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 حسین بغدادی

 شهردار مشکین دشت

 سید احمد حسینی تبار

 رئیس شورای اسالمی شهر

 مشکین دشت 

 علی درویش پور                     

 وامورعمرانی    ی معاون  هماهنگ                      

 استانداری                       

 
 (*0011 سال - مشکین دشت تعرفه عوارض شهرداري*)

 

 :عوارض ساختمان-1

قانون تشكيالت ، وظايف و انتخابات شوراهاي اسالمي كشور و  11ماده  و 11ذيل ماده11بند در اجراي   

قانون ماليات برارزش افزوده  15ماده يكمجلس شوراي اسالمي وتبصره  1711ران مصوب انتخاب شهردا

و ساير عوارض  ه عوارض صدور پروانه ساختماني بناهاي مسكوني ، تجاري ، صنعتي و اداريبراي  محاسب

 مي شود .  مطابق دستورالعمل ذيل محاسبه و اقدام محلي

 

 مترمربع  155) خانه هاي مسكوني تك واحدي ( تا ساخت وساز   : عوارض   1/1
A=S×P×K 

 اژ مجاز = عوارض ساختمانيمتر  × زمين قيمت منطقه اي  × درصد عوارض مربوطه

 سطح بناء يك واحد مسکوني رديف
درصد عوارض 

 مربوطه

حداقل عوارض هر 

 مترمربع
 مالحظات

  11155 %71 مترمربع        15تا      .1

  25555 %17 مترمربع        155تا     .2

  20255 %15 مترمربع         115تا    .7

  27555 %71 مترمربع         255تا    .0

  72555 %151 مترمربع        755تا     .1

  71155 %102 مترمربع       055تا      .1

  05555 %190 مترمربع        155تا      .1

  02155 %201 مترمربع        155تا     .7

 اعمال شود.  k.pاحداث استخر و سونا و جكوزي هر متر مربع   
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 حسین بغدادی

 شهردار مشکین دشت

 سید احمد حسینی تبار

 رئیس شورای اسالمی شهر

 مشکین دشت 

 علی درویش پور                     

 وامورعمرانی    ی معاون  هماهنگ                      

 استانداری                       

 مترمربع  155مجتمع هاي مسكوني تا    ساخت وساز: عوارض  2/1

 

 مبناي محاسبه عوارض براي هر مترمربع سطح ناخالص كل بنا سطح ناخالص بنا رديف

1. 

) ريال (   11155قيمت منطقه بندي هر مترمربع زمين ) حداقل  %17 مترمربع   255تا     

 (ميانگين سطح واحد ها

               155                                                                 

2. 

 ريال (     21155قيمت منطقه بندي هر مترمربع زمين ) حداقل  %11 مترمربع  055تا      

 )ميانگين سطح واحدها(

               155                                                                               

7. 

ريال (     00555قيمت منطقه بندي هر مترمربع زمين ) حداقل  %71 مترمربع 155  تا   

 ()ميانگين سطح واحدها

            155                                                                                 

 

 

 مترمربع  155: عوارض ساختماني مجتمع هاي مسكوني بيش از  7/1

 مبناي محاسبه عوارض براي هر مترمربع سطح ناخالص كل بناء سطح ناخالص بنا رديف

 155بيش از  .1

 1155تا  مترمربع

 مترمربع

           ريال (  11755قيمت منطقه بندي هر مترمربع زمين ) حداقل  159%

 ) ميانگين سطح واحدها(

                 155 

 11755ه بندي هر مترمربع زمين ) حداقل قيمت منطق %125 متر7555تا 1155از .2

 ) ميانگين سطح واحدها(ريال (             

                                     155                                             

ريال (             17155قيمت منطقه بندي هر مترمربع زمين ) حداقل  %711 به باال7555از .7

 گين سطح واحدها() ميان

                     155                                                       
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 حسین بغدادی

 شهردار مشکین دشت

 سید احمد حسینی تبار

 رئیس شورای اسالمی شهر

 مشکین دشت 

 علی درویش پور                     

 وامورعمرانی    ی معاون  هماهنگ                      

 استانداری                       

مي اري ،اداري و صنعتي از جدول زيراستفاده :براي محاسبه عوارض پذيره يك مترمربع از يك واحد تج0/1

 شود : 

 مالحظات صنعتي اداري تجاري طبقات 

  P/21 12/P 7/P همكف .1

  P/10 11/P 1/P زيرزمين .2

  P/10 11/P 1/P اول .7

  P 15/P 1/P/11 دوم .0

  P 9/P 1/P/9 سوم به باال .1

  P 1/P 1/P/1 انباري .1

  P 1/P 1/P/1 نيم طبقه .1

 

 

 اداري با ارتفاع و دهنه مجاز: –: عوارض ساختمان براي يك متر مربع از چند واحد تجاري  1/1

 مالحضات اداري ريتجا طبقات رديف

 P 7/1 (15+N   )P 2/1(   N+15) همكف  1

N  تعداد واحدهاي تجاري يا

مي  2اداري و حداقل آن برابر 

 باشد .

نكته : منظور از ارتفاع و دهنه 

مجاز ضوابط اعالمي در طرح 

 مي باشد. يهاي مصوب شهر

 P 2/1 (15+N   )P 151%(   N+15) زير زمين  2

 P  2/1 (15+N   )P 90%(   N+15) اول 7

 P 151% (15+N P  (  75%(   N+15) دوم  0

 P  77% (15+N   )P  11%(   N+15) سوم به باال 1

 P  75% (15+N   )P 17%(   N+15) انباري  1

 P  75% (15+N   )P  17%(   N+15) نيم طبقه  1
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 حسین بغدادی

 شهردار مشکین دشت

 سید احمد حسینی تبار

 رئیس شورای اسالمی شهر

 مشکین دشت 

 علی درویش پور                     

 وامورعمرانی    ی معاون  هماهنگ                      

 استانداری                       

اداري( با ارتفاع و دهنه مغاير با ضوابط مجاز : الف : عوارض پذيره يك متر مربع از واحدهاي )تجاري،1/1

 اعالم شده توسط 

 طرح شهري :

 توضيحات اداري تجاري طبقات رديف

1 
 همكف

 
L-L1      +     h-h1 )      +1)11/1 P 

         15                  15 

)  1h-h+          1L-L  +1     )P 15 

    15                 15    

=L نه به طول ده

 متر

 

=L1  طول دهنه

 مجاز به متر

 

=h  طول ارتفاع به

 متر

 

=h1  طول ارتفاع

 مجاز به متر

نكته :دهنه و ارتفاع 

كمتر از ضوابط 

مجاز مالك عمل 

نخواهد بود و عيناً 

 9/1مطابق جدول

 محاسبه مي شود.

2 
 زيرزمين

 
)     1h-h+           1L-L  +1 )P15 

         15                  15 

)  1h-h+          1L-L  +1     )P9 

    15                 15    

7 
 اول

 
)     2h-h+           1L -L  +1 )P9 

         15                  15 

)  1h-h+          1L-L  +1     )P7 

    15                 15    

0 
 دوم

 
)     1h-h +          1L-L  +1)P1  

         15                  15 

)  1h-+      h    1L-L  +1    )P1 

    15                 15    

1 
سوم به 

 باال
)     1h-h+           1L-L  +1 )1/1  

         15                  15 

)  1h-h+          1L-L  +1   )  1P 

    15                 15    

1 
 انباري

 
)     1h-h+           1L-L  +1) 1P 

         15                  15 

)  1h-+      h    1L-L  +1    ) 1P 

    15                 15    

1 
 نيم طبقه

 
)     1h-h+           1L-L  +1 )1P 

         15                  15 

)  1h-h+          1L-L  +1   )  1p 

    15                15    
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 حسین بغدادی

 شهردار مشکین دشت

 سید احمد حسینی تبار

 رئیس شورای اسالمی شهر

 مشکین دشت 

 علی درویش پور                     

 وامورعمرانی    ی معاون  هماهنگ                      

 استانداری                       

 عوارض استفاده از فضاهاي معابر وخيابان هاي شهر )عوارض پيش آمدگي ( 1/1

تصرف فضاهاي عمومي به منظور استفاده اختصاصي ممنوع است ولي در صورت مبادرت به اين كار 

 وتثبيت بناء توسط مراجع ذيصالح قانوني مالك مكف به پرداخت عوارضي به شرح زير است 

 بناهاي مسكوني مفيد از فرمول ذيل استفاده مي شود  براي

P*S75به ازاي هر متر مربع 

 برابر فرمول محاسبه مي شود 0براي بناهاي تجاري  

 برابر فرمول محاسبه ميگردد 7براي بناهاي اداري 

 

 كليه عوارض ساختماني در حريم برابر تعرفه ساختماني در داخل حوزه خدماتي محاسبه ميگردد – 7/1

قانون  10در هنگام صدور پروانه ساختماني در اراضي با كاربري باغات با رعايت دستورالعمل ماده – 9/1

خواهد ريال خدمات وصول  555/155/1زمين شهري عالوه بر عوارض قانوني از قرار هر متر مربع مبلغ 

 شد

 

