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 اتريخ:
 شماره:
  پيوست:

 عوارض زیربنا مسکونی بصورت تک واحدی :-1ماده 

 شهرداری 77ضمانت اجرایی وصول : كميسيون ماده  

 ضریب مصوبK بنانحوه محاسبه عوارض زیر  مساحت سطح ناخالص یک واحد مسکونی  ردیف
 S                 (KP) 60%* متر مربع  100تا زیر بنای  1
 S                (KP) 90%* متر مربع 150تا زیر بنای  2
 S               (KP) 120%* متر مربع 200تا زیر بنای  3
 S                (KP) 180%* متر مربع 300تا زیر بنای  4
 S               (KP) 240%* متر مربع 400تا زیر بنای  5
 S              (KP) 270% * متر مربع 500تا زیر بنای  6
 S              (KP) 300%* متر مربع  600تا زیر بنای  7
 S             (KP) 360%* متر مربع 600باالتر از زیر بنای  8

P   مصوب هیأت  قانون مالیاتهای مستقیم بدون اعمال ضریب 64: قیمت منطقه ای موضوع ماده
 . 1400تعدیل قیمت منطقه ای سال  %75با اعمال این قانون  3وزیرات در اجرای تبصره 

S   مساحت زیرینای ناخالص :  
K  ضریب : 

ك یش از یبطبقه ،  سطح و یا هر منظور از واحد مسكوني تك واحدی ، اعیاني است كه در( : 1تبصره )
 سوب نميدی محواحد احداث نشود و چنانچه در هر طبقه و یا طبقات دو واحد ساخته شود تك واح

های  تمعنوع مج ( از گردد و در اینگونه موارد نحوه محاسبه عوارض زیر بنا ) احداث اعیاني مسكوني
 مسكوني مالك عمل خواهد بود .

 فه اساس تعر پرداخت جریمه ماده صد مانع سقط حقوق شهرداری در وصول عوارض بر ( :2تبصره )
 3/2/85 مورخ 48 مارهش دادنامه همچنین و   25/11/83مورخ  587 شماره دادنامه به توجه نمي گردد. با

 ساختماني جرائم لوصو از پس اداری عدالت دیوان عمومي هیأت 9/8/1396مورخ  786و دادنامه شماره 
 واهد شد.خو دریافت  شد خواهد محاسبه روز نرخ به متعلقه عوارض تخلف، وقوع زمان نرخ به

الوه عبنا و  كم اضافهحسقف متراژ خرپشته برابر ضوابط طرح تفصیلي بوده و بیش از آن در ( :3تبصره )
 بر جریمه مشمول عوارض نیز خواهد بود.

بر  نطقه این قیمت مچنانچه ملكي دارای چند بر باشد در محاسبه عوارض مربوطه باالتری( :4تبصره )
 .بود ملك مشرف به معبر مالك عمل خواهد 
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صد نبوده و فقط  قابل طرح در كمیسیون ماده 1370بناهای مسكوني احداثي ماقبل سال  :(5تبصره )
ا پایانكار مالكین جهت اخذ گواهي یدرصد ضرب و از  80عوارض متعلقه محاسبه شده با ضریب 

 ساختماني دریافت مي گردد.
یك  ا بصورتیا انبار ر زیر زمینو در صورتیكه مالك تمام یا قسمتي از پیلوت یا پاركینگ   :(6تبصره )

ان به میز ت عوارضكمیسیون ماده صد باشد مشمول پرداخبه جریمه واحد مسكوني تبدیل نماید و رأی 
 (p5(  ترمربع بنای مسكوني تبدیل شده مي گردد.برای هر م 

ا با زایش بنتقاضای اف امالك با كاربری مسكوني و مرتبط در زمان صدور پروانه و همچنین  :(7تبصره )
 سبه گردند. محا  Kتوجه به پرداخت عوارض در زمان صدور پروانه با هشتاد و پنج درصد ضریب 

ببيشتر  انچه یك طبقهچنبعد از عوارض و جرائم باشد بط ضمناً افزایش طبقات بيش از ضوا  :(8تبصره )
قيمت ابر بر 9 ابط باشداز ضوبيش اي و چنانچه دو طبقه و بيشتر ،  برابر قيمت منطقه 8از ضوابط باشد 

 منطقه اي در مساحت گرفته شود .

 عوارض زیربنا مجتمع های مسکونی ) بيش از یک واحد ( :: 2ده ما

 شهرداری 77كميسيون ماده ضمانت اجرایی وصول : 

 Kضریب مصوب نحوه محاسبه عوارض زیر بنا  مساحت ناخالص کل بنا ردیف

 %75 ميانگين سطح واحدS    ( *KP()100÷) متر مربع  300تا  1

 %100 ميانگين سطح واحدS    ( *KP  ()100÷ ) متر مربع 500تا  2

 %125 واحد(ميانگين سطح ÷KP  ()100* )    S متر مربع 700تا  3

 %150 ميانگين سطح واحدS    ( *KP  ()100÷) متر مربع 900تا  4

 %175 ميانگين سطح واحدS    ( *KP  ()100÷) متر مربع 1100تا  5

 %200 ميانگين سطح واحدS    ( *KP  ()100÷) متر مربع 1300تا  6

 %225 ميانگين سطح واحدS    ( *KP  ()100÷ ) متر مربع 1500تا  7

 %250 ميانگين سطح واحدS    ( *KP  ()100÷) متر به باال 1500از  8

 

P   مصوب هیأت  بدون اعمال ضریبقانون مالیاتهای مستقیم  64: قیمت منطقه ای موضوع ماده
 . 1400تعدیل قیمت منطقه ای سال  %75با اعمال این قانون  3در اجرای تبصره  وزیران

S   مساحت زیرینای ناخالص : 
K  ضریب :  

منظور از واحد مسكوني تك واحدی ، اعیاني است كه در سطح و یا هر طبقه ، بیش از یك ( : 1تبصره )
       واحد احداث نشود و چنانچه در هر طبقه و یا طبقات دو واحد ساخته شود تك واحدی محسوب 
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 مسكوني ( از نوع مجتمعنمي گردد و در اینگونه موارد نحوه محاسبه عوارض زیر بنا ) احداث اعیاني 

 های مسكوني مالك عمل خواهد بود .
   فه اساس تعر پرداخت جریمه ماده صد مانع سقط حقوق شهرداری در وصول عوارض بر ( :2تبصره )

 3/2/85 مورخ 48 مارهش دادنامه همچنین و   25/11/83مورخ  587 شماره دادنامه به توجه نمي گردد. با
 ساختماني جرائم لوصو از پس اداری عدالت دیوان عمومي هیأت 9/8/1396مورخ  786و دادنامه شماره 

 شد. خواهد محاسبه روز نرخ به متعلقه تخلف،عوارض وقوع زمان نرخ به
الوه عبنا و  كم اضافهحسقف متراژ خرپشته برابر ضوابط طرح تفصیلي بوده و بیش از آن در ( :3تبصره )

 بود.بر جریمه مشمول عوارض نیز خواهد 
بر  نطقه ایمین قیمت چنانچه ملكي دارای چند بر باشد در محاسبه عوارض مربوطه باالتر( :4تبصره )

 .بود ملك مشرف به معبر مالك عمل خواهد 
صد نبوده و فقط  قابل طرح در كمیسیون ماده 1370بناهای مسكوني احداثي ماقبل سال  :(5تبصره )

ا پایانكار رصد ضرب و از مالكین جهت اخذ گواهي ید 80عوارض متعلقه محاسبه شده با ضریب 
 ساختماني دریافت مي گردد.

یك  ا بصورتریا انبار  زیر زمین ودر صورتیكه مالك تمام یا قسمتي از پیلوت یا پاركینگ   :(6تبصره )
ان به میز ت عوارضكمیسیون ماده صد باشد مشمول پرداخبه جریمه واحد مسكوني تبدیل نماید و رأی 

 (p5(  .برای هر مترمربع بنای مسكوني تبدیل شده مي گردد 

ا با زایش بنتقاضای اف امالك با كاربری مسكوني و مرتبط در زمان صدور پروانه و همچنین  :(7تبصره )

حاسبه م  Kد ضریب توجه به پرداخت عوارض در زمان صدور پروانه با هشتاد و پنج درص  :(8تبصره )

 گردند .

ه نانچه یك طبقچ، بعد از عوارض و جرائم باشد ضمناً افزایش طبقات بيش از ضوابط   :(9تبصره )
 برابر 9 يش از ضوابط باشدچنانچه دو طبقه و بيشتر ، ب،برابر قيمت منطقه اي   8ببيشتر از ضوابط باشد 

 قيمت منطقه اي در مساحت گرفته شود .
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  و سایر كاربری ها : ، صنعتی عوارض زیر بنا تجاری ، خدماتی-3ماده 
 شهرداری 77ضمانت اجرایی وصول : كميسيون ماده 

 سایر کاربري ها و تاریخی فرهنگی ،ورزشی صنعتی و درمانی اداري تجاري خدماتی طبقه ردیف

 PS8 PS12 PS3 PS5/2 PS4 همکف -1

 PS5 PS6 PS2 PS2 PS3 زیرزمين -2

 PS6 PS7 PS5/2 PS2 PS5/2 طبقه اول -3

 PS5 PS6 PS2 PS2 PS2 دوم طبقه -4

 PS4 PS5 PS2 PS2 PS2 طبقه سوم -5

 PS3 PS4 PS2 PS2 PS2 انباري  -6

 PCS2 PS2 PS2 PS2 PS2 نيم طبقه -7

 

P   مصوب هیأت  بدون اعمال ضریبقانون مالیاتهای مستقیم  64: قیمت منطقه ای موضوع ماده
 . 1400تعدیل قیمت منطقه ای سال  %75با اعمال این قانون  3در اجرای تبصره  وزیران

ترین بر ای گرانقهدر محاسبه عوارض پذیره چنانچه زمیني دارای چند بر باشد قیمت منط(:1تبصره )
 ملك مشرف به معبر محاسبه خواهد شد.

قابل طرح در  1370بناهای تجاری ، خدماتي و سایر كاربری های احداثي ماقبل سال (:2تبصره )
ن ز مالكیرب و اضنبوده و فقط عوارض متعلقه محاسبه شده با ضریب هشتاد درصد كمیسیون ماده صد 

 جهت اخذ گواهي یا پایانكار ساختماني دریافت  مي گردد.
نای مسكوني ار یا بن یا انبدر صورتي كه مالك تمام یا قسمتي از پیلوت یا پاركینگ ، زیر زمی( :3تبصره )

اده ممیسیون كریمه به جایر كاربری ها تبدیل نماید و رأی را بصورت یك واحد تجاری ، خدماتي یا س
 مي گردد . برای هر متر مربع بنای تبدیل شده P10صد باشد مشمول پرداخت عوارض به میزان 

ه به با توج زایش بناامالك با كاربری مرتبط در زمان صدور پروانه و همچنین تقاضای اف( :4تبصره )
 د.محاسبه گردن  Kانه با هشتاد و پنج درصد ضریب پرداخت عوارض در زمان صدور پرو

جدول  نه مطابقاگر یك واحد تجاری در چند طبقه باشد عوارض هر طبقه بصورت جداگا( :5تبصره )
زه از مغا عدادیتفوق محاسبه شده و عوارض ساختمان از مجموع عوارض طبقات بدست مي آید چنانچه 

ی ته و پس از رأاحد داشافه وضافه ارتفاع مازاد بر پروانه یا اضها بعد از صدور پروانه اضافه دهنه  یا ا
 ي شود .مفاده كمیسیون مبني بر ابقاء ملك برای محاسبه عوارض مربوطه از فرمول كلي زیر است
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B            عوارض پذیره یك مترمربع = 

N ك باب یغازه = تعداد مغازه هاي بيش از یك باب )تعداد واحدها( می باشد چنانچه تعداد م

 ( حذف می گردد . N/10باشد)

K . ضریب طبقات که طبق جداول تنظيمی فوق اعمال می گردد = 

0L         عرض دهنه مجاز = L            0= عرض دهنه موجودh ارتفاع مجاز =  h  ارتفاع موجود = 

 د بود.ل نخواهک عمدرصورتی که دهنه و ارتفاع موجود کمتر از ضوابط مجاز ملك باشدفرمول فوق مال 

 چنانچه دهنه موجود غير مجاز نباشد یعنی : 

0L-L 

10 
 :از فرمول حذف می گردد و چنانچه ارتفاع موجود غير مجاز نباشد یعنی 

0h-h 

10 
 از فرمول حذف می گردد .

دماتی ، اري ، خقه تجتبصره : در محاسبه عوارض زیربنا ) پذیره ( تجاري در صورتی که مساحت نيم طب

ر قرار تپایين  طبقه اداري ، صنعتی و غيره بيش از ضوابط باشد مشمول عوارض زیر بنا ) پذیره ( یك

 خواهد گرفت . 

ببيشتر  انچه یك طبقهچنبعد از عوارض و جرائم باشد ضمناً افزایش طبقات بيش از ضوابط   :(6تبصره )
برابر  12وابط باشد ضبرابر قيمت منطقه اي و چنانچه دو طبقه و بيشتر ، بيش از  10از ضوابط باشد 

 قيمت منطقه اي در مساحت گرفته شود .
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 عوارض مازاد بر تراكم پایه :-4ماده

 قانون شهرداری 77كمیسیون ماده  ضمانت اجرایي وصول:

 80پایوه   يلی توراکم در صورتی که مالکين خواستار احداث بنا مازاد بر تراکم پایه ) براساس ضووابط طورت تفصو   

حوداث  ادر صورت  درصد مساحت عرصه می باشد ( باشند ، در هنگام صدور پروانه با موافقت واحد شهرسازي و

ر صوورتی کوه   دع گوردد .  ن ماده صد ارجابنا مازاد بر مندرجات پروانه ساختمانی ، باید پرونده تخلف به کميسيو

عووارض   متعلقوه ،  کميسيون ماده صد رأي ابقاء بنا صادر نماید آنگاه شهرداري ضمن دریافت جریمه و عووارض 

 را نيز بشرت ذیل وصول می نماید.)مساحت کل طبقات (مازاد بر تراکم پایه 

 تراکم در زمان نحوه محاسبه  عنوان تعرفه عوارض           ردیف

 صدور پروانه

 مازاد بر تراکم مجاز

 ) بعد از کميسيون ماده صد (

 P*S              5 P*S              10 عوارض مازاد بر تراکم پایه براي واحدهاي مسکونی -1

 P*S              8 P*S              12 ماتیعوارض مازاد بر تراکم پایه براي واحدهاي تجاري و خد -2

 P*S             12 P*S             14 اداري  عوارض مازاد بر تراکم پایه براي واحدهاي -3

 P*S              3 P*S              5 سایر کاربري هاعوارض مازاد بر تراکم پایه براي  -4

S  . مساحت مازاد بر تراکم پایه : 
 : اشغالسطح عوارض مازاد بر -5ماده

 قانون شهرداری 77كمیسیون ماده  ضمانت اجرایي وصول:
 عوارض مازاد بر سطح اشغال به شرح ذیل قابل محاسبه مي باشد :

 : هرگاه مالكین  درزمان صدور پروانه تقاضای  مازاد بر سطح اشغال داشته باشند.1
ه صد ارجاع سیون مادكمی نده تخلف به: در صورتیكه مالكین مازاد برسطح اشغال بنا احداث نمایند، باید پرو2

یمه ریافت جردضمن  گردد. در صورتیكه كمیسیون ماده صد رای بر ابقاء بنا صادر نماید آن گاه شهرداری
                                نماید.را بشرح ذیل وصول مي )مساحت همكف ( عوارض مازاد بر سطح اشغال

 

 ردیف

 نحوه محاسبه عوارض عنوان تعرفه عوارض          

 براي واحدهاي مسکونی  مجاز عوارض مازاد بر سطح اشغال -1
P*S                            8 

 براي واحدهاي تجاري و خدماتیمجاز عوارض مازاد بر سطح اشغال  -2
P*S              20 

 براي واحدهاي اداري مجاز عوارض مازاد بر سطح اشغال  -3
P*S              20 

 عوارض مازاد بر سطح اشغال براي سایر کاربري ها -4
P*S              12 
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 اتريخ:
 شماره:
  پيوست:

S  . مساحت مازاد بر سطح اشغال : 
 عوارض ناشی از افزایش تعداد واحدها :-6ماده 

 قانون شهرداری 77كمیسیون ماده  ضمانت اجرایي وصول:
 رأي هيات تخصصی عمران ، شهرسازي و اسناد . 15/12/1396مورخ  366شماره  برابر دادنامه

زبور ه طبقه مکورتی در کليه کاربري هاي سطح شهر اگر مالکين نسبت به احداث واحد اضافی اقدام نمایند در ص
ء بنا صادر قاأي بر ابره صد افزایش واحد داشته باشد و پرونده متخلف به کميسيون ماده صد ارجاع و اگر کميسيون ماد

ستري سمی دادگررشناس بر اساس نظریه کانماید آن وقت عالوه بر اخذ جریمه عوارض ناشی از افزایش تعداد واحد 
   وصول گردد.

