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  آیین نامه مالی شهرداریها:ـ  30ماده 

که به وسیله شهرداري و  هر شهرداري داراي تعرفه اي خواهد بود که در آن کلیه انواع عوارض و بهاء خدمات و سایر درآمدهایی 

و هر نوع عوارض یا بهاء خدمات جدیدي که وضع و تصویب می گردد  ،موسسات تابعه و وابسته به آن وصول یا تحصیل می شود درج

وزارت کشور براي طرز تنظیم تعرفه و  ن نرخ آنها صورت می گیرد در تعرفه مذکورمنعکس می شود.یا هر تغییري که در نوع و میزا

عوارض و درآمدها دستورالعملی جامع تهیه و براي راهنمایی درج تغییرات بعدي و همچنین چگونگی وضع و تشخیص و وصول انواع 

 به شهرداري ابالغ خواهد کرد.

 

  شهرداریهاآیین نامه مالی ـ 32ماده 

قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت /  73طبق ماده  1380بهمن ماه  27آیین نامه مالی شهرداریها (اصالحی  32براساس ماده 

به شهرداري هاي کل کشور اجازه داده می شود تا مطالبات خود را با اقساط  )14/01/1381مورخ  16628روزنامه رسمی شماره 

 .اي اسالمی شهر مربوطه می رسد، دریافت نماید، به تصویب شورستورالعملی که به پیشنهاد شهردارمطابق دحداکثر سی و شش ماهه 

 درهرحال صدور مفاصا حساب موکول به تادیه کلیه بدهی مودي خواهد بود.

 

  قانون مالیات بر ارزش افزوده 50ماده ـ 3تبصره: 

 .تخفیف یا معافیت از پرداخت عوارض یا وجوه به شهرداري ها و دهیاري ها ملغی می گردد يقوانین و مقررات مربوط به اعطا

 

  قانون نوسازي و عمران شهريـ 2ماده: 

و در سایر شهر ها از تاریخی که وزارت کشور تعیین و اعالم کند برکلیه اراضی و ساختمان  1348در شهر تهران ازتاریخ اول فرودین ماه 

بهاي آنها که طبق مقررات این قانون )» %1یک درصد (« ، عوارض خاص ساالنه به ماخذقع در محدوده قانونی شهرحدثات واها و مست

درصد  5/1ماخذ آن به  89قانون بودجه سال  25براساس بند (د) جدول شماره  1389تعیین خواهد شد برقرار می شودکه از سال 

 تغییر یافته است.

. صرف نوسازي و عمران شهري برسانندرات این قانون عوارض مذکور را وصول کرده و منحصراً به مشهرداري ها مکلفند بر اساس مقر

 .قانونی در اموال دولت خواهد بود مصرف وجوه حاصل از اجراي این قانون در غیر موارد مطرح در این قانون در حکم تصرف غیر
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  قانون برنامه پنجم توسعه 181تبصره ذیل ماده: 

تخفیف، بخشودگی حقوق و عوارض شهرداري ها توسط دولت و قوانین مصوب منوط به تأمین آن از بودجه عمومی ساالنه هر گونه 

 کشور است. در غیر اینصورت بخشودگی و تخفیف حقوق و عوارض شهرداري ممنوع است.

 

  قانون مالیات بر ارزش افزوده 50ماده  1تبصره:  

ر یک از عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد موظفند شوراهاي اسالمی شهر و بخش جهت وضع ه

 موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال براي اجرا در سال بعد تصویب و اعالم عمومی نمایند.

 

 ثارگرانیبه ا یرسان قانون جامع خدمات : 

 :1 ماده •

سی به قانون این در ایثارگر  -لفا ستقرار براي که میگردد اطالق ک ستاوردهاي حفظ و ا سالمی انقالب د  نظام کیان از دفاع و ا
سالمی جمهوري ستقالل و ایران ا ضی تمامیت و ا شور، ار شمنان تجاوزات و تهدیدات با مقابله ک  وظیفه انجام خارجی و داخلی د

 .شود شناخته رزمنده و آزاده اسیر، جانباز، مفقوداالثر، شهید، و نموده
  اسالمی جمهوري مسلح نیروهاي قوانین چهارچوب در قانون این مشموالن کارافتادگی از تشخیص و ایثارگري مصادیق احراز تبصره
 مسلح نیروهاي ستادکل و بنیاد همکاري با مسلح نیروهاي پشتیبانی و دفاع وزارت توسط که بود خواهد اي آییننامه براساس ایران
 .میرسد وزیران هیأت تصویب به و تهیه

 اسالمی انقالب دستاوردهاي حفظ و دفاع شکوفایی، تکوین، راه در را خود جان که میشود اطالق کسی به :مفقوداالثر و شهید - ب
ستقالل ایران، اسالمی جمهوري کیان و شرار و انقالب ضد عوامل و دشمن تجاوزات و تهدیدات با مقابله کشور، ارضی تمامیت و ا  ا

 .شود شناخته مفقوداالثر رابطه این در یا و نموده نثار
سالمی انقالب دستاوردهاي حفظ و دفاع شکوفایی، تکوین، راه در را خود سالمتی که میشود اطالق کسی به :جانباز  -ج  کیان و ا

 دست از اشرار و ضدانقالب عوامل و دشمن تجاوزات و تهدیدات با مقابله کشور، ارضی تمامیت و استقالل ، ایران اسالمی جمهوري
 .شود دچار روانی یا جسمی نقصهاي و اختالالت به و داده

سیر  -د سالمی انقالب دستاوردهاي حفظ و دفاع شکوفایی، تکوین، راه در که میشود اطالق کسی به :ا سالمی جمهوري کیان و ا  ا
 کشور از خارج یا و داخل در اشرار و ضدانقالب وعوامل دشمن تجاوزات و تهدیدات با مقابله کشور، ارضی تمامیت و استقالل ایران،
 .گیرد قرار صالحیتدار مراجع تأیید مورد وي وضعیت و هویت و آمده گرفتار

سالمی انقالب دستاوردهاي حفظ و دفاع شکوفایی، تکوین، راه در که میشود اطالق کسی به :آزاده  -ه سالمی جمهوري کیان و ا  ا
 کشور از خارج یا و داخل در اشرار و انقالب ضد عوامل و دشمن تجاوزات و تهدیدات با مقابله کشور، ارضی تمامیت و استقالل ایران،
سیر  مجاهدات و مبارزات از الهام با 16/11/1357لغایت  1332/05/28خیکه از تار افرادي کلیه همچنین .شود آزاد سپس و شده ا
 .اند بوده قطعی حبس یا بازداشت در ماه سه مدت به حداقل دیگر سیاسی اتفاقات یا مذهبی امنیتی، دالیل به )ره(خمینی امام

 .برسد صالحیتدار مراجع تأیید به باید زندان یا و اسارت دوران طول در بند این شرایط استمرار : تبصره
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 ارضی تمامیت و استقالل ایران، اسالمی جمهوري کیان و ارزشها حفظ و دفاع تکوین، راه در که میشود اطالق کسی به :رزمنده  -و
 .باشد یافته حضور فعال طور به ذیصالح مراجع تأیید با اشرار و ضدانقالب عوامل و دشمن تجاوزات و تهدیدات با مقابله کشور،
 است موظف دولت و بوده مستثنی میباشد، ایثارگران شامل که قانون این تسهیالت از استفاده در بند این موضوع رزمندگان: تبصره

 .آورد عمل به آنان امور به رسیدگی جهت در را الزم قانونی اقدامات
سالمی انقالب عالیه اهداف اعتالي راه در که معظمی خانوادههاي : شاهد خانواده -ز شمنان با مبارزه و ا ضاي از یکی انقالب د  اع

 .باشد شده اسیر یا مفقوداالثر یا شهید )فرزند همسر، مادر، پدر،( خانوادهشان
 .میشود آنها والدین و فرزند همسر، شامل که آزادگان و جانبازان خانوادههاي :ایثارگران خانواده -ح
 .میگیرد تعلق آنان تکفل تحت خانواده به مربوط، امتیازات و خدمات قانون، این مشمول آزادگان و جانبازان فوت درصورت -ط
  بنیاد نامیده میشود. اختصار به قانون این در ایثارگران امور و شهید بنیاد  -ي

 : 6ماده  •

در شهر محل سکونت خود  يمترمربع تجار 20مترمربع و  120 دیمف يربنایبا ز یواحد مسکون کیاحداث  يبراقانون مشموالن این 

ساختمان يهانهیاز پرداخت هز معاف  ثارگرانیو امور ا دیشه ادیبن یبار با معرف کی يبرا يو نوساز يعوارض شهردار ،یصدور پروانه 

 نیز اعمال و مازاد بر تراکم شامل ایثارگران نخواهد بود. ،یمسکون يهاماده در احداث مجتمع نیخواهند بود. مفاد ا

 

  اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسالمی ایران|قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي 80چ ماده  بند 2جزء ، 

پوشش نهادها ساز براي هرکدام از افراد تحت(ره) و سازمان بهزیستی و خیرین مسکنافراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی  -2

هاي انشعاب آب، فاضالب، هاي صدور پروانه ساختمانی، عوارض شهرداري و دهیاري و هزینههاي حمایتی از پرداخت هزینهو سازمان

 مصرف، فقط براي یک بار معافند.برق و گاز براي واحدهاي مسکونی اختصاص یافته به آنان براساس الگوي 

 

 قانون شهرداریها: 101اصالح ماده  قانون 

ضی واقع در محدوده و حریم  ضاي تفکیک یا افراز ارا سب مورد دادگاهها موظفند در موقع دریافت تقا سناد و امالك و ح ادارات ثبت ا

اي که قبالً به تأیید شهرداري مربوط رسیده باشد. نقشهاي انجام دهند شهرها، از سوي مالکین، عمل تفکیک یا افراز را براساس نقشه

شهرداري می سلیم  سید، ت صویب در قبال ر سطوح که مالک براي تفکیک زمین خود تهیه نموده و جهت ت سر  نماید، باید پس از ک

د و کتباً به مالک معابر و قدرالســهم شــهرداري مربوط به خدمات عمومی از کل زمین، از طرف شــهرداري حداکثر ظرف ســه ماه تأیی

 .ابالغ شود
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تواند خود تقاضاي تفکیک یا افراز را به دادگاه تسلیم نماید. تکلیف از سوي شهرداري مالک میبعد از انقضاء مهلت مقرر و عدم تعیین

به موضــوع )، 5هاي عمومی با أخذ نظر کمیســیون ماده (دادگاه با رعایت حداکثر نصــابهاي مقرر در خصــوص معابر، شــوارع و ســرانه

 .نمایدرسیدگی و اتخاذ تصمیم می

ــیون ماده ( ــخ در مدت فوق، دادگاه با 5کمیس ــال پاس ــورت عدم ارس ــخ دهد. در ص ) حداکثر ظرف دو ماه باید به دادگاه مذکور پاس

 .نمایدمالحظه طرح جامع و تفصیلی در چهارچوب سایر ضوابط و مقررات، به موضوع رسیدگی و رأي مقتضی صادر می

ـــ رعایت حدنصابهاي تفکیک و ضوابط و مقررات آخرین طرح جامع و تفصیلی مصوب در محدوده شهرها و همچنین رعایت 1تبصره ـ

هاي تفکیکی موضوع أیید کلیه نقشهتها و دستورالعملهاي مرتبط با قوانین از جمله قوانین ذیل، در تهیه و نامهحدنصابها، ضوابط، آیین

فروش و واگذاري اراضی قانون منع ،1366) قانون زمین شهري مصوب سال 15) و (14مواد ( :می استاین قانون توسط شهرداریها الزا

سال  شخاص حقیقی و حقوقی مصوب  سایر ا قانون حفظ 1381فاقد کاربري مسکونی براي امر مسکن به شرکتهاي تعاونی مسکن و 

شاورزي و ایجاد قطعات نون جلوگیري از خردشدن اراضی کقا ، و اصالحات بعدي آن 1374کاربري اراضی زراعی و باغها مصوب سال 

) قانون تأسیس شوراي عالی شهرسازي و معماري ایران و 5ماده ( و و اصالحات بعدي آن 1385اقتصادي مصوب سال  مناسب فنی 

 .اصالحات بعدي آن

 .اقدام خواهدشد 1366 ) قانون زمین شهري مصوب سال11) ماده (1در مورد اراضی دولتی، مطابق تبصره ( -2تبصره

در اراضی با مساحت بیشتر از پانصد مترمربع که داراي سند ششدانگ است شهرداري براي تأمین سرانه فضاي عمومی و  -3تبصره

صد ( ست و پنج در سقف بی شهر در اثر تفکیک و افراز %25خدماتی تا  شوارع و معابر عمومی  ضی موردنیاز احداث  ) و براي تأمین ارا

مطابق با طرح جامع و تفصــیلی با توجه به ارزش افزوده ایجادشــده از عمل تفکیک براي مالک، تا بیســت و پنج درصــد  این اراضــی

نماید. شهرداري مجاز است با توافق مالک قدرالسهم مذکور را براساس قیمت روز زمین طبق ) از باقیمانده اراضی را دریافت می25%(

 .مایدنظر کارشناس رسمی دادگستري دریافت ن

) و معابر و شوارع عمومی و اراضی خدماتی که در اثر تفکیک و افراز و صدور سند مالکیت 3کلیه اراضی حاصل از تبصره ( -4تبصره

 .وجهی به صاحب ملک پرداخت نخواهدکردشود، متعلق به شهرداري است و شهرداري در قبال آن هیچ ایجاد می

تواند با تصویب شوراي شوارع و معابر از زمین موردتفکیک و افراز میسر نباشد، شهرداري میدر مواردي که امکان تأمین انواع سرانه، 

 .اسالمی شهر معادل قیمت آن را به نرخ کارشناسی دریافت نماید

صره ضی، جرم تلقی - 5تب ضوع این قانون در تفکیک یا افراز ارا سالمی و هرگونه تخلف از مو شده و متخلفین، طبق قانون مجازات ا

 .قانون تخلفات اداري تحت پیگرد قانونی قرار خواهندگرفت
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  قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاي نظام مالی کشور: 59ماده 

ک هفته پس از پرداخت نقدي یا تعیین تکلیف نحوه پرداخت عوارض به صورت نسیه به صدور و تحویل شهرداریها موکلفند حداکثر تا ی

پروانه ساختمانی متقاضی اقدام نماید. درخواست یا دریافت وجه مازاد بر عوارض قانونی هنگام صدور پروانه یا بعد از صدور پروانه توسط 

نقد شامل درصد تخفیفی خواهد بود که به تصویب شوراي اسالمی شهر می  شهرداري ممنوع است. پرداخت صددرصد عوارض بصورت

حداکثر تا نرخ  رسد. در پرداخت عوارض به صورت نسیه (قسطی و یا یکجا) نیز به میزانی که به تصویب شوراي اسالمی شهر می رسد

عدم اجراي طرح با کاربري مورد نیاز  مصوب شوراي پول و اعتبار به مبلغ عوارض اضافه می شود. شهرداري ها مکلفند در صورت

قانون مدیریت خدمات کشوري تا پایان مهلت قانونی، بدون نیاز به موافقت دستگاه اجرایی ذي ربط با  5دستگاه اجرایی موضوع ماده 

 کنند.تقاضاي مالک خصوصی یا تعاونی با پرداخت عوارض و بهاي خدمات قانونی طبق قوانین و مقررات مربوطه پروانه صادر 

 

  29/8/1367مصوب  -قانون تعیین وضعیت امالك واقع در طرحهاي دولتی و شهرداریها 

دولت و شهرداریها و موسساتی که شمول ، سازمانها ، نهادها ، شرکتهاي دولتی یا وابسته به ها ، موسساتماده واحده ـ کلیه وزارتخانه

درطرحهاي عمومی یا عمرانی که ضرورت اجرا آنها توسط وزیر یا باالترین مقام باشند قانون بر آنها مستلزم ذکر نام باشد ، مکلف می

اعم از (حقیقی و دستگاه اجرایی بارعایت ضوابط مربوطه تصویب و اعالن شده باشد و در اراضی و امالك شرعی و قانونی اشخاص

، حداکثر ظرف  اشد ، پس از اعالم رسمی وجود طرح) قرار داشته و در داخل محدوده شهرها و شهرکها و حریم استحفاظی آنهابحقوقی

 ماه نسبت به انجام معامله قطعی و انتقال اسناد رسمی و پرداخت بها یا عوض آن طبق قوانین مربوطه اقدام نمایند.مدت هجده

سال بعد موکول شده  5مصوب به حداقل بندي ـ در صورتیکه اجراي طرح و تملک امالك واقع در آن بموجب برنامه زمان  1تبصره 

مانند احداث یا تجدید بنا یا افزایش بنا و تعمیر و فروش و اجاره و رهن و  باشد ، مالکین امالك واقع در طرح از کلیه حقوق مالکانه

سال نماید هرگاه زمان اجراي طرح قبل از ده سال باشد مالک هنگام اخذ پروانه تعهد می 5غیره برخوردارند و درصورتیکه کمتر از 

 شروع شود حق مطالبه هزینه احداث و تجدیدبنا را ندارد.

مشخصات دقیق عرصه و اعیان  1ـ شهرداریها موظفند همزمان با صدور پروانه ساختمان مالکان مشمول قسمت اخیر تبصره  2تبصره 

ح قرار گیرد و در زمانی که به لحاظ نمایند تا مالك ارزیابی به هنگام اجراي طرو تاسیسات موجود را معین و در پرونده درج و ضبط 

تامین اعتبار آمادگی و اجراي طرح مزبور باشد. به هنگام اجراي طرح مصوب مالك پرداخت خسارت قیمت عرصه واعیان ملک در 

 زمان اجراي طرح خواهد بود.
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اخذ پروانه ساختمان بوده و قصد جهت ـ مالکین امالك و اراضی واقع در طرحهاي آتی که قبل از تصویب طرح واجد شرایط  3تبصره 

عوض در اولویت قرار خواهند گرفت و در بین اینگونه مالکین اشخاصی که ملک  احداث یا تجدید یا افزایش بنا دارند ، جهت اخذ زمین

 آنها در مسیراحداث یا توسعه معابر و میادین قرار دارند ، نسبت به سایرین حق تقدم دارند.

سازي میسر نباشد و بندي و تفکیک و ساختمانهاي مجاز براي قطعه ه تهیه زمین عوض در داخل محدودهـ در مواردي ک 4تبصره 

توانند در توسعه شهري مورد تایید مراجع قانونی قرار بگیرد ، مراجع مزبور میاحتیاج به توسعه محدوده مزبور طبق طرحهاي مصوب

ه از مزایاي ورود به محدوده توسعه و عمران شهر ، عالوه برانجام تعهدات مربوط مقابل موافقت باتقاضاي صاحبان اراضی براي استفاد

از اراضی آنها را  %20، حداکثر تا  سازي زمین و واگذاري سطوح الزم براي تاسیسات وتجهیزات و خدمات عمومیبه عمران و آماده

، بطور رایگان  عوض طرحهاي نوسازي و بهسازي شهري براي تامین عوض اراضی واقع درطرحهاي موضوع این قانون و همچنین اراضی

 دریافت نمایند.

