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 :  )اصناف( پیشه و کسب  عوارض
 

 57 ------------------------------------------------------------------ ( 1) رآنینظا و خشکبار و  ییغذا مواد و خواربار فروشندگان  : گروه

 58 ------------------------------------------------------------------ ( 2) رآنینظا و خشکبار و  ییغذا مواد و خواربار فروشندگان  : گروه

 59 --------------------------------------------------------------------------------- آن رینظا  و هایقناد  کافه و هایخوراک و هیاغذ :گروه
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 61 --------------------------------------------------------------------------- ( 2) آن رینظا و یصنعت ،ی خانگ لوازم فروشندگان  :گروه

 62 --------------------------------------------------------------------------- ( 3) آن رینظا و یصنعت ،ی خانگ لوازم فروشندگان  :گروه

 63 -------------------------------------------------------------- ( 1) آن رینظا  و یبهداشت و یشیآرا و ریالتحر لوازم فروشندگان  : گروه

 64 -------------------------------------------------------------- ( 2) آن رینظا  و یبهداشت و یشیآرا و ریالتحر لوازم فروشندگان  : گروه

 65 -------------------------------------------------------------------- آن  رینظا و  کفش  و فیک – قماش  و  پوشاک  فروشندگان  : گروه

 66 ---------------------------------------------------------------------------------- (1) آن رینظا و  یپزشک و  یعموم  خدمات : گروه

 67 ---------------------------------------------------------------------------------- (2) آن رینظا و  یپزشک و  یعموم  خدمات : گروه

 70 ----------------------------------------------------------------------- آن رینظا  و آالت ابزار و یساختمان  مصالح  فروشندگان  : گروه

 71 ------------------------------------------------------------------------ آن  ریظان و  فروش ساعت  و جواهر و طال  فروشندگان  : گروه

 72 ------------------------------------------------------------- ( 1) آن رینظا  و ینفت مواد فروش یها  گاه یجا عوارض  اقالم ریسا : گروه

 73 ------------------------------------------------------------- ( 2) آن رینظا  و ینفت مواد فروش یها  گاه یجا عوارض  اقالم ریسا : گروه

 74 ----------------------------------- ( 1) آن رینظا و فروشندگان ،  کار  آهن ، یفلز  عیصنا و  یصندل و  مبل سازندگان و درودگران  : گروه

 75 ----------------------------------- ( 2) آن رینظا و فروشندگان ،  کار  آهن ، یفلز  عیصنا و  یصندل و  مبل سازندگان و درودگران  : گروه

 76 --------------------------------------------------------------------- آن رینظا و کلتیموتورس و  لیاتومب قطعات  فروشندگان  : گروه

 77 --------------------------------------------------------------------------------------- : (شهیپ  و کسب) یصنف عوارض محاسبه*

 79 ----------------------------------------------------------------------------------------------------- :  شگاهینما  ییبرپا عوارض*

 79 -------------------------------------------------------------------------------------------------------- :  پسماند  ماتخد یبها*

 80 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- : دکه نصب عوارض*

 80 ----------------------------------------------------------------------------------------- :  یصنف یها واحد  ینشان آتش عوارض*

 80 ----------------------------------------------------------------------------------------------------- :  ی کارشناس و  دیبازد حق*
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 اول :  فصل 

 (P) امالک شهر احمدآباد مستوفی عرصه و اعیان ارزش معامالتی

 
 

 

 کاربری های مختلف : * جدول ضرایب تعدیل ارزش معامالتی عرصه و اعیان برای 1*ماده 
 

 
 

                         اصییلیپایییه کییه امییالک توضیییح : اییین ضییرایب بییر اسییار نییوع کییاربری در قیمییت منطقییه ای و ارزش اعیییانی 

 . شده و سپس مورد بهره برداری قرار می گیرند عوارض و بهای خدمات هستند ضرب اکثر محاسبات 
 

 ضریب تعدیل نوع کاربری  ردیف 

 1 مسکونی 1

 1.2 تجاری  2

 1.1 اداری  3

 1 صنعتی 4

5 
                       ،   فرهنگددی  ،   ورزشددی-تفریحددی  ،   درمددانی-بهداشددتی  ،   فرهنگددی  ،   آموزشددی  ،   خدددماتی

 ... و( توقفگاه)عمومی  پارکینگ انبار ،   نقل و  حمل ،   ،هتلداری گردشگری
0.5 

6 
 کشاورزی 

دامداری ، دامپروری ، پرورش طیددور و آبزیددان ،                    باغات ، اراضی مزروعی آبی ،    -الف  

 پرورش گل و گیاه و ...
0.4 

 0.3 اراضی مزروعی دیمی   -ب   7

 0.4 سایر کاربری ها  8
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 منطقه ای عرصه امالک :  قیمت* 2*ماده 
 

به شرح جدول ذییل  وقوع ملک ) بلوک بندی(توضیح : ارزش یا قیمت منطقه ای امالک بر اسار عرض گذر و منطقه  

 تعیین می شود.

 

 موقعیت )بلوک( ردیف 
 بن بست 

 متر   6تا  

 معابر 

 متری  14تا  

 معابر 

 متری   24تا    14

 معابر 

 متری و به بال  24

1 

 و هفتم  کوچه گالیول های اول ، سوم  -1

 کوچه شهداء  -2

 خ وهابی  -3

 خ رنجبر )از تقاطع امام خمینی تا صنوبر دوم(  -4

 های منشعب آنها کوچه   -5

10,000 .00020  30,000 _ 

2 

 و معابر منشعب تا تقاطع امام خمینی  خ ولیعصر -1

 خ امام خمینی  -2

 بلوار ابوالقاسم )از میدان پیامبر تا میدان پارسا(  -3

.00020  .00040  60,000 80,000 

00015. سایر معابر سطح شهر  3  30,000 45,000 60,000 

00020. معابر واقع در حریم  4  .00040  60,000 80,000 

5 

 جاده احمدآباد به حسن آباد  -1

 جاده حسن آباد به پل بادامک  -2

 جاده حسن آباد به رضی آباد  -3

100,000 

 120,000 جاده احمدآباد مستوفی  6

 140,000 و آزادگان   ساوه   های  اتوبان 7
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 توضیحات تکمیلی : 
 

 مبنای قیمت منطقه ای  موضوع ردیف 

 کاربری امالک تعیین   1

بر اساس نوع کاربری مندرج در سند  

 رسمی

 و یا سایر اسناد مثبته مربوطه

2 
مشخص نبودن  

 کاربری عرصه 

 بر اساس نوع کاربری اعیانی احداثی -1 در صورت داشتن یک نوع کاربری اعیانی   -1

 بر اساس قدرالسهم عرصه هریک از -2

 اعیانی های مستحدثه   
درخصوص اعیددانی هددای کدداربری هددای    -  2

 متفاوت )مختلط(     

 جدول(  8)ردیف ها  کاربریسایر  ضریب تعدیل امالک فاقد کاربری و فاقد اعیانی  -3

 معبر ورودی ساختمان کلیه ساختمان ها  3

 اگر چند بر باشد  4
                  گرانتددرین بددر )چدده بدده آن معبددر درب

 داشته باشد یا نباشد(

 گرانترین خیابان منشعب واقع در بر میدان  5

 خیابان ، کوچه یا بازار  منشعب   امالک واقع در سراها ، پاساژها و کاروانسراها  6

7 
                                امددالک مجدداور بزرگددراه ، مسددیل ، حددریم راه آهددن و نهددر (1

 قرار نگرفته اند   که هنوز مورد استفاده
 معبر مورد استفاده

 معبر ملک مورد استفاده  %60 امالکی فاقد معبر مستقلی ) حق عبور از ملک مجاور را دارند(                           (2 8

  1همانند بلوک  بجز باغ ویال  امالک مسکونی واقع در حریم )مناطق غیرمسکونی( (3 9

 مطابق مشخصات مندرج در سند فعلی  امالکی که نیاز به اصالح اسناد مالکیت دارند  )تا قبل از اصالح سند( 10

11 
 صدور گواهی پایانکار و استعالمات   هنگام  -الف

 احداث بنا یا تخریب و نوسازی هنگام صدور جواز    -ب

 گذر فعلی  -الف

 گذر اصالحی   -ب
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 ارزش معامالتی ساختمان )اعیانی( امالک: * 3*ماده 
 

     بیه شیرح جیدول ذییلنوع سازه و مصالح میورد اسیتفاده  بر اسار  : ارزش معامالتی ساختمان یا ارزش اعیانی    توضیح

 تعیین می شود.

 

 ارزش اعیانی )ریال(  نوع سازه ردیف 

000800. اسکلت )بتونی یا فلزی(  1  

000500. پایه ستون فلزی  2  

000300. دیوار آجری )فاقد اسکلت و ستون(  3  

000150. سایر  4  

 

 :  تکمیلی  توضیحات 
 

 شرح    موضوع ردیف 

 اولین طبقه بالتر یا پایین تر همکف محسوب می شود  ساختمان فاقد همکف )همسطح با معبر اصلی( 1

  %50          پارکینگ و انباری  2

  %10                  ساختمانکلیه فضاهای غیرمسقف و مشاعات   3

4 

 :  بر اساس قدمت بنا )با ارایه اسناد و مدارک مثبته(  ارزش اعیانی

 )قبل از ابالغ طرح روستایی(  72قبل از سال   (1

 )قبل از تاسیس دهیاری(  87الی   72از سال   (2

 )بعد از تاسیس دهیاری(  به بعد  87از سال   (3

 

1) 40%  

2) 60%  

3) 100%  

  %30                   ختمانهای واقع در بافت فرسودهساتخریب و بازسازی   5

6 

 واحدهای تکمیل نشده )باتوجه به مرحله ساخت(:   اعیانی  معامالتی  ارزش

 فونداسیون   (1

 اسکلت (2

 کاری   سفت (3

 کاری   نازک (4

 درصدی از ارزش اعیانی ملک کامالً ساخته شده

1)   10%  

2) 30% 

3) 50% 

4) 80% 
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 دوم :  فصل 

 پروانه های ساختمانیعوارض بر  

 

 پروانه های ساختمانی  صدورض عوار * 4*ماده 

 

 :  مسکونی امالک احداث زیربنای عوارض  - 1
 

 شرح )ریال(  حداقل K ناخالص کل بنا  اختسنوع   ردیف 

1 

 تک واحدی 

 100.000 2 متری   100تا  

𝑲 × 𝑷 × 𝑺 
 

K         ضریب : 

P          قیمت منطقه ای عرصه : 

S سطح ناخالص کل بنا : 
 

 250.000 5 متری   250تا   2

 500.000 10 متری   400تا   3

4 
متری به   400از  

 بال 
15 1.000.000 

 1.500.000 25 باغ ویال  5

1 

مجتمع 

 مسکونی

 250.000 5 متری   300تا  

 𝑲 × 𝑷 × (
میانگین  سطح واحد

100
) × 𝑺 

میانگین سطح واحد :  عبارتست از مجموع ناخالص 

𝑺کل بنا تقسیم بر تعداد واحدهای مسکونی 

𝒏
 

 

 500.000 10 متری   600تا   2

 1.000.000 15 متری به بال   600از   3
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 مسکونی : قسمتهای مختلف   عوارض

 درصد عوارض   نوع بنا  ردیف 

 %100 مفید بنای  1

 %50 انباری و پارکینگ 2

 %50 استخر ، سونا و جکوزی  3

 %10 کلیه مشاعات از قبیل راه پله ، آسانسور ، شوتینگ زباله ، خرپشته و غیره  4

 %10 و غیره سایبان ، آلچیق و محوطه سازی   5
 

 :ات تکمیلیتوضیح

احداث شیود تک واحدی مسکونی عبارتست از : اعیانی که در سطح و یا طبقه بصورت دوبلکس بیش از یک واحد   -1

و بصیورت مجتمیع مسیکونی                    ییا بیشیتر سیاخته شیود تیک واحیدی نبیوده  2وچنانچه درهر طبقه و ییا طبقیات  

 شود.محاسبه می 

که بصورت تفریحی و ییالقی مورد استفاده قرار می گیرند داخل باغات    قابل سکونت  تجملی  اعیانیبنای  باغ ویال :   -2

              بیودهصرفاً یک اطاق کوچک جهت سرایداری و نگهبانی باشد مشمول باغ وییال ندر باغ  )در صورتیکه بنای موجود  

 و بصورت مسکونی محاسبه می شود(.

                     قسییمتی از اعیییانی باشییند شهرسییازی (  مقییررات و ضییوابط  رعایییت بییا)درصییورتیکه اسییتخر ، سییونا و جکییوزی  -3

اگر خیار  از اعییانی   لیکنعوارضی به این موارد تعلق نمی گیرد و  ،با توجه به محاسبه  عوارض آن قسمت اعیانی  

 د.اشند طبق جدول فوق محاسبه می گردنب

ریاسیت   24/6/88ن میور     43165/ت  126260مهر مطابق تصمیم نامیه شیماره    مسکن  های  درخصوص تعاونی -4

 جمهوری اقدام خواهد شد.
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 )پذیره(  امالک  تجاری، اداری ، صنعتی: زیربنای احداث اعیانی عوارض -2
 

 حداقل )ریال( K کاربری  ردیف

 2.000.000 30 تجاری 1

 1.200.000 22 اداری 2

 800.000 20 صنعتی 3

𝑲تک واحدی :         -1 × 𝑷 × 𝑺 

 

𝑲]:   مجتمع و پاساژ تجاری و اداری  -2 × 𝑷 × 𝑺] × (
𝟏𝟎+𝒏

𝟏𝟎
) 

 

توضیح : درصورتیکه دهنه و ارتفاع مجاز بیش از ضوابط اعالمی در طرح های مصوب شهری باشد فرمول ذیل  -3

      می گردد: بعنوان ضریب در محاسبات فوق ضرب
𝟏𝟎+(𝑳𝟐−𝑳𝟏)+(𝑯𝟐−𝑯𝟏)

𝟏𝟎
 

 
L2  عرض دهنه موجود :             L1    2          : عرض دهنه مجازH                طول ارتفاع موجود :H1  طول ارتفاع مجاز : 

  n  : واحد خواهد بود.  2تعداد واحد که حداقل آن 
 

 سایر کاربری ها :   )پذیره( زیربنای احداث اعیانی  عوارض -3
 

 K کاربری  ردیف 

 خدماتی 1

10 

 آموزشی 2

 ورزشی  3

 تاسیسات و تجهیزات شهری  4

 کشاورزی 5
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 عوارض قسمت های مختلف انواع کاربری ها به استثناء مسکونی : 

 مبنای عمل  موضوع ردیف 

 %50 سرایداری ، نگهبانی ، اطاق کارگری  1

 %50 انباری  2

 %20 خرپشته و غیره کلیه مشاعات از قبیل راه پله ، آسانسور ، شوتینگ زباله ،   3

 %20 نیم طبقه  4

 معاف  فضاهای باز مشاعی غیر مسقف و فاقد اعیانی در مجتمع ها و پاساژها  5

6 

 پارکینگ: 
 در همکف یا زیرزمین )سازه سنگین(  (1

 )سازه سبک(   در محوطه یا فضای باز  (2

 

50% 

20% 

7 

 :تجاری و اداری  پذیره هر طبقه
 همکف    (1

 طبقه اول  (2

 زمین و طبقه دوم طبقات زیر   (3

 طبقات سوم به بال  (4

 

100% 

90% 

80% 

70% 

8 

 استخر سرباز : 
 ورزشی  (1

 ذخیره آب کشاورزی  (2

 سایر کاربریها  (3

 

80% 

10% 

30% 

9 

 فضاهای باز مورد استفاده در کاربریهای مختلف:
                           مثددل باراندددازهای دفدداتر آهددن فروشددی، سددایبان ،آلچیددق، بددارانگیر، بهاربنددد ، خرپددا ، 

                            کددارواش ، محوطدده سددازی )مثددل محوطدده اسددبدوانی ، تماشدداگران و مددوارد مشددابه آن ( ، 

 پمپ بنزین ،گاراژها و توقفگاهها و غیره

20% 
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 :ات تکمیلیتوضیح

 مبنای عمل  موضوع ردیف 

 .لحاظ می گردند  عوارض ابقا بنا و  عوارض صدور پروانه    در خصوص  ذیل  موارد 1

2 
              ذکددر شددده منظور از عوارض صدور عوارض زیربنا ، تراکم و حصارکشی می باشد لددذا درصدددهایدر این دفترچه  

 اعمال می گردند. این موارددر  

 غیر آن  تبدیل بهتفضیلی( جزو تراکم پایه محسوب نمی شود مگر هنگام تخلف  طرح ضوابط  رعایت  با)پارکینگ   3

4 
 مربوطه سازمان  از  مجوز  اخذ غیره  و  کشاورزی  ،  گردشگری  ،  آموزشی ،   ورزشی  های کاربری   تعرفه   از  استفاده  برای 

 .باشد  می  الزامی 

5 
معافیتهای مالیاتی و عددوارض در حکددم مدددارس  مدارس غیردولتی در برخورداری از کلیه تخفیفات ، ترجیحات و  

 قانون اصالحی تاسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی ( 19دولتی هستند )ماده 

6 
 تجهیزات شهری و خدماتی شهرداری:

 شامل آتش نشانی ، غسالخانه ، گورستان و سایر سازمانهای وابسته به شهرداری   
 معاف 

7 

 واحدهای آموزشی:
مانند مهدکودک ها ، مدارس ، اماکن تدداریخی ، فرهنگددی و هنددری ،  مددوزه هددا ،  

 کتابخانه ها

 و سالن اجتماعات   

 آموزشی

8 

 پارکینگ های عمومی:
  رعایددت  با  سازندگان  تشویق  منظور  به  و  شهری  پارکینگ  سرانه  کمبود  به  توجه  با

  شهرسازی ضوابط

 خدماتی

9 

 مسقف: گلخانه های 
 

گلخانه با مصالح سبک مانند لوله های پولیکا، چوب و پوشش پالستیک و   -الف

 شیشه  
 

گلخانه با مصالح ساختمانی )سنگین( و دامداری ها و مرغداری ها و آبزیددان ،   -ب  

سایر تولیدات کشاورزی و صنایع تبدددیلی، تکمیلددی و بسددته بندددی محصددولت  

 ماده یک جهاد کشاورزی( 4کشاورزی )موضوع تبصره 

          صددرفاً بنددای گلخاندده      -الددف

آن  و سایر ابنیدده    صنعتی   5%

 مربوطه ضوابطمطابق 

 

 صنعتی   %50  -ب  
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10 

 واحدهای اقامتی )واحد خدمات جهانگردی و پذیرایی(:
هتل، هتددل آپارتمددان، مسددافرخانه، مهمددان پددذیر دارای مجددوز سددازمان    -الف

                ایرانگردی و جهانگردی و همچنین فضدداهای بدداز خدددماتی، تجدداری، رسددتوران، 

غرفه تجاری، صنایع دستی، عتیقه فروشی، آرایشی و غیددره کدده درب ورودی آن  

 شهر ندارند.در  مجموعه های مذکور باز شده و راه مستقیم به معابر  

کلیه تاسیسات ایرانگردی و جهانگردی ، دفاتر خدمات مسافرتی و مشابه آن    -ب

  12و  8و مجتمع های بین راهی دارای مجوز از سازمان مربوطه )در اجددرای مدداده  

 قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی(

  صنعتی   –الف  

)لیکن اگر معبر داشته باشند 

محاسبه می بصورت تجاری  

 شوند( 

 

 صنعتی  -ب

 تجاری   %50 واحد های خدمات عمومی مثل میادین میوه و تره بار و بازار عرضه مستقیم کال  11

12 

 : بازار آهن، پروفیل، سنگ فروشان
 مجتمع و بازار    -الف

 محوطه های که بصورت بارانداز استفاده می شوند  -ب

 

 برابر تعرفه تجاری   -الف

 تجاری   %30  -ب

 صنعتی  %50 سردخانه های صفر درجه  13

14 

 درمانی:  -خدماتی
بیمارستانها ، درمانگاهها ، خانه بهداشت ، مطب ، ساختمان پزشکان ، کلیه مراکز 

خدمات پزشکی مانند داروخانه ، آزمایشگاه ، و رادیولوژی و غیره اعم از دولتی یا 

 خصوصی

 خدماتی

15 
 موسسه های خیریه : 

 نگهداری معلولن ، سالمندان و افراد تحت پوشش بهزیستیجهت  
 خدماتی

16 

 مراکز صنوف مزاحم )صرفاً بصورت مجتمع( :
                                      قانون شهرداری ها توسط شهرداری تعیددین مددی شددوند  55ماده    20که طبق بند  

در صورتیکه اشخاص برای جابجایی و ساخت و سدداز در مکددان مناسددب مراجعدده  

 نمایند .