 عوارض بر پبش آمدگی مشرف به معابر :-7ماده 

 قانون شهرداری 77كمیسیون ماده  ضمانت اجرایي وصول:
مالکين  ورتيکهتفصيلی مجاز شناخته شده است و همچنين در صاین عوارض براي محل هایی که در ضوابط طرت 

تراس ،  ،نسول کبدون مجوز شهرداري بر خالف ضوابط و مقررات شهرسازي و عدم رعایت سيما و منظر شهري ) 
صادر نماید  بقاء بنابر ا بالکن ( ایجاد نمایند پرونده تخلف به کميسيون ماده صد ارجاع در صورتيکه کميسيون رأي

 رداري ضمن دریافت جریمه عوارض پيش آمدگی مشرف به معبر بشرت ذیل وصول می نماید.شه
ه شرت ذیل الزم وزیر محترم کشور ب 8/12/1372مورخ  34/3/1/25798ضوابط مقرر در بخشنامه کليه ( :1بند )

 الرعایه است : 
اري ، جاري ، ادتحدهاي مسکونی ، رصورتی که پيش آمدگی ، بصورت روبسته و زیر بناي مفيد مورد استفاده واد-1

مترمربع  . از هر هد شدصنعتی قرار گيرد ، عالوه بر این که جزو زیربناي مفيد محسوب و عوارض مربوطه وصول خوا
 اهد گردید.وصول خو اضيانپيش آمدگی برابر این تعرفه مشروط بر این که از قيمت روز زمين تجاوز ننماید ، از متق

گيرد       رارقاستفاده  هاي جانبی باشد ولی بصورت بناي غيرمفيد موردرت روبسته و داراي دیواراگر پيش آمدگی بصو-2
ز هر      اهد شد ، ل خوا) صرفاً بصورت بالکن ( عالوه بر اینکه جزو زیربناي ناخالص محسوب و عوارض مربوطه وصو

 بند یك وصول خواهد شد . %50متر مربع پيش آمدگی 
د یك وصول بن %50ي جانبی باشد ) تراس ( فقط معادل ی بصور ت روباز و فاقد دیوارهاچنانچه پيش آمدگ-3

 خواهدشد.
مقررات  ، مشمول رار گيردپيش آمدگی سقف آخرین طبقه بنا صرفاً بصورت سایه بان مورد استفاده قچنانچه ( : 2بند )

 این تعرفه نخواهد بود .

ون ماده سط کميسيبقاء توخارج از درصد مجاز بوده باشد در صورت ا پيش آمدگی پس از ساخت بنا و چنانچه( :3بند )

 د.شواهد صد وصول عوارض پيش آمدگی بصورت مازاد بر تراکم مجاز بر مبناي تعرفه مربوطه محاسبه خ

گی از پيش آمد وت ضرایببناي غير تجاري داراي پيش آمدگی به تجاري تبدیل شود مابه التفادر صورتيکه ( :4بند )

 نی به تجاري مورد محاسبه قرار می گيرد .مسکو
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 اتريخ:
 شماره:
  پيوست:

نحوه محاسبه عوارض پيش آمدگی در  نوع کاربري               ردیف
 14معابر با عرض گذر کمتر از 

نحوه محاسبه عوارض پيش آمدگی در 
 متر  16معابر با عرض گذر بيشتر از 

واحدهاي تجاري ، خدماتی ، اداري و  -1
 صنعتی

SP15 SP20 

 SP12 SP15 واحدهاي مسکونی -2
واحدهاي آموزشی ، فرهنگی و ورزشی و  -3

 سایر کاربري
SP10 SP13 

S  :مساحت پيش آمدگی 

P :  ران قانون ماليات های مستقيم بدون اعمال ضریب مصوب هيأت وزی 64قيمت منطقه ای موضوع ماده

 این قانون . 3در اجرای تبصره 

و مزایای كاربری های جدید كه براساس طرح های توسعه  عوارض ارزش افزوده اقتصادی-8ماده 

 شهری) از طرح هادی به طرح جامع و در نهایت به طرح تفصيلی ( ایجاد می گردد:

 قانون شهرداری 77كمیسیون ماده  ضمانت اجرایي وصول:
يير در طرت شبکه اثر تغ رنکه دبر اثر اجراي طرت هاي جامع و تفصيلی برخی امالک مالکين تغيير کاربري یافته و یا ای

ر اصالحی رعایت ب وعریض تمعابر ) کاهش عرض معبر یا جابجایی و حذف شبکه معابر ( و یا تغيير در نحوه و ميزان 
کين به شهرداري اجعه مالام مرزوده زیادي در بردارد فلذا در هنگتغيير می یابند که در نتيجه  براي مالکين ارزش اف

 شهرداري باید عوارض ذیل را وصول نماید. جهت اخذ مجوز ساخت و ساز

 نحوه محاسبه عوارض ارزش افزوده  کاربري ملك براسا طرت تغيير یافته جدید ردیف

 10ps تجاري ، خدماتی و اداري                 -1
 8ps مسکونی                 -2
 6ps صنعتی و آموزشی                 -3
 5ps سایر کاربري ها               -4
 
عوارض ارزش افزوده ناشی از افزایش سطح اشغال و تراكم حسب درخواست مالک و پس از -9ده ما

 طرح و موافقت در كميسيون ماده پنج :

 قانون شهرداری 77كمیسیون ماده  ضمانت اجرایي وصول:

 

 ارزش افزودهنحوه محاسبه عوارض  نوع كاربری بنای احداثی      ردیف
 PS8 اري ، خدماتی ، اداري تج -1
 PS6 مسکونی  -2
 PS5 سایر کاربري ها -3
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 اتريخ:
 شماره:
  پيوست:

 عوارض خدمات ایمنی و آتش نشانی:-10ماده 

 قانون شهرداری 77كمیسیون ماده  ضمانت اجرایي وصول:

ات ر از خدمفظ شهحظور حفظ و نگهداري و افزایش سطوت فضاي سبز و همچنين افزایش توان تجهيزاتی جهت به من
داري وسط شهرطبق جدول ذیل محاسبه و تو صدو مجوز  در زمان صدور مجوزایمنی و آتش نشانی عوارض فوق 

 وصول گردد .

 ارض فضاي سبز و خدمات آتش نشانینحوه محاسبه عو ی نوع مجوز ساختمانی یا کاربري بناي احداث ردیف

 عوارض زیر بنا  %15                      تجاري ، خدماتی و اداري    -1

 عوارض زیر بنا  %10                      مسکونی     -2

 عوارضش زیر بنا  %5                      سایر کاربري ها      -3

 پاركينگ  :عوارض حذف -11ماده 

 قانون شهرداری 77كمیسیون ماده  اجرایي وصول:ضمانت 

احداث  بت بهالف( كلیه مالكین مكلفند براساس ضوابط شهرسازی برای احداث )زیربنای خود نس
 پاركینگ موردنیاز اقدام نمایند(.

یل( ش گانه ذباشد )موارد شب( در مواردی كه به تشخیص شهرداری امكان احداث پاركینگ مقدور نمي
 2د نبه استناد ب مایند.نتأمین پاركینگ عمومي سطح شهر كه مالكین بتوانند از آنها استفاده به منظور 

نامه اجرای آیین 7با اصالحات بعدی و ماده  12/4/1346ها مصوب نامه مالي شهرداریآیین 29ماده 
گ گردد تا برای احداث پاركیناین عوارض تصویب مي 7/7/1387نحوه وضع و وصول عوارض مصوب 

 وصول و هزینه گردد.

 چگونگي محاسبه عوارض
، شته باشد(: درصورتي كه براساس ضوابط، احداث پاركینگ دریك ساختمان ضرورت دا1تبصره )

د ني تعدااختماشهرداری حق دریافت عوارض حذف پاركینگ را ندارد. بنابراین چنانچه در نقشه س

منوع مختماني نه ساگرفته نشود، صدور پروا پاركینگ موردنیاز طبق ضوابط شهرسازی، پاركینگ درنظر

 بند ذیل مي باشد: 6مي باشد مگر در شرایط خاص كه شامل 

ترسي به محل متر و بیشتر قرارداشته و دس 45ر خیابانهای سریع السیر به عرض بساختمان در  -1

 اتومبیل رو نداشته باشد.

و دسترسي به  متر و بیشتر واقع شده 20اختمان در فاصله یكصد متری تقاطع خیابانهای به عرض س -2
 محل
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 اتريخ:
 شماره:
  پيوست:

ه ن باشد كاختمان در محلي قرار گرفته باشد كه ورود به پاركینگ مستلزم قطع درختان كهس -3

 شهرداری اجازه قطع آن را نداده است.

یل بور اتومبر كوچه هایي قرار گرفته باشد كه به علت عرض كم كوچه ، امكان عبساختمان در  -4

 نباشد.

ظر فني نر آن از ث پاركینگ دساختمان در بر معبری قرار گرفته باشد كه به علت شیب زیاد ، احدا -5

 مقدور نباشد.

در سطح  ضع و فرم زمین زیر ساختمان به صورتي باشد كه از نظر فني نتوانودر صورتیكه  -6

 .نمود طبقات احداث پاركینگ

 گردد.ميد( این عوارض هنگام صدور پروانه ساختمان وصول 
های عمومي در گاندازی پاركینهـ( این عوارض برای مطالعه، خرید زمین، اجاره زمین، احداث در راه

 شود.سطح شهر هزینه مي
S  مترمربع میباشد 25: مساحت هر یك واحد  پاركینگ 
Pبا اصالحات بعدی  1366های مستقیم مصوب قانون مالیات 64ای موضوع ماده : قیمت منطقه 
K  : ضریب 
n   تعداد پارکينگ : 

 فرمول محاسبه عوارض کسري پارکينگ  نوع استفاده یا کاربري بناي احداثی ردیف

 n(*P*4*25+  000/000/50) متر  12مسکونی واقع در معابر اصلی بيش از   -1

 n( *P2*25*+ 000/000/30) متر 12مسکونی واقع در معابر فرعی کمتر از  -2

 n( *P*8*25 +000/000/90) رمت12واقع در معابر اصلی بيش ازخدماتی –تجاري  -3

 n( *P*4*25+000/000/50) متر12خدماتی واقع در معابر فرعی کمتر از  –تجاري  -4

 n(*P*6*25 +000/000/70) سایر کاربري واقع در معابر اصلی و فرعی  -5

n   تعداد پارکينگ : 
 است مالک و موافقت كميسيون ماده پنج(:تغيير كاربری )با درخوعوارض بر ارزش افزوده ناشی از -12ماده 

 قانون شهرداری 77كمیسیون ماده  ضمانت اجرایي وصول:

ان عدالت اداري کشور ، هيات عمومی دیو 8/3/1397مورخ  381الی  367به  استناد بند )د( دادنامه هاي شماره 
نج قانون پماده  پس از صدور مجوز توسط کميسيونوضع عوارض ارزش افزوده ناشی از تغيبر کاربري امالک 

 سالمی شهراوراي شتاسيس شوراي عالی شهرسازي و معماري ایران خالف قانون و خارج از حدود و اختيارات 
 تشخيص داده نشده و قابل وصول می باشد.
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 اتريخ:
 شماره:
  پيوست:

اده پنج کميسيون م واري در صورتی که مالکين براي تغيير کاربري ملك درخواست  داده باشند و با موافقت شهرد
رمول زیر ا برابر فاربري رکاربري حاصل گردد شهرداري باید عوارض ارزش افزوده ناشی از تغيير کو تعيين تغيير 

 وصول نماید .
       =S * P*K              عوارض ارزش افزوده                      

S . مساحت تغيير کاربري یافته : 
K   ضریب تغيير کاربري :. 
P   دي .با اصالحات بع 1366قانون ماليات هاي مستقيم مصوب  64: قيمت منطقه اي موضوع ماده 

 :   Kضریب تغيير كاربری 
 تغييرکاربري به سایر کاربریها ري تغيير کاربري به تجاري و خدماتی و ادا تغيير کاربري به مسکونی  تفصيلی کاربري وضع موجود براساس طرت ردیف

 3                 5                  1           مسکونی -1

  و         باغ ، پارک و فضاي سبزو زراعی -2
 باغ مسکونی

          5                 10                 3 

 5                            12                     7            فاقد کاربري و در حریم شهر   -3

 5                    12                     7            پارکينگ  -4

 4                   10                     5            اداري ، آموزشی ، ورزشی و فرهنگی -5

 3                    8                    4            سایر کاربري ها -6

 احداث استخر و جکوزی و سونا :عوارض صدور مجوز -13ماده

 قانون شهرداری 77كمیسیون ماده  ضمانت اجرایي وصول:
 فه ورزشیس تعرعوارض صدور مجوز احداث استخر در اراضی با کاربري ورزشی ) استخرهاي شنا ( براسا

 محاسبه می گردد.
 مترمربع اي هرعوارض استخرهاي شنا یا هر استخري در کاربري هاي غير ورزشی و غير کشاورزي به از

 ( K  =9محاسبه و وصول می گردد ) ضریب  S*P *Kمساحت طبق فرمول 
حت مربع مسار مترعوارض استخرهاي کشاورزي در صورت ارائه مجوزهاي الزم از مراجع ذیصالت به ازاي ه

 (  K =7محاسبه و وصول می گردد ) ضریب  S*P *Kطبق فرمول 
  وارض صدور مجوز حصاركشی یا دیوار كشی :ع- 14ماده 

 قانون شهرداری 77كمیسیون ماده  ضمانت اجرایي وصول:

جوز مان صدور مدر ز عوارض صدور مجوز حصار کشی از سوي شهرداري با ارائه سند مالکيت و با درخواست مالك
حریم  ی واقع درر اراضبراي زمين هاي زراعی ، باغی ، کشاورزي و سای می گردد . وصولو هر گونه ساخت وساز 

براي  تفاع مجازدد ارشهر ، حصار کشی طبق استعالم از مراجع قانونی مربوطه با طرت هاي مصوب اقدام می گر
 دیوارکشی یا فنس و یا نرده برابر ضوابط شهرسازي خواهد بود.