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 :تعاریف
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  .عبارت است از مجموع کلیه بناهاي موجود در ساختمان :سطح ناخالص کل بنا

  .عبارت است از نسبت سطح زیر بناي ساختمان به کل مساحت زمین :تراکم ساختمانی

  .تعداد جمعیت یک منطقه تقسیم بر مساحت کل زمین در آن منطقه :تراکم ناخالص مسکونی

  .یک منطقه تقسیم بر مساحت اراضی مسکونی در آن منطقه تتعداد جمعی :تراکم خالص مسکونی

، ، متوسطار ها ساخته شده و شامل تراکم کمت است از کلیه ساختمان هایی که براي سکونت افراد و یا خانورعبا :واحد مسکونی

 آشپزخانه و سرویس هاي الزم می باشند. ق. بدیهی است این واحد ها داراي اطااد و بسیار زیاد می شودزی

قانون شهرداري به منظور کسب و پیشه و  55ماده  24عبارت است از کلیه ساختمان هایی که برابر تبصره ذیل بند  :واحد تجاري

پوشش قانون نظام صنفی و یا واحد هاي تابع قانون تجارت و یا قوانین خاص تجارت احداث گردیده و یا در آنها واحد هاي صنفی تحت 

 .فعالیت داشته باشند

 ساختمان  بانک ها و موسسات مالی و اعتباري به صورت تجاري می باشند. :تبصره

کلیه ساختمان هایی که به منظور استفاده صنعتی و ایجاد کارگاه هاي صنعتی احداث شده و یا می شوند و داراي  :واحد صنعتی

 و معادن می باشند.صنایع  ،موافقت اصولی از مراجعی مانند وزارت جهاد کشاورزي

مراکز نظامی و انتظامی، بدیهی است کلیه ساختمان هاي ادارات و سازمان هاي دولتی و نهاد هاي انقالب اسالمی و  :واحد اداري

 سایر ساختمان هایی که از تعاریف مسکونی، تجاري، صنعتی خارج باشند مشمول تعریف واحد اداري می شوند.

اداره شده و مشمول پرداخت روط به اینکه با اصول بازرگانی مشموسسات دولتی و وابسته به دولت نهاد هاي انقالب اسالمی  :تبصره

ارض بصورت د از نظر پرداخت عوارض، تجاري محسوب می گردند. بدیهی است در صورت داشتن یکی از شروط فوق عومالیات باشن

 .اداري محاسبه خواهد شد

به ساختمانی اطالق می گردد که بیش از دو طبقه و پیلوت باشد و ضابطه طرح تفصیلی آن بیش از چند خانوار  :مجتمع مسکونی

 زندگی می کنند و داراي ورودي و فضاهاي عمومی مشترك بین ساکنین می باشد.

نده گفته می شود که به قسمتی از ساختمان هم سطح گذر که بصورت فضایی شامل ستون ها و بدون دیوار هاي جدا کن :پیلوت

 .متر باشد 20/2زیر سقف ان از گذز فاصله 

  .در تعیین قیمت منطقه اي، مالك عرض معبر تعریف شده در طرح تفصیلی و آیین نامه گذر بندي می باشد
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ضاي سانتی متر یا بیشتر باشد و حداقل ازیک طرف به ف 60: به پیش آمدگی هایی اطالق می شود که داراي عرض بالکن روباز

 بازمجاورت داشته باشد.

بالکن هاي داخلی واحد هاي تجاري اعم از اینکه دسترسی آن از داخل واحد تجاري در نظر گرفته و یا از دسترسی  :نیم طبقه تجاري

 مستقل استفاده شود به عنوان نیم طبقه تجاري تلقی می گردد.

واحد تجاري و بیشتر در یک قطعه مالکیت که داراي ورودي یا  10عبارت است از مجموعه واحد هاي تجاري با  :مجتمع تجاري

 ورودي ها و فضاهاي عمومی مشترك باشد.

محیطی است که در آن صرفاً خدمات اداري و دفتري ارائه می شود و به فعالیت تجاري تولید، توزیع و عرضه نمی پردازد  :دفتر کار

عریف واحد تجاري خارج می باشند. همچنین فاقد بالکن داخلی بوده و از نظر طراحی داخلی داراي اتاق و سرویس هاي الزم و از ت

 ...دفاتر مهندسی و ،باشد مانند دفتر وکالت

اداره امور ) که 1398امالك ( ارزش معامالتی سال ارزش معامالتی عرصه و اعیان  آخرین عبارت است از : (p)قیمت منطقه بندي

 قانون مالیاتهاي مستقیم تعیین نموده است. 64اقتصادي و دارائی در اجراي ماده 

مشاعی بین دو یا چند نفر افراز می گویند. که یا از طریق تراضی بین شرکاء و یا توسط  )ملکمال غیر منقول (تقسیم به  افراز:

یق هر بخش از مال مشترك به یکی به مالکیت مشترك (مشاعی) از طر دستور دادگاه انجام میگردد. در واقع افراز استقالل بخشیدن

 ز شرکاء است.ا

به این ترتیب از تفکیک به منظور انتقال قطعات  به قطعات کوچکتر تفکیک می گویند. )ملکمال غیر منقول (تقسیم به  تفکیک:

و صورتمجلس تفکیکی توسط اداره ثبت اسناد اولیه شده به صورت مفروز(جدا جدا)، صدور سند مالکیت مفروزي با ابطال سند  تفکیک

 و امالك تنظیم می گردد.

 

 

 



 

 

 

 

 

 محاسبات:

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 استانداري تهران
 جالل امامی

 رئیس شوراي اسالمی شهر

 حسن رنجبر

 شهردار باغستان
 

9 
 

  زیربنانحوه محاسبه عوارض  -1

 براي همه مناطق شهري  عوارض صدور پروانه (درحد تراکم پایه) :الف

 K                                         ×P×S :فرمول محاسبه
K  =مختلف هاي کاربري با اراضی ضریب S  =نظر مورد زمین مساحت P  =زمین بندي منطقه قیمت 

 

 عوارض بناي بیش از حد تراکم مسکونی براي همه مناطق شهري  :ب

 پارکینگ مشاعات به باال 241 از  %240تا  %181 از %180تا  %121 از %120تا %  60 از  تراکم مازاد
k P5/4 P6 p9 P15 P5/1 

 

 صنعتی  از جدول زیر استفاده می شود: ،براي محاسبه عوارض احداث بناي یک متر مربع از یک واحد تجاري، اداري :ج

 صنعتی اداري تجاري طبقات ردیف
 P25 P12               P 25 همکف 1

 P14 P9 P 12 زیر زمین 2

 P14 P9              P 12 اول 3

  P10 P7 p5 دوم 4

 P7 P5 P3 سوم به باال 5

 P3 P4 P3 و سایبان انباري 6

 P5 P4 P5 نیم طبقه 7

 P3 P3 P3 مشاعات 8

 P5/1 P5/1 P5/1 پارکینگ 9

 

ضرایب بناهاي صنعنی تمامًا با ، اداري و سایر بناهایی که در کاربري صنعتی صادر میگردد ،عوارض صدور پروانه دفاتر کار :تبصره

 .محاسبه میگردد

 S 60زیربناي مفید تا % مشاعات و پارکینگ

P5/1 P4   K 
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 :اداري با ارتفاع و دهنه مجاز –ند واحد تجاري چعوارض ساختمانی براي یک متر مربع از  -د 

 K ×P(N+10)×S :فرمول محاسبات

 اداري تجاري طبقات ردیف
 1.4P(N+10)  84% P(N+10) همکف 1
 P(N+10) 70% P(N+10) %84 زیر زمین 2
 P(N+10) 56% P(N+10) %70 اول 3
 P(N+10) 42% P(N+10) %63 دوم 4
 P(N+10) 28% P(N+10) %35 سوم به باال 5
 P(N+10) 28% P(N+10) %28 انباري 6
 P(N+10) 28% P(N+10) %28 نیم طبقه 7
                      2.8P 2.8P مشاعات 8

 2P 2p پارکینگ 9

 

N : می باشدبرابر ضوابط شهرسازي واحد یا بیشتر  10و حداکثر آن واحد2حداقل آن برابر تعداد واحد هاي تجاري یا اداري و. 

 محاسبه می گردد. P25دهنه با ضریب  10با واحدهاي بیشتر از  در محاسبات مجتمع هاي تجاري: 1تبصره

 .)تفضیلی طرح منظوراز ارتفاع ودهنه مجاز ضوابط اعالمی در طرح هاي مصوب شهري می باشد (  :نکته

 گردد.اضافه محاسبه می %10امالك واقع در بر میادین شهر در هنگام محاسبه عوارض : 2تبصره 

 گیرد.در محاسبه عوارض امالکی که داراي چندین بر بوده باشد و گرانترین معبر مالك محاسبه قرار می: 3تبصره 

 10براساس قیمت منطقه اي جبهه اول مازاد بر آن به ازاي متر عمق  15در محاسبه عوارض مجتمع تجاري مانند پاساژ تا : 4تبصره 

قیمت منطقه اي جبهه اول محاسبه می  %60متر عمق براساس  20قیمت منطقه اي جبهه اول و مازاد بر  %80متر عمق دوم براساس 
 گردد.

گردیده مورد لحاظ پیش بینی  (قیمت منطقه اي) معبري که ورودي ساختمان از آن Pدر محاسبه عوارض این قبیل اماکن  :5تبصره

 ول گرانترین معبر لحاظ خواهد شد.در فرم Pقرارخواهد گرفت، چنانچه ملک داراي چند بر باشد 

 .عوارض پذیره واحد صنعتی کال بر اساس قیمت منطقه اي بر جبهه اصلی محاسبه خواهد شد :6تبصره

مربوطه مثل باراندازهاي دفاتر آهن  که در راستاي انجام فعالیتبراي فضاهاي باز مورد استفاده در کاربري هاي مختلف  :7تبصره

 تجاري استفاده می شود. P8/2 کارواشها و...  ،انبارهاي علوفه، گاراژها ،فروشی
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صنعتی محاسبه خواهد  P 7عوارض ابنیه گلخانه ها با مصالح ساختمانی (سنگین) و دامداري ها و مرغداري ها و آبزیان از  :8تبصره 

سایبان  ،آالچیق ،استخرهاي روباز از مصالح سبک استفاده شود مشمول عوارض زیربنا نمی گردد.چنانچه در احداث این قبیل بناها شد.
  کشاورزي محاسبه می گردد. p8/2 تاسیسات زیرزمینی معادل  ،ها

داراي مجوز سازمان ایرانگردي و  ، سینمامهمانپذیر ،هتل آپارتمان، مسافرخانه احداث واحدهاي اقامتی شامل: هتل، :9تبصره 

غرفه تجاري، صنایع دستی، عتیقه فروشی، آرایشی  ،احداث فضاهاي باز خدماتی تجاري، رستورانجهانگردي و همچنین وگردشگري 
در کاربري مربوطه با رعایت تراکم  و غیره که درب ورودي آن در مجموعه هاي مذکور باز می شود و راه مستقیم به معابر شهر ندارند

 تعرفه صنعتی عمل می گردد. درصد 70مجاز بر مبناي 

مثل میادین میوه و تره بارو بازار عرضه مستقیم کاال(داراي مجوز در محاسبه عوارض پذیره براي واحدهاي خدمات عمومی : 10تبصره

 می شود. پذیره تجاري تک واحدي لحاظ P6/5 و سایر ضوابط مندرج در دفترچه طرح تفصیلی از مراجع ذیربط)

 ،گاز، فاضالب برق، براي محاسبه عوارض پذیره استقرار واحدهاي عملکردي مورد نیاز شبکه تاسیسات زیر بنایی شهر (آب، :11تبصره

ایستگاه هاي عرضه مواد سوختی(بنزینی،گازوئیل، گاز و...)و دیگر واحدهاي خدماتی وابسته به پست ترانسفورماتور و پست مخابرات) 
 تعرفه  تجاري تک واحدي استفاده می شود. p6شهر از 

ایی،سفره خانه ها و هتل پذیر وتاالرهايتعرفه تجاري  p6/5براساس د ( کاربریهایی که در تعرفه عنوانی ندارد) سایر موار :12تبصره 

 محاسبه خواهد شد. تک واحدي تعرفه تجاري p6   هاي اقامتی 

محاسبه و  P8/2بهداشتی و ورزشی در تمام طبقات براي قسمتهاي مفید و غیر مفید معادل  ،آموزشی ،فرهنگیبناهاي  :13تبصره 

 وصول خواهد شد.

مطابق بانوع کاربري ذکر شده در پروانه هاي ساختمانی عوارض محاسبه و وصول اتاق کارگري بناهاي سرایداري، نگهبانی،  :14تبصره 

 خواهد شد.

 عوارض اضافه ارتفاع:  -2

 در صورت تصویب درخواست یا ابقاء آن در مراجع قانونی، عوارض ارتفاع به شرح ذیل وصول می گردد. 

H ×K×P×S 

 Kضریب  شرح کاربري ردیف
 p10 تجاري 1

 P2 مسکونی 2

 p5 اداري، صنعتی و کارگاهی 3

 p4 سایر کاربریها 4

:P قیمت منطقه اي عرصه امالك در کاربري هاي مختلف  

:K ضریب در کاربري هاي مختلف  

:H اضافه ارتفاع  

:S مساحت بنا که اضافه ارتفاع دارد  
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 به ازاي هر مترمربع: عوارض تعمیرات اساسی ساختمان -3

 توضیحات ماخذ و نحوه محاسبه عوارض کاربري ساختمان ردیف
  P×10% واحدهاي مسکونی 1

 p20% واحدهاي تجاري 2

p3  ،واحدهاي اداري، صنعتی، آموزشی، ورزشی، مذهبی

 موسسات مالی و غیره ،بهداشتی، درمانی، بانکها ،پزشکی

P30% 

از مفاد پروانه ساختمان و نقشه مورد تأئید شهرداري چنانچه مالک بدون دخل و تصرف یا تغییر در ارتفاع و سقف بی آنکه  :تبصره

 پس از تأئید واحد فنی و شهرساز ي این عوارض از وي قابل وصول است. ،نسبت به تعویض سقف اقدام کند صرفاًو  عدول نماید

 

 عوارض تجدید بناي ساختمان هاي فرسوده  -4

هاي گان واحد هاي مسکونی در بافت هاي فرسوده شهري و سکونت: به شهرداري اجازه داده می شود جهت تشویق سازندگاماده واحده

 .غیر رسمی تسهیالتی به شرح ذیل ارائه نماید

در صد از  %30. می نمایندنسبت به تخریب و نوسازي اقدام  که در خصوص عوارض پروانه ساختمانی جهت امالك مسکونیلف) ا

 .عوارض پروانه براي کل پروانه اخذ گردد

دهنه و وضعیت  صنعتی در هنگام نوسازي و تجدید بنا در حد متراژ و ،اداري ،براي صدور پروانه ساختمانی واحد هاي تجاري ب )

 بنايدر صد عوارض  %80 ،مندرج در پروانه قبلی ( چه قبل و چه بعد از تصویب طرح جامع یا تفضیلی ) و یا آخرین گواهی پایانکار

مشروط بر اینکه ساختمان هاي مورد نظر عیناً مطابق مفاد پروانه ساختمانی یا ضوابط شهرسازي احداث شده  .مربوطه اخذ می گردد

 .و داراي گواهی پایانکار باشند

 

 بافت فرسوده خارج از عوارض تجدید بناي ساختمان هاي  -5

( خارج از بافت فرسوده ) با هر قدمت هرنقاط شر یسا : براي صدور پروانه ساختمانی مسکونی در هنگام نوسازي و تجدید بنا درتبصره

 %80کلیه دریافتی ها جهت صدور پروانه ( به جز عوارض نوسازي ) معادل  ،موجودو حداکثر در حد متراژ بنا و تعداد دهنه و وضعیت 

مالکان  .بالمانع باشد ضوابط شهرسازي مجاز و مشروط به اینکه صدور پروانه ساخت از نظر .تعرفه عوارض مربوطه لحاظ خواهد شد

 اینگونه بناها داراي حقوق مالکانه بوده که می بایست در صدور پروانه جدید مورد توجه قرار گیرد.
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  :عوارض اصالح اعتبار زمانی پروانه ساختمان -6

پیشگیري از ایجاد مشکالت ترافیکی و  ،مالکین مکلف به اتمام به موقع ساختمان به منظور جلوگیري از متروکه ماندن ساختمان

.. حداکثر تا انتهاي مهلت مندرج در پروانه ساختمانی بوده و چنانچه در مهلت مقرر ساختمان احداث .اجتماعی و مبلمان شهري و

 :نشود با رعایت موارد زیر پروانه ساخت داراي اعتبار می شود

 بار و هر بار یک سال قابلیت تمدید طبق شرایط زیر را  2انه، حداکثر پروانه هاي ساختمانی پس از اتمام مهلت مندرج در پرو

خواهند داشت و پس از سپري شدن آن مابه التفاوت عوارض روز با عوارض پرداختی در پروانه صادره طبق مقررات، تجدید خواهد 

 شد.

 پیشرفت عملیات ساختمانی                         

 زمان درخواست تمدید پروانه

 عملیات ساختمان آغاز نشده است لیات ساختمانی آغاز شده استعم

به  ید  مد قانونی درخواســــت ت لت  مام مه بل از ات ق
 شهرداري ارائه بشود

 عوارض روز براي بار اول 10%
 عوارض سند براي بار دوم 15%

 بدون اخذ عوارض بار اول
 عوارض روز براي بار دوم 10%

قانونی، درخواست تمدید تا یک سال پس از اتمام مهلت 
 به شهرداري ارائه شود

 عوارض سند براي بار اول 15%
 عوارض روز براي بار دوم 20%

 عوارض روز براي بار اول 10%
 عوارض براي بار دوم 15%

ست تمدید  سال پس از اتمام مهلت قانونی درخوا تا دو 
 ارائه شود

 عوارض روز %15 عوارض روز 20%

شتر پس از سال یا بی ست  دو  اتمام مهلت قانونی، درخوا
 تمدید به شهرداري ارائه شود

 اخذ مابه التفاوت پرداختی و تجدید 

  قانون نوسازي و عمران، شهرداري باید حداکثر مدتی که براي پایان یافتن ساختمان ضروریست در  29از ماده  2مطابق با تبصره

پروانه ، لذا در اجراي قانون حداکثر مدت الزم براي پایان یافتن عملیات ساختمانی به شرح ذیل در پروانه ساختمانی قید نماید

 هاي ساختمانی قید می گردد:

  متر مربع یک سال 300ساختمانهاي با زیر بناي کل کمتر از. 

  سال. دو متر مربع 2000تا  300بیش از ساختمانهاي با زیربناي کل 

  سال.سه متر مربع   5000متر مربع تا  2000ساختمان هاي با زیربناي کل بیش از 

  سال چهارمربع  متر 10000تا  مربع متر 5000ساختمان هاي با زیربناي کل بیش از. 

  سال پنج متر مربع 10000ساختمان هاي با زیربناي بیش از. 

