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 عوارض با مرتبط قانونی مستندات سایر و عوارض وضع قانونی مستندات

 1346مصوب  ها مالی و معامالتی شهرداری ی نامه آیین

 که درآمدهایی سایر و خدمات بهای و عوارض انواع ی کلیه آن در که بود خواهد ای تعرفه دارای شهرداری هر -30ماده 

 خدمات بهای یا تعرفه عنوان هر درج شود، می تحصیل یا وصول آن به وابسته و تابعه مؤسسات و شهرداری ی وسیله به

 مذکور ی تعرفه در گیرد می صورت ها آن نرخ میزان و نوع در که تغییری هر یا گردد می تصویب و وضع که جدیدی

 .شود می منعکس

 مطابقرا  دخو تمطالبا تا دشو میداده  زهجاا رکشو کل یها داریشهر بهـ ( 27/11/1380)اصالحی  32 ماده

 ورصد لهرحا. در نماید اقساط سدر می هطمربو شهر سالمیا رایشو تصویب به دارشهر دپیشنها به که لعملیراستود

 .دهدبواخو دیمو بدهی کلیه یهدتا به لموکو بمفاصاحسا

 رسیده است  به پیوست می باشد. کارزینضمنا دستورالعمل این ماده که به تصویب شورای اسالمی شهر*

 1334شهرداریها مصوب  قانون

پیشنهاد برقراری یا الغاء عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان عوارض با در نظر گرفتن سیاست  – 26بند  55ماده 

 عمومی دولت از سوی وزارت کشور اعالم می شود.

شهرداری با تصویب شورای اسالمی شهر آیین نامه اجرایی وصول عوارض شهرداری و  –( 27/11/1345)اصالحی  74ماده 

 را تدوین و تنظیم می نماید. سهم خدمات و امثال آن

رسیده است  به پیوست می  کارزینایین نامه اجرایی این  ماده که به تصویب شورای اسالمی شهر  الزم به ذکر است*

 باشد.
و بهاء خدمات ارائه شده توسط  عوارض مورد در شهرداری و مؤدی بین اختالف گونه هر رفع -( 10/2/93)اصالحی 77ماده 

 می ارجاع شهر انجمن و دادگستری و کشور وزارت نمایندگان از مرکب کمیسیونی سازمانهای وابسته به آن بهشهرداری و 

 اسناد مقررات طبق شود تشخیص کمیسیون این تصمیم طبق که هائی بدهی. است قطعی مزبور کمیسیون تصمیم و شود

 صدور به مزبور کمیسیون تصمیم طبق بر است مکلف ثبت اجرای باشد می وصول قابل ثبت اداره وسیله به االجرا، الزم

 به را نفر یک شهرستان دادگستری رئیس نباشد قضائی سازمان که نقاطی در نماید مبادرت شهرداری طلب وصول و اجرائیه

 عمل به شهرستان شورای طرف از انجمن نماینده انتخاب شهر انجمن غیاب در و نماید می تعیین دادگستری نمایندگی

 .     آمد خواهد

 بنمایند: را یرز تمااقدا شهر حریم ردمودر  مکلفند یهادارشهر -99 دهما

 .شهر احتمالی توسعه به توجه با شهرسازی جامع نقشه تهیه و حریم حدود تعیین ـ 1بند 

و  غبا داـایج - کشی نخیابا - ضیارا تفکیکو  یبند قطعه قبیلاز  نیاعمر تمااقدا کلیه ایبر تیرامقر تهیه -2بند 

 ومیـعم تـشابهد ظـحف هـب طوـمرب راترـمق هـتهی ینـهمچنو  خانهرکاو  هگارکا دیجاا -                          نساختما

 شهر. نیاعمر نقشه به توجه با شهر حریم به صمخصو

 7/7/1378آیین نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسالمی مصوب 
و یا  تبصره: در کلیه محاسبات این دفترچه )تعرفه( در صورتی که مالکی به دلیل اشتباه در اندازه گیری مساحتها توسط کارشناسان ، ارسال نقشه

ای اخذ فرمهای محاسباتی مبالغی بدهکار یا طلبکارگردد، در زمان ، عین هزینهای اضافی پس از تایید مسئول واحد مربوط به مالک مسترد و هزینه ه

 نشده در صورتی که در تعرفه برای آن بدهی تعیین تکلیف نگردیده باشد ، طبق همان همان سال اشتباه از مالک اخذ میگردد.
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 معمو عطالا ایبر رشوـکوزارت  دـتاییو  هرـش نـنجما تصویباز  پس رمذکو راتمقرو  زیشهرسا جامع نقشهو  حریم

 شد. هداخو شتهاگذ اجرا موقع بهو  گهیآ

 

 با اصالحات 1347/9/7مصوب  - قانون نوسازی و عمران شهری

کشور اجرای مقررات و در سایر شهرها از تاریخی که وزارت 1348ـ در شهر تهران از اول فروردین ماه  3تبصره  ـ 2ماده 

 .شودملغی می و ساختمانهای شهری کند عوارض سطح شهر و سایر عوارض دریافتی از اراضیاین ماده را اعالم می

گردد یک از شهرها ملغی می هر هایی که در اجرای این قانون درـ در مورد عوارض سطح شهر و اراضی و ساختمان 3ماده 

قانون  77بقایای مطالبات شهرداری غیرقابل توافق و بخشودگی است و درصورت بروز اختالف در اصل عوارض طبق ماده 

 .ها عمل خواهد شدشهرداری

 22/6/1366شهری تاریخ تصویب  مینز نقانو

و  مسکنوزارت  هعهد به اتمواز  بایر تمیزو  یردا مینز عنو تعیینو  متناسب تتأسیساو  ءحیاو ا انعمر تشخیص -12ماده 

 .  باشد می صالحه هگادر داد اضعترا قابل تشخیص ینا ستا زیشهرسا

 هداخو زمال حکمو  دهکر سیدگیر سیدادر یینآ تتشریفا عایتر ونبدو  نوبتاز  رجخا اضعترا به نسبت هگاداد -1تبصره 

 .  ددگر نمی نقانو ینا ادمو ایجراز ا مانع هگادر داد زیشهرساو  مسکنوزارت  تشخیص به اضعترداد، ا

 22/11/1357 یخرتااز  که مینهاییز عنو ردمودر  محل معاینه موقعدر  12 دهمادر  رمقر مرجع تشخیص كمال - 2تبصره 

 یعیانیهاا گرفتن نظردر  ونبد هشد ارگذوا یا عیانیا اثحدا زیسا خانه فاترد و ها کمیتهو  هادنهاو  گانهاار یا لتدو سیلهو

 .دبو هداخو رمذکو

 29/08/1367ها مصوب شهرداری و دولتی هایطرح در واقع امالک تعیین وضعیت قانون

 و و تفکیک بندیقطعه برای مجاز هایمحدوده داخل در عوض زمین تهیه که مواردی در - 4 تبصره - واحده ماده

 مراجع تأیید مورد شهری مصوب توسعه هایطرح طبق مزبور محدودهتوسعه به احتیاج و نباشد میسر سازیساختمان

 به ورود مزایای از استفاده برای اراضیصاحبان تقاضای با مقابل موافقت در توانندمی مزبور مراجع، بگیرد قرار قانونی

 برای الزمواگذاری سطوح و زمین سازیآماده و عمران به مربوط تعهدات انجام بر عالوه، شهر و عمران توسعه محدوده

 موضوع طرحهای در واقع اراضی عوض تأمین را برای آنها اراضی از %20 تا حداکثر، عمومی و خدمات تجهیزات و تأسیسات

 .نمایند دریافت رایگان طور به، شهری بهسازی و های  نوسازیطرح عوض اراضی همچنینقانون و این

 های اصالحیه با 1375 مصوب شهرداران انتخاب و کشور اسالمی شوراهای انتخابات و وظایف تشکیالت، قانون

  بعدی

 :شهر اسالمی شورای وظایف در (1396)اصالحیه مرداد -80 ماده

 عمومی سیاست گرفتن درنظر با آن میزان و نوع تغییر همچنین و شهر عوارض لغو یا برقراری لوایح تصویب -16بند 

 .شود می اعالم کشور وزارت سوی از که دولت

تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمان های وابسته به آن با رعایت آیین نامه مالی و معامالت  -26بند

 شهرداری ها با رعایت مقررات مربوطه.

 درآمدهای و تولیدات با متناسب عوارض وضع به نسبت تواند می شهر اسالمی ( شورای1396)اصالحیه مرداد  – 85ماده 

 اقدام وزیران هیأت مصوب ی نامه آیین طبق شهر نیاز مورد عمرانی و خدماتی های هزینه از بخشی تأمین منظور به اهالی

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

 .نماید اقدام آن لغو یا اصالح به نداند، نسبت مصوب ی نامه آیین بر منطبق را عوارض ی تعرفه عنوان هر وصول

 

 

 

 

 7/7/1378عوارض توسط شوراهای اسالمی مصوب آیین نامه اجرایی نحوه وضع و وصول 

 14/10/1384 بصومآنها  نییشهر، روستا و شهرک و نحوه تع میمحدوده و حر فیتعار قانون

 
 در مذکور تهیه طرح تا و جامع دوره طرح در آتی توسعه و شهر موجود کالبدی حد از است عبارت شهر محدوده -1ماده 

 عمرانی طرحهای اجرای بر عالوه شهرداریها. باشد می االجرا آن الزم در شهرسازی مقررات و ضوابط که شهر هادی طرح

 نظارت و خودکنترل قانونی وظایف چارچوب در زیربنایی وتأسیسات شهری خدمات تأمین و معابر وتوسعه احداث جمله از

 عهده به نیز را شهر محدوده داخل در وعمران توسعه به مربوط اقدامات سایر و وتأسیسات ساختمان گونه هر احداث بر

 دارند.

 آن در شهرداری کنترل و که نظارت شهر محدوده پیرامون بالفصل اراضی از قسمتی از است عبارت شهر حریم - 2 ماده

 برای مناسب و الزم اراضی حفظ منظور به .ننماید تجاوز بخش مربوط و شهرستان کشوری تقسیمات مرز از و دارد ضرورت

 و ساختمان احداث برای استفاده هرگونه جنگلها، و باغات کشاورزی، حفظ اراضی اولویت رعایت با شهرها موزون توسعه

بود.  امکان پذیر خواهد هادی و جامع طرحهای مصوب مقررات و ضوابط چارچوب در تنها شهر حریم در داخل تأسیسات

 شناخته مجاز شهر داخل حریم در مصوب ضوابط و طرحها موجب به که تأسیسات و ساختمان هرگونه احداث بر نظارت

 شهرداریها قانون و شهرها حریم و قانونی محدوده حال از هر در که) صنعتی شهرکهای استثنای به حریم از حفاظت و شده

 با و محسوب تخلف حریم این در مجاز غیر ساز و ساخت هرگونه میباشد، شهرداری مربوط عهده به( میباشند مستثنی

 .شد خواهد رفتار مقررات متخلفین طبق

 01/08/1385 تاریخ تا اصالحات آخرین با 31/03/1374مصوب باغها و زراعی اراضی کاربری حفظ قانون

 اراضی کاربری تغییر قانون این تصویب تاریخ از آنها وریبهره و تداوم و باغها و زراعی اراضی کاربری حفظ بمنظور – 1 ماده

 .باشدمی ممنوع ضروری موارد در جز شهرکها و شهرها قانونی محدوده از خارجدر باغها و زراعی

 رئیس از مرکب کمیسیونی عهده به استان هر در باغها و زراعی اراضی کاربری تغییر ضروری موارد تشخیص – 1 تبصره

 و استان آن زیست محیط حفاظت مدیرکل، شهرسازی و مسکن سازمان رئیس، اراضی امور مدیر، کشاورزی جهاد سازمان

 ربطذی اجرایی دستگاه نماینده .گرددمی تشکیل کشاورزی جهاد سازمان ریاست به که باشدمی استاندار نماینده نفر یک

 .نماید شرکت کمیسیون جلسات در رأی حق بدون تواندمی

 کمیسیون نظر مطابق استعالم یا تقاضا دریافت تاریخ از ماه دو مدت ظرف حداکثر است موظف کشاورزی جهاد سازمان

 .نماید اقدام پاسخ صدور به نسبت

 دارعهده و گرددمی تشکیل مذکور سازمان رئیس نظر زیر استانها کشاورزی جهاد سازمانهای در فوق کمیسیون دبیرخانه

 و کمیسیون در نوبت به درخواستها نمودن مطرح، اولیه کارشناسی بررسی،پرونده تکمیل و تشکیل، تقاضا دریافت وظیفه

 .باشدمی مصوبات و سوابق نگهداری

 جهاد سازمان نظر، اداری و قضایی مراجع و است کشاورزی جهاد وزارت، باغها و زراعی اراضی تشخیص مرجع – 2 تبصره

 .خواهندبود اشاره مورد سازمان نظر رعایت به موظف اداری مراجع و نمایندمی استعالم زمینه این در را ربطذی کشاورزی

 .شودمی تلقی دادگستری رسمی کارشناس نظر منزله به قضایی مراجع برای استان کشاورزی جهاد سازمان نظر
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 و افراز، تفکیک موارد در مکلفند مربوط مراجع و هیأتها سایر و رسمی اسناد دفاتر و امالك اسنادو ثبت ادارات – 3 تبصره

 کشاورزی جهاد سازمانهای از شهرکها و شهرها قانونی محدوده از خارج در آنها کاربری تغییر و باغها و زراعی اراضی تقسیم

 .نمایند اعمال را مذکور وزارت نظر و نموده استعالم کشاورزی جهاد وزارت

 1400مصوب  افزوده ارزش بر مالیات قانون

 قانون فوق الذکر 28و  26، 7مواد 

 1387مصوب  و عرضه مسکن دیاز تول تیو حما یسامانده قانون

فرسوده شهرها مشمول  یبافتها مسکن در دیتول یدرآمد و طرحهاکم یگروهها ژهیمسکن و دیتول یطرحها هیکل -16ماده 

 دولت .باشدیم ماندهیبدون کارمزد باق طیساخت وتقس وتراکمساخت عوارض یهانهیهز( %50درصد)حداقل پنجاه فیخفت

را در  نیقوان ریقانون و سا نیا اجراء از یناش هایشهردار یاعمال شده از سو فیتخف(%100موظف است معادل صددرصد)

 .دیمنظور و پرداخت نما یبودجه سنوات حیلوا

 :کشور توسعه پنجم پنجساله برنامه قانون

نظام  نیتدو قیسال اول برنامه از طر انیموظفند تا پا ربطیمراجع ذ ریو سا هایو شهردار یاسالم یـ شوراها174ماده

 :دیاقدام نما لیذ یاستهایبا اعمال س هایشهردار داریپا یدرآمدها

همان  یمسکون یهایمتناسب با کاربر یصنعت ،یادار ،یتجار یهایدر کاربر یالف ـ کاهش نرخ عوارض صدور پروانه ساختمان

از  یبردارخدمات بهره یعوارض به عوارض و بها نیا لیتبد زیو ن یمحل تیو موقع یمیاقل طیمنطقه باتوجه به شرا

 یتوسعة شهر یطرحها یاز اجرا یو امالك، ناش یبر ارزش افزوده اراض رضعوا نیو همچن هایکاربر نیا یاحداث یواحدها

 نیو همچن یو عمران شهر ینوساز ،ینگهدار ،یو شهر یخدمات عموم یهانهیهز نیروندان در تأمسهم شه نییب ـ تع

 و حمل و نقل یتوسعه، عمران شهر یرساختهایز جادیسهم دولت در ا نییتع

 از مصرف و خدمات یاز عوارض بر امالك به عوارض ناش هایعوارض موضوع درآمد شهردار لیج ـ تبد

 هایشهردار یقانون یدرآمدها ریخدمات و سا یوصول عوارض، بها یبرا یضمانت اجرائ نیید ـ تع

 شتریبا سطح اشغال ب رمشجریغ ینهایمشجر با سطح اشغال کمتر نسبت به زم ینهایتراکم زم شیهـ ـ افزا

 یشهردار کردنهیو نظارت بر هز تیریمد یساز و کارها تیو ـ تقو

آنها و  یو قانون یاصل فیدر حوزه وظا کردنهیبه سمت هز هایبودجه شهردار تیو هدا یقابل واگذار فیوظا یسپارز ـ برون

 یاجرائ یبه دستگاهها یاز اعتبارات شهردار نهیپرداخت هرگونه هز تیممنوع

 کلیه در محیطی پایداری و سرزمین آمایش اصل دو نمودن لحاظ با کشور ریزی برنامه نظام ارتقای منظور به - 181 ماده

 و ای منطقه  بخشی و ای منطقه-بخشی ایجاد هماهنگی استانی، و ملی های گذاری سرمایه و ای توسعه های فعالیت ی

 انتقال و استان مدیریتی های توانمندی ارتقای مناطق، متوازن ی توسعه ها، فرصت و منابع توزیع در عدالت رعایت

 می وزیران هیأت تصویب به الزم های وشاخص کارها و ساز مرکز، در حاکمیتی امور تمرکز هاو استان به اجرایی اختیارات

 .رسد

 از آن تأمین به منوط مصوب قوانین و دولت توسط ها شهرداری عوارض و حقوق بخشودگی تخفیف، هرگونه - تبصره

 .است ممنوع شهرداری عوارض و حقوق تخفیف و بخشودگی صورت این غیر در .است کشور ی ساالنه عمومی ی بودجه

 1391مصوب  رسانی به ایثارگرانقانون جامع خدمات

 :از عبارتند مسکن خدمات دریافت مشموالن ـ1ـ تبصره ـ بند ز3ماده 

 فاقد که آزادگانی و باالتر و( %25) درصد پنج و بیست جانبازان مفقوداالثرها، و اسرا شهدا، والدین و فرزندان همسران، ـ1

 .باشندمی نامناسب مسکن دارای یا بوده مسکن
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 مترمربع بیست و مترمربع بیست و یکصد تا مفید زیربنای با مسکونی واحد یک احداث برای قانون این مشموالن ـ 6ماده

 نوسازی و شهرداری عوارض ساختمانی، هایپروانه صدور عوارض هایهزینه پرداخت از خود سکونت محل شهر در تجاری

 شامل تراکم بر مازاد و اعمال نیز مسکونی هایمجتمع احداث در ماده این مفاد. باشندمی معاف بنیاد معرفی با بار یک برای

 .بود نخواهد ایثارگران

 هزینه( %50) درصد پنجاه و گاز و برق فاضالب، و آب انشعاب هزینه هرگونه پرداخت از قانون این مشموالن ـ تبصره

 .باشندمی معاف بار یک برای آنها انشعاب خدمات

 * افراد متقاضی استفاده از معافیت موضوع این قانون می بایست کلیه شرایط زیر را دارا باشند:

 ارائه سند مالکیت ملک مورد نظر الزاماً بنام شخص مشمول  -1

 ارائه معرفی نامه از بنیاد شهید و امور ایثارگران استان فارس -2

 رائه تعهد نامه محضری مبنی بر عدم استفاده از معافیت موضوع این قانونا -3

 

 10/11/1395قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب  

 .ها توسط دولت ممنوع استهرگونه تخفیف و بخشودگی عوارض شهرداری -تبند  -23ماده 

و  ینظام اسالم یفیتکل فیوظا یدر اجرا هیعلم یهاحوزه یعالیشورا قیدولت مکلف است از طر -تبند  -37ماده 

و  یبانیپشت یردولتیغ یدر حکم نهاد عموم هیعلم یهااز حوزه ت،یمنظور حضور مؤثر و هدفمند حوزه و روحانبه

 عمل آورد:را به ریز یهاتیحما

 از پرداخت عوارض ساخت و ساز هیعلم یهاحوزه یو ادار یپژوهش ،یآموزش یفضاها تیمعاف -1

معاف  یاصل یفضاها یعوارض ساخت و ساز صرفاً برا یهانهیمساجد از پرداخت هز - 1تبصره ذیل جزء  -ثبند  -37ماده 

 .باشندیم

 .شودو اصالحات بعدی آن دائمی می 2/10/1391رسانی به ایثارگران مصوب قانون جامع خدمات -47ماده 

عالی شهرسازی و معماری ایران ( قانون تأسیس شورای5مجموع تغییرات طرحهای تفصیلی برای موضوع ماده) ـ70ماده

( مجاز %5درصد)و اصالحات بعدی آن توسط کمیسیون ماده مذکور در هر یک از موارد حداکثر تا پنج 1351/12/22مصوب 

 .عالی شهرسازی و معماری ایران برسداز این میزان باید به تصویب شورای است. تغییرات فراتر

 

وزیر محترم کشور و آراء دیوان عدالت  11/10/1396مورخ  166472دستورالعمل وضع عوارض مطابق نامه شماره

 اداری کشور

  20/12/1396مصوب  کل کشور 1397قانون بودجه سال 

( قانون برنامه ششم توسعه، افراد تحت پوشش کمیته امداد 80( بند )چ( ماده)2)در راستای اجرای جزء -عبند  -6تبصره 

های حمایتی از ساز برای هرکدام از افراد تحت پوشش نهادها و سازمانامام خمینی)ره( و سازمان بهزیستی و خیرین مسکن

نشعاب آب، فاضالب، برق و گاز برای های اهای صدور پروانه ساختمانی، عوارض شهرداری و دهیاری و هزینهپرداخت هزینه

 .بار معافندواحدهای مسکونی اختصاص یافته به آنان بر اساس الگوی مصرف فقط برای یک

سازی کاربری بخشی از امالك و منظور ساماندهی و بهینهشود بهبه وزارت آموزش و پرورش اجازه داده می -هبند  -9تبصره 

برداری از تربیتی خود و با رعایت مالحظات آموزشی و تربیتی، نسبت به احداث، بازسازی و بهرهفضاهای آموزشی، ورزشی و 

( 5) آنها اقدام کند. تغییر کاربری موضوع این بند به پیشنهاد شورای آموزش و پرورش استان و تصویب کمیسیون ماده

گیرد و از پرداخت کلیه عوارض صورت می 22/12/1351قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 

برداری، احداث، تخریب و بازسازی و سایر عوارض شهرداری شامل تغییر کاربری، نقل و انتقال امالك، أخذ گواهی بهره

 .باشدمعاف می
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 (تذکر: رعایت آیین نامه اجرایی این بند الزامی است.* )

و اصالحات بعدی آن تا زمان 17/2/1387لیات بر ارزش افزوده مصوب مدت اجرای آزمایشی قانون ما -21تبصره 

  .شودتمدید می 1397االجراء شدن قانون جدید در سال الزم

می باشد که در قانون بودجه سال  1398موارد قانونی فوق در صورتی قابل اجرا درتعرفه عوارض و بهاء خدمات سال *

 کل کشور تکرار گردد. 1398
 

 
 

 مه پنجساله ششم توسعه کشور:قانون برنا

توسعه  تیکه ظرف یدر محدوده شهرستانهائ یو درمان یآب معدن یهاب ـ عوارض حاصل از چشمهبند  – 36ماده 

. منابع حاصله ردیگیهمان منطقه قرار م یهایاریده ای هایشهردار اریدر اخت یمراحل قانون یدارند، با ط یگردشگر

و توسعه استان  یزیربرنامه یشورا بیوروستا به تص ایشهر  یاسالم یشورا شنهادیعوارض که به پ افتیمتناسب با در

 .شودیهمان منطقه م یگردشگر یهارساختیشهرستان صرف ز یزیربرنامه تهیکم بیبا تصو رسد،یم

در بخش ساختمان و مسکن  یمصرف انرژ ژهیمصرف به و یها و اصالح الگوساختمان یسازمنظور مقاومـ به 60ماده

 :انجام گردد ریاقدامات ز

. صدور ندیاقدام نما یساختمان یهاساختمان در پروانه یمقررات مل تیمکلفند نسبت به درج الزام رعا هایـ شهردار الف

 ت.مقررات اس نیکامل ا تیها، منوط به رعاپروانه نیا یاحداث شده بر مبنا یواحدها یبرا کارانیپا

و در  یقیتشو یهااستیموظفند با اعمال س هایو کشور و شهردار یراه و شهرساز یهاپ ـ وزارتخانهبند ـ  61ماده

فرسوده در  یبافتها یو بازساز اءیاح یبرا یردولتیفرسوده از اقدامات بخش غ یبافتها یایاز اح تیچهارچوب قانون حما

 .ندینما تیقالب بودجه مصوب حما

ساز برای افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی )ره( و سازمان بهزیستی و خیرین مسکن ـ 2جزء  چ ـ بند  ـ 80ماده

 های صدور پروانه ساختمانی، عوارض شهرداریهای حمایتی از پرداخت هزینهپوشش نهادها و سازمانهرکدام از افراد تحت

های انشعاب آب، فاضالب، برق و گاز برای واحدهای مسکونی اختصاص یافته به آنان براساس الگوی و دهیاری و هزینه

 مصرف، فقط برای یک بار معافند. 

 یم وستیاست  به پ دهیرس کارزینشورای اسالمی شهر  بیماده که به تصو  نیا یینامه اجرا نآیی*الزم به ذکر است 

 باشد.

 ن،یمنظور ارج نهادن به والد مکلفند به هیریو سازمان اوقاف و امور خ هایاریو ده هایـ شهردار4جزء ث ـ د بنـ  88ماده

درصد پنج وستیهمسران و فرزندان شهدا و آزادگان و همسران و فرزندان آنان، جانبازان و همسران و فرزندان جانبازان ب

که دفن اموات  یمفاد وقفنامه در امامزادگان تیماه و باالتر در جبهه را با رعا%( و باالتر و رزمندگان با سابقه حضور شش25)

 .ندیاقدام نما نهیها بدون اخذ هزتانو آرامس باشدیدر آنها مجاز م

ها و سازمان آب و فاضالب مکلفند با ارائه تعرفه فرهنگی و یا پروانه ساختمان در زمینه ج ـ دولت و شهرداریبند  ـ92ماده

ات آب و برق و گاز، حمل و نقل و پست، با استفاده از کاربری فرهنگی در فضاهای مسکونی از کتابفروشان، ناشران و مطبوع

 که دارای مجوزهای قانونی الزم هستند حمایت کنند. 

