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 تعرفه عوارض شهرداری تنکابن در اجرای  

 قانون شهرداری ها   55ماده  26بند  −

 آیین نامه مالی شهرداری ها   30ماده  −

 (  86/ 8/ 27و  1382و اصالحات مصوب  75/ 3/ 1قانون شورا ) مصوب  80ماده  −

مصوب    76ماده    26و    16،    9،    2بند   −  ( شورا  مصوب    75/ 3/ 1قانون  اصالحات                       1382و 

 (  86/ 8/ 27و 

( کمیسیون اقتصادی    87/ 2/ 17قانون مالیات بر ارزش افزوده ) مصوب    50ماده    1تبصره   −

 مجلس شورای اسالمی  

 تعاریف برخی از واژه ها یا عبارات به کار برده شده در این تعرفه  

 واحد مسکونی :   -1

اط شامل  و  ساخته شده  خانوار  یا  و  افراد  سکونت  برای  که  کلیه ساختمانهایی  از  ، عبارتست  اق 

و سرویس های الزم می باشد . ) بدیهی است انجام پاره ای فعالیتهای شخصی مندرج    آشپزخانه

 در قوانین نیز در آنها مجاز خواهد بود  ( . 

 واحد تجاری :   -2

منظور    قانون شهرداریها  به   55ماده    24عبارتست از کلیه ساختمانهایی که برابر تبصرۀ ذیل بند  

استفادۀ 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 دولتی و وابسته به دولت و نهادهای انقالب اسالمی که با اصول بازرگانی اداره :    1تبصره  

مشمول   و  شوند  محسوب می  تجاری   ، پذیره  عوارض  پرداخت  نظر  از  هستند  مالیات             پرداخت 

   می شوند . 

  ساختمان بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری به صورت تجاری می باشند . :  2تبصره 

، فعالیت دارند و تمامی شرکت های حقیقی :    3تبصره                  دستگاههای دولتی که به صورت شرکت 

قی ، همچنین وزارتخانه ها و سازمانهای دولتی که به صورت بازرگانی اداره می گردند مانند  و حقو

  شرکت گاز ، برق ، مخابرات ، قند و شکر ، آب و فاضالب و غیره تجاری محسوب می گردند. 

 واحد صنعتی :   -3

صنعتی  کارگاههای  ایجاد  یا  و  صنعتی  استفادۀ  منظور  به  که  ساختمانهایی  کلیه  از                       عبارتست 

صنایع وزارت   ، کشاورزی  جهاد  وزارت  مانند  ذیربط  مراجع  از  اصولی  موافقت  دارای  معادن   و                      و 

 و فلزات ایجاد شده باشد . 
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 واحد اداری :   -4

از   که  ساختمانهایی  سایر  است  بدیهی   ، اسالمی  انقالب  نهادهای  و  دولتی  ساختمان  کلیۀ  از  عبارتست 

 خارج باشند مشمول تعریف واحد اداری می شوند .   3و  2و   1شمول بندهای 

باشند و  :     1تبصره   نهادهایی که تحت حمایت دولت می  ارگانها و  بودجه دولت  ادارات ، سازمانها ، و  از 

   می کنند اداری محسوب می گردند . استفاده

 واحد آموزشی :   -5

و وزارت آموزش عالی    عبارتست از کلیه ساختمانهایی که در کاربری آموزشی با تأییدیه آموزش و پرورش

به منظور احداث مهد کودک ، کلیه مدارس آموزشی ) اعم از کودکستانها ، دبستانها ، مدارس راهنمایی ،  

قرار  برداری  بهره  مورد  و   احداث   ) آموزشی  مراکز  سایر  و  علمیه  حوزۀ   ، دانشگاهها   ،                         دبیرستانها 

 می گیرد .  

 رمانی :  مراکز بهداشتی و د -6

   عبارت است از کلیه ساختمانهایی که در کاربری مربوطه ) بهداشتی ، درمانی ( با تأیید سازمان بهداشت 

و درمان به منظور احداث حمام عمومی ، تأسیسات بهزیستی ، خانه بهداشت بیمارستانها ، درمانگاهها ،  

... احداث و مورد بهره برداری قرار می گیرد . عوارض مربوطه براساس   مراکز بهداشتی ، آزمایشگاهها و 

 تعرفه اداری محاسبه می گردد .  

