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  تعاریف  و اصطالحاتتعاریف  و اصطالحات
قانون قانون     0808و ماده و ماده   0404ماده ماده   1111بند بند عوارض محلی : به عوارضی اطالق می گردد که اختیار برقراري و وضع آن مطابق عوارض محلی : به عوارضی اطالق می گردد که اختیار برقراري و وضع آن مطابق 

اصالحات بعدي با اصالحات بعدي با و  و      13381338  / / 33//11ت ، وظایف و انتخابات شوراهاي اسالمی کشور و انتخاب شهرداران مصوبت ، وظایف و انتخابات شوراهاي اسالمی کشور و انتخاب شهرداران مصوبتشکیالتشکیال

  شوراي اسالمی شهر می باشد.شوراي اسالمی شهر می باشد.

عوارض محلی عوارضی است که فارغ از تولید )اعم از کاال و محصول و یا خدمات به منبع عوارض مستمر و یا عوارض محلی عوارضی است که فارغ از تولید )اعم از کاال و محصول و یا خدمات به منبع عوارض مستمر و یا 

توان عوارض وضع شده براي زمین، توان عوارض وضع شده براي زمین،   گیرد. از انواع عوارض محلی میگیرد. از انواع عوارض محلی می  و حریم شهر تعلق میو حریم شهر تعلق می  موجود( در محدوده شهرموجود( در محدوده شهر

  ساختمان، ماشین آالت و عوارض کسب و پیشه ، حرف و مشاغل خاص را نام برد. ساختمان، ماشین آالت و عوارض کسب و پیشه ، حرف و مشاغل خاص را نام برد. 

عوارض ملی : به کلیه عوارضی اطالق می شود که مرجع برقراري آن شوراي اسالمی شهر نبوده و قانونگذار عوارض ملی : به کلیه عوارضی اطالق می شود که مرجع برقراري آن شوراي اسالمی شهر نبوده و قانونگذار 

  است. است. صالحیت برقراري آن را تعیین نموده صالحیت برقراري آن را تعیین نموده 

    و ...و ...144144عوارض ناپایدار : مانند عوارض مازاد بر تراکم  مجاز / جرائم ناشی از آراء قطعی کمیسیون مادهعوارض ناپایدار : مانند عوارض مازاد بر تراکم  مجاز / جرائم ناشی از آراء قطعی کمیسیون ماده

درصد بلیط مسافر / صدور پروانه ساختمانی/ درصد بلیط مسافر / صدور پروانه ساختمانی/ 88عوارض پایدار : مانند عوارض ملی/ نوسازي یا سطح شهر /خودرو/ عوارض پایدار : مانند عوارض ملی/ نوسازي یا سطح شهر /خودرو/ 

    کسب و پیشه ، حرف و مشاغل خاص و ...کسب و پیشه ، حرف و مشاغل خاص و ...

PP  ( منظور از :( منظور از :PP ) ) یا قیمت منطقه اي، عبارت است از ارزش معامالتی زمین و ساختمان که مالك عمل محاسبه یا قیمت منطقه اي، عبارت است از ارزش معامالتی زمین و ساختمان که مالك عمل محاسبه

  باشد و به تصویب شوراي اسالمی شهر رسیده است.باشد و به تصویب شوراي اسالمی شهر رسیده است.  عوارض و بهاي خدمات میعوارض و بهاي خدمات می

KK  ( ضریب :( ضریب :PPاست و در تعرفه مصوب توسط )است و در تعرفه مصوب توسط )   در معابر مختلف متفاوت خواهد بوددر معابر مختلف متفاوت خواهد بودشوراي اسالمی شهر شوراي اسالمی شهر..  

است از کلیه ساختمان هایی که براي سکونت افراد و یا خانواده ساخته می شود و شامل است از کلیه ساختمان هایی که براي سکونت افراد و یا خانواده ساخته می شود و شامل واحد مسکونی : عبارت واحد مسکونی : عبارت   --11

  اتاق ، آشپزخانه و سرویس هاي الزم می باشد . اتاق ، آشپزخانه و سرویس هاي الزم می باشد . 

قانون شهرداري ها به قانون شهرداري ها به   8888ماده ماده   2020واحدتجاري : عبارت است از کلیه ساختمانهایی که برابر تبصره ذیل بند واحدتجاري : عبارت است از کلیه ساختمانهایی که برابر تبصره ذیل بند --22

اث گردیده و یا در آنها واحدهاي صنفی تحت پوشش قانون نظام صنفی و اث گردیده و یا در آنها واحدهاي صنفی تحت پوشش قانون نظام صنفی و منظور استفاده کسب و پیشه و تجارت احدمنظور استفاده کسب و پیشه و تجارت احد

  یا واحدهاي تابع قانون تجارت فعالیت داشته باشند . یا واحدهاي تابع قانون تجارت فعالیت داشته باشند . 

می که با اصول بازرگانی اداره می که با اصول بازرگانی اداره ) موسسات عمومی ، دولتی ، غیردولتی ، وابسته به دولت و نهادهاي انقالب اسال) موسسات عمومی ، دولتی ، غیردولتی ، وابسته به دولت و نهادهاي انقالب اسال

  تعرفه واحد تجاري محسوب می شوند ( .تعرفه واحد تجاري محسوب می شوند ( .  شوند و مشمول پرداخت مالیات هستند در اینشوند و مشمول پرداخت مالیات هستند در این  میمی

  ساختمان بانکها و موسسات مالی و اعتباري به صورت تجاري محسوب می شود. ساختمان بانکها و موسسات مالی و اعتباري به صورت تجاري محسوب می شود.   تبصره :تبصره :

واحد صنعتی :عبارت است از کلیه ساختمان هایی که به منظور استفاده صنعتی و یا ایجاد کارگاههاي صنعتی و واحد صنعتی :عبارت است از کلیه ساختمان هایی که به منظور استفاده صنعتی و یا ایجاد کارگاههاي صنعتی و --33

ن و ... ن و ... مراجعی مانند وزارت جهاد کشاورزي صنایع و معادمراجعی مانند وزارت جهاد کشاورزي صنایع و معاد  و داراي موافقت اصولی ازو داراي موافقت اصولی ازتولیدي احداث می شوند تولیدي احداث می شوند 

) صنعت توریسم ، جهانگردي و ایرانگردي با تایید سازمان ایرانگردي و جهانگردي اگر مشمول تعریف ) صنعت توریسم ، جهانگردي و ایرانگردي با تایید سازمان ایرانگردي و جهانگردي اگر مشمول تعریف باشد .باشد .  میمی

  تجاري نگردد در این قسمت قرار می گیرد ( .تجاري نگردد در این قسمت قرار می گیرد ( .

و و   دولتی و نهادهاي انقالب اسالمی دولتی و نهادهاي انقالب اسالمی اي اي ادارات و ساختمان هادارات و ساختمان هواحد اداري : عبارت است از کلیه ساختمان هاي واحد اداري : عبارت است از کلیه ساختمان هاي --00

مراکز نظامی و انتظامی و کلیه  ساختمانهایی که به منظور ارائه خدمات اداري توسط ادارات ، موسسات ، ارگانها ، مراکز نظامی و انتظامی و کلیه  ساختمانهایی که به منظور ارائه خدمات اداري توسط ادارات ، موسسات ، ارگانها ، 

  ..نهادها و ابنیه دولت در کاربري اداري مورد استفاده قرار می گیرد نهادها و ابنیه دولت در کاربري اداري مورد استفاده قرار می گیرد 

  خارج باشند در ردیف واحد اداري قرار می گیرد . خارج باشند در ردیف واحد اداري قرار می گیرد .   33و و   22و و   11از شمول تعریف بندهاي از شمول تعریف بندهاي     هایی کههایی که  ساختمانساختمان    تبصره :تبصره :
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واحد آموزشی : عبارت است از کلیه ساختمان هایی که در کاربري آموزشی با تائیدیه سازمان آموزش و پرورش واحد آموزشی : عبارت است از کلیه ساختمان هایی که در کاربري آموزشی با تائیدیه سازمان آموزش و پرورش --88

و وزارت آموزش عالی به منظور احداث مهدکودك ، کلیه مدارس آموزشی ) اعم از کودکستان ، دبستان ، مدارس و وزارت آموزش عالی به منظور احداث مهدکودك ، کلیه مدارس آموزشی ) اعم از کودکستان ، دبستان ، مدارس 

داث و مورد بهره برداري قرار  داث و مورد بهره برداري قرار  ، دبیرستان ها ، دانشگاه ها ، حوزه علمیه و سایر مراکز آموزشی ( اح، دبیرستان ها ، دانشگاه ها ، حوزه علمیه و سایر مراکز آموزشی ( اح  راهنماییراهنمایی

  . . گیردگیرد  میمی

مراکز بهداشتی و درمانی : عبارت است از کلیه ساختمان هایی که در کاربري مربوطه ) بهداشتی و درمانی ( با مراکز بهداشتی و درمانی : عبارت است از کلیه ساختمان هایی که در کاربري مربوطه ) بهداشتی و درمانی ( با --11

  ––بیمارستان ها بیمارستان ها   ––خانه بهداشت خانه بهداشت   ––تاسیسات بهزیستی تاسیسات بهزیستی   ––ومی ومی تائید سازمان بهداشت و درمان به منظور احداث حمام عمتائید سازمان بهداشت و درمان به منظور احداث حمام عم

  آزمایشگاه ها ... احداث و مورد بهره برداري قرار می گیرد . آزمایشگاه ها ... احداث و مورد بهره برداري قرار می گیرد .   ––مراکز بهداشتی مراکز بهداشتی   ––درمانگاه ها درمانگاه ها 

اماکن ورزشی : عبارت است از اماکن ورزشی و تربیتی که درکابري مربوطه با تائید اداره کل تربیت بدنی اماکن ورزشی : عبارت است از اماکن ورزشی و تربیتی که درکابري مربوطه با تائید اداره کل تربیت بدنی --33

  برداري قرار می گیرد . برداري قرار می گیرد . احداث و مورد بهره احداث و مورد بهره 

تاسیسات و تجهیزات شهري : عبارت است از تاسیسات و تجهیزات شهري مانند : آب ، پست ترانسفورماتور ، پست تاسیسات و تجهیزات شهري : عبارت است از تاسیسات و تجهیزات شهري مانند : آب ، پست ترانسفورماتور ، پست --00

  برق ، گاز ، مخابرات و ... جهت رفاه عمومی شهروندان احداث می گردد . برق ، گاز ، مخابرات و ... جهت رفاه عمومی شهروندان احداث می گردد . 

ربوطه از قبیل موزه ها ، کتابخانه ها ، ربوطه از قبیل موزه ها ، کتابخانه ها ، اماکن تاریخی و فرهنگی : عبارت است از ساختمان هایی که در کاربري ماماکن تاریخی و فرهنگی : عبارت است از ساختمان هایی که در کاربري م--99

  . . بهره برداري قرار میگیردبهره برداري قرار میگیرد  ددو مورو مور  سالن اجتماعات ، نمایشگاه ها ) فرهنگی ، هنري و ... ( سالن سینما ، تئاتر ، احداثسالن اجتماعات ، نمایشگاه ها ) فرهنگی ، هنري و ... ( سالن سینما ، تئاتر ، احداث

تجاري متمرکز : به ساختمان هایی اطالق می شود که فقط به عنوان تجاري مورد بهره برداري قرار می گیرد و تجاري متمرکز : به ساختمان هایی اطالق می شود که فقط به عنوان تجاري مورد بهره برداري قرار می گیرد و --1414

آن به صورت مسکونی یا کاربري غیرتجاري مورد استفاده واقع نمی شود . مانند ، پاساژها ، مغازه هاي واقع آن به صورت مسکونی یا کاربري غیرتجاري مورد استفاده واقع نمی شود . مانند ، پاساژها ، مغازه هاي واقع   طبقاتطبقات

  در محدوده بازار و ....در محدوده بازار و ....
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  ارزش معامالتی امالكارزش معامالتی امالك

  ضوابط اجراییضوابط اجرایی

  ارزش معامالتی امالک عبارت است از مجموع ارزش معامالتی عرصه و اعیان بشرح ذیل:ارزش معامالتی امالک عبارت است از مجموع ارزش معامالتی عرصه و اعیان بشرح ذیل:
  رصه امالکرصه امالکبخش اول: ارزش معامالتی عبخش اول: ارزش معامالتی ع

ارزش معامالتی عرصه امالک بر اساس میانگین ارزش های روز عرصه امالک واقع در هریک از بلوک های ارزش معامالتی عرصه امالک بر اساس میانگین ارزش های روز عرصه امالک واقع در هریک از بلوک های 
مندرج در ذیل نقشه بلوک مربوط مندرج در ذیل نقشه بلوک مربوط مجموعه ذیل و اعمال شاخص نسبت ارزیابی سال موردنظر به شرح مجموعه ذیل و اعمال شاخص نسبت ارزیابی سال موردنظر به شرح 

  باشد.باشد.  میمی
ا رعایت مقررات ذیل محاسبه ا رعایت مقررات ذیل محاسبه ارزش معامالتی عرصه امالک بر مبنای ارزش معامالتی بلوک مربوط و بارزش معامالتی عرصه امالک بر مبنای ارزش معامالتی بلوک مربوط و ب

  گردد.گردد.  میمی
  . ارزش های معامالتی با اعمال ضرائب مربوط به نوع کاربری امالک به شرح جدول ذیل تعدیل می گردد.. ارزش های معامالتی با اعمال ضرائب مربوط به نوع کاربری امالک به شرح جدول ذیل تعدیل می گردد.11

  ضرایب تعدیلضرایب تعدیل  نوع کاربرينوع کاربري  ردیفردیف

ورزشی، گردشگري، ورزشی، گردشگري،   --درمانی، تفریحیدرمانی، تفریحی  ––خدماتی، آموزشی، فرهنگی، بهداشتی خدماتی، آموزشی، فرهنگی، بهداشتی   11

  هتلداري و ...هتلداري و ...
33//44  

  44//11  و ...و ...  گاهی، حمل و نقل، انبار، توقفگاهگاهی، حمل و نقل، انبار، توقفگاهکارکار  --صنعتیصنعتی  22

  کشاورزي:کشاورزي:  33
الف( باغات، اراضی مزروعی آبی ، دامداري، دامپروري، پرورش طیور و آبزیان، الف( باغات، اراضی مزروعی آبی ، دامداري، دامپروري، پرورش طیور و آبزیان، 

  پرورش گل و گیاه و ...پرورش گل و گیاه و ...
  و ...و ...  ب( اراضی مزروعی دیمیب( اراضی مزروعی دیمی

  
00//44  

  
33//44  

  تشخیص نوع کاربری عرصه امالک به شرح ذیل صورت می پذیرد:تشخیص نوع کاربری عرصه امالک به شرح ذیل صورت می پذیرد:. . 22
  الک بر اساس نوع کاربری مندرج در سند رسمی و یا سایر اسناد مثبته مربوط می باشد.الک بر اساس نوع کاربری مندرج در سند رسمی و یا سایر اسناد مثبته مربوط می باشد.کاربری امکاربری ام  --22--11
در خصوص امالکی که کاربری آنها مشخص نمی باشد، بر اساس نوع کاربری اعیانی احداث شده در در خصوص امالکی که کاربری آنها مشخص نمی باشد، بر اساس نوع کاربری اعیانی احداث شده در   --22--22

های های س قدرالسهم عرصه هریک از اعیانی س قدرالسهم عرصه هریک از اعیانی ااآنها و در خصوص اعیانی های با کاربری متفاوت )مختلط(، بر اسآنها و در خصوص اعیانی های با کاربری متفاوت )مختلط(، بر اس
  مستحدثه و نوع کاربری آنها تعیین می گردد.مستحدثه و نوع کاربری آنها تعیین می گردد.

  ( جدول فوق عمل خواهد شد.( جدول فوق عمل خواهد شد.33در خصوص عرصه امالک فاقد کاربری و فاقد اعیانی، طبق ردیف )در خصوص عرصه امالک فاقد کاربری و فاقد اعیانی، طبق ردیف )  --22--33
  ، مربوط به معابر تا، مربوط به معابر تاتعرفهتعرفهندرج در ندرج در ــممضرایب ضرایب کلیه کلیه و و   ، قیمتهای منطقه بندی، قیمتهای منطقه بندیعامالتی عرصهعامالتی عرصهــممارزش های ارزش های   --33

در در هر متر ) یاضریبی از متر( مازاد نسبت به مبنای مذکور، حسب مورد هر متر ) یاضریبی از متر( مازاد نسبت به مبنای مذکور، حسب مورد باشد و به ازای باشد و به ازای   متر میمتر می  دهدهعرض عرض 
به ارزش های مزبور اضافه به ارزش های مزبور اضافه   سایر کاربریها سه درصدسایر کاربریها سه درصدو در و در   پنج درصد پنج درصد   خصوص امالک با کاربری تجاری،خصوص امالک با کاربری تجاری،

  گردد.گردد.میمی

  استانداري تهراناستانداري تهران                                                                                          مهدي سلیمیمهدي سلیمی  محمدمحمد                                                                                    محسن حمیديمحسن حمیدي                              

  شوراي اسالمی شهرشوراي اسالمی شهر  رئیسرئیس      شهردار اسالمشهر                               شهردار اسالمشهر                                                     
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امالک امالک   در خصوصدر خصوصمتر متر   2222برای معابر باالی برای معابر باالی امالک امالک عرصه عرصه   های معامالتیهای معامالتیمذکور در ارزشمذکور در ارزش  هایهایتذکر: افزایشتذکر: افزایش
  متر برای سایر کاربری ها محاسبه نمی گردد.متر برای سایر کاربری ها محاسبه نمی گردد.  3232با کاربری مسکونی و معابر باالتر از با کاربری مسکونی و معابر باالتر از 

باالترین ارزش معبر مربوطه مالک عمل باالترین ارزش معبر مربوطه مالک عمل بر یا بیشتر می باشند، بر یا بیشتر می باشند،   22در محاسبه ارزش عرصه هایی که دارای در محاسبه ارزش عرصه هایی که دارای   --44
  خواهد بود.خواهد بود.

بری است که از آن میدان منشعب بری است که از آن میدان منشعب ارزش معارزش معباالترین باالترین ارزش عرصه امالک واقع در بر میادین، معادل ارزش عرصه امالک واقع در بر میادین، معادل   --55
  شود.شود.میمی
رصه امالکی که راه عبور مستقلی ندارند و حق عبور از ملک مجاور را دارند، برابر شصت رصه امالکی که راه عبور مستقلی ندارند و حق عبور از ملک مجاور را دارند، برابر شصت ارزش عارزش ع  --66

  %( ارزش عرصه معبری است که راه عبور ملک از آن منشعب می شود.%( ارزش عرصه معبری است که راه عبور ملک از آن منشعب می شود.6262درصد )درصد )
ارزش عرصه امالکی که بر بزرگراه، اتوبان، مسیل، حریم راه آهن و نهر قرار دارند، تا زمانی که شرایط ارزش عرصه امالکی که بر بزرگراه، اتوبان، مسیل، حریم راه آهن و نهر قرار دارند، تا زمانی که شرایط   --77

بور و مرور از آنها، نظیر خیابانهای داخلی شهر جهت دسترسی به ملک موردنظر مهیا نباشد و بور و مرور از آنها، نظیر خیابانهای داخلی شهر جهت دسترسی به ملک موردنظر مهیا نباشد و استفاده و عاستفاده و ع
  رفت و آمد آنان از خیابانهای دیگر صورت پذیرد، برابر خیابان مورد استفاده محاسبه می شود.رفت و آمد آنان از خیابانهای دیگر صورت پذیرد، برابر خیابان مورد استفاده محاسبه می شود.

که از آن که از آن   ارزش معامالتی عرصه سراها، پاساژها و کاروانسراها بر اساس باالتری ارزش معامالتی معبریارزش معامالتی عرصه سراها، پاساژها و کاروانسراها بر اساس باالتری ارزش معامالتی معبری  --88
  منشعب می شوند، محاسبه می شود.منشعب می شوند، محاسبه می شود.

  
  
  

  بخش دوم: ارزش معامالتی ساختمان )اعیانی(بخش دوم: ارزش معامالتی ساختمان )اعیانی(
ارزش معامالتی اعیانی امالک )اعم از مختلط و غیرمختلط( بر اساس متراژ اعیانی مستحدثه، نوع سازه ارزش معامالتی اعیانی امالک )اعم از مختلط و غیرمختلط( بر اساس متراژ اعیانی مستحدثه، نوع سازه 

  ساختمان و کاربری آن مطابق جدول و با رعایت مقررات ذیل محاسبه می گردد:ساختمان و کاربری آن مطابق جدول و با رعایت مقررات ذیل محاسبه می گردد:
  قیمت هر مترمربع ساختمان بر مبناي نوع سازهقیمت هر مترمربع ساختمان بر مبناي نوع سازه  بري اعیانیبري اعیانینوع کارنوع کار  ردیفردیف

  )ارقام به هزار ریال()ارقام به هزار ریال(
تمام بتون، اسکلت بتونی تمام بتون، اسکلت بتونی 

  و فلزي، سولهو فلزي، سوله
  سایرسایر

  622622  12221222  تجاریتجاری  11
  322322  722722  مسکونی و اداریمسکونی و اداری  22
ورزشی، ورزشی،   --درمانی، تفریحیدرمانی، تفریحی  --کارگاهی، خدماتی، آموزشی، بهداشتیکارگاهی، خدماتی، آموزشی، بهداشتی  --صنعتیصنعتی  33

مل  نقل، انبار، پارکینگ عمومی )توقفگاه( مل  نقل، انبار، پارکینگ عمومی )توقفگاه( فرهنگی، هتلداری، گردشگری، حفرهنگی، هتلداری، گردشگری، ح
  ..........وو

522522  222222  

کشاورزی )دامداری، دامپروری، پرورش طیور و آبزیان، پرورش گل و گیاه و کشاورزی )دامداری، دامپروری، پرورش طیور و آبزیان، پرورش گل و گیاه و   44
)...)...  

322322  122122  

% ارزش معامالتی هر مترمربع عرصه که مبنای محاسبه ارزش % ارزش معامالتی هر مترمربع عرصه که مبنای محاسبه ارزش 3232تذکر: برای محاسبه ارزش معامالتی اعیانی امالک، تذکر: برای محاسبه ارزش معامالتی اعیانی امالک، 
  ک قرار گرفته است، به قیمت هر مترمربع ساختمان مندرج در جدول فوق اضافه می گرددک قرار گرفته است، به قیمت هر مترمربع ساختمان مندرج در جدول فوق اضافه می گرددمعامالتی عرصه ملمعامالتی عرصه مل

  

  محمد مهدي سلیمی                                             استانداري تهرانمحمد مهدي سلیمی                                             استانداري تهران                                                                            محسن حمیدي    محسن حمیدي                                  
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در ساختمان های مسکونی و اداری بیش از پنج طبقه )بدون احتساب زیرزمین و پیلوت( از طبقه ششم به در ساختمان های مسکونی و اداری بیش از پنج طبقه )بدون احتساب زیرزمین و پیلوت( از طبقه ششم به   --11
جدول فوق جدول فوق   22اختمان ردیف اختمان ردیف %( به قیمت هر مترمربع س%( به قیمت هر مترمربع س11//55ه باالتر، یک و نیم درصد )ه باالتر، یک و نیم درصد )ققازای هر طبازای هر طبباال به باال به 

  شود.شود.  اضافه میاضافه می
%( و حداکثر سی درصد %( و حداکثر سی درصد 1212اختمانهای تجاری به ازای هر طبقه باالتر یا پایینتر از همکف ده درصد )اختمانهای تجاری به ازای هر طبقه باالتر یا پایینتر از همکف ده درصد )در سدر س  --22
  %( از ارزش معامالتی هر مترمربع ساختمان )اعیانی( موضوع ردیف یک جدول فوق کسر می گردد.%( از ارزش معامالتی هر مترمربع ساختمان )اعیانی( موضوع ردیف یک جدول فوق کسر می گردد.3232))
و پایینتر از سطح و پایینتر از سطح چنانچه ساختمانی، فاقد طبقه همکف )همسطح با معبر اصلی( باشد، اولین طبقه باالتر چنانچه ساختمانی، فاقد طبقه همکف )همسطح با معبر اصلی( باشد، اولین طبقه باالتر   --33

  معبر مربوط، همکف محسوب می گردد.معبر مربوط، همکف محسوب می گردد.
درصد قیمت هر مترمربع درصد قیمت هر مترمربع   5252ارزش هر مترمربع پارکینگ و انباری متعلق به هر واحد ساختمانی معادل ارزش هر مترمربع پارکینگ و انباری متعلق به هر واحد ساختمانی معادل   --44

  ساختمان مندرج در جدول فوق تعیین می گردد.ساختمان مندرج در جدول فوق تعیین می گردد.
تمان )اعیانی( تمان )اعیانی( کلیه فضاهای غیرمسقف و همچنین مشاعات ساختمان در محاسبه ارزش معامالتی ساخکلیه فضاهای غیرمسقف و همچنین مشاعات ساختمان در محاسبه ارزش معامالتی ساخ  --55

  امالک محسوب نمی شود.امالک محسوب نمی شود.
سال نسبت به سال محاسبه  سال نسبت به سال محاسبه    2222به ازاء هر سال قدمت ساختمان )با ارائه اسناد و مدارک مثبته( تا سقف به ازاء هر سال قدمت ساختمان )با ارائه اسناد و مدارک مثبته( تا سقف   --66

درصد(که مطابق بندهای فوق تعیین درصد(که مطابق بندهای فوق تعیین   4242% از کل ارزش معامالتی اعیانی ملک )تا سقف % از کل ارزش معامالتی اعیانی ملک )تا سقف 22ارزش معامالتی ارزش معامالتی 
  می گردد کسر می شود.می گردد کسر می شود.

ی اعیانی ساختمانهای مسکونی نوساز واقع در بافتهای فرسوده که بیش از سه سال از ی اعیانی ساختمانهای مسکونی نوساز واقع در بافتهای فرسوده که بیش از سه سال از ارزش معامالتارزش معامالت  --77
معادل پنجاه معادل پنجاه   14221422تاریخ صدور گواهی پایانکار آنها نگذشته باشد، در اولین نقل و انتقال قطعی آنها در سال تاریخ صدور گواهی پایانکار آنها نگذشته باشد، در اولین نقل و انتقال قطعی آنها در سال 

  %( ارزشهای تعیین شده با رعایت بندهای فوق خواهد بود.%( ارزشهای تعیین شده با رعایت بندهای فوق خواهد بود.5252درصد )درصد )
  تی اعیانی واحدهای تکمیل نشدهتی اعیانی واحدهای تکمیل نشدهبخش سوم: ارزش معامالبخش سوم: ارزش معامال

تکمیل نشده با توجه به وضعیت آن در هریک از مراحل ساخت و با تکمیل نشده با توجه به وضعیت آن در هریک از مراحل ساخت و با   های های ارزش معامالتی اعیانی ساختمانارزش معامالتی اعیانی ساختمان
رعایت مقررات بخش دوم ضوابط اجرایی این مجموعه به شرح ذیل تعیین می گردد. ضمناً در امالکی که رعایت مقررات بخش دوم ضوابط اجرایی این مجموعه به شرح ذیل تعیین می گردد. ضمناً در امالکی که 

عیانی هر طبقه بر اساس تطبیق وضعیت موجود آن با یکی عیانی هر طبقه بر اساس تطبیق وضعیت موجود آن با یکی دارای دو یا چند طبقه می باشند، ارزش معامالتی ادارای دو یا چند طبقه می باشند، ارزش معامالتی ا
  از مراحل چهارگانه ذیل محاسبه می گردد.از مراحل چهارگانه ذیل محاسبه می گردد.

  درصد از ارزش معامالتی اعیانیدرصد از ارزش معامالتی اعیانی  مراحل ساخت ساختمانمراحل ساخت ساختمان  ردیفردیف
  1212  فونداسیونفونداسیون  11
  3232  اسکلتاسکلت  22
  5252  سفت کاریسفت کاری  33
  8282  نازک کارینازک کاری  44

  
  بخش چهارم: سایر ضوابطبخش چهارم: سایر ضوابط

اصالح اسناد مالکیت دارند تا زمانی که اسناد مالکیت آنها اصالح نشده اصالح اسناد مالکیت دارند تا زمانی که اسناد مالکیت آنها اصالح نشده ارزش معامالتی امالکی که نیاز به ارزش معامالتی امالکی که نیاز به 
  باشد، تابع مشخصات مندرج در سند مالکیت می باشد.باشد، تابع مشخصات مندرج در سند مالکیت می باشد.
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  ارزش معامالتی هر مترمربع )ریال(ارزش معامالتی هر مترمربع )ریال(

  اداریاداری  تجاریتجاری  مسکونیمسکونی

000000//000000//11  000000//000000//11  000000//050050//11  
ان، مهر، دی، میالد، امامزاده عیسی)ع(، عالمه جعفری، دکتر حسابی، عالمه ان، مهر، دی، میالد، امامزاده عیسی)ع(، عالمه جعفری، دکتر حسابی، عالمه خیابانهای فردوسی، خیام، حافظ، سعدی، اسفند، آبخیابانهای فردوسی، خیام، حافظ، سعدی، اسفند، آب

  شهیدی، پروفسور هشترودی، مفتح، ضلع شرقی بلوار ولیعصر، آزاد راه تهران قم، ضلع جنوبی بلوار حضرت معصومهشهیدی، پروفسور هشترودی، مفتح، ضلع شرقی بلوار ولیعصر، آزاد راه تهران قم، ضلع جنوبی بلوار حضرت معصومه
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  منطقه سهمنطقه سه
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  ارزش معامالتی هر مترمربع )ریال(ارزش معامالتی هر مترمربع )ریال(

  اداریاداری  تجاریتجاری  مسکونیمسکونی

000000//000000//11  000000//050050//11  000000//050050//11  
بلوار امام خمینی، هجرت، فرهنگیان، والیت، وحدت، شهرداری، گلها، بلوار مدرس، شهید منتظری، سردار جنگل، دکتر بهشتی، شهید بلوار امام خمینی، هجرت، فرهنگیان، والیت، وحدت، شهرداری، گلها، بلوار مدرس، شهید منتظری، سردار جنگل، دکتر بهشتی، شهید 

  رجایی، مطهری، مشکینی، هشت بهشت، تهران، گلشاد، گلریز، چمران، نرگس، ضلع جنوبی بلوار بسیج، بلوار ولیعصر، شهید مفتح، رجایی، مطهری، مشکینی، هشت بهشت، تهران، گلشاد، گلریز، چمران، نرگس، ضلع جنوبی بلوار بسیج، بلوار ولیعصر، شهید مفتح، 
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  ارزش معامالتی هر مترمربع)ریال(ارزش معامالتی هر مترمربع)ریال(

  اداریاداری  تجاریتجاری  مسکونیمسکونی

000000//000000//11  000000//000000//11  000000//050050//11  
  ، آزاد راه تهران قم، آزاد راه تهران قم  ، جاده دارالسالم،، جاده دارالسالم،
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  ارزش معامالتی هر مترمربع )ریال(ارزش معامالتی هر مترمربع )ریال(

  اداریاداری  تجاریتجاری  مسکونیمسکونی

000000//050050  000000//000000//11  000000//000000//11  
مد شریف خان محمدی، سید آقا شامی، رجایی، استاد شهریار، امام سجاد، احدی خانقاه، محمدپور، اجاقلو، زارعی، مد شریف خان محمدی، سید آقا شامی، رجایی، استاد شهریار، امام سجاد، احدی خانقاه، محمدپور، اجاقلو، زارعی، خیابانهای محخیابانهای مح

متری نجاری، نظری، شهید بهشتی، خلیج فارس، متری نجاری، نظری، شهید بهشتی، خلیج فارس،   2121امیراکرم بایرامی، رسول اکرم)کشتارگاه(، امام حسین )ع(، بهار، احداثی، طالقانی، امیراکرم بایرامی، رسول اکرم)کشتارگاه(، امام حسین )ع(، بهار، احداثی، طالقانی، 

دی، آذربایجان، شهرک امام حسین، دی، آذربایجان، شهرک امام حسین،   99ان محمدی، بلوار معلم، مادر، فرهنگ، یادگار امام، ان محمدی، بلوار معلم، مادر، فرهنگ، یادگار امام، ضلع شمالی بلوار حضرت معصومه)س(، جضلع شمالی بلوار حضرت معصومه)س(، ج

  ضلع شمالی بلوار حضرت معصومه، آزاد راه تهران قمضلع شمالی بلوار حضرت معصومه، آزاد راه تهران قم
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  دودومنطقه منطقه 

    148148بلوك بلوك 

  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                            

  

  

  

  

  

  

  

  محمد مهدي سلیمی                                             استانداري تهرانمحمد مهدي سلیمی                                             استانداري تهران                                                                            محسن حمیدي    محسن حمیدي                                  

  شوراي اسالمی شهرشوراي اسالمی شهر  رئیسرئیس      شهردار اسالمشهر                               شهردار اسالمشهر                                                     
  

  

  ارزش معامالتی هر مترمربع )ریال(ارزش معامالتی هر مترمربع )ریال(

  اداریاداری  تجاریتجاری  مسکونیمسکونی

000000//050050//11  000000//050050//00  000000//050050//11  
یعصر، باکری، فدائیان اسالم، شهید کرمی، تختی، ضلع شرقی نواب، بلوار گلها، صادقیه، یعصر، باکری، فدائیان اسالم، شهید کرمی، تختی، ضلع شرقی نواب، بلوار گلها، صادقیه، خیابانهای هاشمی، مادر، ابوترابی، ولخیابانهای هاشمی، مادر، ابوترابی، ول

  متری درمانگاه، ضلع جنوبی بلوار بسیج مستضعفینمتری درمانگاه، ضلع جنوبی بلوار بسیج مستضعفین  2121نگارستان، یادگار امام، میرعبداله هاشمی، نگارستان، یادگار امام، میرعبداله هاشمی، 
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  منطقه دومنطقه دو

    141141بلوك بلوك 

  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                      

  

  

  

  

  

  

  محمد مهدي سلیمی                                             استانداري تهرانمحمد مهدي سلیمی                                             استانداري تهران                                                                            محسن حمیدي    محسن حمیدي                                  

  اسالمی شهراسالمی شهرشوراي شوراي   رئیسرئیس      شهردار اسالمشهر                               شهردار اسالمشهر                                                     

  

  

  ارزش معامالتی هر مترمربع )ریال(ارزش معامالتی هر مترمربع )ریال(

  اداریاداری  تجاریتجاری  مسکونیمسکونی

000000//005050//11  000000//050050//00  000000//100100//00  
خیابانهای صاحب الزمان، مهدیه، فهمیده، محمدیه، امام جعفر صادق )ع(، عبدی زاده، ابوترابی، شهید کالم، شهدای ضیاآباد ، ضلع خیابانهای صاحب الزمان، مهدیه، فهمیده، محمدیه، امام جعفر صادق )ع(، عبدی زاده، ابوترابی، شهید کالم، شهدای ضیاآباد ، ضلع 

  متری طالقانی، مطهری، بستان، استاد شهریار، قدس رضوی، بلوار بسیج مستضعفینمتری طالقانی، مطهری، بستان، استاد شهریار، قدس رضوی، بلوار بسیج مستضعفین  1212، ، 2121غربی نواب، گلریز، جهان آرا، ادیب غربی نواب، گلریز، جهان آرا، ادیب 
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  منطقه دومنطقه دو

    143143بلوك بلوك 

  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  محمد مهدي سلیمی                                             استانداري تهرانمحمد مهدي سلیمی                                             استانداري تهران                                                                            محسن حمیدي    محسن حمیدي                                  

  شوراي اسالمی شهرشوراي اسالمی شهر  رئیسرئیس      شهردار اسالمشهر                               شهردار اسالمشهر                                                     

  

  ارزش معامالتی هر مترمربع )ریال(ارزش معامالتی هر مترمربع )ریال(

  اداریاداری  تجاریتجاری  مسکونیمسکونی

000000//050050//11  000000//050050//00  000000//100100//00  
متری اول، گالیل، متری اول، گالیل،   2222خیابانهای شهید مجازی، دریا، باهنر، میرداماد، بهشت، بلوار قائمیه، بلوار خلیج فارس، خ طوبی، ارشاد، مافین آباد، خیابانهای شهید مجازی، دریا، باهنر، میرداماد، بهشت، بلوار قائمیه، بلوار خلیج فارس، خ طوبی، ارشاد، مافین آباد، 

باغستان، بلوار جانبازان، شقایق، خ شهید بهشتی، فهمیده، جهانبخش، کمیل، آوینی، آبنوس، آبشار، شهید صارمی، آزادگان، باغستان، بلوار جانبازان، شقایق، خ شهید بهشتی، فهمیده، جهانبخش، کمیل، آوینی، آبنوس، آبشار، شهید صارمی، آزادگان، فرهنگ، فرهنگ، 

  ، مدائن، شهید محمودزاده، جاده مافین آباد، الله)جانبازان(، ضلع جنوبی بلوار بسیج مستضعفین، مدائن، شهید محمودزاده، جاده مافین آباد، الله)جانبازان(، ضلع جنوبی بلوار بسیج مستضعفین2222علیپور، اکبری، سعیدیه، نیستان علیپور، اکبری، سعیدیه، نیستان 
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  منطقه دومنطقه دو

    140140بلوك بلوك 

  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                          

  

  

  

  

  

  

  

  

  محمد مهدي سلیمی                                             استانداري تهرانمحمد مهدي سلیمی                                             استانداري تهران                                                                            محسن حمیدي    محسن حمیدي                                  

  شوراي اسالمی شهرشوراي اسالمی شهر  رئیسرئیس      شهردار اسالمشهر                               شهردار اسالمشهر                                                     

  

  ارزش معامالتی هر مترمربع )ریال(ارزش معامالتی هر مترمربع )ریال(

  اداریاداری  تجاریتجاری  مسکونیمسکونی

000000//000000//00  000000//000000//00  000000//000000//33  
خیابانهای تعاون، پژوهش، صیاد شیرازی، امام حسین )ع(، ضلع شمالی حافظ جعفری، ضلع شرقی خیابان امام سجاد، ضلع جنوبی بلوار خیابانهای تعاون، پژوهش، صیاد شیرازی، امام حسین )ع(، ضلع شمالی حافظ جعفری، ضلع شرقی خیابان امام سجاد، ضلع جنوبی بلوار 

  بسیج مستضعفینبسیج مستضعفین
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  منطقه دومنطقه دو

    149149بلوك بلوك 

  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  محمد مهدي سلیمی                                             استانداري تهرانمحمد مهدي سلیمی                                             استانداري تهران                                                                            محسن حمیدي    محسن حمیدي                                  

  شوراي اسالمی شهرشوراي اسالمی شهر  رئیسرئیس      شهردار اسالمشهر                               شهردار اسالمشهر                                                     

  

  بع )ریال(بع )ریال(ارزش معامالتی هر مترمرارزش معامالتی هر مترمر

  اداریاداری  تجاریتجاری  مسکونیمسکونی

000000//000000//11  000000//050050//00  000000//050050//11  
حجاب، انقالب، انتهای امام سجاد )ع( و ضلع غربی امام سجاد، مصطفی خمینی، گل افشان، شیرودی، ضلع جنوبی بهارستان، فلسطین، حجاب، انقالب، انتهای امام سجاد )ع( و ضلع غربی امام سجاد، مصطفی خمینی، گل افشان، شیرودی، ضلع جنوبی بهارستان، فلسطین، 

، تیمور، ضلع شمالی ، تیمور، ضلع شمالی 2121ان(، ماهان، البرز ان(، ماهان، البرز )ابزاری)ابزاری  1414سعدی، سبالن، مظفریه، ضلع جنوبی حافظ جعفری، گلبرگ، شاه چراغی، خیابان سعدی، سبالن، مظفریه، ضلع جنوبی حافظ جعفری، گلبرگ، شاه چراغی، خیابان 

  بزرگراه غدیرخم، ضلع غربی بلوار گلهابزرگراه غدیرخم، ضلع غربی بلوار گلها
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  منطقه دومنطقه دو

    114114بلوك بلوك 

  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  

  

  استانداري تهراناستانداري تهران        محمد مهدي سلیمی                                         محمد مهدي سلیمی                                                                                                                     محسن حمیدي    محسن حمیدي                                  

  شوراي اسالمی شهرشوراي اسالمی شهر  رئیسرئیس      شهردار اسالمشهر                               شهردار اسالمشهر                                                     

  ارزش معامالتی هر مترمربع )ریال(ارزش معامالتی هر مترمربع )ریال(

  اداریاداری  تجاریتجاری  مسکونیمسکونی

000000//050050//11  000000//050050//33  000000//050050//33  
امامزاده عقیل )ع(، رحمانی، مدنی، ضلع غربی امام سجاد، ضلع جنوبی بلوار امامزاده عقیل )ع(، رحمانی، مدنی، ضلع غربی امام سجاد، ضلع جنوبی بلوار   خیابانهای مصلی، صدوقی، شیرودی،ضلع شمالی سعدی،خیابانهای مصلی، صدوقی، شیرودی،ضلع شمالی سعدی،

  1111بسیج مستضعفین، صادقیه، ذکات، مقتدری، ضلع شمالی بهارستان بسیج مستضعفین، صادقیه، ذکات، مقتدری، ضلع شمالی بهارستان 
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  چهارچهارمنطقه منطقه 

    241241بلوك بلوك 

  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

    

  

  استانداري تهراناستانداري تهران                                                      محمد مهدي سلیمی                  محمد مهدي سلیمی                                                                                              محسن حمیدي    محسن حمیدي                                  

  شوراي اسالمی شهرشوراي اسالمی شهر  رئیسرئیس      شهردار اسالمشهر                               شهردار اسالمشهر                                                     
  

  ارزش معامالتی هر مترمربع )ریال(ارزش معامالتی هر مترمربع )ریال(

  اداریاداری  تجاریتجاری  مسکونیمسکونی

000000//050050//11  000000//100100//00  000000//050050//11  
ره، مهران آباد، نمایشگاه ماشین آالت سنگین، کاشانک، جهان آباد باال، شهید رجایی، حریم ره، مهران آباد، نمایشگاه ماشین آالت سنگین، کاشانک، جهان آباد باال، شهید رجایی، حریم حمارآباد، لحک، سیمون، جاده شاتحمارآباد، لحک، سیمون، جاده شات

  رودخانه کن، ضلع جنوبی بزرگراه آیت اله سعیدی، بزگراه تهران قمرودخانه کن، ضلع جنوبی بزرگراه آیت اله سعیدی، بزگراه تهران قم
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  منطقه چهارمنطقه چهار

    242242بلوك بلوك 

  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

  

  

  

  

  محمد مهدي سلیمی                                             استانداري تهرانمحمد مهدي سلیمی                                             استانداري تهران                                                                            محسن حمیدي    محسن حمیدي                                  

  شوراي اسالمی شهرشوراي اسالمی شهر  رئیسرئیس      شهردار اسالمشهر                               شهردار اسالمشهر                                                     
  
  

  )ریال()ریال(  معامالتی هر مترمربع معامالتی هر مترمربع ارزش ارزش 

  اداریاداری  تجاریتجاری  مسکونیمسکونی

222222//022022//22  222222//152152//11  222222//152152//22  
  آهنآهن  ید روستایی، شهید مدنی، حریم راهید روستایی، شهید مدنی، حریم راهبلوار مخابرات، ضلع شمالی بزرگراه آیت اله سعیدی، خ شهبلوار مخابرات، ضلع شمالی بزرگراه آیت اله سعیدی، خ شه  خیابانهای سوسنگرد، ،خیابانهای سوسنگرد، ،
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  چهارچهاریك و یك و منطقه منطقه 

