمین مسكوني 1

  600000 هزینه کارشناسي ساختمان مسكوني 2

  600000 هزینه کارشناسي تجاري 3

  1000000 هرینه کار شناسي ادارات  4

  1000000 هزینه بازدیداز ساختمان  ادارات  5

  800000 هزینه کارشناسي تفكیك هر پالك 6

7    

 (: مدت اعتبار کارشناسي یك ماه مي باشد.1تبصره )

م دفاتر كها ، استعالاستعالمات ازجمله گواهي هاي عدم خالفي ، صدور پایان کار، استعالم ترهین ملك توسط ادرات و بان(: صدور هرگونه جوابیه و پاسخ به 2تبصره )

پاسخ گواهي مي  ریال بابت هرنوع850000اسناد رسمي وبنگاههاي معامات امالك و .... عالوه بر پرداخت هزینه کارشناسي و حقوقات متعلقه ملزم به پرداخت مبلغ 

 د.باش

 ریال تعیین مي گردد.             000/500مبلغ / 100(: هزینه کارشناسي  مجدد توسط کارشناس شهرداري و اعضاي محترم کمیسیون ماده 3تبصره)

                   

 ئیس شوراي اسالمي شهرر                                                    شهردار بلداجي                                                                                            



82 

 

 

 1397ورد عمل براي سال م                       تعرفه خدمات آماده سازي شهرداري بلداجي                                                                            -(4تعرفه شماره )

منشاء  هاء خدماتب ردیف

 قانوني

 توضیحات

هزینه آماده سازي خیابانها، کوچه  

ها،میادین،پیاده روهاو به طور کلي معابر 

سطح شهر که مورد استفاده عمومي است 

ملك عمومي 96ماده  6دراجراي تبصره 

محسوب شده و درمالكیت شهرداري مي 

باشد شهرداري طي سالهاي متمادي از 

،پرداخت حقوق  طریق تملك ،خریداراضي

و به ویژه هزینه هاي آماده سازي شامل 

-دفع آب هاي سطحي-جدولگذاري

آسفالت و توسعه معابر -زیرسازي معابر

هزینه هاي گرافي را متحمل مي گرددبه 

طوریكه ارزش افزوده قابل توجهي 

درانجام خدمات ارائه شده براي امالك 

واقع در معابر ایجاد مي شودلذا به منظور 

بخشي از هزینه هاي خدمات آماده تامین 

سازي در محدوده و حریم شهر این بهاي 

 خدمات قابل وصول است.

 26بند    

 80ماده 

قانون 

 شوراها

داکثر حاداري و مسكوني و.... به ازاي هرطبقه –(: آماده سازي براي ساختمانهاي تجاري 1تبصره)

 درصدبه فرمول فوق اضافه مي گردد.10

 ند و بهکه درخواست توسعه بنا دارند و قبال آماده سازي را پرداخت نموده ا(: مالكیني 2تبصره)

 درصد فرمول فوق محاسبه و وصول خواهد شد.10ازاي هرطبقه مورد درخواست حداکثر 

 پس از و(: ازمالكان امالکي که بدون اخذ مجوز از شهرداري اقدام به ساخت و ساز نموده 3تبصره)

ال ساي بر ابقاءبناصادر مي شود معادل تعرفه خدمات آماده سازي ر 100طرح در کمیسیون ماده 

 وصول خواهد شد. 1396

 (: سایر کاربریها به غیراز مواردي که در جدول خدمات آماده سازي ذکر نشده است4تبصره)

 جدول تعرفه محاسبه ووصول خواهد شد.  5تعرفه آماده سازي مشابه کاربري مسكوني ردیف 

د و قانون برنامه پنجم توسعه شهرداري بابت احداث مسج 6د بند الف ماده (:به استنا5تبصره)

ز شند اخانه عالم ،منوط به اینكه زمین احداث اینگونه اماکن داراي مالكیت عمومي یا دولتي با

 پرداخت کلیه هزینه هاي آماده سازي معاف مي باشند.

اري عملیات آماده سازي را (: آماده سازي محالت جدیداالحداث درصورتي که شهرد6تبصره)

هزینه  مایندراسا انجام داده باشد و یا شرکتهاي تعاوني انجام این عملیان را به شهرداري واگذار ن

م آماده سازي به قیمت روز فهرست بهاء که توسط معاون فني وعمراني شهرداري محاسبه و اعال

 مي گردد تعیین و وصول خواهد شد.

