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 مستندات قانوني 

 آیین نامه مالي شهرداریها: 03ماده 

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

که به وسیله شهرداری و موسسات تابعه و وابسته به آن وصول یا تحصیل می شود  درآمدهایی

وضع و تصویب می گردد یا هر تغییری که در  درج و هر نوع عوارض یا بهاء خدمات جدیدی که

 نوع و میزان نرخ آنها صورت می گیرد در تعرفه مذکورمنعکس می شود.

وزارت کشور برای طرز تنظیم تعرفه و درج تغییرات بعدی و همچنین چگونگی وضع و تشخیص و 

ری ابلاغ عوارض و درآمدها دستورالعملی جامع تهیه و برای راهنمایی به شهرداوصول انواع 

 خواهد کرد.

 

 :قانون ماليات بر ارزش افزوده  05ماده -3تبصره 

قوانين و مقررات مربوط به اعطا تخفيف يا معافيت از پرداخت عوارض يا وجوه به شهرداري ها و دهياري ها 

 ملغي مي گردد .

 

 

 

 جلال امامي                                                حسن رنجبر                            

 رييس شوراي اسلامي شهر                                 استانداري تهران    شهردار باغستان                   
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 :قانون نوسازي و عمران شهري -2ماده 

ز تاريخي كه وزارت كشور تعيين و اعلام و در ساير شهر ها ا 8431در شهر تهران از تاريخ اول فرودين ماه 

كند بر كليه اراضي و ساختمان ها و مستحدثات واقع در محدوده قانوني شهر ، عوارض خاص سالانه به ماخذ 

ن تعيين خواهد شد برقرار مي شود كه از سال بهاي آنها كه طبق مقررات اين قانو(« %8يك درصد )» 

 درصد تغيير يافته است. 2/8ماخذ آن به  11قانون بودجه سال  52بر اساس بند )د( جدول شماره  8411

شهرداري ها مكلفند بر اساس مقررات اين قانون عوارض مذكور را وصول كرده و منحصراً به مصرف نوسازي 

ن در غير موارد مطرح در اين قانون در حكم نوو عمران شهري برسانند . مصرف وجوه حاصل از اجراي اين قا

 قانوني در اموال دولت خواهد بود .تصرف غير 

تنظيم بخشي از  قانون 24طبق ماده  8411بهمن ماه  52)اصلاحي  –آيين نامه مالي شهرداري -45ماده 

 (83/18/8418مورخ  86651مقررات مالي دولت / روزنامه رسمي شماره 

ثر سي و شش ماهه خود را با اقساط حداكبه شهرداري هاي كل كشور اجازه داده مي شود تا مطالبات 

مطابق دستورالعملي كه به پيشنهاد شهردار ، به تصويب شوراي اسلامي شهر مربوطه مي رسد ، در يافت 

 صا حساب موكول به تاديه كليه بدهي مودي خواهد بود .انمايد . در هر حال صدور مف

 تعاریف 

 عبارت است از مجموع كليه بناهاي موجود در ساختمان سطح ناخالص کل بنا : 

 عبارت است از نسبت سطح زير بناي ساختمان به كل مساحت زمين  تراکم ساختمانی :

 تعداد جمعيت يك منطقه تقسيم بر مساحت كل زمين در آن منطقه  تراکم ناخالص مسکونی :

 ت اراضي مسكوني در آن منطقه يك منطقه تقسيم بر مساح تتعداد جمعي تراکم خالص مسکونی :
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ت است از كليه ساختمان هايي كه براي سكونت افراد و يا خانوار ها ساخته شده و رعبا : واحد مسكوني

آشپزخانه و  قشامل تراكم كم ، متوسط ، زياد و بسيار زياد مي شود . بديهي است اين واحد ها داراي اطا

 سرويس هاي لازم مي باشند .

قانون شهرداري  22ماده  53عبارت است از كليه ساختمان هايي كه برابر تبصره ذيل بند  : واحد تجاري

به منظور كسب و پيشه و تجارت احداث گرديده و يا در آنها واحد هاي صنفي تحت پوشش قانون نظام 

 صنفي و يا واحد هاي تابع قانون تجارت و يا قوانين خاص فعاليت داشته باشند .

 بانك ها و موسسات مالي و اعتباري به صورت تجاري مي باشند .  ساختمان تبصره :

كليه ساختمان هايي كه به منظور استفاده صنعتي و ايجاد كارگاه هاي صنعتي احداث شده  : واحد صنعتي

 و معادن مي باشند .و يا مي شوند و داراي موافقت اصولي از مراجعي مانند وزارت جهاد كشاورزي ، صنايع 

 

كليه ساختمان هاي ادارات و سازمان هاي دولتي و نهاد هاي انقلاب اسلامي و مراكز نظامي :  ريواحد ادا

و انتظامي ، بديهي است ساير ساختمان هايي كه از تعاريف مسكوني ، تجاري، صنعتي خارج باشند مشمول 

 تعريف واحد اداري مي شوند .

اداره روط به اينكه با اصول بازرگاني مش: موسسات دولتي و وابسته به دولت نهاد هاي انقلاب اسلامي تبصره 

شده و مشمول پرداخت ماليات باشند از نظر پرداخت عوارض ، تجاري محسوب مي گردند . بديهي است در 

 صورت داشتن يكي از شروط فوق عوارض بصورت اداري محاسبه خواهد شد .

به ساختماني اطلاق مي گردد كه بيش از دو طبقه و پيلوت باشد و ضابطه طرح تفصيلي  : نيمجتمع مسكو

 آن بيش از چند خانوار زندگي مي كنند و داراي ورودي و فضاهاي عمومي مشترك بين ساكنين مي باشد .
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جدا به قسمتي از ساختمان هم سطح گذر كه بصورت فضايي شامل ستون ها و بدون ديوار هاي  : پيلوت

 متر باشد . 51/5كننده گفته مي شود كه فاصله زير سقف ان از گذز 

در  از ارزش معاملاتي عرصه و اعيان كه اداره امور اقتصاد و داراييعبارت است :   (p)قیمت منطقه بندي

است و با توجه به  هديتعيين و ابلاغ گردقانون ماليات هاي مستقيم  63در راستاي اجراي ماده  16سال 

ملاك  63اصلاح قانون مالياتها مي بايست ضوابط و مصوبه هيئت وزيران در خصوص نحوه استفاده از ماده 

 عمل قرار گيرد.

در تعيين قيمت منطقه اي ، ملاك عرض معبر تعريف شده در طرح تفصيلي و آيين نامه گذر بندي مي باشد 

ينكه دسترسي آن از داخل واحد تجاري در : بالكن هاي داخلي واحد هاي تجاري اعم از ا نيم طبقه تجاري

 نظر گرفته و يا از دسترسي مستقل استفاده شود به عنوان نيم طبقه تجاري تلقي مي گردد .

واحد تجاري و بيشتر در يك قطعه  81: عبارت است از مجموعه واحد هاي تجاري با  مجتمع تجاري

 رك باشد .ضاهاي عمومي مشتفمالكيت كه داراي ورودي يا ورودي ها و 

سانتي متر يا بيشتر باشد و حداقل  61: به پيش آمدگي هايي اطلاق مي شود كه داراي عرض  بالكن روباز

 از يك طرف به فضاي باز مجاورت داشته باشد .

و دفتري ارائه مي شود و به فعاليت تجاري توليد ،  اداري: محيطي است كه در آن صرفاً خدمات  دفتر كار

توزيع و عرضه نمي پردازد و از تعريف واحد تجاري خارج مي باشند . همچنين فاقد بالكن داخلي بوده و از 

 نظر طراحي داخلي داراي اتاق و سرويس هاي لازم باشد مانند دفتر وكالت ، دفاتر مهندسي و ...
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 فصل اول  

  زیربنانحوه محاسبه عوارض 

 مربع به شرح ذیل محاسبه می گردد متر 066: عوارض صدور پروانه ساختمانی ) تك واحدی ( تا  1

 ،مهدیهآبادسعید  (1-1

A=S×P×K 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نيسطح بنا يك واحد مسكو (kضريب عوارض مربوط)  رديف 

2/4 متر مربع 61تا    8 

2/4 متر مربع811تا    5 

1/4 متر مربع511تا    4 

8/3 متر مربع411تا    3 

4/3 متر مربع311تا    2 

2/3 متر مربع211تا    6 

2/3 متر مربع611تا    2 
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 محله خادم آباد ، شهرك شهید مطهری  (1-2

 

 

 

 

 

 

 

 ،صادقیهمحله بابا سلمان ، دهمویز (1-3

 

 

 

 

 

 

 

 

نيسطح بنا يك واحد مسكو (k)ضريب عوارض مربوطه  رديف 

8/4 متر مربع 61تا    8 

4/4 متر مربع811تا    5 

2/4 متر مربع511تا    4 

2/4 متر مربع411تا    3 

1/4 متر مربع311تا    2 

8/3 متر مربع211تا    6 

4/3 متر مربع611تا    2 

نيسطح بنا يك واحد مسكو (       k)عوارض مربوطهضريب   رديف 

5/4 متر مربع 61تا    8 

2/4 متر مربع811تا    5 

متر مربع511تا  4/2  4 

مربعمتر 411تا  4/1  3 

8/3 متر مربع311تا    2 

4/3 متر مربع211تا    6 

2/3 متر مربع611تا    2 
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 (نصیر آباد1-4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 متر مربع  066ب : عوارض صدور پروانه ساختمانی مجتمع های مسکونی تا 

 مبناي محاسبه عوارض براي هر متر مربع سطح ناخالص كل بنا  سطح ناخالص بنا رديف

 3/4يا ضريب براي هر متر مربع معادل K متر مربع 511تا  8

 2/4يا ضريب براي هر متر مربع معادل K متر مربع 311 تا 5

 6/4يا ضريب براي هر متر مربع معادل K متر مربع 611تا  4

نيسطح بنا يك واحد مسكو (kضريب عوارض مربوطه)  رديف 

3/5 متر مربع 61تا    8 

6/5 متر مربع811تا    5 

1/5 متر مربع511تا    4 

متر مربع411تا  4  3 

5/4 مربعمتر 311تا    2 

3/4 متر مربع211تا    6 

6/4 متر مربع611تا    2 
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 متر مربع  066ج : عوارض صدور پروانه ساختمانی مجتمع های مسکونی بیش از 

 مبناي محاسبه عوارض براي هر متر مربع سطح ناخالص كل بنا  سطح ناخالص بنا رديف

 2/2يا ضريب براي هر متر مربع معادل  K متر مربع 611بيش از  8

 

د: برای محاسبه عوارض احداث بنای یك متر مربع از یك واحد تجاری ، اداری ، صنعتی  از جدول 

 زیر استفاده می شود :

 صنعتي اداري تجاري طبقات رديف

 P51 P81 P1 همكف 8

 P86 P1 P5 زير زمين  5

 P81 P1 P5 اول 4

 P1 P6 P8 دوم 3

 P6 P3 P8 سوم به بالا 2

 P5 P4 P8 انباري 6

 P5 P4 P5 نيم طبقه 2

ضوابط ساختماني در اراضي مسكوني طرح تفصيلي شهر تراكم پايه  8:  با توجه به اينكه در تبصره 8تبصره 

پايه و به تعيين گرديده عوارض قيد شده در جدول فوق براي تراكم درصد براي كليه اراضي مسكوني  61

به  %41و سطح اشغال  %82ضوابط موصوف براي تراكم مجاز ساختماني به ازاي هر طبقه  5استناد تبصره 

 رديف هاي مربوطه در اين جداول اضافه مي گردد.
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: بناهايي كه در كميسيون ماده صد ابقاء مي شوندعوارض مربوطه به صدور پروانه ساختماني در هر 5تبصره 

ربوطه در تعرفه عوارض طبق مقررات تعلق مي گيرد و بايد محاسبه و هنگام صدور م هاي يك از رديف

 گواهي عدم خلاف و پايانكار از موديان اخذ گردد.

محاسبه مي  8:عوارض صدور پروانه در بلوار هدايت پشت ساختمان بهداشت طبق جدول شماره 4تبصره 

 گردد.

