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: تعـاریـف 
. عبارتست از مجموع کلیه بناهای موجود در ساختمان : سطح نا خالص کل بنا 

. عبارت است از نسبت سطح زیر بنای ساختمان به کل مساحت زمین : تراکم ساختمانی 
. تعداد جمعیت یک منطقه تقسیم بر مساحت کل زمین در آن منطقه : تراکم ناخالص مسکونی 
تعداد جمعیت یک منطقه تقسیم بر مساحت اراضی مسکونی در آن : تراکم خالص مسکونی 

. منطقه 
عبارتست ازکلیه ساختمانهایی که برای سکونت افراد ویا خانوارها ساخته شده : واحد مسکونی 

وشامل تراکم کم ، متوسط ،زیاد و بسیار زیاد میشود بدیهی است این  واحدها دارای اطاق  ، 
. آشپـزخـانـه و  سـرویسهای الزم می باشند

 قانون 55 ماده 24عبارتست از کلیه ساختمانهایی که برابر تبصره ذیل بند : واحد تجاری 
شهرداری به منظور کسب و پیشه و تجارت احداث گردیده و یا در آنها واحدهای صنفی تحت 
پوشش قانون نظام صنفی و یا واحدهای تابع قانون و تجارت و یا قوانین خاص فعالیت داشته 

. باشند
. ساختمان بانکها وموسسات مالی واعتباری بصورت تجاری می باشند : تبصـره 

کلیه ساختمانهایی که بمنظور استفاده صنعتی و ایجاد کارگاههای صنعتی احداث :واحد صنعتی 
شده و یا میشوند و دارای موافقت اصولی از مراجعی مانند وزارت جهاد کشاورزی ، صنایع و 

. معادن می باشند
کلیه ساختمانهای ادارات و سازمانهای دولتی و نهادهای انقالب اسالمی و مراکز : واحد اداری 

نظامی و انتظامی ، بدیهی است سایر ساختمانهایی که از تعاریف مسکونی ، تجاری ،صنعتی 
. خارج باشند مشمول تعریف واحد اداری می شوند

موسسات دولتی و وابسته به دولت و نهادهای انقالب اسالمی مشروط به اینکه با : تبصره 
اصول بازرگانی اداره شده و مشمول پرداخت مالیات باشنداز نظر پرداخت عوارض ، تجاری 

بدیهی است در صورت داشتن یکی از شروط فوق عوارض بصورت اداری . محسوب می گردند
. محاسبه خواهد شد

 mبه ساختمانی اطالق می گردد که بیش از دو طبقه و پیلوت باشد که درآن: مجتمع مسکونی 
 چند خانوار زندگی می کنند و دارای ورودی 2زیر زمین بوده و ضابطه طرح تفصیلی آن بیش از 
. و فضاهای عمومی مشترک بین ساکنین می باشد

به قسمتی از ساختمان هم سطح گذر که بصورت فضایی شامل ستونها و بدون : پیلوت 
.  متر باشد20/2دیوارهای جدا کننده گفته میشود که فاصله زیر سقف آن از گذر 
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براساس منطقه بندی انجام شده عبارتست از آخرین ارزش زمین که : قیمت منطقه بندی 
 می قانون شهرداریها درانتهای همین دفترچه تهیه شده ، تعیین100 ماده 11درراستای  تبصره 

. گردد
در تعیین قیمت منطقه ای ، مالک عرض معبر تعریف شده در طرح تفصیلی و آیین نامه گذر 

. بندی می باشد
بالکن های داخلی واحدهای تجاری اعم از اینکه دسترسی آن از داخل واحد : نیم طبقه تجاری 

تجاری در نظر گرفته و یا از دسترسی مستقل استفاده شود و به عنوان نیم طبقه تجاری تلقی 
. می گردد

 سانتی متریا بیشتر باشد 60به پیش آمدگی هائی اطالق می شود که دارای عرض : بالکن روباز 
. وحداقل ازیک طرف به فضای باز مجاورت داشته باشد

محیطی است که در آن صرفا خدمات اداری و دفتری ارائه می شود وبه فعالیتهای : دفترکار 
همچنین . تجاری تولید ، توزیع و عرضه نمی پردازد و از تعریف واحد تجاری خارج می باشند 

فاقد بالکن داخلی بوده و از نظر طراحی داخلی دارای اتاق و سرویسهای الزم باشد مانند دفتر 
...    وکالت، و دفاتر مهندسی و 
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 :فصل اول 
        :   در کاربریهای مختلف احداث بناعوارض(الف

 شهردماوند    *
  A=S*3.2P :                               ،شهرداری، شورا،مطهری (ره)بربلوارهای امام - 

  :                                                                                                                              (شرکت آبمعدنی-میدان قدس -شهریور17میدان)برخیابانهای پاسداران، طالقانی،تختی- 

                                                                             000/300  >  A=S*3.2P 

 A=S*3.2P   <000/150:                          سایرمناطق ،محالت،شهرکهای اطراف- 

 شهرک هشت بهشت وآویشن   *
                                                                               000/000/1 > A=S*8P 

 منطقه گیالوند*
 A=S*2.4P  < 000/500:                  بربلوارهای آیت اله خامنه ای، بهشتی،بعثت   -

 A=S*2.4P < 000/400:                     بر بلوارهای رجائی ، باهنر ، بر خیابان سپاه   -

 A=S*2.4P  < 000/150:                                بافت قدیم محله جیالرد وشلمبه - 

 A=S*2.4P  < 000/400:                                          صحرای جیالرد وشلمبه    -

 A=S*2.4P < 000/250:سایر مناطق گیالوندوجیالرد وشهرکهای اطراف              -  

  منطقه مشاء    *
 A=S*6.4P <  000/000/1:         برجاده اصلی مشاء از ورودی دهکده خوشبختی تاجاده هراز- 

 A=S*4.8P <  000/250 :                      (بافت قدیم )محله مشاء وبخشی ازدشتک - 

 A=S*6.4P  <  000/800:                                      دشت مشاء وشهرکهای اطراف- 

 A=S*4P < 000/300:            روستاهای اطراف وحریم شهر *
   

درمواردی که عوارض برهای اصلی و فرعی متفاوت می باشد از معبر اصلی تا عمق  : 1تبصره 
.  می گرددظمتربرفرعی لحا25 متر بعنوان براصلی وبعداز25

تعرفه عوارض دربافت قدیم ومحالت شامل عوارض تجاری نبوده وفقط درخصوص :2تبصره
 0عوارض مسکونی محاسبه واخذ خواهد شد

 : تجاری و اداری و صنعتی   زیربنای احداث اعیانینحوه محاسبه عوارض  (ب
وزیر محترم کشور عنوان استانداران 30/11/1369-3/1/24150مستند به دستور العمل شماره

سراسر کشور 

تجاری ، اداری و  )  یک متر مربع ازیک واحدزیربنای احداث اعیانیعوارض :  1/ب

: درطبقات بشرح ذیل (صنعتی 
  
 
 

 
 



9 
 

صنعتی اداری تجاری طبقات  ردیف

 P9 P7 P4همکف  1

 P7 P6 P3زیر زمین  2

 P6 P5اول  3

P5/2 

 P5 P4دوم  4

 P4 P3سوم به باال  5

 P5/3 P3انباری  6

 P5/2 P5/1نیم طبقه  7

 
 

: تـوضیحـات  (الف 
 

:  قیمت منطقه بندی عبارت است از Pدر محاسبه عوارض :.1تبصره 
چنانچه ساختمان یا ملک دارای یک ورودی باشد ارزش همان معبر مالک عمل خواهد  (الف 
.  بود
.  چنانچه ساختمان یا ملک دارای چند بر باشد ارزش گرانترین معبر مالک عمل خواهد بود (ب
 

برای فضاهای بازمورد استفاده در کاربری های مختلف که در راستای انجام فعالیت  : 2تبصره 
 کارواش از مقوله – گاراژ – آهن فروشی انبارهای علوفه –مربوطه مثل بار اندازهای دفاتر 

.  جدول تجاری فوق استفاده شود6انبار ردیف 
لوله های : عوارض بنای گلخانه های مسقف کشاورزی با مصالح سبک مانند  : 3تبصـره 

.  خواهد شد پرداخت عوارض معاف پولیکا ـ چوب و پوشش پالستیک و شیشه از 
 

بناهای سرایداری ، نگهبانی ، اطاق کارگری مطابق با نوع کاربری ذکر شده درپروانه  : 4تبصره 
. های ساختمانی عوارض محاسبه و وصول خواهد شد

 (.زیر زمینی ، زمینی ، هوایی و غیره )نحوه محاسبه انواع مخزن  : 5تبصـره 
. معادل ارزش قیمت منطقه بندی روز اداره امور مالیاتی بر اساس متر مکعب محاسبه شود (الف 
. در خصوص مخزنی که در امور کشاورزی مورد استفاده قرار می گیرند (ب 

استخر پرورش ماهی ، غیره معادل ارزش قیمت منطقه ای روز اداره امور مالیاتی  بر : مثال 
. اساس متر مکعب محاسبه شود
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مالک عمل این دفترچه ، دفترچه ارزش معامالتی تهیه شده  در انتهای این دفترچه  : 6تبصره 
بوده با این تفاوت که  قیمت منطقه ای دیده شده برای مناطق مختلف بسته به نزدیکی به 

 0نواحی دماوند وگیالوند براساس قیمت تعییین شده دردوناحیه فوق محاسبه میشود
 

 اداری  – یک متر مربع از چند واحد تجاری زیربنای احداث اعیانیعوارض  : 2/ب 

2≤n 
 اداری و تجاری که بصورت مجتمع یا زیربنای احداث اعیانیدر محاسبه عوارض : 1تبصره 

پاساژ باشد،فضای باز قسمت وسط را که در طول ارتفاع ساختمان امتداد داشته و تمام طبقات را 
از هر طبقه قابل رویت می نماید مورد محاسبه قرار نمی گیرد 

 قوه قضائیه  عوارض زیر زمینهای  پایین تر 16985/1/ مصوبه شماره م3به استناد بند: 2تبصره 
مشروط به اینکه قابلیت تجاری ، اداری داشته باشد به ازاء هر طبقه  (- 1 )از زیر زمین اول 

. کمتر از زیر زمین اول می باشد% 10پایین تر از زیر زمین اول 

 کاربری آن تجاری میباشدبه علت ارزش  تفضیلییا  در طرح جامع که در اراضی :3تبصره 

 10P به ازای هر متر مربع بنای تجاری افزوده ای که طرح برای ملک مذکورایجاد نموده است

 قیمت منطقه ای  10P )  P≥ 1/300/000ه   عوارض وصول خواهد شد به شرط اینک
 .(  پیشنهادی درانتهای همین دفترچه می باشد

 به علت کاربری آن اداری تعریف شده است تفضیلی یا در طرح جامع کهدر اراضی  : 4تبصره 

 عوارض وصول 5Pبه ازای هر متر مربع بنای اداری ارزش افزود ایجاد شده برای ملک مذکور

قیمت منطقه ای پیشنهادی درانتهای همین 5P( P ≥000/800   خواهد شد به شرط اینکه 
.( دفترچه می باشد 

 
 
 

 صنعتیاداری تجاری طبقات   ردبف

 P(n+10) p(n+10)6/ 0 p(n+10)4/ 0همکف  1

 p(n+10)5/0 p(n+10)4/ 0 p(n+10)2/ 0 زیر زمین 2

 p(n+10) 6/0 0/5p(n+10) p(n+10)3/ 0اول  3

 p(n+10)4/0 0/3p(n+10) p(n+10)25/ 0دوم  4

 p(n+10)40/0 0/3p(n+10) p(n+10)25/ 0سوم به باال  5

 0/3p(n+10) 0/3p(n+10) p(n+10)25/ 0انباری  6

 9p(n+10)0 /9p(n+10)0 p(n+10)9/ 0/نیم طبقه  7



11 
 

به علت  کاربری آن صنعتی تعریف شده است تفضیلی یا در طرح جامع کهدر اراضی  : 5تبصره 

 وصول 3P به ازای هر متر مربع بنای صنعتی ارزش افزود ایجاد شده برای ملک مذکور

.  باشد3P  ≥ 000/500خواهدشد به شرط اینکه 
 

: فصـل دوم
 *  عوارض ارزش افزوده ناشي از اجرا وياتغيير

 طرحهاي مصوب شهري
: ماده واحده 
  قانون مالیات ارزش افزوده بمنظور تامین اعتبار 50به استناد تبصره یک ذیل ماده : توضیحات 

