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 بر تبلیغات محیطیعوارض 

  1ماده 
نصب هرگونه تابلو وپالكارد درمحدوده قانوني وحريم مصوب شهر مستلزم اخذ پروانه از شهرداري وپرداخت هزينهه ههاي   

ي بايد درمنتهي اليه پائين سهمت راسهت تهابلو نوشهته شهود      مربوط به صدور مجوز نصب مي باشد شماره پروانه شهردار

 .  شهرداري مجاز است از نصب تابلوهاي بدون پروانه جلوگيري ودرصورت تخلف آنها را جمع آوري نمايد

  2ماده 
نصب هرگونه تابلو وپالكارد درروفوژمياني معابر توسط اشخاص حقيقي وحقوقي ممنهو  اسهت وشههرداري م لهف اسهت      

جمع آوري نمايد تابلو هاي راهنمائي ورانندگي تابلوهاي راهنماي  "اساا ررتوسط اشخاص ذينفع  ،منصوبه فعلي را تابلوهاي

شهر يا اسامي اماكن عمومي كه با اخذ پروانه از شهرداري يا توسط شهرداري نصب مي شود از موضو  اين ماده مسهتنني  

نهاي دولتي ووابسته بهه دولهت وموسسهات دولتهي وحهريم آ هار       مي باشند نصب پالكارد دركمربندي ها ودرحريم ساختما

 باستاني ممنو  است . 

 3ماده  
ادارات دولتي ووابسته به دولت وارگانها ونهادها وموسسات عمهومي موفهف بهه رعايهت اصهوا وضهوابط واسهتانداردهاي        

و براي هرواحد والبته براساس ضوابط مي باشند ودرحد يك تابل شهرداري واخذ پروانه نصب تابلو وذكر شماره پروانه درآن

براي نصب بيش از يك تابلو مشموا پرداخهت هزينهه    مقرر از پرداخت هزينه صدور پروانه اوليه وساليانه معاف هستندولي

هاي مذكور خواهند بود . موسسات انتفاعي دولتي وغير دولتي نظير بانك ها وشركت ههاي بيمهه ومهوارد مشهابه مشهموا      

 0دخت  هزينه صدور پروانه نصب تابلو نخواهند بومعافيت از پردا

 4ماده 
مالك محاسبه هزينه صدور مجوز نصب تابلو براساس اندازه سطح تابلوي مورد تقاضا درصدي از ارزش معهامالتي امهالك   

قهانون   46درمحل نصب تابلو مي باشد كه ساليانه توسط كميسيون تقويم وتعيين ارزش معهامالتي امهالك موضهو  مهاده     

واصالحات وتغييرات بعدي آن مشهخ  ومحاسهبه    6636واصالحيه مصوب  6644هاي مستقيم مصوب اسفند ماه  ماليات

 به شرح زيراست : ماهيانه مي شود هزينه مذكور 

 
 نوع تابلو                    

 

 نحوهاستقرار تابلو

 معمولی

 )فلزی یا چوبی(

 نئون

 پالستیک

 لی وچاپی()انواع دیگر کامپیوترهای دیجیتا

 تبلیغاتی اختصاصی تبلیغاتی اختصاصی تبلیغاتی اختصاصی

نصب شده بر روی دیوار یاا  

 بدنه ساختمان  

11111 12111 21111 20111 01111 01111 

 111111 00111 01111 30111 20111 21111 عمود بر دیوار  

هر توع تابلو منصوب بر پایه 

 جدا از ملک   

41111 01111 00111 111111 101111 211111 

رياا در ساير نقاط شهر   000/661و بلوار امام ماهيانه  هر مترمربع  بيلبورد تبليغاتي منصوبه توسط شهرداري در مركزشهراجاره 

 رياا( 100/13)هرمترمربع 

 رياا000/600اجاره پرتابل سطح شهر ماهيانه هر مترمربع ماهيانه 

 رياا000/30يانه اجاره هر لمپوست ماهيانه هر مترمربع ماه

 دقيقه پخش شود.( 1رياا )در هر ساعت ي بار تيزرحداكنر  000/620پخش تيزر تلويزيون شهري هر ساعت 

 رياا  300000ساخت تيزر تبليغاتي دقيقه اي 

 روز( 61تابلوهاي تبليغاتي به صورت داربست )حداكنر به مدت 

 ياا ر 000/660مراكز تجاري و توليدي به ازاء هر مترمربع  -6

 رياا 000/260مراكز آموزشي و خدماتي )پزش ان( به ازاء هر مترمربع  -2

  رياا 000/661مراكز فرهنگي ، هنري، ورزشي به ازاء هر مترمربع  -6

 ** هزينه ساليانه ديوارنويسي 

 رياا000/600رياا الي 000/600به ازاي هر مترمربع ديوارنويسي 

 يبا سازي در كليه موارد فوق الزامي است.(:    رعايت ضوابط سازمان ز6تبصره  )
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عدم پرداخت عوارض متعلقه درساا ازسوي موديان مشموا دريافت عوارض مزبوردرساا هاي بعدبه نرخ مصهوب سهاا       (:2تبصره  )

 بعدخواهدبود.

مهان نصهب مشهموا دريافهت ايهن      هر نو  تابلو پارچه اي و موقت به مأخذ جدوا عوارض ،تابلوهاي معمولي به تناسب ز     (:6تبصره )

 عوارض مي باشد.

 0ماده  
 

تابلو هاي منصوبه قبلي به صورت افقي تا حدود اندازه كتيبه )پيشاني ( ساختمان وبراي يهك تهابلو جههت امهاكن تجهاري      

وخدماتي كه صرفا؛ مربوط به معرفي محل كسب است به شهرط داشهتن مجهوز نصهب ورعايهت ضهوابط واسهتانداردهاي        

مي باشد ولي م لف بهه وصهوا مجهوز پروانهه نصهب بهوده        معافز پرداخت هزينه مقرر صدور براي مرتبه اوا شهرداري ا

 وتمديد ساليانه پروانه مي باشد . كسبي ومشموا پرداخت عوارض تف ي ي

نصهب   نصب بيش از يك تابلو وسطح مازاد بر پيشاني ساختمان مشموا پرداخت هزينه اوا وساليانه خواهدبود . لذا براي 

وبنهدهاي ذيهل آن از    6% اضافه برهزينه متعلقه از موضو  ماده 31 ،% وتابلوي چهارم10، % تابلوي سوم 21،  تابلوي دوم

 شد . متقاضي وصوا خواهد

 0ماده  
مشهموا پرداخهت هزينهه ههاي      تابلو بشوند كالًبيش ازيك  اماكن تجاري وخدماتي جديد كه متقاضي صدورپروانه نصب 

 خواهند بود .  يهمتعلقه اول

 0ماده 
نصب تابلو جهت اماكن تجاري وخدماتي منوط به داشتن جواز كسب وهمچنين تمديد صنفي مي باشهد كهه بهراي بهاراوا     

مجوز صادر خواهد نمود . ادامه نصب تابلو منهوط بهه پرداخهت عهوارض     تمديدصنف، شهرداري پس از اخذ تعرفه مصوب 

 هاي شهرداري ميباشد . دي ورعايت ضوابط واستاندارساليانه صنف مربوطه وتمديد پروانه كسب

 8ماده 
آنها را نصب يا امتياز نصب وبهره برداري از آنها را با تعيين قيمت پايه وشرايط ويههه   تابلوهاي تبليغاتي كه شهرداري راساً

 از طريق صدور آگهي مزايده واگذار مي كند تابع ضوابط ومقررات مربوط به خود خواهدبود . 