يك متر مربع بناي تجاري در باباسلمان و جاده تهران  ( براي محاسبه عوارض احداث بناي K:ضريب )3تبصره

 اعمال خواهد شد.41شهريار با ضريب  

 

 اداری با ارتفاع و دهنه مجاز : –ند واحد تجاری چهـ : عوارض ساختمانی برای یك متر مربع از 

 اداري تجاري طبقات رديف

 P(N+81) 61% P(N+81) همكف 8

 P(N+81) 21% P(N+81) %61 زير زمين  5

 P(N+81) 31% P(N+81) %21 اول 4

 P(N+81) 41% P(N+81) %32 دوم 3

 P(N+81) 51% P(N+81) %52 سوم به بالا 2

 P(N+81) 51% P(N+81) %51 انباري 6

 P(N+81) 51% P(N+81) %51 نيم طبقه 2

 

 N مي و حداكثر آن برابر ضوابط شهرسازي  5تعداد واحد هاي تجاري يا اداري و حداقل آن برابر

 باشد .
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 تفضيليطرح منظور از ارتفاع و دهنه مجاز ضوابط اعلامي در طرح هاي مصوب شهري مي باشد ) نکته : 

) 

 اضافه  %81به عوارض احداث بناهاي مازاد بر ضوابط طرح جامع يا تفضيلي در جدول فوق : 1تبصره 

 مي گردد .

)قيمت منطقه اي( معبري كه ورودي ساختمان از آن  P:در محاسبه عوارض اين قبيل اماكن 5تبصره

در فرمول گرانترين  Pگرديده مورد لحاظ قرارخواهد گرفت، چنانچه ملك داراي چند بر باشد پيش بيني 

 معبر لحاظ خواهد شد..

 جبهه اصلي محاسبه خواهد شد .:عوارض پذيره واحد صنعتي كلا بر اساس قيمت منطقه اي بر 4تبصره

مربوطه مثل  :براي فضاهاي باز مورد استفاده در كاربري هاي مختلف كه در راستاي انجام فعاليت3تبصره

جدول تجاري  6باراندازهاي دفاتر آهن فروشي ،انبارهاي علوفه، گاراژها ،كارواشها و... از مقوله انبار رديف 

 فوق استفاده مي شود.

ابنيه گلخانه ها با مصالح ساختماني )سنگين( و دامداري ها و مرغداري ها و آبزيان از  : عوارض2تبصره 

 ( تعرفه صنعتي محاسبه خواهد شد.5/8يك دوم)

: احداث واحدهاي اقامتي شامل: هتل،هتل آپارتمان، مسافرخانه ، مهمانپذير داراي مجوز 6تبصره 

فضاهاي باز خدماتي تجاري، رستوران ، غرفه تجاري، احداث سازمان ايرانگردي و جهانگردي و همچنين 

صنايع دستي، عتيقه فروشي، آرايشي و غيره كه درب ورودي آن در مجموعه هاي مذكور باز مي شود و 

در كاربري مربوطه با رعايت تراكم مجاز بر مبناي تعرفه صنعتي عمل  راه مستقيم به معابر شهر ندارند

 مي گردد.

مثل ميادين ميوه و تره بارو بازار : در محاسبه عوارض پذيره براي واحدهاي خدمات عمومي 2تبصره

 ( پذيره تجاري لحاظ مي شود.پنجم)يك  2/8عرضه مستقيم كالا)داراي مجوز از مراجع ذيربط(
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ي :براي محاسبه عوارض پذيره استقرار واحدهاي عملكردي مورد نياز شبكه تاسيسات زير بناي1تبصره

شهر )آب،برق،گاز، فاضلاب و...(ايستگاه هاي عرضه مواد سوختي)بنزيني،گازوئيل، گاز و...(و ديگر 

 ( تعرفه تجاري استفاده مي شود.1/8واحدهاي خدماتي وابسته به شهر از يك هشتم)

( يك هشتم تعرفه 1/8و تالارهاي پذيرايي ) ( تعرفه تجاري 6/8:ساير موارد بر اساس يك /ششم)1تبصره 

 محاسبه خواهد شد.تجاري 

(محاسبه مي p  )يك دهم 81/8:ساير بناهاي اداري مانند) ورزشي و بهداشتي( با ضريب 81تبصره 

 گردد. 

 نگهباني اتاق كارگري مطابق بانوع كاربري ذكر شده در پروانه هاي–:بناهاي سرايداري  88تبصره 

 ساختماني عوارض محاسبه و وصول خواهد شد.

اي ساختمان هاي فرسوده عوارض تجدید بن  

 ماده واحده : 

به شهرداري اجازه داده مي شود جهت تشويق سازندگان واحد هاي مسكوني در بافت هاي فرسوده 

هاي غير رسمي تسهيلاتي به شرح ذيل ارائه نمايد .گاشهري و سكونت  

  اقدام  نسبت به تخريب و نوسازي كه در خصوص عوارض پروانه ساختماني جهت املاك مسكونيلف( ا

د در صد از عوارض پروانه براي كل پروانه ) صرفاً عوارض صدور پروانه مسكوني در ح %21مي نمايند .   

در صد  %11تراكم مجاز ( اخذ گردد لازم به ذكر است در خصوص واحد هاي تجاري و اداري معادل 

 عوارض پروانه يا پذيره اخذ گردد .

ا در ر پروانه ساختماني واحد هاي تجاري ، اداري ، صنعتي در هنگام نوسازي و تجديد بنبراي صدوب ( 

ضيلي حد متراژ و دهنه و وضعيت مندرج در پروانه قبلي ) چه قبل و چه بعد از تصويب طرح جامع يا تف
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ه مربوطه اخذ مي گردد . مشروط بر اينك بنايدر صد عوارض  %11( و يا آخرين گواهي پايانكار ، 

 ساختمان هاي مورد نظر عيناً مطابق مفاد پروانه ساختماني يا ضوابط شهرسازي احداث شده و داراي

.گواهي پايانكار باشند   

 بافت فرسوده خارج از عوارض تجدید بناي ساختمان هاي 

 هر        ش براي صدور پروانه ساختماني مسكوني در هنگام نوسازي و تجديد بنا درسا بر نقاط تبصره :

) خارج از بافت فرسوده ( با هر قدمت و حداكثر در حد متراژ بنا و تعداد دهنه و وضعيت مندرج در 

دور پروانه پروانه قبلي و يا آخرين گواهي هاي پايانكار عوارض زير بنا و پذيره و كليه دريافتي ها جهت ص

خواهد شد . مشروط به اينكه صدور تعرفه عوارض مربوطه لحاظ  %11) به جز عوارض نوسازي ( معادل 

لكانه مالكان اينگونه بناها داراي حقوق ما .پروانه ساخت از نظر ضوابط شهرسازي مجاز و بلامانع باشد

 بوده كه مي بايست در صدور پروانه جديد مورد توجه قرار گيرد.

 عوارض اصلاح اعتبار زماني پروانه ساختمان : 

ساختمان به منظور جلوگيري از متروكه ماندن ساختمان و مالكين مكلف به اتمام به موقع  

مندرج در  پيشگيري از ايجاد مشكلات ترافيكي و اجتماعي و مبلمان شهري و ... حداكثر تا انتهاي مهلت

اخت پروانه ساختماني بوده و چنانچه در مهلت مقرر ساختمان احداث نشود با رعايت موارد زير پروانه س

 داراي اعتبار مي شود

چنانچه مالكين براي معتبر نمودن پروانه ساختماني در داخل مهلت مقرر در پروانه در :  1تبصره 

ي و تعداد واحد مفاد پروانه داشته باشند به طوري كه زير بنا و نوع كاربر ياتاريخ  خواست اصلاح يا تغيير

.آورد و ارتفاع و دهنه مجاز تغيير نيابد بدون پرداخت هر نوع وجهي شهرداري اقدام   بعمل مي  

اصلاح تاريخ پروانه بناهايي كه در مهلت مقرر عمليات آن شروع لكن بصورت نيمه تمام رها  : 2تبصره 

      وت بر عوارض مقرر در قانون اقانون نوسازي علاوه بر تف 51ماده  5ي مانده به استناد تبصره شده باق



13 
 

عوارض  X%) سال صدور پروانه با زمان مراجعه ( بابت تطويل عمليات ساختماني به ازاي هر بار تمديد 

 )زير بنا و پذيره ( زمان صدور محاسبه خواهد شد .

ديوان عدالت اداري و بخشنامه سازمان شهرداريها و دهياريهاي كشور دريافت به موجب راي :  4تبصره 

قانون نوسازي ممنوع مي  51ماده  5هرگونه عوارض تمديد پروانه ساختماني خارج از ضوابط تبصره 

 باشد.

 

    X=%51تمديد دوم   X=%81تمديد بار اول 

ر عمليات آن شروع نشده باشد ما به التفات رمهلت مق خارجيي كه درهااصلاح تاريخ پروانه بنا : 3تبصره 

 محاسبه و دريافت مي شود . اصلاح اعتبار زماني آن،عوارض زمان صدور پروانه و زمان مراجعه براي 

. 

در هنگام صدور پاسخ استعلام املاك عوارض مربوطه طبق  : صدور پاسخ استعلام بهاي خدمات

 فرمول زير محاسبه مي گردد .

%5×K×P×S 

5%×K×5P×5S 

مساحت  5Sمساحت ملك ،  8Sارزش معاملاتي اعيان ،  5Pقيمت منطقه بندي زمين و  8Pدر فرمول مذكور  

 ضريب املاك در كاربري هاي مختلف عبارتند از : Kاعياني و 

و ساير كاربري هاي  4و صنعتي ضريب  2و اداري ضريب  1و تجاري ضريب  4براي كاربري مسكوني ضريب 

 لحاظ مي شود . 8شهر نيز ضريب موجود 
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اعياني براي عرصه نوع كاربري برابر طرح  و در خصوص محاسبه عوارض مذكور املاك داراي عرصه تبصره :

 جامع و تفضيلي و براي اعياني نوع استفاده از ساختمان ملاك محاسبه خواهد بود .

به عوارض مازاد بر تراكم مجاز با : براي محاس عوارض بر ارزش افزوده ناشي از مازاد بر تراكم مجاز

در دفترچه طرح جامع و تفضيلي و هم چنين در  هكاربري هاي مختلف كه برابر ضوابط پيش بيني شد

گروه شهر نياز به افزايش تراكم داشته باشند هنگام پيشنهاد براي تصويب در  كارصورتي كه املاك واقع در

قانون شوراي عالي شهرسازي و معماري از  2كار گروه امور زير بناي شهر سازي يا كميسيون موضوع ماده 

 فرمول زير استفاده مي شود : 

S×P×K 

K ضريب املاك با كاربري هاي مختلف مي باشد= 

Pدي زمين = قيمت منطقه بن 

Sمساحت مربوط به افزايش تراكم = 

ضريب بناهاي  86و با تراكم زياد  85و با تراكم متوسط  1براي واحد هاي مسكوني با تراكم كم  Kضريب  

 تعريف شده است . 6و ساير كاربري ها نيز  86و بناهاي اداري  81و بناهاي صنعتي و كارگاهي  53تجاري 

عدم تصويب پيشنهاد مذكور توسط مراجع ذيصلاح ، مبالغ دريافتي يا بديهي است در صورت  : 1تبصره 

 تضمين اخذ شده در اين خصوص به مودي بايستي مسترد گردد .

ابقاء شده و جريمه مي گردد نيز تعلق مي 811اين عوارض به بناهايي كه در كميسيون ماده :  2تبصره 

 گيرد .

 عوارض مذكور هم به تراكم مازاد در ارتفاع و هم به تراكم در سطح اشغال تعلق مي گيرد . : 3تبصره 
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براي محاسبه عوارض  رح هاي مصوب شهري :طعوارض بر ارزش افزوده ناشي از اجرا و تغيير  

شهر و همچنين اراضي واقع در و تفضيلي ارزش افزوده ناشي از تغيير كاربري برابر ضوابط طرح جامع 

جهت تصويب كميته فني طرح هادي با  ندوده شهر كه نياز به تغيير كاربري دارند در هنگام پيشنهاد آمح

ون شوراي عالي شهرسازي و معماري مي بايست نسبت به محاسبه عوارض نقا 2كميسيون موضوع ماده 

 متعلقه به شرح ذيل اقدام نمايد : 

S×P×K  

 در فرمول فوق  

K همان ضريب اراضي با كاربري هاي مختلف 

S مساحت زمين مورد نظر = 

P منطقه بندي زمين  ت= قيم 

، اداري و 53، تجاري 86كم ويژه ا، با تر 85با تراكم متوسط  1براي كاربري مسكوني با تركم كم  Kضريب 

، 4، تاسيسات و تجهيزات شهري 2، حمل و نقل و انبار  81صنعتي و مشاغل مزاحم شهري  83انتظامي 

 تعريف شده است . 4. غيره  8درماني ، ورزشي  –بهداشتي  8آموزشي ، فضاي سبز ، مذهبي 

ابط شهرسازي طرح جامع و يا تفضيلي هنگام محاسبه عوارض براي بناهاي طبقات مازاد بر ضو : 1تبصره 

 به مبلغ عوارض طبقه قبلي آن اضافه مي گردد . %81شهر تراكم مازاد در كاربري مسكوني به ازاي هر طبقه 

در  Kضريب در هنگام تغيير كاربري ملك كاربري ديگر براي محاسبه عوارض ، ما به التفاوت  : 2تبصره 

 ر صورتيكه تفاضل حاصل از عدد مثبت باشد قابل وصول است .مقصد به مبدا لحاظ مي شود و د يكاربر
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براي محاسبه عوارض تغيير كاربري ) تعيين كاربري( در حريم شهرها دو برابر سطح اشغال بنا  : 3تبصره 

متولي دريافت عوارض تغيير كاربري در حريم شهر جهاد كشاورزي مي باشد، در فرمول فوق عمل مي گردد .