الزم جهت اجرای پروژه های خدماتی ، عمرانی و هم چنین ایجاد همخوانی الزم بین سیاست 
وصول ارزش افزوده غیرمسکونی وسرانه های خدمات موردنیاز از محل وصول ارزش افزوده 

 به 5غیرمسکونی درحدضابطه طرح تفصیلی و مازاد برآن پس از تصویب کمیسیون ماده 

 عوارض ارزش افزوده غیرمسکونی  را براساس kpشهرداری اجازه داده میشود طبق فرمول 
.   تباصر ذیل وصول نماید

 برابر قیمت 80 تا حداکثرعوارض ارزش افزوده به ازای هر متر مربع بنای تجاری : 1تبصـره 
 وصول خواهد شد به  و  محاسبهپیش بینی شده درانتهای همین دفترچه می باشدمنطقه بندی 

شرط اینکه اوالً همواره ارزش گرانترین معبر مجاور ملک مبنا بوده وثانیاً ارزش هر متر مربع 

(   A≥000/000/2 ).بنای تجاری از دو میلیون ریال کمتر نخواهد بود 
 

×A=Pعوارض ارزش افزوده هر متر مربع بنای تجاری  𝐾   80≥K≥40 000/000/2≤A 

 
 

ارزش تجاری همان ملک  محاسبه  و % 40عوارض ارزش افزوده به ازای هر مترمربع بنای اداری  معادل : 2تبصره 
وصول خواهد شد باشرط اینکه اوالً هموار ارزش گرانترین معبر مجاور ملک مبنا بوده و ثانیاً ارزش هر مترمربع بنای 

 ( A≥ 000/000/1) ریال نخواهد بود یک میلیوناداری کمتراز 
     

محاسبه میگردد P15عوارض ارزش افزوده غیرمسکونی جهت دفاترکار بصورت  : 3تبصره 
 .

ساختمانهای تجاری که قصد تجدیدبنا دارند ، معادل سطح زیر بنای دارای مجوز  : 4تبصره 
وپایانکاردر همان طبقه از ارزش افزوده تجاری معاف و مابقی مساحت مورد تقاضا به نرخ و 

. فرمول روز محاسبه می گردد، این معافیت قابل تهاتر با عوارض سایر طبقات نمی باشد 
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ساختمانهای صنعتی تولیدی در صورتی که دارای موافقت اصولی از مراجع ذیربط : 5تبصره 
 این 1عوارض تبصره % 50دولتی باشند ولی در کاربری غیرصنعتی ساخته شده باشند مشمول 

.  فصل می گردد 
 
 
 

:  فصـل سـوم 
 

( 66بنا قبل از  ):نحوه محاسبه عوارض ساختمانهای ساخته شده 
 

عوارض = متراژ * قیمت یک مترمربع زیربنا * نوع اسکلت 
 

عوارض محاسبه % 100، فوالد وبتون %  75آجری و نیمه فلز% - 25خشت وگل : نوع اسکلت 
. می شود 

 
کلیه ساختمانهای مسکونی قدیمی گل بام که از مخلوط خشت و آجر و سقف تیر چوب -1

. باشند ازپرداخت عوارض ساختمانی و کسری پارکینگ گروهی و تراکم معاف می باشند
احداث شده باشند و مشمول بند 1352کلیه ساختمانهای مسکونی قدیمی که قبل از سال -2

 عوارض به نرخ روز 4/1یک نباشنداعم از پوشش شیروانی و یا تراس در صورت نداشتن مجوز
. دریافت خواهد شد 

 
تا پایان 1352کلیه ساختمانهای مسکونی احداثی بین سالهای  : 1تبصره 
مورخه 34/3/1/8616بر اساس بخشنامه شماره  (29/12/1365لغایت 1/1/1352)1365

بدیهی است . عوارض آن به نرخ روز در فرمول باال محاسبه و وصول می گردد28/4/1371
برابر 100پس از طرح موضوع در کمیسیون ماده 1/1/1366ساختمانهای احداثی بعد از تاریخ 

.  محاسبه می گردد2تبصره 
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 که مازاد پروانه یا بدون پروانه ساختمانی 1366درخصوص بناهای احداثی بعد از  : 2تبصره 
احداث شده باشند چنانچه بعد از ارجاع به کمیسیون ماده صد قانون شهرداریها و قطعیت رای 

بر ابقاء بنا صادر شده باشد عالوه بر جریمه کمیسیون مذکور کلیّه عوارض متعلقه صدور پروانه 
. ساختمانی ، بنای احداثی مازاد یا بدون پروانه محاسبه و از مالک اخذ خواهد شد 

به بهره برداری رسیده و فاقد مجوزهستندپس 1/1/1369کلیه ساختمانهای تجاری که قبل از
 و قطعیت رای مبنی بر ابقاء بنا مشمول عوارض ارزش 100ازطرح موضوع درکمیسیون ماده 

منظور از بهره برداری ، فعالیت شغلی در واحدموردنظرباگواهی ادارات ذیصالح .افزوده نمیشوند
  (اداره دارایی و اصناف  ).میباشد

تقاضای اضافه بنا و اضافه 1369درصورتی که ساختمانهای مسکونی احداثی قبل از سال -3
 با مقدار مورد تقاضا جمع و بصورت 1369طبقه نمایند مقدار زیربنای دارای مجوز قبل  از سال 

. مابه التفاوت عوارض دریافت می گردد
اداره حقوقی و نیز مستفاد از تباصر 7/12/1360-5522/7مستند به نظریه حقوقی شماره -4

قانون شهرداری که پرداخت جریمه را برعهده مالک فعلی ملک به 100 اصالحی ماده 2،3،45
عنوان ذینفع می داند کلیه ساختمانهایی که بااستعالم از شهرداری نقل وانتقال شده و هیچگونه 
تغییری هم بعد از نقل و انتقال در آنها صورت نگرفته باشد در صورتی که دارای بدهی باشند بر 

 بر اساس منطقه بندی نوسازی و بعد 1369قبل از سال  )اساس قیمت منطقه بندی سال انتقال 
. محاسبه ودریافت خواهد شد ( انتهای همین دفترچهدفترچه منطقه بندی 1369از سال 

ساختمانهایی که قصد تعویض پوشش دارند عوارض آن بصورت : عوارض تعریف پوشش -5
. تجدید بنا تنها برای مقدار سطحی که قصد تعویض پوشش دارند محاسبه و دریافت می گردد

ساختمانهایی که نیاز به تعمیرات اساسی به قصد استحکام بنا دارند در صورتی که مقدار زیر - 6
بنا اضافه نگردد و تعویض پوشش صورت نگیرد و یا سقف جدیدی احداث نگردد مشمول 

. عوارض نمی گردد
ساختمانهایی که قبال خارج از محدوده قانونی قرار داشته و در حال حاضر بر اثر اصالح و -7

توسعه طرح جامع در داخل محدوده شهر واقع میشوند پس از طرح موضوع در کمیسیون 
 (فقط بناهای احداثی مازاد بر پروانه بخشداری یا دهیاریها در کمیسیون مطرح میگردد)100ماده

             .نسبت به وصول عوارض آنها اقدام می گردد
                

 سانتی متر بعنوان آبچک منظور وعوارض60بالکنهای روباز داخلی و خارجی کمتر از - 8
دریافت نمی گردد 
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صادر شده 1364عوارض بالکن های روباز داخلی که پروانه ساختمانی ملک قبل از سال - 9
. باشد قابل وصول نبوده و در جمع زیر بنا نیز منظور نخواهد شد

 
 سانتی متر پیش آمدگی داشته 60احداث وبیش از 1364بالکنهای روباز که بعد از سال -10

. باشند درسطح ناخالص زیر بنا منظور و مورد محاسبه عوارض قرار خواهند گرفت
 

برای صدور پایانکار ساختمانهای تجاری ،اداری و صنعتی که پروانه ساختمانی آنها قبل از -11
 صادر شده و تخلفی ندارند عوارض پذیره وصول 34/3/1/1087-19/1/1369بالغ بخشنامه 

. نخواهدشد
 که دارای تخلف بوده و در کمیسیونهای ماده صد ویا محاکم قضایی یساختمانهای کلیه -12

ذیربط منتهی به صدور رای شده و یا می شوند و حکم صادره قطعیت یافته باشد به استناد 
 هیات عمومی دیوان عدالت اداری و مصوبه 25/11/1383مورخه 587دادنامه شماره

مشمول پرداخت کلیه عوارض متعلقه بر اساس 17/10/1385ش الف د مورخه /21648شماره
. مقررات جاری و در زمان وصول مطالبات می گردند

 صرفا 1/7/1384در محاسبه عوارض نیم طبقه داخل واحد تجاری ساخته شده قبل از -13
مساحت مغازه مورد محاسبه و وصول %50عوارض پذیره برابر مقررات جاری و تراکم مازاد بر 

. قرار می گیرد
 

: فصـل چهـارم 
 

 (  قانون نوسازی وعمران شهری29 ماده2مستندبه تبصره ) ساختمانی پـروانـهواصالحعـوارض تمـدیـد

کلیه مالکینی که به شرح این ماده واحده و تباصرذیل پس از اتمام مدت زمان :ماده واحده
مندرج در پروانه ساختمانی جهت تمدید آن و یا جهت انجام اموری که مستلزم تمدید پروانه 

 هزینه ومیباشد به شهرداری مراجعه مینمایند مشمول پرداخت مابه التفاوت کلیه عوارض متعلقه 
آموزش وپرورش ونوسازی )خدمات خواهد شد به استثناء عوارض سهم خارج  از شهرداری 

  (مدارس 
کلیه پروانه ،چنانچه قبل از اتمام مدت زمان مندرج در پروانه تقاضای تمدید آن گردد  : 1تبصره 

وبرای سال دوم پس از اخذ فقط برای یکبار بدون اخذ عوارض به مدت یکسال تمدید می گردد
 0مابه التفاوت  خواهدشد
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صادر و احداث بنا گردیده 1/1/1371امالکی که پروانه ساختمانی آنها قبل از تاریخ  : 2تبصره 
اند و در حال حاضر قصد دریافت پایانکاریا عدم خالف را دارند مشمول عوارض مابه التفاوت 

 .نمی گردند

 
 صادر و احداث بنا گردیده 1/1/1371 از تاریخ بعدامالکی که پروانه ساختمانی آنها  : 3تبصره 

ودر حال حاضر قصد دریافت عدم خالف دارند مشروط بر اینکه پروانه از نظر آیین نامه 
مابه عوارض 2/1 باشد مشمول مطابقت داشته وانطباق با طرحهای شهری مصوب ، 2800

.  می گردندصدورپروانه التفاوت
صادر و تا زمان ابالغ مصوبه 1/1/1371امالکی که پروانه ساختمانی آنها بعد از تاریخ  : 4تبصره 

مابه التفاوت صدور عوارض 4/1احداث بنا گردیده  و قصد دریافت پایانکار داشته باشند مشمول 
 پروانه می گردند

 
 

کلیه مالکینی که در مدت زمان قانونی پروانه ،عملیات ساختمانی را به اتمام رسانده ،و  :5تبصره 
درخواست پایانکار نمایند ، و این موضوع به تایید شهرداری نیز رسیده باشد اما به جهت 

نداشتن سند، نامه سازمان آتش نشانی ، تایید )مشکالت قانونی و یا تشریفات شهرداری 
امکان صدور پایانکار برای اینگونه ساختمانها نباشد در زمان صدور ...شرکتهای خدمات و 

  (. نمی گردند مابه التفاوتپایانکار مشمول عوارض
 

ساختمانهایی که مالک قبل از اتمام مهلت پروانه ، درخواست تمدید نموده ودارای : 8تبصره 
 ارجاع گردیده وپروانه آنها نیز قابل 100تخلف ساختمانی بوده ، و پرونده آنها به کمیسیون ماده 

