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 اترخي:

 شماره:

  ويپست:

 
 

 

 
 شهرداری جويبار  1401عوارض و بهای خدمات سال اليحه 

 

 

 تعرفه عوارض شهرداری جويبار در اجرای :

 قانون شهرداری ها 55ماده  26بند -1

 آیین نامه مالی شهرداری ها 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 .

ال سبه شرح این دفترچه بعد از تصویب شورای اسالمی شهر جویبار و کمیته انطباق از ابتدای 

 قابل اجرا می باشد. 1401
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 اترخي:

 شماره:

  ويپست:

 

 اول :  فصل             
 بخش اول :

 کلیات و مفاهیم

  مستندات

 معافیت ها

  تعاريف
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 اترخي:

 شماره:

  ويپست:

 «بسمه تعالی »  

 

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

 کاربری-1

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

 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 

لیه طرح اده در کاستف گاهی وپیوست برای آنهایی قرار داده و پس از اصالحات مربوطه تصویب نمود لذا متن 
          ی شود . مرسال های جامع شهرها ، شهرهای جدید و شهرک ها و طرح های آماده سازی مسکن مهر و... ا

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

 های شهری : تعاريف کاربری 1جدول شماره  

 تعريف                                                    نوع کاربری       رديف

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

قرار  ی شهریطرح تفصیلی در مسیر تعریض و یا گذرگاه ها و یا رینگ هابه 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 ودی ت ابه اراضی اختصاص یافته جهت استقرار وزارت خانه ها ، موسسات دولتی ، شرک اداری        -4
 موسسات و نهادهای غیردولتی و نیروهای انتظامی و بسیج گفته می شود.

–خدماتی  –تجاری  -5

 بازار روز

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

 

  ته    تدی گفیافته جهت انجام ورزش های مختلف از سطوح حرفه ای تا مببه اراضی اختصاص  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.

 ی شود.به اراضی اختصاص یافته به فعالیتهای فرهنگی گفته م یهنر-فرهنگی  -8

9- 

- 

 پارک و فضای 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 میبرکه گفرایض و مراسم مذهبی و دینی و بقاع متبه اراضی اختصاص یافته جهت انجام  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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 اترخي:

 شماره:

  ويپست:

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

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

حمل و نقل و  -13

 انبارداری و پايانه

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

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

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

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

 شده اند گفته می شودبه اراضی که حریم شهر واقع  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 تولیدی -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  کاربری ويژه    -20
 فعالیتهای انتفاعی اختصاص یابد مانند شرکت فرآورده های نفتی چالوس 

 : عملکردهای مجاز کاربرهای شهری به تفکیک سطوح تقسیمات شهری  2جدول شماره 

 تعريف                                              مقیاس              نوع کاربری 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 –مدارس راهنمایی  –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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 اترخي:

 شماره:

  ويپست:

 
 
 
 
 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،  (دفاتر) پست ، امور مشترکین تلفن همراه ، فروش روزنامه و مجله 
 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(



     

  

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

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

 

 

 

 اترخي:

 شماره:

  ويپست:

 
 
 

 منطقه

، مراکز رادیولوژی ، سالن های ورزشی کوچک ، آزمایشگاههای طبی و تخصصی 
 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

 کوچکزمین های بازی 
 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 64 مراکز 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

و  ودکانکهای پرورش فکری و سالنهای اجتماعات کوچک ، کانون کتابخانه 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

 ی) پارک( محله ا 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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 اترخي:

 شماره:

  ويپست:

 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

 وای بین شهری کوچک موجود، بنادر، تاسیسات مرکزی مترو،پارکینگ ه
 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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 اترخي:

 شماره:

  ويپست:

مصوبه شماره 
/26/12ت64677

هیات مدیران  78
بااصالحات 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  1000تولید بستنی تا  -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
 تن در سال  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
  بندی عرقیات گیاهیواحد بسته  -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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 اترخي:

 شماره:

  ويپست:

 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 ابردمشصنوعات 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
 احد مونتاژ لوازم ارتوپدی با استفاده از چرمو-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
 اده سچاپخانه های واحد صحافی 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
 ق آماده از ور یلترهای کاغذی از جمله فیلترهای هوا و یا استفادهفتولید انواع -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
 ماده ندی دستمال و محصوالت مشابه با استفاده از کاغذ آواحد بسته ب -13
 ه با استفاده از روکش آماد احد پرس کاری و جسباندن روکش نایلونو-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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 اترخي:

 شماره:

  ويپست:

 ی(رون شهردرب و پنجره آهنی و آلومینیومی ) صرفاً در مناطق صنعتی واحد تولید د-3
 ری(انال کولر ،لوله بخاری ) صرفاً در مناطق صنعتی درون شهکواحد تولید  -4
 حداکثر تا یه دستگاه تراش  نتاژواحدهای طراحی و مو-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
 ار قوی (انتهای شیلنگ فشاحد تولید اتصاالت هیدورلیک ) پرس بست فلزی به دو و -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
 احد تولید آیینه ،پوکه آمپول ، شیشه آزمایشگاهی بدون کورهو-2
 ستی (مصنوعات تزئینی سنگی ) صنایع د واحدتولید-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
 

 بهداشتی :دارویی ، ارایشی و    
 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
 یعیسانس ، تنطور، الکالوئید از مواد شیمیایی و طباواحد تولید  -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
وط بر مونتاژ مشراحد طراحی و تولید لوازم برقی و الکترونیکی به صورت و-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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 اترخي:

 شماره:

  ويپست:

 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(دقیق ا ) کامپیوتر، لوازم اداری و لوازماحد تولید لوازم الکترونیکی و-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:   
 اندارداستدل ) درجه ریخته گری ، فیکچر ، قالب قطعات مواحد قالب و -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

، میونیت کاآسانسور، پله برقی ، باالتراک ، جرثقیل سقفی ، جرثقیل پش
 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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 اترخي:

 شماره:

  ويپست:

 (14/10/1384آنها ) مصوب  رقانون تعاریف محدوده و حریم شهر ، روستا و شهرک و نحوه تعییند -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 شختوسعه معاب و تأمین شهرداریها عالوه بر اجرای طرح های عمرانی از جمله احداث و 
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 کاموپیر ریم شهر عبارت است از قسمتی از اراضی بالفصلح-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 

 ر چاچروبدر تنها در داخل حریم شهو تأسیسات باغات و جنگلها، هرگونه استفاده برای احداث ساختمان 
 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  حدودههر حال از ممجاز شناخته شده و حفاظت از حریم به استثنای شهرکهای صنعتی ) که در 

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 طرح هادی روستا دارای محد وستاهایی که در حریم شهرها واقع می شوند مطابقر -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 
 باشد.با اصالخات بعدی( می  12/04/1346

نواع کلیه ا که در آن هر شهرداری دارای تعرفه ای خواهد بود:  –آیین نامه مالی شهرداری ها  30ماده 
ل و یا ه آن وصوببسته عوارض و بهاء خدمات و سایر درآمدهایی که به وسیله شهرداری و موسسات تابعه و وا

 غییری کهتا هر توصب می گردد ی تحصیل می شود درج و هر نوع عوارض یا بهاء خدمات جدیدی که وضع و
 در نوع و 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.د کرغ خواهعوارض و درآمدها دستورالعمل جامع تهیه و برای راهنمایی به شهرداریها ابال

 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
 ( عوارض اختصاصی ) اجتماعیدرآمدهای ناشی از -2
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 اترخي:

 شماره:

  ويپست:

 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
ون قانوجب ی یا به مای 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 اسالمجمهو و فرهنگیمنظور قانون اصالح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی 
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 
 16/4/1353وبییر وزارت آبادانی و مسکن به وزرات مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن مصدر قانون تغ-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 ول مراکز انتهای خط )ترمینال( و فرودگاه ها عمومی شهری و خطوط کلی ارتباطی و مح
ه آنها مربوط ب ت هایبرای ایجاد تأسیسات و تجهیزات و تسهیالت عمومی ، مناطق نوسازی ، بهسازی واولوی

ماهای بنا و ن ه حفظتعیین می شود و ضوابط و مقررات مربو به کلیه موارد فوق و همچنین ضوابط مربوط ب
 ود .خواهد ب جدیدنظرت، تهیه و تنظیم می گردد. طرح جامع شهر برحسب ضوروت قابل و مناظر طبیعی تاریخی 

 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 برای هر یک از آنها وشهری در سطح محالت مختلف شهر و موقعیت و مساحت دقیق زمین 
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 براساس مدارک ثبتی تهیه و تنظیم می می شود و نقشه ها و مشخصات مربوط به مالکیت

  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

 اده صد قانون شهرداری ها می باشد.م 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-21

امه پنجساله ششم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی در قانون برن-1

 (16/01/1390)مصوب 
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

 ،ررات ارتقاء کیفی سیما و منظر شهری ) پاکسازی و بهسازی نماها و جداره ها درضوابط و مق-2

  25/09/1397هی به منظر شهری ( مصوب مناسب سازی معابر پیاده راهی و پیاده روها ، ساماند
به منظور ساماندهی و ایجاد هماهنگی میان تابلوهای تبلیغاتی در مقیاس شهری ، به شهرداریها اختیار داده  -3-1-6بند

می شود تا نسبت به تهیه ضوابط و مقررات مربوط به محل و نحوه استقرار تابلوهای شهری ) بیلبوردها ( ، نقاشی ها ، 
ها ، استفاده از نمایشگرهای بزرگ شهری ،تابلوهای تبلیغاتی ، تابلوهای راهنمای شهری ) نام خیابانها و میادین جداره 
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در این زمینه برای دستگاه ها ، سازمانها ،  «کمیته » برساند. رعایت تصمیمات  «کمیته»و...( اقدام نماید و به تصویب 
 ار دارد.نهادها و موسسات دولتی و عمومی در اولویت قر

 

 با اصالحات بعدی( 17/02/1387ر قانون مالیات بر ارزش افزوده ) مصوب د -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.

می رهنگی جمهوری اسالح موادی از قانون برنامه توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فدر قانون اصال -4

دگان گی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کاال ، ارائه دهنگونایران و چ

 22/10/1381خدمات و کاالهای وارداتی 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

 پ2شد.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 

 ی اجرا در سال بعد تصویب و اعالم عمومی گردد.ماه هر سال برا

شوراهای اسالمی شهر ، بخش و  ر آیین نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسطد -5

ن موضوع قانون تشکیالت ، وظابف و انتخابات شوراهای اسالمی کشور و انتخاب شهردارا شهرک

 1375مصوب 
( قانون تشکیالت ، 77( و )94و به استناد مواد )یشنهاد وزرات کشور بنا به پ 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 71ده )( ما16بند ) 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  –، وظایف و انتخابات شوراهای اسالمی کشور و انتخابات شهرداران 
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 .
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دمات و خی شهر ، شهرک و بخش در حدود درآمدها ، عرضه کاالها و ض توسط شوراهای اسالموضع عوار -2ماده 
 سایر موضوع های است که مربوط به شهر ، شهرک یا بخش ذی ربط باشد.

ع درآمدی رگونه منباین آیین نامه از اماکن ، واحدهای صنفی ، تولیدی ، خدماتی ، صنعتی و ه عوارض موضوع -3ماده 
( 4ده )( ما1ه )تبصر محدوده قانونی شهر ، موضوعقرار آن ، در مورد شهرها ،دیگری قابل وصول است که محل است

و  6وضوع مواد )مو در مورد بخش و روستا ، محدوده  – 1362مصوب  –قانون تعاریف و ضوابط تفسیملت کشوری 
و در مورد هیأت وزیران رسیده یا برسد  که به تصویب -1362مصوب  –( قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری 13

و  از اراضی و احداث بنا ( آیین نامه مربوط به استفاده13شهرکها محدوده ای که به تصویب  کمیسیون موضوع ماده )
 سیده است ، باشد.ر -1355مصوب  –تأسیسات در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها 

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

تعیین  -1366مصوب  –ی ( اساسنامه بنیاد مسکن انقالب اسالم7روستاها 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 قر مراجع لب 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 مه توسط شوراهای اسالمی شهر ، بخش و یا شهرک وضع میه طبق این آیین ناوصول عوارضی ک -4ماده 

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

 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  نتخابات شوراهای اسالمی( قانون تشکیالت ، وظابف و ا94زرات کشور به استناد ماده )و -تبصره

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

آیین نامه مالی شهرداریها  (30وص شوراهای اسالمی شهر دستورالعملهای موضوع ماده ) وزیران ارائه می نماید . درخص
 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 وه مصوب شهرداری مورد برای تأمین هزینه های همان شهر ، روستا و یا شهرک در قالب بودج

 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 

ردد ، گ وصول می طریق خدماتی یا عمرانی ، عوارض خاصی برای مدت و مورد معین وضع نمایند . عوارضی که از این
 صرفاً در همان مدت و مورد تعیین شده در مصوبه وضع عوارضی قابل مصرف می باشد.
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 و کاهش ،تخفیف ،وانند در هنگام وضع عوارض جدید یا در زمان مقتضی نسبت به موارد معافیت شوراها می ت -9ماده 
 نمایند. صمیماتخاذ ت لغو عوارضی که تصویب نموده اند ، با توجه به سیاستهای مقرر در این آیین نامه

مه ه در برناکند به هنگام تصمیم گیری راجع به عوارض عالوه بر توجه به سیاستهای کلی شوراها موظف -14ماده 
 مایند:ناعات پنجساله قوانین بودجه سالیانه  اعالم می شود ،سیاستهای عمومی دولت را به شرح ذیل مر

ا هزینه تناسب بشهرک مربوط از طریق وضع و وصول عوارض م نیل به سمت خودکفای شهرداری ،دهیاری و –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 ؛

 هت گیری به سوی وضع عوارض هایی که به صورت غیر مستقیم وصول می شوند؛ ج -پ
 وضع عوارض در هر محل با تولیدات و درآمدهای اهالی ؛ تناسب –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 عمرانیو یا اجرای طرح ه انونیقارض متناسب به ارزش افزوده زمین ناشی از تصمیمات مراجع وضع عو -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
 احدهای تولیدی براساس فروش واقعی در دوره موردنظر ؛ر مورد ومحاسبه وصول عوارض د -ذ
 ودداری از وضع عوارض بر کاالهای صادراتی ؛خ-ر
 وجه به اقشار کم درآمد هنگام وضع عوارض با اعطای تخفیف ، معافیت و نظایر آن ؛ت-ز
 عایت حال ایثارگران هنگام وضع عوارض با اعطای تخفیف ، معافیت و نظایر آن ؛ ر-ژ

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

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

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

قف ( داکثر) س. ح خواهد بود این نسبت در هر سال به تصویب نرسیده است ، نسبت تعیین شده در سال قبل مجری
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 11وزارت کشور با هماهنگی کمیته موضوع تبصره ماده )
ا خدماتی یمرانی و عحهای ینه هایی که به موجب تصمیمات مراجع ملی و یا فرا محلی در طراستانداردها باید سهم هز

 گردد. انه مشخصجداگ و یا در اجرای طرح های جامع و هادی در شهرها ، شهرکها و روستاها ایجاد می شود، بطور



     

  

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

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

 

 

 

 اترخي:

 شماره:

  ويپست:

ض وصولی جموع عوارنشده اند ، مر سال جاری و مادام که استاندرادها و نسبت های موضوع این ماده تعیین د -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 %2مورد فروش کاالها یا خدمات بیش از حداکثر دو درصد )
 ارزش معامالتی آن با احتساب میزان عوارض قابل وصول موجود باشد.حداکثر نیم درصد 

شار اوراق ز روش انتاانند براساس اختیارات قانونی خود از طریق جلب مشارکت مردم با استفاده شوراها می تو-16ماده
 صمیم نمایند.اذ تاتخ 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 سایر آیین نامه های مربوط به اعضای 

 ضع عوارض توسط شوراها در سراسر کشور است .نامه در مورد مصوبات مربوط به و

 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 .

 نظارت بر حفر مجاری و مسیرهای تأسیسات شهری . ووضع مقررات  -22 بند-80ماده
 ووع نوشته ت الزم به پیشنهاد شهرداری جهت نوشتن هر نوع مطلب و یا الصاق هرنتصویب مقررا -25بند – 80ماده 

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

الی و ین نامه مائه شده توسط شهرداری و سازمانهای وابسته به آن با رعایت آیخدمات ار تصویب نرخ-26بند -80ماده 
 معامالت شهرداریها با رعایت مقررات مربوطه .

 صویب نرخ کرایه وسائط نقلیه درون شهری .ت-27ند ب -80ماده 
أمین ه منظور تبا تولیدات و درآمدهای اهالی ورای اسالمی شهر می تواند نسبت به وضع عوارض متناسب بش -85ماده 

 ماید.نقدام بخشی از هزینه های خدماتی و عمرانی مورد نیاز شهر طبق آیین نامه مصوب هیأت وزیران ا
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 ارض را منطبق بر آیین نامه مصوب نداند نسبت به اصالح یا لغومقطعی که وصول هر نوع عو

 با اصالحات بعدی(  12/04/1346آیین نامه مالی شهرداری ها ) مصوب  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 حال هماید در نریافت دستورالعملی که به پیشنهاد شهردار، به تصویب شورای اسالمی شهر مربوط می شود دمطابق 

 صدور مفاصا حساب موکول به تأدیه کلیه بدهی مودی خواهد بود .

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

 ود .ان هایی که در شهر می شصدور پروانه برای کلیه ساختم -24بند  55ماده 
شهرداری در شهرهایی که نقشه جامع شهر تهیه شده ملکف است طبق ضوابط نقشه مذکور در پروانه های  –تبصره 

ساختمانی نوع استفاده از ساختمان را قید کند . در صورتیکه برخالف مندرجات پروانه ساختمانی در منطقه غیرتجاری 
این قانون  100دائر شود شهرداری مورد را در کمیسیون مقرر در تبصره یک ماده محل کسب یا پیشه و یا تجارت 



     

  

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

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

 

 

 

 اترخي:

 شماره:

  ويپست:

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

سب و کیل برای ز تعطاین تصمیم به وسیله مأمورین شهرداری اجراء می شود و کسی که عالماً از نحل مزبور پس ا
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.
سی وسیله فتر مهنددله و دائر کردن دفتر وکالت و مطب و دفتر اسناد رسمی و ازدواج و طالق و دفتر روزنامه و مج

 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 و صادراتی کشور و محصوالت داخلی و غیره و ارسال یک نسخه از تصویب نامه برای اطالع و
 نباید وضع ویق صادرات کشور نسبت به کاالهای صادراتی بیشتر از یک درصد قیمت کاالبه منظور تش -1تبصره 

 عوارض شود.
ا شهرداری ه حمل می شود از پرداخت هرگونه عوارض به االهای عبوری از شهرها که برای مقصد معینیک -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 شور و دادگتنکاف از آن با موافقت وزارتین کیین نامه های گریز از پرداخت عوارض شهرداری و اسآ -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 

افت و ر حفظ نظکه د حل های غیر مجاز و هرگونه اقداماتیالصاق اعالنات و برداشتن و محو کردن آکهی ها از م
 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 شورجر اسازمان های وابسته به کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزرات کشور و دادگستری و انجمن شه

استاد  قرراتمتصمیم کمیسیون مزبور قطعی است . بدهی هایی که طبق تصمیم این کمیسیون تشخیص شود طبق 
زبور به میسیون ممیم کالزم االجرا ، به وسیله اداره ثبت قابل وصول می باشد اجرای ثبت مکلف است  بر طبق تص

ان شهرستری ادگستدقاطی که سازمان قضائی نباشد رئیس صدور اجائیه و وصول طلب شهرداری مبادرت نماید در ن
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 محممنوع است مگر در محل هایی که شهرداری برای نصب و الصاق اعالنات معین می کند و در ا
پرداخت  الکین بهمسارت خبه نصب و الصاق آگهی اکتفا کرد و نوشتن روی آن نیز ممنوع است متخلف عالوه بر تأدیه 

 خواهد شد .پانصد تا یک هزا ریال جریمه محکوم 
نسبت به زمین یا بناهای مخروبه و غیر مناسب با وضع محل و یا نیمه تمام واقع در محدوده شهر که در – 110ماده 

خیابان با کوچه و یا میدان قرار گرفته و منافی با پاکی و پاکیزگی و زیبائی شهر یا موازین شهرسازی باشد، شهرداری با 
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که منطبق با تصویب انجمن شهر می تواند به مالک اخطار کند منتها ظرف دو ماه به ایجاد نرده یا دیوار و یا مرمت آن 
انجمن شهر باشداقدام کند اگر مالک مسامحه و یا امتناع کرد شهرداری می تواند به منظور تأمین نظر و  مصوبنقشه 

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

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

 ارجاع خواهد شد.
کم حدر  77ه ر مادصورت حساب هایی که مورد اعتراض واصع نشده و همچنین آراء کمیسیون رفع اختالف مذکور د

بت به جراء نسزم االالثبت مکلف است بر طبق مقررات اجرای اسناد رسمی سند قطعی و الزم االجرا بوده و اجراء 
 ئیه صادر و به مورد اجراء بگذارد.وصول طلب شهرداری اجرا

 انها شورای 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 ) 15/02/1389مورخ استانها در سی و دومین اجالس شورای عالی 
وزارت کشور  مجمع تشخیص مصلحت نظام را که با هماهنگی 20/04/1388و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب 

 و تنظیم هران تهیهو شهرسازی ، وزرات جهاد کشاورزی ، سازمان حفاظت محیط زیست و شهرداری ت ، وزارت مسکن
 (قانون مذکور به شرح مندرج در صفحات بعد تصویب نمود.1دیده مستند به ماده )گر

 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 درختسر( و درخت ، گیاه خشبی ) چوبی ( دارای ساقه منفرد اعم از درخت دارای میوه ماکول ) مثم ب(

 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 

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

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

موجب عدم  ی درختانامحا وده باشد . قطع متر مربع یک اصله درخت مثمر و یا غیر مثمر و یا ترکیبی از آنها غرس ش
 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 مشجر از کمیسیون ماده دوازدهم قارا بودن سابقه رأی دایر بر باغ ، دایر باغچه د -3
 حل هایی که در حریم شهر توسط وزارت جهاد کشاورزی باغ شناخته شده اند.م -4
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 حل هایی که به تشخیص شورای اسالمی شهر باغ شناخته شده اند.م -5
الکیت رای مشهرها که داه ( فضای سبز شهری ، عرصه های مشجر و دارای پوشش گیاهی در محدوده و حریم 

 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
ریم شهرها براساس حد نصاب مشخص شده در متر مربع و در ح 2000نصاب تفکیک در محدوده شهرها حد  -2ماده 

 ی باشد.موزیران  هیأت قانون  جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی ) صرفاً در مورد باغات ( و آیین نامه مصوب
امالک  اد درختانغییر وضعیت و تعدهرداری مکلف است قبل از صدور پروانه ساختمانی برای بررسی هر نوع تش-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 کع در حریم شهرها قبل از صدور پروانه ساختمانی ، مراتب را از دبیرخدر مورد باغات واق
 د.یک قانون حفظ کاربری اراضی و باغها مستقر در سازمان جهادکشاورزی استان استعالم نمای

اقع در وی عمومی ن هاو آبیاری درختان و فضاهای سبز معابر ، میادین ، بزرگراه ها و بوستا کاشت، حفاظت -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.
ن ( و راهره بردابری و آبیاری در سایر محل های مشمول قانون به عهده مالکین ، ساکنین ) حفظ ، 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.
رأسا  دادستان ، ال در نگهداری درختان مشمول قانون ، شهرداری موظف است با اخذ مجوز ازدر صورت اهم -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 نماعدت نموده و تنها هزینه های متربته را از وی دریافحفظ و نگهداری درختان به مالک مسا
ستان مکلف ستور داددل با استنکاف مالک و یا متصدی از پرداخت هزینه های فوق الذکر ، اداره اجرای احکام ثبت مح
 اید.است نسبت به وصول و واریز آن به حساب شهرداری طبق اجرای اسناد الزم االجرا اقدام نم

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

 ی باشد.آیین نامه  ، شهرداری مکلف به صدور مجوز م 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 خت میمالک پرداچنانچه شهرداری مایل به حفظ درخت باشد ، بهای عادله چوب آن را با توافق با 

 اختالف بهای آن طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری تعیین و به مالک پرداخت خواهد شد.
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فت و سرایت آ حتمالب( درختی که به علت آفت زدگی ، بیماری ، انگل و یا علل غیر عمد دیگر خشک شده و یا ا
اید به جای ن صورت بدر ای و یا احتمال سقوط آن برود کهاشد بیماری از آن به دیگر درختان و گیاهان وجود داشته ب

 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 بگرفته باشد و یا به ه نوعی مانع از اجرای طرح های عمرانی و عم تلفن و نظایر آن قرار
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.
ت ، شرکت رق ،مخابرابفاضالب ، گاز ، کلیه دستگاه های ارائه دهنده  خدمات شهری ) از قبیل آب ،  – 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

 ( مجوز اخذ نماید.آیین نامه  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  7ن از طرف کمیسیون ماده به ازای درختهایی که اجازه قطع آ

 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 

 د.شهر توسط شهرداری اخذ خواهد ش
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 ن آیین نامه موظف است نسبت به تعقیب جزایی وای 3فراهم آورند شهرداری در اجرای ماده 
 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 
 هند گرفت .شناخته شده  و مورد تعقیب قانونی قرار خوا

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.
 خدمات شهری شهرداری .ب( یک نفر به انتخاب شهردار ترجیحاً معاون شهرسازی و یا 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 نرکب از اعضای زیر را در هر یک از مناطق شهرداری تشکیل داده و محدوده شهر کمیسیونی م

 و مطابق آن اقدام کند.
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 الف( نماینده شورای اسالمی شهر به انتخاب رئیس شورا.
 ب(مدیر منطقه شهرداری در صورتی که شهردار منطقه نداشته باشد ، شهردار آن شهر .

ز در فضای سب وارکها پپارکها و فضای سبز  شهرداری ، در صورت عدم وجود سازمان ج( نماینده مدیرعامل سازمان 
 شهرداری نماینده خدمات شهری شهرداری .

یا  اغات توسط شورای اسالمی شهر ، شهرداری موظف است درخواست مالک و ذینفعجهت تشخیص ب -3تبصره 
 ( ارسال7به کمیسیون ماده ) آیین نامه مذکور آمده است (1ماده )« د»درخواست خود را با سوابق و مدارکی که در بند 

ه ذینفع کر صورتی دند . کنماید و نظر کمیسیون را که حداکثر ظرف مدت یک ماده صادر خواهد شد ، به ذینفع ابالغ 
خواهد قدیم 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

 خواهد شد. کمیسیون بعنوان رأی قطعی و نظر شورای اسالمی شهر تلقی
 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
( 7اده )میسیون مبه ک ت ، درخواست متقاضی راشهرداری مکلف است حداکثر ظرف مدت یک هفته از تاریخ تسلیم و ثب

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 موعر صورت عدم اتخاذ تصمیم توسط کمیسیون یا تأخیر در ابالغ پس امتقاضی اعالم نماید . د
 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 
 جابجایی آن نخواهند بود .

بط و ا سربرداری درخت رعایت ضوابشهرداری موظف است در صورت درخواست متقاضی برای جابجایی  -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.
تفاده از به رعایت اصول قنی و ایمنی و همچنین نحوه اس( موظف است ضوابط مربوط 7میسیون ماده )ک -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 دیم شهر و در محدوده و حر رگونه جابجایی درختان توسط مالکین ، متصدیان و ذینفعان و شهرداریه -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 
 و جلوگیری از خشک شدن آنها گردد.صورت پذیرد تا موجب رشد درختان 

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

 سازی پالک مشمول .الف (شماره پالک ثبتی یا شماره نو
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 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 .

ی دادگستر ن ضابطشناسنامه که به عنوانام ، مشخصات ، سمت و امضای مأمور تنظیم کننده اطالعات ه ( 
 .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 
خذ ن بدون امام درختاو...( مشخص و اعالم نماید. این باغ  به هیج وجه ، حتی در صورت قطع تGISهای مربوطه )

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

 وی ابالغ نماید.
 ماید.نسبت به پالک کوبی حداقل بیست درصد فضای سبز خود اقدام نست هر سال اشهرداری موظف  -3تبصره 

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

 و...( منعکس نماید.GISروی درختان و روی سامانه های مربوط )
 به منظور ه منظور حفظ ،نگهداری و احیای باغات و زمین های مشجر ، شورای اسالمی شهر موظف استب -12ماده 

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

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 هرداری ها و شورای های اسالمی شش -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 هرهایی که سرانه فضای سبز آنها کمتر از استاندارد است ، برشند در شهرداری ها موظف -3تبصره  

 ند.ادواری برای حفظ و گسترش فضاهای سبز شهر را تهیه و به تصویب شورای اسالمی شهر برسان

 با اصالحات بعدی  11/04/1334ا مصوب ماده صد قانون شهرداری ه -10

ک اراضی و ی یا تفکیز هر اقدام عمرانقع در محدوده شهر یا حریم آن باید قبل امالکین اراضی و امالک وا -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
 غیر محصور واقع باشد جلوگیری نماید.از آنکه ساختمان در زمین محصور یا 
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ای خالف سیسات و بناهر موارد مذکور فوق که از لحاظ اصول شهرسازی یا فنی یا بهداشتی قلع تأد -1تبصره 
ده باشد شه احداث روع بشمشخصات مندرج در پروانه ضرروت داشته باشد یا بدون پروانه شهرداری ساختمان احداث یا 

ز قضات ار و یکی ر کشوع در کمیسیون هایی مرکب از نماینده وزارت کشور به انتخاب وزیبه تقاضای شهرداری موضو
ون پس . کمیسی ی شوددادگستری به انتخاب وزیر دادگستری و یکی از اعضای انجمن شهر به انتخاب انجمن مطرح م

ضاء مدت مذکور س از انقپارد ل داز وصول پرونده به ذینفع اعالم می نماید که ظرف ده روز توضیحات خود را کتباً ارسا
می کند  شرکت کمیسیون مکلف است موضوع را با حضور نماینده شهرداری که بدون حق رأی برای ادای توضیح

روانه یا ن بدون پاختماظرف مدت یک ماه تصمیم مقتضی بر حسب مورد اتخاذ کند در مواردی که شهرداری از ادامه س
سیون ا در کمیضوع رد مکلف است حداکثر ظزف یک هفته از تاریخ جلوگیری مومخالف مفاد پروانه جلوگیری می کن

 .کرد  مذکور مطرح نماید ، در غیر این صورت کمیسیون به تقاضای ذینفع به موضوع رسیدگی خواهد
یین کند تع اه تجاوزمز دو ادر صورتی که تصمیم کمیسیون بر قلع تمام یا قسمتی از بنا باشد مهلت مناسبی که نباید 

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 استفاده ا ر بنای مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزهر مورد اضافه بنا زائد بر مساحت زید -2تبصره 
ر بر کانی ) دمنظر  مسکونی کمیسیون می تواند در صورت عدم ضرروت قلع اضافه بنا با توجه به موصعیت ملک از

با نوع  سبکه متنا مه ایخیابان های اصلی یا خیابان های فرعی و یا کوچه بن باز و یا بن بست ( رأی به اخذ جری
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 شهری که ذینفع از پرداخت جریمه خودداری نموهر متر مربع بنای اضافی بیشتر باشد( در صورت

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 . 

ارتی و ز اراضی تجاتمانی واقع در حوزه استفاده ر مورد اضافه بنا زائد بر مساحت مندرج در پروانه ساخد -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 متنیمه ابر خیابان های اصلی یا خیابان های فرعی و یا کوچه بن باز یا بن بست ( رأی به اخذ جر
ساس آن است برا ملکف اده از فضای ایجاد شده و نوع ساختمان از نظر مصالح مصرفی باشد، تعیین و شهرداریاستف

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 خودتی که ذینفع از پرداخت جریمهرمتر مربع بنای اضافی ایجاد شده بیشتر باشد( در صور

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.

داشتی و ل فنی و بهی مربوطه در صورتی که اصور مورد احداث بنای بدون پروانه در حوزه استفاده از اراضد -4تبصره 
مجوز یک  نای بدونربع بشهرسازی رعایت شده باشد کمیسیون می تواند با صدور رأی بر اخذ جریمه به ازاء هر مترم

قفلی سرریافت رزش ددهم ارزش معامالتی ساختمان یا یک پنجم ارزش سرقفلی ساختمان ، در صورتی که ساختمان ا
ه شهرداری بتمان را ن ساخر کدام که مبلغ آن بیشتر است از ذینفع ، بال مانع بودن صدور برگ پایاداشته باشد ، ه

 شد. عمل خواهد 3و  2اعالم نماید . اضافه بنا زائد بر تراکم مجاز براساس مفاد تبصره های 
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     نن کمیسیوح آدن آن و عدم امکان اصالدر مورد عدم احداث پارکینگ و یا غیر قابل استفاده بو -5تبصره 
قل یک ی که حدااریمه می تواند با توجه به موصقعیت محلی و نوع استفاده از فضای پارکینگ رأی به اخذ ج

اشد ، صادر ارکینگ بفته پربرابر و حداکثر دو برابر ارزش معامالتی ساختمان برای هر متر مربع فضای از بین 
جریمه تعیین ه اخذ شهرداری مکلف ب متر مربع  می باشد( 25نماید) مساحت هر پارکینگ با احتساب گردش 

 .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 

ی در این زانه تجاون پروطرح های مصوب رعایت بر اصالحی را بنمایند . درصورتی که برخالف پروانه و یا بدو
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
 رسیدگی در صالحیت کمیسیون های ماده صد است .