  درخواست مالک در دبیرخانه شهرداري خواهد بود.مالك زمان درخواست تمدید پروانه ساختمانی، تاریخ ثبت 
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.. .دت زمان پروانه هاي ساختمانی از روشهاي مختلف مانند نامه نگاري، ارسال پیامک وموظف است قبل از اتمام م يشهردار :تبصره

 .موضوع را به مالکان اطالع رسانی نماید

 

 )100و بعد از کمیسیون ماده  5(عوارض مربوط به ماده  :وارض بر ارزش افزوده ناشی از مازاد بر تراکم مجازع -7

و هم چنین  پیش بینی شده  براي محاسبه عوارض مازاد بر تراکم مجاز با کاربري هاي مختلف که در دفترچه طرح جامع و تفضیلی 

یا نیاز به افزایش تراکم امور زیربنایی، توسعه روستایی، عشایري، شهري و آمایش سرزمین و محیط زیست گروه  کاردر ی کهامالک

کمیسیون موضوع  در زمان طرح یاو داشته باشند هنگام پیشنهاد براي تصویب در کار گروه امور زیر بناي شهر سازي تغییرکاربري 

  :دبراساس فرمول زیر محاسبه می گردقانون شوراي عالی شهرسازي و معماري  5ماده 

 S×P×K                                                                          :فرمول محاسبه
 

-K ضریب امالك با کاربري هاي مختلف می باشد Sمساحت مربوط به افزایش تراکم = P قیمت منطقه بندي زمین = 
 

نوع تراکم 

 مازاد

مسکونی با 

 تراکم کم

تراکم 

 متوسط

تراکم 

 زیاد

هاي انباري بنا  تجاري

 و نیم طبقه تجاري

بناهاي 

 اداري

بناهاي صنعتی و 

 کارگاهی

و  کاربري سایر

 زیرزمین تجاري

 K 7 9 14 24 20 18 20 8ضریب 

 

مبالغ دریافتی یا تضمین اخذ شده در این خصوص  ،بدیهی است در صورت عدم تصویب پیشنهاد مذکور توسط مراجع ذیصالح :1تبصره 

 .به مودي بایستی مسترد گردد

در هنگام  و تعلق می گیرد جریمه می گردد برابر قانون ابقاء شده و100این عوارض به بناهایی که در کمیسیون ماده  :2تبصره 

طبق محاسبات عوارض بعد از کمیسیون تا حد تراکم مجاز صرفا از ردیف عوارض مربوطه در صدور پروانه ساختمانی و مازاد بر آن نیز 

 .ضرایب جدول باال استفاده می گردد صرفا ازقوانین جاري کشور 

 .عوارض مذکور هم به تراکم مازاد در ارتفاع و هم به تراکم در سطح اشغال تعلق می گیرد :3تبصره 

 برابر جدول فوق محاسبه می گردد. 5/1صورتی که ملک در حریم شهر باشد پس از طی مراحل قانونی با ضریب در  :4تبصره 
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 :رح هاي مصوب شهريطتغییر  افزوده ناشی از  ارزشعوارض بر  -8

شهر و همچنین اراضی واقع در محدوده و تفضیلی براي محاسبه عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربري برابر ضوابط طرح جامع  

ون نقا 5جهت تصویب کمیته فنی طرح هادي با کمیسیون موضوع ماده  نشهر که نیاز به تغییر کاربري دارند در هنگام پیشنهاد آ

 عالوه بر عوارض صدور پروانه ساختمانی به شرح ذیلشوراي عالی شهرسازي و معماري می بایست نسبت به محاسبه عوارض متعلقه 

 .نمایدبه کمیسیون مربوطه ارسال و پس از اخذ سپرده و یا دریافت ضمانت نامه بانکی اقدام 

  S×P×K :فرمول محاسبه 

K  مختلف= ضریب اراضی با کاربري هاي S مساحت زمین مورد نظر = P  مینز= قیمت منطقه بندي 

صنعتی و  14، اداري و انتظامی 24، تجاري 16کم ویژه ابا تر، 12، با تراکم متوسط 8اکم کم براي کاربري مسکونی با تر Kضریب 

 ،درمانی –بهداشتی  ،4مذهبی  ،فضاي سبز ،، آموزشی5، تاسیسات و تجهیزات شهري 5حمل و نقل و انبار  ،24مشاغل مزاحم شهري 

 تعریف شده است. 4و سایر کاربریها  4ورزشی 

مقصد به مبدا لحاظ  يدر کاربر Kضریب ما به التفاوت  ،کاربري دیگر براي محاسبه عوارضبه در هنگام تغییر کاربري ملک  :1تبصره 

 .می شود و در صورتیکه تفاضل حاصل از عدد مثبت باشد قابل وصول است

برابر سطح اشغال بنا در فرمول فوق عمل می  دوبراي محاسبه عوارض تغییر کاربري ( تعیین کاربري) در حریم شهرها  :2تبصره 

عوارض صدور پروانه ساختمانی و می باشد، شهرداري فقط  متولی دریافت عوارض تغییر کاربري در حریم شهر جهاد کشاورزي.گردد

 سایر عوارضهاي متعلقه را محاسبه و اخذ می نماید.

 کارگروه زیر بنایی، توسعه روستایی، عشایري، شهریو آمایش سرزمین و محیط  یا 5 ماده کمیسیون به پرونده ارسال از قبل
 شهرداري سپرده حساب به نقداً،شهرداري السهم قدر درصد10 است ذکر شایان .نماید اخذ الزم را ضمانت باید شهرداري زیس، 

در صورت انصراف مودي از اخذ مربوط، کمیسیون در موضوع تصویب از شدپس اخذخواهد سهم معادل نامه بانکی ضمانت یا واریز
ساب نقد وجوه یا ضمانتنامه مبلغ مجوز ساب به یا ضبط شهرداري نفع به ترتیب به ،سپرده درح  و شد خواهد منتقل جاري ح
 .بود مودي نخواهد اذن به نیازي
مبلغ به صورت نقد با واریز به حساب سپرده شهرداري یا مراجع ذیصالح به یشنهاد مذکور هنگام ارائه پبدیهی است در  :3تبصره 

ضمانت نامه ضمانت نامه بانکی دریافت می گردد. در صورت تصویب مبلغ مذکور به حساب درآمد شهرداري منظور و در غیر اینصورت 
 .گرددمی به مودي مسترد % بعنوان کارمزد  5پس از کسر 

 توسط کمیسیون ماده صد نیز تعلق می گیرد.: این عوارض به بناهاي ابقا شده 4تبصره 
 

  :عوارض عدم تامین پارکینگ -9

تامین پارکینگ مطابق دستورالعمل هاي  امکانپارکینگ در صورتیکه هنگام صدور پروانه احداث بنا براي محاسبه عوارض عدم تامین 

 ،لکین بنا به دالیل فنی فراهم نباشدوزارت کشور براي ما4/6/1371مورخ  34/3/10740و  7/2/1371مورخ  34/3/2331شماره 
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به شرح ذیل عمل نماید و عوارض دریافتی را به احداث پارکینگ عمومی در شهر  نشهرداري می بایست نسبت به وصول عوارض آ

 :تخصیص دهند

P×K)× مترمربع ) 25متراژ یک واحد پارکینگ معادل 

مشاغل مزاحم شهري و اداري  براي واحد هاي صنعتی، و 30واحد هاي تجاري عدد ، براي 16هاي مسکونی عدد  براي واحد  Kضریب 

 .تعریف شده است 12و سایر بناها عدد  18عدد 

که در  .متراژ مربوط به هر واحد پارکینگ با توجه به ضوابط پیش بینی شده در طرح تفضیلی هر شهرداري محاسبه می شود :تبصره

 .است 25شهر باغستان این متراژ 

 

 :اعیانی ناشی از تفکیک غیر مجاز افزودهعوارض ارزش  -10

باشد عوارض بر شده احداث در صورتی که واحد هاي مسکونی بیشتر از تعداد واحد هاي مندرج در پروانه و مجوز هاي صادره  :الف

 .اخذ گردد +p.s2(n(با فرمول  ،روي کوچکترین واحد یا واحد هاي احداث شده به ازاء هر متر مربع زیر بنا

راهرو و پیلوت به مسکونی عوارض هر واحد تبدیل  ،سرایداري ،در صورت تبدیل زیر بناي غیر مسکونی نظیر پارکینگ و انباري :ب

 .محاسبه خواهد شد +p.s6(n(شده به ازاء هر متر مربع زیر بنا با فرمول 

به ازاي هر  ،اعیانی شده و به صورت دو پالك شش دانگ درآمدهو واحد ) تفکیک دبراي ساختمان هاي دوبلکس که به دو طبقه (  :ج

 .دریافت خواهد شد P2متر مربع بنا 

هاي الزم از کمیسیون  افقتشهرسازي و کسب مو ،فنی ،و مقررات بهداشتیطرح بندهاي الف و ب مشروط به رعایت دقیق ضوابط  :د

 .هاي قانونی قابل اجرا است

n  تعداد واحدهاي مسکونی مازاد بر پروانه 

p: خرین ارزش معامالتی مالك عمل شهرداريآ 

:s  ساحت کوچکترین واحد احداثیم. 

 

  :براي امالك فاقد مستحدثاتو فنس کشی  دیوارکشیصدور مجوز حصارکشی و عوارض  -11

می بایست از روش ذیل نسبت به محاسبه عوارض در هنگام صدور پروانه احداث دیوار براي اراضی با کاربري هاي مختلف شهرداري 

 :متعلقه اقدام نماید

 p×h×L×K :فرمول محاسبه

 
 :در فرمول مذکور
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 k ضریب امالك با کاربري هاي مختلف = 

Lطول دیوار کشی = 

h ارتفاع دیوار با هر نوع مصالح به جزء فنس و سیم خاردار = 

p قیمت منطقه بندي زمین مورد نظر = 

يکاربر ضریب کاربري بیضر   
 14 حریم شهر 3 مسکونی

 3 سایر کاربریها 6/5 تجاري و صنعتی
 ----- ----- 2/4 مشاغل مزاحم شهري و اداري

گیرد و به بخشی از دیوار که جزء زیر عوارض دیوارکشی صرفاً به آن قسمت از عرصه که نیاز به احداث دیوار دارد تعلق می :1تبصره 

 .همواره با عوارض زیر بنا محاسبه می گرددبنا می باشد عوارض آن 

صدور مجوز دیوارکشی و اخذ عوارض مربوطه صرفاً در مواردي که با ضوابط شهرسازي مغایرت نداشته باشد و یا کمیسیون  :2تبصره 

 .هاي مقرر در قوانین مختلف با آن موافقت نموده باشند امکان پذیر است

عوارض مربوطه در حریم شهر  50ات در صورت موافقت اداره جهاد کشاورزي معادل %براي صدور مجوز فنس کشی باغ: 3تبصره 

 محاسبه و اخذ خواهد شد.

 

 پیش آمدگی:بالکن و عوارض  -12

براي محاسبه ، و ضوابط اجرایی طرح جامع و تفصیلی شهر 1318توجه به آیین نامه پیش آمدگی هاي ساختمانی در گذرها مصوب  با

رعایت ضوابط شهرسازي علی الخصوص ارتفاع مناسب از سطح معبر یا خیابان به طرف فضاي بیرون از ملک عوارض ابنیه اي که با 

 :محاسبه می گردد ذیل به شرح ضرایب عوارضی ،عالوه بر عوارض زیر بنا ،پیش آمدگی دارند

 گردد.ر هنگام صدور پروانه اخذ میدکه عالوه بر عوارض پایه 

 براي بناهاي مسکونی        P10           به ازاي هرمترمربع پیشروي در حیاط 

 براي بناهاي مسکونی     P16           به ازاي هر مترمربع پیشروي در معابر شهري 

 براي بناهاي تجاري       P20           پیشروي در طبقات به ازاي هر مترمربع در معابر 

 براي بناهاي اداري وصنعتی P 8                      به ازاي هر مترمربع پیشروي در معابر 

 %50بري فوق  کار.. در .نماسازي و دکورها برجسته و ،نگیرابار :بناهاي غیر مفید مثل ،براي محاسبه عوارض پیش آمدگی :تبصره

 .عوارض صدرالذکر محاسبه و وصول می شود
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  ارزش افزوده ناشی از اجراي طرح هاي عمران و توسعه شهري:عوارض  -13

  :تعاریف

به طرح هایی اطالق می گردد که در اثر اطالعات ترافیکی و یا طرح هاي شهرسازي نیاز به اصالحات در  :طرح هاي اصالح معابر

 .طرح یا معبر دارند

به گذر هایی اطالق می گردد که ادامه مسیر موجود بر اثر اطالعات ترافیکی در طرح هاي شهر سازي  :طرح هاي توسعه و تطویل

 .طراحی شده اندپیش بینی و 

به گذر هایی اطالق می گردد که غالبًا در هنگام تجدید بنا یا احداث بنا برابر آیین نامه گذر بندي طرح هاي  :طرح هاي تعریضی

 .تفصیلی و ساماندهی مشمول عقب نشینی می گردند

 .به گذر هایی اطالق می گردد که بر اساس مطالعات شهرسازي و ترافیکی ایجاد و احداث می گردند :طرح هاي احداثی

 نخیابان و میادی ،توسعه اي و احداثی در بر گذر ،تعریضی ،به کلیه اراضی و امالکی که بر اثر اجراي طرح هاي اصالحی این عوارض

عوارض براي یک بار به آنها تعلق می گیرد که هنگام اخذ پروانه ساخت یا صدور این  و  ی و یا احداثی واقع می شوندضاصالحی یا تعری

   :پایانکار و یا گواهی عدم خالف از صاحبان این قبیل امالك برابر فرمول ذیل محاسبه و وصول خواهد شد

 
 S × )1P -2P (×K                                          :عوارض ناشی از اجراي طرح هاي عمران و توسعه شهري

P1   :عریض می باشد.قیمت منطقه اي معبر قبل از اصالح یا ت 

 P2  می باشد.قیمت منطقه اي معبر بعد از اصالح یا تعریض 

K:ضریب بشرح جدول ذیل : 

 

متراژ  بهايبنا براین  ،امالك مشرف به آن داراي ارزش افزوده میگردد ،تبصره: با توجه به اینکه در اثر اصالح و یا تعریض معابر و خیابان
تهاتر  مربوطه عوارضبا برابر مقررات دادگستري اصالحی در صورت توافق و یا در صورت عدم توافق با اخذ نظریه کارشناسی رسمی 

 و با اخذ تعهد از سازنده (مالک) در مقابل سایر مالکین مشاع همان ملک که نیازي به حضور سایر مالکین مشاع نباشد. می گردد

 

 K نوع ملک 

 4 استامالکی که پس از اجراي طرح داراي باقی مانده 

 5 امالکی که عقب نشینی ندارند ولی معبر مشرف به ملک تعریض می شود

 6 به معبر نبوده اند ولی پس از تعریض در بر معبر قرار می گیرندامالکی که قبالً مشرف 
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 عوارض بر فضاي اشغال شده توسط تاسیسات شهري: -14

باشد. با توجه به اینکه در مالکیت شهرداري میمتعلق به عموم و کلیه معابر  ،قانون شهرداریها 101 ماده و 96ماده   6مطابق با تبصره 

از این رو براي تأمین معابر هزینه هایی را در بر دارد، تملک اراضی و توسعه معابر واقع در مسیر طرح هاي عمران شهري و احداث 

در حساب جداگانه اي فقط  101گردد و عوارض ماخوذه از محل اعمال ماده فرمول زیر محاسبه و اخذ می بخشی از هزینه ها مطابق

 صرف تامین سرانه هاي عمومی شهر هزینه گردد.

                       P  ×S                                                               :فرمول محاسبه

 

Sدکل هاي هوایی و زمینی دکل هاي برقورماتورها، پست گاز، پست مخابرات، : اعیانی تاسیسات شهري مثل منبع آب، پست ترانسف ،

 .و امثال آن به ازاي هر متر مربع اعیانی تلفن، کیوسک خطوط لوله گذاري، مخابرات

 

 و بهاي خدمات سالیانه ساختمان بانکها:عوارض  -15

براي محاسبه عوارض و بهاي خدمات از بانک ها، موسسات مالی و  ،هیأت عمومی دیوان عدالت اداري 355شماره رأي بند ب مطابق 

 گردد:فرمول ذیل محاسبه و اخذ می اعتباري و صندوق هاي قرض الحسنه طبق

                      S×P×K                                                              :فرمول محاسبه
Pقیمت منطقه بندي : 

Sمساحت مفید اعیانی : 

K 5/0 و تعاونی و صندوق هاي قرض الحسنه 1: ضریب (بانکها و مؤسسات مالی و اعتباري( 

 

 اعاده کمیسیون ماده صد:آراي عوارض عدم اجراء  -16

مالک مکلف است در موعد مقرر که کمیسیون تعیین می نماید (حداکثر  ،توجه به صراحت تبصره یک ماده صد قانون شهرداري با

که رأي اعاده به حالت  مالکینبعضی از اقدام نماید. نظر به اینکه بنا به دالیلی  پروانهبه وضعیت  بنانسبت به اعاده  ،ظرف مدت دو ماه)

و بقاء اینگونه بناها به وجود  قبل از تخلف خودداري می نمایند که از اعاده بنا به وضعیتلیکن ، وقبلی بابت ملک ایشان صادر شده

توجه مزاحمت و هزینه هاي جانبی از قبیل ایجاد گره هاي ترافیکی، ایجاد مرا ات زیادي تبع ،دلیل سکونت افراد و ایجاد کسب و کار

به شهرداري اجازه داده میشود عوارض اختصاصی تحت  ،فلذا به منظور تأمین قسمتی از هزینه هاي تحمیلی .شهرداري می نماید
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عنوان (عوارض عدم اجراء رأي اعاده بناء) به شرح جدول ذیل از مالکین یا ذینفعان اینگونه ابنیه تا زمان صدور رأي قطعی از ناحیه 

 داري و نقص آراء بر اعاده بناء و صدور رأي ابقاء بنا در کمیسیونهاي همعرض بشرح جدول ذیل اخذ نماید.شعبات دیوان عدالت ا

 

 مأخذ عوارض ماهیانه به ازاء هر مترمربع نوع کاربري ردیف
 P20% مسکونی 1
 P1 تجاري 2
 P80% کارگاهی –صنعتی  3
 P40% سایر کاربریها 4

 

دو ماه پس از ابالغ رأي بر اعاده قطعی صادره از کمیسیون ماده صد تعیین می گردد و از  ،مذکورتعلق عوارض زمانی : مقطع 1تبصره

 این عوارض وصول نخواهد شد. نمایند،اقدام اعاده رأي تاریخی که مالکین نسبت به اجراي 

 محاسبه خواهد شد. 1400سال قطعیت یافته از ابتداي  1400:عوارض تاخیر در اجراي آن دسته از آرائی که قبل از سال 2تبصره 

: پرداخت این عوارض صرفاً بابت تاخیر در اجراي راي صادره از طرف کمیسیون ماده صد مبنی بر اعاده به وضع اولیه بوده و 3تبصره

 هیچگونه خللی در ماهیت آراي صادره ایجاد نخواهد کرد.

 

 :نحوه محاسبه عوارض ساختمان هاي ساخته شده -17

یمی گل بام که از مخلوط خشت و آجر و سقف تیر چوب باشند از پرداخت عوارض دمسکونی قکلیه ساختمان هاي  .1-17

 .و فقط عوارض نوسازي ( سطح شهر ) در یافت می گردد ساختمانی و کسري پارکینگ گروهی و تراکم معاف می باشند

یک نباشد اعم از پوشش  احداث بناء شده و مشمول بند 1352از کلیه ساختمان هاي مسکونی قدیمی که قبل از سال  .2-17

1 در صورت مراجعه به شهرداريشیروانی و یا تراس در صورت نداشتن مجوز،
4
 عوارض به نرخ روز دریافت خواهد شد. 