اسازي و دكورها برجسته و نم –براي محاسبه عوارض پيش آمدگي  بناهاي غيرمفيد مثل : بارانگير  1/15

 غيره .... در كاربري فوق يك دوم عوارض صدرالذكر محاسبه و وصول مي شود . 
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 حسین بغدادی

 شهردار مشکین دشت

 سید احمد حسینی تبار

 رئیس شورای اسالمی شهر

 مشکین دشت 

 علی درویش پور                     

 وامورعمرانی    ی معاون  هماهنگ                      

 استانداری                       

 الف:توضیحات:

)قيمت منطقه بندي(معبري كه ورودي ساختمان از آن پيش pدرمحاسبه عوارض اين قبيل اماكن :  1تبصره 

در فرمول)قيمت منطقه pند بر باشد  چاراي بيني گرديده مورد لحاظ قرار خواهد گرفت ، چنانچه ملك د

 بندي( گرانترين معبر لحاظ خواهد شد

 براساس قيمت منطقه اي بر جبهه اصلي محاسبه خواهدشد. ": عوارض پذيره واحد صنعتي كال 2تبصره 

  

مهمانپذير داراي مجوز  –مسافرخانه  –هتل آپارتمان  –: احداث واحدهاي اقامتي شامل : هتل  3تبصره 

ان ،غرفه تجاري وهمچنين احداث فضاي هاي باز خدماتي تجاري ،رستورازمان ايرانگردي و جهانگردي س

فروشي،آرايشي و غيره كه درب ورودي آن در مجموعه هاي مذكور باز مي شود و  ،صنايع دستي،عتيقه

ه صنعتي عمل مي در كاربري مربوطه با رعايت تراكم مجاز بر مبناي تعرفراه مستقيم به معابر شهر ندارند 

 گردد . 

:  در محاسبه عوارض پذيره براي واحدهاي خدمات عمومي مثل ميادين ميوه و تره بار و بازار 4تبصره

 )يك/ششم( پذيره تجاري لحاظ مي شود. 6/1 عرضه مستقيم كاال ) داراي مجوز از مراجع ذيربط (

 

ورد نياز شبكه تاسيسات زير بنايي شهر استقرار واحدهاي عملكردي مبراي محاسبه عوارض پذيره  :5تبصره

خدماتي  واحدهايوديگر )آب،برق،گاز، فاضالب...( ايستگاههاي عرضه مواد سوختي)بنزين،گازوئيل،گاز و...(

 تعرفه تجاري استفاده مي شود(8/1)دهميك/وابسته به شهر از

 

شامل تاالر  انتفاعي وآموزش غير مراكز فرهنگي درماني،مراكز  : براي محاسبه عوارض پذيره6تبصره 

پوشيده وسالن استخرهاي سر )فيلم و نمايشنامه ( بصورت سينما،انواع كتابخانه، اجتماعات، فضاي نمايش

( تعرفه 5/1) يك/پنجم از پايگاههاي فرهنگي و اجتماعي بسيج نيروي مقاومت سپاه پاسداران  تفريحات سالم

 اداري استفاده مي شود.

 

كليه )مطب ها، راديولوژها، محاسبه خواهد شد. (تعرفه تجاري 6/1يك/ ششم) :ساير موارد براساس7تبصره

 (مراكز خدماتي

 

برابر راي شماره عوارض بناهاي ابقاء شده بعد از كميسيون ماده صد شهرداريها نيز در اين بخش .8تبصره 

ماده سيون جدول محاسبه عوارض بعد از كمي.) محاسبه مي گرددديوان عدالت اداري  9/9/96مورخ 786

 معاف ميباشد ( 1375ما قبل سال صد
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 حسین بغدادی

 شهردار مشکین دشت

 سید احمد حسینی تبار

 رئیس شورای اسالمی شهر

 مشکین دشت 

 علی درویش پور                     

 وامورعمرانی    ی معاون  هماهنگ                      

 استانداری                       

 : معافیت و تشویقات ب:

درصد به باالوهمچنين افراد تحت پوشش كميته امداد 21خانواده معظم شهدا .آزادگان وجانبازان -1تبصره 

قانون جامع خدمات  1امام خميني وبهزيستي در صورت ارائه مدرك معتبر سازمان متبوع برابر ماده 

احداث يك واحد مسكوني با زير بناء  21/0/91مورخ -11791يثارگران طبق بخشنامه شماره رساني به ا

متر مربع تجاري در شهر محل خود پرداخت هزينه هاي عوارض صدور پروانه 25متر مربع و155مفيد 

ه هاي ساختماني عوارض شهرداري ونوسازي براي يك بار با معرفي بنياد معاف مي شوند. )منظور از خانواد

./.و ايثارگران 21وهمچنين جانبازان زير  (دي باشمشهدا اعضاء درجه يك شامل پدر مادر همسر وفرزند 

  در نظر گرفته ميشود.وايثارگري تخفيفي معادل جانبازي 

مراكز مذهبي )مساجد وحسينه ها (با توجه به نياز مناطق وارائه مدارك الزم از مراجع ذيصالح  2تبصره 

  زي از عوارض احداث بناء معاف خواهند بود طبق ضوابط شهر سا

تجديد بناي ساختمانهاي مجاز تخريب شده ويادر حال تخريب ناشي از حوادث غير مترقبه مثل -7)تبصره 

حريق. رانش زمين بمباران .سيل وغيره به اندازه اعياني موجود مشمول عوارض نمي گردد . در –زلزله 

درصد تخفيف داده 15شود ) ي ر مراجع ذيصالح لحاظ مخصوص حريق در صورت عمدي بودن با نظ

 )برابر با اعياني موجود اعمال خواهد شد (خواهد شد 

(به منظور تشويق احداث پاركينگ سازندگان پاركينگهاي عمومي طبقاتي در كاربري مربوطه با -0تبصره 

 رعايت ساير ضوابظ شهر سازي مشمول عوارض احداث بناء نمي گردد.

ه منظور تشويق مالكين جهت تجميع عوارض پالكهاي همجوار )داراي سند ( بصورت عرصه با ب -1تبصره 

وتراكم درصد تخفيف در عوارض پروانه شامل زير بناء 15چند قطعه سند ششدانگ در صورت تجميع از 

 مازاد وساير دريافتي ها برخوردار خواهند شد 

( الزاما تجميع تعداد پروانه هاي ساختماني صادره در خصوص امالك با سند عادي ) قولنامه اي -1تبصره 

در صد 15در هر يك از قطعات مالك  يا اعياني مجاز )عدم خالف ساختماني وعرصه ( واقع1795قبل از سال 

 وامالك تجميع شده نيز انجام ميگرددتخفيف خواهد بود 

سازمان فني وحرفه اي  كه زير نظر .فرهنگي وآموزشگاها ونظاير آن -مراكز آموزشيکلیه –1تبصره 

توسعه كشور هاي ميباشد با ارائه مدرك معتبر باتوجه به برنامه وسازمانهاي ذيربط  وآموزش وپرورش 

 از پرداخت عوارض معاف مي باشند 
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 حسین بغدادی

 شهردار مشکین دشت

 سید احمد حسینی تبار

 رئیس شورای اسالمی شهر

 مشکین دشت 

 علی درویش پور                     

 وامورعمرانی    ی معاون  هماهنگ                      

 استانداری                       

 عوارض تمدید پروانه ساختمانی-ج

 قانون نوسازي اعمال ميكردد  29ماده - 2تبصره 
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 حسین بغدادی

 شهردار مشکین دشت

 سید احمد حسینی تبار

 رئیس شورای اسالمی شهر

 مشکین دشت 

 علی درویش پور                     

 وامورعمرانی    ی معاون  هماهنگ                      

 استانداری                       

 د:تجدید بنا یا تخریب و بازسازی:

براي صدور پروانه ساختماني در هنگام نوسازي و تجديد بنا با هر قدمت و حداكثر در حدمتراژبنا و -1

قبلي و يا آخرين گواهي پايانكار و عدم خالف عوارض زير بنا و  تعداد دهنه و وضعيت مندرج در پروانه

در يافت خواهد شد وچنانچه تغيراتي عوارض نوسازي( صرفاپذيره و كليه دريافتي ها جهت صدورپروانه )

 در مفاد پروانه مازادبر موارد موصوف وجود داشته باشد بر اساس آخرين تعرفه عوارض اقدام ميگردد

 تخفيف خواهد شد.%11در بافت فرسوده صادر مي گرددشامل پروانه هاييكه -2

 مربوطه لحاظ خواهد شد.زير بناءعوارض %21تعميرات ساختمان از جمله تعويض سقف معادل-7

 دستورالعمل  وصول عوارض سطح شهر و نوسازي در شهر مشكين دشت

غات ، ساختمانهاي تمام شده و نيمه برابر دستورالعمل از كليه امالك اراضي ، مستحدثات ، اراضي باير ، با   

بعنوان درصد ارزش منطقه اي روز  دارايي آنها  1/1تمام و..... واقع در محدوده شهر مشكين دشت معادل 

 مي گرددعوارض سطح شهر وصول 

با كاربري  مجاز مازاد بر تراكم   براي محاسبه عوارض : پایهمازاد برتراكم صدور پروانه عوارض  -0

در صورتي  و همچنين و طرح جامع تفصيليپيش بيني شدن در دفترچه طرح   ضوابط كه برابر هاي مختلف

                  از فرمول زير استفاده مي شود : اشته باشندامالك واقع در حوزه شهر نياز به افزايش تراكم دكه 

S×P×K      

K   الك با كاربري هاي مختلف مي باشد= ضريب ام. 