ث می نها احداآعملیان اجرائی ساختمای که به مسئولیت  ن ناظر ساختمانی مکلفند نسبت بهمهندسا -7تبصره 
ستمراً یمه آن منی ضمگردد از لحاظ انطباق ساختمان با مشخصات مندرج در پروانه و نقشه ها و محاسبات ف

رگاه مایند. هن واهیگنظارت کرده و در پایان کار مطابقت ساختمان با پروانه و نقشه و محاسبات فنی را 
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 ن نظام معماری وشهرداری مکلف است مهندس ناظر را در صورت ثبوت تقصیر برابر قانو

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 دری و ساختمانی در پروانه اشتغال کومیت از طرف شورای انتظامی نظام معمامراتب مح
س خلف مهندتاز  حض وقوفکثیراالنتشار اعالم می گردد. شهرداری مکلف است تا صدور رأی محکومیت به م

هندس ناظر مربوطه برای مماه از اخذ گواهی امضاء  6ل پرونده کمیسیون ماده صد به مدت حداکثر ناظر و ارسا
مان ها ورد ساختمد در وانه ساختمان شهرداری خودداری نماید. مأموران شهرداری نیز مکلفنساختمان جهت پر

ی انطباق دور گواهورد صمنظارت نمایند و هرگاه از موارد تخلف در پروانه به موقع جلوگیری نکنند و یا در 
ی که در صورت وشود  یشوند طبق مقررات قانونی به تخلف آنان رسیدگی مساختمان 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 متوقدر صورت لزوم مأموران  با استفاده از مأموران اجرائیات خود و

 اقدام نماید.
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ن و در مورد ن ساختمارسمی مکلفند قبل از انجام معامله در مورد ساختمان ها گواهی پایا دفاتر اسناد -8تبصره 
الحظه مده باشد ادر شصساختمان های ناتمام گواهی عدم خالف تا تاریخ انجام معامله را که توسط شهرداری 

بصره الحاقی به ماده صد ت 6از تصویب قانون که قبل و مراتب را در سند قید نمایند. در مورد ساختمان هائی 
 مورد ی کهباشد در صورت ( معامله انجام گرفته و از ید مالک اولیه خارج شده24/11/1355قانون شهرداری ها)

صریح آن تا ثبت و بده و معامله کل پالک را شامل نگردد گواهی عدم خالف یا برگ پایان ساختمان الزامی نبو
 بالمانع می باشد. در سند انجام معامله

ء جدیدی ضافه بناکه ا در مورد ساختمان هایی که قبل از تاریخ تصویب نقشه جامع شهر ایجاد شده در صورتی
اشد با ثبت مع شهر بجا رحنگردیده باشد و مدارک و اسناد  نشان دهنده ایجاد بنا قبل از سال تصویب ط احداث

 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 قائز کمیسیون ماده صد قانون شهرداری هرگاه شهرداری یا مالادره ادر مورد آراء ص -10تبصره 

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

 ه اند. رأی این کمیسیون قطعی است.داشت
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 فیده است ج گردونه از کل معافیت ها درجموعه که به عنوان نموارد معافیت های قید شده در این مم

 زمان قید شده در هر قانون یا آیین نامه می باشد.

 معافیت ها :-22
افیت و یا مع ردیدهدر صورتی که قوانین دیگری درخصوص معافیت ها وجود دارد که در این مجموعه قید نگ

 ود .بواهند خمعافیت ها قابل اجرا هایی که بعد از انتشار این تعرفه وضع و ابالغ گردند ، آن 

  با اصالحات بعدی ( 27/12/1396کل کشور ) مصوب  1401درقانون 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 پوشساز برای هر کدام از افراد تح امداد امام خمینی )ره( و سازمان بهزیستی و خیرین مسکن

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 

 ند .یک بار معاف
آموزش و پرورش اجازه داده می شود به منظور ساماندهی و بهینه سازی کاربری بخشی به وزارت  –بند ه  9صره تب -2

از امالک و فضاهای آموزشی ، ورزشی و تربیتی خود با رعایت مالحظات آموزشی و ترتیبی ، نسبت به احداث ، 
آموزش و پرورش استان و  شورایبازسازی و بهره برداری از آنها اقدام کند. تغییر کاربری موضوع این بند به پیشنهاد 
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صورت        22/12/1351( قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 5تصویب کمیسیون ماده )
 می گیردو از پرداخت عوارض نقل و انتقال امالک ، اخذ گواهی بهره برداری ،معاف می باشد.

 ( 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
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 ا دهیاری های همانتوسعه گردشگری دارند ، با طی مراحل قانونی در اختیار شهرداری ها ی

زی و توسعه رنامه ریرای بحاصله متناسب با دربافت عوارض که به پیشنهاد شورای اسالمی شهر یا روستا به تصویب شو
 ی شود.منطقه ماستان می رسد ، با تصویب کمیته برنامه ریزی شهرستان صرف زیر ساخت های گردشگری همان 

 ین مسکن نیازمندانتأم -2چ بند  ردیف 80ماده .2
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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
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-7

 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 -8

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

ی از قلمرو جمهور ارجی(  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 .

 .28/12/1373( قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب 87( و)63مواد) -8

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

 اختیارات قانونی لغو نشده دریافت می گردد ، از شمول این ماده مستثنی می باشد. 
هاد ه به پیشنن تبصرگذاری و میزان بهای تعیین شده برای خدمات موضوع ایمصادیق خدمات خاص ، نحوه قیمت 

 دستگاه اجرائی مربوط و تصویب هیأت وزیران تعیین می گردد.

رداخت ک هفته پس از پیقانون رفع موانع تولید شهرداری ها مکلفند حداکثر تا  59در راستای ماده . 1تبصره 

ام تقاضی اقدتمان متکلیف نحوه پرداخت عوارض به صورت نسیه به صدور و تحویل پروانه ساخ نقدی یا تعیین
 نمایند. 

داری ها توسط شهر روانهپدرخواست یا دریافت وجه مازاد بر عوارض قانونی هنگام صدور پروانه یا بعد از صدور 
رض شهرداری  درصد از عوا 25ممنوع است . پرداخت صد در صد عوارض به صورت نقد شامل تخفیفی معادل 

 رسید. جویبار ه به تصویب شورای اسالمی شهرکمی باشند

ال و خانواده های تحت به با %25بستگان درجه یک شهدا ) پدر ، مادر، همسر و فرزندان ( جانبازان  .2تبصره

جانبازانی  و همچنین ربوطهمصورت ارائه معرفی نامه از ارگان های  پوشش کمیته امداد امام و سازمان بهزیستی در
الت فوق بهره ر از تسهییکبا که فوت نموده و از سهمیه فوق الذکر استفاده ننموده اند همسرایشان می توانند برای

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 300ه مترمربع و مساحت عرص 20مساحت 

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

 26رورش مصوب آموزش و پقانون تشکیل شوراهای  13ماده  3: مالک محاسبه آموزش و پرورش بند  3تبصره

 مجلس شواری اسالمی می باشد . 1372دیماه 
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بایستی رعایت  1401الزامی برای اجرای تعرفه سال  نکات تعرفه-23

 شود :
ضوابط  ید شده دراژه ای در تعاریف مجموعه قید نگردیده باشد مالک تعاریف و مفاهیم قدر صورتیکه و-1

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

یسیون ا به کمخلف رمجوز شهرداری نسبت به احداث بنا اقدام می نمایند. شهرداری مکلف است پرونده ت
ه نیز ض مربوطه عوارابقاء بنا توسط کمیسیون عالوه بر اخذ جریمماده صد ارجاع و در صورت صدور رأی 

 . ...(ووصول می گردد ) منجمله پیشروی طولی ،مازاد بر ارتفاع ، مازاد بر سطح اشتغال 
طقه ای لک دارای چند بر باشد مبنای محاسبه عوارض ارزش معامالتی و قیمت منمدر صورتیکه  -3

 گرانترین بر می باشد.
 د .وصول مبالغ این تعرفه شهرداری می باشمرجع  -4
 بالغ این تعرفه مالک یا در صورت تشخیص شهرداری ذینفع می باشد.ممودی پرداخت -5
 هانگردی و مورادقانون صنعت ایرانگردی و جهانگردی کلیه تأسیسات ایرانگردی و ج 8ده به استناد ما-6

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

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

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

 ول این تعرفه وصول گردد.جرسمه کمیسیون ماده صد برابر ارقام جدا
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.
ن قانو 77ده کمیسیون موضوع مارجع رفع هر گونه اختالف بین مودی و شهرداری در مورد عوارض ، م-9

 شهرداری است .
 رض در داخل محدوده و حریم شهر قابل وصول است .عوا-10
 عایت ضوابط و مقررات شهرسازی مطابق با طرح مصوب مورد عمل الزامی است .ر -11
روری می باشد ض 5وز احداث بنای مازاد بر تراکم مجاز اخذ مجوز از کمیسیون ماده برای صدور مج-12

وضوع در ز طرح مابعد  بر تراکم بنا احداث نماید ولی در صورتیکه مالک بدون مجوز شهرداری بنای مازاد
بر جریمه  م عالوهتراک کمیسیون ماده صد ، در صورتیکه رای ابقاء بنا ساختمان صادر شود ، عوارض مازاد

 کمیسیون ماده صد برابر ارقام جداول این تعرفه وصول می گردد .  
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 اترخي:

 شماره:

  ويپست:

رمزد های کا هزینه اجرائیه و پرداختچنانچه شهرداری برای وصول مطالبات خود ناگزیر به صدور  -13
ز مودی انه شده ه هزیو غیره گردد در هنگام صدور پایانکار و یا هر گونه مفاصا حساب ، عین وجو

 دریافت می گردد .

امه آئین ن 32اده مقانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و اصالحیه  73به استناد به ماده  -14
ات ه می شود تا مطالب( : به شهرداریهای کل کشور اجازه داد 32مالی شهرداریها ) اصالحیه ماده 

صویب ار به تشهرد خود را با اقساط حداکثر سی و شش ماهه مطابق دستور العملی که به پیشنهاد
ب ا حساصدور مفاص لطه می رسد دریافت نماید در هر حاشورای محترم اسالمی شهر مربو
 ود .بخواهد موکول به تادیه کلیه بدهی مودی 

 ستدرخوار میتواند با آیین نامه مالی شهرداری ها شهردار جویبا 32: در راستا اصالحیه ماده  تبصره
تا  پرداختپیش  با ماه  36حداکثر تا اشخاص حقیقی و حقوقی ، نسبت به تقسیط مطالبات شهرداری 

ختالف صورت ا کتابچه به تصویب شورای اسالمی شهر رسیده است اقدام نماید درکه در این  25%
   طرح خواهدم 77مودی با شهرداری در خصوص عوارض و نحوه محاسبه پرونده در کمیسیون ماده 

 شد .

ر دد گردید اده صبدهی ناشی از جرائم ماده صد که منجر به صدور رای از سوی کمیسیون م :تبصره 

 بخشودگی نخواهد گردید .هیچ حالت مشمول کاهش 
هرداری اشد شدر تعرفه هایی که نظر کارشناس رسمی دادگستری در محاسبات مبنای عمل می ب-15

قعی  زش واارزش اعالمی ملک از سوی کارشناس رسمی با ارمجاز است در صورت تشخیص اختالف 
 ملک به نظر کارشناس اعتراض نماید .

 د  .واهد  شتعیین خ ارزش سرقفلی فضاهای تجاری بر اساس نظر کارشناس رسمی دادگستری-16
ر اخت سایه پردپرونده های مطروحه در کمیسیون ماده صد عالوه بر پرداخت جریمه ، ملزم ب -17

 عوارضات صدور پروانه نیز می باشد .
ر دشد مگر حت می بامحاسبه عوارض و ارقام قید شده در این تعرفه به ازای هر متر مربع مسا-18

 ه باشد .مواردی که توضیحات دیگری داده شد
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 اترخي:

 شماره:

  ويپست:

وسط شورای ت: عبارت است از ضریبی است که هرسال با پیشنهاد شهرداری Kدر تمام تعرفه -19
 اسالمی شهر برای هر یک از عناوین عوارض بصورت جداگانه تصویب می گردد.

لیات های مستقیم قانون ما 64 عبارتست از آخرین قیمت منطقه ای موضوع ماده: Pتمام تعرفه در -20

ین ا 3بصره تدر اجرای  بدون اعمال ضریب مصوب هیأت وزیرانبا اصالحات بعدی (  1366) مصوب 
ری و ت شهردااشته اساز آنجائیکه ارزش معامالتی افزایش فزاینده ای نسبت به سال گذشته د، قانون 

 اجراء 1400سال  که در 1399بر اساس ارزش معامالتی مصوب سال را   Pضریب شورای شهر بنا دارد 
 بدون ذشتههمانند سال گقیمت منطقه ای  محاسبات عوارضی یدر کلیه ضمناً گردید اقدام نماید . 

  لحاظ گردد . ( ارزش منطقه ای)%25 ضریب  بامصوب هیات وزیران  اعمال ضریب
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 اترخي:

 شماره:

  ويپست:

 

 

 

 دوم:  فصل

 عوارض
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 اترخي:

 شماره:

  ويپست:

 

 ورت تک واحدی (صض زیر بنا )احداث اعیانی ( ازنوع مسکونی )به عوار: نام عوارض -24

 هاقانون شهرداری 55ماده  26به استناد بند   جویبارپیشنهاد دهنده: شهرداری  

قانون مالیات بر  50ماده  1قانون شوراها و تبصره  80ماده  16مرجع تصویب کننده: شورای اسالمی شهر به استناد بند 

 ارزش افزوده

 قانون شهرداری 77ضمانت اجرایی وصول: کمیسیون ماده 

                                                             

 تک واحدی ((های مسکونی ساختمان ض احداثعوارمحاسبه  جدول

 

نحوه محاسبه عوارض  مساحت سطح ناخالص یک واحد مسکونی  ردیف

 زیر بنا

Kدر  ضریب مصوب

 زمان صدور پروانه

Kبعد  ضریب مصوب

 از كميسيون ماده صد
 S                 (KP) 3 5* متر مربع  100تا زیر بنای  1
 S                (KP) 4 6* متر مربع 150تا زیر بنای  2
 S               (KP) 4/25 7* متر مربع 200تا زیر بنای  3
 S                (KP) 5 8* متر مربع 300تا زیر بنای  4
 S               (KP) 5/5 9* متر مربع 400تا زیر بنای  5
 S              (KP) 6 10 * متر مربع 500تا زیر بنای  6
 S              (KP) 6/5 11* متر مربع  600تا زیر بنای  7

 S             (KP) 7 12* متر مربع 600باالتر از زیر بنای  8

P   مصوب هیأت  بدون اعمال ضریبقانون مالیاتهای مستقیم  64: قیمت منطقه ای موضوع ماده
 .قانون این  3در اجرای تبصره  وزیران

S   مساحت زیرینای ناخالص :  
K  ضریب : 

ک یش از یبر طبقه ، منظور از واحد مسکونی تک واحدی ، اعیانی است که در سطح و یا ه( : 1تبصره )
 سوب نمیدی محواحد احداث نشود و چنانچه در هر طبقه و یا طبقات دو واحد ساخته شود تک واح

های  عوع مجتمن( از  عوارض زیر بنا ) احداث اعیانی مسکونیگردد و در اینگونه موارد نحوه محاسبه 
 مسکونی مالك عمل خواهد بود .
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 اترخي:

 شماره:

  ويپست:

 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 نمی گردد. با

 ساختمانی جرائم لوصو از پس اداری عدالت دیوان عمومی 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  فهکم اضاحسقف متراژ خرپشته برابر ضوابط طرح تفصیلی بوده و بیش از آن در ( :3تبصره )
 بر جریمه مشمول عوارض نیز خواهد بود.

بر  نطقه این قیمت مچنانچه ملکی دارای چند بر باشد در محاسبه عوارض مربوطه باالتری( :4تبصره )
 .بود ملک مشرف به معبر مالك عمل خواهد 

نبوده و فقط صد  قابل طرح در کمیسیون ماده 1370بناهای مسکونی احداثی ماقبل سال  :(5تبصره )
ا پایانکار درصد ضرب و از مالکین جهت اخذ گواهی ی 80عوارض متعلقه محاسبه شده با ضریب 

 ساختمانی دریافت می گردد.
یک  ا بصورتیا انبار ر زیر زمینو در صورتیکه مالک تمام یا قسمتی از پیلوت یا پارکینگ   :(6تبصره )

ان به میز ت عوارضکمیسیون ماده صد باشد مشمول پرداخبه جریمه واحد مسکونی تبدیل نماید و رأی 
 (p10(  .برای هر مترمربع بنای مسکونی تبدیل شده می گردد 

ا با زایش بنتقاضای اف امالك با کاربری مسکونی و مرتبط در زمان صدور پروانه و همچنین  :(7تبصره )
 سبه گردند. محا  Kد ضریب توجه به پرداخت عوارض در زمان صدور پروانه با هشتاد و پنج درص
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 اترخي:

 شماره:

  ويپست:

 عوارض زیربنا مجتمع های مسکونی ) بيش از یک واحد ( : : نام عوارض -25

 هاقانون شهرداری 55ماده  26به استناد بند   جویبارپیشنهاد دهنده: شهرداری  

قانون مالیات بر  50ماده  1تبصره قانون شوراها و  80ماده  16مرجع تصویب کننده: شورای اسالمی شهر به استناد بند 

 ارزش افزوده

 قانون شهرداری 77ضمانت اجرایی وصول: کمیسیون ماده 

 

 پذیره احداث مجتمع های مسکونی )بیش از یک واحد (عوارض  محاسبه جدول
در  ضریب مصوبK نحوه محاسبه عوارض زیر بنا  مساحت ناخالص کل بنا ردیف

 زمان صدور پروانه

Kبعد  ضریب مصوب

 از كميسيون ماده صد

 6 4 ميانگين سطح واحدS    ( *KP()100÷) متر مربع  300تا  1

 7 5 ميانگين سطح واحدS    ( *KP  ()100÷ ) متر مربع 500تا  2

 7/25 5/5 ميانگين سطح واحدS    ( *KP  ()100÷) متر مربع 700تا  3

 7/5 6 واحد(ميانگين سطح ÷KP  ()100* )    S متر مربع 900تا  4

 7/75 6/5 ميانگين سطح واحدS    ( *KP  ()100÷) متر مربع 1100تا  5

 8 7 ميانگين سطح واحدS    ( *KP  ()100÷) متر مربع 1300تا  6

 8/25 7/25 ميانگين سطح واحدS    ( *KP  ()100÷ ) متر مربع 1500تا  7

 8/5 7/5 واحد( ميانگين سطح÷KP  ()100* )    S متر به باال 1500از  8

 

P   مصوب هیأت  بدون اعمال ضریبقانون مالیاتهای مستقیم  64: قیمت منطقه ای موضوع ماده
 .قانون این  3در اجرای تبصره  وزیران

S   مساحت زیرینای ناخالص : 
K  ضریب :  

 ميانگين سطح هر واحد عبارتست از سطح ناخالص كل بنا تقسيم بر واحدهاي مسكوني .توضيح : 

توضيح: براي محاسبات ارزش يك مترمربع، از بناي ايجادي جديد،بر اساس متراژ كل محاسبه مي گردد و 

 سپس ارزش يك مترمربع در اضافه بنا ضرب مي گردد.
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 اترخي:

 شماره:

  ويپست:

 
 

حداث مسکونی ا منظور از واحد مسکونی چند واحدی اعیانی است که بیش از یک واحد( : 1تبصره )
 گردد.

   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 نمی گردد. با
 ساختمانی جرائم لوصو از پس اداری عدالت دیوان عمومی هیأت 9/8/1396مورخ  786و دادنامه شماره 

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

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

 .بود ملک مشرف به معبر مالك عمل خواهد 
صد نبوده و فقط  قابل طرح در کمیسیون ماده 1370بناهای مسکونی احداثی ماقبل سال  :(5تبصره )

ا پایانکار کین جهت اخذ گواهی یدرصد ضرب و از مال 80عوارض متعلقه محاسبه شده با ضریب 
 ساختمانی دریافت می گردد.

یک  ا بصورتریا انبار  زیر زمین ودر صورتیکه مالک تمام یا قسمتی از پیلوت یا پارکینگ   :(6تبصره )
ان به میز ت عوارضکمیسیون ماده صد باشد مشمول پرداخبه جریمه واحد مسکونی تبدیل نماید و رأی 

 (p15(  .برای هر مترمربع بنای مسکونی تبدیل شده می گردد 

ا با زایش بنتقاضای اف امالك با کاربری مسکونی 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 .
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 اترخي:

 شماره:

  ويپست:

 

  تجاری ، خدماتی ، صنعتی و سایر كاربری ها :عوارض زیربنا  : عوارضنام  -26
 هاقانون شهرداری 55ماده  26به استناد بند   جویبارپیشنهاد دهنده: شهرداری  

قانون مالیات بر  50ماده  1قانون شوراها و تبصره  80ماده  16مرجع تصویب کننده: شورای اسالمی شهر به استناد بند 

 افزودهارزش 

 قانون شهرداری 77ضمانت اجرایی وصول: کمیسیون ماده 

 عوارض زیر بنا تجاری ، خدماتی ، صنعتی و سایر کاربری ها :محاسبه  جدول
 ردیف

 طبقه

تجاری 
 خدماتی

K ضریب
مصوب در 
زمان صدور 

 پروانه

تجاری 
 خدماتی

K ضریب
مصوب بعد 
از کمیسیون 

 ماده صد

 اداری
K ضریب

مصوب 
در زمان 

 صدور
 پروانه

 اداری
K ضریب

مصوب 
بعد از 

کمیسیون 
 ماده صد

صنعتی و 
 درمانی

K ضریب
مصوب 

در زمان 
صدور 
 پروانه

صنعتی و 
 درمانی

K ضریب
مصوب 
بعد از 

کمیسیون 
 ماده صد

فرهنگی 
،ورزشی و 

 تاریخی
K ضریب

مصوب در 
زمان صدور 

 پروانه

فرهنگی 
،ورزشی و 

 تاریخی
K ضریب

مصوب 
بعد از 

کمیسیون 
 ماده صد

 سایر کاربری ها
K ضریب

مصوب در زمان 
 صدور پروانه

 سایر کاربری ها
K ضریب

مصوب 
K ضریب

مصوب بعد از 
کمیسیون ماده 

 صد

 PS14 PS16 PS18 PS20 PS8 PS10 PS9 PS11 PS8 PS10 همکف -1

 PS8 PS10 PS10 PS12 PS5 PS7 PS5 PS7 PS5 PS7 زیرزمین -2

طبقه  -3

 اول

PS12 PS14 PS15 PS17 PS7 PS9 PS8 PS10 PS7 PS9 

طبقه  -4

 دوم

PS11 PS13 PS14 PS16 PS6 PS8 PS6 PS8 PS6 PS8 

طبقه  -5

سوم و 

 باالتر

PS10 PS12 PS13 PS15 PS5 PS7 PS5 PS7 PS5 PS7 

 PS5 PS7 PS8 PS10 PS4 PS6 PS4 PS6 PS4 PS5 انباری  -6

نیم  -7

 طبقه

PS7 PCS9 PS6 PS9 PS6 PS8 PS5 PS6 PS4 PS5 
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 اترخي:

 شماره:

  ويپست:

 

P   مصوب هیأت  بدون اعمال ضریبقانون مالیاتهای مستقیم  64: قیمت منطقه ای موضوع ماده
 .این قانون  3در اجرای تبصره  وزیران

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

قابل طرح در  1370تجاری ، خدماتی و سایر کاربری های احداثی ماقبل سال  بناهای(:2تبصره )
ن ز مالکیارب و ضکمیسیون ماده صد نبوده و فقط عوارض متعلقه محاسبه شده با ضریب هشتاد درصد 

 جهت اخذ گواهی یا پایانکار ساختمانی دریافت  می گردد.
نای مسکونی ار یا بن یا انبت یا پارکینگ ، زیر زمیدر صورتی که مالک تمام یا قسمتی از پیلو( :3تبصره )

اده ممیسیون کریمه به جرا بصورت یک واحد تجاری ، خدماتی یا سایر کاربری ها تبدیل نماید و رأی 
 می گردد . برای هر متر مربع بنای تبدیل شده P20صد باشد مشمول پرداخت عوارض به میزان 

ه با توجه بزایش بنا زمان صدور پروانه و همچنین تقاضای افامالك با کاربری مرتبط در ( :4تبصره )
 د.محاسبه گردن  Kپرداخت عوارض در زمان صدور پروانه با هشتاد و پنج درصد ضریب 

جدول  نه مطابقاگر یک واحد تجاری در چند طبقه باشد عوارض هر طبقه بصورت جداگا( :5تبصره )
زه از مغا عدادیتوارض طبقات بدست می آید چنانچه فوق محاسبه شده و عوارض ساختمان از مجموع ع

ی ته و پس از رأاحد داشافه وها بعد از صدور پروانه اضافه دهنه  یا اضافه ارتفاع مازاد بر پروانه یا اض
 ی شود .مفاده کمیسیون مبنی بر ابقاء ملک برای محاسبه عوارض مربوطه از فرمول کلی زیر است

 

B            عوارض پذیره یک مترمربع = 

N ک باب یغازه = تعداد مغازه های بیش از یک باب )تعداد واحدها( می باشد چنانچه تعداد م

 ( حذف می گردد . N/10باشد)

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

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

  

 

 

 

)] 
0h-h 

() + 
0L-L 

) + ( 
N  

[1+( 
B= 

KP  10 10 10 
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 اترخي:

 شماره:

  ويپست:

 بود. نخواهد ک عملدرصورتی که دهنه و ارتفاع موجود کمتر از ضوابط مجاز ملک باشدفرمول فوق مال

 چنانچه دهنه موجود غیر مجاز نباشد یعنی : 

0L-L 

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

0h-h 

10 
 از فرمول حذف می گردد .

دماتی ، اری ، خقه تجتبصره : در محاسبه عوارض زیربنا ) پذیره ( تجاری در صورتی که مساحت نیم طب

ر قرار تپایین  طبقه اداری ، صنعتی و غیره بیش از ضوابط باشد مشمول عوارض زیر بنا ) پذیره ( یک

 خواهد گرفت . 
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 اترخي:

 شماره:

  ويپست:

 : عوارض مازاد بر تراکم پایه :نام عوارض  -27

 هاقانون شهرداری 55ماده  26به استناد بند   جویبارپیشنهاد دهنده: شهرداری  

قانون مالیات بر  50ماده  1قانون شوراها و تبصره  80ماده  16مرجع تصویب کننده: شورای اسالمی شهر به استناد بند 

 ارزش افزوده

 قانون شهرداری 77ضمانت اجرایی وصول: کمیسیون ماده 

 80پایوه   یلی توراکم در صورتی که مالکین 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 شهرسازی و

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

عووارض   متعلقوه ،  کمیسیون ماده صد رأی ابقاء بنا صادر نماید آنگاه شهرداری ضمن دریافت جریمه و عووارض 

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

 عوارض مازاد بر تراکم محاسبه جدول 
 تراکم در زمان نحوه محاسبه  عنوان تعرفه عوارض           ردیف

 صدور پروانه

 مازاد بر تراکم 

 ) بعد از کمیسیون ماده صد (

 P*S              15 P*S              20 عوارض مازاد بر تراكم پایه برای واحدهای مسکونی -1

 P*S              25 P*S              30 خدماتیعوارض مازاد بر تراكم پایه برای واحدهای تجاری و  -2

 P*S             30 P*S             35 عوارض مازاد بر تراكم پایه برای واحدهای اداری  -3

 P*S              10 P*S              15 عوارض مازاد بر تراكم پایه برای سایر كاربری ها -4

S  . مساحت مازاد بر تراکم پایه : 
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 اترخي:

 شماره:

  ويپست:

  تبدیل یک واحد مسکونی به چند واحد مسکونی و سایر کاربری ها نام عوارض: عوارض  -28

 هاقانون شهرداری 55ماده  26به استناد بند   جویبارپیشنهاد دهنده: شهرداری 

قانون  50ماده  1تبصره  قانون شوراها و 80ماده  16مرجع تصویب کننده: شورای اسالمی شهر به استناد بند 
 مالیات بر ارزش افزوده

 قانون شهرداری 77ضمانت اجرایی وصول:کمیسیون ماده 

 
عمومی  و رای  هیات 19/01/1392مورخ  26و رأی شماره  13/06/1391مورخ  315برابر رأی شماره 

اربری های در کلیه ک، هیات تخصصی عمران ، شهرسازی و اسناد  29/01/1397مورخ  191شماره 
ایش واحد بور افزقه مزسطح شهر اگر مالکین نسبت به احداث واحد اضافی اقدام نمایند در صورتی که طب
 اء بنا صادربر ابق د رأیداشته باشد و پرونده متخلف به کمیسیون ماده صد ارجاع و اگر کمیسیون ماده ص

خالف قانون و خارج از  به  چند واحد اخذ عوارض تبدیل یک واحد  ، نماید آن وقت عالوه بر اخذ جریمه
 .باشد حدود اختیارات مرجع وضع نبوده لذا محاسبات بر اساس فرمول ذیل قابل وصول می

 

  ا اربری هکتبدیل یک واحد مسکونی به چند واحد مسکونی و سایر عوارض محاسبه  جدول

 نام کاربری ردیف
اضافی هر نحوه محاسبه عوارض واحد 

 واحد

 SP 5 مسکونی 1

 SP12 کاربری تجاری 2

 SP10 کاربری اداری 3

 SP5 هاسایر کاربری 4
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 اترخي:

 شماره:

  ويپست:

 عوارض بر پبش آمدگی مشرف به معابر :نام عوارض:  -29

 هاقانون شهرداری 55ماده  26به استناد بند   جویبارپیشنهاد دهنده: شهرداری 

قانون  50ماده  1تبصره  قانون شوراها و 80ماده  16اسالمی شهر به استناد بند مرجع تصویب کننده: شورای 
 مالیات بر ارزش افزوده

 قانون شهرداری 77ضمانت اجرایی وصول:کمیسیون ماده 
 

ر دچنین این عوارض برای محل هایی که در ضوابط طرت تفصیلی مجاز شناخته شده است و هم
یما و سعایت ی بر خالف ضوابط و مقررات شهرسازی و عدم رصورتیکه مالکین بدون مجوز شهردار

در  د ارجاعاده صممنظر شهری ) کنسول ، تراس ، بالکن ( ایجاد نمایند پرونده تخلف به کمیسیون 
ی یش آمدگارض پصورتیکه کمیسیون رأی بر ابقاء بنا صادر نماید شهرداری ضمن دریافت جریمه عو

 ماید.مشرف به معبر بشرت ذیل وصول می ن

ترم کشور به شرت وزیر مح 8/12/1372مورخ  34/3/1/25798کلیه ضوابط مقرر در بخشنامه ( :1بند )

 ذیل الزم الرعایه است : 
سکونی ، میش آمدگی ، بصورت روبسته و زیر بنای مفید مورد استفاده واحدهای درصورتی که پ-1

وطه ارض مربب و عوزیربنای مفید محسوتجاری ، اداری ، صنعتی قرار گیرد ، عالوه بر این که جزو 
زمین  یمت روزاز ق وصول خواهد شد . از هر مترمربع پیش آمدگی برابر این تعرفه مشروط بر این که

 تجاوز ننماید ، از متقاضیان وصول خواهد گردید.
د مفید موری بصورت روبسته و دارای دیوارهای جانبی باشد ولی بصورت بنای غیراگر پیش آمدگ-2

وارض سوب و عالص محگیرد  ) صرفاً بصورت بالکن ( عالوه بر اینکه جزو زیربنای ناخ قرارفاده است
 د .شبند یک وصول خواهد  %50مربوطه وصول خواهد شد ، از هر  متر مربع پیش آمدگی 

ند یک ب %50دل مدگی بصور ت روباز و فاقد دیوارهای جانبی باشد ) تراس ( فقط معاچنانچه پیش آ-3
 خواهدشد.وصول 

یرد ، گه قرار استفاد چنانچه پیش آمدگی سقف آخرین طبقه بنا صرفاً بصورت سایه بان مورد( : 2بند )

 مشمول مقررات این تعرفه نخواهد بود .