) بر اساس 29/12/1365لغایت  1/1/1352( 1365تا پایان  1352کلیه ساختمان هاي مسکونی احداثی بین سالهااي  از .3-17

به نرخ روز محاسبه و  عوارض مربوطهدر صورت مراجعه به شهرداري  28/4/1371مورخه  34/3/1/8616بخشنامه شماره 

 .نمی باشدکمیسیون ماده صد در و نیاز به طرح  وصول می گردد

صد، در صورت پس از طرح موضوع در کمیسیون ماده  1/1/1366بدیهی است ساختمان هاي احداثی بعد از تاریخ تبصره: 

 .محاسبه می گرددعوارض مربوطه نیز به روز  ریمه،صدور رأي مبنی بر ج
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محاسبه عوارض  خصوصوزارت محترم کشور در 17/2/1369مورخه  34/3/1/3900دستورالعمل شماره  5به استناد تبصره  .4-17

صدور پروانه ساختمانی بناهاي احداثی مازاد بر پروانه ساختمانی یا بناهاي احداثی بدون پروانه ساختمانی در خانه هاي تک 

سطح ناخالص کل بنا در  ،بر ابقاء بنا باشد 100در صورتی که راي قطعی کمیسیون ماده  ،واحدي و مجتمع هاي مسکونی

بدیهی  .خواهد شد فتدریا ،حدي یا مجتمع ) منظور و ما به التفاوت عوارض محاسبه شدهردیف مربوط از جدول (تک وا

پروانه ساختمانی دریافت داشته اند و بعدًا مرتکب  16/1/1369است در ساختمان هایی که قبل از ابالغ بخشنامه مورخه 

فقط عوارض صدور پروانه  ، ء بنامبنی بر ابقا 100خالف شده و یا می شوند پس از صدور راي قطعی کمیسیون ماده 

 .ساختمانی بناي احداثی مازاد بر پروانه و یا بدون پروانه محاسبه و از مالک اخذ خواهد شد

به بهره برداري رسیده و فاقد مجوز هستند پس از طرح موضوع در  1/1/1369کلیه ساختمان هاي تجاري که قبل از  .5-17

پذیره ارزش افزوده نمی شوند و فقط عوارض  مازاد بر مشمول عوارض ،ء بناو قطعیت راي مبنی بر ابقا 100کمیسیون ماده 

(اداره دارایی و فعالیت شغلی در واحد مورد نظر با گواهی ادارات  ،منظور از بهره برداري .سال مراجعه دریافت می شود

 .ذیصالح می باشداصناف) 

 100ماده  هاصالحی 5، 4، 3، 2اداره حقوقی و نیز مستفاد از تباصر  7/12/1360-5522/7 9به نظریه حقوقی شماره اًمستند .6-17

کلیه ساختمان هایی که با استعالم  ،عهده مالک فعلی ملک به عنوان ذینفع می داندن شهرداري که پرداخت جریمه را برونقا

هم بعد از نقل و انتقال در آنها صورت نگرفته باشد در صورتی که داراي  از شهرداري نقل و انتقال شده و هیچگونه تغییري

ي و بعد از سال بر اساس منطقه بندي نوساز 1369بدهی باشند بر اساس قیمت منطقه بندي سال انتقال (قبل از سال 

 .دفترچه منطقه بندي دارایی ) محاسبه و دریافت خواهد شد، مطابق 1369

تنها براي مقدار و به صورت تجدید بنا  ،ساختمان هایی که قصد تعویض پوشش دارندعوارض  :عوارض تعویض پوشش .7-17

 .سطحی که قصد تعویض پوشش دارند محاسبه و دریافت می گردد

ه طرح جامع در داخل قرار داشته و در حال حاضر بر اثر اصالح و توسع ج از محدوده شهرساختمان هایی که قبالً خار .8-17

 .آنها اقدام می گردد روز نسبت به وصول عوارض 100پس از طرح موضوع در کمیسیون ماده شوند  قع میمحدوده شهر وا

صادر شده باشد قابل وصول نبوده و در جمع  1364قبل از سال  ،عوارض بالکن هاي روباز داخلی که پروانه ساختمانی ملک .9-17

 .زیر بنا نیز منظور نخواهد شد

  .دریافت نمی گرددبابت آن عوارض  و سانتی متربعنوان آبچک منظور 60از خارجی کمتر  داخلی و بالکن هاي روباز .10-17

سانتی متر پیش آمدگی داشته باشند در سطح ناخالص زیر  60احداث و بیش از  1364سال بالکن هاي رو باز که بعد از  .11-17

 .بنا منظور و مورد محاسبه عوارض قرار خواهند گرفت
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شماره  نامهاداري و صنعتی که پروانه ساختمانی آنها قبل از ابالغ بخش ،براي صدور پایانکار ساختمان هاي تجاري .12-17

 .صادر شده و تخلفی ندارند عوارض پذیره وصول نخواهد شد19/1/1369مورخه  34/3/1/1087

یا صنعتی که داراي تخلف بوده و در کمیسیون هاي ماده صد و یا محاکم قضایی ذیربط و اداري  ،ساختمان هاي تجاري .13-17

مورخه  587به استناد دادنامه شماره  ،صدور راي شده و یا می شوند و حکم صادره قطعیت یافته باشد منتهی به

مشمول پرداخت  17/10/1385/ ش الف د مورخه  21648هیات عمومی دیوان عدالت اداري و مصوبه شماره  25/11/1383

 .ردندکلیه عوارض متعلقه بر اساس مقررات جاري و در زمان وصول مطالبات می گ

برابر مقررات زیربناي تجاري صرفاً عوارض  1/7/1384در محاسبه عوارض نیم طبقه داخل واحد تجاري ساخته شده قبل از  .14-17

 .مساحت مغازه مورد محاسبه و وصول قرار می گیرد %50جاري و تراکم مازاد بر 

توسط شهرداري موضوع  ،باشد در مورد ساختمان هاي ساخته شده در صورتی که تخلف از سوي مهندس ناظر ساختمان .15-17

در حد تراکم  چنانچه این مغایرت ،به نظام مهندسی ارجاع و در صورتی که تخلف بر اثر مغایرت نقشه با پروانه صادره باشد

فنی و بهداشتی نباشد با اخذ عوارض به قیمت روز بدون ارجاع پرونده به کمیسیون  ،مخالف اصول شهرسازي مجاز بوده و

 خالف و پایانکار صادر گردد.عدم  ،ماده صد

 

 نحوه استرداد عوارض پروانه ساختمانی: -18

 عوارض وصولی در شرایط ذیل طبق تعرفه محاسبه شده به مودي مسترد خواهد شد:

مابقی  ،پسماند و بهاي خدمات بازدید ،با کسر عوارض نوسازي پروانه ساختمانی از طرف مراجع قضایی ابطال شده باشد. .1-18

 مبلغ عوارض مسترد می گردد.

% عوارض  5با کسر ف و درخواست استرداد عوارض نماید، چنانچه مودي قبل از صدور پروانه ساختمانی از احداث آن منصر .2-18

 .متعلقه به عنوان کارمزد مسترد خواهد شد

و یا اشتباه در محاسبه عوارض و وصول ارقام مازاد بدون کسر هزینه بهاي  اشتباه واریزي اشخاص به حساب شهرداري .3-18

 خدمات مسترد می گردد.
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 عوارض نوسازي -19

قانون  25براساس بند جدول شماره 1389قانون نوسازي و عمران شهري از ابتداي سال  2نحوه محاسبه عوارض نوسازي طبق ماده  

 ارزش ملک طبق فرمول ذیل: صدعبارت است ازیک و نیم در 1389بودجه سال 

36% ×K  ×P1  ×S1 محاسبه عرصه = 

S1مساحت عرصه ملک به نسبت از کل ملک :                                  

S2مساحت اعیان ملک : 

P1قیمت منطقه اي عرصه براساس معبر مورد نظر : 

 36% ×K  ×P2  ×S2 محاسبه اعیان = 

P2قیمت منطقه اي اعیان : 

K5/1براساس بخشنامه  : ضریب % 

 عوارض نوسازي یک سال است. : جمع فرمول محاسبه عرصه و اعیان برابر با1تبصره 

   گردد.درصد جریمه دیرکرد به ازاي هر سال نسبت به سنوات قبل محاسبه و اخذ می 9 ،قانون نوسازي 14: طبق ماده 2تبصره 

هیأت محترم  56439ت /3368با اعالم سازمان شهرداریها و دهیاریهاي کشور به استناد تصویب نامه شماره  %36: ضریب 3تبصره 

 ابالغ شده است که در صورت ابالغ، ضریب جدید جایگزین خواهد شد.  98وزیران جهت اجرا در سال 

 

 عوارض بقایاي مطالبات سطح شهر بر کلیه عوارض و امالك واقع در شهر:  -20

 ماخذ و نحوه محاسبه عوارض مقطع زمانی
 یک درصد ارزش قیمت منطقه اي عرصه و عیان 1389لغایت  1383از سال 

 

 عوارض آموزش و پرورش: -21

 گردد.محاسبه و اخذ میپذیره)(عوارض عوارض صدور پروانه   %5 یعوارض توسعه و نگهداري فضاهاي آموزش

 

 عوارض ایمنی ساختمانها: -22

عوارض صدور  %7این عوارض بمنظور افزایش ایمنی و ارتقاء سیستم آتش نشانی و به لحاظ ایجاد ایمنی الزم براي ساختمانها معادل 

 گردد.و یا احداث بناي مازاد بر پروانه محاسبه و اخذ می (عوارض پذیره)پروانه ساختمانی 
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 گردد.مذکور نیز براي آن محاسبه و اخذ می عوارضماده صد ابقاء گردد،  تبصره: چنانچه بنایی طبق رأي کمیسیون

 

 عوارض توسعه و نگهداري فضاي سبز: -23

عوارض ایجاد و یا احداث بناي مازاد بر  %7عوارض صدور پروانه ساختمانی و  %5 عوارض توسعه و نگهداري فضاي سبز معادل

 گردد.محاسبه و اخذ می پروانه صادره

 

 نحوه صدور پروانه ساختمانی المثنی: -24

آتش سوزي و سایر  ،سرقت ،با تایید مراجع ذیصالح از جمله نیروي انتظامی در موقع مفقودي صرفاٌصدور پروانه ساختمانی المثنی 

ریال براي هر متر مربع پروانه صادره مقدور خواهد  5000بعد از محرز شدن وقوع حادثه با اخذ کارمزدي معادل  ،حوادث غیرمترقبه

 .شد

 

 :اقداماتی که احتیاج به کسب مجوز ندارند -25

 :نیازي به مراجعه به شهرداري و کسب مجوز نداردشهر اقدامات زیر از طرف متقاضیان در محدوده 

 .تعویض یا تعمیر شیروانی ،اندود کاه گل ،نصب موزاییک ،تعویض قیرگونی پوشش آسفالتمرمت پشت بام از قبیل  -1

 .تعویض موزائیک ساختمان و راه پله-2

 .سفید کاري و نقاشی و نصب کاشی-3

 .نماسازي اعم از ساختمان و دیوارحیاط -4

 .محوطه سازي در منازل و مجتمع هاي مسکونی مشروط بر عدم حذف پارکینگ -5

 .تعمیر یا تعویض سرویس هاي بهداشتی-6

 .یتعمیر درب یا پنجره مشروطه به عدم تغییر در نظام فنی و معماري و کاربري ساختمان-7

 

 :هزینه حفاري -26

قانون شهرداري ها کلیه ي وزارتخانه ها و موسسات دولتی و خصوصی موظفند قبل از هرگونه اقدامی نسبت به  103براساس ماده 

برق و آب و سایر تاسیسات و همچنین اتصال راه  ،از قبیل احداث شبکه تلفن 98و  97واقع در مناطق مندرج در ماده کارهاي عمرانی 

این قبیل اقدام باید با موافقت کتبی شهرداري انجام گیرد و موسسه  .هاي عمومی و فردي رعایت نقشه جامع شهر سازي را بنمایند
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معابر عمومی وارد آید در مدت  و زیانی را که در اثر اقدامات مزبور به آسفالت یا ساختمان هااقدام کننده مکلف است هرگونه خرابی و 

خرابی و زیان  ،در غیر این صورت شهرداري ،متناسبی که با جلب نظر شهرداري تعیین خواهد شد ترمیم نموده و به وضع اول درآورد

اضافه از طریق اجراي ثبت  %10وارده را ترمیم و به حالت اول درآورده و هزینه ترمیم شده را طبق دستورالعمل و آیین نامه مربوطه با 

 .اسناد وصول خواهد کرد

 

 

 

 جدول محاسبات هزینه هاي حفاري

 مبلغ ریالی به ازاي هر متر نوع حفاري ردیف
 000/064/4 اشخاص حقیقی و حقوقی توسطزیر سازي و آسفالت  1
 000/040/3 یو حقوق یقیاشخاص حقآسفالت توسط  2
 000/472/1 روکش آسفالت 3
 000/992 حفاري پیاده رو 4
 000/800 حفاري خاکی 5

 

 .عمران و بازآفرینی شهري و اعالم آن به واحد درآمد اخذ خواهد شد سازماناین هزینه ها با برآورد متراژ از طرف  :1 تبصره

 محاسبه می گردد. %50مبالغ جدول با مأخذ  : در مورد حفاریهاي واقع در حریم شهر،2تبصره 

 ، مبالغ جدید جایگزین جدول موضوع این بند خواهد گردید.1400ء سال بها رست: پس از ابالغ فه3تبصره 

 

 :بهاي خدمات پاسخگویی هزینه کارشناسی و -27

نظر به ضرورت بازدید میدانی مامورین شهرداري جهت تعیین مساحت عرصه و اعیان امالك و اعالم نظریه کارشناسی هزینه هاي 

 متعلقه به شرح ذیل تعیین می گردد:

هر متر مربع  به ازاي امالك روي عرصه ...) بر.و استعالم کاربري ،تفکیک ،مفاصا حساب ،درخواست بازدید ( صدور پروانهدر هر –1

 .ریال 2000عرصه 

 .ریال 4000هر متر مربع   به ازاي  روي اعیان بر )گاز و... ،برق ،استعالم آب ،پایانکار ،درخواست بازدید ( صدور عدم خالفدر هر -2

 4000ریال و اعیان  2000مبلغ درخواست بازدید و رسیدگی به کارگاه ها و کارخانجات دایر در ازاي  هر متر مربع عرصه در هر -3

 .ریال
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نظارت شهرداري و سایردستگاههاي اجرایی بدون مراجعه مالک یا  درخصوص آن دسته از امالك که با گزارش واحد کنترل و :تبصره

آن  ذینفع منجر به بازدید فنی می شود عوارض متناسب با مبالغ فوق به عنوان بدهی در پرونده درج می گردد تا نسبت به وصول

 هنگام مراجعه مالک اقدام الزم بعمل آید.

 .ریال می گردد 000/000/7صنعتی و غیره براي هر مرتبه  ،هزینه فک پلمپ و نیوجرسی واحدهاي مسکونی، تجاري

 

 

 :بهاي خدمات سالیانه مهاجرین و اتباع خارجه -28

اسکان اکثریت  دلیلبتانداري تهران دفتر امور اتباع و مهاجرین خارجه اس 10/8/1396مورخه  93/22ص//12624به نامه شماره  نظر

یانه بهاي خدمات سال ،استفاده ایشان ازکلیه خدمات ارائه شده توسط شهرداري ها ودهیاري ها روستاها و درمحدوده شهرها و مهاجرین

 میگردد:به شرح ذیل ازمهاجرین اخذ 

 .ریال ساالنه 000/000/2افراد مهاجر یک  نفره 

 ریال ساالنه.000/500/2ه نفره مبلغ خانواده هاي مهاجر دو یا س

 .ریال ساالنه 000/000/3خانواده هاي مهاجر چهار یا پنج نفره مبلغ 

 .ریال ساالنه 000/000/4خانواده هاي مهاجر شش نفره و باالتر مبلغ 

 قیمت پیشنهادي از سوي سازمان اتباع خارجه عوارض بر مبناي آن محاسبه و اخذ خواهد شد. درصورت تغییرتبصره: 

 

  :مدیریت پسماندهاي عادي بهاي خدمات -29

ت /28488شماره آیین نامه اجرایی  1ماده  مجلس شوراي اسالمی و 20/2/83قانون مدیریت پسماند مصوب  2و   8 موادبه استناد  

 –هیأت محترم وزیران و دستورالعمل نحوه تعیین بهاي خدمات مدیریت پسماندي عادي شهري مصوب  1/5/84ه مورخ  32561

بهاي خدمات مدیریت  1400وزیر محترم کشور، شهرداري باغستان از ابتداي سال  17/7/1385به تاریخ  3/95225/3ابالغی به شماره 

به شرح زیر پیشنهاد می نماید، بدیهی است را ل، اماکن و واحدهاي مطابق جدول طبقه بندي پیوست پسماندهاي شهري از مشاغ

 .هزینه هاي مدیریت پسماند گرددصرف  می بایستدرآمد حاصله 
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 بهاي خدمات پرداختی توسط تولید کنندگان پسماندهاي عادي براي اماکن مسکونی  .29-1

c=fdr (ct+cd)e1e2 

f :نفر). 5/3شهري باغستان (د خانوار بع 

d: ) روز) 365تعداد روزهاي سال. 

r  :گرم). 800ماند در شهر باغستان (سرانه تولید پس 

ct  :) ریال).2000هزینه جمع آوري و حمل و نقل یک کیلوگرم پسماند عادي شهري در شهر باغستان 

cd  :) ریال). 230هزینه دفع یک کیلوگرم پسماند عادي شهري در شهر باغستان 

e1 نسبت عوارض نوسازي واحد مسکونی مورد نظر به متوسط عوارض نوسازي یک واحد : ضریب تعدیل منطقه اي که برابرست با

  .مسکونی در شهر باغستان

e2  :در شرایط  نسبت پسماند تفکیک نشده به کل پسماند تولیدي که برابرست با ضریب تشویق جهت گسترش تفکیک از مبداء)

 می باشد.) 1ل عدم وجود تفکیک زباله از مبداء در شهر باغستان ضریب برابر فعلی بدلی

c  :یک خانوار شهري در شهر باغستان  بهاي سالیانه خدمات مدیریت پسماند عادي  

 

 :و صنعتیبهاي خدمات پرداختی توسط تولید کنندگان پسماند تجاري و اداري   .29-2

 گردد.با توجه به نوع کسب تعیین می صنفعوارض  %50 ،صنوف بهاي خدمات مدیریت پسماند  -الف

و شرکتهاي دولتی و خدماتی که صنف محسوب  یمؤسسات آموزشو مراکز  ، بهاي خدمات مدیریت پسماند کلیه اماکن اداري  -ب

 گردد.عوارض نوسازي ملک تعیین می %100معادل  ،نمی گردد

ابالغی  ،از دستورالعمل نحوه تعیین بهاي خدمات مدیریت پسماندهاي عادي شهري» ب«بخش  و دو ا استناد به مفاد بندهاي یکب -ج

، بهاي خدمات پرداختی توسط مشاغل و اماکن پر زباله (مطابق لیست 85/7/17به تاریخ  3/95225/3وزارت محترم کشور به شماره 

 ابالغی وزارت کشور) به شرح ذیل تعیین می شود:

وه و سبزي فروشی ت پسماند واحدهاي صنفی پر زباله رده اول (براساس جدول طبقه بندي پیوست) از قبیل میبهاي خدمات مدیری -1

 خواهد بود. برابر عوارض کسب و پیشه 5/1معادل بابت تولید زباله انبوه و رستوران ها  ها، گل فروشی ها

اس جدول طبقه بندي پیوست) از قبیل ساندویچی ها، بهاي خدمات مدیریت پسماندهاي واحدهاي صنفی پرزباله رده دوم (براس -2

 عوارض کسب پیشه خواهد بود. برابربابت تولید زباله انبوه  ،سوپرمارکت ها و آرایشگاه ها
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ل(براساس جدول طبقه بندي پیوست) از آموزشی، فرهنگی و درمانی رده او بهاي خدمات مدیریت پسماندهاي واحدهاي اداري -3

معادل بابت تولید زباله انبوه )، بوفه هاي سینما و سایر واحدهاي مشابه، ي(پسماند عادي)، بیمارستان ها (پسماند عادقبیل درمانگاه ها 

 دریافت شود.برابر عوارض نوسازي ملک  2

یل بهاي خدمات مدیریت پسماند واحدهاي اداري، آموزشی، فرهنگی و درمانی رده دوم (براساس جدول طبقه بندي پیوست) از قب -4

دندانپزشکی ها (پسماندهاي عادي)، مطب ها (پسماندهاي عادي)، کلینیک هاي پزشکی (پسماند هاي عادي)، مراکز آموزشی (بجز 

 خواهد بود. برابر عوارض کسب و پیشهبابت تولید زباله انبوه مدارس دولتی) 

 ،کلیمی، مسیحی) و مدارس (ابتدایی، راهنماییمساجد، حسینیه ها، تکایا، اماکن مذهبی، اقلیت هاي دینی (زرتشتی،  :1تبصره 

ن اماکن واحدهاي غیر مشمول پرداخت بهاي خدمات مدیریت پسماند نمی باشند. چنانچه در ای )دولتی، متوسطه و پیش دانشگاهی

ماند مشمول پرداخت بهاي خدمات مدیریت پس ،واحدهاي تجاري مستقر باشند متناسب با تعداد واحد و نوع کسب مرتبط مانند

 خواهند بود.