 محدوده قانوني در اين خصوص مي تواند دريافت عوارض نمايد.شهرداري فقط در 

 در مواردي كه در قبال تغيير كاربري زمين ، بخشي از ملك به شهرداري واگذار گردد .  : 4تبصره 

ملك مورد واگذاري از عوارض تغيير كاربري دفترچه محاسباتي عوارض كمتر  كارشناسي شده چنانچه قيمت

ري نخواهد شد در غير اين صورت ما به التفاوت عوارض بمشمول عوارض تغيير كار نباشد باقي مانده پلاك

 تغيير كاربري اخذ خواهد شد . 

بديهي است در صورت عدم تصويب پيشنهاد مذكور توسط مراجع ذيصلاح مبالغ دريافتي يا  : 5تبصره 

 گردد .مي تضمين اخذ شده در اين خصوص به مودي مسترد 

پاركينگ در صورتيكه هنگام صدور براي محاسبه عوارض عدم تامين  ركينگ :عوارض عدم تامين پا

و  2/5/8428مورخ  43/4/5448تامين پاركينگ مطابق دستورالعمل هاي شماره  امكانپروانه احداث بنا 

وزارت كشور براي مالكين بنا به دلايل فني فراهم نباشد ، شهرداري مي 3/6/8428مورخ  43/4/81231

به شرح ذيل عمل نمايد و عوارض دريافتي را به احداث پاركينگ عمومي  نبه وصول عوارض آبايست نسبت 

 در شهر تخصيص دهند .

P×K(× 52متراژ يك واحد پاركينگ معادل ) مترمربع 

و واحد هاي صنعتي و مشاغل   51و واحد هاي تجاري عدد  81براي واحد هاي مسكوني عدد   Kضريب 

 تعريف شده است . 1و ساير بناها عدد  85مزاحم شهري و اداري عدد 

متراژ مربوط به هر واحد پاركينگ با توجه به ضوابط پيش بيني شده در طرح تفضيلي هر  : 1تبصره 

 است . 52شهرداري محاسبه مي شود . كه در شهر باغستان اين متراژ 
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كه پاركينگ حذف شده در كميسيون ماده صد مشمول جريمه گرديده عوارض عدم در مواردي  : 2تبصره 

 تامين پاركينگ محاسبه نخواهد شد .

 

 

 عوارض ارزش افزوده ناشي از تفكیك غیر مجاز و هزینه خدمات 

تباصر ذيل آن و اصلاحي قانون شهرداري ها  818 ماده تفكيك اراضي واقع در محدوده و حريم شهر برابر

مذكور عرصه و يا اعياني تفكيك شود و يا با طرح  يمي شود ولي در مواردي كه بدون رعايت ماده قانونانجام 

از طريق محاكم قضايي و يا قوانين ثبت اسناد و املاك افراز و  يا گردد وابقاء در كميسيون ماده صد ابنيه آن 

 يا تفكيك گردد عوارض مربوطه به شرح ذيل محاسبه مي گردد :

 عوارض تفکیك غیر مجاز اعیانی مسکونی -1

الف : در صورتي كه واحد هاي مسكوني بيشتر از تعداد واحد هاي مندرج در پروانه و مجوز هاي صادره 

باشد عوارض بر روي كوچكترين واحد يا واحد هاي احداث شده به ازاء هر متر مربع زير بنا ، با شده احداث 

 اخذ گردد . p.s(n+5)فرمول 

در صورت تبديل زير بناي غير مسكوني نظير پاركينگ و انباري ، سرايداري ، راهرو و پيلوت به مسكوني ب : 

 محاسبه خواهد شد . p.s(n+6)عوارض هر واحد تبديل شده به ازاء هر متر مربع زير بنا با فرمول 

صورت دو پلاك شش  و واحد ( تفكيك اعياني شده و بهدج : براي ساختمان هاي دوبلكس كه به دو طبقه ) 

 دريافت خواهد شد . 5pبه ازاي هر متر مربع بنا  ،دانگ درآمده 

 افقتد : بندهاي الف و ب مشروط به رعايت دقيق ضوابط و مقررات بهداشتي ، فني ، شهرسازي و كسب مو

 .هاي لازم از كميسيون هاي قانوني قابل اجرا است 
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n  تعداد واحدهاي مسكوني مازاد بر پروانه وP خرين ارزش معاملاتي ملاك عمل شهرداري آ 

 عوارض تفکیك غیر مجاز و تبدیل اعیانی تجاری -2

 ض طبق فرمول زير محاسبه مي گردد :اينگونه عوار

811×P(× بزرگترين واحد تبديل شده– ) مساحت واحد تجاري اوليه 

 نيز قابل وصول است . الف :  ساير عوارض و ديگر مطالبات قانوني طبق دستورالعمل و مصوبات صادره

 منوط به رعايت ضوابط فني و شهرسازي است . ،ب : بديهي است صدور مجوز تبديل 

درصد وسوم به بالا 31درصد،طبقه دوم  21درصد، طبقه اول61درصد،زيرزمين  811ج : طبقه همكف 

 محاسبه مي شود. pدرصد 41

  تفکیك غیر مجاز عرصه -3

اصلاحي قانون شهرداري تفكيك و درآن احداث  818اراضي كه بر خلاف ماده  ناشي از ارزش افزوده عوارض

 بنا و برابر مقررات مربوطه بناي آن تثبيت شده باشد . طبق فرمول زير محاسبه مي گردد :

 

 S*P*Kمساحت عرصه × ارزش منطقه اي × با رعايت متراژ حد نصاب ضوابط تفكيك        ضريب  (1-3

مساحت عرصه × ارزش منطقه اي × حد نصاب ضوابط تفكيك     ضريب زير با رعايت متراژ  (2-3

S*P*5K 

، ورزشي و فرهنگي و 2و اداري و مشاغل مزاحم شهري ، حمل و نقل وانبار  81تجاري  3/2ضريب مسكوني 

  . مالياتهاي مستقيمقانون  63ماده برابر ارزش منطقه اي موضوع  81، ساير كاربري ها و حريم  8درماني 
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اگر يك ملك بر اثر عبور خيابان ، لوله آبرساني ، گازرساني و دكل هاي برق به چند قطعه تفكيك  : 1تبصره 

  به آن ملك تعلق نخواهد گرفت .گردد به عنوان عوامل قهري تلقي شده و عوارض 

  : براي املاک فاقد مستحدثات دیواركشيصدور مجوز حصاركشي و عوارض 

هنگام صدور پروانه احداث ديوار براي اراضي با كاربري هاي مختلف شهرداري مي بايست از روش ذيل در 

 نسبت به محاسبه عوارض متعلقه اقدام نمايد .

 p×h×L×K 

 = ضريب املاك با كاربري هاي مختلف kدر فرمول مذكور  

Lطول ديوار كشي = 

h ارتفاع ديوار با هر نوع مصالح به جزء فنس و سيم خاردار = 

P قيمت منطقه بندي زمين مورد نظر = 

و براي  4و مشاغل مزاحم شهري و اداري  3 ، تجاري، صنعتي 5براي اراضي  با كاربري مسكوني  kضريب 

 اعمال مي شود . 81و براي حريم شهر  8ساير كاربري هاي ضريب 

ديواركشي صرفاً به آن قسمت از عرصه كه نياز به احداث ديوار دارد تعلق ميگيرد و به عوارض :  1تبصره 

 بخشي از ديوار كه جزء زير بنا مي باشد عوارض آن همواره با عوارض زير بنا محاسبه مي گردد .

 صدور مجوز ديواركشي و اخذ عوارض مربوطه صرفاً در مواردي كه با ضوابط شهرسازي مغايرت : 2تبصره 

 نداشته باشد و يا كميسيون هاي مقرر در قوانين مختلف با آن موافقت نموده باشند امكان پذير است .

 پیش آمدگي بالكن و عوارض 
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جامع و  و ضوابط اجرايي طرح 8481باتوجه به آيين نامه پيش آمدگي هاي ساختماني در گذرها مصوب 

ابنيه اي كه با رعايت ضوابط شهرسازي علي الخصوص ارتفاع مناسب از  براي محاسبه عوارضتفصیلی شهر

 سطح معبر يا خيابان به طرف فضاي بيرون از ملك پيش آمدگي دارند ، از فرمول ذيل استفاده مي شود :

 s×2p  براي بناهاي مسكوني مفيد پنج برابر قيمت منطقه اي 

 به ازاي هر متر مربع  

 د ، سه برابر عوارض پذيره تجاري         )عوارض منظور در جدول محاسبه پذيره (براي بناهاي تجاري مفي

 به ازاي هر متر مربع

 )عوارض منظور در جدول محاسبه پذيره ( براي بناهاي اداري مفيد ، سه برابر عوارض پذيره اداري 

 به ازاي هر متر مربع 

نگير ، نماسازي و دكورها برجسته و ابراي محاسبه عوارض پيش آمدگي ، بناهاي غير مفيد مثل : بار تبصره :

 بري فوق يك دوم عوارض صدرالذكر محاسبه و وصول مي شود . كار... در 

  ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های عمران و توسعه شهری:عوارض 

 

 تعاریف 

طرح هايي اطلاق مي گردد كه در اثر اطلاعات ترافيكي و يا طرح هاي  طرح های اصلاح معابر : به

 شهرسازي نياز به اصلاحات در طرح يا معبر دارند .

به گذر هايي اطلاق مي گردد كه ادامه مسير موجود بر اثر اطلاعات ترافيكي  طرح های توسعه و تطویل :

 در طرح هاي شهر سازي پيش بيني و طراحي شده اند .
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به گذر هايي اطلاق مي گردد كه غالباً در هنگام تجديد بنا يا احداث بنا برابر آيين  ی تعریضی :طرح ها

 نامه گذر بندي طرح هاي تفصيلي و ساماندهي مشمول عقب نشيني مي گردند .

به گذر هايي اطلاق مي گردد كه بر اساس مطالعات شهرسازي و ترافيكي ايجاد و  طرح های احداثی :

 دند .احداث مي گر

به كليه اراضي و املاكي كه بر اثر اجراي طرح هاي اصلاحي ، تعريضي ، توسعه اي و احداثي در  اين عوارض

عوارض براي يك بار به آنها اين  و  ي و يا احداثي واقع مي شوندضاصلاحي يا تعري نبر گذر ، خيابان و ميادي

و يا گواهي عدم خلاف از صاحبان اين قبيل  تعلق مي گيرد كه هنگام اخذ پروانه ساخت يا صدور پايانكار

 املاك برابر فرمول ذيل محاسبه و وصول خواهد شد :  

                                    s  *)8p-5P (×k  :ناشي از اجراي طرح هاي عمران و توسعه شهري عوارض       

( و براي املاكي كه عقب 4. )معادل براي املاكي كه پس از اجراي طرح داراي باقي مانده هستند k ضريب 

( و براي املاكي كه قبلاً مشرف به معبر  3مي شود )معادل  ضنشيني ندارند ولي معبر مشرف به ملك تعري

 ( در نظر گرفته مي شود .  2معبر قرار مي گيرند ) معادل  بر نبوده اند ولي پس از تعريض در

P8  ض است.قيمت منطقه اي معبر قبل از اصلاح يا تعري 

P5 .قيمت منطقه اي معبر بعد از اصلاح يا تعريض است 

تبصره: با توجه به اينكه در اثر اصلاح و يا تعريض معابر و خيابان املاك مشرف به آن داراي ارزش افزوده 

متراژ اصلاحي در صورت توافق و يا در صورت عدم توافق با اخذ نظريه كارشناسي  بهايميگردد بنا براين 

 مي گردد.تهاتر  مربوطه عوارضبر مقررات رسمي برا
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 دومفصل 

 (  دارينحوه محاسبه عوارض ساختمان هاي ساخته شده )قبل از تاسیس شهر

يمي گل بام كه از مخلوط خشت و آجر و سقف تير چوب باشند از دكليه ساختمان هاي مسكوني ق .8

باشند . و فقط عوارض پرداخت عوارض ساختماني و كسري پاركينگ گروهي و تراكم معاف مي 

 نوسازي ) سطح شهر ( در يافت مي گردد .

