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 شهرداري جويبار  1400عوارض و بهاي خدمات سال  اليحه پیشنهادي

 

 

 تعرفه عوارض شهرداري جويبار در اجراي :

 قانون شهرداری ها 55ماده  26بند -1

 ن نامه مالی شهرداری هاآیی 30ماده -2

 (27/08/1386و  1382و اصالحات مصوب  01/03/1375قانون شوراء ) مصوب  80اده م-3

و  1382و اصالحات مصوب  01/03/1375قانون شوراء ) مصوب  71ماده  26و  16،  9،  2بند -4

27/08/1386 ) 

کمیسیون اقتصادی  17/02/1387قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب  50ماده  1بصره ت-5

 مجلس شورای اسالمی .

از  به شرح این دفترچه پیشنهاد که بعد از تصویب شورای اسالمی شهر جویبار و کمیته انطباق

 قابل اجرا می باشد. 1400ابتدای سال 
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 اول :  فصل             
 بخش اول :

 کلیات و مفاهیم                 

 مستندات                           

 تعاريف  
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  پيوست:

 «بسمه تعالی »  

 

 .زیر در معانی مشروح مربوط به کار برده می شود این تعرفه کلمات و عبارات در  

 کاربري-1

 معماری ایران            وشورای عالی شهرسازی  10/03/1369ظور از کاربرهای بیست گانه قید شده در مصوبه من
 می باشد که قسمتی ازمصوبه به ذیال درج می گردد .

 09/03/1389خ خود پیرو صورتجلسه مور 10/03/1389شوراس عالی شهرسازی و معماری ایران در تاریخ 
بررسی رد ها را مونه آنرامفاهیم کاربری های شهری و تعیین سکمیته فنی ، طرح تحقیقاتی تدقیق ، تعاریف و 

یه طرح ده در کلاستفا وپیوست برای آگاهی اصالحات مربوطه تصویب نمود لذا متن  نهایی قرار داده و پس از
          ی شود . مرسال های جامع شهرها ، شهرهای جدید و شهرک ها و طرح های آماده سازی مسکن مهر و... ا

 . معماری ایران (و  معاون وزیر و دبیر شورای عالی شهرسازی 26/03/1389مورخ  1797/310/30) بخشنامه شماره 
 

 : تعاريف کاربري هاي شهري 1جدول شماره  

 تعريف                                                    نوع کاربري       رديف

 به اراضی اختصاص یافته جهت سکونت اطالق می شود . مسکونی          -1

قرار  ی شهریتعریض و یا گذرگاه ها و یا رینگ ها طرح تفصیلی در مسیربه اراضی که طبق  مسیر شبکه      -2
 میگیرند اطالق میگردند.

ی انه هاخزارت به اراضی اختصاص یافته برای فعالیتهای آموزش رسمی و عمومی تحت مدیریت و آموزشی     -3
 آموزش و پرورش و کار و امور اجتماعی گفته می شود.

 ولتی ودت ای استقرار وزارت خانه ها ، موسسات دولتی ، شرک به اراضی اختصاص یافته جهت اداري        -4
 موسسات و نهادهای غیردولتی و نیروهای انتظامی و بسیج گفته می شود.

–خدماتی  –تجاري  -5

 بازار روز

اعی و انواع ر انتفو غی به اراضی اختصاص یافته برای انواع فعالیت های بازرگانی و خدمات انتفاعی
 گفته می شود . فعالیتهای اجاری

 

   فته   تدی گبه اراضی اختصاص یافته جهت انجام ورزش های مختلف از سطوح حرفه ای تا مب ورزشی     -6
 می شود .

ی های ددکارمبه اراضی اختصاص یافته به خدمات پزشکی ، درمانی و سالمت انسان و دام و  درمانی     -7
 اجتماعی گفته می شود.

 اراضی اختصاص یافته به فعالیتهای فرهنگی گفته می شود. به يهنر-فرهنگی  -8

9- 

- 

 پارک و فضاي سبز و

 حريم سبزحفاظتی

موم عتفاده رد اسبه اراضی اختصاص یافته جهت پارک ) بوستان ( که توسط شهرداری احداث و مو
 ود.شقرار می گیرد و طبق طرح تفصیلی در حریم کمربند سبز قرار دارند گفته می 

 شود فته میگبرکه به اراضی اختصاص یافته جهت انجام فرایض و مراسم مذهبی و دینی و بقاع مت مذهبی         -10

به اراضی اختصاص یافته جهت امور مربوط به تاسیسات زیربنایی شهر و یا بهداشت شهر و تجهیزات و تاسیسات     -11
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 اتريخ:
 شماره:
  پيوست:

 در رضایت شهرداری است گفته می شود. شهروندان و رفع نیازهای عمومی شهروندان که عمدتاً شهري

 .به اراضی که جهت استفاده پارکینگ های عمومی و یا اختصاصی اطالق می گردد پارکینگ       -12

حمل و نقل و  -13

 انبارداري و پايانه

ون رهری ، های شبه اراضی اختصاص یافته جهت شبکه معابر و ساختمانهایی که برای انجام سفر
 ان اختصاص می یابد گفته می شود.شهری و شهروند

 به اراضی اختصاص یافته به نیروهای مسلح گفته می شود. نتظامیا -نظامی  -14

 به اراضی اختصاص یافته به باغات و زمین های کشاورزی گفته می شود. باغات و زراعی  -15

 شود.به اراضی اختصاص یافته به مکانهای تاریخی گفته می  میراث تاريخی  -16

 به اراضی که حریم شهر واقع شده اند گفته می شود حريم       -17

 به اراضی اختصاص یافته جهت اقامت و سیاحت گفته می شود. تفريحی و توريستی  -18

          ماره به اراضی اختصاص یافته جهت استقرار صنایع مشمول گروه الف موضوع مصوبه ش صنعتی و تولیدي -19
 هیات وزیران و اصالحات بعدی آن گفته می شود .18591ت /64677

ی به کلیه مابق %50سطح آن می بایستی به شهرداری شهر واگذار شده و  %50به راضی که  کاربري ويژه    -20
 فعالیتهای انتفاعی اختصاص یابد مانند شرکت فرآورده های نفتی چالوس 

 : عملکردهاي مجاز کاربرهاي شهري به تفکیک سطوح تقسیمات شهري  2جدول شماره 

 تعريف                                              مقیاس              نوع کاربري رديف

ی مانسکونت گاههای تک واحدی ، مجتمع های چندخانواری و اپارت شهر          مسکونی  -1
 اه چند واحدی و خوابگاه های دانشجویی خارج از محوطه دانشگ

آموزش تحقیقات  -2
 فناوری 

ای هزه مدارس عالی ، دانشگاهها ، دانشکده ها ، دانشسراها ، حو شهر         
 ارکعلمیه و مراکز تحقیقاتی و پژوهشی و علمی و کاربردی و پ

 فناوری 

3-  
 
 

 آموزشی 

 محله 
 

 ناحیه
 

 منطقه       
 
 

 شهر

 دبستان(–آمادگی  –آموزش های پیش دبستانی ) مهدکودک 
 

ش دبیرستان و پی –یی مدارس راهنما –کالس های سواد آموزی 
 دانشگاهی

 
 هنرستانهای صنعتی وابسته به آموزش و پرورش و مجتمع های

 آموزش فنی و حرفه ای وزارت کار و امور اجتماعی 
 

مدارس اسالمی ، مدارس کودکان استثنایی ، مراکز پرورش 
 استعدادهای درخشان ، مدارس شاهد و مدارس اتباع خارجی

4-  
 

 ناحیه
 

 شهرداری نواحی شوراهای حل اختالف 
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 داری و انتظامی ا

 

 منطقه 
 
 
 
 

 شهر
 
 
 
 
 
 

 خارج از محدوده شهر

ی و اهنمایرش رمجتمع های قضایی ، ادارات آب و برق و گاز و مخابرات و آموزش و پرو
لیاتی ، ی و ماتصادرانندگی ، تامین اجتماعی ، پست ، ثبت احوال ، ثبت اسناد ، امور اق

 راهنمایی و رانندگی ، کالنتری ، آگاهی و پایگاههای بسیج
 
 
 

تخانه ه وزاربسته وزارت خانه ها و سازمانهای مستقل دولتی ، ادارت کل و شرکت های واب
 ظامی وای نها و سازمانهای مستقل دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی ،ستاد نیروه

ن المللی های بیزمانکنسول گری ها و سا انتظامی و سایر مراکز انتظامی ، سفارتخانه ها ،
ی و ازپرورکز ب، شهرداری و شورای اسالمی شهر ، دادگستری و زندانهای موجود  و مرا

 کانونهای اصالح و تربیت و سرپرستی بانکها
 

 زندان

 
 
 
5- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 تجاری :
 خدماتی بازار روز

 
 
 

 محله 
 
 

 ناحیه 
 
 
 
 
 
 هرش

 
 
 

 الهم(و امث صابیروزانه ) خوار و بار ، میوه و سبزی ، نانوایی ،قواحدهای خرید 

 
وشت نا، واحدهای خرید هفتگی ) سوپرمارکت ، فروشگاههای مصرف شهر و روست

و  سنهافزار ، قنادی آجیل فروشی و...(شعب بانکهاو صندوق های قرض الح
های روشگاهف ، موسسات مالی و اعتباری ، بنگاههای معانالت امالک ، بازارچه ها

،  روشیهاب فمنسوجات ، پالستیک ، لوازم خانگی ، لوازم صوتی و تصویری ، کتا
 .رستوران ها ، شرکت های بیمه ، داروخانه و انواع مشابه دیگر 

 
 

ی ازرگانبای عمده فروشی ها ، راسته های صنوف مختلف و بورسها ، بازار شرکته
جیره زن و تجاری ، واحدهای خرید خاص و بلند کدت مانند فروشگاههای بزرگ

 باری ،اعت ومبل فروشی ها ، پوشاک ، شعب مرکزی بانکها و موسسات مالی ای ، 
 قیله ،ل نوش عرضه وسایموسسات تجاری واردات و صادرات کاال ، نمایندگی فر

و  ستیدفروشگاه عرضه قطعات یدکی ، وسایل نقلیه و فروشگاه عرضه صنایع 
ی گددفاتر نماین فرش ، تاالرهای پذیرایی ، تعمیرگاه های لوازم خانگی و خودرو ،

 بانکهای خارجی ، نمایندگی موسسات تجاری خارجی 

  
 
 

 خدمات انتفاعی 

 محله 
 
 

 ناحیه

ه رایشگاآ،  () پست ، امور مشترکین تلفن همراه ، فروش روزنامه و مجله دفاتر
 های زنانه و مطب پزشکان .

 
+ ، آموزشگاههای خصوصی ، دفاتر ) وکالت ، مهندسی و نقشه برداری 10پلیس 

، ،ثبت اسناد ، ازدواج و طالق ، شرکتهای پیمانکاری و مشاور و خدمات(
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 اتريخ:
 شماره:
  پيوست:

 
 
 

 منطقه

کز رادیولوژی ، سالن های ورزشی کوچک ، آزمایشگاههای طبی و تخصصی ، مرا
 مرکز مشاوره درمانی .

 
س مبوالنآه ، ،دفاتر حسابرسیب ، مراکز ام آر آی و مشابارائه خدمات اینترنت 

درو، فن خو ینهخصوصی ،درمان اعتیاد ، فیزیوتراپی ، مراکز کاریابی ، مرکز معا
 دامپزشکانرسانه های دیجیتال انتفاعی ، رادیولوژی ، مطب 

مجامع، ،اتحادیه ها ، موسسات خیریه ،احزاب ، تشکل های مردم نهاد دفاتر  شهر خدمات غیرانتفاعی 
گاه آموزش ی وانجمن ها و تعاونی ها ، رسانه ی دیجیتال خبری ، هیات های ورزش

 های مذهبی )به غیر از حوزه های علیمه ( 

6-  
 ورزشی

 محله 
 ناحیه 
 شهر

 چکزمین های بازی کو
 زمین های ورزشی و سالنهای کوچک ورزشی و استخرها 

 
 یرزشورزشگاه ها و مجتمع های ورزشی ،زورخانه ها ، مجموعه های آّی و

 

7-  
 
 
 

 درمانی 

 محله 
 

 ناحیه 
 

 منطقه
 

 شهر
 
 

 و تنظیم خانواده ، درمانگاهها مراکز بهداشت
 

 پلی کلینیک
 

 انستخت و مراکز اورژ 64مراکز انتقال خون ، بیمارستانهای کمتر از 
 
 

کز و مرا خشیبیمارستانهای اصلی شهر، زایشگاه ها، تیمارستانها، مراکز توانب
ی نگاههارمادبی سرپرست و سالمندان ، معلولین و جانبازان و  نگهداری کودکان

 دامپزشکی.
 
 

8-  
 نریه -فرهنگی 

 ناحیه
 

 شهر

ن و ودکاکپرورش فکری  و سالنهای اجتماعات کوچک ، کانون هایکتابخانه ها 
 نوجوانان ، سینما.

 
ی ، هنگکتابخانه مرکزی و تخصصی ، نگارخانه ، فرهنگسرا و مجتمع های فر

زنامه کزی رومر سالن اجتماعات ، سینما ، تئاتر ، سالن کنسرت ، موسسات و دفاتر
 و مجله ، مراکز صداو سیما.