 اماکن ورزشی :   -7

عبارت است از اماکن ورزشی و تربیتی که در کاربری مربوطه با تأیید سازمان تربیت بدنی احداث و مورد  

 .   بهره برداری قرار می گیرد

 اماکن تاریخی و فرهنگی :   -8

ساختمانها از  است  ،  عبارت  اجتماعات  سالن   ، کتابخانه   ، ها  موزه  قبیل  از  مربوطه  کاربری  در  که  یی 

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

 عوارض مربوطه براساس تعرفه اداری محاسبه می گردد . 

 هتل و مهمان سراها :   -9

ماده   احداث    12مطابق  صورت  در   ، جهانگردی  و  ایرانگردی  صنعت  توسعه   قانون  اجرائی  نامه  آیین 

مهمان سرا    –تأسیسات ایرانگردی و جهانگردی و دفاتر خدمات مسافرتی و تأسیسات اقامتی ، نظیر هتل  

پروانه ساختمانی ، مشمول تعرفه عوارض    و مسافرخانه ، در کاربری مربوطه از نظر پرداخت عوارض صدور

پذیره صنعتی خواهند بود . صدور پروانه احداث هتل ها و مهمان پذیرها ، پس از تأیید نقشه های مربوطه 

فرهنگی   میراث  سازمان  اسالمیو  ارشاد  و  فرهنگ  وزارت  مطابق    –توسط   ، گردشگری  و  دستی  صنایع 

 اهد گرفت . محاسبات واحدهای صنعتی ، مالک عمل قرار خو

 انبار :   – 10

مکانی است که راه دسترسی جداگانه ای به معابر نداشته و صرفاً به منظور قرار دادن کاالی اضافی 

در زیرزمین یا پیلوت احداث می گردد . هرگونه بنایی که در طبقه ی همکف یا اول و زیرزمین و ... 
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تجاری  ۀ  که با واحدهای تجاری ارتباط مستقیم داشته باشد ؛ احداث گردد عوارض به صورت پذیر

 محاسبه و قابلیت وصول دارد ولو اینکه به منظور انبار استفاده شود . 

برا  ، سبک  سقف  پوشش  با  یا  پوشش  بدون   ، امالک  عرصه  از  اینکه  به  مانند  نظر  مشاغلی  ی 

،  ساختمانی  ، آهن فروشی ، تولید تیرچه و انواع بلوک ، موزاییک ، فروش مصالح نمایشگاه اتومبیل

نماینمکان یا  یا  یکی  اتومبیل  بنای   دگی های  که  یا مشاغل مشابه  و حقوقی  شرکت های حقیقی 

احداثی در آن مشمول پرداخت عوارض پذیره تجاری می گردد و به عنوان انبار و بارانداز استفاده  

می شود ؛ مساحت عرصه مذکور ، مشمول پرداخت عوارض به مأخذ دو برابر ارزش معامالتی برای  

 هر متر مربع می گردد . 

 مختلط : مجتمع های    -11

یک  در  همزمان  به صورت  و  بوده  متفاوت  کاربریهای  دارای  که  می شود  گفته  هایی  مجموعه  به 

 مجموعه مورد استفاده قرار می گیرد . 

 محاسبات به تفکیک مشخص شده از سوی واحد ساختمانی انجام می پذیرد . 

 تفکیک :   -12

تفکیک در اصطالح ثبتی یعنی تقسیم یک ملک به قطعات مختلف مثل تفکیک یک ساختمان به  

 چند آپارتمان و یا تفکیک یک زمین به چند قطعه مجزا . 

 حداقل سطح تفکیک کاربری :   -13

 آن اندازه از سطح زمین است که تفکیک آن به قطعات کوچکتر مجاز نمی باشد .  

 تجمیع :   -14

با نظر مالکین آنها ادغام دو قطع اولیه و دریافت یک سند را  ابطال سند  با یکدیگر و  یا بیشتر  ه 

 عمل تجمیع رسمی گویند . 

 قطعه زمین :   -15

قطعه زمین عبارتست از زمینی با حدود مشخص که دارای سند مالکیت رسمی است و حداقل به  

 یک معبر را ه داشته باشد . 

 پایان کار ساختمان :   - 16

و شهرسازی و      گواهی شهرداری مبنی بر اتمام ساختمان با رعایت اصول فنی ، بهداشتی ، ایمنی

 سایر نظامات ضروری در ساختمان زیر نظر مهندس دارای پروانه فعالیت . 
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 عوارض ساختمان :   - 17

مورد  عوارضی است که با استفاده از جداول ضرایب ساختمانی در این تعرفه با فرمولهای مربوطه  

 محاسبه قرار می گیرد . 

