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  جاهای دیگر داشتهشهرداری  به عنوان سازمانی که سر و کارش با مردم است باید روح خدمت گذاری و اخالص  را بیشتر از  

وم س   حفظ و توسعه فضای سبز و  :طح دوم س  خدمات به مردم   :سطح اول  شهرداری در سه سطح با مردم در ارتباط است:باشد،  

 در سطح فرهنگ.

جدای از این سطوح شهرداری باید به سه مؤلفه در سازمان خود توجه الزم بکند. اول مبارزه با فساد در سیستم شهرداری و 

 .هامدیران شهری، دوم ارتقاء سطح علمی اداره شهر و سوم همکاری با سایر دستگاهبافت  

 مقام معظم رهبری           
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 فصل اول : 

 مستندات قانونی وضع عوارض : 

 قبل از انقالب  -1

 1334قانون شهرداری مصوب  45ماده  8بند  -

 1346آئین نامه مالی شهرداریها مصوب  30ماده  -

 بعد از انقالب  -2

 1361قانون تشکیالت شوراهای اسالمی کشور مصوب  35ماده  1بند  -

 1369قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب  43بند الف ماده  -

 اصالحیه های بعدی آن و  1375قانون تشکیل شوراهای اسالمی شهر مصوب   80ماده  16بند  -

 1381قانون تجمیع عوارض مصوب  5ماده  1تبصره  -

    1400قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب   55ماده  1بند -

 هادهیاری  و هاشهرداری  هزینه و پایدار درآمد قانون -

احل  شهرداریها و دهیاریها موظفند کلیه عناوین و نحوه محاسبه عوارض را پس از طی مر  :2ماده    3تبصره  

قانونی، حداکثر تا پایان بهمن ماه برای اجراء در سال بعد به اطالع عموم برسانند. وزارت کشور مسؤل نظارت 

 .بر اجرای این تکلیف و معرفی مستنکفان به مراجع قانونی می باشد

 : بعدی آن اصالحاتو  1346شهرداری ها مصوب   عامالتیم و مالی ی نامه آیین-

انواع عوارض و بهای خدمات و سایر  هر    -  30ماده   شهرداری دارای تعرفه ای خواهد بود که در آن کلیه ی 

درآمدهایی که به وسیله ی شهرداری و مؤسسات تابعه و وابسته به آن وصول یا تحصیل می شود، درج هر  

ن نرخ آن ها عنوان تعرفه یا بهای خدمات جدیدی که وضع و تصویب می گردد یا هر تغییری که در نوع و میزا

وزارت کشور برای تنظیم تعرفه و درج تغییرات بعدی و  .صورت می گیرد در تعرفه ی مذکور منعکس می شود

جامعی تهیه و برای راهنمایی    ونگی وضوع و تشخیص و وصول انواع عوارض و درامدها دستورالعملگ همچنین چ

 .خواهد کرد ابالغبه شهرداریها 

 :  ( 11/1380/ 27ی الح) اص32ماده 

به شهرداری های کل کشور اجازه داده می شود تا مطالبات خود را مطابق دستورالعملی که به پیشنهاد شهردار   

شهر مربوطه می رسد اقساط نماید. در هرحال صدور مفاصاحساب موکول به تادیه    المی به تصویب شورای اس

 .بود کلیه بدهی مودی خوا هد
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 اصالحات بعدی آن   و 1334 مصوب شهرداریها قانون -

  گرفتن   نظر  در  با  عوارض  میزان  و  نوع  تغییر  همچنین  و  شهر  عوارض  الغاء  یا  برقراری  پیشنهاد  –   26بند    55ماده  

 د می شو اعالمعمومی دولت از سوی وزارت کشور   سیاست

بین مؤدی و شهرداری در مورد عوارض و بهاء خدمات ارائه    ختالف(رفع هر گونه ا  2/93/ 10صالحی) ا  -77ماده  

شده توسط شهرداری و سازمانهای وابسته به آن به کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت کشور و دادگستری  

و انجمن شهر ارجاع می شود و تصمیم کمیسیون مزبور قطعی است. بدهی هائی که طبق تصمیم این کمیسیون  

، به وسیله اداره ثبت قابل وصول می باشد اجرای ثبت مکلف اسناد الزم االجراءرات  تشخیص شود طبق مقر

است بر طبق تصمیم کمیسیون مزبور به صدور اجرائیه و وصول طلب شهرداری مبادرت نماید در نقاطی که  

در  سازمان قضائی نباشد رئیس دادگستری شهرستان یک نفر را به نمایندگی دادگستری تعیین می نماید و  

 .غیاب انجمن شهر انتخاب نماینده انجمن از طرف شورای شهرستان به عمل خواهد آمد

    :شهرداریها مکلفند در مورد حریم شهر اقداما ت زیر را بنمایند- 99ماده 

                                                                  .ـ تعیین حدود حریم و تهیه نقشه جامع شهرسازی با توجه به توسعه احتمالی شهر 1بند 

ایجـاد    -خیابان کشی    -تهیه مقرراتی برای کلیه اقدامات عمرانی از قبیل قطعه بندی و تفکیک اراضی    -  2ند  ب

عمـومی    تهمچنـین تهیـه مقـررات مربـوط بـه حفـظ بهداشایجاد کارگاه و کارخانه و    -باغ و ساختمان

حریم و نقشه جامع شهرسازی و مقررات مذکور پس از    .مخصوص به حریم شهر با توجه به نقشه عمرانی شهر

 .عموم آگهی و به موقع اجرا گذاشته خواهد شد  اطالعتصویب انجمـن شهر و تاییـد وزارت کـشور برای 

   1358/ 06/ 27 مصوب شهرداریها قانون 100 ماده  -

 1390/ 01/ 28 مصوب هرداریهاش قانون 101 ماده  اصالحی -

 1378/ 7/ 7مصوب   اسالمیشوراهای   توسط  عوارض  وصول و وضع نحوه  اجرایی نامه آیین -

 1367/ 08/ 29واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها مصوب امالک   وضعیت  تعیین قانون -

 در وظایف شورای اسالمی شهر:  -80ماده  -

تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست   -16بند 

 عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعالم می شود. 
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  اهالی   درآمدهای  و  تولیدات  با  متناسب  عوارض  وضع  به  نسبت  تواند  می  شهر  اسالمی  شورای:    85  ماده  -

  هئیت   مصوب  نامه  آئین  طبق  شهر  نیاز   مورد  عمرانی  و  خدماتی   های  هزینه   از  بخشی   تامین  منظور  به

  .نماید اقدام وزیران

 در   تواند  می  کشور  وزیر.  است  وصول  قابل  کشور  وزارت  به  مصوبه  هر  ارسال  از  پس  ماه   یک  عوارض، :  تبصره 

 اقدام  آن  لغو  یا  اصالح  به  نسبت  نداند  مصوب  نامه  برآیین  منطبق  را  عوارض  نوع  هر  وصول  که  مقطعی  هر

 نماید 

 1384/ 10/ 14مصوب   آنها تعیین نحوه  و شهرک  و روستا شهر،  حریم و محدوده  تعاریف قانون -

تاریخ  اصالحات    آخرین  با  1334/ 03/ 31مصوب  باغها  و  زراعی  اراضی  کاربری  حفظ  قانون - تا 

01 /08 /1385 

 :نامه پنجساله پنجم توسعه کشوربر قانون 181و   174ماده   -

 :کشور توسعه  ششم پنجساله برنامه  قانون 88و   60ماده  -

 و اصالحیه های بعدی 1391رسانی به ایثارگران مصوب  قانون جامع خدمات

این قانون برای احداث یک واحد مسکونی با زیربنای مفید تا یکصد و بیست مترمربع و  موالن  ـ مشم  6ماده 

های عوارض صدور پروانه های ساختمانی،   پرداخت هزینهبیست مترمربع تجاری در شهر محل سکونت خود از  

های   عوارض شهرداری و نوسازی برای یک بار با معرفی بنیاد معاف میباشند. مفاد این ماده در احداث مجتمع

  .مسکونی نیز اعمال و مازاد بر تراکم شامل ایثارگران نخواهد بود

   1395/ 11/ 10  مصوب کشور توسعه های برنامه دائمی احکام قانون -

 .هرگونه تخفیف و بخشودگی عوارض شهرداریها توسط دولت ممنوع است -بند ت- 23ماده 

های علمیه در اجرای وظایف تکلیفی نظام   دولت مکلف است از طریق شورای عالی حوزه   -بند ت-  37ماده   

کم نهاد عمومی غیردولتی  منظور حضور مؤثر و هدفمند حوزه و روحانیت، از حوزه های علمیه در ح  و به   اسالمی 

 :عمل آورد پشتیبانی و حمایتهای زیر را به

 معافیت فضاهای آموزشی، پژوهشی و اداری حوزه های علمیه از پرداخت عوارض ساخت و ساز -1

 تبصره ذیل   -بند ث- 37ماده  

 میباشند های اصلی معاف  های عوارض ساخت و ساز صرفاً برای فضا  هزینه پرداخت از مساجد -
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 1394/ 2/ 1پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب  رقابت تولید  موانع رفع قانون -

شهرداریها مکلفند حداکثر تا یک هفته پس از پرداخت نقدی یا تعیین تکلیف نحوه پرداخت عوارض  -  59ماده  

ریافت وجه  درخواست یا د .صورت نسیه نسبت به صدور و تحویل پروانه ساختمان متقاضی اقدام نمایند  به

پرداخت   .مازاد بر عوارض قانونی هنگام صدور پروانه یا بعد از صدور پروانه توسط شهرداری ها ممنوع است

 .رسد  شهر می  سالمیصددرصد عوارض به صورت نقد شامل درصد تخفیفی خواهد بود که به تصویب شورای ا 

رسد    شهر می  اسالمیبه تصویب شورای  نیز به میزانی که    ا در پرداخت عوارض به صورت نسیه قسطی و یا یکج 

% و ) ماهیانه 18دریافت اضافه مبلغ عوارض ، به صورت سالیانه    حداکثر تا نرخ مصوب شورای پول و اعتبار

   می باشد (  1.5%

شهری   29ماده    2تبصره   عمران  و  نوسازی  پروانه   :قانون  صادر در  شهرداریها  طرف  از  که  ساختمانی  های 

کسانی که درمیدانها ومعابر شودبایدحداکثرمدتی که برای پایان یافتن ساختمان ضروری است قید گردد و می

خود را به اتمام برسانند و    ها ساختمانکنند باید ظرف مدت مقرر در پروانه اصلی شهر اقدام به ساختمان می 

دو سال بعد از مدتی که برای اتمام بنادر پروانه قید شده باز هم ناتمام بگذارند عوارض مقرر تادر صورتی که  

ساختمان همچنان ناتمام باقی بماند برای هر دوسالی  در این قانون به دو برابرافزایش یافته و از آن به بعد نیز اگر

ابنیه  درصددر سال بالغ   4فت تا به  به دو برابر مأخذ دو سال قبل افزایش خواهد یا  که بگذرد عوارض گردد. 

 .ماده نخواهد بود ناتمام که از طرف مقامات قضایی توقیف شده باشد مشمول این

مدیر کل دفتر برنامه و بودجه سازمان شهرداری ها و دهیاری    1397/ 3/ 9مورخ    11787به استناد نامه شماره  

های کل کشور اعتبار پروانه ساختمانی هرگز منقضی نشده و تاریخ درج شده در آن مبین زمان اتمام عملیات 

در غیر اینصورت  (ار الزامی است  ساختمانی می باشد )شروع عملیات در مدت تعیین شده برای استمرار اعتب

ویا  شود  اصالح  مغایرت  در صورت  و  شود  داده  تطبیق  توسعه شهری  طرحهای  جدید  ضوابط  با  باید  پروانه 

درصورتیکه مودی به هر دلیلی بخواهد مشخصات پروانه صادره را تغییر دهد می بایست پروانه جدید صادر و 

ارض محاسبه گردد، لذا عوارض تجدید همان عوارض صدور مبلغ بر اساس عوارض مصوب دردفترچه تعرفه عو 

از کسر  و پس  محاسبه  تعرفه عوارض  دفترچه  این  اساس  بر  باید  که  باشد  می  برای ساختمان  پروانه جدید 

 پرداختی های مالک به شهرداری دریافت گردد . 
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 :ها منابع درآمدی شهرداری

 عمومی  درآمدهای ناشی از عوارض  •

 اختصاصی  رضادرآمد ناشی از عو  •

 بهای خدمات و درآمد های موسسات انتفاعی •

 درآمدهای حاصل از وجوه و اموال شهرداری  •

 کمکهای اهدایی دولت از سازمان های دولتی  •

 اعانات و هدایا و دارائیها  •

 سایر منابع تامین اعتبار  •

 

 صل دوم :  ف

 تعاریف : 

محلی: می  عوارض  اطالق  عوارضی  بند  به  مطابق  آن  وضع  برقراری  و  اختیار  که  قانون   80ماده    16گردد 

و اصالحات بعدی    1375/ 3/ 1تشکیالت، وظایف و انتخابات شوراهای اسالمی کشور و انتخاب شهرداران مصوب  

 با شورای اسالمی شهر باشد. 

ع عوارض مستمر و یا  عوارض محلی عوارضی است که فارغ از تولید )اعم از کاال و محصول و یا خدمات به منب

موجود( در محدوده و حریم شهر تعلق می گیرد. از انواع عوارض محلی می توان عوارض وضع شده برای زمین، 

 ساختمان، ماشین آالت و عوارض کسب پیشه، حرف و مشاغل خاص را نام برد. 

نبوده و قانونگذار به کلیه عوارضی اطالق می شود که مرجع برقراری آن شورای اسالمی شهر    عوارض ملی:

قانون تشکیل    13ماده    3صالحیت برقراری آن را تعیین نموده است. )عوارض آموزش و پرورش به استناد بند  

پایه و فروش  3شوراهای آموزش و پرورش کشور   بر تراکم  ، مازاد  % عوارض صدور پروانه ساختمانی )زیربنا 

 حساب معرفی شده توسط آموزش و پرورش واریز نمایدتراکم ( و تفکیک زمینها و پذیره تجاری و نوسازی به 

 مانند عوارض مازاد بر تراکم، جرایم ناشی از آراء قطعی کمیسیون ماده صد ... عوارض ناپایدار: 

پایدار: خودرو    عوارض  شهر،  سطح  یا  نوسازی  ملی،  عوارض  پروانه    5مانند  صدور  مسافر،  بلیط  بهاء  درصد 

 ساختمانی، کسب و پیشه، حرف و مشاغل خاص  

عبارت است از کلیه ساختمانهایی که برای سکونت افراد یا خانواده ساخته می شود و شامل   واحد مسکونی:

 اتاق، آشپزخانه و سرویسهای الزم باشد و مساحت هر واحد طبق ضوابط مصوب طرح تفصیلی شهر می باشد. 
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تجاری: بند    واحد  ذیل  تبصره  برابر  که  ساختمانهایی  کلیه  از  شهرد  55ماده    25عبارت  بمنظور  قانون  اریها 

استفاده کسب و پیشه و تجارت احداث گردیده و یا در آنها واحدهای صنفی تحت پوشش قانون نظام صنفی و  

 یا واحدهای تابع قانون تجارت فعالیت داشته باشند. 

)مؤسسات عمومی، دولتی، غیر دولتی وابسته به دولت و نهادهای انقالب اسالمی که با اصول بازرگانی اداره می 

 وند و مشمول پرداخت مالیات هستند در این تعرفه واحد تجاری محسوب می شوند( ش

عبارت است از کلیه ساختمانهایی که بمنظور استفاده صنعتی و یا ایجاد کارگاههای صنعتی و  واحد صنعتی:  

دی اگر  تولیدی احداث می شوند )صنعت توریسم، جهانگردی و ایرانگردی با تأئید سازمان ایرانگردی و جهانگر

مشمول تعریف تجاری نگردد در این قسمت قرار می گیرد( و ضوابط آن طبق ضوابط مصوب در طرح تفصیلی  

 ، کارگروه زیربنا شد مصوب می گردد.  5یا مراجع ذیصالح همچنین کمیسیون ماده 

اداری:   انقالب اسالمی، ساختمانهایی که  واحد  از شمول  عبارت است از کلیه ساختمانهای دولتی و نهادهای 

تعریف بندهای )مسکونی، تجاری، صنعتی( خارج باشند در ردیف واحد اداری قرار می گیرند و ضوابط احداث 

یا کارگروه   5چنین واحدهایی طبق ضوابط مصوب در طرح تفصیلی و یا مراجع ذیصالح همچون کمیسیون ماده  

 امور زیربنایی می باشد.  

نهایی که در کاربری آموزشی یا تأئیدیه سازمان آموزش و پرورش  عبارت است از کلیه ساختماواحد آموزشی:  

و یا وزارت آموزش عالی به منظور احداث مهد کودک، کلیه مراکز آموزشی اعم از )کودکستان، دبستان، مدارس  

راهنمایی، دبیرستانها، دانشگاهها، حوزه علمیه و سایر مراکز آموزشی( احداث و مورد بهره برداری قرار می  

یا   5د و ضوابط احداث آن طبق ضوابط مصوب در طرح تفصیلی با مراجع ذیصالح همچون کمیسیون ماده  گیر

 می گردد.  کارگروه مراکز زیربنایی مصوب 

عبارت است از کلیه ساختمانهایی که در کاربری مربوطه )بهداشتی و درمانی( با تأئید مراکز بهداشتی و درمانی:  

بهداشتی،   مراکز  درمانگاهها،  بیمارستانها،  احداث،  منظور  به  پزشکی  آموزش  درمان  و  بهداشت  سازمان 

ط احداث آزمایشگاهها، خانه بهداشت، تأسیسات بهزیستی، حمام عموم احداث و بهره برداری می گردند و ضواب

آن طبق ضوابط مصوب در طرح تفصیلی یا مراجع ذیصالح همچون کمیسیون ماده پنج یا کارگروه امور زیربنایی  

 مصوب می گردد.  

عبارت است از اماکن ورزشی و تربیتی که در کاربری مربوطه با تأئید اداره کل ورزش و جوانان  اماکن ورزشی:  

 مورد بهره برداری قرار می گیرد. و آموزش و پرورش یا دانشگاهها احداث و 
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عبارت است از تأسیسات و تجهیزات شهری مانند آب، پست ترانسفورماتور،  تأسیسات و تجهیزات شهری:  

 پست برق، گاز، مخابرات و ... جهت رفاه عمومی شهروندان ایجاد می گردد. 

بوطه از قبیل موزه ها، کتابخانه عبارت است از کلیه ساختمانهایی که در کاربری مراماکن تاریخی و فرهنگی: 

ها، سالن اجتماعات، نمایشگاهها )فرهنگی، هنری ....( سالن سینما، تئاتر، احداث و مورد بهره برداری قرار می  

 گیرد. 

 موارد ذیل در کلیه تعرفه های عوارضی مصوب بایستی رعایت شود. 

الت اداری مبنی بر قانونی بودن وصول هیأت عمومی دیوان عد1385/ 2/ 3مورخ    48با توجه به دادنامه شماره  -1

عوارض مربوط به تخلفات ساختمانی عالوه بر جرایم کمیسیون ماده صد در محاسبه این عوارض پس از 

 مذکور به قیمت روز محاسبه خواهد شد عوارض قطعی شدن رأی توسط کمیسیون  

و ارجاع پرونده   1400/ 03/ 18مورخ    496دادنامه  به استناد رای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره  -

این بند قابل ابطال تشخیص   1399/ 10/ 30-1336به هیات تخصصی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه  

 داده نشده است 

قانون   77مرجع رسیدگی و رفع هر گونه اختالف بین مؤدی و شهرداری در مورد عوارض، کمیسیون ماده   -2

 شهرداری است.  

  5در داخل محدوده بر اساس ضوابط طرح تفصیلی و حریم شهر )پس از تصویب کمیسیون ماده    عوارض -3

قابل وصول است. عوارض   )... و  قانونی  و سایر مراجع ذیصالح  و معماری  قانون شورای عالی شهرسازی 

 باشد نمی    قابل وصول  واقع در حریم شهر    قانون نوسازی در امالک  13و    2نوسازی و سطح شهر طبق مواد  

غذاخوری،  -4 سالن  نمازخانه،  اجتماعات،  سالن  نگهبانی،  سرایداری،  شامل  مسکونی  غیر  بناهای  کلیه 

استراحتگاه و ... در حریم و محدوده قانونی شهر در کلیه کاربریها برابر تعرفه کاربری مربوطه محاسبه و 

 اخذ می گردد. 

 رعایت کلیه ضوابط و مقررات شهرسازی مطابق با طرح مصوب مورد عمل الزامی است.  -5

 :   قانون شهرداریها  100ماده  11ارزش معامالتی جرائم ساختمانی موضوع تبصره  -6

  ابقاء   بر   رای   صدور   و  100  ماده   کمیسیون   در  طرح   از  پس  پذیرفته   صورت  ساختمانی   تخلفات  کلیه  در:    تبصره 

ه با توجه به رای صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری وصول جریمه بر مبنای سال شد  انجام  تخلفات

جرائم تخلفات ساختمانی موضوع    معامالتی  وقوع تخلف می باشد ، لذا با توجه به اینکه در اغلب سالها ارزش
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ای موضوع ماده    100ماده    11تبصره   ارزش منطقه  اساس  ، شهرداری    64بر  بوده  مالیاتهای مستقیم  قانون 

قانون شهرداریها    100ماده    11تبصره  مبلغ جریمه را بر مبنای    ،   مکلف می باشد در صورت صدور رای جریمه 

 مصوب سال وقوع تخلف وصول نماید  

قانون درامد  2ماده  7قانون مالیاتهای مستقیم و بند   64مستند به ماده  1402 سال ه ای منطق ارزش -7

 می باشد   پایدار شهرداریها به شرح ذیل

( نام گذاری می Pدرج می گردد به اختصار )  1402مندرج در تعرفه های  مصوب سال  منطقه ای    : ارزش1ماده  

 شود 

معابر تعیین شده )پس از اصالحی( در آخرین طرح های مصوب    عرض  اساس  بر  عوارض  محاسبه  مبنای:    2ماده  

مبنای    ، خواهد بود و در حریم شهر بر اساس معابر تعیین شده می باشد و در صورت فقدان معبر شهرداری

 وضعیت موجود معبر احداثی خواهد بود .  ، عمل

)تخلفات ساختمانی در  نون شهرداریهاقا 100ماده  11تبصره منطقه ای : مالک محاسبه ضرایب ارزش 3ماده  

پس از اعمال  ،    (Pعدد )   1402و همچنین محاسبات تعرفه عوارض و بهای خدمات مصوب سال      ( 1402سال  

ه هیئت محترم وزیران در دفترچه ارزش معامالتی شهر گرمدره در 59636/ت29671تصویب نامه شماره    16%

توسط شورای اسالمی شهر گرمدره ابالغ  1401/ 02/ 26مورخ    1401/ش/ 124که طی نامه شماره    1401سال  

امیرآباد و کوهک    5و    3ناحیه  ،   : شهرک شاهد و ناصریه    2: گرمدره باال ، ناحیه  1ناحیه ) ناحیه    4در  گردیده  

 .  دسته بندی شده است زیر  جداول به شرحکوهک (  4و سعادتیه  و ناحیه 

)بزرگ ترین  : چنانچه ملکی دارای چند بر باشد در محاسبه عوارض مربوطه باالترین قیمت منطقه ای  4ماده  

خواهد بود، همچنین در صورتی که ملکی در میدان یا فلکه مالک عمل  عرض معبر(مشرف به اراضی و امالک  

یا فلکه منشعب می گردد  از میدان  بر اساس باالترین قیمت منطقه ای خیابانی که  واقع شده باشد عوارض 

 محاسبه خواهد شد.  
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 گرمدره باال  )واقع درحریم و محدوده قانونی شهر گرمدره  ( – 1ناحیه 

ابتدای حریم شهر گرمدره از سمت کرج  تا انتهای حد فاصل  همت تهران کرج ارتفاعات شمالی اتوبان شمال : 

 حریم شهر گرمدره به سمت تهران   

از سمت کرج تا انتهای جاده مخصوص تهران کرج حدفاصل ابتدای حریم شهر گرمدره  ضلع شمالی    جنوب :

 حریم شهر گرمدره به سمت شهر قدس و تهران    

ضلع تا  از سمت کرج  کرج  –تهران حدفاصل ارتفاعات شمالی اتوبان همت   جاده مخصوص تهران کرج غرب : 

   کرجاز سمت   جاده مخصوصشمالی  

انتهای حریم شهر گرمدره از سمت تهران تا ضلع شمالی جاده   حد فاصل جاده مخصوص تهران کرج شرق :

    از سمت تهران کرج   –مخصوص تهران 

   1402(  مصوب سال pارزش منطقه ای  ) عرض گذر  ردیف 

 ریال    352.000 کرج  -بر اتوبان همت و تهران 1

   ریال  384.000 کرج  – بر جاده مخصوص تهران  2

 ریال    432.000 بر خیابان عرض سی متر و باالتر   3

   ریال  416.000 متر  29.99متر  تا  20بر خیابان از عرض   4

 ریال  400.000 متر  19.99متر تا  10بر خیابان از عرض   5

 ریال  368.000  99.99بر خیابان تا عرض   6
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 ناصریه  )واقع درحریم و محدوده قانونی شهر گرمدره  ( –شهرک شاهد تا خیابان معراج   – 2ناحیه 

حد فاصل ابتدای حریم شهر   -کرج به سمت تهران و شهر قدس  سمت    از  جاده مخصوصضلع جنوب  شمال : 

 با ضلع جنوب جاده مخصوص تهران کرج  کبیرضلع غربی بلوار امیر  تقاطع  گرمدره از سمت کرج تا

خیابان انقالب شرقی  ان ورزشگاه و ضلع  بتقاطع ضلع غربی بلوار امیر آباد با ضلع شمال خیا  جنوب : حدفاصل

سمت کرج تا به  و خیابان معراج و زرشکی  خیابان انقالب با ضلع شمالی خیابان معراج  شرقی  تا تقاطع ضلع  

 انتهای حریم شهر گرمدره  

ضلع جنوب جاده مخصوص تهران و کرج حدفاصل ابتدای حریم شهر گرمدره از سمت کرج به سمت    غرب :

 تقاطع ضلع غربی حریم شهر گرمدره با ضلع شمالی خیابان معراج و زرشکی  تهران و شهر قدس تا  

تقاطع ضلع غربی بلوار امیر آباد با ضلع جنوب جاده مخصوص    حدفاصل  –شرق: جاده مخصوص تهران کرج  

    ضلع غربی بلوار امیرآباد و با ضلع شمال خیابان ورزشگاه تهران کرج تا تقاطع 

 1402(  مصوب سال p) منطقه ای ارزش  عرض گذر  ردیف 

 ریال  384.000 کرج  – بر جاده مخصوص تهران  1

 ریال  448.000 بر خیابان عرض سی متر و باالتر   2

 ریال  400.000 متر  29.99متر  تا  20بر خیابان از عرض   3

 ریال  368.000 متر  19.99متر تا  10بر خیابان از عرض   4

 ریال  352.000  99.99بر خیابان تا عرض   5

 

 سعادتیه  )واقع در محدوده قانونی و حریم شهر( –کوهک  –: امیر آباد  5و 3ناحیه 

با ضلع جنوب جاده مخصوص تهران   ضلع شرقی بلوار امیر آباد  کرج حدفاصل  –شمال : جاده مخصوص تهران  

 شهر قدس  تهران و  تا انتهای حریم شهر گرمدره به سمت کرج 

انتهای  جنوب : بلوار امیر آباد حدفاصل با  حریم شهر گرمدره از سمت جنوب )   ضلع شرقی بلوار امیر آباد 

 معادن شن و ماسه ( به سمت شرق ) تهران و شهر قدس ( تا انتهای حریم شهر گرمدره   
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 و ضلع جنوب جاده مخصوص تهران کرج  ضلع شرقی بلوار امیر آبادتقاطع    حدفاصل  –   بلوار امیر آباد  غرب :  

 (معادن شن و ماسه   )در سمت جنوب  تا انتهای حریم گرمدره 

و   حدفاصل انتهای حریم شهر گرمدره از سمت شهر قدس  –جاده مخصوص تهران کرج  ضلع جنوب  شرق:  

      سمت جنوباز  تا انتهای حریم و محدوده قانونی شهر گرمدره تهران 

   1402(  مصوب سال pارزش منطقه ای  ) عرض گذر  ردیف 

 ریال  384.000 کرج  – بر جاده مخصوص تهران  1

 ریال  448.000 بر خیابان عرض سی متر و باالتر   2

متر  تا  20بر خیابان از عرض   3

 متر   29.99

 ریال 432.000

متر تا  10بر خیابان از عرض   4

 متر   19.99

 ریال  416.000

 ریال  400.000  99.99بر خیابان تا عرض   5

 

 : کوهک )واقع در محدوده قانونی و حریم شهر ( 4ناحیه 

تقاطع ضلع غربی بلوار امیر آباد و ضلع جنوب خیابان ورزشگاه و تقاطع حدفاصل    –شمال : بلوار امیر آباد  

خیابان معراج و خیابان معراج و زرشکی به سمت کرج تا انتهای حریم  ضلع غربی خیابان انقالب با ضلع جنوب  

 شهر گرمدره   

حریم شهر گرمدره ابتدای  تا  در جنوب    حریم شهر گرمدره انتهای    غربی بلوار امیر آباد حدفاصلضلع  جنوب :  

 کرج  به سمت 

از ابتدای حریم شهر گرمدره از سمت کرج تا انتهای حریم شهر گرمدره به  خیابان معراج و زرشکی  غرب :  

 سمت معادن شن و ماسه در جنوب  
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جنوب خیابان ورزشگاه تا انتهای حریم    تقاطع ضلع غربی بلوار امیر آباد و ضلع  شرق: بلوار امیر آباد حدفاصل

 در جنوب  به سمت معادن و شن و ماسه شهر گرمدره 

 

   1402(  مصوب سال p) منطقه ایارزش  عرض گذر  ردیف 

 ریال    448.000 بر خیابان عرض سی متر و باالتر   1

متر  تا  20بر خیابان از عرض   2

 متر   29.99

 ریال  304.000

 19.99متر تا  10بر خیابان از عرض   3

 متر 

 ریال  288.000

 ریال 272.000  99.99بر خیابان تا عرض   4

 

ویا اصالحیه   1387کلیه معافیتهای موجود در قوانین مصوب موخر به قانون مالیات بر ارزش افزوده سال   -8

اعمال خواهد اعالم می گردد    یا معافیتهایی که در قوانین بودجه سنواتی دولت1402این قانون در سال  

 شد . 