 % تجاری   50

 تجاری  بانکها و موسسات اعتباری  17

18 

در کاربری هایی مانند خدماتی ، آموزشی و ورزشی و ... اگر دارای بناهددای مددورد  

فروشددگاه محصددولت و ...(  استفاده  تجاری ، صنعتی و اداری و ... )مثل بوفدده یددا 

 باشند.

 مورد استفاده  کاربری   50%
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19 

 : مجتمع تجاری و توقفگاهها 
 

 متر عمق   10تا    -الف

 

 متر عمق دوم   10مازاد بر آن به ازای    -ب

 

 متر عمق بر اساس   20مازاد بر    -ج

 

 اول   جبهه  p  -الف

 جبهه اول  p 80%-ب

% جبهددددددده اول                               60p  -ج

جبهه هددای   pاز    بشرطی که(

کدده در   بعدی کمتددر نباشددد

بعددد    pاینصورت   جبهه های 

 )مالک عمل خواهد بود

20 
چنانچه پالکی پشت جبهه قرارداشته باشد و در اثر انجام تغییر و تبدیل در پالک  

 شتر را پیدا کندبی  pیا پالکهای مجاور قابلیت دسترسی به بر جبهه با 

مابه التفاوت عوارض بر اساس 

 pقیمت جبهه جدید وآخرین

21 

 :شهر مربوط به ادارات خدمات رسان شبکه تأسیسات زیر بنایی 
ماننددد ایسددتگاه هددای عرضدده مددواد سددوختی )بنددزین، گازوئیددل، گدداز و...(                                                            

 واحد های خدماتی وابستهو دیگر  

 خدماتی

22 

شهری و مخازن : تجهیزات  و تأسیسات  
                        مخددازن واحدددهای خدددماتی ، اداری و صددنعتی و کشدداورزی  انددواع  -الددف

        ترانسددفورماتور،   هددای  پسددت (آب منبع مثل غیره و هوایی  ،  زمینی ،  زمینی زیر)

 فاضالب و غیره و  آب های خانه تصفیه  مخابرات،  و  گاز

 

 های   کیوسک  ارتباطی،   های  دکل  وکلیه(  BTS)   مخابرات و  برق  های  دکل  -ب

 تلفن و امثالهم 

 

 مکعبحجم یا متر    -الف
𝑲 × 𝑷 × (𝑺 × 𝑯)   

 

 

ارتفاع دکل بعالوه سطح   -ب

 اشغال 
𝑲 × 𝑷 × (𝑺 + 𝑯)   
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 تراکم  مازاد برض عوار *  5*ماده 

مازاد بر ضیوابط طرحهیای ، افزایش تراکم ناشی از سطح اشغال و یا افزایش طبقات ) اعم از فوقانی یا تحتانی( و غیره  

                     ح اخیذ و مراجیع ذیصیالکیارگروه برنامیه رییزی توسیعه اسیتان ییا  5کیه از طرییق کمیسییون میاده  مصوب شیهری  

 .می باشد به شرح ذیل  عوارضبا توجه به نوع کاربری مشمول پرداخت  مجوز می گردد

 حداقل )ریال( K کاربری نوع بنا  ردیف 

 3.000.000 50 مسکونی 1

 تجاری  2
 40.000.000 500 نبش معابر ابوالقاسم ، ولیعصر ، رمضانی 

 20.000.000 350 سایر معابر 

 10.000.000 220 اداری  3

 7.000.000 200 صنعتی 4

 6.000.000 150 باغ ویال  5

 3.500.000 100 سایر  6

𝑲 × 𝑷 × 𝑺 

 توضیحات تکمیلی :

مازاد بیر تیراکم به ازای هر طبقه    عوارض فوق پایه بوده و،    مسکونی چند طبقه ای  احداث بنایدر خصوص  (  1بصره  ت

 افزوده می گردد. آنبه  %5پایه به میزان 

 فروش تراکم عوارض صدور پروانه بطور کامل اخذ خواهد گردید.پس از موافقت با  (2بصره ت

( اخذ عوارض فوق و صدور پروانه مربوطه به هیی  عنیوان مویید تغیییر کیاربری و ییا تفکییک و افیراز ملیک                 3تبصره  

 .خود می باشد  متعلقهو پرداخت عوارض  مربوطهنمی باشد که در اینصورت مستلزم طی مراحل قانونی 

تعرفه فروش سایر کاربری هیا و ابنییه هیای مختلیف هیر کیاربری مطیابق ضیرایب و درصیدها ، توضییحات                     (  4تبصره  

 و تبصره های ذکر شده در قسمت عوارض صدور پروانه های ساختمانی می باشد.



  

  
 
 

 

4011تعرفه عوارض و بهای خدمات سال   
 شهرداری احمدآباد مستوفی

17 

 :  100ون ماده یسکمی مازاد بر تراکم بعد ازعوارض 

باتوجیه بیه ابقیان بنیا  مطرح و منجر به رای جریمه میی شیوند  100که در کمیسیون ماده   تراکم پایهتخلفات مازاد بر  

 . می گردند به شرح جدول ذیل  عوارض مازاد بر تراکممشمول پرداخت 

 

 K کاربری نوع بنا  ردیف 

 مسکونی 1

 8 طبقات زیر زمین و همکف 

 10 2و    1طبقات  

 12 به بال   3طبقات  

 تجاری  2
 25 نبش معابر ابوالقاسم ، ولیعصر ، رمضانی 

 20 سایر معابر 

 16 اداری  3

 15 صنعتی 4

 15 باغ ویال  5

 8 سایر  6

𝑲 × 𝑷 × 𝑺 

 

               100در کمیسییون میاده از رای صیادره شیهری فقیط بنیدهایی  بافتدر و کلیه تخلفات ساختمانی در حریم    (تبصره  

 . ذکر شده مشمول عوارض جدول فوق می شوند مازاد بر تراکم که 
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 و دیوارکشی برای امالک فاقد مستحدثات   حصارکشی عوارض*   6*ماده 

 

 محاسبه ضریب  نوع کاربری  نوع حصارکشی  ردیف 

1 

 دیوار 

  6 مسکونی  
𝑲 × 𝑷 × 𝑯 × 𝑳 

 

K  ضریب : 

P  : قیمت منطقه ای 

 L                 طول حصارکشی : 

 H ارتفاع حصار : 

 10 باغ ویال  2

 10 تجاری   3

 8 صنعتی 4

 7 اداری  5

 5 خدماتی و سایر  6

 3 کشاورزی  7

 ریال  1.500.000 فاقد کاربری )حریم(   8

مبدددالر بدددر اسددداس                 

 هر متر مربع می باشند

 نرده  9

 کلیه کاربری ها  

 ریال  500.000

 ریال   200.000 فنس کشی و سیم خاردار بدون پی چینی 10

 ریال  75.000 توری مرغی و مشابه آن  11

 توضیحات :
 سند مالکیت رسمی انجام می گیرد.درخواست مالک و ارایه صدور مجوز احصار از سوی شهرداری با  -1

               ر جهیت احیداث بنیا ، صدور مجوز احصار صرفًا به منزله محصیور نمیودن ملیک تلقیی شیده و هیچگونیه مجیوزی د  -2

 و غیره محسوب نمی شود.تفکیک و افراز، تغییر کاربری 

                  متیر و ییا بیا ترکییب دییوار و نیرده ییا فینس 2متیر میی باشید بصیورت دییوار    2مجاز جهت احصیار    حداکثر ارتفاع -3

                سانتیمتر( که مطابق ضوابط طرح هادی یا تفضیلی شهری احداث خواهد شد. 120سانتیمتر و نرده  80)دیوار 
رد تعلق می گیرد و دییوار مربیوب بیه بنیای عوارض دیوارکشی صرفًا به آن قسمت از عرصه که نیاز به احداث دیوار دا -4

 احداثی از شمول محاسبه مستثنی می باشد.

 واقع در بافت شهری عوارض دیوارکشی اخذ نمی گردد . از امالک مسکونیدرصورت رعایت ضوابط فنی شهرسازی  -5

 :)بر اساس درصدی از عوارض روز صدور پروانه دیوارکشی(  دیوار  و بازسازی تخریب / تعمیر 
   نحوه محاسبه نوع مصالح   تعمیر/بازسازی  ردیف 

   %10 - تعمیر و مرمت دیوار  1

2 

 تخریب و بازسازی  

   %30 مصالح همگن  

 تغییر مصالح  3

 از پایین به بال   

  %50 کاه گل به آجر یا بلوک 

  %80 به آجر یا بلوک و موارد مشابه  توری  ،فنس   4
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 عوارض بالکن و پیش آمدگی   *    7*ماده 

                          قییانون شییهرداری هییا کییه معییابر را در مالکیییت شییهرداری اعییالم مییی دارد  96مییاده  6مسییتند بییه تبصییره 

            معبیر ییا خیابیان بیه طیرف فضیایکه با رعایت ضوابط شهرسازی علی الخصوص ارتفاع مناسب از سیطح   ابنیه ایلذا  

 دارند، عیالوه بیر اینکیه جیزن زیربنیای مفیید  و تجاوز به حریم گذر پیش آمدگیو بر افراز معبر عمومی بیرون از ملک 

پییش آمیدگی                  عیوارضو عوارض زیربنا و تراکم از آنها اخذ می شیود مشیمول پرداخیت  )سطح ناخالص بنا( محسوب  

 . بودد نخواه نیز ح جدول ذیلبه شر

 ضریب  نوع پیش آمدگی  ردیف 

 تعرفه فروش تراکم  %50 پیش آمدگی مسقف : روبسته بادیوارهای جانبی ولی استفاده به صورت بنای مفید   1

   1بند  %40 روبسته بادیوارهای جانبی ولی استفاده به صورت بنای غیرمفید )صرفاً بالکن(پیش آمدگی غیرمسقف:  2

 1بند   %20 پیش آمدگی روباز و فاقد دیوارهای جانبی )صرفاً تراس(  3

4 
صددرفًا بصددورت سددایه بددان ، بدداران گیددر ، نماسددازی ،                           : پددیش آمدددگی سددقف آخددرین طبقدده بنددا 

 دکورهای برجسته و آردواز
 معاف 

 برابر بندهای فوق  و یا محاکم قضایی و اداری   100درصورت صدور رای قطعی  ابقا بنا  از کمیسیون ماده  5

 

 عوارض سطح شهر  * 8*ماده 
 

برای کلیه اراضیی، امیالک و بناهیای واقیع در محیدوده خیدماتی شیهرهایی کیه فاقید عیوارض نوسیازی میی باشیند                      

 ( ارزش معامالتی عرصه و اعیان مندر  در دفترچه محاسبه و اخذ خواهد شد.%5/1نیم درصد )عوارضی معادل یک و 
 

 N × 1/5% ×P2)] × (S2 + P1) × A=[(S1 
S1               1: مساحت عرصهP      قیمت منطقه ای عرصه : 

2S                2: مساحت اعیانP             ارزش معامالتی اعیانی :     N تعداد سالها : 

 تبصره( در خصوص حریم شهر این عوارض صرفاً از مساحت اعیانی و عرصه دارای زیربنای اعیانی اخذ می گردد. 
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 بنا  عوارض ابقای * 9*ماده 

 

                          و همچنییین دادنامییه  25/11/83مییور   587نظییر بییه اینکییه برابییر آرای دیییوان عییدالت اداری )دادنامییه شییماره 

                       جریمییه و عییوارض دو مقولییه جداگانییه بییوده و اخییذ جریمییه بییه منظییور تخلفییی اسییت(3/2/85مییور   48شییماره 

رض نیز حقوق قیانونی تعیین می شود و عوا  100یزان آن توسط کمیسیون ماده  که توسط اشخاص صورت گرفته و م

                  100 و 99که در صورت ابقان بنا قابل وصیول میی باشید، لیذا پیس از اخیذ جیرایم کمیسییون میاده شهرداری بوده  

 جدول ذیل تعیین می گردد.به شرح ساخت  بر اسار درصدی از عوارض روز صدور پروانه متعلقه عوارض

 

 درصد عوارض ابقا  شرح تخلف  ردیف 

 %20 )سال ابالغ طرح روستایی( 72قبل از سال   1

 %50 )سال تاسیس دهیاری( 87الی    72سالهای    بین 2

 %75 تا کنون  87  از سال 3

 %30                      87واحدی قبل از سال  2تک واحدی و منازل مسکونی   4

 %30 تبدیل پارکینگ و انباری به اعیانی 5

 %50 تبدیل مشاعات و سایر ابنیه به اعیانی 6
 

                   شیهرداریدر    نقشیه هیوایی موجیودییا  سال اعالمی منیدر  در رای کمیسییون  مالک تشخیص قدمت بنا    :  توضیح

 رسمی دادگستری می باشد. یا نظریه کارشنار 
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 صدور پروانه ساختمانی المثنی * 10*ماده 

صییدور پروانییه سییاختمانی المثنییی فقییط در مواقییع مفقییودی، سییرقت،  آتییش سییوزی، و سییایرحوادث غیییر مترقبییه                       

و بییا تائییید مراجییع ذیصییالح از جملییه نیییروی انتظییامی و پییس از محییرز شییدن وقییوع حادثییه بییا اخییذ کییارمزدی                           

 مترمربع پروانه صادره مقدور خواهد شد.ریال برای هر  000/50معادل 

 ساختمان پروانه / تمدید / تجدید  اصالح * 11*ماده 

به منظور جلوگیری از متروکه ماندن ساختمان و پیشگیری از ایجاد مشکالت ترافیکی و اجتماعی و مبلمان شهری و... 

ر پروانه ساختمانی بوده و چنانچه در مهلت مالکین مکلف به اتمام به موقع ساختمان حداکثر تا انتهای مهلت مندر  د

 می شود: یا تجدید  پروانه ساخت تمدید  ذیلمقرر ساختمان احداث نشود با رعایت موارد 

           بار و هر بار بیه میدت یکسیال )بیه تشیخیص شیهرداری( پیس از پرداخیت درصیدی  2پروانه های ساختمانی حداکثر  

تجیاوز نمایید   سیال 5از عوارض صدور پروانه به شرح ذیل قابل تمدید می باشند که در هر صورت مجموع آنها نباید از 

 :  این صورت پروانه تجدید خواهد شد  که در
 

 تجدید پروانه  تمدید دوم  تمدید اول 

5% 10% 30% 

 

 براسار ضوابط شهرسازی شهرداری خواهد بود. ...(های صادره )مسکونی، تجاری و  اعتبار کلیه پروانه مدت (1تبصره 

مودیانی کیه پیس از پاییان مهلیت مقیرر در پروانیه سیاختمانی جهیت تمدیید پروانیه مراجعیه میی کننید                   (2تبصره  

درصورت عدم شروع عملیات ساختمانی ظرف مدت مقرر در پروانه از تاریخ صدور یا تمدید پروانه ، مکلف بیه پرداخیت 

 2اره بودن ساختمان مکلف به پرداخت موضیوع تبصیره مابه التفاوت کلیه عوارض صدور می باشند و در صورت نیمه ک

 قانون نوسازی )یعنی عوارض نوسازی ویا عوارض سطح شهر به همراه بهای خدمات پسماند( نیز می باشند .   29ماده 

                مالک موظف است شروع و اتمام عملیات ساختمانی را با تأییید مهنیدر نیاظر بیه شیهرداری ارائیه نمایید .         (  3تبصره 

 در غیر اینصورت عواقب قانونی ناشی از عدم اطالع ، متوجه مالک خواهد بود. 

توضیح : منظور از شروع عملیات ساختمانی اجرای فونداسیون و ارائه گزارش مهندر ناظر می باشد و همچنین میالک 

توسط مهندر ناظر تایید و در موعد قیانونی اتمام عملیات ساختمانی ، گواهی اعالم پایان عملیات ساختمانی است که  

 مقرر در دبیرخانه شهرداری به ثبت رسیده باشد.
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   نوسازی / تعمیر و مرمتتخریب و   *12*ماده

کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی در محدوده قانونی و حریم مصیوب شیهر قبیل از انجیام هرگونیه تغیییرات ، تعمییرات          

 مکلفند از شهرداری پروانه مربوطه را اخذ نمایند.و مرمتی در ساختمان خود 

               برای صدور پروانه ساختمانی در هنگام نوسازی و تجدید بنا با هیر قیدمت و مطیابق وضیعیت منیدر  در پروانیه قبلیی

 لحیا  خواهید شید صیدور یا آخرین گواهی پایانکار ویا عدم خالف، طبق جدول ذییل درصیدی از تعرفیه روز عیوارض 

  مشروب به اینکه صدور پروانه ساخت از نظر شهرداری مجاز و بالمانع باشد.

 :تخریب و نوسازی -1
  صادره براسیار درصیدیپایانکار گواهی مندر  در با کاربریهای مختلف به میزان متراژ مجاز  بناهای و بازسازیتخریب  

 جدول ذیل محاسبه می گردد: به شرح از عوارض احداث بنا 
 صنعتی اداری   تجاری  مسکونی 

20% 50% 40% 25% 

انجام تغییراتی که باعث افزایش عمر مفید سیاختمان میی گیردد صیرفًا در قالیب صیدور پروانیه سیاختمانی                   (  1تبصره  

 شود.  مجاز میتخریب و بازسازی و پس از رعایت عقب نشینی و پرداخت عوارض متعلقه 

جدول فوق فقط مربوب به بناهای مجاز قبلی می باشد و درصورت موافقت با افیزایش بنیا ، عیوارض احیداث (  2تبصره  

 قسمت جدید بطور کامل اخذ خواهد شد.

 فرسیوده بافتهیای در واحدهای مسیکونی سازندگان تشویق جهت  : فرسوده  های ساختمان بنای تجدید ( 3تبصره

              بازسیازی آن و مقیاوم سیازی امیالک بیرای تخرییب و رسمی و سایر کیاربری هیای مجیاز غیر و سکونت های شهری

 عوارض صدور پروانه اخذ می گردد. %10)مطابق اعالم طرح شهری( 

 :عمیر و مرمتت-2
 ذیل می باشد.به شرح  بر اسار درصدی از عوارض احداث بنابناهای مجاز )تعمیرات غیر اساسی بناها(  

 صنعتی اداری   تجاری  مسکونی 

5% 20% 15% 10% 

( تقویت دیوارهای باربر ، نصب ستون جهت تقویت دیوار یا سقف ، تعویض سیقف ، افیزایش ارتفیاع تغیییرات 1تبصره  

 اساسی محسوب شده و مشمول عوارض تخریب و بازسازی می باشند. 