 محله  پارک -9
 ناحیه 
 شهر

 ) پارک( محله ای بوستان
 بوستان) پارک ( ناحیه ای 

 بوستان )پارک ( اصلی شهر

 مساجد ، حسینیه ها و فاطمیه ها  محله  مذهبی -10
مساجد بزرگ و مسجد جامع شهر ، مصلی ، مهدیه ، کلیساها ، کنیسه ها و 
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 اتريخ:
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  پيوست:

 آتشکده ها شهر

11-  
 
 

 تجهیزات شهری

 محله 
 

 ناحیه 
 

 شهر
 

خارج از محدوده 
 شهر

 ایستگاه های جمع آوری زباله 
 

ره ت   وه و  می ایستگاه های جمع آوری زباله ، ایستگاه های آتش نشانی ، میادین
 ، جایگاه های سوخت . 115بار ، اورژانس 

 
 احمر  اللهگورستان های موجود ، نمایشگاههای دائمی و مراکز امداد و نجات 

 
 

ار ، تره ب وه وزباله ، میدان مرکزی میانتقال گورستان ها ، مرکز حفر بهداشتی 
 حمل و نقل بار

 محله  تاسیسات شهری -12
 منطقه 

 یتنظیم فشار گاز ، آب و فاضالب ، سرویس های بهداشتایستگاه های 
گاه یستهای آب و فاضالب و پست ا مخازن آب زمینی و هوایی ، تصفیه خانه

 های تنظیم فشار گاز

13-  
 

حمل و نقل 
 انبارداری

 محله 
 ناحیه 

 
 شهر

 
 

 خارج از محدوده

 و پارکینگ های محلهای و ایستگاههای مترومعابر 
 ریفربمعابر ،پارکینگ های عمومی و اتوبوس رانی شهری، پایانه های مسا

 
اههای ودگمعابر، پایانه های مسافربری درون شهری و بین شهری، ایستگاه فر

 وهای بین شهری کوچک موجود، بنادر، تاسیسات مرکزی مترو،پارکینگ 
 سردخانه ها

 انباری های اصلی کاال فرودگاه ، سیلو و سردخانه ها 

 ا و آمادگی های موجود نیروهای نظامی پادگان ه شهر نظامی و انتظامی  -14

 کشاورزی و باغات واحدهای باغ مسکونی زمین های  محله باغات و کشاورزی -15

ماکن هیر، امشا و محوطه های تاریخی ، موزه ها ، بناهای یادبود، آرامگاهاماکن  شهر تاریخی -16
 تملک شده آنانمتبرکه و حریم های 

 ک (که جهت جنگلهای طبیعی و فضای سبز دست کاشت ) غیر از پار سطوحی شهر طبیعی -17
 می یابد.

 شهر حریم -18
 

ملک راه تانونی قیم راه حرانونی رودخانه ها ، تاالب ها ، ابگیرها ،مسیلها و حریم ق
 باضالآن های بین شهری و تاسیسات زیربنایی آب و برق و گاز و نفت و ف

 

 شهر ردشگریگ-تفریحی -19
 

خارج از محدوده 
 شهر

شهربازی  تل ،، مسافرخانه ، مهمانپذیر و مهمانسراها ، هتل آپارتمان و مهتل 
 ی و...حلپالژهای سا تفریحی ویژه پارکهای جنگلی و اردوگاههای جهاتگردی و

 
 باغ وحش

 عذایی:گروههای الف  صنعتی و تولیدی -20
 هیه و بسته بندی خشکبار بدون شستشوت-1
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 اتريخ:
 شماره:
  پيوست:

مصوبه شماره 
/26/12ت64677

هیات مدیران  78
با اصالحات 

 بعدی آن 

 ندی خرما بدون شستشوبسته ب-2
 تن در سال 3000ب نبات و پولکی شکر پنیر و غیره تا واحد تولید آ-3
 احد تولیدی نبات ) نبات ریزی( و-4
 تن در سال  300احد تولید گز و سوهان تا و -5
 احد بسته بندی نمک و ادویه جات و-6
 ی واحد بسته بندی چا-7
 قهوه واحد بسته بندی -8
ون روش تن در سال به روش نم زدن و بد 300ند حبه و کله تا قواحد تولید  -9

 پخت 
 واحد بسته بندی عسل-10
 تن در سال  1000ولید بستنی تا ت -11
 تن در سال  300ولید شیرینی و نان تا ت -12
 تن در سال  300سیاب و تولید آرد گندم و جو تا آ -13
 تن در سال  100احد بسته بندی کره و سایر لبنیات تا و -14
 تن در سال  300شکالت تا  تولید بیسکویت و -15
 ل تن در سا 300احد رشته بری تاو-16
 تن در سال  300احد ماکارونی سازی تا و -17
 احد تولیدآج موم ) مخصوص کندوی عسل (و -18
 احد بسته بندی سبزیجات و میوه جاتو-19
 د(ر یابنخ )صرفاً در مناطق صنعتی درون شهری بایستی استقراواحد تولید ی-20
 واحد تولیدی نان بستنی  – 21
 دی گالبواحد بسته بن -22
 ته بندی عرقیات گیاهی واحد بس -23
 احد بسته بندی جو بدون عملیات بوجاری و شستشوو -24
 احد سورتینگ و بسته بندی حبوبات بدون بوجاری و-25
 احد تولید ، بهبود دهنده کیفیت آردو -26
  آسیاب ذایی کودکان آرد غالت آماده بودن عملیات بوجاری وغواحد تولید  -27
 

 نساجی :   
 قالیبافی ،زیلوبافی  ونمدمالی دستی و دست بافتهاواحدهای -1
 یرازه دوزی حاشیه موکت و فرش ماشینی ش -2
 تن در سال (100وراب بافی حداکثر سه دستگاه ) با حداکثر ج-3
ا یگاه ) یکو بافی ، گردبافی ، کنن و راشل حداکثر تا سه دستکشبافی و تر -4

 تن در سال ( 100حداکثر 
 ک در سالدست ، انواع لباس و پوشا3000و پوشاک حداکثر واحد تولید لباس -5

 نخی یا کنفی ،تور ماهیگیری ، قیطان ، انواع نوار و روباتولید طناب ن-6
 یشه لحاف و تشک و بالش بدون خط حالجی یا استفاده از پشم ش واحد دوزندگی-7
 یره(غاپی روش دستی ) مانند پارچه قلمکار اصفهان چاپ سیلک و واحد پارچه چ-8
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 اتريخ:
 شماره:
  پيوست:

 ارچه بافی دستی ) غیر موتوری(پ -9
 احد تولید فتیله نفت سوز و نوارهای صنعتیو -10
 لید الیاف پروپلینواحد تو -11

 چرم :   
 یرآنصنوعات سراجی از قبیل کیف ، دستکش، جلد چرمی و نظاواحد تولید م-1
ه از ردمشابصنوعات پوستی ، از قبیل کاله پوستی ، پوستین و مواواحد تولید م-2

 پوست دباغی شده 
 جفت در سال 90000احد تولیدی بستایی کفش حداکثر تا و-3
 جفت در سال  90000احد تولید کفش ماشینی حداکثر و-4
 احد مونتاژ دست و پای مصنوعی با استفاده از چرمو -5
 ستفاده از چرمالوازم ارتوپدی با واحد مونتاژ -6

    
 

 

 

 سلولزی:
 احد تولید جعبه مقوایی و کارتن از ورق آماده و-1
 احد تولید پاکت خوارو بار و مراسالت مشابه آن و-2
 احد تهیه کاغذ دیواری از کاغذ آماده و چاپ شده و-3
 آماده احد تولید کاغذ و دفتر از کاغذ و-4
 احد تولید لوازم التحریر کاغذی و مقوایی از ورق آماده و-5
 احد صحافی و چاپخانه های ساده و -6
 احد تولید مصنوعات چوب پنبه ای و-7
 احد نجاری و خراطی بدون انوارسازیو-8
دون متر مکعب چوب در سال ب20ی و سایر مصنوعات چوبی تا واحد مبل ساز-9

 رنگ
 رق آماده ه از وغذی از جمله فیلترهای هوا و یا استفادواع فیلترهای کاتولید ان-10
ه از ت مشابنواع دوک  و لوله طاقه پیچی مقوایی و سایر مصنوعاواحد تولید ا-11

 ورق آماده 
 اهیت ساخته شده از نی و حصیر و سبد بافی از الیاف گیتویلد محصوال-12
 ده ز کاغذ آمااحد بسته بندی دستمال و محصوالت مشابه با استفاده او -13
 ه ی و جسباندن روکش نایلون با استفاده از روکش آمادواحد پرس کار-14
 دستگاه در سال 200احد تولید قایق های چوبی و بلم تا و-15
 احد تهیه کاربن و استنسیل از کاغذ آماده و -16
 احد تولید مالسور و زونکن از مقوای آماده و -17

 فلزی:   
 نواع فلزات اواحد قلمزنی -1
ه داکثر سری و قطعه سازی و قالب سازی بدون ریخته گری و آبکاری حواحد تراشکا -2

 دستگاه تراش 
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 اتريخ:
 شماره:
  پيوست:

 ی(رون شهردرب و پنجره آهنی و آلومینیومی ) صرفاً در مناطق صنعتی واحد تولید د-3
 ی(شهر انال کولر ،لوله بخاری ) صرفاً در مناطق صنعتی درونکواحد تولید  -4
 احدهای طراحی و مونتاژ حداکثر تا یه دستگاه تراش و-5
داکثر حولید ظروف الومینیوم از ورق آماده با یک دستگاه خم کن واحد صنعتی ت-6

 تن در سال صرفاً مناطق صنعتی داخل شهری100
 احد مونتاژ تجهیزات گرد و غبار گیر از قطعات آماده و -7
 ( شار قوی) پرس بست فلزی به دو انتهای شیلنگ ف د تولید اتصاالت هیدورلیکواح -8
 احد طراحی و مونتاژ کولر اتومبیل و-9

 احد طراحی و مونتاژ کاربراتور گاز سوزو-10
 واحد تولید ترموستات-11

 کانی غیر فلزی:   
 احد تولیدمصنوعات شیشه ای بدون کوره ذوب و-1
 بدون کوره احد تولید آیینه ،پوکه آمپول ، شیشه آزمایشگاهیو-2
 احدتولید مصنوعات تزئینی سنگی ) صنایع دستی (و-3
 ودر جوشکاری واحد تولید پ-4

    

 شیمیایی :   
 لید آب مقطرواحد تو-1
 ه (ایلون و نایلکس و سلوفان ) با استفاده از رول آمادنواحد تولید  -2
 احد صرفاً برش اسکاچ ظرفشویی و-3
 احد طراحی و مونتاژ نت ترمزو -4
 

 دارویی ، ارایشی و بهداشتی :   
 احد تولید مواد بهداشتی و آرایشی ) فرماالسیون (و-1
 احد اختالط و بسته بندی پودر ازاله موو-2
 احد تولید قرص و پودر اکسیژنهو-3
 ن کسیدان ، کرم بهداشتی و صنعتی و پودر بلوندر اکسیژواحد تولید ا-4
 د از مواد شیمیایی و طبیعیاحد تولید اسانس ، تنطور، الکالوئیو -5
 احد تولید هورمون و آنتی بیوتیک و -6

 برق و الکترونیک:   
 ن(ر بازکدوازم برقی کوچک به صورت مونتاژ )نظیر زنگ اخبار و واحد تولید ل-1
 ه نتن تلویزیون بدون آبکاری و لوستر ، از قطعات آمادواحد تولید آ-2
 روط برکترونیکی به صورت مونتاژ مشاحد طراحی و تولید لوازم برقی و الو-3

 اینکه عملیات کوره ای و عملیات تر نداشته باشد.
 یکوازم پزشکی ، آزمایشگاهی و آموزشی ، قطعات الکترونواحد تولید ل-4
 غیره  وترانزیستور و مقاومت واحد تولید -5
 نکوباتور و سایر لوازم آزمایشگاهی بدون آبکاری اواحد تولید  -6
 نواع ساعت واحد تولید ا-7
واحد طراحی و تولید تقویت کننده صوت نظیر بلنوگو و آمپلی فابر به صورت -8
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 اتريخ:
 شماره:
  پيوست:

 مونتاژ
 احد تولید رادیو و تلویزیون و لوازم صوتی و تصویریو-9

 احد تولید دستگاههای بقی عالمت دهنده سمعی و بصری و-10
 احد تولید سیستم های مخابراتی مراکز تلفن و-11
 لکترونیکی(ادقیق  وازم الکترونیکی ) کامپیوتر، لوازم اداری و لوازمواحد تولید ل-12
 احد تولید کنترل های ولتاژ و فرکانسو-13
 اماتواحد تولید آفت -14
 احد تولیدمودم و میکرو کنترل و-15
 حد طراحی و مونتاژ تایمر وا-16
 احد تولیدکارت و بردهای کامپیوتری و -17

 

 کشاورزی:   
اقد محدودیت فاصله از ف 4زنبورداری و پرورش ملکه )تا ردیف  واحد-1

 مکان مسکونی(
 قطعه  100احد پرورش پرندگان زسنتی تا و-2
 ورش کرم ابریشم واحد پر-3
 پرورش ماعی زینتی  واحد -4
 امپزشکی دآزمایشگاه  -5

 ماشین سازی:   
رد ستاندار ، قالب قطعات ااحد قالب و مدل ) درجه ریخته گری ، فیکچو-1

 ،قالب قید و بست و ابزار قالب ، مدل(
، شبکه آب و فاضالب ) پمپهای دیاگرامی ، کف کش واحد تجهیزات-2

 لجن کش و تجهیزات تصفیه(
 قطعات الت و تجهیزات حمل و نقل مکانیکی ) آسانسور وواحد ماشین آ-3

، میونیکا قیل پشتآسانسور، پله برقی ، باالتراک ، جرثقیل سقفی ، جرث
 قیل(جک پالت باالبر و قطعات مربوطه ریال نوار نقاله و... جرث

 ،مپرسور )پمپ های خالء و کبوم آتش نشانی ، آب واحد پمپ و ک-4
 ی(باد کمپرسورهای صنعتی و مصرفی و گاراژی مواد فله و تلمبه های
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 اتريخ:
 شماره:
  پيوست:

 (14/10/1384شهرک و نحوه تعیین آنها ) مصوب رقانون تعاریف محدوده و حریم شهر ، روستا و د -2

طرح  تا تهیه از حد کالبدی موجود شهر و توسعه آتی در دوره طرح جامع و ستمحدوده شهر عبارت ا -1ماده 
 مذکور در طرح هادی شهر که ضوابط و مقررات شهرسازی در آن الزم االجراء می باشد.