، مشمول پرداخت کلیه عوارض    کلیه مستحدثات ایجاد شده و تثبیت شده برابر نظر مراجع ذیصالح قانونی -9

 .می گردد مربوطه

 (موارد ذیل از دریافت پروانه و پرداخت عوارض معاف می باشند) -10

  .متر مربع زیربنای مفید ٣سرویس بهداشتی در حیاط به مساحت حداکثر الف: 

  .متر مربع۲٥سایبان خودرو در حیاط با مصالح غیربنایی با ارتفاع برابر دیوار حیاط حداکثر ب: 

بندی و سقف کاذب در داخل مغازه با مصالح غیرثابت و غیربنایی )به طور مثال: استفاده از نبشی،   قفسه  ج:  

 )نئوپان و ورق

   ۲٨۰۰ح تفصیلی و آیین نامه حیاط مشروط به رعایت ضوابط طر روی درب منازل و درب سایبان د:
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 سانتی متر   ٥۰سایبان درکناره بام ها و باالی پنجره ها بصورت تکی و مجزا حداکثر تا  ه: 

  .احداث گلخانه با هر طرحی در داخل خانه و:

 تبدیل قسمتی از اعیانی به پارکینگ و ایجاد پارکینگ در اعیانی و نصب درب پارکینگ از ضلع مجاز  ز:

  . استفاده از زیر پله و اطاقک باالی پله به عنوان انباری و انباری روی حمام و سرویس بهداشتی ح: 

احداث ساختمان موقت پروژه های عمرانی و ساختمانی داخل ملک تا مدت اعتبار پروانه ساختمانی قابل   :ط

کور نسبت به برچیدن آن اقدام استفاده و قبول بوده و مالک و یا پیمانکار موظف است بعد از انقضای مهلت مذ 

  .نماید

 حیاط خلوت بدون سقف ل: 

  :  افتی توسط شهرداریدری خدمات وبهای عوارض استرداد نحوه   -11

پروانه های ساختمانی در شرایط زیر باطل و مبالغ وصولی پس از کسر هزینه مصروفه و خدماتی که به منظور  

  ارائه شده است  ، قابل استرداد به مودی می باشدصدور پروانه های مذکور توسط شهرداری 

، از سوی مراجع قضایی ابطال شود معادل  1تبصره   % کل عوارض و بهای 5:  چنانچه پروانه های ساختمانی 

خدمات صدور پروانه کسر و مابقی به غیراز عوارض نوسازی و ارزش افزوده حاصل از اجرای طرح مسترد خواهد  

در خصوص پرداختی ها  بیمه ساختمانی و آموزش و پرورش و نظام مهندسی و ... از شد. و مالک می بایست  

  .طریق ادارات فوق نسبت به وصول مطالبات خود اقدام نماید

:چنانچه مودی قبل از صدور پروانه ساختمانی تقاضای انصراف خود را به این شهرداری ارائه نماید    2تبصره  

صدور پروانه کسر و مابقی به غیر از عوارض نوسازی و ارزش افزوده   % کل عوارض و بهای خدمات20معادل  

حاصل از اجرای طرح مسترد خواهد شد. و مالک می بایست در خصوص پرداختی ها  بیمه ساختمانی و آموزش  

  .و پرورش و نظام مهندسی و ... از طریق ادارات فوق نسبت به وصول مطالبات خود اقدام نماید

چنانچه مؤدی پس از صدور پروانه ساختمانی و قبل از احداث بنا تقاضای انصراف خود را به شهرداری  :  3تبصره  

% کل عوارض و بهای خدمات صدور پروانه کسر و مابقی به غیر از عوارض نوسازی و ارزش  25ارائه نماید معادل  

اختی ها  بیمه ساختمانی و  افزوده حاصل از اجرای طرح مسترد خواهد شد. و مالک می بایست در خصوص پرد

  .آموزش و پرورش و نظام مهندسی و ... از طریق ادارات فوق نسبت به وصول مطالبات خود اقدام نماید

: چنانچه قبل از صدور پروانه ساختمانی مشخص گردد شهرداری با توجه به قوانین و مقررات امکان 4تبصره  

از  % کل عو 5صدور پروانه ساختمانی را ندارد معادل   ارض و بهای خدمات صدور پروانه کسر و مابقی به غیر 

خصوص   در  بایست  می  مالک  و  شد.  خواهد  مسترد  طرح  اجرای  از  حاصل  افزوده  ارزش  و  نوسازی  عوارض 
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پرداختی ها  بیمه ساختمانی و آموزش و پرورش و نظام مهندسی و ... از طریق ادارات فوق نسبت به وصول 

 مطالبات خود اقدام نماید. 

  

 ضوابط پارکینگ :  -12

احداث پارکینگ در زمان صدور پروانه ساختمانی در کلیه کاربری های یاد شده در دفترچه عوارض و بهای  

 تابع ضوابط زیر خواهد بود   1402خدمات مصوب سال 

صفحه   35-11-4صدور پروانه ساختمانی بدون تامین پارکینگ مجاز نخواهد بود مگر در شرایطی که در بند  

 دفترچه ضوابط و مقررات ساختمانی و شهرسازی طرح تفصیلی شهر گرمدره به آن اشاره شده است    122-121

متری و بیشتر واقع شده باشد و دسترسی    20ساختمان در فاصله یکصد متری تقاطع خیابانهای با عرض    – الف  

 به محل اتوموبیل رو نداشته باشد 

به پارکینگ مستلزم قطع درختان کهن باشد و شهرداری  ب: ساختمان در محلی قرار گرفته باشد که ورود  

 اجازه قطع آن را ندهد  

 ج: ساختمان در بر کوچه هایی قرار گرفته باشد که به علت عرض کم کوچه ، امکان عبور اتوموبیل نباشد  

 ر نباشد د: ساختمان در معبری قرار گرفته باشد که به علت شیب زیاد ، احداث پارکینگ در آن از نظر فنی مقدو 

ه: در صورتی که وضع و فرم زمین زیر ساختمان به صورتی باشد که از نظر فنی نتوان در سطح طبقات احداث 

 پارکینگ نمود  

متر و بیشتر قرار داشته و دسترسی به محل اتوموبیل   45ز: ساختمان در بر خیابان های سریع السیر به عرض  

 رو نداشته باشد   

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض تحت عناوین )کسری پارکینگ ، عدم : به استناد آراء  1تبصره  

 احداث پارکینگ و ... ( ابطال گردیده 

در خصوص شرایط    35-11-4: در زمان صدور پروانه ساختمانی و در صورت شرایط یاد شده در ضوابط  2تبصره  

، از   5پس از تصویب در کمیسیون ماده    متری  250عدم تامین پارکینگ ، مالکین مکلف می باشند در شعاع  

حقوقی و  پالک ثبتی که پروانه ساختمانی صادر می گردد با معرفی پالک ثبتی دیگر و درج موضوع در اسناد  

پروانه ساختمان نسبت به تامین پارکینگ های مورد نیاز اقدام و این موضوع را در قسمت پارکینگ های تامین 

 اید  شده پروانه ساختمانی لحاظ نم
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قانون شهرداریها    100ماده    5: مرجع تصمیم گیری در خصوص عدم احداث پارکینگ به استناد تبصره  3تبصره  

   می باشد   قانون شهرداریها 100، کمیسیون ماده 

پرداخت    1401/ 04/ 01درآمد پایدار و هزینه شهرداریها و دهیاری ها مصوب    قانون   10به استناد ماده  13- 

عوارض و بهای خدمات شهرداری ها و دهیاری ها پس از موعد مقرر قانونی و ابالغ، موجب تعلق جریمه ای )در  

ان  %( به ازای هر ماه نسبت به مدت تأخیر و حداکثر تا میز  ۲هنگام وصول عوارض ( و به میزان دو درصد )

  مشمول این بند نمی باشد 100%( خواهدبود و جرائم کمیسیون ماده   ۲۴بیست و چهار درصد )

اختالف، استنکاف و اعتراض در مورد عوارض و بهای خدمات شهرداری ها و سازمانهای وابسته به    -1تبصره  

 .می باشد با اصالحات و الحاقات بعدی 1334/  4/  11( قانون شهرداری مصوب  ۷۷آن مشمول ماده )

در صورتی که مطالبات قطعی شده شهرداری از اشخاص حقیقی و حقوقی مستند به اسناد قطعی و    -2تبصره  

( ریال باشد، پس از طی مراحل قانونی مطالبات مذکور در حکم  1/  000/  000/  000) ریال  بیش از یک میلیارد 

مربوط به اجرای مفاد اسناد رسمی عمل می شود. مطالبات مستند به اسناد الزم االجراء بوده و طبق مقررات  

میزان تعیین شده برای مطالبات متناسب با نرخ تورم اعالمی توسط بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران همه 

 .ساله افزایش می یابد

و عمران شهری ، شهرداریها و دهیاری ها موظف اند با رعایت  قانون نوسازی  29ماده  2مطابق تبصره  - 14  

مقررات ملی ساختمان و مقتضیات محلی ، تاریخ اتمام عملیات ساختمانی را طبق ضوابط مندرج در جدول 

 ذیل در پروانه های صادره درج نمایند  

مساحت زیر بنا ) متر   ردیف 

 مربع (

حداقل زمان اتمام عملیات 

 ) ماه ( 

 12 300تا  1

 24 2000تا 300  2

 36 5000تا 2000 3

 48 10000تا 5000 4

 60 10000بیش از  5

 

بر اساس دستور العمل اجرائی و ابالغی  1402ضوابط و عناوین دفترچه عوارض و بهای خدمات سال  -15

 تهیه و تنظیم گردیده .    09/1401/ 30مورخ  20376وزیر محترم کشور به شماره 
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ن قانو  50ماده    3)تنفیذ تبصره    1400قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال    55ماده    1به استناد بند    -16

( قوانین و مقررات مربوط به اعطای تخفیف یا معافیت از پرداخت    1387مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال  

 عوارض یا وجوه به شهرداریها و دهیاری ملغی شده است  

پس از تصویب و ابالغ، شهرداری گرمدره    1402اعمال ضوابط دفترچه عوارض و بهای خدمات مصوب سال  -17

 د الزم االجراء می باشو دوایر مختلف شهرداری گرمدره    ، مودیان    شهروندان  کلیه    برای  1402/ 01/ 01از تاریخ  
 

 آئین نامه ها فصل سوم : 

 تقسیط   آئین نامه 

 آیین نامه اعطاء معافیت 

 دستورالعمل تقسیط عوارض 

 آئین نامه مالی شهرداریها( 32)موضوع اصالحیه ماده 

قانون تنظیم  73اصالحی آئین نامه مالی شهرداریها موضوع ماده  32: این دستور العمل به استناد ماده 1ماده 

و در راستای  1394 قانون رفع موانع تولید مصوب 59و ماده  1385بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 

کمک به متقاضیان صدور پروانه ساختمانی ، عدم خالف و پایان کار در پرداخت عوارض و همچنین احقاق حق 

 و حقوق شهرداری در اجرای تقسیط بدهی ها تنظیم می گردد .

غسالخانه  –سطح شهر  –سالیانه خودروها  –: کلیه عوارض و بدهی مودیان به استثناء عوارض نوسازی  2ماده

قراردادهای عمرانی و خدماتی و استیجاری مشمول این دستور العمل  –مالیات بر ارزش افزوده  –و فروش قبر 

 می باشد . 

که شهرداری به استناد مقررات مربوطه برای سایر ادارات و سازمانهای دیگر )ارگانهای  کلیه مبالغی -1تبصره 

می نماید قابل تقسیط نبوده و از مقررات این دستور العمل مستثنی می باشد     غیر مرتبط با شهرداری ( اخذ

 . 

عوارض مورد مطالبه شهرداری از ادارات ، سازمانهای دولتی ، نهادهای عمومی و انقالب اسالمی  و  -2ره تبص

 نیروهای نظامی و انتظامی و ... که به نحوی دارای بودجه دولتی هستند قابل تقسیط نمی باشد. 

 اصل بر پرداخت نقدی کلیه عوارض و مطالبات شهرداری است .  -3ماده 
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عوارض بعد از ، جرائم و متقاضیان پرداخت مطالبات شهرداری ناشی از صدور پروانه ساختمانی  -4ماده 

می توانند و دستور شهردار  ر صورت درخواستد ،این آئین نامه  2و غیره به استثنا ماده  100کمیسیون ماده

 این دستور العمل تقسیط و نسبت به پرداخت آن اقدام نمایند .را طبق بدهی های خود 

 به شرح جدول زیر قابل تقسیط می باشد  2عوارض و مطالبات موضوع ماده – 5ماده 

 میزان مطالبات  ردیف 
درصد پیش پرداخت نقدی برای  

 مبنای بدهی 
 سقف اقساط 

 ماهه12 )نقد(  %30 یک میلیارد ریال   سقف  تا 1

2 
تا پنج  از یک میلیارد و یک ریال  

 میلیارد ریال  
 ماهه15 )نقد( 35%

3 
تا ده و یک ریال   پنج میلیارداز 

 میلیارد ریال  
 ماهه20 )نقد(  40%

4 
از ده میلیارد و یک ریال تا 

 بیست میلیارد ریال  
 ماهه 24 )نقد(   45%

5 
از بیست میلیارد و یک ریال به 

 باال 
 ماهه   36 )نقد (   50%

) خانواده های تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی )ره( ، خانواده های شهداء و    : در موارد خاص   1تبصره  

با درخواست مالک و موافقت و دستور شهردار درصد پیش پرداخت نقدی و تعداد    جانبازان و ایثارگران و ... ( 

یها ( تا دوبرابر  آئین نامه مالی شهردار    32  اصالحی    ماه )سقف ماده   36اقساط مذکور مشروط به رعایت حداکثر  

 قابل افزایش و تا نصف قابل کاهش می باشد . 

در صورتیکه متقاضی تقاضای پرداخت به صورت تقسیط را داشته باشد با تکمیل قرارداد که در هنگام   –  6ماده  

 می نماید متعهد به پرداخت بدهی خود خواهد بود .          تقسیط با شهرداری منعقد 
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شهرداریها مکلفند حداکثر تا یک هفته پس از پرداخت نقدی یا تعیین تکلیف نحوه پرداخت عوارض    -7ماده  

درخواست یا دریافت وجه   .صورت نسیه نسبت به صدور و تحویل پروانه ساختمان متقاضی اقدام نمایند  به

پرداخت   .شهرداری ها ممنوع استمازاد بر عوارض قانونی هنگام صدور پروانه یا بعد از صدور پروانه توسط  

ا شورای  تصویب  به  که  بود  خواهد  تخفیفی  درصد  شامل  نقد  صورت  به  عوارض                      شهر   سالمیصددرصد 

  اسالمینیز به میزانی که به تصویب شورای    ادر پرداخت عوارض به صورت نسیه قسطی و یا یکج  .رسد  می

%  18دریافت اضافه مبلغ عوارض ، به صورت سالیانه  ول و اعتباررسد حداکثر تا نرخ مصوب شورای پ  شهر می

  می باشد % ( 1.5و ) ماهیانه 

استعالم  -8ماده  پاسخ  زمان صدور  بان  در  استعالم  پاسخ   ، کار  کدفترخانه  پایان   ، انتقال  و  نقل  و هرگونه   ، 

کلیه دیون و چکهای تقسیطی تبدیل به حال شده و پاسخ  استعالم نقل و انتقال و پایان کار و   مفاصاحساب

 می باشد.    صدور هرگونه مفاصاحساب منوط به پرداخت نقدی کل بدهیترهین و 

در صورت تمایل مودی به   این دستور العمل تقسیط گردیده   5کلیه مطالباتی که به استناد ماده    –  1تبصره  

اقساط به نسبت ماههای باقیمانده تا اصل مبلغ  نقدی اقساطی که موعد وصول آنها فرا نرسیده است ،    پرداخت

این    7که سررسید آنها فرا نرسیده پس از کسر مبالغ اضافه شده موضوع ماده  موعد وصول مبالغ اضافه شده  

  استرداد می گردددستورالعمل  

فاصاحساب یا پاسخ مثبت به استعالم یا صدور پایان کار شهرداری موظف است از صدور هرگونه م  -2تبصره  

) غیر از مودیانی که نسبت به تقسیط بدهی خود  متقاضیانی که موعد سررسید چکهای آنها فرا نرسیده باشد

 خودداری نماید . اقدام نموده و متقاضی دریافت پاسخ استعالم ادارات آب و برق و گاز می باشند( 

اختالف فی ما بین مودیان و شهرداری در خصوص نحوه پرداخت یا تقسیط عوارض  در صورت حدوث    -9ماده  

 جهت تقسیط و رفع  اختالف تعیین و تکلیف می گردد .   77، موضوع با ارجاع پرونده به کمیسیون ماده 

امر مسکن و همچنین    -10ماده   ایجاد تسهیالت و تشویق سرمایه گذاری در  شهرداری می تواند در جهت 

ش نقدینگی شهرداری با اخذ مجوز از شورای اسالمی شهر نسبت به اعمال درصدی از کل بدهی مؤدیان  افزای
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به جزء مستثنیات بندهای این تبصره به عنوان پاداش و جایزه پرداخت نقدی مشروط بر پرداخت و تسویه کل  

 بدهی بصورت نقدی و یکجا توسط مؤدی اقدام نماید. 

 آن ماده نمی باشد.   2و 1و تبصره های 2ش حسابی مشمول ماده پاداش و جایزه خو - 1تبصره 

 جرائم کمیسیون ماده صد قانون شهرداریها و جرائم حذف پارکینگ  مشمول این ماده نمی باشد .  - 2تبصره 

 .  فروش اموال منقول و غیر منقول مشمول این ماده نمی باشد خرید و  -3تبصره 

توسط    -11ماده   نقدی(  غیر  و  )نقدی  شکل  هر  به  مصوبه  این  از  خارج  تشویقی  تسهیالت  گونه  هر  اعطای 

 واحدهای اجرایی مربوطه در شهرداری گرمدره ممنوع می باشد. 

مراجعه نماید و درخواست تعویق تاریخ چک  چنانچه مودی قبل از تاریخ سررسید چک به شهرداری    -12ماده  

با رعایت  ،  ماه    3% از مبلغ چک به صورت نقدی تا حداکثر  30را اعالم نماید با موافقت شهردار با اخذ حداقل  

 شود.   این آئین نامه مهلت داده می 7ماده 

باشد و ظرف حداکثر    –  13ماده   برگشتی  تاریخ    سهچنانچه مودی دارای چک  از  ، جهت ماه  برگشت چک 

پرداخت مبلغ آن به شهرداری مراجعه نماید،  به شرط عدم شکایت شهرداری در مراجع قضائی ، شهرداری می 

تواند در جهت کاهش هزینه های جاری و تسریع در امورات شهرداری و ارباب رجوعان نسبت به دریافت اصل 

ا   7) مبلغ اضافه شده در بند    مبلغ چک به همراه  از زمان سررسید چکاین دستور  به صورت صرفآ    (لعمل 

 و چک برگشتی را به مالکین تحویل نماید. مبلغ چک اقدام  نقدپرداخت 

 

 قرارداد تقسیط 

به  ..........صادره :   ............به شماره شناسنامه :  ............... فرزند :............... آقای / خانم :   : این قرارداد فی ما بین 

...........   وکیل/ به شماره وکالت نامه از مالکین پالک ثبتی    شماره :  الک ثبتی  پ/ مالک  ..................    اقامتگاه :

که از این به بعد متقاضی ............ به شماره  ...............  پرونده شهرسازی / صنفی و ... به شماره   .....................  

از   شهردار گرمدره  به عنوان  ..............    به نمایندگی آقای  گرمدره  شهرداری    گرو از طرف دینامیده می شود  

طرف دیگر که از این به بعد شهرداری گفته می شود جهت تقسیط مطالبات شهرداری بابت عوارض و بهای  

 شهر منعقد می گردداسالمی خدمات متقاضی بر اساس آیین نامه مصوب شورای 

ین  از مفاد اطالع  : اصل بر پرداخت نقدی مطالبات شهرداری است ولی از آنجا که متقاضی با علم و ا  1ماده   

شرایط   است  نموده   ................................................................... بابت  خود  بدهی  تقسیط  درخواست  قرارداد 

 تقسیط و تعهدات متقاضی و سایر شرایط به شرح مواد بعدی خواهد بود 
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تقس  2ماده   . نامه  آیین  با  مطابق  قرارداد  این  موضوع  اقساط  بازپرداخت  مدت  شورای  :  مصوبه    اسالمی یط 

 .باشد میشهر

بر اساس دستور شهردار   : بازپرداخت اقساط موضوع این قرارداد به اقساط متوالی و به شرح جدول ذیل  3ماده   

  .می باشدمی گردد               گرمدره که در ذیل این قرارداد درج 

 به شهرداری تحویل نماید (صیادی ): متقاضی مکلف است به تعداد اقساط ، چک معتبر 4اده م

: در هنگام صدور پایان کار یا نقل و انتقال ملک کلیه بدهی ، به روز شده و متقاضی موظف به پرداخت    5ماده  

و بانک و هرگونه مفاصا حساب نقل و انتقال    استعالم  نقدی آنها است، در هر صورت صدور پایانکار و جواب  

  .می باشدآئین نامه تقسیط عوارض  8ماده  1پس از کسر تبصره منوط به پرداخت کلیه اقساط 

   :: در صورت تاخیر در پرداخت یکی از اقساط شهرداری اقدامات ذیل را انجام می دهد 6ماده 

دهی حال شده و متقاضی می بایست بدهی خود را یکجا : در صورت تاخیر در پرداخت یکی از اقساط کل ب  الف

  .بپردازد

  . ب : شهرداری می تواند از اقدامات اجرایی در خصوص ساخت و ساز جلوگیری نماید

 ج : انجام اقدامات قانونی از طریق مراجع قضایی و ثبتی علیه متقاضی  

  77طرح موضوع در کمیسیون ماده    د :.در صورت عدم وصول یکی از چک های تقسیطی ، شهرداری مجاز به 

  .و پیگیری وصول مطالبات خود از طرق ممکن می باشد

  7و ماده  1394/ 2/ 1استناد قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب    :به    7ماده  

) هجده درصد   ماهانهدرصد  و نیم    در پرداخت عوارض به صورت نسیه به میزان یکآئین نامه تقسیط عوارض 

 .به مبلغ تقسیط شده اضافه می گردد سالیانه پس از کسر پیش پرداخت (

شهرداری نسبت به : در صورت عدم پرداخت اقساط در سررسید مقرر به علت تاخیر در تادیه بدهی ،    8ماده  

 دریافت مطالبات خود از طریق مراجع قضائی و اجرای ثبت اقدام خواهد نمود  

  می   متقاضی  عهده   به  غیره   و  ثبتی  –  اجرایی  –یه هزینه های وصول از قبیل هزینه های دادرسی  کل  :9ماده  

  . باشد

قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب    73: دستورالعمل و آیین نامه تقسیط موضوع ماده    10ماده  

می باشد و طرفین ملزم به رعایت  این قرارداد  الینفک    آیین نامه مالی شهرداری ها جزءاصالحی    32و ماده    81

 مفاد آن می باشند



                      

 ۱۴۰۲ل  تعرفه عوارض و بهای خدمات مصوب شهرداری گرمدره سا                        
 

 

     هی لعبدالمجتبی                                                                                                              نجفی مسعود           

 و   استاندار البرز                                                                                                                        شهردار گرمدره                 

 گرمدرهجانشین شورای اسالمی شهر                                                                                                                                                                                                                      

 

: متقاضی با امضاء این قرارداد و قبول مفاد آن به شهرداری حق و اختیار داد مطالبات خود را به استناد   11ماده  

و   به تشخیص   ، از مستندات طلب  ایراد و    صالحدیدهر یک  نماید و متقاضی هرگونه  خود استیفاء و وصول 

 موداعتراض نسبت به اقدامات شهرداری در این رابطه را از خود سلب و اسقاط ن 

و کمال اراده حق خود را جهت مراجعه به مراجع قضایی و شبه قضایی در    طالع : متقاضی با علم و ا 12ماده   . 

