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 نقل و انتقال اموال غیر منقول عوارض

 
چنانچه برنده مزایده زمین در شهرداری اعم ازحقیقي وحقوقي پس ازمفاصاحساب درخواست نقل و انتقال به غیر را داشته 

درصورتیكه سندزمین به . از بهای زمین هنگام مزایده مي باشند(درصد نیم) 5/0باشد متعاملین ملزم و موظف به پرداخت 

هردلیلي آماده نباشدباتفهیم این موردبه خریدارجدیدكه تاریخ صدورسندبصورت تقریبي میباشدوشهرداری هیچگونه 

تعهدی درموردتاریخ تنظیمي انتقال سندراندارد،بدیهي است خریدار جدید با امضاء خود در صورتجلسه تنظیمي حق هر 

 .نماید گونه اعتراض نزد مقامات قضائي و حقوقي را از خود سلب مي

 :فروش اسنادو مناقصه ، مزایده 
 ریال 000/000الي  000/000   فروش اسناد جهت معامالت متوسط از

 ریال 000/500الي  000/000   فروش اسناد جهت معامله عمده از

 

 تعرفه عوارض صدور گواهینامه رانندگی
 

موسوم به تجمیع عوارض ،به قانون وقانون مالیات بر ارزش افزوده  50به استناد تبصره یك ذیل ماده  :ماده واحده

 هزار ینامه رانندگي پایه یك و دو مبلغ شصت وپنجشهرداری شهمیرزاد اجازه داده مي شود در قبال صدور هر جلد گواه

هزاروپانصدریال  ذكور مبلغ سي ودومای ریال به ازای هر بار تجدید آزمایش رانندگي پایه ه(000/55)ریال 

 .ریال به عنوان عوارض صدور گواهینامه دریافت و در بهبود امور حمل و نقل به مصرف رساند(500/03)

 

 عوارض حق ثبت اسناد رسمي 
 . حق الثبت تعیین مي گردد% 8در محاضرمیزان 

 

 عوارض بیمه آتش سوزي
 .مي شود  تعیینعوارض صدورپروانه %  0(انواع حریق ) 

 

 عوارض كشتارگاه
 ریال30550    كشتار هرراس گوسفند وبز-0

 ریال  50000  كشتار هرراس گاو گوساله  -3

 ریال 50000    كشتارهرنفر شتر-0

 . ضمنا؛ مسئولیت  پرداخت عوارض دامپزشكي بعهده شهرداری مي باشد 

خلار  از كشلتارگاه   بله  تینگ و حملل آن  ارائه خدمات آن از قبیل تخلیه سپ با توجه به هزینه های زیاد هزینه كشتارگاه و-

ماه یكبار نسبت به محاسبه هزینه های فوق و سلایر   0حقوق ناظر شرعي و قبوض آب ،برق،گاز مقرر گردید شهرداری هر 

 .هزینه های جاریه اقدام و بر اساس میزان كشتارقصابان از آنها وصول نماید
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 لو هاعوارض نصب تاب

  0ماده 
نصب هرگونه تابلو وپالكارد درمحدوده قانوني وحریم مصوب شهر مستلزم اخذ پروانه از شهرداری وپرداخت هزینله هلای   

مربوط به صدور مجوز نصب مي باشد شماره پروانه شهرداری باید درمنتهي الیه پائین سلمت راسلت تلابلو نوشلته شلود      

 .  پروانه جلوگیری ودرصورت تخلف آنها را جمع آوری نماید شهرداری مجاز است از نصب تابلوهای بدون

  3ماده 
نصب هرگونه تابلو وپالكارد درروفوژمیاني معابر توسط اشخاص حقیقي وحقوقي ممنلوع اسلت وشلهرداری مكللف اسلت      

بلوهای راهنمای جمع آوری نماید تابلو های راهنمائي ورانندگي تا "اساا ررتوسط اشخاص ذینفع  ،تابلوهای منصوبه فعلي را

شهر یا اسامي اماكن عمومي كه با اخذ پروانه از شهرداری یا توسط شهرداری نصب مي شود از موضوع این ماده مسلتثني  

مي باشند نصب پالكارد دركمربندی ها ودرحریم ساختمانهای دولتي ووابسته بله دوللت وموسسلات دولتلي وحلریم آ لار       

 . باستاني ممنوع است 

 0ماده  
دولتي ووابسته به دولت وارگانها ونهادها وموسسات عملومي موظلف بله رعایلت اصلول وضلوابط واسلتانداردهای        ادارات 

مي باشند ودرحد یك تابلو برای هرواحد والبته براساس ضوابط  شهرداری واخذ پروانه نصب تابلو وذكر شماره پروانه درآن

برای نصب بیش از یك تابلو مشمول پرداخلت هزینله    ستندوليمقرر از پرداخت هزینه صدور پروانه اولیه وسالیانه معاف ه

موسسات انتفاعي دولتي وغیر دولتي نظیر بانك ها وشركت هلای بیمله وملوارد مشلابه مشلمول      . های مذكور خواهند بود 

 0دمعافیت از پرداخت  هزینه صدور پروانه نصب تابلو نخواهند بو

 4ماده 
و براساس اندازه سطح تابلوی مورد تقاضا درصدی از ارزش معلامالتي املالك   مالك محاسبه هزینه صدور مجوز نصب تابل

قلانون   54درمحل نصب تابلو مي باشد كه سالیانه توسط كمیسیون تقویم وتعیین ارزش معلامالتي املالك موضلوع ملاده     

ومحاسلبه  واصالحات وتغییرات بعدی آن مشخص  0030واصالحیه مصوب  0055های مستقیم مصوب اسفند ماه  مالیات

 : به شرح زیراست ماهیانه مي شود هزینه مذكور 

 
 نوع تابلو                    

 

 نحوهاستقرار تابلو

 معمولي

 (فلزي یا چوبي)

 نئون

 پالستیک

 (انواع دیگر كامپیوترهاي دیجیتالي وچاپي)

 تبلیغاتي اختصاصي تبلیغاتي اختصاصي تبلیغاتي اختصاصي

نصب شده بر روي دیوار یاا  

 بدنه ساختمان 

000 00000 0800 33500 4500 45000 

 00000 0000 45000 0500 33500 0800 عمود بر دیوار 

هر توع تابلو منصوب بر پایه 

 جدا از ملک  

05000 45000 3300 00000 08000 080000 

 ریال 000/50ریال در سایر نقاط شهر  000/000استفاده ازبیلبورد تبلیغاتي منصوبه توسط شهرداری در مركزشهرروزانه 

 (روز 05حداکثر به مدت )تابلوهای تبلیغاتی به صورت داربست 

 مترمربع 000/000مراكز تجاری و تولیدی به ازاء هر مترمربع  -0

 ریال 000/300به ازاء هر مترمربع ( پزشكان)مراكز آموزشي و خدماتي  -3

 ریال 000/000مراكز فرهنگي ، هنری، ورزشي به ازاء هر مترمربع  -0

 دیوارنویسی  سالیانه هزینه** 

 ریال 000000ریال الي  000000به ازای هر مترمربع دیوارنویسي 

 .رعایت ضوابط سازمان زیبا سازی در كلیه موارد فوق الزامي است    (:0)تبصره  

 .عوارض دریافت خواهد شد%(80)در صورت پرداخت عوارض در دوره مشمولیت توسط مودی      (:3)تبصره 

عدم پرداخت عوارض متعلقه درسال ازسوی مودیان مشمول دریافت عوارض مزبوردرسال های بعدبه نرخ مصلوب سلال       (:0)تبصره  

 .بعدخواهدبود

ت به مأخذ جدول عوارض ،تابلوهای معمولي به تناسب زمان نصلب مشلمول دریافلت ایلن     هر نوع تابلو پارچه ای و موق     (:4)تبصره 

 .عوارض مي باشد
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 5ماده   
 

ساختمان وبرای یلك تلابلو جهلت املاكن تجلاری      ( پیشاني )تابلو های منصوبه قبلي به صورت افقي تا حدود اندازه كتیبه 

وخدماتي كه صرفا؛ مربوط به معرفي محل كسب است به شلرط داشلتن مجلوز نصلب ورعایلت ضلوابط واسلتانداردهای        

اشد ولي مكلف بله وصلول مجلوز پروانله نصلب بلوده       مي ب معافشهرداری از پرداخت هزینه مقرر صدور برای مرتبه اول 

 .وتمدید سالیانه پروانه مي باشد  كسبي ومشمول پرداخت عوارض تفكیكي

لذا برای نصلب  . نصب بیش از یك تابلو وسطح مازاد بر پیشاني ساختمان مشمول پرداخت هزینه اول وسالیانه خواهدبود  

وبندهای ذیلل آن از   4اضافه برهزینه متعلقه از موضوع ماده % ،35 ،ارموتابلوی چه% 50، تابلوی سوم % 35،  تابلوی دوم

 .شد  متقاضي وصول خواهد

 5ماده  
مشلمول پرداخلت هزینله هلای      تابلو بشوند كالًبیش ازیك  اماكن تجاری وخدماتي جدید كه متقاضي صدورپروانه نصب 

 . خواهند بود  یهمتعلقه اول

 3ماده 
نصب تابلو جهت اماكن تجاری وخدماتي منوط به داشتن جواز كسب وهمچنین تمدید صنفي مي باشلد كله بلرای بلاراول     

ادامه نصب تابلو منلوط بله پرداخلت علوارض     . مجوز صادر خواهد نمود تمدیدصنف، شهرداری پس از اخذ تعرفه مصوب 

 . های شهرداری میباشد دارسالیانه صنف مربوطه وتمدید پروانه كسبي ورعایت ضوابط واستاند

 8ماده 
آنها را نصب یا امتیاز نصب وبهره برداری از آنها را با تعیین قیمت پایه وشرایط ویلهه   تابلوهای تبلیغاتي كه شهرداری راساً

 . از طریق صدور آگهي مزایده واگذار مي كند تابع ضوابط ومقررات مربوط به خود خواهدبود 

  0ماده 
هزینه صدور پروانه نصب تابلو برای متقاضیان جدید درمرتبه اول قبل از صدور پروانه با ارائه قبض واریزی به حساب درآمد 

درصورت عدم پرداخت هزینه تمدید پروانه كسب در مهلت های تعیین شده شهرداری . شهرداری ازذینفع وصول مي شود 

هلت ده روزه تابلوهای منصوبه را برداشته وجمع آوری نماید استرداد تابلو به مجاز ودارای اختیارات كامل است كه با تعیین م

حمل ونگهلداری   –هزینه برداشت  –عوارض نوسازی  –پرداخت هزینه سالیانه تابلو )ذینفع موكول به تسویه حساب كامل 

ذینفع مكلف به پرداخلت كلیله   بعهده خود ذینفع خواهدبود درهر صورت شهرداري  بوده و نصب مجدد آن با موافقت( تابلو 

 . بدهي های خود خواهد بود 

 00ماده  
م از تعلاوني خصوصلي   عا)هنری وملي مذهبي توسط بخش غیر دولتي  –های فرهنگي  دهزینه مورد نظر برای نصب پالكار

رصلورت  ودها خواهد بلود   دهزینه مصوب متعلقه نصب پالكار% 00معادل بنابه تشخیص شهردار ( ومشاركت های مردمي 

 0صالحدیدشهردارمبلغي دریافت نگردد

  00ماده  
رعایت كامل مسائل فني وایمني درنصب تابلو ها وپالكارد ها ونگهداری از آنها ومسئولیت جبران بلروز خسلارات احتملالي    

 . جاني یا مالي از هر نوع بعهده اشخاص حقیقي وحقوقي ذینفع خواهدبود 

  03ماده  
جمع آوری به موقع تابلوهای موقت یا پالكاردها وبرگرداندن وضعیت محل به حاالت اولیه بله هزینله ودرعهلده اشلخاص     

حقیقي وحقوقي دینفع است درصورت عدم اقدام به موقع شهرداری وضعیت را به حالت اول برگردانده وهزینه مصرف شده 

وصول خواهد كرد برای ضمانت اجرای این امر به هنگلام صلدور    هزینه اضافي% 00را از ذینفع به نحو مقتضي با افزایش 

پروانه نصب تابلوهای موقت وپالكاردهای موقت شهرداری تضمین الزم را قبال؛ از ذینفع بنا به تشخیص وكارشناسي خلود  

 .  اخذ خواهد كرد 
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 00ماده  
ا توسط بخش خصوصي ومشمول این آئلین نامله   استفاده از دیوارهای شهر وبدنه ساختمانها بعنوان تابلو ونوشتن روی آنه

وهمچنین تجاوز از حد وحدود هر ساختمان برای نصب تابلو ممنوع است متخلفین موظفند پس از ابالغ شهرداری حلداكثر  

درغیر اینصورت شهرداری راسا؛ اقدام وهزینه های متعلقه را از متخلف وصول خواهد . روز رفع تخلف نمایند  00ظرف مدت 

تفاده از شیشه های منصوبه اختصاصي ساختمان جهت تابلو با خط خوش وشكیل مشمول پرداخلت هزینله صلدور    كرد اس

 . پروانه سالیانه نخواهند بود 

  04ماده 
افزایش یا كاهش سطح وسایر مشخصات درتابلوها موكول به كسب مجوز از  –تعداد  –نوع  –اعمال هرگونه تغییر درشكل 

ز این ضوابط موجب برداشتن وجمع آوری تابلوهای متخلفین پس از ابالغ شهرداری بلا تعیلین   شهرداری مي باشد تخلف ا

روز خواهدبود رفع هرگونه اختالف احتمالي بین مستاجر ومالك یا همسایگان محل نصب تابلو دراین زمینله نیلز    00مهلت 