P ه بندي زمين =  قيمت منطق 

 S  مساحت مربوط به افزايش تراكم  = 

ضريب بناهاي 77 زيادتراكم با 71و با تراكم متوسط 21براي واحدهاي مسكوني با تراكم كم     Kضريب 

 تعريف شده است .  11و ساير كاربري ها نيز 77و بناهاي اداري  77 و كارگاهي و بناهاي صنعتي 01تجاري 

ي يا مبالغ دريافتصورت عدم تصويب پيشنهاد مذكور توسط مراجع ذيصالح ، : بديهي است در  1تبصره

 . به مؤدي بايستي مسترد گردد در اين خصوص تضمين اخذ شده

 براي بناهاي احداثي در حد تراكم مجاز نيز از فرمول فوق استفاده ميگردد 2تبصره.
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 مشکین دشت 
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استان  5ي مراحل قانوني راي كميسيون ماده ارزش افزوده حاصل از تغير كاربري برابردرخواست مالك پس از ط-1

 .دريافت ميگردد

 : در هنگام صدور پروانه احداث ديوار براي اراضي با كاربري هاي مختلف  عوارض ديواركشي – 6

 K × h × P × Lشهرداري مي بايست از روش ذيل نسبت به محاسبه عوارض متعلقه اقدام نمايد . 

 ك با كاربري هاي مختلف = ضريب امال kدر فرمول مذكور :  

                         L طول ديواركشي = 

                        h ارتفاع ديوار با هرنوع مصالح فنس و سيم خاردار = 

                        Pقيمت منطقه بندي زمين مورد نظر = 

( و براي ساير 11)  دهزاحم شهري و اداري براي اراضي با كاربري مسكوني ، تجاري ، صنعتي و مشاغل م  kضريب 

 ( اعمال مي شود . 7) هفت( و براي حريم شهر  6)كاربري هاي ضريب شش

  .مي گيرداحداث ديوار دارد تعلق  از  بهكه ني از عرصه  به آن قسمت  عوارض ديوار كشي صرفاً :  1 تبصره 

مغايرت نداشته كه با ضوابط شهرسازي واردي و اخذ عوارض مربوطه صرفاً درم ديواركشي:صدور مجوز 2تبصره 

  .يا كميسيون هاي مقرر در قانون با مورد فوق موافقت نموده باشند امكان پذير است باشدو

 حق السهم شهرداری -7

موضوع حد نصاب ضوابط  24/7/97مورخ  1647با عنايت به راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري به شماره 

 شرح ذيل جهت بهره برداري واقدام برابر ضوابط ايفاد مي گرددتفكيك عرصه .مراتب به 

وصول عوارض كسري متراژ تفكيك با عناوين مشابه كه بدليل كمتر بودن مساحت قطعه تفكيك شده از مقدار -1

 معين در طرح تفصيلي شهر وصول مي گردد خالف قانون مي باشد 

قدرت  1391اصالحي از سال  111ن حاكميت خود وماده قانون شهرداري در زما 111با توجه به اينكه ماده -2

اجرائي داشته .تمامي شهروندان در هنگام تفكيك بايد مواد مذكور را رعايت نمايند وكساني كه كه بدون مجوز 

رداخت نكرده باشند براي قبل از سال قانوني زمين خود را تفكيك وحق السهم شهرداري را طبق ماده مذكور پ

 وبراي بعد از آن حق السهم شهرداري در شوارع وسرانه هاي خدماتي را بايستي پرداخت فقط شوارع 1391

ك براثر عبور خيابان لوله هاي آبرساني .گاز ودكل هاي برق بر چند قطعه تفكيگ گردد به اكر يك مل-1تبصره 

 .دريافت نمي گردد معوامل قهري تلقي شده وحق السهعنوان 
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 ارزش افزوده ناشی از طرحهای عمرانی وتوسعه شهری ) حق مشرفیت ( -8

 
ح معابر و خيابان ها و ميادين در هر قطعه زميني كه در معرض اجراي طرح هاي تعريض و توسعه و اصال

ارزش افزوده ناشي از طرحهاي برگذر احداثي يا اصالحي يا تعريضي يا توسعه اي قرار مي گيرند عوارض 
اخذ پروانه ساخت، نقل وانتقال مشروط به  در زمان براي يك بار به آنها تعلق مي گيرد كه عمراني وشهري 

 ين قبيل امالك برابر فرمول ذيل اخذ مي شود. از صاحبان ا  اجراي طرح در بر اصالحي
P2 0 < (P1 – P2 )7  

 
 قيمت منطقه اي بعد از اجراي طرح مي باشد .  P2در فرمول فوق 

 قيمت منطقه اي قبل از اجراي طرح مي باشد . P1در فرمول فوق  
 

  عوارض ایمنی ساختمان ها:-9
به لحاظ ايجاد ايمني الزم براي ساختمانها در موقع  به منظور افزايش امكانات ايمني وسيستم آتش نشاني و

دريافت و فقط  ساختماني از كل عوارض  %1صدور پروانه براي يكبار عوارض آتش نشاني از مالك به ماخذ 
 به مصرف گسترش و توسعه ايستگاهها آتش نشاني و امكانات آن مي شود.

 

 :نحوه صدور پروانه ساختمانی المثنی -15
 ساختماني المثني فقط با تاييدمراجع ذيصالح از جمله نيروي انتظامي در موقع مفقوديصدور پروانه 

،آتش سوزي وساير حوادث غيرمترقبه بعدازمحرز شدن وقوع حادثه با اخذ كارمزدي  ،سرقت
 .پروانه صادره مقدور خواهدشدريال 7155555معادل

 

 : عوارض قطع اشجار -11
ا اخذ مجوز:براي جبران خسارات وارده ناشي از قطع درختاني كه در عوارض مربوط به قطع اشجار ب:1/11

بنا به ضروت و  و امالك خصوصيخيابان ها ، ميادين و باغهاي عمومي توسط مالكين امالك مجاور  معابر ،
 پيش بيني و وصول مي گردد .   نياز با هماهنگي و مجوز شهرداري قطع مي شود عوارض به شرح ذيل

 
با رعايت اليحه حفظ و ريال 555/555/1سانتي متر هر اصله بصورت پايه 15بن تا درخت با محيط  -1

 در نظر گرفته شود.1719گسترش باغات مصوب 

ريال به ازاء هر سانتي متر مازاد  555/555/1سانتي متر عالوه بر 115تا  15از درخت با محيط بن -2
 ريال وصول مي شود.555/155سانتي متر cm 15بر 

سانتيمتر عالوه برپايه به ازاي هر سانتيمتر محيط مازادبر بنديك به 755تا115ن درخت با محيط ب -7
 ريال وصول مي شود .555/215مبلغ 
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ط مازادبر بند يك سانتيمترمحينتيمتر عالوه بر پايه به ازاي هرسا755محيط بن با درختان باالي -0
 ريال وصول مي شود. 555/21مبلغ

 ريال وصول مي شود. 75555اي هر متر مربع مبلغ عوارض مربوط به  گياهان پوششي  به از -1

با در نظر گرفتن هزينه هاي  1ماده  كميسيونعوارض مربوط به درختچه هاي زينتي با نظر  -1
 نگهداري وصول مي شود.

ائين  نامه اجرائي قانون  1(در صورت قطع اشجار بدون مجوز شهرداري موظف است برابر ماده 2/11
 شهر  اقدام نمايد حفظ و گسترش فضاي سبز در 

 عوارض فضای سبز : -12
به منظور حفظ و تأمين فضاي سبز شهري در هنگام صدور پروانه ساختماني براي اراضي با كاربري هاي 

اداري و ساير براي وصول عوارض از مالكين يا  متقاضيان  –صنعتي  –تجاري  –از مسكوني مختلف اعم 
 صدور پروانه به شرح ذيل اخذ مي شود. 

 
 براي اراضي با كاربري مسكوني ) براساس طرح مصوب توسعه شهري( عوارض فضاي سبز : نرخ 1/12

H =F × D× B):(A 
A )متراژ كل بناي صادره )بناي مفيد و غير مفيد : 
B مسكوني براي شهرهاي استان البرز مترمربع عنوان متوسط سرانه 25: عدد ثابت 
D7عدد ثابت  شهر مصوب توسعه شهر )طرح هادي( براي  : سرانه پيش بيني شده فضاي سبز در طرح 

 مي باشد 
Fريال در نظر گرفته شود. 115555: حداقل هزينه ايجاد يك متر مربع فضاي سبز در شهرها 
H  مبلغي است كه متقاضي بابت توسعه فضاي سبز در هنگام دريافت پروانه ساختماني مي بايستي پرداخت :

 نمايد.

