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 (*0410 سال - مشکین دشت تعرفه عوارض شهرداري*)
 

 

 عوارض ساختمان  .1

قانون تشكیالت ، وظايف و انتخابات شوراهای  03ماده  ذيل61مالی شهرداری ها و بند آئین نامه 03در اجرای ماده 

وارض محلی هر شهر برعهده شوراها نهاده شده و مطابق تصويب ع  6031اسالمی كشور و انتخاب شهرداران اصالحیه سال 

در فرصت زمانی قانونی اين عوارض به تايید استانداری به قائم  6033قانون مالیات برارزش افزوده مصوبه  55 يك ماده بند

 مقامی وزارت كشور رسیده و اعالم عمومی می گردد.
 

 مترمربع  066 ) خانه هاي مسكوني تك واحدي ( تاساخت وساز   عوارض  .1.1

A=S×P×K 

 متراژ مجاز = عوارض ساختمانی  × زمین قیمت منطقه ای  × درصد عوارض مربوطه

 سطح بناء يك واحد مسکوني رديف
درصد عوارض 

 مربوطه

حداقل عوارض 

 هر مترمربع
 مالحظات

  63333 %03 مترمربع             13تا      6

  22333 %53 مترمربع            633تا     2

  27333 %77 مترمربع            653تا    0

  06333 %31 مترمربع            233تا    0

  05233 %667 مترمربع           033تا     5

  00133 %657 مترمربع          033تا      1

  00333 %260 مترمربع           533تا      7

  07333 %273 مترمربع           133تا     0

  56333 %033 مترمربع      133باالتر از 3

 اعمال شود.  k.pاحداث استخر و سونا و جكوزی هر متر مربع   
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 مترمربع  066مجتمع هاي مسكوني تا  ساخت وساز   .1.1

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

 مترمربع   022تا      1

 ريال (   02222منطقه بندي هر مترمربع زمين ) حداقل  قيمت 02%

 () ميانگين سطح واحد ها

               122                                                                 

 مترمربع  022تا       0

 ريال (     82222قيمت منطقه بندي هر مترمربع زمين ) حداقل  38%

 احدها()ميانگين سطح و

               122                                                                               

 مترمربع 022تا      8

ريال (      03222قيمت منطقه بندي هر مترمربع زمين ) حداقل  60%

 ()ميانگين سطح واحدها

            122                                                                                 

 

 

 

 

 مترمربع  066عوارض ساختماني مجتمع هاي مسكوني بيش از  .1.1

 

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

1 

 022بيش از 

 1022تا  مترمربع

 مترمربع

           ريال (  00022حداقل  قيمت منطقه بندي هر مترمربع زمين ) 102%

 ) ميانگين سطح واحدها(

                 122 

 متر8222تا 1022از 0

ريال (             00222قيمت منطقه بندي هر مترمربع زمين ) حداقل  180%

 ) ميانگين سطح واحدها(

               122                                             

 به باال8222از 8

ريال (             32222قيمت منطقه بندي هر مترمربع زمين ) حداقل  102%

 ) ميانگين سطح واحدها(

              122                                                       
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 ده مي شود :براي محاسبه عوارض پذيره يك مترمربع از يك واحد تجاري ،اداري و صنعتي از جدول زيراستفا .1.1

 مالحظات صنعتي اداري تجاري طبقات 

  P00 P10 6P همكف 1

  10P 10P 0P زيرزمين 0

  10P 10P 0P اول 8

  10P 11P 0P دوم 0

  12P 12P 0P سوم به باال 0

  3P 3P 0P انباري 0

  3P 3P 0P نيم طبقه 0

 

 

 ا ارتفاع و دهنه مجاز:اداري ب –عوارض ساختمان براي يك متر مربع از چند واحد تجاري  .1.1

 مالحضات اداري تجاري طبقات رديف

 P 0 (12+N   )P 8(   N+12) همكف  1

N  تعداد واحدهاي تجاري يا

مي  0اداري و حداقل آن برابر 

 باشد .

نكته : منظور از ارتفاع و دهنه 

مجاز ضوابط اعالمي در طرح 

 مي باشد. يهاي مصوب شهر

 P 8 (12+N   )P 110%(   N+12) زير زمين  0

 P  8 (12+N   )P 120%(   N+12) اول 8

 P 110% (12+N P  (  33%(   N+12) دوم  0

 P  60% (12+N   )P  00%(   N+12) سوم به باال 0

 P  33% (12+N   )P 02%(   N+12) انباري  0

 P  33% (12+N   )P  02%(   N+12) نيم طبقه  0

 رمربع برابر قیمت منطقه بندی دريافت میگردد.ات واحدهای تجاری هرمتماشاع
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 طرح شهري : عوارض پذيره يك متر مربع از واحدهاي )تجاري،اداري( با ارتفاع و دهنه مغاير با ضوابط مجاز اعالم شده توسط .1.0

 توضيحات اداري تجاري طبقات رديف

1 
 همكف

 
L-L1      +     h-h1 )      +1)1060 P 

         12                  12 

)  1h-h+          1L-L  +1     )P 12 

    12                 12    

=L  طول دهنه به

 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 

 661مطابق جدول

 اسبه مي شود.مح

0 
 زيرزمين

 
)     1h-h+           1L-L  +1 )P12 

         12                  12 

)  1h-h+          1L-L  +1     )P6 

    12                 12    

8 
 اول

 
)     0h-h+           1L -L  +1 )P6 

         12                  12 

)  1h-h+          1L-L  +1     )P3 

    12                 12    

0 
 دوم

 
)     1h-h +          1L-L  +1)P0  

         12                  12 

)  1h-+      h    1L-L  +1    )P0 

    12                 12    

0 
سوم به 

 باال
)     1h-h+           1L-L  +1 )060  

         12                  12 

)  1h-h+          1L-L  +1   )  0P 

    12                 12    

0 
 انباري

 
)     1h-h+           1L-L  +1) 0P 

         12                  12 

)  1h-+      h    1L-L  +1    ) 0P 

    12                 12    

0 
 نيم طبقه

 
 )    1h-h+           1L-L  +1 )0P 

         12                  12 

)  1h-h+          1L-L  +1   )  0p 

    12                12    

  عوارض استفاده از فضاهاي معابر وخيابان هاي شهر )عوارض پيش آمدگي (   .1.1

ضوابط با رعايت ولی ابنیه ای كه پیش آمدگی و تصرف فضاهای عمومی به منظور استفاده اختصاصی ممنوع است 

تثبیت بناء توسط مراجع شهرسازی علی الخصوص ارتفاع مناسب به فضای بیرون از ملك پیش آمدگی داشته در صورت 

به پرداخت عوارضی عالوه بر عوارض قانونی )عوارض صدورپروانه و عوارض ابقا و بعد از ف لمالك مك ،ذيصالح قانونی

 به شرح زير است: كمیسیون( 



7 

 

 
 حسین بغدادی

 شهردار مشکین دشت

 احمد کریمی پور

 اسالمی شهررئیس شورای 

 مشکین دشت 

                       

 استانداری   البرز                           

                        

  .مسكونی مفید از فرمول ذيل استفاده می شودبرای بناهای  -

P*S03 به ازای هر متر مربع 

  .برابر فرمول محاسبه می شود 0برای بناهای تجاری  -

  .برابر فرمول محاسبه میگردد 0برای بناهای اداری  -

  .محاسبه میگردد محدودهكلیه عوارض ساختمانی در حريم برابر تعرفه ساختمانی در داخل  6-7-6

قانون زمین شهری  60در هنگام صدور پروانه ساختمانی در اراضی با كاربری باغات با رعايت دستورالعمل ماده  2-7-6

 .خواهد شدريال خدمات وصول  333/333/7عالوه بر عوارض قانونی از قرار هر متر مربع مبلغ 

و دكورها برجسته و غیره در  نماسازی –برای محاسبه عوارض پیش آمدگی  بناهای غیرمفید مثل : بارانگیر  0-7-6

 . ض صدرالذكر محاسبه و وصول می شودكاربری فوق يك دوم عوار

  نحوه استرداد عوارض پروانه ساختماني   .1.1

 تعرفه محاسبه شده به مودی مسترد خواهدشد. عوارض وصولی در شرايط ذيل طبق

 پروانه ساختمانی از طرف مراجع قضايی ابطال شده باشد. -6

 دی قبل از صدور پروانه ساختمانی ازاحداث آن منصرف ودرخواست استرداد عوارض نمايد.چنانچه مو-2

 اشتباه واريزی اشخاص به حساب شهرداری -6

ريال از  عوارض متعلقه به  333/533/0: عوارض منصرفین از دريافت پروانه ساختمانی پس از ابطال مدارك با كسر تبصره

هزينه كارشناسی  مذكور شامل سهم پرداختی به آموزش پرورش و است استردادهی يعنوان كارمزد مسترد خواهد شد )بد

