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  ـ آیین نامه مالی شهرداریها: 30ماده 

هر شهرداری دارای تعرفه ای خواهد بود که در آن کلیه انواع عوارض و بهاء خدمات و سایر درآمدهایی که به وسیله شهرداری و  

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

نرخ آنها صورت می گیرد در تعرفه مذکورمنعکس می شود. وزارت کشور برای طرز تنظیم تعرفه و  یا هر تغییری که در نوع و میزان

درج تغییرات بعدی و همچنین چگونگی وضع و تشخیص و وصول انواع عوارض و درآمدها دستورالعملی جامع تهیه و برای راهنمایی 

 به شهرداری ابالغ خواهد کرد.

  شهرداریهاـ آیین نامه مالی 32ماده 

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

به شهرداری های کل کشور اجازه داده می شود تا مطالبات خود را با اقساط  (14/01/1381مورخ  16628روزنامه رسمی شماره 

 .ای اسالمی شهر مربوطه می رسد دریافت نمایدبه تصویب شور ستورالعملی که به پیشنهاد شهردار ومطابق د حداکثر سی و شش ماهه

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

 ـ قانون نوسازی و عمران شهری:2ماده       

در شهر باغستان از – ها از تاریخی که وزارت کشور تعیین و اعالم کند و در سایر شهر 1348در شهر تهران ازتاریخ اول فرودین ماه 

یك » ، عوارض خاص ساالنه به ماخذحدثات واقع در محدوده قانونی شهربرکلیه اراضی و ساختمان ها و مست  -01/01/1389تاریخ

براساس بند )د( جدول شماره و  1389( بهای آنها که طبق مقررات این قانون تعیین خواهد شد برقرار می شودکه از سال %1درصد )

 تغییر یافته است. درصد 5/2مأخذ آن به  1401سال شهریور  ازو  درصد 5/1ماخذ آن به  89قانون بودجه سال  25

. صرف نوسازی و عمران شهری برسانندمذکور را وصول کرده و منحصراً به م شهرداری ها مکلفند بر اساس مقررات این قانون عوارض

 .قانونی در اموال دولت خواهد بود مصرف وجوه حاصل از اجرای این قانون در غیر موارد مطرح در این قانون در حکم تصرف غیر

 :قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداریها و دهیاریها           

 دریافت عوارض شهرداریها و دهیاریها بر اساس قانون درآمد پایدار خواهد بود تبصره : مالک عمل
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 ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران|قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی 80چ ماده  بند 2جزء 

پوشش نهادها برای هرکدام از افراد تحت سازافراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی )ره( و سازمان بهزیستی و خیرین مسکن -2

های انشعاب آب، فاضالب، های صدور پروانه ساختمانی، عوارض شهرداری و دهیاری و هزینههای حمایتی از پرداخت هزینهو سازمان

 برق و گاز برای واحدهای مسکونی اختصاص یافته به آنان براساس الگوی مصرف، فقط برای یك بار معافند.

  قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور: 59ماده 

شهرداریها موکلفند حداکثر تا یك هفته پس از پرداخت نقدی یا تعیین تکلیف نحوه پرداخت عوارض به صورت نسیه به صدور و تحویل 

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

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

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

مصوب شورای پول و اعتبار به مبلغ عوارض اضافه می شود. شهرداری ها مکلفند در صورت عدم اجرای طرح با کاربری مورد نیاز دستگاه 

تقاضای قانون مدیریت خدمات کشوری تا پایان مهلت قانونی، بدون نیاز به موافقت دستگاه اجرایی ذی ربط با  5اجرایی موضوع ماده 

 وصی یا تعاونی با پرداخت عوارض و بهای خدمات قانونی طبق قوانین و مقررات مربوطه پروانه صادر کنند.مالك خص

 در وظایف شورای اسالمی شهر: -80ماده 

تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظرگرفتن سیاست عمومی دولت که از  – 16بند 

 شور اعالم می شود .سوی وزارت ک

شورای اسالمی شهر می تواند نسبت به وضع عوارض متناسب با تولیدات و درآمدهای  ( 27/8/1386)اصالحی مورخ  – 85ماده 

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

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

 نوع عوارض را منطبق بر آیین نامه مصوب نداند نسبت به اصالح یا لغو آن اقدام نماید .
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  .عبارت است از مجموع کلیه بناهای موجود در ساختمان :سطح ناخالص کل بنا

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

  .تعداد جمعیت یك منطقه تقسیم بر مساحت کل زمین در آن منطقه :تراکم ناخالص مسكونی

  .تعداد جمعیت یك منطقه تقسیم بر مساحت اراضی مسکونی در آن منطقه :تراکم خالص مسكونی

، ، متوسطار ها ساخته شده و شامل تراکم کمان هایی که برای سکونت افراد و یا خانوعبارت است از کلیه ساختم :واحد مسكونی

 . بدیهی است این واحد ها دارای اطاق آشپزخانه و سرویس های الزم می باشند.زیاد و بسیار زیاد می شود

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

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

 .فعالیت داشته باشند

 ساختمان  بانك ها و موسسات مالی و اعتباری به صورت تجاری می باشند. :تبصره

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

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

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

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

می مشروط به اینکه با اصول بازرگانی اداره شده و مشمول پرداخت موسسات دولتی و وابسته به دولت نهاد های انقالب اسال :تبصره

ارض بصورت مالیات باشند از نظر پرداخت عوارض، تجاری محسوب می گردند. بدیهی است در صورت داشتن یکی از شروط فوق عو

 .اداری محاسبه خواهد شد

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

 زندگی می کنند و دارای ورودی و فضاهای عمومی مشترک بین ساکنین می باشد.

عبارت است از کلیه ساختمان هایی که با کاربری آموزشی با تأیید وزارت آموزش پرورش و وزارت علوم و سایر واحد آموزشی : 

 برداری قرار گیرد . مراجع ذیربط احداث و مورد بهره
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عبارت است از کلیه ساختمان های دارای کاربری بهداشتی و درمانی که با تأیید وزارت بهداشت و  مراکز بهداشتی و درمانی :

 مراجع ذیربط ، احداث و مورد بهره برداری قرار می گیرند .درمان و سایر 

شهری مطابق با طرح تفصیلی مانند : آب ، پست برق و عبارت است از تأسیسات و تجهیزات  تأسیسات و تجهیزات شهری :

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

عبارت است از ساختمانهای که با کاربری فرهنگی مطابق با طرح تفصیلی مانند : ) کتابخانه ، سالن اجتماعات  اماکن فرهنگی :

 ی فرهنگی و هنری ، سالن سینما و تئاتر و ... (،نمایشگاه ها

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

 .متر باشد 20/2رزیر سقف آن از گذفاصله 

 یین نامه گذر بندی می باشد. در تعیین قیمت منطقه ای، مالک عرض معبر تعریف شده در طرح تفصیلی و آ

سانتی متر یا بیشتر باشد و حداقل ازیك طرف به فضای  60: به پیش آمدگی هایی اطالق می شود که دارای عرض بالكن روباز

 بازمجاورت داشته باشد.

به عنوان شود دسترسی آن از داخل واحد تجاری در نظر گرفته  در صورتی کهبالکن های داخلی واحد های تجاری  :نیم طبقه تجاری

 نیم طبقه تجاری تلقی می گردد.

واحد تجاری و بیشتر در یك قطعه مالکیت که دارای ورودی یا  10عبارت است از مجموعه واحد های تجاری با  :مجتمع تجاری

 ورودی ها و فضاهای عمومی مشترک باشد.

محیطی است که در آن صرفاً خدمات اداری و دفتری ارائه می شود و به فعالیت تجاری تولید، توزیع و عرضه نمی پردازد و  :دفتر کار

از تعریف واحد تجاری خارج می باشند. همچنین فاقد بالکن داخلی بوده و از نظر طراحی داخلی دارای اتاق و سرویس های الزم باشد 

 غیره. سی ودفاتر مهند ،مانند دفتر وکالت

کمیسیون تقویم امالک شهرستان شهریار جهت اجرا مصوب  ارزش معامالتی عرصه و اعیان عبارت است از : (P)قیمت منطقه بندی

قانون مالیات های مستقیم بر مبنای مصوبه هیات وزیران به شماره  64اصالحی ماده  3که مستند به تبصره  1401در سال 

مالک عمل محاسبه عوارض وبهای خدمات موضوع این  1402آن تا پایان سال  %16معادل  28/02/1401مورخ  059636ت/29671

  ضریب ثابت بلوک ها میباشد .Mو تعرفه خواهد بود. 
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 بند الف ،ب ، ج صدور پروانهـ عوارض 1

 K                                        ×M ×P×S :فرمول محاسبه
 

k =مختلف هاي كاربري با اراضي ضريبS =نظر مورد زمين مساحتP =زمين بندي منطقه قيمتM-ها ضريب ثابت بلوک 

 منطقه
 /نصیرآباد/دهشاد   باال و پایین-خادم آباد

 گلگون/سعیدآباد/مهدیه/   زرنان/بادامک و ورامینک
 باباسلمان/دهمویز/صادقیه/بهار

M 2/6  2 /3  

 عوارض صدور پروانه  :الف

 ضریب مشاعات   K )%60ضریب زیربنای مفید تا   K(  (حد تراکم پایه در)عوارض زیربنا

8/2 نصیرآباد/دهشاد   باال و پایین-خادم آباد  8/0  

2/3 باباسلمان/دهمویز/صادقیه/بهار  1 

سعیدآباد/مهدیه/   زرنان/بادامک و 

 ورامینک
8/2  1/1  

7/2 گلگون  8/0  

 

  تراكم مسکوني مازاد بر تراكم پايه عوارض :ب

 مشاعات به باال%241از  %240تا%181از %180تا%121از  %120تا%60از   تراکمعوارض 

1/3 نصیرآباد/دهشاد   باال و پایین-خادم آباد  1/4  1/6  2/10  8/0  

6/3 باباسلمان/دهمویز/صادقیه/بهار  8/4  2/7  12 1 

2/3 سعیدآباد/مهدیه/   زرنان/بادامک و ورامینک  2/4  3/6  5/10  1/1  

8/0 10 6 4 3 گلگون  
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1402تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری باغستان     سال  

 )تجاري/اداري/صنعتي( غير مسکونييك متر مربع از يك واحد  زير بنايعوارض  :ج

 مطابق جداول باال محاسبه و اخذ میگردد.عوارض زیر بنای مسکونی و غیرمسکونی پس از ابقا در کمیسیون ماده صد  :  1تبصره

 35ضریب  اول خیابان شهیدبهشتی تا خیابان استاد شهریار، تجاری واقع در نصیرآباد  عوارض واحدهایبرای محاسبه  :2تبصره 

و از  30انتهای خیابان شهید بهشتی واز ابتدای خیابان آزادگان تا سر خیابان هجرت نصیرآباد ضریب و از خیابان استادشهریار تا 

 .گردد می خذأمحاسبه و  25سر خیابان هجرت تا انتهای خیابان آزادگان ضریب 

و از الله دهم تا انتهای  35ضریب  واحدهای تجاری واقع در خادم آباد بلوار رسول اکرم )ص( و بلوار ولیعصر تا الله دهم :3تبصره 

 محاسبه و أخذ میگردد . 30با ضریب بلوار 

 محاسبه و أخذ گردد . %85واحدهای مسکونی واقع در نصیرآباد  :4تبصره 

که طبق ضوابط الزام به تأمین آن وجود دارد مشمول پرداخت )مسکونی و غیرمسکونی(زیربنای پارکینگ ساختمان  :5تبصره 

 عوارض نمی گردد .

 کاربری محله

 

 همکف

 

 زیرزمین

 

 اول

 

 دوم

 

سوم 

 به باال

 

 انباری/سایبان

 

 مشاعات  نیم طبقه/راهرو

 /خادم آباد 

 /نصيرآباد

باال و  دهشاد

 پايين 

5/17 29 تجاری  5/14  9 6 9 9 7/0  

5/6 8 اداری  5/6  7/4  4 5/2  5/2  7/0  

 صنعتی
19 

 

10 10 10 5/7  7/4  7/4  
7/0  

باباسلمان/ 

دهمويز/  

 صادقيه/بهار

 1 7/9 7/9 8/5 7/9 5/14 5/17 30 تجاری

 1 7/2 7/2 5/4 5/5 3/7 3/7 9 اداری

 1 5/5 5/5 9 5/11 5/11 5/11 23 صنعتی

سعيدآباد/   

مهديه/ زرنان/ 

بادامك/ 

 ورامينك

 1 2/10 2/10 2/6 2/10 2/15 5/18 5/30 تجاری

 اداری
5/8 7/6 7/6 5 2/4 5/2 5/2 1 

 صنعتی
26 13 13 13 10 6 6 1 

 گلگون

 تجاری
5/30 18 15 10 6 10 10 1 

 اداری
11 7/8 7/8 5/6 3/5 3/3 3/3 1 

 صنعتی
24 5/12 5/12 5/12 10 6 6 1 
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1402تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری باغستان     سال  

 :ارتفاع و دهنه مجاز با )تجاری/اداری(غیر مسکونییک متر مربع از چند واحد ی زیربنا عوارض  ـد 

فرمول محاسبات:  K ×P×M×(N+10)×S 

N واحد می باشند. 25واحد و حد اکثر آن  2: تعداد واحد های تجاری یا اداری و حداقل آن برابر با 

 می باشد.  (یلیصح تفطردر طرح های مصوب شهری ) ضوابط اعالمی ،دهنه مجاز از ارتفاع و منظور نکته:

عوارض صدور پروانه دفاتر کار ، اداری و سایر بناهای که در کاربری صنعتی صادر میگردد تماما با ضرایب بناهای صنعتی  : 1تبصره 

 سبه میگردد .امح

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

 گیرد.گرانترین معبر مالک محاسبه قرار می کی که دارای چندین بر بوده باشد،در محاسبه عوارض امال: 3تبصره 

 زیربنای پارکینگ ساختمان که طبق ضوابط الزام به تأمین آن وجود دارد مشمول پرداخت عوارض نمی گردد . :4تبصره 

از پرداخت و ضوابط طرح تفصیلی سازندگان پارکینگ های عمومی طبقاتی در کاربری مربوطه با رعایت ضوابط شهرسازی :5تبصره 

 .عوارض ساختمانی معاف می گردند

 عوارض زیربنای غیر مسکونی پس از ابقا در کمیسیون ماده صد مطابق جدول باال محاسبه و اخذ میگردد. : 6تبصره 

 عوارض محاسبه و أخذ میگردد. %30ریها جهت تعمیرات اساسی در کلیه کارب :7تبصره 

بر اساس شیوه نامه ابالغی هیأت وزیران طبق عوارض  ماده صد عوارض زیربنای غیر مسکونی پس از ابقا در کمیسیون : 8تبصره 

 مطابق جدول باال محاسبه و اخذ میگردد.تراکم 

 محاسبه عوارض نوسازی مطابق دستورالعمل هیات وزیران خواهد بود . :9تبصره 

 اداری تجاری طبقات

5/2 همکف  p*m (N+10) %85p*m (N+10) 

5/1 زیرزمین   p*m (N+10) %65  p*m (N+10) 

5/1 اول   p*m (N+10) %65  p*m (N+10) 

% p*m (N+10)  1 دوم 06   p*m (N+10) 

% p*m (N+10)  60% سوم به باال 04   p*m (N+10) 

04 % طبقات و نیم طبقه  انباری 04 % طبقات   

 1 1 مشاعات
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1402تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری باغستان     سال  

 عوارض تجديد بناي ساختمان هاي فرسوده:-10تبصره 

   : به شهرداری اجازه داده می شود جهت تشویق سازندگان واحد های مسکونی در بافت های فرسوده شهری و سکونتماده واحده

:تسهیالتی به شرح ذیل ارائه نماید ،های غیر رسمیه گا  

در صد از  %30 تخریب و نوسازی اقدام می نمایند، در خصوص عوارض پروانه ساختمانی جهت امالک مسکونی که نسبت به الف(

 گردد.می خذ محاسبه و أ حمایت از تولید مسکن قانون 16به استناد ماده کل پروانه عوارض یك مرتبه برای 

چه قبل و چه )در هنگام نوسازی و تجدید بنا  و سایر کاربریها صنعتیو  اداری ،برای صدور پروانه ساختمانی واحد های تجاری ب (

 . خذ می گرددأ پروانه ساختمانیعوارض  %70 ،پایانکار عدم خالف و ( و یا آخرین گواهیبعد از تصویب طرح جامع یا تفضیلی

 عوارض تجديد بناي ساختمان هاي خارج از بافت فرسوده: - 11تبصره 

یه كل ( ،)خارج از بافت فرسوده سایر نقاط شهر تبصره: برای صدور پروانه ساختماني مسکوني در هنگام نوسازی و تجدید بنا در     

 .  وارض مربوطه لحاظ خواهد شدعرفه عت %70( معادل جز عوارض نوسازیبه دریافتي ها جهت صدور پروانه بر اساس طرح تفضیلي )

 :)غیر مسکونی(سایر کاربریهایک متر مربع از  یزیربناعوارض  ه ـ

 ضرایب کاربری  عنوان ردیف

1 

صورت دامداری، مرغداری و  صره  )گلخانه  بناهای ب شمول تب ضي 1ماده  4م  قانون حفظ كاربری ارا

 (p2و بناهای كشاورزی )انباری بناهای كشاورزی  (1374زراعي و باغها مصوب 

 : بناهای گلخانه با سازه سبک )لوله و نایلون و ...( از پرداخت عوارض معاف مي باشند .1تبصره 

 قانون حفظ كاربری اراضي 1ماده  4كه مجوز آنها از محل تبصره  يتکمیلتبدیلي و  صنایع :2تبصره

قیمت با باشد و مستلزم احداث بنا به صورت سازه های سنگین باشد،  1374زراعي و باغها مصوب 

 گردد.  و أخذمحاسبه  %50صنعتي و ضریب منطقه ای 

4p*m 

2 
مشمول  )، انبارهای علوفه و نظایر آن بناهای دامداری، مرغداری، پرورش قارچ، طیور و آبزیان نباتي

 ( با مصالح سبک.1374زراعي و باغها مصوب  قانون حفظ كاربری اراضي 1ماده  4تبصره 
P*m 

3 

فضاهای  همچنین دارای مجوز از سازمان ذیربط( و)ینما س مهمانپذیر،مسافرخانه، ، هتل آپارتمان،هتل

سفره خانه ها، غرفه های  ستوران، تاالر های پذیرایي،  ستي، باز خدماتي تجاری ، ر صنایع د تجاری، 

و غیره كه درب ورودی آن در مجموعه های مذكور باز مي شود بهداشتي آرایشي لوازم ، عتیقه فروشي

ربری مربوطه با رعایت تراكم مجاز، تاستتیستتات ایرانگردی و و راه مستتتقیم به معابر شتتهر ندارند در كا

به استناد قوانین بخش صنایع ) مشابه مشمول ، و سایر تاسیساتجهانگردی،  دفاتر خدمات مسافرتي

 .قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی( 8ماده 

P*m 

 

 

 کاربری مربوطه
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1402تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری باغستان     سال  

 تجاری 7p*m سازمان ذیربطواحد های خدمات عمومي مانند میادین میوه و تره بار و بازار عرضه مستقیم كاال با مجوز  4

 P*m استخر های روباز           5

6 

سات  سی سفورماتورشبکه تا ست تران ست گاز، پ ضالب،  برق، پ ست مخابرات  زیربنایي )منبع آب، فا ، پ

 ،كیوسک تلفن  و ...(

 

6P*m خدماتی 

7 

، آموزشي، بهداشتي و درماني،  سرای سالمندان و )استخر سرپوشیده( بناهای فرهنگي، ورزشي

                                            .، در تمام طبقات برای قسمتهای مفید و غیر مفیدمعلولین

در هنگام صدور پروانه معاف از  عمومي مجتمع های فرهنگي،ورزشي،آموزشي،بهداشتي و درماني

 و نوسازی هستند. 101پرداخت عوارض به استثنای ماده 

2p*m  کاربری

 مربوطه

8 
در راستای انجام فعالیت های   فضاهای باز مورد استفاده در كاربری های مختلفبناهای موجود در 

 .، باسکولبارانداز های دفاتر آهن فروشي،  گاراژ ، كارواش مربوط مثل
10m*pتعرفه تجاری 

  .، تراس و محوطه مشاعي، سایبان، تاسیساتقآالچی  9
2p*m  مطابق با نوع

کاربری ذکر شده در 

 پروانه

گاز( و دیگر واحدهای خدماتيایستگاههای عرضه مواد سوختي )بنزین،گازوئیل و   10   7p*m خدماتی 

، اتاق كارگریبناهای سرایداری، نگهباني 11  
مطابق با نوع کاربری 

 ذکر شده در پروانه

، مخازن ذخیره آب و مایعات برای ر ذخیره آب و ... واحدهای خدماتي، اداری، صنعتياستخ  12

آبزیان و مخازن ذخیره سایر مایعات ، پرورش ماهي وكشاورزی اعم از آبیاری تحت فشار واحدهای  
P*m کشاورزی 

سطح اشغالدرصد  10تجاری مساجد و اماكن مذهبي تا سقف  13  p*mتجاری 

درصد سطح اشغال 10تجاری مساجد و اماکن مذهبی مازاد بر  14  برابر با تعرفه تجاری 

 سایر کاربری هایی که در تعرفه عنوانی ندارد  15
طبق ضرایب کاربری 

 های عمومی مرتبط 
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1402تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری باغستان     سال  

  حصارکشی و دیوارکشی و فنس کشی برای امالک فاقد مستحدثات: عوارض صدورمجوز -2

در هنگام صدور پروانه احداث دیوار برای اراضی با کاربری های مختلف شهرداری می بایست از روش ذیل نسبت به محاسبه عوارض 

 :متعلقه اقدام نماید

 m×p×h×L×K محاسبه:فرمول 

 در فرمول مذکور:

 k ضریب امالک با کاربری های مختلف = 

Lطول دیوار کشی = 

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

p قیمت منطقه بندی زمین مورد نظر = 

m- بلوک هاضریب ثابت 

 ضریب کاربری  ضریب کاربری

 16 حریم شهر 3 مسکوني

 4 سایر كاربریها 8 و صنعتي تجاری

 ----- ---- 5 مشاغل مزاحم شهری و اداری

 

بخشي از دیوار كه جزء زیر بنا  گیرد و : عوارض دیواركشي صرفاً به آن قسمت از عرصه كه نیاز به احداث دیوار دارد تعلق مي1تبصره 

 عوارض آن همواره با عوارض زیر بنا محاسبه مي گردد. ،مي باشد

صدور مجوز دیواركشي و اخذ عوارض مربوطه صرفاً در مواردی كه با ضوابط شهرسازی مغایرت نداشته باشد و یا كمیسیون  :2تبصره 

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

عوارض مربوطه در حریم شهر  50معادل % ،: برای صدور مجوز فنس كشي باغات در صورت موافقت اداره جهاد كشاورزی3تبصره 

 محاسبه و اخذ خواهد شد.