یسات هری وتأسدمات شخجمله احداث و توسعه معاب و تأمین شهرداریها عالوه بر اجرای طرح های عمرانی از 
یراقدامات سات و ساتأسی زیربنایی در چارچوب وظایف قانونی خود کنترل و نظارت بر احداث هرگونه ساختمان و

 مربوط به توسعه و عمران در داخل محدوده شهر را نیز به عهده دارند .
نترل ن محدوده شهر که نظارت و کپیرامو ضی بالفصلریم شهر عبارت است از قسمتی از اراح-2ماده 

 .نمایدشهرداری در آن ضرورت دارد و از مرز تقسیمات کشوری شهرستان و بخش مربوط تجاوز ن
 شاورزی ،کراضی ابه منظور حفظ اراضی الزم و مناسب برای توسعه موزون شهرها با رعایت اولویت حفظ 

وب در چاچر ر تنهادر داخل حریم شهحداث ساختمان و تأسیسات باغات و جنگلها، هرگونه استفاده برای ا
 ضوابط و مقررات مصوب طرح های جامع و هادی امکانپذیر خواهد بود.

ریم شهر اخل حنظارت بر احداث هرگونه ساختمان و تأسیسات که به موجب طرح ها و ضوابط مصوب در د
حریم  وقانونی  حدودهمنعتی ) که در هر حال از مجاز شناخته شده و حفاظت از حریم به استثنای شهرکهای ص

از سساخت و  رگونههشهر ها و قانون شهرداریها مستثنی می باشند ( به عهده شهرداری مربوط می باشد ، 
 غیرمجاز در این حریم تخلف محسوب و با متخلفین طبق مقررات رفتار خواهد شد.

وده و می شوند مطابق طرح هادی روستا دارای محدوستاهایی که در حریم شهرها واقع ر -1تبصره  3ماده 
 دارد.حریم مستقلی بوده و شهرداری شهر مجاور حق دخالت در ساخت و ساز امور روستا را ن

 تعرفه عوارض : -3

شهرداری ها )مصوب  آیین نامه مالی 30منظور تعرفه عوارض ، بهای خدمات و سایر درآمدهای موضوع ماده 
 بعدی( می باشد. با اصالخات 12/04/1346

ض واع عوارکلیه ان که در آن هر شهرداری دارای تعرفه ای خواهد بود – آیین نامه مالی شهرداری ها 30ماده 
تحصیل  صول و یاوه آن و بهاء خدمات و سایر درآمدهایی که به وسیله شهرداری و موسسات تابعه و وابسته ب

و  ه در نوعکغییری که وضع و توصب می گردد یا هر تمی شود درج و هر نوع عوارض یا بهاء خدمات جدیدی 
 میزان نرخ آنها صورت می گیرد در تعرفه مذکور منعکس می شود.

ع صول انوایص و وتعرفه و درج تغییرات بعدی و هچنین چگونگی وضع و تشخوزارت کشور برای طرز تنظیم 
 د.هد کرریها ابالغ خواعوارض و درآمدها دستورالعمل جامع تهیه و برای راهنمایی به شهردا

 درآمد :-4

 صالحات بعدی( می باشد.ابا  12/04/1346آیین نامه مالی شهرداری ها) مصوب  29منظور درآمدهای قید شده در ماده 
 تقسیم می شود: زیردرآمد شهردایها به شش طبقه به شرح  – 29ماده 

 رآمدهای ناشی از عوارض عمومی ) درآمدهای مستمر(د-1
 ناشی از عوارض اختصاصی ) اجتماعی (درآمدهای -2
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 اتريخ:
 شماره:
  پيوست:

 هاء خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری.ب-3
 رآمدهای حاصله از وجوه و اموال شهرداری د-4
 های اعطایی دولت و سازمانهای دولتی کمک-5
قانون وجب می یا به ای اهدایی اشخاص و سازمانهای خصوصی و اموال و داراییهایی که به طور اتفاقاعانات وکمکه-6

 به شهرداری تعلق می گیرد.
 قانون شوراها: -5

 01/3/1375وب) مص شهردارانمنظور قانون تشکیالت ، وظابف و انتخابات شوراهای اسالمی کشور و انتخاب 
 با اصالحات بعدی ( می باشد.

  قانون تجمیع عوارض: -6

ی ایران ری اسالمی جمهواجتماعی و فرهنگمنظور قانون اصالح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، 
های ات و کاالن خدمو چگونگی برقراری وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کاال ، ارائه دهندگا

 با اصالحات بعدی ( می باشد. 22/10/1380وارداتی ) مصوب 
 16/4/1353یف آن مصوبرت آبادانی و مسکن به وزرات مسکن و شهرسازی و تعیین وظادر قانون تغییر وزا-7

 طرح جامع شهر: -2

ط به حوزه ندی مربوطقه بطرح جامع شهر عبارت از طرح بلند مدتی است که در آن نحوه استفاده از اراضی و من
ندیهای و نیازم شهری های مسکونی ، صنعتی بازرگانی ، اداری و کشتورزی و تأسیسات و تجهیزات و تسهیالت

زم الر و سطح بناد واطی و محل مراکز انتهای خط )ترمینال( و فرودگاه ها عمومی شهری و خطوط کلی ارتب
ه آنها مربوط ب ت هایبرای ایجاد تأسیسات و تجهیزات و تسهیالت عمومی ، مناطق نوسازی ، بهسازی واولوی
 ماهایبنا و ن ه حفظتعیین می شود و ضوابط و مقررات مربو به کلیه موارد فوق و همچنین ضوابط مربوط ب

 ود .بر خواهد جدیدنظت، تهیه و تنظیم می گردد. طرح جامع شهر برحسب ضوروت قابل تاریخی و مناظر طبیعی 
 طرح تفصیلی: -3

نتهای ه از زمیستفادطرح تفصیلی عبارت از طرحی است براساس معیارها و ضوابط کلی طرح جامع شهر نحوه ا
قیق و وضع د زمین برای هر یک از آنها وشهری در سطح محالت مختلف شهر و موقعیت و مساحت دقیق 

ناطق بوط به مای مرتفصیلی شبکه عبور و مرور و میزان و تراکم ساختمانی در واحدهای شهری و اولویت ه
 ین      ن تعیآبهسازی و نوسازی و توسعه و حل مشکالت شهری و موقعیت کلیه عوامل مختلف شهری در 

 .گردد الکیت براساس مدارک ثبتی تهیه و تنظیم میمی شود و نقشه ها و مشخصات مربوط به م
  77کمیسیون ماده -8

 ات بعدی( می باشد.با اصالح 11/04/1334فانون شهرداریها ) مصوب  77منظور کمیسیون قید شده در ماده 
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9- p 
قانون مالیات های  64قیمت منطقه ای روز آخرین ارزش معامالتی زمین که توسط کمیسیون ماد  Pمنظور از 

انون قاین  3جرای بدون اعمال ضریب مصوب هیات وزیران در ابا آخرین اصالحات (  1366مستقیم ) مصوب 
 تعیین می گردد.

10- K        

ارض از عو اسالمی شهر برای هر یکضریبی است که هر سال با پیشنهاد شهرداری توسط شورای 
 .جداگانه تصویب می گردد

 اژه های سطح ناخالص کل بنا ، تراکم ساختمان ، تراکم خالص مسکونی ، واحد ) مسکونی ، تجاری ، صنعتی و...(و -11

تعاریف  وگردیده  تفادهمجتمع مسکونی مجتمع اداری ، پیلوت ، پارکینگ و هر واژه ای که در این دفترچه اس
 .د بودآنها منطبق با تعاریف قید شده در طرح جامع یا طرح تفصیلی و ضوابط شهرسازی خواه

 100کمیسیون ماده  -12

 حات بعدی( می باشد.با اصال 11/4/1334قانون شهرداری ها ) مصوب  100منظور کمیسیون قید شده در ماده 
  اداریاژه های واحد مسکونی ، واحد تجاری ، واحد صنعتی ، واحد و -13

شده و  ها ساختهنوارواحد مسکونی: عبارت است از کلیه ساختمان هایی که برای سکونت افراد و یا خا .1
ای شخصی هلیت شامل اطاق ، آشپزخانه و سرویس الزم می باشد.) بدیهی است انجام پاره ای فعا

 مندرج در قوانین نیز در آنها مجاز خواهد بود .(

قانون  55اده م 24یه ساختمان هایی که برابر تبصره ذیل بند .واحد تجاری: عبارت است از کل2 .2
فی تحت حدهای صنا واشهرداریها به منظور استفاده کسب و پیشه و تجارت احداث گردیده  و یا در آنه
 پوشش قانون نظام صنفی و یا واحدهای تابع قانون تجارت فعالیت داشته باشند.

ه های اد کارگاا ایجن هایی که به منظور استفاده صنعتی و ی.واحد صنعتی : عبارت است از کلیه ساختما3
ن و فلزات ن و معادسنگی صنعتی و اداری با موافقت اصولی از مراجع ذیربط مانند وزارت جهاد ، صنایع سبک و

 ایجاد شده باشند .
سایر  استدیهی ی ، ب.واحدهای اداری: عبارت است از کلیه ساختمان های دولتی و نهادهای انقالب اسالم4

 وند.شخارج باشند مشمول تعریف واحد اداری می  3،2،1ساختمان هایی که از مشمول بندهای 
ی شوند و اداره م رگانیتبصره: موسسات دولتی و وابسته به دولت و نهادهای انقالب اسالمی که با اصول باز

 شوند.مشمول پرداخت مالیات هستند از نظر پرداخت عوارض پذیره ، تجاری محسوب می 
،  یرواحدهای تجا دستورالعمل اجرایی نحوه محاسبه و وصول عوارض پذیره صدور پروانه های ساختمانی ،

 وزارت کشور. 30/11/1369مورخ  3/1/24150صنعتی و اداری به شماره 
 یین نامه ارزش معامالتی ساختمان ) برای جرایم کمیسیون ماده صد(آ-14

 ماده صد قانون شهرداری ها می باشد. 11منظور آیین نامه موضوع تبصره 
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 پایان کار ساختمان-15

نظامات  ی و سایرهرسازگواهی شهرداری مبنی بر اتمام ساختمان با رعایت اصول فنی ، بهداشتی ، ایمنی و ش
 ضروری در ساختمان زیر نظر مهندس دارای پروانه فعالیت.

 برزمین -16

 حدی از قطعه زمین است مشرف به گذر باشد.
 بر اصالحی-17

 آن حدی از زمین است که مشرف به گذر و از قسمت عمق مستلزم عقب نشینی باشد.
 پخی-18

یجاد دید اه منظور ا ، بعبارتست از خط موربی که سطح گوشه ای از قطعه زمین قرار گرفته در نبش دو معبر ر
 مناسب رانندگی حذف می کند و آن را جزو فضاهای عمومی شهر قرار می دهد.

  سال تبدیل -19

برق و یا  صب کنتورناریخ تتاریخ قطعی شدن رأی کمیسیون ماده صد و یا گواهی اداره دارایی و یا پروانه کسب و یا 
 . واهد بودخبدیل قبوض برق مصرفی که تعیین کننده سال تبدیل و نوع استفاده از ساختمان باشد مالک سال ت

ایی نتواند سال ق به تنهتور برارائه گواهی اداره مالیاتی و یا پروانه کسب و یا تاریخ نصب کن ملک که درصورتیتبصره :
 رفت.گواهد تبدیل را به اثبات برساند نظریه کارشناس رسمی دادگستری مرض الطرفین مالک عمل قرار خ

  دور پروانهصمهلت پرداخت عوارض  -20

ض به بات عوارمحاس ل بعد می باشد در غیر اینصورت مشمولفیش عوارض صدور پروانه تا پایان فروردین سا
 نرخ روز می گردد.