 به منظور زیباسازی شهر تعمیرات نمای ساختمان مشمول پرداخت عوارض نمی باشد. (2 تبصره
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   شی از عدم امکان تامین پارکینگدرآمد نا * 13*ماده
 

                   2331/1/3/34طبق بخشنامه عیوارض ارزش افیزوده حاصیل از تبیدیل کیاربری فقیط برابیر دسیتورالعملهای شیماره  

وزارت کشییور بییرای مییالکین کییه در شییرایط خییاص قییرار دارنیید              4/6/71مییور   10740/1/3/34و 7/2/71مییور  

 گردد و الباقی مالکین بایستی که تأمین پارکینگ نمایند.فراهم می 

 براسار ضوابط طرح های توسعه شهری احداث و تأمین پارکینگ برای کلیه ساختمان ها ضروری می باشد. (1تبصره  

               در موارد استثنائی از جمله موارد ذیل شیهرداری میی توانید براسیار ضیوابط طیرح هیای توسیعه شیهری             (2تبصره  

ییا کمیتیه هیای فنیی طیرح هیای هیادی( بیدون تیأمین پارکینیگ                 5یا مجیوز مراجیع قیانونی )کمیسییونهای میاده  

 پس از اخذ عوارض مربوطه به شرح جدول ذیل پروانه ساختمانی صادر نماید:

 شرایط خاص لزم جهت عدم تامین پارکینگ  ردیف 

1 
                        متددر و بیشددتر قددرار داشددته باشددد و دسترسددی 45خیابان هددای سددریع السددیر بدده عددرض ساختمان در بر  

 به محل اتومبیل رو نداشته باشد.

2 
                              متددر و بیشددتر واقددع شددده و دسترسددی  20ساختمان در فاصله یکصد متری تقاطع خیابان هددای بدده عددرض  

 به محل اتومبیل رو نداشته باشد.

3 
        ساختمان در محلی قرار گرفته باشد که ورود به پارکینگ مستلزم قطع درختددان کهددن باشددد کدده شددهرداری

 اجازه قطع آن را نداده است.

 ور اتومبیل نباشد.ساختمان در بر کوچه هایی قرار گرفته باشد که به علت عرض کم کوچه امکان عب 4

5 
                      ساختمان در بر معبری قرار گرفته باشد کدده بدده علددت شددیب زیدداد ،احددداث پارکینددگ در آن از نظددر فنددی

 مقدور نباشد ) شیب مقرر در این بند براساس ضوابط فنی و شهرسازی تعیین می گردد(.

6 
                       صددورتی باشددد کدده از نظددر فنددی نتددوان در سددطح طبقدداتدر صورتی که وضع و فرم زمین زیر ساختمان به 

 احداث پارکینگ نمود.
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متراژ مربوب به هر واحد پارکینگ با توجه به ضوابط پیش بینیی شیده در طیرح هیادی تفضییلی و جیامع             (3تبصره  

 هر شهرداری تعیین و عوارض حذف یا کسری پارکینگ به شرح ذیل محاسبه می گردد : 

 

 حداقل )ریال( K کاربری نوع بنا  ردیف 

 3.000.000 50 مسکونی 1

 تجاری  2
 40.000.000 500 ابوالقاسم ، ولیعصر ، رمضانی نبش معابر  

 20.000.000 350 سایر معابر 

 10.000.000 220 اداری  3

 7.000.000 200 صنعتی 4

 6.000.000 150 باغ ویال  5

 3.500.000 100 سایر  6

𝑲 × 𝑷 × 𝑺 

 

                   ( شهرداری موظیف اسیت درآمید حاصیل از پارکینیگ هیای تیأمین نشیده را بیه حسیاب جداگانیه ای وارییز 4تبصره  

 و صرفاً در امر تملک و احداث پارکینگ عمومی هزینه نماید.

              هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ساختمانهایی    12/12/86مور     1477-1481( بر اسار رای قطعی شماره  5تبصره  

ارجیاع داده میشیوند از پرداخیت عیوارض حیذف  100که بعد از صدور پروانه ساختمانی پرونده آنها به کمیسیون ماده 

 پارکینگ معاف می باشند و فقط مشمول پرداخت جرائم کمیسیون می گردند.

ذکرشیده در قسیمت عیوارض صیدور                تعرفه سایرکاربریها مطابق ضرایب و درصدها، توضیحات و تبصره های  (  6تبصره  

 پروانه های ساختمانی می باشد.
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    استرداد وجوه دریافتی به مودیان انصراف از دریافت پروانه ساختمانی /  *14*ماده 
 

 

شهرداری نسبت به استرداد وجوه دریافتی از مودیانی که پس از پرداخت مبالغی به شرح ذییل تقاضیای عیودت وجیه 

 :اقدام می نماید. برابر مقرارت واریزی را دارند 

 ابطال پروانه ساختمانی از طرف مراجع قضایی 1-

 انصراف مودی قبل از اخذ مجوز 2-

% عوارض متعلقه به عنوان کارمزد                5تبصره: عوارض منصرفین از دریافت پروانه ساختمانی پس از ابطال مدارک با کسر  

 عوارض تفکیک عرصه ، سطح شهر و پسماند جزو عوارض صدور نبوده و قابل استرداد نیست(.مسترد خواهد شد )

قبیل از صیدور و غییره    فروش تراکم و تغییر کیاربری  استرداد وجوه اخذ شده از مودی بابت توافقنامه های منعقده-4

 مجوزهای قانونی بدلیل مخالفت مراجع ذیربط یا انصراف مودی 

 از اشتباه واریزی اشخاص به حساب شهرداریاسترداد وجه ناشی -5

 استرداد وجه اضافه دریافتی ناشی از اشتباه محاسباتی -6
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 سوم :    فصل 

 بهای انواع خدمات  

 

 

 

 * خدمات اداری 15*ماده 

 

 

 مبلر )ریال(  نوع خدمات  ردیف 

 500.000 صدور پاسخ استعالم دفاتر اسناد رسمی ، دارایی ، بانک ها  و سایر ادارات 1

 1.000.000  گواهی پایانکارپروانه ساختمانی یا  صدور   2

 200.000 فروش نقشه هوایی  3

 1.500.000 و مزایده )بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده(   فروش اسناد مناقصه 4
 

 

 

 

 * حق بازدید و کارشناسی  16*ماده 

 

 

 

 مبلر )ریال(  نوع کاربری  ردیف 

 1.000.000   مسکونیمترمربع 100هر   1

تجاری   و   اداری متر مربع20هر   2  1.000.000 

متر صنعتی و سوله   100هر   3  1.000.000 

اراضی متر    1000هر   4  1.000.000 
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   نشانی آتش  و ایمنی بهای ارائه خدمات *  17*ماده 

 

در هنگیام صیدور گیواهی هیا بابیت نگهداری ماشین آالت آتش نشانی  حفظ و    ه منظور جبران قسمتی از هزینه هایب

بازدید و کارشناسی و یا در هنگام تقاضا جهت آموزش و طرح ایمنی و خدمات آتش نشانی توسط مأمورین آتش نشانی 

 به شرح ذیل هزینه اخذ می گردد. 

 

 نوع واحد ردیف 
   حق بازدید

 و کارشناسی

 آموزش مقدماتی اطفاء حریق  هزینه  

 ساعته(   5/1)هر جلسه  

1 

 مسکونی

 ویالیی
 هر واحد

 هر نفر  ریال   300.000  

 ریال   100.000  
 آپارتمانی  2

 هر واحد

 ریال   150.000   

 فرهنگی ، ورزشی ،آموزشی و درمانی 3
 هر واحد

 ریال   150.000   

 هر نفر 

 ریال   100.000  

 تجاری و اداری  4
 متری  20  هر واحد

 ریال  750.000

 هر نفر 

 ریال  300.000

 تالر 5
متری   100هر واحد  

 ریال  1.000.000

 بطور کلی 

 ریال  6.000.000

 صنعتی 6
 متری  100هر واحد  

 ریال  750.000

 ریال   200.000هر نفر  

  :یا بطور کلی

 ریال   4.000.000      :  کوچک  کارگاه های 

 ریال  7.000.000          :  بزرگکارگاه های  

7 
 کارگاه مواد نفتی یا شیمیایی 

 و موارد مشابه 

 متری   100  هر واحد

 ریال  1.000.000

 ریال  500.000هر نفر  

 ریال   10.000.000    و یا بطور کلی
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   بهای خدمات حق آسفالت و لکه گیری و ترمیم حفاری* 18*ماده 

هزینه حفاری مطیابق بیرآورد    گردد.  می  حفاری  بار  هر  بابتشکافی و    آسفالت  مجوز  صدور  درزمان  بهای خدمات فوق

معاونت عمران و براسار دستور العمل و فهرست بهای واحد پایه رشته ترمیم و بازسازی نوار حفاری در معیابر شیهری  

  محاسبه و به واحد درآمد اعالم می گردد:برای هر مترمربع حفاری به شرح جدول ذیل 

 توضیحات  خدمات )ریال( بهای  موضوع مجوز  ردیف 

 5.626.000 سانتیمتر  60ترمیم و بازسازی نوار حفاری در سواره رو و معابر به عمق  1

 اگر حفاری آسفالت: 

 ( 1با کاتر باشد ضریب )

 ( 2با کمپرسور ضریب )

 ( 3با بیل مکانیکی ضریب )

 منظور می گردد 

 6.544000 سانتیمتر 80ترمیم و بازسازی نوار حفاری در بزرگراه ها به عمق  2

 4.141000 سانتیمتر 20ترمیم و بازسازی نوار حفاری در بزرگراه ها ، سواره رو و معابر به عمق  3

 4.264000 مرمت مسیر لوله)متر مکعب( 4

 2.052.000 سانتیمتر 20ترمیم و بازسازی نوار حفاری در پیاده رو با پوشش آسفالت به عمق  5

 2.528.000 سانتیمتر 20بازسازی نوار حفاری در پیاده رو با پوشش قطعات بتنی به عمق ترمیم و  6

 4.543.000 سانتیمتر60ترمیم و بازسازی نوار حفاری بارویه آسفالت تک لیه درسواره رو و معابر به عمق 7

 2.628.000 سانتی متر50عمقترمیم وبازسازی نوارحفاری بارویه بیس آماده آسفالت درسواره روومعابر به  8

 4.267.000 سانتی متر60ترمیم و بازسازی نوارحفاری بارویه سنگفرش در سواره روومعابر به عمق 9

 4.614.000 سانتی متر60ترمیم و بازسازی نوارحفاری بارویه بتنی در سواره رو و معابر به عمق 10

 2.046.000 سانتیمتر 20پوشش سنگ فرش به عمق ترمیم و بازسازی نوار حفاری در پیاده رو با  11

 

 *همچنین با توجه به نوع مجوزهای حفاری طبق جدول ذیل عوارض اخذ می گردد: 

 مبلر )ریال( موضوع مجوز  ردیف 

 31.200.000 حفاری و نصب ترانس برق 1

 13.000.000 حفاری و نصب تیر برق 2

 15.600.000 حفاری چاه ارت  3

 46.800.000 نصب کافو و ... به ازای هر متر مربع سطح اشغال ) حداقل یک متر مربع( حفاری و  4
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 / جرایم حمل و نقل غیر مجاز پسماند، نخاله و ضایعات    پسماند مدیریت  خدمات ی بها * 19*ماده 

 

 واحدهای مسکونی ، اداری و خدماتی: عادی بهای خدمات پسماند  -1

روفت و روب معابر ، جمع آوری زبالیه هیا و پسیماندها هزینیه ای را بیه شیهرداری تحمییل       با توجه به اینکه نظافت و  

 .  می کند لذا مطابق جدول ذیل بهای ارایه خدمات اخذ می گردد

 مبلر )ریال(  نوع ساختمان  ردیف 

 ویالیی مسکونی 1

 آپارتمان مسکونی )هر واحد( 2 800.000

 ساختمان پزشکان بغیر از پسماندهای عفونیپسماند عادی مطب و   3

4 
 مؤسسات و بانکها دولتی،  شرکتهای و آموزشی و موسسات مراکز و اداری اماکن

 1.500.000 گردند نمی محسوب صنف که و اقتصادی اعتباری

 خدماتی(   شرکت عنوان به شده ثبت و دفاترکار )تولیدی،   شرکتهای خدماتی  5

6 
 کودک،  مهد)  مدارس  و  ورزشی  و همچنین مراکز  تکایا و ها حسینیه مساجد، 

 غیردولتی   و  دولتی(  متوسطه و  راهنمایی   ابتدایی،   مدارس
 معاف 

 

 باشد. می زمان ارایه گواهی اتمام عملیات ساختمانیشروع اخذ بهای خدمات پسماند از ( 1 تبصره 

                           تولیییدی حاصییلو نخالییه پسییماند  مییدیریتبابییت تییامین بخشییی از هزینییه هییای ارایییه خییدمات  جهییت( 2تبصددره 

                          بنییا  مترمربییعمعییابر شییهری در هنگییام صییدور هییر پروانییه سییاختمانی بابییت هییر  اشییغالاز عملیییات سییاختمانی و 

 پسماند از مودی اخذ می گردد. خدماتبهای بعنوان   ریال 100.000مبلغ 
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بهای خدمات واحیدهای تجیاری ، اداری و صینعتی و در کیل واحیدهایی کیه مشیمول پرداخیت عیوارض                      (3  تبصره 

 کسب و پیشه هستند توسط واحد اصناف اخذ خواهد شد.

مالکین موظفند در هنگام تخلیه واحد خود توسط مستاجر تسویه حسیاب خیدمات پسیماند را از مسیتاجر   (4تبصره  

 دریافت نمایند در غیر اینصورت پرداخت بدهی معوقه واحد مذکور بر عهده مالک می باشد.

سیطح  به شبکه تأسیسات شهری، جوی آب، جداول و انهار در رهاسازی غیربهداشتی فاضالبدرصورت  (5تبصره  

شهر و عدم احداث چاه جذبی برای کلیه اماکن اعم از مسکونی یا واحدهای کسبی و غییره ، عیوارض و بهیای خیدمات 

آسیب رسانی به وضعیت غیربهداشتی پسماند آب و نیاز به الیروبی جوی های سیطح شیهر بیه تشیخیص کارشناسیان 

 خواهد شد.از متخلفین اخذ ریال  100.000.000مبلغ  حداقلشهرداری 

                  بیار و سیمی کیه سیالمتی اهیالی ، حیوانیات اهلیی، زیانبا افراد یا مودیانی که با رهاسیازی میواد صینعتی  (  6تبصره  

جلییوگیری از فعالیییت شییغلی ذینفییع ،                        و غیییر مییوذی و یییا درختییان و فضییای سییبز را تهدییید مییی نماییید ضییمن

 . خواهد گردید  پیگیری قانونی و قضاییاز طریق مراجع موضوع 

 عوارض حمل و دفن  پسماندهای کارگاههای صنعتی و پسماند های غیر عفونی بیمارستانی -2

پس از برآورد میزان  تعیین مبلغ بر اسار   )پرزباله(، اگر پسماند شغلی واحدهای صنفی بیش از حد استاندارد باشد 

 .  مطابق جدول ذیل محاسبه می گرددمعاونت خدمات شهری پسماند توسط 

 بهای خدمات  نوع خدمات ردیف 

1 
     عوارض پسماند و حمل زباله های صنعتی از واحد های تولیدی

 به مرکز دفن زباله

 تن   6  ظرفیت  به ازاء هر سرویس با 

 ریال 5.000.000

 ساماندهی و دفن زباله های غیرعفونی بیمارستانی  2
 تن   6  ظرفیت  به ازاء هر سرویس با 

 ریال 5.000.000

 ساماندهی و دفن زباله های صنعتی شهر 3
 به ازای هر متر مکعب 

 ریال  500.000

متیر مکعیب، خیودروی نیسیان                 20، حجیم خیودروی خیاور بیا تنیاژ 3الزم به ذکر است درخصیوص میورد   )توضیح  

 متر مکعب تعیین می گردد. 5متر مکعب و خودروی پیکان وانت با تناژ  8با تناژ 
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 غیر مجاز انواع پسماندها  و تخلیه جرایم حمل و نقل -3

شیوه نامه اجرایی ساماندهی پسیماندهای عمرانیی و سیاختمانی ، درصیورت بیروز   20در اجرای تبصره ذیل ماده    (1

آلودگی و پخش شدن پسماندهای عمرانی و ساختمانی در طول مسیر تردد، راننده متخلیف ملیزم بیه پاکسیازی 

 محل می باشد، در غیراینصورت موظف به پرداخت بهای خدمات پاکسازی بشرح جدول ذیل می باشد.

تخلیف محسیوب شیده و مشیمول جریمیه میی باشید                       رمجیاز پسیماندهای عمرانیی و سیاختمانیحمل و نقیل غی (2

                    قییانون مییدیریت پسییماند بییرای پسییماندهای عییادی، وی ه،خشییک و...  19و خسییارات وارده بییر اسییار مییاده 

 می گردد:  محاسبهمطابق جدول ذیل   )بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده(

 جریمه )ریال(  نوع تخلف  ردیف

1 
 پسماندهای شهری و عادی 

 ریال 5.000.000هر تن    حمل و نقل  

 ریال 15.000.000هر تن   تخلیه  2

3 
 پسماندهای ویژه، صنعتی و ... 