) قانون مدیریت پسماندها مصوب مجلس شوراي اسالمی، شهرداري باغستان موظف است 8با استناد به مفاد ماده هشتم ( :2تبصره 

کلیه درآمدهاي حاصله ازدریافت بهاي خدمات این مصوبه را به حساب درآمدي خاصی که با تأیید شوراي اسالمی شهر باغستان افتتاح 

 .اریز نموده و صرفًا در امر مدیریت پسماندهاي عادي شهر هزینه نمایدمی گردد، و

تجاري و صنعتی در زمان شروع عملیات ساختمانی بابت خاك برداري( زیرزمین و  ،اخذ عوارض از واحدهاي مسکونی :3تبصره 

ریال محاسبه  000/90هر متر مکعب  فونداسیون) به جهت عبور و مرور و آلودگی شوارع سطح شهر و تخلیه در گودهاي مجاز به ازاي

 و اخذ میگردد.

 ریال اخذ خواهد شد. 000/000/50: کلیه کارخانجات تولید بتن جهت عبور از معابر شهري و آلودگی شوارع ساالنه مبلغ 3بند 

 جدول طبقه بندي اصناف و واحدهاي مختلف بر حسب میزان تولید زباله

 واحدهاي صنفی پرزباله رده دوم رده اول پر زباله واحدهاي صنفی

گل فروشی ها، میوه و سبزي فروشی ها، رستوران ها، هتل ها و 
مرغ، ها، فروشگاه هاي مرغ، ماهی و تخم مهمانسراها، آشپزخانه 

سرویس ها  وتاالرهاي پذیرایی، بارفروشان (میوه و تره بار)، ات
(خدمات روغن، تعمیرات و کارواش)، کارخانجات داخل حریم 

 هر، مراکز الستیک، تجاري و پاساژهاش

ساندویچی ها، سوپرمارکت ها، آرایشگاه هاي مردانه و زنانه، 
کافی شا پ ها، بستنی و آبمیوه فروشی ها، خوار کافه تریاها و 

آجیل فروشی ها، کله پزش ها، و بار فروشی ها، خشکبار و 
 سیرابی فروشی ها، مبل سازي و درودگري و نجاري

 واحدهاي اداري، آموزشی، فرهنگی و درمانی پر زباله رده دوم اداري، آموزشی، فرهنگی و درمانی پر زباله رده اولواحدهاي 

- 
 هاي پزشکی،ها و کلینیکها، مطبدندانپزشکی

 مراکز آموزشی (بجز مدارس دولتی)
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آوري نماید ضمن ها بوده و در صورتیکه شهرداري اقدام به جمعهاي صنعتی برعهده خود این شرکتحمل پسماند شرکت: 4تبصره 

 گردد.ادوات موردنیاز از مراکز فوق هزینه کامل اخذ میدر اختیار گرفتن 

مجاز) بوده و در گودهاي تخلیه در لک و زیر نظر مستقیم شهرداري (اهاي ساختمانی برعهده مآوري و حمل نخالهجمع :5تبصره 

 گردد.ضمن در اختیار گرفتن ادوات موردنیاز از مراکز فوق هزینه کامل اخذ می ،صورتیکه شهرداري اقدام نماید

در صورت بروز آلودگی و  ،دهی پسماندهاي عمرانی و ساختمانینامه اجرایی سازمانشیوه 20در اجراي تبصره ذیل ماده : 6تبصره 

باشد در غیر ملزم به پاکسازي محل می ، رانندهو ساختمانی در طول مسیر توسط خودروي مختلف پخش شدن پسماندهاي عمرانی

 باشد.داخت بهاي خدمات پاکسازي به شرح ذیل میاینصورت راننده خودرو مؤظف به پر

 

 مبلغ واحد جریمه (ریال)  واحد نوع تخلف
 000/600/3 هر مورد ساختمانی در معابر شهريعدم پوشش مناسب در قسمت بار و ریزش پسماند عمرانی و 

 

آوري پسماندهاي جزء در صورت عدم جمع، نامه اجرایی ساماندهی پسماندهاي عمرانی و ساختمانیشیوه 24در اجراي ماده  :7تبصره 

آوري و انتقال آن از طریق دفاتر مجاز تواند نسبت به جمعساعت، شهرداري می 48عمرانی و ساختمانی توسط تولیدکننده ظرف مدت 

آوري توسط جمع پس از ابالغ اخطار و عدمگردد. آوري به شرح ذیل از تولیدکننده اخذ میهزینه بهاي خدمات عدم جمعاقدام نماید و 

نماید و واحد ه اخذ میاز تولیدکنند آن برابر هزینه تمام شده 2اي معادل اقدام و هزینهآن آوري شهرداري نسبت به جمع ،تولیدکننده

 منوط به پرداخت وجه اعالم شده خواهد بود. ،گواهیهر نوع اي به شهرداري اعالم و صدور ند شهري مراتب را طی نامهمدیریت پسما

آالت تحت پوشش در بخش حمل و نقل پسماندهاي عمرانی پرداخت هزینه جهت صدور مجوز فعالیت (حق عضویت) ماشین :8تبصره 

 .به شرح ذیل می باشد بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده ه وو ساختمانی براي یک دوره شش ماه

 1854/97ه شماره بواحدهاي مستقر در حریم و کلیه صنعتی گلگون  نامه مابین شهرداري باغستان و شهركبا عنایت به تفاهم: 9تبصره 

آوري پسماندهاي عادي در شهرك مذکور فرمول زیر جهت اخذ عوارض مربوطه بابت ارائه خدمات رفت و روب و جمع ،05/12/97مورخ 

 گردد:محاسبه می

c=s*h 

cپسماندهاي عاديآوري هاي مربوط به ارائه خدمات رفت و روب و جمع: هزینه 

sمساحت : 

h) ریال) 000/25: بهاي خدمات به ازاي هر مترمربع 
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به اند  نقدًا و یکجا پرداخت نمایند، جایزه خوش حسابی مودیانی که عوارض و بدهی هاي خود را در خصوص نوسازي و پسم :تبصره

 شد.محاسبه و اخذ خواهد عوارض مربوطه  ،منظور و پس از اعمال آنشرح جدول ذیل 

 سه ماهه چهارم سال سه ماهه سوم سال سال دومسه ماهه  سه ماهه اول سال
 90معادل % 85%معادل  80معادل % 75معادل  %

 

  :عوارض مربوط به ساماندهی زباله هاي شهري و فاضالب در کلیه کاربریها -30

جهت  روزساعات مشخصی را در شبانه ،عمومیسازي فرهنگ شهرداریها جهت ارائه خدمات بهینه و مطلوب به شهروندان و بسیاري از

در این راستا برخی نهادها، ادارات، مدارس وکسبه که نقش به سزایی  اند.رسانی نموده هاي شهري اطالعدفن زباله حمل و آوري،جمع

 نماینددر کنارگذرها می خودهاي ها وفاضالبحجم باالدارند، بدون رعایت ساعات مشخص اقدام به رهاسازي زباله له بابارا درتولید ز

ي ذیل شامل حال هاجریمه ،اقدامات اینهاي شهري شده است. لذا جهت جلوگیري از ودگیلها و آکه باعث رشد و انتشار انواع بیماري

 متخلفین خواهد شد:

 .هاي شهري در هر نوع کاربري (غیر از مسکونی) خارج از وقت مقرر سازي زباله عوارض رها -1
 .بار اول: صدور و ارسال اخطاریه کتبی مبنی بر عدم تکرار آن تخلف در

درصد تعرفه یکساله حمل و دفن زباله برابر قیمت حرفه  50عوارض معادل  اخذ تخلف در بار دوم: صدور و ارسال اخطاریه کتبی و
 نظر. مورد

 قیمت حرفه موردنظر. حمل ودفن زباله برابر عوارض معادل کل تعرفه یکسالهاخذ  ارسال اخطاریه کتبی و و صدور تخلف دربارسوم:
 .صنعتی و... (غیر از مسکونی) در سطح معابر و شوارعازي فاضالب واحدهاي تجاري، اداري، س عوارض رها -2
 تخلف در بار اول: صدور و ارسال اخطاریه کتبی مبنی بر عدم رهاسازي فاضالب مربوطه. -
ماه)، صدور و ارسال اخطاریه کتبی مجدد و رفع تخلف مورد نظر در مدت تعیین شده (یک تخلف در بار دوم: در صورت تکرار و عدم -

 .ریال 000/000/9اخذ مبلغ 
ماه)، صدور و ارسال اخطاریه کتبی مجدد و تخلف در بار سوم: درصورت تکرار و عدم رفع تخلف مورد نظر در مدت تعیین شده (یک -

 .ریال 000/000/13اخذ مبلغ 
 سازي فاضالب واحدهاي مسکونی در سطح معابر و شوارع: رهاعوارض  -3

 براي بار اول: صدور و ارسال اخطاریه کتبی مبنی بر عدم رهاسازي فاضالب مربوطه.
ماه)، صدور و ارسال اخطاریه کتبی مجدد و اخذ براي بار دوم: در صورت تکرار و عدم رفع تخلف مورد نظر در مدت تعیین شده (یک

 .ریال 000/500/2مبلغ 
ماهه)، صدور و ارسال اخطاریه مجدد و اخذ مبلغ درصورت تکرار و عدم رفع تخلف مورد نظر در مهلت تعیین شده (یکبراي بار سوم: 

 ریال. 000/000/4
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هاي فیششناسایی و صدور اخطاریه توسط مأمورین اداره اجرائیات با هماهنگی نواحی مربوطه صورت پذیرفته و مبالغ طی  :1تبصره

وصول هرگونه وجه نقد در این خصوص ممنوع بوده و با متخلفین برابر گردد. به حساب مربوطه واریز می تهیه شده از طریق شهرداري،
 مقررات برخورد خواهد شد.

رفع عدم  درصورت تحویل آخرین اخطاریه(اخطارسوم) و باشد ویک ماه می مدت زمان هراخطاریه براي هر یک از موارد :2تبصره

 نماید.ارجاع می هاقانون شهرداري 55 ماده20 مشکل درمدت یک ماه، شهرداري پرونده مربوطه را به کمیسیون بند

 

 عوارض و بهاي خدمات توسعه و نگهداري فضاي سبز شهر باغستان: -31

 مبناي محاسبه اخذ عوارض عنوان خدمات
ساختمانهاي با کاربري بهاي خدمات ایجاد و نگهداري یک مترمربع فضاي سبز 

 .اندمسکونی و تجاري که فضاي سبز را حذف کرده
A= 10%S (M+N+2P) 

ي سبز انبارهاي بدون سقف که بهاي خدمات ایجاد نگهداري یک مترمربع فضا

 .اندسبز را حذف کردهفضاي 
A= 10%S (M+N+2P) 

بهاي خدمات ایجاد نگهداري یک مترمربع فضاي سبز انبارهاي مسقف که 

 .اندفضاي سبز را حذف کرده
A= 15%S (M+N+2P) 

ها و بهاي خدمات ایجاد نگهداري یک مترمربع فضاي سبز کارخانجات و شهرك

 .اندکارگاههاي صنعتی که فضاي سبز را حذف کرده
A= 15%S (M+N+2P) 

زیست  اداره کل حفاظت محیط 1/7/96مورخ  101-96-4797در خصوص مجتمع صنعتی گلگون با استناد به نامه شماره تبصره: 

از اراضی داخل واحد هاي  %10، معاونت محترم هماهنگی استانداري تهران 28/04/96مورخ  17201/4/96و نامه شماره  استان تهران

کارخانجات و کارگاههاي شهرك صنعتی به فضاي سبز  %25و در مجموع از مساحت عمومی  %15صنعتی شهرك هاي صنعتی و 

 اختصاص یابد. 

Aمبلغ قابل وصول = Sمساحت عرصه کل پالك = Pاي شهر= قیمت منطقه 

M ریال درنظر گرفته شده است. 000/350= عدد ثابت هزینه اجراي فضاي سبز در یک مترمربع براي کلیه شهرهاي استان تهران 

N ریال درنظر گرفته شده است.000/60= عدد ثابت هزینه نگهداري ساالنه یک مترمربع فضاي سبز براي کلیه شهرهاي استان تهران 
 

 عوارض پروانه ساختمانی جهت توسعه فضاي سبز از مؤدیانی اخذ خواهد شد. %5در زمان صدور پروانه ساختمانی معادل  -1تبصره 

کاربري تجاري  ،ریال 000/700، فضاي سبز کاربریهاي مسکونی %10بهاي خدمات بازدید و کارشناسی فضاي سبز بابت  -2تبصره 

 ریال اخذ خواهد شد. 000/600/1انبار و کارخانجات مبلغ  بابتریال  و  000/200/1
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آیین نامه قانون حفظ وگسترش فضاي  7مربوط به قطع اشجاربدون مجوز(طرح درکمیسیون ماده  جرایم -32

 :)سبز

 اخذ می گردد: قانون حفظ و گسترش فضاي سبز جرایمی بشرح ذیل محاسبه و 7با تصمیم کمیسیون ماده 

 (به ازاي هر اصله) مأخذ محاسبه عنوان

 در
طع

ق
ان

یاه
و گ

ن 
ختا

 

 ریال 000/200/7سانتیمتر  15نهال با محیط بن کمتر از 

 ریال 000/000/14سانتیمتر  30درخت با محیط بن تا 
 ریال000/112سانتیمتر  30ریال بعالوه هر سانتیمتر مازاد بر  000/000/14سانتیمتر  50-31درخت با محیط بن 
 ریال 000/144سانتیمتر  30ریال بعالوه هر سانتیمتر مازاد بر  000/000/14سانتیمتر  100-51درخت با محیط بن 

 ریال 000/160سانتیمتر  30ریال بعالوه هر سانتیمتر مازاد بر  000/000/14سانتیمتر  150-101درخت با محیط بن 
 ریال 000/176سانتیمتر  30ریال بعالوه هر سانتیمتر مازاد بر  000/000/14انتیمتر س 150درخت با محیط بن باالي

 ریال 000/048/2گیاهان پوششی به ازاي هر مترمربع 

 .گرددیبه عوارض محاسبه و اخذ م 3تا  5/1 بیبا اعمال ضر ردیقطع درختان بدون مجوز صورت گ کهیدر صورت .1-32

 محاسبه و اخذ گردد. 2 بیبراساس عوارض قطع اشجار با ضر یامالك مسکون میجرا .2-32

 محاسبه و اخذ گردد. 3تا  5/1 بیو معابر براساس عوارض قطع اشجار با ضر ابانهایمربوط به خ میجرا .3-32

 محاسبه و اخذ گردد. 3تا  2اند با ضریب جرایم مربوط به درختانی که در امالك تجاري و صنعتی قرار گرفته .4-32

 محاسبه و اخذ گردد. 3تا  5/1 بیبا ضر باغات قطع اشجار  میجرا .5-32

مالک  دست داده ویا در شرف سقوط باشند و بیماري از آفت و به علت کهولت، را بازدهی خود مواردي که درختان شهر در .6-32

 خواهد شد.کمیسیون به استناد مقررات و قوانین مربوطه اتخاذ تصمیم ،داشته باشند تقاضاي قطع یا جابجایی آن را

ریال  000/500/3هاي زینتی ریال و یک مترمربع گل و گیاه و درختچه 000/000/3جریمه تخریب یک مترمربع چمن  .7-32

 شود.تعیین می

 :هاي خدمات رفع سد معبر و آثار ناشی از تخلیه نخالهب -33

هزینه هاي زیر از عوامل  ،در شهر تأمین هزینه هاي تحمیل شده به شهرداري جهت رفع سد معبر و رفع آثار از تخلیه نخالهجهت 

 ایجاد کننده براي هر نوبت به شرح موارد ذیل محاسبه و اخذ می گردد.

 ریال000/200/5 مرحله دوم به بعد ریال000/200/4 خودرو نیسان مرحله اول 1

 ریال000/800/3 مرحله دوم به بعد ریال000/950/1 دست فروشان دوره گرد مرحله اول 2

 ریال000/800/3 مازاد بر یک ماه ریال000/250/3 فروشان تا یک ماهمیوه  3

 ریال000/300 دستفروشان متفرقه روزانه ریال000/500 وانت بار هاي سیار روزانه 4
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5 
اتومبیل خاور یک روز توقف در مکانهاي غیر مجاز 

 سطح شهر
 ریال000/900/1 به ازاي هر روز مازاد ریال000/600/1

 ریال000/000/53 مرحله دوم به بعد ریال000/000/26 توسط کامیون مرحله اول تخلیه نخاله 6

 ریال000/000/26 مرحله دوم به بعد ریال000/500/13 تخلیه نخاله توسط نیسان و وانت بار 7

 ریال000/70بیش از یک هفته روزانه مبلغ توقیفی ریال و هر روز مازاد 000/700لوازم توقیفی از یک روز تا یک هفته در انبار شهرداري هزینه نگهداري  8

 ریال000/65 به ازاي هر رأس فروشندگان دام زنده 9

 ریال 000/000/40 مرحله دوم به بعد ریال 000/000/27 ضایعات ساختمانی غیر مجاز مرحله اول تفکیک 10

11 
متر 10تخلیه نخاله هاي ساختمانی در کوچه ها تا 

 درمرحله اول روزانهشغال ابه ازاي هر متر مربع 
 ریال 000/160

 به صورت روزانه پیاده رو ها

 در مرحله دوم
 ریال000/360

12 

تخلیه نخاله هاي ساختمانی در خیابانهاي اصلی تا 

 شغال روزانه، امتري به ازاي هر متر مربع 24عرض 

 در مرحله اول

 ریال000/200

متري  24خیابانهاي بیش از 

در مرحله  به ازاي هر روز

 دوم

 ریال 000/270

 :.جریمه خودرو هاي حامل بار نخاله و ضایعات ساختمانی که از مسیر خود خارج می گردد

 1 کامیون مرحله اول  ریال000/000/13 مرحله دوم  ریال 000/000/28

 2 خاور مرحله اول ریال000/000/8 مرحله دوم  ریال000/000/16

 3 نیسان مرحله اول ریال000/000/4 مرحله دوم  ریال000/000/8

 وارض بر تابلوهاي تبلیغاتی محیطی:ع -34

 

 گردد:به شرح ذیل محاسبه و وصول می یمعرف ياز تابلوها ریبه غ عوارض کلیه تابلوهاي تبلیغاتی محیطی در شهر باغستان

 اماکن (ماهیانه به ازاء هر مترمربع تابلو)ها و یا محوطه بیرونی تعیین عوارض تابلوها بر واحدهاي صنفی، نما، پیکره ساختمان .1

 معمولی نحوه استقرار جنس

 (چوبی و فلزي)

نئون و پالستیک (هر نوع 

 تابلوي نورپردازي شده)

الکتریکی (دیجیتال، 

 کامپیوتر)
منصوب بر روي دیوار با پیکره 

 ساختمان و یا محوطه اماکن
 ايقیمت منطقه %10 ايقیمت منطقه %7 ايقیمت منطقه 5%

 ايقیمت منطقه %20 ايقیمت منطقه %12 ايقیمت منطقه %8 منصوب بر روي پایه

 ايقیمت منطقه %50 ايقیمت منطقه %30 ايقیمت منطقه %20 منصوب بر روي بام ساختمان
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 SPKفرمول محاسبه                                                  

 

S مساحت تابلو = P اي= قیمت منطقه K ضریب = 

 

 تعیین هزینه تبلیغات محیطی تابلوهاي تولید داخل بر روي (تابلوهاي تجاري) .2

 اي، لیزري، چند تصویرهفلزي، نئون، پالستیک، فلکسی خیس، رایانه نحوه استقرار جنس
 دفترچه مصوب ارزش معامالتی امالك %15 روي سر در ورودي و دیوار حیاط

 دفترچه مصوب ارزش معامالتی امالك %25 و میانی ساختمان روي نماي اصلی

 دفترچه مصوب ارزش معامالتی امالك %40 روي پایه داخل محوطه و بام ساختمان

 

 گردد.ریال دریافت می 000/000/2ریال تا  000/00/1و پاکسازي تبلیغات غیرمجاز توسط واحد زیباسازي از مبلغ : هزینه امحا 1تبصره 

) برابر تعرفه 5/1هزینه تبلیغات محیطی تابلوهاي محصوالت و کاالهاي تولید داخلی تحت لیسانس خارجی معادل ( -2تبصره 