  0ه ماد
هزينه صدور پروانه نصب تابلو براي متقاضيان جديد درمرتبه اوا قبل از صدور پروانه با ارائه قبض واريزي به حساب درآمد 

شهرداري ازذينفع وصوا مي شود . درصورت عدم پرداخت هزينه تمديد پروانه كسب در مهلت هاي تعيين شده شهرداري 

يين مهلت ده روزه تابلوهاي منصوبه را برداشته وجمع آوري نمايد استرداد تابلو به مجاز وداراي اختيارات كامل است كه با تع

حمل ونگههداري   –هزينه برداشت  –عوارض نوسازي  –ذينفع موكوا به تسويه حساب كامل )پرداخت هزينه ساليانه تابلو 

صورت ذينفع م لف به پرداخهت كليهه   بعهده خود ذينفع خواهدبود درهر شهرداري  تابلو ( بوده و نصب مجدد آن با موافقت

 بدهي هاي خود خواهد بود . 

 11ماده  
م از تعهاوني خصوصهي   عهنري وملي مذهبي توسط بخش غير دولتي )ا –هاي فرهنگي  دهزينه مورد نظر براي نصب پالكار

ودرصهورت  ود ها خواهد به  د% هزينه مصوب متعلقه نصب پالكار60معادا بنابه تشخي  شهردار ومشاركت هاي مردمي ( 

 0صالحديدشهردارمبلغي دريافت نگردد

  11ماده  
رعايت كامل مسائل فني وايمني درنصب تابلو ها وپالكارد ها ونگهداري از آنها ومسئوليت جبران بهروز خسهارات احتمهالي    

 جاني يا مالي از هر نو  بعهده اشخاص حقيقي وحقوقي ذينفع خواهدبود . 

  12ماده  
بلوهاي موقت يا پالكاردها وبرگرداندن وضعيت محل به حاالت اوليه بهه هزينهه ودرعههده اشهخاص     جمع آوري به موقع تا

حقيقي وحقوقي دينفع است درصورت عدم اقدام به موقع شهرداري وضعيت را به حالت اوا برگردانده وهزينه مصرف شده 

ي ضمانت اجراي اين امر به هنگهام صهدور   % هزينه اضافي وصوا خواهد كرد برا60را از ذينفع به نحو مقتضي با افزايش 

پروانه نصب تابلوهاي موقت وپالكاردهاي موقت شهرداري تضمين الزم را قبال؛ از ذينفع بنا به تشخي  وكارشناسي خهود  

 اخذ خواهد كرد .  
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 13ماده  
شموا اين آئهين نامهه   استفاده از ديوارهاي شهر وبدنه ساختمانها بعنوان تابلو ونوشتن روي آنها توسط بخش خصوصي وم

وهمچنين تجاوز از حد وحدود هر ساختمان براي نصب تابلو ممنو  است متخلفين موففند پس از ابالغ شهرداري حهداكنر  

روز رفع تخلف نمايند . درغير اينصورت شهرداري راسا؛ اقدام وهزينه هاي متعلقه را از متخلف وصوا خواهد  60فرف مدت 

نصوبه اختصاصي ساختمان جهت تابلو با خط خوش وش يل مشموا پرداخهت هزينهه صهدور    كرد استفاده از شيشه هاي م

 پروانه ساليانه نخواهند بود . 

  14ماده 
افزايش يا كاهش سطح وساير مشخصات درتابلوها موكوا به كسب مجوز از  –تعداد  –نو   –اعماا هرگونه تغيير درش ل 

داشتن وجمع آوري تابلوهاي متخلفين پس از ابالغ شهرداري بها تعيهين   شهرداري مي باشد تخلف از اين ضوابط موجب بر

روز خواهدبود رفع هرگونه اختالف احتمالي بين مستاجر ومالك يا همسايگان محل نصب تابلو دراين زمينهه نيهز    60مهلت 

 بعهده افراد ذينفع است وشهرداري دراين باره مسئوليتي نخواهد داشت 

وق الذكر رعايت اصوا زيباسازي الزامي است به همين لحاظ شهرداري بها تشه يل يهك گهروه     تبصره : درمورد تغييرات ف

 هنري اصوا زيباسازي راتعيين وپيگيري خواهد كرد.  –كارشناسي فني 

 10ماده 
 –بيمارسهتانها   –كلينيك هاي شبانه روزي وتخصصي  –آزمايشگاهها  –نصب تابلوهاي تبليغاتي پزش ان ودندان پزش ان 

راديو لوژيها براساس آئين نامه سازمان نظام پزش ي مصوب چهاردهمين جلسه شورايعالي نظهام پزشه ي    –خانه ها دارو

ورعايت ضوابط ومقررات اين آئين نامه وقانون شهرداري ها باپرداخت تعرفه ها  6/62/31جمهوري اسالمي ايران مصوب 

 ام ان پذير خواهد بود . 

 سانتيمتر تجاوز ن ند . 10×30ساده واندازه آن از تابلوي مطب پزش ان بايد  –الف 

پزش ان ودندان پزش ان براي راهنمائي بيماران مي توانند يك تابلو مدخل مطب وديگري دركوچه ويا خيابان ويا محل  –ب 

 مناسبي كه نزديك مطب باشد با نظر وتشخي  موقعيت م ان واخذ عوارض مقررات درآئين نامه نصب كنند. 

 برابر اندازه مجاز واستاندارد بزرگتر باشد  2ه تابلوي آزمايشگاه وراديو لوژي ها نبايد از انداز –ج 

برابر انهدازه مجهاز بزرگتهر     6اندازه تابلوي داروخانه برحسب موقعيت محل آن فرق مي كند ولي درهر صورت نبايد از  -د

 باشد. 

صي دائر مي شوند مشموا كليه ضوابط ومقررات اين آئين نصب تابلو درمانگاههاي اورژانس كه در بيمارستانهاي خصو -ه

 نامه و آئين نامه نظام پزش ي خواهند بود . 

 10ماده 
تشويق و... توسط اشخاص حقيقي وحقوقي دررابطه  –تقدير  –تسليت  –نصب كليه پالكاردها وپارچه هائي كه جنبه تبريك 

داخت هرگونه عوارض معاف مي باشند در هر صهورت منهوط بهه اخهذ     ورزشي وانتصابها و... دارد از پر –با قهرمانان علمي 

نسهبت بهه جمهع آوري     "مجوز از شهرداري بوده ودرصورت عدم رعايت ضوابط مشخ  شده شهرداري مجاز است راسا

 آنان اقدام نمايد. 

 10ماده 
قهانون   33يسهيون مهاده   در صورت استن اف متقاضيان موضو  اين آئين نامه از پرداخت عوارض وهزينهه مربوطهه بهه كم   

 شهرداريها ارجا  وراي كميسيون مربوطه قطعي والزم االجراست . 

  18ماده 

بايهد  مهودي  در صورتي كه تابلو معرف  يا تابلوهاي معرف اصناف از اندازه مصوب كميته سيما و منظر شهري بيشتر باشهد  

 يگردد.يد. اندازه تابلوها توسط سيماو منظر شهري مشخ  معوارض پرداخت نما

 

  



 

5 

 

 

 فروش اسنادو مناقصه ، مزايده :

 

 

 رياا 000/600الي  000/600   فروش اسناد جهت معامالت متوسط از

 رياا 000/100الي  000/600   فروش اسناد جهت معامله عمده از

 :6تبصره 

شد، در هر زمان كه به شهرداري موجب تعلق بدهي آن واحد به انتقاا گيرنده مي با از نقل و انتقاا بدون اخذ مفاصاحساب

 شهرداري مراجعه نمايد.

:كليه امالك داراي اعياني و مشجر موففند در هنگام پرداخت عوارض نوسازي عوارض ايمني را بر اساس تعرفهه  2تبصره 

  فوق به شهرداري پرداخت و مفاصا حساب دريافت نمايند.

