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  کارگروه منابع درآمدي شهرداري هاي استان آذربایجان شرقی

 و بهاي خدمات فصل اول : عوارض

 : مالحظات  1ماده 
  باشد 79افرایش عوارض نباید بیشتر از نرخ تورم سال •  

 از ایجاد تشویش و نگرانی در مردم  خودداري •

  جلوگیري از اثرات تورمی و منفی  •

  مدنظر قرار دادن تشویق و محدودیت در موضوعات خاص  •

  گذارانسرمایهتعدیل عوارض و وصول تدریجی آن به شکل نقدي و غیر نقدي به منظور حمایت از  •

    گذاران و ایجاد درآمد پایدار دریافت سهم شهرداري از پروژه ها به جاي عوارض با نگرش حمایت از سرمایه •
  شهرداري

  هاي عمرانیوژهها و انجام پرهاي دولتی و غیر دولتی در تصمیم گیريمشارکت دادن مردم و دستگاه •

  ت رعایت آن ابالغ تعرفه به کلیه واحدهاي شهرداري جه •

  ابالغ ضوابط شهرسازي به واحدهاي درآمد شهرداري جهت رعایت آنها در وصول عوارض مصوب •

  ممهور نمودن کلیه صفحات تعرفه به مهر شهرداري، شوراي شهر و فرمانداري (تأیید کننده)  •

 هزینه درآمدها در ردیف هاي مربوطه •

  یردولتی و...ا و نهادهاي دولتی ، نظامی و غهها و سازمانابالغ عوارض سال آینده دستگاه •

 رعایت قوانین و مقررات جاري کشور •

لذا  استفاده شده است ؛ Naznin B  ,zarB  ,B Titr این دستورالعمل از فونت هاي  word در تهیه فایل  •
 .باشدبراي جلوگیري از برهم خوردن نظم صفحات بهتر است فونت هاي مورد اشاره در رایانه نصب شده 

  تعاریف ￭

  :pقانون  64ي ماده اجرا که در 1397 در سال زمینعبارت است ارزش معامالتی  ،اي روزقیمت ( ارزش ) منطقه
  ده است .شتعیین و اصالحیه هاي بعدي آن  1367هاي مستقیم مصوب سال مالیات
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  کارگروه منابع درآمدي شهرداري هاي استان آذربایجان شرقی

 رمول هاي این رویه عوارض با ف ، احتمال افزایش بی1397با توجه به افزایش ارزش منطقه اي الزم به ذکر است
ورت دارد نسبت به دستورالعمل را به دنبال داشته باشد . لذا به منظور جلوگیري از آثار تورمی و منفی آن ، ضر

   .تعدیل منطقی ضرایب در موقع پیشنهاد و تصویب تعرفه اقدام گردد

K   :در فرمول هاي مختلف متفاوت است. ضریب و  

S :   اعیانی ملکمساحت عرصه یا  

: Rp         رتبه حرفه مشاغلRL :       رتبه موقعیت مشاغلkb :       ضریب تعدیل :Ksحتضریب مسا  

 : موارد مستثنی از دریافت پروانه و پرداخت عوارض 2ماده 
متر  3ز مترمربع با ورودي از حیاط، درصورت احداث بیش ا 3سرویس بهداشتی در حیاط به مقدار حداکثر  -1

  رسیدگی خواهد شد. 100ت از طریق کمیسیون ماده کل مساح
  سایبان خودرو در حیاط با مصالح غیر بنایی منفک ازساختمان -2
  برسانتیمتر پیش آمدگی در معا 30حداکثر باحیاط روي درب سایبان  -3
قطعات ودرکلیه  متر سانتی 25داکثر حمتروباالتر 10هاي معابرها و باالي پنجرهخانه  بام حاشیه سایبان در -4

 شمالی (ورودبه حیاط)
  باران گیر در ورودي هاي زیرزمین با مصالح غیر بنایی جهت پوشش پله هاي ورودي و رمپ -5
  اشد.. نماسازي ساختمان یا دیوارهاي ملک بدون تجدید بناي آنها به شرطی که به معبر تجاوز نشده ب -6
  هاها بدون تغییر در ابعاد آنتعمیرات جزئی و تعویض در و پنجره -7
  تغییر در تقسیمات داخلی ساختمان هاي مسکونی  -8
سیر گذر واقع مالحاق دو یاچند مغازه به همدیگر بدون تغییردرابعادساختمان ، به شرطی که مغازه ها در یک    -9

  شوند.
  هاي سه طرف بسته نصب پنجره به بالکن -10
  احداث گلخانه با هر طرحی در داخل خانه  -11
ها و... از اعیانی واحدهاي مجاز مربوطه به عنوان مهد کودك، کتابخانه، ها، شرکتاستفاده ادارات، سازمان -12

  واحد آموزش، غذا خوري، باشگاه ورزشی و.... فقط براي کارکنان خود 
  تبدیل قسمتی از اعیانی به پارکینگ و ایجاد پارکینگ در اعیانی   -13
ه به عنوان انباري ارتفاع مندرج درنقشه درطبقه همکف ویا اطاقک باالي پل استفاده از زیر پله یاتراس بارعایت -14

  بارضایت کلیه مالکین ساختمان
هاي عمرانی و ساختمانی تا مدت اعتبار مهلت موافقت نامه اولیه و یا مدت هاي موقت پروژاحداث ساختمان  -15

است بعد از انقضاء مهلت مذکور نسبت به  اعتبار پروانه ساختمانی قابل  قبول بوده و مالک یا پیمانکار مکلف
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  کارگروه منابع درآمدي شهرداري هاي استان آذربایجان شرقی

بر چیدن تاسیسات فوق الذکر اقدام نماید. بدیهی است شهرداري ازپیمانکاردررابطه بابرچیدن ساختمان هاي 
  موردبحث این بند،تعهدثبتی اخذخواهدنمود.

 بدون پوشش سقف خود احداث حوض یا استخر یا مخزن آب و مواد سوختی در داخل خانه و حیاط  - 16
 اجراي عقب کشی در امالك مطابق طرح توسعه شهري با هماهنگی شهرداري -17
 تعبیه و جابجایی پنجره موجود با اخذ مجوز از شهرداري  -18
ست که بدیهی ا تعمیر اساسی ساختمان هاي با ارزش تاریخی و فرهنگی با تایید سازمان میراث فرهنگی، -19

ل ظاهري وجودبوده بایستی به شکلی باشد که شکتعمیر اساسی که نیازمند ستون گذاري در داخل اعیانی م
  و دیوارهاي جانبی ساختمان تغییر نیابد.

عوارض پذیره 2/1سکونی هادرصورت احتمال ریزش به صورت رایگان،درمورد تجاري هابا اخذ تعویض سقف م -20
  بدون افزایش ارتفاع وزیربنا (مساحت) در صورتی که ملک عقب کشی نداشته باشد.

  : 1تبصره  
فعالیت مالک در  چنانچه علیرغم مفاد پروانه ساختمانی و یا مفاد گواهی معامله ملکی، کاربري آن با نوع درخواست

أمین پارکینگ تآن ساختمان تطبیق نماید موافقت با درخواست مالک در صورت ارایه گواهی استحکام بنا و ایمنی و 
اده جدید مزاحمت براي سایرین و دریافت عوارض استف مورد نیاز براي فعالیت جدید و فقدان مشکل بهداشتی و

یا کمیته  5بالمانع است. در صورت مغایرت کاربري ملک، بایستی کاربري آن مطابق ضوابط، توسط کمیسیون ماده 
  فنی تغییر و بعدآ اقدام گردد.

  : 2تبصره  

هاي هادي در  یته فنی تغییرات طرحیا کم 5شهرداري باید قبل از ارجاع پرونده تغییر کاربري به کمیسیون ماده 
م اخذ تضمین رابطه با مطالبات مربوطه مطابق تعرفه مصوب تضمین کافی از متقاضی دریافت نماید. بدیهی است عد

  دلیل بر عدم پرداخت هزینه یا عوارض تغییر کاربري نخواهد بود.

 : مقررات عمومی 3ماده 
  

ك مورخ 44025ت/251483و تصویبنامـه  1387/10/8ك مورخ 41134ت/182455به موجب تصویبنامه   ) 1
 25بازان قانون اساسی وقانون جامع حمایت ازایثارگران، کلیه جان 138کمیسیون موضوع اصل  1388/12/17

تصویب  1ماده  در درصد و باالتر، آزادگان و خانواده شهدا (همسر، فرزندان و والدین) و سایر مشمولین مقرر
و تجاري نی مسکوبراي یک بار تا یکصدوبیست متر مربع  زیربنا وپذیره مذکور از پرداخت عوارضنامه وقانون 

باشند. مازاد بر یکصدوبیست مترمربع ضوابط شهرسازي معاف میتا بیست مترمربع درکاربري مربوطه وبارعایت 
مل ص قوانین جدید مصوب و ابالغ گردد ، مالك عمشمول پرداخت عوارض است. درصورتی که دراین خصو

  قوانین جدیدخواهد بود .
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  کارگروه منابع درآمدي شهرداري هاي استان آذربایجان شرقی

انوار خبه منظور حمایت از افراد تحت پوشش بهزیستی ومعلوالن عزیز و کمیته امداد،بیماران خاص سرپرست 
  تسهیالت این بند در مورد آنها نیز اعمال خواهد شد .

باشد  کونی که مالکیت آنها به تعداد واحدهاي احداثیدرصورت احداث ساختمان به صورت چند واحدي مس  ) 2
ین ماده استفاده ا 2و  1به شرط ارائه سند مالکیت یا قرارداد واگذاري به نام متقاضیان از تسهیالت بندهاي 

 خواهند کرد.

  نخواهد بود. 100ماده  مشمول پرونده هاي مطروحه در کمیسیون 2و1تسهیالت بندهاي  

ت شهرسازي ائی چون آسایشگاه معلوالن و سالمندان، بازپروري معتادان با رعایت مقرراهعوارض ساختمان  )3
ها یا استفاده غیر از موارد مذکور، در زمان تبدیل ل این نوع ساختمانیعوارض احداث ندارند. در صورت تبد

  برابر مقررات شهرداري با آنها رفتار خواهد شد.

اشد ب یا حوزه هاي علمیه مترمربع) که در تملک مسجد 200ثر تا براي احداث یک واحد مسکونی (حداک  ) 4
  صدور پروانه ساختمانی عوارض ندارد.

هائی که مالکیت آنها به صورت مشاعی متعلق به چند ورثه بوده و حداکثر تعداد واحدهاي مسکونی به )  در زمین5
ي هر واحد که عبارت است از متوسط زیر بناتعداد ورثه باشد براي یک بار عوارض صدور پروانه ساختمانی آن 

محاسبه  از تقسیم سطح کل زیربنا (سطح ناخالص کل بنا) بر تعداد واحد مسکونی مطابق عوارض تک واحدي
  خواهد شد.

بنا کسر موردنیاز مطابق ضوابط طرح تفصیلی و یا هادي در محاسبه عوارض زیر مساحت پارکینگ الزامی و  ) 6
ارض تعلق احداث پارکینگ اضافی و استفاده به عنوان پارکینگ به آن قسمت نیز عو خواهد شد. و در صورت

  نخواهد گرفت.

قانون  64که در اجراي ماده  1397اي روز، عبارت است ارزش معامالتی زمین در سال قیمت ( ارزش ) منطقه  ) 7
  و اصالحیه هاي بعدي آن تعیین شده است . 1367سال  هاي مستقیم مصوبمالیات

  رمول ، احتمال افزایش بی رویه عوارض با ف1397الزم به ذکر است با توجه به افزایش ارزش منطقه اي
آن ،  هاي این دستورالعمل را به دنبال داشته باشد . لذا به منظور جلوگیري از آثار تورمی و منفی

  . گردد ضرورت دارد نسبت به تعدیل منطقی ضرایب در موقع پیشنهاد و تصویب تعرفه اقدام
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اي گرانترین بر در محاسبه عوارض صدور پروانه ساختمانی چنانچه ملکی داراي چند بر باشد قیمت منطقه  ) 8
باشد) بعد از تعریض محاسبه ملک مشرف به معبر (بر ملک اعم از بر دسترسی شامل در ورودي یا پنجره می

    خواهد شد.

باشند بنا به پروانه ساختمانی معتبر (از لحاظ مدت اعتبار) میمالکین کلیه واحدهاي مسکونی که داراي   ) 9 
هاي ساختمانی بدون افزایش مساحت زیربنا و تعداد واحد و نوع ضرورت اگر خواستار تعویض و تغییر نقشه

  استفاده باشند مشمول پرداخت مجدد عوارض صدور پروانه ساختمانی نخواهند بود.

هاي ساختمانی و تعیین یید نقشهکه مراحل صدورشان وفق مقررات (تهیه و تأ هاي ساختمانی مسکونیپروانه  ) 10
ن تعرفه تکلیف نهایی کلیه عوارض مربوطه) تا قبل از اجراي این مصوبه طی شده باشد مشمول مقررات ای

 بدیهی است که باشند.هاي مذکور بر مبناي ضوابط قانونی قبلی مینبوده و شهرداري موظف به صدور پروانه
سال اجراي این مصوبه مجاز به استفاده از این تبصره  خردادها تا آخر هاي این نوع پروندهمالکین و ذینفع

وضوع باشند. که در صورت عدم اقدام تا تاریخ مذکور مطابق مقررات زمان مراجعه اقدام خواهد شد که این ممی
  دد.باید به نحو شایسته کتباً موقع اقدام متقاضی به وي ابالغ گر

ین دو تیغه (عرض دهنه مورد نظر براي هر مغازه یعنی بر هر مغازه در این دستورالعمل، عبارت است از فاصله ب  ) 11
ضافه طول آن مغازه)، بنابراین چنانچه یک مغازه داراي چند درب باشد مالك محاسبه دهنه مجاز است و به ا

ها از جهات مختلف باشند فقط ت. چنانچه دهنهیعنی به بزرگ ترین بر ملک عوارض پذیره تعلق خواهد گرف
  اضافه بر دهنه مجاز از بزرگ ترین بر مغازه مالك عمل خواهد بود.

بزرگترین  ض،متر باشد مالك محاسبه عوار 12متر و معبر دیگر  14:  اگر دهنه مجاز واحد تجاري به معبري مثال
  اي خواهد بود. دهنه ملک (دهنه طوالنی) با مبناي گران ترین ارزش منطقه

 هاي مختلط مسکونی، تجاري عوارض زیربناي مساحت مسکونی و تجاري وفق مقررات و ضوابطدر ساختمان  ) 12
  شد. مربوطه دریافت خواهد شد. بدیهی است این موضوع درموردسایرساختمان هاي مختلط نیزعمل خواهد

ر زمان احداث و صدور پروانه آن بر دتیمچه، سراي  هاي اداري و تجاري مانند پاساژ،) کلیه عوارض پذیره مجتمع13
  واهد شد. خاي گرانترین بر ملک محاسبه قیمت منطقه %100مبناي 

ه در طول پذیره تعلق گرفته و فضاي باز مشاعی ک %50عوارض فضاهاي راهرو پاساژها و مجتمع هاي تجاري   ) 14
نماید مشمول عوارض پذیره نخواهد طبقه قابل رؤیت میارتفاع ساختمان امتداد داشته و تمام طبقات را از هر 

  بود.
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  اي بر جبهه اصلی محاسبه خواهد شد.عوارض پذیره واحدهاي صنعتی کالً بر اساس قیمت منطقه  )  15

مام کتابخانه هاي مقاومت بسیج به انضها و پایگاهها و تکایا و حسینیهاحداث ساختمان براي مساجد، امام زاده  ) 16
ها و صدور پروانه هاي مقاومت بسیج از نظر احداث (پس از تأیید شدن نقشهموزه در محوطه آنها، پایگاهو یا 

هایی از اماکن مذکور رایگان ساختمانی و پرداخت عوارض نوسازي و سطح شهر) عوارض ندارند. چنانچه قسمت
رح ضوابط تعرفه، رخواست نمایند به شبه عنوان تجاري و خدماتی و... در نظر گرفته شوند و پروانه ساختمانی د

هاي هاي صندوقمشمول پرداخت عوارض مربوطه خواهد بود و همچنین نحوه پرداخت عوارض ساختمان
کاهش یعنی با  %20ها با هاي بانکاعتباري عام المنفعه و غیر دولتی مشابه عوارض صدور پروانه ساختمان

  عوارض متعلقه اقدام خواهد شد. %80وصول 

رزش ادر صورت افزایش زیربناي پروانه ساختمانی عوارض اعیانی احداثی جدیدصرفا با اشل و ضریب و    )17 
  شود. ش زیربنا، محاسبه و وصول میاي زمان صدور مجوز افزایمنطقه

هاي اشتراکی و پارکینگ و همچنین قسمت گونه احداث اعیانی درپیلوتبه منظور تشویق احداث پارکینگ، هر   ) 18
رض متر مربع براي هر واحد در پیلوت و داکت عوا 15هاي مسکونی مانند روشنایی، انباري حداکثر تا ختمانسا

لی واحداث ندارد و چنانکه مساحت پارکینگ احداثی کمتر از مساحت مقرر در طرح توسعه شهري باشد 
گنجایش  ودر جابجایی  ظرفیت گنجایش تعداد خودرو به تعداد مورد نیاز طرح را داشته باشد به شرطی که

  خودروها ایراد وارد نشود عوارضی تحت عنوان کسري یا کاهش پارکینگ دریافت نخواهد شد.

 ینگ به آن در صورت احداث پارکینگ اضافی و مازاد بر ضوابط طرح توسعه شهري و استفاده به عنوان پارک
  قسمت نیز عوارض تعلق نخواهد گرفت.

 هاي عمومی در کاربري مربوطه و با رعایت سایر ضوابط شهرسازي، نگبه منظور تشویق سازندگان پارکی
  عوارض ندارد.

هاي عمومی دیگر با رعایت ضوابط شهرسازي در فضاي باز به تأمین پارکینگ کارخانه ها و ادارات و ساختمان  ) 19
  صورت سایبان بالمانع است.

عوارض زیربناي  %30معادل  و گازمواد نفتی هاي عرضه هاي سایبان و مخازن سوخت جایگاهبراي قسمت  ) 20
ها دیگر مثل تعویض صنعتی محاسبه و وصول خواهد شد و عوارض قسمت دفتري با مبناي اداري و اعیانی

  شود.... با مبناي تجاري وصول میروغن و فروشگاه و
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و پرداخت غرامت به  هاي مرتبط، در صورت اعمال عوارض مشرفیتدر محاسبه عوارض صدور پروانه و گواهی  ) 21
اي عرض معبر بعد از عقب کشی امالك وبا ارزش منطقه اي معبرجدید مبناي محاسبه مالک، ارزش منطقه
  عوارض خواهد بود.

 هب ، عوارض مورد در شهرداري و مودي بین اختالف هرگونه رفع شهرداري، قانون 77 ماده موجب به) 22
 متصمی و شود می ارجاع شهر اسالمی شوراي و دادگستري ، کشور وزارت نمایندگان از مرکب کمیسیونی
  باشدهرگونه اقدام مغایر، غیر قانونی می بوده و قطعی مزبور کمیسیون

 سیلهو به االجرا الزم اسناد مقررات طبق شود، می داده تشخیص کمیسیون این تصمیم طبق که هائی بدهی
 و  ائیهاجر صدور به مزبور کمیسیون تصمیم طبق بر است مکلف ثبت اجراي. باشد می وصول قابل ثبت، اداره

   .نماید مبادرت شهرداري طلب وصول
   مل آورد.عضمناً شهرداري باید نسبت به فعال نمودن کمیسیون مذکور و ارجاع موارد الزم اقدام الزم به   
  

الستیک و... که عالوه لح ساختمانی و فروش ضایعات آهن، زنی و فروش مصاواحدهاي آهن فروشی و بلوك  ) 23
هاي نمایند قسمتهاي مسقف و احداثی، از فضاي باز به عنوان انبارکاال و باسکول استفاده میبراي قسمت

تجاري  عوارض استفاده به عنوان فضاي %30مسقف مشمول عوارض پذیره تجاري بوده و فضاهاي باز معادل 
 %70، رت اخذ مجوز براي مسقف نمودن همان محلمشمول دریافت عوارض پذیره تجاري خواهد بود و در صو

  اهد شد.التفاوت زمان مراجعه محاسبه و وصول خومابه

ول خدمت ماه به صورت رسمی، پیمانی، قراردادي مشغ 24براي کارکنان شاغل در شهرداري محل که بیش از   ) 24
  دارد.نیال عوارض احداث میلیون ر 50باشند براي احداث ساختمان مسکونی یکبار در طول خدمت تا سقف 

  هاي طرف قرارداد شهرداري نخواهد بود.ضمناً تسهیالت این بند مشمول افراد شاغل در شرکت   

ورتی که صدر  100عوارض صدور پروانه و عوارض ابقاي اعیانی ساختمان هاي ابقاء شده در کمیسیون ماده    )25
سبت مقدار واریز نا واریز و مابقی به زمان مراجعه به توسط شهرداري محاسبه و مالک یا ذینفع مقداري از آن ر

  خواهدشد.شده کسر و باقیمانده درصد مطالبات تناسب سازي وموقع مراجعه وصول وگواهی مفاصا حساب صادر

ریال  50000000مبلغ  100عوارض ابقاء ساختمان ابقاء شده در کمیسیون ماده اگر عوارض صدور پروانه یا  مثال:
پرداخت  ) از عوارض مذکور را پرداخت نماید و از%20ریال ( 10000000مبلغ  1393باشد و مالک در سال 

رض مراجعه پرداخت بقیه بدهی عوا براي 1398بقیه بدهی عوارض اعالمی شهرداري خودداري نماید و در سال 
مان زمحاسبه  %80از عوارض اعالمی، %20ماید کل عوارض به سال مراجعه محاسبه و به دلیل پرداخت ن

  مراجعه اخذ خواهد شد.
  نخواهد بود.  100بدیهی است این بند شامل جرایم آراء کمیسیون ماده  
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نی را براي ي ساختماعوارض زیربنا و پذیره پروانه ها %10 هاي داراي سازمان بهسازي ونوسازيشهرداري شهر  ) 26
  بهسازي و نوسازي بافت فرسوده شهر هزینه خواهد نمود 

مربوطه  ،از مبلغ قابل وصول با رعایت ضریب تعدیل بهاي خدمات توسعه فضاي سبزپرورش و سهم آموزش و   ) 27
  .محاسبه و دریافت خواهد شد

  باشد.حریم مصوب شهر مجاز میوصول هرگونه عوارض این تعرفه توسط شهرداري در داخل محدوده و   )  28

هر با هبه درآمدهاي شهرداري از بابت  عوارض و هزینه خدمات با پیشنهاد شهرداري و تصویب شوراي ش  ) 29
آن ) و ثبت در دفاتر  37ها ( به خصوص ماده رعایت سقف بودجه مصوب شهرداري و آیین نامه مالی شهرداري

ارکنان کافراد بی سرپرست و ناتوان، حادثه دیده، نخبگان، مالی و صرفه و صالح شهر و شهرداري براي 
  شهرداري و فرزندان آنها و..... بایستی اعمال شود.

  جرایم نمی باشد. شاملبدیهی است تسیهالت این بند 
  

ب، آ، قبوض مدارك : پروانه کسب ارائه یکی از اثبات تجاري بودن ملک قبل از اولین طرح توسعه شهرمدارك   ) 30
یصالح که در این گاز، برگ پرداخت مالیات سالیانه یا پروانه تجاري مبنی بر تجاري بودن آن از مراجع ذبرق، 

عد از بصورت وضعیت موجود تلقی شده و مشمول پرداخت هیچ نوع عوارض نبوده و چنانچه اعیانی احداثی 
ریمه براي محاسبه ج اولین طرح توسعه شهر باشد وجود هریک از این مدارك صرفاً سال وقوع تخلف را

قدام مشخص خواهد نمود و درخصوص افرادي که نسبت به پرداخت عوارض سالیانه کسب در سال هاي قبل ا
قانون نظام صنفی کشور، برگ پرداخت عوارض موجب احراز حقوق  27ماده  3اند به استناد تبصره نموده

  صنفی نخواهد بود.

قانون برنامه پنج ساله ششم وقوانین  وارزش افزوده انون مالیات بر هاي شهرداري به استناد قکلیه معافیت  ) 31
  ملغی شده لذا اعطاي هرگونه معافیت فاقد وجاهت قانونی می باشد.  کشوري

  منظور از طرح توسعه شهري، طرح جامع یا هادي، تفصیلی می باشد.  ) 32

در خصوص مناسب سازي محیط شهري و هاي غیر دولتی و ...هاي اجرایی دولتی و سازماندستگاه کلیه  ) 33
ها و اماکن مورد استفاده عمومی براي افراد داراي معلولیت، مکلفند مشابه آیین نامه اجرایی بند (ج) ساختمان

قانون برنامه پنج ساله سوم توسعه و قانون جامع حمایت از معلولین و آیین نامه اجرایی آن اقدام  193ماده 
هایی که مالکین و یا سازنده مکلف به رعایت آن بوده و صدور پایانکار به ساختمان نمایند. بنابراین شهرداري
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هاي ساختمانی اقدام ننموده و مناسب سازي را انجام نداده باشند آنها نسبت به انجام تعهدات خود طبق نقشه
  ممنوع است.

  

 نحوه پرداخت نقدي وتقسیط عوارض :  4ماده 
وصول خواهد    وپیش آمدگی ) محاسبه زیربنا ، پذیره ،   (درصد عوارض پروانه و ابقا  76در صورت پرداخت نقدي   

  شد. 
  بقیه عوارض ، جرایم  و هزینه هاي خدمات شهري شامل کاهش نخواهد بود .

  
تبی شهردار با دستور ک: تقسیط مطالبات مطابق دستور العمل زیر و بنا به درخواست مؤدي و تشخیص و  1تبصره 

ایین نامه مالی شهرداري ها صورت خواهد گرفت . 32رعایت ماده   

ب قطعه مورد نظر : در هر صورت مؤدي به هر عنوان جهت پایانکار ، انجام معامله و یا هر گونه مفاصا حسا 2تبصره 
  نماید. مراجعه کند بایستی باقیمانده مبالغ ( بدهی) تقسیط شده را به صورت یکجا تأدیه

: عوارض پایانکار به هیچ عنوان قابل تقسیط نمی باشد. 3تبصره   

ی ، به : در صورت پرداخت یکجاي مانده مطالبات تقسیط شده  قبل از موعد سر رسید چک هاي تحویل 4تبصره 
داخت یقی پرمقدار ماه هاي قبل از موعد سررسید و براي مانده مطالبات بعد از تناسب سازي شامل تسهیالت تشو

  نقدي زمان تقسیط می گردد.

انکی اخذ خواهد ب: براي مطالبات تقسیط شده ي باالي یک میلیارد ریال عالوه براخذ چک، ضمانت نامه  5تبصره 
 شد .

طالبات و عوارض شهرداري تامبلغ ده میلیون ریال نقد و بدون تقسیط می باشد.م -1  

1 بصورتازمبلغ ده میلیون ریال تا پنجاه میلیون ریال  -2
  نقد و مابقی تا اقساط شش ماه . 2

1 ازمبلغ پنجاه میلیون ریال تا یکصد و پنجاه میلیون ریال بصورت -3
  نقد ومابقی تا  اقساط دوازده ماه . 3

1 ازمبلغ یکصد و پنجاه میلیون ریال تا سیصد میلیون ریال بصورت -4
  نقد ومابقی تا اقساط هیجده ماه .  4

1 ریال تا پانصد میلیون ریال بصورت ازمبلغ سیصد میلیون -5
  نقد ومابقی تا  اقساط بیست و چهار ماه . 5
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1 ازمبلغ پانصد میلیون ریال تا یک  میلیارد ریال بصورت -6
  نقد ومابقی تا اقساط سی ماه . 7

1 ازمبلغ یک  میلیارد ریال به باال بصورت -7
  نقد ومابقی تا اقساط سی و شش ماه . 10

      ورت عدم وصول کتبی و تنظیم مصالحه نامه) جهت وصول به موقع اقساط الزامی است. ضمناً در ص (تعهد اخذ
اسبه و پس از به موقع مطالبات تقسیط شده، باقیمانده آنها در صورت افزایش عوارض مربوطه  به نسبت به روز مح

به اخذ  ق مراجع قضایی نسبتتناسب سازي وصول خواهد شد. و در صورت عدم افزایش مشمول قانون چک و از طری
  اصل مبلغ چک  به همراه هزینه هاي دادرسی و مبلغ تاخیر تادیه خواهد بود.   

  

   نمونه درخواست تقسیط مودي
  به نام خدا

  شهردار محترم ...
بوده که  ................ریال به شهرداري بدهکارغ احتراما اینجانب .................. مالک پرونده شماره ........ازبابت .................مبل

. خواهشمند دارم تقاضاي تقسیط مبلغ فوق را قادر به پرداخت آن بطور یکجا نمی باشم و مالی به دلیل عدم توانایی
مطالبات  در صورت عدم وصول به موقعضمنا متعهد می شوم  است دستور فرمایید اقدام الزم را معمول نمایند .

سب محاسبه و پس از تنا ،، باقیمانده مطالبات به نسبت روزو افزایش مبناي عوارض و بهاي خدمات دهتقسیط ش
  .دوسازي وصول ش

  امضاء
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 :  عوارض صدور پروانه ساختمان  5ماده   

                  الف) مسکونی:                        

  جدول عوارض زیر بناي مسکونی به ازاء هر مترمربع

١توضیح :عوارض بالکن (روباز و روپوشیده )به حیاط      
٢

  جدول فوق محاسبه خواهدشد  

واحدي که از نظر امکانات بهداشتی دریک ملک (سرویس بهداشتی و حمام و آشپزخانه براي یک واحد  : 1تبصره 
  پیش بینی شده باشد) تک واحدي تلقی خواهد شد.

 6متر ارتفاع داشته باشند حداکثر تا  2/3درساختمان هاي دوبلکس و ... مسکونی که ارتفاع آنها بیش از  : 2تبصره 
  متر ارتفاع، عوارض دو طبقه مسکونی محاسبه و وصول خواهد . 

  طبقات سازه اي  ردیف
زیر بنا مطابق 

ضوابط و 
  مطابق کاربري

زیر بناي خارج از 
  ضوابط

  بالکن به شارع

  روباز
 سه طرف بسته

  روپوشیده

1  
زیر زمین اول و دوم و 

  پایین تر

P5  

P5  -  -  

  P10  30  50  همکف،اول  2

P20  30  دوم ، سوم و چهارم  3  50  

P25  30  پنجم و ششم  4  50  

P30  30  هفتم وهشتم  5  50  

P35  30  نهم و باالتر  6  50  
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  کارگروه منابع درآمدي شهرداري هاي استان آذربایجان شرقی

 70ضریب  : براي پروانه هاي ساختمانی تک واحدي در یک طبقه به مساحت حداکثر یکصد متر مربع، با 3تبصره 
  درصد جدول مربوطه اعمال خواهد شد. 

م مجاز طرح توسعه : منظور از زیربناي خارج از ضوابط شامل زیربناهاي افزون بر سطح اشغال و هر نوع تراک 4تبصره 
  یا کمیته فنی تغییرات طرح هادي اقدام خواهد شد. 5کمیسیون ماده شهري بوده که در صورت تصویب 

وراي ش: درصدور مجوزپیش آمدگی (بالکن) رعایت ضوابط و مقررات طرح هاي توسعه شهري و مصوبات  5تبصره 
 25/9/1387 عالی شهرسازي و معماري ایران ازجمله ضوابط و مقررات ارتقاء کیفی سیما و منظر شهري جلسه مورخ

  زامی میباشد ال

ته فنی یا کمی 5: درصورت کوچک بودن قطعات از حد مجاز تفکیکی و در صورت تصویب کمیسیون ماده  6تبصره 
  براي هرمترمربع خواهد بود . 5/1 تغییرات طرح هادي عوارض این ماده با ضریب

یم به حریم از خارج حرالف ) اسناد قدیمی و داراي اعیانی وضع موجود و قبل از تأسیس شهرداري و وارد شده 
 .نمی باشد 6عوارض تبصره ضریب مشمول  دریا محدوده شهر

 45ي ماده ب ) براي اراضی مجاز که در اثر اجراي طرح شهرداري کمتر از حد نصاب تفکیک شوند بعد از اجرا
  نمی باشد. 6قانون و لحاظ در آلبوم اجرایی طرح، مشمول ضریب عوارض تبصره 

  . جدول فوق محاسبه خواهد شد 2بناي خانه باغ ها با ضریب  عوارض زیر:  7تبصره 
  

 ب) غیر مسکونی : 
اخل دطبقه همکف و طبقات زیرزمین و باالي همکف با دسترسی از و صنعتی خدماتی عوارض انباري تجاري ،  : 1ب/

  عوارض طبقه مربوطه محاسبه و وصول خواهد شد. %80 ساختمان
  

ی طبقه عوارض تجاري، خدماتی وصنعت %100: عوارض انباري تجاري، خدماتی وصنعتی طبقات با دسترسی مستقل ،  2ب/
طریق کمیسیون این نوع انباري ها به استفاده تجاري و خدماتی و... ازمربوطه محاسبه و اخذ خواهد شد. درصورت تبدیل 

  رسیدگی خواهدشد.100ماده 
  

خدماتی  تا  : حداکثر مساحت بالکن ( نیم طبقه ) داخل واحد تجاري و خدماتی و باالي پارکینگ ملحق به تجاري و 3ب/
احداث قه طبقه مربوطه ( طبقه اي که بالکن در آن طب %60مساحت اعیانی مطابق ضوابط طرح توسعه شهري، عوارض  50%

  یا ایجاد می شود ) محاسبه خواهد شد.
  



  
  

 

 18  
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لحاقی طبق اعوارض پذیره مساحت قسمت  ،به تجاري و خدماتی مجاز صورت الحاق انباري مجاز تجاري و خدماتیدر :  4ب/
  محاسبه و وصول خواهد شد . %60با ضریب ) 1ب/ جدول

  
ستقل ( یک طبقه اعیانی مربوطه ، این احداثی به عنوان یک واحد م %50: در صورت احداث نیم طبقه یا بالکن بیش از  5ب/

  قل ) منظور خواهد شد. مست
  

یرزمین اول  براي هر طبقه زیرزمین نسبت به ز %10: عوارض پذیره تجاري و خدماتی زیرزمین دوم و سوم به ترتیب  6ب/
  تعدیل خواهد شد.

  
   ، صنعتی و......) عوارض پذیره یک متر مربع از یک یا چند واحد تجاري، اداري، فرهنگی 1ب/

  طبقات

  سایر کاربري ها   صنعتی   تجاري وخدماتی 
تجاري و  به شارع  بالکن

  خدماتی

  خارج ازضوابط  مطابق ضوابط
مطابق 
  ضوابط

خارج 
  ازضوابط

مطابق 
  ضوابط

خارج 
  ازضوابط

  روپوشیده  روباز

  P 20   (20 p)1/7  همکف

p 1/7  p  1/7  60  100   زیرزمین  P 12    1/7 )12 p(  

  )P 10   1/7 )10 p  اول به باال

  

١توضیح :عوارض بالکن (روباز و روپوشیده )به حیاط 
٢

  جدول فوق محاسبه خواهدشد  

  : 1تبصره 

و  ، ورزشیآموزش عالی، بهداشتی و درمانی و حرف پزشکی ،آموزشی ،اداريهاي شامل ساختمان سایر کاربري ها
ان بهزیستی، هالل احمر و سازم ،کمیته امداد امام هاي مسئول،مورد تأیید دستگاه مراکز فرهنگی و هنري تفریحی،

 در کاربري مربوطه توسط اشخاص حقیقی و حقوقی می باشد. توانبخشی و ... 
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  : 2تبصره 
هرداري، شقانون شهرداري به محل هاي تعیین شده  55ماده  20در صورت انتقال مشاغل مزاحم شهري موضوع بند 

وابط و تعرفه ضمشمول مطابق  ارزش افزوده استفاده از خدمات شهرداريهزینه کلیه عوارض پروانه ساختمانی و  50%
  وصول خواهد شد. 

  
ود مشمول احداث ش( باران گیر) پیش آمدگی سقف آخرین طبقه ساختمان که به منظور استفاده سایبان  :3هتبصر 

  این عوارض نخواهد بود.

ارتفاع و عرض  و: منظور از پذیره خارج از ضوابط شامل زیربناهاي افزون بر سطح اشغال و هر نوع تراکم  4تبصره 
ادي اقدام یا کمیته فنی تغییرات طرح ه 5دهنه مجاز طرح توسعه شهري بوده که در صورت تصویب کمیسیون ماده 

  خواهد شد.

سهم اختمانی به ازاي هر متر مربع از زمین در موقع اخذ پروانه س شهرداري، تفکیکقطعات فاقد مجوز : 5تبصره 
  وصول خواهد شد. p10مبناي  برمشاعی 

 : نحوه صدور پروانه ساختمان و تمدید  6ماده 
  الف) صدور پروانه ساختمان 

قانون شهرداري و  55ماده  24و بند  100صدور پروانه ساختمانی و تعیین نوع استفاده از آنها به استناد ماده      
  قانون نوسازي به شرح زیر خواهد بود:  29ماده  2تبصره 

مان شود باید حداکثر مدتی که براي پایان یافتن ساختهاي ساختمانی که از طرف شهرداري صادر میدر پروانه   -1
  ضروریست و نوع استفاده از آن درج گردد. 

ي در صورت اقدام به دریافت پروانه ساختمانی با ثبت درخواست مالک در شهرداري شروع خواهد شد و شهردار   -2
  .د نمودبه متقاضی اعالم خواه“ مطابقت ضوابط، مجوز تهیه نقشه را کتبا

نماید و اقدام وقت در اسرع  هیه و ارائه آن به شهرداريمالک موظف است طبق مجوز تهیه نقشه نسبت به ت   - 3
  واهد شد.خصدور پروانه ساختمانی محاسبه زمان  معامالتی با ارزش ساختمانیپروانه عوارض 

  مالک مکلف است در زمان تعیین شده ساختمان خود را به اتمام برساند.    -4
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هاي ساختمانی بعد از تأیید نقشه تواند مالک میمهلت دارد. ضمناًسال براي شروع عملیات ساختمانی  مالک یک   - 5
ي براي شروع کارگاه و آماده سازي زمین اقدام نماید. این مجوز دلیلی برا با دریافت مجوز نسبت به تجهیز

  عملیات ساختمانی نمی باشد. 

تفصیلی ساختمانی نبوده و شهرداري با  هاينقشهارائه نیاز به و امنیتی  هاي نظامی، انتظامیساختمانبراي    - 6
ها ملزم به تعرفه اقدام خواهد نمود. ضمناً کلیه دستگاهعوارض احداث طبق مفاد این اعالم بر و کف و دریافت 

  باشند.اخذ پروانه احداث از شهرداري می

حضري برابر قضایی و تعهد م به اسناد عادي و غیر ثبتی با اخذ تنفیذ قضایی یا احراز مالکیت توسط مراجع   - 7
  مقررات شهرسازي نسبت به صدور پروانه اقدام خواهد شد. 

  ماه دیگر قابل تمدید می باشد. 6ماه براي صدور پروانه اعتبار داشته و  6مجوز تهیه نقشه    -8

  تجدید پروانه    ب)   تمدید و

یجاد مشکالت مالک مکلف به اتمام به موقع ساختمان به منظور جلوگیري از متروکه ماندن آنها و ممانعت از ا  
چنانچه در مهلت مقرر، ترافیکی و اجتماعی و مبلمان شهري و... حداکثر تا انتهاي مهلت پروانه ساختمانی بوده 

  ر اقدام خواهد شد.با رعایت موارد زی احداث نشود پروانه ساختمانی ساختمان

دبیرخانه شهرداري  درپروانه پروانه به شرطی که درخواست مالک قبل از اتمام مهلت پروانه و تمدید  اعتبارتمدید    -1
  عوارض ندارد. هیچ گونه ثبت شود 

مدید منظور مام مهلت تاین ماده، تاریخ تمدید پروانه از ابتداي اتمام مهلت پروانه ساختمانی و یا ات 1اجراي بند    -2
  خواهد شد. 

د عملیات در صورت وقوع عوامل غیر مترقبه و خارج از اختیار مالک و یا صدور احکام قضایی که موجب رکو   -3
هلت پروانه مساختمانی شده باشد با رعایت مفاد تعرفه عوارض، نسبت به کسر مدت رکود عملیات ساختمانی از 

  اهد شد.و یا تمدید آن نسبت به بقیه مدت تمدید خو

خذ پروانه موضوع را به صورت کتبی موقع ا شهرداري مکلف است به منظور رعایت ضوابط تمدیدها و پایانکار   –4
  د. احداث به مالک ابالغ و در سوابق پرونده ملکی یک نسخه از موارد امضاء شده را نگهداري نمای

جراي فونداسیون بوده و مالک مکلف به اعالم منظور از شروع عملیات ساختمانی مندرج در پروانه ساختمانی ا   -5
  باشد.شروع به مهندس ناظر می
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ربوطه تأیید ماخذ پایانکار در مهلت قانونی پروانه و تمدید آن به شرطی که مراحل احداث توسط مهندس ناظر    -6
هنگام صدور  شود رایگان و نماکاري در صدور پایانکار الزامی است لذا متوجه ساختن مالک به این موضوع در

  پروانه ساختمانی و اعالم کتبی به ایشان ضروریست.

شهرداري قبل از  وض براي امالك غیرثبتی ضروري بوده ومع صلح و ثبت قانون 45 ماده اجراي در سند اصالح -7
 تواند پایان کار صادر نماید. اصالح سند نمی

 در باشد می هما دو شهرداري دبیرخانه در ثبت تاریخ از ها تجدید و تمدید کلیه اخذ جهت زمان مدت حداکثر -8
 .گردد می عوارض شامل مقرر موعد در مالک مراجعه عدم صورت

شهرداري موظف است قبل از اتمام مدت زمان پروانه هاي ساختمانی از روشهاي مختلف مانند نامه نگاري ، ارسال  -9
 . پیامک و ...... موضوع را به مالکان اطالع رسانی نماید

  زیربناي پروانه  ردیف
  مدت

اعتبار 
  پروانه

عدم شروع عملیات احداث ساختمان در   تمدید
  مدت مهلت پروانه وتمدید

  ماه 36  مترمربع 500تا   1

نوبت به  یک
  سال دومدت 

نه پروانه قبلی از درجه اعتبار ساقط و پروا
جدید مطابق ضوابط روز و تعرفه زمان 

می  مراجعه با کسر دریافتی قبلی صادر
  شود.
  

  ماه 48  مترمربع 1000تا   2
  ماه 54  مترمربع 2000تا   3
  ماه 60  مترمربع 5000تا   4

5  
مترمربع بعدي یک سال به  5000هر 

مدت پروانه اضافه می شود.که در کل 
  سال تجاوز ننماید 7از 

 : تسهیالت تجدید بنا 7ماده 

وسازي شهر با رعایت آخرین ناصول فنی و ایمنی و بهداشتی به منظور ها با رعایت به منظور مقاوم سازي ساختمان
    شود.ضوابط شهرسازي، تسهیالتی به شرح زیر در محاسبه عوارض لحاظ می

  

  

  

  

  عوارض تجدید بنا
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هاي قبل از طرح هادي و یا جامع فعلی شهر هاي مسکونی مجاز و یا احداثیبه اندازه مساحت اعیانی ساختمان -١
وارض  زیر بنا عمربوطه و حداکثر برابر ضوابط طرح توسعه شهري با اخذ (پروانه) مجوز از شهرداري در کاربري 

شد مطابق ندارد. چنانچه طبق ضوابط طرح توسعه شهري امکان صدور مجوز به اندازه مساحت قبلی مقدور نبا
 ضوابط طرح مذکور اقدام خواهد شد.

مربوطه و سایر ضوابط زمان  صنعتی و... و با رعایت کاربريهاي مجاز اداري و در صورت نوسازي ساختمان -٢
هاي تجاري و خدماتی حداکثر تا ارتفاع و دهنه مجاز و تراکم و مراجعه و به اندازه مساحت قبلی و در ساختمان

روانه عوارض متعلقه، پ %25سطح مجاز اشغال زمین مندرج در طرح توسعه شهري زمان مراجعه با پرداخت 
 خواهد شد. ساخت صادر 

هاي مجاز فرهنگی، ورزشی، آموزشی و بهداشتی و توانبخشی و اداري و نظامی با در صورت نوسازي ساختمان -٣
ت صادر خواهد عوارض متعلقه، پروانه ساخ %10رعایت ضوابط زمان مراجعه و به اندازه مساحت قبلی با پرداخت 

  شد. 

 %50عادل روانه ساختمانی  مطابق ضوابط شهرسازي م) ناشی از صدور پ3) و (2) و (1اضافه بناي بندهاي ( -٤
شود. شایان ذکر است که رعایت مقررات قوانین خاص مثل قانون ساماندهی عوارض پروانه ساختمانی وصول می

  مسکن در صورت شمول الزامی است. این بند مشمول ساختمان هاي تجاري و خدماتی نخواهد بود. 

ي، معادل استفاده مسکونی، موقع صدور پروانه با رعایت ضوابط شهرسازدر تجمیع قطعات مسکونی به منظور  -٥
  % تسهیالت این ماده ( عوارض زیر بنا ) دریافت خواهد شد.  25

هاي تخریب شده ناشی از حوادث غیر مترقبه از جمله زلزله، بمباران، رانش زمین، حریق تجدید بناي ساختمان -٦
 گیرد. اعیانی تخریب شده عوارض احداث تعلق نمی و... با تأیید مراجع ذي صالح به اندازه

اي عقب قانون شهرداري در هنگام صدور پروانه ساختمانی مالک مکلف به اجر100ماده  6در اجراي تبصره  -٧
می نکشی و اصالح معابر مطابق ضوابط طرح هاي توسعه شهري بوده و شهرداري مکلف به پرداخت غرامت 

ر دمقدار واقع  برابر مساحت، 4نوسازي امالك  با اخذ پروانه ساختمانی ، از باشد . جهت تشویق شهروندان به 
 .اخذ نخواهد شدعقب کشی عوارض پروانه 

مات الزم توسط اقدا ،: در زمان نوسازي ملک در رابطه با مقدار واقع در مسیر و انتقال آن بنام شهرداري تبصره 
 شهرداري انجام خواهد گرفت .
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 المثنی یپروانه ساختمان : نحوه صدور 8ماده 
ودي و سرقت و صدور پروانه ساختمانی المثنی فقط با تأیید مراجع ذي صالح از جمله نیروي انتظامی در موقع مفق

مقدور  زیر آتش سوزي و سایر حوادث غیر مترقبه دیگر بعد از محرز شدن وقوع حادثه با دریافت کارمزد به شرح
  خواهد بود.

  ریال براي هر مترمربع  3000مترمربع معادل  500زیربناي تا   ●
  ریال براي هر مترمربع 2500مترمربع معادل  1000تا  501زیربناي از  ●
  ریال براي هر مترمربع 2000مترمربع معادل  2000تا  1001زیربناي از  ●
  ریال براي هر مترمربع 1500مترمربع معادل  3000تا  2001زیربناي از  ●
  ریال براي هر مترمربع 500مترمربع معادل  3001یربناي بیش از ز ●

 پروانه صادره به عنوان کارمزد پروانه المثنی دریافت خواهد شد.

 

 :  نحوه استرداد عوارض و بهاي خدمات 9ماده 
ق تعرفه به ري  مطاببعد از کسر هزینه خدمات شهرداوصولی و عوارض زیر باطل در شرایط ساختمانی الف) پروانه 

  مؤدي مسترد خواهد شد:
تغییرکاربري با تصویب طرح هادي یا جامع جدید نسبت به شروع عملیات ساختمانی در مدت مالک تا زمان    -1

   اعتبار پروانه و تمدید هاي قانونی آن داراي پروانه اقدام ننموده باشد.
  
  پروانه ساختمانی از طرف مراجع قضایی ابطال شده باشد.    -2
  
اعتبار پروانه و  چنانچه مؤدي قبل از صدور پروانه و یا بعد از صدور پروانه ساختمانی بدون کسر هزینه تا مدت   -3

  تمدید تا یک سال از احداث آن منصرف و ابطال پروانه و استرداد عوارض را درخواست نماید.
  
ه موجب انصراف کطوفان، آتش سوزي و....) توقف احداث بنا در اثر حوادث غیر مترقبه و قهري (ناشی از زلزله،    -4

وارض عمالک از ادامه احداث ساختمان شود که با تأیید موضوع توسط مراجع ذي صالح بدون کسر کارمزد 
  شود.دریافتی مسترد می

  
  اشتباه واریزي اشخاص به حساب شهرداري بدون کسر کارمزد   -5
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  انصراف قبل از تغییرکاربري و در صورت تقلیل مساحت مندرج در مصالحه نامه ،  با کسر کارمزد از مبلغ دریافتی  -6
سمی و... دریافتی رب) گواهی معامله و حفاري در صورت انصراف مالک از انجام معامله و حفاري و تأیید دفاتر اسناد 

  د شد.شهرداري با کسر کار مزد به شرح زیر مسترد خواه
  
  با کسر عوارض متعلقه طبق جدول زیر به عنوان هزینه شهرداري،  . غیره مقرر در ابن ماده  عوارض منصرفین ازدریافت پروانه ساختمانی

  مسترد خواهد شد.