احداث شده باشند و مشمول بند يك  8425كليه ساختمان هاي مسكوني قديمي كه قبل از سال  .5

نباشد اعم از پوشش شيرواني و يا تراس در صورت نداشتن مجوز 
8

3
عوارض به نرخ روز در يافت  

 خواهد شد .

لغايت  8/8/8425) 8462تا پايان  8425اي مسكوني احداثي بين سالهااي كليه ساختمان ه : 1تبصره 

عوارض آن به نرخ روز محاسبه  51/3/8428مورخه  43/4/8/1686( بر اساس بخشنامه شماره 51/85/8462

پس از طرح موضوع در  8/8/8466و وصول مي گردد . بديهي است ساختمان هاي احداثي بعد از تاريخ 

 محاسبه مي گردد . 5برابر تبصره  811كميسيون ماده 

وزارت محترم كشور  82/5/8461مورخه  43/4/8/4111دستورالعمل شماره  2به استناد تبصره :  2تبصره 

در محاسبه عوارض صدور پروانه ساختماني بناهاي احداثي مازاد بر پروانه ساختماني يا بناهاي احداثي بدون 

و مجتمع هاي مسكوني در صورتي كه راي قطعي كميسيون ماده  پروانه ساختماني در خانه هاي تك واحدي

بر ابقاء بنا باشد ) سطح ناخالص كل بنا ( در رديف مربوط از جدول )تك واحدي يا مجتمع ( منظور و  811

خواهد شد بديهي است در ساختمان هايي كه قبل از ابلاغ  فتما به التفاوت عوارض محاسبه شده ، دريا

پروانه ساختماني دريافت داشته اند و بعداً مرتكب خلاف شده و يا مي شوند  86/8/8461بخشنامه مورخه 

مبني بر ابقاء بنا فقط عوارض صدور پروانه ساختماني بناي  811پس از صدور راي قطعي كميسيون ماده 

 نه و يا بدون پروانه محاسبه و از مالك اخذ خواهد شد .احداثي مازاد بر پروا

به بهره برداري رسيده و فاقد مجوز هستند پس از طرح  8/8/8461كليه ساختمان هاي تجاري كه قبل از 

و قطعيت راي مبني بر ابقاء بنا مشمول عوارض ارزش افزوده نمي شوند و  811موضوع در كميسيون ماده 
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ريافت مي شود . منظور از بهره برداري ، فعاليت شغلي در واحد مورد نظر با فقط عوارض سال مراجعه د

 گواهي ادارات ذيصلاح مي باشد )اداره دارايي و اصناف(

 2-3-4-5اداره حقوقي و نيز مستفاد از تباصر  2/85/8461-2255/2 1مستند به نظريه حقوقي شماره. 2  

مه را بر عهده مالك فعلي ملك به عنوان ذينفع مي داند ون شهرداري كه پرداخت جرينقا 811اصلاحي ماده 

، كليه ساختمان هايي كه با استعلام از شهرداري نقل و انتقال شده و هيچگونه تغييري هم بعد از نقل و 

انتقال در آنها صورت نگرفته باشد در صورتي كه داراي بدهي باشند بر اساس قيمت منطقه بندي سال انتقال 

دفترچه منطقه بندي دارايي (  8461بر اساس منطقه بندي نوسازي و بعد از سال  8461)قبل از سال 

 محاسبه و دريافت خواهد شد .

. عوارض تعويض پوشش : ساختمان هايي كه قصد تعويض پوشش دارند عوارض آن به صورت تجديد بنا 6

 .تنها براي مقدار سطحي كه قصد تعويض پوشش دارند محاسبه و دريافت مي گردد 

در صورتيكه مقدار زير بنا اضافه . ساختمان هايي كه نياز به تعميرات اساسي به قصد استحكام بنا دارند 2

 نگردد و تعويض پوشش صورت نگيرد و يا سقف جديدي احداث نگردد مشمول عوارض نمي گردد . 

ه طرح ثر اصلاح و توسع. ساختمان هايي كه قبلاً خارج از محدوده قانوني قرار داشته و در حال حاضر بر ا1

نسبت به وصول  811پس از طرح موضوع در كميسيون ماده قع مي شوند جامع در داخل محدوده شهر وا

 عوارض آنها اقدام مي گردد .

صادر شده باشد قابل وصول  8463. عوارض بالكن هاي روباز داخلي كه پروانه ساختماني ملك قبل از سال 1

 منظور نخواهد شد .نبوده و در جمع زير بنا نيز 

سانتي متر بعنوان آبچك منظور و عوارض دريافت نمي  61. بالكن هاي روباز داخلي و خارجي كمتر از 81

 گردد .
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سانتي متر پيش آمدگي داشته باشند در  61احداث و بيش از  8463سال . بالكن هاي رو باز كه بعد از 88

 رار خواهند گرفت .سطح ناخالص زير بنا منظور و مورد محاسبه عوارض ق

. براي صدور پايانكار ساختمان هاي تجاري ، اداري و صنعتي كه پروانه ساختماني آنها قبل از ابلاغ 85

صادر شده و تخلفي ندارند عوارض پذيره وصول نخواهد 81/8/8461مورخه  43/4/8/8112شماره  نامهبخش

 شد .

تخلف بوده و در كميسيون هاي ماده صد و يا محاكم . ساختمان هاي تجاري ، اداري يا صنعتي كه داراي 84

قضايي ذيربط منتهي به صدور راي شده و يا مي شوند و حكم صادره قطعيت يافته باشد و به استناد دادنامه 

/ ش الف د  58631هيات عمومي ديوان عدالت اداري و مصوبه شماره  52/88/8414مورخه  212شماره 

ت كليه عوارض متعلقه بر اساس مقررات جاري و در زمان وصول مشمول پرداخ 82/81/8412مورخه 

 مطالبات مي گردند .

زيربناي صرفاً عوارض  8/2/8413. در محاسبه عوارض نيم طبقه داخل واحد تجاري ساخته شده قبل از 83

 مساحت مغازه مورد محاسبه و وصول قرار مي گيرد . %21برابر مقررات جاري و تراكم مازاد بر تجاري 

، توسط  باشد . در مورد ساختمان هاي ساخته شده در صورتي كه تخلف از سوي مهندس ناظر ساختمان82

شهرداري موضوع به نظام مهندسي ارجاع و در صورتي كه تخلف بر اثر مغايرت نقشه با پروانه صادره باشد ، 

چنانچه اين مغايرت مخالف اصول شهرسازي ، فني و بهداشتي نباشد با اخذ عوارض به قيمت روز بدون 

 .  ارجاع پرونده به كميسيون ماده صد ، عدم خلاف و پايانكار صادر گردد

  )بدهیها( آیین نامه تقسیط عوارض

ون نقا 24شهرداري ها موضوع ماده  مالي آيين نامه اصلاحي  45اين آيين نامه درراستاي ماده  : 1ماده 

ي هبه منظور ايجاد رويه واحد در تقسيط عوارض و بد 8411تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 
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صدور پروانه ساختماني در پرداخت عوارض و همچنين احقاق حقوق  هاي شهرداري و كمك به متقاضيان

 شهرداري در اجراي تقسيط بدهي ها تنظيم مي گردد .

م به استثنائ عوارض نوسازي ساليانه ، كسب و پيشه ، ئكليه بدهي عوارض و بهاء خدمات و جرا:  2ماده 

 قررات اين آيين نامه مي باشد. صدور پاسخ استعلام و اتومبيل و فروش اموال غير منقول مشمول م

ت و سازمان هاي ديگر اكليه مبالغي كه شهرداري  به استناد مقررات مربوطه براي ساير ادار : 1تبصره 

)ارگانهاي غير مرتبط به شهرداري ( اخذ مي كند قابل تقسيط نبوده و از مقررات اين آيين نامه مستثني 

 هستند .

داري از ادارات ، سازمانهاي دولتي ، نهادهاي عمومي ، انقلاب اسلامي و عوارض مورد مطالبه شهر:  2تبصره 

 نيروهاي نظامي و انتظامي و ... كه به نحوي از بودجه دولتي سهم دارند قابل تقسيط نمي باشد .

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

ي بدهي خود را نداشته باشند در صورت در خواست مي توانند از مودياني كه توانايي پرداخت نقد : 4ماده 

طريق مشاركت با شهرداري برابر آيين نامه مربوطه يا بصورت تقسيط نسبت به پرداخت بدهي خود به شرح 

 زير اقدام نمايند : 

 ماهه 2 تا نقدي و مابقي بصورت اقساط %41 تا ميليون ريال 21الف : بدهي تا 

 ماهه 81 تا نقد و مابقي بصورت اقساط %41 تا ميليون ريال تا يكصدو پنجاه ميليون ريال 28ب : بدهي 

نقد و مابقي بصورت اقساط  %41 تا ج : بدهي يكصدو پنجاه و يك ميليون ريال تا سيصدو پنجاه ميليون ريال

  ماهه 82تا 

 تا نقد و مابقي بصورت اقساط %41 تا د : بدهي از سيصدو پنجاه و يك ميليون ريال تا پانصد ميليون ريال

 ماهه  51
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 ماه 46نقد و مابقي حداكثر اقساط تا  %41 تا به بالا هـ : بدهي از پانصد و يك ميليون ريال

و: در مواديكه مودي قادر به تقسيط بدهيهاي خود طبق اين آيين نامه نباشد با نظر شهردار و رعايت ماده 

 خواهد شد.آيين نامه مالي شهرداري اقدام  45

در صورتيكه متقاضي تقاضاي پرداخت به صورت تقسيط را داشته باشد با دستور شهردار محترم با  : 5ماده 

تكميل قراردادي كه در هنگام تقسيط با شهرداري منعقد مي نمايد متعهد به پرداخت مانده بدهي به صورت 

 ي خواهد بود .ناسناد دريافت

 ط بدهي خود مي بايست مدارك ذيل را تحويل نمايند م تقسيامتقاضيان در هنگ : 0ماده 

 به تعداد اقساط چك به عهده بانك هاي مستقر در شهر توسط متقاضي تقسيط .8

 چك يا سفته ظهر نويسي شده به ميزان كل بدهي توسط ضامن كارمند يا كاسب معتبر  .5

 امضاء و تحويل قرارداد ضميمه آيين نامه  .4

در زمان نقل و انتقال ملك به بدهكار كليه چك هاي تقسيطي وصول شده و پاسخ استعلام منوط  : 7ماده 

 به پرداخت نقدي كليه بدهي است .

شهرداري موظف است از پاسخ مثبت به استعلام متقاضياني كه به هر صورت چك هاي آنها در  : 8ماده 

 موعد مقرر وصول نشده است خودداري نمايد .

 ابن آيين نامه مي باشد .جزء لاينفك  2ه موارد و تبصره هاي قرار داد موضوع ماده كلي : 9ماده 

 1 تبصره تنظيم كه به تصويب شوراي اسلامي شهر رسيد . طبق بند 5ماده و  81اين آيين نامه در :  16ماده 

 قانون تشكيلات شوراها لازم الاجراء مي باشد .  11ماده 

 :ل بار برون شهری تعرفه عوارض بر بارنامه های حم
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نرخ كرايه پيش بيني شده در بارنامه هاي رسمي توسط  %5عوارض بر حمل و نقل بار برون شهري معادل 

بنگاه هاي باربري فعال و يا آژانس هاي باربري مستقر در پايانه هاي باربري دريافت و به حساب شهرداري 

 واريز مي نمايد . تسويه حساب منوط به انطباق وجوه واريزي با صورت حساب هاي مربوطه مي باشد .

 

 :تباع خارجه امهاجرین و  بهای خدمات سالیانه

 81/1/8416مورخه  14/55/ص/85653ساليانه مهاجرين و اتباع خارجه با توجه به نامه شماره  بهاي خدمات

 دفتر امور اتباع و مهاجرين خارجه استانداري تهران به شرح ذيل عمل شود : 

الف : با توجه به اسكان اكثريت مهاجرين در محدوده شهر ها و روستاها و استفاده ايشان از كليه خدمات 

ساليانه به شرح ذيل از مهاجرين  بهاي خدماتلذا مقرر گرديد  ،ارائه شده توسط شهرداري ها و دهياري ها 

 اخذ شود .