مدت زمانی که پرونده در کمیسیون مطرح می باشد بمدت پروانه اضافه می . تمدید نمی باشد
. گردد
در خصوص پروانه هایی که شروع به احداث بنا نکرده وبصورت زمین باشد در صورت  : 9هتبصر

مابه  ).در خواست تمدید پروانه ساختمان مشمول کل عوارض تمدید پروانه ساختمان می گردند
 (التفاوت عوارض وصول شده قبلی با عوارض به قیمت روز
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: وحق بازدید (پاسخ استعالم )عوارض کارشناسی *
عوارض مذکور بابت کارشناسی صورت گرفته توسط مامورین بازدید شهرداری درخصوص 

صدور پاسخ استعالم های مختلف ،صدور گواهی عدم خالف ،تمدید پروانه ،پایانکار،انتقال و 
. ریال  محاسبه واخذ خواهد شد  000/400

درصورت  مراجعه جهت دریافت یا تمدید استعالمهای مختلف ، عالوه برعوارض کارشناسی عوارض پاسخ یا : توضیح
 0تمدید نیزبه مبلغ فوق قابل محاسبه واخذ میباشد 

 

: فصـل پنجـم 
 

عـوارض تجـدیـد بنـای سـاختمـانهـای فـرسـوده  *
: ماده واحده 

به شهرداری اجازه داده میشود جهت تشویق سازندگان واحدهای مسکونی در بافتهای فرسوده 
. شهری و سکونتهای غیر رسمی تسهیالتی بشرح ذیل ارائه نماید 

در خصوص عوارض پروانه ساختمانی جهت امالک مسکونی مجاز که نسبت به تخریب و  (الف 
درصد عوارض صدور پروانه شامل زیربنا  ، پیش آمدگی ، ایمنی ، % 50نوسازی اقدام می نمایند 

 50حق مشرفیت اخذ گردد الزم به ذکر است در خصوص واحدهای تجاری واداری معادل
. درصدعوارض پروانه یا پذیره اخذ گردد%
بمنظورتشویق مالکین جهت تجمیع پالکهای همجواردر بافتهای فرسوده شهری  به  (ب

دیگر تخفیف با لحاظ % 20شهرداری اجازه داده میشود عالوه بر درصد اعالم شده دربند الف 
. در هر دو مورد تقلیل یابد% 30موقعیت مکانی ملک لحاظ نماید و تخفیفات بند الف تا 

 
در بافتهای فرسوده یک طبقه تراکم در حد مجاز طرح جامع یا تفضیلی به صورت  : 1تبصره 

تشویقی و رایگان اعطاء می شود 
 .

 تا  وشهرداری مکلف است نسبت به تهیه طرح بافتهای فرسوده شهری اقدام نماید: 2تبصره 
.  ه و قابلیت اجرایی ندارد زمانی تهیه طرح مذکور این تسهیالت مسکوت ماند
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: فصـل ششـم 
 

 *  عوارض  بر حق مشرفيت 
: تعاریف

به طرحهایی اطالق می گردد که ادامه مسیر موجود بر اثر مطالعات : طرحهای اصالح معابر 
. ترافیکی و یا طرحهای شهر سازی نیاز به اصالحات در طرح یا معبر دارند

به گذرهایی اطالق می گردد که ادامه مسیر موجود بر اثر مطالعات : طرحهای توسعه و تطویل 
. ترافیکی در طرحهای شهرسازی پیش بینی و طراحی شده اند

به گذرهایی اطالق می گردد که غالبا در هنگام تجدید بنا یا احداث بنا : طرحهای تعریضی 
. برابرآئین نامه گذربندی یا طرحهای تفصیلی و ساماندهی مشمول عقب نشینی می گردند

به گذرهایی اطالق می گردد که براساس مطالعات شهر سازی و ترافیکی : طرحهای احداثی 
.    ایجادو احداث می گردند

به کلیه اراضی و امالکی که بر اثر طرحهای اصالحی ، تعریض ، توسعه ای و : ماده واحده 
احداثی در بر گذر اصالحی یا تعریض و یا احداثی واقع میشوند عوارض حق مشرفیت برای 

از صاحبان این قبیل امالک  (نسبت به سهم فروش رفته  )یکبار تعلق میگیرد که هنگام فروش 
. برابر مفاد تباصرذیل این ماده واحده توسط شهرداری وصول خواهد شد

 به کلیه اراضی و امالکی که عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرحهای تعرض : 1تبصره 

 P7در معرض طرح و یا براساس اجراء طرحهای ماده واحده برگذر واقع شده یا می شوند 
. میباشد و اجرا کلیه عملیات اجرایی مربوط به این طرحها به عهده شهرداری می باشد

مساحت امالک در نتیجه اجرای طرحهای این ماده بدون % 10در صورتی که بیش از : 2تبصره 
دریافت هر گونه غرامتی به مسیر الحاق شده باشد برای باقی مانده این قبیل امالک حق 

 .نخواهد شدمشرفیت شامل 
 برابر است با ارزش معامالتی عرصه روز ارزش افزوده ناشی از اجرای طرحهای تعرض: 3تبصره 

محاسبه  (1) مندرج در تبصره 7Pمعابر واقع شده اند که براساس برای باقیمانده امالکی که در 
 .  و اخذ خواهد شد
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: فصـل هفتـم 

 * (غیرمسکونی-مسکونی )  مازاد برتراكمعوارض 
: ماده واحده 

 قانون مالیات بر ارزش افزوده بمنظور تامین اعتبار الزم 50ذیل ماده  (1)به استناد تبصره یکم 
 خدماتی و همچنین ایجاد همخوانی الزم بین سیاست –جهت اجرای پروژه های عمرانی 

وصولی عوارض تراکم و سرانه های خدماتی مورد نیاز از محل وصول عوارض تراکم ساختمانی 
 و مازاد بر ضابطه طرح تفصیلی بر اساس رای کمیسیون  عمل طرح تفصیلیبطه برابردر حد ضا

.  به شهرداری اجازه داده میشود طبق تباصر ذیل اقدام به وصول عوارض تراکم نمایند5ماده 
برابرضوابط طرح تفضیلی درمناطقی که اجازه داده شده تا یک طبقه مازادبرضوابط  :1تبصره 

قبل احداث بناشود بعلت ارزش افزوده ایجاد شده به شهرداری اجازه داده میشود تا عالوه 
 برابر عوارض معمولی ،عوارض تراکم برای کاربریهای 5برعوارض به ازاءهرمترمربع زیربنامفید 

ریال نباید 000/000/2وحداکثر000/400/1مسکونی دریافت نماید البته این عوارض از حداقل
 0تجاوز کند

انباری تجاری بدون توجه به اینکه در چه طبقه ای باشد جز زیر بنای مشمول تراکم  : 2تبصره 
 (مازاد بر سطح اشغال  )می باشد
. احداث پارکینگهای عمومی مشمول پرداخت تراکم نمی شود : 3تبصـره 
برای محاسبه عوارض مازاد بر تراکم مجاز با کاربریهای مختلف که برابر ضوابط  : 4تبصره 

پیش  بینی شده در دفترچه طرح جامع وطرح تفضیلی وهمچنین در صورتی که امالک واقع در 
حوزه شهرنیازبه افزایش تراکم داشته باشند هنگام پیشنهادبرای تصویب در کمیسیون موضوع 

 :قانون شورای عالی شهر سازی و معماری از فرمول زیر استفاده شود5ماده 

                       

        A=K0S0P                             
 

 
 
 

 
واحدهای 
مسکونی با 

تراکم                    
 کم

 

 
6 

واحدهای 
مسکونی با 

تراکم 
 متوسط

 
8 

واحدهای 
مسکونی 
با تراکم 

 زیاد

 
9 

واحدهای 
تجاری 

 
12 

 
واحدهای 
صنعتی و 
کارگاهی 

 
9 

 
واحدهای 

اداری 

 
8 

000/000/4≥A ≥ 000/000/2 
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. تراکم پایه با توجه به ضوابط طرح جامع یا تفضیلی مشخص میگردد: 4تبصـره 
 
 

: فصـل هشتـم 
 

 101ارزش افزوده ناشی از اعمال مادهعوارض 
 

در مواردی که با لحاظ مقررات مصرح  در طرح جامع  :  اراضیارزش افزوده تفکیک: الف 

 مقررات مندرج مالک عملو تفضیلی ، تفکیک امالک با رعایت حد نصابهای مقرر میسر باشد  
 .میباشددر طرح جامع یا تفضیلی 

 
 

      : اعیانی مسکونیارزش افزوده تفکیک:ب 

 
                                      

درمواردیکه مالکین اقدام به تفکیک اپارتمانهای احداثی مطابق مفاد پروانه صادره بصورت 
وازطریق اداره ثبت واسناد برای هر واحد سند جداگانه دریافت نمایند در اولین واحدی می نمایند

 به ازای هر مترمربع مراجعه به شهرداری عوارض ارزش افزوده ناشی از تفکیک
. ریال محاسبه واخذ خواهد شد000/60مبلغ

 
درصورتیکه ساختمان احداثی بصورت واحدی درطبقات تفکیک گردد وپرونده بابت این :نکته 

 موردبررسی قرارنگیرد به شرط تامین پارکینگ و 100تفکیک صورت گرفته درکمیسیون ماده

رعایت نکات فنی وشهرسازی مشمول پرداخت عوارض تفکیک واحدی از قرار هرمترمربع 

 . ریال خواهد شد000/800
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:  و تبدیل اعیانی تجاری  ارزش افزوده تفکیکعوارض *
 

P×100×%30  (  مساحت واحد تجاری اولیه –بزرگترین واحد تبدیل شده 

سایر عوارض ودیگر مطالبات قانونی طبق دستورالعمل ومصوبات صادره نیز قابل وصول : الف 
. است
. بدیهی است صدورمجوز تبدیل ، منوط به رعایت ضوابط فنی وشهرسازی است : ب 

 

 101عوارض تفكيك اعمال ماده-ج

 :  قانون شهرداريها

 

  اراضي تفكيك شده قبل از ابالغ قانون

 :101ماده

عوارض مربوط به ارزش افزوده ناشی ازتفکیک اراضی به : مترمربع 500دراراضی کمتر از :  الف 

  0 ریال محاسبه واخذ خواهد شد 000/100ازاء هرمترمربع 

عوارض مربوط به ارزش افزوده ناشی از تفکیک اراضی :  متر مربع 500دراراضی باالتر از :   ب 

ارزش کارشناسی ملک محاسبه واخذ خواهد % 15از  طریق کمیسیونهای مربوطه و حداکثر تا 

 .شد 

  اراضي تفكيك شده پس از ابالغ قانون

 :101ماده

قانون شهرداری 101ماده)عوارض مربوط به ارزش افزوده ناشی از اراضی تفکیک شده 

مترمربع 500براساس ضوابط مندرج در دفترچه طرح تفضیلی برای اراضی باالتر از (ثبت 147و

 .درصد ارزش کارشناسی ملک محاسبه واخذ خواهد شد 75/43مجموعا  به میزان
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دریافت عوارض ارزش افزوده ناشی ازتفکیک فقط یکبارتوسط واحد درآمدمحاسبه واخذ : تبصره 
. خواهدشد 

 
: عوارض صدورسند *

عوارض صدور سند برای امالکی که دارای پالک ثبتی مشخص بوده از قرار هر مترمربع 
 ریال 000/50 ریال وبرای امالکی که فاقد پالک ثبتی می باشند از قرار هر مترمربع 000/40

. قبل از صدور پاسخ استعالم اداره ثبت اسناد محاسبه واخذ خواهد شد
 

 
: فصـل نهم 

 
  * تعيين كسري سرانه توسعه عمومي عوارض

 شهر
 

براساس دستورالعمل یاد شده تنها درموارد ذیل وبه هنگام صدور پروانه ساختمانی ، تبدیل 
 :کاربری صورت گرفته مشمول عوارض خواهد شد 

 0ساختمان دربرخیابانهای سریع السیر قرارداشته ودسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد - 
متروباالتر واقع شده ودسترسی به محل 20ساختمان در فاصله یکصدمتری تقاطع خیابانهای - 

 0اتومبیل رونداشته باشد 
ساختمان درمحلی قرارگرفته باشد که ورود به پارکینگ مستلزم قطع درختان کهنسال بوده - 