 :مستندات این مجموعه به شرح ذیل می باشند

 (16/01/1390مصوب در قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی )-1
سعه ه ظرفیت توعوارض حاصل از چشمه های آب معدنی و درمانی در محدوده شهرستانهایی ک –بند ب  36ماده 

. منابع حاصله می گیرد قرار گردشگری دارند ، با طی مراحل قانونی در اختیار شهرداری ها یا دهیاری های همان منطقه
سعه استان یزی و تورامه ب شورای برنمتناسب با دریافت عوارض که به پیشنهاد شورای اسالمی شهر یا روستا به تصوی

 .ی شودمی رسد ، با تصویب کمیته برنامه ریزی شهرستان صرف زیرساخت های گردشگری همان منطقه م

 ره ها ،درضوابط و مقررات ارتقاء کیفی سیما و منظر شهری ) پاکسازی و بهسازی نماها و جدا-2

  25/09/9713هی به منظر شهری ( مصوب مناسب سازی معابر پیاده راهی و پیاده روها ، ساماند
ختیار داده اهرداریها شهماهنگی میان تابلوهای تبلیغاتی در مقیاس شهری ، به  به منظور ساماندهی و ایجاد -3-1-6بند

نقاشی ها ،  ،وردها ( بیلب )می شود تا نسبت به تهیه ضوابط و مقررات مربوط به محل و نحوه استقرار تابلوهای شهری 
بانها و میادین نام خیا )شهری  ها ، استفاده از نمایشگرهای بزرگ شهری ،تابلوهای تبلیغاتی ، تابلوهای راهنمایجداره 

ازمانها ، ساه ها ، ه برای دستگدر این زمین «کمیته » برساند. رعایت تصمیمات  «کمیته»و...( اقدام نماید و به تصویب 
 ار دارد.نهادها و موسسات دولتی و عمومی در اولویت قر
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 با اصالحات بعدی( 17/02/1387در قانون مالیات بر ارزش افزوده ) مصوب  -3
که در  ائه خدماترقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کاالهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارب -5ماده 

به أخذ محاسهای مبه درآمداین قانون ،تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است ، همچنین برقراری عوارض 
نکها و ص نزد بااشخا مالیات ، سود سهام شرکتها ، سود اوراق مشارکت ، سود سپرده گذاری و سایر عملیات مالی

 موسسات اعتباری غیر بانکی مجاز ، توسط شوراهای اسالمی و سایر مراجع ممنوع می باشد.
ن قانون رض محلی جدید ، که تکلیف آنها در ایهریک از عوا می شهر و بخش جهت وضعشوراهای اسال-1تبصره 

ب و اعالم د ، تصویعال بسمشخص نشده باشد، موظفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجراء در 
 عمومی نمایند.

ن می ایرارهنگی جمهوری اسالدر قانون اصالح موادی از قانون برنامه توسعه اقتصادی ، اجتماعی و ف -4

ی کاالها وگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کاال ، ارائه دهندگان خدمات چگونو 

 22/10/1381وارداتی مصوب 

سته از دمچنین آن ههای تولیدی و برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کاالهای وارداتی و کاال -5ماده 
 رض به دربرقراری عوا ( این قانون ، تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است ، همچنین4خدمات که در ماده )

ت مالی یر عملیاو سا شارکت ، سود سپرده گذاریآمدهای مأخذ محاسبه مالیات ، سود سهام شرکتها ، سود اوراق م
 شد.وع می باع ممناشخاص نزد بانکها و موسسات اعتباری غیر بانکی مجاز توسط شوراهای اسالمی و سایر مراج

همن پانزدهم ب حلی جدید و یا افزایش نرخ هر یک از عوارض محلی ، می بایستی حداکثر تاوضع عوارض م -1تبصره 
 اجرا در سال بعد تصویب و اعالم عمومی گردد.ماه هر سال برای 

 رکشوراهای اسالمی شهر ، بخش و شه در آیین نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط -5

 5137موضوع قانون تشکیالت ، وظابف و انتخابات شوراهای اسالمی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 

( قانون تشکیالت ، 77( و )94و به استناد مواد )نهاد وزرات کشور بنا به پیش 7/7/1378هیأت وزیران در جلسه مورخ  
ای  تعیین سیاستهای و همچنین بر – 1375مصوب  –وظایف و انتخابات شوراهای اسالمی کشور و انتخابی شهرداران 

( قانون یاد 71( ماده )16بند ) و( 77( قانون فوق الذکر، آیین نامه اجرایی ماده )71( ماده )16بند )عمومی دولت موضوع 
 تصویب نمود: زیرشده را به شرح 

ت ون تشکیالع قانآیین نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسالمی شهر ، بخش و شهرک موضو
  1375مصوب  –ور و انتخابات شهرداران ، وظایف و انتخابات شوراهای اسالمی کش

رک ش و یا شهمی شهر ، بخش و شهرک می توانند برای تأمین بخشی از هزینه های شهر ، بخشوراهای اسال -1ماده
یین نامه وع این آی موضو سیاستهامربوط اعم از هزینه های خدماتی ، اداری و عمرانی با رعایت ضوابط ، ترتیبات 

 عوارض وضع نمایند .
دمات و خوسط شوراهای اسالمی شهر ، شهرک و بخش در حدود درآمدها ، عرضه کاالها و وضع عوارض ت -2ماده 

 سایر موضوع های است که مربوط به شهر ، شهرک یا بخش ذی ربط باشد.
رآمدی عوارض موضوع این آیین نامه از اماکن ، واحدهای صنفی ، تولیدی ، خدماتی ، صنعتی و هرگونه منبع د -3ماده 

( 4( ماده )1محدوده قانونی شهر ، موضوع تبصره )دیگری قابل وصول است که محل استقرار آن ، در مورد شهرها ،
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و  6و در مورد بخش و روستا ، محدوده موضوع مواد ) – 1362مصوب  –قانون تعاریف و ضوابط تفسیملت کشوری 
به تصویب هیأت وزیران رسیده یا برسد و در مورد  که -1362مصوب  –( قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری 13

( آیین نامه مربوط به استفاده از اراضی و احداث بنا و 13شهرکها محدوده ای که به تصویب  کمیسیون موضوع ماده )
 رسیده است ، باشد. -1355مصوب  –تأسیسات در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها 

رح جامع طحدوده شهر و روستا تعیین نشده باشد ، در مورد شهرها محدوده ای که در مدرصورتی که  -1تبصره 
ورد و در م – 1351 مصوب –( قانون تأسیس شورای اسالمی عالی شهرسازی و معماری ایران 2(ماده )3موضوع بند )

تعیین  -1366مصوب  –ی د مسکن انقالب اسالم( اساسنامه بنیا7روستاها محدوده ای که در طرح هادی موضوع ماده )
 شده است مالک خواهد بود.

انونی یر مراجع قگیر در مورد محدوده شهر ، مجاز نمی باشند محدوده هایی را که توسط سا مراجع تصمیم -2تبصره 
انونی یاد قجع ر مرالب نظبرای ایجاد شهرک یا مراکز جمعیتی دیگر خارج از شهرها تعیین شده یا می شوند ، بدون ج

 شده به حدود شهر ملحق نمایند.
 شود ، در که طبق این آیین نامه توسط شوراهای اسالمی شهر ، بخش و یا شهرک وضع می وصول عوارضی -4ماده 

سئوالن ر عهده مبکها هرشعهده دهیار و دهیاری و در مورد مورد عوارض شهر بر عهده شهرداری ، در مورد روستا بر 
صول . مرجع ومایندنربوط خواهد بود که مطابق مقررات مربوط و ضمانتهای اجرایی آن اقدام می اجرایی شهرک م

 مکلف به دادن رسید رسمی به مودی است .
رک وضع وارضی که به موجب این آیین نامه توسط شوراهای اسالمی شهر ، بخش و یا شهعنحوه وصولی  -5ماده 

 می شوند ، توسط همان شورا تعیین می گردد.
کشور و انتخاب  ( قانون تشکیالت ، وظابف و انتخابات شوراهای اسالمی94ه استناد ماده )بوزرات کشور  -تبصره

 أمین هماهنگی در شیوه محاسبه عوارض در شوراهای بخش و شهرک وتو به منظور  -1375مصوب  –شهرداران 
یأت هصویب به تجهت  ای الزم را تهیه وهمچنین ایجاد یکنواختی در نظام عوارض در سراسر کشور ، آیین نامه ه

آیین نامه مالی شهرداریها  (30وزیران ارائه می نماید . درخصوص شوراهای اسالمی شهر دستورالعملهای موضوع ماده ) 
 مراعات می گردد.

ود ، حسب توسط شوراهای اسالمی شهر ، بخش و یا شهرک وضع می شوارضی که به موجب این آیین نامه ع -6ماده 
 ،های شهر شورا وورد برای تأمین هزینه های همان شهر ، روستا و یا شهرک در قالب بودجه مصوب شهرداری م

 شهرک و بخش مربوط صرف خواهد شد.
اص طرحهای خ می شهر ، بخش و شهرک می توانند  برای تأمین تمام یا بخشی از هزینه هایشوراهای اسال -7ماده 

گردد ،  وصول می طریق رای مدت و مورد معین وضع نمایند . عوارضی که از اینخدماتی یا عمرانی ، عوارض خاصی ب
 صرفاً در همان مدت و مورد تعیین شده در مصوبه وضع عوارضی قابل مصرف می باشد.

 و کاهش ،تخفیف ،وانند در هنگام وضع عوارض جدید یا در زمان مقتضی نسبت به موارد معافیت شوراها می ت -9ماده 
 مایند.نصمیم تی که تصویب نموده اند ، با توجه به سیاستهای مقرر در این آیین نامه اتخاذ لغو عوارض

مه ه در برناکند به هنگام تصمیم گیری راجع به عوارض عالوه بر توجه به سیاستهای کلی شوراها موظف -14ماده 
 مایند:نعات رح ذیل مراپنجساله قوانین بودجه سالیانه  اعالم می شود ،سیاستهای عمومی دولت را به ش
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ا هزینه تناسب بنیل به سمت خودکفای شهرداری ،دهیاری و شهرک مربوط از طریق وضع و وصول عوارض م –الف 
 های مورد نیاز ؛

و  از دولتی میزان عوارض با ارئه خدمات عمومی و عمرانی به اقشار و بخش های مختلف اعم رعایت تناسب -ب
 غیردولتی ؛

 مستقیم وصول می شوند؛  وی وضع عوارض هایی که به صورت غیرجهت گیری به س -پ
 تناسب وضع عوارض در هر محل با تولیدات و درآمدهای اهالی ؛ –ت 
 وجه به اثرات تبعی وضع عوارض بر اقتصاد محل ؛ت -ث
 و وحدت رویه در نظام عوارض ؛ هماهنگی-ج
ضع مله روش ووضع عوارض به صورت درصدی از قیمت فروش کاال و خدمات بر سایر روش ها از ج رعایت اولویت-چ

 عوارض مقطوع؛ 
 ؛ ای عمرانیهتناسب به ارزش افزوده زمین ناشی از تصمیمات مراجع قاونوی و یا اجرای طرح وضع عوارض م -ح
  لوگیری از وضع عوارض مضاعف بر کاالهای تولیدی ؛ج -خ
 د؛ه رشد تولید و گسترش واحدهای تولیدی در منطقه به هنگام وضع عوارض بر تولیتوجه داشتن ب-د
 حاسبه وصول عوارض در مورد واحدهای تولیدی براساس فروش واقعی در دوره موردنظر ؛م -ذ
 ودداری از وضع عوارض بر کاالهای صادراتی ؛خ-ر
 اعطای تخفیف ، معافیت و نظایر آن ؛ وجه به اقشار کم درآمد هنگام وضع عوارض بات-ز
 عایت حال ایثارگران هنگام وضع عوارض با اعطای تخفیف ، معافیت و نظایر آن ؛ ر-ژ

 اعمال رویه های تشویقی برای پرداخت به موقع عوارض ؛ -س
 ( قانون اساسی؛3ضع بدون تبعیض عوارض براساس اصل )و-ش

د وارض جدیعو وضع  ن نامه زودتر از یک سال صورت نخواهد گرفتافزایش میزان عوارض موضوع این آیی –تبصره  
 و افزایش عوارض قبلی عطف به ما سبق نمی شود.

 ات حداکثررض شهر ، روستا و شهرک با درآمدها ، عرضه کاالها و خدمات و سایر موضوعنسبت به عوا -15ماده 
ام که سد . مادمی ر به تصویب هیأت وزیران براساس نرخی است که ساالنه توسط وزارت کشور پیشنهاد شده است و

قف ( داکثر) سد . حاین نسبت در هر سال به تصویب نرسیده است ، نسبت تعیین شده در سال قبل مجری خواهد بو
ها توسط شهرداری دماتیخنسبت به عوارض به درآمدها و عواید محلی باید استاندارد هزینه های عمرانی ، اداری و 

م ن ارائه گردد. در تنظیوزیرا( آیین نامه تنظیم و به هیأت 11اهنگی کمیته موضوع تبصره ماده )وزارت کشور با هم
ا خدماتی یمرانی و عحهای استانداردها باید سهم هزینه هایی که به موجب تصمیمات مراجع ملی و یا فرا محلی در طر

 گردد. انه مشخصجداگ جاد می شود، بطورو یا در اجرای طرح های جامع و هادی در شهرها ، شهرکها و روستاها ای
صولی و مجموع عوارض و مادام که استاندرادها و نسبت های موضوع این ماده تعیین نشده اند ، در سال جاری -تبصره

مد سالیانه ، در ( درآ%2درصد ) ( این آیین نامه نباید در مورد درآمدها بیش از حداکثر دو3در هر محل با رعایت ماده )
ارایی و ثروت بیش از د( قیمت  عمده فروشی و در مورد %2وش کاالها یا خدمات بیش از حداکثر دو درصد )مورد فر

 حداکثر نیم درصد ارزش معامالتی آن با احتساب میزان عوارض قابل وصول موجود باشد.
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تشار اوراق ز روش انا انند براساس اختیارات قانونی خود از طریق جلب مشارکت مردم با استفادهشوراها می تو-16ماده
 صمیم نمایند.اتخاذ ت نیاز مشارکت و سایر روشها با رعایت قوانین و مقررات مربوط نسبت به تأمین منابع مالی مورد

امه و ین آیین نکلف است همکاری سازمانها و مراکز ذی ربط آموزشهای الزم را جهت توجیه اموزارت کشور  -17ماده 
ت این آیین ا و رعایسن اجرحشوراها ارائه نماید. وزارت کشور مسئول نظارت بر ه اعضای سایر آیین نامه های مربوط ب

 نامه در مورد مصوبات مربوط به وضع عوارض توسط شوراها در سراسر کشور است .
 با اخرین اصالحات ( 01/03/1375در قانون شوراها ) مصوب  -6

یاست سظر گرفتن نبرقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در  تصویب لوایح -16بند  -80ماده
 عمومی دولت از سوی وزارت کشور اعالم می شود .

