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 تعاریف: ماده یک

 شورایعالی شهرسازی و معماری ایرانمعاون وزیر و دبیر  26/03/1389مورخ  1797/310/300ابالغیه شماره مطابق 

 کاربری های شهری:  1جدول شماره 

 تعریف کاربرینوع  ردیف

 شود.به اراضی اختصاص یافته جهت سکونت اطالق می مسکونی 1

2 
آموزش تحقیقات و 

 فناوری

به اراضی که جهت فعالیت های آموزش عالی و تکمیلی و پژوهشی بعد از دوره تحصیالت 

 شود.شود گفته میاص داده میـومی)تحصیالت متوسطه( اختصـرسمی و عم

 آموزشی 3
اراضی اختصاص یافته برای فعالیت های آموزش رسمی و عمومی تحت مدیریت وزارت به 

 شود.اعی گفته میمـار و امور اجتکانه های آموزش و پرورش و ـخ

 اداری و انتظامی 4
انه ها، موسسات دولتی، شرکت های ـرار وزارت خـافته جهت استقـاص یـبه اراضی اختص

 شود.عمومی غیر دولتی و نیروهای انتظامی و بسیج گفته میای ـادهـات نهـدولتی و موسس

5 
 خدماتی -تجاری

 نتفاعی(ایروغ )انتفاعی

اعی ـبه اراضی اختصاص یافته برای انواع فعالیت های بازرگانی و خدمات انتفاعی و غیر انتف

 شود.گفتهمی

 ورزشی 6
ا مبتدی گفته ـحرفه ای توح ـبه اراضی اختصاص یافته جهت انجام ورزش های مختلف از سط

 شود.می

 درمانی 7
های به اراضی اختصاص یافته به خدمات پزشکی، درمانی و سالمت انسان ودام و مددکاری

 شود.فته میگاجتماعی 

 شود.به اراضی اختصاص یافته به فعالیت های فرهنگی گفته می هنری-فرهنگی 8

 پارک و فضای سبز 9
جهت پارک)بوستان( که توسط شهرداری احداث و مورد استفاده به اراضی اختصاص یافته 

 شود.فته میگگیرد، عموم قرار می

 شود.رکه گفته میـاع متبـرایض دینی و مذهبی و بقـام فـاص یافته جهت انجـبه اراضی اختص مذهبی 10

 تجهیزات شهری 11
عمدتاً دروظایف شهرداری به اراضی اختصاص یافته جهت رفع نیازهای عمومی شهروندان که 

 شود.است گفته می

 تاسیسات شهری 12
به اراضی که جهت امور مربوط به تاسیسات زیربنایی شهر و یا بهداشت شهر و شهروندان 

 شود.یابد گفته میاختصاص می

 حمل و نقل و انبارداری 13
شهری، هایی که برای انجام سفرهای  به اراضی اختصاص یافته جهت شبکه معابر و ساختمان

 شود.برون شهری و بین شهری و انبارها نیاز است گفته می

 شود.به اراضی اختصاص یافته به نیروهای مسلح گفته می نظامی 14

 شود.اورزی گفته میـبه اراضی اختصاص یافته به باغات و زمین های کش باغات و کشاورزی 15

 شود.اراضی اختصاص یافته به مکان های تاریخی گفته میبه  میراث تاریخی 16

 شود.الهم میـاشت و امثـای طبیعی و دست کـل هگافته به جنـاص یـبه سطوح اختص طبیعی 17

 شود.به اراضی که حسب قانون جهت اهداف خاص حفاظت ومنظور می شوند گفته می حریم 18

 شود.یافته جهت اقامت و سیاحت گفته میبه اراضی اختصاص  تفریحی و توریستی 19

 صنعتی 20
به اراضی اختصاص یافته جهت استقرار صنایع مشمول گروه الف ، موضوع مصوبه شماره 

 شود.هیئت وزیران و اصالحات بعدی آن گفته می 26/12/88مورخ 18591ت/64677
 

 امضاء رئیس شورای اسالمی شهر                    امضاء شهردار                             
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 عملکردهای مجاز کاربری های شهری به تفکیک سطوح تقسیمات شهری:  2جدول شماره

 تعریف مقیاس نوع کاربری ردیف

 محله مسکونی 1
د واحدیو خوابگاه های ـای چنـع هـای تک واحدی و مجتمـاه هـونت گـسک

 دانشگاهدانشجویی خارج از محوطه 

2 
 ، تحقیقاتآموزشی

 و فناوری
 شهر

ای علمیه و مراکز ـوزه هـده ها،دانشسراها ،حـا، دانشکـالی، دانشگاه هـمدارس ع

 تحقیقاتی و پژوهشی و علمی و کاربردی و پارک فناوری

 آموزش 3

 دبستان(–آمادگی–آموزش های پیش دبستانی )مهد کودک  محله

 دبیرستانوپیشدانشگاهی–مدارس راهنمایی  -کالس های سواد آموزی ناحیه

 منطقه
های صنعتی وابسته به آموزش و پرورش و مجتمع های آموزش فنی و هنرستان

 حرفه ای وزارت کار و امور اجتماعی

 شهر
مدارس اسالمی، مدارس کودکان استثنایی، مراکز پرورش استعدادهای درخشان، 

 ارس اتباع خارجیمدارس شاهد و مد

 اداری و انتظامی 4

 منطقه

مجتمع های قضایی، ادارات آب و برق ، گاز ، مخابرات ،آموزش و پرورش،راهنمـایی  

ــادی و      ــور اقتص ــناد، ام ــت اس ــت،وبت احوال،وب ــاعی، پس ــدگی،تامین اجتم و رانن

 مالیاتی،راهنمایی و رانندگی، کالنتری  آگاهی و پایگاه های بسیج

 شهر

 

ه به ـل و شرکت های وابستکان های مستقل دولتی ادارات ـازمـا و سـانه هـوزارتخ

ر دولتی، ـومی غیـل دولتی و نهادهای عمـان های مستقـا و سازمـانه هـوزارتخ

انه ها، کنسول ـامی، سفارتخـاد نیروهای نظامی و انتظامی و سایر مراکز انتظـست

اری وشورای اسالمی شهر، دادگستری و ری ها و سازمان های بین المللی، شهردـگ

 زندان های موجود و مراکز بازپروری و کانون های اصالح و تربیت و سرپرستی بانکها.

خارج از 

 حدوده شهرم
 زندان

5 

تجاری ، خدماتی 

)انتفاعی ، غیر 

 انتفاعی(

 قصابی و امثالهم(واحدهای خرید روزانه )خوار و بار ، میوه و سبزی، نانوایی ،  محله -تجاری 

 ناحیه -تجاری

خرید هفتگی )سوپر مـارکت، فروشگاه های مصرف شهر و روسـتا، نوشـت   واحدهـای

افزار، قنادی، آجیـل فروشـی و ...(شـعب بانـک هـا وصـندوق هـای قـر  الحسـنه          

وموسسات مالی و اعتباری، بنگاه های معامالت امالک، بازارچـه هـا، فروشـگاه هـای     

هــا، پالســتیک ، لــوازم خــانگی، لــوازم صــوتی و تصــویری، کتابفروشــیمنســوجات، 

 رستورانها، شرکت های بیمه، داروخانه و انواع مشابه دیگر

 تجاری شهر

عمده فروشی ها ،راسته هـای صـنوف مختلـف و بـورس هـا ، بـازار ، شـرکت هـای         

بـزر   بازرگانی و تجاری، واحدهای خرید خـاص و بلند مدت مـانند فروشـگاه هـای   

زنجیره ای ، مبل فروشی ها، پوشاک، شـعب مرکـزی بانـک هـا و موسسـات مـالی و       

اعتباری، موسسات تجاری واردات و صادرات کاال، نماینـدگی فـروش عرضـه وسـایل     

نقلیه، فروشگاه عرضه فعالیت قطعات یدکی وسایل نقلیـه و فروشـگاه عرضـه صـنایع     

ـ      وازم خـانگی و خـودرو، دفـاتر    دستی و فرش، تاالرهـای پـذیرایی، تعمیرگـاه هـای ل

 نمایندگی بانک های خارجی ، نمایندگی موسسات تجاری خارجی 

 امضاء رئیس شورای اسالمی شهر                   شهردار امضاء                              
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 عملکردهای مجاز کاربری های شهری به تفکیک سطوح تقسیمات شهری:  2جدول شماره

 تعریف مقیاس نوع کاربری ردیف

5 

تجاری ، خدماتی 

)انتفاعی ، غیر 

 انتفاعی(

خدمات 

 محله-انتفاعی

 

های زنانه و هدفاتر)پست،امور مشترکین تلفن همراه ، فروش روزانه و محله(، آرایشگا

 نمطب پزشکا

خدمات 

 ناحیه-انتفاعی

مهندسی و نقشه برداری، وبت های خصوصی، دفاتر)وکالتف آموزشگاه 10پلیس+

شرکت های پیمانکاری و مشاور خدمات(، آزمایشگاه های ، ازدواج و طالق، اسناد

طبی و تخصصی، مراکزرادیولوژی، سالن های ورزشی کوچک، مرکز مشاوره درمانی 

 و خانوادگی

خدمات 

-انتفاعی

 منطقه

حسابرسی،مراکز ام آی آرای و مشابه، آمبوالنس خدمات اینترنت، دفاتر ارائه

خصوصی، درمان اعتیاد، فیزیوتراپی ، مراکز کاریابی، مرکز معاینه فنی خودرو، رسانه 

 پزشکانهای دیجیتال انتفاعی، رادیولوژی ، مطب دام

خدمات 

-غیرانتفاعی

 شهر

ادیه های، مجامع، ـات خیریه ، اتحـاد، موسسـزاب، تشکل های مردم نهـاتر احـدف

انه های دیجیتال خبری، هیئت ورزشی و آموزشگاه های ـانجمن ها و تعاونی ها، رس

 مذهبی )به غیر از حوزه های علمیه (

 ورزشی 6

 زمین های بازی کوچک محله

 زمین های ورزشی و سالن های کوچک ورزشی و استخرها ناحیه

 زورخانه ها، مجموعه های آبی ورزشیورزشگاه ها و مجتمع های ورزشی،  شهر

 درمانی 7

 مراکز بهداشت و تنظیم خانواده درمانگاه ها محله

 پلی کلینیک ها  ناحیه

 تخت و مراکز اورژانس 64مراکز انتقال خون،بیمارستان های کمتر از  منطقه

 شهر

بیمارستان های اصلی شهر، زایشگاه ها، تیمارستان ها، مراکز توانبخشی ومراکز 

نگهداری کودکان بی سرپرست و سالمندان، معلولین و جانبازان و درمانگاه های 

 دامپزشکی 

 فرهنگی و هنری 8

 ناحیه
کتابخانه ها و سالن های اجتماعات کوچک ، کانونهای پرورش فکری کودکان و 

 نوجوانان، سینما

 شهر

کتابخانه مرکزی و تخصصی، نگارخانه، فرهنگسرا و مجتمع های فرهنگی، سالن 

اجتماعات، سینما، تئاتر، سالن کنسرت، موسسات و دفاتر مرکزی روزنامه و محله، 

 مراکز صدا و سیما

 پارک 9

 بوستان )پارک(محله ای محله

 بوستان )پارک(ناحیه ای  ناحیه

 بوستان )پارک( اصلی شهر شهر

 مساجد، حسینیه ها و فاطمیه ها  محله مذهبی 10

 

 مضاء رئیس شورای اسالمی شهر ا                    امضاء شهردار                              
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 سطوح تقسیمات شهریعملکردهای مجاز کاربری های شهری به تفکیک :  2جدول شماره

 تعریف مقیاس نوع کاربری ردیف

 تجهیزات شهری 11

 ایستگاه های جمع آوری زباله  محله

 ناحیه
ایستگاه های جمع آوری زباله، ایستگاه های آتش نشانی، میادین میوه و تره بار ، 

 ، جایگاه های سوخت115اورژانس 

 دائمی و مراکز امداد و نجات هالل احمرای ـایشگاه هنمـ–گورستان های موجود  شهر

خارج از 

 محدوده شهر
کشتارگاه ، گورستان ، مرکز دفع بهداشتی زباله ، میدان مرکزی میوه و تره بار و 

 حمل و نقل بار 

 تاسیسات شهری 12

 ایستگاه های تنظیم فشار گاز ، آب و فاضالب ، سرویس های عمومی بهداشتی محله

 منطقه
مخازن آب زمینی و هوایی ، تصفیه خانه های آب و فاضالب و پسماند  ایستگاه های 

 تنظیم فشار

13 
حمل و نقل و 

 انبارداری

 معابر و پارکینگ های محله ای و ایستگاه های مترو محله

 معابر، پارکینگ های عمومی و اتوبوسرانی شهری، پایانه های مسافربری  ناحیه

 شهر
معابر، پایانه های مسافربری درون شهری و بین شهری ، ایستگاه فرودگاه های 

 موجود، بنادر، تاسیسات مرکز مترو، پارکینگ های بزر  و کوچک و سردخانه ها 

خارج از 

 محدوده شهر
 خانه هادانبارهای اصلی کاال فرودگاه ، سیلو وسر

 موجود نیروهای نظامیپادگان ها و آمادگاه های  شهر نظامی 14

 زمین های کشاورزی و باغات و واحدهای باغ مسکونی محله باغات وکشاورزی 15

 شهر تاریخی 16
اماکن و محوطه های تاریخی ، موزه ها ، بناهای یادبود، آرامگاه مشاهیر ، امکان 

 متبرکه و حریم های تملک شده آن

 شهر طبیعی 17
فضای سبز دست کاشت )غیر از پارک( سطوحی که جهت جنگل های طبیعی و 

 یابد.می

 شهر حریم 18
حریم قانونی رودخانه ها، تاالبها، آبگیرها ، مسیلها و راه ، حریم قانونی تملک راه 

 آهن های بین شهری و تاسیسات زیربنایی آب و برق و گاز و نفت فاضالب

 محدوده شهر-تفریحی 19

 شهر
مسافرخانه،مهمانپذیر و مهمانسراها، هتل آپارتمان و متل، شـهربازی ،تفریحـی   هتل، 

 ویژه ، پارکهای جنگلی و اردوگاه های جهانگردی و پالژهای ساحلی و ...