 ریال  10.000.000هر تن   حمل و نقل  

 ریال  50.000.000هر تن   تخلیه  4

5 
پوشش مناسب در قسمت بار و ریزش پسماند عمرانی و ساختمانی در معابر شهری  عدم 

 )بهای خدمات پاکسازی(
 ریال 7.000.000هر مورد 

 یال  100.000.000هر مورد   تخلیه پسماندهای ناشی از بتن ریزی ماشین آلت تراک میکسر در معابر و اماکن  6

7 
                      مخلوط کردن پسماندهای پزشددکی بددا سددایر پسددماندها و تخلیدده و پخددش در محددیط 

 قانون مدیریت پسماند( 13یا بازیافت آنها )ماده استفاده  ویا فروش ،
 ریال 2.000.000هرکیلوگرم  

 ریال 5.000.000هر تن    قانون مدیریت پسماند(   16نگهداری،تفکیک،ذخیره سازی پسماندهای خشک )موضوع ماده   8

9 
 فعالیت عوامل جمع آوری 

 پسماندهای خشک  

 ریال  2.000.000هر مورد  چرخ دستی 

 ریال  5.000.000هر مورد  موتور سه چرخ 

 ریال 10.000.000هر مورد   وانت
 

 

و در صیورت تکیرار  برابر جریمه دفعه قبل از متخلف اخذ میی گیردد.2جرایم به میزان  تخلف  درصورت تکرار    تبصره(

 خودروی مذکور توقیف و موضوع از طریق مراجع قانونی و قضایی پیگیری می گردد.
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 با موافقت و نظیارت معاونیت خیدمات شیهری   :  حمل و نقل پسماندای صدور مجوز تردد خودروهای  به (3

(                 اعیم از خیاک و مخلیوب و ... ) و سیاختمانی  عمرانییجهت عبیور میوردی خودروهیای حامیل نخانیه هیای  

                 )بیدون احتسیاب مالییاتمبلغیی  بیه شیرح جیدول ذییل  ،    (  بیدون تخلییه در معیدنصیرفاً عبیور و  )از شهر  

 اخذ می گردد:برارزش افزوده( 

 هر سرویس )ریال(  ظرفیت یا تناژ تقریبی  نوع ماشین آلت  ردیف 

000750. 2/5 وانت 1  

0001.000. 5 کامیونت 2  

چرخ   6کامیون   3  10 .000500.1  

چرخ   10کامیون   4  15 .000.0002  

چرخ   18کامیون   5  18 3.000.000 

 

 و دپوی مصالح ساختمانی   تأخیر در حمل نخاله های ساختمانی بهای خدمات ناشی از  -4

قیانون شیهرداری هیا اراضیی کوچیه هیای عمیومی ، خیابانهیا و مییادین                      96ماده    6با توجه به اینکه به استناد تبصره  

 و پیاده روها در محدوده شهر که مورد استفاده عمیوم اسیت ملیک عمیومی محسیوب و در مالکییت شیهرداری اسیت                     

و باتوجه به اینکه اشیغال معیابر توسیط میالکین و سیازندگان عیالوه بیر نازیبیایی سییمای شیهر منجیر بیه مزاحمیت                     

شییوه نامیه اجراییی  24در اجیرای میاده ، برای شهروندان و ایجاد هزینه برای پاکسازی توسیط شیهرداری میی شیود 

            در صورت عدم جمیع آوری پسیماندهای جیزن عمرانیی، رر می نماید ساماندهی پسماندهای عمرانی و ساختمانی که مق

   ساعت شهرداری می تواند نسبت بیه جمیع آوری  48و ساختمانی توسط تولید کننده پس از ابالغ اخطار ، ظرف مدت  

                           برابییر هزینییه تمییام شییده )جریمییه بییه اضییافه هزینییه جمییع آوری( 2و انتقییال آن اقییدام نماییید و هزینییه ای معییادل  

    پرداخت مبلغ اعالم شده ظرف میدت یکمیاه ، بیه ازای هرمیاه تیأخیر جریمیه ایاز تولیدکننده اخذ و در صورت عدم  

 کل مبلغ اعالمی از تولید کننده اخذ می گردد. %10معادل 

     الزم به ذکر است به ازای هر مترمکعب پسماندهای عمرانی و ساختمانی )بیدون احتسیاب مالییات بیر ارزش افیزوده(

 می باشد.ی خدمات پسماند به عنوان بها ریال 200.000مبلغ 
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 بهای ارائه خدمات به اتباع و مهاجرین خارجی   * 20*ماده 

 

باتوجه به اسکان اکثرییت مهیاجرین در محیدوده شیهرها و روسیتاها و اسیتفاده ایشیان از کلییه خیدمات ارائیه شیده                  

اداره کل امور اتباع و مهاجرین  8/6/96مور   96/22/29/ص/8155، به استناد نامه شماره   توسط شهرداریها و دهیاریها

 خارجی استانداری تهران مبالغی به عنوان بهای خدمات به اتباع از مهاجرین به شرح ذیل اخذ می شود:

 

 مبلر )ریال(  تعداد افراد خانوار ردیف 

 2.500.000 افراد افغانی مجرد  1

 2.500.000 نفره   3و    2اتباع افغانی خانوارهای   2

 3.000.000 نفره   5و    4اتباع افغانی خانوارهای   3

 4.000.000 نفره و بیشتر   6اتباع افغانی خانوارهای   4

 

 ( در صورت ابالغ بخشنامه جدید مبالغ تغییر خواهند کرد. 1تبصره 

شهرداریها و دهیاریها و یا دفیاتر کفالیت                 ( مهاجرین از طریق دفتر امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری به  2تبصره  

 هدایت و پس از پرداخت عوارض جهت اقدامات الزم از قبیل تمدید کارت اقامت و ... به دفتر اتباع مراجعه می نمایند.

                           ( مطییابق موافقییت نامییه منعقییده فییی مییابین شییهرداری و اداره کییل اتبییاع درصییدی از مبییالغ واریییز شییده3تبصییره 

درخواستی هزینه های صرف اقدام به شهرداری  ،به حساب شهرداری سهم اداره فوق بوده که درصورت مکاتبه آن اداره 

 خواهد شد.اداره اتباع  اعالمیاز سهم مربوطه در مناطق 
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 چهارم :  فصل 

 سایر عوارض و منابع درآمدی
 

 

 

 

 (  1/90/ 28قانون شهرداری )مصوب  101 ماده 4و  3تبصره *درآمد ناشی از اجرای   21*ماده 

 

 قانون شهرداری ها: 101اصالحیه ماده متن قانون 

ادارات ثبت اسناد و امالک و حسب مورد دادگاهها موظفند در موقع دریافت تقاضای تفکیک یا افراز اراضی   -101ماده  

تفکیک یا افراز را براسار نقشه ای انجام دهند که قبالً به تأیید واقع در محدوده و حریم شهرها، از سوی مالکین، عمل 

شهرداری مربوب رسیده باشد. نقشه ای که مالک برای تفکیک زمین خود تهیه نموده و جهت تصویب در قبال رسیید، 

زمیین تسلیم شهرداری می نماید. باید پس از کسر سطوح معابر و قدرالسم شهرداری مربوب به خدمات عمومی از کل  

 از طرف شهرداری حداکثر ظرف سه ماه تأیید و کتباً به مالک ابالغ شود.

بعد از انقضان مهلت مقرر و عدم تعیین تکلیف از سوی شهرداری مالک می تواند خود تقاضای تفکییک ییا افیراز را بیه 

نه های عمومی با اخیذ نظیر دادگاه تسلیم نماید. دادگاه با رعایت حداکثر نصابهای مقرر در خصوص معابر، شوارع و سرا

 (، به موضوع رسیدگی و اتخاذ تصمیم می نماید.5کمیسیون ماده )

( حداکثر ظرف دو ماه باید به دادگاه مذکور پاسخ دهد. در صورت عدم ارسال پاسخ در مدت فوق، دادگاه 5کمیسیون ماده )

 نماید.می وع رسیدگی و رأی مقتضی صادر طرح جامع و تفضیلی در چهارچوب سایر ضوابط و مقررات، به موض مالحظهبا 

       صوب در محیدوده شیهرهاقررات آخرین طرح جامع و تفضیلی مرعایت حد نصابهای تفکیک و ضوابط و م(:  1تبصره )

              و همچنین رعایت حدنصابها، ضوابط، آیین نامه ها و دستورالعملهای مرتبط با قوانین از جملیه قیوانین ذییل، در تهییه

 و تأیید کلیه نقشه های تفکیکی موضوع این قانون توسط شهرداریها الزامی است:
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 1366( قانون زمین شهری مصوب سال 15( و )14مواد ) ✓

                   اگیذاری اراضیی فاقید کیاربری مسیکونی بیرای امیر مسیکن بیه شیرکتهای تعیاونی مسیکنقانون منع فروش و و ✓

 1381و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی مصوب سال 

 و اصالحات بعدی ان 1374قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها سال  ✓

 و اصالحات بعدی آن 1385اقتصادی سال –قانون جلوگیری از خردشدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی ✓

 ( قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و اصالحات بعدی آن5ماده ) ✓

 اقدام خواهد شد. 1366( قانون زمین شهری مصوب سال 11( ماده )1در مورد اراضی دولتی، مطابق تبصره )(: 2تبصره )

مترمربع که دارای سند ششدانگ است شهرداری برای تأمین سیرانه در اراضی با مساحت بیشتر از پانصد  (:  3تبصره )

( و برای تیأمین اراضیی موردنییاز احیداث شیوارع و معیابر %25فضای عمومی و خدماتی تا سقف بیست و پنج درصد )

       بیا توجیه بیه ارزش افیزوده ایجیاد شیده  عمومی شهر در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی  

( از اراضی باقیمانده را دریافت می نماید. شهرداری مجاز است %25مل تفکیک برای مالک، تا بیست و پنج درصد )از ع

 روز زمین طبق نظر کارشنار رسمی دادگستری دریافت نماید.را بر اسار قیمت مذکور  مبا توافق مالک قدرالسه

معابر و شوارع عمیومی و اراضیی خیدماتی کیه در اثیر تفکییک و افیراز               (و 3کلیه اراضی حاصل از تبصره )(:  4تبصره )

و دور سند مالکیت ایجاد می شود، متعلق به شهرداری است و شهرداری در قبیال آن هیی  وجهیی بیه صیاحب ملیک 

 پرداخت نخواهد کرد.

و افراز میسر نباشد، شهرداری میی توانید               در مواردی که امکان تأمین انواع سرانه، شوارع و معابر از زمین مورد تفکیک

 با تصویب شورای اسالمی شهر معادل آن را به نر  کارشناسی روز دریافت نماید.

هر گونه تخلف از موضوع این قانون در تفکیک یا افراز اراضی، جرم تلقی شده و متخلفین، طبیق مجیازات (:5تبصره )

 د گرفت.نتحت پیگرد قانونی قرار خواهاسالمی و قانون تخلفات اداری 
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 آتش نشانی   % 5عوارض   *22*ماده 

بنییا و دیییوار )اعییم از احییداث ، تخریییب و نوسییازی ، تعمیییرات و عییوارض ابقییا (             پروانییه سییاختمانی صییدور در هنگییام

 نشانی اخذ می گردد.آتش ایستگاههایتوسعه بعنوان عوارض و دیوارکشی در کلیه کاربری ها زیربنا  عوارض %5معادل 

 عوارض سالیانه خودرو * 23*ماده 

به شهرداری اجازه داده می شود از کلیه مالکان خودروهای سواری و وانت دو کیابین اعیم از تولیید داخیل ییا وارداتیی              

نر  ییک و نییم در هیزار قیمیت فیروش قانون مالیات بر ارزش افزوده عوارضی را بطور ساالنه به   43طبق بند ب ماده  

کارخانه )داخلی ( و یا مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی )وارداتیی( بیر اسیار قیمیت هیای منیدر  در جیداولی                  

 . که توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعالم می گردد به شرح موارد ذیل محاسبه و وصول نماید 

          26/7/96و وانت های دو کابین : با عنایت به اعالم اسیتانداری محتیرم تهیران از میور  انواع خودروهای سواری  الف (

 از طریق سامانه معرفی شده عوارض خودرو محاسبه و فیش و مفاصاحساب صادر می گردد.

 اقدام می گردد. شورای اسالمی شهر در صورت تصویب توسط انواع خودروهای سنگین ، وانت بار و موتورسیکلت :  ب(

   در حوزه حمل و نقلو اشتغال فعالیت  بهای خدمات صدور و تمدید پروانه * 24*ماده 
 

 

 

 مبلر )ریال(  تناژ / نفر  نوع ناوگان  ردیف 

1 

 باربری 

 500.000 تن 3.5

 700.000 تن  3.5 – 6 2

 1.000.000 تن  6بیش از  3

4 

 مسافربری 

 250.000  – 500.000 نفر  15

   500.000  – 1.000.000 نفر  16  – 26 5

 1.500.000 نفر  26بالی   6

7 

 تاکسیرانی 

 1.000.000 شامل خدمات ارایه دفترچه، کارنامه، کارت شهری  

 100.000 حق عضویت ماهیانه  8

 200.000 حق عضویت ماهیانه تاکسی بیسیم 9

 نصف صدور می باشد تمدید پروانه هزینه  10
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 عوارض بر تبلیغات محیطی به غیر از تابلوهای معرف صنوف   * 25*ماده 

قانون شهرداری ها کییه اراضییی معییابر ، کوچییه هییا، میییادین و پارکهییای عمییومی را ملییک عمییومی                  96ماده  6با عنایت به تبصره  

               قییانون شییوراها   71مییاده    25قانون شییهرداری هییا و بنیید    92و در مالکیت شهرداری است و با استفاد از اختیارات حاصله از ماده  

                        هرنوع مطلب بر دیوارهای شهر را ممنوع اعالم نمییوده مگییر بییا اخییذ مجییوز از شییهرداری، عییوارض تبلیغییات محیطییی  که نوشتن

 گردد.ویسی وغیره به شرح ذیل محاسبه می  اعم از منصوب بر روی اماکن تجاری، اداری، صنعتی و صنفی یا پرتابل ، بنر و دیوارن

 شرایط ذیل:   عوارض تابلو با الف ( 
 روزانه مبلر )ریال(  نوع تابلو  ردیف 

 هر تخته برزنت  1

 مترمربعی   12یا بنر  

 )پرتابل( 

 500.000 میدان پیامبر اعظم )ص( و چهار راه ابوالقاسم 

 350.000 مصلی نماز جمعه و میادین امام حسین )ع( و پارسا   2

 200.000 عمومی و درمانی  خدماتی اعالمیه ترحیم ، مدارس غیرانتفاعی و موارد  3

 80.000 هر متر مربع بیلبورد بر روی سازه های فلزی با انعکاس نور از بیرون بر روی سازه   4

 10.000 هر مترمربع دیوارنویسی با موافقت شهرداری در مکان های عمومی 5

 رایگان  تبلیغاتی( دیوارنویسی مهدکودک و مدارس با مطالب تربیتی و طرح های آموزشی )بجز  6

 عوارض تابلوهای تبلیغاتی با شرایط ذیل بر اسار متر مربع و احتساب ریالی آن به صورت ماهیانه : ب (

 استقرار تابلو  نحوهنوع و 
 معمولی

 )فلزی یا چوبی ( 

 تابلوهای نورپردازی شده 

 )نئون یا پالستیک( 

 الکتریکی 

 چاپی( )کامپیوتری و دیجیتالی  

 125.000 80.000 50.000 روی دیوار یا بدنه ساختماننصب شده بر 

 250.000 160.000 100.000 عمود بر دیوار 

 500.000 320.000 200.000 هرنوع تابلو نصب بر پایه جدا از ملک 

 N× P × (S+H)  
:S                    مساحت تابلو:H ارتفاع پایه تابلو                      :P  جدول فوق(عوارض ماهیانه نرخ(              :N ماهها تعداد 

 طاق نصرت هر دو پایه اضافه می شود. درخصوص توضیح : 
 

 

 عایت ضوابط واحد زیباسازی شهرداری در کلیه موارد فوق الذکر الزامی می باشد . ر  (1تبصره

 نصب پوستر و تراکت برای افراد حقیقی فقط در مکانهایی که شهرداری تعیین می کند مجاز بوده و رایگان می باشد.  (2تبصره

شییده باشییند بابییت هییر مترمربییع                  پاکسییازی نوشییته هییا و پوسییترهایی کییه بییدون مجییوز شییهرداری انجییام  هزینییه (3تبصددره

 از ذینفع اخذ خواهد شد . ریال200.000مبلغ  

از ذینفع اخذ خواهیید شیید .  نصب شده باشندجمع آوری ، نگهداری و غیره تابلوهایی که بدون مجوز شهرداری   هزینه  (  4تبصره

 همچنین درصورت ورود هرگونه خسارت به تابلو مسئولیتی به عهده شهرداری نخواهد بود.
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 شهرداری  تأسیسات و ساختمانها االجاره مال * 26*ماده 

 

 اجاره بهاء ناشی از بهره برداری سالن های ورزشی ورزشگاه تختی   -1

                 همچنیین تیمهیای ورزشیی متقاضیی بهیره بیرداری از امیاکن ورزشیی شیهرداریکلیه اشخاص حقیقیی و حقیوقی و  

 .  ذیل را به حساب شهرداری واریز نمایند به شرح احمدآباد مستوفی می بایست با عقد قرارداد مبالغ 

 رشته ورزشی  ردیف 
مدت  

 استفاده 

مبلر 

 ریال()

 850.000 ماهیانه  فعالیتهای زیرمجموعه )آموزش و تمرین(آمادگی جسمانی ، ایروبیک و کلیه   1

2 
 آمادگی جسمانی ، ایروبیک و کلیه فعالیتهای زیرمجموعه با دستگاه بدنسازی 

 )آموزش و تمرین(   
 850.000 ماهیانه 

 850.000 ماهیانه  والیبال ، بسکتبال و بدمینتون )آموزش و تمرین(  3

 850.000 ماهیانه  ( تمرین  و  آموزش)فوتسال  4

 850.000 ماهیانه  ژیمناستیک )آموزش( 5

6 
کشتی و کلیه ورزشهای رزمی مانند بوکس ، تکواندو ، کاراته ، ووشو ، کونگ فو و غیره 

 )آموزش و تمرین( 
 850.000 ماهیانه 

 850.000 ماهیانه  اسکیت )آموزش و تمرین(  7

 850.000 ماهیانه  تنیس روی میز )آموزش و تمرین( 8

 850.000 ماهیانه  شطرنج )آموزش و تمرین(  9

 850.000 یک ساعت  نفر(   4یا  2فوتبال دستی ) 10

 850.000 ساعت   5/1 اجاره سالن سرپوشیده 11

 3.500.000 ساعت   5/1 اجاره زمین چمن طبیعی استاندارد با نور طبیعی  12

 3.000.000 ساعت   5/1 اجاره زمین چمن طبیعی استاندارد با نور مصنوعی  13

 2.000.000 ساعت   5/1 اجاره زمین چمن مصنوعی استاندارد با نور طبیعی  14

 2.500.000 ساعت   5/1 اجاره زمین چمن مصنوعی استاندارد با نور مصنوعی  15

 ( هزینه بیمه ورزشی برعهده ورزشکاران و هنرجویان خواهد بود.  1تبصره 

 می باشد. %40و سهم ورزشگاه  %60از شهریه دریافت شده ( درخصوص کالسهای آموزشی حق الزحمه مربیان 2تبصره
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 اجاره بهاء ناشی از بهره برداری از  عرصه جهت تعبیه انواع کیوسک  -2

کارشینار رسیمی دادگسیتری                   به شیرح ذییل بیر اسیار نظرییه    با جانمایی هایاز کیوسکهای مستقر در سطح شهر  

 فی مابین اجاره اخذ می گردد: و قرارداد

 محل استقرار  نوع بهره برداری  ردیف 

 میدان ولیعصر )عج( شهرنت  1

 جنب میدان امام حسین )ع( میوه فروشی 2

 شمالی(جنب میدان پارسا )نبش خ صنوبر چهارم   تنقالتی 3

 جنب میدان پارسا )نبش بلوار ابوالقاسم( تنقالتی 4

 جنب گلزار شهدا مطبوعاتی 5

 تبصره ( عالوه بر اجاره بها بهره بردار ملزم به پرداخت عوارض کسب و پیشه نیز می باشد. 

 

 اجاره بهاء ناشی از بهره برداری سالن جلسات ناحیه خدمات شهری   -3
 

 )ریال(   مبلر نوع بهره برداری  ردیف 

 500.000ماهیانه    (N.A)کالسهای ترک اعتیاد   1

 100.000هرجلسه   آموزشی   و  فرهنگی 2

 5.000.000هرجلسه   ادارات 2

 2.000.000هرجلسه   سایر موارد 3

 

 

 جهت بازار هفتگی سطح شهر اجاره بهاء ناشی از بهره برداری از  عرصه  -4

درصورت تصمیم شهرداری پس از تصویب شورای محتیرم اسیالمی شیهر بیا رعاییت آئیین نامیه میالی شیهرداری هیا                 

 به پیمانکار واجدالشرایط واگذار می گردد.
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   و شهری  مخابراتی صدور مجوز احداث دکل ، آنتن تاسیسات  عوارض * 27*ماده 

کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که با شرکت مخابرات ایران یا اپراتورهای فعال مخابراتی کشور عقد قرارداد نصب دکیل 

               از مبلغ کل قرارداد را بیه شیهرداری بیه عنیوان عیوارض سیاالنه پرداخیت نماینید   %10تنظیم می نمایند، می بایست  

 که این مبلغ به غیر از هزینه نصب دکل می باشد.