براي اراضي غير مسكوني كه دراثر راي كميسيون هاي مختلف از قبيل  فضاي سبز  نرخ عوارض:  1تبصره 

كه به كاربري مسكوني تغيير يافته و يا براثر ساخت وساز غير مجاز  1مغايرتهاي اساسي ، غير اساسي و ماده 

منجر به صدور راي جريمه گرديده است در موارد فوق در فرمول به جاي  155طي كميسيون ماده 

 .ي باشد در فرمول جايگزين ميگرددكه سرانه پيش بيني شده براي شهرهاي استان م 25عدد  Dرامتر پا

 

مترمربع مي  7مصوب شهر سرانه فضاي سبز پيش بيني شده  تفصيليبراي نمونه در شهري كه در طرح 

ده جايگزين مي گردد ولي در صورتيكه موضوع شامل راي تاييد ش 7عدد  Dباشد به جاي پارامتر 

 در نظر گرفته شود. 25عدد ثابت  D كميسيونهاي اعالمي در بند فوق باشد بجاي پارامتر
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: در مواردي كه پروانه احداث تجاري از طرف شهرداري موافقت مي گردد با توجه به معضالت  2تبصره 

ظر گرفته در ن شده در فرمول اعالم Dمترمربع بعنوان پارامتر  11واحدهاي تجاري حداكثر متراژ سرانه 

مي شود ودر صورتيكه بناء تجاري احداث شده غير مجاز باشد بعداز راي كميسيون هاي مربوطه حاصل 

 اعمال گردد . 0 بفرمول با ضري

  :و تجاری مسکونیاحداث فضای سبز  %21 عوارض حذف -2/22

صورتيكه در عرصه به فضاي سبز مي باشند %15مكلف به اختصاص  و تجاري مالكين احداث بناي مسكوني

به شرح فرمول  براي يكبار به فضاي سبز را اجراء و تبديل ننمايد  از احداث بنا عرصه مورد نظر بعد مالك

 .مي باشندعوارض مشمول پرداخت 

 (p0 +N+M )S15%A= 

M  ريال  555/555/1 البرز:عدد ثابت هزينه اجراي فضاي سبز در يك متر مربع براي كليه شهرهاي استان

 ته شده است .در نظر گرف

N البرز:عدد ثابت هزينه نگهداري دو سال يك متر فضاي سبز كه براي كليه شهرهاي استان 

 .ريال در نظر گرفته شده است555/555/1

S  مساحت عرصه كل پالك مي باشد : 

P عدد متغيير كه همان ارزش منطقه اي آن شهر مي باشد : 

A . مبلغ قابل وصول مي باشد : 

 : عرصه كارخانجات و كارگاههای صنعتی به امر فضای سبز %  22  ف عوارض حذ -3/22

اختصاص  ،متقاضيان اخذ پروانه ساخت كارخانجات و كارگاههاي صنعتي مكلفند در زمان تهيه نقشه احداث بنا 

عرصه را براي فضاي سبز در نقشه مشخص كنند در صورتيكه كارخانجات نسبت به تعهد خود در حد  21%

 به شرح ذيل محاسبه ميگردد. براي يكبار رابر نقشه عمل و اجرا ننمايدعرصه ب 21%

   ( p0+N+M )S21%A= 

M  ريال  555/555/1 البرز:عدد ثابت هزينه اجراي فضاي سبز در يك متر مربع براي كليه شهرهاي استان

 در نظر گرفته شده است .

 
Nريال 555/1555 البرزكليه شهرهاي استان كه براي نگهداري دو سال يك متر فضاي سبز :عدد ثابت هزينه

 در نظر گرفته شده است .
S  مساحت عرصه كل پالك مي باشد : 
P باالترين ارزش منطقه اي آن شهر مي باشد : 



14 

 

 
 حسین بغدادی

 شهردار مشکین دشت

 سید احمد حسینی تبار
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A. مبلغ قابل وصول مي باشد : 
درخصوص بناهاي كارگاهي و تجاري از مجموع كليه سرانه   B =21الزم به توضيح است پارامتر ثابت 

تفريحي _اداري و انتظامي_درماني و بهداشتي_فرهنگي ومذهبي_آموزشي  -هاي )تجاري  كاربري

 استخراج گرديده است. تفصيلي حمل و نقل وانبار( براساس دفترچه طرح _كارگاهي_ورزشي

 
 :  سالیانه مهاجرین و اتباع خارجه بهاء خدمات  -17

دفتر امور اتباع و  7/0/1771رتجلسه مورخه مهاجرين و اتباع خارجه به شرح صو  بهاي خدمات مهاجرين 

 )برابر مكاتبه و بخشنامه پيوستي(به شرح ذيل عمل شود البرزمهاجرين خارجي استانداري 

با توجه به اسكان اكثريت مهاجرين در محدوده شهرها و روستاها و استفاده ايشان از كليه خدمات  –الف 

ساليانه به شرح ذيل از مهاجرين بهاي خدمات مقرر گرديد  ارائه شده توسط شهرداري ها و دهياريها ، لذا

 اخذ شود: 

 ريال ساليانه پرداخت نمايد.555/755/1هر نفر-1

ب ( مهاجرين از طريق دفتر امور اتباع و مهاجرين خارجي استانداري به شهرداري ها و دهياريهاي هدايت و 

دفتر اتباع جهت اقدامات الزم از قبيل تمديد با اخذ مفاصاحساب و ارائه به  مبلغ مذكور پس از پرداخت 

 كارت اقامت و ... انجام خواهد شد. 

 

 مبلغ بهاي  خدمات شهري به ريال تعداداعضاي خانواده رديف

 555/755/1 يك نفره 1

 555/555/7 دو نفره 2

 555/555/0 سه نفره 7

 555/155/0 چهار نفره 0

 555/155/1 پنج نفره  1

 555/155/1 شش نفره 1

 555/555/1 و باالترهفت نفره  1
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 استانداری                       

 مامورین شهرداری: وآموزش توسط حق كارشناسی -10

 

 منيبازديد صنفي و طرح اي-فضاي سبز  -بهاي خدمات بازديد: ازقبيل بازديد فني و شهرسازي -1/10

 ريال 555/155...( برروي عرصه امالك مبلغمفاصا حساب ،تفكيك،استعالم كاربري وپروانه،صدوربازيد ) -1

 ريال555/155گازو....(برروي عرصه واعيان مبلغ برق، استعالم آب، ، پايانكار ، )صدور عدم خالفبازديد- 2

 ريال555/555/2متربع مربع عرصه مبلغ 2555بيش از هها وكارخانجات دايربا بازديدورسيدگي به كارگا -7

نظارت شهرداري و ساير دستگاههاي  تبصره: در خصوص آن دسته از امالك كه با گزارش واحدكنترل و

اجرائي بدون مراجعه مالك يا ذينفع منجر به بازيد فني مي شود عوارض متناسب با مبالغ فوق به عنوان 

 وصول آن اقدام الزم به عمل آيد بدهي در پروند درج مي گردد تا نسبت به

 

 ی خدمات آموزش ایمنی و آتش نشانی:بها-2/10

ه هاي سنگين اداره و نگهداري ماشين آالت آتش نشاني به منظور جبران قسمتي از با توجه به هزين       

جهت  آموزش و طرح  ايمني مجموعه هاي توليدي هزينه ها در صورت تقاضاي كارخانجات و كارگاه ها و

ساعت ( 1/1به ازاء هرجلسه )  ريال555/1155و خدمات آتش نشاني توسط مامورين آتش نشاني مبلغ

 وسايل مصرفي اخذ خواهد شد.عالوه بر 

ريال دريافت  17550555صورت داشتن نقشه هاي ابنيه ريال در15550555فروش اسناد مناقصه -7/10

 .ميشود

كه واحد عمران محاسبه بهاء فهرست برابر آخرين ن شده از طرف نهاد ها وارگانها يها ي تعيحفاري  4/14

 .مي نمايد دريافت ميگردد
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 حسین بغدادی

 شهردار مشکین دشت

 سید احمد حسینی تبار

 رئیس شورای اسالمی شهر

 مشکین دشت 

 علی درویش پور                     

 وامورعمرانی    ی معاون  هماهنگ                      

 استانداری                       

 سرا های شهرداریگدر فرهن بهاء خدمات آموزش

 توضيحات شهريه کالستعدادنفرات هر  نام کالس رديف

  ريال155555 15 زبان انگليسي 1

  ريال1255555 1 زبان انگليسي تخصصي 2

  ريال1155555 1 خياطي ماهيانه 7

  ريال7555555 1 خياطي پيشرفته 0

  ريال1155555 1 چرم دوزي 1

  ريال155555 1 قالب بافي 1

  ريال155555 1 بافتني 1

  ريال155555 1 شيريني پزي 7

  ريال155555 1 خوشنويسي 9

  ريال155555 1 سفره ارائي 15

  ريال155555 1 رباتيك 11

  ريال155555 1  نمد دوزي 12

  ريال1755555 1 قالي بافي 17

  ريال1755555 1 گليم بافي 10

  ريال155555 1 عروسك بافي 11

  ريال155555 1 نجشطر 11

  ريال155555 1 طراحي ونقاشي 11

  ريال715555 1 موسيقي كودك 17

  ريال155555 1 آموزش قران 19

  ريال1155555 1 جهيزيه دوزي 25

  ريال1555555 1 كامپيوتر 21

  رايگان - اتاق كودك 22

  رايگان - امداد ونجات 27

     