  243243بلوك بلوك 

  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

              
  
  
  
  

  
  
  
  

  محمد مهدي سلیمی                                             استانداري تهرانمحمد مهدي سلیمی                                             استانداري تهران                                                                            محسن حمیدي    محسن حمیدي                                  

  شوراي اسالمی شهرشوراي اسالمی شهر  رئیسرئیس                                                    شهردار اسالمشهر        شهردار اسالمشهر                              

  

  

  )ریال()ریال(  التی هر مترمربعالتی هر مترمربعارزش معامارزش معام

  اداریاداری  تجاریتجاری  مسکونیمسکونی

000000//000000//11  000000//000000//11  000000//000000//11  
  حریم رودخانه کن، حریم راه آهن، بزرگراه آزادگانحریم رودخانه کن، حریم راه آهن، بزرگراه آزادگان، آزاد راه تهران قم،شهید بهشتی، شهید کالنتری، شهید دستغیب،، آزاد راه تهران قم،شهید بهشتی، شهید کالنتری، شهید دستغیب،
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  پنجپنجمنطقه منطقه 

    002424بلوك بلوك 

  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  
  

  
  
  
  
  
  

  محمد مهدي سلیمی                                             استانداري تهرانمحمد مهدي سلیمی                                             استانداري تهران                                                                            محسن حمیدي    محسن حمیدي                                  

  شوراي اسالمی شهرشوراي اسالمی شهر  رئیسرئیس      شهردار اسالمشهر                               شهردار اسالمشهر                                                     

  ارزش معامالتی هر مترمربع )ریال(ارزش معامالتی هر مترمربع )ریال(

  اداریاداری  تجاریتجاری  مسکونیمسکونی

000000//000000//11  000000//000000//11  000000//050050//11  
  آزاد راه تهران ساوه، حریم رودخانه کرج، بزرگراه فتح، بزرگراه آزادگانآزاد راه تهران ساوه، حریم رودخانه کرج، بزرگراه فتح، بزرگراه آزادگان  
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  منطقه یكمنطقه یك

    248248بلوك بلوك 

  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  تانداري تهرانتانداري تهرانمحمد مهدي سلیمی                                             اسمحمد مهدي سلیمی                                             اس                                                                            محسن حمیدي    محسن حمیدي                                  

  شوراي اسالمی شهرشوراي اسالمی شهر  رئیسرئیس      شهردار اسالمشهر                               شهردار اسالمشهر                                                     

  امالتی هر مترمربع )ریال(امالتی هر مترمربع )ریال(ارزش معارزش مع

  اداریاداری  تجاریتجاری  مسکونیمسکونی

000000//000000//11  000000//050050//11  000000//050050//11  
شهرک انبیا، ابریشمی، ایثارگران، ارتش، جانبازان، توحید، طالقانی، شهید محمدباقر محمدی پهلوان، افراسیابی، بهشتی، شهدای شهرک انبیا، ابریشمی، ایثارگران، ارتش، جانبازان، توحید، طالقانی، شهید محمدباقر محمدی پهلوان، افراسیابی، بهشتی، شهدای 

،  ،  11جاده آپرین، ارکیده جاده آپرین، ارکیده   ،،، جاده موسی آباد، جاده موسی آباد  شهرک قلعهشهرک قلعه  هفتم تیر، سعادتی، صالح عیوضی، ایران زمین، مدائن، جوانمرد، سراج،هفتم تیر، سعادتی، صالح عیوضی، ایران زمین، مدائن، جوانمرد، سراج،

  شهرداری شمالی و جنوبی، بهاران، شهید سلیمیشهرداری شمالی و جنوبی، بهاران، شهید سلیمی
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  منطقه یكمنطقه یك

    241241بلوك بلوك 

  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  

  

  

  

  

                                                          

  

  

  

  استانداري تهراناستانداري تهران                                                                                    محمد مهدي سلیمی   محمد مهدي سلیمی                                                                               محسن حمیدي    محسن حمیدي                                  

  شوراي اسالمی شهرشوراي اسالمی شهر  رئیسرئیس      شهردار اسالمشهر                               شهردار اسالمشهر                                                     
  

  

  ارزش معامالتی هر مترمربع )ریال(ارزش معامالتی هر مترمربع )ریال(

  اداریاداری  تجاریتجاری  مسکونیمسکونی

000000//100100//00  000000//050050//33  000000//050050//11  
)ع(، امام موسی کاظم )ع(، امام رضا )ع(، علی ابن ابیطالب )ع(، ضلع )ع(، امام موسی کاظم )ع(، امام رضا )ع(، علی ابن ابیطالب )ع(، ضلع خیابانهای المهدی، امام حسن مجتبی )ع(، امام محمد باقر خیابانهای المهدی، امام حسن مجتبی )ع(، امام محمد باقر 

  غربی شهدای مخابرات، حریم راه آهن، ضلع شمالی بسیج مستضعفینغربی شهدای مخابرات، حریم راه آهن، ضلع شمالی بسیج مستضعفین
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  منطقه یكمنطقه یك

    243243بلوك بلوك 

  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                              

  

  

  

  محمد مهدي سلیمی                                             استانداري تهرانمحمد مهدي سلیمی                                             استانداري تهران                                                                            محسن حمیدي    محسن حمیدي                                  

  المی شهرالمی شهرشوراي اسشوراي اس  رئیسرئیس      شهردار اسالمشهر                               شهردار اسالمشهر                                                     

  

  ارزش معامالتی هر مترمربع )ریال(ارزش معامالتی هر مترمربع )ریال(

  اداریاداری  تجاریتجاری  مسکونیمسکونی

000000//100100//00  000000//000000//33  000000//050050//00  
متری امام خمینی، بلوار شهید علی اصغر حقیقی، ابوذر، خ شهید جمال طهماسبی، امام محمد تقی )ع(، کاشانی، متری امام خمینی، بلوار شهید علی اصغر حقیقی، ابوذر، خ شهید جمال طهماسبی، امام محمد تقی )ع(، کاشانی،   1212ای شهدا، ای شهدا، خیابانهخیابانه

فجر، نبوت، شهید واحد کرمی، معصومی، معراج، حریم راه آهن، ضلع غربی امام موسی کاظم، الله، الدن، ضلع شمالی بلوار بسیج فجر، نبوت، شهید واحد کرمی، معصومی، معراج، حریم راه آهن، ضلع غربی امام موسی کاظم، الله، الدن، ضلع شمالی بلوار بسیج 

  نینیمستضعفین، ضلع غربی آیت اله کاشامستضعفین، ضلع غربی آیت اله کاشا
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  منطقه یكمنطقه یك

  240240بلوك بلوك 

  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  
  

                                  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  استانداري تهراناستانداري تهران                                                                                محمد مهدي سلیمی     محمد مهدي سلیمی                                                                                 محسن حمیدي    محسن حمیدي                                  

  شوراي اسالمی شهرشوراي اسالمی شهر  رئیسرئیس      شهردار اسالمشهر                               شهردار اسالمشهر                                                     

  )ریال()ریال(  معامالتی هر مترمربعمعامالتی هر مترمربعارزش ارزش 

  اداریاداری  تجاریتجاری  مسکونیمسکونی

000000//050050//11  000000//000000//00  000000//100100//00  
خیابانهای شجاعی، مطهری، طالقانی، فاطمه زهرا )س(، مبعث، رضوان، معلم، سلمان فارسی، عزیز خانی، امام حسن عسگری )ع(، خیابانهای شجاعی، مطهری، طالقانی، فاطمه زهرا )س(، مبعث، رضوان، معلم، سلمان فارسی، عزیز خانی، امام حسن عسگری )ع(، 

اشانی، ضلع شرقی خ باغ نرده، حریم راه آهن، ضلع شمالی بسیج مستضعفین، آیت اله دستغیب، خ اشانی، ضلع شرقی خ باغ نرده، حریم راه آهن، ضلع شمالی بسیج مستضعفین، آیت اله دستغیب، خ ایرانشهر، ضلع شرقی آیت اله کایرانشهر، ضلع شرقی آیت اله ک

  اصغرزاده(اصغرزاده(  --حضرت ابوالفضل، سنبل )مهدی زادهحضرت ابوالفضل، سنبل )مهدی زاده
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  منطقه یكمنطقه یك

    249249بلوك بلوك 

  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                          

  

  

  

    

  

  

  

  

  

  

  محمد مهدي سلیمی                                             استانداري تهرانمحمد مهدي سلیمی                                             استانداري تهران                                                                            محسن حمیدي    محسن حمیدي                                  

  شوراي اسالمی شهرشوراي اسالمی شهر  رئیسرئیس      شهردار اسالمشهر                               شهردار اسالمشهر                                                     

  

  ارزش معامالتی هر مترمربع )ریال(ارزش معامالتی هر مترمربع )ریال(

  اداریاداری  تجاریتجاری  مسکونیمسکونی

000000//050050//11  000000//100100//00  000000//000000//11  
متری ارغوان، دیوان حدادی )سالور(، شهید اسدی، شهرک الله، ضلع متری ارغوان، دیوان حدادی )سالور(، شهید اسدی، شهرک الله، ضلع   2424خیابانهای بی نظیر، ابن سینا، سلمان فارسی، نیلوفر، مطهری، خیابانهای بی نظیر، ابن سینا، سلمان فارسی، نیلوفر، مطهری، 

  شمالی بسیج مستضعفین، شهید قدمی فرد، صیاد شیرازیشمالی بسیج مستضعفین، شهید قدمی فرد، صیاد شیرازی



25 

 

  منطقه چهارمنطقه چهار

    341341بلوك بلوك 

  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  استانداري تهراناستانداري تهران                                                      محمد مهدي سلیمی                  محمد مهدي سلیمی                                                                                              محسن حمیدي    محسن حمیدي                                  

  شوراي اسالمی شهرشوراي اسالمی شهر  رئیسرئیس      شهردار اسالمشهر                               شهردار اسالمشهر                                                     

  ارزش معامالتی هر مترمربع )ریال(ارزش معامالتی هر مترمربع )ریال(

  اداریاداری  تجاریتجاری  مسکونیمسکونی

000000//100100//00  000000//300300//00  000000//150150//33  
  آلومینیوم کاران، جاده شهرک قدس )جعفرآباد جنگل(، حریم رودخانه کن، ابتدای شهرک صنعتیآلومینیوم کاران، جاده شهرک قدس )جعفرآباد جنگل(، حریم رودخانه کن، ابتدای شهرک صنعتی  44بلوار شهید رحیمی، خیابان بلوار شهید رحیمی، خیابان 
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  منطقه چهارمنطقه چهار

  342342بلوك بلوك 

  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                        

  

  

  

  

  

  محمد مهدي سلیمی                                             استانداري تهرانمحمد مهدي سلیمی                                             استانداري تهران                                                                            محسن حمیدي    محسن حمیدي                                  

  شوراي اسالمی شهرشوراي اسالمی شهر  رئیسرئیس                                            شهردار اسالمشهر            شهردار اسالمشهر                                  

  

  ارزش معامالتی هر مترمربع )ریال(ارزش معامالتی هر مترمربع )ریال(

  اداریاداری  تجاریتجاری  مسکونیمسکونی

000000//000000//11  000000//000000//00  000000//050050//00  
  ام، بلوار شهید رحیمیام، بلوار شهید رحیمی  1010ول آهنکاران، خیابان ول آهنکاران، خیابان خیابان اخیابان ا
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  نطقه چهارنطقه چهارمم

    343343بلوك بلوك 

  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  محمد مهدي سلیمی                                             استانداري تهرانمحمد مهدي سلیمی                                             استانداري تهران                                                                            محسن حمیدي    محسن حمیدي                                  

  شوراي اسالمی شهرشوراي اسالمی شهر  رئیسرئیس      شهردار اسالمشهر                               شهردار اسالمشهر                                                     

  

  ارزش معامالتی هر مترمربع )ریال(ارزش معامالتی هر مترمربع )ریال(

  اداریاداری  تجاریتجاری  مسکونیمسکونی

222222//552552//22  222222//222222//11  222222//422422//22  
  د جنگل(، حریم رودخانه کند جنگل(، حریم رودخانه کنخ محدوده شهرک صنعتی چهاردانگه، مجتمع صنفی خدماتی برآوند، جاده شهرک قدس )جعفرآباخ محدوده شهرک صنعتی چهاردانگه، مجتمع صنفی خدماتی برآوند، جاده شهرک قدس )جعفرآبا
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  عوارض یك متر مربع  صدور پروانه ساختمانی مسکونیعوارض یك متر مربع  صدور پروانه ساختمانی مسکونی  شرحشرح

عوووض صدوروووواصو  ا  ووو وعوووض صدوروووواصو  ا  ووو و
سووتمانت موكووو ض مو  وو وسووتمانت موكووو ض مو  وو و

انووهو(ووت و ووتوانووهو(ووت و ووتوكجكجووا حووووواا حوووووا
كا ك بووووهووكض ووووض وكا ك بووووهووكض ووووض ووو066066

بخشووووووواتك و ووووووونتص وبخشووووووواتك و ووووووونتص و
كووووووووضص وكووووووووضص ووو40664066//11//44//4343
از صتوكحاووووو  واز صتوكحاووووو  ووو0000//22//1111

وو  61626626162662  ووكشضصكشضص
وو  116261116261  

ووعض صدوكوتحتو( وكا ك بهعض صدوكوتحتو( وكا ك بهووسطحوباتوي وا حووكو ض مسطحوباتوي وا حووكو ض م

  قينتوكاطق وباوووزكينقينتوكاطق وباوووزكينوو%%22//55  كا ك بهوووكا ك بهووووو466466 تو تو

  قينتوكاطق وباوووزكينقينتوكاطق وباوووزكينوو%%55  كا ك بهووكا ك بهكا ك بهووكا ك بهوو066066 تو تو

وو(نت اووكجانهو(تووكو ض م(نت اووكجانهو(تووكو ض مووكا وك بهكا وك بهوو066066بيشو زوبيشو زو

  مجتمع هاي مسکونیمجتمع هاي مسکونی    

وو

ووكباتووكحتسب وب  ووسطحو تمتلصوكلوباتكباتووكحتسب وب  ووسطحو تمتلصوكلوبات  سطحو تمتلصوكلوباتسطحو تمتلصوكلوبات

            066066تا    تا    

  متر مربعمتر مربع

SSوو××PP  ××]]وو  ]]% % 11//88××يت گينوسطحوا حويت گينوسطحوا حوكك+ + وو00وو
وو166166

  066066بيش از بيش از 

  متر مربعمتر مربع

SSوو××PP  ××]]وو  ]]% % 11//55××كيت گينوسطحوا حوكيت گينوسطحوا حو+ + وو33وو
وو166166

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  محمد مهدي سلیمی                                             استانداري تهرانمحمد مهدي سلیمی                                             استانداري تهران                                                                            محسن حمیدي    محسن حمیدي                                  

  شوراي اسالمی شهرشوراي اسالمی شهر  رئیسرئیس      شهردار اسالمشهر                               شهردار اسالمشهر                                                     
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منظور از واحد مسکونی تک واحدی ، اعیانی است که در سطح ، در یک پالک ثبتی، بیش از منظور از واحد مسکونی تک واحدی ، اعیانی است که در سطح ، در یک پالک ثبتی، بیش از (:(:11تبصره )تبصره )

واحدی محسوب نمیگردد و در اینگونه واحدی محسوب نمیگردد و در اینگونه   یک واحد احداث نشود و چنانچه در دو واحد ساخته شود تکیک واحد احداث نشود و چنانچه در دو واحد ساخته شود تک

)احداث اعیانی مسکونی( از نوع مجتمع های مسکونی مالک عمل )احداث اعیانی مسکونی( از نوع مجتمع های مسکونی مالک عمل   نحوه محاسبه عوارض زیربنانحوه محاسبه عوارض زیربناموارد موارد 

  خواهد بود .خواهد بود .

  

درصورت درخواست متقاضیان جهت احداث استخر، جکوزی ) خارج از اعیانی ( با رعایت درصورت درخواست متقاضیان جهت احداث استخر، جکوزی ) خارج از اعیانی ( با رعایت   ( :( :22تبصره )تبصره )

از اعیانی از اعیانی   ضوابط و مقررات شهرسازی، طبق تعرفه مخازن محاسبه و وصول خواهد شد. چنانچه قسمتیضوابط و مقررات شهرسازی، طبق تعرفه مخازن محاسبه و وصول خواهد شد. چنانچه قسمتی

                                                      برای این منظور استفاده شود در عوارض زیربنا مورد محاسبه قرار نمی گیرد.برای این منظور استفاده شود در عوارض زیربنا مورد محاسبه قرار نمی گیرد.

  

در در   منظور از واحد مسکونی چند واحدی، اعیانی است که با اخذ مجوز الزم از شهرداریمنظور از واحد مسکونی چند واحدی، اعیانی است که با اخذ مجوز الزم از شهرداری  ( :( :33تبصره )تبصره )

  ش از یک واحد مسکونی احداث گردد.ش از یک واحد مسکونی احداث گردد.و یا در هر طبقه بیو یا در هر طبقه بی  سطحسطح

  

در خصوص تعاونی های مسکن، مجتمع های مسکونی و انبوه سازان مبنای سطح زیربنا در خصوص تعاونی های مسکن، مجتمع های مسکونی و انبوه سازان مبنای سطح زیربنا   ( :( :00ه )ه )تبصرتبصر

عبارتست از متوسط زیربنای هر واحد که از تقسیم سطح کل زیربنا بر تعداد واحدهای مسکونی حاصل عبارتست از متوسط زیربنای هر واحد که از تقسیم سطح کل زیربنا بر تعداد واحدهای مسکونی حاصل 

  شود.شود.  میمی

  

یم نامه یم نامه در محاسبه کلیه هزینه های ساخت و ساز تعاونیهای مسکن مهر بر اساس تصمدر محاسبه کلیه هزینه های ساخت و ساز تعاونیهای مسکن مهر بر اساس تصم  ( :( :88تبصره )تبصره )

  ریاست جمهوری اقدام خواهد شد.  ریاست جمهوری اقدام خواهد شد.    8888//22//6565ن مورخ ن مورخ 5602656026/ت/ت062621062621شماره شماره 

  

نظر به اینکه کلیه امورات مرتبط به کانون مهندسی از جمله کارشناسی، اصالح و  تأئید نظر به اینکه کلیه امورات مرتبط به کانون مهندسی از جمله کارشناسی، اصالح و  تأئید   (:(:  11تبصره) تبصره) 

درصد مجموع عوارض پروانه ساختمانی درصد مجموع عوارض پروانه ساختمانی   66ها از طریق شهرداری انجام می پذیرد، به میزان ها از طریق شهرداری انجام می پذیرد، به میزان   نقشهنقشه

  اختصاصی، مازاد( بابت ارائه خدمات محاسبه و وصول می گردد.اختصاصی، مازاد( بابت ارائه خدمات محاسبه و وصول می گردد.  )صدور،)صدور،

  
  
  

  

  محمد مهدي سلیمی                                             استانداري تهرانمحمد مهدي سلیمی                                             استانداري تهران                                                                            محسن حمیدي    محسن حمیدي                                  

  شوراي اسالمی شهرشوراي اسالمی شهر  رئیسرئیس                شهردار اسالمشهر                          شهردار اسالمشهر                                                
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  شرحشرح
عوارض یك متر مربع  صدور پروانه ساختمانی واحدهاي تجاري ، عوارض یك متر مربع  صدور پروانه ساختمانی واحدهاي تجاري ، 

  اداري و صنعتی تك واحدي با ارتفاع و دهنه مجاز     ) پذیره (اداري و صنعتی تك واحدي با ارتفاع و دهنه مجاز     ) پذیره (

عووووض صدورووووواصو  ا  وووو وعووووض صدورووووواصو  ا  وووو و

ستمانت موا حوو(توو جوتصو وووستمانت موا حوو(توو جوتصو ووو

 د صو ورواتاموب  بو وبخشواتك وووو د صو ورواتاموب  بو وبخشواتك وووو

كووضص وكووضص ووو40664066//11//44//4343 وونتص و وونتص و

صتوكحاوووووووو  وصتوكحاوووووووو  واز از وو0000//22//1111

وو  61626626162662  كشضصكشضص

وو  116262116262  

ووراتاموراتامووو د صوو د صوووو جتصوو جتصووووطبقتتوطبقتتو

  %%وو88//8888ووPP      %%1010//2828ووPP      %%وو1616//4040ووPP    ووزي وزكينزي وزكين

  %%2222//0505ووPP      %%2323//3232ووPP      %%1818//55ووPP      (ن ف(ن ف

  %%وو88//8888ووPP      %%2626ووPP      %%1111//8383ووPP       ال ال

  %%وو88//8888ووPP      %%1010//3232ووPP      %%وو1616//4040ووPP      دا دا 

سض وسض و

  ابتال  ابتال  

    PPوو88//8888وو%%      PP1313وو%%      PPوو88//8888وو%%  

  %%وو33//3333ووPP      %%وو00//0000ووPP      %%وو55//0202ووPP        بتصو  بتصو

  %%وو88//8888ووPP      %%وو00//0000ووPP      %%وو55//0202ووPP       يموطبق  يموطبق 
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  شرحشرح
عوارض یك متر مربع  صدور پروانه ساختمانی واحدهاي عوارض یك متر مربع  صدور پروانه ساختمانی واحدهاي 

  تجاري  و  اداري  بیش از یك واحد ) پذیره ( تجاري  و  اداري  بیش از یك واحد ) پذیره ( 

وو
وو
وو
وو

عض صدورواصو  ا   و(تووستمانت موعض صدورواصو  ا   و(تووستمانت مو
و زو وبيش و د صو وا و جتصو و زوا حو(تو وبيش و د صو وا و جتصو ا حو(تو

وبخش وب  ب  وا حو وبخشي  وب  ب  وا حو و نتص وي  و نتص واتك  اتك 
از صتواز صتووو0000//1111//4646كضص وكضص ووو2315623156//11//44

وو  61626626162662  كشضصكشضص
وو  116262116262  

وو د صوو د صوووو جتصوو جتصووووطبقتتوطبقتتو
وو

  زي زكينزي زكين
))1616PP((nn++  44%%وو

وو44
PP((nn++1616))2020//11%%وو

ووPP((nn++1616))2020//11%%ووPP((nn++1616))44%%  وو(ن ف(ن ف

   ال ال

وو

))1616PP((nn++  44  %%وو
22  

))1616PP((nn++2020//11%%وو
55//11  

  دا دا 
))1616PP((nn++وو%%44وو

وو22//55
))1616PP((nn++2020//11%%وو

55//11  

  سض وابتال  سض وابتال  
))1616PP((nn++  44%%وو

وو44
))1616PP((nn++2020//11%%وو

55//22  
    بتصو  بتصو

))1616PP((nn++  44%%وو
وو55

))1616PP((nn++2020//11%%وو
55//22  

   يموطبق  يموطبق 
))1616PP((nn++  44%%وو

وو1616
))1616PP((nn++2020//11%%وو

55  
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  شرحشرح
عوارض یك متر مربع  صدور پروانه ساختمانی واحدهاي تجاري  عوارض یك متر مربع  صدور پروانه ساختمانی واحدهاي تجاري  

  تك واحدي با ارتفاع و دهنه غیر  مجاز ) پذیره (تك واحدي با ارتفاع و دهنه غیر  مجاز ) پذیره (

عض صدورواصو  ا   وستمانت موعض صدورواصو  ا   وستمانت مو

ا حو(توو جتصووب  ب وبخشواتك ووا حو(توو جتصووب  ب وبخشواتك وو

كوووضص وكوووضص ووو40664066//11//44//4343 ووونتص و ووونتص و

از صتوكحاووووووووو  واز صتوكحاووووووووو  ووو0000//22//1111

وو  61626626162662  كشضصكشضص

وو  116262116262  

وو جتصوو جتصووووطبقتتوطبقتتو

ووزي وزكينزي وزكين
  PP  ××11//1313%%××وو  وو6611 و+و و+ووو66ll--ll + و + ووو66hh--hh  و  و

وو1616
  

  (ن ف(ن ف
  PP  ××22//2525%%××وو  وو6611 و+و و+ووو66ll--ll + و + ووو66hh--hh  و  و

وو1616
  

وو1616

وو

   ال ال
  PP  ××44//1010%%××وو  وو1616 و+و و+ووو66ll--ll + و + ووو66hh--hh  و  و

وو1616

  PP  ××00 و× و×وو11+و+و  NN و+و و+ووو66ll--ll + و + ووو66hh--hh  و  و

وو1616
  

  دا دا 
  PP  ××11//1313%%××وو  وو1616 و+و و+ووو66ll--ll + و + ووو66hh--hh  و  و

وو1616

  PP  ××00 و× و×وو11+و+و  NN و+و و+ووو66ll--ll + و + ووو66hh--hh  و  و

وو1616
  

  سض واوبتالسض واوبتال
  PP  ××88//1111%%×× و ووو1616 و+و و+ووو66ll--ll + و + ووو66hh--hh  و  و

وو1616

  PP  ××00 و× و×وو11+و+و  NN و+و و+ووو66ll--ll + و + ووو66hh--hh  و  و

وو1616
  

    بتصو  بتصو
وو%%88//00ووPP××وو  وو1616 و+و و+ووو66ll--ll + و + ووو66hh--hh  و  و

وو1616

  PP  ××00 و× و×وو11+و+و  NN و+و و+ووو66ll--ll + و + ووو66hh--hh  و  و

وو1616
  

   يموطبق  يموطبق 
  %%88//00ووPP××وو  وو1616 و+و و+ووو66ll--ll + و + ووو66hh--hh  و  و

وو1616

  PP  ××00 و× و×وو11+و+و  NN و+و و+ووو66ll--ll + و + ووو66hh--hh  و  و

وو1616
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  شرحشرح
عوارض صدور پروانه ساختمانی واحدهاي  اداري تك واحدي با عوارض صدور پروانه ساختمانی واحدهاي  اداري تك واحدي با 

  ارتفاع و دهنه غیر  مجاز ) پذیره (ارتفاع و دهنه غیر  مجاز ) پذیره (

عض صدورواصو  ا   وستمانت موعض صدورواصو  ا   وستمانت مو

ا حو(توو د صوووب  ب وبخشواتك ووا حو(توو د صوووب  ب وبخشواتك وو

كوووضص وكوووضص ووو40664066//11//44//4343 ووونتص و ووونتص و

ز صتوكحاووووووووو  وز صتوكحاووووووووو  وااوو0000//22//1111

وو  61626626162662  كشضصكشضص

وو  116262116262  

وو د صووو د صوووووطبقتتوطبقتتو

ووزي وزكينزي وزكين
ووPP  ××44//1010%%××وو  وو1616 و+و و+ووو66ll--ll + و + ووو66hh--hh  و  و

وو1616
  

  (ن ف(ن ف
  PP  ××88//2626%%××وو  وو1616 و+و و+ووو66ll--ll + و + ووو66hh--hh  و  و

وو1616

وو    ال ال
وو%%88//00وو××  PP××وو  وو1616 و+و و+ووو66ll--ll + و + ووو66hh--hh  و  و

وو1616
  دا دا   

ووPP  ××44//1010%%××وو  وو1616 و+و و+ووو66ll--ll + و + ووو66hh--hh  و  و

وو1616
  سض واوبتالسض واوبتال  

  PP  ××88//1313%%××وو  وو1616 و+و و+ووو66ll--ll + و + ووو66hh--hh  و  و

وو1616
    بتصو  بتصو  

وو%%88//00ووPP××وو  وو1616+و+و    وو66ll--ll + و + ووو66hh--hh  و  و

وو1616
   يموطبق  يموطبق   

  %%88//00ووPP××وو  وو1616 و+و و+ووو66ll--ll + و + ووو66hh--hh  و  و

وو1616
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  شرحشرح
عوارض صدور پروانه ساختمانی واحدهاي  صنعتی  تك واحدي با عوارض صدور پروانه ساختمانی واحدهاي  صنعتی  تك واحدي با 

  ارتفاع و دهنه غیر  مجاز ) پذیره (ارتفاع و دهنه غیر  مجاز ) پذیره (

عض صدورواصو  ا   وستمانت موعض صدورواصو  ا   وستمانت مو

بخشواتك ووبخشواتك ووب  ب وب  ب وا حو(تووراتاموا حو(تووراتامو

كوووضص وكوووضص ووو40664066//11//44//4343 ووونتص و ووونتص و

از صتوكحاووووووووو  واز صتوكحاووووووووو  ووو0000//22//1111

وو  61626626162662  كشضصكشضص

وو  116262116262  

ووراتاموراتاموووطبقتتوطبقتتو

ووزي وزكينزي وزكين
ووPP  ××55//1515%%××وو  وو1616 و+و و+ووو66ll--ll + و + ووو66hh--hh  و  و

وو1616
  

  (ن ف(ن ف
  PP  ××88//4141%%××وو  وو1616 و+و و+ووو66ll--ll + و + ووو66hh--hh  و  و

وو1616

وو    ال ال
وو%%1515//55وو××  PP××وو  وو1616 و+و و+ووو66ll--ll + و + ووو66hh--hh  و  و

وو1616
  دا دا   

ووPP  ××55//1515%%××وو  وو1616 و+و و+ووو66ll--ll + و + ووو66hh--hh  و  و

وو1616
  سض وابتال  سض وابتال    

  PP  ××55//1515%%××وو  وو1616 و+و و+ووو66ll--ll + و + ووو66hh--hh  و  و

وو1616
    بتصو  بتصو  

وو%%88//00ووPP××وو  وو1616+و+و    وو66ll--ll + و + ووو66hh--hh  و  و

وو1616
   يموطبق  يموطبق   

  %%1515//55ووPP××وو  وو1616 و+و و+ووو66ll--ll + و + ووو66hh--hh  و  و

وو1616
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  شرحشرح
عوارض یك متر مربع  صدور پروانه ساختمانی واحدهاي تجاري  عوارض یك متر مربع  صدور پروانه ساختمانی واحدهاي تجاري  

  هنه غیر  مجاز ) پذیره (هنه غیر  مجاز ) پذیره (بیش از یك واحد با ارتفاع و دبیش از یك واحد با ارتفاع و د

عض صدورواصو  ا   وستمانت موعض صدورواصو  ا   وستمانت مو

ا حو(توو جتصووب  ب وبخشواتك ووا حو(توو جتصووب  ب وبخشواتك وو

كوووضص وكوووضص ووو40664066//11//44//4343 ووونتص و ووونتص و

از صتوكحاووووووووو  واز صتوكحاووووووووو  ووو0000//22//1111

وو  61626626162662  كشضصكشضص

وو  116262116262  

وو جتصوو جتصووووطبقتتوطبقتتو

ووزي وزكينزي وزكين
ووPP  ××55//11%%××وو  وو1616+و+وووNN +و +ووو66ll--ll + و + ووو66hh--hh  و  و

وو1616وووووووووووووووووووووووووووووو
  

  (ن ف(ن ف
  PP  ××11//44%%××وو  وو1616+و+وووNN +و +ووو66ll--ll + و + ووو66hh--hh  و  و

وو1616وووووووووووووووووووووووووووووو

  PP  ××1616 و× و×وو11+و+و و ووو66ll--ll + و + ووو66hh--hh  و  ووو

وو1616وووووووووووووووووووووووووووووو
  

وو1616وووووووووووووووووووووووووووووو

وو

   ال ال
  PP  ××55//11%%××وو  وو1616+و+وووNN +و +ووو66ll--ll + و + ووو66hh--hh  و  و

وو1616وووووووووووووووووووووووووووووو

  PP  ××11 و× و×وو11+و+و و ووو66ll--ll + و + ووو66hh--hh  و  ووو

وو1616وووووووووووووووووووووووووووووو

  PP  ××00 و× و×وو11+و+و  NN و+و و+ووو66ll--ll + و + ووو66hh--hh  و  ووو

وو1616وووووووووووووووووووووووووووووو
  

  دا دا 
  PP  ××22//22%%××وو  وو1616+و+وووNN +و +ووو66ll--ll + و + ووو66hh--hh  و  و

وو1616وووووووووووووووووووووووووووووو

  PP  ××00 و× و×وو11+و+و و ووو66ll--ll + و + ووو66hh--hh  و  ووو

وو1616وووووووووووووووووووووووووووووو

  PP  ××00 و× و×وو11+و+و  NN و+و و+ووو66ll--ll + و + ووو66hh--hh  و  ووو

وو1616وووووووووووووووووووووووووووووو
  

  سض وابتال  سض وابتال  
  PP  ××22//11%%××وو  وو1616+و+وووNN +و +ووو66ll--ll + و + ووو66hh--hh  و  و

وو1616وووووووووووووووووووووووووووووو

  PP  ××55 و× و×وو11+و+و و ووو66ll--ll + و + ووو66hh--hh و و  وو

وو1616وووووووووووووووووووووووووووووو

  PP  ××00 و× و×وو11+و+و  NN و+و و+ووو66ll--ll + و + ووو66hh--hh  و  ووو

وو1616وووووووووووووووووووووووووووووو
  

    بتصو  بتصو
  PP  ××22//11%%××وو  وو1616+و+وووNN +و +ووو66ll--ll + و + ووو66hh--hh  و  و

وو1616وووووووووووووووووووووووووووووو

  PP  ××44 و× و×وو11+و+و و ووو66ll--ll + و + ووو66hh--hh  و  ووو

وو1616وووووووووووووووووووووووووووووو

  PP  ××00 و× و×وو11+و+و  NN و+و و+ووو66ll--ll + و + ووو66hh--hh  و  ووو

وو1616وووووووووووووووووووووووووووووو
  

   يموطبق  يموطبق 
  PP  ××33//66%%××وو  وو1616+و+وووNN +و +ووو66ll--ll + و + ووو66hh--hh  و  و

وو1616وووووووووووووووووووووووووووووو

  PP  ××44 و× و×وو11+و+و و ووو66ll--ll + و + ووو66hh--hh  و  ووو

وو1616وووووووووووووووووووووووووووووو

  PP  ××00 و× و×وو11+و+و  NN و+و و+ووو66ll--ll + و + ووو66hh--hh  و  ووو

وو1616وووووووووووووووووووووووووووووو
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  شرحشرح
عوارض  صدور پروانه ساختمانی واحدهاي اداري   بیش از یك عوارض  صدور پروانه ساختمانی واحدهاي اداري   بیش از یك 

  یر  مجاز ) پذیره (یر  مجاز ) پذیره (واحد با ارتفاع و دهنه غواحد با ارتفاع و دهنه غ

عض صدورواصو  ا   وستمانت موعض صدورواصو  ا   وستمانت مو

ا حو(توو د صووب  بو وبخشواتك وووا حو(توو د صووب  بو وبخشواتك ووو

كوووضص وكوووضص ووو40664066//11//44//4343 ووونتص و ووونتص و

از صتوكحاووووووووو  واز صتوكحاووووووووو  ووو0000//22//1111

وو  61626626162662  كشضصكشضص

وو  116262116262  

وو د صوو د صووووطبقتتوطبقتتو

ووزي وزكينزي وزكين
ووPP  ××  11%%××وو  وو1616+و+وووNN +و +ووو66ll--ll + و + ووو66hh--hh  و  و

وو1616
  

  (ن ف(ن ف
  PP  ××22//11%%××وو  وو1616+و+وووNN +و +ووو66ll--ll + و + ووو66hh--hh  و  و

وو1616

  PP  ××1616 و× و×وو11+و+و و ووو66ll--ll + و + ووو66hh--hh و و  

وو1616
  

وو1616

وو

   ال ال
  PP  ××1515//66%%××وو  وو1616+و+وووNN +و +ووو66ll--ll + و + ووو66hh--hh  و  و

وو1616

  PP  ××11 و× و×وو11+و+و و ووو66ll--ll + و + ووو66hh--hh  و  و

وو1616

  PP  ××00 و× و×وو11+و+و  NN و+و و+ووو66ll--ll + و + ووو66hh--hh  و  و

وو1616
  

  دا دا 
  PP  ××1515//66%%××وو  وو1616+و+وووNN +و +ووو66ll--ll + و + ووو66hh--hh  و  و

وو1616

  PP  ××00 و× و×وو11+و+و و ووو66ll--ll + و + ووو66hh--hh  و  و

وو1616

  PP  ××00 و× و×وو11+و+و  NN و+و و+ووو66ll--ll + و + ووو66hh--hh  و  و

وو1616
  

  سض واوبتال  سض واوبتال  
  PP  ××55//66%%××وو  وو1616+و+وووNN +و +ووو66ll--ll + و + ووو66hh--hh  و  و

وو1616

  PP  ××55 و× و×وو11+و+و و ووو66ll--ll + و + ووو66hh--hh  و  و

وو1616

  PP  ××00 و× و×وو11+و+و  NN و+و و+ووو66ll--ll + و + ووو66hh--hh  و  و

وو1616
  

    بتصو  بتصو
  PP  ××55//66%%××وو  وو1616+و+وووNN +و +ووو66ll--ll + و + ووو66hh--hh  و  و

وو1616

  PP  ××44 و× و×وو11+و+و و ووو66ll--ll + و + ووو66hh--hh  و  و

وو1616

  PP  ××00 و× و×وو11+و+و  NN+و+ووو  وو66ll--ll + و + ووو66hh--hh  و  و

وو1616
  

   يموطبق  يموطبق 
  PP  ××2222//66%%××وو  وو1616+و+وووNN +و +ووو66ll--ll + و + ووو66hh--hh  و  و

وو1616

  PP  ××44 و× و×وو11+و+و و ووو66ll--ll + و + ووو66hh--hh  و  و

وو1616

  PP  ××00 و× و×وو11+و+و  NN و+و و+ووو66ll--ll + و + ووو66hh--hh  و  و

وو1616
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  استانداري تهراناستانداري تهران                                                      محمد مهدي سلیمی                  محمد مهدي سلیمی                                                                                              محسن حمیدي    محسن حمیدي                                  
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  شرح                    شرح                    

  

عوارض  مازاد بر تراکم و عوارض افزایش و تغییر تراکم ، عوارض  مازاد بر تراکم و عوارض افزایش و تغییر تراکم ،                                               

  سطح اشغال یا طبقات سطح اشغال یا طبقات 

  

  

وو

وو

وو

وكض ض و و   كم وكتز د وكض ض وعض صد و   كم وكتز د عض صد

كضص وكضص ووو54645464//11//4343بخشاتك و نتص وبخشاتك و نتص و

واووو1111//44//2525 وكشضص واواز صتوكحا   وكشضص از صتوكحا  

و و نتص  ودساضص لتنل و نتص  /دشو/دشو48144814دساضص لتنل

وو  61626646162664  وو8686//55//11كضص وكضص و

وو  116264116264  

  %%وو00//0202ووPP%و   كموكتتدلو%و   كموكتتدلو126126 تو تووو%وو   كمو%وو   كمو0606 زو زو

  %%1212//00ووPP%و   كموكتتدلو%و   كموكتتدلو186186%وو   كمو تو%وو   كمو تو126126 زو زو

  %%1515//5353ووPPكتتدلوكتتدلو%و   كمو%و   كمو236236%وو   كمو تو%وو   كمو تو186186 زو زو

  %%1818//55وو%وب وبتالوكتتدلو%وب وبتالوكتتدلو236236 زو   كمو زو   كمو

    

  

  

  

  

  

  

  محمد مهدي سلیمی                                             استانداري تهرانمحمد مهدي سلیمی                                             استانداري تهران                                                                            محسن حمیدي    محسن حمیدي                                  

  شوراي اسالمی شهرشوراي اسالمی شهر  رئیسرئیس                شهردار اسالمشهر                          شهردار اسالمشهر                                                
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متقاضیانی که درخواست افزایش و هرگونه تغییر تراکم ، سطح اشغال یا طبقات مازاد بر ضوابط طرح متقاضیانی که درخواست افزایش و هرگونه تغییر تراکم ، سطح اشغال یا طبقات مازاد بر ضوابط طرح 

مصوب شهری در زمان صدور پروانه ساختمانی یا اصالحیه نقشه را دارند و یا نسبت به آن تخلف مصوب شهری در زمان صدور پروانه ساختمانی یا اصالحیه نقشه را دارند و یا نسبت به آن تخلف 

  ی گردد.ی گردد.ساختمانی می نمایند ، عوارض بشرح جدول فوق محاسبه مساختمانی می نمایند ، عوارض بشرح جدول فوق محاسبه م

افزایش و هرگونه تغییر تراکم ناشی از سطح اشغال و یا افزایش طبقات اعم از طبقات فوقانی یا افزایش و هرگونه تغییر تراکم ناشی از سطح اشغال و یا افزایش طبقات اعم از طبقات فوقانی یا ::((11  ))تبصرهتبصره

تحتانی و غیره که از طریق کمیسیون ماده پنج و مراجع ذیصالح اخذ مجوز میگردد و یا ساخت و ساز های تحتانی و غیره که از طریق کمیسیون ماده پنج و مراجع ذیصالح اخذ مجوز میگردد و یا ساخت و ساز های 

می شوند و منجر به رأی جریمه می شوند و منجر به رأی جریمه   طرحطرحمم  122122غیر مجاز و بدون پروانه و خالف دار که در کمیسیون ماده غیر مجاز و بدون پروانه و خالف دار که در کمیسیون ماده 

در صورت در صورت   د.د.به شرح جدول فوق محاسبه می شوبه شرح جدول فوق محاسبه می شو  ههشوند عوارض مازاد بر تراکم و یا سطح اشغال و غیرشوند عوارض مازاد بر تراکم و یا سطح اشغال و غیر  میمی

الزم به ذکر است الزم به ذکر است   % به عوارض مازاد بر تراکم افزوده گردد.% به عوارض مازاد بر تراکم افزوده گردد.55تخلف به صورت یک طبقه کامل معادل تخلف به صورت یک طبقه کامل معادل 

به صورت جداگانه مشمول به صورت جداگانه مشمول نیز نیز   در هر طبقهدر هر طبقه  ه کاربریهاه کاربریهادر کلیدر کلی  یلییلیطح اشغال مازاد بر طرح تفصطح اشغال مازاد بر طرح تفصسسهرمترمربع هرمترمربع 

  می گردد.می گردد.  ((معادل ردیف اول جدولمعادل ردیف اول جدول))  پرداخت عوارض فوق الذکرپرداخت عوارض فوق الذکر

  متقاضی مکلف به پرداخت عوارض زیربنا عالوه بر عوارض فروش تراکم می باشد. متقاضی مکلف به پرداخت عوارض زیربنا عالوه بر عوارض فروش تراکم می باشد. ::( ( 22تبصره)تبصره)

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  محمد مهدي سلیمی                                             استانداري تهرانمحمد مهدي سلیمی                                             استانداري تهران                                                                            محسن حمیدي    محسن حمیدي                                  
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  %%124124تعرفه فروش تراکم از پایه شهرسازي طبق طرح تفضیلی تا سقف تراکم تعرفه فروش تراکم از پایه شهرسازي طبق طرح تفضیلی تا سقف تراکم 

