
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 با پرداخت به موقع عوارض وبهای خدمات در آبادانی و عمران شهر خود مشارکت می نماییم

 
 

 

 با اصالحات بعدی( 12/4/1346مصوب اه مالی شهرداری  انهمآنیی 30)موضوع ماده 



 

 شهرداری احمدآباد2041تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 

 

 

و  انتخابات شورااهی اسالمی کشور و انتخاب شهرداران ، اقنون تشکیالت ، وظایف00ماده 26استناد بند ،باد آتعرهف عوارض و بهای خدمات شهری شهرداری احمد

و اصالحات  1331اقنون تشکیالت ، وظایف انتخابات شورااهی اسالمی کشور و انتخاب شهرداران مصوهب 00ماده  9دستورالعمل اه و آنیی انهم اهی اجرائی هب استناد بند

باد طبق صورت جلسه شماره شهردار   26/10/1401  مورخ      4109 بعدی آن طبق پیشنهاد شماره    باد هب تصویب رسید. 1401/11/10    مورخ 60       ی احمدا  شورای شهر احمدا

 

 

 بادآحمدا رسیی شورای اسالی شهر  
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 دفتر اول: کلیات و مفاهیم

 بخش اول: تعاریف 

  بخش دوم: مستندات 

 ها بخش سوم: معافیت 

 بخش چهارم: نکات الزامی برای اجرای تعرفه 
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 شهرداری احمدآباد2041تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 

 شود.در معانی مشروح مربوط به کار برده میدر این تعرفه کلمات وعبارات زیر 

 کاربری -1

)بخشتتنامه شتتتماره  شتتسرزتتتازی و معماری ایرا    گانه قید شتتده در مبتتتوبه شتتورای عا ی  بیستت   هایمنظور از کاربری

 (یرا ا یو معمار یشسرزاز یعا  یشورا یرو دب یرمعاو  وز 22/33/1337مورخ  1171/313/333

 های شهری : تعاریف کاربری1جدول شماره 

 تعریف نوع کاربری ردیف

 به اراضی اختباص یافته جس  زکون  اطالق می شود. مسکونی 1

 آموزش تحقیقات و فناوری 2
به اراضی که جس  فعا ی  های آموزش عا ی و تکمیلی و پژوهشی بعد از دوره تحبیالت رزمی 

 و عمومی ) تحبیالت متوزطه ( اختباص داده می شود گفته می شود.

 آموزشی 3
به اراضی اختباص یافته برای فعا ی  های آموزش رزمی و عمومی تح  مدیری  وزارت خانه 

 های آموزش و پرورش وکار و امور اجتماعی گفته می شود.

 اداری و انتظامی ۴
به اراضی اختباص یافته جس  ازتقرار وزارت خانه ها، موزسات دو تی،  شرکتسای دو تی و 

 عمومی غیر دو تی و نیروهای انتظامی و بسیج گفته می شود.موزسات و نسادهای 

۵ 
خدماتی) انتفاعی و -تجاری

 غیر انتفاعی (

به اراضی اختباص یافته برای انواع فعا ی  های بازرگانی و خدمات انتفاعی و غیر انتفاعی گفته 

 می شود.

 ورزشی 2
حرفه ای تا مبتدی گفته می به اراضی اختباص یافته جس  انجام ورزش های مختلف از زطوح 

 شود

 درمانی 1
به اراضی اختباص یافته به خدمات پزشکی،  درمانی و زالم  انسا  و دام و مددکاری های 

 اجتماعی گفته می شود.

 به اراضی اختباص یافته به فعا یتسای فرهنگی گفته می شود. هنری -فرهنگی 3

 پارک و فضای زبز 7
 وموردازتفاده احداث شتسرداری  پارک ) بوزتتا ( که توزت   به اراضتی اختبتاص یافته جس    

 ی گیرد گفته می شود.قرارم عموم

 مذهبی 13
به اراضتی اختبتاص یافته جس  انجام فرایو و مرازم مذهبی و دینی و بقاع متبرکه گفته می   

 شود.

 تجسیزات شسری 11
 بته اراضتتتی اختبتتتاص یافته جس  رفا نیازهای عمومی شتتتسروندا  که عمدتا  در رضتتتای   

 .میشود گفته از  شسرداری

 تازیسات شسری 12
 شتتسر و شتتسروندا  ویابسداشتت  شتتسر ه جس  امور مربوط به تازتتیستتات زیربناییبه اراضتتی ک

 گفته می شود.اختباص می یابد 

 حمل و نقل و انبارداری 13
به اراضتی اختبتاص یافته جس  شتبکه معابر و زتاختمانسایی که برای انجام زتتفرهای شسری،     

 برو  شسری و شسروندا  اختباص می یابد گفته می شود.

 به اراضی اختباص یافته به نیروهای مسلح گفته می شود. نظامی 1۴

 اختباص یافته به باغات و زمین های کشاورزی گفته می شود..به اراضی  باغات و کشاورزی 1۵

 به اراضی اختباص یافته به مکانسای تاریخی گفته می شود. میراث تاریخی 12

http://www.shahrsazionline.com/91/%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82%D9%87-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C/
http://www.shahrsazionline.com/91/%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82%D9%87-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C/
http://www.shahrsazionline.com/91/%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82%D9%87-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C/
http://www.shahrsazionline.com/91/%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82%D9%87-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C/
http://www.shahrsazionline.com/327/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87-%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C/
http://www.shahrsazionline.com/327/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87-%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C/
http://www.shahrsazionline.com/95/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D9%88-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86/
http://www.shahrsazionline.com/95/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D9%88-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86/


 

۴ 

 شهرداری احمدآباد2041تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 

 به زطوح اختباص یافته به جنگلسای طبیعی و دز  کاش  و امثا سم گفته می شود. طبیعی 11

 حفاظ  و منظور می شود گفته می شود.به اراضی که حسب قانو  جس  اهداف خاص  حریم 13

 به اراضی اختباص یافته جس  اقام  و زیاح  گفته می شود. تفریحی و توریستی 17

 صنعتی 23
به اراضتتی اختبتتاص یافته جس  ازتتتقرار صتتنایا مشتتمو  گروه ا ف موضتتوع مبتتوبه شتتماره  

 شود. هیات وزیرا  و اصالحات بعدی آ  گفته می 22/12/33مورخ  13۵71-/ت2۴211
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 : عملکردهای مجاز کاربری های شهری به تفکیک سطوح تقسیمات شهری۲جدول شماره 

 تعریف مقیاس نوع کاربری ردیف

 محله مسکونی 1
زتتتکونتگتاهستای تد واحدی، مجتما های اند خانواری و آپارتمانی اند واحدی و   

 خوابگاهسای دانشجویی خارج از محوطه دانشگاه

2 
آمتوزش تتتحتقتتیتتقتتات .   

 فناوری
 شسر

دانشگاهسا، دانشکده ها، دانشسراها، حوزه های علمیه و مراکز تحقیقاتی مدارس عا ی، 

 و پژوهشی و علمی و کاربردی و پارک فناوری

 آموزشی 3

 دبستا  ( -آمادگی -ش های پیش دبستانی ) مسد کودکآموز محله

 دبیرزتا  و پیش دانشگاهی -مدارس راهنمایی -کالس های زوادآموزی ناحیه

 منطقه
هنرزتتانسای صنعتی وابسته به آموزش و پرورش و مجتما های آموزش فنی و حرفه  

 ای وزارت کار و امور اجتماعی

 شسر
، مدارس کودکا  ازتتتثنایی،  مراکز پرورش ازتتتعدادهای درخشتتا ، مدارس ازتتالمی

 مدارس شاهد و مدارس اتباع خارجی

 اداری و انتظامی ۴

 شسرداری نواحی شوراهای حل اختالف ناحیه

 منطقه

مجتما های قضتتایی، ادارات آو و برق و گاز و مخابرات و آموزش و پرورش راهنمایی 

ثب  احوا ،  ثب  ازناد،  امور اقتبادی و ما یاتی،  رانندگی، تامین اجتماعی، پس ، و 

 راهنمایی و رانندگی، کالنتری، آگاهی و پایگاهسای بسیج

 شسر

وزارتخانه ها و زتازمانسای مستقل دو تی، ادارات کل و شرکتسای وابسته به وزارتخانه  

عمومی غیر دو تی، زتاد نیروهای نظامی و ها و زازمانسای مستقل دو تی و نسادهای 

انتظامی و زتتایر مراکز انتظامی، زتتفارتخانه ها، کنستتو  گری ها و زتتازمانسای بین   

ا مللی، شتتسرداری و شتتورای ازتتالمی شتتسر،  دادگستتتری و زندانسای موجود و مراکز 

 بازپروری و کانونسای اصالح و تربی  و زرپرزتی بانکسا

خارج از محدوده 

 شسر
 ندا ز

۵- 

تتتتجتتتاری  

ختدماتی )  

انتفاعی غیر 

 انتفاعی (

 تجاری

 امثا سم (واحدهای خرید روزانه ) خوار و بار، میوه و زبزی، نانوایی، قبابی و  محله

 ناحیه

واحدهای خرید هفتگی ) زتوپر مارک ، فروشتگاهسای مبترف شتسر و روزتا، نوش      

 وموزسات ا حسنه قرض بانکساوصندوقسای شعب.(…افزار،  قنادی، آجیل فروشی و 

،  بنگاهسای معامالت امالک،  بازاراه ها،  فروشتتگاهسای منستتوجات،  واعتباری ما ی

ازم صتتوتی و تبتتویری، کتابفروشتتی ها، رزتتتورا  ها،   پالزتتتید،  وازم خانگی،   و

 شرکتسای بیمه،  داروخانه و انواع مشابه دیگر

 شسر

 بازرگانی شتترکتسای بازار عمده فروشتتی ها، رازتتته های صتتنوف مختلف و بورزتتسا،

،  واحدهای خرید خاص و بلند مدت مانند فروشتتتگاهسای بزرن زنجیره ای،  وتجاری

مبل فروشتی ها، پوشتاک، شعب مرکزی بانکسا و موزسات ما ی و اعتباری، موزسات   

تجاری واردات و صتادرات کا،، نمایندگی فروش عرضه وزایل نقلیه،  فروشگاه عرضه  

و فروشتتگاه عرضتته صتتنایا دزتتتی و فرش، تا،رهای    قطعات یدکی،  وزتتایل نقلیه

پتذیرایی، تعمیرگتاهستای  وازم ختانگی و خودرو، دفتاتر نمتایندگی بانکسای خارجی،        

 نمایندگی موزسات تجاری خارجی

http://www.shahrsazionline.com/1074/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%87-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%9F/
http://www.shahrsazionline.com/327/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87-%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C/
http://www.shahrsazionline.com/1074/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%87-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%9F/
http://www.shahrsazionline.com/327/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87-%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C/
http://www.shahrsazionline.com/1074/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%87-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%9F/
http://www.shahrsazionline.com/3352/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1/
http://www.shahrsazionline.com/3352/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1/
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ختتتتدمتتتتات 

 انتفاعی

 محله
دفاتر ) پست ،  امور مشتترکین تلفن همراه، فروش روزنامه و مجله (،  آرایشگاه های   

 پزشکا زنانه و مطب 

 ناحیه

+، آموزشتگاهسای خبوصی، دفاتر ) وکا  ، مسندزی و نقشه برداری،  ثب   13پلیس 

ازناد، ازدواج و طالق، شرکتسای پیمانکاری و مشاور و خدمات(،  آزمایشگاهسای طبی 

 و تخببی،  مراکز رادیو وژی،  زا ن های ورزشی کواد، مرکز مشاوره درمانی

 منطقه

،  آمبو،نس خبوصی،  ومشابه ام آر آی اینترن ، دفاتر حستابرزی، مراکز ارائه خدمات 

درمتا  اعتیتاد،  فیزیوتراپی،  مراکز کاریابی،  مرکز معاینه فنی خودرو،  رزتتتانه های   

 دیجیتا  انتفاعی،  رادیو وژی،  مطب دامپزشکا 

 شسر خدمات غیر انتفاعی 

اتحادیه ها،  مجاما،  انجمن  -خیریهموزسات  -دفاتر احزاو، تشتکل های مردم نساد 

ها و تعاونی ها،  رزتتانه های دیجیتا  خبری، هیات های ورزشتتی و آموزشتتگاهسای   

 مذهبی ) به غیر از حوزه های علمیه (

 ورزشی 2

 زمین های بازی کواد محله

 زمین های ورزشی و زا نسای کواد ورزشی و ازتخرها ناحیه

 ورزشی،  زورخانه ها،  مجموعه های آبی ورزشیورزشگاهسا و مجتما های  شسر

 درمانی 1

 مراکز بسداش  و تنظیم خانواده، درمانگاهسا محله

 پلی کلینید ها ناحیه

 تخ  و مراکز اورژانس 2۴مراکز انتقا  خو ،  بیمارزتانسای کمتر از  منطقه

 شسر
 توانبخشی و مراکز نگسداریبیمارزتانسای اصلی شسر،  زایشگاهسا، تیمارزتانسا، مراکز 

 کودکا  بی زرپرز  و زا مندا ، معلو ین و جانبازا  و درمانگاهسای دامپزشکی

 هنری–فرهنگی  3

 ناحیه
کتتابختانته هتا و زتتتا نسای اجتماعات کواد،  کانو  های پرورش فکری کودکا  و     

 نوجوانا ، زینما

 شسر

مجتما های فرهنگی،  زا ن کتابخانه مرکزی و تخبتبتی،  نگارخانه،  فرهنگسترا و    

اجتماعات، زتینما، تااتر، زتا ن کنسترت،  موزسات و دفاتر مرکزی روزنامه و مجله،     

 مراکز صدا و زیما

 پارک 7

 بوزتا  ) پارک ( محلسای محله

 بوزتا  ) پارک ( ناحیه ای ناحیه

 بوزتا  ) پارک ( اصلی شسر شسر

 مذهبی 13

 فاطمیه هامساجد، حسینیه ها و  محله

 شسر
،  مبلی،  مسدیه،  کلیساها، کنیسه ها و آتشکده شسر مستجد جاما  مستاجد بزرن و 

 ها

 تجسیزات شسری 11 

 جما آوری زبا هایستگاه های  محله

 ناحیه
ایستتتگاه های جما آوری زبا ه،  ایستتتگاه های آتش نشتتانی، میادین میوه و تره بار،  

 ، جایگاهسای زوخ 11۵اورژانس 

 احمر هال  ومراکزامدادونجات دائمی نمایشگاهسای–گورزتانسای موجود  شسر

خارج از محدوده 

 شسر

زی میوه و تره بار،  حمل و مرک میدا  زبا ه،انتقا  گورزتتا  ها، مرکز حفر بسداشتی  

 نقل بار

http://www.shahrsazionline.com/3347/%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9/
http://www.shahrsazionline.com/3347/%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9/
http://www.shahrsazionline.com/12872/%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%8C-%D8%B9%D9%86%D8%B5%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF-%D8%B3%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C/
http://www.shahrsazionline.com/12872/%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%8C-%D8%B9%D9%86%D8%B5%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF-%D8%B3%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C/
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 تازیسات شسری 12

 ایستگاه های تنظیم فشار گاز،  آو و فاضالو،  زرویس های عمومی بسداشتی محله

 منطقه
مخاز  آو زمینی و هوایی، تبتتفیه خانه های آو و فاضتتالو و پستت  ایستتتگاهسای  

 تنظیم فشار گاز

 حمل و نقل انبارداری 13

 ایستگاهسای مترومعابر و پارکینگ ها ی محلسای و  محله

 معابر پارکینگ های عمومی و اتوبوس رانی شسری،  پایانه های مسافربری ناحیه

 شسر

معابر،  پایانه های مستتافربری درو  شتتسری و بین شتتسری،  ایستتتگاه فرودگاهسای    

موجود،  بنتادر،  تازتتتیستتتات مرکزی مترو،  پارکینگ های بین شتتتسری کواد و   

 زردخانه ها

 انباری های اصلی کا، فرودگاه،  زیلو و زردخانه ها محدودهخارج از 

 پادگا  ها و آمادگاهسای موجود نیروهای نظامی شسر نظامی 1۴

 زمین های کشاورزی و باغات واحدهای باغ مسکونی محله باغات و کشاورزی 1۵

 شسر تاریخی 12
مشاهیر،  اماکن متبرکه اماکن و محوطه های تاریخی، موزه ها، بناهای یادبود، آرامگاه 

 و حریم های تملد شده آنا 

 شسر طبیعی 11
زتطوحی که جس  جنگلسای طبیعی و فضتای زبز دز  کاش  ) غیر از پارک ( می   

 یابد.

 شسر حریم 13
حریم قانونی رودخانه ها، تا،بسا، آبگیرها، مستتتیلسا و راه حریم قانونی تملد راه آهن 

 ی آو و برق و گاز و نف  و فاضالوهای بین شسری و تازیسات زیربنای

 گردشگری–تفریحی  17

 شسر
هتل،  مستافرخانه،  مسمانپذیر و مسمانسراها، هتل آپارتما  و متل، شسربازی تفریحی  

 .…ویژه پارکسای جنگلی و اردوگاهسای جسانگردی و پالژهای زاحلی و 

خارج از محدوده 

 شسر
 باغ وحش

 صنعتی 23

شماره گروهسای ا ف مبوبه 

 22/12/13-ت 2۴211

هیات مدیرا  با اصتتالحات 

 بعدی آ 

 غذایی 

 تسیه و بسته بندی خشکبار بدو  شستشو -1

 بسته بندی خرما بدو  شستشو -2

 تن در زا  3333واحد تو ید آو نبات و پو کی شکر پنیر و غیره تا  -3

 واحد تو یدی نبات ) نبات ریزی ( -۴

 تن در زا  333واحد تو ید گز و زوها  تا  -۵

 واحد بسته بندی نمد و ادویه جات -2

 واحد بسته بندی اای -1

 واحد بسته بندی قسوه -3

تن در زتتتا  به روش نم زد  و بدو  روش  333واحتد تو ید قند حبه و کله تا   -7

 پخ 

 واحد بسته بندی عسل -13

 تن در زا  1333تو ید بستنی تا  -11

 در زا  تن 333تو ید شیرینی و نا  تا  -12

 تن در زا  333آزیاو و تو ید آرد گندم و جو تا  -13
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 تن در زا  133واحد بسته بندی کره و زایر  بنیات تا  -1۴

 تن در زا  333تو ید بیسکوی  و شکالت تا  -1۵

 تن در زا  333واحد رشته بری تا  -12

 تن در زا  333واحد ماکارونی زازی تا  -11

 وص کندوی عسل (واحد تو ید آج موم ) مخب -13

 واحد بسته بندی زبزیجات و میوه جات -17

 واحد تو ید یخ ) صرفا  در مناطق صنعتی درو  شسری بایستی ازتقرار یابند.( -23

 واحدتو یدی نا  بستی -21

 واحد بسته بندی گالو -22

 واحد بسته بندی عرقیات گیاهی -23

 واحد بسته بندی جو بدو  عملیات بوجاری و شستشو -2۴

 واحد زورتینگ و بسته بندی حبوبات بدو  بوجاری -2۵

 واحد تو ید، بسبود دهنده کیفی  آرد -22

 بودنعملیاتبوجاریوآزیاو آماده واحد تو ید غذایی کودکا  آرد غالت -21

 نساجی 

 قا یبافی، زیلوبافی و نمدما ی دزتی و دز  بافتساواحدهای  -1

 شیرازه دوزی حاشیه موک  و فرش ماشینی -2

 تن در زا  ( 133جوراو بافی حداکثر زه دزتگاه ) با حداکثر  -3

کشتبافی و تریکو بافی، گردبافی، کنن و راشل حداکثر تا زه دزتگاه ) یا حداکثر   -۴

 تن در زا  ( 133

 دز ، انواع  باس و پوشاک در زا  3333و پوشاک حداکثر واحد تو ید  باس  -۵

 تو ید طناو نخی یا کنفی،  تور ماهیگیری،  قیطا ، انواع نوار و روبا  -2

 واحد دوزندگی  حاف و تشد و با ش بدو  خ  حالجی یاازتفاده از پشم شیشه -1

 ( ااپسیلکوغیره اصفسا  واحد پاراه ااپی روش دزتی ) مانند پاراه قلمکار -3

 پاراه بافی دزتی ) غیر موتوری ( -7

 وز و نوارهای صنعتی (واحد تو ید فتیله نف  ز -13

 واحد تو یدا یاف پروپلین -11

 

  

 

 

 

    

 ارم 

 واحد تو ید مبنوعات زراجی از قبیل کیف، دزتکش،  جلد ارمی و نظایر آ  -1

واحد تو ید مبتنوعات پوزتتی،  از قبیل کاله پوزتی،  پوزتین و موارد مشابه از    -2

 پوز  دباغی شده

 جف  در زا  73333تا واحد تو ید بستایی کفش حداکثر  -3

 جف  در زا  73333واحدتو ید کفش ماشینی حداکثر  -۴

 واحد مونتاژ دز  و پای مبنوعی با ازتفاده از ارم -۵

 واحد مونتاژ  وازم ارتوپدی با ازتفاده از ارم -2

 زلو زی        

http://www.shahrsazionline.com/13920/
http://www.shahrsazionline.com/13920/
http://www.shahrsazionline.com/2969/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86/
http://www.shahrsazionline.com/2969/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86/
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 آماده واحد تو ید جعبه مقوایی و کارتن از ورق -1

 واحدتو ید پاک  خوار و بار و مرازالت مشابه آ  -2

 وااپشده آماده واحد تسیه کاغذ دیواری از کاغذ -3

 آماده واحد تو ید کاغذ و دفتر از کاغذ -۴

 واحد تو ید  وازم ا تحریر کاغذی و مقوایی از ورق آماده -۵

 واحد صحافی و ااپخانه های زاده -2

 واحد تو ید مبنوعات اوو پنبه ای -1

 طی بدو  انوارزازیواحد نجاری و خرا -3

مترمکعب اوو در زا  بدو   233واحد مبل زتازی و زایر مبنوعات اوبی تا   -7

 رنگ

 تو ید انواع فیلترهای کاغذی از جمله فیلترهای هوا و یا ازتفاده از ورق آماده -13

واحد تو ید انواع دوک و  و ه طاقه پیچی مقوایی و زتتایر مبتتنوعات مشتتابه از   -11

 ورق آماده

 و ید محبو،ت زاخته شده از نی و حبیر و زبد بافی از ا یاف گیاهیت -12

 واحد بسته بندی دزتما  و محبو،ت مشابه باازتفاده از کاغذ آماده -13

 واحد پرس کاری و اسباند  روکش نایلو  باازتفاده از روکش آماده -1۴

 دزتگاه در زا  233واحد تو ید قایق های اوبی و بلم تا  -1۵

 تسیه کاربن و ازتنسیل از کاغذ آماده واحد -12

 واحد تو ید کالزور و زونکن از مقوای آماده -11

      

 فلزی  

 واحد قلمزنی انواع فلزات -1

واحد تراشتکاری و قطعه زازی و قا ب زازی بدو  ریخته گری و آبکاری حداکثر   -2

 تا زه دزتگاه تراش

صتتترفا در مناطق صتتتنعتی درو   واحد تو ید درو و پنجره آهنی و آ ومینیمی ) -3

 شسری (

 واحد تو ید کانا  کو ر،   و ه بخاری)صرفا  در مناطق صنعتی درو  شسری ( -۴

 واحدهای طراحی و مونتاژ حداکثر تا زه دزتگاه تراش -۵

واحد صتنعتی تو ید ظروف آ ومینیم از ورق آماده با ید دزتگاه خم کن حداکثر   -2

 عتی داخل شسریتن در زا  صرفا  مناطق صن 133

 واحدمونتاژ تجسیزات گرد و غبار گیر ازقطعات آماده -1

واحد تو ید اتبتا،ت هیدرو ید ) پرس بست  فلزی به دو انتسای شتتیلنگ فشار    -3

 قوی (

 واحد طراحی و مونتاژ کو ر اتومبیل -7

 واحد طراحی و مونتاژ کاربراتور گاز زوز -13

 واحد تو ید ترموزتات -11

      
 غیر فلزی  کانی 

 واحد تو ید مبنوعات شیشه ای بدو  کوره ذوو -1

http://www.shahrsazionline.com/13920/
http://www.shahrsazionline.com/13920/
http://www.shahrsazionline.com/13920/
http://www.shahrsazionline.com/13920/
http://www.shahrsazionline.com/13920/
http://www.shahrsazionline.com/13920/
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 واحد تو ید آیینه،  پوکه آمپو ،  شیشه آزمایشگاهی بدو  کوره -2

 واحد تو ید مبنوعات تزئینی زنگی ) صنایا دزتی ( -3

 واحد تو ید پودر جوشکاری -۴

      

 شیمیایی 

 واحد تو ید آو مقطر -1

 نایلکس و زلوفا  ) با ازتفاده از رو  آماده (واحدتو ید نایلو  و  -2

 واحد صرفا  برش ازکاچ ظرفشویی -3

 واحد طراحی و مونتاژ ن  ترمز -۴

      

 دارویی، آرایشی و بسداشتی 

 واحد تو ید مواد بسداشتی و آرایشی ) فرمو،زیو  ( -1

 واحد اختالط و بسته بندی پودر ازا ه مو -2

 اکسیژنهواحدتو ید قرص و پودر  -3

 واحد تو ید اکسیدا ، کرم بسداشتی و صنعتی و پودر بلوندر اکسیژ  -۴

 واحد تو ید ازانس، تنطور، ا کا وئید از مواد شیمیایی و طبیعی -۵

 واحد تو ید هورمو  و آنتی بیوتید -2

      

 برق و ا کترونید  

 و دربازکن (واحد تو ید  وازم برقی کواد به صورت مونتاژ ) نظیر زنگ اخبار  -1

 واحد تو ید آنتن تلویزیو  بدو  آبکاری و  وزتر،  از قطعات آماده -2

واحد طراحی و تو ید  وازم برقی و ا کترونیکی به صتورت مونتاژ مشروط بر اینکه   -3

 عملیات کوره ای و عملیات تر نداشته باشد.