  میلیاد ریال 1تا   مبلغ
  میلیارد 1مازاد بر

  میلیاد ریال 2تا 
  میلیارد 2مازاد بر

  میلیارد ریال 3تا 
میلیارد و  3مازاد بر

  ارقام بعدي

  %1  %2  %3  %4  درصد استرداد

  
  ج) این استرداد مشمول کل مطالبات شهرداري به صورت واریز نقدي ردیف هاي این ماده خواهد بود.

 : عوارض حصارکشی 1 0ماده
ر صورت دعوارض احداث دیوار صرفاً مطابق ضوابط شهرسازي و سایر مقررات مربوطه و مقتضیات محل فقط 

هاي عمومی و باغ و اراضی زراعی که مالک صرفاً درخواست حصارکشی و یا تقاضاي احداث دیوار و فقط در کاربري
  همراه با آن احداث واحد کوچکی مثل خانه باغ را داشته باشند نیز این عوارض دریافت خواهد شد.

سانتی  80به معبر و تا ارتفاع  و اراضی زراعی فقط براي بر مشرف هاي عمومی و باغاحداث دیوار در کاربري
زروعی زمین و و متر با مصالح بنایی و بقیه به صورت نرده یا فنس با اخذ تعهد ثبتی مبنی بر حفظ وضعیت باغ و م

ها و یا واحد مربوطه در شهرداري و جهاد کشاورزي (خارج از محدوده شهرها) استعالم از مراجعی چون سازمان پارك
  .و با رعایت ضوابط طرح توسعه شهري مقدور خواهد بودوراه و شهرسازي و... 

   
جهت  صدور مجوز حصارکشی بنام مالک صرفاً به منزله محصور نمودن آن تلقی، هیچگونه مجوزي در:1تبصره 

  بایست در مجوز صادره از سوي شهرداري صراحتاً قید شود.احداث بنا محسوب نشده و مراتب می
  

هري اقدام شداوطلبانه و رایگان  نسبت به عقب کشی دیوار خود مطابق طرح توسعه مالکین امالکی که : 2تبصره 
   نمایند مشمول این عوارض نبوده و شهرداري مبلغی دریافت نخواهد کرد.

  
  نمایند این عوارض شامل نمی شود.براي امالکی که پروانه ساخت ( به غیر از خانه باغ )  اخذ می :3تبصره 
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اقدام  110قانون شهرداري، مشمول عوارض این بند نبوده و مطابق ماده  110از اجراي مواد  امالك ناشی:4تبصره 
  خواهد شد .

  فنس کشی عوارض احداث دیوار ندارد. :5تبصره 
  

ر قانونی خواهد سانتی متر با مصالح ساختمانی، مغایر مقررات موجود تلقی و غی 80احداث دیوار بیش از  :6تبصره 
  بود.

  

  )ریال 20000(حداقل هرمتر طول P 4  متر طول احداث دیوارعوارض هر 

 درب  اضافی (ارزش افزوده)هزینه تعبیه : 11ماده 
تعلق به شهرداري کلیه انهار ، شوارع و معابر عمومی مقانون شهرداري  101و ماده  96ماده  6در اجراي تبصره     

باشد ودر  می باشد لذا درصورتی که ملکی داراي بیش از یک بر باشد و سایر اضالع ملک محدود به معبر عمومی
در اضافی  در صورت تقاضاي مالک جهت ایجادسند مالکیت یا اسناد غیرثبتی و عرفی محل درب ذکر نشده باشد ، 

رب به شرح زیر ر ملک در معابر عمومی (همان ضلع داراي معبر)، عوارض ایجاد درب به ازاي ایجاد هر ددر ضلع دیگ
هاي ترافیکی و اشرافیت محاسبه و دریافت خواهد شد. در ایجاد در اضافی موضوع عدم ایجاد مشکالتی مثل مزاحمت

  -هرسازي ش –شخیص ( کارشناسان امالك به واحدهاي همسایه و شهرداري و ارایه خدمات و... باید توسط هیات ت
نماینده ثبت اسناد) بررسی و تأیید شود تا  –نده فرمانداري نمای –درآمد  -حمل  و نقل   -از شورا  عضوي -حقوقی

  مشکالتی براي سایرین ایجاد نگردد.
  

  در صدور مجوز موضوع این ماده رعایت ضوابط شهرسازي الزامی است. :1تبصره 

یأت هاز یک ورودي پارکینگ در صورت عدم مغایرت با ضوابط شهرسازي و تأیید موضوع توسط بیش  :2تبصره 
  تشخیص مقرر در این ماده عوارض متعلقه طبق فرمول مربوطه عمل خواهد شد .  

افت در صورت دریافت عوارض حق مشرفیت درصورت تعیین تکلیف درب اضافی عوارض این ماده دری :3تبصره  
  نخواهد شد.

ربوطه و با تأیید ایجاد هر گونه باز شو درکوچه هاي بن باز دراختیار شهرداري بوده و بار عایت ضوابط م :4ره تبص
  هیأت تشخیص مجاز خواهد بود.

الك قید و جزء کوچه و یا راهرو اشتراکی و اختصاصی به آنهائی اطالق می گردد که در اسناد مالکیت ام :5تبصره 
  باشد. ز شبکه تاسیسات آب و برق و گاز و فاضالب بیرون از آنها قرار گرفتهعرصه آنها محسوب گردد و نی
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ذکر زمانی می به لحاظ حقوقی ایجاد هرگونه درب سواره و پیاده و یا روزنه و پنجره طبق ضوابط فوق ال :6تبصره
اشد و کوچه ده بتواند صورت پذیرد که کوچه یا معبر عمومی بوده واسناد مالکیت امالك آن حد به معبر تعریف ش

  مورد نظر در مالکیت خاص یک پالك نباشد.

متر  20مشرف به گذر بیش از  عرض گذر یا طول بر ضلعدر محاسبه عوارض این ماده در صورتی که  :7تبصره 
  متر خواهد بود. 20باشد مالك عمل همان 

ر و یک مت5/1حداکثر یک درب نفررو تا عرض  براي هر ملک ضوابط شهرسازيمجوز ایجاد درب برابر  :8تبصره 
شخیص و با تبا تأیید هیأت  متر مجاز بوده در صورت تقاضاي بیش از آن صرفاً 3درب پارکینگ یا حیاط به عرض 

ا بیش از هرعایت ضوابط شهرسازي و مسایل حقوقی امکان پذیر خواهد بود . ضمناً تعداد درب هاي مجاز مجتمع 
ر درب ماشین رو مطابق ضوابط شهرسازي عمل خواهد شد.چنانچه عرض درب ماشین رو درب نفررو و یک دیک 

  متر باشد ضوابط مذکور مالك عمل شهرداري خواهد بود. 3ضوابط طرح توسعه شهري بیش از 

  متر  ممنوع است.  6ایجاد درب اضافی در معابر با عرض کمتر از  :9تبصره 

ر اختصاصی) مترو فقط در معابر (غی6درب اضافی درمعابرباعرض بیش ازدر هر صورت صدور مجوز ایجاد  :10تبصره 
  با رعایت مسایل حقوقی و شهرسازي و مقررات جاري و با تأیید هیأت تشخیص امکان پذیر می باشد .

هرداري شهر باتوجه به وضعیت هرشهر وارزش افزوده ناشی ازایجاد درب اضافی شوراي اسالمی شهر و ش :11تبصره 
  می تواندنسبت به تعدیل یا افزایش عوارض ایجاد درب اقدام نمایدمربوطه 

ك عمل متر مربع باشد ، مال 500: در محاسبه عوارض این ماده درصورتی که مساحت قطعه بیش از  12تبصره 
  مترمربع خواهد بود. 500همان 
  یر خواهد بود.: ایجاد درب بادرخواست مالک و پس از طی مراحل مقرر در این ماده و عقد صلح امکان پذ 13تبصره 
  : در مورد ایجاد درب در پخ یا قوس ساختمان یا ملک ، تابع ضوابط شهرسازي می باشد. 14تبصره 
ارگانهاي  تی و درمانی و: درصورت درخواست مالکان مراکز عمومی شامل مراکز آموزشی ، مراکز بهداش15تبصره 

ه معبري بواحد) جهت ایجاد درب نفررو و ماشین رو اضافی و اضطراري  20دولتی ، مجتمع هاي مسکونی (بیش از
  که هیچگونه دربی در آن ضلع قطعه تعبیه نشده باشد ، رایگان می باشد .

  
  معابر: اضافی در  فرمول عوارض ایجاد درب 

عرض گذر      +طول برمشرف گذر مساحت             

 ×        × p × عرض درب 

 2 4 

  باشد.ریال می 20000اي حداقل ارزش منطقه
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اي برابر طرح توسعه شهري از معبر عمومی فاقد درب، مقداري در تعریض واقع گردد در صورتی که قطعه -1
ان قسمتی از ي رایگشهرداري در مقابل رعایت بر اصالحی، مجوز ایجاد درب به صورت رایگان در برابر واگذار

  ملک به معبر صادر خواهد کرد.
  

رح و ط قانون شهرداري 100ماده در کمیسیون  اضافی بدون اخذ مجوز از شهرداري،در صورت ایجاد درب  -2
، عوارض ایجاد درب این ماده با ضریب 100گیري خواهد شد. در صورت رأي بالمانع کمیسیون ماده تصمیم

 شود.اقدام می 2
 

 شد.دي روبروي درب قطعه مقابل نباایجاد درب در صورتی مقدور خواهد بود که درب ایجا صدور مجوز -3
 

 خواهد بود. هاي ماشین رو به طرف داخل امالكبازشوهاي درب -4
 

 ایجاد پنجره برابر ضوابط طرح توسعه شهري خواهد شد. -5
 

ال ری 000/000/30 عوارض تعبیه درب اضافی از معبري دیگر براي واحد هاي تجاري و خدماتی حداقل -6
  خواهد بود

  
 منجر به افزایش طبقات شود ارزش افزوده اضافی مشمول مقررات مربوطه خواهد بود. مواردي که   
 ه که حق در زمان صدور مجوز تعبیه درب اضافی مصالحه اي فی مابین شهرداري و مالک یا مالکین منعقد شد

  . ساقط می نمایدهرگونه اعتراض آتی را در هرمرجع از خود سلب و 
 

   : عوارض ابقاي ساختمان 12ماده 

 100کمیسیون ماده  و از سوي و یا مازاد بر پروانه در محدوده یا حریم شهر احداثپروانه که بدون کلیه بناهایی     
  ابقاء شوند. مطابق تعرفه عوارض محلی به شرح زیر اقدام خواهد شد.

  
 3ه غیر از این در محاسبه عوارض ابقاء، عوارض (زیربنا ـ پذیره ـ پیش آمدگی) مبناي محاسبه خواهد بود . ب  الف) 

  ردیف عوارض، بقیه عوارض در صورت شمول معادل ضریب و ضوابط صدور پروانه اقدام خواهد شد. 
  

  اهد شد.نخووصول دریافت عوارض ابقاء، عوارضی تحت عنوان صدور پروانه ساخت  با تبصره:
  
  خواهد شد.و مطابق تعرفه زمان مراجعه محاسبه و وصول عوارض ابقاي اعیانی در زمان مراجعه   ) ب
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ساختمان هاي فاقدپروانه و رعایت ضوابط گذربندي  ونورپردازي به خاطر تشویق نماسازي در صورت نماسازي  ) ج
  تعدیل محاسبه و اخذ خواهد شد. %10هاي فوق با مقرر در طرح توسعه شهري ، عوارض ابقاء ردیف

ستی موارد تخلف براي پاسخ هرگونه استعالم ملکی در صورتی که ملک داراي تخلف ساختمانی باشد ابتدا بای     ) د
شهرداري  طرح و پس از صدور راي ابقاء و تعیین تکلیف جرایم و عوارض متعلقه ،م 100در کمیسیون ماده 

  نسبت به صدور جوابیه الزم اقدام نماید

  عوارض ابقاء  عرصه،در ابقاي ساختمان هاي فاقد مجوز تفکیک عرصه از شهرداري، به ازاي هر متر مربع از    ) ه
  وصول خواهد شد. p10بابت سهم مشاعی بر مبناي 
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  به ازاء هر مترمربع مسکونی ءجدول عوارض ابقا

١توضیح :عوارض بالکن (روباز و روپوشیده )به حیاط  
٢

 جدول فوق محاسبه خواهدشد  

 

  

 

  طبقات سازه اي  ردیف
زیر بنا مطابق 

ضوابط و مطابق 
  کاربري

زیر بناي 
خارج از 

  ضوابط

  بالکن به شارع

  روباز
سه طرف 

 بسته

  روپوشیده

1  
زیر زمین اول و دوم و 

  پایین تر

P5  

P5 -  -  

  P01 30  50  اول همکف،  2

P20  30  دوم ،سوم و چهارم  3  50  

P25  30  پنجم و ششم  4  50  

P30  30  هفتم وهشتم  5  50  

P35  30  نهم وباالتر  6  50  
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   غیرمسکونی به ازاء هر مترمربع ءجدول عوارض ابقا

  طبقات

  تجاري وخدماتی
  کاربري هاصنعتی و سایر 

  

  به شارع  بالکن

  تجاري و خدماتی

مطابق 
  ضوابط

خارج 
  ازضوابط

  مطابق ضوابط

  
  روپوشیده  روباز  خارج ازضوابط

  p 20  (20 p)1/7  همکف

P 

  

P7/1  

  
p 60 p 100  زیرزمین  p 12 1/7 )12 p(  

  )p 10   1/7 )10 p  اول به باال

  

(روباز و روپوشیده )به حیاط  تجاري وخدماتی :عوارض بالکن 1 توضیح
١
٢

  .جدول فوق محاسبه خواهدشد  

جزء زیربنا و بالکن روباز آنها  ،سایرکاربري ها : عوارض بالکن (رو به شارع و حیاط )روپوشیده صنعتی و 2توضیح 

        زیربنا تعیین می گردد.١٢ 
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  قانون شهرداري 100 ماده 11تبصره موضوع 1398ساختمان هاي احداثی سال ارزش معامالتی 

1/2   + ارزش معامالتی ساختمان طبق جدول ذیل = ارزش معامالتی اعیانی ها  

 مبلغ به ریال الف) انواع ساختمان (اسکلت)ردیف    

طبقه هر متر مربع 5ساختمان اسکلت بتونی با هرنوع سقف تا  1  0000156  

باال هر متر مربعطبقه  به  5ساختمان اسکلت بتونی با هر نوع سقف  از  2  0000168  

طبقه هر متر مربع 5ساختمان اسکلت فلزي با هر نوع سقف تا 3  0000144  

طبقه به باال هر متر مربع 5ساختمان اسکلت فلزي با هر نوع سقف از  4  1600000 

اجرا  می  ساختمان مختلط بنایی با ستون هاي فلزي یا بتونی( که معموال در وسط ساختمان 5
 شود)

0000126  

 1000000 اسکلت آجري 6

000084 اسکلت مخلوط خشت و گل و سنگ وچوب 7  

 920000 ساختمان هاي تمام چوب معمولی 8

ده) شساختمان هاي تمام صنعتی (پیش ساخته یا ساخته شده ازچوب هاي صنعتی و اشباع  9  0000198  

 ب ) ساختمان انبارهاي با دهانه بیش از چهارمتر

یا بلوك سیمانی یا سنگی با هر نوع سقف هرمترمربعاسکلت آجري  10  0000120  

0000144 اسکلت فلزي و یا سوله هاي پیش ساخته با هرنوع سقف هرمترمربع 11  

ها یا توقف گاه هاج ) سالن  

0000132 با مصالح بنایی سنگ و آجر و بلوك سیمانی با هر نوع سقف 12  

0000156 اسکلت فلزي با ستون هاي بتون آرمه 13  

 750000 گلخانه با هرنوع مصالح و هر نوع سقف 14
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  در جلوگیري از تخلفات ساختمانی و حذف تدریجی عوارض، در  100با توجه به تأثیر جرایم کمیسیون ماده
  صورت ضرورت و توجیه منطقی، می توان ارزش معامالتی این جدول را افزایش داد.

 

  تعیین از طریق کارشناس رسمی با ارجاع کمیسیون  قانون شهرداري 100ماده  4موضوع تبصره ارزش سرقفلی
    خواهد شد.

  قانون شهرداري 100ماده  11تبصره 

سالمی شهر) در رداري و تصویب انجمن شهر(شوراي اآیین نامه ارزش معامالتی ساختمان پس از تهیه توسط شه
  .این ارزش معامالتی سالی یک بار قابل تجدید نظر خواهد بود و. مورد اخذ جرایم  قابل اجراست

  نحوه تعیین قدمت ساختمان ها: 

  هاي ممیزي امالك بر اساس سوابق موجود در پرونده نوسازي مربوط به برگه – 1

  بر اساس سوابق موجود در پرونده پیشه و کسب  – 2

 د) آشیانه و سایبان ها

 750000 باپایه هاي چوبی و مصالح بنایی با هرنوع سقف 15

 880000 باپایه هاي فلزي یاستون هاي بتون آرمه 16

 ه ) تاسیسات

سانترال ژدستگا ه هاي حرارت مرکزي و شوفا 17  000030  

خنک کننده ) –یه مطبوع (گرمایش وته 18  000042  

 630000 آسانسور و سایر 19

احداثی ها و) سایر  

 500000 احداث هردیوار (هرمترطول ) 20

با هر نوع  ارزش معامالتی هرمترمربع عدم احداث پارکینگ و یا غیر قابل استفاده بودن آن 21
 کاربري

0000420  
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  بر اساس زمان صدور پروانه ساخت و گزارش پیشرفت فیزیکی ارائه شده از طرف نظام مهندسی  – 3

  نوع مصالح مصرفی بر اساس نوع ساخت و   -4

  .. بر اساس اسناد و مدارك ارائه شده از طرف مالک مانند قبوض آب و برق و... و سند مالکیت و. – 5

  بر اساس اخطاریه صادره از طرف مأمورین تخلفات ساختمانی  – 6

  هاي تخلفات قبلی بر اساس سوابق موجود در پرونده – 7

  اي نقل و انتقال و بانک و ادارات و... هاي صادره بربر اساس سوابق استعالم – 8

  بر اساس نقشه وضع موجود طرح تفصیلی  – 9

 : بهره برداري از معبر 13ه ماد
ها نسبت به جمع خالهمالکین یا سازندگان حق دپوي مصالح در معابر را ندارند و ملزمند بعد از ریختن مصالح و ن     

  خواهد شد. مزاحمت و گزارش مأموران شهرداري به شرح زیر اقدامد آوري آنها اقدام نمایند در صورت عدم ایجا

هاي احداثی امکان جمع آوري مصالح وجود نداشته باشد و با رعایت مسائل ایمنی چنانچه براي مالکین ساختمان
1شهروندان بخواهند حداکثر از 

نسبت  عرض معابر شهر براي دپوي مصالح استفاده نمایند و یا براي محافظت عابرین  3
به احداث دیوار و یا فنس و یا هرحائلی که قسمتی از معابر را اشغال کنند یا چنانچه شرکت هاي دولتی و سایر 
اشخاص حقوقی بخواهند از معابر و فضاهاي عمومی شهر براي دپوي مصالح یا تجهیز کارگاه براي احداث ساختمان 

  ا رعایت موارد زیر مجوز صادر خواهد شد.یا توسعه و واگذاري انشعابات و ... استفاده نمایند ب
قابل بهره برداري از معابر شهر بر اساس مبحث مربوط در نظام مهندسی تعیین و طول معبر قابل عرض  -1

  خواهد شد. استفاده حداکثر به اندازه بر ملک در نظرگرفته 

 ي تعیین خواهد شد. پشت جبهه و فاقد بر باشند مساحت قابل بهره برداري از سوي شهردار کهاراضی -2

ه مالک نصب عالیم هشدار دهنده و ایمنی همسایگان و عدم مزاحمت به سایرین و ترددکنندگان به عهد  -3
یمانکار خواهد پیا پیمانکار بوده و در صورت قصور مالک یا پیمانکار، تعهدات ایجاد شده به عهده مالک یا 

 شد.

 واحد خدمات شهري شهرداري خواهد بود .نظارت بر اجراي این ماده به عهده معاونت یا  -4

در موارد  مجوز نصب پل رایگان براي هر پالك غیر مجتمع یک مورد و مجتمع ها دو مورد بوده و شهرداري -5
آوري پل اقدام و در صورت عدم اقدام مؤثر از سوي فاقد مجوز نصب پل نسبت به صدور اخطار جهت جمع

  م خواهد نمود.آوري پل اقدامالکین رأساً نسبت به جمع
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  .بدیهی است صدور مجوز نصب پل اضافی حتی با پرداخت وجه به شهرداري غیر قانونی می باشد  

 : عوارض ارزش افزوده ناشی از تبدیل یک یا چند واحد به واحدهاي بیشتر 14ماده 
هرسازي و شبیشتر با رعایت ضوابط مربوطه از جمله اخذ مجوز تبدیل یک یا چند واحد به واحدهاي  در صورت   -1

  شد.  سایر مقررات مندرج در طرح هاي توسعه شهري ، به زمان مراجعه مابه التفاوت عوارض اخذ خواهد

،  100ز شده از طریق ابقاء کمیسیون ماده یا مجاها نسبت به پروانه اخذ شده در مواردي که مالکین ساختمان   -2
 100یون ماده ي بیشتر در اثر تبدیل واحد یا واحدهاي مجاز اقدام نمایند و از طریق کمیسبه افزایش واحدها

راي هر متر مربع ب p10ابقاء شوند عالوه بر اخذ عوارض قانونی ، عوارض ارزش افزوده ناشی از این اقدام معادل 
راجعه از پذیره زمان م برابر فرمول عوارض 6مسکونی جدا شده و براي تجاري و خدماتی جدا شده با ضریب 

  واحدهاي تبدیلی به عنوان عوارض تبدیل محاسبه و وصول خواهد شد.   

ین ماده ا% عوارض  60براي واحدهاي ایجادي فاقد مجوز که ضوابط پارکینگ و فضاي باز را رعایت نمایند    -3
  می شود.  وصول

ین ماده ین واحد یا واحد مساوي عوارض اکوچکتر صورت تفکیک یک واحد به دو یا چند واحد، از : در1 تبصره
  دریافت خواهد شد .

ریافت دعوارضی تحت هرعنوان  خدماتی و مسکونی و .... –: در صورت تجمیع دو یا چند واحد تجاري 2تبصره 
     .نخواهد شد

 ارزش افزوده ورود امالك به محدوده شهر  سهم :15ماده 
  الف ) اراضی وارد شده به محدوده شهر  

شوند عالوه بر یطی مراحل قانونی به محدوده شهر وارد م یااز بابت کلیه امالکی که بنا به مقتضیات هر شهر     
ر اجراي تبصره دتأمین و واگذاري سرانه فضاي عمومی و خدماتی و تأمین اراضی مورد نیاز شوارع و معابر عمومی ، 

ي، توسط کل ملک به هنگام اخذ خدمات از شهردار %10ماده واحده قانون تعیین وضعیت امالك و ... معادل  4
  متقاضی به شهرداري واگذار خواهد شد. 

ك مصوب مطالبه عوارض (یا سهم) این ماده توسط شهرداري از تاریخ تصویب قانون تعیین وضعیت امال :1تبصره
  و اصالحات بعدي آن خواهد بود. 29/8/1367سال
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واگذاري ملک  الویت واگذاري مطالبات این ماده به شهرداري سهمی از ملک بوده که در صورت عدم امکان :2تبصره 
واهد درصد سهم شهرداري به صورت عوارض دریافت خ 10یعنی سهم شهرداري کمتر از یک قطعه باشد ؛ مقدار 

  شد.

رت حفظ شهرداري می باشد. در صوحفظ باغات و توسعه آن ها در اولویت اول برنامه هاي فضاي سبز  :3تبصره
فظ کاربري قبل امالك مزروعی و باغ از سوي مالک و درخواست گواهی معامله با اخذ تعهد ثبتی ازخریدار مبنی برح

در مراجعات  وفوق از طرف شهرداري مطالبه نخواهد شد  سهماز ورود به محدوده شهر و درج آن در گواهی معامله، 
اري وصول دمات از جمله تغییر کاربري، تفکیک ، احداث ساختمان و ... حقوق شهردبعدي و در صورت درخواست خ

  خواهد شد.

کاربري عمومی  اراضی که بعد از ورود به محدوده شهر مطابق کاربري طرح توسعه شهري به منظور استفاده: 4 تبصره
ه محدوده ده شود سهم ورود بمثل ورزشی، بهداشتی، فرهنگی، مذهبی، آموزشی، تأسیسات و تجهیزات شهري استفا

  شهر دریافت نخواهد شد.

سهم این ماده  %5 براي کاربریهاي زراعی ، باغ و براي کاربریهاي مورد استفاده صنعتی،کارگاهی و تولیدي :5 تبصره
  تعیین می گردد.

  ) امالك داراي ساختمان وارد شده به محدوده یا حریم شهرب

عیانی غیرمجاز احداث و بعداً وارد محدوده شهر شوند، بعد ا از محدوده یا حریم شهر واقع وخارج  ملکیچنانچه      
م هاي خارج از حریقانون شهرداري (اعیانی 99کمیسیون مقرر در ماده  از سويآن از رسیدگی به تخلفات ساختمانی 

بقاء و یا بالمانع شناخته شدن اه و داخل حریم شهر) و در صورت هاي خارج از محدود(اعیانی 100شهر) یا ماده 
% کل عرصه ملک 10اعیانی آن، از بابت مزایاي ( ارزش افزوده ) ورود امالك داراي اعیانی به محدوده شهر، معادل 

  توسط متقاضی به شهرداري واگذار خواهد شد. ،به هنگام اخذ خدمات از شهرداري 

ز ملک بوده و قانون تعیین وضعیت امالك ... به شهرداري سهمی ا 4این ماده طبق تبصره الویت واگذاري مطالبات 
ي به درصد سهم شهردار 10در صورت عدم امکان واگذاري ملک (یعنی سهم شهرداري کمتر از یک قطعه باشد) 

  شرح زیر دریافت خواهد شد. 

عمومی مثل  عه شهري به منظور استفاده کاربرياراضی که بعد از ورود به محدوده شهر مطابق کاربري طرح توس )8
 دوده شهرورزشی، بهداشتی، فرهنگی، مذهبی، آموزشی، تأسیسات و تجهیزات شهري استفاده شود سهم ورود به مح

  از بابت کاربري سهمی دریافت نخواهد شد. و
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 %5شهرداري  سهم ،تولیدي کارگاهی و هاي مورد استفاده صنعتی، ، باغ و براي کاربريهاي زراعی براي کاربري )9
  تعیین می گردد.

  ارزش افزوده ورود امالك به محدوده شهر( بندهاي الف و ب این ماده ) سهمنحوه محاسبه 

(اعتراض شهرداري به عهده گروهی با تعیین شهرداري وصول خواهد شد. در صورت اعتراض طرفین  ذیربط قیمت کارشناس رسمی
ر با به قیمت کارشناس رسمی ، موضوع تعیین قیمت به ترتیب به هیأت سه و بعد پنج نفد بود) متشکل از کارشناسان  مرتبط خواه

   پرداخت هزینه کارشناسی توسط معترض ارجاع خواهد شد.

  قیمت کارشناسی احصاء شده توسط کارشناسان شهرداري بررسی و در صورت وجود مغایرت با قیمت واقعی و روز محل اعتراض
  خواهد شد.

عالوه بر جریمه ، با درخواست مالک براي ورود به محدوده شهرها، این ماده در مورد ساختمان سهماخذ  :1تبصره 
  باشد. تخلفات ساختمانی و عوارض مربوطه می

هاي روستاهاي وارده به محدوده شهر عوارض این ردیف تعلق نمی گیرد. ضمناً بعد از ورود به ساختمان :2تبصره 
 واهد شد. خبه محدوده شهر هرگونه اقدام عمرانی اعم از تفکیک و احداث و... مطابق ضوابط زمان مراجعه عمل 

 قانون شهرداري(تفکیک و افراز) 101: سهم شهرداري از بابت اجراي قانون اصالح ماده  16ماده 
ک ملک شود. بنابراین تقسیم یکوچکتر و با درخواست مالک، تفکیک اطالق می به قطعاتملک بزرگ  بنديقطعه 

گیرد تفکیک تلقی یآنها صورت م ها و تیرهاي برق و مشابههاي آب و گاز و دکلعبور لولهبه دو یا چند قطعه در اثر 
    ندارد. سهمی نشده و 

  :بنابراین تفکیک به یکی از اشکال زیر انجام و مطالبات شهرداري مطابق این تعرفه وصول خواهد شد
  تفکیک اراضی بایر یا اراضی دایر براى ساختمان سازى مسکونى در کاربرى مربوط -

 تفکیک اراضى غیر مسکونى -

 به عنوان باغ و مزرعهتفکیک باغات و مزارع  -

  صالحیمزرعه بعد از صدور مصوبه مرجع ذو تفکیک باغ و مزارع براى استفاده غیر باغ -

د در صورت ابقاى تقسیم باغات و مزارع و کاربرى هاى عمومى بدون طى مراحل قانونى چه داراى سند و یا فاقد سن -

  ض محلى تعلق مى گیرد.مطابق تعرفه عوارسهمی  100اعیانى ها توسط آراى کمیسیون ماده 
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در داخل حریم ومحدوده شهر واگذارمیشودمشمول غیره  وزمینی که ازطریق ادارات دولتی به صورت اجاره به شرط تملیک  -
 .این ماده میباشد

هاي هاي آماده سازي اراضی تفکیک شده و پیاده روها و کوچهر اساس قانون تعیین وضعیت امالك کلیه هزینهب-
  مرتبط حاصل از تفکیک بر عهده مالک است. 

حریم شهرها  زمینی که از طریق منابع طبیعی یا راه و شهرسازي و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی داخل محدوده و -
  باشند.شود مشمول این ماده میواگذار میغیره  وبه صورت استیجاري 

الحی قانون اص 101ماده  4فقهاي معظم شوراي نگهبان مشمول تبصره25/8/1390زمین هاي اوقافی طبق جلسه مورخ -

) این قانون 4تبصره ( تسريشوراي محترم نگهبان  2/9/90مورخه  44599/30/90با توجه به نظریه شماره  شهرداري نمی باشد.

شهري براي وسعه تموقوفات خالف موازین شرع تشخیص داده شده است . در هر صورت اجراي ضوابط و مقررات طرح هاي  به

دیهی است مالکیت این بي شوارع و معابر و خدماتی باید تامین شود . وابط جاري الزامی است و سرانه هااین اراضی طبق ض

 قرار دارد. اراضی (سرانه ها )همچنان در اختیار اداره اوقاف

ی مینی که کاربري آن فرهنگی و مذهبی بوده در صورت تفکیک و افراز و حفظ کاربري و استفاده فرهنگی و مذهبز-
  باشند.مانند مسجد و کتابخانه از سهم تفکیک مستثنی می

    و  (مجاز)که داراي اعیانی مترمربع در داخل محدوده شهر با کاربري مربوط 500افراز با مساحت بیشتر از متقاضیان تفکیک و -
  این سهم دریافت خواهد شد. می باشند. فاقد اعیانی
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 اصالحی قانون شهرداري به شرح زیر 101متر مربع که داراي سند ششدانگ می باشند به استناد ماده  500براي قطعات باالي 
  اقدام خواهد شد:

  اربري هاي مسکونی ، تجاري جدول الف) ک

  درصد (خالص قطعات )  مساحت  ردیف

  درصد قطعه 10  متر مربع 1000مترمربع تا  500قطعات   1

  درصد قطعه 15  متر مربع 3000مترمربع تا  1000قطعات باالي   2

  درصد قطعه 20  متر مربع 5000مترمربع تا  3000قطعات باالي   3

  مترمربع  5000قطعات باالي   4
 25خدماتی و درصد سهم سرانه هاي عمومی و  25

 درصد ) سهم معابر75/18درصد از باقی مانده ملک (
  و شوارع عمومی )

  

  کاربري هاي صنعتی وکارگاهی و انباريجدول ب) 

  ردیف
  مساحت

  ( مترمربع )

قطعات حاصل از 
  تفکیک

  سهم شهرداري

  %7  حداکثر دو قطعه  2000کمتر از   1

  %5/6  وبیشتر 2000  6000تا  2000  2

  %6  و بیشتر 3000  15000تا  6000  3

  %5  و بیشتر 7500  15000بیش از   4

  

 ،رهنگی، فاراضی که مطابق کاربري طرح توسعه شهري به منظور استفاده کاربري عمومی مثل ورزشی، بهداشتی
 سهمی دریافت نخواهد شد. تفکیکبابت  ازمذهبی، آموزشی، تأسیسات و تجهیزات شهري استفاده شود 

  که امکان تامین انواع سرانه،شوارع و معابر از زمین مورد تفکیک و افراز میسر نباشد شهرداري میتواند معادل در مواردي
  دادگستري دریافت نماید.مرتبط قیمت آن را طبق نظر کارشناس رسمی 
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ه عهده گروهی (اعتراض شهرداري بذیربط با تعیین شهرداري وصول خواهد شد. در صورت اعتراض طرفین  قیمت کارشناس رسمی
ر با به قیمت کارشناس رسمی ، موضوع تعیین قیمت به ترتیب به هیأت سه و بعد پنج نفمتشکل از کارشناسان  مرتبط خواهد بود) 

   پرداخت هزینه کارشناسی توسط معترض ارجاع خواهد شد.

 قیمت واقعی و روز محل اعتراض  قیمت کارشناسی احصاء شده توسط کارشناسان شهرداري بررسی و در صورت وجود مغایرت با
  خواهد شد.

 در ردیف ر صورتیکه طبق ضوابط شهرسازي می باشد و دو ب  الفهاي  سهم شهرداري از بابت تفکیک و افراز مطابق جدول
ي فوق اهشتر از درصدر و شوارع عمومی ) بیسهم شهرداري در هر مورد (سرانه هاي عمومی و خدماتی یا معاب جدول الف، 5

ی مانده درصدها را بصورت کمتر باشد بایستصد بیشتر بصورت رایگان به شهرداري انتقال یافته ولی اگر درصدهاي فوق در باشد
از سهم دیگر کسر  قطعه یا وجه نقد طبق نظریه کارشناسی رسمی دادگستري تامین نماید و در صورت بیشتر بودن یک سهم

  .گر ارتباطی ندارد. )نخواهد شد (بیشتر بودن درصد یک سهم به سهم دی

  و قانون تعیین تکلیف اراضی فاقد سند رسمی و سایر  قانون ثبت اسناد 148و147براي اسنادي که از طریق مواد
  .طبق موارد فوق، عمل خواهد شد متر مربع باشد 500صادر شده باشند و مساحت آنها بیشتر از  قوانین جاري

 فزوده خدمات و ارزش ا و ورود به محدوده شهر متقاضی استفادهکه در کاربري غیر مرتبط مالک  درصورتی
واست و درصورت درخ تعیین و 16و  15سهم ماده %80مجموع  زمان باشد در به صورت همتفکیک و  شهرداري

  .می شودتعیین  16سهم ماده  %70زمان از ارزش افزوده خدمات شهرداري وتفکیک  استفاده هم

   متر مربع 4000به تجاري به مساحت  سبزفضاي یا با کاربري زراعی  یتغییر کاربري ملک :مثال

  :خواهد بودمطالبات(سهم ) شهرداري به شرح زیر 

  4000×%10= 400   مترمربع                    ورود به محدوده شهر (سهم ورود به محدود شهر )   سهم  -1

  3600×% 45=1620   متر مربع                     استفاده از ارزش افزوده خدمات شهرداري به تجاريسهم  -2

  4000-)400+1620(×%75/43 =25/866 و معابر و شوارع     متر مربع  خدماتی  سهم سرانه هاي عمومی ، -3

شهر در  ودهبا توجه به تقاضاي همزمان استفاده از ارزش افزوده خدمات شهرداري و تفکیک و ورود به محد
  :زیر تعیین می گردد ودرصد  به مساحت 16و  15مطابق ماده  سهم شهرداري %80مجموع 

    )400+1620+25/866(×%80=2309مربع  متر                            درصد  725/57هرداري سهم ش 
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  4000-68/2164=1691متر مربع                                      درصد 275/42سهم مالک  

هرداري به شرح سهم ش، درخواست و استفاده هم زمان از ارزش افزوده خدمات شهرداري و تفکیک  مثال باال  در
  زیر تعیین می شود:  

  4000×%45= 1800       مترمربع  استفاده از ارزش افزوده خدمات شهرداري به تجاري        سهم  -1

  4000-)1800(×%75/43 = 5/962     ر مربع مت           و شوارع  سهم سرانه هاي عمومی ، خدماتی و معابر-2

هم شهرداري س %70با توجه به تقاضاي همزمان استفاده از ارزش افزوده خدمات شهرداري و تفکیک در مجموع 
    : زیر تعیین می گرددو درصد  به مساحت  16مطابق ماده 

                        )  1800+5/962(×%70=75/1933متر مربع                          درصد35/48سهم شهرداري  

                            4000-75/1933= 25/2066          متر مربع                        درصد  65/51سهم مالک    
  

ر توسعه فضاي دشهرداري موظف است سهم خود از بابت اجراي این ماده در کاربري باغ و زراعی را حفظ و فقط  -1
  سبز استفاده نماید.

هري از سهم و میادین توسط شهرداري مساحت معابر مقرر در طرح توسعه شدر اجراي طرح تعریض و ایجاد معابر  )2
  اهد شد. حق مشرفیت اقدام خو بر تفکیک شهرداري کسر خواهد شد و در رابطه با این نوع امالك مطابق عوارض

اقد ارزش اي، ارزش بعد از تغییر کاربري خواهد بود. چنانچه بعد از تغییر کاربري فمبناي ریالی ارزش منطقه)  3
  د.منطقه اي در  دفترچه ارزش معامالتی باشد نزدیکترین بلوك و کاربري مربوطه مبناي عمل خواهد بو

مصالحه طبق  هاي هادي شهرداري بایدیا کمیته تغییرات اساسی طرح 5قبل از ارسال پرونده به کمیسیون ماده  )4
واریز یا ضمانت  نقداً به حساب سپرده شهرداريشهرداري ،قدر السهم ضمانت الزم را اخذ نماید.شایان ذکر است  نامه

در  وه نقدبوط، مبلغ ضمانتنامه یا وجخواهد شدپس از تصویب موضوع در کمیسیون مراخذ سهممعادل  نامه بانکی
ودي نخواهد حساب سپرده ، به ترتیب به نفع شهرداري ضبط یا به حساب جاري منتقل خواهد شد و نیازي به اذن م

  بود.
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 سهمباشند مشمول پرداخت این امالکی که براساس طرح توسعه شهري داراي کاربري شناور از جمله تجاري می)5
  می باشند.

  

عمومی مثل  اراضی که بعد از ورود به محدوده شهر مطابق کاربري طرح توسعه شهري به منظور استفاده کاربري )6
ورود به  ورزشی، بهداشتی، فرهنگی، مذهبی، آموزشی، تأسیسات و تجهیزات شهري استفاده شود بعد از اخذ سهم

  محدوده شهر از بابت کاربري سهمی دریافت نخواهد شد.

  دام خواهد شدداخل حریم شهر مطابق این ماده اق ، خدماتیتجاري امالك مورد درخواست براي استفادهاراضی و  )7

ج از محدوده و داخل ، کارگاهی و تولیدي در خار، صنعتیمورد استفاده خانه باغ باغ  وزراعی  امالك واراضی  براي) 8
   درصد سهم این ماده تعیین می گردد . 50حریم شهر 
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  ارزش افزوده استفاده از خدمات شهرداري )جدول ج
  

  

 شهرسازي وجود نداشته باشد ارزش افزوده ناشی از خدمات  مقرراتطبق  زمیندر صورتی که امکان تفکیک
اربري روز براساس اعالم نظریه کارشناس رسمی دادگستري (طبق ک جدول فوق الذکر با قیمتشهرداري مطابق 

ضمنا معادل این مبلغ ضمانتنامه بانکی یا وجوه نقد به حساب سپرده  شهرداري تودیع تغییریافته خام )خواهد بود. 
عوارض انصراف نماید مطابق نحوه استرداد  5در صورتیکه مالک بعد از تصویب طرح در کمیسیون ماده خواهد شد و

  . ) اقدام خواهد شد 9ي خدمات (ماده و بها

استان بایستی سهم شهرداري به صورت  5:در طرح ارائه شده از طرف مالک جهت ارسال به کمیسیون ماده1تبصره 
  مشخص تعیین گردد.

 استان مطرح ومصوبه کمیسیون مردود یا مشروط (خارج از مفاد 5:در صورتیکه موضوع در کمیسیون ماده2تبصره 
ري واقع نگردد ضمانتنامه یا وجوه باشد اگر موارد مشروطی مورد قبول مالک یا شهردا مصالحه نامه بر ذمه مالک)

نقد تودیعی به حساب سپرده با درخواست مالک  بدون کسر کارمزد مسترد خواهد شد وضمنا مراتب لغو مصوبه به 
  ارسال خواهد شد.  5کمیسیون ماده

  عنوان کاربري  ردیف

  کاربري مورد درخواست

کارگاهی و   تجاري  مسکونی
  صنعتی

  باغ  سایر  پارکینگ

  -  -  -  %10  %30  -  مسکونی  1

  -  -  -  -  -  -  تجاري  2

  -  %10  -  %20  %45  %25  ضاي سبزوبایرف -راعیز -باغ  3

  -  -  -  -  %25  -  کارگاهی و صنعتی  4

  -  %20  -  %25  %50  %40  پارکینگ  5

6  
-ورزشی -آموزشی -اداريسایر( 

جهیزات تاسیسات و ت -بهداشتی
  شهري و ...)

30%  40%  15%  -  10%  -  
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اري بوده ودر منوط به درخواست مالک وتنظیم مصالحه نامه فی مابین مشارالیه وشهرد:اجراي این بند 3تبصره
اعم از کیفري  مفادمصالحه نامه قید خواهد شد مالک طرح هر گونه دعوي بر علیه شهرداري را در مراجع قضایی

  وحقوقی را از خود سلب می نماید.

زیربنایی  یا کارگروه تخصصی امور 5ي به کمسیون ماده که در راستاي وظایف شهردار مصالحه نامه هایی :4تبصره 
صالحه)انتقال م ارسال می گردد در صورتی که بنا به دالئلی سال تصویب موضوع به سنوات آتی (خارج از سال  مورد 

 ورد قبولم،لذا مبلغ مصـــالحه نامه یابد با توجه به اینکه مودي هیچ گونه قصـــوري در رابطه با موضـــوع نداشـــته
ا در سال مورد هري بوده و شهرداري هیچ گونه مابه التفاوتی اخذ نخواهد نمود و در صورتی که مصالحه نامه شهردا

صویب و ابالغ مفاد صورت صویب مراجع مذکور قرار بگیرد شهرداري بالفاصله بعد از ت جلسه از سوي مصالحه مورد ت
ین خصوص  در ا سپرده مبادرت خواهد نمود قدضمانت نامه بانکی یا ضبط وجه نمراجع مذکور نسبت به ضبط مبلغ 

  نمی باشد. نیازي به اذن مودي
  
  به منظور حمایت از ایجاد جایگاه هاي عرضه سوختCNG  به محدوده  و ورود استفاد از خدمات شهردارياز بابت

  شهر عوارض یا سهمی دریافت نخواهد کرد.

 نخواهد شد. خدمات شهرداري اخذاز  استفادهاء شوند. ارزش افزوده ابق 100که در کمیسیون ماده کلیه بناهایی  
نیپروانه ساختما براي آن قبلی مجاز و شهرداريتفصیلی  در صورتی که کاربري و تراکم ملکی در طرح 

رطرح شده باشدودصادر  100ابقاء توسط کمیسیون ماده  رايومطرح 100صادرویاپرونده ملک در کمیسیون ماده
از خدمات  واستفاده تغییر کاربريدرخواست در صورت با طرح قبلی باشد تفصیلی فعلی کاربري وتراکم آن  مغایر

ر کاربري به وجهی پرونده را جهت تغیی هرگونه ، شهرداري بدون دریافتشهرداري  از سوي مالک به کاربري  قبلی
  ها ارسال خواهد نمود.یا کمیته تغییرات اساسی طرح 5ماده کمیسیون 

 ربري چنانچه ملکی درخارج از محدوده و داخل حریم شهرتوسط کمیسیون تبصره یک ماده یک قانون حفظ کا
دول مربوط اخذ ج %20اراضی زراعی وباغات تغییر کاربري گردند ، ارزش افزوده استفاده از خدمات شهرداري معادل 

  واهد شد .شدو در صورتی که مطابق تبصره چهار ماده یک قانون مذکور مجوز صادر گردد ، مبلغی اخذ نخخواهد 

 ظور خریدزمین از درآمد حاصل از ارزش افزوده استفاده خدمات شهرداري را به من %20حداقل  شهرداریها موظفند
  واحداث فضاهاي عمومی شهر هزینه نمایند.
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 مصالحه نامه (نمونه)

واقع در مالک پالك ثبتی شماره ..............……………شماره ملی ………فرزند ..……مصالح :آقاي -1
  شهر............ خیابان ...................................... 

  ...............هردار ...داري شهر ................... به نمایندگی آقاي ............................... بعنوان شمتصالح : شهر-2

نی برتقاضاي : :با عنایت به درخواست شماره ............ مورخه..................... از سوي مصالح مب موضوع مصالحه-3
  دگردید : تغییرکاربري و        بهره مندي از ارزش افزوده  استفاده از خدمات شهرداري با شرایط زیرمنعق

ر مربع تعیین می رزش افزوده ............... درصد به مساحت ............. متالف ) سهم شهرداري: مطابق جدول ا
  گردد. 

ه ............... مورخ با توجه به اینکه واگذاري قطعه به دلیل ................ مقدور نمی باشد، براساس نظریه شمار
  ردد.گ........ ریال تقویم می ................. کارشناس رسمی دادگستري  مبلغ ...................

  می باشد  ب) تعهدات مالک : مالک ملزم به واگذاري مساحت ..... مترمربع ازقطعه یا قطعات درخصوص بند الف

یا ارائه ضمانت .......... وج) مالک ملزم به پرداخت مبلغ .................... ریال طبق مصالحه نامه دروجه شهرداري ....
  یاکمیته فنی تغییرات طرح هادي می باشد. 5از ارسال به کمیسیون ماده  نامه بانکی قبل

واخذ  یاکمیته فنی تغییرات طرح هادي 5د) تعهدات شهرداري : طرح موضوع مصالحه نامه در کمیسیون ماده 
  مصوبه مربوط.

  شرایط عمومی مصالحه نامه 

. ایدنم اقدام ساختمانی پروانه اخذ براي شهرداري ابالغ از پس ماه 6 تا حداکثر است مکلف مصالح -1
 استفاده افزوده ارزش استثناء به( متعلقه عوارض مذکور مهلت انقضاء از پس اینصورت غیر در

   شد خواهد اخذ و محاسبه مراجعه زمان در محلی عوارض طبق) شهرداري خدمات
صحت صلح قطعی اعم از صیغه و اظهار و قبض و اقباض و غیره بین طرفین جاري  شرایط کلیه -2

شد و به سائقه احتیاط کافه خیارات خصوصا خیار غبن هرچند فاحش  از طرفین اسقاط گردید.  
 مورد مصالحه اعم از عین و منافع از طریق سند عادي یا رسمی یا وکالت قبال به کسی واگذار

اشخاص حقیقی و حقوقی در این خصوص در هر مرجع و مقامی ادعایی  نشده و هر کس اعم از
داشته باشد مصالح شخصا جوابگو بوده و شهرداري در این خصوص مسؤولیتی نخواهد داشت و 
متصالح با رؤیت و وقوف کامل از محل وقوع و حدود و مشخصات، قبول و اقرار به تصرف و قبض 

  مورد مصالحه نمود  
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 و با رضایت کامل طرفین منعقد و پس ازتصویب درشوراي اسالمی شهرمه نا مصالحه این -3
یاکمیته فنی تغییرات طرح هادي قابلیت اجرا داشته ودرصورت عدم تصویب  5کمیسیون ماده 

ضی ازسوي مراجع مذکوراین مصالحه نامه کان لم یکن تلقی گردیده و مالک هیچگونه ادعا و اعترا
قط عم از کیفري و حقوقی در حال و آینده را از خود سلب و سانداشته و مصالح هر گونه شکایت ا

 نمود .ضمنا مبلغ یا ضمانت نامه دریافتی بدون کسر، مسترد خواهد شد.