 0وشهرداری اجازه قطع آنرا نداده است 
 0ساختمان در برکوچه هایی قرارگرفته باشد که بعلت عرض کم امکان عبور اتومبیل نباشد - 
ساختمان دربرمعبری قرارگرفته باشد که به علت شیب زیاد احداث پارکینگ درآن از نظر فنی - 

 0مقدور نباشد 
در صورتیکه وضع وفرم زمین زیرساختمان به صورتی باشد که ازنظر فنی نتوان درسطح - 

 0طبقات احداث پارکینگ نمود 
 امالک بشرح ذیل محاسبه و ارزش افزوده حاصل از تبدیل کاربریعـوارض : ماده واحده 

 :وصول می گردد
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 امالک مسکونی برای هرواحد ارزش افزوده حاصل از تبدیل کاربریعـوارض : الف 
. ریال محاسبه و اخذ میشود000/000/45
 تجاری و سایر کاربریها به ازای هرواحد  ارزش افزوده حاصل از تبدیل کاربریعـوارض : ب 

. ریال محاسبه و اخذ می گردد000/000/55
متراژ مربوط به هر واحد  پارکینگ با توجه به ضوابط پیش بینی شده در طرح هادی : ج 

. تفضیلی و جامع هر شهرداری محاسبه میشود
 شده در کمیسیون ماده صد مشمول جریمه گردیده عوارض تبدیلدر مواردی که پارکینگ : د 

.  محاسبه نخواهد شدتبدیل کاربری
 

.  متر مربع محاسبه گردد25مطابق طرح تفصیلی مترا  ژ هر واحد پارکینگ  : 1تبصره 
 
 

احداث شده باشند از 1352کلیه ساختمانهای تجاری و مسکونی که قبل از سال  : 2تبصره
.    پرداخت این عوارض معاف می باشند

 

 

: فصـل دهـم 
 

عـوارض قطـع اشجـار  *
 قانون 50 ماده 1 قانون تشکیالت شوراها و تبصره 71 ماده 16در اجرای بند : ماده واحده 

ارزش افزوده به شهرداری اجازه داده میشود عوارضی به شرح ذیل از اشخاص حقیقی یاحقوقی 
که اقدام به قطع درخت می نمایند وصول نماید 
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: عوارض قطع و موجبات از بین رفتن اشجار  (الف 
 

( 1جدول شماره  )

درختان 
 

 
 گردو

 و
 چنار

 
 

ریال 000/500/1 سانتی متر هر اصله 50درخت گردو با محیط بن تا -1-1
 سانتی متر هر اصله عالوه بر 100درخت گردو با محیط بن تا - 1-2

ریال 000/150ریال به ازا هر سانتی متر مازاد مبلغ 000/500/1
ریال  000/000/9سانتی متر به باال مبلغ 100درخت گردو با محیط بن از  - 1-3

ریال 000/250/بابت تا صد سانتیمتر  و به ازا هر سانتی متر مازاد مبلغ 

 
 سایر درختان مثمر

 به جز گردو
 

ریال 000/900 سانتی متر هر اصله 40درخت با محیط بن تا -1-1
ریال 000/100/1  سانتی متر هر اصله60درخت با محیط بن تا -1-2
ریال 000/500/1 سانتی متر به باال هر اصله 60درخت با محیط بن -1-3

 
 
 
 

 ( 2جدول شماره  ) 

درختان 
غیرمثمر 

 
درختان با 

کاربرد صنعتی 
 

درختانی که طبق نظر کمیسیون قطع اشجار به سن بهره  -1-1
 . ریال 000/000/1برداری رسیده به ازا هر اصله درخت مبلغ 

درختانی که طبق نظر کمیسیون به سن بهره برداری نرسیده  -1-2
ولی نیاز به قطع می باشند به ازا هر اصله درخت مبلغ 

 ریال 000/400

درختان فاقد         
کاربرد صنعتی 

 
 

 000/350 سانتی متر به ازا هر اصله 50درختانی با محیط بن تا  -1-1
ریال 

 سانتی متر به ازا هر اصله 50درختانی با محیط بن باالتر از  -1-2
 ریال 000/600

درختان هرزه 
وخودرو 

 ریال 000/150درختان هرزه و خودرو به ازا هر اصله درخت مبلغ 
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» آئین نامه قانون  (7)منظور از کمیسیون  قطع اشجار در این فصل ، کمیسیون ماده : توضیح 
 مجمع تشخیص مصلحت 13/5/1388مصوب « اصالح قانون حفظ و گسترش فضای سبز 

.  نظام خواهد بود
: عوارض قطع اشجار بدون مجوز ، امحا ء ، خشک کردن و سوزاندن  (ب

در صورتیکه قطع اشجار با آگاهی از قوانین و مقررات : عوارض قطع اشجار بصورت غیرمجاز
 .  قابل محاسبه واخذ میباشد2و1 برابر جداول 10تا5انجام شود  از 

عوارض بر اساس محل انجام  (تنه زنی و سر برداری)در صورت نیاز به هرس شدید: نکته 
 .هرس بر روی درختان محاسبه و اخذ خواهد شد 

 
. در صورت قطع درخت خشک شده و کاشت نهال بجای آن ، عوارض اخذ نمی گردد : 1تبصره 
 برابر عوارض 2در صورت قطع درختان در اثر تصادف و عوامل مشابه عوارض آن تا  : 2تبصره 

.  محاسبه و اخذ می گردد 2 و1قطع اشجار مطابق جدول 
 

قابل افزایش و در صورتی که نرخ افزایش % 15عوارض بندهای الف و ب سالیانه  : 3تبصره 
. باشد موضوع منوط به پیشنهاد شهرداری و تصویب شورای اسالمی شهر میباشد% 15بیش از 

 
 

: زدهـم یافصـل 
 بهای خدمات صدور استعالم *
 

عوارض بهای خدمات صدور استعالم شامل استعالم کلیه بانکها ، دفترخانه ها ، اداره جات و 
 .ریال محاسبه و اخذ خواهد شد 000/500مبلغ  ....
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دهـم دوازفصـل 

بهـاءخـدمـات پسمـانـد *
:  بهاء خدمات  واحدهای مسکونی: الف

عوارض خدمات جمع آوری پسماند واحدهای مسکونی معادل عوارض نوسازی همان واحد برای 
. هر سال خواهد بود

 
بهاء خـدمـات پسمـانـد واحـدهـای تجـاری : ب

عوارض کسب و پیشه همان سال به %50 به بعد معادل91از واحدهای تجاری کم زباله ازسال
عنوان بها خدمات جمع آوری، پسماند دریافت می گردد و در مورد مشاغل پر زباله که طی 

جدول زیر مشخص می شوند معادل دو برابر عوارض کسب و پیشه همان واحد دریافت خواهد 
.  شد

زمان شروع اخذ بهای خدمات جمع آوری  پسماند پس از پایان اولین دوره اعتبار : 1تبصره
چنانچه در موارد الف و ب دوره تعلق بهاء خدمات پسماند کمتر از . پروانه ساختمانی می باشد

.  یکسال کامل باشد به نسبت مدت زمان تعلق گرفته محاسبه و اخذ خواهد شد 
 

.... بهـا خـدمـات از امـاکن اداری و : ج
هزینه بهاء خدمات جمع آوری  پسماند کلیه اماکن اداری و مراکز و موسسات آموزش عالی  و 
شرکتهای دولتی، بانکها و موسسات اعتباری و اقتصادی که صنف محسوب نمی شوند  معادل 

برابر 1(تولیدی، دفاتر کار و ثبت شده به عنوان شرکت خدماتی) برابر وشرکتهای خدماتی5
. تعیین می گردد (اعم از ملکی ، اجاره ای ، رهنی یا وقفی)عوارض نوسازی همان ملک  

مساجد، حسینیه ها و تکایا از پرداخت بهای خدمات پسماند معاف می باشند بدیهی است چنانچه در این اماکن : د
مستقر باشند  فقط نسبت به واحد های اخیر الذکر مشمول پرداخت  (...مانند واحدهای تجاری و)واحدهای غیر مرتبط 

. بهای هزینه خدمات خواهند بود
   

دولتی و غیره دولتی از  (مهد کودک ، مدارس ابتدایی، راهنمایی و متوسطه)مراکز ورزشی و مدارس : ه
. پرداخت بهای هزینه خدمات معاف می باشند

 
در خصوص موارد خارج از شمول این مصوبه شهرداری می تواند با انعقاد موافقت نامه هزینه : و

. خدمات جمع آوری پسماند را دریافت نماید
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لیسـت مشـاغـل پـر زبـالـه شـهری 
 

ف (واحد تجاری)شغل 
ردی

 

ف (واحد تجاری)شغل 
ردی

 1 گل فروشی ها 12 تاالرهای پذیرایی 

 2 میوه و سبزی فروشی ها 13 (میوه و تره بار)میادین میوه و بار فروش 

 3 ساندویچی ها 14 (خدمات روغن،الستیک، تعمیرات و کارواش)اتوسرویس ها

 4 سوپر مارکت ها 15 کارخانجات داخل حریم شهر

 5 رستورانها 16 مراکز تجاری و پاساژها

 6 هتلها و مهمانسراها 17 فروشگاه های مرغ و ماهی و تخم مرغ

 7 کله پزی و سیرابی فروشی ها 18 (بجز مدارس دولتی)مراکز آموزشی

 8 (پسماند غیر عفونی)بیمارستان ها    19   بوفه ها سینما

 9 آشپزخانه ها 20 ترمینال های مسافربری

 10 کافه تریاها و کافی شاپ ها 21 فرودگاه ها

 11 بستنی و آبمیوه فروشی ها 22 مبل سازی و درودگری و نجاری

 
 

 

: دهـمسیزفصـل 

 مؤسسات مالی و اعتباری و دفاتر بیمه  – صندوق ها ی قرض الحسنه –بهاء خدمات از بانک ها *

 
با توجه به اینکه برابر ضوابط و اختیارات مصرح قانونی عموم کسانی که در محدوده شهر 

مشغول به فعالیت و کسب درآمد می باشند در زمره پرداخت کنندگان عوارض قرار گرفته و 
ساالنه بخشی از درآمد خود را در ازای خدمات که در شهر فراهم می آید تحت عنوان عوارض 

بنابر این کلیه بانکها ،  (مثل صاحبان مشاغل مختلف  )شغلی به شهرداری پرداخت می نمایند 
موسسات و تعاونی های اعتباری ، صندوقهای قرض الحسنه و دفاتر بیمه مشمول عوارض 

: خدمات به شرح ذیل  می شود 
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  . بهاء خدمات از بانکهای دولتی و خصوصی: الف  

 ریال  000/000/1سرپرستی بانکها ماهیانه -1
 ریال  000/200/1شعب بانکها ماهیانه -2
 

.  بهاء خدمات از صندوقهای قرض الحسنه : ب 
 ریال 000/600سرپرستی و شعبه صندوق قرض الحسنه و تعاونی های کارسازان - 1

بهاء خدمات از مؤسسات مالی و اعتباری بنیادها و تعاونی های  مالی و اعتباری  : ج
  ریال 000/000/1ماهیانه  و شعب سرپرستی - 

بهاء خدمات از دفاتر بیمه  : د
  ریال 000/000/1سرپرستی ماهیانه -1

 ریال    000/500نمایندگی بیمه ماهیانه -2
درصورت واقع شدن شعبه وسرپرستی دریک مکان مبلغ سرپرستی مالک عمل خواهدبود : تبصره 

 

 
: دهم چهارفصل 

تسهیالت فعالیتهای گردشگری  *
 

جهت احداث واحد های اقامتی شامل هتل ، هتل آپارتمان ، مسافرخانه و مهمانپذیر با رعایت 
مقررات و ضوابط طرح های جامع و تفضیلی و اخذ نظریه کمیسیونهای ذیصالح که دارای 

و % 320مجوز سازمان میراث فرهنگی نیز باشند در کاربری مربوطه حداکثر تا تراکم ساختمانی 
از % 280و سایرکاربری ها حداکثر تا تراکم ساختمانی %  120کاربری فضای سبز تا تراکم 