 یبه استثنا یو مقررات بخش صنعت گردشگر نیاز هر نظر تابع قوان یگردشگر ساتیـ تأس2جزء الف ـ بند ـ 98ماده

 باشد. یم یمستثن یاست و از شمول قانون نظام صنف یاتیمال یهاتیمعاف

 

  1/2/1394پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب قانون رفع موانع تولید رقابت
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خواهد بود که به تصویب شورای اسالمی  کاهش عوارضصورت نقد شامل درصد  ( عوارض به%100پرداخت صددرصد )

 رسد. شهر می

     1401/04/01مصوب هاها و دهياري قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداري 

شهرداری ها و دهیاری ها می توانند در چهارچوب قوانین و مقررات از انواع ابزارهای تأمین منابع مالی و روشهای  – 1ماده 

اجرائی مناسب برای اجرای طرحهای مصوب شهری و روستایی و طرحهای سرمایه گذاری و مشارکتی با پیش بینی تضامین 

 .کافی استفاده کنند

موضوع این ماده ظرف سه ماه از تاریخ الزم االجراء شدن این قانون با پیشنهاد مشترك شورای عالی استانها آیین نامه مالی 

 .و وزارت کشور تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران می رسد

اجرائی  دهیاری ها می توانند به عنوان دستگاه اجرائی از اعتبارات تملک دارایی ها استفاده نمایند. آیین نامه - تبصره

موضوع این تبصره ظرف سه ماه از تاریخ الزم االجراء شدن این قانون توسط وزارت کشور با همکاری سازمان برنامه و بودجه 

 .کشور تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران می رسد

ه نوعی از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که در محدوده و حریم شهر و محدوده روستا ساکن هستند و یا ب - 2ماده 

 .خدمات شهری و روستایی بهره می برند، مکلفند عوارض و بهای خدمات شهرداری و دهیاری را پرداخت نمایند

 - 1تبصره 

درآمد از عوارض محلی: وجوهی است که برای تأمین بخشی از هزینه های شهر و روستا بر مواردی اعم از اراضی،  - الف

فضاهای درون شهری و روستایی و ارزش افزوده ناشی از اجرای طرحهای توسعه مستحدثات، تأسیسات، تبلیغات معابر و 

شهری و روستایی و دارایی های غیرمنقول مطابق قوانین و مقررات تعیین می گردد. عناوین عوارض و ترتیبات وصول آن با 

دستورالعمل آن حداکثر تا پایان  پیشنهاد شورای اسالمی شهرها و بخشها پس از تأیید شورای عالی استانها، تهیه گردیده و

 .آذرماه هر سال توسط وزیر کشور، تصویب و ابالغ می شود

وضع هرگونه عوارض به غیر از موارد اعالم شده ممنوع می باشد و مشمول یکی از مجازاتهای تعزیری درجه شش موضوع 

ی خواهد بود. عوارض ابالغی باید مطابق با اصالحات و الحاقات بعد 1392/ 2/ 1قانون مجازات اسالمی مصوب ( 19ماده )

 :ضوابط ذیل باشد

تناسب وضع عوارض با توجه به شرایط محلی و دسته بندی شهرداریها اعم از کالنشهرها )شهرهای باالی یک میلیون  - 1

 نفر(، سایر شهرها و روستاها

 ایه گذاریبرنامه ریزی در جهت وضع عوارض بر بهره برداری به جای وضع عوارض بر سرم - 2

 عدم اخذ عوارض مضاعف - 3

 .ممنوعیت دریافت بهای خدمت و سایر عناوین مشابه در مواردی که عوارض، وضع یا ابطال شده باشد - 4

 عدم اجحاف و تبعیض در اخذ عوارض بویژه بین اشخاص حقیقی و حقوقی - 5

گروههای ناتوان از جمله افراد تحت پوشش کمیته  توجه به افراد ناتوان در پرداخت و لحاظ معافیت ها یا تخفیف برای - 6

 امداد امام خمینی )ره( و سازمان بهزیستی کشور
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 3قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ( 64مبنای محاسبه عوارض در انواع عوارض محلی قیمتهای معامالتی موضوع ماده ) - 7

 .باشدبا اصالحات و الحاقات بعدی و تبصره های آن می  1366/ 12/

 .حداکثر رشد عوارض محلی نسبت به سال قبل به میزان تورم اعالمی مراجع ذیصالح می باشد - 8

بهای خدمات دریافتی توسط شهرداری ها و دهیاری ها منحصر در عناوینی است که در دستورالعمل موضوع صدر این  - 9

 .تبصره به تصویب وزیر کشور رسیده است

 :بهای خدمات - ب

ت که شهرداری، سازمان ها، مؤسسات و شرکتهای وابسته به شهرداری ها و یا دهیاری ها در چهارچوب قوانین کارمزدی اس

 .و مقررات در ازای ارائه خدمات مستقیم، وصول می کنند

چنانچه اجرای طرحهای توسعه شهری و روستایی مصوب مراجع ذی صالح مستلزم جابجایی تأسیسات از جمله  - 2تبصره 

و گاز باشد، باید بدون دریافت وجه توسط دستگاههای اجرائی انجام پذیرد. شهرداری ها و دهیاری ها از پرداخت برق، آب 

 .هزینه روشنایی معابر، میادین و بوستانها معاف می باشند

کثر شهرداری ها و دهیاری ها موظفند کلیه عناوین و نحوه محاسبه عوارض را پس از طی مراحل قانونی، حدا – 3تبصره 

تا پایان بهمن ماه برای اجراء در سال بعد به اطالع عموم برسانند. وزارت کشور مسؤول نظارت بر اجرای این تکلیف و 

 .معرفی مستنکفان به مراجع قانونی می باشد

انون برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کاالهای وارداتی و تولیدی و نیز ارائه خدماتی که در ق - 4تبصره 

مالیات بر ارزش افزوده و سایر قوانین، تکلیف مالیات و عوارض آنها تعیین شده است، همچنین برقراری عوارض به 

درآمدهای مأخذ محاسبه مالیات، سود سهام شرکتها، سود اوراق مشارکت، سود سپرده گذاری و سایر عملیات مالی اشخاص 

 .سط شوراهای اسالمی و سایر مراجع ممنوع می باشدنزد بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز تو

 1387/ 2/ 17قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ( 50ماده )( 1از تاریخ الزم االجراء شدن این قانون، تبصره ) - 5تبصره 

 .با اصالحات و الحاقات بعدی نسخ می گردد

با اصالحات و الحاقات  1347/ 9/ 7ان شهری مصوب قانون نوسازی و عمر( 2نرخ عوارض نوسازی موضوع ماده ) - 3ماده 

قانون مالیاتهای ( 64ماده )( 3%( ارزش معامالتی آخرین تقویم موضوع صدر و تبصره ) 2/ 5بعدی به میزان دو و نیم درصد) 

 .مستقیم تعیین می گردد

ن تکلیف نحوه پرداخت عوارض مؤدیانی که از تاریخ الزم االجراء شدن این قانون ظرف یک سال نسبت به تعیی - تبصره

 .نوسازی معوق خود اقدام نمایند، مشمول بخشودگی جرائم عوارض می شوند

نیروی انتظامی موظف است عالوه بر تعرفه صدور و تمدید گذرنامه و گواهینامه رانندگی نسبت به دریافت ده  - 4ماده 

وجوه وزارت کشور نزد خزانه داری کل کشور اقدام کند تا سهم شهرداری ها و واریز آن به حساب تمرکز %(  10درصد )

 .وزارت مزبور بر اساس میزان وصولی هر شهر به آن شهرداری پرداخت نماید

 1389/ 12/ 8قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ( 23خزانه داری کل کشور موظف است از محل ماده ) - 5ماده 

هم شهرداری ها و دهیاری های کشور را به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور نزد با اصالحات و الحاقات بعدی، هر ماه س

خزانه داری کل کشور و سهم سایر ذی نفعان را به حساب درآمد عمومی واریز کند. وزارت کشور موظف است جرائم وصولی 

حداکثر تا پانزدهم ماه بعد هر استان را میان شهرداری ها و دهیاری های همان استان و بر اساس شاخص جمعیت، توزیع و 

 .به حساب آنان واریز نماید
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آن به شرح زیر اصالح و یک تبصره به عنوان تبصره ( 2قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی و تبصره )( 15ماده ) - 6ماده 

 :به آن الحاق می گردد( 3)

ی با تعیین محلهای توقف حاشیه ای شهرداری ها می توانند به منظور استفاده صحیح از عرض معابر شهر - 15ماده  -

خودرو با هماهنگی پلیس راهور، از ابزارهای الزم از قبیل ایست سنج )پارکومتر( یا کارت توقف )کارت پارك( استفاده نموده 

و مبلغ مناسبی که شاخصهای آن را شورای هماهنگی ترافیک استان بر اساس مدت زمان توقف و میزان شد آمد )ترافیک( 

عیین می کند، پس از طی مراحل قانونی، از شهروندان اخذ و صرف توسعه حمل و نقل عمومی نماید. توقف بدون معابر ت

 .مجوز به منزله ارتکاب تخلف »توقف ممنوع« است

اشخاص حقیقی و حقوقی متصدی حمل و نقل بار خودرویی درون شهری موظفند نسبت به ثبت بارنامه و  - 2تبصره -

درآمد فوق به حساب %(  100ریال اقدام کنند. صد درصد )( 20000آن به میزان بیست هزار)  پرداخت هزینه صدور

 .شهرداری محل واریز می گردد تا صرف توسعه حمل و نقل عمومی و زیرساختهای شهری شود

شور موظف مبلغ مذکور هر سه سال یکبار به پیشنهاد وزارت کشور و تصویب هیأت وزیران قابل اصالح می باشد. وزارت ک

 .است نسبت به راه اندازی سامانه ثبت اطالعات بارنامه ظرف شش ماه اقدام کند

شهرداری های شهرهای باالی پانصدهزار نفر جمعیت و مراکز استانها می توانند عوارض صدور مجوز ورود به  - 3تبصره -

نگی ترافیک شهرهای کشور و با رعایت محدوده های طرح ترافیک و زوج و فرد را در چهارچوب ضوابط شورای عالی هماه

مصوبات شورای هماهنگی ترافیک استانها )در تهران شورای حمل و نقل و ترافیک شهر تهران( مطابق با قوانین و مقررات با 

 .تأیید وزیر کشور وصول نمایند

 :می شودقانون مالیاتهای مستقیم به شرح ذیل اصالح و یک تبصره به آن الحاق ( 280ماده ) - 7ماده 

از کل درآمدهای حاصل از این قانون را به %(  1سازمان امور مالیاتی کشور موظف است معادل یک درصد ) – 280ماده -

حساب تمرکز وجوه وزارت کشور نزد خزانه داری کل کشور واریز کند. وزارت کشور موظف است وجوه مذکور را برای کمک 

اولویت حمل و نقل عمومی و پرداخت تسهیالت میان شهرداری های زیر دویست و به اجرای طرحهای شهری و روستایی با 

شهرهای زیر پنجاه هزار نفر جمعیت و دهیاریهای شهرستان های مربوطه و %(  70پنجاه هزار نفر جمعیت )هفتاد درصد )

ی مربوط(، مطابق با شهرهای پنجاه تا دویست و پنجاه هزار نفر جمعیت و دهیاری های شهرستانها%(  30سی درصد )

دستورالعملی که به وسیله وزارت کشور و با همکاری شورای عالی استانها ظرف شش ماه از تاریخ الزم االجراء شدن این 

 .قانون، تهیه و توسط وزیر کشور ابالغ می گردد، هزینه نماید

وظایف ذاتی شهرداری در امور عمومی، مالیات سازمانها و مؤسسات وابسته به شهرداریها که به موجب قانون برای انجام 

 .سرمایه آن متعلق به شهرداری است، با نرخ صفر محاسبه می شود%(  100شهری و خدماتی تشکیل شده اند و صددرصد )

کلیه بازپرداخت های مربوط به تسهیالت موضوع این ماده، در صندوقی تحت عنوان صندوق توسعه شهری و  -تبصره -

شود تا به طور اختصاصی توسط وزارت کشور و با همکاری شورای عالی استان ها، صرف ارائه روستایی« متمرکز می 

تسهیالت به طرحهای اولویت دار گردد. اساسنامه این صندوق ظرف شش ماه پس از ابالغ این قانون به پیشنهاد وزارت 

تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. هزینه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران به 

 .های ایجاد و پشتیبانی صندوق توسعه شهری و روستایی از محل منابع این ماده تأمین می گردد

قانون مالیاتهای مستقیم موضوع مالیات نقل و انتقال قطعی ( 59مالکین موظفند هنگام پرداخت مالیات ماده ) - 8ماده 

به عنوان عوارض به حساب شهرداری محل واریز %(  1و یک درصد )%(  2ترتیب دو درصد ) امالك و انتقال حق واگذاری به

 .نمایند

افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی )ره( و سازمان بهزیستی کشور و سایر افراد ناتوان از پرداخت، از  - تبصره

شامل نحوه تشخیص افراد موضوع این تبصره بر پرداخت عوارض مذکور معاف هستند. آیین نامه اجرائی این تبصره که 

اساس سطح درآمد و دارایی آنها است، توسط وزارت کشور، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت امور اقتصادی و 
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دارایی با همکاری کمیته امداد امام خمینی )ره( تدوین می شود و حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ الزم االجراء شدن این 

 .انون به تصویب هیأت وزیران می رسدق

با اصالحات و  1386/ 7/ 8قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ( 5کلیه دستگاههای اجرائی موضوع ماده ) - 9ماده 

با اصالحات و الحاقات بعدی و نیروهای مسلح  1366/ 6/ 1قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ( 5الحاقات بعدی و ماده )

با  1382/ 12/ 20قانون استخدام نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران مصوب ( 2ران )موضوع ماده )جمهوری اسالمی ای

اصالحات و الحاقات بعدی(، مکلفند عوارض و بهای خدمات شهرداری ها و دهیاری های موضوع این قانون را همه ساله 

نند. ذی حساب و رئیس دستگاه مربوط، مسؤول حداکثر تا پایان سال مالی به حساب شهرداری یا دهیاری مربوط واریز ک

 .حسن اجرای این ماده می باشند

پرداخت عوارض و بهای خدمات شهرداری ها و دهیاری ها پس از موعد مقرر قانونی و ابالغ، موجب تعلق جریمه  - 10ماده 

داکثر تا میزان بیست و چهار به ازای هر ماه نسبت به مدت تأخیر و ح%(  2ای )در هنگام وصول( و به میزان دو درصد )

 .خواهدبود%(  24درصد )

اختالف، استنکاف و اعتراض در مورد عوارض و بهای خدمات شهرداری ها و سازمانهای وابسته به آن مشمول  - 1تبصره 

 .با اصالحات و الحاقات بعدی می باشد 1334/ 4/ 11قانون شهرداری مصوب ( 77ماده )

مطالبات قطعی شده شهرداری از اشخاص حقیقی و حقوقی مستند به اسناد قطعی و بیش از یک در صورتی که  - 2تبصره 

( ریال باشد، پس از طی مراحل قانونی مطالبات مذکور در حکم مطالبات مستند به اسناد الزم 1/ 000/ 000/ 000میلیارد )

. میزان تعیین شده برای مطالبات متناسب با االجراء بوده و طبق مقررات مربوط به اجرای مفاد اسناد رسمی عمل می شود

 .نرخ تورم اعالمی توسط بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران همه ساله افزایش می یابد

هرگونه اختالف، استنکاف و اعتراض در مورد عوارض و بهای خدمات دهیاری، به کمیسیونی مرکب از فرماندار  - 3تبصره 

اعضای شورای اسالمی شهرستان به انتخاب شورای اسالمی شهرستان و یک قاضی از  شهرستان یا نماینده وی، یک نفر از

دادگستری شهرستان به انتخاب رئیس قوه قضائیه ارجاع می شود. جلسه کمیسیون باید در مکان مشخص، تشکیل و پس از 

ورد آن قابل رسیدگی در استماع دفاعیات ذی نفع اتخاذ تصمیم شود. تصمیم کمیسیون مزبور قطعی است و اعتراض در م

دیوان عدالت اداری می باشد و بدهی هایی که طبق تصمیم این کمیسیون تشخیص داده شود، طبق مقررات اسناد الزم 

االجراء به وسیله اداره ثبت اسناد قابل وصول می باشد. اجرای ثبت مکلف است بر طبق تصمیم کمیسیون مزبور به صدور 

 .بادرت نمایداجرائیه و وصول طلب دهیاری م

سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است گزارش میزان درآمد وصولی و توزیع عوارض ارزش افزوده سهم شهرداری  - 11ماده 

ها و دهیاری ها )به تفکیک هریک از شهرداری ها و دهیاری ها( را در مقاطع زمانی سه ماهه به کمیسیون های امور داخلی 

 .ان مجلس شورای اسالمی، شورای عالی استان ها و وزارت کشور اعالم نمایدکشور و شوراها، اقتصادی و عمر

شهرداری ها و دهیاری ها موظفند گزارش صورتهای مالی و تفریغ بودجه هر سال را تا پایان شهریورماه سال  – 12ماده 

نسبت به رسیدگی و تأیید آن از بعد به شورای اسالمی تسلیم کنند و شورای اسالمی مربوطه نیز باید حداکثر تا پایان سال 

طریق حسابرس رسمی اقدام کند. در صورتی که در زمان مقرر حسابرسی به اتمام نرسد به پیشنهاد شورای اسالمی مربوطه 

 .و تأیید شورای اسالمی استان، زمان رسیدگی و تأیید تا حداکثر یک سال، قابل تمدید می باشد

ا موظفند نسبت به نظارت بر حسن اداره امور مالی شهرداری ها و دهیاری ها و شوراهای اسالمی شهر و روست - 1تبصره 

کلیه سازمان ها، مؤسسات، شرکتهای وابسته و تابعه آن، حفظ سرمایه، دارایی ها، اموال عمومی و اختصاصی شهرداری و 

قوانین و مقررات از طریق  دهیاری و همچنین نظارت بر حساب درآمد و هزینه و نیز صورتهای مالی از نظر مطابقت با



  13 

 محمد عسکری                                                                               فرضعلی ساالری                                                                13

 کارزینشهردار                                                              کارزینرئیس شورای اسالمی شهر                         

 

 

حسابرس رسمی اقدام کنند و نتیجه را از جمله در موارد نقض و تخلف به منظور پیگیری و رسیدگی های الزم به شهردار و 

 .دهیار اعالم کنند تا براساس مقررات قانونی اقدام شود

رس رسمی را تا زمان مقرر برای شوراهای اسالمی شهر و روستا موظفند یک نسخه از نتیجه گزارش حساب - 2تبصره 

بررسی و هرگونه اقدام قانونی به وزارت کشور ارسال کنند. در صورت عدم ارسال گزارش حسابرس در زمان مقرر توسط 

شوراهای یاد شده، وزارت کشور موظف است رأسا نسبت به انتخاب حسابرس و تأیید گزارش حسابرسی رسمی از محل 

 .بوط اقدام کندمنابع شهرداری یا دهیاری مر

شهرداری ها موظفند نسبت به ثبت درآمدها و هزینه ها در سامانه الکترونیکی برخط )آنالین( که توسط وزارت  – 3تبصره 

کشور حداکثر ظرف یک سال از تاریخ الزم االجراء شدن این قانون راه اندازی می شود، اقدام کنند. همچنین شهرداری و 

ش صورتهای مالی و تفریغ بودجه را از طریق انتشار در جراید و درگاه الکترونیکی به اطالع شوراهای اسالمی مکلفند گزار

 .عموم برسانند

حسابرس و بازرس قانونی شرکتهای وابسته به شهرداری که اکثریت اعضای هیأت مدیره آن از طرف شهرداری  - 4تبصره 

ی شهر تعیین می گردد. شهرداری و کلیه سازمان ها، تعیین می شود، به پیشنهاد هیأت مدیره و تصویب شورای اسالم

مؤسسات و شرکتهای وابسته مجاز نیستند بیش از چهار سال متوالی، یک مؤسسه حسابرسی را به سمت حسابرس انتخاب 

 .کنند

شهرداری ها موظفند قبل از اخذ هرگونه تسهیالت نسبت به پیش بینی و تصویب آن در بودجه ساالنه  – 13ماده 

اری، سازمان ها و مؤسسات وابسته اقدام نمایند. میزان بازپرداخت تسهیالت در هر سال باید به گونه ای باشد که شهرد

بازپرداخت اصل و سود تسهیالت دریافتی هر سال به عالوه مانده بدهی از زمان تصویب این قانون از یک سوم عملکرد 

ده به صورت موردی به پیشنهاد شهردار و تصویب شورای اسالمی بودجه سال قبل بیشتر نباشد. موارد مستثنی از این ما

 .شهر و تأیید وزیر کشور با رعایت توانایی بازپرداخت تسهیالت، تعیین محل استفاده و مدت بازپرداخت مشخص می شود

 .دستورالعمل نحوه دریافت تسهیالت در دهیاری ها توسط وزیر کشور تصویب و ابالغ می گردد - تبصره

به منظور کاهش هزینه های جاری شهرداری ها و دهیاری ها و ساماندهی نیروی انسانی آنان، وزارت کشور  - 14ماده 

مکلف است حداکثر تا شش ماه پس از الزم االجراء شدن این قانون نسبت به راه اندازی سامانه اطالعات نیروی انسانی 

ها اقدام کند. شهرداری ها مکلفند نسبت به ثبت اطالعات شهرداری ها، سازمان ها، مؤسسات و شرکتهای وابسته به آن

این ( 7حداکثر سه ماه بعد از راه اندازی سامانه مذکور اقدام کنند. بار مالی ناشی از اجرای این ماده از محل منابع ماده )

 .قانون تأمین می گردد

اسالمی به وزارت کشور اجازه داده می شود در راستای ارتقای سطح دانش شهرداری ها، دهیاری ها و شوراهای  - 15ماده 

%( از عوارض متمرکز در اختیار خود را برای آموزش های کاربردی نیروهای شاغل در شوراهای  0/ 2تا دو دهم درصد )

اسالمی، شهرداری ها و دهیاری ها بر اساس دستورالعملی که ظرف شش ماه از تاریخ الزم االجراء شدن این قانون مشترکاً 

سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور و شورای عالی استان ها تهیه و توسط وزیر کشور، تصویب و ابالغ می  توسط

 .گردد، هزینه نماید

اساسنامه سازمان شهرداری ها و دهیاریهای کشور به عنوان مؤسسه دولتی وابسته به وزارت کشور توسط هیأت  - تبصره

ماه از تاریخ الزم االجرا شدن این قانون به تصویب مجلس شورای اسالمی می  وزیران تهیه می شود و حداکثر ظرف سه

 .رسد



  14 

 محمد عسکری                                                                               فرضعلی ساالری                                                                14

 کارزینشهردار                                                              کارزینرئیس شورای اسالمی شهر                         

 

 

با اصالحات و الحاقات  1382/ 12/ 17( قانون تأسیس و نحوه اداره کتابخانه های عمومی کشور مصوب 6ماده ) - 16ماده 

 :بعدی به شرح ذیل اصالح می گردد

 و وام استثنای به را خود وصولی درآمدهای از%(  0/ 5) درصد نیم حداقل ساله همه موظفند ها شهرداری – 6ماده -

ات تملک دارایی های سرمایه ای که دولت در اختیار شهرداری ها قرار می دهد، اوراق مشارکت، تسهیالت اعتبار و تسهیالت

 واریز کنندتأمین مالی خارجی )فاینانس( و تهاتر، به حساب انجمن کتابخانه های عمومی شهر مربوط 

شهرداری ها برای صدور پروانه ساختمانی موظف به رعایت طرح تفصیلی شهرها بوده و فروش تراکم و نیز تغییر  - 17ماده 

قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و ( 5کاربری اراضی بر خالف طرح تفصیلی فقط با تصویب در کمیسیون ماده )

ات و الحاقات بعدی مجاز است. متخلفان از مفاد این ماده مشمول مجازات با اصالح 1351/ 12/ 22معماری ایران مصوب 

 .قانون مجازات اسالمی بجز حبس و شالق می شوند( 19تعزیری درجه هفت موضوع ماده )
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 تعاریف و اصطالحات
 .طبقه هر در ساختمان شده ساخته سطح از است عبارتزیربنا: -1

 طبقه، نيم طبقات، همكف، زیرزمين، از اعم ساختمان طبقات كل مساحت مجموع زیربنا: ناخالص سطح-2

 .آسانسور اتاق و سرپله بالكن،

 بيش خلوت حياط مترمربع و 24 از تر بيش نورگير ستون، پشت خالي فضاي وید، خارجي، رامپتبصره: 

 .گردد نمي محاسبه ناخالص زیربناي جزء مترمربع 15 از تر

 انباري دفتركار، اداري، تجاري، مسكوني، كاربري هر اختيار در سطوح كليه مجموعزیربنا:  خالص سطح - 3

 .ساختمان مشاعات سایر و حریم و راهرو انباري، پاركينگ، استثناي به ...و تجاري بالكن تجاري،

 مالكان عموم به آن مالكيت ها آپارتمان تملك قاانون با انطباق در كه ملك از هایي بخشمشاعي:  فضاي - 4

 .دارد تعلق مجموعه
 مدیریت، حياط، در سرویس بهداشتي سرایداري، البي، شامل مسكوني هاي ساختمان در مشاعات  :تبصره

 آسانسور، و پله راه زباله، شوت تأسيسات، ها، بازي بچه فضاي اجتماعاات، سالن كامپيوتر، سایت اطالعات،

 .باشد مي ونمازخانه نورگير هواكش، ورزشي، فضاي

 .باشد مي مشاعات و آسانسور و پله دستگاه جز به ساختمان كل سطحمفيد:  زیربناي - 5
 .مفيد فضاهاي از غير به زیربنا كل سطح مفيد: غير فضاي - 6

 استخر، سبز، فضاي از استفاده براي فقط و نگردیده احداث بنایي هيچ آن روي كه سطحيباز:  فضاي - 7

 .قرارگيرد استفاده مورد سازي محوطه استفاده سایر و نما آب حوض،
  .همكف طبقه در ساختمان توسط شده اشغال زمين سطحاشغال:  سطح - 8

 قسمت آن و سرپله استثناي به ساختمان طبقات مجموع در شده ساخته سطح نسبتساختماني:  تراكم- 9

 مساحت به گردد مي استفاده تأسيسات و وانباري نياز مورد رمپ پاركينگ، جهت كه پيلوت و زمين زیر از

 .)درصد به( زمين كل

 مجوزها در مندرج مفاد به نسبت ساختمان از استفاده نوع در تغيير جهت اقدام گونه هر تغييركاربري: - 10

 .كار پایان و

 سكونتگاه همچنين و كارزینشهر هكتاري هادي طرح محدوده در واقع واحدهاي كليه فرسوده: بافت - 11

 .رسد مي قانوني مراجع تأیيد به آن پهنه كه رسمي غير هاي

 ورودي داراي و شده نظرگرفته در خانوار یك سكونت براي كه فضاهایي مجموعه مسكوني: واحد -12

 .باشد برخوردار آشپزخانه حمام، سرویس بهداشتي، اقامت، فضاي شامل امكانات حداقل از و بوده مستقل

 گروهي پاركينگ كسري و پاركينگ تأمين محاسبه زمان مسكوني در هاي واحد بين ما في مشاعي فضاهاي

 .گردد نمي محاسبه

 شهرداري قانون ماده 55ماده 24بند ذیل تبصره برابر كه هایي ساختمان كليه از است عبارت تجاري:-13

 تحت صنفي واحدهاي ها یا در آن و گردند مي یا گردیده احداث تجارت و پيشه و كسب منظور به ها
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 باشند داشته فعاليت خاص قوانين و یا  قانون تجارت تابع واحدهاي یا و صنفي نظام قانون پوشش

 صورت به بليط فروش دفاتر و هواپيمایي هاي آژانس و مالي واعتباري مؤسسات و ها بانك ساختمان.