خارج از 

 محدوده شهر
 باغ وحش
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 عملکردهای مجاز کاربری های شهری به تفکیک سطوح تقسیمات شهری:  2جدول شماره

 تعریف مقیاس نوع کاربری ردیف

 صنعتی 20

گروه های 

الفمصوبه 

 ت64677شماره

26/12/1378 

 هیئت مدیران

 با اصالحاتبعدی

 :غذایی

 تهیه و بسته بندی خشکبار بدون شستشو -1

 خرما بدون شستشوبسته بندی  -2

 تن در  سال 3000واحد تولید آب نبات و پولکی و شکر پنیر و غیره تا  -3

 واحد تولید نبات)نبات ریزی( -4

 تن در سال 300واحد تولید گز و سوهان تا  -5

 واحد بسته بندی نمک و ادویه جات -6

 واحد بسته بندی چای -7

 واحد بسته بندی قهوه -8

تن در سال به روش نم زدن و بدون روش  300حبه و کله تا واحد تولید قند  -9

 پخت

 واحد بسته بندی عسل -10

 تن 100تولید بستنی تا  -11

 تن در سال300تولید شیرینی و نان تا   -12

 تن در سال 300آسیاب و تولید آرد گندم و جو تا  -13

 واحد بسته بندی -14

 تن در سال 300تولید بیسکوئیت و شکالت تا  – 15

 تن در سال 300واحد رشته بری تا  -16

 تن در سال 300واحد ماکارونی سازی تا  -17

 واحد تولید آج موم )مخصوص کندوی عسل( -18

 واحد بسته بندی سبزیجات و میوه جات -19

 ر یابند(واحد تولید یخ)صرفاً در مناطق صنعتی درون شهری بایستی استقرا -20

 واحد تولید نان بستنی -21

 واحد بسته بندی گالب -22

 واحد بسته بندی عرقیات گیاهی -23

 واحد بسته بندی جو بدون عملیات بوجاری و شستشو -24

 واحد سورتیگ و بسته بندی حبوبات بدون بوجاری -25

 واحد تولید، بهبود دهنده کیفیت آرد -26

 آرد غالت آماده عملیات بوجاری و آسیابواحد تولید غذای کودکان  -27
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 عملکردهای مجاز کاربری های شهری به تفکیک سطوح تقسیمات شهری:  2جدول شماره

 تعریف مقیاس نوع کاربری ردیف

 صنعتی 20

گروه های 

الفمصوبه 

 ت64677شماره

26/12/1378 

 هیئت مدیران

با 

 اصالحاتبعدی

 نساجی:

 واحدهای قالیبافی ، زیلوبافی و نمد مالی دستی و دست بافتها  -1

 شیرازه دوزی حاشیه موکت و فرش ماشینی -2

 جوراب بافی حداکثر سه دستگاه )با حداکثر در سال( -3

 100وتریکوبافی،گردبافی، کتان و راشل حداکثر تا سه دستگاه )یا حداکثر کشبافی و  -4

 تن در سال(

 دست انواع لبـاس و پوشـاک در سال 30000واحد تولید لبـاس و پوشـاک حداکثر  -5

 تولید طناب نخی یاکنفی، تور ماهیگیری ، قیطان ، انوع نوار و روبان -6

 ن خط حالجی یا با استفاده از پشم شیشه واحد دوزندگی لحاظ و تشک و بالش بدو -7

 واحد چاپ پارچه به روش دستی)مانند پارچه قلمکار اصفهان چاپ سیلک و غیره( -8

 پارچه بافی دستی)غیر موتوری( -9

 واحد تولید فیتیله نفت سوز و نوارهای صنعتی -10

 واحد تولید الیاف پروپلین -11

 چرم:

 کیف، دستکش ، جلد چرمی و نظایر آنواحد تولید سراجی از قبیل  -1

واحد تولید مصنوعات پوستی از قبیل کاله پوستی، پوستین و موارد مشابه از پوست  -2

 دباغی شده

 جفت در سال 90000واحد تولید پستایی کفش حداکثر  -3

 جفت در سال 90000واحد تولید کفش ماشینی حداکثر  -4

 فاده از چرمواحد مونتاژ دست و پای مصنوعی با است -5

 لوازم ارتوپدی با استفاده از چرم واحد مونتاژ -6

 دارویی ، آرایشی و بهداشتی
 

 واحد تولید مواد بهداشتی وآرایشی )فرموالسیون( -1

 واحد اختالط و بسته بندی پودر ازاله مو -2

 واحد تولید قرص و پودر اکسیژنه -3

 پودر بلودار اکسیژنواحد تولید اکسیدان، کرم بهداشتی و صنعتی  -4

 واحد تولید اسانس ، تنطور، الکالوئید از مواد شیمیایی و طبیعی -5

 واحد تولید هورمون و آنتی بیوتیک -6

 کشاورزی

فاقد محدودیت فاصله از امکان  4واحد زنبورداری و پرورش ملکه) تا ردیف   -1

 مسکونی(

 قطعه 100واحد پرورش پرندگان زینتی تا  -2

 پرورش کرم ابریشمواحد  -3

 واحد پرورش ماهی زینتی -4

 آزمایشگاه دامپزشکی -5
 امضاء رئیس شورای اسالمی شهر                    امضاء شهردار                              
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 عملکردهای مجاز کاربری های شهری به تفکیک سطوح تقسیمات شهری:  2جدول شماره

 تعریف مقیاس نوع کاربری ردیف

 صنعتی 20

گروه های 

الفمصوبه 

 ت64677شماره

26/12/1378 

 هیئت مدیران

با 

 اصالحاتبعدی

 سلولزی: 

 واحد تولید جعبه مقوایی و کارتن از ورق ساده -1

 واحد تولید پاکت خوار و بار و مراسالت مشابه آن -2

 واحد تهیه کاغذ دیواری از کاغذ آماده و چاپ شده -3

 کاغذ و دفتر از کاغذ آمادهواحد تولید  -4

 واحد تولید لوازم التحریر کاغذی و مقوایی از ورق آماده -5

 واحد صحافی و چاپخانه های ساده -6

 واحد تولید مصنوعات چوب پنبه ای -7

 واحد تجاری و خراطی بدون الوارسازی -8

گ مترمکعب چوب در سال بدون رن 200واحد مبل سازی و سایر مصنوعات چوبی تا  -9

 آمیری واحد

 تولید انواع فیلترهای کاغذی از جمله فیلترهای هوا با استفاده از  ورق آماده -10

واحد تولید انواع دوک و لوله طاقه پیچی مقوایی و سایر مصنوعات مشابه از ورق  -11

 آماده

 تولید محصوالت ساخته شده از نی و حصیر و سبدبافی از الیاف گیاهی -12

 دستمال و محصوالت مشابه با استفاده از کاغذ آماده واحد بسته بندی-13

 و چسباندن روکش نئوپان با استفاده از روکش آماده واحد پرس کاری -14

 دستگاه در سال 200واحد تولید قایق های چوبی و بلم تا  -15

 واحد تهیه کاربن و استنسیل از کاغذ آماده  -16

 مقوای آمادهواحد تولید کالسور و زونکن از  -17

 واحد تولید سازهای سنتی  -18

 فلزی :

 واحد قلمزنی انواع فلزات-1

واحد تراشکاری و قطعه سازی و قالب سازی بدون ریخته گری و آبکاری حداکثر تا -2

 سه دستگاه تراش

 واحد تولید درب و پنجره آهنی و آلومینیومی)صرفاً در مناطق صنعتی درون شهری(-3

 کانال کولر، لوله بخاری)صرفاً در مناطق صنعتی درون شهری(واحد تولید -4

 واحدهای طراحی و مونتاژ حداکثر تا سه دستگاه تراش -5

واحدهای صنعتی تولید ظروف آلومینیوم از ورق آماده با یک دستگاه خم کن حداکثر -6

 تن در سال صرفاً در مناطق صنعتی درون شهری 100

 بارگیر از قطعات آمادهواحد مونتاژ تجهیزات گرد و غ-7

 واحد تولید اتصاالت هیدرولیک )پرس بست فلزی به دو انتهای شیلنگ فشار قوی(-8

 واحد طراحی و مونتاژ کولر اتومبیل -9

 واحد طراحی و مونتاژ کاربراتور گازسوز-10

 واحد تولید ترموستات -11
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 عملکردهای مجاز کاربری های شهری به تفکیک سطوح تقسیمات شهری:  2جدول شماره

 تعریف مقیاس نوع کاربری ردیف

 صنعتی 20

گروه های 

الفمصوبه 

 ت64677شماره

26/12/1378 

 هیئت مدیران

 با اصالحات

 بعدی

 

 

 :کانی غیرفلزی 

 واحد تولید مصنوعات شیشه ای بدون کوره روب -1

 واحد تولید آیینه، پوکه آمپول، شیشه آزمایشگاهی بدون کوره -2

 واحد تولید مصنوعات تزئینی سنگی )صنایع دستی(-3

 واحد تولید پودر جوشکاری-4

 شیمیایی:

 واحد تولید آب مقطر -1

 استفاده از رول آماده(واحد تولید نایلون و نایلکس و سلوفان )با -2

 واحد صرفاً برش اسکاچ ظرفشویی-3

 واحد طراحی و مونتاژ لنت ترمز-4

 ماشین سازی
 

واحد قالب و مدل )درجه ریخته گری، فیکچر، قالب قطعات استاندارد، قالب قید و بست   -1

 و ابزار قالب، مدل(

لجنکش و تجهیزات واحد تجهیزات شبکه آب و فاضالب)پمپهای دیاگرامی کف کش،  -2

 تصفیه(

واحد ماشین آالت و تجهیزات حمل و نقل مکانیکی )آسانسور، پله برقی، باالتراک،  -3

 جروقیل سقفی، جرسقیل پست کامیونی، جک پالت باالبر و قطعات مربوطه، نوار نقاله و ...

 واحد پمپ و کمپرسور)پمپهای خالء و کیوم آتش نشانی، آب ، کمپرسورهای صنعتی و -4

 مصرفی گاراژی، مواد فله و تلمبه های بادی

 

 و سیاست های تشویقیمقررات عمومی   : دوماده 

تحت و بـاالتر و همچنین مددجویـان %25معظم شهـداء )فرزند و همسر و پدر و مـادر شهید(، آزادگـان  و جـانبـازانهـایخـانوادهدر مورد  (1
کشور با توجه به بودجه مصوب ساالنه کل کشور یا هر قانون خاص مصوب اقدام سازمان بهزیستیکمیته امداد امـام خمینی )ره( و پـوشش

متر مربع مشمول پرداخت عوار  صدور پروانه 100یا قانون خاص، تا  1400خواهد شد و در صورت عدم پیش بینی در قانون بودجه سال 
 شود.اند نمیبند مشمـول افـرادی که قبالً از این تسهیالت استفـاده کـردهتسهیـالت این  )فقط عوار  پذیره(گردند.ساختمانی مسکونی می

فوق الذکر که بدون مجوز از شهرداری مبادرت به ساخت و ساز مسکونی نموده و پرونده تخلف ساختمانی آنان  1افراد تحت موضوع بند  : 1تبصره 
 .می باشد 1بعد از پرداخت جرائم تسهیالت عوارضات ساختمانی آن مشمول بند منجر به صدور رای جریمه کمیسیون ماده صد گردیده است 

مترمربع شامل بخشودگی 100تا زیر بنای   ملی ورزشی در سطح کشور  قهرمان مدال اوران  و  مددجویان کمیته امداد و بهزیستی :2تبصره
 می گردند.نیز عوار  بهای خدمات 

که در عرصـه  ، ذیصالحدارالقرآن ها ، تکایا، حسینیه ها، دارای مجوز از مراجع  ه،کلیه اماکن مذهبی مـانند مسـاجد، مصلی ها ، حوزه های علمی (2
باشـند  محدودیت در سطح اشغـال و تــراکم و طبقــات مـی    های مصوب شهریمتعلق به مکان مذهبی احداث شوند با توجه به اینکه در طرح 

 گردند.مینمشمول پرداخت عوار  
از تخفیف عوار  با تائیدیه اداره اوقاف مسکونی واحد  جهت یک  متر مربع 100ه عالم )روحانی( مساجد فاقد خانه عالم تا زیر بنای نتبصره: خا

 پذیره و بهای خدمات برخوردار می باشد .
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گیرد و در صورتیکه بدون اخذ پروانه ساختمانی مبادرت بـه  ساختمانی تعلق میهنگام صدور پروانه ه فقط ب این بند ساختمانیتسهیالت تبصره یک:

 گیرد.به آنان تعلق می درصد  50تا  100پس از طرح در کمیسیون ماده  احداث بنا نمایند تسهیالت فوق

متر مربـع تجـاری )یـک بـاب( در عرصـه امـاکن مـذکور بـا اخـذ پروانـه            30به منظـور ایجـاد منابع مالی برای مساجد تا مساحت  تبصره دو:

 گردند.ساختمانی مشمول پرداخت عوار  ساختمانی نمی

بهنگـام صـدور پروانـه سـاختمانی کـه دارای مجـوز از       ، در شهریها به منظور ارائه تسهیالت و تشویق سرمایه گذاری جهت رفع کمبود و کاست  (3

 گیرد.تسهیالتی به شرح ذیل تعلق میمراجع ذیصالح باشند 

 شرح عوارض عنوان ردیف

میزان تسهیالت 

اعطایی  

 )بخشودگی(

1 

احداث مسافرخانه ، متل و هتل)صنعت 

اماکن تفریحی و رزشی  -گردشگری(

 –()شهربازی ، استخر، تاالر ، و رستوران 

کلیه عوار  ساختمانی مسافر خانه ،متل و هتل  در کاربری مربوطه )اقامتی  و 

پذیرایی (برابر ضوابط فنی معماری هتل باستناد قانون توسعه صنعت ایرانگردی و 

مالحظه شرح ) بموجب 1/11/91مورخ  8/140/912-8778جهانگردی  به شماره 

هزینه بعنوان عوار   %2قانون چگونگی برقراری وصول عوار   4بند )د( ماده 

 تعیین شده است 

 درصد70

احداث ترمینال توسط اشخاص حقیقی و  2

 شرکتهای تعاونی

سالنهای عمومی ،دفاتر فروش بلیط،خوابگاه رانندگان،نمازخانه و سرویس بهداشتی 

 واحدهای فروش غرفه ها ،رستوران،واحدهای اقامتی و پذیرایی 
 درصد70

3 

 درصد100 به میزان کل زیر بنا حداکثر تا سقف تراکم مجاز طرح مصوب شهری  بافتهای فرسوده شهراحداث بنا در 

پارکینگها  در کلیه کاربری ها در کاربریهای  4

مربوط طبق ضوابط طرح هنگام  پروانه 

 ساختمان 

به میزان کل زیر بنا )شامل فضای پارک خودرو ، فضای نصب جک، راه پله ،رمپ  

 ، ورودی پارکینگ و آسانسور
 درصد100

   امکان پذیر می باشد     پس از صدور پروانه ساختمانی متعلقه به متقاضیانبهره مندی از تسهیالت بند فوق در کلیه عورضات  :  1تبصره

درصد بخشودگی عوار  پذیره  100:در خصوص متقاضیان احداث هتل، تاالر پذیرایی و استخر به جهت تشویق سرمایه گذار اولین نفر تا 2تبصره 

 مل می گردد.ساختمانی این جدول تعلق می گیردو جهت سایر متقاضیان مطابق جدول ع
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تصویبی شورای اسالمی شهر برای اراضی واقع در محـدوده   منطقه ای ، قیمت 1400مبنای محاسبات عوار  و بهای خدمات شهری در سال  (4

 )پیوست دفترچه(و حریم شهر می باشد.