ي درهرزمان با مراجعه مالك به شهرداري درصورت عدم پرداخت (: خدمات آماده ساز7تبصره)
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 قبلي قابل وصول است.

 (: آماده سازي اراضي مسكن مهر به عهده تعاوني هاي مسكن مهر مي باشند.8تبصره)

                      

ضریب)برابر قیمت  نوع کاربري ردیف

 منطقه اي(

 توضیحات

با کاربري مسكوني  از  1

شرق خیابان الله پالك 

 

8 

(: هزینه آماده سازي کلیه طرح هاي تفكیكي به عهده مالكین میباشند درصورتي که 9تبصره)

ري مي تواند پس از برآورد هزینه آماذه سازي این طرحها حسب توافق شهرداري باشد شهردا
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بندي شمال سالن ورزشي 

شهریور  17وشمال شرقي

از کوچه شهید زماني و  

 شمال بلوار دولت  

اجراي کامل آماده سازي و دریافت هزینه مذکور از مالكین )برابر فهرست بهاء(اقدام به آماده 

 سازي نماید.

د (: هزینه آماده سازي فقط یك بار قابل وصول مي باشد و درصورت ایجاد معبر جدی10تبصره)

 ید.ه قیمت روز اقدام به آماده سازي  نماشهرداري ضمن اخذ و وصول آماده سازي معبر جدید ب

م به (: هزینه آماده سازي مقرر دراین نعرفه از ساختمانهایي که بدون اخذ مجوزاقدا11تبصره)

 ول است.مبني بر ابقاء بنا نیز قابل وص100احداص بنا مي نمایند پس از صدور راي کمیسیون ماده 

مجموع مساحت عرصه و اعیاني مطابق  (: هزینه آماده سازي مطابق جدول برحسب12تبصره)

 فرمول ذیل محاسبه و وصول مي گردد.

 مساحت عرصه k*p هزینه یك متر مربع خدمات آماده سازي  =        

صول محاسبه و و 5جدول مذکور مي باشند برایر بند  4و3و2و1کاربري هایي که خارج از بندهاي 

درماني ،ورزشي، ونظامي مي شود .در مي گرددکه شامل آموزشي، فرهنگي ،بهداشتي و 

 سایرکاربریهاي خارج از موارد ذکر شده مطابق تعرفه اداري محاسبه ووصول مي گردد.

 5 کاربري مسكوني سایر مناطق 2

 15 تجاري 3

 6 صنعتي وفناوران 4

 4 اداري 5

 6 سایر 
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 1397ورد عمل براي سال مي                                                                تعرفه بهاء خدمات جمع آوري سد معبر شهرداري بلداج -(5تعرفه شماره )

ماخذ و نحوه محاسبه خدمات  بهاء خدمات ناشي از سع معبر ردیف

 )ریال(

منشاء 

 قانوني

 توضیحات

    500000 سد معبر در پیاده روها وخیابانها 1
د 

بن ده  26
ما 80 

ن 
نو

قا

ورا
ش (: اخد بهاء خدمات مندرج در این تعرفه 1تبصره) ها
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براساس گزارش کتبي واحد مربوطه )سد معبر(  350000 به ازاء هر روز نگهداري اجناس 2

 بوده وپس از وصول ، اجناس عودت خواهد شد.

( : فعالیتهاي صنفي بصورت دست 2تبصره )

فروشي و یا با خودرو درمعابر شهر ممنوع بوده و 

ماده  20و 2شهرداري مي بایستي براساس بندهاي 

 هرداریها با انان رفتار نماید.قانون ش

(: درصورت تخلیه مصالح ،شهرداري 3تبصره )

ساعته  24نسبت به دادن اخطار رسمي و مهلت 

جهت رفع موانع اقدام ،درصورت عدم اقدام به 

موقع مالك شهرداري راسا نسبت به جمع آوري 

اقدام و همراه با اخذ بهاي خدمات موضوع این 

نیز ازمالك  %15ضافه ردیف هزینه جمع اوري به ا

دریافت مي گردد. حداکثر مهلت مراجعه جهت باز 

روز مي 10پس گیري مصالح جمع آوري شده 

 باشد.