و : درخصوص امالكي كه صرفا درخواست دیوار كشتتي با رعایت ضوابط شهتتتترسازی را دارند، دو برابر عوارض فوق محاسبه مي گردد.4تبصره 

 ضرایب جدول وصول میگردد . %50عوارض امالک دارای مستحدثه معادل 

 و تخریب و بازسازی دیوارمت عوارض صدور مجوز مر 1-4
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1402تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری باغستان     سال  

برابر با كاربری مربوطه  حسب مورد  طبق جدول فوق و زیربنا %40و تخریب و بازسازی عوارض  %30در صورت وجود دیوار قدیمي ، 

 ردد.محاسبه مي گ

عوارض زیربنای مسکونی وغیرمسکونی با ارتفاع مازاد پس از تصویب و تثبیت در مراجع قانونی با رابطه و فرمول ذیل عالوه  2-4

 :  برضرایب مندرج در بندهای الف/ب/ج محاسبه میگردد 

H ×K×P×M×S 

 Kضریب  شرح کاربری ردیف

 P*m11   تجاری 1

 P*m7 مسکونی 2

 P*m8 اداری 3

 P*m10   صنعتی و کارگاهی  4

 P*m18   حریم  5

 P*m8 سایر کاربری ها  6

:P قیمت منطقه ای عرصه امالک در کاربری های مختلف     

:K ضریب در کاربری های مختلف  

:H اضافه ارتفاع  

:S مساحت بنا که اضافه ارتفاع دارد   M : ضریب ثابت بلوک ها  

 

 : تمدید و تجدید پروانه ساختمانی  عوارض-6

  درصدی عوارض صدور پروانه ساختمانی:  تمديد پروانه ساختماني (الف

در مواردی که تاریخ اتمام عملیات ساختمانی درج شده در پروانه ساختمانی به پایان رسیده باشد و پروانه ساختمانی صادره با ضوابط  

برای و  در این صورت عوارض تمدید پروانه برای سال اول رایگانروانه تمدید میگردد طرحهای توسعه شهری مغایرت نداشته باشد پ

پایان )با تصویب شورای مربوطه( عوارض صدور پروانه ساختمانی به نرخ روز تعیین میشود اگر همچنان در  درصد 3سال دوم حداکثر 

درصد عوارض صدور پروانه ساختمانی به نرخ روز افزایش  2سال دوم ساختمان تکمیل نشود عوارض تمدید پروانه هر سال به میزان 

. اگر عملیات ساختمانی طبق نظز مهندس ناظر شروع شده باشد علیرغم  درصد عوارض صدور به نرخ روز بالغ گردد 20می یابد تا به 

و شبه قضایی توقیف شده اند مغایرت با طرح های توسعه شهری طبق این تعرفه تمدید میگردد . امالکی که به دستور مراجع قضایی 

 از این ضوابط مستثنی میباشند .
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1402تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری باغستان     سال  

 طبق ضوابط هر یك از عناوین مربوط به عوارض صدور پروانه ساختمانی محاسبه می شود ::  تجديد پروانه ساختمانيب( 

در مواردی که تاریخ اتمام عملیات ساختمانی درج شده در پروانه ساختمانی به اتمام رسیده باشد و عملیات ساختمانی طبق نظر  

وسعه شهری تغییر نموده و با پروانه صادره مغایرت داشته باشد ، تدر صورتی که ضوابط طرح های ناظر شروع نشده باشد ،  مهندس

یط پیش گفته پروانه قبلی غیر قابل اجراء بوده و پروانه جدید صادر میگردد . در این حالت عوارض صرفاً در صورت وجود همه شرا

 پروانه جدید به نرخ روز و عوارض پرداخت شده قبلی به عنوان طلب مودی لحاظ میگردد .

عوارض زیر بنای مازاد بر پروانه به صرفاً الزم به توضیح است در مواردی که مودی درخواست اصالح پروانه ساختمانی را داشته باشد 

  نرخ روز طبق تعرفه عوارض محاسبه و وصول میگردد .

 

قانون نوسازی و عمران، شهرداری باید حداکثر مدتی که برای پایان یافتن ساختمان ضروریست در پروانه  29از ماده  2مطابق با تبصره  

پروانه های ساختمانی قید الزم برای پایان یافتن عملیات ساختمانی به شرح ذیل در  زمانساختمانی قید نماید، لذا در اجرای قانون 

 می گردد:

  متر مربع یك سال 300ساختمانهای با زیر بنای کل کمتر از. 

  سال. متر مربع دو 2000تا  300ساختمانهای با زیربنای کل بیش از 

  سال.متر مربع  سه  5000متر مربع تا  2000ساختمان های با زیربنای کل بیش از 

  مترمربع  چهار سال 10000مترمربع  تا  5000ساختمان های با زیربنای کل بیش از. 

  پنج سال متر مربع 10000ساختمان های با زیربنای بیش از. 

 .مالک زمان درخواست تمدید پروانه ساختمانی، تاریخ ثبت درخواست مالك در دبیرخانه شهرداری خواهد بود 

.. .ی موظف است قبل از اتمام مدت زمان پروانه های ساختمانی از روشهای مختلف مانند نامه نگاری، ارسال پیامك وشهردار :تبصره

 موضوع را به مالکان اطالع رسانی نماید.

تراکم مازاد نسبت به ضوابط طرح برای محاسبه عوارض   :5کمیسیون ماده  پس از تصویب تراکم مسکونی و غیرمسکونیعوارض -7

و همچنین امالکی که در کارگروه امور زیربنایی و... نیاز به افزایش تراکم داشته باشند هنگام پیشنهاد برای تصویب در کارگروه  تفصیلی

 معماری بر اساس فرمول زیر محاسبه می گردد: قانون شورای عالی شهرسازی و 5یا در زمان طرح کمیسیون ماده  مربوطه و
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1402تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری باغستان     سال  

 k×M×P×S                                                                       :فرمول محاسبه
 

:K  ضریب امالک با کاربری های

 مختلف می باشد 

S:  مساحت مربوط به افزایش

 تراکم

M  : ضریب ثابت بلوک ها P:  قیمت منطقه بندی زمین 

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

 به مودی مسترد می گردد.

 برابر جدول فوق محاسبه می گردد. 5/1از طی مراحل قانونی با ضریب  : در صورتی که ملك در حریم شهر واقع شده باشد، پس2تبصره 

 :کاربری عرصه در اجرای طرحهای توسعه شهریشی از  تغییر افزوده نا ارزشعوارض بر  -8

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

قانون  5شهر که نیاز به تغییر کاربری دارند در هنگام پیشنهاد آن جهت تصویب کمیته فنی طرح هادی با کمیسیون موضوع ماده 

 عالوه بر عوارض صدور پروانه ساختمانی می بایست نسبت به محاسبه عوارض متعلقه به شرح ذیل شورای عالی شهرسازی و معماری

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

  k×M×P×S فرمول محاسبه: 
 

Kمختلف : ضريب اراضي با كاربري هاي 

 

S مساحت زمين مورد نظر :       Mضريب ثابت بلوک ها: 

 

 

P قيمت منطقه بندي زمين : 

 

، صنعتی و 14، اداری وانتظامی 18 ، تجاری 14، با تراکم ویژه 10، با تراکم متوسط 8برای کاربری مسکونی با تراکم کم  kضریب 

 4، بهداشتی ، درمانی و ورزشی  4 مذهبی ،، آموزشی 8، تاسیسات و تجهیزات شهری 10، حمل ونقل وانبار 16مشاغل مزاحم شهری 

 تعریف شده است.  2وسایر کاربریها 

در کاربری مقصد به مبدا لحاظ  Kما به التفاوت ضریب  ،کاربری دیگر برای محاسبه عوارضبه در هنگام تغییر کاربری ملك  :1تبصره 

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

 . برابر در فرمول فوق عمل می گردد دوبرای محاسبه عوارض تغییر کاربری ) تعیین کاربری( در حریم شهرها  :2تبصره 

تراکم نوع 

 مازاد

مسکونی با 

 تراکم کم

انباری بناهای  تجاری زیادتراکم  تراکم متوسط

 تجاری ونیم طبقه

 یبنا

 اداری

صنعتی نای ب

 وکارگاهی

سایر کاربری و 

بنای انباری  و  

 زیر زمین تجاری

 k 5 7 11 30 11 11 25 8ضریب 
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1402تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری باغستان     سال  

 کارگروه زیر بنایی، توسعه روستایی، عشایری، شهری و آمایش سرزمین و محیط زیست،  یا 5 ماده کمیسیون به پرونده ارسال از قبل

 حساب به نقداً ،به عنوان حق کارشناسی شهرداری السهم قدر درصد10 است ذکر انشای .نماید اخذ الزم را ضمانت باید شهرداری

 نقد وجوه ، در صورت انصراف مودی از اخذ مجوزمربوط، کمیسیون در موضوع تصویب از پس.  شد خواهد واریز شهرداری سپرده

 .بود مودی نخواهد اذن به نیازی و شد خواهد منتقل جاری حساب به یا ضبط شهرداری نفع به ترتیب به ،سپرده درحساب

مبلغ به صورت نقد دریافت می گردد. در صورت تصویب مبلغ مراجع ذیصالح به یشنهاد مذکور هنگام ارائه پبدیهی است در  :3تبصره 

به % بعنوان کارمزد  5پس از کسر ،  انصراف مودی از درخواست عدم تصویب و یا صورتمذکور به حساب درآمد شهرداری منظور و در 

 .مودی مسترد می گردد

طرحهای : عوارض ارزش افزوده ناشی از تعیین کاربری عرصه در اجرای طرحهای توسعه شهری براساس فرمول تغییر کاربری 4تبصره 

 مصوب شهری محاسبه و أخذ می گردد .

 مستثنی از دریافت عوارض پروانه ساختمان : موارد-9

 درو در حیاط با مصالح غیر بناییسایبان خو-1

 قفسه بندی در داخل مغازه با مصالح غیر بنایی از جمله با نبشی و نئوپان -2

 سانتی متر پیش آمدگی در معابر  50سایبان روی درب منازل و حیاط و حداکثر با -3

 سانتی متر  25سایبان در کنار بام ها و باالی پنجره ها حداکثر -4

 یا دیوارهای ملك بدون تجدید بنای آنها به شرطی که به معبر تجاوز نشده باشد . نماسازی ساختمان-5

تعویض سقف اعیانی های مسکونی و تجاری به شرط عدم افزایش ارتفاع زیر بنا در ساختمان قدیمی و عدم افزایش دهانه با رعایت -6

 مسائل فنی و ایمنی .

 جره بدون تغییر در ابعاد آنها .تعمیرات جزئی و مرمت ساختمان و تعویض در و پن-7

 تغییر در تقسیمات داخلی ساختمان بدون افزایش واحد .-8

 الحاق دو یا چند مغازه به یکدیگر .-9

 نصب پنجره به بالکن های سه طرف بسته به طوری که از نظر شهرداری مخل زیبایی نمای شهری و هارمونی ساختمان نباشد .-10

 کاربری () به شرط استفاده با همان 

 احداث گلخانه در داخل خانه .-11
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1402تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری باغستان     سال  

خانه واحد آموزشی و ... فقط استفاده ادارات ، سازمانها ، از اعیانی های واحدهای مجاز مربوط به عنوان نمازخانه ، مهد کودک ، کتاب-12

 برای کارکنان خود با دستور باالترین مقام .

های عمرانی تا مهلت قانونی موافقتنامه و تغییرات احتمالی پس از آن ،  احداث ساختمان های موقت برای تجهیز کارگاه پروژ-13

 پیمانکار موکلف است بعد از انقضای مهلت مذکور نسبت به برچیدن ابنیه و تأسیسات فوق الذکر اقدام نماید .

 احداث حوض ، مخزن آب و مواد سوختی )نفت و گازوئیل ( در محوطه روباز .-14

کونی و غیرمسکونی واحدهای مازاد بر پروانه یا گواهی پس از تصویب و تثبیت در مراجع قانونی عالوه عوارض زیربنای مس -10

 : بر ضرایب مندرج در بندهای الف،ب،ج زیربنا محاسبه و أخذ خواهد شد

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

 .اخذ گردد +s.m)p2(n.با فرمول  ،روی کوچکترین واحد یا واحد های احداث شده به ازاء هر متر مربع زیر بنا

راهرو و پیلوت به مسکونی عوارض هر واحد تبدیل شده  ،سرایداری ،نگ و انباریدر صورت تبدیل زیر بنای غیر مسکونی نظیر پارکی :ب

 .محاسبه خواهد شد +s.m)p3(n.به ازاء هر متر مربع زیر بنا با فرمول 

به ازای هر متر مربع  ،شده و به صورت دو پالک شش دانگ درآمده تبدیلبرای ساختمان های دوبلکس که به دو طبقه ) دو واحد (  :ج

 .دریافت خواهد شد pm2بنا 

در صورت تبدیل زیر بنای واحدهای تجاری ، اداری و صنعتی و غیره از یك واحد به چند واحد ، عوارض هر واحد تبدیل شده به د : 

 محاسبه خواهد شد .  +s.m)p5(n.ازای هر متر مربع با فرمول 

شهرسازی و کسب موافقت های الزم از کمیسیون  ،فنی ،و مقررات بهداشتیطرح بندهای الف و ب مشروط به رعایت دقیق ضوابط  :ه 

 .های قانونی قابل اجرا است

n:  تعداد واحدهای مسکونی مازاد بر پروانه 

p: آخرین ارزش معامالتی مالک عمل شهرداری 

:s  ساحت کوچکترین واحد احداثیم. 

M  : بلوکضریب ثابت هر 
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1402تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری باغستان     سال  

 عوارض بالكن و پیش آمدگی:-11

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

فضای بیرون از ملك عوارض ابنیه ای که با رعایت ضوابط شهرسازی علی الخصوص ارتفاع مناسب از سطح معبر یا خیابان به طرف 

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

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

 8PM به ازای هر مترمربع پیشروی در حیاط بناهای مسکوني  1

 13PM در معابر شهریبه ازای هر مترمربع پیشروی  بناهای مسکوني  2

 27PM معابر پیشروی در طبقات به ازای هر مترمربع در بناهای تجاری  3

 10PM به ازای هر مترمربع پیشروی در معابر   بناهای اداری و صنعتي 4

 

 %30.. در کار بری فوق .نماسازی و دکورها برجسته و ،گیر باران :بناهای غیر مفید مثل ،برای محاسبه عوارض پیش آمدگی :تبصره

 .عوارض صدرالذکر محاسبه و وصول می شود

 :(طرح های تعریض و توسعه معابر)شهری  عمرانارزش افزوده ناشی از اجرای طرحهای -12

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

 .یا معبر دارند

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

 .پیش بینی و طراحی شده اند

به گذر هایی اطالق می گردد که غالبًا در هنگام تجدید بنا یا احداث بنا برابر آیین نامه گذر بندی طرح های  ي تعريضي:طرح ها

 .  تفصیلی و ساماندهی مشمول عقب نشینی می گردند

 .ندبه گذر هایی اطالق می گردد که بر اساس مطالعات شهرسازی و ترافیکی ایجاد و احداث می گرد طرح هاي احداثي:
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1402تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری باغستان     سال  

خیابان و میادین  ،توسعه ای و احداثی در بر گذر ،تعریضی ،این عوارض به کلیه اراضی و امالکی که بر اثر اجرای طرح های اصالحی

اصالحی یا تعریضی و یا احداثی واقع می شوند و  این عوارض برای یك بار به آنها تعلق می گیرد که هنگام اخذ پروانه ساخت یا صدور 

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

  S )  1P- 2 p  m (.K *                               :عوارض ناشی از اجرای طرح های عمران و توسعه شهری

P1   :به نرخ تاریخ اجرای طرح ( عریض می باشد.قیمت منطقه ای معبر قبل از اصالح یا ت ( 

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

S  : مساحت باقیمانده بعد از اصالحی 

M: ضریب ثابت بلوک ها 

k: ضریب بشرح جدول ذیل : 

اعطای تراکم تشویقی وفق ضوابط طرح و پس از أخذ مجوز تبصره : عوارض فوق شامل پرونده هایی خواهد بود که ، شهرداری نسبت به 

 ذی صالح اقدام خواهد نمود . از مراجع

 :)دکلها،تجهیزات و آنتن های مخابراتی،ترانسفورماتورها و نظایر آنها (صدور مجوز احداث و نصب تأسیسات شهریعوارض -13

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

از این رو برای تأمین معابر هزینه هایی را در بر دارد، تملك اراضی و توسعه معابر واقع در مسیر طرح های عمران شهری و احداث 

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

 تامین سرانه های عمومی شهر هزینه گردد. و صرفاٌ جهت

                       m* P * S *20/1فرمول محاسبه:                                                            

Sدکل های برق هوایی و زمینی، دکل های ورماتورها، پست گاز، پست مخابرات، : اعیانی تاسیسات شهری مثل منبع آب، پست ترانسف

 و امثال آن به ازای هر متر مربع اعیانی تلفنخطوط لوله گذاری، کیوسك ، مخابرات

P :آخرین ارزش منطقه ای 

 

 K نوع ملک 

 18 استامالکی که پس از اجرای طرح دارای باقی مانده 

 20 امالکی که عقب نشینی ندارند ولی معبر مشرف به ملك تعریض می شود

 22 امالکی که قبالً مشرف به معبر نبوده اند ولی پس از تعریض در بر معبر قرار می گیرند
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1402تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری باغستان     سال  

 نحوه استرداد عوارض پروانه ساختمانی:-14

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

پروانه ساختمانی از طرف مراجع قضایی ابطال شده باشد. با کسر عوارض نوسازی، پسماند و بهای خدمات بازدید، مابقی مبلغ : 14-1

 عوارض مسترد می گردد.

% عوارض  5کسر  چنانچه مودی قبل از صدور پروانه ساختمانی از احداث آن منصرف و درخواست استرداد عوارض نماید، با: 14-2

 متعلقه به عنوان کارمزد مسترد خواهد شد.

هزینه بهای خدمات  اشتباه واریزی اشخاص به حساب شهرداری و یا اشتباه در محاسبه عوارض و وصول ارقام مازاد بدون کسر: 14-3

 .مسترد می گردد

و قوانین شهرسازی و طرح تفصیلی صورت پذیرد  : در مواقعی که هنگام صدور پروانه ساختمانی اشتباه سهوی بر اساس ضوابط 14-4

 با کسر عوارض نوسازی ، پسماند و بهای خدمات بازدید مابقی مبلغ عوارض مسترد میگردد .