 برزمین :   -18

 حدی از قطعه است که مشرف به گذر باشد . 

 براصالحی :  -19

 آن حدی از زمین است که مشرف به گذر ، و از قسمت عمق مستلزم عقب نشینی باشد . 

 پخی :   -20

به    ، را  معبر  دو  نبش  در  گرفته  قرار  زمین  قطعه  از  ای  گوشه  سطح  که  موربی  از خط  عبارتست 

 منظور ایجاد دید مناسب رانندگی حذف می کند و آن را جزو فضاهای عمومی شهر قرار می دهد . 

 سال تبدیل :   -21

کسب و یا تاریخ تاریخ قطعی شدن رأی کمیسیون ماده صد و یا گواهی اداره دارایی و یا پروانه   

نصب کنتور برق و یا قبوض برق مصرفی که تعیین کننده سال تبدیل و نوع استفاده از ساختمان  

و ارجاع به کمیسیون با   100ماده    11باشد مالک سال تبدیل خواهد بود که در تعیین نرخ تبصره  

ا ( معین نظر کارشناس واحد ساختمانی و یا کارشناس رسمی دادگستری سال ساخت ) تخلف بن

 می گردد . 

در صورتی که ارائه گواهی اداره مالیاتی و یا پروانه کسب و یا تاریخ نصب کنتور برق به  تبصره :  

تنهایی نتواند سال تبدیل را به اثبات برساند نظریه کارشناس رسمی دادگستری مرضی الطرفین  

 مالک عمل قرار خواهد گرفت . 

 سطح ناخالص کل بنا :   -22

 عبارتست از مجموع کلیه بناهای موجود در ساختمان. 

زیربنای ناخالص ساختمان مسکونی عبارتست از سطح کل زیربنای ساختمان که از حاصل جمع  

 ، انبارها  آوری زیربنای مفید ) خالص ( واحدهای مسکونی بعالوه سطح فضاهای اختصاصی نظیر 

 پارکینگ و سطح فضاهای مشاعی مسقف ساختمان تشکیل می گردد .  

 در فرمولهای تعرفه :  تعریف برخی متغییرهای به کاررفته   – 23

S   مساحت = 

P   قیمت منطقه ای = 

N   تعداد = 
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 معافیت ها و تخفیفات :    -24

پدر   -1  ( شهدا  معظم  های  جانبازان    –همسر    –مادر    –خانواده  و  آزادگان   ،  ) باال   %25فرزند                             به 

سازمان بهزیستی ، در زمان صدور پروانه  و مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی )ره( و  

متر مربع بنای مفید ( برای یک بار با ارائه مدارک و مستندات    150مسکونی ، یک واحد ) حداکثر تا  

 می گردند .   الزم، از پرداخت کل عوارض معاف 

که    اجدواقع در مس  کتابخانه ، دارالقرآن  مامزاده ها ، تکایا ، حسینیه ها  احداث ساختمان مساجد ، ا -2

اماکن ورزشی که توسط   و همچنین  اعتبارات وزارت خانه های مربوطه احداث خواهند شد  از محل 

عوارض صدور   پرداخت  ، مشمول  شوند  می  احداث  مربوطه  های  کاربری  در  جوانان  و  ورزش  وزارت 

مساحت   تا  تجاری  واحد  یک  برای  همچنین   . باشند  نمی  های    5/17پروانه  هزینه  جهت  مربع  متر 

، امامزاده ها ، تکایا ، حسینیه ها ، برابر ضوابط از پرداخت کلیه عوارض صدور پروانه معاف  مسا جد 

 می باشند . 

؛  :  1تبصره   داده شود  انتقال  غیر  افراد  به  موارد ذکر شده  به  مربوط   ، تجاری  احداث شده  بنای  چنانچه 

 .   عوارض متعلقه براساس محاسبه ی روز اخذ می گردد

ه   در    :  2تبصر  که  گذرانی  سرمایه  از  دسته  آن  ساختمانی  عوارض  در  تخفیفات  و  معافیت  راستای  در 

کاربریهای مجاز در احداث مدارس غیر انتفاعی ، مراکز فرهنگی و فعالیت های آموزشی و ورزشی اقدام  

 درصد تخفیف لحاظ گردد .   40کنند با کسب استعالم از مراکز ذیصالح حداکثر تا  

مشک -3 رفع  منظور  استخدبه  و  پیمانی  و  رسمی  کارگران  تشویق  و  در  الت  شاغل  شرکتی  و  موقت  ام 

بازنشستگان معافیت شهرداری   از شهردار وقت و اعضای شورای شهر و کارگران و کارمندان و  اعم 

متر مربع جهت دریافت پروانه مسکونی  ) بدون محاسبه پیلوت  ( فقط یکبار   800عوارض و تراکم تا  

 متر مربع در سال تجاوز ننماید .  000/16از متراژ / برای هر نفر ضمناً

تا    :1تبصره   ساختمانی  پروانه  واگذاری سهمیه  با    800برای  و  محاسبه  درآمد  واحد  در  پرونده    % 30متر 

 تخفیف واگذار نماید .  