  منطقه یك منطقه یك 

  متریمتری  0101گذر گذر   شرحشرح

  %%  PP  5555    خیابانهای المهدی، احمدیه، علی ابن ابیطالب )ع( و امام حسن مجتبی)ع(خیابانهای المهدی، احمدیه، علی ابن ابیطالب )ع( و امام حسن مجتبی)ع(

  %%  PP  5151    خیابان امام رضاخیابان امام رضا

خیابان های امام محمدباقر )ع(، امام موسی کاظم)ع(، از میالن سه به باال )به خیابان های امام محمدباقر )ع(، امام موسی کاظم)ع(، از میالن سه به باال )به 

  سمت راه آهن(سمت راه آهن(
  PP  5858  %%  

سیج سیج خیابانهای امام محمد باقر )ع( و امام موسی کاظم )ع( از بلوار بخیابانهای امام محمد باقر )ع( و امام موسی کاظم )ع( از بلوار ب

  های روبروی ابوذرهای روبروی ابوذر  مستضعفین تا میالن سه کوچهمستضعفین تا میالن سه کوچه
  PP  2121  %%  

  %%  PP  6666    متر امام خمینی )ره( از تقاطع ابوذر به باال سمت راه آهنمتر امام خمینی )ره( از تقاطع ابوذر به باال سمت راه آهن  6161

های سمت راست های سمت راست   متری امام خمینی )ره( از سرنوری تا تقاطع ابوذر کوچهمتری امام خمینی )ره( از سرنوری تا تقاطع ابوذر کوچه  6161

  به طرف خیابان امام موسی کاظم )ع(به طرف خیابان امام موسی کاظم )ع(
  PP  2121  %%  

  %%  PP  5588    خیابان ابوذر و شهداخیابان ابوذر و شهدا

  %%  PP  5555    خیابانهای معراج، نبوت، معصومی، سیاهلو، امام محمدتقی )ع(خیابانهای معراج، نبوت، معصومی، سیاهلو، امام محمدتقی )ع(

  %%  PP  6666    خیابان کاشانیخیابان کاشانی

  %%  PP  6666    خیابانهای مبعث، امام حسن عسگری )ع(، فاطمه زهرا )س(خیابانهای مبعث، امام حسن عسگری )ع(، فاطمه زهرا )س(

  %%  PP  6666    نردهنرده  خیابانهای مطهری ، باغخیابانهای مطهری ، باغ

  %%  PP  2626    باس باس متری باغ جاللی، ابن سینا، شجاعی، طالقانی، ابوالفضل العمتری باغ جاللی، ابن سینا، شجاعی، طالقانی، ابوالفضل الع  0606خیابانهای خیابانهای 

  %%  PP  6666    شهرکهای اهلل اکبر، انبیا، زمین های رنجبران فاز دوشهرکهای اهلل اکبر، انبیا، زمین های رنجبران فاز دو

  %%  PP  6666    شهرکهای مفیدی، الله، الهیه، زمین های زنجبران فاز یکشهرکهای مفیدی، الله، الهیه، زمین های زنجبران فاز یک

  %%  PP  6666    شهرک سالورشهرک سالور

  %%  PP  2121    های تربیت بدنی و تعاونی اداراتهای تربیت بدنی و تعاونی ادارات  زمینزمین

  %%  PP  066066    یرگذریرگذرامالک بر بلوار بسیج مستضعفین از میدان نماز تا ابتدای پل زامالک بر بلوار بسیج مستضعفین از میدان نماز تا ابتدای پل ز

  %%  PP  4545    امالک بر بلوار بسیج مستضعفین از پل زیرگذرتا میدان قائمامالک بر بلوار بسیج مستضعفین از پل زیرگذرتا میدان قائم

    

  

  

  محمد مهدي سلیمی                                             استانداري تهرانمحمد مهدي سلیمی                                             استانداري تهران                                                                            محسن حمیدي    محسن حمیدي                                  

  شوراي اسالمی شهرشوراي اسالمی شهر  رئیسرئیس                                                              شهردار اسالمشهر   شهردار اسالمشهر                         
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  %%124124تعرفه فروش تراکم از پایه شهرسازي طبق طرح تفضیلی تا سقف تراکم تعرفه فروش تراکم از پایه شهرسازي طبق طرح تفضیلی تا سقف تراکم 

  منطقه دومنطقه دو

  متریمتری  0101گذر گذر   شرحشرح

  %%  PP  5656    خیابان صیاد شیرازی، باغ فیضخیابان صیاد شیرازی، باغ فیض

  %%  PP  6262    زرافشانزرافشان

  %%  PP  6464    مدنی، محمدیمدنی، محمدی

  %%  PP  5454    أمین اجتماعیأمین اجتماعیمجتمع ابزاریان، مخابرات، فرهنگیان، تمجتمع ابزاریان، مخابرات، فرهنگیان، ت

  %%  PP  5454    شهرکهای احمد خمینی، مصطفی خمینیشهرکهای احمد خمینی، مصطفی خمینی

  %%  PP  6464    طالقانیطالقانی

  %%  PP  5858    شهرک گلهاشهرک گلها

  %%  PP  6666    مظفریه، شیرودی، تختی، صادقیه شهرموسی، فدائیان اسالم، صاحب الزمان)عج(، سنگبریمظفریه، شیرودی، تختی، صادقیه شهرموسی، فدائیان اسالم، صاحب الزمان)عج(، سنگبری

  %%  PP  6060    احمدیه، فیضیه، ضیا آباداحمدیه، فیضیه، ضیا آباد

  %%  PP  5656    خیابان نوابخیابان نواب--خیابان مهدیهخیابان مهدیه

  %%  PP  6666    ان محمدیهان محمدیهخیابخیاب

  %%  PP  6060    امام جعفر صادق)ع(امام جعفر صادق)ع(

  %%  PP  6464    ، پروژه آبرسانی)پشت کالنتری(، پروژه آبرسانی)پشت کالنتری(  سعیدیه، باهنر، برنده سیفیسعیدیه، باهنر، برنده سیفی

  هیأت امنا، شهرک قائمیه، عدل آباد و جانبازان سمت کمربندیهیأت امنا، شهرک قائمیه، عدل آباد و جانبازان سمت کمربندی

  ،شهید باکری ،شهرک امید،شهرک پاسارگاد،شهید باکری ،شهرک امید،شهرک پاسارگاداتوبوسرانی، جانبازان تنباکوکاراتوبوسرانی، جانبازان تنباکوکار
  PP  5656  %%  

  %%  PP  6565    مافین آبادمافین آباد

  %%  PP  8686    امالک بر بلوار بسیج مستضعفین از میدان نماز تا ابتدای پل زیرگذرامالک بر بلوار بسیج مستضعفین از میدان نماز تا ابتدای پل زیرگذر

  %%  PP  4646    امالک بر بلوار بسیج مستضعفین از پل زیرگذرتا میدان قائمامالک بر بلوار بسیج مستضعفین از پل زیرگذرتا میدان قائم

  

  

  

  

  

  استانداري تهراناستانداري تهران                                    محمد مهدي سلیمی                           محمد مهدي سلیمی                                                                                                       محسن حمیدي    محسن حمیدي                                  

  شوراي اسالمی شهرشوراي اسالمی شهر  رئیسرئیس      شهردار اسالمشهر                               شهردار اسالمشهر                                                     
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  %%124124تعرفه فروش تراکم از پایه شهرسازي طبق طرح تفضیلی تا سقف تراکم تعرفه فروش تراکم از پایه شهرسازي طبق طرح تفضیلی تا سقف تراکم 

  منطقه سهمنطقه سه

  متریمتری  0101گذر گذر   شرحشرح

  %%  PP  2424    بلوار امام اراضی باالدستبلوار امام اراضی باالدست

  %%  PP  2424    بلوار گلهابلوار گلها

  %%  PP  2222    محله گلستانمحله گلستان

  %%  PP  2626    محله بوستان، بهارستان، مهستانمحله بوستان، بهارستان، مهستان

  %%  PP  2626    محله سروستان، نگارستانمحله سروستان، نگارستان

  %%  PP  6666    فاز قدیم واوانفاز قدیم واوان

  %%  PP  2424    امامزاده عیسی )زمینهای هیئت امنا(امامزاده عیسی )زمینهای هیئت امنا(

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  سلیمی                                             استانداري تهرانسلیمی                                             استانداري تهرانمحمد مهدي محمد مهدي                                                                             محسن حمیدي    محسن حمیدي                                  

  شوراي اسالمی شهرشوراي اسالمی شهر  رئیسرئیس      شهردار اسالمشهر                               شهردار اسالمشهر                                                     
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  %%124124تعرفه فروش تراکم از پایه شهرسازي طبق طرح تفضیلی تا سقف تراکم تعرفه فروش تراکم از پایه شهرسازي طبق طرح تفضیلی تا سقف تراکم 

  منطقه چهارمنطقه چهار

  متریمتری  0101گذرگذر  شرحشرح

  %%  PP  6666    خیابان سوسنگردخیابان سوسنگرد

شاتره خیابان مبارزان، شهید رجایی، جانبازان، مهدی موعود )عج(، شاتره خیابان مبارزان، شهید رجایی، جانبازان، مهدی موعود )عج(، 

  گلدسته، الله صحراگلدسته، الله صحرا

  PP  5656  %%  

  %%  PP  6666    خیابانهای بهاری، طالقانی، محمودیخیابانهای بهاری، طالقانی، محمودی

    آهنآهن  بر آیت اله سعیدی از میدان نماز تا پل راهبر آیت اله سعیدی از میدان نماز تا پل راه

  

  PP  062062  %%  

  آهن تا پل شاترهآهن تا پل شاتره  بر آیت اله سعیدی از راهبر آیت اله سعیدی از راه

  

  PP  050050  %%  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  محمد مهدي سلیمی                                             استانداري تهرانمحمد مهدي سلیمی                                             استانداري تهران                                                                            محسن حمیدي    محسن حمیدي                                  

  شوراي اسالمی شهرشوراي اسالمی شهر  رئیسرئیس      شهردار اسالمشهر                               شهردار اسالمشهر                                                     
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  %%124124یه شهرسازي طبق طرح تفضیلی تا سقف تراکم یه شهرسازي طبق طرح تفضیلی تا سقف تراکم تعرفه فروش تراکم از پاتعرفه فروش تراکم از پا

  منطقه پنجمنطقه پنج
  

  متریمتری  0101گذر گذر   شرحشرح

  %%  PP  6666    مالک واقع در منطقه پنج شهرداری اسالمشهرمالک واقع در منطقه پنج شهرداری اسالمشهرااصرفاً صرفاً 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  استانداري تهراناستانداري تهران                                                        محمد مهدي سلیمی                 محمد مهدي سلیمی                                                                                             محسن حمیدي    محسن حمیدي                                  

  شوراي اسالمی شهرشوراي اسالمی شهر  رئیسرئیس      شهردار اسالمشهر                               شهردار اسالمشهر                                                     
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  %%124124تعرفه فروش تراکم از پایه شهرسازي طبق طرح تفضیلی تا سقف تراکم تعرفه فروش تراکم از پایه شهرسازي طبق طرح تفضیلی تا سقف تراکم 

  منطقه ششمنطقه شش

  
  

  متریمتری  0101گذر گذر   شرحشرح

  

  مدرسه عالی شهید مطهریمدرسه عالی شهید مطهری

  PP  062062  %%  

  %%  PP  5656    یر منطقه شش شهرداری یر منطقه شش شهرداری ساسا
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  در هنگام محاسبه مبالغ تراکم موارد ذیل می بایست رعایت گردد:در هنگام محاسبه مبالغ تراکم موارد ذیل می بایست رعایت گردد:                                          
  

  % در عرض گذر مربوطه محاسبه و اخذ گردد.% در عرض گذر مربوطه محاسبه و اخذ گردد.121121برابر تعرفه تراكم تا برابر تعرفه تراكم تا   1.11.1معادل معادل % % 181181  % تا% تا  121121از از تراكم تراكم   --11

  ..مربوطه محاسبه و اخذ گرددمربوطه محاسبه و اخذ گردد% در عرض گذر % در عرض گذر 121121برابر تعرفه تراكم تا برابر تعرفه تراكم تا   22% معادل % معادل 241241% تا % تا 181181تراكم از تراكم از   --22

  ضوابط طرح تفضيلي بر اساس تعرفه احداث بنا، محاسبه و وصول گردد.ضوابط طرح تفضيلي بر اساس تعرفه احداث بنا، محاسبه و وصول گردد.مازاد برمازاد برفروش تراكم فروش تراكم   --33

به باال بر اساس به باال بر اساس   % % 121121گردد ، فروش تراكم از گردد ، فروش تراكم از   % اعالم مي% اعالم مي121121  طبق طرح تفضيليطبق طرح تفضيلي  امالكي كه تراكم پايه آنهاامالكي كه تراكم پايه آنها  --44

  و وصول گردد.و وصول گردد.و و محاسبه محاسبه   بند هاي فوق بند هاي فوق 

رزمنددگان  رزمنددگان    --آزادگانآزادگان  --درصد و باالتردرصد و باالتر  2121زندان و همسر شهيد( و جانبازان زندان و همسر شهيد( و جانبازان فرفر  --مادرمادر  --ا)پدرا)پدرخانواده معظم شهدخانواده معظم شهد  --11

با بيش از يكسال حضور در جبهه، مددجويان تحت پوشش كميته امداد امام خميني )ره( و سازمان بهزيسدتي  با بيش از يكسال حضور در جبهه، مددجويان تحت پوشش كميته امداد امام خميني )ره( و سازمان بهزيسدتي  

سازمان هاي متبوع، سازمان هاي متبوع، نامه از نامه از   معرفيمعرفي  شود با ارائهشود با ارائه  كشور، واحدهايي كه توسط خيرين براي افراد مذكور ساخته ميكشور، واحدهايي كه توسط خيرين براي افراد مذكور ساخته مي

درصد تراكم درصد تراكم   8181  صرفاً براي يكبارصرفاً براي يكبار  پرسنل شهرداريپرسنل شهرداري  وو  ((نامه كارگزينينامه كارگزيني  و معرفيو معرفي)با ارائه حكم )با ارائه حكم   فرهنگيان رسميفرهنگيان رسمي

درصد جانبازي يا حضور در جبهه به همان نسبت درصد جانبازي يا حضور در جبهه به همان نسبت )در صورت عدم رعايت حد نصاب )در صورت عدم رعايت حد نصاب   % وصول شود.% وصول شود.181181در حد در حد 

  اقدام گردد(اقدام گردد(
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  بر بالکن  و پیش آمدگی ) کنسول ، تراس ( بر بالکن  و پیش آمدگی ) کنسول ، تراس (   عوارضعوارض                                                شرح                    شرح                    

وبتل نوا يشوآكوگمو وبتل نوا يشوآكوگموعض صدوب  عض صدوب 

و نتص و وبخشاتك  و نتص وكض ض  وبخشاتك  كض ض 

ووو48414841//11//44//4343 وكضص  وو1111//22//2121كضص 

وو  61626626162662  وواز صتوكحا  وكشضصاز صتوكحا  وكشضص

وو  116265116265  

 گ و يشوآكوگموجزءوباتووكفيوواوصابووا وبت وووبو  ووبات(وتوووووو گ و يشوآكوگموجزءوباتووكفيوواوصابووا وبت وووبو  ووبات(وتوووووو

وو%%4141ووPPاوب  ووبات(توو جتصوواو د صوواوب  ووبات(توو جتصوواو د صوووو%%2424ووPPكو ض موكو ض مو

  

محترم کشور به شرح ذیل الزم محترم کشور به شرح ذیل الزم وزیر وزیر   13721372//1212//88مورخ مورخ   2575825758//11//33//3434لیه ضوابط مقرر در بخشنامه لیه ضوابط مقرر در بخشنامه کک      

  ::الرعایه است الرعایه است 

در صورتیکه پیش آمدگی در معبر عمومی، بصورت روبسته و زیر بنای مفید مورد استفاده واحدهای در صورتیکه پیش آمدگی در معبر عمومی، بصورت روبسته و زیر بنای مفید مورد استفاده واحدهای   --11

فید محسوب و عوارض مربوطه فید محسوب و عوارض مربوطه مسکونی، تجاری، اداری، صنعتی قرار گیرد، عالوه بر اینکه جزو زیربنای ممسکونی، تجاری، اداری، صنعتی قرار گیرد، عالوه بر اینکه جزو زیربنای م

مشروط بر اینکه از  قیمت روز زمین تجاوز مشروط بر اینکه از  قیمت روز زمین تجاوز برابر این تعرفه برابر این تعرفه از هر مترمربع پیش آمدگی از هر مترمربع پیش آمدگی   ،،وصول خواهد شدوصول خواهد شد

  ننماید، از متقاضیان وصول خواهد گردید. ننماید، از متقاضیان وصول خواهد گردید. 

اگر پیش آمدگی بصورت روبسته و دارای دیوارهای جانبی باشد ولی بصورت بنای غیرمفید مورد اگر پیش آمدگی بصورت روبسته و دارای دیوارهای جانبی باشد ولی بصورت بنای غیرمفید مورد   --22

گیرد )صرفاً بصورت بالکن( عالوه بر اینکه جزو زیربنای ناخالص محسوب و عوارض مربوطه گیرد )صرفاً بصورت بالکن( عالوه بر اینکه جزو زیربنای ناخالص محسوب و عوارض مربوطه   استفاده قراراستفاده قرار

  % بند یک وصول خواهد شد. % بند یک وصول خواهد شد. 1515وصول خواهد شد، از هر مترمربع پیش آمدگی وصول خواهد شد، از هر مترمربع پیش آمدگی 

% بند یک % بند یک 1212چنانچه پیش آمدگی بصورت روباز و فاقد دیوارهای جانبی باشد )تراس( فقط معادل چنانچه پیش آمدگی بصورت روباز و فاقد دیوارهای جانبی باشد )تراس( فقط معادل   --33

        وصول خواهد شد. وصول خواهد شد. 
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دگی مسقف عبارت است از پیش آمدگی در معابر عمومی که بصورت مسقف دگی مسقف عبارت است از پیش آمدگی در معابر عمومی که بصورت مسقف منظور از پیش آممنظور از پیش آموو::((  11))بصرهبصرهتت  

  مسکونی ،تجاری و خدماتی، اداری،صنعتی و ... قرار میگیرد.مسکونی ،تجاری و خدماتی، اداری،صنعتی و ... قرار میگیرد.  بنای مفید مورد استفاده واحدهایبنای مفید مورد استفاده واحدهای  و زیرو زیر

منظور از پیش آمدگی غیر مسقف عبارت است از پیش آمدگی در معابرعمومی که بصورت منظور از پیش آمدگی غیر مسقف عبارت است از پیش آمدگی در معابرعمومی که بصورت   ::((  22  ))تبصرهتبصره  

  قرار میگیرد.       قرار میگیرد.       فا بصورت بالکن مورد استفاده فا بصورت بالکن مورد استفاده د صرد صربنای غیر مفیبنای غیر مفی

و::((  33))تبصره تبصره  وو چنانچه پیش آمدگی سقف آخرین طبقه بنا صرفا بصورت سایه بان مورد استفاده قرار گیرد چنانچه پیش آمدگی سقف آخرین طبقه بنا صرفا بصورت سایه بان مورد استفاده قرار گیرد و

وومشمول پرداخت عوارض مذکور نخواهد بود.مشمول پرداخت عوارض مذکور نخواهد بود.

  و حسب آراءو حسب آراء  آمدگی احداث می نمایندآمدگی احداث می نمایندمالکین امالکی که بصورت غیر مجاز بالکن یا پیش مالکین امالکی که بصورت غیر مجاز بالکن یا پیش وو::  ((  00))  تبصرهتبصره

قانون شهرداریها و محاکم قضایی و اداری به دلیل عدم ضرورت قلع بنا جریمه قانون شهرداریها و محاکم قضایی و اداری به دلیل عدم ضرورت قلع بنا جریمه   122122قطعی کمیسیونهای ماده قطعی کمیسیونهای ماده 

برابر جدول فوق برابر جدول فوق   22می گردند عالوه بر پرداخت جرائم مقرر ،مشمول پرداخت عوارض پیش آمدگی با ضریب می گردند عالوه بر پرداخت جرائم مقرر ،مشمول پرداخت عوارض پیش آمدگی با ضریب 

  می باشند.می باشند.

شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، شورای عالی شهرسازی و معماری ایران،   13871387/ / 55/ /   2525مصوبه مورخ مصوبه مورخ   55  --11  --33و و   77  --11  --33به استناد بند به استناد بند 

هرگونه پیش آمدگی بدنه ساختمان نظیر بالکن، هرگونه پیش آمدگی بدنه ساختمان نظیر بالکن،   13871387/ / 1212/ / 2525مورخ مورخ   322322/ /   312312/ / 5521555215ابالغی طی شماره ابالغی طی شماره 

تراس و ... در فضای شهری ممنوع بوده و در صورت هر گونه تخلف مبنی بر پیش آمدگی در فضاهای تراس و ... در فضای شهری ممنوع بوده و در صورت هر گونه تخلف مبنی بر پیش آمدگی در فضاهای 

ابقا توسط کمیسیون ماده صد شهرداری، عالوه بر وصول جرائم ابقا توسط کمیسیون ماده صد شهرداری، عالوه بر وصول جرائم شهری )معابر شهری( و در حیاط ملک و شهری )معابر شهری( و در حیاط ملک و 

دیوان دیوان   مربوطه شهرداری ذی حق دریافت عوارض تراکم مازاد می باشد. این عوارض در هیات عمومیمربوطه شهرداری ذی حق دریافت عوارض تراکم مازاد می باشد. این عوارض در هیات عمومی

  قانونی اعالم شد.قانونی اعالم شد.  عدالت اداریعدالت اداری

وو

وو

وو
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  عوارض استفاده از مزایاي الحاق به بافتعوارض استفاده از مزایاي الحاق به بافت  شرح                    شرح                    

وو

وو

وو

عض صدو سافتد و زوكز يتووعض صدو سافتد و زوكز يتوو

   لحتقوب وبتفت لحتقوب وبتفت

((07007040024002))  

((000401000401))  

  

قينتوكاطق وباوووب  ووع ر واوقينتوكاطق وباوووب  ووع ر واووو%%22//44ب  وو كالکوكو ض م:وكتتدلوب  وو كالکوكو ض م:وكتتدلو--11

   صزشوكتتكال موب  وو عيتنو صزشوكتتكال موب  وو عيتنووو%%22//44كتتدلوكتتدلو

نتوكاطق وباوووب  ووع ر واونتوكاطق وباوووب  ووع ر واوقيقي%و%و55//22ب  وو كالکوراتامو:وكتتدلوب  وو كالکوراتامو:وكتتدلو--22

وو صزشوكتتكال موب  وو عيتن صزشوكتتكال موب  وو عيتنوو%%22//44كتتدلوكتتدلو

وكتتدل  --44 وكتتدلب  وو كالکو جتصو: وباووووو%%44ووب  وو كالکو جتصو: وباوووقينتوكاطق  ب  ووع ر واوب  ووع ر واوقينتوكاطق 

وو صزشوكتتكال موب  وو عيتنو صزشوكتتكال موب  وو عيتنووو%%22//44كتتدلوكتتدلو

قينتوكاطق وباوووب  ووع ر واوقينتوكاطق وباوووب  ووع ر واووو%%44//11ب  ووستي وكتصب يهت:وكتتدلوب  ووستي وكتصب يهت:وكتتدلو  --33

وو   صزشوكتتكال موب  وو عيتن صزشوكتتكال موب  وو عيتنوو%%22//44كتتدلوكتتدلو
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  ناشی از عدم تأمین پارکینگ   ناشی از عدم تأمین پارکینگ     عوارضعوارض                                                شرح                    شرح                    

عض صدو ت مو زوعض صدو ت مو زو

اگواگوعو و أكينو تصكيعو و أكينو تصكي

كض ض وبخشاتك وكض ض وبخشاتك و

 نتص و نتص و

وو24412441//11//44//4343

وو1111//22//11كضص وكضص و

از صتواز صتو

وو  62616626261662  كشضصكشضص

وو  116214116214  

  برابر قیمت منطقه بندی زمین برای هر متر مربع پارکینکبرابر قیمت منطقه بندی زمین برای هر متر مربع پارکینک11//8585برای واحدهای مسکونی معادلبرای واحدهای مسکونی معادل

برابر قیمت منطقه بنـدی زمـین بـرای هـر متـر مربـع       برابر قیمت منطقه بنـدی زمـین بـرای هـر متـر مربـع         33//77  برای واحدهای تجاری و اداری معادلبرای واحدهای تجاری و اداری معادل

  پارکینکپارکینک

  برابر قیمت منطقه بندی زمین برای هر متر مربع پارکینگبرابر قیمت منطقه بندی زمین برای هر متر مربع پارکینگ  44//55  احدهای صنعتی معادلاحدهای صنعتی معادلبرای وبرای و

  برابر قیمت منطقه بندی زمین برای هر متر مربع پارکینگبرابر قیمت منطقه بندی زمین برای هر متر مربع پارکینگ  22//33  برای سایر کاربریها معادلبرای سایر کاربریها معادل  

  

  

درصورتی که براساس ضوابط، احداث پارکینگ دریک ساختمان ضرورت داشته باشد، درصورتی که براساس ضوابط، احداث پارکینگ دریک ساختمان ضرورت داشته باشد،   ( :( :11تبصره )تبصره )

ریافت عوارض حذف پارکینگ را ندارد. بنابراین چنانچه در نقشه ساختمانی تعداد پارکینگ ریافت عوارض حذف پارکینگ را ندارد. بنابراین چنانچه در نقشه ساختمانی تعداد پارکینگ شهرداری حق دشهرداری حق د

موردنیاز طبق ضوابط شهرسازی، پارکینگ درنظر گرفته نشود، صدور پروانه ساختمانی ممنوع می باشد مگر موردنیاز طبق ضوابط شهرسازی، پارکینگ درنظر گرفته نشود، صدور پروانه ساختمانی ممنوع می باشد مگر 

ت محترم ت محترم وزاروزار  7171//22//77مورخ مورخ   23312331//11//33//3434بخشنامه شماره بخشنامه شماره ))  بند ذیل می باشدبند ذیل می باشد  66در شرایط خاص که شامل در شرایط خاص که شامل 

  ((کشورکشور

متر و بیشتر قرارداشته و دسترسی به محل اتومبیل رو متر و بیشتر قرارداشته و دسترسی به محل اتومبیل رو   4545ساختمان در بر خیابانهای سریع السیر به عرض ساختمان در بر خیابانهای سریع السیر به عرض . . 11

    نداشته باشد.نداشته باشد.

متر و بیشتر واقع شده و دسترسی به محل متر و بیشتر واقع شده و دسترسی به محل   2222ساختمان در فاصله یکصد متری تقاطع خیابانهای به عرض ساختمان در فاصله یکصد متری تقاطع خیابانهای به عرض . . 22

    اتومبیل رو نداشته باشد.اتومبیل رو نداشته باشد.

محلی قرار گرفته باشد که ورود به پارکینگ مستلزم قطع درختان کهن باشد که شهرداری محلی قرار گرفته باشد که ورود به پارکینگ مستلزم قطع درختان کهن باشد که شهرداری   ساختمان درساختمان در. . 33

    اجازه قطع آن را نداده است.اجازه قطع آن را نداده است.

    ساختمان در بر کوچه هایی قرار گرفته باشد که به علت عرض کم کوچه ، امکان عبور اتومبیل نباشد.ساختمان در بر کوچه هایی قرار گرفته باشد که به علت عرض کم کوچه ، امکان عبور اتومبیل نباشد.. . 44

اد ، احداث پارکینگ در آن از نظر فنی مقدور اد ، احداث پارکینگ در آن از نظر فنی مقدور ساختمان در بر معبری قرار گرفته باشد که به علت شیب زیساختمان در بر معبری قرار گرفته باشد که به علت شیب زی. . 55

    نباشد.نباشد.
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در صورتیکه وضع و فرم زمین زیر ساختمان به صورتی باشد که از نظر فنی نتوان در سطح طبقات در صورتیکه وضع و فرم زمین زیر ساختمان به صورتی باشد که از نظر فنی نتوان در سطح طبقات . . 66

    احداث پارکینگ نمود.احداث پارکینگ نمود.

  بر اساس ضوابط طرح تفصیلی تعیین می گردد.بر اساس ضوابط طرح تفصیلی تعیین می گردد.  55شیب مقرر در بند شیب مقرر در بند   ( :( :22تبصره )تبصره )

صرفاً در امر احداث پارکینگ عمومی صرفاً در امر احداث پارکینگ عمومی   ت درآمد حاصل از این تعرفه را ت درآمد حاصل از این تعرفه را شهرداری موظف اسشهرداری موظف اس  ( :( :33تبصره )تبصره )

  هزینه نماید. هزینه نماید. 

عمومی دیوان عدالت اداری عمومی دیوان عدالت اداری هیأت هیأت   8686//1212//1212مورخ مورخ   14771477--14811481رأی قطعی شماره رأی قطعی شماره بر اساس بر اساس   ::( ( 00تبصره)تبصره)

قانون شهرداری تکلیف عدم رعایت پارکینگ و یا کسری قانون شهرداری تکلیف عدم رعایت پارکینگ و یا کسری   122122ماده ماده   55نظر به اینکه قانونگذار به شرح تبصره نظر به اینکه قانونگذار به شرح تبصره 

س رأی کمیسیونهای مقرر در آن ماده به پرداخت جریمه محکوم نموده وصول س رأی کمیسیونهای مقرر در آن ماده به پرداخت جریمه محکوم نموده وصول آن را معین و متخلف را براساآن را معین و متخلف را براسا

کسری پارکینگ کسری پارکینگ   وو  عوارض در مورد عدم رعایت پارکینگ و یا کسری آن ، خالف هدف و حکم مقنن استعوارض در مورد عدم رعایت پارکینگ و یا کسری آن ، خالف هدف و حکم مقنن است

و مالک نسبت به رای کمیسیون ماده صد و مالک نسبت به رای کمیسیون ماده صد   امالکی که در کمیسیون ماده صد منجر به صدور جریمه گردیدهامالکی که در کمیسیون ماده صد منجر به صدور جریمه گردیده

  ..  مشمول در یافت عوارض کسری پارکینگ نمی گرددمشمول در یافت عوارض کسری پارکینگ نمی گردد، ، تمکین نموده تمکین نموده 

قصد حذف قصد حذف   13711371//33//33مورخ مورخ   23312331//11//33//3434در صورتیکه مالک خارج از مفاد بخشنامه شماره در صورتیکه مالک خارج از مفاد بخشنامه شماره ::( ( 88تبصره)تبصره)

مبلغی معادل هزینه احداث یک واحد پارکینگ را بنا به تشخیص کارشناس مبلغی معادل هزینه احداث یک واحد پارکینگ را بنا به تشخیص کارشناس   بایدبایدپارکینگ را داشته باشد پارکینگ را داشته باشد 

پرداخت نماید و در صورت تأمین پارکینگ از طریق ایجاد درب پرداخت نماید و در صورت تأمین پارکینگ از طریق ایجاد درب به شهرداری به شهرداری   رسمی دادگستری محاسبه ورسمی دادگستری محاسبه و

  تعرفه وصول گردد.تعرفه وصول گردد.  معادلمعادلاضافه، به ازای هر پارکینگ تأمین شده اضافه، به ازای هر پارکینگ تأمین شده 

، سازندگان پارکینگ های عمومی طبقاتی در کاربری ، سازندگان پارکینگ های عمومی طبقاتی در کاربری پارکینگپارکینگکنندگان کنندگان   به منظور تشویق احداثبه منظور تشویق احداث  ::( ( 11تبصره)تبصره)

  نمی گردد.نمی گردد.  حداث بناحداث بنامربوطه با رعایت سایر ضوابط شهر سازی مشمول عوارض امربوطه با رعایت سایر ضوابط شهر سازی مشمول عوارض ا

های عمومی هزینه های عمومی هزینه   مبالغ دریافتی از این محل صرفاً می بایست در خصوص احداث پارکینگمبالغ دریافتی از این محل صرفاً می بایست در خصوص احداث پارکینگ  ::( ( 33تبصره)تبصره)

  گردد.گردد.
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  عوارض سالیانه مهاجرین و اتباع خارجهعوارض سالیانه مهاجرین و اتباع خارجه  شرح                    شرح                    

وو
وو
وو
وو
وو

عوووض صدوسوووتليت  وووعوووض صدوسوووتليت  ووو
كهوووتج ينواو  بوووت ووكهوووتج ينواو  بوووت وو

وو  64626166462616  متصج متصج 

وو  146160146160  

صيوتلووصيوتلوووو22//566566//666666 وكبلغوووو وكبلغوووومت ض د و(توووكهتج وي و ف  واوداو ف  واوس و ف مت ض د و(توووكهتج وي و ف  واوداو ف  واوس و ف 
  ستليت  وستليت  و

  صيتلوستليت  صيتلوستليت  وو44//666666//666666مت ض د و(تووكهتج وچهتصو ف  واو اجو ف  وكبلغووووومت ض د و(تووكهتج وچهتصو ف  واو اجو ف  وكبلغووووو

ووصيتلوستليت  صيتلوستليت  وو33//666666//666666مت ض د و(تووكهتج و شو ف  وواوبتال  وكبلغومت ض د و(تووكهتج و شو ف  وواوبتال  وكبلغو
وو

      

 زوكلي ومووكتتو ص يو و وو و ضسو ووووو زوكلي ومووكتتو ص يو و وو و ضسو وووووووبتو ضج وب و س تنو كث يتوكهتج ينودصوكحواد و ه و(تواوصاسات(تواو سافتد و ينو ف  دبتو ضج وب و س تنو كث يتوكهتج ينودصوكحواد و ه و(تواوصاسات(تواو سافتد و ينو ف  د
او تكو وواو تكو وووو14001400//00//88كضص وكضص ووو2020//2222//0000/ص//ص/81558155 ه د صوو(تواود(يتصوو(توكق صوگ ديووعض صدوستليت  وب و سااتدو تك و نتص و ه د صوو(تواود(يتصوو(توكق صوگ ديووعض صدوستليت  وب و سااتدو تك و نتص و

س   ستودفا و كضصو  بت واوكهتج ينومتصجمو سوات و صوو هو  نوبو و و  وووووس   ستودفا و كضصو  بت واوكهتج ينومتصجمو سوات و صوو هو  نوبو و و  ووووووو14001400//00//1010كضص وكضص ووو2020//2222//0000/ص//ص/83038303 نتص و نتص و
ووضد.ضد.جوالو زوكهتج ينو مذو جوالو زوكهتج ينو مذو 

كهتج ينو زوط يقودفا و كوضصو  بوت واوكهوتج ينو سوات و صووبو و وه د صوو(وو يتواو واو زو  د موتوعوض صدواو موذووووووووووووكهتج ينو زوط يقودفا و كوضصو  بوت واوكهوتج ينو سوات و صووبو و وه د صوو(وو يتواو واو زو  د موتوعوض صدواو موذوووووووووووو
ووكفترتحوتبوك  حلوبتووو  جت ومض (وو و.كفترتحوتبوك  حلوبتووو  جت ومض (وو و.

(وتووطو دواوبتزگشوتوووو(وتووطو دواوبتزگشوتوووووو%و زوكبتلغودصيتفامو ضس و وه د صووبوتو  و و وه د صورو نو(زياو وووووو%و زوكبتلغودصيتفامو ضس و وه د صووبوتو  و و وه د صورو نو(زياو وووووو5656اودصورضصتولزا وحو كث واودصورضصتولزا وحو كث و
وو..(هتوكيشضد(هتوكيشضدكهتج ينواو جهيزو صداگتكهتج ينواو جهيزو صداگت

وو:وچات چ وكبتلغوك بضطوب وجوالودصو( وكقطتمو زوسضووك  جهوذيصال و فز يشويتبووب و(نتنو ستسو قو  وكيگ دد.:وچات چ وكبتلغوك بضطوب وجوالودصو( وكقطتمو زوسضووك  جهوذيصال و فز يشويتبووب و(نتنو ستسو قو  وكيگ دد.تبصرهتبصره
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  % فرهنگی  ورزشی% فرهنگی  ورزشی33عوارض عوارض   شرح                    شرح                    

وو

عض صدوف (اگومواصز وموووعض صدوف (اگومواصز ومووو
وو  64626166462616  

وو  126163126163  

ووكلو(زيا و(توو  ا   وستمانت مو=وعض صدوف (اگمواصز مكلو(زيا و(توو  ا   وستمانت مو=وعض صدوف (اگمواصز م%و×و%و×و44

  

                          

ه استقبال بسیار خوب شهروندان از نصب دستگاههای ورزشی و بدنسازی در سطح شهر وپارکها ، ه استقبال بسیار خوب شهروندان از نصب دستگاههای ورزشی و بدنسازی در سطح شهر وپارکها ، نظر بنظر ب

  ––  شهرداری در نظر دارد با گسترش آن در تمامی سطوح شهر و همچنین ایجاد سایر فضاهای ورزشیشهرداری در نظر دارد با گسترش آن در تمامی سطوح شهر و همچنین ایجاد سایر فضاهای ورزشی

جهت جهت   ، فرصت استفاده از این امکانات را برای همه شهروندان با توزیع مناسب فراهم نماید لذا، فرصت استفاده از این امکانات را برای همه شهروندان با توزیع مناسب فراهم نماید لذافرهنگی فرهنگی 

تحت تحت   فوق،فوق،  شهرداری در زمان صدور پروانه ساختمانی عوارضی بشرحشهرداری در زمان صدور پروانه ساختمانی عوارضی بشرح  ،،مشارکت مردم در این خصوصمشارکت مردم در این خصوص

  ..اخذ و از همین محل در راستای تحقق موضوع اقدام می نمایداخذ و از همین محل در راستای تحقق موضوع اقدام می نمایدفرهنگی فرهنگی   ––عنوان عوارض فضاهای ورزشی عنوان عوارض فضاهای ورزشی 

به صدور رأی جریمه به صدور رأی جریمه ده صد منجر ده صد منجر کلیه امالک فاقد پروانه و دارای پروانه که در کمیسیون ماکلیه امالک فاقد پروانه و دارای پروانه که در کمیسیون ماازازوو( :( :11تبصره )تبصره )

  بشرح فوق اخذ می گردد.بشرح فوق اخذ می گردد.فرهنگی فرهنگی   ––شود به تناسب متراژ بنا عوارض فضای ورزشی شود به تناسب متراژ بنا عوارض فضای ورزشی   میمی

شهرداری موظف است درآمد حاصل از این تعرفه را به حساب جداگانه ای واریـز و صـرفا در   شهرداری موظف است درآمد حاصل از این تعرفه را به حساب جداگانه ای واریـز و صـرفا در   ( :( :  22تبصره )تبصره )

  امر کمک به امور ورزشی و فرهنگی هزینه نمایند . امر کمک به امور ورزشی و فرهنگی هزینه نمایند . 
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  پذیره تاسیسات شهري پذیره تاسیسات شهري   عوارض عوارض                                                 شرح                    شرح                    

  

  

وو

عض صدو ذي  وعض صدو ذي  و

 تسيوتتو تسيوتتو

وووو  61626626162662   ه و ه و

وو  116262116262  

 تسيوتتواو جهيز تو ه ووكت اووكابهوآبو  وتو    وفضصوكت ضص و وتوگتزوو  وتو تسيوتتواو جهيز تو ه ووكت اووكابهوآبو  وتو    وفضصوكت ضص و وتوگتزوو  وتو

كختب  تو و يواگت(هتووع   وكض دوسضمامو وبازينو گتزائيلو وگتز و وكيضس و لفنوكختب  تو و يواگت(هتووع   وكض دوسضمامو وبازينو گتزائيلو وگتز و وكيضس و لفنو

وووووو22//44ووPPSSاوغي  وواوغي  وو

وواو  تي وآناو  تي وآنووAATTMM و ووو  BBTTSS و ودكلو(تووب قواوكختب  تودكلو(تووب قواوكختب  تو

PPSSHHوو22//44وو

  

عددوارض آنددتن هددا  هيدد ت تاصصددي شددوراهاي اسددالمي ديددوان عددداات اداري بدده موجدد  دادنامدده شددماره        عددوارض آنددتن هددا  هيدد ت تاصصددي شددوراهاي اسددالمي ديددوان عددداات اداري بدده موجدد  دادنامدده شددماره        

بابدت  بابدت    13091309تعرفه عوارض و بهداي خددمات سدال    تعرفه عوارض و بهداي خددمات سدال      2828با موضوع ابطال بند با موضوع ابطال بند   13081308//00//2121  ––  08100910101113190810091010111319

مصوبات شوراي مصوبات شوراي   2020با موضوع ابطال بند با موضوع ابطال بند   13081308//00//2121  ––  08100910101113110810091010111311هاي ماابراتي، و دادنامه هاي ماابراتي، و دادنامه --نص  آنتننص  آنتن

با موضوع عددم ابطدال   با موضوع عددم ابطدال     13081308//00//2121  ––  08100910101113110810091010111311و دادنامه و دادنامه   13021302تا تا   13801380اسالمي شهر تبريز از سال اسالمي شهر تبريز از سال 

بدا موضدوع عددم    بدا موضدوع عددم      13081308//00//2121  ––  08100910101113100810091010111310، و دادنامده  ، و دادنامده  0000تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال   2828بند بند 

، دادنامه شماره ، دادنامه شماره 0909تعرفه عوارض محلي سال تعرفه عوارض محلي سال   2222ماده ماده   11و ابطال بند و ابطال بند   0000فه عوارض محلي سال فه عوارض محلي سال تعرتعر  2828ماده ماده   11ابطال بند ابطال بند 

بابت عوارض بر ت سيسات مادابراتي و  بابت عوارض بر ت سيسات مادابراتي و    13001300سال سال   2828با موضوع ابطال ماده با موضوع ابطال ماده   13081308//00//2121  ––  08100910101112030810091010111203

ور، پسدت هداي   ور، پسدت هداي   هداي مادابراتي، ترانسدفورمات   هداي مادابراتي، ترانسدفورمات   ¬¬ارتباطي عوارض بر فضاي اشغال شده توسط ت سيسات شهري )دكلارتباطي عوارض بر فضاي اشغال شده توسط ت سيسات شهري )دكل

هيد ت  هيد ت    13001300//1111//2424  ––  12131213ماابراتي، ت سيسات برق و ...( قانوني اعالم شده كده در آن اسدتدالل بده رشي شدماره     ماابراتي، ت سيسات برق و ...( قانوني اعالم شده كده در آن اسدتدالل بده رشي شدماره     

  عمومي ديوان عداات اداري گرديد كه عوارض دكل ها و ت سيسات ماابراتي را مغاير قانون ندانسته است.عمومي ديوان عداات اداري گرديد كه عوارض دكل ها و ت سيسات ماابراتي را مغاير قانون ندانسته است.
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( ( BBTTSSنصد  دكدل )  نصد  دكدل )  خدمات ناشي از خدمات ناشي از   بهاءبهاءقانون ماايات بر ارزش افزوده تعرفه قانون ماايات بر ارزش افزوده تعرفه   1111ماده ماده   11مستند به تبصره مستند به تبصره   ::((  11))تبصره تبصره 

مشروط به اينكه از مشروط به اينكه از   يا ماهيانهيا ماهيانه% مبلغ اجاره ساايانه % مبلغ اجاره ساايانه   1111معادل معادل   گردد  گردد  به شرح ذيل اعالم ميبه شرح ذيل اعالم مي  تلفن همراه در ملک اشااص تلفن همراه در ملک اشااص 

  ريال در سال كمتر نباشد.ريال در سال كمتر نباشد.  44//111111//111111حداقل حداقل 

و غيره مطابق نظريه كارشناس و غيره مطابق نظريه كارشناس   متعلق به شهرداري به منظور نص  دكل هامتعلق به شهرداري به منظور نص  دكل ها  نص  دكلها در اماكننص  دكلها در اماكن  اجاره محلاجاره محل  ::((  22))تبصره تبصره 

  رسمي دادگستري تعيين خواهد شد. رسمي دادگستري تعيين خواهد شد. 