 نخواهد بود(

 الف:توضيحات:

)قیمت منطقه بندی(معبری كه ورودی ساختمان از آن پیش بینی  pدرمحاسبه عوارض اين قبیل اماكن :  1تبصره

)قیمت منطقه بندی( گرانترين معبر  ر فرمولد pند بر باشد  چگرديده مورد لحاظ قرار خواهد گرفت ، چنانچه ملك دارای 

 .لحاظ خواهد شد

 براساس قیمت منطقه ای بر جبهه اصلی محاسبه خواهدشد. : عوارض پذيره واحد صنعتی كالً 2تبصره
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مورخ 701برابر رای شماره عوارض بناهای ابقاء شده بعد از كمیسیون ماده صد شهرداريها نیز در اين بخش  :3تبصره

 6075ما قبل سال ، ماده صدجدول محاسبه عوارض بعد از كمیسیون ) .محاسبه می گرددن عدالت اداری ديوا 3/3/31

 معاف میباشد (

قانون رفع موانع  53ماده با توجه به وضعیت اقتصادی كشور وضرورت فراهم نمودن كسب و كار و به استناد :  4تبصره 

ادره كل  27/62/6037مورخ  06012/02/26و نامه شماره  6030ل تولید رقابت پذير و ارتقاء نظام مالی كشور مصوب سا

را به مؤديانی كه عوارض صدور پروانه ساختمانی  6036تا پايان سال محترم امور شهری و شوراهای استانداری البرز 

روانه درصورت تقسیط عوارض پ)بیست درصد( تخفیف اعمال گردد و  %23بصورت يكجا و نقدی پرداخت نمايند به میزان 

آئین نامه مالی شهرداری  02قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت كه در تخصیص ماده  70ساختمانی مطابق با ماده 

محاسبه و اخذ  بر عوارض مركزی ها الزامی گرديده به ازای هر ماه قسط برابر نرخ اعالمی شورای پول و اعتبار بانك

 میگردد.

ای طرحهای مصوب شهری اقدام به عقب نشینی از معبر می نمايتد برابر ضوابط طرح امالكی كه در اجركلیه :  5تبصره 

 . وبه درصد عقب نشینی ملك از عوارض صدور پروانه تخفیف اعمال میگرددمصوب اقدام خواهد شد 

 : معافيت و تشويقات ب:

پوشش كمیته امداد امام خمینی  درصد به باالوهمچنین افراد تحت25خانواده معظم شهدا .آزادگان وجانبازان : 1تبصره

قانون جامع خدمات رسانی به ايثارگران طبق بخشنامه  1وبهزيستی در صورت ارائه مدرك معتبر سازمان متبوع برابر ماده 

متر مربع تجاری در شهر 23متر مربع و633احداث يك واحد مسكونی با زير بناء مفید  26/0/36مورخ -61036شماره 

ه های عوارض صدور پروانه های ساختمانی عوارض شهرداری ونوسازی برای يك بار با معرفی محل خود پرداخت هزين

وهمچنین جانبازان  (دی باشمبنیاد معاف می شوند. )منظور از خانواده شهدا اعضاء درجه يك شامل پدر مادر همسر وفرزند 

  شود.در نظر گرفته میوايثارگری ./.و ايثارگران تخفیفی معادل جانبازی 25زير 

مراكز مذهبی )مساجد وحسینه ها (با توجه به نیاز مناطق وارائه مدارك الزم از مراجع ذيصالح طبق ضوابط شهر  :2تبصره

   .سازی از عوارض احداث بناء معاف خواهند بود

ريق. ح–تجديد بنای ساختمانهای مجاز تخريب شده ويادر حال تخريب ناشی از حوادث غیر مترقبه مثل زلزله : 3تبصره

در صورت عمدی  ،رانش زمین بمباران .سیل وغیره به اندازه اعیانی موجود مشمول عوارض نمی گردد . در خصوص حريق

 درصد تخفیف برابر با اعیانی موجود لحاظ می شود. 53بانظر مراجع ذيصالح بودن 
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بری مربوطه با رعايت ساير به منظور تشويق احداث پاركینگ سازندگان پاركینگهای عمومی طبقاتی در كار: 4تبصره

 ضوابظ شهر سازی مشمول عوارض احداث بناء نمی گردد.

 كه زير نظر سازمان فنی وحرفه ای وآموزش وپرورش  .فرهنگی وآموزشگاها ونظاير آن -مراكز آموزشیكلیه : 5تبصره

  .داخت عوارض معاف می باشندتوسعه كشور از پرهای میباشد با ارائه مدرك معتبر باتوجه به برنامه وسازمانهای ذيربط 

 عوارض صدور پروانه هاي بخش کشاورزي .1.1

 عوارض ساخت در بخش كشاورزي رديف
فرمول دريافت 

 عوارض

ضريب 

 پیشنهادي

  K*P*S K 

 K*P*S 0 گلخانه موقت با مصالح سبک 1

 K*P*S 0/0 گلخانه دائم با مصالح ساختمانی 2

 K*P*S 2 استخر ذخیره آب بتونی 3

 K*P*S 0 ذخیره آب ژئو ممبریناستخر  4

 K*P*S 1 اسطبل .آغل  وهانگار 0

 K*P*S 1 استخر پرورش آبزیان 6

 K*P*S 3 اتاق کارگری .دفتر کار ودیوار کشی )پایه مجاز ونرده( 7

 K*P*S 6 دیوار کشی ) در صورت داشتن مجوز( 8

 K*P*S 3 الم از جهاد کشاورزیصنایع تبدیلی .تکمیلی  وبسته بندی محصوالت کشاورزی پس از استع 9

 K*P*S 1/0 سالن دامداری 10

 K*P*S 1/0 سالن مرغداری 11

 K*P*S 1/0 سالن پرورش قارچ 12

 K*P*S 0/0 فنس کشی 13

 K*P*S 1/0 سایر فعالیتهای کشاورزی 14

P قيمت منطقه اي         مساحت=S= 

ه آب ژئو ممبران برابر صفر می باشد واز پرداخت عوارض عوارض ساخت در سازه گلخانه موقت واستخر ذخیر : 1تبصره

 معاف می باشد. 633ساخت وساز معاف می باشد .لذا پروندهای مربوط به واحدهای  ياد شده از طرح در كمیسیون ماده 

وق استخر هايی كه صرفاً به منظور ذخیره اب در بخش كشاورزی مورد استفاده قرار می گیرند مشمول جدول ف : 2تبصره

  .نمیگردد 0بوده ومجوزهای صادره استخر از سوی جهاد كشاورزی برای باغ ويالها مشمول رديف 
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: عوارض از واحد های تولیدی زير مجموعه جهاد كشاورزی صرفا در قالب فرمولهای تعین شده در جدول فوق  3تبصره 

  .قابل دريافت بوده واز عوارض فضای سبز معاف می باشند

تقاضی مطابق با پروانه ديوار كشی را اجرا ننموده وتماما ديوار كشی انجام داده شود كل ارتفاع پس از ابقاء : اگر م 4تبصره

 محاسبه میگردد.63در كمیسیون ماده صد با ضريب 

  .متر مربع می باشد 2533: فنس كشی فقط با مجوز جهاد كشاورزی برای باغهای باالی  5تبصره

ی وبسته بندی محصوالت كشاورزی كه مجوزشان توسط سازمان صنايع صادره گرديده : صنايع تبديلی تكمیل 6تبصره

 جدول فوق نمی گردد. 3صنعتی دفترچه عوارض شهرداری ها محاسبه وشامل رديف  Kمطابق با 

: در صورت تغییر كابری موارد فوق پس از تائید مراجع ذيصالح شهرداری می تواند مابه التفات عوارض را از  7تبصره

 متقاضی دريافت نمايد.