 االشاره.فوق

 گردد.الذکر وصول میاساس جدول فوق بر و ) برابر5/2( عوارضی معادل  محصوالت خارجیبابت  -3تبصره 

 بوس).بیرونی و درونی وسایل نقلیه عمومی (تاکسی، اتوبوس و مینیهاي انجام تبلیغات محیطی مربوط به جداره -4تبصره 

 .ریال 000/500/1هاي بیرونی به ازاي هر مترمربع جداره •

 .ریال 000/000/1هاي درونی به ازاي هر مترمربع جداره •

الکترونیک مشمول عوارض تابلوها کلیه تابلوهاي موسوم به تابلوهاي پوشاك، دفاتر وکالت، دفاتر اسناد رسمی، دفاتر دولت  -5تبصره 

 باشد. مگر اینکه اندازه مساحت آنها بیشتر از یک مترمربع باشد.نمی

 ریال. 000/400ریال تجاري، اداري و صنعتی  000/300عوارض نصب پالك مسکونی  -6تبصره 

بهاي خدمات خسارت بر جداره شهري ریال و  000/700هاي شهري (غیرمجاز) هاي اعالنآوري داربستبهاي خدمات جمع -7تبصره 

 ریال. 000/500دیوارنویسی به ازاي هر مترمربع 
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 :بهاي خدمات سازمان مدیریت حمل و نقل شهر باغستان (اتوبوسرانی) -35

 مأخذ محاسبه  عنوان خدمات

 اجاره خطوط اتوبوس (ماهیانه)

 ریال 000/500/1 خط باغستان آزادي

 ریال 000/500/1 خط باغستان آذري

 ریال 000/275/1 خط باغستان کرج

 ریال 000/975 خط باغستان شهریار

 حق ورود به خطوط اتوبوس

 ریال 000/500/22 خط باغستان آزادي

 ریال 000/500/22 خط باغستان آذري

 ریال 000/500/16 خط باغستان کرج

 ریال000/750/9 خط باغستان شهریار

 ریال 000/000/30 __ نقل و انتقال اتوبوس

 صدور کارتکس
 ریال 000/800/1 اتوبوس (سرویس مدارس)

 ریال1/ 000/350 بوس (سرویس مدارس)مینی

 ریال 000/500/22 __ صدور مجوز ساالنه به شرکتهاي حمل سرویس مدارس

 

 

 :بهاي خدمات اداره حمل و نقل و ترافیک (تاکسیرانی) -36
ف

ردی
 

 توضیحات  نرخ عوارض عنوان خدمات

 __ ریال000/000/100 واگذاري حق امتیاز تاکسی 1

 هزینه نقل و انتقال سند و امتیاز 2
 % معامله 5/3

 
 بصورت توافقی بین متعاملین

 با اعتبار یکساله ریال 000/610/1 حق عضویت سالیانه به ازاي هر دستگاه 3
 سرویس مدارس -بار وانت–تاکسی ریال 000/600 صدور پروانه اولیه 4
 سرویس مدارس -باروانت–تاکسی ریال000/600 نام و پذیرش اولیه از متقاضیانتشکیل پرونده ثبت 5
 آرم بغل  –کد شناسایی  ریال000/400 صدور کارت 6
 سرویس مدارس -بار وانت–تاکسی ریال000/000/2 جایگزین کردن خودرو 7
 با اعتبار یکساله ریال000/650 تمدید پروانه 8
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 _ ریال 000/000/1 کارت و پروانه تاکسی المثنیصدور  9
  ریال 000/200/1 صدور پروانه اشتغال وسائل باري شهري 10
 تاکسی بصورت ساالنه ریال 000/650 هزینه بکارگیري راننده کمکی 11
 ساالنه ریال 000/650 بار کمکیوانت -صدور پروانه رانندگی تاکسی  12

رانندگان سرویس مدارس و شرکت هاي صدور گواهی صالحیت براي  13
 حمل و نقل

 ماهه 9با اعتبار  ریال 000/650

  ریال 000/300 آزمون شهري 14

حمل و نقل برداري براي شرکتهاي هزینه خدمات صدور پروانه بهره 15
 آموزيدانش

 ساله 3با اعتبار   ریال 000/000/52

16 
 برداريهزینه تمدید خدمات و تمدید پروانه بهره

 آموزيونقل دانششرکتهاي حمل
 مهلت پروانه ⅕مدت  ریال 000/500/10

 یکساله ریال 000/000/4 هزینه صدور پروانه نمایندگی آژانس 17
  ریال00/000/1 تغییر پالك از شخصی به عمومی 18
  ریال000/000/1 صدور قولنامه امتیاز تاکسی 19

20 
هزینه صدور پروانه 
فعالیت وسایل نقلیه 

 مسافري 

 ریال000/300/1 نفر 15ظرفیت حداکثر 
 ریال 000/600/2 نفر 27تا  15ظرفیت بین  نامثبت %50هزینه تمدید 

 000/900/3 نفر27ظرفیت باالي 
  ریال 000/300/1 صدور قولنامه انتقال امتیاز تاکسی 21
 چک یا سفته برابر حق امتیاز 4 تاکسی حسن انجام خدمت رانندگی 22
  ریال000/300 آرم سازمان  23

24 
میزان وثیقه از سوي نمایندگیهاي شرکتهاي حمل و نقل مسافر 

 آموزيدرون شهري و دانش
 چک یا سفته برابر حق امتیاز 3

  ریال 000/650 تشکیل پرونده درخواستهاي امکان واگذاري 25

 خودروهاي دیزلی 26
 ریال 000/300/1 تن 5/3از کمتر 

 هزینه تمدید
 نامثبت 50%

 ریال 000/600/2 تن 6تا  5/3بین 
 ریال 000/000/5 تن 6بیش از 

 __ ریال000/650 بازدید از محل مورد درخواست جهت تأسیس آژانس 27

  :نشانی و خدمات ایمنیبهاي خدمات سازمان آتش -37

 توضیحات مأخذ محاسبه (ریال) عنوان خدمات

 _ رایگان اطفاء حریق، امداد و نجات، احتیاط حریق، احتیاط امداد

 کل قرارداد %5 هاي ایمنیطراحی و اجراي سیستم
شرکتهاي مورد تایید و قرارداد 

 سازمان

 کل قرارداد %5 هاي ایمنینگهداري سیتسم
شرکتهاي مورد تایید و قرارداد 

 سازمان

هزینه کارشناسی و صدور دستورالعمل از محل به لحاظ 
موارد ایمنی بابت هر واحد مسکونی و تجاري در حین 

 در حال اجرا بناهاي صدور پروانه 

 ریال 000/000/1هر واحد مسکونی 
 از زمان اعزام تا بازگشت و

تنظیم دستورالعمل و تهیه 
 شناسنامه

 ریال000/500/1متر  50هر واحد تجاري تا 
 ریال 000/000/2متر  100هر واحد تجاري تا 

 به باال هر واحد 100تجاري 
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 ریال 000/500/2
هزینه کارشناس صدور دستورالعمل از محل به لحاظ 

 زمانموارد ایمنی بابت هر واحد مسکونی و تجاري، در 
 عدم خالف و صدور پایانکار

 000/000/1 مسکونی  هر واحد
 ریال 000/500/1تجاري 

 از زمان اعزام تا بازگشت و
تنظیم دستورالعمل و تهیه 

 شناسنامه
از محل به لحاظ  و صدور دستورالعمل هزینه کارشناسی

و کلیه  موارد ایمنی بابت واحد صنعتی و کارگاهی
 شهرکهاي صنعتی

 ریال 000/000/1
اعزام، بازگشت، تنظیم 
 دستورالعمل و تهیه نقشه

دستورالعمل از محل به لحاظ هزینه کارشناسی و صدور 
ایمنی بابت واحدهاي صنعتی و کارگاهی (شهرك صنعتی 

 گلگون)

 ریال 000/000/1متر 50هر واحد تجاري تا 
 اعزام، بازگشت، تنظیم

 دستورالعمل و تهیه نقشه
 اعزام، بازگشت، تنظیم ریال 000/000/2متر  100هر واحد تجاري تا 

 دستورالعمل و تهیه نقشه
درمحاسبات کارگاههاي 

متر به باالتر به  700صنعتی از 
نسبت متراژ مازاد از عوارض 
ماخذ مربوطه محاسبه و اخذ 

 می گردد.

 000/500/2متر  200هر واحد تجاري تا 
 000/500/3متر  300هر واحد تجاري تا 

 متر 500هاي صنعتی تا کارگاه
000/000/5 

 متر 700هاي صنعتی تا کارگاه
000/000/7 

تهیه گزارش حادثه و حدود دستورالعمل (واحدهاي 
تجاري و اداري و...) به شرکتهاي بیمه و کالنتري و سایر 

 ادارات

 000/500/1هر واحد اداري 
 اعزام، بازگشت، تنظیم

 دستورالعمل و تهیه نقشه
 000/000/2هر واحد تجاري 
 000/500/2هر واحد صنعتی 

هاي ایمنی هر مترمربع با هر نوع نقشهکنترل و تایید 
 کاربري

 000/5مسکونی  
 000/8تجاري و صنعتی   _

نشانی در سطح عالی به ازاي هر هاي آتشآموزش دوره
 نفر با صدور گواهینامه

000/000/1  

نشانی در سطح متوسط به ازاي هر هاي آتشآموزش دوره
 نفر

000/800  

سطح مقدماتی به ازاي  نشانی درهاي آتشآموزش دوره
 هر نفر

000/800  

مازاد بر پروانه تجاري مبلغ بناي اضافه  –ریال  000/15به ازاي هر مترمربع اضافه بنا مازاد بر پروانه مسکونی و اداري مبلغ  -تبصره

 گردد.یریال بابت بهاي خدمات محاسبه و اخذ م 000/50ریال و اضافه بنا مازاد بر پروانه صنعتی مبلغ  000/100
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 بهاي خدمات مربوط به واحد آرامستان شهر باغستان: -38

 نوع خدمات ردیف
 مبلغ به ریال

 غیرساکن (غیربومی) ساکن

1 
دو طبقـــه جهـــت دفـــن در قطعـــات جـــاري بـــه افـــراد  رواگـــذاري قبـــو

 یک طبقه                                              سال 7باالتر از 
 دو طبقه                                               

000/000/25 
000/000/20 

000/000/70 
000/000/65 

 000/000/30 000/000/10 سال 7هزینه واگذاري قبور به افراد زیر  2
 000/000/100 000/000/30 رو و فضاي سبزدو طبقه از نبش پیاده رفروش قبوپیش 3
 000/000/100 000/000/30 طبقه در نبش اصلی فروش قبور دوپیش 4
 000/600/1 000/700 هزینه تشیع متوفی در داخل شهر 5
 000/200/3 000/000/1      بندي اجسادکاور بسته 6
 000/160 000/60 هزینه تشیع متوفی به خارج از شهر به ازاي هر کیلومتر 7
 000/500/2 000/000/1 هزینه حمل جنازه با آمبوالنس (داخل شهري) 8
 000/500/2 000/000/1 هزینه استفاده از سردخانه در شب 9
 000/600/1 000/500 هزینه تغسیل و تکفین نوزاد بیمارستانی 10
 000/000/2 000/600 بندي با نایلونهزینه بسته 11
 000/600/1 000/500 هزینه صدور گواهی فوت 12
 000/600/1 000/500 هزینه ارائه گواهی به ادارات 13
 000/600/1 000/400 هزینه تابلو موقت جهت نصب بر سر مزار 14
 000/500/2 000/200/1 هزینه ساخت قبور هر طبقه بلوکی 15
 000/50 000/35 هزینه انتقال متوفی به خارج از تهران به ازاي هر کیلومتر 16
 000/000/2 000/000/1 هزینه تغسیل و تکفین بزرگساالن 17

 000/000/2              000/000/1 هزینه حمل جنازه خارج از شهر تا بهشت زهرا                        18

تشخیص افراد بومی و غیر بومی بر عهده هیات امناي آرامستان ها می باشد که اعضاي آن توسط شوراي شهر باغستان  -1تبصره 
 انتخاب و به صورت افتخاري فعالیت می نمایند.

 گردد.اخذ می %80بر افراد بومی مستضعف با تأیید شهرداري معادل هزینه ق -2تبصره 
شهرداریها، دهیاریها و سازمان اوقاف و اقتصادي اجتماعی، قانون برنامه ششم توسعه  88) بند (ث) ماده 4با استناد به جزء ( -3تبصره 

همسران و فرزندان شهدا و آزادگان و همسران و فرزندان آنها، جانبازان و اند به منظور ارج نهادن به والدین امور خیریه مکلف شده
 و باالتر و رزمندگان با سابقه حضور شش ماه و باالتر در جبهه را بدون اخذ هزینه اقدام نمایند. %25همسران و فرزندان جانبازان 

 گردد.تعرفه اخذ می %50ه گواهی معتبر معادل هزینه قبر براي افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی با ارائ -4تبصره 
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 (اجاره ماشین آالت) بهاي خدمات موتوري شهر باغستان: -39

 ساعت کارکرد( مبلغ ریال)7با به ازاي هر روز  آالتمشخصات ماشین ردیف

 000/800/4 خاور کمپرسی 1

 000/800/4 اسیوزو کمپرسی 2

 000/000/8 گریدر 3
 000/000/12 لودر 4
 000/200/7 غلطک 5
 000/000/3 تانکر آبرسان به ازاي هر سرویس 6
 000/9000 المدرونو می و کامیون بنز 7
 000/000/8 باپکت 8
 000/800/4 اسیوزو مکانیزه 9
 000/000/13 بیل بکهو 10

       

 باشد.آالت فوق با راننده میاجاره ماشین :1تبصره 

برابر مبالغ فوق محاسبه  5/1اضافه کاري بر مبناي ، ظهر مالك بوده و بعد از ساعت مذکورزبعدا 4صبح تا  8ساعت کاري از  :2تبصره 

 باشد هزینه معادل یک روز کامل اخذ میگردد. کمتر از یک روز ی که کارکردمی گردد.درصورت

 اجاره بهاي انواع تابلوهاي تبلیغاتی سطح شهر  -40

اسی به بخش خصوصی بیلبورد و تابلوهاي عرشه از طریق مزایده عمومی و قیمت روز کارشن ،کلیه تابلوهاي تبلغاتی اعم از پرتابل

 در غیر اینصورت به شرح ذیل عوارض اخذ خواهد شد.واگذار می گردد، 

 جاره بهاي تابلوهاي پرتابل (بصورت ماهیانه)ا  .1-40

 اجاره بها (ریال) محل ردیف

 000/000/12 18به سمت شهریار کالنتري  1
 000/000/11 وي شوراربلوار حضرت امام(ره) روب 2
 000/000/11 بلوار حضرت امام(ره) خ حافظ 3
 000/000/18 بلوار امام جنب مدرسه بوعلی 4
 000/000/11 بلوار امام جنب بهداشت 5
 000/000/9 بلوار امام درمانگاه حکیم 6
 000/000/18 بلوار امام پمپ بنزین باباسلمان 7
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 000/000/30 باباسلمانزیرگذر  8
 000/000/11 بلوار امام پارك مطهري 9
 000/000/11 روي درمانگاه حکیمبلوار امام روبه 10
 000/000/9 بلوار امام جنب سرامیک کاظمی 11
 000/000/45 بلوار امام رسول اکرم 12
 000/000/45 بلوار امام بادامک 13
 000/500/37 18بلوار امام پل بادامک تا کالنتري  14
 000/000/9 ورودي بادامک 15
 000/000/67 محور شهریار به تهران بادامک تا سعیدآباد 16
 000/500/7 اهللا سعیديروي مدرسه آیتسعیدآباد روبه 17
 000/000/6 سعیدآباد چمران 18
 000/500/22 سعیدآباد مسجد امیرالمؤمنین 19
 000/000/120 سعیدآباد سه راه شهریار 20
 000/000/105 سر گلگون تا شهرك صنعتی 21
 000/000/6 سعیدآباد منتظري 22
 000/000/6 سعیدآباد بانک کشاورزي 23
 000/000/6 سعیدآباد بانک صادرات 24
 000/000/6 سعیدآباد عباس زند 25
 000/000/6 عفتیهمدرسه سعیدآباد  26
 000/000/12 سعیدآباد سالن امیرکبیر 27
 000/000/12 سعیدآباد امیرکبیر تا مهدیه 28
 000/000/60 شهرك مهدیه تا بادامک 29
 000/000/6 سعیدآباد خ باهنر 30
 000/500/10 دهمویز کوچه رستمی 31
 000/500/25 خ پالوکه 32
 000/000/30 باباسلمان بلوار شهید کلهر 33
 000/500/10 غربی 1آباد ولیعصر خ خادم 34
 000/500/4 غربی 2آباد ولیعصر خ خادم 35
 000/000/9 4آباد ولیعصر م خادم 36
 000/500/4 9تا  8آباد ولیعصر بین خادم 37
 000/000/9 آباد ولیعصر بازار روزخادم 38

 000/500/4 12آباد ولیعصر خ خادم 39
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 000/000/45 بلوار همدانی به سمت نصیرآباد 40
 000/000/9 دي 9نصیرآباد بلوار  41
 000/500/4 نصیرآباد بهداشت 42
 000/500/4 نصیرآباد خ آزادگان 43
 000/500/4 نصیرآباد خ چمران 44
 000/500/4 نصیرآباد خ آزادگان 45
 000/500/4 نصیرآباد خ شهریار 46
 000/500/4 نصیرآباد خ رجایی خ درختی 47
 000/500/13 نصیرآباد بلوار همدانی 48
 000/500/4 15آباد رسول اکرم خ خادم 49
 000/500/4 13آباد رسول اکرم خ خادم 50
 000/500/4 13تا  1آباد رسول اکرم خ خادم 51
 000/500/4 12آباد رسول اکرم خ خادم 52
 000/500/4 9آباد رسول اکرم خ خادم 53
 000/500/4 7آباد رسول اکرم خ خادم 54
 000/500/4 5آباد رسول اکرم خ خادم 55
 000/500/4 4خ  آباد رسول اکرمخادم 56
 000/500/4 3آباد رسول اکرم خ خادم 57
 000/500/4 شرقی 3آباد رسول اکرم خ خادم 58
 000/500/4 پل1آباد رسول اکرم خ خادم 59

 
 

 (بصورت ماهیانه) هاي عابر پیادهاجاره بهاي تابلوهاي عرشه پل  .2-40

 (ریال)اجاره بها  محل ردیف

 000/000/100 ابتداي ورودي باغستان از تهران 1
 000/000/90 جنب تاالر بابک 2
 000/000/90 بعد از خیابان ایثارگران 3
 000/000/90 روي شرکت ایران یاساروبه 4
 000/000/100 روي داروخانه دکتر زندروبه 5
 000/000/90 روي رستوران مهدیهروبه 6
 000/000/80 قبل از پل بادامکروي کاله روبه 7
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 000/000/90 بادامک 8
 000/000/80 روي آموزشگاه رانندگی شباهنگ خیابان چنارستانروبه 9
 000/000/100 بعد از بلوار رسول اکرم 10
 000/000/80 نبش خیابان چالوکه 11
 000/000/110 روي پمپ بنزین باباسلمانروبه 12
 000/000/45 زیرگذر باباسلمان 13