 یدواحد تو ید  وازم پزشکی،  آزمایشگاهی و آموزشی،  قطعات ا کترون -۴

 واحد تو ید ترانزیستور و مقاوم  و غیره -۵

 واحد تو ید انکوباتور و زایر  وازم آزمایشگاهی بدو  آبکاری -2

 واحد تو ید انواع زاع  -1

واحد طراحی و تو ید تقوی  کننده صتتوت نظیر بلندگو و آمپلی فایر به صتتورت   -3

 مونتاژ

 ریواحد تو ید رادیو و تلوزیو  و  وازم صوتی و تبوی -7

 واحد تو ید دزتگاهسای برقی عالم  دهنده زمعی و ببری -13

 واحد تو ید زیستم های مخابراتی مراکز تلفن -11

واحتد تو ید  وازم ا کترونیکی ) کامپیوتر،   وازم اداری و  وازم دقیق ا کترونیکی   -12

) 

 واحد تو ید کنتر  های و تاژ و فرکانس -13

 واحد تو ید آفتامات -1۴

 تو ید مودم و میکرو کنتر  واحد -1۵

 واحد طراحی و مونتاژ تایمر -12

 واحد تو ید کارت و بردهای کامپیوتری -11

 کشاورزی       
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فاقد محدودی  فاصتتتله از امکا   ۴واحتد زنبورداری و پرورش ملکته ) تتا ردیف     -1

 مسکونی (

 قطعه 133واحد پرورش پرندگا  زینتی تا  -2

 واحد پرورش کرم ابریشم -3

 واحد پرورش ماهی زینتی -۴

 آزمایشگاه دامپزشکی -۵

      

 ماشین زازی 

واحتد قا ب و مد  ) درجه ریخته گری،  فیکچر،  قا ب قطعات ازتتتتاندارد، قا ب   -1

 قید و بس  و ابزار قا ب،  مد 

واحد تجسیزات شتتبکه آو و فاضتتالو ) پمپسای دیاگرامی،  کف کش،   جن کش  -2

 و تجسیزات تبفیه (

واحتد ماشتتتین آ،ت و تجسیزات حمل و نقل مکانیکی ) آزتتتانستتتور و قطعات    -3

آزانسور،  پله برقی،  با،تراک،  جرثقیل زقفی،  جرثقیل پش  کامیونی،  جد پا   

 ( جرثقیل. …با،بر و قطعات مربوطه، نوار نقا ه و 

واحد پمپ و کمپرزتتور ) پمپسای خالو وکیوم آتش نشتتانی، آو، کمپرزتتورهای   -۴

 صنعتی و مبرفی و گاراژی مواد فله و تلمبه های بادی (
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 (11/11/1831و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها )مصوب  هدر قانون تعاریف محدود -۲

جاما و تا تسیه طرح مذکور در  عبارت ازت  از حد کا بدی موجود شتسر و توزعه آتی در دوره طرح   شتسر محدوده  - 1ماده 

 .ا،جراو میباشد،زم زازی در آ هادی شسر که ضواب  و مقررات شسر طرح

خدمات شسری و تمزیسات زیربنایی در  شتسرداریسا عالوه بر اجرای طرحسای عمرانی از جمله احداث و توزعه معابر و تممین  

اقدامات مربوط به توزتتعه و هرگونه زتتاختما  و تمزتتیستتات و زتتایر  ااراوو وظایف قانونی خود کنتر  و نظارت بر احداث

 .شسر را نیز به عسده دارند عمرا  در داخل محدوده

نظارت و کنتر  شسرداری در آ   حریم شتسر عبارت ازت  از قستمتی از اراضتی بالفبل پیرامو  محدوده شسر که     - 2ماده 

 .مربوط تجاوز ننماید ضرورت دارد و از مرز تقسیمات کشوری شسرزتا  و بخش

اراضی کشاورزی، باغات و جنگلسا،  اراضتی ،زم و منازتب برای توزتعه موزو  شسرها با رعای  او وی  حفظ    به منظور حفظ 

هرگونه ازتتفاده برای احداث زتاختما  و تمزیسات درداخل حریم شسر تنسا در ااراوو ضواب  و مقررات مبوو طرحسای   

 .جاما و هادی امکانپذیرخواهد بود

هادی روزتا دارای محدوده و حریم مستقلی  شوند مطابق طرحه در حریم شتسرها واقا می روزتتاهایی ک  – 1تببتره   3ماده 

 بوده و شسرداری شسر مجاور حق دخا   در زاخ  و زاز امور روزتا را ندارد.

 تعرفه عوارض: -8

با  12/۴/13۴2نامه ما ی شتتسرداری ها )مبتتوو آیین 33منظور تعرفه عوارض، بسای خدمات وزتتایر درآمدهای موضتتوع ماده 

 باشد.اصالحات بعدی( می

ای خواهد بود که در آ  کلیه انواع عوارض و بساو خدمات و هر شتتسرداری دارای تعرفه -ها نامه ما ی شتتسرداریآیین 33ماده 

ا یشود درج و هر نوع عوارض زایر درآمدهایی که به وزیله شسرداری و مؤزسات تابعه و وابسته به آ  وصو  و یا تحبیل می

گیرد درتعرفه مذکور گردد یا هر تغییری که در نوع و میزا  نرخ آنسا صتتورت میبسا خدمات جدیدی که وضتتا و تبتتویب می

 شود.منعکس می

 قانون شوراها: -1

با اصالحات  31/3/131۵منظور قانو  تشتکیالت، وظایف و انتخابات شتوراهای ازتالمی کشتور و انتخاو شتسردارا  )مبوو      

 .باشدبعدی( می
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 قانون تجمیع عوارض: -5

منظور قانو  اصتتالح موادی از قانو  برنامه زتتوم توزتتعه اقتبتتادی، اجتماعی و فرهنگی جمسوری ازتتالمی ایرا  و اگونگی  

با  22/13/1333برقراری وصو  عوارض و زایر وجوه از تو یدکنندگا  کا،، ارایه دهندگا  خدمات و کا،های وارداتی )مبوو 

 باشد.میاصالحات بعدی( 

 16/1/1858در قانون تغییر وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن مصوب  -6

 :طرح جاما شسر -2

های مسکونی، بندی مربوط به حوزهطرح جاما شتسر عبارت از طرح بلندمدتی از  که در آ  نحوه ازتفاده از اراضی ومنطقه 

و تجسیزات و تسسیالت شسری و نیازمندیسای عمومی شسری، خطوط کلی  اورزی و تمزتیسات کشت صتنعتی بازرگانی، اداری و 

ها و بنادر و زتتطح ،زم برای ایجاد تمزتتیستتات وتجسیزات و تستتسیالت  فرودگاهترمینا ( وارتباطی و محل مراکزانتسای خ  )

اب  و مقررات مربوط به کلیه موارد فوق و شتتود و ضتتومیعمومی، مناطق نوزتتازی، بسستتازی و او ویتسای مربوط به آنساتعیین

طرح جاما شتتسر برحستتب  گردد.حفظ بنا و نماهای تاریخی و مناظر طبیعی، تسیه و تنظیم می همچنین ضتتواب  مربوط به

 .ضرورت قابل تجدید نظر خواهد بود

 :طرح تفبیلی -3

ازتفاده از زمینسای شسری در  شسر نحوهطرح تفبتیلی عبارت از طرحی ازت  بر ازتاس معیارها و ضواب  کلی طرح جاما     

هر ید از آنسا و وضا دقیق و تفبیلی شبکه عبور و مرور و  موقعی  و مساح  دقیق زمین برایزطح محالت مختلف شسر و

واحدهای شسری و او ویتسای مربوط به مناطق بسسازی و نوزازی وتوزعه و حل میزا  و تراکم جمعی  وتراکم زتاختمانی در 

ها و مشخبات مربوط به ما کی  بر ازاس شود ونقشهمیسری و موقعی  کلیه عوامل مختلف شسری در آ  تعیینمشکالت ش

 .گرددمدارک ثبتی تسیه و تنظیم می

 77کمیسیون ماده  -7

 باشد.با اصالحات بعدی( می 11/3۴/133۴ها )مبوو قانو  شسرداری 11منظور کمیسیو  قید شده در ماده 
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3- P :قیمت منطقه ای 

قانو   2۴بر ازتاس قانو  درآمد پایدار و هزینه شتسرداریسا مبنای محازبه عوارض محلی ،قیم  های معامالتی موضوع ماده   

قیمتسای معامالتی می  %12با اصالحات و ا حاقات بعدی و تببره های آ  و معاد   33/12/1322ما یاتسای مستتقیم مبوو  

 باشد.

9- Z شهرداری(:)ضریب پیشنهادی 

 د.گردضریبی از  که هر زا  با پیشنساد شسرداری توز  شورای ازالمی شسر برای هر ید از عوارض جداگانه تبویب می

13-K)ضریب تعدیل( 

ضتریبی ازت  که به منظور متنازب نمود  نرخ عوارض و خدمات در نواحی مختلف شسر توز  شورای شسر تبویب می   

 شود.

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

ای که در این دفتراه ازتفاده گردیده و تعاریف  آنسا منطبق با مجتما مستکونی، مجتما اداری، پیلوت، پارکینگ، و هر واژه 

 تعاریف قید شده در طرح جاما یا طرح تفبیلی و ضواب  شسرزازی خواهد بود.

 111کمیسون ماده  -1۲

 باشد. با اصالحات بعدی( می 11/۴/133۴ها )مبوو قانو  شسرداری 133منظور کمیسیو  قید شده در ماده 

 های واحد مسکونی، واحد تجاری، واحد صنعتی، واحد اداریواژه -18

زاخته شده و شامل اطاق، آشپزخانه هائی که برای زکون  افراد و یا خانوارها . واحد مسکونی  عبارت از  از کلیه زاختما 1

 های شخبی مندرج در قوانین نیز در آنسا مجاز خواهد بود.(ای فعا ی و زرویس ،زم باشد. )بدیسی از  انجام پاره

ها به منظور ازتفاده قانو  شسرداری ۵۵ماده  2۴هائی که برابر تببره ذیل بند . واحد تجاری  عبارت از  از کلیه زاختما 2

پیشه و تجارت احداث گردیده و یا در آنسا واحدهای صنفی تح  پوشش قانو  نظام صنفی و یا واحدهای تابا قانو   کسب و

 تجارت فعا ی  داشته باشند.

های صنعتی و اداری با هائی که به منظور ازتفاده صنعتی و یا ایجاد کارگاه. واحد صتنعتی  عبارت ازت  از کلیه زتاختما    3

 راجا ذیرب  مانند وزارت جساد، صنایا زبد و زنگین و معاد  و فلزات ایجاد شده باشند.موافق  اصو ی از م
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هائی که های انقالو ازالمی، بدیسی از  زایر زاختما های دو تی و نساد. واحدهای اداری  عبارت ازت  از کلیه زاختما  ۴

 شوند.خارج باشند مشمو  تعریف واحد اداری می 3، 2، 1از شمو  بندهای 

شوند و مشمو  پرداخ  های انقالو ازالمی که با اصو  بازرگانی اداره میتببتره  مؤزتسات دو تی و وابسته به دو   و نساد  

 شوند.ما یات هستند از نظر پرداخ  عوارض پذیره، تجاری محسوو می

ی، صنعتی و اداری به های زاختمانی، واحدهای تجارشنازنامه دزتتورا عمل اجرایی نحوه محازتبه و وصتو  عوارض صدور    

 وزارت کشور(  33/11/1327مورخ  3/1/2۴1۵3شماره 

 نامه ارزش معامالتی ساختمان )برای جرایم کمیسیون ماده صد(آیین -11

 باشد.ها میماده صد قانو  شسرداری 11نامه موضوع تببره منظور آیین

 سال احداث : -15

زایر د،ئل مثبته از قبیل تاریخ نبب کنتور برق وهمچنین ارائه پروانه زتا  احداث برمبنای نظریه کمیستیو  ماده صدیا   

 کسب ،عکس هوایی وعندا لزوم نظر کارشناس رزمی دادگستری مشخص می گردد.

 سال تبدیل : -16

ا و یا گواهی اداره دارایی و یا پروانه کسب و ی  ۵تاریخ قطعی شتد  رای کمیسیو  ماده صد، تاریخ مبوبه کمیسیو  ماده  

تاریخ نبتب کنتور برق و یاقبوض برق مبترفی که تعیین کننده زتا  تبدیل و نوع ازتفاده از زاختما  باشد مالک زا     

 تبدیل خواهد بود.

تببره   در صورتی که ارائه گواهی اداره ما یاتی و یا تاریخ نبب کنتور برق به تنسایی نتواند زا  تبدیل را به اثبات برزاند 

 ی دادگستری مرضی ا طرفین مالک عمل قرارخواهد گرف . نظریه کارشناس رزم

 

 

 سال بهره برداری : -17

و یا گواهی اداره دارایی و یا پروانه کسب و یا  ۵تاریخ قطعی شده رای کمیسیو  ماده صد ،تاریخ مبوبه کمیسیو  ماده 

 .ودقبوض برق که تعیین کننده زا  بسره برداری باشد مالک زا  بسره برداری خواهد ب

 تببره   



 

12 

 شهرداری احمدآباد2041تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 

در صتورتی که ارائه مدارک فوق به تنسایی نتواند زتا  بسره برداری را به اثبات برزاند نظریه کارشناس رزمی دادگستری   

 مرضی ا طرفین مالک عمل قرار خواهد گرف  . 

 زمان محاسبه و تعلق عوارض صدور پروانه : -13

صنعتی و غیره، پس از صدور دزتور تسیه نقشه و یا ارائه نقشه معماری عوارض صدور پروانه زاختمانی اعم از تجاری، اداری و 

و تمیید واحد فنی)صدور پروانه( و گزارش واحد فنی محازبه و اخذ می شود.ضمنا   ما د قبل از صدور پروانه اجازه عملیات 

 زاختمانی نخواهد داش .

تا پایا  زا جاری از زما  شروع پرداخ  عوارض    مؤدی در صورت پرداخ  عوارض ببورت نقد یا اقساط حداکثر1تببره

مسل  دارد تا نسب  به اخذ پروانه اقدام نماید و در صورتیکه تا پایا  زا جاری پروانه زاختما  صادر نگردد و عوارض افزایش 

 یابد مشمو  پرداخ  مابه ا تفاوت عوارض به نرخ روز خواهد شد.

 مهلت پرداخت عوارض صدور پروانه : -19

ش عوارض صتدور پروانه باید در مسل  تعیین شده در آ  پرداخ  گردد و قبوض صادره در روزهای پایانی زا  ما ی، تا  فی

آخرین روز زا  اعتبار داشته و در صورت عدم پرداخ  تمام و یا قسمتی از بدهی در زا  محازبه ، عوارض بر مبنای زا  

 محتتازتتتبتته و مبلت پرداختی عینتتا  از کتتل بتتدهی کستتتر  پرداختت  تمتتام بتتدهی ) بتته صتتتورت نقتتدی و یتتا اقستتتاط (  

 می شود.)منظور از پرداخ  بدهی، پرداخ  به صورت نقدی و اقساط می باشد (

 

 قیمت کارشناسی روز: -۲1

منظور از قیم  کارشنازی روز زمین، نظریه کارشناس رزمی دادگستری و یا هیاتی متشکل از دو کارشناس رزمی و ید 

 ده توز  شسرداری می باشد.خبره محلی معرفی ش
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ضوابط و مقررات ارتقاء کیفی سیما و منظر شهری )پاکسازی و بهسازی نماها و جداره ها، مناسب سازی معابر پیاده در  -1

 ۲5/9/1837 راهی و پیاده روها، ساماندهی به منظر شهری( مصوب

یسا اختیار داده می به منظور زاماندهی و ایجاد هماهنگی میا  تابلوهای تبلیغاتی در مقیاس شسری، به شسردار -3-1 -2بند 

شتود تا نستب  به تسیه ضتواب  و مقررات مربوط به محل و نحوه ازتتقرار تابلوهای شسری )بیلبوردها(، نقاشی ها، جداره ها،     

ازتتفاده از نمایشگرهای بزرن شسری، تابلوهای تبلیغاتی، تابلوهای راهنمای شسری )نام خیابانسا و میادین و ...( اقدام نماید و  

در این زمینه برای دزتگاهسا، زازمانسا، نسادها و مؤزسات دو تی و « کمیته»برزتاند. رعای  تبمیمات  « کمیته»به تبتویب  

 .عمومی در ا وی  قرار دارد

قانون اصالالح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنیی جمهوری اسالمی ایران و چیونیی  در  -۲

مصالالوب  یر وجوه از تولیالد کننالدنالان کالار، اراهه دهندنان خدمات و کارهای وارداتی    برقراری و وصالالول عوارض و سالالا

۲۲/11/1831 

برقراری هر گونه عوارض و زتتایر وجوه برای انواع کا،های وارداتی و کا،هایتو یدی و همچنین آ  دزتتته از خدمات  -۵ماده 

از ، همچنین برقراری عوارض به درآمدهای ممخذ محازبه ( این قانو ، تکلیف ما یات و عوارضآنسا معین شده ۴که در ماده )

گذاری و زایر عملیات ما ی اشخاص نزدبانکسا و مؤزسات اعتباری ما یات، زودزسام شرکتسا، زود اوراق مشارک ، زود زپرده

 .باشدمی غیر بانکی مجاز توز  شوراهای ازالمی و زایر مراجا ممنوع

ماه هر حداکثر تا پانزدهم بسمن بایستتتیا افزایش نرخ هر ید از عوارض محلی، میوضتتا عوارض محلی جدید و ی -1تببتره   

 .زا  برای اجرا در زا  بعد تبویب و اعالم عمومیگردد

نامه اجرایی نحوه وضالع و وصالول عوارض توسالط شالوراهای اسالالمی شالهر، بخش و شالهرک موضوع قانون        آییندر  -8

 1875ی کشور و انتخاب شهرداران مصوب تشکیالت، وظایف و انتخابات شوراهای اسالم

( قانو  تشکیالت،  وظایف و 11و )(7۴)بنابه پیشنساد وزارت کشور و به ازتناد مواد 1/1/1313هیمت وزیرا  در جلسته مورخ  

و همچنین برای تعیین زیازتسای عمومی دو   موضوع  - 131۵مبوو  -ازالمی کشور و انتخابشسردارا  انتخابات شوراهای

قانو  یاد شده را به شرح زیر تبویب   )11( ماده )12( و بند )11آیین نامه اجرایی ماه )ا ذکر، ( قانو  فوق11ماده )  )12)بند 

 :نمود
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موضوع قانو  تشکیالت،  وظایف آیین نامه اجرایی نحوه وضا و وصو  عوارض توز  شوراهای ازالمی شسر،  بخش و شسرک

 131۵مبوو  -و انتخاو شسردارا  کشورو انتخابات شوراهای ازالمی 

شسر، بخش و یا شسرک مربوط اعم هایتوانند برای تممین بخشی از هزینهشوراهای ازالمی شسر،  بخش و شسرک می -1ماده

 .ضواب ،  ترتیبات و زیازتسای موضوع این آیین نامه عوارض وضا نماینداداری و عمرانی با رعایتهای خدماتی، از هزینه

کا،ها و خدمات و زایر  وضتا عوارض توزت  شتوراهای ازتالمی شتسر،  شسرک و بخش در حدود درآمدها،  عرضه      -2ادهم 

 .به شسر، شسرک یا بخش ذی رب  باشدموضوعسایی از  که مربوط

ی دیگری خدماتی، صنعتی و هر گونه منبا در آمدصنفی، تو یدی، عوارض موضوع این آیین نامه از اماکن،  واحدهای  -3ماده

( قانو  تعاریف و ۴( ماده )1محل ازتتقرار آ ،  در موردشتسرها، محدوده قانونی شسر،  موضوع تببره )  قابل وصتو  ازت  که  

قانو  تعاریف و ضواب   (13و  2در مورد بخش و روزتا،  محدوده موضوع مواد )و - 1322مبوو  -تقسیمات کشوری  ضواب 

ای که به تبویب رزیدهیا برزد و در مورد شسرکسا محدودهتبویب هیمت وزیرا که به  - 1322مبوو  -تقسیمات کشوری 

در خارج از محدوده قانونی وحریم نامه مربوط به ازتفاده از اراضی و احداث بنا و تمزیسات ( آیین13کمیسیو  موضوع ماده )

 .رزیده از ،  باشد - 13۵۵مبوو  -شسرها 

که در طرح جاما موضوع بند ایروزتا تعیین نشده باشد، در مورد شسرهامحدوده در صتورتی که محدوده شسر و  -1تببتره   

در ای کهو در مورد روزتاها محدوده - 13۵1مبوو  -ایرا   ( قانو  تمزتیس شتورای عا ی شسرزازی و معماری  2( ماده )3)

 .تعیین شده از ،  مالک خواهندبود،  - 1322مبوو  -ازازنامه بنیاد مسکن انقالو ازالمی (1)طرح هادی موضوع ماده 

هایی را کستوز  زایر مراجا قانونی برای باشتند محدوده مراجا تبتمیم گیر در مورد محدوده شتسر،  مجاز نمی   -2تببتره   

شوند، بدو  جلب نظر مراجا قانونی یاد شده به حدود دیگر خارج از شتسرها تعیینشده یا می ایجاد شتسرک یا مراکز جمعیتی 

 .ق نمایندشسر ملح

شود، در مورد عوارض وصو  عوارضی که طبق این آیین نامه توز  شوراهای ازالمی شسر، بخش و یا شسرکوضا می -۴ماده 

شسرک مربوط  شتسر بر عسده شتسرداری، در مورد روزتتا بر عسده دهیار ودهیاری و در مورد شرکسا بر عسده مسؤو،  اجرایی   

نمایند . مرجا وصتتو  مکلف به داد  رزتتیدرزتتمی به اجرایی آ  اقدام میضتتمانتسای مقررات مربوط و خواهد بود که مطابق

  .مؤدی از 

شوند،  نحوه وصتو  عوارضتی که به موجب این آیین نامه توز  شوراهای ازالمی شسر، بخش و یا شسرک وضا می   -۵ماده  

 .گرددمیتوز  هما  شورا تعیین
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 -( قانو  تشکیالت،  وظایف و انتخاباتشوراهای ازالمی کشور و انتخاو شسردارا  7۴وزارت کشور به ازتناد ماده ) -تببتره   

منظور تممین هماهنگی درشیوه محازبه عوارض در شوراهای بخش و شسرک و همچنین ایجاد یکنواختی و به - 131۵مبوو 

نماید. در خبتتوص می ،زم را تسیه و جس  تبتتویب به هیمت وزیرا  ارایهی هانامهدر نظام عوارضتتدر زتترازتتر کشتتور، آیین 

 .گرددما ی شسرداریسا مراعات مینامه ( آیین33شوراهای ازالمی شسر دزتورا عملسای موضوع ماده )

د برای شود، حسب مورعوارضی که به موجب این آیین نامه توز  شوراهای ازالمی شسر، بخش و یا شسرکوضا می -2ماده  

بودجه مبوو شسرداری و شوراهای شسر، شسرک و بخش مربوط  شتسر،  روزتتا و یا شتسرک در قا ب   های هما تممین هزینه

 .مبرف خواهد شد

های طرحسای خاص خدماتی یا توانند برای تممین تمام یا بخشی ازهزینهشوراهای ازالمی شسر، بخش و شسرک می -1ماده  

گردد، صرفا  در هما  مدت و مدت و مورد معین وضعنمایند. عوارضی که از این طریق وصو  می برایعمرانی،  عوارض خاصی

 .باشدمبرف میمورد تعیین شدهدر مبوبه وضا عوارض،  قابل

توانند در هنگام وضتتا عوارض جدید یا در زما  مقتضتی نستتب  بسموارد معافی ، کاهش،  تخفیف و  غو  شتوراها می  -7ماده 

 .اند، با توجه به زیازتسایمقرر در این آیین نامه اتخاذ تبمیم نمایندنمودهبویبعوارضی که ت

شتوراها موظفند به هنگام تبمیم گیری راجا به عوارض عالوه بر توجه بسسیازتسای کلی که در برنامه پنجسا ه و   -1۴ماده 

 :راعات نمایندشود، زیازتسایعمومی دو   را به شرح ذیل ممیقوانین بودجه زا یانه اعالم

دهیاری و شسرک مربوط از طریق وضا و وصو عوارض متنازب با هزینه های مورد نیل به زم  خودکفایی شسرداری،  -ا ف  

 نیاز ؛

 هایمختلف اعم از دو تی و غیر دو تی ؛رعای  تنازب میزا  عوارض با ارایه خدمات عمومی و عمرانی به اقشار و بخش -و 

 شوند؛وضا عوارض هایی که به صورت غیر مستقیم وصو  می جس  گیری به زوی -پ 

 تنازب وضا عوارض در هر محل با تو یدات و درآمدهای اها ی؛ -ت 

 توجه به اثرات تبعی وضا عوارض بر اقتباد محل ؛ -ث 

 هماهنگی و وحدت رویه در نظام عوارض ؛ -ج 

کا، و خدمات بر زایر روشسا از جمله روش وضا عوارض رعای  او وی  وضا عوارض به صورت درصدی از قیم  فروش  -چ 

 مقطوع،

 وضا عوارض متنازب با ارزش افزوده زمین ناشی از تبمیمات مراجا قانونی و یااجرای طرحسای عمرانی؛ -ح 
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 جلوگیری از وضا عوارض مضاعف بر کا،های تو یدی؛ -خ 

 منطقه به هنگام وضا عوارضبر تو ید؛توجه داشتن به رشد تو ید و گسترش واحدهای تو یدی در  -د 