   قانون شهرداری(   110)درآمد حاصل از ماده  عوارض زمین های محصور نشده *  28*ماده 

قانون شهرداری : نسبت به زمین یا بناهای مخروبه و غیرمناسب با وضع محیل       110و ماده    55ماده    14به استناد بند  

ام واقع در محدوده شهر که در خیابان و یا کوچه و یا مییدان قیرار گرفتیه و منیافی بیا پیاکی و پیاکیزگی           و یا نیمه تم

و زیبائی شیهر ییا میوازین شهرسیازی باشید، شیهرداری بیا تصیویب انجمین شیهر میی توانید بیه مالیک اخطیار کنید                        

و یا مرمت آن که منطبیق بیا نقشیه مصیوب انجمین شیهر باشید اقیدام کنید                    منتها ظرف دو ماه به ایجاد نرده یا دیوار

اگر مالک مسامحه و یا امتناع کرد شهرداری می تواند به منظور تامین نظر و اجیرای طیرح مصیوب انجمین در زمینیه 

بیه اضیافه صیدی ده از مالیک                 زیبایی و پاکیزگی و شهرسازی هرگونه اقدامی را که الزم بدانید معمیول و هزینیه آن را

یا متولی و یا متصدی موقوفه دریافت نماید در این مورد صیورت حسیاب شیهرداری بیدوًا بیه مالیک ابیالغ میی شیود                 

در صورتی که مالک ظرف پانزده روز از تاریخ ابالغ به صورت حساب شهرداری اعتیراض نکیرد صیورت حسیاب قطعیی     

 ارجاع خواهد شد. 77می شود و هرگاه مالک ظرف مهلت مقرر اعتراض کرد وضع به کمیسیون مذکور در ماده  تلقی

در حکیم  77صورت حساب هایی که مورد اعتراض واقع نشده و همچنین آران کمیسیون رفع اختالف میذکور در میاده 

مقررات اجرای اسیناد رسیمی الزم االجیران نسیبت بیه سند قطعی و الزم االجرا بوده و اجران ثبت مکلف است بر طبق  

 وصول طلب شهرداری اجرائیه صادر و به مورد اجران بگذارد.

 برابر عوارض سطح شهر نیز از مالک دریافت خواهد شد.5به ازای هرسال عدم دیوارکشی معادل تذکر( 
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 قطع اشجار) درصورت وجود شرایط الزام آور(   جریمه *   29*ماده 
 

                     7بییا اخییذ مجییوز از کمیسیییون مییاده  بییرای جبییران خسییارات وارده بییه فضییای سییبز و قطییع درختییان(  1بنددد  

             درآمدهای حاصیل از ایین عیوارض  %100ول ذیل محاسبه می گردد که  ابه شرح جد   عوارضی تحت عنوان قطع اشجار

 و موافقت شهردار به مصرف امور زیربنایی و گسترش فضای سبز خواهد رسید. با پیشنهاد مسئول فضای سبز
 

 :     7عوارض قطع اشجار با اخذ مجوز از کمیسیون ماده  -1

  قیمت هر سانتیمتر بن )ریال(  مبلر پایه )ریال(  مشخصات ردیف 

 _ 6.000.000 درخت( سانتیمتر )هر اصله    15بن تا   1

 ریال   400.000سانتیمتر مبلر    15هر سانتیمتر مازاد از   7.200.000 سانتیمتر   50الی    15بن   2

 ریال  550.000سانتیمتر مبلر    50هر سانتیمتر مازاد از   21.200.000 سانتیمتر   100الی   50بن   3

 ریال   660.000سانتیمتر مبلر    100هر سانتیمتر مازاد از   48.700.000 سانتیمتر   100بن بالی  4

 توضیح : قیمت هر سانتیمتر بن به مبلر پایه اضافه می شود. 
 

 ضرایب ذیل در جدول فوق اعمال می شوند.با توجه به نوع درخت و کاربری ملک  (ضرایب کمیسیون 

 توضیحات مقدار ضریب  موارد ردیف 

 با توجه به هزینه های نگهداری  کمیسیون طبق نظر   درختچه های زینتی 1

 با توجه به کندی رشد 2الی    5/1 درختان سوزنی برگ )کاج و سرو( 2

 موارد  3

 ( 2و    1)  

 _ 3الی    1 واقع در معابر و خیابانها 

 _ 5الی    1 کاربری های  مسکونی ، تجاری و صنعتی  4

 _ 5الی    1 باغات  5
 

  :  7ن اخذ مجوز از کمیسیون ماده عوارض قطع اشجار بدو -2

 د.نپس از تعیین مبلغ جدول فوق ضرایب ذیل در آن اعمال می شو
 مقدار ضریب  موارد ردیف 

 3الی    1 امالک مسکونی  1

 4الی    5/1 امالک تجاری و صنعتی  2

 5الی    2 باغات که درختان را بعلت ساخت و ساز غیرمجاز قطع نموده اند 3

 4الی   1 واقع در معابر و خیابانها  4
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چنانچه مالک یا متقاضی با حصول مجوز و یا بدون مجوز درختی را قطع و یا موجبات نابودی آن را فراهم کند  ( 2بند 

           برابیر مجمیوع بین درختیان قطیع شیده  2می بایست به میزان    2و  1عالوه بر پرداخت عوارض قطع درخت طبق ماده  

سانتی متر غرر نماید؛ چنانچه به هر دلیلی توان کاشت   10در محلی که شهرداری تعیین می کند نهال با بن حداقل  

                   ذییل آنها را نداشته باشد با موافقت شهرداری و پس از پرداخیت هزینیه غیرر نهیال ییا ایجیاد فضیای سیبز بیه قیرار

 در محلی که مورد نیاز است نهال یا فضای سبز کاشت نماید. ده تا از طرف ایشانبه شهرداری وکالت دا
 

 هزینه )ریال(  عنوان ردیف 

 1.000.000 متوسط هزینه غرس نهال پهن برگ یا سوزنی برگ 1

 650.000 اجرای شبکه آبیاری تحت فشار جهت هر اصله 2

 2.500.000 ماهه  6هزینه کاشت و نگهداری   3

 ریال و به شرح ذیل می باشد:  4.150.000توضیح( هزینه غرس یک اصله نهال جمعاً به مبلر  

 

 :عوارض قطع سرشاخه ها یا هرر غیر اصولی درختان به شرح ذیل می باشد ( 3بند

 

 عوارض   مشخصات ردیف 

 قطع کامل درخت مورد نظر  %20 سانتی متر   25با محیط بن کمتر از   1

 قطع کامل درخت    %25 سانتی متر   50الی   25با محیط بن   2

 سانتی متر   50با محیط بن بیشتر از   3

 قطع کامل درخت   %25عالوه بر مبلر  

 150.000سانتی متر    50به ازای هر سانتی متر مازاد بر   

 ریال

 قطع کامل درخت    100%   قطع مریستم )تنه اصلی( درختان سوزنی برگ 4
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   حذف فضای سبز جریمه کسری یا *30*ماده 

               صینعتی کارگاههیای و و کارخانجیات 10مکلیف بیه اختصیاص %   تجیاری  و  مسیکونی  بناهیای  پروانیه  اخذ   متقاضیان

        میالکین صیورتیکه در. گیردد مشخص نقشه تهیه زمان در می باشند که بایستی  سبز  فضای  جهت احداث  عرصه  %25  

 ذییل  شیرح  بیه  یکبیار  بیرایاین عیوارض    ننماید   اجرا  و  عمل  نقشه  در این امر مطابق اصول شهرسازی و  خود  تعهد   به

 .گردد و اخذ می محاسبه

 P)2(M+N+ × S2] – S1)×[(K = A  
 

: K   ( که باید ایجاد شود      %25و صنعتی   %10درصد فضای سبز از کل عرصه )مسکونی و تجاری 

P :    قیمت منطقه ای 

S1 :  ( مساحت عرصه)مساحتی که باید فضای سبز تامین گردد 

S2 :    مساحت فضای سبز تأمین شده 

M  :    ریال    350.000  معادلهزینه اجرای یک مترمربع فضای سبز 

N :  ریال  350.000معادل فضای سبز در سال   مربع  هزینه نگهداری یک متر 

 

 هزینه ایجاد یک مترمربع فضای سبز بر اسار نوع پوشش گیاهی به شرح ذیل می باشد: ( تبصره
 

 مبلر )ریال(  نوع فضای سبز  ردیف 

 3.000.000 گل فصلی 1

 1.500.000 گیاهان پوششی مانند چمن، فرانکی نیا و غیره  2

 1.500.000 انواع پرچین های سبز مانند ترون، شمشاد و غیره  3

 2.500.000 درختچه زینتی مانند یوکا، توری، زرشک، ژونی پروس و غیره  4
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 با درخواست مالک  )تغییر کاربری( افزوده حاصل از انطباق کاربری  بهای خدمات ارزش *31*ماده 

 

 اجتماعی   ، اقتصادی توسعه سوم قانون برنامه از موادی اصالح ( قانون5ماده) ذیل یک تبصره استناد به: واحده  ماده 

 ارائیه دهنیدگان کیاال، کننیدگان تولیید  از وجوه سایر و عوارض برقراری چگونگی ایران و اسالمی جمهوری فرهنگی و

عمرانیی                           -خیدماتی هیای پیروژه جهیت اجیرای الزم اعتبیار تیامین منظیور بیه وارداتیی کاالهیای و خیدمات

موافقیت  از بعید  آن بیر میازاد و طیرح تفصییلی در میورد نییاز خدمات های سرانه در الزم همخوانی ایجاد و همچنین

            یا کارگروه برنامه رییزی توسیعه اسیتان5 ماده  کمیسیون و پس از تصویب ارگانهای ذیصالح از جمله جهاد کشاورزی

                            نسییبت بییه وصییول عییوارض ارزش افییزوده حاصییل از تغییییر کییاربری هییا  شییود مییی داده اجییازه شییهرداری بییه

 .نماید  اقدام ذیلبه شرح مطابق جدول 

 حداقل )ریال( K کاربری نوع بنا  ردیف 

 3.000.000 50 مسکونی 1

 تجاری  2
 40.000.000 500 نبش معابر ابوالقاسم ، ولیعصر ، رمضانی 

 20.000.000 350 سایر معابر 

 10.000.000 220 اداری  3

 7.000.000 200 صنعتی 4

 6.000.000 150 باغ ویال  5

 3.500.000 100 سایر  6

𝑲 × 𝑷 × 𝑺 
 

               در قسییمت عییوارضتعرفییه سییایر کییاربری هییا مطییابق ضییرایب و درصییدها ، توضیییحات و تبصییره هییای ذکییر شییده  (    1  تبصره

 صدور پروانه های ساختمانی می باشد.

صییرفه و صییالح  کییه در صورتیکه مالک یا مالکین با شهرداری در خصوص تغییر کاربری به توافق برسند ، به شرطی  (  2  تبصره 

 مشمول عوارض جدول فوق نمی گردد.آن کمتر از عوارض فوق نباشد    شهرداری رعایت گردد و ارزش
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   حق مشرفیت(عوارض بر ) توسعه شهریعمران و عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرحهای   *32*ماده 

 : تعاریف

شهرسیازی                    طرحهیای ییا و ترافیکییمطالعیات  اثیر در کیه گیردد میی اطیالق طرحهیایی بیه :معیابر اصالح طرحهای

 .دارند  معبر یا طرح در نیاز به اصالحات

ترافیکیی                        مطالعیات اثیر بیر مسییر موجیود ادامیه کیه گیردد میی اطیالق گیذرهایی بیه :تطوییل و توسیعه طرحهیای

 .اند  شده و طراحی بینی پیش شهرسازی های در طرح

گذربنیدی          نامیه آئیین برابر بنا احداث بنا یا تجدید  هنگام در غالباً که گردد می اطالق گذرهایی به: تعریضی طرحهای

 .گردند  می نشینی عقب ساماندهی مشمول و تفصیلی طرحهای یا

 .گردند می  احداث و ایجاد ترافیکی و مطالعات شهرسازی براسار  که می شود اطالق گذرهایی به :احداثی طرحهای

 .باشد  می شهرداری عهده به طرحها این به مربوب اجرایی عملیات کلیه : اجرانتوضیح

اصیالحی           گیذر بیر در احیداثی و ای تعیریض، توسیعه اصالحی، طرحهای براثر که وامالکی اراضی کلیه به :واحده ماده

هنگیام فیروش                                   کیه گییرد میی تعلیق یکبیار بیرای ایین عیوارض شیوند  واقیع میی احیداثی ییا و تعیریض ییا

  .شد  خواهد  وصول شهرداری توسط  ماده مفاد این برابر امالک قبیل این صاحبان از رفته( فروش  سهم به )نسبت

 سایر  صنعتی اداری  تجاری  مسکونی نوع کاربری  

K 8 20 16 15 8 

𝑲 × (𝑷𝟐 − 𝑷𝟏) × 𝑺 

:P2  ارزش معامالتی عرصه بر اساس گذر جدید                                          :P1              ارزش معامالتی عرصه بر اساس گذر 

:S                             مساحت زمین باقیمانده پس از رعایت اصالحی     

رایگیان و  عمران و توسعه شهری بصورتمساحت امالک در نتیجه اجرای طرح های   قسمتی ازدر صورتی که    :(تبصر

 عوارض نخواهد شد. مشمول پرداخت اینبه مسیر الحاق شده باشد  هر گونه غرامت یا امتیازی  بدون دریافتبالعوض و  
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 : و تسهیالت معافیت ها ، تشویقات   *33*ماده 

 
 میزان معافیت  افراد  ردیف

 ایثارگران  1

                    مفیددد   زیربنددای  بددا  مسددکونی  واحددد   یددک  احددداث  یکبار  برای  معاف فقط

  مترمربع تجاری20 و مترمربع120 تا

 شرایط: 

 فقط با معرفی نامه از بنیاد شهید  (1

 سند مالکیت به نام ایثارگر باشد  (2

 ساکن این شهر باشدمحترم ایثارگر  (3

 اقدام می گردد  مطابق با طرح شهری و در کاربری مربوطه  (4

 مصوب و تخلفات ساختمانی نمی شود  بر تراکم شامل مازاد (5

 اعمال می شود  نیز  مسکونی های  مجتمع احداث در (6

 شهرداریها توسط ایثارگران به  رسانی  خدمات  جامع قانون 6 ( ماده2  قانون برنامه ششم توسعه  86بند الف ماده (   1   مستندات قانونی:

2 

   ارگانهای ذیل : پوشش تحت  افراد

   (ره) امام خمینی  امداد کمیته  (1

 سازمان بهزیستی   (2

 خیرین مسکن ساز    (3

                مفیددد   زیربنددای  مسددکونی بددا  واحددد   یددک  احددداث  یکبار  برای  معاف فقط

  مترمربع120 تا

 شرایط :  

 نهاد مربوطه   از  معتبر  مدرک  فقط با ارائه (1

 اقدام می گردد  در کاربری مربوطه و مطابق با طرح شهری  (2

 مصوب و تخلفات ساختمانی نمی شود  بر تراکم شامل مازاد (3

 اعمال می شود  نیز  مسکونی های  مجتمع احداث در (4

 قانون برنامه ششم توسعه  80بند چ ماده  2ردیف    مستند قانونی :

 معلولن عزیز  3

                 مفیددد   زیربنددای  مسددکونی بددا  واحددد   یددک  احددداث  یکبار  برای  معاف فقط

  مترمربع120 تا

 شرایط :  

 نهاد مربوطه   از  معتبر  مدرک  فقط با ارائه (1

 مطابق با طرح شهری و در کاربری مربوطه اقدام می گردد   (2

 مصوب و تخلفات ساختمانی نمی شود  بر تراکم شامل مازاد (3

 اعمال می شود  نیز  مسکونی های  مجتمع احداث در (4

 قانون جامع حمایت از حقوق معلولن 9ماده   3تبصره  مستند قانونی : 
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 فضاهای آموزشی ، پژوهشی و اداری معاف  حوزه های علمیه  4

 مستندات قانونی :

  شوراها  و  شهری امور  کل اداره 1/6/96 مورخ 85723 شماره نامه (1

 کشور توسعه های برنامه دائمی  احکام قانون 37 ماده ت  بند  1 ردیف  اساس بر (2

5 

  اماکن و  ها  مصلی امام زاده ها، مساجد،

  مصرح           دینی  های  اقلیت  مذهبی،  صرفاً

  اساسی شامل مراکز آموزشی             قانون در

 اداری  و  پژوهشی و

 فضای اصلی معاف 

 مستندات قانونی :  

 کشور توسعه ششم برنامه قانون 95 ماده  ذیل  تبصره (1

 کشور توسعه های برنامه دائمی  احکام قانون 37  ماده ث  بند  1 تبصره ذیل ردیف (2

6 

  تخریب مجاز  ساختمانهای بنای تجدید 

  حوادث از ناشی تخریب حال  در  یا و شده

  حریق،                     زلزله،  مثل مترقبه  غیر  و قهریه 

 غیره   و  سیل،  باران، بمب زمین،  رانش

 گردد   نمی  عوارض مشمول   مجاز  اعیانی  اندازه  به

 .شود  می  لحاظ ذیصالح  مراجع نظر با  بودن عمدی غیر صورت  در معافیت حریق  خصوص درتوضیح :  

7 

  فرسوده های بافت مالکین تشویق منظور به

                    همجوار   های  پالک تجمیع جهت

 (                    رسمی سند  دارای )

 عوارض صدور   % 90 میزان به دانگ  شش سند  2

 عوارض صدور %80  میزان به سند  قطعه 3

 عوارض صدور %70 میزان به بیشتر و  سند  قطعه 4

  

 در صورتیکه پس از تجمیع اسناد، به حدنصاب تفکیک زمین در طرح شهری مصوب برسد توضیح : 

تجمیع در بافتهایی صورت می گیرد که اوالً بنای با ارزش فرهنگیی و تیاریخی و ... در مییان بافیت وجیود   (  1تبصره  

ثانیاً امالکی که از لحا  ایمنی در مقابل آسیب های طبیعی از جمله زلزله و سییل و ... مقاومیت الزم را   نداشته باشد.  

 ندارند هرچند که نوساز باشند.