این مصالحه نامه در......... بند ......... تبصره  و ......... نسخه که هر کدام داراي حکم واحد میباشند منعقد 
  .گردید

 مسئول امورمالی مشاور حقوقی مسئول درآمد ئول شهرسازيمعاون یا مس ماموربازدید

 شهردار شهر......   مسئول حراست شهرداري  مالک

 

 : ضوابط احداث پارکینگ17ماده
ها الزامی بوده و بایستی مطابق ضوابط طرح جامع یا هادي یا تفصیلی و پیش بینی و تامین پارکینگ در ساختمان

یجاد پارکینگ  حمل و نقل و مدیریت مصرف سوخت و آیین نامه اجرایی آن نسبت به اقانون توسعه  1در اجراي ماده 
  اقدام گردد.

هاي داراي پروانه به استفاده غیر پارکینگ، موضوع باید توسط : در صورت تبدیل پارکینگ ساختمان 1تبصره 
ت به حالت روانه، رأي برگشرسیدگی و با توجه به قانون و اهمیت و ضرورت موضوع و مفاد پ 100کمیسیون ماده 

دم امکان ایجاد عابقاء و  100اولیه و قلع آثار تبدیلی صادر گردد. در صورتی که بر خالف آن توسط کمیسیون ماده 
تجدید  پارکینگ در قسمت دیگر ساختمان عالوه بر اعتراض به رأي بدوي توسط شهرداري و در صورت صدور رأي

  بقاي تخلف مذکور به شرح فوق رأي کمیسیون اجرا خواهد شدنظر (قطعی) و تأیید رأي بدوي یا ا

وند مشمول مقررات ساختمان هایی که بدون تأمین پارکینگ به صورت غیرمجاز ( مازاد یا فاقد پروانه ) احداث ش     
  این ماده و عوارض ابقاي اعیانی ها خواهد بود.

رعایت مفاد پروانه و ضوابط طرح  100یسیون ماده : در صدور پروانه ساخت و پایانکار و رأي توسط کم 2تبصره 
  توسعه شهري و به ویژه قانون توسعه حمل و نقل و مدیریت مصرف سوخت و آیین نامه اجرایی آن الزامی است .
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حساب جداگانه اي  : شهرداریها موظفند هر نوع درآمد حاصل از پارکینگ اعم از جرایم پارکینگ و ... را به 3تبصره 
  رفا جهت احداث پارکینگ هاي عمومی هزینه نمایند .واریز و ص

  شهرداري ها  و ازجمله نامه ارسالی از سازمانهزینه تامین پارکینگ در هرشهرداري با رعایت ضوابط شهرسازي
اریز آن به در مورد موارد استثنایی اخذ هزینه پارکینگ و و27/9/97مورخ  47531ودهیاري هاي کشور به شماره 

  :حساب ویژه پارکینگ به شرح زیر 

  مستلزم قطع درختان کهنسال ●

  در میادین و خیابان هاي شریانی  ●

  عرض کوچه●

  عرض قطعه●

  وشیب زمین فرم●

  متري 45معابر باالي ●

 : عوارض بر حق مشرفیت  18ماده 
و  تصرف حقآیند شهرداري در میشهرداري مالکیت به  با خرید و یا با تملکدر معابر شهر که  واقع امالكکلیه      

بدون مجوز  حق بهره برداري از آنرا داشته و هیچ شهروندي  دیوار به منظور ممانعت از ورود اشخاصاحداث 
  را ندارد. شهرداري

اند حق ایجاد درب به این امالك مالکین همجوار چنین امالك عمومی از شهرداري اجازه نگرفته کهبنابراین تا زمانی
ه باشند که مستلزم را هر چند که قسمتی از این امالك به خیابان تبدیل شده باشد ندارند مگر اینکه حق ارتفاق داشت

  پرداخت حق مشرفیت خواهند بود.

و  معابر و میادین و اصالح و توسعه احداث، تعریضهاي طرحدر اثر اجراي که یو امالک اراضی کلیه علیهذا مالکین
شوند در صورت پرداخت عوارض حق واقع میو یا در توسعه  و یا تعریضی یا اصالحیچهارراه ها در برگذر احداثی 

در سایر موارد عوارض حق مشرفیت  توانند نسبت به دریافت مجوز ایجاد درب به خیابان اقدام نمایند. ومشرفیت، می
در زمان مراجعه براي توافق و اخذ خدمات شهرداري ،اجراي طرح، نقل و انتقال، اصالح سند، پایان کار ساختمان یا 

  تفکیک محاسبه و وصول خواهد شد. 
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  زیر  براي کلیه معابر محاسبه و اخذ خواهد شد :  فرمولعوارض حق مشرفیت مطابق 

[(A-B) ×L×P×S] ×K 

A    عرض معبر جدید  

B   عرض معبر قبلی  

L   طول ضلع ملک مشرف به معبر  

P   ارزش منطقه اي بعد از اجراي طرح  

S   مساحت باقی مانده ملک  

K   ضریب تعدیل  

  عمل خواهد شد.2درکاربري هاي تجاري وخدماتی با ضریب  

  واهد شد.)عمل خ 5/1متر مربع با ضریب  100عمل خواهد شد.( براي قطعات زیر  1درکاربري مسکونی با ضریب  

  عمل خواهد شد. 5/1درکاربري هاي اداري وغیره  با ضریب  

  فرمول وصول خواهد شد. %25درکاربري هاي باغ و مزروعی با حفظ کاربري  

 عمل خواهد شد . 5/1تجاري با ضریب  –در کاربري هاي مختلط مسکونی  

  )Kجدول ضریب تعدیل (

  L  K  ردیف  L  K  ردیف

  %16  متر 12تا   12  %5  تا یک متر  1

  %17  متر 13تا   13  %6  متر 2تا   2

  %18  متر 14تا   14  %7  متر 3تا   3

  %19  متر 15تا   15  %8  متر 4تا   4

  %20  متر 16تا   16  %9  متر 5تا   5
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  %21  متر 17تا   17  %10  متر 6تا   6

  %22  متر 18تا   18  %11  متر 7تا   7

  %23  متر 19تا   19  %12  متر 8تا   8

  %24  متر 20تا   20  %13  متر 9تا   9

  %25  متر 20بیش از   21  %14  متر 10تا   10

  -  -  -  %15  متر 11تا   11

  

و چهارراه ها ،  در مواردي که بعد از اجراي طرح تعریض و توسعه معابر موجود و ایجاد معابر و میادین:  1تبصره 
زوده ناشی ملکی مشمول عقب کشی نشده و ارزش منطقه اي قبل و بعد از اجراي طرح تغییر کند از بابت ارزش اف

ت ملک با مشرفیت بر مبناي کل مساح از اجراي طرح تعریض و یا ایجاد معابر جدید توسط شهرداري ، عوارض حق
  .برابر مابه التفاوت ارزش منطقه اي قبل و  بعد از اجراي طرح محاسبه و اخذ خواهد شد  20مبناي 

  ریال می باشد. 20000مبناي محاسبه عوارض این ماده  Pحداقل :  2تبصره 

پرداخت)  مراجعه به شهرداري جهتارزش روز زمین (زمان %20عوارض حق مشرفیت باقی مانده ملک از :  3تبصره 
  بیشتر نخواهد بود .

فرمول کالً عرض  در معابر جدیداالحداث با هر عرض به دلیل فقدان معبر قبلی ، مبناي مورد محاسبه این:  4تبصره 
   معبر جدید خواهد بود .

راي یک بار تعلق : عوارض حق مشرفیت در مواقع زیر و هر کدام در زمان اجرا یا بعد از اجراي معبر فقط ب 5تبصره 
  گیرد: می

گیرند عوارض حق مشرفیت به هنگام توافق براي خرید یا راي امالکی که قسمتی از آنها در مسیر تعریض قرار میب -
اي روز، محاسبه و اخذ یا تهاتري (یعنی مالک بر مبناي ارزش منطقهبعد از اجراي طرح تعریض به هنگام مراجعه 

  خواهد شد.  ارزش واگذاري مالک و مطالبات شهرداري به صورت ریز برآورد ریالی شده و تهاتر خواهد شد) اقدام

اه اثی رر هنگام توافق براي خرید یا تملک قسمتی از امالك براي اجراي طرح به شرطی که به غیر از معبر احدد -
  دسترسی به ملک وجود نداشته باشد. 
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گیرند به سبب احداث خیابان ارزش افزوده پیدا ر موقع معامله امالکی که در بر خیابان واقع هستند و یا قرار مید -
  اند.نموده

ه مساحت ها کقانون نوسازي واگذاري باقیمانده اراضی از اجراي طرح 18بند الف ماده بصره به استناد ت - 6تبصره 
ن به عنوان آنها کمتر از حد نصاب تفکیک مندرج در ضوابط طرح تفصیلی یا هادي شهر باشد به دلیل شناخته نشد
خروبه ماندن یک قطعه و عدم امکان صدور سند به عنوان یک قطعه ممنوع است و به منظور جلوگیري از متروکه و م

 ماید.الک خریداري و یا طبق قانون تملک اقدام نتوسط شهرداري از م“ آن بایستی این گونه اراضی تماما

قانون نوسازي به  19راضی که دراجراي طرح تعریض به مالکیت شهرداري درمی آیند چنانچه در اجراي ماده ا -
ض این ماده عوار %70امالك همجوار الحاق شوند با توجه به ارزش افزوده ایجاد شده، حق مشرفیت امالك مجاور 

  .دریافت خواهد شد

توسط مالک ملک همجوار (پشت جبهه و یا برهاي آن) خریداري و به ملک است که در بر معابر واقع نانچه ملکیچ -
  عوارض این ماده دریافت خواهد شد. %70خود الحاق نماید حق مشرفیت آنها 

و مورد تأیید  مجاز در آمده به صورت زمان مرور و یا برحسب مجاز تفکیک به صورت ملکیعرصه : چنانچه  7تبصره 
گذربندي طرح هايپروانه ساختمانی کرده باشد ولی بر اساس درخواست مالک باشد و اینک قرارگرفته شهرداري 
صدور پروانه  در زمان استمکلف  شهري باشد شهرداري  توسعه مقرر در طرحهاي کشیعقبرعایت به  فعلی، ملزم
تهاتر نماید و تراکم و سطح  ساختمانیپروانه  کشی را با عوارض حق مشرفیت ودر عقبصه واقع عرارزش ساختمانی 

  اشغال بعد از اجراي طرح برابر ضوابط طرح توسعه شهري اقدام خواهد شد. 

ي هاي احداث معابر جدید عالوه بر معبر موجود، معبر یا معابر جدید: در مواردي که در اثر اجراي طرح 8تبصره 
ن بر ملک ایجاد شود جهاتی که از ملک به معابر مشرف شوند عوارض حق مشرفیت مطابق ارزش منطقه اي گرانتری

  بااحتساب مجموع طول اضالع مشرف به معابر مبناي محاسبه عوارض قرار خواهد گرفت . 

تر باشد م 25یش از : در صورتی که عمق یک پالك (قطعه) تفکیک شده واقع در مسیر تعریض شهرداري ب  9تبصره 
  هد شد.متر اول اخذ خوا 25عوارض  %50متر آن پالك با مبناي  25متر اول برابر تعرفه و عمق بیش از  25

متر  10ها حداکثر تا ها و خروجی میادین و تقاطع: عوارض حق مشرفیت امالك واقع در میادین و تقاطع 10تبصره 
  ل این تعرفه محاسبه خواهد شد.برابر فرمو 5/1فاصله از محل مذکور با ضریب 

به بعد با مبناي این ماده اقدام  88هاي اجرا شده از اول سال : محاسبه و اخذ عوارض حق مشرفیت طرح  11تبصره 
  این تعرفه اقدام خواهد شد. %45، با مبناي 88هاي اجرا شده قبل از خواهد شد و براي طرح
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 دیده قبل از عوارض این ماده به امالك واقع در مسیر اجرا گر 1372با توجه به برقراري عوارض حق مشرفیت از
  تعلق نخواهد گرفت. 1371

ت از شهرداري : محاسبه و دریافت این عوارض به هنگام مراجعه مالک یا ذینفع براي اخذ هرگونه خدما  12تبصره 
  از جمله پروانه ساخت، گواهی معامله، گواهی حفاري و... دریافت خواهد شد. 

ثبت در دفاتر  قانون ثبت و 45: پرداخت هرگونه هزینه یا صدور پروانه ساختمانی منوط به اجراي ماده  13ره تبص
  امالك شهرداري می باشد.

اد معابر و : درصورت عدم حصول توافق جهت اجراي طرح توسعه و تعریض و اصالح معابر و میادین و ایج14تبصره 
نانچه موضوع چیا مالکین دررابطه با قیمت مقدار واقع در طرح توسعه ،  میادین جدید فی مابین شهرداري و مالک

قیمت %20 به کارشناس رسمی ارجاع یا از طریق دادگاه حکمی صادر شود حق مشرفیت شهرداري ازباقی مانده ملک
  روزبعد از اجراي شهرداري با تقویم کارشناس رسمی خواهد بود.

جراي طرح ادرصد (ده  درصد ) از مساحت امالك در نتیجه  10در صورتیکه در سنوات گذشته بیش از :  15تبصره 
نده این قبیل ي باقی مابراهاي مصوب شهري بدون دریافت هرگونه غرامتی به خیابان احداثی جدید الحاق شده باشد 

  امالك عوارض مشرفیت شامل نخواهد شد .

 ان: نحوه استفاده از ساختم 19ماده 
ي) از ساختمان را قانون شهرداري موظف است نوع استفاده (نوع بهره بردار 55ماده  24شهرداري به استناد بند      

ها استفاده نماید از طریق در پروانه ساختمانی قید نماید و چنانچه مالک مغایر با مفاد پروانه ساختمانی از اعیانی
هت استفاده سیدگی خواهد شد. و در صورت تقاضاي مالک یا ذینفع جقانون شهرداري ر 100کمیسیون مقرر در ماده 

هاي وضع موجود مجاز فاقد پروانه، چنانکه کاربري مورد تقاضا با کاربري غیر از مفاد پروانه صادره و یا در ساختمان
برابر  2اخذ تواند در صورت مطابقت ضوابط شهرسازي و فنی و بهداشتی با زمان تقاضا مطابقت نماید شهرداري می

  عوارض مربوطه در این تعرفه مجوز الزم را صادر نماید.

  شرایط صدور مجوز بهره برداري از ساختمان مسکونی به صورت یکی از حرف پزشکی 

حرف پزشکی با فعالیت در رابطه واحده ماده مقررات  زیر باشد بر اساسشرایط  داراي ساختمانیک که در صورتی
باشد. هاي مسکونی، شهرداري مجاز به صدور مجوز استفاده از ساختمان براي حرف وابسته به پزشکی میساختماندر 

  باشد.برداري شده میاي مساحت اعیانی بهرهو عوارض آن معادل یک برابر ارزش منطقه
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دایر نمودن واحد ر هر واحد ساختمان ها شهرداري مجاز به صدور مجوز فعالیت یک واحد مطب بوده و د - 1 
  تزریقات در آن و یا در واحد ساختمانی بالمانع است.

  مورد نظر مورد تأیید باشد. فعالیت برايو ایمنی از نظر فنی اختمان س -2

  مراجعین و کارکنان باشد. برايمناسب  پارکینگداراي اختمان طبق ضوابط س -3

  حرف پزشکی فعالیت براي اختمان و همسایگاناز ساکنین آن س ثبتی رضایت نامه هارائ -4

هاي ها در ساختمانها و مدارس و دانشگاهتأسیس کلینیک درمانی یا هر فعالیت عمومی دیگر از جمله بیمارستان-5 
  موجود مستلزم رعایت کاربري و تأمین استحکام و ایمنی بنا و سایر بندهاي این ماده است.

گیرد بایستی ملک هایی که به منظور فعالیت مذکور مورد استفاده قرار میري ساختماناز طرفی عالوه بر تطبیق کارب
هاي دیگر به شهر باشد و داراي موقعیت مناسب با فعالیت مربوطه از جمله عدم ایجاد مشکالت ترافیکی و مزاحمت

رجاع و با تصویب استانداري ا یا کمیته فنی در 5چنانچه ساختمانی داراي شرایط الزم باشد مراتب به کمیسیون ماده 
  .برداري اعمال نمایدتواند مقررات خود را در رابطه با صدور مجوز بهرهموضوع، شهرداري می

ارجاع و در  100در صورت بهره برداري خالف پروانه صادره، شهرداري بایستی پرونده را به کمیسیون ماده  تبصره:
خذ مجوز ااز بابت عدم رعایت تشریفات  2ین ماده را با ضریب صورت ابقاي کمیسیون مذکور، شهرداري عوارض ا

  محاسبه و اخذ خواهد نمود .

 : عوارض یا هزینه کارشناسی و بازدید 20ماده 
راي حریم شهر ریال ( دویست پنجاه هزار ریال ) و ب250000اراضی داخل محدوده شهر  هزینه بازدید براي امالك و

  د شد .اخذ خواه واحد  2یا بیش از   2در ساختمان هاي براي هر واحد  )ریال ( پانصد هزار ریال  500000

 : عوارض فعالیت و حرفه 21ماده 
  با هماهنگی مجمع امور صنفی و اتحادیه هاي مربوطه تصویب و اجرا می شود.

  گردد. الف: عوارض اصناف مطابق جدولی که شهرداري تهیه می کند تصویب می

ات بر ارزش در جدول فوق (بند الف) تطبیق نکند و شامل عوارض محصول نهایی ( مالی چنانچه حرفه و یا صنفی ب:
  افزوده ) نگردد مطابق فرمول زیر عوارض وصول خواهد شد.
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) sK × S × bk ×P × LR× pR(  =عوارض ساالنه هر فعالیت و حرفه به مترمربع  

  این عوارض به عوامل متعدد وابسته است از جمله:

ها، میادین، بازار و هاي اصلی و فرعی،کوچهموقعیت ملک در کسب درآمد برحسب واقع شدن در بر خیابانتاثیر  -1
  پاساژ، راسته، خیابان، محالت

عالیت در کسب درآمد از جمله عمده فروشی، نمایندگی، نمایشگاه، تجمالتی و تشریفاتی و لوکس، تاثیر نوع ف -2
  و مهندسی و کشاورزي و..... دفاتر شرکتهاي خدماتی و توزیعی و فنی

  ..اماکن خدماتی، بهداشتی و درمانی و...تفاوت قائل شدن آن از حرف لوکس، تجارتی، بازرگانی و.. در نظرگرفتن -3

  توضیح فرمول عوارض فعالیت در شهر

  شود.سطح رتبه بندي می 3که در )Rank  professionالف) رتبه حرفه  (

  3رتبه اول با ضریب 

روشی، بزاري، هن فروشی، آیینه و شمعدانی و لوستر، آلومینیوم فروشی، اسباب بازي، الکتریکی، بارفشامل آ    
عت فروشی، سنگ ، رادیاتور فروشی، ساتریکو و پوشاك و لباس فروشی ، درب و پنجره فروشی  بدلیجات طال و نقره، 

دي، کیف و فروشی، صرافیها، طال و جواهرفروشی، ظروف پالستیک و آلومینیوم، فرش و موکت فروشی ماشینی، قنا
فروشی، کاالي دندانپزشکی و لوازم آن، کاالي صوتی تصویري و لوازم، کامپیوتر و لوازم کفش فروشی، کاموا و پشم
آالت، لوازم فروشی، لوازم خانگی، لوازم بهداشتی ساختمان و لوله، لوازم یدکی ماشینآن، گل فروشی، الستیک 

فروشی، نایلون  عکاسی، لباس زنانه، لباس ورزشی، موتورسیکلت و دوچرخه و لوازم آن، مقاطعه کاري، نوار و سی دي
  و شمع و ظروف پالستیک، لوازم مرغداري، لوازم بهداشتی، نمایندگی نوشابه

  2وم ـ با ضریب رتبه د

شامل امانت فروشی، آهنگري کشاورزي و اتومبیل، اطاق سازي اتومبیل، آبغوره و آبلیموکشی، اوراق اتومبیل، اره     
وزي، تیزکنی، بلوکزنی و موزائیک سازي، بافتنی ماشینی ـ کش بافی، بازیهاي کامپیوتري، پرس شیلنگ، پیراهن د

آالت ماشین و فروش  پوشاك، تولید پیراهن زنانه، تریلی سازي، تولیدفروش  و، تولید پنچرگیري، تزئینات ساختمان 
کشاورزي و ادوات، تعمیرات طال و جواهر، تعویض روغن و فروشی، تعمیرات باطري و فروشی، تعمیرات کمک فنر، 

، تودوزي کفش، کفاشی، کیف فروشیو فروش  تراشکاري و میل لنگ تراشی، تعمیر موتورسیکلت و دوچرخه، تولید 
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اتومبیل و چادر دوزي، تعمیر لوازم برقی و لوازم خانگی، تعمیر ماشینهاي اداري، تعمیر رادیو ضبط، تلویزیون، تعمیر 
فنر پوشه، تعمیر جکهاي اتومبیل، و فروش  فیلتر هواي خودرو، تابلو نویسی، تولید و فروش تلفن، تهیه و تولید 

، تودوزي مبل، تعمیر ماشین و ادوات کشاورزي، تولید و فروش پوشاك  تعمیرات جلوبندي و تعمیر پمپ گازوئیلی،
تعمیر و مونتاژ کامپیوتر و خدمات، جرثقیل، جوراب بافی، چراغ و سماور سازي، چوب بري و چوب فروشی، حلبی 

ینیوم، ومسازي آهنی و آلسازي و کرکره سازي، خیاطی مردانه، خیاطی زنانه، خرازي و لوازم خیاطی، درب و پنجره
، رادیاتور سازي، صافکاري، سپرسازي رنگ و ابزارآالت، سیم کشی برق صنعتی، سیم پیچی دفتر سازي، کارتن سازي 

، شوفاژ و تأسیسات پزي دینام، ساعت سازي، سنگ تراشی، سراجی، شیشه بري و قاب و عکس سازي، شیرینی 
و فیلمبرداري، عینک سازي، عروسک سازي،  حرارتی، ظروف آلومینیوم سازي، عایق رطوبتی، عکاسی و فتوکپی

فروشندگی گچ پیش ساخته، فروشندگی ضایعات آهن، فروش وسائل زنبورداري، فروشندگان داروهاي گیاهی و دامی، 
سازي، کانتینر سازي، کلیدسازي، گلدوزي، لوله کشی، لنت کوبی، مهرسازي، مصالح ساختمانی، نقاشی کابینت

  ریزي، نمایشگاه ماشین، بنگاه معامالت.و دکور سازي و صنایع دستی، نباتاتومبیل، نعلبندي، بخاري 

  1رتبه سوم ـ با ضریب 

، کباب و حلیم آبگوشت و کله پزي ـآرایشگري ، آالیش خام فروشی، انواع ،  از قبیل آبمیوه و بستنی، آژانس    
اربار، وست، خوحکاکی، خرید و فروش پپارچه کیلویی، پشم و پنبه فروشی، چلوکبابی، غذاخوري، قهوه خانه، 

ش مواد ، ساندویچی، سبزي و میوه فروشی، سوسیس و کالباس و مرغ و ماهی، شرکت هاي پخسوپرمارکت و غیره 
، کرایه ظروف، دوزي، قصابی بافی و گلیم بافی و لحاف و تشکغذایی، عطاري، عالفی، فروشندگی نفت، فرش

  .هی فروشی، نان ماشینی و فانتزي و غیره، نمک کوبی، و..، مرغ و تخم مرغ و ماداري گرمابه

  شود.موقعیت به شرح ذیل رتبه بندي می 3که در )(Rank  Location ب) رتبه موقعیتی 

  ها و خیابان اصلی شهر و بازار با تراز تجاري مطلوب از جمله پاساژها : میدان3رتبه اول با ضریب 

  ها: سایر خیابان2رتبه دوم با ضریب 

  : کوچه و محالت شهر 1رتبه سوم با ضریب 

  است  )p(اي ملک ج) ارزش منطقه

  )(Balancing –kد) ضریب تعدیل 
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ها و میادین و... با توجه به موقعیت اقتصادي و وضعیت درآمدي این ضریب نسبت به هریک از محالت و خیابان
تواند تعیین و به تصویب شوراي اسالمی شهر خواهد رسید که می ها توسط شهرداريصنوف واقع در آن محدوده

  باشد. براي هر محله، منطقه، بازار، میادین، خیابان اصلی و فرعی متغیر 

ها و میادین و... و موقعیت اقتصادي صنوف با توجه به محالت و خیابان 7/0تا  01/0ضریب تعدیل برابر با  
  باشد.با تصویب شورا قابل اجرا می(ب)  بعد از مساحت محل فعالیت (الف) و ضریب مساحت محل فعالیت

  ) Space هـ) مساحت محل فعالیت (

  k) -( Space  محل فعالیت:و: ضریب مساحت 

مترمربع  55ا ت - %70مترمربع  45ا ت - %80بع مترمر 35تا  - %90ربع متر م 25تا  - %100متر مربع  15تا  
  %50مترمربع  55بیشتر از  - 60%

یال ر 1000000ریال و مشاورین امالك  200000توضیح: حداقل عوارض ساالنه فعالیت هر واحد صنفی مبلغ 
  خواهد بود.

خواهد شد با فقط عوارض ساالنه دریافت خواهد شد و عوارض افتتاحیه دریافت ن تصویب این تعرفه،: با  1تبصره 
  . حاظ نماید.النه به صورت متعادل لتوجه به حذف عوارض افتتاحیه شهرداري باید در محاسبه و دریافت عوارض سا

 پردازند مشمولابق قانون ارزش افزوده میو....مطقرارداد و یا پیمان   که عوارض  تولید و یاواحدهایی:  2تبصره 
  فعالیت و انبار و محوطه نخواهند بود. عوارض

  باشد..می مبناي عدم فعالیت واحدهاي کسبی ارائه گواهی اتحادیه صنفی مربوطه و تایید شهرداري:   3تبصره 

ارض سالیانه مشمول پرداخت عوو تاالرهاي پذیرایی نیز اي فروشگاه هاي زنجیرهمشاغل خاص مثل :   4تبصره 
  باشند.می

  هانمایشگاه ها وج: برپایی غرفه

ها اعم از فروش، تخصصی، ادواري، فصلی و دائمی و بازارهاي روز در مناطقی که توسط نمایشگاه ها وبرپایی غرفه
مسائل ترافیکی، شود با توافق و شرایطی اعالمی شهرداري اقدام خواهد شد و در نظر گرفتن شهرداري تعیین می

  مبلمان شهري و... الزامی است.

  توضیح:
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اجاره بها و غرفه مورد اجاره را از طرف  %5هاي ادواري، فصلی و دائمی مکلفند معادل زاري نمایشگاهمتولیان برگ -1
شهرداري  ر این صورتروز بعد از اتمام نمایشگاه به حساب شهرداري واریز نمایند. در غی 10قرارداد کسر و حداکثر تا 

  باشد.مجاز به وصول وثیقه مربوطه می

توانند ل و واریز وجوه حاصله به عهده متولیان نمایشگاه خواهد بود، مأموران وصول شهرداري میمسئولیت وصو -2
 با مراجعه به محل دفتر نمایشگاه نسبت به بررسی میزان وصولی اقدام نمایند

جاره خود را به عنوان عوارض به شهرداري د به میزان .......... درصد از بهاي اها در بازارهاي روز مکلفنرفهغصاحبان   -3
  پرداخت نمایند.

هاي صنایع دستی و فرش مجاز می ها در محدوده و حریم شهر به استثناء نمایشگاهوصول عوارض نمایشگاه -7
  .  باشد

  

  د: انبار واحدهاي تولیدي و تجاري و اقتصادي و....

شود. مربوطه وصول میعوارض ساالنه فعالیت و حرفه مبناي  %50انبار جدا از محل فروش معادل  ساالنه عوارض - 1
ه وصول عوارض این ماد %100در صورتی که محل مذکور در کنار دفتر فروش مثل آهن فروشی قرار داشته باشد 

  خواهد شد.

درصد عوارض  10شود عوارضی معادل اده میحوطه بازي که به منظور نگهداري تولیدات و یا مواد اولیه استفم - 2
  شود.حرفه وصول می

  

  هـ: تعویض صنف و حرفه و محل و فرد 

ماه از صدور پروانه و اخذ عوارض شهرداري عوارضی  6نف و یا محل فعالیت قبل از سپري شدن تغییر نوع ص - 1
  شود.عوارض ساالنه فعالیت حرفه جدید محاسبه و وصول می %50معادل 

  شود.معادل کل عوارض ساالنه فعالیت و حرفه تعیین می غییر فرد صنفی و یا حرفهت - 2
  

 هاي خانگی: عوارض فعالیت 22ماده 
  .   باشند.د مشمول عوارض ساالنه حرفه و فعالیت میهاي مستقل باشنها در مکانالف:چنانچه این فعالیت

  
ب:چنانچه فعالیت خانواده براي تولید صنایع دستی در قسمتی از واحد مسکونی خود بالمانع بوده ولیکن چنانچه در 
تولید صنایع دستی از خدمت کارگران استفاده به عمل آید کارگاه تلقی و تا زمانی که فعالیت آنها مزاحمتی به 
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عوارض ساالنه حرفه و  %25عالیت آنها عوارضی معادل همسایگان ایجاد نکند و فعالیت ادامه داشته باشد براي ف
گیرد. مساحت محل فعالیت اینگونه حرف فقط سالن و یا اطاق مورد استفاده در فرمول منظور خواهد فعالیت تعلق می

  شد 
خیاطی، منبت  ردي یا جمعی و همچنین فعالیت هاي هنري (نقاشی، خطاطی،خانوادگی اعم از فهاي فعالیتج) 

ه کارگاه کصنایع دستی با فعالیت خانوادگی، آموزش خصوصی، علمی و پژوهشی درمنزل  ،، سوزن دوزي و...)کاري
  و آموزشگاه تلقی نشود و سکونت خانواده را تحت الشعاع قرار ندهد عوارض ندارند.

  اجرا نماید. بینی شده در قانون ساماندهی مشاغل خانگی را تدبیر وشهرداري مکلف است تمهیدات پیشتبصره  : 

  . شودعوارض ساالنه فعالیت و حرفه مشابه تعیین می %25هاي خانگی (کارگاهی)، معادل عوارض فعالیت

 : عوارض تبلیغات محیطی 23ماده 
،  96ماده  6 قانون تشکیالت، وظایف و انتخابات شوراهاي اسالمی کشور، تبصره 71ماده  25در اجراي تبصره بند  

پیش آمدگی  همچنین آیین نامه مبحث بیستم مقررات ملی ساختمان وقانون شهرداري و 92اده و م 55ماده  27بند 
محیطی و  هاي ساختمانی در گذرها و به منظور هماهنگی و یکسان سازي در ضوابط و مقررات مربوط به تبلیغات

ضوابط تابلوهاي  شهرداي مکلف استو انجام تبلیغات، نصب تابلو زمینه در متقاضیان به پاسخگویی ساماندهی امور و 
 .د شمجاز را از نظر اندازه و نوع در معابر شهر تدوین نماید.که با رعایت بندهاي زیر اقدام خواهد 

 
 
 

 تعاریف
ت یا به منظور تابلو: پیکره یا سازه اي است که به نحوي از انحا براي معرفی هر نوع کاال و ارایه خدما -1

 از ماع دوده و حریم شهر نصب و در معرض دید عموم قرار داده می شود، انتقال پیام مشخصی در مح
تحرك، الکتریکی، مان، بدون پایه یا با پایه مستقل، مساخت نماي یا بام روي بر مستقر عمودي، افقی، اینکه

  نوشته بر پارچه یا شیشه و امثالهم باشد.
 رگونهه فاقد و دارد را مالک حرفه و بکس معرفی جنبه فقط که است تابلوهایی  تابلوي شناسایی کسب: -2

  .باشد تجاري کاالهاي و محصوالت از اي نشانه و نام آرم،
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تابلوي تجاري: تابلوهایی است که داراي آرم، نام و نشانه اي از محصوالت و کاالهاي تجاري داخلی یا  -3
  خارجی باشد.

  نی باشد.شهروندي و اطالع رسا تابلوي فرهنگی و ترافیکی: تابلوهایی است که فقط داراي جنبه آموزش -4
اهاي عمومی مترمربع که توسط پایه روي زمین در فض 24بیلبورد: تابلوهایی با سطح قابل تبلیغ بیش از  -5

  شهر نصب می شود.
ره دایم و ابعاد تابلوي کوچک مقیاس: تابلوهایی شامل تابلوهاي کنار دیوار و بردهاي دیواري که داراي پیک -6

  .باشند مترمربع 24 از رکوچکت
ن حداکثر استند: تابلوهاي یک یا چند وجهی که براي استفاده عابران نصب شده و سطح تبلیغ هر وجه آ -7

  مترمربع است. 3
شب مورد  : با توجه به تکنولوژي بکار رفته الکترونیکی براي تبلیغات شهري در روز وشهري تلویزیون -8

خاطب القاء مپیام در قالب تصویر و گرافیک به استفاده قرار گرفته و عنصر صدا در آن اهمیت نداشته و 
  می گردد.

 .تبلیغات ترسیمی : تبلیغات ترسیمی و نوشتاري بر بدنه وسایط نقلیه -9
 

  محدودیت مکان نصب عالئم و تابلوها:    
سایر ها و تابلوها بر تیرهاي برق، پایه هاي عالئم و چراغهاي راهنمایی و رانندگی، درختان، صخره نصب عالئم و -1 

  عناصر طبیعی ممنوع است.
  ع است.نصب تابلوي تبلیغاتی بصورتی که مانع از دیده شدن تابلوي نصب شده قانونی دیگر گردد، ممنو -2  
عالئم دیگري که به تشخیص مسئولین باعث پنهان شدن همه یا قسمتی از هر تابلو یا چراغ هشدار  نصب تابلو و -3  

ها گردد، ممنوع رانندگی و راهنماي شهري باشد و یا به هر صورت مزاحم کارکرد آندهنده و انتظامی و راهنمایی و 
  است.

ازشو و تابلوها، بصورتیکه پنجره یا درب، راه پله و نردبام، راه گریز از حریق، راه آتش نشان ها، ب نصب عالئم و - 4
 نورگیر و راه تهویه را در ساختمانی ببندد ممنوع است.

تایید مسئولین  هائی که در طرح آنها محل نصب تابلوها پیش بینی شده ( و این محل نصب بهدر ساختمان   -5 
ا در محل تعییین شده امور تابلو رسیده و با این مقررات منافاتی نداشته باشد)، دارندگان تابلو موظفند تابلو خود ر

 .نصب نمایند
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و هر نوع معابر ، میادین یاده روها،فضاهاي سبزشهري،میانی معابر،پ عمود برساختمان ورفوژ نصب هرگونه تابلو-6 
  ممنوع است.تابلوي غیرمجاز و پرخطر 

  

  ضوابط نصب تابلو 

اي هلیه واحدهاي صنفی، صنعتی، تولیدي، توزیعی، خدماتی، اداري، بانکها، مؤسسات مالی و اعتباري، صندوق ک -1
ساجد، حسینیه ات و دفاتر دولتی، عمومی و خصوصی، مقرض الحسنه، شرکت ها، سازمان ها، ادارات، ارگان ها، مؤسس

چنین مراکز علمی، ها، خیریه ها، مؤسسات غیرانتفاعی، مراکز نظامی و انتظامی و کلیه مؤسسات وابسته به آنها و هم
ع در چهارچوب پژوهشی، درمانی، بهداشتی و سایر موارد مشابه، تنها مجاز به نصب یک تابلوي شناسایی واحد متبو

  بط تعیین شده به صورت رایگان بر سردرب محل فعالیت می باشند.ضوا

الق ناسایی پزشکان، درمانگاه ها، داروخانه ها، وکالي حقوقی، دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طنصب تابلو ش - 1تبصره
میوه و تره  دینبرابر توافقنامه اي که بین مراجع ذیصالح مربوط، مدیریت زیبا سازي و طراحی شهري و سازمان میا

  وع می باشد.بار و ساماندهی مشاغل شهري انجام می شود، رایگان بوده و تغییرات خارج از ضوابط یا توافق ممن

  براي مغازه هاي یک طبقه، تابلوي شناسایی نباید باالتر از بام مغازه قرارگیرد. : 2تبصره 

براي ساختمان هاي دو طبقه باید به گونه اي طراحی و نصب شود که مزاحم نما و پنجره هاي ساختمان  : 3تبصره 
  فوقانی نباشد.

ندگی ابلو دفاتر نمایندگی شرکت ها، کارخانجات، واحدهاي تولیدي و موارد مشابه که داراي گواهی رسمی نمایت -3
یی کسب محسوب وطه را عرضه ننمایند، به عنوان تابلوي شناساکارخانه مرب نامباشند و هیچ کاالي دیگري غیر از 

از یک  می شود. این امتیاز فقط براي یک تابلوي دفتر فروش یا نمایندگی مرکزي در سطح شهر است و بیشتر
  نمایندگی در سطح شهر، از این امتیاز برخوردار نبوده و مشمول پرداخت عوارض خواهد بود.

د و تلویزیون) مطابق نظر کمیته مکانیابی و بر از فضاهاي تبلیغاتی (بیلبورد، تابلو، استن مکان هاي مجاز استفاده -4
  پایه مطالعات طرح جامع ساماندهی تبلیغات شهري تعیین می گردد.

  دورمجوزنصب تابلومنوط به دارا بودن پروانه کسب می باشد.ص -5
  ات مبحث بیستم ساختمان برعهده مالک می باشد.عایت کلیه اصول ایمنی وایستایی تابلوها بارعایت مقررر -6
  ماره پروانه تابلوها بایددرمنتهی الیه پایین سمت چپ تابلو به صورت خوانانوشته شود.ش -7

  نداشته و رایگان می باشند.هاي شهري تابلوهایی که نیاز به مجوز از مدیریت
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هاي در حال احداث حاوي نام کارفرما، اختمانتابلوي موقت معرفی کننده دست اندرکاران امر ساختمان در س  ) 1
 1اکثر با ابعاد حد مجري، طراح معماري و سازه و ... پیمانکاران و تاریخ آغاز به کار ساختمان، کاربري آتی بنا،

  مترمربع (بصورت زرد رنگ) در مدت ساخت بی نیاز از مجوز است.
د یک عدد واقع مترمربع به تعدا 5/0ك، در مساحت حداکثر تابلوهاي موقت مربوط به اجاره و فروش ابنیه و امال  ) 2

  در هر ملک.
ایر آن، تابلوهاي هشدار دهنده موقت در مورد ساختمان در دست احداث، امکان سقوط مصالح ساختمانی و نظ  ) 3

  مترمربع. 25/0به مساحت حداکثر 
. به مساحت برق، مخابرات و تلفن و .. پالك معرف تأسیسات و اماکن مربوط به تأسیسات زیربنائی شهري، پست  ) 4

  مترمربع. 25/0حداکثر 
  سطح شفاف ویترین تجاوز ننماید. %25ها در صورتیکه از شیشه نویسی روي ویترین مغازه  ) 5
  مترمربع. %25تذکرات و هشدارهاي ایمنی و عمومی در ابعاد حداکثر   ) 6
رسانی و راهنماي الع: تابلوهاي انتظامی، تابلوهاي اطشود شاملتابلوهایی که از سوي مقامات رسمی نصب می  ) 7

  مسیر و تابلوهاي راهنماي شهري.
باشد، گروهها و هائی که دولت جمهوري اسالمی ایران عضو آنها میپرچم کشور یا دیگر کشورها و سازمان  ) 8

  پیامهاي دینی، نهادهاي سیاسی مدنی.
نین یک تند، منجمله تابلوهاي کوچکی که جهت معرفی نام ساکتابلوهاي کوچک که نمایانگر شماره پالك هس  ) 9

  هاي تجاري)شوند. (به شرط عدم تبلیغ کاالواحد مسکونی تعبیه می
ه حیوانات بتابلوهاي منع کننده از شکار، ماهیگیري، آبتنی، ورود به امالك خصوصی، هشدار دهنده نسبت   ) 10

  وحشی و نظایر آن.

  فضاهاي تبلیغاتی سطح شهر تابلوها و عوارض

  K × p × s =یک ماه مدت براي تبلیغاتی فضاهاي  عوارض محاسبه نحوه 

S   ع  = وسعت تابلو به مترمرب   =P زمین    منطقه ايارزش  K ب= ضری  

 K نوع تابلو

  فضاهاي روباز سایر و تابلوهاي منصوب در پمپ بنزین ها و پمپ گاز
  هريمبلمان شهري و ایستگاه هاي اتوبوس، تاکسی ، مترو و قطارش هاياستندها، تابلو
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  تابلوهاي تبلیغاتی بزرگ (بیلبورد)، تابلوهاي کوچک مقیاس، پل ها
  تلویزیون منصوب بر نماي ساختمان با پیام تجاري

  تلویزیون منصوب در معابر

  ضریبk باتوجه به وضعیت شهر تصمیم گیري شود.  

  گردد.ی مفضاهاي تبلیغاتی براي کاالي خارجی چهار برابر محاسبه  تابلوهاو عوارضمیزان  -1تبصره

  : درتابلوهاي چندوجهی مساحت کل وجه ها قابل محاسبه می باشد.2تبصره

ل و تبلیغات میلیون ریا 5/2میزان عوارض تبلیغات ترسیمی بر بدنه وسایط نقلیه به ازاي هر مترمربع مبلغ  -3تبصره
  میلیون ریال براي مدت یکسال محاسبه گردد.  5تصویري (تلویزیون) به ازاي هر مترمربع مبلغ 

  شهرممنوع است:  نوشتن هرنوع آگهی تبلیغاتی ویا الصاق هرنوشته اي برروي دیوارهاي 4تبصره

ریال و  000/500و در صورت نوشتن مطالب تبلیغاتی و... و یا نصب تابلو و... توسط اشخاص حقیقی و حقوقی مبلغ 
در  خواهد شد. بیش از یک مترمربع دو برابر به عنوان عوارض خدمات پاکسازي براي هر بار اقدام بدون مجوز وصول

زرگانی موضوع، شهرداري از طریق مجامع امور صنفی و باکرار نفی در صورت عدم پرداخت و تمورد واحدهاي ص
    نسبت به ابطال پروانه واحد تجاري تبلیغ کننده اقدام خواهد کرد.

 : عوارض قطع درختان معابر شهر 24ماده 
 یادین،م معابر، در درخت نوع هر قطع درختان، رویه بی قطع از جلوگیري و سبز فضاي گسترش و حفظ منظور به

 هر با درخت رايدا که هایی محل سایر نیز و شوند شناخته باغ صورت به که هایی محل و باغات پارکها، بزرگراه ها،
 .است ممنوع شهرداري اجازه بدون شهرها حریم و قانونی در محدوده مساحت

 خسارات زا بخشی جبران براي شهرها سبز فضاي گسترش و حفظ قانون اصالح نامه آئین 5 ماده 3 تبصره اجراي در
 بر ذکورم نامه آئین 7 ماده کمیسیون طریق از درختان قطع عنوان تحت عوارضی درختان و سبز فضاي وارده به

به شرح  غیره و اتومبیل با برخورد مانند درختان عمدي غیر قطع نامه آئین 5 ماده مطابق نوع درخواست حسب
 بزس فضاي گسترش و امورزیربنایی به مصرف عوارض ازاین حاصل درآمدهاي درصد صد که گردد می زیرتعیین

  . رسید خواهد
   ریال براي هر اصله درخت وصول خواهد شد. 1000000حداقل مبلغ دریافتی  :1تبصره  

عوارض مربوطه  %50در صورتی که قطع درختان معابر شهر توسط شهرداري غیر عمدي تشخیص داده شود  :2تبصره 
  گیرد. تعلق می
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ها و... متعلق به شهرداري هزینه آن طبق نظریه هاي پاركها و نهالصورت تخریب فضاي سبز و گل در :3تبصره 
  هزینه اضافی دریافت خواهد شد. %10کارشناس فضاي سبز و با 

  ود.ب خواهد)سبز فضاي و پارکها سازمان (اجازه ازشهرداري به منوط برداري سر و هرس هرگونه :4تبصره 
ي شهر : ضریب تعدیل عوارض قطع درخت در کلیه معابر متناسب با وضعیت شهر توسط شهرداري و شورا5تبصره 

  تعیین می شود. 
  

  فرمول عوارض قطع درختان معابر شهر

  عمر درخت) ×هزینه نگهداري درخت در زمان قطع آن  ×(ضریب تعدیل 

 د بود.کارگر با مبناي اداره کار خواه هزینه نگهداري درخت برابر با حداقل حقوق یک ماهه یک نفر -

یحه در صورت تقاضاي قطع درخت توسط مالک و رعایت مقررات مربوطه و بویژه رعایت قانون اصالح ال -
حی مجلس شوراي اسالمی و اصال 14/12/87مورخ  1359قانونی حفظ و گسترش فضاي سبز در شهر مصوب 

 مجمع تشخیص مصلحت نظام الزامی است. 20/4/88

 : عوارض سطح شهري  25ماده 
  

ك واقع در معادل درصد عوارض قانون نوسازي و عمران شهري و اصالحات بعدي آن براي عرصه و اعیانی امال     
  محدوده، شهرهاي غیر مشمول قانون نوسازي و عمران شهري تعیین می شود. 

ولی حصار  خدمات آب و برق آنها تأمین کلیه اراضی بایري که در محدوده شهر واقع و کاربري آن مشخص وتبصره :
از زمان اتمام مهلت داده شده توسط شهرداري  اراضی بدون حصارکشی این گونه هر سالکشی نشده باشند به ازاي 

  گیرد.میقانون نوسازي) معادل دو برابر عوارض نوسازي یا سطح شهري در هر سال تعلق  29مالک (مشابه ماده به 

 خدمات توسعه فضاي سبز بهاي:  26ماده 
  

  عوارض پروانه ساختمانی
  

  عوارض پروانه ساختمانی موقع صدور آن جهت توسعه فضاي سبز شهر 2%
  )%3جهت توسعه فرهنگ شهرنشینی (جمعاً معادل  1%

ها اري و سازمانتبصره: عوارض این ماده از عوارض زیربنا و پذیره و تفکیک عرصه محاسبه و وصول خواهد شد و شهرد
نشینی توسعه فضاي سبز شهر و آموزش فرهنگ شهردر و واحدهاي مربوطه موظفند درآمد حاصله را نگهداري و 

  . هزینه نمایند
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 : عوارض خدمات مدیریت پسماندها27ماده 
و حریم  وارض خدمات مدیریت انواع پسماندهاي عادي ، پزشکی ،ویژه ، کشاورزي و صنعتی داخل محدودهع     

ر شهر بایستی شهر با رعایت قانون مدیریت پسماند و آیین نامه اجرایی و دستوالعمل مربوطه متناسب با وضعیت ه
     .ي اسالمی شهر وصول گردد از کلیه واحدهاي فعال شهر اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی با تصویب شورا

  دستورالعمل نحوه تعیین بهاي خدمات مدیریت پسماندهاي عادي شهري

ید کمتر پسماند و قانون مدیریت پسماندها و به منظور تشویق تولیدکنندگان به تول 8این دستورالعمل باستناد ماده 
فزایش نقش اهرداري ها، انعطاف پذیري، افزایش کمی و کیفی تفکیک از مبداء و بازیافت، کاربردي بودن براي ش

ادي تهیه شوراهاي اسالمی، تشویق شهرداران جهت ارائه خدمات مناسب تر و کاهش هزینه ها، جهت پسماندهاي ع
  د. گردیده است و هر شهرداري باید متناسب با وضعیت شهر خود پیشنهاد و توسط شوراي شهر تصویب نمای

قانون مدیریت پسماندها  2ندرج در ماده ار رفته در این دستور العمل تابع تعاریف مها و اصطالحات به کواژه :1ماده 
دولت  مصوب هیئت محترم 1/5/84ه مورخ 32561ت/28488آیین نامه اجرایی شماره  1و ماده  20/2/1383مصوب 

  می باشد.

کلیه پسماندهاي   تولید کنندگان منابع در آمد مدیریت اجرایی پسماند ؛ عبارت است از بهاي خدمات وصولی از: 2ماده 
واقع در داخل  عادي از جمله واحدها و اماکن مسکونی، تجاري، خدماتی، صنفی، تولیدي، اداري و غیره یا کشاورزي

  حریم شهرها.

ات به مدیریت پرداخت کننده ؛ اشخاص حقیقی و یا حقوقی ( تولید کننده پسماند ) تأدیه کننده بهاي خدم :3ماده 
  باشند. اجرایی می

خاص صورتحساب بدهی ؛ قبض صادره توسط مدیریت اجرایی پسماند است که مشخصات و میزان بدهی اش :4ماده 
ت پرداخت به حقیقی و یا حقوقی تولید کننده پسماندها در آن درج شده و با ذکر شماره حساب بانکی تنظیم و جه

  تولید کننده پسماند ارائه می گردد. 

از واریز  رسید دریافت وجه ؛ قسمتی از برگه صورتحساب بدهی شامل مشخصات پرداخت کننده بوده که پس :5ماده 
  بهاي خدمات توسط بانک مورد تایید قرار گرفته و به پرداخت کننده تسلیم می گردد.