مترقبه تخریب   -4 غیر  و حوادث  ، آتش سوزی  ، طوفان  زلزله  از  ناشی  اثر حوادث  بر  که  ساختمانهایی 

  ، بنا  تجدید  منظور  به  ساختمانی  پروانه  صدور  زمان  در  ؛  باشند  پذیره  گردیده  عوارض  پرداخت  از 

ساختمان ، به اندازه مساحت تخریب شده ، مطابق با اعیانی مندرج در شناسنامه ساختمان ، به شرط  

 دارا بودن پایانکار با تأیید واحد نوسازی معاف می گردند .

  8و مطابق با مادۀ    1387قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضۀ مسکن سال    16بر اساس ماده   -5

ساختمان    1389نون حمایت از احیاء و بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده وناکارآمد شهری سال  قا

از   بافت قدیم محالت شهر که دارای    1366های مسکونی فرسوده و ساختمان های احداثی قبل  در 

کاربر با  آن  استفاده ی  نوع  براینکه  ، مشروط  اعیانی  اندازه مساحت  به  ؛  باشند  ی پروانه ساختمانی 
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درج شده در طرحهای مصوب تفاوت ننمایید ؛ در زمان تجدید بنا و دریافت پروانه ساختمانی جدید  

اخذ  %50از   و  محاسبه  روز  تعرفه  برابر   ، عوارض  شامل  برآن  مازاد  زیربنای  و  معاف  پذیره           عوارض 

  . گردد  ممی  مادۀ  اساس  بر  شهری  فرسوده  های  بافت  در  ساز  و  ساخت  رعایت  منظور  در  به  ذکور 

صورت استفاده از معافیت ملحوظ در قانونبه میزان تخفیف ارائه شده یک فقره چک از مؤدی اخذ تا  

متراژ   از  چنانچه  و  بوده  صادره  پروانه  میزان  به  شده  احداث  بنای  شود  مشخص  کار  پایان  زمان  در 

 د .پروانه عدول نماید کلیۀ تخفیفات ملغی گردیده ومؤدی ملزم به پرداخت آن می باش

بنا در  -6 نوسازی و تجدید  در هنگام  اداری و صنعتی   ، برای صدور پروانه ساختمانی واحدهای تجاری 

حد متراژ دهنه و وضعیت مندرج در پروانه قبلی ) چه قبل و چه بعد از تصویب طرح تفصیلی ( و یا  

معادل   کار  پایان  گواهی  م  % 40آخرین  ؛  شد  خواهد  منظور  معافیت   ، پذیره  عوارض  کل  شروط  از 

براینکه ساختمانهای مورد نظر ، عیناً مطابق پروانه ساختمانی احداث شده و دارای گواهی پایان کار 

باشند . بدیهی است ؛ چنانچه بنا بدون پروانه ساختمانی احداث شده باشد ، و یا دارای تخلف از مفاد  

علقه ، مشمول معافیت  پروانه باشد ؛ پس از طرح موضوع در کمیسیون ماده صد و پرداخت عوارض مت

 خواهد بود .  %20این بند به میزان 

المنفعه  -7 عام  و  نهاد  مردم  نهادهای  و  ادارات   ، ها  سازمان  به  را  یا مستحدثات خود  زمین  که                        افرادی 

  (NGO  از به صورت موردی و پس  ؛  نمایند  قانونی واگذار  به صورت  بدون دریافت هرگونه وجهی    )

از پرداخت عوارض متعلقه معاف می باشند . ) یک پالک ثبتی از   %50تصویب شورای اسالمی شهر تا  

 پرداخت عوارض معاف است ( .  