 ضع مقررات و نظارت بر حفر مجاری و مسیرهای تأسیسات شهری .و -22ند ب-80ماده
 ووع نوشته هاد شهرداری جهت نوشتن هر نوع مطلب و یا الصاق هرنمقررات الزم به پیشن تصویب -25بند – 80ماده 

 م .آگهی تابلو بر روی دیوارهای شهر با رعایت مقررات موضوعه و انتشار آن برای اطالع عمو

الی و ین نامه مات ارائه شده توسط شهرداری و سازمانهای وابسته به آن با رعایت آیتصویب نرخخدم-26بند -80ماده 
 هرداریها با رعایت مقررات مربوطه .معامالت ش

 صویب نرخ کرایه وسائط نقلیه درون شهری .ت-27ند ب -80ماده 
تأمین  به منظور ی شهر می تواند نسبت به وضع عوارض متناسب با تولیدات و درآمدهای اهالیشورای اسالم -85ماده 

 ماید.نقدام صوب هیأت وزیران ابخشی از هزینه های خدماتی و عمرانی مورد نیاز شهر طبق آیین نامه م
ر هواند در تشور می عوارض ، یک ماه پس از ارسال هر مصوبه به وزرات کشور قابل وصول است . وزیر ک –تبصره 

 ید.قدام نماآن ا مقطعی که وصول هر نوع عوارض را منطبق بر آیین نامه مصوب نداند نسبت به اصالح یا لغو
  با اصالحات بعدی( 12/04/1346شهرداری ها ) مصوب آیین نامه مالی  32ماده  -7

اهه ی و شش مکثر سا اقساط حدابه شهرداری های کل کشور اجازه داده می شود تا به مطالبات خود را ب -32ماده 
ر هر حال نماید د ریافتمطابق دستورالعملی که به پیشنهاد شهردار، به تصویب شورای اسالمی شهر مربوط می شود د

 اصا حساب موکول به تأدیه کلیه بدهی مودی خواهد بود .صدور مف

 با اصالحات بعدی ( 11/04/1334در قانون شهرداری ها ) مصوب  -8

 ود .صدور پروانه برای کلیه ساختمان هایی که در شهر می ش -24بند  55ماده 
ی روانه هاور در پشهرداری در شهرهایی که نقشه جامع شهر تهیه شده ملکف است طبق ضوابط نقشه مذک –تبصره 

قه غیرتجاری ی در منطختمانساختمانی نوع استفاده از ساختمان را قید کند . در صورتیکه برخالف مندرجات پروانه سا
این قانون  100اده من مقرر در تبصره یک محل کسب یا پیشه و یا تجارت دائر شود شهرداری مورد را در کمیسیو

تجاوز نماید  ز دو ماهاید امطرح نماید و کمیسیون در صورت احراز تخلف مالک یا مستأجر با تعیین مهلت مناسب که نب
 در مورد تعطیل محل کسب یا پیشه و یا تجارت ظرف مدت یک ماه اتخاذ تصمیم می کند .

سب و ل برای کز تعطیااجراء می شود و کسی که عالماً از نحل مزبور پس این تصمیم به وسیله مأمورین شهرداری 
ا ده هزار ریال ر ریال تج هزاپیشه و یا تجارت استفاده کند به حبس جنحه ای از شش ماه تا دو سال و جزای نقدی از پن

 محکوم خواهد شد  محل کسب نیز مجدداً تعطیل می شود.
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سی وسیله فتر مهندله و داسناد رسمی و ازدواج و طالق و دفتر روزنامه و مجدائر کردن دفتر وکالت و مطب و دفتر 
 مالک از نظر این قانون استفاده تجاری محسوب نمی شود.

رداتی االهای واکوارض اعم از پیشنهاد برقراری یا الغاء عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان ع – 26بند  55ماده 
 شور .کزرات لی و غیره و ارسال یک نسخه از تصویب نامه برای اطالع وو صادراتی کشور و محصوالت داخ

 نباید وضع ویق صادرات کشور نسبت به کاالهای صادراتی بیشتر از یک درصد قیمت کاالبه منظور تش -1تبصره 
 عوارض شود.

ا هشهرداری  به ری از شهرها که برای مقصد معینی حمل می شود از پرداخت هرگونه عوارضکاالهای عبو -2تبصره 
 عرض راه معاف می باشد.

نون طبق تبصره راجع به تشویق صادرات و تولید از تاریخ تصویب این قا 33ن مصوبه بهمن ماه قانو 1ماده  -3تبصره 
 این بند تصحیح می شود . 1

ستری و دادگ شورکای گریز از پرداخت عوارض شهرداری و استنکاف از آن با موافقت وزارتین آیین نامه ه -4تبصره 
 تنظیم و پس از تصویب هیأت وزیران به موقع به اجراءگذاشته شود .

وی نصب تابل اصی برای نامگذاری معابر و نصب لوحه نام آنها و شماره گذاری اماکنوضع مقررات خ-27بند  55ماده 
فت و ر حفظ نظاکه د الصاق اعالنات و برداشتن و محو کردن آکهی ها از محل های غیر مجاز و هرگونه اقداماتی

 زیبایی شهر موثر باشد.
رداری و ده توسط شهشرفع هرگونه اختالف بین مودی و شهرداری در مورد عوارض و بهای خدمات ارائه  – 77ماده 

د و اع می شور ارجسازمان های وابسته به کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزرات کشور و دادگستری و انجمن شه
ستاد اقررات مقطعی است . بدهی هایی که طبق تصمیم این کمیسیون تشخیص شود طبق تصمیم کمیسیون مزبور 

زبور به میسیون ممیم کالزم االجرا ، به وسیله اداره ثبت قابل وصول می باشد اجرای ثبت مکلف است  بر طبق تص
ان شهرستری دگستادصدور اجائیه و وصول طلب شهرداری مبادرت نماید در نقاطی که سازمان قضائی نباشد رئیس 

شورای  ن از طرفانجم یک نفر را به نمایندگی دادگستری تعیین می نماید و در غیاب انجمن شهر انتخاب نماینده
 شهرستان به عمل خواهد آمد.

شد ن شهر باقررات انجممنوشتن هر نوع مطلبی یا الصاق هر نوشته ای بر روی دیوراهای شهر که مخالفت  – 92ماده 
باید  ل ها فقطین محدر محل هایی که شهرداری برای نصب و الصاق اعالنات معین می کند و در ا ممنوع است مگر

پرداخت  الکین بهمسارت خبه نصب و الصاق آگهی اکتفا کرد و نوشتن روی آن نیز ممنوع است متخلف عالوه بر تأدیه 
 پانصد تا یک هزا ریال جریمه محکوم خواهد شد .

یا بناهای مخروبه و غیر مناسب با وضع محل و یا نیمه تمام واقع در محدوده شهر که در نسبت به زمین – 110ماده 
خیابان با کوچه و یا میدان قرار گرفته و منافی با پاکی و پاکیزگی و زیبائی شهر یا موازین شهرسازی باشد، شهرداری با 

که منطبق با جاد نرده یا دیوار و یا مرمت آن تصویب انجمن شهر می تواند به مالک اخطار کند منتها ظرف دو ماه به ای
نقشه مص.ب انجمن شهر باشداقدام کند اگر مالک مسامحه و یا امتناع کرد شهرداری می تواند به منظور تأمین نظر و 

اجرای طرح مصوب انجمن در زمینع زیبائی و پاکیزگی و شهرسازی هرگونه اقدامی را که الزم بداند معمول و هزینه آن 
ه اضافه صدی ده از مالک یا متولی و یا متصدی موقوفه دریافت نماید در این مورد صورت حساب شهرداری بدواً به را ب

مالک ابالغ می شود در صورتی که مالک ظرف پانزده روز از تاریخ ابالغ به به صورت حساب شهرداری اعتراض نکرد 
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 77راض کرد موضوع به کمیسیون مذکور در ماده صورتی حساب قطعی تلقی می شود و هرگاه ظرف مهلت مقرر اعت
 ارجاع خواهد شد.

کم حدر  77ه ر مادصورت حساب هایی که مورد اعتراض واصع نشده و همچنین آراء کمیسیون رفع اختالف مذکور د
سبت به الجراء نزم االسند قطعی و الزم االجرا بوده و اجراء ثبت مکلف است بر طبق مقررات اجرای اسناد رسمی 

 ئیه صادر و به مورد اجراء بگذارد.وصول طلب شهرداری اجرا
  انهاشورای عالی است 15/02/1389آیین نامه ) قانون اصالح حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها ( مصوب  -9

قانون اصالح قانون حفظ  (1آیین نامه اجرایی ماده ) 15/02/1389استانها در سی و دومین اجالس مورخ شورای عالی 
وزارت کشور  مجمع تشخیص مصلحت نظام را که با هماهنگی 20/04/1388ترش فضای سبز در شهرها مصوب و گس

ظیم هیه و تنران ت، وزارت مسکنو شهرسازی ، وزرات جهاد کشاورزی ، سازمان حفاظت محیط زیست و شهرداری ته
 د.(قانون مذکور به شرح مندرج در صفحات بعد تصویب نمو1گردیده مستند به ماده )

 تعاریف: 1ماده 
 واژگان به کار  برده شده در این آیین نامه به شرح بندهای ذیل تعریف می شوند.

 ر باشد.نتیمتاالف ( نهال ، گیاه دارای ساقه ) تنه ( چوبی منفرد که محیط بن آن کمتر از پانزده سا
ان ) غیر ایر درختس( و کول ) مثمرب( درخت ، گیاه خشبی ) چوبی ( دارای ساقه منفرد اعم از درخت دارای میوه ما

 مثمر( که محیط بن آنها از پانزده سانتیمتر کمتر نباشد.
 درخت مو با هر بن و بوته های چای مشمول این تعریف می باشد. –تبصره 

 ج( بن درخت ، محل تالقی تنه درخت یا یا نهال با سطح زمین است .
قیه بد بود و خواه شده باشد بن قطورترین ساقه مالک عمل در صورتی که درخت در سطح زمین به چندساقه منشعب

 ساقه ها شاخه محسوب می شوند.
 ه باشد.داشت د( باغ ، از نظر این آیین نامه به محلی اتالق می شود که حداقل یکی از مشخصات ذیل را

تر مدر هر شانزده  متر مربع مساحت ، در صورت وجود بنا و مستحدثات در زمین به طور متوسط 500 داشتن حداقل -1
و پنج  ط هر بیستمتوس مربع محوطه باز خارج از ساختمان یک اصله درخت و در صورت عدم سابقه احداث بنا به طور

وجب عدم مدرختان  امحای واز آنها غرس شده باشد . قطع متر مربع یک اصله درخت مثمر و یا غیر مثمر و یا ترکیبی 
 احتساب تعداد درختان کسر شده در آمار ) لحاظ شده در این بند ( نخواهد بود .

 ت .باغ عمار د مالکیت و یا سند مادر قبل از تفکیک به عنوان باغ ، باغچه ، زمین مشجر ودارا بودن سن-2
 هری .شانون زمین ، دایر باغچه ، دایر مشجر از کمیسیون ماده دوازدهم قابقه رأی دایر بر باغ سدارا بودن  -3
 حل هایی که در حریم شهر توسط وزارت جهاد کشاورزی باغ شناخته شده اند.م -4
 حل هایی که به تشخیص شورای اسالمی شهر باغ شناخته شده اند.م -5

الکیت مارای حدوده و حریم شهرها که ده ( فضای سبز شهری ، عرصه های مشجر و دارای پوشش گیاهی در م
 عمومی ، دولتی و خصوصی باشند.

ب سال هرها مصوبز در شساصالح قانون حفظ و گسترش فضای » و( قانون ، منظور از قانون در این آیین نامه قانون 
 .رسیده است به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام 13/05/1388می باشدکه در تاریخ « شورای انقالب  1359
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 شماره:
  پيوست:

ده در شمتر مربع و در حریم شهرها براساس حد نصاب مشخص  2000د نصاب تفکیک در محدوده شهرها ح -2ماده 
 ی باشد.موزیران  هیأت قانون  جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی ) صرفاً در مورد باغات ( و آیین نامه مصوب

امالک  اد درختانررسی هر نوع تغییر وضعیت و تعدهرداری مکلف است قبل از صدور پروانه ساختمانی برای بش-3ماده
 ساختمانی صدور پروانه ( این آیین نامه و صدور پایان کار آن دسته از امالکی که پس از1و اراضی موضوع ماده )

یین نامه و آ 7ماده  ن هایوضعیت و تعداد درختان  موجود در عرصه آنها دچار تغییر شده است ، موضوع را از کمیسیو
بصره یک ماده میسیون تانه کورد باغات واقع در حریم شهرها قبل از صدور پروانه ساختمانی ، مراتب را از دبیرخدر م

 د.یک قانون حفظ کاربری اراضی و باغها مستقر در سازمان جهادکشاورزی استان استعالم نمای
اقع در ی عمومی واه ها و بوستان هااشت، حفاظت و آبیاری درختان و فضاهای سبز معابر ، میادین ، بزرگرک -4ماده 

قانون حفاظت  3ماده  چهارگانه موضوع بند الفداخل محدوده شهرها به استثنای بوستان های محیط زیست و مناطق 
 و بهسازی محیط زیست از وظایف شهرداری است.

ان ( و هره بردارن ) بری و آبیاری در سایر محل های مشمول قانون به عهده مالکین ، ساکنیحفظ ، نگهدا -1تبصره 
 متصرفین آنها است .

و متصرفین  ره بردارانوفات ، متولیان و متصدیان یا قائم مقام قانونی آنان یا مستأجرین ، بهدر مورد موق -2تبصره 
 مسئول آبیاری و نگهداری دختان هستند.