ده که بر ها موظف به تفکیک بهاي خدمات از سایر درآمدها و نگهداري در حساب جداگانه بوشهرداري تبصره: 
  اساس قانون و آیین نامه فقط صرف هزینه هاي مدیریت پسماند می گردد.
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  نحوه محاسبه بهاي خدمات مدیریت اجرایی پسماندها (به عنوان نمونه) :6ماده 

  الف)بهاي خدمات پرداختی توسط تولید کنندگان پسماند عادي براي اماکن مسکونی

C= F ×D× R×( Ct + Cd ) ×E1 ×E2 

 Fنفر ) =  5/4بعد خانوار شهري (      

 Dروز ) =  365روزهاي سال (     

 Rسرانه تولید پسماند در شهر مربوطه ( کیلوگرم ) =     

  Ctهزینه جمع آوري و حمل و نقل یک کیلوگرم پسماند عادي شهري در شهر مربوطه (ریال ) =   

     Cdریال ) = هزینه دفع یک کیلوگرم پسماند عادي شهري در شهر مربوطه (   

تعدیل  نسبت عوارض نوسازي واحد مسکونی مورد نظر به متوسط عوارض نوسازي یک واحد مسکونی شهر = ضریب  
   Eمنطقه اي = 

5/1 < E < 4/0 با شرط  

هت جمی باشد ) = ضریب تشویق  7/0نسبت پسماند تفکیک نشده به کل پسماند تولیدي ( حداقل این مقدار 
   Eا = گسترش تفکیک از مبد

  Cبهاي خدمات پسماند یک خانوار شهري در شهر مربوطه ( ریال ) =   

ا صورت نپذیرد و کیلوگرم و تفکیک از مبد 7/0مثال: در صورتی که در یک شهر سرانه تولید پسماند به ازاي هر نفر 
 130عادل رتیب م) به ت 1( جداول پیوست  2و  1هزینه جمع آوري، حمل و نقل و دفع بر اساس جداول پیشنهادي 

د ریال و عوارض نوسازي واح 200000ریال باشد و متوسط عوارض نوسازي یک واحد مسکونی در شهر  40و 
  ریال می گردد. 136820ریال باشد بهاء خدمات پسماند معادل  140000مسکونی مورد نظر 

1×)200000  ÷140000  (× )130 +40  (×7/.0 ×365× 5/4  =C  

136820 =C 

درصد هزینه هاي مدیریت پسماند را از سایر منابع شهرداري  30شوراي اسالمی شهر می تواند حداکثر تا  :1تبصره 
  ) کسر نماید.Cتامین و معادل این رقم به عنوان یارانه از بهاي خدمات محاسبه شده فوق  (
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  ساله حذف گردد. 5یارانه منظور شده باید حداکثر در طی یک دوره  :2تبصره 

  ریال تعیین میشود. 150000پسماند هرواحد مسکونی در سال حداقل  بهاي مدیریت

  بهاي خدمات پرداختی توسط تولید کنندگان پسماند تجاري و اداري: ب )

ن می توجه به نوع کسب تعیی) عوارض کسب با (پنجاه درصد %50یت پسماند، صنوف خدمات مدیر بهاي: 1بند 
  گردد .

اي دولتی و خدمات ساالنه مدیریت پسماند کلیه اماکن اداري و مراکز و موسسات آموزشی و شرکت ه بهاي :2بند 
) ا وقفی، رهنی یعوارض نوسازي ملک ( اعم از ملکی، اجاره اي %100خدماتی که صنف محسوب نمی گردند معادل 

  تعیین می گردد.

مدیریت  1 عالوه بر بهاي (عوارض) خدمات بند ) 2در مورد مشاغل پر زباله ( از قبیل لیست پیوست  :1تبصره 
که توسط  )تر و حجم یا وزن  _اجرایی می تواند بر اساس تعرفه و روش اجرایی متناسب با نوع پسماند ( خشک 

  شوراي اسالمی تصویب می شود هزینه هاي مربوطه را دریافت دارد.

معاف می باشند. بدیهی است چنانچه در این اماکن  اندها و تکایا از پرداخت مدیریت پسممساجد، حسینیه :2تبصره 
سب مشمول کواحد هاي غیر مرتبط ( مانند واحد هاي تجاري و... ) مستقر باشند متناسب با تعداد واحد و نوع 

  پرداخت بهاي خدمات مدیریت پسماند خواهند بود.

دیریت پسماند پرداخت بهاي خدمات م مدارس ( ابتدایی، راهنمایی و متوسطه ) دولتی و غیر انتفاعی از :3تبصره 
  معاف می باشند.

ات جمع کلیه تولید کنندگان پسماندهاي عادي و کشاورزي مستقر در حریم شهرها مکلفند عوارض خدم :7ماده 
ه حساب آوري، جدا سازي، پردازش و دفع پسماندها را که به تصویب شوراي اسالمی شهر مربوطه رسیده است ب

  جداگانه افتتاح گردیده واریز نمایند. شهرداري که به طور 

ها و دهیاري هاي کشور ) مسئول نظارت بر حسن اجرا و رعایت این دستور وزارت کشور ( سازمان شهرداري: 8ماده 
  العمل بوده و در صورت لزوم قابل تجدید نظر خواهد بود.

محترم کشور  تبصره به تصویب وزیر 6 ماده و 8قانون مدیریت پسماندها در  8این دستور العمل به استناد ماده 
  رسیده و جهت اجرا به کلیه شهرداري هاي کشور ابالغ می گردد.
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  : لیست مشاغل پر زباله شهري   1پیوست 

  شغل ( واحد تجاري )  ردیف  شغل ( واحد تجاري )  ردیف

  تاالرهاي پذیرائی  16  هاگل فروشی  1

  هافروشیخواربار   17  هامیوه و سبزي فروشی  2

  هاخشکبار و آجیل فروشی  18  هاساندویچی  3

  بار فروشان ( میوه و تره بار )  19  هاسوپر مارکت  4

  ها ( خدمات روغن، الستیک، تعمیرات و کارواش )اتو سرویس  20  هارستوران  5

  کارخانجات داخل حریم شهر  21  ها و مهمانسراهاهتل  6

  پاساژهامراکز تجاري و   22  هادندانپزشکی  7

  ارگان هاي دولتی و غیر دولتی _ها شرکت _نهادها  -مراکز اداري   23  ها و کلنیک هاي پزشکیمطب  8

  مراکز آموزشی ( به جز مدارس دولتی )  24  درمانگاه هاي ( پسماند غیر عفونی )  9

  مراکز آموزشی و... _بوفه هاي سینما   25  یر غفونی )ها ( پسماند غبیمارستان  10

  هاکله پزي و سیرابی فورشی  26  آرایشگاه هاي مردانه و زنانه  11

  راه آهن  27  هاآشپزخانه  12

  ترمینال هاي مسافربري  28  هاکافه تریاها و کافی شاپ  13

  هافرودگاه  29  هابستنی و آبمیوه فروشی  14

  مبل سازي و درودگري و نجاري  30  فروشگاه هاي مرغ و ماهی و تخم مرغ  15

  

 : عوارض ذبح احشام  28ماده  
هاي باالي مدیریت کشتارگاه و رعایت دقیق مسائل بهداشتی و نظارت مناسب بر موضوع با توجه به هزینه     

توسط  شهرداري سعی نماید تا به بخش خصوصی واگذار نماید و در صورت عدم امکان واگذاري یا حتی مدیریت
  وحمل گوشت به شرح زیر خواهد بود: بخش خصوصی، عوارض ذبح

  ارزش ریالی وزن گوشت. %1معادل 
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ات و... مربوط به توضیح: عوارض این ماده متعلق به شهرداري بوده و مطالبات قانونی دامپزشکی و جنگل بانی و مالی

  ان خواهد بود. ها به عهده پیمانکار و ذبح کنندگسایر دستگاه
  

 : عوارض حق الثبت  29ماده 
 %8سمی معادل راز بابت ثبت اسناد رسمی در دفاتر اسناد  1362قانون بودجه سال  90در اجراي بند ج تبصره      

سناد شود که بایستی بعد از اعالم شهرداري به اداره ثبت اسناد و با ابالغ آن سازمان به دفاتر احق ثبت تعیین می
  رسمی، توسط آن دفاتر به حساب شهرداري واریز شود.

 

 : عوارض پیمان ها وقراردادها : 30 ماده
  هد شد. مطابق قانون مالیات برارزش افزوده توسط سازمان امور مالیاتی وصول وبه شهرداري ها پرداخت خوا

 

 : عوارض حق بیمه 31ماده 
ریافتی مصوب ریاست محترم جمهوري موضوع اخذ عوارض از حق بیمه د 20/2/73–1963تعرفه عوارض شماره      

ه) حق مسئولیت، سرقت، صاعقه و سیل، بدن –ها مثل خودرو (ثالث بوط به انواع حریق و هم چنین سایر انواع بیمهمر
  شود. به عنوان عوارض شهرداري تعیین می از مبلغ کل دریافتی %3نها معادل آهاي بیمه و نمایندگی عمر و...از شرکت

ر نوع بیمه نامه به صورت ماهانه به حساب اعالمی هاز صدور  هاي بیمه بایستی مبلغ مذکور را بعد: شرکت1تبصره 
میم گیري رسیدگی و تص 77شهرداري واریز نمایند و در صورت عدم واریز عوارض مذکور از طریق کمیسیون ماده 

  خواهد شد. 

مالیاتی وصول ور : چنانچه در اجراي قانون مالیات بر ارزش افزوده عوارض موضوع این ماده توسط سازمان ام2تبصره 
ؤدیان نسبت و به حساب شهرداري محل واریز شود مشمول قانون مذکور بوده و طبق این ماده شهرداري رأسا ًاز م

  به وصول آن اقدام نخواهد کرد.

 : عوارض حق نظارت وطراحی مهندسین :  32ماده 
  شد.مطابق قانون مالیات برارزش افزوده توسط سازمان امور مالیاتی اقدام خواهد 

  



  
  

 

 68  
  کارگروه منابع درآمدي شهرداري هاي استان آذربایجان شرقی

 : عوارض حمل بار   33ماده 
  اهد شد. مطابق قانون مالیات برارزش افزوده توسط سازمان امور مالیاتی وصول وبه شهرداري ها پرداخت خو 

 : عوارض توزین باسکول  34ماده
رداخت ها به حساب اعالم شده شهرداري پبهاي توزین تعیین که باید صاحبان یا بهره برداران باسکول %3معادل      

  نمایند.
ر مالیاتی وصول تبصره : چنانچه در اجراي قانون مالیات بر ارزش افزوده عوارض موضوع این ماده توسط سازمان امو

ؤدیان نسبت و به حساب شهرداري محل واریز شود مشمول قانون مذکور بوده و طبق این ماده شهرداري رأسا ًاز م
  به وصول آن اقدام نخواهد کرد.

 وارض سینما و نمایش : ع 35ماده 
 شود که بعد از اعالم شهرداري به اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی و با ابالغ آن سازمانبهاي بلیط تعیین می %3معادل 

  ها باید توسط آنها به حساب شهرداري واریز نمایند. به بهره برداران سینماها و مجریان نمایش
مالیاتی وصول  چنانچه در اجراي قانون مالیات بر ارزش افزوده عوارض موضوع این ماده توسط سازمان امور :تبصره 

ؤدیان نسبت و به حساب شهرداري محل واریز شود مشمول قانون مذکور بوده و طبق این ماده شهرداري رأسا ًاز م
  به وصول آن اقدام نخواهد کرد.

 و امور ایمنی شهرداري: عوارض خدمات آتش نشانی  36ماده 
  تربیتی  و خدماتی هنگام اخذ پروانه ساختمانی -آموزشی -اداري -تعرفه عوارض طرح ایمنی واحدهاي مسکونی

  (ریال) مبلغ کل  (ریال) هرمتر مربع  مساحت  ردیف

  240000  مقطوع  متر مربع 150تا   1

متر مربع 250تا   2   480000  مقطوع 

متر مربع 500تا   3  1800  900000  

متر مربع 1000تا   4  2160  2160000  

متر مربع 1500تا   5  3000  4500000  

متر مربع 2000تا   6  3600  7200000  
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متر مربع 2500تا   7  4200  10500000  

متر مربع 3000تا   8  4920  14760000  

متر مربع 3500تا   9  5760  20160000  

متر مربع4000تا   10  7200  28800000  

متر مربع 4500تا   11  8400  37800000  

متر مربع 5000تا   12  10200  51000000  

  -  12000  مترمربع به باال 5000از   13

  
  1394انبار و پارکینگ در سال   –تجاري   –تولیدي   –تعرفه عوارض طرح ایمنی واحدهاي صنعتی 

  ردیف
  مساحت

  مبلغ کل  هرمتر مربع
  تا  از

  000/420/-  مقطوع  100  0  1
  -  4200  به باال مترمربع 100از   2

  

% ارقام تعیین 60از تعاونی هاي مسکن که به صورت مجتمع هاي مسکونی اقدام به احداث نمایند. معادل )  1تبصره 
  شده دریافت خواهد شد.

هاي بعدي به بازدید اولیه کارشناسان به صورت رایگان بوده و درصورت درخواست متقاضی براي بازدید ) 2تبصره 
   شود.دریافت می ریال 000/100/-ازاي هر بازدید 

 : سهم آموزش و پرورش37ماده 
  

 ( در زمان صدور پروانه عوارض زیربنا و پذیره و تفکیک عرصه و نوسازي یا سطح شهري %5معادل      
  )تعیین و بایستی به حساب اعالم شده آموزش و پرورش واریز گردد. ساختمانی
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ها هایی که ساختمان آموزشی مورد نیاز را مطابق قانون تشکیل شوراهاي آموزش و پرورش استاندر رابطه با مجتمع
  . پیش بینی و تأمین نمایند مشمول پرداخت این عوارض نخواهند بود

 : هزینه ترمیم حفاري هاي معابر شهر 38ماده 
  سال مراجعه اخذ خواهد شد. ترمیم نوار حفاريبر اساس فهرست بهاي 

  : آماده سازي39ماده 

 ایجاد معبر جدیدآماده سازي امالکی که مالکین درخواست تفکیک عرصه را دارند و منجر به  -1 
آئین نامه اجراي قانون ساماندهی و حمایت  8و نیز ماده  هايشهردارقانون  101ردیده است طبق ماده گ

 .استعهده متقاضیان  به از تولید مسکن
صورت  هاآنر گذر گواهی به غیر از پروانه ساختمانی را دارند و آماده سازي هنوز د هر نوعامالکی که درخواست  -2

  ین می باشد.به عهده مالکآماده سازي  )آسفالت ،یکشجدولزیرسازي، است (نگرفته 
  می باشد.متقاضیان  به عهدهیی هاشهركو  هايکوآماده سازي   -3

 

 : هزینه ها و جرایم مربوط به تاکسیرانی و ..... متناسب با وضعیت هر شهر بررسی و تصمیم گیري خواهد شد.40ماده 

 جلسه : حق  41ماده  
به شماره  ارسالی دفتر امور شهري و شوراها وزیر محترم کشور و 17/7/1397مورخ  128225طبق بخشنامه شماره 

   اقدام خواهد شد . 26/7/1397مورخه  194472

 : تسهیالت تشویقی 42ماده 
آیین نامه اجرایی آن در صورت  12قانون توسعه صنعت ایرانگردي و جهانگردي و ماده  8در راستاي اجراي ماده  -1

سافرتی و تأسیسات و اماکن گردشگري و اقامتی (نظیر احداث تأسیسات ایرانگردي و جهانگردي و دفاتر خدمات م
هتل، مهمانسرا و مسافرخانه و تأسیسات ورزشی مثل استخر) در کاربري مربوطه با تأیید سازمان میراث فرهنگی، 

کاربري هاي گردشگري چنانچه تعیین نشده  ندارند .صنایع دستی و گردشگري عوارض صدور پروانه ساختمانی 
رج از محدوده و داخل حریم شهر باشد) پس از طی مراحل مربوطه تغییر کاربري از سازمان جهاد باشد (منظور خا

معادل قسمت اعیانی ایجادي، قانون حفظ کاربري باغات و اراضی زراعی) شهرداري  1ماده  1کشاورزي (تبصره 
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ه شهر) را اخذ نخواهد عوارض ورود به محدوده (درصورت شمول ورود به محدودارزش افزوده خدمات شهرداري و 
 نمود ضمناً طی مراحل تصویب کاربري مربوطه از مبادي ذیربط الزامی است.

گردشگري  وبه منظور ایجاد انگیزه فعالیت بیشتر در بخش خصوصی در راستاي افزایش و توسعه مراکز فرهنگی  -2
هاي ورزشی، ها و مجموعهالنابخانه، سینما، مراکز تفریحی و ورزشی از قبیل سهاي فرهنگی، کتاز قبیل خانه

ها در مقابل مجموع هاي گردشگري و مراکز نمونه گردشگري مصوب، هتلمراکز توریستی و اقامتی از قبیل کمپ
وز صادر خواهد کل زیربنا به عنوان واحد تجاري بدون اخذ عوارض مج %2زیربناهاي احداثی با اشل مربوطه مجوز 

  شد.

 1398دشگري درسال حذف عوارض یا هزینه پسماند واحدهاي گر-3

هاي مورد تأیید سازمان میراث فرهنگی و گردشگري در جهت توسعه امر در صورت تبدیل استفاده ساختمان-4
  واهد شد.دریافت نخگردشگري با تأیید سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگري عوارضی از این بابت 

عایت تسهیالت با ر  %80عوارض پروانه هاي ساختمانی مسکونی (زیربنا ، پیش آمدگی ) و وصول  %20کاهش  -5    
 نحوه پرداخت نقدي وتقسیط عوارض ) اقدام خواهد شد . (4ماده 

ت هاي فرسوده و ناکارآمد شهري صدورپروانه ساختمانی نوسازي باف به منظور حمایت از احیاء ، بهسازي و -6     
بناي خارج مسکونی درمناطق بافت هاي فرسوده درحدتراکم مجاز طرح هاي توسعه شهري رایگان بوده واز زیر

  عوارض وصول خواهدشد . %50از ضوابط 

یل ، زلزله ، دث غیرمترقبه (سبه منظور تشویق مالکان امالك به بیمه نمودن ساختمان ها در مقابل حوا -7
  درصد کاهش وصول خواهد شد .30آتش سوزي و  .... ) بهاي خدمات پسماند با 
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 اجرایی هاي وآئین نامه ، قوانین: تعاریفدومفصل 

 تعاریف ومفاهیم کلی 
١)   

 قانون 1284 ماده( .باشد  استناد قابل دفاع اي یدعو مقام در کهي ا نوشته هر از است عبارت : سند  -1
 ی)مدن

 نیمامور ریسا نزد در ای یسنادرسم دفاتر ای و امالك و اسناد ثبت اداره در کهي اسناد : یرسم سند -2
 ونقان 1287 ماده.(استی رسم باشند شده میتنظی قانون مقررات طبق آنهابر تیصالح حدود دری رسم
  ی)مدن

 شودی م شناخته لکما ثبت قانون 22 ماده اسناد به تیمالک سند موجب به کهی مالک : یرسم تیمالک -3
  )ثبت قانون 22 ماده(نباشد مالک واقع در نکهیا لو و

ریده و با هم شراکت داشته هر گاه عده اي به صورت مساوي یا غیر مساوي مشترکاً ملکی را خ مشاع : -4
خص باشند به نحوي که مقدار سهم هر کدام از کل ملک مشخص باشد ولی حد و حدود قسمت مالکیت مش

  نباشد این نوع مالکیت را مشاع گویند .

ی عنی ،یتثب اصطالح در کیتفک گر ویکدی از زیچ دو ردنک جدا بگشادن، هم ازی عنی ،ي لغو نظر از :ک یتفک -5
 ندچ به نیزم کی کیتفک ای و آپارتمان چند به ساختمان کی کیتفک مثل مختلف قطعات به ملک کی میتقس

  مجزا قطعه

      افت یک سند را با نظر مالکین آنها عمل ادغام دو قطعه یا بیشتر با یکدیگر و ابطال سند اولیه و دریتجمیع :  -6 
  تجمیع رسمی گویند .

راي سند مالکیت رسمی است و قطعه زمین عبارت است از زمینی با حدود مشخص که دا  قطعه زمین : -7  
  حداقل به یک معبر راه داشته باشد .

 طهیح در ضرحا حال در و باشند کرده ایاح و آباد را آنها که شودی م گفتهیی ها نیزم به : يشهر ریدای اراض -8
  که مترو و موات ، ریبا مقابل در و دارد قرار مالکي بردار بهره

هر نوع بنایی که جهت سکونت و استفاده هاي خدماتی و غیره بکار رود و  داراي دیوار و سقف و ساختمان :  -9 
  یا اسکلت باشد ساختمان نامیده می شود .
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ده ساختمان چه در طبقه همکف و چه در شعبارت است از مجموعه سطوح ساخته  زیربناي ساختمان : -10 
  طبقات در یک قطعه زمین .

 رددگی م صادر صالحیذ مراجع ریسا وي شهردار طرف از که مکتوب استي مجوز  : ساختمان شناسنامه -11
ك تعیین در پال ساختمان دری اساس ریتغ و ریتعم بنا، دیتجد ، ساختمان احداث حق مالک ان موجب به و

 یم کسب ار شده با رعایت ابعاد مندرج در شناسنامه و در مدت تعیین شده با رعایت سایر ضوابط مربوطه 
 انیپای گواه وی خالف عدمی گواه پروانه ،ياداری عالي شورا 13/8/1371 مورخ جلسه مصوبه طبق بر کند

  . گرددی م شامل را ساختمان

 در ورمذک طرح هیته تا و جامع طرح دوره دری ات توسعه و شهري کلبد از است عبارت :شهر  محدوده -12
 محدوده فیتعار قانون 1 ماده(  باشدی م االجرا الزم آن دري شهرساز مقررات و ضوابط که شهري هاد طرح

  )14/10/1384 مصوب شهرك و ،روستا شهر حرم و

ي دارشهر کنترل و نظارت که شهر محدوده رامونیپ بالفصلی اراضی قسمت از است عبارت :شهر  میحر -13
 فیتعار نقانو ماده د(یننما تجاوز مربوطه بخش و شهرستاني کشور ماتیتقس مرز از و دارد ضرورت آن در

  )14/10/1384 مصوب شهرك و روستا محدوده تا شهر محدوده

 اتیعمل مانجا و قلمستان وي چا باغ ای وهیم باغ جادیا و ساختمان احداث عمران از منظور :عمران  -14
  )25/5/1346 مصوبی ساحلی اراض به مربوط قانون از ماده 2 تبصره.(استی زراع

 ارقر ها شهرك و ها شهر )یاستحفاظ م(یحر قانونی )و محدوده( در کهیی ها نیزم : يشهری اراض -15
 فیقانون( تعارکه محدوده و حریم طبق )22/6/1366 مصوبي شهر نیزم قانون 2 ماده( است گرفته

  مورد عمل قرار می گیرد . )14/10/1384 مصوب شهرك و ،روستا شهر حریم و محدوده

 دهاستفا نحوه و شهری آت گسترش جهت آن در که ست ای طرح از عبارتي هاد طرح :شهر ي هاد طرح -16
ي حلها راه ارائه و شهري فور و حتد مشکالت حل منظور به مختلفي ها عملکردي براي شهري ها نیزم از

 وزارت امن ریتغ قانون(  مشود هیته باشندی نم جامع طرحي دارا کهیی ها شهري برا مناسب و مدت کوتاه
  )16/4/1353 مصوب آن فیوظا نییتع وي شهرساز و مسکن وزارت به مسکن وی آبادان

 وی اراض از استفاده نحوه آن در که استی مدت بلند طرح از عبارت شهر جامع طرح : شهر  جامع طرح -17
 زاتیتجه و ساتیتاس وي ،کشاورزي ادار ،ی بازرگان ،ی صنعت–ی مسکوني ها حوزه به مربوطي بند منطقه

 و) نالیترم( خط مراکز محل وی ارتباطی کل ،خطوطي شهری عمومي هاي ازمندین وي شهر التیتسه و
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ي ،بهسازينوساز مناطقی عموم التیتسه و زاتیتجه و ساتیتاس جادیاي برا الزم سطح و بنادر و فرودگاهها
 ضوابط نیهمچن و فوق موارد هیکل به وطیمر مقررات و ضوابط و. شودی م نییتع آنها به مربوطي ها تیاول و

 ضرورت حسب بر شهر جامع طرح.گرددی م میتنظ و هیته ،ی عیطب مناظر وی خیتاري بناها حفظ به مربوط
 نییتع وي شهرساز و مسکن وزارت به مسکنی آبادان وزارت نام رییتغ قانون.( بود خواهد نظر دیتجد قابل
  16/4/1353 مصوب آن فیوظا

 وهنح شهر جامع طرحی کل ضوابط و ها اریمع اساس بر که استی طرح از عبارت طرح : یلیتفص طرح -18
 کی هري برا نیزم قیدق مساحت و تیموقع و شهر مختلف محالت سطح دري شهري ها نیزم از استفاده

ي واحدها دری ساختمان تراکم و تیجمع تراکم زانیم و مرور و عبور شبکهی لیتفص و قیدق وضع و آنها از
 هیلک تیموقع وي شهر مشکالت حل و توسعه وي نوساز وي بهساز مناطق به مربوطي ها تیاولو وي شهر

 مدارك اساس بر تیمالک به وطیمر مشخصات و ها نقشه و شودی م نییتع آن دري شهر مختلف عوامل
 نییتع وي زسا شهر و مسکن وزارت به مسکنی آبادان وزارت نام رییتغ قانون.(گرددی م میتنظ و هیتهی ثبت
  )16/4/1353 مصوب آن فیوظا

ی منیا ،ی،بهداشتیفن اصول  تیرعا با ساختمان اتمام بری مبني شهرداری گواه : ساختمان کار انیپا -19
 تیفعال پروانهي دارا مهندس نظر ریز ساختمان دري ضرور نظامات ریسا وي شهرساز و

 و نهپروا مندرجات مطابقي کار سفت حد در کهیی ساختمان هاي براي شهرداری گواه : یخالف عدم -20
  .باشد شده احداث ضوابط تیرعا

ي هردارش وی دولتي ها طرح در واقع امالك تیوضع نییتع قانون4 تبصره به اسناد :محدوده   به ورود -21
 سپ محدوده شهر به خود ملک ورودي برا درخواست هنگام مکلفند نیمالک هیکل)29/8/1367 مصوب( ها
  .ند .ینما لیتحوي شهردار به گانیرا را خود ملک از %20 ، ربطیذ مراجع موافقت از

 30 حدودي (کاربر هري برا شرح هر دری لیتفص وي هاد ، جامعي ها طرح برابر کسري حد نصاب : -22
 نصاب دح از کمتري ها نیزم در ندارد حقی مالک چیه و.است دهیگرد فیتعر کیتفک نصاب حداقلي )کاربر
 حداقلي تجاري کاربر و متر 250 حداقلی مسکوني کاربري ها نیزم مثال طور به.دینما احداث بنا کیتفک
  .است دهیگرد فیتعر ها شهر ازی بعض در متر 30

طح زمین است که تفکیک آن به قطعات کوچکتر مجاز نمی سآن اندازه از حداقل سطح تفکیک کاربري :  -23
  باشد. 
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 شهر میحر و محدوده در مکلفند نیمالک هاي شهردار قانون100 ماده استناد با :مجوز  بدوني بنا  -24
) هاي شهردار ونقان 100 ماده( ندینما اخذ پروانهي شهردار از عمران ای کیتفک ، بنا احداث گونه هر از قبل
ه بنا می تواند گردد که اضافی می تلق مجوز بدوني بنا شودد احداثي شهردار پروانه بدون کهیی بنا هر فلذا

  به صورت اضافه طبقه در ارتفاع یا اضافه در سطح افقی یا هر دو تواماً باشد .

ی ساختمان هشناسنام در مندرج مفاد و نقشه برابر را خودي بنا اند مکلف نیمالک :مجوز  بر مازادي بنا -25
 پروانه تمندرجا بر عالوه که بنا از مقدار آن فلذای) ساختمان شناسنامه دفترچه مفاد( ندینما احداث

  . گرددی می تلق مجوز بر مازادي بنا باشد دهیگرد احداثی ساختمان

 ادهم 6 تبصره(ندینما تیرعا رای اصالح بر ساز و ساخت هنگام مکلفند نیمالک هیکل :ت یمشرف حق -26
 ندارد ساز و ساخت حق دارد قرار معبر در کهی نیزم از قسمت آن در مالک انکهی عنی یاصاله بر) 100

ي شهردار تهنگرف صورتی قانون تملک کهی زمان تا.دینما تملک قانون برابر را قسمت آني دار شهری ستیوبا
  .ندارد را محلیی گشا باز حق

نون شهرداري موقع ساخت و ساز بر قا 100ماده  6مالکین مکلفند به استناد تبصره  بر اصالحی : -27
رار می گیرد اصالحی را رعایت نمایند . بر اصالحی یعنی اینکه مالک در آن قسمت از که در مسیر تعریض ق
شهرداري ک  حق ساخت و ساز ندارد و بایستی شهرداري آن قسمت را طبق قانون ، تملک نماید . قبل از تمل

  حق بازگشایی و اجراي طرح را ندارد .  

 به طور باشد یم کاربرد و ممفهوي داراي هاد ای وی لی، تفص جامع طرح با ارتباط دري کاربر  : يکاربر -28
  .نامند یمي کاربر را نیزم از استفادهي نحوه  نییتعی کل

ابط شهرسازي در کاربري تعیین شده ساخت و ساز انجام مالکین مکلفند برابر ضو کاربري غیر مرتبط : - 29
یر از کاربري و بر اساس کاربري تعیین شده از ملک استفاده نمایند. هر گونه ساخت و ساز و استفاده در غ

د. ی گردتعیین شده در ضوابط طرح و دفترچه شناسنامه ساختمانی تعریف کاربري غیر مرتبط را مشمول م
  ( مفاد دفترچه ساختمانی )

ي بردار بهره زین گونه مانه و احداث پروانه مندرجات برابر را خودي بنا مکلفند نیمالک : یاضاف طبقه -30
 اضافه به نسبت رانکایپا اخذ از بعد ایو  احداث هنگام کهیصورت دری)ساختمان شناسنامه دفترچه مفاد.(ندینما

  .گردد یمی اضاف طبقه مشمول ندینما اضافه طبقه نمودن
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ي بردار بهره زین گونه همان و احداث پروانه مندرجات برابر را خودي بنا مکلفند نیمالک  : یاضاف واحد -31
 ساخت امهنگ باشد گرفته را واحد 2 مجوز مالک کهیصورت در ی)ساختمان شناسنامه دفدرچه مفاد(ند ینما

 واحد شمولم ندینما جادیای اضاف واحد کی و اقدام آن کیتفک به نسبت کار انیپا اخذ از بعد ای و ساز و
  .گردد یمی اضاف

 محدوده در واقع امالك وی اراض نیمالک )هاي دار شهر قانون100ماده ازی قسمت( : 100 ماده ونیکمیس -32
 اخذ روانهپي شهردار از ساختمان شروع وی اراض کیتفک ای یعمران اقدام هر از قبل دیبا ان میحر ای شهر
 لهیوس به نهپروا مفاد مخالف ای پروانه بدوني ساختمان های ساختمان اتیعمل از تواند یمي شهردار دینما

 عضاءا .دینماي ریجلوگ باشد واقع محصور ریغ ای محصور نیزم در ساختمان آنکه از اعم خود نیمامور
ي دادگستر قضات ازی کی -2 کشور ریوز انتخاب به کشور وزارت ندهینما -1 از عبارتند100 ماده ونیکمس

  ي شهرشهر به انتخاب شورای اسالمي شوراي اعضا ازی کی -3ي دادگستر ریوز انتخاب به

ی ونیکمیس به عوارض مورد دري شهردار وي مود نیب اختالف گونه هر رفع : 77 ماده ونیکمیس -33
 ونیمسک میشود و تصم یم ارجاع شهر(شوراي شهر) و انجمني دادگستر و کشور وزارت ندگانینما از مرکب
 داسنا مقررات طبق و شود یم داده صیتشخ ونیکمس نیا میتصم طبق کهیی های بده استی قطع مزبور
  باشد. یم وصول قابل ثبت اداره لهیوس به االجراء الزم

 یمعامالت ارزش نامه نییساختمان ، آی معامالت ازش اساس بر : 100 ماده ونیکمس مهیجري مبنا -34
 رزشا نیا است و اجرا قابل میجرا مورد در شهر انجمن بیتصو وي شهردار توسط هیته از پس ساختمان

   بود خواهد نظر دیتجد قابل بار کی یسالی معامالت

شد با یم شهرستان هر میمستقي ها اتیمال قانون 64 ماده ونیکمیس : ينوساز عوارض محاسبهي مبنا -35
.  

 نییتع مرجع که است میمستقي ها اتیمال قانون 64ماده ونیکمیس منظور :امالك  میتقو ونیکمیس -36
  ) میمستقي ها اتیمال قانون 64ماده ازی قسمت.(باشد یم امالكی معامالت ارزش

قانون نوسازي و عمران می باشد. اعتراضات راجع به  8منظور کمیسیون ماده   :  8کمیسیون ماده  - 37
ممیزي در مورد اختالف مساحت اراضی و مستحدثات و محل وقوع ملک و تطبیق مشخصات ملک با ضوابط 
و رسیدگی به اعتراضات راجع به ارزیابی امالك و حقوق کسب و پیشه و میزان آن مربوط به اجراي طرح 

نفر افراد محلی  3زي و اصالح و توسعه معابر در کلیه شهرداري هاي کشور در کمیسیون مرکب از هاي نوسا
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بصیر و مطلع در تقویم امالك یک نفر از طرف انجمن شهر و یک نفر از طرف رئیس دادگاه شهرستان و یک 
 مران )قانون نوسازي و ع 8نفر از طرف ومزارت کشور تعیین می شود به عمل خواهد آمد ( ماده 

سبت به سطح نماي ساختمان می باشد . کنسول به    نمنظور، قسمت پیش آمدگی  پیش آمدگی یا کنسول :  -38
 سمت ملک مجاور نیست ، احداث پیش آمدگی به سمت گذر عمومی به میزان محدود معین ، در صورت عدم

ابط از جمله د ، ضمن رعایت سایر ضورعایت    حداقل ارتفاع در گذرهایی خاص که از حداقل عرض برخوردار باشن
  کابل و سیم برق مجاز می باشد .

ها نباشد  سطح سرپوشیده اي در طبقه ساختمانی که حداقل یک طرف آن باز بوده و جزء اتاق بالکن : – 39
  که به صورت پیش آمدگی و یا فرورفتگی در ساختمان احداث می شود .

ندرجات در محل تعیین شده در پروانه ساختمنی و مطابق م پیشروي طولی: مالکین مکلفند بناي خود را
ا بجا جپروانه احداث نمایند در صورتی که بناي احداثی خارج از محل تعیین شده و در طول ساختمان 

  احداث شود مصداق پیشروي طولی دارد. ( مفاد دفترچه شناسنامه ساختمان ) 

  ان به مساحت زمین مربوطه .یربناي ساختمعبارت است از نسبت سطح کل ز تراکم ساختمان : -40

هرسازي و معماري ایران در قالب مصوبه عبارت است از تراکمی که شوراي عالی ش مازاد تراکم : - 41
م عالوه بر تراکم مصوب موجود طرح هاي جامع و تفضیلی هر شهر تصویب و اعال 22/10/1369مورخه 
 نماید . 

  ح کل هر یک از کاربري هاي شهري می باشد .زان جمعیت بر سطنسبت می تراکم ناخالص جمعیت : - 42

  نی خالص در هر یک از تقسیمات شهري است .میزان جمعیت بر سطوح مسکو تراکم خالص مسکونی : - 43

  .نسبت سطح هر یک از کاربري ها به جمعیت شهر سرانه جمعیت : - 44

تعداد کارکنان آن محدود و نوع فعالیت آن در فضاهاي   ست که امنظور کارگاه هایی کارگاه هاي غیرمزاحم :  - 45
ا غیرمزاحم یمحدود قابل انجام بوده و هیچ گونه مشکالتی براي محیط اطراف ایجاد نمی کند و معموالً مزاحم 

  بودن براساس آخرین ضوابط و مقررات سازمان محیط زیست تعیین می شود .

ه داراي ورودي و فضاهاي عمومی   کدر یک قطعه ملک  مجموعه واحدهاي مسکونی مجتمع مسکونی : - 46
  مشترك باشند .
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ونت دارند و معموالً از آشپزخانه ، سرویس مکان مستقلی که یک یا چند خانوار در آن سک واحد مسکونی : - 47
اهاي رد از فضبهداشتی ، حمام ، ، اطاق خواب ، هال پذیرایی و غیره تشکیل می شود . در مواردي یک یا چند مو

  یاد شده در واحد مسکونی ساخته می شود .

  سطحی از زمین که روي آن بنا احداث می شود . سطح اشغال : - 49

ا احداث نشده یا نمی شود و براي محوطه سطح باز یا فضاي باز باقی مانده که در روي آن بن فضاي باز : - 49   
ی گیرد . مجموع سطح مسازي ، ایجاد آبنما، پارکینگ غیرمسقف ، ایوان روباز و از این قبیل فضاها مورد استفاده قرار 

  قطعه را تشکیل می دهند .اشغال نیز به آن گفته می شود ) با هم سطح کل  سطحباز و سطح پر (که 

رقوم ارتفاعی زمین گفته می شود . در مواردي سقف  بلندترین نقطه سقف آخر ساختمان ارتفاع ساختمان : - 50    
  شیب دار به بلندترین خط الرأس بام از سطح و معبر گفته می شود .

می شود و حداکثر از تراز متوسط  اختهعبارت است از زیربنایی که در قسمت تحتانی همکف س زیر زمین : - 51   
  متر از زیرسقف ارتفاع داشته باشد . 40/1معبر مجاور یا فضاي آزاد ساختمان 

  متر باشد . 20/1داکثر قسمتی از ساختمان که ارتفاع کف آن از سطح معبر ح طبقه همکف : -52  

  باشد . پیلوت می منظور کلیه طبقات احداث شده روي همکف یا طبقه فوقانی : - 53  

  ئم ) وسایل نقلیه موتوري می باشد .منظور سطوح پیش بینی شده براي توقف (موقت یا دا پارکینگ : - 54  

مامی یا تعبارت است از تمام یا قسمتی از طبقه همکف که به صورت فضاي سرپوشیده و در زیر  پیلوت : – 55  
قف پیلوتی سقسمتی از کف طبقه اول قرار می گیرد . حداکثر سطح پیلوتی معادل آن قسمت از طبقه اول است که 

 3داکثر اب سقف کاذب حمتر و با احتس 40/2محسوب می گردد و ارتفاع پیلوت بعد از نصب سقف کاذب معموال 
یا با دیوار محافظ  متر می باشد و سطح مشرف به آن به معبر و فضاي باز هر طبقه می تواند کامالً باز و با نرده و

  گردد .

شده با الیه نازك شفاف گفته می شود که در داخل  به فضاي باز بی سقف یا پوشیدهپاسیو (نورگیر ) :  - 56
  وا به اطاق ها ، سالن و آشپزخانه و غیره ایجاد می شود .ساختمان جهت تامین نور و ه

که مشرف به فضاي باز حیاط اصلی و فرعی  عبارت است از کلیه سطوح خارجی ساختماننماي ساختمان :  - 57
  یا حیاط خلوت همان ساختمان یا مشرف به فضاهاي باز مربوط به گذرهاي عمومی شهر باشد .
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تبلیغات محیطی در فضاي تبلیغات و مجاز جهت  است از استفاده رسانه هايعبارت  تبلیغات محیطی :  -58
  انتقال هر نوع پیام به دیگران.

هائی که براي سکونت ساخته شده و شامل اطاق، آشپزخانه و عبارت است از کلیه ساختمان : واحد مسكوني   - ٥٩
مجاز خواهد  ی مندرج در قوانین نیز در آنهااي فعالیت هاي شخصنجام پارههاي الزم باشد. (بدیهی است اسرویس

  بود) 

) قانون 55ماده ( 24هائی که برابر تبصره ذیل بند تمانعبارت است از کلیه ساخ: واحد تجاري و خدماتي  - ٦٠
ها به منظور استفاده کسب، پیشه و تجارت احداث گردیده و یا در آنها واحدهاي صنفی تحت پوشش شهرداري

  و یا واحدهاي تابع قانون تجارت فعالیت داشته باشند . قانون نظام صنفی

  ین بند هستند.شوند مشمول اکلیه مؤسساتی که با اصول بازرگانی اداره می:  تبصره

هاي هائی که به منظور استقرار واحدهاي صنعتی و یا ایجاد کارگاهز کلیه ساختمانعبارت است ا :واحد صنعتی  -61
ادن و فلزات اصولی از مراجع ذیربط مانند وزارت جهاد کشاورزي، وزارت صنایع و معصنعتی و اداري با موافقت 

  ایجاد شده باشند. مانند کارخانه ، مرغداري، گاوداري 

هاي آموزشی، آموزش عالی، بهداشتی و درمانی، و ورزشی، آموزشی و بهداشتی :  کلیه ساختمان واحد فرهنگی -62
ایشگاه سالمندان یته امداد امام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی، هالل احمر و آسورزشی، مراکز فرهنگی و هنري، کم

  شود.و..... را شامل می

هاي نظامی، بدیهی هاي دولتی و نهادهاي انقالب اسالمی و ارگانـ واحد اداري : عبارت است از کلیه ساختمان 63 
ماده خارج باشند مشمول تعریف واحد اداري این  4 و 3، 2، 1هایی که از شمول بندهاي است سایر ساختمان

  شوند.می

واحد بوده و امکانات عمومی الزم از جمله  200هایی که بیش از ـ مجتمع : عبارت است از کلیه ساختمان 64
  آموزشی و تأسیسات عمومی و... در آنها پیش بینی و اجرا شود.

 ش آمدگی در معابر عمومی ، کسري حد نصاب تفکیکوارض صدور پروانه : شامل عوارض زیربنا و پذیره ، پیع -65
  ، مازاد بر تراکم و کسري پارکینگ می باشد .
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  : ضوابط طرح هاي توسعه شهري جهت اطالع بیشتر

روج حداقل سطح مورد نیاز براي یک پارکینگ طبق ضوابط طرح شهري ( با ورود و خ ضوابط پارکینگ : – 66 
رد نیاز بیش متر ) بوده و چنانچه تعداد پارکینگ مو5*5متر مربع ( 25مستقل ) و براي دو باب پارکینگ هریک 

یاز خواهد بود . نرور متر مربع فضا به همراه مسیر عبور و م 25از دو واحد باشد به ازاء هر واحد پارکینگ اضافی 
واهد چنانچه کلیه ورودي و خروجی پارکینگها مستقل باشد مساحت هر یک برابر حداقل ضوابط طرح شهري خ

  بود .

متر الزامی  5متر براي دو واحد پارکینگ به طول هریک  8/4متر براي یک پارکینگ و  3عایت حداقل عرض ر -
  امل مسیر رفت و آمد پارکینگ نمی شود .است این ابعاد براي محل توقف خودروهاست و ش

  درصد است و شروع آن می بایست در حریم ملک باشد . 15داکثر شیب رامپ دسترسی سواره رو به پارکینگ ح-

  متر می باشد . 9/1ارتفاع دسترسی رمپ حداقل  -

  پیش بینی شود . بایدبقات مسکونی دسترسی مستقیم از فضاهاي پارکینگ به ط -

پارکینگ محسوب  متر جزء فضاي 5/2مسیرهاي دسترسی به پله ها و فضاهاي با عرض کمتر از رمپ ها و  -
ی کند منخواهد شد در این حالت ارائه نقشه اي که رمپ ها و مسیرهاي دسترسی را از محل پارکینگ تفکیک 

  ضروري است .

ورت مستقل باشد بایستی هنگام روها در پارکینگ به نحوي که امکان مانور هر خودرو به صنقشه استقرار خود -
  درخواست صدور پروانه همراه سایر نقشه ها ارائه گردد .