 عوارض بقایای مطالبات سطح شهر بر کلیه عوارض و امالک واقع در شهر:- 15

 منطقه ای عرصه و اعیان میباشد .یك درصد ارزش قیمت  1389لغایت  1383نحوه محاسبه عوارض فوق از سال 

ت ارائه می نماید و در خصوص عوارض بقایای سطح شهر در محدوده قانونی و از مناطقی اخذ می گردد که شهرداری در آنجا خدما

 . بنا نمی شود ، صرفا از مساحت اعیانی و عرصه زیربنای مربوطه اخذ می شود و مشمول عرصه های بدونحریم

 نشانی در هنگام صدور پروانه ساختمانی :عوارض آتش -16

عوارض صدور %4این عوارض بمنظور افزایش ایمنی و ارتقاء سیستم آتش نشانی و به لحاظ ایجاد ایمنی الزم برای ساختمانها معادل 

 گردد.محاسبه و اخذ می و بعد از کمیسیون زیربنا()عوارض   پروانه ساختمانی

 :بهاء خدمات کارشناسی و فنی-17

نظر به ضرورت بازدید میدانی مامورین شهرداری جهت تعیین مساحت عرصه و اعیان امالک و اعالم نظریه کارشناسی هزینه های 

 متعلقه به شرح ذیل تعیین می گردد:

 بابت تقاضای  بازدید ) صدور پروانه، مفاصا حساب، تفکیك، استعالم کاربری و....(:  –1

 ریال.   000/500/1مربع عرصه متر  200بر روی عرصه امالک تا  -

 ریال. 000/500/3متر مربع عرصه  500 تا متر به باال 201از  -
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1402تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری باغستان     سال  

 ریال. 000/6ادلبه باال به ازای هر متر مربع عرصه معمتر مربع  501از  -

 .ریال  000/9متر مربع  روی اعیان به ازای  هر  بر (گاز و... ،برق ،استعالم آب ،پایانکار ،صدور عدم خالفدر هردرخواست بازدید ) -2

 .ریال 000/8ریال و اعیان 5000هر متر مربع عرصه مبلغ  ازای به کارگاه ها و کارخانجات دایر به در هردرخواست بازدید و رسیدگی -3

 نظارت شهرداری و سایردستگاههای اجرایی بدون مراجعه مالك یا درخصوص آن دسته از امالک که با گزارش واحد کنترل و :تبصره

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

 مراجعه مالك اقدام الزم بعمل آید.

 .ریال می گردد 000/000/14، صنعتی و غیره برای هر مرتبه هزینه فك پلمپ و نیوجرسی واحدهای مسکونی، تجاری

 :بهاء خدمات صدور مجوز حفاری ،حفاری ،لکه گیری و ترمیم آسفالت معابر -18

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

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

های عمومی و فردی رعایت نقشه جامع شهر سازی را بنمایند. این قبیل اقدام باید با موافقت کتبی شهرداری انجام گیرد و موسسه 

ر عمومی وارد آید در مدت اقدام کننده مکلف است هرگونه خرابی و زیانی را که در اثر اقدامات مزبور به آسفالت یا ساختمان ها و معاب

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

ای ثبت اضافه از طریق اجر %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 های حفاری

 طول مبلغ ریالی به ازای هر متر نوع حفاری ردیف

 7،410،000 اشخاص حقیقی و حقوقی زیر سازی و آسفالت توسط 1

  4،680،000  یو حقوق یقیاشخاص حقآسفالت توسط  2

 2،730،000  روکش آسفالت 3

  4،875،000 حفاری پیاده رو 4

  1،560،000 حفاری خاکی 5

%10صرفاً برای ادارات و ارگانهای دولتي قانون شهرداریها 103اجرای ماده   

 مالیات بر ارزش افزوده9%
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  می گردد . رش واحد عمران و شهرسازی مشخصمتر طول بوده و مازاد آن با محاسبه و گزا 5سبه برای کلیه حفاری ها احداقل مح :1 تبصره

 .عمران و بازآفرینی شهری و اعالم آن به واحد درآمد اخذ خواهد شد سازماناین هزینه ها با برآورد متراژ از طرف :  2تبصره 

 )مشروط بر اخذ استعالم از مراجع ذیصالح(محاسبه می گردد. باالجدول مطابق در مورد حفاریهای واقع در حریم شهر،  :3تبصره 

  ، مبالغ جدید جایگزین جدول موضوع این بند خواهد گردید.1401ء سال پس از ابالغ فهرست بها : 4تبصره 

 :مهاجرین و اتباع خارجیبهای خدمات -19

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

یانه استفاده ایشان ازکلیه خدمات ارائه شده توسط شهرداری ها ودهیاری ها، بهای خدمات سال روستاها و مهاجرین درمحدوده شهرها و

 به شرح ذیل ازمهاجرین اخذ میگردد:

 ریال 000/500/2افراد یك نفره 

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

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

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

 درصورت تغییر قیمت پیشنهادی از سوی سازمان اتباع خارجه عوارض بر مبنای آن محاسبه و اخذ خواهد شد.تبصره: 

 (:مسکونی ،غیرمسکونی، و سایرکاربریها) بهای خدمات مدیریت پسماند  -20

 ماهیانه )مبلغ به ریال ( شرح ردیف

 000/500 مربعمتر120تا  هر واحد مسکونی و اداری 1

 000/600 مربعمتر 50 تاکم زباله  برای هر واحد تجاری 2

 000/900 مترمربع 50برای هر واحد تجاری پر زباله تا  3

 000/000/2 مترمربع 800برای هر واحد صنعتی تا  4

 000/000/3 مترمربع 1000برای ادارات دولتی تا  5

 000/000/2 متر مربع 400گلگون تادر صنعتی  برای هر واحد 6

 

 حاادهای صاانعتیوا  –ریااال  000/15تجاااری واحااد  –ریااال  000/6مسااکونی  واحااد هاار متاار مااازاد باار مساااحت هااای فااوق باارای:  نکتههه

 اضافه گردد . ریال  000/5ادارات دولتی   ریال 000/6

 10و رساتورانها  2برابار ردیاف  25نفار  300، تاالرهاا باا ظرفیات بااالی  2برابار ردیاف  18نفار  300تاالرها باا ظرفیات کمتار از  : 1تبصره 

 خذ گردد .ا محاسبه و 2برابر ردیف 
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و ، آزمایشااگاهها ، مراکااز تصااویربرداری  1براباار ردیااف  13، درمانگاههااای شاابانه روزی  1مطااب هااای پزشااکی براباار ردیااف  : 2تبصههره

 خذ گردد .امحاسبه و  1برابر ردیف  30، بیمارستانها و کلینیك های خصوصی  1برابر ردیف  7رادیولوژی 

چ فروشای هاا ، پیتازا فروشای هاا ، گال فروشای هاا ، بنکاداران ماواد مطبخ هاای تهیاه و توزیاع غاذا ، فسات فاود هاا ، سااندوی : 3تبصره 

محاسابه و  2برابار ردیاف  5غذایی و پروتئین ، بستنی فروشای هاا ، میاوه فروشای هاا ، تعاویض روغنای هاا ، آرایشاگاههای مرداناه و زناناه 

 أخذ گردد .

 محاسبه و أخذ گردد .  2ردیف برابر  5کیلوگرم به باال دارند تا 10صنوف پرزیاله که روزانه  : 4تبصره 

بهاای خاادمات ماادیریت پسااماند از واحادهای مسااکونی اعاام از واحاادهای مساکونی واقااع در مجتمااع هااای مساکونی یااا سااایر واحاادها، بااه 

. در صاورت ارائاه گاواهی مادارک و مساتندات مبنای بار عادم بهاره بارداری از اداره بارق منطقاه مارتبط واحدهای بهره بردار تعلق میگیرناد

 50معاادل واحاد یااد شاده  ود، ازواحد ماذکور حاداقل شاش مااه باال اساتفاده باشاد( توساط مالاك واحادی ارائاه شا)با هر واحد مسکونی 

 .مدیریت پسماند اخذ خواهد شد بهای خدماتدرصد 

( واحدهای مسکونی و غیر مسکونی واقع در محدوده قانونی شهر و اص حقیقی و حقوقی بهره بردار )مالکین و ذینفعانشخا :5تبصره 

، مکلف به پرداخت بهای خدمات مدیریت پسماند می باشند. در صورت نقل و انتقال امالک یا واگذاری بدون پرداخت  باغستانحریم 

دیریت پسماند آن واحدها بعهده شخص انتقال گیرنده خواهد بود.و تسویه حساب ، بدهی معوقه بهای خدمات م  

موظف است نسبت به ارائه خدمات به کلیه تولید کنندگان پسماندهای عادی در محدوده قانونی و خدماتی شهر شهرداری  :6صره تب

نماید.باغستان اقدام و هزینه های مرتبط را مطابق این مصوبه و سیستم جامع درآمد امالک مطالبه   

ابتدایی و مساجد، حسینیه ها، تکایا، اماکن مذهبی، اقلیت های دینی )زرتشتی ، کلیمی ، مسیحی( و مدارس دولتی ) :7تبصره 

. چنانچه در این اماکن واحدهای غیر مرتبط مانند ی خدمات مدیریت پسماند نمی باشند( مشمول پرداخت بهاممتوسطه اول و دو

متناسب با تعداد واحد و نوع کسب مشمول پرداخت بهای خدمات مدیریت پسماند خواهند بود.واحدهای تجاری مستقر باشند   

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

آمدی خاصی که با تأیید شورای اسالمی شهر باغستان افتتاح کلیه درآمدهای حاصله ازدریافت بهای خدمات این مصوبه را به حساب در

 می گردد، واریز نموده و صرفًا در امر مدیریت پسماندهای عادی شهر هزینه نماید.

زیرزمین و ) اخذ عوارض از واحدهای مسکونی، تجاری و صنعتی در زمان شروع عملیات ساختمانی بابت خاک برداری : 9تبصره 

ریال محاسبه  000/200عبور و مرور و آلودگی شوارع سطح شهر و تخلیه در گودهای مجاز به ازای هر متر مکعب فونداسیون( به جهت 

 و اخذ میگردد.
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آوری نماید ضمن در ها بوده و در صورتیکه شهرداری اقدام به جمعهای صنعتی برعهده خود این شرکتحمل پسماند شرکت :10تبصره

)پسماند تولیدی که منجر به آلوده نمودن محیط زیست و دفن گردد.ز مراکز فوق هزینه کامل اخذ میادوات موردنیاز ااختیار گرفتن 

 آن باعث آلوده شدن سفره های زیرزمینی و منابع آن می گردد که باید تدابیر خاصی دیده شود (

، است در هنگام اخذ پروانه ساختمانی موظف های عمرانی و  ساختمانی برعهده مالك و مودآوری و حمل پسماند و نخالهجمع : 11تبصره

( را نقدًا جهت تضمین جمع آوری و حمل پسماند های عمرانی و ساختمانی طی بازه 101عوارض پروانه ) به استثناء ماده  %10معادل 

واریز نماید. بدیهی  ساعت از زمان دپو و انباشت در معابر به محلی که شهرداری معین نموده است به حساب سپرده شهرداری 48زمانی 

پس از ، عیناً به مودی پرداخت میگردد. در غیر این صورت و یدیه حوزه خدمات شهری وجه الضماناست پس از صدور گواهی و تای

جمع آوری "آوری طبق فرمول مندرج در بند مربوط به هزینه بهای خدمات عدم جمع، آوری توسط تولیدکنندهابالغ اخطار و عدم جمع

محاسبه و اخذ خواهد شد.  ضمناً حوزه  "ر توسط واحد پایش زوائد ساختمانیمرانی و ساختمانی و خسارت وارده به معابپسماند ع

ای به واحد شهرسازی اعالم و صدور هر نوع گواهی، منوط به پرداخت وجه اعالم شده شهری می بایست مراتب را طی نامهخدمات 

 خواهد بود.

آموزش های الزم توسط متولیان خدمات پسماند و فراهم آمدن زیرساخت ها و فناوری  مقرر شد پس از کسب :12تبصره 

 . اطالعات الزم نسبت به بروز رسانی نحوه محاسبه عوارض پسماند وفق دستورالعمل ابالغی اقدام گردد

عوارض م درصد نیبهاء خدمات ارائه و تصویب طرح ایمن سازی معابر در زمان عملیات کارگاهی به میزان  :13تبصره 

 صدور پروانه ساختمانی خواهد بود .

بهای خدمات و حمل ونگهداری تجهیزات عملیات ساختمانی برای مودیانی که ساختمان غیر مجاز احداث می نمایند  :14تبصره 

 عوارض قانونی وصول خواهد شد . نیم درصدپس از طرح درکمیسیون ماده صد ، در صورت جریمه 

ماده واحده قانون تعیین وضیعت امالک واقع در طرحهای دولتی و  4خدمات آماده سازی در اجرای تبصره بهای  :15تبصره 

 شهرداریها بر اساس قیمت تمام شده ) کارشناسی روز ( خواهد بود .

بروز آلودگی و دهی پسماندهای عمرانی و ساختمانی، در صورت نامه اجرایی سازمانشیوه 20در اجرای تبصره ذیل ماده  : 16تبصره 

باشد در غیر پخش شدن پسماندهای عمرانی و ساختمانی در طول مسیر توسط خودروی مختلف، راننده ملزم به پاکسازی محل می

 باشد.داخت بهای خدمات پاکسازی به شرح ذیل میاینصورت راننده خودرو مؤظف به پر
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1402تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری باغستان     سال  

 )ریال( مبلغ واحد جریمه  واحد نوع تخلف

 000/000/6 هر مورد در قسمت بار و ریزش پسماند عمرانی و ساختمانی در معابر شهریعدم پوشش مناسب 

به شرح جدول اند  نقداً و یکجا پرداخت نمایند، جایزه خوش حسابی مودیانی که عوارض و بدهی های خود را در خصوص پسم :تبصره

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

 سه ماهه چهارم سال سه ماهه سوم سال سال دومسه ماهه  سه ماهه اول سال

 90معادل % 85معادل % 80معادل % 75معادل  %

 : هزینه خدمات پسماند -21

جهت  روزساعات مشخصی را در شبانه ،سازی عمومیفرهنگ ها جهت ارائه خدمات بهینه و مطلوب به شهروندان و شهرداری بسیاری از

در این راستا برخی نهادها، ادارات، مدارس وکسبه که نقش به سزایی  اند.رسانی نموده های شهری اطالعدفن زباله حمل و آوری،جمع

که  نماینددر کنارگذرها می های خودها وفاضالبحجم باالدارند، بدون رعایت ساعات مشخص اقدام به رهاسازی زباله را درتولید زباله با

در راستای دستورالعمل ها و  ،اقدامات اینهای شهری شده است. لذا جهت جلوگیری از ها و آلودگیانتشار انواع بیماریباعث رشد و 

 ذیل شامل حال متخلفین خواهد شد: آئین نامه های مربوط به مدیریت پسماند ، هزینه های

 .خارج از وقت مقررهای شهری در هر نوع کاربری )غیر از مسکونی(  سازی زباله عوارض رها -1

 .تخلف در بار اول: صدور و ارسال اخطاریه کتبی مبنی بر عدم تکرار آن

 نظر. تعرفه یکساله حمل و دفن زباله برابر قیمت حرفه مورد%50عادلعوارض م اخذ ارسال اخطاریه کتبی وتخلف در باردوم: صدور و

 قیمت حرفه موردنظر. ل کل تعرفه یکساله حمل ودفن زباله برابرعوارض معاداخذ  ارسال اخطاریه کتبی و و صدور تخلف دربارسوم:

 .صنعتی و... )غیر از مسکونی( در سطح معابر و شوارعازی فاضالب واحدهای تجاری، اداری، س عوارض رها -2

 تخلف در بار اول: صدور و ارسال اخطاریه کتبی مبنی بر عدم رهاسازی فاضالب مربوطه. -

ماه(، صدور و ارسال اخطاریه کتبی مجدد صورت تکرار و عدم رفع تخلف مورد نظر در مدت تعیین شده )یك تخلف در بار دوم: در -

 .ریال 000/000/12و اخذ مبلغ 

ماه(، صدور و ارسال اخطاریه کتبی مجدد تخلف در بار سوم: درصورت تکرار و عدم رفع تخلف مورد نظر در مدت تعیین شده )یك -

 .ریال 000/000/15و اخذ مبلغ 

 سازی فاضالب واحدهای مسکونی در سطح معابر و شوارع: عوارض رها -3

 برای بار اول: صدور و ارسال اخطاریه کتبی مبنی بر عدم رهاسازی فاضالب مربوطه.

و اخذ  ماه(، صدور و ارسال اخطاریه کتبی مجددبرای بار دوم: در صورت تکرار و عدم رفع تخلف مورد نظر در مدت تعیین شده )یك

 .ریال 000/00/3مبلغ 

ماهه(، صدور و ارسال اخطاریه مجدد و اخذ مبلغ درصورت تکرار و عدم رفع تخلف مورد نظر در مهلت تعیین شده )یكبرای بار سوم: 

 ریال. 000/000/5
های و مبالغ طی فیششناسایی و صدور اخطاریه توسط مأمورین اداره اجرائیات با هماهنگی نواحی مربوطه صورت پذیرفته  :1تبصره

وصول هرگونه وجه نقد در این خصوص ممنوع بوده و با متخلفین گردد. به حساب مربوطه واریز می تهیه شده از طریق شهرداری،

 برابر مقررات برخورد خواهد شد.
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1402تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری باغستان     سال  

عدم رفع  اخطاریه)اخطارسوم( ودرصورت تحویل آخرین  باشد ومدت زمان هراخطاریه برای هر یك از موارد یك ماه می :2تبصره

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

 بهای خدمات فضای سبز: -22

 مبنای محاسبه اخذ عوارض عنوان خدمات

كاربری مسکوني و بهای خدمات ایجاد و نگهداری یک مترمربع فضای سبز ساختمانهای با 

 اند.تجاری كه فضای سبز را حذف كرده
A= 10%S (M+N+2P) 

بهای خدمات ایجاد و  نگهداری یک مترمربع فضای سبز انبارهای كه فضای سبز را حذف 

 اند.كرده
A= 15%S (M+N+2P) 

بهای خدمات ایجاد و  نگهداری یک مترمربع فضای سبز انبارهای بدون سقف كه فضای سبز را 

 اند.حذف كرده
A= 10%S (M+N+2P) 

ها و كارگاههای بهای خدمات ایجاد و نگهداری یک مترمربع فضای سبز كارخانجات و شهرک

 اند.صنعتي كه فضای سبز را حذف كرده
A= 15%S (M+N+2P) 

و كارگاههای صنعتي بهای خدمات ایجاد و نگهداری یک مترمربع فضای سبز كارخانجات 

 . ده اندفضای سبز را حذف كرشهرک گلگون كه 
A= 10%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: 

درصد( از اراضی  10معاونت محترم هماهنگی امور عمرانی استانداری تهران ) 28/04/96مورخ  17201/4/96و نامه شماره  استان تهران

کارخانجات و کارگاههای شهرک صنعتی  %25از مساحت عمومی و در مجموع  %15داخل واحد های صنعتی شهرک های صنعتی و 

 به فضای سبز اختصاص یابد. 