 .باشد مي تجاري

 مجاورت در واقع حرائم معبریا مجاورت در نحو هر به كه تجاري واحدهاي تمامي یا واحد خطي: تجاري - 14

 .باشند حریم تجاري فاقد یا حریم داراي اینكه از اعم باشند داشته قرار معبر

 .شود مي گفته نباشند،مجتمع خطي كه باب یك از بيش هاي تجاري از اي مجموعه به تجاري: مجتمع -15 

 30 حداكثر داراي مساحت و ثبتي پالك یك در تجاري واحد یك از است عبارت اي: محله تجاري-16

  .مسكوني ارتفاع واحد حد در ارتفاع داراي و متر 16 تا برگذر در واقع مترمربع،

 *) تذكر: این تعریف مي بایست مطابق تعاریف و ضوابط طرح مصوب شهري باشد.( 

 نظر از و باشد بالكن داخلي فاقد و گردد ارائه دفتري خدمات صرفاً آن در كه است محيطي كار: دفتر- 17

 مقررات و ضوابط طبق و باشد متر 5/3ارتفاع  حداكثر با الزم هاي سرویس و اتاق داراي داخلي طراحي

 كاال فروش و عرضه آن در و نباشد صنفي مجمع امور نظر زیر بایستي ضمناً .باشد طرح مصوب شهري

 .نگيرد صورت

 بازرگاني اصول با به اینكه مشروط اسالمي انقالب نهادهاي و دولت به وابسته و دولتي مؤسسات تبصره:

 .شوند مي محسوب دفتركار صورت به پرداخت عوارض نظر از باشند ماليات پرداخت مشمول و شوند اداره

 طراحي تجاري واحد سقف از ارتفاعي در كه تجاري واحد داخل در است فضایي  تجاري: داخل بالكن-18

 .باشد مي تجاري واحد داخل از صرفاً آن به دسترسي راه و گردد مي

 داراي چند هر بناي احداثي حالت این در بيشتر یا % 100 حد در بالكن توسعه یا احداث صورت در تبصره:

 مورد تجاري طبقه یك به صورت و گردد نمي محسوب بالكن باشد، تجاري داخل واحد از دسترسي راه

 .گيرد قرارمي محاسبه

 واحد با مرتبط روبسته و روباز صورت به تجاري محصوالت و كاال نمودن انبار جهت محلي تجاري: انبار - 19

 .مستقل صورت به یا تجاري

 واحد عرض حداقل به عرض و متر 3 حداقل عمق به معبر و تجاري واحد فاصل حد فضاي تجاري: حریم - 20

 بارانداز فضا این به قدیم بافت در  .گيرد قرارمي استفاده مورد بارگيري یا و كاال تخليه جهت كه تجاري

 .گردد نمي اي محله هاي شامل تجاري تجاري حریم  .گردد مي اطالق

 دولتي نهادهاي دولتي، مؤسسات ها، وزارتخانه استقرار جهت یافته اختصاص امالك و اراضي به اداري: - 21

 ضوابط طبق كه شود مي گفته بسيج و وانتظامي نظامي نيروهاي و دولتي غير عمومي نهادهاي و مؤسسات و

 .باشند طرح مصوب شهري مقررات و

 ایجاد و توليدي یا و استفاده صنعتي منظور به كه مرتبط فضاهاي و ها ساختمان كليه كارگاهي: صنعتي -22

 وزارت مانند مراجعي از اصولي موافقت وداراي شوند مي یا و شده احداث توليدي یا صنعتي هاي كارگاه

 .باشند گردشگري صنایع و فرهنگي ميراث سازمان یا و جهادكشاورزي یا و تجارت و معدن و صنعت

 اختصاصي مراكز كلينيك، پلي بيمارستان، بر مشتمل كه شود مي گفته اماكني به درماني: بهداشتي - 23

 مددكاري آسایشگاه، زایشگاه، بهداشت،- پایگاه ، اورژانس مراكز توانبخشي، مراكز درماني، بهداشتي
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 رسمي پروانه و مجوز با طرح مصوب شهري اساس بر بهداشتي درماني خدمات ارائه مراكز سایر و اجتماعي

 .ذیصالح مراجع از

 جوانان و ورزش تأیيد سازمان اورد كه روبسته و روباز فضاهاي در ورزشي هاي فعاليت كليه ورزشي: - 24

 .باشد

 فكري، پرورش كانون هاي همایش، سالن كتابفروشي، كتابخانه، شامل ها فعاليت كليه مذهبي: فرهنگي -25

 نگارخانه و موزه سرا، فرهنگ وسيما، صدا روزنامه،مراكز فاتر د و مؤسسات ، كنفرانس سالن تئاتر، سينما

 حسينيه، مهدیه، مساجد، قبيل از عبادي و مذهبي هاي كليه فعاليت .باشند مي فرهنگي كاربري مشمول

 .باشد مي مذهبي كاربري مشمول ها مصلي و مذهبي هاي اقليت معابد و علوم دیني مدارس و تكایا

 دبيرستان، راهنمایي،- دبستان، كودكستان، مهدكودك، بر مشتمل هاي فعاليت كليه آموزشي: - 26

 .عالي آموزش مراكز و مراجع ذیصالح تأیيد مورد هاي آموزشگاه و اي حرفه و فني هنرستان

 محل جمله از فضاهایي در كه نان عرضه و پخت و سازي آماده شامل هاي فعاليت كليه نانوایي: - 27

 كاربري عنوان به افتد مي فروش اتفاق محل و آرد انبار خميرگيري، بخش رختكن، كارگران، استراحت

 هاي مجتمع و پزي حجيم و فانتزي نان و وصنعتي سنتي هااي نانوایي در كه شود مي محسوب نانوایي

 .نمایند اقدام ارائه خدمات به نسبت توانند مي نانوایي

 انواع جهت وگازوئيل بنزین گاز، صورت به گيري سوخت جهت محلي گيري: سوخت و سوخت جایگاه - 28

 مخزن بهداشتي، هاي سسروی و مدیریت،رختكن دفتر شامل خدماتي فضاهاي سایر با همراه نقليه وسيله

 .گيري سوخت جایگاه و سوخت

 سنين در بازي و تفریحي هاي فعاليت جهت كه روبسته و روباز فضاهاي كليه تفریحي: و شهربازي - 29

 .شود مي داده اختصاص مختلف

 بندي درجه تكميل، ایجاد، نامه آیين مشمول كه شود مي اطالق هایي مكان به جهانگردي: و گردشگري-30

 .شود مي ها آن برفعاليت نظارت و جهانگردي و ایرانگردي تأسيسات گذاري نرخ و

 مي آسانسور اتاقك و پله سسروی شامل كه بام پشت به دسترسي جهت سرپوشيده فضایي سرپله: - 31

 .باشد

 قرار آزاد هواي مجاورت در مستقيم طور به طرف یك از حداقل كه مسقف است سطحي روباز: بالكن - 32

 .است گرفته

 به نسبت مالكيت قطعه حد از همكف باالي طبقات در ساختمان زدگي بيرون هرگونه روبسته: بالكن - 33

 .باشد مي حياط طرف از اشغال سطح مجاز حد یا و معبر بر

 تمامي زیر در كه سرپوشيده فضاي صورت به كه همكف طبقه از قسمتي یا تمام از است عبارت پيلوت: - 34

 عنوان به صرفاً و است آن از باالتر یا معبر همسطح آن كف و گيرد مي قرار اول طبقه كف از قسمتي یا

 متر 20/2حداقل  سقف زیر تا آن ارتفاع و گيرد مي قرار استفادهمورد  انبار و عمومي باز فضاي پاركينگ،

 متر است.2/40 حداكثر تا

 فاصله متر 50/1معبر حداكثر سطح از آن سقف روي ارتفاع كه باشد مي ساختمان از قسمتي زیرزمين: - 35

 .باشد داشته
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 انجام نگهداري براي مستمر و محدود طور به كه شود مي گفته ساختماني عمليات به جزئي: تعميرات - 36

 انباري یا حياط از قسمتي در گيري لكه تأسيسات ساختمان، تعمير ساختمان، نقاشي :مثال عنوان به شود؛

 .بام پشت كاري عایق و ساختمان

 ارتقاي یا ساختمان عمر افزایش موجب كه ساختمان از هایي قسمت نوسازي و بازسازي كلي: تعميرات - 37

 ایمني تقویت سازي، نما مانند بنا تجدید یا اضافه بنا پوشش، تعویض عدم به مشروط شود، ساختمان كيفي

 .ساختمان داخل در كلي تغييرات یا و حرارتي،تعميرات تأسيسات ایجاد ساختمان،

38- P : قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه   64ارزش معامالتی امالک موضوع ماده

 اصالحات بعدی آن برای کاربری تجاری ، اداری و مسکونیو  1366

40 .𝑘𝑖 . ضریب معابر مصوب شورا برای هر کاربری می باشد 

i=1  مسکونی: کاربری 

i=2 کاربری تجاری : 

i=3  کاربری اداری : 

تعاریف و با تعاریف و ضوابط موجود در طرح مصوب شهري،   در صورت مغایرت هر كدام از تعاریف فوق *تذكر:

  ضوابط طرح مصوب شهري ارجحيت خواهد داشت.

 توضيحات:

 مالك معبر به مشرف ملك بر شاخص  باالترین مربوطه عوارض ي محاسبه در باشد، بر چند داراي ملكي چنانچه -1

 شاخص باالترین براساس عوارض باشد، شده فلكه واقع یا ميدان در ملكي كه صورتي در همچنين .بود خواهد عمل

 .شد خواهد محاسبه گردد، مي منشعب فلكه یا ميدان از كه خياباني ي جبهه

، 26/4/97مورخ  1234، شماره 3/2/85مورخ   48  شماره، 25/11/83مورخ  587  شماره يها دادنامه به استناد با  -2

در صورت صدور رأي  اداري عدالت دیوان عمومي هيأت 2/5/97مورخ  1274و شماره  13/2/97مورخ  307شماره 

تعيين شده مطابق رأي  جرایم وصول از پس قانون شهرداري ها و 100قطعي ابقاء بنا )اعياني( توسط كميسيون ماده 

 .بود خواهدبالمانع  روز نرخ به متعلقه عوارضمحاسبه و اخذ  ،صادره كميسيون مذكور

آنها  تعيين نحوه و شهرك و روستا شهر، حریم و محدوده تعاریف قانون 3ذیل ماده  5و تبصره  2به ماده  با استناد -3

 .است وصول قابل وفق مقررات شهر حریم و محدوده داخل در تعرفه این موضوع عوارض

 و (17/2/87مصوب  افزوده ارزش بر ماليات قانون تصویب از پس) مصوب هاي معافيت به مربوط مقررات و قوانين -4

قانون  23به استناد بند ت ماده  گردد مي بيني پيشو سایر قوانين  سنواتي، ي بودجه قوانين در كه هایي معافيت یا

 هيچ از استفاده مشمول ساختماني تخلفات هرحال در احكام دائمي برنامه توسعه كشور قابل اعمال خواهد بود.

 .بود نخواهند معافيتي و تخفيف گونه

 شهرسازي عالي شوراي 1389/ 3/ 10 مورخ ي مصوبه براساس دستورالعمل این در رفته كار به اصطالحات و تعاریف -5

عمل و در صورت هر گونه مغایرت،  باشد مي شهر هاي كاربري مفاهيم و تعاریف تدقيق طرح خصوص در معماري و

 (2و  1شماره ول ا)جدارجح خواهد بود.  براي محاسبه عوارض و بهاء خدمات مفاد جداول موجود در این تعرفهبه 

 شهري هاي كاربري :تعاریف 1جدول شماره
 تعریف کاربری نوع ردیف

 شود مي اطالق سكونت جهت یافته اختصاص اراضي به مسكوني 1



  23 

 محمد عسکری                                                                               فرضعلی ساالری                                                                23

 کارزینشهردار                                                              کارزینرئیس شورای اسالمی شهر                         

 

 

 فناوري و تحقيقات آموزش 2
 دوره از بعد پژوهشي و تكميلي و عالي آموزش هاي فعاليت جهت كه اراضي به

 عمومي و رسمي تحصيالت

 .شود مي گفته شود مي داده اختصاص )متوسطه تحصيالت(

 آموزشي 3
 مدیریت تحت عمومي و رسمي آموزش هاي فعاليت براي یافته اختصاص اراضي به

 و آموزش هاي خانه وزارت

 .شود مي گفته اجتماعي امور و كار و پرورش

 انتظامي و اداري 4
 شركتهاي دولتي، موسسات ها، خانه وزارت استقرار جهت یافته اختصاص اراضي به

 نهادهاي و موسسات و دولتي

 .شود مي گفته بسيج و انتظامي نيروهاي و غيردولتي عمومي

5 
 و انتفاعي( خدماتي  تجاري

 )غيرانتفاعي
 و انتفاعي خدمات و بازرگاني هاي فعاليت انواع براي یافته اختصاص اراضي به

 .شود مي گفته غيرانتفاعي

 ورزشي 6
 تا اي حرفه سطوح از مختلف هاي ورزش انجام جهت یافته اختصاص اراضي به

 .شود مي گفته مبتدي

 درماني 7
 و دام و انسان سالمت و درماني پزشكي، خدمات به یافته اختصاص اراضي به

 .شود مي گفته اجتماعي هاي مددكاري

 .شود مي گفته فرهنگي فعاليتهاي به یافته اختصاص اراضي به هنري  فرهنگي 8

 سبز فضاي و پارك 9
 مورد و احداث شهرداري توسط كه )بوستان( پارك جهت یافته اختصاص اراضي به

 .شود گفته مي گيرد مي قرار عموم استفاده

 مذهبي 10
 متبركه بقاع و مذهبي و دیني مراسم و فرایض انجام جهت یافته اختصاص اراضي به

 .شود مي گفته

 شهري تجهيزات 11
 وظایف در عمدتاً كه شهروندان عمومي نيازهاي رفع جهت یافته اختصاص اراضي به

 .شود مي گفته است شهرداري

 شهري تاسيسات 12
 و شهر بهداشت یا و شهر زیربنایي تاسيسات به مربوط امور جهت كه اراضي به

 .مي شود گفته یابد مي اختصاص شهروندان

 انبارداري و نقل و حمل 13
 سفرهاي انجام براي كه ساختمانهایي و معابر شبكه جهت یافته اختصاص اراضي به

 .شود مي گفته است نياز انبارها و بين شهري و شهري برون شهري،

 .شود مي گفته مسلح نيروهاي به یافته اختصاص اراضي به نظامي 14

 .شود مي گفته كشاورزي هاي زمين و باغات به یافته اختصاص اراضي به كشاورزي و باغات 15

 .شود مي گفته تاریخي مكانهاي به یافته اختصاص اراضي به تاریخي ميراث 16

 طبيعي 17
 مي گفته امثالهم و كاشت دست و طبيعي جنگلهاي به یافته اختصاص سطوح به

 .شود

 حریم 18
 مي گفته شوند مي منظور و حفاظت خاص اهداف جهت قانون حسب كه اراضي به

 .شود

 .شود مي گفته سياحت و اقامت جهت یافته اختصاص اراضي به توریستي و تفریحي 19

 صنعتي 20
 مصوبه موضوع الف، گروه مشمول صنایع استقرار جهت یافته اختصاص اراضي به

 آن بعدي اصالحات و وزیران هيات88/12/26مورخ 18591 ت / 64677 شماره

 .شود مي گفته

 

 شهري تقسيمات سطوح تفكيك به شهري هاي كاربري مجاز عملكردهاي :2جدول شماره 
 تعریف مقیاس کاربری نوع ردیف
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 مسكوني 1
 واحدي چند آپارتماني و خانواري چند هاي مجتمع و واحدي تك سكونتگاههاي محله

 دانشگاه از محوطه خارج دانشجویي خوابگاههاي و

2 
 و تحقيقات آموزش

 فناوري
 مراكز و علميه هاي حوزه دانشسراها، ها، دانشكده دانشگاهها، عالي، مدارس شهر

 فناوري پارك كاربردي و و علمي و پژوهشي و تحقيقاتي

 آموزشي 3

 )دبستان  آمادگي  مهدكودك( دبستاني پيش هاي آموزش محله
 دانشگاهي پيش و دبيرستان  راهنمایي مدارس  سوادآموزي كالسهاي ناحيه
 و فني آموزشي هاي مجتمع و پرورش و آموزش به وابسته صنعتي هنرستانهاي منطقه

 اجتماعي امور و كار وزارت اي حرفه
 درخشان، استعدادهاي پرورش مراكز استثنایي، كودكان مدارس اسالمي، مدارس شهر

 اتباع خارجي مدارس و شاهد مدارس

 انتظامي و اداري 4

 اختالف حل شوراهاي نواحي شهرداري ناحيه
 منطقه

 

 اجتماعي، تامين رانندگي، و راهنمایي پرورش، و آموزش قضایي، هاي مجتمع

 رانندگي، و راهنمایي مالياتي، و اقتصادي امور اسناد، ثبت احوال، پست، ثبت

 بسيج پایگاههاي و آگاهي كالنتري،

 شهر

 

 به وابسته شركتهاي و كل ادارات دولتي، مستقل سازمانهاي و ها وزارتخانه

 ستاد دولتي، غير عمومي نهادهاي دولتي و مستقل سازمانهاي و ها وزارتخانه

 ها گري كنسول ها، سفارتخانه انتظامي، مراكز سایر و انتظامي، و نظامي نيروهاي

 زندانهاي و دادگستري شهر، اسالمي شوراي و شهرداري المللي، بين سازمانهاي و

  تربيت و اصالح و كانونهاي بازپروري مراكز و موجود

از خارج  

 شهر محدوده

 زندان

5 

 تجاري
 

 )امثالهم و قصابي نانوایي، سبزي، و ميوه بار، و خوار( روزنه خرید واحدهاي محله
 ناحيه

 

 نوشت روستا، و شهر مصرف فروشگاههاي سوپرماركت،(هفتگي خرید واحدهاي

 و الحسنه قرض هاي صندوق و بانكها شعب )...و فروشي آجيل قنادي، افزار،

 ها، فروشگاههاي بازارچه امالك، معامالت بنگاههاي اعتباري، و مالي موسسات

 كتابفروشي تصویري، و صوتي لوازم خانگي، لوازم پالستيك، منسوجات،

 دیگر مشابه انواع و داروخانه شركتهاي بيمه، ها، ها،رستوران

 و بازرگاني شركتهاي بازار، بورسها، و مختلف صنوف هاي راسته ها، فروشي عمده شهر

 اي، زنجيره بزرگ فروشگاههاي مانند وبلندمدت خاص خرید واحدهاي تجاري،

 واعتباري، مالي موسسات و بانكها مركزي شعب پوشاك، ها، فروشي مبل

 نقليه، وسایل عرضه فروش نمایندگي كاال، صادرات و واردات تجاري موسسات

 و دستي صنایع عرضه فروشگاه و نقليه وسایل قطعات یدكي، عرضه فروشگاه

 نمایندگي خودرو،دفاتر و خانگي لوازم تعميرگاههاي پذیرایي، تاالرهاي فرش،

 گاز، برق، و آب ، اداراتخارجي تجاري موسسات نمایندگي خارجي، بانكهاي

 بانكها سرپرستي مخابرات، و

 انتفاعي خدمات

 

 هاي آرایشگاه ، )مجله و روزنامه فروش همراه، تلفن مشتركين امور پست،( دفاتر محله

 پزشكان مطب و زنانه
 برداري، نقشه و مهندسي وكالت،( دفاتر خصوصي، آموزشگاههاي ، 10+ پليس ناحيه

 شركتهاي طالق، و ازدواج اسناد، ثبت

 رادیولوژي، مراكز تخصصي، و طبي آزمایشگاههاي ، )خدمات و مشاور و پيمانكاري

 خانوادگي و درماني مركزمشاوره كوچك، ورزشي هاي سالن
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 آمبوالنس مشابه، و اي آر ام مراكز حسابرسي، دفاتر اینترنت، خدمات ارائه منطقه

 خودرو، فني معاینه مركز كاریابي، فيزیوتراپي،مراكز اعتياد، درمان خصوصي،

 دامپزشكان مطب رادیولوژي، انتفاعي، دیجيتال هاي رسانه

 خدمات

 غيرانتفاعي

 انجمن مجامع، ها، اتحادیه  خيریه موسسات  نهاد مردم هاي تشكل احزاب، دفاتر شهر

 آموزشگاههاي و ورزشي هاي هيات خبري، دیجيتالهاي  رسانه ها، تعاوني و ها

 )علميه هاي حوزه از غير به(مذهبي

 ورزشي 6
 كوچك بازي هاي زمين محله
 استخرها و ورزشي كوچك سالنهاي و ورزشي زمينهاي ناحيه
 ورزشي آبي هاي مجموعه ها، زورخانه ورزشي، هاي مجتمع و ورزشگاهها شهر

 درماني 7

 درمانگاهها خانواده، تنظيم و بهداشت مراكز محله
 ها كلينيك پلي ناحيه
 اورژانس مراكز و تخت 64 از كمتر بيمارستانهاي خون، انتقال مراكز منطقه
 مراكز و توانبخشي مراكز تيمارستانها، زایشگاهها، شهر، اصلي بيمارستانهاي شهر

 درمانگاههاي و جانبازان و معلولين وسالمندان، سرپرست بي كودكان نگهداري

 دامپزشكي

 هنري  فرهنگي 8

 و كودكان فكري پرورش هاي كانون كوچك، اجتماعات سالنهاي و ها كتابخانه ناحيه

 سينما نوجوانان،
 سالن فرهنگي، هاي مجتمع و فرهنگسرا نگارخانه، تخصصي، و مركزي كتابخانه شهر

 مجله، و روزنامه مركزي دفاتر و موسسات سالن كنسرت، تئاتر، سينما، اجتماعات،

 سيما و صدا مراكز

 پارك 9
 اي محله )پارك( بوستان محله
 اي ناحيه )پارك( بوستان ناحيه
 شهر اصلي )پارك( بوستان شهر

 مذهبي 10
 ها فاطميه و ها حسينيه مساجد، محله
 آتشكده و ها كنيسه كليساها، مهدیه، مصلي، شهر، جامع مسجد و بزرگ مساجد شهر

 ها

 شهري تجهيزات 11

 زباله آوري جمع ایستگاههاي محله
 ،  تره و ميوه ميادین نشاني، آتش ایستگاههاي زباله، آوري جمع ایستگاههاي ناحيه

 سوخت جایگاههاي ،  115 اورژانس
 احمر هالل نجات و امداد مراكز و دائمي نمایشگاههاي  موجود گورستانهاي شهر
 از خارج

 شهر محدوده
 و حمل تره، و ميوه مركزي ميدان زباله، بهداشتي حفر مركز ها، گورستان انتقال

 بار نقل

 شهري تاسيسات 12
 بهداشتي عمومي هاي سرویس فاضالب، و آب گاز، فشار تنظيم ایستگاههاي محله
 ایستگاههاي پست و فاضالب و آب هاي خانه تصفيه هوایي، و زميني آب مخازن منطقه

 گاز فشار تنظيم

 انبارداري و نقل و حمل 13

 مترو ایستگاههاي و اي محله هاي پاركينگ و معابر محله
 مسافربري هاي پایانه شهري، راني اتوبوس و عمومي هاي پاركينگ معابر ناحيه
 فرودگاههاي ایستگاه شهري، بين و شهري درون مسافربري هاي پایانه معابر، شهر

 و كوچك شهري بين هاي مترو،پاركينگ مركزي تاسيسات بنادر، موجود،

 ها سردخانه

 از خارج

 شهر محدوده
 ها سردخانه و سيلو فرودگاه، كاال اصلي انبارهاي
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 نظامي نيروهاي موجود آمادگاههاي و ها پادگان شهر نظامي 14

 مسكوني باغ واحدهاي و باغات و كشاورزي هاي زمين محله كشاورزي و باغات 15

 تاریخي 16
 اماكن مشاهير، آرامگاه یادبود، بناهاي ها، موزه تاریخي، هاي محوطه و اماكن شهر