  زیرزمین و پیلوت جزء طبقات وتراکم به حساب نمی آید .  سایر : – 67

  .رصورت استفاده از زیرزمین به عنوان واحد مسکونی ، زیرزمین جزء تراکم ساختمانی محاسبه خواهد گردید د -

  .اندازي و اشرافیت نبایستی نسبت به مجاورین مزاحمت ایجاد نماید  از نظر سایه -

در صورت احداث ساختمان با سطح اشغال کمتر از حد مجاز ، استفاده از مابه التفاوت سطح اشغال تا حد مجاز آن 
ر واحد به متراژ به صورت پارکینگ روباز می تواند مورد استفاده قرار گیرد . اگر در فضاي باز تامین گردد به ازاي ه

  طرح شهري خواهد بود .
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 ) آیین نامه اجرایی2

  : تعاریف اول فصل
  . است شده ذکر ذیالً که است تعریفی معادل نامه آئین این در مندرج کلمات و عبارات:  1 ماده

  : باشد می ذیل شرح به بحث مورد موضوع درآمدهاي:  درآمد -1
  مستمر) درآمدهاي( عمومی عوارض از ناشی درآمدهاي  -       

   اختصاصی عوارض از ناشی درآمدهاي -
  شهرداري انتفاعی موسسات درآمدهاي و خدمات بهاي -
 قانونی مرجع یبتصو به آن میزان و نوع جاري، قوانین به مستند که مبالغی یا مبلغ از است عبارت:  عوارض -2

  .باشد شده عمومی اعالم و رسیده
 کنندگان فادهاست از شده ارائه خدمات ازاي در قانونی مجوز برابر شهرداري که است مبلغی:  خدمات بهاي -3

  .نماید می وصول خدمات دریافت
 کلیه از ها ريشهردا نامه آیین 30ماده مفاد اساس بر شده تهیه است فهرستی:  خدمات بهاي و عوارض تعرفه -3

 یا وصول نآ به وابسته و تابعه موسسات و شهرداري وسیله که درآمدهایی سایر و خدمات بهاي و عوارض انواع
 ريتغیی نوع هر یا گردد می تصویب و وضع که جدیدي خدمات بهاي و عوارض نوع هر درج. شود می تحصیل

 گردد یم منعکس کشور وزارت دستورالعمل طبق مذکور تعرفه در گیرد می صورت آنها نرخ میزان و نوع در که
  )ها شهرداري مالی نامه آیین 30ماده. (
 هرداريش به درآمد یا عوارض کننده تأدیه) حقوقی یا حقیقی( شخص:  شهرداري درآمد یا عوارض مودي -4

 رآمدد و عوارض ایصال و وصول وسیله وي یا باشد وي به متعلق درآمد یا عوارض منبع است ممکن که است
  .باشد

 ماده به وجهت با شهرداري به وابسته و تابعه سازمانهاي یا شهرداري طرف از که است کسی:  تشخیص مأمور -5
 به که مدهاییدرآ و عوارض( تعرفه با را مورد هر یا مودي هر وضع تطبیق اختیار شهرداري، مالی نامه آئین 31

 به تباًک مودي بدهی تشخیص و داشته)  است شده گذاشته ها شهرداري عهده به آن وصول اختیار قانون موجب
   .شود می گذاشته او عهده

 مامور نامب شهرداري قانون75 ماده به توجه با داري شهر طرف از که است مخصوصی مامور:  وصول مامور -6
  .شود می تعیین وصول

 و تابعه انهايسازم شهرداري، توسط مودي علیه و برله شده صادر اوراق نوع هر که است کسی:  ابالغ مأمور -7
 قانونی نماینده ای مودي به ، باشد می... و جریمه قانونی، عوارض هرگونه پرداخت شامل را،که شهرداري به وابسته

  .نماید می ابالغ وي
 هک هنگامی در موجود شواهد و قرآئن اساس بر تشخیص مامور که است تشخیصی:  الرأس علی تشخیص -8

  .داد خواهد نماید، خودداري دفاتر و مدارك گذاشتن اختیار در و ارائه از مودي
 جنبه که شهر اسالمی شوراي مصوبات است مکلف شهرداري قانون 47 ماده اجراي در شهردار:  عمومی آگهی -9

 شهرداري، قانون 57 ماده برابر. نماید آگهی عموم اطالع براي ممکنه وسایل به ،)عوارض جمله از( را دارد عمومی
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 کلیه براي اعالم از پس است رسیده شهر اسالمی شوراي تصویب به و دارد عمومی جنبه که شهرداري مقررات
 شوراي افزوده ارزش بر مالیات قانون 50 ماده 1 تبصره اساس بر اینکه ضمن.  است الرعایه الزم شهر ساکنین
 بعد سال در اجراي براي سال هر ماه بهمن 15 تا حداکثر را جدید شده وضع عوارض بایست می شهرها اسالمی

  .نماید عمومی اعالم
 یا مودي و عوارض مشخصات حاوي که) مربوط فرم مفاد برابر( باشد می مختصري آگهی:  اگهی پیش  - 10

 آن امثال و عوارض پرداخت مهلت تاریخ و آن مبلغ و عوارض میزان و نوع و قانونی مستند ذکر با است، مودیان
 می تادهفرس مودي، یا و بدهکار پرداخت موءد سررسید از بعد که بانک آدرس و نام و بانکی حساب شماره و

  .شود
 به تذکر و گاهیآ براي آگهی پیش ارسال و صدور از بعد که مربوط فرم مفاد برابر است اي برگه:  اخطاریه -11

 فرستاده ست،ا انداخته تأخیر به را خود عوارض از ناشی بدهی پرداخت که مودي یا و آن امثال و عوارض بدهکار
  .شود می
  . است شده درصا مودي یا و آن امثال عوارض بدهکار علیه یا برله که است حکمی پیام رساندن:  ابالغیه -11
 زمان رد مودي توسط آن پرداخت و عوارض منبع به متعلق عوارض تقسیم از است عبارت:  عوارض تقسیط -12

   شهرداري مالی نامه آئین 32 ماده اساس بر معین هاي
 اجازه شورک کل هاي شهرداري به:ذیل شرح به ها شهرداري هاي نامه آیین 32 ماده:  عوارض تقسیط مرجع -13

 به ، رداريشه پیشنهاد به که دستورالعملی مطابق ماهه36 حداکثر اقساط با را خود مطالبات تا شود می داده
  (ها شهرداري مالی نامه آیین32ماده(نماید دریافت رسد می مربوط شهر اسالمی شوراي تصویب

 اتموسس یا شهرداري یه حقوقی یا حقیقی اشخاص بدهی میزان شامل صورتحسابی:  بدهی صورتحساب -15
 14 بند ذیل تبصره موضوع با ارتباط در که این از اعم است،) مربوط فرم مفاد برابر( شهرداري به وابسته یا تابعه
 یا و ملک به قمتعل آن امثال و عوارض انواع بابت از یا و شهرداري قانون 110 ماده نیز و 85 ماده و 55 ماده

 درخواست با که باشد می بدهی یا آن امثال و عوارض قانونی مستند و محاسبه نحوه نیز و باشد قانونی مقررات
 بدهی بصورتحسا چنانچه. شود می ارسال یا و تسلیم تنظیم، شهرداري توسط رسمی اسناد دفترخانه یا مودي

 براي یا عاملهم انجام براي رسمی اسناد دفاتر استعالم پاسخ در و شهرداري به ملک بدهی میزان اعالم منظور به
 سپرده یا و يجار حساب از اعم(  شهرداري بانکی حساب شماره بایستی می شود، صادر معامله انجام مورد از غیر
 و تنظیم و هتهی به نسبت تواند می رأساً نیز شهرداري ضمناً. برسد صورتحساب کننده دریافت اطالع به نیز) 

  .نماید اقدام بدهی صورتحساب ارسال
 تابعه تموسسا یا شهرداري در موجود معتبر مدارك اساس بر که است حسابداري عملیات:  حساب تسویه -16

 تابعه موسسه ای شهرداري با)  بدهی یا طلب از اعم(  مودي حساب مانده ، مودي توسط شده ارائه یا و وابسته و
 صورت به را نتیجه و داري نگه مودي پرونده در و داده نشان معین تاریخ در مالی تراز صورت به را وابسته و

  . دهد می قرار وي اختیار در مودي درخواست
 از اعم وجه دریافت به شهرداري آن موجب به که) مربوط فرم مفاد برابر( است سندي:  وجه دریافت رسید -17

 سفته نظیر دریافتی، اسناد یا و چک مانند نقدي غیر وجوه یا و شهرداري بانکی حساب به شده واریز نقدي وجوه
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 مشخصات شامل نیاز مورد اطالعات سایر و وجه دریافت علت مودي، کامل مشخصات حاوي و نماید می اقرار
  .باشد می دریافتی سند یا سفته یا چک مشخصات نیز و بانک حساب شماره و خدمات بهاي یا و درآمد

 به مودي بدهی کامل پرداخت به منجر حساب تسویه از پس که است شناسایی برگ:  حساب مفاصا -18
) مقطع( برهه براي معین تاریخ در شهرداري یه) حقوقی و حقیقی شخص( مودي بدهی عدم اثبات یا و شهرداري

 عنو و آن امثال و عوارض کننده پرداخت کامل مشخصات بایستی می آن در و شود می صادر مشخص زمانی
  .شود درج پرداخت محل بانکی فیش تاریخ و شماره و مبلغ مورد حسب و عوارض

 نسخه دو در يو قانونی نماینده یا مودي توسط که) مربوط فرم مفاد برابر( است کتبی نامه:  اعتراض برگ -19
 مستنداً  بعضاً یا کالً غیره و محاسبه نحوه یا و آن میزان و نوع یا و آن امثال و عوارض منبع به آن طی و تنظیم

 رسید و تحویل شهرداري به مذکور فرم اول نسخه. گردد می رسیدگی درخواست و شده گرفته ایراد مستدالً  و
  .ماند می باقی کننده اعتراض نزد و اخذ دوم نسخه در آن
 و وديم که شهرداري، مطالبات پرداخت نحوه تعیین منظور به است اي صورتجلسه:  توافق صورتجلسه -20

  .نماید می تنظیم ضوابط مطابق اجراییه صدور از قبل شهرداري
  

  وظایف دوم فصل
   : مؤدیان وظیفه:  2ماده
 سال آن ماه نفروردی اول در سال هر عوارض ، 1347 مصوبه شهري، عمران و سازي نو قانون 10 ماده برابر:  الف

  .گردد پرداخت شهرداري به سال همان پایان تا حداکثر باید و یابد می تحقق
 کسب ضسال،عوار هر در مکلفند صنفی افراد ، 24/12/1382 مصوب صنفی، نظام قانون 14 ماده موجب به:  ب
  .بپردازند را خود پیشه و

 از اعم کابین، دو وانت و سواري خودروهاي مالکان افزوده، ارزش بر مالیات قانون 47 ماده ب بند موجب به -ت
 فروش یمتق هزار در یک نرخ به را خود به متعلق خودروهاي سالیانه عوارض مکلفند وارداتی، یا داخل تولید

 داولیج در مندرج هاي قیمت اساس بر) وارداتی( ورودي حقوق و گمرکی ارزش مجموع یا و) داخلی( کارخانه
  .دنمای واریز محل شهرداري حساب به و محاسبه گردد، می اعالم کشور مالیاتی امور سازمان توسط که
 بهاي تعیین نحوه العمل دستور و 1383 سال مصوب پسماندها مدیریت قانون مدیریت 8 ماده موجب به -ج

 غیر و مسکونی(  پسماند مدیریت خدمات بهاي موظفند مؤدیان ، 17/7/1385 ابالغی پسماند مدیریت خدمات
 می ینتعی کشور وزارت دستورالعمل طبق که اي تعرفه اساس بر) شهرداري( اجرایی مدیریت به را) مسکونی

  .نمایند پرداخت شود،
 نرم دفتري، داسنا از اعم( مثبته مالی اسناد هرگونه ارائه به نسبت لزوم صورت در موظفند مودیان کلیه -چ

 وصولی، امارق صحت کنترل جهت صرفاً شهرداري مأموران به آن امثال و عوارض وصول با مرتبط...)  و افزاري
  .نماید اقدام

 ورايش تصویب و دارد عمومی جنبه که شهرداري مقررات اجراء ها، شهرداري قانون 57 ماده موجب به -ح
  . است الرعایه الزم شهر ساکنین براي اعالم، از پس است، رسیده شهر اسالمی
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  : شهرداري وظیفه:  3 ماده

 و سمیر اسناد دفاتر صنفی هاي اتحادیه نظیر قانون، مراجع استعالمات پاسخ موقع در است موظف شهرداري
 عوارض یايبقا نیز و عوارض میزان ساختمان، و اراضی تفکیک یا و ساختمانی پروانه صدور هنگام نیز و غیره

 صورتحساب رمف در را است شده محاسبه معتبر و مصوب تعرفه و مقررات برابر که را ملک همان به متعلق قانونی
 استعالم مرجع ونیز) استعالم و ها پروانه کننده درخواست( ذینفع یا و وي قانونی نماینده یا و مالک به بدهی

 نماید حساب صامفا صدور به منوط را پروانه صدور و استعالم پاسخ و ابالغ قانونی مقرره هاي مهلت ظرف کننده؛
 به طمربو حساب مفاصا است شهرداریموظف ذینفع، اشخاص ناحیه از مربوطه هاي عوارض پرداخت مجرد به و

 نحوه موضوعه، اتمقرر و عوارض تعرفه در آنکه مگر نماید؛ صادر مقررات برابر را استعالم پاسخ و صادر را عوارض
  .باشد شده بینی پیش دیگري خاص

  
  تشخیص:  سوم فصل
 میزان اساس بر و شهرداري طرف از ، مودي هر مورد در آن امثال و خدمات بهاء و عوارض تشخیص:  4 ماده
  .بود خواهد مصوب تعرفه و مصوبه در مقرر
 در که را یهای شرکت  و کارخانجات ، موسسات هاي پرونده و دفاتر که مواردي در تواند می شهرداري:  5ماده

 و گیرسید را شهرداري نفع به آن امثال و خدمات عوارض، وصول به مکلف شهرداري قانون 78 ماده اجراي
  .ندده قرار شهرداري مأموران اختیار در را مربوطه دفاتر موظفند مئوسسات قبیل این و نماید کنترل
 به الزم اركمد و دفاتر ارائه یا عوارض ایصال و وصول از ماده این در مذکور موسسات صورتیکه در:  1 تبصره
 31 ماده مفاد به توجه با تواند می شهرداري نمایند، خودداري شده وصول عوارض واقعی میزان تعیین منظور

 از و تشخیص الرأس علی طور به را عوارض میزان موجود قرائن و امارات مبناي بر ها شهرداري مالی نامه آئین
  .نماید مطالبه مربوطه موسسات از آگهی پیش صدور طریق
 رسیدگی وردم را مربوط موسسات یا شرکتها مدارك و دفاتر ماده این اجراي در که شهرداري مأموران:  2 تبصره

 به آن ماعال و عوارض تشخیص به مربوط موارد در جز خود مکتسبه اطالعات افشاي از مکلفند دهند، می قرار
  .نمایند خودداري ذیصالح مراجع
 ها يشهردار آن امثال و عوارض وصول و تشخیص خصوص در دیگري ترتیبات قوانین سایر چنانچه:  3 تبصره
   .بود دخواه آن امثال و عوارض وصول خصوص در شهرداري اقدامات مبناي مذبور ترتیبات باشند، نموده وضع
 که شود یم ابالغ مودیان یا مودي به کتبی اعالم با آن امثال و خدمات بهاء و عوارض وصول براي:  6 ماده

 دریافت یدرس و نموده واریز شهرداري درآمد حساب به اعالم تاریخ از کاري روز10 ظرف را شهرداري مطالبات
 آگهی پیش صدرو به مبادرت باید شهرداري مقرر مهلت در پرداخت از مودیان یا مودي امتناع صورت در. دارند

  .نمایند
 ابالغ یا رویت تاریخ از یکماه مدت ظرف که گردد ابالغ مودي به باید 4 ماده در مندرج آگهی پیش در:  7 ماده

 شهرداري به را آگهی پیش در مندرج شهرداري مطالبات)  مدنی دادرسی آئین ابالغ فصل به مستند(  قانونی
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 کمسیون طریق از فوق مبلغ به اعتراض حق مقرر مهلت در مودي است بدیهی. نماید دریافت رسید و پرداخته
  .دارد را)  آن امثال و خدمات بهاي در(  قانون مراجع دیگر و)  عوارض مورد در(  شهرداري قانون 77 ماده

 اعتراض ماده این در مقرر مهلت ظرف شده ابالغ آکهی پیش به نسبت مودیان یا مودي صورتیکه در: 1 تبصره
  .شد خواهد االجرا الزم و قطعی مذکور آگهی پیش ننمایند

        می شهرداري مطالبات پرداخت به منوط مودیان یا مودي براي مفاصاحساب صدور صورت هر در:  2 تبصره 
  .باشد

  
  ابالغ و آگهی پیش صدور:  چهارم فصل  
    اگر و نسخه دو در آگهی پیش باشد یکنفر مودي هرگاه و بوده زیر موراد شامل صادره هاي آگهی پیش:  8 ماده 

   .شد خواهد تهیه دونسخه دو در نفرات تعداد به نفر یک هر براي باشند متعدد
   .مودیان یا مودي خانوادگی نام و نام -الف
   . آن قانونی مستندات و کامل مشخصات ذکر با آن میزان و بدهی موضوع -ب
 خواهد رااالج الزم و قطعی آگهی پیش مقرر، مهلت در اعتراص عدم صورت در اینکه ذکر و اعتراض مهلت -ج

   .شد
 در ولوص اجرایی هاي هزینه ذکر همچنین و موقع به پرداخت عدم صورت در دیرکرد جریمه میزان ذکر -د

   .اجرایی عملیات به اقدام صورت
  : شود می ابالغ مودي به زیر مراحل طی و شرح به آگهی پیش:  9 ماده
 مخاطب رؤیت به را آن روز 3 مدت ظرف است موظف مامور و ابالغ مامور به رسید اخذ با آگهی پیش -الف

 عودت رخانهدبی به امضاء گواهی و تاریخ ذکر با را شده رؤیت نسخه و تسلیم وي به را آن نسخه یک و رسانده
   .دهند
 با که سانیک یا امور متصدي به آگهی پیش ، نباشد حاضر خود سکونت یا پیشه محل در مودي هرگاه -ب       
 اهمیت زتمی براي آنان ظاهري سن اینکه به مشروط شود می ابالغ کنند، می کار یا زندگی محل یک در مودي

   .باشد کافی اخطاریه
 است مکلف مامور کند، امتناع رؤیت از مؤدي شخص یا و خودداري رسید ارائه از نامبرده اشخاص گاه هر -پ

   .نماید طضب پرونده در را مؤدي شده دریافت نسخه و ارسال مؤدي براي دوقبضه سفارشی پست با را آگهی پیش
 طریف ره به است موظف شهرداري نماید، امتناع آن رسید امضاء و سفارشی پست دریافت از مودي هرگاه -ج

 تهیه فیلم یا عکس آن از نموده مودي کسب یا و اقامت محل به آگهی پیش الصاق به مبادرت قانونی ممکن
   .نماید

 ها سازمان و راتادا دبیرخانه به باشد دولتی هاي سازمان و ادارات ، وزارتخانه به مربوط آگهی پیش هرگاه -چ
  .گردد می ابالغ فوق شرح به
 حق هک اشخاصی یا شرکت دفتر رئیس یا مدیر به باشد شرکت به مربوط آگهی پیش صورتیکه در گاه هر -ح

   .شود می ابالغ نامه آئین مقررات طبق بر دارند، امضاء
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 آگهی پیش سخهن یک متوقف به ابالغ بر عالوه باشد متوقف بازرگانان یا شرکت به مربوط آگهی پیش چنانچه -خ
   .شود می ارسال ورشکستگی تصفیه ادارات و تصفیه مدیر به اقدام جهت

 مندرج واعدم در ، رسمی تعطیالت و اعتراض تسلیم روز و آگهی پیش ابالغ روز مدنی دادرسی آئین طبق بر -د
   .شد نخواهند محاسبه نامه آیین این در
 در ورتیکهص در و روز بیست باشد داشته سکونت شهرداري حوزه از خارج در و کشور داخل در مودي گاه هر -ز

   .شد خواهد اضافه اعتراض به مهلت ماه دو باشند ساکن کشور از خارج
 رسید خطاریها دیگر برگ در و کند تسلیم مودي به را اوراق روز پنج مدت حداکثر است مکلف ابالغ مامور -ر

   .نماید یم اعاده و قید اخطاریعه برگ در را او امتناع ، اوراق گرفتن از مودي امتناع صورت در.  بگیرد
 خادمان یا بستگان زا یکی به شده تعیین نشانی در باید برساند مودي به را اوراق نتواند ابالغ مامور گاه هر -س
 گیرنده سمت و نام و نماید ابالغ باشد، کافی شده یاد اوراق اهمیت تمیز براي آنان ظاهري وضعیت و سن که او

   .کند اعاده آنرا و قید دوم نسخه در را اخطاریه
  

  : اختالف حل مرجع:  پنجم فصل
   : 10 ماده

 میسیونیک به ، عوارض مورد در شهرداري و مودي بین اختالف هرگونه رفع شهرداري، قانون 77 ماده موجب به
 مزبور کمیسیون تصمیم و شود می ارجاع شهر اسالمی شوراي و دادگستري ، کشور وزارت نمایندگان از مرکب
 الجراا الزم اسناد مقررات طبق شود، می داده تشخیص کمیسیون این تصمیم طبق که هائی بدهی .است قطعی

 صدور به مزبور کمیسیون تصمیم طبق بر است مکلف ثبت اجراي. باشد می وصول قابل ثبت، اداره وسیله به
   .نماید مبادرت شهرداري طلب وصول و  اجرائیه

 افزوده شارز بر مالیات قانون 43 ماده ب و الف بندهاي دریافتی وجوه پرداخت از استنکاف و اختالف: الف
 نونقا 77 ماده احکام مشمول) خودروها سالیانه عوارض و شهري برون نقل و حمل بلیط بهاء %5 عوارض(

   .بود خواهد شهرداري
 تعلق جبمو ، مقرر موعد از پس افزوده ارزش بر مالیات قانون 43 ماده موضوع عوارض و مالیات پرداخت: ب

   .بود خواهد تاخیر مدت به نسبت ماه هر ازاي به) %2( معادل اي جریمه
 به ، الغاب تاریخ از روز پانزده ظرف مالک صورتیکه در شهرداریها، قانون 110 ماده اخیر قسمت برابر: پ

 مقرره مهلت ظرف مالک هرگاه و شود می تلقی قطعی صورتحساب ، ننماید اعتراض شهرداري صورتحساب
   .شود می ارجاع شهرداري قانون 77 ماده کمیسیون به موضوع نماید، اعتراض

 به...  و مساحت اختالف مورد در ممیزي به راجع اعتراض ، شهري عمران و نوسازي قانون 8 ماده موجب به: ت
 کمسیون تصالحی در منحصرا نوسازي قانون اجراي از ناشی اختالفات سایر به رسیدگی و مزبور کمیسیون عهده
  .باشد می شهرداري قانون 77 ماده موضوع اختالف رفع

  
  وصول:  ششم فصل
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 مسابقات گزارکنندگانبر کلیه و تفریحی مراکز و لوناپارکها -ها تماشاخانه -تاترها -سینما صاحبان:  11 ماده
 هرداريش از مفاصاحساب دریافت و مقرره عوارض پرداخت به نسبت موظفند کنسرت یا نمایش نوع هر و ورزشی

  .نمایند اقدام ذیربط مراجع از الزم مجوزهاي اخذ از پس ، محل
 جاره،ا براي شهرداري و شود می برگزار نمایشگاههاي خصوصی و عمومی اماکن در که مورادي در:  12 ماده

 پرداخت و وصول هب موظف کنندگان برگزار. نماید وضع خدمات ، بهاء یا و عوارض ، آن از بازدید یا غرفه واگذاري
   .باشند می نامه آئین این طبق آن

 لکترونیکیا پرداخت ، حضوري پرداخت شامل فوق، 12 و 11 مواد در مطروحه موارد پرداخت هاي روش:  13 ماده
   .باشد می...  و کارت شارژ طریق از پرداخت و...)  و اینترنتی( مجازي فضاي ازطریق پرداخت ،

 و یابد می قطعیت آگهیپیش ، مودي اعتراض عدم و آگهیپیش در مندرج مهلت انقضاي صورت در:  14 ماده
 وي هب مجدد را مودي شده قطعی بدهی میزان آگهیپیش قطعیت از پس روز 10 ظرف است موکلف شهرداري

 خود بدهی تپرداخ به نسبت ابالغ تاریخ از روز 15 ظرف گاه هر گردد متذکر مذکور ابالغ ضمن و نموده ابالغ
 عملیات ریقط از ، شهري عمران و نوسازي قانون 13 ماده ذیل هاي تبصره و 28 ماده استناد به ننماید اقدام

 عهده به نیز ثبت اجرایی عملیات هزینه صورت این در و شد خواهد اقدام عوارض بدهی وصول به نسبت اجرایی
   . بود خواهد مودي
 ددگر مشخص شهرداري قانون در مذکور اختالف رفع کمیسیون راي طبق مودي بدهی که صورتی در:  تبصره

 از ماده نای در مذکور مهلت روز 15 رعایت بدون و شهرداري قانون 77 ماده استناد به است مکلف شهرداري ،
   .نماید اقدام مودي عوارض بدهی وصول به نسبت ثبت اجرایی عملیات طریق
 اقدام يشهردار مطالبات پرداخت به نسبت مهلت انقضاي و بدهی قطعیت از پس مودي که صورتی در:  15 ماده

   .نماید اقدام خود  مطالبات وصول به نسبت محل ، ثبت اجراي طریق از باید شهرداري ننماید،
   :باشد زیر مدارك و نکات حاوي باید اجرائیه صدور مورد در شهرداري تقاضاي

   . مودي کاري محل یا اقامت محل نشانی آخرین مشخصات -1
 قید آن در ابالغ تاریخ و رسیده مودي رویت به که 10 ماده موضوع شده ققطعی آگهی پیش از نسخه یک -2

   .باشد شده
   .است شده ابالغ مودي به که) اجرائیه صدور تقاضاي از قبل( اخطاریه از نسخه یک -3
 یا رونوشت از نسخه یک ارسال باشد شده مشخص 77 ماده کمیسیون راي طبق مودي بدهی صورتیکه در -4

  .مذکور راي مصدق فتوکپی
 این نموازی طبق مستنکفین از متعلقه جرایم و شده قطعی وجوه وصول براي است مکلف شهرداري:  16 ماده
 بینی یشپ وصول براي خاصی نحوه عوارض، برقراري به مربوط قوانین در که صورتی در. نماید عمل نامه آئین
   .شد خواهد عمل ان طبق شود

 بهاي. و عوارض به مربوط معوقه مطالبات( شده ملغی که آن امثال و خدمات بهاي و عوارض بقایاي:  تبصره
 نامه آئین نای مقررات موجب به نیز) اند گردیده ملغی قانونی نظر از ولی رسیده قطعیت به سابقاً که خدمات
   .شود می وصول
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 را گردد می وصول شهرداري درآمد بابت که وجوهی از %1 سقف تا شود می داده اجازه شهرداري به:  17 ماده
 تشویق و تربیت آموزش،و حسابرسی زمینه در) منقول غیر اموال فروش و وام دولتی، هاي کمک استثناء به(

 صرف ، دارند می یا و داشته مبذول موثري فعالیت شهرداري درآمدهاي وصول امر در که کسانی و کارکنان
   .نماید
 رد ، نوسازي عوارض منجمله باشد رسیده پرداخت قطعیت مرحله به که شهرداري عوارض کلیه:  18 ماده

   .بود خواهد وصول قابل نامه آیین این در مطروحه کارهاي سازو چارجوب
 حکاما مطابق مراتب شهري عمران و نوسازي قانون 28 ماده استناد به ، مودي توسط پرداخت عدم صورت در

   .شد خواهد وصول اجرائیه صدور با مذکور قانون 13 ماده هاي تبصره
  اجرا:  هفتم فصل
   : 19 ماده

 اجرایی عملیات از شکایات به رسیدگی طرز و االجرا الزم رسمی اسناد مفاد اجرایی نامه آئین 181 ماده موجب به
 بابت یهاجرائ صدور تقاضاي براي ، است رسیده قضائیه قوه محترم ریاست تصویب به 11/6/1387 مورخ در که

 مصوب ، رداريشه قانون به جدید مواد الحاق و مواد از اي پاره اصالح قانون 77 ماده موضوع ، شهرداري عوارض
   :شود تسلیم محل ثبت به نیز اوراق باید ، 27/11/1345
   اجرائیه صدور مخصوص نامه خواست در: الف
   .اختالف حل کمیسیون راي مصدق رونوشت: ب
  مودي  به مذکور راي شده ابالغ اخطاریه: ج
 



  
  

 

 89  
  کارگروه منابع درآمدي شهرداري هاي استان آذربایجان شرقی

 فصل پنجم  : قوانین مرتبط
  فهرست :

مصوب  »شوراي انقالب  1359مصوب سال  اصالح قانون حفظ و گسترش فضاي سبز در شهرها« آئین نامه     -1
 مجمع تشخیص مصلحت نظام 13/5/1388

  مالی دولت قانون تنظیم بخشی از مقررات و نامه مالی شهرداریهاآیین      -2
  قانون توسعه حمل و نقل و مدیریت مصرف سوخت       -3
 نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت نامه اجرایی قانون توسعه حمل وآئین      -4
  با اصالحات 7/7/1370قانون توسعه صنعت ایرانگردي و جهانگردي مصوب        -5
  نون توسعه صنعت ایرانگردي و جهانگرديآئین نامه اجرایی قا      -6
 قانون جامع حمایت از حقوق معلوالن        -7

 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران        -8

  قانون حفظ کاربري اراضی زراعی و باغها        -9

 ي ایرانمعمارشوراي عالی شهرسازي و  25/9/1387ضوابط و مقررات ارتقاء کیفی سیما و منظر شهري جلسه مورخ 10- 

  قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن   - 11
 موادي از قانون شهرداري ها     -  12

 قانون مالیات هاي مستقیم 13-
 مالیات برارزش افزودهقانون 14-
خاص قانون منع فروش و واگذاري اراضی فاقد کاربري مسکونی براي امر مسکن به شرکتهاي تعاونی مسکن و سایر اش15-

  حقوقی حقیقی و 
ي مصوب الیحه قانونی راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معامالت دولتی و کشور16-

 1337دیماه     22
 شورقانون نظام صنفی ک-17
  قانون نوسازي و عمران شهري-18
  قانون مدیریت پسماند -19
  دیریت پسماندآیین نامه اجرایی قانون م-20
  هاهاي دولتی و شهرداريواقع در طرح ماده واحده وضعیت امالك-21

  قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر-22
 ئین نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهاي اسالمی شهر، بخش و شهرك موضوع قانون تشکیالت، آ  -23

 وظایف و انتخابات شوراهاي اسالمی کشور و انتخاب شهرداران ـ مصوب 11375 ـ مصوب 7/7/ 1378
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 »شوراي انقالب  1359مصوب سال  اصالح قانون حفظ و گسترش فضاي سبز در شهرها« آئین نامه
 مجمع تشخیص مصلحت نظام 13/5/1388مصوب 

  5ماده  

حریم شهر، با  وبراي قطع و جابجایی هرگونه درخت در معابر و اماکن عمومی، دولتی و خصوصی واقع در محدوده 
ع میسیون موضودرخواست مالکین، متولیان، متصدیان و اشخاص مسئول این اماکن، در موارد زیر پس از تصویب ک

  .آیین نامه، شهرداري مکلف به صدور مجوز می باشد 7ماده 

ع داده شده درخت غیر مثمري که به سن بهره وري رسیده باشد و به قصد انتفاع از چوب آن درخواست قط الف
  .باشد که در این صورت باید به جاي آن که توسط مالک با متقاضی مجدداً درخت غرس شود

ی نماید و در حفظ درخت باشد، بهاي عادله چوب آن را با توافق با مالک پرداخت مچنانچه شهرداري مایل به 
  .صورت اختالف بهاي آن طبق نظر کارشناس رسمی دادگستري تعیین و به مالک پرداخت خواهد شد

رایت آفت و درختی که به علت آفت زدگی، بیماري، انگل و یا علل غیر عمد دیگر خشک شده و یا احتمال س ب
ین صورت باید به ااري از آن به دیگر درختان و گیاهان وجود داشته باشد و یا احتمال سقوط آن برود که در بیم

 )انجام شود 2جاي آنها نهال به میزان دوبرابر محیط بن درخت غرس شود ( مطابق تبصره 

ی نفت، گاز ، وله کشدرخت در محل احداث ساختمان و یا مسیر راه، کانال و مجاري آب، خطوط انتقال برق، ل چ
  .باشد تلفن و نظایر آن قرار گرفته باشد و یا به هر نوعی مانع از اجراي طرح هاي عمرانی و عمومی

ن و ساکنین مزاحمت د درخت واقع در معابر و یا میادین مانع عبور و مرور طبیعی باشد و یا وجود آن براي مالکی
  .ایجاد کرده باشد

  3تبصره 

می شهر می ضوع این ماده طبق تعرفه اي که به پیشنهاد شهرداري به تصویب شوراي اسالعوارض قطع درخت مو
  .رسد، توسط شهرداري اخذ خواهد شد

 نامه مالی شهرداریهاآیین
 :شوددرآمد شهرداریها به شش طبقه به شرح زیر تقسیم می - 29ماده 

 )درآمدهاي مستمردرآمدهاي ناشی از عوارض عمومی (  1

 .درآمدهاي ناشی از عوارض اجتماعی  2

 .بهاء خدمات و درآمدهاي مؤسسات انتفاعی شهرداري  3

 .درآمدهاي حاصله از وجوه و اموال شهرداري  4

 .کمکهاي اعطایی دولت و سازمانهاي دولتی 5

موجب  طور اتفاقی یا به اعانات و کمکهاي اهدایی اشخاص و سازمانهاي خصوصی و اموال و داراییهایی که به 6
 .گیردمیقانون به شهرداري تعلق

درآمدهاي مستمر) مشمول  از انواع درآمدهاي مذکور در ماده فوق فقط درآمدهاي ناشی از عوارض عمومی -تبصره 
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 .باشدقانونشهرداري می 68هاي مقرر در ماده نصابها و حدپرداخت سهمیه

در آن کلیه انواع عوارض و بهاءخدمات و سایر درآمدهایی که اي خواهد بود که هر شهرداري داراي تعرفه - 30ماده 
شود درج و هر نوع عوارض یا بها خدمات یا تحصیل می تابعه و وابسته به آن وصولشهرداري و مؤسسات به وسیله

گیرد در تعرفه مذکور میزان نرخ آنها صورت میگردد یاهر تغییري که در نوع وجدیدي که وضع و تصویب می
 .شودمی منعکس

 و تشخیصوزارت کشور براي طرز تنظیم تعرفه و درج تغییرات بعدي و همچنین چگونگی وضع

 و وصول انواع عوارض و درآمدها دستورالعمل جامع تهیه و براي راهنمایی به شهرداریها

 .ابالغ خواهد کرد

بدهی مؤدي به عهده  تشخیص تطبیق وضع هر مؤدي یا هر مورد با تعرفه عوارض درآمدها و تعیین و - 31ماده 
تابعه و وابسته اختیار تشخیص به آنها داده  هايکه از طرف شهرداري یا سازمانمأمورین تشخیص یا کسانی است

هاي خود به کار برند و در صورت تخلف به تشخیصنظري را دربی شده است مأمورین مذکور مکلفند کمال دقت
 وضع آنها در دادگاه

 .خواهد شد گذاردهیدگی و تنبیهات مقرر درباره آنها اتخاذ و به موقع اجرااداري شهرداري رس

که به تشخیص  شهرداري مجاز به تقسیط مطالبات خود ناشی از عوارض نیست مگر در مواردي - 32ماده 
 1334اي از مواد و الحاق موادجدید به قانون شهرداري مصوب سال پارهقانون اصالح 77کمیسیون منظور در ماده 

صورت ممکن است بدهی مؤدي براي مدتی جا نباشد که در این مؤدي قادر به پرداخت تمام بدهی خود به طور یک
موکول به بهره متداول بانک ملی تقسیط شود ولی در هر حال صدور مفاصا حساب که از سه سال تجاوز نکند با

  .بدهی است وصول کلیه

جازه داده می به شهرداریهاي کل کشور ا بخشی از مقررات مالی دولت:بر اساس قانون تنظیم  32مادهاصالحیه 
ردار به تصویب شود تامطالبات خود را با اقساط حداکثر سی وششه ماهه مطابق دستورالعملی که به پیشنهاد شه

 یه کلیه بدهیشوراي اسالمی شهر مربوطه می رسد دریافت نماید . در هر حال صدور مفاصا حساب موکول به تاد
  . مودي خواهد بود

نوان حتی عقطعی درآمد به هر  قبل از منظور داشتن آنها به حساب ،ستفاده از وجوه حاصله از درآمدهاا - 37ماده 
 .هاي ضروري وفوري ممنوع استپرداخت هزینهالحساب و یا برايبه طور علی

 قانون توسعه حمل و نقل و مدیریت مصرف سوخت

و مدیریت بر مصرف    ت توسعه حمل و نقل درون شهري و برون شهري کشوردولت مکلف است در جه-1ماده 
سوخت نسبت به بهینه سازي عرضه خدمات حمل و نقل (از طریق اصالح و توسعه شبکه حمل ونقل ریلی، برقی 
کردن خطوط و اجراء عالئم و تأسیسات و ارتباطات، افزایش سرعت در شبکه ریلی، یکپارچه سازي و ساماندهی 

یت حمل و نقل، اصالح قیمت ها، ایمن سازي و بهبود تردد، بهسازي یا از رده خارج نمودن خودروهاي مدیر
فرسوده سبک و سنگین مسافري و باري درون و برون شهري، تبدیل خودروهاي بنزین سوز و گازوئیل سوز به 
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و مدیبوس و اتوبوس، استفاده از دوگانه سوز، الزام معاینه فنی، توسعه ناوگان حمل ونقل همگانی ون و مینی بوس 
سامانه هوشمند حمل و نقل، ساخت و توسعه شبکه آزادراهها و بزرگراههاي بین شهري، حمل ترکیبی کاال از مبدأ 
تا مقصد نهایی با شبکه ریلی و شبکه مکمل جاده اي، الزام به داشتن توقفگاه در انواع کاربریها، احداث توقفگاه هاي 

ایجاد توقفگاه ها و پایانه هاي بار و مسافر شهري و برون شهري اعم از ریلی و جاده اي در عمومی، ساماندهی و 
نقاط مناسب از شهرها و حومه آن، افزایش امنیت و قابلیت اطمینان و دسترسی)، بهینه سازي تقاضاي حمل و نقل 

کاربري زمین و آمایش سرزمین، (از طریق اصالح فرایندهاي اداري، کاربرد فناوري اطالعات و ارتباطات، اصالح 
اعمال محدودیت هاي ترافیکی، آموزش و فرهنگ سازي)، بهینه سازي مصرف انرژي (از طریق عرضه بنزین و 
گازوییل در بخش هاي حمل ونقل و صنعت و کشاورزي با اولویت کارت هوشمند سوخت، احداث جایگاه هاي 

کاهش مصرف سوخت)، بهینه سازي تولید خودرو (از طریق عرضه گاز، حمایت از ابداعات و اختراعات موثر در 
تولید خودروهاي گازسوز، تامین تجهیزات استفاده ازگاز توسط خودروها، حمایت از تولید خودروهاي برقی، 

دونیروئی و کم مصرف، استانداردسازي تولید خودروي سبک و سنگین و موتور سیکلت در مصرف سوخت و کاهش 
  هجري شمسی اقدام نماید.1391زین و گازوییل از سبد حمایتی، حداکثر از ابتداي سال آالیندگی) و خروج بن

 2نامه اجرایی قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت آئین
  نامه در معانی مشروح زیر به کار می روند: آئین این دراصالحات ذکر شده  -1  ماده

  4/2/1387هـ مورخ \39614ت/13943تصویب نامه شمارهوع هیئت: نمایندگان ویژه رئیس جمهور، موض -الف

  ) این آئین نامه23یریت حمل و نقل و سوخت موضوع ماده (ستاد: ستاد مد -ب

 -1386مصوب -) قانون مدیریت خدمات کشوري5ستگاه اجرایی: کلیه دستگاههاي اجرایی مشمول ماده (د-ج
لتی و کلیه ي عمومی غیر دولتی، شرکتهاي دواز جمله وزارتخانه ها، موسسات دولتی، موسسات یا نهادها

  دستگاههایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است.

 با اصالحات 7/7/1370قانون توسعه صنعت ایرانگردي و جهانگردي مصوب 
ظر اعم از هر نمشابه از  لیه تأسیسات ایرانگردي و جهانگردي، دفاتر خدمات مسافرتی و سایر تأسیساتک - 8ماده 

ها مقررات و دستورالعملهاي بخش صنایع عرفهت مالیات، وام بانکی و غیره مشمولسوخت، آب و برق، عوارض،
  .باشندمی
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 آئین نامه اجرایی قانون توسعه صنعت ایرانگردي و جهانگردي
سات مشابه از جمله الف : تأسیسات ایرانگردي و جهانگردي و دفاتر خدمات مسافرتی و سایر تأسی – 12ماده 

   ش صنایع مؤسسات داخل تأسیسات جهانگردي از نظر پرداخت عوارض صدور پروانه ساختمانی مشمول تعرفه بخ
فه بخش صنایع و با براساس تعرمی باشند و شهرداریها موظفند عوارض مقرر را فارغ از نوع پروانه و کاربري زمین 

 .ه غیر از عوارض نوسازي ، فقط در مورد ساختمان محاسبه و دریافت کنندصمعافیت ازعوارض عر
را براساس تعرفه  شهرداریها موظفند براي افزایش زیربناي تأسیسات ایرانگردي و جهانگردي عوارض مقرر :تبصره 

      . کنندبخش صنعت و یا حداکثر تخفیف محاسبه و دریافت 
رق و تلفن اعم بتأسیسات ایرانگردي و جهانگردي و دفاتر خدمات مسافرتی از نظر هزینه هاي سوخت ، آب ،  :ب 

بوط را فارغ از انشعاب و مصرف مشمول تعرفه هاي بخش صنایع است و دستگاههاي ذیربط موظفند هزینه هاي مر
 .نندس تعرفه بخش صنعت محاسبه و دریافت کاز نوع پروانه ساخت ، کاربري محل و میزان مصرف براسا

د. ضمنأ چنانچه مصوبه فوق الذکر جهت اطالع و اجراء در گمرك ابالغ می گرد 8لغایت  2مراتب مندرج در مواد 
بینی شده  طبق مقررات صادرات و واردات براي کاالهاي همراه مسافر درورود و خروج تسهیالت بیشتري پیش

 .جهانگردان الزم االجراء می باشدباشد تسهیالت مذکور براي 

 قانون جامع حمایت از حقوق معلوالن

) از %10د (حداقل ده درص موظفندزارت مسکن و شهرسازي، بانک مسکن و بنیاد مسکن انقالب اسالمیو - 9ماده 
و با سکن اختصاص داده ممعلوالن نیازمند فاقد  خود را بهواحدهاي مسکونی احداثی استیجاري و ارزان قیمت

 .آنان قرار دهند دراختیارمعرفی سازمان بهزیستی کشور

افراد معلول فاقد  واحدهاي مسکونیازمان ملی زمین و مسکن موظف است زمین مورد نیاز احداثس - 2تبصره 
اي که براي آنان مسکن ها و مؤسسات خیریهتعاونی مذکور و یامسکن را به نرخ کارشناسی تهیه و دراختیار افراد

  .دهدنمایند قرارحداث میا

 : قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران
صد و بیست مترمربع و مشموالن این قانون براي احداث یک واحد مسکونی با زیربناي مفید تا یک – 6ماده     

ختمانی، بیست مترمربع تجاري در شهر محل سکونت خود از پرداخت هزینه هاي عوارض صدور پروانه هاي سا
ث مجتمعهاي رض شهرداري و نوسازي براي یکبار با معرفی بنیاد معاف میباشند. مفاد این ماده در احداعوا

 .مسکونی نیز اعمال و مازاد بر تراکم شامل ایثارگران نخواهدبود
) %50گاز و پنجاه درصد ( مشموالن این قانون از پرداخت هرگونه هزینه انشعاب آب و فاضالب، برق و –تبصره     
  .بار معاف میباشندینه خدمات انشعاب آنها براي یکهز
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 قانون حفظ کاربري اراضی زراعی و باغها  

وري آنها از تاریخ تصویب این قانون تغییر بمنظور حفظ کاربري اراضی زراعی و باغها و تداوم و بهره – 1ماده 
  .باشدجز در موارد ضروري ممنوع مینونی شهرها و شهرکها خارج از محدوده قاکاربري اراضی زراعی و باغها در

سیونی مرکب از تشخیص موارد ضروري تغییر کاربري اراضی زراعی و باغها در هر استان به عهده کمی – 1تبصره 
مدیر امور اراضی، رئیس سازمان مسکن و شهرسازي، مدیرکل حفاظت محیط رئیس سازمان جهاد کشاورزي، 

 .گرددباشد که به ریاست سازمان جهاد کشاورزي تشکیل میاندار میزیست آن استان و یک نفر نماینده است

 .ر جلسات کمیسیون شرکت نمایدتواند بدون حق رأي دربط مینماینده دستگاه اجرایی ذي

طابق نظر مسازمان جهاد کشاورزي موظف است حداکثر ظرف مدت دو ماه از تاریخ دریافت تقاضا یا استعالم 
 .پاسخ اقدام نماید کمیسیون نسبت به صدور

گردد و یل میدبیرخانه کمیسیون فوق در سازمانهاي جهاد کشاورزي استانها زیر نظر رئیس سازمان مذکور تشک
بررسی کارشناسی اولیه، مطرح نمودن درخواستها به نوبت دار وظیفه دریافت تقاضا، تشکیل و تکمیل پرونده،عهده

  .باشددر کمیسیون و نگهداري سوابق و مصوبات می

 قانون زمین شهري
بایر از موات به عهده وزارت  تشخیص عمران و احیا و تاسیسات متناسب و تعیین نوع زمین دایر و تمیز - 12ماده 

  .مسکن و شهرسازي است این تشخیص قابل اعتراض در دادگاه صالحه می باشد

ی رسیدگی کرده و حکم تشریفات آیین دادرسدادگاه نسبت به اعتراض خارج از نوبت و بدون رعایت  - 1تبصره 
ن قانون نمی الزم خواهد داد، اعتراض به تشخیص وزارت مسکن و شهرسازي در دادگاه مانع از اجراي مواد ای

  .گردد

نهایی که از تاریخ در موقع معاینه محل در مورد نوع زمی 12مالك تشخیص مرجع مقرر در ماده  - 2تبصره 
ا واگذار شده بدون در ییا ارگانها و نهادها و کمیته ها و دفاتر خانه سازي احداث اعیانی  وسیله دولت 22/11/1357

   .نظر گرفتن اعیانیهاي مذکور خواهد بود

 قانون زمین شهري 12کمیسیون ماده 

این کمیسیون تنها مرجع صالح براي تشخیص عمران و احیائ تاسیسات متناسب و تعیین نوع زمین دار تمیز بایر 
موات می باشد. تشکیالت کمیسیون کمیسیون مرکب از سه نفر نمایندگان وزارت مسکن و شهرسازي که به از 

حکم وزیر مسکن و شهرسازي منصوب میشوند تشیل میگردد. محل تشکیل و دبیرخانه کمیسیون در اداره مسکن 
میکنند. کمیسیون با حضور و شهرسازي هر محل و زیر نظر مدیر کل سازمان و شهر سازي استان مربوطه فعالیت 
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کلیه اعضاء تشکیل و تصمیمات آن با اکثریت اراء اتخاذ میشود. حدود صالحیت کمیسیون کمیسیون صالح به 
توسط مراجع رسمی و ذیصالح جهت تشخیص و تعیین «اظهار نظر و صدور نظریه نسبت به پالکهایی است که اوال 

معرفی شده داخل حوزه خدماتی. قانونی و استحفاظی شهر باشند. پالکهاي » ماهیت به کمیسیون ارجاع شده ثانیا
اء در ارتباط با زمینهاي شهري اقداماتی از قبیل نقل و حننحوه تشخیص اراضی کلیه مراجعی که به نحوي از ا

انتقال. صدرو مجوزهاي قانونی و پروانه هاي حفر چاه یا ساختمانی یا غیره انجام میدهند ملزم و موظف هستند 
نظر وزارت مسکن و شهرسازي را درباره نوع زمین استعالم نمایند مگر اینکه با عنایت «بل از هرگونه اقدامی بدوا ق

به مقررات مربوطه نوع زمین مشخص باشد. مراجع درخواست کننده نظریه وزارت مسکن و شهرسازي باید 
نداشتن نقشه یاد شده دو نسخه  مشخصات ثبتی زمین و دو نسخه رونوشت یا فتوکپی نقشه ثبتی و در صورت

کروکی دقیق زمین را که منطبق با ثوابق ثبتی و وضع محل زمین باشد با انعکاس موقعیت ملک روي نقشه هوائی 
با مقیاس مناسب تهیه و به وزارت مسکن و شهرسازي ارسال نمایند. در صورت عدم دسترسی به مدارك مالکیت 

آخرین استعالم ثبتی و نام آخرین مالک یا مالکین که با حضور و امضاء قصد تملک دارند » در مواردي که راسا
نماینده اداره ثبت تنظیم شده باشد را به کمیسیون تسلیم نمایند. دبیر خانه کمیسیون پس از وصول درخواست در 

 صورتی که مدارك الزم پیوست باشد تحقیق خواهد نمود که پالك دولتی نباشد زیرا طرح پالك دولتی در
گواهی عمران موضوع قانون لغو مالکیت اراضی موات شهري و یا اظهار «کمیسیون ممنوع است. همچنین قبال 

صادر نشده باشد. در صورت عدم احراز مالکیت دولت و عدم صدور گواهی  12نظري از ناحیه کمیسیون ماده 
مبادرت به تعیین وقت جهت تشکیل کمیسیون و عنداالقتضاء بازدید اعضاء از  12عمران یا راي کمیسیون ماده 

محل خواهد بود اعضاء کمیسیون پس از تطبیق مدارك با محل و معاینه وضع ظاهري محل و عنداللزوم تحقیق از 
م نظریه مطلعین و معتمدین مبادرت به صدور نظریه خواهد کرد. کمیسیون یک نسخه نقشه امضاء شده را به انضا

خود حداکثر ضرف یک ماه به مرجع درخواست کننده ارسال میکند نسخه دیگر نقشه با یک نسخه از نظریه یاد 
شده در کمیسیون بایگانی میشود نظریه کمیسیون که جهت یک زمین یا ملک صادر شده براي موارد مراجعات 

رگ هاي مخصوص که حاوي مشخصات بعدي معتبر بوده و اخذ نظریه مجدد ضروري نمیباشد. تصمیمات در ب
زمین مورد نظر و مستندات و توجیه راي و محل امضاء اعضاي کمیسیون و تاریخ صدور و ابالغ راي میباشد درج 

میگردد. آراء صادره باید عاري از هر گونه قلم خوردگی و الك گرفتگی باشد و مشخصات دقیق پالك اعم از مالک. 
نظریه قید گردد راي صادره میبایست مستدل و متکی به شواهد و مدارك. صادر  شماره پالك و مساحت و... آن در

گردد و مقدمه راي با نتیجه آن مقایرت و تضادي نداشته باشد و تعیین نوع دایر به صورت باغ. مزروعی آبی و یا 
ه پرونده ساختمان و کارگاه ضروري است و پس از صدور نظری .مزروعی دیم مزروعی مشتمل بر تعدادي درخت

پس از بررسی از طریق دبیرخانه کمیسیون «به دبیرخانه کمیسیون ارجاع میگردد. ابالغ راي صرفا » مستقیما
صورت میگیرد. در مواردي که نیاز به طرح قسمت مشخصی از یک پالك داراي وضعیت ثبتی مشاع در کمیسیون 
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امضاء شده خود آن مشخص گردد و مساحت میبایست قسمت مذکور مفروزالرعیه بوده و با کروکی » باشد اوال
هنگام صدور راي دو نکته زیر در متن راي ذکر گردد: الف: نظریه «دقیق نیز روي کروکی پیاده گردد. ثانیا 

» کمیسیون روي قسمتی که صادر میشود قابل تسري به قسمتهاي دیگر ملک نخواهد بود. ب: نظریه مذکور صرفا
ده و مدارکی براي تثبیت مالکیت متقاضی روي ملک مورد نظر نخواهد بود.. از جهت تعیین نوع زمین ارائه ش

تجدید نظر از نظریه کمیسیون بیان شد که تنها مرجع صالح براي تشخیص عمران و احیاء زمین کمیسیون ماده 
 قانون زمین شهري است که این تشخیص قابل اعتراض در دادگاه صالحه میباشد. ذینفع میتواند ظرف مدت 12

سه ماه از تاریخ ابالغ راي کمیسیون به دادگاه محل وقوع ملک مراجعه نموده و با تقدیم درخواست تقاضاي نقض 
را بنماید. دادگاه نسبت به اعتراض خارج از نوبت و بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی  12نظریه کمیسیون ماده 

  .رسیدگی کرده و حکم الزم را صادر خواهد نمود

شوراي عالی شهرسازي  25/9/1387رات ارتقاء کیفی سیما و منظر شهري جلسه مورخ ضوابط و مقر
 و معماري ایران

، 28/8/1369 قانون برنامه چهارم توسعه، تکمیل مصوبه مورخ 30ـ کلیات در راستاي وظایف محوله براساس ماده 1
یفی بصري و و به منظور ارتقاء کشوراي عالی شهرسازي و معماري ایران تحت عنوان ضوابط و مقررات نماي شهري 

مقررات  وضوابط  25/9/1387ادراکی سیما و منظر شهري، شوراي عالی شهرسازي و معماري ایران در جلسه مورخ 
  ارتقاء کیفی سیما و منظر شهري را به شرح زیر تصویب نمود:

ه و تصویب و نظارت دستگاه هاي تهیـ دامنه کاربرداین مصوبه از تاریخ ابالغ براي کلیه معماران، طراحان شهري، 1ـ1
اي نظام بر اجراي طرح هاي توسعه شهري و شهرداري ها و دیگر مراجع صدور پایان کار ساختمانی و سازمان ه

  مهندسی و سایر نهادهاي ذیربط الزم االجرا خواهدبود.