  در خصوص مفاد این قرارداد بوجود آید از خود ساقط نمود احتماآل که ختالفاتی خصوص ا

قانون مدنی تنظیم    10ساس ماده  نسخه که هر کدام حکم واحد دارند بر ا  3ماده و    13: این قرارداد در    13ماده  

 . است الزم االجراء و بعد از امضاء طرفین و ضامن بین طرفین 

 مبلغ   تاریخ سررسید   شماره چک / فیش  ردیف  

    

 آقای ...................... آقای ...................  

 شهردار گرمدره         یلمالک / وک

و خیرین مسکن    و سازمان بهزیستی ره    آیین نامه اعطاء معافیت به افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی 

 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران   6خانواده های شهدا و ایثارگران به استناد ماده  ، ساز

قانون   6و بند غ تبصره  قانون برنامه پنجساله ششم توسعه 80بند چ ماده  2در اجرای معافیت موضوع ردیف  

آیین نامه اعطاء معافیت هزینه های صدور قانون جامع خدمت رسانی به ایثارگران ،    6و ماده    1401بودجه سال  

و سازمان بهزیستی  ره(    )پروانه ساختمانی و عوارض شهرداری به افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی

مصوب  تحت پوشش نهاد ها و سازمان های حمایتی به شرح ذیل  و خیرین مسکن ساز برای هر کدام از افراد  

 می گردد 

 :می بایست کلیه شرایط زیر را دارا باشنداز این آئین نامه افراد متقاضی استفاده  - 1اده م

   مشمول شخص بنام الزاماً نظر مورد ملک مالکیت سند ارائه -1

استان البرز ، بنیاد  سازمان بهزیستی    استان البرز،    )ره(  ارائه معرفی نامه از کمیته امداد امام خمینی -2

 شهید و امور ایثارگران 

 های مذکور  قانون موضوع معافیت از استفاده  عدم بر مبنی محضری نامه تعهد ارائه -3

  :است  ذیل شرح به مذکور قانون موضوع معافیت  اختصاص  اولویت- 2 ماده 
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 سازمان های حمایتی زنان سرپرست خانوار تحت پوشش نهاد ها و -  1

 حمایتی  های سازمان  و ها نهاد پوشش تحت معلول دارای های خانواده  - 2

  خانواده های که سرپرست خانوار معلول و تحت پوشش نهاد ها و سازمان های حمایتی می باشد-  3

 و سازمان بهزیستی خمینی )ره ( سایر مشمولین تحت پوشش کمیته امداد امام - 4

   برای هر کدام از افراد تحت پوشش نهاد ها و سازمان های حمایتیخیرین مسکن ساز - 5

 قانون جامع حمایت از ایثارگران   1همسر و فرزندان موضوع ماده  –مادر  –پدر  – 6

مجاز   خانواده که دارای چند عضو مشمول قانون مذکور می باشد، فقط یکی از اعضاء ده هائی در خانوا- 3ماده 

شد می با  قانون نبه دریافت معافیت موضوع ای  

کلیه عوارض به نرخ روز محاسبه و  توسط مشمولین این آئین نامه  در صورت اثبات عدم رعایت مفاد -تبصره 

د  از ایشان اخذ خواهد ش  

) کلیه تعرفه های  عوارض و هزینه های ساخت مربوط به از پرداخت عوارض  آئین نامه  مشمولین این- 5ماده 

 .مترمربع زیربنا با رعایت تأمین پارکینگ معاف می باشند 120حداکثر شهرداری ( 

مفاد )صرفا مشموالن ایثارگر در این آئین نامه( عالوه بر  قانون جامع حمایت از ایثارگران    6برابر ماده    -6ماده  

نامه    5بند   آئین  احاین  بیست  برای  و  مترمربع  بیست  و  یکصد  تا  مفید  زیربنای  با  واحد مسکونی  داث یک 

مترمربع تجاری در شهر محل سکونت خود از پرداخت هزینه های عوارض صدور پروانه های ساختمانی، عوارض  

  شهرداری و نوسازی برای یک بار با معرفی بنیاد معاف می باشند. مفاد این ماده در احداث مجتمع های مسکونی

 .نیز اعمال و مازاد بر تراکم شامل ایثارگران نخواهد بود

 .منعکس می شودگرمدره  هر گونه اقدام در راستای مواد فوق الذکر در حسابهای مالی شهرداری- 7ماده 

ت مربوطه اهای موضوع این آئین نامه را به ادارشهرداری موظف است که مراتب اجرای معافیت - 8اده م

  .از این مزایا ارسال نمایند ناستفاده کنندگااطالعاتی جهت تهیه بانک  

می   الزم االجراءشهر اسالمی  شورای  قائم مقامی ماده تنظیم که پس از تصویب  9این آیین نامه در  - 9ماده 

 .باشد
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 :چهارم  فصل

 درآمد ناشی از توسعه شهر 

                               ( تک واحدی و چند واحدی   مسکونی ) ساختمانی در حد تراکمعوارض بر پروانه های : 1تعرفه شماره   

 110201کد درآمدی :

s×k = A  فرمول نحوه محاسبه 

m)  )  میانگین سطح واحد :
  کل  زیربنا ناخالص

تعداد  واحدهای  مسکونی 
     

* M  کل زیربنای ناخالص با کاربری   100در زمان صدور پروانه ساختمانی و عوارض بعد از کمیسیون ماده

 اعیانی مسکونی می باشد  

P  : 1402سال  منطقه ای  ارزش  3ارزش منطقه ای موضوع ماده 

Sاعیان   : مساحت 

   *  S    ماده از کمیسیون  بعد  عوارض  زمان محاسبه  در  اعیان  توسط    100مساحت  ابقاء  رای  از صدور  پس 

دارای  ناخالص    مساحت کل ناخالص بنای اجرای شده پس از کسر بناهایقانون شهرداریها    100کمیسیون ماده  

در زمان صدور پروانه    با کاربری اعیان مسکونی می باشد وقبلی ) پروانه ساختمانی ، عدم خالف و ... (    مجوز

 می باشد  پس از کسر مساحت طبقات همکف و زیر زمین پروانه    ناخالص ساختمانی جمع کل مساحت

K  بیشتر نباشد و در صورت بیشتر   ریال  2.500.000متری  قرار هر  به شرط اینکه از: عوارض هر مترمربع

   باشد .  می k محاسبه مبنای  ریال  2.500.000 ، شدن عوارض هر متر مربع 

Aمسکونی  : عوارض صدور پروانه ساختمانی در حد تراکم   

 (K) جدول 

 (   k) عوارض هر مترمربع کل زیربنای ناخالص  ردیف 

 𝒎 متر مربع499تا  1

𝟏𝟎𝟎
ˣ p  ˣ  1/5 

 𝒎 متر مربع999متر مربع تا  500تا  2

𝟏𝟎𝟎
ˣ p  ˣ  2 
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 𝒎 متر مربع 1000بیش از  3

𝟏𝟎𝟎
ˣ p  ˣ  2/5 

 

پیلوت و زیر زمین جزء عوارض زیر    ( مساحتSصدور پروانه ساختمانی )  محاسبه عوارض  در زمان:    1  تبصره 

    . می گردد نبنا محاسبه 

 رعایت » ضوابط و مقررات شهرسازی مطابق با طرحهای مصوب «  الزامی است. : 2 تبصره 

تثبیت شده اند مشمول پرداخت این عوارض  کلیه ساختمانهایی که به هر نحو بنای مازاد داشته و  :    3تبصره  

 می گردند

و    بی باشند درزمان تخر یم یمسکون ی عدم خالف با کاربر ایو  انکاریپروانه، پا  یکه دارا یامالک هیکل: 4تبصره 

صادره ، از پرداخت پنجاه درصد   یگواه   ایمندرج درپروانه    یمسکون  یمساحت صرفا کاربر  زانیبه م  ینوساز

 باشند  یتعرفه معاف م نی در ا یگواه  یعوارض متراژ دارا

صرفاً در چارچوب مقررات موضوعه    یدر مطالبات شهردار  هایو بخشودگ  فاتیها، تخف  تیمعاف  هیکل:    5تبصره  

 . باشد یم

یا :  6تبصره   ، در زمان مراجعه مالک یا مالکین  این تعرفه  شهرداری عالوه بر وصول عوارض تعیین شده در 

 تعرفه های دیگر را وصول نماید  سایر درنماینده قانونی وی ، می بایستی کلیه عوارض قانونی مشمول 

کلیه در    (، سرایداری و نگهبانی  سالن اجتماعات  ، جکوزی  واستخرالبی ،  عوارض مشاعات شامل )  :    7تبصره  

   محاسبه و وصول خواهد شدP2معادل  مجتمع های مسکونیطبقات 

 : درآمد ناشی از توسعه شهر

                                  غیر مسکونی ) تجاری (  عوارض بر پروانه های ساختمانی در حد تراکم:  2تعرفه شماره 

 110202کد درآمدی :



                      

 ۱۴۰۲ل  تعرفه عوارض و بهای خدمات مصوب شهرداری گرمدره سا                        
 

 

     هی لعبدالمجتبی                                                                                                              نجفی مسعود           

 و   استاندار البرز                                                                                                                        شهردار گرمدره                 

 گرمدرهجانشین شورای اسالمی شهر                                                                                                                                                                                                                      

 

از یک واحد  و ...  پاساژباغ تاالر ، تجاری ، رستوران ، تاالر پذیرایی ، عوارض پذیره یک متر مربع   : الف بند

غیر مجاز ) یک واحد تجاری در هر طبقه ( در محدوده   مجاز و   تجاری در هر طبقه  با طول دهنه و ارتفاع

 قانونی و حریم شهر   : 

Q=(S ×A ×K)  
A=𝟔𝐏 × 𝑴 (𝟏 +

𝑳−𝑳𝒐

𝟏𝟎
+

𝑯−𝑯𝒐

𝟏𝟎
+

𝑵

𝟏𝟎
)  

 

K)   ضریب طبق جدول پیوست 

A عوارض یک متر مربع بنا طبق فرمول ) 

S ) مساحت  خالص تجاری 

P)   1402سال  منطقه ای  ارزش  3ارزش منطقه ای موضوع ماده 

M)  ضریب درصد طبقات طبق جدول 

L)  طول دهنه واحد تجاری در هر طبقه  به متر 

Lo) « متر«  3/5طول دهنه مجاز در هر طبقه به متر 

H)  ارتفاع واحد تجاری در هر طبقه  به متر 

HO) « متر«  4/5ارتفاع مجاز تجاری در هرطبقه به متر 

N)) ( تعداد واحدهای تجاری )یک واحد تجاری در هر طبقه 

در حد تراکم   غیر مسکونی )تجاری ( ( عوارض محاسبه شده عوارض صدور پروانه ساختمانی Q 

(Mجدول میزان ضریب طبقات ) 

 درصد طبقات  طبقات  ردیف  

مازاد بر زیر زمین   1

 اول 

65% 

 %70 زیرزمین اول   2
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 : درآمد ناشی از توسعه شهر 

                                  غیر مسکونی ) تجاری (  عوارض بر پروانه های ساختمانی در حد تراکم:  2تعرفه شماره 

 110202کد درآمدی :

عوارض پذیره یک مترمربع بیشتر از یک واحد  کاربری  تجاری ، مجتمع های تجاری ،  رستوران ،    :ببند 

...  با طول دهنه و ارتفاع مجاز یا غیر مجاز )بیش از یک واحد در هر طبقه   وتاالر پذیرایی ، باغ تاالر  ، پاساژ 

 در محدوده قانونی و حریم شهر  :( 

Q=(S ×A ×K) 
A= 𝟔𝐏 × 𝑴 (𝟏 +

𝑳−𝑳𝒐

𝟏𝟎
+

𝑯−𝑯𝒐

𝟏𝟎
+

𝑵

𝟏𝟎
) 

K)   ضریب طبق جدول پیوست 

A عوارض یک متر مربع بنا طبق فرمول ) 

S )  مساحت خالص کل واحدهای تجاری در هر طبقه 

P)  1402سال  منطقه ای   ارزش  3ارزش منطقه ای موضوع ماده 

M)   طبق جدول ضریب درصد طبقات 

 %100 همکف  3

 %80 اول  4

 %75 دوم 5

 %70 سوم و به باال 6

بالکن تجاری  و نیم   7

 طبقه تجاری  

50% 
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L)  دهنه های واحد تجاری به مترطول دهنه  طول 

 واحد تجاری  طول دهنه ≥ متر 3.5 = متر3.5

𝑳

=
طول  دهنه واحدتجاری  اول ) ∗ ( مساحت واحدتجاری  اول  + طول  دهنه واحد  تجاری  دوم) ∗ ( مساحت واحد  تجاری  دوم + ⋯

 مساحت کل واحدهای  تجاری 
 

LO)  متر« 3/ 5»طول دهنه مجاز طبق طرح تفصیلی به متر 

H) ارتفاع واحد های تجاری به متر 

 واحد تجاریارتفاع دهنه  ≥ متر 4.5 = متر4.5

𝐇

=
∗ ارتفاع   واحدتجاری  اول ) ( مساحت  واحدتجاری  اول  + ∗ ارتفاع   واحدتجاری   دوم) ( مساحت واحد  تجاری  دوم + ⋯

 مساحت کل واحدهای  تجاری 
 

Ho) « متر« 4/ 5ارتفاع مجاز تجاری به متر 

N  )  واحد 10و چنانچه تعداد واحد های تجاری هر طبقه بیشتر از  10تعداد واحدهای تجاری )حداکثر تعداد

 واحد مبنای محاسبه می باشد(  10شد، 

عوارض محاسبه شده عوارض صدور پروانه ساختمانی غیر مسکونی )تجاری ( درحد تراکم   ( Q 

(M )جدول میزان ضریب طبقات 

 درصد طبقات  طبقات  ردیف  

 %65 مازاد بر زیر زمین اول  1

 %70 زیرزمین اول  2

 %100 همکف  3

 %80 اول  4

 %75 دوم 5
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: فضای باز وسط واحدهای تجاری که این فضا در امتداد ارتفاع ساختمان قرار داشته و از هر طبقه  10تبصره  

تمام طبقات قابل رویت می باشد و به صورت مجتمع و پاساژ احداث می شوند مشمول عوارض پذیره نخواهند  

 بود. 

عدد  11تبصره    :p   اساس بر  معابر  بندی  بلوک  موضو و  ای  منطقه  ای    3ماده ع  ارزش  منطقه  سال    ارزش 

 محاسبه می گردد  1402

 %70 سوم و به باال 6

 %50 بالکن تجاری و نیم طبقه تجاری 7

استفاده از تجاری را پرداخت می  عوارض پذیره  با توجه به اینکه در این تعرفه    : امالک واقع حریم شهر1تبصره  

  . می باشندن 1 1جدول تعرفه شماره بند ب  1 ردیفمشمول پرداخت کنند 

: فضای مشاعات مازاد بر بنای مفید تجاری غیر از کاربری پارکینگ تجاری مانند راهرو،راه پله،آسانسور  2تبصره  

 می گردد          محاسبه P2آنها معادل  عوارض پذیره و ... 

عوارض پذیره تجاری برای امالکی که دارای چند بر میباشند باالترین قیمت منطقه ای   محاسبهدر  :  3تبصره  

 جبهه خیابان یا میدان که از همه بیشتر باشد مالک محاسبه قرار خواهد گرفت. 

بصورت مختلط دارای کاربری مسکونی تجاری باشد : چنانچه ساختمانی مطابق با طرحهای مصوب    4تبصره  

 عوارض زیربنای مسکونی وفق تعرفه های مربوطه قابل وصول میباشد. 

شهرداری عالوه بر وصول عوارض تعیین شده در این تعرفه ، در زمان مراجعه مالک یا مالکین یا :    5تبصره  

 تعرفه های دیگر را وصول نماید ایر درسنماینده قانونی وی ، می بایستی کلیه عوارض قانونی مشمول 

: وصول عوارض موضوع این تعرفه فقط مشمول مساحت زیر بناء خالص تجاری در هر طبقه می باشد 6تبصره  

 که شهرداری مجوز احداث بنا و یا استفاده تجاری را نسبت به آن صادر می نماید 

ا عدم خالف تجاری می باشند در زمان تخریب و  : کلیه امالکی که دارای پروانه تجاری ، پایان کار وی  7تبصره  

از پرداخت پنجاه درصد عوارض متراژ    ، یا گواهی صادره  نوسازی به میزان مساحت تجاری مندرج درپروانه 

 دارای گواهی در این تعرفه معاف می باشند 

ررات موضوعه  : کلیه معافیت ها، تخفیفات و بخشودگیها در مطالبات شهرداری صرفاً در چارچوب مق8تبصره  

 می باشد

(  pدر امالکی که دارای دو بر یا بیشتر می باشند در محاسبات پذیره تجاری بزرگترین عرض معبر )  :  9تبصره 

  . خیابان مبنای محاسبه می باشد  kو باالترین ضریب 
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: چنانچه در طبقات تعداد واحدها ، طول دهنه و ارتفاع متفاوت باشد جهت محاسبه عوارض این    12تبصره  

 شد تعرفه در هر طبقه رعایت مفاد بندهای الف ، ب الزامی می با

جریمه و یا  به هر نحو بنای مازاد داشته و تثبیت    100کلیه ساختمانهایی که در کمیسیون ماده  :  13ه  تبصر

 می گردند.  پرداخت این تعرفهشده باشند مشمول 
 

 (  1402 سالمنطقه ای  ارزش  موضوعمعابر kجدول )

در محدوده معابر  kضریب  امالک واقع درحریم و محدوده قانونی شهر گرمدره  ( ردیف 

   قانونی و حریم شهر 

 10 و همت  کرج-بر اتوبان تهران  1

 20 کرج – بر جاده مخصوص تهران  2

 30 متر   74.99بر خیابان عرض سی متر تا  3

 25 متر 29.99متر  تا  20بر خیابان از عرض   4

 20 متر 19.99متر تا  10بر خیابان از عرض   5

 15 99.99بر خیابان تا عرض   6

 

 : درآمد ناشی از توسعه شهر 

                                  : عوارض بر پروانه های ساختمانی در حد تراکم )غیر مسکونی (                                                      3تعرفه شماره 

 110202کد درآمدی :

درمانی ،  ظامی ، نکاربری های اداری ، صنعتی و هتل ، بهداشتی ، عوارض پذیره یک متر مربع از  :بند الف 

 در محدوده قانونی و حریم شهر  : و ...   احداث جایگاه سوخت  خدماتی ، کارگاهی ، انبار کاال و انبار تجاری ، 

s× 𝒑 ×k  =A فرمول نحوه محاسبه  

P  : 1402ارزش منطقه ای  سال   3ارزش منطقه ای موضوع ماده 

S خالص: مساحت    

K  : ضریب    

A عوارض محاسبه شده عوارض صدور پروانه ساختمانی : 

 kجدول 
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 :  رعایت ضوابط و مقررات مربوطه مطابق با طرحهای مصوب مورد عمل الزامی است.  1تبصره 

دستگاههای دولتی که صد در صد اعتبار آنها از محل بودجه سالیانه  : دستگاه دولتی در این تعرفه کلیه  2تبصره  

 0دولت تأمین  می گردد

شهرداری عالوه بر وصول عوارض تعیین شده در این تعرفه ، در زمان مراجعه مالک یا مالکین یا  :   3تبصره  

 وصول نماید    تعرفه های دیگر رادرسایر نماینده قانونی وی ، می بایستی کلیه عوارض قانونی مشمول 

  می باشد 1402ارزش منطقه ای  سال  3ارزش منطقه ای موضوع ماده : 4تبصره 

ردی 

 ف

ضریب   کاربری

(k ) 

 8   در کلیه طبقات اشخاص حقیقی و حقوقی اداری  1

اشخاص حقیقی و حقوقی به و انبار کاالهای کشاورزی  انبار و انبار کاال ،  کارگاهی و  صنعتی 2

اشخاص حقیقی و   ( 4در تعرفه شماره  کشاورزی بخش کشاورزی زیر مجموعه جهاد )غیر از 

پس از دریافت مجوزهای الزم از مراجع ذیصالح قانونی و گواهی بهره در کلیه طبقات  حقوقی 

 برداری از اداره صنایع و معادن 

10 

ها و اماکن گردشگری و مسافر ) هتل صنعت ایرانگردی و جهانگردی و تاسیسات گردشگری 3

   ( به غیر از تجاری اشخاص حقیقی و حقوقی در کلیه طبقات خانه

9 

اشخاص  به غیر از تجاری و ...  آموزشی، بهداشتی، خدماتی، درمانی، ورزشی-فرهنگیمذهبی ،  4

 طبقات   در کلیه حقیقی و حقوقی

8 

 50 در کلیه طبقات اشخاص حقیقی و حقوقی  انبار تجاری 5

 40 احداث جایگاه سوخت   6

با رعایت  و طبقات  کلیه کاربری ها در  مشاعات و استخر تاسیسات و مخازن دخیره مایعات 7

   35تعرفه شماره 

2 
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جریمه و یا  به هر نحو بنای مازاد داشته و تثبیت شده   100: کلیه ساختمانهایی که در کمیسیون ماده  5تبصره  

 باشند مشمول پرداخت این تعرفه می گردند.  

تخفیفات و بخشودگیها در مطالبات شهرداری صرفاً در چارچوب مقررات موضوعه  : کلیه معافیت ها،  6تبصره  

 می باشد

باشند درزمان   یمی های این تعرفه  عدم خالف با کاربر  ا یو  انکاری، پا  پروانه  یکه دارا  یامالک  هی: کل7تبصره  

،    یگواه   ایمندرج درپروانه  های    ی مساحت صرفا کاربر  زانیبه م  یو نوساز  بی تخر از پرداخت پنجاه صادره 

 . باشند یتعرفه معاف م نی در ا یگواه یمتراژ دارا روز  درصد عوارض

هتل8تبصره    ( گردشگری  تاسیسات  و  جهانگردی  و  ایرانگردی  صنعت  پروانه  صدور  عوارض  اماکن :   و  ها 

مدیر کل محترم امور  1399/ 10/ 09مورخ    21/ 32/ 57918گردشگری و مسافر خانه ها(: به استناد نامه شماره  

و تصویب هرگونه عوارض در خصوص تاسیسات و موسسات  بینی  پیش  البرز  شهری و شوراهای استانداری 

آئین نامه اجرائی    12الح ماده  قانون توسعه صنعت جهانگردی و ایرانگردی و اص   8گردشگری بر اساس ماده  

 می باشد  قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی برابر بخش صنایع 

مهمانپذیرها و مسافرخانه ها  میبایستی به تائید سازمان   ، متل ، : نقشه های ساختمانی جهت هتل    9تبصره 

 میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری برسد. 

مهمانپذیرها و مسافرخانه ها  میبایستی موافقت اصولی  ،متل ،  : متقاضیان پروانه ساختمانی هتل    10تبصره  

 طرح مربوطه را از سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری را به شهرداری ارائه نمایند 

ماده  11تبصره  استناد   به  و جهانگر  12:  ایرانگردی  توسعه صنعت  قانون  اجرائی  نامه  ها آئین  دی شهرداری 

عوارض مقرر را فارغ از نوع پروانه و کاربری زمین بر اساس بخش صنایع و فقط در مورد ساختمان محاسبه و  

و یا سایر مراجع    5دریافت نمایند ، در اینگونه امالک در صورتیکه در حریم شهر )پس موافقت کمیسیون ماده  

ایند عالوه بر عوارض فوق الذکر شهرداری می بایست ذیصالح قانونی ( مجوز ساخت این تعرفه را دریافت نم

 .    اقدام نماید  11جدول تعرفه شماره  1تعیین یا تغییر کاربری برابر ردیف نسبت به وصول ارزش افزوده 
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قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب    22ماده    4:  به استناد بند  12تبصره 

منظور تسریع در امر توسعه هتل ها و اقامتگاهها و سایر تاسیسات گردشگری عوارض ناشی به   1380/ 11/ 27

به  گذاران  سرمایه  توسط  برداری  بهره  شروع  از  ساله  ده  تا  پنج  اقساط  به  تراکم  فروش  و  کاربری  تغییر  از 

 شهرداری مربوطه پرداخت خواهد شد .  

جهاد کشاورزی پس از اخذ تائیدیه های الزم از مراجع  : اخذ عوارض از واحدهای تولیدی زیر مجموعه  13تبصره 

(  صرفاً در  دریافت گواهی بهره برداری از اداره جهاد کشاورزی استان البرز  ذیصالح ) اداره جهاد کشاورزی و

 قابل وصول می باشد    4قالب فرمولهای تهیه شده در جدول تعرفه شماره 

در حد 1402پرداخت عوارض ساخت کلیه تعرفه های مصوب سال  ها از  حسینیهو  : مساجد، تکایا    14تبصره  

می باشند و چنانچه عالوه برصدور مجوز جهت ساخت    ضوابط و مقررات وپس از تأییدیه مراجع ذی صالح معاف

این تعرفه متقاضی صدور پروانه ساختمانی احداث اعیانی) تجاری ، اداری و ... ( باشند عوارض متعلقه پس از 

الزم از مراجع ذیصالح قانونی )صرفآاز عوارض ساخت مسجد ، تکایا ، و حسینه ها که دارای    اخذ مجوزهای

معافیت می باشند ( پذیره تجاری ، اداری و ... کلیه عوارض برابر تعرفه های مصوب محاسبه و وصول خواهد  

 شد . 