سط بقاء توار صورت دچنانچه پیش آمدگی پس از ساخت بنا و خارج از درصد مجاز بوده باشد ( :3بند )

ه ه مربوطتعرف ش آمدگی بصورت مازاد بر تراکم مجاز بر مبنایکمیسیون ماده صد وصول عوارض پی
 محاسبه خواهد شد.
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 اترخي:

 شماره:

  ويپست:

ایب فاوت ضرابه التدر صورتیکه بنای غیر تجاری دارای پیش آمدگی به تجاری تبدیل شود م( :4بند )

 .تجاری مورد محاسبه قرار می گیرد پیش آمدگی از مسکونی به 
 بع محاسبه می شود .( حداقل مساحت پیش آمدگی یک متر مر5بند 

 جدول محاسبه عوارض پیش آمدگی

 12نحوه  محاسبه عوارض با عرض گذر كمتر از    نوع کاربری               ردیف

 متر

نحوه  محاسبه عوارض با عرض گذر مساوي و   

 متر  12باالتر از 

واحدهای تجاری ، خدماتی  -1

 ، اداری و صنعتی

مساحت كمتر از 

 متر  20/1

مساحت بيشتر از 

 متر  20/1

مساحت كمتر از 

 متر  20/1

مساحت بيشتر از 

 متر  20/1

Ps30 Ps35 40pp Ps45 

 Ps25 Ps30 Ps35 Ps40 واحدهای مسکونی -2

واحدهای آموزشی ،  -3

فرهنگی و ورزشی و سایر 

 کاربری

Ps18 Ps25 Ps30 Ps35 

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 
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 اترخي:

 شماره:

  ويپست:

 

 عریض یا توسعه معابر( :ت) ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های  مشرفيتحق عوارض بر نام عوارض:  -30

 هاقانون شهرداری 55ماده  26به استناد بند   جویبارپیشنهاد دهنده: شهرداری 

قانون  50ماده  1تبصره  قانون شوراها و 80ماده  16مرجع تصویب کننده: شورای اسالمی شهر به استناد بند 
 مالیات بر ارزش افزوده

 قانون شهرداری 77ضمانت اجرایی وصول:کمیسیون ماده 
 

شوند و یمه معبر شرف بو بازگشایی معابر جدید امالك م مواردی که در اراضی مالکین بر اثر آزادسازی
گردد جاد میگردند و برای مالکین ارزش افزوده اییا امالك از عرض کمتر به عرض بیشتر مشرف می
 فلذا مالکین مکلفند عوارض ذیل را پرداخت نمایند.

 
*P*S    مأخذ و نحوه محاسبه عوارض برحق مشرفيت عرض معبر قدیم –جدید عرض معبر = 

 
P   مصوب هیأت  قانون مالیاتهای مستقیم بدون اعمال ضریب 64: قیمت منطقه ای موضوع ماده

 این قانون . 3وزیران در اجرای تبصره 
S  . میزان مساحت باقی مانده از عرصه پس از کسر از عقب نشینی : 

می ریافت ندبلغی یر تعریض معبر  از شهرداری هیچگونه ممالکینی که بابت تعریض ملک واقع در مس
می  یت معافمشرف نمایند و مسیر تعریض را رایگان آزادسازی می نمایند  از پرداخت عوارض بر حق

 .باشند
وز ه شرت ربرایی قیمت منطقه ای که مبنای محاسبه عوارض فوق قرار می گیرد ، قیمت منطقه ای دا

 می باشد.
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 اترخي:

 شماره:

  ويپست:

ه ای توسعراساس طرح هبعوارض ارزش افزوده اقتصادی و مزایای کاربری های جدید که  عوارض: نام -31
 شهری) از طرح هادی به طرح جامع و در نهایت به طرح تفصیلی ( ایجاد می گردد:

 هاقانون شهرداری 55ماده  26پیشنهاد دهنده: شهرداری جویبار  به استناد بند 

قانون  50ماده  1تبصره  قانون شوراها و 80ماده  16اسالمی شهر به استناد بند مرجع تصویب کننده: شورای 
 مالیات بر ارزش افزوده

 قانون شهرداری 77ضمانت اجرایی وصول:کمیسیون ماده 

 
در اثر تغییر  ا اینکهو ی بر اثر اجرای طرت های جامع و تفصیلی برخی امالک مالکین تغییر کاربری یافته

میزان  ور نحوه دییر ابر ) کاهش عرض معبر یا جابجایی و حذف شبکه معابر ( و یا تغدر طرت شبکه مع
ر بردارد دزیادی  زودهتعریض و رعایت بر اصالحی تغییر می یابند که در نتیجه  برای مالکین ارزش اف

ا ل روارض ذیعاید بفلذا در هنگام مراجعه مالکین به شهرداری جهت اخذ مجوز ساخت و ساز شهرداری 
 وصول نماید.

جدول محاسبه  عوارض ارزش افزوده اقتصادی و مزایای کاربری های جدید که براساس 
طرح های توسعه شهری) از طرح هادی به طرح جامع و در نهایت به طرح تفصیلی ( ایجاد 

 می گردد:

 نحوه محاسبه عوارض ارزش افزوده  کاربری ملک براسا طرت تغییر یافته جدید ردیف

 20pp تجاری ، خدماتی و اداری                 -1
 15pp مسکونی                 -2
 20pp صنعتی و آموزشی                 -3
 15pp سایر کاربری ها               -4
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 اترخي:

 شماره:

  ويپست:

و  ت مالک و پس از طرحعوارض ارزش افزوده ناشی از افزایش سطح اشغال و تراكم حسب درخواس نام عوارض: -32

 موافقت در كميسيون ماده پنج :
 هاقانون شهرداری 55ماده  26پیشنهاد دهنده: شهرداری جویبار  به استناد بند 

قانون  50ماده  1تبصره  قانون شوراها و 80ماده  16مرجع تصویب کننده: شورای اسالمی شهر به استناد بند 
 مالیات بر ارزش افزوده

 قانون شهرداری 77ماده ضمانت اجرایی وصول:کمیسیون 

جدول محاسبه عوارض ارزش افزوده ناشی از افزایش سطح اشغال و تراكم حسب درخواست مالک و 
 پس از طرح و موافقت در كميسيون ماده پنج :

 نحوه محاسبه عوارض ارزش افزوده نوع كاربری بنای احداثی      ردیف
 PS20 اری ، خدماتی ، اداری تج -1
 PS15 مسکونی  -2
 PS10 سایر کاربری ها -3

 

 

 بهای تامین  پارکینگ درزمان صدور پروانهنام عوارض:  -33

 هاقانون شهرداری 55ماده  26پیشنهاد دهنده: شهرداری جویبار  به استناد بند 

قانون  50ماده  1تبصره  قانون شوراها و 80ماده  16مرجع تصویب کننده: شورای اسالمی شهر به استناد بند 
 مالیات بر ارزش افزوده

 قانون شهرداری 77ضمانت اجرایی وصول:کمیسیون ماده 
 

احداث  بت بهالف( کلیه مالکین مکلفند براساس ضوابط شهرسازی برای احداث )زیربنای خود نس
 پارکینگ موردنیاز اقدام نمایند(.

)موارد شش گانه ذیل( باشد ب( در مواردی که به تشخیص شهرداری امکان احداث پارکینگ مقدور نمی
 2به منظور تأمین پارکینگ عمومی سطح شهر که مالکین بتوانند از آنها استفاده نمایند. به استناد بند 

نامه اجرای آیین 7با اصالحات بعدی و ماده  12/4/1346ها مصوب نامه مالی شهرداریآیین 29ماده 
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 اترخي:

 شماره:

  ويپست:

گردد تا برای احداث پارکینگ می این عوارض تصویب 7/7/1387نحوه وضع و وصول عوارض مصوب 
 وصول و هزینه گردد.

 بهای تامین  پارکینگ درزمان صدور پروانه محاسبه عوارض
، شته باشد(: درصورتی که براساس ضوابط، احداث پارکینگ دریک ساختمان ضرورت دا1تبصره )

 ی تعدادختمانساشهرداری حق دریافت عوارض حذف پارکینگ را ندارد. بنابراین چنانچه در نقشه 

منوع مختمانی نه ساپارکینگ موردنیاز طبق ضوابط شهرسازی، پارکینگ درنظر گرفته نشود، صدور پروا

 بند ذیل می باشد: 6می باشد مگر در شرایط خاص که شامل 

سترسی به محل دمتر و بیشتر قرارداشته و  45اختمان در بر خیابانهای سریع السیر به عرض س -الف

 داشته باشد.اتومبیل رو ن

و دسترسی به  متر و بیشتر واقع شده 20اختمان در فاصله یکصد متری تقاطع خیابانهای به عرض س -ب
 محل
ه ن باشد کاختمان در محلی قرار گرفته باشد که ورود به پارکینگ مستلزم قطع درختان کهس -ج

 شهرداری اجازه قطع آن را نداده است.

بیل بور اتومشد که به علت عرض کم کوچه ، امکان عگرفته باساختمان در بر کوچه هایی قرار  -ذ

 نباشد.

ظر فنی نر آن از داختمان در بر معبری قرار گرفته باشد که به علت شیب زیاد ، احداث پارکینگ س -د

 مقدور نباشد.

در سطح  ر صورتیکه وضع و فرم زمین زیر ساختمان به صورتی باشد که از نظر فنی نتواند -ه

 اث پارکینگ نمود.طبقات احد

ری یکه تعداد کسضوابط طرح و توسعه عمران تفصیلی شهر جویبار در صورت 113و  112صفحه برابر 

 ای الف و ب راساًواحد یا کمتر باشد صحت مطابقت با بنده 3یا حذف پارکینگ بر اساس ضوابط فوق 

 5یا مساوی  و کمتر 3توسط شهرداری مورد برسی و تایید و در صورتیکه کسری پارکینگ بیش از 

ر و المی شهی اسواحد باشد تایید احراز شرایط بند الف و ب توسط کمیته ای فنی متشکل از شورا

ند الف و ب توسط بواحد باشد تایید احراز شرایط  5شهرداری و در صورتیکه کسری پارکینگ بیش از 

 صورت گیرد . 5کمیته فنی کمیسیون ماده 
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 اترخي:

 شماره:

  ويپست:

 گردد.پروانه ساختمان وصول مید( این عوارض هنگام صدور 
های عمومی در گاندازی پارکینهـ( این عوارض برای مطالعه، خرید زمین، اجاره زمین، احداث در راه

 شود.سطح شهر هزینه می
S  مساحت هر یک واحد  پارکینگ : 
Pبا اصالحات بعدی  1366های مستقیم مصوب قانون مالیات 64ای موضوع ماده : قیمت منطقه 
K  ضریب : 
n   تعداد پارکینگ : 

 فرمول محاسبه عوارض کسری پارکینگ  نوع استفاده یا کاربری بنای احداثی ردیف

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

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

 n( *P*8*25+ 000/000/90) رمت12خدماتی واقع در معابر اصلی بیش از–تجاری  -3

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

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

    رداخت عوارض پاحداث گردیدند و سابقه  1370چنانچه ساختمان هایی که قبل از سال  * تبصره :
ری پارکینگ ریال و هر واحد کس 000/000/60داشته اند هر واحد کسری پارکینگ تجاری بمبلغ 

 ت عوارض کسریریال و در صورت عدم واریز و پرداخت عوارض محاسبا 000/000/30مسکونی بمبلغ  
 ( بهاء فرمول های فوق محاسبه و ردیافت می گردد. %50) پارکینگ نصف

 

 افقت كميسيون ماده پنج(:عوارض بر ارزش افزوده ناشی از تغيير كاربری )با درخواست مالک و مو نام عوارض: -34

 هاقانون شهرداری 55ماده  26پیشنهاد دهنده: شهرداری جویبار  به استناد بند 

قانون  50ماده  1تبصره  قانون شوراها و 80ماده  16اسالمی شهر به استناد بند مرجع تصویب کننده: شورای 
 مالیات بر ارزش افزوده

 قانون شهرداری 77ضمانت اجرایی وصول:کمیسیون ماده 
 

مومی دیوان عدالت هیات ع 8/3/1397مورخ  381الی  367به  استناد بند )د( دادنامه های شماره 
ط جوز توسدور مرزش افزوده ناشی از تغیبر کاربری امالک پس از صاداری کشور ، وضع عوارض ا

ز خارج ا وانون کمیسیون ماده پنج قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران خالف ق
 حدود و اختیارات شورای اسالمی شهر تشخیص داده نشده و قابل وصول می باشد.
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 اترخي:

 شماره:

  ويپست:

داری و قت شهرداده باشند و با موافبرای تغییر کاربری ملک درخواست  در صورتی که مالکین
از  ده ناشیزش افزوکاربری حاصل گردد شهرداری باید عوارض ارو تعیین کمیسیون ماده پنج تغییر 

 تغییر کاربری را برابر فرمول زیر وصول نماید .
 

 =S * P*K              عوارض ارزش افزوده

S . مساحت تغییر کاربری یافته : 
K  . ضریب تغییر کاربری : 
P   دی .با اصالحات بع 1366قانون مالیات های مستقیم مصوب  64: قیمت منطقه ای موضوع ماده 
 

 : K ضریب تغيير كاربری 
كاربری وضع موجود براساس طرح  ردیف

 تفصيلی

تغيير كاربری به 

 مسکونی 

تغيير كاربری به تجاری و 

 خدماتی و اداری 

تغييركاربری به سایر 

 كاربریها

 8 10 2 مسکونی -1
 باغ ، پارک و فضای سبزو زراعی و          -2

 باغ مسکونی
8 15 7 

 12 20 15 فاقد كاربری و در حریم شهر   -3

 10 20 13 پاركينگ  -4

 9 20 10 اداری ، آموزشی ، ورزشی و فرهنگی -5

 8 14 9 سایر كاربری ها -6
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 اترخي:

 شماره:

  ويپست:

 عوارض صدور مجوز حصاركشی یا دیوار كشی : نام عوارض: -35

 هاقانون شهرداری 55ماده  26پیشنهاد دهنده: شهرداری جویبار  به استناد بند 

قانون  50 ماده 1تبصره  قانون شوراها و 80ماده  16مرجع تصویب کننده: شورای اسالمی شهر به استناد بند 
 مالیات بر ارزش افزوده

 قانون شهرداری 77ضمانت اجرایی وصول:کمیسیون ماده 
 

در الک است معوارض صدور مجوز حصار کشی از سوی شهرداری با ارائه سند مالکیت و با درخو
،  ، باغی برای زمین های زراعی وصول می گردد .و هر گونه ساخت وساز زمان صدور مجوز 

طه با نی مربوقانو کشاورزی و سایر اراضی واقع در حریم شهر ، حصار کشی طبق استعالم از مراجع
 ر ضوابطبراب طرت های مصوب اقدام می گردد ارتفاع مجاز برای دیوارکشی یا فنس و یا نرده

 ون تلقی مودن آنمنزله محصور شهرسازی خواهد بود.صدور مجوز حصارکشی به نام مالک صرفاً به 
ره از ز صادهیچ گونه مجوزی در جهت احداث بنا محسوب نمی شود و مراتب می بایست در مجو

نای مخروبه و غیر بقانون شهرداری نسبت به زمین یا  110سوی شهرداری قید شود به استناد ماده 
قرار  ا میدانیه و ان یا کوچمناسب با وضع محل و یا نیمه تمام واقع در محدوده شهر که در خیاب

ویب ی با تصهردارگرفته و منافی با پاکی و پاکیزگی وزیبای شهر با موازین شهرسازی باشد . ش
رمت آن که ار یا ما دیوشورای شهر می تواند به مالک اخطار کند منتها ظرف دو ماه به ایجاد نرده ی

ی می شهردار اع کردمسامحه و یا امتنمنطبق با نقشه مصوب انجمن شهر باشد اقدام کند اگر مالک 
ی شهرساز زگی وتواند به منظور تامین نظر و اجرای طرت مصوب شورا در زمینه زیبایی و پاکی

لی و یا یا متو مالک هرگونه اقدامی را که الزم بداند معمول و هزینه آن را به اضافه صدی ده از
 شود در غ میی بدواً به مالک ابالمتصدی موقوفه دریافت نماید. در این صورت حساب شهردار

اض نکرد روز از تاریخ ابالغ به صورت حساب شهرداری اعتر 15صورتی که مالک ظرف مدت 
یون کمیس صورت حساب قطعی تلقی می شود و هرگاه ظرف مهلت مقرره اعتراض کرد موضوع به

 ارجاع خواهد شد. 77مذکور در ماده 
شده و همچنین آراء کمیسیون رفع اختالف مذکور در صورت حساب هایی که مورد اعتراض واقع ن

در حکم سند قطعی و الزم االجرا بوده و اجراء ثبت مکلف است بر طبق مقررات اجرای  77ماده 
 اسناد رسمی الزم االجرا نسبت به وصول طلب شهرداری اجرائیه صادر و به مورد اجراء بگذارد.

اء قطعی از سوی مراجع و محاکم قضائی و چنانچه مدارک معتبری همچون صدور احکام و آر
ذیصالت مبنی بر عدم مالکیت و یا داشتن معارض ارائه شود صدور مجوز حصارکشی متوقف خواهد 
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 اترخي:

 شماره:

  ويپست:

طرت تفصیلی شهر  ضوابط مطابق ارتفاع مجاز برای دیوارکشی با ترکیب دیوار و فنس یا نرده شد .
را به تفکیک در مجوز صادره درج نماید( خواهد بود .) شهرداری مکلف است ارتفاع دیوار و فنس 

  ضمناً این مجوز مبنی بر تفکیک اراضی نمی باشد.
 %50اید نمصدور مجوز حصارکشی و دیوارکشی درخواست مالک بصورت قانونی  یکهدر صورت *

دیوار  قدام بهاواست در غیر  اینصورت )بصورت غیر قانونی و بدون درخقیمت منطقه ای لحاظ گردد .
 کشی نماید ( قیمت منطقه ای کامل در نظر گرفته شود . 

 
A = H * L * P                                                

 

 
A عوارض حصاركشی 

H  ارتفاع حصار یا دیوار 

L كل طول دیواركشی 

P  قيمت منطقه ای 
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 اترخي:

 شماره:

  ويپست:

 عوارض تاسیسات شهری : نام عوارض -36

 هاقانون شهرداری 55ماده  26به استناد بند  جویبارپیشنهاد دهنده: شهرداری 

قانون  50ماده  1تبصره  قانون شوراها و 80ماده  16مرجع تصویب کننده: شورای اسالمی شهر به استناد بند 
 ان عدالت اداری .هیات عمومی دیو 21/2/1395مورخ  79بند ب دادنامه شماره  مالیات بر ارزش افزوده

 قانون شهرداری 77ضمانت اجرایی وصول: کمیسیون ماده 
 تاسيسات شهريعوارض يك متر مربع محاسبه جدول 

 
ضوع پس از طرح در كميسيون ماده احداثی مواسيسات تدر صورت عدم اخذ مجوز ، كليه تبصره :

 جریمه صادره قابل محاسبه می باشد .صد و پيرو آن 

 

 

 

 

 

ماخذ و  نحوه  محاسبه  طبقات عنوان تعرفه عوارض رديف

 عوارض

  توضيحات

1 

 

 

و تجهیزات  تأسیسات
، مانند منبع آب شهری

، پست پست ترانسفورماتور
، ، پست ،مخابراتگاز

های آب و تصفیه خانه
و  های برق، دکلفاضالب

  (BTSخابرات )م
به  وکیوسک تلفن و غیره

 مربعمترازای هر 

کلیه تاسیسات منصوبه و احداثی  12pp همكف
گاز  –مخابرات  –شرکت های برق 

ب و دیگر آب و فاضال  -تلفن  –
شرکت های دولتی که مشمول 

پرداخت  مالیات و بصورت بازرگانی 
 واداره  می گردند  پس از اخذ  مجوز 

نصب تاسیسات در فضای متعلق به  
شهرداری ضمن  پرداخت عوارض 
مکلفند در زمان توسعه معابر راسا  

بدون  دریافت غرامت نسبت به 
ه  اقدام  جابجایی تاسیسات منصوب

 نمایند .

 8pp زير زمين

 9pp اول

 7pp دوم 

 6pp سوم به باال

انبار مستقل بدون 

 بنا تجاري
6pp 

 5pp انبار تجاري

 5pp بالكن
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 اترخي:

 شماره:

  ويپست:

 عوارض بر صدور مجوز تعميرات ساختمان : نام عوارض: -37

 

 هاقانون شهرداری 55ماده  26پیشنهاد دهنده: شهرداری جویبار  به استناد بند 

قانون  50ماده  1تبصره  قانون شوراها و 80ماده  16مرجع تصویب کننده: شورای اسالمی شهر به استناد بند 
 مالیات بر ارزش افزوده

 قانون شهرداری 77ضمانت اجرایی وصول:کمیسیون ماده 
 

نا بحداث اعوارض صدور مجوز تعمیرات پش از اخذ مجوز و تأیید واحد شهرسازی درخصوص عدم 
در  بنا و فقط کاربری اده وتغییرات اساسی درپروانه یا مجوز ساختمانی اخذ شده و عدم تغییر در نوع استف

ت در تغییرا بدون قالب تعمیرات ، مقاوم سازی و زیبا سازی در جهت بهره برداری مطلوبتر از بنا
 می باشد.گواهی ساختمانی قابل وصول  مندرجات پروانه یا

 

 عوارض بر صدور مجوز تعميرات ساختمانمحاسبه  جدول

 

محاسبه عوارض تعميرات برای  نوع تعميرات               ردیف

بناهای با كاربری تجاری ، ادرای ، 

 خدماتی و صنعتی 

محاسبه عوارض تعميرات برای 

بناهای با كاربری مسکونی و 

 سایر كاربری

تعميرات كلی مطابق ضوابط و  -1

مقررات شهرسازی و طرح 

 تفصيلی

PS10 PS5 

تعميرات جزئی ، تعميرات داخلی  -2

مطابق ضوابط و مقررات 

 شهرسازی وطرح تفصيلی 

PS8 PS4 

نما و نماسازی بيرونی ) دیواره  -3

 های بيرونی و پيشانی بنا (

PS7 PS3 

 PS6 PS3 تغييرات دكور  -4

 PS5 PS3 تعویض سقف  -5
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 اترخي:

 شماره:

  ويپست:

 

 :: عوارض تمدید پروانه ساختماننام عوارض -38
 هاقانون شهرداری 55ماده  26به استناد بند   جویبارپیشنهاد دهنده: شهرداری 

قانون مالیات  50ماده  1ه قانون شوراها و تبصر 80ماده  16مرجع تصویب کننده: شورای اسالمی شهر به استناد بند 
 بر ارزش افزوده

 قانون شهرداری 77ضمانت اجرایی وصول: کمیسیون ماده 
 

 

  اساس فرمول ذیل میباشد : محاسبات بر
1000/15*2R*K*2B=S*P 

    B   : عوارض تمدید پروانه ساختمان 

S     مساحت بنا : 

P2 :سازهبر اساس نوع  ارزش معامالتی ساختمان 

K    قانون نوسازی 29ماده  2: ضریب تبصره                                                                    

2R  : 1401ضریب مصوبه هیئت وزیران  سال          
تجدید  ورض تمدید نظر به رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری کشور موضوع ابطال عوا(: 1تبصره )

رهنگام صدور شهرداری مکلف است د 1396مورخ بهمن ماه سال  1177پروانه ساختمانی به شماره 
 عمران و نوسازی ونقان 29 ماده 2 بند طبق پروانه های ساختمانی عالوه بر اعالم نوع کاربری آن ،

 برای که مدتی حداکثر باید شودمی صادر هاشهرداری طرف از که ساختمانی هایپروانه در»  شهری
ان ه ساختمبی شهر اقدام کسانیکه در میدانها و معابر اصلگردد و  قید است ضروری ساختمان یافتن پایان

ا دوسال تی که تر صورمی کنند باید ظرف مدت مقرر درپروانه ها ساختمان خودرا به اتمام برسانند ود
و ین قانون به درر در ارض مقبعداز مدتی که برای اتمام بنا در پروانه قید شده بازهم ناتمام بگذارند عوا

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

که در  (: اعتبار پروانه ساختمانی از تاریخ صدور تا شروع عملیات ساختمانی یک سال می باشد2تبصره )
سال به طور متوالی قابل تمدید می باشد. اعتبار پروانه از  2صورت عدم شروع عملیات ساختمانی برای 

سال می باشد.   3تاریخ صدور تا اتمام عملیات ساختمانی در صورت شروع عملیات ساختمانی به مدت 
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 اترخي:

 شماره:

  ويپست:

تا اتمام عملیات سال متوالی و شروع عملیات ساختمانی  2در صورت تمدید پروانه ساختمانی در 
 سال می باشد. 5ساختمانی مجموعاً 

رداخت پ، مشمول کسانیکه در مهلت مقرر یک سال شروع  به عملیات ساختمانی ننمایند (:3تبصره )
 قانون نوسازی  پس از انقضای مهلت یکساله خواهند گردید. 29ماده  2تبصره 

انی پس انه ساختمگواهی عدم خالف پرودر صورتی که درخواست مالک جهت تمدید یا اخذ  (:4تبصره )
قانون نوسازی  پس از  29ماده  2از اتمام مهلت مقرر در پروانه ساختمانی باشد، مشمول پرداخت تبصره 

 انقضای مهلت یکساله خواهند گردید.

ن بین زماده درآن مشبدیهی است اعتبار پروانه ساختمانی هرگزمنقضی نشده و تاریخ درج  (:5تبصره )
می است ار الزار اعتبعملیات ساختمانی می باشد )شروع عملیات در مدت تعیین شده برای استمرااتمام 

غایرت رصورت مد و ددرغیراینصورت پروانه باید با ضوابط جدید طرح های توسعه شهری تطبیق داده شو
ایست بهد می ییر داصالح شود(. درصورتی که مودی به هردلیلی بخواهد مشخصات پروانه صادره را تغ
اختی ارض پردازعو پروانه جدید صادر و مبلغ براساس عوارض مصوب دردفترچه تعرفه عوارض محاسبه و

 قبلی کسر و دریافت گردد.

 باشدمی ناظر مهندس توسط اعالم ساختمانی عملیات شروع از منظور. 

 امه ناسنابطال شناسنامه توسط محاکم قضایی  قابل امکان  می باشد و پس از صدور ش

 ختمان استرداد وجه غیر قابل برگشت می باشد.سا

 .تمامی بندهای فوق شامل بهای خدمات کارشناسی برابر تعرفه خواهد بود 

 
 ضایی کهقر احکام در صورت وقوع عوامل غیر مترقبه و خارج از اختیار مالک و یا صدو (:6تبصره )

ت رکود سر مدکموجب رکود عملیات ساختمانی 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
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 اترخي:

 شماره:

  ويپست:

 عوارض صدور پروانه ساختمانی المثنی : ارض:نام عو -39

 هاقانون شهرداری 55ماده  26پیشنهاد دهنده: شهرداری جویبار  به استناد بند 

قانون  50ماده  1تبصره  قانون شوراها و 80ماده  16مرجع تصویب کننده: شورای اسالمی شهر به استناد بند 
 مالیات بر ارزش افزوده

 قانون شهرداری 77وصول:کمیسیون ماده ضمانت اجرایی 
 

تأیید از  بعد از دن یاعوارض صدور پروانه ساختمانی المثنی بعد از محرز شدن وقوع سانحه یا مفقود ش
ولیتهای لیه مسئکی بر بین رفتن پروانه در اثر حوادث از سوی مراجع ذیصالت و با اخذ تعهد ثبتی مبن

اخذ  ارشناسیدمات کخبه میزان بهای به تعویض شناسنامه شود  حقوقی و جزائی بر ذمه متقاضی ناگزیر
 می گردد .

انه بر اساس جدد پروچاپ م منقول نبوده و صدور المثنی در واقعتبصره : پروانه ساختمانی جز اسناد ثبتی 
 مندرجات قبلی بدون هیچگونه تغییراتی خواهد بود .

  ی :عوارض و درآمد حاصل از آگهی ها و تابلوهای تبليغاتی تجاری و محيط نام عوارض: -40

 

 هاقانون شهرداری 55ماده  26پیشنهاد دهنده: شهرداری جویبار  به استناد بند 

قانون  50ماده  1تبصره  قانون شوراها و 80ماده  16مرجع تصویب کننده: شورای اسالمی شهر به استناد بند 
 افزودهمالیات بر ارزش 

 قانون شهرداری 77ضمانت اجرایی وصول:کمیسیون ماده 
 

قانون شهرداری و  92و ماده  28/06/1395مورخ  30997به استناد دستورالعمل وزارت کشور به شماره 
عوارضی بر  و اصالحات بعدی آن 1375قانون شوراهای اسالمی شهر مصوب سال  71ماده  25بند 

 د .صول دارلیت ولوهای معرف ) مطابق عرف و ضوابط شهرسازی ( قابتبلیغات محیطی به غیر از تاب
وز از خذ مجا(نصب هرگونه تابلو و پالکارت در محدوده قانونی و حریم مصوب شهر ، مستلزم 1

ست از مجاز ا رداریشهرداری می باشد . شماره مجوز شهرداری باید در پایین تابلو نوشته شود . شه
 جلوگیری و در صورت تخلف آنها را جمع آوری نماید .نصب تابلوهای بدون مجوز 

(نصب هرگونه تابلو و پالکارت در رفیوژ میانی معابر ، پیاده روها و همچنین نصب هرگونه تابلوی 2
عمودی بر روی ساختمان که به حریم معابر تجاوز نماید توسط اشخاص حقیقی و حقوقی ممنوع است و 
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 اترخي:

 شماره:

  ويپست:

ه فعلی را توسط اشخاص ذینفع یا رأساً جمع آوری نماید . شهرداری مکلف است تابلوهای منصوب
تابلوهای راهنمائی و رانندگی ، تابلوهای راهنمای شهر یا اسامی اماکن عمومی که با اخذ مجوز از 
شهرداری یا توسط شهرداری نصب می شود و از موضوع این ماده مستثنی می باشند . نصب پالکارت در 

انهای دولتی و وابسته به دولت و موسسات دولتی و حریم آثار باستانی کمربندیها و در حریم ساختم
 ممنوع است .

و  یت اصوله رعاب(ادارات دولتی و وابسته به دولت و ارگانها و نهادها و موسسات عمومی موظف 3
و در حد  ی باشندآن م ضوابط و استانداردهای شهرداری و اخذ پروانه نصب تابلو و ذکر شماره جواز در

ولیه و صدور مجوز ا متر مربع و البته براساس ضوابط مقرر از پرداخت هزیسنه 3ک تابلو و حداکثر ی
شمول پرداخت هزینه متر مربع م 3سالیانه معاف هستند ولی برای نصب بیش از یک تابلو و یا مازاد 

موارد  وبیمه ی کت هاهای مذکور خواهند بود . موسسات انتفاعی دولتی و غیردولتی نظیر بانکها و شر
 مشابه مشمول معافیت از پرداخت هزینه صدور جواز نصب تابلو نخواهند لود .

 حمازاد بر سط ،قاضا (مالک محاسبه هزینه صدور مجوز نصب تابلو براساس اندازه سطح تابلوی مورد ت4
ن کمیسیو توسط مجاز ، درصدی از ارزش معامالتی امالک در محل نصب تابلو می باشد که سالیانه

 1366صوب اسفند ماه مقانون مالیاتهای مستقیم  64تقویم و تعیین ارزش معامالتی امالک موضوع ماده 
 و اصالحات و تغییرات بعدی آن  مشخص و محاسبه می شود. 1371و اصالحیه مصوب 

ابلو جهت ای یک تو بر ( تابلوهای منصوبه قبلی بصورت افی تا حد اندازه کتیبه ) پیشانی ( ساختمان5
رعایت  ز نصباماکن تجاری و خدماتی که صرفاً مربوط به معرفی محل کسب است بشرط داشتن مجو

الیانه سزینه هضوابط و استانداردهای شهرداری مکلف به وصول مجوز نصب بوده و مشمول پرداخت 
 لیانهزینه سااخت هنمی باشند . نصب بیش از یک تابلو و سطح مازاد بر پیشانی ساختمان مشمول پرد

ینه اضافه بر هز %100تابلوی چهارم  %75تابلوی سوم   %50خواهد بود لذا برای نصب تابلوی دوم 
 وصول خواهد شد .

ی زینه هاهداخت (اماکن تجاری و خدماتی جدید که متقاضی جواز نصب تابلو شوند کالً مشمول پر6
 سالیانه خواهند بود

 زه طول بیش ازو اندا م مترکمتر از نیم متر همان نی (در محاسبه هزینه صدور مجوز اندازه طول تابلو تا7
 نیم متر تا یک متر همان یک متر محسوب خواهد شد .

یا چند  وو وجهی های د( بهنگام محاسبه هزینه جواز نصب ، سطح کل با قاب و زوار تابلو و در تابلو8
 وجهی سطح کل وجوه محاسبه می گردد .
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 اترخي:

 شماره:

  ويپست:

 ا را با تعییناز آنه رداریبساً  آنها را نصب یا امتیاز نصب و بهره (تابلوهای تبلیغاتی که شهرداری رأ9
ه خود بمربوط  قرراتقیمت پایه و شرایط ویژه از طریق آگهی مزایده واگذار می کند تابع ضوابط و م

 خواهد بود .
دم صورت ع . در (هزینه سالیانه در قبوض مربوط به عوارض کسبی منظور و یکجا وصول خواهد شد10
ا ست که بامل اکاخت هزینه مذکور در مهلت های تعیین شده شهرداری مجاز و دارای اختیارات پرد

 ینفع موکول بهلو به ذد تابتعیین مهلت ده روزه تابلوهای منصوبه را برداشته و جمع آوری نماید . استردا
حمل و  –اشت برد هزینه –کلیه عوارض متعلقه  –تسویه حساب کامل ) پرداخت هزینه سالیانه تابلو 

ر صورت ود در هاهد بنگهداری تابلو ( بوده و نصب مجدد آن با موافقت شهرداری بعهده خود ذینفع خو
 ذینفع مکلف به پرداخت کلیه بدهی های خود خواهد بود .