 بعهده افراد ذینفع است وشهرداری دراین باره مسئولیتي نخواهد داشت 

درمورد تغییرات فوق الذكر رعایت اصول زیباسازی الزامي است به همین لحاظ شهرداری بلا تشلكیل یلك گلروه     :  تبصره

 . هنری اصول زیباسازی راتعیین وپیگیری خواهد كرد –كارشناسي فني 

 05ماده 
 –بیمارسلتانها   –كلینیك های شبانه روزی وتخصصي  –آزمایشگاهها  –نصب تابلوهای تبلیغاتي پزشكان ودندان پزشكان 

رادیو لوژیها براساس آئین نامه سازمان نظام پزشكي مصوب چهاردهمین جلسه شورایعالي نظلام پزشلكي    –داروخانه ها 

ورعایت ضوابط ومقررات این آئین نامه وقانون شهرداری ها باپرداخت تعرفه ها  4/03/35جمهوری اسالمي ایران مصوب 

 . امكان پذیر خواهد بود 

 .سانتیمتر تجاوز نكند  50×30وی مطب پزشكان باید ساده واندازه آن از تابل –الف 

پزشكان ودندان پزشكان برای راهنمائي بیماران مي توانند یك تابلو مدخل مطب ودیگری دركوچه ویا خیابان ویا محل  –ب 

 . صب كنندمناسبي كه نزدیك مطب باشد با نظر وتشخیص موقعیت مكان واخذ عوارض مقررات درآئین نامه ن

 برابر اندازه مجاز واستاندارد بزرگتر باشد  3اندازه تابلوی آزمایشگاه ورادیو لوژی ها نباید از  –ج 

برابر انلدازه مجلاز بزرگتلر     0اندازه تابلوی داروخانه برحسب موقعیت محل آن فرق مي كند ولي درهر صورت نباید از  -د

 . باشد

در بیمارستانهای خصوصي دائر مي شوند مشمول كلیه ضوابط ومقررات این آئین نصب تابلو درمانگاههای اورژانس كه  -ه

 . نامه و آئین نامه نظام پزشكي خواهند بود 

 05ماده 
توسط اشخاص حقیقي وحقوقي دررابطه ... تشویق و –تقدیر  –تسلیت  –نصب كلیه پالكاردها وپارچه هائي كه جنبه تبریك 

دارد از پرداخت هرگونه عوارض معاف مي باشند در هر صلورت منلوط بله اخلذ     ... بها وورزشي وانتصا –با قهرمانان علمي 

نسلبت بله جملع آوری     "مجوز از شهرداری بوده ودرصورت عدم رعایت ضوابط مشخص شده شهرداری مجاز است راسا

 . آنان اقدام نماید

 03ماده 
قلانون   33در صورت استنكاف متقاضیان موضوع این آئین نامه از پرداخت عوارض وهزینله مربوطله بله كمیسلیون ملاده      

 . شهرداریها ارجاع ورای كمیسیون مربوطه قطعي والزم االجراست 
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 اخذ عوارض تاالرها و باشگاههاي پذیرایي و رستورانها

 
این شهرداری در نظر دارد به استناد تبصره یكم ذیل ماده پنجم قانون اصالح موادی از قانون برنامه سوم بمنظلور تلأمین    

باشگاههای پذیرایي و رستورانها در شهر شهمیرزاد به مأخذ -هزینه های خدمات شهری و ترافیكي ناشي از مراسم تاالرها

 . بعنوان بهای خدمات ارائه شده دریافت نماید صورتحساب و یا قراداد منعقده(سه درصد% )0

-از بهای فروش و ارائه خدمات سلالنهای غلذا خلوری   ( سه درصد%)0:  عوارض سالن هاي غذاخوري و رستورانها و تاالر پذیرایي

 .رستورانها و تاالرپذیرایي به صورت ماهانه به عنوان عوارض باید به حساب شهرداری واریز گردد

 از اراضي و امالک بال استفادهعوارض سالیانه 

 
% 0این شهرداری در نظر دارد تا نسبت به اخذ عوارض سالیانه از اراضي  و امالك بال استفاده خالي یا متروكه كه به ماخلذ  

قانون مالیات مستقیم به ازای هر متلر مربلع    54قیمت منطقه ای موضوع دفترچه بهای معامالت و امالك ماده ( سه درصد)

 :عیان  بشرح ذیلعرصه و ا
 

منظور از اراضي و امالك بال استفاده شهری آن دسته از اراضي و سلاختمانهایي اسلت كله بلا كلاربری هلای مختللف        -0

مسكوني،تجاری،كارگاهي و صنعتي به غیر از كاربری باغات و زراعتي مورد استفاده قرار نگرفته و خالي و یا متروكه میباشند 

پس از سه بار اخطار كتبي توسط شهرداری به مالك یا مالكین مشلاعي اخلذ علوارض    ندرهاشده او به صورت غیرمحصور

 .سالیانه امكان پذیر خواهد بود

تاییدواحدشهرسازی وعمران ملي باشلدورای صلادره    امالك باگزارش ماموران شهرداری به  تشخیص اینگونه اراضي و-3

ه یكملاه ازهلم درمحلل وقلوع مللك باهملاهنگي شلهردارقابل        واخطارقانوني به فاصلدباتسلیم به مالك یامالكین یاالصاق 

درصلورت  ویه حساب عوارضات فوق ضروری است ،بدیهي است درپاسخ به استعالمات وصدورهرگونه مجوز، تس.اجراست

 0قابل بررسي است( 33)اعتراض مالك ، مراتب دركمیسیون ماده 

 .هشتاد درصد عوارض دریافت خواهد شد در صورت پرداخت عوارض در دوره مشمولیت توسط مودی(:0)تبصره

قلانون مالیلات    54برای محاسبه عرصه اعیان از قیمت منطقه ای موضوع دفترچه بهای معامالت و امالك ملاده  :(3)تبصره

 .مستقیم دارایي استفاده  مي شود

مالکین به شهرداري بوده و و احد شهرسازي موظف به تعیین بالاستفاده و متروکه بودن امالک در زمان بازدید ها و مراجعه 

 0نسبت به محاسبه عوارض فوق اززمان تصویب اقدام و پس از آن سایر اقدامات صورت  می پذیرد( واحددرآمد)شهرداري
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 عوارض حفاري 

 

    متقاضیان انشعابصدور مجوز حفاري جهت 
نظارت راهبردی رییس جمهور و معاونت محترم برنامه ریزی و  00/8/88-34433/33/30براساس دستورالعمل شماره 

ی هماهنگي و صدور مجوز حفاری در سطح شهرهای كشور كمیسیون عالي ه  دستورالعمل نحو 8كلیات آن با رعایت ماده 

 (هیت محترم وزیران 4/00/55مصوب )اداره كل امور شوراهای اسالمي شهر  و شهرداریها

 ركت هاي حفارصدور مجوز حفاري جهت موسسات و ش
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و كلیه  00/8/88- 34433/33/30براساس دستورالعمل شماره 

كل امور شوراهای مفاد دستورالعمل نحوی هماهنگي صدور مجوز حفاری در سطح شهرهای كشور كمیسیون عالي اداره 

دفتر فني  8/0/88 -40/0584تورالعمل شماره و دس (هیت محترم وزیران 4/00/55مصوب )اسالمي شهر  و شهرداریها

 0استانداری سمنان

و  به طور جداگانه پالک با عنایت به اینکه شهمیرزاد در منطقه كوهستاني واقع شده است پیشنهاد مي گردد هزینه آماده سازي هر  

 . محاسبه وبر آورد گردد بر اساس موقعیت و توپوگرافي آن پالک 

 

 :تبصره  

های مرمت حفاری درمعبرباتوجه به شرایط وتوپوگرافي منطقه وتاییدواحدعمران براساس هزینه ی تمام شده كلیه هزینه 

محاسبه حفاری شهرستان  وكمیسیونریت دفترفني استانداری یبه نرخ روزبااعمال تعرفه ضرایب اعالمي ازسوی مد

 0ووصول خواهدشد
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 سکونت اتباع بیگانههزینه 

  
 

بر اساس دستور العمل ( اتباع خارجي )عوارض سالیانه اتباع خارجي و تعرفه اخذ هزینه خدمات شهری از مهاجرین  هزینه

بصورت خانوار ، ( اتباع خارجي )مكرر و متعدد دستگاه های اجرایي و نیز بمنظور ایجاد انگیزه جهت بازگشت آوارگان افغاني 

 :محاسبه واخذخواهدگردید 0000سال  بر اساس كارشناسي صورت پذیرفته بشرح ذیل در

 

  در طول سال  ریال 500/503/0بمبلغ     نفره 0خانواده -0

 در طول سال ریال  000/035/0بمبلغ   نفره                                         0و 3خانواده  -3

 در طول سال  ریال 000/300/3بمبلغ     نفره 5و 4خانواده  -0

 در طول سال ریال  000/435/3بمبلغ      نفره   3و 5خانواده  -4

 در طول سال ریال  500/883/3بمبلغ     نفره به باال 3خانواده -5

 

 :تبصره

باقینانمده بحسماب   % 50جهت نگهداري اتباع بحساب اموراتباع بیگانه استانداري سمناان و % 50مقررگردیدازاین میزان 

 0شهرداري واریزگردد
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  درختان عوارض قطع  
 

  1ماده 

الیحمه قمانونی    مفماد   قطع هرگونه درخت می بایست درقالب تکنیل فرم درخواست ومجوز کنیسیون فضاي سبز ورعایت

  مجلس شوراي اسالمی باشد  1331خرداد  3حفظ وگسترش فضاي سبز شهرها مصوب 

  2ماده 

و یا پرداخت هزیاه  3ماده  3به جایگزیای نهال و با رعایت تبصره قطع درختان درقالب تکنیل فرم وتعهد متقاضی نسبت  

و در هر مکمانی کمه    فضاي سبز شهرداري درهنان سالکاشت ونگهداري به ازاي هر درخت قطع شده طبق نظرکارشااس 

 .پرداخت عوارض قطع اشجار میسر می باشد  شهرداري پیشاهاد نناید و

  3ماده 
از جداي وتوت وچااربه جزدرخت گردو...وتبریزي ، زبان گاجشك ، سپیدار ، بید مجاون ،  میوهقطع درختان میزان عوارض 

 (جهت اصالح باغ و انجام عنلیات باغبانی ) : استهزیاه کارشااسی  به شرح ذیل  

 :بندالف 

 .ریال 00444   سانتی متر مبلغ 23تا بن  ....و  تبریزي ، بید ، زبان گاجشك درختبابت قطع هر

 .ریال 02444   سانتی متر مبلغ 34تا بن  ....و تبریزي ، بید ، زبان گاجشك بابت قطع هر درخت 

 :بندب 

 .ریال  14444   سانتی متر مبلغ 34بیشترازبن.... ودرخت تبریزي وزبان گاجشك وبیدهرقطع بابت 

 :بندج
" مگمر درمموارد خماا واسمتياا ی     . مناوع ممی باشمد  وارس به هرنحوودرهرمکانی ، چاار،توت قطع هرگونه درخت گردو 

الیحه قانونی حفظ وگسترش فضاي ( 1)ضوابط اجرا ی مربوطه به چگونگی اجراي ماده( 13)وماده( 10)ماده( ب)باستاادباد

شااور برحسمب سمن ،   پرداخت عوارض تصویب شوراي شهروباوشهرداري کنیسیون فضاي سبز پیشاهاد سبزدرشهرهابه

از حمداقل  ... ه ، فرم و اندازه تاج حاصل آوري وموقعیت جغرافیمایی و محیطمی ، محمل اسمتقرار درخمت و      محیط بن ، گون

عموارض ازعاممل یامالمك    (یکصمدوپاجاه میلیمون ریمال   )ریال  444/444/134الی  (ده میلیون)ریال الی  444/444/14

 4اخذخواهدشد

  0ماده 
ودرختانی کمه در پیماده روي خیابانهماي     و یا احداث باا و دیوار  استمد نظر زمین براي درختان مااطقی که تغییر کاربري 

شمهر بمه    فضاي سمبز  اصلی شهر واقع اند ومالك خصوصی دارند ویا در باغهاي نقاط اصلی شهر قراردارند ودربافت عنده

اعضماي  چشم می خورند وقطع آنها به چشم انداز طبیعی وزیبا ی شهر آسیب می رساند کمه تشمصیا ایمن موضموع بما      

آن بشرح ذیل است ضناا؛ درختانی که در مااطق دورافتاده شهر واقع انمد ویما   بوده و تعرفه عوارض کنیسیون فضاي سبز 

و غیره  ماناد درخت تبریزي قرار گیرندبهره برداري مورد کاربرد صاعتی دارند ودر اصطالح پس از رسیدن باید قطع گردند و

  آن با اعضاي کنیسیون فضاي سبز است بوده که تشصیا از این قاعده مستيای 

 درختان ( بندالف 

 004هزارریمال وحمداکير   104برابر قینت ماطقه اي زمین مورد نظر حداقل  24 ،سانتی متر 14درختان با محیط بن تا -1

 هزارریال 

هزارریمال وحمداکير    344برابر قینت ماطقه اي زمین مورد نظر حمداقل  23سانتی متر  24 الی 14درختان با محیط بن -2

  ریال 444/244/1

هزارریال وحمداکير  024برابر قینت ماطقه اي زمین مورد نظر حداقل  34،  سانتی متر  34الی 24درختان با محیط بن  -3

 . یك میلیون و چهارصد و چهل هزارریال 

هزارریمال وحمداکير    304اقل برابر قینت ماطقه اي زمین مورد نظر حد 33سانتی متر  34الی  34درختان با محیط بن -0

 یك میلیون و هشتصد هزار ریال 

و هزارریمال   024برابر  قینت ماطقه اي زمین وحمداقل  04سانتی متر عالوه بر مبلغ   34درختان با محیط بن بیشتر از -3