مـاده   4مصوب شورای اسالمی شهر )موضوع بنـد   منطقه ای قیمت ،چنانچه ملکی دارای چند بَر باشد و بهای خدماتعوار   کلیه در محاسبه (5

 حاسبه خواهد شد.م مصوب گرانترین بَر ملک مشرف به معبرمقررات عمومی و سیاست های تشویقی( بر اساس 

پروانـه  و تحویـل یـا ارسـال    نسبت به صدور  اقساط شهرداری مکلف است حداکثر تا یک هفته پس از پرداخت نقدی یا تعیین تکلیف به صورت (6

 مان متقاضی اقدام نمایدساخت

 ازدرکلیه مجوزهای ساختمانی  )پیش  پرداخت اولیه اقساط ، تامین ضمانت ، چک و سفته و......(صورت عدم تعیین تکلیف بدهی عوار در تبصره:

می و قیمت منطقه ای تصویبی شورای اسالمی شهر پروانه احداث بنا، اصالحی، عدم خالف و پایانکارمبنای محاسبه ضوابط قانونی و تعرفه سال جاری قبیل

 باشد.

 آیین نامه اجرایی قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهـانگردی در صـورت احـداث تسسیسـات ایرانگـردی وجهـانگردی و دفـاتر        12مطابق ماده  (7

کـاربری مربوطـه از نظـر پرداخـت     ه و تسسیسات ورزشی مثل استخر( درخدمات مسافرتی و تسسیسات اقامتی) نظیر هتل، مهمانسرا و مسافرخان

 ضمناً مبنای محاسبه عوار  ، نقشه های تصویبی شهرداری می باشدعوار  صدور پروانه ساختمانی مشمول تعرفه عوار  پذیره صنعتی خواهند بود.

موافقت اصولی صادر شده و نقشه های تایید شده از سوی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی الزامی برای صـدور پروانـه    تبصره :

 ساختمانی نمی باشد.

 معبر برابر با آخرین طرح مصوب شهری می باشد.براساس عر  گذر و عر  تصویبی شورای اسالمی شهر ای های مرتبط، مالک عمل قیمت منطقهصدور پروانه وگواهی درمحاسبه عوار  (8

 قانون شهرداری خواهد بود. 77درصورت بروز اختالف در مورد عوار  بین شهرداری و مؤدی مرجع رفع اختالف کمیسیون مقرر در ماده  (9

از مراجع ذیصالح با رعایت در صورت کسب مجوز فعالیت ون آسایشگاه معلوالن و سالمندان و کودکان بی سرپرست ، عوار  ساختمان هائی چ (10

ها یا استفـاده غیر از موارد مقررات شهرسازی عوار  احداث آن به صورت مسکونی محاسبه و وصول گردد. در صورت تبدیل این نوع ساختمان

 شهرداری با آنها رفتار خواهد شد. طرح جامع تفضیلی و تعرفه عوارضی مذکور، در زمان تبدیل برابر مقررات

 متقاضیان در پرداخت نقدی عوار  )جایزه خوش حسابی(:تشویق  (11

)پـذیره و بهـای   عوار  کلیـه  درصد کلیه مطالبات شهرداری به صورت نقـدی ،  100به منظور تشویق شهروندان جهت مراجعه به موقع و پرداخت 

 د رقابت پذیر (* قانون رفع موانع تولی59محاسبه و اخذ خواهد شد.)مستند به ماده   %80آنان با ضریب  خدمات(

 .  شد ه بانکی، چک نخواهدنامت تشویقی مشمول پرداخت های اقساطی ، ضمانت این سیاس تبصره یک :

 .حداکثر مهلت پرداخت  وجه  موضوعه از صدور بر  محاسبه عوار  حداکثر یک ماه  تعیین می گردد دو:تبصره 
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و  ، آن مشـمول پرداخـت نقـدی   و بهـای خـدمات    ، عـوار  پـذیره   )جریمـه (  با رای ابقا بنـا   100پرونده ارجاعی از کمیسیون ماده  :سهتبصره 

   ماه می باشد   1. و حداکثر مهلت پرداخت نقدی بعد از اعالم بدهی توسط شهرداری به مودی  می باشد  11مطابق بند  بخشودگی 

ها و فروش مستغالت و تسسیسات شهرداری، ، عوار  خودرو، اجاره100جرایم کمیسیون ماده  تشویقی مشمولاین سیاست  : چهار تبصره 

نخواهد نوسازی عوار  نوسازی و بهای خدمات  ، و یا مراجع ذیصالح 5ماده  کمیسیون اتبارزش افزوده ناشی از مصوهای حفاری ، معامالت،هزینه

 بود.

هـا، نهـادهای عمومی و دولتی بانک هـا و موسسات مـالی، صندوق ها و تعاونیهای اعتبـاری مشـمول سیاسـت    کلیه ادارات، سـازمان : پنجتبصره 

 تشویقی این ماده نخواهند بود.

آن دسته از مودیانی که درخواست پرداخت قسطی بدهی عوار  صدور پروانه ساختمانی خود را بنمایند پس از پرداخت پیش قسط، مسـتند   (12

مشمول پرداخت )کارمزد تقسیط( بوده و نحـوه محاسـبه نـرخ سـود      درصد 5/1تولید ، باقیمانده بدهی به میزان قانون رفع موانع  59به ماده 

 مذکور به صورت روز شمار و بر مبنای فرمول مالک عمل محاسبات نرخ سود بانک مرکزی انجام خواهد شد.

− عوار  محاسبه شده) ( پیش پرداخت × × نرخ سود (1 + (تعداد اقساط

2400
 

کـه بـه امـالک و اراضـی درون      سایر مراجع ذیصـالح یا و تغییر کاربری  5ماده کمیسیون تصمیمات ارزش افزوده ناشی از  تعلق  درصورت – (13

 به شهرداری با ضوابط و تعرفه روز محاسـبه مالک در اولین مراجعه ،در صورت مشمول مرور زمان شدن ،ایجاد می گردد محدوده و حریم شهر

 گردد.می و اخذ

 باشد.شهر مجاز میداخل محدوده و حریم مصوبتوسط شهرداری دراین تعرفهعوار وصول هرگونه  (14

که  فی مابین شهرداری و مالکین  ، تجدید بنا ،نوسازی و توافقات  صدور پروانه: بمنظور تشویق وترغیب شهروندان در هنگام 1تبصره  :1رهتبص

 خدمات شامل تخفیف می گردد.برابر جدول ذیل از پرداخت عوار  پذیر و بهای می گیرد امالکشان در تعریض معابر قرار 

 درصد عوار  مشمول بخشیدگی   میزان تعریض )متر مربع ( ردیف  درصد عوار  مشمول بخشیدگی   میزان تعریض )متر مربع ( ردیف 

1 10-0 10% 5 90-61 50% 

2 20-11 20% 6 120-91 60% 

 %70 به باال  121از  7 30% 30-21 3

4 60-31 40% 

تجاری( ملکی باشد به اندازه مساحتی که در تعریض قرار میگیرد به همان میزان شامل بخشودگی عوار  میگردددر  –در صورتیکه تعریض از اعیانی )مسکونی 

 ضمتن اگر تغییر تجدی بنا از تجاری به مسکونی و یا بلعکس صورت گیرد از نظر ریالی مبنا تخفیف کاربری ملک در تعریض می باشد 

یافت عوار  ای آن دسته از مالکینی که پس از پرداخت عوار  قانونی و دریافت پروانه ساختمانی از اجرای عملیات ساختمانی انصراف داده و خواستار دربر

مانی نه عملیات ساختتواند کلیه عوار  قانونی اخذ شده را پس از اخذ تاییدیه گزارش واحد شهرسازی مبنی بر اینکه هیچگوپرداختی خود باشد؛ شهرداری می

سهم آموزش و  5کسر عوار  نوسازی و عمران شهری، عوار  سطح شهر،   پس از ابتدا پروانه ساختمانی از درجه اعتبار ساقط و توسط مالک انجام نشده باشد

، چنانچه علت عدم سایر مراجع ذیصالح و یا  5ارزش افزوده ناشی از تصمیمات کمیسیون ماده و فضای سبز ( –)آتش نشانی و ایمنی پرورش، بهای خدمات، 

در غیر اینصورت چنانچه پروانه دارای  عوار  پذیره به مالک مسترد، درصد 100به میزان از الباقی مبلغ از طرف شهرداری باشد را  اجرای پروانه ساختمانی 

درصدهزینه ریالی دریافت  90درصد هزینه ریالی دریافت شده و بعد از مدت مذکور)الباقی(100ماه بعد از صدور پروانه به میزان 3اعتبار باشد در طول مدت 

 شده ، ضمن تنظیم صورتجلسه به مالک مسترد گردد.

سایر مبالغ پرداختی بـه   15ر پروانه ساختمانی از دریافت آن  انصراف دهد پس از کسر موارد فوق الذکر در بند چنانچه متقاضی قبل از صدو :دو  تبصره 

 گردد.طور کامل مسترد می

ء چنانچه متقاضی پس از دریافت پروانه ساختمانی و پرداخت عوار  و بهای خدمات قبل از شروع عملیات ساختمانی ،  به هر نحوی از انحا :سه تبصره 

 5 هـای مشـروحه فـوق    نتواند نسبت به شروع عملیات ساختمانی اقدام نماید پس از ارائه آراء قطعی از مراجع قضایی با کسر آیـتم مراجع قانونیبه حکم

 درصـد البـاقی عـوار    100به استثناء ارزش افزوده ناشی از اعطای ضابطه از طریق کمیسیون ماده پنج و یا کـارگروه امـور زیربنـایی     درصد

 گردد.پرداختی مسترد می

 



 خان ببین شهرداری 1400تعرفه عوارض و بهای خدمات شهری سال 
 

15  

 

 امضاء رئیس شورای اسالمی شهر   امضاء شهردار                              

مربوط بـه   پاسخ استعالم از شهرداری مجوز ساختمانی ، یا یا دارای هرگونه دارای نقشه تفکیکی مصوب ،، ذیصالح امالکی که از طریق مراجع  (1

) برای شهرداری های جدید سال تاسیس شهرداری مالک است( باشند،  29/12/1366قبل از سال و یا دارای بنای احداوی  1400قبل از سال 

 برابر با صفر می باشد 1Kدر فرمول زیربنا و پذیره ضریب 

در هنگام تغییر نقشه)افزایش یا کاهش متراژ یا واحد( در کلیه در محاسبه تراکم و عوار  زیربنای مسکونی و پذیره تجاری و سایر کاربری ها  (2

مراحل صدور مجوزهای ساختمانی اعم از اصالح پروانه، عدم خالف و پایان کار وضعیت مجاز قبلی با تعرفه جدید و وضعیت درخواستی نیز بـا  

 گردد.تعرفه جدید محاسبه و مابه التفاوت آن اخذ یا مسترد می

-پروانـه سـاختمانی  آیتم های عوار  قابل محاسبه در صـدور رسمی مصوب کلیههای غیرگاهبافت تاریخی و قدیم و سکونت دربافت فرسوده و (3

 شوند.درصد تسهیالت اعطائی کاهش عوار  می 100حد ضابطه( برای تمامی سازندگان مشمول مسکونی)در

امالکی که  در هنگام صدور پروانه ساختمانی براساس طرح های مصوب شهری )جامع ، تفصیلی ، هادی(  و مجوزهـای صـادره از کمیسـیون     (4

پارکینـگ هـایی کـه امکـان      واحد برابر تعداد Tو یا کارگروه امور زیربنایی بدون تامین پارکینگ مجاز به احداث بنا می گردند پارامتر  5ماده 

در فرمـول زیربنـا و پـذیره صـفر در نظـر       Tجود ندارد در فرمول عوار  زیربنا و پذیره لحاظ می گردد و در غیر اینصورت مقـدار  تامین آن و

 گرفته می شود 

در فرمول زیربنـا و پـذیره صـفر در     Tاین بند فقط در هنگام صدور پروانه ساختمانی لحاظ می گردد و در سایر درخواست ها  مقدار  تبصره :

 رفته می شود.نظر گ

تسیهالت تشویقی فقط در عوار  زیر  %100به لحاظ ماهیت بهره برداری برای قشر کم درآمد از  بهزیستیساختمان های اداری متعلق به  (5

 بنا) پذیره ( برخوردار خواهند شد.

یط مصوب داخت  پیش پرداخت الباقی بدهی طبق جول تقسآن دسته از مودیانی که درخواست پرداخت قسطی عوار  صدور پروانه ساختمانی خود را نمایند پس از پر (6

 قابل اقدام می باشد.