هيات عمومي هيات عمومي   13801380سال سال   14811481ااي ااي   14991499عوارض حق االرض و حفاري و شكستن  آسفاات به موج  دادنامه شماره عوارض حق االرض و حفاري و شكستن  آسفاات به موج  دادنامه شماره   --

دفتر امور حقدوقي  دفتر امور حقدوقي    13891389/ /   1111/ / 3131مورخ مورخ   108403108403ديوان عداات اداري قانوني شناخته شده است همچنين نامه شماره ديوان عداات اداري قانوني شناخته شده است همچنين نامه شماره 

  وزارت كشور بر قانوني بودن اين نوع عوارض تاكيد دارد واي مشروط به تصوي  آن در شوراي شهر.وزارت كشور بر قانوني بودن اين نوع عوارض تاكيد دارد واي مشروط به تصوي  آن در شوراي شهر.
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  شرح                    شرح                    
  

  عوارض احداث و تعبیه انواع مخازن عوارض احداث و تعبیه انواع مخازن 

وو

وو
  

وو

ووكختزنكختزنوو ث ثعض صدو حوعض صدو حو

وو  61626626162662  

وو  116262116262  

وو

وو

   ساخ و اتوا حو(تووكو ض مو ساخ و اتوا حو(تووكو ض مو

  KK=و=و%و%و1818//55

  ف (اگمف (اگموو–– ساخ و اتوكجنضع و(توواصز مو ساخ و اتوكجنضع و(توواصز مو

  KKوو==وو88%%//00

 ساخ وذمي  وآبواو...وا حوو(تووموكت م و د صو ووراتامو وكختزنو ساخ وذمي  وآبواو...وا حوو(تووموكت م و د صو ووراتامو وكختزنو

ذمي  وآبواوكتيتتتوجهتوا حو(تووكشتاصزوو عمو زوآبيتصوو حتوذمي  وآبواوكتيتتتوجهتوا حو(تووكشتاصزوو عمو زوآبيتصوو حتو

  فشتص و  اصشوكت(مواوآبزيتنواوكختزنوذمي  وستي وكتيتتتفشتص و  اصشوكت(مواوآبزيتنواوكختزنوذمي  وستي وكتيتتت

  KK=و=ووو33%%//55
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  شرح                    شرح                    
  

  عوارض  بقایاي سطح شهر عوارض  بقایاي سطح شهر                                               

  

  

يتووسطحويتووسطحوعض صدوبقتعض صدوبقت

وو  61626616162661   ه  ه 

وو  116362116362  

وو

ووعض صدوسطحو ه  عيت م+عض صدوسطحو ه وع ر =وعض صدوسطحو ه عض صدوسطحو ه  عيت م+عض صدوسطحو ه وع ر =وعض صدوسطحو ه 

وودصرو=عض صدوسطحو ه و عيت مدصرو=عض صدوسطحو ه و عيت موو66//5050×و×وقينتو عيت مو صزشوكتتكال مقينتو عيت مو صزشوكتتكال م×و×وكوتحتو عيت موكوتحتو عيت مو

وودصرو=عض صدوسطحو ه وع ر دصرو=عض صدوسطحو ه وع ر 66//6363×و×وقينتو صزشوكتتكال موع ر وقينتو صزشوكتتكال موع ر و×و×وكوتحتوع ر وكوتحتوع ر و

        

نمايد و در نمايد و در   دوده قانوني و از مناطقي اخذ مي گردد كه شهرداري در آنجا خدمات ارائه ميدوده قانوني و از مناطقي اخذ مي گردد كه شهرداري در آنجا خدمات ارائه ميعوارض بقاياي سطح شهر در محعوارض بقاياي سطح شهر در مح

  شود.شود.  خصوص حريم، صرفاً از مساحت اعياني و عرصه زيربناي مربوطه اخذ مي شود و مشمول عرصه هاي بدون بنا نميخصوص حريم، صرفاً از مساحت اعياني و عرصه زيربناي مربوطه اخذ مي شود و مشمول عرصه هاي بدون بنا نمي
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  عوارض تبدیل تعداد واحد  هاي تجاري   عوارض تبدیل تعداد واحد  هاي تجاري     شرح                    شرح                    

  

  

وو

وو

ووتووتووعض صدو بويلو تو دوا حو(عض صدو بويلو تو دوا حو(

وو جتصو جتصو

وو

ووبتبتو بويلوي وا حوو جتصووب وداوا حوو جتصووبتبتو بويلوي وا حوو جتصووب وداوا حوو جتصوو
    يبو  يبو×و×و صزشوكتتكال مو صزشوكتتكال مو×و×وكوتحتو عيت مو او زوكو وا حووبزصگا وكوتحتو عيت مو او زوكو وا حووبزصگا و

  KK=و=ووو11//22

ووبتبتو بويلوي وا حوو جتصووب وس وا حوو جتصووبتبتو بويلوي وا حوو جتصووب وس وا حوو جتصوو
    يب  يب×و×و صزشوكتتكال مو صزشوكتتكال مو×و×وكوتحتو عيت مو او زوكو وا حووبزصگا وكوتحتو عيت مو او زوكو وا حووبزصگا و

  KK=و=ووو11//11

ووصووب وبيشو زوس ووا حوو جتصووصووب وبيشو زوس ووا حوو جتصووبتبتو بويلوي وا حوو جتبتبتو بويلوي وا حوو جت
    يب  يب×و×و صزشوكتتكال مو صزشوكتتكال مو×و×وكوتحتو عيت مو او زوكو وا حووبزصگا وكوتحتو عيت مو او زوكو وا حووبزصگا و

  KK=و=ووو22//22

وو

  

        

وضع عوارض براي تبديل يک واحد به دو يا چند واحدد مغداير   وضع عوارض براي تبديل يک واحد به دو يا چند واحدد مغداير   ديوان عداات اداري ديوان عداات اداري   13021302//11//1010--2020طبق رشي شماره طبق رشي شماره   --

  مدورخ مدورخ   08100910101111190810091010111119  شدماره  شدماره  دادنامه دادنامه حس  حس  و نيز و نيز   قانون و خارج از حدود اختيارات تشايص نگرديده استقانون و خارج از حدود اختيارات تشايص نگرديده است

  13011301سال هاي سال هاي ) ) رض از دفترچه عوارض شهرداري كرج رض از دفترچه عوارض شهرداري كرج ابطال عوارض تبديل واحد مصوبه تعرفه عواابطال عوارض تبديل واحد مصوبه تعرفه عواموضوع موضوع   0808//11//3131

وضع عوارض تبديل يک واحد به چند واحد مغاير قانون و خارج از حدود اختيار تشدايص داده نشدده   وضع عوارض تبديل يک واحد به چند واحد مغاير قانون و خارج از حدود اختيار تشدايص داده نشدده     ))13011301و و   13041304، ، 

  ..استاست

  ارزش معامالتي محاسبه گردد.ارزش معامالتي محاسبه گردد.  11//00  برابربرابريل به واحد تجاري ضري  يل به واحد تجاري ضري  درخصوص تبددرخصوص تبد--
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د و کرایه ماشین آالتد و کرایه ماشین آالتبازدیبازدیکارشناسی کارشناسی حق حق   شرحشرح   

وو

وو

وو

ووكتص اتسمكتص اتسمووحقحق

اوك  ي واوك  ي وووبتزديوبتزديو

كت ينوآالتوكت ينوآالتو
وو  63626626362662  

وو  146162146162  

ووصيتلصيتلوو06606606660666كتتدلوكتتدلواو جتصوواو جتصووب  وو( وا حووكو ض موب  وو( وا حووكو ض مو

وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو

  صيتلصيتلوو06606606066666كا كتتدلوكا كتتدلووو566566 تو توب  وو( وا حووراتامواو د صووب  وو( وا حووراتامواو د صوو

و وب  وو كالکوبيشو ز ووو566566ب  وو كالکوبيشو ز و  تف  وكا ك به و(  و ز ء وب  وكا ك به و  تف  وكا ك به و(  و ز ء وب  و فزاد ووو066066كا ك به و فزاد وصيتل صيتل

و و ز وا حو ويت وي وقطت  وبتزديو و(زيا  و يا   وب  وكش اط وگ دد و ز وا حو ويت وي وقطت  وبتزديو و(زيا  و يا   وب  وكش اط صيتلوصيتلووو1212//666666//666666گ دد

   جتازو انتيو. جتازو انتيو.

ووصيتلصيتلوو066066//666666ستي و( وا حووستي و( وا حوو

وب  ستسوط  و وزكينو  وقطت  و ز وو(  وب  وب  ووع ر  وبتزديو ومصضصوحق وب  ستسوط  ودص وزكينو  وقطت  و ز وو(  وب  وب  ووع ر  وبتزديو ومصضصوحق دص

وويلمو وطبقوجوالو مذومض (وو و.يلمو وطبقوجوالو مذومض (وو و. فص فص
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  عوارض تعمیرات ساختمان  عوارض تعمیرات ساختمان    شرح                    شرح                    

  

  

وو

وو

عض صدو تني  توعض صدو تني  تو

ووغي و ستسمغي و ستسم

وووو  61626626162662  

وو  116261116261  

وو  116262116262  

ووكحتسب وكيگ دد.وكحتسب وكيگ دد.ووو%%22ووpp تني  توا حو(تووكو ض موبتز ءو( وكا وك بهوو تني  توا حو(تووكو ض موبتز ءو( وكا وك بهوووو-- لف لف

  ..يگ دديگ ددحتسب وكحتسب وكككوو%%وو11ووووppبتز ءو( وكا وك بهوبتز ءو( وكا وك بهواو د صوواو د صوو تني  توا حو(توو جتصوو تني  توا حو(توو جتصوووو--بب

وراتام وو––ووجج وا حو(تو وراتام  تني  ت وا حو(تو و  موكت م آكضز مموكت م آكضز م تني  ت وغي   وا واصز م دصكت م وغي   وا وو%%11ووppاصز م دصكت م

ووكحتسب وكموگ ددو.كحتسب وكموگ ددو.

وو

  

  جهت محاسبه عوارض براي تعميرات اساسي، بر اساس تعرفه تاري  و نوسازي  اقدام خواهد شد.جهت محاسبه عوارض براي تعميرات اساسي، بر اساس تعرفه تاري  و نوسازي  اقدام خواهد شد.  
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  شرح                    شرح                    

  

    116260116260  قت ضنو ضستزوقت ضنو ضستزووو2200كتد وكتد ووو22بص  وبص  وستمانت موكوااووب و ستمانت موكوااووب و (توو(تووووعض صدو نويوواو جويوو  ا   عض صدو نويوواو جويوو  ا   

  

مااكين مكلف  به اتمام به موقع ساختمان به منظور جلوگيري از متروكه ماندن ساختمان و پيشگيري از مشكالت ترافيكي مااكين مكلف  به اتمام به موقع ساختمان به منظور جلوگيري از متروكه ماندن ساختمان و پيشگيري از مشكالت ترافيكي 

و اجتماعي و مبلمان شهري و ... حداكثر تا انتهاي مهلت مندرج در پروانه سداختماني بدوده و  چنانچده در مهلدت مقدرر      و اجتماعي و مبلمان شهري و ... حداكثر تا انتهاي مهلت مندرج در پروانه سداختماني بدوده و  چنانچده در مهلدت مقدرر      

  ن احداث نگردد با رعايت موارد زير پروانه ساخت تمديد مي گردد.ن احداث نگردد با رعايت موارد زير پروانه ساخت تمديد مي گردد.ساختماساختما

قانون نوسازي و عمران شهري در پروانه هاي ساختماني كه از طرف شدهرداري هدا   قانون نوسازي و عمران شهري در پروانه هاي ساختماني كه از طرف شدهرداري هدا     2020ماده ماده   22طبق تبصره طبق تبصره   ( :( :11تبصره)تبصره)

ن ها و معابر ن ها و معابر شود  بايد حداكثر مدتي كه براي پايان يافتن ساختمان ضروري است قيد گردد و كساني كه در ميداشود  بايد حداكثر مدتي كه براي پايان يافتن ساختمان ضروري است قيد گردد و كساني كه در ميدا  صادر ميصادر مي

اصلي شهر اقدام به احداث ساختمان مي كنند بايد ظرف مدت مقرر در پروانه ها ساختمان خود را به اتمام برسانند و در اصلي شهر اقدام به احداث ساختمان مي كنند بايد ظرف مدت مقرر در پروانه ها ساختمان خود را به اتمام برسانند و در 

صورتي كه تا دو سال بعد از مدتي كه براي اتمام بنا در پروانه قيد شده باز هم ناتمام بگذارند عوارض مقرر در اين قانون صورتي كه تا دو سال بعد از مدتي كه براي اتمام بنا در پروانه قيد شده باز هم ناتمام بگذارند عوارض مقرر در اين قانون 

ته و از آن به بعد نيز اگر ساختمان همچنان ناتمام باقي بماند براي هر دوسااي كه بگذرد عدوارض  ته و از آن به بعد نيز اگر ساختمان همچنان ناتمام باقي بماند براي هر دوسااي كه بگذرد عدوارض  به دو برابر افزايش يافبه دو برابر افزايش ياف

درصد بااغ گردد. ابنيه ناتمام كه از طرف مقامات قضايي توقيف درصد بااغ گردد. ابنيه ناتمام كه از طرف مقامات قضايي توقيف   44به دوبرابر م خذ دوسال قبل افزايش خواهد يافت تا به به دوبرابر م خذ دوسال قبل افزايش خواهد يافت تا به 

    شده باشد مشمول اين ماده ناواهد بود.شده باشد مشمول اين ماده ناواهد بود.

اي ساختماني كه در مهلت مقرر قانوني نسبت به تمديد آن اقددام مدي نمايندد مشدمول پرداخدت      اي ساختماني كه در مهلت مقرر قانوني نسبت به تمديد آن اقددام مدي نمايندد مشدمول پرداخدت      پروانه هپروانه ه  ( :( :22تبصره )تبصره )

    عوارض كليه صدور پروانه ساختماني نمي شوند.عوارض كليه صدور پروانه ساختماني نمي شوند.

مؤدياني كه پس از پايان مهلت مقرر در پروانه ساختماني جهت تمديد پروانه مراجعه مي نمايند ، در صورت مؤدياني كه پس از پايان مهلت مقرر در پروانه ساختماني جهت تمديد پروانه مراجعه مي نمايند ، در صورت   ( :( :33تبصره )تبصره )

ظرف مدت مقرر در پروانه از تاريخ صدور يا تمديد پروانه ، مكلف به پرداخت مابه ااتفاوت ظرف مدت مقرر در پروانه از تاريخ صدور يا تمديد پروانه ، مكلف به پرداخت مابه ااتفاوت   عدم شروع عمليات ساختمانيعدم شروع عمليات ساختماني

    كليه صدور پروانه مي باشند.كليه صدور پروانه مي باشند.

منظور از شروع عمليات ساختماني اجراي فوندانسيون مي باشد و مااک موظف به اعالم شروع به مهنددس  منظور از شروع عمليات ساختماني اجراي فوندانسيون مي باشد و مااک موظف به اعالم شروع به مهنددس    ( :( :00تبصره )تبصره )

    ناظر شهرداري مي باشد.ناظر شهرداري مي باشد.
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پروانه )بار اول( از احداث بنا صرف نظر نمايند و درخواسدت ابطدال   پروانه )بار اول( از احداث بنا صرف نظر نمايند و درخواسدت ابطدال     مؤدياني كه قبل از اتمام مهلت مقرر درمؤدياني كه قبل از اتمام مهلت مقرر در  ( :( :88تبصره )تبصره )

% درصد ، نسبت به عودت وجوه واريزي صدرفاً جهدت صددور    % درصد ، نسبت به عودت وجوه واريزي صدرفاً جهدت صددور    11پروانه را داشته باشند شهرداري مي تواند پس از كسر پروانه را داشته باشند شهرداري مي تواند پس از كسر 

رداد رداد پروانه اقدام نمايند. )عوارض تفكيک عرصه ، نوسازي يا سطح شهر، آموزش و پرورش و آمداده سدازي قابدل اسدت    پروانه اقدام نمايند. )عوارض تفكيک عرصه ، نوسازي يا سطح شهر، آموزش و پرورش و آمداده سدازي قابدل اسدت    

  نيست( نيست( 

چنانچه شروع عمليات ساختماني و احداث بنا در مهلت مقرر قانوني صورت نپذيرد و مااک پس از انقضاي مهلت منددرج  چنانچه شروع عمليات ساختماني و احداث بنا در مهلت مقرر قانوني صورت نپذيرد و مااک پس از انقضاي مهلت منددرج  

در پروانه، قصد شروع عمليات ساختماني را داشته باشد، پس از محاسبه و وصول مابه ااتفاوت عدوارض صددور پروانده    در پروانه، قصد شروع عمليات ساختماني را داشته باشد، پس از محاسبه و وصول مابه ااتفاوت عدوارض صددور پروانده    

    پروانه ساختماني جديد صادر خواهد شد.پروانه ساختماني جديد صادر خواهد شد.  ،،مبااغ قبلي پرداختيمبااغ قبلي پرداختي    ساختماني روز ملک وساختماني روز ملک و

مالك اتمام عمليات ساختماني ، گواهي اعالم پايان عمليات ساختماني است كه توسط مهندسين ناظر تاييد مالك اتمام عمليات ساختماني ، گواهي اعالم پايان عمليات ساختماني است كه توسط مهندسين ناظر تاييد   (:(:11تبصره )تبصره )

  و در موعد قانوني مقرر در دفاتر دبيرخانه شهرداري ثبت شده باشد.و در موعد قانوني مقرر در دفاتر دبيرخانه شهرداري ثبت شده باشد.

ه ساختماني  و دوره هاي تمديد ،متقاضدي هيچگونده عمليدات    ه ساختماني  و دوره هاي تمديد ،متقاضدي هيچگونده عمليدات    در صورتي كه پس از طي مدت اعتبار پرواندر صورتي كه پس از طي مدت اعتبار پروان    ( :( :  33تبصره )تبصره )

ساختماني را شروع نكرده باشد در اينگونه موارد پس از طي مدت مذكور و در صورت عدم تغييرات ضوابط شهرسازي و ساختماني را شروع نكرده باشد در اينگونه موارد پس از طي مدت مذكور و در صورت عدم تغييرات ضوابط شهرسازي و 

حس  درخواست متقاضي جهت صدور پروانه ساختماني جديد كل عوارض متعلقه )عوارض ها و فروش تراكم ( مجدداً به حس  درخواست متقاضي جهت صدور پروانه ساختماني جديد كل عوارض متعلقه )عوارض ها و فروش تراكم ( مجدداً به 

  خ روز محاسبه و مبلغ دريافتي در پروانه قبلي، از جمع عوارض جديد كسر مي گردد.خ روز محاسبه و مبلغ دريافتي در پروانه قبلي، از جمع عوارض جديد كسر مي گردد.نرنر

هي ت تاصصي شوراهاي اسالمي ديدوان  هي ت تاصصي شوراهاي اسالمي ديدوان    13081308//1212//2121به تاريخ به تاريخ   08100910101121080810091010112108دادنامه شماره دادنامه شماره   بر اساسبر اساس  --

، ، شدهر نوشدهر  شدهر نوشدهر  ( عوارض تمديد پروانه ساختماني شوراي اسدالمي  ( عوارض تمديد پروانه ساختماني شوراي اسدالمي  22--2222عداات اداري با موضوع تقاضاي ابطال تعرفه )عداات اداري با موضوع تقاضاي ابطال تعرفه )

وارض صدور پروانه ساختمان بر اساس ضوابط و ماخذ معتبر در تاريخ صدور آن قابل وصول است و مفداد راي شدماره   وارض صدور پروانه ساختمان بر اساس ضوابط و ماخذ معتبر در تاريخ صدور آن قابل وصول است و مفداد راي شدماره   عع

هي ت عمدومي ديوان عداات اداري در پروانه هايي كه عمليات اجرايي سداختمان شدروع نشدده و    هي ت عمدومي ديوان عداات اداري در پروانه هايي كه عمليات اجرايي سداختمان شدروع نشدده و      13811381؍؍1111؍؍2323--  330330

تعرفه تعرفه   بنابراين بنابراين     ..تساب وجوه قبلي تجويز شده استتساب وجوه قبلي تجويز شده استححت عوارض با ات عوارض با است اخذ ما به ااتفاوست اخذ ما به ااتفاومدت زمان پروانه منقضي شده امدت زمان پروانه منقضي شده ا

مغاير قانون و خدارج از  مغاير قانون و خدارج از    عوارض تمديد پروانه ساختماني از تعرفه شهرداري نوشهر مصوب شوراي اسالمي شهر نوشهرعوارض تمديد پروانه ساختماني از تعرفه شهرداري نوشهر مصوب شوراي اسالمي شهر نوشهر

  است.است.  حددود اختيارات قانوني نبودهحددود اختيارات قانوني نبوده

وضدع  وضدع  ضوع درخواست ابطدال  ضوع درخواست ابطدال  مومو    0808//1212//99  مورخمورخ  08100910101111110810091010111111--11121112شماره شماره   دادنامهدادنامههمچنين بر اساس همچنين بر اساس   --

  1111عوارض ما به ااتفاوت براي پروانه هايي كه مدت زمان آنها منقضي و عمليات اجرايي احداث بنا شروع نشده در مداده  عوارض ما به ااتفاوت براي پروانه هايي كه مدت زمان آنها منقضي و عمليات اجرايي احداث بنا شروع نشده در مداده  

مدغاير قانون و خارج مدغاير قانون و خارج موضوع موضوع   ،،شهرداري رشت از مصوبات شوراي اسالمي شهرشهرداري رشت از مصوبات شوراي اسالمي شهر  0000، ،   0101، ،   0404از تعرفه عوارض سااهاي از تعرفه عوارض سااهاي 

  است.است.  دهدهاز حددود اختيار نبواز حددود اختيار نبو
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قسدمت )ج( مداده   قسدمت )ج( مداده     11به تقاضاي ابطال بند به تقاضاي ابطال بند   13081308//1111//3131به تاريخ به تاريخ   11481148و و   08100910810091010111149010111149دادنامه شماره دادنامه شماره   --

قسمت )ج( مداده  قسمت )ج( مداده    11، بند ، بند 0101سال سال   1212قسمت )ج( ماده قسمت )ج( ماده   11، بند ، بند 13041304سال سال   1313قسمت )ج( ماده قسمت )ج( ماده   11، بند ، بند 0303و و   0202سال سال   1414

  شوراي اسالمي شهر اردبيلشوراي اسالمي شهر اردبيل  0909و و   0000سال سال   1111

  ضوابط استرداد وجه ضوابط استرداد وجه 

وجوه مودياني كه پس از پرداخت عوارض مشروحه ذيل تقاضاي وجه واريزي را دارند برابر وجوه مودياني كه پس از پرداخت عوارض مشروحه ذيل تقاضاي وجه واريزي را دارند برابر شهرداري نسبت به استرداد شهرداري نسبت به استرداد »»

  مقررات و قوانين مربوطه اقدام نمايد.مقررات و قوانين مربوطه اقدام نمايد.

  . استرداد وجوه مودياني كه پس از پرداخت عوارض صدور پروانه و يا خريد تراكم و قبل از اخذ مجوز انصراف مي دهند.. استرداد وجوه مودياني كه پس از پرداخت عوارض صدور پروانه و يا خريد تراكم و قبل از اخذ مجوز انصراف مي دهند.11

  اخذ مجوز و قبل از هرگونه اقدام عملياتي بر روي ملک خود منصرف مي شوند.اخذ مجوز و قبل از هرگونه اقدام عملياتي بر روي ملک خود منصرف مي شوند.. استرداد وجوه مودياني كه پس از . استرداد وجوه مودياني كه پس از 22

. مودياني كه پس از پرداخت عوارض پروانه و يا خريد تراكم و قبل از اخذ مجوز تالف نموده و در كميسديون مطدرح و   . مودياني كه پس از پرداخت عوارض پروانه و يا خريد تراكم و قبل از اخذ مجوز تالف نموده و در كميسديون مطدرح و   33

  جريمه شده و تقاضاي پاياپايي آن را دارند.جريمه شده و تقاضاي پاياپايي آن را دارند.

ري توافق نموده و شهرداري قبل از اخذ مجوزهاي قانوني نسبت بده وصدول   ري توافق نموده و شهرداري قبل از اخذ مجوزهاي قانوني نسبت بده وصدول   . افرادي كه به هر نحوي از انحاء با شهردا. افرادي كه به هر نحوي از انحاء با شهردا44

  مبلغ توافق از مودي اقدام نموده و در طي مراحل اداري با انجام توافق مااافت شده و يا مودي منصرف مي گردد.مبلغ توافق از مودي اقدام نموده و در طي مراحل اداري با انجام توافق مااافت شده و يا مودي منصرف مي گردد.

  . استرداد وجه اضافه دريافتي ناشي از اشتباه محاسباتي.. استرداد وجه اضافه دريافتي ناشي از اشتباه محاسباتي.11

  ««كه نياز به استرداد وجوه و يا تهاتر باشد.كه نياز به استرداد وجوه و يا تهاتر باشد.. ساير موارد مشابه و پيش بيني نشده . ساير موارد مشابه و پيش بيني نشده 00
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  شرح                    شرح                    
عوارض بر حق مشرفیت ) ارزش افزوده ناشی از اجراي طرحهاي تعریض عوارض بر حق مشرفیت ) ارزش افزوده ناشی از اجراي طرحهاي تعریض 

    ((یا توسعه معابریا توسعه معابر

وو

وو

وو

وو

عض صدوبو وحوقوكشو فيتوووووعض صدوبو وحوقوكشو فيتووووو

كض ووووووض وبخشوووووواتك وكض ووووووض وبخشوووووواتك و

كووووووووضص وكووووووووضص ووو24412441//11//44//4343

از صتوكحاوووووو  واز صتوكحاوووووو  ووو1111//22//11

وو  60646616064661  كشضصكشضص

وو  116260116260  

وبوو--11 و ت يضودص و او ز وبب  وو كالكموك  و ت يضودص و او ز وكموگي  وب  وو كالكموك  وق  ص وكتب  وكموگي  و  وق  ص وكتب  كا  ژوكا  ژو   

ووع دوكتب وجويو ع دوكتب وجويو --ع دوكتب وقويمع دوكتب وقويم× ×   KK..PP××ع ر ع ر 

  KK=و=ووو%%وو88//22

ووب  وو كالكموك و او زو ج  ووط  ود ص ووبتقينت و و(وااوب  وو كالكموك و او زو ج  ووط  ود ص ووبتقينت و و(وااووو--22

ووع دوكتب وجويو ع دوكتب وجويو --ع دوكتب وقويمع دوكتب وقويم× ×   KK..PP××كا  ژوع ر كا  ژوع ر   

ووKK=و=ووو%%وو44

 كالكموك وعقبو شيامو و ص ووالموكتب وجويوو يجتدويتوكش نوب و كالكموك وعقبو شيامو و ص ووالموكتب وجويوو يجتدويتوكش نوب ووو--44

وو ت يضوكمو ضد ت يضوكمو ضدووكل كل 

ووع دوكتب وجويو ع دوكتب وجويو --ع دوكتب وقويمع دوكتب وقويم× ×   KK..PP××كا  ژوع ر كا  ژوع ر   

ووKK=و=ووو%%وو44//11

  

در صورت آزادسازي رايگان عرصه واقع در طرح تعريض، عوارض حق مشرفيت از صاحبان اينگونه امالك اخذ ناواهدد  در صورت آزادسازي رايگان عرصه واقع در طرح تعريض، عوارض حق مشرفيت از صاحبان اينگونه امالك اخذ ناواهدد  

  شد، مشروط بر اينكه ارزش عرصه با عوارض يكسان باشد.شد، مشروط بر اينكه ارزش عرصه با عوارض يكسان باشد.

ابطال مصوبات شماره ابطال مصوبات شماره     عمران، شهرسازي و اسناد با موضوععمران، شهرسازي و اسناد با موضوعهي ت تاصصي هي ت تاصصي   13013000//1111//1919مورخ مورخ   200200دادنامه شماره دادنامه شماره   --

شدوراي اسدالمي شدهر    شدوراي اسدالمي شدهر      8080//22//88  ––/ ش ااف د / ش ااف د 1011810118و و   8484//11//1010/ش ااف د /ش ااف د 1110011100و و   8282//1111//1111  --ش ااف دش ااف د  30103010

  شيراز در خصوص تعرفه عوارض حق مشرفيت .شيراز در خصوص تعرفه عوارض حق مشرفيت .

  ناد عوارض حق مشرفيت را ابقاء نمود.ناد عوارض حق مشرفيت را ابقاء نمود.هي ت تاصصي عمران، شهرسازي و اسهي ت تاصصي عمران، شهرسازي و اس  13001300//1111//3131  ––  219219دادنامه شماره دادنامه شماره   --
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  ))در هنگام محاسبه انواع عوارض در این دفترچه رعایت نکات ذیل ضروري میباشد(())در هنگام محاسبه انواع عوارض در این دفترچه رعایت نکات ذیل ضروري میباشد((  

  
) بدر ملدک  اعدم از بدر     ) بدر ملدک  اعدم از بدر       معبر مشرف به ملکمعبر مشرف به ملک  گرانترينگرانترين  ،،چنانچه ملكي داراي چند بر باشد در محاسبه عوارض مربوطهچنانچه ملكي داراي چند بر باشد در محاسبه عوارض مربوطه--11

  هد بود.هد بود.مالك عمل خوامالك عمل خوا  ،،دسترسي شامل درب ورودي و پنجره  و يا فاقد دسترسي مي باشد(دسترسي شامل درب ورودي و پنجره  و يا فاقد دسترسي مي باشد(

هي ت عمومي ديوان هي ت عمومي ديوان   8181//22//33مورخ مورخ   4848و همچنين دادنامه شماره و همچنين دادنامه شماره   8383//1111//2121مورخ مورخ   189189با توجه به دادنامه شماره با توجه به دادنامه شماره   --22
و و   111111عداات اداري مبني بر قانوني بودن وصول عوارض مربوط به تالفات ساختماني عالوه بر جرائم كميسيون ماده عداات اداري مبني بر قانوني بودن وصول عوارض مربوط به تالفات ساختماني عالوه بر جرائم كميسيون ماده 

با موضوع با موضوع   13081308ارديبهشت ارديبهشت   2424مورخ مورخ   284284ااي ااي   282282به شماره به شماره   رشي هي ت عمومي ديوان عداات اداريرشي هي ت عمومي ديوان عداات اداري  مطابقمطابق  همچنينهمچنين
  ––  13101310ااي ااي   13101310قانون تشكيالت و آيين دادرسي ديوان عداات اداري نسبت به رشي شماره قانون تشكيالت و آيين دادرسي ديوان عداات اداري نسبت به رشي شماره   0101اعمال ماده اعمال ماده 

  در محاسبه اين عوارض طبق تعرفه تصويبي اقدام خواهد شد.در محاسبه اين عوارض طبق تعرفه تصويبي اقدام خواهد شد.  13011301//1212//1919
هي ت عمومي صحيح شناخته هي ت عمومي صحيح شناخته   13011301؍؍11؍؍1111--100100و و   13811381؍؍22؍؍33--4488، ، 13831383؍؍1111؍؍2121--189189استدالل مصرح در آراء شماره استدالل مصرح در آراء شماره »»

ناظر بر تجويز اخذ عوارض احداث بنا براي ناظر بر تجويز اخذ عوارض احداث بنا براي   13011301؍؍1212؍؍1919  --  13101310ااي ااي   13101310شد. در نتيجه مصوباتي كه در رشي شماره شد. در نتيجه مصوباتي كه در رشي شماره 
  قانون شهرداري منطبق با قانون است.قانون شهرداري منطبق با قانون است.  111111تالفات ساختماني بعد از جريمه كميسيون ماده تالفات ساختماني بعد از جريمه كميسيون ماده 

  قابل وصول است.قابل وصول است.  مناطق شهرداريمناطق شهرداري  سطحسطح  وو  شهرشهر  عوارض در داخل محدودهعوارض در داخل محدوده--33

صددور پروانده   صددور پروانده   اادزام بده   اادزام بده   پرداخت هر گونه وجهي در هر مقطع زماني توسط مودي به حساب شدهرداري بده منزاده    پرداخت هر گونه وجهي در هر مقطع زماني توسط مودي به حساب شدهرداري بده منزاده      --44  

  باشد . باشد .   نمينمي

  اي بر جبهه اصلي محاسبه خواهد شد.اي بر جبهه اصلي محاسبه خواهد شد.  عوارض پذيره واحدهاي صنعتي كالً بر اساس قيمت منطقهعوارض پذيره واحدهاي صنعتي كالً بر اساس قيمت منطقه  --11  

گيرند گيرند   ايت مربوطه مورد استفاده قرار ميايت مربوطه مورد استفاده قرار ميرد استفاده در كاربريهاي ماتلف كه در راستاي انجام فعارد استفاده در كاربريهاي ماتلف كه در راستاي انجام فعابراي فضاهاي باز موبراي فضاهاي باز مو  --66

، ، مثل باراندازهاي دفاتر آهن فروشي، سايبان، بارانگير، بهاربند، خرپدا، كدارواش ، پمدن بندزين ، گارا،هدا ، توقفگاههدا      مثل باراندازهاي دفاتر آهن فروشي، سايبان، بارانگير، بهاربند، خرپدا، كدارواش ، پمدن بندزين ، گارا،هدا ، توقفگاههدا      

  كاربري مربوطه اخذ گردد.كاربري مربوطه اخذ گردد.دردردرصد عوارض درصد عوارض 2121و ...  و ...  باسكول باسكول 

  %%33معدادل  معدادل    ددند ند اي بناهاي به صورت دامداري، مرغداري و گلاانه ها كه با مصااح سنگين مورد استفاده قرار مي گيراي بناهاي به صورت دامداري، مرغداري و گلاانه ها كه با مصااح سنگين مورد استفاده قرار مي گيربربر  --99

، دامداري ، مرغداري ، پرورش قدار  و نظداير آن كده در    ، دامداري ، مرغداري ، پرورش قدار  و نظداير آن كده در    اي اي   و براي بناهاي گلاانهو براي بناهاي گلاانه  قيمت منطقه بندي كشاورزي )ديمي(قيمت منطقه بندي كشاورزي )ديمي(

با مصااح سبک مانندد  با مصااح سبک مانندد    ، ، يک قانون جهاد كشاورزي هستنديک قانون جهاد كشاورزي هستندماده ماده   44و مشمول تبصره و مشمول تبصره گسترش كشاورزي مي باشد گسترش كشاورزي مي باشد راستاي راستاي 

مالك عمل خواهد مالك عمل خواهد قيمت منطقه بندي كشاورزي )ديمي( قيمت منطقه بندي كشاورزي )ديمي(   %%11//11  معادل معادل هاي پوايكا، چوب و پوشش پالستيک و شيشه هاي پوايكا، چوب و پوشش پالستيک و شيشه   اواهاواه

  بود .بود .

  هدا هدا و بدراي سداير كاربري  و بدراي سداير كاربري  قيمت منطقه بندي قيمت منطقه بندي   برابربرابر  11معادل معادل   ،،واحد تجاريواحد تجاري  احداث زيرزمين جهت ت مين پاركينگاحداث زيرزمين جهت ت مين پاركينگبراي براي   --88

  محاسبه مي گردد.محاسبه مي گردد.  نوع كاربرينوع كاربري  حس حس بر بر   زيرزمينزيرزمينمربع مربع   قيمت منطقه بندي براي هر مترقيمت منطقه بندي براي هر متر  11//9191  معادلمعادل
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به به مشروط بر اخذ مجوز موافقت اصواي از تربيت بدني استان تهران مشروط بر اخذ مجوز موافقت اصواي از تربيت بدني استان تهران اماكني كه به صورت ورزشي احداث  مي گردند اماكني كه به صورت ورزشي احداث  مي گردند     --00

بندي بندي   مت منطقهمت منطقهقيقي، در غير اينصورت عوارض متعلقه با ، در غير اينصورت عوارض متعلقه با   محاسبه گردد.محاسبه گردد.بندي ساير كاربريها بندي ساير كاربريها   قيمت منطقهقيمت منطقه( ( %%1818//11صورت ) صورت ) 

  محاسبه ميگردد .محاسبه ميگردد .ساير كاربريها ساير كاربريها 

%  نوع كاربري ذكر شده در پروانه سداختماني اخدذ   %  نوع كاربري ذكر شده در پروانه سداختماني اخدذ     1111بناهاي سرايداري، نگهباني و اطاق كارگري معادل بناهاي سرايداري، نگهباني و اطاق كارگري معادل عوارض عوارض   --1111

  گردد.گردد.

، ، ييپزشكپزشكننمراكز درماني، فرهنگي ، آموزشي  ، هنري ، بهداشتي ، مط  پزشكان ، روانپزشكان ، دندا مراكز درماني، فرهنگي ، آموزشي  ، هنري ، بهداشتي ، مط  پزشكان ، روانپزشكان ، دندا عوارض بناهاي عوارض بناهاي   --1111

بينايي سنجي ، راديواو،يست  ها ، سونوگرافي ، داروخانه ها  و حرف وابسته ) با اخذ مجوز از مراجدع ذيصدالح ( معدادل    بينايي سنجي ، راديواو،يست  ها ، سونوگرافي ، داروخانه ها  و حرف وابسته ) با اخذ مجوز از مراجدع ذيصدالح ( معدادل    

    محاسبه قرار گيرد.محاسبه قرار گيرد.مورد مورد   ساير كاربريهاساير كاربريهاقيمت منطقه بندي قيمت منطقه بندي   33%%//99

  اخذ شود.اخذ شود.  كشاورزي )ديمي(كشاورزي )ديمي() يک دوم ( ) يک دوم (   %%1111انبار واحدهاي كشاورزي معادل انبار واحدهاي كشاورزي معادل عوارض عوارض   --1212

بنا در حد مترا، و تعداد بنا در حد مترا، و تعداد   صدور پروانه ساختماني واحدهاي تجاري، اداري و صنعتي در هنگام نوسازي و تجديدصدور پروانه ساختماني واحدهاي تجاري، اداري و صنعتي در هنگام نوسازي و تجديد  برايبراي    --1313

  ،،دهنه و وضعيت مندرج در پروانه قبلي )چه قبل و چه بعد از تصوي  طرح جامع يا هادي( و يا آخرين گدواهي پايدان كدار   دهنه و وضعيت مندرج در پروانه قبلي )چه قبل و چه بعد از تصوي  طرح جامع يا هادي( و يا آخرين گدواهي پايدان كدار   

ساختمانهاي موردنظر عيناً مطابق مفداد پروانده سداختماني    ساختمانهاي موردنظر عيناً مطابق مفداد پروانده سداختماني    % عوارض پذيره اخذ خواهد شد. مشروط بر اينكه % عوارض پذيره اخذ خواهد شد. مشروط بر اينكه 3131معادل معادل 

  احداث شده و داراي گواهي پايان كار باشند. احداث شده و داراي گواهي پايان كار باشند. 

متر عمق بر اساس قيمت منطقه بندي جبهه اول  و مازاد بر آن به متر عمق بر اساس قيمت منطقه بندي جبهه اول  و مازاد بر آن به   1111عوارض پذيره مجتمع هاي اداري و تجاري تا عوارض پذيره مجتمع هاي اداري و تجاري تا   --1414

قيمدت  قيمدت    %%11//22متر عمدق بدر اسداس    متر عمدق بدر اسداس      2121و مازاد بر و مازاد بر   قيمت منطقه بندي جبهه اولقيمت منطقه بندي جبهه اول  %%99//11متر عمق دوم بر اساس متر عمق دوم بر اساس   1111ازاي ازاي 

  ..منطقه اي جبهه هاي بعدي كمتر نباشد محاسبه خواهد شدمنطقه اي جبهه هاي بعدي كمتر نباشد محاسبه خواهد شد  ي جبهه اول در صورتيكه از قيمتي جبهه اول در صورتيكه از قيمتبندبند  منطقهمنطقه

  ميباشد.ميباشد.  pp    22//11بناي تجاري و اداري در مجتمع ها حداكثربناي تجاري و اداري در مجتمع ها حداكثرمربع مربع عوارض يک متر عوارض يک متر   --1111

% قيمت منطقه بندي، تجداري  % قيمت منطقه بندي، تجداري  11//44بابت مسكوني بابت مسكوني   شهريشهريعوارض افزايش ارزش قانوني ناشي از طرح هاي توسعه عوارض افزايش ارزش قانوني ناشي از طرح هاي توسعه   --1010

و در صورت كسر از حدنصاب طرح تفصديلي مدوارد فدوق    و در صورت كسر از حدنصاب طرح تفصديلي مدوارد فدوق    % % 11//11% و در ساير كاربريها % و در ساير كاربريها 22//33% قيمت منطقه بندي، اداري % قيمت منطقه بندي، اداري 33

  ..((اخذ خواهد شداخذ خواهد شد
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عوارض بناهاي احداث شده قبل از تاسيس شهرداري كه به صورت غير مجداز احدداث گرديدده و قابدل طدرح در      عوارض بناهاي احداث شده قبل از تاسيس شهرداري كه به صورت غير مجداز احدداث گرديدده و قابدل طدرح در        --1919

ساكنين اين قبيل اماكن همانند ساير شهروندان از مزاياي شهروندي استفاده مي نمايند ساكنين اين قبيل اماكن همانند ساير شهروندان از مزاياي شهروندي استفاده مي نمايند كميسيون ماده صد نمي با شد و كميسيون ماده صد نمي با شد و 

  ..% ارزش منطقه اي  عوارض مربوطه  را پرداخت نمايند% ارزش منطقه اي  عوارض مربوطه  را پرداخت نمايند1111در صورت درخواست استعالم از شهرداري معادل در صورت درخواست استعالم از شهرداري معادل 

ز سازمان ايرانگدردي و  ز سازمان ايرانگدردي و  مهمانپذير، داراي مجومهمانپذير، داراي مجو  ––مسافرخانه مسافرخانه   ––هتل آپارتمان هتل آپارتمان   ––احداث واحد هاي اقامتي شامل   هتل احداث واحد هاي اقامتي شامل   هتل --1818

جهانگردي و همچنين احداث فضاهاي باز خدماتي تجاري ، رستوران ، غرفه تجاري ، صنايع دسدتي ، عتيقده فروشدي ،    جهانگردي و همچنين احداث فضاهاي باز خدماتي تجاري ، رستوران ، غرفه تجاري ، صنايع دسدتي ، عتيقده فروشدي ،    

راه مستقيم به معابر شهر ندارندد در كداربري   راه مستقيم به معابر شهر ندارندد در كداربري     مي شود ومي شود وآرايشي و غيره كه درب ورودي آنها در مجموعه ها ي مذكور باز آرايشي و غيره كه درب ورودي آنها در مجموعه ها ي مذكور باز 

گدردد و  گدردد و    بندي مربوطه محاسبه و وصولبندي مربوطه محاسبه و وصول  % قيمت منطقه% قيمت منطقه1212خدماتي و معادل خدماتي و معادل ر مبناي تعرفه ر مبناي تعرفه مربوطه با رعايت تراكم مجاز بمربوطه با رعايت تراكم مجاز ب

ه ت سيسدات  ه ت سيسدات  ددآئين نامه قدانون مدذكور كليد   آئين نامه قدانون مدذكور كليد     1212هانگردي و ماده هانگردي و ماده ددرانگردي و جرانگردي و جددقانون توسعه صنعت ايقانون توسعه صنعت اي  88در اجراي ماده در اجراي ماده 

هدا، مقدررات و   هدا، مقدررات و     ل تعرفده ل تعرفده ايرانگردي و جهانگردي، دفاتر خدمات مسافرتي و ساير ت سيسات مشابه از هدر نظدر مشدمو   ايرانگردي و جهانگردي، دفاتر خدمات مسافرتي و ساير ت سيسات مشابه از هدر نظدر مشدمو   

بر اسداس  بر اسداس  مذكور كالً مذكور كالً عوارض مجتمع هاي بين راهي داراي مجوز از سازمان عوارض مجتمع هاي بين راهي داراي مجوز از سازمان دستورااعمل هاي باش صنايع مي باشند و دستورااعمل هاي باش صنايع مي باشند و 

  تعرفه صنعتي محاسبه گردد.تعرفه صنعتي محاسبه گردد.