                           ،کلیییه تخفیفییات بییه شییرطی اعمییال مییی گردنیید کییه ملییک در مالکیییت فییرد مشییمول تخفیییف باشیید  (2تبصددره 

 .درالسهم خود مشمول تخفیف می گردددانگ نباشد به اندازه ق6اگر مالکیت فرد بطور 

تسهیالت فوق فقط مربوب به هنگام صدور پروانه ساختمانی می باشد و در صورتیکه بدون اخذ پروانه اقدام   (3تبصره  

 . //به احداث بنا شده باشد مشمول نخواهد شد. 
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 پنجم :  فصل 

  تقسیط نامه ینئ آ
 

رنیید ،                            بییا توجییه بییه اینکییه تعییدادی از مودیییان توانییایی پرداخییت یکجییا و نقییدی بییدهی خییود بییه شییهرداری را ندا

 ذیل اقدام به تقسیط بدهی ها می گردد. مواد پس از ارایه درخواست توسط مودی و موافقت شهردار به شرح

تنظیم بخشی          قانون 73 ماده شهرداریها موضوع نامه آیین اصالحی 32 مادهاجرای  راستای در نامه آیین این -1ماده 

به شهرداری های کل کشور اجیازه داده میی شیود      "تصریح می نماید  که1380/11/27 مصوب دولت مالی مقررات از

، مطابق دستورالعملی که به پیشنهاد شهردار و به تصویب شورای اسیالمی ماهه  36اقساب حداکثر  تا مطالبات خودرا با  

               ".در هر حال صیدور مفاصیا حسیاب موکیول بیه تأدییه کیل بیدهی میودی خواهید بیودشهر می رسد دریافت نماید،  

 به شرح مواد و تباصر ذیل تهیه و تنظیم و قابل اجرا می باشد.

  است. شهرداری مطالبات و عوارض کلیه نقدی پرداخت بر اصل -2ه  ماد

 .باشد  می نامه آیین این مشمول مقررات)بجز عوارض خودرو( شهرداری  خدمات بهان و عوارض کلیه -3  ماده 

                             اسیالمی انقیالب عمیومی، دولتیی، نهادهیای سیازمانهای ادارات، از شیهرداری مطالبیه میورد عیوارض( تبصدره 

 .باشد  نمی تقسیط  قابل دارند  سهم دولتی بودجه از به نحوی که  …و انتظامی و نظامی و نیروهای

 .د نباش  تقسیط می قابل شهردارکتبی و یا مطابق دستور  ذیلبه شرح  شهرداری مطالباتنحوه تقسیط:  -4ماده 

 مبلر بدهی )ریال(  ردیف 
 اقساط تعداد حداکثر   نقد

 کلیه کاربری ها  سایر کاربری ها  تجاری ، صنعتی و اداری 

 ماه   12 %15 %30 ریال  250.000.000تا   1

 ماه   18 %20 %35 ریال  500.000.000تا   2

 ماه   24 %25 %40 ریال   1.000.000.000تا   3

 ماه   36 %30 %50 ریال  1.000.000.000بیشتر از  4

طبق نظیر و صیالحدید نحوه تقسیط  فوق را داشته باشد    جدولغیر از    درخواست تقسیط یکه مودی  در صورت  تبصره (

 ماه تجاوز کند.36تعداد اقساب نبایستی حداکثر از این موضوع که در نظر گرفتن با تعیین می گردد شهردار 
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تیا میزانیی                 در پرداخت عوارض بصیورت نسییه )قسیطی(  قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر    59مطابق ماده    -  5ماده  

 .که به تصویب شورای اسالمی شهر می رسد حداکثر تا نر  مصوب شورای پول و اعتبار به مبلغ عوارض اضافه می شود

 اول لحا  نشده و فقط مشمول اقساب سالهای بعد آن می گردد.که در اقساب سال تعیین شده  %5که در این شهر 

             فیی میابین شیهرداری  )صورتجلسیه تقسییط(قیراردادی  داشته باشید  را تقسیط  تقاضای مودی صورتیکه در -6 اده م

و سیایر میوارد تکمیلیی               تعداد و مبلغ اقساب ماهیانیه  ،شده که مبلغ کل بدهی ، میزان پرداخت نقدی    منعقد و ذینفع  

 . در آن مشخص گردیده که مودی را متعهد به پرداخت طبق مفاد آن می کند 

 :نمایند  را تحویل ذیل مدارک بایست می خود بدهی تقسیط  هنگام در متقاضیان -7ماده  

 مدارک شناسایی معتبر )کارت ملی و شناسنامه(ارایه  (1

 استعالم چکهای برگشتی از بانک صادرکننده چک )بابت تعیین خوش حسابی(  (2

 معرفی ضامن معتبر (3

 متقاضی  شهر توسط  در مستقر بانکهای عهده به اقساب تعداد ارایه چک به (4

 کلییه انتقال منیوب بیه وصیول و نقل زمان استعالم درقانون شهرداری ها پاسخ  74مطابق تبصره ذیل ماده  -8ماده 

 .می باشد  بدهی کلیه نقدی و پرداخت تقسیطی چکهای

 دارای چک وصول نشیده یاو  پرونده های بدهکارنامه های  استعالم به مثبت پاسخ از است موظف شهرداری -9 ماده 

 .نماید  خودداریفرا نرسیده است( چکهای برگشتی یا آنهایی که موعدشان  )اعم ازدر پرونده 

ر              چک های برگشتی مطابق رای دادگاه و همچنیین کلییه هزینیه هیای دادرسیی ، ابطیال تمبی تادیه تأخیر  -10 ماده 

 .  / /  .  خواهد شد  اخذ از مودی و سایر هزینه های مرتبط صورت گرفته جهت احقاق حقوق شهرداری 
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 ششم :  فصل 

 مستندات قانونی وضع عوارض 

 1334قانون شهرداری مصوب   45ماده    8بند   -1

 1346آئین نامه مالی شهرداری ها مصوب   30ماده  -2

 1361شوراهای اسالمی کشوری مصوب قانون تشکیالت  35ماده  1بند   -3

 1369قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب   43بند الف ماده  -4

 1334قانون شهرداری ها مصوب   55ماده    26بند   -5

 بعدی آنو اصالحات   1375قانون تشکیالت ، وظایف و انتخابات شوراهای کشور و انتخاب شهرداران مصوب  76ماده  26بند  -6

 1375قانون شوراها و اصالحیه های بعدی آن مصوب   85و ماده    80ماده   16بند   -7

 1381قانون تجمیع عوارض مصوب  5ماده  1تبصره  -8

 1387قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب    50ماده  1تبصره  -9

 شرح مستندات فوق:

 1334* قانون شهرداری مصوب 

 در وظایف انجمن شهر : – 45ماده 

 تصویب لوایح برقراری یا الغان عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن – 8بند 

 : 1346* آئین نامه مالی شهرداریها مصوب 

         هر شهرداری دارای تعرفه ای خواهد بود که در آن کلیه انواع عیوارض و بهیای خیدمات و سیایر درآمیدهایی   -30ماده  

ه شهرداری و موسسات تابعه و وابسته به آن وصول یا تحصیل می شود، در  و هرنوع عوارض یا بهای خدمات که بوسیل

جدیدی که وضع و تصویب می گردد یا هر تغییری که در نوع و میزان نر  آنهیا صیورت میی گییرد در تعرفیه میذکور 

 منعکس می شود.

 : 1361*قانون تشکیالت شوراهای اسالمی کشوری مصوب 

 وظایف و اختیارات شورای اسالمی شهر: – 35ه ماد

مادامی که درآمدهای پیش بینی شده کافی نباشد شورای شهر می تواند با تصویب وزارت کشور و تنفییذ ولیی امیر -1

 عوارضی متناسب با امکانات اقتصادی محل و خدمات ارائه شده تعیین نماید.
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 1369مورد معین مصوب  قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در*

در صورتیکه درآمدهای وصولی ناشی از عوارض تکافوی هزینه های شیهرداریها را ننمایید وضیع عیوارض -الف  -43ماده

 جدید و افزایش عوارض موجود صرفاً با پیشنهاد وزیر کشور و تصویب رئیس جمهور خواهد بود.

 1334قانون شهرداری مصوب *

 در وظایف شهرداری: -55ماده 

پیشنهاد برقراری یا الغان عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان عوارض اعم از کاالهای وارداتی و صادراتی   -26ند  ب

 کشور و محصوالت داخلی و غیره و ارسال یک نسخه از تصویب نامه برای اطالع وزارت کشور

  بعدی اصالحات و 1375مصوب شهرداران انتخاب و کشور شوراهای انتخابات و وظایف تشکیالت،  قانون* 

 در وظایف شورای اسالمی شهر: -80ماده 

           تصویب نر  خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سیازمان هیای وابسیته بیه آن بیا رعاییت آئیین نامیه میالی  -26بند  

 و معامالت شهرداری ها با رعایت مقررات مربوب

 1375*قانون تشکیالت، وظایف و انتخابات شوراهای اسالمی کشور و انتخاب شهرداران با اصالحات بعدی مصوب 

 در وظایف شورای اسالمی شهر : -80ماده

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

 دولت که از سوی وزارت کشور اعالم می شود.

شورای اسالمی شهر می تواند نسبت به وضع عوارض متناسب با تولییدات و درآمیدهای اهیالی بیه منظیور   –  85ماده  

 ی خدماتی و عمرانی مورد نیاز شهر طبق آیین نامه مصوب هیأت وزیران اقدام نماید.تأمین بخشی از هزینه ها

عوارض یک ماه پس از ارسال هر مصوبه وزارت کشور قابل وصول است. وزیر کشور می تواند در هر مقطعی که   –تبصره  

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

 1381*قانون اصالح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران مصوب

وضع عوارض محلی جدید و یا افزایش نر  هیر ییک از عیوارض محلیی، میی بایسیتی حیداکثرتا   –  1تبصره    –  5ماده  

 و اعالم عمومی گردد.پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجرا در سال بعد تصویب 

 1387*قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 
شورای اسالمی شهر و بخش جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدییید، کییه تکلیییف آنهییا در اییین قییانون  – 1تبصره    -50ماده  

 بهمن ماه هر سال برای اجرا در سال بعد، تصویب و اعالم عمومی نمایند. 15مشخص نشده باشد، موظفند موارد را حداکثر تا  
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 :  هفتم فصل 

 تعاریف

 :  تعاریف

قیانون   80ذییل میاده    16بنید  به عوارضی اطالق می گردد که اختیار برقراری و وضع آن مطابق    عوارض محلی :*

    75/ 3/ 1هرداران با اصالحیه های بعیدی مصیوب ش ور و انتخاب  شراهای اسالمی کشو  ایف و انتخابات وظکیالت، وشت

 ی باشد.( با شورای اسالمی شهر م27/8/86همان قانون و بند ذیل آن )اصالحی  85و ماده 

عوارض محلی عوارضی است که فارغ از تولید )اعم از کاال و محصول و یا خدمات به منبع عوارض مستمر و یا موجود( 

در محدوده شهر و حریم شهر تعلق می گیرد. از انواع عوارض محلیی میی تیوان عیوارض وضیع شیده بیرای زمیین ، 

 ل خاص را نام برد.ساختمان ، ماشین آالت و عوارض کسب و پیشه ، حرف و مشاغ

به کلیه عوارضی اطیالق میی شیود کیه مرجیع وضیع و برقیراری آن شیورای اسیالمی شیهر نبیوده                                 *عوارض ملی :

و قانونگذار صالحیت برقراری، میزان و نحوه وصول آن را مشخص می نماید )ماننید عیوارض کارخانجیات، آالینیدگی 

 واحدهای تولیدی،گمرکی ، عوارض خودرو و ...(

 و ... 100مانند عوارض مازاد بر تراکم مجاز / جرائم ناشی از آران قطعی کمیسیون ماده  اپایدار :*عوارض ن

 مانند عوارض ملی / نوسازی یا سطح شهر / خودرو / صدور پروانه ساختمانی / کسب و پیشه و ... *عوارض پایدار :

ان می دهد وجه آن را دریافت می نماید بهائی است که شهرداری در مقابل خدماتی که به شهروند *بهای خدمات :  

و مییی توانیید بصییورت عییام هییم نباشیید و فقییط از شییهروندانی کییه خییدمتی خییاص مییی گیرنیید دریافییت شییود.                                

                  در هر شهر بهای خدمات بستگی به خدمتی دارد که شهرداری اراییه میی دهید . برخیی از مصیادیق بهیای خیدمات

گردد عبارتند از : بهای خدمات مدیریت پسماند ، خدمات آماده سازی اراضی ، ه در اکثر شهرها مصوب و وصول می  ک

 خدمات انجام مرمت حفاری ها ، خدمات کفن و دفن اموات ، خدمات حمل گوشت و...(.
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 کاربری ها

                             شیده سیاخته ییا خانوارهیا و افیراد سیکونت بیرای کیه سیاختمانهایی کلییه از عبیارت اسیت :مسدکونی واحد-1

 .باشد  سرویس های الزم و آشپزخانه شامل اتاق، و

 منظور شهرداری به قانون  55 ماده24 بند  ذیل تبصره برابر که هایی ساختمان کلیه از است عبارت  :تجاری واحد-2

 ییا نظیام صینفی قیانون پوشیش تحیت صینفی واحیدهای آنها در یا و احداث گردیده تجارت و پیشه و استفاده کسب

 .تجارت فعالیت می نمایند  قانون تابع واحدهای

موسسات عمومی، دولتی، غیردولتی، وابسته به دولت و نهادهای انقالب اسالمی که بیا اصیول بازرگیانی اداره   -1تبصره  

 محسوب می شوند(.و مشمول پرداخت مالیات هستند در این تعرفه واحد تجاری    می شوند 

که  : مجتمع تجاری عبارتست از مجموعه واحدهای تجاری که بیش از یک واحد تجاری در یک قطعه مالکیت 2تبصره

 دارای ورودی یا ورودی ها و فضاهای عمومی مشترک باشند.  

داخیل واحید تجیاری ییا : نیم طبقه تجاری به بالکنهای داخلی واحدهای تجاری اعم از اینکه دسترسی آن از    3تبصره

 متر اطالق می شود و در غیر اینصورت تجاری محسوب میگردد. 20/2دسترسی مستقل داشته با حداکثر ارتفاع آن 

 د.ن: ساختمان بانکها و موسسات مالی و اعتباری به صورت تجاری محسوب می شو 4تبصره 

 و صنعتی   های ایجاد کارگاه و یا صنعتی استفاده  منظور  به که هایی ساختمان از کلیه  است عبارت  : صنعتی واحد-3

 .از مراجع ذیصالح اخذ نمایند  اصولی موافقت اداری

تبصره : صنعت توریسم، جهانگردی و ایرانگردی با تأیید سازمان ایرانگردی و جهانگردی اگیر مشیمول تعرییف تجیاری 

 7/7/1370قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی مصیوب    8نگردد در این قسمت قرار می گیرد )به استناد ماده  

 عوارض پذیره صدور پروانه برای هتل ها و اماکن گردشگری و مسافرخانه ها برابر بخش صنایع خواهد بود(.
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              کییه بییا رعایییت ظییوابط و مقییررات مربوطییه                               هییایی سییاختمان از کلیییه اسییت عبییارت : داداریحددوا-4

دولتییی،                                       دسییتگاههای از جملییه طییرح مصییوب ) هییادی و تفضیییلی ( بییرای اسییتفاده واحیید هییای اداری ،

 ارگان های نظامی و اشخاص حقیقی و حقوقی مورد استفاده قرار می گیرد. و انقالب اسالمی نهادهای

عبارت است از کلیه ساختمانهایی که در کاربری آموزشی با تأییدییه سیازمان آمیوزش عیالی  بیه واحد آموزشی:  -5

مهدکودک، کلیه مدارر آموزشی )اعم از کودکستان، دبستان، مدارر راهنمایی، دبیرستان ها، دانشیگاه منظور احداث  

 ها،حوزه علمیه و سایر مراکز آموزش( و مورد بهره برداری قرار می گیرد.

                  مراکز بهداشتی و درمانی: عبیارت اسیت از کلییه سیاختمان هیایی کیه در کیاربری مربوطیه )بهداشیتی و درمیانی(    -6

با تأیید سازمان بهداشت و درمان به منظور احداث حمام عمومی، تاسیسات بهزیستی، خانه بهداشیت، بیمارسیتان هیا، 

 . مورد بهره برد اری قرار می گیردبهداشتی ، آزمایشگاه ها و ...  درمانگاه ها، مراکز

کاربری مربوطه با تأیید اداره کل تربیت بدنی احداث عبارت است از اماکن ورزشی و تربیتی که در  اماکن ورزشی :  -7

 و مورد بهره برداری قرار می گیرد.

عبارت است از تاسیسات و تجهیزات شهری مانند آب، پست ترانسفورماتور، پست تاسیسات و تجهیزات شهری:  -8

 جهت رفاه عمومی شهروندان احداث می گردد.که برق، گاز، مخابرات و ... 

عبارت است از ساختمان هایی که در کاربری مربوطه از قبیل موزه ها، کتابخانیه هیا، خی و فرهنگی :  اماکن تاری  -9

 احداث و مورد بهره برداری قرار می گیرد. ، هنری و ...( سالن سینما، تئاترسالن اجتماعات، نمایشگاه ها)فرهنگی

به ساختمان هایی اطالق می شود که فقط به عنوان تجاری مورد بهره برداری قرار میی گییرد و تجاری متمرکز :  -10

             )ماننید پاسیاژها، مغیازه هیای واقیع در محیدوده بیازار و ...(طبقات آن به صیورت مسیکونی ییا کیاربری غیرتجیاری 

 مورد استفاده واقع نمی شود. 
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 سایر تعاریف  

آییین نامیه میالی شیهرداری هیا                             30منظور کتابچه یا فهرستی میی باشید کیه بیه اسیتناد میاده  تعرفه عوارض: -1

در هر شهر تهیه و اسامی کلیه عوارض تصویب شده شورای اسالمی شهر یا مراجع صالحیت دار )قانونی شیده ( و 

  است.بهای خدمات به همراه دستورالعمل های مربوطه درآن قید شده 

نامه کتبی است که توسط مؤدی یا نماینده قانونی وی در دو نسخه تنظییم و طیی آن بیه منبیع   برگ اعتراض:  -2

عوارض و یا نوع و میزان و یا نحوه محاسبه و غیره کلی یا جزیی به صورت مستند و مستدل اییراد گرفتیه شیده و 

و رسیید آن در نسیخه دوم اخیذ و نیزد   درخواست رسیدگی میگردد نسخه اول فرم مذکور به شیهرداری تحوییل

 اعتراض کننده باقی می ماند.

برگ شناسایی است که پس از تسویه حساب منجر به پرداخت کامل بدهی مؤدی به شیهرداری و   مفاصا حساب: -3

 ن برای برهیه )مقطیع( زمیانی مشیخصیا عدم بدهی مؤدی )شخص حقیقی و حقوقی( به شهرداری در تاریخ معی

، کیاال، امیوال ،می بایستی مشخصات کامل پرداخت کننده عوارض و منبع عوارض ) ملیک صادر می شود و در آن

 خدمات، حقوق و ... ( و حسب مورد مبلغ و شماره و تاریخ فیش بانکی محل پرداخت در  شود.

عملیات حسابداری است که بر اسار مدارک معتبر موجیود در شیهرداری ییا مؤسسیات تابعیه و  تسویه حساب: -4

و  داری ییا مؤسسیه تابعیهبدهی( بیا شیهروابسته و یا ارائه شده توسط مؤدی، مانده حساب مؤدی )اعم از طلب یا  

وابسته را به صورت تراز میالی در تیاریخ معیین نشیان داده ودر پرونیده میؤدی نگهیداری و نتیجیه را بیه صیورت 

 درخواست مؤدی در اختیار وی قرار می دهد.