 محازبه وصو  عوارض در مورد واحدهای تو یدی بر ازاس فروش واقعی در دوره موردنظر؛ -ذ 

 خود داری از وضا عوارض بر کا،های صادراتی ؛ -ر 

 توجه به اقشار کم درآمد هنگام وضا عوارض با اعطای تخفیف،  معافی  و نظایر آ ؛ -ز 

 ا  ایثارگرا  هنگام وضا عوارض با اعطای تخفیف،  معافی  و نظایر آ  ؛رعای  ح -ژ 

 های تشویقی برای پرداخ  به موقا عوارض ؛اعما  رویه -س 

  .( قانو  ازازی3وضا بدو  تبعیو عوارض بر ازاس اصل ) -ش 

افزایش میزا  عوارض موضوع این آیین نامه زودتر از ید زا  صورت نخواهدگرف  و وضا عوارض جدید و افزایش  -تببره  

 .شودمازبق نمیعوارض قبلی عطف به

نستب  عوارض شتسر، روزتا و شسرک با درآمدها،  عرضه کا،ها و خدمات و زایرموضوعات حداکثر برازاس نرخی    -1۵ماده  

رزد. مادام که این نسب  در هر زا  به تبویب هیمت وزیرا  می وزارت کشور پیشنساد شده از  و بهنه توز ازت  که زا، 

درآمدها  زقف( نسب  عوارض بهزا  قبل مجری خواهد بود. برای تعیین حداکثر)تبویب نرزیده از ، نسب  تعیین شده در

شتسرداریساتوزت  وزارت کشور با هماهنگی کمیته موضوع   و خدماتی های عمرانی،  اداریو عواید محلی باید ازتتاندارد هزینه 

زتتتسم هزینه هایی که به هیمت وزیرا  ارایه گردد. در تنظیم ازتتتتانداردها باید ( این آیین نامه تنظیم و به11تببتتتره ماده )

ما و هادی در جا موجبتبتتتمیمتات مراجا ملی یتا فرا محلی در طرحستای عمرانی و یتا ختدمتاتی و یتا در اجرای طرحسای       

 .شود، به طور جداگانه مشخص گرددشسرکسا و روزتاها ایجاد میشسرها،

اند،  مجموع عوارض وصو ی در هر های موضوع این ماده تعییننشدهدر زا  جاری و مادام که ازتانداردها و نسب  -تببتره   

( درآمد زا یانه،  در مورد فروش %2کثر دو درصتد ) این آیین نامه نباید درمورد در آمدها بیش از حدا(3محل با رعای  ماده )

قیم  عمده فروشی و در مورد دارایی و ثروت بیش ازحداکثر نیم درصد ارزش (%2کا،ها یاخدمات بیش از حداکثر دو درصد)

 .معامالتی آ  با احتساو میزا  عوارض قابل وصو  موجود باشد

نونی خود از طریق جلب مشتتارک  مردمبا ازتتتفاده از روش انتشتتار اوراق  توانند برازتتاس اختیارات قاشتتوراها می -12ماده  

 .رعای  قوانین و مقرراتمربوط نسب  به تممین منابا ما ی مورد نیاز اتخاذ تبمیم نمایندمشارک  و زایر روشسا با
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یه این آیین نامه و زایر وزارت کشور مکلف از  با همکاری زازمانسا و مراکز ذی رب  آموزشسای ،زمرا جس  توج -11ماده  

اعضتای شوراها ارایسنماید. وزارت کشور مسؤو  نظارت بر حسن اجرا و رعای  این آیین نامه در مورد  های مربوط بهآیین نامه

 .در زرازر کشور از مبوباتمربوط به وضا عوارض توز  شوراها

 با آخرین اصالحات( 11/18/1875قانون شوراها )مصوب  در 

تتتت تبتویب  وایح برقراری یا  غو عوارض شتسر و همچنین تغییر نوع و میزا  آ  با در نظر گرفتن زتتیاز    12بند  -33ماده 

 .شوداعالم میعمومی دو   که از زوی وزارت کشور 

 .ت وضا مقررات و نظارت بر حفر مجاری و مسیرهای تمزیسات شسری22بند  – 33ماده 

،زم به پیشنساد شسرداری جس  نوشتن هر نوع مطلب و یا ا باق هر نوع نوشته و آگسی و  ت تبویب مقررات2۵بند  -33ماده 

 .رعای  مقررات موضوعه و انتشار آ  برای اطالع عموم تابلو بر روی دیوارهای شسر با

ه ما ی و نامتتتت تبتویب نرخ خدمات ارائه شتده توزت  شتسرداری و زازمانسای وابسته به آ  با رعای  آیین    22بند -33ماده 

 .معامالت شسرداریسا با رعای  مقررات مربوط

 .ت تبویب نرخ کرایه وزائ  نقلیه درو  شسری21بند  – 33ماده 

تواند نسب  به وضا عوارض متنازب با تو یدات و درآمدهای اها ی به منظور تتتت شتورای ازالمی شسر می  3۵ماده - 3۵ماده 

 .نامه مبوو هیمت وزیرا  اقدام نمایدمورد نیاز شسر طبق آیین های خدماتی و عمرانیهزینهتممین بخشی از 

تواند در هر مقطعی که تببره تتتت عوارض، ید ماه پس از ارزا  هر مبوبه به وزارت کشور قابل وصو  از . وزیر کشور می 

 .نامه مبوو نداند نسب  به اصالح یا  غو آ  اقدام نمایدرا منطبق بر آیینوصو  هر نوع عوارض 

 با اصالحات بعدی( 1۲/11/1816ها )مصوب نامه مالی شهرداریآیین 8۲ماده  -5

شتود تا به مطا بات خود را با اقساط حداکثر زی و شش ماهه مطابق  های کل کشتور اجازه داده می به شتسرداری  – 32ماده 

شود دریاف  نماید در هر حا  صدور مفاصا دزتتورا عملی که به پشتنساد شتسردار، به تبویب شورای ازالمی شسر مربوط می   

 حساو موکو  به تمدیه کلیه بدهی مؤدی خواهد بود.

 با اصالحات بعدی( 11/1/1881مصوب  )هاقانون شهرداریدر  -6

 . شودهائی که در شسر میصدور پروانه برای کلیه زاختما  - 2۴بند  ۵۵ماده 



 

23 

 شهرداری احمدآباد2041تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 

ی های زاختمانشسرداری در شسرهایی که نقشه جاما شسر تسیه شده مکلف از  طبق ضواب  نقشه مذکور در پروانه -تببره

کند. در صورتیکه بر خالف مندرجات پروانه زاختمانی در منطقه غیرتجاری محل کسب یا نوع ازتتفاده از زتاختما  را قید   

نماید و این قانو  مطرح می 133پیشتته و یا تجارت دائر شتتود شتتسرداری مورد را در کمیستتیو  مقرر در تببتتره ید ماده   

و ماه تجاوز نماید در مورد تعطیل کمیستتیو  در صتتورت احراز تخلف ما د یا مستتتمجر با تعیین مسل  منازتتب که نباید از د

 .کندمحل کسب یا پیشه و یا تجارت ظرف مدت ید ماه اتخاذ تبمیم می

شود و کسی که عا ما  از محل مزبور پس از تعطیل برای کسب و پیشه و یا این تبتمیم وزتیله مممورین شتسرداری اجراو می   

جزای نقدی از پنج هزار ریا  تا ده هزار ریا  محکوم خواهد ای از شش ماه تا دو زا  و تجارت ازتتفاده کند به حبس جنحه 

 .شودشد و محل کسب نیز مجددا  تعطیل می

دائر کرد  دفتر وکا   و مطب و دفتر ازتناد رزمی و ازدواج و طالق و دفتر روزنامه و مجله و دفتر مسندزی وزیله ما د از  

 . شودنظر این قانو  ازتفاده تجاری محسوو نمی

پیشتتتنساد برقراری یا ا غاو عوارض شتتتسر و همچنین تغییر نوع و میزا  عوارض اعم از کا،های وارداتی و  -22بند  ۵۵ماده 

 .نامه برای اطالع وزارت کشورصادراتی کشور و محبو،ت داخلی و غیره و ارزا  ید نسخه از تبویب

گذاری اماکن و نبب تابلوی ا باق آنسا و شماره وضا مقررات خاصی برای نامگذاری معابر و نبب  وحه نام -21بند  ۵۵ماده 

های غیرمجاز و هرگونه اقداماتی که در حفظ نظاف  و زیبائی شتتتسر مؤثر ها از محلاعالنات و برداشتتتتن و محو کرد  آگسی

 باشند

و بسای خدمات ارائه شتتتده توزتتت  شتتتسرداری و   رفا هرگونه اختالف بین مؤدی و شتتتسرداری در مورد عوارض -11ماده 

شود و تبمیم به کمیستیونی مرکب از نمایندگا  وزارت کشتور و دادگستتری و انجمن شتسر ارجاع می     های وابستته زتازما  

هائی که طبق تبتمیم این کمیستیو  تشخیص شود طبق مقررات ازناد ،زم ا،جرا، به   کمیستیو  مزبور قطعی ازت . بدهی  

باشد اجرای ثب  مکلف از  بر طبق تبمیم کمیسیو  مزبور به صدور اجرائیه و وصو  طلب ثب  قابل وصو  میوزیله اداره 

شتسرداری مبادرت نماید در نقاطی که زازما  قضائی نباشد رئیس دادگستری شسرزتا  ید نفر را به نمایندگی دادگستری  

 .از طرف شورای شسرزتا  به عمل خواهد آمدنماید و در غیاو انجمن شسر انتخاو نماینده انجمن تعیین می

ای بر روی دیوارهای شسر که مخا ف مقررات انجمن شسر باشد ممنوع نوشتتن هر نوع مطلبی یا ا بتاق هر نوشتته    -72ماده 

ها فق  باید به نبب و ا باق کند و در این محلهائی که شتسرداری برای نبب و ا باق اعالنات معین می ازت  مگر در محل 
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ی اکتفا کرد و نوشتن روی آ  نیز ممنوع از  متخلف عالوه بر تمدیه خسارت ما کین به پرداخ  پانبد تا ید هزار ریا  آگس

 .جریمه محکومخواهدشد

بناهای مخروبه و غیر منازب با وضا محل و یا نیمه تمام واقا در محدوده شسر که در خیابا  یا نسب  به زمین یا  -113ماده 

قرار گرفته و منافی با پاکی و پاکیزگی و زیبائی شسر یا موازین شسرزازی باشد، شسرداری با تبویب انجمن کواه و یا میدا  

تواند به ما د اخطار کند منتسا ظرف دو ماه به ایجاد نرده یا دیوار و یا مرم  آ  که منطبق با نقشته مبوو انجمن  شتسر می 

تواند به منظور تممین نظر و اجرای طرح مبوو انجمن کرد شسرداری میشتسر باشد اقدام کند اگر ما د مسامحه و یا امتناع  

در زمینه زیبائی و پاکیزگی و شسرزازی هر گونه اقدامی را که ،زم بداند معمو  و هزینه آ  را به اضافه صدی ده از ما د یا 

شود در صورتی که  د ابالغ میمتو ی و یا متبتدی موقوفه دریاف  نماید در این مورد صتورت حستاو شتسرداری بدوا  به ما    

شود و هر گاه ما د ظرف پانزده روز از تاریخ ابالغ به صتورت حستاو شسرداری اعتراض نکرد صورتی حساو قطعی تلقی می  

 .ارجاع خواهد شد 11ظرف مسل  مقرره اعتراض کرد موضوع به کمیسیو  مذکور در ماده 

در حکم زند قطعی  11آراو کمیسیو  رفا اختالف مذکور در ماده  هائی که مورد اعتراضواقا نشده و همچنینصورت حساو

و ،زم ا،جرا بوده و اجراو ثب  مکلف ازت  بر طبق مقررات اجرای ازناد رزمی ،زم ا،جراو نسب  به وصو  طلب شسرداری  

 رد .ائیه صادر و به مورد اجراو بگذااجر

شورای عالی  15/1۲/1839سبز در شهرها (مصوب آیین نامه ) قانون اصالالح قانون حف  و نسالترش فیالای     -7

استانها
 

 

 

 با اصالحات بعدی 11/11/1881ها مصوب ماده صد قانون شهرداری -3

ما کین اراضتی و امالک واقا در محدوده شتسر یا حریم آ  باید قبل از هر اقدام عمرانی یا تفکید اراضی و شروع    -133ماده 

 زاختما  از شسرداری پروانه اخذ نمایند. 

 از آنکههای بدو  پروانه یا مخا ف مفاد پروانه به وزیله مممورین خود اعم تواند از عملیات زاختمانی زاختما شتسرداری می 

 زاختما  در زمین محبور یا غیرمحبور واقا باشد جلوگیری نماید. 
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در موارد مذکور فوق که از  حاظ اصتو  شتسرزتازی یا فنی یا بسداشتی قلا تمزیسات و بناهای خالف مشخبات     -1تببتره  

ث شده باشد به تقاضای مندرج در پروانه ضترورت داشتته باشتد یا بدو  پروانه شتسرداری زتاختما  احداث یا شروع به احدا     

هائی مرکب از نماینده وزارت کشتور به انتخاو وزیر کشتور و یکی از قضتات دادگستری به    شتسرداری موضتوع در کمیستیو    

شتود. کمیسیو  پس از وصو  پرونده به  انتخاو وزیر دادگستتری و یکی از اعضتای انجمن شتسر به انتخاو انجمن مطرح می   

ده روز توضتیحات خود را کتبا  ارزتا  دارد پس از انقضتاو مدت مذکور کمیسیو  مکلف از     نماید که ظرف ذینفا اعالم می

کند ظرف مدت ید ماه تبمیم مقتضی موضوع را با حضور نماینده شسرداری که بدو  حق رأی برای ادای توضیح شرک  می

کند مخا ف مفاد پروانه جلوگیری می بر حستتب مورد اتخاذ کند در مواردی که شتتسرداری از ادامه زتتاختما  بدو  پروانه یا 

مکلف ازتت  حداکثر ظرف ید هفته از تاریخ جلوگیری موضتتوع را در کمیستتیو  مذکور مطرح نماید، در غیر این صتتورت    

 کمیسیو  به تقاضای ذینفا به موضوع رزیدگی خواهد کرد. 

که نباید از دو ماه تجاوز کند تعیین در صتتورتی که تبتتمیم کمیستتیو  بر قلا تمام یا قستتمتی از بنا باشتتد مسل  منازتتبی  

 نماید. می

شتسرداری مکلف از  تبمیم مزبور را به ما د ابالغ کند. هر گاه ما د در مسل  مقرر اقدام به قلا بنا ننماید شسرداری رأزا   

 ..اقدام کرده و هزینه آ  را طبق مقررات آئین نامه اجرای وصو  عوارض از ما د دریاف  خواهد نمود

در مورد اضتافه بنا زائد بر مساح  زیر بنای مندرج در پروانه زاختمانی واقا در حوزه ازتفاده از اراضی مسکونی   -2 تببتره 

یا  های اصلیتواند در صتورت عدم ضترورت قلا اضافه بنا با توجه به موقعی  ملد از نظر مکانی )در بر خیابا   کمیستیو  می 

ای که متنازتب با نوع ازتفاده از فضای ایجاد شده و نوع  بست ( رأی به اخذ جریمه های فرعی و یا کواه بن باز یا بن خیابا 

زاختما  از نظر مبا ح مبرفی باشد، تعیین و شسرداری مکلف از  برازاس آ  نسب  به وصو  جریمه اقدام نماید. )جریمه 

ربا بنای اضافی بیشتر باشد( در صورتی نباید از حداقل ید دوم کمتر و از زته برابر ارزش معامالتی زتاختما  برای هر مترم  

که ذینفا از پرداخ  جریمه خودداری نمود شسرداری مکلف از  مجددا  پرونده را به هما  کمیسیو  ارجاع و تقاضای صدور 

 .رأی تخریب را بنماید. کمیسیو  در این مورد نسب  به صدور رأی تخریب اقدام خواهد نمود

د بر مساح  مندرج در پروانه زاختمانی واقا در حوزه ازتفاده از اراضی تجارتی و صنعتی و در مورد اضافه بنا زائ -3تببتره  

اصلی  هایتواند در صورت عدم ضرورت قلا اضافه بنا با توجه به موقعی  ملد از نظر مکانی )در بر خیابا اداری کمیسیو  می

ای که متنازب با نوع ازتفاده از فضای ایجاد شده و نوع یمههای فرعی و یا کواه بن باز یا بن بس ( رأی به اخذ جریا خیابا 

زاختما  از نظر مبا ح مبرفی باشد، تعیین و شسرداری مکلف از  برازاس آ  نسب  به وصو  جریمه اقدام نماید )جریمه 
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د( ایجاد شده بیشتر باشنباید از حداقل دو برابر کمتر و از اسار برابر ارزش معامالتی زتاختما  برای هر مترمربا بنای اضافی  

در صتورتی که ذینفا از پرداخ  جریمه خودداری نمود شتسرداری مکلف ازت  مجددا  پرونده را به هما  کمیسیو  ارجاع و    

 د.تقاضای صدور رأی تخریب را بنماید. کمیسیو  در این مورد نسب  به صدور رأی تخریب اقدام خواهد نمو

وانه در حوزه ازتتتفاده از اراضتتی مربوطه در صتتورتی که اصتتو  فنی و بسداشتتتی و  در مورد احداث بنای بدو  پر -۴تببتتره 

تواند با صدور رأی بر اخذ جریمه به ازاو هر مترمربا بنای بدو  مجوز ید دهم شتسرزتازی رعای  شتده باشتد کمیسیو  می    

ریاف  زرقفلی داشته باشد، ارزش معامالتی زاختما  یا ید پنجم ارزش زرقفلی زاختما ، در صورتی که زاختما  ارزش د

هر کدام که مبلت آ  بیشتر از  از ذینفا، بالمانا بود  صدور برن پایا  زاختما  را به شسرداری اعالم نماید. اضافه بنا زائد 

 .عمل خواهد شد 3و  2های بر تراکم مجاز بر ازاس مفاد تببره

تواند با توجه به ود  آ  و عدم امکا  اصالح آ  کمیسیو  میدر مورد عدم احداث پارکینگ و یا غیرقابل ازتفاده ب -۵تببره 

ای که حداقل ید برابر و حداکثر دو برابر ارزش معامالتی موقعی  محلی و نوع ازتفاده از فضای پارکینگ رأی به اخذ جریمه

متر  2۵احتساو گردش زتاختما  برای هر متر مربا فضای از بین رفته پارکینگ باشد، صادر نماید )مساح  هر پارکینگ با  

 .باشدباشد( شسرداری مکلف به اخذ جریمه تعیین شده و صدور برن پایا  زاختما  میمربا می

های مبوو در مورد تجاوز به معابر شسر، ما کین موظف هستند در هنگام نوزازی بر ازاس پروانه زاختما  و طرح -2تببره 

ر خالف پروانه و یا بدو  پروانه تجاوزی در این مورد انجام گیرد شسرداری رعای  برهای اصتالحی را بنمایند. در صتورتی که ب  

مکلف از  از ادامه عملیات جلوگیری و پرونده امر را به کمیسیو  ارزا  نماید. در زایر موارد تخلف مانند عدم ازتحکام بنا، 

 .های ماده صد از و عدم رعای  اصو  فنی و بسداشتی و شسرزازی در زاختما  رزیدگی در صالحی  کمیسی

 گردد ازمسندزتا  ناظر زتاختمانی مکلفند نستب  به عملیات اجرائی زتاختمانی که به مساو ی  آنسا احداث می     -1تببتره  

ها و محازبات فنی ضمیمه آ  مستمرا  نظارت کرده و در پایا   حاظ انطباق زتاختما  با مشخبات مندرج در پروانه و نقشه 

پروانه و نقشه و محازبات فنی را گواهی نمایند. هر گاه مسندس ناظر بر خالف واقا گواهی نماید و یا کار مطابق  زاختما  با 

تخلف را به شتسرداری اعالم نکند و موضتوع منتسی به طرح در کمیستیو  مندرج در تببره ید ماده صد قانو  شسرداری و    

ناظر را در صورت ثبوت تقبیر برابر قانو  نظام  صتدور رأی جریمه یا تخریب زتاختما  گردد شسرداری مکلف از  مسندس  

ماه تا زته زا  محرومی  از کار و در صورتی که مجددا    2معماری و زتاختمانی حستب مورد با توجه به اهمی  موضتوع به    

مرتکب تخلف شود که منجر به صدور رأی تخریب به وزیله کمیسیو  ماده صد گردد به حداکثر مجازات محکوم کند. مراتب 

حکومی  از طرف شتورای انتظامی نظام معماری و زتاختمانی در پروانه اشتتغا  درج و در یکی از جرائد کثیرا،نتشار اعالم    م
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گردد. شتسرداری مکلف ازت  تا صتدور رأی محکومی  به محو وقوف از تخلف مسندس ناظر و ارزا  پرونده کمیسیو     می

مسندس ناظر مربوطه برای زاختما  جس  پروانه زاختما  شسرداری ماه از اخذ گواهی امضتاو   2ماده صتد به مدت حداکثر  

ها نظارت نمایند و هر گاه از موارد تخلف در پروانه به موقا خودداری نماید. مممورا  شتسرداری نیز مکلفند در مورد زاختما  

ف ق مقررات قانونی به تخلجلوگیری نکنند و یا در مورد صتدور گواهی انطباق زتاختما  با پروانه مرتکب تقبتیری شوند طب   

شتود و در صورتی که عمل ارتکابی مسندزا  ناظر و مممورا  شسرداری واجد جنبه جزائی هم باشد از این  آنا  رزتیدگی می 

 جس  نیز قابل تعقیب خواهند بود. 

د با ازتفاده از تواندر مواردی که شتسرداری مکلف به جلوگیری از عملیات زتاختمانی از  و دزتور شسرداری اجرا نشود می  

 .مممورا  اجرائیات خود و در صورت  زوم مممورا  انتظامی برای متوقف زاختن عملیات زاختمانی اقدام نماید

های ها گواهی پایا  زاختما  و در مورد زاختما دفاتر ازناد رزمی مکلفند قبل از انجام معامله در مورد زاختما  -3تببره 

 ناتمام گواهی عدم خالف تا تاریخ انجام معامله را که توز  شسرداری صادر شده باشد مالحظه و مراتب را در زند قید نمایند. 

( معامله انجام 2۴/11/13۵۵ها )تببره ا حاقی به ماده صد قانو  شسرداری 2از تبویب قانو   هائی که قبلدر مورد زاختما 

گرفته و از ید ما د او یه خارج شتده باشتد در صتورتی که مورد معامله کل پالک را شامل نگردد گواهی عدم خالف یا برن    

 باشد. له بالمانا میپایا  زاختما  ا زامی نبوده و با ثب  و تبریح آ  در زند انجام معام

هائی که قبل از تاریخ تبویب نقشه جاما شسر ایجاد شده در صورتی که اضافه بناو جدیدی حادث نگردیده در مورد زاختما 

باشتد و مدارک و ازناد نشا  دهنده ایجاد بنا قبل از زا  تبویب طرح جاما شسر باشد با ثب  و تبریح مراتب فوق در زند  

 .باشدله بالمانا میما کی  انجام معام

 1هایی که پروانه زاختما  آنسا قبل از تاریخ تبویب نقشه جاما شسر صادر شده از  از شمو  تببره زتاختما   -7تببتره  

 .باشندماده صد قانو  شسرداری معاف می

مقام او از تاریخ ابالغ  در مورد آراو صادره از کمیسیو  ماده صد قانو  شسرداری هر گاه شسرداری یا ما د یا قائم -13تببره 

رأی ظرف مدت ده روز نسب  به آ  رأی اعتراض نماید، مرجا رزیدگی به این اعتراض کمیسیو  دیگر ماده صد خواهد بود 

 .اند. رأی این کمیسیو  قطعی از که اعضای آ  غیر از افرادی باشند که در صدور رأی قبلی شرک  داشته

زاختما  پس از تسیه توز  شسرداری و تبویب انجمن شسر در مورد اخذ جرائم قابل  آئین نامه ارزش معامالتی -11تببره 

 .اجراز . و این ارزش معامالتی زا ی یکبار قابل تجدیدنظر خواهد بود
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 سایر مستندات قانونی: -9
 13/3/1333قانو  منا فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن و آئین نامه اجرایی مبوو  

 23/3/13قانو  نحوه تقویم ابنیه، امالک و اراضی مورد نیاز شسرداری ها مبوو  

 قانو  نظام صنفی کشور و آئین نامه اجرائی مربوطه 

 27/3/21قانو  تعیین وضعی  امالک واقا در طرح های دو تی و شسرداری ها مبوو  

 22/3۴/1۴31قانو  درآمد پایدار و هزینه شسرداریسا مبوو 

 

 از قانون مدیریت پسماندها: -11

    3ماده  

 تو یتد کننتدگتا  پستتتمتاند عادی و اشتتتخاص حقیقی و حقوقی مستتتاو  مراکز و مجتما هایی که پستتتماند عادی تو ید      

می کنند ، از قبیل زتاکنین مناز  ، مدیرا  و متبتدیا  مجتما ها و شسرکسا ، اردوگاهسا ، زربازخانه ها ، واحدها و مجتما   

، خدماتی ، آموزشی ، تفریحی و تفرجگاهی در قبا  مدیری  اجرائی پسماند عادی پازخگو بوده و ملزم به رعای  های تجاری 

 مقررات و شیوه نامه های آئین نامه می باشد .
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 مقدمه

 

ها درج گردیده از  فق  برای زما  قید شده نمونه از کل معافی های قید شتده در این مجموعه که به عنوا   موارد معافی 

 باشد.نامه میدر هر قانو  یا آیین

ایی که بعد از هها وجود دارد که دراین مجموعه قید نگردیده و یا معافی که قوانین دیگری در خبتتوص معافی  در صتتورتی

 جرا خواهند بود.ها قابل اانتشار این تعرفه وضا و ابالغ گردند، آ  معافی 
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 با اصالحات بعدی( ۲7/1۲/1896کل کشور )مصوب  1897در قانون بودجه سال  -1

( قانو  برنامه ششم توزعه، افراد تح  پوشش کمیته امداد 33( بند )چ( ماده)2در رازتای اجرای جزو) -بند ع 2تببتره   -1