میمزان مبلمغ    که تعیمین  هزار ریال اضافه گردد04به ازاي هر سانتی متر مازاد حداکيردو میلیون و یکصد شصت هزار ریال 

 .  عوارض با تشصیا اعضاي کنیسیون فضاي سبز می باشد 
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 چمن ( بندب 

 .هزارریال  124تصریب چنن به ازاي هر متر مربع که قابل کشت مجدد باشد -1

 هزارریال  104 …تصریب چنن به ازاي هر متر مربع که قابل کشت مجدد نباشد ميل بتن ریزي و -2

 .ریال  444/100سبزبه ازاء هرراس گوسفاد    رهاسازي احشام درفضاي -3

 :تبصره 

 . ریال می باشد  (044/04)هزیاه کارشااسی بازدید فضاي سبز مبلغ 

از بین برود و یا به علت عدم آبرسانی و "کامال که باغصورت پذیرد ضناا؛ درصورتیکه قطع درخت از طرف مالکین به نحوي 

درختان باغی را خشك و یا موجبمات خشمکی   .... یا به هر علت دیگري به قصد تغییر کاربري ، تفکیك ، خانه سازي و غیره 

  آنرا فراهم نناید

 .الیحه قانونی حفظ و گسترش فضاي سبز در شهرها عنل خواهد گردید 0ماده ذیل  3مطابق تبصره 

  3اده م

واقع در نقاط شهري که احتنال واژگونی وسقوط آنها می رود ومنکن است "اکهاسال کالَ یا جززنده براي درختان خشك و

کنیسمیون فضماي    پیشاهادشمهرداري وتصمویب  به شهروندان در اثر سقوط خسمارت ممالی وجمانی وارد ننایمد پمس از      

روز طمی دو   3مجوز قطع یا هرس صادر می گردد وچاانچه داراي مالك خصوصی باشد به مالمك بمه ممدت    شهرداري سبز

پمس ازتصمویب   د شمهرداري  ومرحله اخطارداده شده که اقدام به قطع نناید چاانچه در مهلت مقرر ترتیمب اثمر داده نشم   

و هنچامین  را به نفع خود ضبط نناید  راساَدرخت را قطع ننوده وچوب استحصالی ی تواندمواخذمجوزکنیسیون فضاي سبز

هزیاه هاي احتنالی را از مالك دریافت نناید ماناد هزیاه قطع و انتقال در ضنن شهرداري مصتار است بدلیل حفمظ جمان و   

 .مال شهروندان در مواقع اضطراري درختان در معرض سقوط را بفوریت و بدون کسب اجازه مالك قطع و جنع آوري نناید

 4ماده 

کنیسمیون فضماي سمبزبه تااسمب      یکارشااسم  خودسرانه یاخشکاندن درخت گردووچاار،توت وارس به هرنحوي با قطع

موجمب  ...تاج ومحصول دهی وموقعیمت جغرافیمایی ومحیطمی ، محمل اسمتقراردرخت و     ،گونه، فرم واندازه  ،سن،محیط بن

اعامل خواهدبود، ضمنااققطع وهمرس   ریال ازسوي مالك ی 444/444/344ریال تا 444/444/34پرداخت عوارض ازمبلغ 

بمه پرداخمت عموارض ازمبلمغ      ده بمه تشمصیا کنیسمیون فضماي سمبزموجب     خودسرانه سرشاخه هاي درختمان یادشم  

 4می باشد(دویست میلیون ریال)ریال  444/444/244تا  (میلیون ریال پاج)ریال 444/444/3

 تبصره

هزیامه کمردن آن صمرفاقدرجهت کاشمت ونگهمداري      ا وري عوارضات یادشده درحسابی مصصم شهرداري ملزم به نگهدا

 .درختان گردودرفضایهاي خاا پیش بیای شده میباشدوالغیر

  0ماده 

مالکان ومتقاضیانی که درکاربري باغات براساس محوزهاي الزم وقانونی قصداحداث باا دارنددرزمان صدورپروانه ملزم بمه  

دبانظارت رسطح اشغال باادرمکانی که شهرداري تعیین می ننایتامین فضاي سبزمشتنل برکاشتن درخت به میزان سه براب

کارماوط به انجام مواردفوق وتایید کنیسمیون فضماي    نابدیهی است صدورپای4خواهادبود کنیسیون فضاي سبزشهرداري

 4سبز شهرداري می باشد

 (1تبصره 

برابرمازادسمطح اشمغال    اقدام بدون مجوزمالك درموردتبصمره فموق المذکرموجب پرداخمت عموارض بمه میمزان شمش         

 4مجازخواهدشد

 

 (2تبصره 

بمه عمالوه هزیامه یکسماله     شهرداري می توانددرخصوا ماده یادشده وتبصره ذیل آن به جاي کاشت درخت هزیامه آن را 

 4اساس نظرکنیسیون فضاي سبزازمالك دریافت ننایدبرنگهداري 
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 عوارض پیمان ها وقراردادها

 

 
درصد مبلغ  یكاجرائي معادل  …عوارض پیمانهای پیمانكاران مقاطعه كاران ، شركتها ، موسسات ،سازمانها : عبارتند از

 :نهائي پیمان یا قرارداد 
 

مشاوره ای ، ابنیه ، تاسیسات وراه سازی وهمچنین قراردادهای اقدامات مهندسي واجرائي  ،اعم از قرارداد های عمراني -0

خدمات مهندسي  ،صنفي -قرارداد برای انجام یك تعهد كاری در زمینه فعالیت های ساختماني تجاری، مطالعاتي وهرگونه 

 …كشاورزی ودامپروری و ،پزشكي

در محدوده ( قولنامه ای )این عوارض مشمول موافقت نامه ها قراردادها ومصالحه نامه های رسمي وغیر رسمي -3

 .مي شود استحفاظي وحریم قانوني وخدماتي شهر را شامل 
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 عوارض اصناف

 برمبناي ماهیانه 
 

 درجه سه درجه دو درجه یک عالي  39سال عنوان صنف ردیف

     041041 فروش خواروبار 1

     02781 فروش علوفه دامي وغالت  2

     01041 فروش تره بار ومیوه  9

     04141 فروش عطاري 4

     82281 سوپر 5

     02781 فروش برنج  6

     7181 نانوائي 7

     02211 فروش پارچه وقماش 8

     02211 پوشاک ولباس 3

     01041 خیاطي مردانه  11

     7211 خشک شوئي وسفید شوئي 11

     28411 لحاف دوزي 12

     01041 فروش لوازم ورزشي 19

     7181 خیاطي زنانه 14

     82281 فروش لوازم خانگي  15

     82281 فروش لوازم صوتي وتصویري 16

     82281 فرش وموكت 17

     7211 خرازي 18

     7211 تعمیر لوازم صوتي وتصویري 13

     01041 فروش كیف وكفش 21

     02211 سمساري 21

     7211 تعمیرات كفش 22

     02211 فروش لوازم آرایشي وبهداشتي 29

     2841 تعمیر لوازم نفت سوز وگاز سوز 24

     08421 فروش رنگ ونقاشي ساختمان  25

     01041 خدمات هنري  26

     82281 درب وپنجره سازي  27

     82281 نجاري 28

     82281 آلومینیوم سازي  23

     82281 كابینت سازي  91

     04281 لوله كشي وآب وگاز 91

     0621 تعویض روغني  92

     02781 لوازم یدكي اتومبیل وتراكتور 99

     0621 باطریسازي 94

     08421 الکتریکي  95

     82281 فروش مصالح ساختمان  96

     82281 طال وساعت  97

     2841 لوازم التحریر  98

     02211 عکاسي وفروش خدمات  93

     02781 فروش وخدمات كامپیوتري  41
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 درجه سه درجه دو درجه یک عالي 39سال عنوان صنف ردیف

     04040 گل فروشي  41

     84021 چلوكبابي وغذا خوري 42

     86411 كبابي 49

     80241 قصابي  44

     01041 لبنیات  45

     02211 بستني فروشي  46

     02781 قنادي 47

     02781 مواد پروتئیني  48

     06821 اغذیه وساندویچ فروشي  43

     04281 ماهي –تخم مرغ  –فروش مرغ  51

     01041 قهوه خانه وچاي خانه 51

     06821 فروش ظرف چیي ومالمین واستیل 52

     02211 لوكس فروشي وكادوئي  59

     02781 شیشه وآئینه  54

     82281 تولیدي قطعات صنعتي وتراشکاري  55

     82281 بنگاه معامالت امالک واتومبیل  56

     06821 فروش ابزار ویراق   57

     06821 آرایشگاه زنانه  58

     00711 آرایشگاه مردانه 53

     82281 الستیک فروشي  61

     7211 تعمیرگاه موتور سیکلت  61

     60811 مکانیکي اتومبیل  62

     02781 آژانس تلفني  69

     02211 فروش مصنوعات فلزي 64

     60111 آهن فروشي 65

     7181 تعمیرات ساعت  66

     82121 پخش مواد غذائي  67

     82281 صافکاري اتومبیل  68

     08421 فروش لوازم یدكي موتورسیکلت 63

     88281 كافي شاپ 71

     0621 فروش محصوالت فرهنگي   71

     08421 بایل فروشي وم 72

     81821 بل فروشي وم  79

     0621 تنبلک نان و نان شیریني  74

     60811 نقشه كشي  75

     08421 فروش لوازم برقي  76

     01081 تاسیسات و خدمات فني  77

     01081 تعمیرات لوازم خانگي  78

     0621 تعمیرات موبایل  73

     00533 نصب و راه اندازي سیستم حفاظتي 81

     42111 خدمات اتومبیل سنگین  81

 
 (0تبصره

 افزایش نسبت به پایه قیمت%30 درجه عالي با-

 افزایش نسبت به پایه قیمت%05 درجه یك با-

 افزایش نسبت به پایه قیمت%00  درجه دو با-

 افزایش نسبت به پایه قیمت%5 سه با درجه-

 (3تبصره

 هرگونلله صللدور پروانلله ،تمدیللد،جابجایي ،تغییللر صللنف و امللورات محوللله صللنفي منللوط بلله تائیللد واحللد شهرسللازی و تسللویه حسللاب مللالي    

بدیهي است مستاجرین از شمول تبصره فوق خار  بوده و در صورت مشاهده ی تخلف   .مي باشدقانون نظام صنفي  05ورعایت كامل تبصره ذیل ماده 

 .مي باشد 000در ملك ،شهرداری موظف به ارجاع پرونده  به كمیسیون ماده 
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 ...عوارض صدور پروانه و عوارض بنا و تراكم و تجاري و

 
 

  هزینه كارشناسي-(0

 
درخواست بازدید جهت صدور پروانه ساختماني و دیواركشي مفاصاحساب،تفكیك اسلتعالم كلاربری و غیلره بلروی     (0-0

 ریال 000/300عرصه امالك مبلغ 

درخواست بازدید جهت صدور عدم خالف پایان كار استعالم آب برق و گلاز و غیلره بلر روی عرصله و اعیلان مبللغ       (3-0

 ریال000/300

 

  :0تبصره

بله مبلالغ فلوق اضلافه خواهلد گردیلد هزینله        %00یه عملیات ساختماني بدون مجوز و تخلفات ساختماني میزان برای كل

 000ریال بدیهي است در صلورتیكه پلالك بله اسلتناد ملاده       000000كارشناسي واحد نقشه برداری در واحد كف و بر 

و قید پروفیل طولي و عرضي بعهده مالك بلا اخلذ   تفكیك گردیده باشد كلیه نقشه برداری و نقشه مطالعاتي و توپوگرافي  

 .تایید از واحد شهرسازی و عمران خواهد بود

 :3تبصره

در صورتیكه ملك احتیا  به نقشه برداری داشته باشد بر اساس تعرفه و قوانین بین مالك و شهرداری با پرداخت هزینه به 

 .حساب شهرداری نقشه برداری میسر خواهد بود

 

 …برای واحدهای ساختمانی که از شهرداری پروانه ساخت دریافت می نمایند شامل مسكونی تجاری وخدماتی و ی ساختمان عوارض ایمن-(3

 :به شرح ذیل می باشد
 

بمنظور افزایش امكانات آتش نشاني و سیستم آتش نشاني و به لحاظ ایجاد ایمني الزم برای ساختمانها بله هنگلام   (0-3

 از كل عوارض صدور پروانه از مالك دریافلت و %3یكبار عوارض ایمني آتش نشاني به مأخذ  صدور پروانه ساختماني برای

 .آن مصرف خواهد گردید فقط به مصرف گسترش توسعه ایستگاه آتش نشاني و تجهیزات

دو نلیم  %)5/3عوارض ایمني برای كلیه ساختمانهای گلي قدیمي كه نیاز بله پروانله سلاختماني نبلوده انلد بمیلزان       (3-3

 .هزینه  سطح شهرونوسازی خواهد بود(درصد

 

به از هزینه صدور پروانه ساختماني اعم از مسكوني تجاری اداری ( سه درصد%)0: هزینه و تامین و گسترش فضای سبز-(0

 .بابت ایجاد و توسعه فضای سبز در زمان صدور پروانه محاسبه و وصول میگردد...وغیرازباغات 

 

مي نمایندموظفند كلیه قوانین ومقررات ملي ساختمان كه از شهرداری درخواست صدور پروانه ساختماني  يكلیه مالكین-(4

 0علي الخصوص مبحث دوم رارعایت نمایند( گانه30مباحث )

 

 عوارض آماده سازي-(5

ساختماني مالك موظف مي باشدهزینه آماده سازی رابه هنگام اخذمجوزساخت وساز بنا براساس نرخ روز صدورپروانه  

 0پرداخت نماید
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 عوارض تفاوت پروانه اعم ازمسکوني،تجاري وخدماتي
 