م كداال  م كداال  در محاسبه عوارض پذيره براي واحد هاي خدمات عمومي مثل ميادين ميوه وتره بار و بدازار عرضده مسدتقي   در محاسبه عوارض پذيره براي واحد هاي خدمات عمومي مثل ميادين ميوه وتره بار و بدازار عرضده مسدتقي     --1010

  ) يک /چهارم ( پذيره تجاري احاظ مي شود .) يک /چهارم ( پذيره تجاري احاظ مي شود .  %%2121مجوز از مراجع ذيربط ( مجوز از مراجع ذيربط ( )داراي )داراي 

% ( براسداس  % ( براسداس    11//8181درصد )درصد )  11//8181به ماخذ  به ماخذ    يا انتقال انتفاع حق مااكيتيا انتقال انتفاع حق مااكيتدر هنگام نقل و انتقال حق سر قفلي امالك در هنگام نقل و انتقال حق سر قفلي امالك   --2121

محاسبه و وصول مي شود . بديهي است هر زمان شدهرداري  محاسبه و وصول مي شود . بديهي است هر زمان شدهرداري    ، ، ارزش معامالتي اعيانيارزش معامالتي اعياني  % % 3939عرصه و عرصه و   قيمت منطقه بنديقيمت منطقه بندي

آگاه شود عوارض فوق وصول مي گردد. الزم به ذكر اسدت چنانچده سدرقفلي ملكدي متعلدق بده خدود        آگاه شود عوارض فوق وصول مي گردد. الزم به ذكر اسدت چنانچده سدرقفلي ملكدي متعلدق بده خدود          انجام موضوع انجام موضوع از از 

% قيمدت كارشناسدي روز   % قيمدت كارشناسدي روز     2121معادل معادل   ،،سرقفليسرقفلي  باشد جهت موافقت شهرداري و رضايت مااكانه با نقل و انتقالباشد جهت موافقت شهرداري و رضايت مااكانه با نقل و انتقالشهرداري شهرداري 

عوارض حق مااكانه  اخذ خواهد شد و در موارديكه شهرداري به هر ميزاني از سرقفلي سدهم داشدته   عوارض حق مااكانه  اخذ خواهد شد و در موارديكه شهرداري به هر ميزاني از سرقفلي سدهم داشدته     ف بابتف بابتملک موصوملک موصو

  باشد به همان نسبت اين عوارض اخذ خواهد شد.باشد به همان نسبت اين عوارض اخذ خواهد شد.

چنانچه قسمتي از عرصده در سدهم   چنانچه قسمتي از عرصده در سدهم   قانون شهرداريها، قانون شهرداريها، 111111در هنگام محاسبه سهم شهرداري ناشي از اعمال ماده در هنگام محاسبه سهم شهرداري ناشي از اعمال ماده   --2121

ااک نسبت به انتقال آن بصورت رايگان  به نام شهرداري اقدام يا از سند خود كسر مينمايد در ااک نسبت به انتقال آن بصورت رايگان  به نام شهرداري اقدام يا از سند خود كسر مينمايد در شهرداري قرار گيرد كه مشهرداري قرار گيرد كه م

  در كاربري مربوطه اخذ خواهد شد. الزم بذكر است چنانچه مودي در قبال واگذاري در كاربري مربوطه اخذ خواهد شد. الزم بذكر است چنانچه مودي در قبال واگذاري   سهم مذكورسهم مذكور% % 2121اين صورت ، معادل اين صورت ، معادل 

  ..% وصول خواهد شد% وصول خواهد شد111111ملک به شهرداري غرامتي دريافت نمايد عوارض بصورت ملک به شهرداري غرامتي دريافت نمايد عوارض بصورت 
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انه ساختماني جهت كليه امالك مسكوني  مجاز كه نسبت به تاري  و نوسازي ملک انه ساختماني جهت كليه امالك مسكوني  مجاز كه نسبت به تاري  و نوسازي ملک در هنگام محاسبه عوارض پرودر هنگام محاسبه عوارض پرو--  2222

درصد عوارض بابت عوارض صدورپروانه ساختماني وعوارض اختصاصي وصول گدردد .  درصد عوارض بابت عوارض صدورپروانه ساختماني وعوارض اختصاصي وصول گدردد .    9191معادل معادل   ،،خود اقدام مي نمايندخود اقدام مي نمايند

سازمان نوسازي سازمان نوسازي   الزم به ذكر است در خصوص تاري  و نوسازي امالك مسكوني واقع در بافت فرسوده مصوب  با تاييدالزم به ذكر است در خصوص تاري  و نوسازي امالك مسكوني واقع در بافت فرسوده مصوب  با تاييد

( ( % % 181181و تدراكم )در حدد تدراكم مجداز     و تدراكم )در حدد تدراكم مجداز     درصد عوارض پروانه ساختماني و عدوارض  اختصاصدي   درصد عوارض پروانه ساختماني و عدوارض  اختصاصدي     1111و بهسازي معادل و بهسازي معادل 

  درصد عوارض متعلقه اخذ خواهد شد .درصد عوارض متعلقه اخذ خواهد شد .  3131گردد و در خصوص ساير كاربريها معادل گردد و در خصوص ساير كاربريها معادل   محاسبهمحاسبه

در زيدرزمين  در زيدرزمين    كاربري مسدكوني كاربري مسدكوني در در   عاتعاتفضاي بازي كودكان در مشافضاي بازي كودكان در مشا  وو  ت سيساتت سيسات  انباري، انباري، هنگام صدور مجوز احداث هنگام صدور مجوز احداث   --2323

هرمترمربع زيرزمين اخذ گردد. الزم به ذكر است در صدورت موافقدت بدا تدامين پاركيندگ در      هرمترمربع زيرزمين اخذ گردد. الزم به ذكر است در صدورت موافقدت بدا تدامين پاركيندگ در      از از تعرفه احداث بنا تعرفه احداث بنا   معادلمعادل

الزم به ذكر است در صورت تبديل زيرزمين از پاركينگ بده  الزم به ذكر است در صورت تبديل زيرزمين از پاركينگ بده    ..اخذ خواهد شداخذ خواهد شد  PP  00%%معادل معادل غيرمسقف غيرمسقف محوطه يا فضاي باز محوطه يا فضاي باز 

  ه اخذ موضوع اقدام خواهد شد.ه اخذ موضوع اقدام خواهد شد.ساير موارد نسبت بساير موارد نسبت ب

مل راهروهدا ،  مل راهروهدا ،  هنگام محاسبه عوارض پذيره مجتمع هاي تجاري و اداري  ، عوارض پذيره فضاهاي مشداعات شدا  هنگام محاسبه عوارض پذيره مجتمع هاي تجاري و اداري  ، عوارض پذيره فضاهاي مشداعات شدا      --2424

مصدوب مدالك عمدل     مصدوب مدالك عمدل       % تعرفده % تعرفده 1111يسات و غيره معادل يسات و غيره معادل خرپشته ، سرويسهاي بهداشتي عمومي ، تاسخرپشته ، سرويسهاي بهداشتي عمومي ، تاس  ،،پله ، نمازخانهپله ، نمازخانه  راهراه

  خواهد بود .خواهد بود .

ل پيلوت ، زيرزمين  و پاركينگ به مسكوني در صورتيكه راي كميسيون ماده صد مبني بدر ابقداء بندا    ل پيلوت ، زيرزمين  و پاركينگ به مسكوني در صورتيكه راي كميسيون ماده صد مبني بدر ابقداء بندا    در هنگام تبديدر هنگام تبدي    --2121

  باشد معادل عوارض صدور پروانه ساختماني به عوارض  محاسبه شده  اضافه خواهد شد .باشد معادل عوارض صدور پروانه ساختماني به عوارض  محاسبه شده  اضافه خواهد شد .

اق ، قبوض، فرمها اق ، قبوض، فرمها با توجه به اينكه انجام هر يک از خدمات اداري مستلزم صرف هزينه هاي تهيه ، چاپ و تكثير اوربا توجه به اينكه انجام هر يک از خدمات اداري مستلزم صرف هزينه هاي تهيه ، چاپ و تكثير اور  --2020

  دور گواهي هاي پاسخدور گواهي هاي پاسخددت صت صددباببابي خدمات اداري مترت  به شهرداري، ي خدمات اداري مترت  به شهرداري، بابت تامين باشي از هزينه هابابت تامين باشي از هزينه هااذا اذا   و غيره ميباشد،و غيره ميباشد،

فروش فروش ، تشكيل پرونده، كارشناسي، طرح پرونده در كميسيون، ، تشكيل پرونده، كارشناسي، طرح پرونده در كميسيون، استعالم ، پايانكار ، پروانه ساختماني ، تمديد پروانهاستعالم ، پايانكار ، پروانه ساختماني ، تمديد پروانه

  ريال اخذ گردد.ريال اخذ گردد.  21111112111111ه ، پاكتهاي مربوطه و نظاير آن مبلغ ه ، پاكتهاي مربوطه و نظاير آن مبلغ اوراق مربوط به مزايده و مناقصاوراق مربوط به مزايده و مناقص

ر ر بابت عوارض غرفه و نمايشگاهها اعم از فروش ، تاصصي ،ادواري ، فصدلي و دائمدي و بازارهداي روز و غيدره د    بابت عوارض غرفه و نمايشگاهها اعم از فروش ، تاصصي ،ادواري ، فصدلي و دائمدي و بازارهداي روز و غيدره د      --2929

ي و ي و دايركنندگان نمايشگاههاي بازرگاني ، هندري ، صدنعتي و .... ملدک اشدااص حقيقد     دايركنندگان نمايشگاههاي بازرگاني ، هندري ، صدنعتي و .... ملدک اشدااص حقيقد       محدوده و حريم شهرو از كليه محدوده و حريم شهرو از كليه 

  % اجاره واگذاري غرفه ها محاسبه و وصول خواهد شد و متوايان برگزاري نمايشگاههاي % اجاره واگذاري غرفه ها محاسبه و وصول خواهد شد و متوايان برگزاري نمايشگاههاي   11حقوقي عوارضي به ميزان حقوقي عوارضي به ميزان 
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% اجاره بهاء غرفه مورد اجاره  را از طرف قرارداد كسر و بده حسداب شدهرداري     % اجاره بهاء غرفه مورد اجاره  را از طرف قرارداد كسر و بده حسداب شدهرداري     11ادواري ، فصلي و دائمي مكلفند معادل ادواري ، فصلي و دائمي مكلفند معادل 

  ر كنندگان نمايشگاهها ميبايست عالوه ر كنندگان نمايشگاهها ميبايست عالوه واريز نمايند و چنانچه محل برپايي نمايشگاهها متعلق به شهرداري باشد ، برگزاواريز نمايند و چنانچه محل برپايي نمايشگاهها متعلق به شهرداري باشد ، برگزا

  % %   11//8181بر عوارض مذكور نسبت به پرداخت مال االجاره نيز اقدام نمايند با توجه به موقعيت برگذاري نمايشگاه معدادل  بر عوارض مذكور نسبت به پرداخت مال االجاره نيز اقدام نمايند با توجه به موقعيت برگذاري نمايشگاه معدادل  

  ورزشدي،  ورزشدي،  سداانهاي  سداانهاي  اعات، اعات، هر مترمربع در روز اخذ خواهد شد و در خصوص اجاره ساانهاي اجتمهر مترمربع در روز اخذ خواهد شد و در خصوص اجاره ساانهاي اجتم  قيمت منطقه بندي برايقيمت منطقه بندي براي

  % قيمت منطقه بندي خدماتي اخذ گردد.% قيمت منطقه بندي خدماتي اخذ گردد.11و .... متعلق به شهرداري به ازاي هر ساعت استفاده معادل و .... متعلق به شهرداري به ازاي هر ساعت استفاده معادل   آمفي تئاترآمفي تئاتر

  و انبارداري ادوات جمع آوري شده از و انبارداري ادوات جمع آوري شده از نگهداري نگهداري قانون شهرداريها و جهت قانون شهرداريها و جهت   1111ماده ماده   2424و و   2121بهاي خدمات بند بهاي خدمات بند بابت بابت   --2828

، تاليده غيرمجداز در   ، تاليده غيرمجداز در   حمل و نقل ناااه و ابدزارآالت حمل و نقل ناااه و ابدزارآالت ، هزينه تاري  آراء ماده صد، ، هزينه تاري  آراء ماده صد، ، پلمن، فک پلمن، نيوجرسي، پلمن، فک پلمن، نيوجرسيسد معبر سد معبر 

و و   تداخير در اجدراي بنددهاي مدذكور    تداخير در اجدراي بنددهاي مدذكور      در صدورت در صدورت   ..اخذ خواهدد شدد  اخذ خواهدد شدد  شده شده معادل هزينه خدمات ارائه معادل هزينه خدمات ارائه   و ...و ...  فاضالب شهريفاضالب شهري

محاسدبه و اخدذ   محاسدبه و اخدذ     احدداث بندا،  احدداث بندا،  تعرفه تعرفه   %( %( 11درصد )درصد )معادل يک معادل يک بابت هر مترمربع بابت هر مترمربع ت خير ت خير به ازاي هر ماه به ازاي هر ماه   برداري از ملکبرداري از ملک  بهرهبهره

  شد.شد.خواهد خواهد 

در هنگام در هنگام   باشي از خسارات وارده به معابرباشي از خسارات وارده به معابر  جهت استفاده از معابر شهرداري براي دپوي مصااح ساختماني و تامينجهت استفاده از معابر شهرداري براي دپوي مصااح ساختماني و تامين  --2020

كليده كاربريهدا  معدادل    كليده كاربريهدا  معدادل    صدور پروانه ساختماني صدور پروانه ساختماني در مرحله در مرحله   مترمربع فضاي اشغال شدهمترمربع فضاي اشغال شدههر هر صدور پروانه ساختماني ، بابت صدور پروانه ساختماني ، بابت 

  ريال اخذ گردد.ريال اخذ گردد.224411//111111

% عوارض نوسازي و در صورت % عوارض نوسازي و در صورت 44ر اجراي نماي ساختمان به ازاي هر مترمربع مساحت نما معادل ر اجراي نماي ساختمان به ازاي هر مترمربع مساحت نما معادل در صورت ت خير ددر صورت ت خير د    --3131

  عدم اجراي نما به ازاي هر مترمربع مساحت نما معادل عوارض نوسازي ساايانه يک واحد محاسبه و اخذ مي گردد. عدم اجراي نما به ازاي هر مترمربع مساحت نما معادل عوارض نوسازي ساايانه يک واحد محاسبه و اخذ مي گردد. 

قيمدت  قيمدت  % % 00//99ي محاسدبه عدوارض   ي محاسدبه عدوارض   مبندا مبندا   بالفاصله بعد از فضاي سبز به گذر بزرگتري مشرف شده باشندبالفاصله بعد از فضاي سبز به گذر بزرگتري مشرف شده باشند  امالكي كهامالكي كه  --3131

اي ساير اي ساير   از قيمت منطقهاز قيمت منطقه  %%00//99بندي گذر بزرگتر متصل به فضاي سبز حفاظتي بوده مشروط به اينكه اعمال ضري  بندي گذر بزرگتر متصل به فضاي سبز حفاظتي بوده مشروط به اينكه اعمال ضري    منطقهمنطقه

  معابر متصل به ملک كمتر نباشد.معابر متصل به ملک كمتر نباشد.

و و   13813811//11//2222و نقل ريلي شهري و حومه مصوب و نقل ريلي شهري و حومه مصوب     هاي حملهاي حمل  ( قانون حمايت از سامانه( قانون حمايت از سامانه00با استناد به ماده نهم )با استناد به ماده نهم )  --3232

  شتادشتادماده هماده ه  1010و در اجراي بند و در اجراي بند   13891389//1212//1919افزوده مصوب افزوده مصوب   ( قانون ماايات بر ارزش( قانون ماايات بر ارزش1111تبصره يكم ذيل ماده پنجاهم )تبصره يكم ذيل ماده پنجاهم )
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قانون تشكيالت، وظايف و انتاابات شوراهاي اسالمي كشور و انتااب شهرداران مصوب قانون تشكيالت، وظايف و انتاابات شوراهاي اسالمي كشور و انتااب شهرداران مصوب   ((8181( و هشتاد و پنج )( و هشتاد و پنج )8181))  

هاي توسعه هاي توسعه   شي از هزينهشي از هزينهمنظور ت مين بامنظور ت مين با  و اصالحات و ااحاقات بعدي آن مصوب مجلس شوراي اسالمي بهو اصالحات و ااحاقات بعدي آن مصوب مجلس شوراي اسالمي به  13911391//33//11

هنگام صدور پروانه هنگام صدور پروانه   بهبه  13081308شود از ابتداي سال شود از ابتداي سال   اجازه داده مياجازه داده مي  اسالمشهراسالمشهربه شهرداري به شهرداري ريلي ريلي و نقل و نقل     شبكه حملشبكه حمل

%( عوارض م خوذه بابت صدور پروانه ساختماني شامل )زيربنا، تغيير كاربري، پذيره، مازاد %( عوارض م خوذه بابت صدور پروانه ساختماني شامل )زيربنا، تغيير كاربري، پذيره، مازاد 22ساختماني، معادل دو درصد )ساختماني، معادل دو درصد )

و نقل ريلي از مااكين و نقل ريلي از مااكين     عنوان عوارض توسعه حملعنوان عوارض توسعه حمل    بار و بهبار و به    ربط( را براي يکربط( را براي يک  ارض ذيارض ذيآمدگي و ساير عوآمدگي و ساير عو  تراكم، پيشتراكم، پيش

  ..واريز نمايدواريز نمايد  اسالمشهراسالمشهرحساب درآمدي شهرداري حساب درآمدي شهرداري     متقاضي صدور پروانه ساختماني دريافت و بهمتقاضي صدور پروانه ساختماني دريافت و به

  : : تبصره یكتبصره یك

صرفاً براي صرفاً براي   13013088سال سال كارهاي صادره از ابتداي كارهاي صادره از ابتداي   پايانپايان  يايادريافت عوارض موضوع اين مصوبه به هنگام صدور عدم خالف دريافت عوارض موضوع اين مصوبه به هنگام صدور عدم خالف 

%( مترا، بناي مازاد بر پروانه مالك %( مترا، بناي مازاد بر پروانه مالك 22هاي صادره قبلي به ميزان دو درصد )هاي صادره قبلي به ميزان دو درصد )  يافته مازاد بر پروانهيافته مازاد بر پروانه    آن باش از بناهاي توسعهآن باش از بناهاي توسعه

  ..باشدباشد  محاسبه ميمحاسبه مي

  ::تبصره دوتبصره دو

ف ف هاي خود، در قاا  رديهاي خود، در قاا  ردي  موظف است درآمدهاي حاصل از اجراي اين مصوبه را عالوه بر كمکموظف است درآمدهاي حاصل از اجراي اين مصوبه را عالوه بر كمک  اسالمشهراسالمشهرشهرداري شهرداري 

  ..منظور و بر حسن اجراي مصوبه و نحوه هزينه وجوه نظارت نمايدمنظور و بر حسن اجراي مصوبه و نحوه هزينه وجوه نظارت نمايد  سازمان حمل و نقل ريليسازمان حمل و نقل ريليجداگانه در بودجه ساايانه جداگانه در بودجه ساايانه 

كه به صورت تين طراحي كه به صورت تين طراحي   و ...و ...  براي محاسبه عوارض پروانه ساختماني جهت ساختمانهاي نظامي، انتظامي و امنيتيبراي محاسبه عوارض پروانه ساختماني جهت ساختمانهاي نظامي، انتظامي و امنيتي  --3333

نياز به ارائه نقشه هاي ساختماني نبوده و شهرداري با اعالم بر و نياز به ارائه نقشه هاي ساختماني نبوده و شهرداري با اعالم بر و ارد، ارد، مي شوند و امكان ارائه نقشه به شهرداري وجود ندمي شوند و امكان ارائه نقشه به شهرداري وجود ند

  كف و دريافت عوارض احداث طبق مفاد تعرفه اقدام خواهد نمود.كف و دريافت عوارض احداث طبق مفاد تعرفه اقدام خواهد نمود.
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  مقررات عمومیمقررات عمومیمستندات مستندات 

  پوششپوشش  تحتتحت  افرادافراد  توسعه،توسعه،  ششمششم  برنامهبرنامه  قانونقانون( ( 8181( بند ) ( ماده )( بند ) ( ماده )22( بند )ع( در راستاي اجراي جزء )( بند )ع( در راستاي اجراي جزء )00تبصره )تبصره )  --11

  وو  نهادهانهادها  پوششپوشش  تحتتحت  افرادافراد  ازاز  هركدامهركدام  برايبراي  سازساز  مسكنمسكن  خيرينخيرين  وو  بهزيستيبهزيستي  ننسازماسازما( و ( و رهره))  خمينيخميني  امامامام  امدادامداد  كميتهكميته
  انشعابانشعاب  هايهاي  هزينههزينه  وو  دهياريدهياري  وو  شهرداريشهرداري  عوارضعوارض  ساختماني،ساختماني،  پروانهپروانه  صدورصدور  هايهاي  هزينههزينه  پرداختپرداخت  ازاز  حمايتيحمايتي  هايهاي  سازمانسازمان

  باربار  يکيک  ايايبربر  فقطفقط  مصرفمصرف  ااگويااگوي  اساساساس  بربر  آنانآنان  بهبه  يافتهيافته  اختصاصاختصاص  مسكونيمسكوني  واحدهايواحدهاي  برايبراي  گازگاز  وو  برقبرق  فاضالب،فاضالب،  آب،آب،

  ..معافندمعافند

  13001300//11//1010قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور مصوب قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور مصوب   --22

  سازمعافسازمعاف  وو  ساختساخت  عوارضعوارض  پرداختپرداخت  ازاز  علميهعلميه  هايهاي  حوزهحوزه  ادارياداري  وو  آموزشيآموزشي  فضاهايفضاهاي( ( 3939( بند )ت( ماده )( بند )ت( ماده )11يف )يف )ردرد  --

  ..ميباشندميباشند

  معافمعاف  اصلياصلي  فضاهايفضاهاي  برايبراي  صرفاصرفا  ،،  سازساز  وو  ساختساخت  عوارضعوارض  هايهاي  هزينههزينه  پرداختپرداخت  ازاز  مساجدمساجد( ( 3939( بند )ث( ماده )( بند )ث( ماده )11رديف )رديف )  --

  د.د.ميباشنميباشن

  13011301//1111//22قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران مصوب قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران مصوب   --33

  مترمربعمترمربع  بيستبيست  وو  مترمربعمترمربع  بيستبيست  وو  يكصديكصد  تاتا  مفيدمفيد  زيربنايزيربناي  بابا  مسكونيمسكوني  واحدواحد  يکيک  احداثاحداث  برايبراي  قانونقانون  ايناين  مشموالنمشموالن  --

  وو  شهرداريشهرداري  عوارضعوارض  ساختماني،ساختماني،  ايايهه  پروانهپروانه  صدورصدور  عوارضعوارض  هايهاي  هزينههزينه  پرداختپرداخت  ازاز  خودخود  سكونتسكونت  محلمحل  شهرشهر  دردر  تجاريتجاري
  بربر  مازادمازاد  وو  اعمالاعمال  نيزنيز  مسكونيمسكوني  هايهاي  مجتمعمجتمع  احداثاحداث  دردر  مادهماده  ايناين  مفادمفاد  ..باشندباشند  ميمي  معافمعاف  بنيادبنياد  معرفيمعرفي  بابا  باربار  يکيک  برايبراي  نوسازينوسازي

  ..بودبود  ناواهدناواهد  ايثارگرانايثارگران  شاملشامل  ،،  تراكمتراكم

  هزينههزينه%( %( 1111د )د )درصدرص  جاهجاهپنپن  وو  گازگاز  وو  برقبرق  فاضالب،فاضالب،  وو  آبآب  انشعابانشعاب  هزينههزينه  هرگونههرگونه  پرداختپرداخت  ازاز  قانونقانون  ايناين  مشموالنمشموالن    تبصرهتبصره

  ..باشندباشند  ميمي  معافمعاف  باربار  يکيک  برايبراي  آنهاآنها  انشعابانشعاب  خدماتخدمات

  ((13001300--14111411ن )ن )ايراايرا  اسالمياسالمي  جمهوريجمهوري  فرهنگيفرهنگي  وو  اجتماعياجتماعي  اقتصادي،اقتصادي،  توسعهتوسعه  ششمششم  پنجسااهپنجسااه  برنامهبرنامه  قانونقانون  --44

  انانسازمسازم  خميني )ره( خميني )ره(   امامامام  امدادامداد  كميتهكميته  پوششپوشش  تحتتحت  افرادافراد  نيازمنداننيازمندان  مسكنمسكن   مين مينتت( ( 8181( رديف ) ( ماده )( رديف ) ( ماده )22بند )بند )  --

    هايهاي  هزينههزينه  پرداختپرداخت  ازاز  حمايتيحمايتي  سازمانهايسازمانهاي  وو  نهادهانهادها  پوششپوشش  تحتتحت  افرادافراد  ازاز  هركدامهركدام  برايبراي  سازساز  مسكنمسكن  خيرينخيرين  وو  بهزيستيبهزيستي
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  واحدهايواحدهاي  برايبراي  گازگاز  وو  برقبرق  فاضالب،فاضالب،  آب،آب،  انشعابانشعاب  هايهاي  هزينههزينه  وو  دهياريدهياري  وو  شهرداريشهرداري  عوارضعوارض  ساختماني،ساختماني،  پروانهپروانه  صدورصدور

  ..معافندمعافند  باربار  يکيک  برايبراي  فقطفقط  مصرف،مصرف،  ااگويااگوي  براساسبراساس  آنانآنان  بهبه  يافتهيافته  اختصاصاختصاص  مسكونيمسكوني

  ((13891389//22//2121اماندهي و حمايت از توايد و عرضه مسكن )اماندهي و حمايت از توايد و عرضه مسكن )قانون سقانون س  --11

هاي اجرايي هاي اجرايي   برنامه پنجسااه ششم كليه دستگاهبرنامه پنجسااه ششم كليه دستگاه  8080( در خصوص محاسبه عوارض ايثارگران با رعايت بند ااف ماده ( در خصوص محاسبه عوارض ايثارگران با رعايت بند ااف ماده 11
موظفند نسبت به اجراي صحيح سياستهاي كلي، ترويج و تحكيم فرهنگ ايثار و جهاد و ساماندهي امور ايثارگران ابالغي موظفند نسبت به اجراي صحيح سياستهاي كلي، ترويج و تحكيم فرهنگ ايثار و جهاد و ساماندهي امور ايثارگران ابالغي 

  اقدام نمايند و همچنين كليه قوانين جاري ماتص جانبازان و ايثارگران رعايت گردد.اقدام نمايند و همچنين كليه قوانين جاري ماتص جانبازان و ايثارگران رعايت گردد.  13801380//22//2020

بند بند   22( در خصوص محاسبه عوارض مددجويان تحت پوشش كميته امداد امام خميني )ره( و بهزيستي با رعايت رديف ( در خصوص محاسبه عوارض مددجويان تحت پوشش كميته امداد امام خميني )ره( و بهزيستي با رعايت رديف 22
% % 2121ي ساامندان با پوشش حداقل ي ساامندان با پوشش حداقل برنامه پنجسااه ششم توسعه تداوم اجراي طرح ساماندهي و توانباشبرنامه پنجسااه ششم توسعه تداوم اجراي طرح ساماندهي و توانباش  8181ج ماده ج ماده 

جمعيت هدف اقدام شود و سرپرستان خانواده هاي داراي فرزند معلول با اخذ ت ئيديه از سازمان بهزيستي در صورت جمعيت هدف اقدام شود و سرپرستان خانواده هاي داراي فرزند معلول با اخذ ت ئيديه از سازمان بهزيستي در صورت 
  % تعرفه اخذ گردد.% تعرفه اخذ گردد.  1111درخواست پروانه ساختماني براي يكبار در حد تراكم مجاز معادل درخواست پروانه ساختماني براي يكبار در حد تراكم مجاز معادل 

ر كاربري مربوطه و با رعايت ساير ضوابط شهرسازي، عوارض ر كاربري مربوطه و با رعايت ساير ضوابط شهرسازي، عوارض هاي عمومي دهاي عمومي د  به منظور تشويق سازندگان پاركينگبه منظور تشويق سازندگان پاركينگ( ( 33
  ندارد.ندارد.

ن از تافيفات در نظر گرفته شده در قانون ن از تافيفات در نظر گرفته شده در قانون قانون جامع حمايت از حقوق معلوالقانون جامع حمايت از حقوق معلوال  00ماده ماده   22( معلوالن عزيز طبق تبصره ( معلوالن عزيز طبق تبصره 44
  مذكور بهره مند خواهندشد.مذكور بهره مند خواهندشد.

مااكيت فرد مشمول تافيف باشد و مااک مااكيت فرد مشمول تافيف باشد و مااک ( كليه تافيفات در نظر گرفته شده به شرطي اعمال خواهد شد كه ملک در ( كليه تافيفات در نظر گرفته شده به شرطي اعمال خواهد شد كه ملک در 11
  دانگ باشد .دانگ باشد .  00داراي سند داراي سند 

(در صورتيكه فرد مشمول به صورت مشاعي در ملكي مااكيت داشته باشد ، به اندازه همان قدرااسهم مشمول اعمال (در صورتيكه فرد مشمول به صورت مشاعي در ملكي مااكيت داشته باشد ، به اندازه همان قدرااسهم مشمول اعمال 00
  تافيف خواهد بود. تافيف خواهد بود. 

در محوطه آنها در محوطه آنها و سرايداري و سرايداري ت بسيج ت بسيج هاي مقاومهاي مقاوم  ها و پايگاهها و پايگاه  ها و تكايا و حسينيهها و تكايا و حسينيه  مساجد، امام زادهمساجد، امام زاده  هايهاي  ساختمانساختمان( براي ( براي 99
. چنانچه . چنانچه ساختماني پروانه صادر گردد ساختماني پروانه صادر گردد عوارض عوارض بدون پرداخت بدون پرداخت ها و صدور پروانه ساختماني( ها و صدور پروانه ساختماني(   )بعد از ت ييد شدن نقشه)بعد از ت ييد شدن نقشه

هايي از اماكن مذكور به عنوان تجاري و خدماتي و ... در نظر گرفته شوند و پروانه ساختماني دريافت نمايند به هايي از اماكن مذكور به عنوان تجاري و خدماتي و ... در نظر گرفته شوند و پروانه ساختماني دريافت نمايند به   قسمتقسمت
هاي هاي   فه، مشمول پرداخت عوارض مربوطه خواهد بود و همچنين نحوه پرداخت عوارض ساختمانفه، مشمول پرداخت عوارض مربوطه خواهد بود و همچنين نحوه پرداخت عوارض ساختمانشرح ضوابط تعرشرح ضوابط تعر

  ها اقدام خواهد شد.ها اقدام خواهد شد.  هاي بانکهاي بانک  هاي اعتباري عام اامنفعه و غيردواتي مشابه عوارض صدور پروانه ساختمانهاي اعتباري عام اامنفعه و غيردواتي مشابه عوارض صدور پروانه ساختمان  صندوقصندوق

ورتيكه بدون اخذ پروانه ساختماني ورتيكه بدون اخذ پروانه ساختماني تبصره    تسهيالت ساختماني فقط بهنگام صدور پروانه ساختماني تعلق ميگيرد و در صتبصره    تسهيالت ساختماني فقط بهنگام صدور پروانه ساختماني تعلق ميگيرد و در ص
مبادرت به احداث بنا نمايند تسهيالت فوق به آنان تعلق نمي گيرد و عوارض متعلقه طبق تعرفه هاي موجود اخذ خواهد مبادرت به احداث بنا نمايند تسهيالت فوق به آنان تعلق نمي گيرد و عوارض متعلقه طبق تعرفه هاي موجود اخذ خواهد 

  شد.شد.
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در هنگام محاسبه عوارض پروانه ساختماني جهت كليه امالك مسكوني  مجاز كه نسبت به تاري  و نوسازي اقدام در هنگام محاسبه عوارض پروانه ساختماني جهت كليه امالك مسكوني  مجاز كه نسبت به تاري  و نوسازي اقدام --( ( 88
صدور و اختصاصي وصول گردد . الزم به ذكر است در خصوص تاري  صدور و اختصاصي وصول گردد . الزم به ذكر است در خصوص تاري  درصد عوارض بابت عوارض درصد عوارض بابت عوارض   9191مي نمايند معادل مي نمايند معادل 

درصد تافيف در درصد تافيف در   1111و نوسازي امالك مسكوني واقع در بافت فرسوده مصوب  با تاييد سازمان نوسازي و بهسازي معادل و نوسازي امالك مسكوني واقع در بافت فرسوده مصوب  با تاييد سازمان نوسازي و بهسازي معادل 
ص ص %( اعمال گردد و در خصو%( اعمال گردد و در خصو181181محاسبه عوارض پروانه ساختماني، عوارض اختصاصي و تراكم ) در حد تراكم مجاز محاسبه عوارض پروانه ساختماني، عوارض اختصاصي و تراكم ) در حد تراكم مجاز 

  درصد عوارض متعلقه اخذ خواهد شد .درصد عوارض متعلقه اخذ خواهد شد .  3131ساير كاربريها  معادل ساير كاربريها  معادل 

(با توجه به اينكه بعضاً تعميرات ساختماني شامل نماي ساختمان نيز مي گردد اذا منبعد به جهت زيباسازي شهر از (با توجه به اينكه بعضاً تعميرات ساختماني شامل نماي ساختمان نيز مي گردد اذا منبعد به جهت زيباسازي شهر از 00
  تعميرات نماي ساختمان عوارض تعميرات اخذ نمي گردد.تعميرات نماي ساختمان عوارض تعميرات اخذ نمي گردد.

مي در كاربري مربوطه و با رعايت ساير ضوابط شهرسازي، عدوارض  مي در كاربري مربوطه و با رعايت ساير ضوابط شهرسازي، عدوارض  هاي عموهاي عمو  به منظور تشويق سازندگان پاركينگبه منظور تشويق سازندگان پاركينگ--((1111

  پروانه اخذ ناواهد شد.پروانه اخذ ناواهد شد.

  ""ضوابط خـود  ضوابط خـود    طبقطبق  اقدام شهردارياقدام شهرداري  ""در صورت تغيير بدنه اين گونه بناها كه در كميسيون ماده صد مطرح و راي بده  در صورت تغيير بدنه اين گونه بناها كه در كميسيون ماده صد مطرح و راي بده  

    ..هد شدهد شدصادر مي شود و جريمه نميگردند ، عوارض مربوطه از مساحت بدنه تبديل شده اخذ خواصادر مي شود و جريمه نميگردند ، عوارض مربوطه از مساحت بدنه تبديل شده اخذ خوا
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                                  شرح    شرح                

  

عوارض سالیانه مشاغل و صنوف مشمول قانون نظام عوارض سالیانه مشاغل و صنوف مشمول قانون نظام 

  صنفی، غیرمشمول قانون نظام صنفی،صنفی، غیرمشمول قانون نظام صنفی،

ووفعاالن اقتصادي و حرف خاصفعاالن اقتصادي و حرف خاص  محل فعالیت محل فعالیت 
  

، فعاالن ، فعاالن عوارض سالیانه مشاغلعوارض سالیانه مشاغل

  اقتصادی و حرف خاصاقتصادی و حرف خاص
  ((10151161015116)))کسب و پیشه()کسب و پیشه(

((001512001512( ،)( ،)001516001516))  

ب=وعض صدوب=وعض صدو  ي  ي××كوتحتوا حوورافمكوتحتوا حوورافم×و×وقينتوكاطق وباووقينتوكاطق وباوو

ووستليت  وكوبوواو يش ستليت  وكوبوواو يش 

  

  

  شرح                    شرح                    
  عوارض سالیانه مشاغل و صنوف مشمول قانون نظام صنفی،عوارض سالیانه مشاغل و صنوف مشمول قانون نظام صنفی،

  فعاالن اقتصادي و حرف خاصفعاالن اقتصادي و حرف خاصمحل فعالیت محل فعالیت غیرمشمول قانون نظام صنفی، غیرمشمول قانون نظام صنفی، 

  

  

وو

وو

وو
  

  عوارض سالیانه مشاغلعوارض سالیانه مشاغل

وو)کسب و پیشه()کسب و پیشه(

  %%  00//66    اول با ضریباول با ضریب  گروهگروه
  

  %%  00//66دوم با ضریب دوم با ضریب   گروهگروه

  

  %%  00//66  با ضریببا ضریب  سومسوم  گروهگروه

  

  %%  00//55  گروه چهارم با ضریبگروه چهارم با ضریب

  

  %%  00//55  گروه پنجم  با ضریبگروه پنجم  با ضریب

  

  %%  00//55  شم  با ضریبشم  با ضریبگروه شگروه ش

  

  %%  00//66  ا ضریبا ضریبگروه هفتم  بگروه هفتم  ب

  

  %%  00  گروه هشتم  با ضریبگروه هشتم  با ضریب

  

  

    

  استانداري تهراناستانداري تهران                                                                                  محمد مهدي سلیمی    محمد مهدي سلیمی                                                                                محسن حمیدي    محسن حمیدي                                  

  شوراي اسالمی شهرشوراي اسالمی شهر  رئیسرئیس      شهردار اسالمشهر                               شهردار اسالمشهر                                                     
  



74 

 

  فعاالن اقتصادي و حرف خاصفعاالن اقتصادي و حرف خاص  محل فعالیت محل فعالیت   ، صنوف،، صنوف،زیرمجموعه هاي مشاغلزیرمجموعه هاي مشاغل  گروهگروه

ووبو وقاتد نوواو ي يامووف ا تنوبو وقاتد نوواو ي يامووف ا تنووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو لفو ومض صبتصواولبايتتوف ا تن لفو ومض صبتصواولبايتتوف ا تنووي وي و

ووتو و غذي وف ا تنوتو و غذي وف ا تنوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووپو وقصتبتنوپو وقصتبتنو

ووج وكيض واوسبزووج وكيض واوسبزووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووثو وف ا اوگتنوكت(مواو   و وثو وف ا اوگتنوكت(مواو   و و

ووبو و الساي واوكالكينوف ا تنوبو و الساي واوكالكينوف ا تنووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو لف وف ا اوگتنولض ز وومت گم لف وف ا اوگتنولض ز وومت گمووداوداو

ووتو ولض ز وبهو  اموستمانتنوتو ولض ز وبهو  اموستمانتنوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووپ وف ا اوگتنولض ز و ل ا ي مواوسيموكشموپ وف ا اوگتنولض ز و ل ا ي مواوسيموكشمو

  جو و زئياتتود ملموستمانتنواوف ا او وف شوجو و زئياتتود ملموستمانتنواوف ا او وف شوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووث ودصادگ  نوكبلوستز نواوكنووستز نوث ودصادگ  نوكبلوستز نواوكنووستز نو

ووبو وم  ز نواوكتكض وف ا تنوبو وم  ز نواوكتكض وف ا تنووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو لفو وف ا اوگتنو ض تکو لفو وف ا اوگتنو ض تکوووس وس و

ووتو ومش شضيمواولبتسشضيموتو ومش شضيمواولبتسشضيموووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووپو وميتطتنواو ي  (نوداز نوپو وميتطتنواو ي  (نوداز نو

  ثو وكفت تنوثو وكفت تنو

ووبو و تني وكتص نو  ضكبيلو وسب واوساگينو وبو و تني وكتص نو  ضكبيلو وسب واوساگينو ووووووووووووو لفو وف ا اوگتنولض ز ويوكمو  ضكبيلو وسب واوساگينو و لفو وف ا اوگتنولض ز ويوكمو  ضكبيلو وسب واوساگينو وووچهتصچهتص

ووتو وكضسوتتو ضصيوامواو  ضكبيلوك  ي وتو وكضسوتتو ضصيوامواو  ضكبيلوك  ي وووووووووووووووووپو و تضيضوصاغاموواو اچ گي وو ورتف تص نواو قت تنوپو و تضيضوصاغاموواو اچ گي وو ورتف تص نواو قت تنو

  ثو و تني وكتص نوكض ضصسي لتواوداچ م وثو و تني وكتص نوكض ضصسي لتواوداچ م و

وونوكصتلحوستمانت مونوكصتلحوستمانت موبو وف ا اوگتبو وف ا اوگتوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو لفو وف ا اوگتنوص گواو بز صواي  قو لفو وف ا اوگتنوص گواو بز صواي  قووو اجو اجو

ووتو و يش وب  نواوف ا اوگتنو يش واوآييا وتو و يش وب  نواوف ا اوگتنو يش واوآييا وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووپو وآ(ا تص نوپو وآ(ا تص نو

ووبو وع تستنواوچت خت  ود ص نوبو وع تستنواوچت خت  ود ص نووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو لفوف ا اوگتنولض ز وبهو  امواوآص يشمو لفوف ا اوگتنولض ز وبهو  امواوآص يشمووو ش ش

ووپو وف ا اوگتنولض ز و ز  مواوماچ وعقووپو وف ا اوگتنولض ز و ز  مواوماچ وعقوووووووووووووووووووووووووووووووووووووو ا تنو ا تنوپ وف ا اوگتنولض ز و لاح ي واوكاتبوفپ وف ا اوگتنولض ز و لاح ي واوكاتبوف

وو

وو(فت(فت
وو لفو وكشتاصينوو كالکووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووبو وطالواوجض ( و لفو وكشتاصينوو كالکووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووبو وطالواوجض ( و

ووپ و نتيشگت(هتوو  ضكبيلووسب واوساگينواوكتكيض و ص نپ و نتيشگت(هتوو  ضكبيلووسب واوساگينواوكتكيض و ص ن

ووفتتالنو قاصتدوفتتالنو قاصتدوووكحلوفتتليتوكحلوفتتليتوب ب ووووووووووووووووا وووووووووووووووا ووووووووووووووو ز  تنواوح نوا بو ز  تنواوح نوا بوكحلوفتتليتوكحلوفتتليتو لف و لف ووو(شت(شت

ووكشتغلومتصكشتغلومتصووكحلوفتتليتكحلوفتتليتپ پ 
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مشاغل و صنوف مشمول قانون نظام صنفی، غیرمشمول قانون نظام صنفی، مشاغل و صنوف مشمول قانون نظام صنفی، غیرمشمول قانون نظام صنفی، موارد ذیل در هنگام محاسبه عوارض موارد ذیل در هنگام محاسبه عوارض 

  مالك عمل قرار خواهد گرفت.مالك عمل قرار خواهد گرفت.  فعاالن اقتصادي و حرف خاصفعاالن اقتصادي و حرف خاص
  قانون نظام صنفیقانون نظام صنفی  6666ماده ماده 

نه کسب برای آن صادر نشده است با درخواست اتحادیه و نه کسب برای آن صادر نشده است با درخواست اتحادیه و محل دایر شده به وسیله هر شخص حقیقی یا حقوقی که پروامحل دایر شده به وسیله هر شخص حقیقی یا حقوقی که پروا

  تأئید اتاق اصناف شهرستان توسط نیروی انتظامی پلمپ می شود.تأئید اتاق اصناف شهرستان توسط نیروی انتظامی پلمپ می شود.