از افراد تح  پوشش نسادها و زازما  های حمایتی از امام خمینی)ره( و زازما  بسزیستی و خیرین مسکن زاز برای هرکدام 

پرداخ  هزینه های صتدور پروانه زاختمانی، عوارض شسرداری و دهیاری و هزینه های انشعاو آو، فاضالو، برق و گاز برای  

 .واحدهای مسکونی اختباص یافته به آنا  بر ازاس ا گوی مبرف فق  برای ید بار معافند

به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده می شتود به منظور زتاماندهی و بسینه زتازی کاربری بخشی از     - هبند  7تببتره   -2

امالک و فضتاهای آموزشتی، ورزشی و تربیتی خود و با رعای  مالحظات آموزشی و تربیتی، نسب  به احداث، باززازی و بسره   

ساد شتتورای آموزش و پرورش ازتتتا  و تبتتویب کمیستتیو  برداری از آنسا اقدام کند. تغییر کاربری موضتوع این بند به پیشتتن 

صورت می گیرد و از پرداخ  کلیه  22/12/13۵1 ( قانو  تمزتیس شتورای عا ی شتسرزتازی و معماری ایرا  مبتوو     ۵ماده)

عوارض شتتتامتل تغییر کاربری، نقل و انتقا  امالک، اخذ گواهی بسره برداری، احداث، تخریب و باززتتتازی و زتتتایر عوارض   

 .ی معاف می باشدشسردار

 (16/11/1896های توسعه کشور )مصوب درقانون احکام دایمی برنامه -۲

 هرگونه تخفیف و بخشودگی عوارض شسرداری توز  دو   ممنوع از  –بند ت  22. ماده 1

 های علمیه از پرداخ  عوارض زاخ  و زازهای فضاهای آموزشی و اداری حوزهمعافی  -1بند ت ردیف  31. ماده 2

های عوارض زتاخ  و زتاز صترفا برای فضاهای اصلی معاف    تببتره  مستاجد از پرداخ  هزینه   -1بند ث ردیف  31. ماده 3

 باشند.می

 (11/1۲/1891در قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور )مصوب  -8

یا تعیین تکلیف نحوه پرداخ  عوارض به  صورت تتت شسرداری ها مکلفند حداکثر تا ید هفته پس از پرداخ  نقدی ۵7ماده  

 .نسیه نسب  به صدور و تحویل پروانه زاختما  متقاضی اقدام نمایند

 .درخواز  یا دریاف  وجه مازاد بر عوارض قانونی هنگام صدور پروانه یا بعد از صدور پروانه توز  شسرداری ها ممنوع از 

شامل درصد تخفیفی خواهد بود که به تبویب شورای ازالمی شسر می ( عوارض به  صورت نقد %133پرداخ  صتد درصتد )  

رزتد. در پرداخ  عوارض به  صتورت نستیه )قستطی و یا یکجا( نیز به میزانی که به تبتویب شتورای ازالمی شسر می رزد       

 .حداکثر تا نرخ مبوو شورای پو  و اعتبار به مبلت عوارض اضافه می شود
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( قانو  مدیری  ۵اجرای طرح با کاربری مورد نیاز دزتتتگاه های اجرایی موضتتوع ماده ) شتتسرداری ها مکلفند در صتتورت عدم

خدمات کشتوری تا پایا  مسل  قانونی، بدو  نیاز به موافق  دزتتگاه اجرایی ذی رب  با تقاضای ما د خبوصی یا تعاونی با   

 .ر کنندپرداخ  عوارض و بسای خدمات قانونی طبق قوانین و مقررات مربوطه پروانه صاد

 (1۲/11/1891در قانون جامع خدمات رسانی به ایثارنران )مصوب  -1

مشتتمو،  این قانو  برای احداث ید واحد مستتکونی با زیربنای مفید تا یکبتتد و بیستت  مترمربا و بیستت  مترمربا  -2ماده

ض شسرداری و نوزازی تجاری در شتسر محل زتکون  خود از پرداخ  هزینه های عوارض صدور پروانه های زاختمانی، عوار  

برای ید بار با معرفی بنیاد معاف می باشند. مفاد این ماده در احداث مجتما های مسکونی نیز اعما  و مازاد بر تراکم شامل 

 .ایثارگرا  نخواهد بود

نه خدمات ( هزی%۵3تببره ت مشمو،  این قانو  از پرداخ  هرگونه هزینه انشعاو آو و فاضالو، برق و گاز و پنجاه درصد )

 .انشعاو آنسا برای ید بار معاف می باشند

 (16/1/1891ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنیی جمهوری اسالمی ایران )مصوب در قانون برنامه پنج -5

 :تممین مسکن نیازمندا  2بند   ردیف چ 33. ماده 1

 پوششزاز برای هرکدام از افراد تح و خیرین مسکنافراد تح  پوشتش کمیته امداد امام خمینی )ره( و زتازما  بسزیستی   

های انشعاو های صدور پروانه زاختمانی، عوارض شسرداری و دهیاری و هزینههای حمایتی از پرداخ  هزینهنسادها و زازما 

 .دمعافنآو، فاضالو، برق و گاز برای واحدهای مسکونی اختباص یافته به آنا  برازاس ا گوی مبرف، فق  برای ید بار 

 : . ردیف ج72. ماده 2

دو   و شسرداریسا و زازما  آو و فاضالو مکلفند با ارائه تعرفه فرهنگی و یا پروانه زاختما  در زمینه آو و برق و گاز ،حمل 

و نقل و پست  ،با ازتتفاده از کاربری فرهنگی در فضتاهای مستکونی از کتابفروشا  ،ناشرا  و مطبوعات که دارای مجوزهای     

 نی ،زم هستند حمای  کنن.قانو
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 :. ردیف ا ف7۵. ماده 3

های علمیه شامل مراکز های دینی مبترح در قانو  ازتتازتتی و حوزه ها، اماکن صترفا  مذهبی اقلی  مستاجد، مبتلی  تببتره   

 های حق انشتعاو آو، برق، گاز و فاضتالو و عوارض زتتاخ  و زاز فق  برای  آموزشتی، پژوهشتی و اداری از پرداخ  هزینه  

 .باشندفضای اصلی معاف می

 15/11/1839برنامه پنجساله توسعه جمهوری اسالمی ایران مصوب  قانون 131ماده  -6

ریزی کشتتور با  حاظ نمود  دو اصتتل آمایش زتترزمین و پایداری محیطی در کلیه  تتتتت به منظور ارتقاو نظام برنامه131ماده

  ای و رعای  عدا ای و بخشی ت منطقهایجاد هماهنگی بخشی، منطقه گذاریسای ملی و ازتانی،ای و زرمایهفعا یتسای توزعه

در توزیا منابا و فرصتتسا، توزتعه متواز  مناطق، ارتقاو توانمندیسای مدیریتی ازتتانسا و انتقا  اختیارات اجرائی به ازتانسا و    

 . رزدمیتمرکز امور حاکمیتی در مرکز، زاز و کارها و شاخبسای ،زم به تبویب هیمت وزیرا  

تببره تتتت هرگونه تخفیف، بخشودگی حقوق و عوارض شسرداریسا توز  دو   و قوانین مبوو منوط به تممین آ  از بودجه  

 . عمومی زا،نه کشور از . در غیر این صورت بخشودگی و تخفیف حقوق و عوارض شسرداری ممنوع از 

 (۲5/۲/1837)مصوب  قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکندر  -7

درآمد و طرحسای تو ید ویژه گروهسای کم ،مستتکن ملی و طرح های حمایتی مستتکنکلیه طرحسای تو ید مستتکن -12ماده 

وتراکم زاخ  وتقسی  زاخ  های عوارضهزینه( %۵3درصد)مسکن دربافتسای فرزوده شسرها مشمو  تخفیف حداقل پنجاه

 .باشدبدو  کارمزد باقیمانده می

تخفیف اعما  شده از زوی شسرداریسا ناشی ازاجراو این قانو  و زایر قوانین را (%133دو   موظف ازت  معاد  صتددرصد)   

 .در  وایح بودجه زنواتی منظور و پرداخ  نماید

 

 

 (۲۲/11/1831در قانون تجمیع عوارض )مصوب  -3

 گردد.کلیه قوانین و مقررات خاص و عام مغایر با این قانو   غو می – 13ماده 

ها ملغی قوانین و مقررات مربوط بته اعطاو تخفیف یا معافی  از پرداخ  عوارض یا وجوه به شتتتسرداری  -۵متاده   3تببتتتره 

 گردد.می
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 با اصالحات بعدی( ۲۲/11/1831قانون مالیات بر ارزش افزوده )مصوب در  -9

ها و قوانین و مقررات مربوط بته اعطتاو تخفیف یا معافی  از پرداخ  عوارض یا وجوه به شتتتسرداری   - ۵3متاده   3تببتتتره 

 گردد.ها ملغی میدهیاری

 در قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنیی جمهوری اسالمی -11

عه اقتبادی ،اجتماعی و فرهنگی جسوری ازالمی ایرا  ا ه ششم توزست قانو  برنامه پنج 132به منظور تحقق بند چ ماده 

،کلیه هزینه های دزتتتگاهسای اجرایی مکلفند برای تامین و ارتقای کیفی  مستتکن ،پایا  کار و عوارض زتتاخ  و زتتاز   

برای خانواده های دارای حداقل اسار  %۵3تخبتتیص شتتبکه ،انشتتعابات و هزینه های خدمات نظام مسندزتتی را به میزا   

برای خانواده های دارای حداقل  % 13عوارض زاختمانی را به میزا   یر بیس  زا  برای ید مرتبه و هزینه پروانه وفرزند ز

دو   مکلف از  صد در صد تخفیف های مربوط به پروانه های زاختمانی را از .زته فرزندزیر بیست  زا  تخفیف دهند   

 . محل منابا عمومی در بودجه های زنواتی پیش بینی نمایند

متر مربا زیربنای مفید در شتتسرهای  233متر مربا زیربنای مفید در شتتسر تسرا  ، 133متراژ  معافی  فوق تا -1تببتتره 

     قابل اعما  از . و روزتاهاشسرهای زایر متر مربا زیربنای مفید برای  333 هزار نفر و ۵33با،ی 

 1111قانون بودجه سال 6در اجرای بند ذ تبصره -11

طرح )پروژه(های زودبازده و عام ا منفعه که توز  گروهسای جسادی ،نیروهای داوطلب بسیجی و بسیج زازندگی در کلیه 

 مناطق محروم و کم برخوردار روزتایی و شسری اجرا می شود از پرداخ  هر گونه ما یات و عوارض معاف می باشد.

 سایر معافیتهای پیشنهادی: -1۲

  زطح شسر تخفیفات خدمات پسماند و معافیتسای عوارض  1 -12

 می تواند بشرح ذیل اقدام نماید.  زطح شسرشسرداری جس  تشویق شسروندا  مبنی بر پرداخ  به موقا عوارض 

زه ماهه زوم زا   -درصد خدمات پسماند ج ۴3زه ماهه دوم زا   -درصد خدمات پسماند و 23زه ماهه او  زا   -ا ف 

 درصد خدمات پسماند اخذ گردد .133دمات پسماندتخفیف داده شود و زه ماهه اسارم زا  درصد خ23

 زطح شسرکلیه مساجد و حسینیه ها و معابد اقلیتسای مذهبی که صرفا  ازتفاده مذهبی از آنسا میشود  از پرداخ  عوارض 

 معاف می باشند.

 باشند  موارد ذیل از دریاف  پروانه و پرداخ  عوارض معاف می 2 -12
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 متر  23متر با ازتفاده انباری و مساح  کمتر از  2ا ف( زیرزمین های با ارتفاع کمتر از 

 متر مربا زیربنای مفید ۵و( زرویس بسداشتی در حیاط به مساح  حداکثر 

به زوابق  با توجه 1۵مترمربا تغییر داده اند  )قبل از زا  33( در بافتسای قدیم که فق  قستمتی اززتقف زتاختما  را تا    ج

 نوزازی و یا تایید مامور فنی(

درصد فرمو  محازبه و عوارض زیرزمین آ  معاف وجزو  23صتادر شتده عوارض مازاد آ    1۵  پروانه هایی که قبل از زتا  د

 زیربنای مجاز محازبه شود.

  فرزودهعوارض صدور پروانه مسکونی و مجتما های مسکونی در باف    12-3

ناها ب اینگونهنوزازی ومقاوم زازی واقعدرآ ،، باززازی  زاخ  و زاز، تشویق شسروندا  به زوده جس فر به منظور احیاو باف 

 . اخذ گرددی مسکونی ض زیربناعوار %۵3معاد 

 این بخشودگی مشمو  تخلف زاختما  نمی شود.  

 

جس  کمد به ایجاد منبا درآمدی پایدار برای مستتاجد ،اماکن مذهبی،و مدارس خیرزتتاز،حوزه های علمیه ،اماکن     12-۴

متر 33مذهبی اقلی  های دینی و کتابخانه ها با توجه به عام ا منفعه بود  و صتترفا با کاربری های مذهبی و یا آموزشتتی  تا  

 تعرفه تجاری عمل گردد و ضمنا کلیه ضواب  و مقررات رعای  گردد. مربا از پرداخ  عوارض تجاری معاف و مازاد آ  طبق

تخفیف به نرخ  %۵3تامین مستکن قشترهای کم درآمد ، نسب  به اعما    و نسضت  ملی    در رازتتای طرح اقدام ملی   12-۵

 اقدام شود. نهعوارض صدور پروا

 
خیریه که  فاقد ما کی  خبوصی بوده و موروثی نمی    موقوفات عام که به صورت عام ا منفعه اداره می شوند و موزسات12-2

باشد ،  مشروط به ارائه گواهی از اداره اوقاف مبنی بر وقف و عام ا منفعه بود  ،  با ارائه پیشنساد شسرداری وتبویب شورای 

 . ازالمی شسر ، از پرداخ  عوارض صدور پروانه معاف می باشند

حقیقی و حقوقی واگذار و یا اجاره داده شده و یا بشود و در زند واگذاری یا اجاره  تببره   در صورتی که موقوفات به اشخاص

حق ایجاد بنا و مستحدثات و اخذ زند ما کی  اعیانی برای اشخاص منظور شده باشد اشخاص مذکور در حکم ما د 

  .محسوو و مشمو  پرداخ  عوارض به شسرداری خواهند بود
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 نکات الزامی برای اجرای تعرفه

ه قید نگردیده باشتتتد مالک تعاریف و مفاهیم قید شتتتده در ضتتتواب  و مقررات  ای در تعاریف مجموعدر صتتتورتیکه واژه -1

 باشد.ها میها و قانو  شسردارینامه ما ی شسرداریشسرزازی و آیین

باشد و ی ما د یا ما کین بدو  مجوز شسرداری نسب  درکلیه مواردی که شتسرداری مجاز به صدور پروانه زاختما  نمی  -2

نمایند. شسرداری مکلف از  پرونده تخلف را به کمیسیو  ماده صد ارجاع و در صورت صدور رای ابقاو میبه احداث بنا اقدام 

جمله پیشروی طو ی، مازاد بر زطح اشغا  از گردد )بنا توزت  کمیسیو  عالوه بر اخذ جریمه عوارض مربوطه نیز وصو  می 

 و...(

 باشد.ای گرانترین بر میوارض ارزش معامالتی و قیم  منطقهدر صورتیکه ملد دارای اند بر باشد مبنای محازبه ع -3

 باشدمرجا وصو  مبا ت این تعرفه شسرداری می -۴

 باشد.مودی پرداخ  مبا ت این تعرفه ما د یا در صورت تشخیص شسرداری ذینفا می -۵

ی و جسانگردی و موارد مشتتابه قانو  توزتتعه صتتنع  ایرانگردی و جسانگردی کلیه تمزتتیستتات ایرانگرد 3به ازتتتناد ماده  -2

قانو   3بینی گردیده تا زمانی که ماده باشند فلذا در این تعرفه برای هر بخش عوارض پیشمشمو  تعرفه  عوارض صنایا می

 غو یا تغییراتی در آ  حاصل گردد برازاس این تعرفه  3فوق حاکم ازت . موارد با تعرفه صنایا محازبه و در صورتیکه ماده  

 حازبه خواهد شد.عوارض م

باشد و ی در صورتیکه ما د بدو  ضروری می ۵برای صدور مجوز احداث بنای مازاد بر تراکم اخذ مجوز از کمیسیو  ماده  -1

مجوز شتسرداری بنای مازاد بر تراکم بنا احداث نماید بعد از طرح موضتوع در کمیستیو  ماده صد، در صورتیکه رأی ابقاو بنا    

 گردد.وارض مازاد تراکم عالوه بر جریمه کمیسیو  ماده صد برابر ارقام جداو  این تعرفه وصو  میزاختما  صادر شود، ع

باشد مگر در مواردی که  توضیحات دیگری محازبه عوارض و ارقام قید شده در این تعرفه به ازای هر مترمربا مساح  می -3

 داده شده باشد

با  1322های مستتتقیم )مبتتوو  قانو  ما یات 2۴ای موضتتوع ماده عبارتستت  از آخرین قیم  منطقه Pدر تمام تعرفه  -7

 اصالحات بعدی(

می باشد  1۴31بر مبنای قیم  منطقه ای مبوو زا   1۴32مورد ازتفاده در تعرفه عوارض پیشنسادی زا    p  1تببتره  

 شسرزتا  ابالغ شده از  . ما یاتی امور که توز  اداره
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  در محازبه عوارض انانچه زمینی دارای اند بر باشد قیم  منطقه ای گرانترین بر ملد مشرف به معبر محازبه  2ه تببر

 خواهد شد.

زتاختما  تد واحدی مستکونی شامل زیر زمین به صورت انباری و همکف ببورت ید واحد مسکونی و طبقه او  آ     -13

 ببورت توزعه همکف می باشد. 

رداخ  عوارض صدور پروانه، در صورتیکه جس  دریاف  پروانه تا پایا  زا  اقدام  نکند، با هر گونه  تغییر ما د پس از پ  -12

 بعد، مشمو  مابه ا تفاوت خواهد شد. های و افزایش در میزا  عوارض در زا 

زما  محازتبه و اخذ عوارض صدور پروانه، زمانی از  که پرونده، تمام مراحل قانونی صدور پروانه را طی نموده و پیش   -13

 نویس پروانه تنظیم شده باشد. اطالعات مندرج در پیش نویس مبنای محازبه عوارض زیربنا قرار خواهد گرف  .

یات زاختمانی می باشد واین بدین معنی از  که اگر بر روی شتنازتنامه زتاختما  )پروانه (، هما  مجوز شروع عمل     -1۴

ملکی درخوازت  پروانه شتده باشتد و تمام مراحل آ  اعم از تسیه نقشه ، پرداخ  عوارض وغیره طی شده با شد و ی قبل از    

و  به کمیسیآ   اخذ شنازنامه توز  ما د، اقدام به زاخ  و زاز شودآ  زاخ  و زاز به عنوا  بدو  پروانه تلقی و پرونده

 . ماده صد ارجاع می شود

که قستمتی از ید حد آ  به معبر اصلی و قسم  دیگر هما  حد، به ملد مجاور منتسی می  قیم  منطقه ای امالکی   -1۵

گردد ، بدین گونه از  که آ  قسم  که مشرف به خیابا  و یا معبر اصلی می باشد، دارای قیم  بر خیابا  و یا معبر اصلی ، 

قیم  منطقه ای خیابا  و یا  %13  قسم  که به ملد مجاور منتسی می شود ) از آ  قسم  دزترزی به خیابا  ندارد ( و آ

معبر اصتتلی مبنای محازتتبه قرار خواهد گرف  ، مشتتروط به آنکه از قیم  معبر فرعی ) در صتتورت دو بر بود  ملد ( کمتر 

 نباشد.

ه قبل از اتمام مسل  مقرر در پروانه و قبل از شروع هر گونه عملیات زاختمانی متقاضتیانی که از تفکید ویا صدور پروان  -12

به متقاضی مبلت پرداختی  %73منبترف شتده اند و درخوازت  ازترداد وجه پرداختی را نموده اند بعد از طی مراحل قانونی    

 .گردد می عودت

ور پروانه ،از زاخ  و زاز در یکی از طبقات منبرف مراجعینی که بعد از صتدور پروانه و تا تاریخ یکستا  شمسی از صد   -11

شتده اند و هی  گونه عملیات زتاختمانی را در آ  طبقه شتتروع ننموده اند و درخوازت  ازتتترداد وجه پرداختی را نموده اند    

 مبلت مذکور را  به متقاضی عودت دهد. %73شسرداری با اصالح پروانه متقاضی می تواند 
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 .اعم از حقیقی یا حقوقی ،زم از  آ  ویا نماینده قانونی متو ی قوفه اجازه احداث اعیانی از متو یدر مورد زمینسای مو.-13

( بالمانا   11/ 2/3د / ش مورخ  1۵23صدور پروانه بر روی اراضی موقوفه ، در صورت زپرد  تعسد ،زم ) طبق مبوبه شماره 

 .می باشد 

اخذ می گردد . صدور پروانه عوارض  %23معاد   1۵  درخبتوص زتاخ  وزتاز بناهای مسکونی بدو  مجوز قبل از زا     17

 بناهای خش  وگلی از پرداخ  عوارض این ردیف معاف می باشند .

مالک . د اخذ گردعوارض صدور پروانه به نرخ روز  33% ، 1۵اری بدو  پروانه قبل از زا    در خبوص زاخ  و زازهای تج23

 عمل عکس هوایی /قبوض برق یا آو می باشد.
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 دفتر دوم: تعرفه

 فصل اول: عوارض 

   فصل دوم: بهای خدمات 

  فصل سوم: سایر درآمدهای شهرداری 
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 *عوارض محلی از نوع اراضی 

 بنا )احداث اعیانی( از نوع مسکونی بصورت تک واحدیعوارض زیرنام عوارض:  -1

 و قانو  درآمد پایدار و هزینه  هاقانو  شسرداری ۵۵ماده  22به ازتناد بند  احمدآباد شسرداری پیشنهاد دهنده:

 قانو  شوراها  33ده ما 12شورای ازالمی شسر به ازتناد بند  مرجع تصویب کننده:

 قانو  شسرداری 11کمیسیو  ماده ضمانت اجرایی وصول:

 

 عوارض زیر بنا )احداث اعیانی( از نوع مسکونی ببورت تد واحدی

نحوه محازبه عوارض هر  شرح ردیف

 مترمربا

 7Kp متر مربا 1۵3تا زیر بنای  1

 23Kp مترمربا 233متر مربا تا زیربنای  1۵3مازاد  2

 33Kp متر مربا 333مترمربا تا زیر بنای  233مازاد بر  3

 3۵Kp متر مربا ۴33مترمربا تا زیر بنای  333مازاد بر  ۴

 1۵Kp با،متر مربا به  ۴33مازاد  ۵

 ، محبور یا غیر محبور پارکینگ داخل حیاط 2

 با مبا ح بنایی یا غیربنایی و آ،ایق  تازیسات

3Kp 

 

(   منظور از واحد مسکونی تد واحدی ، اعیانی از  که در زطح و یا هر طبقه ، بیش از ید واحد احداث نشود و 1تببره )

ارد نحوه محازبه عوارض شود تد واحدی محسوو نمی گردد و در اینگونه موانانچه در هر طبقه و یا طبقات دو واحد زاخته 

 احداث اعیانی مسکونی ( از نوع مجتمعسای مسکونی مالک عمل خواهد بود .زیر بنا )

زتاختمانی از شسرداری می باشند تا میزا    ی بناهای مستکونی موجود که دارای شتنازتنامه   (   در صتورت نوزتاز  2تببتره ) 

 مالک محازبه قرار می گیرد. این عوارض%۵3با هما  کاربری و برازاس طرح مبوو با، دزتی مساح  قبل
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همراه با افزایش ویا اخذ مجوز افزایش بنا را داشته  شتنازنامه زاختما  در صتورتی که ما د درخوازت  اصتالح    ( 3تببتره ) 

عوارض زیر بنای دارای مجوز بر ازاس همین محازبه و پس از کسر  ردیف این باشتد، عوارض صتدور پروانه کل زیربناو طبق  

 .ردیف ما به ا تفاوت وصو  خواهد شد

 به منظور تشویق و ترغیب مردم در احداث بناهای با ازتحکام بیشتر ، انانچه درخواز  مجوز زاختما  ازکلتی ( ۴)تببره 

 تخفیف خواهند شد. %2۵)فو،دی یا بتنی ( نمایند عوارض صدور پروانه مشمو  

متر مربا برای  123عوارض تا زیربنای  % ۵3ازدواج نمایند از پرداخ   1۴32و  1۴31که در زا سای افرادی به  (  ۵ه )تببتر 

 متر مربا طبق تعرفه محازبه می گردد. 123یکبار معاف و مازاد بر 
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 مسکونیها و آپارتمانهای ساختمانی مجتمع از نوععوارض زیر بنا )احداث اعیانی( نام عوارض:  -۲

 و قانو  درآمد پایدار و هزینه هاقانو  شسرداری ۵۵ماده  22به ازتناد بند  احمدآبادشسرداری  پیشنهاد دهنده:

 قانو  شوراها  33ماده  12شورای ازالمی شسر به ازتناد بند  مرجع تصویب کننده:

 قانو  شسرداری 11کمیسیو  ماده ضمانت اجرایی وصول:

 

 
 

 ماخذ و نحوه محازبه عوارض  نوع عوارض  ردیف

 در طبقات به ازای هر متر مربا 1
}kp2۵(+1(*n-1))} 

اتاق ،تازیسات به ازای هر متر مربا انباری ، 2

 Kp3 نگسبانی و پارکینگ

 =طبقاتn(1 n≥)            n    توضیح 

شسرداری و یا در هر طبقه بیش از ید  (   منظور از واحد مسکونی اند واحدی اعیانی از  که با اخذ مجوز ،زم از1تببره )

 واحد مسکونی احداث گردد.