A: مبلغ قابل وصول S: مساحت عرصه کل پالک P: ای شهرقیمت منطقه 

M : ریال درنظر گرفته شده است. 000/500عدد ثابت هزینه اجرای فضای سبز در یك مترمربع برای کلیه شهرهای استان تهران 

N:  گرفته شده است.ریال درنظر  000/84عدد ثابت هزینه نگهداری ساالنه یك مترمربع فضای سبز برای کلیه شهرهای استان تهران 

 

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

ریال، کاربری های   000/000/1، فضای سبز کاربریهای مسکونی %10بهای خدمات بازدید و کارشناسی فضای سبز بابت  :2تبصره 

 ریال اخذ خواهد شد. 000/000/2انبار و کارخانجات مبلغ ریال  و برای کاربری های صنعتی،  000/500/1تجاری 
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1402تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری باغستان     سال  

 عوارض قطع اشجار :-23

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

 )به ازاي هر اصله( محاسبهمأخذ  عنوان

در
ع 

قط
ان

اه
گی

 و 
ان

خت
 

 ریال000/000/25سانتیمتر  15نهال با محیط بن کمتر از 

 ریال000/000/50سانتیمتر  30درخت با محیط بن تا 

 ریال 000/300سانتیمتر  31ریال بعالوه هر سانتیمتر مازاد بر  000/000/55سانتیمتر  50-31درخت با محیط بن 

 ریال 000/320سانتیمتر  51ریال بعالوه هر سانتیمتر مازاد بر  000/000/70سانتیمتر  100-51محیط بن  درخت با

 ریال 000/400سانتیمتر 101ریال بعالوه هر سانتیمتر مازاد بر 000/000/90سانتیمتر  150-101درخت با محیط بن 

 ریال 000/500سانتیمتر  151هر سانتیمتر مازاد بر  ریال بعالوه 000/000/120سانتیمتر  150درخت با محیط بن باالی

 ریال 000/000/6گیاهان پوششی به ازای هر مترمربع 

 

  محاسبه و أخذ میگردد.2با ضریب  5عوارض قطع اشجار در کاربریهای مسکونی بدون أخذ مجوز از کمیسیون ماده  23-1

 محاسبه و اخذ گردد. 5/1 بیبا ضر 5از کمیسیون ماده بدون مجوز و معابر  ابانهایمربوط به خعوارض قطع اشجار  23-2

 محاسبه و اخذ گردد. 5/2اند با ضریب مربوط به درختانی که در امالک تجاری و صنعتی قرار گرفته عوارض قطع اشجار 23-3

 محاسبه و اخذ گردد. 3 بیبا ضر باغات قطع اشجار  عوارض 23-4

بازدهی خود را به علت کهولت، آفت و بیماری از دست داده ویا در شرف سقوط باشند و مالك  در مواردی که درختان شهر 23-5

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

ین ریال تعی 000/500/6های زینتی درختچه ریال و یك مترمربع گل و گیاه و 000/000/7تخریب یك مترمربع چمن  عوارض23-6 

 شود.می

 

 :بهره برداری از معابر و فضاهای عمومی که دارای شرایط فنی و ایمنی و عدم ایجاد مزاحمت در ترددبهای خدمات -24

تامین هزینه های تحمیل شده به شهرداری جهت رفع سد معبر و رفع آثار از تخلیه نخاله در شهر هزینه های زیر از عوامل  بمنظور

 ایجادکننده برای هر نوبت به شرح موارد ذیل محاسبه و اخذ می گردد. )مبالغ به ریال می باشد.(

 000/000/8 مرحله دوم به بعد 000/500/6 خودرو نیسان مرحله اول 1

 000/300/5 مرحله دوم به بعد 000/500/3 دست فروشان مرحله اول 2
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1402تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری باغستان     سال  

 000/000/8 مرحله دوم 000/000/5 میوه فروشان  3

 000/000/120 مرحله دوم به بعد 000/000/70 تخلیه نخاله توسط کامیون مرحله اول 4

 000/000/80 مرحله دوم به بعد 000/000/40 تخلیه نخاله توسط نیسان و وانت بار 5

6 
هزینه نگهداری لوازم توقیفی از یك روز تا 

 روز  یك هفته در انبار شهرداری و هر
000/000/1 

هر روز مازاد توقیفی بیش از یك 

 هفته، روزانه
000/000/1 

7 
متر 150به ازای هر فروشندگان دام زنده 

 جانمایی
000/000/20 - - 

8 
تخلیه نخاله های ساختمانی در کوچه ها 

 ازای هر متر مربع روزانه در مرحله اول به
000/350 

پیاده روها به صورت روزانه در مرحله 

 دوم
000/500 

9 
تخلیه نخاله های ساختمانی در خیابان 

 متر 24معابر بیش از های اصلی 
000/400 - - 

10 
تفکیك ضایعات ساختمانی غیر 

 مجاز)مرحله اول(
 000/000/60 مرحله دوم به بعد 000/000/40

 خودروهاي حامل بار نخاله و ضايعات ساختماني كه از مسير خود خارج مي گردد: بهاي خدمات 24-1 

 

 خدمات از اغذيه فروشان خودروهاي سيار :بهاي -25

بهاااای خااادمات بهاااره بااارداری از خودروهاااای سااابك و سااانگین جهااات سااااماندهی اغذیاااه فروشااای هاااای سااایار در 

سااطح شااهر ) فالفاال ، فساات فااود ،ساااندویچ ساارد و گاارم ، کااافی شاااا ، ماشااین هااای ساایار نااان باگاات ، غااذای 

ه از شااابکه بهداشااات ، بابااات هااار روز خودروهاااای سااابك سااانتی ، خاااانگی و ماااوارد مشاااابه ( پاااس از اخاااذ و ارائااا

خاااذ گاااردد ، ضااامنا محااال و سااااعت أریاااال  000/000/1ریاااال و خودروهاااای سااانگین و نیماااه سااانگین  000/700

 استقرار آن ها توسط واحد رفع سد معبر تعیین خواهد شد. 

 

 

 

 

 000/000/40 مرحله دوم 000/000/25 کامیون مرحله اول 1

 000/000/30 مرحله دوم 000/000/15 خاور مرحله اول 2

 000/000/15 مرحله دوم 000/000/10 نیسان مرحله اول 3
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1402تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری باغستان     سال  

 بر تابلوهای تبلیغاتی محیطی: عوارض -26

مودیان از  به شرح ذیل محاسبه و )تا یك متر مربع (یمعرف یاز تابلوها ریبه غ محیطی در شهر باغستانعوارض کلیه تابلوهای تبلیغاتی 

  وصول میگردد : 

تابلو سر درب یا نمای محل فعالیت  -2مندرجات روی تابلو کامالً منطبق بر مجوز فعالیت باشد. -1تابلو باید دارای سه ویژگی باشد : :  1تبصره 

ابعاد تابلو منطبق بر مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری باشد .-3نصب شده بیش از یك عدد نباشد .   

 

 

 مبالغ )به ریال( عنوان ردیف

ریال 000/000/2 هزينه كارشناسي و نصب پالک منازل مسکوني 1  

ریال 000/000/3 هزينه كارشناسي و نصب پالک تجاري،اداري و صنعتي 2  

در صورت عدم مراجعه جريمه خسارت بر ديوارهاي سطح شهر و تبليغات غيرمجاز  3

 به ازاي هر متر مربع
ریال 000/500/1  

متر به ازاي هر متر مربع 3آثار تبليغات تا ارتفاع  )امحاء(هزينه پاكسازي 4 ریال 000/000/2   

متر ارتفاع به ازاي هر متر مربع 3آثار تبليغات بيش از  )امحاء(هزينه پاكسازي 5 ریال 000/500/2   

جريمه اضافه نمودن ابعاد سازه و پيشخوان دكه هاي مطبوعاتي مازاد بر ابعاد مندرج  6

هر متر مربعدر قرارداد ساالنه به ازاي   

ریال 000/000/25  

تبليغات محيطي بر روي ديوارها )نوشتار و طراحي( در معابر با گذر كمتر از 35 متر   7

متر  3و تا ارتفاع   

تعداد ماه ×ابعاد  ×قیمت منطقه ای  ×ضریب ثابت ×14%  

تبليغات محيطي بر روي ديوارها )نوشتار و طراحي( در معابر با گذر كمتر از 35 متر   8

متر  3و  ارتفاع بيش از   

تعداد ماه ×ابعاد  ×قیمت منطقه ای  ×ضریب ثابت× 16%  

تبليغات محيطي بر روي ديوارها )نوشتار و طراحي( در معابر فرعي با گذر بيش از  9

 35 متر  تا ارتفاع 3 متر 

تعداد ماه ×ابعاد  ×قیمت منطقه ای  ×ضریب ثابت× 16%  

تبليغات محيطي بر روي ديوارها )نوشتار و طراحي( در معابر فرعي با   گذر بيش از  10

 35 متر  ارتفاع بيش از 3 متر 

تعداد ماه ×ابعاد  ×قیمت منطقه ای  ×ضریب ثابت× 20%  

 

 

11  

 

 

 

 عوارض تابلوي سردرب در معابر  با گذر كمتر از 35 متر  

ابعاد ×قیمت منطقه ای ×ضریب ثابت×  تعداد ماه × 7%  

 نوع تابلو : بنر با چهارچوب فلزي

ابعاد ×قیمت منطقه ای ×ضریب ثابت×  تعداد ماه × 9%  

مپوزيتانوع تابلو : ك  

ابعاد ×قیمت منطقه ای ×ضریب ثابت×   تعداد ماه × 11%  

 نوع تابلو : روان و ال اي دي

 

21  

 

 عوارض تابلوي سردرب در معابر با گذر بيش از 35 متر
ابعاد ×قیمت منطقه ای ×ضریب ثابت×  تعداد ماه × 9%  

 نوع تابلو : بنر با چهارچوب فلزي

ابعاد ×قیمت منطقه ای ×ضریب ثابت×  تعداد ماه × 11%  

مپوزيتانوع تابلو : ك  

ابعاد ×قیمت منطقه ای ×ضریب ثابت×  تعداد ماه × 13%  

 نوع تابلو : روان و ال اي دي
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1402تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری باغستان     سال  

 ها و یا محوطه بیرونی اماکن )ماهیانه به ازاء هر مترمربع تابلو(ما، پیکره ساختمانتعیین عوارض تابلوها بر واحدهای صنفی، ن

 االشاره.( برابر تعرفه فوق2هزینه تبلیغات محیطی تابلوهای محصوالت و کاالهای تولید داخلی تحت لیسانس خارجی معادل ) :2تبصره 

 گردد.الذکر وصول میاساس جدول فوق ( برابر و بر3بابت محصوالت خارجی عوارضی معادل  ) :3تبصره 

 بوس(.های بیرونی و درونی وسایل نقلیه عمومی )تاکسی، اتوبوس و مینیانجام تبلیغات محیطی مربوط به جداره :4تبصره 

 ریال. 000/000/2های بیرونی به ازای هر مترمربع جداره 

 ریال. 000/400/1های درونی به ازای هر مترمربع جداره 

سناد رسمی، دفاتر دولت الکترونیك مشمول عوارض تابلوها  :5تبصره  کلیه تابلوهای موسوم به تابلوهای پوشاک، دفاتر وکالت، دفاتر ا

 مربع باشد. باشد. مگر اینکه اندازه مساحت آنها بیشتر از یك مترنمی

 ریال.  000/500/6: اجاره باالبر به ازای هر ساعت 6تبصره 

قانون مذکور در خصوص هر گونه  96ماده  6قانون شهرداریها و تبصره  55ماده  2بند  1موظف است در اجرای تبصره  واحد زیباسازی -7تبصره : 

 جابجایی کیوسك و عدم تعرض به پیاده رو و معابر و هر اقدام غیر مجاز دیگر توسط کیوسکها نظارت و اقدام مقتضی را معمول نماید. 

M باباسلمان  /( 6سعیدآبادو مهدیه و زرنان و بادامك و ورامینك و گلگون  )ضریب  آباد و نصیرآباد /خادم  -1ک ها : ضریب ثابت بلو

 (3)ضریب 

: بار و مسافر حمل و نقل صدور و تمدید پروانه شرکت ها وناوگانناشی از بهای خدمات-27  

1402نرخ  سال  عنوان خدمات 

ریال 000/005/2آزادی -خط باغستان  

ریال 000/500/2آذری -خط باغستان  

ریال   000/125/2کرج  -خط باغستان  

ریال000/750/1شهریار -خط باغستان  

 اجاره خطوط اتوبوس )ماهیانه(

ریال000/000/200آزادی -خط باغستان  

ریال000/000/100آذری -خط باغستان  

ریال 000/000/100کرج -خط باغستان  

ریال000/000/001شهریار -خط باغستان  

اتوبوسحق ورود به خطوط   

ریال 000/000/021  نقل و انتقال اتوبوس 

اتوبوس ) سرویس مدارس ( -ریال 000/000/5  

مینی بوس  -ریال 000/000/4ریال)سرویس مدارس اتوبوس( 000/000/5 صدور کانکس

 ) سرویس مدارس ( 

ریال 000/000/5  
صدور مجوز گیشه )با نصب کانکس( در محوطه سازمان جهت سرویسهای 

شهریبین   
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1402تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری باغستان     سال  

 منوط به اخذ مجوز از اداره حمل و نقل و ترافيك شهرداري مي باشد .  پاركينگ هاي خصوصي در سطح شهر، بهره برداري از 1-27

 به شرح جداول مندرج در تعرفه های مربوط به واحد اصناف می باشد. از پارکینگ های واقع در محدوده شهر تعرفه ماخوذه :1تبصره 

دم اخذ مجوز از اداره حمل و نقل و ترافیك توسط مالکین و بهره برداران پارکینگ های سطح شهر ، موضوع از در صورت ع : 2تبصره 

 انون شهرداری ها احاله خواهد شد.ق 55ماده  20طریق حوزه معاونت خدمات شهری جهت طرح موضوع به کمیسیون بند 

   :تعيين بهاي مبناي تعرفه صدور باربرگ در شهر باغستان 2-27

قانون رسیدگی "( 32و ماده ) 18/09/1386مصوب  "قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت"( 9در اجرای ماده )ماده واحده :

دستورالعمل مدیریت حمل ونقل بار شهری و "( بخش سوم 6مجلس شورای اسالمی و مطابق ماده )8/12/1389مصوب  "به تخلفات رانندگی 

دستورالعمل صدور اسناد حمل و نقل بار شهری و حومه "وزارت کشور تحت عنوان  19/07/1395مورخ  35109شماره  ابالغی به "حومه ای

قانون تشکیالت ، وظایف و انتخابات شوراهای اسالمی کشور و انتخاب شهرداران }واژه مصوب به "( 80( ماده )26ای)باربرگ( و به استناد بند )

و الحاقات بعدی آن ،بهای مبنای تعرفه صدور هر باربرگ توسط  01/03/1375مصوب  "ه شرح فوق اصالح شد{اشتباه دوبار درج شده بود که ب

 می شود.( ریال تعیین 10،000شهرداری باغستان ده هزار )

 بهاي خدمات ناشي از حمل و نقل و ترافيك )تاكسيراني(:-3-27

آئین نامه نسبت به تشکیل هیئت انظباطی اقدام و با همکاری پلیس راهور بر اداره حمل و نقل و ترافیك موظف است بر اساس دستورالعمل و 

 عملکرد شرکت ها و رانندگان فعال در ناوگان رسیدگی و نسبت به تشویق و یا جریمه آن ها براساس جداول مصوب اقدام نماید

 توضیحات
نرخ پیشنهادی سال 

1402 
 موضوع

ف
دی

 ر

 - ریال 000/000/70  1بین اشخاص حقیقی درجه  امتیاز تاکسیواگذاری حق    

1 
ریال000/000/40 - 2بین اشخاص حقیقی درجه  واگذاری حق امتیاز تاکسی   

ریال000/000/30 - 3بین اشخاص حقیقی درجه  واگذاری حق امتیاز تاکسی   

ریال 000/000/200 - از طرف شهرداری به اشخاص واگذاری حق امتیاز تاکسی   

متعاملین اخذ گردد بصورت توافقی بین درصد 2   2 هزینه نقل و انتقال سند و امتیاز 

ریال 000/750/2 با اعتبار یکساله  3 حق عضویت سالیانه به ازای هر دستگاه 

وانت بار ا سرویس مدارس –تاکسی  ریال 00/500/2   4 صدور پروانه اولیه 

وانت بار ا سرویس مدارس –تاکسی  ریال 000/500/2  ثبت نام و پذیرش اولیه ازمتقاضیانتشکیل پرونده    5 

وانت بار ا سرویس مدارس –تاکسی  ریال 000/250/1   6 صدور کارت 

برابر حق عضویت 4 چك یا سقته  7 وثیفه تضمین حسن انجام خدمت راننده تاکسی 

وانت بار ا سرویس مدارس –تاکسی  ریال 000/000/5   8 جایگزین کردن خودرو 

ریال 000/250/1 با اعتبار یکساله وانت بار -تمدید پروانه ا تاکسی      9 

ریال 000/875/1 هر مورد  10 صدور المثنی کارت پروانه تاکسی 
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1402تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری باغستان     سال  

ریال 000/500/2 هر مورد  11 صدور پروانه اشتغال وسائل باری شهری 

ریال 000/250/1 تاکسی بصورت سالیانه  12 هزینه به کارگیری راننده کمکی 

ریال 000/250/1 سالیانه وانت بارکمکی -صدور پروانه رانندگی تاکسی   13 

 چك یا ضمانت نامه باانکی
برابر  حق امتیاز 3 میزان وثیقه از سوی نمایندگیهای شرکتهای حمل و مسافر درون  

 شهری دانش آموزی
14 

ماهه 9با اعتبار   
ریال 000/250/1 صدور گواهینامه صالحیت برای رانندگان سرویس مدارس و  

 شرکتهای حمل و نقل
15 

ریال 000/250/1 هر نفر  16 آزمون شهری 

 با اعتباریك ساله
ریال 000/000/100 هزینه خدمات و صدور پروانه بهره برداری  برای شرکتهای حمل و  

 نقل دانش آموزی
17 

 هر مورد
ریال 000/000/03 هزینه تمدید خدمات و تمدید پروانه بهره برداری شرکتهای حمل  

دانش آموزی و نقل  
18 

ریال 000/750/3 هر مورد  19 تغییر پالک از شخصی به عمومی 

ریال 000/000/5 هر مورد  20 صدور قولنامه انتقال امتیاز تاکسی 

ثبت نام %50هزینه تمدید   

ریال 000/005/2  

ریال 000/500/4  

ریال 000/500/7  

الیت وسایل نقلیه مسافریعهزینه صدور پروانه ف  

نفر 15 ظرقیت حداکثر  

نفر 27تا  6ظرفیت بین   

نفر 27ظرقیت باالی   

21 

ثبت نام %50هزینه تمدید   

ریال 000/005/2  

ریال 000/500/4  

ریال 000/005/7  

وسایل نقلیه مسافری اشتغالهزینه صدور پروانه   

نفر 15ظرقیت حداکثر   

نفر 27تا  6ظرفیت بین   

نفر 27ظرقیت باالی   

22 

ثبت نام %50هزینه تمدید   

ریال 000/005/2  

ریال 000/500/4  

ریال 000/005/7  

 پروانه فعالیت وسائل نقلیه باری

تن 5/3زیر   

تن 6تا  5/3بین   

تن 6بیش از   

23 

ثبت نام %50هزینه تمدید   

ریال 000/005/2  

ریال 000/500/4  

ریال 000/005/7  

 هزینه صدور پروانه اشتغال

 وسائل نقلیه باری

تن 5/3زیر   

تن 6تا  5/3بین   

تن 6بیش از   

24 

 هر مورد
ریال 000/500/2  25 تشکیل پرونده درخواستهای امکان واگذاری 

ریال 000/250/6 هر مورد  26 بازدید از ملك مورد درخواست جهت تاسیس آژانس 

مورد هر  000/750 نصب سازمان آرم لایر   27 

 یکساله

 
000/000/25 آژانس نمایندگی پروانه صدور هزینه لایر   28 
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1402تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری باغستان     سال  

شهريار -شهريار و خادم آباد-بلوار وليعصر/سعيدآبادو بلوار رسول اكرم )ص(-خادم آبادنصيرآباد/-شهريار/خادم آباد-خطوط نصيرآبادتبصره : 

و خطوط جاده اصلي تا گلگون/جاده اصلي تا انتهاي چالوكه/ميدان نماز  2درجه نسيم شهر/جاده اصلي تا باباسلمان -خطوط نصيرآبادو     1درجه 

 3درجه  به دهشاد

   :نشانی و خدمات ایمنیبهای خدمات سازمان آتش  - 28

 توضیحات ماخذ محاسبه )ریال( عنوان خدمات

 ---- رایگان ، امداد نجات، احتیاط حریق ، احتیاط امداداطفاء حریق

 كل قرارداد %5 طراحي واجرای سیستم های ایمني
قرارداد  شركت های مورد تایید و

 سازمان

 كل قرارداد%5 نگهداری سیستم های ایمني
شركت های مورد تایید و قرارداد 

 سازمان

هزینه كارشناسي وصدور دستورالعمل ازمحل به لحاظ موارد ایمني 

پایانکار وعدم –تجاری در حین صدور پروانه  بابت هرواحد مسکوني و

 خالف طبق مجوز و یا درحال اجرا

 ریال  000/000/2هر واحد مسکوني 

اززمان اعزام تا بازگشت وتنظیم 

 تهیه شناسنامه دستورالعمل و

 

 ریال000/500/2متر  50هر واحد تجاری تا 

 ریال 000/000/3متر 100هر واحد تجاری تا 

 ریال 000/500/3متر به باال100هر واحد تجاری 

 ، صدور دستورالعمل از محل به لحاظ ایمني بابت هرهزینه كارشناس

 عدم خالف تجاری درحین صدور پایانکار و مسکوني وواحد 

 از زمان اعزام تا بازگشت و ریال000/000/2هر واحد مسکوني 

تنظیم دستورالعمل و تهیه 

 ریال000/500/2هر واحد تجاری شناسنامه

هزینه كارشناسي و صدور دستورالعمل از محل به لحاظ ایمني بابت 

 صنعتي گلگون (واحدهای صنعتي وكارگاهي )شهرک 

 ریال 000/000/1 متر 50هر واحد تجاری تا
 از زمان اعزام تا بازگشت و

تهیه نقشه  تنظیم دستورالعمل و

در محاسبات كارگاههای صنعتي 

متر به باالتر نسبت به 700از 

مازاد عوارض ماخذ مربوطه  متراژ

 اخذ میگردد محاسبه و

 000/000/2متر 100هر واحد تجاری تا 

 ریال 000/500/2 متر200واحد تجاری تا هر 

 ریال000/000/3 و باالتر متر300هر واحد تجاری تا

 ریال 000/500/6متر 500كار گاههای صنعتي تا 

ریال 00.0005.21 یکساله  

ریال 000.00025.  