اث ر جهت احددجوزي ك صرفاً به منزله محصور نمودن آن تلقی و هيچ گونه مصدور مجوز حصارکشی به نام مال
 بنا محسوب نمی شود و مراتب می بایست در مجوز صادره از سوي شهرداري قيد شود .
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 اتريخ:
 شماره:
  پيوست:

يمه تمام نضع محل و یا قانون شهرداري نسبت به زمين یا بناي مخروبه و غير مناسب با و 110به استناد ماده 
باي شهر با کيزگی وزیو پا هر که در خيابان یا کوچه و یا ميدان قرار گرفته و منافی با پاکیواقع در محدوده ش

به  رف دو ماهظنتها موازین شهرسازي باشد . شهرداري با تصویب شوراي شهر می تواند به مالك اخطار کند م
و یا  لك مسامحهگر مااکند ایجاد نرده یا دیوار یا مرمت آن که منطبق با نقشه مصوب انجمن شهر باشد اقدام 

زگی و یی و پاکيزیبا امتناع کرد شهرداري می تواند به منظور تامين نظر و اجراي طرت مصوب شورا در زمينه
و یا متصدي  یا متولی مالك شهرسازي هرگونه اقدامی را که الزم بداند معمول و هزینه آن را به اضافه صدي ده از

ف ه مالك ظرکورتی ت حساب شهرداري بدواً به مالك ابالغ می شود در صموقوفه دریافت نماید. در این صور
ه د و هرگای می شوروز از تاریخ ابالغ به صورت حساب شهرداري اعتراض نکرد صورت حساب قطعی تلق 15مدت 

 ارجاع خواهد شد. 77ظرف مهلت مقرره اعتراض کرد موضوع به کميسيون مذکور در ماده 
 در 77اده ر در ماعتراض واقع نشده و همچنين آراء کميسيون رفع اختالف مذکوصورت حساب هایی که مورد 

جرا ی الزم االد رسمحکم سند قطعی و الزم االجرا بوده و اجراء ثبت مکلف است بر طبق مقررات اجراي اسنا
 نسبت به وصول طلب شهرداري اجرائيه صادر و به مورد اجراء بگذارد.

) شهرداري اهد بود .هر خوشترکيب دیوار و فنس یا نرده مابق ضوابظ طرت تفصيلی  ارتفاع مجاز براي دیوارکشی با
يك اراضی نی بر تفکوز مبمکلف است ارتفاع دیوار و فنس را به تفکيك در مجوز صادره درج نماید( ضمناً این مج

 قيمت منطقه ای لحاظ گردد . %50ضمناً نمی باشد.

A = H * L * P                                                 
A عوارض حصاركشی 

H  ارتفاع حصار یا دیوار 

L كل طول دیواركشی 

P   لحاظ گردد  %50قيمت منطقه ای 

 
 
 

 عوارض بر صدور مجوز تعميرات ساختمان :-15ماده 

 قانون شهرداری 77كمیسیون ماده  ضمانت اجرایي وصول:
 ات اساسیتغيير تأیيد واحد شهرسازي درخصوص عدم احداث بناعوارض صدور مجوز تعميرات پش از اخذ مجوز و 

 وت ، مقاوم سازي ب تعميرار قالددرپروانه یا مجوز ساختمانی اخذ شده و عدم تغيير در نوع استفاده و کاربري بنا و فقط 
ابل وصول     قی اختماناهی سزیبا سازي در جهت بهره برداري مطلوبتر از بنا بدون تغييرات در مندرجات پروانه یا گو

 می باشد.
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 اتريخ:
 شماره:
  پيوست:

محاسبه عوارض تعميرات براي بناهاي با  نوع تعميرات               ردیف
 کاربري تجاري ، ادراي ، خدماتی و صنعتی 

محاسبه عوارض تعميرات براي بناهاي 
 با کاربري مسکونی و سایر کاربري

ضوابط و مقررات تعميرات کلی مطابق  -1
 شهرسازي و طرت تفصيلی

PS7 PS5 

تعميرات جزئی ، تعميرات داخلی مطابق  -2
ضوابط و مقررات شهرسازي وطرت 

 تفصيلی 

PS5 PS3 

نما و نماسازي بيرونی ) دیواره هاي  -3
 بيرونی و پيشانی بنا (

PS5 PS2 

 PS4 PS2 تغييرات دکور و نماي داخلی  -4

 PS4 PS3 تغييرات و تعویض سقف  -5

 تجدید پروانه ساختمانی  :عوارض تمدید یا -16ماده 

 قانون شهرداری 77كمیسیون ماده  ضمانت اجرایي وصول:
تجدید  ورض تمدید نظر به رای هیات عمومي دیوان عدالت اداری كشور موضوع ابطال عوا(: 1تبصره )

رهنگام صدور شهرداری مكلف است د 1396مورخ بهمن ماه سال  1177پروانه ساختماني به شماره 
 عمران و نوسازی نقانو 29 ماده 2 بند پروانه های ساختماني عالوه بر اعالم نوع كاربری آن ،طبق

 برای كه مدتي حداكثر باید شودمي صادر هاشهرداری طرف از كه ساختماني هایپروانه در»  شهری
ان ه ساختمبي شهر اقدام كسانیكه در میدانها و معابر اصلگردد و  قید است ضروری ساختمان یافتن پایان

ا دوسال تي كه تر صورمي كنند باید ظرف مدت مقرر درپروانه ها ساختمان خودرا به اتمام برسانند ود
و ین قانون به درر در ارض مقبعداز مدتي كه برای اتمام بنا در پروانه قید شده بازهم ناتمام بگذارند عوا

و سالي كه درای هر اند بافته و از آن به بعد نیز اگر ساختمان همچنان ناتمام باقي بمبرابر افزایش ی
  .«رسال بالغ گردد درصد د 4بگذرد عوارض به دو برابر مأخذ دو سال قبل افزایش خواهدیافت تا به 

ه در ك ي باشدمیك سال  (: اعتبار پروانه ساختماني از تاریخ صدور تا شروع عملیات ساختماني2تبصره )
ه از شد. اعتبار پروانسال به طور متوالي قابل تمدید مي با 2صورت عدم شروع عملیات ساختماني برای 

ل مي باشد.  سا 3 تاریخ صدور تا اتمام عملیات ساختماني در صورت شروع عملیات ساختماني به مدت
تمام عملیات اتا سال متوالي و شروع عملیات ساختماني  2در صورت تمدید پروانه ساختماني در 

 سال مي باشد. 5ساختماني مجموعاً 
رداخت پ، مشمول كسانیكه در مهلت مقرر یك سال شروع  به عملیات ساختماني ننمایند (:3تبصره )
 قانون نوسازی  پس از انقضای مهلت یكساله خواهند گردید. 29ماده  2تبصره 
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 اتريخ:
 شماره:
  پيوست:

 ماني پسانه ساختدر صورتي كه درخواست مالك جهت تمدید یا اخذ گواهي عدم خالف پرو (:4تبصره )
قانون نوسازی  پس از  29ماده  2از اتمام مهلت مقرر در پروانه ساختماني باشد، مشمول پرداخت تبصره 

  انقضای مهلت یكساله خواهند گردید.
ن بین زماده درآن مشي نشده و تاریخ درج بدیهي است اعتبار پروانه ساختماني هرگزمنقض (:5تبصره )

امي است بار الزر اعتاتمام عملیات ساختماني مي باشد )شروع عملیات در مدت تعیین شده برای استمرا
غایرت رصورت مد و ددرغیراینصورت پروانه باید با ضوابط جدید طرح های توسعه شهری تطبیق داده شو

ایست هد مي بییر دبخواهد مشخصات پروانه صادره را تغ اصالح شود(. درصورتي كه مودی به هردلیلي
اختي ارض پردازعو پروانه جدید صادر و مبلغ براساس عوارض مصوب دردفترچه تعرفه عوارض محاسبه و

 قبلي كسر و دریافت گردد.

 باشدمي ناظر مهندس توسط اعالم ساختماني عملیات شروع از منظور. 

   ناسنامهشقابل امكان  مي باشد و پس از صدور ابطال شناسنامه توسط محاكم قضایي 

 ساختمان استرداد وجه غیر قابل برگشت مي باشد.

 .تمامي بندهای فوق شامل بهای خدمات كارشناسي برابر تعرفه خواهد بود 
 ضایي كهقر احكام در صورت وقوع عوامل غیر مترقبه و خارج از اختیار مالك و یا صدو (:6تبصره )

ت ركود سر مدكموجب ركود عملیات ساختماني شده باشد با رعایت مفاد تعرفه عوارض ، نسبت به 
 .د شد عملیات ساختمان از مهلت پروانه و یا تمدید آن نسبت به بقیه مدت اقدام خواه

 ور پروانه ساختمانی المثنی :عوارض صد-17ماده 

 قانون شهرداری 77كمیسیون ماده  ضمانت اجرایي وصول:

ين رفتن پروانه بأیيد از از ت عوارض صدور پروانه ساختمانی المثنی بعد از محرز شدن وقوع سانحه یا مفقود شدن یا بعد
مه متقاضی ذزائی بر و ج يتهاي حقوقیدر اثر حوادث از سوي مراجع ذیصالت و با اخذ تعهد ثبتی مبنی بر کليه مسئول

 ناگزیر به تعویض شناسنامه شود به شرت ذیل می باشد.

 مبلغ عواض مجوز المثنی   نوع و ميزان مساحت پروانه یا گواهی ساختمانی ردیف

 ریال 000/000/10     بع متر مر 50واحدهاي تجاري ، خدماتی ، اداري و صنعتی کمتر از  -1

 ریال 000/000/150      ربعمتر م 50، خدماتی ، اداري و صنعتی بيشتر از  واحدهاي تجاري -2

 لایر 000/000/70        متر مربع 400واحدهاي مسکونی تك واحدي و چند واحدي کمتر از  -3

 ریال 000/000/20        عمتر مرب 400واحدهاي مسکونی تك واحدي و چند واحدي بيشتر از  -4
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 اتريخ:
 شماره:
  پيوست:

 عه معابر( :) ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های تعریض یا توس مشرفيتعوارض بر حق -18ماده 

 قانون شهرداری 77كمیسیون ماده  ضمانت اجرایي وصول:

( گردد و  و اعيان عرصه هر عملی و یا تغيير و اصالت ضوابط و خدمات و... که باعث افزایش بها و ارزش امالک )
لذا مطابق  واهد بودداري خ، به نوعی باعث ایجاد هزینه اي مضاعف و خدمات بيشتر شهرمنجر به انتفاع مالکين شود 

حت عنوان لغی را تمالک مبااقانون برنامه توسعه پنجم کشور شهرداري می تواند در ازاي این افزایش بهاي  174ماده 
 ارزش افزوده اخذ نماید .

ین و آزادسازي ر و ميادمعاب احداث ، تعریض و توسعه و اصالت در واقع کليه اراضی و امالک که براثر اجراي طرت هاي
ت تعلق ق مرغوبيحض بر و بازگشایی معابر جدید ، در بر گذر احداثی یا مشرف به معبر جدید واقع می شوند عوار

رونده پارض فوق خت عوگرفته که باید توسط شهرداري محاسبه و وصول نماید و در صورت استنکاف مالکين از پردا
 جهت احقاق حق و حقوق شهرداري ارجاع گردد .77به کميسيون ماده 

 *P*S                                   شرفيتمعرض معبر = مأخذ و نحوه محاسبه عوارض برحق 

P   راي أت وزیران در اجقانون مالياتهاي مستقيم بدون اعمال ضریب مصوب هي 64: قيمت منطقه اي موضوع ماده
 این قانون . 3تبصره 

S  . ميزان مساحت باقی مانده از عرصه پس از کسر از عقب نشينی : 
د و مسير می نماینافت نمالکينی که بابت تعریض ملك واقع در مسير تعریض معبر از شهر داري هيچگونه مبلغی دری

ه کنطقه اي يمت مقتعریض را رایگان آزادسازي می نمایند از پرداخت عوارض بر حق مرغوبيت معاف می باشند 
 مبناي محاسبه عوارض فوق قرار می گيرد ، قيمت منطقه اي دارایی به شرت روز می باشد.

 :ه ها ، سيرک ها و كنسرتها عوارض بر فروش بليط نمایشگا-19ماده 

 قانون شهرداری 77كمیسیون ماده  ضمانت اجرایي وصول:
 مبلغ عوارض              شر ح                                     ردیف

 مساحت نمایشگاه  *  قيمت منطقه اي محل نمایشگاه عوارض نمایشگاه انفرادي -1

 شگاهقيمت منطقه اي محل نمای %50تعداد روز* مساحت نمایشگاه * شد(باي عوارض بليط سيرکها ) اگر مکان عمومی و در اختيار شهردار -2

 فروش بليط %15 عوارض بليط سيرکها ) اگر زمين شخصی باشد ( -3

 قيمت قرارداد هر غرفه %15 .(،.. عوارض نمایشگاه هاي فصلی ) بهاره ، پایيزه ، صنایع دستی -4

 فروش بليط %15 عوارض کنسرت -5

تيار صی و در اخجدول فوق در صورتی که زمين یا محل برگزاري نمایشگاه و کنسرت بصورت شخ 5و  4در ردیف 
 شهرداري نباشد مبلغ عوارض به نصف مبالغ تعيين شده کاهش می یابد .