  عوارض صدور پروانه براي ساير کاربري ها  .1.16

مهمانپذير دارای مجوز سازمان ايرانگردی و  و مسافرخانه، هتل آپارتمان ،احداث واحدهای اقامتی شامل : هتل (6

 عتیقه فروشی، صنايع دستی، ،غرفه تجاری ،انرستور ،احداث فضای های باز خدماتی تجاریهمچنین  جهانگردی و

آرايشی و غیره كه درب ورودی آن در مجموعه های مذكور باز می شود و راه مستقیم به معابر شهر ندارند در كاربری 

 مربوطه با رعايت تراكم مجاز بر مبنای تعرفه صنعتی عمل می گردد . 
تقیم كاال ) دارای در محاسبه عوارض پذيره برای واحدهای خدمات عمومی مثل میادين میوه و تره بار و بازار عرضه مس (2

 ششم( پذيره تجاری لحاظ می شود. )يك 1/6مجوز از مراجع ذيربط ( 
گاز،  برق، برای محاسبه عوارض پذيره استقرار واحدهای عملكردی مورد نیاز شبكه تاسیسات زير بنايی شهر )آب، (0

 0/6 خدماتی وابسته به شهر از واحدهای گاز و...( وديگر گازوئیل، )بنزين، فاضالب...( ايستگاههای عرضه مواد سوختی

 .تعرفه تجاری استفاده می شود (هشتم يك)
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برای محاسبه عوارض پذيره مراكز درمانی، مراكز فرهنگی وآموزش غیر انتفاعی شامل تاالر اجتماعات، فضای نمايش  (0

ايگاههای فرهنگی و انواع كتابخانه، استخرهای سرپوشیده وسالن تفريحات سالم پ )فیلم و نمايشنامه ( بصورت سینما،

 ( تعرفه اداری استفاده می شود.پنجميك ) 5/6 اجتماعی بسیج نیروی مقاومت سپاه پاسداران  از
 )مطب ها، راديولوژها، كلیه مراكز خدماتی( محاسبه خواهد شد.تعرفه تجاری  (ششم يك) 1/6ساير موارد براساس  (5
 

 عوارض تمديد پروانه ساختماني .1.11

مديركل دفتر برنامه ريزی و بودجه سازمان شهرداری ها و دهیاری  27/33/6037مورخ  07506باعنايت به نامه شماره 

هیأت عمومی ديوان عدالت اداری، اخذ عوارض تمديد  67/66/6031مورخ  6677های كشور و همچنین دادنامه شماره 

 ز مؤديان اخذ گردد.قانون نوسازی و عمران شهری ا 23ماده  2پروانه ساختمان می بايست به استناد تبصره 

 تجديد بنا يا تخريب و بازسازي: .1.11

برای صدور پروانه ساختمانی در هنگام نوسازی و تجديد بنا با هر قدمت و حداكثر در حدمتراژبنا و تعداد دهنه و  -6

ها جهت وضعیت مندرج در پروانه قبلی و يا آخرين گواهی پايانكار و عدم خالف عوارض زير بنا و پذيره و كلیه دريافتی 

راتی در مفاد پروانه مازادبر موارد یدر يافت خواهد شد وچنانچه تغی (صرفاً عوارض نوسازی دريافت میگرددصدورپروانه )

 .موصوف وجود داشته باشد بر اساس آخرين تعرفه عوارض اقدام میگردد

 ر می گردد.صاد %53تخفیف و تجاری  %75شامل  درحدتراكم كه در بافت فرسوده مسكونی یپروانه ها-2

 مربوطه لحاظ خواهد شد.زير بناءعوارض  %25 تعمیرات ساختمان از جمله تعويض سقف معادل-0

 

 دستورالعمل  وصول عوارض سطح شهر و نوسازي در شهر مشكين دشت

و..... واقع  برابر دستورالعمل از كلیه امالك اراضی ، مستحدثات ، اراضی باير ، باغات ، ساختمانهای تمام شده و نیمه تمام   

می بعنوان عوارض سطح شهر وصول درصد ارزش منطقه ای روز  دارايی آنها  5/6در محدوده شهر مشكین دشت معادل 

 .گردد
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  : پايهمازاد برتراکم صدور پروانه عوارض  .1.11

و  تفصیلیدر دفترچه طرح  پیش بینی شده  ضوابط كه برابر با كاربری های مختلف مجاز مازاد بر تراكم   محاسبه عوارض

از فرمول زير استفاده  اشته باشندامالك واقع در حوزه شهر نیاز به افزايش تراكم ددر صورتی كه  و همچنین طرح جامع

 می شود :

    S×P×K      

K  الك با كاربری های مختلف می باشد= ضريب ام. 

P  قیمت منطقه بندی زمین  = 

 S  مساحت مربوط به افزايش تراكم  = 

ضريب بناهای تجاری  02 زيادتراكم  با 5/07با تراكم متوسط  و 5/27برای واحدهای مسكونی با تراكم كم     Kضريب 

تعريف شده است؛ بالكن واحدهای  67و ساير كاربری ها نیز  5/01و بناهای اداری  5/01 و كارگاهی و بناهای صنعتی 52

 .مسكونی، تجاری، صنعتی و اداری يك سوم محاسبه و اخذ میگردد

 ی يا تضمین اخذ شدهمبالغ دريافت: بديهی است در صورت عدم تصويب پیشنهاد مذكور توسط مراجع ذيصالح ،  1تبصره

 . به مؤدی بايستی مسترد گردد در اين خصوص

 برای بناهای احداثی در حد تراكم مجاز نیز از فرمول فوق استفاده میگردد:  2تبصره

.  

 

 ير کاربريارزش افزوده حاصل از تغي .1.11

، تغییر كاربری 5یلی( و يا با درخواست مالك در كمیسیون ماده اس طرح های مصوب شهری )جامع و تفصامالكی كه براس

 قانون برنامه پنجم توسعه عوارض به شرح ذيل اخذ میگردد: 670يابند به استناد بند الف ماده 

 نحوه محاسبه عوارض :  

                 S*K*T 
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 Kضريب  کاربري مورد تقاضا رحکاربري مصوب ط رديف

 مشمول عوارض تغییر  كاربری نمی گردد مسكونی تجاری 6

 مشمول عوارض تغییر  كاربری نمی گردد مسكونی اداری 2

 65 مسكونی صنعتی 0

 60 مسكونی ورزشی و درمانی 0

 23 مسكونی فرهنگی و هنری و مذهبی و انتظامی و آموزشی 5

 23 مسكونی تاسیسات و تجهیزات شهری 1

 03 مسكونی باغات و كشاورزی و پارك و فضای سبز 7

 25 مسكونی تفريحی و توريستی 0

 20 مسكونی ساير كاربری ها 3

 03 تجاری مسكونی 63

 23 تجاری اداری 66

 60 تجاری صنعتی 62

 05 تجاری ساير كاربری ها 60

 62 اداری مسكونی 60

 كاربری نمی گردد مشمول عوارض تغییر  اداری تجاری 65

 65 اداری صنعتی 61

 23 اداری ساير كاربری ها 67

 25 صنعتی ساير كاربری ها 60
 

S )مساحت تغییر كاربری  يافته )عرصه يا اعیانی : 

K ضريب تصويبی : 

T قیمت مصوب برابر جداول بلوك بندی : 

 قابل دريافت می باشد. تبصره : عوارض فوق الذكر با اعالم اداره معماری و شهرسازی شهرداری

  و فنس کشي عوارض ديوارکشي .1.11

 در هنگام صدور پروانه احداث ديوار برای اراضی با كاربری های مختلف  

 K × h × P × L     شهرداری می بايست از روش ذيل نسبت به محاسبه عوارض متعلقه اقدام نمايد . 

 در فرمول مذكور :  

 k ف = ضريب امالك با كاربری های مختل 

      L طول ديواركشی = 
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      h ويا نرده )حداقل دومتر می باشد(= ارتفاع ديوار با هرنوع مصالح فنس و سیم خاردار 

     P قیمت منطقه بندی زمین مورد نظر = 

 ( و برای62) دوازدهمشاغل مزاحم شهری و اداری  كارگاهی، برای اراضی با كاربری مسكونی ، تجاری ، صنعتی و  kضريب 

 . اعمال می شودا رعايت تبصره های ذيل ب( 0) تهش( و برای حريم شهر  7)هفتساير كاربری های ضريب 

  .می گیرداحداث ديوار دارد تعلق  از  بهكه نی از عرصه  به آن قسمت  عوارض ديوار كشی صرفاً :  1 تبصره 

يا  مغايرت نداشته باشدوبا ضوابط شهرسازی كه و اخذ عوارض مربوطه صرفاً درمواردی  ديواركشیصدور مجوز : 2تبصره 

با مورد فوق  و باغ هاكاربری اراضی  از جمله كمیسون تبصره يك ماده يك قانون حفظ كمیسیون های مقرر در قانون

  .موافقت نموده باشند امكان پذير است

 حق السهم شهرداري .1.10

موضوع حد نصاب ضوابط تفكیك  20/7/37رخ مو 6107با عنايت به رای هیات عمومی ديوان عدالت اداری به شماره 

 عرصه .مراتب به شرح ذيل جهت بهره برداری واقدام برابر ضوابط ايفاد می گردد

وصول عوارض كسری متراژ تفكیك با عناوين مشابه كه بدلیل كمتر بودن مساحت قطعه تفكیك شده از مقدار معین  -6

  در طرح تفصیلی شهر وصول می گردد خالف قانون می باشد

قدرت اجرائی  6033اصالحی از سال  636قانون شهرداری در زمان حاكمیت خود وماده  636با توجه به اينكه ماده  -2

داشته .تمامی شهروندان در هنگام تفكیك بايد مواد مذكور را رعايت نمايند وكسانی كه كه بدون مجوز قانونی زمین 

فقط شوارع  6033رداخت نكرده باشند برای قبل از سال خود را تفكیك وحق السهم شهرداری را طبق ماده مذكور پ