أسا ادستان ، ردا اخذ مجوز از ر صورت اهمال در نگهداری درختان مشمول قانون ، شهرداری موظف است بد -3تبصره 
ضافی به عنوان کارمزد از مالک ا( %15با پانزده درصد ) نسبت به آبیاری و نگهداری آنها اقدام و هزینه های متعلقه را 

خصوص ز است دری مجادریافت نمایندگان در صورت اعالم مالک مبنی بر عدم توانایی در نگهداری درختان شهردار
ورت صید . در ت نمان به مالک مساعدت نموده و تنها هزینه های متربته را از وی دریافحفظ و نگهداری درختا

ستان مکلف ستور داددل با استنکاف مالک و یا متصدی از پرداخت هزینه های فوق الذکر ، اداره اجرای احکام ثبت مح
 ید.قدام نمااست نسبت به وصول و واریز آن به حساب شهرداری طبق اجرای اسناد الزم االجرا ا

یم دوده و حرابجایی هرگونه درخت در معابر و اماکن عمومی ، دولتی و خصوصی واقع در محجبرای قطع و  -5ماده 
ب کمیسیون از تصوی یر پسزشهر ، با درخواست مالکین ، متولیان ،متصدیان و اشخاص و مسئول این اماکن ، در موارد 

 ه صدور مجوز می باشد.آیین نامه  ، شهرداری مکلف ب 7موضوع ماده 
ده باشد ع داده شست قطالف( درخت غیر مثمری که به سن یهره وری رسیده باشد و به قصد انتفاع از چوب آن درخوا

 که در این صورت باید به جای آن که توسط مالک با متقاضی مجدداً درخت غرس شود.
در صورت  نماید و اخت میبا توافق با مالک پردچنانچه شهرداری مایل به حفظ درخت باشد ، بهای عادله چوب آن را 

 اختالف بهای آن طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری تعیین و به مالک پرداخت خواهد شد.
فت و سرایت آ حتمالب( درختی که به علت آفت زدگی ، بیماری ، انگل و یا علل غیر عمد دیگر خشک شده و یا ا

ید به جای صورت با در این و یا احتمال سقوط آن برود کهوجود داشته باشد بیماری از آن به دیگر درختان و گیاهان 
 انجام شود( 2آنها نهال به میزان دو برابر  محیط بن درخت غرس شود ) مطابق تبصره

گاز ،   ، تلوله کشی نف ،چ( درخت در محل احداث ساختمان و یا مسیر راه ، کانال و مجاری آب ، خطوط انتقال برق 
 اشد.ومی بظایر آن قرار گرفته باشد و یا به ه نوعی مانع از اجرای طرح های عمرانی و عمتلفن و ن
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ن مزاحمت ایجاد و ساکنی الکینمد( درخت واقع در معابر و میادین مانع از عبور و مرور طبیعی باشد و یا وجود آن برای 
 کرده  باشد.

 ات ، شرکترق ،مخابربز قبیل آب ، فاضالب ، گاز ، کلیه دستگاه های ارائه دهنده  خدمات شهری ) ا – 1تبصره 
مرانی که ععملیات  رگونهپخش فراورده های نفتی و شهرداری و سازمان های وابسته به آن ( موظفند قبل از انجام ه
موضوع  کمیسیون )داری مستلزم قطع درختان و یا تخریب فضای سبز باشد ، عالوه بر سایر مجوزهای الزم ، از شهر

 آیین نامه ( مجوز اخذ نماید. 7ماده 
ت اصول و با رعای های )ج( و)د( اولویت با انتقال درختان در فصل مناسب با نظارت شهرداریدر مورد بند -2تبصره 

صول ایمنی رعایت ا اید بااجتناب ناپذیر بودن قطع درخت و عدم امکان واکاری می بعلمی و فنی می باشد و در صورت 
عداد دو برابر مجموع محیط تآیین نامه صادر می شود به  7اجازه قطع آن از طرف کمیسیون ماده  به ازای درختهایی که

 بن ها در محل تعیین شده که شهرداری معین می کند غرس نماید.
ای اسالمی رخت موضوع این ماده طبق تعرفه ای که به پیشنهاد شهرداری به تصویب شورعوارض قطع د -3تبصره 

 اخذ خواهد شد. شهر توسط شهرداری
رداری بال ورالعمل شهیا عمده فعالیت آنها بر اساس مجوز و دست و بهره برداری از خزانه ، قلمستانفعالیت  -4تبصره 

 مانع است .
انون را قوجبات اتالف و امحای درختان موضوع متی که شخص و اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی ردر صو -6ماده 

 اخذ جریمه از طریق این آیین نامه موظف است نسبت به تعقیب جزایی و 3ای ماده فراهم آورند شهرداری در اجر
 مراجع فضایی و پیگیری جبران خسارت وارده اقدام نماید.

تخلف وقع اقدام نکنند مماین قانون از انجام این وظیفه تعلل نموده و به  5مامورین شهرداری که در اجرای ماده 
 قانونی قرار خواهند گرفت .شناخته شده  و مورد تعقیب 

ضای کب از اعیسیونی مرن نامه اجرایی آن و تشخیص باغات کمه منظور نظارت بر حسن اجرای قانون و آییب -7ماده 
 زیر در هر شهرداری تشکیل می شود .

 الف( یکی از اعضای شورای اسالمی شهر به انتخاب شورا.
 شهرسازی و یا معاون خدمات شهری شهرداری .ب( یک نفر به انتخاب شهردار ترجیحاً معاون 

سئول هرداری مدر ش ج( مدیرعامل سازمان پارکها و فضای سبز و در صورت عدم وجود سازمان پارکها و فضای سبز
 فضای سبز شهرداری .

بع واقع در متر مر 2000تا  500ف است برای صدور پروانه ساختمانی در عرصه های بین شهرداری موظ -1تبصره 
ا اخز میسیون رکظریه ندوده شهر کمیسیونی مرکب از اعضای زیر را در هر یک از مناطق شهرداری تشکیل داده و مح

 و مطابق آن اقدام کند.
 الف( نماینده شورای اسالمی شهر به انتخاب رئیس شورا.

 ب(مدیر منطقه شهرداری در صورتی که شهردار منطقه نداشته باشد ، شهردار آن شهر .
بز در سو فضای  ارکهاپده مدیرعامل سازمان پارکها و فضای سبز  شهرداری ، در صورت عدم وجود سازمان ج( نماین

 شهرداری نماینده خدمات شهری شهرداری .
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یا  اغات توسط شورای اسالمی شهر ، شهرداری موظف است درخواست مالک و ذینفعجهت تشخیص ب -3تبصره 
 ( ارسال7به کمیسیون ماده ) ( آیین نامه مذکور آمده است1ماده )« د»در بند درخواست خود را با سوابق و مدارکی که 

ه ذینفع کر صورتی دند . کنماید و نظر کمیسیون را که حداکثر ظرف مدت یک ماده صادر خواهد شد ، به ذینفع ابالغ 
قدیم خواهد هرداری تشا به ردو ماه بعد از اخذ ابالغ شهرداری به نظریه کمیسیون اعتراض داشته باشد ، اعتراض خود 

اغ بد تشخیص ر مورکرد . شهرداری آن را به شورا ساالمی شهر ارسال خواهد داشت . نظر شورای اسالمی شهر د
د مصوبه راض ننمایاعتر قطعی است . در غیر این صورت چنانچه مالک یا ذینفع پس از دو ماه به نظر کمیسیون مزبو

 رای اسالمی شهر تلقی خواهد شد.کمیسیون بعنوان رأی قطعی و نظر شو
 ائه و فرمع ، جابجایی یا سربرداری درختان باید درخواست خود را به شهرداری محل ارمتقاضیان قط -8ماده 

 ید.ل نمامخصوصی که در این زمینه توسط شهرداری در اختیار آنان قرار داده می شود تکمیل و تحوی
( 7ده )یسیون مابه کم از تاریخ تسلیم و ثبت ، درخواست متقاضی راشهرداری مکلف است حداکثر ظرف مدت یک هفته 

رخواست دخصوص موضوع این آیین نامه ارجاع نماید. کمیسیون مزبور مکلف است حداکثر ظرف مدت یک ماه در
 موضوع را به ،سیون متقاضی اتخاذ تصمیم نماید و شهرداری حداکثر ظرف مدت یک هفته از تاریخ ابالغ نظر کمی

شهرداری  ،د مذکور ز موعاضی اعالم نماید . در صورت عدم اتخاذ تصمیم توسط کمیسیون یا تأخیر در ابالغ پس امتق
 مکلف است حسب تقاضای متقاضی مجوز صادر کند.

ا یسربرداری  تقاضی تحت هیچ شرایطی قبل از دریافت مجوز الزم ، نجاز به فطع درخت یاشهرداری و م -1تبصره 
 هند بود .جابجایی آن نخوا

وابط و ف است در صورت درخواست متقاضی برای جابجایی با سربرداری درخت رعایت ضشهرداری موظ -2تبصره 
رتبه در اختیار ه های متهزین واصول علمی و ایمنی را نموده و امکانات و تسهیالت مورد نیاز را در قبال دریافت اجور 

 متقاضی قرار دهد.
از  ف است ضوابط مربوط به رعایت اصول قنی و ایمنی و همچنین نحوه استفادهظ( مو7کمیسیون ماده ) -9ماده 

صویب پس از ت وموده تجهیزات و امکانات شهرداری برای سربرداری و جابجایی درختان و فضاهای سبز را تدوین ن
 شورای اسالمی شهر اعالم عمومی نماید.

ر معابر یم شهر و دو ذینفعان و شهرداری در محدوده و حررگونه جابجایی درختان توسط مالکین ، متصدیان ه -تبصره
غیر این صورت  ( امکان پذیر است . در7و اماکن عمومی و خصوصی با اخذ مجوز از کمیسیون موضوع ماده ) 

د شد الغ خواهه و ابطبق دستور العملی که توسط شهرداری تهیشهرداری موظف به جلوگیری است. سربرداری و هرس 
 تا موجب رشد درختان و جلوگیری از خشک شدن آنها گردد.صورت پذیرد 

هرداری موظف ش( قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها و اصالحیه های آن 7( و )1واد )در اجرای م  -10ماده 
 ماید.نداری است شناسنامه باغات مشمول این قانون را به همراه مشخصات ذیل تهیه کرده و به روز نگه

 ک ثبتی یا شماره نوسازی پالک مشمول .الف (شماره پال
 ب( مساحت ملک .

 فع.ا ذینیج( نشانی دقیق محل شامل : شهر، منطقه ، ناحیه ،خیابان ، کوچه ، شماره ، نام مالک ، 
 د( تعداد و مشخصات هر یک از درختان مشمول قانون به تفکیک نوع مثمر وغیر مثمر .
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ری ط دادگستن ضابنظیم کننده اطالعات شناسنامه که به عنوانام ، مشخصات ، سمت و امضای مأمور ته ( 
 .شناخته می شود

امانه ی نقشه و سف است پس از شناسایی ، باغ های واقع در محدوده و حریم شهر آنها را روشهرداری موظ -1تبصره 
ذ ن بدون اخدرختامام و...( مشخص و اعالم نماید. این باغ  به هیج وجه ، حتی در صورت قطع تGISهای مربوطه )

 مجوزهای قانونی از عنوان باغ خارج نخواهد شد.
انونی ائم مقام قه ای از شناسنامه تنظیمی محل مزبور را به مالک یا ذینفع یا قنسخشهرداری موظف است  -2تبصره 

 وی ابالغ نماید.
 اید.ود اقدام نمنسبت به پالک کوبی حداقل بیست درصد فضای سبز خست هر سال اشهرداری موظف  -3تبصره 

ی عمومی ف است از مشخصات درختان واقع در معابر میادین ، بزرگراهها و بوستان هاشهرداری مکل -11ماده 
ک کوبی ا با پالرراتب فهرستی شامل نوع درخت ، محیط بن ، محل کاشت و تاریخ گزارش ، تهیه و تنظیم نموده و م

 منعکس نماید.و...( GISروی درختان و روی سامانه های مربوط )
ر ت به منظوظ ،نگهداری و احیای باغات و زمین های مشجر ، شورای اسالمی شهر موظف اسبه منظور حف -12ماده 

چوب ا در چاررمالک حفظ و نگهداری باغات خصوصی ، دستورالعمل های تشویقی برای ساخت و ساز محدود در این ا
 ن تهیه و تصویب نمایند.قوانین و ضوابط شورای عالی شهرسازی و معماری ایرا

سرانه  شهرسازی و شهرداری ها موظفند در جهت حفظ باغات مخصوصاً در شهرهایی که وزارت مسکن و-13ماده 
ای سبز اربری فضکا در رفضای سبز آنها کمتر از استاندارد است در مطالعات طرح جامع شهرها حتی االمکان باغات 

 پیش بینی نمایند.
  هر ،      شهر شرایطی فراهم نمایند تا با خرید باغات محدوده و شورای های اسالمی ششهرداری ها  -1تبصره 

 بوستان های شهری در آنها احداث و در اختیار عموم قرار گیرد.
به  الکان آنهاموظف ند برای حفظ باغات بزرگ  شهری حتی االمکان حمایت های الزم را از مشهرداری ها  -2تبصره 

 عمل آورند.
اله سنامه پنج وظفند در شهرهایی که سرانه فضای سبز آنها کمتر از استاندارد است ، برمشهرداری ها  -3ه تبصر 

 ند.ادواری برای حفظ و گسترش فضاهای سبز شهر را تهیه و به تصویب شورای اسالمی شهر برسان
  با اصالحات بعدی 11/04/1334مصوب  ماده صد قانون شهرداری ها -10

ک اراضی و ی یا تفکیز هر اقدام عمرانمالکین اراضی و امالک واقع در محدوده شهر یا حریم آن باید قبل ا -100ماده 
 شروع ساختمان از شهرداری پروانه اخذ نمایند.