 در صورتیکه درخواز  او یه اند واحدی مسکونی بر روی همکف تجاری بشود و از نظر ضواب  ،صدور انین (  2) تببره

خدماتی مقیاس  -او  و با،تر بر مبنای این ردیف محازبه خواهد شد.) تجاری طبقهپروانه ای مجاز باشد عوارض زیربنای 

 شسری منفرد(
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 به ازای هر مترمربعو .... تجاری، اداری، صنعتیزیربنا از نوع واحدهای عوارض نام عوارض:  -8

 و قانو  درآمد پایدار و هزینه هاقانو  شسرداری ۵۵ماده  22به ازتناد بند  احمدآباد شسرداری پیشنهاد دهنده:

 قانو  شوراها  33ماده  12شورای ازالمی شسر به ازتناد بند  مرجع تصویب کننده:

 قانو  شسرداری 11کمیسیو  ماده ضمانت اجرایی وصول:

 

 

  

 
 

 

 

 

، آموزشی  درمانی،و نظامی انتظامی *  

و توقفگاه داری**صنعتی ، کارگاهی ، حمل و نقل ، انبار  

قیم  منطقه ای  %33جبسه او  و مازاد بر آ  برازاس متر عمق برازاس قیم  منطقه ای  1۵عوارض پذیره تا ( 1تببره 

 جبسه او  مالک عمل قرار خواهد گرف .

(در صورتی زاختما  احداثی اداری طبق اصو  بازرگانی ،اداره و مشمو  پرداخ  ما یات باشند ماهی  این گونه  2تببره 

رت مشمو  عوارض اداری می باشد. فعا ی  ها تجاری می باشد و مشمو  عوارض تجاری می باشد . در غیر اینبو  

که فاقد موافق  اصو ی از مراجا ذیرب  باشد مشمو  عوارض تجاری می باشد. و کارگاهی (واحدهای صنعتی3تببره   

تببره ۴(زاخ  و زازهای با کاربری مذهبی ، فرهنگی ، ورزشی، آموزشی ، درمانی عام ا منفعه و خیرزاز از پرداخ  عوارض 

 معاف می باشد .

  

 زایر کاربریسا  **صنعتی اداری و .....*  جاری و خدماتیت طبقات ردیف

 Kp۵۵ Kp33 Kp23 Kp13 همکف 1

 23Kp Kp12 Kp3 Kp1 زیرزمین 2

 21Kp Kp1۵ Kp12 Kp11 او  3

 2۵Kp Kp1۴ Kp13 Kp1 دوم ۴

۵ 
ت تازیسا،پارکینگ 

 Kp13 Kp3 Kp1 Kp2   انباری ،

 Kp13 Kp3 Kp1 Kp2 نیم طبقه 1
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 تراکمعوارض بر نام عوارض:  -1

 و قانو  درآمد پایدار و هزینه هاقانو  شسرداری ۵۵ماده  22به ازتناد بند  احمدآبادشسرداری  پیشنهاد دهنده:

 قانو  شوراها  33ماده  12شورای ازالمی شسر به ازتناد بند  مرجع تصویب کننده:

 شسرداریقانو   11کمیسیو  ماده ضمانت اجرایی وصول:

در صتورتیکه ما کین مازاد برزتطح اشغا  بنا و یا تراکم مجاز، احداث نمایند، باید پرونده تخلف به کمیسیو  ماده صد ارجاع   

گردد. در صورتیکه کمیسیو  ماده صد رای بر ابقاو بنا صادر نماید آنگاه شسرداری ضمن دریاف  جریمه عوارض مازاد بر زطح 

 نماید.یل وصو  میاشغا  و تراکم را بشرح ذ
 

 محازبه عوارض شرح ردیف

1 

به ازای هر مترمربا احداث اعیانی 

های مازاد بر زطح اشغا  برابر طرح

 توزعه شسری

 عوارض زیربنای احداثی( -عوارض زیربنای دارای مجوز یا مجاز  زیربنای مجاز/*)9

 عوارض بر تراکم  ) در طبقات (
 

 محازبه عوارض شرح ردیف

 KP۵۵ مسکونی کاربری 1

 کاربری تجاری ، اداری یا زایر 2
KP13 

 
 

عوارض زیربنای مازاد بر پروانه زاختمانی صادره در صورت صدور رای ابقا در کمیسیو  ماده صد قانو  شسرداریسا، برازاس 

درآمد پایدار و هزینه عناوین عوارض زیربنا محازبه می گردد.از زیربنای احداثی یکی از عناوین عوارض زیربنا )طبق عناوین 

 (وصو  می گردد و امکا  وصو  دو عنوا  عوارض به صورت همزما  وجود ندارد .
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 آمدنی  عوارض بر بالکن و پیشنام عوارض:  -5

 و قانو  درآمد پایدار و هزینه هاقانو  شسرداری ۵۵ماده  22به ازتناد بند  احمدآباد شسرداری پیشنهاد دهنده:

 قانو  شوراها  33ماده  12شورای ازالمی شسر به ازتناد بند  مرجع تصویب کننده:

 قانو  شسرداری 11کمیسیو  ماده ضمانت اجرایی وصول:

 

هایی که در ضواب  طرح تفبیلی مجاز شناخته شده از  و همچنین در صورتیکه ما کین بدو  مجوز این عوارض برای محل

رعای   زیما و منظر شسری مشرف به معابر )کنسو ، تراس، با کن( شتسرداری برخالف ضتواب  و مقررات شتسرزازی و عدم    

ایجاد نمایند پرونده تخلف به کمیستیو  ماده صتد ارجاع در صورتیکه کمیسیو  رای بر ابقاو بنا صادر نماید شسرداری ضمن   

 نماید.دریاف  جریمه عوارض پیش آمدگی مشرف به معبر بشرح ذیل وصو  می
 

ی ،تجاری اداری گی در معبر عمومی به صتتورت روبستتته و زیربنای مفید مورد ازتتتفاده مستتکون در صتتورتی که پیش آمد-1

 هر متر مربا پیش آمدگی برابر قیم  روز از متقاضیا  وصو  خواهد گردید.،صنعتی قرار گیرد باب  

د ازتفاده قرار گیرد اگر پیش آمدگی به صتورت روبستته و دارای دیوارهای جانبی باشتد و ی به صورت بنای غیرمفید مور   -2

 ارزش روز زمین وصو  خواهد شد. %۵3هر متر مربا پیش آمدگی  باب  )صرفا به صورت با کن(

قیم  کارشتنازی وصو  خواهد  %۵3معاد   ( تراس انانچه پیش آمدگی به صتورت روباز و فاقد دیوارهای جانبی باشتد )  -3

 شد.

 پارکینگ بر معبر نمی گردد .مدگی بر روی عوارض فوق مشمو  پیش آ   1تببره 

 عوارض فوق نبایستی بیش از نرخ تورم اعالم شده از طرف مرکز آمار نسب  به زا  قبل افزایش داشته باشد .   2تببره 
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 برای امالک فاقد مستحدثات دیوارکشی و عوارض صدور مجوز حصارکشینام عوارض:  -6

 و قانو  درآمد پایدار و هزینه هاقانو  شسرداری ۵۵ماده  22به ازتناد بند  احمدآباد شسرداری پیشنهاد دهنده:

 قانو  شوراها  33ماده  12شورای ازالمی شسر به ازتناد بند  مرجع تصویب کننده:

 قانو  شسرداری 11کمیسیو  ماده ضمانت اجرایی وصول:

 

 

 نحوه محازبه عوارضماخذ و  نوع حبارکشی یا دیوارکشی به ازای هر متر طو  ردیف

 ریا 2۵333 اراضی داخل محدوده شسر 1

 ریا 33333 اراضی واقا در حریم شسر 2

 پذیرد.برایعوارض صتدور مجوز حبتارکشی از زوی شسرداری با ارائه زند ما کی  رزمی و با درخواز  ما د انجام می   -1

های ازتعالم از مراجا قانونی مربوطه یا طرح حبارکشی طبقزمینسای زراعی، باغی و کشتاورزی،و زایر واقا در حریم شسر،  

 .گرددمبوو اقدام می

 . ارتفاع مجاز برای دیوارکشی یا فنس و یا نرده برابر ضواب  شسرزازی خواهد بود.2

 صدور مجوز حبار کشی بنام ما د صرفا  به منز ه محبور نمود  آ  تلقی، هیچگونه مجوزی در جس  احداث بنا محسوو .-3

 نمی شود و مراتب می بایس  در مجوز صادره از زوی شسرداری صراحتا  قید شود.

انانچه مدارک معتبری همچو  صتتدور احکام و آراو قطعی از زتتوی مراجا و محاکم قضتتائی و ذیبتتالح مبنی بر عدم    -۴

 ما کی  و یا داشتن معارض ارائه شود، صدور مجوز حبار کشی متوقف خواهد شد.

قانو  شتسرداری نستب  به زمین یا بنای مخروبه و غیر منازب با وضا محل و یا نیمه تمام واقا در    113اده ازتتناد م به  -۵

محدوده شتسر که در خیابا  یا کواه و یا میدا  قرار گرفته و منافی با پاکی و پاکیزگی و زیبایی شتتسر با موازین شتتسرزازی  

اخطار کند منتسا ظرف دو ماه به ایجاد نرده یا دیوار یا مرم  آ  که  باشد. شسرداری با تبویب شورای شسر می تواند به ما د

منطبق با نقشه مبوو انجمن شسر باشد اقدام کند اگر ما د مسامحه و یا امتناع کرد شسرداری می تواند به منظور تامین نظر 

زم بداند معمو  و هزینه آ  را به و اجرای طرح مبتوو شورا در زمینه زیبایی و پاکیزگی و شسرزازی هرگونه اقدامی را که ، 

اضتافه صدی ده از ما د یا متو ی و یا متبدی موقوفه دریاف  نماید. در این صورت حساو شسرداری بدوا  به ما د ابالغ می  
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روز از تاریخ  ابالغ به صورت حساو شسرداری اعتراض نکرد صورت حساو قطعی  1۵شتود در صتورتی که ما د ظرف مدت   

 ارجاع خواهد شد. 11هرگاه ظرف مسل  مقرره اعتراض کرد موضوع به کمیسیو  مذکور در ماده  تلقی می شود و

در حکم زند  11صتورت حستاو هایی که مورد اعتراض واقا نشتده و همچنین آراو کمیستیو  رفا اختالف مذکور در ماده     

نستتب  به وصو  طلب زتمی ،زم ا،جراو  اجرای ازتناد ر  قطعی و ،زم ا،جرا بوده و اجراو ثب  مکلف ازت  بر طبق مقررات 

 شسرداری اجرائیه صادر و به مورد اجراو بگذارد.
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در مواردی که تاریخ اتمام عملیات زاختمانی درج شده در پروانه زاختمانی به اتمام رزیده باشد و پروانه زاختمانی صادره با 

داشته باشد پروانه تمدید می گردد.در این صورت عوارض تمدید پروانه برای زا  ضواب  طرح های توزعه شسری مغایرت ن

درصد عوارض صدور پروانه زاختمانی به نرخ روز تعیین می شود .اگر همچنا  در پایا  زا   3او  رایگا  و برای زا  دوم 

رپروانه زاختمانی به نرخ روز دوم زاختما  تکمیل نشود عوارض تمدید پروانه هر زا  به میزا  دو درصد عوارض صدو

افزایش می یابد تا به بیس  درصد عوارض صدور به نرخ روز با ت گردد.اگر عملیات زاختمانی طبق نظر مسندس ناظر شروع 

شده باشد علیرغم مغایرت با طرح های توزعه شسری ،طبق این تعرفه تمدید می گردد.امالکی که به دزتور مراجا قضایی و 

ف شده اند از این ضواب  مستثنی می باشد.شبه قضایی توقی  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عوارض تمدید پروانه ساختمانینام عوارض:  -7

 و قانو  درآمد پایدار و هزینه هاقانو  شسرداری ۵۵ماده  22به ازتناد بند  احمدآباد شسرداری پیشنهاد دهنده:

 قانو  شوراها  33ماده  12شورای ازالمی شسر به ازتناد بند  مرجع تصویب کننده:

 قانو  شسرداری 11کمیسیو  ماده ضمانت اجرایی وصول:

 ردیف مساح  زیربنا)مترمربا حداقل زما  اتمام عملیات)ماه(

333تا 12  1 

2333تا333 2۴  2 

۵333تا2333 32  3 

13333تا۵333 ۴3  ۴ 

13333بیش از  23  ۵ 
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در مواردی که تاریخ اتمام عملیات زاختمانی درج شده در پروانه زاختمانی به اتمام رزیده باشد و عملیات زاختمانی طبق 

نظر مسندس ناظر شروع نشده باشد در صورتی که ضواب  طرح های توزعه شسری تغییر نموده و با پروانه صادره مغایرت داشته 

حا    در اینگفته پروانه قبلی غیرقابل اجرا بوده و پروانه جدید صادر می گردد .  باشد صرفا در صورت وجود همه شرای  پیش

،زم به توضیح از  در مواردی که مودی درخواز  اصالح عوارض پروانه جدید به نرخ روز و پروانه جدید صادر می گردد . 

 روز طبق تعرفه عوارض محازبه و وصو  می گردد. پروانه زاختمانی را داشته باشد صرفا عوارض زیربنای مازاد بر پروانه به نرخ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عوارض تجدید پروانه ساختماننام عوارض:  -3

 و قانو  درآمد پایدار و هزینه هاقانو  شسرداری ۵۵ماده  22به ازتناد بند  احمدآباد شسرداری پیشنهاد دهنده:

 قانو  شوراها  33ماده  12شورای ازالمی شسر به ازتناد بند  مرجع تصویب کننده:

 قانو  شسرداری 11کمیسیو  ماده ضمانت اجرایی وصول:
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 آتش نشانی در هنیام صدور پروانه ساختمانیعوارض نام عوارض:  -9

 و قانو  درآمد پایدار و هزینه هاقانو  شسرداری ۵۵ماده  22به ازتناد بند  احمدآبادشسرداری  پیشنهاد دهنده:

 قانو  شوراها  33ماده  12شورای ازالمی شسر به ازتناد بند  مرجع تصویب کننده:

 قانو  شسرداری 11کمیسیو  ماده ضمانت اجرایی وصول:

 

 

به منظور افزایش توا  تجسیزاتی جس  حفظ شتسر از نظر خدمات ایمنی و آتش نشتانی عوارض ذیل طبق جدو  ذیل وصو    

 گردد..می

 
 

 محازبه عوارض شرح ردیف

1 

نشانی و ایمنی و خدمات شسری به هنگام  عوارض آتش

صدور شنازنامه زاختمانی و صدور گواهی زاخ  جس  

 زاخ  و زازهای بدو  شنازنامه

درصد از مجموع عوارض زیربنا جس  تمام  ۴معاد 

 کاربریسا
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 ) صنفی و غیر صنفی ( بر مشاغل نام عوارض: عوارض -11

 و قانو  درآمد پایدار و هزینه هاقانو  شسرداری ۵۵ماده  22به ازتناد بند  احمدآباد شسرداری پیشنهاد دهنده:

 قانو  شوراها  33ماده  12شورای ازالمی شسر به ازتناد بند  مرجع تصویب کننده:

 قانو   11کمیسیو  ماده ضمانت اجرایی وصول:

 کسبه مورد نظر ، درجه ید ملحوظ می گردد. (در صورت داشتن یکی از شرای  قرار گرفتن در بر معبر اصلی و انحبار در1

 ردیف رزته شغلی 1درجه 2درجه

 1 یخچا  زازی کامیو  و کو ر اتومبیل 003370333 250,25222

 2 کمد زازی  000,70333 5222,,250

 0 فروش و پرس ورق فلزی 0001,0333 0502,5222

 , حلبی و کانا  زازی 100390333 5222,,050

 5 تانکر زازی 207120333 250205222

 6 تعمیرکار  وازم خانگی و وزایل گاززوز 109330333 05,205222

 7 بند ز -اراغ زاز و تعمیر ظروف اینی 5590333 0005222

 0 فروشندگی  وازم صوتی و تبویری 2009,0333 250,25222

 9 تعمیرکار وزایل صوتی 107350333 0500,5222

 13 فروشندگی و تعمیرکار تلفن 202920333 252,25222

 11 درودگر)نجار( 001950333 5222,,250

 12 خراطی 105000333 5222,,050

 10 اوو فروشی و اوو بری 209050333 250,25222

 ,1 پرس کار درو اوبی 10,910333 0500,5222

 15 نمایشگاه و فروشگاه صنایا اوبی 000,70333 5222,,250

 16 درو و پنجره زازا  آ ومینیومی 201130333 05,005222

 17 درو و پنجره زازا  آهنی 203710333 05222,,05

 10 شیشه بری 202620333 252,25222

 19 نقاش زاختما  و رنگ فروش 200760333 252,25222

 23 حنازاو و رناس کوو 106030333 5222,,050

 21 قندریزی و نبات ریزی 200200333 252225222

 شیرینی زاز و شیرینی فروش 2095,0333 25,005222
 

22 

 20 پا ود و بستنی و زو بیا و غیره 10,330333 5222,,052

 ,2 نانوایی معمو ی 101270333 5222,,,

 25 نانوایی فانتزی 106030333 5222,,052

 26 جعبه زاز 109330333 5222,,050

 27 حلوازازی و حلوا فروشی و عباری 12.333.333 0002220222



 

۵۴ 

 شهرداری احمدآباد2041تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 

 20 آزیاو های زنتی 0333,,0 05222,,

 29 عکازی و ظسور فیلم 1067,0333 5222,,050

 03 فروشندگی و  وزام عکازی و فیلم برداری 109630333 05,0,5222

 01 فتوکپی وزیراکس 10,330333 5222,,052

 02 مسر و کلیشه و گراور 101,50333 005222,

 00 نوارهای صوتی و تبویریتکثیر و فروش  103900333 05222,,

 ,0 کتابفروشی و  وازم ا تحریر 1067,0333 0520,5222

 05 خدمات رایانه و کافی ن  202030333 05,205222

 06 فروش کامپیوتر 2000,0333 25,005222

 07 تعمیر و فروش موبایل 209050333 250,25222

 00 ترجمه زبانسای خارجی 0333,,0 005222,

 09 دفتر نقشه کشی ونقشه برداری 106630333 00,5222

 3, تابلو نویسی و خطاطی و تابلو زازی 109090333 0520,5222

 1, ااپخانه 006,70333 5222,,050

 2, فروشندگی  وازم ا کترونیکی و زیم کشی زاختما  109330333 5222,,050

 0, آیینه و شمعدا  و  وزتر 109090333 05222,,05

 ,, فروشندگی طال و جواهرآ،ت و طالزاز)خدمات( 03.333.333 0202220222

 5, زاع  فروشی  100390333 0500,5222

 6, عیند فروشی 203230333 05,005222

 7, فروشندگی موتورزیکل  و دوارخه 209250333 250,25222

 0, فروشندگی  وازم یدکی موتور زیکل  و دوارخه 200200333 05,005222

 9, تعمبرکارا  موتورزیکل  106630333 00,5222

 53 تعمیرکارا  دوارخه 101160333 225222,

 51 تعویو روغن و آپاراتی 106100333 5222,,050

 52 فروشندگی روغن موتور و باطری اتومبیل 109630333 050025222

 50 آرایشگاه مردانه 5.333.333 2220222.,

 ,5 آرایشگاه زنانه 6.333.333 002220222

 55 باطری زازی و زیم کشی اتومبیل 100,30333 5222,,050

250,,5222 000170333 
برابر قیم  منطقه  1زازندگا  موزایید و موزایید فروشی به اضافه 

 ای جس  فضای روباز
56 

 57 دوزندگی مردانه 0333,,0 005222,

 50 خیاط زنانه 100070333 050005222

 59 تشد دوز-دوز حاف -نداف 9650333 005222,

 63 رادیاتورزازی اتومبیل و اگزوز زاز 109630333 05,0,5222

 61 صافکاری و نقاشی  5.333.333 00,220222

 62 تودوزی 202920333 252,25222
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 60  ن  کوو 103050333 005222,

 ,6 میزا  فرما -کمد فنر زاز اتومبیل 205300333 252025222

 65 تعمیرکار موتورآ،ت کشاورزی  وصنعتی-مکانید تراکتور 100070333 5222,,052

 66 اطاق زازی-آهنگر اتومبیل -مکانید اتومبیل 206050333 250,25222

 67 تعمیرکارا  وزایل نقلیه زنگین 2000,0333 250,05222

 60 زرویس اتومبیل و کارواش 10,100333 050025222

 69  و ه کشی اتومبیلپمپ زاز و تعمیر  100070333 5222,,052

 73 ریخته گری-تراشکار اتومبیل  206220333 250205222

 71 روتختی و حو ه-پتو فروش -بزاز 201730333 050025222

 72 بوتید-پوشاک فروش  209050333 25,025222

 70 خشکشویی 109630333 5222,,050

 ,7 تغذیه کودکفروشندگی  وزام بسداشتی ،آرایشی و  206520333 250,05222

 75 فروشندگی کا،های طبی و بسداشتی 205620333 252025222

 76 فروشندگی  وازم ورزشی 200200333 250025222

 77 جوراو بافی و جوراو فروشی 103050333 0,5222,

 70 ویدئوکلوپ-زا ن تفریحات زا م 102670333 5222,,052

 79 خرازی و کاموا  فروشی 100070333 5222,,052

 03 میوه و تره بار فروش 202920333 050025222

 01 زبزی فروشی وزبزی خرد کنی 203030333 5222,,050

 02 فروشندگی  وازم صنعتی و کشاورزی 202320333 050025222

 00 فروشندگی بذرهای کشاورزی و زموم دفا آفات نباتی 0333,,0 05222,,

 ,0  بنیاتیخواربار فروشی و  333.333., 20,220222

 05 بنکداری و عمده فروشی خواربار و موادغذایی)خدمات( 00,960333 0500,5222

 06 دکه دارها و عطار  101770333 005222,

 07 آجیل فروش 5.333.333 002220222

 00 پسته فروش  25.333.333 2002220222

 09 زوپر و ماز  بندی 333.333., 00,220222

 93 پرنده فروشی 103050333 205222,

 91 مرغ و ماهی 207700333 25,025222

 92 تخم فروشی و مواد پروتاینی 205620333 252025222

 90 نمایندگی و پخش نوشابه های غیر ا کلی و آو معدنی)خدمات( 206520333 250,25222

 ,9 رو انار-آو میوه گیری 109630333 050025222
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 95 گوزفندیقبابی گوش   5.333.333 002220222

 96 قبابی گاو و شتر 109290333 05,205222

 97 صابو  پزی و صابو  فروشی 100070333 00,5222

 90 زاندویج و پیتزا فروشی 5.333.333 002220222

 99 الوکبابی  وکبابی 6.333.333 02220222,

 133 آشپزی و قسوه خانه زنتی-کله پزی-طباخی  6.333.333 02220222,

 131 زا ن های پذیرایی و رزتورا  ها و کافی شاپ 20,120333 250025222

 132 فروشندگی  وزم خانگی و  وازم گاز زوز 23.333.333 0,02220222

 130 فروشندگی مبنوعات فلزی 102670333 050005222

 ,13 زمساری و امان  فروشی 100500333 050005222

 135 ظروف کرایه 0333,,0 005222,

 136 روی و ازباو بازی کودک-فروشندگی پالزتید و مالمین  107790333 0500,5222

 137 گ  ،زیما  و غیره-فروشندگی مبا ح زاختمانی 5.333.333 002220222

 130 وزایل بنایی-فروشندگی مبا ح زاختمانی 5.333.333 002220222

,5,025222 005930333 
برابر قیم   1)خدمات( به اضافه کارگاه  زنگ تراشی و زنگ کوبی 

 منطقه ای جس  فضای روباز
139 

 113 برابر قیم  منطقه ای جس  فضای روباز 1زنگ فروشی به اضافه  333.333.,2 0202220222

 111 تعمیرکارا  قفل و کلید زازی 103050333 205222,

 112 داربس  فلزی و توربافی فلزی 100070333 0520,5222

 110 دفاتر فروش اجر و دفاتر فروش شرکتسا و نمایندگی ها 109630333 05,0,5222

 ,11 کاشی و زرامید -فروشندگی  وازم بسداشتی زاختما   00,060333 0500,5222

 115 کاشی و زرامید بری 202030333 05,005222

 116  و ه کشی آو زرد وگرم زاختما  106070333 0502,5222

 117  و ه کشی گاز خانگی و تجاری و شوفاژ کاری 109630333 05,005222

0002220222 12.333.333 
برابر قیم  منطقه ای جس  فضای  1اهن فروشی و پروفیل به اضافه 

 روباز
110 

 119 ابزار فروشی 5.333.333 002220222

 123 ایلونگر-آهنگر زنتی 57,0333 0005222

 121 شیشه فروشی اتومبیل 206220333 252025222

 122 فروشندگی  وازم یدکی اتومبیل 5.333.333 002220222

 120 ،زتید فروشی 5.333.333 002220222
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 ,12 اوراقچی و فروشندگی  وازم دز  دوم اتومبیل 202030333 05,005222

 125 کفش فروشی 100,30333 05,005222

 126 کیف فروشی 102670333 050005222

 127 فروشندگی فرش ماشینی و دزتی 7.333.333 002220222

 120 فروشندگی مبا ح قا ی 202320333 050,05222

 129 روکارگیرا  قا ی-رفو گرا   105090333 0502,5222

 103 عمودی و پاراه ای-فلزی-پرده فروشی  5.333.333 002220222

 101 موک  فروشی و پتو و پشتی 5.333.333 002220222

 102 گل فروشی 5.333.333 002220222

 100 قا یشویی 12.333.333 0002220222

 ,10 نختابی 0333,,0 05222,,

 105 مشاورین امالک و بنگاهسای معامالتی)خدمات( 03.333.333 0202220222

0202220222 03.333.333 
برابر قیم  منطقه ای  1بنگاهسای معامالتی اتومبیل)خدمات( به اضافه 

 جس  فضای روباز
106 

,202220222 53.333.333 
بنگاهسای معامالتی و کامیو  و ماشین های زنگین )خدمات( به اضافه 