، زمان ابالغ ـ حوزه شمول توسعه هاي شهري آتی، شهرهاي جدید و شهرکهاي مسکونی جدیداالحداث از2ـ1
دهی منظر مشمـول این مصـوبه خواهندبود. براي بافت هاي موجود نیز به ترتیب اولویت طرح هاي موضعی سامان

ن مصوبه تهیه سال از تاریخ ابالغ ای 5شهري تهیه می شود. این طرحها مطابق برنامه تنظیمی و حداکثر ظرف مدت 
  خواهندشد.

  ـ هدف هدف از اجراي این مصوبه:3ـ1

  ف ـ تالش در جهت استفاده بهینه از منابع و تأمین سالمت و رفاه ساکنین.ال
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ب ـ ساماندهی به سیما و منظر شهري در شهرها، روستاها و سایر مجتمع هاي زیستی در کشور و تالش در جهت 
  ایجاد شرایط مناسب زندگی در آنها،

  ج ـ احیاي فرهنگ معماري و شهرسازي غنی گذشته کشور،

  ي از بروز ناهماهنگی هاي بصري و کارکردي در فضاها و فعالیت هاي شهري.د ـ جلوگیر

  هـ ـ افزایش تعامالت اجتماعی و کوشش در جهت تنظیم جریان حیات مدنی.

  ـ تعاریف2

حاقات آنها، ـ منظر شهري: در این مصوبه منظور از منظر شهري کلیه عناصر طبیعی و مصنوع (ساختمانها و ال1ـ2
ه ها و پهنه قابل مشاهده از عرصه هاي عمومی شهر شامل خیابانها، میادین، گر.) …وشش گیاهی ومبلمان شهري، پ

  هاي عمومی است.

 28/8/1369صوبه م 1ـ نما: منظور از نما در این مصوبه، نماي شهري و در انطباق با تعریف ارائه شده در بند 2ـ2
ها و شهرکها ساختمانهاي واقع در محدوده و حریم شهرشوراي عالی شهرسازي و معماري ایران (کلیه سطوح نمایان 

  که از داخل معابر قابل مشاهده است اعم از نماي اصلی یا نماهاي جانبی) می باشد.

ت بالفصل ـ جداره: منظور از جداره، سطوح مربوط به دیوارهاي محوطه هایی است که هیچ ساختمانی به صور3ـ2
  نظایر آن.به آن ملحق نیست نظیر دیوار باغات و 

ورد استفاده قرار می ـ پیاده راه: منظور از پیاده راه، خیابان ها و گذرهایی است که منحصراً براي عبور پیاده م4ـ2
  گیرد.

یجاد هماهنگی اـ کمیته هاي ارتقاء کیفی سیما و منظر شهري: این کمیته نهادي پیشنهادي است که به منظور  5ـ 2
نظر، در شهرها تگاهها، شرکت ها و مؤسسات ذیربط در امر ارتقاء کیفی سیما و ممیان کلیه سازمانها، نهادها، دس

  نامیده می شود.» کمیته« تشکیل می گردد. نهادهاي مذکور در این مصوبه از این پس به اختصار 

  ـ ضوابط کلی3

  ـ ضوابط مربوط به سیما و منظر1ـ3

ید داراي مقیاس انسانی بوده و دانه بندي و ریخت ـ طرح و اجراي بناهاي واقع در مناطق تاریخی شهر با1ـ1ـ3
شناسی مشابه بافت تاریخی شهر داشته باشد. در طراحی معماري بناهاي کالن مقیاس، تقسیم بنا به احجام متناسب 

  با دانه بندي بخش تاریخی شهر الزامی است.
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یت ضوابط و مقررات اشد که عالوه بر رعاـ در احداث ابنیه، انتخاب مصالح نماهاي ساختمانی باید به گونه اي ب2ـ1ـ3
یست طرحهاي جامع و تفصیلی و سایر مصوبات شوراي عالی شهرسازي و معماري ایران، موجب آلودگی محیط ز

له نسبت به بهسازي سا 5نشود و قابل بازیافت و پاکسازي باشد. به شهرداري ها امکان داده می شود تا طی برنامه اي 
  موجود در شهرها اقدام نمایند. مصالح نماي ساختمانهاي

اشته و ـ در پاکسازي مصالح ساختمانی، رنگ و بافت و مصالح نما در بخش هاي تاریخی شهر همخوانی د3ـ1ـ3
  ترجیحاً از مصالح بوم آورد (محلی) انتخاب شوند.

طح شهرها باید در س. …ـ کلیه تابلوهاي مربوط به فعالیتهاي شهري اعم از تجاري، درمانی، خدماتی، اداري و4ـ1ـ3
اد، فرم، در انطباق با مبحث بیستم مقررات ملی ساختمان، به صورت هماهنگ براي صنوف مختلف تهیه شود. ابع

  مقررات می باشند. تعیین و مالکین و بهره برداران ملزم به رعایت این» کمیته« طرح و محل نصب تابلوها باید توسط 

استفاده از  در یک منظر شهري مجاز نمی باشد؛ و هر تصرف تنها مجاز بهـ تعدد تابلوهاي معرف کاربري  5ـ 1ـ3
  یک تابلو در نما یا جداره هر یک از معابر شهري که تصرف مذکور در حاشیه آن قرار دارد، است.

ري ها اختیار ـ به منظور ساماندهی و ایجاد هماهنگی میان تابلوهاي تبلیغاتی در مقیاس شهري، به شهردا 6ـ1ـ3
لبوردها) نقاشی داده می شود تا نسبت به تهیه ضوابط و مقررات مربوط به محل و نحوه استقرار تابلوهاي شهري (بی

نام خیابانها و (ها، جداره ها، استفاده از نمایشگرهاي بزرگ شهري، تابلوهاي تبلیغاتی، تابلوهاي راهنماي شهري 
راي دستگاهها، بدر این زمینه » کمیته« د. رعایت تصمیمات برسان» کمیته« اقدام نماید و به تصویب .) …میادین و

  سازمانها، نهادها و مؤسسات دولتی و عمومی در اولویت قرار دارد.

ضاهاي فدر فضاهاي شهري ممنوع بوده و احداث ) …ـ پیش آمدگی بدنه ساختمانها (نظیر بالکن، تراس و7ـ1ـ3
قویت چشم ن تأمین خواهدشد. این فضاهاي نیمه باز جهت تنیمه باز با عقب نشینی دیوارهاي خارجی از حد زمی

هره برداري از اندازهاي مناسب شهري، کاهش اثر تابش شدید خورشید، نگهداري گل و گیاه و موارد مشابه بوده و ب
  و خشک نمودن البسه ممنوع است.) …این فضاها به عنوان انباري (محل نگهداري مواد غذایی، سوخت و

ا در درون ن موظفند در طراحی ابنیه، فضاي مورد نیاز جهت انباري و محل خشک نمودن البسه رـ طراحا 8ـ 1ـ3
ید محاسبه (ده درصد) کل مساحت زیربنا جزء مساحت مف %10ابنیه پیش بینی نمایند. مساحت این فضاها تا سقف 

  نمی شود.

یه از نما یا نگام تخریب و نوسازي ابنـ تمامی پیش آمدگی هاي موجود بدنه ساختمان ها از حد زمین در ه9ـ 1ـ3
  جداره ساختمان حذف می شوند.
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هاي نیمه باز مساحت زیربناي هر یک از واحدهاي مسکونی به فضا %15ـ از تاریخ ابالغ این مصوبه تا سقف 10ـ1ـ3
دن نمو و پیش فضاي ورودي اختصاص خواهدداشت این بخش جزء زیربنا محسوب نمی شود و مسدود نمودن و الحاق

  آنها به فضاهاي محدود ساختمانها به هر نحو ممنوع می باشد.

جرا نمایند که به ـ طراحان و مجریان موظفند معماري بناهاي واقع در تقاطع معابر را به گونه اي طراحی و ا11ـ1ـ3
  ارتقاء کیفیت بصري و فضایی تقاطع ها منجر شود.

قاط باید به تأیید ه ها، طرح و نماي ساختمانهاي واقع در این نـ با توجه به اهمیت معماري نبش، کنج، درواز12ـ1ـ3
  برسد.» کمیته« 

ا، جنس و هرنگ » کمیته« ـ در شهرهایی که پوشش نهایی غالب آنها از انواع پوششهاي شیبدار می باشد 13ـ1ـ3
  د.حدود شیب مجاز آن را به گونه اي معین می نماید که هماهنگی در سیما و منظر شهري فراهم آی

ممنوع  ـ استفاده از پوشش هاي شیبدار، در شهرهایی که استفاده از آن در سنت معماري محل نباشد،14ـ1ـ3
  خواهدبود.

شخیص کمیته در طراحی و احداث بناها، به ت) …ـ استفاده از فرمهاي نامتعارف (نظیر کشتی، میوه ها و15ـ 1ـ3
  د.ها و سازمانهاي دولتی در اولویت قرار دارممنوع می باشد رعایت این مصوبه براي دستگاهها، نهاد

در جداره ) …و ـ استفاده از نماهاي پرده اي (نماهاي آلومینیمی، شیشه اي، کامپوزیت، شیشه هاي جیوه اي16ـ1ـ3
ي کلیه هاي بیرونی و قابل مشاهده از عرصه هاي عمومی، ضمن رعایت مبحث چهارم مقررات ملی ساختمان، برا

کین ابنیه موجود ومی ممنوع بوده و استفاده از این مصالح صرفاً درون بناها مجاز است. به مالبناهاي دولتی و عم
ه با مصالح سال، با اولویت بناهاي دولتی و عمومی به اصالح نماي این ابنی 3فرصت داده می شود تا ظرف مدت 

  جایگزینی که توسط کمیته تعیین می شود، بازسازي نمایند.

هري ممنوع بصورت نمایان در منظر ش) …و اجراي ابنیه احداث تاسیسات (نظیر چیلر، کولر وـ در طراحی 17ـ1ـ3
رصت داده فاست و تاسیسات باید با تمهیدات مناسب از معرض دید عمومی حذف شوند در ابنیه موجود به مالکان 

  نمایند. ح نما اقدامسال به اصال 3مشخص می شود ظرف مدت » کمیته« می شود تا مطابق برنامه اي که از سوي 

ن را در استفاده حقوق همسایگا …ـ از این پس احداث ابنیه اي که به دلیل ارتفاع زیاد و یا درشت دانگی و18ـ 1ـ3
صوص (نظیر خسنجه هاي مورد نیاز در این » کمیته« از نور، مناظر و مواهب طبیعی سلب نماید ممنوع می باشد. 

  سایگی واحدها تعیین خواهد نمود).حداقل فواصل و ارتفاع بناها در هم

  تصویب نماید مجاز خواهدبود.» کمیته« ـ استفاده از بامهاي سبز در محل هایی که 19ـ 1ـ3
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  ـ ضوابط مربوط به ساماندهی کالبدي فضاهاي شهري2ـ3

اسیساتی لهاي تسال از تاریخ ابالغ این مصوبه، کلیه کانا 5ـ به مالکین ابنیه فرصت داده می شود تا ظرف 1ـ2ـ3
ها و کابلهاي برق و نمایان در نماها و در جداره هاي شهري شامل کولرها (اسپیلت ها) کانالهاي کولر، ناودانها، سیم

ز نماهاي شهري اتلفن، دودکش بخاري، لوله هاي تاسیساتی (به استثناء لوله هاي گاز شهري) و نظایر آن به تدریج 
ز شهري نیز ر نما یا جداره شهري قابل مشاهده نباشد. لوله هاي گاحذف و یا به گونه اي ساماندهی شوند که د

  بایستی متناسب با رنگ نماي ساختمانها رنگ آمیزي شود.

ملی  ـ نصب تابلوهایی که در معابر موجب اختالل در حرکت عابرین شود، مطابق مبحث بیستم مقررات2ـ2ـ3
  ساختمان ممنوع است.

قهاي جمع آوري ا در معابر پیاده (اعم از تلفن عمومی، روزنامه فروشی، صندوـ مکانیابی کابین ها، کیوسکه3ـ2ـ3
  باید به گونه اي انجام شود که مزاحم حرکت عابرین پیاده نباشد.) …صدقات و

ها و کیوسک  ساله نسبت به ساماندهی کابین 3ـ به شهرداري ها امکان داده می شود تا مطابق برنامه هاي 4ـ2ـ3
  موجود اقدام نمایند.ها و اثاثه شهري 

ت و تغییرات در مسیر عبور در معابر پیاده ممنوع اس) …ـ ایجاد هرگونه اختالف سطح (لبه، پله، سکو و 5ـ 2ـ3
  سطوح بایستی بوسیله شیب راهه و رمپ انجام شود.

اهش یافته، ل کـ کفسازي معابر پیاده بایستی به گونه اي انتخاب شود که امکان سُرخوردن عابرین به حداق 6ـ2ـ3
  امکان پاکسازي داشته و از مصالح بوم آورد انتخاب شده باشد.

هداري و مرمت ـ کفسازي معابر باید با همکاري و مشارکت عمومی مالکین بناهاي حاشیه معبر و شهرداري، نگ7ـ2ـ3
  شود.

با طرح اثاثه  ی مطابقـ اثاثه شهري بکار رفته در فضاهاي شهري از نظر فرم، اندازه، رنگ و مصالح بایست 8ـ 2ـ3
  شهري و متناسب با بافت و احجام معماري اطراف این فضاها طراحی و اجرا شوند.

گونه » میتهک« ـ حفظ و توسعه فضاي سبز شهري باید حتی االمکان با گونه هاي گیاهی بومی صورت گیرد. 9ـ 2ـ3
  نماید. هر مشخص نموده و اعالم میهاي گیاهی بومی را متناسب با ویژگیهاي طبیعی، تاریخی و فرهنگی هر ش

  ـ ضوابط مربوط به ساماندهی زیرساخت هاي شهري3ـ3

  می است.ـ تعبیه تاسیسات گرمایشی و سرمایشی و کانالهاي مورد نیاز در فضاهاي داخلی ساختمان الزا1ـ3ـ3
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سیله کفسازي مشخص باید بوـ کلیه مسیرها و کانال هاي تاسیساتی موجود در معابر (پیاده روها و پیاده راهها) 2ـ3ـ3
  .شود. کانال ها باید به گونه اي احداث شوند که دسترسی به آنها براي تعمیر به سهولت فراهم آید

رداري، وزارت ـ کمیته موظف است تا زمینه شکل گیري ایجاد کانال مشترك انرژي در معابر را با همکاري شه3ـ3ـ3
  نماید.کشور و سازمانها و دستگاههاي ذیربط پیگیري 

  ـ ضوابط مربوط به ساماندهی کارکردي فضاهاي شهري4ـ3

تیار داده می شود ـ به منظـور استفاده بهینه از فـضاهاي شهري و ایجاد سرزندگی در آنها، به شهرداري ها اخ1ـ4ـ3
ه متر یش از ستا با هماهنگی کمیته ها در شهرها و ساکنان مجاور، در معابري که عرض بخشی از پیاده رو آنها ب

ه و نوشیدنی باشد، در ایام تعطیل و ساعات شبانگاهی به کاربري هائی چون اغذیه فروشی و عرضه کنندگان آبمیو
مایند لکن احداث هاي سرد و گرم اجازه دهند تا بخشی از معبر را با مبلمان مناسب تجهیز و از مراجعین پذیرایی ن

  ممنوع است. نرده و یا ایجاد مانع ثابت در مسیر عابرین در آن

  ـ ضوابط مربوط به نظارت بر اجراي مقررات 5ـ 3

ه مجاور ـ تحویل نقشه حجمی ابنیه و راندوي مصالح بکار گرفته شده در طراحی ابنیه جدید و ابنی1ـ  5ـ 3
انی از سوي (همسایگی) براي اخذ پروانه ساختمانی به مراکز بررسی و کنترل نقشه و مراجع صدور پروانه ساختم

، دانه بندي و یان الزامی است. در این نقشه ها ایجاد هماهنگی میان احجام از نظر فرم، جنس و رنگ مصالحمتقاض
ي کمیته ریخت در واحدهاي همسایگی الزامی است. دستورالعملها و راهنماهاي مورد نیاز در این خصوص از سو

  تدوین و ابالغ خواهدشد.

رائه شده جهت براي ابنیه جدیداالحداث منوط به اجراي نقشه هاي ا ـ صدور پایانکار و گواهی عدم خالف2ـ  5ـ 3
  واهندبود.اخذ پروانه ساختمانی است. مهندسین ناظر مسئول اجراي دقیق نقشه هاي مصوب (بویژه نما و حجم) خ

  ـ سازمان اجراي مقررات4

اي بین همصوبه، کمیته  ـ به منظور تدوین ضوابط محلی و تکمیلی و فراهم نمودن شرایط تحقق پذیري این1ـ4
ه در کلیه ظرف مدت سه ماه پس از ابالغ این مصوب» کمیته ارتقاء کیفی سیما و منظر شهري« بخشی تحت عنوان 

  واهدبود.خشهرها به شرح زیر تشکیل خواهدشد. دبیرخانه این کمیته در سازمان مسکن و شهرسازي استان مستقر 

  شهري ـ کمیته هاي ارتقاء کیفی سیما و منظر2ـ4

آیین نامه  3از ماده  3ـ این کمیته نهادي تخصصی غیربخشی، غیرانتفاعی است (براساس مفاد تبصره بند 1ـ2ـ4
نحوه بررسی و تصویب طرحهاي توسعه و عمران محلی، ناحیه اي و منطقه اي و ملی و مقررات شهرسازي و معماري 
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ه به منظور ایجاد هماهنگی میان کلیه سازمانها، هیأت محترم وزیران تشکیل می شود) ک 12/10/1378کشور مصوب 
نهادها، دستگاهها، شرکتها و مؤسسات ذیربط در امر ارتقاء کیفی سیما و منظر شهري و با عضویت نمایندگان 
شهرداري، مهندسین مشاور تهیه کننده طرح توسعه شهري، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگري 

دسی استان، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان، دو نفر از اعضاء هیئت علمی دانشکده استان، سازمان نظام مهن
  هاي معماري و شهرسازي استان، و سازمان مسکن و شهرسازي استان تشکیل می گردد.

اي تخصصی ـ در صورت تشکیل شوراي سیما و منظر شهري در استانها این کمیته به عنوان یکی از کمیته ه2ـ2ـ4
  ي مذکور خواهدبود.شورا

رتبط مـ کمیته حسب مورد از نمایندگان سازمانها، دستگاهها و نهادهاي ذیربط جهت شرکت در جلسات 3ـ2ـ4
  دعوت به عمل می آورد.

  ـ مدیر (معاون) شهرسازي و معماري سازمان مسکن و شهرسازي استان دبیر کمیته خواهد بود.4ـ2ـ4

کام آنان توسط قام سازمان، نهاد یا دستگاه ذیربط در استان تعیین و احـ اعضاء کمیته توسط باالترین م 5ـ 2ـ4
  رئیس سازمان مسکن و شهرسازي استان صادر و ابالغ خواهدشد.

  ـ اعضاء کمیته بایستی داراي تخصص معماري، طراحی شهري و یا طراحی منظر باشند. 6ـ2ـ4

  .دستگاههاي ذیربط الزامی نخواهد بودـ ارتباط استخدامی نمایندگان با نهادها، سازمانها و 7ـ2ـ4

 5ده تهیه و به تصویب کمیسیون ما» کمیته« ـ ضوابط و مقررات تکمیلی درخصوص این مصوبه توسط  8ـ 2ـ4
  استان خواهد رسید.

  ـ وظایف کمیته عبارت است از:9ـ 2ـ4

  شهري.الف ـ ایجاد هماهنگی درخصوص مطالعات، اقدامات اجرایی و عمرانی در سیما و منظر 

  ب ـ منطقه بندي شهرها جهت انجام اقدامات بهسازي و ارتقاء کیفی سیما و منظر شهري.

  پ ـ بررسی و تأیید طرحهاي موردي ساماندهی به سیما و منظر شهري.

هی و پیاده روها ت ـ تعیین مصالح مناسب براي استفاده در نماها و جداره هاي شهري، کفسازي بستر معابر پیاده را
ح نماها و جداره ها ت به موارد اقلیمی، فرهنگی و سایر ویژگیهاي تاریخی و بومی و ایجاد هماهنگی میان مصالبا عنای

  و کفسازي معابر پیاده راهی یا پیاده راهها با اولویت بکارگیري مصالح بومی.
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) و نحوه لوکس ث ـ تعیین میزان نور مورد نیاز فضاهاي شهري (معابر، میادین، پهنه ها و بناهاي مهم برحسب
ین حال مانع عنورپردازي به آنها (به گونه اي که باعث افزایش زمان حضور شهروندان در فضاهاي شهري شده و در 

  از مشاهده ستارگان نشود)

  ج ـ تدوین ضوابط و استانداردهاي بومی، اندازه ها و فواصل میان مبلمان شهري.

  متناسب با شرایط محلی.چ ـ تدقیق ضوابط، مقررات و الزامات این مصوبه 

ا و کفسازي هح ـ تدوین ضوابط و مقررات مناسب جهت نگهداري، بهسازي، مرمت، بازسازي و نوسازي نماها، جداره 
  معابر.

  و بومی. خ ـ تدوین ضوابط و مقررات مربوط به جانمایی مبلمان شهري در فضاهاي شهري متناسب مقتضیات محلی

نس، رنگ، فرم دستوارالعملهاي مورد نیاز درخصوص نحوه مکانیابی، نحوه استقرار، جد ـ تدوین ضوابط، مقررات و 
  تابلوهاي شهري و محلی.

  ذ ـ اولویت بندي فضاهاي شهري جهت انجام مطالعه، طراحی و اقدامات بهسازي سیما و منظر شهري.

وسعه تمندرج در طرحهاي ـ هرگاه براساس تصمیمات و مصوبات این کمیته ضوابط و مقررات ساختمانی 10ـ2ـ4
  استان برسد. 5شهري دچار تغییراتی شود این تغییرات بایستی به تصویب کمیسیون ماده 

  واهدشد.خـ نحوه مدیریت و تشکیل جلسات و تصمیم گیري ها براساس آئین نامه داخلی کمیته ها انجام 11ـ2ـ4

ر، تکمیل و سال یکبار مورد تجدیدنظ 5ه هر ـ بازنگري در ضوابط در صورت تشخیص کمیته و نیاز به این مصوب 5
  اصالح قرار خواهدگرفت.

 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن
ر بافت هاي فرسوده کلیه طرحهاي تولیدي مسکن ویژه گروههاي کم درآمد و طرحهاي تولید مسکن د  - 16ماده 

دون بارض ساخت و تراکم ساخت و تقسیط ) هزینه هاي عو %50شهرها مشمول تخفیف حداقل پنجاه درصد (
وي شهرداریها س) تخفیف اعمال شده از  %100کارمزد باقی مانده می باشد. دولت موظف است معادل صد در صد ( 

  ناشی از اجرا، این قانون و سایر قوانین را در لوایح بودجه سنواتی منظور و پرداخت نماید.

 موادي از قانون شهرداري ها :

  :وظایف شهرداري به شرح ذیل است - 55ماده 
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ز انحاء موجب جلوگیري از ایجاد و تأسیس کلیه اماکن که به نحوي ا)27/11/1345اصالحی(- 55ماده  20بند 
کارخانه ها زاحمت براي ساکنین یا مخالف اصول بهداشت در شهرهاست، شهرداري مکلف است از تأسیسمبروز 

زند و اصطبل ا و دکان ها و همچنین مراکزي که مواد محترقه می ساکارگاهها،گاراژهاي عمومی و تعمیرگاه ه
کنند یا تولید دود و یا و سروصداکه ایجادمزاحمتو بطورکلی تمام مشاغل و کسب هاییومراکزدامداريچارپایان

نه پزي و خزی عفونت و یا تجمع حشرات و جانوران نمایند جلوگیري کند و در تخریب کوره هاي آجرو گچ و آهک
ي اماکن و بهداشت است اقدام نماید و با نظارت و مراقبت در وضع دودکش ها گرمابه هاي عمومی که مخالف

گیري نماید و هرگاه کارخانه ها و وسائط نقلیه که کار کردن آنها دود تولید می کند از آلوده شدن هواي شهر جلو
م شود آنها را به خارج آنها را تعطیل کند و اگر الز تأسیسات مذکور فوق قبل از تصویب این قانون بوجود آمده باشد

  از شهر انتقال دهد.
انتقال به خارج از شهر مکلف است مراتب را  وشهرداري در مورد تعطیل و تخریب ) 27/11/1345(الحاقی -تبصره

باید ظرف اشد بضمن دادن مهلت مناسبی به صاحبان آنها ابالغ نماید و اگر صاحب ملک به نظر شهرداري معترض 
تسلیم کند. رأي  ده روز اعتراض خود را به کمیسیونی مرکب از سه نفر که از طرف انجمن شهر انتخاب خواهند شد

  کمیسیون قطعی و الزم االجرا است.
یا در مهلت  وهرگاه رأي کمیسیون مبنی بر تأیید نظر شهرداري باشد و یا صاحب ملک در موقع اعتراض نکرده 

  .کند شهرداري بوسیله مأمورین خود رأساً اقدام خواهد نمود.مقرر شخصاً اقدام ن

  
 )17/5/1352مصوب(-صدور پروانه براي کلیه ساختمان هایی که در شهر می شود. تبصره -55ماده   24بند

هاي  شهرداري در شهرهایی که نقشه جامع شهر تهیه شده مکلف است طبق ضوابط نقشه مذکور در پروانه
نی در منطقه غیر ه از ساختمان را قید کند. در صورتی که برخالف مندرجات پروانه ساختماساختمانی نوع استفاد

این  100ماده 1تجاري، محل کسب یا پیشه و یا تجارت دائر شود شهرداري مورد را در کمیسیون مقرر در تبصره 
ه نباید از دو مناسب ک قانون مطرح می نماید و کمیسیون در صورت احراز تخلف مالک یا مستأجر با تعیین مهلت

  ند.کماه تجاوز نماید در مورد تعطیل محل کسب یا پیشه یا تجارت ظرف مدت یکماه اتخاذ تصمیم می 
یل براي کسب و این تصمیم بوسیله مأمورین شهرداري اجراء می شود و کسی که عالماً از محل مزبور پس از تعط

تا ار و یک ریالش ماه تا دو سال و جزاي نقدي از پنج هزپیشه و یا تجارت استفاده کند به حبس جنحه اي از ش
  شود.یخواهدشدو محل کسب نیز مجدداً تعطیل ممحکومهزارریالده

دفتر مهندسی وسیله  دائر کردن دفتر وکالت و مطب و دفتر اسناد رسمی و ازدواج و طالق و دفتر روزنامه و مجله و
  ب نمی شود.مالک از نظر این قانون استفاده تجاري محسو

اي نامگذاري معابر و نصب لوحه نام آنها و شماره وضع مقررات خاصی بر) 27/11/1345الحاقی -55ماده  27بند 
جاز و هرگونه گذاري اماکن و نصب تابلوي الصاق اعالنات و برداشتن و محو کردن آگهی ها از محل هاي غیر م

  اقداماتی که در حفظ نظافت و زیبایی شهر مؤثر باشند.
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 )1345/11/27اصالحی مصوب ( قانون شهرداري 77ماده 
رت کشور و رفع هرگونه اختالف بین مودي و شهرداري در مورد عوارض به کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزا

  دادگستري و انجمن شهر ارجاع می شود و تصمیم مزبور قطعی است.
یله اداره ثبت مقررات اسناد الزم االجرا به وسبدهی هایی که طبق تصمیم این کمیسیون تشخیص داده شود طبق 

  قابل وصول می باشد.
درت نماید اجراي ثبت مکلف است بر طبق تصمیم کمیسیون مزبور به صدور اجرائیه و وصول طلب شهرداري مبا

.     
ی ري تعیین مدر نقاطی که سازمان قضائی نباشد رئیس دادگستري شهرستان یک نفر را به نمایندگی از دادگست
     . نماید و در غیاب انجمن شهر انتخاب نماینده انجمن از طرف شوراي شهرستان به عمل خواهد آمد

      کمیسیون عبارتند از:» اعضا
  نماینده وزارت کشور -1
     نماینده دادگستري -2
  اینده انجمن شهر (شوراي اسالمی شهر ) نم -3

 قانون شهرداري 96ماده 

بستر رودخانه ها و  ومی و میدان ها و پیاده روها و خیابان ها و بطور کلی معابر واراضی کوچه هاي عم: 6تبصره 
ی واقع در نهرها و مجاري فاضالب شهرها و باغ هاي عمومی و گورستان هاي عمومی و درخت هاي معابر عموم

یسات سمحدوده شهر که مورد استفاده عموم است ملک عمومی محسوب و در مالکیت شهرداري است.ایجاد تأ
رداري ها نیز مکلفند آبیاري از طرف وزارت آب و برق در بستر رودخانه ها واقع در محدوده شهرها بالمانع است. شه

  ها قبالً نظر وزارت آب و برق را جلب نمایندبراي اجراي هرگونه عملیات عمرانی در بستر رودخانه

 قانون شهرداري 99ماده 

  اقدامات زیر را بنمایند:شهرداریها مکلفند در مورد حریم شهر  

  ـ تعیین حدود حریم و تهیه نقشه جامع شهرسازي با توجه به توسعه احتمالی شهر. 1 

،ایجاد باغ و کشی، خیابانبندي و تفکیک اراضیـ تهیه مقررات براي کلیه اقدامات عمرانی از قبیل قطعه 2 
عمومی مخصوص به حریم شهر مربوط به حفظ بهداشتنین تهیه مقررات ، ایجاد کارگاه و کارخانه و همچساختمان

  با توجه به نقشه عمرانی شهر.
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کشور براي اطالع عمومی حریم و نقشه جامع شهرسازي و مقررات مذکور پس از تصویب انجمن شهر و تایید وزارت
  آگهی و بموقع اجرا گذاشته خواهد شد.

  .داشت ت قانون اصالحات اراضی تاثیرنخواهدـ تغییر حدود فعلی شهرها از لحاظ اجراي مقررا 1تبصره 

رداخت اجراي قرارداد پهاي محلگردد بایستی تماما به شهرداريـ عوارضی که از عقد قراردادها عاید می 2تبصره 
  گردد.

  .ـ بموجب قانون نوسازي و عمران شهري نسخ شده است 3تبصره 

،شهریار و بخشهاي تابعه ، ورامینن و شهرستانهاي کرجـ بمنظور حفظ بافت فرهنگی ـ سیاسی و اجتماعی تهرا 3 
، ، ورامین، کرجاصالح حریم شهر تهرانماه نسبت به 3ري و شمیرانات دولت مکلف است حداکثر ظرف مدت 

تقسیمات کشوري و منطبق بر محدوده قانونی شهرستانهاي شهریار و بخشهاي تابعه ري و شمیرانات بر اساس قانون
  م نماید.مذکور اقدا

  این قانون تامین خواهد شد. 2هاي حاصل از اجراي این بند از محل درآمد موضوع تبصره هزینه

شوند در صورتیکه درمحدوده قانونی و نقاطی که در اجراي این قانون از حریم شهرداریهاي مذکور جدا می
و در غیر  دریافت خواهد شد.استحفاظی شهر دیگري قرار گیرند عوارض متعلقه کماکان توسط شهرداري مربوط

  گردد.اینصورت توسط بخشداري مربوط اخذ و به حساب خزانه واریزمی

عمرانی موضوع تبصره وجوه واریزي مذکور در بودجه ساالنه کل کشور براي فعالیتهاي %80همه ساله الاقل معادل 
  این قانون منظور خواهد شد. 3

مکلفند از مقررات تبصره ، شهرداریهاي مربوطههاي استان تهرانـ بمنظور حفاظت از حریم مصوب شهر 1تبصره 
  استفاده نمایند.17/5/1352قانون نظارت بر گسترش شهر تهران مصوب  2ذیل ماده 

سیدگی به ـ بمنظور جلوگیري از ساخت و سازهاي غیرمجاز در خارج از حریم مصوب شهرها ونحوه ر 2تبصره 
مسکن و شهرسازي در استانداریها ندگان وزارت کشور، قوه قضاییه و وزارتموارد تخلف کمیسیونی مرکب از نمای

جامع (چنانچه طرح جامع به تصویب نرسیده باشد با تشکیل خواهد شد. کمیسیون حسب مورد و با توجه به طرح
ي ر را) نسبت به صدو1355نامه احداث بنا در خارج ازمحدوده قانونی و حریم شهرها مصوب آیین  4رعایت ماده 

  درصد تا هفتاد درصد قیمت روز اعیانی تکمیل شده اقدام خواهد نمود.قلع بنا یا جریمه معادل پنجاه
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عیین و ربط موظفند براي ساختمانهایی که طبق مقررات این قانون و نظر کمیسیون براي آنهاجریمه تمراجع ذي
  پایان کارصادر نمایند. پرداخت گردیده در صورت درخواست صاحبان آنها برابر مقررات گواهی

رض و درآمدهایی ـ شهرداریهاي سراسر کشور مکلفند عالوه بر اعتبارات دولتی حداقل هشتاددرصد ازعوا 3تبصره 
ربط در جهت عمران و آبادانی نمایند با نظارت فرمانداري وبخشداري ذيرا که از حریم استحفاظی شهرها کسب می

، تامین آب آشامیدنی و ، بهداشت، آموزش و پرورشسازيراهوصا در جهتروستاها و شهرکهاي واقع در حریم خص
  کشاورزي هزینه نمایند.

 قانون شهرداري 100ماده 
ـ مالکین اراضی و امالك واقع در محدودة شهر یا حریم آن باید قبل از هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی 100ماده 

  و شروع ساختمان از شهرداري پروانه اخذ نمایند. 
تواند از عملیات ساختمانی ساختمانهاي بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه بوسیله مأمورین خود اعم از شهرداري می

  تمان در زمین محصور یا غیرمحصور واقع باشد جلوگیري کند. آنکه ساخ
ـ در موارد مذکور فوق که از لحاظ اصول شهرسازي یا فنی یا بهداشتی قلع تأسیسات و بناهاي خالف 1تبصره 

مشخصات مندرج در پروانه ضرورت داشته باشد یا بدون پروانۀ شهرداري ساختمان احداث یا شروع به احداث شده 
تقاضاي شهرداري موضوع در کمیسیونهایی مرکب از نماینده وزارت کشور به انتخاب وزیر کشور و یکی از  باشد به

کند که شود. کمیسیون پس از وصول پرونده به ذینفع اعالم میاعضاي انجمن شهر، به انتخاب انجمن مطرح می
کمیسیون مکلف است موضوع را با ظرف ده روز توضیحات خود را کتباً ارسال دارد پس از انقضاء مدت مذکور 

کند ظرف مدت یکماه تصمیم مقتضی بر حضور نماینده شهرداري که بدون حق رأي براي اداي توضیح شرکت می
حسب مورد اتخاذ کند در مواردي که شهرداري از ادامۀ ساختمان بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه جلوگیري 

ز تاریخ جلوگیري موضوع را در کمیسیون مذکور مطرح کند در غیر کند مکلف است حداکثر ظرف یک هفته امی
  این صورت کمیسیون به تقاضاي ذینفع به موضوع رسیدگی خواهد کرد.

در صورتی که تصمیم کمیسیون بر قلع تمام یا قسمتی از بنا باشد مهلت مناسبی که نباید از دو ماه، تجاوز کند 
  کند.تعیین می

مزبور را به مالک ابالغ کند. هرگاه مالک درمهلت مقرر اقدام به قلع بناء نکند شهردار شهرداري مکلف است تصمیم 
  نامۀ اجراي وصول عوارض از مالک دریافت خواهد کرد. رأساً اقدام کرده و هزینۀ آن را طبق مقررات آیین

در حوزة استفاده از اراضی ـ در مورد اضافه بنا زائد بر مساحت زیربناي مندرج در پروانۀ ساختمانی واقع 2تبصره 
تواند در صورت عدم ضرورت قلع اضافه بنا با توجه به موقعیت ملک از نظر مکانی (در بر مسکونی کمیسیون می

اي که متناسب با نوع استفاده از بست) رأي به اخذ جریمهباز یا بنخیابانهاي اصلی یا خیابانهاي فرعی و یا کوچ بن
مان از نظر مصالح مصرفی باشد تعیین و شهرداري مکلف است بر اساس آن نسبت به فضاي ایجاد شده و نوع ساخت

تر و از سه برابر ارزش معامالتی براي هر متر مربع وصول جریمه اقدام کند (جریمه نباید از حداقل یک دوم کم
است مجدداً  بناي اضافه بیشتر باشد). در صورتی که ذینفع از پرداخت جریمه خودداري کرد، شهرداري مکلف
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پرونده را به همان کمیسیون ارجاع و تقاضاي صدور رأي تخریب را بکند. کمیسیون در این مورد نسبت به صدور 
  رأي تخریب اقدام خواهد نمود. 

ـ در مورد اضافه بنا زائد بر مساحت مندرج در پروانۀ ساختمانی واقع در حوزة استفاده از اراضی تجارتی و 3تبصره 
تواند در صورت عدم ضرورت قلع اضافه بنا با توجه به موقعیت ملک از نظر مکانی (در ي کمیسیون میصنعتی و ادار

اي که متناسب با نوع استفاده بست) رأي به اخذ جریمهباز یا بنبر خیابانهاي اصلی یا خیابانهاي فرعی و یا کوچه بن
است بر اساس آن نسبت   عیین و شهرداري مکلفاز فضاي ایجاد شده و نوع ساختمان از نظر مصالح مصرفی باشد ت

تر و از چهار برابر ارزش معامالتی ساختمان براي هر به وصول جریمه اقدام کند (جریمه نباید از حداقل دو برابر کم
تر باشد). در صورتی که ذینفع از پرداخت جریمه خودداري کرد شهرداري متر مربع بناي اضافی ایجاد شده بیش

  جدداً پروانه را به همان کمیسیون ارجاع و تقاضاي صدور رأي تخریب بکند.مکلف است م
  کمیسیون در این مورد نسبت به صدور رأي تخریب اقدام خواهد کرد. 

ـ در مورد احداث بناي بدون پروانه در حوزه استفاده از اراضی مربوطه در صورتی که اصول فنی و بهداشتی 4تبصره 
تواند با صدور رأي اخذ جریمه به ازاء هر متر مربع بناي بدون مجوز کمیسیون می و شهرسازي رعایت شده باشد

یک دهم ارزش معامالتی ساختمان یا یک پنجم ارزش سرقفلی ساختمان در صورتی که ساختمان ارزش دریافت 
ختمان را به تر است از ذینفع، بالمانع بودن صدور برگ پایان ساسرقفلی داشته باشد، هر کدام که مبلغ آن بیش

  عمل خواهد شد. 3و  2هاي شهرداري اعالم کند. اضافه بنا زائد بر تراکم مجاز بر اساس مفاد تبصره
تواند ـ در مورد عدم احداث پارکینگ و یا غیرقابل استفاده بودن آن و عدم امکان اصالح آن کمیسیون می5تبصره  

اي که حداقل یک برابر و حداکثر دو نگ، رأي به اخذ جریمهبا توجه به موقعیت محلی و نوع استفاده از فضاي پارکی
برابر ارزش معامالتی ساختمان براي هر متر مربع فضاي از بین رفتۀ پارکینگ باشد، صادر کند (مساحت هر 

باشد). شهرداري مکلف به اخذ جریمۀ تعیین شده و صدور برگ پایان متر مربع می 25پارکینگ با احتساب گردش 
  باشد. یساختمان م

در مورد تجاوز به معابر شهر، مالکین موظف هستند در هنگام نوسازي بر اساس ) 27/6/1358ـ (اصالحی 6تبصره 
مصوب رعایت برهاي اصالحی را بکند، در صورتی که بر خالف پروانه و یا بدون پروانه  پروانۀ ساختمان و طرحهاي

ز ادامۀ عملیات جلوگیري و پروانۀ امر را به کمیسیون تجاوزي در این مورد انجام گیرد شهرداري مکلف است ا
ارسال کند. در سایر موارد تخلف ماندن عدم استحکام بنا، عدم رعایت اصول فنی و بهداشتی و شهرسازي در 

  است.  100ساختمان رسیدگی به موضوع در صالحیت کمیسیونهاي مادة 
وکلفند نسبت به عملیات اجرایی ساختمانی که به مهندسان ناظر ساختمانی م) 27/6/1358ـ (اصالحی 7تبصره 

ها و محاسبات فنی گردد، از لحاظ انطباق ساختمان با مشخصات مندرج در پروانه و نقشهمسوولیت آنان احداث می
ضمیمۀ آن مستمراً نظارت کرده و در پایان کار مطابقت ساختمان با پروانه و نقشه و محاسبات فنی را گواهی کنند. 

مهندس ناظر بر خالف واقع گواهی کند و یا تخلف را بموقع به شهرداري اعالم نکند و موضوع منتهی بطرح هر گاه 
قانون شهرداري و صدور رأي بر جریمه یا تخریب ساختمان گردد،  100در کمیسیون مندرج در تبصره یک مادة 

ي انتظامی نظام مذکور موظف شهرداري مکلف است مراتب را به نظام معماري و ساختمانی منعکس کند. شورا
است مهندس ناظر را در صورت ثبوت تقصیر برابر قانون نظام معماري و ساختمانی حسب مورد با توجه به اهمیت 



  
  

 

 109  
  کارگروه منابع درآمدي شهرداري هاي استان آذربایجان شرقی

ماه تا سه سال محرومیت از کار و در صورتی که مجدداً مرتکب تخلف شود که منجر به صدور رأي  6موضوع به 
به حداکثر مجازات محکوم کند. مراتب محکومیت از طرف شوراي  گردد 100تخریب به وسیله کمیسیون مادة 

انتظامی نظام معماري و ساختمانی در پروانۀ اشتغال درج و در یک یا چند مورد از جراید کثیراالنتشار اعالم 
پروندة  گردد. شهرداري مکلف است تا صدور رأي محکومیت به محض وقوف از تخلف مهندس ناظر و ارسالمی

ماه از اخذ گواهی امضا مهندس ناظر مربوطه براي ساختمان جهت پروانه  6بمدت حداکثر  100مادة کمیسیون 
ساختمان شهرداري خودداري کند. مأمورین شهرداري نیز موکلفند در مورد ساختمانها نظارت کند و هر گاه از 

ساختمان با پروانه مرتکب تقصیري موارد تخلف در پروانه بموقع جلوگیري نکنند و یا در مورد صدور گواهی انطباق 
شود و در صورتی که عمل ارتکابی مهندسان ناظر و مأمورین شوند، طبق مقررات قانونی به تخلف آنان رسیدگی می

شهرداري واجد جنبۀ جزایی هم باشد از این جهت نیز قابل تعقیب خواهند بود. در مواردي که شهرداري مکلف به 
تواند با استفاده از مأمورین اجراییات خود و است و دستور شهرداري اجرا نشود میجلوگیري از عملیات ساختمان 

  در صورت لزوم مأمورین انتظامی براي متوقف ساختن عملیات ساختمانی اقدام کند. 
دفاتر اسناد رسمی مکلفند قبل از انجام معاملۀ قطعی در مورد ساختمانهاي ) 27/6/1358ـ (اصالحی 8تبصره 

ن ساختمان و در مورد ساختمانهاي ناتمام گواهی عدم خالف تاتاریخ انجام معامله را که توسط شهرداري گواهی پایا
تبصره  6صادر شده باشد مالحظه و مراتب را در سند قید کند. در مورد ساختمانهایی که قبل از تصویب قانون 

ه و از ید مالک اولیه خارج شده باشد، در معامله انجام گرفت) 24/11/1355قانون شهرداریها ( 100الحاقی به مادة 
صورتی که مورد معامله کل پالك را شامل نگردد گواهی عدم خالف یا برگ پایان ساختمان الزامی نبوده و با ثبت 

  باشد.و تصریح آن در سند انجام معامله بالمانع می
صورتی که اضافه بناي جدیدي  در مورد ساختمانهایی که قبل از تاریخ تصویب نقشۀ جامع شهر ایجاد شده در

نشان دهندة ایجاد بنا قبل از سال تصویب طرح جامع شهر باشد، با ثبت و  حادث نگردیده باشد و مدارك و اسناد
  باشد. تصریح مراتب فوق در سند مالکیت انجام معامله بالمانع می

ز تاریخ تصویب نقشه جامع شهر، صادر ساختمانهایی که پروانۀ ساختمان آنها قبل ا) 27/6/1358ـ (الحاقی 9تبصره 
   باشند.قانون شهرداري معاف می 100شده است از شمول تبصره یک مادة 

قانون شهرداري هر گاه شهرداري یا  100در مورد آراء صادره از کمیسیون مادة ) 27/6/1358ـ (الحاقی 10تبصره 
مالک یا قائم مقام او از تاریخ ابالغ رأي ظرف مدت ده روز نسبت به آن رأي اعتراض کند، مرجع رسیدگی به این 

خواهد بود که اعضاي آن غیر از افرادي باشند که در صدور رأي قبلی شرکت  100اعتراض کمیسیون دیگر مادة 
  قطعی است.  اند. رأي این کمیسیونداشته

نامۀ ارزش معامالتی ساختمان پس از تهیه توسط شهرداري و تصویب آیین) 27/6/1358ـ (الحاقی 11تبصره 
  تجدیدنظر خواهد بود.انجمن شهر در مورد اخذ جرائم قابل اجراست و این ارزش معامالتی سالی یکبار قابل
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 )28/1/1390( مصوب   قانون شهرداري اصالحی 101ماده 

  ) قانون شهرداري به شرح ذیل اصالح می گردد:101ماده (  ـ واحده ماده
ک یا افراز ادارات ثبت اسناد و امالك و حسب مورد دادگاهها موظفند در موقع دریافت تقاضاي تفکی ـ101ماده 

که  نجام دهنداراضی واقع در محدوده و حریم شهرها، از سوي مالکین، عمل تفکیک یا افراز را براساس نقشه اي ا
جهت تصویب  وقبالً به تأیید شهرداري مربوط رسیده باشد. نقشه اي که مالک براي تفکیک زمین خود تهیه نموده 

به خدمات  در قبال رسید، تسلیم شهرداري می نماید، باید پس از کسر سطوح معابر و قدرالسهم شهرداري مربوط
ز انقضاء مهلت ید و کتباً به مالک ابالغ شود.بعد اعمومی از کل زمین، از طرف شهرداري حداکثر ظرف سه ماه تأی

اه تسلیم نماید. مقرر و عدم تعیین تکلیف از سوي شهرداري مالک می تواند خود تقاضاي تفکیک یا افراز را به دادگ
)، 5یسیون ماده (دادگاه با رعایت حداکثر نصابهاي مقرر در خصوص معابر، شوارع و سرانه هاي عمومی با أخذ نظر کم

ه مذکور پاسخ ) حداکثر ظرف دو ماه باید به دادگا5به موضوع رسیدگی و اتخاذ تصمیم می نماید. کمیسیون ماده (
یر ضوابط دهد. در صورت عدم ارسال پاسخ در مدت فوق، دادگاه با مالحظه طرح جامع و تفصیلی در چهارچوب سا

  و مقررات، به موضوع رسیدگی و رأي مقتضی صادر می نماید.
هرها و رعایت حدنصابهاي تفکیک و ضوابط و مقررات آخرین طرح جامع و تفصیلی مصوب در محدوده ش ـ1 تبصره

ن ذیل، در تهیه و همچنین رعایت حدنصابها، ضوابط، آیین نامه ها و دستورالعملهاي مرتبط با قوانین از جمله قوانی
قانون زمین  )15) و (14امی است: ـ مواد (تأیید کلیه نقشه هاي تفکیکی موضوع این قانون توسط شهرداریها الز

رکتهاي شـ قانون منع فروش و واگذاري اراضی فاقد کاربري مسکونی براي امر مسکن به  1366شهري مصوب سال 
غها مصوب ـ قانون حفظ کاربري اراضی زراعی و با 1381تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی مصوب سال 

نی ـ آن ـ قانون جلوگیري از خردشدن اراضی کشاورزي و ایجاد قطعات مناسب فو اصالحات بعدي  1374سال 
ري ایران ) قانون تأسیس شوراي عالی شهرسازي و معما5و اصالحات بعدي آن ـ ماده ( 1385اقتصادي مصوب سال 
  و اصالحات بعدي آن

  دام خواهدشد.اق 1366مصوب سال ) قانون زمین شهري 11) ماده (1در مورد اراضی دولتی، مطابق تبصره ( ـ2تبصره 
أمین سرانه در اراضی با مساحت بیشتر از پانصد مترمربع که داراي سند ششدانگ است شهرداري براي ت ـ3تبصره 

و معابر  ) و براي تأمین اراضی موردنیاز احداث شوارع%25فضاي عمومی و خدماتی تا سقف بیست و پنج درصد (
ده ایجادشده از این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی با توجه به ارزش افزوعمومی شهر در اثر تفکیک و افراز 

داري مجاز است ) از باقیمانده اراضی را دریافت می نماید. شهر%25عمل تفکیک براي مالک، تا بیست و پنج درصد (
  نماید. دریافت با توافق مالک قدرالسهم مذکور را براساس قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس رسمی دادگستري
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یک و افراز و ) و معابر و شوارع عمومی و اراضی خدماتی که در اثر تفک3کلیه اراضی حاصل از تبصره ( ـ4تبصره 
ملک  صدور سند مالکیت ایجاد می شود، متعلق به شهرداري است و شهرداري در قبال آن هیچ وجهی به صاحب

افراز میسر نباشد،  سرانه، شوارع و معابر از زمین موردتفکیک و پرداخت نخواهدکرد.در مواردي که امکان تأمین انواع
  .شهرداري می تواند با تصویب شوراي اسالمی شهر معادل قیمت آن را به نرخ کارشناسی دریافت نماید

، طبق قانون هرگونه تخلف از موضوع این قانون در تفکیک یا افراز اراضی، جرم تلقی شده و متخلفین ـ 5تبصره 
  اسالمی و قانون تخلفات اداري تحت پیگرد قانونی قرار خواهندگرفت. مجازات

 
  

 قانون شهرداري 110ماده 

هر که در خیابان یا نسبت به زمین یا بناهاي مخروبه و غیر مناسب با وضع محل و یا نیمه تمام واقع در محدوده ش
ي باشد، شهرداري با کوچه و یا میدان قرار گرفته و منافی با پاکی و پاکیزگی و زیبائی شهر و یا موازین شهرساز

ا مرمت آن که رف دو ماه به ایجاد نرده یا دیوار یتصویب انجمن شهر می تواند به مالک اخطار کند منتهی ظ
تواند به منظور منطبق با نقشه مصوب انجمن شهر باشد اقدام کند.اگر مالک مسامحه یا امتناع کرد شهرداري می
ا که الزم بداند تأمین نظر و اجراي طرح مصوب انجمن در زمینه زیبائی و پاکیزگی و شهرسازي هرگونه اقدامی ر

مورد صورت حساب  زینه آن را به اضافه صدي ده از مالک یا متولی و یا متصدي موقوفه نماید، در اینمعمول و ه
صورت حساب قطعی  شهرداري بدواً به مالک ابالغ می شود در صورتی که مالک ظرف پانزده روز از تاریخ ابالغ به

ارجاع خواهد  77ن مذکور در ماده ف مهلت مقرر اعتراض کرد موضوع به کمیسیوشود و هرگاه مالک ظرتلقی می
 .شد

در  77ده صورت حساب هایی که مورد اعتراض واقع نشده و همچنین آراء کمیسیون رفع اختالف مذکور در ما
زم االجراء الحکم سند قطعی و الزم االجراء بوده و اجراء ثبت مکلف است برطبق مقررات اجراي اسناد رسمی 

 .ه صادر و به مورد اجراء بگذاردنسبت به وصول طلب شهرداري اجرائی

 قانون مالیاتهاي مستقیم :
مول حق تمبر را چاپ و ـ وزارت امور اقتصادي و دارایی مجاز است سفته و برات و بارنامه و اوراق دیگر مش 50مادة 

الصاق و تواند در مواردي که مقتضی بداند به جاي در دسترس متقاضیان بگذارد. وزارت امور اقتصادي و دارایی می
   ور قبض مالیات اکتفا نماید.حق تمبر در قبال صدابطال تمبر به دریافت 

حقوق خود نسبت به امالك واقع در ایران پس از ناشی از واگذاري  ـ درآمد شخص حقیقی یا حقوقی  52مادة  
 باشد.مقرر در این قانون مشمول مالیات بر درآمد امالك می هايکسر معافیت
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) و همچنین انتقال حق %5ل و انتقال قطعی امالك به مأخذ ارزش معامالتی و به نرخ پنج درصد (ـ نق 59مادة 
) در تاریخ انتقال از طرف مالکان %2مأخذ وجوه دریافتی مالک یا صاحب حق و به نرخ دو درصد (واگذاري محل به 

 باشد.میعین یا صاحبان حق مشمول مالیات 
نشده باشد، ارزش معامالتی نزدیکترین محل مشابه  عامله ارزش معامالتی تعیینـ چنانچه براي مورد م 1تبصرة 

  مالیات خواهد بود.مبناي محاسبه 
ا حقوق یـ حق واگذاري محل از نظر این قانون عبارت است ازحق کسب یا پیشه یا حق تصرف محل  2تبصرة 

  .تجاري محلناشی از موقعیت 
باشد که در امالك، متشکل از هفت عضو میعهدة کمیسیون تقویم مالك به ا ـ تعیین ارزش معامالتی  64مادة 

، جهاد کشاورزي و نمایندة مسکن و شهرسازي هاي وزارتخانه سازمان امور مالیاتی کشور و تهران از نمایندگان 
شهر و در شوراي ی نفر معتمد محل بصیر و مطلع در امور تقویم امالك به معرف سازمان ثبت اسناد و امالك و سه 

، مسکن و شهرسازي ، جهاد کشاورزي و ثبت اسناد و امالك شهرستانها از مدیران کل یا رؤساي ادارات امور مالیاتی
آنها و سه نفر معتمد محل بصیر و مطلع در ترتیب در مراکز استانها یا شهرستانها حسب مورد و یا نمایندگان به 

ارزش معامالتی امالك اقدام تعیین بت به اي شهر تشکیل و هر سال یک بار نسمعرفی شوربه امور تقویم امالك 
 خواهد نمود.