: در خصوص صدور پروانه ساختمانی جهت اماکن نظامی، انتظامی ، و امنیتی رعایت مفاد نامه شماره   15تبصره 

 معاون محترم هماهنگی امور عمرانی وزارت کشور الزامی است.    1380/ 8/ 7مورخ  9094

آموزشی    16تبصره   از  منظور  شماره  5ردیف  :   تعرفه  سطوح    3جدول  در  مدارس  کلیه  ابتدایی،  )احداث 

 میباشد. و خصوصی   دولتی(بخش  و ...  نمایی، دبیرستان و مهدکودک ودانشگاههاراه

انتفاعی  17تبصره   غیر  آموزشی  مراکز  آموزشگاهها،  کلیه  دولتی    :  غیر  بینایی سنجی، و  پزشکان،  مطب  و 

سته رادیولوژی ها، سونوگرافیها، مراکز مشاوره، داروخانه ها متعلق به بخش خصوصی و شرکتها و شرکتهای واب

 می باشند.   3شماره  تعرفه  جدول5ردیفبه دولت مشمول 

نامه شماره    : 18تبصره   امور شهری و 1401/ 09/ 19مورخ     21/ 32/ 69171به استناد  مدیر کل محترم دفتر 

به قانون صدور مجوز احداث بنا )پروانه ساختمان و بر و کف برای فضاهای   منضم شوراهای استانداری البرز  
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 ستانی، پیش دب  شامل مدارس در سطوح    3شماره  تعرفه    جدول  5ردیف  کلیه فضاهای آموزشی  آموزشی (  

) غیر از  و حوزه های علمیه  ابتدائی، راهنمائی، دبیرستان و پیش دانشگاهی، مدارس تیزهوشان و استثنائی  

( با تأئید و غیر دولتی و نمونه مردمی و هیات امنائی و ...    دانشگاههای دولتی و خصوصی و مدارس غیر انتفاعی

از پرداختلیان حوزه های علمیه ومتومراجع مربوطه )اموزش و پرورش و سازمان بهزیستی و   عوارض      ...( 

 می باشند.  غیر از تجاری ( معافبه  1402صدور پروانه )کلیه تعرفه های مصوب سال 

البرز  19تبصره   استانداری  شوراهای  و  شهری  امور  دفتر  محترم  کل  مدیر  نامه  به  استناد  با  شماره   :  به 

شماره      1401/ 01/ 18مورخ    21/ 32/ 1852 نامه  به    1400/  12/ 17مورخ    14002100/ 36653منضم 

بخش احکام مربوط به حوزه وزارت کشور در سند راهبردی گردشگری مصوب    4درخصوص اجرای بند ب ردیف  

میراث  هیا سازمان  و  استانها  عالی  شورای  مابین  فی  منعقده  نامه  تفاهم  مفاد  همچنین  و  وزیران  محترم  ت 

ردیف  فرهنگی در خصوص مساعدت های قانونی در تعرفه عوارض صدور پروانه ساختمانی بخش گردشگری در  

لف به اجرای آن می این تعرفه لحاظ گردیده و شهرداری مک  14و    13( و همچنین در تباصر  k) جدول ضرایب  3

 باشد 

 : درآمد ناشی از توسعه شهر 

                                                     عوارض بر پروانه های ساختمانی در حد تراکم )غیر مسکونی ( :  4تعرفه شماره 

 110202کد درآمدی :

پس از   در محدوده قانونی و حریم شهر خدمات بخش کشاورزیکاربری عوارض پذیره یک متر مربع از 

 :  وگواهی بهره برداری از اداره جهاد کشاورزی استان البرز دریافت مجوزهای الزم از مراجع ذیصالح 

 

s× 𝒑 ×k  =A  فرمول نحوه محاسبه 

P  : 1402سال  منطقه ای   ارزش  3ارزش منطقه ای موضوع ماده 

S  مساحت خالص :  

K     ضریب : 

 A عوارض محاسبه شده عوارض صدور پروانه ساختمانی : 
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 kجدول ضریب 

 ضریب  نوع استفاده  ردیف 

 2/ 5 گلخانه دائم 1

 p × 2  ×متر مکعب مخزن  استخر ذخیره آب بتونی  2

 2 اصطبل، آغل و هانگار  3

 p× 2  ×متر مکعب مخزن    استخر پرورش آبزیان 4

 2 اطاق کارگری، دفتر کار 5

 )محیط دیوار( ×ارتفاع دیوار   دیوارکشی )در صورت داشتن مجوز(  6

× P×2/5  

 4 صنایع تبدیلی، تکمیلی و بسته بندی محصوالت کشاورزی  7

 4 دامداری، مرغ داری و پرورش قارچ سالن  8

 دیوار کشی  %50 فنس کشی 9

 2 سایر فعالیتهای کشاورزی  10

 1 مشاعات  11

 

: عوارض ساخت در سازه گلخانه موقت، استخر ذخیره آب ژئوممبراین برابر صفر می باشد و از پرداخت  1تبصره  

عوارض ساخت و ساز معاف می باشند لذا پرونده های مربوط به واحدهای یاد شده از طرح در کمیسیون ماده  

 صد معاف می باشد. 

ر بخش کشاورزی مورد استفاده قرار می گیرند مشمول  : استخرهایی که صرفاً به منظور ذخیره آب د2تبصره  

 مشمول باغ ویالها نمی باشد این بند  بوده و این تعرفه 2بند 

کشاورزی3تبصره   جهاد  مجموعه  زیر  تولیدی  واحدهای  از  عوارض  جهاد   :  اداره  از  برداری  بهره  گواهی   (

 می باشد  ابل دریافت قاین تعرفه صرفاً در قالب فرمولهای تهیه شده در جدول  کشاورزی (
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شهرداری عالوه بر وصول عوارض تعیین شده در امالک و اراضی که مشمول این تعرفه می باشند ،  :    4تبصره  

در این تعرفه ، در زمان مراجعه مالک یا مالکین یا نماینده قانونی وی ، می بایستی کلیه عوارض قانونی مندرج  

 نماید در سایر تعرفه های دیگر را وصول 

 

 : درآمد ناشی از توسعه شهر 

                                                                                 عوارض بر پروانه های ساختمانی )دیوارکشی  ( :  5تعرفه شماره 

 110209کد درآمدی :

 : محدوده قانونی و حریم شهر در عوارض صدور مجوز حصار کشی و دیوار کشی برای امالک فاقد مستحدثات 

 P×L×K×H  𝟏/𝟐𝟓  = دیوار کشی  ×

=K  ضریب امالک با کاربری مختلف 

=L    محیط دیوار به متر 

=H  ارتفاع دیوار با هر نوع مصالح به متر 

 =P  1402سال  منطقه ای  ارزش  3ارزش منطقه ای موضوع ماده 

 

 Kجدول ضریب 

صنعتی و  تجاری  مسکونی  ردیف 

 کارگاهی

اداری و 

 خدماتی 

سایر کاربری  

 ها

)محدوده  

 قانونی (

 حریم شهر 

)فاقد  

 کاربری(

 K 5 /1 5 /2 2 5 /1 1 3ضریب 

 

جهت : صدور مجوز احصار بنام مالک صرفاً بمنزله محصور نمودن ملک تلقی می گردد و مجوزی     1تبصره  

 احداث بنا یا تغییر کاربری محسوب نمی شود 
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: الزمه صدور مجوز احصار از سوی شهرداری ، منوط به احراز مالکیت مالک و ارائه مدارک الزم  می   2تبصره  

دیوارکشی  تمام شرکاء در خصوص  از جانب  متقاضی  وکالتنامه رسمی  ارائه  مالکین  تعدد  و در صورت  باشد 

 ضروری است . 

قطعی صادره از محاکم قضایی و یا مراجع ذیصالح ، نسبت به مالکیت   چنانچه با ارائه احکام  و آراء:    3تبصره  

نامبرده نفی گردد و مجوز صادره باطل و فاقد   یا مالکیت  ، تردید حاصل و  متقاضی صدور مجوز دیوارکشی 

 اعتبار می باشد لذا ذکر مراتب مذکور در مجوز صادره ضروری است 

متر میباشد و در خصوص امالک و اراضی    2  قانونی اکثر ارتفاع مجاز جهت امالک واقع در محدوده : حد  4تبصره  

 داخل حریم ارتفاع و نوع دیوار طبق نظریه جهاد کشاورزی استان میباشد. 

: عوارض این تعرفه جهت  فنس کشی و سیم خاردار معادل پنجاه درصد ، و دیوارو نرده صد در صد    5تبصره  

 به می شود. عوارض محاس

 : رعایت کلیه ضوابط و مقررات شهرسازی طبق طرحهای مصوب الزامی میباشد .  6تبصره 

: قبل از هرگونه مجوز دیوار کشی جهت اراضی و امالک واقع در حریم شهر ، شهرداری قبالً میبایستی    7تبصره  

قانون  و  باغات  و  اراضی  قانون حفظ  یک  ماده  یک  تبصره  موضوع  نظریه جهاد کشاورزی  دریافت  به  نسبت 

 نماید   قانون زمین شهری را دریافت 12جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ماده 

از  شهر   حریمیا  : عوارض دیوارکشی جهت کلیه مالکینی که ملک آنان درداخل محدوده و  8تبصره   واقع و 

شهرداری تقاضای صدور پروانه ساختمانی )احداث ساختمان( دارند پس از کسب مجوزهای قانونی از مراجع  

رد شدن اراضی کشاورزی و ماده  ذیصالح ) تبصره یک یک قانون حفظ اراضی و باغات و قانون جلوگیری از خ 

قانون زمین شهری و ... ( از پرداخت عوارض دیوارکشی معاف می باشند.در صورتیکه در مجوزهای صادره   12

بازسازی دیوارها و مجوز ساخت بنا احداث دیوار ،  به  و یا سایر مراجع ذی صالح قانونی     از جهاد کشاورزی

 زمان عوارض دیوارکشی و احداث بنا می باشد . اشاره شده باشد شهرداری ملزم به اخذ هم

: در صورت هر گونه تخلف ساختمانی توسط مالک یا مالکین یا نماینده قانونی مبنی بر احداث دیواردر  9تبصره  

حریم شهر و یا محدوده قانونی پس طرح آن در کمیسیونهای ماده صد شهرداری و صدور رأی بر ابقاء توسط  

... ( ، شهرداری  و  صدور مجوز سازمان جهاد کشاورزی  یا    و  5)موافقت کمیسیون  ماده    و یا  100کمیسیون ماده  

 میبایستی نسبت به وصول این تعرفه اقدام نماید  
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: شهرداری عالوه بر وصول عوارض تعیین شده در این تعرفه ، در زمان مراجعه مالک یا مالکین یا   10تبصره  

 نماینده قانونی وی ، می بایستی کلیه عوارض قانونی مشمول درسایر تعرفه های دیگر را وصول نماید  

 : درآمد ناشی از توسعه شهر 

شماره   ع  6تعرفه   : ) )مسکونی  تراکم   بر  مازاد  ساختمانی  های  پروانه  بر                                                                              وارض 

عوارض هر متر مربع  مازاد بر تراکم پایه ، مازاد بر تراکم طرح تفصیلی ) پس الف :                110203کد درآمدی :

و یا سایر مراجع ذیصالح قانونی (  و تراکم مازاد بر سطح اشغال مشروط به   5از اخذ نظریه کمیسیون ماده  

  :در محدوده قانونی و حریم شهر  کاربری مسکونی رعایت ضوابط طرح تفصیلی در 

     s× 𝒑 ×k  =A  فرمول نحوه محاسبه 

P  : 1402سال  منطقه ای   ارزش  3ارزش منطقه ای موضوع ماده 

S  مساحت خالص :  

K     ضریب : 

A  عوارض محاسبه شده : 

 
                        

 Kجدول ضرایب 

کلیه گذرها واقع در محدوده  عنوان  ردیف 

   قانونی و حریم شهر 

مازاد بر تراکم پایه تا سقف مجاز ضوابط الف :  1

 طرح تفصیلی 

13 
 

و مازاد بر   ب: تراکم مازاد بر ضوابط طرح تفصیلی 2

 سطح اشغال  

50 
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ضوابط   احداث بنای مازاد بر: تراکم بند )ب( مربوط به کلیه اراضی و امالکی است که مالکین آن قصد  1تبصره 

سایر مراجع    یا  و  5از این رو پس از اخذ مجوز از کمیسیون ماده  ،  را دارندطرح تفصیلی و یا مازاد بر سطح اشغال  

 قانونی ذیصالح و تائید آن توسط واحد شهر سازی عوارض بناهای مازاد بر تراکم طبق بند ب وصول می گردد. 

ند برای هر واحد مازاد بر ضوابط طرح تفصیلی پارکینگ واحد یا واحدهای : متقاضیان بند ب موظف 2تبصره 

 اضافه را تامین نمایند. 

پس یا مازاد بر سطح اشغال  یا طبقات اضافه یا بدون پروانه  : کلیه تخلفات ساختمانی مازاد بر پروانه 3تبصره 

مکلف به پرداخت عوارض تراکم ها  طبق  ، و صدور رای بر  ابقاء تخلف 100در طرح در کمیسیون ماده از 

 بندهای الف و ب این تعرفه می باشند.  

: کلیه معافیت ها، تخفیفات و بخشودگیها در مطالبات شهرداری صرفاً در چارچوب مقررات موضوعه  4تبصره  

 . می باشد

، در زمان مراجعه مال :  5تبصره   این تعرفه  ک یا مالکین یا شهرداری عالوه بر وصول عوارض تعیین شده در 

 نماینده قانونی وی ، می بایستی کلیه عوارض قانونی مندرج در سایر تعرفه های دیگر را وصول نماید  

 5در زمان وصول این تعرفه در امالک واقع در حریم شهرها  اخذ مجوزهای الزم از) کمیسیون ماده  :  6تبصره  

، ضمنا با توجه به اینکه طبق طرح    شهرسازی الزامی استو یا سایر مراجع ذی صالح قانونی( و تائید واحد  

جامع اینگونه اراضی فاقد تراکم تعریف شده در ضابطه طرح جامع می باشند پس از تعیین کاربری و تراکم 

مربوطه توسط کارگروه امور زیربنائی و تائید شورای برنامه ریزی و توسعه استان آن تراکم بر مبنای) بند ب ( 

 شود  محاسبه می 

 : درآمد ناشی از توسعه شهر 

شماره   ع   6تعرفه   : ) مسکونی   )غیر  تراکم   بر  مازاد  ساختمانی  های  پروانه  بر                                                                                                          وارض 

عوارض  : ب                                                                                                                       110204کد درآمدی :
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و یا سایر    5هر متر مربع  مازاد بر تراکم پایه ، مازاد بر تراکم طرح تفصیلی ) پس از اخذ نظریه کمیسیون ماده  

کاربری های  اکم مازاد بر سطح اشغال مشروط به رعایت ضوابط طرح تفصیلی در  مراجع ذیصالح قانونی (  و تر

  :در محدوده قانونی و حریم شهر  غیر مسکونی  

     s× 𝒑 ×k  =A  فرمول نحوه محاسبه 

P  : 1402سال  منطقه ای   ارزش  3ارزش منطقه ای موضوع ماده 

S  مساحت خالص :  

K     ضریب : 

A  عوارض محاسبه شده : 

 

 Kجدول ضرایب 

 

 

                    

 

 

 

 

 

 

مازاد بر تراکم پایه تا الف :  کاربری ردیف 

سقف مجاز ضوابط طرح  

در محدوده قانونی  تفصیلی

 و حریم شهر در کلیه گذرها

ب: تراکم مازاد بر ضوابط طرح  

 و مازاد بر سطح اشغال  تفصیلی

در محدوده قانونی و حریم شهر 

 در کلیه گذرها

 60 20 تجاری  1

سایر  

 کاربری ها

13 50 
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تراکم بند )ب( مربوط به کلیه اراضی و امالکی است که مالکین آن قصد احداث بنای مازاد بر ضوابط :  1تبصره 

و یا سایر مراجع    5طرح تفصیلی و یا مازاد بر سطح اشغال را دارند، از این رو پس از اخذ مجوز از کمیسیون ماده  

 بر تراکم طبق بند ب وصول می گردد.  قانونی ذیصالح و تائید آن توسط واحد شهر سازی عوارض بناهای مازاد

: متقاضیان بند ب موظفند برای هر واحد مازاد بر ضوابط طرح تفصیلی پارکینگ واحد یا واحدهای  2تبصره 

 اضافه را تامین نمایند. 

: کلیه تخلفات ساختمانی مازاد بر پروانه یا بدون پروانه یا طبقات اضافه یا مازاد بر سطح اشغال پس  3تبصره 

و صدور رای بر  ابقاء تخلف،  مکلف به پرداخت عوارض تراکم ها  طبق   100ز طرح در کمیسیون ماده ا

 بندهای الف و ب این تعرفه می باشند.  

: کلیه معافیت ها، تخفیفات و بخشودگیها در مطالبات شهرداری صرفاً در چارچوب مقررات موضوعه  4تبصره  

 می باشد. 

بر  :  5تبصره   ، در زمان مراجعه مالک یا مالکین یا شهرداری عالوه  این تعرفه  وصول عوارض تعیین شده در 

 .  نماینده قانونی وی ، می بایستی کلیه عوارض قانونی مندرج در سایر تعرفه های دیگر را وصول نماید

 5:در زمان وصول این تعرفه در امالک واقع در حریم شهرها  اخذ مجوزهای الزم از) کمیسیون ماده    6تبصره  

و یا سایر مراجع ذی صالح قانونی( و تائید واحد شهرسازی الزامی است ، ضمنا با توجه به اینکه طبق طرح  

شند پس از تعیین کاربری و تراکم جامع اینگونه اراضی فاقد تراکم تعریف شده در ضابطه طرح جامع می با

مربوطه توسط کارگروه امور زیربنائی و تائید شورای برنامه ریزی و توسعه استان آن تراکم بر مبنای) بند ب ( 

 محاسبه می شود  
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 : درآمد ناشی از توسعه شهر 

شماره   (                7تعرفه  بالکن  و  آمدگی  پیش   ( ساختمانی  های  پروانه  بر  عوارض   :                                                                                                                     

   پیش آمدگی در محدوده و حریم قانونی شهر   عوارض                       110205کد درآمدی :

     s× 𝒑 ×k  =A  فرمول نحوه محاسبه 

P  : 1402سال  منطقه ای   ارزش  3منطقه ای موضوع ماده ارزش 

S  مساحت خالص :  

K     ضریب : 

A  عوارض محاسبه شده : 

 در محدوده و حریم   Kجدول 

عوارض هرمترمربع پیش الف : نوع کاربری  ردیف 

آمدگی مشرف به معابر عمومی و  

در کلیه  خارج از محدوده ملک

 تطبقا

عوارض هر مترمربع  ب : 

آمدگی مشرف به پیش 

در کلیه   محدوده ملک

 طبقات

 

سایر   / مسکونی 1

 کاربری ها 

60 50 

 60 70 تجاری  2

و   که بصورت مسقف بندهای الف و ب  : منظور از پیش آمدگی مسقف عبارت است از پیش آمدگی در 1تبصره 

 .زیر بنای مفید مورد استفـاده واحدهـای مسکونی، تجـاری و خدماتی قرار میگیرد جزء

بان مورد استفاده قرار گیرد   -2تبصره   در صورتی که پیش آمدگی سقف آخرین طبقه، صرفاً بصورت سایه 

 مشمول پرداخت عوارض پیش آمدگی نخواهد شد. 



                      

 ۱۴۰۲ل  تعرفه عوارض و بهای خدمات مصوب شهرداری گرمدره سا                        
 

 

     هی لعبدالمجتبی                                                                                                              نجفی مسعود           

 و   استاندار البرز                                                                                                                        شهردار گرمدره                 

 گرمدرهجانشین شورای اسالمی شهر                                                                                                                                                                                                                      

 

شماره    -3تبصره   بخشنامه  در  مقرر  ضوابط  با   1372/ 12/ 8مورخ    34/ 31/ 25798کلیه  کشور  محترم  وزیر 

وزیر محترم کشور    1380/ 2/ 27مورخ    3/34/ 1/ 3831عنوان استانداران سراسر کشور و همچنین نامه شماره  

 ایه است. به ریاست محترم جمهور صرف نظر از این که ضرایب و نحوه محاسبه آن تغییر یافته، الزم الرع

و    -4تبصره    معماری  عالی  شورای  ومصوبات  شهرسازی  ضوابط  کلیه  رعایت  به  مکلف  شهرسازی  واحد 

و سایر مراجع ذی صالح قانونی  در خصوص صدور مجوز ویا عدم صدور مجوز   5شهرسازی و کمیسیون ماده  

 پیش آمدگی به معابر میباشد. 

جریمه و یا  به هر نحو بنای مازاد داشته و تثبیت    100  کلیه ساختمانهایی که در کمیسیون ماده   -  5تبصره  

 می گردند.  شده باشند مشمول پرداخت این تعرفه

در پیشامدگی ها رعایت حریم شبکه برق و سایر تاسیسات شهری توسط اداره ذی ربط الزامی می  - 6تبصره 

 . باشد

 منظر شهری الزامی است رعایت حریم تاسیسات و اصول فنی و شهرسازی ، سیما و  - 7تبصره  

شهرداری عالوه بر وصول عوارض تعیین شده در این تعرفه ، در زمان مراجعه مالک یا مالکین یا  -8تبصره 

 نماینده قانونی وی ، می بایستی کلیه عوارض قانونی مندرج در سایر تعرفه های دیگر را وصول نماید 

 

 : درآمد ناشی از توسعه شهر 

                                                                                                                         : عوارض اتمام مهلت عملیات ساختمانی  8تعرفه شماره 

 110217کد درآمدی : 

 پروانه ساختمانی  و اصالح  عوارض  تجدید

دستور العمل اجرائی عناوین عوارض و بهای خدمات و ترتیبات وصول آنها ابالغی وزیر محترم کشور  به استناد

  203726قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداریها و دهیاری های کشور به شماره    2ماده    1در اجرای تبصره  

ساختمانی به اتمام رسیده   در مواردی که تاریخ اتمام عملیات ساختمانی درج شده در پروانه  1401/ 9/ 30مورخ  

صورتیکه ضوابط طرح های توسعه  درباشد و عملیات ساختمانی طبق نظر مهندس ناظر شروع نشده باشد ،  

داشته باشد ، در صورت وجود یکی از  نیازبه اصالح  یا    و  و یا پروانه صادره مغایرت   باشد  شهری تغییر نموده 
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شرایط پیش گفته پروانه قبلی غیر قابل اجرا بوده و پروانه جدید صادر می گردد ، در این حالت عوارض پروانه  

  جدید به نرخ روز و عوارض قبلی به عنوان طلب مودی لحاظ می گردد.  

 :   پنجم فصل 

 درآمد ناشی از بهره برداری از فضای شهر  

                                                                                                                      بر مشاغل و حرف                                                                                                               عوارض  :  9تعرفه  شماره 

 110406کد درآمدی : 

اقتصادی و بازرگانی و کلیه حرف مشمول قانون نظام صنفی واقع   فعاالن  عوارض سالیانه مشاغل خاص ، :  الف

 : (مصوب شهر )صنفیدر محدوده و حریم 

     A= 𝐇 +

(
𝟔×𝒑×𝑺×𝑲

𝟏𝟎𝟎
) × 𝑵 

A  =واحد صنفی  سالیانه  عوارض 

P = 1402منطقه ای  سال  ارزش  3ارزش منطقه ای موضوع ماده 

 =Sو سرپوشیده و فضای باز که مورد استفاده فعالیت صنفی قرار می گیرد مساحت واحد  

H  = (2ه جدول شمار)ماهیانه   قیمت پایه ثابت 

K = (1جدول شماره  )ضریب گروه شغلی 

=N  تعداد ماهها 

و یا عدم   گذشته  سنوات  در  فعالیت  عدم  بر  مبنییا اتحادیه صنفی    مالیاتی  امور  اداره   تائید  صورت  در  :1تبصره  

از  کارکرد کنتور برق واحد صنفی   که عدم فعالیت  ماههائی    به  مربوط  عوارض  کلیه  ، )kwh10)کارکرد کمتر 

  . نمی گردد  تائید می گردد محاسبه و وصول  بدو تاسیس صنفی  از  همچنین مبنای محاسبه عوارض صنفی 

تاریخ  شهرداری گرمدره   از شهرداری گرمدره به نرخ   9/1383/ 1از  یا اخرین مفاصاحساب عوارض صنفی  و 

 می باشد.    1402تعرفه سال 

این عوارض در ابتدای هرسال تحقق پیدا کرده. ضمناًدرصورتیکه واحدی کمتر از یکسال فعالیت     :2تبصره  

  .خواهد شد اخذداشته باشد، عوارض این تعرفه برمبنای تعداد ماه های فعالیت 

  و   کسب  و  درآمد  واحد  از  تائید  دارای  باید  شهرسازی  حوزه   از  ملک  استعالم  و  انتقال  و  نقل  : هرگونه  3تبصره  

 باشد  پیشه
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 برچیدن  مبنی  تعهد  اخذ  با  رو،   پیاده   در  سایبان   وجود  صورت  در  پیشه  و   کسب  تمدید   یا   صدور  : درزمان4تبصره  

 معین کلیه عوارض صدور یا تمدید اخذگردد مهلت در سایبان

  پرداخت  حکم صدور تاریخ  از ندارند فعالیت قضایی مراجع حکم صدور بعلت که هایی پیشه و : کسب5تبصره 

 باشند  می معاف عوارض

  عمومی  خدمات  هزینه  حساب  تسویه  مستأجر  توسط  خود  واحد  تخلیه  هنگام  که  موظفند  مالکین  6تبصره  

واحد  پیشه  عوارض  و  شهری نمایند درغیراینصورت پرداخت بدهی معوق  از مستأجر دریافت  را    صنفیوری 

 .مذکور به عهده موجر خواهدبود

موقعیت ملک در کسب درآمد بر حسب واقع شدن در برخیابانهای اصلی و فرعی و کوچه ها ، میادین  :    7تبصره  

 ه تاثیر گذار است  ، بازار ، پاساژ و غیر

به میزان دو برابر عوارض کسب و پیشه به همراه عوارض سالیانه  ور پروانه کسب  عوارض حق صد:    8تبصره  

 اخذ می گردد 

و هم خانواده  :    9تبصره   فعالیتهای مشابه  برابر  باشد  نام مشاغل کسبی در جداول ذکر نشده  در صورتیکه 

  .محاسبه و وصول می شود

هر واحد صنفی تا زمان ابطال پروانه و تعطیل رسمی محل فعالیت مشمول پرداخت عوارض است و   :10تبصره 

مشمول یکی از شرایط ماده  تعطیل خود سرانه محل حرفه و کسب دلیل بر معافیت از عوارض نیست مگر اینکه  

 این تعرفه باشد.  1

  می باشد (7)ماده  ه فعالیت جدیدهرگونه تغییر در نوع صنف و حرفه مشمول عوارض افتتاحی: 11تبصره 

عوارض حق افتتاح می  %  30هرگونه نقل و انتقال تغییر نام و تغییر جابجایی واحد صنفی مشمول  :    12تبصره  

  گردد

مربوطه  در طبقه    عوارض صنف%  50مشمول پرداخت پنجاه درصد    و بالکن تجاری   انباری تجاری -    13تبصره  

 خواهد بود 

عوارض سالیانه %  100در صورتیکه در طبقه همکف باشد    و...  داخل پاساژ ها و مراکز خریداصناف    -  14تبصره  

 عوارض سالیانه اخذ می گردد% 50و در زیرزمین  % 60 باالعوارض سالیانه و طبقه دوم به % 80،طبقه اول 

 ( 1) جدول شماره  برای گروههای شغلی K ضریب

 ضریب  گروه ضریب  ردیف 
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 نانوائی ها   و لبنیات – بار تره   – خشکبار –خواربار  ( گروه یک 