وبرای بعد از آن حق السهم شهرداری در براساس طرح تفضیلی انجام داده باشد در غیر اين صورت نقشه اصالح گردد 

 نمايند.پرداخت قانون شهرداريها  636براساس ماده شوارع وسرانه های خدماتی را بايستی 

، برابر ماده گاز ودكل های برق بر چند قطعه تفكیگ گرددر عبور خیابان لوله های آبرسانی ثر يك ملك برااگ:  1تبصره 

 .دريافت نمی گردد معوامل قهری تلقی شده وحق السهبه عنوان  قانون شهرداری 636

تفكیك با توجه به اجرای طرحهای عمرانی وبازگشائی معابر چنانچه اراضی در طرح تعريض بصورت غیر مجاز :  2تبصره 

قانون شهردارها در  636گرديده شده باشد ودر صورت تامین خسارت می بايستی حق السهم شهرداری در اجرای ماده 

خصوص شوارع وسرانه های خدماتی از قطعه واقع در طرح برابرنظريه كارشناس رسمی دادگستری لحاظ وپس از كسر آن 

 از مبلغ كل، تهاتر ويا پرداخت گردد.
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 اشي از طرحهاي عمراني وتوسعه شهري ارزش افزوده ن  .1.11

هر قطعه زمینی كه در معرض اجرای طرح های تعريض و توسعه و اصالح معابر و خیابان ها و میادين در برگذر احداثی يا 

برای يك بار به  ارزش افزوده ناشی از طرحهای عمرانی وشهری اصالحی يا تعريضی يا توسعه ای قرار می گیرند عوارض 

از صاحبان اين   اخذ پروانه ساخت، نقل وانتقال مشروط به اجرای طرح در بر اصالحی در زمان می گیرد كهآنها تعلق 

 قبیل امالك برابر فرمول ذيل اخذ می شود. 

P2 0 < (P6 – P2 )0  

 قیمت منطقه ای بعد از اجرای طرح می باشد .  P2در فرمول فوق 

 طرح می باشد . قیمت منطقه ای قبل از اجرای P6در فرمول فوق  

  ايمني ساختمان ها خدمات بهاي .1.11

به منظور افزايش امكانات ايمنی وسیستم آتش نشانی و به لحاظ ايجاد ايمنی الزم برای ساختمانها در موقع صدور پروانه 

دريافت و فقط به مصرف گسترش و توسعه  ساختمانی از كل عوارض  %5برای يكبار عوارض آتش نشانی از مالك به ماخذ 

 آتش نشانی و امكانات آن می شود. یايستگاهها

 نحوه صدور پروانه ساختماني المثني .1.11

،آتش سوزی  ،سرقت صدور پروانه ساختمانی المثنی فقط با تايیدمراجع ذيصالح از جمله نیروی انتظامی در موقع مفقودی

پروانه صادره مقدور ريال  0533333 وساير حوادث غیرمترقبه بعدازمحرز شدن وقوع حادثه با اخذ كارمزدی معادل

 .خواهدشد

 

 عوارض گسترش فضاي سبز 1

 قطع اشجار  بهاي خدمات 1.1

خیابان ها ،  عوارض مربوط به قطع اشجار با اخذ مجوز:برای جبران خسارات وارده ناشی از قطع درختانی كه در معابر ،

و نیاز با هماهنگی و مجوز شهرداری  بنا به ضروت و امالك خصوصیمیادين و باغهای عمومی توسط مالكین امالك مجاور 

 پیش بینی و وصول می گردد .   قطع می شود عوارض به شرح ذيل

 ريال در نظر گرفته می شود. 333/333/63ريال و اگر غیر میوه باشند  333/533/7درخت داخل حیاط اگر میوه باشد  -6

 يال در نظر گرفته می شود.ر 333/333/23ريال و غیرمیوه  333/333/65در كاربری باغات درخت میوه  -2
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 درخت در سطح معابر دو برابر بهای در كاربری باغات در نظر گرفته می شود. -0

سانتی  cm 53به ازاء هر سانتی متر مازاد بر  بر مبلغ فوقسانتی متر عالوه  653تا  53از درخت با محیط بن -0

 ريال وصول می شود. 333/533متر

 333/753يك به مبلغ  بر بند عالوه برپايه به ازای هر سانتیمتر محیط مازادسانتیمتر  033تا 653 درخت با محیط بن -5

 ريال وصول می شود .

ريال  333/753بر بند يك مبلغ ط مازادسانتیمترمحیپايه به ازای هرنتیمتر عالوه برسا033محیط بن با درختان باالی -1

 وصول می شود. 

 ريال وصول می شود. 333/033متر مربع مبلغ  عوارض مربوط به  گیاهان پوششی  به ازای هر -7

 با در نظر گرفتن هزينه های نگهداری وصول می شود. 7ماده  كمیسیونعوارض مربوط به درختچه های زينتی با نظر  -0

ائین  نامه اجرائی قانون حفظ و گسترش فضای  1در صورت قطع اشجار بدون مجوز شهرداری موظف است برابر ماده   -3

 .دام نمايدسبز در شهر  اق

 شهري   فضاي سبز توسعه وتامین بهاي خدمات 2.2

از به منظور حفظ و تأمین فضای سبز شهری در هنگام صدور پروانه ساختمانی برای اراضی با كاربری های مختلف اعم 

ذ اداری و ساير برای وصول عوارض از مالكین يا  متقاضیان صدور پروانه به شرح ذيل اخ –صنعتی  –تجاری  –مسكونی 

 می شود. 

  :و تجاري مسكونياحداث فضاي سبز  %16 حذف بهاي خدمات

از  بعد صورتیكه مالكدر عرصه به فضای سبز می باشند %23مكلف به اختصاص  و تجاری مالكین احداث بنای مسكونی

می عوارض اخت به شرح فرمول مشمول پرد برای يكبار به فضای سبز را اجراء و تبديل ننمايد  احداث بنا عرصه مورد نظر

 .باشند

 (p0 +N+M )S23%A= 

M :  ريال در نظر گرفته  333/533/2در يك متر مربع برای كلیه شهر مشكین دشت عدد ثابت هزينه اجرای فضای سبز

 شده است .



17 

 

 
 حسین بغدادی

 شهردار مشکین دشت

 احمد کریمی پور

 اسالمی شهررئیس شورای 

 مشکین دشت 

                       

 استانداری   البرز                           

                        

N : ريال در نظر  333/533/2 مشكین دشت ی سبز كه برای كلیه شهرعدد ثابت هزينه نگهداری دو سال يك متر فضا

 .ه استگرفته شد

S .مساحت عرصه كل پالك می باشد : 

P عدد متغییر كه همان ارزش منطقه ای آن شهر می باشد :. 

A مبلغ قابل وصول می باشد :. 

 : عرصه کارخانجات و کارگاههاي صنعتي به امر فضاي سبز %  11  حذف  بهاي خدمات

 %25اختصاص  ،ر زمان تهیه نقشه احداث بنامتقاضیان اخذ پروانه ساخت كارخانجات و كارگاههای صنعتی مكلفند د 

 %25نسبت به تعهد خود در حد  كلیه واحدهای فوق الذكركه  عرصه را برای فضای سبز در نقشه مشخص كنند در صورتی

آئین نامه قانون حفظ و گسترش فضای سبز در  7و پس از تائید كمیسیون ماده  عرصه برابر نقشه عمل و اجرا ننمايد

 به شرح ذيل محاسبه میگردد. يكباربرای  شهرها،

   ( p0+N+M )S25%A= 

M  ريال در نظر گرفته  333/333/2 البرز:عدد ثابت هزينه اجرای فضای سبز در يك متر مربع برای كلیه شهرهای استان

 شده است .

N : ريال در نظر  333/333/2 البرزكه برای كلیه شهرهای استان نگهداری دو سال يك متر فضای سبز عدد ثابت هزينه

 گرفته شده است .

S مساحت عرصه كل پالك می باشد :.  

P باالترين ارزش منطقه ای آن شهر می باشد :. 

A مبلغ قابل وصول می باشد :. 

درخصوص بناهای كارگاهی و تجاری از مجموع كلیه سرانه  كاربری های  B  =25الزم به توضیح است پارامتر ثابت 

حمل و  - كارگاهی – تفريحی ورزشی - اداری و انتظامی -درمانی و بهداشتی  - گی ومذهبیفرهن -آموزشی  -)تجاری 

 استخراج گرديده است. تفصیلی نقل وانبار( براساس دفترچه طرح 
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 بهاي خدمات عمومي  1

 بخش اول بهاي خدمات شهري 1.0

 ساليانه مهاجرين و اتباع خارجه  بهاء خدمات 

دفتر امور اتباع و مهاجرين خارجی استانداری  0/0/6005به شرح صورتجلسه مورخه  مهاجرين و اتباع خارجهبهای خدمات 

 )برابر مكاتبه و بخشنامه پیوستی(به شرح ذيل عمل شود البرز

با توجه به اسكان اكثريت مهاجرين در محدوده شهرها و روستاها و استفاده ايشان از كلیه خدمات ارائه شده توسط  –الف 

 سالیانه به شرح ذيل از مهاجرين اخذ شود: بهای خدمات ريها ، لذا مقرر گرديد شهرداری ها و دهیا

 ريال سالیانه پرداخت نمايد.333/033/6هر نفر-6

ب ( مهاجرين از طريق دفتر امور اتباع و مهاجرين خارجی استانداری به شهرداری ها و دهیاريهای هدايت و پس از 

ارائه به دفتر اتباع جهت اقدامات الزم از قبیل تمديد كارت اقامت و ... انجام  با اخذ مفاصاحساب و مبلغ مذكور پرداخت 

 خواهد شد. 