مکلفند حداکثر تا یک هفته پس  قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر شهرداری ها    59به استناد ماده   -8

و تحویل   به صدور  نسبت  نسیه  به صورت  پرداخت عوارض  نحوه  تکلیف  تعیین  یا  نقدی  پرداخت  از 

هنگام  قانونی  عوارض  بر  مازاد  وجه  دریافت  یا  درخواست   . نمایند  اقدام  متقاضی   ساختمان  پروانه 

اس از صدور پروانه توسط شهرداری ها ممنوع  بعد  یا  . پرداخت صد در صد )صدور پروانه  %(    100ت 

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

به صورت نسیه )قسطی و یا یکجا( نیز به میزانی که به تصویب شورای اسالمی  در پرداخت عوارض  

ض اضافه می شود . شهرداری  شهر می رسد حداکثر تا نرخ مصوب شورای پول واعتبار به مبلغ عوار

قانون    5ها مکلفند در صورت عدم اجرای طرح با کاربری مورد نیاز دستگاه های اجرایی موضوع ماده  

با   ذیربط  اجرایی  دستگاه  موافقت  به  نیاز  بدون   ، قانونی  مهلت  پایان  تا  کشوری  خدمات  مدیریت 

خدمات   بهای  و  عوارض  پرداخت  با  تعاونی  یا  خصوصی  مالک  ومقررات تقاضای  قوانین  طبق  قانونی 

 مربوطه پروانه صادر کنند . 

سود ) محاسبات بانکی (    %18بمیزان تأخیر در تعهدات ) چک ، سفته و اسناد وصولی ( به میزان  تبصره :  

 از بدهکاران اخذ گردد .  

به منظور ترغیب شهروندان و      1378ائین نامۀ وضع وصول عوارض مصوب    14س ماده  در اجرای بند   -9

  : به موقع و مطلوب در شهر مقرّر گردید  ارائه خدمات  تسریع در وصول مطالبات شهرداری ، جهت 

تاریخ ابالغ رأی کمیسیون ماده صد ، نسبت به  روزه از    20به صورت نقدی در مهلت  کلیه مؤدیانی که  
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کل  فقط    پرداخت  توانند  می  تشویق  جهت  ؛  نمایند  اقدام  خود  را    %80بدهی  شهرداری  عوارض  از 

 پرداخت نمایند .  

  : پارکینگ،  تبصره  عوارض حذف  مانند   ، بینی شده  پیش  قانون  در  که  هایی  عوارض  و  ماده صد  جرایم 

 عوارض نوسازی ، توافقات و ارزش افزوده مشمول معافیت های فوق الذکر نمی گردند .  

 نحوه محاسبه و وصول هزینه آماده سازی در هنگام صدور پروانه  :   – 25

آن   مبلغ  که   ، مربع  متر  سازی یک  آماده  پایه  قیمت  : حاصل ضرب  از  است  عبارت  سازی  آماده  هزینه 

 .) تعداد واحد (عرض خیابان ، ضربدر بَرِ زمین ضربدر  ½ریال می باشد ضربدر  000/80

درمورد زمین هایی که دارای دو بَر یا بیشتر هستند پس از محاسبه ، مبلغی که بیشتر باشد منظور خواهد  

 شد . هزینه آماده سازی به منظور احداث شبکه معابر و دفع آبهای سطحی اخذ می گردد .  
 

 متر منظور و محاسبه خواهد شد .    24متر ، همان  24تذکر : خیابان های با عرض بیش از  

   1400سال    پیشنهادی  000/96  -  99قیمت پایه هزینه آماده سازی برای هر متر مربع ، در سال  :    1تبصره  

 ريال  000/135/:  1400مصوب سال  می باشد . ریال 000/135/مبلغ 

 

عرض   با  بَرِ  عمل  مالک  باشند  می  دوبَر  دارای  که  هایی  زمین  برای  سازی  آماده  هزینه  محاسبه  طرز 

 بیشتر خواهد بود .  
 (  قیمت پایه   ×عرض خیابان ( ) بَرِ زمین   ×   ½هزینه آماده سازی = ) 

 
 

 توضیحات :  
درصد افزایش قیمت نسبت به   40معادل     1400قیمت منطقه ای مالک عمل شهرداری تنکابن در سال   -1

باشد    1399سال   پایه    می  ) سال  معامالتی  .  در سال    1394ارزش  که  باشد  افزایش   %40)    1399می   )

  ( افزایش ( .  %40)  1400اعمال شد و نیز در سال   99در عوارض سال    1394قیمت نسبت به سال 

) خط      -  24/ 70متری دریا و کد    60از امالک واقع در حریم    یک پالک قبلفقط  ارزش معامالتی   -2

  000/168معادل    1400و پیشنهادی سال  ریال    000/120معادل /  1399پروژه جاده ساحلی ( در سال  

 می باشد .  000/210معادل    1400و تصویبی سال  

در محاسبه عوارض ساختمان ، چنانچه زمینی دارای چند بَر باشد ؛ قیمت منطقه ای گرانترین بَرِ  -3

 ملک مشرِف به معبر ، محاسبه خواهد شد .  