 )نظایر آن

1.5 

فروشندگان  – قنادیها – ها  رستوران –انواع اغذیه  ( گروه دو

نظایر پروتئینی و سوپرمارکت و گوشت و مرغ و ماهی  

 )آن

3 

 3 ) فروشندگان لوازم خانگی و صنعتی و نظایر آن ( گروه سه

  نظایر و بهداشتی آرایشی –فروشندگان لوازم التحریر  ( گروه چهار

 ) آن

2 

 نظایر و کفش و  کیف و قماش –فروشندگان پوشاک  ( گروه پنج 

 ) آن

2 

 2 ) آن نظایر و پزشکی –خدمات عمومی  ( گروه شش

 2 (خدمات اتومبیل و نظایر آن ( گروه هفت 

  تصویر و  صوت –الکتریکی  –تعمیر کاران لوازم برقی   ( گروه هشت 

 ) آن نظایر و

1.5 

فروشندگان قطعات اتومبیل و موتور سیکلت و نظایر  ( گروه نه

 ) آن

2 

  و فلزی صنایع – صندلی و مبل سازندگان –درودگران  ( گروه ده 

 ) آن نظایر

2 

مصالح جاره جرثقیل و دفاتر کار آسفالت و ایزوگام وا ( گروه یازده 

 ) و نظایر آنآاللت ابزار و ساختمانی  

3 

گروه 

 دوازده 

 4 ) و جواهر و ساعتطال فروشندگان  (

گروه 

 سیزده 

 4 ) و اتومبیل امالک صنف مشاورین  (
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گروه 

 چهاردهم 

هایپر  تاالرهای پذیرائی ، هایپر کاالها لوازم خانگی ، 

 مواد غذائی و نظائر آن کاالهلی 

5 

گروه 

 پانزدهم  

 2.5 سایر صنوفی که در جداول چهارده گانه قرار ندارد 

 

 (2جدول شماره ) :  به ریال  ( H) قیمت پایه ثابت ماهیانه

 عناوین صنوف  عناوین صنوف   ردیف  

 3درجه   2درجه   1درجه 

و رفاه ، شهروند فروشگاههای بزرگ زنجیره ای 1

 نظائر آن  هایپرها و 

5.000.000 4.000.000 3.000.000 

 100.000 300.000 500.000 فروشگاه موادغذایی ، خوار و بار ، خشکبار و نظایر آن 2

 300.000 500.000 700.000 و نظائر آن  فروشندگان گوشت و مرغ و ماهی 3

 100.0000 300.000 500.000 و نظائر آن  میوه فروشان و سبزی فروشان 4

 400.000 600.000 800.000 شیرینی فروشها و بستنی فروشها و آبمیوه و نظایر آن 5

فروشندگان سوسیس ، کالباس و فرآورده های   6

 و نظائر آن   گوشتی

700.000 500.000 300.000 

 100.000 300.000 500.000 و نظائر آنو ماست بندی   لبنیات 7

 400.000 600.000 800.000 نظائر آنرستوران ها ، کبابی و و اغذیه فروشی ها   8

 6.000.000 7.000.000 8.000.000 و نظائر آن    و باغ رستوران  تاالرهای پذیرائی 9

 200.000 300.000 500.000    طباخی 10

 150.000 200.000 400.000 چایخانه و قهوه خانه  11

 100.000 300.000 500.000 کافی شاپ  12

 100.000 300.000 500.000 نانوائی ها   13

 800.000 1.000.000 1.500.000 فروشندگان لوازم خانگی و صنعتی و نظایر آن  14
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 تزئینات ساختمان   فروشندگان پرده و کاغذ دیواری و 15

 نظایر آن 

1.000.000 800.000 600.000 

دستباف ، تابلو فرش و فروشندگان فرش ماشینی ،  16

 و نظائر آن  موکت

1.000.000 800.000 600.000 

لوازم برقی ،الکتریکی ،صوت و تصویری فروشندگان  17

 ،فیلمبرداری ،فروشندگان نظایر آن 

800.0000 600.000 400.000 

 100.000 300.000 500.000 و نظائر آن   لوازم صوتی و تصویری تعمیر کاران  18

فروشندگان چینی و بلورجات ، اجناس لوکس و   19

 و نظائر آن    لوستر و نمایشگاه لوستر،  کادوئی

1.000.000 800.000 600.000 

و   تولیدکنندگان و فروشندگان لوازم و صنایع دستی 20

 نظائر آن 

800.000 600.000 400.000 

و  المین و م  پالستیک  عمده فروشان ظروف و لوازم 21

 نظائر آن 

800.000 600.000 400.000 

و   فروشندگان گلهای طبیعی و درخچه های تزیینی 22

 نظائر آن 

800.000 600.000 400.000 

 600.000 800.000 1.000.000 و نظائر آن   مایشگاه مبل و دکور چوبین 23

دفاتر آسفالت و ایزوگام  سازندگان مبل و صندلی ،  24

کابیت و  قالیشوئی و   وگران صنایع فلزی و آهن

 نظایر آن  دکوراسیون 

1.000.000 800.000 600.000 

روشندگان لوازم بهداشتی ساختمان ، مصالح فروشی  ف 25

 و نظایر آن آالت و ابزار 

1.000.000 800.000 600.000 

 600.000 800.000 1.000.000 و نظائر آن   سنگ فروشان و مصالح فروشی 26

و    آهنگران درب و پنجره آهنی و آلومینیوم کاران 27

 نظائر آن

1.000.000 800.000 600.000 
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و نظائر  سازندگان و تولیدکنندگان کانال کولر ، بخاری 28

 آن

1.000.000 800.000 600.000 

 600.000 800.000 1.000.000 آنها فروشندگان مصنوعات فلزی و کابینت و نظایر  29

 100.000 300.000 500.000 و نظائر آن  شیشه بری ها و آئینه سازها 30

 100.000 300.000 500.000 و نظائر آنلوله کشی ساختمان  31

 1.000.000 2.000.000 3.000.000 نمایشگاه های خودرو و نظائر آن  32

 1.500.000 2.000.000 3.000.000 سردخانه ها و کارگاهها و نظائر آن انبار کاال و  33

 400.000 600.000 800.000 و نظائر آن  باتری سازی و سیم کشی اتومبیل 34

فروشندگان لوازم یدکی اتومبیل و موتورسیکلت و   35

 و نظائر آن   دوچرخه

800.000 600.000 400.000 

اتوسرویس ، تعویض روغنی ، تعمیرکاران اتومبیل و   36

 نظائر آن  پنچرگیری و جلوبندی سازی و

800.000 600.000 400.000 

 200.000 300.000 400.000 تعمیر دوچرخه و موتور سیکلت نظائر آن  37

لوکس و   تعمیرکاران و فروشندگان رادیو ضبط اتومبیل 38

 نظائر آن فروشان 

800.000 600.000 400.000 

 (2جدول شماره ) :  به ریال  ( H) ثابت ماهیانهقیمت پایه 

 عناوین صنوف  عناوین صنوف   ردیف  

 3درجه   2درجه   1درجه 

 400.000 600.000 800.000 اجاره دهندگان داربست  و نظائر آن   39

 600.000 800.000 1.000.000 اجاره دهندگان جرثقیل و نظائر آن    40

انواع ابزار صنعتی از   اجاره دهنگان  و فروشندگان 41

 و نظائر آن کمپرسور – برقی مته –قبیل ماشین تراش 

1.000.000 800.000 600.000 

روشندگان لوازم مهندسی و نقشه برداری ، نقشه ف 42

 و نظائر آن  کشی

800.000 600.000 400.000 
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فروشندگان و اجاره دهنگان تجهیزات و کاالهای   43

 پزشکی و داروئی و نظائر ان غیر از داروخانه ها  

800.000 600.000 400.000 

روشندگان لوازم التحریر ،آرایشی و بهداشتی و نظایر ف 44

 آن

600.000 400.000 200.000 

 100.000 300.000 500.000 اسباب بازی فروشی و نظائر آن  45

 300.000 500.000 700.000 فروشندگان ادوات موسیقی و نظائر آن   46

 300.000 500.000 700.000 کتاب فروشی و نظائر آن    47

 300.000 400.000 600.000 عکاسی و آتلیه و نظائر آن  48

 100.000 300.000 500.000 ابلو نویسی و نظائر آن  خطاطی و نقاشی ، ت 49

 100.000 300.000 500.000 کپی و نظائر آن   روشندگان سی دی تکثیر و فتوف 50

و    فروشندگان لوازم کامپیوتر و ماشین های اداری 51

 نظائر آن 

800.000 600.000 400.000 

و    تعمیر کاران لوازم کامپیوتر و ماشین های اداری 52

 نظائر آن 

700.000 500.000 300.000 

 100.000 300.000 500.000 و نظائر آن  کافی نت و گیم نت   53

 100.000 300.000 500.000 خیاطی زنانه و مردانه و نظائر آن  54

 100.000 300.000 500.000 آرایشگاه مردانه و زنانه و نظائر آن 55

 100.000 300.000 500.000 روشگاه های بزرگ لباس و پوشاک و نظایر آنها ف 56

کرایه دهندگان و تولیدکنندگان لباس  فروشنگان و  57

 و نظائر آن  عروس

500.000 300.000 100.000 

 100.000 300.000 500.000 فروشگاه پوشاک ، کیف و کفش و نظایر آن  58

 100.000 300.000 500.000   و نظائر آنرزشی فروشندگان لوازم و  59

، فوتبال  بیلیارد )کلوپ های ورزشی و تفریحات سالم  60

 ( و نظائر آن …دستی و

500.000 300.000 100.000 

 1.500.000 2.000.000 2.500.000 مشاوران امالک   61
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 100.000 300.000 500.000 و نظائر آنقفل و کلید سازی   62

 100.000 300.000 500.000 و نظائر آن پرنده فروشی   63

و نظائر  فروشندگان آکواریوم و فروشگاه ماهی تزئینی 64

 آن

500.000 300.000 100.000 

 100.000 300.000 500.000 و نظائر آن سمساری و امانت فروشی   65

 2.000.000 2.500.000 3.000.000 و جواهر نقره جات و نظایر آن طال فروشندگان  66

فروشندگان و تعمیر کاران  عینک ) طبی و غیر طبی (  67

 و نظائر آن 

700.000 500.000 300.000 

 300.000 500.000 700.000 و نظائر آن فروشندگان و تعمیر کاران  ساعت  68

 

 جدول درجه بندی صنوف 

 درجه معبر   عرض معبر   ردیف  

 3 کرج  –بر اتوبان تهران  1

 2 کرج  –برجاده مخصوص تهران  2

 1 خیابان های سی متر و باالتر  3

 1 29.99متر تا  20خیابان های   4

 2 19.99متر تا  10خیابان های  5

 3 متر 10خیابان های کمتر از  6

 

 :  10تعرفه شماره 

 درآمد حاصل از واحدهای خدماتی و تولیدی 

اقتصادی و بازرگانی و کلیه حرف غیر مشمول قانون نظام صنفی   فعاالن  عوارض سالیانه مشاغل خاص ، :  ب

 ر واقع در محدوده و حریم مصوب شه

   A= 𝐇 + (
𝟔×𝒑×𝑺×𝑲

𝟏𝟎𝟎
) × 𝑵                                                                                                                                                                                                        

سالیانه   عوارض=  A                                                              140107:  واحدهای خدماتی  کد درآمدی
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                                                              مشاغل خاص                                                                                                                    

 140108کد درآمدی واحدهای تولیدی  : 

P=  1402منطقه ای  سال ارزش   3ارزش منطقه ای موضوع ماده 

 =S و فضاهای سرپوشیده و فضاهای باز که مورد استفاده قرار می گیرد  اعیانیمساحت   

H  = (1ه جدول شمار)ماهیانه   قیمت پایه ثابت 

K =   2برای کلیه مشاغل 

=N  تعداد ماهها 

   1شماره جدول 

 مبلغ   به ریال  ( H) قیمت پایه ثابت ماهیانه ردیف 

آزمایشگاهها و داروخانه ها و درمانگاه های خصوصی و سونوگرافی و مطب پزشکان ،  1

دامپزشکی ، دفاتر خدمات سالمندان دفاتر مشاوره و روان شناسی ، مراکز ترک اعتیاد  

 و نظائر آن  

2.000.000   

مدارس غیر انتفاعی )پیش دبستانی ، ابتدائی ، راهنمائی و متوسطه ( ، مهد کودک ها ،  2

پیش دبستانی و آموزشگاه  غیر انتفاعی ، زبان خارجه ، فنی و حرفه ای غیر دولتی 

 ،حسابداری ، خیاطی ، کامپیوتر و فیلم برداری و عکاسی و  تعلیم رانندگی و نظائر آن 

1.000.000   

اندام و  موسسات م 3 تناسب  ، استخر و اساژ و  ، رزمی و بدنسازی  باشگاههای ورزشی 

 سالن های چند منظوره و نظائر آن

1.500.000   

 5.000.000 نمایندگی های لوازم خانگی و هایپر کاالهای لوازم خانگی و نظائر آن   4

   5.000.000 مراکز اقامتی و تفریحی و سینما و نظائر آن و هتل ها ، مسافرخانه ها ،  5

باسکول ، دفاتر حمل و نقل جاده ای و پارکینگ و گاراژ ماشین های سنگین و  شرکت  6

های حمل و نقل بار ، دفاتر صادرات و واردات ، تخلیه و توزیع بار ، حق العمل کاری و 

 نظائر آن معاینه فنی  زمراک

2.500.000   

دفاتر هواپیمایی و فروش بلیط قطار و اتوبوس های بین شهری و خدمات مسافرتی و   7

 جهانگردی و نظائر آن  

1.500.000 



                      

 ۱۴۰۲ل  تعرفه عوارض و بهای خدمات مصوب شهرداری گرمدره سا                        
 

 

     هی لعبدالمجتبی                                                                                                              نجفی مسعود           

 و   استاندار البرز                                                                                                                        شهردار گرمدره                 

 گرمدرهجانشین شورای اسالمی شهر                                                                                                                                                                                                                      

 

شرکت خدمات خودروئی ، کارواش ، توقفگاههای ماشین های سبک ، گاراژهای تعمیر   8

فضای باز مورد استفاده برخی از مشاغل ماشین های سبک و گاراژهای هائی که دارای 

مانند آهن فروشی ، چوب فروشی ، گاراژ های تعمیر گاهی ، نمایشگاهی  و .. غیره می  

 باشند . 

1.000.000   

شرکتهای و    انکاری راه و ساختمان و معدن وسنگ بری و دفاتر کار حفاریدفاتر پیم 9

 حفاری عمیق و نیمه عمیق و محل های دپوی مصالح و  چرثقیل داران و نظائر آن 

2.500.000 

و   10 فنی  دفاتر  و   حقوقی  و  وکالت  دفاتر   ، طالق  و  ازدواج  ،دفاتر  رسمی  اسناد  دفاتر 

 مهندسی ، دفاتر مشاوره ای و حسابداری ، مالیاتی و حسابرسی   نظائر آن  

1.500.000 

+، دفاتر خدمات قضائی و دفاتر خدمات ارتباطی و دفاتر 10دفاتر پیش خوان ، پلیس   11

خدمات تلفن همراه و بانکها ، موسسات مالی و اعتباری ، دفاتر بیمه و دفاتر پستی و  

 نظائر آن 

1.500.000 

اینترنتی و آژانس ها و   12 ، تاکسی های  ، برون شهری  دفاتر تاکسی رانی درون شهری 

 توری و نظائر آن پیک مو 

500.000 

کارگاهی و انبارهای کاال و صنایع بسته بندی محصوالت   صنعتی ، واحدهای تولیدی ،  13

 تولیدی و شرکتهای تعاونی نظائر آن  

1.500.000   

موسسات تبلیغاتی ، دفاتر مطبوعاتی ، دفاتر کاریابی و موسسات انتشاراتی و موسسات  14

 چاپ نقشه  و نظائر آن 

500.000 

محدوده و حریم مصوب شهر( که مشمول قانون نظام صنفی  )رکلیه اشخاص حقیقی و حقوقی واقع د-    1تبصره  

اقتصادی می باشد ، فارغ از نوع فعالیت ، زمان تأسیس ،    ، تولیدی  آنها خدماتی یا بازرگانی  نمی باشند و فعالیت

  فعالیت به شهرداری   این تعرفه بوده و موظف به پرداخت عوارض این تعرفه برا ساس نوعمشمول  و راه اندازی  

 می باشد.     1402به نرخ تعرفه سال  1383/ 9/ 1از بدو تاسیس شهرداری گرمدره از تاریخ 

نوع فعالیت واحد مربوطه دخیل می باشد، همچنین نوع فعالیت عنوان شده در محاسبه این عوارض - 2تبصره 

بازرگانی یا اقتصادی با آن شناخته می شود    در این بند عبارت از هرنوع شاخصه ای است که فعالیت خدماتی یا

ر موارد  و نوع فعالیت واحد خدماتی یا بازرگانی یا اقتصادی ، نام واحد خدماتی یا تولیدی یا اقتصادی و سای
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یا اقتصادی فارغ از اینکه واحد خدماتی یا بازرگانی یا اقتصادی یکی یا چند یا تمام  واحد خدماتی یا بازرگانی

 .شاخه های مربوط به آن شاخصه را فعالیت نماید خواهد بود

این عوارض در ابتدای هرسال تحقق پیدا کرده. ضمناًدرصورتیکه واحدی کمتر از یکسال فعالیت  - 3تبصره  

  .خواهد شد اخذداشته باشد، عوارض این تعرفه برمبنای تعداد ماه های فعالیت 

 کلیه   ، )kwh10مالیاتی یا عدم کارکرد کنتور برق واحد )کارکرد کمتر از    امور  اداره   تائید  صورت  : در4تبصره  

 محاسبه و وصول نمی گردد  نماید تائید می را که عدم فعالیتماههائی   به مربوط عوارض

عوارض سالیانه ،طبقه  %  100در صورتیکه در طبقه همکف باشد  عوارض این تعرفه مربوط به فعالیت  -     5تبصره  

 عوارض سالیانه اخذ می گردد % 50و در زیرزمین  % 60 باالعوارض سالیانه و طبقه دوم به % 80اول 

مربوط به شروع فعالیت تولیدی ، بازرگانی و ... از مراجع    پرداخت این عوارض با مجوزهای مورد نیاز -  6تبصره  

 ذیصالح قانونی ارتباطی نداشته و مانع دریافت سایر عوارض قانونی دیگر نمی باشد 

یا    که  وضع این تعرفه چنانچه مراکز نامبرده )در این تعرفه(  و   باتصویب  –7تبصره   العمل ها و  طبق دستور 

مشمول عوارض کسب و پیشه می باشند برابر اثبات ) داشتن پروانه کسب و پیشه از اتحادیه مربوطه(   ضوابط

 ه فوق می باشند تعرفو در غیر اینصورت  مشمول  9تعرفه شماره 

 فصل ششم :  

 : از توسعه شهردرآمد ناشی  

                                                                                                                                          ارزش افزوده ناشی از اجرای طرحهای عمران و توسعه شهری      عوارض 

                                 110206کد درآمدی : 

                                                                                                                                                                    :  11تعرفه شماره 

  : کاربری  الف  تغییر  یا   تعیین  افزوده  توسط  ارزش  تفصیلی   و  جامع   ، هادی  های  طرح  بازنگری  اثر  در  که 

شده  و یا سایر مراجع ذی صالح قانونی به کاربری های مندرج در جدول ذیل تبدیل گردیده  5کمیسیون ماده 

   است

s× 𝒑 ×k = A فرمول نحوه محاسبه 

P  : 1402سال  منطقه ای   ارزش  3ارزش منطقه ای موضوع ماده 

S  مساحت عرصه :  
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K     ضریب : 

A  عوارض محاسبه شده : 

 kجدول ضریب 
 

 ضریب  شرح  ردیف 

تغییر کاربری کلیه اراضی و امالک واقع در محدوده شهر که تعیین یا ارزش افزوده  1

( از سایر سایر مراجع دی صالح قانونی و  5در اثر تصویب در )کمیسیون ماده 

، تجاری و مختلط( به  و پارک کاربریها )به غیر از کاربری باغ ، زراعی و فضای سبز  

 )سایر کاربری ها به مسکونی(مسکونی تبدیل گردیده 

6 

ارزش افزوده تعیین یا  تغییر کاربری کلیه اراضی و امالک واقع در محدوده شهر که  2

( از سایر   یا سایر مراجع ذی صالح قانونی   و 5در اثر تصویب در )کمیسیون ماده 

و  مسکونی ( به تجاری و پارک   کاربریها )به غیر ازکاربری باغ، زراعی و فضای سبز

 اربری ها به تجاری و مختلط ()سایر کیا مختلط تبدیل گردیده 

8 

ارزش افزوده تعیین یا تغییر کاربری کلیه اراضی و امالک واقع درمحدوده شهر که  3

از کاربری ( یا سایر مراجع ذی صالح قانونی   و 5)کمیسیون ماده در اثر تصویب در 

)غیر از تجاری و مختلط و سایر کاربری ها ( به  وپارکباغ ،زراعی و فضای سبز 

 به مسکونی (   و پارک )باغ ، زراعی و فضای سبزگردیده مسکونی تبدیل 

10 

ارزش افزوده تعیین یا تغییر کاربری کلیه اراضی و امالک واقع درمحدوده شهر که  4

از کاربری باغ ، (  یا سایر مراجع ذی صالح قانونی  و 5)کمیسیون ماده در اثر تصویب 

) غیر از مسکونی و سایر کاربری ها  ( به تجاری یا  و پارکزراعی و فضای سبز

   به تجاری و مختلط (و پارک )باغ ، زراعی و فضای سبز  تبدیل گردیده مختلط 

15 

ارزش افزوده تعیین یا تغییر کاربری کلیه اراضی و امالک واقع درمحدوده شهر که  5

از کاربری باغ (  یا سایر مراجع ذی صالح قانونی  و 5)کمیسیون ماده در اثر تصویب 

5 
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) غیر از مسکونی و تجاری و مختلط ( به  سایر کاربری  و پارک ،زراعی و فضای سبز

 به سایر کاربری ها (  ای سبز و پارکزراعی و فض )باغها تبدیل گردیده 

ارزش افزوده تعیین یا تغییر کاربری کلیه اراضی و امالک واقع درمحدوده شهر که در   6

ماده   ))کمیسیون  تصویب  قانونی   و  5اثر  صالح  ذی  مراجع  سایر  کاربری یا  از   )

سایر کاربری ها  (  به  تجاری   پارک و ) غیر از  باغ ، زراعی و فضای سبزو       مسکونی

   ))مسکونی به تجاری و مختلط یا مختلط  تبدیل گردیده 

12 

 

و : در امالک واقع در محدوده شهر چنانچه در اثر تجدید نظر در طرحهای هادی ، جامع و تفصیلی    1تبصره  

) اداری ، بهداشتی ، درمانی،            کاربری های (سایر مراجع ذیصالح قانونی و 5کمیسیون ماده (  تصویب در

.... ( به کاربری های غیر از بندهای این ت ، مشمول پرداخت ارزش    یافته اند  عرفه تغییر  ورزشی ، انتظامی و 

 . می باشند بند های این تعرفه مشمول پرداخت افزوده تعیین یا تغییر کاربری نمی گردند . در غیر اینصورت 

شهرداری عالوه بر وصول عوارض تعیین شده در این تعرفه ، در زمان مراجعه مالک یا مالکین یا  :    2تبصره  

 . می بایستی کلیه عوارض قانونی مندرج در سایر تعرفه های دیگر را وصول نماید نماینده قانونی وی ، 

 . می باشد از اصالحیپس مبنای محاسبه این تعرفه مساحت عرصه : 3تبصره 

: امالک واقع در محدوده شهر در صورتی که مالک از کاربری مختلط انصراف داده و متقاضی استفاده 4تبصره  

ارزش افزوده تعیین  ،  نباشند  این تعرفه   6تا  1بندهای  مشمول    صورتیکه ی باشند در  از مزایای کاربری مسکون 

  یا تغییر کاربری از اینگونه امالک وصول نخواهد شد . 