 مبلغ بهاي  خدمات شهري به ريال تعداداعضاي خانواده رديف

 222632261 يک نفره 1

 222622268 دو نفره 0

 222622260 سه نفره 8

 222602260 چهار نفره 0

 222602260 پنج نفره  0

 222602260 فرهشش ن 0

 222622260 هفت نفره و باالتر 0

 

 32/30/6033مورخ  66732/70: اقشار آسیب پذير، بیماران خاص و ساير موارد براساس دستورالعمل شماره 6 تبصره

  وزارت كشور مشمول اعمال تخفیف و يا معافیت كامل خواهند بود.

 اعالم گردد محاسبه و اخذ می شود.جديد از طرف اداره اتباع درصورت اعالم نرخ : 2تبصره 

 مامورين شهرداري وآموزش توسط حق کارشناسي

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

 ريال 333/333/6...( برروی عرصه امالك مبلغمفاصا حساب ،تفكیك،استعالم كاربری وپروانه،صدوربازيد ) -6

 ريال 333/533/6برروی عرصه واعیان مبلغ گازو....( برق، استعالم آب، ، پايانكار ، )صدور عدم خالفزديدبا- 2

 ريال 333/533/2متربع مربع عرصه مبلغ 2333بیش از هها وكارخانجات دايربا بازديدورسیدگی به كارگا -0
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داری و ساير دستگاههای اجرائی بدون در خصوص آن دسته از امالك كه با گزارش واحدكنترل و نظارت شهر :1تبصره

و  مراجعه مالك يا ذينفع منجر به بازيد فنی می شود عوارض متناسب با مبالغ فوق به عنوان بدهی در پروند درج می گردد

 وصول میگردد. درصد مبالغ فوق  53درصورت بازديد مجدد 

 ي خدمات آموزش ايمني و آتش نشاني:بها

ی سنگین اداره و نگهداری ماشین آالت آتش نشانی به منظور جبران قسمتی از هزينه ها در با توجه به هزينه ها       

جهت  آموزش و طرح  ايمنی و خدمات آتش نشانی توسط مجموعه های تولیدی صورت تقاضای كارخانجات و كارگاه ها و

 خواهد شد. عالوه بر وسايل مصرفی اخذ به ازای هر نفر ريال 333/533 مامورين آتش نشانی مبلغ

 سرا هاي شهرداريگبهاء خدمات آموزش در فرهن

 توضيحات هر نفر شهريه کالستعدادنفرات هر حداقل  نام کالس رديف

  ریال 000/900 10 زبان انگلیسی 1

  ریال 000/900 0 زبان انگلیسی تخصصی 2

  ریال 000/000/2 0 خیاطی ماهیانه 3

  ریال 000/000/3 0 خیاطی پیشرفته 4

  ریال 000/000/1 0 چرم دوزی 0

  ریال 000/900 0 قالب بافی 6

  ریال 000/900 0 بافتنی 7

  ریال 000/000/1 0 شیرینی پزی 8

  ریال 000/800 0 خوشنویسی 9

  ریال 000/000/1 0 سفره ارائی 10

  ریال 000/900 0 رباتیک 11

  ریال 000/800 0 نمد دوزی  12

  ریال 000/000/1 0 قالی بافی 13

  ریال 000/000/1 0 گلیم بافی 14

  ریال 000/800 0 عروسک بافی 10

  ریال 000/800 0 شطرنج 16

  ریال 000/800 0 طراحی ونقاشی 17

  ریال 000/900 0 موسیقی کودک 18

  ریال 000/600 0 آموزش قران 19

  ریال 000/900 0 جهیزیه دوزی 20

  ریال 000/000/7 0 کامپیوتر 21

  ریال 000/000/10 20 پیش دبستانی 22

  رایگان - اتاق کودک 23

  رایگان - امداد ونجات 24



21 

 

 
 حسین بغدادی

 شهردار مشکین دشت

 احمد کریمی پور

 اسالمی شهررئیس شورای 

 مشکین دشت 

                       

 استانداری   البرز                           

                        

/. سهم شهرداری از سوی مربیان دريافت وپس از محاسبه 03/. سهم مربی 13سهم مربیان از كالسهابصورت :  1تبصره 

 تعداد دانش آموزان محاسبه ودريافت خواهد شد

هر شاخه  WORD ،POWERPOINT ،EXCEL ،ACCESSآموزشی شامل  شاخه های 26بند :  2تبصره 

 ريال می باشد. 333/533/7ريال است، كه در مجموع جمعاً مبلغ  333/033/6

 تعرفه اماکن ورزشي

 توضيحات هر نفر شهريه حداقل تعدادنفرات هر کالس رشته ورزشي رديف

  ريال     2222682261 02 ايروبيک 1

  ريال     2222682261 02 پيال تس 0

  ريال     2222682261 02 واليبال 8

  ريال     2222602261 02 بدنسازي 0

  ريال     2222602261 02 دفاع شخصي 0

  ريال     2222602261 02 تكواندو 0

  ريال     2222602261 02 ژيمناستيک 0

  ريال     2222602261 00 فوتسال داخل سالن 3

  ريال     2222602261 00 زمين چمن مصنوعي 6

  ريال     2222602261 02 كونگ فونک 12

  ريال     2222632261 ازاد trxتمرينات  11

نفر در هر جلسه می باشد در صورت افزايش  25تعدادبازيكنان هر سانس فوتبال داخل سالن وزمین چمن به ازاء  : 1تبصره

 .ال ماهیانه دريافت می گرددري 333/623نفر به ازاء هر نفر اضافه 25بیش از 

  .صورت ماهیانه می باشده دريافت شهريه تمام رشته ها به جزء فوتبال ب

/. سهم شهرداری از سوی مربیان دريافت وپس از محاسبه 03/. سهم مربی 13سهم مربیان از كالسهابصورت : 2تبصره

 .تعداد دانش آموزان محاسبه ودريافت خواهد شد

جديد بر  وكالس نفره 5عه كنندگان جهت هر گونه كالس با توجه به پیش ثبت نام حداقل در صورت درخواست مراج

 تشكیل خواهد شد. 6033اساس نرخ مصوب سال 

 .هر ماه موظف هستند نسبت به تسويه حساب شهريه كالسها اقدام نمايند 25كلیه مربیان تا تاريخ 

 شهردارینظر مدير اداره فرهنگی و ورزشی  ، بازشی: درصورت عدم حدنصاب شركت كنندگان در كالسهای آموتذکر

 مالك عمل خواهد بود.

 .ريال دريافت ميشود 666/666/1ريال درصورت داشتن نقشه هاي ابنيه  666/166/1فروش اسناد مناقصه 
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 سالیانه تابلو بهاي خدماتدستورالعمل  1.2

منصوبه كه بر اماكن تجاری كه بر روی ملك مورد  با توجه به رای صادره از سوی ديوان عدالت اداری آن بخش از تابلوهای

 .نظر نصب شده باشد عوارض دريافت نمیگردد

روابط اصناف نصب كلیه تابلوها با رعايت اصول ايمنی و زيبايی محیط پس از تائید حوزه معاونت خدمات شهری و  -6

 عمومی شهرداری امكان پذير خواهد بود.