ریال 000250.31.  

بازدید از امالک مالکین متقاضی پارکینگهای خصوصی جهت اخذ 

 مجوز از اداره حمل و نقل و ترافیك

جایگاه خودرو 50تا گنجایش   

جایگاه خودرو100تا  51از   

جایگاه خودرو 100باالی   

29 

ریال 000/000/25 هرمورد کاربری موقت جهت تاسیس پارکینگصدور مجوز    30 

ریال 000/000/25 هر مورد بازدید فنی و کارشناسی جهت بررسی مالحظات ترافیکی مجتمع  

، خدماتی ، جایگاه های عرضه های بزرگ مسکونی ، تجاری 

، مجوز پروژه های سوخت، کارواش ها، نمایشگاه های اتومبیل

 ترافیکی  و آموزشگاه های رانندگی

31 
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1402تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری باغستان     سال  

 ریال000/000/10متر 700كارگاههای صنعتي تا 

تهیه گزارش حادثه وصدور دستورالعمل )واحد های تجاری واداری 

 و كالنتری و سایر ادارات به شركتهای بیمه و.....(

 ریال 000/000/3 مسکوني هر واحد
تنظیم  از اعزام تا بازگشت و

 دستورالعمل و تهیه نقشه
 ریال 000/000/5تجاری اداری و هر واحد 

 ریال  000/000/1هر واحد صنعتي 

 متر مربع با هرنوع كاربری كنترل و تایید نقشه های ایمني هر
 ریال 000/5مسکوني 

 
 ریال 000/8تجاری و صنعتي 

نفر با صدور  سطح عالي به ازای هر آموزش دوره های آتش نشاني در

 گواهینامه
  ریال 000/000/2

 - ریال 000/500/1 ساعت 6هر ازای  به مقدماتيآموزش دوره های آتش نشاني در سطح 

اضافه بنای مازاد بر پروانه تجاری مبلغ  -ریال 000/60به ازای هر متر مربع اضافه بنا مازاد بر پروانه مسکوني و اداری مبلغ  تبصره:

 ریال بابت بهای خدمات محاسبه اخذ مي گردد. 000/200ریال و اضافه بنا مازاد بر پروانه صنعتي مبلغ 000/120

 :ها بهای خدمات آرامستان -29

 خدماتنوع  ردیف
 مبلغ به ریال

 غیر ساکن )غیر بومی( ساکن )بومی(

1 
000/000/100 000/000/40 سال 7واگذاری قبوریك طبقه جهت دفن افراد باالتر از   

000/000/120 000/000/60 سال 7واگذاری قبور دوطبقه جهت دفن افراد باالتر از   

000/000/30 000/000/10 سال 7تا  5هزینه واگذاری قبور به افراد  2  

000/000/100 000/000/40 پیش فروش قبور دو طبقه از نبش پیاده رو و فضای سبز 3  

000/000/100 000/000/80 پیش فروش قبور دو طبقه در نبش اصلی 4  

000/600/1 000/000/2 توسط آمبوالنسهای ملکی شهرداری هزینه تشیع متوفی در داخل شهر 5  

000/200/3 000/500/1 کاور بسته بندی اجساد  6  

000/160 000/40 هزینه تشیع متوفی به خارج از شهر به ازای هر کیلومتر  7  

000/500/2 000/500/2 هزینه حمل جنازه با آمبوالنس داخل شهر تا شهریار 8  

000/500/2 000/000/1 هزینه استفاده از سردخانه هر شب 9  

000/500/2 000/000/1 تکفین نوزاد بیمارستانیهزینه تغسیل و  10  

000/000/2 000/800 هزینه بسته بندی با نایلون 11  

000/600/1 000/600 هزینه صدور گواهی فوت 12  

000/600/1 000/600 هزینه ارائه گواهی به ادارات 13  

000/500/2 000/000/15 هزینه ساخت قبور هر طبقه بلوکی 14  

000/000/4 000/000/4 هزینه حمل جنازه خارج از شهر تا بهشت زهرا  15  

000/500/3 000/500/3 هزینه تغسیل و تکفین بزرگساالن  16  
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صره   شهر  :1تب شورای  سط  ضای آن تو شد که اع ستان ها می با شخیص افراد بومی و غیر بومی بر عهده هیات امنای آرام ت

 باغستان انتخاب  و به صورت افتخاری فعالیت می نمایند.

 باشد .میسال رایگان  5و افراد زیراخذ  %50هزینه قبر افراد بومی مستضعف با تأیید شهرداری معادل  :2تبصره 

قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی اجتماعی، شهرداریها، دهیاریها و سازمان اوقاف و  88( بند )ث( ماده 4با استناد به جزء ) :3تبصره 

اند به منظور ارج نهادن به والدین همساران و فرزندان شاهدا و آزادگان و همساران و فرزندان آنها، جانبازان و امور خیریه مکلف شاده

 و باالتر و رزمندگان با سابقه حضور شش ماه و باالتر در جبهه را بدون اخذ هزینه اقدام نمایند. %25نبازان همسران و فرزندان جا

 گردد.تعرفه اخذ می %50هزینه قبر برای افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی با ارائه گواهی معتبر معادل  :4تبصره 

شرکتی:کارکنان شهرداری اعم از )رسمی، پیمانی5تبصره  ضمام بهای ، به انین کار یا  انجام وظیفه فوت کنند( که در ح، قراردادی و 

 .خدمات مورد نیاز، رایگان تدفین خواهند شد

 ماشین آالت و تجهیزات :بهای خدمات -30

 1401عوارض سال 

 )مبلغ به ریال( ساعت کارکرد7به ازای هرروز 
 ردیف مشخصات ماشین آالت

 1 ایسوزوو خاور  000/000/30

 3 گریدر 000/000/60

 4 لودر 000/000/70

 5 بیل بکهو 000/000/60

 6 تانکر آب به ازای هرسرویس 000/000/7

 7 کامیون )بنز، رنو میدالم( 000/000/50

 8 بابکت 000/000/50

 باشد.آالت فوق با راننده می: اجاره ماشین1تبصره 

برابر مبالغ فوق محاسبه می  5/1بعدازظهر مالک بوده و بعد از ساعت مذکور، اضافه کاری بر مبنای  4صبح تا  8: ساعت کاری از 2تبصره 

 گردد.درصورتی که کارکرد کمتر از یك روز باشد هزینه معادل یك روز کامل اخذ میگردد.

انی توسط پیمانکاران، یا ارایه هر گونه : در صورت جمع آوری و حمل پسماندهای عمرانی و ساختمانی ناشی از اجرای پروژه های عمر3تبصره 

خدمت توسط شهرداری، حوزه های عمران و خدمات شهری )واحد موتوری و امانی( می بایست در راستای هماهنگی بین بخشی و  پس از اخذ 

ر خدمات صورت گرفته، اقدام و نسبت استعالمهای الزم از یکدیگر، نسبت به برآورد و  محاسبه ریالی ناشی از اجاره بها ماشین آالت و مصالح و سای

ر به تهیه صورت وضعیت و صورتجلسه کارکرد، متضمن مبالغ بهای خدمات، کارکرد  و نوع و تعداد ماشین آالت و میزان مصالح بمنظور کارسازی د
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درآمد و صدور پاسخ استعالم توسط حوزه  اداره مالی و تهاتر آن با فیش صادره از اداره درآمد مبادرت نمایند. بدیهی است تا اخذ  تاییدیه اداره

 خدمات شهری، حوزه عمران می بایست از تایید صورت وضعیت پیمانکار موضوع این تبصره اجتناب نماید. 

 صدور مجوز نصب )احداث پل(  بهای خدمات-31

قانون مالیات بر ارزش افزوده و نظر به اینکه پل ها در سطح شهر عمدتا باعث سد  50قانون شوراها و تبصره ک ماده  71ماده  16با توجه به بند 

پل معبر در مقابل واحد های تجاری می شود و نظافت در این محل ها برای عوامل امور شهر و شهرداری ایجاد مشکل می نماید و طبق قانون باید 

 ها به صورت متحرک باشد لذا عوارض نصب پل به شرح ذیل می باشد: 

 .در بار اول صدور اخطاریه کتبی به مالك جهت جمع آوری و رفع مشکل -1

در بار دوم صدور اخطاریه کتبی به مالك و اخذ عوارض به صورت سالیانه و با رعایت دستور العمل ها و قوانین شهرداری به صورت نصب پل -2

 سانتی متر.                                                                                  80متحرک به ابعاد 

: S  ،مساحتp   منطقه ای، : قیمت:M1  .مدت زمان به صورت ماهانهM  ضریب ثابت بلوک ها 

 S*P*M1*M.نصب پل برای واحد های صنعتی طبق رابطه -1

 . S*25%P*M1*Mنصب پل برای واحد های مسکونی، تجاری، اداری و سایر  -2

 جمع آوري مصالح، پسماند و مواد زائد ساختماني  و عمراني بهاي خدمات -32  

   .بار اول صدور اخطاریه کتبی به مالك جهت جمع آوری و رفع مشکل 

  بار دوم صدور اخطاریه کتبی به مالك و اخذ عوارض به صورت سالیانه و با رعایت دستور العمل ها و قوانین شهرداری به صورت ذیل

 محاسبه می گردد:

  ریال  000/200ریال/خیابا های اصلی  000/300وارهای اصلیبل* هر متر مربع فضای اشغال شده  *بر حسب روزمدت زمان اشغال شده

                                                            ریال . 000/100و کوچه ها 

  ریال.  000/800/1هزینه کارشناسی برای واحد های مسکونی 

  ریال. 000/500/3هزینه کارشناسی برای واحد های تجاری 

  ریال.  5 /000/000هزینه کارشناسی برای واحد های صنعتی 
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 بهاي خدمات كارشناسي و فني) اسناد مناقصه و مزايده( :-33

 مبلغ به ریال شرح ردیف

 000/000/2 (A4)برگ  15اسناد استعالم بها به یک پاكت چاپي تا  1

 A4 000/250/3برگ  30اسناد استعالم بها یک پاكت چاپي تا  2

 A4 000/650/3برگ  40اسناد استعالم بها یک پاكت چاپي تا  3

 A4 000/000/4برگ  50اسناد استعالم بها یک پاكت چاپي تا  4

 A4 000/600/4برگ  100اسناد استعالم بها یک پاكت چاپي تا  5

 بهای خدمات استفاده از مراکز رفاهی،تفریحی،فرهنگی و ورزشی و اجتماعی )بصورت ماهیانه(:-34

 تعرفه )ریال( عنوان ردیف

ساعته 5/1هر سانس  1  000/000/2  

ماهانهشهریه كالسهای آموزشي رشته های توپي و رزمي به ازای هر نفر  2  000/200/1  

های ورزشي به اشخاص حقیقي و حقوقي به ازای هر روزاجاره كامل سالن 3  000/000/15  

به ازای هر ساعتاجاره سالن فرهنگسرا به اشخاص حقیقي و حقوقي  4  000/000/5  

، مالک اخذ اجاره، آخرین کارشناسی انجام 1402تبصره: بعد از انجام کارشناسی اجاره سالن های ورزشی و فرهنگسراها برای سال 

 . شده می باشد

 مشاغل:بر عوارض  -35

طبق فرمول ذیل محاسبه  174ماده های خدمات عمومي و شهری طبق بند ب عوارض سالیانه مشاغل و صنوف برای تأمین هزینه

 گردد:مي

        فرمول محاسبه عوارض سالیانه صنفی:

 × K P × A=S                                          :مترمربع 30تا -

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

Sمساحت اعیانی واحد صنفی :  

Pقیمت منطقه ای : 

Kضریب شغلی : 
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بشرح قرار گرفته و  pبجای  می بایست  کهبوده قیمت منطقه ای  نکته : منظور از درصد های ذکر شده در جدول ذیل ، ضریب تعدیل 

 : ذیل محاسبه و عوارض اخذ می گردد

 خیابان
 مهدیه - سعیداباد

 ورامینک و زرنان
 گلگون مطهری  - صیرآبادن

-باباسلمان

-دهمویز

 صادقیه

  آبادخادم

 درصد قیمت منطقه ای18 متری 8-30
درصد قیمت منطقه  20

 ای

درصد قیمت  25

 منطقه ای

قیمت درصد  8

 منطقه ای
درصد قیمت  20

 منطقه ای

 درصد قیمت منطقه ای 32 محور اصلی
درصد  13

 قیمت منطقه ای
درصد قیمت  33

 منطقه ای

بلوار رسول 

اکرم و 

 ولیعصر

---- 

 

درصد قیمت  20

 منطقه ای

جاده بهار و 

 بلوار کلهر
درصد قیمت  10 ----

 منطقه ای
---- 

صنفی روباز که  - ساحت های  شتر  1000م صالح متر یا بی شند مانند م شند )ناخالص( در هر منطقه یا معبری که قرار گرفته با می با

... بتون و شن ماسه آهن فروشی، تعمیرات و نگهداری تاور کرین، پارکینگ،باربری،ضایعات،کارواش،فروشی، تیرچه سازی، بلوک زنی، 

سیسات و انباری و ...  سرایداری و تا سبز و  ضای  درصد عوارض  70درصد به عنوان محوطه کسر و  30بعد از کسر بناهای اداری و ف

 اخذ گردد.

متر می باشااند پس از کساار بناهای اداری و ساارایداری و فضااای ساابز و  0010کمتر از  مساااحت های واحد های صاانفی روباز که-

 گردد. عوارض اخذ %80بعنوان محوطه کسر گردد و   %30تاسیسات و انباری و ... فقط 

می باشااند اعیان بصااورت کامل دریافت و عرصااه همانند عرصااه و اعیان  که داری از قبیل تاالرها و ... واحدهای صاانفی: 1تبصااره 

صه و اعیان اخذ گردد.واحده سبه و پس از جمع عوارض عر صنفی روباز محا شود ای  ستفاده نمی  صه به هیچ عنوان ا چنانچه از عر

 عوارض أخذ نگردد .

 %70معادل های صنفی، که دسترسی مستقیم به معابر ندارند واقع در گاراژ، بازار، مجتمعو انبار : عوارض واحدهای صنفی 2تبصره 

 گردد.عوارض محاسبه می

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

ریال و در خصوص شهرک صنعتی گلگون در صورت اثبات  000/200ارشناسی به ازای هر سال مبلغ ک ،توسط بازرسین واحد اصناف

 ریال اخذ خواهد شد. 000/500غیرفعالی به ازای هر سال 

هر واحد صنفی تا زمان ابطال پروانه کسب و تعطیل رسمی محل فعالیت و اعالم به واحد اصناف شهرداری مشمول پرداخت عوارض -

 ون اطالع قبلی محل حرفه دلیل معافیت از عوارض نیست.بوده و تعطیلی بد

چنانچه بر اثر حوادث غیر مترقبه یا بر اثر بیماری صعب العالج واحد صنفی تعطیل گردد پس از تائید موضوع از سوی مراجع قانونی 

ق می گردد.عوارض برای زمان تعطیلی تعلق نخواهد گرفت و فقط عوارض کارشناسی تعل  

ماه یکبار به واحد صنفی اطالع و فقط عوارض کارشناسی را  3صنفی غیر فعال گردد مالك می بایست موضوع را هر  چنانچه واحد-3

 پرداخت نماید.

برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای  "اشعار میدارد: قانون مالیات بر ارزش افزوده )فصل دهم( که 50ماده  : به حکم5تبصره 

  "د توسط شورای اسالمی ممنوع بوده.. که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده باش.تولیدی و انواع کاالهای وارداتی و

آدرس شهر باغستان بعنوان محل فعالیت یا  ،یا شعبه اظهارنامه مالیاتیا  نامگواهینامه ثبتدر  گردد کهشامل مؤدیانی می صرفاً

  .درج شده باشدیا کد پستی ملك  کارخانه/محل تولید/شعبه

گردد ولی پاسخ باشند عوارض صنفی اخذ میفعال می کنولی فاقد پایانکار یا عدم خالف بوده بناهای تجاری یا صنعتی که از :6تبصره 

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

شهرسازی و که فاقد سابقه صنفیشهر وشهرک صنعتی گلگون و حریم  ی یا صنعتی واقع در محدودهخصوص بناهای تجار:در7تبصره

اقدام به تشکیل پرونده صنفی واحد اصناف راساً نمیباشد،د صنفی قادر به تشکیل پرونده و تعریف کممیزی نوسازی و می باشند و واحد 

  .نخواهد شداخذ پایانکار یا عدم خالف داده پاسخ هیچگونه استعالمی تا  کنلیعوارض مربوطه را اخذ خواهد نمود،ار نموده و یا انب

می باشند تا زمان  100 میسیون مادهتمامی واحدهای تجاری یا صنعتی واقع در شهر باغستان که دارای رای قلع بنا از ک :8تبصره 

رونده و اخذ اقدام به تشکیل پ راساً نیزاجرای رای می بایست عوارض کسب و پیشه یا انبار خود را پرداخت نمایند و واحد اصناف 

 عوارض مربوطه نماید.
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 شرایط زیر مالک محاسبه خواهد بود:بق 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. ،: مالک محاسبه عمق جبهه جهت انبار و صنف10تبصره 

 متر می باشد. 100با عمق بیش از ناخالص  مربعمتر 10000ت استفاده از فرمول عمق جبهه، ه: حداقل متراژ انبار و صنف ج11تبصره 

با توجه به اینکه شهرک گلگون از لحاظ شهرسازی براساس آخرین طرح مصوب فاقد کاربری می باشد کلیه واحدهای : 12تبصره 

 محسوب می گردد.متر  30با قیمت منطقه ی صنعتی و کارگاهی فعال در آن، از نظر این تعرفه، عوارض تجاری 

ت از صنایع و معادن( استان تهران )به آدرس           که دارای موافقت اصولی از اداره صنایع و معادن )مجوز وزاربصره: واحدهایی ت

 صنعتی لحاظ می گردد.متر  30می باشند عوارض شغلی مربوطه براساس قیمت منطقه ای باغستان (

 %24  حداکثرتا میزانو  میگرددجریمه ماهیانه تاخیر در پرداخت اعمال  %2معادل  ،وصول به موقع عوارض صنفی منظوربه :13 تبصره

 أخذ خواهد شد و در صورت پرداخت آنی دیون بصورت نقدی جرایم دیرکرد أخذ نگردد .

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

 .متری 10 گذر مالک محاسبه قیمت منطقه ای ،متری 10گذر های تا  – 1

 .متری 20 گذر مالک محاسبه قیمت منطقه ای ،متری 20تا  11گذر های  -2

 .متری 30 گذر مالک محاسبه قیمت منطقه ای ،و باالتر متر 30تا  21گذر های  -3

 عوارض مربوطه اخذ شود.واحدهای صنفی که فاقد پروانه کسب هستند از  :15تبصره 

همسر(، و  ها برای خانواده معظم شهداء )پدر، مادر، فرزندعوارض سالیانه مشاغل و صنوف و عوارض ماهیانه انبارها و سردخانه :16تبصره 

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

 .گرددمیمحل دپوی خودروهای فرسوده همانند انبار های روباز محاسبه و اخذ عوارض صنفی  :17تبصره 

 دکه های یخ می بایست عوارض زمان فعالیت)نیمه اول سال(را پرداخت نمایند.-18تبصره 
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 ،نقدًا پرداخت نمایدو را بطور کلی و یکجا انبار داری  و کسب پیشه ،مؤدیانی که کل بدهی خود را از بابت عوارض صنفی :19تبصره 

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

 سنوات قبل نمی شود.