 آنان شده تملك هاي حریم و متبركه

 طبيعي 17
 مي )پارك از غير( كاشت دست سبز فضاي و طبيعي جنگلهاي جهت كه سطوحي شهر

 .یابد

 حریم 18
 راه تملك قانوني حریم راه و مسيلها آبگيرها، تاالبها، ها، رودخانه قانوني حریم شهر

 فاضالب و نفت و گاز و برق و آب تاسيسات زیربنایي و شهري بين هاي آهن

 گردشگري - تفریحي 19

 شهربازي متل، و آپارتمان هتل مهمانسراها، و مهمانپذیر مسافرخانه، هتل، شهر

 ...و ساحلي پالژهاي و جهانگردي واردوگاههاي جنگلي پاركهاي ویژه تفریحي

 از خارج

 شهر محدوده
 وحش باغ

 صنعتي 20

 

 

 

 

 

 

 الف گروههاي

 شماره مصوبه

 ت 64677

 مورخ 71591

1378/12/26 

 مدیران هيات

 اصالحات با

 آن بعدي

 : غذایي

  شستشو بدون خشكبار بندي بسته و تهيه 1-

  شستشو بدون خرما بندي بسته 2-
  سال در تن 3000 تا غيره و پنير شكر پولكي و نبات آب توليد واحد 3-

  )ریزي نبات( نبات توليد واحد- 4
  سال در تن 300 تا سوهان و گز توليد واحد- 5

  جات ادویه و نمك بندي بسته واحد- 6
  چاي بندي بسته واحد- 7
  قهوه بندي بسته واحد- 8
 روش بدون و زدن نم روش به سال در تن 300 تا كله و حبه قند توليد واحد- 9

  پخت
  عسل بندي بسته واحد 10-
  سال در تن 100 تا بستني توليد 11-
  سال در تن 300 تا نان و شيریني توليد 12-
  سال در تن 300 تا جو و گندم آرد توليد و آسياب- 13
  سال در تن 100 تا لبنيات سایر و كره بندي بسته واحد- 14

  سال در تن 300 تا شكالت و بيسكویت توليد- 15
  سال در تن 300 تا بري رشته واحد- 16
  سال در تن 300 تا سازي ماكاروني واحد- 17
 ) عسل كندوي مخصوص( موم آج توليد واحد- 18
  جات ميوه و سبزیجات بندي بسته واحد- 19

 نعتيص 20

 الف گروههاي

 شماره مصوبه

 ت 64677

 مورخ 71591

1378/12/26 

 مدیران هيات

 اصالحات با

 آن بعدي

 (یابند استقرار بایستي شهري درون صنعتي مناطق در صرفاً( یخ توليد واحد- 21
  بستني نان توليد واحد- 21

  گالب بندي بسته واحد- 22
  گياهي عرقيات بندي بسته واحد- 23
  شستشو و بوجاري عمليات بدون جو بندي بسته واحد- 24
  بوجاري بدون حبوبات بندي بسته و سورتينگ واحد- 25
 -آرد كيفيت دهنده بهبود توليد، واحد- 26
 آسياب و بوجاري عمليات بودن آماده غالت آرد كودكان غذاي توليد واحد- 27
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20 

 

 

 

 

 

 

 

 صنعتي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الف گروههاي

 شماره مصوبه

 ت 64677

 مورخ 71591

1378/12/26 

 مدیران هيات

 اصالحات با

 آن بعدي

 

 

 

 

 

 : نساجي

 - بافتها دست و دستي نمدمالي و زیلوبافي قاليبافي، واحدهاي-1

 - ماشيني فرش و موكت حاشيه دوزي شيرازه-2

 - )سال در تن 100 حداكثر با( دستگاه سه حداكثر بافي جوراب-3
 حداكثر یا( دستگاه سه تا حداكثر راشل و كنن گردبافي، تریكوبافي، و كشبافي-4

 - )سال در تن 100
 سال در پوشاك و لباس انواع ،  دست 3000 حداكثر پوشاك و لباس توليد واحد-5

- 

 - روبان و نوار انواع قيطان، ماهيگيري، تور كنفي، یا نخي طناب توليد-6
 پشم از استفاده با یا حالجي خط بدون بالش و تشك و لحاف دوزندگي واحد-7

 - شيشه
 و سيلك چاپ اصفهان قلمكار پارچه مانند( دستي روش چاپي پارچه واحد-8

 - )غيره

 - )موتوري غير( دستي بافي پارچه-9

 - صنعتي نوارهاي و سوز نفت فتيله توليد واحد10-
 پروپلين الياف توليد واحد11-

20 

 

 

 

 

 صنعتي

 

 

 

 الف گروههاي

 شماره مصوبه

 ت 64677

 مورخ 71591

1378/12/26 

 مدیران هيات

 اصالحات با

 آن بعدي

 

 : چرم

 آن نظایر و چرمي جلد دستكش، كيف، قبيل از سراجي مصنوعات توليد واحد 1-

- 
 از مشابه موارد و پوستين پوستي، كاله قبيل از پوستي مصنوعات توليد واحد- 2

 - شده دباغي پوست

 - سال در جفت 90000 تا حداكثر كفش بستایي توليد واحد- 3

 - سال در جفت 90000 حداكثر ماشيني توليدكفش واحد- 4

 - چرم از استفاده با مصنوعي پاي و دست مونتاژ واحد- 5
 چرم از استفاده با ارتوپدي لوازم مونتاژ واحد- 6

20 
 

 صنعتي

 

 

 الف گروههاي

 شماره مصوبه

 ت 64677

 مورخ 71591

1378/12/26 

 مدیران هيات

 اصالحات با

 آن بعدي

 

 : سلولزي

 - آماده ورق از كارتن و مقوایي جعبه توليد واحد- 1

 - آن مشابه مراسالت و بار و خوار پاكت توليد واحد- 2

 - شده چاپ و آماده كاغذ از دیواري كاغذ تهيه واحد- 3

 - آماده كاغذ از دفتر و كاغذ توليد واحد- 4

 - آماده ورق از مقوایي و كاغذي التحریر لوازم توليد واحد- 5

 - ساده هاي چاپخانه و صحافي واحد- 6

 - اي پنبه چوب مصنوعات توليد واحد- 7

 - الوارسازي بدون خراطي و نجاري واحد- 8
 بدون سال در چوب مترمكعب 200 تا چوبي مصنوعات سایر و سازي مبل واحد- 9

 - رنگ
 آماده ورق از استفاده با هوا فيلترهاي جمله از كاغذي فيلترهاي انواع توليد 10-

- 
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 از مشابه مصنوعات سایر و مقوایي پيچي طاقه لوله و دوك انواع توليد واحد 11-

 - آماده ورق

 - گياهي الياف از سبدبافي و حصير و ني از شده ساخته محصوالت توليد 12-

 - آماده كاغذ از استفاده با مشابه محصوالت و دستمال بندي بسته واحد 13-
  آماده روكش از استفاده با نایلون روكش چسباندن و كاري پرس واحد 14-
 - سال در دستگاه 200 تا بلم و چوبي هاي قایق توليد واحد 15-

 - آماده كاغذ از استنسيل و كاربن تهيه واحد- 16
 آماده مقواي از زونكن و كالسور توليد واحد 17-

20 

 

 صنعتي

 

 

 

 

 

 

 الف گروههاي

 شماره مصوبه

 ت 64677

 مورخ 71591

1378/12/26 

 مدیران هيات

 اصالحات با

 آن بعدي

 

 : فلزي

 - فلزات انواع قلمزني واحد- 1

 آبكاري و گري ریخته بدون سازي قالب و سازي قطعه و تراشكاري واحد- 2

 - تراش دستگاه سه تا حداكثر

 درون صنعتي مناطق در صرفاً( آلومينيومي و آهني پنجره و درب توليد واحد- 3

 - )شهري

 - )شهري درون صنعتي مناطق در صرفاً( بخاري لوله كولر، كانال توليد واحد- 4

 - تراش دستگاه سه تا حداكثر مونتاژ و طراحي واحدهاي- 5

 كن خم دستگاه یك با آماده ورق از آلومينيوم ظروف توليد صنعتي واحد- 6

 - مناطق صرفاً سال در تن 100 حداكثر

 شهري داخل صنعتي

 - آماده قطعات از غبارگير و گرد تجهيزات مونتاژ واحد- 7

 فشار شيلنگ انتهاي دو به فلزي بست پرس( هيدروليك اتصاالت توليد واحد- 8

 - )قوي

 - اتومبيل كولر مونتاژ و طراحي واحد- 9

 گازسوز كاربراتور مونتاژ و طراحي واحد 10-

 ترموستات توليد واحد 11-

20 

 

 صنعتي

 

 الف گروههاي

 شماره مصوبه

 ت 64677

 مورخ 71591

1378/12/26 

 مدیران هيات

 اصالحات با

 آن بعدي

 : غيرفلزي كاني

 - ذوب كوره بدون اي شيشه مصنوعات توليد واحد- 1

 - كوره بدون آزمایشگاهي شيشه آمپول، پوكه آیينه، توليد واحد- 2

 - )دستي صنایع( سنگي تزئيني مصنوعات توليد واحد- 3

 جوشكاري پودر توليد واحد- 4

20 

 

 صنعتي

 

 الف گروههاي

 شماره مصوبه

 ت 64677

 مورخ 71591

1378/12/26 

 مدیران هيات

 اصالحات با

 آن بعدي

 : شيميایي

 - مقطر آب توليد واحد- 1

 - )آماده رول از استفاده با( سلوفان و نایلكس و نایلون توليد واحد- 2

 - ظرفشویي اسكاچ برش صرفاً واحد- 3

 ترمز نت مونتاژ و طراحي واحد- 4

 : بهداشتي و آرایشي دارویي،   20
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 صنعتي

 

 الف گروههاي

 شماره مصوبه

 ت 64677

 مورخ 71591

1378/12/26 

 مدیران هيات

 اصالحات با

 آن بعدي
 

 - )فرموالسيون( آرایشي و بهداشتي مواد توليد واحد- 1

 - مو ازاله پودر بندي بسته و اختالط واحد- 2

 - اكسيژنه پودر و قرص توليد واحد- 3

 - اكسيژن بلوندر پودر و صنعتي و بهداشتي كرم اكسيدان، توليد واحد- 4

 - طبيعي و شيميایي مواد از الكالوئيد تنطور، اسانس، توليد واحد- 5

 بيوتيك آنتي و هورمون توليد واحد- 6

20 

 

 نعتيص

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الف گروههاي

 شماره مصوبه

 ت 64677

 مورخ 71591

1378/12/26 

 مدیران هيات

 اصالحات با

 آن بعدي
 

 : الكترونيك و برق

 - )دربازكن و اخبار زنگ نظير( مونتاژ صورت به كوچك برقي لوازم توليد واحد- 1

 - آماده قطعات از لوستر و آبكاري بدون تلویزیون آنتن توليد واحد- 2

 مشروط مونتاژ صورت به الكترونيكي و برقي لوازم توليد و طراحي واحد- 3

 - تر عمليات و اي كوره عمليات براینكه

 .باشد نداشته

 - الكترونيك قطعات آموزشي، و آزمایشگاهي پزشكي، لوازم توليد واحد- 4

 - غيره و مقاومت و ترانزیستور توليد واحد- 5

 - آبكاري بدون آزمایشگاهي لوازم سایر و انكوباتور توليد واحد- 6

 - ساعت انواع توليد واحد- 7

 صورت به فایر آمپلي و بلندگو نظير صوت كننده تقویت توليد و طراحي واحد- 8

 - مونتاژ

 - تصویري و صوتي لوازم و تلویزیون و رادیو توليد واحد- 9

 - بصري و سمعي دهنده عالمت برقي دستگاههاي توليد واحد 10-

 - تلفن مراكز مخابراتي هاي سيستم توليد واحد 11-

 دقيق لوازم و اداري لوازم كامپيوتر،( الكترونيكي لوازم توليد واحد 12-

 - )الكترونيكي

 - فركانس و ولتاژ هاي كنترل توليد واحد 13-

 - آفتامات توليد واحد 14-

 - كنترل ميكرو و مودم توليد واحد 15-

 - تایمر مونتاژ و طراحي واحد- 16

 كامپيوتري بردهاي و كارت توليد واحد- 17

20 

 

 نعتيص

 

 الف گروههاي

 شماره مصوبه

 ت 64677

 مورخ 71591

1378/12/26 

 مدیران هيات

 اصالحات با

 آن بعدي

 : كشاورزي

 امكان از فاصله محدودیت فاقد 4 ردیف تا( ملكه پرورش و داري زنبور واحد- 1

 - )مسكوني

 - قطعه 100 تا زینتي پرندگان پرورش واحد- 2

 - ابریشم كرم پرورش واحد- 3

 - زینتي ماهي پرورش واحد- 4

 دامپزشكي آزمایشگاه- 5

20 
 صنعتي

 

 الف گروههاي

 شماره مصوبه

 ت 64677

 مورخ 71591

 : سازي ماشين

 قالب استاندارد، قطعات قالب فيكچر، گري، ریخته درجه( مدل و قالب واحد- 1

 - مدل قالب، ابزار و بست و قيد
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1378/12/26 

 مدیران هيات

 اصالحات با

 آن بعدي
 

 و كش لجن كش، كف دیاگرامي، پمپهاي( فاضالب و آب شبكه تجهيزات واحد- 2

 - )تصفيه تجهيزات

 قطعات و آسانسور( مكانيكي نقل و حمل تجهيزات و آالت ماشين واحد- 3

 - جرثقيل باالتراك، برقي، پله آسانسور،

 ...و نقاله نوار مربوطه، قطعات و باالبر پالت جك كاميوني، پشت جرثقيل سقفي،

 )جرثقيل

 كمپرسورهاي آب، نشاني، آتش وكيوم خالء پمپهاي( كمپرسور و پمپ واحد- 4

 - فله مواد گاراژي و مصرفي و صنعتي

 )بادي هاي تلمبه و

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بنا مسكوني عوارض زیر - 1تعرفه شماره 

 عنوان ردیف
نوع 

 کاربری

 ماخذ و نحوه

 محاسبه عوارض )متر مربع(
 توضیحات
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 )تجاري(عوارض زیربنا غير مسكوني  - 2تعرفه شماره 

 

 

1 

 

 

 

 

عوارض 

زیربنا 

 مسکونی

 

 

 

 مسکونی

درصد  120تا 

 مساحت عرصه

16 × 𝑘1 × 𝑃 

 
: منظور از زیربنا در محاسبه عوارض این بند، زیربنا (1بند )

بجز بالکن روبسته، روباز، بجز پیش آمدگی ها  ناخالص

آالچیق، پارکینگ مسقف ، گلخانه و استخر خارج از اعیانی 

 می باشد.

( : میزان تراکم پایه و مازاد بر آن تا سقف پیش 2) بند

در نقاط مختلف  مجاز همچنین سطح اشغالو بینی شده 

و تصویب آن توسط کارگروه امورزیربنایی و شهر 

 می باشد. 5شهرسازی استان فارس و کمیسیون ماده 

زیربنای پارکینگ که طبق ضوابط الزام به تامین (: 3) بند

آن وجود دارد مشمول عوارض زیربنای مسکونی نمی 

 گردد.

ضوابط و  تیعوارض صرفا با رعا نیا افتیدر(: 4بند )

نامه  نیین،آیقوان تیمصوب و رعا یو شهرساز یمقررات فن

مربوطه امکان  یصالح قانون یذ یونهایسیوآرا کم ها

 .راستیپذ

(: چنانچه ذبنفع  اقدام به ساخت وساز بیش از حد 5بند )

مجاز سطح اشغال مندرج در پروانه ساختمانی در طبقات 

در  100نماید و بعد از طرح پرونده در کمیسیون ماده 

ابقاء بنا، ذینفع مکلف به پرداخت صورت رای قطعی 

عوارض بابت متراژ مازاد سطح اشغال مجاز در طبقات در 

 140کاربری مربوطه می باشد.)با توجه به دادنامه شماره 

رای هیأت تخصصی دیوان عدالت  12/8/1395مورخ 

 اداری(

 (: 6بند )

P  قانون مالیات  64: ارزش معامالتی امالك موضوع ماده

و اصالحات بعدی  1366صوب اسفند ماه های مستقیم م

 آن برای کاربری مسکونی

 𝑘1 مصوب شورا می باشد مسکونی  ضریب معابر 

 

 180درصد تا  120

درصد مساحت 

 عرصه

86 × 𝑘1 × 𝑃 

 
 

درصد  180

مساحت درصد240تا

 عرصه 

94 × 𝑘1 × 𝑃 

درصد مساحت  240

 عرصه به باال

94 × 𝑘1 × 𝑃 

 
:چنانچه ذینفع به ساخت و ساز بیش از حد مجاز سطح اشغال در طبقه همکف نماید ذینفع مکلف به تبصره 

در کاربری های مربوطه  k1*p*156پرداخت عوارض بابت متراژ مازاد سطح اشغال مجاز در طبقه همکف به میزان

 می باشد . 

: 

قانون درآمد پایدار  2ماده  1قانون درآمد پایدار هزینه شهرداریها و دهیاریهای کشور، دستورالعمل اجرای موضوع  تبصره  2ماده  1تبصره مستندات قانونی: 

 با 1375 مصوب شهرداران انتخاب و کشور اسالمی شوراهای انتخابات و وظایف تشکیالت، قانون  80ماده  16بند هزینه شهرداریها و دهیاریهای کشور و  

 بعدی های اصالحیه
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 ردیف
عنوان تعرفه 

 عوارض
 توضیحات

1 

ض
وار

ع
 

ی
جار

د ت
اح

ک و
ز ی

ع ا
مرب

ر 
مت

ک 
ا ی

ربن
زی

 

40 × 𝑘2 × 𝑃 
 

 گیرد.مورد محاسبه قرار می پیش آمدگی ها  خالص به استثنای نا( : در این تعرفه زیربنا 1بند )

که در طول ارتفاع ساختمان  یباز مشاع یشوند ، فضا یکه به صورت مجتمع و پاساژ احداث م یتجار یواحدها( :2بند )

 نخواهد بود.  زیربنا  مشمول عوارض دینما یم تیامتداد داشته و تمام طبقات را از هر طبقه قابل رؤ

معادل  یبه واحد تجار ی متصلنباری اهر متر مربع برا یبه ازا، عوارض متعلقه  یواحد تجار کی یدر خصوص انبار( : 3بند) 

 باشد.  یقابل احتساب و وصول م تجاری عوارض زیربنا 60%

گردد  یم یطراح یاز سقف واحد تجار یکه در ارتفاع یاست که داخل واحد تجار ییفضا یداخل مغازه تجار بالکن:( 4) بند

 %50عوارض ان معادل  )نیم طبق( ی.در صورت احداث بالکن تجارباشدیم یبه آن صرفاً از داخل واحد تجار یو راه دسترس

 گردد. یمحاسبه م یعوارض زیربنا تجار

از  یراه دسترس یهر چند دارا یاحداث یحالت بنا نیدر ا شتریب ای %100توسعه بالکن درحد  ایدر صورت احداث :  (5)بند 

 . ردیگ یمورد محاسبه قرار م یطبقه تجار کیو به صورت  گرددیباشد بالکن محسوب نم یتجار یداخل فضا

زیربنای پارکینگ ساختمان که طبق ضوابط الزام به تامین آن وجود دارد مشمول پرداخت عوارض زیربنای تجاری ( :6)بند

 نمی گردد.

واحد های تجاری  از داخل مجموعه بوده و راه دسترسی مستقل به معبر اصلی (: در ساختمانهایی که راه دسترسی  7بند )

 درصد عوارض زیربنای تجاری قابل احتساب و وصول می باشد. 70 ندارند معادل

 (: 8بند )

P  قانون مالیات های مستقیم  64: ارزش معامالتی امالک موضوع ماده

 و اصالحات بعدی آن برای کاربری تجاری 1366مصوب اسفند ماه 

𝑘2  مصوب شورا می باشد . تجاری : ضریب معابر 

 در نقاط مختلف شهر در طرح مجاز همچنین سطح اشغالو ( : میزان تراکم پایه و مازاد بر آن تا سقف پیش بینی شده 9) بند

 می باشد. 5و تصویب آن توسط کارگروه امورزیربنایی و شهرسازی استان فارس و کمیسیون ماده  قیربازنگری شهر جامع 

وآرا  نامه ها نیین،آیقوان تیمصوب و رعا یو شهرساز یضوابط و مقررات فن تیعوارض صرفا با رعا نیا افتیدر(: 10بند )

 .راستیمربوطه امکان پذ یح قانونصال یذ یونهایسیکم

(: چنانچه ذبنفع  اقدام به ساخت وساز بیش از حد مجاز سطح اشغال مندرج در پروانه ساختمانی در طبقات نماید و 11بند )

در صورت رای قطعی ابقاء بنا، ذینفع مکلف به پرداخت عوارض بابت متراژ مازاد  100بعد از طرح پرونده در کمیسیون ماده 

رای هیأت  12/8/1395مورخ  140سطح اشغال مجاز در طبقات در کاربری مربوطه می باشد.)با توجه به دادنامه شماره 

 تخصصی دیوان عدالت اداری(

 

 

 

1402 

 ضریب تعدیل طبقه

 p 216 و پایینتر -2زیرزمین

 224p -1زیرزمین 

 40p همکف

 220p اول

 216p دوم

 212p سوم و باالتر

 ی از نوع تجاری مشمول ضریب تعدیل در طبقات به شرح ذیل می گردد:مسکون ریغ یربنایعوارض زمحاسبه ( :12بند)
 ضریب تعدیل طبقه

 درصد 50 و پایینتر -2زیرزمین

 درصد70 -1زیرزمین 

 درصد 100 همکف

 درصد 60 اول

 درصد 50 دوم

 درصد 40 سوم و باالتر

پارکینگ که طبق ضوابط الزام به تامین آن وجود دارد مشمول عوارض زیربنای  زیربنای (:13بند)

 مسکونی نمی گردد.

تبصره :چنانچه ذینفع به ساخت و ساز بیش از حد مجاز سطح اشغال در طبقه همکف نماید ذینفع مکلف به 

کاربری های  در k2*p*120پرداخت عوارض بابت متراژ مازاد سطح اشغال مجاز در طبقه همکف به میزان

 مربوطه می باشد . 

قانون درآمد  2ماده  1قانون درآمد پایدار هزینه شهرداریها و دهیاریهای کشور، دستورالعمل اجرای موضوع  تبصره  2ماده  1تبصره مستندات قانونی: 

 مصوب شهرداران انتخاب و کشور اسالمی شوراهای انتخابات و وظایف تشکیالت، قانون  80ماده  16بند پایدار هزینه شهرداریها و دهیاریهای کشور و  

 بعدی های اصالحیه با 1375
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 عوارض زیربنا از نوع غير مسكوني جهت سایر كاربریهاي مصوب شهري - 3 شماره تعرفه
 الف( کاربری اداری 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نوع کاربری عنوان ردیف
 ماخذ و نحوه

 محاسبه عوارض )متر مربع(
 توضیحات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اداری

درصد  120تا 

 مساحت عرصه
16 × 𝑘3 × 𝑃 

 

منظور از زیربنا در محاسبه عوارض این بند، زیربنا : (1بند )

می بجز بالکن روبسته، روباز بجز پیش آمدگی ها  ناخالص

 باشد.

( : میزان تراکم پایه و مازاد بر آن تا سقف پیش 2) بند

در نقاط مختلف  مجاز همچنین سطح اشغالو بینی شده 

و تصویب آن توسط  کارزینشهر  جامع  شهر در طرح

کارگروه امورزیربنایی و شهرسازی استان فارس و 

 می باشد. 5کمیسیون ماده 

زیربنای پارکینگ که طبق ضوابط الزام به تامین (: 3) بند

آن وجود دارد مشمول عوارض زیربنای غیرمسکونی 

 )اداری( نمی گردد.