 ريال سالانه 111/111/5نفره  مهاجر يك  افراد

 ريال سالانه111/211/5سه نفره مبلغ دو يا مهاجر خانواده هاي 

 سالانه ريال 111/111/4پنج نفره مبلغ چهار يا خانواده هاي مهاجر 

 ريال سالانه 111/111/3خانواده هاي مهاجر شش نفره و بالاتر مبلغ 

 اقداماتی که احتیاج به کسب مجوز ندارند :

شهرداري و كسب مجوز به به مراجعه  نيازيزاد شده اقدامات زير از طرف متقاضيان در محدوده خدماتي آ

 :ندارد 

مرمت پشت بام از قبيل تعويض قيرگوني پوشش آسفالت ، نصب موزاييك ، اندود كاه گل ، تعويض  .8

 يا تعمير شيرواني 
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 تعويض موزائيك ساختمان و راه پله .5

 سفيد كاري و نقاشي و نصب كاشي .4

 نماسازي اعم از ساختمان و ديوارحياط .3

 محوطه سازي در منازل و مجتمع هاي مسكوني مشروط بر عدم حذف پاركينگ .2

 تعمير يا تعويض سرويس هاي بهداشتي .6

 تعمير درب يا پنجره مشروطه به عدم تغيير در نظام فني و معماري و كاربري ساختماني  .2

 معافیت و تشویقات

به بالا و همچنين افراد  %52آزادگان و جانبازان خانواده معظم شهدا ، قانون جامع ایثارگران  0ماده  در اجرای

ئه مدرك معتبر از سازمان متبوع براي يك بار از كليه اتحت پوشش كميته امداد و بهزيستي در صورت ار

مترمربع تجاري  51متر مربع بناي مفيد مسكوني و  851عوارض صدور پروانه شامل زير بنا ، تراكم و غيره تا 

متر  851معاف مي باشند . در مجتمع هاي مسكوني سهم هر فرد تا  يك باردر شهر محل سكونت براي 

 بود . مربع ملاك اقدام خواهد

تجديد بناي ساختمان هاي مجاز تخريب شده و يا درحال تخريب ناشي از حوادث غير مترقبه  : 1تبصره 

مثل زلزله ، حريق ، رانش زمين ، بمب باران ، سيل و ... به اندازه اعياني موجود مشمول عوارض نمي گردد . 

 لحاظ مي شود . درخصوص حريق معافيت در صورت غير عمدي بودن با نظر مراجع ذيصلاح

در كاربري مربوطه با رعايت  قاتيبه منظور تشويق احداث كنندگان پاركينگ هاي عمومي ، طب : 2تبصره 

 ساير ضوابط شهرسازي مشمول عوارض احداث بنا نمي گردد .

: به منظور تشويق مالكين جهت تجميع پلاك هاي همجوار )داراي سند رسمي ( به صورت عرصه با 4تبصره 

عوارض پروانه شامل زير بنا و تراكم مازاد و ساير موارد بجز تراكم مجاز  %21عه سند شش دانگ چند قط

 جهت قطعات تجميع شده اخذ مي گردد .
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به  14مصوب  و رقابت پذيري و ارتقاي نظام مالي كشورنون رفع موانع توليد اق 21در اجراي ماده : 4تبصره 

، شهرداري مي تواند دريكي از مناسبت ها براي يكبار در سال به دان از معافيت ويژه نمنظور استفاده شهرو

پيشنهاد شهردار محترم و مجوز شوراي اسلامي شهر ) جهت تعيين مناسبت ( جايزه خوش حسابي معادل 

 روز در نظر بگيرد . 32درصد عوارض علاوه بر تبصره هاي فوق به مدت  82

 بهای خدمات و آماده سازی 

كوچه هاي عمومي ، ميدان ها ، خيابان ها و به طور كلي تمام بلوارها كه در سطح شهر هزينه آماده سازي 

كه مورد استفاده عموم قرار ميگيرد ملك يا معابر عمومي محسوب مي شود ، و در همين راستا جهت توسعه 

 معابر شهرداري هزينه هاي زيادي را متحمل مي شود .

اخذ شده از سازمان  ام دفتر فني و عمران شهرداري )به قيمت روز (: بهاي آماده سازي بر اساس اعل 8تبصره 

 :برابر فرمول ذيل محاسبه و دريافت خواهد شد  برنامه و بودجه استان

 عرض گذر*بر ملك مشرف به معبر 8/5بهاي هر متر آسفالت اعلام شده توسط سازمان برنامه و بودجه استان تهران*.8آماده سازي:  

 بهاي هر متر جدولگذاري اعلام شده توسط سازمان برنامه و بودجه *بر ملك مشرف به گذر.5                

 :هزینه حفاری 

قانون شهرداري ها كليه ي وزارتخانه ها و موسسات دولتي و خصوصي موظفند قبل از  814براساس ماده 

از قبيل احداث شبكه  11و  12طق مندرج در ماده اهرگونه اقدامي نسبت به كارهاي عمراني واقع در من

تلفن ، برق و آب و ساير تاسيسات و همچنين اتصال راه هاي عمومي و فردي رعايت نقشه جامع شهر سازي 

اقدام بايد با موافقت كتبي شهرداري انجام گيرد و موسسه اقدام كننده مكلف است  بيلرا بنمايند . اين ق

معابر عمومي وارد آيد در مدت  ،به آسفالت يا ساختمان ها هرگونه خرابي و زياني را كه در اثر اقدامات مزبور 

اين صورت  غير متناسبي كه با جلب نظر شهرداري تعيين خواهد شد ترميم نموده و به وضع اول درآورده در
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ستورالعمل و دشهرداري خرابي و زيان وارده را ترميم و به حالت اول درآورده و هزينه ترميم شده را طبق 

 اضافه از طريق اجراي ثبت اسناد وصول خواهد كرد . %81بوطه با آيين نامه مر

 :نحوه استرداد عوارض پروانه ساختماني

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

 پروانه ساختمانی از طرف مراجع قضایی ابطال شده باشد. -1

از احداث آن منصرف و درخواست چنانچه مودی قبل از صدور پروانه ساختمانی  -2

 استرداد عوارض نماید.

 اشتباه واریزی اشخاص به حساب شهرداری -3

 %5تبصره: عوارض منصرفین از دریافت پروانه ساختمانی پس از ابطال مدارك با کسر 

 عوارض متعلقه به عنوان کارمزد مسترد خواهد شد.

 

 

 عوارض ایمني ساختمانها :

انها در يمني و سيستم آتش نشاني و به لحاظ ايجاد ايمني لازم براي ساختمبه منظور افزايش امكانات ا

از كل عوارض صدور پروانه و فقط  % 2موضع صدور پروانه براي يكبار عوارض آتش نشاني از مالك به ماخذ 

 به مصرف گسترش و توسعه ايستگاهها آتش نشاني و امكانات آن مي شود .

 تبصره : 

  ردد .راي كميسيون ماده صد ابقاء گردد عوارض مذكور نيز براي آن محاسبه مي گق بچنانچه بنايي ط -1
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ه ازاي جهت رعايت نكات ايمني بناهاي مسكوني و تجاري و صنعتي و....در مراحل مختلف ب كارشناسي-2

ريال محاسبه و اخذ مي گردد.)ضمنا دستورالعمل نكات ايمني ارائه گردد.( 2111بنا هر متر مربع   

هر  يل دوره هاي آموزشي آتش نشاني در سه سطح مقدماتي ، مياني و عالي به ازاي هر دوره برايتشك-3

ريال مي باشد. 111/211نفر با صدور گواهينامه   

كارشناسي گزارش حوادث آتش سوزي از واحدهاي مسكوني ، تجاري و..... جهت مراجع ذيربط به ازاي -4

اخذ مي گردد. ريال محاسبه و 111/111/8هر گزارش مبلغ   

.كليه آموزشهاي آتش نشاني براي مدارس و ارگان هاي خدماتي و دولتي بصورت رايگان مي باشد-0  

 نحوه صدور پروانه ساختماني المثني:

قودي ، صدور پروانه ساختماني المثني فقط با تاييد مراجع ذيصلاح از جمله نيروي انتظامي در موقع مف

 2111غيرمترقبه بعد از محرز شدن وقوع حادثه با اخذ كارمزدي معادل سرقت ، آتش سوزي و ساير حوادث 

 ريال براي هر متر مربع پروانه صادره مقدور خواهد شد .

 

 عوارض قطع اشجار

در  براي جبران خسارت وارده ناشي از قطع درختاني كهعوارض مربوط به قطع اشجار با اخذ مجوز : 

و نياز  ومي توسط مالكين املاك مجاور و املاك خصوصي بنا به ضروتمعابر خيابانها ، ميادين و باغها ي عم

 با هماهنگي و مجوز شهرداري قطع مي شود . عوارض به شرح ذيل پيش بيني و وصول مي گردد.

ريال با رعايت لايحه حفظ و گسترش 111/511سانتي متر هر اصله بصورت  81درخت با محيط بن تا -8

ه شود.در نظر گرفت 8421باغات مصوب   



32 
 

ريال به ازاي هر سانتي متر مازداد بر     111/211/5سانتي متر علاوه بر  52تا  81درخت با محيط بن از -5

ريال وصول مي شود . 111/81سانتي متر  21        

به  سانتي متر علاوه برپايه به ازاي هر سانتي متر محيط مازاد بر بند يك 42الي  52درخت با محيط بن -4

ل وصول مي شود .ريا 111/82  

مبلغ   سانتيمتر علاوه بر پايه به ازاي هر سانتيمتر محيط مازاد بر بند يك 42درختان بالاي با محيط بن -3

ريال وصول مي شود . 111/41  

ريال وصول مي شود . 111/411عوارض مربوط به گياهان پوششي به ازاي هر متر مربع -2  

حفظ و گسترش باغات با در  83نظر كميسيون بند ) ب ( ماده عوارض مربوط به درختچه هاي زينتي با -6

 نظر گرفتن هزينه هاي نگهداري وصول مي شود .

آیین نامه قانون اصلاح  7ون ماده جرایم مربوط به قطع اشجار بدون مجوز ) طرح در كمیسی

 قانون حفظ و كسترش فضاي سبز در شهرها(

شرح ذيل تعيين مي گردد: جرايم با نظر اعضاي محترم كميسيون مربوطه به  

محاسبه و اخذ  4الي  8با ضريب  6تا  8جرايم املاك مسكوني براساس عوارض قطع اشجار دربندهاي  _8

 گردد.

 3الي  2/8با ضريب  6تا 8جرايم مربوط به خيابانها و معابر براساس عوارض قطع اشجار دربندهاي  -5

 محاسبه و اخذ گردد.

با  6تا  8و صنعتي قرار مي گيرند براساس عوارض بندهاي  كه در املاك تجاريربوط به درختاني جرايم م -4

محاسبه گردد. 3الي  5ضريب   
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براساس  جرايم باغاتي كه ساخت و ساز غير مجاز به منظور استفاده مسكوني و نگهباني انجام مي گيرد -3

محاسبه گردد. 3الي  2/8با ضريب  6تا  8بندهاي   

 آفت و بيماري از دست داده و يا در شرف –ج: در مواردي كه درختان مثمر باردهي خود را به علت كهولت 

ميسيون سقوط باشند و مالك تقاضاي قطع و جابجايي آن را داشته باشد بنا به تشخيص اعضاي محترم ك

به استناد مقررات و قوانين مربوطه اتخاذ تصميم خواهد شد  83بند ) ب ( ماده   

 

 عوارض فضاي سبز:

هاي  به منظور حفظ و تامين فضاي سبز شهري در هنگام صدور پروانه ساختماني براي اراضي با كاربري

ان اداري و ساير براي وصول عوارض از مالكين يا متقاضي –صنعتي  –تجاري  –مختلف اعم از مسكوني 

دور پروانه به شرح ذيل اخذ مي شود:ص  

( با كاربري مسكوني براساس طرح مصوب توسعه شهري ضيا: نرخ پیشنهادي براي ار  

 

%52(A:B)*D*F=H 

متراژ كل بناي صادره ) بناي مفيد و غير مفيد(:  A 

 B مسكوني متر مربع عنوان متوسط سرانه 51عدد ثابت :       

D اغستان عدد ( براي شهر ب تفضيليسبز در طرح مصوب توسعه شهر ) طرح ي : سرانه پيش بيني شده فضا

مي باشد . 81ثابت   

F ريال در نظر گرفته شود. 111/411: حداقل هزينه ايجاد يك متر مربع فضاي سبز در شهرها  
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H ي پرداخت نمايد.: مبلغي كه متقاضي بابت توسعه فضاي سبز در هنگام دريافت پروانه ساختماني مي بايست  

غايرتهاي مسكوني كه در اثر راي كميسيون هاي مختلف از قبيل م: نرخ پيشنهادي براي اراضي غير 8تبصره 

ي كه به كاربري مسكوني تغيير يافته و يا براثر ساخت و ساز غير مجاز ط 2اساسي ، غير اساسي و ماده 

پارامتر يجريمه گرديده است در موارد فوق در فرمول به جا يمنجر به صدور را 811كميسيون ماده   

  D  يش بيني شده براي شهرهاي استان مي باشد در فرمول جايگزين مي گردد.سرانه پ كه 82عدد  

موافقت مي گردد با توجه به معضلات: در مواردي كه پروانه احداث تجاري از طرف شهرداري 5تبصره       

ه فتدر فرمول اعلام شده در نظر گر)دي (متر مربع به عنوان پارامتر 82واحدهاي تجاري حداكثر متراژ سرانه  

ل مي شود ودر صورتيكه بناي تجاري احداث شده غير مجاز باشد بعد از راي كميسيون هاي مربوطه حاص

  اعمال گردد. 5فرمول با ضريب 

درخصوص بناهاي كارگاهي و تجاري از مجموع كليه سرانه  82= توضيح است پارامتر ثابت )بي( به لازم 

 تفريحي –اداري و انتظامي  –درماني و بهداشتي  –فرهنگي و مذهبي  –آموزش  –كاربري هاي ) تجاري 

ده است .حمل و نقل و انبار ( براساس دفترچه تفصيلي شهر باغستان استخراج گردي –كارگاهي  –ورزشي   

  

اري :مالكين احداث بناي مسكوني و تج :احداث فضاي سبز مسكوني و تجاري  % 13عوارض حذف 

نظر  در صورتيكه مالك بعد از احداث بنا عرصه موردي باشد عرصه به فضاي سبز م % 81مكلف به اختصاص 

:نداي سبز را اجراء و تبديل ننمايد براي يكبار به شرح فرمول مشمول پرداخت جريمه مي باشضبه ف  

A=81%S(M+N+5p) 

M ريال در  111/411: عدد ثابت هزينه اجراي فضاي سبز در يك متر مربع براي كليه شهرهاي استان تهران 

 نظر گرفته شده است . 
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N ريال  111/21: عدد ثابت هزينه نگهداري دوسال يك متر فضاي سبز كه براي كليه شهرهاي استان تهران 

 در نظر گرفته شده است . 