 

 

 مسکوني

عالوه برجرائم ماده صلدكه   (اعم ازافزایش بنابرا رتغییرنقشه یاتخلف ساختماني)درصورت افزوده شدن مساحت مسكوني 

ني بلر اسلاس تعرفله    به نرخ سال تخلف محاسبه مي شود ،عوارض مابه التفاوت بنای جدید،تغییر نقشه یا تخلف سلاختما 

 .محاسبه ووصول میگرددزمان روز

 
 تجاري

ي از سلایر  و همزمان با صدور پروانه اصلالحي بلا تاسل    بر اساس تعرفه روز( فاعم ازافزایش یاتخل)مساحت اضافه شده 

 .مقررات  محاسبه میگردد

 
 خدماتي

 .محاسبه میگردد بر اساس تعرفه روز( فاعم ازافزایش یاتخل)مساحت اضافه شده 

در مواردی كه رأی كمیسیون ماده صد بر اخذ جریمه صادر و یا بدلیل زمان احداث بنا در سلنوات گذشلته مشلمول    : تبصره

رخ روز با توجه به دفترچه عوارض محاسبه و اخذ میگلردد و سلپس پایانكلار    برائت مي شود هزینه های صدور پروانه به ن

 .صادر مي گردد

مصلوب  ) جانبازان و آزادگان متوفي موضوع قانون الزام بانك ها به پرداخت تسهیالت به وراث جانبازان و آزادگلان متلوفي  

 ( .مجلس شورای اسالمي  0080سال 

برخوردار برای یكبارهای صدور پروانه ساخت تا یكصد متر مربع بنای مفید  درصد عوارض شهرداری و هزینه000معافیت  

در صورتي كه متراژ هر واحد یا سهم هلر  . خواهند بود همچنین در مجتمع های مسكوني تا سقف یاد شده در سهم هر فرد 

ینه ها و عوارض یلاد شلده   صرفاً مازاد بر یكصد متر مربع مشمول پرداخت هز. واجد شرایط بیش از یكصد متر مربع باشد 

 .مي باشد 
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 عوارض حذف پاركینگ

 
 برابلر تعرفله جلداول قیملت منطقله ای      5/0معادل  Pجهت محاسبه عوارض حذف پاركینگ بر اساس فرمول ذیل قیمت 

مي باشد مشروط به اینكه برای هر واحد مسكوني  ( 00سال دفترچه بهای خدمات 35الي  08 مندر  درصفحات)گانهشش

 برای هر واحد تجاری .ریال كمتر نگردد 000/000/05در شهركهای مسكوني حداقل 000/000/08در بافت قدیمي شهر 

ریلال  000/000/05های مسكوني نیز حلداقل از   ریال كمتر نگردد در شهرك000/000/34مبلغ از  در بافت قدیمي شهر

م به ذكر است كه برای مجتمع های تجاری با توجه به ضوابط شهرداری مالك مللزم بله تلامین پاركینلگ     كمتر نگردد الز

 .خواهد بود 

 :  0تبصره 

در صورتي كه كسر پاركینگ از حد نصاب  5با تاسي از قوانین ومقررات شهرسازی ودر صورت تائید مصوبه كمیسیون ماده 

 محاسبه مي گردد بر اساس فرمول ذیلواحد بیشتر باشد ری مرتبط ،از دوتراكم مجاز منطقه در كارب

 

 T×35×P5/1 

P:   مصوب تعرفهقیمت  T×35×P5/1 

T:  تعداد كسری واحد 

 ضریب مساحت پاركینگ بر اساس شورای معماری و شهرسازی   :35

 .لحاظ خواهد گردید  عوارض حذف پاركینگ% 00غیره برای حذف پاركینگ واحد های آموزشي و 

 : 3تبصره 

بر اساس قانون معماری و شهرسازی الزامي مي باشد در صلورتیكه در هلر   % 000نظر به اینكه تامین پارگینگ به صورت 

كاربری مرتبط و غیر مرتبط تعداد حذف پاركینگ از دو واحد بیشتر گردیدبستگي به صرفه وصالح شلهرداری بله صلورت    

 0عمل خواهدشدتوافقي ومشروط بااخذمجوزازكمیسیون ماده پنج 

  (0تبصره 

قرر گردید جهت تشویق انبوه سازان با توجه به معضل ترافیك سطح شهر ناشي از گردشگری و افزایش جمعیت شهر  م

به تامین پاركینگ اقدام و در غیر اینصورت برابر تعرفه مصوب شورای شهر بامصوبه شورای  اینگونه متقاضیان الزاماً

به احداث پاركینگ و تملك توقفگاهها بر اساس طرح مصوب اقدام  ، شهرداری ملزم اسالمي شهروكمیسیون طرح هادی

ردد ودرآمد حاصله به نماید بدیهي است كلیه درآمدهای حاصله از ماخذ حذف پاركینگ در حساب جداگانه ای منظور گ

جهت تصمیم گیری به شورای شهر ارسال گردد و به نحو مقتضي قبل از صدور پروانه توافق انجام شده  صورت شش ماهه

  .به  شورای شهر ارسال گردد 
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 صادرگردیده است 047تعرفه محاسبه وچگونگی صدورپروانه ساختمانی برای امالکی که باستنادماده 
 
 

 بت كه در كاربری غیر مرتبط اقدام به تفكیك پالك خود نموده انلد  قانون اصالحي  048و  043كلیه اراضي اسناد مواد -0

سطح اشلغال پلالك   % 00بر اساس ضابطه و صورتجلسه تنظیمي در استانداری محترم سمنان مجاز به احداث بنا بمیزان 

ز در شلهرها  خود با تاسي از قوانین و مقررات جاریه شهرسازی و آیین نامه قانون اصالح قانون حفظ و گسترش فضای سب

و با پرداخت هزینه های متعلقه باستناد تعرفه مصوب و اخذ مجلوز از   00/5/88شورای انقالب مصوب  0050مصوب سال 

 .خواهد بود 5كمیسیون ماده 

  :تبصره 

صرفا؛ در محدوده قانوني بوده ودرصورت وقوع ملك در حریم با  رعایت مقررات مربوط به حریم پس  0محدوده اجرای بند 

 . از اخذ مجوز از مراجع ذیربط قابل اجرا خواهد بود 

ه قانوني مترمربع داشته ودر بافت مسكوني واقع درمحدود 500كلیه اراضي دارای اسناد  بتي مذكور كه مساحتي كمتر از -3

قرارداشته باشند و در عرف بعنوان باغچه شناخته نمي شوند واز طرفي مطابق ضوابط طلرح هلادی شلهر بعنلوان باغچله      

ناشي از تفكیك شامل مقررات موصلوف   قطعات مسكوني با برخورداری از تراكم همجوار تعریف شده پس از بهای خدمات

حداكثر )استفاده از سطح اشغال وتراكم بیشتر  پرداخت ت مالك جهتدرماده واحده خواهند بود ودرصورت تمایل ودرخواس

م مطلابق  پس از وصول مابه التفاوت بنای تراكم همجوار وتراكم موضوع ماده واحده بصورت فروش تراك( تا تراكم همجوار 

 .  بالمانع خواهد بود ومصوبه شورای اسالمي شهرتعرفه مصوب 

 : 0تبصره 

ق  بخشي از بافت فاقد شبكه معابر مطابق شهرسازی باشد، شبكه معابر اصلي ودسترسي ها درصورتیكه موضوع مبحث فو

وسرانه های مورد نیاز برابر مقررات وضوابط طرح هادی واصول معماری وشهر سازی توسلط شلهرداری بعلد از تصلویب     

ني ولحاظ نمودن میلزان  رعایت عقب نشی همجاب بمالك سئول وبراساس ضوابط گذربندی شورای اسالمي شهرومقامات م

 . عرض گذر نماید 

 : :3تبصره

قلانون   000تفكیك اراضي وباغلات بلدون رعایلت ملاده      عمالً 048و 043نظر به اینكه درهنگام صدور اسناد  بتي مواد 

ازمساحت ملك  بت شلده  (سي درصد)% 00شهرداریها وطرح های مصوب شهر سازی صورت مي گیرد چنانچه حداكثر تا 

مالك بدون هیچگونه ادعائي ملزم به رعایت معلابر وطلرح   .معابر وسایر كاربریهای عمومي مصوب قرار مي گیرد  درمسیر 

عرصه مورد  بت اسناد فوق % 00گیرد ودرصورتیكه بیش از  مزبور بوده واز این بابت خسارت یا امتیازی به مالك تعلق نمي

طرح وبعد از م بسته به مورد موضوع دركمیسیون تملك شهرداری %00عرصه مازادبر درمسیر اصالحي ویا طرح  قرار گیرد 

 .  توافق با مالك اتخاذ تصمیم وتصویب شورای اسالمي وكمیسیونهای مربوطه استانداری مالك عمل قرار گیرد
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 نحوه صدور پروانه ساختماني
 

 نحوه صدورپروانه ساختمانی: 0ماده 

ذیل ( 3 )قانون شهرداریها وتبصره( 55)ماده ( 34)ازآنها به استنادماده صد وبندصدورپروانه ساختماني وتعیین نوع استفاده 

 :قانون نوسازی بشرح ذیل صادرخواهدشد( 30)ماده 

درپروانه های ساختماني كه ازطرف شهرداری صادر مي شود، بایدحداكثرمدتي كه بلرای اتملام سلاختمان مجازاسلت     -0

 0وغیرقابل دخل وتصرف وبه دورازهرگونه ابهام در  گرددوهمچنین نوع استفاده ازآن به صورت واضح 

فرایندصدورپروانه ساختماني با بت درخواست مالك ودردفترشهرسازی شهرداری یاكارگزارشروع خواهدشدوشهرداری -3

ه ساعت ب( 33)ضوابط مشمول به زمین متقاضي ویادستورتهیه نقشه ومقررات مربوط به نحوه تهیه آن آن راكتباً ظرف مدت 

 0متقاضي اعالم خواهدنمود

 0مالك موظف است طبق دستورنسبت به تهیه نقشه وارائه آن به شهرداری دراسرع وقت اقدام نماید-0

 0عوارض پروانه ساختماني باارزش معامالتي زمان صدورپروانه ساختماني محاسبه خواهدشد-4

وده كه وبله كارگیردكله درهرزملان تعیلین شلده      مالك موظف است امكانات اجرایي ساختمان موردنظرراچنان آماده نم-5

ساختمان رابه اتمام برساند، بنابراین تعیین ودر  مهلت درپروانه ساختماني به منزله متعهدشدن ماللك بله اجلرا واتملام     

 0عملیات ساختماني باشرایط مندر  درآن است

های آن وپرداخت علوارض متعلقله طبلق    باتوجه به نظریه مقام معظم رهبری درهرصورت اخذپروانه ساختماني وتمدید-5

 0به شهرداری الزامي است... تعرفه توسط دستگاه های نظامي،انتظامي وامنیتي و

 مراحل اعتبارپروانه ساختمانی:     8ماده

 مهلت شروع واتمام عملیات ساختمانی-(الف

دفترامورشلهری   4/00/00-50050/43/50وزارت كشوركه طي نامله شلماره    34/00/30-00/0/35380براساس بخشنامه شماره

ابالغ گردیده حداكثرمهلت شروع عملیات ساختماني ازتاریخ صدورشناسنامه ساختماني به مدت یك سال وشوراهای استانداری سمنان 

وپلس ازاتملام مهللت فلوق حلداكثربرای      ( جمعلاً بله ملدت سله سلال     )ه ما( 34)عملیات ساختماني حداكثرتاواززمان شروع تاپایان 

 0دوباروهرباربه مدت یكسال قابل تمدیدخواهدبود

 0تبصره 
 1اعتبارپروانه اززمان صدورساختماني مالك عمل مي باشد 

 تمدیدپروانه ساختمانی-(ب

 تمدیدپروانه ساختماني درمهلت قانوني-0ب

كتبي خودرابرای درصورتي كه مالك قبل ازاتمام مهلت پروانه ساختماني جهت تمدیدبه شهرداری مراجعه نمایدودرخواست 

تمدیدارائه دهدو بت دبیرخانه شهرداری گردد، شهرداری بدون دریافت هیچگونه وجهي عوارضي پروانه ساختماني نامبرده 

 0رابرای مدت یكسال تمدیدمي نماید

 تمدیدپروانه ساختمانی پس ازمهلت قانونی-(8ب

تمدیدپس ازاتمام مهلت قانوني پروانه ساختماني به جهت ( 4)درصورتي كه مالك به هردلیل به غیرازمواردمندر  درتبصره 

 :شهرداری مراجعه نمایدمي بایست طبق تعرفه ذیل عوارض تمدیدپروانه ساختماني راپرداخت نماید

 ارض زیربناعو% 30  دریافت مدیدبرای باراول به مدت یكسال بات

 عوارض زیربنا% 80  یافتردمدیدبرای باردوم به مدت یكسال بات

 تمدیدپروانه ساختمانی پس ازسال پنجم-(6ب

درصورتي كه مالك نسبت به ساخت ملك خوداقدام ننموده ویاتكمیل نكرده باشدوپس ازگذشت پنجسلال بله شلهرداری    

راپرداخلت نمایدواگردرسلال    ارض زیربنلا مراجعه نمایددرسال ششم وهفتم مي بایست برای هرسال معادل صددرصلدعو 

 0دمي بایست باشورای شهرمكاتبه تااتخاذتصمیم گرددهشتم ویابعدازآن مراجعه نمای

 3تبصره 

نه تمدیدپروانه راپرداخت نكرده باشند، مي بایسلت بله   یمالكیني كه درپایان مهلت قانوني به شهرداری مراجعه ننمایندوهز

 0میزان تمدیدی كه به مالك تعلق مي گیرد، هزینه های آن راپرداخت نمایند
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 0تبصره 