ريهاا   000/20سبات عوارض نوسازي ،ساليانه مبلغ جهت ارتقا سطح ايمني و تجهيزات آتشنشاني در هنگام محا تبصره:

 بابت عوارض ايمني لحاظ گردد.

در مورد امواا منقوا مانند  ): در صورتي كه مالك پس از مفاصا حساب درخواست نقل و انتقاا به غير را داشته باشد6تبصره

 .( موفف به پرداخت نيم درصد از بهاي شي ء فوق مي باشد شينما

 

 

 

 
 

 

 

 ثبت اسناد رسمی عوارض حق
 % حق النبت تعيين مي گردد. 8در محاضرميزان 
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 عوارض کشتارگاه

   
 رياا   000/10              كشتار هرراس گوسفند وبز-

 رياا 610 /000  گوساله - كشتار هرراس گاو -2

 رياا 000/200    كشتارهرنفر شتر-6

 مپزش ي بعهده شهرداري مي باشد . مسئوليت  پرداخت عوارض دا:6تبصره 

 : پرداخت هزينه مسئوا فني در صورت تعيين برعهده قصابان مي باشد.2تبصره 
 

 خسارات ناشی از تخلفات شهری و غرامت ها
 

قانون  36ماده  24قانون شهرداريها و بند  11ماده  2قانون مديريت پسماند و تبصره ذيل بند  64به استناد ماده 

و اصالحات بعدي خسارت و  6631ف و انتخابات شوراهاي اسالمي  كشور و انتخاب شهرداران مصوب تش يالت،وفاب

 غرامت هاي زير قابل وصوا است.

 رياا  000/661ريختن پسماند)زباله و آشغاا(در سطح معابر و جوي براي هر بار -6

 رياا 000/661بار ريختن ضايعات ناشي از فعاليت كسبي در سطح معابر و جويهاي آب براي هر -2

رياا به عالوه هزينه  كامل  000/260ريختن فضوالت و نخاله هاي ساختماني در سطح معابر و جوي هاي براي هر بار -6

 ( وصوا هزينه هاي رفع سدمعبر6ماده ) 1و6،6جمع آوري ،بارگيري وحمل براساس بندهاي

به عالوه هزينه كامل جمع آوري  رياا 000/260بار  ريختن مواد نفتي و روغن در سطح معابر و جويهاي آب براي هر-6

 وحمل.

  رياا 000/661رها سازي فاضالب واحدهاي تجاري در سطح معابر و جويهاي آب براي هر بار -1

 رياا 000/130رها سازي فاضالب واحدهاي مس وني در سطح معابر و جويهاي آب براي هر بار  -4

در م انهاي كه ممنوعيت  رياا 000/260و شوار  به ازاء هر دستگاه سبك  عدم حمل آوار ساختماني در سطح معابر-3

 وجود دارد،به عالوه هزينه كامل جمع آوري وحمل.

 در م انهايي كه ممنوعيت وجود دارد. رياا 000/661شستن ماشين در سطح معابر و شوار  به ازاء هر دستگاه  سبك -8

در م انهايي كه  رياا 100/632هر دستگاه سنگين و نيمه سنگين  شستن ماشين در سطح معابر و شوار  به ازاء-9

 ممنوعيت وجود دارد.

 رياا 000/661حمل غير استاندارد مصالح ساختماني )نخاله هاي ساختماني(براي هر بار -60

 رياا000/661پارك طويل المدت وسائط نقليه اسقاطي يا مستعمل فرسوده كنار خيابان )كوچه(-66

 طار انقضاء مقرر در جمع آوري به ازاء هر روز تأخيرپس از صدور اخ

پس از صدور اخطار انقظاء  رياا 100/632توقف هر گونه اشياء و وسايل اسقاطي و مستمل فرسوده در كنار معابر -62

 مقرر در جمع آوري به ازاء هر روز تأخير

شهري به نحوي كه از حالت انتفا  ساقط  الصاق آگهي بر روي تابلوهاي راهنمايي و رانندگي،شهرداري و تأسيسات-66

 رياا000/610گردد 

 .رياا 000/661توقف هرگونه وسيله نقليه در انبار شهرداري به ازاي هر روز -66

  

  تعرفه هزینه چادر و اقامت 

 

 رياا 000/26هزينه ورودي ماشين به ازاي هر ساعت 

 رياا 000/661هزينه اقامت با چادر هر شب 

 رياا100/13 بون چادر هر شهزينه اقامت بد
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 هزینه خدمات جمع آوری وحمل زباله

 ( طبق دستور العمل نحوه تعیین بهای خدمات مدیریت پسماند شهری) 
 

قانون شهرداري ، شهرداري م لف است محل هاي مخصوصهي بهراي تخليهه زبالهه ونخالهه       11ماده  6با توجه به تبصره 

 ونظاير آنها تعيين وبا انتشار آگهي به اطال  عموم برساندوفضوالت ساختماني ومواد رسوبي فاضالب 

با توجه به اين كه هزينه جمع آوري وحمل زباله شهري ودفن آن هزينه قابل مالحظه اي را به شهرداري تحميل خواهد نمود 

 دي اخذميگردد:درجهت تامين بخشي از هزينه ها موصوف موارد ذيل اعالم مي گردد.ضمناًهزينه ذيل بصورت ساليانه ازمو

 

 رياا 000/668دريافت هزينه خدمات حمل زباله از منازا مس وني )هر واحد مس وني ( به طور ساليانه مبلغ  -6

 رياا 000/210      تجاري هاي تره بار فروشي-2

 رياا 632/ 100صاف اريها  –تعويض روغن  –م اني ي  –تجاري صنعتي  –كارگاههاي صنعتي  -6

 رياا000/800مصالح ساختماني  –آهن فروشان گچ فروشي ها  –ميادين بار  -عمده فروشان  -6

 رياا 110/666غيره نانوائي  –سمساري  –فرش فروشي ها  –كليه تجاري هاي خاص همانند ويدئو كلوپ  -1

 رياا 000/609دانش ده دامپزش ي يا خوابگاههاي دانشگاه آزادودانشگاه علمي كاربردي     -4

 رياا 000/626   و سازمانهاي دولتيدرمانگاهها  -3

 ريهاا  000/626بلهغ  مراكزآموزشي  كه بعنوان ستاد اس ان درفصل تابستان استفاده مي شوند موفف بهه پرداخهت م   -8

  0باشدمي

 رياا000/038/6   كليه رستورانهاي سطح شهروموسسه خيريه اميرالمومنين) ( -9

 رياا000/038/6  اعتباري بصورت ساليانه بان ها ومهمانسراهاي آنها وموسسات مالي و -60

 رياا 000/626             خواربار فروشي  -66

 رياا 000/666                          آرايشگران وداروخانه     -62

 رياا 6/ 000/321                                       يفرهنگو مركز رفاهي  -66

 رياا  000/000/60     له از شركت آريا ترانسفور به طور ساليانهدريافت هزينه خدمات حمل زبا -66

 رياا 000/000/6دريافت هزينه خدمات حمل زباله از شركت هاي صنعتي كوچك به طور ساليانه      -61

  رياا 000/100طور ساليانه                                      به يزشهزينه اخذ پسماند از اماكن ور -64

 000/000/2)وياليي،تك واحهدي، دوبل سهي(  ابت م انيزه نمودن و خريداري سطل زباله به ازاي هر واحد مسه وني ب-63

 000/000/6واحهد مسه وني هر آپارتمان هاي و رياا 000/2/ 000يرهخدماتي ،صنعتي، اداري و غ،  واحدتجاريهرو  رياا

 رياا

)در خصوص تعداد سطل هاي زبالهه  نصب ه م انيزه با هزينه هزينه سطل زبالاخذ سطل زباله براي هتل و مهمانسراها  -68

 مورد نياز و هزينه هاي نصب آن واحد خدمات شهري اعالم نمايد.(
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 وصول هزینه سد معبر
 

قانون شهرداري ، شهرداري م لهف اسهت نسهبت بهه جلهوگيري از سهد معهابر         11ماده  6و 2با عنايت به تبصره يك بند 

درصورت لزوم رفع موانع موجود وآزاد نمودن معابر واماكن مذكور كه  …ميادين ، پياده روها وپاركها وواستفاده غير مجاز از 

توسط بعضي از اشخاص حقيقي وحقوقي اشغاا گرديده است اقدام نمايد دراين رابطه شهرداري ناگزير است پس از جمع 

مايد . بديهي اسهت دراينگونهه مهوارد هزينهه قابهل      آوري  نسبت به حفظ وحراست ونگهداري آنها تا مراجعه مالك اقدام ن

مالحظه اي بر بودجه شهرداري تحميل  خواهدشد كه در جهت تامين بخشي از هزينه هاي موصوف موارد زير تصويب مهي  

 گردد.