/. سهم شهرداري از سوي مربيان دريافت وپس از محاسبه تعداد 05/. سهم مربي 15تبصره.سهم مربيان از كالسهابصورت 

 دانش آموزان محاسبه ودريافت خواهد شد
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 حسین بغدادی

 شهردار مشکین دشت

 سید احمد حسینی تبار

 رئیس شورای اسالمی شهر

 مشکین دشت 

 علی درویش پور                     

 وامورعمرانی    ی معاون  هماهنگ                      

 استانداری                       

 تعرفه اماكن ورزشي

 
 توضيحات شهريه تعداد نفرات هر كالس رشته ورزشي رديف

  ريال755555 25 ايروبيك 1

  ريال755555 25 پيال تس 2

  ريال755555 25 واليبال 7

  ريال155555 25 بدنسازي 0

  ريال755555 25 دفاع شخصي 1

  ريال755555 25 تكواندو 1

  ريال715555 25 ژيمناستيك 1

  ريال1555555 21 فوتسال داخل سالن 7

  ريال1555555 21 زمين چمن مصنوعي 9

  ريال755555 25 كونگ فونك 15

  ريال555/155/1 ازاد trxتمرينات  11

 تبصره:
نفر در هر جلسه مي باشد در صورت 21ازيكنان هر سانس فوتبال داخل سالن وزمين چمن به ازاء تعدادب

 ريال ماهيانه دريافت مي گردد 555/155نفر به ازاء هر نفر اضافه 21افزايش بيش از 

 صورت ماهيانه مي باشد ه دريافت شهريه تمام رشته ها به جزء فوتبال ب

/. سهم شهرداري از سوي مربيان دريافت وپس از 05/. سهم مربي 15ت تبصره.سهم مربيان از كالسهابصور

 محاسبه تعداد دانش آموزان محاسبه ودريافت خواهد شد

نفرهوكالس 1در صورت درخواست مراجعه كنندگان جهت هر گونه كالس با توجه به پيش ثبت نام حداقل 

 تشگيل خواهد شد 99جديد بر اساس نرخ مصوب سال 

 

 هر ماه موظف هستند نسبت به تسويه حساب شهريه كالسها اقدام نمايند21ا تاريخ كليه مربيان ت
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 حسین بغدادی

 شهردار مشکین دشت

 سید احمد حسینی تبار

 رئیس شورای اسالمی شهر

 مشکین دشت 

 علی درویش پور                     

 وامورعمرانی    ی معاون  هماهنگ                      

 استانداری                       

 دستورالعمل عوارض ساليانه تابلو -11

با توجه به راي صادره از سوي ديوان عدالت اداري آن بخش از تابلوهاي منصوبه كه بر اماكن تجاري كه بر 

 روي ملك مورد نظر نصب شده باشد عوارض دريافت نميگردد

نصب كليه تابلوها با رعايت اصول ايمني و زيبايي محيط پس از تائيد حوزه معاونت خدمات  -1

 شهري و روابط عمومي شهرداري امكان پذير خواهد بود.

 تابلوهاي زير يك متر مربع حداقل يك متر مربع محاسبه مي گردد.  -2

ي مربوطه تابلو جمالت منقوش در روي ويترين ، شيشه يا درب و ورودي مغازه ها و واحدها -7

 محسوب نخواهد شد.

تابلوهاي نوشتاري اماكن بهداشتي ، پزشكي ، آزمايشگاه ، فيزيوتراپي ها و اماكن آموزشي ،  -0

 از پرداخت عوارض معاف مي باشند.فرهنگي و ورزشي 

ابعاد و نوع تابلو و همچنين محل نصب و شرايط رنگ آميزي آن بايد به تائيد واحد زيباسازي   -1

 ت شهري شهرداري رسيده باشده خدماحوز

 ريال محاسبه ميگردد255555بنرهاي تبليغاتي ماهيانه هر متر مربع  -1

تابلوهاي تبليغاتي شركتها كه بر سردر واحدهاي تجاري نصب گرديده بر اساس فرمول ذيل  -1

 :محاسبه واخذ ميگردد

 

 تابلومتراژ ×  ارزش منطقه بندي  × ت زمان نصب مد                                                                   
 
 

 بهای خدمات آرامستان

 ريال 11 555 555   كفن و دفن براي افراد فوت شده بومي  -1

 ريال 115 555 555   كفن و دفن براي افراد فوت شده غيربومي  -2

ن ساكن شهر مشكين دشت، جانبازان، آزادگا شهر مابقي موارد همچنون تدفين والدين معظم شهداي ساكن

،  1مطابق بند تدفين رايگان مددجويان و افراد بي بضاعت  مشكين دشت و جانبازان بومي متوفي ، و

شماره  صورتجلسه طيشوراي اسالمي شهر مشكين دشت  21/1/99مورخ  مصوبهدويست و سومين 

 خواهد بود.،  21/1/99مورخ  1515
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 حسین بغدادی

 شهردار مشکین دشت

 سید احمد حسینی تبار

 رئیس شورای اسالمی شهر

 مشکین دشت 

 علی درویش پور                     

 وامورعمرانی    ی معاون  هماهنگ                      

 استانداری                       

 :  سردخانه ها –عوارض انبارها  -11

ونوع سردخانه ها ه ها باتوجه به تنوع مساحت فضاي انبارهاووارض ماهيانه انبارها و سردخانبراي محاسبه ع

 آنها براي گروههاي شغلي مختلف از جمله : صنعتي ، كشاورزي ، بازرگاني ، تجاري و ... استفاده از 

 

 از فرمول ذيل استفاده مي شود : 

                                                                                  (K × P × S )   +H    =A 

                                                                                         155 

                      

A  7/5كشاورزي =                   = عوارض ماهيانه 

H ونيميك صنعتي =            ج در جدول تعرفه عوارض صنفي ( نه مندر=  قيمت پايه صنف انبار يا سردخا 

P        7بازرگاني =                                       = قيمت منطقه اي محل استقرار انبار يا سردخانه 

S0تجاري =                 حت بناي انبار يا سردخانه = مسا  

K2ساير =   ف ضريب هاي ذيل لحاظ مي شود . تل= ضريب شغلي كه براي شغل هاي مخ 

انبارها و سردخانه ها به ،ساختمان هاي اداري به شوارع ، فضاي سبز ، تأسيسات و فضاي مربوط : 1بصره ت

 عنوان فضاي انبار تلقي نمي شود .

)    تر مربع م 15555متر مربع به ازاء متراژ اضافي حداكثر تا  1555: براي فضاهاي انبار بيش از  2تبصره 

) ده درصد ( تخفيف در نظر گرفته شود و براي متراژ اضافي بيش از پنجاه  %15( پنجاه هزار متر مربع 

 بيست درصد ( لحاظ مي شود.) %25هزار متر مربع تخفيف معادل 

  برپایی نمایشگاه : اجاره بهاء  –11

ح محلي در محدوده قانوني و حريم شهر به و ...  در سطو صنعتيتجاري و  –برپايي نمايشگاه هاي بازرگاني 

 مشمول عوارض به شرح ذيل مي باشند : و محصوالت فرهنگي استثناي نمايشگاه هاي صنايع دستي

بهاي قيمت منطقه اي دفترچه دارايي محل برگزاري نمايشگاه به  %25عوارض برپايي نمايشگاه معادل -1

 P  ×A=S×  %05                                                                      صورت ماهيانه خواهد بود.

( بهاي بليط تعيين مي  %1)  عوارض فروش بليط ورودي ، اعم از افراد و خودرو به مأخذ پنج درصد-2

  شود.