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

80% 80% %80 85% %85 85 % %90 90 % %90 90 % %90 90% 

 

ه از پرداخت معافیت ها قانون مالیات بر ارزش افزوده که اشعار می دارد محصوالت کشاورزی فراوری نشد 12با توجه به ماده  :20تبصره 

پرداخت عوارض می باشند قسمتی را که بعنوان فروش و کسب و کار خود مورد استفاده قرار میدهند مشمول  ،عوارض معاف می باشند

 .)مانند گل و گلدان  و نهال فروشی(

 ضرایب گروه شغلی کسب و پیشه و کلیه مشاغل                                            

 عنوان مشاغل ضریب کاال گروه های شغلی

 5/1 1گروه 

خشکبار، عمده فروشان  خواربارفروشی، سوپرمارکت، میوه فروشی، خشکبار )عمده فروش(، فروش آجیل و

مواد غذایی و مواد گوشتی و پروتینی، خرده فروشان مواد غذایی، بسته بندی مواد غذایی و غیره، توزیع غذا، 

رستوران، چلوکبابی، بار فروشان، نانوایی، فروشگاه زنجیره ای، فروشگاه پروما، فروشگاه مواد غذایی و لوازم 

کنی، آب میوه فروشی، فروش عسل، برنج فروشی، یخ فروشی، خانگی پخش چای، پخش نوشابه، سبزی خرد

کبابی و جگر فروشی، طباخی، آش فروشی، چایخانه، قهوه خانه، قنادی، کارگاه شیرینی پزی، بستنی و 

فالوده، عرقبات سنتی، تولید شیرمال و کلوچه، فروش لوازم قنادی، نان فانتزی، نانوایی، خرازی، گل فروشی، 

اریوم، تولید قهوه و فروش آن، دستمال مرطوب ، آهن ربا ، کارتن سازی ،قلیان فروشی فروش ماهی و اکو

 کافی شاا ، پوشال کولر جیل، تولید رب گوجه،کشتارگاه مرغ ،بانك ها و موسسات قرض الحسنه .تفت آ

 سفره خانهقصابی، مرغ و ماهی، پخش تخم مرغ، ماست بندی، لبنیات، خوراک دام و طیور، پرنده فروشی، 

باسکول، توزیع کپسول گاز و پخش اکسیژن، فروش کپسول آتش نشانی، سفید ساز مس و فروش ظروف 

مسی، فروش بدلیجات، لحاظ دوزی، تعمیر کفش، مهد کودک، گرمابه، پارکنیگ عمومی و خصوصی، قفل و 

 ،خانه بازی کودک، اکواریوم کلید سازی، پیك موتوری، اجراه دهندگان داربست فلزی، مشاغل جدید

 6/1 2گروه 

خدمات اتومبیل )مکانیکی، باطری سازی، صافکاری، نقاشی، شیشه اتومبیل، لوازم یدکی، تعمیرگاه(، تعمیر 

تاور، کارواش، آژانس کرایه اتومبیل، کرایه وانت و ماشین باری، تعمیرات ماشین آالت و پمپ و جك، مرکز 

روشندگان لوازم دسته دوم اتومبیل )اوراقچی(، فروش باطری معاینه فنی خودرو، فروشندگان الستیك، ف

 اتومبیل، فروشندگان انواع رنگ ساختمانی و صنعتی، موتورسازی، تولید قطعات الکترونیکی، صحافی.

تعمیرات لوازم برقی و لوازم خانگی، الکتریکی، موبایل فروشی و تعمیرات، لوستر فروشی و لوستر سازی، 

اتومبیل، سمساری، کرایه ظروف، امورات چاا، عکاسی و فتوکپی، لوازم التحریر و فروش صوتی و تصویری 

کتاب، کافی نت، اسباب بازی، تزیینات ساختمان، تزیینات کاشی تولید بلکا و تینر و هر گونه رنگ، تابلو 

نهای خصوصی، سازی و تابلو نویسی، داروخانه )لوازم و تجهیزات پزشکی(، خدمات پزشکی )کلنیك، بیمارستا

 ریسندگی و بافندگیفروش تجهیزات و لوازم پزشکی و...(، مطب پزشکان عمومی، دندان سازی.
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+، خدمات الکترونیکی 10گیم نت، کافی نت، نمایندگی بیمه، دفتر اسناد رسمی، دفاتر ازدواج، دفاتر پلیس 

 قطعات الکتریکی،صحافی .دو دفاتر وکالی دادگستری،موتورسازی،تولی قضایی، دفاتر پیشخوان دولت

 7/1 3گروه 

فروش لوازم خانگی، نمایندگی های لوازم خانگی، فرش فروشی،  تولید و فروش )پتو، لحاف، تشك، روتختی 

و...( لوازم آرایشی و بهداشتی، کیف و کفش، پوشاک، فروش لباس مردانه و زنانه )کت و شلوار، مانتو و 

مونی و...(، لباس عروس، پرده دوزی و پرده فروشی، قالیشویی روسری، لباس زیر، شال و روسری و سیس

تولیدات هر نوع محصوالت پارچه ای )پارچه، ابر، لباس، پیراهن، روکش صندلی، پتو، لحاف تشك، روتختی 

 و...(، عینك فروشی، پارچه فروشی، تولید پرچم،تولید ماسك،خشکشویی.

ساختمان، آموزشگاه )زبان خارجه، رانندگی، کامپیوتر، تقویت درسی، آرایشگاه مردانه و زنانه، خدمات نظافت 

نقشه برداری و علوم مهندسی، گرافیك، آرایشی، خیاطی، نقاشی، موسیقی و...(، مسافرخانه، هتل، باشگاه 

 ورزشی، موسسات تبلیغات، دفاتر آژانسهای مسافرتی.

 پزشکان متخصص، مطب دندانپزشکان، دفاتر مهندسی

 8/1 4گروه 

ابزار آالت، فروشندگان ابزار آالت صنعتی، فروشندگان ماشین آالت صنعتی و نیمه صنعتی، مصالح 

ساختمانی، سنگ فروشی، آهن فروشی، تولید تیرچه و بلوک و کول، تراشکاری، ریخته گری و آبکاری فلزات، 

روف یکبار مصرف و قالب سازی، ماشین سازی و قطعه سازی، قطعات پالستیکی، پالستوفوم، تولید ظ

پالستیك و الستیکی، فروش ظروف یکبار مصرف و پالستیك و مالمین، تولید پالستوفوم، فروش پالستوفوم، 

گچکاری، راویز بندی، آسانسورسازی، کابین آسانسور، کالیبراسیون، صنایع فلزی )آهنگری، نورد کاری، 

ه مصنوعات چوبی، تولید و فروش آیینه و کابینت فلزی(، تولید هر گونه مصنوعات فلزی، تولید هر گون

، پرس کاری، مبل سازی، دکورسازی، MDF)شمعدان، تولید و فروش صنایع دستی، دروگران )کابینت 

نجاری، رویه کاری مبل، زیره کوبی مبل، فروشندگان چوب، الوار، ذغال، فروش و تولید ملزومات اداری، تولید 

رد، تولید و فروش مصنوعات الکترونیکی، مبل سازی و فروش مبل، و فروش آالت موسیقی، تولید چاقو و کا

، کرکره سازی، تانکر سازی، لوازم بهشداتی ساختمان، لوله UPVCکانال سازی، درب و پنجره آلومنیوم، 

کشی آب و گاز، موزائیك سازی، نقره سازی و فروش نقره، تولید لوازم و ابزار آالت کشاورزی، تولید باالبر 

چایخانه، دکلهای مخابراتی، غرفه های نمایشگاهی، فروش و تولیدی انواع سم، دوچرخه سازی، جرثقیل، 

مونتاژ قطعات، تولید جارو و تی، سیم پیچی، تعمیر چاپگر، تابلو برق، تولید دستگاه ماسك،سلفون کشی، 

 تولید هواکش لوله خرطومی .شیشه بری، ضایعات الستیك.

 2 5گروه 
امالک، نمایشگاه اتومبیل و موتور سیکلت، تاالر، نمایندگی های مجاز ایران خودرو، طال فروشی، مشاورین 

 سایپا و غیره، صرافی، عتیقه فروشی.
 

 عوارض ساليانه شهرداري در خصوص انبارهاي سرپوشيده و روباز: -35-1

 گردد:عوارض سالیانه شهرداری در خصوص انبارهای سرپوشیده و روباز به شرح ذیل محاسبه می

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

  فرمول محاسبه عوارض انبار روباز -2
12

2
 ×    A =  S × 𝑝𝑚  

 ریال000/8به ازای هر متر مربع در هر منطقه بجزء گلگون ( بابت  انبارهای سرپوشیده و روباز pmحداقل قیمت منطقه ای ) :1تبصره 

 گردد.ریال اضافه می 100های باالتر به ازای هر مترمربع متر و کمتر و برای عرض ملك 10با عرض 

ریال  000/15به ازای هر مترمربع شهریار و بالعکس –و محور جاده تهران عوارض انبارهای سرپوشیده شهرک صنعتی گلگون  :2تبصره 

 گردد.محاسبه می



 

 

 سعید علی محمدی   

رـورای شهـس شــرئی  
 

 داریوش یگانه مظهر

شهـــردار باغستــان    

 
44 

  

1402تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری باغستان     سال  

 گردد.و... انبار تلقی نمیفضای سبز، محوطه، ساختمانهای اداری : 3تبصره 

 گردد.محاسبه می %75ها معادل انبارهای بخش کشاورزی و سردخانه :4تبصره 

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

اداری (  ،بناهای موجود )فضای سبز، نگهبانیکسر عابر و درصد محوطه بعنوان م 30مساحت انبارهای روباز بعد از کسرتا  :6تبصره 

 محاسبه خواهد شد.

مورد بهره برداری قرار می گیرد و محوطه یا اصالٌ  صرفًا سوله جهت انبارداری: انبارهایی که شامل سوله و محوطه می باشندو 7تبصره 

مورد استفاده قرار نمی گیرد یا بصورت فصلی و گاهاٌ مورد استفاده قرار می گیرد بعد از بررسی میدانی توسط مامورین اصناف در طول 

ن مورد استفاده و دپوی کاال قرار سال و همچنین تصاویر هوایی بمنظور صحت و سقم استفاده بهره بردار ،چنانچه محوطه به هیچ عنوا

نگیرد عوارض محوطه اخذ نگردد ولی چنانچه بصورت جسته گریخته و گاها مورد استفاده قرار گیرد فقط متراژی که از محوطه مورد 

 جمع و اخذ گردد. اعیانعوارض محاسبه  و با عوارض  %50استفاده بهره بردار قرار می گیرد به میزان 

قانون تشاااکیالت وظایف و  71ماده  16به عوارضااای اطالق می گردد که اختیار برقراری و وضاااع آن مطابق بند  : محلي عوارض

 عهده شورای اسالمی شهر می باشد.بر با اصالحات بعدی  1375/12/1انتخابات شوراهای اسالمی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 

یا موجود در  به منبع عوارض مسااتمر و (از کاال و محصااول و یا خدمات اعم)فارغ از تولید عوارض محلی عوارضاای اساات که  تبصااره:

حرف و مشاغل خاص را انبار ، ،توان عوارض وضع شده برای زمین تعلق می گیرد از انواع عوارض محلی می محدوده شهر و حریم شهر

  .نام برد

قانون شهرداريها  101ماده  4و3نحوه وصول تبصره -36  

بااارای تاااأمین سااارانه فضاااای عماااومی و  28/01/1390اصاااالحی قاااانون شاااهرداری مصاااوب  101مااااده  3در تبصاااره 

خاادماتی و تااأمین اراضاای مااورد نیاااز احااداث شااوارع و معااابر عمااومی شااهر بااا توجااه بااه ارزش افاازوده ایجاااد شااده از 

ذکاار گردیااده اساات . باارای ایجاااد وحاادت رویااه و شاافافیت و جلااوگیری از  "درصااد25"عماال تفکیااك ، عبااارت تااا 

قااانون تشااکیالت ، وظااایف و  80ماااده 9عمااال ساالیقه باارای تعیااین میاازان تعیااین شااده در قااانون، بااه اسااتناد بناادا

انتخاباااات شاااوراهای اساااالمی کشاااور و انتخااااب شاااهرداران باااا اصاااالحات بعااادی آن کاااه تصاااویب آئاااین ناماااه هاااای 

پاااس از انجاااام پیشااانهادی شاااهرداری را از وظاااایف شاااورای اساااالمی شاااهر بااار شااامرده اسااات ایااان آئاااین ناماااه 

 کارشناسی در ابعاد مختلف پیشنهاد می گردد.
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 قانون شهرداریها  101ماده  4و3نحوه وصول تبصره   آئین نامه اجرایی

حاادود و دامنااه کاااربرد : ایاان آئااین نامااه امالکاای کااه از طریااق اسااناد عااادی یااا اسااناد رساامی صااادره از  -1مههاده 

اصاااالحی قاااانون شاااهرداریها و بااادون  101از تااااریخ اباااالغ مااااده قاااانون اصاااالحی ثبااات بعاااد  148و147اعماااال ماااواد 

 101مااااده 3نقشاااه ماااورد تأییاااد شاااهرداری تفکیاااك شاااده اناااد و امکاااان تاااأمین قدرالساااهم هاااای مصااارح در تبصاااره 

بااارای تاااأمین سااارانه فضاااای عماااومی و خااادماتی و تاااأمین اراضااای  28/01/1390اصاااالحی قاااانون شاااهرداری مصاااوب 

 عابر عمومی شهر در آنجا وجود ندارد را شامل خواهد شد .مورد نیاز احداث شوارع و م

: در جهااات تساااهیل در اجااارای آئاااین ناماااه و تساااریع در اماااور صااااحبان اراضااای ، تشاااخیص عااادم امکاااان 1تبصاااره 

تااأمین ساارانه در امااالک موضااوع ایاان نامااه بااه شااهردار باغسااتان تفااویض ماای گااردد تااا براساااس کارشناساای هااای 

 رساند . الزم این مهم را به انجام

: ارزیااابی قیماات روز قاادر السااهم شااهرداری از زمااین، طبااق نظاار کارشااناس رساامی دادگسااتری اساات کااه 2تبصااره 

تعیاااین آن بااار عهاااده شاااهرداری و پرداخااات هزیناااه هاااای کارشناسااای بااار عهاااده مالاااك اسااات . ارزیاااابی قدرالساااهم 

 ارشناساای حااق السااهم متاار مربااع ، نحااوه وصااول قیماات ک 1000باایش از  مساااحتشااهرداری باارای هاار ملااك بااا 

  .باید برای تصویب به شورای شهر ارسال گرددشهرداری 

: اجاارای ایاان آئااین نامااه بااه معنااای بااه رساامیت شااناختن تفکیااك اراضاای شااهری از طریااق تنظاایم اسااناد  3تبصااره 

عااادی نیساات و نبایااد منجاار بااه مشااوقی باارای تفکیااك اراضاای گااردد . ایاان آئااین نامااه صاارفاً باارای حاال مشااکل 

مبااادرت بااه صاادور شااده انااد و در شاارایط خاااص و محاادودی شااهرداری  افاارازصاااحبان ایاان اراضاای کااه در گذشااته 

 پروانه می نماید راشامل خواهد شد.بدیهی است نظارت برحسن انجام این امربرعهده شهردار است.

 متر مربع : 500قانون شهرداریها برای اراضی باالی  101ماده  4و3نحوه وصول تبصره   -2ماده 

 جداول ذیل تعیین میگردد.قدرالسهم شهرداری دراجرای این آیین نامه براساس کاربری طرح تفصیلی طبق 

 :کاربری های مسکونی و تجاری      1جدول شماره 

 درصورت رعایت و عدم رعایت حدنصاب مطابق ضوابط دفترچه طرح تفصیلی ()   

 سهم شهرداری مساحت قطعه ردیف

 بدون رعایت حد نصاب با رعایت حد نصاب

 درصد 8 درصد7 مترمربع1000متر مربع تا 500از  1

 درصد9 درصد8 مترمربع3000مترمربع تا 1001از 2

 درصد11 درصد10 مترمربع به باال 3001از 3

 درصد 5 امالک اوقافی 4
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 : کاربری های صنعتی ،کارگاهی ،باغات وسایر کاربری ها 3جدول شماره

 تفصیلی (درصورت رعایت و عدم رعایت حدنصاب مطابق ضوابط دفترچه طرح )                               

 سهم شهرداری مساحت قطعه ردیف

 بدون رعایت حد نصاب با رعایت حد نصاب

 درصد 12 درصد11 مترمربع 2000مترتا  500از  2

 درصد 10 درصد9 مترمربع 6000تا 2001 3

 درصد 5/9 درصد5/8 مترمربع 15000تا6001 3

 درصد 9 درصد8 مترمربع به باال15001از 4

 درصد 5 امالک اوقافی 5

: مالک محاسبه درصدهای اعالم شده ، مساحت زمین پس از کسر مساحت میزان اصالحی قطعه واقع در گذر است. در  3ماده

 درصد مساحت زمین باشد ، مقدار مازاد، از قدرالسهم شهرداری کسر خواهد شد . 75.18صورتی که میزان اصالحی قطعه بیش از 

 خواهد بود . 1402سال  : اجرای آئین نامه فوق برای1تبصره 
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  پیوست ها
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  تعيين اجاره بهاء غرفه هاي بازار روز المهدي:-1

آئین نامه مالی شهرداریها مقرر میدارد فروش و اجاره اموال منقول و غیر منقول شهرداری از طریق مزایده کتبی  13در اجرای ماده 

جلب موافقت انجمن ا و موسسات تابعه شهرداری، با لکن در مورد فروش اموال منقول و اجاره دادن فراورده های واحده گیردصورت 

 دماجاره بهاء ماهیانه و رهن سالیانه غرفه های بازار روز المهدی واقع در خااخذ جهت  حراج (، زایده حضوری)از طریق م شهر می توان

 بشرح ذیل خواهد بود. یر تشریفات قانونی و انجام مزایدهتا برگزاری و س از بهره برداران غربی10و 9آباد بلوار ولیعصر بین الله 

 نوع صنف فعال ریال 1402اجاره ماهیانه سال  ریال  1402سال ) سپرده سالیانه ( رهن 
شماره 

 غرفه

000/000/031  000/000/12  1 پوشاک 

000/000/031  2 پوشاک 12 /000/000 

000/000/041  000/000/12  3 خانگي 

000/000/031  000/000/12  4 پوشاک 

000/000/031  000/000/12  5 لوازم التحریر 

000/000/041  000/000/10  6 لوازم خانگي 

000/000/041  000/000/10  7 لوازم خانگي 

000/000/041  000/000/12  8 لوازم آرایشي و شوینده 

000/000/041  000/000/12  9 لوازم خانگي 

000/000/031  000/000/12  10 پوشاک 

000/000/031  000/000/12  11 پوشاک 

000/000/041  000/000/12  12 خشکبار 

000/000/041  000/200/21  13 خشکبار 

000/000/041  000/002/21  14 خشکبار 
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000/000/041  000/000/21  15 لوازم آرایشي 

000/000/031  000/000/12  16 پوشاک 

000/000/031  000/000/12  17 پوشاک 

000/000/031  000/000/12  18 پوشاک 

000/000/031  000/000/12  19 پوشاک 

000/000/041  000/000/12  20 لوازم خانگي 

000/000/031  000/000/12  21 پوشاک 

000/000/031  000/000/12  22 پوشاک 

000/000/041  000/000/12  23 لوازم آرایشي 

000/000/041  000/000/12  24 لوازم آرایشي 

000/000/041  000/000/21  25 خشکبار 

000/000/041  000/000/21  26 پوشاک 

000/000/041  000/000/21  27 پوشاک 

000/000/041  000/000/21  28 لوازم آرایشي 

000/000/041  000/500/11  29 قصابي 

000/000/041  000/200/21  30 مرغ فروشي 

000/000/041  000/200/21  31 فروشيمرغ  

000/000/041  000/200/21  32 قصابي 

000/000/041  000/200/21  33 قصابي 

000/000/041  000/200/21  34 قصابي 
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000/000/041  000/200/21  35 قصابي 

000/000/041  000/000/21  36 خشکبار 

000/000/041  000/0000/21  37 لوازم آرایشي و شوینده 

000/000/041  000/200/21  38 سبزیجات 

000/000/130  000/200/12  39 میوه فروشي 

000/000/130  000/200/12  40 سزیجات 

000/000/140  000/000/21  41 لبنیات 

000/000/130  000/004/11  42 میوه فروشي 

000/000/130  000/004/11  43 میوه فروشي 

000/000/130  000/004/11  44 میوه فروشي 

000/000/140  000/000/21  45 خشکبار 

000/000/120  000/680/7  46 پوشاک 

000/000/120  000/680/7  47 لوازم خانگي 

000/000/120  000/680/7  48 لوازم خانگي 

000/000/120  000/680/7  49 پوشاک 

000/000/120  000/680/7  50 گل فروشي 

000/000/120  000/680/7  51 گل فروشي 

000/000/120  000/680/7  52 پوشاک 

000/000/120  000/680/7  53 پوشاک 

000/000/110  000/440/7  54 لوازم برقي 



 

 

 سعید علی محمدی   

رـورای شهـس شــرئی  
 

 داریوش یگانه مظهر

شهـــردار باغستــان    

 
51 

  