S. مساحت عرصه كل پلاك مي باشد : 

P. عدد متغيير  كه همان ارزش منطقه اي آن شهر مي باشد : 

مبلغ قابل وصول مي باشد.   A  

 

 

 

 

 

. 

 

  كارخانجات و كارگاههاي صنعتي به امر فضاي سبز: هعرص % 22عوارض حذف 

ا ه احداث بنشمتقاضيان اخذ پروانه ساخت كارخانجات و كارگاههاي صنعتي مكلفند در زمان تهيه نق

ذيل محاسبه مي گردد: كبار به شرحد براي ينعرصه را برابر نقشه عمل و اجرا نماي % 52اختصاص   

A=52%S(M+N+5p) 

M ريال در  111/411: عدد ثابت هزينه اجراي فضاي سبز در يك متر مربع براي كليه شهرهاي استان تهران 

 نظر گرفته شده است .
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N:  در 111/21عدد ثابت هزينه نگهداري دو سال يك متر فضاي سبز كه براي كليه شهرهاي استان تهران

. نظر گرفته شده است  

S. مساحت عرصه كل پلاك مي باشد : 

P . بالاترين ارزش منطقه آن شهر مي باشد : 

A. مبلغ قابل وصول مي باشد : 

 

 

 

 

 

 

 

:هزینه كارشناسي و بهاي خدمات پاسخگویي  

ريه و اعلام نظ املاك جهت تعيين مساحت عرصه و اعيانبازديد ميداني مامورين شهرداري ضرورت نظر به 

به شرح ذيل تعيين مي گردد:كارشناسي هزينه هاي متعلقه   

هر  ملاكدرخواست بازديد ) صدور پروانه ، مفاصا حساب ، تفكيك ، استعلام كاربري  و ....( برروي عرصه ا –8

ريال   1151 متر مربع عرصه  
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 ع هر متر مربدرخواست بازديد ) صدور عدم خلاف  ، پايانكار ، استعلام آب ، برق ، گاز و... برروي اعيان  -5

ريال. 3111  

 5111متر مربع عرصه مبلغ در ازاي  هر درخواست بازديد و رسيدگي به كارگاه ها و كارخانجات داير  -4

ريال. 3111و اعيان ريال   

 لاك كه با گزارش واحد كنترل ونظارت شهرداري و سايردستگاههايتبصره : درخصوص آن دسته از ام

ه عنوان اجرايي بدون مراجعه مالك يا ذينفع منجر به بازديد فني مي شود عوارض متناسب با مبالغ فوق ب

.اقدام لازم بعمل آيد هنگام مراجعه مالك بدهي در پرونده درج مي گردد تا نسبت به وصول آن  

ريال مي  111/111/4جرسي واحدهاي مسكوني، تجاري ،صنعتي و غيره براي هربارهزينه فك پلمپ و نيو

 گردد. 

 

 

 

 

 

 فصل سوم:

)تعرفه عوارض واحد زيباسازي( عوارض تابلوهاي تبلیغاتي :  

 –ن تجاري نصب برروي اماك بجز تابلو معرف واحد صنفي براي محاسبه عوارض ساليانه تابلوهاي تبليغاتي

صنعتي و صنفي ساليانه مطابق فرمول ذيل عمل مي شود . –اداري   
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مساحت تابلو = عوارض تابلو ×قيمت منطقه اي محل نصب × 5                               

.يك عمل مي شود  بورزشي آموزشي ضري –: براي تابلوهاي پزشكي 8تبصره   

 

ام نياز به پايه و نصب آن در معابر شهر دارد در هنگدر ذيل درج گرديده و : براي تابلوهايي كه 5تبصره 

:محاسبه عوارض تابلو ارتفاع پايه تابلو در مساحت تابلو جمع مي شود   

ارتفاع پايه + مساحت تابلو (× ) قيمت منطقه اي محل نصب × 3                  

 

كارد افقي، تابلو ست،پلاكارد عمودي، پلاعنوان عوارض يا بهاي خدمات:  تابلو )بيلبوررد،تابلو استند، تابلو دارب 

                .عمود بر ديوار،تابلو ديجيتالي،تابلو تجميعي، ديوار نويسي،پل هاي سطح شهر ،تابلوهاي راهنما  

                                                                           

مربع(ريال روزانه )به ازاي هر متر  554311  تعرفه تلويزيون شهري متعلق به اشخاص حقيقي و حقوقي 

ريال روزانه 2614111  تعرفه تلويزيون هاي شهري تحت نظارت و مالكيت شهرداري 

ريال ماهانه به ازاي هر متر مربع تك رنگ554311  

ريال ماهانه به ازاي هر متر مربع بيش از يك  444611

 رنگ

 تعرفه تابلو هاي روان

مربع(ريال روزانه) به ازاي هر متر 24611مورد  21تا  8  تعرفه لمپوست )تاج ايستگاه هاي اتوبوس( 

 جريمه و هزينه جمع آوري تابلو 3314111

21/5*21/4ريال براي هر قالب  2614111  جريمه و هزينه جمع آوري داربست 

 اجاره بالابر به ازاي هر ساعت 841114111

م  به ريالعنوان عوارض                                                                                                              ارقا         



39 
 

 

بر اساس رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري كليه تابلوهايي كه معرف محل استقرار و فعاليت  : 1تبصره 

اماكن تجاري ، اداري، مذهبي و . . . مي باشد و جنبه تبليغاتي نداشته باشند ، شهرداري هيچگونه عوارض از 

 اين بابت وصول نمي كند .

مقررات مربوط به ساماندهي ، تنظيم ، نصب و ليكن صاحبان اين قبيل اماكن موظفند در جهت رعايت 

بهسازي تابلوهاي سطح شهر قبل از نصب هرگونه تابلو از اداره زيباسازي مجوزهاي لازم را اخذ نمايند . در 

صورت اعتراض شهروندان در خصوص تبليغات و يا معرفي محل كسب بودن تابلو ، موضوع توسط شهرداري 

 اريها ارجاع گردد .قانون شهرد 22به كميسيون ماده 

در خصوص تابلوهاي ) بيلبورد ، داربست ، پلاكارد افقي و عمودي ( جهت انعطاف پذيري و :  2تبصره 

استقبال عمومي بيشتر به صورت روزانه و در خصوص تابلوهاي ) سردرب ، عمود بر ديوار ، ديجيتالي ، پايه 

 محاسبه قرار گيرد.تجميعي و ديوار نويسي ( به صورت ماهانه در جدول مورد 

 

مجوز نصب تابلو در سالهاي قبل هيچگونه حقي براي مالكين در تغيير كاربري و مجاز بودن :  3تبصره 

محل كسب مورد نظر ايجاد نمي كند و بايستي جهت كسب مجوزهاي لازم به شهرداري منطقه مربوطه 

 مراجعه نمايند .

عوارض مربوط به عرشه پل هاي سطح شهر با توجه به ابعاد تابلو به صورت روزانه مورد محاسبه  : 5تبصره 

 قرار گرفته و نصب آن طبق موارد اعلامي و مجوز صادره از طريق واحد زيباسازي شهرداري خواهد بود .
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جهت جمـع آوري يـا  با دادن مهلت به مالكين ،تابلوهاي فرسوده و مغاير با زيبايي سيماي شهر  : 0تبصره 

تعويض اقدام مي گردد ، در غير اين صورت شهرداري رأساً اقدام به جمع آوري خواهد نمـود و هزينـه هـاي 

 در زمان تحويل تابلوهاي جمع آوري شده از مالك اخذ مي گردد .  %82جمع آوري به ازاي 

به جمع آوري تابلو خواهد بـود  در صورت عدم توافق شهرداري با ادامه نصب تابلو ، مالك موظف : 7تبصره 

را در زمـان  % 82و در غير اين صورت شهرداري نسبت به جمع آوري اقدام و هزينه جمـع آوري بـه علـاوه 

ل عوارض معوقه بـر وتحويل تابلو اخذ نموده در صورت موافقت شهرداري با ادامه نصب تابلو جديد ضمن وص

 اساس تعرفه اين سال محاسبه و اخذ خواهد شد . 

 شهر ،  طرح خود را ارائه نمايد شهرداري موظف است در جهت ساماندهي و زيباسازي : 8تبصره 

 با انعقاد قرارداد صورت پذيرد . رديفهاي تلويزيون شهري و تابلوهاي روان  : 9تبصره 
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 بهاي خدمات تاكسيراني

 

 

 نرخ پيشنهادي توضيحات

89سال  

 نرخ مصوب سال

89    

 ردیف موضوع
 

 

 000/000/00 ريال 000/000/9   1 واگذاری  حق امتیاز 
 

 

ین بصورت توافقی بین متعامیل

 پرداخت میگردد

3 %  3%  2 هزينه نقل وانتقال سند وامتیاز 
 

 

ريال000/00 با اعتبار دوساله ريال 000/00   0 حق عضويت ماهیانه به ازای هردستگاه  
 

 

ريال000/000  ريال 000/370   4 صدور پروانه 
 

 

ريال000/000  ريال 000/90  یانتشکیل پرونده ، ثبت نام  و پذيرش اولیه از متقاض   2 
 

 

ريال000/000  ريال 000/90   6 صدور دفترچه ساعت آرم بغل وکدشناسايی 
 

 

ازبرابر حق امتی 3 بصورت چک يا سفته برابر حق امتیاز 3   7 وثیقه تضمین حسن انجام  خدمت راننده تاکسی 
 

 

ريال000/000/0  ريال 000/900   8 جايگزين کردن  تاکسی و وانت بار  

 

 

 تاکسی با اعتبار دوساله

 وانت بار اعتباريک ساله

ريال000/220 ريال 000/000   9 تمديد پروانه تاکسی و وانت بار  

 

 

 
 

ريال000/000 ريال 000/020    13 صدور المثنی  پروانه تاکسی  

 

 بصورت سالیانه

ريال000/000 ريال000/700    11 صدور پروانه  اشتغال وسائل باری شهری  

ريال000/300 بصورت سالیانه ريال000/300   12 هزينه بکارگیری  راننده کمکی  

 

 

ريال000/000 يکساله ريال000/370  ه کمکیصدور پروانه  رانندگی تاکسی ووانت بار برای رانند   10 

 

 

ريال000/000/00 با اعتبار يکساله ريال 000/000/00    14 هزينه خدمات و صدور پروانه بهره برداری  

 00 يادرصد ضمانت بانکی 00

 درصد سفته 

 

ازبرابر حق امتی 3 برابر حق امتیاز 3  میزان وثیقه از سوی نمايندگیهای شرکتهای حمل و  

 مسافر درون شهری
12  



42 
 

 