مترمربع فضاي اشغال شده جهت صنف  11در خصوص روز بازارهاي داير درسطح شهر به ازاي -7

 ريال اخذگردد. 11555وه بر مبلغ فوق الخودرو ع ريال و ورودي1555

قانون  77تبصر ه. چنانچه موعدي با ارائه مدارك مثبته پرداخت عوارض مربوطه را به استناد بند الف ماده 

 نخواهد بود صنفي بر ارزش افزوده اثبات نمايد مشمول پرداخت عوارض 
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 حسین بغدادی

 شهردار مشکین دشت

 سید احمد حسینی تبار

 رئیس شورای اسالمی شهر

 مشکین دشت 

 علی درویش پور                     

 وامورعمرانی    ی معاون  هماهنگ                      

 استانداری                       

، درمانگاه و غيره طبق تاالرها ،ي شهريدستورالعمل وصول بهاي خدمات مديريت پسماندهاي عاد -19

  قرارداد:

قانون مديريت پسماندها تهيه ميگردد از كليه  7براساس اين دستورالعمل كه به استناد ماده     

توليدكنندگان پسماندهاي عادي از جمله واحدها و اماكن مسكوني ، تجاري، خدماتي ، صنفي توليدي ، اداري 

 داخل حريم شهري بشرح ذيل بهاي خدمات دريافت خواهد گرديد. و غيره يا كشاورزي واقع در

 ريال  555/95/-ازكليه اماكن مسكوني هر واحد ماهيانه  -1

 H    =2/1+   ( K  ×P  ×S)                                    از كليه اماكن تجاري عادي  -2

                                                                                      155     

  H    =A+   ( K  ×P  ×S)          از كليه اماكن تجاري ) مشاغل پرزباله شهري (-7

                                                                                         155 

 محاسبه ميگرددعوارض كسب وپيشه  2/1تر در پاساژ ها عوارض زيرزمين وباالي همكف وباال -1تبصره 

فقط كه داراي بالكن .انباري.وزيرزمين مي باشند در صورت فعاليت وواحدهاي صنفي در مغازها-2تبصره 

  كسب وپيشه اخذ گردعوارض  0/1

 الف ( ليست  مشاغل پر زباله شهري طبق اعالم وزارت محترم كشور به پيوست ميباشد 

            ريال555/01واحد اداري مؤسسات آموزشي ، شركتهاي دولتي و خدماتي و ...هر واحد ماهيانه از كليه اماكن اداري هر 

ساختماني و خسارات وارده به آسفالت ، جدول ، جوي آب هر  پسماند ر خصوص جمع آوري د -1

 ريال محاسبه ووصول خواهد شد. 555/015/-متر مربع 

... دفاتر اسناد رسمي ووكالت مطب هاي پزشكي و. پسماندهاي بيمارستانها و مراكز درماني و -2

 برابر قرارداد و جداگانه محاسبه و وصول خواهد شد.

پسماندهاي واحدهاي صنعتي و كارخانجات برابر قرارداد جداگانه طبق نظر كارشناسان خدمات  -7

 شهر، حقوقي درآمد شهرداري و تصويب شوراي محترم اسالمي شهر وصول خواهد شد.
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 حسین بغدادی

 شهردار مشکین دشت

 سید احمد حسینی تبار

 رئیس شورای اسالمی شهر

 مشکین دشت 

 علی درویش پور                     

 وامورعمرانی    ی معاون  هماهنگ                      

 استانداری                       

مورخه  2/91271قانون مديريت پسماند براساس مجوز شماره  7لعمل به استناد ماده ين دستوراا

 وزارت محترم كشور تهيه و تنظيم گرديده است . 11/1/71

 لیست مشاغل پرزباله شهری

 رديف شغل ) واحد تجاري ( رديف شغل ) واحد تجاري(

 1 گل فروشيها 10 بستني و آبميوه فروشيها

 2 ميوه و سبزي فروشيها 11 هي و تخم مرغ فروشگاههاي مرغ و ما

 7 ساندويچي ها 11 تاالرهاي پذيرايي

 0 سوپر ماركت ها وفروشگاهاي زنجيره اي 11 خواروبارو لبنيات

 1 رستورانها 17 خشكبار و آجيل فروشيها

 1 هتلها و مهمانسراها 19 بارفروشان ) ميوه و تره بار(

 1 دندانپزشكي ها 25 مات خودروئيتوسرويسها وتعمير كاران وكليه خدا

 7 مطبها و كلينيكهاي پزشكي 21 كارخانجات داخل حريم شهر

 9 درمانگاهها) پسماندغيرعفوني ( 22 كله پزي و سيرابي فروشيها

 15 بيمارستانها ) پسماند غير عفوني ( 27 ارگانهاي دولتي و غير دولتي –شركت ها  –نهاذها  –مراكز اداري 

 11 آرايشگاههاي زنانه ومردانه 20 شي ) بجز مدارس دولتي (مراكز آموز

 12 ومطبخ آشپزخانه ها 21 مراكز آموزشي و ... –بوفه هاي سينما 

 17 كافه ترياها و كافي شاپها  

 
 



22 

 

 
 حسین بغدادی

 شهردار مشکین دشت

 سید احمد حسینی تبار

 رئیس شورای اسالمی شهر

 مشکین دشت 

 علی درویش پور                     

 وامورعمرانی    ی معاون  هماهنگ                      

 استانداری                       

 :نحوه استرداد عوارض پروانه ساختمانی -17

 واهدشدتعرفه محاسبه شده به مودي مسترد خ طبق عوارض وصولي در شرايط ذيل

 پروانه ساختماني از طرف مراجع قضايي ابطال شده باشد.-1

 چنانچه مودي قبل از صدور پروانه ساختماني ازاحداث آن منصرف ودرخواست استرداد عوارض نمايد.2

 اشتباه واريزي اشخاص به حساب شهرداري-7

پانصد ميليون  7155555 با كسر پس از ابطال مدارك تبصره:عوارض منصرفين از دريافت پروانه ساختماني

)بدهي است استردادمذكور شامل  عوارض متعلقه به عنوان كارمزد مسترد خواهد شد ريال از صد هزار

 وهزينه كارشناسي نخواهد بود (سهم پرداختي به آموزش پرورش 

 معبر: رفع سد  بهاي خدمات ناشي از-19
 ضابطين قضايي خودروها و وسايلتظامي وبه اينكه درمواردي جهت رفع سد معبر باكمك مامورين اننظر 

 برايد و اين امر نتوقف ميگردمبه پاركينگ و انبار شهرداري هدايت و  ايجاد نموده اندسد معبر كه 

لذا از مالكين اينگونه خودرو ها و وسايل بهاي خدمات شهرداري هزينه هاي حمل ونگهداري را در پي دارد 

 : به شرح ذيل اخذ مي شود

  :شغلیعوارض -22

 + A=H(s*p*k)در محاسبه عوارض صنفي فرمول ذيل اعمال مي گردد.                      

                A                                                   155=  ساليانه جمع عوارض   -           

 Pاراي = ارزش منطقه اي عرصه برابر دفترچه د  -            

 Sمساحت واحد صنفي  =  -            

 Hقيمت پايه صنف برابر دفترچه اصناف =  -             

 Kضريب گروه شغلي =  -              

 حق پارکينگ يا انباربه ازائ هرروز به ريال بهاي انتقال و حمل به ريال يا وسيلهنوع خودرو 

 555/75 ريال555/755 موتورسيكلت وگاري ونظايرآن

 555/05 555/155 وانت بار

 555/15 555/155 كاميونت و ميني بار و نظاير آن

 555/75 555/755 كاميون 

 555/75 555/755 ساير انواع وسايل غير خودرو
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 حسین بغدادی

 شهردار مشکین دشت

 سید احمد حسینی تبار

 رئیس شورای اسالمی شهر

 مشکین دشت 

 علی درویش پور                     

 وامورعمرانی    ی معاون  هماهنگ                      

 استانداری                       

 : ضریب گروه شغلی

                     1/1= (نظايرآن و تيشفرآورده هاي گو .پروتئينيلبنيات -ميوه جات-بارتره -ترشيجات-خشكبار-خواربار)  گروه یك

-1/1 و نظايرآنسفره خانه سنتي چايخانه داران و .نانوايي .مطبخ .آبمیوه وبستنی–قناديها -رستوران ها-انواع اغذيه)وگروه د
 1/7تاالرها= 

پتو –فرش و موكت  –گلفروشي  – مالمين-پالستيك-چيني ، بلور و لوسترزم خانگي و صنعتي و فروشندگان لوا)  گروه سه

                 1/1=   نظاير آن(مصرف و   يكبار توليد وفروش ظروف -ف كرايهظرو–وروتختی

 1( =  مردانه و نظاير آن .آرايشگاه زنانه . خرازي-التحرير.لوازم آرايشي بهداشتي فروشندگان لوازم)گروه چهار

 –ندگان پوشاك توليد كن –مزون عروس  –سيسموني نوزاد  –كفش -كيف -قماش-فروشندگان پوشاك)   گروه پنج

 1/1=  (خشك شويي و نظاير آن  –قاليشويان  –دوزندگان  –خياطان 

 1/0كارواش =نمايشگاه اتومبيل – 1/1= صنف مشاورين امالك 1/0 ايرآن(=پزشكي و نظ-خدمات عمومي)گروه شش

 1/0عكاسان =  - 1/1يل فروشان = موبا

دفتر  –مؤسسات اتومبيل كرايه  -لوازم يدكي خودرو–شان رينگ و الستيك و باطري فرو –خدمات اتومبيل )  فتهگروه 

 0-لوازم يدكي موتور سيگلت ودوچرخه- (1-نظاير آن حمل و نقل باركشي شهري و 

تعميرات -سيم پيچي-يوتصوير يصوت-لكتريكيا–و گازيبرقي خانگي لوازم و فروشندگان تعمير كاران )   گروه هشت

)تعمير كاران طا ونقره وساعت 1 (دوچرخه و نظاير آن –موتورسيكلت  –ن همراه تلف –كامپيوتر  –تلفن  –لوازم جانبي 