 : 1ماده 

ه مي گهردد از  مواردي كه منجر به جمع آوري وحمل وسايل ولوازم متخلفيني كه اقدام به سد معبر در اماكن غير مجاز نمود

 رياا به عنوان هزينه حمل از شخ  متخلف اخذ گردد.  000/216رياا تا مبلغ  000/668مبلغ 

 : 2ماده 

ريهاا   000/216براساس حجم كاال به ازاي ههرروز مبلهغ   6درازاء هرروز نگهداري وحفافت از اجناس وامواا موضو  بند  

 بابت  هزينه نگهداري از صاحبان آنها وصوا گردد. 

 : 6اده م

 رياا بابت هزينه مبارزه با سد معبر از متخلف اخذ گردد.000/610درصورت ت رار تخلف وعدم پايبندي به تعهدات مبلغ 

 : 6ماده 

قانون شهرداري ودر مواردي كه پس از طي مراحل قانوني نهايتا؛ منجر به فك پلمپ اماكن  11ماده  20دراجراي بند 

 اخذ مي گردد.  رياا 310/694تا مبلغ  رياا 100/691ز مبلغ موضو  بند مورد اشاره مي گردد ا

% به مبلغ 10درصورت ت رار هربار  رياا 310/93جريمه جمع آوري سد معبر براي هر باب مغازه براي اولين بار -6بند 

 0قبلي اضافه مي گردد

هماهنگي معاونت محترم راهنمائي  كه در كنار خيابان متوقف مي باشدبا اسقاطيجريمه جمع آوري هر وسيله نقليه -2بند 

  رياا 490 /000                 ورانندگي وحمل آن به انبار شهرداري

 رياا 100/283    بارگيري و حمل جريمه جمع آوري نخاله هر نيسان-6بند 

              رياا  000/661   بارگيري و حملجريمه جمع آوري نخاله هر تراكتور  -6بند 

 رياا 100/842              بارگيري وحمل  نخاله هر كاميون  جريمه -1بند 
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 خسارات پیاده روها در زمان ساخت و ساز  هزینه

 

با توجه به اين ه مال ين در زمان ساخت و ساز منجر به تخريب پياده روها يا جداوا مي شوند خسارت وارده به 

 نرخ زير محاسبه و عمل خواهد شد.

 رياا 000/110   يك ايرانيهر مترمربع موزائ -6

 رياا 000/410    هرمترطوا جدوا كانيوو -2

 رياا 000/110    هر مترطوا تك جدوا -6

 رياا000/300    هر مترمربع آسفالت -6

 رياا 000/000/2    هر مترطوا نرده بتوني -1

 رياا000/000/6الي  000/100   هر متر مربع فضاي سبز از -4
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 مبوالنس وقبورحمل جنازه وآ هزینه
 
 
 رياا 000/600                   حمل جنازه داخل شهر شهميرزاد هر سرويس -6

 رياا 000/100    حمل جنازه از مهدي شهر به شهميرزاد وبالع س   -2

 رياا 000/400   حمل جنازه از سمنان به شهميرزاد وبالع س هر سرويس -6

رياا  وخارج از 3100وهر كيلومتري رياا 000/600در استان  استارت اوليه حمل جنازه به شهرهاي مورد نظر متقاضي   -6

 رياا62000رياا وهركيلومتر 000/100استان استارت اوليه 

                رياا 00/000/6                                                 روستاي چاشم

 رياا   000/900                     روستاي خطيركوه)لرد ، رودبار(

   رياا 200/6/ 000                                              روستاي پا قلعه خطيركوه

              رياا000/400/6                                               روستاي كمرود خطيركوه

 رياا100/6/ 000                     روستاي فوالد محله

 رياا  000/000/6رزاد تا مالده )فينسك،تالجيم،تم،كوليم،كاورد(          از شهمي

  رياا0/600/6 00                                 روستاي شلي

 رياا  000/800/6                                                            روستاي هي و

 رياا000/6/ 000    زمين قبر در گلزار شهدا خريد  -1

 رياا  000/2/ 000    زمين قبر در بهشت علي خريد  -4

 رياا 000/000/66در گلزار شهدا                                             خريد هر قبر دوطبقه -3

 رياا 000/000/60دوطبقه در بهشت علي                                             خريد هر قبر -8

 رياا 000/000/8در گلزار شهدا                                 بقهآماده  يك ط ر قبر خريد ه -9

 رياا  000/000/3آماده يك طبقه در بهشت علي                                خريد هر قبر -60

 رياا000/400         بدون كفن و لوازم متعلقه شستشوي جنازه   -66

 رياا   000/600                                                                           كاور جنازه          -62

 رياا تعلق مي گيرد. 000/10ساعت به بعد ساعتي  62ساعت رايگان و از  62استفاده از سردخانه تا سقف  -66

 اره پرونده نزد كميته امداد امام خمينيداراي كد وشمو  در خصوص افرادي كه از بضاعت مالي الزم برخوردار نبوده-66

براي شهرداري محرز بوده كه نامبرده از وضعيت درآمدي نابساماني برخوردار  تحت پوشش كميته امداد ،بهزيستي و و بوده

 اقدام نماييد را با تشخي  شهردار% از هزينه مالي 30نسبت به تخفيف تا باشد جهت رفاه حاا بازماندگان  مي

به عدم زمين كافي در گلزار شهداوقرارگرفتن در مجاورت بافت مس وني ولزوم رعايت موارد بهداشتي و  با عنايت-61

 ام ان پذير نمي باشد. در گلزار شهدامحيط زيست و لزوم آمادگي در مقابله با هر گونه بحران پيش فروش قبر

سالمي شهر  ام ان پذير مي باشد با اخذ ساا با اخذ مجوز از شوراي ا 30براي افراد باالي  "*پيش فروش قبر صرفا

 درخواست كتبي از متقاضي با نام و مشخصات همراه با مدارك شناسايي و شناسنامه اي براي هر فرد.

پيش فروش گرديده است با ارائه مدارك الزم و فيش واريزي جهت خريد قبر از  6692: قبرهايي كه قبل از ساا 6*تبصره

 به زمين قبر دريافت گردد. فقط عوارض مربوط ،شهرداري 

ماه با توجه به فرمت پيوست جهت تأييد  6: الزم به ذكر است شهرداري موفف است گزارش فروش قبرها را هر 2تبصره 

 نهائي به شورا ارساا نمايد.

دفن متوفي  ساا يا بيشتر از دفن افراد در آنها مي گذرد بنا بر اصرار اقوام مبني بر 60: قبرهاي قديمي كه مدت 6تبصره*

و به قيمت زمين قبر در صورتي مجوز دفن داده مي شود كه تأييديه امام جمعه شهر مبني بر بالاش اا بودن از نظر شرعي 

 مي باشد.