1402تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری باغستان     سال  

000/000/110  000/440/7  55 لوازم برقي 

000/000/120  000/440/7  56 پوشاک 

000/000/110  000/440/7  57 لوازم برقي 

000/000/120  000/440/7  58 لوازم خانگي 

000/000/120  000/440/7  59 لوازم خانگي 

000/000/120  000/440/7  60 لوازم خانگي 

000/000/120  000/440/7  61 لوازم خانگي 

000/000/120  000/440/7  62 لوازم خانگي 

000/000/120  000/440/7  63 لوازم خانگي 

000/000/120  000/320/7  64 پوشاک 

000/000/120  000/320/7  65 پوشاک 

000/000/120  000/440/7  66 پوشاک 

000/000/120  000/440/7  67 لوازم برقي 

000/000/120  000/160/8  68 تزئینات 

 69 در اختیار شهرداری --------------- ------------------------

000/000/120  000/160/8  70 لوازم آرایشي 

000/000/120  000/160/8  71 لوازم بهداشتي 

 72 در اختیار شهرداری ------------------ --------------------------

000/000/120  000/440/7  73 پوشاک 

000/000/120  000/200/7  74 عطاری 
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000/000/120  000/440/7  75 پوشاک 

000/000/120  000/200/7  76 پوشاک 

000/000/120  000/200/7  77 پوشاک 

000/000/120  000/320/7  78 پوشاک 

000/000/120  000/320/7  79 پوشاک 

000/000/120  000/320/7  80 پوشاک 

000/000/120  000/320/7  81 لوازم خانگي 

000/000/120  000/320/7  82 پوشاک 

000/000/120  000/320/7  83 پوشاک 

000/000/120  000/160/8  84 لوازم برقي 

000/000/120  000/160/8  85 سوپر ماركت 

000/000/120  000/160/8  86 سوپر ماركت 

000/000/120  000/160/8  87 سوپر ماركت 

 

 

 

 



 

 

 سعید علی محمدی   

رـورای شهـس شــرئی  
 

 داریوش یگانه مظهر

شهـــردار باغستــان    

 
53 

  

1402تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری باغستان     سال  

 اجاره بهاي ماهانه كيوسکهاي مطبوعاتي سطح شهر   -2

آخرین نظریه شهرداری متعهد است أخذ اجاره بهاء کلیه کیوسك های مطبوعاتی سطح شهر را با ارجاع و تعیین اجاره ماهیانه پایه به 

 از طریق فراخوان عمومی مزایده نسبت به انتخاب مستأجرین اقدام نماید . و کارشناس رسمی دادگستری أخذ 

مستلزم پرداخت هزینه نقل و انتقال به ، )واگذاری امتیاز( به شخص دیگر1401در سال هرگونه نقل و انتقال دكه مطبوعاتي  -1تبصره 

الزم به ذكر است تبصره حاضر صرفاً مربوط به دكه هایي  گردد.باشد. در غیر اینصورت امتیاز لغو ميریال مي 000/000/300مبلغ 

 ( قانون شهرداریها مجاز تلقي گردیده اند.55( ماده )2( بند )1است كه بر اساس تبصره )

دكه استقرار ارزش معامالتي روز  %30بایست امتیاز گیرنده مي ،هزینه دكه مطبوعاتي جدید )پس از اخذ مجوزات الزم( بابت -2تبصره 

 بعنوان حق امتیاز به شهرداری پرداخت نماید.دادگستری محل مورد نظر را براساس نظریه كارشناس رسمي در 

 .ریال جریمه خواهد شد300،000،000در صورت جابجایي غیر قانوني مطلقا ممنوع مي باشد.محل فعالیت به محل دیگر جابجایي دكه از -3تبصره 

امور قرار داد ها موظف است با صاحبان امتیاز كیوسک های مطبوعاتي كه عوارض و اجاره بهاء خود را پرداخت نموده اند ،  -4تبصره 

 با معرفي نامه واحد اصناف نسبت به انعقاد قرار داد جدید با آن ها اقدام نمایند. 

  زی كیوسک های مطبوعاتي بر عهده خدمات شهری مي باشد. هرگونه انعقاد قرارداد ، جانمایي و جابجایي و زیباسا: 5تبصره 

 : عوارض سالیانه بازارهای روز سطح شهر بر اساس تعرفه محاسبه و أخذ خواهد شد .6تبصره 

ریال و محورهای فرعي به ازای هر  000/000/15شهریار به ازای هر ماه  –: عوارض سالیانه كیوسک های محور جاده تهران 7تبصره 

 ریال خواهد بود . 000/500/2ماه 

 : تا برگزاري فراخوان عمومي  اجاره بهاي انواع تابلوهاي تبليغاتي سطح شهر-3

و  55ماده  27، بند  96ماده  6قانون تشکیالت ، وظایف و انتخابات شوراهای اسالمي كشور، تبصره  71ماده 25در اجرای تبصره بند 

رات ملي ساختمان و همچنین آئین نامه پیش آمدگي های ساختماني در گذرها و به قانون شهرداری و مبحث بیستم مقر 92ماده 

منظور هماهنگي و یکساني سازی در ضوابط و مقررات مربوط به تبلیغات محیطي و ساماندهي امور و پاسخگویي به متقاضیان در زمینه 

 از نظر اندازه و نوع در معابر شهر تدوین نماید. نصب تابلو و انجام تبلیغات، شهرداری مکلف است ضوابط تابلوهای مجاز را 

اسی به بخش بیلبورد و تابلوهای عرشه از طریق مزایده عمومی و قیمت روز کارشن ،کلیه تابلوهای تبلغاتی اعم از پرتابلهمچنین 

اموال منقول و غیر منقول و اجاره آئین نامه مالی شهرداریها که مقرر میدارد فروش  13در اجرای ماده خصوصی واگذار می گردد. 

شهرداری از طریق مزایده کتبی صورت خواهد گرفت لکن در مورد فروش اموال منقول و اجاره دادن فراورده های واحدها و موسسات 
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در غیر اینصورت به شرح ذیل  .زایده حضوری )حراج( اقدام نمودتابعه شهرداری با جلب  موافقت انجمن شهر می توان  از طریق م

 ض اخذ خواهد شد.عوار

عمل شهرداری ، مالک 1402اجاره تابلوها، پرتابلها و بیلبوردها برای سال سیر قانونی برگزاری مزایده ، نجام کارشناسی اتبصره: بعد از 

  آخرین کارشناسی انجام شده می باشد.

 :اجاره بهاي تابلوهاي پرتابل )بصورت ماهيانه( 3-1

تعیین اجاره ماهیانه ارجاع و متعهد است أخذ اجاره بهاء کلیه تابلوهای تبلیغاتی اعم از پرتال ، بیلبورد و تابلوهای عرشه را با شهرداری 

پایه به کارشناس رسمی دادگستری و أخذ نظر آن از طریق فراخوان عمومی مزایده نسبت به انتخاب بخش خصوصی اقدام نماید . تا 

 بشرح جدول ذیل انجام خواهد گرفت .  از بهره برداران برگزاری مزایده عمومی أخذ اجاره بهاءطی فرآیندهای قانونی 

 ردیف نشانی تعداد اجاره یک عدد جمع

000/200/31  000/600/15  1 خادم آباد انتهای رسول اكرم 2 

000/500/19  000/500/19  2 فروشگاه كوروش سعیدآباد 1 

000/600/15  000/600/15 امیرالمومنین سعیدابادمسجد  1   3 

000/600/15  000/600/15  4 بعد از ناحیه سعیدآباد 1 

000/700/11  000/700/11  5 سعیدآباد شهرک گلگون 1 

000/600/15  000/600/15 بادانتهای شهرک گلگون سمت سعید آ 1   6 

000/600/15  000/600/15  7 سعید آباد جنب شركت دام و طیور 1 

000/600/15  000/600/15  8 سعیدآباد مركز جامع بهداشت 1 

000/600/15  000/600/15  9 سعیدآباد ابتدای خیابان بهار خانه ایراني 1 

000/600/15  000/600/15  10 سعیدآباد شهرک مهستان 1 

000/700/11  000/700/11  11 بعد از شهرک مهدیه جنب گلخانه عقیلي 1 

000/500/19  000/500/19 بعد از كالنتری تاالر گل مریمبلوار امام خمیني  1   12 

000/500/19  000/500/19  13 قبل از دهمویز جنب دكه 1 
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000/500/19  000/500/19  14 دهمویز بعد از قرض الحسنه شباهنگ 1 

000/500/19  000/500/19  15 دهمویز بلوار شهید میركي 1 

000/500/19  000/500/19  16 ایستگاه تاكسي خادم آباد سمت شهریار 1 

000/500/19  000/500/19  17 خادم آباد روبروی ولیعصر بعد از داروخانه حکیم 1 

000/500/19  000/500/19  18 خادم آباد روبروی ولیعصر بعد از داروخانه حکیم 1 

000/500/19  000/500/19  19 نرسیده به باباسلمان بانک ملت 1 

000/800/46  000/700/11  20 ابتدای شهرک باباسلمان 4 

000/700/11  000/700/11  21 خادم آباد مسجد هشتم اصلي 1 

000/700/11  000/700/11  22 خادم اباد سوم اصلي 1 

000/600/15  000/600/15  23 ابتدای بلوار ولیعصر 1 

000/600/15  000/600/15  24 بلوار اصلي روبروی بانک ملت 1 

000/700/11  000/700/11 قدسورودی باباسلمان از سمت شهر  1   25 

000/500/19  000/500/19  26 بلوار امام خمیني بعد از كالنتری روبروی شورا 1 

000/700/11  000/700/11 اصلي خادم آباد بلوار ولیعصر سر چهارم 1   27 

000/700/11  000/700/11  28 خادم آباد بلوار رسول اكرم جنب منبع آب  1 

000/600/15  000/600/15  29 بلوار امام خمیني جنب پمپ بنزین  ابتدای خ حل اختالف  1 

000/600/15  000/600/15  30 نصیرآباد ابتدای بلوار شهید همداني 1 
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 اخذ اجاره بها از بهره برداران بشرح ذيل خواهد بود.،تا برگزاري و سير تشريفات قانوني انجام مزايده  : تابلوهاي عرشه پل  2-3

 جمع اجاره ماهیانه یک وجه تعداد وجه تابلوآدرس  ردیف

000/000/117 2 سعیدآباد جنب مدرسه عفتیه پل شهیدان فرجي 1  000/000/234  

000/000/104 1 پل عابر مهدیه از تهران به شهریار 2  000/000/104  

000/000/117 2 پل هوایي سر دهمویز پل رسالت جنب شباهنگ 3  000/000/234  

سر بلوار رسول اكرمپل رسول اكرم  4  2 000/000/91  000/000/182  

000/000/91 2 پل هوایي سر خ چالوكه پل صداقت 5  000/000/182  

000/000/91 1 پل باغ ورودی باباسلمان تهران به شهریار 6  000/000/91  

000/000/91 1 پل شهید كلهر ورودی باباسلمان ج تهران شهریار 7  000/000/91  

  تلويزيونهاي شهري و ايستگاههاي اتوبوس و تاكسي:اجاره بهاي  3-3

 تا برگزاری و سیر تشریفات قانونی انجام مزایده ،اخذ اجاره بها از بهره برداران بشرح ذیل خواهد بود

 تعرفه )ریال( عنوان ردیف

ماهیانه –بار اكران(  300ای روزانه ثانیه 30تلویزیون شهری )پخش تیزر  1  000/750/9  

بصورت ماهیانه لمپوست 2  000/200/5  

ماهانه –تبلیغات ایستگاههای اتوبوس و تاكسي  3  000/900/3  

، مالک اخذ اجاره، آخرین 1402تبصره: بعد از انجام کارشناسی اجاره تابلوهای تبلیغاتی ایستگاه های تاکسی و اتوبوس برای سال 

              کارشناسی انجام شده می باشد.

 مترمربع 500جهت زمین های زیرحده قانون تعیین وضعیت امالک اماده و 4در اجرای تبصره  خدمات آماده سازیبهای -1ماده   

 قدام خواهد شد.بشرح ذیل ا (28/1/1390بعد ازسال ابالغ )اراضی -1تبصره 

 :كاربري هاي مسکوني و تجاري 1جدول شماره 

 سهم شهرداری  مساحت قطعه ردیف

در صورت رعایت حد نصاب مطابق ضوابط دفترچه طرح تفصیلي           1  

 

درصد7  

در صورت عدم رعایت حد نصاب مطابق ضوابط دفترچه طرح تفصیلي           2  

 

درصد8  

 درصد 5: اراضی اوقافی با هر کاربری  2تبصره 
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 : كاربري هاي صنعتي . كارگاهي وباغات .سايركاربريها 2جدول شماره 

 سهم شهرداری مساحت قطعه ردیف

 در صورت رعایت حد نصاب مطابق ضوابط دفترچه طرح تفصیلی 1

 

 درصد10

 در صورت رعایت حد نصاب مطابق ضوابط دفترچه طرح تفصیلی           2

 

 درصد11

 درصد 5: اراضی اوقافی با هر کاربری  3تبصره 

جهت کلیه اراضی با هر متراژ قبل از ماده واحده قانون تعیین وضعیت امالک  4در اجرای تبصره  بهای خدمات آماده سازی: 2ماده 

 28/01/1390تاریخ 

 :کاربری های مسکونی و تجاری 1جدول شماره 

 سهم شهرداری  مساحت قطعه ردیف 

 در صورت رعایت حد نصاب مطابق ضوابط دفترچه طرح تفصیلی 1

 

 درصد7

 حد نصاب مطابق ضوابط دفترچه طرح تفصیلیدر صورت عدم رعایت  2

 

 درصد8

 درصد 5: اراضی اوقافی با هر کاربری  1تبصره 

 : کاربری های صنعتی . کارگاهی وباغات .سایرکاربریها 2جدول شماره 

 سهم شهرداری مساحت قطعه ردیف 

 در صورت رعایت حد نصاب مطابق ضوابط دفترچه طرح تفصیلی 1

 

 درصد10

 رعایت حد نصاب مطابق ضوابط دفترچه طرح تفصیلیدر صورت  2

 

 درصد11

 درصد 5: اراضی اوقافی با هر کاربری 2تبصره 

 خواهد بود . 1402: اجرای آئین نامه فوق برای سال 1تبصره 
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 آئین نامه
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 «معافیت و تشویقات و تسهیالت»                     

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

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

های انشعاب آب، فاضالب، ه ساختمانی، عوارض شهرداری و دهیاری و هزینههای صدور پروانهای حمایتی از پرداخت هزینهو سازمان

 برق و گاز برای واحدهای مسکونی اختصاص یافته به آنان براساس الگوی مصرف، فقط برای یك بار معافند.
 ثارگرانیبه ا یرسان قانون جامع خدمات  : 

سی به قانون این در ایثارگر  -لفا : 1ماده  ستقرار برای که میگردد اطالق ک ستاوردهای حفظ و ا سالمی انقالب د  کیان از دفاع و ا

 وظیفه انجام خارجی و داخلی دشمنان تجاوزات و تهدیدات با مقابله کشور، ارضی تمامیت و استقالل و ایران اسالمی جمهوری نظام

 .شود شناخته رزمنده و آزاده اسیر، جانباز، مفقوداالثر، شهید، و نموده

  اسالمی جمهوری مسلح نیروهای قوانین چهارچوب در قانون این مشموالن کارافتادگی از تشخیص و ایثارگری مصادیق احراز تبصره

 مسلح نیروهای ستادکل و بنیاد همکاری با مسلح نیروهای پشتیبانی و دفاع وزارت توسط که بود خواهد ای آییننامه براساس ایران

 .میرسد وزیران هیأت تصویب به و تهیه

 و اسالمی انقالب دستاوردهای حفظ و دفاع شکوفایی، تکوین، راه در را خود جان که میشود اطالق کسی به :مفقوداالثر و شهید - ب

 نثار اشرار و انقالب ضد عوامل و دشمن تجاوزات و تهدیدات با مقابله کشور، ارضی تمامیت و استقالل ایران، اسالمی جمهوری کیان

 .شود شناخته مفقوداالثر رابطه این در یا و نموده

سی به :جانباز  -ج شود اطالق ک ستاوردهای حفظ و دفاع شکوفایی، تکوین، راه در را خود سالمتی که می سالمی انقالب د  کیان و ا

 دست از اشرار و ضدانقالب عوامل و دشمن تجاوزات و تهدیدات با مقابله کشور، ارضی تمامیت و استقالل ، ایران اسالمی جمهوری

 .شود دچار روانی یا جسمی نقصهای و اختالالت به و داده

سیر  -د سالمی انقالب دستاوردهای حفظ و دفاع شکوفایی، تکوین، راه در که میشود اطالق کسی به :ا سالمی جمهوری 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 دار صالحیت مراجع تأیید مورد وی وضعیت و هویت و آمده گرفتار
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سی به :آزاده  -ه شود اطالق ک ستاوردهای حفظ و دفاع شکوفایی، تکوین، راه در که می سالمی انقالب د سالمی جمهوری 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 افرادی 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

 ارضی تمامیت و استقالل ایران، اسالمی جمهوری 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 اعتالی راه در که معظمی خانوادههای : شاهد خانواده -ز شمنان با مبارزه و ا ضای 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 خانوادههای :ایثارگران خانواده -ح

 .میگیرد تعلق آنان تکفل تحت خانواده به مربوط، امتیازات و خدمات قانون، این مشمول آزادگان و جانبازان فوت درصورت -ط

  میشود.اختصار بنیاد نامیده  به قانون این در ایثارگران امور و شهید بنیاد  -ی

 معافیت خانواده معظم شهدا و جانبازان و خانواده های تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی و بهزیستی 

  :افراد تحت شمول در شهر محل سكونت

 هي بنیاد شهید و امور ایثار گران.، همسر  و فرزندان شهید با گوا( خانواده معظم شهدا: شامل پدر، مادر1

 .و باالتر با گواهي بنیاد و امور ایثارگران %25نباز (جانبازان: صرفا شخص جا2

  .صرفا شخص آزاده با هر مدت زمان آزادگي با گواهي بنیاد شهید و امور ایثار گران :(آزادگان3

شش کمیته امداد ( خا4 صی که به عنواننواده های تحت پو شخا ست خمینی: ا شش کمیته امداد امام خمینی  سرپر خانواده تحت پو

 باشند. 
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خانواده به دلیل داشتن معلولیت های ذهنی، جسمی  سرپرست( خانواده های تحت پوشش سازمان بهزیستی: اشخاصی که به عنوان 5

و حرکتی تحت پوشااش سااازمان بهزیسااتی می باشااند. هممچنین خانواده هایی که حداقل دو نفر از اعضااای خانواده دارای معلولیت 

 سازمان بهزیستی می باشند. ذهنی، جسمی و حرکتی بوده و تحت پوشش 

(رده های بسیج)پایگاه ها و حوزه ها(و موزه های دفاع مقدس از پرداخت حق انشعاب اعم از شبکه،انشعاب و اشتراک آب و فاضالب 6

 ،برق و عوارض شهرداری معاف هستند.

  :میزان معافیت

سکونت خود یمترمربع تجار 20مترمربع و  120 دیمف یربنایبا ز یواحد مسکون كیاحداث  یبرامشموالن این قانون  شهر محل   در 

امالکی که امکان  وسازمان ذیربط  یمعرف با عوارض بعد از ماده صدو  یصدور پروانه ساختمان یهانهیاز پرداخت هز و برای یك مرتبه 

 معاف خواهند بود. صدور پروانه برای آن ها میسر می باشد، 

ستند به ماده  صال 71همچنین م سران جانبازان متوفی که قبل از فوت از خدمات مربوط ا شوراها به منظور بهره مندی هم حی قانون 

به معافیت اسااتفاده ننموده اند، همساار آن ها که ساارپرسااتی فرزندان )همساار جانباز متوفی( را به عهده دارند می توانند از معافیت 

 مذکور استفاده کنند. 

و  یعوارض شهردار هیبار از کل كی یدر صورت ارائه مدارک معتبر از سازمان متبوع برا یستیامداد و بهز تهیافراد تحت پوشش کم -1

 120سهم هر فرد تا سقف  یمسکون یها. در مجتمعباشدیمعاف م )غیر از عوارض نوسازی(دیمف یمترمربع بنا 120صدور پروانه تا 

 مترمربع مالک خواهد شد.