 معاف می باشند. بهای خدماتاز پرداخت گی و ورزشی تابلوهای نوشتاری اماكن آموزشی ، فرهن -2

ه خدمات شهری ابعاد و نوع تابلو و همچنین محل نصب و شرايط رنگ آمیزی آن بايد به تائید واحد زيباسازی حوز  -0

 .شهرداری رسیده باشد

 .گردد ريال محاسبه می 253333 بنرهای تبلیغاتی ماهیانه هر متر مربع  -0

نصب گرديده بر اساس فرمول ذيل  ورزشی -فرهنگی -ا كه بر سردر واحدهای تجاریتابلوهای تبلیغاتی شركته -5

 :محاسبه واخذ میگردد

 تابلومتراژ   ×     ارزش منطقه بندی    ×   مدت زمان نصب                                                            

 بهاي خدمات آرامستان 1.1

 ريال   23 333 333   و ساكن شهربومی فوت شده  هر فرد هزينه قبر برای -6

 ريال 253 333 333  و غیرساكن شهرفوت شده غیربومی هر فرد  هزينه قبر برای -2

شهدا دفن شده اند در گلزار  )پدر، مادر( شهدا ساكن مشكین دشت، كه شهدای آنان در گلزارتدفین والدين معظم  -0

ای آنان در ساير شهرها دفن شده اند و خودنیز در شهدبصورت رايگان و والدين معظم شهدايی كه  شهدای شهر

 53بصورت رايگان دفن خواهند شد وهمچنین تخفیف  )س(فاطمه  بهشتت سكونت دارند در آرامستان مشكین دش

مه بهشت فاطدفن در آرامستان  جهتساكن هستند  شهر مشكین دشتدرصدی برای همسر وفرزندان شهدا كه در 

 )س(

فاطمه  بهشتدر آرامستان ( و آزادگان ساكن شهر مشكین دشت با ارائه اسناد معتبر به باال صددر 25تدفین جانبازان ) -0

 .رايگان بصورت )س(
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 بهشتتخفیف در آرامستان درصد  53 ازدرصد، با ارائه اسناد معتبر  25ن ساكن شهر مشكین دشت تا تدفین جانبازا -5

 .فاطمه )س(

مور ايثارگران به درجه رفیع شهادت نائل خواهند شد بصورت رايگان در گلزار با گواهی بنیاد شهید وا جانبازانی كه ضمناً

 شهدای شهر مشكین دشت دفن خواهند شد.

مشكین دشت  شهر امداد امام خمینی )ره(، اداره بهزيستی كه ساكنكمیته  تحت پوشش تدفین رايگان مددجويان -1

( و اداره بهزيستی شهرستان فرديس، در آرامستان ی )رهاز كمیته امداد امام خمین كتبیارائه معرفی نامه  با هستند

 بهشت فاطمه )س(.

بستگان درجه يك آنان شامل )  درصدی 53وتخفیف وبازنشستگان شهرداری مشكین دشت  كاركنانتدفین رايگان  -7

 فاطمه )س( بهشتآرامستان  در جهت تدفیندر، مادر، همسر و فرزندان( پ

 كه اهداء عضو داشته باشند با تائید مراجع ذيصالح كین دشتساكن شهر مشتدفین رايگان متوفیان  -0

 تشخیص شهردار.با  شهر مشكین دشتو مستمند ساكن  بی بضاعت درصدی افراد 53 تخفیف -3

 ريال 233/6/ 333    هزينه آمبوالنس شهری -63

 ريال 333/03 لومتربه ازای هر كیريال بعالوه  333/233/6مبلغ درصورت امكان اعزام، به هزينه آمبوالنس بین شهری  -

ريال هزينه كفن و دفن  333/333/5درموراد دفن رايگان )به جز شهدای گرانقدر و والدين شهدا( می بايستی مبلغ : تذکر

 و غیره پرداخت گردد.

 سردخانه ها   –عوارض انبارها  1.4

آنها ونوع استفاده از ردخانه ها سه ها باتوجه به تنوع مساحت فضای انبارهاوبرای محاسبه عوارض ماهیانه انبارها و سردخان

 برای گروههای شغلی مختلف از جمله : صنعتی ، كشاورزی ، بازرگانی ، تجاری و ... 

 از فرمول ذيل استفاده می شود : 

                                                                                  (K × P × S )   +H    =A 

                                                                                         633    
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A  عوارض ماهیانه =        

H ج در جدول تعرفه عوارض صنفی ( =  قیمت پايه صنف انبار يا سردخانه مندر           

P        قیمت منطقه ای محل استقرار انبار يا سردخانه =                                       

Sحت بنای انبار يا سردخانه = مسا        

Kف ضريب های ذيل لحاظ می شود . = ضريب شغلی كه برای شغل های مختل  

 0/3تجاری =   0/3بازرگانی =   2/3ساير =    0/3صنعتی =    6/3كشاورزی = 

انبارها و سردخانه ها به عنوان فضای ،مان های اداریساخت به شوارع ، فضای سبز ، تأسیسات و فضای مربوط : 1بصرهت

 انبار تلقی نمی شود .

) پنجاه هزار متر  متر مربع 53333اضافی حداكثر تا  متر مربع به ازاء متراژ 5333: برای فضاهای انبار بیش از  2تبصره

 %23ه هزار متر مربع تخفیف معادل ) ده درصد ( تخفیف در نظر گرفته شود و برای متراژ اضافی بیش از پنجا %63( مربع 

 بیست درصد ( لحاظ می شود.)

 برپايي نمايشگاه   اجاره بهاء  1.3

و ...  در سطوح محلی در محدوده قانونی و حريم شهر به استثنای  صنعتیتجاری و  –برپايی نمايشگاه های بازرگانی 

 می باشند : مشمول عوارض به شرح ذيل و محصوالت فرهنگی نمايشگاه های صنايع دستی

بهای قیمت منطقه ای دفترچه دارايی محل برگزاری نمايشگاه به صورت ماهیانه  %23عوارض برپايی نمايشگاه معادل  -6

 P  ×A=S×  %03                                                                      خواهد بود.

  ( بهای بلیط تعیین می شود. %5)  مأخذ پنج درصد عوارض فروش بلیط ورودی ، اعم از افراد و خودرو به -2

ريال و ورودی 1333مترمربع فضای اشغال شده جهت صنف  65در خصوص روز بازارهای داير درسطح شهر به ازای  -0

 ريال اخذگردد. 66333وه بر مبلغ فوق الخودرو ع

زش افزوده اثبات نمايد مشمول پرداخت چنانچه موعدی با ارائه مدارك مثبته پرداخت عوارض مربوطه را بر ار : هتبصر

 نخواهد بود. شغلیعوارض 
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 دستورالعمل وصول بهاي خدمات مديريت پسماندهاي عادي شهري، تاالرها، درمانگاه و غيره طبق قرارداد 

یقی اشخاص حقوقی و حق قانون مديريت پسماندها تهیه میگردد از كلیه 0براساس اين دستورالعمل كه به استناد ماده     

، اداری و غیره يا كشاورزی واقع در ، تجاری، خدماتی، صنفی تولیدیبهره بردار از واحدهای مسكونی و غیر مسكونی

هزينه اجرای مديريت پسماند در قالب استفاده از خدمات عمومی شهر و به منظور جبران بخشی از  محدوده و حريم شهر

 .می گردد محاسبه و وصول در حوزه مذكوره های شهرداری نهزي

 ريال  333/623ازكلیه اماكن مسكونی هر واحد ماهیانه  -2

 H    =2/6+   ( K  ×P  ×S)                                    از كلیه اماكن تجاری عادی  -0

                                                                               633     

  H    =A+   ( K  ×P  ×S)          ) مشاغل پرزباله شهری (از كلیه اماكن تجاری -0

                                                                             633 

 .محاسبه میگرددپیشه  عوارض كسب و 2/6باالتر  در پاساژ ها عوارض زيرزمین وباالی همكف و:  1تبصره 

عوارض  0/6فقط زيرزمین می باشند در صورت فعالیت  وكه دارای بالكن، انباری های صنفی واحد و در مغازها:  2تبصره

  د.كسب وپیشه اخذ گرد

، چلوكبابی ها، تاالرهای پذيرايی، مطبخ های تهیه و شامل كلیه رستوران ها لیست  مشاغل پر زباله شهری:  3تبصره

ها، گل فروشی ها، بنكداران مواد غذايی و پروتئینی، بستنی توزيع غذا، فست فودها، ساندويچ فروشی ها، پیتزافروشی 

فروشگاه های زنجیره ای )شامل فروشگاه های كوروش، جانبو، رفاه، ايرانیان، فروشی ها، میوه فروشی ها، هايپرماركت ها، 

  .طبق اعالم وزارت محترم كشور به پیوست میباشد ،امیران، اتكا و غیره(

 333/653هر واحد ماهیانه  احد اداری مؤسسات آموزشی ، شركتهای دولتی و خدماتی و ...از كلیه اماكن اداری هر و -

            ريال

 333/333/6تن نخاله ساختمانی و خسارات وارده به آسفالت ، جدول ، جوی آب هر  پسماند ر خصوص جمع آوری د -

 وصول خواهد شد. ريال محاسبه و

... برابر قرارداد و جداگانه وكالت  دفاتر اسناد رسمی وی و مطب های پزشكی و.پسماندهای بیمارستانها و مراكز درمان -

  محاسبه و وصول خواهد شد.

پسماندهای واحدهای صنعتی و كارخانجات برابر قرارداد جداگانه طبق نظر كارشناسان خدمات شهر، حقوقی درآمد  -

 شهرداری و تصويب شورای محترم اسالمی شهر وصول خواهد شد.