 بهاي خدمات سازمان اتوبوسراني

89نرخ پيشنهادي سال  ردیف عنوان موضوع 
 

ريال 000/000/300 تگاه اجاره ايستگاه های اتوبوس جهت نصب تابلوهای تبلیغاتی) هر ايس 

 سالیانه(
1 
 

ريال 000/200/7  2 بهای خدمات عضويت سالیانه هر دستگاه اتوبوس  
 

ريال 000/000/30 ش بهای خدمات عضويت سالیانه هر دستگاه میدل باس و مینی بوس)بخ 

 خصوصی(
3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 



43 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

واحد امور آرامستان هابهای خدمات   

سال هر طبقه  2تكفين ( جهت دفن متوفيان بالاتر از  –الف(  واگذاري قبور دو طبقه ) هزينه هاي تغسيل 

ريال  111/111/3  

ريال 111/111/5ب( هزينه واگذاري قبور  خردسالان  زير هفت سال     

ريال 111/211داخل شهر پ( هزينه تشييع متوفي   

ريال  111/41ت( هزينه تشييع متوفي در خارج از شهر به ازاي هر كيلومتر    

ريال  111/321ث( هزينه حمل  جنازه با آمبولانس  )داخل شهر (   

ريال 111/211تكفين  نوزاد بيمارستاني    –ج( هزينه تغسيل   

ريال 111/211چ( هزينه استفاده از سردخانه  هرشب   
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ريال 111/611هزينه  بسته بندي با نايلون   ح(   

ريال 111/211خ( هزينه كاور مخصوص متوفي   

ريال  111/411د( هزينه صدور گواهي فوت     

ريال  111/311ذ( هزينه ارائه گواهي  به ادارات    

ريال  111/311ر ( هزينه تابلو موقت  جهت نصب  بر سر مزار    

ريال 111/151ز( هزينه معطلي آمبولانس    

ريال 111/511ژ(  هزينه برگشت  خالي آمبولانس    

ريال 111/41س ( هزينه انتقال متوفي  به خارج از استان  تهران به ازاي هركيلومتر    

ريال 111/211ش ( هزينه پاگيري  قطعه )نصب سنگ(     

ريال 111/211ص(  هزينه تابوت  و بسته بندي     

ريال 111/311ض ( هزينه نماسازي و تسطيح قبور    

ريال 111/111هرطبقه  بلوكي  -ط ( هزينه ساخت قبور    

ريال 111/111/8ظ(  هزينه حمل جنازه خارج از شهرستان  )داخل استان(     

 ريال )بابت هرطبقه ( 111/111/81نبش اصلي     -ع( هزينه پيش فروش قبور دو طبقه  

ريال )بابت هرطبقه ( 111/211/1سبز   غ( پيش فروش قبور  دوطبقه  از نبش پياده رو  و فضاي   

 %41امداد  تبصره: جهت حمايت از اقشار آسيب پذير جامعه )ضعيف( و افراد تحت پوشش بهزيستي و كميته

 كاهش مي يابد.
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 عوارض واحد رفع سد معبر

قانون شهرداریها رفع سد معبر از وظایف شهرداری بوده که انجام آن  55ماده  2تبصره: با توجه به تبصره یك بند 

:برابر تعرفه ذیل عمل می شودهزینه هایی را برای شهرداری در پی دارد بنابراین برای تامین این هزینه ها   

توقيف وانت بارهاي دوره گرد و دستفروشان  عوارض-الف  

ريال  111/111/4مرتبه دوم به بعد –ريال  111/211/5مرتبه اول –خودروي نيسان -8  

ريال 111/111/5ريال مرتبه دوم به بعد  111/111/8مرتبه اول –دست فروشان دوره گرد -5  

ميوه فروشان سيار و موقت سطح شهر و گوسفند فروشان  عوارض-ب  

ريال و به ازاي هر روز مازاد  111/111ير مجاز سطح شهر اتومبيل خاور براي يك روز توقف در مكانهاي غ-8

ريال  111/111/8  

ريال  111/111/8ميوه فروشان تا يك ماه -5  

ريال  111/111/5ميوه پفروشان )مازاد بر يك ماه (  -4  

ريال  111/521وانت بارهاي سيار به صورت روزانه -3  

ريال 111/821دستفروشان متفرقه -2  

ريال  111/82گوسفند فروشان به ازاي هر راس -2  

براي نگهداري اجناس توقيفي واحد رفع سد معبر در انبار موتوري  عوارض -پ  

ريال و به ازاي هر روز مازاد توقيف )بيش از يك هفته روزانه  111/411لوازم توقيفي از يك روز تا يك هفته 

   .ريال 111/41ريال بيش از يكماه توقف روزانه  111/41
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 بهاي خدمات پسماند

مجلس شوراي اس مي و آييننامه  51/5/14( قانون مديريت پسماند مصوب 1به استناد ماده هشتم )احتراماً 

هيأت محترم وزيران و دستورالعمل نحوه تعيين بهاي خدمات مديريت پسماندي 8/2/8413اجرايي مربوط مصوب 

 از ابتداي  باغستانوزير محترم كشور، شهرداري82/2/8412 به تاريخ 4/12552/4اب غي به شماره _عادي شهري

 طبقه بندي بهاي خدمات مديريت پسماندهاي شهري از مشاغل، اماكن و واحدهاي مطابق جدول8411سال 

.  نمايد ميهاي مديريت پسماند درآمد حاصله را صرف هزينه پيشنهاد مي نمايد،بديهي استپيوست به شرح زير 
. 

 :الف( بهاي خدمات پرداختي توسط توليدكنندگان پسماندهاي عادي براي اماكن مسكوني

c=f×d×r(ct+cd)×e¹×e² 

f=  (2/4 )باغستانبعد خانوار شهري  

d= ( 462تعداد روزهاي سال)روز  

r=  ( گرم 111 )باغستانسرانه توليد پسماند در شهر  

ct= ريال(611 )باغستانآوري و حمل و نقل يك كيلوگرم پسماند عادي شهري در شهر  هزينه جمع  

cd=  ريال(811 )باغستانهزينه دفع يك كيلوگرم پسماند عادي شهري در شهر  

نسبت عوارض نوسازي واحد مسكوني مورد نظر به متوسط عوارض نوسازي يك واحد مسكوني در شهر باغستان 

  )  E8= ضريب تعديل منطقه اي ) 

  نسبت پسماند تفكيك نشده به كل پسماند توليدي(E5 )= )ضريب تشويق جهت گسترش تفكيك از مبداء( 

  Cباغستان= بهاي ساليانه خدمات مديريت پسماند عادي يك خانوار شهري در شهر 

( بخش »ب« از دستورالعمل نحوه تعيين بهاي خدمات مديريت 5( و دوم )8با استناد به مفاد بندهاي يكم )

، بهاي خدمات 12/2/82 به تاريخ 4/12552/4پسماندهاي عادي شهري اب غي وزارت محترم كشور به شماره 

 :پرداختي توسط مشاغل و اماكن پر زباله )مطابق ليست اب غي وزارت كشور( به شرح ذيل تعيين ميشود

بندي پيوست( از بهاي خدمات مديريت پسماند واحدهاي صنفي پر زباله رده اول )بر اساس جدول طبقه -8

فروشي ها ، گل فروشي ها و رستوران ها علاوه بر بهاي خدمات واحدهاي صنفي عادي  قبيل ميوه و سبزي

 بابت توليد زباله انبوه خواهد بود. پيشهميزان صد در صد عوارض كسب و به 
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بهاي خدمات مديريت پسماندهاي واحد صنفي  پرزباله رده دوم )بر اساس جدول طبقه بندي پيوست( از -5

ساندويچي ها ، سوپر ماركت ها و آرايشگاه ها علاوه بر بهاي خدمات واحدهاي صنفي عادي)پنجاه قبيل 

 توليد زباله انبوه خواهد بود. نيز بابت( عوارض كسب و پيشه %21درصد 

بهاي خدمات مديريت پسماندهاي واحدهاي اداري آموزشي، فرهنگي و درماني رده اول )بر اساس جدول  -4

هاي سينما و ها )پسماند عادي(، بوفهها )پسماند عادي(، بيمارستانبندي پيوست( از قبيل درمانگاهطبقه

درماني عادي )صد درصد  ساير واحدهاي مشابه، علاوه بر بهاي خدمات واحدهاي اداري، آموزشي، فرهنگي و

 .شود.عوارض نوسازي ملك( به ميزان عوارض نوسازي ملك محاسبه و بابت توليد زباله انبوه دريافت 

بهاي خدمات مديريت پسماند واحدهاي اداري، آموزشي، فرهنگي و درماني رده دوم )بر اساس جدول  -3

هاي ها )پسماندهاي عادي(، كلينيكمطب ها )پسماندهاي عادي(،بندي پيوست( از قبيل دندانپزشكيطبقه

پزشكي )پسماندهاي عادي(، مراكز آموزشي )بجز مدارس دولتي( علاوه بر بهاي خدمات واحدهاي اداري، 

( عوارض %21درصد )آموزشي، فرهنگي و درماني عادي )صد درصد عوارض نوسازي ملك( به ميزان پنجاه

 شود.ه دريافت نوسازي ملك محاسبه و بابت توليد زباله انبو

 :(1) تبصره یکم

تدايي، هاي ديني )زرتشتي، كليمي، مسيحي( و مدارس )ابها، تكايا، اماكن مذهبي، اقليتمساجد، حسينيه

شند. بادانشگاهي( دولتي مشمول پرداخت بهاي خدمات مديريت پسماند نميمتوسطه و پيش ،راهنمايي 

و  چنانچه در اين اماكن واحدهاي غير مرتبط مانند واحدهاي تجاري مستقر باشند متناسب با تعداد واحد

 .نوع كسب مشمول پرداخت بهاي خدمات مديريت پسماند خواهند بود

دومتبصره   (2): 

 باغستان( قانون مديريت پسماندها مصوب مجلس شوراي اسلامي، شهرداري 1ه مفاد ماده هشتم )با استناد ب

ا موظف است كليه درآمدهاي حاصله از دريافت بهاي خدمات اين مصوبه را به حساب درآمدي خاصي كه ب

عادي  اندهايگردد، واريز نموده و صرفاً در امر مديريت پسمافتتاح مي باغستانتأييد شوراي اسلامي شهر 

 تانباغسهزينه نمايد. بديهي است معادل درآمد يادشده در لايحه بودجه سنواتي شهرداري  باغستانشهر 

ي شهر جهت تصويب به شوراي اسلام باغستانهاي مرتبط با موضوع مديريت پسماندهاي عادي شهر برنامه

شودارائه مي باغستان  

 

. 
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بر حسب میزان تولید زبالهجدول طبقه بندی اصناف و واحد های مختلف   

  واحدهاي صنفي رده اول  واحدهاي صنفي پر زباله رده دوم

انه، هاي مردانه و زنها، آرايشگاهها، سوپرماركتساندويچي

ترياها وكافه ا، هها، بستني و آبميوه فروشيشاپكافي 

ها، خشكبار وخوار و بار فروشي ها، فروشيآجيل 

و  سازي و درودگريها، مبلفروشي ها و سيرابيپزيكله

  نجاري

ها وها، هتلها، رستورانفروشيها، ميوه و سبزيفروشيگل  

مرغ، هاي مرغ، ماهي و تخمها، فروشگاهمهمانسراها، آشپزخانه

مات ها )خدبار(، اتو سرويسپذيرايي، بارفروشان )ميوه و تره تالارهاي

نجات داخل حريم شهر، تعميرات و كارواش(، كارخا روغن، لاستيك،

  مراكز تجاري و پاساژها

 واحدهاي اداري، آموزشي، فرهنگي و درماني پر زباله رده

  دوم
  واحدهاي اداري، آموزشي، فرهنگي و درماني پر زباله رده اول

كز هاي پزشكي، مراها و كلينيكها، مطبدندانپزشكي

  آموزشي )بجز مدارس دولتي

 

 تبصره : 

حمل پسماند شركت هاي صنعتي بر عهده خود اين شركت ها قانون مديريت پسماند  2به استناد ماده  -

بوده و در صورتيكه شهرداري اقدام به جمع آوري نمايد ضمن در اختيار گرفتن ادوات مورد نياز از مراكز فوق 

 هزينه كامل اخذ مي گردد.

ده مالك و زير نظر مستقيم شهرداري )گودهاي جمع آوري و حمل نخاله هاي ساختماني بر عه همچنين

مجاز( بوده و در صورتيكه شهرداري اقدام نمايد ضمن در اختيار گرفتن ادوات مورد نياز از مراكز فوق هزينه 

 كامل اخذ مي گردد.