درصورت وقوع حوادث غیرمترقبه وخار  ازاختیارماللك ویابراسلاس احكلام    ( 33)تواندبانظركمیسیون ماده شهرداری مي 

قضایي كه موجب ركودعملیات ساختماني رافراهم نموده باشدبارعایت ضوابط نسبت بله كسلرمدت ركودعملیلات اجرایلي     

 0صمیم نمایدساختمان ازمدت سپری شده اقدام نموده ونسبت به بقیه مدت قانوني اتخاذت

 0مالك تازمان تغییركاربری ملك نسبت به شروع عملیات ساختماني اقدام ننموده باشد-0

 0پروانه ساختماني ازسوی مراجع قضایي ابطال شده باشد-3

 0چنانچه مودی ازدریافت پروانه ساختماني قبل ویابعدازصدورپروانه ساختماني ازاحداث آن منصرف شود-0

كله موجلب انصلراف ماللك ازادامله      ...( ناشي اززلزلله،طوفان،آتش سلوزی و  ) رحوادث غیرمترقبهتوقف احداث بنا، برا-4

 0شهرداری برسد، كارمزدتعلق نخواهدگرفت( 33)ساختمان شود، چنانچه به تاییدكمیسیون ماده 

 4تبصره 

هریلك ازملالكین   مالك موظف است پس ازصدورپروانه ساختماني نسبت به شروع عملیات ساخت وسازخوداقدام ،چنانچه 

قبل ازصدورپروانه ساختماني نسبت به ساخت وسازاقدام نموده باشندتوسط بازرسان ساختماني نسبت بله ادامله سلاخت    

 0وسازجلوگیری وپروانه ساختماني مالك جهت اقدام بعدی به كمیسیون ماده صدارجاع گردد

 5تبصره 

، امتیازپروانه راباشهردرای توافق نموده اند، شلهرداری مكللف   استثنائاً برای افرادی كه درقبال غرامت تملك امالك درطرح

است درزمان درخواست مالك نسبت به صدورپروانه پس ازرعایت ضوابط شهرسازی برابرتوافقات اقدام نماید،لیكن پلس  

 0ازصدورپروانه ساختماني مدت اعتبارتابع شرایط مندر  درهمین ماده خواهندشد

 صدور پایان کارساختمانی-(پ
 الك یادارنده پروانه پس ازاتمام كارساختمان درموعدمقررموظف به اخذپایان كارمي باشدم

 کار عوارض تاخیردراحداث ساختمان وعدم دریافت پایان-(0پ

 

درمواقعي كه صاحبان پروانه ساختماني به هردلیل بعدازمدت مقررجهت اخذپایان كاربه شهرداری مراجعه نمایند براسلاس  

 :خواهدشدبندذیل اقدام 

اگرمالك باارائه مستندات مانندتاریخ نصب كنتورگازوبرق ویلاقبوض گلاز،برق وتلفلن ویاتلاریخ فلرم اتملام عملیلات        -(0

سه سال پس ازتاریخ )ساختماني امضاء شده توسط مهندس ناظر، ا بات نمایدكه ساختمان خودراقبل ازپایان مهلت قانوني 

ست ، مي بایست فقط عوارض تاخیردرصدورپایانكاررابه شرح ذیلل بلرای سلال    به اتمام رسانده ا( صدورپروانه ساختماني

 :به پردازد 00

 P:   ارزش معامالتي

   S: مساحت ساختمان

 Y: م عملیات ساختماني جهت درخواست پایان كارك درمراجعه به شهرداری پس ازاتماتعدادسال های تاخیرمال

P)× (S)× (Y)00)% 

تاریخ نصب انشعابات وبرق ویاقبوض گلازوتلفن ویاتلاریخ تكمیلل فلرم اتملام      )بنابه شواهدموجود اگرساختمان مالك-3

پس ازسه سال ازتاریخ صدورپروانه ساختماني به اتمام رسیده باشدومالك پروانه ( عملیات ساختماني توسط مهندس ناظر

بعدازسه سال ازتاریخ اخذپروانه تاتلاریخ  ساختماني خودرادرموعدقانوني تمدیدنكرده باشدمي بایست فقط عوارض تمدید،

ایلن تعرفله اخلذوهمچنین طبلق فرملول ذیلل فقلط علوارض         ( 3)ملاده  ( ب)پایان اتمام عملیات سلاختماني طبلق بنلد   

 :تاخیربعدازاتمام عملیات ساختماني تازمان مراجعه توسط شهرداری دریافت گردد

 P)× (S)× (Y)00%( 

 

 ودریافت به موقع پایان کارتشویق شهروندان درصورت درخواست -(8پ

جهت تشویق مالكیني كه درمهلت مقررومندر  درپروانه سلاختماني وتمدیلدهای قلانوني آن نسلبت بله اتملام عملیلات        

بلرداری   كاردریافت دارندعوارض نوسازی اینگونه امالك ازابتدای سال چهارم بهره ساختماني اقدام نموده وبالفاصله پایان

ین امالك درسه سال اول پس ازصدورپایانكارعوارض نوسازی پرداخت نمي نمایند، بنابراین وامحاسبه ودریافت خواهدشد

 0كارساختماني درموعدمقرربرای استفاده ازاین مزایاالزامي است دریافت پایان
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 5تبصره 

 0نماینداین تخفیف شامل مالكیني خواهدبودكه ساختمان قدیمي وكهنه خودراتخریب ودرخواست پروانه ساختماني 

 3تبصره 

اقدام نمایندوچنانچله موضلوع   ( مغایرت% 00بابیش از)مالكیني كه برخالف ضوابط نسبت به اجرای نمای اصلي ساختمان 

دركمیسیون ماده صد طرح ومنجربه صدوررای مبني براعاده پرونده به شهرداری جهلت اخلذعوارض متعلقله گلردد، ملي      

 0اخذگردد( P00) معادل... حتساب كلیه سطوح اعم از بازشو  و بایست به ازای هرمترمربع سطح نماسازی باا

 :عوارض تفاوت پروانه اعم ازمسكونی ، تجاری وخدماتی وغیره-(ت
( اعم ازافزایش بنابرا رتغییرنقشه یلاتخلف سلاختماني   )درصورت افزوده شدن مساحت مسكوني ، تجاری،خدماتي وغیره 

 0ش معامالتي زمان مراجعه ، محاسبه ووصول مي گرددعوارض مابه التفاوت اضافه بنای جدیدباارز

 عوارض وصدورمجوزتخریب -(6ماده 
تردددرسطح شلهراقدام نماینلد، درزملان مراجعله     مالكیني امالكي كه درنظردارندنسبت به تخریب بناجهت ساخت ومجوز

 :توسط شهرداری عوارض بشرح ذیل دریافت ومجوزالزم صادرخواهدشد

 هرمترمربع برای بنای موجودقبل ازتخریب سه هزارریال ازمالكین دریافت ومجوزصادرمي گرددعوارض تخریب به ازای 

 رابطه بانحوه دریافت عوارض پذیره ساختمان های مربوط به شرکت ها واداراترد-(4ماده 
وارض هیات محترم دولت ونظریه مصوبه تنفیذی نماینده محترم ولي فقیه درخصوص ع 0/0/0033عطف به نظریه مورخه 

پذیره ودایرنمودن واحدهای تجاری قیدشده درمصوبه مذكور، تعریفي ازواحدهای تجاری به عمل نیامده ودرنتیجه تجلاری  

الیحله اصلالحي قسلمتي     3بودن محل تابع مقرراتي است كه درقانون تجارت وصف شده وباعنایت به اینكه مطابق ملاده  

كت بازرگاني محسوب مي شوندولواینكه موضلوع عملیلات آن   مقررشده شركت های سهامي ، شر 0043ازتجارت مصوب 

قانون اساسنامه شركت های مخابرات ،برق وغیلره درمحاسلبه علوارض تجلاری     ( 0)اموربازرگاني نباشد، لذا مطابق ماده 

 0خواهندبود

 عوارض تعمیرات بانك ها (2ماده 
 عوارض تعمیرات بانك ها وموسسات مالي واعتباری وقرض الحسنه

 P3 × (مساحت شعبه=)تعمیراتعوارض 

 درب آدم رو مازادعوارض  (2ماده 

 0وصول مي گردد ریال 000/000/5  بارعایت كامل قوانین ومقرراتبه ازای هردرب آدم رو مازاد
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 عوارض برپایي نمایشگاه

 
 

قلانوني و حلریم شلهر بله اسلتثنای      بر پایي نمایشگاههای بازرگاني تجاری و صنعتي و غیره در سطوح محلي در محدوده 

 :نمایشگاه های صنایع دستي و محصوالت فرهنگي مشمول عوارض به شرح ذیل مي باشد
 

گزاری نمایشلگاه بصلورت ماهیانله    درصد بهای قیمت منطقه ای اداره دارایي محل بر 00عوارض بر پایي نمایشگاه معادل 

 . باشدمی

 .درصد بهای بلیط تعیین مي شود 5رو به ماخذ عوارض فروش بلیط ورودی اعم از افراد و خود

مترمربلع فضلای اشلغال شلده جهلت صلنف ملورد نظلر          05در خصوص بازار های روز دایر در سطح شهر بله ازای هلر   

متر مربلع   50بدیهي است هزینه های فوق تا .اخذ گردد ریال 000/50و ورودی خودرو عالوه بر مبلغ فوق ریال 000/000

درصد  30متر مربع  50مترمربع به ازای هر  000درصد ودر مترهای باالتر از  05مترمربع  000الي  متر 50درصد واز  00

 . به قیمت اضافه خواهد گردید 
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 جکوزي-سونا–استخر 

 
 

اسلتخرذخیره آب  )ریلال میباشلد   000/535هزینه هر متر مكعب عوارض جهت احداث استخر  سونا و جكوزی : 0تبصره 

 (باشد مستثني مي كشاورزی ازاین تبصره

اینگونه مالكین ملزم به اخذ مجوز الزم از سازمان آب و فاضالب و واحد فضای سبز شهرداری مي باشد با عنایت به اینكله  

كسانیكه درخواست احداث بنای استخر خار  از بنای  خود را دارند مستلزم پرداخت تراكم سطح اشغال به انضمام سه متر 

آن تعداد كساني كه درخواست احداث استخر در داخل درصد تراكم سطح اشلغال خلودرا    "مناحریم استخر مي باشند و ض

 .دارند مستلزم رعایت ضوابط شهرسازی مي باشند

 :  0ماده 

 :نمي شود بناذیل شامل دریافت پروانه وپرداخت عوارض   احداث موارد
بدون احتساب ضلخامت   هم تراز با دیوار حیاطمفید  فضای متر مربع 3سرویس بهداشتي داخل حیاط به مقدار حداكثر -0

 .دیوار منوط به رعایت مقررات شهروسازی وضوابط طرح جامع مي باشد

  امالكي كه با توجه به طرح هادی و جامع در طرح تعریض قرار ندارد نماسازی ساختمان یا دیوارهای -3

كه با توجه به طرح هادی و جامع در ییر در ابعاد آنها ها بدون تغ تعمیرات جزئي ومرمت ساختمان وتعویض درب وپنجره-0

. در صورتیكه به عنوان زیبا سازی باشد در غیر این صورت هزینله تعللق خواهلد گرفلت      "طرح تعریض قرار ندارندصرفا

  . ضمناًاین مورد منوط به رعایت مقررات شهروسازی وضوابط طرح جامع مي باشد

بدیهي اسلت كلیله   .مشكلي ایجاد نكند و اصول شهرسازی كه در مسائل بهداشتي  تغییر در تقسیمات داخلي ساختمان-4

 . پرداخت هزینه سطح شهر ونوسازی وتائید مهندس ناظر  الزامي است  "موارد فوق الزاما

 كلیه سایبان ها  جهت پاركینگ خودرو در داخل حیاط وهر گونه سایه بان باتوجه باینكه جزء بنای مفید محسوب "ضمنا -5

میگرددمنوط به اخذ مجوز از سوی شهرداری مي باشد با ارائه درخواست مالك ونقشه وفق مقررات جاریه وهمتراز با دیوار 

 .  در صورت صالحدید شهرداری میسر خواهد بود  ریال000/035با مصالح سبك به قرار هر متر مربع  30/3حیاط با ارتفاع 

زشهرداری میباشدوباارائه درخواست مالك ونقشه وفق مقررات جاریه وهمتراز احداث كلیه آالچیق ها منوط به اخذمجوزا-5

درصللورت صالحدیدشللهرداری  ریللال000/380بامصللالح سللبك وازقرارهرمترمربعللي  30/3بادیوارحیللاط بلله ارتفللاع 

 .مستلزم پرداخت تراكم سطح اشغال نیز باشد "با تائیدیه  فضای سبز ضمنا.مسیرخواهدبود
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 ساختماني  المثنيصدور پروانه 

 

 ، 3جلدول شلماره   صدور پروانه ساختماني  المثني با توجه به بخشنامه ابالغلي وزارت كشلور بلا دریافلت كلارمزدی معلادل       

 :تماني المثني  صادر خواهد گردید صدورپروانه ساخ
 3جدول شماره

 

 ردیف

 موضوع عوارض

 ریال 05000فروش یكجلد  شناسنامه ساختمان  0

مالك در مورد فوق تقصلیری نداشلته باشلد و    تعویض شناسنامه ساختماني در ا ر فرسودگي یا آتش سوزی بشرطي كه  3

مشروط به اخذ گلواهي از شلورای اسلالمي شلهر ونیلروی       ریال000/350بصورت ناخود آگاه بوجود آمده باشد معادل 

 انتظامي 

استشهادیه محلي كه با تائید شورای اسالمي و نیروی انتظامي برسد در صورت مفقود شدن شناسنامه ساختماني با ارائه 