عوارض پذیره مجتمع های اداری و تجاری ، مانند پاساژ ، تیمچه ، سرا ، تا ده متر عمق ، براساس   -4

قیمت منطقه    % 80قیمت منطقه ای جبهه ی اول و مازاد برآن به ازای ده متر عمق دوم ، براساس  

ینکه  قیمت منطقه ای جبهه ی اول ، مشروط بر ا  %60متر ، براساس    20ای جبهه ی اول و مازاد بر  

غیر   در  ؛  شد  خواهد  دریافت  و  محاسبه  ؛  نباشد  کمتر  بعدی  های  جبهه  ای  منطقه  قیمت  از 

 اینصورت قیمت منطقه ای جبهه های گران تر مالک عمل می باشد . 



 

 

11 

 

 می شود .    قیمت منطقه ای جبهه اصلی محاسبه عوارض پذیره واحدهای صنعتی ، کالً براساس -5

نیم طبقه اح -6 نیم طبقه  در محاسبه عوارض پذیره  ، صرفاً مساحت  داثی در داخل سطوح تجاری 

 تعیین می شود .   3ایجاد شده مالک محاسبه است و عمق جبهه براساس بند 

چنانچه در یک سطح تجاری ، با حفظ مساحت ، محل و تعداد واحدهای موجود، تغییرات شغلی   -7

 لق نمی گیرد .د ؛ عوارض پذیره تعصورت پذیرد و سایر ضوابط شهرسازی رعایت شده باش

 قبض پرداختی عوارض ، به عنوان پروانه ساختمانی تلقی نمی گردد .   -8

 بهای خدمات بهره برداری از فضای عمومی شهری 

در صورتی که هر يک از بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری برای عابر بانک خود از فضای  

اده نمايند ، می بايست  عمومی شهری و يا نصب در فروشگاهها و اماکن کسبی و غیره  استف 

از سوی موسسات و    10 اردرصد میزان واريزی   ( بانکها به حساب کارگزاران  از  يا  نامه  ائه 

  ) مؤسسه  يا  بانک  ماه  سوی  هر  ازای  دستگاههای  به  به    ATMبرای  خدمات  بهای  بابت   ،

به مزاحمت   . بديهی است چنانچه شهرداری در هر زمان تشخیص  شهرداری پرداخت نمايند 

بانک   عابر  اخطار    نصب  نوبت  يک  از  بعد  بدهد  فوق  طرح  مشمول   بانکی  خدمات  ساير  و 

 نسبت به اجرای قانون در مسدود نمودن خدمات اقدام خواهد نمود .  

 

 

 ردایی   کامبیز شاهنظری                                  کامبیز شاهنظری                                                          مسعود                          

 سرپرست شهرداری تنکابن  سرپرست درآمد                    سرپرست اداره مالی و اقتصادی                                      
 

 

 

 علیرضا فالحتکار                    عبدالناصرحیدری مهدی رستمی زرج آباد                                    حمید منصورکیایی                     

 عضو شورا                         و سخنگو شورا  منشی رئیس شورای اسالمی شهر تنکابن                 نایب رئیس شورا                             
 

 

 خشابی                   تقی پزشکی                                                 کامبیز گلیجانی مقدم                                         مصطفی ا                                    

 وراعضو  شورا                                                       عضو  شورا                                              عضو  ش                
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 :    1400بهای خدمات بازگشت به حالت اولیه سال  -26

  ، ماده صد  کمیسیون  رأی  یا صدور  و  مالک  درخواست  با  و...  تجاری  به  بنای مسکونی  تبدیل  درصورت 

مبنی بر بازگشت به حالت اولیه ، به ازای هر سال استفاده غیرمجاز از زمان تبدیل اعالم شده در گزارش  

 کارشناسی ، مالک ملزم به پرداخت بهای خدمات براساس  فرمول ذیل خواهد بود .  