 د حاصل از آگهی ها و تابلوهای تبليغاتی تجاری و محيطی :عوارض و درآم-20ماده 

 نون شهرداریقا 77كمیسیون ماده  ضمانت اجرایي وصول:

 71ماده  25هرداري و بند قانون ش 92و ماده  28/06/1395مورخ  30997به استناد دستورالعمل وزارت کشور به شماره 
هاي به غير از تابلو و اصالحات بعدي آن عوارضی بر تبليغات محيطی 1375قانون شوراهاي اسالمی شهر مصوب سال 

 ت وصول دارد .معرف ) مطابق عرف و ضوابط شهرسازي ( قابلي
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 اتريخ:
 شماره:
  پيوست:

اشد . بداري می ز شهرا(نصب هرگونه تابلو و پالکارت در محدوده قانونی و حریم مصوب شهر ، مستلزم اخذ مجوز 1
جلوگيري و  دون مجوزهاي بشماره مجوز شهرداري باید در پایين تابلو نوشته شود . شهرداري مجاز است از نصب تابلو

 در صورت تخلف آنها را جمع آوري نماید .
دي بر روي بلوي عمونه تا(نصب هرگونه تابلو و پالکارت در رفيوژ ميانی معابر ، پياده روها و همچنين نصب هرگو2

بلوهاي ف است تاي مکلساختمان که به حریم معابر تجاوز نماید توسط اشخاص حقيقی و حقوقی ممنوع است و شهردار
نماي شهر هتابلوهاي را ،نندگی نماید . تابلوهاي راهنمائی و رامنصوبه فعلی را توسط اشخاص ذینفع یا رأساً جمع آوري 

ستثنی مین ماده اوضوع یا اسامی اماکن عمومی که با اخذ مجوز از شهرداري یا توسط شهرداري نصب می شود و از م
حریم  و ات دولتیموسس ومی باشند . نصب پالکارت در کمربندیها و در حریم ساختمانهاي دولتی و وابسته به دولت 

 آثار باستانی ممنوع است .
 ضوابط و صول وا(ادارات دولتی و وابسته به دولت و ارگانها و نهادها و موسسات عمومی موظف به رعایت 3

متر  3حداکثر  وك تابلو حد ی استانداردهاي شهرداري و اخذ پروانه نصب تابلو و ذکر شماره جواز در آن می باشند و در
صب بيش از نلی براي وستند ابط مقرر از پرداخت هزیسنه صدور مجوز اوليه و ساليانه معاف همربع و البته براساس ضو

 غيردولتی نتفاعی دولتی وامتر مربع مشمول پرداخت هزینه هاي مذکور خواهند بود . موسسات  3یك تابلو و یا مازاد 
 اهند لود .ابلو نخوتنصب  نه صدور جوازنظير بانکها و شرکت هاي بيمه و موارد مشابه مشمول معافيت از پرداخت هزی

از ، درصدي ر سطح مجزاد ب(مالک محاسبه هزینه صدور مجوز نصب تابلو براساس اندازه سطح تابلوي مورد تقاضا ، ما4
التی رزش معاماعيين تاز ارزش معامالتی امالک در محل نصب تابلو می باشد که ساليانه توسط کميسيون تقویم و 

و اصالحات و  1371و اصالحيه مصوب  1366قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند ماه  64ه امالک موضوع ماد
 تغييرات بعدي آن  مشخص و محاسبه می شود.

ماکن تجاري و لو جهت اك تاب( تابلوهاي منصوبه قبلی بصورت افی تا حد اندازه کتيبه ) پيشانی ( ساختمان و براي ی5
هاي انداردمحل کسب است بشرط داشتن مجوز نصب رعایت ضوابط و استخدماتی که صرفاً مربوط به معرفی 

و و یك تابل يش ازبشهرداري مکلف به وصول مجوز نصب بوده و مشمول پرداخت هزینه ساليانه نمی باشند . نصب 
             %50وم دبلوي سطح مازاد بر پيشانی ساختمان مشمول پرداخت هزینه ساليانه خواهد بود لذا براي نصب تا

 اضافه بر هزینه وصول خواهد شد . %100تابلوي چهارم  %75تابلوي سوم 
 خواهند بود ساليانه ه هاي(اماکن تجاري و خدماتی جدید که متقاضی جواز نصب تابلو شوند کالً مشمول پرداخت هزین6
ك یاز نيم متر تا  طول بيش دازهن(در محاسبه هزینه صدور مجوز اندازه طول تابلو تا کمتر از نيم متر همان نيم متر و ا7

 متر همان یك متر محسوب خواهد شد .
هی سطح کل ا چند وجیهی و ( بهنگام محاسبه هزینه جواز نصب ، سطح کل با قاب و زوار تابلو و در تابلوهاي دو وج8

 وجوه محاسبه می گردد .
 وعيين قيمت پایه را با ت آنها هره برداري از(تابلوهاي تبليغاتی که شهرداري رأساً  آنها را نصب یا امتياز نصب و ب9

 ود .اهد بشرایط ویژه از طریق آگهی مزایده واگذار می کند تابع ضوابط و مقررات مربوط به خود خو
(هزینه ساليانه در قبوض مربوط به عوارض کسبی منظور و یکجا وصول خواهد شد . در صورت عدم پرداخت هزینه 10

شده شهرداري مجاز و داراي اختيارات کامل است که با تعيين مهلت ده روزه تابلوهاي مذکور در مهلت هاي تعيين 
منصوبه را برداشته و جمع آوري نماید . استرداد تابلو به ذینفع موکول به تسویه حساب کامل ) پرداخت هزینه ساليانه 
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حمل و نگهداري تابلو ( بوده و نصب مجدد آن با موافقت شهرداري  –هزینه برداشت  –کليه عوارض متعلقه  –تابلو 
 بعهده خود ذینفع خواهد بود در هر صورت ذینفع مکلف به پرداخت کليه بدهی هاي خود خواهد بود .

يص ه تشخ( هزینه مورد نظر براي نصب پالکارت هاي فرهنگی ، هنري و ملی توسط بخش خصوصی بنا ب11
 صد هزینه مصوب متعلقه نصب پالکارت ها خواهد بود .شهرداري معادل پنج در

ن بروز ليت جبرامسئو و( رعایت کامل مسائل فنی و ایمنی در نصب تابلو ها و پالکارت ها و نگهداري از آنها 12
 خسارات احتمالی جانی یا مالی از هر نوع بعهده اشخاص حقيقی و حقوقی ذینفع خواهد بود.

هده عنه و در ه هزیبموقت یا پالکارت ها و برگرداندن وضعيت محل حاالت اوليه  (جمع آوري بموقع تابلوهاي13
زینه هدانده و برگر اشخاص حقيقی و حقوقی ذینفع است ، در صورت عدم اقدام بموقع ، شهرداري وضعيت را بحالت

اي این رجي ضمانت ابرا مصرف شده را از ذینفع به نحو مقتضب با افزایش ده درصد هزینه اضافی وصول خواهد کرد .
ینفع بنا به ذبالً از را ق امر به هنگام صدور پروانه نصب تابلوهاي موقت و پالکارت هاي موقت شهرداري تضمين الزم

 تشخيص کارشناسی شهرداري اخذ خواهد کرد .
ه کسب با موکول ابلوه(اعمال هرگونه تغيير در شکل ،نوع ،تعداد ، افزایش یا کاهش سطح و سایر مشخصات در ت14

غ س از ابالپلفين مجوز از شهرداري می باشد و تخلف از این ضوابط موجب برداشتن و جمع آوري تابلوهاي متخ
یگان محل یا همسا مالك شهرداري با تعيين مهلت سه  روز خواهد بود . رفع هرگونه اختالف احتمالی بين مستأجر و

 اشت .دنخواهد  وليتیاست و شهرداري در این باره مسئ نصب تابلو در زمينه نصب تابلو نيز بعهده افراد ذینفع
ل یك گروه با تشکي رداريتبصره : در مورد تغييرات فوق الذکر رعایت اصول زیباسازي الزامی است به همين لحاظ شه

اه تبيين و م 3مدت  هنري اصول زیباسازي را از طریق واحد عمران و شهرسازي و زیباسازي ظرف –کارشناسی فنی 
 ز تصویب شوراي اسالمی شهر به مورد اجراء خواهد گذاشت.پس ا

ل این تعرفه وصی مشموخش خص(استفاده از دیوراهاي شهر و بدنه ساختمانها بعنوان تابلو و نوشتن روي آنها توسط ب15
 بوده و همچنين تجاوز از حد و حدود هر ساختمان براي نصب تابلو ممنوع است .

رت ودر غير اینص یند .از ابالغ شهرداري حداکثر ظرف مدت ده روز رفع تخلف نما متخلفين از این بند موظفند پس
ه اختصاصی اي منصوبيشه هشهرداري رأساً اقدام و هزینه هاي متعلقه را از متخلف وصول خواهد کرد . استفاده از ش

 ساختمان جهت تابلو با خط خوش و شکيل مشمول پرداخت هزینه ساليانه نخواهند بود .
 –ستان ها بيمار –ی کلينيك هاي شبانه روزي و تخصص –آزمایشگاه  –صب تابلوهاي پزشکان و دندان پزشکان (ن16

م پزشکی عالی نظاه شورایرادیولوژي ها براساس آئين نامه سازمان نظام پزشکی مصوب چهاردهمين جلس –داروخانه ها 
رداخت پهرداریها بدون ین آیين نامه و قانون شو رعایت ضوابط و مقررات ا 04/12/75جمهوري اسالمی ایران مصوب 
 تعرفه ها امکان پذیر خواهد بود .

 سانتيمتر تجاوز نکند. 50*70الف (تابلوي مطب پزشکان باید ساده و اندازه آن از 
 .گتر باشدد بزرب(اندازه تابلوي آزمایشگاه و رادیولوژیها نباید از دو برابر اندازه مجاز و استاندار

ازه مجاز رابر اندسه ب بلوي داروخانه بر حسب موقعيت محل آن فرق می کند ولی در هر صورت نباید ازج(اندازه تا
 ( بزرگتر باشد .50*70)

ررات این ابط و مقيه ضود( نصب تابلو درمانگاههاي اورژانس که در بيمارستان هاي خصوصی دائر می شوند مشمول کل
 بود .آیين نامه  و آیين نامه نظام پزشکی خواهند 
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 هد بود .ساحت خوازاد متبصره : در صورتی که مساحت تابلو از حد مجاز بيشتر باشد مشمول پرداخت بهاي خدمات ما
قی و شخاص حقيوسط ا(نصب کليه پالکارت ها و پارچه هایی که جنبه تبریك ، تسليت ، تقدیر ، تشویق و... ت17

اشند در هر عاف می بارض مو... دارد از پرداخت هرگونه عو حقوقی در رابطه با قهرمانان علمی ، ورزشی و انتصابها
اً است رأس مجاز صورت منوط به اخذ مجوز از شهرداري بوده و در صورت عدم رعایت ضوابط مشخص شده شهرداري

 نسبت به جمع آوري آنان اقدام نماید.
ي و پرداخت ز شهردارمجو ه باشد ،با( نصب کليه پالکارت ها و پارچه هایی که جنبه خبري یا تبليغاتی و... داشت18

ياتهاي مستقيم مصوب قانون مال 64ارزش معامالتی امالک موضوع ماده  %10هزینه خدامت آن براي هر متر برابر 
 است بالمانع راي هر روزبو اصالحات بعدي براي معبري که پالکارت یا پارچه در آن نصب می شود و  1366اسفند ماه 

 گردد. وصول می واسبه صدور و ساليانه براي تابلوهاي موقت به نسبت مدت مورد تقاضا مح تبصره : هزینه متعلقه
ري منظر شه رسازي(کليه تابلوهایی که بر بدنه یا روي ساختمانهاي داخل پالک نصب می شوند و از نظر شه19

 محسوب می شوند مشمول مقررات این آیين نامه خواهند بود .
قيمت مصوب  %70دل بهاي مصوب و روي دیگر معا %100رو می باشند ، یك روي آنها ( تابلوهاي که داراي دو 20

 محاسبه قيمت صورت گيرد.
 (درخصوص تابلوهاي سه وجهی ، محاسبه قسمت براساس مجموع متراژ سه رو صورت می گيرد.21
د در غير ساس باشنایك  ر( در اطراف یك ميدان واحد ، تمامی تابلوها به لحاظ اندازه و ارتفاع نصب می باید ب22

 اینصورت شهرداري به جمع آوري آن اقدام نماید.
صوب محاسبه می گردد  مبرابر قيمت  5/1( بهاي تابلوها در اماکن خاص با نظر شهرداري معين می گردد براساس 23

 ) ميادین هسته مرکزي شهر و تقاطع ها و...(
 ردد .انقضاي قرارداد گذشته ، لحاظ می گ( قيمت مصوب در هنگام عقد قرارداد جدید از زمان 24
 بر اساس ارزش منطقه ای تعيين می گردد.انه يماه( قيمت اجاره تلویزیون شهری 25

 ریال000/000/50ميدان امام )ره(  :1درجه 

 ریال000/000/50: ميدان كشتی مبلغ  2درجه 

 ریال  000/000/30سطح شهر و محالت مبلغ  : 3درجه 

 77ه سيون ماده کميمتقاضيان موضوع این آیين نامه از پرداخت عوارض و هزینه مربوطه ب (در صورت استنکاف26
 قانون شهرداریها ارجاع و رأي کميسيون مربوطه قطعی و الزم االجراست .

 جاز.هنه مد(تعریف تابلوي استاندارد : تابلوي استاندارد عبارتست از یك متر عرض تابلو در طول 27
ي در محل ز شهردارا مجوال می توانند جهت معرفی یا راهنمایی عمومی ، تابلوي استاندارد ب* صاحبان واحدهاي فع

 فعاليت نصب نمایند .
مزاحمت  و ایجاد مرور و*تابلو از نظر ابعاد باید استاندارد باشد و در محل مناسب نصب شود و موجب کندي عبور 

 نگردد.
از ) برابر طرت تفصيلی متر در طول دهنه مج 1اف با رعایت عرض *تابلوهاي استاندارد با مجوز شهرداري براي اصن

 متر می باشد ( در صورت معرفی محل کسب بدون اخذ وجه خواهد بود. 5/3شهرجویبار
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 ك عمومی وومی به عنوان ملقانون شهرداریها که اراضی معابر و ميادین و پارکهاي عم 96ماده  6با عنایت به تبصره 
هاي خدمات و برات اخذ ه مقرت و با استفاده از اختيارت حاصله از ماده قانون شهرداریها الیحدر مالکيت شهرداري اس

 هزینه خسارت از نصب کنندگان انواع تابلو و تبليغات به شرت ذیل تنظيم گردیده است .
 د .ی گردحق السهم عوارض تابلوهاي کسبی ) صنفی ( به صورت ساليانه از طریق فرمول ذیل محاسبه م

 احت تابلو* قيمت منطقه ای مالک دارایی* ضریب = حق السهم عوارض هر تابلو به ازای یک سالمس

 تعرفه اخذ بهای خدمات دریافتی از تابلوهای معرف سطح شهر ) كسبه ( )بصورت ساالنه (

 5/1ناسایی كسب : مساحت ) مترمربع ( * قيمت منطقه ای *ش-1

 بليغاتی : شامل دو نوع به شرح ذیل می باشد : ت-2

 2نوع اول : محصوالت داخل كشور : مساحت )مترمربع ( *قيمت منطقه ای *

 3نوع دوم : محصوالت خارج از كشور : مساحت ) مترمربع ( * قيمت منطقه ای * 

  2ابلوهای ورودی مراكز خرید و پاساژها : مساحت ) مترمربع ( * قيمت منطقه ای *ت-3

 12ه ای *های موسسات غيردولتی و غيرانتفاعی : مساحت ) مترمربع ( * قيمت منطقتابلو-4

 ) مثال بانکها ،شركت های بيمه و...(

 3*2ابلوهای الکترونيکی : مساحت ) مترمربع ( *قيمت منطقه ای *ت -5

 حداقل مساحت مترمربع محاسبه می گردد.