 ریال 000/000معادل 

 ریال 000/080عوارض تمدید  پروانه ساختماني  0

 

  : 0تبصره 
... و( قانون شلهرداریها   000اصالحي قانون  بت  وماده 048و   043)كلیه امالك و اراضي كه دارای سند مالكیت  اعم از  

 (داخل محدوده وحریم شهر. )مشمول پرداخت  آماده سازی  درهنگام صدورپروانه خواهند بود  مي باشند

 :3تبصره
هر گونه دخل و تصرف و مخدوش نمودن در شناسنامه ساختماني موجب ابطال شناسنامه خواهد گردید و تمدید و صدور 

 (تمدید پروانه  تبصره های الحاقي) تمدید پروانه خواهد بودمقررات مجدد آن مطابق با 

 : 0تبصره 
بر اساس تعرفه ....... صدور و تمدید پروانه ساختمان پایانكار استعالم و )مالك عمل برای محاسبه عوارض شهرداری 

 .مصوب خواهد بود

 : 4تبصره 
طرح  در موارد خاص كه مقرر باشد امالكي  به محدوده خدماتي اضافه شود با توجه به اینكه افزایش محدوده در نقشه

هادی یا جامع لحاظ نگردیده باشد و سرانه های خدمات عمومي باید از پالك مورد نظر تامین گردد مالكین موظفند كه پس 

از اراضي خالص تفكیكي را جدای از عوارض تفكیكي به حساب شهرداری  %50از كسر شوارع و كاربریهای عمومي میزان 

با توجه به صرفه و صالح شهرداری بتوسط شهرداری انتخاب گردد مالك عمل تعیین قطعات  "منظور فرمایند ضمنا

بدون پرداخت كه تغییر خواهد یافت (كوني مسمله جاز)كاربری ملك بنا به درخواست مالك به كاربری مرتبط بدیهي است و

 .پس از اخذ مجوز از شورای محترم اسالمي و كمیسیون های مربوط خواهد بود "كه مورد فوق صرفا عوارض تغییركاربری
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 تغییر كاربري اراضي

 
 

 برابر تراكم منطقه 5/0جهت تغییر كاربری از مسكوني به تجاری معادل 

 شلامل ( خلدماتي نیمله  ) بله جهلانگردی  (سلنتي موجلود  )جهت تغییر كاربری از مسكوني و نیز باغات  با حفظ باغ ایرانلي  

برابر تا سه برابر تراكم منطقه با توافق با شهرداری با عنایت به وضعیت مكلاني مللك و   نیم  معادل جهانگردی وپذیرایي ، 

 .واخذمصوبه شورای شهرومبادی ذیربطحي نوع استفاده از ملك جهت كاربری توریستي و تفری

بابت تغییر كاربری از باغ به مسكوني  بر اساس تنظیم صورتجلسه توافقي فیمابین شهرداری ومالك ولحاظ نمودن صلرفه  

 . اخذ مجوز از شورای شهر ومقامات مسئول مافوق الزامي میباشد  "صالح شهرداری ومتعاقبا

 برابر تراكم  5تجاری بابت تغییر كاربری از باغات به 

 برابر تراكم   5بابت تغییر كاربری از باغات به خدماتي

كلیه تغییر كاربری ها با هر نوع كاربری با توجه به صرفه صالح شهرداری ولحاظ نمودن سرانه ها ونیلاز منطقله ماللك بلا     

 .وزننایداخذمج شهرداری به نحو مقتضي به توافق رسیده واز شورای شهر ومقامات مسئول مافوق
 

 تبصره 

بااخذنظرازکنیسیون هاي مربوطمه جهمت   در خصوا تغییر کاربري به مسکونی بستگی به موقعیت مکانی ملك شهرداري 

 .مصتار به اخذ مبلغ بستگی به توافق انجام شده و یا اخذ درصد متااسب زمین از مالك می باشدتغییرکاربري 
A: هرمترمربع عوارض تغییرکاربري         
M: ضریب 

S: به مترمربع مساحت زمین 

P: ای شهرداری به ریال قیمت تراكم منطقه 

 

A=M.P.S 
 

  



 

24 

 

 گونگي نحوه صدور پروانه ساختماني براي امالكي كه درخواست احداث شیرواني رادارندچ

 
 

مشاهده میگردد كله نصلب    "بعضامتقاضیان درخواست شیرواني رادارند وبا توجه به اینكه  با توجه به اقلیم شهمیرزاد غالباً

 . شیرواني باعث معظالتي برای عموم مي گردد لذا مالكین ملزم به رعایت مقررات به شرح ذیل مي باشند 

كلیه كساني كه مایل به احداث شیرواني  مي باشند بابت هر متر مربع شیرواني ملزم به پرداخت مبالغ ذیل بله حسلاب    -0

به اینكه شهر شهمیرزاد به عنوان شهر نمونه گردشگری بین المللي مي باشد تمامي  با عنایت "الزاما شهرداری مي باشند

 .باشد بصورت سفال "ااني ترجیحشیرو متریال بكار رفته در

 ریال    000/08هر متر مربع و سایر مصالح شیك روز سقف سفال

 ریال05000ورق وترا بارنگ سفال هر مترمربع 

 

 :0تبصره 

ب میباشلند تلا در هنگلام    اكلیه كساني كه متقاضي احداث شیرواني مي باشند ملزم به نصب ناوداني دراطراف شیرواني وق 

 .وعابرین نداشته باشد مجاورهدایت برف وباران به پائین موجب خطر برای مالكین 

 : 3تبصره 

 .  ك نمي باشد مالك به هیچ عنوان مجاز به هدایت شیرواني به سمت همسایه های مجاور مل

  : 0تبصره 

درصورتیكه كسي درهنگام صدورپروانه مجوز احداث شیرواني را از شهرداری نگرفته باشلد ودرهنگلام پایلان كلار بلدون      

هماهنگي با شهرداری اقدام به نصب شیرواني نماید بابت جریمه عالوه بر اخذ عوارض فوق مبلغ دوبرابر نیز باید جریمه از 

 .در مسیر شارع عمومي هزینه خواهد گردید وق صرفا؛ بابت شارژ مالي واحد خدمات شهری صرفاًمالك وصول ومبلغ ف

  :4تبصره 

متر مي باشد وباالی ارتفاع فوق مشمول پرداخت تراكم ومطابق با ضوابط  5/0ارتفاع خیز شیرواني درباالترین نقطه

قابل استفاده مسكوني وراه دسترسي مجزا مي باشد و بدیهي است فضای زیرشیرواني كال غیر . وخریدتراكم روز مي باشد 

 .جهت استفاده بعنوان انباری بالمانع مي باشد "صرفا
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 با دهنه مغایر با ضوابط مجاز اعالم شده ( تجاري   اداري )عوارض پذیره یک مترمربع از واحد 

 (LO= طول دهنه مجاز به متر         L=طول دهنه به متر)

 

 اداري  تجاري

 P ( 1+ N/10 + L –LO/10)   8/1 P ( 1+ N/10 + L –LO/10)6زیرزمین                 

 P ( 1+ N/10 + L –LO/10)  8/4 P ( 1+ N/10 + L –LO/10)8/4هنکف                    

 P ( 1+ N/10 + L –LO/10)7/3 P ( 1+ N/10 + L –LO/10)6/3اول                        

 P ( 1+ N/10 + L –LO/10)6/3 P ( 1+ N/10 + L –LO/10)4/2دوم                      

 P ( 1+ N/10 + L –LO/10) 4/2 P ( 1+ N/10 + L –LO/10)8/1سوم به باال          

 P ( 1+ N/10 + L –LO/10)8/1   P ( 1+ N/10 + L –LO/10)8/1  انباري وزیرزمین

 P ( 1+ N/10 + L –LO/10)2 P ( 1+ N/10 + L –LO/10) 2نیم طبقه             

 

 p=قیمت تراكم منطقه 

  n=تعداد 
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الیحه نحوه محاسبات عوارض صدور پروانه جهت یک متر مربع از واحدهاي تجاري و خدماتي و موسساتي  كه بصورت  

 بازرگاني اداره مي كردند و كلیه بانکها وصندوق هاي قرض الحسنه

 

  پذیـره میزان طبقات ردیف

 P3 كمتر نباشد  ریال000/53مشروط به اینكه حداقل هر مترمربع P 3  همكف 0

  p 0/4 كمتر نباشد  ریال000/48اینكه حداقل هرمترمربع ، مشروط ب P0/4 زیرزمین 3

  p 0/5 كمتر نباشد ریال500/33 مشروط  به اینكه حداقل هرمترمربع P3/4  طبقه اول 0

 p 3/4 كمتر نباشد ریال000/30باینكه حداقل هرمترمربع ، مشروط  P05/0 طبقه دوم 4

 p 45/3 كمتر نباشد ریال440/05اینكه حداقل هرمترمربع ، مشروط بP45/3  طبقه سوم به باال 5

 p8/3 كمتر نباشد ریال050/08به اینكه حداقل هرمترمربع ، مشروط P8/3  انباری در زیر زمین 5

 p8/3 كمتر نباشدال ری540/03مشروط  به اینكه حداقل هرمترمربع، P8/3  نیم طبقه 3

 

P   = ايقینت ماطقه 

برای صدور پروانه ساختماني واحدهای تجاری و ادرای  و صنعتي  وخدماتي درهنگام نوسازی و تجدیلد بنلا در حلد متلراژ و ضلعیت      

 . مندر  در پروانه قبلي و یا آخرین گواهي پایان كار معادل پنجاه درصد  عوارض پذیره ومحاسبه و دریافت  گردد

رداخت نموده برای تجدید بنا به تعداد پاركینگ هائي  كله علوارض پرداخلت شلده      ساختمانهایي  كه در گذشته  عوارض پاركینگ پ

 . محاسبه نگردد
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 نحوه محاسبات عوارض پذیره جهت یک متر مربع از واحد اداري
 

 

P 3/4=E   0 همکف .  کنتر  نباشد ریال000/34مشروط بر ایاکه از مبلغ 

P 53/0=E   3 زیرزمین .  کنتر  نباشد ریال050/08مشروط بر ایاکه از مبلغ 

P 8/3 =E   0 طبقه اول .  کنتر  نباشد ریال540/04مشروط بر ایاکه از مبلغ 

P 0/3 =E   4 طبقه دوم .  کنتر  نباشد ریال800/00مشروط بر ایاکه از مبلغ 

P 4/0 =E   5 طبقه سوم به باال .  کنتر  نباشد ریال500/0مشروط بر ایاکه از مبلغ 

P 4/0 =E   5 نیم طبقه .  کنتر  نباشد ریال500/0مشروط بر ایاکه از مبلغ 

 
 

E : عوارض پذیره یك متر مربع از واحدهای اداری. 

P : قیمت منطقه ای 

 :تبصره 

 .تامین پاركینگ برای اماكن فوق الزامي است 

 .به متراژ واحد های پاركینگ مي باشد در غیر اینصورت مجتمع اداری ملزم به زمین  مناسب به شهرداری جهت احداث پاركینگ

درصدتعرفه ( یك پنجم% )30ومراكزدرماني وآموزشي زش عالي الیحه نحوه محاسبات عوارض پذیره جهت یك مترمربع ازمراكزآمو

 .مسكوني هرمنطقه 
E : عوارض پذیره یك مترمربع ازواحدهاي آموزش عالیP 5/0 (یك پاجم) E=  ودرمانی وآموزشی 

P : قیمت منطقه ای 

 .تامین پارکیاگ براي اماکن فوق الزامی است: تبصره

باکلیه درخواست هاي مراکز آموزش عالی ودرمانی وآموزشی که درسال هاي قبل تقاضاي صدورپروانه احداث باما ازشمهرداري داشمته وماجربمه     

 .محاسبه واخذگردد(تعرفه فوق) 00صدورپروانه نشده وباا احداث گردیده است براساس تعرفه سال 

 
 

 عوارض پیش آمدگی و بالكن بر معابر عمومی 

با تاسی  معابر  کلیه بالکاهاي مفید و غیر مفید بر اساس متراژ باا عالوه بر محاسبه عوارض باا جهت پیش آمدگی به سنت شوارع و

 .داز مقررات شهرسازي و استعالم از اداره برق عوارض ذیل هم دریافت می گرد

 ps3  برابرقیمت منطقه اي به ازاي هرمترمرمربع هفت
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 يعتالیحه نحوه محاسبات  عوارض پذیره جهت یک مترمربع از واحد صن
 
 

 حداقل میزان پذیره طبقات

 ریال كمتر نباشد881/95مشروط بر اینكه از  مبلغ  برابر قیمت منطقه ای      N=4P همكف 1

 ریال كمتر نباشد961/18مشروط بر اینكه از  مبلغ  برابر قیمت منطقه ای      N=4P زیرزمین 2

 ریال كمتر نباشد961/18مشروط بر اینكه از  مبلغ  برابر قیمت منطقه ای    N=4P بقیه حاالت 9

 
P=  قیمت منطقه ای 

N=  عوارض پذیره صنعتي 

 (:تك واحدی)عوارض صدور پروانه ساختماني مسكوني 

مدیر كل محترم امور شهرداریهای وزارت كشوربر اساس جدول ذیل  3/3/85مورخ  04/85055گرفتن مفاد نامه شماره با در نظر 

 .محاسبه میگردد

 

 حداقل عوارض هر مترمربع ضریب فرمولهاي محاسباتي مساحت ردیف

 P.S 000/30 مترمربع 050تا  0
 P.1/2.S 000/33 مترمربع 000تا  3
 P.1/5.S 000/34 مترمربع 450تا  0
 P.3.S 000/35 مترمربع500تا 4
 P.3/2.S 000/38 مترمربع 350تا 5
 P.3/50.S 000/00 مترمربع به باال 350از 5