ورین خود اعم سیله مأموه به شهرداری می تواند از عملیات ساختامانی ساختمان های بدون پروانه یا مخالف مفاد پروان
 اختمان در زمین محصور یا غیر محصور واقع باشد جلوگیری نماید.از آنکه س

سیسات و بناهای خالف در موارد مذکور فوق که از لحاظ اصول شهرسازی یا فنی یا بهداشتی قلع تأ -1تبصره 
د مشخصات مندرج در پروانه ضرروت داشته باشد یا بدون پروانه شهرداری ساختمان احداث یا شروع به احداث شده باش

به تقاضای شهرداری موضوع در کمیسیون هایی مرکب از نماینده وزارت کشور به انتخاب وزیر کشور و یکی از قضات 
دادگستری به انتخاب وزیر دادگستری و یکی از اعضای انجمن شهر به انتخاب انجمن مطرح می شود . کمیسیون پس 
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وضیحات خود را کتباً ارسال دارد پس از انقضاء مدت مذکور از وصول پرونده به ذینفع اعالم می نماید که ظرف ده روز ت
کمیسیون مکلف است موضوع را با حضور نماینده شهرداری که بدون حق رأی برای ادای توضیح شرکت می کند 

ظرف مدت یک ماه تصمیم مقتضی بر حسب مورد اتخاذ کند در مواردی که شهرداری از ادامه ساختمان بدون پروانه یا 
فاد پروانه جلوگیری می کند مکلف است حداکثر ظزف یک هفته از تاریخ جلوگیری موضوع را در کمیسیون مخالف م

 مذکور مطرح نماید ، در غیر این صورت کمیسیون به تقاضای ذینفع به موضوع رسیدگی خواهد کرد .
وز کند تعیین ماه تجا ز دود ادر صورتی که تصمیم کمیسیون بر قلع تمام یا قسمتی از بنا باشد مهلت مناسبی که نبای

بنا ننماید  م به قلعاقدا می نماید. شهرداری مکلف است تصمیم مزبور را به مالک ابالغ کند . هرگاه در مهلت مقرر
 اهد نمود.ریافت خوالک دمشهرداری رأساً اقدام کرده و هزینه آن را طبق مقررات آیین نامه اجرای وصول عوارض از 

ز اراضی اه استفاده یر بنای مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزافه بنا زائد بر مساحت زدر مورد اض -2تبصره 
ر بر کانی ) دمنظر  مسکونی کمیسیون می تواند در صورت عدم ضرروت قلع اضافه بنا با توجه به موصعیت ملک از

سب با نوع که متنا ه ایه اخذ جریمخیابان های اصلی یا خیابان های فرعی و یا کوچه بن باز و یا بن بست ( رأی ب
ساس آن است برا مکلف استفاده از فضای ایجاد شده و نوع ساختمان از نظر مصالح مصرفی باشد، تعیین و شهرداری

اختمان برای سعامالتی رزش منسبت به وصول جریمه اقدام نماید. ) جریمه نباید از حداقل یک دوم کمتر از سه برابر ا
ف است داری مکلد شهرضافی بیشتر باشد( در صورتی که ذینفع از پرداخت جریمه خودداری نموهر متر مربع بنای ا

رد نسبت به این موا ون درمجدداً پرونده را به همان کمیسیون ارجاع و تقاضای صدور رأی تخریب را بنماید . کمیسی
 صدور رأی تخریب اقدام خواهد نمود . 

جارتی و از اراضی ت مساحت مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه استفادهافه بنا زائد بر در مورد اض -3تبصره 
انی ) در ز نظر مکاملک  صنعتی و اداری کمیسیون می تواند در صورت عدم ضرروت قلع اضافه بنا با توجه به موقعیت

اسب با نوع ی که متنا یمهبر خیابان های اصلی یا خیابان های فرعی و یا کوچه بن باز یا بن بست ( رأی به اخذ جر
ساس آن است برا ملکف استفاده از فضای ایجاد شده و نوع ساختمان از نظر مصالح مصرفی باشد، تعیین و شهرداری

ی تی ساختمان برازش معامالر  ارنسبت به وصول جریمه اقدام نماید ) جریمه نباید از حداقل دو برابر کمتر از چهار براب
رداری مکلف نمود شه داریه خوداد شده بیشتر باشد( در صورتی که ذینفع از پرداخت جریمهرمتر مربع بنای اضافی ایج

ورد نسبت مدر این  یسیوناست مجدداً پرونده را به همان کمیسیون ارجاع و تقاضای صدور رأی تخریب را بنماید. کم
 به صدور رأی تخریب اقدام خواهد نمود.

هداشتی و ول فنی و به در حوزه استفاده از اراضی مربوطه در صورتی که اصورد احداث بنای بدون پرواندر م -4تبصره 
مجوز یک  نای بدونربع بشهرسازی رعایت شده باشد کمیسیون می تواند با صدور رأی بر اخذ جریمه به ازاء هر مترم

قفلی سرافت ریرزش ددهم ارزش معامالتی ساختمان یا یک پنجم ارزش سرقفلی ساختمان ، در صورتی که ساختمان ا
ه شهرداری بتمان را ن ساخداشته باشد ، هر کدام که مبلغ آن بیشتر است از ذینفع ، بال مانع بودن صدور برگ پایا

 شد. عمل خواهد 3و  2اعالم نماید . اضافه بنا زائد بر تراکم مجاز براساس مفاد تبصره های 

     بودن آن و عدم امکان اصالح آن کمیسیون در مورد عدم احداث پارکینگ و یا غیر قابل استفاده -5تبصره 
می تواند با توجه به موصقعیت محلی و نوع استفاده از فضای پارکینگ رأی به اخذ جریمه ای که حداقل یک 
برابر و حداکثر دو برابر ارزش معامالتی ساختمان برای هر متر مربع فضای از بین رفته پارکینگ باشد ، صادر 
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جریمه تعیین متر مربع  می باشد( شهرداری مکلف به اخذ  25کینگ با احتساب گردش نماید) مساحت هر پار
 .شده و صدور برگ پایان ساختمان می باشد

ان و ه ساختماس پرواندر مورد تجاوز به معابر شهر ، مالکین موظف هستند در هنگام نوسازی براس –6تبصره 
زی در این انه تجاون پروی که برخالف پروانه و یا بدوطرح های مصوب رعایت بر اصالحی را بنمایند . درصورت

نماید. در  ون ارسالکمیس مورد انجام گیرد شهرداری مکلف است از ادامه عملیات جلوگیری و پرونده امر را به
ن ر ساختماازی دسایر موارد تخلف مانند عدم استحکام بنا ، عدم رعایت اصول فنی و بهداشتی و شهرس

 کمیسیون های ماده صد است .رسیدگی در صالحیت 
ث می نها احداآر ساختمانی مکلفند نسبت به عملیان اجرائی ساختمای که به مسئولیت مهندسان ناظ -7تبصره 

ستمراً یمه آن منی ضمگردد از لحاظ انطباق ساختمان با مشخصات مندرج در پروانه و نقشه ها و محاسبات ف
هرگاه  نمایند. واهیات فنی را گنظارت کرده و در پایان کار مطابقت ساختمان با پروانه و نقشه و محاسب

رح در تهی به طوع منمهندس ناظر برخالف واقع گواهی نماید و یا تخلف را به شهرداری اعالم نکند و موض
گردد  اختمانجریمه یا تخریب سکمیسیون مندرج در تبصره یک ماده صد قانون شهرداری و صدور رأی 

 مانی حسبساخت قصیر برابر قانون نظام معماری وشهرداری مکلف است مهندس ناظر را در صورت ثبوت ت
ف ه مجدداً مرتکب تخلتا سه سال محرومیت از کار و در  صورتی کماه  6مورد با توجه به اهمیت موضوع به 

 وم کند.ت محکشود که منجر به صدور رأی تخریب به وسیله کمیسیون ماده صد گردد به حداکثر مجازا
جرائد  ر یکی ازدرج و دتظامی نظام معماری و ساختمانی در پروانه اشتغال کومیت از طرف شورای انمراتب مح

س خلف مهندتاز  حض وقوفکثیراالنتشار اعالم می گردد. شهرداری مکلف است تا صدور رأی محکومیت به م
 هندس ناظر مربوطه برایمماه از اخذ گواهی امضاء  6ل پرونده کمیسیون ماده صد به مدت حداکثر ناظر و ارسا

مان ها ورد ساختمد در ساختمان جهت پروانه ساختمان شهرداری خودداری نماید. مأموران شهرداری نیز مکلفن
ی انطباق دور گواهورد صمنظارت نمایند و هرگاه از موارد تخلف در پروانه به موقع جلوگیری نکنند و یا در 

ی که در صورت وی شود آنان رسیدگی م شوند طبق مقررات قانونی به تخلفساختمان با پروانه مرتکب تقصیری 
عقیب ز قابل تهت نیعمل ارتکابی مهندسان ناظر و مأموران شهرداری واجد جنبه جزائی هم باشد از این ج

 خواهند بود .
تواند  نشود می اجرا در مواردی که شهرداری مکلف به جلوگیری از عملیات ساختمانی است و دستور شهرداری

ساختمانی  ن عملیاتف ساختانتظامی برای متوقاجرائیات خود و در صورت لزوم مأموران  با استفاده از مأموران
 اقدام نماید.

دفاتر اسناد رسمی مکلفند قبل از انجام معامله در مورد ساختمان ها گواهی پایان ساختمان و در مورد  -8تبصره 
وسط شهرداری صادر شده باشد مالحظه ساختمان های ناتمام گواهی عدم خالف تا تاریخ انجام معامله را که ت

تبصره الحاقی به ماده صد  6که قبل از تصویب قانون و مراتب را در سند قید نمایند. در مورد ساختمان هائی 
( معامله انجام گرفته و از ید مالک اولیه خارج شده باشد در صورتی کهمورد 24/11/1355قانون شهرداری ها)
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د گواهی عدم خالف یا برگ پایان ساختمان الزامی نبوده و با ثبت و تصریح آن معامله کل پالک را شامل نگرد
 در سند انجام معامله بالمانع می باشد.

ء جدیدی ضافه بناکه ا در مورد ساختمان هایی که قبل از تاریخ تصویب نقشه جامع شهر ایجاد شده در صورتی
د با ثبت شهر باش جامع حبنا قبل از سال تصویب طرحادث نگردیده باشد و مدارک و اسناد  نشان دهنده ایجاد 

 و تصریح مراتب فوق در سند مالکیت انجام معامله بالمانع می باشد.
ا  شده است ی که پروانه ساختمان آنها قبل از تاریخ تصویب نقشه جامع شهر صادرساختمان های -9تبصره 

 ماده صد قانون شهرداری معاف می باشد. 1شمول تبصره 
م مقام او ک یا قائء صادره از کمیسیون ماده صد قانون شهرداری هرگاه شهرداری یا مالدر مورد آرا -10تبصره 

اعتراض  ه اینباز تاریخ ابالغ رأی ظرف مدت ده روز نسبت به آن رأی اعتراض نماید، مرجع رسیدگی 
     لی شرکت ی قبرأ کمیسیون دیگر ماده صد خواهد بود که اعضای آن غیر از افرادی باشند که در صدور

 داشته اند. رأی این کمیسیون قطعی است.
د ر در موررزش معامالتی ساختمان پس از تهیه توسط شهرداری و تصویب انجمن شهآیین نامه ا -11تبصره 

 د.اخذ جرائم قابل اجراست و این ارزش معامالتی سالی یکبار قابل تجدیدنظر خواهد بو
قط برای ده است فج گردیجموعه که به عنوان نمونه از کل معافیت ها دراین موارد معافیت های قید شده در م

 زمان قید شده در هر قانون یا آیین نامه می باشد.
افیت و یا مع ردیدهدر صورتی که قوانین دیگری درخصوص معافیت ها وجود دارد که در این مجموعه قید نگ

 بود . واهندخند ، آن معافیت ها قابل اجرا هایی که بعد از انتشار این تعرفه وضع و ابالغ گرد

  با اصالحات بعدی ( 27/12/1396کل کشور ) مصوب  1397درقانون بودجه سال -1

( قانون برنامه ششم توسعه ،افراد تحت پوشش کمیته 80( بند )چ( ماده )2در راستای اجرای جزء ) –بندع 6تبصره-1
و       ش نهادهات پوشرین مسکن ساز برای هر کدام از افراد تحامداد امام خمینی )ره( و سازمان بهزیستی و خی

ای هزینه ه اری وسازمان های حمایتی از پرداخت هزینه های صدور پروانه ساختمانی ، عوارض شهرداری و دهی
رای بصرف فقط لگوی م، برق و گاز برای واحدهای مسکونی اختصاص یافته به آنان براساس اانشعاب آب ، فاضالب 

 بار معافند .یک 
خشی کاربری ب اماندهی و بهینه سازیآموزش و پرورش اجازه داده می شود به منظور سبه وزارت  –بند ه  9صره تب -2

،  ثانسبت به احد از امالک و فضاهای آموزشی ، ورزشی و تربیتی خود با رعایت مالحظات آموزشی و ترتیبی ،
رورش استان و موزش و پآ رایشوبازسازی و بهره برداری از آنها اقدام کند. تغییر کاربری موضوع این بند به پیشنهاد 

    صورت    22/12/1351( قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 5تصویب کمیسیون ماده )
 د.می گیردو از پرداخت عوارض نقل و انتقال امالک ، اخذ گواهی بهره برداری ،معاف می باش

 ( 16/01/1396در قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور ) مصوب -2

 هرگونه تخفیف و بخشودگی عوارض شهرداری توسط دولت ممنوع است . –بند ت  22.ماده 1

 ساز  ت عوارض ساخت ومعافیت های فضاهای آموزشی و اداری حوزه های علمیه از پرداخ – 1بند ت ردیف  37.ماده2
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 اتريخ:
 شماره:
  پيوست:

ضاهای فاز پرداخت های عوارض ساخت و ساز صرفاً برای و اماکن قرآنی د تبصره: مساج-1بند ث ردیف  37ماده .3
 می باشند. اصلی معاف 

 (01/02/1394درقانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور ) مصوب -3

ه عوارض ب حوه پرداختشهرداری ها مکلفند حداکثر تا یک هفته پس از پرداخت نقدی یا تعیین تکلیف ن – 59ماده 
 سیه نسبت به صدور و تحویل پروانه ساختمان متقاضی اقدام نمایند .صورت ن

شهرداریها  انه توسطر پرودرخواست یا دریافت وجه مازاد بر عوارض قانونی هنگام صدور پروانه یا بعد از صدو
 ممنوع است.