 1ونظاير آن (

 1=   (و نظاير آندوچرخه  –ومبيل و موتورسيكلت )فروشندگان قطعات ات     گروه نه

فلزي و صنايع -اياعم از چوبي وشيشه  صندليومبل -ميزوتعمير كاران فروشندگان  -سازندگان -گرانددرو )  گروه ده

 (1/7آهني .آلومينومي.يو پي وي سي ونظاير آن  سازندگان وفروشندگان درب وپنجره– نظاير آن

 1/0=   (لوازم بهداشتي ساختمان و نظاير آن –و يراق و ابزار  )مصالح ساختماني   گروه یازده

 7=   (و نظاير آن –نقره روشندگان طال و جواهر و ف )  گروه دوازده

 7=    يگاههاي فروش مواد نفتي و نظاير آن()جا  گروه سیزده

شوفاژ  -آموزشگاهها –وخدماتيدفاتر فني مهندسي فروشندگان كامپيوتر –گيم نت ها  –كافي نت ها )   گروه چهارده

  1/7(و نظاير آنباشگاها كلوپها  –گاز رسانان ويدئو  – كاران

وآهن آالت ضايعات  -امانت فروشي  –(1-انبارها-ر آسانسووقطعات ريخته گري =دفاتر  –تراش فلز)   گروه پانزده

شيشه و نظاير  –ونظاير آنفلزي وكرانول ومونتاژ قطعات پالستيكي كنندگان وتوليد  -0نظاير آن =  ودروپنجره -آلومينومي

 0آن = 
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عمل خواهد مالك وتصويب شوراي شهر ندي صنوف براساس پيشنهاد شهرداري تشخيص درجه ب :1تبصره 

 بود 

  اخذ هر گونه وجه بابت افتتاحيه صنوف ممنوع مي باشد  . 2صره تب

 

  تعرفه عوارض بر بارنامه های حمل بار درون شهری -(  25

 

الف ( براساس اين دستورالعمل از كليه مؤسسات و آژانس هاي باربري كه در زمينه حمل بار بردن متري 

ي شده در بارنامه هاي رسمي آنها توسط بنگاهها مي نمايند معادل سه درصد نرخ كرايه پيش بين  فعاليت 

 آژانس هاي مستقر در پايانه دريافت و بحساب شهرداري واريز خواهد شد.  باربري فعال و يا 

 

كليه ادارات ، سازمانها و مؤسسات دولتي موظف به قانون ماليات بر ارزش افزوده 15ب ( به استناد ماده 

معافيتهاي قبلي لغو گرديده است . لذا كليه ادارات ، ارگانها و  پرداخت عوارض شهرداري بوده و كليه

 مؤسسات  دولتي كه در اين راستا فعاليت مي نمايند موظف به پرداخت عوارض هستند.

 

ماليات بر ارزش افزوده با مدارك مثبته عوارض پرداخت كرده باشند از  27ج( اگر برابر بند الف ماده 

 باشند پرداخت عوارض شغلي معاف مي 

 

 رانندگی  عوارض آموزشگاه-22

آموزشگاهاي رانندگي كه شامل پاركينگ وفاقد سقف وبه منظور پارك خودرو مورد استفاده قرار ميگرد 

 .درصد ارزش منطقه اي محاسبه ميگردد تبصره هاي عوارض شغلي نيز در اين موار د جاري است1معادل 

 

 .....در فضای باز عوارض (22

قهوه خانه هاي سنتي كارواش .كارگاهها  آهن فروشيها .قاليشويها. وچوب فروشيها يها عوارض سنگ فروش

 حال  ودر از فضاي بازاستفاده مي كنند با توجه به اينكه فاقد سقف ميباشند وورستوران ها ونظاير آنها 

        درصد گل زمين طبق ارزش منطقه بندي عوارض ساليانه محاسبه ميگردد11معادل هستندفعاليت 
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 توضیحات عمومی 

كليه امالكي كه در اجراي طرحهاي مصوب شهري اقدام به عقب نشيني از معبر مي نمايتد برابر ضوابط -1

 يف اعمال ميگرددفوبه درصد عقب نشيني ملك از عوارض صدور پروانه تخطرح مصوب اقدام خواهد شد 

تعريض بصورت غير مجاز  اراضي در طرحبا توجه به اجراي طرحهاي عمراني وبازگشائي معابر چنانچه -2

ر صورت تامين خسارت مي بايستي حق السهم شهرداري در اجراي ماده دباشد و شده رديدهگتفكيك 

قانون شهردارها در خصوص شوارع وسرانه هاي خدماتي از قطعه واقع در طرح برابرنظريه كارشناس 151

 پرداخت گردد ر وياتهات ،رسمي دادگستري لحاظ وپس از كسر آن از مبلغ كل

فرهنگسراها و......را با انعقاد تفاهم نامه به مراكز فرهنگي  رداري مي تواند كليه اماكن ورزشيشه-7

 .تربيت بدني و......واگذار نمايدارشاد  فرهنگي ورزشي از جمله جهاد دانشگاهي

 عوارض ساخت در بخش كشاورزي رديف
فرمول دريافت 

 عوارض

ضريب 

 پیشنهادي

  K*P*S K 

 K*P*S 5 گلخانه موقت با مصالح سبک 1

 K*P*S 5/1 گلخانه دائم با مصالح ساختمانی 2

 K*P*S 2 استخر ذخیره آب بتونی 3

 K*P*S 5 استخر ذخیره آب ژئو ممبرین  4

 K*P*S 1 اسطبل .آغل  وهانگار 5

 K*P*S 1 استخر پرورش آبزیان  6

 K*P*S 7 مجاز ونرده( اتاق کارگری .دفتر کار ودیوار کشی )پایه 7

 K*P*S 1 دیوار کشی ) در صورت داشتن مجوز( 8

 صنایع تبدیلی .تکمیلی  وبسته بندی محصوالت کشاورزی پس از استعالم از جهاد کشاورزی 9
K*P*S 7 

 K*P*S 1/1 سالن دامداری 11

 K*P*S 1/1 سالن مرغداری 11

 K*P*S 1/1 سالن پرورش قارچ 12

 K*P*S 5/1 فنس کشی 13

 K*P*S 1/1 سایر فعالیتهای کشاورزی 14

 

P قيمت منطقه اي         مساحت=S= 



26 

 

 
 حسین بغدادی

 شهردار مشکین دشت

 سید احمد حسینی تبار

 رئیس شورای اسالمی شهر

 مشکین دشت 

 علی درویش پور                     

 وامورعمرانی    ی معاون  هماهنگ                      

 استانداری                       

عوارض ساخت در سازه گلخانه موقت واستخر ذخيره آب ژئو ممبران برابر صفر مي باشد واز -1تبصره 

پرداخت عوارض ساخت وساز معاف مي باشد .لذا پروندهاي مربوط به واحدهاي  ياد شده از طرح در 

 معاف مي باشد 155ن ماده كميسيو

. اسخر هائي كه صرفا به منظور ذخيره اب در بخش كشاورزي مورد استفاده قرار مي گيرند 2تبصره 

مشمول جدول فوق بوده ومجوزهاي صادره استخر از سوي جهاد كشاورزي براي باغ ويالها مشمول رديف 

 نميگردد  7

هاد كشاورزي صرفا در قالب فرمولهاي تعين شده . عوارض از واحد هاي توليدي زير مجموعه ج7تبصره 

 در جدول فوق قابل دريافت بوده واز عوارض فضاي سبز معاف مي باشند 

.اگر متقاضي مطابق با پروانه ديوار كشي را اجرا ننموده وتماما ديوار كشي انجام داده شود كل 0تبصره 

 ميگردد.محاسبه 15ارتفاع پس از ابقاء در كميسيون ماده صد با ضريب 

 متر مربع مي باشد 2155.فنس كشي فقط با مجوز جهاد كشاورزي براي باغهاي باالي 1تبصره 

. صنايع تبديلي تكميلي وبسته بندي محصوالت كشاورزي كه مجوزشان توسط سازمان صنايع صادره 1تبصره 

 مي گرددجدول فوق ن9صنعتي دفترچه عوارض شهرداري ها محاسبه وشامل رديف Kگرديده مطابق با 

. در صورت تغئير كابري موارد فوق پس از تائيد مراجع ذيصالح شهرداري مي تواند مابه التفات  1تبصره 

 عوارض را از متقاضي دريافت نمايد 
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 قیمت منطقه بندي مشکین دشت

 ریال 71111 هزارریال  هفتاد بر بلوار امام خمینی )ره( حدفاصل بلوار شهید كاظمی تا میدان آزادگان

 ریال 65111 هزارریال  شصت و پنج بر خیابان های سی متری به باال

 ریال 52511 ریالو پانصد  هزارودو    پنجاه بر خیابان های بیست متری به باال

 ریال 32511 ریالو پانصد  هزار  سی و دو  بر خیابانهای ده متری به باال

 الری 22111 هزارریال  بیست و دو بر بقیه كوچه ها

 ریال 65111 هزارریال  شصت و پنج بر بلوار آیت اله هاشمی رفسنجانی )خوشنام( تا محدوده شهرداری