ارض رداخت عوتی از پتابلوهاي مدارس و دانشگاهها به جز مدارس غيرانتفاعی و دانشگاه هاي غير دول:  1تبصره 
 می باشند .معاف  
اري ، اتی ،ادیعی ، خدمي ، توز: از تاریخ الزم االجرا شدن این الیحه ، تمام واحدهاي صنفی ، صنعتی ، توليد 2تبصره 

 .اشند ببانکها و موسسات مالی و اعتباري ، صندوق هاي قرض الحسنه و... مشمول مصوبه مذکور می 
ز مبلغ تعيين شده براساس ا %70: هزینه تابلوهاي قابل نصب بر روي ساختمان و یا در امالک خصوصی برابر  3تبصره 

 جدول بهاي خدمات تابلوهاي تبليغاتی محاسبه  می گردد .
 : عقد قراردادهاي نصب تابلو یکساله است . 4تبصره 
م از ر محل ،اعلو در ه: براي حفظ زیبایی و پيشگيري از مخدوش شدن نماي عمومی شهر ، نصب هرگونه تاب 5تبصره 

و در آمد  (    زیباسازيواحد سر درب ، نما ، جوانب و یا بام ساختمان ، منوط به کسب مجوز از شهرداري ) با هماهنگی
 شد.می با

 ب مجوز ازط به کس:نصب تابلو در ارتفاع ملك شخصی با رعایت ضوابط ، مقررات و جوانب ایمنی ،منو 6تبصره 
 شهرداري ) با هماهنگی واحد زیباسازي و درآمد ( می باشد.

 (و درآمد  یباسازيز: در صورت نصب هرگونه تابلو بدون مجوز از شهرداري عوارض ) با هماهنگی واحد  7تبصره 
 اخذ خواهد شد . %20بوطه بعالوه مر

 %25د معادل ی نماین: به اشخاصی که خود نسبت به تمدید قرارداد ساليانه مراجعه نموده و خوش حساب 8تبصره 
 تخفيف به منظور تشویق در نظر گرفته می شود .
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د . در ي اخذ گردردارشه : براي نصب تابلوهاي منصوبه به شرت فوق می بایست مجوز نصب و بهره برداري از 9تبصره 
 غير اینصورت برابر مقررات جمع آوري خواهد شد .

بند  ه ،تخفيفر اخطارید: در صورت عدم پرداخت در مهلت مقرر پس از دریافت اخطاربه در مهلت ذکر شده  10تبصره 
 حذف می گردد. 9

عوارض به شهرداري  جریمه %20:در صورت عدم پرداخت در مهلت مقرر پس از دریافت اخطاریه با احتساب 11تبصره 
 اعالم و شهرداري نيز مکلف به اخذ این عوارض خواهد شد.

هد شد حذف خوا ه تخفيفی: در صورتيکه تابلو بدون مجوز نصب و بعداً توسط شهرداري شناسایی شود هرگون 12تبصره 
 وليه (.ام گردد ) با حفظ طرت انجاماه از مجوز نصب اوليه بالمانع و رایگان  6: انتقال تابلو تا مدت زمان  13تبصره 
ها می باشد بيلبورد ليغاتی و: مقرر گردید کليه خيابانها و مکانهایی که در سطح شهر محل نصب تابلوهاي تب 14تبصره 

رداریها و حسب نظر کارسناسان آیين نامه مالی قانون شه 13و یا می تواند محل نصب تابلو قرار گيرد ، مستند به ماده 
نگی و ميسيون فرهک –ه گستري با معرفی شهرداري و سه نماینده از شوراي شهر ) کميسيون برنامه و بودجرسمی داد

 زیباسازي ( نسبت به تعيين بهاي خدمات نصب تابلو و بيلبورد در سطح شهر اقدام گردد .

 هزینه نوشتن ، الصاق هر نوشته و نصب آگهی و بنر و پارچه و سایر موارد :
طلب و یا الصاق هر نوشته و قانون شوراها نوشتن هر نوع م 76ماده  25قانون  شهرداریها و بند  92ه به مادبا توجه 

 ارنده دارد(نبه بازدجبند  آگهی و تابلو یر روي دیوارهاي شهر ممنوع است و جرایم به شرت ذیل لحاظ می گردد ) این
ل محاسبه    فرمول ذی دین اصلی و فرعی روزانه طبقراي هر متر نوشته روي دیوارهاي بر خيابان و بلوارها و مياب-1

 می گردد: 
p)طول نوشته ) به متر* 
يادین اصلی و ملوارها و بر عدد آگهی و نوشته روي درب و دیوار منازل و درب و دیوارهاي بر خيابان و براي الصاق ه-2

 ریال محاسبه می گردد . 10000فرعی روزانه مبلغ 
اشد در بت کار می و اهمي انند مهدکودک و... که طراحی براي دیوار ملك مذکور از ضرورت: در موراد خاص م 1تبصره 

 صورت اجراي طرت هاي شاد و جذاب با تایيد واحد زیباسازي شهرداري رایگان می باشد.
 وب و شعار ه فاضال: در صورت نا مشخص بودن آدرس تبليغات انجام شده روي دیوار ) مانند تخليه چا 2تبصره 

در مرحله  دوم  وریال  000/700برچسب و...( جهت هزینه خسارات و پاکسازي در مرحله اول موظف به پرداخت 
 ریال می باشد. 000/200/1ریال و در مرحله سوم  000/900موظف به پرداخت 

متر مربع  4ا تبع تر مرماز یك  : هزینه نصب بنر ، پارچه و سایر موارد به منظور امور تبليغاتی و اطالع رسانی 3تبصره
                                                      250000 مترمربع روزانه متري متربه باال 7ریال از  20000مترمربع روزانه متري  6تا  5ریال ، از  15000روزانه متري 

 ریال می باشد.
ام غ از طریق قانونی اقدره تلفن مورد تبلينسبت به قطع شما 2: در صورت تکرار و عدم رعایت موضوع تبصره 4تبصره

 می گردد .
 ریال محاسبه می گردد. 10000: کارشناسی متري  5تبصره 
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ریال به  000/500بلغ م: هزینه هر متر مربع نصب داربست به منظور تبليغات و ساخت و ساز سطح شهر به  6تيصره 
 د ی باشرسازي و عمران و زیباسازي ممدت یك هفته با رعایت کليه ضوابط ایمنی با تایيد واحد شه

 آیين نامه اجرایی ساماندهی تبليغات شهری :

ماده  27نون شوراها و بند اصالحی قا 76ماده  25و  16قانون شهرداري و وظایف مندرج در بندهاي  92مستند به ماده 
بار و شهر جوی ونی ، حریممحدوده قانقانون شهرداري ، آیين نامه اجرایی ساماندهی تبليغات شهري در  92و ماده  55

 همچنين عوارض تبليغات شهري به شرت ذیل محاسبه و اخذ می گردد.
ر و عمومی شه رایی ساماندهی تبليغات شهري درخصوص کليه فعاليتهاي تبليغاتی شهري در فضايآیين نامه اج-1

 اماکن مشرف بر آن ، وسایل نقليه عمومی و خصوصی الزم االجراست.
،  بيلبورد ،بالون بليغاتی )ارت ، تابلوهاي تغات مشمول آیين نامه عبارتند از نصب و الصاق هرگونه برزنت و پالکتبلي-2

ضاي شهري که در ف (ياده استند ، سازه هاي حجمی ، تلویزیون شهري ،پنل ، بردهاي دیواري و پل هاي هوایی عابر پ
وار نویسی ، وقی ، دیو حق ر فعاليتهاي مربوط به اشخاص حقيقیمورد بهره برداري قرار می گيرند ، تابلوهاي معرف د

 پوسترهاي کاغذي ، تراکت ، برچسب و به طور کلی هرگونه منصوبات و ملحقات تبليغاتی .
ز         برداري ا ل و متولی نظارت بر کليه فعاليتهاي تبليغاتی و مرجع صدور مجوز نصب و بهرهشهرداري مسئو-3

 د.ن می باشحيح آصی و تابلوهاي معرف نوع فعاليت در محدوده موضوع آیين نامه و اجراي پيکره هاي تبليغات

 ضوابط صدور پروانه بهره برداری :
انه بهره صب و پروجوز نه شرکت ها و کانون هاي تبليغاتی با دارا بودن شرایط ذیل می توانند براي دریافت مکلي

 برداري از سازه هاي تبليغاتی اقدام نمایند .

ی شهر جویبار  د اسالمو ارشا دارا بودن مجوز رسمی مبنی بر بال مانع بودن فعاليت تبليغاتی از اداره فرهنگ-1
 .و ارائه آن 

 مقررات عمومی شرکت ها و کانون ها و موسسات از مفاد آیين نامه . وپيروي ضوابط -2
 می .رشاد اسالای وزارت فرهنگ و اشتن حداقل سابقه الزم براساس قانون تشکيالت کانون هاي تبليغاتد-3

فت راي دریادهاي فرهنگی ، عمومی می توانند طبق مقررات شهرداري و آیين نامه بموسسات و نها-1تبصره 
 مجوز و اطالع رسانی در چهارچوب وظایف تشکيالتی اقدام نمایند .

گواهی  ه ارائهزایده منوط بنانچه کانون هاي تبليغاتی داراي بدهی در شهرداري باشند شرکت در مچ -2تبصره 
 تسویه حساب می باشد.

 كميسيون بررسی طرح ها و تبليغاتی :
رکتها رت هاي شرک وطپس از ارائه طرت ها و مدارک شرکت هاي متقاضی به شهرداري و قبل از مزایده ، مدا

 گردد .ی جاع مبه کميسيونی که اعضا آن به انتخاب شهردار و تایيد شوراي اسالمی شهر می باشد ار
 تابلوهای تبليغاتی و غير تبليغاتی :

 تابلوهای غير تبليغاتی -1
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قانون   55ده ما 24ند به ذیل تابلوهائی اطالق می گردد که صرفاً به معرفی اماکنی می پردازد که برابر تبصربه کليه 
 شهرداریها یا قانون تجارن و یا قوانين خاص فعاليت می نمایند .

ت براساس ضوابط وع فعاليبا ن ليغاتی می بایستی صرفاً بر سر درب واحد فعاليت کننده و متناسبتذکر :تابلوهاي غير تب
 مربوطه به شرت موارد زیر نصب گردد .

 الف ( تابلو وکال ، پزشکان و سر دفتران 
 ب(تابلو اماکن اداري آموزشی 

 ج( تابلو اماکن تجاري ، خدماتی ، توليدي 

 سر دفتران الف ( تابلو وكال ، پزشکان و
 ي دادگستري و سر دفتران .مطب پزشکان ، دندان پزشکان و سایر حرف پزشکب و وکال تابلو-1الف

اب قا نئون پالستيك با یسانتی متر عمود بر ساختمان و ا زجنس فلسکی فيس  50*70تعداد یك عدد تابلو به اندازه 
سانتی متر و حداقل  120ر پيش آمدگی از بر ملك فلزي و منبع نور ، مشروط به رعایت ضوابط طرت تفصيلی ) حداکث

 وساختمان  ده بر پيشانیمتر ( در صورت عدم امکان نصب عمودي ، نصب تابلو با ابعاد ذکر ش 4ارتفاع از کف معبر 
د خود منظور معرفی واح مترمربع براي دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طالق به 3*2همچنين یك عد تابلو به ابعاد 

 است . بالمانع
ك تابلو ی( تعداد  ش از سه واحد خدماتی در یك مکان مستقر باشد ) مجتمع هاي بيش از سه واحددر مواردي بي-2الف

دهانه  تناسب باآن م با عنوان توافقی مالکين تهيه و بر سر درب ورودي اصلی چسبيده به بدنه ساختمان که طول
 باشد نصب می گردد.سانتی متر  120ورودي ساختمان عرض تابلو حداکثر 

جاز به م 2ند بند زشکی و مراکز تشخيص طبی ) پيرا پزشکی ( و داروخانه ها همانمجتمع هاي پ ،درمانگاه ها -3الف 
 نصب تابلو می باسند .

بعاد ذکر شده اا رعایت را ب تبصره : سازمان نظام پزشکی استان و کانون وکال و سردفتران مشخصات و رنگ زمينه تابلو
 هنگی شهرداري تهيه و ابالغ خواهند نمود.با هما

 ب( تابلو های آموزشی و اداری  
دي ساختمان هانه وروبا د تعداد یك عدد تابلو نصب بر سر درب ورودي اصلی ) بصورت افقی ( که به ابعاد آن متناسب

 سانتی متر براي معرفی واحد خود می باشد بال مانع است . 120و حداکثر ) عرض( تابلو 

 حدهای تجاری ، خدماتی ، توليدی :ج(وا
ي ساختمان هانه وروددابعاد آن متناسب با  یك عدد تابلو نصب بر سر درب ورودي اصلی ) روي پيشانی ( که تعداد-1ج

 سانتی متر براي معرفی واحد خود باشد ، بالمانع است . 150و حداکثر عرض تابلو 
واحد  کثر معادل ارتفاع پيشانیسانتی متر باشد مالک عرض تابلو حدا 150تبصره : در مواردي که ارتفاع پيشانی کمتر از 

 تجاري خواهد بود .
ت اسب در جهایبان هاي مجاز ،استفاده از نئون متصل به شيشه در اندازه مننوشتن روي س شيشه نویسی ،-2ج

 ست .المانع ااشد بشناسایی واحدهاي تجاري ، خدماتی و توليدي همکف در صورتی که صرفاً معرف نوع فعاليت ب
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اي هو ورودي  اسایی مجموعه هاي بزرگ تجاري بصورت حروف یا آرم بدون قاب در قسمت فوقانینصب تابلو شن-3ج
المانع بن زمنيه ن بدومجموعه با مراعات سایر ضوابط و یا روي قسمت هاي مشخص از بنا و متناسب با حجم ساختما

 می باشد.
نماي بيرونی  تابلو در عه هاي تجاري یا خدماتی و پاساژها ، مجاز به استفاده ازداخل مجمو مغازه هاي مستقر در-4ج

 ساختمان نمی باشند .
ده و در آن زي نما بوابلو در خيابان ها ،محوطه ها و مجموعه هایی که داراي طرت مصوب ، بدنه سااستفاده از ت-5ج

 ردد .گت مصوب شهرداري اجرا می مشخصات کتيبه ،قاب و تابلو پيش بينی شده است صرفاً برابر طر
 اثر می باشد ی با نمايابلو شناسایی خدماتی یا تجاري در محدوده آثار ثبت شده منوط به حفظ همگوناستفاده از ت-6ج
د . مالک نظریه سالمی باشاویر کليه تابلوهاي شناسایی و تبليغاتی نباید مغایر با شئونات و ارزشهاي نوشتار و تصا-7ج

 ن نيروي انتظامی می باشد.اداره  اماک
ی در یا ارگان لش و تابلوهاي راهنما و همچنين نصب داربست فلزي تحت عنوان و توسط هر شخصاستفاده از ف-8ج

 د.رفوژها و فضاهاي عمومی از قبيل ) رفوژها، پياده روها ، باغچه ها و...( ممنوع می باش
و نصب        وابط تهيهضج( این آیين نامه و با رعایت کليه  ليه تابلوهایی که براساس مفاد بندهاي ) الف ، ب،ک-9ج

 می گردند جنبه تبليغاتی نداشته و مشمول پرداخت عوارض نمی گردد .
 احد ، معرفوجاري و خدماتی چنانچه تابلوي سر درب واحد فعاليت کننده عالوه بر اسم تدر تابلوهاي -1تبصره 

       راي شهر وب شودمات خارج از استان باشد مشمول اخذ عوارض مصنمایندگی هاي توليد کاال و عرضه کننده خ
 می گردند.

ه   باري مجاز اشد شهردنصب هرگونه تابلوي اضافی در معابر عمومی پياده روها و سواره رو ممنوع می ب– 2تبصره 
 جمع آوري و امحاء آن می باشد.