 برابر قیم  منطقه ای جس  فضای روباز 1
107 

 100 خاکبرداری-دفتر بازکو  100070333 5222,,052

 109 دفتر جرثقیل 5.333.333 002220222

 1,3 آژانس 106630333 5222,,050

 1,1 موزسه بارکشی-وان  بار تلفنی 100070333 5222,,052

 1,2 موزسه مینی بوس رانی 100070333 5222,,052

 1,0 تعلیم رانندگی اتومبیل  603200333 0522,5222

 ,,1 مطب پزشکا  متخبص 00720333, 050,25222

 1,5 مطب پزشکا  عمومی 01030333, 050025222

 1,6 دندا  پزشکا  23.333.333 2202220222

 1,7 دندا  زاز 200200333 252,25222

 1,0 داروخانه 00200333, 05,205222

 1,9 درمانگاه خبوصی 00200333, 05,205222

 153 دامپزشکی و کلینید دامپزشکی وداروخانه  003,50333 0520,5222

 151 تیراه بلوک و آرماتور بند 13.333.333 0202220222

 152 و دفاتر زیارتی و زیاحتیموزسات  100390333 05,205222

 150 دفاتر مخابراتی و پستی 100390333 05,205222

 ,15 دفاتر ازدواج و طالق 100390333 05,205222

 155 آموزشگاهسای غیرانتفاعی و تقویتی کنکور 207700333 252025222

 156 دفاتر حسابرزی)خدمات( 20,120333 250025222

 157 شرکتسای خدماتی و تنظیف اماکنانواع  000,70333 05222,,25
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 150 خدمات خودرویی وموارد مشابه 000,70333 05222,,25

 159 دفاتر و نمایندگی بیمه)خدمات( 202030333 05,205222

 163 مسد کودک خبوصی 101160333 050005222

 161 بنگاه ها و موزسات باربری 000,70333 05222,,25

 162 تزریقات و پانسما  و فیزیوتراپی 20,120333 250205222

 160 جایگاهسای پمپ بنزین اختباصی و پمپ گاز و شعب نف  00,600333 0500,5222

2502,5222 001950333 
شرکتسای تعاونی توزیا و مبرف به غیر از تو یدی و 

 کشاورزی)قراردادهای پیمانکاری(
16, 

 165 حقوقی و کارشنازا  رزمیدفاتر وکال و مشاورین  209050333 250,25222

 166 دفاتر ازناد رزمی 12.333.333 0002220222

 167 زیم پیچی 205910333 250205222

 160 برابر قیم  منطقه ای جس  فضای روباز 1فروش ضایعات به اضافه  12.333.333 0002220222

 169 موزسات مازاژ طبی و تنازب اندام و حمام زونا 0037,0333 250025222

 173 زا ن عروزی و زلف زرویس )خدمات(به جز صنفی 0037,0333 052,05222

 171 پارکینگ اختباصی 209250333 250025222

 172 ایزوگام 0.333.333 002220222

 170 برابر قیم  منطقه ای جس  فضای روباز 1گل فروشی طبیعی به اضافه  200200333 250205222

 ,17 عمده فروشی های مشمو  ارزش افزوه)خدمات(کلیه  0037,0333 052,05222

0,02220222 15.333.333 
برابر قیم  منطقه ای  1عمده فروش آهن و پروفیل)خدمات( به اضافه 

 جس  فضای روباز
175 

 176 شرکتسای تعاونی توزیا و مبرف به غیر از تو یدی و کشاورزی)خدمات( 003,50333 0520,5222

 177 کارگاه پالزتید زنی)خدمات( 12.333.333 0202220222

2202220222 23.333.333 
برابر قیم  منطقه ای جس   1کارگاه بتن ریزی)خدمات( به اضافه 

 فضای روباز
170 

 179 پسته شکنی 12.333.333 002220222
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دزتگاه بر حسب   ریا *ظرفی3333

 کیلوگرم*تعداد روزهای کارکرد

  

روز و حداقل  23حداقل کارکرد زا یانه  عوارض زا یانه ترمینا سای پسته

 زاع  13کارکرد روزانه 
103 

 ریا  *مساح 0222

  
  

 101 بسای خدمات زا یانه آتش نشانی مرغداری ،گاوداری،شیالت و غیره

 P*,2%*02مساح  زیربنا

  
  

 0,2 عوارض زا یانه بانکسا

20,p*02 
  
  

 100 تفریحی و غیرهعوارض زا،نه تا،رها و باغ تا،رها و مجموعه 
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تاسیسات*عوارض محلی از نوع   

 تاسیسات شهریصدور مجوز احداث و نصب عوارض: عوارض نام  -11

 و قانو  درآمد پایدار و هزینه هاقانو  شسرداری ۵۵ماده  22به ازتناد بند  احمدآبادشسرداری  پیشنهاد دهنده:

 قانو  شوراها  33ماده  12شورای ازالمی شسر به ازتناد بند  مرجع تصویب کننده:

 قانو  شسرداری 11کمیسیو  ماده ضمانت اجرایی وصول:

 باشد. این عوارض مخبوص نبب یا ایجاد تازیسات شسری می

 تازیسات شسری همانند  

  کافوهای مخابرات  -3  ترانسفور موتورها  -2 های مخابرات )ایرانسل، همراه او ، رایتل و...(دکل -1

 

 ریا  333/333/223عوارض صدور مجوز احداث دکل های مخابراتی 

 ریا 333/333/73عوارض صدور مجوز احداث زایر تازیسات شسری  

برای کلیه موارد فوق بایستتی برازتاس ضتواب  شتسرزازی و ایمنی مجوز ،زم اخذ گردد در صورت نبب هر گونه تازیسات     

 آید.ابر ضواب  و مقررات اقدام ،زم بعمل میبدو  مجوز شسرداری بر
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  *عوارض محلی از نوع تبلیغات

 معرفتبلیغات محیطی به غیر از تابلوهای عوارض بر تابلوهای نام عوارض: -1۲

و قانو  درآمد پایدار و هزینه  هاقانو  شتتتسرداری ۵۵ماده  22به ازتتتتناد بند احمدآباد شتتتسرداری  پیشالالنهاد دهنده:

 شسرداریسا

 قانو  شوراها  33ماده  12شورای ازالمی شسر به ازتناد بند  مرجع تصویب کننده:

 قانو  شسرداری 11کمیسیو  ماده ضمانت اجرایی وصول:

به منظور معرفی اشتخاص حقوقی و مشتاغل و اصتناف ضترورت دارد به ازتتناد ضتواب  و مقررات ارتقاو کیفی زیما و منظر       

راهی و پیاده رها، زتتاماندهی به منظر شتتسری( مبتتوو مورخ زتازی معابر پیاده ها، منازتتبجدارهشتسری )پاکستتازی نماها و  

 شسرداری اندازه تابلو معرف هر شغل را تسیه و تدوین و به ذینفعا  ابالغ نماید. 2۵/7/1331

رداخ  عوارض نمی در صتورتی که تابلو نبتب شتده در زتطح شسر دارای این زه ویژگی باشد تابلو معرفی بوده و مشمو  پ    

 گردد 

)ا ف(  مندرجات روی تابلو کامال منطبق بر مجوز فعا ی  واحد باشتد )و( تابلو صترفا بر زر درو یا نمای محل فعا ی  نبب   

شده و بیش از ید عدد نباشد . )ج( ابعاد تابلو کامال منطبق بر مبوبه شورای عا ی شسرزازی و معماری در خبوص ضواب  و 

فی زتیما و منظر شسری باشد.در صورتی که تابلو نبب شده هر ید از این ویژگی ها را نداشته باشد مشمو   مقررات ارتقا کی

 پرداخ  عوارض این عنوا  می گردد. 

که هر شتتتخص حقیقی یا حقوقی بخواهند تابلویی مازاد بر اندازه تابلوی معرفی نبتتب نمایند با رعای  ضتتتواب   در صتتورتی 

 گردد باید عوارض بشرح ذیل پرداخ  نمایند.نی که توز  شسرداری ابالغ میشسرزازی و رعای  نکات ایم

بانکسا و مؤزسات ما ی و اعتباری و همچنین دفاتر مرکزی شرکتسا، دفاتر و نمایندگیسای بیمه از پرداخ  عوارض ید تابلو  -1

ازاس تابلوهای شنازایی محازبه می  زانتی متر معاف و مازاد بر آ  بر 133منبوبه زر درو با عرض زاختما  و ارتفاع تا

شود و در صورت داشتن تابلوی دوم، عوارض آ  برازاس تبلیغاتی محازبه خواهد شد. در صورت نبب تابلو در پش  بام 

 برابرردیف د مشمو  عوارض می گردد.
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د در غیر اینبورت نیا تعویو گردو آوری تابلوهای فرزوده و نازیبا ضمن داد  مسل  منازب باید از زطح شسر جما -2

درزما  تحویل تابلوهای جما آوری  %1۵شسرداری رأزا  اقدام به جما آوری خواهد نمود وهزینه های جما آوری به اضافه 

 . شدشده به ما د،اخذ خواهد 

آوری نبب هرگونه تابلویی در هر شرایطی بدو  مجوز از شسرداری در هر نقطه شسر ممنوع بوده و در صورت مشاهده جما -3

 جریمه از عاملین مربوطه اخذ می گردد . %1۵و هزینه آ  باضافه 

تابلوهای منبوبه پش  بام ها در صورت عدم تمیید ازتحکام زازه از زوی شسرداری ، جما آوری و  عوارض مدت نبب آ  -۴

مکلف به داد  اخطار به بسره با توجه به ضواب  این ردیف و متنازب با زما  بسره برداری محازبه و اخذ خواهد شد. شسرداری 

 بردار جس  جما آوری می باشد  و در صورت عدم جما آوری هرگونه مساو ی  بعسده بسره بردار از .

 

 نبب تبلیغات محیطی روی جایگاهسای  تعبیه شده در زطح شسر   هزینه خدماتا ف 

   ریا 333/223تابلوهای از میدا  اادرملو تا کواه شسید عبدا کریمی روزانه  

 ریا   333/2۵3تابلوهای از کواه شسید عبدا کریمی تا انتسای بلوار مبلی روزانه  

 تبلیغات در زطح شسر ، بجز در مکانسایی که به همین منظور تعبیه شده ممنوع می باشد  .  

 و  هزینه خدمات  تابلوهای اختباصی جدا  از ملد ببورت پایه فلزی )در  پیاده روها ( 

 ریا  333/133ربا ماهیانه  مبلت به ازای هر مترم

نبتب تابلو در معابر و پیاده رو ها در صتورت کستب مجوز از شسرداری امکا  پذیر از  در غیر اینبورت شسرداری از طریق    

 اجرائیات نسب  به جما آوری تابلو اقدام خواهد نمود.

 .ی و صنعتی و...تبلیغاتی در زردرو  واحدهای تجار ج هزینه خدمات تابلوهای

 ریا  333/23بازای هر مترمربا ماهیانه مبلت 

 منبوبه بر روی  پش  بام مغازه ها  و بانکسا ،موزسات ما ی و اعتباری و ...  تبلیغاتی د هزینه خدمات تابلوهای

 زا یانه ر قیم  منطقه ای برای هرمترمربابراب ۵3

 و  هزینه خدمات تبلیغات بر روی اتوبوس

 مبلت تبلیغات 33%

  ) با مجوز( خدمات مازاد بر تابلوهای معرفه بسای 
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زر درو زاختما  بالمانا و از پرداخ  عوارض معاف می متر 1حداکثر با عرض زاختما  و ارتفاع نبب تابلوی شنازه کسب 

 باشند  

  این ختابلوهای معرفی پزشکا   ، مطبوعات و موزسات فرهنگی هنری در صورتیکه کا،ی خاصی تبلیت نکرده باشند از پردا

 مابه ا تفاوت ابعاد تابلو( × P2) نوع عوارض معاف می باشند .                                                                      

در صتورتیکه تابلوی منبتوبه  غیر مرتب  با کستب و پیشته باشتد و از حد مجاز تابلوی شتنازته کستتب تجاوز کند تبلیغاتی        

 محسوو و طبق تعرفه مربوطه) ردیف ج(عوارض اخذ میگردد . 
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 *عوارض محلی از نوع ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های توسعه شهری

  شهری توسعهطرح های  کاربری عرصه در اجرای و تعیین فزوده ناشی از تغییرارزش اعوارض نام عوارض:  -18

و قانو  درآمد پایدار و هزینه  هاقانو  شتتتسرداری ۵۵ماده  22به ازتتتتناد بند  احمدآباد شتتتسرداری پیشالالنهاد دهنده:

 شسرداریسا

 قانو  شوراها  33ماده  12شورای ازالمی شسر به ازتناد بند  مرجع تصویب کننده:

 قانو  شسرداری 11کمیسیو  ماده ضمانت اجرایی وصول:

تغییر کاربری  ۵در صورتیکه ما کین برای تغییر کاربری ملد درخواز  داشته باشند و با موافق  شسرداری و کمیسیو  ماده 

 و  نماید.حاصل گردد، شسرداری باید عوارض ذیل را وص

 ***زایر کاربریسا **و ... اداری            * کارگاهی-صنعتی تجاری باغ و کشاورزی مسکونی 

 - Kp333 Kp3۵ Kp33 - - مسکونی

 - Kp13 - ۴/3/Kp323 ۴/3/Kp73 ۴/3/Kp33 باغ و کشاورزی

 تجاری

 اداری

- 

- 

- 

- 

- 

Kp233 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

  Kp12۴ - 2/3/Kp2۴/2/3 - - *کارگاهی- صنعتی

 - Kp3۵ - Y/Kp323 Y/Kp73 Y/Kp33 ***زایر کاربریسا
 

 *حمل و نقل ، انبارداری 

   (با ارائه گواهی از اداره اوقاف )به غیر از عام ا منفعه و خیرزازو آموزشی انتظامی و نظامی ،درمانی **

، تجسیزات و تازیسات شسری و. ***فرهنگی ،تفریحی ،ورزشی ، پارک و فضای زبز ، گردشگری ، میراث تاریخی ، مذهبی  

،ورزشی ،فرهنگی ،تفریحی ،گردشگری  درمانی ،آموزشی ، جس  کاربریسای 3.1 =Y 

جس  کاربری های تجسیزات و تازیسات شسری ،میراث تاریخی ،پارک و فضای زبز،مذهبی و زایر 3.۴ =Y 
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 عمران شهریارزش افزوده ناشی از اجرای طرحهای عوارض  نام عوارض: -11

و قانو  درآمد پایدار و هزینه  هاقانو  شتتتسرداری ۵۵ماده  22به ازتتتتناد بند  احمدآباد شتتتسرداری پیشالالنهاد دهنده:

 شسرداریسا

 قانو  شوراها  33ماده  12شورای ازالمی شسر به ازتناد بند  مرجع تصویب کننده:

 قانو  شسرداری 11کمیسیو  ماده ضمانت اجرایی وصول:

  اجرای طرح های عمرا  شسری اراضی ما کین بر اثر آزاد زازی و احداث معبر جدید و یا افزایش عرض به علدر مواردی که 

 معبر موجود برای ما کین ارزش افزوده ایجاد می کند ما کین مکلفند عوارض ذیل را پرداخ  نمایند.

 ارزش باقیمانده ملد تجاوز نکند. % 23از مابه ا تفاوت ارزش زمین قبل و بعد از اجرای طرح به نرخ روزمشروط به اینکه  ۴3%

تا   22مابه ا تفاوت ارزش زمین قبل و بعد از اجرای طرح به نرخ روز و ازعمق   %۴3متری طبق تعرفه   2۵ تا عمق  1تببره

صالح حد مابه ا تفاوت ارزش زمین قبل و بعد از اجرای طرح به نرخ روز می باشد و در زما  انجام معامله و یا ا %2۵متری  ۵3

 اخذ می گردد.

با توجه به رای دیوا  عدا   اداری ،عوارض بر ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های مبوو شسری برای زمینسایی    2تببره 

  در مسیر طرح های عمرانی قرار گرفته اندازتثنا می باشد و مشمو  تعرفه عوارض نمی باشد. 21/11/1313که قبل از زا  

جس   ا اند و ما کگردیده ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های عمرا  شسرید اراضی مشاع که مشمو    در مور 3تببره 

د با توجه به این که حسب تعریف ما کی  مشاعی درصدی از کل زسم از  عوارض کال  محازبه و به نرضای  دار آ پرداخ  

 گردد.نسب  قدرا سسم از ما کین مشاعی وصو  می

ارزش افزوده فوق در زما  انتقا  و یا صدور گواهی مفاصاحساو محازبه و اخذ گردد.بدیسی از  عوارض   عوارض ۴تببره  

 مذکور در زما  آزادزازی با جلب توافق طرفین قابل وصو  و قابل تساتر می باشد.

 پرداخ  شود. ا تفاوت مبلت در وجه ما د  در مواردی که میزا  عوارض از میزا  غرام  کمتر باشد مابه ۵تببره  

ظ و در صتورتیکه ملکی که در پش  ملد بر معبر قرار گرفته ،در ملد بر معبر تجمیا گردد مشمو  عوارض با ملح 2تببتره  

 د.نمود  عمق جبسه محازبه می گرد
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 عوارض قطع اشجارنام عوارض:  -15

و قانو  درآمد پایدار و هزینه  هاقانو  شتتتسرداری ۵۵ماده  22به ازتتتتناد بند  احمدآباد شتتتسرداری پیشالالنهاد دهنده:

 شسرداریسا

 قانو  شوراها 33ماده  12شورای ازالمی شسر به ازتناد بند  مرجع تصویب کننده:

 قانو  شسرداری 11کمیسیو  ماده ضمانت اجرایی وصول:

شورای عا ی مبوو  1۵/32/1337نامه )قانو  اصتالح قانو  حفظ و گستترش فضای زبز در شسرها مبوو   رعای  مفاد آیین

 باشد .ضروری می (ازتانسا

 (درختان سطح شهر و پارکها 1

 ریا 333/333/1زانتی متر هراصله23ا ف( درخ  با محی  بن تا 

 ریا 333/۴۵3  زانتی متر به ازای هر زانتی متر ۵3تا  23مازاد بر محی  بن و( 

 ریا 333/۴۵3به ازای هر زانتی متر زانتی متر  ۵3مازاد بر بن محی  پ(

 7(درختان موضوع ماده ۲

ضواب   1در خبتوص عوارض قطا اشتجار در  باغات با توجه به ماده ید ،یحه قانونی حفظ و گستترش فضتای زبز و ماده     

 (بر ازاس فرمو  زیر محازبه می گردد.1اجرایی مربوطه توز  کمیسیو  فضای زبز )ماده 

= N × a × Rمبلت خسارت 

=N  تعداد درختا 

=a ضریب 

=R هر درخ  مبلت 

N= A ÷ 2۵  

A      مستاح  زتطح اشتغا  شامل)زاختما  ، ازتخر، محوطه زازی ، پیاده رو زازی و هر نوع مستحدثاتی که باعط قطا =

 درختا  شده از (

 محازبه می گردد. a = 2اگر ملد مورد نظر در محدوده شسر قرارگرفته باشد و دارای کاربری باغات باشد  –ا ف 

 محازبه می گردد. a = 3اگر ملد مورد نظر در حریم شسر قرارگرفته باشد و دارای کاربری باغات باشد  -و 
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  a = 1و جساد کشاورزی صورت گرفته باشد  1اگر در محدوده و حریم شسر قطا درختا  با اخذ مجوز از کمیسیو  ماده  –ج

 محازبه می گردد.

اگر در محدوده و حریم شسر درختا  قطا شده باشد و بتوا  محی  بن آنسا را اندازه گیری کرد طبق جدو  ذیل محازبه  –د 

 و عمل گردد.

 مبلغ هر اصله درخت )ریال( محیط بن درخت ردیف

 ریا  3.۵33.333 زانتیمتر 23محی  بن تا   1

2 
 ۵3زتتتانتیمتر تا 23مازاد بر محی  

 زانتیمتر

زتتتانتیمتر مبلت  23به ازای هر زتتتانتیمتر اضتتتافه تر از 

 ریا  133.333

 ریا  3۵3.333به ازای هر زانتیمتر اضافه تر مبلت  زانتیمتر ۵3مازا بر محی  بن  3

 

زانتی متر 33بن  محی  ذ   اگر در محدوده و حریم شتسر کلیه درختا  قطا شتده باشد و آثاری از آ  موجود نباشد حداقل  

هر کدام  ]زا  قطا درخ ( - ۵3+ )زتابقه دایر بود  باغ حداکثر تا زا   23[محازتبه و یا با مالک عکس هوایی و از رابطه  

   بزرگتر بوده محازبه گردد.

ریا  333/133/1به ازای هر اصله        هرس و سربرداری درختان سطح شهر     (8  
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 سارنه سطح شهرنام عوارض: عوارض  -16

و قانو  درآمد پایدار و هزینه  هاقانو  شتتتسرداری ۵۵ماده  22شتتتسرداری احمدآباد به ازتتتتناد بند  پیشالالنهاد دهنده:

 شسرداریسا

 قانو  شوراها  33ماده  12شورای ازالمی شسر به ازتناد بند  مرجع تصویب کننده:

 قانو  شسرداری 11کمیسیو  ماده ضمانت اجرایی وصول:

 

 

اند مشمو  هائی که ممیزی امالک انجام دادهشسرداری 1/7/13۴1قانو  نوزتازی و عمرا  شتسری مبوو    2به ازتتناد ماده  

گردند اما تا زما  انجام ممیزی امالک شتسر که باید برای او ین بار با مجوز وزارت کشتتور صورت  وصتو  عوارض نوزتازی می  

 ا به شرح ذیل وصو  نماید.پذیرد شسرداری باید عوارض زا یانه زطح شسر ر

 محازبه می گردد. kتببره  عوارض زطح شسر بدو  در نظر گرفتن ضرایب 

 )قیم  منطقه ای دارایی*مساح  زمین(۵/2)ارزش معامالتی دارایی*مساح  اعیانی(+ %۵/2%
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ماده واحده قانون تعیین وضعیت امالک واقع در  1در اجرای تبصالره  سالازی  های خدمات آمادهب: خدمات بهاینام  -17

 طرح های دولتی و شهرداری

و قانو  درآمد پایدار و هزینه  نامه ما ی شسرداریآیین27ماده  3به ازتتناد بند   احمدآبادشتسرداری   پیشالنهاد دهنده: 

 شسرداریسا

 قانو  شوراها  33ماده  22شورای ازالمی شسر به ازتناد بند  مرجع تصویب کننده:

 قانو  شسرداری 11کمیسیو  ماده ضمانت اجرایی وصول:

باشد از وظایف شسرداری نمیآماده زازی  2۴/3/1311نامه اجرایی قانو  زمین شسری مبوو آیین 23و  22به ازتتناد ماده  

 زیریین شده عمبلت ت نمایندمیو درخوازت  انجام آماده زازی اراضی خود را  فلذا برای متقاضتیانی که به شتسرداری مراجعه   

 گردد.توز  شسرداری وصو  می

1) 

 مبلت به ریا  شرح ردیف

1 
زازی اراضی هزینه هر مترمربا آماده

 با هر کاربری

 مبنایطبق توافقنامه تنظیمی و بر 

فنی  قیم  روز و با نظر کارشناس

 شسرداری

 

هزینه  و ه گذاری  ۴3%(2  

 برازاس نظر کارشناس شسرداری

 

 ( هزینه آزفا   معابر 3

 آزفا   برازاس نرخ روز         ینههز%23به نسب   یزما  درخواز  اها  در

نسب  به اخذ  یعبور نموده از  شسردار یزن یشسر یساتدرصد پالکسا زاخته شده و تمام تاز 33تا  ۵3  ینکه ب یمعابر در

 ی و در او و یگا درصد پالکسا زاخته شده، را 133تا  33  ینکه ب ی.و در معابریدآزفا   برازاس نرخ روز اقدام نما ینههز۵%

 ردندگ یآزفا   م یگا مشخص شده از طرف شورا به صورت را یتسای،معابر با او و ینه ایریاراق یاف .در صورت دریرندقرار گ
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 کارشناسی و فنیبهای خدمات : بهای خدماتنام  -13

 شسرداریسا و قانو  درآمد پایدار و هزینه نامه ما ی شسرداریآیین27ماده  3شسرداری .... به ازتناد بند  پیشنهاد دهنده:

 قانو  شوراها  33ماده  22شورای ازالمی شسر به ازتناد بند  مرجع تصویب کننده:

 قانو  شسرداری 11کمیسیو  ماده ضمانت اجرایی وصول:

 ( بازدید و کارشناسی1

 
 عرصه دارای اعیا  عرصه فاقد اعیا  موضوع ردیف

1 

برای صدور  بازدید کارشناس شسرزازیهزینه 

زاختمانی، عدم خالفی، پایانکار و هر  شنازنامه

  موردی که نیاز به بازدید داشته باشد

 ریا 333/233 ریا 333/۵33

3 

هزینه بازدید کارشناس خدمات شسری و فضای زبز 

برای امور مرتب  از جمله تشکیل پرونده کمیسیو  

  1،کمیسیو  ماده  ۵۵ماده  23بند 

 ریا  333/۴۵3

 

 (خدمات فنی شهرسازی۲

 ریا  333/333/2                        (صدور پروانه ا مثنی 2-1

 

 (خدمات فنی واحد خدمات شهری8
 توز  نیروی های خدمات شسریخاک و نخا ه و پسماند جما آوری و پاکسازی  (3-1

 ریا  333/۵33/3وان  

 ریا  333/۵33/۵ نیسا  

 ریا  333/333/12تراکتور 

 ریا  333/۵33/13خاور 

 ریا   333/333/2۵و تد  711کمپرزی 
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 جما آوری و پاکسازی خاک و نخا ه و پسماند در محل های غیر مجاز توز  نیروی های خدمات شسری (3-2

 ریا  333/۵33/۴وان  

 ریا  333/333/1 نیسا  

 ریا  333/333/1۵تراکتور 

 ریا  333/333/11خاور 

 ریا   333/333/32و تد  711کمپرزی 

مجاز نخا ه های زتاختمانی ، در صورت عدم جما آوری توز    در صتورت گزارش مامور فنی شتسرداری مبنی بر تخلیه غیر  

 شخص ،شسرداری نسب  به جما آوری اقدام و بسای خدمات آ  از شخص دریاف  می گردد.