.  کلیه عوارض و هزینه های صدور پروانه معاف خواهند بود% 50پرداخت 
عوارض تراکم مازاد بر درصدهای موضوع فوق براساس سایر فصول این دفترچه  : 1تبصره 

. محاسبه خواهد شد
احداث فضاهای خدماتی و تجاری از قبیل رستوران، غرفه های تجاری و ورزشی در : 2تبصره 

 مجموعه باشد و مرتبط با کاربری واحد لداخل واحدهای اقامتی که راه دسترسی آنها از داخ
اقامتی بوده و جهت استفاده مهمانان در اجرای قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی و 

. آیین نامه مربوطه باشد به شرح ذیل اقدام شود
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. احداث هتل شامل عوارض ارزش افزوده نمی گردد: 3تبصـره 
احداث کنندگان هتل می بایست برابر ضابطه مربوط نسبت به احداث پارکینگ مورد : 4تبصره

. نیاز اقدام نمایند و در صورت کسر پارکینگ برابر دستورالعمل اقدام خواهد شد
 

درصورت استفاده صاحبان هتلها از تسهیالت تجاری موضوع این دستورالعمل  : 5تبصره 
. معافیت عوارض منتفی میگردد (درخصوص واحدهای تجاری)
 

در صورتی که فضا های فرهنگی و ورزشی داخل هتل، مازاد بر استانداردهای الزم  : 6تبصره 
. برای کسب رتبه های فوق الذکر باشد، مشمول این بند نمی گردد

 
.  متر مربع باشد20مساحت هر واحد تجاری نباید کمتر از: 7تبصـره

عوارض شهربازی سرپوسیده، رستوران، بانک و کلیه واحدهای اقتصادی غیر فرهنگی : 1بند
. ،ورزشی و اقامتی بصورت تجاری محاسبه می گردد

محاسبه عوارض جهت احداث شهربازی روباز براساس ضوابط و دستورالعمل ساخت هتل : 2بند
. در این دستورالعمل صورت می پذیرد

 
در کلیه ضوابط و مقررات این فصل چنانچه مغایرتی با طرح های جامع یا تفضیلی پیش : نکته 

.  آید اولویت با مقررات طرح جامع یا تفضیلی خواهد بود
 

: نزدهم پافصـل 
:  درامالک فاقد مستحدثاتدیـوارکشـیحصارکشی وعـوارض *

فرمول در مواردی که مجوز دیوارکشی طبق ضوابط و مقررات شهر سازی صادر شود عوارض آن براساس 
 : محاسبه و اخذ خواهد شدذیل

 عوارض دیوارکشی=طول دیوار  * ارتفاع دیوار *   قیمت منطقه ای > 000/200                              
 

 ریال 000/200 متر مربع نباید از 1بر اساس فرمول باال عوارض دیوار کشی برای  : توضیح 
 .کمتر باشد

در مواردی که مالک یا مالکین داوطلبانه نسبت به عقب نشینی و آزاد سازی حریم ملک : تبصره
خود اقدام نمایند یا اینکه در اثر صدور پروانه احداث بنا مکلف به آزاد سازی حریم باشند چنانچه 

نسبت به اصالح سند مالکیت خود بدون دریافت معوض اقدام نمایند مشمول عوارض دیوار 
. نخواهند شد (به استثناء دیوار حائل )کشی
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: همشانزدفصـل 
: (سدمعبر)جـرایـم عـدم حمل پسماندهای سـاختمـانی *

کلیه مالکان واحدهای تجاری ، اداری، مسکونی،صنعتی، فرهنگی ،ورزشی و بهداشتی و درمانی 
 ساعت نسبت به 24موظفند در صورت انباشت پسماند ساختمانی در معابر ظرف ... ، توریستی و

ت رتخلیه آن اقدام نماینددر غیر اینصورت و جمع آوری نخاله توسط شهرداری جریمه آن بصو
                  : ت خواهدبودزیرمحاسبه وقابل دریاف

 ریال000/000/1:جریمه ریختن نخاله درمعابرشهری هنگام حمل *
به ازاءهرسرویس :جریمه پاکسازی وحمل نخاله بجامانده که توسط شهرداری اجراشود*
 0ریال براساس نوع وسیله تعیین میگردد000/000/5ریال تا000/000/2از
 0ریال000/000/5:جریمه تخلیه نخاله درسطح وحاشیه شهر*

 
 
 

: دهمففصـل ه
: عـوارض بـر دکل های مخـابـراتـی*

 
کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که با شرکت مخابرات ایران عقد قرارداد نصب دکل تنظیم می 

. نمایند می بایست نسبت به پرداخت عوارض به حساب شهرداریهای هر محل اقدام نمایند
 

از مبلغ قرار داد اشخاص با شرکت مخابرات برای هر % 15میزان این عوارض معادل  : 1تبصره
. سال خواهد بود 

در صورتیکه دکل های مخابراتی در اراضی متعلق به شهرداری شامل پارکها ،  : 2تبصره
نصب گردند برابر قرارداد تنظیمی فی مابین عالوه بر عوارض فوق ...فضاهای حاشیه خیابان و 

 .میبایست مبالغی را بابت حق االجاره  بصورت سالیانه پرداخت نمایند
 

 
 
 

  + 
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: دهم هجفصـل 
: بهای خدمات حق آسفالت و لکه گیری وترمیم ها*
 

 قانون شهرداری ها کلیه ی وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و خصوصی 103براساس ماده 
 97موظفند قبل از هر گونه اقدامی نسبت به کارهای عمرانی واقع در مناطق مندرج در ماده 0
 از قبیل احداث شبکه تلفن، برق و آب و سایر تاسیسات و همچنین اتصال راههای عمومی 98و

این قبیل اقدامات باید با موافقت کتبی . و فردی رعایت نقشه جامع شهر سازی را بنمایند
شهرداری انجام گیرد و مؤسسه اقدام کننده مکلف است هر گونه خرابی و زیانی را که در اثر 

اقدامات مزبور به آسفالت یا ساختمانها، معابر عمومی وارد آید در مدت مناسبی که با جلب نظر 
شهرداری تعیین خواهد شد ترمیم نموده و به وضع اول در آورد در غیر اینصورت شهرداری 

اضافه از % 10خرابی و زیان وارده را ترمیم و به حالت اول در آورده و هزینه ترمیم شده را با 
. طریق اجرای ثبت اسناد وصول خواهد کرد

 
 ریال 000/500/2هزینه حفاری موزائیک از قرار هر متر مربع              *    
 ریال 000/500/3هزینه حفاری آسفالت از قرار هر متر مربع              *    
 ریال 000/150هزینه حفاری مسیرهای خاکی از قرار هر متر مربع               *   

 
ریال  000/000/5درمعابراصلیبهای خدمات حق آسفالت و لکه گیری وترمیم ها: تبصره  

 0ریال محاسبه واخذ خواهد شد 000/000/2ودربافتهای فرسوده 
 
 

 :نوزدهمفصـل 
: آیین نـامـه تقسیـط عـوارض*
 

 73 اصالحی آیین نامه مالی شهرداریها موضوع ماده 32این آیین نامه در راستای ماده : 1ماده
 به منظور ایجاد رویه واحد در تقسیط 1380قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب

عوارض و بدهیهای شهرداری و کمک به متقاضیان صدور پروانه ساختمانی در پرداخت عوارض 
. و همچنین احقاق حقوق شهرداری در اجرای تقسیط بدهی ها تنظیم می گردد
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کلیه عوارض و بهاء خدمات به استثناء عوارض نوسازی سالیانه، کسب و پیشه ، نقل و : 2ماده
. انتقال، سرقفلی و اتومبیل و فروش اموال غیرمنقول مشمول مقررات این آیین نامه می باشد

. ریال می باشد 000/000/30حداقل عوارض قابل تقسیط : 1تبصره 
کلیه مبالغی که شهرداری به استناد مقررات مربوطه برای سایر ادارات و سازمانهای : 2تبصره
اخذ می کند قابل تقسیط نبوده و از مقررات این آیین  (ارگانهای غیر مرتبط به شهرداری )دیگر

. نامه مستثنی هستند
عوارض مورد مطالبه شهرداری از ادارات، سازمانهای دولتی، نهادهای عمومی ، : 3تبصره 

که به نحوی از بودجه دولتی سهم دارند قابل ... انقالب اسالمی و نیروهای نظامی و انتظامی و
. تقسیط نمی باشد

در صورتی که متقاضیان صدور پروانه ساختمان یا بدهکاران شهرداری توانایی پرداخت : 3ماده 
نداشته باشند می توانند بدهی خود را بصورت مشارکت با  (نقدی)بدهی خود را بصورت یکجا 

. شهرداری برابر آیین نامه مربوطه یا بصورت تقسیط پرداخت نمایند
:  به صورت زیر قابل تقسیط می باشد 2عوارض و مطالبات موضوع ماده: 4مـاده 

 
.  ماهه6نقد مابقی بصورت اقساط حداکثر% 30 تامیلیون ریال100عوارض تا: الف
ومابقی بصورت اقساط  نقد% 30  تا میلیون ریال حداقل200 میلیون ریال تا100بیشتر از: ب 

.  ماهه12حداکثر
نقد و مابقی بصورت اقساط %  تا30 میلیون ریال تا یک میلیارد ریالدویستبیشتر از : ج

.  ماهه24حداکثر
.  ماهه36نقد ومابقی بصورت اقساط حداکثرتا % 30  تابیشتر از یک میلیارد ریال: د 

در صورتیکه متقاضی تقاضای پرداخت به صورت تقسیط را داشته باشد با تکمیل : 5ماده 
قراردادی که در هنگام تقسیط با شهرداری منعقد می نماید متعهد به پرداخت مانده بدهی 

. خواهد بود
 :متقاضیان در هنگام تقسیط بدهی خود می بایست مدارک ذیل را تحویل نمایند: 6ماده

. به تعداد اقساط چک به عهده بانکهای مستقر درشهر توسط متقاضی تقسیط -1
. امضاء و تحویل قرارداد ضمیمه آیین نامه-2

 کلیه چکهای تقسیطی ،حال شده و جواب  وصدور پایانکاردر زمان نقل و انتقال : 7مـاده
.  منوط به پرداخت نقدی کلیه بدهی است وپایانکاراستعالم نقل و انتقال

   

شهرداری موظف است از پاسخ مثبت به استعالم متقاضیانی که به هر صورت چکهای آنها در موعد مقرر وصول : 8ماده 
 .نشده است خوداری نماید

.  جزء الینفک این آیین نامه می باشد6کلیه موارد و تبصره های قرارداد موضوع ماده : 9ماده 
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به جز )شهرداری درسنوات گذشته نسبت به تقسیط عوارض  درصورتیکه مودیان: تبصره 

اقدام نموده اند ودر حال حاضرتقاضای  پرداخت نقدی پیش از موعد  (100نوسازی وجریمه ماده
 :اقساط را نمایند شامل تخفیفات به شرح ذیل خواهند شد 

 

 %10:   ماه قبل از سررسید اقساط 3پرداخت  -

 %15:  ماه قبل از سررسید اقساط 6پرداخت  -

 
 : بیستمفصـل 

 :بهای خدمات ناشی از انصراف ازدریافت پروانه ساختمان *
در مواردی که قبل از شروع عملیات ساختمان و در مهلت اعتبار پروانه مالک یا مالکین مربوطه 
از احداث ساختمان منصرف گردند ، استرداد عوارض صدور به مالک با مالکین مربوطه بالمانع 

است در اینگونه موارد پس از بررسیهای الزم و احراز امر اصل پروانه صادره باطل و ضبط و 
. مراتب بطالن آن به کلیه دوایری که قبالً رونوشت پروانه را دریافت داشته اند اعالم می گردد

آن بعنوان %  10از کلیه عوارض که طبق این مفاد استرداد آن بالمانع می باشد معادل : تبصره
. بهای خدمات اداری کسر خواهد گردید

جهت استرداد اضافه پرداختی مودیان احتیاج به نسخ  فیش مخصوص : نحوه استرداد اضافه پرداختی مودیان
. ول ذیربط و تائید شهردار می باشدئمودی و صاحب حساب و گزارش توجیهی مس