  قانون نظام صنفیقانون نظام صنفی  6666ماده ماده   66تبصره تبصره 

  ..پرداخت عوارض توسط اشخاص موضوع این ماده موجب احراز هیچ یک از حقوق صنفی نخواهد شدپرداخت عوارض توسط اشخاص موضوع این ماده موجب احراز هیچ یک از حقوق صنفی نخواهد شد

، نمایشگاهی و ... عوارض کسب ، نمایشگاهی و ... عوارض کسب ی، صنعتی، تفریحی، ورزشی، خدماتیی، صنعتی، تفریحی، ورزشی، خدماتیاز واحدهای تولیدی، کارگاهاز واحدهای تولیدی، کارگاه( :( :11تبصره )تبصره )

استانها تحت استانها تحت   هماهنگیهماهنگیقائم مقام محترم وزیر در امور مجلس و قائم مقام محترم وزیر در امور مجلس و   4646//44//66مورخ مورخ   021566021566شماره شماره   پیشه طبق نامهپیشه طبق نامهوو

  ..عنوان عوارض محلی محاسبه و دریافت خواهد شدعنوان عوارض محلی محاسبه و دریافت خواهد شد

  نا محاسبه گردد.نا محاسبه گردد.جزء بجزء بو کارگاهی و کارگاهی مساحت یک پنجم بالکن واحد تجاری مساحت یک پنجم بالکن واحد تجاری   ( :( :22تبصره )تبصره )

براساس ضوابط طرح براساس ضوابط طرح رفته شود.) حداقل مساحت واحد رفته شود.) حداقل مساحت واحد متر در نظر گمتر در نظر گ  44حداقل مساحت واحد تجاری حداقل مساحت واحد تجاری   (:(:33تبصره)تبصره)

و برای هر و برای هر . مساحت اشغال شده در معابر توسط صنوف به مساحت واحد کسبی اضافه . مساحت اشغال شده در معابر توسط صنوف به مساحت واحد کسبی اضافه تفصیلی تعیین می گردد.(تفصیلی تعیین می گردد.(

صب هر دستگاه خودپرداز در داخل واحد صنفی مبلغ صب هر دستگاه خودپرداز در داخل واحد صنفی مبلغ به ازای نبه ازای ن  خواهد شد.خواهد شد.ریال ریال   0101//111111مترمربع در هر روز مبلغ مترمربع در هر روز مبلغ 

  دو میلیون ریال به عوارض سالیانه کسب و پیشه افزوده خواهد شد.دو میلیون ریال به عوارض سالیانه کسب و پیشه افزوده خواهد شد.

رض محل کسب رض محل کسب ااتعلق به بخش خصوصی مشمول پرداخت عوتعلق به بخش خصوصی مشمول پرداخت عوبجز واحدهای مبجز واحدهای مدولتی دولتی   ییبیمارستانهابیمارستانها  ( :( :00تبصره )تبصره )

  نخواهند شد.نخواهند شد.

  ح شهر مشمول عوارض کسب و پیشه می باشند.ح شهر مشمول عوارض کسب و پیشه می باشند.کلیه دکه های تنقالتی و ... فعال در سطکلیه دکه های تنقالتی و ... فعال در سط    ( :( :88تبصره )تبصره )

در صورت تعطیلی واحد کسبی که تعطیلی آنها مورد تایید اتحادیه ها و  سازمانهای مختلف همانند در صورت تعطیلی واحد کسبی که تعطیلی آنها مورد تایید اتحادیه ها و  سازمانهای مختلف همانند   (:(:11تبصره)تبصره)

  عوارض مدت تعطیلی اخذ نخواهد شد.عوارض مدت تعطیلی اخذ نخواهد شد.    بیمه ، دارایی و یا بازدید شهرداری و ... قرار گرفتهبیمه ، دارایی و یا بازدید شهرداری و ... قرار گرفته

، مراکز معاینه فنی خودروهای ، مراکز معاینه فنی خودروهای ، باسکول، دفاتر پیشخوان دولت، باسکول، دفاتر پیشخوان دولتتقاعیتقاعیدفاتر باربری، مدارس غیراندفاتر باربری، مدارس غیران  (:(:33تبصره)تبصره)

  مشمول پرداخت عوارض متعلقه خواهند بود.مشمول پرداخت عوارض متعلقه خواهند بود.  سبک و سنگین سبک و سنگین 

در هنگام صدور ابتدا به ساکن) حق افتتاحیه( معادل تعرفه صنفی یکساله با حداقل مساحت در هنگام صدور ابتدا به ساکن) حق افتتاحیه( معادل تعرفه صنفی یکساله با حداقل مساحت (:(:00تبصره)تبصره)

  محاسبه و اخذ گردد. محاسبه و اخذ گردد. 

تعرفه صنفی یکساله با حداقل تعرفه صنفی یکساله با حداقل یک دوم یک دوم   کان و تغییر صنف معادلکان و تغییر صنف معادلدر صورت جابجایی ،تغییر مدر صورت جابجایی ،تغییر م  (:(:99تبصره)تبصره)

  مساحت محاسبه و اخذ گردد. مساحت محاسبه و اخذ گردد. 

  تعرفه کسب و پیشه وصول خواهد شد .تعرفه کسب و پیشه وصول خواهد شد .  یک دومیک دوم  عوارض کسبی زیر پله های تجاری معادل عوارض کسبی زیر پله های تجاری معادل (:(:1414تبصره)تبصره)

برابر برابر   66  موافقت با حق بهره برداری ازکانکس در مجتمع های مسکونی ،پمپ بنزین ها و ... معادلموافقت با حق بهره برداری ازکانکس در مجتمع های مسکونی ،پمپ بنزین ها و ... معادل(:(:1111تبصره)تبصره)

  ..  قیمت منطقه بندی به ازای هر متر مربع بصورت ماهیانه محاسبه گرددقیمت منطقه بندی به ازای هر متر مربع بصورت ماهیانه محاسبه گردد
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معافیت ها : خانواده های معظم شهدا ) پدر و مادر ، همسر و فرزند ( و همچنین افراد تحت پوشش کمیته امداد معافیت ها : خانواده های معظم شهدا ) پدر و مادر ، همسر و فرزند ( و همچنین افراد تحت پوشش کمیته امداد 

و ایثار گران مشروط به ارائه معرفی نامه از و ایثار گران مشروط به ارائه معرفی نامه از   % و آزادگان% و آزادگان  6666  بهزیستی ، جانبازان باالیبهزیستی ، جانبازان باالیامام خمینی )ره ( و امام خمینی )ره ( و 

  ..تخفیف می باشندتخفیف می باشند  %%6161مشمول مشمول   مراجع ذیصالحمراجع ذیصالح

و قرار گیری و قرار گیری   هر گروه صنفی بر اساس قرارگیری در زیرمجموعه اتحادیه مربوطههر گروه صنفی بر اساس قرارگیری در زیرمجموعه اتحادیه مربوطهطبقه بندی مشاغل طبقه بندی مشاغل   (:(:1111تبصره)تبصره)

  فعاالن اقتصادی، پزشکان و حرف خاص بر اساس قوانین جاری خواهد بود. فعاالن اقتصادی، پزشکان و حرف خاص بر اساس قوانین جاری خواهد بود. 

تصادی، پزشکان، حرف خاص و تصادی، پزشکان، حرف خاص و عوارض مربوط به مشاغل غیرمشمول نظام صنفی اعم از فعاالن اقعوارض مربوط به مشاغل غیرمشمول نظام صنفی اعم از فعاالن اق  (:(:1212تبصره)تبصره)

  ... بر اساس آراء دیوان عدالت اداری به شرح ذیل قابل وصول می باشد.... بر اساس آراء دیوان عدالت اداری به شرح ذیل قابل وصول می باشد.

عنوان عوارض کسب و پیشه مطب پزشکان برای عنوان عوارض کسب و پیشه مطب پزشکان برای   4444//22//0202مورخ مورخ     44144614121018084414461412101808دادنامه شماره دادنامه شماره طی طی   --

عرفه کسب و عرفه کسب و از جدول گروه های شغلی سطح شهر )تاز جدول گروه های شغلی سطح شهر )ت  666666و و   666666، ،   666666، ،   064064، ،   6161و ردیف های و ردیف های   4444سال سال 

( مصوب شورای اسالمی شهر خمین مـغایر قانون و خارج از ( مصوب شورای اسالمی شهر خمین مـغایر قانون و خارج از 4444پیشه مطب پزشکان و ... جهت اجرا در سال پیشه مطب پزشکان و ... جهت اجرا در سال 

قانون تشکیالت و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی قانون تشکیالت و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی     8585و و   0606حـدود اختیارات نبوده و به اسـتناد مواد حـدود اختیارات نبوده و به اسـتناد مواد 

  بـه رد شکایت صادر می شود.بـه رد شکایت صادر می شود.

هیأت هیأت   06410641//0101//6262--525525رأی شماره رأی شماره مستفاد از مستفاد از هیأت تخصصی هیأت تخصصی   4646//88//0066مورخ مورخ   055055طی دادنامه شماره طی دادنامه شماره   --

در مقابل ارائه خدمات به مطب پزشکان متخصص و عمومی و دندانپزشکان در مقابل ارائه خدمات به مطب پزشکان متخصص و عمومی و دندانپزشکان که که عمومی دیوان عدالت اداری عمومی دیوان عدالت اداری 

وضع عوارض مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص داده نشده است بنابراین تعیین و تصویب بهای وضع عوارض مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص داده نشده است بنابراین تعیین و تصویب بهای 

  016016و و   015015، ، 010010، ، 011011، ، 4444فعالیت پزشکان و حرف وابسته در مصوبات مورد شکایت )بندهای فعالیت پزشکان و حرف وابسته در مصوبات مورد شکایت )بندهای   خدمات نسبت محلخدمات نسبت محل

از جدول مرتبط با از جدول مرتبط با   6666و بند و بند   6060--66، بند ، بند   06460646در سال در سال   6060و و   0000، ، 00، بندهای ، بندهای 06400640در سال در سال   66از جدول شماره از جدول شماره 

ز حدود اختیارات ز حدود اختیارات مغایر قانون و خارج امغایر قانون و خارج اشهرداری ارومیه شهرداری ارومیه ( ( 06450645در سال در سال   6060--6666سازمان نظام پزشکی و ماده سازمان نظام پزشکی و ماده 

قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی به رد شکـایت صادر قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی به رد شکـایت صادر   8585و و   0606نبوده و به استناد مواد نبوده و به استناد مواد 

  می شود.می شود.

شهرداری شهرداری   ابطال مصوبه کسب و پیشهابطال مصوبه کسب و پیشهموضوع موضوع   4444//66//6262مورخ مورخ   44144614121016824414461412101682طی دادنامه شماره طی دادنامه شماره   --

، تجاری ، اداری و خدماتی که دارای قوانین خاص خود ، تجاری ، اداری و خدماتی که دارای قوانین خاص خود   بند )ب( تحت عنوان فعاالن بازرگانیبند )ب( تحت عنوان فعاالن بازرگانی  66ردیف ردیف قزوین، قزوین، 

شورای اسالمی شهر قزوین شورای اسالمی شهر قزوین   4646//88//6464مورخ مورخ   056056بوده و تحت قانون نظام صنفی نمی باشند از مصوبه شماره بوده و تحت قانون نظام صنفی نمی باشند از مصوبه شماره 

قانون تشـکیالت و آئین دادرسی قانون تشـکیالت و آئین دادرسی     8585و و   0606مـغایر قانون و خارج از حـدود اخـتیارات نبوده و به استناد مواد مـغایر قانون و خارج از حـدود اخـتیارات نبوده و به استناد مواد 

  اری رأی بـه رد شکایت صـادر می شود.اری رأی بـه رد شکایت صـادر می شود.دیوان عدالت اددیوان عدالت اد

عوارض سالیانه بانکها عوارض سالیانه بانکها   66--5151ابطال ماده ابطال ماده ، موضوع ، موضوع 4444//44//44مورخ مورخ   44144614121000664414461412100066طی دادنامه شماره طی دادنامه شماره   --

تحت عنوان عوارض تحت عنوان عوارض   4848( سال ( سال 66--5151تعرفه شماره )تعرفه شماره )، ، شورای اسالمی اللجینشورای اسالمی اللجین  4848تعرفه عوارض محلی سال تعرفه عوارض محلی سال 

ین مـغایر قانون و خارج از حـدود اختیارات نبوده و به ین مـغایر قانون و خارج از حـدود اختیارات نبوده و به سالیانه بانک ها مصوب شورای اسالمی شهر اللجسالیانه بانک ها مصوب شورای اسالمی شهر اللج

  قانون تشکیالت و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی بـه رد شکایت صادر می شود.قانون تشکیالت و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی بـه رد شکایت صادر می شود.    8585و و   0606اسـتناد مواد اسـتناد مواد 
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)عوارض )عوارض   06480648تعرفه سال تعرفه سال   66ابطال ماده ابطال ماده موضوع موضوع   4444//44//44مورخ مورخ   44144614121000604414461412100060طی دادنامه شماره طی دادنامه شماره   --

شهرداری مریانج تحت شهرداری مریانج تحت   4848تعرفه سال تعرفه سال   66ماده ماده ی مریانج، ی مریانج، شهردارشهردار  سالیانه بانک ها و موسسات مالی و اعتباری(سالیانه بانک ها و موسسات مالی و اعتباری(

عنوان عوارض سالیانه بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری مصوب شورای اسالمی شهر مریانج مـغایر قانون و عنوان عوارض سالیانه بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری مصوب شورای اسالمی شهر مریانج مـغایر قانون و 

قانون تشکیالت و آئین دادرسی دیوان عدالت قانون تشکیالت و آئین دادرسی دیوان عدالت     8585و و   0606خارج از حـدود اختیارات نبوده و به اسـتناد مواد خارج از حـدود اختیارات نبوده و به اسـتناد مواد 

  شکایت صادر می شود.شکایت صادر می شود.  اداری رأی بـه رداداری رأی بـه رد

با موضوع عدم ابطال با موضوع عدم ابطال   06420642//0606//88مورخ مورخ   06510651به موجب رأی هیأت عمومی دیوان  عدلت اداری به شماره به موجب رأی هیأت عمومی دیوان  عدلت اداری به شماره   --

هیأت هیأت   06460646الی الی   06880688مصوبات شورای اسالمی شهر یزد در خصوص عوارض سالیانه شرکتهای بیمه در سالهای مصوبات شورای اسالمی شهر یزد در خصوص عوارض سالیانه شرکتهای بیمه در سالهای 

  مداد نموده است.مداد نموده است.از بیمه ها را قانونی قلاز بیمه ها را قانونی قلعمومی عوارض مأخوذه شهرداری ها عمومی عوارض مأخوذه شهرداری ها 

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، بهای خدمات عمومی و عمرانی، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، بهای خدمات عمومی و عمرانی،   4646//66//00مورخ مورخ   666666طی دادنامه شماره  طی دادنامه شماره    --

سالیانه عابر سالیانه عابر عوارض عوارض و و تابلو تابلو عوارض کسب و پیشه، عوارض و بهای خدمات افتتاح سالیانه بانک، عوارض نصب عوارض کسب و پیشه، عوارض و بهای خدمات افتتاح سالیانه بانک، عوارض نصب 

  بانکها قانونی شناخته شد.بانکها قانونی شناخته شد.

وان عدالت اداری، وکال اگر چه وان عدالت اداری، وکال اگر چه هیأت عمومی دیهیأت عمومی دی  0606//44//06480648مورخ مورخ   66664664رویه شماره رویه شماره   طبق رأی وحدتطبق رأی وحدت  --

  توانند در ملک مسکونی فعالیت کنند اما باید عوارض مشاغل را به شهرداری پرداخت کنند.توانند در ملک مسکونی فعالیت کنند اما باید عوارض مشاغل را به شهرداری پرداخت کنند.  میمی

  }راجع به وکال{}راجع به وکال{06410641//0606//88مورخ مورخ   626626و و   620620دادنامه به شماره های دادنامه به شماره های     --

  ه وکال{ ه وکال{ هیات عمومی }راجع بهیات عمومی }راجع ب  4141//66//6161--  065065دادنامه شماره دادنامه شماره     --

}راجع به وضع عوارض در مقابل ارائه خدمات به مطب پزشکان متخصص و }راجع به وضع عوارض در مقابل ارائه خدمات به مطب پزشکان متخصص و   06410641//0101//6262--525525دادنامه شماره دادنامه شماره   --

  عمومی و دندانپزشکان{عمومی و دندانپزشکان{

  هیأت عمومی دیوان عدالت اداری. }دفاتر اسناد رسمی{  هیأت عمومی دیوان عدالت اداری. }دفاتر اسناد رسمی{    06420642//0000//66مورخ مورخ   00620062دادنامه شماره دادنامه شماره     --

  ارومیه{ ارومیه{   --کسب و پیشه پزشکان کسب و پیشه پزشکان }در مورد عوارض }در مورد عوارض   06460646//88//0606مورخ مورخ   055055دادنامه دادنامه     --

  }در خصوص دفاتر وکال{}در خصوص دفاتر وکال{    06460646//66//6161مورخ مورخ   8686دادنامه شماره دادنامه شماره     --

  . }در خصوص دفاتر وکال{. }در خصوص دفاتر وکال{06450645//44//0505مورخ مورخ   660660دادنامه شماره دادنامه شماره     --

با موضوع اخذ بهای خدمات شهری از دفاتر اداری )دفاتر وکال و دفاتر با موضوع اخذ بهای خدمات شهری از دفاتر اداری )دفاتر وکال و دفاتر     06420642//55//0404مورخ مورخ   2222دادنامه شماره دادنامه شماره     --

  اسناد رسمی(اسناد رسمی(

  عوارض شغلی در مورد کلیه حرف پزشکی عوارض شغلی در مورد کلیه حرف پزشکی   4242//55//0404تاریخ : تاریخ :   2626دادنامه شماره دادنامه شماره   --
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در رأی دیگر عوارض پزشکان و دندانپزشکان قانونی شناخته شد. رأی هیأت تخصصی عمران، شهرسازی و در رأی دیگر عوارض پزشکان و دندانپزشکان قانونی شناخته شد. رأی هیأت تخصصی عمران، شهرسازی و   --

      06420642//55//0404اسناد به تاریخ اسناد به تاریخ 

هیات تخصصی عمران ، شهرسازی و اسناد  عوارض بر فعالیت هیات تخصصی عمران ، شهرسازی و اسناد  عوارض بر فعالیت   06420642//55//6060مورخ مورخ   6464همچنین دادنامه شماره همچنین دادنامه شماره   --

  ––عمومی عمومی   ––تخصصی تخصصی   ––و صنوف غیر مشمول نظام صنفی و مشاغل خاص )مطب پزشکان فوق تخصص و صنوف غیر مشمول نظام صنفی و مشاغل خاص )مطب پزشکان فوق تخصص   مشاغلمشاغل

  آزمایشگاه ها(آزمایشگاه ها(  ––دندان پزشکان دندان پزشکان 

هیأت تخصصی شوراهای اسالمی دیوان هیأت تخصصی شوراهای اسالمی دیوان   06480648بهمن بهمن   6161به تاریخ به تاریخ   48144614121001544814461412100154در دادنامه شماره در دادنامه شماره   --

( عوارض بر باسکول شورای ( عوارض بر باسکول شورای 4646)سال )سال   0606--55( و ( و 4242)سال )سال   0606--66عدالت اداری با موضوع تقاضای ابطال بندهای عدالت اداری با موضوع تقاضای ابطال بندهای 

شهر ارومیه را قانونی اعالم کرد؛ در حالی که استدالل مطرح شده برای قانونی جلوه دادن آن استداللی بی ربط شهر ارومیه را قانونی اعالم کرد؛ در حالی که استدالل مطرح شده برای قانونی جلوه دادن آن استداللی بی ربط 

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در موضوع وضع هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در موضوع وضع   06460646//55//0606مورخ مورخ   466466الی الی   466466بود که استدالل به رأی بود که استدالل به رأی 

  ..فعاالن اقتصادی شده استفعاالن اقتصادی شده استعوارض برای مشاغل سطح شهر مثل عوارض برای مشاغل سطح شهر مثل 

  با موضوع ابطال عوارض دفاتر حقوقی )وکال( شهرستان ساری با موضوع ابطال عوارض دفاتر حقوقی )وکال( شهرستان ساری   06420642//0101//6161مورخ مورخ   662662دادنامه شماره دادنامه شماره   --

هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد با موضوع: ابطال هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد با موضوع: ابطال   4646//66//6060تاریخ : تاریخ :   461446141211168461446141211168دادنامه دادنامه   --

شورای شورای   06880688//88//6868مورخ مورخ   61866186از مصوبه شماره از مصوبه شماره   0808  و بندو بند  8686//0000//66مورخ مورخ   50615061مصوبه شماره مصوبه شماره   0606و و   0000بندهای بندهای 

  اسالمی شهر کرمان دائر بر اخذ عوارض خدمات شهری از دفاتر وکالء دادگستری  اسالمی شهر کرمان دائر بر اخذ عوارض خدمات شهری از دفاتر وکالء دادگستری  

  ارومیه{ ارومیه{   --}در مورد عوارض کسب و پیشه پزشکان }در مورد عوارض کسب و پیشه پزشکان   06460646//88//0606مورخ مورخ   055055دادنامه دادنامه     --

  زشکیزشکیعوارض شغلی در مورد کلیه حرف پعوارض شغلی در مورد کلیه حرف پ  4242//55//0404تاریخ : تاریخ :   2626دادنامه شماره دادنامه شماره     --

در رأی دیگر عوارض پزشکان و دندانپزشکان در شهر کرج قانونی شناخته شد. رأی هیأت تخصصی عمران، در رأی دیگر عوارض پزشکان و دندانپزشکان در شهر کرج قانونی شناخته شد. رأی هیأت تخصصی عمران،   --

    06420642//55//0404به تاریخ به تاریخ   2626شهرسازی و اسناد به دادنامه شهرسازی و اسناد به دادنامه 

با موضوع عدم ابطال با موضوع عدم ابطال   06420642//0606//88مورخ مورخ   06510651به موجب رأی هیأت عمومی دیوان  عدلت اداری به شماره به موجب رأی هیأت عمومی دیوان  عدلت اداری به شماره   --

هیأت هیأت   06460646الی الی   06880688ی شهر یزد در خصوص عوارض سالیانه شرکتهای بیمه در سالهای ی شهر یزد در خصوص عوارض سالیانه شرکتهای بیمه در سالهای مصوبات شورای اسالممصوبات شورای اسالم

  عمومی عوارض مأخوذه شهرداری ها از بیمه ها را قانونی قلمداد کرد.عمومی عوارض مأخوذه شهرداری ها از بیمه ها را قانونی قلمداد کرد.

با موضوع عدم ابطال با موضوع عدم ابطال   06420642//0606//88مورخ مورخ   06510651به موجب رأی هیأت عمومی دیوان  عدلت اداری به شماره به موجب رأی هیأت عمومی دیوان  عدلت اداری به شماره   --

هیأت هیأت   06460646الی الی   06880688در خصوص عوارض سالیانه شرکتهای بیمه در سالهای در خصوص عوارض سالیانه شرکتهای بیمه در سالهای مصوبات شورای اسالمی شهر یزد مصوبات شورای اسالمی شهر یزد 

  عمومی عوارض مأخوذه شهرداری ها از بیمه ها را قانونی قلمداد کرد.عمومی عوارض مأخوذه شهرداری ها از بیمه ها را قانونی قلمداد کرد.
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هیات تخصصی عمران ، شهرسازی و اسناد عوارض بر فعالیت هیات تخصصی عمران ، شهرسازی و اسناد عوارض بر فعالیت   06420642//55//6060مورخ مورخ   6464همچنین دادنامه شماره همچنین دادنامه شماره   --

  ––عمومی عمومی   ––تخصصی تخصصی   ––مشاغل و صنوف غیر مشمول نظام صنفی و مشاغل خاص )مطب پزشکان فوق تخصص مشاغل و صنوف غیر مشمول نظام صنفی و مشاغل خاص )مطب پزشکان فوق تخصص 

  ها(ها(¬¬آزمایشگاهآزمایشگاه  ––دندان پزشکان دندان پزشکان 

مصوبه شماره مصوبه شماره   66با موضوع ابطال تبصره ماده با موضوع ابطال تبصره ماده   4646//0101//6161تاریخ: تاریخ:   46144614121016824614461412101682دادنامه شماره دادنامه شماره   --

شورای شهر مشهد موضوع عوارض کسب و پیشه پزشکان و صاحبان حرف وابسته شورای شهر مشهد موضوع عوارض کسب و پیشه پزشکان و صاحبان حرف وابسته   4141//0000//0000  ––/ش /ش 66//4141//56525652

  پزشکیپزشکی

  5656ماده ماده   88الی الی   66ابطال عوارض مطب پزشکان )بند ابطال عوارض مطب پزشکان )بند   4646//0000//6161تاریخ: تاریخ:   46144614124614461412101646101646دادنامه شماره دادنامه شماره     --

الیحه اصالح عوارض کسب و پیشه الیحه اصالح عوارض کسب و پیشه   00جدول شماره جدول شماره   666666الی الی   665665( و ردیف ( و ردیف 4646عوارض حرف پزشکی سال عوارض حرف پزشکی سال 

  )شورای اسالمی شهر کرمانشاه()شورای اسالمی شهر کرمانشاه(  4242دفترچه عوارض محلی سال دفترچه عوارض محلی سال 

عوارض مشاغل و حرف پزشکی با موضوع ابطال عوارض مشاغل و حرف پزشکی با موضوع ابطال ابطال ابطال   06480648//66//6666  ––  48144614121011684814461412101168دادنامه شماره دادنامه شماره   --

  شورای اسالمی شهر قمشورای اسالمی شهر قم  06460646و و   06450645سال های سال های   66جدول شماره جدول شماره 

/ ص / ص 68546854با موضوع ابطال مصوبه شماره با موضوع ابطال مصوبه شماره   06480648مرداد مرداد   0505به تاریخ به تاریخ   616616و و   481446141210161481446141210161دادنامه شماره دادنامه شماره   --

  عوارض شاغالن حرف پزشکیعوارض شاغالن حرف پزشکی  06460646//0000//44  ––

مصوبه شماره هشت مصوبه شماره هشت   06420642//55//0404مورخ مورخ   2222زی واسناد به شماره زی واسناد به شماره طبق رای هیات تخصصی عمران، شهرساطبق رای هیات تخصصی عمران، شهرسا  --

با موضوع اخذ بهای خدمات شهری از دفاتر اداری )دفاتر وکال و با موضوع اخذ بهای خدمات شهری از دفاتر اداری )دفاتر وکال و   06460646//0101//6666جلسه شماره بیست و سه مورخ جلسه شماره بیست و سه مورخ 

دفاتر اسناد رسمی( مصوب شورای اسالمی شهر اهواز مغایرقانون و خارج از حدود اختیارت نبوده و به استناد دفاتر اسناد رسمی( مصوب شورای اسالمی شهر اهواز مغایرقانون و خارج از حدود اختیارت نبوده و به استناد 

  قانون تشکیالت و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می شود.قانون تشکیالت و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می شود.  8855وو  0606مواد مواد 

  06420642//  66/ / 6161مورخ مورخ   6262رأی هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری، به شماره رأی هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری، به شماره طبق طبق   --

ارات نبوده و ارات نبوده و شهرداری کرج مبنی بر وضع و اخذ عوارض و بهای شغلی از وکال مغایر قانون و خارج از حدود اختیشهرداری کرج مبنی بر وضع و اخذ عوارض و بهای شغلی از وکال مغایر قانون و خارج از حدود اختی

  قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر می شود.قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر می شود.  8585و و   0606به استناد مواد به استناد مواد 

مبنی بر مبنی بر هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد   4646//66//6060مورخ مورخ   461446141211168461446141211168دادنامه شماره دادنامه شماره طبق طبق   --

مورخ مورخ   61866186از مصوبه شماره از مصوبه شماره   0808و بند و بند   8686//0000//66مورخ مورخ   50615061مصوبه شماره مصوبه شماره   0606و و   0000عدم ابطال بندهای عدم ابطال بندهای 

  ..شورای اسالمی شهر کرمان دائر بر اخذ عوارض خدمات شهری از دفاتر وکالء دادگستریشورای اسالمی شهر کرمان دائر بر اخذ عوارض خدمات شهری از دفاتر وکالء دادگستری  06880688//88//6868
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  معرف صنفمعرف صنفتابلوهاي تابلوهاي   بهاي خدمات بهاي خدمات     شرح                    شرح                    

  

ووكت نورافكت نورافبهتووموكتتوو تبلض(تووبهتووموكتتوو تبلض(توو

وو  116361116361  

ss××pp××kkوو تبلض(تووكت نوراف تبلض(تووكت نوراف  ستليت  ستليت    بهتووموكتتوبهتووموكتتووو  ==وو

  بهتووموكتتوو تبلضوووووووووووووووووووبهتووموكتتوو تبلضوووووووووووووووووووووكوتحتو تبلضوب وكا وك به=كوتحتو تبلضوب وكا وك به=×و×وووووقينتوكاطق و قينتوكاطق و ××  يبو  يبو

  

قانون شهرداریها که اراضی معابر ، کوچه ، میادین و پارکهای عمومی بعنوان قانون شهرداریها که اراضی معابر ، کوچه ، میادین و پارکهای عمومی بعنوان   5656ماده ماده   66با عنایت به تبصره با عنایت به تبصره 
ا ، ا ، قانون شهرداریهقانون شهرداریه  5252ت حاصله از ماده ت حاصله از ماده ااملک عمومی و در مالکیت شهرداری است و با استفاده از اختیارملک عمومی و در مالکیت شهرداری است و با استفاده از اختیار

مقررات اخذ بهاء خدمات و هزینه خسارات از نصب کنندگان انواع تابلو و تبلیغات )بهای خدمات نصب مقررات اخذ بهاء خدمات و هزینه خسارات از نصب کنندگان انواع تابلو و تبلیغات )بهای خدمات نصب 
  کنندگان تابلوهای تبلیغاتی در معابر عمومی ( به شرح ذیل تنظیم گردیده است .کنندگان تابلوهای تبلیغاتی در معابر عمومی ( به شرح ذیل تنظیم گردیده است .

با با   یا مرتبطیا مرتبط  بندی، برای تابلوهای تبلیغات کاالی داخلیبندی، برای تابلوهای تبلیغات کاالی داخلی  %  قیمت منطقه%  قیمت منطقه88ضریب برای تابلوهای معرف ضریب برای تابلوهای معرف   --
به ازای به ازای %، %، 1616، غیرمرتبط با صنف یا تابلوهای غیرمجاز ، غیرمرتبط با صنف یا تابلوهای غیرمجاز %، برای تابلوهای تبلیغات کاالی خارجی%، برای تابلوهای تبلیغات کاالی خارجی1212  صنفصنف

  هر مترمربع به صورت سالیانه خواهد بود. هر مترمربع به صورت سالیانه خواهد بود. 
  در صورتی که تابلو دارای پایه باشد ارتفاع پایه به مساحت تابلو اضافه خواهدشد.در صورتی که تابلو دارای پایه باشد ارتفاع پایه به مساحت تابلو اضافه خواهدشد.  --
% نسبت به مورد استفاده خود محاسبه % نسبت به مورد استفاده خود محاسبه 1212ی باشد با افزایش ی باشد با افزایش در صورتیکه کلیه تابلوهابه صورت الکترونیکدر صورتیکه کلیه تابلوهابه صورت الکترونیک  --

  گردد.گردد.  میمی

قانون شوراها نوشتن هر نوع مطلب بر قانون شوراها نوشتن هر نوع مطلب بر   7171ماده ماده   2525قانون شهرداریها و بند قانون شهرداریها و بند   5252با توجه به ماده با توجه به ماده   (:(:11تبصره )تبصره )
  دیوارهای شهر ممنوع است مگر مواردی که با اخذ مجوز از شهرداری صورت پذیرد .دیوارهای شهر ممنوع است مگر مواردی که با اخذ مجوز از شهرداری صورت پذیرد .

  33  و تابلوهای فلش راهنما با ضریبو تابلوهای فلش راهنما با ضریبشته های روی دیوار مبالغی به شرح ذیل شته های روی دیوار مبالغی به شرح ذیل شهرداری مجاز است برای نوشهرداری مجاز است برای نو
  وصول نماید :وصول نماید :

  ریال روزانهریال روزانه  22424222متر هر مترمربع متر هر مترمربع   1212برای خیابانهای کمتر از برای خیابانهای کمتر از   --

در موارد خاص مانند مهد کودک و ... که طراحی برای دیوار ملک مذکور از ضرورت و در موارد خاص مانند مهد کودک و ... که طراحی برای دیوار ملک مذکور از ضرورت و   (:(:22تبصره )تبصره )
واحد زیباسازی شهرداری رایگان واحد زیباسازی شهرداری رایگان ای طرحهای شاد و جذاب با تأئید ای طرحهای شاد و جذاب با تأئید اهمیت کار می باشد در صورت اجراهمیت کار می باشد در صورت اجر

  باشد .باشد .  میمی

پرداخت اجاره به مالکین و کسب مجوز از آنان بعهده متقاضی می باشد که باید به شهرداری پرداخت اجاره به مالکین و کسب مجوز از آنان بعهده متقاضی می باشد که باید به شهرداری   (:(:33تبصره )تبصره )
  ارائه نمایند و شهرداری مسئولیتی در این رابطه ندارد.ارائه نمایند و شهرداری مسئولیتی در این رابطه ندارد.
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لیه چاه فاضالب و لیه چاه فاضالب و در صورت مشخص بودن آدرس تبلیغات انجام شده روی دیوار ) مانند تخدر صورت مشخص بودن آدرس تبلیغات انجام شده روی دیوار ) مانند تخ  (:(:00تبصره )تبصره )
شورای شورای   5757//55//1515مورخ مورخ   55//22//12121212برچسب و ...( جهت هزینه خسارت و پاکسازی مطابق مجوز شماره برچسب و ...( جهت هزینه خسارت و پاکسازی مطابق مجوز شماره 

  ( اقدام گردد.( اقدام گردد.55--228228)مصوبه شماره )مصوبه شماره اسالمی شهر اسالمی شهر 

نوشته های روی دیوارهای مدارس دولتی با هماهنگی قبلی چنانچه فقط در خصوص تعلیم و نوشته های روی دیوارهای مدارس دولتی با هماهنگی قبلی چنانچه فقط در خصوص تعلیم و   (:(:88تبصره )تبصره )

  تبلیغاتی رایگان محسوب گردد.تبلیغاتی رایگان محسوب گردد.  تربیت باشد بدون هیچ بعدتربیت باشد بدون هیچ بعد

نصب پوستر و تراکت برای افراد حقیقی فقط در مکانهایی که شهرداری مشخص نموده مجاز نصب پوستر و تراکت برای افراد حقیقی فقط در مکانهایی که شهرداری مشخص نموده مجاز   (:(:11تبصره )تبصره )

  بوده و بصورت رایگان می باشد .بوده و بصورت رایگان می باشد .

نوشته ها و پوسترهایی که بدون مجوز باشد شهرداری مجاز است برای پاکسازی بر روی نوشته ها و پوسترهایی که بدون مجوز باشد شهرداری مجاز است برای پاکسازی بر روی   (:(:33تبصره )تبصره )

ریال ، نمای سنگ ریال ، نمای سنگ 24224202220222ریال ، نمای سنگ یا کنیتکس هر مترمربع ریال ، نمای سنگ یا کنیتکس هر مترمربع 626202220222ربع ربع دیوارهای آجری هر مترمدیوارهای آجری هر مترم

  ریال اخذ نماید.ریال اخذ نماید.    12212202220222ریال و نمای سنگ گرانتی هر مترمربع ریال و نمای سنگ گرانتی هر مترمربع   12212202220222تیشه ای هر مترمربع تیشه ای هر مترمربع 

کلیه مالکین تابلوهای سطح شهر موظفند نسبت به اخذ مجوز الزم از شهرداری اقدام نمایند در کلیه مالکین تابلوهای سطح شهر موظفند نسبت به اخذ مجوز الزم از شهرداری اقدام نمایند در   (:(:00تبصره )تبصره )

این صورت شهرداری رأساً نسبت به جمع آوری تابلوهای فاقد مجوز با اعالم کتبی اقدام و هزینه جمع این صورت شهرداری رأساً نسبت به جمع آوری تابلوهای فاقد مجوز با اعالم کتبی اقدام و هزینه جمع غیر غیر 

آوری ، نگهداری و ... را بعالوه ده درصد افزایش دریافت خواهد نمود و در صورت ورود هر گونه آوری ، نگهداری و ... را بعالوه ده درصد افزایش دریافت خواهد نمود و در صورت ورود هر گونه 

  خسارت به تابلو مسئولیتی به عهده شهرداری نخواهد بود.خسارت به تابلو مسئولیتی به عهده شهرداری نخواهد بود.

( می باشد. ( می باشد. 11//55))  نه دهمنه دهمو و   یکیکات کاال یا خدمات غیرمرتبط با صنف معادل ات کاال یا خدمات غیرمرتبط با صنف معادل ضریب برای تبلیغضریب برای تبلیغ  (:(:99تبصره )تبصره )

ژ یا طبقات غیرهمکف معادل یک و ژ یا طبقات غیرهمکف معادل یک و   ضریب برای تبلیغات کاال یا خدمات غیرمرتبط با صنف در داخل پاساضریب برای تبلیغات کاال یا خدمات غیرمرتبط با صنف در داخل پاسا

( درصد و به صورت ( درصد و به صورت 1313//55))  سیزده و نیمسیزده و نیم  ضریب برای تبلیغات داربستی معادلضریب برای تبلیغات داربستی معادلباشد. باشد.   ( می( می11//22))  دو دهمدو دهم

( درصد و به صورت روزانه ( درصد و به صورت روزانه 3434))  چهارچهارو و   سیسیضریب برای تبلیغات الکترونیکی معادل ضریب برای تبلیغات الکترونیکی معادل د بود. د بود. روزانه خواهروزانه خواه

  صورتی که تابلو دارای پایه مجزا باشد ارتفاع پایه به مساحت تابلو اضافه خواهد شد.صورتی که تابلو دارای پایه مجزا باشد ارتفاع پایه به مساحت تابلو اضافه خواهد شد.  ررددخواهد بود. خواهد بود. 
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مقررات ملی مقررات ملی   2222مبحث مبحث   کلیه مبالغ مورد محاسبه بابت مازاد مساحت استاندارد مندرج درکلیه مبالغ مورد محاسبه بابت مازاد مساحت استاندارد مندرج در  (:(:1414تبصره )تبصره )
  ..باشدباشد  ساختمان میساختمان می

ابطال ابطال   عمران، شهرسازی و اسناد با موضوععمران، شهرسازی و اسناد با موضوعهیأت تخصصی هیأت تخصصی   13561356//1212//3232مورخ مورخ   251251دادنامه شماره دادنامه شماره   طی طی   --
درخصوص اخذ عوارض تحت عناوین درخصوص اخذ عوارض تحت عناوین   13551355تعرفه عوارض محلی شهرداری دامغان مصوب تعرفه عوارض محلی شهرداری دامغان مصوب   4141و و   4242مواد مواد 

یت یت عوارض بر عمل فعالعوارض بر عمل فعال  ––عوارض افتتاح عوارض افتتاح   ––مشاغل مشاغل   ––کسب و پیشه کسب و پیشه   ––مختلف از قبیل عوارض ساالنه مختلف از قبیل عوارض ساالنه 
  عوارض از تابلوهای نصب شده دفاتر اسناد رسمی در معابر عمومی و همچنین طبق بند عوارض از تابلوهای نصب شده دفاتر اسناد رسمی در معابر عمومی و همچنین طبق بند   ––دفاتر اسناد رسمی دفاتر اسناد رسمی 

هیات عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای تابلوهای تبلیغاتی هیات عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای تابلوهای تبلیغاتی   13521352//88//2222  --551551ب رأی شماره ب رأی شماره 
  مغایر قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص نگردیده است.مغایر قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص نگردیده است.