باشـد( بـه یـک پـالک در بـر       1397در صورت تجمیع دو یا چند پالک وبتی ششدانگ )تاریخ صدور حداقل یکی از اسناد مالکیت قبل از سال (20

 متر و باالتر، سیاست های تشویقی زیر در محاسبه عوار  زیربنا و پذیره اعمال می گردد.10خیابان های با عر  

 درصد تسهیالت تشویقی عنوان

 درصد 30 مترمربع 400پالک ها تا تجمیع 

 درصد 40 مترمربع 1000مترمربع تا  400تجمیع پالک ها بیش از 

 درصد50 مترمربع 1000تجمیع پالک ها بیش از 
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 عوارض زیربنای مسکونی :   سهماده 

 و توضیحات فرمول شرح و ضرایب ردیف

1 

ساختمانی مجتمع  مجوزهایعوار  زیربنا ) احداث اعیانی ( صدور 

 ها و آپارتمان های مسکونی و یک واحدی 

 

K2 K1 K پارامتر 

 ضریب 3  2 8

* 

                      

*متقاضیان صدور پروانه که قطعات زمین آنها فاقد تفکیکی )عدم 

 اعمال میگردد. 6قانون شهرداری(میباشد ضریب  101رعایت ماده

 

(KPS) + (K1PA) + 25K2TP 
 1جدول شماره 

 تعریف پارامتر

S 
به استثنای  مساحت اعیانی)سطح ناخالص

 (پارکینگ

K  ضریب 

K1  ضریب 

K2  ضریب 

𝑇 
پارکینگ هایی که امکان تامین آن تعداد واحد 

 وجود ندارد

P 
قیمت تصویبی شورای اسالمی شهر برای اراضی 

 واقع در محدوده و حریم شهر

A شده همکف  المساحت اشغ  

 

احداث شده و مدارک الزمه و مثبت بـه تاییـد واحـد شهرسـازی رسـیده باشـد بـدون ارجـاع پرونـده           66های مسکونی که قبل از سالساختمانوار ع (1

 (=3k)  .برای هر مترمربع محاسبه و اخذ گردد KPساختمانی به کمیسیون ماده صد، عوار  زیربنا معادل

صدور پروانه یا بصورت خالف تبدیل به یک واحـد مسـکونی   گردد مالکین جهت استفاده اختصاصی بخشی از فضای پشت بام را در زمان بعضاً مشاهده می (2

ل آمده این فضـا را در  معه گیرد و اداره وبت هم برابر استعالم بنمایندو مابقی فضای پشت بام صرفاً مورد استفاده اختصاصی مالک همان واحد قرار میمی

ه یا عدم خالف به ازای هر مترمربع فضای پشت بـام تبـدیل شـده بـه فضـای      درزمان صدور پرواننماید، لذا در این خصوصسند مالکیت آن واحد وبت می

 (=1k)  عوار  محاسبه و اخذ گردد.KPاختصاصی به میزان 

 می گرددPS مشمول عوارضی معادلدر مجتمع های مسکونی فضاهایی همچون استخر، سونا، جکوزی ، کافی شاپ، سالن اجتماعات و ورزشی  زیربنای (3

 10متـر مربـع    500درصد و بیشتر از 5متر و حداقل سه واحد بیشتر باشد  360جهت تشویق انبوه سازان مالکین که زیر بنای ناخالص ساختمان آنان از  (4

 عوار  پذیره شامل تسهیالت تشویقی می گردند.. درصد از

ماده دو تعرفه )سیاستهای تشـویقی (اسـتفاده نماینـد ابتـدا درصـدهای       11چنانچه متقاضیان استفاده از این بند به صورت همزمان بخواهند از مزایا بند  (5

 تعرفه اعمال خواهد شد . 3ماده  11تسهیال تشویقی این  بند محاسبه شده و پس بند 

 واهد شد.( اعمال خKPSر محاسبه عوار  توسعه بنا فقط فرمول )د (6

 

 

 امضاء رئیس شورای اسالمی شهر  امضاء شهردار                               

 



 خان ببین شهرداری 1400تعرفه عوارض و بهای خدمات شهری سال 
 

17  

 

 عوارض پذیره تجاری و خدماتی :   چهارماده 

 شرح ردیف

ب 
ضری

طبقه
 

 و توضیحاتفرمول 

 عوار  1

 پذیره در زیر زمین
𝐾 = 2 KPS (1 +

N

10
+

L

10
+

H

10
) + (5KPS + K1PA + 25K2TP) 

 تعریف پارامتر

S  واحدهای تجاری و خدماتیاعیانی سطح خالص 

K  طبقهضریب 

K1  ضریب 

K2  ضریب 

T تعداد واحد پارکینگ هایی که امکان تامین آن وجود ندارد 

P 
تصویبی شورای اسالمی شهر برای اراضی واقع در منطقه ای قیمت 

 محدوده و حریم شهر

A مساحت اشغال شده همکف 

N تعداد واحد 

L جمع کسری طول دهانه واحدهای تجاری به نسبت ضابطه 

H 

ارتفاع  منهایقدرمطلق )ارتفاع طبق نقشه ارائه شده یا وضع موجود 

 Hتغیر بودن ارتفاع واحدهای تجاری،و در صورت م (طبق ضابطه

معادل قدرمطلق جمع ارتفاع طبق نقشه ارائه شده یا وضع موجود 

تقسیم بر تعداد واحد های دارای اختالف ارتفاع منهای ارتفاع طبق 

  ضابطه

 𝐾=2/5 عوار  پذیره در همکف 2

عوار  پذیره در طبقه  3

 اول و نیم طبقه مستقل
𝐾 = 2 

عوار  پذیره در طبقه  4

 دوم به باال
𝐾=2 

5 
عوار  پذیره  یک یا چند واحد 

خدماتی با دهنه و ارتفاع مجاز مقرر در 

 طرح مصوب شهر

KPS (1 +
N

10
) + (5KPS + K1PA + 25K2TP) 

 

6 
K1=2                                                                     

K2=8 

 

 80درصد ضرایب مصوب مالک عمل خواهد بود )ضریب  80در محاسبه عوار  پذیره مجتمع های تجاری و خدماتی )پاساژ(  تبصره یک :

 درصد صرفاً جهت کاربری های تجاری پاساژ مشمول گردد(.

 

 

 

 

 

 

 

 امضاء رئیس شورای اسالمی شهر   امضاء شهردار                              

 گردند.متر درمحاسبات پذیره مجتمع های تجاری و خدماتی )پاساژ ( مشمول ضریب تعدیل فوق نمی 10 زمین های با عمق کمتر از :دو تبصره 

(1 +
𝑁

10
+

𝐻

10
+

𝐿

10
) 
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 عوار  محاسبه و اخذ گردد.4𝑃اعم از بالکن، انباری تجاری و خدماتی به ازای هر متر مربع درخصوص انباری یک واحد تجاری : سه تبصره 

، مجتمع هـای تجـاری و خدماتی و تجـاری خطی )مطـابق ضوابط شهرسازی(شامـل پـارکینـگ، راه مشاعـات در پـاساژ هـاکلیه  .:چهار تبصره 

نمـاز خـانه، تـاسیسـات و فضـای ورزشی مشروط به مشاع  بودن آن  پله ، راهـرو، نـورگیر، فضـای رمـپ وجک، سرویس بهداشتی، آسانسور،

  مشمول پرداخت عوار  پذیره به میزان 
1

2
 گردد.می    

 گردد.لحاظ می (5KPS) درصد فرمول  50مبنا  در محاسبات عوار  پذیره خدماتی :پنج تبصره 

چنـانچه تعداد تجـاری )مغازه( یک باب باشد،  :شش تبصره
N

10
 گردد.فرمول فوق الذکر حذف میاز   

 گردد.متر محاسبه می  60/3  زیر ارتفاع متر و کاهش      5/5 اضافه و کاهش ارتفاع از  : فتهتبصره 

متـرمـربع بــاشند، بـه   100خودرو که مساحت آن بیش ازبه منظـور تشـویق و مساعدت به متقاضیـان احداث مراکز معـاینه فنی  :  هشتتبصره 

،غیـر از تجـاری هـای بخش فـروشندگی این مکـان ها 
1

3
فرمول تعـرفه فوق الـذکر )پـذیره تجـاری و خـدماتی( در کـاربری خـدماتی بـرای آنـان          

 گردد.محـاسبه می

 به صورت مسکونی در عوار  زیربنا محاسبه و اخذ گردددر ساختمان های تجاری مسکونی )مختلط( راه پله طبقه همکف  : نه تبصره 

 برابر صفر می باشد 1Kبرای محاسبه عوار  پذیره تجاری و خدماتی طبقه اول و باالتر و طبقات زیرزمین ، ضریب   : ده تبصره 

رسـیده باشـد   اصـالحی    رهایبا رعایت بیید واحد شهرسازی احداث شده و مدارک الزم و مثبت بر تا 29/12/1366عوار  ساختمانی تجاری که قبل از سال  :یازده تبصره  

فقط عوار  کارشناسی ، آتش نشانی ، فضای سبز ، فضای ورزشی طبق تعرفـه و ضـرایب و فرمـول هـای روز و همچنـین       100ساختمانی به کمیسیون ماده  پرونده بدون ارجاع 

 وارزش منطقه ای روز ، محاسبه و وصول خواهد شد . ( (6PS فرمول عوارضات پذیره معادل

در صورت تجدیدبنا در بناهای تجاری موجود که دارای پروانه سـاختمـانی یا مجـوز از شهـرداری بـاشند به میـزان مسـاحت  :تبصره  دوازده  

 در محاسبات لحاظ گردد. (5KPS)درصد حاصل فـرمول فوق  50قبلی 

 

 

 

 

 

 

 

 امضاء رئیس شورای اسالمی شهر                                                                               مضاء شهردارا                     

 

 و سایر درمانی و مذهبی-اداری، صنعتی، آموزشی، ورزشی، فرهنگی هنری، بهداشتیعوارض پذیره :  پنجماده 
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 فرمول و توضیحات ضریب شرح

عوار  صدور پروانه ساختمانی واحدهای آموزشی 

 درمانی -، ورزشی ، فرهنگی  هنری ، بهداشتی

 

K=10 
KPS + K1PA + 25K2TP پارامت

 ر

 تعریف

S )مساحت اعیانی)سطح ناخالص 

K  ضریب 

K1  ضریب 

K2  ضریب 

P 
قیمت منطقه ای تصویبی شورای اسالمی شهر برای 

 محدوده و حریم شهراراضی واقع در 

A مساحت اشغال شده در همکف 

𝑇 
تعداد واحد پارکینگ هایی که امکان تامین آن وجود 

  ندارد

عوار  صدور پـروانه ساختمانی واحدهـای 

 -آموزشی، ورزشی، فرهنگی و هنری، بهداشتی

 درمانی )توسط بخش خصوصی(

 

K=6 KPS + K1PA + 25K2TP 

K=20 KPS ساختمانی واحدهای اداریعوار  صدور پروانه  + K1PA + 25K2TP 

K=15 KPS عوار  صدور پروانه ساختمانی واحدهای صنعتی + K1PA + 25K2TP 

K=3 KPS مذهبی)بعد از صدور رأی جریمه ماده صد( + K1PA + 25K2TP 

عوار  صدور پروانه بانک ها و موسسات مالی و 

 اعتباری
K=30 KPS + K1PA + 25K2TP 

K=5 KPS کاربری هاسایر  + K1PA + 25K2TP 

K1=5                  

K2=20 

 گردد.به جز کاربری تجاری و خدماتی با دسترسی مستقل عوار  سایر بناها با کاربری کل پروژه محاسبه می (1

 در نظر گرفته می شود.K1   و    k =1صدور پروانه ساختمان برای واحدهای شهرداری با کاربری های مربوطه ضریب  (2

 عوارض تراکم:  ماده شش (3

درصد مساحت عرصـه ،در کلیـه    150تا  60مشمول پرداخت عوار  تراکم نمی گردد و بیش از  برابر طرح جامع تفصیلی مساحت عرصه %60تا 

و  p2.5درصد مساحت عرصـه بـه ازای هـر متـر مربـع       240تا  150و بیش از p 2موارد مشمول تراکم به استثناءموارد ذیل به ازای هر متر مربع

عـوار  تـراکم در هنگـام صـدور هـر گونـه        p 4درصد به ازای هر متر مربع 300 و بیش از p 3درصد به ازای هر متر مربع 300تا  240بیش از 

 مجوز و گواهی ساختمانی محاسبه و اخذ می گردد.

:عوارضات فوق هنگامصدور مجوز ساختمانی صرفاً برای یک بار محاسبه و اخذ می گردد و در صورت افزایش بنا و یا تغییرات نسـبت بـه   1تبصره 

فزایش تراکم می گردد.مساحت افـزایش بنـا و یـا تغییـرات نسـبت بـه مجـوز صـادره کـه موجـب افـزایش تـراکم مـی              مجوز صادره که موجب ا

 گردد.مساحت افزایش یافته مشمول عوار  بند فوق خواهد شد.

ل عوار  تراکم نمـی  تبصره دو:کلیه مشاعات شامل پارکینگ،تاسیسات،راه پله،راهرو،نمازخانه،البی،سونا،جکوزی،استخر،در کلیه کاربری ها مشمو

 گردند.

 درصد مساحت همان واحد تجاری مشمول عوار  تراکم نمی گـردد.  40: بالکن داخل واحد تجاری )با کاربری انباری تجاری( تا میزان  3تبصره 

از کمیسـیون مـاده   .و مازاد بر طرح جامع پس از اخـذ رای  گرددپرداخت عوار  تراکم نمی  مشمول هر طبقه  برابر ضوابط طرح جامع تفضیلی 

 اعمال میگردد. 8برابر ماده 5
 

 شهر امضاء شهردار                                                                                          امضاء رئیس شورای اسالمی                       

 

 ت : عوارض پیش آمدگی )کنسول، بالکن، تراس (فماده ه
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 صدور رای کمیسیون ماده صد مبنی بر ابقای بنای احداوی پیش آمدگی عوار  ساختمانی آن به شرح ذیل محاسبه اخذ می گردد.در صورت 

 توضیحات تجاری و خدماتی مسکونی شرح ردیف

 پیش آمدگی مسقف 1
KPS 

K=10 

KPS 

K=30 

 

  

 تعریف پارامتر

S  پیش آمدگیمساحت 

K ضریب 

P 

تصویبی شورای اسالمی منطقه ای قیمت 
شهر برای اراضی واقع در محدوده و حریم 

 شهر
  

 KPS پیش آمدگی غیرمسقف 2

K=6 

KPS 

K=10 

 

منظور از پیش آمدگی مسقف عبارت است از پیش آمدگی در معابر عمومی که بصورت مسقف و زیر بنای مفید مورد استفـاده تبصره یک:

 گیرد.خدماتی قرار میواحدهـای مسکونی، تجـاری و 

منظور از پیش آمدگی غیر مسقف عبارت است از پیش آمدگی در معابرعمومی که بصورت بنای غیر مفید صرفاً بصورت بالکن مورد  تبصره دو :

 گیرد.استفاده قرار می

شمول پرداخت عوار  مذکور نخواهد چنانچه پیش آمدگی سقف آخرین طبقه بنا صرفاً بصورت سایه بان مورد استفاده قرار گیرد م تبصره سه:

 بود.