 400000 سد معبر ناشي از توقف وانت 3

 500000 سد معبر ناشي از توقف کامیون 4

ساخت وساز غیر وسایل جمع آوري شده از محل  5

 مجاز

ریال بیش از 10000تابكماه روزانه  

 ریال5000 یكماه روزانه 

سد معبر ناشي از تخلیه مصالح ساختماني در معابر  6

 اصلي و بافت تجاري مرکز شهر خارج از موعد مقرر

850000 

بهاء خدمات ناشي از تخلیه غیر مجاز نخاله در سطح  7

 شهر

 350000کمپرسيوانت نیسان 

 600000تراکتور                  

 600000خاور                    

 700000تن 10کمپرسي تك 

 800000چرخ  10کمپرسي 
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 1397ورد عمل براي سالم                                                                 تعرفه بهاء خدمات آرامستان شهرداري بلداجي           -(6تعرفه شماره )

ماخذ و نحوه محاسبه  بهاء خدمات ردیف

 خدمات )ریال(

منشاء 

 قانوني

 توضیحات
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    500000 حمل اموات داخل شهر 1
د 

بن
26 

ه 
اد

م
71 

ن 
نو

قا

ها
ورا

ش
 

همسر  -مادر -شهدا )پدر(: بستگان درجه یك خانواده معظم 1تبصره)

وفرزندان( و افراد بي بضاعت با تشخیص شهردار هزینه استفاده از 

 آمبوالنس رایگان مي باشد.

ر کیلومتر عالوه ب10تبصره: حمل جنازه اموات بیرون از شهر باالتراز 

 ریال قابل وصول مي باشد.10000ریال به ازاي هرکیلومتر 650000مبلغ 

شهر تا شعاع حمل اموات بیرون از  2

 کیلومتر10

650000 

 500000 هزینه سرخانه هرشب 3

 1300000 هزینه غسالخانه  4

 : هزینه هاي مذکور براي افراد بي بضاعت رایگان و شهرداري موظف است خدمات ذیربط را براي عموم به نحو احسن انجام دهد.1تبصره  

 از پرداخت هزینه هاي فوق معاف مي باشند. : کارکنان شهرداري و بستگان درجه یك آنها2تبصره

 :تشخیص افراد بي بضاعت بصورت ذیل مي باشد.3تبصره 

 معرفي نامه از بهزیستي-1

 معرفي نامه از کمیته امداد امام خمیني)ره(.-2

 معرفي نامه از شوراي اسالمي شهر. -3

 ت شود.ریال درقالب قرارداد با بیمارستان دریاف1000000ني مجاز )بیمارستانه ماهیانه : بابت هزینه حمل و کفن و دفن نوزادان بالصاحب از مراکز درما5تبصره 

 ده شود.غ قراردادمشاهنكته: شهرداري ملكف است تعرفه جدید را در قرارداد هاي مناقصه یا مزایده پیمانكارا لحاظ نماید به ترتیبي که تاثیر متقابل آن در مبل

 ئیس شوراي اسالمي شهرر                                                                                                                                       شهردار بلداجي                 

 1397رد عمل براي سال مو                            تعرفه کرایه و کارکرد ماشین آالت  شهرداري بلداجي                                    -(7تعرفه شماره )

 توضیحات منشاء قانونيماخذ و نحوه محاسبه خدمات  بهاء خدمات ردیف
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 )ریال(

    750000 هزینه کرایه هرساعت لودر 1
د 

بن
26 

ده 
ما

80 
ها

ورا
 ش

ن
نو

قا
 

تبصره : هزینه حمل و باگیري مخلوط و 

کیلومتر هر سرویس  3خاك بیش از 

 ریال 650000

 

 850000 هزینه کارکرد هرساعت گریدر 2

 500000 هرینه کارکرد هرساعت کامیون 3

 300000 هزینه بارگیري مخلوط وخاك هرسرویس بدون کامیون 4

 500000 هزینه بارگیري وحمل مخلوط وخاك هرسرویس 5

 350000 هزینه هرسرویس حمل نخاله داخل شهر  6

سانتي متر 50لودرجهت گودبرداري بیش از هزینه کارکرد  7

 عمق هرمترمكعب

80000 

 500000 هزینه کارکرد غلطك کششي هرساعت 8

 500000 هزینه کارکرد تراکتور هرساعت 9

 1200000 هزینه فروش آب هرتانكرآب 10

 550000 هزینه کرایه تانكر بدون آب هرسرویس 11

 5000 هرنفرکرایه واحد شهري داخل شهر  12

 15000 هزینه کارکرد کاتر هرمتر طول 13

 35000 کرایه هرسرویس آژانس داخل شهر  14
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ماخذ و نحوه محاسبه  بهاء خدمات ردیف