 ریال 62511 ریالپانصد  هزار  شصت و دو بر خیابان های سی متری به باال

 ریال 51111 هزارریال  پنجاه بر خیابان های بیست متری به باال

 ریال 31511 ریالو پانصد  هزار  و یكسی  بر خیابان های ده متری به باال

 ریال 21111 هزارریال  بیست بر بقه كوچه ها

 ریال 72511 ریال  هفتاد و دو هزار و پانصد بر بلوار شهید صیاد شیرازی

 ریال 68111 هزارریال  شصت و هشت بر خیابانهای سی متری به باال

 ریال 55111 ریالهزارو پنج   پنجاه بر خیابان های بیست متری به باال

 ریال 35111 هزارریال  سی و پنج بر خیابان های ده متری به باال

 ریال 25111 هزارریال  بیست و پنج بر بقیه كوچه ها

 ریال 111111 هزارریال  یکصد بر خیابان شهید هدایتکار حدفاصل سه راه سراب )سه راه مسجد جامع(

 ریال 75111 هزارریال  هفتادو پنج راب تا اول بلوار دشت بهشتبر خیابان شهید هدایتکار حدفاصل سه راه س

 ریال 75111 هزارریال  هفتادو پنج بر خیابان شهید هدایتکار حدفاصل سه راه مسجد جامع تا بلوار امام 

 ریال 71111 هزارریال  هفتاد بر خیابانهای سی متری به باال

 ریال 58111 هزارریال  پنجاه و هشت بر خیابانهای بیست متری به باال

 ریال 41111 هزارریال  چهل بر خیابان های ده متری به باال

 ریال 31111 هزارریال  سی بر بقیه كوچه ها

 ریال 71111 هزارریال  هفتاد بر بلوار دشت بهش حد فاصل اول دشت بهشت تا محدوده شهرداری

 ریال 65111 هزارریال  شصت و پنج بر خیابان های سی متری به باال

 ریال 61111 هزارریال  شصت بر خیابان های بیست متری به باال

 ریال 51111 هزارریال  پنجاه بر خیابانهای ده متری به باال

 ریال 41111 هزارریال  چهل بر بقیه كوچه ها

 ریال 65111 هزارریال  شصت و پنج بر خیابان شهید مرادی

 ریال 55111 هزارریال  پنجپنجاه و  بر خیابان های سی متری به باال

 ریال 51111 هزارریال  پنجاه بر خیابان های بیست متری به باال

 ریال 45111 هزارریال  چهل و پنج بر خیابانهای ده متری به باال

 ریال 25111 هزارریال  بیست و پنج بر بقیه كوچه ها
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 ریال 61111 هزارریال  شصت بر بلوار شهید جالل لو

 ریال 55111 هزارریال  پنجاه و پنج ی سی متری به باالبر خیابان ها

 ریال 51111 هزارریال  پنجاه بر خیابان های بیست متری به باال

 ریال 45111 هزارریال  چهل و پنج بر خیابانهای ده متری به باال

 ریال 25111 هزارریال  بیست و پنج بر بقیه كوچه ها

 ریال 55111 زارریالهو پنج   پنجاه بر بلوار دكتر حسابی

 ریال 52111 هزارریالو دو   پنجاه بر خیابان های سی متری به باال

 ریال 45111 هزارریال  چهل و پنج بر خیابان های بیست متری به باال

 ریال 35111 هزارریال  سی و پنج بر خیابانهای ده متری به باال

 ریال 21111 هزارریال  بیست بر بقیه كوچه ها

 ریال 61111 هزارریال  شصت ار امام علی )ع(بر بلو

 ریال 55111 هزارریالو پنج   پنجاه بر خیابان های سی متری به باال

 ریال 51111 هزارریال  پنجاه بر خیابان های بیست متری به باال

 ریال 45111 هزارریال  چهل و پنج بر خیابانهای ده متری به باال

 ریال 25111 زارریاله  بیست و پنج بر بقیه كوچه ها

 

 حريمشهید زارع و منطقه داشلیجه و 

 ریال 51111 هزارریال  پنجاه بر خیابان های سی متری به باال

 ریال 41111 هزار ریال چهل بر خیابان های بیست متری به باال

 ریال 35111 هزارریال  سی و پنج بر خیابانهای ده متری به باال

 ریال 25111 هزارریال بیست و پنج بر بقیه كوچه ها

 

 شهرک بعثت و مهندسي زراعي
 ریال 71111 هفتاد هزارریال بر خیابان های بلوار امام خمینی )ره( حدفاصل بلوار شهید كاظمی تا محدود

 ریال 111111 هزارریال صد بر خیابان های سی متری به باال

 ریال 75111 هفتاد وپنج هزار ریال بر خیابان های بیست متری به باال

 ریال 51111 هزارریال  پنجاه بر خیابانهای ده متری به باال

 ریال 31111 هزارریال سی بر بقیه كوچه ها
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 واحد تشخيص در آمد و وصول در آمد شهرداري مشکين دشت

 

وبه منظور شفاف  1799برنامه ريزان شهري در هدايت وبه منظور پشتيباني از حقوق شهروندان در سال 

بيشتر واز طرفي رشد فرايند شهر نشيني وگسترش روند شهر گرائي وپيچيده شدن نظام جامعه  سازي

شهري از عوامل موثر در اين بودجه ميباشد كه مديران شهري بر رفع نيازهاي فرهنگي .اجتماعي وزيست 

شهري محيطي شهروندان استوار گشته ودر همين راستا مشاركت شهري از ابزار هاي گليدي در مديريت 

 تلقي ميگردد 

 

افزايش اين توسعه با كيفيت معيار ها ي عملكردي در شهرداري بويژه در بخش خدمات شهري زير ساخت 

هاي شهري از دغدغهاي اساسي مسئو لين شهرداري مي باشد واز طرفي كاهش فقر شهري تشويق مردم 

مديران در شهرداري وشوراي به مشاركت در اداره امور شهري ومهمتر از همه تقويت حسن اعتماد به 

اسالمي شهر فيمابين شهروندان ومديران به منظور حل مشكالت شهري از طريق شهروندان فهيم وتقويت 

احساس مسئوليت شهروندان به جامعه شهري از اهداف برنامه ريزان در سطح شهر قرار گيرد با هدف 

ي از قوانين وتعرفه هاي مصوب در تمامي اصلي در اين توسعه برسيم لذا مجموعه حاضر كه حاوي گزيده ا

زمينه ها از جمله عوارض تدوين شده جهت آشنائي بيشتر شهروندان وبهره برداري بهينه در دسترس 

 عموم قرار گيرد 

در ضمن دراين تعرفه سعي گرديده ابهامات موجود در نحوه محاسبات بر طرف وروان سازي كليه ايتم 

 خودداري ودر برخي موارد كاهش قابل مالحظه اي اعمال گردد هاي عوارضي از افزايش بي رويه

 

اميد دارم كه مجموعه حاضر تحت عنوان تعرفه عوارض محلي وبهاي خدمات بتواند راهگشاي حل مشكالت 

 مردم وشهروندان فهيم شهر مشكين دشت باشد . انشا ء اهلل

 

 
 

 

 

 مسئول درآمد  علی ايزدي
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 حسین بغدادی

 شهردار مشکین دشت

 سید احمد حسینی تبار

 رئیس شورای اسالمی شهر

 مشکین دشت 

 علی درویش پور                     

 وامورعمرانی    ی معاون  هماهنگ                      

 استانداری                       

 فهرست
 

 توضيحات صفحه عنوان رديف

  1 كونيعوارض ساخت وساز مس 1

  2 عوارض ساخت وساز تجاري 2

  0-7 عوارض پذيره تجاري اداري  7

  1-1 عوارض پيش آمدگي    0

  1 معافيت ها 1

  7 عوارض تمديد پروانه  1

  9 ومازاد بر تراكمعوارض تخريب وباز سازي 1

  15 عوارض ديوار كشي وحق السهم شهرداري 7

  11 لمثني وقطع اشجارحق مشرفيت. عوارض ايمني.پروانه ا 9

  12 عوارض فضاي سبز 15

  17 احداث فضاي سبز مسكوني وتجاري وكارخانجات 11

  10 بهاي خدمات مهاجرين واتباع خارجي 12

  11 حق كارشناسي وآموزش وآتش نشاني 17

  11-11 بهاي آموزش در فرهنگسرااهاي شهرداري 10

  17 عوارض تا تابلو 11

  19 ا وسردخانه ها ونمايشگاههاعوارض انبار ه 11

  25 عوارض بهائ خدمات شهري )پسماند( 11

  22-21 ودستور العمل پسماند ليست مشاغل پر زباله 17

  27 نحوه استرداد عوارض پروانه ساختماني وعوارض شغلي 19

  20 ضرايب شغلي 25

  21 عوارض بر بار نامه هاي حمل بار درون شهري 21

  21 شگاها.عوارض در فضاي باز .عوارض آموز 22

  21 عوارض ساخت در بخش كشاورزي 27

  -27-29 ارزش منطقه بندي ومعامالتي دارائي 20

 