 مراجع ذیصالح یاو 5کمیسیون ماده تصمیمات رزش افزوده ناشی از : اشتماده ه

و یا کارگروه  5در صورت افزایش طبقات ، سطح اشغال و بنای تجاری صرف نظر از افزایش یا عدم افزایش تراکم ناشی از مصوبه کمیسیون ماده  -1

 محاسبه واخذ می گردد.   10Pهرمترمربع امور زیربنایی،  به ازای 

کارگروه امور زیربنایی و شهرسازی و  کمیسیون تبصره یـک مـاده یـک موضـوع قـانون حفـ         در با تصویببا کاربری های مجاز ودر اراضی که  -2

اراضی زراعی و باغ ها ، امکان صدور پروانه ساختمانی در حریم شهر برای شهرداری وجود داشته باشد هنگام صدور پروانـه سـاختمانی عـوار     

 گردد.اخذ میمحاسبه و  7Pفوق به ازای هرمترمربع اعیانی مصوب به میزان 

تغییر کاربری از سوی متقاضـی و   درخواست  : با عنایت به ضرورت استقرار ادارات و دستگاه های اجرایی در شهر خان ببین ، در صورتتبصره  -3

نهادها و دستگاه هـای اجرایـی ، لـذا     ،ت ارامبنی بر هبه عرصه جهت استقرار اد (شهرداری ، دستگاه اجرای و مالک)توافق سه جانبه فی مابین 

و مراجـع   5ه ارزش افـزوده ناشـی از تصـمیمات کمیسـیون مـاده      بقانون معماری و شهرسازی ، مبنای محاس 5موافقت کمیسیون ماده پس از 

اکثر مهلـت اجـرای   صدراالشاره حـد   خواهد بود بدیهی است با توجه به اهمیت موضوع پس از اخذ مصوبه شورای اسالمی شهر رایگان  ذیصالح

ماده هشت اقدام  2و  1خواهد بود و پس از تاریخ فوق ، این تبصره ضمانت اجرایی ندارد ومی بایست بر اساس بندهای  31/3/1400این تبصره 

 نمائید.

 امضاء رئیس شورای اسالمی شهر       امضاء شهردار               

 

 دیوارکشی برای امالک فاقد مستحدثات:   عوارض صدور مجوز حصارکشی و نهماده 
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 گردد.اخذ می مترطول محیط عرصه به ازای هرP (p=1)عوار  فـوق به مـسخذ 

 بـاشد و پس از انقضای مدت مذکور ،مالک مکلف است نسبت به اخذ مجوز جدید اقدام نماید.مدت اعتبـار مجـوز حصارکشی یکسـال می تبصره :

 : عوارض افزایش تعداد واحدهای تجاری و مسکونی دهماده 
 

افزایش تعداد باب های تجاری و واحدهای مسکونی پس از صدور رأی جریمه ماده صد صرفاً درخصوص افزایش فـوق الذکر به شرح ذیل عوار  

 محاسبه و اخذ می گردد.

 توضیحات فرمول کاربری

 تجاری
NKP 

K=200 

 

 تعریف پارامتر

N  واحد اضافهتعداد 

K ضریب 

P 
تصویبی شورای اسالمی شهر  منطقه ای قیمت

 مسکونی برای اراضی واقع در محدوده و حریم شهر
NKP 

K=50 

به جهت تشویق به بزرگتر شدن واحدهای تجاری و مسکونی سطح شهر ،کاهش تعداد باب تجاری و کاهش تعداد واحد مسکونی  تبصره یک:

 گردند.مشمول عوار  نمی

هرگونه تغییر در مساحت،کاهش و افزایش ارتفاع، کاهش دهنه و تعداد واحد نسبت به آخرین وضعیت مجاز ساختمان ، عالوه بر موارد  تبصره دو:

 گردد.فوق الذکر مشمول محاسبه سایر عوار  تجاری نیز می

 

 

 

 

 

 

 

 

 مضاء رئیس شورای اسالمی شهرا      امضاء شهردار                                 

 

 ساختمان  و تغییرات  تعمیراتده :   عوارض  یازماده 
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متقاضی درخـواست تعمیرات ملک خود را داشتـه بـاشد عـوار  فوق الذکر براساس بنایی خارج از شمول تبصره شش ماده صد باشد و  چنـانچـه 

 گردد.جدول ذیل محاسبه و اخذ می

 

 توضیحات فرمول کاربری

 KPS تجاری

K=2 

 

 

 

 

 تعریف پارامتر

S مساحت اعیانی 

K ضریب 

P 

اسالمی تصویبی شورای منطقه ای قیمت 

شهر برای اراضی واقع در محدوده و حریم 

 شهر

 مسکونی
KPS 

K=1 
 

گرددلذا به جهت زیبـاسازی شهر از تعمیرات نمـای ساختمان با توجه به اینکه بعضاً تعمیرات ساختمانی شامل نمای ساختمان نیز می تبصره یک:

 گردد.عـوار  تعمیرات اخذنمی

پس از انقضای مدت مذکور ،مالک مکلف است نسبت به اخذ مجوز جدید .باشدماه می 12 مدت اعتبـار پروانه تعمیرات ساختمانی تبصره دو :

 اقدام نماید.

 زده:  عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییرکاربریماده دوا

صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری و بـا   08/03/1397مورخ  361الی  367و  19/04/1397مورخ  1240الی  1237با توجه به رای شماره 

آیین نامه نحوه بررسی و تصویب طرح های توسعه و عمران محلی ، ناحیه ای ، منطقـه ای و ملـی و    49ماده  2در نظر گرفتن تکالیف مقرر در بند 

ات شهرسازی و معماری کشور، به منظور تسمین سرانه هـای خـدمات عمـومی شـهری ناشـی از تبـدیل کاربریهـای عمـومی )آموزشـی، اداری          مقرر

انتظامی، ورزشی،درمانی، فرهنگی هنری، فضای سبز عمومی و پارکها، مـذهبی، تسسیسـات و تجهیـزات، حمـل و نقـل و انبارهـا، نظـامی، باغـات و         

ی و طبیعی، تفریحی و توریستی، خدمات ناحیه و محله(به کاربریهای اختصاصی)تجاری، خدماتی، مسـکونی و صـنعتی( بـه    کشاورزی، میراث تاریخ

 عوار  محاسبه و اخذ گردد. 10Pازای هر متر مربع 

 در هنگام صدور پروانه ساختمانیه : عوارض کاهش عقب ساخت ماده  سیزد

 عوار  محاسبه و اخذ گردد. 30Pع عرصه در صورت کاهش در عقب ساخت به ازای هر مترمرب 
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محاسبه و اخـذ گـردد، عـوار  فـوق شـامل کلیـه       1399درصد نسبت به تعرفه سال20با افزایش 1400تعرفه عـوار  کسبی )صنفی( بـرای سال 

 قانون شهرداریها که درخواست مجوز کسب از  55ماده  24امالک تجاری مشمول بند 

 شود.گردد و بصورت سالیانه از مؤدیان اخذ میشهرداری را دارند می

 اراضی و امالک ناشی از اجرای طرح های توسعه شهری  (حق مشرفیت)  ارزش افزوده ماده پانزده : عوارض

ی یا به کلیه اراضی و امالکی که بر اور اجرای طرحهای احداث، تعریض و توسعه و اصالح معابر و میادین در بَرگذر احداوی یا اصالحی یا تعریض -1

مراه با میزان ارزش افزوده بقیه ملک در لیست واحدی گیرد ارزیابی و هشوند قسمتی از ملک را که در معر  طرح قرار میتوسعه ای واقع می

گردد و منظور خواهد نمود. به هنگام پرداخت غرامت میزان عوار  ارزش افزوده از غرامت و بهای ملک واقع در طرح تعریض و تملک کسر می

 شود.مابه التفاوت به مالک پرداخت می

غرامت به صاحبان این قبیل امالک تـوسط شهـرداری برای بـاقیمانده عـرصه ملک ،  عوار  ارزش افزوده صرفاً یکبار فقط در صورت پرداخت

مـورد محـاسبه قرارخواهد گرفت و از مطالبات صاحبان امالک واقع در تعریض کسر خواهد گردید و باقیمانده مطالبات مربوط به غرامت 

 پرداخت خواهد شد.

گیرد، عبارتست از ی که در معـر  اجـرای طرحهـای مذکـور در متن بند یک قـرار میعـوار  ارزش افزوده هـر قطعه زمین تبـصـره یک:

گیرد برای معادل مساحت درصد قیمت روز بهای زمین که به تشخیص کارشناس رسمی دادگستری که مالک پرداخت غرامت قرار می 50

 باشد.عرصه واقع در تعریض مورد مالک عمل می

درصد بهای کارشناسی عرصه ملک واقع در تعریض مورد مالک محاسبه قرار خواهد گرفت و از  25متر معادل 20 برای باقیمانده عرصه تا عمق

متر  40باشد و مازاد بر عمق درصد بهای کارشناسی عرصه واقع در تعریض مالک محاسبه می 15متر معادل  40متر تا  20عمق بیش از 

 ی طرح توسعه شهری نخواهد شد.مشمول محاسبه عوار  ارزش افزوده ناشی از اجرا

چنانچه در اجرای متن تبصره یک مطالبات شهرداری بیش از میزان غرامت آن قسمت از اراضی و امالکی که در معر  طرح قرار  تبصـره دو:

-ات مالک کسر میگیرد باشد در هنگام پرداخت غرامت عوار  مربوط به میزان مازاد ملک به هنگـام محــاسبه غرامت منظور و از مطالبمی

 گردد.شود و باقیمانده مطالبات شهرداری پس از اعالم به مالک به هنگام صدور پروانه ساختمانی یا فروش ملک دریافت می

در صورت عدم دریافت غرامت توسط مالک در خصوص بهای ملک واقع در تعریض ، سطح اشغال و تراکم بر اساس مساحت ملک  تبصره سه:

 عمل خواهد بود. قبل از تعریض مالک

مالکین آن دسته از امالک سطح شهر با هر میزان عر  معبر که رأساً از طریق اقدامات مراجع قضایی به نحوی از انحاء نسبت  تبصره چهار:

نمایند به ازای هر مترمربع عرصه باقیمانده، به میزان به میزان مساحت واقع در طرح اقدام به اخذ غرامت و خسارت از شهرداری می

20Pگردند.زش افزوده میمشمول پرداخت عوار  ار 
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بدیهی است زمان شمولیت عوار  ارزش افزوده در مورد کلیه اراضی یا امالک و عرصه دارای مستحدوـات که قبالً پشت جبهه بوده و در اور  -2

شوند، عـوار  ارزش در اوـر احداث معابر و تملک امالک واقع در مسیر آن در برگذر جدید واقـع می گیرند و یاتعریض در برگذر جدید قرار می

        50افزوده عرصه اینگونه امالک بر اسـاس تبصره یک و برمبنای بهای کارشناسی عرصه که مالک پرداخت غـرامت قـرار گـرفت بـه میـزان

در هـر متر عـرصه و اعیـان محاسبه و پس از تعیین میزان ارزش افزوده در زمان صدور روز(  )باقیمت کارشناسی درصد غـرامت پـرداختی 

و یا  پروانه و تغییر کاربری و یا فروش ملکی عـرصه و اعیـان محاسبه و پس از تعیین میزان ارزش افزوده در زمان صدور پروانه و تغییر کاربری

گردد. بدیهی است پس از محاسبات ارزش افزوده مراتب باید اعالم ار گرفت از مالک آن وصول میفروش ملکی که در اور اجرای طرح بَر معبر قر

 گردد.

 عوارض صدور پروانه ساختمانی تکمیل بنا  ماده شانزده : .

از آنجاییکه هریک از پروانه های صادره ساختمانی از تاریخ صدور دارای مدت اعتبار معینی بوده که پس از این مـدت پروانـه مـذکور     -1

بدون اخذ عوار  تمدید گردیده  و سپس به اتمام می رسد. لذا در صورتیکه ساختمان به اتمام نرسیده باشد می بایست پروانه جدیـد )  

 16نموده که خود دارای مدت اعتبار معینی به اندازه مدت پروانه اولیه ) بجز مدت زمان تمدید( بـوده کـه برابـر مـاده     تکمیل بنا ( اخذ 

 پس از اخذ عوار  آن صادر می گردد . ....شهرداری  1400تعرفه عوارضی سال 

معاون هماهنگی امور  24/11/1371مورخ  33/3/25281بخشنامه نحوه تنظیم شناسنامه ساختمان به شماره  3مستند به بند  -2

 عمرانی وزارت کشور حداکثر مدت اتمام عملیات ساختمانی   پروانه های ساختمانی صادره به شرح ذیل تعیین می گردد. 