ساختمانهای مجاز تخریب شده و یا در حال تخریب ناشی از حوادث غیرمترقبه مثل زلزله، حریق، رانش زمین، بمباران، تجدید بنای  -2 

 گردد.سیل و غیره به اندازه اعیانی موجود، مشمول اخذ عوارض نمی

ور رأی کمیسیون ماده صد را مودیانی که عوارض و مطالبات شهرداری را در خصوص صدور پروانه ساختمانی و عوارض بعد از صداز  -3

و جریمه  101قدرالسهم شهرداری از ماده استثنای به -تعرفه کلیه عوارض مربوطه  %85نقداً و به صورت یکجا پرداخت نمایند معادل 

 محاسبه و اخذ می گردد. -و  کارشناسی  100 ماده

 (3)بند  مزایای د ازنه روز نمودن بدهی های معوقه می توانبعد از ب ،قبل از سال جاری() مودیانی که دارای بدهی معوقه می باشند -4

 .ندبهره مند شو
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مودیانی که در پایان سال قبل عوارض مربوط به صدور پروانه ساختمانی و گواهی عدم خالف و پایانکار را پرداخت و تعیین تکلیف  -5

ماه جهت دریافت مجوز های الزم اقدام نماید  خردادکرده باشند ولی به هر دلیل مجوز آن در سال جاری صادر گردد چنانچه تا پایان 

ال قبل اقدامات الزم از طرف شهرداری انجام خواهد شد در غیر این صورت عوارض آن به روز محاسبه و مابه با همان میزان عوارض س

 التفاوت آن اخذ خواهد شد.

صورت  تجمیع  -6 سند ملك  دودر  سمی  6دارای  ساختمانی واحد برای آن هااخذ  ودانگ ر سازی، بابت پروانه  شویق جهت زیبا   ،ت

در صورتی که شخص می گردد. و أخذ محاسبه   از کل عوارض پروانه ساختمانی مبنادرصد  35و سه ملك به باال  درصد عوارض 50

 .محاسبه و اخذ می گردد %60و سه ملك به باال  %70برای تجمیع دو ملك  و در ملکی داشته باشدو قولنامه ای مشاعی  سند

درصد  و دو ملك  40به منظور تشویق سازندگان امالک اوقافی  واقع در نصیرآباد، به تجمیع قطعات ، در صورت تجمیع  دو ملك  -7

صد عوارض  25به باال  ساختمانی مبنا -در سبه می گردد. -از کل عوارض پروانه  شروط بر ارائه اجاره نامه منظور و محا امالک و  ()م

 % محاسبه و اخذ می گردد. 80 تجمیع ملك در صورت  بدون اجاره نامه

صدور پایانکار یا عدم  -8 شهرداری در هنگام  سیس  شده قبل از تا سکونی و  %30خالف بناهای قدیمی احداث   40عوارض بناهای م

دادگستری )در صورت داشتن قدمت بنا طبق نظریه کارشناس رسمی محاسبه و اخذ می گردد.و سایر کاربریها درصد بناهای تجاری 

 و قبض برق(

صلی بلوارهای رسول اکرم یین نامه اجراآ*     ساماندهی و اجرای تعریض معابر ا شویقی برای  سته های ت خادم آباد و ولیعصرئی ارائه ب

 . خیابان آزادگان و هجرت نصیرآباد  –خیابان مهدی دهمویز  –بلوار اصلی سعیدآباد  –بلوار شهید کلهر باباسلمان  –

شهرداری در نظر دارد برای اعمال تعریض در امالک واقع در مسیر ر شهری و سهولت عبور و مرور شهری،ارتقاء سیما و منظ به منظور.

از عوارضات قانونی شهرداری  % 30مقداربا رعایت ضوابط و مقررات طرح تفصیلی مصوب شهری و صدور پروانه ساختمان معابر مذکور 

 از تعریض ملك واقع درمعابر(.ناشی وصول نماید .)مشروط به عدم درخواست خسارت را  101نوسازی و ماده از ماده صد به غیر 
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 :آیین نامه تقسیط عوارض )بدهیها(

قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی  73اصالحی  آیین نامه مالی شهرداری ها موضوع ماده  32این آیین نامه درراستای ماده  :1ماده 

به منظور ایجاد رویه واحد در تقسیط عوارض و بدهی های شهرداری و کمك به متقاضیان صدور پروانه ساختمانی  1380دولت مصوب 

 .حقوق شهرداری در اجرای تقسیط بدهی ها تنظیم می گردددر پرداخت عوارض و همچنین احقاق 

صدور پاسخ استعالم و فروش  ،کسب و پیشه ،کلیه بدهی عوارض و بهاء خدمات و جرائم به استثنائ عوارض نوسازی سالیانه :2ماده 

 اموال غیر منقول مشمول مقررات این آیین نامه می باشد. 

( )ارگانهای غیر مرتبط به شهرداری ستناد مقررات مربوطه برای سایر ادارات و سازمان های دیگرکلیه مبالغی که شهرداری  به ا :1تبصره 

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

.. .نظامی و انتظامی و انقالب اسالمی و نیروهای ،نهادهای عمومی ،سازمانهای دولتی ،عوارض مورد مطالبه شهرداری از ادارات :2تبصره 

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

درصد  5/1دیه به ازای هر ماه أ: در صورت عدم وصول به موقع مطالبات تقسیط شده و برگشت چك ارائه شده مبلغ تاخیر و ت3تبصره 

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

  .اصل بر پرداخت نقدی کلیه عوارض و مطالبات شهرداری است :3ماده 

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

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

آیین نامه  32اسالمی کشور و انتخاب شهرداران و در اجرای ماده  تشکیالت ، وظایف و انتخابات شوراهای 80ماده  9به استناد بند 

 رفع موانع تولید دستورالعمل زیر برای تقسیط مالک عمل می باشد . 59مالی شهرداری و ماده 

 

 50% 40% 30% 25% 20% 15% درصد نقدی تا

 36 30 24 18 15 12 تعداداقساط ماهانه

 

آیین نامه مالی  32بدهیهای خود طبق این آیین نامه نباشد با نظر شهردار و رعایت ماده در مواردی که مودی قادر به تقسیط  *

 شهرداری اقدام خواهد شد.

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

 .هنگام تقسیط با شهرداری منعقد می نماید متعهد به پرداخت مانده بدهی به صورت اسناد دریافتنی خواهد بود

 :مدارک ذیل را تحویل نمایندمتقاضیان در هنگام تقسیط بدهی خود می بایست  :6ماده 
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 .توسط متقاضی تقسیط مجاز موجود بانك های  معتبر صادره از چك به تعداد اقساط،  -1

  .ضمیمه آیین نامه فرم درخواستامضاء و تحویل  -2

ی خود اط بده، چك از مودی اخذ و در مواردی که مودی چك اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگر را بابت اقس: در صورت تقسیط8ماده 

 . کور را به امضای مالك ملك برساند، شهرداری مکلف است به عنوان پشت نویسی چك های مذتسلیم شهرداری نماید

، پاسخ استعالمات بانکی،  تمدید و تجدید پروانه انشعابات آب، گاز، فاضالبهنگام تقاضای مالك برای استفاده از امتیازات : 9ماده 

 100( و اعیانی های فاقد پروانه که از سوی کمیسیون ماده بدهی معوق )چك های برگشتی و اقساط، پس از تعیین تکلیف ساختمانی 

دون در نظر گرفتن بدهی تقسیط ، بعلقه و در صورت تقسیط، با  احتساب جرائم  و عوارض متون شهرداری ها تثبیت بنا می شوندقان

 ، نسبت به صدور گواهی های فوق اقدام خواهد شد.  شده

 است.ملك منوط به پرداخت نقدی کلیه بدهی  ،دفترخانه  : پاسخ استعالم10ماده 

شهرداری موظف است از پاسخ مثبت به استعالم متقاضیانی که به هر صورت چك های آنها در موعد مقرر وصول نشده است  :11ماده 

 و انتقال ملك، بال مانع است. . بدیهی است در صورت وصول بدهی معوق، پاسخ استعالم به غیر از نقل خودداری نماید

 .جزء الینفك این آیین نامه می باشد 5کلیه موارد و تبصره های قرار داد موضوع ماده  :12ماده 

به ازای هر  %2: پرداخت عوارض و بهای خدمات شهرداریها پس از موعد مقرر قانونی و ابالغ موجب تعلق جریمه ای به میزان 13ماده 

 خواهد بود . %24و حداکثر تا میزان  ماه نسبت به مدت تأخیر

 : گواهی پایانکار ساختمان پس از تسویه کامل بدهی ، با رعایت سایر ضوابط و مقررات انجام خواهد شد . 14ماده 

 :خسارت تأخیر تأدیه ناشی از آرا قضایی قابل تخفیف یا بخشودگی نمی باشد .15ماده 

 80ماده  9طبق بند ) باغستان شورای اسالمی شهر توسط تصویبپس از تبصره تنظیم که  3 وماده  16این آیین نامه در  :16ماده 

  .الزم االجراء می باشد (،قانون تشکیالت شوراها
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 ارزش معامالتی   
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 41بلوک 

 خادم آباد،نصیرآباد،دهشاد باال و پایین  ارزش معامالتی عرصه                                               

 گذر

 1ردیف  

 

 مسكونی 

 2ردیف 

 

 تجاری   

 3ردیف 

 

 اداری 

  4ردیف 

خدماتی  

آموزشی/فره/

نگی/ 

بهداشتی/درمان

ی/تفریحی/ 

ورزشی/گردشگر

 ی/ هتلداری/

 5ردیف 

 

صنعتی  

کارگاهی/حم/

ل 

نقل/انبار/توق

 فگاه

 )الف( 6ردیف

 

باغات  

اراضی /

مزروعی 

آبی/دامدار

ی/دامپروری

پرورش /

طیوروآبزیان

پرورش گل /

 وگیاه

 )ب( 6ردیف 

 

 

 

 

اراضی مزروعی  

 دیمی

 7ردیف 

 

 

 

 

 سایر 

6 84,480 108,800 98,560 59,136 50,688 33,792 25,344 33,792 

7 86,400 112,880 100,800 60,480 51,840 34,560 25,920 34,560 

8 88,320 116,960 103,040 61,824 52,992 35,328 26,496 35,328 

9 90,240 121,040 105,280 63,168 54,144 36,096 27,072 36,096 

10 92,160 127,840 107,520 64,512 55,296 36,864 27,648 36,864 

11 94,080 131,920 109,760 65,856 56,448 37,632 28,224 37,632 

12 96,000 136,000 112,000 67,200 57,600 38,400 28,800 38,400 

13 97,920 141,440 114,240 68,544 58,752 39,168 29,376 39,168 

14 99,840 146,336 116,480 69,888 59,904 39,936 29,952 39,936 

15 101,760 151,232 118,720 71,232 61,056 40,704 30,528 40,704 

16 103,680 156,128 120,960 72,576 62,208 41,472 31,104 41,472 

17 105,600 161,024 123,200 73,920 63,360 42,240 31,680 42,240 

18 107,520 165,920 125,440 75,264 64,512 43,008 32,256 43,008 

19 109,440 170,816 127,680 76,608 65,664 43,776 32,832 43,776 

20 111,360 175,712 129,920 77,952 66,816 44,544 33,408 44,544 

21 113,280 180,608 132,160 79,296 67,968 45,312 33,984 45,312 

22 115,200 185,504 134,400 80,640 69,120 46,080 34,560 46,080 

23 117,120 190,400 136,640 81,984 70,272 46,848 35,136 46,848 

24 119,040 195,296 138,880 83,328 71,424 47,616 35,712 47,616 

25 120,960 200,192 141,120 84,672 72,576 48,384 36,288 48,384 

26 122,880 205,088 143,360 86,016 73,728 49,152 36,864 49,152 

27 124,800 209,984 145,600 87,360 74,880 49,920 37,440 49,920 

28 126,720 214,880 147,840 88,704 76,032 50,688 38,016 50,688 

29 128,640 219,776 150,080 90,048 77,184 51,456 38,592 51,456 

30 130,560 224,672 152,320 91,392 78,336 52,224 39,168 52,224 
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 45،44،42بلوک 

 سعیدآباد،مهدیه،زرنان ، بادامک و ورامینک ارزش معامالتی عرصه                                            

ذر
گ

 

 1ردیف  

 

 مسكونی 

 2ردیف 

 

 تجاری   

 3ردیف 

 

 اداری 

  4ردیف 

خدماتی  

آموزشی/فره/

نگی/ 

بهداشتی/درمان

ی/تفریحی/ 

ورزشی/گردشگر

 /ی/ هتلداری

 5ردیف 

 

صنعتی  

کارگاهی/حم/

ل 

نقل/انبار/توق

 فگاه

 )الف( 6ردیف

 

باغات /اراضی  

مزروعی 

آبی/دامداری

دامپروری/پ/

رورش 

طیوروآبزیان/

پرورش گل 

 وگیاه

 )ب( 6ردیف 

 

اراضی  

 مزروعی دیمی

 7ردیف 

 

 سایر 

6 98,560 128,000 112,640 68,992 59,136 39,424 29,568 39,424 

7 100,800 132,800 115,200 70,560 60,480 40,320 30,240 40,320 

8 103,040 137,600 117,760 72,128 61,824 41,216 30,912 41,216 

9 105,280 142,400 120,320 73,696 63,168 42,112 31,584 42,112 

10 107,520 150,400 122,880 75,264 64,512 43,008 32,256 43,008 

11 109,760 155,200 125,440 76,832 65,856 43,904 32,928 43,904 

12 112,000 160,000 128,000 78,400 67,200 44,800 33,600 44,800 

13 114,240 166,400 130,560 79,968 68,544 45,696 34,272 45,696 

14 116,480 172,160 133,120 81,536 69,888 46,592 34,944 46,592 

15 118,720 177,920 135,680 83,104 71,232 47,488 35,616 47,488 

16 120,960 183,680 138,240 84,672 72,576 48,384 36,288 48,384 

17 123,200 189,440 140,800 86,240 73,920 49,280 36,960 49,280 

18 125,440 195,200 143,360 87,808 75,264 50,176 37,632 50,176 

19 127,680 200,960 145,920 89,376 76,608 51,072 38,304 51,072 

20 129,920 206,720 148,480 90,944 77,952 51,968 38,976 51,968 

21 132,160 212,480 151,040 92,512 79,296 52,864 39,648 52,864 

22 134,400 218,240 153,600 94,080 80,640 53,760 40,320 53,760 

23 136,640 224,000 156,160 95,648 81,984 54,656 40,992 54,656 

24 138,880 229,760 158,720 97,216 83,328 55,552 41,664 55,552 

25 141,120 235,520 161,280 98,784 84,672 56,448 42,336 56,448 

26 143,360 241,280 163,840 100,352 86,016 57,344 43,008 57,344 

27 145,600 247,040 166,400 101,920 87,360 58,240 43,680 58,240 

28 147,840 252,800 168,960 103,488 88,704 59,136 44,352 59,136 

29 150,080 258,560 171,520 105,056 90,048 60,032 45,024 60,032 

30 152,320 264,320 174,080 106,624 91,392 60,928 45,696 60,928 
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 21بلوک 

  باباسلمان،دهمویز،صادقیه،بهار                                                   ارزش معامالتی عرصه          

ذر
گ

 

 1ردیف  

 

 

 مسكونی 

 2ردیف 

 

 تجاری   

 3ردیف 

 

 

 اداری 

  4ردیف 

خدماتی  

آموزشی/فرهن/

گی/ 

بهداشتی/درمانی

تفریحی/ /

ورزشی/گردشگر

 ی/ هتلداری/

 5ردیف 

 

 

صنعتی  

کارگاهی/حم/

ل 

نقل/انبار/توق

 فگاه

 )الف( 6ردیف

 

باغات /اراضی  

مزروعی 

آبی/دامداری/

دامپروری/پرور

ش 

طیوروآبزیان/پ

 رورش گل وگیاه

 )ب( 6ردیف 

 

 

 

 

اراضی مزروعی  

 دیمی

 7ردیف 

 

 

 

 

 سایر 

6 145,306 268,800 211,200 101,714 87,183 58,122 43,592 58,122 

7 148,608 278,880 216,000 104,026 89,165 59,443 44,582 59,443 

8 151,910 288,960 220,800 106,337 91,146 60,764 45,573 60,764 

9 155,213 299,040 225,600 108,649 93,128 62,085 46,564 62,085 

10 158,515 315,840 230,400 110,961 95,109 63,406 47,555 63,406 

11 161,818 325,920 235,200 113,272 97,091 64,727 48,545 64,727 

12 165,120 336,000 240,000 115,584 99,072 66,048 49,536 66,048 

13 168,422 349,440 244,800 117,896 101,053 67,369 50,527 67,369 

14 171,725 361,536 249,600 120,207 103,035 68,690 51,517 68,690 

15 175,027 373,632 254,400 122,519 105,016 70,011 52,508 70,011 

16 178,330 385,728 259,200 124,831 106,998 71,332 53,499 71,332 

17 181,632 397,824 264,000 127,142 108,979 72,653 54,490 72,653 

18 184,934 409,920 268,800 129,454 110,961 73,974 55,480 73,974 

19 188,237 422,016 273,600 131,766 112,942 75,295 56,471 75,295 

20 191,539 434,112 278,400 134,077 114,924 76,616 57,462 76,616 

21  446,208 283,200 136,389 116,905 77,937 58,452 77,937 

22  458,304 288,000 138,701 118,886 79,258 59,443 79,258 

23  470,400 292,800 141,012 120,868 80,579 60,434 80,579 

24  482,496 297,600 143,324 122,849 81,900 61,425 81,900 

25  494,592 302,400 145,636 124,831 83,220 62,415 83,220 

26  506,688 307,200 147,948 126,812 84,541 63,406 84,541 

27  518,784 312,000 150,259 128,794 85,862 64,397 85,862 

28  530,880 316,800 152,571 130,775 87,183 65,388 87,183 

29  542,976 321,600 154,883 132,756 88,504 66,378 88,504 

30  555,072 326,400 157,194 134,738 89,825 67,369 89,825 

 



 

 

 سعید علی محمدی   

رـورای شهـس شــرئی  
 

 داریوش یگانه مظهر

شهـــردار باغستــان    
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1402تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری باغستان     سال  

 

 43بلوک 

 ارزش معامالتی عرصه                                                                         گلگون          

ذر
گ

 

 1ردیف  

 

 مسكونی 

 2ردیف 

 

 تجاری   

 3ردیف 

 

 اداری 

  4ردیف 

خدماتی  

آموزشی/فرهن/

گی/ 

بهداشتی/درمانی

/ 

تفریحی/ 

ورزشی/گردشگر

 داری/ ی/ هتل

 5ردیف 

صنعتی  

کارگاهی/حمل /

 نقل/انبار/توقفگاه

)الف( 6فیدر  

 

 یباغات /اراض

 یمزروع

 /یدامدار/یآب

 /یدامپرور

پرورش 

 /انیوروآبزیط

 اهیپرورش گل وگ

 )ب(  6ردیف 

اراضی مزروعی  

 دیمی

 7ردیف 

 

 سایر 

6 105,600 153,600 105,600 73,920 63,360 42,240 31,680 42,240 

7 108,000 159,360 108,000 75,600 64,800 43,200 32,400 43,200 

8 110,400 165,120 110,400 77,280 66,240 44,160 33,120 44,160 

9 112,800 170,880 112,800 78,960 67,680 45,120 33,840 45,120 

10 115,200 180,480 115,200 80,640 69,120 46,080 34,560 46,080 

11 117,600 186,240 117,600 82,320 70,560 47,040 35,280 47,040 

12 120,000 192,000 120,000 84,000 72,000 48,000 36,000 48,000 

13 122,400 199,680 122,400 85,680 73,440 48,960 36,720 48,960 

14 124,800 206,592 124,800 87,360 74,880 49,920 37,440 49,920 

15 127,200 213,504 127,200 89,040 76,320 50,880 38,160 50,880 

16 129,600 220,416 129,600 90,720 77,760 51,840 38,880 51,840 

17 132,000 227,328 132,000 92,400 79,200 52,800 39,600 52,800 

18 134,400 234,240 134,400 94,080 80,640 53,760 40,320 53,760 

19 136,800 241,152 136,800 95,760 82,080 54,720 41,040 54,720 

20 139,200 248,064 139,200 97,440 83,520 55,680 41,760 55,680 

21  254,976 141,600 99,120 84,960 56,640 42,480 56,640 

22  261,888 144,000 100,800 86,400 57,600 43,200 57,600 

23  268,800 146,400 102,480 87,840 58,560 43,920 58,560 

24  275,712 148,800 104,160 89,280 59,520 44,640 59,520 

25  282,624 151,200 105,840 90,720 60,480 45,360 60,480 

26  289,536 153,600 107,520 92,160 61,440 46,080 61,440 

27  296,448 156,000 109,200 93,600 62,400 46,800 62,400 

28  303,360 158,400 110,880 95,040 63,360 47,520 63,360 

29  310,272 160,800 112,560 96,480 64,320 48,240 64,320 

30  317,184 163,200 114,240 97,920 65,280 48,960 65,280 