مندر  در این دفترچه تعرفه ارزش معامالتی زمین )عرصه( و ساختمان )اعیانی (  :(p)ارزش معامالتی امالک  -5

 شورای اسالمی شهر قابل بهره برداری در محاسبات خواهد بود.که پس از موافقت است عوارض 

6- K:  ( ضریبp  )  با توجه بیه مقتضییات موجیود             این دفترچه  در تعرفه های مختلف    کهاست  در محاسبات عوارض

 .تعیین می شودحسب صالحدید شورای اسالمی شهر در شهر 
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 ( 1) نظایرآن گروه : فروشندگان خواربار و مواد غذایی و خشکبار و 

 

 عناوین صنوف  ردیف 
 درجه بندی صنوف

 درجه دو  درجه یک 

 8000 11500 خواربار فروشی)عطاری وسقط فروش( 1

 23500 33500 سوپر مارکت داران 2

 18500 25500 مراکز توزیع وعمده فروشی وخرده فروشی سوسیس و کالباس )فرآورده های گوشتی( 3

 16500 23500 وخشکبار )جزء(فروشندگان اجیل   4

 15500 22000 آب نبات و نقل فروش تولید کننده و عمده فروش، اب نبات پزوجزءفروش  5

 31500 41500 بنکداران مواد غذایی و عمده فروشان 6

 15000 21500 فروشندگان قهوه و کاکائو  7

 16500 22000 قصابی )فروش گوشت گاوی، گوسفندی( 8

 18000 20500 وماهی، تخم مرغ فروشی ، گوشت پرندگان مرغ   9

 9000 11000 کشک سائی  10

 11500 16500 فروشندگان چای)داخلی و خارجی(  11

 18000 25500 انبار و پخش نوشابه های غیر الکلی 12

 9000 11500 سس و رب گوجه فرنگی   ، فروشندگان ترشیجات ، مربا جات   13

 16000 23000 بندان(لبنیات )ماست   14

 43000 66000 عمده فروشان خوراک دام و طیور، علوفه  15
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 ( 2) گروه : فروشندگان خواربار و مواد غذایی و خشکبار و نظایرآن 

 

 20000 28000 (15فروشندگان جزء )بند  16

 13050 14500 فروشندگان نهاده های کشاورزی ) بذر ، کود، سموم شیمیایی و ...(  17

 38000 54000 بار فروشان ) میوه و تربار( 18

 13000 18000 میوه فروشان جزء  19

 30400 33400 چوبداران اغنام و احشام و تولید کنندگان کود ارگانیک  20

 2440 27400 سبزی فروشان و سبزی خرد کنی 21

 42840 47600 عمده فروشان و توزیع کنندگان مرغ  22

 22680 25200 برنج فروشان 23

 58000 65000 پرورش دهنده ماکیان  24

 25200 28000 فروشندگان مواد پروتئینی )پرورش اندام(  25

 16000 19000 یخ فروشان  26

 20160 22400 پنیر   –خیار شور    –عمده فروشان خرما   27

 25200 28000 فروشندگان ضایعات و نان خشک 28

 36900 41000 دباغ و فروشندگان پوست و روده   –سالمبور و روده پاک کنی و پیه آب کنی   29

 38700 43000 فروشگاه های زنجیره ای عرضه مواد غذایی،پوشاک،لوازم خانگی ،برقی و...    30
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 گروه: اغذیه و خوراکیها و کافه قنادیها و نظایر آن 

 

 عناوین صنوف  ردیف 
 درجه بندی صنوف

 درجه دو  درجه یک 

 - - درصد مازاد بر عوارض سالیانه10تالر های پذیرایی مراسمی بابت هر مراسم  31

 48000 69000 رستورانها، تالر پذیرائی  32

 43000 62000 چلوکبابی و چلو خورشتی 33

 19500 27000 اغذیه فروشیها )خوراک سرد وگرم( 34

 47700 53000 آشپزخانه و برون بر  35

 17000 22000 باقالپز   حلیم پزی ، آش فروشی ،لبو فروشی و 36

 14000 19000 کله پزی و سیرابی فروش  37

 17000 22000 جگرکی  38

 17000 22000 قهوه خانه و چایخانه  39

 66600 74000 رستوران و سفره خانه سنتی 40

 27000 38000 کافه قنادی )پخت وفروش( 41

 18000 25000 فروشی )فقط( شیرینی   42

 17000 22000 قنادی )شیرینی پزی( 43

 11000 15000 کافه تریا و بستنی فروشی ،آب میوه فروشی  44

 7000 9000 فروشندگان آرد 45

 8000 10000 نانوائی سنتی و کیک پزی  46

 20000 28000 نانوائی ماشینی ،فانتزی ، فرپزی 47

 17000 22000 رشته پزی  48

 6000 9000 بوجاری و بسته بندی بذر و حبوبات و فرآوری محصولت کشاورزی 49

 46170 51300 پخش عمده بستنی  50

 23940 26600 تولید فروش نمک عمده  51

 32760 36400 کافی شاپ ها  52

 23940 26600 تولید و فروش نان بستنی  53
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 ( 1) گروه: فروشندگان لوازم خانگی، صنعتی و نظایر آن

 

 عناوین صنوف  ردیف 
 درجه بندی صنوف

 درجه دو  درجه یک 

 23000 33000 فروشندگان لوازم صوتی و تصویری  54

 25000 35000 فروشندگان لوازم خانگی، الکتریکی نفتی، گازی، یخچال فریزری، بخاری و کولر و نظایر آن  55

 11500 16500 نظایر آن فروشندگان انواع باطری ساعت و ماشین های تحریر و   56

 16000 22000 سمساری و امانت فروشی  57

 12500 17500 کرایه دهندگان ظروف و وسایل پذیرایی  58

 13000 25000 کرایه دهندگان وسایل برقی نظیر بلند گو، اکو، پنکه، چراغ و نظایر آن  59

 11500 16500 پرده فروشی   -پرده دوزی 60

 27500 38000 کفپوش و کاغذ دیواری پرده و کرکره فروشندگان و انواع   61

 27500 39000 فروشندگان فرش ماشینی و موکت 62

 14000 19500 فروشندگان پتو ، رو تختی، حوله، انواع لحاف پشم شیشه، بالش 63

 27500 39500 فروشندگان فرش دستباف  64

 7700 11000 تعمیر کاران و رفوگران فرش  65

 8800 12000 فروشندگان گلیم، جاجیم، زیلو 66

 7700 11000 دفاتر قالیشویی  67

 25500 30000 کارخانه قالیشویی  68

 11000 15500 فروشندگان چینی و بلورجات 69

 12500 18000 فروشندگان اجناس لوکس کادویی 70
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 ( 2) گروه: فروشندگان لوازم خانگی، صنعتی و نظایر آن

 عناوین صنوف  ردیف 
 درجه بندی صنوف

 درجه دو  درجه یک 

 11500 15500 آئینه ساز و آئینه فروش و شمعدان ساز 71

 11500 14500 سازندگان و فروشندگان مجسمه های تزئینی  72

 9500 13500 فروشندگان صنایع دستی 73

 11000 15000 فروشندگان و سازندگان ظروف و لوازم سفالین  74

 26500 38000 فروشندگان گلهای طبیعی و درختچه های تزئینی  75

 14500 19500 صنایع فلزی، چوبی، پالستیکی ، تزریق پالستیک و فروشندگان انواع ظروف روی و آلومینیم   76

 26500 38000 فروشندگان سماور، چراغ خوراک پزی ، فانوس ، چراغ توری، لمپ گازی، برقی، نفتی  77

 28000 40000 فروشان ظروف و لوازم پالستیک و مالمین عمده   78

 11500 15000 فروشندگان جزء ظروف و لوازم پالستیک و مالمین  79

80 
عمده فروشان انواع ابزار صنعتی از قبیل: دستگاه جوش، ماشین تراش، مته برقی، 

 کمپرسور، پمپ آب و نظایر آن 
64000 44500 

 16500 22000 صنعتی دستگاه جوش ماشین تراش مته برقی کمپرسور پمپ آب و نظایر آنفروشندگان جزءابزار  81

 28000 40000 فروشندگان باسکول و ترازو های بزرگ  82

 24500 35500 فروشندگان جزء ماشین های بستنی ، چرخ گوشت، قهوه جوش، ترازوهای عقربه دار 83

 40500 58500 گوشت، قهوه جوش، ترازوهای عقربه دارنمایندگی های ماشین های بستنی ، چرخ   84

 40500 58500 نمایندگی ماشین های بافندگی و انواع چرخ های خیاطی و خانگی و صنعتی  85

 13000 18000 فروشندگان جزء ماشین های بافندگی و چرخ های خیاطی و خانگی و صنعتی  86
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 ( 3) نظایر آنگروه: فروشندگان لوازم خانگی، صنعتی و 

 عناوین صنوف  ردیف 
 درجه بندی صنوف

 درجه دو  درجه یک 

 25500 35500 فروشندگان خط و گوشی موبایل و تلفن ثابت و تعمیرات موبایل 87

 13500 18000 فروشندگان انواع میزهای شیشه ای  88

 22500 32000 نمایشگاه لوستر تا دو دهنه 89

 26500 38000 دهنهنمایشگاه لوستر بیش از دو   90

 9000 12600 نمایشگاه لوستر برای هر طبقه اضافی  91

 23760 26400 نخ ریسی 92

 50400 56000 کانتینر و نظایر آن  -کانکس  -سازندگان و فروشندگان دکه کیوسک 93

 29700 33000 طراح و سازنده آرم های مختلف تجاری  94

 30240 33600 فروشندگان و نصب کنندگان پارتیشن 95

 18900 21000 برزنت فروشی ها  96

 15840 17600 زری بافی و ترمه دوزی  97

 12600 14000 کارگاه های پنجه کشی و اتو کشی جوراب و دستکش 98
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 ( 1گروه : فروشندگان لوازم التحریر و آرایشی و بهداشتی و نظایر آن )

 

 

 عناوین صنوف  ردیف 
 درجه بندی صنوف

 درجه دو  درجه یک 

 13600 18200 فروشندگان لوازم آرایشی و زیبایی و عطریات 99

 13600 18200 فروشندگان عینک طبی و آفتابی 100

 12000 17200 فروشندگان لوازم مهندسی، نقشه برداری و نقشه کشی )جزء( 101

 17800 25500 فروشندگان تابلو و گالری های نقاشی و هنری  102

 13500 19500 سازندگان تابلوهای نئون و پالستیک 103

 13500 18500 تابلو نویسی، نقاشی، خطاطی 104

 35000 50500 عمده فروشان اسباب بازی )وارد کنندگان(  105

 26500 38000 (105فروشندگان جزء )اسباب بازی بند   106

 21000 30000 فروشندگان وسایل موسیقی  107

 10600 15200 سازندگان و فروشندگان وسایل موسیقی سنتی 108

 17500 24000 شاراتی و چاپ، کارت ویزیت و بنر تموسسات ان 109

 15500 22000 چاپخانه دارای ماشین های هم سطح  110

 21000 30000 چاپخانه دارای ماشین های آفست 111

 28000 40000 کلیشه و گراور سازی چاپخانه  112

 26500 38000 موسسات چاپ نقشه، اوزالید، زیراکس 113

 12000 17200 فتوکپی پرس کاران گواهی نامه، کارت شناسایی و نظایر آن  114

 28000 40000 موسسات انتشاراتی  115
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 ( 2بهداشتی و نظایر آن )گروه : فروشندگان لوازم التحریر و آرایشی و 

 

 

 عناوین صنوف  ردیف 
 درجه بندی صنوف

 درجه دو  درجه یک 

 9000 12600 کتابفروشی ها  116

 40000 57000 عمده فروشان انواع کاغذ   117

 10600 15900 ( 117فروشندگان جزء انواع کاغذ )بند   118

 29000 42000 فروشندگان عمده انواع لوازم التحریر  119

 9500 12500 (119فروشندگان لوازم التحریر جزء )بند   120

 9800 14000 فروشندگان انواع ماشین های حساب، تحریر، زیراکس، پلی کپی، فتوکپی و نظایر آن  121

 24000 34500 فروشندگان ماشین های اداری، رایانه ای و خدمات رایانه ای و گیم نت  122

 12600 16600 خرازی فروشان 123

 32000 46000 عمده فروشان و تولید کنندگان دستمال کاغذی  124

 10500 15200 فروشندگان کاموا  125

 30500 44000 دفتر سازی صحافی  126

 16380 18200 فروشندگان کارت عروسی  127

 21600 24000 صابون پز و صابون فروش عمده 128

 45000 50000 کننده کارگاه های تولید کننده مایعات پاک   129
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 کیف و کفش و نظایر آن  –گروه : فروشندگان پوشاک و قماش 

 

 عناوین صنوف  ردیف 
 درجه بندی صنوف

 درجه دو  درجه یک 

 17500 25500 قماش فروشان  130

 29000 42000 بنک دار و عمده فروشی پارچه 131

 16500 22000 خیاطی زنانه و مردانه  132

 30000 43200 فروشگاه های بزرگ لباس و پوشاک و نظیر آن  133

 19000 26000 پوشاک فروش  134

 11000 15600 فروشندگان انواع لوازم خیاطی و خرازی  135

 19400 25000 فروشندگان و کرایه دهندگان لباس عروس )مزون(  136

 8000 11500 فروشندگان جزء پنبه  137

 11500 16600 جوراب و زیرپوش و نظایر آن و جوراب بافیفروشندگان انواع   138

 12200 17500 فروشندگان انواع چادر و خیمه سازان 139

 16000 23000 فروشندگان کیف، چمدان، سراجان 140

 18500 26500 فروشندگان کفش ماشینی  141

 14300 20500 فروشندگان کفش های دست دوز  142

 14300 17500 واکسی ها تعمیر کاران کفش،  143

 11000 16000 تریکو  -فروشندگان کالی کشباف   144

 7500 10500 لحاف دوز، پنبه زن 145

 10000 13500 لباس شویی و خشک شویی  146

 13000 17500 فروشندگان وسایل ورزشی 147

 21000 30000 سیسمونی 148
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 ( 1) گروه : خدمات عمومی و پزشکی و نظایر آن

 عناوین صنوف  ردیف 
 درجه بندی صنوف

 درجه دو  درجه یک 

149 
آموزشگاه ماشین نویسی، حسابداری، تقویتی نقشه برداری، الکترونیک، آرایش، خیدداطی،  

 خطاطی، نقاشی، موسیقی و نظایر آن
22000 17500 

 36000 40000 آموزشگاه ها )اعم از تدریس زبان های خارجه، تقویتی، تجدیدی و آموزشی( 150

 36000 52000 بنگاه ها و موسسات باربری و مسافربری )بین شهری( 151

 34000 69000 مسافر خانه  152

 73350 81500 ستاره و بالتر   3هتل های   153

 33800 48000 سال( آمادگی  5مهد کودک )پانسیون نگهداری اطفال تا   154

 21000 30000 رستوران، سینما، تریا، آرایشگاه باشگاه ها و کلوپ های تفریحات سالم بدون   155

 58000 83000 باشگاه ها و کلوپ های تفریحات سالم با رستوران و سینما، تریا، آرایشگاه، تئاتر  156

 22000 30000 آموزشگاه رانندگی 157

 18000 26000 موسسات ماساژ و تناسب اندام و حمام سونا  158

 16300 20000 آرایشگاه مردانه  159

 27000 30000 آرایشگاه زنانه  160

 18000 25000 آژانس کرایه دهی اتومبیل سواری 161

 18000 25000 دفاتر بارکش )باربری( شهری  162

 12000 17000 موسسات خدمات منزل از قبیل: تخلیه چاه، لوله بازکنی و ایزوگام و عایق کاری پشت بام و نظایر آن 163

 35000 50000 دفاتر مهندسی مشاور و مقاطع کاران و پیمانکاران ساختمانی و راه، معدن و تأسیسات نظایر آن  164

 8000 11000 پرنده و قناری فروش   165

 23000 33000 دفاتر حسابرسی مالی، حقوقی، گمرکی و نظایر آن  166

 8100 15000 موسسات تبلیغاتی و اگهی های تجاری  167

 36000 52000 دفاتر اسناد رسمی،دفاتر پیشخوان دولت 168
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 ( 2) گروه : خدمات عمومی و پزشکی و نظایر آن

 عناوین صنوف  ردیف 
 درجه بندی صنوف

 درجه دو  درجه یک 

 40000 57500 موسسات حفاری، چاه های عمیق و نیمه عمیق  169

 22500 32400 دفاتر باربری برون شهری  170

 24000 34800 کامپیوتر و زبان های رایانه ای خدمات فنی   171

 23000 32500 دارو خانه ها و فروشندگان انواع وسایل بهداشتی )دراگ استور(  172

 30000 42000 وم یآکوار فروشندگان  و  ینیتزئ  ی ها  یماه  دهندگان  پرورش 173

 29000 41000 شکار   و  یماه  دیص  لوازم  فروشان  عمده 174

 14000 21000  ی نشان  آتش   ی منیا لیوسا  جزء  فروشندگان 175

 36000 52000 شرکت های مسافربری سیاحتی و زیارتی  176

 20000 28000 داروخانه های دامپزشکی  177

 46000 66000 بیمارستان خصوصی 178

 31500 45000 درمانگاه و کلینیک های درمانی 179

 36000 40000 مطب پزشکان و متخصص  180

 36000 40000 مطب دندانپزشکان و جراح  181

 36000 40000 مطب پزشکان عمومی  182

 36000 40000 مطب مامایی  183

 25000 28000 دندان سازی تجربی  184

 15000 21000 مرکز سونوگرافی، فیزیو تراپی ، رادیو گرافی، آزمایشگاه تشخیص پزشکی و نظایر آن  185

 115000 15200 کلینیک های دامپزشکیمطب و   186

 29400 42000 مشاور امالک  187

 19300 27600 باسکول )توزین کامیون و وانت و تریلر(  188

 46000 51000 ، صندوق قرض الحسنه و صندوق اعتباری    شعب بانکها 189
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 گروه : خدمات اتومبیل و نظایر آن 

 

 عناوین صنوف  ردیف 
 درجه بندی صنوف

 درجه دو  درجه یک 

 69300 99000 تعمیرگاه و اتوسرویس ها  190

 33000 36000  کوبی   لنت  و  سازی  رادیاتور  و  ها  خودرو  سازان  جلوبندی 191

 38000 42000 تعمیر کاران ماشین آلت سنگین و موتور آب کشاورزی  192

 52920 58800 کارواش 193

 18000 20000 کاران آمپر، کیلومتر شمار، درجه آب، داشبورد، دوچرخه تعمیر کاران موتور سیکلت، تعمیر  194

 29000 32000 رادیاتور ساز، اگزوز ساز اتومبیل، گلگیر ساز اتومبیل 195

 35000 38000 مکانیک اتومبیل و باطری ساز، سیم کش اتومبیل، نقاشی و صافکاری  196

197 
تنظیم فرمان، آهنگر اتومبیل، کمددک فنددر سدداز،  تعویض روغن، پنچر گیری، بالنس چرخ،  

 توشک دوز و تو دوزی، لنت کوبی
28000 26000 

 15200 21000 تراشکاران اتومبیل، فلزات، قالب ساز 198

 26000 37000 اطاق ساز اتومبیل و تانکر ساز  199

 32000 35000 سپر سازان اتومبیل و پرس کاران 200

 23000 25000 اتومبیل و منزلقفل و کلید ساز  201

 21000 30000 سازندگان واشر و واشر بری  202

 30000 33000 تعمیر کاران و فروشندگان رادیو ضبط اتومبیل 203

 30000 33000 فروشندگان لوازم لوکس و تزئین خودرو 204

 25000 27000 نصب کنندگان شیشه اتومبیل و شیشه بر اتومبیل 205

 35400 31860 (CNGوLPGگازسوز کاران خودرو ها) 206
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 گروه : تعمیر کاران لوازم برقی، الکتریکی، صوت و تصویری و فیلم برداری، فروشندگان و نظایر آن 