س طرت هاي نگ سازي تابلوهاي واحد تجاري براساسال نسبت به هماه 5هرداري باید در بازه زمانی ش-3تبصره 
 کميته زیباسازي شهرداري می باشد. مصوب

 تابلوهای تبليغاتی :
ه خارج از ی گردد کطالق ماتبليغاتی به کليه تابلوهاي منصوبه و یا مورد درخواست اشخاص حقيقی و حقوقی تابلوهاي 

 شرایط و ضوابط مندرج در بندهاي الف و ب و ج ردیف یك می باشد که شامل : 

 وردهای تبليغاتی لببيالف(

 ب( استندهای تبليغاتی و استرابورد 

 ج( تلویزیون شهری

 د(تبليغات دیواری 

 ه ( تابلوهای سر درب واحدهای تجاری با مساحت باالتر از سطح مجاز 

 الف( بيلبوردهای تبليغاتی ) آگهی نما (
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امل شاشته که دمات دیك از اثر بخش ترین رسانه ها نقش بهسزایی در تبليغ  کااالها و خبيلبوردها به عنوان 
مل و نصب آگهی ابلو ، حریه تنورپردازي ، راهرو و نردبان تعویض الیه ، و فونداسيون ، پایه ، صفحه نمایش گر و تيم

 .سترابوردها ندها و ام استمی باشد نوع تبليغات می تواند بنر، یا فلکسی یا استيکر باشد و بخش فرا بيلبورد و حج

 ب( استندها و استرابوردهای تبليغاتی :
هر نصب شو ميادین سطح  که جهت امور آگهی هاي تجاري در معابر می باشدمتر مربع الحاق  15به تابلوهاي حداکثر 

 می شود.

 ی :ن شهرج( نحوه واگذاری امتياز نصب بيلبوردهای تبليغاتی و استرابوردهای تبليغاتی و تلویزیو
 د.اعالم مجوز نصب بيلبوردهاي تبليغاتی جدید در سطح شهر جویبار به شکل ذیل می باش نحوه

 هاي تبليغاتی . ابی توسط کميسيون بررسی طرتشناسایی و مکان ی-1
 سالمی شهر ااخذ مجوز از شوراي -2
 عيين قيمت پایه کارشناسی براساس دفترچه عوارض ساليانه مصوب شوراي شهر ت-3
  نی و مالیففات مزایده بين کانون هاي تبليغاتی مجاز سطح کشور براساس شرایط و مشخصات برگزاري تشری-4
هت محاسبه و اخذ عوارض جسال و معرفی به واحد درآمد  5ثر تا د بصورت یکساله با قابليت تمدید حداکانعقاد قراردا-5

 و اجاره بها .
 ررسی مشخصات فنی و استحکام فونداسيون ، پایه و صفحه توسط کميته فنی شهرداري ب-6
 حویل زمين نصب و فرصت نصب حداکثر یکماه شمسی .ت-7

 ووابط فنی ضرعایت  نصب تابلو در معابر عمومی محدوده قانونی و حریم شهر باشد : در صورتی که مکان1تبصره 
 شهرسازي ارتفاع مجاز و غيره الزم است .

 نانچه    چی باشد : نصب بيلبوردهاي تبليغاتی در اراضی و مستحدثات اشخاص حقيقی و حقوقی ممنوع م2تبصره 
ادها را داشته رات ، نها ادایصب بيلبورد در اراضی و امالک اشخاص کانون هاي تبليغاتی مجاز با موافقت ساکنين قصد ن

سی طرت سيون بررر کميباشد بایستی طرت بيلبورد با مشخصات فنی را به شهرداري ارائه داده پس از بررسی طرت د
موازین  موارد و کليه هاي تبليغاتی تصویري و شوراي اسالمی شهر با اخذ تضامين و تعهدات کافی مبنی بر رعایت

 قانونی و مقررات تبليغات محيطی امکان پذیر می باشد.

 : مجوز صادره موقتی به نام کانون تبليغاتی می باشد.1تبصره 
 : مالك ملزم به اخذ مجوز و پرداخت عوارض سازه موقت می باشد .2تبصره 
 .: نحوه محاسبه عوارض ساليانه براساس  3تبصره 

 ( 36* قيمت منطقه ای *  عوارض ساليانه = مساحت ) مترمربع
ار یا اي پيام دتابلوه : چنانچه مالکين جایگاههاي سوخت اقدام به نصب تابلو بر روي دیوار پشت بام یا4تبصره 

ی اعم از مالک شخصدر ا تلویزیون شهري در جوار ساختمان نمایند یا اشخاص حقيقی و حقوقی اقدام به دیوار نویسی
 شد.قابل وصول می با 3درصد از عوارض تبصره  40غاتی نمایند حقيقی و حقوقی با کاربرد تبلي

 روانه فعاليت ازبه اخذ پ ها موظف: صدور مجوز نصب تابلو به منزله تایيد واحد فعاليت کننده نبوده و کليه واحد 5تبصره 
 مراجع ذیربط می باشند .
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 اتريخ:
 شماره:
  پيوست:

يون افقت کميسصورت مو اقدام نمایند در: چنانچه اشخاص حقوقی و حقيقی نسبت به نصب تابلوي پایه دار  6تبصره 
 درصد از عوارض مورد محاسبه آن می باشند. 40بررسی طرت هاي تبليغاتی موظف به پرداخت 

م به ساخت گونه اقدال از هر: از تاریخ تصویب این آیين نامه کليه تابلو سازهاي سطح شهر مکلف می باشند قب7تبصره 
ن گردیده از اري تعييشهرد تی مجوز ساخت و نصب را که به ابعاد ونوع آن توسطتابلو اعم از تبليغاتی و غير تبليغا

 متقاضی اخذ نمایند .
باسازي از مومی و زیعروابط  : کليه تبليغات فرهنگی که جنبه انتفاعی نداشته باشد در صورت تایيد مجوز واحد8تبصره 

 پرداخت هرگونه وجهی معاف می باشند .

 سایر ضوابط :

ن آیين نامه قررات ایراساس متصویب این آیين نامه و استناد آن توسط شهرداري تابلوهاي جدید بایستی ب از تاریخ-1
    سط مالك اه تومتهيه و نصب گردد و تابلوهاي منصوبه قبل از تصویب این آیين نامه حداکثر طرف مهلت شش 

 جمع آوري یا اصالت گردد .
     اجرائيات و     ی  ، واحدآیين نامه با اعالم واحد زیباسازي ، روابط عموم رگونه تبليغات خارج از ضوابط ایننصب ه-2

 سد معبر شهرداري مکلف است برابر مقررات نسبت به جمع آوري آن اقدام نماید .
ل مدت یکسا نویسی در سطح شهر بدون اخذ مجوز شهرداري ممنوع بوده و شهرداري بایستی ظرفهرگونه دیوار-3

 ي کليه سطوت و دیوارهاي تبليغاتی اقدام نماید.نسبت به پاکساز
نوع  طح شهر ممسراکت و پالکارت تبليغاتی بر روي تيرهاي روشنایی و سطوت معابر و رفيوژهاي نصب هرگونه ت-4

 می باشد.
 سال بصورت 5حداکثر  هاي شهرداري درخصوص فضاهاي تبليغاتی موجود اعم از بيلبورد ، استند و غيرهکليه قرارداد-5

 سال باشد . 5ساالنه با قابليت تمدید حداکثر 
نونی مراحل قا بليغاتی در سطح شهر با اخذ مجوز از شوراي ترافيك و شوراي اسالمی شهر و طینصب پل هاي ت-6

 تشریفات مزایده امکان پذیر می باشد.

 كليه هزینه وصولی بابت انتشار آگهی  5%                                        

ه عنوان لی ایران باز مبلغ آگهی ها توسط صدا و سيماي جمهوري اسالمی و جراید کشوري و مح %5اخذ :1بصره ت
 عوارض شهرداري می باشد .

اي و آگهی ه اي محلی: موسسات و سایر شرکت هاي تبليغاتی که نسبت به تهيه ، پخش آگهی از طریق سيم 2تبصره 
ز مبلغ آگهی را به ا %5 یر شبکه هاي صداو سيما اقدام می نمایند موظفندتجاري در صدا و سيما شبکه سراسري و سا
 عنوان عوارض به شهرداري پرداخت نمایند .

ت مجوز جع ذیصالط مرااین عوارض فعالً توسط هيات عمومی دیوان عدالت اداري لغو گردیده است در صورتی که توس
 صول آن اقدام نماید.اخذ صادر شود شهرداري باید از تاریخ ابالغ نسبت به و
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 اتريخ:
 شماره:
  پيوست:

 عوارض قطع درخت ) قطع اشجار ( : -21ماده 

 قانون شهرداری 77كمیسیون ماده  ضمانت اجرایي وصول:
مصوب شوراي عالی  15/02/1389رعایت مفاد آیين نامه ) قانون اصالت حفظ و گسترش فضاي سبز در شهرها مصوب 

 جدول ذیل استفاده گردد . استان ها ضروري می باشد براي محاسبه عوارض فوق از
نجام می شود افراد ا توسط براي جبران خسارت وارده ناشی از قطع درختانی که در معابر ، خيابانها ، ميادین عمومی

 .شرت ذیل پيش بينی وصول می گردد  عوارض و جرائم به

 

 اضافه می گردد  )شامل تمامی بندها(.  1400به مبلغ نهایی برای سال  %20ضمناً 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     محيط بن                نوع درخت

 ) سانتيمتر(

هرس بدون  متقاضی قطع درخت

 مجوز

سرزنی بدون 

 مجوز

قطع بدون 

 مجوز

 خشکاندن
 بدون مزاحمت درصورت مزاحمت

 درخت مثمر :

مركبات و 

 غيره  

 000/000/6 000/000/6 000/800/4 000/200/1 ریال000/600/3 ریال000/600 سانت 20تا 

20-50 000/200/1 000/200/7 000/000/3 000/400/8 000/000/18 000/000/18 

 000/000/30 000/000/30 000/000/12 000/600/3 000/800/10 000/400/2 50بيشتر از 

درخت غير 

 مثمر :

صنوبر، نارون 

، افرا، توسکا 

 ، چنار

 000/000/12 000/000/12 000/000/6 000/400/2 000/800/4 000/400/2 سانت  50تا 

50-100 000/600/3 000/600/9 000/800/4 000/000/12 000/000/18 000/000/18 

100-150 000/800/4 000/000/12 000/200/7 000/000/18 000/000/24 000/000/24 

 000/000/36 000/000/36 000/000/24 000/600/9 000/000/30 000/000/6 150بيشتر از 
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 اتريخ:
 شماره:
  پيوست:

  نه محل كسب و پيشه  ) عوارض مشاغل یا حق پيشه وری ( :عوارض ساليا-22ماده 
( قانون تعاریف ضوابط 4ده )( ما1عوارض مشاغل از تمام فعاليتهاي شغلی در محدوده قانونی شهر ) موضوع تبصره )-1

نعتی ، ص، اداري ،  ، خدماتی( قابل وصول می باشد . کليه واحدهاي صنفی ، توليدي  1362تقسيمات کشوري مصوب 
به پرداخت  د ، موظفر باشدرمانی ، آموزشی و سایر مشاغل و منابع درآمدي که محل استقرار آنها محدوده قانونی شه

 عوارض محلی ساالنه مشاغل به شهرداري می باشند.
غلی ليتهاي شا قعاعوارض یکنواخت شهرداریهاي کشور پيشنهادي سازمان شهرداریها و دهياریه براساس تعرفه-2

 مشمول عوارض ساالنه مشاغل به شرت ذیل تعریف می شوند : 

 مشاغل مشمول قانون نظام صنفی : الف :
 د .کليه حرف صنفی که با عضویت در اتاق اصناف زیر نظر اتحادیه هاي مربوطه فعاليت می کنن

 
 

 قانون تجارت : مشمول مشاغل   ب :
ت داللی اهر قسم عملي ،باشرت مواحدهاي بازرگانی و اقتصادي ، دارندگان پروانه یا کارت شرکت ها ، دفاتر کار و کليه 

 . مایندیا حق العمل کاري ) کميسيون ( یا عاملی و غيره که بر مبناي قانون تجارت فعاليت می ن

 مشاغل  و حرف خاص  :  ج:
وخانه ها ، نی ، داربالي زمایشگاه هاي طبی وکان ، دندان پزشکان ، آشواحدهاي درمانی شامل بيمارستان ها،مطب پز

ام اي آر  ،نوگرافی و سو درمانگاه ها ، کلينيك هاي عمومی و تخصصی پزشکی ، روانشناسی و دامپزشکی ، رادیو لوژي
کن هسته اي شکی ، اسسی پزو سی تی اسکن ، فيزیوتراپی ، شنوایی سنجی ، اپتومتري ، گفتار درمانی، مامایی ، مهند

 . ی باشنداليانه ممات سقات پانسمان و کليه مراکز درمانی زیر مجموعه سازمان نظام پزشکی مشمول بهاي خد، تزری
ه به تاسيس کليه اماکنی ک قانون شهرداري وظيفه دارند که از ایجاد و 55ماده  20شهرداریها براساس بند  تبصره : 

انياً بر ثمایند . يري ننحوي موجب بروز مزاحمت براي ساکنين شده یا مخالف اصول بهداشت در شهرها هستند ، جلوگ
و بر  نع است .هی بال ماا کاربري اداري یا کارگاقانون نظام صنفی صدور پروانه کسب باري اماکن ب 80اساس ماده 

د که طبق تهيه شده مکلفنقانون شهردراي ، شهردرایها در شهرهایی که نقشه جامع شهر 55ماده  24مبناي تبصره بند 
اي اماکن بر اربريکتعيين  براینضوابط نقشه مذکور در پروانه هاي ساختمانی نوع استفاده از ساختمان را قيد کنند . بنا

معاون امور  26/7/1396-168794/60 ه راي امکان پذیر نيست لذا نامه شماصدور پروانه کسب بدون استعالم از شهردر
يس اتاق اصناف رئ 17/8/1396-8524/06/7اقتصادي و بازرگانی وزرات صنعت ، معدن و تجارت و بخشنامه شماره 

ده است مغایر اعالم ش لزامیاو یا تمدید پروانه کسب غير  ایران که بر مبناي آنها استعالم از شهردرایها براي صدور
 1392مصوب سال الت قانون تشکيالت و آیين دادرسی دیوان عد 88و ماده 12ماده  1قانون است و مستند به بند 

 ابطال می شود .

      ذ عوارض از   شور بر اخسازمان شهرداریها و دهياریهاي ک 11/08/1395مورخ  39232به استناد نامه شماره  تبصره:
ر عوارض ده شهشرکت هاي بيمه ، شهرداریها می توانند بر فضاي اشغال شده توسط شرکت هاي بيمه در محدو

 دریافت کنند .
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 اتريخ:
 شماره:
  پيوست:

 هد شد .شاغل بصورت ساالنه توسط واحد مشاغل و اصناف به محل فعاليت مودي ارسال خواقبوض عوارض م-3
 همان سال قابليت وصول و پرداخت دارد .مشاغل از اول فروردین تا پایان  عوارض-4
ل انجام رت نيم ساانتقال ،توقف ، جابجایی و یا تغيير شغل قبل از پایان سال تسویه حساب بصو ودرصورت نقل  -5

 خواهد شد.
ف و یا کان ، توقمقصد شروع فعاليت شغلی جدید را دارند و صاحبان فعاليت شغلی که قصد تغيير  شهروندانی که-6

ل و اصناف احد مشاغا به وفعاليت شغلی فعلی خود را موظفند قبل از شروع و قبل از هرگونه تغييرات موارد رتغيير 
عاليت بوط به فبض مرشهرداري اطالع دهند ، در غير اینصورت شهرداري هيچ مسئولتی در رابطه با عدم دریافت ق

یان زدرخصوص  ه شدهمول موارد در نظر گرفتشغلی آنان ندارد و در صورت عدم پرداخت به موقع عوارض مشاغل مش
 دیر کرد موقعات خواهد شد .