 جاره بهاي بیلبوردهاي تبلیغاتی (بصورت ماهیانه)ا .3-40

 اجاره بها (ریال) محل ردیف

 000/000/130 امام خمینی ورودي باباسلمان 1

 000/000/100 روي کالهامام خمینی روبه 2

 000/000/80 18امام خمینی دوربرگردان کالنتري  3

 000/000/45 رسول اکرم ابتداي همدانی 4

 000/000/45 شهید همدانی از سمت نصیرآباد 5

 000/000/80 امام خمینی بعد سعیدآباد خ منتظري 6

 000/000/300 خروجی بلوار کلهر جنب کاراژ دوستان 7

 000/000/80 روي تاالر عرشیاروبه 8

 000/000/200 مترمربع) 200میدان ورودي سعیدآباد ( 9

 (بصورت ماهیانه) هاي ورزشیاجاره بهاي مربوط به سالن .4-40

 تعرفه (ریال) عنوان ردیف
 000/800/1 ساعته 5/1هر سانس  1
 000/500 به ازاي هر نفر  شهریه کالسهاي آموزشی 2
 000/000/10 هاي ورزشی به اشخاص حقیقی و حقوقی به ازاي هر روزاجاره کامل سالن 3
 000/000/3 ساعتاجاره سالن فرهنگسرا به اشخاص حقیقی و حقوقی به ازاي هر  4

 اجاره بهاي تلویزیونهاي شهري و ایستگاههاي اتوبوس و تاکسی  .5-40

 تعرفه (ریال) عنوان ردیف
 000/500/7 ماهیانه –بار اکران)  300اي روزانه ثانیه 30تلویزیون شهري (پخش تیزر  1

 000/000/4 لمپوست بصورت ماهیانه 2

 000/000/3 ماهانه -تبلیغات ایستگاههاي اتوبوس و تاکسی  3

 
 جاره بهاي ماهانه کیوسکهاي مطبوعاتی سطح شهر ا  .6-40
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 بها به ازاي هر ماه (ریال)اجاره آدرس محل وقوع کیوسک ردیف
 000/600/9 جاده تهران شهریار روبروي پارك مطهري 1

 000/400/6 آباد ابتداي بلوار ولیعصر نرسیده به الله یکم غربیخادم 2

 000/600/9 تهران نبش بلوار رسول اکرم جنب عدل استیلجاده شهریار  3

 000/400/6 غربی 2آباد بلوار ولیعصر نبش الله خادم 4

 000/600/9 جاده شهریار تهران جنب ورودي کاله 5

 000/600/9 جاده تهران شهریار روبروي خدمات شهري نبش کوي کوثر دهمویز 6

 000/600/9 جاده شهریار تهران روبروي بانک ملت 7

 000/400/6 نصیرآباد جنب بهداشت 8

 000/600/9 سعیدآباد بلوار اصلی جنب مسجد امیرالمؤمنین 9

 000/600/9 سعیدآباد جنب ورزشگاه امیرکبیر 10

 000/600/9 2سعیدآباد روبروي شهرداري ناحیه  11

 000/600/9 سعیدآباد جنب پایگاه حوزه بسیج 12

 000/400/6 اکرم نبش خ سوم اصلیخادمآباد بلوار رسول  13

 000/600/5 نصیرآباد آزادگان روبروي کوچه چمران 14

 000/400/6 مهدیه خیابان امام خمینی (ره) سمت راست 15

 000/600/9 جاده شهریار تهران جنب پارك شهرك مطهري 16

 000/600/9 سعیدآباد بلوار اصلی جنب مدرسه عفتیه 17

 000/600/9 2شهرداري ناحیه سعیدآباد روبروي  18

 000/600/9 جاده شهریار تهران روبروي شباهنگ 19

 000/400/6 اصلی 16آباد بلوار رسول اکرم روبروي الله خادم 20

 000/600/9 سعیدآباد ابتداي ورودي خ گلگون 21

 000/600/9 جاده شهریار تهران روبروي ساختمان شورا 22

 000/400/6 پیست دوچرخه باباسلمان بلوار کلهر جنب 23

 000/600/9 جاده تهران شهریار نرسیده به بلوار رسول اکرم روبروي مسجد صادقیه 24

 000/600/9 صادقیقه نبش بلوار میرکی 25

 000/600/9 آباد به شهریارجاده تهران شهریار جنب ایستگاه تاکسی خادم 26

 000/600/9 فروشی فتحیانجاده شهریار تهران جنب آهن 27

 000/400/6 آباد بلوار ولیعصر میدان نهم جنب پاركخادم 28

 000/600/9 سازي جنب ملک کاشیباباسلمان بعد از خ موزائیک 29

 000/800/4 بادامک روستاي بادامک 30
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 000/600/9 سعیدآباد بعد از پایگاه بسیج 31

 000/600/9 سعیدآباد جنب شرکت دام و طیور 32

 000/600/9 ساختمان شوراروبروي جاده شهریار تهران  33

 000/400/6 نصیرآباد بلوار هدایت جنب ساختمان بهداشت 34

 000/600/9 حاج مسعودجاده تهران شهریار نبش خیابان  35

 000/600/9 جاده تهران شهریار نبش خیابان بها قدیم 36

 

مستلزم پرداخت هزینه نقل و انتقال به مبلغ ، (واگذاري امتیاز) به شخص دیگرهرگونه نقل و انتقال دکه مطبوعاتی  -1تبصره 

 گردد.باشد. در غیر اینصورت امتیاز لغو میریال می 000/000/50

دکه استقرار معامالتی روز رزش ا %30بایست امتیاز گیرنده می ،هزینه دکه مطبوعاتی جدید (پس از اخذ مجوزات الزم) بابت -2تبصره 

 بعنوان حق امتیاز به شهرداري پرداخت نماید.دادگستري در محل مورد نظر را براساس نظریه کارشناس رسمی 

 باشد.ریال می 000/000/30معادل  )هاي الزمپس از اخذ موافقت(هزینه جابجایی دکه از محل فعالیت به محل دیگر  -3تبصره 

 

 :فروش اسناد مناقصه و مزایده  بهاي -41

 مبلغ به ریال شرح ردیف
 000/800 (A4)برگ  15اسناد استعالم بها به یک پاکت چاپی تا  1

 A4 000/500/1برگ  30اسناد استعالم بها یک پاکت چاپی تا  2

 A4 000/800/1برگ  40اسناد استعالم بها یک پاکت چاپی تا  3

 A4 000/000/2برگ  50اسناد استعالم بها یک پاکت چاپی تا  4

 A4 000/500/2برگ  100اسناد استعالم بها یک پاکت چاپی تا  5
 

 بهاي خدمات صدور پاسخ استعالم -42

 در هنگام صدور پاسخ استعالم امالك عوارض مربوطه طبق فرمول زیر محاسبه می گردد:

                                                                                                                                                            
S1*P1*K*1%                                    S2*P2*K*1%                                             

 ارزش معامالتی اعیان( ارزش معامالتی مصوب اداره دارایی)  P2منطقه اي زمین ، قیمت  P1در فرمول مذکور 
                      S1  ، مساحت ملک S2  مساحت اعیانی و K :ضریب امالك در کاربري هاي مختلف به شرح ذیل 

 لحاظ می شود. 2سایر کاربري هاي موجود شهر نیز ضریب و   3،  صنعتی  5، اداري  8، تجاري   2کاربري مسکونی ضریب 
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 :تعرفه عوارض سالیانه مشاغل و صنوف -43

طبق فرمول ذیل محاسبه  174هاي خدمات عمومی و شهري طبق بند ب ماده براي تأمین هزینه عوارض سالیانه مشاغل و صنوف

 گردد:می

        :فرمول محاسبه عوارض سالیانه صنفی 

 × M × K P × A=S                                          مترمربع 30تا 

  × K×M × P × A=S  20%                                                 مترمربع        30بیش از  مساحت جهت واحد ها با 

Sمساحت اعیانی واحد صنفی : 

Pقیمت منطقه اي : 

Kضریب شغلی : 

M جدول ذیل محاسبه می گردد:: ضریب تعدیل که بشرح 

 

 خیابان
 بابا سلمان -مهدیه  –سعیدآباد 

 دهشاد-صادقیه –دهمویز  
 جاده بهاء  -نصیرآباد 

 شهرك مطهري 
 آبادخادم گلگون

 %25 %35 %25 20% متري 8-30
 %40 %35 محور اصلی

 %25 ---- ------- ----- بلوار رسول اکرم و ولیعصر
 

که قرار گرفته باشد مانند یا معبري اي در هر منطقههستند  مترمربع 1000 واحدهاي صنفی که بیشتر از هاي: مساحت1تبصره 

از درصد  30و... بعد از کسر ، پارکینگ ، باربري  کریناورفروشی، تعمیرات و نگهداري ت، آهنزنیبلوكسازي، فروشی، تیرچهمصالح

 گردد.عوارض صنفی محاسبه می %70 ،اداري و سرایداري و محوطه به عنوان معابر بناهاي عرصه و

عوارض  %70معادل هاي صنفی، که دسترسی مستقیم به معابر ندارند : عوارض واحدهاي صنفی واقع در گاراژ، بازار، مجتمع2تبصره 

 گردد.محاسبه می

 گردد.محاسبه می %50 ،طبقات غیرهمکف دارند یا وده بو: عوارض واحدهاي صنفی که نیم طبقه و زیرزمین 3تبصره 
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تحقیق محلی و برداشت توسط  وبرق یا استشهادیه محلی همانند قبض : در خصوص صنوف غیرفعال در صورت اثبات با ادلۀ 4تبصره 

صورت اثبات غیرفعالی ریال و در خصوص شهرك صنعتی گلگون در  000/200مبلغ کارشناسی به ازاي هر سال  ،بازرسین واحد اصناف

 ریال اخذ خواهد شد. 000/500به ازاي هر سال 

برقراري هرگونه عوارض و سایر وجوه براي  "اشعار میدارد: قانون مالیات بر ارزش افزوده (فصل دهم) که 50به ماده  حکم: 5تبصره 

  "د توسط شوراي اسالمی ممنوع بودها معین شده باش.. که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنه.انواع کاالهاي وارداتی و تولیدي و

یا بعنوان محل فعالیت  آدرس شهر باغستان ،شعبهدر یا نام یا اظهارنامه مالیات در گواهینامه ثبت گردد کهشامل مؤدیانی می صرفاً

  .درج شده باشدشعبه 

گردد ولی پاسخ باشند عوارض صنفی اخذ میفعال می کنولی بودهپایانکار یا عدم خالف  فاقد کهیا صنعتی بناهاي تجاري  از :6تبصره 

 پایانکار و عدم خالف داده نخواهد شد. مادام صدورهیچگونه استعالم تا 

که فاقد سابقه صنفی و شهرسازي می باشند و واحد شهر و حریم  ي یا صنعتی واقع در محدودهدر خصوص بناهاي تجار :7تبصره

ار نموده اقدام به تشکیل پرونده صنفی یا انبنمی باشد، واحد اصناف راساً د صنفی پرونده و تعریف ک قادر به تشکیلممیزي نوسازي و 

  .نخواهد شدپاسخ هیچگونه استعالمی تا اخذ پایانکار یا عدم خالف داده  کنلی، خواهد نمودو عوارض مربوطه را اخذ 

می باشند تا زمان  100 میسیون مادهکه داراي راي قلع بنا از ک تمامی واحدهاي تجاري یا صنعتی واقع در شهر باغستان :8تبصره 

اقدام به تشکیل پرونده و اخذ  راساً نیزاجراي راي می بایست عوارض کسب و پیشه یا انبار خود را پرداخت نمایند و واحد اصناف 

 .عوارض مربوطه نماید 

 بق شرایط زیر مالك محاسبه خواهد بود.ط PNمتر، میانگین وزنی  50انبار و صنوف بیشتر از  چنانچه عمق جبهه :9تبصره 

      p                                متر 50    تا عمق

 ⅔ p                       متر 70تا متر 50  بیش از

 ½ P                    متر 100تا متر 70  بیش از

 ⅓ P                                متر 100  بیش از 

 گذر اصلی می باشد که دسترسی را تامین می نماید. ،مالك محاسبه عمق جبهه جهت انبار و صنف: 10تبصره 

 متر می باشد. 70با عمق بیش از  مربعمتر 6000ت استفاده از فرمول عمق جبهه، : حداقل متراژ انبار و صنف جه11تبصره 

مالك محاسبه عوارض کسب و پیشه کاربري تجاري با قیمت  ،در خصوص ملک هاي صنعتی و تجاري ،گلگون: در شهرك 12تبصره 

 می باشد.متري  30منطقه اي گذر 
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و در صورت پرداخت  میگرددجریمه ماهیانه تاخیر در پرداخت اعمال  %2معادل  ،وصول به موقع عوارض صنفی به منظور:13 تبصره

  ه تأخیر در پرداخت اخذ نخواهد شد.جریم ،کلیه دیون بصورت نقدي

 د:پهنه بندي معابر جهت محاسبه عوارض صنفی به شرح ذیل محاسبه می گرد :14 تبصره

 .متري 10 گذر مالك محاسبه قیمت منطقه اي ،متري 10گذر هاي تا  – 1

 .متري 20 گذر مالك محاسبه قیمت منطقه اي ،متري 20تا  11گذر هاي  -2

 .متري 30 گذر مالك محاسبه قیمت منطقه اي ،و باالتر متر 30تا  21گذر هاي  -3

 واحدهاي صنفی که فاقد پروانه کسب هستند عوارض مربوطه اخذ شود.از  :16تبصره 

 

 ضرایب گروه شغلی کسب و پیشه و کلیه مشاغل

 عنوان مشاغل ضریب کاال گروه هاي شغلی

 5/1 1گروه 

خشکبار (عمده فروش)، فروش آجیل و خشکبار، عمده فروشان خواربارفروشی، سوپرمارکت، میوه فروشی، 
مواد غذایی و مواد گوشتی و پروتینی، خرده فروشان مواد غذایی، بسته بندي مواد غذایی و غیره، توزیع غذا، 
رستوران، چلوکبابی، بار فروشان، نانوایی، فروشگاه زنجیره اي، فروشگاه پروما، فروشگاه مواد غذایی و لوازم 

ی پخش چاي، پخش نوشابه، سبزي خردکنی، آب میوه فروشی، فروش عسل، برنج فروشی، یخ فروشی، خانگ
کبابی و جگر فروشی، طباخی، آش فروشی، چایخانه، قهوه خانه، قنادي، کارگاه شیرینی پزي، بستنی و 

رازي، گل فروشی، فالوده، عرقبات سنتی، تولید شیرمال و کلوچه، فروش لوازم قنادي، نان فانتزي، نانوایی، خ
 ، تولید قهوه و فروش آن، دستمال مرطوب ، آهن ربا ، کارتن سازيفروش ماهی و اکواریوم

 قصابی، مرغ و ماهی، پخش تخم مرغ، ماست بندي، لبنیات، خوراك دام و طیور، پرنده فروشی، سفره خانه
و فروش ظروف  سفید ساز مس باسکول، توزیع کپسول گاز و پخش اکسیژن، فروش کپسول آتش نشانی،

لحاظ دوزي، تعمیر کفش، مهد کودك، گرمابه، پارکنیگ عمومی و خصوصی، قفل  مسی، فروش بدلیجات،
 و کلید سازي، پیک موتوري، اجراه دهندگان داربست فلزي، مشاغل جدید

 6/1 2گروه 

(لوازم یدکی) تعمیرگاه، تعمیر خدمات اتومبیل (مکانیکی، باطري سازي، صافکاري، نقاشی، شیشه اتومبیل 
تاور، کارواش، آژانس کرایه اتومبیل، کرایه وانت و ماشین باري، تعمیرات ماشین آالت و پمپ و جک، مرکز 
معاینه فنی خودرو، فروشندگان الستیک، فروشندگان لوازم دسته دوم اتومبیل (اوراقچی)، فروش باطري 

 صنعتی، موتورسازياتومبیل، فروشندگان انواع رنگ ساختمانی و 
تعمیرات لوازم برقی و لوازم خانگی، الکتریکی، موبایل فروشی و تعمیرات، لوستر فروشی و لوستر سازي، 
صوتی و تصویري اتومبیل، سمساري، کرایه ظروف، امورات چاپ، عکاسی و فتوکپی، لوازم التحریر و فروش 

ت کاشی تولید بلکا و تینر و هر گونه رنگ، تابلو کتاب، کافی نت، اسباب بازي، تزیینات ساختمان، تزیینا
سازي و تابلو نویسی، داروخانه (لوازم و تجهیزات پزشکی)، خدمات پزشکی (کلنیک، بیمارستانهاي خصوصی، 

 ..)، مطب پزشکان عمومی، دندان سازي..فروش تجهیزات و لوازم پزشکی و
خدمات الکترونیکی  – 10دفاتر ازدواج، دفاتر پلیس +گیم نت، کافی نت، نمایندگی بیمه، دفتر اسناد رسمی، 

 ، دفاتر وکالي دادگستريدفاتر پیشخوان دولت -قضایی

 7/1 3گروه 
فروش لوازم خانگی، نمایندگی هاي لوازم خانگی، فرش فروشی،  تولید و فروش (پتو، لحاف، تشک، روتختی 

لباس مردانه و زنانه (کت و شلوار، مانتو و ..) لوازم آرایشی و بهداشتی، کیف و کفش، پوشاك، فروش .و
..)، لباس عروس، پرده دوزي و پرده فروشی، قالیشویی .روسري، لباس زیر، شال و روسري و سیسمونی و



 استانداري تهران
 جالل امامی

 رئیس شوراي اسالمی شهر

 حسن رنجبر

 شهردار باغستان
 

48 
 

تولیدات هر نوع محصوالت پارچه اي (پارچه، ابر، لباس، پیراهن، روکش صندلی، پتو، لحاف تشک، روتختی 
 تولید پرچم، ..)، عینک فروشی، پارچه فروشی.و

آرایشگاه مردانه و زنانه، خدمات نظافت ساختمان، آموزشگاه (زبان خارجه، رانندگی، کامپیوتر، تقویت درسی، 
..)، مسافرخانه، هتل، باشگاه .نقشه برداري و علوم مهندسی، گرافیک، آرایشی، خیاطی، نقاشی، موسیقی و

 ورزشی، موسسات تبلیغات، دفاتر آژانسهاي مسافرتی
 پزشکان متخصص، مطب دندانپزشکان، دفاتر مهندسی

 8/1 4گروه 

ت، فروشندگان ابزار آالت صنعتی، فروشندگان ماشین آالت صنعتی و نیمه صنعتی، مصالح ابزار آال
ساختمانی، سنگ فروشی، آهن فروشی، تولید تیرچه و بلوك و کول، تراشکاري، ریخته گري و آبکاري فلزات، 

زي و قطعه سازي، قطعات پالستیکی، پالستوفوم، تولید ظروف یکبار مصرف و قالب سازي، ماشین سا
پالستیک و الستیکی، فروش ظروف یکبار مصرف و پالستیک و مالمین، تولید پالستوفوم، فروش پالستوفوم، 
گچکاري، راویز بندي، آسانسورسازي، کابین آسانسور، کالیبراسیون، صنایع فلزي (آهنگري، نورد کاري، 

نت فلزي) تولید هر گونه مصنوعات فلزي، تولید هر گونه مصنوعات چوبی، تولید و فروش آیینه و کابی
، پرس کاري، مبل سازي، دکورسازي، MDFشمعدان، تولید و فروش صنایع دستی، دروگران (کابینت 

نجاري، رویه کاري مبل، زیره کوبی مبل، فروشندگان چوب، الوار، ذغال، فروش و تولید ملزومات اداري، 
تولید و فروش آالت موسیقی، تولید چاقو و کارد، تولید و فروش مصنوعات الکترونیکی، مبل سازي و فروش 

، کرکره سازي، تانکر سازي، لوازم بهشداتی ساختمان، UPVC، مبل، کانال سازي، درب و پنجره آلومنیوم
لوله کشی آب و گاز، موزائیک سازي، نقره سازي و فروش نقره، تولید لوازم و ابزار آالت کشاورزي، تولید 

دوچرخه -فروش و تولیدي انواع سم –غرفه هاي نمایشگاهی دکلهاي مخابراتی. -باالبر جرثقیل، چایخانه
 عات ، تولید جارو و تی ، سیم پیچی ، تعمیر چاپگرمونتاژ قطسازي.

 2 5گروه 
طال فروشی، مشاورین امالك، نمایشگاه اتومبیل و موتور سیکلت و دوچرخه، تاالر، نمایندگی هاي مجاز 

 ایران خودرو، سایپا و غیره، صرافی، عتیقه فروشی.
 