:  مواردی که استرداد عوارض بالمانع است *
در صورت رفع تخلف قبل از مختومه شدن پرونده در کمیسیون ماده صد عوارض و جریمه پرداخت شده (1

. تا یکسال از زمان واریزی قابل استرداد می باشد
چنانچه متقاضی دریافت پروانه ساختمان قبل از صدور پروانه ساختمانی از دریافت پروانه   (2

. منصرف شود
ناشی از زلزله، طوفان ،آتش سوزی ، ورشکستگی، )توقف احداث بنا بر اثر حوادث غیر مترقبه  (3

که موجب انصراف مالک از ادامه احداث ساختمان شود  (بیماری صعب العالج ، یا فوت مالک
. چنانچه به تایید مراجعه ذیصالح برسد کارمزد کسر نخواهد شد

  .در صورت اشتباه در محاسبه عوارض ، عوارض وصولی ارقام اضافی از سوی شهرداری (4
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 (سایر موارد ): میکفصـل بیسـت و 
 

 برای یکبار از فرمول زیر استفاده می :عوارض واگذاری امتیاز نصب دکه مطبوعاتی*

. شود
 حق االمتیاز نصب دکه A:متراژ دکه × قیمت منطقه بندی× 8

مال االجاره دکه بصورت ماهانه و براساس قیمت تعیین شده توسط کارشناس رسمی : 1تبصره 
. دادگستری اخذ خواهد شد

 
می بایست بشرح ذیل باشد  (دکه)ابعاد کیوسک  : 2تبصـره 

 متر 5/2 متر                ارتفاع 2 متر            عرض حداکثر4طول حداکثر
می بایست ازنوع فایبرگالس یابصورت شیشه ای یا طرحی که به  (دکه)بدنه کیوسک :3تبصره 

. تائید واحد فنی و عمران و زیبا سازی شهرداری براساس مبلمان شهری  می رسد باشد
 

 : بهای ارائه خدمات ایمنی وآتش نشانی*
به منظو افزایش امکانات ایمنی وسیستم آتش نشانی و به لحاظ ایجاد ایمنی الزم برای 

از کل % 5ساختمانها در زمان صدور پروانه برای یک بار عوارض آتش نشانی از مالک به مأخذ 
دریافت و فقط به مصرف گسترش وتوسعه  (زیربنا ، دیوار، تفکیک واحدی)عوارض صدور پروانه 

. ایستگاههای آتش نشانی و امکانات آن می رسد

 
: نحـوه صـدور پـروانـه سـاختمـانـی المثنـی*

صدور پروانه ساختمانی المثنی فقط با تائید مراجع ذیصالح از جمله نیروی انتظامی در موقع 
مفقودی ، سرقت، آتش سوزی وسایر حوادث غیر مترقبه بعد از محرز شدن وقوع حادثه با اخذ 

.  ریال برای هر متر مربع پروانه صادره مقدور خواهد بود000/10کارمزدی معادل
 

 :بهای ارائه خدمات حفظ وایجاد فضای سبز*
عرصه به فضای سبز می % 10مالکین احداث بنای مسکونی و تجاری مکلف به اختصاص 

باشند در صورتی که مالک بعد از احداث بنا عرصه مورد نظر  فضای سبز را اجرا نکرده و تبدیل 
. می نماید برای یکبار به شرح فرمول زیرمشمول پرداخت جریمه می باشد

P)2(M+N+ S 10 A= % 
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M : عدد ثابت هزینه اجرای فضای سبز در یک مترمربع برای کلیه شهرهای استان تهران
.  ریال در نظر گرفته شده است50000

N :50000عدد ثابت نگهداری درسال یک متر فضای سبزکه برای کلیه شهرهای استان تهران 
. ریال در نظر گرفته شده است

Ś :مساحت عرصه کل پالک می باشد .
P :عدد متغییر که همان ارزش منطقه ای آن شهر می باشد .
A :مبلغ قابل وصول می باشد .

فضای سبز کارخانجات و کارگاههای صنعتی از فرمول زیر % 25برای محاسبه عوارض حذف 
. استفاده می شود

P)2(M+N+ S 25 A= % 

: برتبلیغات محیطی شهری به غیر از تابلوهای معرفیعـوارض *
  عوارض بر تابلوهای تبلیغاتی به جزء تابلوهایی که جهت معرفی نصب میگردند مشمول 

 :گریده که از طریق فرمول ذیل محاسبه واخذ می گردد عوارض سالیانه تابلوهای تبلیغاتی 
K × عوارض تابلو روزانه = مساحت تابلو × قیمت منطقه بندی محل نصب

K=% 0/5  
 . متر میباشد6/0*3ابعاد تابلوهای معرفی بر اساس بر واحدهای تجاری حداکثر ابعاد : 1تبصره 
برای تابلوهایی که نیاز به پایه و نصب آن در معابر شهری دارد در هنگام محاسبه از : 2تبصره

. فرمول ذیل استفاده می شود
عوارض تابلو روزانه   = (مساحت تابلو+ارتفاع پایه)× قیمت منطقه ای محل نصب ×  15%

 

:  هـزینـه نصب تبلیـغات در پرتابل*
براساس مبلغ توافقی با پیمانکار محاسبه خواهد شد که مجوز اصل قرار داد به تائید شورای محترم اسالمی شهر خواهد 

. رسید
برای تبلیغاتی که بر روی دیوارهای مشرف به معابر و خیابانهای سطح شهر نوشته می شوند مساحت دیوار : 2تبصره 

  (فرمول اول  ). نوشته شده به عنوان مساحت تابلو لحاظ گردیده و مطابق فرمول فوق عمل می شود

 
:  انبـارهـا و سـردخـانـه هـابهای خدمات*

برای محاسبه عوارض ماهیانه انبارها و سردخانه ها با توجه به تنوع مساحت فضای انبارها و 
سردخانه ها و نوع استفاده از آنها برای گروه های شغلی مختلف از جمله صنعتی، کشاورزی، 

. از فرمول زیر استفاده می شود... بازرگانی ، تجاری و غیره 

A=H+ (S*P*K) 
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A : عوارض سالیانه

H :  قیمت پایه صنف انباریا سردخانه مندرج در جدول تعرفه عوارض صنفی

 P : قیمت منطقه ای

 S :  مساحت بنای انبار یا سردخانه

 K :ضریب شغلی که برای شغل های مختلف تعیین می شود .
 سایر 5 تجاری 4 بازرگانی 3 صنعتی 2کشاورزی 

 
فضای مربوط به شوارع ،  فضای سبز تاسیسات و ساختمانهای اداری انبار ها و  : 1تبصره 

. سردخانه ها به عنوان فضای انبار تلقی نمی شود

 
: بنگاههای باربری بدون مجوزعـوارض * 

نرخ کرایه پیش بینی شده در بارنامه های % 5عوارض بر حمل و نقل بار برون شهری معادل 
رسمی توسط بنگاه های باربری فعال و یا آژانس های باربری مستقر در پایانه های باربری 

تسویه حساب منوط به انطباق وجوه واریزی با . دریافت وبه حساب شهرداری واریز مینماید
. صورت حسابهای مربوطه می باشد

 

:  مهـاجریـنبهای ارائه خدمات به اتباع و*
 

 شماره نامه مهـاجریـن به شرح بهای ارائه خدمات به اتباع و
 دفتر امور اتباع و مهاجرین خارجه استانداری تهران به 8/6/1396مورخ96/22/39/ص/8155

:  شرح ذیل عمل شود
با توجه به اسکان اکثریت مهاجرین در محدوده شهرها و روستاها و استفاده ایشان از کلیه (الف

خدمات ارائه شده توسط شهرداریها و دهیاری ها ، لذا مقرر گردید عوارض سالیانه به شرح ذیل 
: از مهاجرین اخذ شود

 .ریال 000/500/2اتباع افغانی مجرد مبلغ-
 . ریال 000/500/2 نفره مبلغ  سه ودوخانواده های مهاجر -
 .ریال 000/000/3 نفره مبلغ وپنجخانواده های مهاجر چهار-
 . ریال 000/000/4 مبلغ تر باال و نفرششخانواده های مهاجر -
 

مهاجرین از طریق دفتر امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری به شهرداریها و دهیاری ها  (ب
هدایت و پس از پرداخت عوارض با اخذ مفاصا حساب و ارائه به دفتر اتباع جهت اقدامات الزم 

. انجام خواهد شد... از قبیل تمدید کارت اقامت و 
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عوارض اخذ شده با نظر مدیر کل دفتر اتباع استانداری صرف هزینه خود، بازگشت و % 30 (ج
. تجهیز ارودگاه مهاجرین خواهد شد

.  این عوارض با مصوبه شورای اسالمی شهر هر یکسال ، یکبار قابل تعدیل خواهد بود: تبصره 

: هزینه بهره برداری از چاه آب غیر شرب* 
ریال محاسبه واخذ خواهد شد 200هزینه بهره برداری از چاه آب غیر شرب شهرداری از قرار لیتر

0 
در سالهای آتی نیز قابل محاسبه واخذ خواهد % 10قیمت تعیین شده فوق با افزایش : 1تبصره

 0بود 

 :(توقيفي توسط راهنمايي ورانندگي)جريمه اضافه باركاميون *

ریال محاسبه 000/400بابت هر تن اضافه بار محاسبه شده توسط اداره راهنمایی ورانندگی مبلغ
واخذ خواهد شد  

 احداث راه دسترسی امالک مسکونی عوارض بهای خدمات ناشی از * 
  :(گاراژ،تعمیرگاه)وتجاری

مقابل امالک می بایست از   ( عابر–خودرو ) راه دسترسی  مالکین امالک جهت نصب 
ریال 000/300شهرداری مجوز دریافت نمایند که عوارض آن بر اساس  طول   ازقرارهرمتر

 0محاسبه واخذ می شود 
 بدون هماهنگی باشهرداری واخذ مجوزهای مربوطه، راه دسترسی نصب تیکهدرصور: 1تبصره

 .شهرداری می تواند نسبت به جمع آوری پل اقدام نماید
وعمران مبنی بر موافقت با  واحد خدمات شهریهدرصورت موافقت شهرداری وتایید : 2تبصره
 بدون مجوز، نسبت به اخذ جریمه به ازای هرمترطول راه دسترسی نصب شده ابقای 

 0ریال اقدام گردد 000/600پل

  : ها کشتارگاه بهای ارائه خدمات*

: تعرفه عوارض کشتار دام در کشتارگاه شهرداری به شرح ذیل محاسبه واخذ خواهد شد 
. ریال 000/30کشتار هر راس دام کوچک  مبلغ : الف
.  ریال 000/200کشتار هر راس دام بزرگ : ب

 :هزینه بهره برداری از زمین ورزشی پارک خانواده *
به منظور مراقبت ونگهداری از امکانات موجود بابت استفاده از زمین ورزشی مذکور به  ازاء 

 . ریال دریافت میگردد000/400هرجلسه مبلغ
 .مدت زمان هرجلسه حداکثریک ساعت ونیم درنظر گرفته شده است: توضیح

 
 
 
 

 



37 
 

: اقـدامـاتـی که احتیـاج به کسـب مجـوز نـدارد*
اقدامات زیر از طرف متقاضیان در محدوده خدماتی آزاد شده احتیاج به مراجعه به شهرداری و 

. کسب مجوز ندارد
مرمت پشت بام از قبیل تعویض قیر گونی پوشش آسفالت ، نصب موزایک ، اندود کاه گل ، -1

تعویض یا تعمیر شیروانی 
تعویض موزائیک ساختمان و راه پله -2
سفید کاری و نقاشی و نصب کاشی -3
نما سازی اعم از ساختمان و دیوار حیاط -4
محوطه سازی درمنازل ومجتمع های مسکونی مشروط بر عدم حذف پارکینگ -5
تعمیر یا تعویض سرویس های بهداشتی -6
تعمیر درب یا پنجره مشروط به عدم تغییر در نظام فنی و معماری و کاربری ساختمانی -7
 
 
 

: مدوفصـل بیسـت و
 

عـوارض کسـب و پیشـه 
: تعاریف 

 متر بیشتر و در سه راه گیالوند 20آن دسته از واحد های صنفی که متراژ آن از : ردیف ممتاز(1
.  متر فعالیت دارند50تا مسافت