: در زمان صدور هرگونه مجوز اعم از پروانه ساختمانی ، گواهی پایان کار ، پاسخ استعالم دفاتر اسناد 5تبصره  

رسمی و هرگونه مفاصاحساب جهت ارائه به مراجع قانونی و قضائی شهرداری مکلف به وصول مفاد این تعرفه 

 می باشد 
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و    یا کارگروه امور زیربنائی  5تصویب در کمیسیون ماده  که در اثر  ارزش افزوده تعیین یا  تغییر کاربری  :    ب

 می گردد کاربری های مندرج در جدول ذیل تبدیل سایر مراجع ذی صالح قانونی به یا   وشورای توسعه استان  

 𝟐𝟎 × 𝒑 × 𝑺 ×K = A فرمول نحوه محاسبه 

P  : 1402سال  منطقه ای   ارزش  3ارزش منطقه ای موضوع ماده 

S  مساحت عرصه :  

K     ضریب : 

A  عوارض محاسبه شده : 

 

 kجدول ضریب 
 

 ضریب  شرح  ردیف 

در   1 و  واقع  امالکی که در حریم شهر  و  اراضی  کاربری  تغییر  یا  تعیین  افزوده  ارزش 

... و   و  5مراجع ذیصالح ) کمیسیون ماده   امور زیربنائی  سایر مراجع ذی   کارگروه 

  ، صنعتی  اداری   ، تجاری   ، )مسکونی  انتفاعی شامل  های  کاربری  (به  قانونی  صالح 

 آموزشی ، بهداشتی ، درمانی و ... ( تبدیل گردیده یا  می گردند

2 

 

ارزش افزوده تعیین یا  تغییر کاربری کلیه اراضی و امالک واقع در محدوده شهر که  2

( از سایر سایر مراجع دی صالح قانونی و  5ده در اثر تصویب در )کمیسیون ما

، تجاری و مختلط( به  و پارک کاربریها )به غیر از کاربری باغ ، زراعی و فضای سبز  

 )سایر کاربری ها به مسکونی(  دمسکونی تبدیل میگر

15 

ارزش افزوده تعیین یا  تغییر کاربری کلیه اراضی و امالک واقع در محدوده شهر که  3

( از سایر   یا سایر مراجع ذی صالح قانونی   و 5اثر تصویب در )کمیسیون ماده در 

و  مسکونی ( به تجاری و پارک   کاربریها )به غیر ازکاربری باغ، زراعی و فضای سبز

 )سایر کاربری ها به تجاری و مختلط (      دیا مختلط تبدیل میگرد

30 
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کلیه اراضی و امالک واقع درمحدوده شهر که ارزش افزوده تعیین یا تغییر کاربری  4

( از کاربری یا سایر مراجع ذی صالح قانونی   و 5در اثر تصویب در )کمیسیون ماده 

)غیر از تجاری و مختلط و سایر کاربری ها ( به  وپارکباغ ،زراعی و فضای سبز 

 به مسکونی (   و پارک )باغ ، زراعی و فضای سبز  میگردد مسکونی تبدیل

17 

ارزش افزوده تعیین یا تغییر کاربری کلیه اراضی و امالک واقع درمحدوده شهر که  5

( از کاربری باغ ، یا سایر مراجع ذی صالح قانونی  و 5در اثر تصویب )کمیسیون ماده 

) غیر از مسکونی و سایر کاربری ها  ( به تجاری یا  و پارکزراعی و فضای سبز

   به تجاری و مختلط (و پارک ی و فضای سبز  )باغ ، زراع دمختلط تبدیل میگرد

33 

ارزش افزوده تعیین یا تغییر کاربری کلیه اراضی و امالک واقع درمحدوده شهر که  6

( از کاربری باغ یا سایر مراجع ذی صالح قانونی  و 5در اثر تصویب )کمیسیون ماده 

) غیر از مسکونی و تجاری و مختلط ( به  سایر کاربری  و پارک ،زراعی و فضای سبز

 به سایر کاربری ها (  زراعی و فضای سبز و پارک )باغ دها تبدیل می گرد

5 /1 

ارزش افزوده تعیین یا تغییر کاربری کلیه اراضی و امالک واقع درمحدوده شهر که  7

( از کاربری یا سایر مراجع ذی صالح قانونی  و 5در اثر تصویب ))کمیسیون ماده 

سایر کاربری ها  (  به  تجاری   پارک و مسکونی ) غیر از  باغ ، زراعی و فضای سبزو

   ))مسکونی به تجاری و مختلط     د یا مختلط  تبدیل می گرد

18 

 

یا تعیین کاربری و تراکم در اراضی واقع در حریم  ،   5: الزمه هرگونه تغییر کاربری در کمیسیون ماده  1تبصره 

ابتدا درخواست مالک و سپس موافقت    ،   شهر توسط کارگروه امور زیربنائی یا سایر مراجع ذی صالح قانونی

و سایر  ، جهاد کشاورزی  ه استان  یا کارگروه امور زیربنائی و شورای توسع  5مراجع مذکور در کمیسیون ماده  

 ذی صالح می باشد.                      مراجع
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شهرداری عالوه بر وصول عوارض تعیین شده در این تعرفه ، در زمان مراجعه مالک یا مالکین یا  :    2تبصره  

   ایدنماینده قانونی وی ، می بایستی کلیه عوارض قانونی مندرج در سایر تعرفه های دیگر را وصول نم

: در صورت هر گونه تخلف ساختمانی توسط مالک یا مالکین یا نماینده قانونی مبنی بر احداث بنا در 3تبصره  

و یا    100حریم شهر و طرح آن در کمیسیونهای ماده صد شهرداری و صدور رأی بر ابقاء توسط کمیسیون ماده  

الک واقع در حریم ، شهرداری میبایستی نسبت  و ... ( با صدور پروانه ساختمانی ام  5)موافقت کمیسیون  ماده 

 اقدام نماید.  1ردیف به وصول ارزش افزوده تعیین یا تغییر کاربری طبق فرمول 

 . می باشداز اصالحی  پس مبنای محاسبه این تعرفه مساحت عرصه: 4تبصره 

: در زمان صدور هرگونه مجوز اعم از پروانه ساختمانی ، گواهی پایان کار ، پاسخ استعالم دفاتر اسناد   5تبصره  

رسمی و هرگونه مفاصاحساب جهت ارائه به مراجع قانونی و قضائی شهرداری مکلف به وصول مفاد این تعرفه 

 می باشد 

باشد در ازاء دریافت عوارض مبلغ ارزش  : در صورت درخواست و رضایت مالکین شهرداری مجاز می  6تبصره 

 همان ملک زمین دریافت نماید.  افزوده این تعرفه معادل ریالی آن را از 

 

ماده واحده قانون تعیین وضعیت امالک    4اصالحی قانون شهرداریها وتبصره    101دستور العمل اجرائی ماده  :  ج

 واقع در طرح های دولتی و شهرداریها : 

نامه شماره   به  امور شهری و شوراهای  1401/ 07/ 30مورخ      340م/ -8536با استناد  مدیر کل محترم دفتر 

سازمان بازرسی استان البرز و همچنین    05/1401/ 27مورخ    156147ه  استانداری البرز منضم به نامه شمار

که مقرر می دارد : در برخورد با مالکان زمینهایی که در طرحهای   1401قانون بودجه سال    8بند ف ذیل تبصره  

بازنگری و الحاق به طرحهای جامع ، هادی و تفصیلی شهرها توسط شورای برنامه ریزی و توسعه استانها و یا 

می شود ، پس از ابالغ طرح         شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ، اراضی آنها به محدوده شهر ملحق

ماده واحده قانون تعیین وضعیت    4تفصیلی شهرها در صورت عدم نیاز به تفکیک زمین صرفآ بر اساس تبصره  
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حاسبه و در صورت نیاز به عوارض آنها م  1367/ 08/ 29امالک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها مصوب  

با اصالحات و الحاقات بعدی    1334/ 04/ 11قانون شهرداریها مصوب    101تفکیک زمین ، صرفآ به موجب ماده  

با انها برخورد می شود دستور العمل ذیل تنظیم و پس از صدور مجوز شهرداری مکلف به رعایت موارد فوق  

 می گردد . 

 : 12تعرفه شماره 

 توسعه شهر  : درآمد ناشی از    

                                                   ارزش افزوده ناشی از اجرای طرحهای عمران و توسعه شهری                                                                          

                                                                                                                                                                                      110206کد درآمدی: 

                                                             تی و شهرداریها :قانون تعیین وضعیت امالک واقع در طرح های دول 4ه تبصر -1

 میسر سازیساختمان  و وتفکیک بندیقطعه برای مجاز هایمحدوده  داخل در عوض  زمین تهیه که مواردی در

 قرار  قانونی   مراجع  تأیید  مورد  شهری   توسعه  مصوب  هایطرح  طبق  مزبور  محدوده توسعه   به  احتیاج  و  نباشد

مقابلمی  مزبور  مراجع  بگیرد،  در  تقاضای صاحبان  توانند  با  به موافقت  ورود  مزایای  از  استفاده  برای  اراضی 

الزم سطوح  سازی زمین و واگذاریمحدوده توسعه وعمران شهر، عالوه بر انجام تعهدات مربوط به عمران و آماده 

% از اراضی آنها رابرای تأمین عوض اراضی واقع در 20حداکثر تا  برای تأسیسات و تجهیزات و خدمات عمومی،  

نوسازی و بهسازی شهری، به طور رایگان دریافت    هایهمچنین اراضی عوض طرح   طرحهای موضوع این قانون و

 .نمایند

 

 اصالحی قانون شهرداریها : 101 ماده  اجرائی  العمل  دستور

 : 13تعرفه شماره 

 :  منابع حاصل از واگذاری دارایی سرمایه ای 
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                                                              ها شهرداری قانون 101 ماده  4 و 3 تبصره  اجرای از  ناشی نقدی درآمدهای -2

                                                                                                                                                                                      210100کد درآمدی: 

قانون شهرداریها کلیه مالکینی که قصد تفکیک پالک ثبتی خود را دارند و سند شش   101اصالحی ماده    برابر

متر مربع می باشد ، مکلف می باشند که اوآل نقشه تفکیکی خود را به تائید شهرداری    500دانگ آنها بیش از  

ی مورد نظر نسبت به واگذاری قدرالسهم برسانند و در قبال موافقت شهرداری با تفکیک یا افراز پالک ثبت

 3،  که میزان قدرالسهم ناشی از خدمات و معابر در راستای تبصره    اقدام نمایند  خدمات و شوارع به شهرداری

به استناد آراء مختلف دیوان عدالت اداری منجمله رای شماره می باشد ، اصالحی قانون شهرداریها  101ماده 

 220الی    215هیات عمومی دیوان عدالت اداری که به استناد بند ه رای شماره  1400/ 07/ 27مورخ    2186

هیات عمومی دیوان عدالت اداری تهیه دستورالعمل توسط شوراهای اسالمی شهر در جهت    1396/ 3/ 16مورخ  

اصالحی قانون شهرداریها را مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات شورای های اسالمی   101اجرای ماده  

اره دادنامه شماره شهر تشخیص نداده و  همچنین به استناد آراء هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شم

هیات عمومی دیوان عدالت    1396/ 09/ 28مورخ    950و دادنامه شماره    1399بهمن ماه    4مورخ شنبه    1210

میزان   به  و  ثابت  به صورت  السهم شهرداری  دریافت حق  از حدود    43.75اداری  و خارج  قانون  را خالف   %

ی از تفسیر های مختلف و عدم تضییع  وحدت رویه شهرداری و جلوگیردر جهت  اختیارات تشخیص داده است  

به شرح مفاد این    و جدول قدرالسهمدستور العمل                     حقوق شهرداری و احجاف در حقوق مالیکن  

   و پس از تصویب به شهرداری در جهت رعایت مفاد آن ابالغ می گردد.  تهیه تعرفه 

 

 

 قانون شهرداریها 101قدرالسهم خدمات برابر اصالحی ماده جدول دریافت قدرالسهم شوارع و معابر و 

قدرالسهم   عنوان  ردیف 

 خدمات

قدرالسهم  

 شوارع و معابر 

جمع کل قدرالسهم شهرداری 

 ناشی از خدمات و معابر 

متر   501مساحت زمین از  1

 متر مربع 1000مربع تا 

از  15%

 کل

% از 25

 باقیمانده 

 

25 /36    % 
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تا متر مربع 1001از  2

 مترمربع2.000

% از 25 % از کل 20

 باقیمانده 

 

40 % 

به  متر مربع 2001از  3

 باال

%  از 25

 کل

% از 25

 باقیمانده 

 

75 /43 % 

 

عایت حدنصابهای تفکیک و ضوابط و قانون شهرداریها ر 101اصالحی ماده  1به استناد تبصره  ـ 1تبصره 

تفصیلی مصوب در محدوده شهرها و همچنین رعایت حدنصابها، ضوابط، مقررات آخرین طرح جامع و 

های تفکیکی  ها و دستورالعملهای مرتبط با قوانین از جمله قوانین ذیل، در تهیه و تأیید کلیه نقشه نامهآیین 

 :موضوع این قانون توسط شهرداریها الزامی است

 6136( قانون زمین شهری مصوب سال 15( و )14ـ مواد )الف 

فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکتهای تعاونی مسکن و  ـ قانون منعب 

 1381سایر اشخاص حقیقی و حقوقی مصوب سال 

 و اصالحات بعدی آن 1374ـ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب سال ج 

قطعات مناسب فنی ـ اقتصادی مصوب سال   ـ قانون جلوگیری از خردشدن اراضی کشاورزی و ایجادد 

 و اصالحات بعدی آن 1385

 ( قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و اصالحات بعدی آن5ـ ماده )ه 

اقدام   1366( قانون زمین شهری مصوب سال 11( ماده ) 1ـ در مورد اراضی دولتی، مطابق تبصره )ز 

 .خواهدشد

متر مربع و کمتر از آن که مالک یا مالکین تقاضای   500: کلیه اراضی دارای سند شش دانگ با مساحت    2تبصره  

تفکیک و یا افراز آن را داشته باشند و در صورت امکان تفکیک آن طبق ضوابط و مقررات شهرسازی وجود  

 داشته باشد مشمول این مصوبه نمی گردد . 

اصالحی از سال  101قانون شهرداریها در زمان حاکمیت خود و ماده  101با توجه به اینکه ماده :  3تبصره 

قدرت اجرائی داشته و تمامی شهروندان در هنگام تفکیک و افراز بایدموارد مذکور را رعایت نمایند و  1390
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 بدون مجوز قانونیدانگ دریافت نمایند و همچنین اشخاصی که  6با اقدام شهرداری می توانند سند  کسانی که

و قانون الحاق به ساماندهی مسکن و با رای دادگاه و غیره  133، 148،  147)از طریق ماده و موافقت شهرداری 

ملک خود را تفکیک و حق السهم شهرداری را طبق ماده مذکور پرداخت نکرده باشند برای قبل از  یا( زمین 

فقط شوارع و برای بعد از آن حق السهم شهرداری در شوارع و سرانه های خدماتی را میبایستی  1390سال 

 رداخت نمایند. پ

و   این تعرفه  3کلیه اراضی حاصل از تبصره قانون شهرداریها  101اصالحی ماده  4به استناد تبصره : 4تبصره 

شود، متعلق  معابر و شوارع عمومی و اراضی خدماتی که در اثر تفکیک و افراز و صدور سند مالکیت ایجاد می

 .وجهی به صاحب ملک پرداخت نخواهدکردبه شهرداری است و شهرداری در قبال آن هیچ  

در مواردی که امکان تأمین انواع سرانه، قانون شهرداریها  101اصالحی ماده  4: به استناد تبصره  5 تبصره

ب شورای اسالمی شهر تواند با تصویشوارع و معابر از زمین موردتفکیک و افراز میسر نباشد، شهرداری می 

که این بند در راستای تسریع در امورات شهرداری و ،    معادل قیمت آن را به نرخ کارشناسی دریافت نماید 

 . ارباب رجوع به شهردار تفویض می گردد

 1390که بعد از سال  3قدرالسهم ناشی از تفکیک و افراز کلیه اراضی و امالک مورد بحث در تبصره :  5تبصره 

متر مربع می باشد و از سند مادر  500افراز و تفکیک گردیده اند بابت کلیه اسنادی که مساحت آنها کمتر از 

% از کل مساحت سند بابت 10ادل متر بوده است تفکیک یا افزار گردیده اند ، مع 500که مساحت آن بیشتر از 

% از باقیمانده مساحت سند مورد نظر بابت قدرالسهم شوارع و معابر دریافت و کلیه 25قدرالسهم خدمات و 

متر مربع می باشد طبق جدول این تعرفه می بایستی قدرالسهم خود را  500امالکی که مساحت آنها بیش از 

، در صورت عدم امکان واگذاری زمین ) قدرالسهم خدمات و شوارع به صورت زمین به شهرداری واگذار نمایند 

 و معابر ( معادل آن را به کارشناسی روز طبق نظر کارشناس رسمی به انتخاب شهرداری پرداخت نمایند   

درالسهم معابر ق% 25بیشتر و ایجاد خیابان ( از بابت ) تعریض ، احداث  میزان اصالحی : در صورتیکه6تبصره 

اوآل در اینگونه موارد قدرالسهم های شهرداری معادل  مورد تفکیک یا افزار باشد از ملکو شوارع شهرداری 

 شهرداری مجاز می باشد ، در اینگونه مواردگیرد می مورد محاسبه قرار می باشد %43.75که معادل  سقف کل
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قدرالسهم % 25( را از ) از باقیمانده % قدرالسهم شوارع و معابر25مازاد مساحت اصالحی )پس از کسر از 

مساحت اصالحی با در صورت عدم جبران و نماید،  سپس قدرالسهم خدمات را دریافتو ( کسر خدمات از کل

م ابنیه در راستای قانون نحوه تقویمساحت کل میزان قدرالسهم خدمات شهرداری ،  باقیمانده اصالحی پالک 

 مقوم و پرداخت گردد .  غرامت مربوطهتقویم و ، امالک و اراضی مورد نیاز شهرداریها 

 درآمد ناشی از توسعه شهر  :

      ارزش افزوده ناشی از اجرای طرحهای عمران و توسعه شهری                                                                          

 : 14تعرفه شماره                 110206کد درآمدی: 

 : ارزش افزوده بر حق مشرفیت: د 

A=K*S   فرمول نحوه محاسبه 

A=  مبلغ ارزش افزوده ایجاد شده 

K  :40%  ارزش افزوده ایجاد شده ملک )مابه التفاوت قیمت ملک قبل از اجرای طرح و بعد از اجرای طرح تعریض

دستور العمل اجرائی عناوین عوارض و بهای خدمات و     به استناد برابر نظریه کارشناس رسمی دادگستری (  

قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداریها   2ماده    1ترتیبات وصول آنها ابالغی وزیر محترم کشور در اجرای تبصره  

 1401/ 30/9مورخ  203726و دهیاری های کشور به شماره 

S  متراژ باقیمانده پس از اجرای طرح : 

ریاست محترم دیوان عدالت اداری و    1394/ 3/ 12مورخ    9000/ 210/ 37605/ 200ره  به استناد استعالم شما

 جوابیه شورای نگهبان قانون اساسی به شرح :  

در    –شرعآ حرام می باشد ولی جعل عوارض بر این حق    –که همان حق مرغوبیت است    –اخذ حق مشرفیت  

 شرعآ مانعی ندارد .   -فرض وجود حق جعل عوارض توسط مقنن

مرغوبیت   و حق  اشراف  این که حق  رهبری    –توضیح  مقام معظم  در جوابیه  افزوده مذکور  ارزش  همان  که 

ماده واحده قانون   –)مدظلله العالی ( ملک مالک زمین و ساختمان است و اخذ آن از مالک بر اساس قانون  
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نتیجه شرعآ اخذ   ممنوع است و در  –مجلس شورای اسالمی    1360/ 8/ 28راجع به لغو حق مرغوبیت مصوب  

آن اکل المال بوده و حرام است و این حق یکی از اموال شخصی می باشد و در نتیجه جعل عوارض برآن توسط  

کس یا مقامی که حق جعل عوارض دارد مانند سایر اموال شخصی به شرط عدم احجاف در مقدار آن و صدق 

 عوارض بر مقدار مجعول مانعی ندارد .  

و بین عوارض بر حق مشرفیت    –مشرفیت که همان حق مرغوبیت و ارزش افزوده است  حاصل این که بین حق  

فرق است و اخذ حق مشرفیت حرام بوده ولی اخذ عوارض بر حق مشرفیت مانعی ندارد ارزش افزوده در این  

ارد جا از اموال مالک است و مانند سایر اموال او جعل عوارض بر آن در صورت وجود مجوز قانونی محذوری ند

 . 

: ارزش افزوده ایجاد شده کلیه اراضی و امالک که در اثر تعریض در بر گذر جدید قرار می گیرند و یا    1تبصره  

در اثر احداث معابر و تملک امالک واقع در طرح تعریض در بر خیابان هایی با عرض گذر بیشتر واقع می گردند 

حکم مراجع ذیصالح قانونی شهرداری محکوم به   و همچنین بر اساس ضوابط و مقررات طرح تفصیلی و یا با

جبران خسارت مساحت واقع در طرح می گردد برابرنظریه کارشناس رسمی دادگستری محاسبه و همزمان از 

 میزان غرامت مالک طی اسناد مالی کسر می گردد  

ی امتیازات ضوابط طرح تفصیلی در خصوص جبران خسارت و اعطا   برابر امالک دارای اصالحی که    :2تبصره  

و مساحت عقب نشینی را در   با شهرداری توافق می نمایندتنظیمی در قبال عقب نشینی    طبق مصالحه نامه

با حکم مراجع    بدون محکومیت و جبران خسارتغالب تراکم های تشویقی دریافت و مساحت عقب نشینی را  

 از پرداخت این تعرفه معاف می باشند . به شهرداری واگذار می نمایند   قانونی و قضائی 
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 درآمد ناشی از بهره برداری از فضای شهر  

 :   15تعرفه شماره 

                                                                              :  دکل ، آنتن ، تاسیسات مخابراتی و شهری عوارض صدور مجوز احداث  

 110405ردیف درآمدی : 

قانون شهرداریها، کلیه معابر متعلق به عموم و در مالکیت شهرداری    101و ماده    96ماده    6مطابق با تبصره  

میباشد. با توجه به اینکه تملک اراضی و توسعه معابر واقع در مسیر طرح های عمران شهری و احداث معابر 

 ا مطابق فرمول زیر محاسبه و اخذ میگردد هزینه هایی را در بر دارد، از این رو برای تأمین بخشی از هزینه ه

جهت  به شرح ذیلعوارض  ، گرمدره می باشد    متعلق به شهرداری  که  و اختصاصی  عمومی  فضاهای  درالف :  

 محاسبه و از بهره برداران وصول می شود:  نصب و اجاره ماهیانه هر دکل 

(15% P× T×S) ×N   =A 

P=قیمت منطقه ای  

T=به متر  ارتفاع دکل  

S= سطح اشغال شده مساحت  

N  تعداد ماهها = 

هرگونه دکل یا آنتن در اماکن مسکونی و ... باید به طریق قانونی از   صببرای ن مالک صاحبان اتبصره : 

و غیره  BTS دکل آنتن مخابرات اعم از ب برای نص امالک لذا از صاحبان .شهرداری مجوز دریافت نمایند

 :یل محاسبه و وصول می گردد  ذ عوارضی به شرح

 و دکل های مخابراتی   BTS های ارض آنتن= عو های ارائه دهنده خدمات از قرارداد منعقده با شرکت 30%

جهت  به شرح ذیل  عوارض  ،  گرمدره می باشد    متعلق به شهرداری  که و اختصاصی  عمومی  فضاهای  درب :  

محاسبه و نصب و اجاره ماهیانه سایر تجهیزات شهری اعم ) پست های ترانسفورماتور ، اداره گاز و برق و .. (  

 از بهره برداران وصول می شود: 

(20%P× T×S) ×N  =A 

P=قیمت منطقه ای  

Tبه متر  =ارتفاع   
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S= سطح اشغال شده  مساحت   

N  تعداد ماهها = 

 ریال   50.000.000: به ازاء هر دستگاه )عابر بانکها( ATMبهای خدمات سالیانه دستگاههای :  ج

 درآمد ناشی از بهره برداری از فضای شهر  

 :   16تعرفه شماره 

    :                                                                                         در محدوده قانونی و نوسازی  سطح شهرعوارض 

   110402: عوارض سطح شهر ردیف درآمدی 

                                                                                                                                                                                     

   110401ردیف درآمدی عوارض نوسازی  : 

قانون نوسازی و عمران شهری شهرداری هائی که ممیزی امالک انجام داده   3و ماده   2به استناد ماده :   1ماده 

اینکه مجوز دریافت عوارض نوسازی در شهر گرمدره   اند مشمول وصول عوارض نوسازی می باشند و با توجه به

سطح شهر یا نوسازی   امالک واقع در محدوده قانونی که سابقه پرداخت عوارض صادر گردیده ،  1393از سال 

  1392تا    1383از سال  سطح شهر    ی را به شهرداری گرمدره نداشته اند و همزمان مشمول پرداخت عوارض بقایا

سطح شهر بقایای  شهرداری مکلف به محاسبه و وصول عوارض  به بعد می باشند ،  1393  در  نوسازی عوارض  و  

 و نوسازی می باشد. 

 درآمد ناشی از بهره برداری از فضای شهر  

 :    17تعرفه شماره 

                        بر تبلغیات محیطی به غیر از تابلوهای معرفی    :                                                                         عوارض 

 110407ردیف درآمدی: 

و استندها و تلوزیون های شهری و پل های عابر پیاده  و ... که متعلق به شهرداری    کلیه بیلبورد ها:     1ماده  

رسمی دادگستری و عقد قرارداد با مجوز از شورای اسالمی شهر و  کارشناسیمی باشد عوارض آن برابر نظریه  

 رعایت آئین نامه مالی شهرداری ها امکان پذیر می باشد. 

و ... متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی عوارض آنها د ها و تلوزیون های شهری  : کلیه بیلبوردها و استن  2ماده  

 بر اساس نظریه کارشناس رسمی دادگستری محاسبه و وصول خواهد شد 

ینه کارشناسی رسمی دادگستری  بر عهده استفاده کننده و پرداخت کننده عوارض می  ز: پرداخت ه  3ماده  

  باشد 
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 درآمد ناشی از توسعه شهر  :

                       : عوارض قطع درختان                                                                                                           18تعرفه شماره  

              110208کد درآمدی: 

  : باغات در امالک اشخاص حقیقی و حقوقی الف  و دولتی و شرکتهای   عوارض قطع درختان وخشک نمودن 

  به صورت عمدی: وابسته به دولت 

  ریال 100.000.000 سانتیمتر هر اصله   50با محیط بن تا -1 

   ریال   4.000.000هر اصله عالوه بر بند یک به ازای هر سانتیمتر  اضافه  سانتی متر به باال    50با محیط بن از  -2

 ریال  15.000.000گیاهان پوششی شامل ) شمشاد ترون ، رزماری و ... هر متر مربع -3

 ریال   5.000.000گلهای فصلی هر متر مربع -4

 ریال  2.000.000گل رز هر بوته -5

و دولتی و شرکتهای : عوارض قطع و یا خشک شدن درختان  در باغات و امالک اشخاص حقیقی و حقوقی  ب

 وابسته به دولت به صورت غیر عمدی :
 

 ریال  50.000.000سانتیمتر برای هر اصله  50تا محیط بن    -1

  ریال  2.500.000سانتی متر به باال به ازاء هر سانتی متر اضافه   50برای قطع درختان با بن بیش از   -2

 ریال  6.000.000به ازای تخریب هر بوته گل دائمی  -3

 ریال2.400.000به ازای تخریب هر متر مربع نشاء فصلی یا گل فصلی برابر   -4

 ریال 3.000.000به ازای تخریب هر متر مربع چمن   -5

 ریال  1.500.000تخریب یک متر مربع بستر خاک   -6

 تخریب عرصه های فضای سبز -ج
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  ریال  3.000.000هر متر مربع گلکاری فصلی  -1

 ریال  1.000.000هر متر مربع گلکاری دائمی  -2

 ریال  5.000.000هر متر مربع چمن  -3

 یال 1.500.000یک متر مربع بستر خاک   -4

آیین نامه قانون “ اصالح قانون حفظ و گسترش فضای سبز در    5رعایت ماده  : مالک عمل این تعرفه    1تبصره  

مجمع تشخیص مصلحت نظام خواهد بود و رعایت کلیه   1388شورای انقالب  مصوب    1359شهرها مصوب  

 .مفاد قانون و آیین نامه مورد نظر جهت شهرداری الزامی می باشد

اً به موجب آنها سبب خشک شدن فضای سبز یا درختان و  : خسارت هر گونه عملی که سهواً یا عامد2تبصره  

 .یا تخریب آنها گردد مطابق با تعرفه محاسبه و اخذ و برابر مواد قانونی رفتار خواهد شد

آئین نامه اجرایی اصالح قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها در صورتی که    6: به استناد ماده  3تبصره  

موجبات اتالف و امحای درختان به هر دلیلی موضوع قانون را فراهم آورند   شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی

این آئین نامه موظف است نسبت به تعقیب جزایی و اخذ جریمه از طریق مراجع    3شهرداری در اجرای ماده  

 قضایی پیگیری و جبران خسارت وارده را نماید 

د، در صورت باشن  رسیده   برداری  و به سن بهره   : کلیه درختان صنوبر )صنعتی( که توسط مالکین غرس4تبصره  

  تابع  و  اشندبمی    معاف  قطع  عوارض  پرداخت  از  برداری  بهره  جهت  قطع،   بر  مبنی  7  ماده   کمیسیون  موافقت

  .بود خواهد نظام مصلحت تشخیص مجمع 1388 مصوب شهرها در سبز فضای گسترش و حفظ اصالح قانون

تعداد درختانی است، که مالکین می بایستی طبق قانون مربوط به میزان  : عوارض قطع درخت مازاد بر  5تبصره  

 .دو برابر محیط بن درخت، نهال غرس یا تحویل شهرداری نماید
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: چنانچه از بین رفتن درختان موضوع قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها بواسطه قصور و یا  6تبصره 

  ها آبیاری آنها را بر عهده دارند باشد، مفاد این تعرفه در خصوص آنتقصیر اشخاصی که مسئولیت حفاظت و  

  .الزم الرعایه است

% عرصه برای فضای  10، اجرای  و سایر کاربری ها    : برای صدور پایانکار واحدهای مسکونی و تجاری7تبصره  

در صورت عدم   ،   % عرصه برای فضای سبز مشجر الزامی است25اجرای    ها    سبز و واحدهای صنعتی و انبار

اجرای مفاد این تبصره توسط مالکین اشخاص حقیقی و حقوقی ، شهرداری پس از طرح موضوع  در کمیسیون  

رعایت مفاد تعرفه  ،  قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها و صدور رای توسط کمیسیون مذکور    7ماده  

 الزامی است .    33شماره 

بیعی و یا خشکسالی که برای جان و مال شهروندان خطر احتمالی  : هر گاه درختی به علت حوادث ط8تبصره  

 را فراهم نماید واحد فضای سبز مجاز است نسبت به قطع فوری آن اقدام نماید. 