 
مساحت پروانه ساختماني قابل صدور (S)آخرین ارزش منطقه بندی مورد عمل اداره دارایي و (:P)در فرمولهای جدید فوق 

 .بر باشد در محاسبه عوارض،ارزش منطقه بندی گرانترین بر لحاظ خواهد شدمي باشدو چنانچه ملكي دارای چند 

 

 (تبصره الف
عوارض صدور پروانه ساختماني مورد تقاضا به صورت پلكاني محاسبه نخواهد شد و عوارض كل مساحت قابل صدور بر 

 .حسب فرمول ردیف مربوطه محاسبه مي گردد

 (تبصره ب
مورخ  0/0/34050تي و اداری تابع تعاریف بندهای یك تا چهار بخشنامه شماره صنع-تجاری-تعریف واحدهای مسكوني

وزارت كشور بوده و عوارض صدور پروانه ساختماني جهت احداث بنا با كاربری مذهبي جهت مساجد و  00/00/0050

 .اسبه میگرددتعرفه صدور پروانه ساختماني مسكوني مح%50گلخانه و دامداری با لحاظ -كشاورزی-حسینیه ها ورزشي

 (تبصره  
درصد به باال و همچنین افراد تحت پوشش كمیته امداد و بهزیستي در صورت  35خانواده معظم شهداء آزادگان و جانبازان 

 .متر مربع برای یكبار  000ارائه مدارك معتبر از سازمان مربوطه براساس بخشنامه ابالغي تا 
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 عوارض صدور پروانه مجتمع  

 

 

 

 مبناي محاسبه عوارض براي هر مترمربع سطح ناخالص كل بنا ناخالص بناسطح  ردیف
 (میانگین سطح واحدها)×(ریال000/05حداقل )برابر قیمت منطقه بندي هر مترمربع زمین0 مترمربع 300تا  0

                                                                                                                    000     
 (میانگین سطح واحدها)×(000/038حداقل)برابر قیمت منطقه بندي هر مترمربع زمین 0 مترمربع400تا 3

                                                                                                                          000 
 (میانگین سطح واحدها)×(000/050حداقل)برابر قیمت منطقه بندي هر مترمربع زمین 5/0 مترمربع500تا 0

                                                                                                                          000 
 (میانگین سطح واحدها)×(000/030حداقل)برابر قیمت منطقه بندي هر مترمربع زمین 4 مترمربع 500بیش از  4

                                                                                                                          000 
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به صورت تك واحدي و مجتنع به شمرح جمدول ذیمل    واداري  صاعتی–تجاري -عوارض صدور پروانه ساختنانی

 :گردد محاسبه می

 نحوه محاسبه عوارض یک مترمربع واحد تجاري،اداري و صنعتي

 

  صنعتي اداري تجاري طبقات ردیف
 P3 8/4 P4 همکف 0

 P0/4 28/6 P4 زیر زمین 3

 P3/4 2/8 P0 اول 0

 P05/0 1/2 p5/3 دوم 4

 P45/3 4/0 p5/3 سوم به باال 5

 P8/3 4/0 p انباري 5

 P8/3 4/0 p نیم طبقه 3

 
 

طقله ای ملورد عملل اداره دارایلي     صنعتي قیملت من -اداری-جهت احداث بناهای تجاری pدر فرمولهای فوق الذكر،مقدار 

 .باشدمی
 

و سرا تا ده متر عمق بر اسلاس قیملت منطقله ای     مانند پاساژ تیمچهعوارض پذیره مجتمع های اداری و تجاری :0تبصره

متر عمق بر  30درصد قیمت منطقه ای جبهه اول و مازاد بر  80جبهه اول و مازاد بر آن به ازای ده متر عمق دوم بر اساس 

كه در این صورت قیمت منطقه ای جبهه های بعلد ملالك   )درصد قیمت منطقه ای جبهه های بعدی كمتر نباشد 50اساس 

 .مي شود محاسبه( خواهد بودعمل 
 

عوارض پذیره فضاهای مشاعي شامل تاسیسات انباری غیر تجاری راه پله فضاهای عمومي كه به صورت مشاعات :3تبصره

 .بوده،پاركینگ و غیره كه به صورت واحد تجاری مورد استفاده قرار نمي گیرد با تعرفه مسكوني محاسبه و وصول مي شود

 .بر اساس قیمت منطقه ای بر جبهه اصلي محاسبه خواهد شد "حد صنعتي كالعوارض پذیره وا:0تبصره

برای فضاهای باز مورد استفاده در كاربریهای مختلف كه در راستای انجام فعالیت مربوطه مثل باراندازهای دفلاتر  :4تبصره

 .استفاده شود جدول تجاری فوق 5از مقوله انبار ردیف ....كارواش-گاراژها-انبارهای علوفه -آهن فروشي

و داملداری هلا و مرغلداری هلا و آبزیلان بلا یلك        (سلنگین )عوارض بنای گلخانه بلا مصلالح  سلاختماني    (     03تبصره

 .تعرفه صنعتي خواهد شد(3/0)دوم

عللوارض صللدور پروانلله سللاختماني باكللاربری گردشللگری ازقبیللل هتللل وكللاربری هللای آموزشللي          ( 3تبصللره

درصد تعرفه صنعتي محاسلبه ملي    50با لحاظ ونمایندگي های مجازخودرووگارژهاهتل ،،فرهنگي،ورزشي،بهداشتي درماني 

 .گردد

مهمانپلذیر دارای مجلوز سلازمان ایرانگلردی و     -مسافرخانه-هتل آپارتمان-هتل:احداث واحدهای اقامتي شامل   (0تبصره

ستي كه در واحدهای اعالم شده جهانگردی و همچنین احداث فضاهای باز خدماتي تجاری،رستوران،غرفه تجاری،صنایع د

این تبصره احداث مي شود و درب ورودی آن در مجموعه های مذكور باز مي شود و راه مستقیم به معلابر شلهر ندارنلد در    

 .صنعتي عمل مي گردد% 50كاربری مربوطه با رعایت تراكم مجاز بر مبنای تعرفه 

عمومي مثل میادین میوه و تره بلار و بلازار عرضله مسلتقیم      در محاسبه عوارض پذیره برای واحدهای خدمات    (4تبصره

 .پذیره صنعتي لحاظ مي شود(ششم/یك)5/0(دارای مجوز از مراجع ذیربط)كاال

بللرای محاسللبه عللوارض پللذیره اسللتقرار واحللدهای عملكللردی مللورد نیللاز شللبكه تاسیسللات زیللر بنللای     (5تبصللره

و دیگر واحد های خدماتي وابسته به ...(بنزین،گازوئیل،گازو)اد سوختيایستگاههای عرضه مو...(آب،برق،گاز،فاضالب و)شهر

 .تعرفه تجاری استفاده مي شود(3/0)دوم/شهر با یك

 .تعرفه تجاری محاسبه خواهد شد(3/0)دوم/سایر موارد بر اساس یك   ( 5تبصره
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عوارض صدور پروانه ساختماني جهت احداث موسسات دولتي و نهادهلا  و موسسلات و آموزشلگاههای غیلر        ( 3تبصره

عوارض صدور پروانه ساختماني %50دولتي كه با اصول بازرگاني اداره مي شوند و مشمول پرداخت مالیات میگردند با لحاظ 

ف بند یك تا سه بخشنامه وزارت كشور خلار  باشلند   و سایر ساختمانهای كه از شمول تعاری(بند سه همین تعرفه)تجاری

 .گردد عوارض صدور پروانه ساختماني آنها با لحاظ تعرفه اداری محاسبه مي

 (8تبصره 

فرهنگلي  ....به منظورتشویق سرمایه گذاران بخش خصوصي دربخش های گردشلگری شلامل اقامتي،پلذیرایي،تفریحي و   

هلای  هزینله  ( بیسلت درصلد  %)30شلهرداری   هلای مجازخودرووگارژهلا   ي،ورزشي،بهداشتي ودرماني ونمایندگي،آموزش

مشروط براینكه متقاضي شلروع بله اجلرای عملیلات سلاختماني براسلاس برنامله زمانبنلدی اعلالم شلده           صدورپروانه 

وقفله   نمایلدیادراجراء نمایدرادریافت مي كندوچنانچه به غیرازعوامل قاهره ازاجرای پروژه براسلاس زمانبنلدی خلودداری    

اولیله افلزوده   ( بیست درصلد %)30كل عوارضات واقعي به میزان ( پنج درصد%)5ایجادشودبه ازای هرماه تعویق به میزان 

بدیهي است تشخیص موجه یاغیرموجه بودن تاخیربله  . وشهرداری آن راازمالك درزمان صدورپایان كاردریافت خواهدكرد

هردار،یكنفركارشناس رسمي دادگستری به انتخاب شلورای  عمل آمده برعهده كمیته ای متشكل ازریاست شورای شهر،ش

ی امورقراردادهایاكارشناس حقوقي شهردار مالك یانماینده قانوني وی ومسئولشهریایكي ازاعضای منتخب شوراوشخص 

 .به تشخیص شهردارخواهدبود

 (0تبصره 

تغییر كاربری و یا تراكم و صدور پروانه ساختماني مشاهده مي گردد مالكیني كه از شهرداری درخواست  "با عنایت به اینكه بعضاا

های مربوطه مطرح و شورای شهر نیز نسبت به مورد فلوق اظهلار نظلر نملوده      و موارد مشابه را دارند كه مورد فوق در كمیسیون

عنوان هزینه  درصد عوارض پرداختي به30گردندو یا تقاضای استرداد وجوه پرداختي را دارند است از درخواست خود منصرف مي 

 .خدمات ارائه شده به حساب شهرداری منظور و وصول مي گردد
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 مناسب سازي ساختمان هاي عمومي
 

كلیه دستگاههای اجرائي دولتي و سازمانهای غیر دولتي در خصوص مناسب سازی محیط فیزیكي شهری و ساختمانهاو اماكن مورد 

قانون برنامه پنچ ساله سوم توسعه  000استناد آئین نامه اجرائي بند   ، ماده  استفاده عمومي برای افراد دارای معلولیت مكلفند به

رعایت ننموده اند ممنوع اعالم مي مكانات مورد نظر قانون مذكور را اقدام نمایند بنابراین صدور مجوز به ساختمان های عمومي كه ا

كار به ساختمانهائي كه مالكین و یا سازنده آنها نسبت به انجام شود و شهرداریها مكلف به رعایت قانون مذكور بوده و صدور پایان 

 .تعهدات خود طبق نقشه های ساختماني اقدام ننموده و مناسب سازی را انجام نداده اند ممنوع است 

ین دكلهایي عوارض دریافت ماي  هزینه نصب دكلهاي مخابراتي در سطح شهر به دلیل اینکه سیماي شهري را تحت تأثیر قرار داده ، شهرداري بابت نصب چن

 .نماید

 .ریال  000/000/5   (یكساله)عوارض دكلهای مخابراتي در زمینهای اشخاص و شهرداری  -0

 .ریال  000/000/3    ( یكساله)عوارض نصب دكلهای مخابراتي در بام منازل  -3

 : تبصره 

 .مین پرداخت كننده بند فوق شركت خدمات دهنده مربوط مي باشد نه مالك ز

شركت ارائه دهنده ی خدمات قبل ازهرگونه اقدامي درنصب دكل ها ملزم به اخذمجوزازشهرداری وپرداخت عوارضات متعلقله ملي   

 .باشدومالك نیزملزم به اخذمجوزنصب ازشهرداری است
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 هانگرديعوارض آژانسهاي ایرانگردي و ج

 

 ریال  035/34     برای هر مسافر به عتبات عالیات و غیره

 

 فرهنگي و هنري–اخذ عوارض از اماكن تفریحي 

 

      0بهای بلیط% 5بلیط مراكز تفریحي عوارض فروش 

 

 های قرض الحسنه و موسسات اعتباری و غیره  صندوقوی غیردولتی بانك ها  عوارض معادل یك درصد درآمد خالص

 0به عنوان عوارض اخذ میگردد... مالي واعتباری وقرض الحسنه و ازدرآمدخالص بانك ها، موسسات( یك درصد% )0سالیانه معادل 

 

  0ریال تعیین مي گردد 000/000/0عابر بانك هردستگاه عوارض سالیانه 
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 برقراري عوارض پذیره تاسیسات شهري 
 

 منبع آب ،پست ترانسفورماتور، پست گاز، پست مخابرات،به غیرازدكل :  تاسیسات وتجهیزات شهری مانند

 

 برقراري عوارض دیواركشي ازادارات وصنایع 

 
تعرفه عوارض ازمالکیای که درزمان صدورپروانه مراجعه میانایادمی بایست عوارض دیوارکشمی طبمق مواردذیمل وصمول     

 :گردد

براي هرمترطول وصمول گمردد،    P3وبصورت نرده کشیP3درهاگام صدورپروانه ساختنانی صاعتی عوارض دیوارکشی -0

 0متربیشترنشود 3ضنااق ارتفاع تاسقف 

متروصمول   3بمراي هرمترطمول تااراتفماع     P5 وبصورت نردکشمی  P5 درهاگام صدورپروانه اداري عوارض دیوارکشی-3

 0گردد

 0میباشد 0003برابرمقررات عنومی تقویم امالک سال  54نان ارزش معامالتی ماده ه(P )ماظوراز:     تبصره

 

 عوارض وعوارض صدورپروانه ساختماني وخدمات پزشکي

 
عوارض صدورپروانه ساختنانی واحدهاي مطب پزشمکان، روانپزشمکان، دندانپزشمکی ، بیاما ی سماجی، رادیولموژي هما،        