در صورت عدم پرداخت وجه در همان ساا ،  91ني بر پيش فروش قبر در ساا مجوزهاي صادره توسط شورا مب: 6*تبصره

 ( پرداخت نمايد.94مالك مي بايست هزينه فوق را به نرخ روز  )ساا 
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  قبر فروشصورتجلسه 

 متقاضی محترم جناب آقای /سرکار خانم 

 
شوراي اسالمي شهر شهميرزادبه شماره  به استناد درخواست شماره .............. مورخ................. و مجوز

.............. مورخ .................. و فيش واريزي به شماره ............. و مورخ............... نزد بانك ............ شعبه 

 به نام ............................... شماره ملي ....................... .................. 

 ........ قطعه قبر .......... طبقه واقع در آرامستان گلزار شهدا           بهشت علي          تحويل نامبرده گرديد...

الزم به ذكر است زمين قبر براي افرادي كه مدرك شناسنامه اي و فيش واريزي بنامشان بوده مي باشد و 

 غير قابل فروش است 

 توضیحات:

 

 کروکی محل قبر                                         شمال

 

 

 

                                                                                                                    مشرق                                                                                                                    مغرب 

 

 

 

 

 

 جنوب 

 

 
 شهردار شهمیرزاد مسئول خدمات شهر مسئول درآمد خریدار

  حسن بازاری زهرا عطایی 
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 عوارض سالیانه وسائط نقلیه
 
 

 رياا   000/90    مزدا(-سيلندر)پي ان 6وانت -66

 رياا 000/640     سيلندرنيسان 6وانت -2

 رياا 000/630     سيلندرتك كابين 4وانت -6

 رياا 000/680     سيلندردوكابين 4وانت -6

 رياا 000/260    كمپرسي-چرخ باركش 4كاميون -1

 رياا 000/646     چرخ اتاق چوبي 4كاميون -4

 رياا 000/686    سوخت-چرخ تان رآب 4كاميون -3

 رياا  000/210      كاميون ده چرخ-8

 رياا 000/210    كاميون ده چرخ اتاق چوبي-9

 رياا 000/610   سوخت وغيره-كاميون ده چرخ تان رآب-60

 رياا 000/610     كاميون ده چرخ به باال-66

 رياا 000/630      ميني بوس-62

 رياا 000/610      اتوبوس-66

 
 

 :1تبصره 

مي كنندبهه جههت   كليه ماشين آالت سنگين كه بيش ازفرفيت مجازاقدام به بارگيري وحمهل آن مهي نماينهدودرمعابرتردد   

موفف به توقف خودرو، شهرداري  وا وديواره هاي حفافتي ، اجرائيات شهرداريتخريب معابراعم اززيرسازي آسفالت، جدا

 0نيزبابرآوردخسارات وارده آنرااز مالك خودرواخذنمايد
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 هزینه اجاره ماشین آالت شهرداری

 
  رياا  000/130     هرساعت مبلغ 90wكرايه لودر كوماتسو – 6

    رياا 000/130     هر ساعت به مبلغ 66Gكرايه گريدر  -2

 رياا  000/260    كرايه كمپرسي بنزتك هر سرويس داخل شهر -6

  رياا 000/280    كرايه غلطك با نصب غلطك هر ساعت به مبلغ -6

   رياا 000/620     كرايه حمل آب با تراكتور هر سرويس به مبلغ -1

 رياا  000/669   هر سرويس داخل شهر به مبلغونيسان بار با تراكتوركرايه حمل  -4

  رياا 000/602  ساعت                6وحداقل محاسبه  كرايه ميني لودر هر ساعت مبلغ -3

كه هزينه حمهل و جابجهائي دو     رياا   000/310و پي ورهرساعت مبلغ  رياا 000/130هرساعت كرايه بيل م اني ي – 8

ساعت باشد با متقاضي است در غير اينصورت هزينهه يهك نوبهت جابجهايي بها       10كه كاركرد آن زير  درصورتينوبت آن 

 متقاضي خواهد بود.

 رياا000/000/6                 (                                      اني ي روزانه  )بدون دستگاهكرايه پاكت بيل م-9

 رياا000/60                                                                                 دوچرخه هرساعت مبلغ           -60

 رياا000/600                        كرايه بيل ب هو هر ساعت                                                             -66

 تبصره:

( ساعت محاسبه 60رايه داده مي شوند درصورت عدم فعاليت ، روزانه به ميزان )كليه ماشين آالتي كه به صورت ساعتي ك

 ساعت مي باشد. 6و حداقل محاسبه  واخذ مي گردد
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 تعرفه اخذ عوارض از موتور سیکلت ها در محدوده شهر

 

 
م توسعه اقتصادي،اجتماعي (قانون اصالح موادي از قانون برنامه سو1( ذيل ماده پنجم)6به استناد تبصره ي م) ماده واحده:

و فرهنگي  جمهوري اسالمي ايران و چگونگي برقراري و وصوا عوارض و ساير وجوه از توليدكنندگان كاال،ارائه دهندگان 

به تاييد  21/60/6680مجلس شوراي اسالمي ايران كه به تاريخ  22/60/6686خدمات و كاالهاي وارداتي مصوب 

ري اسالمي ايران رسيده و ابالغ شده است ،به شهرداري شهميرزاد اجازه داده مي شوراي نگهبان قانون اساسي جمهو

شود ارقام زير را تحت عنوان عوارض از موتورسي لت ها در محدوده قانوني شهرشهميرزاد اخذ و به حساب درآمد 

 0شهرداري شهميرزاد واريز نمايد.
 

 ااري100/66عوارض ساليانه موتور سي لت ها ي چهارزمانه  -6

 رياا 100/13عوارض ساليانه موتور سي لت ها ي دوزمانه   -2

 رياا 000/10عوارض ساليانه موتور سي لت ها ي آسميك   -6
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 افاصن

 برمبنای ماهیانه 
 

 درجه سه درجه دو درجه یک عالی  00سال عنوان صنف ردیف

     111/10 فروش خواروبار 1

     111/21 فروش علوفه دامی وغالت  2

     111/11 فروش تره بار ومیوه  3

     111/10 فروش عطاری 4

     111/31 سوپر 0

     111/21 فروش برنج  0

     111/8 نانوائی 0

     111/18 فروش پارچه وقماش 8

     111/18 پوشاك ولباس 0

     111/11 خیاطی مردانه  11

     111/0 خشک شوئی وسفید شوئی 11

     111/0 یلحاف دوز 12

     111/11 فروش لوازم ورزشی 13

     111/8 خیاطی زنانه 14

     111/31 فروش لوازم خانگی  10

     111/31 فروش لوازم صوتی وتصویری 10

     111/31 فرش وموکت 10

     111/11 خرازی 18

     111/11 تعمیر لوازم صوتی وتصویری 10

     111/11 فروش کیف وکفش 21

     111/18 سمساری 21

     111/0 تعمیرات کفش 22

     111/18 فروش لوازم آرایشی وبهداشتی 23

     111/0 تعمیر لوازم نفت سوز وگاز سوز 24

     111/14 فروش رنگ ونقاشی ساختمان  20

     111/11 خدمات هنری  20

     111/31 درب وپنجره سازی  20

     111/31 نجاری 28

     111/31 آلومینیوم سازی  20

     111/31 کابینت سازی  31

     111/10 لوله کشی وآب وگاز 31

     111/11 تعویض روغنی  32

     111/18 لوازم یدکی اتومبیل وتراکتور 33

     111/11 باطریسازی 34

     111/14 الکتریکی  30

     111/31 فروش مصالح ساختمان  30

     111/31 اعت طال وس 30

     111/0 لوازم التحریر  38

     111/18 عکاسی وفروش خدمات  30

     111/21 فروش وخدمات کامپیوتری  41
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 درجه سه درجه دو درجه یک عالی 00سال عنوان صنف ردیف