وزارت محترم  67/7/05مورخه  2/35205قانون مديريت پسماند براساس مجوز شماره  0ستورالعمل به استناد ماده اين د

 كشور تهیه و تنظیم گرديده است .
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 ليست مشاغل پرزباله شهري  

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

 1 گل فروشيها 10 بستني و آبميوه فروشيها

 0 ميوه و سبزي فروشيها 10 رغ و ماهي و تخم مرغ فروشگاههاي م

 8 ساندويچي ها 10 تاالرهاي پذيرايي

 0 سوپر ماركت ها وفروشگاهاي زنجيره اي 10 خواروبارو لبنيات

 0 رستورانها 13 خشكبار و آجيل فروشيها

 0 هتلها و مهمانسراها 16 بارفروشان ) ميوه و تره بار(

 0 دندانپزشكي ها 02 كليه خدمات خودروئياتوسرويسها وتعمير كاران و

 3 مطبها و كلينيكهاي پزشكي 01 كارخانجات داخل حريم شهر

 6 درمانگاهها) پسماندغيرعفوني ( 00 كله پزي و سيرابي فروشيها

 12 بيمارستانها ) پسماند غير عفوني ( 08 ارگانهاي دولتي و غير دولتي –شركت ها  –نهاذها  –مراكز اداري 

 11 آرايشگاههاي زنانه ومردانه 00 كز آموزشي ) بجز مدارس دولتي (مرا

 10 آشپزخانه ها ومطبخ 00 مراكز آموزشي و ... –بوفه هاي سينما 

 18 كافه ترياها و كافي شاپها  

 معبر و كنترل نظارت  رفع سد بهاي خدمات ناشي از 1.3

ايجاد  معبركه سد ضابطین قضايی خودروها و وسايلظامی وبه اينكه درمواردی جهت رفع سد معبر باكمك مامورين انتنظر 

شهرداری هزينه های حمل ونگهداری را  براید و اين امر نتوقف میگردمبه پاركینگ و انبار شهرداری هدايت و  نموده اند

 : لذا از مالكین اينگونه خودرو ها و وسايل بهای خدمات به شرح ذيل اخذ می شوددر پی دارد 

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

 000/00 000/000 موتورسیکلت وگاری ونظایرآن
 000/60 000/700 وانت بار

 000/70 000/800 کامیونت و مینی بار و نظایر آن
 000/100 000/000/1 کامیون 

 000/00 000/000 سایر انواع وسایل غیر خودرو
 000/300 - کنترل و نظارت
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 بر مشاغل عوارض 1

  شغليعوارض  4.0

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

                A                                             633 =  سالیانه جمع عوارض  -  

 Pرچه دارای = ارزش منطقه ای عرصه برابر دفت  -

 Sمساحت واحد صنفی  =  -

 Hقیمت پايه صنف برابر دفترچه اصناف =  -

 Kضريب گروه شغلی =  -

 : ضريب گروه شغلي

 - پروتئینی -سوپرماركت - لبنیات - میوه جات -بارتره -ترشیجات -خشكبار -عطاری  – وبارفروشی)خواربار گروه يك

                     7 = نظايرآن( ومرغ و ماهی وتخم مرغ – تیشفرآورده های گو

كافی  - داران دارای قهوهچايخانه  –كله پزی  –مطبخ  - آبمیوه وبستنی –قناديها  - رستوران ها - )انواع اغذيه وگروه د 

    0=  تاالرهاو  –   7=  (و نظايرآن كیك و كلوچه –ها  نانوايی –سفره خانه سنتی  - شاپ

 – ، تفلون، مسی، رويیمالمین – پالستیك -چینی ، بلور و لوسترخانگی و صنعتی و زم )فروشندگان لوا گروه سه

    7=  (ف كرايهظرو -پتو و روتختی  – فرش و موكت –گلفروشی 

    7=  نظاير آن(و  كاغذی، پالستیكی، شیشه ای مصرف يكبار ظروف  -، برش كارتن ومقوا تولید وفروش )

مردانه، آرايشگاه  -بدلیجات و نقره  – خرازیشوينده و -بهداشتی ،لوازم آرايشی -رير التح )فروشندگان لوازم گروه چهار

 5/1زنانه و نظاير آن( =  

تولید   - مزون عروس - اسباب بازی –سیسمونی نوزاد  - كفش كیف و - قماش – فروشندگان پوشاك) گروه پنج

خشك  –قالیشويان  –سری دوزی  –پالستیك چاپ روی لباس، شیشه و  –دوزندگان  –خیاطان  –كنندگان پوشاك 

    7=  (شويی و نظاير آن 
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 7=  (كارواش – نمايشگاه اتومبیل)  3( = صنف مشاورين امالك) 1ايرآن( = پزشكی و نظ-)خدمات عمومی گروه شش

    1=  (عكاسان)  7( = يل فروشانموبا)

 –باطری سازی و باطری فروشی  – و آپارات غنیتعويض رو – رينگ و الستیك -مكانیكی -)خدمات اتومبیل فتهگروه 

 )فروشندگان لوازم  5/1... و نظاير آن( =  اگزوزسازی  -جلولندی  – CNGخدمات  –تنظیم موتور  – صافكاری و نقاشی

لوكس اتومبیل  لوازم) 5/1( = نظاير آن دفتر حمل و نقل باركشی شهری و  –مؤسسات اتومبیل كرايه ) 1( = يدكی خودرو

    5/1( = و نظاير آن )فروشندگان لوازم يدكی ماشین آالت سنگین  5/1=  (، ضبط و باند روكشزدگیرد –

- سیم پیچی - یوتصوير یصوتلكتريكی، اگازی،  برقی، و صنعتی خانگیلوازم و فروشندگان )تعمیر كاران  گروه هشت

  5/1=  (دوچرخه و نظاير آن –تورسیكلت مو –دزدگیر  –تلفن همراه  –كامپیوتر  –تلفن  –تعمیرات لوازم جانبی 

   1=   ونقره وساعت ونظاير آن (ال)تعمیر كاران ط   5خدمات گازرسانی( =  – )شوفاژكاران

    1=   (و نظاير آندوچرخه  –و موتورسیكلت  تعمیركاران)فروشندگان  گروه نه

اعم از  ، درب، سرويس خوابصندلیومبل -میزوتعمیر كاران فروشندگان  -سازندگان  -نجاران  – گرانددرو)  گروه ده

يو یومی، آلومینآهنی،  فروشندگان درب وپنجره سازندگان و)  5( = و نظاير آن ، پالستیكصنايع فلزی-چوبی وشیشه ای

    5آهنگری( =  – پی وی سی ونظاير آن

   1=  (و نظاير آن يكیاتصاالت الكترلوله و  – لوازم بهداشتی ساختمان  –و يراق و ابزار  )مصالح ساختمانی گروه يازده

 7=  (و نظاير آن –نقره )  63( = روشندگان طال و جواهرف )  گروه دوازده

  0=  و نظاير آن(  CNG  ،LPG، گازی، )جايگاههای فروش مواد نفتی  گروه سيزده

كلوپها،  - آموزشگاهها – یوخدماتدفاتر فنی مهندسی فروشندگان كامپیوتر –گیم نت ها  –كافی نت ها )  گروه چهارده

       5=  (و نظاير آن اه باشگاه

سرمايشی  گرمايشی ونمايندگی های  –قطعه ساز  –آسانسور وقطعات دفاتر  -ريخته گری  –) تراش فلز گروه پانزده

 وروپنجره د -آلومینومیآهن آالت  - نان خشك –كارتن  –پالستیك  ضايعات –امانت فروشی )   7ونظاير آنها( =  انبارها

    5/5=  (ونظاير آنفلزی  -شیشه  –وگرانول مونتاژ قطعات پالستیكی كنندگان وتولید )   5/5=  (نظاير آن
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  .عمل خواهد بودمالك وتصويب شورای شهر ندی صنوف براساس پیشنهاد شهرداری تشخیص درجه ب : 1تبصره

   .اخذ هر گونه وجه بابت افتتاحیه صنوف ممنوع می باشد : 2تبصره

 تعرفه عوارض بر بارنامه هاي حمل بار درون شهري  4.2

می   الف ( براساس اين دستورالعمل از كلیه مؤسسات و آژانس های باربری كه در زمینه حمل بار بردن متری فعالیت 

ژانس آ  نمايند معادل سه درصد نرخ كرايه پیش بینی شده در بارنامه های رسمی آنها توسط بنگاهها باربری فعال و يا 

 های مستقر در پايانه دريافت و بحساب شهرداری واريز خواهد شد.

كلیه ادارات ، سازمانها و مؤسسات دولتی موظف به پرداخت عوارض قانون مالیات بر ارزش افزوده  53ب ( به استناد ماده 

سات  دولتی كه در اين راستا شهرداری بوده و كلیه معافیتهای قبلی لغو گرديده است . لذا كلیه ادارات ، ارگانها و مؤس

 فعالیت می نمايند موظف به پرداخت عوارض هستند.