 خدمات )ریال(

منشاء 

 قانوني

 توضیحات

هزینه خدمات ناشي از استرداد وجوه پرداختي در 

 وجه شهرداري 

 

 درصد مبلغ مسترد شده10

   
د 

بن
26 

ده 
ما

71 
ها

ورا
 ش

ن
نو

قا
 

(: مودیاني که نسبت به پرداخت هزینه پروانه ساخت و غیره 1تبصره)

اقدام مي نمایدو از درخواست خود تنصراف داشته باشند چنانچه برابر 

ضوابط و مقررات امكان برگشت وجه واریزي داشته باشد شهرداري با 

لغ پرداختي اقدام مي نسبت به عودت مب %10تنظیم صورتجلسه با کسر 

 نماید .

(: چنانچه وجه برگشتي به دلیل اشتباه توسط کارکنان 2تبصره)

 شهرداري باشد هزینه اي دریافت نخواهد شد
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 1397مورد عمل براي سال                                                                              ( تعرفه بهاء خدمات جمع آوري دست فروشان شهرداري بلداجي9تعرفه شماره )
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 توضیحات منشاء قانوني ماخذ و نحوه محاسبه خدمات بهاء خدمات ردیف

تجاوز به گذر جهت پهن کردن بساط  

و اجناس براي فروش در پیاده رو و 

معابر گذر پارکهاي شهري و میادین و 

 فضاي سبز

قانون  71ماده  26بند  ریال500000به ازاي هر مورد 

 شوراها

قانون شهرداریها 55تذکر: شهرداري موظف است بنا به ماده 

نسبت به جمع آوري دست فروشان و بساط گستردن) غیر 

مجاز( و جلوگیري از سد معبر براي فروش اجناس توسط 

 اید.اشخاص براساس وظیفه قانوني خود اقدام نم

 :1397جریمه سد معبر در سال 

 الف: شهرداري مكلف است  است نسبت به جمع آوري سد معبر و دست فروشان برابر ضوابط اقدام نماید.

اري و شهردابط و ضوب: شهرداري اجازه دارد براي جمع آوري وسایل سنگیني که در سطح شهر سد معبر ایجاد کرده اند درصورت اخطار با رعایت آیین نامه اجرایي 

 ریال وصول نماید.750000عدم اقدام از سوي صاحب وسیله با جرثقیل آن را جمع آوري و به ازاي آن مبلغ 

كرار دفعات بعد به تریال و درصورت 500000ج: شهرداري اجازه دارد به منظور جمع آوري ، ساماندهي و هدایت دستفروشان سطح شهر به بازار روز براي دفعه اول مبلغ 

 درصد براي هردفعه به مبلغ اولیه اضافه و از آنها اخذ نماید.50ب ترتی

ه ازاي هرمتر مربع بطبقه که مورد کاربرد قرار مي گیرد  5د: هزینه سد معبر داربست فلزي جهت نما سازي ادارات، بانكها، موسسات مالي و عموم ساختمانهاي باالي 

 ه رعایت اصول ایمني مي باشند.ریال خواهد بود و مالكین موظف ب300000اشغال سطح 

 س : اخذ هزینه از کساني که سد معبر مي کنند:

 مي نمایند پس وش اجناسفرمغازه دارهاي که اجناس خودرا بیرون از مغازه قرار مي دهند و یا دست فروشاني که با ماشین یا وسایل دیگر اعم از گاري و... اقدام به -1

نچه اخطار و جرایم ریال و درصورت تكرار به ماخذ دوبرابر جریمه خواهند شد و چنا 10000ي هرمتر مربع سطح اشغال معبر مبلغ از اخطار کتبي در مرحله اول به ازا

 موجب قطع سد معبر نشود مطابق با ضوابط وسایل و اجناسي که باعث سد معبر مي شنود توقیف خواهند شد.
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رایم از د کلیه جارك خودرو در مقابل ملك خوذ را اشغال و مسدود مي نمایند مطابق بند یك رفتار خواهد شبا مالكین یا کسبه اي که به طرق مقتضي محل مجاز پ-2

عبر بقه سد مه ساطریق صذور قبوض به حساب شهرداري واریز و یك نسخه از آن به مامورین شهرداري و یا واحد درآمد شهرداري تحویل خواهد شد تا دردفاتر ویژ

 ثبت گردد.