ضوابط و  تیعوارض صرفا با رعا نیا افتیدر(: 4بند )

نامه  نیین،آیقوان تیمصوب و رعا یو شهرساز یمقررات فن

مربوطه امکان  یصالح قانون یذ یونهایسیوآرا کم ها

 .راستیپذ

(: چنانچه ذبنفع  اقدام به ساخت وساز بیش از حد 5بند )

مجاز سطح اشغال مندرج در پروانه ساختمانی در طبقات 

در  100نماید و بعد از طرح پرونده در کمیسیون ماده 

رای قطعی ابقاء بنا، ذینفع مکلف به پرداخت صورت 

عوارض بابت متراژ مازاد سطح اشغال مجاز در طبقات در 

 140کاربری مربوطه می باشد.)با توجه به دادنامه شماره 

رای هیأت تخصصی دیوان عدالت  12/8/1395مورخ 

 اداری(
 (: 6بند )

P  ارزش معامالتی امالک موضوع :

قانون مالیات های  64ماده 

و  1366مستقیم مصوب اسفند ماه 

 برای کاربری اصالحات بعدی آن
 اداری

𝑘3مصوب اداری  : ضریب معابر

  .شورا می باشد

 

  

درصد  120مازاد بر

درصد  180تا 

 مساحت عرصه

30 × 𝑘3 × 𝑃 
 

 

درصد  180مازاد بر 

 مساحت عرصه 
30 × 𝑘3 × 𝑃 

 

 

قانون درآمد پایدار  2ماده  1قانون درآمد پایدار هزینه شهرداریها و دهیاریهای کشور، دستورالعمل اجرای موضوع  تبصره  2ماده  1تبصره مستندات قانونی: 

 با 1375 مصوب شهرداران انتخاب و کشور اسالمی شوراهای انتخابات و وظایف تشکیالت، قانون  80ماده  16بند هزینه شهرداریها و دهیاریهای کشور و  

 بعدی های اصالحیه
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 ب( سایر كاربریها

 توضيحات ماخذ و نحوه محاسبه عوارض) متر مربع( عنوان تعرفه عوارض ردیف

1 
 و تحقیقات آموزش

 فناوری
 معادل مسكوني

 

  زیربنا مسکونیدرصد  10معادل  آموزشی 2

 ورزشی 4
 زیربنا مسكوني درصد  50معادل 

 

 

  زیربنا مسكوني معادل درمانی 5

  زیربنا مسکونیدرصد  50معادل  هنری  فرهنگی 6

 مذهبی 7
 مواد قانونی برنامه ششم توسعه و قوانین

 بودجه سالیانه کل کشور

 

 مسكوني برابر 3معادل  شهری تجهیزات 8
 

 

 مسكوني برابر 3معادل  شهری تاسیسات 9
 

  زیربنا مسکونی دوبرابرمعادل  کشاورزی 

10 
 و نقل و حمل

 انبارداری
 زیربنا مسکونی برابرمعادل چهار 

 

  معادل مسكوني نظامی 11

12 
امالك واقع در حریم 

 شهر
 معادل کاربریهای واقع در محدوده شهر

 

 گردشگریو تفریحی 13

عوارض عوارض زیربنا صدور پروانه و 

یا صدور مجوز جهت هتل ها و 

اماکن گردشگری و مسافرخانه ها به 

 متر مربعازای هر 

 

 زیربنا مسکونیمعادل چهار برابر 

 

فضای تجاری 

موجود در هتل ها و 

اماکن گردشگری و 

مسافرخانه ها به 

 ازای هر متر مربع

فضای 

تجاری که 

به معبر راه 

 ندارد

تجاری(درصد زیربنای  50معادل   

فضای 

تجاری که 

به معبر راه 

 داارد

 معادل زیربنای تجاری

  زیربنا مسکونی برابرمعادل دو ونیم  صنعتی 14

15 

واحدهای درمانی از 

قبیل مطب پزشکان ، 

روان پزشکان، دندان 

پزشکان، بینایی 

سنجی، رادیولوژیست 

ها، سونوگرافی ، 

 تجاری زیربنای درصد50معادل
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داروخانه، آزمایشگاه و 

 حرف وابسته

16 

اداری خصوصی و 

 دفترکار

 

 تجاریربنا زی درصد50معادل

 

  یربنا تجاریز درصد50معادل خدماتی 17
 می باشد.بجز بالکن روبسته، روباز بجز پیش آمدگی ها  : منظور از زیربنا در محاسبه عوارض این بند، زیربنا ناخالص(1بند )

و تصویب آن توسط کارگروه   قیرجامع شهر  در نقاط مختلف شهر در طرح مجاز همچنین سطح اشغالو ( : میزان تراکم پایه و مازاد بر آن تا سقف پیش بینی شده 2) بند

 می باشد. 5امورزیربنایی و شهرسازی استان فارس و کمیسیون ماده 

 ن وجود دارد مشمول عوارض زیربنای غیرمسکونی نمی گردد.زیربنای پارکینگ که طبق ضوابط الزام به تامین آ(: 3) بند

یزی کلیه اراضی واقع در حریم شهر صرفا پس از اخذ موافقت کمسیسون امور زیربنای و شهرسازی استان و تایید و ابالغ آن توسط شورای برنامه ر -( 4بند)

 بهاء خدمات مربوطه به حساب شهرداری می باشد.  و توسعه استان فارس مجاز به اخذ پروانه ساختمانی پس ازپرداخت عوارض و

قانون شهرداری ها منجر به صدور رای قطعی ابقاء بنا گردد مشمول پرداخت جرایم کمیسیون و  100امالکی که پس از طرح در کمیسیون ماده  -( 5بند )

مورخ   48، شماره  25/11/83مورخ  587شماره   یه دادنامه ها بکلیه عوارض و بهاء خدمات متعلقه در  این بند و دیگر بندهای این تعرفه با استناد 

 می باشند. یعدالت ادار وانید یعموم أتیه 2/5/97مورخ  1274و شماره  13/2/97مورخ  307، شماره 26/4/97مورخ  1234، شماره 3/2/85

 ا رعایت مقررات زیرمحاسبه می گردد :(: ارزش معامالتی عرصه امالك برمبنای ارزش های معامالتی مندرج در ذیل نقشه های هر بلوك و ب6بند )

بری ها ارزش معامالتی عرصه امالك براساس میانگین ارزش های روز عرصه امالك به تفکیک کاربری های مسکونی ، تجاری و اداری و در مورد سایر کار

ح جدول ذیل و مطابق مجموعه پیوست تعیین براساس ضرایب تعدیل ارزش های معامالتی امالك مسکونی ) مندرج در ذیل نقشه های هر بلوك ( به شر

 می گردد :

 ضرایب تعدیل نوع کاربری ردیف

1 
ورزشی ، –درمانی ، تفریحی  –خدماتی ، آموزشی ، فرهنگی ، بهداشتی 

 گردشگری ، هتلداری
 ، . هفت دهم 7

 ، . شش دهم6 صنعتی ، کارگاهی ، حمل و نقل ، انبار و توقفگاه 2

3 

 کشاورزی :

باغات ، اراضی مزروعی آبی ، دامداری ، دامپروری ، پرورش طیور الف ( 

 و آبزیان ، پرورش گل و گیاه و ...

 ب( اراضی مزروعی دیمی 

 ، . یک دهم 1

 

 ، . پنج صدم 5.

 ، . یک دهم 1 سایر 4

 

 

قانون درآمد پایدار  2ماده  1قانون درآمد پایدار هزینه شهرداریها و دهیاریهای کشور، دستورالعمل اجرای موضوع  تبصره  2ماده  1تبصره مستندات قانونی: 

 با 1375 مصوب شهرداران انتخاب و کشور اسالمی شوراهای انتخابات و وظایف تشکیالت، قانون  80ماده  16بند هزینه شهرداریها و دهیاریهای کشور و  

 بعدی های اصالحیه
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 عوارض حصار كشي و دیوار كشي و مجوز احصار براي امالك فاقد مستحدثات - 4تعرفه شماره 

 

 

 ردیف
عنوان تعرفه 

 عوارض

ماخذ و نحوه محاسبه 

 عوارض)متر طول(
 توضيحات

1 

عوارض صدور 

كشي مجوز حصار

اراضي فاقد 

 مستحدثات

𝒌𝒊*27*P*L 

قانون شهرداري كه مقرر  110: عوارض صدور مجوز احصار در خصوص ماده (1بند )

هاي مخروبه و غير مناسب با وضع محل و یا نيمه تمام نسبت به زمين یا بنا": داردمي

واقع در محدوده شهر كه در خيابان یا كوچه و یا ميدان قرار گرفته و منافي با پاكي و 

وازین شهرسازي باشد، شهرداري با تصویب شوراي شهر پاكيزگي و زیبائي شهر یا م

تواند به مالك اخطار دهد نهایت ظرف دو ماه به ایجاد نرده یا دیوار و یا مرمت آن مي

كه منطبق با نقشه مصوب شوراي شهر باشد اقدام كند اگر مالك مسامحه و یا امتناع 

وب شورا در زمينه زیبائي تواند به منظور تأمين نظر و اجراي طرح مصكرد شهرداري مي

و پاكيزگي و شهرسازي هر گونه اقدامي را كه الزم بداند معمول و هزینه آن را به اضافه 

صدي ده از مالك یا متولي و یا متصدي موقوفه دریافت نماید در این مورد صورت 

شود در صورتي كه مالك ظرف پانزده روز از حساب شهرداري بدواً به مالك ابالغ مي

خ ابالغ به صورت حساب شهرداري اعتراض نكرد صورتي حساب قطعي تلقي تاری

شود و هر گاه ظرف مهلت مقرره اعتراض كرد موضوع به كميسيون مذكور در ماده مي

هائي كه مورد اعتراض واقع نشده و همچنين ارجاع خواهد شد. صورت حساب 77

قطعي و الزم االجرا بوده در حكم سند  77آراي كميسيون رفع اختالف مذكور در ماده 

و اجراء ثبت مكلف است بر طبق مقررات اجراي اسناد رسمي الزم االجراء نسبت به 

از شمول این تعرفه  "وصول طلب شهرداري اجرائيه صادر و به مورد اجرا بگذارد.

 مستثني است. 

(:  مبناي صدور مجوز حصار كشي و دیوار كشي ضوابط  و مقررات طرح مصوب 2بند )

براي احصار با تركيب دیوار مالك عمل شهرداري مي باشد در هر حال ارتفاع مجاز و 

. )شهرداري مكلف است و فنس یا نرده مطابق ضوابط طرح مصوب شهري خواهد بود

 و فنس را به تفكيك در مجوز صادره درج نماید(دیوار  ارتفاع

ري منوط به طرح ( : صدور هر گونه مجوز در حریم شهر مبني بر تثبيت كارب3بند)

موضوع در كارگروه امور زیر بنایي و شهرسازي استان و موافقت شوراي برنامه ریري 

 توسعه استان مي باشد .

رعایت قوانين و آیين نامه هاي اجرایي حفظ اراضي زراعي و باغات الزامي  -(4بند )

 قانون حفظ اراضي زراعي و باغات(. 1ماده  1است.) تبصره 

L دیوار: طول 

𝑘𝑖 . ضریب معابر مصوب شورا برای هر کاربری می باشد 

i=1 کاربری مسکونی : 

i=2 کاربری تجاری : 

i=3  کاربری اداری : 

P  1366قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه  64: ارزش معامالتی امالك موضوع ماده 

 و اصالحات بعدی آن برای کاربری مربوطه

 . 

 

 

پایدار هزینه قانون درآمد  2ماده  1قانون درآمد پایدار هزینه شهرداریها و دهیاریهای کشور، دستورالعمل اجرای موضوع  تبصره  2ماده  1تبصره با استناد

 اصالحیه با 1375 مصوب شهرداران انتخاب و کشور اسالمی شوراهای انتخابات و وظایف تشکیالت، قانون  80ماده  16شهرداریها و دهیاریهای کشور و  بند 

 بعدی های
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 5ا حد مجاز طبق مصوبات مراجع تصویب كننده طرح توسعه شهري و كميسيون ماده تراكم ت -5عرفه شماره ت

 ((و اداري و سایر كاربربها به غير از تجاري )كاربري مسكوني

 
 

ف
دی

ر
 

 ماخذ و نحوه ماخذ و نحوه محاسبه عوارض

 محاسبه عوارض )متر مربع(
 توضیحات

1 

تغییر ضوابط و 

افرایش سطح اشغال 

و تراکم در کاربری 

 مسکونی

100 × 𝑆 × 𝑃 × 𝑘1 

 

تغییر  5امالکی که بر اساس تغییر طرح های مصوب شهری، رای کمیسیون ماده  (:1بند )(: 1) بند

 .ضابطه و افزایش سطح اشغال و تراکم شامل این عوارض می گردند

از طریق مراجع در کاربری مسکونی  ( : این عوارض صرفا برای افزایش تراکم و سطح اشغال2بند)

 ذیصالح می باشد.

 ( : 3بند )

S  مساحت افزایش یافته بر اساس افرایش تراکم و سطح اشغال  : 

P  و  1366قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه  64: ارزش معامالتی امالك موضوع ماده

 اصالحات بعدی آن برای کاربری مسکونی

 𝑘1  .ضریب معابر مسکونی مصوب شورا می باشد : 

 

 

 
قانون درآمد  2ماده  1قانون درآمد پایدار هزینه شهرداریها و دهیاریهای کشور، دستورالعمل اجرای موضوع  تبصره  2ماده  1تبصره مستندات قانونی: 

 مصوب شهرداران انتخاب و کشور اسالمی شوراهای انتخابات و وظایف تشکیالت، قانون  80ماده  16بند پایدار هزینه شهرداریها و دهیاریهای کشور و  

 بعدی های اصالحیه با 1375

حد مجاز طبق مصوبات مراجع تصویب كننده طرح توسعه شهري و كميسيون ماده  تاعوارض تراكم  -6تعرفه شماره 

 ))كاربري غير مسكوني 5

 الف ( تجاری

 

ف
دی

ر
 

ماخذ و  ماخذ و نحوه محاسبه عوارض

 نحوه

 محاسبه عوارض )متر مربع(

 توضیحات

1 

تغییر ضوابط و 

افرایش سطح اشغال 

و تراکم در کاربری 

 تجاری

90 × 𝑆 × 𝑃 × 𝑘2 

 

تغییر ضابطه  5امالکی که بر اساس تغییر طرح های مصوب شهری، رای کمیسیون ماده  (:1بند )(: 1) بند

 .و افزایش سطح اشغال و تراکم شامل این عوارض می گردند

( : این عوارض صرفا برای افزایش تراکم و سطح اشغال در کاربری تجاری  از طریق مراجع ذیصالح 2بند)

 می باشد.

 ( : 3بند )

S یافته بر اساس افرایش تراکم و سطح اشغال  :  مساحت افزایش 

P  و اصالحات  1366قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه  64: ارزش معامالتی امالك موضوع ماده

 بعدی آن برای کاربری تجاری

 𝑘2 .ضریب معابر تجاری مصوب شورا می باشد : 

 

 

 
قانون درآمد  2ماده  1قانون درآمد پایدار هزینه شهرداریها و دهیاریهای کشور، دستورالعمل اجرای موضوع  تبصره  2ماده  1تبصره مستندات قانونی: 

 مصوب شهرداران انتخاب و کشور اسالمی شوراهای انتخابات و وظایف تشکیالت، قانون  80ماده  16بند پایدار هزینه شهرداریها و دهیاریهای کشور و  

 بعدی های اصالحیه با 1375
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 ب( اداري 

ف
دی

ر
 

ماخذ و  ماخذ و نحوه محاسبه عوارض

 نحوه

 محاسبه عوارض )متر مربع(

 توضیحات

1 

تغییر ضوابط و 

افرایش سطح اشغال 

و تراکم در کاربری 

 تجاری

25 × 𝑆 × 𝑃 × 𝑘3 

 

تغییر ضابطه  5امالکی که بر اساس تغییر طرح های مصوب شهری، رای کمیسیون ماده  (:1بند )(: 1) بند

 .و افزایش سطح اشغال و تراکم شامل این عوارض می گردند

( : این عوارض صرفا برای افزایش تراکم و سطح اشغال در کاربری اداری از طریق مراجع ذیصالح 2بند)

 می باشد.

 ( : 3بند )

S  یافته بر اساس افرایش تراکم و سطح اشغال :  مساحت افزایش 

P  و اصالحات  1366قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه  64: ارزش معامالتی امالك موضوع ماده

 بعدی آن برای کاربری تجاری

 𝑘2 مصوب شورا می باشد.  اداری: ضریب معابر 

 

 

 
قانون درآمد  2ماده  1قانون درآمد پایدار هزینه شهرداریها و دهیاریهای کشور، دستورالعمل اجرای موضوع  تبصره  2ماده  1تبصره مستندات قانونی: 

 مصوب شهرداران انتخاب و کشور اسالمی شوراهای انتخابات و وظایف تشکیالت، قانون  80ماده  16بند پایدار هزینه شهرداریها و دهیاریهای کشور و  

 بعدی های اصالحیه با 1375

 آمدگيعوارض بالكن و پيش -7تعرفه شماره 

 عنوان تعرفه عوارض ردیف

ماخذ و نحوه 

 محاسبه عوارض

 )متر مربع(

 توضيحات

بناي صورت روبسته و زیرآمدگي در معبر عمومي، بهكه پيشدر صورتي: (1بند ) آمدگي مشرف به معابر عوارض پيش

كه قرار گيرد، عالوه بر اینو غير مسكوني  هاي مسكونياستفاده واحدد مورد مفي

جزو زیربناي مفيد محسوب و عوارض مربوطه وصول خواهد شد. از هر مترمربع 

كه از  قيمت روز زمين تجاوز ننماید، از مشروط بر اینبرابر این تعرفه آمدگي پيش

 متقاضيان وصول خواهد گردید. 

بان مورد صورت سایهمدگي سقف آخرین طبقه بنا صرفاً بهآ(: چنانچه پيش2بند)

  استفاده قرار گيرد. مشمول مقررات این تعرفه نخواهد بود. 

(:در پيشامدگي ها رعایت حریم شبكه برق و سایر تاسيسات شهري توسط 3بند)

 اداره ذي ربط الزامي مي باشد.

ا و منظر شهري (:رعایت حریم تاسيسات و اصول فني و شهرسازي ، سيم4بند)

 الزامي است.

𝑘𝑖 . ضریب معابر مصوب شورا برای هر کاربری می باشد 

i=1 کاربری مسکونی : 

i=2 کاربری تجاری : 

i=3  کاربری اداری : 

P  قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه  64: ارزش معامالتی امالك موضوع ماده

 و اصالحات بعدی آن برای کاربری مربوطه 1366

 𝒌𝒊 *p*32 رو باز 1

 𝒌𝒊 *p*30 رو بسته 2

 آمدگي مشرف به حياط عوارض پيش

𝟐𝟖 رو باز 4 ∗ 𝒌𝒊 *p 

 𝒌𝒊 *p*30 رو بسته 5

  

 

قانون درآمد پایدار هزینه  2ماده  1قانون درآمد پایدار هزینه شهرداریها و دهیاریهای کشور، دستورالعمل اجرای موضوع  تبصره  2ماده  1تبصره استنادبا 

 اصالحیه با 1375 مصوب شهرداران انتخاب و کشور اسالمی شوراهای انتخابات و وظایف تشکیالت، قانون  80ماده  16شهرداریها و دهیاریهای کشور و  بند 

 بعدی های
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 ))مستحدثات واقع در محوطه امالك ساختماني عوارض صدور پروانه - 8 شمارهتعرفه 
 

 توضیحات نحوه محاسبه در کاربری مسکونی نوع زیر بنا ردیف

استخر روباز  1

) خارج از 

 اعیانی

5 × 𝑘1 × 𝑃  ( 1بند :) 

P  64: ارزش معامالتی امالك موضوع ماده 

قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه 

و اصالحات بعدی آن برای کاربری  1366

 مسکونی

 𝑘1  .ضریب معابر مصوب شورا می باشد 

P  قانون  64: ارزش معامالتی امالك موضوع ماده

و  1366مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه 

 ای کاربری مسکونی اصالحات بعدی آن بر

آالچیق و  2

 سایبان

5 × 𝑘1 × 𝑃 

× 5 گلخانه 3 𝑘1 × 𝑃 

پارکینگ  4

 مسقف

5 × 𝑘1 × 𝑃 

قانون درآمد پایدار هزینه شهرداریها و دهیاریهای کشور، دستورالعمل اجرای موضوع   2ماده  1تبصره با استناد

 تشکیالت، قانون  80ماده  16دهیاریهای کشور و  بند قانون درآمد پایدار هزینه شهرداریها و  2ماده  1تبصره 

 بعدی های اصالحیه با 1375 مصوب شهرداران انتخاب و کشور اسالمی شوراهای انتخابات و وظایف
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 شهريعوارض ارزش افزوده ناشي از تغيير كاربري عرصه در اجراي طرح هاي توسعه  - 9تعرفه شماره 
 

 

 

 

 

 ردیف

  ماخذ و نحوه محاسبه عوارض عنوان تعرفه عوارض

 )متر مربع(
 توضيحات

 امتياز نوع كاربري

 60 تجاري 1

∆*4.5* 𝑘𝑖 *p 

عبارت اند از تفاضل امتياز كاربري مورد نظر ذینفع ∆: : (1بند )

با كاربري فعلي ملك مطابق طرح مصوب شهري بر اساس 

 این تعرفه.امتيازات درج شده در 

هاي مصوب شهري یا با امالكي كه بر اساس طرح (: 2بند )

، مطابق عناوین قيد شده 5درخواست مالك در كميسيون ماده 

در تعرفه ارزش افزوده تغيير كاربري یابند مشمول  پرداخت 

 عوارض این تعرفه خواهند شد. 

  : در راستـاي تعادل بخـشي سـرانه ها و رعـایت(3بند )

 عالي شوراي 1389/ 3/ 10 مورخ ي مصوبه دستورالعمل

 مفاهيم و تعاریف تدقيق طرح خصوص در معماري و شهرسازي

ذینفع مبني بر تغيير  شهري در صورت درخواست هاي كاربري

از سایر كاربري ها به كاربري مسكوني و موافقت مراجع ذیصالح 

 خذ گردد.ا  𝑘1*p*20قانوني عوارضي به ميزان 

(: نحوه محاسبه عوارض این بند از تعرفه براي اراضي با 4بند )

 مساحت هاي مختلف به شكل زیر است: 

عوارض موضوع  %100مترمربع:  300الف( اراضي كمتر و مساوي 

 این بند 

 %100مترمربع اول  300مترمربع:  500ب( اراضي كمتر و مساوي 

 عوارض موضوع این بند %80و مازاد بر آن 

 200و  %100مترمربع اول  300مترمربع:  500ج( اراضي بيشتر از 

 وضوع این بند عوارض م %70و مازاد بر آن  %80مترمربع دوم 

(: هيأت عمومي دیوان عدالت اداري طي دادنامه هاي 5بند )

 19/4/97مورخ  1237و شماره  8/3/97مورخ  381-367شماره 

وضع  9/5/97مورخ   1310و شماره  9/5/97مورخ  1308و شماره 

عوارض ارزش افزوده ناشي از تغيير كاربري را  منطبق بر قانون 

 شهر تشخيص داده است. و در حدود اختيارات شوراي

𝑘𝑖 . ضریب معابر مصوب شورا برای هر کاربری می باشد 

i=1 کاربری مسکونی : 

i=2 کاربری تجاری : 

i=3  کاربری اداری : 

      

 

 50 اداري )خصوصي( 2

3 
آموزشي، آموزش تحقيقات و فناوري 

 )خصوصي(

45 

 40 درماني )خصوصي( 4

 35 كارگاهي، تفریحي و توریستيصنعتي و  5

ورزشي )خصوصي(، حمل و نقل و  6

 انبارداري

30 

 20 مسكوني 7

 0  سایر كاربري ها 8

هزینه قانون درآمد پایدار  2ماده  1قانون درآمد پایدار هزینه شهرداریها و دهیاریهای کشور، دستورالعمل اجرای موضوع  تبصره  2ماده  1تبصره با استناد

 اصالحیه با 1375 مصوب شهرداران انتخاب و کشور اسالمی شوراهای انتخابات و وظایف تشکیالت، قانون  80ماده  16شهرداریها و دهیاریهای کشور و  بند 

 بعدی های
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 كاربري عرصه در اجراي طرح هاي توسعه شهري تعيين عوارض ارزش افزوده ناشي از - 10تعرفه شماره 
 

 

 

 

 

 ردیف

  ماخذ و نحوه محاسبه عوارض عنوان تعرفه عوارض

 )متر مربع(
 توضيحات

 امتياز نوع كاربري

 60 تجاري 1

H*4.5* 𝑘𝑖 *p 

عبارت اند از امتياز كاربري مورد نظر ذینفع با : H: (1بند )

بر اساس امتيازات كاربري فعلي ملك مطابق طرح مصوب شهري 

 درج شده در این تعرفه.

هاي مصوب شهري یا با امالكي كه بر اساس طرح (: 2بند )

، مطابق عناوین قيد شده 5درخواست مالك در كميسيون ماده 

در تعرفه ارزش افزوده تغيير كاربري یابند مشمول  پرداخت 

 عوارض این تعرفه خواهند شد. 

  خـشي سـرانه ها و رعـایت: در راستـاي تعادل ب(3بند )

 عالي شوراي 1389/ 3/ 10 مورخ ي مصوبه دستورالعمل

 مفاهيم و تعاریف تدقيق طرح خصوص در معماري و شهرسازي

ذینفع مبني بر تغيير  شهري در صورت درخواست هاي كاربري

از سایر كاربري ها به كاربري مسكوني و موافقت مراجع ذیصالح 

 اخذ گردد.  𝑘𝑖*p*20قانوني عوارضي به ميزان 

(: نحوه محاسبه عوارض این بند از تعرفه براي اراضي با 4بند )

 مساحت هاي مختلف به شكل زیر است: 

عوارض موضوع  %100مترمربع:  300الف( اراضي كمتر و مساوي 

 این بند 

 %100مترمربع اول  300مترمربع:  500ب( اراضي كمتر و مساوي 

 عوارض موضوع این بند %80و مازاد بر آن 

 200و  %100مترمربع اول  300مترمربع:  500بيشتر از  ج( اراضي

 عوارض موضوع این بند  %70و مازاد بر آن  %80مترمربع دوم 

(: هيأت عمومي دیوان عدالت اداري طي دادنامه هاي 5بند )

 19/4/97مورخ  1237و شماره  8/3/97مورخ  381-367شماره 

وضع  9/5/97مورخ   1310و شماره  9/5/97مورخ  1308و شماره 

عوارض ارزش افزوده ناشي از تغيير كاربري را  منطبق بر قانون 

 و در حدود اختيارات شوراي شهر تشخيص داده است.

𝑘𝑖 . ضریب معابر مصوب شورا برای هر کاربری می باشد 

i=1 کاربری مسکونی : 

i=2 کاربری تجاری : 

i=3  کاربری اداری : 

      

 

 50 اداري )خصوصي( 2

3 
آموزشي، آموزش تحقيقات و فناوري 

 )خصوصي(

45 

 40 درماني )خصوصي( 4

 35 صنعتي و كارگاهي، تفریحي و توریستي 5

ورزشي )خصوصي(، حمل و نقل و  6

 انبارداري

30 

 20 مسكوني 7

 10  سایر كاربري ها 8

قانون درآمد پایدار هزینه  2ماده  1شهرداریها و دهیاریهای کشور، دستورالعمل اجرای موضوع  تبصره قانون درآمد پایدار هزینه  2ماده  1تبصره با استناد

 اصالحیه با 1375 مصوب شهرداران انتخاب و کشور اسالمی شوراهای انتخابات و وظایف تشکیالت، قانون  80ماده  16شهرداریها و دهیاریهای کشور و  بند 

 بعدی های
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 عوارض مشاغل بر اساس نوع شغل محل جغرافيایي ملك و مساحت ملك -11شماره تعرفه 
 

 عنوان تعرفه عوارض ردیف
ماخذ و نحوه محاسبه عوارض 

 سالیانه
 توضیحات

1 

عوارض سالیانه محل کسب 

برای مشاغل و صنوف مشمول 

 قانون نظام صنفی

P*S*T 

(: لیست مشاغل و صنوف مشمول قانون نظام صنفی موضوع  1بند)

 مطابق مشاغل تعریف شده اصناف می باشد .ردیف یک تعرفه 

 عوارض به شرح ذیل می باشند: 2(: مشاغل موضوع ردیف 2بند)

ها، موسسات مالی واعتباری، تعاونی اعتباری، *بانک

حقوقی، نمایندگی ها، موسسات حسابرسی، موسسات الحسنهقرض

 ها، دفاتر مهندسی و موارد مشابهدفاتر بیمه

 جایگاه سوخت )بنزین، گاز، نفت گاز(، جایگاه سیلندر پرکنی گاز

 آموزی و موارد مشابههای زبان، کنکور، مهارت*آموزشگاه

 ها(التوزین )باسکول*حق

 های رانندگی*آموزشگاه

ه، مطالعاتی، های عمرانی، ابنی*پیمانکاران اجرای پروژه

آوری زباله، فضای سبز و هر قراردادی که مشمول ساز، جمعوساخت

 بیمه باشد.