) سه نفر معتمد محل بصیر و (براساس تقسیمات کشوريدر موارد تقویم امالك واقع در هر بخش و روستاهاي تابعه
هر یا بخش نبودن شوراي شمطلع در امور تقویم امالك توسط شوراي بخش مربوط معرفی خواهند شد. در صورت 

هند کارمند دولت نباشند، به معرفی فرماندار یا بخشدار مربوط درکمیسیون شرکت خواسه نفر با شرایط مذکور که
  نمود.

کشور و در شهرستانها به دعوت مدیرکل یا رئیس کمیسیون تقویم امالك در تهران به دعوت سازمان امور مالیاتی
یون با حضور حداقل سازمان مزبور یا ادارات تابعۀ آن تشکیل خواهد شد. جلسات کمیسادارة امور مالیاتی در محل 

  .چهار نفر معتبر استیابد و تصمیمات متخذه با رأي موافق پنج نفر که سه نفر آنها عضو دولت باشند رسمیت می
  :مکلف است کمیسیون مزبور 

بندي تعیین شده و موقعیت جغرافیایی (شبکه معامالتیبا توجه به آخرین ارزش  الف ـ قیمت اراضی شهري را 
، نوع مالکیت از لحاظ (مشاع بودن) و وضعیت حقوقی، آب و هوا و ارتفاعاالرضی، خدمات تحت، نوع خاكزمین

، آموزش ، گاز، بهداشت، برق ، تلفن) و خدمات شهري (آب، استیجاري بودنمالکیت جاري بودن یا داشتن دفترچۀ
) و میزان مساحت و تراکم جمعیت و تراکم ساخت و موقعیت ، شبکۀ حمل و نقل شهري و سایرخدماتو پرورش

لی نوع کاربري کملک از لحاظ قرار داشتن در مناطق تجاري و صنعتی و مسکونی و آموزشی و یا مختلط و به طور 
  حمل و نقل و عبور و مرور. ز خرید و کیفیت شوارع از نظرها به فضاي سبز و مراکاراضی و دسترسی
فاصلۀ تا شهر، نوع  موارد مذکور در بند( الف) فوق، هاي کشاورزي و روستایی را عالوه بر رعایت ب ـ قیمت زمین
اشتن دآنها، نوع خاك و میزان آب و داشتن قابلیت براي کشت مکانیزه و وضعیت طبیعی زمین و محصول و قیمت 

  هاي اصلی و مواردي که مالکین عرصه و اعیان و اشجار باغات متفاوت باشند.ادهجاده و نوع جاده و فاصله تا ج
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) و قدمت وله و غیرهج ـ قیمت ساختمان را با توجه به نوع مصالح (اسکلت فلزي یا بتون آرمه یا اسکلت بتونی و س
) و نوع مالکیت از تی و غیره، بهداشتی و خدما، آموزشی، اداري، تجاريو تراکم و طریقۀ استفاده از آن (مسکونی

  نظر عرصه و اعیان تعیین نماید.
باشد و تا االجراء مینهایی کمیسیون تقویم امالك الزمارزش معامالتی تعیین شده پس از یک ماه از تاریخ تصویب 

  .معامالتی جدید معتبر استتعیین ارزش 
، کمیسیون توانند قبل از اتمام دورة یک سالهمزبور میان ـ سازمان امور مالیاتی کشور یا ادارات تابعۀ سازم 1تبصرة 

  را در موارد زیر تشکیل دهند:تقویم امالك 
  .استـ براي تعیین ارزش معامالتی نقاطی که فاقد ارزش معامالتی  1
ا شور با مقایسه بکسازمان امور مالیاتی  تشخیصـ براي تعدیل ارزش معامالتی تعیین شده نقاطی که حسب  2

  هماهنگی ندارد. نقاط مشابه
تشخیص سازمان امور مالیاتی کشور با توجه به ـ براي تعدیل ارزش معامالتی تعیین شدة نقاطی که حسب  3

  در این ماده تغییرات عمده در ارزش تعیین شده به وجود آمده باشد.عوامل ذکر شده 
یم امالك الزم تاریخ تصویب نهایی کمیسیون تقوماه از   ارزش معامالتی تعیین شده حسب این تبصره پس از یک 

  بوده و تا تعیین ارزش معامالتی جدید معتبر خواهد بود. االجراء 
قانون تعیین نشده است آخرین ارزش معامالتی ـ مادامی که ارزش معامالتی امالك طبق مقررات این  2تبصرة 

  .تعیین شده معتبراست

 قانون مالیات بر ارزش افزوده :
ساب مالیات، بهاي کاال یا خدمت مندرج در صورتحساب خواهد بود. در مواردي که صورتح مأخذ محاسبه -14ه ماد

رزش مندرج درآنها اموجود نباشد ویا از ارائه آن خودداري شود ویا به موجب اسناد ومدارك مثبته احراز شود که 
 د.یخ روز تعلق مالیات می باشواقعی نیست، مأخذ محاسبه مالیات بهاي روز کاال یا خدمت به تار

  وارد زیر جزء مأخذ محاسبه مالیات نمی باشد:م -تبصره
  تخفیفات اعطائی؛ -الف
  الیات موضوع این قانون که قبالً توسط عرضه کننده کاال یا خدمت پرداخت شده است؛م -ب
  فته است.ایر مالیاتهاي غیر مستقیم وعوارضی که هنگام عرضه کاال یا خدمت به آن تعلق گرس -ج

 ) می باشد.%5/1رخ مالیات بر ارزش افزوده، یک ونیم درصد (ن -16ماده 
  رخ مالیات بر ارزش افزوده کاالهاي خاص به شرح زیر تعیین می گردد:ن -تبصره

  ) .%12نواع سیگار ومحصوالت دخانی، دوازده درصد (ا -1
  ).%20نواع بنزین وسوخت هواپیما بیست درصد (ا -2

دولت مکلف است با اجراي کامل قانون مالیات بر ارزش  ـقانون برنامه پنجم توسعه  117ماده 2تبصره       
اي که در پایان برنامه نرخ گونهافزوده، نرخ این مالیات را از سال اول برنامه ساالنه یک واحد درصد اضافه نماید؛ به
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) ( به عنوان عوارض) و سهم %3ور سه درصد () برسد. سهم شهرداریها و دهیاریها از نرخ مزب%8درصد (آن به هشت
  شود) تعیین می%5دولت پنج درصد (

ه مؤدیان در موقع خرید کاال یا خدمت براي فعالیتهاي اقتصادي خود به استناد کمالیاتهایی  -17ماده 
ا کسر وسط آنهصورتحسابهاي صادره موضوع این قانون پرداخت نموده اند، حسب مورد از مالیاتهاي وصول شده ت

 ویا به آنها مسترد می گردد.
مؤدي محسوب می  ماشین آالت وتجهیزات خطوط تولید نیز از جمله کاالي مورد استفاده براي فعالیتهاي اقتصادي

  گردد.
مات ه در موقع خرید کاالها وخدمات توسط شهرداریها ودهیاریها براي انجام وظایف وخدکمالیاتهایی  -7تبصره 

  .گردد، طبق مقررات این قانون قابل تهاتر ویا استرداد خواهد بودقانونی پرداخت می 

و درصد داخت مالیاتهاي موضوع این قانون در مواعد مقرر، موجب تعلق جریمه اي به میزان دتأخیر در پر -23ماده 
 ) در ماه، نسبت به مالیات پرداخت نشده ومدت تأخیر خواهد بود.2%(

می توانند تنظیم گزارشهاي حسابرسی مالیات بر ارزش افزوده خود را به  نمؤدیان موضوع این قانو -27ماده 
مایند. نسازمان حسابرسی جمهوري اسالمی ایران یا مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ارجاع 
با رعایت  اشخاص مذکور در صورت قبول درخواست مؤدي، مکلفند گزارش حسابرسی مالیات بر ارزش افزوده را

وده وجهت تسلیم ط زیر وطبق نمونه ودستورالعملی که سازمان امور مالیاتی کشور تعیین می کند، تنظیم نمشرای
 به اداره امور مالیاتی مربوط، در اختیار مؤدي قرار دهند.

فاد مسبت به کفایت اسناد ومدارك حسابداري براي امر حسابرسی مالیات بر ارزش افزوده طبق اظهار نظر ن -الف
  ومقررات واستانداردهاي حسابداري.قوانین 

  ط.شمول مالیات ومالیات متعلق هر دوره مالیاتی بر اساس مفاد این قانون ومقررات مربومتعیین مأخذ  -ب
ون الیاتی گزارش حسابرسی را که با رعایت شرایط اخیر الذکر این ماده تنظیم شود، بدماداره امور  -1تبصره 

ر دوره مالیاتی هط برگه مطالبه صادر می کند. قبول گزارش حسابرسی مالیاتی رسیدگی قبول ومطابق مقررات مربو
اکثر ظرف مدت یک موکول به آن است که مؤدي گزارش مزبور را به همراه اظهار نامه مالیاتی دوره مزبور ویا حد

  ماه از تاریخ انقضاء مهلت تسلیم اظهارنامه، تسلیم اداره امور مالیاتی مربوط نموده باشد.
ه بمالیاتی کشور می تواند حسابرسی مالیات بر ارزش افزوده اشخاص حقیقی وحقوقی را  سازمان امور -2بصره ت

اران سازمان حسابرسی جمهوري اسالمی ایران یا حسابداران رسمی ومؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابد
ور مالیاتی کشور عهده سازمان امرسمی واگذار نماید. در این صورت، پرداخت حق الزحمه، طبق مقررات مربوط به 

  می باشد.
می شود، در  در مواردي که اوراق مطالبه مالیات یا برگه استرداد مالیات اضافه پرداختی به مؤدي ابالغ -29ماده 

صورتی که مؤدي معترض باشد، می تواند ظرف بیست روز پس از ابالغ اوراق یاد شده اعتراض کتبی خودرا به اداره 
امور مالیاتی مربوط براي رفع اختالف تسلیم نماید ودر صورت رفع اختالف با مسئؤل ذي ربط، پرونده مختومه می 

ض ننماید، مبالغ مندرج در اوراق مطالبه مالیات ویا برگه استرداد گردد. چنانچه مؤدي در مهلت مذکور کتباً اعترا
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مالیات اضافه پرداختی به استثناء مواردي که اوراق موضوع این ماده ابالغ قانونی شده باشد، حسب مورد قطعی 
 محسوب می گردد.

ربوط تسلیم نماید، ملیاتی در صورتی که مؤدي ظرف مهلت مقرر در این ماده اعتراض خود را کتباً به اداره امور ما
نده امر ظرف بیست ولی رفع اختالف نشده باشد وهمچنین در مواردي که اوراق مذکور ابالغ قانونی شده باشد، پرو

دگی به هیأت حل روز از تاریخ دریافت اعتراض یا تاریخ انقضاء مهلت اعتراض در موارد ابالغ قانونی جهت رسی
  اتهاي مستقیم احاله می شود.اختالف مالیاتی موضوع قانون مالی

وارد مکلفند اطالعات موجود در پایگاه هاي اطالعاتی خود مربوط به امالك، مشاغل وسایر شهرداریها م -31ماده 
اشد، را حسب بکه در امر شناسایی یا تشخیص عملکرد مالی مؤدیان مورد نیاز سازمان امور مالیاتی کشور می 

مان امور مالیاتی اختیار این سازمان قرار داده وامکان دسترسی همزمان ساز درخواست رئیس کل سازمان مذکور در
 کشور به این اطالعات را در پایگاه هاي اطالعاتی ذي ربط فراهم آورند.

مالیات  هرداریها و دهیاریها در رابطه با کاال و خدمات مشمول این قانون، عالوه بر نرخنرخ عوارض ش -38ماده
 قانون، به شرح زیر تعیین می گردد: ) این16موضوع ماده (

  ) ؛%5/1) این قانون، یک و نیم درصد(16لیه کاالها و خدمات مشمول نرخ صدر ماده(ک -الف
  )؛%3نواع سیگار و محصوالت دخانی، سه درصد(ا -ب
  )؛%10نواع بنزین و سوخت هواپیما، ده درصد (ا -ج
  ).%5ج درصد() و نفت کوره پن%10فت سفید و نفت گاز، ده درصد (ن -د

می نیدي آالینده محیط زیست که استاندارد ها و ضوابط حفاظت از محیط زیست را رعایت واحدهاي تول -1تبصره
جراء در سال نمایند، طبق تشخیص و اعالم سازمان حفاظت محیط زیست( تا پانزدهم اسفند ماه هر سال براي ا

ع این قانون، الوه بر مالیات و عوارض متعلق موضوبعد)، همچنین پاالیشگاههاي نفت و واحدهاي پتروشیمی، ع
این قانون و  )17می باشند. حکم ماده( ) از قیمت فروش به عنوان عوارض آالیندگی%1مشمول پرداخت یک درصد(

  تبصره هاي آن به عوارض آالیندگی موضوع این ماده قابل تسري نمی باشد.
ید سازمان حفاظت م نمایند، با درخواست واحد مزبور و تأیواحدهایی که در طی سال نسبت به رفع آالیندگی اقدا

ل دوره مالیاتی محیط زیست از فهرست واحدهاي آالینده خارج می گردند. در این صورت، واحدهاي یاد شده از او
آالیندگی نخواهد  بعد از تاریخ اعالم توسط سازمان مزبور به سازمان امور مالیاتی کشور، مشمول پرداخت عوارض

  شد.
الینده واحدهایی که در طی سال بنا به تشخیص و اعالم سازمان حفاظت محیط زیست به فهرست واحدهاي آ

زیست مشمول  محیط زیست اضافه گردند، از اول دوره مالیاتی بعد از تاریخ اعالم توسط سازمان حفاظت محیط
  پرداخت عوارض آالیندگی خواهند بود.

ر خارج از شهرها به حساب شهرداري محل استقرار واحد تولیدي و د عوارض موضوع این تبصره در داخل حریم
مان شهرستان ه) واریز می شود، تا بین دهیاریهاي 39)ماده(2حریم شهرها به حساب تمرکز وجوه موضوع تبصره(

  توزیع گردد.
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شی شی و ورزواحدهاي تولیدي به منظور ارتقاء مهارت و سالمت کارکنان خود مراکز آموز در صورتی که -2تبصره
) %10ده درصد ( ایجاد کرده و یا در این خصوص هزینه نمایند، با اعالم وزارت کار و اموراجتماعی می توانند

صورت تأیید  عوارض موضوع بند (الف) این ماده را تا سقف هزینه صورت گرفته درخواست استرداد نمایند، در
قررات این قانون مه مربوط قابل تهاتر یا استرداد حسب هزینه هاي مزبور توسط سازمان امور مالیاتی کشور، وجو

  خواهد بود.
سیس و توسعه واحدهاي آموزشی مورد نیاز در مناطق کمتر توسعه یافته، معادل نیم به منظور تأ -3تبصره
زش و پرورش ) از عوارض وصولی بند (الف) این ماده در حساب مخصوص در خزانه به نام وزارت آمو%5/0درصد(
ختیار وزارت یاد می گردد و معادل آن از محل اعتباري که در قوانین بودجه سنواتی منظور می گردد در اواریز 

رمناطق مزبور دشده قرار خواهد گرفت تا توسط وزارت مزبور در امر توسعه و احداث مراکز آموزشی مورد نیاز 
 کشور و امور ه هاي آموزش و پرورش،هزینه گردد. آئین نامه اجرائی این تبصره به پیشنهاد مشترك وزارتخان

  اقتصادي و دارایی به تصویب هیأت وزیران می رسد.
 الیات و عوارض خدمات خاص به شرح زیر تعیین می گردد:م -43ماده 
پنج  رون شهري مسافر در داخل کشور با وسایل زمینی( به استثناء ریلی)، دریایی و هواییحمل و نقل ب -الف

  به عنوان عوارض).) بهاء بلیط( %5درصد(
 معادل یک نه انواع خودرو هاي سواري و وانت دو کابین اعم از تولید داخل یا وارداتی حسب موردعوارض سالیا -ب

  ورودي آنها. در هزار مجموع ارزش گمرکی و حقوق ونیم  در هزار قیمت فروش کارخانه( داخلی) و یا یک ونیم
ي رد خودروهاي با عمر بیش از ده سال( به استثناءخودرو هاض موضوع بند(ب) این ماده در موعوار -تبصره

ر تا صد ) و حداکث%10گازسوز) به ازاء سپري شدن هر سال( تا مدت ده سال) به میزان ساالنه ده درصد(
  ) عوارض موضوع بند مزبور این ماده افزایش می یابد.%100درصد(

ستثناء خودروهاي اعم از تولید داخل و یا وارداتی به ا ماره گذاري انواع خودرو هاي سواري و وانت دو کابینش -ج
ارزش  ) قیمت فروش کارخانه و یا مجموع%3سواري عمومی درون شهري یا برون شهري حسب مورد سه درصد(

  ) عوارض).%1) مالیات و یک درصد(%2گمرکی و حقوق ورودي آنها (دودرصد (
  .و عوارض این ماده قابل تسري نمی باشد ) این قانون و تبصره هاي آن به مالیات17حکم ماده (

 -46ماده 
د ) این قانون به حساب یا حساب هاي درآم45) و وجوه موضوع ماده(43)و (42وضوع مواد (ممالیات هاي  -الف

سازمان امور  عمومی مربوط که توسط وزارت امور اقتصادي و دارایی( خزانه داري کل کشور) تعیین و از طریق
  م می شود، واریز می گردد.مالیاتی کشور اعال

رض ) این قانون به شهرداري محل محول می شود و عوا43وضوع بندهاي (الف) و (ب) ماده (موصول عوارض  -ب
  مزبور نیز به حساب شهرداري محل فعالیت واریز می گردد.

ا حسب تی شود م )واریز 39) ماده(2) به حساب تمرکز وجوه، موضوع تبصره (43وارض موضوع بند (ج) ماده(ع -ج
  ترتیبات تبصره مزبور توزیع و هزینه گردد.
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ور وصول ) این قانون که توسط سازمان امور مالیاتی کش45) و (43)،(42وه دریافتی موضوع مواد (مالیات و وج -د
حات بعدي و اصال 27/11/1380می گردد مشمول احکام فصل نهم باب چهارم قانون مالیات هاي مستقیم مصوب 

  آن است.
سط ) این قانون که تو43تنکاف از پرداخت وجوه دریافتی موضوع بندهاي(الف) و (ب) ماده (اختالف و اس -ـه

  ) قانون اداره شهرداریها خواهد بود.77شهرداري ها وصول می گردد، مشمول احکام ماده (
دل دو جریمه اي معا) این قانون پس از موعد مقرر موجب تعلق 43رداخت مالیات و عوارض موضوع ماده (پ -و

  ) به ازاء هر ماه نسبت به مدت تأخیر خواهد بود.%2درصد (
 -47ماده 
 وبادرت به حمل و نقل برون شهري مسافر در داخل کشور با وسایل نقلیه زمینی، دریایی اشخاصی که م -الف

با درج در بلیط و یا  ون را) این قان43) بهاء بلیط موضوع بند (الف) ماده(%5هوایی می نمایند، مکلفند پنج درصد (
اکثر تا پانزدهم ماه قرار داد حسب مورد، به عنوان عوارض از مسافران اخذ و عوارض مذکور مربوط به هر ماه را حد

  بعد به حساب شهرداري محل فروش بلیط واریز نمایند.
ئه خدمات که و همچنین ارا رقراري هر گونه عوارض و سایر وجوه براي انواع کاالهاي وارداتی و تولیديب -50ماده 

اي مأخذ محاسبه در این قانون، تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است، همچنین برقراري عوارض به درآمده
زد بانکها و نمالیات، سود سهام شرکتها، سود اوراق مشارکت، سود سپرده گذاري و سایر عملیات مالی اشخاص 

 شوراهاي اسالمی و سایر مراجع ممنوع می باشد. مؤسسات اعتباري غیر بانکی مجاز، توسط
 می شهر و بخش جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید، که تکلیف آنها در این قانونشوراهاي اسال -1تبصره

عد، تصویب و اعالم بمشخص نشده باشد، موظفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال براي اجراء در سال 
  عمومی نمایند.

 «به عبارت  7/9/1347) قانون نوسازي و عمران شهري مصوب 2مندرج در ماده(» درهزار پنج« عبارت  -2بصرهت
  اصالح می شود.)» %1یک درصد(

هیاریها دررات مربوط به اعطاء تخفیف یا معافیت از پرداخت عوارض یا وجوه به شهرداریها و قوانین و مق -3تبصره
  ملغی می گردد.

  ر سراسر کشور نظارت نمایددر موظف است بر حسن اجراء این ماده وزارت کشو -4تبصره

به شرکتهاي تعاونی  قانون منع فروش و واگذاري اراضی فاقد کاربري مسکونی براي امر مسکن 
 مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی

   
ه اشخاص حقیقی و االجراء شدن این قانون هرگونه واگذاري و نقل و انتقال اراضی باز تاریخ الزم -1ماده

حقوقی و شرکتهاي تعاونی مسکن اعم از شرکتهاي تعاونی مسکن کارمندي و کارگري و تعاونیهاي مسکن 
در داخل محدوده (قانون) شهرها، شهرکها و شهرهاي کارکنان نیروهاي نظامی و انتظامی براي امر مسکن 
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ط ساخت و ساز متناسب با نیاز و هدف بر نداشتن کاربري معارض و ضوابجدید موکول به اخذ گواهی مبنی
  باشد.) این قانون می4) و (3متقاضیان در اراضی مورد نظر از مراجع مذکور در مواد (

انها، نهادها و دستگاههاي دفاتر اسناد رسمی و کلیه مراجع قانونی واگذار کننده زمین اعم از سازم -2ماده
تعاونی مسکن و  نتقال و یا واگذاري زمین به شرکتهايدولتی و غیردولتی موظفند قبل از هرگونه نقل و ا

طبق مواد  اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع بالمانع بودن احداث واحدهاي مسکونی در اراضی موردنظر را
اهی حداکثر دو آتی از مراجع تعیین شده در این قانون استعالم و پیوست مدارك نمایند. اعتبار این گو

  .باشدسال از تاریخ صدور می
براي امر مسکن به  کاربري، ضوابط ساختمانی و بالمانع بودن نقل و انتقال یا واگذاري زمین -3ماده

هرداري شرکتهاي تعاونی مسکن و اشخاص حقیقی در داخل محدوده (قانونی) شهرها، باید از طریق ش
  مربوط و براساس طرحهاي مصوب توسعه شهري به طور کتبی اعالم و گواهی شده باشد.

هاي تعاونی مسکن و اشخاص حقیقی و حقوقی هرگونه نقل و انتقال و واگذاري زمین به شرکت -4هماد
بجز در محدوده  براي امر مسکن در خارج محدوده (قانونی) شهرها اعم از داخل و یا خارج از حریم شهرها

شوند، یمصوب شهرهاي جدید و شهرکهائی که طبق مقررات و براساس طرحهاي مصوب احداث شده یا م
  باشد.ممنوع می

ز نظر احراز وقوع زمین موردنظر در داخل شهرهاي جدید و شهرکهاي مصوب و تناسب زمین مذکور ا
  باشد.هاي متقاضیان به عهده سازمان مسکن و شهرسازي استان میکاربري و ضوابط ساختمانی با برنامه

هاي تفکیک اراضی و هاي زیر را در مورد تهیه نقشهادارات ثبت اسناد و امالك موظفند تأییدیه -5ماده
  امالك و انجام قانونی مراحل تفکیک، به شرح زیر اخذ نمایند:

و امالك در داخل محدوده (قانونی) شهر و حریم شهر از رعایت مصوبات طرحهاي  تفکیک اراضی -الف
  اري مربوط.جامع و هادي شهري از شهرد

امع و امالك واقع در خارج از حریم شهرها از نظر رعایت کاربري و ضوابط طرحهاي ج تفکیک اراضی -ب
نامه مربوط به استفاده اي و در صورت عدم تهیه طرح براي ناحیه موردنظر، از نظر رعایت ضوابط آئینناحیه

هیأت وزیران)  1355حریم شهرها (مصوب  از اراضی و احداث بنا و تأسیسات در خارج از محدوده قانونی و
  و اصالحات بعدي آن، از سازمان مسکن و شهرسازي استان.

هاي مربوط بنیاد مسکن انقالب اسالمی در داخل محدوده روستاها مرجع تهیه و تأیید نقشه -تبصره
  است.
اربري  در مورد زمینهاي کر هر نوع نقل و انتقال اعم از رسمی و عادي، تفکیک، افراز، صدور سند و تغیی -6ماده

تخلفان از جمله مموضوع این قانون، بدون رعایت مفاد این قانون و مقررات مربوط ممنوع است. در صورت تخلف، 
ربط، مسؤول جبران خسارات وارد شده به اشخاص حقیقی و حقوقی، شهرداریها، هیأت مدیره شرکت تعاونی ذي

  اشند.بدولت و اعضاي شرکتهاي تعاونی مسکن می
گیري کنند و به مراجعی که خارج از حدود وظایف خود در حریم یا خارج از حریم شهرها تصمیم -7ماده

هر نحو به ساخت و سازهاي غیرقانونی و برخالف مفاد این قانون اقدام نمایند و یا مؤثر در احداث این گونه 
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یند، طبق این قانون متخلف محسوب بناها باشند و یا به نحوي در این گونه اقدامات خالف مشارکت نما
  شوند و با آنها برابر مقررات رفتار خواهد شد.می

کننده خدمات آب، برق، گاز، تلفن و نظایر آن مکلفند کلیه سازمانها، مؤسسات و شرکتهاي تأمین -8ماده
وانه ئه پرخطوط و انشعاب به ساختمانها را برحسب مراحل مختلف عملیات ساختمانی فقط در قبال ارا
سؤول ممعتبر ساختمانی، گواهی عدم خالف یا گواهی پایان ساختمان معتبر صادرشده توسط مراجع 

  ار نمایند.صدور پروانه و ذکر شماره و تاریخ مدارك مذکور در قراردادهاي واگذاري، تأمین و واگذ
و  که به طور غیر مجاز گونه خدمات به واحدهاي مسکونی و صنفی و هرگونه بنائیواگذاري خطوط و انشعاب این

  باشد.برخالف ضوابط و مقررات اجرایی طرحهاي مصوب احداث شود ممنوع می
ها ابالغ نماید قبل از درج وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی موظف است به کلیه جرائد و سایر رسانه -9ماده

ع موضوع وسط مراجهر نوع آگهی تبلیغاتی در ارتباط با تفکیک و فروش اراضی، مجوزهاي صادر شده ت
ذکور، نظر م) این قانون را حسب مورد از آگهی دهنده درخواست و در صورت عدم ارائه مدارك 5ماده (

ن تفکیک وزارت مسکن و شهرسازي (سازمان مسکن و شهرسازي استان مربوط) را در خصوص بالمانع بود
  و عرضه زمین اخذ نمایند. 

  شوند. انون لغو میکلیه قوانین و مقررات با این ق -10ماده 
هاي مسکن و شهرسازي، کشور، تعاون و کار و امور این قانون توسط وزارتخانه نامه اجراییآیین -11ماده

  اجتماعی حداکثر ظرف مدت سه ماه تهیه و به تصویب هیأت وزیرات خواهد رسید. 
ماه یک هزار  قانون فوق مشتمل بر یازده ماده و یک تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ششم مرداد

گهبان نبه تایید شوراي  16/5/1381و سیصدو هشتاد و یک مجلس شوراي اسالمی تصویب و در تاریخ 
  رسیده است. 

  

منع فروش و واگذاري اراضی فاقد کاربري مسکونی براي امر مسکن به  قانوننامه اجرایی آیین
 شرکتهاي تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی

   
نامه، محدوده (قانونی) و حریم شهر، شهرك مسکونی و شهر جدید و محدوده در اجراي این آیین -1ماده

باشند که در طرحهاي مصوب جامع و تفصیلی و هادي شهرها، یی میهاها و حریمروستا عبارت از محدوده
  ربط رسیده باشند.هادي روستایی به تصویب مراجع قانونی ذي ایجاد شهرك و شهر جدید و طرح

ربري مسکونی در ) قانون، برخورداري از کا1منظور از نداشتن کاربري معارض موضوع ماده ( -2ماده
ید مصوب جامع، تفصیلی و هادي و طرحهاي شهرکها و شهرهاي جد محدوده (قانونی) طبق طرحهاي

  باشد.می
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ي نامه مانند لزوم استعالم و نظایر آن در استفاده مسکونی از زمین، براکلیه مقررات این آیین -3ماده
نیادها و بکلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از خصوصی، عمومی و دولتی و وابسته به آنها و همچنین 

  االجرا است.نهادهاي انقالبی و اوقاف الزم
ط تمام دستگاههاي اقد کاربري  مسکونی براي امر مسکن توسواگذاري، تفکیک و افراز اراضی ف -4ماده

ها، سازمانها، نیروهاي نظامی و انتظامی، شهرداریها و دولتی و عمومی و وابسته به آنها اعم از وزارتخانه
ته به دولت که به شرکتهاي دولتی، بنیادها و نهادهاي انقالبی و موسسات عمومی غیردولتی و هر نهاد وابس

ا کند، تحت هر عنوان و در هر نقطه از کشور اعم از داخل یا خارج شهرها مطلقاراضی اقدام میواگذاري 
  ممنوع است.

ت محیط زیست هرگونه واگذاري اراضی در داخل مناطق چهارگانه تحت مدیریت سازمان حفاظ -5ماده
  ممنوع است.

رنامه کتبی ضمن سند تسلیم اقراهرگونه نقل و انتقال اراضی فاقد کاربري مسکونی، مشروط به  -6ماده 
الیه، دایر براطالع از کاربري غیرمسکونی زمین و عدم امکان انتقال در دفاتر اسناد رسمی توسط منتقل

  ساختن مسکن در آن خواهد بود.
نامه مورد نقل و انتقال قرار ) این آئین6کاربریهاي اراضی غیرمسکونی که به ترتیب مقرر در ماده ( -7ماده
ورایعالی ) قانون تأسیس ش5ند، در داخل شهرها قابل تغییر توسط کمیسیون موضوع ماده (گیرمی

یب طرح هادي و تغییرات بعدي آنها در و مراجع تصو -1351مصوب  –شهرسازي و معماري ایران 
نامه مربوط به اراضی و ) آیین13محدوده خارج از شهرهاي قابل تغییر توسط کمیسیون موضوع ماده (

هاي یرخانهات از محدوده قانونی و حریم شهرها نبوده و پذیرش درخواست تغییر بعدي توسط دبمستحدث
   وع است.مربوط، شهرداریها و سایر اعضاء و طرح این درخواست در جلسات گروهها و کارگروهها ممن

شخاص حقیقی و حقوقی کلیه دستگاههایی که قانوناً مجاز به واگذاري زمین براي امر مسکن به ا -8ماده
ا دایر بر باشند، موظفند شماره، تاریخ و متن پاسخ استعالم دریافت شده از مراجع مقرر در قانون رمی

تفاده کنندگان، د اسبرخورداري زمین مورد واگذاري از کاربري مسکونی و ضوابط و مقررات متناسب با تعدا
  ها و سایر مدارك مربوط به واگذاري زمین قید نمایند.ها، صورتجلسات، ابالغیهنامهبه طور کتبی در توافق

شه موقعیت زمین در استعالم کنندگان کاربري زمین و ضوابط و مقررات ساختمانی آن مکلفند نق -9ماده
د شخصاتی که اظهارنظر توسط مرجع مورمقیاس مناسب طبق سند مالکیت، نشانی زمین و سایر م

  جع مورد استعالم مربوط ارایه دهند.نماید، به مرااستعالم را تسهیل می
سناد رسمی یا مراجع امراجع مورد استعالم مکلفند ظرف ده روز پس از وصول نامه دفترخانه  -10ماده 

  واگذارکننده زمین نسبت به صدور پاسخ استعالم اقدام نمایند.
ز تاریخ وصول در صورت کامل نبودن مدارك، مراجع استعالم شونده مکلفند ظرف پنج روز ا -تبصره

  کننده اعالم نمایند.استعالم، کسري مدارك را به دستگاه استعالم
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هرکها و شهرهاي سازمانهاي مسکن و شهرسازي در مورد زمینها و امالك واقع در محدوده ش -11ماده
هاي قشهده شهر، استعالمهاي دریافت شده را براساس مصوبات و نجدید و شهرداریها در داخل محدو

ح جامع، در اجرایی طرحهاي جامع، تفصیلی و هادي آنها پاسخ خواهند داد. در مورد شهرهاي داراي طر
ها براي صورت فقدان طرحهاي تفصیلی و وقوع تقریبی زمین در مجاورت زمینهایی که موقعیت کلی آن

قانون  5اند، بر اساس مصوبات کمیسیون ماده بینی گردیدهاتی شهرها پیشکاربریهاي عمومی و خدم
اختالف نظر  تأسیس شوراي عالی شهرسازي و معماري ایران عمل خواهد شد و در موارد ابهام و اشکال و

 هاي جامع و تفصیلی موضوع ماده یاد شده مراتب در شوراي عالی شهرسازي مطرح ودر نحوه اجراي طرح
   ي عالی قطعی و الزم االجرا خواهد بود.نظر شورا

هر شهر جدید،  در صورت وجود یا دایر شدن شهرداري در شهرکها و یا در تمام یا بخشی از -تبصره
  پاسخگویی به استعالم موضوع این ماده توسط شهرداریهاي مزبور به انجام خواهد رسید.

خل محدوده روستاها ز رسمی و عادي در داهر نوع نقل و انتقال اراضی براي امر مسکن اعم ا -12ماده
هادي مصوب، با همکاري بنیاد مسکن انقالب اسالمی و  منوط به استعالم از دهیاري مربوط براساس طرح

ا همکاري بنیاد در صورت عدم تشکیل دهیاري، از بنیاد مسکن انقالب اسالمی محل خواهد بود. دهیاریها ب
عدم  ح هادي روستایی براساس طرح مصوب مذکور و در صورتیاد شده حسب مورد، در صورت وجود طر

  ود.وجود طرحهاي هادي، طبق عرف محل، کاربري و ضوابط ساختمانی مربوط را اعالم خواهند نم
ادارات ثبت اسناد و  سازمانهاي مسکن و شهرسازي استانها موظفند استعالمهاي دریافت شده از -13ماده

ا (به جز روستاها) را از نظر راضی و امالك واقع در خارج از حریم شهرههاي تفکیک اامالك در مورد نقشه
اي و در صورت عدم تهیه طرح براي ناحیه موردنظر از نظر رعایت کاربري و ضوابط طرحهاي جامع ناحیه

انونی و نامه مربوط به استفاده از اراضی و احداث بنا و تاسیسات در خارج از محدوده قرعایت ضوابظ آیین
  یم شهرها و اصالحات بعدي آن، پاسخ دهند.حر

و  دهنده به استعالم موظفند استعالمهاي به عمل آمده از سوي ادارات ثبت اسنادمراجع پاسخ -14ماده
تفکیکی خوانا در مقیاس مناسب  بایست منضم به نقشههاي تفکیک اراضی را که میامالك در مورد نقشه

ه از تاریخ براي تشخیص موقعیت زمین باشد، حداکثر ظرف دو ما و سایر اطالعات و مشخصات مورد نیاز
  وصول استعالم پاسخ دهند.

هاي تفکیکی دریافت شده از نظر کاربري و ضوابط الذکر با نقشهدر صورت موافقت مراجع فوق -1تبصره
  ربط توسط متقاضی ارایه خواهد شد.تفکیک، سایر مدارك الزم براي تفکیک طبق مقررات ذي

 هاي تفکیکی پیشنهادي از سوي متقاضیان در مورد اراضی واقع در شهرکهاي مسکونی ونقشه -2هتبصر
ارات ثبت شهرهاي جدید جهت تایید از حیث امکان تفکیک و رعایت کاربري و ضوابط تفکیک از طرف اد

هر عمران ش اسناد و امالك حسب مورد به ترتیب به سازمان مسکن و شهرسازي استان مربوط و شرکت
ف ربط ارسال خواهد شد. مراجع مذکور براساس طرحها و ضوابط و مقررات مصوب، حداکثر ظرجدید ذي

  دو ماه از تاریخ وصول، اظهارنظر خواهند نمود.
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در صورت وجود یا دایر شدن شهرداري در شهرکها و یا در تمام یا بخشی از شهر جدید،  -3تبصره
  ده شهرداریهاي مذکور خواهد بود.اظهارنظر در خصوص موضوع این ماده به عه

از و تلفن ثابت و نظایر گ) قانون (آب، برق، 8تامین و واگذاري تاسیسات زیربنایی موضوع ماده ( -15ماده
دید هاي معتبر ساختمانی یا عدم خالف یا پایان کار (در مورد شهرها، شهرهاي جآن) موکول به ارایه پروانه

ري مسکونی مجوز ساختمان در محدوه روستا، دایر بر رعایت کارب و شهرکها) یا تاییدیه مراجع صدور
  خواهد بود.

نامه اجرایی الیحه قانونی اصالح الیحه قانون واگذاري و ) آیین32کمیسیونهاي موضوع ماده ( -16ماده
قانون حفاظت و  )31و ماده ( -1359مصوب  –احیاي اراضی در حکومت جمهوري اسالمی ایران 

عی که به موجب قوانین مجاز به و سایر مراج -1346مصوب  –برداري از جنگلها و منابع طبیعی بهره
   »باشد.االجرا میاند نیز الزمواگذاري زمین شناخته شده

 ضی زراعی و باغها که مبناينامه اجرایی قانون حفظ کاربري ارا) آیین4نقشه تایید شده موضوع ماده ( -تبصره
ات ثبت اسناد و تغییر کاربري و تفکیک اراضی زراعی و باغهاي خارج از محدوده شهرها و شهرکها توسط ادار

هاي ع نقشهگیرند، منحصراً مربوط به استفاده کشاورزي و باغداري از اراضی زراعی و باغات موضوامالك قرار می
  ی ممنوع است.هر حال تغییر کاربري این اراصی به مسکون باشند و درمذکور بعد از تفکیک می

ر داخل شهرکها و دکلیه مراجعی که در محدوده (قانونی) و حریم یا خارج از حریم شهرها،  -17ماده
گیري کرده و یا به هر نحو شهرهاي جدید و حریم آنها و همچنین روستاها، برخالف مفاد این قانون تصمیم

ف محسوب و قانونی اقدام نموده یا موثر در احداث بناهاي خالف باشند، متخلبه ساخت و سازهاي غیر
  طبق مقررات با آنها رفتار خواهد شد.

ع این قانون الزامی درج شماره، تاریخ نام صادرکننده مجوز در آگهیهاي تفکیک و فروش موضو -18ماده
هاي ایر رسانهات، صدا و سیما و ساست و آگهیهاي فاقد مشخصات مذکور، غیرقابل چاپ و تبلیغ در مطبوع

باشند و وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی اقدامات الزم را در جهت گروهی و نصب در اماکن عمومی می
از این  تحقق این موضوع به عمل خواهد آورد و زارت مسکن و شهرسازي نیز موظف است هرگونه تخلف

  ماده را پیگیري نماید.
ند حسب مورد به امالك کشور، وزارت بازرگانی و وزارت تعاون مکلفسازمان ثبت اسناد و  -19ماده

هاي تعاونی روشهاي مقتضی به تمامی بنگاههاي معامالت امالك و مستغالت، دفاتر اسناد رسمی و شرکت
نامه و نظایر آنها براي زمینهاي موضوع این ) قانون، از تنظیم مبایعه6ابالغ نمایند که در اجراي مفاد ماده (

  هاي تفکیک مصوب مرجع قانونی است، اکیداً خودداري نمایند.ون که فاقد نقشهقان
ز قانون و این وزارت بازرگانی و وزارت تعاون موظفند حسب مورد در صورت مشاهده تخلف ا -تبصره

سکن و نامه توسط بنگاههاي معامالت ملکی و شرکتهاي تعاونی و یا دریافت گزارش از سوي وزارت مآیین
نفی و قانون تعاون صي مبنی بر وقوع تخلف، برخورد الزم را با متخلفان به ترتیب برابر قانون نظام شهرساز

  به عمل آورند.
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لف از قانون و این وزارت مسکن و شهرسازي در اجراي صحیح قانون به محض اطالع از وقوع تخ -20ماده
 ط جهت رسیدگی و صدور راي مقتضی به، متخلفان را همراه ادله و مدارك مربونامه پس از احراز آنآیین

ور و سایر مراجع صالح قضایی معرفی و تا حصول نتیجه مراتب را پیگیري نموده و همچنین وزارت مذک
توانند ابطال اقدامات خالف، اعاده وضعیت به حالت سابق و نیز جبران خسارت وارد ربط میمراجع ذي

  قضایی درخواست نمایند. شده به دولت را مطابق مقررات مربوط از مقامات
ظارت عالی برحسن انجام این دبیرخانه شوراي عالی شهرسازي و معماري ایران مسئولیت ن -21ماده 

  نامه را بر عهده خواهد داشت.قانون و آیین

الیحه قانونی راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معامالت دولتی 
 1337دیماه  22و کشوري مصوب 

    -مـــاده اول

  از تاریخ تصویب این قانــون اشخاص زیر:

  نخست وزیر، وزیران ، معاونین و نمایندگان مجلسیــن .    -1

  سفــرا، استانداران ، فرمانداران کل ، شهــــرداران و نمایندگان انجمن شهر.      -2

  ودستگاههاي وابسته به آنهاکارمندان وصاحب منصبان کشوري ولشکري وشهرداریها      -3

م یا اکثریت منافع یا کارکنان هر سازمان یا بنگاه ها یا شرکت یا بانک یا هرموسسـه دیگر که اکثریت سهــا  -4
  ه آنها باشــد.بمدیریت یا اداره کردن یا نظارت آن متعلق بدولت یا شهرداریها و یا دستگاههـــاي وابستـه 

ا مقرري یاحق یء از خزانه دولت یا مجلسین یا موسسات مذکور در باال حقوق اشخاصی که بنحوي از انحا  -5
ی ) دریافت الزحمه یاپاداش ویا امثال آن بطورمستمر(باستثناي حقوق بازنشستگی و وظیفه و مستمري قانون

  میدارند.