 

و دوره گرد خرید ضایعات و بازیافتی( جما آوری خودروهای بدو  مجوز 3-3  

ریا   333/333/1وان  و زواری             

ریا  333/333/2  زایر خودروها           

 

جما آوری فروشندگا  دوره گرد و زد معبر(3-۴  

ریا  3333/333/1دفعه او    

ریا  333/333/2دفعه دوم   

 

 (ارزیابی و کارشناسی1

 عمومی و متعلق به شسرداری معابر و مستحدثات ، خسارت وارده به اموا  ارزیابی(۴-1

 ریا  333/۵33/2عدم نبب تور و محافظ و ریزش مبا ح در زطح معابر (۴-1-1

 ریا  333/۵33/2کشید  میلگرد بر روی آزفا   در زما  حمل حمل و(۴-1-2

تابلو و عالئم ترافیکی و...به صورت زسوی ،عمدی و یا بر اثر  ، تیر برق (صتدمه به زتنگ جدو  ،آزتفا   ،کف فرش ،   ۴-1-3

 تبادف و زانحه
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 خسارتهزینه با نظر کارشناس شسرداری و برآورد 

 (تبلیغات بدو  مجوز بر روی دیوارهای امالک اشخاص حقیقی و حقوقی۴-1-۴

 ریا 333/233/1ریا  و برای زایر معابر333/۵33/2کلیه معابر اصلی برای هر متر مربا 

می  رواب  عمومی و خدمات شسریشناس واحد متخلف موظف به محو آثار تبلیغات و جبرا  خسارات وارده مطابق با نظر کار

 %1۵باشد.در غیر اینبورت، شسرداری می بایس  نسب  به محو آثار تبلیغاتی اقدام نماید و هزینه انجام شده محو آثار به اضافه 

 هزینه با، زری به حساو متخلف منظور و از طریق مراجا قانونی نسب  به وصو  آ  اقدام نماید.

 سی و تبلیغات با مجوز بر روی دیوارهای امالک اشخاص حقیقی و حقوقی(دیوار نوی۴-1-۵

 به ازای هر زا  ریا  333/3۵3به ازای هر متر مربا 

،زم به توضتیح می باشتد پس از درخوازت  متقاضتی و بررزتی و تایید موضوع توز  کارشناس شسرزازی و رواب  عمومی      

 امکا  پذیر می باشد.

 تباویر ضب  شده دوربین های نظارتیارزیابی و کارشنازی (۴-2

 ریا 333/۵33دقیقه                                          1۵( بسای خدمات ارائه تبویر تا1

 ریا   333/13          دقیقه به ازای هر دقیقه   1۵( بسای خدمات ارائه تبویر مازاد بر 2

 ارزا  آ  به صورت محرمانهپس از اخذ مجوز )معرفی نامه( از مراجا قضایی و 
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 شهرداری احمدآباد2041تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 

 پروانه شرکت ها و ناونان حمل و نقل بار و مسافرکارت تردد و ناشی از صدور و تمدید بهای خدمات : بهای خدماتنام  -19

و قانو  درآمد پایدار و هزینه  نامه ما ی شتتتسرداریآیین27ماده  3به ازتتتتناد بند  شتتتسرداری احمدآباد پیشالالنهاد دهنده:

 شسرداریسا

 قانو  شوراها  33ماده  22شورای ازالمی شسر به ازتناد بند  مرجع تصویب کننده:

 قانو  شسرداری 11کمیسیو  ماده ضمانت اجرایی وصول:

نقل بار و  مدیری  حمل و 13/7/1332قانو  توزعه حمل و نقل عمومی و مدیری  مبرف زوخ  مبوو  7به ازتتناد ماده  

جایی های انجام شده در خبوص زاماندهی و نظارت بر حمل و جابهباشد فلذا به منظور جبرا  هزینهمستافر با شسرداری می 

 را به شسرداری پرداخ  نمایند. بار ما کین خودروها مکلفند ارقام قید شده در زیر

   عوارض ثب  نام زوخ  خودروهای دیز ی   الف

 11/۴/72ازما  شسرداریسا مورخ ز 13333نامه شماره 

ظرفی  با،ی ج ریا          333/333/1نفر    22تا  12و  ظرفی     ریا 333/333/1نفر 1۵ثر (مسافربری        ا ف حداک1

 هزینه ثب  نام %۵3هزینه تمدید             ریا  333/۵۵3/1نفر  21

 باری(: ۲

ناونان هزینه صدور پروانه فعالیت  باری کاربری ناونان

 باری

هزینه صدور پروانه اشتغال رانندنان 

 ناونان باری

 هزینه تمدید هر یک از پروانه ها

 ریال111/651 ریال111/811/1 ریال 111/811/1 تن 5/8زیر 

 ریال111/375 ریال111/751/1 ریال111/751/1 تن 6تا  5/8بین 

 ریال 111/811/1 ریال 111/611/۲ ریال 111/611/۲ تن 6بیش از 

 ریا  7۵3/1/ 333بسای خدمات صدور مجوز تاکسی شسری و صدور دفتراه            و  

 ریا  333/233/2                          صدورمجوز تردد  وان  بار بسای خدماتج   

 ریا 333/223                            تمدید پروانه تردد وان  بار عمومیبسای خدمات د  

 ریا  333/333/2۵صدور مجوز موزسه مسافربری و باربری درو  شسری وزایل نقلیه نیمه زنگین خدماتبسای ه  

 ریا  333/1۵3/2و مینی بوس و زایر خدمات صدور کارت تردد جس  خودرو های نیمه زنگین بسایو  
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 ریا 333/333/1تمدید کارت تردد خودروهای نیمه زنگینبسای خدمات ی  

 )کرایه (جابه جایی مسافر توسط اتوبوس ،مینی بوس و سایر وساهط نقلیه  خدمات  بهای: بهای خدماتنام  -۲1

و قانو  درآمد پایدار و هزینه  نامه ما ی شتتتسرداریآیین27ماده  3به ازتتتتناد بند  شتتتسرداری احمدآباد پیشالالنهاد دهنده:

 شسرداریسا

 قانو  شوراها  33ماده  22شورای ازالمی شسر به ازتناد بند  مرجع تصویب کننده:

 قانو  شسرداری 11کمیسیو  ماده ضمانت اجرایی وصول:
 

به ازای هر نفر ریا  333/23مینی بوس داخل محدوده احمدآباد و اردکا         

 

 برای هر دفعه ماشین آرت به بازار هفتییبهای خدمات  ورود : بهای خدماتنام  -۲1

و قانو  درآمد پایدار و هزینه  نامه ما ی شتتتسرداریآیین27ماده  3به ازتتتتناد بند  شتتتسرداری احمدآباد پیشالالنهاد دهنده:

 شسرداریسا

 قانو  شوراها  33ماده  22شورای ازالمی شسر به ازتناد بند  مرجع تصویب کننده:

 قانو  شسرداری 11کمیسیو  ماده ضمانت اجرایی وصول:
 

 ریا 333/133وان  پیکا  

 ریا 333/1۵3مبلت وان  نیسا  و مشابه 

 ریا  333/233کامیون  کامیو  و 

برای جبرا  بخشتی از هزینه رف  و روو وجما آوری زبا ه های ریخته شده توز  فروشندگا  ، در هردفعه ورود به جایگاه  

 بازارهفتگی از فروشندگا  کا، اخذ می گردد.
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 ماشین آرت و تجهیزاتبهای خدمات : بهای خدماتنام  -۲۲

و قانو  درآمد پایدار و هزینه  نامه ما ی شسرداریآیین27ماده  3به ازتتناد بند   داحمدآبا شتسرداری  پیشالنهاد دهنده: 

 شسرداریسا

 قانو  شوراها  33ماده  22شورای ازالمی شسر به ازتناد بند  مرجع تصویب کننده:

 قانو  شسرداری 11کمیسیو  ماده ضمانت اجرایی وصول:

1) 

 اجاره موضوع ردیف
 مبلت 

 

1 
هتتای شتتتسرداری برای بوسدربستتتتی مینی

 مرازمات
  ریا  333/۵33/2زاعتی

روز شبانه به ازای هر 

 ریا 333/333/23

2 

نشتتانی برای زتتنگین آتش نیمه اعزام ماشتتین

مرازتتتمتات و کتارختانجتات، زتتتمینتارها و      

 هانمایشگاه

  ریا 333/333/2زاعتی
 روزشبانه به ازای هر 

 ریا  333/333/2۵ 

3 
نشانی برای مرازمات اعزام ماشین زبد آتش

 هاو کارخانجات، زمینارها و نمایشگاه
 ریا 333/233/1 زاعتی

روز شبانه به ازای هر 

333/333/13 

 کمپرزی شسرداری ۴
به ازای هر زرویس داخل 

 ریا  333/333/۵محدوده

خارج از زرویس به ازای هر 

 ریا  333/333/1محدوده

 ریا  333/333/1ازای هر زاع به   ودر  ۵

 ریا  333/۵33/3به ازای هر زرویس  حمل خاک و نخا ه توز  هر دزتگاه وان  2

 ریا   333/333/2به ازای هر زرویس  حمل خاک نخا ه توز  هر دزتگاه کامیو  1

 ریا  333/333/۵به ازای هر زاع   بیل بکسو 3

 ریا  333/333/3به ازای هر زاع   غلطد 7

 ریا  333/333/3به ازای هر زاع   تراکتور 13

 ریا  333/333/2به ازای هر زرویس  تانکر 11

 بسای فروش آو ااه                     (2

 کشاورزا  مبرف شسرداری جس  2بسای فروش هرزاع  آو ااه شماره  -1

 ریا   بازای هر زاع 333/۵۵3
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 ریا  333/333/۵به ازای هر زاع  جس  مبارف غیر از کشاورزی  2بسای فروش هر زاع  آو ااه شماره  -2

 این مبلت به تنازب افزایش یابد. 1۴32در صورت افزایش نرخ تعرفه برق در زا  

 شسرداری 1بسای فروش آو ااه شماره   -2

 ریا  بازای هرمترمکعب333/173
 

 

 

 

فیالاهای عمومی شالهر دارای شرایط فنی و ایمنی و عدم   بهای خدمات بهره برداری از معابر و : بهای خدماتنام  -۲8

 ایجاد مزاحمت

 شسرداریسا و قانو  درآمد پایدار و هزینه نامه ما ی شسرداریآیین27ماده  3شسرداری .... به ازتناد بند  پیشنهاد دهنده:

 قانو  شوراها  33ماده  22شورای ازالمی شسر به ازتناد بند  مرجع تصویب کننده:

 قانو  شسرداری 11کمیسیو  ماده اجرایی وصول: ضمانت

 

قا ب قرارداد قابل  بسای خدمات موضتوع این بند به صتورت دوره ای و متنازتتب با زما  ازتتفاده از بسره بردارا  مشتتمو  در   

 وصو  می باشد
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 بهای خدمات صدور مجوز حفاری ،لکه نیری و ترمیم آسفالت: بهای خدماتنام  -۲1

و قانو  درآمد پایدار و هزینه  هاقانو  شتتتسرداری ۵۵ماده  22به ازتتتتناد بند  احمدآبادشتتتسرداری  دهنده:پیشالالنهاد 

 شسرداریسا

 قانو  شوراها  33ماده  12شورای ازالمی شسر به ازتناد بند  مرجع تصویب کننده:

 قانو  شسرداری 11کمیسیو  ماده  ضمانت اجرایی وصول

 حفاری معابر زطح شسر مکلفند عوارض حفاری را به شرح ذیل پرداخ  نمایند .اشخاص حقیقی و حقوقی هنگام 

 ا ف خسارت شکستن آزفا   و تخریب معابر 

 %13قیم  روز آزفا   و زیرزازی+

 و صدور مجوز حفاری

  .معابر آزفا  1

 (محازبه هزینه خسارت    1-1

 23/13/7۵مورخ  ۵۵772و  1۴/37/1371مورخ   ۵2323 طبق دزتورا عمل ابالغی معاون  عمرانی ازتانداری به شماره های

 محازبه و اعما  می گردد .

 ریا  به ازای هر متر مربا تعیین گردید.۴33/۵3۵/1  قیم  واحد هر متربا آزفا   طبق آنا یز ذیل به مبلت 1تببره 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هزینه  ید متر مربا آزفا   )ریا (

 لقیم  ک قیم  واحد مقدار در ید متر مربا واحد شرح

 333/23۴ 333/۵33/3 3.32۴ تن آزفا   توپکا در کارخانه 

 233/21 333/1۵3/1 3.32۴ تن پخش و حمل

 233/231 زانتیمتر 1قیم  ید متر مربا آزفا   به ضخام  

 333/331 (%1.3کسورات و با،زری )

 ۴33/۵3۵/1 زانتیمتر ۵قیم  ید مترمربا آزفا   به ضخام  
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 صورت ابالغ قیم  جدید آزفا   توز  معاون  عمرانی ، مالک عمل محازبه قرار خواهد گرف  .  در 2تببره 

افزایش یابد نرخ محازبه بروزرزانی  %1۵بیشتر از  1۴32  در صورتیکه قیم  واحد آزفا   طبق جدو  فوق در زا   3تببره 

 گردد.

دیده * ضریب کیفی  آزفا   * ضریب تکرار  هزینه خسارت  = ضریب اهمی  آزفا    * ضریب منطقه * زطح خسارت

 حفاری * قیم  پایه آزفا   برای پنج زانتیمتر

 (محازبه زطح خسارت  1-2

  الف:خسارت حفاری های ترانشه طولی

 زا  باشد   ۴(در صورتی که عمر آزفا   کمتر از 1-ا ف

 ده متر در ابتدا (*عرض معبر آزفا   ش۵3متر در انتسا + طو  نوار حفاری+۵3) 

 زا  باشد   ۴(در صورتی که عمر آزفا   با،ی 2-ا ف

 متر در انتسا +  طو  نوار حفاری( * )عرض نوار حفاری (=مساح  ۵3متردر ابتدا +  ۵3)

متر ذکر شده اضافه نگردیده و تقاطا مالک عمل خواهد  ۵3در صورتی که منتسی ا یه نوار به تقاطا ختم گردد ، در آ  زم  

 بود .

 

   حفاریهای عرضی ب: خسارت

 ) طو  نوار حفاری  ( * )عرض نوار حفاری ( = مساح 

 در صورت بروز حوادث غیر مترقبه مانند ) ترکیدگی  و ه و ....( که منجر به تخریب آزفا    ج: موارد اضطراری و اتفاقات

 جس  تعمیرات موضعی می گردد مساح  خسارت آزفا   به صورت زیر محازبه خواهد شد  

 متر ( = مساح  2ر + طو  نوار حفاری ( * )عرض نوار حفاری + مت 2)

 د:حفاری های پراکنده :

در برآورد خسارت دیده ناشی از حفاری های پراکنده و زطحی مثل حفاری دریچه ها ، محل نبب تیرهای برق و امثا سم به 

 صورت زیر عمل شود  

 متر( = مساح 1متر + طو  نوار حفاری ( * ) عرض نوار حفاری +  1)
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د  "  برای محازبه زطح خسارت دیده آزفا   برای نقب ها ، فق  مساح  خسارت دیده دریچه ها به شرح بند   ه : نقب ها

محازبه می گردد و در صورتیکه ناشی از تقبیر ارگا  خدمات رزا  ، در محل نقب ها نشس  بوجود آید آ  ارگا  عالوه  "

 به پرداخ  خسارت به شرح ذیل می باشد   بر مرم  و اصالح مجدد ، موظف 

 + عرض نوار حفاری نشس  کرده (  1)طو  نوار حفاری نشس  کرده ( * ) 

   ) به غیر از پیاده روهای آزفا تی ( و: پیاده رو ها و معابر خاکی

   او یه بازگرداند . در در پیاده روها شرک  خدمات رزا  باید پس از حفاری ، مجددا پیاده رو یا معبر خاکی را به هما  حا

صورت نبود کفپوش یا موزائید مشابه ، شرک  خدمات رزا  با هماهنگی شسرداری ، اقدام به مرم  پیاده رو با مبا ح مشابه 

 نماید . 

 .معبرهای زیر زازی شده2

 زانتی متر( 1۵)به ازای هر ،یه به ضخام  ریا 333/233به ازای هرمترمربا 

 موجب خسارت آمد  به زنگ جدو  شود.در صورتیکه حفاری 3

 ریا  به ازای هر متر طو 333/۵33/1

 .در صورتیکه حفاری موجب خسارت آمد  به پیاده رو شود.۴

 ریا 333/333/3زا      ۴با عمر زیر رو ا ف پیاده 

 ریا  333/333/2زا    ۴و پیاده رو با عمر با،ی 

 ج(بسای خدمات حفاری غیر مجاز و بدو  کاتر

 ی بدو  مجوز.حفار1

 مازاد%33به اضافه  فوقمحازبه خسارت طبق بند 

 مازاد%13به اضافه  فوقخسارت طبق بند :.عوارض آزفا   شکافی و تخریب آزفا   که بدو  کاتر صورت می گیرد2

 

 

 

 



 

31 

 شهرداری احمدآباد2041تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 

 بهای خدمات اراهه و تصویب طرح ایمن سازی معابر در زمان عملیات کارناهی: بهای خدماتنام  -۲5

 شسرداریسا و قانو  درآمد پایدار و هزینه نامه ما ی شسرداریآیین27ماده  3شسرداری .... به ازتناد بند  دهنده:پیشنهاد 

 قانو  شوراها  33ماده  22شورای ازالمی شسر به ازتناد بند  مرجع تصویب کننده:

 قانو  شسرداری 11کمیسیو  ماده ضمانت اجرایی وصول:

 

مقررات ملی ساختمان )الزامات ترافیکی(و پس از ارایه طرح ایمنی عملیات  ۲8مبحث این عنوان براساس ضوابط 

 ساختمان قابل وصول می باشد.

 نیم درصد عوارض صدور پروانه زاختمانی

 

 

 

 بهای خدمات حمل و نیهداری تجهیزات عملیات ساختمانی: بهای خدماتنام  -۲6

 شسرداریسا و قانو  درآمد پایدار و هزینه نامه ما ی شسرداریآیین27ماده  3شسرداری .... به ازتناد بند  پیشنهاد دهنده:

 قانو  شوراها  33ماده  22شورای ازالمی شسر به ازتناد بند  مرجع تصویب کننده:

 قانو  شسرداری 11کمیسیو  ماده ضمانت اجرایی وصول:

 

زاز غیرمجاز،مودیا  متخلف مشمو  پرداخ  این عنوا  قانو  شسرداریسا جس  جلوگیری از زاخ  و  133در اجرای ماده  

 می گردند.

ریا  333/333/1         او  دفعه  

ریا  333/333/2دفعه دوم          
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 از سالن های ورزشیبهای خدمات استفاده : بهای خدماتنام  -۲7

 شسرداریسا و قانو  درآمد پایدار و هزینه نامه ما ی شسرداریآیین27ماده  3شسرداری .... به ازتناد بند  پیشنهاد دهنده:

 قانو  شوراها  33ماده  22شورای ازالمی شسر به ازتناد بند  مرجع تصویب کننده:

 قانو  شسرداری 11کمیسیو  ماده ضمانت اجرایی وصول:

ریا 333/۵33ا ف اجاره زا نسای ورزشی به ازای هر زانس       

هزینه ثب  نام برای هر ید از  %۵3ری دوره های آموزشی مستمر در طی ید فبل  و اجاره زا نسای ورزشی به منظور برگزا

 شرک  کنندگا 

ریا  333/333ج اجاره زا ن های ورزشی به مدارس به ازای هر زانس      

ره امن مبنوعی به ازای هر زانس اه اج  

ریا  333/۴33  بدو  روشنایی (–)روز    

ریا  333/3۵3تح  نور (         –)شب   

 

 

 بهای خدمات فیای سبز: بهای خدماتنام  -۲3

و قانو  درآمد پایدار و هزینه  هاقانو  شتتتسرداری ۵۵ماده  22شتتتسرداری احمدآباد به ازتتتتناد بند  پیشالالنهاد دهنده:

 شسرداریسا

 قانو  شوراها  33ماده  12شورای ازالمی شسر به ازتناد بند  مرجع تصویب کننده:

 قانو  شسرداری 11کمیسیو  ماده ضمانت اجرایی وصول:
 

آئین نامه اجرایی قانو  حفظ و گسترش فضای زبز 3و ماده  ۴موضوع تباصر ماده   

 

 

 



 

33 

 شهرداری احمدآباد2041تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 

 مدیریت پسماند بهای خدمات: بهای خدماتنام  -۲9

و قانو  درآمد پایدار و هزینه  نامه ما ی شسرداریآیین27ماده  3به ازتتناد بند   احمدآباد شتسرداری  پیشالنهاد دهنده: 

 شسرداریسا

 قانو  شوراها  33ماده  22شورای ازالمی شسر به ازتناد بند  مرجع تصویب کننده:

 قانو  شسرداری 11کمیسیو  ماده ضمانت اجرایی وصول:

وزارت کشور نسب  شسرداری مکلف از  برازاس دزتورا عمل  23/32/1333قانو  مدیری  پسماند مبوو  3به ازتناد ماده 

   بسای خدمات مدیری  پسماند اقدام نماید.وبه وص

ها ابالغ قانو  فوق را به کلیه شسرداری 3دزتتورا عمل ماده   11/1/133۵/س مورخ 3/7۵22۵وزارت کشتور طی نامه شتماره   

و  دکنندگا  پسماند وصبشرح ذیل باید از تو ی ونموده که در آ  بخشنامه فرمو  محازبه بسای خدمات مدیری  پسماند قید 

 گردد.
 

 باشدنه میمبلت به ریا  و زا یا شرح ردیف

 پنجاه درصد عوارض زطح شسر بسای خدمات مدیری  پسماند برای واحدهای مسکونی 1

 زطح شسردرصد عوارض  پنجاه بسای خدمات مدیری  پسماند برای صنوف 2

3 
موزتتستتات  اماکن اداری و مر اکز وبسای خدمات مدیری  و پستتماند 

 شوندآموزشی و شرکتسای دو تی و خدماتی که صنف محسوو نمی

ملد اعم  زطح شسر صد در صد عوارض

 ای، رهنی یا وقفی(از )ملکی، اجاره

 ا ذکر مبلت .............. ریا  زا یانه باید پرداخ  گردد.  برای مشاغل پر زبا ه طبق  یس  پیوز  عالوه بر بسای خدمات زا،نه فوق

 مبلت به ریا  شغل)واحد تجاری( ردیف مبلت به ریا  شغل )واحد تجاری( ردیف

 333/3۵3/1 خواربار فروشی 1 333/2۵3/1 بستنی و آبمیوه فروشی ها 1

 333/2۵3/1 مطب ها و کلینید ها 3 333/۵33/2 میوه و زبزی فروشی ها 2

 333/3۵3/1 خشکبار و آجیل فروشی ها 7 333/2۵3/1 زاندویچی ها 3

 333/333/3 داخل حریم شسرو کارگاهسای کارخانجات  13 333/3۵3/2 زوپرمارک  ها ۴

 333/233/1 آشپزخانه ها 11 333/3۵3/1 رزتورا  ها ۵

 333/2۵3/1 مبل زازی و درودگری و نجاری 12 333/2۵3/1 فروشگاه های مرغ و تخم مرغ 2
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 قانون شهرداری( 111ماده  11نام درآمد: ارزش معامالتی ساختمانی )تبصره  -81

   گروه به شرح ۴فته و ارتفاع زاختما  شامل ت انواع زاختما  ها با توجه به نوع مبا ح بکار ر ا ف
 مبلت هر مترمربا به ریا  شرح ردیف

 333/333/1 طبقه ۵با هر نوع زقف تا  و فلزی زاختما  ازکل  بتونی 1

ازتکل  مختل  مبتا ح بنایی با زتتونسای فلزی یا بتونی )که معمو،  در وزت  زتتاختما  اجراو می      2

 شود(
333/3۵3/1 

 333/133 مبا ح بنایی 3

 333/223 ازکل  آجری مخلوط خش  و گل و زنگ و اوو ۴

 ب ال ساختمان انبارها در دو نروه شامل :

 هر مترمربا به ریا  مبلت شرح ردیف

 ازکل  آجری و یا بلوک زیمانی یا زنگی با هر نوع زقف 1
333/133/1 

 ازکل  فلزی و یازو ه های پیش زاخته با هر نوع زقف 2

 ها یا توقفگاهسا در زه گروه شامل  ج ت زا ن 
 مبلت هر مترمربا به ریا  شرح ردیف

 333/۵23 با مبا ح بنائی زنگ، آجر، بلوک زیمانی با هر نوع زقف 1

 333/133 ازکل  فلزی یا زتونسای بتو  آرمه 2

 333/1۵۵ گلخانه با هر نوع مبا ح و هر نوع زقف 3

 د ت زایبانسا 
 مترمربا به ریا مبلت هر  شرح ردیف

 333/۵۵3 با زقف شیروانی باپایه های فلزی یا زتو  های بتو  آرمه 1

 گروه شامل   دووت زایر در 
 هر مترمربا به ریا  مبلت شرح ردیف

 333/۵33 انواع مخاز  اعم از زیرزمینی ، هوائی 1

2 
 )زطح مقطا دیوار(دیوارکشی با هر نوع مبا ح

 
333/1۵۵ 

 کسر یا حذف پارکینگ)به ازای هر متر مربا(     - 

 حذف کسر نوع معبر نوع کاربری

 ریا 333/333/73 ریا 333/333/32 بر معابر اصلی تجاری

 ریا  333/333/۵۵ ریا 333/333/22 بر معابر فرعی

 ریا 333/333/23 ریا 333/333/1 بر معابر اصلی مسکونی

 ریا 333/333/11 ریا 333/133/3 بر معابر فرعی
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 نام درآمد: قدرالسهم تفکیک و افراز اراضی -81