 جرائیات شهرداري مسئول اجراي این دستور العمل مي باشد و ناظر بر حسن انجام آن معاونت خدمات شهري شهرداري خواهد بود.ف: واحد ا

 .قانون شهرداري مي باشد 55ماده 20ق: تصمیم گیري در موارد سد معبر که دراین دستورالعمل قید نشده است به عهده کمیسیون تبصره 

 

 ئیس شوراي اسالمي شهر ر                                                      شهردار                                                                                                                           

 1397ورد عمل براي سال م                                                                 تعرفه بهاء خدمات پلمپ و فك پلمپ شهرداري بلداجي           -(10تعرفه شماره )

ماخذ و نحوه محاسبه  بهاء خدمات ردیف

 خدمات )ریال(

منشاء 

 قانوني

 توضیحات

 ریال500000بار اول مبلغ  هزینه پلمپ و فك پلمپ توسط شخص 

ماده 20براساس بند 

 قانون شهرداري55

   
د 

بن
26 

ده 
ما

71 
ها

ورا
 ش

ن
نو

قا
 

ل (: هزینه مزبور بابت انجام عملیات پلمپ درزمان فك پلمپ قاب1تبصره)

 وصول است

 (: فك پلمپ فقط با مجوز شهرداري صادر مي گردد.2تبصره )

(: فك پلمپ توسط مالك و اشخاص بدون هماهنگي با 3تبصره)

 شهرداري مطابق قانون برخورد خواهد شد.
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 1397لعمل براي سا هاي ساختمان و ..... شهرداري بلداجي                                         موردتعرفه بهاء خدمات جمع آوري نخاله  -(11تعرفه شماره )

منشاء  ماخذ و نحوه محاسبه خدمات )ریال( بهاء خدمات ردیف

 قانوني

 توضیحات

هزینه جمع آوري و حمل خاك و نخاله به  1

ازاي هرسرویس خاك و نخاله بوسیله 

 نیسان

 ریال 400000

  
د 

بن
26 

ده 
ما

80 
ها

ورا
 ش

ن
نو

قا
 

 

 ریال 600000 حمل خاك و نخاله بوسیله خاور 2

حمل خاك و نخاله ماشین بازو غلطان  3

 وغیره

 ریال700000

   

 1397مورد عمل براي سال       شهرداري بلداجي                 100و 77تعرفه بهاء خدمات تشكیل پرونده و طرح پرونده ها در کمیسیون ماده  -(12تعرفه شماره )

منشاء  ماخذ و نحوه محاسبه خدمات )ریال( بهاء خدمات ردیف

 قانوني

 توضیحات

هزینه خدمات ناشي از تشكیل و طرح پرونده ها درکمیسیون بدوي و تجدید نظر ماده  

 قانون شهرداریها44و 100

 
ند

ب
26

 
 

ده
ما

80
 

ن 
نو

قا

ها
ورا

ش
 

تبصره : وجوه مصوب شده دراین تعرفه به منظور 

تامین بخشي از هزینه هاي شهرداري براي 

تشكیل و رسیدگي پرونده در کمیسیون هاي 

 مربوطه تعیین و وصول مي گردد. 

 ریال500000هرپرونده   100کمیسیون ماده  1

 ریال500000هرپرونده  کمیسیون تجدید نظر  2

 ریال500000هرپرونده  77کمیسیون ماده  3

 ئیس شوراي اسالمي شهرر                     شهردار بلداجي                                                                                                                   
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 1397مل براي سال هفتگي شهرداري بلداجي                                         مورد عتعرفه بهاء خدمات کرایه غرفه هاي بازار روز و  -(13تعرفه شماره )

منشاء  

 قانوني

 یالر            حق ورود به جمعه یا بازار روز هرخودرو به مبلغ                 ریال و حق کارشناسي اصالت خودرو                  

 
ند

ب
26

 
 