  ت میدارند.فمدیران و کارکنان بنگاههاي خیریه اي که از دولت یا از شهرداریها کمک مستمر دریا    -6

شرکتها و موسساتی که پنج درصد یا بیشتر سهام یا سرمایه یا منافع آن متعلق بیکنفر از اشخاص مذکور در   -7
فوق یا بیست درصد یا بیشتــر سهام یا سرمایه یا منافع آن متعلق بچند نفر از اشخاص مذکور در فـوق باشد و یا 

زرسی موسسات مذکور با آنها باشد به استثناي شرکتها و موسساتی که اینکه نظارت و یا مدیریت و یا اداره و یا با
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تعداد صاحبان سهـام آن یکصدوپنجاه نفریا بیشترباشد مشروط بر اینکه هیچیک از اشخاص مذکور در فوق بیش از 
  اشد.پنج درصد از کل سهام آن را نداشته ونظارت یا مدیریت یا اداره و یا بازرسی آن بااشخاص مذکوردرفوق نب

اشد نمیتوانند ( اعم از ب 7شرکتهائیکه اکثریت سهام یا سرمایه یا منافع آنها متعلق بشرکتهاي منـدرج در بند   -8
ور افتخـاري و رایگان اینکه در مقابل خدمتی که انجام میدهند حقوق یا مالی دریافت دارند یا آنکه آن خدمت را بط

اي وابستـه به آنها و یا با دولت یا مجلسیــن یا شهرداریها یا دستگاهه انجام دهند) در معامالت یا داوري در دعاوي
راجــع قانونــی ماین مـــاده شرکت نمایند اعم از اینکه دعاوي مــزبور در )  6و  4موسسات مذکور در ( بند 

  شده باشد).قد مطرح شــده یا نشده باشد (به استثناي معامالتی که قبل ازتصویب این قانون قرارداد آن منع

اشخاص منـــدرج در این  پدر و مادر و برادر و خواهر و زن یا شـوهر و اوالد بالفصل و عروس و داماد    -1تبصره 
ـم ویا داراي سمت درآن سهیـــ 8و7قانون و همچنین شرکتها و موسساتی که اقرباء فوق الذکر بنحومندرج در بند 

موسسات مذکور در این قانـون  انکها و یا شهرداریها و یا سازمان ها و یا سایرویا ب   نمیتوانند با وزارتخانه ها  باشند
  که این اشخاص درآن سمت وزارت ویا معاونت ویا مــــدیریت دارندواردمعامله یا داوري شوند

  

این عاون از مقررات مربوط به ت    شرکت هاي تعاونــی کارمندان موسســات مذکور در این ماده در امور -2تبصره 
  قانون مستثنی خواهند بود.

  منظوراز معامالت مندرج در این ماده عبارتست از:   – 3تبصره 

  ـــود).شمقاطعه کاري (باستثناي معامالت محصوالت کشاورزي ولو اینکه ازطریق مقاطعه انجام     -1

  حق العمل کاري .    -2

همچنین نمک طعام  واول مندرج در قانون معادن  اکتشاف و استخراج و بهره برداري به استثناي معادن طبقه  -3
  که معـادن مذکور در ملک شخصی آنها واقع است.

  قرارداد نقشه برداري و قرارداد نقشه کشی و نظارت در اجراي آن.    -4

  قرارداد مطالعات و مشاورات فنی و مالی و حقوقی .    -5

  شرکت در مزایده و مناقصه .    -6
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ود هرچند بموجب یکه باید طبق قانون محاسبات عمومــی با مناقصه و یا مزایده انجام شخرید وفروش هائ  -7
  قوانین دیگر از مناقصه و مزایده استثناء شده باشـد.

ز موضوع این قانون امعامالت اجناس و کاالهاي انحصاري دولت و امور مطبوعاتـی دولت و شهرداریها    -4تبصره 
  مستثنی است .

  -ماده دوم

نجام معامله نمایند اصــــی که بر خالف مقررات ماده فوق شخصا و یا بنام و یا واسطه اشخاص دیگر مبادرت بااشخ
عم از کشوري و و یا بعنوان داوري در دعاوي فوق االشعار شرکت کنندو همچنین هر یک از مستخدمین دولتی ( ا

بر خالف مقــررات  جه و مقامی که باشند هر گاهلشکـري ) و سایر اشخاص مـــذکور در ماده فوق در هر رتبه و در
ین مجازات براي این قانون عمل نمایند بحبس جنائـی درجه دو از ( دو تا چهار سال) محکـــوم خواهند شد وهم

باط خود و یا شرکاء ماده اول که با علم و اطالع بستگـی و ارت) 8و 7(بند   مسئولین شرکتها و موسسات مذکور در
اطل بوده و متخلف تنظیم قرارداد و انجام معامله اظهار ننمایند نیز مقرر است و معامالت مزبور ب را در موقع

  ن میباشند.آشخصــا و درصورت تعدد متضامنا مسئول پرداخت خسارات ناشـی از آن معامله یادآوري و ابطال 

  -تبصره

ازنشسته محسوب بامه خدمت دولتی نباشند کارمندان مشمول مـاده اول که بر اثر اجراي این قانون مایل به اد 
  داخت میشود.ودرصورتیکه مشمول مقررات بازنشستگی نباشند کسور بازنشستگی پرداختی دفعتا واحده بآنان پر

  -ماده سوم

الت در محاکــم و از تاریخ تصویب این قانـــون هیچیک از نمایندگان مجلسین در دوره نمایندگـــی حق قبول وک
ند بقوت خود ري ندارند ولی دعاوي و وکالتهائی که قبل از تصویب این قانون قبـــول کرده امراجع دادگست
  باقــــی است.

  -ماده چهارم

  دولت مامور اجراي این قانون میباشد. 

  شنبه دوم دي ماه یکقانون فوق که مشتمل بر چهار ماده و پنج تبصره است در جلسه سه
  رسید.مجلس شوراي ملیهزار و سیصد و سی و هفت به تصویب 
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 قانون نظام صنفی کشور

دائم یا موقت براي آن ه به وسیله هر شخص حقیقی یا حقوقی که پروانه کسبمحل دایر شد - 27ماده 
  .گرددپلمب می، با اعالم اتحادیه رأساً ازطریق نیروي انتظامیصادر نشده باشد

یک از حقوق صنفی موجب احراز هیچ پرداخت عوارض توسط اشخاص موضوع این ماده - 3تبصره  
 .نخواهد شد

 قانون نوسازي و عمران شهري
 و تعیین غرامت ارزیابی امالك - 18ماده 

جراي طرحهاي ارزیابی امالك و تعیین غرامت و پرداخت آن به مالکینی که تمام یا قسمتی از ملک آنها در ا
گیرد و دریافت حق نیازمندیهاي عمومی شهر مورد تصرف قرار مینوسازي و احداث و اصالح وتوسعه معابر و تأمین 

 :شود به شرح زیر خواهد بودمرغوبیت از کسانی که ملک آنها بر اثر اجراء طرحهاي مذکورمرغوب می

شود و در مورد عرصه ارزش آن به در مورد اعیانی به نسبت خسارت وارده به ملک ارزیابی و پرداخت می - الف
گردد و در صورتی که این قیمت بیش از ارزیابی به اضافه شش درصد تعیین میک سال قبل از تاریخمأخذ بهاي ی

 .خواهد بودبهاي ملک در تاریخ انجام ارزیابی باشد بهاي زمان ارزیابی مالك عمل
معابر در  الح و توسعهدر مورد مرغوبیت کلیه اراضی و امالکی که بر اثر اجراي طرحهاي نوسازي و احداث و اص - ب

باشند. مأخذ و نحوه دریافت حق شوند مشمول پرداخت حق مرغوبیت میواقع میبر گذر احداثی یا اصالحی
که از طرف وزارت کشور تهیه و به تصویب نامه و جدولی استمرغوبیت از مالکین این گونه امالك طبق آیین

 .کمیسیونهاي کشور مجلسین خواهد رسید
اد فروش آن را به قی مانده ملک به تشخیص مالک غیر قابل انتفاع گردد و مالک پیشنهدر صورتی که با - تبصره

 باقی مانده ملک را هم خریداري و تصرف کند و در این صورت دیگر مطالبه وشهرداري کند شهرداري مکلف است
  .دریافت حق مرغوبیت موضوعاً منتفی است

 19ماده 

سمت متعلق به مام یا قسمتی از معابر به صورت متروك در آید آن قهرگاه در نتیجه اجراي طرحهاي شهرداري ت
 .م خواهد داشتشهرداري قصد فروش آن را داشته باشد مالک مجاور در خرید آن حق تقد شهرداري بوده و هرگاه

 29ماده 
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کشی و برق آن تأمین شده و فاقد ساختمان اساسی باشد دو برابر عوارض اراضی واقع در محدوده شهر که آب لوله
 .این قانون خواهد بود 2میزان مقرر در ماده 

کشی و ایجاد فضاي سبز در اراضی در صورتی که مالکین این گونه اراضی طبق نقشه شهرداري به نرده - 1تبصره 
 .این قانون وصول خواهد شد 2این ماده نبوده و عوارض به مأخذ مقرر در ماده ند مشمول مقرراتمزبور اقدام کن

شود باید حداکثر مدتی که براي پایان یافتن هاي ساختمانی که از طرف شهرداریها صادر میدر پروانه - 2تبصره 
کنند باید ظرف دام به ساختمان میساختمان ضروري است قید گردد وکسانی که در میدانها و معابر اصلی شهر اق

اتمام بنا  ها ساختمان خود را به اتمام برسانند و در صورتی که تادو سال بعد از مدتی که برايمدت مقرر در پروانه
افته و از آن به بعد نیز در پروانه قید شده باز هم ناتمام بگذارند عوارض مقرر در این قانون به دو برابر افزایش ی

و سال قبل افزایش دن همچنان ناتمام باقی بماند براي هر دو سالی که بگذرد عوارض به دو برابر مأخذ اگرساختما
قیف شده باشد مشمول این ابنیه ناتمام که از طرف مقامات قضایی تو .گردددرصد در سال بالغ 4خواهد یافت تا به 

 .ماده نخواهد بود

 قوانین مدیریت پسماند

 داراي معانی زیر می باشد:اصطالحاتی که در این قانون به کار رفته است،عبارات و  -2ماده 

  مان حفاظت محیط زیست سازمان: ساز -الف 

غیرمستقیم حاصل از  پسماند: به مواد جامد، مایع و گاز (غیر از فاضالب) گفته می شود که به طور مستقیم یا –ب 
  نج گروه تقسیم می شوند:پتلقی می شود. پسماندها به  زاید ،فعالیت انسان بوده و از نظر تولید کننده

وزمره انسان ها در رپسماندهاي عادي: به کلیه پسماندهایی گفته می شود که به صورت معمول از فعالیت هاي  -1 
  تمانی.شهرها، روستاها و خارج از آن ها تولید می شود، از قبیل زباله هاي خانگی و نخاله هاي ساخ

رستان ها، مراکز پزشکی (بیمارستانی): به کلیه پیشماندهاي عفونی و زیان آور ناشی از بیماپسماندهاي  -2 
هاي خطرناك بهداشتی، درمانی، آزمایشگاه هاي تشخیص طبی و سایر مراکز مشابه گفته می شود. سایر پسماند

  بیمارستانی از شمول این تعریف خارج است.

از  اال بودن حداقل، یکی از خواص خطرناك،گفته می شود که به دلیل ب به کلیه پسماندهایی پسماندهاي ویژه: -3
یاز داشته باشد و آن قبیل سمیت، بیماري زایی، قابلیت انفجار یا اشتعال، خورندگی و مشابه آن به مراقبت ویژه ن

اص یت خدسته از پسماندهاي پزشکی و نیز بخشی از پسماندهاي عادي، صنعتی، کشاورزي که نیاز به مدیر
  جز پسماندهاي ویژه محسوب می شوند.  دارند،
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ل به پسماندهاي ناشی از فعالیت هاي تولیدي در بخش کشاورزي گفته می شود از قبی پسماندهاي کشاورزي: -4
  الشه حیوانات (دام، طیور و آبزیان) محصوالت کشاورزي فاسد یا غیرقابل مصرف. فضوالت،

دنی و پسماندهاي پاالیشگاهی دهاي ناشی از فعالیت هاي صنعتی و معبه کلیه پسمان پسماندهاي صنعتی: -5
  اي صنعتی.هنفت و پتروشیمی و نیروگاهی و امثال آن گفته می شود از قبیل براده ها، سرریزها و لجن  صنایع گاز،

شخصیت حقیقی یا حقوقی است که مسئول برنامه ریزي، ساماندهی، مراقبت و  مدیریت اجرایی پسماند: –ج  
، حمل و نقل، بازیافت، پردازش و دفع عملیات اجرایی مربوط به تولید، جمع آوري، ذخیره سازي، جداسازي
  پسماندها و همچنین آموزش و اطالع رسانی در این زمینه می باشد. 

ت، دفن بهداشتی، زباله یه روشهاي از بین بردن یا کاهش خطرات ناشی از پسماندها، از قبیل بازیافدفع: کل -1
  سوزي 

  که منجر به تسهیل در عملیات دفع گردد. یکی، شیمیایی، بیولوژیکیکلیه فراینده هاي مکان پردازش: -2

 -28/3/1353مصوب  –قانو حفاظت و بهسازي محیط زیست ) 9نظور از آلودگی، همان تعریف مقرر در ماده (م -د
  است.

ز به مدیریت خاص پسماندهاي پزشکی و نیز بخشی از پسماندهاي عادي، صنعتی و کشاورزي که نیا -1تبصره  
  دارند، جز پسماندهاي ویژه محسوب می شوند. 

به تصویب شوراي  ویربط تعیین فهرست پسماندهاي ویژه از طرف سازمان، با همکاري دستگاه هاي ذ -2تبصره  
  عالی حفاظت محیط زیست، خواهد رسید. 

  پسماندهاي ویژه پرتوزا، تابع قوانین و مقررات مربوط به خود می باشند. -3تبصره 

گی در صورتی که لجن هاي حاصل از تصفیه فاضالب هاي شهري و تخلیه چاه هاي جذبی فاضالب خان -4تبصره 
  ر دسته پسماندهاي عادي قرار خواهند گرفت. خشک یا کم رطوبت باشند، د

ند با تعرفه اي که طبق پسما  مدیریت اجرایی می تواند هزینه هاي مدیریت پسماندها را از تولید کننده -8ماده 
ده و فقط دستورالعمل وزارت کشور توسط شوراهاي اسالمی بر حسب نوع پسماند تعیین می شود، دریافت نمو

 پسماند نمایدصرف هزینه هاي مدیریت 
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 پسماندها مدیریت قانون اجرایی نامهآیین
 ) قانون مدیریت پسماندها2ـ عالوه بر عبارات و اصطالحات مندرج در ماده (1 ماده

 : ـ ،عبارات و اصطالحات زیر درمعانی مشروح مربوط به کار می رود1383مصوب 

 1383: قانون مدیریت پسماندها مصوب قانون 1

 جداکردن زباله ها از یکدیگر :جداسازي  2

  ماند به مواد یا انرژي قابل استفاده مجدد : فرآیند تبدیل پسبازیافت 3
 کارگروه ملی مدیریت پسماندها: ملی کارگروه 4 

، اجتماعی و اقتصاديتوسعه ) قانون برنامه چهارم68ماده ( "ب": صندوق ملی محیط زیست (موضوع بند صندوق 5
 ) ـ1383اسالمی ایران مصوب فرهنگی جمهوري 

 .مؤسسه استاندارد: مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران 6

 : آن دسته از پسماندهاي ویژه ایجاد شده توسط اشخاصی که عمدتا تولیدجزء ویژه 7

 .کننده پسماندعادي هستند

 .: سازمان حفاظت محیط زیستسازمان8

 
اي تهیه گونهاي عادي باید طرح جامع و تفصیلی مدیریت پسماندرا بهمدیریت هاي اجرایی پسمانده - 4 ماده

و در سایر  1390میلیون نفر تا پایان سال کنندکه در مراکز استانها و همچنین شهرهاي با جمعیت بیش از یک
 .جمع آوري نمایندپسماندهاي عادي را به صورت تفکیک شده ، همه1392شهرها و روستاها تا پایان سال 

اسالمی آن در شوراي نامه و طرح تفصیلی) این آیین2(طرح جامع یادشده در کارگروه تبصره ماده - 1 رهتبص
 .مربوط تصویب می شود

آن به عهده مدیریت اجرایی ، پسماند عادي محسوب نشده اماجزء ویژه پسماندهاي عادي و کشاورزي - 2 تبصره
پیش بینی خواهد ، اجزاي آنمدیریت پسماند عادي رنامه راهبرديمدیریت اجرایی پسماند عادي می باشد که در ب

 .شد

شهرداریها و سازمان(اعتبارات موردنیاز براي آموزش و اطالع رسانی پسماندها توسط وزارت کشور - 3 تبصره
 .دهیاریهاي کشور) تامین خواهد شد

پسماندهاي عادي وکشاورزي و  ی مدیریتوزارت کشور باید با هماهنگی سازمان شیوه نامه هاي اجرای - 5 ماده
، ، بازیافت،حمل و نقل، جداسازي، جمع آوريپسماند ویژه تبدیل شده به پسماند عادي از قبیل تولید،ذخیره سازي

 .نامه تهیه وبه مورد اجرا گذارد، شش ماه پس از ابالغ این آیین) قانون11(ماده پردازش و دفع را با رعایت

جمهوري اسالمی ایرانبه منزله  نامه هاي موضوع این ماده پس از تهیه و انتشار در روزنامه رسمیشیوه - تبصره
 .اعالم بوده و الزم االجرا می باشد

خرید و تملک دراختیار  محلهاي دفع تعیین شده پسماندها در صورت لزوم ، با اجراي مفاد قانون نحوه -7 ماده
 .مربوط بهره برداري گردد فته تا طبق ضوابط و مقرراتمدیریتهاي اجرایی پسماندها قرار گر

پسماند عادي هایی که تولیدکنندگان پسماند عادي و اشخاص حقیقی و حقوقی مسئول مراکز و مجتمع - 8 ماده
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مجتمع ها و شهرکها، اردوگاهها،سربازخانه ها، واحدها  ، مدیران و متصدیانتولید می کنند، از قبیل ساکنین منازل
اجرایی پسماند عادي پاسخگو بوده ، تفریحی و تفرجگاهی در قبال مدیریتآموزشی ،، خدماتیتمع هاي تجاريو مج

 و ملزم

 .نامه می باشندبه رعایت مقررات و شیوه نامه هاي آیین

قبیل در سطحشهر،  کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که مبادرت به عملیات ساختمانی و عمرانی از هر - 9 ماده
هاي نخاله، ذخیره و انتقالهاي مربوط درخصوص جداسازينمایند، باید مقررات و شیوه نامها و بخش میروست

 .ساختمانی را رعایت نمایند

،حمل و دفع جمع آوري بخشداریها باید براساس شیوه نامه هاي ارسالی از طرف وزارت کشور نسبت به - 10 ماده
اطراف راهها و حریم بنزین ها و سایر تاسیسات اندهاي رستورانها، پمپپسماندهاي عادي بین راهی از قبیل پسم

 .راهها اقدام نمایند

 .نمایندبخشداري ها همکاري ـ راهداریها باید در مدیریت پسماندهاي حریم جاده ها و اماکن بین راهی باتبصره

) باید (خانگیپسماند عادي جزء ویژهـ کلیه مراکز تولیدکننده پسماندهاي ویژه همچنین تولیدکنندگان 11 ماده
 .محل تولید اقدام نمایند نسبت به جداسازي پسماندهاي ویژه از پسماندهاي عادي در

 .ـ تولیدکنندگان و واردکنندگان اقالم مشروح زیر باید پسماند حاصل از کاالهاي خود را بازیافتنمایند12 ماده

، باید برابر نیم در هزار ارزش کاالراهمزمان با فروش و یا ورودبه صندوق درصورتی که نتوانند به این امر اقدام نمایند
 .پرداخت نمایند

را در اختیارواحدهاي بازیافت  صندوق باید به نسبت بازیافت پسماند حاصل از هر یک از اقالم مزبور، مبالغ دریافتی
 .کننده آن قلم از پسماند قرار دهد

 .) قانون محکوم خواهند شد16ماده ( متخلفین به مجازاتهاي تعیین شده در

 و الستیک PEPمواد پلیمري از قبیل پالستیکها، 1

 ، کریستالکاالهاي شیشه اي2

 اشیاي ساخته شده از فلزات ساده و آلیاژي3

 اشیاي ساخته شده از چوب و نئوپان 4

 کاالهاي ساخته شده از کاغذ و مقوا5

 انواع روغنهاي روانکار 6

 .، فلز، پلیمر، سلولز تشکیل شوندل از دو جزء شیشهکاالهایی که حداق 7

 لوازم برقی و الکترونیکی 7

 انواع مصالح ساختمانی از نوع کانی هاي غیر فلزي 9

استفاده از اینگونه مواد ازپرداخت  ـ واحدهاي تولیدي که از مواد اولیه بازیافتی استفاده می کنند، به ازاي1 تبصره
 .ند بودمبلغ تعیین شده معاف خواه

کاالي خود رامرجوع می  ـ واحدهاي تولیدي که محصوالت خود را صادر می کنند و یا واردکنندگانی که2 تبصره
 .مبلغ تعیین شده معاف خواهندبود ، از پرداختکنند، به ازاي میزان کاالي صادر شده و یا مرجوعی
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و تصویب پیشنهاد سازمان در کارگروه ملی باـ تجدیدنظر در اقالم و مبلغ مذکور حسب مورد پس از طرح 3 تبصره
 .هیأت وزیران خواهد بود

ایجاد ، واردکنندگان و کسانی که مسوولیت بسته بندي مواد ومحصوالتی که منجر بهـ تولیدکنندگان13 ماده
و دفع  ، حمل ونقل، نگهداري)باید نحوه استفادهشیمیایی پسماندهاي ویژه می گردند( از جمله سموم و کودهاي

 ،بر روي بستهپسماندهاي حاصل از مصرف ونیز اشیاء و موارد آلوده شده به آنها را پس از تایید مراجع ذي ربط
 .بندي درج نمایند

، پسماندبیشتر یا پسماند بابازیافت سازمان باید نسبت به تدوین فهرست کاالهایی که پس از مصرف - 15 ماده
نامه نحوه مدیریت آنها را تهیه و حسبمورد به دستگاه  د می کنند اقدام و شیوهمشکل تر و یا پسماند خطرناك ایجا

  ..مایدنذي ربط اعالم 

  هاهاي دولتی و شهرداريماده واحده وضعیت امالك واقع در طرح 
سازي اختمانبندي وتفکیک و سهاي مجاز براي قطعهه تهیه زمین عوض در داخل محدودهدر مواردي ک - 4تبصره 

توسعه شهري مورد تأیید مراجع قانونی قرار  هاي مصوبمحدوده مزبور طبق طرحمیسر نباشد و احتیاج به توسعه
اراضی براي استفاده از مزایاي ورود به محدوده موافقت با تقاضاي صاحبان توانند در مقابلبگیرد، مراجع مزبور می

الزم براي سطوح سازي زمین و واگذاريران و آمادهتوسعه وعمران شهر، عالوه بر انجام تعهدات مربوط به عم
واقع در طرحهاي  براي تأمین عوض اراضی از اراضی آنها را %20تأسیسات و تجهیزات و خدمات عمومی، حداکثر تا 

  .ي شهري، به طور رایگان دریافت نمایندنوسازي و بهساز هايهمچنین اراضی عوض طرحموضوع این قانون و

  تولید رقابت پذیر : قانون رفع موانع
ریم شهرها و کالن ـ ادامه فعالیت واحدهاي تولیدي موجود و داراي مجوز از مراجع قانونی ذي ربط در ح55ماده  

  انع است.شهرها و محدوده روستاها درصورتی که به تشخیص سازمان حفاظت محیط زیست آالینده نباشد بالم

ژه اقتصادي شبیه آالینده مستقر در مناطق آزاد تجاري ـ صنعتی و ویـ واحدهاي تولیدي کاال و خدمات 56ماده  
ارزش افزوده و  به واحدهاي آالینده مستقر در سرزمین اصلی با رعایت ترتیبات مشخص شده در قانون مالیات بر

  اصالحات بعدي آن مشمول عوارض آالیندگی می شوند.

رداخت عوارض پاز پرداخت نقدي یا تعیین تکلیف نحوه ـ شهرداري ها مکلفند حداکثر تا یک هفته پس 59ماده  
  به  صورت نسیه نسبت به صدور و تحویل پروانه ساختمان متقاضی اقدام نمایند.

وسط شهرداري ها تدرخواست یا دریافت وجه مازاد بر عوارض قانونی هنگام صدور پروانه یا بعد از صدور پروانه 
  ممنوع است.
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ض به  صورت نقد شامل درصد تخفیفی خواهد بود که به تصویب شوراي اسالمی ) عوار%100پرداخت صد درصد (
شهر می رسد. در پرداخت عوارض به  صورت نسیه (قسطی و یا یکجا) نیز به میزانی که به تصویب شوراي اسالمی 

  شهر می رسد حداکثر تا نرخ مصوب شوراي پول و اعتبار به مبلغ عوارض اضافه می شود.

) قانون 5اده (مفند در صورت عدم اجراي طرح با کاربري مورد نیاز دستگاه هاي اجرایی موضوع شهرداري ها مکل
تقاضاي مالک  مدیریت خدمات کشوري تا پایان مهلت قانونی، بدون نیاز به موافقت دستگاه اجرایی ذي ربط با

  صادر کنند. بوطه پروانهخصوصی یا تعاونی با پرداخت عوارض و بهاي خدمات قانونی طبق قوانین و مقررات مر

 ئین نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارضآ
توسط شوراهاي اسالمی شهر، بخش و شهرك موضوع قانون تشکیالت، وظایف و انتخابات شوراهاي اسالمی کشور و انتخاب  

7/7/1378ـ مصوب  1375شهرداران ـ مصوب   

ظایف و و) قانون تشکیالت، 77) و (94وزارت کشور و به استناد مواد (بنا به پیشنهاد  7/7/1387هیأت وزیران در جلسه مورخ 

وع ـ و همچنین براي تعیین سیاستهاي عمومی دولت موض 1375انتخابات شوراهاي اسالمی کشور و انتخاب شهرداران ـ مصوب 

رح زیر تصویب نمود:شنون یاد شده را به ) قا71) ماده (16) و بند (77) قانون فوق الذکر، آئین نامه اجرایی ماده (71) ماده (16بند (  

هاي شهر، بخش و یا شهرك مربوط اعم از توانند براي تأمین بخشی از هزینهمی شهر، بخش و شهرك میشوراهاي اسال -1ماده 

هاي موضوع این آیین نامه عوارض وضع نمایند. هاي خدماتی، اداري و عمرانی با رعایت ضوابط، ترتیبات و سیاستهزینه  

هایی وسط شوراهاي اسالمی شهر، شهرك و بخش در حدود درآمدها، عرضه کاالها و خدمات و سایر موضوعوضع عوارض ت -2ماده 

ربط باشد. است که مربوط به شهر، شهرك یا بخش ذي  

وضع عوارض بر یابد و همچنین تبصره ـ وضع عوارض جدید بر تولیداتی که براي عرضه در سایر نقاط یا براي صادرات اختصاص می

شوند، هاي ملی بر عهده سایر مراجع که در قوانین و مقررات مربوط تعیین شده یا میدرآمدهاي ناشی از معادن، منابع و طرح

 خواهد بود. 

ـ عوارض موضوع این آیین نامه از اماکن، واحدهاي صنفی، تولیدي، خدماتی، صنعتی و هر گونه منبع درآمدي دیگري قابل  3ماده 

) قانون تعاریف و ضوابط 4) ماده (1است که محل استقرار آن، در مورد شهرها، محدوده قانونی شهر، موضوع تبصره ( وصول

) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات 13و  6ـ و در مورد بخش و روستا، محدوده موضوع مواد ( 1362تقسیمات کشوري ـ مصوب 

اي که به تصویب کمیسیون ها محدودهسیده یا برسد و در مورد شهركـ که به تصویب هیأت وزیران ر 1362کشوري ـ مصوب 
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) آئین نامه مربوط به استفاده از اراضی و احداث بنا و تأسیسات در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها ـ 13موضوع ماده (

ـ رسیده است، باشد.  1355مصوب   

) 3اي که در طرح جامع موضوع بند (باشد، در مورد شهرها محدوده ـ در صورتی که محدوده شهر و روستا تعیین نشده 1تبصره 

اي که در طرح هادي ـ و در مورد روستاها محدوده 1351) قانون تأسیس شوراي عالی شهرسازي و معماري ایران ـ مصوب 2ماده (

واهند بود. ـ تعیین شده است، مالك خ 1366) اساسنامه بنیاد مسکن انقالب اسالمی ـ مصوب 7موضوع ماده (  

هایی را که توسط سایر مراجع قانونی براي ایجاد باشند محدودهگیر در مورد محدوده شهر، مجاز نمیـ مراجع تصمیم 2تبصره 

شوند، بدون جلب نظر مراجع قانونی یاد شده به حدود شهر ملحق شهرك یا مراکز جمعیتی دیگر خارج از شهرها تعیین شده یا می

 نمایند. 

شود، در مورد عوارض وصول عوارضی که طبق این آیین نامه توسط شوراهاي اسالمی شهر، بخش و یا شهرك وضع میـ  4ماده 

ها بر عهده مسؤوالن اجرایی شهرك مربوط شهر بر عهده شهرداري، در مورد روستا بر عهده دهیار و دهیاري و در مورد شهرك

نمایند. مرجع وصول مکلف به دادن رسید رسمی به مودي یی آن اقدام میهاي اجراخواهد بود که مطابق مقررات مربوط و ضمانت

 است. 

شوند، توسط ـ نحوه وصول عوارضی که به موجب این آیین نامه توسط شوراهاي اسالمی شهر، بخش و یا شهرك وضع می 5ماده 

گردد. همان شورا تعیین می  

، وظایف و انتخابات شوراهاي اسالمی کشور و انتخاب شهرداران ـ ) قانون تشکیالت94تبصره ـ وزارت کشور به استناد ماده (

ـ و به منظور تأمین هماهنگی در شیوه محاسبه عوارض در شوراهاي بخش و شهرك و همچنین ایجاد یکنواختی در  1375مصوب 

د. در خصوص شوراهاي اسالمی هاي الزم را تهیه و جهت تصویب به هیأت وزیران ارایه نماینظام عوارض در سراسر کشور، آئین نامه

گردد. ها مراعات می) آیین نامه مالی شهرداري30هاي موضوع ماده (شهر دستورالعمل  

شوند، حسب مورد براي ـ عوارضی که به موجب این آیین نامه توسط شوراهاي اسالمی شهر، بخش و یا شهرك وضع می 6ماده 

قالب بودجه مصوب شهرداري و شوراهاي شهر، شهرك و بخش مربوط مصرف هاي همان شهر، روستا و یا شهرك در تأمین هزینه

 خواهد شد. 
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هاي خاص خدماتی یا هاي طرحتوانند براي تأمین تمام یا بخشی از هزینهـ شوراهاي اسالمی شهر، بخش و شهرك می 7ماده 

گردد، صرفاً در همان مدت و مورد صول میعمرانی، عوارض خاصی براي مدت و مورد معین وضع نمایند. عوارضی که از این طریق و

باشد. تعیین شده در مصوبه وضع عوارض، قابل مصرف می  

هاي مربوط به عوارضی که توسط شوراها مرجع رسیدگی به شکایت در مورد میزان، نحوه محاسبه و وصول و سایر موضوع -8ماده 

) این آیین 2صالح وضع شده و موضوع تبصره ماده (وسط مراجع ذيشوند و یا عوارض محلی که قبالً تبا رعایت آیین نامه وضع می

ها مقرر شده است و در خصوص عوارض ) قانون شهرداري77باشند، در مورد عوارض شهر به ترتیبی است که در ماده (نامه نمی

زارت کشور، وزیر موضوع این آیین نامه که توسط شوراي اسالمی بخش و شهرك وضع شده است، به عهده هیأتی مرکب از و

باشد. دادگستري و شوراهاي اسالمی بخش یا شهرك می  

ها دیوان عدالت ) قانون شهرداري77تبصره ـ در مورد عوارض شهر، مرجع رسیدگی به اعتراض از تصمیمات کمیسیون موضع ماده (

تواند به مرجع قانونی ذي ربط مراجعه نماید. ) معترض می8اداري است و در مورد نظر هیأت مذکور در قسمت اخیر ماده (  

وضع عوارض جدید یا در زمان مقتضی نسبت به موارد معافیت، کاهش، تخفیف و لغو عوارضی توانند در هنگام ـ شوراها می 9ماده 

هاي مقرر در این آیین نامه اتخاذ تصمیم نمایند. اند، با توجه به سیاستکه تصویب نموده  

شهر، شهرك و بخش ـ لغو، کاهش، افزایش، اعطاي تخفیف و یا معافیت از عوارض که قبل از تشکیل شوراهاي اسالمی  10ماده 

باشند، به عهده ) این آیین نامه نمی2، توسط سایر مراجع ذي صالح وضع شده و موضوع تبصره ماده (1375موضوع قانون مصوب 

باشد. شوراي اسالمی شهر، بخش و شهرك ذي ربط می  

) آیین نامه است، به شرح 2ماده (ـ عوارضی که تاکنون توسط مراجع ذي صالح وضع شده و داراي شرایط مذکور در تبصره  11ماده 

مندرج در فهرست پیوست این آیین نامه کماکان توسط مراجعی که در مصوبات مربوط به وضع عوارض و اصالحات آن تعیین شده 

) 5مطابق تبصره ( 1378شود و به ترتیب مقرر در همان مصوبات به مصرف خواهند رسید. صادرات غیرنفتی در سال است وصول می

از پرداخت هر گونه عوارض از جمله عوارض شهرداري به استناد هر قانونی که وضع شده باشد، معاف  1378بودجه سال  قانون

 است. 

اي مرکب از نمایندگان وزارت کشور، وزارت امور اقتصادي و دارایی، سازمان برنامه و تبصره ـ وزارت کشور مکلف است کمیته

، نماینده دستگاه ذي ربط و نماینده رییس جمهور به منظور بررسی عوارض موضوع تبصره بودجه، وزارت بازرگانی، وزارت صنایع

) این آیین نامه و ارایه راهکارهاي الزم در خصوص مرجع وضع، کاهش، افزایش و اعطاي تخفیف و معافیت از این عوارض، 2ماده (
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الف بین مودي و دستگاه وصول کننده و سایر موارد نحوه و چگونگی وصول و مصرف آن، سهم دستگاه وصول کننده، مرجع حل اخت

مربوط تشکیل دهد. کمیته مذکور کلیه جوانب موضوع را ظرف سه ماه بررسی و نتیجه را از طریق وزارت کشور به هیأت وزیران 

جد اوصاف منعکس خواهد نمود. همچنین این کمیته وظیفه دارد عوارضی را که قبالً توسط مراجع ذي ربط وضع شده است و وا

هاي عمومی دولت انطباق دهد و نتیجه را براي تصمیم باشد، با این آیین نامه و سیاست) این آیین نامه می2مذکور در تبصره ماده (

 گیري به مراجع مسئول ارایه نماید.

به همراه مستندات و  اي از مصوبات مربوط به عوارض را ظرف یک هفته از تاریخ تصویبـ شوراهاي اسالمی مکلفند نسخه 12ماده 

ها مکلفند حداکثر ظرف دو هفته پس گزارش توجیهی آن جهت ارسال به وزارت کشور به استانداران محل ارسال نمایند. استانداري

از وصول چنین مصوباتی مصوبه شورا و ضمایم آن را به همراه نظارت کارشناسی خود و همچنین فهرستی از عوارض محلی وضع 

) همان ماده از این آیین نامه) به وزارت 1) و تبصره (3ل در محدوده شهر، بخش و یا شهرك مربوط (موضوع ماده (شده و قابل وصو

کشور ارسال نمایند. چنانچه مصوبات مزبور در مدت یک ماه از تاریخ وصول به وزارت کشور مورد ایراد یا لغو توسط وزیر کشور واقع 

هاي کثیراالنتشار یا از طریق انتشار اعالمیه و یا ها و جراید محلی یا روزنامهدرج در روزنامه نشد، شوراها مکلفند مصوبه را از طریق

 هر طریق دیگري که جنبه اعالن عمومی دارد، به آگاهی عموم برسانند. عوارض مربوط از تاریخ اعالن قابل وصول است. 

شود. ستقیماً به وزارت کشور ارسال میتبصره ـ مصوبات مربوط به عوارض توسط شوراي اسالمی شهر تهران م  

ها و مؤسسات و ها، سازمانـ اجراي مصوبات ناظر به وضع عوارض جدید یا افزایش عوارض قبلی در مورد وزارتخانه13ماده 

 هاي دولتی در صورتی که قبل از تنظیم نهایی الیحه بودجه کل کشور در دولت به تصویب شوراهاي اسالمی ذي ربط رسیدهشرکت

باشد و در صورتی که بعد از تنظیم الیحه بودجه و قبل از پایان همان سال تصویب شده باشد، از آغاز سال مالی بعد امکان پذیر می

 باشد، مصوبه از ابتداي دومین سال مالی بعد از تصویب عوارض قابل اجرا خواهد بود. 

هاي پنج ساله و هاي کلی که در برنامهعالوه بر توجه به سیاستگیري راجع به عوارض ـ شوراها موظفند به هنگام تصمیم 14ماده 

هاي عمومی دولت را به شرح ذیل مراعات نمایند:شود، سیاستقوانین بودجه سالیانه اعالم می  

هاي مورد نیاز؛، دهیاري و شهرك مربوط از طریق وضع و وصول عوارض متناسب با هزینهالف ـ نیل به سمت خودکفایی شهرداري  

هاي مختلف اعم از دولتی و غیردولتی؛ب ـ رعایت تناسب میزان عوارض با ارایه خدمات عمومی و عمرانی به اقشار و بخش  

شوند؛هایی که به صورت غیرمستقیم وصول میپ ـ جهت گیري به سوي وضع عوارض  

 ت ـ تناسب وضع عوارض در هر محل با تولیدات و درآمدهاي اهالی؛
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بعی وضع عوارض بر اقتصاد محل؛ ث ـ توجه به اثرات ت  

 ج ـ هماهنگی و وحدت رویه در نظام عوارض؛

ها از جمله روش وضع عوارض چ ـ رعایت اولویت وضع عوارض به صورت درصدي از قیمت فروش کاال و خدمات بر سایر روش

 مقطوع؛

هاي عمرانی؛جراي طرحح ـ وضع عوارض متناسب با ارزش افزوده زمین ناشی از تصمیمات مراجع قانونی و یا ا  

 خ ـ جلوگیري از وضع عوارض مضاعف بر کاالهاي تولیدي؛

 د ـ توجه داشتن به رشد تولید و گسترش واحدهاي تولیدي در منطقه به هنگام وضع عوارض بر تولید؛

 ذ ـ محاسبه و وصول عوارض در مورد واحدهاي تولیدي براساس فروش واقعی در دوره مورد نظر؛

ز وضع عوارض بر کاالهاي صادراتی؛ر ـ خودداري ا  

 ز ـ توجه به اقشار کم درآمد هنگام وضع عوارض با اعطاي تخفیف، معافیت و نظایر آن؛

 ژ ـ رعایت حال ایثارگران هنگام وضع عوارض با اعطاي تخفیف، معافیت و نظایر آن؛

هاي تشویقی براي پرداخت به موقع عوارض؛س ـ اعمال رویه  

) قانون اساسی.3عوارض براساس اصل ( ش ـ وضع بدون تبعیض  

تبصره ـ افزایش میزان عوارض موضوع این آیین نامه زودتر از یک سال صورت نخواهد گرفت و وضع عوارض جدید و افزایش 

شود. عوارض قبلی عطف به ماسبق نمی  

ها حداکثر براساس نرخی است که وعـ نسبت عوارض شهر، روستا و شهرك با درآمدها، عرضه کاالها و خدمات و سایر موض 15ماده 

رسد. مادام که این نسبت در هر سال به تصویب ساالنه توسط وزارت کشور پیشنهاد شده است و به تصویب هیأت وزیران می

نرسیده است، نسبت تعیین شده در سال قبل مجري خواهد بود. براي تعیین حداکثر (سقف) نسبت عوارض به درآمدها و عواید 

ها توسط وزارت کشور با هماهنگی کمیته موضوع تبصره ماده هاي عمرانی، اداري و خدماتی شهردارياستاندارد هزینه محلی باید

هایی که به موجب تصمیمات مراجع ) این آیین نامه تنظیم و به هیأت وزیران ارایه گردد. در تنظیم استانداردها باید سهم هزینه11(
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ها و روستاها ایجاد هاي جامع و هادي در شهرها، شهركی و یا خدماتی و یا در اجراي طرحهاي عمرانملی یا فرامحلی در طرح

شود، به طور جداگانه مشخص گردد. می  

اند، مجموع عوارض وصولی در هر محل با هاي موضوع این ماده تعیین نشدهتبصره ـ در سال جاري و مادام که استانداردها و نسبت

) درآمد سالیانه، در مورد فروش کاالها یا 2%نامه نباید در مورد درآمدها بیش از حداکثر دو درصد ( ) این آیین3رعایت ماده (

ارزش معامالتی آن  ) قیمت عمده فروشی و در مورد دارایی و ثروت بیش از حداکثر نیم درصد2%خدمات بیش از حداکثر دو درصد (

 با احتساب میزان عوارض قابل وصول موجود باشد.

 نحوه وصول عوارض و مستندات آن عنوان عوارض کد

اي و عوارض جایگزین عوارض دروازه -1 11
 عوارض بندي و نقاط مرزي

عوارض بلیط کسانی که با هواپیما در  -2
کنند.خطوط داخلی پرواز می  

عوارض درآمد مشمول مالیات قطعی شده -3  

اي که براساس مصوبه عوارض جایگزین عوارض دروازه -1
اي توسط گمرکات کشور وصول قانون لغو عوارض دروازه 23/2/1348
شود و توسط وزارت امور اقتصادي و دارایی باید پرداخت شود.می  

عوارض بلیط کسانی که با هواپیما در خطوط داخلی مسافرت  -2
شوراي انقالب جمهوري اسالمی ایران 4/2/1358نمایند مصوبه می  

تصویبی مصوب شماره  عوارض مشمول مالیات قطعی شده -3
ریاست جمهوري 24/3/1373مورخ  46377  

 %1کمک از محل درآمد حاصل از عوارض  13
 کارخانجات

وزارت  6/12/1374مورخ  32/3/22237براساس بخشنامه شماره 
 کشور

عوارض کمک از محل درآمد حاصل از عوارض  14
هاي سواري، اضافی شماره گذاري اتومبیل

وارداتی و ساخت کشورسواري بیابانی   

وزارت کشور 29/2/1373مورخ  3148برابر تعرفه شماره   

و  1344سال  22946و  1323سال  1323مصوبه هیأت وزیران شماره  عوارض مواد نفتی 21
ریاست محترم جمهوري 11/1/1377م مورخ  /77-102مصوبه شماره   

1/39 عوارض و درآمدهاي وصولی از حریم  %80 
ااستحفاظی شهره  

 99به ماده  3تبصره به عنوان بند  3در اجراي قانون الحاق یک بند و 
مجلس شوراي اسالمی 1/12/1372ها مصوب قانون شهرداري  

عوارض اولیه شماره گذاري -1 41  

عوارض سالیانه -2  

عوارض شماره گذاري در هنگام شماره گذاري به حساب وزارت  -1
گردد.کشور واریز می  
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شوراي انقالب و  13/6/1358انواع خودرو مصوب  عوارض سالیانه -2
) قانون تشکیالت 35افزایش بعدي آن در اجراي بند یک ماده (

ـ که در هنگام شماره گذاري  1361شوراهاي اسالمی کشور ـ مصوب 
شود.اولین عوارض سالیانه نیز وصول می  

) قانون تشکیالت 35بند یک ماده ( اتوبوس، قطار، کشتی، مستند به عوارض بلیط مسافرتی برون استانی 43
) 43ـ و بند (الف) ماده ( 1361شوراهاي اسالمی کشور ـ مصوب 

) قانون 30قانون وصول برخی از درآمدهاي دولت و بند (الف) ماده (
وصول برخی از درآمدهاي دولت که توسط صادر کنندگان بلیط 

گردد.وصول و به حساب شهرداري پرداخت می  

گذرنامه و گذر مرزي عوارض انواع 44  حسب تعرفه تنفیذي و تصویبی 

) قانون وصول برخی از درآمدهاي دولت 43مستند به بند الف ماده ( عوارض تلفن 45
هاي کشور به میزان و مصرف آن در موارد معین براي کلیه شهرداري

ریال ماهانه هر شماره تلفن مصوب ریاست محترم جمهور توسط  50
گردد.حساب شهرداري مربوط واریز میمخابرات وصول و به   

عوارض بر معامالت وسایط نقلیه و ماشین  47
 آالت سنگین اعم از قطعی و وکالتی

 

و نوع گواهینامه دو شخصی و  66هاي تنفیذي از سال براساس تعرفه عوارض بر صدور گواهینامه رانندگی 49
شود.ها وصول میپایه یک عوارض توسط شهرداري  

بر صید و شکار عوارض 55 عوارض بر فروش پرورش ماهی، میگو پرورشی و آبزیان به استناد  
3/2/1374مورخ  1/3/34/1688تعرفه شماره   

) قانون وصول برخی از درآمدهاي دولت و 43در اجراي بند الف ماده ( عوارض بر قراردادها 57
ریاست محترم جمهوري و  25/2/1372مورخ  2376مصوبه شماره 

وزیر محترم کشور  27/5/1372مورخ  34/1/9873ره نامه شما
مورخ  1-54/11431-15377خطاب به استانداران و بخشنامه شماره 

ریاست محترم سازمان برنامه و بودجه توسط ذیحسابان  1/9/1372
هاي دولتی و حسابداران مؤسسات غیردولتی از محل اعتبار دستگاه

گردد.ژه واریز میطرح کسر و به حساب شهرداري محل اجراي پرو  

 2ها (موضوع تبصره ماده عوارض کارخانه 58
 آیین نامه)

هاي تنفیذي و تصویبی که در اجراي بند یک ماده براساس تعرفه
) 43) قانون تشکیالت شوراهاي اسالمی کشور و بند (الف) ماده (35(
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توانند براساس اختیارات قانونی خود از طریق جلب مشارکت مردم با استفاده از روش انتشار اوراق مشارکت و ـ شوراها می 16ماده 

یاز اتخاذ تصمیم نمایند. الی مورد نها با رعایت قوانین و مقررات مربوط نسبت به تأمین منابع مسایر روش  

هاي الزم را جهت توجیه این آیین نامه و سایر ها و مراکز ذي ربط آموزشـ وزارت کشور مکلف است با همکاري سازمان 17ماده 

هاي مربوط به اعضاي شوراها ارایه نماید. وزارت کشور مسؤول نظارت بر حسن اجرا و رعایت این آیین نامه در مورد آیین نامه

بات مربوط به وضع عوارض توسط شوراها در سراسر کشور است. مصو  

 معاون اول رییس جمهور ـ حسن حبیبی

) آیین نامه 11فهرست عوارض غیرمحلی موضوع ماده (  

 

  

  اي خدمات محلی شهرداري:تعرفه عوارض و به

قانون مالیات بر ارزش  50ماده  1هاي اجرایی آن در اجراي تبصره و آئین نامهها این تعرفه و دستورالعمل     
قانون تشکیالت، وظایف و انتخابات شوراهاي  85و سایر بندهاي آن و ماده  80ماده  26 ،16 ،9هاي افزوده، بند

قانون شهرداري  74و ماده  55ماده  26، بند و اصالحات بعدي آن 1375مصوب اسالمی کشور و انتخاب شهرداران 
یشنهاد شماره......................................... پدر.......... ماده و............ تبصره طبق  آیین نامه مالی شهرداریها 30و ماده 

قانون وصول برخی از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معین به 
ها و اینده ولی امر و ریاست جمهور رسیده است از کارخانهتصویب نم

بهاي فروش (به استثناي  %1واحدهاي تولیدي به میزان 
زیر فاکتور  %1هایی که داراي تعرفه عوارض مضاعف بر شهرداري

هاي باشند) و ضمناً شهركهاي خاص استانی میفروش براي طرح
فروش، توسط زیر فاکتور %5صنعتی واقع در حریم به مأخذ 

هاي مذکور وصول و بایستی به صورت ماهیانه به حساب کارخانه
 شهرداري مربوط واریز گردد.

2/59 عوارض بر محصوالت محلی (موضوع تبصره  
این آیین نامه) 2ماده   

ها از محصوالت هاي تنفیذي در بعضی از استانبر حسب تعرفه
شود.تولیدي عوارض وصول می  

6/59 هانوشابهعوارض بر   گردد.ها وصول میبراساس تعرفه تنفیذي بعضی از شهرداري   
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شوراي اسالمی  1396شهرداري.................................... در جلسه............ مورخ   /   /  1396مورخ     /     / 
  صویب رسید. شهر................................. به ت

کلیه تشریفات  بایستی مالیات بر ارزش افزوده،قانون  50ماده  1تبصره و  قانون شهرداري 47ماده  در اجراي     
قانون شهرداري اجراي   57طی شود. طبق ماده  1396 بهمن سال 15آگهی عمومی قبل از تصویب و تأیید و 

شهر رسیده پس از اعالم عمومی براي کلیه  ي اسالمیمقررات شهرداري که جنبه عمومی دارد و به تصویب شورا
  ساکنین شهر الزم الرعایه خواهد بود.

  