دوره  2ماه از تاریخ صدور و تا  36مترمربع زیربنا با احتساب یک سال شروع عملیات ساختمانی  1000الف( مهلت پروانه ساختمانی تا 

 کساله بدون پرداخت عوار  تمدید پروانه، امکان افزایش اعتبار پروانه ساختمانی می باشد.ی

ماه از تاریخ  30لیات ساختمانی ـال شروع عمـساب یک سـمترمربع زیربنا با احت 4000تا  1000ب( مهلت پروانه ساختمانی بیش از 

 پروانه، امکان افزایش اعتبار پروانه ساختمانی می باشد.دوره یکساله بدون پرداخت عوار  تمدید  2صدور و تا 

 2ماه از تاریخ صدور و تا  36مترمربع زیربنا با احتساب یک سال شروع عملیات ساختمانی  4000ج( مهلت پروانه ساختمانی بیش از 

 د.دوره یکساله بدون پرداخت عوار  تمدید پروانه، امکان افزایش اعتبار پروانه ساختمانی می باش

برای بناهای تجاری و  2pصدور پروانه ساختمانی جدید )تکمیل بنا(به ازای هرمتر بنای ناخالص)به استثنای پارکینگ( به میزان  -3

 برای  دو سال از تاریخ تصویب را دارد. 1p به میزان برای سایر کاربری ها 
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 )غیر از تابلوهای معرفی شغل(و تابلوهای شهری  عوارض نصب تابلو تبلیغاتی در سر درب واحدهای تجاری،خدماتی: ماده هفده 
 

 )مبلغ به ریال( ماهیانه  به ازای هرمترمربع معبر نوع تابلو ردیف

 350000 اصلی )کاالی ایرانی(تابلوهای تبلیغاتی ایرانی 1

 250000 فرعی )کاالی ایرانی(تابلوهای تبلیغاتی ایرانی 2

 400000 اصلی تابلوهای تبلیغاتی غیر ایرانی 3

 350000 فرعی تابلوهای تبلیغاتی غیر ایرانی 4

 

 قطع اشجارعوارض جده: ماده ه
 

 قیمت )ریال( موضوع ردیف

 6000000 سانتی متر هر اصله 50عوار  قطع درخت تا بن  1

 6300000 سانتی متر مازاد بر ردیف اول 100سانتی متر  تا  50عوار  قطع درخت با بن  2

 7500000 سانتی متر به ازای هر سانتی متر  مازاد بر ردیف دوم 100عوار  قطع درخت با بن بیش از 3

4 
درصد حسب  50آسیب دیدگی درخت ناشی از سوزاندن، کندن یا از بین بردن پوشته تنه آن تا 

 نظر کارشناسان شهرداری برای متقاضیان حقیقی و حقوقی
1700000 

5 
درصد به باال   50آسیب دیدگی درخت ناشی از سوزاندن، کندن یا از بین بردن پوشته تنه آن تا 

 حسب نظر کارشناسان شهرداری برای متقاضیان حقیقی و حقوقی
3200000 

 1200000 رزماری و غیره( -شمشاد –قطع یا از بین بردن و یا هرگونه صدمه به پرچین ها )ترون  6

 800000 زرشک( باالی دو سال –پیراکانتا  –قطع یا از بین بردن و یا هرگونه صدمه به )رز  7

 320000 سانتی متر در معابر عمومی 25قطع شاخه درخت تا بن  8

 500000 سانتی متر در معابر عمومی 50سانتی متر تا  25قطع شاخه درخت از بن  9

 درصد موارد فوق اعمال گردد. 50با تائید واحد مربوطه  100بنا به نظر شهرسازی در زمان صدور پروانه آرای کمیسیون مادهتبصره: 
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 ماده نوزده : عوارض سالیانه خودرو های عمومی و کرایه

  بر اساس سامانه عوار  خودرو کشور*

 

 یدکل های برق و مخابرات پذیره ماده بیست : عوارض
 

 توضیحات فرمول شرح

دکل های برق 

 یو مخابرات

KPS 

 
 

K=250                                                                                                                                                           

 

 

 

 

 تعریف پارامتر

S مساحت سطح مقطع فنداسیون دکل 

K ضریب 

P 

تصویبی شورای اسالمی منطقه ای قیمت 

برای اراضی واقع در محدوده و حریم شهر 

 شهر

 

 نصب دکل های مخابراتی در پشت بام های مجتمع های مسکونی ممنوع می باشد. (1
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 بهای خدمات بهره برداری موقت:  یکماده 

نگـی هنـری، درمـانی، ورزشـی،     آموزشی، فره خدماتی، انبارها، پذیرایی، تفریحی، توریستی، اداری،ه برداری موقت برای مشاغلبهای خدمات بهر -1

 بر اساس فرمول ذیل برای مدت یکسال محاسبه و اخذ می گردد.   و تاسیسات شهرداری  خوابگاه دانشجویی

 توضیحات فرمول

KPS 

 
 

K=8 

 

 

 

 

 تعریف پارامتر

S مساحت اعیان مورد بهره برداری موقت 

K ضریب 

P 
قیمت تصویبی شورای اسالمی شهر برای 

 اراضی واقع در محدوده و حریم شهر

درصورتی که ملک مورد درخواست قابلیت صدور مجوز بهره برداری موقت را داشته باشد  و آن ملک فاقد مجـوز سـاخت  و یـا بنـای      تبصره یک :

ه مازاد بر مجوز ساخت باشد، ابتدا در کمیسیون ماده صد مطرح و پس از تعیین تکلیف رای کمیسیون ماده صد و عوار  متعلقه، بهای خدمات بهر

 ساس فرمول فوق محاسبه می گردد.برداری موقت بر ا

کلیه قراردادهـای بهره بـرداری قبلی تـا اتمام مدت قـرارداد به قـوت خود باقی می باشد و جهت تمدید و یا عقد قرارداد جدید مطـابق   تبصره دو:

 ضوابط و فرمول فوق عمل گردد.

 عماری و شهرسازی کشور مندرج در این دفترچه می باشد.کلیه تعاریف کاربری امالک برابر تعاریف مصوب شورای عالی م تبصره سه:

 ( محاسبه و اخذ خواهد شد   k=2برابر فرمول فوق )فقط برای یکبار در طول سال بهر برداری موقت سه ماهه جهت  :تبصره چهار

A =مساحت عرصه مورد بهره برداری موقت 

 توضیح :  

 از واحد مسکونی ویالیی به شرط وجود راه دسترسی مستقل بالمانع است.الف ( صدور پروانه بهره برداری موقت برای بخشی 

 ب ( صدور پروانه بهره برداری موقت برای مجتمع های مسکونی، رضایت سایر مالکین آپارتمان الزامیست   
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 ماده دو : بهای خدمات شهری

 مشمول قانون نوسازی : شهرهای برای 

 محاسبه و اخذ گردد.ریال  650000به مبلغ ( بابت بهای خدمات شهری در کاربری های مسکونی 1

ریـال   1950000بـه مبلـغ    هنـری    -( بـابت بهـای خدمات شهری در کـاربری های آموزش تحقیقات و فنـاوری، آمـوزشی، ورزشـی، فرهنگـی   2

 محاسبه و اخذ  گردد.

ریـال   900000بـه مبلـغ   ( بابت بهای خدمات شهری در کاربری های تجاری و خدماتی، حمل و نقل و انبارداری، صنعتی، تفریحی و توریستی به 3

 محاسبه و اخذ  گردد.

 در بند فوق اعمال میگردد. برابر  3مترمربع ضریب  1000صنعتی بیش از  عرصه واحد های : 1تبصره

    د.در بند فوق اعمال میگردبرابر   2ضریب   با و قالی شوئی : کارواش 2تبصره

ریـال   1700000بـه مبلـغ   ، درمـانی، تسسیسـات شـهری    تجهیزات شهری، نظـامی بابت بهای خدمات شهری در کاربری های اداری و انتظامی،  -4

 محاسبه و اخذ  گردد.

 باشد.تعاریف کاربری های فوق الذکر بر اساس مصوبه شورایعالی معماری و شهرسازی کشور که در ابتدای همین تعرفه قرار دارد  می تبصره:

 عمومی در هنگام ساخت و ساز:  بهای خدمات ایام تصرف معابر سه مـاده 

قـانون شهـرداری هـا اراضی کـوچه هـای عمومی و میدان ها و پیاده روها و خیابان ها و به طور کلـی معـابر و بسـتر     96مـاده  6به استنـاد تبصره 

محدوده شهر که مورد استفاده عمومی است ملک رودخانه ها و نهرها و مجاری فاضالب شهرها و باغ های عمومی و درختهای معابر عمومی واقع در 

ه عمومی محسوب و در مالکیت شهرداری است. لذا با توجه به اشغال معابر توسط مالکین و سازندگان )اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی( که منجر ب

مکلفند در صورت استفاده  100ز کمیسیون ماده صدور پروانه و ارجاعی ا انکلیه متقاضیگردد. ایجاد هزینه برای پاکسازی آنها توسط شهرداری می

 از معابر عمومی نسبت به پرداخت بهای خدمات ایام تصرف معابر اقدام نمایند  

 استفاده از معابر عمومی می باشد  تبصره : بنای محاسبه بهای خدمات ایام تصرف معابر عمومی در هنگام ساخت و ساز به شرط 

 توضیحات فرمول

K × P ×  متراژ بر اصلی ملک× مدت زمان تصرف به  ماه

 

K=2 

 
 تعریف پارامتر

K ضریب 

P 
قیمت تصویبی شورای اسالمی شهر برای 

 اراضی واقع در محدوده و حریم شهر

 مالک محاسبه می باشد 2می باشند ضریب   که براساس ضوابط شهری جلوساز امالک  درتبصره : 
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 حفاری:  بهای خدمات چهار  مـاده
پایـه رشـته    1399سـال   هزینه مرمت و بازسازی نوار حفاری معابر شهری برای هر مترمربع به تفکیک نوع مسیر برمبنای آخـرین فهرسـت بهـای    

 ترمیم و بازسازی نوار حفاری در معابر شهری باید محاسبه و اخذ گردد.

 مبلغ )متر مربع ( نوع حفاری  ردیف 

 000/778/2 آسفالت  1

 000/156/2 بتون  2

 000/081/2 موزائیک  3

 000/808/1 زیرسازی  4

 000/200 خاکی   5

 1400معتبر می باشد و بعد از ابـالغ فهرسـت بهـاء مطـابق ارزش فهرسـت بهـا        1400این عوار  تا زمان ابالغ و اعالم فهرست بها سال :1تبصره

 محاسبه می گردد.

حفـاری برابـر جـدول بـاال       با استقرارهای تیر و ستون برق به ازای هر متر مربع در صورت ارائه استعالم از سوی اداره برق جهت موافقت  :2تبصره

   محاسبه و اخذ گردد.

 و احیا و نگهداری فضای سبز : بهای خدمات ایمنی ساختمانها پنج ماده 
خرید دستگاههای مدرن با تکنولوژی روز در جهت مقابله با هرگونه حوادث غیر مترقبه بویژه حریق، تصادفات بمنظور تقویت بنیه دفاعی و توسعه سازمان و 

توانه قوی درآمد و فردی و سقوط در چاه و نجات جان انسانها و ... که از وظائف ذاتی و قانونی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی می باشد نیازمند داشتن پش

آتش نشانی و خدمات ایمنی کمک می نماید ولی با توجه به افزایش  واحد  که هر چند شهرداری منابع سنگینی را در این راستا ساالنه بهمنابع مالی بوده 

آتش نشانی  واحد  مه حوادث ناگوار که روزانه شاهد آن می باشیم الزم و ضروری است که سازمان در ابعاد مختلف تقویت گردد که در راستای ماده ....... اساسنا

 : و خدمات ایمنی جهت نیل به خودکفائی و جبران برخی از هزینه و تجهیز سازمان به امکانات پیشرفته عوار  و بهاء خدمات زیر اعالم میگردد

 ردیف نوع عوار  نحوه محاسبه

 1 آتش نشانی (متر مربع  ریال )هر   45000

 2 فضای سبز (متر مربع  ریال )هر 45000

 ( بهاء خدمات ایمنی اصناف:1 

آتش نشانی و خدمات ایمنی را به واحد از آنجائیکه حوادث بسیار در ایام مختلف سال در صنوف رخ داده و بخش اعظمی از عملیاتها و مسموریتهای 

 خود اختصاص داده است لذا:

آتش نشانی بعمل آمده و پس از واحد ایمنی با هماهنگی الف( کلیه اصناف قبل از صدور و تمدید پروانه کسب از سوی شهرداری جهت بازدید 

صدور تسئیدیه ایمنی و اخذ بهاء خدمات مربوطه بر اساس تعرفه مصوب شورای اسالمی شهر نسبت به صدور و تمدید پروانه کسب توسط شهرداری 

 اقدام نماید.

درآمد شهرداری  متقاضی توسط شهرداری وصول و به حساب  مبالغ وصولی، از محل صدور پروانه کسب بعنوان بهاء خدمات ایمنی از %20ب( 

 واریز گردد )این مبلغ جدای از عوار  شهرداری می باشد(

 ( بهاء خدمات ایمنی جایگاههای سوخت:2

 با توجه به اهمیت ایمنی در جایگاههای سوخت و خطرات ناشی از بروز حوادث :

 گازی مورد بازدید ایمنی ساالنه قرار گیرند.الف ( تمامی جایگاههای سوخت اعم از مواد نفتی و 
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واریز  درآمد شهرداری  تومان( بابت هر خروجی پمپ یا نازل بعنوان بهاء خدمات ایمنی ساالنه بحساب  سی هزارریال )معادل  000/400ب( مبلغ 

 نمایند.