ده
ما

71
 

ن 
نو

قا

ها
ورا

ش
 

 ریال   200000متر عرصه مورد استفاده  روزانه 10دست فروشان بازارهاي روز و هفتگي حداکثر تا 
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 1397ل براي سال اقصه درشهرداري بلداجي                                           مورد عمتعرفه بهاء فروش نقشه و اوراق مزایده و من -(14تعرفه شماره )

 ریال اخذ گردد.        80000درصورت ارائه نقشه معماري در زمینه فن آوران و... به ازاي هرمتر مربع اعیاني   

 ریال700000فروش نقشه هاي عمراني فضاي سبز و ....)با هرعنوان( مبلغ 
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هاي اصلي برابر ضوابط طرح مصوب ساختمان مسكوني و تجاري و ...شهرداري بلداجي  مورد (تعرفه صدور مجوز درب نفر رو وماشین رو مازاد بر درب15تعرفه شماره )

 1397عمل براي سال 

 فرمول)ریال( عنوان ردیف

 300000 درب نفر رو 1

 400000 درب ماشین رو 2

 

و وماشین از نفر ر گردید درصورتي که مجوز ایجاد درب اضافه اعمنظر به اینكه ایجاد درب ورودي براي ساختمانها با کاربري هاي مختلف در ضوابط طرح مصوب تعیین 

ه وصول این تعرفه خواهد راي بر ایجاد و ابقاء صادر گردید شهرداري اقدام ب100رو از مراجع ذیربط صادر گرددو یا مالك اقدام به ایحاد درب نمود که درکمیسیون ماده 

 نمود.

 ئیس شوراي اسالمي شهرر                             بلداجي                                                                                    شهردار                                 
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 1397ورد عمل براي سال م                 تعرفه  هزینه بهاء خدمات تاکسیراني )سازمان تاکسیراني(  شهرداري بلداجي                              -(16تعرفه شماره )

ماخذ و نحوه محاسبه  بهاء خدمات ردیف

 خدمات )ریال(

منشاء 

 قانوني

 توضیحات

    3000000 هزینه صدور پروانه تاکسیراني 1
د 

بن
16 

ده 
ما

80 
ها

ورا
 ش

ن
نو

قا
 

: به شهرداري )سازمان تاکسیراني( اجازه 1تبصره

درمحدوده وحریم داده میشود ازکرایه جرثقیلها که 

 درصد کرایه وصول نماید. 5شهر فعالیت مي نمایند 

آئین نامه اجرایي  5ماده  5(: رعایت تبصره 2تبصره)

تمرکز امور مربوط به تاکسیراني و همچنین رعایت 

 کف و سقف هزینه الزامي است.

 

 3000000 حق امتیاز تاکسي براي یكبار 2

 450000 هزینه تمدید پروانه تاکسیراني 3

 450000 هزینه خدمات سالیانه هردستگاه تاکسي 4

هزینه خدمات سالیانه مسافر برهاي شخصي و تاکسي  5

 سرویسها هردستگاه

450000 

 450000 هزینه صدور فعالیت وانت بار 6

هزینه پروانه حمل ونقل شهري درون شهري کامیون وصدور  7

 کارت

600000 

خط ویژه سواریهاي شخصي و پالك موقت  حق امتیاز واگذاري 8

 و تبدیل به تاکسي

3000000 

حق امتیاز صدور پروانه نمایندگي یدکش ها و جرثقیل وتاکسي  9

 بار

3500000 
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 1397مورد عمل براي سال                                                                                                                                  16( تعرفه شماره 2جدول شماره )

ماخذ و نحوه  بهاء خدمات ردیف

محاسبه خدمات 

 )ریال(

 توضیحات منشاء قانوني

ماده  16بند     450000 هزینه تمدید دفترچه میني بوس و کامیون ها 10

 قانون شوراها 80

ماده  1و تبصره 

قانون مالیات  50

 بر ارزش افزوده

 

 
 350000 هزینه صدور دفترچه المثني 11

 1500000 هزینه امتیاز خط میني بوس شهري و بین شهري 12

 3000000 هزینه نقل وانتقال تاکسي 13
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 1397براي سال  ( تعرفه هزینه  پسماند شهري وجمع آوري زباله                                                                            موردعمل17جدول شماره ) 

 ردیف

 

 تعرفه هزینه خدمات جمع آوري زباله وتخلیه در محل دفن زباله

 