 

 عناوین صنوف  ردیف 
 درجه بندی صنوف

 درجه دو  درجه یک 

207 
 تعمیر کاران رادیو، تلوزیون، وسایل صوتی و ویدئو 

18000 14000 

208 
 تعمیر کاران یخچال، فریزر، لباسشویی، آبگرمکن، پکیج، جاروبرقی، الکتروموتور و سیم پیچی 

16000 12000 

تعمیر کاران تلفن های معمولی و الکترونیک، ساعت، فتوکپی، ماشین حساب،  209

 نفت سوز از قبیل: بخاری، سماور، چراغ خوراک پزی و نظایر آن   وسایلتحریر، 

14300 10000 

210 
 تعمیر کاران وسایل مدرن عکاسی و فیلم برداری 

17600 12300 

211 
 فروشندگان لوازم الکترونیک و سیم کشی ساختمان ،سد و نیروگاهی

19000 16000 

212 
 تعمیر کاران وسایل موسیقی 

14300 10000 

213 
 فروشندگان دوربین عکاسی و فیلم برداری، انواع پروژکتور، لوازم عکاسی و انواع فیلم 

27000 18900 

214 
 استودیو فیلم برداری و آتلیه های عکاسی و ظهور 

33000 24000 

215 
 تعمیر کاران پمپ آب و پمپ های شناور

19800 14000 

216 
 پرس شلنگ های فشار قوی 

19800 14000 
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 گروه : فروشندگان مصالح ساختمانی و ابزار آالت و نظایر آن 

 عناوین صنوف  درجه بندی صنوف

 
 ردیف 

 درجه یک  درجه دو 

 217 لوازم بهداشتی و ساختمانی و ابزار و یراق ، دستگیره ، قفل و لول 44100 31500

فروشان مصالح   30000 22400  218 

 219 بلوک زنی و تیرچه سازی  30000 22400

 220 دفاتر فروش آجرهای ماشینی و فشاری  19800 14700

 221 فروشندگان انواع رنگ ، لوازم استخر و نظایر آن  16000 12000

 222 نقاشی ساختمان  13000 10000

فن کوئل ، شددوفاژ مشددعلهای  فروشندگان تهویه مطبوع ساختمان از قبیل : چیلر ،   30000 20000

 حرارتی ، هواکش ، بادبزنهای برقی
223 

 224 فروشندگان انواع ایرانیت و فارسیت و انواع پولیکا  23000 16000

 225 فروشندگان انوع گونی ، کنف ، قیرگونی  17000 12500

 226 فروشگاه های گچبری های پیش ساخته 41000 28700

درب های پیش ساختهفروشگاه های   45000 40000  227 

 228 اجاره دهندگان داربست فلزی  33000 30000

 229 فروشندگان سموم و دفع آفات نباتی  26000 18500

 230 فروشندگان دستگاه های حرارتی و برودتی 49500 34500

 231 فروشندگان کاشی و سرامیک  55000 38500

نظایر آن فروشندگان سنگ ساختمانی و   73500 51000  232 

 233 شیشه برها  22000 15000

 234 لوله کشی ساختمان اعم از : آب سرد و گرم  13000 10000
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 گروه : فروشندگان طال و جواهر و ساعت فروش و نظایر آن 

 

 درجه بندی صنوف

 ردیف  عناوین صنوف 
 درجه یک  درجه دو 

 235 طال فروش و طال ساز  62000 43000

 236 تعمیرات طال و نقره  52000 47000

 237 نقره ساز و نقره فروش و ملیله کار 35000 24000

 238 عقیق و فیروزه فروش  25000 23000

 239 عتیقه فروش  38000 35000

 240 عمده فروشان انواع ساعت 37000 27000

(  238فروشندگان ساعت جزء )بند   21000 15000  241 

فروشندگان ارز و سکه ( و نظایر آن صرافی ها )   45000 41000  242 

 

 

 

 

 

 



  

  
 
 

 

4011تعرفه عوارض و بهای خدمات سال   
 شهرداری احمدآباد مستوفی

72 

 ( 1) گروه : سایر اقالم عوارض جایگاه های فروش مواد نفتی و نظایر آن

 

 درجه بندی صنوف

 ردیف  عناوین صنوف 
 درجه یک  درجه دو 

 243 جایگاه های پمپ بنزین اختصاصی و دولتی فروش مواد سوختی 88000 -

 244 انبارها ، سرد خانه ها و گرم خانه ها 45000 40500

 245 شعب فروش نفت بطور جزئی 22000 -

 246 پیمانکاران نفت مشعل ، گازوئیل ، مازوت 25000 17700

 247 عمده فروشان وسایل ایمنی آتش نشانی  51700 36000

 248 جرثقیل داران  32000 -

   249 عمده فروشان مس و قلع  37000 26000

   250 سفیدگر و مس ساز و فروشندگان ظروف مسی  15000 10000

 251 سازندگان و فروشندگان یراق ، پرچم و عالئم نظامی  14600 10000

 252 حق الرض )طبق قرارداد منعقده فی مابین شهرداری و بهره بردار( - -

 253 فروشندگان جزء لوازم صید ماهی و شکار  30000 21000

 254 تعاونی های توزیع و مصرف شبکه گسترده  55000 38500

توضیح : تعاونی های توزیع و مصرف شبکه گسترده مانند : تعاونی های پسته ، شهر و روستا و نظایر آن ،شعب مرکزی تا  

باشند ، شعب فرعددی تعدداونی هددای توزیددع ، مصددرف کارمندددان و  سه سال بعد از تاسیس  از پرداخت عوارض معاف می 

کارگران سازمانهای دولتی و غیر دولتی و کارخانجات ، شعب مرکزی و شعب فرعی فروشگاه های بددزرگ نظیددر قدددس و  

 نظایر آن
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 ( 2) گروه : سایر اقالم عوارض جایگاه های فروش مواد نفتی و نظایر آن

 

 درجه بندی صنوف

 عناوین صنوف 
 

 درجه یک  درجه دو  ردیف 

صدور پروانه نمایشگاه ماشین آلت سنگین و نیمه سنگین و کارگاه های تولیدی تا   1320000 -

 متر عرصه  500سقف 

255 

- - ------ 256 

 257 دفاتر مخابراتی  27000 19000

 258 فروشندگان لوازم کفش  41000 29000

 259 تعمیرکاران و سازندگان تیغه های صنعتی 17000 12000

 260 فروشندگان لوازم قنادی  32000 23000

 261 تعمیرکاران ظروف تفلون  18000 16000

 262 دفاتر نمایندگی بیمه  32000 23100

 بهای متداول 1%

 مبداء و مقصد 

 263 تور های سیاحتی 

 264 چاپ سیلک 46000 21000

 265 فروشندگان گاز اکسیژن 31000 21000

 266 سنگ شویی البسه 38500 26400

- - ------ 267 

 268 دفاتر حمل و نقل بار و کال درون و برون شهری  85000 77000

 269 توقف گاه ها و پارکینگ ها  19000 17100
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 ( 1) فروشندگان و نظایر آنگروه : درودگران و سازندگان مبل و صندلی و صنایع فلزی ، آهن کار ، 

 
 درجه بندی صنوف

 عناوین صنوف 
 ردیف 

 درجه یک  درجه دو  

 270 فروشندگان چوب ، زغال و زغال سنگ 12000 9000

 271 حصیر بافی و حصیر فروشی  11000 8000

 272 نمایشگاه مبل تا دو دهنه  34000 24000

 273 نمایشگاه مبل بیش از دو دهنه   44000 33000

 274 نمایشگاه مبل برای هر طبقه اضافی 13000 10000

 275 فروشگاه خاتم کاری و منبت کاری و مینیاتور  36000 32000

طراحان و سازندگان قالبهای چوبی ، حکاکی مهر پالستیکی ، پالک سازی ،صحاف ،   14000 9000

 آلبوم ساز و قاب ساز

276 

 277 دکور ساز ) اعم از چوبی ، فلزی ، پالستیکی (  15000 10500

   278 نمایشگاه و فروشگاه های کلکسیون تمبر ،کبریت و نظایر آن 17000 12000

   279 فروشندگان مصنوعات فلزی بصورت جز وکابینت و نظایر آن  21000 14300

پالتعمده فروشان انواع چوب و ترازو ، تخته و   55000 38500  280   

(   802فروشندگان جزء  انواع چوب و ترازو، تخته و پالت) بند   13600 10000  281   

   282 کارگاههای چوب بری و مبل سازی 36300 25400

283   سازندگان و فروشندگان انواع قفس پرندگان 11000 7700  

 284 فروشندگان جزء کارتن مقوایی  21000 14700

 285 درودگران ) نجار ( رنگ چوب 15600 11500

 286 کارتن سازی  38500 27000

 287 نمایشگاه های البسه و مبلمان کودک تا دو دهنه 38500 27000
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 ( 2) گروه : درودگران و سازندگان مبل و صندلی و صنایع فلزی ، آهن کار ، فروشندگان و نظایر آن

 

 درجه بندی صنوف

 عناوین صنوف 
 

 درجه یک  درجه دو  ردیف 

 288 نمایشگاه البسه مبلمان کودک بیش از دو دهنه 44000 31000

 289 نمایشگاه های البسه و مبلمان کودک برای هر طبقه  11000 8000

 290 نمایشگاه مبل و صنایع چوب  12000 9000

 291 آهنگران درب و پنجره آهنی  20000 14000

 292 آلومینیوم کاران  24000 16000

 293 سازندگان کانال کولر و بخاری و انواع بشکه و لوازم طبی  15500 11000

 294 فروشندگان آهن ، پروفیل و انواع لوله های فلزی و گالوانیزه  33000 23000

 295 فروشندگان لوازم اسقاطی ساختمان از قبیل : درب و پنجره  16000 11000

تراشکاریریخته گری و قالب سازی و   32000 22000  296 

 297 آبکاری فلزات از قبیل : آب نیکل و کرم و ورشو  36000 25000

 298 تزئینات ساختمان  21000 16500

 299 آهن سازان  84700 59000

 300 برشکاری ورق و آهن آلت ساختمانی و ...  59000 59000

 301 ضایعات آهن  53000 37000

 302 تغلیظ و بسته بندی قیر  12000 8000

 303 گاوصندوق فروشان  31000 28000
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 گروه : فروشندگان قطعات اتومبیل و موتورسیکلت و نظایر آن 

 
 درجه بندی صنوف

 ردیف  عناوین صنوف 
 درجه یک  درجه دو 

 303 لوازم یدکی اتومبیل و ماشین آلت 28000 21000

 304 دوچرخهفروشندگان لوازم یدکی موتورسیکلت و   26000 16500

 305 اوراقچی و فروشندگان لوازم دست دوم 16500 13000

 306 فروشندگان شیشه خم اتومبیل 12600 9000

 307 فروشندگان موتورسیکلت و دوچرخه 49500 34500

 308 فروشندگان اتومبیل ) نمایشگاه ( 121000 190000

 309 ،موتورسیکلت ، دوچرخهفروشندگان لستیک اتومبیل ، تراکتور  30500 22000

 310 ضایعات پالستیک ) بازیافت ، تبدیل آسیاب ( اکسیدور 82500 57700

 311 نمایندگان تعمیر گاه های مجاز خودرو 58800 52920

 312 نمایندگی شرکت های خودرو سازی 60000 45000

 313 فروشندگان رنگ اتومبیل 21500 18500

 314 اتومبیل قیر پاشی   12000 10000
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 *محاسبه عوارض صنفی )کسب و پیشه( : 

 

 عوارض کسب و پیشه هرماه طبق فرمول ذیل محاسبه می گردد: 

𝑨 = 𝑯 +
(𝑺. 𝑷. 𝑲)

𝟏𝟎𝟎
 

: قیمت پایه صنف              A: جمع عوارض ماهیانه    H         ارزش منطقه ای عرصه :P       مساحت مورد استفاده واحد صنفی :S 

 K: ضریب گروه شغلی که به شرح ذیل اعمال می گردد: 

K  ردیف  گروه  مشاغل 

 لبنیات و نظایر آن –تره بار    –خشکبار    –خواربار   2

 یک

1 

 2 بنکدار 3

 3 فروشگاه زنجیره ای  5/2

 4 دو نانوایی ها و نظایر   –قنادی ها    –رستوران ها    –انواع اغذیه   2

 5 سه فروشندگان لوازم خانگی و صنعتی و نظایر آن 2

 6 چهار  آرایشی ، بهداشتی و نظایر آن   –فروشندگان لوازم تحریر   2

 7 پنج قماش کیف و کفش و نظایر آن   –فروشندگان پوشاک   2

 پزشکی و نظایر آن  –خدمات عمومی   2
 شش

8 

 9 نمایشگاه خودروصنف مشاورین امالک و   5

 10 هفت خدمات اتومبیل و نظایر آن  5/1

 11 هشت  صوتی و تصویر و نظایر آن  –الکتریکی   –تعمیرکاران لوازم برقی   5/1

 12 نه فروشندگان قطعات اتومبیل و موتورسیکلت و نظایر آن 2

 13 ده صنایع فلزی و نظایر   –سازندگان مبل ، صندلی    –درودگران 5/1

 14 یازده مصالح ساختمانی و ابزار آلت و نظایر آن  5/1

 15 دوازده فروشندگان طال و جواهر و ساعت 5

 16 سیزده جایگاه های فروش مواد نفتی و نظایر آن  5/1
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 توضیحات تکمیلی :

   جریمه تیاخیر در پرداخیت  %2ماهیانه معادل    ،  در راستای وصول به موقع عوارض صنفی متناسب با قوانین  (1تبصره  

 به موقع عوارض اعمال می شود. 

 خواهد بود .   کسب و پیشه عوارض   یکسالمعادل )حق افتتاحیه( حق صدور پروانه کسب  (2تبصره 

             خانه هیا ه تنوع مساحت فضای انبارهیا و سیردسردخانه ها با توجه برای محاسبه عوارض ماهیانه انبارها و  ب  (3  تبصره 

 ذییل  ضیرایبو نوع استفاده از آنها برای گروههای شغلی مختلیف از جملیه صنعتی،کشیاورزی،بازرگانی،تجاری و .... از  

 شود :   استفاده می

 

 

 

 مساحت یک پنجم بالکن تجاری و صنعتی جز بنا محاسبه می گردد. ( 4تبصره 

               اسیار ضیوابط طیرح تفضییلی متر در نظر گرفتیه شیود)حداقل مسیاحت واحید بیر9حداقل واحد تجاری    (5تبصره  

 گردد(. تعیین می

               کلیه کیوسک ها و دکه های صنفی فعال در سطح شهر مشمول پرداخت عیوارض کسیب و پیشیه هسیتند   (6تبصره  

 پرداخت حق االرض بهره بردار را معاف از این عوارض نمی کند(.)

                داراییی ،تاییید اتحادییه هیا و سیازمانهای مختلیف ماننید بیمیه ، که مورد  در صورت تعطیلی واحد صنفی    (7تبصره  

 مامور بازدید شهرداری و ... قرار گرفته باشد عوارض مدت تعطیلی اخذ نخواهد شد.

 عوارض صنفی زیرپله های تجاری معادل یک دوم تعرفه کسب و پیشه وصول خواهد شد. (8تبصره 

عادل یک دوم انبیار محاسیبه میی محل دپوی دایمی فاقد بنا اعم از داخل محوطه یا زیر سایبان و آردواز م  (9تبصره  

 گردد.

خانواده های معظم شهدا )پدر ، مادر ، همسر و فرزند( و همچنین افراد تحت پوشش کمیته امداد خمینیی   (10تبصره  

و آزادگان و ایثارگران مشروب به ارائه معرفی نامیه از مراجیع ذیصیالح مشیمول                            %25)ره( و بهزیستی ، جانبازان باالی  

 تخفیف می باشند. 50%

 سایر  تجاری  بازرگانی صنعتی کشاورزی مشاغل 

 K 20% 50% 75% 1 30%ضریب  
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 ی نمایشگاه :*عوارض برپای
 

               برپایی نمایشگاه های بازرگانی ، تجاری ،صنعتی و ... در سطوح محلی در محدوده قیانونی و حیریم شیهر بیه اسیتثنا ن 

 باشند . نمایشگاه های صنایع دستی و محصوالت فرهنگی مشمول عوارض به شرح ذیل می

𝑨                    :  روزانه عوارض برپایی نمایشگاه بصورت  -1 = 𝟓𝟎% × 𝑷 × 𝑺 

   بهای بلیط %5                     :                           عوارض فروش بلیط ورودی اعم از افراد و خودرو  -2

                      روزانیه متیر فضیای اشیغال شیده جهیت صینف   15در خصوص بازارهیای روز داییر در سیطح شیهر بیه ازای    تبصره(

 گردد.می اخذ ریال  10.000 مبلغخودرو  ه هرورودیبابت و ریال  100.000مبلغ 

 *بهای خدمات پسماند : 
 

 محاسبه گردد.به شرح ذیل عوارض کسب و پیشه   بر اسار درصدی ازبهای خدمات سالیانه پسماند واحد های صنفی 

 

 درصد  میزان زباله  ردیف 

 %50 کم زباله 1

 %60 متوسط  2

 %70 پر زباله 3
 

 تعیین میزان زباله به تشخیص  و گزارش کارشنار بازدید می باشد. ( 1تبصره 

                      مییدارر )مهیید کییودک ،مییدارر ابتییدایی ،راهنمییایی و متوسییطه ( دولتییی و غیییر دولتییی از پرداخییت ( 2تبصددره 

 باشند . معاف می پسماند  بهای خدمات هزینه
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 *عوارض نصب دکه : 
 

 جهت واگذاری امتیاز نصب دکه مطبوعاتی برای یکبار از فرمول زیر استفاده میشود . 

𝑲 × 𝑷 × 𝑺 × 𝑻  

K=2                   P                    قیمت منطقه ای :S           مساحت دکه  :Tعرض گذر : 

 :ابعاد کیوسک ) دکه ( میبایست به شرح ذیل باشد  ( 1تبصره 

 متر   5/2متر                      ارتفاع :    2متر                            عرض : حداکثر   4طول : حداکثر 

فنیی  معاونیت بدنه کیوسک )دکه( میبایست از نوع فایبرگالر یا بصورت شیشه ای یا طرحی که به تاییید   (  2تبصره  

 زیباسازی شهرداری براسار مبلمان شهری باشد.واحد  و یوعمران

 

 *عوارض آتش نشانی واحد های صنفی : 
 

 هییای آن                              افییزایش امکانییات ایمنییی و سیسییتم گسییترش و توسییعه ایسییتگاه هییای آتشنشییانی و  بییه منظییور

از   %2و به لحا  ایجاد ایمنیی الزم بیرای واحید هیای صینفی در زمیان پرداخیت عیوارض کسیب و پیشیه بیه ماخیذ  

   می گردد.کل عوارض کسب و پیشه دریافت 

 

 : *حق بازدید و کارشناسی 

 مبلر )ریال(  مساحت واحد صنفی ردیف 

 200.000 مترمربع   2000تا   1

 500.000 مترمربع  2000بیشتر از   2

پایان// .//  