 :وحرف وابسته بصش خصوصی به ازاي هرمترمربع آزمایشگاه ها، سونوگرافی، داروخانه ها 

 P8 طبقه اول وباالتر              P00 هنکف معادل          P0 انباري درزمین           P5زیرزمین معادل 

 

 عوارض برواگذاري انشعاب برق ، آب وفاضالب ، تلفن ، گاز 

 
مبلمغ انشمعاب میباشمدکه ممی بایسمت توسمط       (درصمد  پمانزده )% 05حق واگذاري انشعاب آب وفاضالب برق، تلفن ، گاز 

سازمانهاي مربوطه بحساب شهرداري واریزگردد بدیهی است پاسخ استعالم حفاري جهت انشعابات و پاسمخ انشمعابات   

 .ماوط به ارا ه رسید واریز فوق می باشد

 

 عوارض برنصب كیوسک توسط اداره مخابرات درمعابرعمومي
 ریال 000/035/0   عابر عنومیصدورمجوزنصب هرگوشی تلفن درم

 ریال 500/004  اجاره محل نصب سالیانه هردستگاه تلفن درمعابرعنومی

 عوارض یا بهاء خدمات ازسردخانه هاي دولتي وخصوصي

 

 بصورت ساالنه  ریال 000/300/0  خیابان اصلی شهر

 بصورت ساالنه  ریال 000/550  درخیابان غیراصلی
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 عوارض حق توزین

 

اجرت تموزین توسمط صماحبان باسمکول اخمذ وبحسماب       %  3ازهرگونه کاال ولوازم که توسط باسکول ها توزین میشوند  

 .شهرداري واریز گردد

 عوارض ازجایگاه هاي فروش گاز

 

فروش خودرابابت هزیاه یابهاء خمدمات ویابهماء   %  0می بایست ( دولتی وخصوصی)متصدیان جایگاه هاي فروش گازمایع 

 .ساب شهرداري واریز ننایادفروش بح

 

 اموال برمزایدهعوارض 

 
بهماء معاملمه بعاموان عموارض     % 0بایستی  ( مزایده کتبی وحضوري... )براي مزایده اموال ماقول حراج ضایعات ومتروکه و

 .توسط سازمان ها ، شرکت ها ، ادارات دولتی بحساب شهرداري واریزگردد

 

 دراماكن عموميعوارض براجاره پست هاي اداره برق 

 
 .برحسب متراژ سطح اشغال بانظرکارشااسی رسنی دادگستري پس ازتا یدشوراي اسالمی شهرتعیین میگردد

 عوارض براجاره دكل هاي مخابرات درمعابر عمومي واماكن خصوصي

 

 .برحسب متراژ سطح اشغال بانظرکارشااسی رسنی دادگستري پس ازتا یدشوراي اسالمی شهرتعیین میگردد

 

 { ...پارسیان و-البرز-آسیا-ایران: بیمه هاي } ول عوارض یابهاء خدمات ازدفاتر بیمه ویابیمه گذاروص

 برابربخشنامه وزارت كشور

 
 ریال 000/505 ماهیانه  سرپرستی دفاتربینه -0

 ریال 500/003 ماهیانه  ننایادگی بینه ها-3

 

 وصول عوارض یابهاء خدمات ازصنایع آلوده كننده محیط زیست

 
ازواحدهاي صاعتی آالیاده اي که فهرست آنهما توسمط اداره محمیط زیسمت اسمتان وسمازمان حفاظمت محمیط زیسمت          

فروش بعاوان بهاء خدمات ویابهاء آلوده کردن محمیط  % 0کشورارسال وبه شهرداري اعالم میگردد ، ازشرکتهاي موردنظر 

 0زیست دریافت میگردد
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 جابجایي تاسیسات شهري

 
ماصوبه قبلی که بدون پرداخمت هزیامه خمدمات شمهري درمعمابرعنومی نصمب شمده اسمت بنبلمغ            جابجا ی تاسیسات

 0ریال بعاوان حق جابجا ی پس ازتعریض خیابان انجام گیرد  000/300/0

 

 عوارض یابهاء خدمات ازانبارهاي آهن آالت وغیره درمحدوده حریم شهربصورت ساالنه

 
 ریال 000/000/5  مترمربع 0000  انباري هاي زیر

 ریال 000/000/5  مترمربع 0000  انباري هاي باالي

چاانچه مالك یامستاجرعوارض فوق رابه هرعلت بحساب شهرداري واریز نانایمدمبالغ اعمالم شمده جزبمدهی     :      تبصره

مالك ثبت گردیده ودرهرزمان که مالك به شهرداري مراجعه ننایدجهت دریافت اسمتعالم وغیمره عموارض فموق توسمط      

 0داري دریافت میگرددشهر

 

 قطعات یدكي–عوارض یابهاء خدمات ازدفاترفروش 

 آسانسور 

 ریال 000/350 ماهیانه

 

 عوارض بهاء یاخدمات ازدفاتركرایه دهندگان داربست فلزي

 ریال 000/050 ماهیانه

 

 عوارض بارترافیکي درمحدوده شهري

 نوع وسیله

 

 ریال 000/805/0  محورکنرشکن 3+محور دالی4+محور 0کشاده =محور 3کنرشکن -(0

 ریال 000/053/3  محورکنرشکن 3+محور دالی4+محور 0کشاده =محور 8کنرشکن -(3

 ریال 000/553/3  محورکنرشکن 3+محور دالی4+محور 0کشاده =محور 03کنرشکن -(0

 ریال 000/500/0    )ورودیه اولیه(محور تریلی0+محور 0کشاده =محور 03پوژي -(4

 ریال 000/500/0    محور تریلی00+ محور 0کشاده =محور 00پوژي -(5 

 ریال 000/833/0    محور تریلی00+محور 0کشاده =محور 04پوژي -(5
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 بهاي قبض ورودي به پاركینگ شهرداري

 
 
 
 ریال  000/5 مبلغ      اولیه براي خودروها-0

 ریال  000/0 مبلغ    به ازاي هرساعت توقف مازادبرساعت اول 

 ریال  000/0 مبلغ      ورودیه موتورسیکلت-3

 ریال  500 مبلغ    به ازاي هرساعت توقف مازاد برساعت اول

 ریال  000/50 مبلغ      توقف شبانه روزي خودرو-0

 ریال  000/00 مبلغ     توقف شبانه روزي موتورسیکلت-4

 

 عوارض شركتهاي خدماتي
واجراي خیابان هاي جدیداالحداث کمه مورداسمتفاده دسمتگاههاي اجرایمی اعمم       بناظورتامین بصشی ازهزیاه هاي تنلك

ازشرکت هاي آب وفاضالب ، برق ،گاز ومصابرات درراستاي توسعه شبکه هاي انرژي وسمایرقرارمیگیرد، عوارضمی تحمت    

 :عاوان حق بهره برداري بصورت ساالنه بشرح ذیل ازآنهااخذخواهدشد

P×فاده اراضی ومعابرجدیداالحداثبهاي یك ساله است =طول ×عرض 

 : 0تبصره  

عرض وطول بهره برداري ازخیابان ها جهت توسعه وترمیم شبکه هاي تاسیساتی ، این عوارض سمالیانه بموده وعموارض    

 حفاري مجزا ازاین موضوع میباشد

 : 3تبصره  

زممانی هرسمه ماهمه    شرکت هایی که مشنول پرداخت این عموارض میگردنمدمی بایسمت عموارض متعلقمه رادرمقماطع       

یکبارپرداخت ننایاد، شهرداري موظف است تاپایان شهریورماه هرسال باتشکیل کنیته اي باحضورننایادگان شرکت هاي 

 80ذیربط وسایردستگاههاي مرتبط نسبت به تعیین طول معابروترانشه ها سهم هریك ازآنهااقدام نناید، ضنااقمقدارعرض 

 0سانتینتراعالم میگردد

 نه حق تشعشععوارض ساال
ریال بعاوان عوارض  000/000/0درقبال نصب هردکل مصابراتی توسط شرکت مصابرات یابصش خصوصی درمحل مبلغ  

ماهیانه تشعشع تعیین میگرددکه بایدتوسط صاحبان یابهره برداران دکل توسط شرکت مصابرات یابصش خصوصی شرکت 

 0هاي خصوصی یادولتی بحساب شهرداري واریزننایاد

 الیحه برقراري عوارض ازجایگاه هاي سوخت خصوصي ودولتي

 

تعرفه عوارض ازجایگاه هاي سوخت متعلق به اشصاا ویادراجماره اشمصاا حقیقمی وحقموقی بمه ازاي هرنمازل پنم         

ریال  می بایست بحساب شهرداري محل واریز ورسیدمالی تحویل واحددرآمدشهرداري گردد،  000/050درهرسال مبلغ   

ورت جایگاه هاي فوق درمقام مودي به شهرداري بدهکارمحسوب گردیده ودرصورت عمدم واریزمباماي وصمول    درغیرایاص

 .تاخیراقدام خواهدشد% 3بااحتساب 

 :0تبصره  
 .یاچادنازل باشدهرنازل یك پن  محسوب وعوارض فوق دریافت خواهدشد 3چاانچه دستگاه پن  داراي 

 : 3تبصره 
 .ازاتنام سال یانهایتاق درپایان سال مالی پرداخت گرددعوارض یادشده می بایست قبل 
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 عوارض تعرفه حق پاركینگ ازخودروهاي ورودي به پایانه مسافربري 

 
 ریال  000/05    اتوبوس

 ریال  000/05   میای بوس

 ریال  000/05    سواري

 ریال  000/05   انواع وانت

 ریال  000/05   موتورسیکلت

 

 حفاربدون اخذمجوزازشهرداريعوارض ازشركت هاي 

 

عوارض عبورتاسیسات ازمعابرسطح شهرقابل وصول ازشرکت هاي آب وفاضالب،برق، مصابرات، گازوغیره که ممرتبط بمه   

 .وزارتصانه هاي دولتی میباشد

P30 قینت ماطقه اي به ازاي هرمترطول درزمان حفاري بایدبحساب شهرداري واریزننایاد. 

 :تبصره
بمدون   00ازکلیه شرکت هماي حفماروغیره کمه درخیابانهاوکوچمه هماي سمطح شمهرکه ازابتمداي سمال          عوارض یادشده 

مجوزشهرداري اقدام به حفاري می ننایادقابل وصمول میباشمد، ضمنااق درخصموا حفماري آسمفالت جدیمدهم درزممان         

 .صدورمجوزکلیه هزیاه هاي فوق دریافت خواهدشد

 

 عوارض نصب تیرهاي چراغ برق
 

 . استفاده ازاراضی وامالک عنومی جهت استقرارتیرهاي چراغ برق جدیدطبق شرح ذیل میباشد

 P×طول هرتیر

 ریال   000/00 هرتیربرق استفاده ازاراضی وامالک عنومی جهت استقرارتیرها بطورسالیانه 

 :تبصره 

 .گردددرصورتیکه شرکت برق مایل به تهاترعوارض باشدعوارض فوق بابدهی شهرداري تهاتر 

 

 عوارض نصب صندوق بصورت سالیانه ازاداره پست

 

 استفاده اراضی وامالک عنومی معابرجهت استقرارصادوق پستی اداره پست
 
 ریال  000/00   عوارض ساالنه هرصادوق-0

 ریال 000/000   هاگام نصب درسال اول-3

 

 عوارض دفاترپستی وخدمات پیشخوان دولت
 

 ریال 000/500/0    عوارض سالیانه

 

 (اداری وشخصي)عوارض چاپ وچاپخانه

 

 ریال 000/500/0    عوارض سالیانه 
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 عوارض افتتاحیه واحدهاي بانکي جدید

 
 00ودراجراي مصوبه تا یدشده به هاگمام افتتماح یاتاسمیس واحمدهاي یابمانکی جدیمدباجابجا ی         0000ازابتداي سال 

هاي مستقیم براي هرمترمربع مساحت زیربااتحت عاوان عموارض  قانون مالیات  54موضوع ماده  Pبرابرارزش ماطقه اي 

بهاي خدمات حق افتتاح ازبانك هاي خصوصی ، دولتی ، موسسات مالی واعتباري ، صادوق هاي قرض الحساه وهرموسسه 

 .اي که فعالیت مالی واعتباري وبانکی داردمحاسبه ووصول میگردد

 

 عوارض ازبانک ها

 
پس ازتصویب توسمط مراجمع   (شوراي اسالمی شهر)اي مجوزصادره ازسوي مراجع ذیصالح ودراجر 0000ازابتداي سال 

قانون مالیات هاي مسمتقیم بمراي    54برابرارزش ماطقه اي موضوع ماده  5/0عوارض سالیانه معادل (فرمانداري)ذیصالح 

الحساه وهرموسسه اي که هرمترمربع زیرباا ازکلیه بانك هاي دولتی وخصوصی وموسسات مالی اعتباري صادوق مهرقرض 

 .فعالیت مالی اعتباري وبانکی داردمحاسبه ووصول میگردد

 
 

 عوارض پاركومتر

 
درراستاي ساماندهی پارک وسا ط نقلیه درحاشیه خیابانهاي شهروجلوگیري ازتوقف غیرمجازخودروها، شمهرداري موظمف   

است ازطریق کنیته ترافیك نسبت به اجراي طرح پارکومتردرمعابرمصوب شهراقدام وعوارض پارک انواع خودرودرحاشمیه  

تعیین میگرددوعوارض  ریال   000/4هرساعت توقف بنبلغ  خیابانهاي مصوب طرح پارکومتردرمعابرشهرشهنیرزادبه ازاء 

 0حاصله ازاین موضوع درزمیاه هاي طرح هاي اصالح وساماندهی ترافیکی شهرهزیاه نناید

 

 0اضافه برساعت اولیه وصول گردد  ریال 000/0وبه ازاي هرساعت توقف   ریال 000/3ورودیه 
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