: در صورتیکه درختان واقع در معابر سطح شهر به علت توسعه عمران شهری نیاز به قطع داشته باشند  9تبصره  

  .به صورت رایگان امکانپذیر خواهد بود 7قطع آنها با مجوز کمیسیون ماده 

: هر گاه درختی به علت وجود آفت و یا یا خشکسالی بیماری و یا خشک گردد که قطع آن ضروری  10تبصره 

مبنی بر قطع عوارض آن بر اساس تعرفه غیر عمدی قطع درخت  7باشد پس از اخذ مجوز از کمیسیون ماده 

 محاسبه و اخذ می گردد. 

: قطع هر گونه اشجار یا شاخه زنی در محدوده خدماتی شهر از طرف اشخاص حقیقی و حقوقی نیاز 11تبصره 

به کسب مجوز از شهرداری می باشد در غیر این صورت با فرد خاطی طبق مقررات و تعرفه مصوب رفتار خواهد  

 شد. 

با دادرسی در مراجع قضایی انجام    : تمامی هزینه های حق کارشناسی و احیاناً اداری در مواردی که12تبصره 

 شود به عهده شخص یا اشخاص حقیقی و حقوقی که موجب ایجاد خسارت گردیده اند می باشد. 
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: هر گاه هر اداره یا نهادی به دلیل توسعه و یا ایمنی نیاز به هرس مسیر شبکه مربوطه را داشته باشد 13تبصره  

امی است و در صورت انجام هرس غیر اصولی توسط اداره رعایت اصول هرس با نظر فضای سبز شهرداری الز

 می شود.           مربوطه تمامی هزینه ها و خسارتهای احتمالی بر اساس تعرفه محاسبه و اخذ 

: متقاضیانی که درخواست پروانه ساختمانی دارند حتی المقدور ساختمان احداثی را به شکلی طراحی  14تبصره 

  7یا حداقل برسد و در صورت ضرورت قطع، پس از اخذ مجوز از کمیسیون ماده    نمایند که قطع درخت به صفر

 گردد. عمدی قطع درخت محاسبه و اخذ می غیرعوارض آن بر اساس تعرفه 

 

 

 بهای خدمات : فصل هفتم 

                           بهای خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری   :                                                                             

        130112کد درآمدی: 

                                                                                                                                                                               بهای خدمات ایمنی و آتش نشانی : الف : :   19تعرفه شماره  

صورت حساب در هر مرحله محاسبات ) پروانه ، عدم خالف ،  چهارصد %4ل معاد =فرمول و نحوه محاسبه  

 ( پایان کار 

:  این تعرفه هنگام صدور پروانه ساختمان و یا پس از تثبیت بنا توسط مراجع ذیصالح قانونی محاسبه،   1تبصره  

صورت جداگانه ثبت و شهرداری مکلف میباشد به    در ردیف درآمدی  تحت عنوان بهای خدمات آتش نشانی

 نشانی هزینه  نماید. درآمد مربوطه هر ردیف را صرفاٌ جهت تجهیز و نگهداری ایستگاه آتش

 (می باشد. 100:  درصد تعیین شده مشمول مجموع کل صورت حساب )غیر از جرائم کمیسیون ماده    2تبصره  

کد                                                                               :بهای خدمات کارشناسی و اطفاء  حریق    :  : ب  19تعرفه شماره  

 130112درآمدی: 

   ریال 10.000.000بهای  صدور تائیدیه گزارش آتش سوزی به ادارات ذیربط  -1تبصره 

شهرهای کوچک که فاقد سازمان آتش نشانی می  اسی تعیین و صدور علت حریق )در کارشن بهای – 2تبصره 

  باشد توسط کارشناسان رسمی دادگستری انجام می گیرد (
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  ریال 5.000.000بهای کارشناسی اطفاء حریق مبلغ  -3تبصره 

   ریال 7.000.000 شهر سطح  ساختمانهای  در حریق اطفاء  سیستم تائیدیه و کارشناسی  بهای– 4تبصره 

ریق در محدوده خدماتی شهر رایگان و در خارج از محدوده خدماتی شهر از زمان بهای  طفاء ح-5تبصره 

ریال به اضافه مواد مصرفی و خسارت ناشی از 2.000.000اعزام تا برگشت به ایستگاه به ازاء هر نفر ساعت 

  عملیات

تعرفه    -6تبصره   این  از  امده  توسعه  را صرف هزینه ساخت    19و    18های شماره  شهرداری وجوه بدست  و 

 ایستگاههای آتش نشانی نماید . 

 

 

         بهای خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری   :                                                                             

 130102کد درآمدی: 

                                                                                                                                                                            بهای خدمات کارشناسی  : :  20تعرفه شماره  

 ماخذ و نحوه محاسبه موضوع  ردیف 

کارشناسی    1 واحدهای  بهای خدمات  از  بازدید  اعم  و  مسکونی  ویالیی 

واقع در محدوده قانونی و حریم شهر،    ن به ازاء هر کالسه پرونده آپارتما

دفاتر   گواهی  صدور  جهت  واحدی  کار  پایان  و  برگی  تک  سند  دارای 

    اسناد رسمی ، استعالم بانک و مفاصاحساب  

 ریال   2.500.000

واحدهای   2 بازدید  کارشناسی  اداری  بهای خدمات  ، تجاری،  آموزشی   ،

  حریم و محدوده قانونی در واقع بهداشتی ، درمانی ، ورزشی فرهنگی ، 

سند تک برگی و پایان کار واحدی  دارای  شهر به ازاء هر کالسه پرونده  

 جهت صدورگواهی دفاتر اسناد رسمی ، استعالم بانک و مفاصاحساب 

 ریال   3.000.000

بهای خدمات کارشناسی بازدید عرصه های فاقد اعیانی با هر کاربری   3

 واقع در محدوده قانونی و حریم شهر  

 عرصه   به ازاء هر متر مربع

 ریال  10.000

امالک صنعتی ، کارگاهی ، سوله و انبار واقع    خدمات کارشناسیبهای   4

ارسال  تهیه گزارش جهت    در محدوده قانونی و حریم شهر و همچنین

به ازاء هر متر مربع اعیانی 

 ریال  30.000
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و هر گونه  صدور گواهی عدم خالف و پایان کار    100به کمیسیون ماده  

 مفاصاحساب  

و تجمیع    101بهای خدمات کارشناسی تائید نقشه های تفکیکی ماده   5

 اراضی  

به ازاء هر متر مربع 

 ریال  50.000

 

% 50پرداخت  ماه اعتبار دارد و بیش از آن مشمول 4پرداخت متقاضی بابت هزینه کارشناسی مدت  :    1تبصره  

 هزینه مجدد می گرد 

تأیید نماید که کارشناسی یا بازدید مجدد به دلیل اشتباه کارشناس  چنانچه واحد فنی و شهرسازی   : 2تبصره 

 ت شهرسازی یا به دلیل ضرورت حاصله بوده است اخذ هزینه کارشناسی مجدد ممنوع اس 

                                درآمد های ناشی از حمل و نقل  :                                                                                          

 110301کد درآمدی: 

                                                                                                                                                        بهای خدمات صدور و تمدید پروانه تاکسیرانی   :                        :  21تعرفه شماره  

 ریال  4.000.000:  بهای خدمات صدور پروانه تاکسی رانی-1

 ریال  3.000.000: بهای خدمات صدور کارت تاکسی رانی-2

 % صدور پروانه تاکسیرانی  35:  بهای خدمات تمدید پروانه تاکسی رانی-3

 ریال   1.500.000:  بهای کارکرد ماهیانه-4

 

 از فروش خودرو %10: حاصل از نقل و انتقالدرامد -5

 ریال برای یکسال تحصیلی   5.000.000:  حق امتیاز تاکسی سرویس مدارس )خودرو سواری(-6

 ریال برای یکسال تحصیلی   7.500.000:  حق امتیاز تاکسی سرویس مدارس )تاکسی ون (-7

 برای یکسال تحصیلی  ریال  8.000.000:   حق امتیاز تاکسی سرویس مدارس )مینی بوس(-8

 ریال برای یکسال تحصیلی   10.000.000:  حق امتیاز تاکسی سرویس مدارس )اتوبوس(-9
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نفر   15صدور و تمدید پروانه فعالیت )طرح ساماندهی سوخت ناوگان درون شهری ، مسافری باالی -10

 ریال بابت صدور   10.000.000:  گازوئیل سوز(

نفر   15فعالیت )طرح ساماندهی سوخت ناوگان درون شهری ، مسافری باالی صدور و تمدید پروانه  -11

 لریا 12.000.000:  گازوئیل سوز(

 ریال  5.000.000:  ) تن 6تا ) پروانه فعالیت و اشتغال رانندگان وانت بار و...  -12

 ریال   10.000.000  تن به باال (  6) پروانه فعالیت و اشتغال رانندگان وانت بار و...  -13

 

 از تاسیسات شهرداری  درآمد های حاصله 

      :                                                       درآمد حاصل از آگهی های تجاری و  تبلیغات محیطی :   22تعرفه شماره 

 13020کد درآمدی: 

 ی معرفی صنفی :  تعیین عوارض تابلوها .-1

 A= s ×k×N فرمول نحوه محاسبه 

P :   ارزش منطقه ای 

S تابلو  : مساحت 

K     ضریب : 

A عوارض محاسبه شده : 

N تعداد ماهها : 

 معرفی صنوف   Kجدول ضریب 

چوبی  )معمولی  نحوه استقرار جنس 

 (و فلزی

و الکتریکی ،   نئون و پالستیک 

)هر نوع  دیجیتالی و کامپیوتری 

 ( تابلوی نورپردازی شده 

قیمت   %15 روی سر در ورودی و دیوار حیاط 

 منطقه ای 

 قیمت منطقه ای 50%
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قیمت   %30 روی نمای اصلی و میانی ساختمان 

 منطقه ای 

 قیمت منطقه ای 70%

قیمت  %60 منصوب بر روی بام ساختمان

 منطقه ای 

 قیمت منطقه ای  100%

 

 (تجاری و برند های داخلی و خارجی تعیین هزینه تبلیغات محیطی تابلوهای  -2

A= s× k×N فرمول نحوه محاسبه 

P   ارزش منطقه ای : 

S تابلو  : مساحت 

K     ضریب : 

A عوارض محاسبه شده : 

N تعداد ماهها : 

 

 تابلوهای تجاری و برندهای داخلی و خارجی   Kجدول ضریب 

ای، لیزری،  رایانهفلزی، نئون، پالستیک، فلکسی خیس،  نحوه استقرار جنس 

 چند تصویره 

روی سر در ورودی و دیوار 

 حیاط 

P 5 /1   

روی نمای اصلی و میانی  

 ساختمان 

P 2  

 P 5 /2 بام ساختمان

 

 شهر  سطح  معابر کلیه در شهرداری مجوز با پالکارد نصب -3

  ریال  72.000ورودی  هر متر مربع      الف :

 ریال   108.000ب:  ماهیانه هر متر مربع       
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 :   2*1ی متعلق به شهرداری استندها  روی بر شهرداری مجوز با بنر نصب -4

 ریال  10.000.00الف : استند  خیابان تاجبخش تا یک ماه 

 ریال 15.000.000ب: استند  بلوار امیر آباد  تا یک ماه 

 یال ر  20.000.000ج :استند جاده مخصوص  تا یک ماه 

 ریال 8.000.000هـ:  استندهای  در سایر معابر تا یک ماه  

مربع هر متر مربع  متر2د: کلیه استند یا بنرهای تبلیغاتی با هر نوع جنس به صورت داربستی و غیره بیش از  

 ریال  5.000.000مازاد بر دو متر ماهیانه 

 ریال 5.000.000هر متر مربع : دار پایه فلزی  تابلوهای  نصب اجازه  -5

اندازه سردرب مغازه به استناد بند به آن اشاره شده است به    2و  1بند  معرفی صنوف که در: تابلوهای    1تبصره  

قانون تشکیالت وظایف و انتخابات شورا های اسالمی    76ماده    25قانون شهرداری و بند    92و ماده    55ماده    27

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مشمول پرداخت این     92/ 8/ 20مورخ    551کشور و همچنین دادنامه شماره  

 ، و چنانچه اندازه تابلو بیشتر از سر درب واحد صنفی باشد پس از کسر اندازه سردرب تابلو  .عوارض نمی باشند

 محاسبه خواهد شد.  مفاد این تعرفهبرابر اضافه مساحت تابلو 

این تعرفه   2و خارجی برابر بند هزینه تبلیغات محیطی تابلوهای محصوالت و کاالهای تولید داخلی - 2تبصره 

 محاسبه می شود  

و دفاتر اسناد   (  2و1های  )به اندازه سردرب واحد صنفی بند    معرفی صنوفکلیه تابلوهای موسوم  -  3تبصره  

از پرداخت  و بانک ها    دولتی    ان دولت و ادارات+ و دفاتر خدمات قضائی و دفاتر پیشخو10رسمی ، دفاتر پلیس  

 . عوارض این تعرفه معاف می باشند 

: کلیه مالکین تابلو های سطح شهر موظفند نسبت به اخذ مجوز الزم از شهرداری اقدام نماید در غیر    4تبصره  

اقدام خواهد نمود.و  اینصورت شهرداری راساً نسبت به جمع آوری تابلوهای فاقد مجوز با اعالم قبلی به مالک  

 .در صورت هرگونه خسارت به تابلو مسئولیتی به عهده شهرداری نخواهد بود
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: نوشتن، نصب، ایجاد هرگونه وسیله تبلیغاتی بر روی دیوارها ، درختان ، و تاسیسات دولتی، تابلوها    5تبصره  

و عالیم راهنمایی و رانندگی و نصب خود سرانه تابلوهای تبلیغاتی در اشکال مختلف آن شامل دیوار نویسی، 

ر ممنوع بوده و در صورت مشاهده و داربست ، طاق نصرت ، تابلو های پایه دار ، ... در محدوده و حریم شه

وصول  محاسبه و  تعرفه مربوطه    برابر  3تخلف از سوی افراد حقیقی و حقوقی از این ضوابط ، عوارض آن به میزان

 .می گردد

: نصب آگهی های تبلیغاتی بر روی خودروهای حمل و نقل عمومی درون شهری شامل تاکسی ، مینی   6تبصره  

در آژانسها باید با هماهنگی واحد تاکسیرانی و ترافیک و مجوز شهرداری صورت    بوس، ون  و خودروهای فعال

 . گیرد

: صاحبان واحدهای تجاری در صورتیکه تمایل به نصب تابلوی پایه دار در مقابل ملک تجاری خود    7تبصره  

 .داشته باشند رعایت نکات ذیل ضروری است

 .روشنایی باشدتابلو مورد نظر باید از جنس فلکسی یا بنر یا -1

متر عرض می باشد ، نظر  کارشناس  شهرداری    1متر ارتفاع و    3تابلو به صورت عمودی و در اندازه حداکثر  -2

 و یا طرح مصوب در ساخت  و اندازه  تابلوی مورد تقاضا بر اساس نوع معبر در درجه اول اهمیت قرار دارد . 

 به و وصول می گردد هر چند کمتر از یکسال باشدعوارض مذکور در هر صورت به صورت سالیانه  محاس-3

 . متر می باشد 2/ 70ارتفاع قسمت تحتانی تابلو با کف پیاده رو حداقل -4

در نصب تابلو و صدور مجوز به منظور حفظ حقوق شهروندان و رعایت مسائل ترافیکی معبر ، شهرداری  -5

  مختار به رد یا قبول تقاضا می باشد
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 . ایه جهت واحدهای تجاری ممنوع میباشدنصب تابلوهای دو پ-6

  حداقل مساحت تابلو یک متر مربع می باشد-7

  .باشدیک متر  متر و عرض 2ابعاد کلیه استندها می بایستی به طول  -8

غیر از محل هایی که توسط    :  در خصوص نصب اعالمیه و آگهی های تبلیغاتی کاغذی و اعالمیه فوت ،   8تبصره  

  شهرداری پیش بینی شده است ممنوع و پیگیرد قانونی دارد و شهرداری موظف به امحاء آن می باشد.  

 .معاف می باشند: نصب  پالکارد و آگهی های مراسمات ملی و مذهبی از پرداخت کلیه عوارض  9تبصره 

: نصب و جمع آوری بنرهای نصب شده بر روی استند های تبلیغاتی سطح شهر توسط شهرداری    10تبصره  

   صورت می پذیرد

 .: هماهنگی نصب هرگونه پالکارد  و  بنر در کلیه معابر شهر یا شهرداری الزامی است 11تبصره 

  : نصب و جمع آوری  پالکارد های دارای مجوز به عهده متقاضی می باشد 12تبصره 

 .: پاکسازی دیوار نویسی با مجوز شهرداری به عهده شهرداری می باشد 13تبصره 

فروشگاههای زنجیره ای و مجتمع های : عوارض کلیه تابلوهای راهنمائی اماکن خصوصی از قبیل  14تبصره  

)هزینه  ها بر اساس نظریه کارشناس رسمی دادگستری تعیین و وصول می گردد .  رفاهی و خدماتی و هایپر کاال

 . (کارشناسی به عهده متقاضی می باشد

: عوارض تابلوهای واحد صنفی در فیش های واحد اصناف به همراه عوارض کسب و پیشه و پسماند  15تبصره 

 واحدهای صنفی محاسبه و وصول خواهد شد 

 

 درآمد های ناشی از عوارض اختصاصی   
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                                                 :  درآمد غسالخانه و گورستان   :                                                      23تعرفه شماره 

 120108کد درآمدی: 

 

مبلغ  شرح خدمات ردیف 

 پیشنهادی 

 توضیحات 

هزینه خرید قبر در آرامستان  بهشت سادات   1

 گرمدره برای افراد بومی   

30.000.000  
 ریال  

تائیدیه بومی بودن از طرف 

امام جماعت محل و نماینده 

شورای اسالمی شهر و  

 استشهاد محلی الزامی است 

هزینه خرید قبر در آرامستان  کوهک برای   2

 افراد بومی   

25.000.000  
 ریال  

تائیدیه بومی بودن از طرف 

امام جماعت محل و نماینده 

شورای اسالمی شهر و  

 الزامی است استشهاد محلی 

هزینه خرید قبر برای اتباع بیگانه )افاغنه و ...  3

 ( در آرامستان کوهک    

50.000.000  
 ریال  

 

هزینه خرید قبر برای اتباع بیگانه )افاغنه و ...  4

 ( در آرامستان  بهشت سادات گرمدره 

100.000.000  
 ریال  

 

هزینه خرید قبر  برای افراد غیر بومی در  5

 آرامستان  بهشت سادات گرمدره  

150.000.000  
 ریال  

 

هزینه خرید قبر  برای افراد غیر بومی در  6

 آرامستان  کوهک  

100.000.000  
 ریال  

 

هزینه خرید هر قبر برای افراد که دارای فیش   7

هیات امناء می باشند در ارامستان بهشت  

 سادات گرمدره 

20.000.000  
 ریال  

ارائه فیش صادر شده از طرف 

هیات امناء قدیم در هنگام 

دفن افراد الزامی در غیر این 



                      

 ۱۴۰۲ل  تعرفه عوارض و بهای خدمات مصوب شهرداری گرمدره سا                        
 

 

     هی لعبدالمجتبی                                                                                                              نجفی مسعود           

 و   استاندار البرز                                                                                                                        شهردار گرمدره                 

 گرمدرهجانشین شورای اسالمی شهر                                                                                                                                                                                                                      

 

صورت برابر ردیف های یک و  

 دو محاسبه و اخذ گردد  

هزینه حمل هر فرد متوفی در داخل شهر   8

 گرمدره  

2.000.000  
 ریال  

هزینه حمل خارج از شهر  

گرمدره ضمن اخذ مبلغ 

ریال در ازاء هر  1.200.000

ریال اخذ  20.000کیلومتر 

 شود  

نرخ هر عدد برابر مبلغ جدول  ریال  300.000 هزینه سنگ لحد  9

می باشد و تعداد مصرف شده 

را محاسبه و مبلغ کل اخذ 

 خواهد شد  

  1.500.000 شستشوی مرد متوفی   10
 ریال  

با تمامی وسائل مورد نیاز انجام  

 می گردد 

  1.500.000 شستشوی زن متوفی   11
 ریال  

با تمامی وسائل مورد نیاز انجام  

 می گردد

  ریال  500.000 سال  10شستشوی نوزاد و کودک تا  12

  1.500.000 خلعتی مرد و  زن ) دست کامل ( 13
 ریال  

شامل : خلعتی ، صدر ، کافور ، 

صابون، لیف ، پنبه ، حوله ، 

 ترمه و ... 

  ریال  600.000 سال  10خلعتی نوزاد تا  14

  1.500.000 )قبور پیش ساخته ( آماده سازی قبر برای دفن  15
 ریال  

 

آماده سازی قبر برای دفن در زمین های خاکی   16

 گورستان )هزینه کارگری ( 

6.000.000  
 ریال  

 

  ریال  500.000 هزینه استفاده از سردخانه هر شب   17

  ریال  500.000 هزینه امور اداری و صدور جواز دفن   18
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    بهره برداری از فضای شهر درآمد های ناشی از 

کد درآمد ناشی از خسارت وارده به اموال عمومی شهر                                                     :  24تعرفه شماره 

 110408درآمدی: 

 

  :حمل خودروهای فرسوده  -1

 )هزینه جرثقیل بر عهده مالک دستگاه می باشد ( ریال  12.000.000هر دستگاه الف : 
 

 :  هزینه جمع آوری نخاله های ساختمانی  -2

    ریال  15.000.000مبلغ   توسط کامیونالف: به ازاء هر سرویس حمل و جمع آوری 

 : خوروهایی که به صورت غیر قانونی  اقدام به تخلیه نخاله در معابر شهر می نمایند -3

ه بر توقیف خودرو در پارکینگ و شکایت در مراجع قضائی و جمع آوری کامل نخاله ها  جریمه ای  الف : عالو

 ریال در وجه شهرداری  50.000.000معادل 

جمع اوری خودروهایی که بدون مجوز اقدام به جمع آوری ، حمل و خرید و فروش مواد بازیافتی در سطح -4

  :محتویات جمع آوری شده )پسماند خشک (ضمن توقیف شهر و حریم می نمایند 

   ریال   5.000.000الف :موتور سیکلت و گاری و سایر ماشین االت:

جهت فروش و  3*3اجاره یک دستگاه کانکس  19

 نوشتن سنگ قبر 

 با رعایت قوانین مالی از طریق مزایده یا مناقصه  

جهت فروش   3*3جاره یک دستگاه کانکس ا 20

 گل و تاج گل  

 با رعایت قوانین مالی از طریق مزایده یا مناقصه 

نرخ خرید قبر برای بستگان درجه یک خانواده های معظم شهدا ، جانبازان و ایثارگران و همچنین   21

و افراد تحت پوشش کمیته امام حضرت امام )ره( و سازمان بهزیستی    )شهداء ، جانبازان و ایثارگران (

 می باشد  به صورت رایگان و سازمان بهزیستی با معرفی نامه از بنیاد شهید و امور ایثارگران 

نرخ خرید قبر برای اشخاص که به دلیل عدم توانائی مالی و یا افراد بی سرپناه که قادر به پرداخت  22

شهر گرمدره    محترم  امام جمعهیا  محل سکونت و    محترم  این تعرفه نمی باشند  با تائید امام جماعت

 به صورت رایگان می باشد  
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  ریال  10.000.000ب: وانت و نیسان : 

 ریال  15.000.000ج: خاور و شش چرخ 

   :خودروهای بونکر که اقدام به تخلیه مالت سیمان در سطح شهر و حریم می نمایند  -5   

خودرو  و جمع آوری و پاکسازی معبر هره بر توقیف خودرو در پارکینگ و شکایت در مراجع قضائی  الوعالف :  

 ریال  50.000.000بونکر حمل مالت سیمان 

 حمل غیر استاندارد مصالح ساختمانی و ضایعات که موجب )ریزش ، اضافه بار و ... ( می شود :-6
 

    ریال  15.000.000الف: وسائط نقلیه سبک :  

 ریال   22.500.000ب: وسائط نقلیه سنگین : 

 ریال   37.500.000:)تن   10تا 5ج: شش چرخ )
    

 

  :بهای خدمات کارواش و شستشو و تعویض روغن و مکانیکی در مکان های غیر مجاز -7

 ریال    7.500.000الف:وسائط نقلیه سبک : 

 ریال    15.000.000ب: وسائط نقلیه سنگین :  

بهای صنوفی که مبادرت به ریختن پسماند در معابر ، جوی و خیابان ها می نمایند )میوه فروشی و سبزی -8

  ... (فروشی و 

 ریال   10.000.000در مرحله اول اخطار توسط شهرداری و در صورت تکرار مجدد به ازاء هر بار الف : 

 بهای خدمات تخلیه فاضالب و مواد شیمیائی و رنگ و ...  در مکان های غیر مجاز : -9

  ضمن معرفی فرد خاطی  به مراجع قضائی

   ریال 50.000.000الف: جریمه تخلیه غیر مجاز توسط نیسان ، وانت و تانکر خاور 

 ریال  70.000.000ب:ضمن معرفی فرد خاطی به مراجع قضائی توسط تانکر بزرگتر از خاور 

 واحد اجرئیات : هزینه بهای خدمات انبار داری  -10

و کیسه سیمان و فرغون و ترازو شمشه و الوار   جمع آوری مصالح ساختمانی و بیل و کلنگ و استامبولیالف : 

به ازاء هر شب انبار داری توسط واحد  و لوازم دستفروشان در محل های ممنوعه و مصالح ساختمانی و ... 