نا به وصی ب( هزینه مورد نظر برای نصب پالکارت های فرهنگی ، هنری و ملی توسط بخش خص11
 . نج درصد هزینه مصوب متعلقه نصب پالکارت ها خواهد بودتشخیص شهرداری معادل پ

سئولیت نها و ماز آ ( رعایت کامل مسائل فنی و ایمنی در نصب تابلو ها و پالکارت ها و نگهداری12
 اهد بود.ینفع خووقی ذجبران بروز خسارات احتمالی جانی یا مالی از هر نوع بعهده اشخاص حقیقی و حق

زینه و هلیه به ت اولوهای موقت یا پالکارت ها و برگرداندن وضعیت محل حاال(جمع آوری بموقع تاب13
عیت را ری وضدر عهده اشخاص حقیقی و حقوقی ذینفع است ، در صورت عدم اقدام بموقع ، شهردا

افی زینه اضرصد هدبحالت برگردانده و هزینه مصرف شده را از ذینفع به نحو مقتضب با افزایش ده 
وقت و وهای م. برای ضمانت اجرای این امر به هنگام صدور پروانه نصب تابلوصول خواهد کرد 

خذ اهرداری شناسی پالکارت های موقت شهرداری تضمین الزم را قبالً از ذینفع بنا به تشخیص کارش
 خواهد کرد .

ها ر تابلودخصات (اعمال هرگونه تغییر در شکل ،نوع ،تعداد ، افزایش یا کاهش سطح و سایر مش14
وری آجمع  وکول به کسب مجوز از شهرداری می باشد و تخلف از این ضوابط موجب برداشتن وم

تالف گونه اخفع هررتابلوهای متخلفین پس از ابالغ شهرداری با تعیین مهلت سه  روز خواهد بود . 
ذینفع اد هده افریز بعناحتمالی بین مستأجر و مالک یا همسایگان محل نصب تابلو در زمینه نصب تابلو 

 است و شهرداری در این باره مسئولیتی نخواهد داشت .
ری با ظ شهردان لحاتبصره : در مورد تغییرات فوق الذکر رعایت اصول زیباسازی الزامی است به همی

ی و شهرساز هنری اصول زیباسازی را از طریق واحد عمران و –تشکیل یک گروه کارشناسی فنی 
 ذاشت.اء خواهد گپس از تصویب شورای اسالمی شهر به مورد اجر ماه تبیین و 3زیباسازی ظرف مدت 
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صوصی خسط بخش ها تو(استفاده از دیوراهای شهر و بدنه ساختمانها بعنوان تابلو و نوشتن روی آن15
 ت .منوع اسبلو ممشمول این تعرفه بوده و همچنین تجاوز از حد و حدود هر ساختمان برای نصب تا

. در غیر  نمایند تخلف ند پس از ابالغ شهرداری حداکثر ظرف مدت ده روز رفعمتخلفین از این بند موظف
ز شیشه استفاده ارد . اینصورت شهرداری رأساً اقدام و هزینه های متعلقه را از متخلف وصول خواهد ک

یانه ه سالهای منصوبه اختصاصی ساختمان جهت تابلو با خط خوش و شکیل مشمول پرداخت هزین
 نخواهند بود .

 –ی زی و تخصصکلینیک های شبانه رو –آزمایشگاه  –(نصب تابلوهای پزشکان و دندان پزشکان 16
 زشکی مصوبپرادیولوژی ها براساس آئین نامه سازمان نظام  –داروخانه ها  –بیمارستان ها 

رعایت ضوابط  و 04/12/75چهاردهمین جلسه شورایعالی نظام پزشکی جمهوری اسالمی ایران مصوب 
 .هد بود ر خوارات این آیین نامه و قانون شهرداریها بدون پرداخت تعرفه ها امکان پذیو مقر

 ند.سانتیمتر تجاوز نک 50*70الف (تابلوی مطب پزشکان باید ساده و اندازه آن از 
 زرگتر باشد.ندارد باستا ب(اندازه تابلوی آزمایشگاه و رادیولوژیها نباید از دو برابر اندازه مجاز و

برابر  د از سهنبای زه تابلوی داروخانه بر حسب موقعیت محل آن فرق می کند ولی در هر صورتج(اندا
 ( بزرگتر باشد .50*70اندازه مجاز )

وابط ضل کلیه مشمو د( نصب تابلو درمانگاههای اورژانس که در بیمارستان های خصوصی دائر می شوند
 اهند بود .و مقررات این آیین نامه  و آیین نامه نظام پزشکی خو

مساحت  ت مازادخدما تبصره : در صورتی که مساحت تابلو از حد مجاز بیشتر باشد مشمول پرداخت بهای
 خواهد بود .

 ص.. توسط اشخایق و.(نصب کلیه پالکارت ها و پارچه هایی که جنبه تبریک ، تسلیت ، تقدیر ، تشو17
ه عوارض ت هرگونپرداخ انتصابها و... دارد ازحقیقی و حقوقی در رابطه با قهرمانان علمی ، ورزشی و 

 ت ضوابطرعای معاف می باشند در هر صورت منوط به اخذ مجوز از شهرداری بوده و در صورت عدم
 مشخص شده شهرداری مجاز است رأساً نسبت به جمع آوری آنان اقدام نماید.

جوز شهرداری د ،با مباش ... داشته( نصب کلیه پالکارت ها و پارچه هایی که جنبه خبری یا تبلیغاتی و18
قانون  64ماده  ارزش معامالتی امالک موضوع %10و پرداخت هزینه خدامت آن برای هر متر برابر 

 رت یا پارچه در آنو اصالحات بعدی برای معبری که پالکا 1366مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 
 نصب می شود و برای هر روز بالمانع است

ه و وصول ا محاسبتقاض ه متعلقه صدور و سالیانه برای تابلوهای موقت به نسبت مدت موردتبصره : هزین
 می گردد.
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ی منظر شهرساز ز نظرا(کلیه تابلوهایی که بر بدنه یا روی ساختمانهای داخل پالک نصب می شوند و 19
 شهری محسوب می شوند مشمول مقررات این آیین نامه خواهند بود .

 %70دیگر معادل  بهای مصوب و روی %100ارای دو رو می باشند ، یک روی آنها ( تابلوهای که د20
 قیمت مصوب محاسبه قیمت صورت گیرد.

 د.ی گیرم(درخصوص تابلوهای سه وجهی ، محاسبه قسمت براساس مجموع متراژ سه رو صورت 21
اساس  د بر یکبای یم( در اطراف یک میدان واحد ، تمامی تابلوها به لحاظ اندازه و ارتفاع نصب 22

 باشند در غیر اینصورت شهرداری به جمع آوری آن اقدام نماید.
ابر قیمت مصوب بر 5/1( بهای تابلوها در اماکن خاص با نظر شهرداری معین می گردد براساس 23

 محاسبه می گردد  ) میادین هسته مرکزی شهر و تقاطع ها و...(
 گردد . حاظ میلاز زمان انقضای قرارداد گذشته ، ( قیمت مصوب در هنگام عقد قرارداد جدید 24

 د.بر اساس ارزش منطقه ای تعيين می گردانه يماه( قيمت اجاره تلویزیون شهری 25

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

 ریال000/000/50: ميدان كشتی مبلغ  2درجه 

 ریال  000/000/30: سطح شهر و محالت مبلغ  3درجه 
طه به مربو استنکاف متقاضیان موضوع این آیین نامه از پرداخت عوارض و هزینه (در صورت26

 الجراست .اقانون شهرداریها ارجاع و رأی کمیسیون مربوطه قطعی و الزم  77کمیسیون ماده 
 مجاز. ول دهنهطو در (تعریف تابلوی استاندارد : تابلوی استاندارد عبارتست از یک متر عرض تابل27

جوز رد با متانداحدهای فعال می توانند جهت معرفی یا راهنمایی عمومی ، تابلوی اس* صاحبان وا
 شهرداری در محل فعالیت نصب نمایند .

رور و ایجاد بور و مندی ع*تابلو از نظر ابعاد باید استاندارد باشد و در محل مناسب نصب شود و موجب ک
 مزاحمت نگردد.

ل دهنه مجاز ) برابر متر در طو 1برای اصناف با رعایت عرض *تابلوهای استاندارد با مجوز شهرداری 
 ه خواهد بود.متر می باشد ( در صورت معرفی محل کسب بدون اخذ وج 5/3طرت تفصیلی شهرجویبار

عنوان  ارکهای عمومی بهقانون شهرداریها که اراضی معابر و میادین و پ 96ماده  6با عنایت به تبصره 
ریها الیحه ن شهرداقانو رداری است و با استفاده از اختیارت حاصله از مادهملک عمومی و در مالکیت شه

نظیم ترت ذیل شت به مقررات اخذ بهای خدمات و هزینه خسارت از نصب کنندگان انواع تابلو و تبلیغا
 گردیده است .
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ردد به می گمحاس حق السهم عوارض تابلوهای کسبی ) صنفی ( به صورت سالیانه از طریق فرمول ذیل
. 

مساحت تابلو* قيمت منطقه ای مالک دارایی* ضریب = حق السهم عوارض هر تابلو 

 به ازای یک سال

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
 3نوع اول : محصوالت داخل كشور : مساحت )مترمربع ( *قيمت منطقه ای *

 4نوع دوم : محصوالت خارج از كشور : مساحت ) مترمربع ( * قيمت منطقه ای * 

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

 15ابلوهای موسسات غيردولتی و غيرانتفاعی : مساحت ) مترمربع ( * قيمت منطقه ای *ت-4

 ) مثال بانکها ،شركت های بيمه و...(

 6*4ابلوهای الکترونيکی : مساحت ) مترمربع ( *قيمت منطقه ای *ت -5

 حداقل مساحت مترمربع محاسبه می گردد.

 ولتی ازای غیر دبه جز مدارس غیرانتفاعی و دانشگاه هتابلوهای مدارس و دانشگاهها :  1تبصره 

 پرداخت عوارض معاف  می باشند .
وزیعی ، یدی ، تی ، تول: از تاریخ الزم االجرا شدن این الیحه ، تمام واحدهای صنفی ، صنعت 2تبصره 

وبه شمول مص... مخدماتی ،اداری ، بانکها و موسسات مالی و اعتباری ، صندوق های قرض الحسنه و
 مذکور می باشند .

از مبلغ  %70ابر : هزینه تابلوهای قابل نصب بر روی ساختمان و یا در امالک خصوصی بر 3تبصره 
 تعیین شده براساس جدول بهای خدمات تابلوهای تبلیغاتی محاسبه  می گردد .

 : عقد قراردادهای نصب تابلو یکساله است . 4تبصره 
بلو در رگونه تاپیشگیری از مخدوش شدن نمای عمومی شهر ، نصب ه: برای حفظ زیبایی و  5تبصره 

با  )هرداری از ش هر محل ،اعم از سر درب ، نما ، جوانب و یا بام ساختمان ، منوط به کسب مجوز
 هماهنگی واحدزیباسازی و در آمد  (   می باشد.

سب کنوط به منی ،مانب ای:نصب تابلو در ارتفاع ملک شخصی با رعایت ضوابط ، مقررات و جو 6تبصره 
 مجوز از شهرداری ) با هماهنگی واحد زیباسازی و درآمد ( می باشد.
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ازی د زیباسنگی واح: در صورت نصب هرگونه تابلو بدون مجوز از شهرداری عوارض ) با هماه 7تبصره 
 اخذ خواهد شد . %20و درآمد ( مربوطه بعالوه 

یند ابی نماخوش حس د قرارداد سالیانه مراجعه نموده و: به اشخاصی که خود نسبت به تمدی 8تبصره 
 تخفیف به منظور تشویق در نظر گرفته می شود . %25معادل 
ری ز شهردارداری اب: برای نصب تابلوهای منصوبه به شرت فوق می بایست مجوز نصب و بهره  9تبصره 

 اخذ گردد . در غیر اینصورت برابر مقررات جمع آوری خواهد شد .
در  ذکر شده : در صورت عدم پرداخت در مهلت مقرر پس از دریافت اخطاربه در مهلت 10 تبصره

 حذف می گردد. 9اخطاریه ،تخفیف بند 
مه جری %20 :در صورت عدم پرداخت در مهلت مقرر پس از دریافت اخطاریه با احتساب11تبصره 

 هد شد.عوارض به شهرداری اعالم و شهرداری نیز مکلف به اخذ این عوارض خوا
ی ه تخفیفود هرگونش: در صورتیکه تابلو بدون مجوز نصب و بعداً توسط شهرداری شناسایی  12تبصره 

 ه بالمانع و رایگان انجامماه از مجوز نصب اولی 6: انتقال تابلو تا مدت زمان  13حذف خواهد شد تبصره 
 گردد ) با حفظ طرت اولیه (.

و  بلیغاتیبلوهای تمکانهایی که در سطح شهر محل نصب تا : مقرر گردید کلیه خیابانها و 14تبصره 
یین نامه مالی قانون آ 13 بیلبوردها می باشد و یا می تواند محل نصب تابلو قرار گیرد ، مستند به ماده

هر ) ششورای  ده ازشهرداریها و حسب نظر کارسناسان رسمی دادگستری با معرفی شهرداری و سه نماین
و و صب تابلنخدمات  کمیسیون فرهنگی و زیباسازی ( نسبت به تعیین بهای –دجه کمیسیون برنامه و بو

 بیلبورد در سطح شهر اقدام گردد .

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

دد ) این ظ می گرل لحاهر نوشته و آگهی و تابلو یر روی دیوارهای شهر ممنوع است و جرایم به شرت ذی
 بند جنبه بازدارنده دارد(

فرمول  زانه طبقوشته روی دیوارهای بر خیابان و بلوارها و میادین اصلی و فرعی رونبرای هر متر -1
 ذیل محاسبه    می گردد: 

p( طول نوشته* )به متر 
لوارها و بیابان و خر عدد آگهی و نوشته روی درب و دیوار منازل و درب و دیوارهای بر برای الصاق ه-2

 ریال محاسبه می گردد . 10000میادین اصلی و فرعی روزانه مبلغ 
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میت رت و اهاز ضرو : در موراد خاص مانند مهدکودک و... که طراحی برای دیوار ملک مذکور 1تبصره 
ی ایگان مرداری ی باشد در صورت اجرای طرت های شاد و جذاب با تایید واحد زیباسازی شهرکار م
 باشد.

ب و اه فاضالچتخلیه  : در صورت نا مشخص بودن آدرس تبلیغات انجام شده روی دیوار ) مانند 2تبصره 
 000/000/3خت شعار و برچسب و...( جهت هزینه خسارات و پاکسازی در مرحله اول موظف به پردا

 ریال می باشد. 000/000/7ریال و در مرحله سوم  000/000/5ریال و در مرحله  دوم موظف به پرداخت 
 ک متر مربع تانی از یالع رسا: هزینه نصب بنر ، پارچه و سایر موارد به منظور امور تبلیغاتی و اط 3تبصره

متربه باال  7ریال از  000/200مترمربع روزانه متری  6تا  5ریال ، از  000/150متر مربع روزانه متری  4
 ریال می باشد.  000/250مترمربع روزانه متری 

ورد تبلیغ از طریق منسبت به قطع شماره تلفن  2: در صورت تکرار و عدم رعایت موضوع تبصره 4تبصره
 قانونی اقدام می گردد .

 ل محاسبه می گردد.ریا 10000: کارشناسی متری  5تبصره 
ه مبلغ ح شهر ب: هزینه هر متر مربع نصب داربست به منظور تبلیغات و ساخت و ساز سط 6تیصره 

مران و عسازی و ریال به مدت یک هفته با رعایت کلیه ضوابط ایمنی با تایید واحد شهر 000/500
 زیباسازی می باشد 

 آیين نامه اجرایی ساماندهی تبليغات شهری :

صالحی قانون شوراها ا 76ماده  25و  16قانون شهرداری و وظایف مندرج در بندهای  92ماده  مستند به
حدوده لیغات شهری در مقانون شهرداری ، آیین نامه اجرایی ساماندهی تب 92و ماده  55ماده  27و بند 

 ردد.ی گماخذ  وقانونی ، حریم شهر جویبار و همچنین عوارض تبلیغات شهری به شرت ذیل محاسبه 
ی ی در فضارایی ساماندهی تبلیغات شهری درخصوص کلیه فعالیتهای تبلیغاتی شهرآیین نامه اج-1

 عمومی شهر و اماکن مشرف بر آن ، وسایل نقلیه عمومی و خصوصی الزم االجراست.
بلیغاتی ) تابلوهای ل آیین نامه عبارتند از نصب و الصاق هرگونه برزنت و پالکارت ، تتبلیغات مشمو-2

هوایی  پل های وواری بیلبورد ،بالون ، استند ، سازه های حجمی ، تلویزیون شهری ،پنل ، بردهای دی
تهای مربوط ر فعالیعرف دمعابر پیاده ( که در فضای شهری مورد بهره برداری قرار می گیرند ، تابلوهای 

کلی  ه طوربو به اشخاص حقیقی و حقوقی ، دیوار نویسی ، پوسترهای کاغذی ، تراکت ، برچسب 
 هرگونه منصوبات و ملحقات تبلیغاتی .
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ه صب و بهرل و متولی نظارت بر کلیه فعالیتهای تبلیغاتی و مرجع صدور مجوز نشهرداری مسئو-3
اجرای  نامه و آیین برداری از پیکره های تبلیغاتی و تابلوهای معرف نوع فعالیت در محدوده موضوع

 صحیح آن می باشد.

 پروانه بهره برداری :ضوابط صدور 
نصب و  فت مجوزدریا کلیه شرکت ها و کانون های تبلیغاتی با دارا بودن شرایط ذیل می توانند برای

 پروانه بهره برداری از سازه های تبلیغاتی اقدام نمایند .
شهر سالمی ارشاد ا ووز رسمی مبنی بر بال مانع بودن فعالیت تبلیغاتی از اداره فرهنگ دارا بودن مج-1

 جویبار  و ارائه آن .
 مقررات عمومی شرکت ها و کانون ها و موسسات از مفاد آیین نامه . وپیروی ضوابط -2
 و ارشاد ابقه الزم براساس قانون تشکیالت کانون های تبلیغاتی وزارت فرهنگسداشتن حداقل -3

 اسالمی .
 امه برایشهرداری و آیین ن وسسات و نهادهای فرهنگی ، عمومی می توانند طبق مقرراتم-1تبصره 

 دریافت مجوز و اطالع رسانی در چهارچوب وظایف تشکیالتی اقدام نمایند .
ارائه  منوط به ن های تبلیغاتی دارای بدهی در شهرداری باشند شرکت در مزایدهچنانچه کانو -2تبصره 

 گواهی تسویه حساب می باشد.

 كميسيون بررسی طرح ها و تبليغاتی :
 یاهمدارک وطرت  طرت ها و مدارک شرکت های متقاضی به شهرداری و قبل از مزایده ، پس از ارائه

اع می اشد ارجمی ب شرکتها به کمیسیونی که اعضا آن به انتخاب شهردار و تایید شورای اسالمی شهر
 گردد .

 تابلوهای تبليغاتی و غير تبليغاتی :

 تابلوهای غير تبليغاتی -1
 24ل بند بصره ذیرابر تمی گردد که صرفاً به معرفی اماکنی می پردازد که ببه کلیه تابلوهائی اطالق 

 د .قانون  شهرداریها یا قانون تجارن و یا قوانین خاص فعالیت می نماین 55ماده 
نوع فعالیت  ناسب باو مت تذکر :تابلوهای غیر تبلیغاتی می بایستی صرفاً بر سر درب واحد فعالیت کننده

 طه به شرت موارد زیر نصب گردد .براساس ضوابط مربو
 الف ( تابلو وکال ، پزشکان و سر دفتران 

 ب(تابلو اماکن اداری آموزشی 
 ج( تابلو اماکن تجاری ، خدماتی ، تولیدی 
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 الف ( تابلو وكال ، پزشکان و سر دفتران
 ان .فتردشکان ، دندان پزشکان و سایر حرف پزشکب و وکالی دادگستری و سر تابلو مطب پز-1الف

لسکی فیس یا نئون سانتی متر عمود بر ساختمان و ا زجنس ف 50*70تعداد یک عدد تابلو به اندازه 
از بر  ش آمدگیثر پیپالستیک با قاب فلزی و منبع نور ، مشروط به رعایت ضوابط طرت تفصیلی ) حداک

عمودی ، نصب  صبمتر ( در صورت عدم امکان ن 4سانتی متر و حداقل ارتفاع از کف معبر  120ملک 
مترمربع برای دفاتر  3*2تابلو با ابعاد ذکر شده بر پیشانی ساختمان و همچنین یک عد تابلو به ابعاد 

 اسناد رسمی و ازدواج و طالق به منظور معرفی واحد خود بالمانع است .
د ( ز سه واحش از سه واحد خدماتی در یک مکان مستقر باشد ) مجتمع های بیش ادر مواردی بی-2الف

تمان که دنه ساخبه به تعداد یک تابلو با عنوان توافقی مالکین تهیه و بر سر درب ورودی اصلی چسبید
 د نصب می گردد.سانتی متر باش 120طول آن متناسب با دهانه ورودی ساختمان عرض تابلو حداکثر 

نند ها هما وخانهزشکی و مراکز تشخیص طبی ) پیرا پزشکی ( و دارمجتمع های پ ،درمانگاه ها -3الف 
 مجاز به نصب تابلو می باسند . 2بند 

با رعایت  ابلو راینه تتبصره : سازمان نظام پزشکی استان و کانون وکال و سردفتران مشخصات و رنگ زم
 ابعاد ذکر شده با هماهنگی شهرداری تهیه و ابالغ خواهند نمود.

 ب( تابلو های آموزشی و اداری  
هانه سب با دن متناآبر سر درب ورودی اصلی ) بصورت افقی ( که به ابعاد تعداد یک عدد تابلو نصب 

ت ی باشد بال مانع اسسانتی متر برای معرفی واحد خود م 120ورودی ساختمان و حداکثر ) عرض( تابلو 
. 

 ج(واحدهای تجاری ، خدماتی ، توليدی :
هانه دتناسب با ( که ابعاد آن معداد یک عدد تابلو نصب بر سر درب ورودی اصلی ) روی پیشانی ت-1ج

 ، بالمانع است . سانتی متر برای معرفی واحد خود باشد 150ورودی ساختمان و حداکثر عرض تابلو 
ابلو حداکثر معادل تسانتی متر باشد مالک عرض  150تبصره : در مواردی که ارتفاع پیشانی کمتر از 

 ارتفاع پیشانی واحد تجاری خواهد بود .
اسب در ندازه مناه از نئون متصل به شیشه در سی ، نوشتن روی سایبان های مجاز ،استفادشیشه نوی-2ج

عالیت فنوع  جهت شناسایی واحدهای تجاری ، خدماتی و تولیدی همکف در صورتی که صرفاً معرف
 باشد بالمانع است .
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ی ت فوقانسماسایی مجموعه های بزرگ تجاری بصورت حروف یا آرم بدون قاب در قنصب تابلو شن-3ج
جم سب با حمتنا و ورودی های مجموعه با مراعات سایر ضوابط و یا روی قسمت های مشخص از بنا و

 ساختمان بدون زمنیه بالمانع می باشد.
ز تابلو در ستفاده اتقر در داخل مجموعه های تجاری یا خدماتی و پاساژها ، مجاز به امغازه های مس-4ج

 . نمای بیرونی ساختمان نمی باشند
ا مبدنه سازی ن ،ابلو در خیابان ها ،محوطه ها و مجموعه هایی که دارای طرت مصوب استفاده از ت-5ج

ی اجرا شهردار مصوب بوده و در آن مشخصات کتیبه ،قاب و تابلو پیش بینی شده است صرفاً برابر طرت
 می گردد .

ی با فظ همگونحشده منوط به  ستفاده از تابلو شناسایی خدماتی یا تجاری در محدوده آثار ثبتا-6ج
 نمای اثر می باشد

 .اسالمی باشد  ارزشهای ویر کلیه تابلوهای شناسایی و تبلیغاتی نباید مغایر با شئونات ونوشتار و تصا-7ج
 مالک نظریه اداره  اماکن نیروی انتظامی می باشد.

 ط هر شخصعنوان و توسستفاده از فلش و تابلوهای راهنما و همچنین نصب داربست فلزی تحت ا-8ج
 نوع می باشد....( ممها و یا ارگانی در رفوژها و فضاهای عمومی از قبیل ) رفوژها، پیاده روها ، باغچه

ضوابط تهیه  ایت کلیهیی که براساس مفاد بندهای ) الف ، ب، ج( این آیین نامه و با رعکلیه تابلوها-9ج
 پرداخت عوارض نمی گردد .و نصب  می گردند جنبه تبلیغاتی نداشته و مشمول 

واحد  ه بر اسمجاری و خدماتی چنانچه تابلوی سر درب واحد فعالیت کننده عالوتدر تابلوهای -1تبصره 
ض خذ عوارمول ا، معرف نمایندگی های تولید کاال و عرضه کننده خدمات خارج از استان باشد مش

 مصوب شورای شهر   می گردند.
اشد منوع می باضافی در معابر عمومی پیاده روها و سواره رو منصب هرگونه تابلوی – 2تبصره 

 شهرداری مجاز به   جمع آوری و امحاء آن می باشد.
اری براساس سال نسبت به هماهنگ سازی تابلوهای واحد تج 5در بازه زمانی  شهرداری باید-3تبصره 

 کمیته زیباسازی شهرداری می باشد. طرت های مصوب

 تابلوهای تبليغاتی :
ق می وقی اطالو حق تابلوهای تبلیغاتی به کلیه تابلوهای منصوبه و یا مورد درخواست اشخاص حقیقی
  شامل : شد کهگردد که خارج از شرایط و ضوابط مندرج در بندهای الف و ب و ج ردیف یک می با

 الف(بيلبوردهای تبليغاتی 

 ب( استندهای تبليغاتی و استرابورد 
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 ج( تلویزیون شهری

 يغات دیواری د(تبل

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

 الف( بيلبوردهای تبليغاتی ) آگهی نما (
ت داشته که و خدما االهابیلبوردها به عنوان یک از اثر بخش ترین رسانه ها نقش بهسزایی در تبلیغ  کا

ریه تابلو ، یه ، والعویض تردازی ، راهرو و نردبان شامل فونداسیون ، پایه ، صفحه نمایش گر و تیم نورپ
یلبورد و بخش فرا د و بحمل و نصب آگهی می باشد نوع تبلیغات می تواند بنر، یا فلکسی یا استیکر باش

 .حجم استندها و استرابوردها 

 ب( استندها و استرابوردهای تبليغاتی :
یادین در معابر و م هت امور آگهی های تجاریمتر مربع الحاق می باشد که ج 15به تابلوهای حداکثر 

 سطح شهر نصب می شود.

 وج( نحوه واگذاری امتياز نصب بيلبوردهای تبليغاتی و استرابوردهای تبليغاتی 

 تلویزیون شهری :
 باشد. یل مینحوه اعالم مجوز نصب بیلبوردهای تبلیغاتی جدید در سطح شهر جویبار به شکل ذ

 کمیسیون بررسی طرت های تبلیغاتی . وسطشناسایی و مکان یابی ت-1
 ز شورای اسالمی شهر اخذ مجوز ا-2
 عیین قیمت پایه کارشناسی براساس دفترچه عوارض سالیانه مصوب شورای شهر ت-3
مشخصات  وفات مزایده بین کانون های تبلیغاتی مجاز سطح کشور براساس شرایط برگزاری تشری-4

 فنی و مالی 
حد درآمد جهت محاسبه سال و معرفی به وا 5قابلیت تمدید حداکثر تا  رت یکساله باانعقاد قرارداد بصو-5

 و اخذ عوارض و اجاره بها .
  فنی و استحکام فونداسیون ، پایه و صفحه توسط کمیته فنی شهرداری بررسی مشخصات-6
 حویل زمین نصب و فرصت نصب حداکثر یکماه شمسی .ت-7

 د رعایتشهر باش تابلو در معابر عمومی محدوده قانونی و حریم: در صورتی که مکان نصب 1تبصره 
 ضوابط فنی و شهرسازی ارتفاع مجاز و غیره الزم است .

: نصب بیلبوردهای تبلیغاتی در اراضی و مستحدثات اشخاص حقیقی و حقوقی ممنوع می باشد 2تبصره 
د در اراضی و امالک اشخاص یا کانون های تبلیغاتی مجاز با موافقت ساکنین قصد نصب بیلبور چنانچه

ادارات ، نهادها را داشته باشد بایستی طرت بیلبورد با مشخصات فنی را به شهرداری ارائه داده پس از 
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بررسی طرت در کمیسیون بررسی طرت های تبلیغاتی تصویری و شورای اسالمی شهر با اخذ تضامین و 
نونی و مقررات تبلیغات محیطی امکان پذیر می تعهدات کافی مبنی بر رعایت کلیه موارد و موازین قا

 باشد.

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

 ( 50نطقه ای * عوارض ساليانه = مساحت ) مترمربع * قيمت م
های پیام ا تابلویشت بام : چنانچه مالکین جایگاههای سوخت اقدام به نصب تابلو بر روی دیوار پ4تبصره 

یسی در یوار نودم به دار یا تلویزیون شهری در جوار ساختمان نمایند یا اشخاص حقیقی و حقوقی اقدا
قابل  3ارض تبصره درصد از عو 40ند امالک شخصی اعم از حقیقی و حقوقی با کاربرد تبلیغاتی نمای

 وصول می باشد.
ف به اخذ دها موظلیه واحک: صدور مجوز نصب تابلو به منزله تایید واحد فعالیت کننده نبوده و  5تبصره 

 پروانه فعالیت از مراجع ذیربط می باشند .
ر صورت یند دمان: چنانچه اشخاص حقوقی و حقیقی نسبت به نصب تابلوی پایه دار اقدام  6تبصره 

ورد محاسبه آن درصد از عوارض م 40موافقت کمیسیون بررسی طرت های تبلیغاتی موظف به پرداخت 
 می باشند.

رگونه بل از هقباشند  : از تاریخ تصویب این آیین نامه کلیه تابلو سازهای سطح شهر مکلف می7تبصره 
وع آن توسط بعاد وناه به اخت و نصب را کاقدام به ساخت تابلو اعم از تبلیغاتی و غیر تبلیغاتی مجوز س

 شهرداری تعیین گردیده از متقاضی اخذ نمایند .
عمومی  د روابطجوز واحم: کلیه تبلیغات فرهنگی که جنبه انتفاعی نداشته باشد در صورت تایید 8تبصره 

 و زیباسازی از پرداخت هرگونه وجهی معاف می باشند .

 سایر ضوابط :

قررات مبراساس  ستناد آن توسط شهرداری تابلوهای جدید بایستیان آیین نامه و از تاریخ تصویب ای-1
رف مهلت داکثر طامه حاین آیین نامه تهیه و نصب گردد و تابلوهای منصوبه قبل از تصویب این آیین ن

 شش ماه توسط مالک جمع آوری یا اصالت گردد .
می  ، واحد وابط عمواعالم واحد زیباسازی ، ر صب هرگونه تبلیغات خارج از ضوابط این آیین نامه بان-2

 ماید .نقدام اجرائیات و  سد معبر شهرداری مکلف است برابر مقررات نسبت به جمع آوری آن ا
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ف ایستی ظرنویسی در سطح شهر بدون اخذ مجوز شهرداری ممنوع بوده و شهرداری بهرگونه دیوار-3
 ای تبلیغاتی اقدام نماید.مدت یکسال نسبت به پاکسازی کلیه سطوت و دیواره

طح سفیوژهای رراکت و پالکارت تبلیغاتی بر روی تیرهای روشنایی و سطوت معابر و نصب هرگونه ت-4
 شهر ممنوع  می باشد.

ه حداکثر ند و غیرهای شهرداری درخصوص فضاهای تبلیغاتی موجود اعم از بیلبورد ، استکلیه قرارداد-5
 سال باشد . 5دید حداکثر سال بصورت ساالنه با قابلیت تم 5
ی شهر و ط بلیغاتی در سطح شهر با اخذ مجوز از شورای ترافیک و شورای اسالمینصب پل های ت-6

 مراحل قانونی تشریفات مزایده امکان پذیر می باشد.

 آگهی  كليه هزینه وصولی بابت انتشار 5%                                        

 شوری و محلیمبلغ آگهی ها توسط صدا و سیمای جمهوری اسالمی و جراید کاز  %5:اخذ 1تبصره 
 ایران به عنوان عوارض شهرداری می باشد .