ه های صنفی موظفند قبل از صدور و تمدید پروانه كسب از شهرداری استعالم كليه اتحادی -7

 نمایند .
حد را به وا اي شغلی نيز موظفند در اسرع وقت شروع و اتمام قعاليت شغلی مستاجر ملك خودهصاحبان مکان -8

وارض ه حساب عتسوی مشاغل و اصناف شهرداري مربوطه اطالع داده تا مستاجر قبل از تخليه مکان شغلی نسبت به
 مشاغل خود اقدام نماید.

ل خواهد سبه و وصوام فعاليت شغلی مدنظر در جداول ذکر نشده باشد برابر فعاليت هاي مشابه محاندر صورتی که -9
 شد .
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 اتريخ:
 شماره:
  پيوست:

 محاسبه عوارض مشاغل:نحوه -10

 

T= 

+A 
 

 
T عوارض ساالنه مشاغل= 
S وسعت محل فعاليت= 
P ( 1394اصالحی قانون مالياتهاي مستقيم مصوب  64=قيمت منطقه اي ) موضوع ماده 
A. مبلغ ثابت عوارض مشاغل بر مبناي نوع فعاليت واحدهاي صنفی= 

ربوط وصول می شود و ممبناي عوارض ساالنه فعاليت و حرفه  %50عوارض ساالنه انبار جدا از محل فروش ، معادل 
 هد شد.عوارض این ماده شامل حال آن خوا %100در صورتيکه در کنار دفتر فروش قرار داشته باشد 
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 اتريخ:
 شماره:
  پيوست:

 اضافه می گردد  )شامل تمامی بندها(.  1400به مبلغ نهایی برای سال  %20ضمناً 

A   مطابق جدول ذیلمبلغ ثابت عوارض مشاغل بر مبنای نوع فعاليت واحدهای صنفی 
 3درجه  2درجه  1درجه  نوع كسب و اتحادیه ردیف

 اتحادیه پوشاک                                                      1110
 000/300              000/500            000/800             فروش پوشاک -1

 000/250             000/500             000/800            فروش لوازم ورزشی -2

 000/300             000/500           000/800            فروش لوازم صيد و شکار -3

 000/250             000/550           000/800            فروش لوازم اسباب بازي -4

 000/350              000/550           000/800           فروش کفش ورزشی  -5

 000/300             000/500          000/800          توليدي پوشاک -6

 اتحادیه بزازان 1111
 000/250             000/500           000/800             بزازان     -1

 اتحادیه خزازان 1112
 000/250                000/500         000/800           خرازي     -1

 000/250               000/450          000/750            لوازم خياطی )زیپ و قرقره(    -2

 000/300 000/550 000/800 حوله و رو تختی  –پتو  -3

 000/250 000/450 000/800 سراجی -4

 000/250 000/450 000/750 عطر فروشی -5

 000/250 000/500 000/800 اسباب بازي فروشی  -6

 000/300 000/550 000/850 عمده فروشی خرازي )لباس زیر( -7

 000/500 000/800 000/200/1 فروش و کرایه لباس عروس -8

 000/250 000/550 000/850 فروش لوازم آرایش -9

 اتحادیه نانوایی                                                     1113
 000/300             000/500          000/800            نانوایی -1

 000/300           000/450          000/750            آرد فروشی  -2

 000/300           000/450          000/750            خشکه پز ) نان روغنی ( -3

 000/250           000/45           000/750            نان فانتزي  -4

 

 اتحادیه ميوه و تره بار  1114
 000/250 000/500 000/800 ميوه و تره بار )جزء ( -1

 000/500/1 000/500/2 000/000/3 ميادین ميوه و تره بار) عمده( -2
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 اتريخ:
 شماره:
  پيوست:

 000/250 000/450 000/700 سبزي فروشی -3

 اتحادیه خوارو بار فروشی                                        1115
 000/250 000/450 000/700 خوار بار فروشی  -1

 000/250 000/500 000/800 عطار -2

 000/300 000/500 000/750 لبنيات فروشی  -3

 000/300 000/500 000/800 آجيل فروشی  -4

 000/300 000/500 000/800 مواد غذایی و بهداشتی  -5

 000/300 000/400 000/700 بنك داران ) موادغذایی( -6

 000/500 000/800 000/200/1 سردخانه  -7

 000/300 000/500 000/800 سيگار فروشی  -8

 000/800 000/300/1 000/250/2 فروشگاه هاي بزرگ مواد غذایی  -9

 اتحادیه قصابان                                            1116
           000/300                   000/600         000/900        قصابی گوسفندي -1

               000/300                   000/600         000/900      قصابی گاوي -2

   000/300                   000/600        000/900      قصابی گاوي و گوسفندي -3

 000/250                  000/450       000/750       بابیک -کله پزي–جگرکی  -4

 000/250                  000/400         000/700      فروش پوست -5

   000/300                 000/500        000/750       فرآورده هاي گوشتی -6

 اتحادیه قنادان  1117
 000/400 000/800 000/000/1 قنادي درجه لوکس  -1

 000/300 000/500 000/800 قنادي  -2

 000/300 000/500 000/750 شيرینی پزي  -3

 000/200 000/400 000/600 آب بندي   -4

 000/400           00/800 0        000/200/1          بستنی و آبميوه فروشی  -5

 000/200          000/400        000/600           فروش لوازم قنادي  -6

 000/250          000/400        000/600           نان شيرمال  -7

 000/250          000/400       000/650           کافی شاپ -8

 اتحادیه قهوه خانه داران                                             1118
 000/300           000/600          000/000/1            قهوه خانه  -1

 اتحادیه مرغ و تخم مرغ                                              1119
 000/300       000/500       000/800           مرغ و تخم مرغ  -1
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 اتريخ:
 شماره:
  پيوست:

 000/300          000/500       000/800           مواد پروتئنی  -2

 000/250           000/450        000/700          ماهی فروشی  -3

 000/300          000/500        000/800           پخش تخم مرغ  -4

 000/250         000/400        000/650           پرنده فروشی  -5

 اتحادیه آرایشگران                                              1120
 000/250         000/700           000/500/1           آرایشگاه زنانه  -1

 000/250         000/400           000/700           آرایشگاه مردانه  -2

 اتحادیه خياطان                                             1121
 000/250 000/700 000/500/1 خياطی زنانه  -1

 000/200 000/350 000/600 خياطی مردانه  -2

 000/500 000/000/1 000/000/2 دوخت و فروش لباس عروس  -3

 000/250 000/500 000/700 توليدکنندگان تریکو کشبافت -4

 000/150 000/300 000/550 کاله دوزان و کاله فروشان -5

 000/150 000/300 000/550 لحاف دوزي  -6

 000/150 000/300 000/550 چرخ کار -7

 000/150         000/300        000/550          روفوگري  -8

 اتحادیه پيراهن دوزی                                               1122
 000/250           000/450           000/700         پيراهن دوزي  -1

 000/250           000/450          000/700          فروش لوازم ورزشی -2

 اتحادیه لوازم خانگی                   1123
 000/500           000/000/1           000/000/2           لوازم خانگی  -1

 000/300           000/500           000/800           لوازم کادوئی  -2

 000/300           000/500           000/800           سمساري -3

 اتحادیه تعميرات لوازم خانگی 1124
 000/300           000/500          000/800           تعميرات لوازم خانگی  -1

 000/300           000/500          000/800           تعميرات لوازم برودتی و حرارتی -2

 000/200           000/300          000/500            تعميرات چرخ خياطی  -3

 000/400            000/800         000/500/1          فروش لوازم یدکی -4

 اتحادیه الکترونيک                                               1125
 000/250          000/500         000/800          فروش لوازم الکتریکی -1

 000/200         000/400          000/700          فروش تعميرآالت موسيقی  -2
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 اتريخ:
 شماره:
  پيوست:

 000/350          000/500        000/800           فروش لوازم الکترونيك  -3

 000/300         000/500        000/800          خدمات کامپيوتر  -4

 000/250          000/450        000/650         کلوپ تفریحات سالم -5

 000/200         000/400         000/600         فروش انواع نوارها -6

سيستم حفاظتی اتومبيل و نصب و  -7
 تعميردزدگير

       000/500/1        000/000/1        000/500 

 اتحادیه تعميرات الکترونيک                                               1126
 000/250           000/500            000/800          تعميرکاران  -1

 000/250           000/450            000/650          تعمير و فروش ماشين حساب -2

 000/300           000/600           000/000/1           تعميرات ماشين هاي اداري  -3

 اتحادیه الکتریکی  1127
 000/300           000/500        000/800          لوازم الکتریکی  -1

 000/300         000/500         000/800        فروش و تعمير تلفن -2

 000/350           000/650      000/000/1      لوستر فروش  -3

 اتحادیه سيم پيچان الکتروموتور                            1281
 000/250        000/500        000/800         سيم پيچ الکترو موتور -1

 اتحادیه فروشندگان كفش       1129
 000/350         000/650       000/000/1         فروشندگان کفش  -1

   000/350         000/650        000/000/1        بال  –وین  –کفش ملی  -2

 اتحادیه دوزندگان كفش دست دوز              1130
 000/200       000/400         000/600      دوزندگان کفش -1

 000/200        000/400         000/600     تعميرکاران کفش -2

 اتحادیه فرش و موكت                                           1131
 000/500 000/800 000/200/1 فروشندگان فرش ماشينی -1

 000/500 000/800 000/200/1 فروشندگان فرش دستبافت  -2

 000/350 000/600 000/900 کارگاه قاليشویی -3

 000/250 000/450 000/700 رفو فرش -4

 اتحادیه تزئينات ساختمان                                                                                                                 1132
 000/500 000/000/1 000/500/1 تزئينات ساختمان -1

 000/750 000/500/1 000/000/2 نقشه کش ساختمان  -2

 000/250 000/500 000/900 پرده دوزي -3
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 اتريخ:
 شماره:
  پيوست:

 اتحادیه بنگاه معامالتی                                              1133
 000/500/1        000/500/2       000/500/4        بنگاه معامالت ملکی -1

 اتحادیه نمایشگاه اتومبيل           1134
 000/500          000/200/1        000/000/2      مربع متر 100نمایشگاه با وسعت تا  -1

 000/800        000/600/1        000/500/2      متر مربع 150تا  101نمایشگاه از -2

 000/000/1       000/000/2      000/000/3       متر مربع باالتر 150نمایشگاه از 

 اتحادیه تاكسی تلفنی    1135
 000/250 000/450 000/700 تاکسی تلفنی  -1

 000/300 000/500 000/800 تاکسی بار -2

 000/300 000/500 000/800 تاکسی بی سيم  -3

 000/200 000/350 000/600 پيك موتوري -4

 اتحادیه عکاسان و فتوكپی            1136
 000/500 000/500/1 000/500/2 عکاسان درجه لوکس و البراتور -1

 000/300 000/800 000/500/1 عکساان درجه یك -2

 000/300 000/800 000/500/1 استودیو فيلمبرداري و ظهور فيلم -3

 000/300      000/800    000/500/1    دفتر فيلمبرداري  -4

 000/200 000/450      000/700        آلبوم سازي -5

 000/250      000/450       000/700      ریخته گري  -6

 000/250        000/450       000/700      تعميرات لوازم عکاسی  -7

 000/250       000/450       000/700       فروش لوازم عکاسی  -8

 اتحادیه زرگری و طالسازی          1137
 000/700 000/500/1 000/500/2 زرگري و طال فروشی -1

 000/700 000/500/1 000/500/2 فروشی عتيقه -2

 000/500 000/800 000/500/1 آب کاري طال و نقره  -3

 000/700 000/500/1 000/500/2 صرافی  -4

 اتومبيل اتحادیه لوازم یدكی                                               1138
نمایندگی فروش توليدات کارخانه  -1

 هاي خودروسازي
       000/500/2       000/500/1       000/000/1 

 000/400      000/700      000/000/1     لوازم یدکی اتومبيل -2

 000/300      000/600      000/000/1      اوراق فروش  -3

 000/400     000/800       000/000/1     دفتر جرثقيل -4
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 اتريخ:
 شماره:
  پيوست:

 000/350     000/600      000/900        تزئينات اتومبيل -5

 اتحادیه خدمات اتومبيل    1139
 000/300      000/600      000/900       مکانيك اتومبيل  -1

 000/300     000/600        000/900        نقاش اتومبيل  -2

 000/300      000/600       000/900       گلگيرسازي و رادیاتورساز واگزوز -3

 000/300    000/600     000/900       آهنگر اتومبيل -4

 000/300     000/600      000/900     تشك دوزي اتومبيل -5

 000/300    000/600     000/900       لنت کوبی اتومبيل -6

 000/400 000/800     000/500/1     تراشکاران و ميل لنگ تراشان -7

 000/300     000/600       000/900      تعمير آمپر و کيلومتر -8

 000/300       000/600      000/900     اتو سرویسها )کارواش( -9

 000/300     000/600     000/900      فروشندگان انواع چادر خيمه -10

 000/300       000/600    000/900        چادر دوزي -11

 اتحادیه الستيک فروشان و آپاراتی            1140
 000/500        000/000/1       000/500/1       الستيك فروشی  -1

 000/250       000/500      000/700       آپاراتی -2

 اتحادیه تعویض كاران روغن                                        1141
 000/300       000/600      000/200/1       تعویض کاران  -1

 000/300      000/600        000/200/1       فروشندگان روغن  -2

 اتحادیه باطری سازان اتومبيل                                         1142
 000/300          000/600       000/800       باطري سازان و باطري فروشی  -1

 اتحادیه فروش موتورسيکلت       1143
 000/300      000/700       000/000/1        فروش دوچرخه و موتورسيکلت -1

 000/300       000/500       000/800       تعميرات دوچرخه و موتورسيکلت -2

 اتحادیه تعميرات چراغ و سماور                                      1144
 000/300      000/500      000/800       تعميرات لوازم گازسوز -1

 00/300         000/500      000/800      فروش لوازم گازسوز -2

 اتحادیه شيشه بران و كليدسازان                                    1145
 000/300         000/600      000/500/1     شيشه بران -1

 000/300       000/500       000/800         شيشه اتومبيل -2

 000/300       000/400       000/700     کليدسازي -3
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 اتريخ:
 شماره:
  پيوست:

 اتحادیه فروش و تعمير ساعت   1146
 000/300 000/600 000/900 فروش ساعت -1

 000/300 000/500 000/800 فروش عينك -2

 000/300 000/400 000/700 تعمير ساعت -3

 000/400 000/700 000/000/1 فروش و تعمير لوازم پزشکی -4

 000/200 000/400 000/600 تعمير عينك -5

 اتحادیه ابزار یراق و رنگ                                        1147
 000/350       000/700        000/000/1       ابزار یراق  -1