های ورزشی، هنری، نقاشی، *موسیقی، *باشگاه و آموزشگاه

 خیاطی و موارد مشابه

*دفاتر پیشخوان دولت، دفاتر خدمات دولت، دفاتر پستی و موارد 

 مشابه

 باربریهای باربری، دفاتر *بنگاه

 هاها، هتل آپارتمانها، متل*تاالرهای پذیرایی، هتل

 ها، فروش غذاها، کترینگ*رستوران

 *استخرهای شنا عمومی

 های اینترنتی*دفاتر تاکسی

 ها، انتشارات و موارد مشابهو تکثیر، چاپخانه های تایپ*شرکت

های فصلی پوشاك، ارزاق، لوازم صوتی، تصویری و *نمایشگاه

 و مواردمشابه خانگی

 های انواع خودرو خارجی و ایرانیها و نمایندگی*شرکت

 های فروش بلیط هواپیما، قطار و اتوبوسها و نمایندگی*شرکت

  های بازرگانی، تجاری، تولیدی، خدماتی،*دفاتر شرکت

 ها و بخش خصوصیهای توزیع، مصرف ادارات و سازمان*تعاونی

 ها، تئاترهاماها و موسسات تبلیغی، سین*شرکت

 *مدارس غیرانتفاعی و غیردولتی

 ها و موسسات سیاحتی و جهانگردی، زیارتی*دفاتر شرکت

 *دفاتر روزنامه، مطبوعات، موسسات دارالترجمه

 ها و...ها، پانسیون*مهدکودك

 ها و موسسات آموزشی غیرانتفاعی*دانشگاه

بهداشتی و ها و مراکز ها، کلینیک، داروخانهمطب پزشکان * 

 هاآزمایشگاه

 های دامپزشکی، آمبوالنس خصوصی و..*کلینیک

 *موسسات فیزیوتراپی، ماساژ طبی، پرورش اندام، رادیولوژی و...

 دفاتر وکالی دادگستری –*دفاتر اسناد رسمی 

 *خدمات خودپرداز بانک

2 

ســـالـیاـنه ـخدـمات از  عوارض 

ـفاده  ســـت ـماکن مورد ا ـیه ا کل

برای مـشاغل  فعاالن اقتـصادی

 غیرمشمول قانون نظام صنفی

P*s*t 
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تبصره( چنانچه مشاغلی مشمول یا غیرمشمول قانون نظام صنفی 

د بگونه ای که در این بند قید نشده باشد، در شهر موجود باش

عوارض مربوط به این بند با تشخیص شهرداری و حتی االمکان بر 

اساس نزدیکترین مشاغل قید شده در این تعرفه محاسبه و وصول 

 خواهد شد.

الی  933و شماره  1/3/97مورخ  355(: دادنامه های شماره 2بند )

عدالت اداری در خصوص هیأت عمومی دیوان  12/4/97مورخ  935

 عدم ابطال این عنوان عوارض صادر شده است. 

(: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه های شماره 8بند )

و شماره  12/10/96مورخ  1033و شماره  29/2/87مورخ  113

اداری وضع عوارض کسب و پیشه)عوارض  19/10/96مورخ   1052

صتدوقهای قرض الحسنه و محلی( از بانکهای دولتی، خصوصی، 

موسسات مالی و اعتباری را  منطبق بر قانون و در حدود اختیارات 

 شورای شهر تشخیص داده است. 

(: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره 9بند )

وضع عوارض مشاغل از جمله دفاتر اسناد  3/11/96مورخ  1136

ارات شورای شهر رسمی را  منطبق بر قانون و در حدود اختی

 تشخیص داده است.

P   1: عوارض نوع صنف در ردیف  

S  ضریب موقعیت ملک : 

T  ضریب مساحت واحد کسبی : 

عوارض سالیانه محل کسب برای مشاغل و صنوف مشمول 

 اخذ می گردد. %8قانون نظام صنفی 
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ف
دی

ر
 

 

 نــــوع كسب
 

 

 

پيشنهــادي 

 فعلي

 

 تصویبي ماهيــانه

 2درجه  1درجه  2درجه  1درجه  

 68750 46500 68750 46500  پانسيون ها بدون غذا اطاقي 1

مهدكودك ) پانسيون هاي نگاهداري اطفال شيرخوار تا پنج  2

 سال(

 61999  61999  

ـبدون  3 ـلم  ســـا ـحات  ـی ـفر ـت ـهاي  ـلوپ  ـك ـها و ـگاه  شــ ـبا

 رستوران،تریا،سينما،آرایشگاه وتئاتر

 65099  65099  

 74399 164806 74399 164806  رستورانها 4

 61999 71298 61999 71298  چلوكبابي وچلوخورشتي 5

 77500 93000 77500 93000  اغذیه فروشي)خوراك سرد وگرم( 6

 108500 154516 108500 154516  كافه قنادي 7

 43399 52699 43399 52699  مسافرخانه ، هتل )هر اطاق( 8

 61999 71298 61999 71298  آبميوه گيري 9

 40298 58899 40298 58899  بوفه سينما وتئاتر ونمازخانه 10

 117799 127086 117799 127086  كافه تریا وبستني فروشي 11

 124000 145700 124000 145700  تعمير گاه ها واتوسرویس ها 12

 93000 108500 93000 108500  توقفگاه ها وپاركينگ ها 13

 127086 145700 127086 145700  بنگاهها وموسسات باربري 14

 91206 108769 91206 108769  سویسها وسالنهاي عروسي وپذیرائيسلف  15

 124000 131922 124000 131922  مراكز توزیع وعمده فروشي هاي سوسيس وكالباس 16

 71999 71298 71999 71298  كيوسك هاي سيار اغذیه فروشي 17

ـصورتيكه  18 ـشي خيابانها در  ـسك ها ودكه هاي ثابت حوا مجوزقانوني كيو

 داشته باشد
 61999 43358 61999 43358 

شــه  19 ســابداري،تقویتي،نق ســي ،ح شــين نوی شــگاه ما آموز

طــي  يــا خــ شـــي،   يــك،آرای نــ تــرو كــ لــ بــردار،ا

 ،عكاسب،نقاشي،موسيقي،ونظایر آن

 96099 80598 96099 80598 

 111599 124000 111599 124000  مكانيكي -تعليم رانندگي 20

 77500 93000 77500 93000  4-3-2-1پيرایشگاه هاي زنانه ، درجه  21

 96099 108500 96099 108500  2-1آرایشگاه هاي زنانه درجه  22

 93000 108500 93000 108500  موسسات ماساژ طبي وتناسب اندام وسونا 23
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ف
دی

ر
 

 

  نــــوع كسب

 

 

 پيشنهــادي فعلي
 

 تصویبي ماهيــانه

 2درجه  1درجه  2درجه  1درجه   

ـبا  24 ـيایي،  عطرـیات  شــي ، زی ـيدكنـندـگان لوازم آرای تول

نفر كارگر،                                                      وارد  20كمتر از 

ـندـگان  شــ ـندـگان جز  فرو شــ كنـندـگان از ـخارج ،فرو

ـشف  ـسات كا ـس ـصنوعي ومو ـسوي م وواردكنندگان گي

 مو،واردكنندگان مواد ولوازم بهداشتيترميم 

  145700 

93000 

61999 

201501 

192200 

124000 

77500 

46500 

186001 

150696 

145700 

93000 

61999 

201501 

192200 

124000 

77500 

46500 

186001 

150696 

 181600 201501 181600 201501   واردكنندگان لوازم تناسب اندام وفيزیوتراپي 25

 وارد كنندگان لوازم آزمایشگاهي وجراحي،         26

 فروشندگان جزء 

  201501 

295902 

189100 

248004 

201501 

295902 

189100 

248004 

 وارد كنندگان داروهاي دامي وسموم دفع آفات نباتي 27

 وفروشندگان كود شيمایي 
  295902 

201501 

248004 

182900 

295902 

201501 

248004 

182900 

 181600 201501 181600 201501   واردكنندگان مواد شيمایي 28

 189100 201501 189100 201501   وارد كنندگان عينك هاي طبي 29

 داروخانه، انواع وسایل بهداشتي  30

 وفروشندگان جزء عينكهاي طبي وآفتابي
  217001 

93000 

192200 

77500 

217001 

93000 

192200 

77500 

 كنندگان وعمده فروش انواع تيغ صورت تراشيوارد  31

 ، فروشندگان جزء

  201501 

77500 

186001 

45165 

201501 

77500 

186001 

45165 

 161201 18600 161201 18600   نفر كارگر 20توليد كنندگان تيغ با كمتر از  32

  201501  201501   داروخانه ها وحق العمل كاران دارو 33

 93000 108500 93000 108500   3-2-1لوكس ،درجه گرمابه ها  34

 238702 279002 238702 279002   صابون پز،صابون فروش وانواع شوع روشنائي وزینتي 35

شــوئي با  36 ســ شــویي ولبا توليد كنندگان پودر ومایعات  ظرف

 نفركارگر20كمتراز
  201501  201501  

 170501 186000 170501 186000   ظرفشوئي ولباسشوئيوارد كنندگان وعمده فروشان   37

 374977 446403 374977 446403   3-2-1بيمارستانهاي خصوصي درجه  38

 312481 357106 312481 357106   درمانگاه ها، كلينيك هاي درماني 39

 424083 446403 424083 446403   مطب پزشكان متخصص 40

 379236 939962 379236 939962   مطب پزشكان عمومي 41

 357122 401761 357122 401761   مطب دندان پزشكان 42

 245520 267840 245520 267840   دندان سازان تجربي 43

 130200 148799 130200 148799   پانسمان -تزریقات 44

بـــــي 45 طـــــ یـــــ هـــــا گـــــا شـــــــ مـــــای -آز

 رادیولوژي،فيزیوتراپي،كاردیوگرافي،انسفالوگرافي ونظایر آن
  267840 258911 267840 258911 

  232202  232202   مطب وكلينيك هاي دامپزشكي 46
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ف
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 نــــوع كسب
  

 پيشنهــادي فعلي

 

 تصویبي ماهيــانه

 2درجه  1درجه  2درجه  1درجه   

 74399 93000 74399 93000   كاران رادیو وتلویزیون ووسایل صوتي وویدئوتعمير  47

چــال،  48 خــ یــ كــن، مــ گــر بــ لــر، آ كــو كــاران  يــر  مــ عــ تــ

 000فریزر،لباسشوئي،جاروبرقي و
  156240 142848 156240 14284

8 

 103462 133918 103462 133918   تعمير كاران الكتروموتور،ترانسفورماتور،پمپ آب ونظایر آن 49

 66957 74399 66957 74399   تلفن هاي معمولي والكترنيك 50

ـستگاه هاي كپي وپلي  51 ـساب وتحریر ود ـشين ح تعميركاران ما

 كپي
  89279 84813 89279 84813 

 80348 89279 80348 89279   تعمير كاران ساعت، فندك وقلم خودنویس 52

ســوزـخانگي از  53 خوراك -قبـيل آبگرمكنتعمير ـكاران لوازم نـفت 

 پزي، بخاري وسماور
  89279 80348 89279 80348 

 80348 89279 80348 89279   تعمير كاران وسایل گاز سوز 54

12573 616982 125736 616982   لوله كش ساختمان اعم از آب وگاز 55

6 

 74399 93000 74399 93000   فيلمبرداري وپروزكتور-تعمير كاران وسایل مدرن عكاسي 56

ـسيكلت ودوچرخه 57 ـشين آالت -تعمير كاران موتور  اتومبيل وما

 سنگين
  111599 71358 111599 71358 

 80348 89279 80348 89279   موسسات ماساژ طبي وتناسب اندام وسونا 58

 89279 111599 89279 111599   گلگيرساز رادیاتور ساز واگزوزساز 59

 98206 111599 98206 111599   انومبيلمكانيك  60

 89279 111599 89279 111599   آهنگر اتومبيل 61

 89279 111599 89279 111599   نقاش اتومبيل 62

 111590 130200 111590 130200   باطري ساز وباطري فروش وسيم كش اتومبيل ودینام پيچ 63

-باالنس چرخ تنظيم فرمان -پنچرگيري-آپارات-روغنتعویض  64

 پمپ باد
  133937 120526 133937 120526 

85730 893129 857302 893129   كمك فنرساز اتومبيل 65

2 

 65807 85730 65807 85730   تشك دوز وتودوز اتومبيل 66

 65807 89279 65807 89279   لنت كوبي اتومبيل 67

23435 260401 234359 260401   تراشكاران اتومبيل وفلزات 68

9 

 241801 260401 241801 260401   ماشين آالت جاده ساز وكشاورزي-وارد كنندگان انواع اتوميل 69
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 نــــوع كسب
  

 پيشنهــادي فعلي

 

 تصویبي ماهيــانه

 2درجه  1درجه     

 148799 186000 148799 186000   توليد كنندگان ترانسقورماتور،الكتروموتور،  70

 111599 148799 111599 148799   وارد كنندگان یدكي اتومبيل وماشين آالت سنگين جاده سازي وكشاورزي 71

 223201 297705 223201 297705   نفر كارگر 20توليد كنندگان لوازم یدكي اتومبيل با كمتر از  72

 241141 297705 241141 297705   نفر كارگر 20توليد كنندگان لوازم باطري اتومبيل با كمتر از  73

 89279 111599 89279 111599   وارد كنندگان لوازم اتومبيل 74

 89279 111599 89279 111599   وارد كنندگان 75

وماـشين آالت اطاق ـساز انواع اتومبيل فروـشندگان جزء لوازم یدكي اتومبيل  76

 ليتر به باال واطاق ساز 200و
  1117221 104158 1117221 104158 

ســازان انواع اتومبيل 77 ســازان فلزي از قبيل منابع آب وكمتر از -تانكر  تانكر 

 ليتر 2000
  101229 100439 101229 100439 

 101229 115991 101229 115991   اتومبيلاوراقچي وفروشندگان لوازم دست دوم  78

 101229 111599 101229 111599   فروشندگان شيشه اتومبيل 79

 15623 178559 15623 178559   وارد كنندگان انواع روغن موتور وضد یخ اتومبيل وماشين آالت 80

 111599 130200 111599 130200   وارد كنندگان وعمده فروشان موتور سيكلت ودوچرخه 81

 101229 111599 101229 111599   فروشندگان جزء 82

 167400 186001 167400 186001   متر وباالتر 150تا 101متر از  100نمایشگاههاي فروش اتومبيل تا وسعت  83

 101229 111599 101229 111599   آژانس هاي كرایه دهي اتومبيل سواري  84

 101299 111599 101299 111599   شهريدفاتر باركشي هاي  85

 81838 101229 81838 101229   تعمير كاران وفروشندگان رادیو ضبط اتومبيل 86

 101229 111599 101229 111599   موسسات خدماتي منزل)لوله بازكني،تخليه چاه،تيزوله,عایقكاري( ونظایرآن 87

 78119 101229 78119 101229   كليدساز وتعميركار قفل اعم از اتومبيل 88

 156240 186001 156240 186001   واردكنندگان انواع الستيك اتومبيل، تراكتور، موتورسيكلت ودوچرخه 89

 111599 130200 111599 130200   فروشندگان جزء 90

 111599 130200 111599 130200   سيم كشي وفروشندگان جزء لوازم الكتریكي 91

 127270 186001 127270 186001   كنندگان وعمده فروشانوارد  92
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 نــــوع كسب
  

 پيشنهــادي فعلي

 

 تصویبي ماهيــانه

 2درجه  1درجه  2درجه  1درجه   

صــویري)رادیو  93 صــوتي وت ـیل  ســـا شـــان و ـمده فرو ـگان وع ـند وارد كن

 صوت،ویدئو،نواركاست،ونوار ویدئووتلویزیون،ضبط 
  223201 19159 223201 19159 

 66513 93000 66513 93000   فروشندگان لوازم صوتي 94

ـشان لوازم خانگي الكتریكي،نفتي،گازي،)یخچال 95 -واردكنندگان وعمده فرو

 فریزر،بخاري،كولر، پنكه(
  223201 19150 223201 19150 

 19150 223201 19150 223201   نفر كارگر 20كنندگان با كمتر از سازندگان وتوليد  96

 111599 130200 111599 130200   فروشندگان جزء لوازم خانگي 97

 130200 167400 130200 167400   0ساعت وماشينهاي تحریرو-وارد كنندگان وعمده فروشان انواع باطري 98

 19150 223201 19150 223201   كارگرنفر  20توليد كنندگان با كمتر تز  99

 93000 111599 93000 111599   فروشندگان جزء 100

ســي، فيلمبرداري، انواع  101 شــان دوربينـهاي عـكا وارد كنـندـگان وعـمده فرو

 پروژگتور ولوازم عكاسي وانواع فيلم
  204601 186001 204601 186001 

 73815 93000 73815 93000   فروشندگان جزء 102

ـسي ظهور فيلم لوكس،درجه 103 ـستودیو هاي فيلمبرداري وآتيله هاي عكا -2ا

 3و1
  130200 111599 130200 111599 

 223201 260401 223201 260401   جایگاهاي پمپ بنزین اختصاصي ودولتي فروش مواد سوختي 104

 78119 93000 78119 93000   شعب فروش نفت به طور جزئي 105

 111599 130200 111599 130200   پيمانكاران نفت مشعل،گازوئيل مازوت 106

 130200 148799 130200 148799   عمده فروشان زغال،چوب،زغال سنگ  107

 63239 74399 63239 74399   فروشندگان جزء زغال وزغال سنگ 108

 63239 74399 63239 74399   سمساري وامانت فروشي 109

 74399 81846 74399 81846   دهندگان ظروف ووسایل پذیرائيكرایه  110

 74399 75638 74399 75638   پنكه وچراغ-كرایه دهندگان وسایل برقي نظير بلندگو 111

 80598 130200 80598 130200   بنگاههاي معامالت ومشاور امالك 112

 93000 111599 93000 111599   جرثقيل داران 113

ـشي 114 ـساختمان،كا ـشتي  ـسایل بهدا ـشان و ـشير -وارد كنندگان وعمده فرو

 موزائيك ، وان، توالت فرنگي  -دوش حمام ودستشوئي

 فروشندگان جزء

  241801 

111599 

204601 

81839 

241801 

111599 

204601 

81839 

 167400 167400 167400 167400   نفر كارگر 20سازندگان وفروشندگان موزائيك وكاشي وبلوك سيماني با كتر از  115
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 نــــوع كسب
  

 پيشنهــادي فعلي

 

 تصویبي ماهيــانه

 2درجه  1درجه  2درجه  1درجه   

 201601 223201 201601 223201   نفر كارگر 20كارگاههاي سنگ بري وسنگ كوبي با كمتر از از  116

 93000 111599 93000 111599   بري وسنگ كوبيكارگاههاي سنگ  117

 186001 198401 186001 198401   وارد كنندگان وعمده فروشان كاالهاي اسفنجي وپشم شيشه 118

 204601 241801 204601 241801   نفر كارگر 20توليد كنندگان كاالهاي اسفنجي وپشم شيشه با كمتر از  119

 78119 93000 78119 93000   كاالهاي اسفنجي وپشم شيشهفروشندگان جزء  120

 186001 223201 186001 223201   فروشندگان مصالح ساختماني )سيمان،آهك، گچ( 121

 78119 93000 78119 93000   دفاتر فروش آجرهاي فشاري یا ماشيني 122

ثــل  123 مــ نــي  مــا تــ خــ ســـا یــي و نــا بــ یــل  ســـا گــان و نــد شـــ فــرو

 زنبه،ماله،كلنگ،تورسيمي،قيرگوني،بيل،تراز
  93000 78119 93000 78119 

وارد كنندگان وعمذه فروـشان انواع شيشه ساختماني گروه خدمات مربوط  124

 به ساختمان ومسكن
  223201 204601 223201 204601 

 186001 223201 186001 223201   نفر 20توليد كنندگان انواع شيشه وبطري با كتر از  125

 93000 111599 93000 111599   شيشه گروفروشندگان انواع ميزهاي شيشه اي 126

 204601 223201 204601 223201   وارد كنندگان وعمده فروشان انواع رنگ ولوازم استخر 127

 193440 223201 193440 223201   نفر كارگر 20توليد كنندگان انواع رنگ ولوازم استخر با كمتر از  128

 81838 93000 81838 93000   فروشندگان جزء انواع رنگ ولوازم استخر 129

 63949 93000 63949 93000   نقاش ساختمان 130

 161201 223201 161201 223201   دفاتر مهندسين مشاور ومقاطع كاردان وپيمانكاران ساختمان،راه،معدن 131

 204601 223201 204601 223201   000مالي حقوق گمركي ودفاتر حسابرسي  132

ـثل  133 ـمان ـم ســـاـخـت ـیه ـمـطـبوع  شـــان ـتـهو ـمده ـفرو ـگان وـع ـند وارد ـكـن

ـشوفاژ،مـشعل هاي حرارتي،هواكش،بادبزنهاي  ـشن،چيلر، فن كوئل،  اركاندی

 000برقي مخصوص تهویه و

  223201 204601 223201 204601 

 93000 111599 93000 111599   فروشندگان جزء 134

 94446 182277 94446 182277   فروشندگان لوازم اسقاطي ساختمان مثل دري وپنجره 135

 167400 204601 167400 204601   وارد كنندگان وعمده فروشان لوازم مهندسي نقشه برداري،نقشه كشي 136

 61973 93000 61973 93000   فروشندگان جزء 137

 231451 267840 231451 267840   آهنگران ودرب وپنجره ساز آهني والمونيومي 138
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 نــــوع كسب
  

 پيشنهــادي فعلي

 

 تصویبي ماهيــانه

 2درجه  1درجه  2درجه  1درجه   

 100324 11903 100324 11903   سازندگان كانال كولر،لوله بخاري وانواع بشكه ولوازم حلبي 139

ـله فلزي  140 ـيل وانواع لو شــان آهن وپروف ـمده فرو ـگان وع ـند وارد كن

 وگالوانيزه

  260401 204601 260401 204601 

 167400 204601 167400 204601   فروشندگان جزء 141

 204601 223201 204601 223201   وارد كنندگان وعمده فروشان ابزار مثل لوال، دستگيره وقفل 142

 111599 130200 111599 130200   فروشندگان جزء 143

وارد كنندگان وعمده فروشان انواع ایرانيت وفارسيت وانواع پوليكا  144

 وظایر آن 

  148799 130200 14879

9 

130200 

وارد كنندگان وعمده فروشان انواع ایرانيت وفارسيت وانواع پوليكا  145

 نفر كارگر 20ونظایر آن با كمتر از 

  241801 204601 241801 204601 

 111599 130200 111599 130200   فروشندگان جزء               146

       گـــــــــــــروه مـــواد غـــذائي      

ـبا  147 ـبار ـك شــ ـيل وخ ـج شـــان آ ـفرو ـمده  ـع ـگان و ـند ـن ـك ـيد  ـل ـتو

 نفركارگر20كمتراز

  204601 167400 204601 167400 

 167400 204601 167400 204601   كنندگان خشكبارصادر  148

 111599 130200 111599 130200   فروشندگان جزء 149

 93000 111599 93000 111599   آب نبات پز، نقل فروش،توليد كننده وعمده فروش 150

 81838 93000 81838 93000   آب نبات پز جزء فروش 151

ـشات آرد با كمتر از كارحانجات توليد كننده آرد  152 نفر  20وعمده فرو

 كارگر

  260401 223201 260401 223201 

 93000 111599 93000 111599   فروشندگان جزء 153

 204601 260401 204601 260401   بار فروشان ميادین ميوه وتره باروفروشندگان 154

 111599 130200 111599 130200   ميوه فروشان جزء 155

33480 297601 334801   بنكداران مواد غذائي عمده فروش 156

1 

297601 

 93000 111599 93000 111599   لبنيات فروشي 157

 93000 111599 93000 111599   خواربار فروشي 158

 74399 68333 74399 68333   عطار وسقط فروش 159

76280 93000   غالت وفروشگاه حبوبات 160

7 

93000 76280

7 
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 پيشنهــادي فعلي

 

 تصویبي ماهيــانه

 2درجه  1درجه  2درجه  1درجه   

 92000 111599 92000 111599   فروشندگان مواد پروتئيني 161

 74399 93000 74399 93000   قصابي گوشت گوسفند 162

 74399 93000 74399 93000   قصابي گوشت گاوي 163

 74399 93000 74399 93000   فروشندگان مرغ وماهي وپرنده 164

 74399 81838 74399 81838   فروشندگان قهوه وكاكائو 165

 75887 89279 75887 89279   كبابي،حليم پزي،آش فروشي ولبو فروش 166

 75887 89279 75887 89279   كله پزي وسيرابي فروش 167

 75887 89279 75887 89279   جگركي 168

23435 260401   نفر كارگر 20توليد كنندگان انواع مواد پذوتءیني با كمتر از  169

9 

260401 23435

9 

 89279 111599 89279 111599   كشك سائي 170

 100439 130200 100439 130200   شيریني پزي -قنادي 171

 111599 148804 111599 148804   وارد كنندگان وعمده فروشان چاي 172

 89279 111599 89279 111599   فروشندگان جزء چاي خارجه وداخله 173

شــكالت وـتافي ـباكمنر از 174 شــان انواع  -نفر20تولـيد كنـندـگان وعـمده فرو

 اندویچيس
  74284 55799 74284 55799 

 89279 111599 89279 111599   انبار پخش واوزیع نوشابه غير الكلي 175

 148804 186001 148804 186001   وارد كنندگان وانواع ادویجات ونمك 176

ـشان ادویجات با كمتر از  177 كارگاه -نفر كارگر20توليد كنندگان وعمده فرو

 بسته بندي خرما
  8999  8999  

 104158 130200 104158 130200   نفر كارگر 20اوليد كنندگان وعمده فروشان حلواجات با كمتر از  178