یمای طریق س : موسسات و سایر شرکت های تبلیغاتی که نسبت به تهیه ، پخش آگهی از 2تبصره 
ام می ا اقدسیممحلی و آگهی های تجاری در صدا و سیما شبکه سراسری و سایر شبکه های صداو 

 د .از مبلغ آگهی را به عنوان عوارض به شهرداری پرداخت نماین %5نمایند موظفند 
راجع توسط م تی کهاین عوارض فعالً توسط هیات عمومی دیوان عدالت اداری لغو گردیده است در صور

 د.مایدام نذیصالت مجوز اخذ صادر شود شهرداری باید از تاریخ ابالغ نسبت به وصول آن اق
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 اترخي:

 شماره:

  ويپست:

 عوارض قطع درخت )قطع اشجار(نام عوارض:  -41

 هاقانون شهرداری 55ماده  26به استناد بند   جویبارپیشنهاد دهنده: شهرداری 

قانون مالیات بر  50ماده  1قانون شوراها و تبصره  80ماده  16مرجع تصویب کننده: شورای اسالمی شهر به استناد بند 
 ارزش افزوده

 قانون شهرداری 77ضمانت اجرایی وصول: کمیسیون ماده 
 

صوب مرعایت مفاد آیین نامه ) قانون اصالت حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها 
از  رض فوقمصوب شورای عالی استان ها ضروری می باشد برای محاسبه عوا 15/02/1389

 جدول ذیل استفاده گردد .
مومی عیادین ، م رختانی که در معابر ، خیابانهابرای جبران خسارت وارده ناشی از قطع د

 .د گرد شرت ذیل پیش بینی وصول می توسط افراد انجام می شود عوارض و جرائم به

 

 

        محيط بن             نوع درخت

 ) سانتيمتر(

هرس بدون  متقاضی قطع درخت

 )ریال( مجوز

سرزنی بدون 

 )ریال( مجوز

قطع بدون 

 )ریال( مجوز

 خشکاندن

 بدون مزاحمت درصورت مزاحمت )ریال(

درخت 

 مثمر :

مركبات و 

 غيره  

 20تا 

 سانت

 000/000/40 000/000/30 000/000/10 000/00/3 ریال000/000/8 ریال000/000/3

 000/000/15 ریال 000/000/5 20-50

 ریال

000/000/7 000/000/20 000/000/40 000/000/50 

بيشتر از 

50 

000/000/10 

 ریال

000/000/20 

 ریال

000/000/10 000/000/30 000/000/45 000/000/60 

درخت غير 

 مثمر :

صنوبر، 

نارون ، 

افرا، 

توسکا ، 

 چنار

 50تا 

 سانت 

 000/000/40 000/000/30 000/000/15 000/000/7 000/000/10 ریال000/000/7

50-100 000/000/10 

 ریال

000/000/20 

 ریال

000/000/10 000/000/25 000/000/45 000/000/45 

100-

150 

000/000/15 

 ریال

000/000/30 

 ریال

000/000/15 000/000/35 000/000/50 000/000/50 

بيشتر از 

150 
000/000/20 

 ریال

000/000/50 

 ریال

000/000/20 000/000/45 000/000/60 000/000/60 
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 اترخي:

 شماره:

  ويپست:

فرد  یسیون ،عالوه بر جرائم  و عوارض فوق توسط کمتوسط افراد * در خصوص قطع هر یک درخت 
 عدد نهال )درخت( باید بکارد . 15متر  500تا شعاع   باید 

 همچنین فروش نهال باید بر اساس نظر کارشناس باشد .* 
 

  و حریم شهر ورود امالك به محدوده قانونیعوارض نام عوارض:  -42
 هاقانون شهرداری 55ماده  26به استناد بند   جویبارپیشنهاد دهنده: شهرداری 

قانون مالیات بر  50ماده  1قانون شوراها و تبصره  80ماده  16مرجع تصویب کننده: شورای اسالمی شهر به استناد بند 
 ارزش افزوده

 قانون شهرداری 77ضمانت اجرایی وصول: کمیسیون ماده 

ی مر ملحق اتی شهمناطقی که به محدوده قانونی و خدمارائه خدمات مناسب به شهروندان و ساکنین 
زایش ه به افا توجبگردند مستلزم صرف هزینه هنگفت جهت احداث تاسیسات زیربنایی مناسب می باشد. 

دون دید بجهزینه های اجرای طرح های عمرانی نیل به اهداف مذکور در جهت رفاه شهروندان 
 رفاهی و زیر انی ،شد. از سوی دیگر اجرای طرح های عمرمشارکت ساکنین مناطق مذکور میسور نمی با

ه شهر لحاقی باطق ابنایی توسط شهرداری در آن مناطق باعث ارزش افزوده اراضی و امالك ساکنین من
 می گردد.

 واسالمی شهر  آئین نامه اجرائی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای 7لذا مستند به ماده 
 ان مصوبهردارت و وظائف انتخابات شوراهای اسالمی کشور و انتخاب شبخش موضوع قانون تشکیال

رد فاهی موررانی و هیات وزیران به منظور تامین قسمتی از هزینه های اجرای طرح های عم 7/7/1378
 نیاز مناطق الحاقی به محدوده قانونی و خدماتی شهرداری مقرر می گردد: 

حدوده مداخل  اعیانی و امالك که با گسترش شهر دربه کلیه اراضی و عرصه دارای مستحدثات و 
نی و ده قانوه محدوفقط برای یکبار به عنوان عوارض ورود ب،  قانونی و حریم شهری قرار می گیرند

 وق گیرد د تعلحریم شهر که شهرداری امکان صدور پروانه ساختمانی و سایر خدمات شهری را دار
ال و یا صدور و انتق ا نقلعرصه و اعیانی، پروانه ساختمانی و ی شهرداری در زمان صدور پایانکار، تفکیک

  د.ام نماید اقدفیش نوسازی و هر طریقی که مصلحت می داند می تواند نسبت به وصول مطالبات خو
در مواردی که تهیه زمین عوض در داخل قانون تعیین وضعیت اراضی و امالك  4تبصره برابر 

محدوده  سازی میسر نباشد و احتیاج به توسعهدی و تفکیک و ساختمانبنهای مجاز برای قطعهمحدوده
توانند های مصوب توسعه شهری مورد تأیید مراجع قانونی قرار بگیرد، مراجع مزبور میمزبور طبق طرح

اراضی برای استفاده از مزایای ورود به محدوده توسعه و عمران در مقابل موافقت با تقاضای صاحبان
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 اترخي:

 شماره:

  ويپست:

الزم برای تأسیسات سازی زمین و واگذاری سطوحبر انجام تعهدات مربوط به عمران و آماده شهر، عالوه
آنها را برای تأمین عوض اراضی واقع درصد اراضی مذکور  20حداکثر تا و تجهیزات و خدمات عمومی، 

های نوسازی و بهسازی شهری، به طور همچنین اراضی عوض طرحهای موضوع این قانون ودر طرح
 رایگان دریافت نمایند.

 

 
                                                                        

و  و محل کسب برای مشاغل عوارض سالیانه خدمات از کلیه اماکن مورد استفاده فعاالن اقتصادی -43
 مشاغل خاصحرف و  ، غیر صنفیو صنوف مشمول قانون نظام صنفی

 هاقانون شهرداری 55ماده  26به استناد بند  جویبار پیشنهاد دهنده: شهرداری 

 50ماده  1تبصره  وقانون شوراها  80ماده  16مرجع تصویب کننده: شورای اسالمی شهر به استناد بند 
 قانون مالیات بر ارزش افزوده

 قانون شهرداری 77ضمانت اجرایی وصول: کمیسیون ماده 
 

( قانون 4اده )( م1ه )مشاغل از تمام فعالیتهای شغلی در محدوده قانونی شهر ) موضوع تبصرعوارض -1
 صنفی ، تولیدی ( قابل وصول می باشد . کلیه واحدهای 1362تعاریف ضوابط تقسیمات کشوری مصوب 

نها ر آاستقرا ه محلک، خدماتی ، اداری ، صنعتی ، درمانی ، آموزشی و سایر مشاغل و منابع درآمدی 
 .ی باشنداری ممحدوده قانونی شهر باشد ، موظف به پرداخت عوارض محلی ساالنه مشاغل به شهرد

اریها و دهی براساس تعرفه عوارض یکنواخت شهرداریهای کشور پیشنهادی سازمان شهرداریها-2
 قعالیتهای شغلی مشمول عوارض ساالنه مشاغل به شرت ذیل تعریف می شوند : 

 قانون نظام صنفی : الف : مشاغل مشمول

 کنند . یت میکلیه حرف صنفی که با عضویت در اتاق اصناف زیر نظر اتحادیه های مربوطه فعال
 ب : مشاغل  مشمول قانون تجارت : 
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 اترخي:

 شماره:

  ويپست:

شرت ، هر قسم ارت مبایا ک شرکت ها ، دفاتر کار و کلیه واحدهای بازرگانی و اقتصادی ، دارندگان پروانه
     الیتجارت فعتانون عمل کاری ) کمیسیون ( یا عاملی و غیره که بر مبنای قعملیات داللی یا حق ال

 می نمایند .
 ج: مشاغل  و حرف خاص  : 

ینی ، ی و بالای طبهواحدهای درمانی شامل بیمارستان ها،مطب پزشکان ، دندان پزشکان ، آزمایشگاه 
ادیو رزشکی ، دامپ و، روانشناسی  داروخانه ها ، درمانگاه ها ، کلینیک های عمومی و تخصصی پزشکی

تار درمانی، ری ، گفپتومتلوژی و سونوگرافی ، ام ای آر و سی تی اسکن ، فیزیوتراپی ، شنوایی سنجی ، ا
عه یر مجموانی زمامایی ، مهندسی پزشکی ، اسکن هسته ای ، تزریقات پانسمان و کلیه مراکز درم

 می باشند .سازمان نظام پزشکی مشمول بهای خدمات سالیانه 
 ز ایجاد و تاسیس کلیهقانون شهرداری وظیفه دارند که ا 55ماده  20تبصره : شهرداریها براساس بند  

تند هرها هسدر ش اماکنی که به نحوی موجب بروز مزاحمت برای ساکنین شده یا مخالف اصول بهداشت
ی ب باری اماکن با کاربرانه کسقانون نظام صنفی صدور پرو 80، جلوگیری نمایند . ثانیاً بر اساس ماده 

هردرای ، شهردرایها در قانون ش 55ماده  24اداری یا کارگاهی بال مانع است . و بر مبنای تبصره بند 
انی ی ساختمنه هاشهرهایی که نقشه جامع شهرتهیه شده مکلفند که طبق ضوابط نقشه مذکور در پروا

سب بدون روانه کدور پعیین کاربری اماکن برای صنوع استفاده از ساختمان را قید کنند . بنابراین ت
اون امور اقتصادی مع 26/7/1396-168794/60استعالم از شهردرای امکان پذیر نیست لذا نامه شمار ه 

یس اتاق رئ 17/8/1396-8524/06/7و بازرگانی وزرات صنعت ، معدن و تجارت و بخشنامه شماره 
ر الزامی کسب غی روانهپشهردرایها برای صدور و یا تمدید  اصناف ایران که بر مبنای آنها استعالم از

شکیالت و آیین دادرسی قانون ت 88و ماده 12ماده  1اعالم شده است مغایر قانون است و مستند به بند 
 ابطال می شود . 1392دیوان عدالت مصوب سال 

اریهای کشور بر اخذ دهیسازمان شهرداریها و  11/08/1395مورخ  39232تبصره: به استناد نامه شماره 
یمه در بهای  عوارض ازشرکت های بیمه ، شهرداریها می توانند بر فضای اشغال شده توسط شرکت

 محدوده شهر عوارض دریافت کنند .
رسال اشاغل بصورت ساالنه توسط واحد مشاغل و اصناف به محل فعالیت مودی قبوض عوارض م-3

 خواهد شد .
 ن تا پایان همان سال قابلیت وصول و پرداخت دارد .ل فروردیعوارض مشاغل از او-4
ورت نیم حساب بص انتقال ،توقف ، جابجایی و یا تغییر شغل قبل از پایان سال تسویه ودرصورت نقل  -5

 سال انجام خواهد شد.
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 اترخي:

 شماره:

  ويپست:

مکان ،  صد تغییرقصد شروع فعالیت شغلی جدید را دارند و صاحبان فعالیت شغلی که ق شهروندانی که-6
وارد را به ییرات مونه تغو یا تغییر فعالیت شغلی فعلی خود را موظفند قبل از شروع و قبل از هرگتوقف 

با  ر رابطهلتی دواحد مشاغل و اصناف شهرداری اطالع دهند ، در غیر اینصورت شهرداری هیچ مسئو
اغل رض مشواوقع عمعدم دریافت قبض مربوط به فعالیت شغلی آنان ندارد و در صورت عدم پرداخت به 

 مشمول موارد در نظر گرفته شده درخصوص زیان دیر کرد موقعات خواهد شد .
ه های صنفی موظفند قبل از صدور و تمدید پروانه كسب از شهرداری استعالم كليه اتحادی -7

 نمایند .

ود را ر ملک خمستاج صاحبان مکان های شغلی نیز موظفند در اسرع وقت شروع و اتمام قعالیت شغلی-8
ت به غلی نسبکان شمبه واحد مشاغل و اصناف شهرداری مربوطه اطالع داده تا مستاجر قبل از تخلیه 

 تسویه حساب عوارض مشاغل خود اقدام نماید.
به و وصول شابه محاسه باشد برابر فعالیت های مر صورتی که نام فعالیت شغلی مدنظر در جداول ذکر نشدد-9

 خواهد شد .

صد در 30تخفیف  بااول سال در شش ماه در خیابان  های اصلی شهر عوارض کسبی نحوه محاسبه -10
 .بدلیل خوش حسابی دریافت می شود  از مؤدیدرصد  25در شش ماه دوم  محاسبه و

  35با ه سال در شش مابا ضریبی برابر شهر  فرعیدر خیابان  های عوارض کسبی نحوه محاسبه و 
 .ی شود مز مؤدی بدلیل خوش حسابی دریافت ا درصد محاسبه 30شش ماه دوم  درصد محاسبه و

بر  د عالوهال بعست نگردد پس از پایان سال در ختبصره : در صورتی که عوارض متعلقه اصناف پردا
محاسبه زان عوارض در ماه و حداکثر تا میافزایشی  درصد  2عوارض متعلقه مشمول جریمه به میزان 

 می گردد .
 

عوارض ساليانه محل كسب برای مشاغل و صنوف مشمول قانون نظام محاسبه جدول 

  صنفی و غير صنفی و مشاغل خاص

 نام صنف ردیف

 آلومینیوم کاران 1

 آریشگران مردانه 2

 آرایشگران زنانه 3

 الکترونیک و خدمات کامپیوتری –الکتریک و  تعمیرات  4

 اغذیه و رستوران و کبابی 5

 بلور و اسباب بازی –چینی  –پالستیک  6
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 اترخي:

 شماره:

  ويپست:

 برنج فروشی و عالفی و انبارداری و شالیکوبی داران  7

 بهداشتی  -ورزشی –خرازی  –پوشاك  8

 تره بار فروشان 9

 آهنگر و تراشکاران و لنت کوبان اتومبیل –باطری سازان  –مکانیک  10

 فروش تعویض روغن و آپارتی و تولید فیلتر و کارواش 11

 اتومبیل کرایهموسسات  12

 شوفاژ( –تاسیسات ) گاز  13

 درب و پنجره و کابینت سازان فلزی 14

 خیاطان و تولیدی پوشاك زنانه 15

 خیاطان و تولیدی پوشاك مردانه و بافندگی و پرده دوزان 16

 خواربار و لبینات و عطاری و خشکبار و حبوبات 17

 کلید و حلب –راغ چ-تعمیرات وسایل نفت سوز و گاز سوز   18

 دوچرخه و موتور سیکلت 19

 طال و جواهر و نقره و صرافی 20

 ساعت سازان و عینک و لوازم دندانپزشکی و تعمیرات 21

 آکواریوم–قاب سازان –خم  –اتومبیل  –شیشه بران ساختمانی سکوریت  22

 صافکاران ورادیاتور سازان نقاشان و –تشک دوزی  –سپر سازی –گلگیرسازان و جوشکاران کاربیت  23

 اینترنت –تایپ کامپیوتری –فتوکپی کاران –عکاسان  24

 فرش و موکت و تزئینات 25

 آب نبات و قند ریزان–آبمیوه  –قنادان  26

 قماش و پرده سرا 27

 قصابان 28

 قهوه خانه داران  29

 کیف و کفش و کفاشان 30

 خشکشوئی و اطو کشی و گرمابه داران 31

 لوازم یدکی اتومبیل و ادوات کشاورزی 32

 لوازم ساختمانی و ابزار یراق 33

 خانه دارانجعبه سازان مقوائی و چاپ –صحافی –کارتن –تابلو  و مهر  –کتاب و لوازم التحریر  34
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 اترخي:

 شماره:

  ويپست:

 لوازم خانگی 35

 سم و گل فروشان–الستیک  36

 مشاورین امالك 37

 مرغ و تخم مرغ و ماهی فروشان 38

 رنگ فروشان و آهن آالت –مصالح ساختمانی و بهداشتی ساختمانی  39

 نمایشگاه اتومبیل و وسایل سیار و تخلیه بار تجارتی 40

 صنایع دستی–چوب فروشان  –نجاران  41

 خبازان 42

 
  )جدول تعرفه عوارض کسب و پیشه (

 

 مبلغ به ریال نام صنف ردیف

  صنف آلومینیوم کاران 1

 000/000/2 کاریآلومینیوم  (1-1

  صنف آرایشگران مردانه 2

 000/800/1 (آرایشگاه مردانه1-2

 000/000/2 وزشگاه آرایشگاه مردانه( آم2-2

  صنف آرایشگران زنانه 3

 000/800/1 (آرایشگاه زنانه1-3

 000/000/2 شگاه آموزشگاه زنانه( آرای2-3

 000/000/1 ( کاشت ناخن3-3

  الکترونیک و خدمات کامپیوتری –صنف الکتریک و تعمیرات  4

 000/600/1 ( فروش لوازم الکتریکی و تعمیرا ت 1-4

 000/800/1 ( ساخت یا فروش تابلو صنعتی برق2-4

 000/500/1 ( سیم پیچی موتور3-4

 000/400/1 (فوش لوازم سرد کننده و تعمیرات4-4

 000/500/1 (تعمیرات تلویزیون5-4
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 اترخي:

 شماره:

  ويپست:

 و برودتی و حرارتی (تعمیرات لوازم خانگی و یخچال6-4
 

000/000/2 

 000/000/1 ( کرایه اکو و لوازم صوتی و نورپردازی7-4

 000/700/1 ( فروش لوازم و ماشین های اداری8-4

 000/500/1 ( تعمیرات و فروش کامپیوتر و قطعات 9-4

 000/500/1 و دفاتر تایپ  مپیوتری( شرکت های کا10-4

 000/900/1 و ماشین حساب ( تعمیرات و فروش تلفن و موبایل11-4

 000/200/1 لوپ و بازیهای رایانه ایکویدئو  –سی دی –( فروش نوار 12-4

 000/600/1 ( نصب و فروش لوازم صوتی و دزد گیر اتومبیل13-4

 000/500/1 دوربین مدار بسته( نصب و فروش لوازم دربهای الکترونیکی و 14-4

 000/000/1 صب و فروش آالت موسیقی( ن 15-4

 000/200/1 و چرخ خیاطی رات ماشین ریش تراش( تعمی16-4

 000/200/1 ، لوازم عکاسی و ماشین های اداری ادیو و ضبط( تعمیرات ر17-4

 000/000/1 ( خدمات صوتی تصویری )فرهنگی(18-4

  رستوران و کبابیصنف اغذیه  5

 000/000/2 ( اغذیه ساندویجی1-5

 000/500/1 ا فروشی )فست و فود(( پیتز2-5

 000/500/1 (کبابی و جگرکی3-5

 000/500/1 (چلو کبابی4-5

 000/000/2 (رستوران 5-5

 000/000/5 (تاالر پذیرایی6-5

 000/000/6 و تاالر پذیرایی (رستوران7-5

 000/000/4 مسافر خانه(هتل و 8-5

 000/000/1 (کله پزی9-5

 000/200/1 اش و حلیم (فروش انواع10-5

 000/800/1 (آشپزخانه11-5

 000/000/2 (آشپزخانه و پذیرایی و خانه باغ12-5
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 اترخي:

 شماره:

  ويپست:

 000/500/2 پ بصورت متمرکز کافی شا–رستوران  –(فست و فود 13-5

 000/000/500 (رستوران و تاالر پذیرایی و هتل14-5

  چینی و بلور و اسباب بازی فروشان –صنف پالستیک  6

 000/500/1 ( پالستیک فروشی 1-6

 000/800/1 (بلور فروشی2-6

 000/400/1 میز و صندلی و ظروف (کرایه3-6

 000/300/1 (فروش ظروف یکبار مصرف و لوازم قنادی و آشپزخانه4-6

 000/000/1 (فروش اسباب بازی5-6

 000/600 (سبزی خردکنی6-6

 000/000/1 ری(فروش لوازم مرغدا7-6

 000/000/1 روش دمپایی )دمپایی فروشی((ف8-6

 000/000/1 (فروش لوازم کادویی9-6

 000/400/1 فروش نایلون و نایلکس(10-6

  صنف برنج فروشی و عالفی و انبار داری و شالیکوبی داران 7

 000/200/1 (برنج فروشی1-7 

 000/000/1 پنبه و ....(–(عالفی )پشم 2-7

 000/000/1 (انبارداری3-7

 000/000/4 (کارخانه شالیکوبی4-7

 000/800 (فروش ذغال5-7

 000/500/4 (کارخانه آرد6-7

 000/200/1 دام و طیور (فروش خوراك7-7

  ورزشی و بهداشتی –خزاری  –صنف پوشاك  8

 000/800/1 مردانه( پوشاك 1-8

 000/800/1 ه (پوشاك زنانه و بچ2-8

 000/200/1 (خرازی3-8

 000/100/1 (خرج کار4-8

 000/200/1 ر خانمها(فروش لباس زی5-8
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 اترخي:

 شماره:

  ويپست:

 000/000/1 (فروش شال و روسری6-8

 000/500/1 (لوازم ورزشی7-8

 000/500/1 (سیسمونی کودك8-8

 000/400/1 آرایشی –(لوازم بهداشتی 9-8

 000/200/1 (فروش عطر10-8

 000/400/1 سفره عقد و(لباس عروس 11-8

 000/500/1 (لوازم پزشکی و تجهیزات پزشکی و بدنسازی12-8

 000/500/1 (مانتو سرای کوچک 13-8

 000/800/1 (مانتو سرای بزرگ و فروشگاهها14-8

 000/500/1 (لباس مجلسی زنانه ارزانکده پوشاك15-8

 000/500/1 (ارزانکده پوشاك16-8

  صنف تره بار فروشان 9

 000/000/2  ار فروشی(میوه و تره ب1-9

 لی عمدهبار فروشان واقع در میدان یا مراکز دیگر که بصورت فص (میوه و تره2-9
 فروش می باشند 

000/000/4 

 000/600/1 (باسکول3-9

 000/500/1 ان بار بزرگ )هر حجره ((مید4-9

 000/300/1 ان بار جدید )هر حجره ((مید5-9

  باطری سازان و آهنگر و تراشکاران –صنف مکانیک  10

 000/200/1 اشین های سبکم(مکانیکی 1-10

 000/700/1 یکی ماشین های سنگین(مکان2-10

 000/200/1 باطری سازی و کیلومتر سازی(3-10

 000/500/1 (تراشکاری4-10

 000/500/1 (دنده سنگ زنی و میل لنگ تراشی سختکاری5-10

 000/200/1 (واشر بری6-10

 000/500/1 (لنت کوبی7-10

 000/500/1 (آهنگری اتومبیل و سپهر سازی و جلوبندی8-10
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 اترخي:

 شماره:

  ويپست:

 000/400/1 (تعمیر و نصب اتومبیل های گاز سوز9-10

 000/300/1 فروش اگزوز و(تعمیرات 10-10

 000/200/1 نمایندگی باطری (فروش و11-10

 000/400/1 و(تعمیر کالج خودر12-10

 000/000/1 ه(تولید پیچ و مهر13-10

  آپاراتی و کارواش –صنف  فروش و تعویض روغن  11

 000/400/1 (تعویض روغن1-11

 000/300/1 (آپاراتی و باالنس چرخ و فروش روغن2-11

 000/500/1 (کارواش3-11

 000/400/1 ن و آپاراتی(تعویض روغ4-11

 000/500/1 .(ی و ..کارواش و مکانیک –(گاراژ یا مراکز خدمات خودرو )اعم از تعویض روغن 5-11

  صنف موسسات اتومبیل کرایه 12

 000/000/1 ( تاکسی تلفنی1-12

  شوفاژ( –صنف تاسیسات )گاز  13

 000/200/1 (گاز و تاسیسات1-13

 000/400/1 از و شوفاژگ(شرکت های 2-13

 000/300/1 وازم گاز و شوفاژ(فروش ل3-13

 000/200/1 (فروش پمپ ، مشعل ، موتورخانه و ...4-13

 000/100/1 (خدمات شومینه5-13

  صنف درب و پنجره و کابینت سازان فلزی 14

 000/000/2 زی(کابینت ساز ی فل1-14

 000/500/1 اخته فلزی و چوبیس (فروش درب های پیش2-14

 000/500/1 نت(فروش لوازم کابی3-14

 000/000/1 (تانکرسازی4-14

 000/400/1 (جوشکاری5-14

 000/500/1 (اگزوز سازی6-14

 000/100/1 صنف خیاطان و تولیدی پوشاك زنانه 15
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 اترخي:

 شماره:

  ويپست:

 000/0000/1  (خیاطی زنانه1-15

 000/000/1 پوشاك زنانه تولیدی(2-15

 000/600  (جوراب بافی3-15

 000/800 فو گریو چرخ کاریو ر (کاموا فروشی4-15

 000/300/1 و دوخت و فروش لباس عروس روشیف(گل سازی و گل 5-15

 000/400/1  پرده و پرده سرا (تولیدی6-15

  صنف خیاطان و تولیدی پوشاك مردانه 16

 000/000/1 (خیاطی مردانه1-16

 000/900 (پیراهن دوزی2-16

 000/100/1 ك مردانه(تولیدی پوشا3-16

 000/300/1 لوارش(دوزندگی کت و 4-16

  صنف خواربار و لبنیات و عطاری 17

 000/000/1 ر فروشی و لبینات(خواربا1-17

 000/600 (سیگار فروشی خرده2-17

 000/000/1 (فروش سوسیس و کالباس و مواد پروتئینی3-17

 000/000/1 و سوغات فروشی آجیل–تخمه  –(فروش خشکبار 4-17

 000/000/1 (فروش داروهای گیاهی و عطاری5-17

 000/500/2 پروتئینی و ارزانکده بزرگ و غیر ه( –(سوپرمارکت های بزرگ )خواربار 6-17

 000/000/2 (عمده فروشان مواد غذایی و خوابار و ...7-17

 000/900 (عسل فروشی8-17

 000/000/1 ه و کافه تریا(فروش قهو9-17

 000/900 (زیتون و ترشیجات تک محصولی10-17

 000/000/1 ست بندی(لبنیات و ما11-17

 000/000/3 (هایپر مارکت ها12-17

 000/000/2 واد غذاییم(ارزانکده 13-17

  کلید و حلب کوبی –چراغ  –صنف تعمیرات وسائل نفت سوز و گاز سوز  18

 000/200/1 چراغ –رات آبگرمن و بخاری (تعمی1-18

 000/000/1 (حلب کوبی2-18
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 اترخي:

 شماره:

  ويپست:

 000/800 (کلید سازی3-18

 000/000/1 (نفت فروشی4-18

 000/700 (فروش کپسول گاز و اکسیژن و آتش نشانی و....5-18

 000/700 (مس فروشی6-18

  صنف دوچرخه و موتور سکیلت 19

 000/900 (تعمیرات دوچرخه1-19

 000/000/1 ور سیکلت(تعمیرات موت2-19

 000/200/1 روش لوازم یدکی موتور سیکلتف -(فروش دوچرخه3-19

 000/300/1 (فروش موتور سیکلت و لوازم یدکی4-19

  صنف طال ، جواهر و نقره و صرافی 20

 000/500/2 زرگری و صرافی

 000/200/1 تعمیرات طال و آبکاری

 000/000/1 نقره فروشی

  صنف ساعت سازان و عینک و لوازم دندانپزشکی و تعمیرات 21

 000/000/1 ت و تعمیرات( فروش ساع1-21

 000/000/1 زم دندانپزشکی(فروش لوا2-21

 000/000/1 (عینک فروشی3-21

  یومآکوار -قاب سازان  –صنف شیشه بران  22

 000/000/1 ساختمان(شیشه بری 1-22

 000/000/1 (شیشه اتومبیل2-22

 000/000/1 (قاب سازی3-22

 000/000/1 وش آکواریوم(ساخت و فر4-22

  نصنف گلگیر سازان و تشک دوزی ، نقاشی ، و صافکاری و رادیاتور سازا 23

 000/000/1 اری و نقاشی اتومبیل(صافک1-23

 000/000/1 (فاثبر گالس )داشبورد سازی (2-23

 000/000/1 (تشک دوزی و فروش و چادر و خیمه دوزی3-23

 000/000/1 (رادیاتور سازی3-24

 000/000/1 (پرس کاری و برش کاری ورق فلزی4-24
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 اترخي:

 شماره:

  ويپست:

 000/000/1 (البراتور چاپ عکس رنگی و آتلیه عروس5-24

 000/000/1 (فروش اسلحه شکاری و ماهیگیری6-24

  فتوکپی کاران و تایپ کامپیوتری–صنف عکاسان  24

 000/000/1 عکاسی و خدمات فیلم برداری(1-24

 000/000/1 (خدمات تایپ و تعمیرات و فتوکپی و تکثیر جزوات2-24

 000/000/1 ازیو آلبوم س(خدمات فتوکپی 3-24

 000/000/1 (کافی نت و اطالعات اینترنتی4-24

 000/000/2 آتلیه عروسبراتور چاپ عکس رنگی و (ال5-24

  تولید فرش دستباف –صنف فرش و موکت و تزئینات  25

 000/200/1 ( فروش فرش و موکت1-25

 000/000/1 فت(تولید فرش دستبا2-25

 000/200/1 شخواب(فروش تشک و خو3-25

 000/200/1 (پتو و لحاف فروشی4-25

 000/700/1 (قالیشوئی و رفوگری و دفتر قالیشوئی5-25

 000/500/1 کاغذ دیواری و(تزئینات 6-25

 000/000/1 (لحاف دوزی7-25

  آبمیوه و آبنبات پزان –صنف قنادان  26

 000/800/1 (قنادی1-26

 000/400/1 (شیرینی فروشی و نان شیر مال2-26

 000/000/1 وشی و بستنی(آبمیوه فر3-26

 000/000/1 (کافی شاپ4-26

 000/900 نبات پزی(آب 5-26

 000/000/1 پزی  (کارگاه شیرینی6-26

  صنف قماش و پرده سرا 27

 000/000/1 (فروش قماش1-27

 000/500/1 لی(فروش پارچه رومب2-27
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 اترخي:

 شماره:

  ويپست:

  صنف قصابان 28

 000/300/1 اوی و گوسفندی( قصابی گ1-28

  صنف قهو ه خانه داران 29

 000/000/1 (قهوه خانه1-29

 000/000/1 (قهوه خانه سنتی2-29

  صنف کیف و کفش و کفاشان 30

 000/000/1 (کیف فروشی 1-30

 000/000/1 و دوزندگی  (تعمیرات کفش3-30

  صنف خشکشوئی و اطوشوئی و گرمابه داران 31

 000/000/1 (اتوشوئی1-31

 000/000/1 (گرمابه2-31

  کشاورزیصنف لوازم یدکی اتومبیل و ادوات  32

 000/400/1 ومبیل(لوازم یدکی ات1-32

–درو ای فروش و تولید خودرو کارخانجات خودروسازی )ایران خوه(نمایندگی 2-32

 سایپا 
000/500/3 

 000/500/2 اورزی(فروش ادوات کش3-32

 000/000/3 (شرکت های فروش خودرو )لیزینگ و ...(4-32

 000/500/1 اسپرت ( فروش تزئینات لوازم یدکی و5-32

  صنف لوازم ساختمانی و ابزار یراق 33

 000/400/1 اختمانیس(فروش لوازم 1-33

 000/200/1 وازم ابزار  یراق(فروش ل2-33

 000/000/1 ( توری فروشی3-33

  صحافی و چاپخانه داران –تابلو و مهر  –صنف کتاب و لوازم التحریر  34

 000/200/1 فروشیتحریر و کتاب (لوازم ال1-34

 000/200/1 (پارچه و تابلونویسی و تابلو سازی2-34

 000/000/2 (چاپخانه3-34

 000/000/1 (جعبه سازی3-34
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 اترخي:

 شماره:

  ويپست:

 000/000/1 (دفترسازی و صحافی4-34

 000/000/1 فی(قالب سازی و صحا5-34

 000/000/1 (قالب سازی کارتن 6-34

 000/000/1 (کارتن فروشی7-34

 000/000/1 عات و روزنامه فروشی(مطبو8-34

 000/000/1 اع کارت مجالس(فروش انو9-34

 000/500/1 (گالری نقاشی و فروش تابلو نقاشی و آموزشی10-34

 000/000/1 (چاپ سیلک11-34

 000/500/1 (چاپ فلکس ، بنر و تابلوهای تبلیغاتی 12-34

 000/000/1 (دفاتر خبرنگاری13-34

  صنف لوازم خانگی 35

 000/800/1 نمایندگی فروش لوازم خانگی(1-35

 000/600/1 (لوازم خانگی2-35

 000/500/1 نه(فروش هود آشپزخا3-35

 000/000/1 وش و تعمیرات چرخ خیاطی(فر4-35

 000/500/1 وکس فروشان لوازم خانگیل -ر و میز آئینه و آباژور  (فروش لوست5-35

 000/400/1 ( سمساری6-35

  گل و سم فروشان–صنف الستیک  36

 000/400/1 (الستیک فروشی1-36

 000/200/1 (سم فروشی2-36

 000/300/1 و فروش لوازم عقد عروس مصنوعی( –(گل فروشی )طبیعی 3-36

  صنف مشاورین امالك 37

 000/500/1 الت ملکی( بنگاه معام1-37

  فروشانصنف مرغ و تخم مرغ و ماهی  38

 000/000/1 اهی و تخم فروشیم(مرغ و 1-38

 000/400/1 (مرغ و ماهی و تخم مرغ فروشی در مرکز شهر2-38

  رنگ فروشان و آهن آالت –صنف مصالح ساختمانی و بهداشتی ساختمانی  39

 000/300/2 (آهن فروشی1-39
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 اترخي:

 شماره:

  ويپست:

 000/000/1 (بامپوش2-39

 000/000/2 (سنگ فروشی3-39

 000/000/2 (مصالح ساختمانی4-39

 000/000/1 (داربست فلزی5-39

 000/000/1 ختمانای مصاح ساختمانی و بتنی و کارهای اجرائی ساشرکته(6-39

 000/000/1 (ایزوگام7-39

 000/000/2 سنگ بری و فروش  و موازئیک سازان (8-39

 000/000/2 آهن قراضه و ضایعات (فروش9-39

 000/400/1 نصب و فروش شومینه –(ساخت 10-39

 000/200/1 چ های پیش ساخته(فروش گ11-39

 000/500/1 (فروش شن و ماسه12-39

 000/200/1 (رنگ فروشی13-39

 000/500/1 و لوازام آتش نشانی هداشتی ساختمانب(لوازم 14-39

 000/200/1 (بلوك و کالف زنی15-39

 000/000/1 ورویبرات(دفاتر باالبر 16-39

 000/000/1 (عایق کاری17-39

 000/200/1 ی(تزئینات ساختمان18-39

 000/300/1 لوله کشی و (لوله و اتصاالت 19-39

 000/000/1 (تولیدی شلنگ آب20-39

 000/500/1 ت کاغذی(تولید ضایعا21-39

 000/000/2 (بازیافت ضایعات آهنی و پالستیکی22-39

  نمایشگاه اتومبیل و وسائل سیار و تخلیه بار تجارتیصنف  40

 000/000/2 یل( نمایشگاه اتومب1-40

 000/500/1 ( تخلیه بار تجاری2-40

 000/300/1 (وانت بار تلفنی3-40

 000/200/1 ( دفتر جرثقیل 4-40

  چوب فروشان و صنایع دستی –صنف نجاران  41
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 اترخي:

 شماره:

  ويپست:

 000/800/1 ت و کمدچوبی ، فلزی ، مبل ، تخفروشندگی مصنوعات تولید و (1-41
 

 000/200/1 (فروش نئوپان3-41

 000/000/1 (فروش صنایع دستی 4-41

 000/500/1 (نجاری )دستی(5-41

 000/500/1 پرس کاری درب و پنجره چوبی(6-41

 000/400/1 (نقاشی چوب و طراحی و خراطی و منبت کاری7-41

 000/500/1 ا ام دی افی(کابینت سازی چوب 8-41

 000/000/2 (فروش ورقهای ام دی اف )چوب(9-41

 000/500/1 (فروش دربهای پیش ساخته چوبی و فلزی و ضد سرقت10-41

 000/500/1 (چوب بری11-41

 000/400/1 و روکش (تعمیرات مبل12-41

 000/300/1 د درب و پنجره فلزی(تولی13-41

  صنف خبازان 42

 000/400/1 (نانوائی فانتزی )شیر مال و ...(1-42

 000/300/1 (نانوائی بربری و لواش )دولتی(2-42

 000/200/1 تافتون و آزاد پزی –لواش و سنگک  (نان سنتی3-42

  سایر موارد : 43

 000/000/2 (کلیه آموزشگاه های فنی و حرفه ای1-43

 000/200/1 (بوتان و پارس و غیره  –(شرکت های پخش و توزیع گاز مایع )ایران گاز 2-43

 000/000/1 (فروش حیوانات )پرنده و غیره(3-43

 000/000/1 (کارخانه یخ4-43

 000/800/1 گمرکی و مسافرتی و مشاوران و غیره  حقوق –(دفاتر حسابرسی 5-43

 000/000/1 (باجه مخابراتی7-43

 000/000/1 (باشگاه های ورزشی و بدنسازی8-43

ازم نی ، لوان )پخش( خوابار و مواد غذایی و صنعتی ، مصالح ساختما(عمده فروش9-43
 بهداشتی و غیره

000/000/2 
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 اترخي:

 شماره:

  ويپست:

 000/000/3 ( استخر شنا10-43

 000/000/2 (کلیه دفاتر بیمه شعبه مرکزی11-43

 000/200/2 نمایندگیفاتر بیمه شعبه (کلیه د12-43

 000/000/2 هنری و غیره( –درسی  –سهای )خصوص (انواع کال13-43

از مساحت  متر مربع )به ازای هر متر مربع بیش 100ارها تا مساحت (انواع انب14-43
 فوق مبلغ ده هزار ریال اضافه گردد .(

000/500/1 

 000/000/1 موتور سیکلت و غیره ( –ا )باطری ه(نمایندگی 15-43

 000/200/1 اتر اتحادیه های صنفی (دف16-43

 000/200/1 (پیست اسکیت17-43

 000/000/1 (دفاتر بازرگانی و کانون تبلیغاتی18-43

غل دفاتر مالی حسابرسی ، حقوق و کلیه مشا –(دفاتر مشاوره مقاطع کاران 19-43
 مشابه و غیره (

000/500/1 

 000/500/1 ربرای داخل و خارج از کشو مسافرتی و باری و تورهای سیاحتی ر(دفات20-43

 000/000/1 (باجه های خدمات مشترکین مخابرات و پست21-43

 000/000/1 (پمپ جایگاه بنزین به ازاء هر نازل22-43

 000/000/1 (جایگاه گاز پرکنی و مصرف خانگی23-43

 000/000/1 غیره(نمایندگی خدمات سامسونگ و 24-43

 000/000/1 ن(مینی پارك کودکا25-43

 000/000/1 عاونی تولید فرش(شرکت ت26-43

 000/000/1 (پمپ جایگاه گاز به ازاء هر نازل27-43

 000/000/1 (پمپ جایگاه بنزین و گاز دوگانه به ازاء هر نازل28-43

 000/500/1 (نمایندگی و دفاتر فروش پیش بینی مسابقات29-43

 000/000/1 (عریضه نویسی30-43

 000/000/3 (آموزشگاه  های علمی و تخصصی31-43

 000/000/1 .کار و.. –(شرکت خدماتی 32-43

 000/000/1 (کلیه شرکت ها )ذکر نام نشده (33-43

 000/800 (پیک موتوری 34-43

 000/000/1 م تصیفه آب(فروش لواز35-43



     

  

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

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

 

 

 

 اترخي:

 شماره:

  ويپست:

 000/600/1 پیشخوان  دولت(دفاتر 36-43

 000/800/1 (آزمایشگاه خاك شناسی و کشاورزی37-43

 000/000/3 ورزشی خصوصی (سالن های38-43

 000/500/3 ی ورزشی(استادیوم ها39-43

 000/500/2 (مهد کودك ها40-43

 000/500/1 (کلیه تعاونی های مصرف و دفاتر مشاوره خدمات40-43

 000/200/1 جهانگردی هواپیمایی و ایرانگردی و( دفاتر 41-43

 ...( نندگی واه راعوارض کسب مشاغل خاص ) بانک ها ، پزشکان ، مهندسین ، دفاتر وکالت ، آموزشگ

 مبلغ به ریال نام صنف ردیف

  مشاغل مربوط به بانک ها 44

 000/000/40 (بانک ها ، شعب مرکزی و مالی و اعتباری1-44

 000/000/30 بانک ها و مالی و اعتباری(شعب 2-44

 000/000/20 (صندوق های قرض الحسنه و پست بانک )خدمات پیشخوان(3-44

رض گاه خود پرداز بانک ها و موسسات مالی و اعتباری و ق(عوارض دست4-44
 الحسنه )هر دستگاه(

000/000/15 

 000/000/8 (عوارض دستگاه خود پرداز اشخاص حقیقی )هر دستگاه(5-44

  مشاغل مربوط به مهندسین و پزشکان 45

 000/000/8 (آزمایشگاه پزشکی1-45

 000/000/3 (داندسازی تجربی2-45

 000/500/2 (تزریقات پانسمان3-45

 000/000/8 شبانه روزی  (داروخانه4-45

 000/000/5 و ..... ا(سایر داروخانه ه5-45

 000/000/2 زشکی(داروخانه دامپ6-45

 000/000/10 اه کلینیک درمان(درمانگ7-45

 000/000/6 (رادیولوژی8-45

 000/000/9 (پزشکان فوق تخصص9-45

 000/000/6 (پزشکان متخصص10-45

 000/000/5 (پزشکان عمومی11-45
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 اترخي:

 شماره:

  ويپست:

 000/000/9 (دندانپزشکی12-45

 000/000/20 (کلینیک پزشکی13-45

 000/500/3 یزیوتراپی و مشاغل مشابه و غیرهبینائی و ف(تشخیص سنجش 14-45

 000/000/2 (دفاتر مهندسی15-45

 000/000/7 (آزمایشگاه تشخیص طبی و سونوگرافی16-45

 000/500/1 دس پایه یکن(مه17-45

 000/000/1 (مهندس پایه دو18-45

 000/900 (مهندس پایه سه19-45

 000/000/1 و مکانیک (مهندس برق20-45

 000/000/1 (مهندس مجری 21-45

 000/200/2 (کلینیک دامپزشکی22-45

 000/000/3 (آسیب شناسی و گفتار درمانی23-45

 000/000/4 دگی(آموزشگاه رانن24-45

 000/000/6 (دفاتر وکالت25-45

 000/000/8 (دفتر اسناد رسمی26-45

 000/000/4 اج و طالق(دفتر ازدو27-45

 000/000/3 10و پلیس +  مشاوره حقوقی و(موسسه 28-45

 000/000/4 ( فروشگاه های بزرگ برای تمامی مشاغل29-45

 000/000/3 ( سورتینگ30-45

 000/000/1 ( عتیقه فروشی31-45

 upvc 000/000/2درب و پنجره دو جداره و (32-45

 000/200/2 صب و تعمیرات آسانسور( ن33-45

 000/000/2 فروش نرده استیل( 34-45

 000/500/2 ( شهربازی35-45

 000/200/2 ( پارك سر پوشیده و مینی پارك36-45

 000/000/10  پارکینگ های خصوصی فعال در سطح شهر( 37-45
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 اترخي:

 شماره:

  ويپست:

   

 

                                                      سوم فصل

 بهای خدمات
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 اترخي:

 شماره:

  ويپست:

 

 بهای خدمات بازدید کارشناسی -44

 نامه مالی شهرداریآیین 29ماده  3به استناد بند   جویبارپیشنهاد دهنده: شهرداری 

ماده  1راها و تبصره قانون شو 80ماده  26مرجع تصویب کننده: شورای اسالمی شهر به استناد بند 
 قانون مالیات بر ارزش افزوده 50

 قانون شهرداری 77ضمانت اجرایی وصول: کمیسیون ماده 
ی شود که  تعیین م رح ذیلبرای کلیه پاسخ هایی که نیاز به استعالم و گزارش از شهرداری دارند به شحق کارشناسی 

اسی ق کارشنحملک  می بایستی به حساب شهرداری واریز گردد و در صورت عدم تغییر بنا و یا وضعیت
 ماه دارای اعتبار می باشد. 3پرداختی برای 

نکی و تی و باات ثباضی و امالک متقاضیان پاسخ به استعالمهزینه و بهای خدمات کارشناسی بابت ار
ه استعالم بموضوع تفکیک عرصه و اعیان و پاسخ  101خدماتی و همچنین درخواست اجرای ماده 

نیاز  دی موردذر بنگمرتبط با تعیین کاربری اراضی و تهیه کروکی و میزان بر اصالحی و تعیین عرض 
یت یا وضع وبنا  محاسبه و تعیین می گردد.در صورت عدم تغییر انجام معامالت ملکی از جدول ذیل
شناسی تعالم مبلغ کارماه دارای اعتبار می باشد و در ازای هر اس 3ملک حق کارشناسی پرداختی برای 

 قابل وصول می باشد
نوع استعالم جهت  ردیف

کارشناسی و 

 بازدید فنی

 نحوه محاسبه هزینه بهای خدمات بازدیدو کارشناسی

استعالم دفترخانه پاسخ  -1

 اسناد رسمی 

 *) اعیان + عرصه( 000/28مسکونی    

 

 *)اعیان + عرصه(000/48غیرمسکونی وتجاری 

 
 *) اعیان +عرصه(4/000/35مسکونی  استعالم بانک پاسخ  -2

 

 *)اعیان + عرصه( 4/000/50تجاری وغیرمسکونی 
استعالم مالکین پاسخ  -3

جهت تعیین کاربری و 

رعایت بر اصالحی و 

صدور مجوز ساختمانی 

و واگذاری امتیازات آب 

 و برق و گاز و غیره

 (18000+ مساحت اعیانی مسکونی * 000/30+مساحت اعیانی تجاری و غیرمسکونی *9000)مساحت عرصه *
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 اترخي:

 شماره:

  ويپست:

 ایمنی و آتش نشانی: بهای خدمات -45

 نامه مالی شهرداریآیین 29ماده  3به استناد بند   جویبارپیشنهاد دهنده: شهرداری 

ماده  1راها و تبصره قانون شو 80ماده  26مرجع تصویب کننده: شورای اسالمی شهر به استناد بند 
 قانون مالیات بر ارزش افزوده 50

 قانون شهرداری 77ضمانت اجرایی وصول: کمیسیون ماده 
 ارض ذیلنی عوحفظ شهر از نظر خدمات ایمنی و آتش نشا به منظور افزایش  توان تجهیزاتی جهت 

 گردد.وصول می در زمان صدور مجوز طبق جدول ذیل
 ایمنی و آتش نشانی بهای خدماتجدول 

 محاسبه  شرح ردیف

1 
 ها نشانی برای کلیه کاربریعوارض آتش

 مرتفع ساختمانهای و چند واحدی 

 %15 ×تجاری عوارض زیربنا 

 %10 ×مسكونی عوارض زیربنا 

 %10 ×سایر کاربری ها عوارض زیربنا 

 

 بهای خدمات اجاره وسایل نقلیه و انواع ماشین آالت شهرداری : وهزینه -46

 نامه مالی شهرداریآیین 29ماده  3پیشنهاد دهنده: شهرداری جویبار  به استناد بند 

 50ماده  1تبصره  وقانون شوراها  80ماده  26استناد بند مرجع تصویب کننده: شورای اسالمی شهر به 
 قانون مالیات بر ارزش افزوده

 قانون شهرداری 77ضمانت اجرایی وصول: کمیسیون ماده 
 

 1401هزینه بهای خدمات سال  شرح عنوان                               ردیف
 ریال  000/000/5   به ازای هر ساعت گریدر  اجاره 1

 ریال   000/000/2   به ازای هر ساعت غلطک  اجاره 2

 ریال 000/000/4 به ازای هر ساعت  بیل مکانیکی  اجاره 3

 ریال 000/000/4 اجاره لودر   به ازای هر ساعت 4

 ریال 000/500/3 اجاره کمپرسی   به ازای هر ساعت 5

 ریال 000/000/2 به ازای هر ساعت   نیساناجاره  6

 ریال 000/000/4 به ازای هر ساعتباال بر  اجاره  7

 ر تنی هکرایه حمل نخاله و زباله  در محدوده شهر به ازا 8

 و .... شرکتها، برای اشخاص  

 ریال 000/000/2

 ریال000/000/4
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 اترخي:

 شماره:

  ويپست:

ه ی بکرایه حمل نخاله و زباله در خارج از محدوده شهر 9
 شرکتها و .... ،ازای هر تن  برای اشخاص  

 ریال000/000/3  

 ریال000/000/7  

 به پذیرش و تخلیه  زباله  و نخاله در محدوده  شهری 10
 برای اشخاص  ، شرکتها و .... ازای هر تن

 

 ریال 000/000/2

 ریال000/000/4

 ده پذیرش و تخلیه  زباله  و نخاله در خارج از محدو 11
 .برای اشخاص  ، شرکتها و ... شهری به ازای هر تن

 
 

 ریال 000/000/3

 ریال 000/000/7

ی م در ضمن خرید مصالح و آسفالت به نرخ روز و براساس تناژ صورت گرفته ) یا حجم مصالح( 

حسب گزارش واحد عمران و خدمات باشد و در صورت افزایش چشمگیر نیاز به اصالح می باشد 

 به واحد درآمد محاسبه و وصول  می گردد.شهری یا ماشین آالت شهرداری 

 ات و مدیریت پسماند :عوارض سطح شهر و بهای خدم-47
ورالعمل وزارت کشور شهرداری مکلف است براساس دست 20/02/1383قانون مدیریت پسماند مصوب  8استناد ماده  به

 نسبت به وصول بهای خدمات و مدیریت پسماند اقدام نماید.
ا به کلیه شهرداری رقانون  فوق  8دستورالعمل ماده  17/07/1385س مورخ /3/95225شماره  وزارت کشور طی نامه

بار با شهر جوی برای وابالغ  نموده که  در آن بخشنامه فرمول و نحوه نحاسبه بهای خدمات مدیریت پسماند قید 
 ردد.گصول سماند وپیشنهاد شهرداری به شرح ذیل و تصویب شورای اسالمی شهر باید از تولیدکنندگان پ

 عوارض سطح شهر :-1
 = عوارض عرصه A*B( عوارض عرصه :الف
B  = درصد  5/1: ضریب محاسبه عوارض 
A  = ارزش کل عرصه :M*N*O 
M  :36  ر دصوب هیات وزیران قانون مالیاتهای مستقیم بدون اعمال ضریب م 64درصد قیمت منطقه ای موضوع ماده

 این قانون . 3اجرای تبصره 
N  مساحت عرصه : 
 O   تعداد سال بدهکار عرصه : 

 
 = عوارض اعیان C*Bب( عوارض اعیان :   

B  = درصد 5/1: ضریب محاسبه عوارض 

C ( :K*F*H( +  )D*E*F ارزش اعیانی = ) 
D   ارزش معامالتی اعیان بر هر متر مربع براساس نوع اسکلت : 
E   خالص مساحت اعیان : 
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 اترخي:

 شماره:

  ويپست:

F  اعیان: تعداد سال  بدهکار 
H  مساحت پارکینگ ، انبار ، پیلوت : 
K  ( =M+D * )20  درصد 
 

 و نقل یا امحاء زباله ( : ) بهای خدمات جمع آوری ،حمل بهای خدمات و مدیریت پسماند-2

محاسبه و  4011برای سال  الف ( برای هر واحد مسکونی با مساحت های یاد شده  برابر جدول ذیل
 وصول گردد:

 
 زارت کشوروریال برابر دستورالعمل  000/830/1متر مربع زیربنا  100واحد مسکونی تا *آپارتمان یا 

 ریال 000/000/2متر مربع زیربنا  100*آپارتمان یا واحد مسکونی باالتر از 
 ریال 000/250/2متر مربع زیربنا  200*آپارتمان یا واحد مسکونی باالتر از 

 

درصد افزایش نسبت به سال  20ل با ب(برای هر واحد تجاری که برابر جدول ذی

 قابل وصول می باشد. 1401محاسبه و برای سال  1400

      ده تعلق می گیرد.      تخفیف به مراجعه کنن %25: در صورت پرداخت نقدی عوارض حمل زباله و سطح شهر  1 تبصره

 ) فقط عوارض سال جاری ( 

م ر سال سوود ، دش: اگر عوارض سطح شهر و بهای خدمات و مدیریت پسماند در دو سال متوالی پرداخت 2 تبصره

حاسبه عوارض تخفیف بابت خوش حسابی و تشویق شهروندان جهت م %15پرداخت نقدی ،  %30عالوه بر تخفیف 
 فوق لحاظ می گردد.

ن قرر در ایارض )نوسازی(می که تا پایان هر سال عوقانون نوسازی و عمران شهری مودیان 14: برابر ماده  3 تبصره

واهند بود و خت تاخیر بت مدقانون را نپردازد،از آغاز سال بعد ملزم به پرداخت صدی نه زیان دیر کرد در سال به نس
تیفای مطالبات خود این قانون نسبت به اس 13شهرداری مکلف است پس از پایان شش ماه اول سال بعد طبق ماده 

 کند. اقدام

تش آنفع سازمان  ریال در زمان صدور فیش نوسازی برای هر واحد مسکونی به 000/150: وصول مبلغ  4 تبصره

 نشانی وصول گردد.

عتباری اات مالی و عوارض نوسازی در زمان صدور فیش نوسازی از ادارات،بانک ها،موسس %15:اختصاص  5 تبصره

 و غیره به نفع سازمان آتش نشانی وصول گردد.

بسته ن های واا،سازما: بهای خدمات مدیریت پسماند )جمع آوری حمل زباله( برای کلیه ادارات،شرکت ه 6 تبصره

های  یا شرکت داراتابه دولت به ازای هر واحد برابر عوارض نوسازی خواهد بود.ضمنا برای بخش خصوصی همانند 
 د.برابر عوارض نوسازی دریافت گرد 2مخابرات،گاز،آب،برق و .... 
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 اترخي:

 شماره:

  ويپست:

ریال مصول  000/2: در صورت حمل زباله به محل دفن توسط اشخاص حقیقی و حقوقی هر کیلوگرم  7 تبصره

 میگردد.

د ورت تاییردد،در ص: مراکز درمانی که زباله های عفونی آنها طی قرارداد با شرکت خاصی حمل می گ 8 تبصره

 عوارض پسماند می گردند. %50شرکت،مشمول پرداخت 

 ی مسکونیجتمع هاای خدمات مدیریت پسماند از واحدهای مسکونی اعم از واحدهای مسکونی در م: به 9 تبصره

ر عدم بهره ت مبنی بستندایا سایر واحدها،به واحدهای بهره بردار تعلق می گیرند.در صورت ارائه گواهی مدارک و م
لک واحدی توسط ما اشد(ال استفاده ببرداری از اداره برق منطقه با هر واحد مسکونی)واحد مذکور حداقل شش ماه ب
 ارائه شود،به واحد یاد شده بهای خدمات مدیریت پسماند تعلق نخواهد گرفت.

ول و دوم(مشمول او اماکن مذهبی و مدارس دولتی )ابتدایی و متوسطه   :مساجد،حسینیه ها،تکایا 10 تبصره

جاری احدهای توانند مکن واحدهای غیر مرتبط پرداخت بهای خدمات مدیریت پسماند نمی باشند.چنانچه در این اما
 ند بود.خواه مستقر باشند متناسب با تعداد واحد و نوع کسب مشمول پرداخت بهاب خدمات مدیریت پسماند

 

 بهای خدمات جمع آوری زباله هر واحد تجاری )به ریال(

 1401سال 1400سال عنوان شغلی ردیف

 1.460.160 1.216.800 آب میوه فروشی 1

 1.372.550 1.143.792 آپاراتی و تعویض روغن 2

 1.372.550 1.143.792 آپاراتی و باالنس 3

 1.460.160 1.216.800 آرد فروشی 4

 2.190.240 1.825.200 آرایشگاه زنانه 5

 1.460.160 1.216.800 1آرایشگاه مردانه درجه 6

 1.078.272 898.560 2آرایشگاه مردانه درجه 7

 6.552.000 5.460.000 آزمایشگاه 8

 1.872.000 1.560.000 آسانسور 9

 4.360.320 3.633.600 آشپزخانه مرکزی 10

 4.380.480 3.650.400 آکادمی ماساژ 11

 7.300.800 5.840.640 آلمینیوم  فروشی 12

 2.433.600 1.946.880 آلمینیوم کاری  13

 3.480.000 2.900.000  آموزشگاه موسیقی   14

 4.680.000 3.900.000 آموزشگاه رانندگی 15
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 اترخي:

 شماره:

  ويپست:

 3.744.000 3.120.000 آموزشگاه نقاشی 16

 730.080 608.400 آالت موسیقی 17

 7.300.800 6.084.000 آهن فروشی 18

 1.255.737 1.046.448 آهنگری اتومبیل 19

 لفا

 1401سال 1400سال عنوان شغلی  ردیف

 3.796.416 3.163.680 ابزار یراق 1

 1.460.160 1.216.800 اپتیومتریست 2

 730.080 608.400 اتوشویی 3

 14.976.000 12.480.000 ادارات 4

 9.360.000 7.800.000 1ادوات کشاورزی درجه 5

 2.808.000 2.340.000 2ادوات کشاورزی درجه 6

 2.448.000 2.040.000 3ادوات کشاورزی درجه 7

 1.255.785 1.046.488 اسباب بازی فروشی 8

 18.720.000 15.600.000 استوك ماشین 9

 2.920.320 2.433.600 1اغذیه فروشی درجه 10

 1.460.160 1.216.800 2اغذیه فروشی درجه 11

 1.898.208 1.581.840 الکتریکی 12

 9.360.000 7.800.000 اماکن ورزش)باشگاهها( 13

 2.920.320 2.433.600 ام دی اف 14

 1.872.000 1.560.000 مترمربع 50تجاری کمتر از انبار  15

 3.744.000 3.120.000 مترمربع 50انبار تجاری بیشتر از  16

 3.796.416 3.163.680 ایرانیت فروشی و حلب گالوانیزه 17

 2.143.680 1.786.400 اجاره باالبر و غیره... 18

 ب
 1401سال 1400سال عنوان شغلی ردیف
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 اترخي:

 شماره:

  ويپست:

 1.898.208 1.581.840 باسکول 1

 730.080 608.400 باطریسازی 2

 29.203.200 24.336.000 بانک های رسمی 3

 17.521.920 14.601.600 بانک های غیررسمی)موسسات( 4

 1.898.208 1.581.840 برق ساختمان 5

 1.314.144 1.095.120 برنج فروشی 6

 3.796.416 3.163.680 بزازی 7

 2.808.000 2.340.000 بلور و چینی فروشی 8

 2.920.320 2.433.600 1بلوك زنی درجه  9

 1.898.208 1.581.840 2بلوك زنی درجه 10

 1.460.160 1.216.800 بنگاه معامالت باربری 11

 4.380.480 3.650.400 بنگاه معامالت ملکی 12

 29.203.200 24.336.000 بیمارستان 13

 

 پ
 1401سال 1400سال عنوان شغلی ردیف

 1.872.000 1.560.000 مترمربع 200پارکینگ عمومی تا  1

 3.744.000 3.120.000 متر 200پارکینگ عمومی بیشتر از  2

 1.460.160 1.216.800 پتو فروشی 3

 5.840.640 4.867.200 پخش مواد غذایی 4

 1.022.112 851.760 پروتِینی)مرغ،ماهی،تخم مرغ( 5

 5.840.640 4.867.200 پرده دوزی و کرکره 6

 8.760.960 7.300.800 پزشکان 7

 2.920.320 2.433.600 پالستیک فروشی جزء 8

 5.840.640 4.867.200 پالستیک فروشی عمده 9

 8.760.960 7.300.800 پمپ بنزین 10

 2.920.320 2.433.600 1پوشاك درجه 11

 2.044.224 1.703.520 2پوشاك درجه 12
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 اترخي:

 شماره:

  ويپست:

 3.744.000 3.120.000 پیتزا فروشی 13

 ت
 1401سال 1400سال عنوان شغلی ردیف

 1.460.160 1.216.800 تشک دوزی ماشین 1

 730.080 608.400 تابلو سازی 2

 4.380.480 3.650.400 1تراشکاری درجه  3

 3.212.352 2.676.960 2تراشکاری درجه  4

 2.102.630 1.752.192 3تراشکاری درجه  5

 1.460.160 1.216.800 لوازم گازسوز خانگیتعمیرات  6

 876.096 730.080 تعمیرات موتور سیکلت 7

 1.898.208 1.581.840 تعمیرات لوازم خانگی و برقی 8

تعمیرات تلفن و موبایل و سیم  9

 پیچی

1.581.840 1.898.208 

 1.460.160 1.216.800 تعمیرات لوازم کشاورزی 10

 1.460.160 1.216.800 تعمیرات موتور آالت 11

 876.096 730.080 تعمیرات دوچرخه 12

 1.460.160 1.216.800 تعمیرات لوازم صوتی تصویری 13

 1.460.160 1.216.800 تعمیرات یخچال 14

 33.081.420 27.567.850 تامین اجتماعی 15

 730.080 608.400 تاکسی تلفنی سواری 16

 730.080 608.400 تاکسی وانت 17

 861.120 717.600 تخمه فروشی 18

 14.601.600 12.168.000 تاالر پذیرایی 19

 2.190.000 1.825.000 تعمیرات طال و جواهر 20

 730.080 608.400 تعمیرات و فروش چرخ خیاطی 21

 1.872.000 1.560.000 ترمینال مسافربری 22

 3.744.000 3.120.000 تدریس کالس خصوصی 23

 1.460.160 1.216.800 تشریفات عقد 24
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 اترخي:

 شماره:

  ويپست:

 1.022.112 851.760 تعمیرات کامپیوتر 25

 1.460.160 1.216.800 تعمیرات کیف و کفش 26

 1.497.600 1.248.000 تم و کادوی تولد 27

 1.022.112 851.760 ترشی و چای فروشی 28

 2.660.160 2.216.800 تصفیه آب 29

 ج
 1401سال 1400سال عنوان شغلی ردیف

 3.744.000 3.120.000 1جوشکاری درجه 1

 1.168.128 973.440 2جوشکاری درجه 2

 2.808.000 2.340.000 جواهرات بدل 3

 چ
 1401سال 1400سال عنوان شغلی ردیف

 3.182.400 2.652.000 چوب فروشی 1

 748.800 624.000 چراغ سازی 2

 1.497.600 1.248.000 چایخانه 3

 2.995.200 2.496.000 چادر دوزی)ماشین( 4

 ح
 1401سال 1400سال عنوان شغلی ردیف

 1.310.400 1.092.000 حلب فروشی و حلب سازی 1

 خ
 1401سال 1400سال عنوان شغلی ردیف

 7.300.800 6.084.000 1خواروبار فروشی درجه 1

 4.305.600 3.588.000 2خواروبار فروشی درجه  2

 1.497.600 1.248.000 1خرازی درجه  3

 879.840 733.200 2خرازی درجه  4
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 اترخي:

 شماره:

  ويپست:

 1.872.000 1.560.000 1خیاطی مردانه درجه 5

 1.254.240 1.045.200 2خیاطی مردانه درجه  6

 1.872.000 1.560.000 1خیاطی زنانه درجه 7

 1.254.000 1.045.000 2خیاطی زنانه درجه 8

 1.216.800 1.014.000 خطاطی 9

 1.872.000 1.560.000 1درجه خدمات کامپیوتر 10

 1.022.112 851.760 2خدمات کامپیوتر درجه 11

 1.460.160 1.216.800 خدمات فنی 12

 د
 1401سال 1400سال عنوان شغلی ردیف

 8.760.960 7.300.800 دندانپزشکی 1

 8.760.960 7.300.800 داروخانه 2

 1.460.160 1.216.800 دفتر تجهیزات دام و طیور 3

 1.872.000 1.560.000 داربست فلزی 4

 5.990.400 4.992.000 دفاتر وکال و غیره... 5

 1.872.000 1.560.000 دفتر جرثقیل 6

 2.995.200 2.496.000 دفاتر بیمه 7

 11.793.600 9.828.000 درمانگاه 8

 3.744.000 3.120.000 دکل مخابرات 9

 3.744.000 3.120.000 دفترخانه رسمی 10

 5.616.000 4.680.000 دفاتر پیشخوان خدماتی 11

 876.096 730.080 دفاتر شرکت توانیر 12

 5.616.000 4.680.000 دفاتر موسسات خدمات کاریابی 13

 5.616.000 4.680.000 درب ضد سرقت 14

 1.460.160 1.216.800 دفتر مبلمان شهری 15

 3.744.000 3.120.000 دفتر ایرانسل 16

 1.460.160 1.216.800 کشاورزیدفتر  17

 2.995.200 2.496.000 دفتر پرستاری 18
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 اترخي:

 شماره:

  ويپست:

 9.360.000 7.800.000 دکوراسیون داخلی 19

 2.660.160 2.216.800 دامپزشکی 20

 2.660.160 2.216.800 دفتر مرغ مادر 21

 ر
 1401سال 1400سال عنوان شغلی ردیف

 2.044.224 1.703.520 رنگ فروشی 1

 1.168.128 973.440 سازی رادیاتور 2

 ز
 1401سال 1400سال عنوان شغلی ردیف

 14.601.600 12.168.000 زرگری 1

 س
 1401سال 1400سال عنوان شغلی ردیف

 5.840.640 4.867.200 سندیکای کامیونداران 1

 1.168.128 973.440 ساعت فروشی 2

 730.080 608.400 ساعت سازی 3

 1.898.208 1.581.840 سم فروشی 4

 14.601.600 12.168.000 سنگ بری و سنگ فروشی 5

 1.460.160 1.216.800 سپرسازی 6

 1.022.112 851.760 سیم پیچی 7

 5.840.640 4.867.200 سی ان جی 8

 14.601.600 12.168.000 سردخانه و سورتینگ 9

 1.872.000 1.560.000 سیگار فروشی 10

 1.216.800 1.014.000 سنگ قبر 11

 730.080 608.400 سمساری 12

 ش
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 اترخي:

 شماره:

  ويپست:

 1401سال 1400سال عنوان شغلی ردیف

 8.760.960 7.300.800 شرکت ها 1

 5.840.640 4.867.200 شیرینی فروشی 2

 1.460.160 1.216.800 شیشه سکوریت 3

 1.460.160 1.216.800 شیشه بری اتومبیل و ساختمان 4

 14.601.600 12.168.000 شالیکوبی 5

 ص
 1401سال 1400سال عنوان شغلی ردیف

 1.022.112 851.760 صنایع غذایی محلی 1

 1.460.160 1.216.800 صافکاری 2

 ض
 1401سال 1400سال عنوان شغلی ردیف

 14.601.600 12.168.000 1ضایعاتی درجه  1

 8.760.960 7.300.800 2ضایعاتی درجه  2

 

 ظ
 1401سال 1400سال عنوان شغلی ردیف

 2.808.000 2.340.000 ظروف مسی 1

 ع
 1401سال 1400سال عنوان شغلی ردیف

 4.380.480 3.650.400 عطاری 1

 5.840.640 4.867.200 عمده فروشان میوه و تره بار 2

 11.681.280 9.734.400 عمده فروشان مواد غذایی 3

 730.080 608.400 عینک فروشی 4

 1.460.160 1.216.800 عکاسی 5
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 اترخي:

 شماره:

  ويپست:

 1.460.160 1.216.800 عالفی 6

 1.022.112 851.760 عسل فروشی 7

 1.255.728 1.046.440 عایق کمپارس 8

 2.920.320 2.433.600 عطر و ادکلن 9

 ف
 1401سال 1400سال عنوان شغلی ردیف

 8.049.600 6.708.000 فیزیوتراپی 1

 5.840.640 4.867.200 فروشندگان آهن 2

 730.080 608.400 فروشگاه دوچرخه 3

 8.760.960 7.300.800 1فرش و موکت درجه 4

 5.840.640 4.867200 2فرش و موکت درجه 5

 37.440.000 31.200.000 1فعاالن اقتصادی درجه  6

 22.464.000 18.720.000 2فعاالن اقتصادی درجه 7

 2.660.160 2.216.800 فروش لوازم صوتی تصویری 8

 ق
 1401سال 1400سال عنوان شغلی ردیف

 876.096 730.080 قاب سازی 1

 1.460.160 1.216.800 قهوه خانه 2

 5.840.640 4.867.200 1قنادی درجه  3

 4.380.480 3.650.400 2قنادی درجه 4

 2.044.224 1.703.520 قالیشویی 5

 2.044.224 1.703.520 قصابی 6

 5.840.640 4.867.200 قرض الحسنه 7

 1.497.600 1.248.000 قهوه فروشی 8

 ک
 1401سال 1400سال عنوان شغلی ردیف
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 اترخي:

 شماره:

  ويپست:

 14.601.600 12.168.000 کلیه خدمات پیمانکاری 1

 14.601.600 12.168.000 کارگاه زغال سازی 2

 1.460.160 1.216.800 کبابی 3

 1.460.160 1.216.800 کله پزی و جگرکی 4

 2.920.320 2.433.600 کیف و کفش فروشی 5

 1.460.160 1.216.800 کفاشی و تعمیرات کیف و کفش 6

 876.096 730.080 کاموا فروشی 7

 1.460.160 1.216.800 کرایه محصوالت فرهنگی 8

 1.460.160 1.216.800 کلید سازی 9

 5.840.640 4.867.200 کابینت سازی 10

 2.920.320 2.433.600 کارواش 11

 1.460.160 1.216.800 میز و صندلیکرایه  12

 1.497.600 1.248.000 کافی شاپ 13

 5.840.640 4.867.200 کارخانه نایلون و سبدزنی 14

 1.898.208 1.581.840 کرکره برقی 15

 1.460.160 1.216.800 کاالی خواب 16

 14.601.600 12.168.000 کارگاه های تولیدی 17

 گ
 1401سال 1400سال عنوان شغلی ردیف

 2.920.320 2.433.600 گل فروشی طبیعی 1

 1.460.160 1.216.800 گل فروشی مصنوعی 2

 4.380.480 3.650.400 گرمابه 3

 2.920.320 2.433.600 گچ بری 4

 1.460.160 1.216.800 گازفروشی 5

 2.995.920 2.496.600 گفتار درمانی 6

 3.796416 3.163.680 گلدسته سازی 7

 ل
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 اترخي:

 شماره:

  ويپست:

 1401سال 1400سال عنوان شغلی ردیف

 1.460.160 1.216.800 لوازم التحریر 1

 730.080 608.400 لوازم شکار 2

 1.460.160 1.216.800 لوازم تجهیزات پزشکی و اداری 3

 1.460.160 1.216.800 لبنیات 4

 8.760.960 7.300.800 1لوازم خانگی درجه 5

 5.840.640 4.867.200 2لوازم خانگی درجه 6

 2.044.224 1.703.520 لوازم ورزشی 7

 1.460.160 1.216.800 لوازم کودکان 8

 2.920.320 2.433.600 لوازم بهداشتی و آرایشی 9

 2.808.000 2.340.000 لوازم قنادی و یکبار مصرف 10

 584.064 486.720 لوازم و محصوالت صنایع دستی 11

 1.460.160 1.216.800 لباس عروس 12

 1.460.160 1.216.800 دوزی لحاف 13

 1.460.160 1.216.800 لوله کشی گاز 14

 2.920.320 2.433.600 لوازم یدکی اتومبیل 15

 2.044.224 1.703.520 لوازم یدکی موتور سیکلت 16

 5.840.640 4.867.200 لوازم یدکی کشاورزی 17

 730.080 608.400 لنت کوبی 18

 5.840.640 4.867.200 الستیک فروشی 19

 2.920.320 2.433.600 لوازم ساختمانی 20

 7.488.000 6.240.000 لوازم آشپزخانه 21

 1.898.208 1.581.840 لوستر فروشی 22

 3.796.416 3.163.680 لوله و اتصاالت 23

 م
 1401سال 1400سال عنوان شغلی ردیف

 4.680.000 3.900.000 موسسات غیر دولتی 1

 5.840.640 4.867.200 انتفاعیمدارس غیر  2
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 اترخي:

 شماره:

  ويپست:

 2.336.256 1.946.880 مرغ فروشی 3

 1.460.160 1.216.800 میوه و تره بار 4

 876.096 730.080 منبت کاری 5

 1.168.128 973.440 مجسمه سازی 6

 10.221.120 8.517.600 مبل فروشی 7

 2.920.320 2.433.600 مبل سازی 8

 1.460.160 1.216.800 موبایل فروشی 9

 7.300.800 6.084.000 مصالح ساختمانی 10

 1.460.160 1.216.800 مکانیکی تراکتور 11

 876.096 730.080 مکانیکی موتور سیکلت 12

 1.460.160 1.216.800 مکانیکی ماشین سنگین 13

 1.460.160 1.216.800 مکانیکی ماشین سبک 14

 2.920.320 2.433.600 موکت فروشی 15

 1.022.112 851.760 ماهی فروشی 16

 22.464.000 18.720.000 مرغداری 17

 2.995.200 2.496.000 مرکز ترك اعتیاد 18

 4.640.640 3.867.200 مهد کودك 19

 ن
 1401سال 1400سال عنوان شغلی ردیف

 1.460.160 1.216.800 نانوایی 1

 1.460.160 1.216.800 نقاشی اتومبیل 2

 2.920.320 2.433.600 موتور سیکلتنمایشگاه  3

 5.840.640 4.867.200 نمایشگاه اتومبیل 4

 2.920.320 2.433.600 نجاری 5

 1.255.737 1.046.448 نرده استیل 6

 1.460.160 1.216.800 نقاشی چوب 7

 5.840.640 4.867.200 1نقشه کشی ساختمان درجه 8

 4.380.480 3.650.400 2نقشه کشی ساختمان درجه 9
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 اترخي:

 شماره:

  ويپست:

 2.920.320 2.433.600 3نقشه کشی ساختمان درجه 10

 2.044.224 1.703.520 نصب دزدگیر 11

 730.080 608.400 نوار فروشی 12

 14.601.600 12.168.200 نمایندگی ماشین 13

 1.460.160 1.216.800 نان شیرمال 14

 4.305.600 3.588.000 نمایندگی پخش لبنیات 15

 1.255.737 1.046.448 ایزوگامنمایندگی  16

 و
 1401سال 1400سال عنوان شغلی ردیف

 2.920.320 2.433.600 وسایل چوبی 1

 ه
 1401سال 1400سال عنوان شغلی ردیف

 11.681.280 9.734.400 هایپرمارکت 1

 2.657.491 2.214.576 هایپر قصابی 2
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 اترخي:

 شماره:

  ويپست:

 اصل مدارك و اخذ تعهد : بهای خدمات کپی اوراق برابر با  -48

 نامه مالی شهرداریآیین 55ماده  26به استناد بند   جویبارپیشنهاد دهنده: شهرداری 

ماده  1راها و تبصره قانون شو 80ماده  16مرجع تصویب کننده: شورای اسالمی شهر به استناد بند 
 قانون مالیات بر ارزش افزوده 50

 قانون شهرداری 77ماده ضمانت اجرایی وصول: کمیسیون 
قانون آیین دادرسی مدنی و نیز برابر  نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قووه قاوائیه بوه     57باستناد ماده  

یوق  مجواز بوه تطب   کلیه ادارات ، نهادهای دولتی ،بانکهوا و دانشوگاهها ،   31/3/85مورخ  2231/7شماره 

 000/50گ مبلوغ  د لذا برای ممهور نموودن هور بور   رونوشت و یا فتوکپی اسناد و اوراق با اصل آن هستن

 ریال بعنوان هزینه مصدق نمودن اخذ می گردد.

قانون  صد و همچنین چنانچه در راستای درخواست شهروند و آرای صادره از کمیسیون های ماده
هروند و شعهد از تاخذ  شهرداریها و یادر صورت دستور شهردار یا معاون محترم به واحد حقوقی مبنی بر
و قاائی  ع اداریمراج اعطای پایانکار ، مفاصا حساب ، گواهی ساختمانی ، پاسخ استعالم ویا غیره به

شهروند  قدام تاآمد افی شهروند به واحد در ر،واحد حقوقی مسئول است پیش از هر اقدامی نسبت به مع
دیهی است هزینه ماید . بریال به حساب شهرداری واریز ن 000/700بهای خدمات اخذ تعهد به مبلغ 

 .ود بواهد خهای سپردن تعهد در دفترخانه نیز به عهده متقاضی و یا قائم مقام قانونی وی 
 اری معابر سطح شهر : کهزینه بهای خدمات حفاری و کنده -49

 نامه مالی شهرداریآیین 55ماده  26به استناد بند   جویبارپیشنهاد دهنده: شهرداری 

ماده  1راها و تبصره قانون شو 80ماده  16مرجع تصویب کننده: شورای اسالمی شهر به استناد بند 
 قانون مالیات بر ارزش افزوده 50

 قانون شهرداری 77ضمانت اجرایی وصول: کمیسیون ماده 
ز ی ضمن اخذ مجومکلفند برای حفارون شهرداری کلیه دستگاه های حفاری نقا 103به استناد ماده 

ه پرنمودن نسبت ب ن نیزآابط شهرسازی و ایمنی و بعد از وکتبی از شهرداری ، حفاری را برابر اصول و ض
اشته باشد فاری ندنات حمحل حفاری و آسفالت و روکش آن اقدام نمایند . در صورتیکه دستگاه حفار امکا

 ا مطابقهزینه و هبا درخواست کتبی و موافقت شهرداری اقدامات ذیل توسط شهرداری صورت گرفته 
 جدول تنظیم شده ذیل دریافت می گردد.
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 اترخي:

 شماره:

  ويپست:

ماده  22بند  قرراتمدر انجام حفاری توسط دستگاه حفار ضوابط و مقررات کمیسیون حفاری و ضوابط و 
اخل دنها در آدمات قانون شوراهاو مفاد ) آیین نامه هماهنگی اقدامات عمرانی ، موسساتی که خ 80

الحات و اص 04/01/1366معابر و احداث تاسیسات می باشد ( مصوب  محدوده شهرها مستلزم حفاری
 بعدی الزم الرعایه می باشد  .

 افزایش چشمگیر نیاز به اصالح می باشد . *قیمت مصالح به روز می باشد و در صورت

 قیمت )ریال( مصالح هزینه فروش ردیف 

 000/900/1 هزینه فروش مخلوط از قرار هر تن 1

 000/100/2 بیس از قرار هر تنهزینه فروش  2

 000/400/2 هزینه فروش ماسه از قرار هر تن 3

 000/300/2 هزینه فروش سنگ شکسته  از قرار هر تن 4

 000/100/1 هزینه فروش خاك  از قرار هر تن 5

 27000 هزینه فروش بلوك سیمانی   به ازای هر عدد 6

 000/900 به ازای هر تن   نخالههزینه فروش  7

 000/000/2 هزینه فروش ماسه بادی دریا  از قرار هر تن 8
  د :داخت نماینراشخاص حقیقی و حقوقی هنگام حفاری معابر سطح شهر مکلفند عوارض حفاری را به شرح ذیل پ 

 ریال مبلغ هزینه حفاری          متقاضی حفاری                         نوع پوشش        ردیف

 حفاری طول*000/500/2 برای اشخاص حقیقی  آسفالت -1
 5/1* طول حفاری*000/000/5 حقوقی برای دستگاه های حفاری کننده

 طول حفاری*000/500/3 برای اشخاص حقیقی  موزائیک  -2

 5/1* طول حفاری*000/500/3 حقوقی برای دستگاه های حفاری کننده
 حفاریطول * 000/200/2 برای اشخاص حقیقی  بتن  -3

 5/1* طول حفاری* 000/200/2 حقوقی برای دستگاه های حفاری کننده 
 طول حفاری* 000/800/1 برای اشخاص حقیقی  خاکی زیرسازی شده -4

 5/1*طول حفاری* 000/800/1 حقوقی برای دستگاه های حفاری کننده
 طول حفاری* 000/000/1 برای اشخاص حقیقی     خاکی محض  -5

 5/1*طول حفاری* 000/000/2 حقوقی برای دستگاه های حفاری کننده   
 ترمیم حفاری و هزینه  -6

هر  به حجم معابرخسارت 

اصله تیر برق با هر نوع 

 پوشش 

 p *n*30 برای اشخاص حقیقی   

 5/3   (p *n*40 ) حقوقی برای دستگاه های حفاری کننده  
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 اترخي:

 شماره:

  ويپست:

n  تعداد اصله تیر برق خواهان نصب یا کاشت : 
ید ردد نباگعیین می : این هزینه با هزینه آسفالت شکافی که توسط واحد عمران و حفاری ت 1تبصره  

 تداخل داشته باشد.
ظر ده با ناری کنن: ضریب حفاری با عنایت به وضعیت معابر و منطقه برای دستگاه های حف 2تبصره 

 عمران تعیین می گردد. مسئول واحد حفاری و
رابر ان دو بوارض آن: کسانی که بدون اخذ مجوز اقدام به حفاری می نمایند مبنای محاسبه ع3تبصره 

 تعرفه تعیین شده لحاظ می گردد.
ری و د حفااحا نظر وب: ضریب حفاری برروی آسفالت جدید با عنایت به وضعیت معابر و منطقه  4تبصره 
 . برابر می باشد 2عمران 
ن شده حسب مبلغ تعیی %50: به جهت مساعدت متقاضیان جهت حفاری بصورت خاکی محض  5تیصره 

 .دستور شهردار محاسبه و دریافت گردد.
          ارندمتقاضیانی که درخواست کاشت تیر برق در شرایط موجود د برایهزینه کاشت تیر :  6تبصره 

  کاشته شده در شرایط موجود به درخواست هزینه جابجایی پس از اجرای تعریض جهت تیرهای) 

 :  ( متقاضی

 تیرهای فشار ضعیف الف (

ضای ه تقاب( هزینه جابجایی پس از اجرای تعریض جهت تیرهای کاشته شده در شرایط موجود 1

بلیت طرح قا اشد ومتقاضی برای هر یک اصله تیر برق فشار ضعیف چنانچه نیاز به تهیه تیر برق نب

 ریال . 000/000/35توسط شهرداری داشته باشد بالغ بر اجرای امانی 

ضای ه تقاب( هزینه جابجایی پس از اجرای تعریض جهت تیرهای کاشته شده در شرایط موجود 2

الباقی  و تهیه نی نبودهنیاز به تهیه تیر بتفشار ضعیف چنانچه تیر متقاضی برای هر یک اصله تیر برق 

 ال .ری 000/000/65توسط پیمانکار واجد الشرایط باشد بالغ بر  لوازم و اجرای طرح 

ضای ه تقاب( هزینه جابجایی پس از اجرای تعریض جهت تیرهای کاشته شده در شرایط موجود 3

وازم لتیر و  حتسابمتقاضی برای هر یک اصله تیر برق تیر فشار ضعیف چنانچه کل اجرای پروژه با ا

 .ریال  000/000/100واجد الشرایط باشد بالغ بر  پیمانکار توسطجانبی و اجراء 
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 اترخي:

 شماره:

  ويپست:

 تیرهای فشار متوسط -ب

ضای ه تقاب( هزینه جابجایی پس از اجرای تعریض جهت تیرهای کاشته شده در شرایط موجود 1

بلیت طرح قا وباشد متقاضی برای هر یک اصله تیر برق فشار متوسط چنانچه نیاز به تهیه تیر برق ن

 ریال . 000/000/55شهرداری داشته باشد بالغ بر اجرای امانی توسط 

ای ه تقاضبهزینه جابجایی پس از اجرای تعریض جهت تیرهای کاشته شده در شرایط موجود ( 2

هیه الباقی تبوده و تونی نبرای هر یک اصله تیر برق تیر فشار متوسط چنانچه نیاز به تهیه تیر بمتقاضی 

 . ریال 000/00/95جدالشرایط بوده بالغ بر لوازم و اجرای طرح توسط پیمانکار وا

ضای ه تقاب( هزینه جابجایی پس از اجرای تعریض جهت تیرهای کاشته شده در شرایط موجود 3

وازم لتیر و  حتسابامتقاضی برای هر یک اصله تیر برق تیر فشار متوسط چنانچه کل اجرای پروژه با 

 .ریال  000/000/140بالغ بر  جانبی و اجراء توسط پیمانکار واجد الشرایط باشد

عی به فر رعاببانها و مدریافت هزینه مشارکت در ازای سرویس و تعمیر روشنایی محالت و خیا: 7تبصره  

 ی .درصد سهم مشارکت شهردار 40درصد مشارکت اهالی و  60درخواست اهالی به میزان 
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 اترخي:

 شماره:

  ويپست:

 شانی هزینه بهای خدمات ایمنی و آتش ن-50

 نامه مالی شهرداریآیین 55ماده  26پیشنهاد دهنده: شهرداری جویبار  به استناد بند 

ماده  1راها و تبصره قانون شو 80ماده  16مرجع تصویب کننده: شورای اسالمی شهر به استناد بند 
 قانون مالیات بر ارزش افزوده 50

 قانون شهرداری 77ضمانت اجرایی وصول: کمیسیون ماده 
 

 هزینه بهای خدمات ایمنی  عنوان عوارض یا بهای خدمات   ردیف

 ریال  000/600/2         کارشناسی و علت یابی حریق ) ادارات و کارگاهها( درون شهر -1

 ریال  000/800/4        کارشناسی و علت یابی حریق )ادارات کارگاهها ( خارج شهر  -2

 ریال  000/700/2      مرکبات ( درون شهرکارشناسی و علت یابی حریق )باغ و  -3

 ریال  000/200/4      کارشناسی و علت یابی حریق )باغ و مرکبات ( خارج شهر -4

جریمه اماکنی که پس از صدور شناسنامه ایمنی مجدداً مکان را غیر  -5

 ایمن سازند.

 ریال  000/000/6      

 ریال  000/700/1       محدوده شهر(کارشناسی و صدور شناسنامه ایمنی ) خارج  -6

 ریال  000/900/3         کارشناسی و صدور شناسنامه ایمنی ساختمان تا سه طبقه  -7

 ریال  000/000/7       کارشناسی و صدور شناسنامه ایمنی ساختمان از سه طبقه به باال  -8

 ریال  000/800/2         کارشناسی شرکتها بیمه  -9

 ریال  000/000/3        کارشناسی خودروها -10

 ریال  000/400/1     مبلغ آتش نشانی برای کسبه -11

 

 ریال  000/725/1متر مبلغ   100ساختمان مسکونی تا  -

 ریال  000/040/2متر مبلغ   150متر تا  100ساختمان  -

 ریال  000/470/2متر مبلغ   200تا  150ساختمان  -

 ریال  000/375/3متر مبلغ   300تا  200ساختمان   -

 ریال  000/375/3متر مبلغ   400تا  300ساختمانهای  -

 ریال  000/400/8متر مبلغ  500تا  400ساختمانهای  -

 ریال  000/100/9متر مبلغ  600تا  500ساختمانهای  -

 ریال  000/200/11متر مبلغ  800تا  600ساختمانهای  -

 ریال  000/050/13متر مبلغ  1000تا  800ساختمانهای  -
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 اترخي:

 شماره:

  ويپست:

 ریال  000/500/14متر مبلغ  1200تا  1000ساختمانهای  -

 ریال  000/950/15متر مبلغ  1400تا  1200ساختمانهای  -

 ریال  000/750/21به باال مبلغ  1400ساختمانهای  -

 ریال  000/600/2مترمربع مبلغ  5/17واحدهای تجاری ، اداری ، صنفی و غیره تا  -

 ریال 000/050/4مترمربع مبلغ  50تا  5/17واحدهای تجاری ، اداری ، صنفی و غیره از  -

 ریال 000/600/5مترمربع مبلغ  100تا  50واحدهای تجاری ، اداری ، صنفی و غیره از  -

 ریال 000/250/7متر به باال مبلغ  100واحدهای تجاری ، اداری ، صنفی و غیره  -

نی برای گزارش آتش سوزی نیز حسب به درخواست همچنین جهت دریافت فرم آتش نشا -

 مالک و بسته به تشخیص اداره ایمنی و آتش نشانی مبالغ زیر گزارش و دریافت گردد.

جهت گزارش حریق بابت آتش سوزی و اطفاء حریق آن توسط واحد ایمنی و آتش نشاانی   -

 برای واحدهای مسکونی واقع در محدوده شهری هزینه ای دریافت نگردد.

تاا   000/800/2ت دریافات گازارش حریاق واحادهای صانعتی و کارخانجاات مبلاغ        جه -

 ریال  000/400/8

 ریال 000/900/3تا  000/300/1جهت دریافت گزارش حریق باغ و مزارع و غیره مبلغ  -
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 اترخي:

 شماره:

  ويپست:

 بهای خدمات  انبارداری نام بهای خدمات:  -51

 نامه مالی شهرداریآیین 29ماده  3به استناد بند   جویبارپیشنهاد دهنده: شهرداری 

قانون مالیات بر  50ماده  1قانون شوراها و تبصره  80ماده  26مرجع تصویب کننده: شورای اسالمی شهر به استناد بند 
 ارزش افزوده

 قانون شهرداری 77ضمانت اجرایی وصول: کمیسیون ماده 
 

 هزینه انبارداری شدهمقدار و نوع وسایل جمع آوری  ردیف

 ریال 500000 موضوعات سد معبر 1

2 
دگان کننوانت بار یا خودروی فروش اجناس توقیف شده از ایجاد

 روز( 3سدمعبر)تا سقف 
 ریال 1000.000

 
 ساعت. 24ریال تا سقف  1000(اقالم خوراکی فاسدشدنی کیلویی 1
س دام ای هررایال بررروز، مبلغ یک میلیون (جریمه بازداشت دام  اگرگاو یا اسب باشد به ازای هر 2

ویست دهردام  برای واگر گوسفند باشد مبلغ پانصد هزار ریال برای هرراس دام به عالوه هزینه حمل
 هزارریال.

یال می یلیون رمغ سه (جریمه قطع سایبان های غیرمجاز وراه پله ها وتراستها به ازای هرتخریب مبل3
 باشد.

 
 اشد.ل میبکشی غیرمجاز به ازای هرمترمربع دیوار مبلغ سیصدهزارریا(جریمه تخریب دیوار4
 

ده )فاسد ساعت، وسایل جمع آوری ش48تبصره: در صورت عدم مراجعه صاحبان اجناس ظرف مدت 
 جویبار  ز خیریهمراک شدنی( به آسایشگاه معلولین و سالمندان و مراکز نگهداری کودکان بی سرپرست و

 تحویل و رسید دریافت خواهد شد.
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 اترخي:

 شماره:

  ويپست:

 

  عوارض بهای پارکینگ سطح شهر و حاشیه خیابانها -52

   جویبارپیشنهاد دهنده: شهرداری 

قانون مالیات بر  50ماده  1قانون شوراها و تبصره  80ماده  26مرجع تصویب کننده: شورای اسالمی شهر به استناد بند 
 ارزش افزوده

 قانون شهرداری 77وصول: کمیسیون ماده ضمانت اجرایی 

 

. محاسبه می شودذیل از جدول   عوارض بهای پارکینگ سطح شهر و حاشیه خیابانها  

)ریال( نرخ مصوب  ردیف عنوان مدت توقف نوع خودرو 

000/50 سطح  یپارکینگ های عمومی و خصوص ساعت اول سواری  و وانت 

 شهر

1 

اضافهیک ساعت  سواری  و وانت 5000  

000/200  شبانه روز سواری و وانت 

000/20  2 پارکینگ حاشیه خیابانها ساعت اول سواری و وانت 

000/30  یک ساعت اضافه سواری و وانت 

 شبانه روز ............... ........................

 3 موتور سیكلت ساعت اول موتور سیكلت 3000

اضافهیک ساعت  موتور سیكلت 1500  

 شبانه روز موتور سیكلت 7000

 

اشد .نیم ساعت اول رایگان می ب براییابانها خ*تبصره : استفاد از پارکینگ حاشیه   
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 اترخي:

 شماره:

  ويپست:

  

 

  چهارم فصل
 سایر درآمدهای شهرداری       
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 اترخي:

 شماره:

  ويپست:

 تاراضی و واحد مسکونی از اراضی واگذاری دول %10: سهم نام درآمد -53

ها مصوب هرداریموردنیاز شقانون نحوه تقویم ابنیه، امالک و اراضی  6به استناد تبصره 
 هرداریده درصد از اراضی و واحدهای مسکونی به قیمت تمام شده به ش 28/8/1370

 گردد.واگذاری می
تیار عوض ابنیه، امالک، اراضی شرعی و قانون مردم كه در اخجهت تأمین م - 6تبصره 

بل نی قاواحدهای مسکو از اراضی و %10گیرد دولت موظف است ها قرار میشهرداری
ین و ین مالکها اختصاص دهد تا پس از توافق بواگذاری را با قیمت تمام شده به شهرداری

 گردد.ها به عنوان معوض تحویلشهرداری

 عوارض نوسازی و عمران شهرینام درآمد:  -54
الحات بعدی با اص 7/9/1347این عوارض به استناد قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 

 از شهروندان باید وصول گردد.توسط شهرداری 

 فروش اموال منقول و غیرمنقولنام درآمد:  -55
ها با مجوز شورای شهرداری 12/4/1346ها مصوب نامه شهرداریآیین 13به استناد ماده 

 نماید.اسالمی شهر نسبت به فروش اموال منقول و غیرمنقول خود اقدام می

ریق اجاره اموال غیرمنقول شهرداری از طروش اموال منقول و غیرمنقول و ف -13ماده 
ادن دمزایده كتبی صورت خواهد گرفت لکن در مورد فروش اموال منقول و اجاره 

 اسالمی های واحدها و تاسیسات موسسات تابعه شهرداری با جلب موافقت شورایفرآورده
 زایده حضوری )حراج( اقدام نمود.توان از طریق مشهر می

 گذاریت و سرمایهمشاركنام درآمد:  -56
گذاری نامه سرمایهنامه مالی شهرداری و همچنین مفاد شیوهتواند با رعایت آیینشهرداری می

كمك  ید.وزارت كشور اقدام نما 4/12/1391مورخ  3/1/12404موضوع بخشنامه شماره 
 مردمی
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 اترخي:

 شماره:

  ويپست:

  عوارض ارزش افزوده و عوارض آالیندگینام درآمد:  -57
با اصالحات بعدی وزارت دارایی  17/2/1387بر ارزش افزوده مصوب به استناد قانون مالیات 

های مالیاتی های شهرداری را به صورت متمركز وصول و از طریق سازمانتعدادی از عوارض
 0نماید.های تعیین شده به حساب هر شهرداری واریز میها به نسبتاستان

 های دولتی و مردمیكمكنام درآمد:  -58
 گردد.های دولتی پس از واریز به حساب شهرداری هزینه میمكك -1 
و  بنا( یاقوت )روییناز جمله و شركت ها  ها شامل پروژههای مردمی در خصوص كمك -2

ها به حساب قانون شهرداری 55ماده  10كه به استناد بند در قالب كمك مردمی .... 
 .گردد شهرداری واریز می

 افراز اراضی : قدر السهم تفکیك-59
انون ه طبق قاشد کبیکی از درآمدهای شهرداری قدرالسهم شهرداری از محل تفکیک و افراز اراضی می 

 وصول می گردد . 28/01/1390قانون شهرداری مصوب  101اصالح ماده 
ریافت موقع د وظفند درقانون شهرداری : ادارات ثبت اسناد و امالک و حسب مورد دادگاهها م 101ماده 

س نقشه ا براسارفکیک تقاضای تفکیک یا افراز اراضی واقع درمحدوده شهرها ، از سوی مالکین ، عمل ت
ک زمین ای تفکیلک برای انجام دهند که قبالًبه تایید شهرداری مربوط رسیده باشد . نقشه ای که ما

وح ز کسر سطاپس  خود تهیه نموده و جهت تصویب در قبال رسید ، تسلیم شهرداری می نماید ، باید
ف اکثر ظرری حدمعابر و قدرالسهم شهرداری مربوط به خدمات عمومی از کل زمین ، از طرف شهردا

 مدت سه ماه تایید و کتباً به مالک ابالغ شود .
کیک یا اضای تفود تقبعد از انقضاء مهلت مقرر و عدم تعیین تکلیف از سوی شهردای مالک می تواند خ

شوارع و  ،معابر  رخصوصنماید . دادگاه با رعایت حداکثر نصاب های مقرر د افراز را به دادگاه تسلیم
 صمیم می نماید .( ، به موضوع رسیدگی و اتخاذ ت5سرانه های عمومی با اخذ نظر کمیسیون ماده )

خ در سال پاسورت عدم ار( حداکثر ظرف دو ماه باید به دادگاه مذکور پاسخ دهد . در ص5کمیسیون ماده )
به موضوع  رات ،، دادگاه با مالحظ طرح جامع و تفصیلی در چهارچوب سایر ضوابط و مقر مدت فوق

 رسیدگی و رأی مقتضی صادر می نماید.
رعایت حد نصاب های تفکیک و ضوابط و مقررات آخرین طرح جامع و تفصیلی مصوب در – 1تبصره 

محدوده شهرا و همچنین عایت حد نصاب ها ، ضوابط ، آیین نامه ها و دستورالعمل های مرتبط با 
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قوانین از جمله قوانین ذیل ، در تهیه و تایید کلیه نقشه های تفکیکی موضوع این قانون توسط 
 لزامی است :شهرداریها ا

 1366مین شهری مصوب سال ( قانون ز15( و)14مواد  )-
سکن متعاونی  انون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکتهایق-

  1381و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی مصوب سال 
 ی و اصالحات بعد 1374فظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوب سال حقانون -
وب سال اقتصادی مص –وگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی قانون جل-

 و اصالحات بعدی آن . 1385
 (قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و اصالحات بعدی آن 5اده )م-

 1366ال س( قانون زمین شهری مصوب 11( ماده )1ی دولتی ، مطابق تبصره )در مورد اراض-2تبصره 
 اقدام خواهد شد 

 اری برایشهرد ش دانگ استدر اراضی با مساحت بیشتر از پانصد مترمربع که دارای سند ش-3تبصره 
ن اراضی مورد نیاز تأمی ( و برای%25تأمین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف بیست و پنج درصد )

وجه به لی با تتفصی واحداث شوارع و معابر عمومی شهر در اثر تفکیک این اراضی مطابق با طرح جامع 
از باقیمانده اراضی را  (%25ارزش افزوده ایجاد شده از عمل تفکیک برای مالک ، تا بیست و پنج درصد )

مین زمت روز اس قیقدرالسهم مذکور را براس دریافت می نماید ، شهرداری مجاز است با توافق مالک
 طبق نظر کارشناس رسمی داگستری دربافت نماید. 