     111/10 گل فروشی  41

     111/28 چلوکبابی وغذا خوری 42

     111/20 کبابی 43

     111/24 صابی  ق 44

     111/12 لبنیات   40

     111/10 بستنی فروشی  40

     111/21 قنادی 40

     111/21 مواد پروتئینی   48

     111/10 اغذیه وساندویچ فروشی  40

     111/10 ماهی –تخم مرغ  –فروش مرغ  01

     111/11 قهوه خانه وچای خانه 01

     111/10 واستیل فروش ظرف چیی ومالمین 02

     111/10 لوکس فروشی وکادوئی   03

     111/21 شیشه وآئینه   04

     111/31 تولیدی قطعات صنعتی وتراشکاری   00

     111/31 بنگاه معامالت امالك واتومبیل   00

     111/10 فروش ابزار ویراق    00

     111/10 آرایشگاه زنانه   08

     111/13 آرایشگاه مردانه 00

     111/31 الستیک فروشی  01

     111/11 تعمیرگاه موتور سیکلت   01

     111/30 مکانیکی اتومبیل   02

     111/21 آژانس تلفنی   03

     111/18 فروش مصنوعات فلزی 04

     111/43 آهن فروشی 00

     111/8 تعمیرات ساعت   00

     111/31 پخش مواد غذائی   00

     111/31 صافکاری اتومبیل   08

     111/14 فروش لوازم یدکی موتورسیکلت 00

     111/20 کافی شاپ 01

     111/11 فروش محصوالت فرهنگی   01

     111/14 بایل فروشی وم 02

     111/23 بل فروشی م  03

     111/11 تنبلک نان و نان شیرینی   04

     111/30 نقشه کشی   00

     111/14 فروش لوازم برقی   00

     111/12 تاسیسات و خدمات فنی   00

     111/12 تعمیرات لوازم خانگی   08

     111/11 تعمیرات موبایل   00

     111/41 نصب و راه اندازی سیستم حفاظتی 81

     111/01 خدمات اتومبیل سنگین   81

 (6تبصره

 ايه قيمت%افزايش نسبت به پ20 درجه عالي با-

 %افزايش نسبت به پايه قيمت61 درجه يك با-

 %افزايش نسبت به پايه قيمت60  درجه دو با-

 %افزايش نسبت به پايه قيمت1 درجه سه با-

 (2تبصره

 هرگونههه صههدور پروانههه ،تمديههد،جابجايي ،تغييههر صههنف و امههورات محولههه صههنفي منههوط بههه تائيههد واحههد شهرسههازي و تسههويه حسههاب مههالي    

قانون نظام صنفي مي باشد. بديهي است مستاجرين از شموا تبصره فوق خارج بوده و در صورت مشاهده ي تخلف   61كامل تبصره ذيل ماده ورعايت 

 مي باشد. 600در ملك ،شهرداري موفف به ارجا  پرونده  به كميسيون ماده 

 a=z*p      *عوارض جابه جايي محل كسب                                             

 pقيمت منطقه اي دارايي :                   zضريب عوارض در تعرفه =                  aعوارض جابجايي محل كسب  =
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 مناسب سازی ساختمان های عمومی
 

مورد  كليه دستگاههاي اجرائي دولتي و سازمانهاي غير دولتي در خصوص مناسب سازي محيط فيزي ي شهري و ساختمانهاو اماكن

قانون برنامه پنچ ساله سوم توسهعه   696استفاده عمومي براي افراد داراي معلوليت م لفند به استناد آئين نامه اجرائي بند ج ، ماده 

اقدام نمايند بنابراين صدور مجوز به ساختمان هاي عمومي كه ام انات مورد نظر قانون مذكور را رعايت ننموده اند ممنو  اعالم مي 

رداريها م لف به رعايت قانون مذكور بوده و صدور پايان كار به ساختمانهائي كه مال ين و يا سازنده آنها نسبت به انجام شود و شه

 تعهدات خود طبق نقشه هاي ساختماني اقدام ننموده و مناسب سازي را انجام نداده اند ممنو  است .

ای شهری را تحت تأثیر قرار داده ، شهرداری بابت نصب چنین دکلهایی عوارض دریافت مای  هزینه نصب دکلهای مخابراتی در سطح شهر به دلیل اینکه سیم

 نماید.

 رياا . 000/000/4   عوارض دكلهاي مخابراتي در زمينهاي اشخاص و شهرداري )ي ساله( -6

 رياا . 000/000/2    عوارض نصب دكلهاي مخابراتي در بام منازا )ي ساله(  -2

 تبصره : 

 نده بند فوق شركت خدمات دهنده مربوط مي باشد نه مالك زمين .پرداخت كن

شركت ارائه دهنده ي خدمات قبل ازهرگونه اقدامي درنصب دكل ها ملزم به اخذمجوزازشهرداري وپرداخت عوارضات متعلقهه مهي   

 باشدومالك نيزملزم به اخذمجوزنصب ازشهرداري است.
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 هانگردیج عوارض آژانسهای ایرانگردی و

 

 رياا  000/600     براي هر مسافر به عتبات عاليات و غيره

 

 

 فرهنگی و هنری–اخذ عوارض از اماکن تفریحی 

 

      0% بهاي بليط1بليط مراكز تفريحي عوارض فروش 

 

 

 

 برقراری عوارض پذیره تاسیسات شهری
 

 گاز، پست مخابرات،به غيرازدكل  تاسيسات وتجهيزات شهري مانند:  منبع آب ،پست ترانسفورماتور، پست

 

 

 

 

 عوارض برنصب کیوسک توسط اداره مخابرات درمعابرعمومی
 رياا 000/060/6   صدورمجوزنصب هرگوشي تلفن درمعابر عمومي

 رياا 000/661  اجاره محل نصب ساليانه هردستگاه تلفن درمعابرعمومي

 

 

 

 عوارض یا بهاء خدمات ازسردخانه های دولتی وخصوصی

 

 بصورت ساالنه رياا  000/260/6  ابان اصلي شهرخي

 بصورت ساالنه رياا  000/410  درخيابان غيراصلي
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 عوارض حق توزین

 

%  اجرت تهوزين توسهط صهاحبان باسه وا اخهذ وبحسهاب       2ازهرگونه كاال ولوازم كه توسط باس وا ها توزين ميشوند  

 شهرداري واريز گردد.

 

 عوارض ازجایگاه های فروش گاز

 
% فروش خودرابابت هزينه يابهاء خهدمات ويابههاء    6متصديان جايگاه هاي فروش گازمايع )دولتي وخصوصي( مي بايست 

 فروش بحساب شهرداري واريز نمايند.