P×S×Z×K 

S         مساحت :P               قیمت منطقه ای :K               ضریب توافق :Z    تعداد سالهای غیرمجاز : 

 ضریب توافق با توجه به قیمت منطقه ای به صورت ذیل تعیین می گردد :  

 تعیین می گردد .   2ریال ضریب توافق عدد   000/100برای قیمت منطقه ای کمتر از  -1

 تعیین می گردد .   3ریال ضریب توافق عدد   200/ 000ریال تا کمتر از  000/100برای قیمت منطقه ای از   -2

 تعیین می گردد.   4ریال و بیشتر ضریب توافق عدد   000/200برای قیمت منطقه ای از   -3

 ن وصول :  زما

تنظیم   با  باشد  اولیه  حالت  به  بازگشت  مالک  تصمیم  که  صورتی  در  صد  ماده  کمیسیون  رأی  از  قبل 

 درخواست مالک ، نیز عوارض متعلقه اخذ می گردد .  

 شرایط ابطال و نحوه استرداد وجه عوارض پروانه ساختمانی    -27

وجه   استرداد  تقاضای  و  نموده  انصراف  اعالم   ، پروانه  صدور  اداری  مراحل  انجام  از  پس   ، شخصی  اگر 

میزان   به  ؛  نماید  را  داده    %15واریزی خود  مابقی عودت  و  بهای خدمات کسر  بابت  از   ، واریزی  مبلغ  از 

دریافتی قابل استرداد   خواهد شد . بدیهی است ؛ پس از صدور پروانه ساختمان و یا انجام معامله ، عوارض 

 نخواهد بود . 

مصوبه ی شورای عالی اداری درخصوص هماهنگ نمودن صدور   6نظر به اینکه به موجب بند  :    1تبصره  

پروانه ساختمانی در سطح کشور ، شناسنامه ی ساختمان به عنوان سند رسمی تلقی می گردد که مورد  

لذا    . باشد  می  ها  وزارتخانه  و  دستگاهها  صدور استناد  از  پس  بنا  احداث  از  مالک  انصراف  صورت  در 

ابطال شناسنامه ساختمان حَسب   و  نخواهد شد  مسترد  مالک  به  دریافتی  وجوه   ، شناسنامه ساختمانی 

 نظر و آرای مراجع قضایی خواهد بود . 

 توضیحات :  

به عنوان بهای خدمات ، مطابق    %15پروانه ساختمانی در شرایط زیر باطل و عوارض وصولی پس از کسر  

 تعرفه به مؤدی مسترد خواهد شد .  

مالک ، تا زمان تغییر کاربری یا تصویب طرح تفصیلی جدید ، نسبت به شروع عملیات ساختمانی  -1

 دارای پروانه ، اقدام ننموده باشد . 
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 نی از طریق مراجع قضایی ابطال شده باشد .  پروانه ساختما  -2

چنانچه مؤدی ، قبل از صدور پروانه ساختمانی ، از احداث آن منصرف و تقاضای استرداد عوارض را    -3

 بنماید . 

به   -4 پایانکار منوط   ، ، تفکیک  اعیانی  انتقال عرصه و  برای نقل و  صدور هرگونه مفاصاحساب 

 . شهرداری خواهد بود تسویه حساب کامل مؤدی با 

آیین نامه مالی شهرداریها    32قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ، ماده    73به استناد ماده   -5

 صدور پایانکار منوط به تسویه حساب کل بدهی ها می باشد .    12/4/1364مصوب 

 

دریافتی به مالک    درصورت انصراف مالک از احداث بنا ، پس از صدور پروانه ساختمانی ، وجوه:  1تبصره  

 مسترد نخواهد شد .  

عوارض اراضی رها شده غیر محصور و ساختمانهای قدیمی مخروبه فاقد سکونت و بدون دیوار    :  2تبصره  

سال رها شده اند ، به ازای هر متر مربع ، یک    7و ساختمان های دارای پروانه و بدون پروانه که بیش از  

 برابر قیمت منطقه ای به عنوان بهای خدمات سالیانه تعیین و دریافت می گردد .  
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 زیربنا (    % 3)  1400مصوب سال  زیربنا( %3) 99سال (  ورزشیایمنی) لوازم  بهای خدمات -28

سال   مبلغ    99مصوب  پایانکار  گواهی  یا  پروانه  صدور  هنگام  زیربنای   درصد  022/0  در   ( پذیره  عوارض  کل  از 

 ساختمان ( صادر شده بهای خدمات ورزشی دریافت گردد . 