 فروشندگان جزء-نفر كارگر 20توليد كنندگان یخ مصنوعي با كمتر از  179

 فروشندگان جزء

  111599 

74284 

93000 

55799 

111599 

74284 

93000 

55799 

 81838 100439 81838 100439   قهوه خانه وچایخانه 180

 104158 130200 104158 130200   نانوائيهاي سنتي وسفيد پزي 181

شــيني باكمتراز 182 شــندگان نام ما شــيني وفرو نفر 20توليد كنندگان نان ما

 كارگر
  148799  148799  

 111599 104158 111599 104158   موسسات پرورش طيور دام زنبور عسل 183
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 پيشنهــادي فعلي

 

 تصویبي ماهيــانه

 2درجه  1درجه  2درجه  1درجه   

 107879 130200 107879 130200   توليدكنندگان انواع ترشيجات ومرباجات وسسرب گوجه ونظایر آن 184

 81838 104158 81838 104158   فروشندگان جزء 185

 186001 223201 186001 223201   نفر كارگر 20توليد كنندگان انواع پارچه دستي با كمتر از  186

       وارد كنندگان انواع پارچه دستي 187

 130200 167360 130200 167360   بتكداران وعمده فروشان 188

14879   فروشندگان جزء )بزازي( 189

9 

130200 14879

9 

130200 

  76878  76878   سري دوزي پوشاك 190

 85558 104158 85558 104158   دوخته فروشي 191

12275 130200   3-2-1مردانه درجه خياطي  192

7 

130200 12275

7 

 93000 111599 93000 111599   3-2-1خياطي زنانه درجه  193

14879   اكسيرونظایر آن-جنوال مدل-جامكو-فروشندگان بزرگ لباس مثل بك 194

9 

119039 14879

9 

119039 

 107879 119039 107879 119039   بوتيك ومزونهاي پوشاك 195

 93000 111599 93000 111599   منگنه-دكمه-سنگ دوزي-دكمه فروش 196

 70679 85558 70679 85558   الي مویي-نخ -فروشندگان انواع لوازم خياطي مثل زیپ 197

 81838 130200 81838 130200   عمده فروشان پوشاك 198

 100439 115319 100439 115319   فروشندگان جزء 199

       سري دوزي پيراهن یك درصد از توليد 200

 85558 104158 85558 104158   پيراهن دور 201

 107879 93000 107879 93000   فروشندگان وكرایه دهندگان لباس عروس 202

 85558 100439 85558 100439   پرده دوز وپرده فروش 203

 104158 130200 104158 130200   پرده كركره-كاغذ دیواري-پوشوارد كنندگان وعمده فروشان موكت وانواع كف  204

 107879 70679 107879 70679   فروشندگان جزء 205

 104158 130200 104158 130200   نفر كارگر20توليد كنندگان موكت وكاغذ دیواري با كمتر از 206
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 نــــوع كسب
  

 پيشنهــادي فعلي

 

 ماهيــانهتصویبي 

 2درجه  1درجه  2درجه  1درجه   

14879   وارد كنندگان وعمده فروشان فرش ماشيني 207

9 

15200 148799 15200 

       نفر كارگر 20توليد كنندگان فرشهاي ماشيني با كمتر از  208

 111599 130200 111599 130200   فروشندگان جزء فرش هاي ماشيني 209

 93000 111599 93000 111599   كرك-مو-فروش پشمعمده  210

 81838 100439 81838 100439   فروشندگان جزء 211

 100439 119039 100439 119039   عمده فروشان پنبه 212

 93000 100439 93000 100439   فروشندگان جزء پنبه 213

 119039 141653 119039 141653   پشم شيشه وبالش-وانواع لحاف-حوله-روتختي-پتووارد كنندگان وعمده فروشان  214

       نفر كارگر 20حوله وانواع لحاف پشم با كمتر از -روتختي-توليد كنندگان پتو 215

 104158 137640 104158 137640   فروشندگان جزء 216

       نفر كارگر 20كمتر از توليد كنندگان انواع جوراب وزیرپوش ونظایر آن با  217

 167400 186001 167400 186001   وارد كنندگان عمده فروشان انواع زیر پوش 218

 89279 104158 89279 104158   فروشندگان جزء 219

 111599 130200 111599 130200   نفر كارگر 20توليد كنندگان وفروشندگان عمده كيف وچمدان ووسایل چرمي با كمتر از  220

 89279 130200 89279 130200   فروشندگان انواع چادر وخيمه وسایبان 221

 89279 130200 89279 130200   سراجان وفروشندگان جزء 222

       نفر كارگر 20توليد كنندگان چرم با كمتر از  223

14879   وارد كنندگان وعمده فروشان چرم 224

9 

130200 148799 130200 

 89279 111599 89279 111599   فروشندگان جزء چرم وچرم سازان 225

       نفر كارگر 20توليد كنندگان كفش ماشيني با كمتر از  226

 93000 130200 93000 130200   نفر كارگر 20فروشگاههاي كفش ماشيني با كمتر از  227

 93000 130200 93000 130200   فروشگاههاي كفش دست دوز 228

 81838 89279 81838 89279   كاله دوزان وكاله فروشان 229
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 2درجه  1درجه  2درجه  1درجه   

 186001 223201 186001 223201   صادر كنندگان فرش دستي دستباف 230

12275 111599 122757   فروشندگان فرش جزء 231

7 

111599 

 74399 81838 74399 81838   تعمير كاران ورفوگران فرش 232

 74399 81838 74399 81838   تعمير كاران كفش وواكس 233

       كنندگان انواع واكس وشمعتوليد  234

       وارد كنندگان وعمده فروشان 235

 100439 119039 100439 119039   زیلو ووارد كنندگان كاموا-گليم-فروشندگان جاجيم 236

       نفر كارگر 20توليد كنندگان كاموا با كمتر از  237

 89279 104158 89279 104158   فروشندگان جزء كاموا 238

 89279 111599 89279 111599   نفر كارگر 20توليد كنندگان كاالهاي كشباف تریكو با كمتر از  239

       فروشندگان كشباف زیكو 240

 74399 89279 74399 89279   فروشندگان جزء كاالهاي كشباف زیلو 241

 74399 81838 74399 81838   پنبه زن -لحاف دوز-نداف 242

ـشيميایي مثل تترون 243 ـشان الياف  برلن -وارد كنندگان وعمده فرو

 ومواد اوليه كشبافي

  186001 167400 186001 167400 

89279 104158   فروشندگان جزء 244

1 

104158 89279

1 

 81838 100439 81838 100439   كارگاههاي قالي شوئي 245

 81838 100439 81838 100439   خشكشوئي-لباسشوئي 246

 81838 93000 81838 93000   رنگرزي منسوجات 247

 63239 81838 63239 81838   حصيرفروش-حصيربافي 248

       نفر كارگر 20توليد كنندگان البسه ووسایل ورزشي با كمتر از  249

113981 130200 1139813   وارد كنندگان وعمده فروشان 250

3 

130200 

 74399 93000 74399 93000   فروشندگان جزء 251

       نفر كارگر 20چتائي با كمتر از -وارد كنندگان وعمده فروشان انواع گوني 252
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 نــــوع كسب
  

 پيشنهــادي فعلي

 

 تصویبي ماهيــانه

 2درجه  1درجه  2درجه  1درجه   

 130200 148799 130200 148799   نفركارگر20چتاني با كمتر از -توليدكنندگان انواع گوني 253

 74399 93000 74399 93000   فروشندگان جزء 254

 119249 130200 119249 130200   وارد كنندگان وعمده فروشان انواع كالف وقرقره 255

       نفر كارگر 20توليد كنندگان انواع كالف وقرقره با كمتر از  256

 130200 124001 130200 124001   عمده فروشان اجناس خرازيوارد كنندگان  257

 93000 111599 93000 111599   خرازي فروش 258

 78102 93000 78102 93000   000چين چيالوسمورو-فروشندگان انواع پوست هاي قيمتي مثل چرم 259

 93000 111599 93000 111599   وارد كنندگان وعمده فروشان بلور وچيني 260

 93000 111599 93000 111599   نفر كارگر20توليد كنندگان بلور وچيني  261

 93000 111599 93000 111599   فروشندگان جزء 262

 111599 130194 111599 130194   فروشندگان اجناس لوكس وكادویي 263

شـــندـگان لوازم نـظاـفت منزل مـثل  264 -ـخاـكاـنداز-ـجاروتولـيد كنـندـگان وفرو

 برس هاي مویي وسيم ظرفشوئي ونظایرآن

  111599 

81838 

130200 

63239 

111599 

81838 

130200 

63239 

       نفر كارگر 20كارگاههاي توليدي مبل بدون نمایشگاه با كمتر از  265

شــگاه هاي مبل تا دو دهنه 266 شــگاههاي مبل بيش از دو -نمای -دهنهنمای

 نمایشگاههاي مبل راي هر طبقه اضافي

  130194 

104158 

86799 

93000 

130194 

104158 

86799 

93000 

 81838 93000 81838 93000   نفر كارگر 20نمایشگاههاي لوستر با كمتر از  267

       نفر كارگر20كارگاههاي توليدي لوستر با كمتر از  268

 892791 104158 892791 104158   وشسمعدان سازآینه فروش، آینه ساز  269

 892791 111599 892791 111599   پوستين دوز،پوستين فروش 270

 111599 130194 111599 130194   كارگاه طال وجواهر سازي 271

 15558 104158 15558 104158   طال وجواهر فروشي 272

 67486 93000 67486 93000   فروشگاه خاتم ومنبت كاري ومينياتور 273

 81838 93000 81838 93000   نقره ساز ونقره فروش ومليله كار 274

 66946 93000 66946 93000   سازندگان وفروشندگان مجسمه زینتي 275
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 نــــوع كسب
  

 پيشنهــادي فعلي

 

 تصویبي ماهيــانه

 2درجه  1درجه  2درجه  1درجه   

89289 93000   فروشگاههاي مجتمع صنایع دستي 276

1 

93000 89289

1 

 55799 66957 55799 66957   عقيق وفيروزه فروشي 277

 63239 81838 63239 81838   عتيقه فروش 278

 100439 119039 100439 119039   سازندگان وفروشندگان ظروف ولوازم سفالين 279

 74399 93000 74399 93000   فروشان گل مصنوعيوارد كنندگان وعمده  280

 119039 148799 119039 148799   نفر كارگر 20توليد كنندگان گلهاي مصنوعي با كمتر از  281

 85558 104158 85558 104158   فروشندگان گلهاي طبيعي ودرخت زینتي 282

 104158 122757 104158 122757   فروشندگان آكواریم-پرورش دهندگان ماهي هاي تزئيني 283

 104158 137642 104158 137642   ریخته گري وقالبسازي 284

 119039 130200 119039 130200   عمده فروشان مس وقلع 285

 81838 100439 81838 100439   سفيد گرومس ساز وفروشندگان ظروف مس 286

 89279 104158 89279 104158   تابلو فروش وگالریهاي نقاشي وهنري 287

 89312 104158 89312 104158   سازندگان تابلوهاي نئون وپالستيك 288

 89279 111673 89279 111673   تابلو نویس، نقاش وخطاط 289

 14550 141359 14550 141359   واردكنندگان وعمده فروشان انواع ساعت 290

 93000 14550 93000 14550   فروشندگان جزء ساعت 291

 63239 81838 63239 81838   خراطان وسازندگان قالبهاي چوبي 292

 63239 81838 63239 81838   حكاكي مهر الستيكي وپالك سازي 293

 111599 130200 111599 130200   درود گر ونجاروسازندگان صندوق وبشكه هاي چوبي،رنگكارورویه كوب مبل 294

 66957 93000 66957 93000   دكورساز)چوبي، فلزي،پالستيك( 295

 66957 93000 66957 93000   صحاف،آلبوم ساز وقاب ساز 296

 111599 130200 111599 130200   وارد كنندگان وعمده فروشان اسباب بازي 297

       نفركارگر 20توليد كنندگان اسباب بازي یا كمتر از  298
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 نــــوع كسب
 

 

 

 پيشنهــادي فعلي

 

 تصویبي ماهيــانه

  85558 74399 85558 74399 

 74399 85558 74399 85558   فروشندگان جزء 299

 74399 85558 74399 85558   تعمير كنندگان وسایل موسيقي سنتي 300

 93000 104158 93000 104158   وارد كنندگان وفروشندگان وسایل موسيقي 301

 74399 93000 74399 93000   سازندگان وفروشندگان وسایل موسيقي سنتي 302

 93000 14550 93000 14550   نمایشگاه ها وفروشگاههاي كلكسيون تمبر وكبریت ونظایرآن 303

ـشاراتي و  304 ـسات انت ـس ـشندگان یراق،پرچم وعالئم نظامي،مو ـسازندگان وفرو

 چاپ لوازم التحریر

  104158 93000 104158 93000 

 93000 104158 93000 104158   چاپخانه داراي ماشينهاي مسطح 305

 93000 104158 93000 104158   چاپخانه داراي ماشينهاي رتانيتووافست 306

 93000 93000 93000 93000   كليشه وگراورسازي چاپخانه 307

 81838 100439 81838 100439   اوزاليد،زیراكسموسسات چاپ نقشه  308

 81838 93000 81838 93000   000فتوكپي وپرسكاران گواهينامه،كارت و 309

 74399 85558 74399 85558   موسسات انتشاراتي 310

 74399 93000 74399 93000   كتاب فروشي ها 311

 59518 66602 59518 66602   دكه هاي فروش جراید ومطبوعات خارجي 312

 59518 78102 59518 78102   دكه هاي فروش جراید داخلي 313

 81838 111599 81838 111599   موسسات تبليغاتي وآگهي هاي تجاري 314

14879 130200 148799   وارد كنندگان وعمده فروشان انواع كاغذ 315

9 

130200 

 74399 85558 74399 85558   فروشندگان جزء 316

14879 111599 148799   نفر كارگر 20توليد كنندگان كارتن مقوایي با كمتر از  317

9 

111599 

17855 93000 178559   عمده فروشان كارتن مقوایي 318

9 

93000 

14879 119039 148799   نفركارگر20توليد كنندگان جعبه هاي مقوایي)كفش وقنادي(باكمتراز 319

9 

119039 

 81838 100439 81838 100439   سازندگان جعبه هاي چوبي مخصوص ميوه 320

14879 93000 148799   وارد كنندگان وعمده فروشان لوازم التحریر وانواع پوستر 321

9 

93000 
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پيشنهــادي 

 فعلي

 

 تصویبي ماهيــانه

 2درجه  1درجه  2درجه  1درجه   

 74399 85558 74399 85558   فروشندگان جزء لوازم التحریر وپوستر 322

 63239 85558 63239 85558   دارالترجمه ،دارالتحریر 323

شـــندـگان انواع ظروف رویي  324 ســازـندـگان وفرو ســتـيك و صـــنایع فلزي،چوبي،پال

 وآلمونيومي
  167400 141359 167400 141359 

 74399 93000 74399 93000   فروشندگان فانوس،چراغ نوري،المپهاي گازي،برقي،نفتي 325

 93000 111599 93000 111599   توليد كنندگان 326

 85558 104158 85558 104158   فروشندگان سماور وچراغ خوراك پزي 327

       نفر كارگر 20توليد كنندگان ظروف ووسایل پالستيك ومالمين با  328

 93000 104158 93000 104158   فروشندگان جزء ظروف ووسایل پالستيك 329

ـندلي  330 صــ ـيل)ميز  ـخانگي،از قب صــنوـعات فلزي اعم از اداري، ـندـگان م ـيد كن –تول

ـسوزونظایر آن(با كمتر از -تختخواب ـساز وفروش -نفر كارگر 20ـصتدوق ن كابينت 

 كابينت فلزي

  297601 

223201 

260401 

215759 

297601 

223201 

260401 

215759 

12275   فروشندگان جزء مصنوعات فلزي 331

7 

107879 122757 107879 

وارد كنندگان وعمده فروشان ماشينهاي حساب تحریر پلي كپي،فتوكپي زیراكس  332

 ونظایر آن
  167400 141359 167400 141359 

       نفر كارگر20توليد كنندگان با كمتر از  333

       فروشندگان جزء 334

15995   وتراورس وتختهوارد كنندگان وعمده فروشان انواع چوب  335

8 

30046 159958 30046 

       كارگر20توليد كنندگان تخته سه الیي وفيبر فور ميكا،نئوپان با كمتر از  336

 30046 141359 30046 141359   فروشندگان جزء انواع چوب والوار 337

 78102 93000 78102 93000   پرس كار وزوار زن 338

 126479 167400 126479 167400   كارگاه چوب بري 339

 156240 186001 156240 186001   وارد كنندگان وعمده فروشان وسایل ایمني وآتش نشاني 340

       نفر كارگر 20توليدكنندگان وعمده فروشان وسایل ایمني وآتش نشاني باكمتراز 341

 93000 111599 93000 111599   فروشندگان جزء وسایل ایمني وآتش نشاني 342

ـشين  343 ـستگاه جوش ما ـصنعتي ازقبيل د ـشان انواع ابزار  وارد كنندگان وعمده فرو

 تراس مته برقي،كمپرسورف پمپ آب ونظایرآن
  167400 145080 167400 145080 

 104158 130200 104158 130200   فروشندگان باسكول وترازوهاي بزرگ 344
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 تصویبي ماهيــانه

 2درجه  1درجه  2درجه  1درجه   

       سازندگان باسكول وترازو هاي بزرگ 345

ســتني وقهوه، برش مواد  346 ـيه ي ب ـهاي ته شــين  ـما ـندگي  ـمای ـگان ون ـند وارد كن

 گوشتي،چرخ گوشت،قهوه جوش،ترازوهاي عقربه دار
  167400 130200 167400 130200 

 93000 111599 93000 111599   فروشندگان جزء 347

شــينـهاي ـبافـندگي،انواع چرخـهاي خـياطي ـخانگي  348 وارد كنـندـگان ونـمایـندگي ـما

 وصتعتي
  186001 14879

9 

186001 148799 

 81838 93000 81838 93000   فروشندگان جزء 349

       دفاتر اسناد رسمي 350

شــهر  351 ســپه  ســترده در تهران مانند تعاوني هاي  شــكه گ صــرف با ب تعاونيهاي توزیع وم

ـشعبه مركزي تا  ـستا ونظایر آن. ـسيس از پرداخت عوارض معاف مي  3ورو ـسال بعد از تا

ـسازمانهاي دولتي  ـصرف كارمندان وكارگران  ـشعب فرعي تعاوني هاي توزیع وم ـشد.  با

 .فروشگاههاي بزرگ نظير)قدس و...(وغيردولتي وكارنجات شعبه مركزي وشعب فرعي

  111599 93000 111599 93000 

 93000 111599 93000 111599   سوپر ماركتها 352

 111599 130200 111599 130200   سردخانه ها 353

 71399 93000 71399 93000   چلنگر نعلبند نعل ساز 354

 71399 111599 71399 111599   انبار كاالهاي بازرگاني 355

 59518 669442 59518 669442   پرنده وقناري فروشي 356

 83700 93000 83700 93000   سازندگان وفروشندگان انواع قفس پرندگان )دستي( 357

 93000 111599 93000 111599   موسسات حفاري،چاههاي عميق ونيمه عميق 358

 93000 111599 93000 111599   ماهي وشكاروارد كنندگان وعمده فروشان لوازم صيد  359

 93000 111599 93000 111599   توليد كنندگان 360

 55810 74399 55810 74399    فروشندگان جزء 361

 89279 111599 89279 111599   آبكاري فلزات از قبيل آب نيكل وكرم وورشو 362

 93000 111599 93000 111599   سپر سازان اتومبيل وپرس كاران 363

 111599 148799 111599 148799   نفر كارگر 20توليد كنندگان انواع دستمال كاغذي با كمتر از  364

 89279 111599 89279 111599   عمده فروشان 365

 111599 130200 111599 130200   نمایشگاههاي البسه ومبلمان كودك تا دودهنه 366

 130200 148799 130200 148799   نمایشگاههاي البسه ومبلمان بيش از دوطبقه 367

 89279 111599 89279 111599   نمایشگاههاي البسه براي هر طبقه اضافي 368
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 تصویبي ماهيــانه

 2درجه  1درجه  2درجه  1درجه   

 148799 167430 148799 167430   فروشان خوراك طيور وعلوفهوارد كنندگان وعمده  

 130200 148799 130200 148799   توليد كنندگان وعمده فروشان خوراك طيور وعلوفه 

 89279 111858 89279 111858   فروشندگان جزء خوراك طيور وعلوفه 

چهارـسيلندروـشش عوارض ـساالنه اتومبيلهاي ـسواري وـسواري بياباني  

 نوفروشي ماشين آالت-سيلندر یا كمتر از هشت سيلندر به باال

  130200 93000 130200 93000 

 148799  148799    عوارض ساليانه موتور سيكلت هاي 

 148799  148799    دنده اي یك سيلندر 

 148799  148799    دوسيلندر 

 148799  148799    چهار سيلندر 

       چهارسيلندر به باال 

       عوارض معاینه وسائط نقليه 

       عمومي براي هر نوبت 

       تاكسي 

 1041578  1041578    وانت بار 

       ميني بوس 

       كاميونت وتریلر-كاميون اتوبوس 

 111599  111599    موتورسيكلتنوفروشي -عوارض شماره گذاري وسائط نقليه براي یك مرتبه 

       سواري وسواري بياباني چهار سيلندر یا كمتر 

       سيلندر به باال 8سواري وسواري  

       وانت بار 

       وانت بار چهارسيلندر 

       وانت بار شش سيلندر 

       سيلندر 8انواع كاميون شش چرخووانت  

       چرخ 10انواع كاميون  
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 نــــوع كسب
  

پيشنهــادي 

 فعلي

 

تصویبي 

 ماهيــانه

درجه  1درجه   

2 

درجه  1درجه 

2 

       چرخ به باال 10انواع كاميون  392

       بوسانواع ميني  393

       موتور سيكلت دنده اي تك سيلندر 394

       موتور سيكلت دو سيلندر 395

       موتور سيكلت دو سيلندر به باال 396

       عوارض ساليانه وسائط نقليه 397

       سيلندر 4انواع وانت بار  398

       سيلندر 6انواع وانت بار  399

       سيلندر 8انواع وانت بار  400

       سيلندر 6انواع كاميونهاي  401

       چرخ 10انواع كاميونهاي  402

       چرخ به باال 10انواع كاميونهاي  403

       انواع كاميونهاي ميني بوس 404

       انواع كاميونهاي اتوبوس 405

       بيل-بلدوزر-گریدر-لودراتواع ماشين آالت راهسازي وساختماني  406

       عوارض انواع گواهينامه رانندگي 407

       عوارض انواع كواهينامه موتورسيكلت 408

       پایه یك 409

       پایه دو 410

       ویژه 411

       تراكتور 412

 ----  620006 ----  620006   حق امتياز تاكسي ها 413

       كشتار وذبح احشامعوارض  414
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 نــــوع كسب
  

پيشنهــادي 

 فعلي

 

تصویبي 

 ماهيــانه

درجه   

1 

درجه 

2 

درجه 

1 

درجه 

2 

       عوارضكشتار هر نفر 415

       گاو وگوساله هر راس 416

       گوسفند وبز هر راس 417

       عوارض بليطهاي مسافربري بر اساس بهاء بليط 418

       عوارض فخاري 419

       عوارض معامالت امالكي غير منقول 420

       عوارض تابلوهاي تبليغاتي 421

   برابر 4 برابر 5   عوارض افتتاح كسب 422

       شاطر ونظير آن-بيدمشك-توليد كنندگان عرقيات معطر از قبيل گالب 423

       درجه یك 424

       درجه دو 425

       درجه سه 426

       توليد كنندگان گيوه وملكي وفروشندگان ونظایر آن 427

       درجه یك 428

       درجه دو 429

       سينما ونمایشات 430

       فيلمهاي ایراني 431

       فيلمهاي خارجي 432

       فيلمهاي خارجي ارائه شده توسط بنياد فارابي 433

       نمایشگاه وتئاتر آن 434

ســوده ادارات وغيره  435 صــل از فروش اجـناس ـمازاد براحتـياج وفر عوارض ـحا

 سازمانهاي دولتي

      

       موبایل فروشي-عوارض تلفن 436

       عوارض گاز مصرفي خانگي 437
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ف
دی

ر
 

 

 نــــوع كسب
 

 

پيشنهــاد

 ي فعلي

 

تصویبي 

 ماهيــانه

  1درجه   1درجه   

       عوارض گاز مصرفي صنعتي 438

ـشور  439 ـسط بنگاههاي باربري به نفع عوارض حمل بار به نقاط مختلف ك تو

 شهرداري محل بارگيري

      

  226436  226436   نمایندگي توزیع گاز مایع 440

صــنعتي وتـجاري مواد ـغذائي ومـعدت  441 ـكارـخانـجات تولـيد كنـنده ـكاالـهاي 

 شن وماسه واقع در حوزه شهري

      

       باسكولهاي عمومي مخصوص تعيين وزن بار خودرو 442

شــهرداري محل اجراي قرارداد  1% 443 مبلغ پيمانكاران طرحهاي عمراني به 

 پرداخت گردد

      

  232905  232905   عوارض كارخانه سيمان فارس 444

  194088  194088   دفاتر نقشه كشي 445

  155269  155269   فروش لوازم كشاورزي 446

  71164  71164   كلوپ ویدئو 447

  88956  88956   وكليد رایانهچاپ  448

  97043  97043   موبایل فروش ولوازم جانبي 449

  271726  271726   توليدي تيرچه وبلوك 450

454

521 

  116451  116451   نان لواش ماشيني

  97043  97043   نصب انواع شيشه ساختمان 453

  97043  97043   نقاشي انواع خودرو 454

  113218  113218   نقاشي ساختمان 455

       توليد وتعمير یونيت وهيتر 456

  116451  116451   توليد وفروش بستني وفالوده 457

  77634  77634   تعمير كاران پرده كركره چوبي 458

  32347  32347   ماشين هاي دوره گرد در هر مراجعه 459

  155269  155269   توليد وتعمير دندان مصنوعي 460

  97043  97043   توليد وتعمير مبل واثاثه منزل 461
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ف
دی

ر
 

 

 نــــوع كسب
  

پيشنهــادي 

 فعلي

 

تصویبي 

 ماهيــانه

درج   

 2ه 

  1درجه 

  133918  133918   توليد وتعمير مخزن وتانكر 462

  66957  66957   فروش وسایل عزاداري وتعزیه خواني 463

  26784  26784   توليد شيره انگور وخرما 464

  89279  89279   فروشندگي جزء 465

  111599  111599   دل وقلوه -جگركي جگر 466

  892820  892820   جوشكاري صنعتي 467

  892820  892820   تعمير انواع كنتور 468

  111599  111599   تعمير تابلوهاي برق فشار قوي وصتعت 469

  156240  156240   توليدي مانند شلوار لباس زنانه وكفاشي 470

  178559  178559   طبيعي -رژیمي–قتدي –توليد نانهاي حجيم فانتزي ساندویچي  471

  892820  892820   توليد نقل 472

  89279  89279   توليد لباس بچه ولباس محلي 473

  89488  89488   لواشكتوليد وفروش  474

  267840  267840   جاجيم وكاالهاي مشابه دیگر بافتني-زیلو–توليد صنایع دستي گليم  475

  111599  111599   توليد وفروش جزء 476

  133908  133908   توليدي زولبيا وباميه 477

  111599  111599   فروشندگي جزء 478

  265981  265981   وقطعات بتونيتوليدي تيرچه وبلوك  479

  265981  265981   توليد آجر 480

  620007  620007   تعمير قفل وكليد 481

  89488  89488   دیواري-تعمير انواع ساعت مچي روميزي 482

  111599  111599   پارچه فروش خرده 483

  111599  111599   باسكول دار 484
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ف
دی

ر
 

 

 نــــوع كسب
  

 پيشنهــادي فعلي

 

 تصویبي ماهيــانه

 2درجه  1درجه  2درجه  1درجه   

  68199  68199   گاز وپيك نيك پركني-فروش سيلتدر 485

  178559  178559   آموزش رانندگي 486

  133918  133918   آموزش كامپيوتر وغيره 487

  111599  111599   انبارداري ونگهداري كاالهاي عمومي 488

10333 111599   آرایشگر زتانه 489

4 

111599 103334 

  14879  14879   كارحانه وكارگاه آرد هري 490

  178599  178599   كالف حوض–لوله سيماني -توليدي مصنوعات شيميائي 491

  358800  358800   نمایندگي بيمه 492

493        

494        

495        

496        

497        

498        

499        

500        

        

        

        

        

        

        

        



  66 

 محمد عسکری                                                                               فرضعلی ساالری                                                                66

 کارزینشهردار                                                              کارزینرئیس شورای اسالمی شهر                         

 

 

 

 عوارض سطح شهر –15تعرفه شماره 
 توضیحات ماخذ و نحوه محاسبه عوارض عنوان تعرفه عوارض ردیف

 عوارض سطح شهر 1

(3p*16%)*N*2.5% *)عرصه + اعیان(   

 

 

 

 

قانون نوسازی و عمران شهری  2به استناد ماده (: 1بند )

هائی که ممیزی امالك انجام شهرداری 7/9/1347مصوب 

گردند اما تا زمان اند مشمول وصول عوارض نوسازی میداده

انجام ممیزی امالك و اخذ مجوز وصول عوارض نوسازی از 

تواند عوارض سالیانه سطح مراجع قانونی، شهرداری می 

 شهر را به شرح ماخذ، وصول نماید.