 ( بهاء خدمات ایمنی از بانکها و موسسات و تعاونی های مالی اعتباری:3

هر سال یکبار مبلغ  و خصوصی و بانک های دولتی تمامی شعبه های تعاونی های مالی و اعتباری و موسسات ارائه دهنده خدمات مالی

 واریز نمایند . درآمد شهرداری  بهریال  000/000/062

 : بهای خدمات فضاهای ورزشی ششماده 

اعی بهای خدمات فضاهای ورزشی در هنگام صدور پروانه های ساختمانی در کلیه کاربری ها از مساحت کل زیربنا و تـوسعـه بنا و پرونده های ارجـ 

ریال باید محاسبه و توسط مؤدیـان به حسـاب   هزار000/30از کمیسیون ماده صد از مساحت مازاد بر مجوزهای قانونی صادره به ازای هر متر مربع 

 درآمـد شهرداری واریز گردد. .)شهرداری های فاقد سازمان ، به حساب شهرداری واریز گردد(

 نخاله ها و مصالح ساختمانی پاکسازی معابر ناشی از حمل و نقل   : بهای خدمات  هفت  ماده

موجب برهم زدن نظافت معـابر سـطح شـهر مـی گـردد و      برداری امالک توسط سازندگان ازآنجاییکه هنگام شروع عملیات تخریب ، تسطیح و خاک

کـاربری هـا از مسـاحت کـل زیربنـا و      بهای خدمات فوق الذکر به هنگام صدور پروانه هـای سـاختمانی در کلیـه    شهرداری در ازای پاکسازی معابر 

ریال باید محاسبه  30000ازاد بر مجوزهای قانونی صادره به ازای هر مترمربع تـوسعـه بنا و پرونده های ارجاعی از کمیسیون ماده صد از مساحت م

                                                                                                                                                                                                                                                                       شهرداری واریز گردد. و توسط مؤدیـان به حساب درآمـد

 د و گرمابه و ورودی شیرآبا : بهای خدمات دست فروشان بازار هفتگی هشت  ماده 

 نرخ بهاء خدمات از دست فروشان بازار هفتگی بشرح ذیل می باشد:

 ماه(بازه ، شش  2)درگردد.ریال اخذ می000/000/10سالیانه  غرفه داران وابت به ازاء هر غرفه  -الف

 باشد.درصد مبلغ فوق می  80*در صورت واریز نقدی)یک فیش(   مبلغ  کل سالیانه  در سه ماه نخست سال مبنای محاسبه 

 گردد.ریال اخذ می000/300)بازار هفتگی ( به مبلغ  روز سیار به ازاء هر دستفروشان   -ب

 گرمابه  عمومی -ج

 غیرشهروند  شهروند   شرح  شرح 

 50000 35000 گرمابه عمومی 1

 70000 40000 گرمابه خصوصی  2

 000/240 و اتوبوس ریال  000/160 مینی  بوس کامیون و  ،  ریال 000/80برای سواری و وانت بار عوار  ورودی پارک شیرآباد   -د

 د.نپرداخت عوار  ورودی معاف می باشاز  انشهروندتبصره : کلیه خودروهای 
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 : بهای خدمات کفن و دفن نه  ماده

 نرخ تصویبی ) مبلغ به ریال( شرح ردیف

 000/300/1 ()شهروندسال15متوفی تا  و دفن هزینه شستشوی و کفن  1

 000/000/2  ()شهروندبه باال سال 15از  متوفی   و دفن  هزینه شستشوی و کفن

 000/000/10 ()غیرشهروندسال15متوفی تا  و دفن هزینه شستشوی و کفن  2

 000/000/16 ()غیرشهروندبه باال  سال 15از  هزینه شستشوی و کفن  متوفی 

 درصد مبالغ فوق را پرداخت نمایند. 50معادل   ، سازمان بهزیستی ه : افراد تحت پوشش کمیته امداد ،بصرت

 درصد مبالغ جدول فوق اعمال می شود. 20و درصورت شستشو و کفن  %80موضوع مربوط به دفن باشد  ":در صورتیکه صرفا2تبصره 

 اشند.هزینه های جدول باال معاف می ب یه از کل  %25باالی  جانبازان و  آزادگان شهدا و و همسر و فرزندان  :  والدین3تبصره 

 .متوفی می باشد مختص " عمل بهره مندی از جدول فوق صرفا :مدارک 4تبصره 

 : کلیه تخفیفات این ماده فقط با ارائه  کارت شناسائی معتبر و نامه از سازمانهای ذبربط قابل اجرا می باشد.5تبصره

 : بهای خدمات کرایه آمبوالنس ) حمل متوفیات ( ده ماده 
 

 

 به ریال() مبلغ  شرح ردیف

 400000 با حداکثر نیم ساعت تاخیر مستاناآرکرایه حمل متوفی داخل شهر از بیمارستان تا  1

 30000 کرایه حمل متوفی خارج از شهر به ازاء هر کیلومتر  2

بـاالی   شهدا ، آزادگان ، جانبـازان  ،همسر و فرزندان والدینو میگردند برای متوفیـان مجهـول الهـویه که از طرف مراجع قضـایی معرفی  :1تبصره 

هزینه آمبـوالنس رایگــان     و کارت شناسائی معتبرامـداد و بهـزیستی بـا معـرفی از ادارات مذکـور افراد تحت پوشش کمیته به باال و  درصد  25%

   باشد.می
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 :عوارض بابت بهره بهره برداری از تاسیسات شهری و  فضای اختصاصی   و اداری متعلق به شهرداری   یازده اده م

ی اداری ، پارکها و عبور نماید و به چنانچه عبور تاسیسات شهری مانند لوله آب و فاضالب ،  نفت وسایر )دستگاه ها به شرح فوق(  از داخل امالک متعلق به شهرداری مانند فضا

 ریال ماهانه محاسبه و اخذ گردد.1500000ر متر طول مبلغازاء ه

جمع آوری ضایعات، خاک و نخاله و سایر (: بهای خدمات کارکرد ماشین آالت عمرانی و خدمات شهری شهرداری   دوازده اده  م

  پسماندهای عمرانی و ساختمانی در سطح شهر(

 شهرداری در ازای جمع آوری ضایعات، خاک و نخاله و ... و کارکرد  ماشین آالت عمرانی در سطح شهر به شرح ذیل بهای خدمات اخذ 

 :بابت کارکرد لودر ، بابکت ، بیل بکهو خارج از شهر حداقل کارکرد نباید از سه ساعت  کمتر باشد 1تبصره  

 اضافه میشود  کارکرد  ریال به مبلغ 20000 به ازای هر کیلومتر  کیلومتر20تر از  : حمل بار بیش 2تبصره                       
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 ریال()ارقام به  نحوه محاسبه شرح ردیف

 2000000 ساعت لودر 1

 1000000 ساعت غلطک دستی  2

3 
 کمپرسی  خاور

 
 800000 سرویس

 600000 سرویس نخاله و...( -نیسان کمپرسی )حمل آسفالت 4

 1500000 ساعت بیل بکهو 6

 400000 ساعت پیکور )چکش( 7

 1200000 سرویس بنز تک  8

 1500000 ساعت  بابکت  9

 1000000 سرویس  تانکر آب  10
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 بهای خدمات کشتارگاهی:    سیزده ماده 

 گردد :بهای خدمات کشتارگاهی شهر، واقع در داخل محدوده قانونی و حریم مصوب شهربه شرح ذیل وصول می 

 نرخ )ریال( شرح ردیف

 100000 بابت کشتار هر راس دام سبک  1

 300000 بابت کشتار هر راس دام سنگین   2

شهر داخل سبک دام راس هر ونقل حمل بابت 3  130000 

شهر داخل سنگین دام راس هر ونقل حمل بابت 4  200000 

شهر خارج سبک دام راس هر ونقل حمل بابت 5  200000 

شهرخارج   سنگین دام راس هر ونقل حمل بابت 6  260000 

 صدور پروانه فعالیت و اشتغال رانندگان ناوگان باری و مسافری :     چهارده  ماده

ر  پروانه اشتغال و فعالیت خودروهای مدیر کل دفتر حمل و نقل عموی و ترافیک شهری عوا  9/3/96مورخ  8427مطابق دستور العمل شماره 

 دیزل شهری به شرح جدول ذیل تعیین می گردد  

هزینه  صدور پروانه فعالیت و اشتغال  کاربران ناوگان 

 )ریال(

 

 مسافر بری 

 800000 نفر  15کثر ظرفیت  حدا

 1750000  26تا  16ظرفیت بین 

 2300000 نفر  27ظرفیت باالی 

 

 باری 

 1200000 تن  5/3زیر 

 1600000 تن  6تن شش  5/3بین 

 2000000 تن  6از بیش 

 

 درصد جدول فوق  می باشد. 50تبصره :در صورت تمدید پروانه فعالیت و انتقال معادل 
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 :  بهای خدمات خسارت  وارده به اقالم و عالئم ترافیکی  سطح شهر پانزده ماده 

قیمت نصب و اجرا  واحد نوع عملیات ردیف

 )ریال(

 000/700/4 عدد با پایهسانتی متر  60تابلو ترافیکی ایست هشت ضلعی و دایره ای فریم دار به قطر  1

 000/700/2 عدد سانتی متر با پایه 37تابلو ترافیکی دایره فریم دار به قطر  2

 000/700/4 عدد سانتی متر با پایه 60تابلو ترافیکی مثلثی فریم دار به قطر  3

 000/700/4 عدد با پایه 50×  75تابلو ترافیکی مستطیلی فریم دار به ابعاد     4

 000/900/2 عدد با پایه 33×   50تابلو ترافیکی مستطیلی فریم دار به ابعاد     5

 000/900/3 عدد با پایه 33× 80تابلو پرچمی اسامی کوچه به ابعاد  6

 000/390 عدد پالک شب نما برای گاردریل و حفاظ  پل ها 7

 000/250/1 عدد بشکه ترافیکی 8

 000/940 عدد استوانه  ایمنی 9

 000/000/156 دستگاه معکوس شمار  10

 000/550 هر متر طول 1/5× 2کابل برق  11

 000/700 هر متر طول 1/5× 4کابل برق  12

 000/000/14 دستگاه ledفانوس سه خانه  13

 000/630 هر متری  خسارت وارده به دال بتنی بلوار و رنگ آمیزی  14

چنانچه به کاالهای ترافیکی )عادی و هوشمند( طی سوانحی که از طریق وسایط نقلیه و یا شهروندان خسارت وارد آمده و منجر به خرابی  تبصره:

یا نقص در تجهیزات گردد، عوامل محترم نیروی انتظامی و یا پلیس راهور پس از دریافت مدارک فرد متخلف، فرد یا اشخاص را به شهرداری 

ایند و پس از جبران خسارت وارده طبق تعرفه های فوق الذکر استرداد مدارک نیز با تائید شهرداری پس از وصول)هزینه اموال معرفی می نم

 خسارت دیده( قابل تحویل می باشد.

 ذیرد.پ تبصره:کارشناسی و اعالم خسارت توسط ادارات ذیربط صورت می
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 : بهای خدمات  کارشناسی  شانزده ماده 

و ... در جهت پاسخ به کلیه استعالمات از جمله بانک، دفترخانه، صنفی، حفاری، .... و هنگام صدور پروانه ساختمانی، تمدید، عدم خالف، پایانکار 

 گردد:کارشناسی به شرح جدول ذیل محاسبه میمحدوده و حریم مصوب شهر بهای خدمات 

بهای خدمات کارشناسی کلیه کاربری ها = × مساحت عرصه)} (𝟐𝟎𝟎𝟎ریال + × مساحت اعیان)  {(𝟒𝟎𝟎𝟎ریال

 

باشد و پس از مدت مذکور بایستی مجـداً توسـط مـودی پرداخـت     ماه دارای اعتبار می 6بهای خدمات فوق از تاریخ پرداخت به مدت  تبصره یک:

   گردد.

چنانچه متقاضیانی که بصورت سرقفلی و یا تک واحدی در مجتمع های تجاری یا مسکونی قصد اخـذ مجـوز، انتقـال، ترهینـی، پروانـه       تبصره دو:

 شود.گردد را شـامل میشته باشد هزینه کارشناسی به میزان مساحت آن قسمت از ساختمان که دچار تغییرات ناشی از تقاضا میکسب و ... دا

مبنــای محاســبه بهــای خــدمات کارشناســی در امــالک واقــع در حــریم شــهر بــر اســاس فرمــول ذیــل محاســبه و اخــذ گــردد    تبصــره ســه:

بهای   خدمات کارشناسی کلیه کاربریها = {( یاناع × مساحت   {(𝟐𝟓𝟎𝟎ریال

ریال بعنـوان   500.000تبصره چهار: در صورت درخواست متقاضیان جهت بازبینی دوربین های ترافیکی سطح شهر به ازای هر بار درخواست مبلغ 

 بهای خدمات کارشناسی اخذ می گردد.

 فروش اوراق :  ماده هفده 

 دریافت می گردد.ریال  000/650مناقصات شهرداری مبلغ یده و جهت خرید و دریافت اسناد و اوراق مزا: 1

 و مناقصات و .... بعهده برنده می باشد. ه هاو کارشناسی مزاید روزنامه : هزینه آگهی2
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 : بهای خدمات مربوط به امور تاکسیرانی ماده هجده  

 ارقام تصویبی موضوع عوار  ) تعرفه( ردیف

 ) ریال(
 %4 حق امتیاز تاکسی نارنجی ) افزایشی( 1

 %2 حق امتیاز تاکسی نارنجی ) جایگزن نارنجی( 2

 %8 ویژه و شخصی و...(حق امتیاز تاکسی نارنجی ) جایگزین  3

 19500000 حق امتیاز و عضویت در تاکسی تلفنی ) خودرو( و صدور پروانه بهره برداری 4

 4550000 حق امتیاز خودروهای مسافر بر شخصی طرح ساماندهی اینترنتی 5

 هزینه خدمات تاکسیهای ) نارنجی( از مالکین 6

 شخصی،تلفنی و...(هزینه خدمات تاکسیهای ) ویژه، 

240000 

 6500000 هزینه خدمات از رانندگان تاکسیهای ) نارنجی، ویژه و سفید( ) رانندگان کمکی() مالکین( 7

 - هزینه کارشناسی بازدید فنی )برای صدور پروانه بهره برداری( 8

 - حق عضویت برای پذیرش رانند کمکی برای تاکسی تارنجی 9

 5200000 انجام کار) وویقه بصورت سفته(ضمانت حسن  10

 4550000 ضمانت حسن انجام کار برای متقاضیان افتتاح تاکسی تلفنی )وویقه بصورت سفته( 11

 000/39 (روزانه ) ه بر  مرخصی هزین 12

 - هزینه کارشناسی مکانهای متقاضیان تاکسیهای تلفنی برای اشخاص حقیقی و حقوقی 13

 650000 تغییر جابجایی خودرو پالک سفید ) از تاکسی تلفنی به تاکسی تلفنی(هزینه  14

 4500000 هزینه صدور موافقتنامه اصولی برای تاسیس شرکت حمل و نقل درونی شهری ) تاکسی تلفنی( 15

 1300000 هزینه صدور پروانه نمایندگی حمل و نقل درون شهری 16

 2400000 نمایندگی حمل و نقل درون شهریهزینه و عوار  سالیانه  17

 3300000 هزینه جابجایی مکان نمایندگی حمل و نقل 18

 130000 هزینه ناشی از انتقال نمایندگی و بنام غیر ) با شرایط خاص( 19

هزینه یا عوار  افزایش مازاد برسقف تعیین شده در پروانه یا موافقتنامه به ازاء هر دستگاه خودرو  20

 اضافی

450000 

 650000 هرینه برچسب تاکسی تلفنی 21

 130000 هزینه عدم تمدید پروانه در زمان مقرربه ازای هر ماه 22

 650000 هزینه عدم تمدید برای پروانه مدیریت آزانس تلفنی 23

 650000 هزینه پاسخ به استعالم های تاکسیرانی 24

 450000 دفترچه( برای بار اولهزینه صدور پروانه تاکسیرانی)  25

 هزینه صدور دفترچه )المثتی( 26

 

650000 

 450000 تمدید دفترچه تاکسیرانی 27

 600000 هزینه صدور کارت )المثنی( 28

 390000 تمدید کارت تاکسیرانی ،  تاکسیهای ساماندهی شده 29

 450000 صدور کارت تاکسیرانی 30

مبادرت به اخذ امتیاز و شماره گذاری            87و سنوات گذشته که در سال  87جدول فوق به کلیه تاکسیهای واگذاری در سال  1پیشنهادی در بند : تعرفه های 1تبصره 

 می نمایند تعلق میگیرد.