 ریال  500.000:   انبار موتوری شهرداری اجرائیات در توقفگاههای شهرداری و  
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 بهای خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری 

                                                      :  بهای خدمات آسفالت و لکه گیری و ترمیم نوار حفاری                                             25تعرفه شماره 

 130101کد درآمدی: 

 

اری که توسط کلیه شرکتهای حفار از قبیل آب و فاضالب، برق، مخابرات، گاز بهاء خدمات ترمیم نوار حفالف :  

طبق ضوابط مقرر در دستورالعمل حفاری مصوبه هیئت محترم تا ابالغ دستور العمل جدید  و... در معابر شهری

شماره   به  صادره  و  1400/ 03/ 08مورخ    57697/ت25254وزیران  بخشنامه  مورخ    1400/ 704971و 

، و در صورتیکه که دستور العملی جدیدی پس از تصویب دفترچه عوارض و بهای خدمات  ی باشد  م  1400/ 12/ 2

 صادر گردد مبنای محاسبات اخرین دستور العمل ابالغی می باشد .  1402سال 

شرکتهای آب و فاضالب،   خاصبهای خدمات حفاری )ترمیم ترانشه ها( از اشخاص حقوقی و به طور  :     1تبصره  

مخابرات، برق، گاز مطابق ضوابط مندرج در دستورالعمل شورای حفاری مصوب هیئت وزیران قابل محاسبه و  

 وصول می باشد. 

فاری که هر ساله توسط سازمان برنامه های حهزینه ترمیم بر مبنای فهرست بهای پایه ترمیم ترانشه  :  2تبصره  

 باشد. گردد مالک محاسبه جهت وصول میو بودجه تهیه می

هزینه های مرمت حفاری از مرحله ای که به عهده شهرداری قرار می گیرد بعالوه هزینه نظارت برابر   :  3تبصره  

ختیار قرار می دهد محاسبه و  با فهرست بهای مخصوص که به همین منظور سازمان برنامه و بودجه تهیه و در ا

وصول خواهد شد تا زمانیکه فهرست بهای مخصوص هر ساله تهیه و ابالغ نگردیده شهرداری مجاز خواهد بود  

هزینه را طبق توافق حاصله فی مابین خود با سازمان یا شرکت حفار وصول و یا اینکه بر مبنای آخرین فهرست  

 ب و تعدیالت محاسبه و وصول کند بهای موجود بعالوه هزینه های کلیه ضرای 

                        :  بهای خدمات آسفالت و لکه گیری و ترمیم نوار حفاری                                          26تعرفه شماره 

 130101کد درآمدی: 

         هر متر مربع : بهای خدمات  ترمیم محل حفاری انشعابات ب : 
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الف : بهای خدمات ترمیم ترانشه انشعابات اعم از گاز ، برق ، آب ، و فاضالب که توسط شرکت های حفار و  

متولی واگذار انشعاب ، اشخاص حقیقی و حقوقی را جهت دریافت مجوز به شهرداری معرفی می نماید .)معابر 

 ریال  2.500.000   :خاکی (  

   : ت اعم از گاز ، برق، آب و فاضالب در معابر موزائیک و کفپوشب: بهای خدمات ترمیم ترانشه و انشعابا

 ریال 5.500.000

   :سانتی متر  60ج : ترمیم و بازسازی نوار حفاری با رویه آسفالت در دوالیه در سواره رو و معابر به عمق 

   ریال  9.500.000

 11.000.000:  سانتی متر   80د: ترمیم و بازسازی نوار حفاری با رویه آسفالت دو الیه در بزرگراه به عمق 

 ریال  

 7.500.000: سانتی متر 20در بزرگراه سواره رو و معابر به عمق  ه: ترمیم و بازسازی سطحی نوار حفاری 

   ریال 

از بابت انشعاباتی که طول حفاری در باند سواره رو حداکثر    1تبصره   متر و عرض آن   10: مبالغ این تعرفه 

 سانتی متر می باشد .  80حداکثر 

لوله و دیگر مسائل مربوط به تاسیسات : کلیه ترمیم های متعلق به شرکت های حفار از قبیل ترکیدگی  2تبصره  

شرکت های آب و فاضالب برق ، مخابرات ، گاز و ... ) در صورت عدم ترمیم و عدم توجه به اخطار شهرداری ( 

  20.000.000   شرکت های مذکور بایستی بابت هر متر مربع جهت ترمیم و خسارت وارده به آسفالت مبلغ

مترمرریال   هر  بابت  خاکی  معابر  در  از    ریال  3.000.000بع  و  )منظور   . نمایند  واریز  شهرداری  حساب  به 

تاسیسات به غیر از انشعابات اشخاص حقیقی و حقوقی می باشد ( کلیه حفاری هایی که توسط شرکت های  

حفار به منظور توسعه و یا تعمیرات فلکه های مربوطه انجام می شود طبق ضوابط مقرر در دستورالعمل شورای  

 باید صورت گیرد .  25/12/1399مورخ  706549/99ه هیات محترم وزیران به شماره حفاری مصوب

: در حفاری جهت کلیه انشعابات، استفاده از وسیله کاتر به منظور برش آسفالت ضروری می باشد. لذا 3تبصره  

د محاسبه % بیشتر مور50چنانچه به وسیله کمپرسور استفاده گردد ، عرض مورد محاسبه جهت دریافت ترمیم  

 قرار خواهد گرفت . 

: دریافت وجه فوق الذکر ، توسط شهرداری صورت می پذیرد و بعد از پوشاندن انشعاب توسط مالکین 4تبصره  

 ، شهرداری موظف است خود رأساً نسبت به ترمیم ترانشه مربوط به انشعابات اقدام الزم معمول دارد.  
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فاضالب، مخابرات،برق،گاز وسایر    : هرگونه حفاری بدون مجوز از شهرداری توسط شرکتهای آب و    5تبصره 

اشخاص حقیقی وحقوقی ممنوع بوده و چنانچه این اتفاق  صورت پذیرد مشمول پرداخت  سه برابر این تعرفه 

 می باشند . 

 

 بهای خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری 

                                               بهای خدمات عمران شهری                                                                                                        :  27تعرفه شماره 

 130107کد درآمدی: 

 
 

 : ف: بهای خدمات عمران شهری در کلیه گذر های شهر ال

 

A×B×C  فرمول و نحوه محاسبه = 

=A یک دوم عرض گذر 

 

=B بر ملک مورد نظر  

 

 =C ریال  1.500.000   قیمت مبنای خدمات عمران شهری به مبلغ 

 
برای امالک دو بر بهای خدمات هر دو بر محاسبه شده ،   ب : محاسبه بهای خدمات عمران شهری دارای دو بر :

 % عدد کوچکتر محاسبه خواهد شد 25عدد بزرگتر بعالوه 

برای امالک سه بر یا بیشتر  بهای خدمات تمامی  ج: محاسبه بهای خدمات عمران شهری دارای سه بر یا بیشتر :
 % عددهای کوچکتر محاسبه خواهد شد  35بر های  ملک محاسبه شده و عدد بزرگتر بعالوه 

قانون شهرداریها اراضی، کوچه های عمومی، میدانها، پیاده روها، خیابانها و به طور    96ماده    6در اجرای تبصره  

استفاده عموم است ملک عمومی محسوب نموده و در مالکیت شهرداری    کلی معابر در سطح شهر را که مورد

به این گونه امالک تأکید شده است. در همین راستا سالهای متمادی از طریق تملک، خرید اراضی و بویژه هزینه  

های خدمات عمرانی جهت توسعه معابر هزینه های گزافی را متحمل می نماید بطوریکه ارزش افزوده زیادی  

پی خدمات ارائه شده برای امالک واقع در معابر جدید ایجاد می شود از طرفی به منظور شفافیت عملکرد در  
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شهرداریها و جلوگیری از عملکرد سلیقه ای و قرائتهای مختلف به منظور تأمین بخشی از هزینه های عمرانی  

ن نامه اجرائی قانون مذکور توسط  آئی 23و  22، 15قانون زمین شهری و مواد  15و  14در اجرای مقررات مواد 

 شهرداری و سایر دستگاههای اجرائی به مرحله اجرا در می آیند.  

: در محاسبه بهاء خدمات عمران شهری چنانچه یک ملک دارای چند گذر باشد، مجوع چند گذر مبنای  1تبصره  

 محاسبه قرار می گیرد. 

که در اجرای قوانین و مقررات موضوعه پروانه جهت   : به هنگام مراجعه مالک جهت اراضی قولنامه ای2تبصره  

 آنها صادر گردیده هزینه خدمات عمران شهری محاسبه و وصول خواهد شد.  

: مالکین زمینهایی که در نظر دارند نسبت به تفکیک زمین خود در معابری که عملیات عمرانی توسط  3تبصره  

لت آنها در دست اقدام یا تکمیل شده است اقدام نماید  شهرداری اجرا گردیده و در حال حاضر زیرسازی و آسفا

و سابقه پرداخت مشارکت در این زمینه را نداشته باشند با توجه به اینکه با تکمیل زیرسازی و آسفالت معبر 

موجود و ارائه خدمات موصوف توسط شهرداری ارزش افزوده ویژه ای برای آن ملک ایجاد می شود و مالک  

 مینه نداشته بهای خدمات موصوف وصول می گردد. مشارکتی در این ز

: ساختمانهایی که بدون پروانه بوده و تخلفات ساختمانی آنها در کمیسیون ماده صد منتهی به صدور 4تبصره  

 شود رأی ابقاء بنا گردیده در صورت عدم پرداخت بهای خدمات عمران شهری محاسبه و وصول می

: کلیه امالکی که از طریق اتحادیه ها، تعاونیهای مسکن واگذار شده و سابقه پرداخت بهای خدمات  5تبصره  

عمران شهری به تعاونیهای مذکور را داشته باشند از پرداخت این تعرفه معاف می باشند، بدیهی است عمران   

چگونه تعهد و وظیفه ای در خصوص آنها معابر اینگونه امالک بعهده تعاونیهای مربوطه می باشد و شهرداری هی

 نخواهد داشت. 

آنها جزء تعهدات سازمان مسکن و شهرسازی  6تبصره   امالک  و  اراضی  : محالتی که خدمات عمران شهری 

تعهدی در خصوص   نبوده و شهرداری هیچ گونه  تعهدات شهرداری  باشد جزء  و سایر دستگاهها می  استان 

 جزء تعهدات سازمان ذیربط می باشد.   اینگونه محالت نداشته و حسب مورد

، 7تبصره   : بهای خدمات مذکوردر صورت عدم سابقه پرداخت صرفا یکبار در زمان صدور پروانه ساختمانی 

 وصول می گردد    در امالک واقع در محدوده قانونی و حریم شهر  عدم خالف و ... 

 

 بهای خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری 
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شماره   ساختمانی                                                                                     28تعرفه  های  نخاله  آوری  جمع  خدمات   بهای    :                     

 130111کد درآمدی: 

 :   ل و تخلیه نخاله و خاکبرداریبهای خدمات گود برداری ، حمالف : 

 s× 30.0000 زیر زمین اول به باال    :   ریال  -1

 s× 40.000 زیر زمین دوم به باال    :   ریال  -2

 s×  50.000زیر زمین سوم به باال     :  ریال  -3

= s  صادر می گردد پروانه ساختمانیکه کل زیر بنای ناخالص 
 

گودبرداری ، خاکبرداری و تخلیه نخاله در صورت حساب صدور پروانه  محاسبه و وصول  : بهای خدمات  1تبصره  

 خواهد شد 

 .: مؤدیان موظف به تخلیه نخاله در محل های تعیین شده توسط معاونت خدمات شهری میباشند2تبصره 

بر توقیف : در صورت تخلیه در محل هایی به غیر از محل های تعیین شده توسط شهرداری عالوه  3تبصره  

توسط شهرداری    برابر این تعرفه5  معادلجرایمی    محل تخلیه غیر مجاز  کامیون حامل نخاله و پاکسازی کامل  

 دریافت و سپس اقدام جهت رفع توقیف صورت می پذیرد .  

: مالک مکلف است پس از صدور پروانه ساختمانی و اخذ  گواهی شروع به کار گود برداری را با رعایت  4تبصره  

 . تحت نظارت حوزه خدمات شهر و شهرسازی انجام نمایدو ضوابط   ل ایمنی و فنیاصو

: مالک موظف است به طور منظم نخاله های اطراف محل ساختمان خود را پاکسازی و در محل مجاز 5تبصره  

(  معرفی شده توسط معاونت خدمات شهری به    )معدن هفت جوی  توجه مالک  نماید،در صورت عدم  تخلیه 

ی حوزه خدمات شهری مبنی بر جمع آوری و پاکسازی محل ، حوزه خدمات شهری موظف است نسبت  اخطارها

 15.000.000به جلوگیری از ادامه عملیات ساخت و ساز ، و جمع آوری نخاله ها اقدام و به ازاء هر کامیون مبلغ   

 ریال از مالک اخذ و به حساب شهرداری واریز نماید.  

شماره   ساختمانی                                                                                      :   29تعرفه  های  نخاله  آوری  جمع  خدمات                بهای 

 130111کد درآمدی: 

 :   بهای خدمات دپوی مصالح ب : 

                                                                                                        متر  75نحوه محاسبه در معابر باالی  

= ×2  P 𝟏   ×عرض گذر  

 𝟓
× بر ملک    × 

 𝒌

𝟏𝟐
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P  2× =                            در سایر معابر شهری  نحوه محاسبه   𝟏  ×عرض گذر  

 𝟐
× بر ملک    × 

 𝒌

𝟏𝟐
     

 

 Kجدول 

مساحت زیر بنای ناخالص  )متر  ردیف  

 مربع ( 

K  

 ماه   12 متر مربع  300تا  1

 ماه   24 متر مربع   2.000تا 300 2

 ماه   36 متر مربع  5.000تا  2.000 3

 ماه   48 متر مربع  10.000تا  5.000 4

 ماه   60 متر مربع  10.000بیش از   5

 

 شهرداری در زمان صدور پروانه ساختمانی نسبت به محاسبه این تعرفه اقدام خواهد نمود  :  1تبصره 

 : مالک مکلف به رعایت کلیه مسائل ایمنی اعم از نصب عالئم و ... می باشد.   2تبصره 

مربع به باال می باشد و محل دپوی مصالح در عرصه 1000: کلیه مالکینی که مساحت پالک ثبتی آنها 3تبصره 

لک خود می باشد، با تأئید واحد شهرسازی و اخذ تعهد محضری مبنی بر عدم استفاده از معابر جهت دپوی  م

 مصالح  از پرداخت این تعرفه معاف می باشند. 

در صورتیکه مالک یا مالکین در مدت یکسال از زمان صدور پروانه ساختمانی نسبت به جمع آوری    :  4تبصره  

اقدام ننمایند حوزه خدمات شهری نسبت به صدور  اخطار به جمع آوری و    دپوی مصالح به داخل ملک فوق

پاکسازی محل اقدام خواهد نمود ، در صورت عدم توجه مالک به اخطارهای حوزه خدمات شهری مبنی بر جمع  

آوری و پاکسازی محل، حوزه خدمات شهری موظف است نسبت به جلوگیری از ادامه عملیات ساخت و ساز و   

ریال از مالک اخذ و به حساب شهرداری    15.000.000ی دپوی مصالح  اقدام و به ازاء هر کامیون مبلغ   جمع آور

 واریز نماید.   

مبنای محاسبات بزرگترین عرض معبر و بزرگترین طول   بر یا بیشتر باشند  2کلیه پالکهایی که دارای  :    5تبصره  

 ملک می باشد . 
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 بهای خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی : 

شماره   واحد :   30تعرفه  چند  یا  دو  به  اداری  و  تجاری   ، مسکونی  واحد  یک  تبدیل  افزوده  ارزش                              بهای 

   130190کد درآمدی: 

  و سایر کاربری ها غیر از تجاری :  الف( بهای  تبدیل واحد مسکونی

   s× p ×2/5بهای تبدیل یک واحد اضافی مازاد بر مجوز صادره  -1

 s×p× 3بهای  تبدیل دو واحد اضافی یا بیشتر  مازاد بر مجوز صادره  -2

 

 ب( بهای  تبدیل واحدهای تجاری :

 s×p  ×4بهای  تبدیل یک واحد اضافی مازاد بر مجوز صادره   -1

 s×p× 5بهای  تبدیل دو واحد اضافی یا بیشتر مازاد بر مجوز صادره  -2

: در تبدیل واحد در هر طبقه )یک واحد بیشتر از مجوز صادره قبلی( کوچکترین مساحت هر طبقه  1تبصره 

  مبنای محاسبات می باشد

واحد در هر طبقه)  دو واحد و بیشتر از مجوز قبلی ( بزرگترین واحد در هر طبقه مبنای : در تبدیل 2تبصره 

  . محاسبات می باشد

  می باشد ،   : محاسبات این تعرفه برای تمامی طبقاتی که تبدیل انجام پذیرفته 3تبصره 

سط مالک و  : در صورت اعمال جریمه توسط کمیسیون ماده صد جهت تبدیل واحدهای اضافه تو4تبصره 

  .وصول جریمه توسط شهرداری بهای این تعرفه قابل وصول نمی باشد

:  در صورتی که مساحت واحدهای تبدیل شده در طبقات برابر باشد مابقی واحد ها حذف و مساحت    5تبصره 

 ( این تعرفه می باشند.  و ب یک واحد مشمول بندهای )الف 
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طبقات احداث می شوند و در مجوز صادره قبلی وجود نداشته    : طبقاتی که به صورت مازاد بر تراکم6تبصره  

 باشند،  با توجه به پرداخت ارزش افزوده تراکم طبقات مشمول این تعرفه نمی باشند  

 :  درآمدهای ناشی از توسعه شهر 

کد                                                                 عوارض و درآمدهای وصولی در حریم شهر ها:   31تعرفه شماره  

 110211درآمدی: 

   بهای خدمات استفاده از امکانات شهری  امالک واقع در حریم شهرها :

 فرمول و نحوه محاسبه  = (pارزش منطقه ای ) ×%  2/ 5×تعداد سالها  × متراژ عرصه 

 

 

 درآمد ناشی از عوارض اختصاصی شهرداری  : 

شماره   (:   32تعرفه  پسماند)سالیانه  و  زباله  خدمات  شهر   بهای  حریم  و  قانونی  محدوده                                                 در 

 130190کد درآمدی: 

 

 عنوان بهای خدمات ردیف 

 پسماند سالیانه 

پسماند  عنوان بهای خدمات ردیف  مبلغ

 سالیانه  

 مبلغ

واحد های مسکونی به   1

 هر متر مربع ازاء 

سونوگرافی ها و فیزوتراپی  6  ریال  50.000

درمانگاهها ، آزمایشگاهها و  

 مطب پزشکان 

تعرفه  30%

  10شماره 

واحدهای تجاری کم   2

 زباله 

عوارض   20%

 صنفی  

بانکها و موسسات قرض   7

 الحسنه 

تعرفه  30%

  10شماره 
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 له لیست واحدهای پرزبا 

واحدهای تجاری پر   3

 زباله 

عوارض   30%

 صنفی  

شرکت های بیمه ، دفاتر اسناد  8

رسمی و دفاتر پیش خوان  

 + و نظائر آن10دولت و پلیس 

تعرفه 30%

  10شماره 

واحدهای اداری و   4

هر متر  به ازاء  خدماتی

  مربع 

هتل ها و مهانسراها و سینما و  9  ریال  50.000

 استخرها 

تعرفه  30%

  10شماره 

واحدهای صنعتی ،   5

کارگاهی ، تولیدی ، 

انبار کاال ، سردخانه و 

  ... 

تعرفه  30%

  10شماره 

تعرفه  %30 مراکز معاینه فنی  10

  10شماره 

 عنوان بهای خدمات ردیف  شغل  ردیف 

 دوزندگی های اتومبیل  17 گل فروشی ها  1

میوه  بار فروشان و  میوه و سبزی فروشی ها 2

 و تره بار 

 اوراقچی لوازم خودرو و موتورسیکلت  18

 خانگی ها  لوازم  19 و اغذیه فروشان  ساندویچی ها 3

کارگاههای تولید مبل و کابینت و   20 سوپرمارکت ها  4

 آهنگری ها 

فروشگاه های بزرگ مواد غذایی و شرکتهای   5

 تعاونی مصرف 

 مهدکودک  21

 لنت کوبی و پرس شلنگ  22 کله پزی و سیرابی فروشی ها 6

 پالستیک تراشکار ، ریخته گر، جوش  23 خشکبار و آجیل فروشی  7

 آرایشگاههای مردانه و زنانه 24 و رستوران هاا آشپزخانه ه 8

 چاپخانه 25 کافه تریاها و کافی شاپ ها 9
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 درآمد ناشی از عوارض اختصاصی  

شماره   سبز    33تعرفه  فضای  خدمات  بهای  ماده  :  کمیسیون  توسط  رای  صدور  از                                                                       7پس 

 120109کد درآمدی : 

 : در محدوده قانونی و حریم و شهر  %فضای سبز امالک غیر صنعتی10عدم احداث بهای خدمات الف : 

  پالک ثبتی   عرصه%10مکلف به اختصاص  و ... (    مسکونی و تجاری  های غیر صنعتی اعم از )  الکین احداث بنام

می باشند درصورتیکه مالک بعد از احداث بنا عرصه مورد نظر به فضای سبز  و اجرای فضای سبز  به فضای سبز  

 : بهای خدمات می باشدمشمول پرداخت  ذیل را اجراء ننماید برای یکبار به شرح فرمول

 A=  (10%× S - D )  ×  ( M+N+ 8× P ) 

 :A  مبلغ قابل وصول 

S   : می باشدپالک مساحت عرصه کل. 

D   مساحت اجرای شده فضای سبز : 

M  : ریال در نظر گرفته شده است  4.000.000عدد ثابت هزینه اجرای فضای سبز در یک متر مربع 

: N در نظر گرفته شده استریال  2.000.000عدد ثابت هزینه نگهداری دو سال یک متر فضای سبز که. 

: P است .  عدد متغییر که همان ارزش منطقه ای 

 

 فروشگاههای مرغ و ماهی و تخم مرغ  26 الوده ، بستنی و آبمیوه فروشی ها ف 10

 کارواش  27 فروشگاههای زنجیره ای   11

مرغ سوخاری ، بریانی ، کنتاکی ، کبابی و  12

 فست فود 

 مراکز تجاری و پاساژها  28

 عمده فروشی ها  29 شیرینی فروشی  13

 اتوسرویس کانیک ، صافکار ، نقاش وم 30 جگرکی و کبابی ها  14

 دکه ها  31 فروشگاههای زنجیره ای  15

 هایپر کاالهای لوازم خانگی  32 تاالرهای پذیرائی  16
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Fدر  صنعتی ، کارگاهی و انباری و... ) غیر از بند الف (%فضای سبز امالک 25عدم احداث بهای خدمات :  ب

                                                         7پس از صدور رای توسط کمیسیون ماده  محدوده قانونی و حریم شهر 

پالک    عرصه%25مکلف به اختصاص  ) غیر از بند الف (... و انباری وصنعتی ، کارگاهی    هایالکین احداث بنام

به فضای سبز می باشند درصورتیکه مالک بعد از احداث بنا عرصه مورد نظر به فضای سبز را اجراء ننماید    ثبتی

 : بهای خدمات می باشدمشمول پرداخت  ذیل برای یکبار به شرح فرمول 

 A=  (25%× S - D )  ×  ( M+N+ 8 ×P ) 

 :A  مبلغ قابل وصول 

S   : می باشدپالک مساحت عرصه کل. 

D :   مساحت اجرای شده فضای سبز 

M  : ریال در نظر گرفته شده است  4.000.000عدد ثابت هزینه اجرای فضای سبز در یک متر مربع 

: N در نظر گرفته شده است ریال  2.000.000عدد ثابت هزینه نگهداری دو سال یک متر فضای سبز که. 

: P است .  عدد متغییر که همان ارزش منطقه ای 

لیه درآمدهای حاصل از این تعرفه صرف هزینه های احداث و نگهداری از فضای سبز در سطح شهر : ک  1تبصره  

 گرمدره می باشد.  

 بهای خدمات و درامدهای موسسات انتفاعی شهرداری 

کد درآمدی                 : بهای خدمات اتباع بیگانه                                                                     34تعرفه شماره 

 :130110 

بهای خدمات شهری جهت شرکت در آمایش و دریافت    شهر گرمدره  از کلیه اتباع و مهاجرین خارجی ساکن در  

نظر مورد  رقم  میگردد که  دریافت  اقامت موقت  و    مجوز  اتباع  امور  از مدیر کل محترم  استعالم  اخذ  از  پس 

جهت   مهاجرین خارجی استانداری البرز و تصویب مبالغ توسط شورای اسالمی شهر گرمدره به صورت سالیانه

 . ردد اخذ می گ 1402اجرا در سال 

 درآمدهای های ناشی از بهره برداری از فضای شهر  

 عوارض بهره برداری از معابر و پیاده رو ها  

                                                 در محدوده قانونی و حریم شهر نصب پل : بهای خدمات  35تعرفه شماره 
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 110411کد درآمدی :  

A =2  p S  k   فرمول و نحوه محاسبه 

= A   عوارض پل 

S = مساحت پل 

K  =  ضریب 

P  منطقه ای  = قیمت 

 در محدوده قانونی و حریم شهر   kجدول ضریب 

 سایر کاربری ها   تجاری   مسکونی  

5 /1 5 /2 2 

 

های  کلیه پلهایی که با مجوز شهرداری جهت استفاده پارکینگ منازل مسکونی و پارکینگ مجتمع  :    1تبصره  

 تجاری نصب می گردند از پرداخت عوارض پل معاف می باشد

:کلیه پلهای احداثی در صورت احداث در زمان برقراری این تعرفه مشمول عوارض فوق الذکر می باشد 2تبصره  

و شهرداری ابتدا می بایستی طی اخطار کتبی به مالکین جهت دریافت مجوز و پرداخت عوارض به شهرداری  

  .ورت عدم تمکین، شهرداری طبق قانون نسبت به جمع آوری پلها اقدام نمایدمراجعه و در ص 

 درآمدهای های ناشی از بهره برداری از فضای شهر  

 سایر  

کد                                          در محدوده قانونی و حریم شهر    احداث انواع مخازن: بهای خدمات    35تعرفه شماره  

 110411درآمدی : 

  .برای محاسبه ی احداث انواع مخازن مانند استخر و ... طبق فرمول زیر اقدام می گردد
A=  p *v*k 

= A   احداث مخزن عوارض 

=v   متر مکعب مخزن 

K  =ضریب  
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P  قیمت منطقه ای = 

 در محدوده قانونی و حریم شهر   kجدول ضریب 

 سایر کاربری ها   تجاری   مسکونی  

1 1.5 2 

مشمول  :    1تبصره   تعرفه  این  شماره  مفاد  از    4تعرفه  مربع  متر  یک  پذیره  بخش  کاربری  عوارض  خدمات 

 در محدوده قانونی و حریم شهر نمی باشد   کشاورزی

و در .: محاسبه استخر، سونا، جکوزی در صورتی لحاظ خواهند شد که خارج از اعیانی احداث شوند2  تبصره 

 . فرمول های تعرفه های مربوطه محاسبه و وصول خواهد شد رابر ب ساختمان احداث گرددصورتیکه که در 