قانو   131باشد که طبق قانو  اصالح ماده یکی از درآمدهای شسرداری قدرا سسم شسرداری از محل تفکید و افراز اراضی می

تعرفه عوارض و بسای  قانو  شسرداریسا ، پیوز  131آیین نامه اجرایی ماده گردد.وصو  می 23/31/1373شتسرداری مبوو  

 ، جس  اجرا می باشد.1۴32خدمات زا  

 اراضی و واحد مسکونی از اراضی وانذاری دولت %11نام درآمد: سهم  -8۲

ده درصد از اراضی و  23/3/1313ها مبوو قانو  نحوه تقویم ابنیه، امالک و اراضتی موردنیاز شسرداری  2به ازتتناد تببتره   

 گردد.شده به شسرداری واگذاری می واحدهای مسکونی به قیم  تمام

گیرد دو   موظف قرار می هاشسرداریجس  تممین معوض ابنیه، امالک، اراضی شرعی و قانو  مردم که در اختیار  - 2تببره 

اختباص دهد تا پس از توافق بین  هاشسرداریواحدهای مسکونی قابل واگذاری را با قیم  تمام شده به از اراضی و %13از  

 گردد.به عنوا  معوض تحویل هاشسرداری کین و ما

اراضالی راییان سالهم شالهرداری هنیام ورود به محدوده شهر هنیام تقاضای مالکین جهت اراضی     %۲1تا : درآمدنام -88

به شرح ذیل  ۲9/3/1867خود از حریم شالهر به داخل محدوده شهر برابر تبصره چهار قانون تعیین وضعیت امالک مصوب  

 نیرد.شهرداری تعلق می راییان به

زازی میسر بندی و تفکید و زتتاختما های مجاز برای قطعهمواردی که تسیه زمین عوض در داخل محدودهدر  - ۴تببتره  

های مبتوو توزتعه شسری مورد تمیید مراجا قانونی قرار بگیرد، مراجا   محدوده مزبور طبق طرحنباشتد و احتیاج به توزتعه  

اراضتی برای ازتتفاده از مزایای ورود به محدوده توزعه و عمرا  شسر،   بل موافق  با تقاضتای صتاحبا   توانند در مقامزبور می

،زم برای تمزتتیستتات و تجسیزات و خدمات  زتتازی زمین و واگذاری زتتطوح عالوه بر انجام تعسدات مربوط به عمرا  و آماده

همچنین اراضی عوض های موضوع این قانو  واقا در طرحاز اراضی آنسا را برای تممین عوض اراضی و %23عمومی، حداکثر تا 

 های نوزازی و بسسازی شسری، به طور رایگا  دریاف  نمایند.طرح

 نام درآمد: عوارض نوسازی و عمران شهری -81

با اصالحات بعدی توز  شسرداری از شسروندا  باید  1/7/13۴1این عوارض به ازتتناد قانو  نوزازی و عمرا  شسری مبوو  

 وصو  گردد.
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 نام درآمد: فروش اموال منقول و غیرمنقول -85

ها با مجوز شورای ازالمی شسر نسب  به فروش اموا  شسرداری 12/۴/13۴2ها مبوو نامه شسرداریآیین 13به ازتناد ماده 

 نماید.منقو  و غیرمنقو  خود اقدام می

غیرمنقو  شسرداری از طریق مزایده کتبی صورت خواهد گرف   کن فروش اموا  منقو  و غیرمنقو  و اجاره اموا   -13ماده 

های واحدها و تازتیسات موزسات تابعه شسرداری با جلب موافق  شورای  در مورد فروش اموا  منقو  و اجاره داد  فرآورده

 توا  از طریق مزایده حضوری )حراج( اقدام نمود.ازالمی شسر می

 ذاریننام درآمد: مشارکت و سرمایه -86

گذاری موضتتوع بخشتتنامه شتتماره نامه زتترمایهنامه ما ی شتتسرداری و همچنین مفاد شتتیوهتواند با رعای  آیینشتتسرداری می

 وزارت کشور اقدام نماید. ۴/12/1371مورخ  3/1/12۴3۴

 نام درآمد: عوارض ارزش افزوده و عوارض آریندنی -87

های شسرداری با اصالحات بعدی وزارت دارایی تعدادی از عوارض 11/2/1331به ازتناد قانو  ما یات بر ارزش افزوده مبوو 

های تعیین شده به حساو هر شسرداری واریز ها به نسب های ما یاتی ازتا را به صتورت متمرکز وصتو  و از طریق زتازما    

 نماید.می

 های دولتی و مردمینام درآمد: کمک -83

 گردد.شسرداری هزینه میهای دو تی پس از واریز به حساو کمد -1

گردد باید ها به حساو شسرداری واریز میقانو  شتسرداری  ۵۵ماده  13های مردمی که به ازتتناد بند  در خبتوص کمد  -2

 کرد اقدام نماید.ابتدا مبوبه شورای ازالمی اخذ و زپس به ازتناد مبوبه شورا نسب  به هزینه

 ا به نام شسر با تبویب شورای ازالمی شسراهدا و قبو  اعانات و هدای -۵۵ماده  13بند 

 شهرداری اختصاصینام درآمد : اجاره اماکن  -89

اموا  اجاره شسر نسب  به  یازالم یبا مجوز شورا هایشسردار 12/۴/13۴2مبوو  هایشسردار نامهیینآ 13به ازتناد ماده 

 .نمایدیخود اقدام م یرمنقو غ
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 دستورالعمل پرداخت نقدی عوارض و مطالبات شهرداری

 مبلت بدهی                                                            میزا  تخفیف

 %13میلیو  ریا                                                        133تا 

 %1۴                    میلیو  ریا                 2۵3میلیو  تا 133مازاد

 %13          میلیو  به با،                                       2۵3مازاد 

 عوارض و مطا بات شسرداری شامل پروانه زاختمانی ،تفکید ،تغییر کاربری ،پارکینگ و.... مشمو  این دزتور ا عمل خواهد

و وجه نقد دریافتی  11میسیو  ماده صد و ،آراو ک پیشه بود و متخلفین زاختمانی و کلیه بدهی های عوارض نوزازی ،کسب و

قانو  شسرداریسا مشمو  این دزتورا عمل نخواهد شد.در توافقات آزادزازی معاد   131از قدرا سسم شسرداری موضوع ماده 

 ای خدمات شسرداری باشد( مشمو  تخفیف نقدی این ردیف می گردد.مبلت غرام )در صورتیکه غرام  کمتر از بس

 دستورالعمل اجراهی تقسیط عوارض ومطالبات شهرداری

 این دزتتورا عمل به منظور ایجاد وحدت رویه در تقستی  بدهی های شتسروندا  به شسرداری و کمد به متقاضیا  و    1ماده 

 تکریم ارباو رجوع تنظیم گردید. 

 مبلت بدهی را به صورت نقدی به حساو شسرداری واریز نمایند. %13 متقاضیا  تقسی  باید حداقل 2ماده 

این دزتتتورا عمل بر  2 شتتسرداری مجاز ازتت  بدهی مؤدیا  را اعم از عوارض تفکید و زتتاختما  وغیره با رعای  ماده 3ماده

 ازاس مبلت بدهی مطابق جدو  ذیل تقسی  نماید.

 تعداد قس         مبلت بدهی 

 ماهه 1                          میلیو  ریا        ۵3تا                

 ماهه 12             ریا     میلیو 233میلیو  تا ۵3از               

 ماهه1۵         میلیو  ریا       ۴33میلیو  تا 233از               

 ماهه 13              میلیو  ریا    233میلیو  تا ۴33از  

 ماهه 22             ریا    میلیارد  ید میلیو  تا 233از  

 ماهه 2۵                      ریا        ید میلیاردبیشتر از 

درصد و با،تر و آزادگا  و رزمندگا  با بیش 2۵ بدهی خانواده معظم شسدا)پدر،مادر،فرزندا  و همسر شسید( و جانبازا  ۴ماده 

از شش ماه حضور در جبسه و افراد بی بضاع  صرفا  با داشتن دفتراه )کارت( تح  پوشش کمیته امداد امام خمینی )ره( و 
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، تقسی  خواهد شد و در صورتی که بدهی بیش از این مبلت باشد 2دو  رعای  ماده میلیو  ریا  ب ۵3بسزیستی ، تا زقف 

 وصو  می گردد . 3و2مبلت مازاد بر ازاس ماده 

 در صتورت عدم وصتو  اد های تقستیطی در زتررزیدهای مقرر و یا عدم  پرداخ  اقساط، ضمن حا  شد  کلیه     ۵ماده 

دمات را به نسب  بدهی های معوقه بر ازاس تعرفه یوم ا،داو ، محازبه دیو  مؤجل ، شسرداری ملزم از  عوارض و بسای خ

 و به همراه خسارت های وصو  اد برگشتی ازمؤدی دریاف  نماید.

 شتسرداری موظف از  از ارائه هر گونه گواهی به متقاضیانی که در هر صورت اکسای آنسا در موعد مقرر وصو  نشده  2ماده 

 قد خودداری نماید.تا تادیه کل بدهی به صورت ن

  صدور مفاصا حساو موکو  به تادیه کلیه بدهی مؤدی از .1ماده 

 در بدهی های بیش از مبلت پنجاه میلیو  ریا  متقاضتی جس  تقسی  موظف از  ید فقره اد زفید امضاو همراه  3ماده 

 با اعطاو وکا   بالعز  با ظسر نویسی ضامن معتبر به شسرداری تحویل نماید.

می بایس  معاد  نرخ اعالمی باند مرکزی به مبلت عوارض اضافه گردد در صورتیکه عوارض صدور پروانه تقسی  گردد  7ماده 

 در صورتیکه تا شش ماه از تاریخ ابالغ نسب  به پرداخ  عوارض اقدام گردد مشمو  پرداخ  مبلت مازاد نگردد .. 

 نحوه اجرا 
آئین نامه ما ی شسرداریسا تقسی  مطا بات توز  شسرداری و بدو  ارجاع  32ه زتورا عمل مطابق اصالحیه مادبا اجرای این د

 انجام می شود که این امر به شسردار تفویو می شود. 11به کمیسیو  ماده 

 در اجرای این آئین نامه رعای  موارد ذیل ضروری از  

 برزد.فرم درخواز  تقسی  باید توز  مؤدی تکمیل و امضاو و به تایید شسردار  -1

 مؤدی می تواند حداکثر هر دو قس  را در ید فقره اد پرداخ  نماید. -2

از به تعویق انداختن تاریخ اد خودداری نموده و در صورت ضرورت به تشخیص شسردار ، تعویق فق  ید فقره و  -3

 حداکثر برای دو ماه بالمانا از .

 از شسرداری ممنوع می باشد.اخذ و دریاف  هرگونه اد مخدوش  و پش  نویسی شده و در وجه غیر  -۴
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محل ازتقرار بانکی که اد آ  اخذ می گردد باید در شسر احمدآباد باشد ) به جز اکسای تح  زیستم شتاو مانند  -۵

زپسر ، جام ، زیبا( ودر موارد خاص با تایید شسردار می توا  اد بانکسای مستقر در زایر شسرهای ازتا  نیز اخذ 

 نمود.

 ار و یا نقل و انتقا  ملد ، بدهی ها حا  شده و متقاضی ملزم به پرداخ  نقدی آ  می باشددر هنگام صدور پایا  ک -2

 در هر صورت صدور پایا  کار و یا نقل وانتقا  و مفاصاحساو منوط به پرداخ  کلیه بدهی ها می باشد.              

ارد از طریق مراجا قضایی نسب  به در صورت عدم پرداخ  بدهی در زررزید مقرر شسرداری عالوه بر این که حق د -7

این حق را نیز خواهدداش  وصو  وجه اد و کلیه خسارات از قبیل هزینه دادرزی و تاخیر تادیه و غیره اقدام نماید، 

تا بدهی معوقه را به نرخ روز یوم ا،داو ) به نسب  بدهی معوقه و بر ازاس تعرفه روز پرداخ  بدهی ( محازبه و اخذ 

 نماید.
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 درخواست تقسیط

..... کد ملی شماره ........................  صادره از..................... شماره ......اینجانب ................. فرزند.............. دارای شتنازنامه شماره ...... 

 همراه................................... بتته آدرس ..................................................................... کتتدپستتتتیتلفن منز  .................................. تلفن 

در  واقا ................................. بتا پتذیرش تعستد ذیل درخوازتتت  تقستتتی  بدهی مربوط به پالک شتتتماره ..................................    

.............................. بته مبلت ..........................................را دارم . خواهشتتتمند ازتتت  با تقستتتی  آ  ببتتتورت   ..................................

 ........................... ریا  نقدی و ما بقی در .............  قس  موافق  نمایید.

 

پرداخ  آ  را به صورت نقدی  اری می دانم و ی از آنجا که توا نجانب اصتل را بر پرداخ  نقدی بدهیسای شتسرد    ای1ماده  

 ندارم درخواز  تقسی  نموده ام.

  اینجانب خود را ملزم به پرداخ  بدهی خود در زتررزتید مقرر می دانم و اطالع دارم که در صورت عدم پرداخ  در   2ماده 

داخ  مواجه شود( شسرداری عالوه بر این که حق دارد از طریق مراجا قضایی نسب  به رواهی عدم پزررزید مقرر )اد با گ

این حق را نیز خواهد داشتت  تا وصتتو  وجه اد و کلیه خستتارات از قبیل هزینه دادرزتتی و تاخیر تادیه و غیره اقدام نماید،

بدهی معوقه را به نرخ روز یوم ا،داو ) به نستب  بدهی معوقه و بر ازتاس تعرفه روز پرداخ  بدهی ( محازبه و اخذ نماید. و   

. و همچنین ما د متعسد می شود در صورت عدم ما د یا متقاضتی تقستی  حق هیچگونه ادعا و اعتراضی را نخواهد داش    

اخطار شتسرداری نسب  به تسویه حساو خود اقدام نماید در غیر اینبورت شسرداری می تواند ملد مذبور را   پرداخ  پس از

 جس  تامین طلب خود توقیف نماید.

  اینجانب اطالع دارم که در صتورت عدم پرداخ  اقستاط در موعد مقرر شسرداری برابر ضواب  تا تادیه کامل بدهی از   3ماده  

 الم و یا ارائه هر گونه گواهی به اینجانب خودداری خواهد نمود. پازخ به هر نوع ازتع

 

 امضا متقاضی                 

 واحد درآمد 

 نسب  به دریاف             درصد به صورت نقدی و مابقی طی                    قس  اقدام گردد.

 

 امضاوشسردار
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 kضرایب

 ا ف ( معابر فرعی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 معابر اصلی:

 (1بلوک 

 3/2و  زایر کاربریسا   2.۵شسدا   ا ف تجاریدرملو تا میدا  بر خیابا  امام از میدا  اا

 (۲بلوک 

 3/1و  زایر کاربریسا    ۵/1بر خیابا  امام از میدا  شسدا تا تقاطا خیابا  فکور و محقق     ا ف تجاری 

 1و  زایر کاربریسا   3۵/1ا ف تجاری  بر خیابا  و ی عبر و فاطمیه    

 7/3زایر کاربریسا و         1بر خیابا  خامنه ای   ا ف تجاری 

 بر خیابا  فکور 

 3/1و  زایر کاربریسا    3۵/1ا ف (بر خیابا  فکور از اسار راه تا کواه حسینیه ابوا فضل  ا ف تجاری 

 1و  زایر کاربریسا    3۵/1و از کواه حسینیه تا انتسا        ا ف تجاری  

 kضریب

 ردیف کاربری 1بلوک  2بلوک  3بلوک 

 1 مسکونی 2 3/3 1/1

 2 تجاری  1/2  7/3    1/1

 3 اداری 3۵/2 3/3 2/1

 ۴ کشاورزی 2/2 1/1 7/1

خدماتی  2/2 1 2

 آموزشی

۵ 

 2 صنعتی 3/2 33/1 2/2

 1 زایر 3/2 1۴/1 2/2
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 3/1و  زایر کاربریسا    3۵/1و(بر خیابا  محقق از اسار راه تا انتسای محدوده باف  تاریخی  ا ف تجاری 

  1 و  زایر کاربریسا    3۵/1و از محدوده باف  تا انتسا  ا ف تجاری 

 (8بلوک 

 3/2و  زایر کاربریسا    ۴/2بر خیابا  امام از اسار فکور تا مبلی    ا ف تجاری 

                    7/1و  زایر کاربریسا    33/2نیایش  ا ف تجاری بر خیابا  

 حدود بلوک ها:

 (1بلوک

 شما، خیابا  رجایی و با هنر

 شرقا و غربا  خ  محدوده احمدآباد

 جنوبا میدا  اادرملو

 (2بلوک 

 شما،   خیابا  محقق و فکور

 غربا و شرقا   خ  محدوده احمدآباد

 باهنرجنوبا   خیابا  رجایی و 

 (3بلوک 

 شما، خیابا  زاحلی

 غربا و شرقا خ  محدوده احمدآباد

 جنوبا   خیابا  محقق و فکور

 

 

 

 

 

 

 38فصل و  3، شامل صفحه 89تعرفه عوارض و بهاي خدمات فوق در

به تصویب   89/88/8068  مورخ 06شماره طي صورتجلسه  ردیف ،

 .رسيد احمدآبادشوراي اسالمي شهر 
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 اجرایی آهین نامه

 قانون شهرداریها  111قانون اصالح ماده  

 111۲جهت اجرا در سال
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قانو   131که طبق قانو  اصالح ماده  باشدیم یو افراز اراض یداز محل تفک یقدرا سسم شسردار یشسردار یاز درآمدها یکی

 .گرددیوصو  م ابالغ و قابل 1۴/33/1373،از تاریخ  یشسردار

 

 

 

 

 

 

 

 

مطابق طرح تفبیلی و ضواب  و مقررات شسرزازی و یا با تایید کمیسیو  زرانه معابر و شوارع  ما د بایستی در زما  تفکید -1

حداقل مساح  طبق جدو  فوق پس از کسر زرانه خدماتی کمتر نباشد که میزا  زرانه معابر بایستی از  کند رعای  ۵ماده 

مساح   %2۵و انانچه زرانه معابر از   از مساح  کل پالک پس از کسر زرانه خدماتی بیشتر نباشد % 2۵و حداکثر نیز از 

 کل پالک پس از کسر زرانه خدمات بیشتر شود اختالف متراژ زرانه معابر از زرانه خدمات کسر شود.

از تاریخ  قبلمتر باشتتد(  ۵33و .... که زتتند او یه با،ی  1۴3،133،  1۴1صتتادره )از طریق اجرای ماده ازتتناد ما کی  2-

به عنوا  زرانه معابر درصتد مستاح  زتند ارائه شتده پس از رعای  شبکه معابر طبق طرح مبوو     13صترفا   1۴/33/1373

 محازبه می گردد.

قانو  شسرداری ها تفکید شده باشد و ما د درخواز  تفکید مجدد  131صالح ماده اگر ملکی قبل از اجرای قانو  ا -3

داشته و همچنین زطوح خدمات پرداخ  نموده باشد، زطوح خدمات محازبه شده از زرانه خدمات محازبه شده )بر ازاس 

ی می باشد و تفکید هایی در غیر اینبورت رعای  زرانه معابر و خدمات طبق جدو  فوق ا زامجدو  فوق( کسر خواهد شد.

 انجام شده باشد در صورت درخواز  تفکید مجدد از پرداخ  زرانه خدمات معاف می باشد. 131که برابر ماده اصالحیه 

مبنای محازبه زرانه خدمات و شوارع جس  زاخ  و زازهای انجام شده ، ازناد صادر شده و زمین های قطعه بندی شده  -۴

شسرداریسا ، بر ازاس زند او یه و طبق جدو  فوق  131و ....( پس از اجرای قانو  اصالح ماده 133، 1۴3،  1۴1)ازناد ماده 

 سرانه معابر سرانه فیای خدماتی و عمومی مساحت کل زمین

 معاف متر مربع 511تا 

 %1۲≤طبق طرح مصوب و نقشه تفکیکی≤%۲5 %1۲ متر مربع1511متر تا  511مازاد

 %17≤طبق طرح مصوب و نقشه تفکیکی≤%۲5 %17 متر مربع 8111تا  1511مازاد

 75/13≤تفکیکیطبق طرح مصوب و نقشه ≤%۲5 %۲۲ متر مربع 5111تا  8111مازاد

 %75/13باقیمانده پس از کسر سرانه خدمات= %۲5 %۲5 هزار متر مربع 5111باری 
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و به نسب  قدر ا سسم ما د می باشد  و در صورتی که ما د نتواند زند ما کی  او یه ارائه نماید، مجموعا  زرانه خدمات بر 

 مساح  زند ارائه شده محازبه خواهد شد. %1۵ازاس

متر مربا به با، برحسب مساح  مندرج در زند شش  ۵33قانو  شسرداری ها، مساح   131س قانو  اصالح ماده بر ازا -۵

دانگ و یا زند او یه اراضی مشاعی دارای تقسیم نامه محضری )مادر زند( و یا ازتعالم ثبتی جس  انجام عمل تفکید شامل 

 این ضواب  می باشد. 

متر مربا از ؛ شامل این  ۵33یا زند او یه و یا ازتعالم ثبتی مساح  آنسا کمتر از  دانگ و 2اراضی ای که طبق زند  -2

 ضواب  نمی گردند.

کلیه تفکید هایی که پس از ،زم ا،جرا شد  این قانو  انجام شده یا می شوند و دارای زابقه توافق در شسرداری نمی  -1

 باشند؛ مشمو  این ضواب  می گردند.

 ح تفکیکی و آماده زازی باید به تائید شسرداری برزد.نقشه و گزارش طر -3

 ا ف( نحوه رعای  زرانه فضای عمومی و خدماتی در طرح تفکیکی و آماده زازی 

از آنجایی که شسر برحسب تقسیمات کا بدی و بر ازاس ضواب  شسرزازی دارای زطوح متفاوتی اعم از بلوک زاختمانی،  -1

ه و منطقه از  و مالک تشخیص آنسا، مساح  و خبوصا  زقف جمع  پذیری آنسا بر ازاس واحد همسایگی، محله، برز ، ناحی

تراکم مبوو طرح جاما، تفبیلی و یا آماده زازی از ؛ ،زم از  تا میزا  زرانه فضای عمومی و خدماتی مورد نیاز بر این 

جاما مبوو مشخص شده از ؛ محازبه ازاس و بر حسب زرانه ،زم برای هر ید از زطوح کا بدی که در طرح تفبیلی و 

و صرفا  بر حسب کاربری مورد نیاز تثبی  و حفظ شده و زند آ  به نام شسرداری شود تا بر آ  ازاس مورد بسره برداری قرار 

 گیرد.  

ده( نمساح  کاربری فضای عمومی و خدماتی، قابل تغییر کاربری و واگذاری به غیر )به ازتثنای دزتگاه بسره برداری کن -2

 نمی باشد.

 ( نحوه رعای  شبکه ها و معابر عمومی شسر در طرح تفکیکی و آماده زازی و

 رعای  گذربندی طرح، ا زاما باید طبق ضواب  و مقررات طرح جاما و تفبیلی مالک عمل باشد. -1

 از . رعای  معابر و شوارع عمومی شسر طبق طرح تفبیلی و جاما و طرح های اجرایی مبوو شسر ا زامی -2

درصد  مساح   ۴3.1۵ انانچه در طرح پالکی، مساح  ناشی از رعای  شبکه ها و معابر عمومی شسر معاد  و یا بیش از -7

خدمات نمی باشد. در این خبوص انانچه مساح  ناشی از رعای  شبکه ها و معابر  رانهاو یه زمین باشد؛ نیازی به رعای  ز
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طبق نرخ  او یه زمیندرصد مساح   ۴3.1۵و یه زمین باشد؛ مابه ازای بیش از درصد مساح  ا ۴3.1۵عمومی شسر بیش از 

 کارشنازی محازبه و به ما د پرداخ  خواهد شد.

زمین زسم واگذاری به شسرداری، برابر با حداقل نباو تفکیکی در آ  پسنه از شسر و یا مساح  انانچه مساح   -13

ز و یا با مجوز شورای شسر به قیم  روواگذار گردد.  مربوطه به شسرداری کواکترین قطعات تفکیکی طبق ضواب  باشد، قطعه

مساح  زمینِ زسم واگذاری به شسرداری، کمتر  طبق نظر کارشناس رزمی ،نسب  به پرداخ  آ  اقدام نماید.در صورتی که 

مورد نظر برای فضای باز  از حد نباو تفکید طبق ضواب  مالک عمل در آ  پسنه از شسر باشد و امکا  ازتفاده از مساح 

 و پارکینگ و... نیز مقدور نباشد شسرداری رازا می تواند طبق نظر کارشنازی نسب  به اخذ مبلت آ  اقدام نماید.شسری 

وجوه اخذ شده از این محل، باید به کد درآمدی خاص اختباص و صرفا  به احداث فضای عمومی و خدماتی مورد نیاز در آ  

 ناحیه از شسر برزد.محله و حداکثر آ  

اراضی دریافتی زسم شسرداری صرفا  جس  معوض اراضی در طرح شبکه معابر و گذرهای های زطح شسر واگذار و یا  -11

 در هما  منطقه خواهد شد. و طرح های مشارکتی و زایر خدمات حسب نیاز تبدیل به پارک، پارکینگ و تازیسات شسری

عمرانی  و توزعه شسری شسرداری واقا شود و ما د قبل از تفکید غرام  قسم  در انانچه قسمتی از پالک در طرح  -12

متر مربا باشد و ما د درخواز   ۵33طرح را طبق ضواب  و نرخ کارشنازی روز اخذ نماید و انانچه باقیمانده پالک بیشتر از 

 درصد(اقدام نماید . 1۵/۴3تفکید نماید بایستی نسب  به رعای  کامل زرانه خدمات عمومی و معابر )تا زقف 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