 قیمت جدول پیشنهادی میباشد. %85ا به باال باشند بصورت کامل تعلق میگیرد و سایر مدل ه 82کلیه خودروهایی که از مدل  5: در خصوص بند2بصره ت

 : وصول عوار  مندرج در جداول فوق موکول به وصول مجوز قانونی میباشد.3تبصره 
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 بهای خدمات حمل و نقل درون شهری  :  ماده  نوزده 
ای بهای خدمات حمل و نقل درون شهری در هنگام صدور پروانه های ساختمانی در کلیه کاربری ها از مساحت کل زیر بنا و توسعه بنا و پرونده ه

 محاسبه و اخذ گردد.ریال  20000به ازای هر متر مربع  100ارجاعی از کمیسیون ماده 

 

 

 

 

 صدور مجوز نمایشگاه عرضه و فروش کاال و خدمات  بهای خدمات :  ماده  بیست 
 نحوه محاسبه عنوان

 ماهیانه ریال 000/300به ازای هر متر مربع   انواع نمایشگاه در امالک و فضاهای حوزه مدیریت شهرداریصدور مجوز برپایی 

 ماهیانه ریال 000/150به ازای هر متر مربع  صدور مجوز بر پایی انواع نمایشگاه در امالک اشخاص
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 سومفصل 

 آنیی انهم اه و مقررات
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 قانون شهرداری 101سهم سرانه های شهرداری حاصل از اجرای ماده عیین ت

 متر مربع معادل ده درصد کل عرصه حق السهم شهرداری محاسبه گردد. 2000متر مربع تا  500( برای اراضی بیش از  1

 متر مربع به شرح ذیل محاسبه گردد. 5000مترمربع تا  2000( برای اراضی بیش از  2

درصد ( متراژ مازاد حق السهم  15متر مربع معـادل )  5000ار مـازاد آن تا ) ده درصد ( و مقـد 1متر مربع معـادل ردیف  2000( تـا متراژ  1-2

 شهرداری محاسبه گردد.

 متر مربع به شرح ذیل محاسبه گردد. 5000( بیش از 3

درصد(  15به میزان  )  2متر مـربع معـادل ردیف  5000متر مربع تا 2000) ده درصد( بیش از  1متر مربع معادل ردیف  2000( تا متراژ  1-3

 درصد ( میزان مازاد حق السهم شهرداری محاسبه گردد. 25متر مربع به باال معـادل ) 5000متـراژ مـازاد واز 

 

 4ضا معابر و شوارع کسر نشود مستند بـه قسـمت اخیـر تبصـره     در صورتی که درخواست تفکیک مشرف به معبر بوده و از ملک مورد تقا :1تبصره 

 درصد نسبت به عرصه باقیمانده مشمول محاسبه سهم شوارع و معابر می گردد.10قانون شهرداری ها ، به غیر از سرانه  های جدول فوق  101ماده 

شهرداری می تواند با تصویب شورای اسالمی شهر معادل در صورتیکه سهم شهرداری از تفکیک کمتر از حدنصاب ضوابط شهری باشد ،  : 2تبصره 

 قیمت آن را به نرخ کارشناسی دریافت نماید.

و شهرسازی از کـاربری شـهری و عمـومی نظیـر ) آموزشـی، فرهنگـی ،        معماری 5اراضی را که نسبت به اخذ مجوز از کمیسیون ماده  : 3تبصره 

درصـد کـل عرصـه     25ایند مشمول بندهای فوق نبوده و سهم سرانه های عمومی شهرداری معادل اداری، بهداشتی و .... ( به مسکونی اقدام می نم

 درخواستی می باشد.

 عوارض موضوع قانون مالیات بر  ارزش افزوده

عوار ( عوار  و مالیات  %3مالیات و  %6) %9با توجه به حکم مربوطه در قانون مالیات بر ارزش افزوده که شهرداری ها را مکلف نموده که  معادل 

کاال و خدمات را در بهـای فروش کاال و خدمات از اشخاص حقیقی و حقوقی اضـافه و دریـافت نموده و سپس بـه حسـاب ســازمان امـور مالیـاتی      

 دد.کشور واریز نمایند. کدهای درآمدهای مشمول مالیات بر ارزش افزوده  برابر جدول ارسالی توسط سازمان شهرداری ها عمل گر

 آموزش و پرورش عوارض 

 9صورتجلسـه شـماره    8و بند ( قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش در استانها، شهرستانها و مناطق کشور13آیین اجرایی ماده )مستند به 

سـاختمانی،   پروانـه هـای  درصد سهم آموزش و پرورش از صدور کلیه  5شورای آموزش و پرورش استان گلستان مبنی بر اخذ کامل  1391سال 

 محاسبه می گردد.تفکیک زمین ها، پذیره و نوسازی 
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 دستور العمل تقسیط و چگونگی اخذ مطالبات شهرداری

 000/000/700به شهرداری اجازه داده می شود تا سقف اولیه مبلغ  27/11/80قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب  73برابر مفاد 

( نیاز به مصوبه شورا اسالمی 000/000/700ریال کلیه مطالبات خود را مطابق جدول و تبصره های ذیل تقسیط نماید بدیهی است مبلغ باالتر از )

 ال، موکول به پرداخت کلیه بدهیهای مودی و تسویه حساب خواهد بود .شهر دارد در هر صورت مفاصاحساب ، گواهی پایان کار و نقل وانتق

 ردیف درصد پیش پرداخت نقدی بر مبنای بدهی تعداد اقساط

 1 درصد 20حداقل  15

 2 درصد 30حداقل  20

 3 درصد 40حداقل  25

 4 درصد 50حداقل  30

 : تقسیط مطالبات به منزله تسویه حساب نمیباشد . 1تبصره 

: این مصوبه مشمول مطالبات شهرداری از اشخاص حقیقی خواهد بود و ادارات ، سازمانها ، نهاد های عمومی و دولتی ، بانکها و ... می  2تبصره 

 بایست عوار  و بدهی خود را بصورت نقدی پرداخت نمایند .

تر از سر رسید اقساط، اقدام به تسویه حساب مانده بدهی خود عوار  متعلقه خود را تقسیط نموده و زود 1400مودیانی که قبل از سال : 3تبصره 

نمایند، نحوه محاسبه و تسویه بدهی برابر تعرفه عوار  و بهای خدمات سال تقسیط خواهد بود. همچنین در صورت تاخیر در پرداخت اقساط 

دگستری اقدام و سپس بر اساس نظریه دادگاه مذبور نسبت به اخذ استعالم از دا  شهرداری راساًو منقضی شدن زمان سر رسید  مودیان مذکور

 نسبت به وصول مطالبه اقدام می نماید.

از اقشار ضعیف بوده و امکان تهیه چک سر وفق جدول دستورالعمل تقسیط نسبت به تقسیط اقدام می نمایند و :آن دسته از مودیانی که 4تبصره

به مبلغ کل بدهی چک یا سفته دریافت نمایدو در صورت  تشخیص شهردار( شهرداری مجاز استرسید دار به تعداد اقساط را ندارند )با دستور و 

دیگربه عنوان ضامن نیز بالمانع می باشد.که بدیهی است در صورت تاخیر در  عدم توانایی فرد جهت ارائه چک شخصی ارائه چک فرد معتبر

 خ نمودن و اجرای تضامین دریافتی می باشد. پرداخت بدهی و اقساط )بیش از سه ماه( شهرداری مجاز به مور

 نرخ تاکسیهای شهری وخطی شهر خان ببین

نرخ مورد عمل  فاصله مسیرهای فعالیت کاری ردیف

 1400سال 

 40000  جابجایی سطح شهر 1

 30000 کیلومتر12 ارازگل 2

 25000 =8 الله باغ 3

 20000 =5 سعدآباد 4

 25000 =8 شیرآباد )ارتفاع( 5

 20000 =5 نی تپه 6

 30000 -10 اسالم آباد  7

  تصویب هر مرجع رسمی دستورالعمل آن اداره مالک عمل می باشد. تبصره:در صورت
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 ماده صد قانون شهرداری : 11رزش معامالتی ساختمانی موضوع تبصره ا

 شهرداری خان ببین( 1400)برای سال                                                                               جدول شماره یک :                      

 ردیف
 )ریال( 1400مصوبه سال  شرح گروه ساختمانی ) مازاد بر پروانه (

 الف: ساختمان تجاری یا مسکونی تجاری مسکونی

 p 1260000 + p + 1080000 طبقه تا  4ساختمانهای اسکلت بتون با هرنوع سقف و دیوار تا  1

 p 1350000 + p + 1170000 طبقه به باال تا  4ساختمانهای اسکت بتون یا هر نوع سقف و دیوار  2

 p 1350000 + p + 1080000 طبقه تا  4ساختمانهای اسکلت فلزی با هر نوع سقف و دیوار تا  3

 - - طبقه به باال تا  4ساختمانهای اسکلت فلزی با هر نوع سقف و دیوار  4

 p 1260000 + p + 1080000 اسکلت مصالح بتونی و آجری با هر نوع سقف و دیواره تا  5

 p  750000 + p + 750000 اسکلت مصالح فلز و آجری با هر نوع سقف و دیواره تا  6

 p 830000 + p + 750000 ساختمانهای با مصالح آجری با هر نوع سقف تا  7

 p 680000 + p + 600000 چوب با هرنوع سقفساختمانهای اسکلت خشت ، گل یا  8

   ساختمانهای تمام چوب معمولی 9

   ب: ساختمان انبارها 

 p 830000 + p + 750000 متر 4بلوک یا سنگ با هر نوع سقف تا ارتفاع  –اسکلت با آجر  1

 p 900000 + p + 600000 متر 4اسکلت بتن آرمه و فلزی با هرنوع سقف تا ارتفاع  2

 p 830000 + p + 600000 متر بیشتر به ازاء هر یک متر 4انباری از ارتفاع  3

   ج: گلخانه 

 p 830000 + p + 600000 با اسکلت پروفیل، سایه روشن، آجری یا فلزی با هرنوع مصالح و هر نوع سقف 

   د: آشیانه ها، سایه بانها، پارکینگ ها، توقف گاهها 

 p 750000 + p + 750000 مصالح بنائی سنگ، آجر، بلوکی، سیمانی با هر نوع سقفبا پایه های چوبی و  1

 p 750000 + p + 750000 با پایه های فلزی و بتونی 2

   و: سایر موارد 

 p 830000 + p + 750000 مترمکعب به باال 6انواع مخازن اعم از زیرزمینی یا هوائی از  1

 p 830000 + p + 750000 نوع سقف و یا بدون سقف هر مترمربعسکوها و باراندازها با هر  2

 p  450000 + p + 300000 دیوار کشی با هر نوع مصالح هر مترمربع 3

درصورت عدم اجرا برابر مفاد پروانه ساختمانی برمبنای مساحت کل اعیانی  آسانسور : 4

 طبقه به باال 3احداوی ساختمانهای 

برابر ارزش معامالتی  10

 ساختمان 
 

 p 3600000 + p + 000/800/1 کسری پارکینگ )هر متر مربع ( 5
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 جدول شماره دو :

 1400قیمت مصوب برای سال نوع کاربری  ردیف

 معادل مسکونی%15 مهد کودک ها –آموزش عالی  -با مجوز وزارت علوم، آموزش و پرورش و بهزیستی آموزشی 1

 معادل مسکونی%15 )با مجوز دانشگاه علوم پزشکی( دولتی و خصوصیبهداشتی درمانی  2

3 

 ورزشی 

 امالک دولتی-1

 امالک خصوصی -2

 

 معادل مسکونی15%

 مسکونی 65%

 تجاری %85 انتظامی)بخش دولتی( –نظامی  –اداری  4

 تجاری %75 خدماتی 5

 معادل مسکونی%15 تفریحی صرفاً با کاربری گردشگری –اقامتی  -صنعت گردشگری 6

 مسکونی %25 اوقاف و امور خیریه یا تبلیغات اسالمی(مذهبی )با مجوز سازمان  7

8 
مرغداری ها و آب بندان های پرورش ماهی و غیره واقع در حریم  )با مجوز از سازمان جهاد  –دامداری ها 

 کشاورزی(
 تجاری 45%

 تجاری %65 صنایع واقع در حریم 9

 مسکونی %35 فرهنگی )با مجوز اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی( 10

 

 . تعیین شده اضافه میگرددقیمتها به درصد  35و  محسوب متر بعنوان یک طبقه 3الی   5/2: ارتفاع پیلوت از  1تبصره 

 . طبق تعرفه عمل گرددمتر به باال بعنوان یک طبقه و  3: ارتفاع پیلوت از  2تبصره 

 مبالغ  اخذ گردد. %50با رعایت مقررات حاکم بربافت مذکور: در کلیه ردیف های فوق الذکر الیحه شهرداری در بافت فرسوده  3تبصره 

 برابر ارزش معامالتی به گروههای ساختمانی فوق افزوده میگردد . 15/2: در صورت تبدیل پیلوت به مسکونی تا  4تبصره 

برابر ارزش معامالتی به گروههای ساختمانی فوق افزوده  15/3پارکینگ مسکونی یا تجاری تا  بودن  ده پیش بینی و یا غیرقابل و استفا یا عدم : در صورت حذف 5تبصره 

 میگردد .

به اعداد  %2میزان  سطح اشغال  افزایش %1ازای هر % باشد به 60%  می باشد و چنانچه سطح اشغال بیشتر از  60بر اساس سطح اشغال تا  (11ارزش معامالتی )تبصره : کلیه اعداد جدول 6تبصره

 اضافه می گردد. درج شده 
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