 
 17بعثت، معلم،( ره)آن دسته از واحد های صنفی در مراکز میدان های امام: درجه یک (2

:  شهریور
.  متری میادین اصلی شهر واقع شده اند50 متر مربع مساحت و در محدوده 20کمتر از  (الف
 متر مربع و در معابر اصلی و بلوارهای سطح شهر غیر از 20دارای مساحت بیش از  (ب

 متری میادین اصلی واقع شده اند با این توضیح که معابر اصلی و بلوارها شامل 50حدفاصل تا 
آن دسته از معابری است که در دفترچه ارزش معامالتی اداره امور مالیاتی دارای ارزش منطقه 

.  بندی خاص باشند خواهند بود
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:  آن دسته از واحد های صنفی که : درجه دو  (3
.  متر مربع و در حاشیه بلوارها و معابر اصلی شهر واقعند20متراژ آنها کمتر از  (الف
.  متر واقع شده اند10 متر و در معابر فرعی با عرض بیشتر از 20متراژ آنها بیش از  (ب
 
آن دسته از واحدهای صنفی که با هر متراژی در محالت شهر یامعابر با عرض : درجه سه(4

.  متر واقع شده باشند10کمتر از 
 

:  میزان عوارض کسب و پیشه بر اساس جدول زیر وصول خواهد شد *

  

 فهرست مشاغل و جدول محاسبه عوارض کسب و پیشه
 (3)درجه (2)درجه (1)درجه ممتاز نوع شغل

 1000000 1500000 2000000 2500000 آرايشگاه مردانه

 1000000 2000000 2500000 3000000 آرايشگاه بانوان

 1500000 2000000 2500000 3000000 آموزشگاه رانندگي

 1500000 2000000 2500000 3000000 آموزشگاه علمي

 1500000 2500000 3000000 3500000 امالك

 2000000 2500000 3000000 3500000 آهن فروش

 1500000 2500000 2500000 3000000 آزمايشگاه

 1000000 1500000 2000000 2500000 آينيه و شمعدان

 1000000 1500000 2000000 2500000 الكتريكي

 1500000 2000000 2500000 3000000 ابزارآالت

 1500000 2000000 2500000 3000000 آژانس تاكسي سرويس

 1000000 1500000 2000000 2500000 ايزوگام

 1000000 1500000 2000000 2500000 آلومنيوم سازي

 700000 1000000 1500000 2000000 اجاره لوازم برقي و غيره

 1000000 1500000 2000000 2500000 آژانس خدماتي

 800000 1500000 2000000 2500000 امانت فروشي

 1500000 2000000 2500000 3000000 بستني فروشي

 1500000 2500000 3000000 3500000 بنكداري

 1000000 1500000 2000000 2500000 برنج فروشي

 700000 1000000 1500000 3000000 بلور و كريستال

 2000000 2500000 3000000 3500000 بازار ميوه

 1000000 1500000 2000000 2500000 پوشاك

 1000000 1500000 2000000 2500000 بزازي-پارچه فروشي

             

 

 

 (3)درجه (2)درجه  (1)درجه ممتاز نوع شغل
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 700000 1000000 1500000 2000000 پتو فروشي

 1000000 1500000 2500000 3000000 پالستيك فروشي

 2000000 2500000 3000000 3500000 فروش پروفيل

 2000000 2500000 3000000 4000000 پمپ بنزين

 1500000 2000000 3000000 4000000 پاركينگ عمومي

 1000000 1500000 2000000 2500000 پرس شيلنگ

 1000000 1500000 2000000 3000000 پرده سرا

 700000 1000000 1500000 2000000 پيراهن دوزي

 1500000 2000000 2500000 3000000 پخش غذا

 800000 1000000 1500000 2000000 تخليه چاه

 1000000 2000000 3000000 4000000 تعاوني ها

 700000 1000000 1500000 2000000 تعميرات لوازم برقي

 1000000 1500000 2000000 2500000 تعميرات فروش ساعت

 800000 1000000 1500000 2000000 تعمير موتور سيكلت

 700000 1000000 1500000 2000000 تعمير راديو و تلوزيون

 800000 1000000 1500000 2000000 تعمير پمپ آب

 600000 800000 1000000 2000000 تابلو سازي

 1000000 1500000 2000000 3000000 تراشكاري

 1500000 2000000 2500000 3500000 تاسيسات ساختمان

 700000 1000000 1500000 2000000 تعمير لوازم گاز سوز

 700000 1000000 1500000 2000000 تزينات  ساختمان

 1500000 2500000 3000000 4000000 تعميرگاه اتومبيل

 1500000 2000000 2500000 3000000 جزثقيل

 800000 1000000 1500000 2000000 جگركي

 1000000 1500000 2000000 2500000 چايخانه

 1500000 2000000 2500000 3500000 چلوكبابي

 700000 1000000 1500000 2000000 حمام عمو مي

 700000 1000000 2000000 2500000 خواربار

 1000000 1500000 2000000 2500000 خشكبار

 1000000 1500000 2000000 2500000 خدمات اتومبيل

 800000 1000000 1500000 2500000 مكانيكي

 800000 1000000 1500000 2500000 جلوبندي

 700000 900000 1000000 2000000 صافكاري

 700000 900000 1000000 2000000 نقاشي

 800000 1000000 1500000 2500000 تعويض روغن

 700000 900000 1000000 2000000 تنظيم موتور

 600000 800000 1000000 2000000 باطري سازي

 700000 800000 1000000 2000000 رادياتور سازي

 600000 800000 1000000 2000000 آپاراتي

 1000000 1500000 2000000 2500000 خرازي

 1000000 1500000 2000000 2500000 خدمات اينترنت

 1000000 1500000 2000000 2500000 خدمات مو بايل تعمير

 1000000 1500000 2000000 3000000 خدمات فروش

 1000000 1500000 2000000 2500000 خدمات كا مپيو تر
  

  

        شهرداردماوند                                       رئیس شورای اسالمی دماوند
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 700000 1000000 1500000 2000000 خطاطي و خوشنويسي

 600000 1000000 1500000 2000000 خياطي

 1000000 1500000 2000000 2500000 درب و پنجره سازي

 1000000 1500000 2000000 2500000 درب و آلو مينيوم

 800000 1000000 1500000 2500000 درب ضد سرقت

 800000 1000000 1500000 2500000 در بهاي پيش ساخته

 800000 1000000 1500000 2500000 دوز ندگي اتو مبيل

 1500000 2000000 2500000 3500000 دفتر پيمانكاري

 1500000 2000000 2500000 3500000 دفتر مهندسي

 1000000 2000000 2500000 3000000 دفتر حقوقي

 1000000 1500000 2000000 2500000 دفتر گاز رساني

 1000000 1500000 2000000 2500000 دفتر خدماتي

 1000000 1500000 2000000 2500000 داروخانه

 800000 1000000 2000000 2500000 داروخانه دام و طيور

 1500000 2000000 2500000 3000000 دندانپزشكي

 1000000 1500000 2000000 2500000 رنگ و ابزار

 800000 1000000 1500000 2000000 رنگ كاري چوب

 1500000 2000000 3000000 4000000 رستوران

 800000 1000000 1500000 2000000 ريخته گري

 1200000 1500000 2000000 2500000 ساندويچ و پيتزا

 1000000 1500000 2000000 3000000 سيسموني

 700000 1000000 1500000 2000000 سيستم دزد گير صوتي

 2000000 2500000 3000000 3500000 سنگ فروشي

 700000 1000000 1500000 2000000 شيشه بري

 800000 1000000 1500000 2000000 شيشه اتو مبيل

 1000000 1500000 2000000 2500000 صنايع فلزي

 1500000 2000000 2500000 3000000 طال فروشي

 1000000 1500000 2000000 2500000 طباخي

 700000 1000000 1500000 2000000 ظروف يكبار مصرف

 700000 1000000 2000000 2500000 عسل فروشي

 600000 1000000 1500000 2000000 عطاري

 600000 1000000 1500000 2000000 عكاسي

 600000 1000000 1500000 2000000 عطر فروشي

 900000 1500000 2500000 3000000 فرش فروش

 600000 800000 1000000 2000000 فتوكپي

 1000000 2000000 2500000 3000000 قنادي

 1200000 1500000 2000000 2500000 قصابي

 900000 1500000 2000000 2500000 قهو خانه

 1000000 1500000 2000000 2500000 كبابي

 1000000 1500000 2000000 2500000 كاشي و سراميك

 600000 800000 1000000 2000000 كافي نت

 1000000 1500000 2000000 2500000 كليد سازي
   

        شهرداردماوند                                       رئیس شورای اسالمی دماوند

 
        شهرداردماوند                                       رئیس شورای اسالمی دماوند
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 1500000 2000000 2500000 3000000 كابينت سازي

 700000 1000000 1500000 2000000 كفاشي

 1000000 1500000 2000000 2500000 گل فروشي

 1000000 1500000 2000000 2500000 لبنيات

 1000000 1500000 2000000 2500000 لوازم يدكي

 800000 1000000 2000000 2500000 لوستر و آينه

 900000 1500000 2000000 2500000 لوازم ورزشي

 700000 1000000 1500000 2000000 لحاف دوزي

 1000000 1500000 2000000 2500000 لوله و اتصاالت

 1500000 2000000 2500000 3000000 لوازم بهداشتي ساختمان

 1000000 1500000 2000000 2500000 الستيك فروشي

 1500000 2000000 2500000 3000000 لوازم خانگي

 700000 1000000 1500000 2000000 لوازم التحرير

 1500000 2000000 2500000 3000000 لوازم آرايش و بهداشتي

 700000 1000000 1500000 2000000 لوازم كا دويي

 1500000 2500000 3000000 3500000 مصالح فروش

 1000000 1500000 2000000 2500000 مواد پروتيني

 1000000 1500000 2000000 2500000 ميوه فروش

 1000000 1500000 2000000 2500000 موكت فروش

 1000000 1500000 2000000 2500000 مصنو عات سيماني

 1000000 1500000 2500000 3000000 مبلمان

 800000 1000000 1500000 2000000 نجاري

 700000 1000000 1500000 2000000 نانوا يي

 1500000 2000000 2500000 3000000 نمايشگاه اتو مبيل

 800000 1000000 1500000 2000000 نمايندگي بيمه

 1500000 2000000 2500000 3000000 نمايندگي خودرو

 700000 1000000 1500000 2000000 نقره و بد ليجات

 700000 1000000 1500000 2000000 نان فانتزي و خشكپزي

 1500000 2000000 2500000 3000000 نمايندگي لوازم خانگي
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 در صورت پرداخت عوارض کسب و پیشه عوارض کسب وپیشه بصورت سالیانه اخذ و:1تبصره 
.   خواهد شد منظورجایزه خوش حسابی  % 10در موعد مقرر 

 
 

: (صـدور، تغییـر، انتقـال)عوارض  پـروانـه صنفـی *
 

و بسته به نوع صنف  (ممتاز ، درجه یک و دو و سه)عوارض مذکور براساس درجه بندی فوق 
: بصورت زیر عمل می شود

 

 . برابر تعرفه صنفی3صدور پروانه کسب ابتدا به ساکن *       
 2 نقل و انتقال و تغيير پروانه كسب  *                       

. برابر تعرفه صنفي 

 
 

مهلت پرداخت کلیه عوارض مندرج در این دفترچه که به صورت ساالنه مطالبه  :  توضیح 
. هر سال خواهد بودپایان می شود حداکثر تا 

 
  تعریف  تهیه و  تدوین 25 توضیح ،21 بند، 91 نکته ، 10 تبصره ،87 ماده ،20  فصل مشتمل بر 25این دفترچه در *

.  شده است
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 :فصل بیست وسوم 
 

 «ضوابط   كمیسيون مادد صد  »    
 :باتوجه به نص صریح تبصره های ذیل ماده صد قانون شهرداریهاارزش معامالتی بر اساس 

 نوع ساختمان از نظر مصالح مصرفی (الف
 (برخیابانهای اصلی وفرعی)موقعیت مکانی ملک  (ب
 .نوع استفاده از فضای ایجاد شده تدوین شده است (ج
 