--22//62556255هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه شماره هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه شماره   13521352//88//2222  --551551شماره شماره   با توجه به رأیبا توجه به رأی  --
شورای اسالمی شهر مشهد دایر بر وضع عوارض نصب تابلو ابطال نگردید. بر همین اساس شورای اسالمی شهر مشهد دایر بر وضع عوارض نصب تابلو ابطال نگردید. بر همین اساس   13841384//1111//1111

وراهای تخصصی دیوان عدالت ادرای نیز به موجب دادنامه شماره وراهای تخصصی دیوان عدالت ادرای نیز به موجب دادنامه شماره ــخصصی شخصصی شــهیأت تهیأت ت
  13541354//55//1414  ––  63876387با موضوع ابطال مصوبه شماره با موضوع ابطال مصوبه شماره   13581358اسفند اسفند   2222به تاریخ به تاریخ   58255725262122645825572526212264

  ضوابط و مقررات تبلیغات شهری مشهد را ابطال ننمود.ضوابط و مقررات تبلیغات شهری مشهد را ابطال ننمود.
هیأت تخصصی شوراهای اسالمی دیوان هیأت تخصصی شوراهای اسالمی دیوان   13581358//1111//88به تاریخ به تاریخ   58255725262128565825572526212856دادنامه شماره دادنامه شماره   --

و و   13561356ر تبریز مصوب ر تبریز مصوب تعرفه عوار محلی شورای شهتعرفه عوار محلی شورای شه  2525عدالت اداری با موضوع تقاضای ابطال ماده عدالت اداری با موضوع تقاضای ابطال ماده 
  13571357//88//66مصوب هشتاد و دومین جلسه مورخ مصوب هشتاد و دومین جلسه مورخ   13571357//55//2727  ––  3556535565اصالحیه آن موضوع الیحه شماره اصالحیه آن موضوع الیحه شماره 

با موضوع تقاضای با موضوع تقاضای   13581358//1212//3232به تاریخ به تاریخ   58255725262127555825572526212755شورای اسالمی شهر تبریز و دادنامه شماره شورای اسالمی شهر تبریز و دادنامه شماره 
  ..معرفمعرف  در خصوص عوارض تابلوهایدر خصوص عوارض تابلوهای  13513577//88//1313  ––  55--35253525ابطال مصوبه شماره ابطال مصوبه شماره 

هیأت تخصصی شوراهای اسالمی دیوان هیأت تخصصی شوراهای اسالمی دیوان   13581358//1212//3232به تاریخ به تاریخ   58255725262127535825572526212753دادنامه شماره دادنامه شماره   --
شورای اسالمی شورای اسالمی   13531353//33//2525مورخ مورخ   52225222//18581858//162162عدالت اداری با موضوع تقاضای ابطال مصوبه شماره عدالت اداری با موضوع تقاضای ابطال مصوبه شماره 

  ..شهر تهرانشهر تهران
مصوبه شورای مصوبه شورای   66--88ل بند ل بند ابطاابطابا موضوع با موضوع   5555//88//77مورخ مورخ   55255725262111235525572526211123الی الی   11281128طی دادنامه  طی دادنامه    --

تعرفه شماره تعرفه شماره ، ، در خصوص عوارض محلی تابلوهای معرف محل استقراردر خصوص عوارض محلی تابلوهای معرف محل استقرار  5858و و   5757اسالمی بروجرد در سال اسالمی بروجرد در سال 
    13581358و و   13571357( تحت عنوان عوارض بر تبلیغات محیطی بانک ها به غیر از تابلوهای معرفی سال های ( تحت عنوان عوارض بر تبلیغات محیطی بانک ها به غیر از تابلوهای معرفی سال های 88--66))

دود اختیارات قانونی نبوده و به اسـتناد دود اختیارات قانونی نبوده و به اسـتناد مصوب شورای اسالمی شهر بروجرد مـغایر قانون و خارج از حـمصوب شورای اسالمی شهر بروجرد مـغایر قانون و خارج از حـ
  ..قانون تشکیالت و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی بـه رد شکایت صادر می شودقانون تشکیالت و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی بـه رد شکایت صادر می شود    8484و و   1212مواد مواد 
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  شرح                    شرح                    

  

  بهاء خدمات انبارها و سردخانه هابهاء خدمات انبارها و سردخانه ها

  

  

  

وو
  

ووبهتءوموكتتو  بتص(تواوس دمت  و(تبهتءوموكتتو  بتص(تواوس دمت  و(ت

وو  116262116262  

وو

AA==KKSSPPوو
  

وو%%66//1313ب  ووكحصضالتو الي وكشتاصزوو=ب  ووكحصضالتو الي وكشتاصزوو=وو  يب  يب

  %%وو11//33 جتصوو= جتصوو=ووبتزصگت مبتزصگت موو  يبوب  ووكحصضالت  يبوب  ووكحصضالت

  
فضای مربوط به شوارع و فضای سبز و تاسیسات و ساختمانهای اداری در انبارها و سردخانه ها فضای مربوط به شوارع و فضای سبز و تاسیسات و ساختمانهای اداری در انبارها و سردخانه ها   (:(:11تبصره )تبصره )

  به عنوان فضای انبار تلقی نمیشود.به عنوان فضای انبار تلقی نمیشود.

محاسـبه واخـذ   محاسـبه واخـذ   % بها خـدمات  % بها خـدمات  5252(:در مواردی که از فضای باز به عنوان انبار استفاده شود معادل (:در مواردی که از فضای باز به عنوان انبار استفاده شود معادل 22تبصره )تبصره )

  خواهد شد.خواهد شد.

  (:بهاء خدمات  به صورت ماهیانه محاسبه خواهد شد. (:بهاء خدمات  به صورت ماهیانه محاسبه خواهد شد. 33تبصره )تبصره )
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  شرح                    شرح                    

  

عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرا یا تغییر طرحهاي مصوب عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرا یا تغییر طرحهاي مصوب 

ووشهري )تغییر کاربري(شهري )تغییر کاربري(
  

  

وو

عض صدو صزشو فزاد و ت مو زو ج  وعض صدو صزشو فزاد و ت مو زو ج  و

وويتو غيي وط حهتووكصضبو ه ويتو غيي وط حهتووكصضبو ه و

وو  غيي وكتصب و   غيي وكتصب و 

وو  116260116260  

 زو زووو  يب=وعض صدو صزشو فزاد و ت م  يب=وعض صدو صزشو فزاد و ت م××تحتوتحتوكوكو×و×وقينتوكاطق وباووقينتوكاطق وباوو

وو غيي ط حهتووكصضبو ه و غيي ط حهتووكصضبو ه ووو ج  ويت ج  ويت
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  نطقه یك نطقه یك مم

  صنعتیصنعتی    ادارياداري    تجاريتجاري    مسکونیمسکونی  آدرسآدرس  

خيابان امام  موسي كاظم ) ع ( ) كوچه هاي ضلع شرق و غرب خيابان تا عداات خيابان امام  موسي كاظم ) ع ( ) كوچه هاي ضلع شرق و غرب خيابان تا عداات 
  و بلوار امام صادق )ع ( و بلوار امام صادق )ع (   1313

PP  1111//22  PP  11//1111  PP  3939//11  PP  8383//44  

ي امام خميني )ره ()كوچه هاي ضلع شرقي خيابان تا كوچه ي امام خميني )ره ()كوچه هاي ضلع شرقي خيابان تا كوچه مترمتر  2121خيابان خيابان 

  ((99عرفانعرفان
PP  1111//22  PP  4040//1111    PP33//44  PP  8383//44  

خيابان امام محمد باقر )ع (  كوچه هاي ضلع شرقي خيابان و امالك واقع در بر خيابان امام محمد باقر )ع (  كوچه هاي ضلع شرقي خيابان و امالك واقع در بر 
  ضلع غربي خيابان (ضلع غربي خيابان (

PP  1111//22  PP  9292//88  PP  9494//22  PP  8383//44  

غربي خيابان از عداات غربي خيابان از عداات   خيابان امام موسي كاظم )ع ( ) كوچه هاي ضلع شرقي وخيابان امام موسي كاظم )ع ( ) كوچه هاي ضلع شرقي و
  و بلوار امام صادق )ع ( به بعد ( و بلوار امام صادق )ع ( به بعد (   1313

PP  1111//22  PP  9292//88  PP  9494//22  PP  8383//44  

متري امام خميني )ره ( ) كوچه هاي ضلع غربي از ابتدا  تا  انتها و متري امام خميني )ره ( ) كوچه هاي ضلع غربي از ابتدا  تا  انتها و   2121خيابان خيابان 
  به بعد به بعد   99هاي  ضلع شرقي  از عرفان هاي  ضلع شرقي  از عرفان   كوچهكوچه

PP  1111//22  PP  9292//88  PP  9494//22  PP  8383//44  

  PP  1111//22  PP  0303//1111  PP  1111//33  PP  2323//11  خيابان علي ابن ابيطاا )ع(خيابان علي ابن ابيطاا )ع(  --خيابان ابوذرخيابان ابوذر  --اهاهالال  ––ااهيه ااهيه   ––شهرك هاي مفيدي شهرك هاي مفيدي 

خيابان كاشاني ) كوچه هاي ضلع شرقي تا ضلع غربي خيابانهاي معصومي و نبوت خيابان كاشاني ) كوچه هاي ضلع شرقي تا ضلع غربي خيابانهاي معصومي و نبوت 

  و امام محمد تقي )ع ( كو چه هاي غربي تا ضلع شرقي خيابان مبعث و رضوان ( و امام محمد تقي )ع ( كو چه هاي غربي تا ضلع شرقي خيابان مبعث و رضوان ( 
PP  4444//22  PP  00//00  PP  4242//33  PP  8383//44  

طهري ) كوچه هاي ضلع شرقي تا غربي خيابان فاطمه زهرا )س ( و طهري ) كوچه هاي ضلع شرقي تا غربي خيابان فاطمه زهرا )س ( و خيابان شهيد مخيابان شهيد م
  كوچه هاي ضلع غربي تا ضلع شرقي خيابانهاي شهيد دستغي  و آيت ا... طااقاني (كوچه هاي ضلع غربي تا ضلع شرقي خيابانهاي شهيد دستغي  و آيت ا... طااقاني (

PP  4444//22  PP  0808//00  PP  1111//33  PP  2323//11  

خيابانهاي  شهدا ، مبعث ، فاطمه زهرا)س ( از ضلع غربي خيابان مبعث تا ضلع خيابانهاي  شهدا ، مبعث ، فاطمه زهرا)س ( از ضلع غربي خيابان مبعث تا ضلع 
  ( و خيابان امام حسن عسگري )ع (              ( و خيابان امام حسن عسگري )ع (                شرقي خيابان فاطمه زهرا )سشرقي خيابان فاطمه زهرا )س

PP    2020//22  PP  9292//88  PP  3131//22  PP  8383//44  

متري جالاي ، ابن سينا ، شجاعي ، طااقاني ، ابواافضل ااعباس )ع ( و متري جالاي ، ابن سينا ، شجاعي ، طااقاني ، ابواافضل ااعباس )ع ( و   1111خيابانهاي خيابانهاي 
  باغ نرده باغ نرده 

PP  4444//22  PP  0303//1111  PP  9191//22  PP  2323//11  

وچه هاي وچه هاي خيابانهاي معراج ) كوچه هاي ضلع غربي ( ، نبوت ، شهيد معصومي ) كخيابانهاي معراج ) كوچه هاي ضلع غربي ( ، نبوت ، شهيد معصومي ) ك
  ضلع شرقي ( ، سياهلو ) كوچه هاي ضلع غربي ( ، امام محمد تقي)ع(  ضلع شرقي ( ، سياهلو ) كوچه هاي ضلع غربي ( ، امام محمد تقي)ع(  

PP  8888//11  PP  1313//00  PP  3131//22  PP  8383//44  

خيابانهاي اامهدي ) احمديه ( ، علي ابن ابيطاا  ) ع ( ، امام حسن مجتبي )ع( تا خيابانهاي اامهدي ) احمديه ( ، علي ابن ابيطاا  ) ع ( ، امام حسن مجتبي )ع( تا 
  اكبر اكبر   ……بهمن و امتدادآن پ( شهركهاي ابهمن و امتدادآن پ( شهركهاي ا  2222ضلع غربي پاركهاي فدك و ضلع غربي پاركهاي فدك و 

PP  8888//11  PP  1818//99  PP  0303//22  PP  8383//44  

  PP  00//22  PP  1818//00  PP  1212//33  PP  99//00  شهركهاي انبياء ، زمينهاي تربيت بدني ، تعاوني ادارات، رنجبرانشهركهاي انبياء ، زمينهاي تربيت بدني ، تعاوني ادارات، رنجبران

  PP  2323//33  PP  1111  PP  4949//11  PP  4444//00  بلوار بسيج مستضعفين از ميدان نماز تا ضلع شرقي كاشاني بلوار بسيج مستضعفين از ميدان نماز تا ضلع شرقي كاشاني 

  PP  1919//33  PP  22//1818  PP  8080//11  PP  0303//11  بلوار بسيج مستضعفين از ضلع غربي كاشاني تا انتهاي ميدان قائمبلوار بسيج مستضعفين از ضلع غربي كاشاني تا انتهاي ميدان قائم

  PP  1111//44  PP  1111//1818  PP  1818//11  PP  4848//11  بر خيابان كاشانيبر خيابان كاشاني  متري امام خميني )ره( و متري امام خميني )ره( و   2121بر خيابان بر خيابان 
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  منطقه دو منطقه دو 

  

  صنعتیصنعتی  ادارياداري  تجاريتجاري  مسکونیمسکونی  آدرسآدرس

كوچه هاي كوچه هاي --باغ فيض تا ضلع شرقي امام سجاد )ع (باغ فيض تا ضلع شرقي امام سجاد )ع (  ––خيابانهاي صياد شيرازي خيابانهاي صياد شيرازي 

    زرافشانزرافشان

PP  1919//33  PP  8181//88  PP  11//33  PP  11//11  

  PP  1414//11  PP    8484//2121  PP  99  PP    9898//99  خيابان باغ فيضخيابان باغ فيض  بربر    ووخيابان امام سجاد )ع ( و خيابان حافظ  خيابان امام سجاد )ع ( و خيابان حافظ  

  تامين اجتماعي تامين اجتماعي   ––فرهنگيان فرهنگيان   ––ماابرات ماابرات ––مجتمع هاي ابزاريان مجتمع هاي ابزاريان 
  شهرك هاي احمد خميني و مصطفي خميني شهرك هاي احمد خميني و مصطفي خميني 

PP    9898//22  PP  8282//1212  PP  8181//33  PP  9898//99  

،شهرك شهيد باكري ،شهرك شهيد باكري زمينهاي هيات امناء ، فدك ، قائميه ، عدل آباد ، زمينهاي سپاهزمينهاي هيات امناء ، فدك ، قائميه ، عدل آباد ، زمينهاي سپاه
  رك پاسارگادرك پاسارگاد،شهرك اميد،شه،شهرك اميد،شه

PP  2121//22  PP  1010//1111  PP  2121//33  PP  2828//00  

خيابانهاي محمدي ، مدني ) ضلع غربي محمدي تا ضلع غربي مدني ( خيابان امامزاده خيابانهاي محمدي ، مدني ) ضلع غربي محمدي تا ضلع غربي مدني ( خيابان امامزاده 
  ،خيابان اصلي مصلي،خيابان اصلي مصليعقيل )ع(عقيل )ع(

PP  4343//22  PP  9191//11  PP  1111//33  PP  88//00  

  PP    33  PP    1313//99  PP  1212//33  PP    3939//88  خيابان مادر خيابان مادر   ––شهرك گلها شهرك گلها 

زمينهاي اتوبوسراني ، زمينهاي اتوبوسراني ، ،،يه ، باهنر ، برنده سيفي يه ، باهنر ، برنده سيفي خيابانهاي   نواب ، مهديه ، سعيدخيابانهاي   نواب ، مهديه ، سعيد
  ،پشت كالنتري )پرو،ه آبرساني(،آجر سفيد،پشت كالنتري )پرو،ه آبرساني(،آجر سفيدجانبازان ، تنباكوكار ، آزادگان  جانبازان ، تنباكوكار ، آزادگان  

PP    2121//22  PP  8181//11  PP  2121//33  PP    2828//00  

  PP  9898//22  PP  0202//99  PP  99  PP  9898//99  خيابان انقالب ،شهرك طااقاني ، حجاب خيابان انقالب ،شهرك طااقاني ، حجاب     

  مظفريه ، شيرودي ، تاتي ، صادقيه ، شهر موسي مظفريه ، شيرودي ، تاتي ، صادقيه ، شهر موسي 
  دائيان اسالم ، صاح  اازمان ) سنگبري ( ، قدس رضوي دائيان اسالم ، صاح  اازمان ) سنگبري ( ، قدس رضوي فف

PP    33  PP  1313//99  PP  4141//00  PP    3939//88  

  PP    2121//22  PP    8080//11  PP  0101//11  PP  2828//00  خيابان محمديه   خيابان محمديه   

  PP  2121//22  PP  1414//11  PP  3131//22  PP  3939//88  شهرك احمديه ، فيضيه ، ضياء آباد ، خيابان امام جعفر صادق )ع (   شهرك احمديه ، فيضيه ، ضياء آباد ، خيابان امام جعفر صادق )ع (   

  PP  9999//44  PP  8181//1111  PP  3030//11  PP  2020//00  از ميدان نماز تا ضلع شرقي خيابان تاتياز ميدان نماز تا ضلع شرقي خيابان تاتيامالك واقع در بر بلوار بسيج مستضعفين امالك واقع در بر بلوار بسيج مستضعفين 

  PP  3939//11  PP  1212//1010  PP  0101//11  PP  1313//99  امالك واقع در بر بلوار بسيج مستضعفين از ضلع غربي تاتي تا ميدان قائمامالك واقع در بر بلوار بسيج مستضعفين از ضلع غربي تاتي تا ميدان قائم

  PP  1111//44  PP  1010//1414  PP  1919//44  PP  9911//00  امالك واقع در بر شمااي  كمربند جنوبي ) ميدان نماز تا ميدان قائم(امالك واقع در بر شمااي  كمربند جنوبي ) ميدان نماز تا ميدان قائم(
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  منطقه سهمنطقه سه
  

  صنعتیصنعتی  ادارياداري  تجاريتجاري  مسکونیمسکونی  شرحشرح

  PP    0101//33  PP    3131//1313  PP  2121//11  PP  3939//88  فاز قديم واوانفاز قديم واوان

  PP  1414//44  PP  3939//2121  PP  1111//00  PP  4040//00  خيابانهاي بهشتي و مطهريخيابانهاي بهشتي و مطهري

بلوار گلها ، منتظري ، بلوار امام ) اراضي باالدست حدفاصل ورودي شهرك تا بلوار گلها ، منتظري ، بلوار امام ) اراضي باالدست حدفاصل ورودي شهرك تا     

  بلوار در گلها ( ، وايعصر ، هشت بهشتبلوار در گلها ( ، وايعصر ، هشت بهشت

شرقي ، مشكيني و بلوار مفتح، شرقي ، مشكيني و بلوار مفتح،   3838چمران ، چمران ،   خيابانهاي   تهران ، رجايي ،خيابانهاي   تهران ، رجايي ،

  متري شهداي گمناممتري شهداي گمنام  2828خيابان شهرداري، عالمه جعفري، خيابان شهرداري، عالمه جعفري، 

PP  1414//44  PP  1010  PP  2121//11  PP  3939//88  

  PP    9999//22  PP  4444//1111  PP  2020//33  PP  1919//1111  ساير معابر منطقه سهساير معابر منطقه سه

  PP  1414//44  PP  3131//1313  PP  2121//11  PP  3939//88  بلوار مدرسبلوار مدرس  ––گلستان گلستان 

  ء (            ء (            بلوار امام ) اراضي باالدست ، هيات امنابلوار امام ) اراضي باالدست ، هيات امنا

  محله بوستان ، بهارستان ، مهستان ، محله دامداريها ، سروستان ، نگارستان محله بوستان ، بهارستان ، مهستان ، محله دامداريها ، سروستان ، نگارستان 

  بلوار سردار جنگل حدفاصل ميدان تهران تا انتهاي گلهاي غربي                بلوار سردار جنگل حدفاصل ميدان تهران تا انتهاي گلهاي غربي                

  هاي مديريت، تعاوني اسراهاي مديريت، تعاوني اسرا  زمينزمين  --خيابان شيرازخيابان شيراز

PP  9999//33  PP  1818//1212  PP  2121//11  PP  3939//88  

  PP  1919//44  PP  0909//1313  PP  2121//11  PP  4040//1111  عيسي (عيسي (  امالك حقايقي ) امامزادهامالك حقايقي ) امامزاده

  

  

  

  

  

  

  

  

  محمد مهدي سلیمی                                             استانداري تهرانمحمد مهدي سلیمی                                             استانداري تهران                                                                            محسن حمیدي    محسن حمیدي                                  

  وراي اسالمی شهروراي اسالمی شهرشش  رئیسرئیس      شهردار اسالمشهر                               شهردار اسالمشهر                                                     



88 

 

  منطقه چهارمنطقه چهار

  

  صنعتیصنعتی  ادارياداري  تجاريتجاري  مسکونیمسکونی  آدرسآدرس

  PP  1414//99  PP  1111//2323  PP  9191//99  PP  8181//1111  شهرك كاميون دارانشهرك كاميون داران

  PP  22//22  PP  1313//44  PP  0303//22  PP  8080//11  شهرك صنعتيشهرك صنعتي

  PP  1212//22  PP  1111//11  PP  9898//22  PP  2424//44  شاتره ، مبارزان ، شهيد رجايي                 شاتره ، مبارزان ، شهيد رجايي                 

  PP  1111//22  PP  3939//44  PP  0404//22  PP  4444//33  عج ( گلدسته ، الاه صحراعج ( گلدسته ، الاه صحراخيابانهاي جانبازان ، مهدي موعود )خيابانهاي جانبازان ، مهدي موعود )

  PP  1818//11  PP  2323//33  PP  1111//11  PP  1111//11  44ساير معابر منطقه ساير معابر منطقه 

  PP  9494//22  PP  2121//00  PP  1919//33  PP  1010//44  بهشتيبهشتي  ––محمودي محمودي   ––طااقاني طااقاني   ––خيابانهاي بهاري خيابانهاي بهاري 

  PP  9090//11  PP  2323//33  PP  8282//11  PP  1111//11  خيابانهاي سوسنگرد خيابانهاي سوسنگرد 

  يدان نمازتا پل راه آهن يدان نمازتا پل راه آهن امالك واقع در بر آيت ااه سعيدي از مامالك واقع در بر آيت ااه سعيدي از م

  )ضلع شمااي و جنوبي()ضلع شمااي و جنوبي(

  PP0101//99  PP  9090//1212  PP  0000//88  PP  4343//1111  

امالك واقع در بر آيت ااه سعيدي از پل راه آهن تا انتهاي محدوده منطقه امالك واقع در بر آيت ااه سعيدي از پل راه آهن تا انتهاي محدوده منطقه 

  چهار )ضلع شمااي و جنوبي(چهار )ضلع شمااي و جنوبي(

    PP3030//00  PP  9090//1414  PP  0000//88  PP  1919//1414  
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  منطقه پنجمنطقه پنج

  

  صنعتیصنعتی  ادارياداري  تجاريتجاري  مسکونیمسکونی  شرحشرح

  PP  0101//11  PP  3131//44  PP  1010//22  PP  1414//00    كليه معابر منطقه پنج شهرداريكليه معابر منطقه پنج شهرداري

  PP  1919//44  PP  3030//00  PP  0101//33  PP  0202//00  و اراضي ااحاقيو اراضي ااحاقي  بر جاده احمدآبادبر جاده احمدآباد
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  منطقه ششمنطقه شش

  

  صنعتیصنعتی  ادارياداري  تجاريتجاري  مسکونیمسکونی  آدرسآدرس

  PP  8080//44  PP  1414//1010  PP  2121//00  PP  1919//1111  شهيد رجاييشهيد رجايي

  PP  4949//33  PP  1919//1414  PP  1212//33  PP  1818//88  قمقم  --بر اتوبان تهرانبر اتوبان تهران

  PP  3838//11  PP  4141//2121  PP  8181//44  PP  1212//1111  ااغديرااغدير  امالك واقع در كمربندي جنوبي ميدان نماز تا ميدانامالك واقع در كمربندي جنوبي ميدان نماز تا ميدان

  PP  4343//22  PP  3838//1414  PP  1212//33  PP  9898//88  خيابان استاد شهريارخيابان استاد شهريار  --امالك واقع در جاده شورآباد امالك واقع در جاده شورآباد 

  PP  9999//11  PP  00//2020  PP  22//2222  PP  0000//11  مسكن مهرمسكن مهر––  مدرسه عااي شهيد مطهريمدرسه عااي شهيد مطهري

  خيابان شهيد شامي ) تا خيابان نجاري (               خيابان شهيد شامي ) تا خيابان نجاري (               

  ن شامي تا صاح  اازمان )عج ( ن شامي تا صاح  اازمان )عج ( خيابان نجاري حدفاصل خياباخيابان نجاري حدفاصل خيابا

  خيابان حضرت رسول اكرم )ص ( ) تا خيابان استاد شهريار(خيابان حضرت رسول اكرم )ص ( ) تا خيابان استاد شهريار(

  اازمان )عج (اازمان )عج (  خيابان شهيد يعقوبي حدفاصل خيابان شهيد شامي تا صاح خيابان شهيد يعقوبي حدفاصل خيابان شهيد شامي تا صاح 

  ورودي شهرك و كوچه هاي منتهي به آن  ورودي شهرك و كوچه هاي منتهي به آن  

  خيابانهاي روبروي شهرداري ، طااقاني ، امام سجاد )ع ( خيابانهاي روبروي شهرداري ، طااقاني ، امام سجاد )ع ( 

  حضرت رسول اكرم )ص ( ) بعد از خيابان شهريار (حضرت رسول اكرم )ص ( ) بعد از خيابان شهريار (خيابان بهار ، خيابان خيابان بهار ، خيابان 

  خيابان شهيد شامي ) بعد از خيابان نجاري ( خيابان شهيد شامي ) بعد از خيابان نجاري ( 

خيابان صاحت اازمان )عج ( ، خيابان امام حسين )ع ( و كوچه هاي منتهي خيابان صاحت اازمان )عج ( ، خيابان امام حسين )ع ( و كوچه هاي منتهي 

  به آن به آن 

  خيابان امير اكرم و كوچه هاي منتهي به آن خيابان امير اكرم و كوچه هاي منتهي به آن 

  

PP  4343//22  PP  4444//88  PP  1212//33  PP  0000//11  

  PP  22//11  PP  4444//88  PP  1212//33  PP  0000//11  ر منطقه ششر منطقه ششساير معابر و امالك واقع دساير معابر و امالك واقع د

          

  

  محمد مهدي سلیمی                                             استانداري تهرانمحمد مهدي سلیمی                                             استانداري تهران                                                                            محسن حمیدي    محسن حمیدي                                  

  اي اسالمی شهراي اسالمی شهرشورشور  رئیسرئیس      شهردار اسالمشهر                               شهردار اسالمشهر                                                     
    



91 

 

  عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرا یا تغییر طرحهاي مصوب شهريعوارض ارزش افزوده ناشی از اجرا یا تغییر طرحهاي مصوب شهري  محاسبه محاسبه   رعایت مواد ذیل درهنگامرعایت مواد ذیل درهنگام

  ضروري استضروري استو توافق احداث بنا و توافق احداث بنا )تغییر کاربري( )تغییر کاربري( 

  

مجتمع صنفی مجتمع صنفی % کاربری مربوطه ودر % کاربری مربوطه ودر 4242بالکن و نیمه طبقه و سایبان بالکن و نیمه طبقه و سایبان   جهت صدور مجوز احداثجهت صدور مجوز احداث( :( :11تبصره )تبصره )

  اخذ گردد.اخذ گردد.  kk% ضریب % ضریب   7722هت بالکن معادلهت بالکن معادلجج  خدماتی اسالمشهرخدماتی اسالمشهر

جهت صدور مجوز احداث واحدهای تجاری یا تغییر کاربری عرصه به تجاری در داخل گاراژها جهت صدور مجوز احداث واحدهای تجاری یا تغییر کاربری عرصه به تجاری در داخل گاراژها   ( :( :22تبصره )تبصره )

  اخذ گردد.اخذ گردد.  kk% ضریب % ضریب 7272یا پشت جبهه معادلیا پشت جبهه معادل

  ، در طبقه، در طبقه% % 5252واحدهای تجاری ،اداری و صنعتی در زیرزمین معادل واحدهای تجاری ،اداری و صنعتی در زیرزمین معادل جهت صدور مجوز احداث جهت صدور مجوز احداث ( :( :33تبصره )تبصره )

  اخذ گردد.اخذ گردد.  kkضریب ضریب % % 4545% و در طبقه سوم و باالتر معادل % و در طبقه سوم و باالتر معادل 5555%، در طبقه دوم %، در طبقه دوم 6565اول اول 

با با صنعتی صنعتی     kk% ضریب % ضریب   6262  جهت صدور مجوز احداث  واحدهای دامداری ومرغداری ها معادلجهت صدور مجوز احداث  واحدهای دامداری ومرغداری ها معادل( :( :00تبصره )تبصره )

    ای کاربری مربوطه محاسبه و اخذ گردد.ای کاربری مربوطه محاسبه و اخذ گردد.  قیمت منطقهقیمت منطقه

اعم از میادین میوه و تره بار، بازارهای عرضه اعم از میادین میوه و تره بار، بازارهای عرضه   محاسبه عوارض واحدهای خدمات عمومیمحاسبه عوارض واحدهای خدمات عمومی  ( :( :88تبصره )تبصره )

و غذاخوری های داخل و غذاخوری های داخل   % تجاری% تجاری7272مستقیم کاالو ... معادل یک چهارم تجاری و تاالرهای پذیرایی معادل مستقیم کاالو ... معادل یک چهارم تجاری و تاالرهای پذیرایی معادل 

  محاسبه خواهد شد.محاسبه خواهد شد.  % تجاری% تجاری5252مجموعه های صنعتی و تجاری معادل مجموعه های صنعتی و تجاری معادل 

اربری در خصوص متقاضیان اعمال ماده اربری در خصوص متقاضیان اعمال ماده کلیه ارقام و ضرایب مندرج در جداول مربوط به تغییر ککلیه ارقام و ضرایب مندرج در جداول مربوط به تغییر ک( :( :11تبصره )تبصره )

با حفظ با حفظ   احداث بنااحداث بناجداول جداول ضریب ضریب در هنگام توافق در هنگام توافق   اصالحی )تفکیک عرصه( و تغییر کاربری میباشد.اصالحی )تفکیک عرصه( و تغییر کاربری میباشد.  121121

  گردد و گردد و   جداول محاسبهجداول محاسبه  22//44  معادل معادل   121121عرصه بدون اعمال ماده عرصه بدون اعمال ماده   جهت تغییر کاربریجهت تغییر کاربری  وو22  کاربری موجودکاربری موجود

%، %،   1212اربری مغایر و غیرمرتبط جهت تخلفات مسکونی اربری مغایر و غیرمرتبط جهت تخلفات مسکونی عوارض بعد از صدور رأی کمیسیون ماده صد در کعوارض بعد از صدور رأی کمیسیون ماده صد در ک

  تغییر کاربری محاسبه و اخذ گردد.تغییر کاربری محاسبه و اخذ گردد.  عوارضعوارض% % 55و سایر تخلفات معادل و سایر تخلفات معادل 
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کلیه ارقام و ضرایب مندرج در جداول بابت تغییر کاربری از ذخیره مسکونی به مسکونی و کلیه ارقام و ضرایب مندرج در جداول بابت تغییر کاربری از ذخیره مسکونی به مسکونی و   ( :( :33تبصره )تبصره )

به به   kkباالتر، ضریب باالتر، ضریب   باالتر میباشد و چنانچه درهنگام تغییر کاربری هریک از کاربریهای ذیل الذکر به کاربریباالتر میباشد و چنانچه درهنگام تغییر کاربری هریک از کاربریهای ذیل الذکر به کاربری

، تغییر کاربری به ، تغییر کاربری به   %%55ری به شبکه معابرضریب معادل ری به شبکه معابرضریب معادل ــر کاربر کاربــشرح ذیل تعیین می گردد. در صورت تغییشرح ذیل تعیین می گردد. در صورت تغیی

، تغییر کاربری ، تغییر کاربری % % 55، تغییر کاربری به فضای سبز ضریب معادل ، تغییر کاربری به فضای سبز ضریب معادل   %%55شهری ضریب معادل شهری ضریب معادل تاسیسات وتجهیزات تاسیسات وتجهیزات 

، تغیـیر کاربری ، تغیـیر کاربری   %%55  ریب مـعادلریب مـعادلــرمانـی ضرمانـی ضداشتـی ودداشتـی ودــغییر کاربری به بهغییر کاربری به بهــ، ت، ت%%55به آموزشی ضریب معادل به آموزشی ضریب معادل 

، تغییر ، تغییر %%55کاربری به ورزشی وتفریحی ضریب معادل کاربری به ورزشی وتفریحی ضریب معادل ، تغییـر ، تغییـر %%55  ریب معادلریب معادلــرهنگی مذهـبی ضرهنگی مذهـبی ضــبه فبه ف

گام تغییر گام تغییر میباشد )در هنمیباشد )در هن  %%55و تغییر کاربری به ذخیره مسکونی و تغییر کاربری به ذخیره مسکونی   %%55کاربری به حمل و نقل و انبارداری کاربری به حمل و نقل و انبارداری 

به التفاوت مبالغ مربوط به مجوز صدور احداث بنا و یا تغییر به التفاوت مبالغ مربوط به مجوز صدور احداث بنا و یا تغییر به کاربری باالتر مابه کاربری باالتر ماکاربری از هر کاربری کاربری از هر کاربری 

  . . کاربری از مبدا به مقصد مرحله به مرحله محاسبه و اخذ خواهد شد(کاربری از مبدا به مقصد مرحله به مرحله محاسبه و اخذ خواهد شد(

امالکی که قبل از ابالغ طرح جامع یاتفضیلی احداث گردیده اند درصورتیکه درکاربری طرح امالکی که قبل از ابالغ طرح جامع یاتفضیلی احداث گردیده اند درصورتیکه درکاربری طرح   ( :( :00تبصره )تبصره )

ن تخلف نسبت به تمکین رای کمیسیون ماده صد اقدام ن تخلف نسبت به تمکین رای کمیسیون ماده صد اقدام های عمومی واقع شده باشند و در صورت دارا بودهای عمومی واقع شده باشند و در صورت دارا بود

  و امالک قولنامه ای بابت کارشناسی،قبل از صدور پروانه ساختمانیو امالک قولنامه ای بابت کارشناسی،قبل از صدور پروانه ساختمانی  نموده باشند یا پایانکار داشته باشندنموده باشند یا پایانکار داشته باشند

صنعتی صنعتی % ، % ، 1515% ، به اداری % ، به اداری 1122،  به تجاری معادل ،  به تجاری معادل   %%1515جهت تغییر کاربری به مسکونی معادل جهت تغییر کاربری به مسکونی معادل   kk،ضریب ،ضریب 

  لحاظ خواهد شد. لحاظ خواهد شد. کاربریهای مربوطه کاربریهای مربوطه % % 1122ارد معادل ارد معادل % و به سایر مو% و به سایر مو2525معادل معادل 

    kk% ضریب % ضریب 7272صنعتی صنعتی انبار واحدهای انبار واحدهای وو  %%5252  اداریاداریانبار واحد انبار واحد   ،،%%4242  واحدهای تجاریواحدهای تجاری  انبارانبار  ( :( :99تبصره )تبصره )

  باتوجه به نوع کاربری اخذگردد.باتوجه به نوع کاربری اخذگردد.
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% %   1212ادارات آب، برق،گاز،مخابرات درصورت نیازبه انبار واخذ مجوز ازمراجع ذیصالح معادل ادارات آب، برق،گاز،مخابرات درصورت نیازبه انبار واخذ مجوز ازمراجع ذیصالح معادل   ( :( :1414تبصره )تبصره )

  محاسبه قرارگیرد.محاسبه قرارگیرد.تجاری مورد تجاری مورد     kkضریب ضریب 

اداره آموزش وپرورش ومراکز بهداشتی درصورت نیاز به انبار واخذ مجوز ازمراجع ذیصالح اداره آموزش وپرورش ومراکز بهداشتی درصورت نیاز به انبار واخذ مجوز ازمراجع ذیصالح ( :( :1111تبصره )تبصره )

  اداری مورد محاسبه قرارگیرد.اداری مورد محاسبه قرارگیرد.  kk%  ضریب %  ضریب 3232معادل معادل 

ای ای   با قیمت منطقهبا قیمت منطقهصنعتی صنعتی     kk% ضریب % ضریب   4242انبارهای کشاورزی، مرغداری ها ، دامداریها و معادل انبارهای کشاورزی، مرغداری ها ، دامداریها و معادل ( :( :1212تبصره )تبصره )

  مورد محاسبه قرارگیرد.مورد محاسبه قرارگیرد.ری مربوطه ری مربوطه کاربکارب

  صنعتی مورد محاسبه قرارگیرد.صنعتی مورد محاسبه قرارگیرد.    kk% ضریب % ضریب 8282سردخانه ها معادل سردخانه ها معادل ( :( :1313تبصره )تبصره )

مطابق مطابق   kk% ضریب % ضریب 4242بناهای نگهبانی،سرایداری،اتاق کارگری،خرپا،هانگارد و مشاعات ، معادل بناهای نگهبانی،سرایداری،اتاق کارگری،خرپا،هانگارد و مشاعات ، معادل ( :( :1010تبصره )تبصره )

  بانوع کاربری و پروانه ساختمانی اخذ گردد.بانوع کاربری و پروانه ساختمانی اخذ گردد.

% ضریب % ضریب 7575که توافق صورت گرفته درمراکز صنعتی به صورت توسعه بنا باشد معادل که توافق صورت گرفته درمراکز صنعتی به صورت توسعه بنا باشد معادل درصورتیدرصورتی( :( :1818تبصره )تبصره )

kk      .اخذ گردد.اخذ گردد                                                                                                                                                                              

  kk% ضریب % ضریب 1122گاراژها، کارگاهها ومراکز سوخت رسانی وغیره معادل گاراژها، کارگاهها ومراکز سوخت رسانی وغیره معادل فضای باز مورد استفاده فضای باز مورد استفاده   ( :( :1111تبصره )تبصره )

  ازعرصه اخذگردد.ازعرصه اخذگردد.

به به   ای کاربری مربوطهای کاربری مربوطه  و قیمت منطقهو قیمت منطقه  صنعتیصنعتی    kk% ضریب % ضریب 1212استخرپرورش ماهی معادل استخرپرورش ماهی معادل ( :( :1313تبصره )تبصره )

  مترمکعب اخذ گردد.مترمکعب اخذ گردد.
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گلخانه ها و پرورش دهندگان گیاهان تزیینی و قارج و نظایر آن که در کاربری غیر کشاورزی و گلخانه ها و پرورش دهندگان گیاهان تزیینی و قارج و نظایر آن که در کاربری غیر کشاورزی و ( :( :1010تبصره )تبصره )

  kk% ضریب % ضریب 1212ر اساسی معادل ر اساسی معادل و با مصالح غیو با مصالح غی  kk% ضریب % ضریب 5252بامصالح اساسی احداث می گردند معادل بامصالح اساسی احداث می گردند معادل 

  ""و در صورت احداث در کاربری مرتبط صرفاو در صورت احداث در کاربری مرتبط صرفا  صنعتی و با قیمت منطقه ای کشاورزی آبی اخذگرددصنعتی و با قیمت منطقه ای کشاورزی آبی اخذگردد

  ..اخذ خواهد شداخذ خواهد شددرصد احداث بنا درصد احداث بنا 5252و در هنگام تبدیل بنای غیر اساسی به اساسی معادل و در هنگام تبدیل بنای غیر اساسی به اساسی معادل عوارض  پروانه عوارض  پروانه 

  ه مترمکعب اخذ گردد  ه مترمکعب اخذ گردد  بب  kk% ضریب % ضریب 55مخازن واحدهای تجاری وصنعتی معادل مخازن واحدهای تجاری وصنعتی معادل ( :( :1919تبصره )تبصره )

که که جهت  تغییر کاربری به تجاری و صنعتی بابت امالکی که بگونه ای واقع شده باشند جهت  تغییر کاربری به تجاری و صنعتی بابت امالکی که بگونه ای واقع شده باشند ( :( :2424تبصره )تبصره )

  شد. شد. % مبالغ مربوطه اخذخواهد % مبالغ مربوطه اخذخواهد 7272میشودمیشوددرب آنها به محوطه داخلی ملک باز درب آنها به محوطه داخلی ملک باز به گذرمشرف نبوده وبه گذرمشرف نبوده و  ""مستقیمامستقیما

،فرهنگی ، آموزشی ، بهداشتی ، درمانی ،فرهنگی ، آموزشی ، بهداشتی ، درمانی   جهت صدور مجوز احداث بناهای تفریحی ورزشیجهت صدور مجوز احداث بناهای تفریحی ورزشی( :( :2121تبصره )تبصره )

  % تعرفه مسکونی اخذ گردد .% تعرفه مسکونی اخذ گردد .  3232% تعرفه صنعتی و جهت بناهای مذهبی معادل % تعرفه صنعتی و جهت بناهای مذهبی معادل 4242معادل معادل 

مراکز اقامتی )هتل، هتل آپارتمان، مهمانپذیر( مطابق تعرفه مسکونی وسایر بناهای مراکز اقامتی )هتل، هتل آپارتمان، مهمانپذیر( مطابق تعرفه مسکونی وسایر بناهای   : در: در( ( 2222تبصره )تبصره )

    درخواستی مطابق کاربری مورداستفاده محاسبه واخذ گردد.درخواستی مطابق کاربری مورداستفاده محاسبه واخذ گردد.