 
 

 عوارض براجاره پست های اداره برق دراماکن عمومی

 
 شهرتعيين ميگردد. برحسب متراژ سطح اشغاا بانظركارشناسي رسمي دادگستري پس ازتائيدشوراي اسالمي

 

 

  

 { ...پارسیان و-البرز-آسیا-وصول عوارض یابهاء خدمات ازدفاتر بیمه ویابیمه گذار} بیمه های : ایران

 برابربخشنامه وزارت کشور
 

 رياا 000/200 ماهيانه  سرپرستي دفاتربيمه -6

 رياا 000/600 ماهيانه  نمايندگي بيمه ها-2

 

 

 

 ایع آلوده کننده محیط زیستوصول عوارض یابهاء خدمات ازصن
 

ازواحدهاي صنعتي آالينده اي كه فهرست آنهها توسهط اداره محهيط زيسهت اسهتان وسهازمان حفافهت محهيط زيسهت          

% فروش بعنوان بهاء خدمات ويابهاء آلوده كردن محهيط  6كشورارساا وبه شهرداري اعالم ميگردد ، ازشركتهاي موردنظر 

 0زيست دريافت ميگردد
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 یسات شهریجابجایی تاس

 
جابجائي تاسيسات منصوبه قبلي كه بدون پرداخهت هزينهه خهدمات شههري درمعهابرعمومي نصهب شهده اسهت بمبلهغ           

 0انجام گيرد واحد عمرانتوسط شهرداري با هماهنگي رياا بعنوان حق جابجائي پس ازتعريض خيابان   000/260/6

 

 

 انبارهای روباز و روبسته()اعم از عوارض یابهاء خدمات ازانبارهای آهن آالت وغیره

 درمحدوده حریم شهربصورت ساالنه 

 

 رياا 000/000/1  مترمربع 6000  انباري هاي زير

 رياا 000/000/4  مترمربع 6000  انباري هاي باالي

تبصره:      چنانچه مالك يامستاجرعوارض فوق رابه هرعلت بحساب شهرداري واريز ننمايهدمبالغ اعهالم شهده جزبهدهي     

 بت گرديده ودرهرزمان كه مالك به شهرداري مراجعه نمايدجهت دريافت اسهتعالم وغيهره عهوارض فهوق توسهط      مالك 

 0شهرداري دريافت ميگردد

 

 

 قطعات یدکی–عوارض یابهاء خدمات ازدفاترفروش 

 آسانسور 

 رياا 000/210 ماهيانه

 

 

 عوارض بهاء یاخدمات ازدفاترکرایه دهندگان داربست فلزی

 رياا 000/646 ماهيانه

 

 

 عوارض بارترافیکی درمحدوده شهری

 نوع وسیله
 

 رياا 000/861/6  محوركمرش ن 2محور دالي+6محور+ 6محور=كشنده  3كمرش ن -(6

 رياا 000/013/2  محوركمرش ن 2محور دالي+6محور+ 6محور=كشنده  8كمرش ن -(2

 رياا 000/442/2  محوركمرش ن 2محور دالي+6محور+ 6محور=كشنده  93كمرش ن -(6

 رياا 000/460/6    )وروديه اوليه(محور تريلي9محور+ 6محور=كشنده  62پوژي -(6

 رياا 000/460/6    محور تريلي60محور+  6محور=كشنده  66پوژي -(1 

 رياا 000/832/6    محور تريلي66محور+ 6محور=كشنده  66پوژي -(4
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 بهای قبض ورودی به پارکینگ شهرداری

 
 
 
 رياا  000/10 مبلغ      خودروهااوليه براي -1

 رياا  000/6 مبلغ    به ازاي هرساعت توقف مازادبرساعت اوا 

 رياا  000/60 مبلغ      وروديه موتورسي لت-2

 رياا  2000 مبلغ    به ازاي هرساعت توقف مازاد برساعت اوا

 رياا 000/600 مبلغ      توقف شبانه روزي خودرو-6

 رياا  000/80 مبلغ     رسي لتتوقف شبانه روزي موتو-6

 

 

 

 

 عوارض تعرفه حق پارکینگ ازخودروهای ورودی به پایانه مسافربری
 

 رياا  000/61    اتوبوس

 رياا  000/61   ميني بوس

 رياا  000/61    سواري

 رياا  000/61   انوا  وانت

 رياا  000/61   موتورسي لت

 

 

 ریعوارض ازشرکت های حفاربدون اخذمجوزازشهردا

 

عوارض عبورتاسيسات ازمعابرسطح شهرقابل وصوا ازشركت هاي آب وفاضالب،برق، مخابرات، گازوغيره كه مهرتبط بهه   

 وزارتخانه هاي دولتي ميباشد.

P20 .قيمت منطقه اي به ازاي هرمترطوا درزمان حفاري بايدبحساب شهرداري واريزنمايند 

 تبصره:

بهدون   96كهه درخيابانهاوكوچهه ههاي سهطح شههركه ازابتهداي سهاا        عوارض يادشده ازكليه شركت ههاي حفهاروغيره   

مجوزشهرداري اقدام به حفاري مي نمايندقابل وصهوا ميباشهد، ضهمنًا درخصهوص حفهاري آسهفالت جديهدهم درزمهان         

 صدورمجوزكليه هزينه هاي فوق دريافت خواهدشد.

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

22 

 

 

  

 

 عوارض نصب صندوق بصورت سالیانه ازاداره پست

 

 ه اراضي وامالك عمومي معابرجهت استقرارصندوق پستي اداره پستاستفاد
 
 رياا  000/60   عوارض ساالنه هرصندوق-6

 رياا 000/600   هنگام نصب درساا اوا-2

 

 عوارض دفاترپستي وخدمات پيشخوان دولت
 

 رياا 000/490    عوارض ساليانه

 

 عوارض چاپ وچاپخانه)اداري وشخصي(
 

 رياا 000/490    عوارض ساليانه 
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 بانک هافضای اشغال شده سطح شهر توسط  عوارض

 
يب توسهط مراجهع   ودراجراي مجوزصادره ازسوي مراجع ذيصالح )شوراي اسالمي شهر(پس ازتصهو  6696ازابتداي ساا 

قانون ماليات هاي مسهتقيم بهراي هرمترمربهع     46برابرارزش منطقه اي موضو  ماده  1/6عوارض ساليانه معادا ذيصالح 

زيربنا ازكليه بانك هاي دولتي وخصوصي وموسسات مالي اعتباري صندوق مهرقرض الحسنه وهرموسسهه اي كهه فعاليهت    

 مالي اعتباري وبان ي داردمحاسبه ووصوا ميگردد.
 

  
  

 
 

 نحوه محاسبه عوارض فضای اشغال شده بانک ها و موسسات 

 
رت تجاري خواهند بود لذا در زمان محاسهبه عهوارض ههاي    بان ها و موسسات مالي و اعتباري در محاسبه عوارض به صو 

صدور پروانه هم ف مشموا كليه عوارض هاي متعلقه به تجاري و طبقات به صورت خدماتي و مشموا كليه عهوارض ههاي   

 متعلقه به كاربري خدماتي خواهند بود.

 
 
 
 

 عوارض پارکومتر

 
ي شهروجلوگيري ازتوقف غيرمجازخودروها، شههرداري موفهف   درراستاي ساماندهي پارك وسائط نقليه درحاشيه خيابانها

است ازطريق كميته ترافيك نسبت به اجراي طرح پاركومتردرمعابرمصوب شهراقدام وعوارض پارك انوا  خودرودرحاشهيه  

تعيين ميگرددوعهوارض   رياا   000/6خيابانهاي مصوب طرح پاركومتردرمعابرشهرشهميرزادبه ازاء هرساعت توقف بمبلغ  

 0حاصله ازاين موضو  درزمينه هاي طرح هاي اصالح وساماندهي ترافي ي شهرهزينه نمايد

 

 0اضافه برساعت اوليه وصوا گردد  رياا 000/6وبه ازاي هرساعت توقف   رياا 000/2وروديه 
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 عوارض برپایی نمایشگاه

 
 

وده قهانوني و حهريم شههر بهه اسهتنناي      بر پايي نمايشگاههاي بازرگاني تجاري و صنعتي و غيره در سطوح محلي در محد

 نمايشگاه هاي صنايع دستي و محصوالت فرهنگي مشموا عوارض به شرح ذيل مي باشد:

 

گزاري نمايشهگاه بصهورت ماهيانهه    درصد بهاي قيمت منطقه اي اداره دارايي محل بر 60عوارض بر پايي نمايشگاه معادا 

 باشد. مي

 درصد بهاي بليط تعيين مي شود. 1خودرو به ماخذ  عوارض فروش بليط ورودي اعم از افراد و

مترمربهع فضهاي اشهغاا شهده جههت صهنف مهورد نظهر          6در خصوص بازار هاي روز داير در سطح شههر بهه ازاي ههر    