 

 

 :عوارض سالیانه شهرداري در خصوص انبارهاي سرپوشیده و روباز  -44

 گردد:به شرح ذیل محاسبه میعوارض سالیانه شهرداري در خصوص انبارهاي سرپوشیده و روباز 

   × Pm     A =  S ×12    فرمول محاسبه عوارض انبار سرپوشیده: -1

12  فرمول محاسبه عوارض انبار روباز -2
2

 ×    A =  S × 𝑝𝑝𝑝𝑝  

ریال  000/11ریال و حداکثر  000/6 و روباز به ازاي هر متر مربع سرپوشیده هايانبار ) بابت pmقیمت منطقه اي (حداقل  -1تبصره 

 گردد.منظور می

 گردد.ریال محاسبه می 000/11عوارض انبارهاي سرپوشیده شهرك صنعتی گلگون به ازاي هر مترمربع  -2تبصره 

 گردد.فضاي سبز، محوطه، ساختمانهاي اداري و... انبار تلقی نمی -3تبصره 

 گردد.محاسبه می %75ها معادل انبارهاي بخش کشاورزي و سردخانه -4 تبصره

 گردد.محاسبه می %75و سایبان معادل  %50عوارض انبارهاي زیرزمین و نیم طبقه با اعمال ضریب  -5تبصره 

اداري )  ،بز، نگهبانیبناهاي موجود (فضاي سکسر و بعنوان معابر  درصد محوطه 30تا مساحت انبارهاي روباز بعد از کسر -6تبصره 

 محاسبه خواهد شد.
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هاي باالتر به متر و کمتر و براي عرض ملک 10) با عرض PMریال ( 000/6حداقل عوارض انبار روباز به ازاي هر مترمربع  -7تبصره 

 گردد.ریال اضافه می 100ازاي هر مترمربع 

 ،نقداً پرداخت نمایدو انبار داري را بطور کلی و یکجا  و کسب پیشه ،مؤدیانی که کل بدهی خود را از بابت عوارض صنفی :8تبصره 

این بند شامل بدهیهاي  خواهد شد.میزان جدول ذیل محاسبه  و اخذ  قانون رفع موانع تولید و رقابت پذیري به شرح 59مطابق ماده 

 .سنوات قبل نمی شود

 اسفند بهمن دي آذر آبان مهر شهریور مرداد تیر خرداد اردیبهشت فروردین

%82 5/83 % %85 5/86 % %88 5/89 % %91 5/92 % %94 5/95 % %97 5/98 % 

 

همسر)، و  ها براي خانواده معظم شهداء (پدر، مادر، فرزندعوارض سالیانه مشاغل و صنوف و عوارض ماهیانه انبارها و سردخانه -9تبصره 

 تخفیف لحاظ خواهد شد. %30کمیته امداد خمینی و سازمان بهزیستی با اعمال و باالتر و افراد تحت پوشش  %25آزادگان و جانبازان 

 گردد.میمحل دپوي خودروهاي فرسوده و ضایعات همانند انبار هاي روباز محاسبه و اخذ عوارض صنفی  :10تبصره 
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 (بدهیها) آیین نامه تقسیط عوارض 

ون تنظیم بخشی از مقررات مالی نقا 73شهرداري ها موضوع ماده  مالی آیین نامه اصالحی  32این آیین نامه درراستاي ماده  :1ماده 

صدور پروانه ساختمانی  ی هاي شهرداري و کمک به متقاضیانهبه منظور ایجاد رویه واحد در تقسیط عوارض و بد 1380دولت مصوب 

 .در پرداخت عوارض و همچنین احقاق حقوق شهرداري در اجراي تقسیط بدهی ها تنظیم می گردد

صدور پاسخ استعالم و اتومبیل  ،کسب و پیشه ،م به استثنائ عوارض نوسازي سالیانهئکلیه بدهی عوارض و بهاء خدمات و جرا :2ماده 

 ت این آیین نامه می باشد. و فروش اموال غیر منقول مشمول مقررا

) (ارگانهاي غیر مرتبط به شهرداري ت و سازمان هاي دیگراکلیه مبالغی که شهرداري  به استناد مقررات مربوطه براي سایر ادار :1تبصره 

 .اخذ می کند قابل تقسیط نبوده و از مقررات این آیین نامه مستثنی هستند

.. .انقالب اسالمی و نیروهاي نظامی و انتظامی و ،نهادهاي عمومی ،سازمانهاي دولتی ،عوارض مورد مطالبه شهرداري از ادارات :2تبصره 

 .که به نحوي از بودجه دولتی سهم دارند قابل تقسیط نمی باشد

درصد  5/1و تادیه به ازاي هر ماه : در صورت عدم وصول به موقع مطالبات تقسیط شده و برگشت چک ارائه شده مبلغ تاخیر 3تبصره 

 و سایر هزینه هاي مربوطه اعم از دادرسی و ابطال تمبر و.... اخذ خواهد شد.

  .اصل بر پرداخت نقدي کلیه عوارض و مطالبات شهرداري است :3ماده 

مودیانی که توانایی پرداخت نقدي بدهی خود را نداشته باشند در صورت در خواست می توانند از طریق مشارکت با شهرداري  :4ماده 

  :برابر آیین نامه مربوطه یا بصورت تقسیط نسبت به پرداخت بدهی خود به شرح زیر اقدام نمایند

 .ماهه 7 تا نقدي و مابقی بصورت اقساط %30 حداقل میلیون ریال 200بدهی تا  :الف

 .ماهه 10 تا نقد و مابقی بصورت اقساط %30حداقل ریال میلیون 500میلیون ریال تا  200بدهی  :ب

 ماهه. 15تا نقد و مابقی بصورت اقساط  %30حداقل میلیون ریال 800میلیون ریال تا  500بدهی  :ج

 ماهه. 20 تا نقد ومابقی بصورت اقساط %30حداقل ریالیک میلیارد  میلیون ریال تا 800د: بدهی از

 .ماه 36نقد و مابقی حداکثر اقساط تا  %30 حداقل به باال ریال یک میلیاردبدهی از  :هـ

مالی آیین نامه  32که مودي قادر به تقسیط بدهیهاي خود طبق این آیین نامه نباشد با نظر شهردار و رعایت ماده  ديرو: در موا

 شهرداري اقدام خواهد شد.

در صورتیکه متقاضی تقاضاي پرداخت به صورت تقسیط را داشته باشد با دستور شهردار محترم با تکمیل قراردادي که در  :5ماده 

 .ی خواهد بودنهنگام تقسیط با شهرداري منعقد می نماید متعهد به پرداخت مانده بدهی به صورت اسناد دریافت

     .م تقسیط بدهی خود می بایست مدارك ذیل را تحویل نماینداان در هنگمتقاضی :6ماده 
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 .توسط متقاضی تقسیط ر استان تهران و شهرستان شهریاربه تعداد اقساط چک به عهده بانک هاي مستقر د -1

  .ضمیمه آیین نامه فرم درخواستامضاء و تحویل  -2

در زمان نقل و انتقال ملک به بدهکار کلیه چک هاي تقسیطی وصول شده و پاسخ استعالم منوط به پرداخت نقدي کلیه بدهی  :7ماده 

 .است

شهرداري موظف است از پاسخ مثبت به استعالم متقاضیانی که به هر صورت چک هاي آنها در موعد مقرر وصول نشده است  :8ماده 

 .خودداري نماید

 .آیین نامه می باشد اینجزء الینفک  5کلیه موارد و تبصره هاي قرار داد موضوع ماده  :9ماده 

قانون تشکیالت  80ماده  9 طبق بند .تبصره تنظیم که به تصویب شوراي اسالمی شهر رسید 3ماده و 9این آیین نامه در  :10ماده 

  .شوراها الزم االجراء می باشد
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 : و تشویقات معافیت ها

 قانون مذکور مشمول معافیت خواهند شد. 4قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران برابر مفاد ماده  1مشموالن ماده  -1

عوارض  هیبار از کل کی يدر صورت ارائه مدارك معتبر از سازمان متبوع برا یستیامداد و بهز تهیافراد تحت پوشش کم -2

 120سهم هر فرد تا سقف  یمسکون يها. در مجتمعباشدیمعاف م دیمف يمترمربع بنا 120و صدور پروانه تا  يشهردار

 مترمربع مالك خواهد شد.

ز حوادث غیرمترقبه مثل زلزله، حریق، رانش زمین، تجدید بناي ساختمانهاي مجاز تخریب شده و یا در حال تخریب ناشی ا -3

 گردد.عوارض نمیاخذ مشمول  ،بمباران، سیل و غیره به اندازه اعیانی موجود

کمیسیون ماده صدور رأي و عوارض بعد از  مودیانی که عوارض و مطالبات شهرداري را در خصوص صدور پروانه ساختمانی -4

 101ماده  مربوطه به جز قدرالسهم شهرداري ازعوارض کلیه تعرفه  %85نقداً و به صورت یکجا پرداخت نمایند معادل را  صد

 محاسبه و اخذ می گردد. ،100و جریمه ماده 

 بهره 4 بندمودیانی که داراي بدهی معوقه می باشند( قبل از سال جاري) بعد از به روز نمودن بدهی هاي معوقه می تواند از  -5

 مند شود.

این  یصدور پروانه ساختمان ،طبقاتی در محدوده مرکزي شهر و عمومیهاي  پارکینگ احداث کنندگانبه منظور تشویق   -6

  گردد:و تسهیالتی به شرح ذیل نیز شامل می اماکن به صورت رایگان بوده

  عوارض قانونی. %30اعیانی احداث شده به صورت تجاري با اخذ  %20معادل 

رایگان صدور پروانه ساختمانی  افت مرکزي شهر و در محدوده شهرخارج از ب دردر صورت احداث پارکینگ طبقاتی تبصره: 

 گردد.می عوارض قانونی اعطاء %50اخذ  بامجوز صدور پروانه تجاري  ی،اعیانی احداث %10و معادل  بوده

 ،انتقال صنوف مزاحم به خارج از بافت شهري استانداري تهران جهت تشویق 23/9/95مورخ  20436/3برابر نامه شماره  -7

تعرفه تجاري محاسبه  %20موافقت شهرداري معادل  پس ازمجتمع صنفی خدمات عمومی و صنوف مزاحم احداث عوارض 

 گردد.می

 مربعمتر 300احداث بناهاي تجاري به صورت هایپر و فروشگاههاي بزرگ مانند رفاه و غیره به صورت یک دهنه یکپارچه از  -8

 گردد.تعرفه تجاري محاسبه و وصول می %40 معادل مربع،متر 600 از باالتري هااحداث بنا بابت و %50 ،مترمربع 600تا 

رجایی و هجرت محله  ،بهشتی ،تسریع در روند اصالح معابر براساس طرح هاي تفضیلی در خیابانهاي آزادگانبه منظور  -9

متري قرار  16معابر باالتر از  هبه مودیان امالکی که در عرض پهن ،سایر نقاط شهربلوارها و معابر اصلی و مرکزي  نصیرآباد و
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 %50 اخذ بامتر مربع تراکم مسکونی  2یا  متر مربع مجوز احداث تجاري و 1 ،به ازاي هر یک متر مربع اصالحی ه باشدداشت

  .رض بصورت تراکم مازاد اعطاء میگرددوجه عوا

در کاربریهاي مربوطه به احداث کنندگان بناهاي  یتفریح و درمانی ،آموزشی ورزشی، ،رهنگیبه منظور تامین سرانه هاي ف  -10

دور پروانه ساختمانی عوارض هنگام ص 50با %اعیانی احداثی به عنوان تجاري  20معادل %با موافقت مراجع ذیصالح مذکور 

 و یا معادل ارزش ریالی تسهیالت مربوطه از عوارض صدور پروانه کسر می گردد. اعطاء میگردد

عوارض پذیره %  30معادل  ،در صورت تجمیع دو پالك سند دار ،به منظور تشویق مالکین جهت تجمیع پالکهاي همجوار  -11

تخفیف در  %10و همچنین براي تجمیع زمینهاي قولنامه اي با عوارض پذیره  %50معادل  ،و تجمیع بیش از دو پالك

 . صدور پروانه ساختمانی اعمال می گرددمحاسبه 

مودیانی که در پایان سال قبل عوارض مربوط به صدور پروانه ساختمانی و گواهی عدم خالف و پایانکار را پرداخت و تعیین   -12

جاري صادر گردد چنانچه تا پایان فروردین ماه جهت دریافت مجوز  تکلیف کرده باشند ولی به هر دلیل مجوز آن در سال

هاي الزم اقدام نماید با همان میزان عوارض سال قبل اقدامات الزم از طرف شهرداري انجام خواهد شد در غیر این صورت 

 عوارض آن به روز محاسبه و مابه التفاوت آن اخذ خواهد شد.
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، نصیرآباد ، دهشاد باال ، دهشاد پایین ) خادم آباد(41رزش معامالتی بلوك ا  

 سایر
باغات با اراضی 
مزروعی دیمی، 

 دامداري

باغات اراضی مزروعی 
 آبی

 صنعتی وکارگاهی
آموزشی، فرهنگی، 
 بهداشتی ودرمانی

 گذر مسکونی تجاري اداري

840،84  360،63  840،84  720،126  840،147  440،253  000،384  211,200 6 
400،86  800،64  400،86  600،129  200،151  200،259  400،398  000،216  7 
320،88  240،66  320،88  480،132  560،154  960،264  800،412  800،220  8 
160،92  120،69  160،92  240،138  280،161  480،276  200،451  400،230  10 
000،96  000،72  000،96  000،144  000،168  000،288  000،480  000،240  12 
920،97  440،73  920،97  880،146  360،171  760،293  200،499  800،244  13 
840،99  880،74  840،99  760،149  720،174  520،299  480،516  600،249  14 
760،101  320،76  760،101  640،152  080،178  280،305  760،533  400،254  15 
680،103  760،77  680،103  520،155  440،181  040،311  040،551  200،259  16 
520،107  640،80  520،107  280،161  160،188  560،322  600،558  800،268  18 
360،111  520،83  360،111  040،167  880،194  080،334  160،620  400،278 وباالتر20   
200،115  400،86  200،115  800،172  600،201  600،345  720،654  - 22 
040،119  280،89  040،119  560،178  320،208  120،357  280،689  - 24 
880،122  160،92  880،122  320،184  040،215  640،368 840؟،723   - 26 
720،126  040،95  720،126  080،190  760،221  160،380  400،758  - 28 
560،130  920،97  560،130  840،195  480،228  680،391  960،792  - 30 

 
 

)43صنعتی گلگون (بلوك ارزش معامالتی محله هاي شهرك   

 

 اداري تجاري مسکونی گذر
آموزشی، فرهنگی، بهداشتی 

 ودرمانی
 صنعتی وکارگاهی

باغات اراضی مزروعی 
 آبی

باغات با اراضی 
مزروعی دیمی، 

 دامداري
 سایر

6 253,440 576,000 380,160 177,408 152,064 101,376 76,032 101,376 
8 264,960 619,200 397,440 185,472 158,976 105,984 79,488 105,984 

9 270,720 640,800 406,080 189,504 162,432 108,288 81,216 108,288 

10 276,480 676,800 414,720 193,536 165,888 110,592 82,944 110,592 

12 288,000 720,000 432,000 201,600 172,800 115,200 86,400 115,200 

13 293,760 748,800 440,640 205,632 176,256 117,504 88,128 117,504 

14 299,520 774,720 449,280 209,664 179,712 119,808 89,856 119,808 

15 305,280 800,640 457,920 213,696 183,168 122,112 91,584 122,112 

16 311,040 826,560 466,560 217,728 186,624 124,416 93,312 124,416 

18 322.560 878,400 483,840 225,792 193,536 129,024 96,768 129,024 

20 334,080 930,240 501,120 233,856 200,448 133,632 100,224 133,632 

22 334,080 982,080 518,400 241,920 207,360 138,240 103,680 138,240 

24 334,080 1,033,920 535,680 249,984 214,272 142,848 107,136 142,848 

26 334,080 1,085,760 552,960 258,048 221,184 147,456 110,592 147,456 

28 334,080 1,137,600 570,240 266,112 228,096 152,064 114,048 152,064 

30 334,080 1,189,440 587,520 274,176 235,008 156,672 117,504 156,672 
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)و بادامکده بهار صادقیه ، باباسلمان ،(دهمویز ،  44، 21ارزش معامالتی بلوك   

آموزشی، فرهنگی،  اداري  تجاري  مسکونی  گذر

 بهداشتی ودرمانی

صنعتی و 

 کارگاهی

باغات اراضی 

 مزروعی ابی 

باغات اراضی 

 مزوعی 

 سایر

6 200/211  000/480  800/316  840/147  720/126  480/84  360/63  84/480 
 

7 000/216  000/498  000/324  200/151  600/129  400/86  800/64  400/86  
 

8 800/220  000/516  200/331  560/154  480/132  320/88  240/616  320/88  
 

10 000/230  000/564  600/345  280/161  240/138  160/92  120/69  160/92  
 

12 000/240  000/6000  000/360  000/168  000/144  000/96  000/72  000/96  
 

13 800/244  000/624  200/367  360/171  880/146  920/97  440/73  920/97  
 

14 600/249  600/645  400/374  720/174  760/149  840/99  880/74  840/99  
 

15 400/254  200/667  600/381  080/178  640/152  760/101  320/76  760/101  
 

16 200/259  800/688  800/388  440/181  520/155  680/103  660/77  680/103  
 

18 800/268  000/732  200/403  160/188  280/161  520/107  640/80  520/107  
 

20 400/278  200/775  600/417  880/194  040/167  360/111  520/83  360/111  
 

22 400/278  400/818  000/432  600/201  800/172  200/115  400/86  200/115  
 

24 400/278  600/861  400/446  320/208  560/178  040/119  280/89  040/119  
 

26 
 

400/278  800/904  800/460  040/215  320/184  880/122  160/92  880/122  
 

28 400/278  800/948  200/475  760/221  080/19  720/126  040/95  720/126  
 

30 400/278  200/991  600/489  480/228  840/195  560/130  920/97  560/130  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ستانداري تهرانا  
 جالل امامی

 رئیس شوراي اسالمی شهر

رنجبر حسن  

 شهردار باغستان
 

57 
        

، سعیدآباد) ( مهدیه ، ورامینک ، جاده زرنان 45و 42بلوك  ی ارزش معامالت  

 اداري تجاري مسکونی گذر
آموزشی، فرهنگی، 
 بهداشتی ودرمانی

صنعتی و 
 کارگاهی

باغات با ارضی 
 آبی ،دامداري

باغات با اراضی 
 سایر دیمی

6 440/253  000/480  800/3161  408/177  064/152  376/101  032/76  376/101  
7 200/259  000/498  000/324  440/181  520/155  680/103  488/79  680/103  
8 960/264  000/516  200/331  472/185  976/158  987/4/105  488/79  984/105  
10 480/276  000/564  600/345  536/193  888/165  592/110  944/82  592/110  
12 000/288  000/600  000/360  600/201  800/172  200/115  400/86  200/115  
13 760/293  000/624  200/367  632/205  256/176  504/117  128/88  504/117  
14 520/299  600/645  400/374  664/209  712/179  808/119  858/89  808/119  
15 280/305  200/667  600/381  696/213  168/183  112/122  584/91  182/122  
16 040/311  800/688  800/388  728/217  624/186  416/124  312/93  416/124  
18 560/322  000/732  200/403  792//225  536/193  024/129  768/96  024/129  
20 080/334  200/775  600/417  856/233  448/200  632/133  224/100  632/133  
22 - 400/818  000/432  920/241  360/207  240/138  680/103  240/138  
24 - 600/861  400/446  984/249  272/214  848/142  136/107  848/142  
26 - 800/904  800/460  048/258  184/221  457/147  592/110  760/147  
28 - 000/948  200/475  112/266  096/228  064/152  048/114  064/152  
30 - 200/991  600/489  176/274  008/235  672/156  504/117  672/156  

 