در مواقعی که مودی، متقاضی سطح اشغالی بیش از سطح اشغال مجاز در کاربریهای موجود در مواقعی که مودی، متقاضی سطح اشغالی بیش از سطح اشغال مجاز در کاربریهای موجود ( :( :2323تبصره )تبصره )

باشد، در صورت تایید مراتب توسط مراجع ذیصالح و بالمانع بودن انجام امر، برای سطح اشغال بیشتر از باشد، در صورت تایید مراتب توسط مراجع ذیصالح و بالمانع بودن انجام امر، برای سطح اشغال بیشتر از 

های های   ب در کاربریب در کاربری% و ضری% و ضری4242معادل معادل   % و ضریب برای سطح اشغال بصورت صد در صد% و ضریب برای سطح اشغال بصورت صد در صد2222حد مجاز معادل حد مجاز معادل 

کلیه موارد در هر طبقه به صورت کلیه موارد در هر طبقه به صورت مربوطه به ازا هر متر مربع مازاد سطح اشغال اخذ گردد. الزم به ذکر است مربوطه به ازا هر متر مربع مازاد سطح اشغال اخذ گردد. الزم به ذکر است 

چنانچه درخواست افزایش سطح اشغال در کاربریهای غیر از کاربری چنانچه درخواست افزایش سطح اشغال در کاربریهای غیر از کاربری جداگانه محاسبه و اخذ خواهد شد و جداگانه محاسبه و اخذ خواهد شد و 

  ابر مقررات از مودی اخذ خواهد شد.ابر مقررات از مودی اخذ خواهد شد.موجود زمین باشد ، مبلغ مربوط به تغییر کاربری نیز برموجود زمین باشد ، مبلغ مربوط به تغییر کاربری نیز بر
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در صورتیکه مودی ، متقاضی بنایی با ارتفاع بیش از ارتفاع مجاز ) ارتفاع تعیین شده در طرح در صورتیکه مودی ، متقاضی بنایی با ارتفاع بیش از ارتفاع مجاز ) ارتفاع تعیین شده در طرح ( :( :2020تبصره )تبصره )

% مبالغ تغییر % مبالغ تغییر 1212یش معادل یش معادل تفصیلی( باشد ؛ برای صدور مجوز احداث بنای تجاری بابت هر متر مربع افزاتفصیلی( باشد ؛ برای صدور مجوز احداث بنای تجاری بابت هر متر مربع افزا

ر ر ــری  اخذ گردد . الزم به ذکری  اخذ گردد . الزم به ذکــیر کاربیر کارب% تغی% تغی2222% تغییر کاربری و سایر موارد % تغییر کاربری و سایر موارد 1515، بنای صنعتی معادل ، بنای صنعتی معادل کاربریکاربری

ه در افزایش ارتفاع حادث شده ، بنایی احداث گردد در اجرای تبصره یازده ذیل ماده صد ه در افزایش ارتفاع حادث شده ، بنایی احداث گردد در اجرای تبصره یازده ذیل ماده صد ــاست چنانچاست چنانچ

  خواهد شد.خواهد شد.قانون شهرداری ها نسبت به تعیین تکلیف آن از طریق کمیسیون ماده صد اقدام قانون شهرداری ها نسبت به تعیین تکلیف آن از طریق کمیسیون ماده صد اقدام 

هی از طریق کرکره یا شیشه میرال برای هر هی از طریق کرکره یا شیشه میرال برای هر جهت موافقت با ایجاد دسترسی جدید یا نمادجهت موافقت با ایجاد دسترسی جدید یا نماد(:(:2828تبصره )تبصره )

  ( برابر تعرفه کاربری مربوطه محاسبه و اخذ گردد.( برابر تعرفه کاربری مربوطه محاسبه و اخذ گردد.22مترمربع، معادل دو )مترمربع، معادل دو )

قانون شهرداری در صورت تقاضای مالک قانون شهرداری در صورت تقاضای مالک   121121و ماده و ماده   5656ماده ماده   66الزم به ذکر است در اجرای  تبصره الزم به ذکر است در اجرای  تبصره   --الفالف

دارای معبر ( با رعایت مفاد ذیل دارای معبر ( با رعایت مفاد ذیل   جهت ایجاد دسترسی اضافی در ضلع دیگر ملک در معابر عمومی )ضلعجهت ایجاد دسترسی اضافی در ضلع دیگر ملک در معابر عمومی )ضلع

  اخذ خواهد شد.اخذ خواهد شد.  مربوطهمربوطهعوارض عوارض 

رو و یک در پارکینگ یا حیاط در بر معبری دارد که  رو و یک در پارکینگ یا حیاط در بر معبری دارد که  ه ایجاد یک در نفره ایجاد یک در نفرمالک هر پالک ثبتی فقط اجازمالک هر پالک ثبتی فقط اجاز    --بب

در سند مالکیت مشخص شده است مگر اینکه در سند مالکیت آن پالک ثبتی وجود درب مشخصاً در بر در سند مالکیت مشخص شده است مگر اینکه در سند مالکیت آن پالک ثبتی وجود درب مشخصاً در بر 

  ید شده باشد .ید شده باشد .معابر دیگر نیز قمعابر دیگر نیز ق

به لحاظ حقوقی ایجاد هر گونه درب سواره و پیاده و یا روزنه و پنجره طبق ضوابط فوق الذکر زمانی به لحاظ حقوقی ایجاد هر گونه درب سواره و پیاده و یا روزنه و پنجره طبق ضوابط فوق الذکر زمانی     --جج

می تواند صورت پذیرد که کوچه یا معبر عمومی بوده و اسناد مالکیت امالک آن حد به معبر تعریف شده می تواند صورت پذیرد که کوچه یا معبر عمومی بوده و اسناد مالکیت امالک آن حد به معبر تعریف شده 

  شد..شد..باشد و کوچه مورد نظر در مالکیت اشخاص حقیقی یا حقوقی نباباشد و کوچه مورد نظر در مالکیت اشخاص حقیقی یا حقوقی نبا

سائل حقوقی و سائل حقوقی و فقط در معابر ) غیر اختصاصی ( با رعایت مفقط در معابر ) غیر اختصاصی ( با رعایت م  مذکورمذکور: در هر صورت صدور مجوز : در هر صورت صدور مجوز دد

  الذکر و مقررات جاری و با تایید شهرسازی امکان پذیر می باشد.الذکر و مقررات جاری و با تایید شهرسازی امکان پذیر می باشد.  شهرسازی و مفاد فوقشهرسازی و مفاد فوق
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المی دیوان المی دیوان هیأت تخصصی شوراهای اسهیأت تخصصی شوراهای اس  13581358//22//2525  مورخمورخ  58255725262122565825572526212256امه شماره امه شماره دادندادنطی طی   --

ورای اسالمی شهر رامسر موضوع دفترچه تعرفه عوارض محلی ورای اسالمی شهر رامسر موضوع دفترچه تعرفه عوارض محلی عدم ابطال مصوبه شعدم ابطال مصوبه ش  عدالت اداری با موضوععدالت اداری با موضوع

  ..در خصوص عوارض تراکم سطح اشغال و طبقات و درب اضافیدر خصوص عوارض تراکم سطح اشغال و طبقات و درب اضافی  13551355سال سال 

در هنگام محاسبه عوارض تغییر کاربری یا صدور مجوز احداث بنا ، قیمت منطقه بندی در هنگام محاسبه عوارض تغییر کاربری یا صدور مجوز احداث بنا ، قیمت منطقه بندی ( :( :2121تبصره )تبصره )

  مالک عمل خواهد بود .مالک عمل خواهد بود .  بزرگترین گذر مشرف به ملکبزرگترین گذر مشرف به ملک

چنانچه در هنگام محاسبه چنانچه در هنگام محاسبه % افزایش نسبت به تعرفه اقدام و % افزایش نسبت به تعرفه اقدام و 1212در محورهای با قابلیت با در محورهای با قابلیت با   ::((2323تبصره )تبصره )

عوارض تغییر کاربری یا صدور مجوز احداث بنا ، معبر جدیدی ) خیابان ، کوچه ( ایجاد گردد یا احیاناً  در عوارض تغییر کاربری یا صدور مجوز احداث بنا ، معبر جدیدی ) خیابان ، کوچه ( ایجاد گردد یا احیاناً  در 

  استفاده شود.استفاده شود.تعرفه موجود نباشد از تعرفه معابر همجوار و مشابه که دارای ارزش یکسانی باشند تعرفه موجود نباشد از تعرفه معابر همجوار و مشابه که دارای ارزش یکسانی باشند 

کشاورزی که دارای مجوز فعالیت از سازمانهای ذیربط کشاورزی که دارای مجوز فعالیت از سازمانهای ذیربط و تکمیلی و تکمیلی درخصوص صنایع تبدیلی درخصوص صنایع تبدیلی ( :( :2020تبصره )تبصره )

منجمله جهاد کشاورزی هستند ، مانند دامداریهای صنعتی  ، مرغداریهای صنعتی ، کشتارگاههای صنعتی ، منجمله جهاد کشاورزی هستند ، مانند دامداریهای صنعتی  ، مرغداریهای صنعتی ، کشتارگاههای صنعتی ، 

ت بخش کشاورزی و غیره جهت ت بخش کشاورزی و غیره جهت پرورش ماهی صنعتی، فراورده های دامی صنعتی و  بهینه کردن تولیداپرورش ماهی صنعتی، فراورده های دامی صنعتی و  بهینه کردن تولیدا

  بندی کشاورزی آبی محاسبه و وصول گردد.بندی کشاورزی آبی محاسبه و وصول گردد.  صنعتی و با قیمت منطقهصنعتی و با قیمت منطقه    kk% ضریب % ضریب   5252احداث بنا  معادل احداث بنا  معادل 

قانون شهرداریها و ساماندهی قانون شهرداریها و ساماندهی   5555ماده ماده   2222در صورت انتقال مشاغل مزاحم شهری ، موضوع بند در صورت انتقال مشاغل مزاحم شهری ، موضوع بند ( :( :2929تبصره )تبصره )

ری درتعرفه مصوب وصول خواهد  شد و موضوع ری درتعرفه مصوب وصول خواهد  شد و موضوع % مبالغ مربوط به تغییر کارب% مبالغ مربوط به تغییر کارب7722معادل معادل صنوف مربوطه، صنوف مربوطه، 

  ..ها و اتحادیه ها تعلق خواهد گرفتها و اتحادیه ها تعلق خواهد گرفت    nnggooبه سازمانها ، موسسات ، به سازمانها ، موسسات ،   صرفاصرفا
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و استفاده از و استفاده از دهای کارگاهی و صنعتی دهای کارگاهی و صنعتی ــتفاده از ساییان  بر روی واحتفاده از ساییان  بر روی واحــدر صورت موافقت با اسدر صورت موافقت با اس  ( :( :3434تبصره )تبصره )  

ریال ریال   1122222222... جهت استفاده از محوطه بصورت موقت به ازا هر متر مربع در روز معادل ... جهت استفاده از محوطه بصورت موقت به ازا هر متر مربع در روز معادل معابر توسط صنوفمعابر توسط صنوف

اخذ خواهد شد و اخذ وجه هیچگونه حقی در جهت مجاز شدن بناها نخواهد داشت و در صورت عدم اخذ خواهد شد و اخذ وجه هیچگونه حقی در جهت مجاز شدن بناها نخواهد داشت و در صورت عدم 

جمع آوری در زمان اعالم شهرداری ، راسا نسبت به جمع آوری اقدام خواهد شد و هزینه های مربوطه جمع آوری در زمان اعالم شهرداری ، راسا نسبت به جمع آوری اقدام خواهد شد و هزینه های مربوطه 

  بعالوه ده درصد مطالبه میگردد.بعالوه ده درصد مطالبه میگردد.

بط و تایید مراجع بط و تایید مراجع ی فنی و شهرسازی ، واحدهای ذیری فنی و شهرسازی ، واحدهای ذیرهاهاکلیه موارد در صورت تایید واحدکلیه موارد در صورت تایید واحد( :( :3131تبصره )تبصره )

احداث بنا بوده و در صورت احداث بنا بوده و در صورت پایه پایه کلیه ضرایب مندرج در جداول بابت کلیه ضرایب مندرج در جداول بابت ذیصالح قابلیت اجرا خواهد داشت. ذیصالح قابلیت اجرا خواهد داشت. 

  % به مبلغ افزوده شود. % به مبلغ افزوده شود. 2222  امالک و محورهای با قابلیتامالک و محورهای با قابلیت  تغییر کاربریتغییر کاربری

بطال عوارض تغییر کاربری و ارزش بطال عوارض تغییر کاربری و ارزش ااع ع موضوموضو  5858//1212//1212مورخ مورخ   58255725262126555825572526212655طی دادنامه شماره طی دادنامه شماره   --

عوارض عوارض   63126312با کد با کد   4242دیف دیف رر، ، شهرداری اسالمشهرشهرداری اسالمشهر  5757افزوده ناشی از آن ، تعرفه دفترچه عوارض سال افزوده ناشی از آن ، تعرفه دفترچه عوارض سال 

ارزش افزوده ناشی از اجرای یا تغییر طرحهای مصوب شهری از مصـوبات شـورای اسالمی اسالم شهر از ارزش افزوده ناشی از اجرای یا تغییر طرحهای مصوب شهری از مصـوبات شـورای اسالمی اسالم شهر از 

خارج از حـدود اختیارات قانونی نبوده و به اسـتناد مواد خارج از حـدود اختیارات قانونی نبوده و به اسـتناد مواد مـغایر قانون و مـغایر قانون و   13571357تعرفه دفترچه عوارض سال تعرفه دفترچه عوارض سال 

  ..قانون تشکیالت و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی بـه رد شکایت صادر می شودقانون تشکیالت و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی بـه رد شکایت صادر می شود    8484و و   1212

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع اخذ عوارض هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع اخذ عوارض   13571357//33//88ـ ـ 381381الی الی   367367به موجب رأی شماره به موجب رأی شماره   --

قانون تأسیس شورای عالی معماری و قانون تأسیس شورای عالی معماری و   55ری بر اساس مصوبه کمیسیون ماده ری بر اساس مصوبه کمیسیون ماده ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربارزش افزوده ناشی از تغییر کارب

  هیأت عمومی دیوان هیأت عمومی دیوان   13561356//88//55ـ ـ 786786و و   13831383//1111//2525ـ ـ   587587موجب دادنامه شماره موجب دادنامه شماره   شهرسازی و همچنین بهشهرسازی و همچنین به
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قانون شهرداری قانون شهرداری   122122عدالت اداری وضع و اخذ عوارض عالوه بر جرایم تعیین شده از سوی کمیسیون ماده عدالت اداری وضع و اخذ عوارض عالوه بر جرایم تعیین شده از سوی کمیسیون ماده 

  به عنوان دیون دیوانی تجویز گردیده است به عنوان دیون دیوانی تجویز گردیده است 

( ( 22. بند )الف. بند )الف11با موضوع تقاضای ابطال با موضوع تقاضای ابطال   13581358//1212//1515به تاریخ به تاریخ   58255725262122625825572526212262دادنامه شماره دادنامه شماره طی طی   --

تعرفه شهرداری ایوان کی، تعرفه شهرداری ایوان کی،   1313. ماده . ماده 22فصل اول تعرفه شهر آرادان، فصل اول تعرفه شهر آرادان،   1717( ماده ( ماده 33(، )ب(، )ب22(، )ب(، )ب11(، )ب(، )ب33)الف)الف

. ماده . ماده 44ه عوارض شهر بسطام، ه عوارض شهر بسطام، تعرفتعرف  88. ماده . ماده 44تعرفه شهرداری ارومیه، تعرفه شهرداری ارومیه،   1111و ماده و ماده   22ماده ماده   33. بند )ج( تبصره . بند )ج( تبصره 33

تعرفه تعرفه   55. ماده . ماده 77تعرفه شهرداری شاهرود تعرفه شهرداری شاهرود   2525صفحه صفحه   1414. جدول شماره . جدول شماره 66تعرفه شهرداری درجزین، تعرفه شهرداری درجزین،   2222

. تعرفه شهرداری میامی با عنوان . تعرفه شهرداری میامی با عنوان 55دفترچه عوارض شهرداری مهدی شهر دفترچه عوارض شهرداری مهدی شهر   3131. ماده . ماده 88شهرداری کالته رودبار، شهرداری کالته رودبار، 

  عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییرکاربری{عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییرکاربری{

  13135757آذر آذر   2222  ––  18471847رأی شماره رأی شماره   --  122122عوارض تغییرکاربری بعد از ابقای آن در کمیسیون ماده عوارض تغییرکاربری بعد از ابقای آن در کمیسیون ماده تجویز تجویز   --

  هیأت عمومی دیوان عدالت اداریهیأت عمومی دیوان عدالت اداری

قانون تشکیالت شوراهای اسالمی قانون تشکیالت شوراهای اسالمی   3535ماده ماده   11با توجه به سیر تاریخی وضع و اخذ عوارض محلی طبق بند با توجه به سیر تاریخی وضع و اخذ عوارض محلی طبق بند 

با پیشنهاد وزیر کشور تصویب و با توجه با پیشنهاد وزیر کشور تصویب و با توجه   ، عوارض محلی از جمله عوارض تغییر کاربری، عوارض محلی از جمله عوارض تغییر کاربری13621362مصوب سال مصوب سال 

بعد از تایید نماینده محترم ولی فقیه از مشمولین اخذ شده است بعد از تایید نماینده محترم ولی فقیه از مشمولین اخذ شده است   13661366؍؍22؍؍55--341341؍؍2313723137به بخشنامه شماره به بخشنامه شماره 

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تجویز اخذ عوارض دیوانی از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تجویز اخذ عوارض دیوانی از   13831383؍؍1111؍؍2525--587587و طبق رأی شماره و طبق رأی شماره 

به شرح مقرر در بخشنامه های شماره به شرح مقرر در بخشنامه های شماره   122122ات در کمیسیون ماده ات در کمیسیون ماده جمله تغییر کاربری بعد از ابقاء مستحدثجمله تغییر کاربری بعد از ابقاء مستحدث

وزارت کشور، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات وزارت کشور، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات   13711371؍؍66؍؍44--1274212742؍؍11؍؍3434و و   13651365؍؍1111؍؍3232--2415224152؍؍33

  تشخیص نشده است. تشخیص نشده است. 
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  شرح                    شرح                    
  

ووعوارض دیوار کشی عوارض دیوار کشی 

  

  
وو

ووعض صدوديض صكشمعض صدوديض صكشم

وو و و حصتص حصتص  

وو  116268116268  

ووشمشمعض صدوديض صكعض صدوديض صك=و=و ص فت  ص فت طضلطضلقينتوكاطق وباووقينتوكاطق وباوو  يب  يب

  

  

کشاورزی دیمی به کشاورزی دیمی به   PP  2222ضریب برای حریم ضریب برای حریم   وو  در کاربری مرتبطدر کاربری مرتبط  PP  2525%%حدوده قانونی حدوده قانونی ضریب برای مضریب برای م  --

  ازای هر مترمربع محاسبه و اخذ خواهد شد. ازای هر مترمربع محاسبه و اخذ خواهد شد. 

  % دیوارکشی اخذ خواهد شد.% دیوارکشی اخذ خواهد شد.5252معادل معادل   و نردهو نرده  فنس کشیفنس کشی  --

ا درخواست مالک ا درخواست مالک بب  صدور مجوز احصار از سوی شهرداری با ارائه سند مالکیت رسمی وصدور مجوز احصار از سوی شهرداری با ارائه سند مالکیت رسمی و  ( :( :11تبصره)تبصره)        

    ..می پذیردمی پذیردانجام انجام 

صدور مجوز احصاربنام مالک صرفاً به منزله محصور نمودن آن تلقی شده وهیچگونه مجوزی صدور مجوز احصاربنام مالک صرفاً به منزله محصور نمودن آن تلقی شده وهیچگونه مجوزی   ( :( :22تبصره )تبصره )

درجهت احداث بنا محسوب نمی شود و مراتب  می بایست در مجوز صادره از سوی شهرداری صراحتاً قید درجهت احداث بنا محسوب نمی شود و مراتب  می بایست در مجوز صادره از سوی شهرداری صراحتاً قید 

  شود. شود. 

دور احکام و آراء قطعی از سوی مراجع و محاکم قضائی و دور احکام و آراء قطعی از سوی مراجع و محاکم قضائی و چنانچه مدارک معتبری همچون صچنانچه مدارک معتبری همچون ص  (:(:33تبصره )تبصره )

ذیصالح مبنی بر تشکیک و یا نفی مالکیت متقاضی به شهرداری ارائه شود، صدور مجوز احصار متوقف ذیصالح مبنی بر تشکیک و یا نفی مالکیت متقاضی به شهرداری ارائه شود، صدور مجوز احصار متوقف 

  خواهد شد.خواهد شد.

قانون شهرداری نسبت به زمین یا بناهای مخروبه و غیر قانون شهرداری نسبت به زمین یا بناهای مخروبه و غیر   112112ماده ماده و و   5555ماده ماده   1414بند بند به استناد به استناد   ( :( :00تبصره )تبصره )

وضع محل و یا نیمه تمام واقع در محدوده شهر که در خیابان یا کوچه و یا میدان قرار گرفته و وضع محل و یا نیمه تمام واقع در محدوده شهر که در خیابان یا کوچه و یا میدان قرار گرفته و مناسب با مناسب با 

  باشد، باشد، سازی و رفع خطر داشته سازی و رفع خطر داشته   و یا نیاز به ایمنو یا نیاز به ایمنموازین شهرسازی موازین شهرسازی   ا پاکی و پاکیزگی و زیبائی شهر،ا پاکی و پاکیزگی و زیبائی شهر،منافی بمنافی ب
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تواند به مالک اخطار کند منتها ظرف دو ماه به ایجاد نرده یا دیوار و یا تواند به مالک اخطار کند منتها ظرف دو ماه به ایجاد نرده یا دیوار و یا   شهرداری با تصویب انجمن شهر میشهرداری با تصویب انجمن شهر می

  رمت آن که منطبق با نقشه مصوب انجمن شهر باشد اقدام کند اگر مالک مسامحه و یا امتناع کرد شهرداری رمت آن که منطبق با نقشه مصوب انجمن شهر باشد اقدام کند اگر مالک مسامحه و یا امتناع کرد شهرداری مم

تواند به منظور تأمین نظر و اجرای طرح مصوب انجمن در زمینه زیبائی و پاکیزگی و شهرسازی هر گونه تواند به منظور تأمین نظر و اجرای طرح مصوب انجمن در زمینه زیبائی و پاکیزگی و شهرسازی هر گونه   میمی

ک یا متولی و یا متصدی موقوفه ک یا متولی و یا متصدی موقوفه اقدامی را که الزم بداند معمول و هزینه آن را به اضافه صدی ده از مالاقدامی را که الزم بداند معمول و هزینه آن را به اضافه صدی ده از مال

شود در صورتی که مالک ظرف شود در صورتی که مالک ظرف   دریافت نماید در این مورد صورت حساب شهرداری بدواً به مالک ابالغ میدریافت نماید در این مورد صورت حساب شهرداری بدواً به مالک ابالغ می

شود و شود و   پانزده روز از تاریخ ابالغ به صورت حساب شهرداری اعتراض نکرد صورتی حساب قطعی تلقی میپانزده روز از تاریخ ابالغ به صورت حساب شهرداری اعتراض نکرد صورتی حساب قطعی تلقی می

  ارجاع خواهد شد. ارجاع خواهد شد.   7777ون مذکور در ماده ون مذکور در ماده هر گاه ظرف مهلت مقرره اعتراض کرد موضوع به کمیسیهر گاه ظرف مهلت مقرره اعتراض کرد موضوع به کمیسی

  7777هائی که مورد اعتراض واقع نشده و همچنین آراء کمیسیون رفع اختالف مذکور در ماده هائی که مورد اعتراض واقع نشده و همچنین آراء کمیسیون رفع اختالف مذکور در ماده   صورت حسابصورت حساب

در حکم سند قطعی و الزم االجرا بوده و اجراء ثبت مکلف است بر طبق مقررات اجرای اسناد رسمی الزم در حکم سند قطعی و الزم االجرا بوده و اجراء ثبت مکلف است بر طبق مقررات اجرای اسناد رسمی الزم 

  ئیه صادر و به مورد اجراء بگذارد. ئیه صادر و به مورد اجراء بگذارد. االجراء نسبت به وصول طلب شهرداری اجرااالجراء نسبت به وصول طلب شهرداری اجرا

دریافت خواهد دریافت خواهد سالیانه سالیانه   برابر عوارض نوسازیبرابر عوارض نوسازی  55با توجه به موارد فوق به ازا هر سال عدم دیوار کشی معادل با توجه به موارد فوق به ازا هر سال عدم دیوار کشی معادل 

      شد.شد.

با ترکیب دیوار و فنس یا نرده مطابق ضوابط با ترکیب دیوار و فنس یا نرده مطابق ضوابط متر می باشد که متر می باشد که   22حداکثرارتفاع مجاز جهت احصار حداکثرارتفاع مجاز جهت احصار   (:(:88تبصره )تبصره )

                          . . واهد شدواهد شدطرح تفصیلی شهر احداث خطرح تفصیلی شهر احداث خ

  شهرداری مکلف است ارتفاع  دیوار و فنس را به تفکیک در مجوز صادره درج نماید.شهرداری مکلف است ارتفاع  دیوار و فنس را به تفکیک در مجوز صادره درج نماید.

  صورت پذیرفته باشدصورت پذیرفته باشدیا مغایر با پروانه یا مغایر با پروانه   ، بدون پروانه، بدون پروانهتخلفتخلف  بصورت توافق،بصورت توافق،چنانچه دیوار کشی چنانچه دیوار کشی   (:(:11تبصره )تبصره )

و بر و بر مربوطه مربوطه از پرداخت جرایم از پرداخت جرایم   عوارض متعلقه پسعوارض متعلقه پس  ،،رأی صارده تمکین و پرداخت نمایدرأی صارده تمکین و پرداخت نماید  توافق وتوافق وو مؤدی بهو مؤدی به

  ..اخذ خواهد شداخذ خواهد شداساس عوارض تعریف شده در محدوده قانونی اساس عوارض تعریف شده در محدوده قانونی 

% تعرفه دیوارکشـی  % تعرفه دیوارکشـی  5252فنس معادل فنس معادل بوسیله بوسیله   اراضیاراضیجهت محاسبه عوارض برای محصور نمودن جهت محاسبه عوارض برای محصور نمودن --  (:(:33تبصره )تبصره )

رهـای سـیمی )تـور مرغـی( و     رهـای سـیمی )تـور مرغـی( و     سیم خاردار، تورهای پالسـتیکی، تو سیم خاردار، تورهای پالسـتیکی، تو و برای محصور نمودن اراضی بوسیله و برای محصور نمودن اراضی بوسیله 

  اخذ گردد.اخذ گردد.محاسبه و محاسبه و   % تعرفه دیوارکشی% تعرفه دیوارکشی3232هر مترمربع هر مترمربع   ،،اکریزاکریزخخ

  

  

  محمد مهدي سلیمی                                             استانداري تهرانمحمد مهدي سلیمی                                             استانداري تهران                                                                            محسن حمیدي    محسن حمیدي                                  

  شوراي اسالمی شهرشوراي اسالمی شهر  رئیسرئیس          شهردار اسالمشهر                             شهردار اسالمشهر                                                   

  



111 

 

در صورتیکه متقاضی ، درخواست افزایش ارتفاع دیوار ، فنس ، سر دیواری یا سایر مـوارد را  در صورتیکه متقاضی ، درخواست افزایش ارتفاع دیوار ، فنس ، سر دیواری یا سایر مـوارد را  --  (:(:1414تبصره )تبصره )

  دیوار کشی مبالغ مربوطه اخذ خواهد شد.دیوار کشی مبالغ مربوطه اخذ خواهد شد.  تعرفهتعرفهداشته باشد به ازای هر متر مربع ، طبق  داشته باشد به ازای هر متر مربع ، طبق  

از مصالح پایین به مصالح باال ) مثالً از دیوارگلی به از مصالح پایین به مصالح باال ) مثالً از دیوارگلی به در تبدیل مصالح : در تبدیل دیوارکشی ها در تبدیل مصالح : در تبدیل دیوارکشی ها --  (:(:1111تبصره )تبصره )

تعرفه  ( اخذ گردد مشروط بر اینکـه دیـوار   تعرفه  ( اخذ گردد مشروط بر اینکـه دیـوار     %%5252  معادلمعادل  و از فنس به آجر و بلوکو از فنس به آجر و بلوک  %%1212معادل معادل آجر و بلوک آجر و بلوک 

  موجود مجاز باشد .موجود مجاز باشد .

مواردی که بـا ضـوابط شهرسـازی    مواردی که بـا ضـوابط شهرسـازی      صدور مجوز دیوارکشی و اخذ عوارض مربوطه صرفا درصدور مجوز دیوارکشی و اخذ عوارض مربوطه صرفا در--  (:(:1212تبصره )تبصره )

  نداشته باشد و یا کمیسیون های مقرر در قانون با موارد فوق موافقت نموده باشند امکان پذیر است.نداشته باشد و یا کمیسیون های مقرر در قانون با موارد فوق موافقت نموده باشند امکان پذیر است.یرت یرت مغامغا

و و   خارج از محـدوده قـانونی  خارج از محـدوده قـانونی  دیوار با همان مصالح در دیوار با همان مصالح در   و مرمتو مرمت  در هنگام تخریب و نوسازیدر هنگام تخریب و نوسازی  --(: (: 1133تبصره )تبصره )

  شد.شد.  اخذ خواهداخذ خواهد  در محدوده قانونیدر محدوده قانونی  صرفا عوارض مربوطهصرفا عوارض مربوطهدرصورت مجاز بودن دیوار موجود درصورت مجاز بودن دیوار موجود 

هیأت تخصصی دیـوان عـدالت اداری   هیأت تخصصی دیـوان عـدالت اداری     5757//1212//1515  مورخ مورخ   57255725262123375725572526212337شماره شماره به موجب دادنامه به موجب دادنامه   --

)ب( رای )ب( رای با موضوع عوارض دیوار کشی، اصل اخذ این نوع عوارض قانونی شناخته شد و همچنین طبق بند با موضوع عوارض دیوار کشی، اصل اخذ این نوع عوارض قانونی شناخته شد و همچنین طبق بند 

  786786و و   8383//1111//2525  ––  578578ت عمومی دیوان عدالت اداری و طبـق آراء شـماره   ت عمومی دیوان عدالت اداری و طبـق آراء شـماره   هیأهیأ  13551355//22//2121  ––  7575شماره شماره 

  هیات عمومی دیوان عدالت اداری عوارض ابقای بنا قانونی میباشد.هیات عمومی دیوان عدالت اداری عوارض ابقای بنا قانونی میباشد.  13561356//88//55مورخ مورخ 
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  هرستهرستفف
  11  تعاریف و اصطالحاتتعاریف و اصطالحات

  33  ضوابط اجرایی ارزش معامالتی ضوابط اجرایی ارزش معامالتی     
  2828                                                                                                                                                                                                                          عوارض یک متر مربع  صدور پروانه ساختمانی مسکونی تک واحدی و مجتمع ها عوارض یک متر مربع  صدور پروانه ساختمانی مسکونی تک واحدی و مجتمع ها     

  3232  عوارض یک متر مربع  صدور پروانه ساختمانی واحدهای تجاری ، اداری و صنعتی تک واحدیعوارض یک متر مربع  صدور پروانه ساختمانی واحدهای تجاری ، اداری و صنعتی تک واحدی
  3131  عوارض یک متر مربع  صدور پروانه ساختمانی واحدهای تجاری  و  اداری  بیش از یک واحدعوارض یک متر مربع  صدور پروانه ساختمانی واحدهای تجاری  و  اداری  بیش از یک واحد

  3232  مانی واحدهای تجاری  تک واحدی با ارتفاع و دهنه غیر  مجازمانی واحدهای تجاری  تک واحدی با ارتفاع و دهنه غیر  مجازعوارض یک متر مربع  صدور پروانه ساختعوارض یک متر مربع  صدور پروانه ساخت
  3333  عوارض صدور پروانه ساختمانی واحدهای  اداری تک واحدی با ارتفاع و دهنه غیر  مجازعوارض صدور پروانه ساختمانی واحدهای  اداری تک واحدی با ارتفاع و دهنه غیر  مجاز

  3434  عوارض صدور پروانه ساختمانی واحدهای  صنعتی تک واحدی با ارتفاع و دهنه غیر  مجازعوارض صدور پروانه ساختمانی واحدهای  صنعتی تک واحدی با ارتفاع و دهنه غیر  مجاز
  3535  مجازمجازز یک واحد با ارتفاع و دهنه غیر ز یک واحد با ارتفاع و دهنه غیر بیش ابیش اختمانی واحدهای تجاری ختمانی واحدهای تجاری پروانه ساپروانه سا  مربع  صدورمربع  صدورعوارض یک مترعوارض یک متر

  3636  عوارض  صدور پروانه ساختمانی واحدهای اداری   بیش از یک واحد با ارتفاع و دهنه غیر  مجازعوارض  صدور پروانه ساختمانی واحدهای اداری   بیش از یک واحد با ارتفاع و دهنه غیر  مجاز
  3737  عوارض  مازاد بر تراکم و عوارض افزایش و تغییر تراکم ، سطح اشغال یا طبقاتعوارض  مازاد بر تراکم و عوارض افزایش و تغییر تراکم ، سطح اشغال یا طبقات

  4646  دگی ) کنسول ، تراس (دگی ) کنسول ، تراس (عوارض بر بالکن  و پیش آمعوارض بر بالکن  و پیش آم
  4848  عوارض استفاده از مزایای الحاق به بافت   عوارض استفاده از مزایای الحاق به بافت   

  4545  عوارض ناشی از تأمین پارکینگعوارض ناشی از تأمین پارکینگ
  5151  عوارض سالیانه مهاجرین و اتباع خارجهعوارض سالیانه مهاجرین و اتباع خارجه

  5252  % فرهنگی ورزشی% فرهنگی ورزشی33عوارض عوارض 
  5353  عوارض پذیره تأسیسات شهریعوارض پذیره تأسیسات شهری

  5555  عوارض احداث و تعبیه انواع مخازنعوارض احداث و تعبیه انواع مخازن
  5656  عوارض بقایای سطح شهرعوارض بقایای سطح شهر

  5757  عوارض تبدیل واحدهای تجاریعوارض تبدیل واحدهای تجاری
  5858  حق کارشناسی بازدید و کرایه ماشین آالتحق کارشناسی بازدید و کرایه ماشین آالت

  5555  عوارض تعمیرات ساختمانعوارض تعمیرات ساختمان
  6262  قانون نوسازیقانون نوسازی  3535ماده ماده   22عوارض تمدید و تجدید پروانه های ساختمانی مستند به تبصره عوارض تمدید و تجدید پروانه های ساختمانی مستند به تبصره 

  6363  عوارض بر حق مشرفیت)ارزش افزوده ناشی از اجرای طرحهای تعریض یا توسعه معابر(عوارض بر حق مشرفیت)ارزش افزوده ناشی از اجرای طرحهای تعریض یا توسعه معابر(
  6464  تبصره های محاسبه عوارضتبصره های محاسبه عوارض

  7272  مستندات مقررات عمومیمستندات مقررات عمومی
  7373  عوارض سالیانه مشاغل، فعاالن اقتصادی و حرف خاصعوارض سالیانه مشاغل، فعاالن اقتصادی و حرف خاص

  7575  تبصره های عوارض سالیانه مشاغل، فعاالن اقتصادی و حرف خاصتبصره های عوارض سالیانه مشاغل، فعاالن اقتصادی و حرف خاص
  8282  بهای خدمات تابلوهای معرف صنفبهای خدمات تابلوهای معرف صنف
  8383  بهای خدمات انبارها و سردخانه هابهای خدمات انبارها و سردخانه ها

  8484  ی از اجرا یا تغییر طرحهای مصوب شهری )تغییر کاربری(ی از اجرا یا تغییر طرحهای مصوب شهری )تغییر کاربری(عوارض ارزش افزوده ناشعوارض ارزش افزوده ناش

  5151  ((تبصره های ارزش افزوده ناشی از اجرا یا تغییر طرحهای مصوب شهری )تغییر کاربریتبصره های ارزش افزوده ناشی از اجرا یا تغییر طرحهای مصوب شهری )تغییر کاربری
  5555  عوارض دیوارکشی )احصار(عوارض دیوارکشی )احصار(

  5555  تبصره های دیوارکشی )احصار(تبصره های دیوارکشی )احصار(
                                                                                                                                                                                                



 

 

                          

کد طبقه 

 بندي

 توضیحات شرح عنوان

   درآمدها  144444

   درآمدهاي ناشي از عوارض عمومي 001111

   عوارض موضوع قانون ماليات برارزش افزوده 001011

   عوارض بر كاال و خدمات 001010

   عوارض آاليندگي 001011

   تمركز )فرآوردهاي نفتي، سيگار، گاز و شماره گذاري (عوارض م 001011

   عوارض خوردوهاي سواري و ساير وسائط نقليه 001011

   عوارض بليط )حمل ونقل هوايي، زميني،دريايي( 001011

   درآمدهاي ناشي از  توسعه شهر 001111

   عوارض بر پروانه هاي ساختماني در حد تراكم پايه )مسكوني( 001110

   عوارض بر پروانه هاي ساختماني در حد تراكم پايه ) غير مسكوني( 001111

   عوارض بر پروانه ساختماني مازاد بر تراكم پايه )مسكوني( 001111

   عوارض بر پروانه ساختماني مازاد بر تراكم پايه )غيرمسكوني( 001111

   عوارض بر بالكن و پيش آمدگي 001111

   ش افزوده ناشي از اجراي طرحهاي عمران و توسعه شهريعوارض ارز 001111

   عوارض قطع اشجار 001111

001111 
عوارض صدور مجوز حصاركشي و ديوار كشي براي امالك فاقد 

 مستحدثات
  

001111 
 11ماده  1عوارض اتمام مهلت عمليات ساختماني موضوع تبصره 

 قانون نوسازي
  

   در حريم شهرها  عوارض و درآمدهاي وصولي 001101

   عوارض آتش نشاني ساختمان هاي بلند مرتبه 001100

   هاي معدني عوارض چشمه 001101

   درآمد ناشي از عدم امكان تامين پاركينگ 001101

   ساير 001111

   درآمدهاي ناشي از حمل و نقل 001111

   بهاي خدمات صدور و تمديد پروانه تاكسيراني  001110

   عوارض موتورسيكلت ها 001111

001111 
ها و ناوگان حمل و  بهاي خدمات ناشي از صدور و تمديد پروانه شركت

 نقل بار
  

 بوسراني و اتوبوسراني و ... سرويس هاي دربستي، ميني درآمد اتوبوسراني و ميني بوسراني 001111

001111 
ن حمل و ها و ناوگا بهاي خدمات ناشي از صدور و تمديد پروانه شركت

 نقل مسافر
  

   رسيدگي به تخلفات رانندگي 01عوارض ناشي از اجراي ماده  001111



 

 

                          

کد طبقه 

 بندي

 توضیحات شرح عنوان

   رسيدگي به تخلفات رانندگي 11عوارض ناشي از اجراي ماده  001111

001111 
معاينه  عوارض ثبت نام و تجديد آزمايش رانندگي ) گواهينامه رانندگي،

 چشم و ساير(
  

   عوارض صدور، تمديد و تعويض گواهينامه 001111

   عوارض حاصل از اجراي طرح هاي ترافيكي 001101

   (LEZعوارض ) 001100

001101 
قانون حمل و نقل ريلي شهرهاي باالي  1عوارض ناشي از اجراي ماده 

 هزارنفر 111
  

   عوارض ساليانه وانت بار 001101

   ساير 001111

   درآمدهاي ناشي از بهره برداري از فضاي شهر 001111

   عوارض نوسازي 001110

   عوارض سطح شهر 001111

   ها و موسسات اعتباري عوارض ساليانه بانك 001111

   عوارض اسناد رسمي )حق الثبت( 001111

   تنعوارض صدور مجوز احداث و بهره برداري ساليانه دكل و آن 001111

001111 
عوارض بر مشاغل و حرف )بر اساس نوع شغل، محل استقرار ملك و 

 مساحت( دائمي
  

   عوارض بر تابلوهاي تبليغات محيطي به غيراز تابلوهاي معرفي 001111

   درآمد ناشي از خسارت وارده به اموال عمومي شهر 001111

   حق انتفاع از بهره برداري موقت 001111

   ارض صدور، تمديد و تعويض گذرنامهعو 001101

   ساير 001111

   درآمدهاي ناشی از عوارض اختصاصی شهرداري 124444

   درآمدهاي اختصاصي 011011

   درآمد هتل، مهمانسرا، پالژ و ساير مراكز رفاهي و تفريحي شهرداري  011010

   درآمد پارك ها  011011

   ياه و ساير محصوالت درآمد حاصل از فروش گل و گ 011011

   درآمد مراكز فرهنگي 011011

   درآمد غسالخانه و گورستان 011011

   بهاي خدمات فضاي سبز 011011

   بهاي خدمات مديريت پسماند 011011

   درآمد ناشي از خسارات وارده به اموال اختصاصي شهرداري 011011

   اريدرآمد ساير سازمانهاي وابسته به شهرد 011011



 

 

                          

کد طبقه 

 بندي

 توضیحات شرح عنوان

   ساير 011011

   بهاي خدمات و درآمدهاي موسسات انتفاعی شهرداري 134444

   بهاي خدمات و درآمدهاي موسسات انتفاعي شهرداري 011011

   بهاي خدمات آسفالت و لكه گيري و ترميم حفاري 011010

   بهاي خدمات كارشناسي 011011

   بهاء خدمات صدور معاينه فني خودرو 011011

   بهاي خدمات فني 011011

   بهاي خدمات بازرگاني 011011

   بهاي خدمات پيمانكاري 011011

   بهاي خدمات آماده سازي 011011

   بهاي خدمات صدور مجوز تعميرات اساسي ساختمان 011011

   بهاي خدمت اتباع بيگانه 011011

   بها خدمات جمع آوري نخاله هاي ساختماني 011001

   بها خدمات ايمني و آتش نشاني 011000

   ساير 011011

   درآمد حاصل از تاسيسات شهرداري 011111

   درآمد حاصل از بازيافت زباله 011110

   درآمد حاصل از آگهي هاي تجاري و تبليغات محيطي 011111

   ساير 011111

   هاي حاصل از وجوه و اموال شهرداريدرآمد 104444

   درآمد حاصل از اموال شهرداري 011011

 حاصل از اموال غير منقول درآمد و مال االجاره مستحدثات شهرداري 011010

   درآمد حاصل از مراكز تفريحي و رفاهي 011011

   درآمد حاصل از  ماشين آالت و تجهيزات 011011

   ازارهاي روز و هفتگي درآمد حاصل از ب 011011

   هاي عمومي درآمد حاصل از پاركينگ 011011

   درآمد حاصل از سود سهام سازمان ها و شركت ها 011011

 كشتارگاه و ..... درآمد حاصل از واحدهاي خدماتي 011011

 كارخانه آسفالت و .... درآمد حاصل از واحدهاي توليدي 011011

   ش محصوالت و خدمات كارخانجات شهرداريدرآمد حاصل از فرو 011011

   درآمد حاصل از فروش محصوالت كارخانه آسفالت 011001

   ساير 011011

   درآمد حاصل از وجوه شهرداري 011111



 

 

کد طبقه 

 بندي
 توضیحات شرح عنوان

   درآمد حاصل از سرمايه گذاري 011110

   درآمد حاصل از وجوه سپرده هاي شهرداري 011111

   ساير 011111

   کمك هاي اعطائی دولت و سازمانهاي دولتی 184444

   يارانه ها و كمك هاي اعطائي دولت و سازمانهاي دولتي 011011

   كمك بالعوض دولت و يا ساير سازمانها و موسسات دولتي 011010

   (1قانون الحاق  11هاي دولتي ) موضوع ماده  كمك 011011

   ليطيارانه ب 011011

   هاي مشخص كمك هاي دولت براي پروژه 011011

 قانون ماليات بر ارزش افزوده 10ماده  1موضوع تبصره  عوارض متمركز دوازده در هزار گمركي 011011

   كمك نقدي براي تامين قير معابر شهري 011011

   ساير 011011

   هاي اهدایی و دارائی ها اعانات ، کمك 114444

   عانات و كمك هاي اهدائي ا 011011

   خودياري شهروندان و هداياي دريافتي 011010

   ساير اعانات و كمك از اشخاص حقوقي 011011

   كمك ها و اعانات دريافتي از موسسات عمومي غير دولتي 011011

   ساير 011011

   درآمدهاي اتفاقي كه به موجب قانون وصول مي شود 011111

   پرده هاي مطالبه نشدهضبط س 011110

   ضبط سپرده هاي معامالت شهرداري 011111

   ها قانون شهرداري 001درآمد حاصل از اجراي ماده  011111

   درآمد حاصل از تاخير و خسارت تاديه چك  011111

 شامل كليه تخلفات ساختماني 011جرائم كميسيون ماده  011111

   مناقصه درآمد ناشي از فروش اسناد 011111

 هزينه قلع بنا قانون شهرداري 011ماده  0درآمد ناشي از اجراي تبصره  011111

 مازاد درآمد بر هزينه سال قبل 011111
مقادير اين كد صرفا در اصالحيه و متمم، بعد از تفريغ 

 بودجه مشخص و درج خواهد شد

   ساير 011111

   ايمنابع حاصل از واگذاري دارایی سرمایه  244444

   قانون شهرداري 010ماده  101111

   قانون شهرداري 010ماده  1و  1درآمد نقدي حاصل از اجراي تبصره  101011

   فروش اموال غير منقول 111111

   فروش اموال غير منقول 111011



 

 

                          

کد طبقه 

 بندي

 توضیحات شرح عنوان

   فروش اموال منقول و اسقاط 111111

   فروش اموال منقول و اسقاط 111011

   فروش سرقفلي 111111

   فروش سرقفلي 111011

   فروش حقوق انتفاعي 111111

   فروش حقوق انتفاعي 111011

   ساير 111111

   ساير 111011

   منابع حاصل از واگذاري دارایی مالی 344444

   وام هاي دريافتي 101111

   ت كشوروام دريافتي از وزار 101011

   تسهيالت دريافتي از بانكها و موسسات مالي و اعتباري 101111

   تسهيالت خارجي  101111

   انواع اوراق و اسناد 111111

   اوراق مشاركت 111011

   انواع صكوك 111111

   ساير منابع 111111

   ساير منابع 111011

  