متر مربهع   60اخذ گردد.بديهي است هزينه هاي فوق تا  رياا 000/40و ورودي خودرو عالوه بر مبلغ فوق  رياا000/660

درصهد بهه    20متر مربهع   6مترمربع به ازاي هر  20درصد ودر مترهاي باالتر از  61مترمربع  20متر الي  60درصد واز  60

 قيمت اضافه خواهد گرديد . 
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 سکونت اتباع بیگانههزینه 

  
 

بر اساس دستور العمل  هزينه عوارض ساليانه اتبا  خارجي و تعرفه اخذ هزينه خدمات شهري از مهاجرين )اتبا  خارجي (

م رر و متعدد دستگاه هاي اجرايي و نيز بمنظور ايجاد انگيزه جهت بازگشت آوارگان افغاني )اتبا  خارجي ( بصورت خانوار ، 

 محاسبه واخذخواهدگرديد: 6694سي صورت پذيرفته بشرح ذيل در ساابر اساس كارشنا

 

  سال در طول  ریال 111/011/1بمبلغ     نفره 1خانواده -1

 در طول سال ریال  111/001/1بمبلغ   نفره                                         2خانواده  -2

 در طول سال  ریال 111/211/2بمبلغ     نفره3خانواده  -3

 در طول سال ریال  111/411/2بمبلغ      نفره   4خانواده  -4

 در طول سال ریال  111/011/2بمبلغ                     نفره 0خانواده -0

 در طول سال ریال  111/011/2بمبلغ                                               نفره 0خانواده  -0

 به مبلغ فوق اضافه می گردد. ریال 111/201نفر به باال                                                به ازای هر نفرمبلغ  0خانواده -0

 

 تبصره:

% باقيمانهده بحسهاب   10% جهت نگهداري اتبا  بحساب اموراتبا  بيگانه استانداري سهمنان و 10قررگرديدازاين ميزان م

 0شهرداري واريزگردد
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 )گاز و بنزین،گازوییل(دولتی و خصوصی سوخت جایگاههای هزینه های خدمات به سطح اشغال 

 ساا هر در پمپ نازا هر ازاي به حقوقي و حقيقي اشخاص اجاره در يا و اشخاص به متعلق سوخت جايگاههاي از عوارض تعرفه

 جايگاههاي اينصورت غير در گردد، درآمد تحويل مالي رسيد و واريز محل شهرداري حساب به بايست مي رياا000/200مبلغ

 اقدام تاخير %2 احتساب با وصوا مبناي واريزي عدم صورت در و گرديده محسوب بده ار شهرداري به مودي مقام در و فوق

 .شد خواهد

 .شد خواهد دريافت فوق عوارض و محسوب پمپ يك نازا هر باشد نازا چند يا2 داراي پمپ دستگاه چنانچه :6 تبصره

 .گردد پرداخت مالي ساا پايان در نهايتا يا ساا اتمام از قبل بايست مي شده ياد عوارض :2 تبصره

 :دائمی و فصلی تخصصی فروش اینمایشگاهه و ها غرفه عوارض

 حريم و شهر محدوده در المللي بين و كشوري محلي، سطح در دائمي و فصلي تخصصي فروش هاي نمايشگاه برپايي عوارض

 .باشند مي ها غرفه واگذاري اجاره عوارض % 61 مشموا فرش و دستي صنايع نمايشگاههاي استنناء به شهر

 عوارض نمايشگاه برگزاري دوره هر انجام از بعد روز 60 حداكنر مهلت در موففند ههانمايشگا برگزاري متوليان :6 تبصره

 .نمايند ارائه سمنان شهرداري عمومي درآمدهاي اداره به آنرا رسيد و واريز شهرداري حساب به را وصولي

 با توانند مي شهرداري وصوا ماموران بود، خواهد نمايشگاه متوليان عهده به حاصله وجوه واريز و وصوا مسئوليت :2 تبصره

 مامورين با هم اري به م لف نمايشگاه مسئولين .نمايند اقدام وصولي ميزان بررسي به نسبت نمايشگاه دفتر محل به مراجعه

 قانوني حقوق و حق وصوا به نسبت الراس علي بطور آگهي صدور با تواند مي شهرداري اينصورت غير در باشند، مي شهرداري

 .نمايد اقدام خود

 

 برقراری عوارض پذیره تاسیسات شهری
 تاسيسات و تجهيزات شهري مانند: منبع آب ، پست ترانسفورماتور ،پست گاز،پست مخابرات به غير از دكل

 

 برقراری عوارض دیوارکشی ازادارات وصنایع

 
 طبق مواردذيل وصوا گردد: تعرفه عوارض ازمال يني كه درزمان صدورپروانه مراجعه مينمايندمي بايست عوارض ديواركشي

براي هرمترطوا وصوا گردد، ضمناً  P2وبصورت نرده كشيP2درهنگام صدورپروانه ساختماني صنعتي عوارض ديواركشي -6

 0متربيشترنشود 2ارتفا  تاسقف 

 0متروصوا گردد 2براي هرمترطوا تااراتفا   P1 وبصورت نردكشي P1 درهنگام صدورپروانه اداري عوارض ديواركشي-2

 0ميباشد 6694برابرمقررات عمومي تقويم امالك ساا  46(همان ارزش معامالتي ماده P تبصره:     منظوراز)

 

وصول عوارض استفاده غیر مرتبط توسط دستگاه های دولتی و عمومی و نظامی و بانکها و سازمان ها و نهادها و ادارات 

 و غیره به صورت سالیانه :

 TSيل تجاري % هزينه تبد20 هم ف و طبقات

 TS%هزينه تبديل 60 زيرزمين

 Sمساحت زير بناي مفيد= 

 Tمدت زمان استفاده =

 



 

27 

 

 ( قانون تنظيم بخشي ازمقررات مالي دولت36( اصالحي آيين نامه شهرداري ها موضو  ماده ()62دراجراي ماده )

 (6680مصوب ساا )

 

( آيين نامه مالي شهرداري ها، شهرداري بايدحداقل 62ده )قانون بخشي ازمقررات مالي دولت واصالح ما 36دراجراي ماده 

(مهاه  26درصد( ازعوارض ومطالبات خودرا از مودي به طورنقدي وصوا ومي تواند مابقي را حداكنردر ) بيست و پنج% ) 21

 0ريافت نمايد( ماه بااخذمجوزازشوراي اسالمي شهرتقسيط ود64راساً وازمبلغ پانصد ميليون رياا به باال حداكنر تاسقف )

 

 

توان پرداخت  "*عوارض تحت هيچ عنوان قابل بخشودگي نمي باشد اما قانون گذار براي تعدادي از اقشار جامعه كه واقعا

پس  با اصالحات بعدي شهرداري 66/6/66قانون شهرداري ها مصوب  11ماده  60عوارض را نداشته باشند به استناد بند 

وزارت كشور ههر   66/66/6/61310-2/8/49مي تواند بر اساس دستور العمل شماره  ماز اخذ مجوز و تأييد شوراي محتر

 (63ساله مبلغي از بودجه خود را جهت امر فوق اختصاص دهد )ماده 

 

 

الك باشهد  درصورتي كه شهرداري مبادرت به اخذ چك تحت هرعنوان از موديان مي نمايد،لزوما صادركننده چك ،همان م*

 لي پرونده دسته چك نداشته باشد از وابستگان درجه يك )پدر ،مادر، برادر،خواهر ،همسر(چك اخذدر صورتي كه مالك اص

 در وجه مالك صادر گردد و مالك اصلي پشت چك را دو بار امضا نمايد. گردد و 

 

 

 *مطالبات شهرداري از محل تخلفات ساختماني )جرايم ماده صد( مشموا تقسيط نمي باشد. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 