شــخیص 2بند) ســالیانه و در زمان ت صــورت  (: این عوارض ب

شــهرداری جهت  شــهرداری یا در هنگام مراجعه مؤدی به 

ســـخ  ـپا ـنه مجوز و  ـخذ هر گو ـیا ا ـیت  ـعال ـنه ف ـجام هر گو ان

 استعالم و ... قابل وصول خواهد بود.

Nه= تعدادسالهای اخذ نشد 

P)قمیت شاخص )منطقه بندی = 

ـشهر در زمان تمدید و عدم خالف و پایانکار  ـسطح  عوارض 

 و غیر... اخذ می گردد.

ـشماره /ت  ـساس نامه  ـضیحات: برا  ه  58241تو

صــویب نامه هیئت وزیران ماخذ  5/12/99مورخ ت

اصالحی قانون  64ماده  3محاسبه موضوع تبصره 

ســتقیم صــوب  -مالیات های م ســال-1394م  در 

ـصد ) 1399 ـست و هفت در %(ارزش 16معادل بی

 خواهد بود.منطقه بندی ( Pمعامالتی )
قانون درآمد پایدار هزینه  2ماده  1قانون درآمد پایدار هزینه شهرداریها و دهیاریهای کشور، دستورالعمل اجرای موضوع  تبصره  2ماده  1تبصره استناد

 با 1375 مصوب شهرداران انتخاب و کشور اسالمی شوراهای انتخابات و وظایف تشکیالت، قانون  80ماده  16شهرداریها و دهیاریهای کشور و  بند 

 بعدی های اصالحیه
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 ليغات محيطي عوارض بر تب -12تعرفه شماره

 نوع عوارض ردیف
ماخذ و نحوه محاسبه 

 عوارض
 توضيحات

1 

هاي صدور مجوز نصب تابلو

تبليغاتي و خارج از ضوابط 

شهرسازي به ازاي هر 

 مربعمتر

 ریال ماهیانه 680000

 20/8/92مورخ  551و شماره  26/2/96مورخ  153دادنامه هاي شماره  :(1بند )

هيأت عمومي دیوان عدالت اداري در خصوص عدم ابطال این عنوان عوارض 

 صادر شده است. 

ماده  25قانون شهرداري و بند  92و ماده   55ماده  27(: به استناد بند 2بند )

معاون  24/5/97رخ مو 24836ها و همچنين نامه شماره قانون شورا 80

توسعه منابع و پشتيباني سازمان شهرداري هاي كشور این عوارض قابل 

 وصول است.

هاي دولتي (: وصول این عوارض  شامل ادارات دولتي و بيمارستان3بند )

 نخواهد شد. 

 : عوارض  صدور مجوز نصب براي یك بار قابل وصول است. (4بند )

تبليغاتي سطح شهر موظفند نسبت به اخذ  هاي: كليه مالكين تابلو(5بند )

مجوز الزم از شهرداري اقدام نمایند در غير این صورت شهرداري رأساً نسبت 

هاي تبليغاتي فاقد مجوز با اعالم كتبي اقدام خواهد نمود. به جمع آوري تابلو

در صورت ورود هر گونه خسارت به اموال آنان مسئوليتي به عهده شهرداري 

 نخواهد بود.

رساني براي اطالعبراي معرفي اماكن مربوطه و هایي كه صرفاً : تابلو(6بند )

باشد از پرداخت عوارض  ساليانه معاف مي A*Bمطابق با استاندارد متراژ 

 است.

ارتفاع مجاز تابلو بر سر در ملك كه نهایتا یك متر  Aتبصره: منظور از ضریب 

 مورد نظر مي باشد.عرض ملك  Bمي باشد و منظور از ضریب 

Sمساحت تابلو: 

𝑘2مصوب شورا می باشد. تجاری: ضریب معابر  

 

 

2 

هاي عوارض ساليانه تابلو

تبليغاتي و خارج از ضوابط 

 شهرسازي 

 سالیانه10/ 000/000

 ریال 15000  برد نصب بيل 3

4 
نصب پالكارد با مجوز 

 عدد 20هر  شهرداري

 ریال1300000ورودی 

 15000متر مربع روزانه هر 

5 

دیوار نویسي با مجوز 

هر متر طول با  شهرداري

 سانتي متر 70عرض 

 ریال1300000

6 
نصب داربست تبليغاتي با 

 مجوز شهرداري
 27000روزانه هر متر مربع

7 
 يانه(هاي پزشكان )سالتابلو

 مازاد بر تعرفه مصوب 
 ماهیانهریال  2000000

قانون درآمد پایدار هزینه  2ماده  1قانون درآمد پایدار هزینه شهرداریها و دهیاریهای کشور، دستورالعمل اجرای موضوع  تبصره  2ماده  1تبصره با استنادمستندات قانوني: 

 بعدی های اصالحیه با 1375 مصوب شهرداران انتخاب و کشور اسالمی شوراهای انتخابات و وظایف تشکیالت، قانون  80ماده  16شهرداریها و دهیاریهای کشور و  بند 

 شهريو تجهيزات تأسيسات احداث  صدور مجوزعوارض  -13 تعرفه شماره

 عنوان تعرفه عوارض ردیف
 ماخذ و نحوه محاسبه عوارض

 )مترمربع(
 توضيحات

1 

، تأسيسات و تجهيزات شهري مانند منبع آب

، پست ، پست گازترانسفورماتورپست 

، هاي آب و فاضالب، تصفيه خانهمخابرات

( و كليه BTSهاي برق و مخابرات )دكل

هاي ارتباطي، كيوسك تلفن و غيره به دكل

 مربعمترازاي هر 

𝟒𝟎𝟎 ∗ 𝑘1 ∗ 𝑝 ∗ 𝑠 

مورخ  889الي  888(: دادنامه هاي شماره 1بند )

هيأت عمومي دیوان عدالت اداري در  14/9/96

خصوص عدم ابطال این عنوان عوارض صادر شده 

 است. 

Sمساحت: 

 شهري دكل تأسيسات

هاي مخابراتي، ترانسفورماتورها، پستهاي  

 مخابراتي
𝑘1 مصوب شورا می  مسکونی  ضریب معابر

 باشد

 اصالحيه با 1375 مصوب شهرداران انتخاب و كشور اسالمي شوراهاي انتخابات و وظایف تشكيالت، قانون  80ماده  16مستندات قانوني: بند 

 و دادنامه هاي فوق الذكر هيأت عمومي دیوان عدالت اداري بعدي هاي
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 عوارض قطع اشجار – 14تعرفه شماره 

 

 تعرفه عوارضعنوان  ردیف

ماخذ و نحوه 

محاسبه 

 )ریال(عوارض

 توضيحات

 B*N*200 عوارض قطع اشجار 1
 

ســترش رعایت مفاد آیين(: 1بند) صــالح قانون حفظ و گ نامه )قانون ا

ـصوب  ـشهرها م ـسبز در  ـضاي  ـشوراي عالي  15/02/1389ف ـصوب  م

ـضروري مي ـستانها(  ـسبه عوارض فوق از فرمول ذیل ا ـشد براي محا با

 گردد.استفاده مي

 (: ضرایب:2بند)

 B ـستنگاه زمين ـست از محيط درخت از محل ر : بن درخت كه عبارت

ـصورتيكه یك درخت  ـشد در  یا نقطه تماس زمين با تنه درخت مي با

ـسبه  ـشد محيط قطورترین تنه درخت مبناي محا ـشته با چند تنه دا

 عوارض قرار ميگيرد.

K=2 شهر.: ضریب تصویبي شوراي اسالمي 

N باشد: نوع درخت كه بشرح جدول زیر مي: 

 ضریب درخت نوع درخت ردیف

 10000 درخت مثمر  1

 10000 خرما 2

 7000 كاج  3

 7000 سرو 5

 5000 درخت غير مثمر 6

ضــاي ذینفع جـهت  قطع درخت3بـند) صــورت تـقا طرح  پس از (: در 

ـسيون ماده  ـضوع در كمي ـصالح  1ایين نامه اجرایي ماده  7مو )قانون ا

ـصوب  ـشهرها م ـسبز در  ـضاي  ـسترش ف  15/02/1389قانون حفظ و گ

ســتانها ( شــوراي عالي ا صــوب  و راي قطعي مبني بر قطع درخت  م

ـشت70ذینفع مكلف به پرداخت  ـضوع تعرفه و كا ـصد عوارض مو  در

شــد 4ـكه ـحداـقل از  درـخت تـعدادي صـــله كمتر نمي ـبا ـجایگزین در  ا

ـصالحدید ن مكان یا مكهما ـشهر به  ـسيون ماده  ان هاي دیگر   7كمي

 مي باشد.

 اصالحيه با 1375 مصوب شهرداران انتخاب و كشور اسالمي شوراهاي انتخابات و وظایف تشكيالت، قانون  80ماده  16مستندات قانوني: بند 

 بعدي هاي
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 طرحهاي عمران شهريعوارض ارزش ناشي از اجراي  – 16تعرفه شماره 

 ماده واحده

فقهاي معظم شوراي نگهبان  23/04/1395جلسه مورخ  02/05/1395 مورخ 1660/102/95 شماره با استناد به نظریه 

 عوارض جعل"دیوان عدالت اداري، كه طي آن  12/03/1394 مورخ 200/37605/210/9000شمارهدر بازگشت به نامه 

عوارض ارزش ناشي از اجراي  وضع مصوبات بنابراین است و نكرده اعالم شرع مخالف را مشرفيت یا تشرف حق بر

.  "نمي باشد اختيار حدود از خارج و قانون شهرها مغایر اسالمي شوراهاي توسط تشرف حق ياطرحهاي عمران شهری

 از كشور، اسالمي وراهايش انتخابات و وظایف، تشكيالت قانون اصالحي قانون 80ماده  16بنابراین با استناد به بند 

 ارزش درصد 20 معادل شوند مي یا واقع شده تعریضي و اصالحي توسعه، گذرهاي امالك  بر اراضي كليه مالكين

 ذیل هاي تبصره مفاد برابر عوارض این گردد. مي دریافت برحق مشرفيت عوارض عنوان با مانده باقي عرصه

كار و ... از  پایان یا ساختماني پروانه یا شهرداري توسط غرامت پرداخت یا انتقال و نقل در زمان شهرداري توسط

 .گردد مي وصول ذینفعان یا مالكان

 تعاریف 

 یا طرح در اصالحات به نياز شهرسازي هاي یا طرح ترافيكي مطالعات اثر در كه شود مي اطالق گذرهایي به  معابر: اصالح

 .دارند معبر

مصوب   طرحهاي یا گذربندي نامه برابر آیين بنا یا احداث بنا تجدید هنگام در كه گردد مي اطالق گذرهایي به  تعریضي:

 .گردند مي نشيني عقب مشمول ساماندهي، شهري و

 در اسناد ثبتي و نداشته وجود معبر سابقه قبالً كه بافتهایي در شهرسازي مطالعات اساس معبرهایي كه براحداثي:  و توسعه 

 گردند. مي و احداث ایجاد است، نگردیده احداثي معابر به اي اشاره ذینفعان ساختماني پروانه و

 مسير مورد مقدار ملك با باقيمانده مساحت درصد 20 ميزان مسير، به مورد داشتن صورت در واحده ماده : موضوع1تبصره 

 ازاي به زیر در فرمول مسير مورد متراژ كسر از باقيمانده پسدرصد  20 مازاد براي شهرداري بستانكاري در صورت و تهاتر

 ميگردد: اخذ و محاسبه مترمربع هر

([
𝑨 − 𝑩

𝑨
] + 𝟏) × 𝟏𝟎 × 𝑘𝑖  × 𝑷 

A : عرض معابر بر اساس طرح 

B تغيير هرگونه از قبل معبر : عرض 

𝑘𝑖 . ضریب معابر مصوب شورا برای هر کاربری می باشد 

i=1 کاربری مسکونی : 

i=2 کاربری تجاری : 

i=3  کاربری اداری : 

 

 اجراي از پس گيرند، قرار مي تعریضي و اي توسعه بر گذرهاي در مسير، مورد و تغيير داشتن بدون كه : امالكي2تبصره 

 به ازاي هر متر مربع عوارض ارزش ناشي از اجراي طرحهاي عمران شهری مشمول ملك مساحت درصد 20 ميزان به طرح

10× 𝑘𝑖  × 𝑷  گردد مي. 

𝑘𝑖 . ضریب معابر مصوب شورا برای هر کاربری می باشد 

i=1 کاربری مسکونی : 

i=2 کاربری تجاری : 

i=3  کاربری اداری : 
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 1تبصره  طبق آن عوارض و گيرد مي قرار مسير در ها آن ملك از قسمتي كه امالكي مالكان به كمك جهت : به3تبصره 

 ضوابط نظر از چنانچه ساختمان احداث مجوز صدور هنگام در مسير مورد غرامت مطالبه عدم صورت شود، در مي محاسبه

 اوليه ملك مالك محاسبه قرار خواهد گرفت. مساحت، باشد، جهت محاسبه و اخذ عوارض تراكم پذیر امكان شهرسازي

 نسبت واقع مي شود، مسير ملك، مورد باقيمانده درصد 20 از بيش كه هواحد ماده : براي آندسته از امالك موضوع4تبصره 

 هيأت كارشناسي( امالك )نظر و ابنيه تقویم نحوه قانون آن برابر غرامت ملك، مانده باقي درصد 20 مازاد بر مسير مورد به

 مي گردد.  اقدام

 چه چنان دارند مسير مورد كه واحده ماده موضوع امالكعوارض ارزش ناشي از اجراي طرحهاي عمران شهری:  5تبصره 

 30 جهت كه بود خواهد متر 100 عمق تا حداكثر باشد، داشته مشرفيت و بر تعریضي و اصالحي اي، توسعه گذر به نسبت

 .مي گردد اخذ عوارض 1درصد فرمول تبصره  70 مابقي آن متر 70 و براي 1فرمول تبصره  معادل آن، اول عمق متر

 عمق به حداكثر باشد، مي مسير مورد فاقد كه شهر امالكعوارض ارزش ناشي از اجراي طرحهاي عمران شهری :6تبصره 

 2درصد فرمول تبصره  50متر مابقي آن  70و براي  2اساس فرمول تبصره  بر اول عمق متر 30 جهت بود كه خواهد متر 100

 اخذ ميگردد.

 و گردد متر 12 حداكثر تا ها آن تعریضي عرض یا و اصالحي اي، توسعه هاي طرح اثر در كه گذرهایي خصوص : در7تبصره

 ذینفعان یا مالكان چنانچه ليكن شود؛ نمي مشرفيت برحق مشمول عوارض امالك جلو هاي رو پياده تعریض همچنين

 .شد خواهد محاسبه 6و  5و 2و 1تباصر طبق مشرفيت برحق عوارض نمایند، مطالبه را مسير خود مورد غرامت

 و اراضيعوارض ارزش ناشي از اجراي طرحهاي عمران شهري طرح، قطعياجراي از پس  استمكلف شهرداري  :8تبصره

برابر و تعيين  ننموده اند،خود عوارض پرداخت  اقدام زمان تا آن كهرا  عمومي()حقوق حقوقي اشخاصبه  متعلقامالك 

 .نماید اقدامآن وصول  بهنسبت مقررات 

 كارشناس قيمت برابر مسير مورد غرامت پرداخت به محكوم شهرداري دادگستري طریق از كهكالما و اراضي كليه :9تبصره

 كارشناسي قيمت به اراضي باقيماندهدرصد  20سابراسعوارض ارزش ناشي از اجراي طرحهاي عمران شهری ،دباشمي رسمي

 .گردید اخذ خواهد( مسير مورد مقدار غرامت شده تعيينغ مبل طبق) مالك مطالبه مورد

 داراي شود كه گرفته نظر در ضلعي بر از بایست مي كامال مشرفيت حق بر محاسبه براي بندي منطقه قيمت: 10تبصره

 كالم گردند، مي احداث و ضتعری ح،اصال توسعه، جهت چند یا 2 از كه كيامال و باشد مي احداث وض تعری ح،اصال توسعه،

 .است بيشتري ارزش داراي كه بود خواهد قيمتي آن بندي منطقه قيمت

 ورزشي، مذهبي،آموزشي، فرهنگي، طرحهايامالك  جلوي روهايپيادهض تعری و متر 16 تا گذرهاي عرض: 11تبصره

 یا مالكان چنانچه شود؛ ليكن نميعوارض ارزش ناشي از اجراي طرحهاي عمران شهری مشمول سبز فضاي و بهداشتي

 1  تبصره طبقعوارض ارزش ناشي از اجراي طرحهاي عمران شهري نمایند، مطالبه را خود مسير مورد غرامت ذینفعان

 .شد خواهد اخذ و محاسبه

 یا پروانه در جمندر گذر عرض به نسبت تعریضي و حالاصتوسعه، چنانچه و بار یك براي صرفاً موصوف : عوارض 12تبصره 

 .شد خواهدشود، مشمول گرفته صورت پایانكار

 .گردد هزینه مسير مورد اراضي تملك جهت صد در صد بصورت بایست موصوف مي عوارض از حاصل : درآمد13تبصره 

 

 

 

 عوارض آتش نشانی در هنگام صدور پروانه -17تعرفه شماره
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 توضیحات ماخذ و نحوه محاسبه  عنوان تعرفه عوارض ردیف

1 
نشانی در هنگام عوارض آتش 

 صدور پروانه
 

درصد عوارضات صدور  4

 پروانه
 

 

( : این عوارض هنگام صدور پروانه و پایان کار، 1تبصره )

عدم خالف و ...توسط شهرداری محاسبه و اخذ می گردد 

 می گردد.

 

قانون درآمد پایدار  2ماده  1دستورالعمل اجرای موضوع  تبصره قانون درآمد پایدار هزینه شهرداریها و دهیاریهای کشور،  2ماده  1تبصره با استناد

 مصوب شهرداران انتخاب و کشور اسالمی شوراهای انتخابات و وظایف تشکیالت، قانون  80ماده  16هزینه شهرداریها و دهیاریهای کشور و  بند 

 بعدی های اصالحیه با 1375

 عوارض تمدید پروانه ساختمانی -18شماره تعرفه 

 ردیف

طبقه بندی موضوعی 

پایه های وضع 

 عوارض محلی

 شرح عنوان

شاخص های تدوین نحوه 

محاسبه عوارض و 

 ترتیبات وصول

 توضیحات

 مستحدثات 
عوارض تمدید پروانه 

 ساختمانی 

درصدی عوارض صدور 

 پروانه ساختمانی 

عملیات ( : در مواردی که تاریخ اتمام 1بند)

ساختمانی درج شده در پروانه ساختمانی به پایان 

رسیده باشد و پروانه ساختمانی صادره با ضوابط 

طرح های توسعه شهری مغایرت نداشته باشد 

 پروانه تمدید میگردد .

( : عوارض تمدید پروانه برای سال اول 2بند)

درصد عوارض  3رایگان و برای سال دوم حداکثر 

به نرخ روز تعیین می شود  انیصدور پروانه ساختم

. اگر همچنان در پایان سال دوم ساختمان تکمیل 

 2نشود عوارض تمدید پروانه هر سال به میزان 

درصد عوارض صدور پروانه ساختمانی به نرخ روز 

افزایش می یابد تا به بیست درصد عوارض صدور 

 به نرخ روز بالغ گردد.

مهندس  (: اگر عملیات ساختمانی طبق نظر3بند)

ناظر شروع شده باشد ، علیرغم مغایرت با طرح 

های توسعه شهری طبق این تعرفه تمدید می 

 گردد .

(: امالکی که به دستور مراجع قضایی و شبه 4بند)

قضایی توقیف شده اند از این ضوابط مستثنی می 

 باشند .
قانون درآمد پایدار هزینه  2ماده  1شهرداریها و دهیاریهای کشور، دستورالعمل اجرای موضوع  تبصره قانون درآمد پایدار هزینه  2ماده  1تبصره با استناد

 اصالحیه با 1375 مصوب شهرداران انتخاب و کشور اسالمی شوراهای انتخابات و وظایف تشکیالت، قانون  80ماده  16شهرداریها و دهیاریهای کشور و  بند 

 بعدی های
 

 

 



  72 

 محمد عسکری                                                                               فرضعلی ساالری                                                                72

 کارزینشهردار                                                              کارزینرئیس شورای اسالمی شهر                         

 

 

 

 عوارض تجدید پروانه ساختمانی -19شماره تعرفه
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ردیف

طبقه بندی موضوعی 

پایه های وضع عوارض 

 محلی

 شرح عنوان

شاخص های تدوین نحوه 

محاسبه عوارض و ترتیبات 

 وصول

 توضیحات

 مستحدثات 
عوارض تجدید پروانه 

 ساختمانی 

طبق ضوابط هر یک از 

عناوین مربوط به عوارض 

صدور پروانه ساختمانی 

 محاسبه می شود 
  

در مواردی که تاریخ اتمام عملیات :( 1بند)

ساختمانی درج شده در پروانه ساختمانی به 

اتمام رسیده باشد و عملیات ساختمانی طبق 

نظر مهندس ناظر شروع نشده باشد در صورتی 

عه شهری تغییر نموده که ضوابط طرح های توس

و با پروانه صادره مغایرت داشته باشد ، صرفاً در 

صورت وجود همه شرایط پیش گفته پروانه 

قبلی غیر قابل اجرا بوده و پروانه جدید صادر 

می گردد . در این حالت عوارض پروانه جدید به 

نرخ روز و عوارض پرداخت شده قبلی به عنوان 

 طلب مودی لحاظ می گردد. 

زم به توضیح است در مواردی که مودی ال

درخواست اصالح پروانه ساختمانی را داشته 

باشد صرفاً عوارض زیربنای مازاد بر پروانه به 

نرخ روز طبق تعرفه عوارض محاسبه و وصول 

 می گردد .

قانون درآمد پایدار هزینه شهرداریها  2ماده  1دستورالعمل اجرای موضوع  تبصره قانون درآمد پایدار هزینه شهرداریها و دهیاریهای کشور،  2ماده  1تبصره با استناد

 بعدی های اصالحیه با 1375 مصوب شهرداران انتخاب و کشور اسالمی شوراهای انتخابات و وظایف تشکیالت، قانون  80ماده  16و دهیاریهای کشور و  بند 