ماخذ و نحوه محاسبه 

 خدمات )ریال(

  قانوني منشاء

 80ماده  16بند     500000 هزینه خدمات سالیانه هر خانوار جهت حمل زباله 1

 قانون شوراها 

 50ماده  1و تبصره 

قانون مالیات بر ارزش 

 افزوده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 600000 هزینه خدمات سالیانه هر واحد کسب جهت حمل زباله 2

صنعتي،مطب هاوداروخانه هزینه خدمات سالیانه جمع آوري زباله واحد  3

 ها

1000000 

 1000000 هزینه خدمات سالیانه جمع آوري زباله هاي واحدهاي اداري 4

 150000 هزینه تخلیه هرسرویس زباله ونخاله درمحل دفن زباله توسط نیسان 4

 200000 هزینه تخلیه هرسرویس زباله ونخاله درمحل دفن زباله توسط ایسوزو 5

تخلیه هرسرویس زباله ونخاله درمحل دفن زباله توسط کامیون هزینه  6

 چرخ10

300000 

 100000 هزینه تخلیه فاضالب توسط ماشین تخلیه فاضالب شهر هر سرویس 7
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 1397موتور سیكلت ها درپارکینگ شهرداري                                              موردعمل براي سال( تعرفه خدمات هزینه نگهداري ماشین آالت  و 18جدول شماره )

 ردیف

 

 حق پارکینگ

 

ماخذ و نحوه محاسبه 

 خدمات )ریال(

 توضیحات منشاء قانوني

ماده  16بند     30000 ورودي به پارکینگ 1

 قانون شوراها 80

 50ماده  1و تبصره 

مالیات بر قانون 

 ارزش افزوده

 

 

 

 

 

 

 

 

 12000 کرایه نگهداري موتور سیكلت هرشب 2

 45000 کرایه نگهداري سواري و وانت بار هرشب 3

 60000 کرایه نگهداري ماشین آالت سنگین و کشاورزي هر شب 4

 تبصره: کلیه وسایط نقلیه سرقتي در صورت تاییدیه از مراجع ذیصالح از پرداخت هزینه هاي پارکینگ معاف مي باشند. 
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 1397مورد عمل براي سال             فضاي سبز( –هزینه خدمات شهري )آتش نشاني 

 توضیحات منشاء قانوني ماخذ ونحوه محاسبه  نوع هزینه ردیف

 

1 

 

 آتش نشاني

 

عوارض صدور %3معادل 

 پروانه

قانون  80 ماده 16 بند

موسوم به 

 1 شوراهاوتبصره

قانون مالیات 50ماده

 برارزش افزوده

وسط ت( : این هزینه هنگام صدور پروانه ساختماني و یا پس از ابقاء 1تبصره)

توسط شهرداري محاسبه و صرفا درارتباط با تجهیز و 100کمیسیون ماده 

 نگهداري آتش نشاني و یا فضاي سبز هزینه گردد.

ساختمان مي (: هزینه فوق صرفا شامل محاسبه عوارض زیربناي 2تبصره )

 گردد.

 
 

2 

 

 فضاي سبز

 

عوارض صدور %5معادل 

 پروانه
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 1397مورد عمل براي سال                                       قانون شهرداري بلداجي                       100ماده  11ارزش معامالتي ساختمان موضوع تبصره 

منشاء  ماخذ و نحوه محاسبه  بهاء خدمات ردیف

 قانوني

 توضیحات

ارزش معامالتي سال)به  100ماده  11ارزش معامالتي ساختمان تبصره  

 ریال(

  

 500000 ساختمان اسكلت بتني با هرنوع سقف 1

 550000 با هرنوع سقفساختمان اسكلت فلزي  2

 500000 ساختمان هاي مختلط)فلزي و بتني( 3

ساختمان دیوار با ربر با کالف قائم با هرنوع  4

 سقف

420000 

 350000 اسكلت آجر با بلوك با هرنوع سقف 5

 250000 ساختمانهاي تمام چوب 6

 250000 سایر ساختمانها )سوله ها، انبارها و... 7

8     

             xقیت اجراي ساختمان=  میانگین                 yضریب برحسب درجه شهرداري  =              z=100ماده  11فرمول محاسبه:           ارزش معامالتي موضوع تبصره 

(x.y)=z 
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