 

شيوه نامه اجرايي سازمان دهي پسماندهاي عمراني و ساختماني كه مقرر  51در اجراي تبصره ذيل ماده  -

مايد در صورت بروز آلودگي و پخش شدن پسماند هاي عمراني و ساختماني در طول مسير توسط مي ن

راننده خودروي متخلف ملزم به پاكسازي محل ميباشد.در غير اينصورت راننده خودرو موظف به پرداخت 

 خدمات پاكسازي به شرح ذيل مي باشد. يبها
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مبلغ واحد جريمه  واحد نوع تخلف

 )ريال(

عدم پوشش مناسب در قسمت بار و ريزش پسماند عمراني و 

 ساختماني در معابر شهري 

 111/111/5 هر مورد 

 

شيوه نامه اجرايي ساماندهي پسماندهاي عمراني و ساختماني كه مقرر مي نمايد: در  53در اجراي ماده -

ساعت ،  31رف مدت صورت عدم جمع آوري پسماندهاي جزء عمراني و ساختماني توسط توليد كننده ظ

شهرداري ميتواند نسبت به جمع آوري و انتقال آن از طريق دفاتر مجاز اقدام نمايد و هزينه بهاي خدمات 

 عدم جمع آوري به شرح ذيل از توليد كننده اخذ مي گردد.

پس از ابلاغ اخطار و عدم جمع آوري توسط توليد كننده شهرداري نسبت به جمع آوري اقدام و هزينه اي 

برابر هزينه تمام شده )جريمه + هزينه جمع آوري( از توليد كننده اخذ مي نمايد و واحد مديريت  5معادل 

منوط به عدم خلاف و پايانكار و ... پسماند شهري مراتب را طي نامه اي به شهرداري اعلام و صدور گواهي 

 پرداخت وجه اعلام شده خواهد بود.
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 نحوه محاسبه بهاي خدمات شهري)جمع  وري و حم  نخاله ساختماني(

 

)        (                        

 ردي  نو  خودرو هزينه به ريال

000/000  0  تن(0 کامیونت) رفیت تا – نیسان –وانت  

000/000/0  2  تن00کامیون تا  رفیت  

000/300/0  3  تن00کامیون تا  رفیت  
 

 

 

 )         (                                          

 ردي  نو  خودرو هزينه به ريال

000/000  0  تن(0 کامیونت) رفیت تا – نیسان –وانت  

000/000  2  تن00کامیون تا  رفیت  

000/200  3  تن00کامیون تا  رفیت  
 

 

 

)        (                                

 ردي  نو  خودرو هزينه به ريال

 0 لودر ، بیل مکانیکی   000/000/0

000/000  2  تن00کامیون تا  رفیت  

000/000  3  تن00کامیون تا  رفیت  
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 1389تعرفه عوارض ساليانه مشاغ  و صنوف شهرداري باغستان 

ماخذ فرمول در  %51متر مربع و مساحت مازاد آن معادل  41عوارض ساليانه واحدهاي صنفي تا  -8

 نظر گرفته شود

در نظر گرفته شود 5متر مربع با ضريب  82تبصره:تمامي صنوف تا   

       |𝐴| = {
S ∗ p ∗ k

𝑠 ∗ 𝑝 ∗ 𝑘 ∗ 51% 

نسبت به سال قبل، بعد از محاسبه بر اساس فرمول فوق  11بالا بودن قيمت منطقه اي در سال با توجه به 

 عوارض طبق جدول ذيل اخذ شود.

 

 خيابان 

 سعيداباد

 مهديه
 باباسلمان

 دهمويز

 صادقيه

 نصيرآباد

 خادم آباد

 دهشاد

 جاده بهاء

 محوراصلي

 سعيداباد 

 مهديه

 باباسلمان

 گلگون

 محور اصلي

 خادم آباد
بلوار رسول 

اكرم و 

 وليعصر 

 

1- 41 

 متري

82% 81% 51% 41% 31% 52%  

 

متري در هر منطقه اي كه قرار گرفته باشند مانند مصالح  8111مساحت هاي بالاي -5

 %41ر فروشي،تيرچه سازي،بلوك زني،آهن فروشي و ... بعد از كسر بناهاي اداري و سرايداري و كس

عوارض صنفي در نظر گرفته شود. %21كليه مناطق محوطه به عنوان معابر جهت   

 

 عوارض واحدهاي صنفي واقع در گاراژ ،بازار،مجتمع هاي صنفي و چهارديواريهايي كه دسترسي-4

عوارض لحاظ گردد %21مستقيم به معابر ندارند   

 

عوارض لحاظ  %21عوارض واحدهاي صنفي كه نيم طبقه و زير زمين و طبقات غير همكف دارند -3

رددگ  
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تحقيق  در خصوص صنوف غير فعال در صورت اثبات با ارائه پرينت برق يا استشهاديه محلي يا-2

ريال و  111/61محلي و برداشت توسط بازرسين واحد اصناف،فقط مبلغ كارشناسي به ازاي هرسال

ريال لحاظ گردد. 111/211در خصوص گلگون در صورت اثبات غير فعالي به ازاي هر سال   

 

ض ساليانه مشاغل و صنوف و عوارض ماهيانه انبارها و سردخانه براي خانواده معظم عوار-6

و بالاترو افراد تحت پوشش كميته امداد  %52شهداء)پدر ،مادر،فرزند،همسر(آزادگان و جانبازان 

تخفيف لحاظ شود. %41خميني و سازمان بهزيستي با اعمال   

 

جريمه ماهيانه ،تاخير در پرداخت به موقع %5 در راستاي وصول به موقع عوارض صنفي معادل-2

 عوارض اعمال شود

(12-13تبصره:در صورت پرداخت كليه ديون بصورت نقدي مشمول ديركرد نگردد)  

 

  نداشته باشد. 12اجاره بهاي كيوسكهاي مطبوعاتي افزايشي نسبت به سال -1
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ه مشاغلیلعوارض سالیانه محل کسب برای ک  

گروه 

های 

  شغلی

 ضریب

 کالا

 عنوان مشاغل

1گروه   5/1 مده فروشان خواربارفروشی ، سوپرمارکت ، میوه فروشی ، خشکبار) عمده فروش (، فروش آجیل و خشکبار، ع 

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

واد غذایی و لوازم بارفروشان ، نانوایی ، فروشگاه زنجیره ای ، فروشگاه پروما ، فروشگاه م،رستوران چلوکبابی،

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

، بستنی و فالوده ،  زیکبابی و جگر فروشی ، طباخی ، آش فروشی ، چایخانه، قهوه خانه، قنادی،کارگاه شیرینی پ

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

 ماهی و اکواریوم

،   cngفروش مواد نفتی ، ایستگاه پمپ بنزین ، ایستگاه  

، پرنده فروشی ،ی ، لبنیات ، خوراک دام و طیور قصابی ، مرغ و ماهی ، پخش تخم مرغ ، ماست بند  

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

خصوصی ،  ، فروش بدلیجات ، خیاطی ، لحاف دوزی، تعمیر کفش ، مهد کودک ، گرمابه ، پارکینگ عمومی و

مشاغل جدیدوتوری، اجاره دهندگان داربست فلزی ، قفل و کلیدسازی ، ، پیک م  

 

2گروه   6/1 طعات اتومبیل ) و ...(، ق خدمات اتومبیل )مکانیکی ،باطری سازی ، صافکاری ، نقاشی ، شیشه اتومبیل ، تون آپ 

ماشین الات و  تعمیرات وانت و ماشین باری ، لوازم یدکی ( تعمیرگاه ، کارواش ، آژانس کرایه اتومبیل ، کرایه

بیل ) اوراقچی( ، پمپ و جک ، مرکز معاینه فنی خودرو ، فروشندگان لاستیک ، فروشندگان لوازم دسته دوم اتوم

 فروش باطری اتومبیل، فروشندگان انواع رنگ ساختمانی و صنعتی ، 

  

،صوتی  لوستر سازی و لوستر فروشیزم برقی و لوازم خانگی ،الکتریکی، موبایل فروشی و تعمیرات ، تعمیرات لوا

روش کتاب  ، و تصویری اتومبیل، سمساری ،کرایه ظروف ،امورات چاپ، عکاسی و فتوکپی ، لوازم التحریرو ف

نگ، تابلو سازی و تابلو کافی نت ، اسباب بازی ، تزیینات ساختمان ، تزییات کاشی تولید بلکا و تینر و هرگونه ر

 نویسی ،

روش تجهیزات یزات پزشکی ( ، خدمات پزشکی ) کلینیک ، بیمارستانهای خصوصی ، فهو تج،داروخانه ) لوازم 

 و لوازم  پزشکی و ... (، مطب پزشکان عمومی ،دندان سازی ،

گیم نت ، کافی نت ، نمایندگی بیمه ، دفتر اسناد رسمی ، دفاتر ازدواج ،    
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3گروه   7/1 شک ، روتخی فروش) پتو ، لحاف ، تتولید و فروش لوازم خانگی ، نمایندگی های لوازم خانگی ، فرش فروشی ،  

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

شویی ، پرده دوزی و پرده فروشی ، قالیروسری ، لباس زیر، شال و روسری و سیسمونی و . .. ( ، لباس عروس 

شک ، رو تولیدات هر نوع محصولات پارچه ای )  پارچه ، ابر ، لباس ، پیراهن ، روکش صندلی ، پتو ، لحاف ، ت

 تختی و ... (، عینک فروشی ،پارچه فروشی

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

رخانه ، هتل ، درسی ، نقشه برداری و علوم مهندسی ، گرافیک ، آرایشی ، خیاطی ، نقاشی ، موسیقی و ... ( ، مساف

انسهای مسافرتی، دفاتر آژباشگاه ورزشی ، موسسات تبلیغات   

 

 پزشکان متخصص ،مطب دندانپزشکان  ، دفاتر مهندسی

. 

 

 

4گروه   8/1 مصالح ساختمانی ،   ابزارآلات ، فروشندگان ابزار آلات صنعتی ، فروشندگان ماشین آلات صنعتی و نیمه صنعتی ، 

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

رف و پلاستیک و ولید ظروف یکبارمصسازی ، ماشین سازی و قطعه سازی ، قطعات پلاستیکی ، پلاستوفوم ، ت

لاستوفوم ، گچکاری ، لاستیکی، فروش ظروف یکبار مصرف و پلاستیک و ملامین ، تولید پلاستوفوم ، فروش پ

اری ، کابیت فلزی راویز بندی ، آسانسورسازی ، کابین آسانسور ، کالیبراسیون ، صنایع فلزی ) آهنگری ، نورد ک

معدان ، تولید و فلزی ، تولید هر گونه مصنوعات چوبی ، تولید و فروش آیینه و ش( تولید هر گونه  مصنوعات   

 ، پرس کاری ، مبل سازی ، دکور سازی ، نجاری ، رویه کاری  MDFفروش صنایع دستی ، دروگران ) کابینت 

وش آلات فر مبل ، زیره کوبی مبل ، فروشندگان چوب ، الوار ، ذغال ، فروش و تولید ملزومات اداری ،تولید و

کانال سازی، درب  و کارد، تولید و فروش مصنوعات الکترونیکی، مبل سازی و فروش مبل، وموسیقی، تولید چاق

از، ، کرکره سازی، تانکر سازی ، لوازم بهداشتی ساختمان ، لوله کشی آب و گ UPVCو پنجره آلومنیوم، 

قیل.زار الات کشاورزی، تولید بالابر جرثو فروش نقره ، تولید لوازم و اب یموزائیک سازی ، نقره ساز  

5گروه  ی های مجاز ، تالار ، ،  نمایندگتومبیل و موتور سیکلت و دوچرخه طلا فروشی ، مشاورین املاک ، نمایشگاه ا 2 

 ایران خودرو ، سایپا و غیره ، صرافی ، عتیقه فروشی .
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 )انبار(1389تعرفه عوارض ساليانه شهرداري باغستان سال 

 

 (pm) ریال 5566و حداکثر ) pm)ریال 3666حداقل عوارض یك انبار سرپوشیده  -1

 ریال محاسبه می گردد. 5566تبصره:عوارض انبارهای گلگون سرپوشیده 

 فضای سبز،محوطه،ساختمانهای اداری و ... انبار تلقی نمی گردد. -2

 محاسبه گردد. عوارض %75انبارهای بخش کشاورزی و سردخانه  -3

 محاسبه گردد.عوارض   %75و سایبان  %56با اعمال ضریب ،نیم طبقه و زیر زمین رهای روباز عوارض انبا -4

محوطه بعنوان معابر در نظر گرفته می  %36 تا مساحت انبارهای روباز بعد از کسر بناهای موجود و کسر -5

 شود.

متر، و برای عرض های متر و ک 16با عرض  (Pm)ریال 3666حداقل عوارض انبار روباز به ازای هر متر مربع  -0

 ریال اضافه شود. 166بالاتر به ازای هر متر مربع 

 A=S*PM*12                             فرمول ماخذ محاسبه انبار جهت سرپوشیده                                    -7

                                                               A=S*PM*1222                                                                                   فرمول ماخذ محاسبه انبار روباز    

 

 

 

 

 

 

 

 