هر شاسالمی رای ( عوارض به صورت نقد شامل درصد تخفیفی خواهد بود که به تصویب شو%100صد درصد )پرداخت
شهر   ی اسالمیشورا جا ( نیز به میزانی که به تصویبدر پرداخت عوارض به صورت نسیه ) قسطی ویا یک می رسد.

 می رسد حداکثر تا نرخ مصوب شورای پول و اعتبار به مبلغ عوارض اضافه می شود .
انون ق( 5اده )ضوع ماجرایی موشهرداری ها مکلفند در صورت عدم اجرای طرح با کاربردی مورد نیاز دستگاه های 

لک قاضای ماتبط با به موافقت دستگاه اجرایی ذی رمدیریت خدمات کشوری تا پایان مهلت قانونی ، بدون نیاز 
 ند.صادر کن روانهخصوصی یا تعاونی با پرداخت عوارض و بهای خدمات قانونی طبق قوانین و مقررات مربوطه پ

  (02/10/1391ثارگران ) مصوب درقانون جامع خدمات رسانی به ای -4

ری در مربع تجا کصد و بیست مترمشموالن این قانون برای احداث یک واحد مسکونی با زیر بنای مفید تا ی -6ماده 
نوسازی  وداری شهر محل سکونت خود از پرداخت هزینه های عوارض صدور پروانه های ساختمانی ، عوارض شهر

ازاد بر تراکم عمال و مانی نیز می باشند . مفاد این ماده در احداث مجتمع های مسکوبا معرفی بنیاد معاف برای یک بار 
 شامل ایثارگران نخواهد بود.

( هزینه %50درصد ) پنجاه مشموالن این قانون از پرداخت هرگونه هزینه انشعاب آب و فاضالب ، برق و گاز و–تبصره 
 خدمات انشعاب آنها برای یک بار معاف می باشند.

 (16/10/1390در قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران )مصوب  -5

 ز چشمه های آب معدنی و درمانی در محدوده شهرستان هایی که ظرفیتاعوارض حاصل  -ب -1بند 36.ماده 1
ی گیرد. منابع ه قرار ممنطق توسعه گردشگری دارند ، با طی مراحل قانونی در اختیار شهرداری ها یا دهیاری های همان

ی و توسعه نامه ریزای برتصویب شورحاصله متناسب با دربافت عوارض که به پیشنهاد شورای اسالمی شهر یا روستا به 
 ی شود.منطقه ماستان می رسد ، با تصویب کمیته برنامه ریزی شهرستان صرف زیر ساخت های گردشگری همان 

 أمین مسکن نیازمندانت -2ردیف چ بند  80ماده .2
م از افراد ی هر کداساز برا افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی )ره ( و سازمان بهزیستی و خیرین مسکن-2

و  یرعوارض شهردا ،تحت پوشش نهادها و سازمان های حمایتی از پرداخت هزینه های صدور پروانه ساختمانی 
اساس ه آنان بربافته یی مسکونی اختصاص دهیاری و هزینه های انشعاب آب ، فاضالب ، برق و گاز برای واحدها

 ، فقط برای یک بار معافند.الگوی مصرف 
 . ردیف ج 92.ماده 3
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 اتريخ:
 شماره:
  پيوست:

امل شی علمیه وزه هامساجد ، مصلی ها ، اماکن صرفاً مذهبی اقلیت های دینی مصرح در قانون اساسی  ح–تبصره 
اخت و عوارض س الب وبرق ، گاز و فاض مراکز آموزشی ، پژوهشی و اداری از پرداخت هزینه های حق انشعاب آب ،

 ساز فقط برای فضای اصلی معاف می باشند.
 (25/02/1387در قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن ) مصوب  -6

رسوده فلیه طرح های تولید مسکن ویژه گروههای کم درآمد و طرح های تولید مسکن در بافت های ک -16ماده 
یط بدون کارمزد ( هزینه های عوارض ساخت و تراکم ساخت و تقس%50حداقل پنجاه درصد )شهرها مشمول تخفیف 

 باقیمانده می باشد.
سایر  اء این قانون و( تخفیف اعمال شده از سوی شهرداریها ناشب از اجر%100دولت موظف است معادل صد در صد )

 قوانین را در لوایح بودجه سنواتی منظور و پرداخت نماید.

 (22/10/1381نون تجمیع عوارض ) مصوب درقا-8

 لیه قوانین و مقررات خاص و عام مغایر با این قانون لغو می گردد.ک-10ماده 
داریها ه به شهرررات مربوط به اعطاء تخفیف یا معافیت از پرداخت عوارض یا وجوقوانین و مق -5ماده  3تبصره 

 ملغی می گردد.
  با اصالحات بعدی( 22/10/1381صوب درقانون مالیات بر ارزش افزوده ) م -9

و  هرداری هاشز پرداخت عوارض یا وجوه به اقوانین و مقررات مربوط به اعطاء تخفیف یا معافیت  -50ماده  3تبصره 
 دهیاری ها ملغی می گردد.

ی ، اجتماعی و عه اقتصادزم االجرا شدن این قانون ، قانون اصالح موادی از قانون برنامه سوم توساز تاریخ ال -52ماده 
رائه اکاال ،  ندگانفرهنگی جمهوری اسالمی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولبیدکن

 ات خاص و عام مغایرحیه بعدی آن و سایر قوانین و مقررو اصال 1381دهندگان خدمات و کاالهای وارداتی مصوب 
ممنوع        ان خدماتدهندگ مالیات غیرمستقیم و عوارض بر واردات و تولید کاالها و ارائهمربوط به دریافت هرگونه 

ر نام یا ذک ا مستلزمر آنهبمی باشد. حکم این ماده شامل قوانین و مقررات مغایری که شمول قوانین و مقررات عمومی 
 تصریح نام است ، نیز می باشد.

 موارد زیر از شمول حکم این قانون مستثنی می باشد: 
 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران . -1

 و اصالحیه های بعدی آن . 1366قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند  -2

 07/06/1372صنعتی جمهوری اسالمی ایران مصوب  –جاری قانون چگونگی اداره مناطق آزاد ت -3

 05/09/1384قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسالمی ایران مصوب  -4

  12/04/1373قانون مقررات تردد وسایل نقلیه خارجی مصوب  -5

ی ارجی از قلمرو جمهور(  قانون حمل و نقل و عبور کاالهای خ12عوارض آزاد راه ها ، عوارض موضوع ماده ) -6
  26/12/1374اسالمی ایران مصوب 

و اصالحات  11/08/1372قانون نحوه تأمین هزینه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و اتاق تعاون مصوب  -7
 بعدی آن .
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 .28/12/1373خی از درآمدهای دولت مصوب ( قانون وصول بر87( و)63مواد) -8

وش کاال اص و یا فرخزد و سایر وجوهی که از درخواست کننده در ازاء ارائه مستقیم خدمات هزینه ،کارم -تبصره
نین و یا وجب قواقوانین و مقررات مربوطه دریافت می شود و همچنین خسارات و جرائمی که به مکه طبق  

 ریافت می گردد ، از شمول این ماده مستثنی می باشد. اختیارات قانونی لغو نشده د
نهاد ره به پیشن تبصمصادیق خدمات خاص ، نحوه قیمت گذاری و میزان بهای تعیین شده برای خدمات موضوع ای

 دستگاه اجرائی مربوط و تصویب هیأت وزیران تعیین می گردد.

ک هفته یی ها مکلفند حداکثر تا قانون رفع موانع تولید شهردار 59. در راستای ماده 1تبصره 

تکلیف نحوه پرداخت عوارض به صورت نسیه به صدور و  پس از پرداخت نقدی یا تعیین

 تحویل پروانه ساختمان متقاضی اقدام نمایند. 

 روانهپدرخواست یا دریافت وجه مازاد بر عوارض قانونی هنگام صدور پروانه یا بعد از صدور 

توسط شهرداری ها ممنوع است . پرداخت صد در صد عوارض به صورت نقد شامل تخفیفی 

 جویبار ه به تصویب شورای اسالمی شهرکدرصد از عوارض شهرداری  می باشند 25معادل 

 رسید.
ال و خانواده های تحت به با %25رجه یک شهدا ) پدر ، مادر، همسر و فرزندان ( جانبازان . بستگان د2تبصره

جانبازانی  و همچنین ربوطهمصورت ارائه معرفی نامه از ارگان های  پوشش کمیته امداد امام و سازمان بهزیستی در
ت فوق بهره از تسهیال کبارید برای که فوت نموده و از سهمیه فوق الذکر استفاده ننموده اند همسرایشان می توانن

ربع و تجاری تا ممتر  120تا  سال قابل انتقال به غیر نمی باشند تا یک واحد مسکونی به سطح بنا 5مند شوند و تا 
ی تا دگان جنگ تحمیلمتر با کاربری مسکونی در ضمن ایثارگران و آزا 300مترمربع و مساحت عرصه  20مساحت 

بار برای یک ی مسکونیپرداخت کلیه عوارض صدور جواز ساخت در کاربرششم توسعه از  متر مربع برابر 100سقف 
 معاف خواهند بود .

 26رورش مصوب پقانون تشکیل شوراهای آموزش و  13ماده  3: مالک محاسبه آموزش و پرورش بند  3تبصره
 مجلس شواری اسالمی می باشد . 1372دیماه 
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 نکات تعرفه
وابط ضد شده در ده باشد مالک تعاریف و مفاهیم قیواژه ای در تعاریف مجموعه قید نگردیدر صورتیکه -1

 و مقررات شهرسازی و آیین نامه مالی شهرداری ها و قانون شهرداریها می باشد.
دون با مالکین ردی که شهرداری مجاز به صدور پروانه ساختمانی نمی باشد ولی مالک یدر کلیه موا -2

سیون به کمی خلف رانسبت به احداث بنا اقدام می نمایند. شهرداری مکلف است پرونده تمجوز شهرداری 
طه نیز رض مربوه عواماده صد ارجاع و در صورت صدور رأی ابقاء بنا توسط کمیسیون عالوه بر اخذ جریم

 ...(ووصول می گردد ) منجمله پیشروی طولی ،مازاد بر ارتفاع ، مازاد بر سطح اشتغال 
نطقه ای معامالتی و قیمت م ورتیکه ملک دارای چند بر باشد مبنای محاسبه عوارض ارزشدر ص -3

 گرانترین بر می باشد.
 رجع وصول مبالغ این تعرفه شهرداری می باشد.م -4
 بالغ این تعرفه مالک یا در صورت تشخیص شهرداری ذینفع می باشد.ممودی پرداخت -5
 هانگردی و مورادردی و جهانگردی کلیه تأسیسات ایرانگردی و جقانون صنعت ایرانگ 8استناد ماده  به-6

ردیده بینی گ ض پیشمشابه مشمول تعرفه عوارض صنایع می باشند فلذا در این تعرفه برای هر بخش عوار
ا لغو ی 8 ورتی که مادهصقانون فوق حاکم است . موارد با تعرفه صنایع محاسبه و در  8تا زمانی که ماده 

 آن حاصل گردد براساس این تعرفه عوارض محاسبه خواهد شد.تغییراتی در 
ی باشد ولی در مضرروی  5جوز احداث بنای مازاد بر تراکم اخذ مجوز از کمیسیون ماده برای صدور م -7

 وضوع درمطرح  صورتیکه مالک بدون مجوز شهرداری بنای مازاد بر تراکم بنا احداث نماید بعد از
وه بر راکم عالتد بر تی که رأی ابقاء بنا ساختمان صادر شود ، عوارض مازاکمیسیون ماده صد ، در صور

 جرسمه کمیسیون ماده صد برابر ارقام جداول این تعرفه وصول گردد.
اردی گر در موباشد م محاسبه عوارض و ارقام قید شده در این تعرفه به ازای هر مترمربع مساحت می-8

 که توضیحات دیگری داده شده باشد.
المی ری توسط شورای اس: عبارت است از ضریبی است که هرسال با پیشنهاد شهرداKر تمام تعرفه د-9

 شهر برای هر یک از عناوین عوارض بصورت جداگانه تصویب می گردد.

ون مالیات های قان 64 : عبارتست از آخرین قیمت منطقه ای موضوع مادهPتمام تعرفه در -10

 در اجراین با اصالحات بعدی ( بدون اعمال ضریب مصوب هیات وزیرا 1366) مصوب مستقیم  

لحاظ ( ارزش منطقه ای) %25 ضریب  در کلیه ی قیمت منطقه ای با، این قانون  3تبصره 

  گردد .

 