 رانندگي  عوارض آموزشگاه 4.1

درصد  5آموزشگاهای رانندگی كه شامل پاركینگ وفاقد سقف وبه منظور پارك خودرو مورد استفاده قرار میگرد معادل 

 .ين موار د جاری استارزش منطقه ای محاسبه میگردد تبصره های عوارض شغلی نیز در ا

 در فضاي باز عوارض   4.4

قهوه خانه های سنتی ورستوران ها كارواش .كارگاهها  آهن فروشیها .قالیشويها. وچوب فروشیها عوارض سنگ فروشیها 

درصد  23معادل هستندفعالیت  حال  ودر از فضای بازاستفاده می كنند با توجه به اينكه فاقد سقف میباشند وونظاير آنها 

 . بندی عوارض سالیانه محاسبه میگردزمین طبق ارزش منطقه  گل

 توضيحات عمومي 

اخذ مجوز شورای اسالمی  كلیه اماكن ورزشی فرهنگی، فرهنگسراها و ... را بابهره برداری و انتفاع شهرداری می تواند  -6

 دنی و ... واگذار نمايد.انعقاد تفاهم نامه به مراكز فرهنگی ورزشی از جمله جهاد دانشگاهی ارشاد، تربیت ب و
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 رسیده است مشکین دشت ( كه به تصويب شوراي اسالمي شهرP) منطقه بندي قیمت 1

 ریال 70000 ریال هزار  هفتاد بر بلوار امام خمینی )ره( حدفاصل بلوار شهید کاظمی تا میدان آزادگان

 ریال 56000 ریال هزار  شصت و پنج بر خیابان های سی متری به باال

 ریال 60600 ریال پانصدهزار و پنجاه و دو  یابان های بیست متری به باالبر خ

 ریال 00600 ریال پانصدهزارو سی و دو  بر خیابانهای ده متری به باال

 ریال 00000 ریال هزار  بیست ودو بر بقیه کوچه ها

 ریال 56000 ریال رهزا  شصت و پنج بر بلوار آیت اله هاشمی رفسنجانی )خوشنام( تا محدوده شهرداری

 ریال 50600 ریال پانصدهزار و شصت و دو  بر خیابان های سی متری به باال

 ریال 60000 ریال هزار پنجاه بر خیابان های بیست متری به باال

 ریال 00600 ریالو پانصد  هزار سی و یک بر خیابان های ده متری به باال

 لریا 00000 ریال هزار  بیست بر بقه کوچه ها

 ریال 00000 ریال  هزار هشتاد بر بلوار شهید صیاد شیرازی

 ریال 50000 ریال هزار  شصت و هشت بر خیابانهای سی متری به باال

 ریال 66000 ریال هزار پنجاه و پنج بر خیابان های بیست متری به باال

 ریال 06000 ریال هزار  و پنج سی بر خیابان های ده متری به باال

 ریال 06000 هزارریال  و پنج بیست کوچه هابر بقیه 

 ریال 000000 هزارریال  یکصد و بیست بر خیابان شهید هدایتکار حدفاصل سه راه سراب )سه راه مسجد جامع(

 ریال 000000 ریال هزار یکصد بر خیابان شهید هدایتکار حدفاصل سه راه سراب تا اول بلوار دشت بهشت

 ریال 000000 ریال هزار یکصد دفاصل سه راه مسجد جامع تا بلوار امام بر خیابان شهید هدایتکار ح

 ریال 06000 هشتاد و پنج هزار ریال بر خیابان شهید تقی پناه

 ریال 00000 هشتاد هزار ریال بر خیابان امام حسین )ع(

 ریال 66000 پنجاه و پنج هزار ریال بر خیابان طالقانی

 ریال 70000 ریال هزار  هفتاد بر خیابانهای سی متری به باال

 ریال 60000 ریال هزار  پنجاه و هشت بر خیابانهای بیست متری به باال

 ریال 06000 ریال هزار  چهل و پنج بر خیابان های ده متری به باال

 ریال 00000 ریال هزار  سی بر بقیه کوچه ها

 ریال 70000 ریال هزار  هفتاد بر بلوار دشت بهش حد فاصل اول دشت بهشت تا محدوده شهرداری

 ریال 56000 ریال هزار  شصت و پنج بر خیابان های سی متری به باال

 ریال 50000 ریال هزار  شصت بر خیابان های بیست متری به باال

 ریال 60000 ریال هزار  پنجاه بر خیابانهای ده متری به باال

 ریال 00000 ریال هزار  چهل بر بقیه کوچه ها
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 ریال 56000 ریال هزار  شصت و پنج خیابان شهید مرادیبر 

 ریال 66000 ریال هزار  پنجاه و پنج بر خیابان های سی متری به باال

 ریال 60000 ریال هزار  پنجاه بر خیابان های بیست متری به باال

 ریال 06000 ریال هزار  چهل و پنج بر خیابانهای ده متری به باال

 ریال 06000 ریال هزار  یست و پنجب بر بقیه کوچه ها

 ریال 70000 ریال هزار  هفتاد بر بلوار شهید جالل لو

 ریال 66000 ریال هزار  پنجاه و پنج بر خیابان های سی متری به باال

 ریال 60000 ریال هزار  پنجاه بر خیابان های بیست متری به باال

 ریال 06000 یالر هزار  چهل و پنج بر خیابانهای ده متری به باال

 ریال 06000 ریال هزار  بیست و پنج بر بقیه کوچه ها

 ریال 06000 ریال هزارو پنج   چهل بر بلوار دکتر حسابی

 ریال 60000 ریال هزار پنجاه بر خیابان های سی متری به باال

 ریال 06000 ریال هزار  و پنج چهل بر خیابان های بیست متری به باال

 ریال 06000 ریال هزار  و پنج سی ه متری به باالبر خیابانهای د

 ریال 00000 ریال هزاربیست  بر بقیه کوچه ها

 ریال 06000 ریال هزار  هشتادو پنج بر بلوار امام علی )ع( )کریم آباد(

 ریال 66000 ریال هزار پنجاه و  پنج بر خیابان های سی متری به باال

 ریال 60000 ریال هزار  نجاهپ بر خیابان های بیست متری به باال

 ریال 06000 ریال هزار چهل و  پنج بر خیابانهای ده متری به باال

 ریال 06000 ریال هزار  و پنج بیست بر بقیه کوچه ها

 

 

 حريمشهید زارع و منطقه داشلیجه و 

 ریال 60000 ریال هزار  پنجاه بر خیابان های سی متری به باال

 ریال 00000 هزار ریال چهل ی به باالبر خیابان های بیست متر

 ریال 06000 ریال هزار سی و پنج بر خیابانهای ده متری به باال

 ریال 06000 ریال هزار بیست و پنج بر بقیه کوچه ها
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 شهرک بعثت و مهندسي زراعي

 ریال 000000 الری هزار  یکصد بر خیابان های بلوار امام خمینی )ره( حدفاصل بلوار شهید کاظمی تا محدود

 ریال 000000 ریال هزاریکصد  بلوار سعدی

 ریال 000000 ریال هزار  یکصد بلوار فردوسی

 ریال 000000 ریال هزار  یکصد ارتش

 ریال 00000 ریال هزار هشتاد کانال غربی )اتحاد(

 ریال 00000 ریال هزارنود  مالصدرا

 ریال 00000 ریال هزارهشتاد  بلوار حافظ

 ریال 76000 هزار ریال هفتاد و پنج ابان های بیست متری به باالبر خی

 ریال 60000 ریال هزار پنجاه بر خیابانهای ده متری به باال

 ریال 00000 ریال هزار سی بر بقیه کوچه ها

 

   

تجمیع  : به منظور تشويق مالكین جهت تجمیع قطعات همجوار زير حد نصاب )دارای سند ششدانگ( در صورت 1تبصره 

 53 مشمول قطعات مذكور در حدنصاب تفكیكی برابر ضوابط طرح تفضیلی صدور مجوز احداث بنا يا تخريب و بازسازی از

 . میگردنددرصد عوارض صدور پروانه ساختمانی 

 : در خصوص امالك با سند عادی ) قولنامه ای( تجمیع امالك زيرحدنصاب تفكیكی دارای پروانه ساختمانی قبل 2 تبصره

رای كد رهگیری از و همچنین اراضی كه براساس قولنامه رسمی )داو يا اعیانی مجاز واقع در هر يك از قطعات  33از سال 

و  زمانمشاورين امالك دارای پروانه( با ارائه مستندات قانونی و اخذ نظريه كارشناس رسمی دادگستری درخصوص 

 73 مشمول برابر ضوابط طرح تفضیلی و اخذ مجوز احداث بنا ازدر صورت تجمیع  چگونگی تفكیك و تجمیع اقدام گردد.

 نمی باشد. مشمول اين تبصره درصد عوارض صدور پروانه ساختمانی خواهند شد. ضمناً تراكم مازاد 

 