رح لک با طجود مملک هایی که در نقشه طرح های تفصیلی و جامع بصورت یکپارچه بوده ولی وضع مو
 مغایرت داشته ملزم به پرداخت قدرالسهم تفکیک می باشد .

ك و تی كه در اثر تفکی( و معابر و شوارع عمومی و اراضی خدما3)ـ كلیه اراضی حاصل از تبصره 4تبصره
وجهی آن هیچ  شود، متعلق به شهرداری است و شهرداری در قبالافراز و صدور سند مالکیت ایجاد می
 به صاحب ملك پرداخت نخواهدكرد.

 1390از سال صالحی ا 101قانون شهرداری در زمان حاكمیت خود و ماده  101با توجه به اینکه ماده 
سانی كه یند و كت نماقدرت اجرائی داشته ،تمامی شهروندان در هنگام تفکیك باید مواد مذكور رارعای

ه خت نکردپردا بدون مجوز قانونی زمین خود را تفکیك و حق السهم شهرداری را طبق ماده مذكور
نه های ر شوارع و سراری دفقط شوارع و برای بعداز آن حق السهم شهردا 1390باشند ،برای قبل از سال 

 خدماتی را بایستی پرداخت نمایند.
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 تخلفین ،مز موضوع این قانون در تفکیکی افراز اراضی ، جرم تلقی شده و اهرگونه تخلف -5تبصره 
 فت .ند گرطبق قانون مجازات اسالمی و قانون تخلفات اداری تحت پیگرد قانونی قرار خواه

جلس شورای م 28/01/1390در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ قانون فوق مشتمل بر ماده واحده 
 به تایید شورای نگهبان رسید .1390 /27/02اسالمی تصویب و در تاریخ 

 
 

 ردیف

قدرالسهم تفکیک در  مساحت کل عرصه

 متر 8تا  6معابر 

تا  10قدرالسهم تفکیک در معابر 

 متر 12

قدرالسهم تفکیک در معابر بیش 

 متر 12از 

 1000تا متر 500از بیشتر  -1

 متر

 درصد عرصه 15 درصد عرصه 12 درصد عرصه10

 درصد عرصه 20 درصد عرصه 16 درصد عرصه 13 مترمربع3000تا 1000 -2

 درصد عرصه 25 درصد عرصه 19 درصد عرصه 15 مترمربع5000تا3000 -3

 درصد عرصه 25 درصد عرصه 22 درصد عرصه 18 مترمربع5000بیش از  -4

 
 کسبی مربوط به کسبه های فعال در جمعه بازار جویبار :عوارض -60

ر هر متر ومی برابببه های بازار ( و برای کسمربوط به کسبه های جمعه بازار برای هر هفته ) هر دوره عوارض کسبی 
 000/250ر بازار مسیه بمشرف  ریال و برای کسبه های غیر بومی برابر هر متر بر 000/150بر مشرف به مسیر بازار 

 ریال تعیین می گردد . 

 دد .ریال تعیین می گر  000/400جمعه بازار  هر هفته در  ضمناً عوارض کسبی غرفه های کبابی

 عوارض و بهای خدمات طرح دریای چپکرود شهر جویبار :-61
ریال ، ون و    000/150ورود به طرح دریا و استفاده از امکانات طرح برای اتومبیل های سواری عوارض مربوط به 

 غ فوق برای مالکانریال  محاسبه و دریافت گردد و همچنین مبال 000/600ریال  و اتوبوس  000/300مینی بوس 
رداخت وتورسیکلت از پمدرصد تخفیف محاسبه و دریافت گردد و در ضمن افراد پیاده و  50خودرو و افراد بومی با 

 عوارض فوق معاف می باشند .
رفه ها و آالچیق غریال ،  000/400ریال ، آالچیق های بزرگ  000/200/1ساعت سوئیت  24هر بهای اجاره برای 

ل محاسبه و ریا 000/90محوطه طرح سکوی ریال و مکان های رو باز داخل  000/300های کوچک و سرپوشیده 
 دریافت گردد . 

 ف می باشند .همچنین پرسنل شهرداری و اعضای شورای شهر از پرداخت ورودی و آالچیق معا

 دستورالعمل چگونگی دریافت و تقسیط مطالبات شهرداری :-62

قاانون رفاع مواناع تولیاد و      59قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و مااده   73با استناد به ماده 
: به شهردارهای کال کشاور اجاازه داده     32آیین نامه مالی شهرداریها  )اصالح ماده  32اصالحیه ماده 

ه باه پیشانهاد   می شود تا مطالبات خود را با اقساط حداکثر سی و شش ماهه مطاابق دساتورالعملی کا   
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 شماره:

  ويپست:

شهردار به تصویب شورای محترم اسالمی شهر مربوطه می رساد دریافات نمایاد در هار حاال صادور       
 .مفاصاحساب موکول به  کلیه بدهی مؤدی خواهد بود ( 

 اص حقیقیدرخواست  اشخ آیین نامه مالی شهرداریها آقای شهردار میتواند با 32در راستا اصالحیه ماده 
قانون  101ده سبت به تقسیط  عوارض زیربنا ،  مازاد تراكم  ، اجرای ماو حقوقی و خصوصی ، ن

و ...  دصماده   رائمشهرداریها  ،  تغییر كاربری ، تخلفات ساختمانی ، پیش آمدگی ، حق مشرفیت و ج
اقدام نماید در  %25تا  پیش پرداخت  و ماه  36بمدت نسبت به تقسیط مطالبات شهرداریها تا  حداكثر 

 77ه ماد ختالف مودی با شهرداری درخصوص عوارض و نحوه محاسبه پرونده  دركمیسیونصورت ا
 مطرح خواهد شد. 

ر هیچ گردید د ز جرائم ماده صد كه منجر به صدور رای از سوی كمیسیون ماده صدبدهی ناشی ا -تبصره
 حالت مشمول كاهش و بخشودگی نخواهد گردید.

ولتی گاههای دری از وزارتخانه ها، سازمانها و دستمطالبات شهردامصوبات این دستورالعمل مشمول  -
ات مالی ا، موسسانکهشركتهای وابسته به دولت و ارگانهای نظامی و انتظامی و موسسات عمومی دولتی، ب

لبات د و مطاگرد اداری   وابسته به نهادها و ارگانهای عمومی و سازمانهای عمومی غیر دولتی نمی
ز بدهی ا داختعوارض و جرائم ماده صد و دیگر مطالبات در صورت استنکاف در پرشهرداری ناشی از

 تلقی می گردد. 77مصادیق قابل طرح در كمیسیون ماده 
 د.ع می باشنه تخفیفات و یا تسهیالت تشویقی خارج از مصوبه به هر شکل ممنواعطای هر گو -1تبصره
ایانکار پال عرصه و اعیانی ،تفکیك عرصه ، دور هر گونه مفاصا حساب برای نقل و انتقص -2تبصره

 منوط به تسویه حساب كامل مؤدی با شهرداری خواهد بود.
جارائم   ومرجع رفع هرگونه اختالف بین ماؤدی و شاهرداری در ماورد عاوارض و بهاای خادمات       :    4تبصره 

 قانون شهرداری خواهد بود . 77کمیسیون موضوع ماده 

 :عوارض معاینه فنی خودروها -63

حیط لودگی مک و آبا عنایت به وجود تعداد زیادی از خودروها در سطح شهر که مشکالت نظیر ترافی
گر سوی دی و از زیست را به پیکره جامعه شهری دارد و چرخه حمل و نقل شهری را مختل می نماید

مور شهر وارد ان تولیابه م مالکین این خودروها خدمات را از شهرداری مطالبه و فی الواقع هزینه هایی را
 ی مراکزماهنگهمی سازند بدین منظور شهرداری می تواند در جهت خدمات بهینه به شهروندان با 

 هر خودرو به شرح ذیل اقدام نمایند . ازایمعاینه فنی نسبت به اخذ عوارض به 
 ریال  000/100الف : خودروهای سواری 

 ریال  000/200ب : خودروهای وانت و کامیونت 
 ریال  000/300خودروهای کامیون و اتوبوسها و سایر ج : 
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الحاقی ماده صد قانون شهرداری ها به تفکیک نوع ساختمان ها جهت  11و  5جرای تبصره ا-64

  تعیین مبالغ جریمه کمیسیون ماده صد به شرح ذیل می باشد :

ف
دی

ر
 

 رحش

   پیشنهادیجهتاجرادر

 1401سال

 بهای

 )ریال(هرمترمربع
 
 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

 

 طبقه و بیشتر 5الف :انواع ساختمان ) نوع اسکلت ( تا 
 طبقه روی پیلوت2با هرنوع سقف تا و فلزی ساختمان اسکلت بتنی 

 روی پیلوت طبقه  5تا 3ساختمان اسکلت بتنی و فلزی با هرنوع سقف از
 طبقه روی پیلوت  5بیشتر ازفلزی باهرنوع سقف بتنی و ساختمان اسکلت 

 (یشودمکه معموالً وسط ساختمان اجرا ) مختلط مصالح بنایی با ستونهای فلزی یا بتنیساختمان 

 اسکلت آجری یا بلوکی
 ساختمانهای تمام چوب معمولی
 ساختمانهای تمام چوب صنعتی

 

000/728/1 

000/160/2 

000/700/2 

000/404/1 

000/188/1 

000/080/1 

000/620/1 

 

1 

2 

 متر 4بیش از ساختمان انبارها با دهانه : ب
 اسکلت آجری یا بلوک سیمانی یا سنگی با هرنوع سقف

 اسکلت فلزی یا سوله پیشساخته با هرنوع سقف

 

000/512/1 

000/728/1 

 

1 

2 

3 

 :سالنها یا توقفگاهها: ج
 هرنوع سقفبا  بلوک سیمانییا بامصالح بنائی ،سنگ ،آجر،

 اسکلت فلزی یا ستونهای بتن آرمه
 مصالح و هرنوع سقفگلخانه با هرنوع 

 

000/296/1 

000/620/1 

000/512/1 

 

1 

2 

 : آشیانه ها و سایبانها: د
 پایه های چوبی و مصالح بتنی و فلزی با هرنوع سقف مسکونی

 پایه های فلزی با ستونهای بتن آرمه و فلزی تجاری

 

000/296/1 

000/728/1 

 

1 

2 

 :تاسیسات: ه
 دستگاههای حرارت مرکزی شوفاژ سانترال

 (خنک کننده–گرمایش) تهویه مطبوع

 

000/620/1 

000/512/1 

 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

 :سایر
 مترمکعب به باال هرمترمکعب 6 انواع مخازن اعم از زیرزمینی،هوائی از

 سکوها و باراندازها هرمترمربع
 دیوارکشی با هر نوع مصالح متر طول

 عدم احداث پارکینگ
 ال دریافت گرددری000/600/129متر به باال12واز000/400/86متری12تا6بابت درب پارکینگی برای معابر
 ریال 000/000/15تجاری های جمعه بازار متری 

 

000/836/1 

000/512/1 

000/296/1 

 درتوضیحات ذیل
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 *  منظور از ساختمانهای چوبی با چوب محلی و معمولی می باشد.

 ساختمان های احداثی با چوب صنعتی و اشباع می باشد. –*  ساختمانهای با چوب صنعتی 

 به بهای هر متر مربع اضافه می گردد.« ه»*  ساختمانهای دارای تاسیسات می باشند بند 

 :  1ماده صد قانون شهرداری ها در مسیر اصلی  5جرایم پارکینگ موضوع تبصره 
سه راهی  ن پهناب تاخیابا –دی خیابان بحرحزر تا کمربن –خیابان شریعتی تا میدان معلم  –خیابان امام )ره( تا میدان کشتی 

 ازمیدان معلم تا میدان امام حسین )ع(  –خیابان شهرداری تا میدان  –باشگاه جعفری 
 ریال  به ازای هر واحد کسری و پارکینگ 000/000/108مسکونی  :   -

 ریال به ازای  هر واحد کسری و پارکینگ 000/200/151تجاری و غیره :  -

 شرح ردیف
 1401پیشنهادی جهت اجرا در سال 

ملك های بدون پروانه برای 
 غیرمسکونی كه ارزش سرقفلی ندارند

 1401پیشنهادی جهت اجرا در سال 
 ملك های مازاد بر پروانهبرای 

 غیرمسکونی كه ارزش سرقفلی ندارند

1 
 ادارات دولتی

كه فاقد ارزش سرقلی می 
 باشد

 70قبل از سال 
برابر ارزش معامالتی مسکونی سال  12

 ساخت
برابر ارزش معامالتی مسکونی سال  5

 ساخت

 1380تا 1370از سال 
ارزش معامالتی مسکونی سال برابر  10

 ساخت
برابر ارزش معامالتی مسکونی سال  4

 ساخت

 1390تا 1380از سال 
برابر ارزش معامالتی مسکونی سال  8

 ساخت
برابر ارزش معامالتی مسکونی سال 3

 ساخت

 1396تا  1390از سال
برابر ارزش معامالتی مسکونی سال  6

 ساخت
 برابر ارزش معامالتی مسکونی سال2

 ساخت

 1400تا  1396سال  از
برابر ارزش معامالتی مسکونی سال  4

 ساخت
برابر ارزش معامالتی مسکونی سال  1

 ساخت

2 
 مرغداری، كشاورزی،

دامداری و غیره كه فاقد 
 ارزش سرقفلی می باشد

 70قبل از سال 
برابر ارزش معامالتی مسکونی سال  12

 ساخت
برابر ارزش معامالتی مسکونی سال  5

 ساخت

 1380تا 1370از سال 
برابر ارزش معامالتی مسکونی سال  10

 ساخت
برابر ارزش معامالتی مسکونی سال 4

 ساخت

 1390تا 1380از سال 
برابر ارزش معامالتی مسکونی سال  8

 ساخت
برابر ارزش معامالتی مسکونی سال  3

 ساخت

 1396تا  1390از سال
برابر ارزش معامالتی مسکونی سال  6

 ساخت
برابر ارزش معامالتی مسکونی سال 2

 ساخت

 1400تا  1396از سال 
برابر ارزش معامالتی مسکونی سال  4

 ساخت
برابر ارزش معامالتی مسکونی سال  1

 ساخت
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 اترخي:

 شماره:

  ويپست:

 : 2ماده صد قانون شهرداری هادر مسیر اصلی  5موضوع تبصره  جرایم پارکینگ

ی تا میدان کشت از –حریم  از میدان کشتی تا اتنهای محدوده –بلوار شیخ منتظری تا میدان  –کمربندی سراسری حاجی زاده 
ن شهید خیابا – ابان چمرانخی –خیابان شهدای باالمحله  –خیابان شهید فقیه –میدان سراجکال خیابان شهید رجایی سراجکال 

هید خیابان ش –شهید دهقان  خیابان –خیابان شهید رضازاده تا انتها  –کمربندی ورداسبی  –خیابان شهید بیابانی  –سرپرست 
ی یابان اصلخ–هرک سپاه خیابان اصلی ش –کمربندی تا سه راهی شورکا  –ن منتظری تا سه راهی ورداسبی از میدا–اخالقی 
 خیابان والیت باغبانمحله   ––تازه آباد 

 ریال به ازای  هر واحد کسری و پارکینگ  000/400/86مسکونی  :   -

 ریال به ازای  هر واحد کسری و پارکینگ000/600/129تجاری و غیره :  -

 : 3ماده صد قانون شهرداری ها در مسیرهای اصلی  5ایم پارکینگ موضوع تبصره جر

دهقان  خیابان شهید - خیابان مسجد همت تا انتها –یابان شهید گنجی خ -میدان جوانمحله تا چهارراه ساداتیان  –خیابان یاور 
 خیابان امید –خیابان شاهد  – خیابان اصلی سینما –خیابان شهید رضائیان باغبانمحله  -

 ریال به ازای هر واحد کسری پارکینگ  000/800/64مسکونی  :  -

 ریال به ازای هر واحد کسری پارکینگ 000/000/108تجاری و غیره :   -

 :1ماده صد قانون شهرداری ها در مسیرهای فرعی 5جرایم پارکینگ موضوع تبصره 

 ریال به ازای هر واحد کسری پارکینگ 000/000/54مسکونی  :  -

 ریال به ازای هر واحد کسری پارکینگ 000/400/86تجاری و غیره :   -

 ،،تجاری  مسکونی مالکین اراضی و امالک واقع در محدوده قانونی شهر که نسبت به احداث بنای:  1تبصره 
درصد مشمول دو برابر  80درصد سطح اشغال و تراکم اقدام نمایند مازاد بر 80اداری ، صنعتی ... که بیش از 

 ر می گیرد. ماده صد ( مورد مالک عمل در تعیین جرایم قرا 11رزش معامالتی ساختمانی ) تبصره ا

نون شهرداری ها ماده صد قا 11تمامی مبالغ مربوط به ارزش معامالتی ساختمان موضوع تبصره  : 2تبصره 

حاسبه و در جرایم م %90متری با ضریب  8و  6تعیین شده در جدول فوق برای ساختمان های واقع در معابر 
 کمیسیون ماده صد اعمال گردد .
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 اترخي:

 شماره:

  ويپست:

 

 ري جويبار :شهردا تعرفه عوارض سازمان مديريت حمل و نقل-65

یم یه و تنظرز تهطتعرفه عوارض سازمان مدیریت حمل و نقل شهرداری جویبار در اجرای تعرفه های عناوین و 

هرداریها و شسازمان  28/6/95مورخ  30997عوارض یکنواخت شهرداریهای سراسر کشور که طی نامه شماره 

 بل اجرا می باشد :قا 1401سال دهیاریهای کشور ارسال گردید به شرح ذیل پیشنهاد که بعد از تصویب از اول 

 

 به شرح ذیل می باشد . 1401عوارض خدمات سازمان مدیریت حمل و نقل برای سال 

 عناوین كلی خدمات ردیف
مأخذ و نحوه محاسبه 

 )ریال( 1401سال  عوارض 

 350,000 تشکیل پرونده ثبت نام و پذیرش اولیه از متقاضیان 1

 550,000 کالس توجیهی –امتیاز خدمات و برگزاری آزمون شهرشناسی  2

3 
امتیاز حاصل از صدور پروانه اشتغال تاکسی ها  )مدت اعتبار دو 

 سال(
 550 ,000 

 مبلغ صدور %50 (3امتیاز حاصل از تمدید پروانه اشتغال تاکسی ها )مربوط به ردیف  4

5 
 –امتیاز حاصل از صدور پروانه بهره برداری تاکسی ها )دفترچه 

 دت اعتبار پروانه دو سال(م -کارت شهری –کارنامه 
600,000 

 مبلغ صدور %50 (5امتیاز تمدید پروانه بهره برداری تاکسی ها )مربوط به ردیف  6

7 
 امتیاز صدور خدمات پروانه بهره برداری اشخاص حقیقی 

 سال( 2)مدت اعتبار 
600,000 

 مبلغ صدور %50 (5تمدید پروانه بهره برداری اشخاص حقیقی )مربوط به ردیف  8

9 
دت امتیاز تعویض پروانه بهره برداری و پروانه تاکسیرانی در طول م

 )المثنی(اعتبار 
350,000 

 ارزش خودرو %4 امتیاز واگذاری خودروی جدید و تبدیل پالك شخصی به تاکسی 10

 700,000 عضویت ماهیانه به ازاء هر دستگاه تاکسیحق  11

 1,700,000 امتیاز بکارگیری در تاکسی بی سیم 12

13 
امتیاز نقل وانتقال و حقوق بهره برداری اشخاص حقیقی )انتقال 

 سند تاکسی به خریدو فروش(
 ارزش خودرو 2%

14 
امتیاز صدور پروانه نمایندگی شرکتهای حمل و نقل درون شهری 

 سال( 5)مدت اعتبار 
1,150 ,000 

 600,000 هزینه خدمات سالیانه پروانه نمایندگی 15
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 اترخي:

 شماره:

  ويپست:

 مبلغ صدور %50 هزینه تمدید پروانه شرکتهای حمل و نقل 16

 انتقال پروانه نمایندگی شرکت های حمل و نقل درون شهری 17
سهام واگذاری به  12بند  20%

سال  قیمت روز مبایعه نامه

1401 

 350,000 صدور دفترچه المثنیهزینه  18

 350,000 هزینه حق التحریر و تشکیل پرونده  متقاضیان 19

 500,000 هزینه صدور دفترچه رانندگان آژانس ها 20

 مبلغ صدور %50 هزینه تمدید دفترچه رانندگان آژانس ها 21

22 
هزینه صدور پروانه فعالیت ناوگان باری دیزل درون شهری زیر 

 تن 5/3
1,100,000 

23 
هزینه صدور پروانه فعالیت ناوگان باری دیزل درون شهری بین 

 تن 6تا  5/3
1,500,000 

24 
هزینه صدور پروانه فعالیت ناوگان باری دیزل درون شهری بیش از 

 تن 6
2,200,000 

 مبلغ صدور %50 هزینه تمدید پروانه فعالیت ناوگان باری دیزل درون شهری 25

26 
پروانه اشتغال ناوگان باری دیزل درون شهری زیر هزینه صدور 

 1,100,000 تن 5/3

27 
هزینه صدور پروانه اشتغال ناوگان باری دیزل درون شهری بین 

 1,500,000 تن 6تا  5/3

28 
هزینه صدور پروانه اشتغال ناوگان باری دیزل درون شهری بیش از 

 2,200,000 تن 6

 مبلغ صدور %50 ناوگان باری دیزل درون شهریهزینه تمدید پروانه اشتغال  29

30 
هزینه صدور پروانه فعالیت ناوگان مسافری دیزل درون شهری تا 

 نفر 15
850,000 

31 
 16هزینه صدور پروانه فعالیت ناوگان مسافری دیزل درون شهری 

 نفر 26تا 
1,600,000 

32 
هزینه صدور پروانه فعالیت ناوگان مسافری دیزل درون شهری 

 نفر 27بیش از 
2,400,000 

 مبلغ صدور %50 هزینه تمدید پروانه فعالیت ناوگان مسافری دیزل درون شهری 33

34 
هزینه صدور پروانه اشتغال ناوگان مسافری دیزل درون شهری تا 

 نفر 15
850,000 
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 اترخي:

 شماره:

  ويپست:

35 
 16هزینه صدور پروانه اشتغال ناوگان مسافری دیزل درون شهری 

 1,650,000 نفر 26تا 

36 
هزینه صدور پروانه اشتغال ناوگان مسافری دیزل درون شهری 

 نفر 27بیش از 
2,400,000 

 مبلغ صدور %50 هزینه تمدید پروانه اشتغال ناوگان مسافری دیزل درون شهری 37

38 
هزینه حق عضویت و خدمات خودرویی در اتحادیه حمل و نقل 

 تاکسیرانی سراسر کشور )برای هر خودرو(
توسط هیئت مدیره اتحادیه سازمانهای حمل و سالیانه 

 نقل همگانی کشور تصویب می شود

39 
مبلغ جریمه تخلف تاکسیداران و تاکسیرانان )براساس نظریه هیأت 

 انضباطی سازمان(

 مرحله اول

150,000 

 ریال

 مرحله دوم

500,000 

 ریال

 مرحله سوم

 تابع تصمیمات هیأت

 انضباطی

40 
تاکسیرانان )براساس نظریه هیأت انضباطی مبلغ جریمه تخلف 

 سازمان(

پیشنهادی 

 مرحله اول

000/168 

 ریال

پیشنهادی 

 مرحله دوم 

000/500  

- 
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 اترخي:

 شماره:

  ويپست:

 

 

 

 

 

 

 

 اریای از آرای دیوان عدالت ادنمونه

 در خصوص تایید 

 وصول عوارض و بهای خدمات 
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 اترخي:

 شماره:

  ويپست:

 

 

 

 مقدمه
ال سما از ابود  توسط دیوان عدالت اداری باطل اعالم گردیدهتعدادی از عوارض این ردیف 

 لت اداریها توسط دیوان عدابه بعد با همت و تالش وزارت كشور و پیگیری شهرداری 96
 جمله :  تایید گردیده است از

ردیده ل قید گارد مشمول این ردیف در جدوفلذا كلیه مو ها، دفاتر بیمه و ...عوارض بانك 
 طبق دادنامه های شماره های ذیل وصول آن را تایید نموده است .

 12/10/1396مورخ  1033دادنامه شماره 
 19/10/1396مورخ  1052دادنامه شماره 
 12/4/1397مورخ  935-933دادنامه شماره 

های جدید كه براساس یای كاربریدر خصوص عوارض ارزش افزوده اقتصادی و مزا
  گردد.های مصوب شهری )طرح جامع و طرح تفضیلی( ایجاد میطرح

نماید گاهاً بینی میهای جامع و تفضیلی با تغییر كاربری كه مشاور پیشپس از تهیه طرح
 گردند.مند میای بهرهالعادهمالکین از ارزش افزوده فوق

ارزش  ه اینخدمات شهرداری موجب گردیده كه شخص باین عوارض بعنوان اینکه اقدام و 
 افزوده دست یابد طراحی شده است..

 در خصوص عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر كاربری
د قرار د تاییمور این عوارض چندین نوبت توسط دیوان عدالت اداری ابطال گردید كه مجدداً

 آن نموده است .گرفته است تعدادی از آراء دیوان دال بر تایید عوارض 
 8/3/1397مورخ  367-381ادنامه شماره د -1
 9/5/1396مورخ  1308ادنامه شماره د -2

 های عوارض صدور پروانه ساختمانی(در خصوص عوارض زیربنا )در كلیه جدول
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 اترخي:

 شماره:

  ويپست:

هر  ( در اولمترمربع –گردد كلمات )مازاد بر به منظور شفافیت محاسبه عوارض پیشنهاد می
 سطر منظور گردد.

 
 

  در خصوص عوارض تامین سرانه خدمات عمومی و شهری
ز ون مجوا بدتعدادی از مالکین به منظور فرار از پرداخت حقوق شهرداری امالک خود ر

رسانند. به منظور وصول مترمربع با قولنامه بفروش می 500تفکیك و به قطعات كمتر از 
 17/11/96 مورخ 275اره حقوق شهرداری عوارض حقوق دیوان عدالت اداری  دادنامه شم

 وصول آن را تایید نموده است . 
  در خصوص عوارض تاسیسات شهری

ا تایید نموده دیوان عدالت اداری وصول آن ر 10/11/1396مورخ  1153طی دادنامه شماره 
 است .

 مربوط به كل مصوبه: تـوضیحـات
ری ساب شهرداحبه و متقاضیان مصوب باید توسط مؤدیان  هكه وجو گردد تذكراعالم میجهت  -1

مصرف  وب بهو طبق بودجه مص ندواریز و قبض مربوطه را به واحد درآمد شهرداری تحویل ده
 برسد. 
 ز منظورارآمدها قبل دآیین نامه مالی شهرداری ها استفاده از وجوه حاصله از  37براساس ماده  -2

ت ی پرداخا برایورت علی الحساب و داشتن آنها به حساب قطعی درآمد شهرداری به هر عنوان بص
صوبه ماین  هزینه ای ضروری و فوری ممنوع است در صورت عدم تصویب و یا عدم تغییرات در
 و قابل فزودهتوسط مراجع ذیصالح در سال های بعد همه ساله بیست درصد به قیمت سال قبل ا

 وصول خواهد بود .
 77ة میسیون مادمیتواند ازطریق ك جویبار شهرداری ،موقع مطالباته بوصول درصورت عدم  -3

 نسبت به وصول مطالبات خود اقدام نماید.
و شکایت راض اعتو ....  77ن نسبت به عوارض و جرائم كمیسیون ماده صد و ماده چنانچه مالکی-4

 هزینه های دیوان عدالت ادارای بعهده مالك می باشد .نموده اند 
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 اترخي:

 شماره:

  ويپست:

فنی و  ضوابط برابرجهت تشویق سرمایه گذاران به سرمایه گذاری و ساخت و ساز قانونی  -5
 اثنی )احدقانو صورتبخذ پروانه ساختمانی و احداث بنا  شهرسازی در شهر جویبار در صورت ا

ر به اینکه ر جویبای شهبنا بعد از صدور پروانه ساختمانی ( پس از تایید شهرداری و شورای اسالم
 ری ها اربدر كلیه ك سرمایه گذار )ساخت و ساز گر ( بوده كل آیتم های عوارض مالك ،

 و برای بار دوم آیتم های الیحه عوارضی محلی نندهما 1401اولین در سال  برایمحاسبه شده 
% و بار 90و بار سوم با ضریب  %95كل آیتم های عوارض الیحه عوارض محلی با ضریب 

ود ی اطالق می ش) ساخت و ساز گر( به فرد سرمایه گذارمحاسبه گردد .  %85چهارم با ضریب 
ط ضوع توسن موكه حداقل در شهرداری دارای چهار پرونده احداث بنای ساختمانی بوده و ای

 د  به تائید رسیده باشد .شهردار و مسئول درآم
ار در ر جویبدر زمان  ساخت و ساز قانونی برابر ضوابط فنی و شهرسازی در شههمچنین -6

 بعد از حداث بنااقانونی مجوزات دارا بودن صورت بخذ پروانه ساختمانی و احداث بنا صورت ا
 كلحاسبه مدر  صدور پروانه ساختمانی  پس از تایید شهرداری و شورای اسالمی شهر جویبار

در  ( اركینگپطبقه روی  5به باال) پنجم از طبقات الیحه عوارض محلی  یآیتم های عوارض
 . د گرد محاسبه %95ضریب با ) به ازای هر طبقه ( در هر طبقه كلیه كاربری ها 

ار در شهر جویب در زمان  ساخت و ساز قانونی برابر ضوابط فنی و شهرسازی درهمچنین  -7
از  بنا بعد احداث دارا بودن مجوزات قانونیصورت پروانه ساختمانی و احداث بنا درخذ صورت ا

ایی اختمان هسدر  صدور پروانه ساختمانی  پس از تایید شهرداری و شورای اسالمی شهر جویبار
ا ضریب بماید  نی م و پنت هاوس)باغ در بام ( كه مالك اقدام به احداث تراس ، روف گاردن 

 . گردد  محاسبه %80
ن رفع موانع تولید قانو 59آیین نامه وضع وصول عوارض و ماده  14با عنایت به بند س ماده -8
ل ول ساابرای شش ماه پرداخت عوارض ساختمانی بصورت نقدی از بسته تشویقی تخفیف ، 
 12جر از فو بمناسبت ایام اهلل دهه تخفیف نقدی   %25، شش ماه دوم تخفیف نقدی %30

ی یقی  برای كسانضمناً بسته تشود شد .نبرخودار خواهتخفیف   %30بهمن ماه  22بهمن لغایت 
با ارائه سند ازدواج ند اازدواج نموده (   1401الی پایان  1401) از اول فروردین 1401كه در سال 

محاسبه  80% متر با ضریب 150تا  كلیه آیتم های عوارضی  برای یك واحد مسکونی بمساحت
 گردد .
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 حداكثر تور شهرداردر صورتی كه مؤدی نسبت به پرداخت كل بدهی بصورت نقدی و یا حسب دس  -  9

بوط به  لبات مرمطا  طی یك فقره چك دو ماهه بدون انجام تقسیط مطالبات شهرداری اقدام نماید كلیه

ارض صدور گی ، عوش آمدعوارض شامل عوارض  زیربنا ، تراكم ، مازاد بر تراكم پایه ، كارشناسی  ، پی

گرفتن  بایره  غه  و و پروانه ساختمانی ، ارزش افزوده حاصل از تغییر كاربری ، عوارض ارزش افزود

 .از مؤدی بدلیل خوش حسابی دریافت می شود تخفیف نقدی 

 

 

سخ مله پااز ج ضمناً قبل از وصول چك دو ماهه با گرفتن تخفیف نقدی هیچ گونه خدماتی 

 ... از شهرداری به مالك داده نمی شود.استعالمات ، مجوزات  و ..

پیشنهاد ی شهرداریها با مال آئین نامة 30قانون شهرداریها ومادة 55مادة 26ه استناد بنداین تعرفه ب
ولت جمهوری دسیاستهای عمومی رعایت  و  جویبار شهرداری10/1398/ 28  مورخ  42419ه شمار

شورای اسالمی  11/1398/  03 مورخه در جلسدستورالعملها و آئین نامه های اجرائی اسالمی و
انتخابات شوراهای  قانون تشکیالت وظائف و 76ماده   26و 16هایاستناد بنده بمطرح و جویبارشهر

وارض و عرفه عرسید. ت جویبار شورای اسالمی شهر تصویببه اسالمی كشور و انتخاب شهرداران 
غ گردید.این تعرفه به شهرداری جویبار ابال 1401جهت اجرا در سال جویبار   بهای خدمات شهرداری

 .قابلیت اجرائی خواهد داشت 1401از ابتدای سال 

 خانم آذر خاتمی
 رئیس شورای اسالمی شهر جویبار

 

 محمد علی  بذر افشان
 نائب رئیس شورا

 سید حسین  میری
 منشی شورا

 همت بخشیان
 شورا عضو

 سید مجتبی قائمی
 عضو شورا
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