 (نوع مصالح)قیمت پایه * 
 بوده وارزش های  (1)مبنای محاسبه ارزش های اعالم شده بر اساس نوع مصالح مصرفی ارقام مندرج در جدول شماره

 .بعدی هر کدام درصدی از این ارقام خواهد بود
 

 

قیمت 
 اسکلت

 غیره بتنی وفلزی
 غیر مسکونی مسکونی غیر مسکونی مسکونی

 000/300/1 000/900 000/500/2 000/000/2 قیمت پایه

( 1)جدول شمارد                                                               
             

 
جداول این آیین نامه « غیره»در زمره بخش ...هر نوع اسکلتی غیر از بتنی وفلزی اعم از نیمه فلزی ، آجری و: تبصره 

 .محسوب خواهد شد
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 موقعیت مکانی  *
 :معابر فرعی (   الف

 
جرایم امالک واقع در کلیه معابر فرعی واقع در محدوده شهر دماوند وحریم آن با توجه  به موقعیت مکانی بر اساس 

 .محاسبه خوهد شد (2)ارزش های جدول شماره 
 
 

 غیره بتنی و فلزی نشانی ردیف

 غیر مسکونی مسکونی غیر مسکونی مسکونی

 000/000/3 000/500/1 000/000/4 000/000/3 متری وباالتر20امالک بر  1

 000/000/2 000/200/1 000/000/3 000/400/2 متری وباالتر10امالک بر  2

امالک بر خیابان کمتر از  3
 متر10

000/000/2 000/500/2 000/000/1 000/800/1 

 

 (2)جدول شمارد 
 

 :معابر اصلي (ب
جرايم امالك واقع در كليه معابر اصلي محدوده شهر دماوند 

و حريم آن با توجه به موقعيت مكاني بر اساس جدولهاي 

 .محاسبه خواهد شد (4)و  (3)شماره 

( 000/500)ارزش معامالتی جهت محاسبه دیوارهای فاقد مجوز به ازای هر مترمربع معادل پانصد هزار ریال:توضیح 
 .می باشد
 .این ارزش معامالتی برای دیوار با هر نوع مصالح یکسان خواهد بود : 1تبصره 
ارزش معامالتی هر مترمربع سیصد  (فلزی یا جوبی)چنانچه امالک با فنس محصور شده باشد با هر پایه  : 2تبصره 

 .خواهد بود  (000/300)هزار ریال
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 «ضوابط » 
 

و  (3)منظور از امالک واقع در برمعابراصلی ، امالکی است که در مجاورت معابر مندرج در جداول شماره -1
 (.به عبارتی اولین قواره چسبیده به معابر یاد شده)واقع شده ودارای بر از معابر مذکور باشند  (4)
 
چنانچه ملکی دارای دو بر اصلی یا فرعی باشد ، ارزش گرانترین معبری که ملک از آن منشعب شده است -2

 .مبنای محاسبه خواهد بود 
 
به ارزش گرانترین خیابانی که از میدان منشعب می شود % 20ارزش امالک واقع در بر میادین با افزایش -3

 .محاسبه خواهد شد 
 
یک دوم جریمه تجاری و  (مجاز برابر ضوابط شهرداری)جریمه بالکن تجاری تا یک سوم مساحت تجاری -4

 .مازاد بر  یک سوم معادل جریمه تجاری محاسبه خواهد شد 
 

 متری و بیشتر برای هر باب تعریف شده است، 4 ارزش های تعیین شده در امالک تجاری با دهانه :تبصره 

 بدیهی است تعیین جریمه متناسب با اوصاف ملک از حیث بالکن تجاری ، ارتفاع محل ، نوع درآمد خواهد بود
 

استفاده از معبر و گذر :  جریمه امالک دارای کاربری باغات ، متناسب با نوع تفکیک قطعات شامل :تبصره 

عمومی ، میزان قطع اشجار ، استفاده از انهار عمومی ، قرارگیری در مسیر آب چشمه اعالء ، محاسبه خواهد 
 .شد
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 (3)جدول شمارد 

 « حيه دماوند»
 غیره بتنی وفلزی نشانی ردیف

 غیرمسکونی مسکونی غیر مسکونی مسکونی
1 
 
2 
3 
 
4 
 
5 
 
6 
 
 
7 
 
8 
 
9 
 
10 
 
11 
 
 
12 
 
 
 
13 
 
14 

میدان معلم )میدان معلم ،خیابان فرهنگ
 (تا پاساژ محسن

 بلوار شورا از میدان معلم تا میدان بسیج
از پاساژ محسن ، بلوار امام تا میدان 

 (پاساژاسماعیلی)شهریور17
از ابتدای پاساژ اسماعیلی تا انتهای 

 ساختمان شهرداری
خیابان دشتمزار از ساختمان شهرداری تا 

 شهرک روح افزا-دوراهی دشتمزار
 آبان از ساختمان مخابرات تا 13خیابان 

میدان قدس ودر ادامه از خیابان تختی تا 
 میدان بسیج

خیابان طالقانی حد فاصل میدان قدس 
 (ورودی مشاء)تا بعد از گردنه بشمک

خیابان اصلی مشاء از گردنه بشمک تا 
 جاده هراز

دو طرف جاده هراز از ورودی مشاء تا 
 (شهرک البرز)انتهای  حوزه شهر دماوند

بلوار توحیدحد فاصل میدان امام تا 
 امامزاده شمس الدین

 محرم از جنوب تا 12دو طرف بلوار 
مجتمع کوثر واز شمال تا بعد از حسینیه 

 محله قاضی
دوطرف خیابان جانبازان حد فاصل 

امامزاده شمس الدین تا خط حریم شهر 
از یک طرف وبهشت حضرت رقیه از 

 طرف دیگر
خیابان مطهری حد فاصل ورودی از 
 میدان قدس تا تقاطع خیابان فرهنگ

خیابان روح افزا ، از بیمارستان حضرت 
 تا سر آسیاب(س)فاطمه معصومه 

 

000/800/2 
 

000/000/2 
000/500/3 

 
000/000/3 

 
000/500/2 

 
000/000/3 

 
 

000/000/3 
 

000/000/3 
 

000/500/3 
 

000/500/2 
 

000/000/2 
 
 

000/000/2 
 
 
 

000/000/3 
 

000/500/2 

000/000/7 
 

000/000/6 
000/000/7 

 
000/000/6 

 
000/000/4 

 
000/000/6 

 
 

000/000/6 
 

000/000/6 
 

000/000/6 
 

000/000/5 
 

000/000/4 
 
 

000/000/4 
 
 
 

000/000/6 
 

000/000/4 

000/000/2 
 

000/500/1 
000/500/2 

 
000/000/2 

 
000/500/1 

 
000/500/2 

 
 

000/500/2 
 

000/500/2 
 

000/500/2 
 

000/000/2 
 

000/500/1 
 
 

000/500/1 
 
 
 

000/500/2 
 

000/500/1 

000/000/5 
 

000/500/3 
000/000/5 

 
000/000/4 

 
000/000/3 

 
000/000/4 

 
 

000/000/4 
 

000/000/4 
 

000/500/4 
 

000/000/4 
 

000/000/3 
 
 

000/000/3 
 
 
 

000/000/4 
 

000/000/3 
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 (4)جدول شمارد 
  حيه گیالوند

 بلوار آيت اله خامنه اي

 غیره بتنی وفلزی نشانی ردیف

 غیرمسکونی مسکونی غیر مسکونی مسکونی
1 
 
2 
 
3 
 
 
 
4 
 
5 

حدفاصل گردنه سرهار تا تقاطع 
 خیابان ولیعصر

تا ساختمان (عج)تقاطع خیابان ولیعصر
 مخابرات

بعد از ساختمان مخابرات تا کوچه 
 آسیاب

 
 بعد از کوچه آسیاب تا پل شلمبه

 
جاده فیروزکوه بعد از پل شلمبه تا 

 انتهای حوز شهر دماوند

000/000/3 
 

000/500/1 
 

000/500/4 
 
 

000/000/3 
 

000/000/3 
 

000/000/7 
 

000/500/7 
 

000/000/8 
 
 

000/500/7 
 

000/500/7 
 

000/500/1 
 

000/500/4 
 

000/000/3 
 
 

000/000/2 
 

000/500/1 

000/000/4 
 

000/000/5 
 

000/000/6 
 
 

000/000/5 
 

000/000/5 

 
 

بلوار شهید بهشتی 
 غيره بتني وفلزي نشاني رديف

 غيرمسكوني مسكوني غيرمسكوني مسكوني

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

 

ازتقاطع بلوار 

آيت اله خامنه 

اي تا ميدان 

 بعثت

از ميدان بعثت 

تا ساختمان آتش 

 نشاني

بعد از ساختمان 

آتش نشاني تا 

 ميدان معلم

خيابان سپاه از 

تقاطع بلوار 

آيت اله خامنه 

 اي تا انتها

بلوار شاهد از 

تقاطع بلوار 

آيت اله خامنه 

اي تا تقاطع 

 مراء

 بر بلوار بعثت

000/500/3 

 

000/500/3 

 

000/500/3 

 

000/000/3 

 

000/000/3 

 

000/200/3 

 

000/000/8 

 

000/000/7 

 

000/000/7 

 

000/000/5 

 

000/000/5 

 

000/000/8 

000/500/2 

 

000/500/2 

 

000/500/2 

 

000/000/2 

 

000/000/2 

 

000/500/2 

 

000/000/5 

 

000/000/3 

 

000/000/4 

 

000/000/3 

 

000/000/3 

 

000/500/4 
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 ««قيمت منطقه اي »» 
 

 گیالوند ، جیالرد وشهرکهای اطراف
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شهر دماوند شامل محالت وشهركهاي اطراف

ارزش منطقه  منطقه رديف

 لاير/اي

 000/140 شهریور17طرفین بلوارامام از میدان امام تا میدان 1

2 

طرفین خیابان شهید مطهری،خیابان دانشگاه پیام 
نور از میدان قدس تا انتهای کارخانه آبمعدنی ، 
خیابان تختی از ساختمان مخابرات تا میدان 

 قدس

000/110 

3 
خیابان فرهنگ از میدان معلم تا میدان امام و 

 بلوار شورا
000/90 

4 
 شهریور تا 17طرفین بلوار شهرداری از میدان

 انتهای ساختمان شهرداری
000/120 

5 

طرفین بلوار توحید از میدان امام تا امامزاده 
شمس الدین ، خیابان طالقانی از میدان قدس تا 

 گردنه مشاء
000/80 

 000/70  متری وباالتر20بر خیابانهای  6

 000/50  متر20خیابانهای زیر  7

 

 ریال/ارزش منطقه ای منطقه ردیف

1 
طرفین بلوار آیت اله خامنه ای از گردنه تا ابتدای 

 ساختمان مخابرات
000/190 

2 
طرفین بلوار  آیت اله خامنه ای از ساختمان مخابرات 
تا کوچه آسیا وبلوارشهید بهشتی از تقاطع بلوار آیت 

 (جهاد)اله خامنه ای تا میدان بعثت
000/220 

3 
طرفین بلوار  آیت اله خامنه ای ازکوچه آسیا تا پل 

 شلمبه
000/180 

4 
طرفین بلوار  آیت اله خامنه ای ازپل شلمبه تا ورودی 

اسالم آباد، خیابان پاسداران، خیابان مراء تا میدان 
 شاهد

000/150 

5 
طرفین بلوارشهیدبهشتی از میدان بعثت تا میدان معلم 

 وبلوار بعثت
000/120 

 000/90  متری وباالتر20بر خیابانهای  6

 000/70  متری20بر کلیه خیابانهای  زیر 7
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   مشاء ، دشتك ، منظريه وشهركهاي اطراف

ارزش منطقه  منطقه رديف

 لاير/اي

1 
طرفین خیابان اصلی مشاء از گردنه بشمک تا 

 تقاطع جاده هراز
000/110 

2 
طرفین جاده هراز از امالک اوزنه تا  انتهای 

 شهرک البرز
000/80 

3 
طرفین جاده هراز از انتهای شهرک البرزتا 

 امامزاده هاشم
000/40 

 000/60  متری وباالتر20بر خیابانهای  4

 000/50  متر20خیابانهای زیر  5

 

 

 