 000/300     000/500     000/800     رنگ فروش -2

 000/300     000/500     000/800       گاز اکسيژن -3

 اتحادیه لوازم پزشکی و بهداشتی            1148
 000/300      000/500       000/800      لوازم پزشکی و بهداشتی -1

 000/300     000/600      000/900       لوازم آزمایشگاهی و جراحی -2

 اتحادیه لوازم ساختمانی و بهداشتی                                  1149
 000/400        000/800      000/500/1      لوازم ساختمانی و بهداشتی -1

 000/250        000/500        000/700       فروش لوازم آتش نشانی  -2

 000/400        000/800      000/500/1      کاشی و سراميكفروشندگان  -3

 اتحادیه موزائيک سازان                                   1150
 000/200       000/500       000/800       موزائيك سازان -1

 000/500       000/200/1       000/000/2       سنگ بري و سنگ فروشی -2

موسسه خدماتی ) کنيتکس و   -3
 تخليه چاه(

       000/800      000/500       000/300 

 000/300       000/700       000/000/1        سازندگان تيرچه و بلوک -4

 000/300        000/700       000/000/1      عایق کاري ساختمان -5

 اتحادیه مصالح فروشان    1151
 000/500          000/000/1       000/500/1       مصالح فروشی  -1

 000/300        000/700       000/000/1       توليد تيرچه و بلوک  -2

 000/500     000/200/1      000/000/2       سنگ بري و سنگ فروشی  -3

 000/300      000/700      000/000/1      دفتر فروش شن و ماسه -4

 اتحادیه خشک شوئی      1152
 000/250      000/500       000/800       لباسشویی و خشك شوئی -1
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 اتريخ:
 شماره:
  پيوست:

 000/250      000/500       000/700      رنگرزي منسوجات  -2

 000/300        000/600       000/000/1         کارگاه قاليشوئی  -3

 اتحادیه لوازم التحریر                                            1153
 000/300         000/500      000/800        لوازم التحریر -1

 000/300        000/500      000/800     کتاب فروشی  -2

 000/300       000/500       000/800      فروش کاغذ -3

 000/300      000/500      000/800      فروش لوازم مهندسی  -4

 000/300      000/500     000/800     چاپخانه  -5

 000/300      000/500     000/800     عمده فروشی  -6

 000/300      000/500     000/800      مطبوعات -7

 اتحادیه دوردگران                                       1154
 000/300         000/600        000/800      درودگري -1

 000/300         000/600       000/800      مصنوعات چوبی -2

 000/500         000/000/1         000/800/1      فروشگاه مبل -3

 000/400         000/650       000/000/1       فروش چوب و الوار  -4

 000/400        000/650      000/000/1       کارگاههاي چوب بري -5

 000/400      000/650     000/000/1       تزئينات ) رویه کوبی مبل و غيره( -6

 000/400      000/650    000/000/1     درب و پنجره پيش ساخته -7

 000/400     000/650      000/000/1     فروشندگان ام دي اف -8

 000/400      000/650     000/000/1     توليدات مصنوعات چوبی ام دي اف -9

 000/400    000/800     000/100/1      نمایشگاه کابينت  -10

1155 

 

 

 اتحادیه فروشندگان لوازم كشاورزی  

 000/300        000/500 000/800     فروش لوازم کشاورزي  -1

  000/300      000/500 000/800      فروش سموم و دفع آفات نباتی  -2

 000/300      000/500 000/800     تعميرات لوازم کشاورزي -3

 اتحادیه محصوالت كشاورزی                                         1156
 000/300       000/500        000/800      محصوالت کشاورزي -1

 000/300      000/500       000/800     فروشندگان جزء خوراک دام وطيور -2

 000/400      000/800      000/200/1     گل فروش  -3

 000/200     000/400     000/600     پنبه فروش جزء -4
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 اتريخ:
 شماره:
  پيوست:

 000/200       0/400 00       000/700       برنج فروش جزء -5

فروش آکواریوم و پرورش        -6
 ماهی تزئينی

       000/700         000/500         000/300 

 000/200       000/400         000/700        پرنده فروش -7

 اتحادیه مصنوعات هنری                                          1157
 000/300 000/500         000/800         توليد و فروش صنایع دستی -1

 000/300 000/600       000/800         تابلو نویسی و نقاشی و خطاطی  -2

حکاکی و مهر الستيکی و     -3
 ازيپالک 

        000/700         000/450 000/250 

برش کتاب و صحافی و         -4
 دفتر سازي

          000/800       000/500 000/300 

 000/250 000/400       000/700        کوزه و گلدان -5

 000/300 000/500       000/800     صرافی -6

 000/300 000/500        000/800        تعمير و فروش آالت موسيقی -7

 000/250 000/500        000/700        چاپخانه -8

تبليغات طراحی و گرافيکی  -9
 کامپيوتر

       000/600      000/400 000/200 

 000/400         000/700        000/000/1      چاپخانه هاي افست -10

 000/300         000/500         000/800        تابلوسازي فلکس فيس  -11

 اتحادیه مصنوعات فلزی                            1158
 000/400        000/700          000/000/1       کابينت سازي -1

 000/400         000/800         000/200/1      مصنوعات فلزي  -2

 000/300       000/500     000/800     حلبی سازي  -3

  000/300       000/450      000/750    فروش ظرف رویی و الومينيومی -4

 اتحادیه درب و پنجره سازان آهنی                                        1159
 000/300 000/600 000/000/1       درب و پنجره سازان آهنی  -1

 000/500 000/800 000/200/1      اتحادیه آلومينيوم کاران  -2

 000/500 000/800 000/200/1      درب و پنجره سازي آلومينيومی -3

 000/300 000/450 000/750         فروش ظرف رویی و آلومينيوم -4

 اتحادیه شوفاژكاران و گازرسانی                                     1160
 000/350 000/750 000/000/1 شرکت هاي تاسيساتی -1



     

  

 info@juybar.irپست الكترونيك : خيابان شهرداري -ميدان امام )ره(   -جويبار   -آدرس : مازندران 

 011 -42542399نمابر :        011 -42542424تلفن : www.juybar.irوب سايت :         4771684633كد پستي : 

 

 

 

 اتريخ:
 شماره:
  پيوست:

 000/300 000/450 000/750 شوفاژکاران و گازرسانی -2

 000/600 000/200/1 000/000/2 پيمانکاران ساختمان -3

 000/300 000/500 000/700 تخليه چاه و لوله بازکنی -4

 000/300 000/500 000/800 عایق کاري ساختمانی  -5

 اتحادیه آموزشگاهها                                       1161
 000/500 000/000/1 000/500/1 آموزشگاه رانندگی  -1

 000/200 000/400 000/600 آموزشگاه ماشين نویسی  -2

 000/200 000/400 000/650 آموزشگاه کامپيوتر  -3

 000/250 000/450 000/700 آموزشگاه زبان  -4

آموزشگاههاي علمی ) کالسهاي  -5
 خصوصی(

000/800 000/500 000/250 

 000/250 000/500 000/800 سایر آموزشگاهها -6

 اتحادیه تعاونی های مصرف                                       1162
 000/300      000/600      000/000/1        کليه تعاونی هاي مصرف -1

 اتحادیه مهد كودک ها                                       1163
 000/300        000/800        000/500/1       کليه مهدکودک ها -1

 اتحادیه شركت نفت                                          1164
 000/000/1      000/000/2       000/000/3       جایگاه هاي پمپ بنزین -1

 CNG      000/000/3       000/000/2      000/000/1جایگاه  -2

 000/000/1       000/000/2        000/000/3     جایگاه دوگانه سوز -3

 اتحادیه آهن فروشان                                       1165
 000/300 000/500 000/800 آهن فروش جزء -1

 000/500 000/000/1 000/000/2 فروش عمده آهن -2

 000/300 000/500 000/700 لوله کش ساختمان -3

 

 اتحادیه تهيه و توزیع ورق شيروانی                                    1166
 000/300 000/500 000/700 تهيه و توزیع ورق شيروانی -1

 000/400 000/700 000/000/1 شرکت هاي پخش ایرانيت -2

 000/400 000/700 000/000/1 شرکت سهامی ایرانيت -3

 000/300 000/500 000/700 تهيه و توزیع ورق شيروانی -4

 اتحادیه چينی و بلور                                           1167
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 اتريخ:
 شماره:
  پيوست:

 000/350 000/600 000/000/1 چينی و بلور -1

 000/350 000/700 000/000/1 پالستيك فروشی  -2

 000/350 000/700 000/000/1 نایلون و نایلکس -3

 000/350 000/500 000/800 ظروف کرایه -4

 000/350 000/600 000/900 لوستر فروش -5

 اتحادیه كبابی و چلوكبابی           1168
 000/500 000/000/1 000/500/1 چلوکبابی درجه لوکس  -1

 000/300 000/500 000/800 کبابی و جگرکی -2

 000/000/2 000/500/3 000/000/5 تاالر پذیرایی  -3

 000/500 000/800 000/200/1 آشپزخانه مرکزي  -4

 000/500 000/800 000/200/1 دفتر خدمات پذیرایی  -5

 صنفهای متفرقه                                               1169
 000/500        000/800         000/200/1       دفتر هواپيمایی و راه آهن  -1

 000/500        000/800         000/200/1       دفاتر ایران گردي و جهانگردي -2

 000/000/1        000/000/2      000/000/3       شاليکوبی -3

دفاتر اجاره ویبراتور و باالبر و  -4
 ماشين آالت ساختمانی

     000/200/1      000/800        000/500 

  دفاتر تهيه و توزیع داروهاي       -5
 دام و طيور

000/900 000/600 000/350 

 000/200 000/400 000/600 تعمير لوازم شکار و اسلحه -6

 000/500 000/000/1 000/500/1 نمایندگی بيمه و دفاتر بيمه -7

 000/300 000/500 000/000/1 کارخانه یخ -8

 000/300 000/500 000/800 دفاتر مشاوره و خدمات -9

 اتحادیه ماشين ساز و فلز تراش                                        1170
 000/500        000/000/1      000/500/1      تراشکار -1

  000/500       000/000/1       000/500/1      تراشکار آرگون -2

 اتحادیه تعمير و فروشندگان تلفن                                        1171
 000/300        000/500      000/800     فروش و تعمير تلفن -1

 000/300       000/500      000/800      اینترنت  -2

 000/300        000/500       000/800      کافی نت -3

 اتحادیه گل فروشان                                          1172
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 اتريخ:
 شماره:
  پيوست:

 000/400         000/800      000/500/1      گل فروش ) طبيعی( -1

 000/300         000/500     000/800      فروش آکواریوم -2

 000/700          000/500/1       000/000/2       فروش لوازم عقد و عروسی  -3

 اتحادیه رنگ فروشی                                           1173
 000/300       000/500       000/800     رنگ فروشی  -1

 اتحادیه ماهی فروشان                                             1174
 000/300 000/600 000/900 ماهی فروش -1

 000/300 000/500 000/800 آکواریوم -2

 اتحادیه خدمات فنی كامپيوتر                                            1175
 000/300       000/600      000/000/1      فروش کامپيوتر و قطعات آن -1

 000/300       000/450       000/700        خدمات فنی کامپيوتري  -2

 000/300       000/500      000/750       دفتر توليد نرم افزار  -3

فروشگاههاي سيدي نرم افزار  -4
 وبازي

       000/750       000/500        000/300 

 000/300      000/500      000/750        اینترنت  -5

 000/300      000/500       000/750        کافی نت -6

 000/300       000/500       000/750       دفاتر تایپ کامپيوتري -7

 اتحادیه خدمات فنی ساختمان                                       1176
 000/400 000/750 000/000/1 عایق کاري ساختمان -1

 000/400 000/750 000/000/1 توليد تيرچه و بلوک  -2

 000/500 000/800 000/200/1 سنگبري  -3

 000/300 000/600 000/000/1 آرماتوربند -4

 اتحادیه سرویس كاران                                      1177
 000/300       000/600       000/000/1       کارواش -1

 000/300       000/600      000/000/1      تعویض کاران روغن  -2

 عرضه محصوالت فرهنگی                                            1178
 000/250      000/500     000/750       ویدئوکلوپ -1

 اتحادیه اغذیه فروشی                                               1179
 000/350       000/600          000/900        ساندویچ اغذیه فروشی سرد وگرم -1

 

موسسات مالی و اعتباري و صندوق قرض الحسنه و  بانکهاي خصوصی بانکهاي دولتی    ردیف
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 اتريخ:
 شماره:
  پيوست:

موسسات حسابرسی و موسسات حقوقی و نمایندگی دفاتر 
 بيمه ها و دفاتر مهندسی و موارد مشابه 

 PS 5/1 PS25/1 طبقه همکف        -1

 PS5/1 PS5/1 طبقه اول        2

 PS25/1 PS25/1 طبقه دوم و باالتر 3

 ، دندان پزشکانپزشکان   ردیف
 

 ،آزمایشگاه های طبی و بالينی ، داروخانه ها ، درمانگاه ها 

كلينيک های عمومی و تخصصی پزشکی ، روانشناسی و 

دامپزشکی ، رادیو لوژی و سونوگرافی ، ام ای آر و سی تی 

سنجی ، اپتومتری ، گفتار اسکن ، فيزیوتراپی ، شنوایی 

درمانی، مامایی ، مهندسی پزشکی ، اسکن هسته ای ، 

تزریقات پانسمان و كليه مراكز درمانی زیر مجموعه سازمان 

 نظام پزشکی

1- PS 2 PS 5/1 
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 اتريخ:
 شماره:
  پيوست:

 تعرفه عوارض حق افتتاح واحدهای صنفی :
اسبه ور پروانه کسب ، محعوارض ساليانه در زمان موافقت با صدبرابر  5 به ميزانعوارض حق افتتات واحدهاي صنفی 

 بعالوه عوارض سال جاري محاسبه می گردد .
 ورت ارائهتی در ص: بستگان درجه یك شهداء و خانواده هاي تحت پوشش کميته امداد و سازمان بهزیس 1تبصره 

تامين اعتبار از        اظ می گردد درصورتلح 3معرفی نامه از ارگان هاي مربوطه براي محاسبه عوارض صنفی درجه 
 اداره متبوع.

 5ل کند معاد ن تغيير: حق افتتات کسب براي واحدهاي صنفی داراي پروانه که نوع و هم محل صنف همزما 2تبصره 
 برابر عوارض ساليانه اخذ شود .

نتقال ( ا) نقل و  د موضوعتغيير کن: حق اقتتات کسب براي واحدهاي صنفی داراي پروانه که در آن فرد صنفی  3تبصره 
 برابر عوارض ساليانه اخذ شود. 4معادل 
ی ه فرد صنفصورتی ک: حق افتتات کسب براي واحدهاي صنفی که از یك محل به محل دیگر منتقل گردد در 4تبصره 

 برابر عوارض ساليانه اخذ شود. 3و نوع صنف ) صاحب پروانه ( تغيير ننماید معادل 
برابر عوارض ساليانه  2افتتات کسب بابت تغيير شغل در صورتی که صاحب پروانه تغيير نکند معادل  : حق 5تبصره 

 اخذشود.
برابر عوارض  3معادل  : براي پروانه هاي کسب موقت عوارض حق االصدور یا افتتاحيه هر فعاليت و حرفه 6تبصره 

 ی گردد.ساليانه ، شروع فعاليت هر یك از فعاليتهاي هر حرفه محاسبه م