 

 

 از محل صدور عوارض پروانه های ساختمانی  آتش نشانی سازمان بهای خدمات -29

  

   99مصوب سال  متراژ 

 ) به ازای هر متر مربع ( 

 1400پیشنهاد سال 

 از قرار متری  

   1400مصوب سال 

 ) به ازای هر متر مربع (  

 962/38 754/46 962/38 متر  200زیر 

 520/58 224/70 520/58 متر  500الی  200

 520/58 224/70 520/58 متر  1000الی  500

 520/58 224/70 520/58 متر به بال  1000از 

 
 

 

 

 

         1400مصوب سال ریال  277/ 200 – 1400، پیشنهادی سال  1399  ریال برای سال 000/231: تجاری و پاساژها به ازای هر متر مربع  1تبصره 

 .  ریال 200/277

ریال  به    800/4/ 000تجاری و مسکونی نیز می سازند بهاء خدمات آتش نشانی آن    ،  : بانکهایی که عالوه بر قسمت اداری    2تبصره  

 . ریال  000/760/5  - 1400مصوب سال  000/600/9 -1400، پیشنهادی سال  1399ازای هر متر  مربع برای 
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 بهای خدمات کارشناسی و مشاوره سازمان آتش نشانی در زمان پایان کار  بر اساس تعداد واحد 

 

 1400مصوب سال     99مصوب سال  متراژ 

 000/800 000/550 هر واحد مسکونی 

 000/100/2 000/100/1 واحد تجاری 

 000/600/6 000/300/3 ادارات و بانک ها 

 

 ریال  000/350/1مبلغ  1400ریال مصوب سال  000/100/1  مبلغ 1399در سال بهای خدمات از محل صدور گواهی حوادث 

ساله   دو  )آموزشی(  گواهی  صدور  و  آموزش  محل  از  خدمات  ریال                      000/200/2  -1400سال  مصوب  ریال    000/100/1بهای 

 . درآمد حاصل از فروش ماشین آلت 

بر اساس ردیف    نشانی آتش    سازمان تجمیع و به منظور رفع احتیاجات  در یک حساب جداگانه    الذکر   درآمد حاصل از موارد فوق

 ود .شمی اعتباری در بودجه مصرف 

 

         
 

 ردایی   کامبیز شاهنظری                                  کامبیز شاهنظری                                                          مسعود                          

 ست شهرداری تنکابن سرپرست درآمد                    سرپرست اداره مالی و اقتصادی                                سرپر    
 

 

 

 علیرضا فالحتکار                    عبدالناصرحیدری مهدی رستمی زرج آباد                                    حمید منصورکیایی                     

 عضو شورا                         و سخنگو شورا  رئیس شورای اسالمی شهر تنکابن                 نایب رئیس شورا                   منشی           
 

 

 مصطفی اخشابی                                                             تقی پزشکی                                                 کامبیز گلیجانی مقدم                                    

 وراعضو  شورا                                                       عضو  شورا                                              عضو  ش                
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   1400سال  برایبهای خدمات فضای سبز  - 30

پروانه   هنگام صدور  در  شهری  سبز  فضای  تأمین  کاربریبمنظور  با  اراضی  برای  های    ساختمانی 

اداری و سایر برای وصول عوارض فضای سبز به مأخذ    -صنعتی   -تجاری –مختلف اعم از مسکونی  

بنا زیر  عوارض   ( ساختمانی  پروانه  عوارض  درصد  پروانه    -نیم  صدور  هنگام  در   ) تراکم  مازاد 

اخذ می شود در   پروانه  یا متقاضیان صدور  از مالکین  تأمین فضای  ساختمانی  امکان  صورتی که 

سبز در ملک مطابق ضوابط برای مالک مقدور نباشد عالوه بر عوارض متعلقه بابت کمبود فضای 

آپارتمانهای  خصوص  در  اینکه  مضافاً  شود  می  عمل  ذیل  فرمول  مطابق  ملک  نیاز  مورد  سبز 

 ول ضرب می شود. در فرم   Nاداری تعداد واحد یا باغ بعنوان   -مسکونی و مجتمع های تجاری 

P×S  =A 

S                      مجموع تراکم و پذیره:P         قیمت منطقه ای :N  تعداد واحد یا باب : 

 

 
 

 ردایی   کامبیز شاهنظری                                  کامبیز شاهنظری                                                          مسعود                          

 ست شهرداری تنکابن سرپرست درآمد                    سرپرست اداره مالی و اقتصادی                                سرپر    
 

 

 

 علیرضا فالحتکار                    عبدالناصرحیدری مهدی رستمی زرج آباد                                    حمید منصورکیایی                     

 عضو شورا                         و سخنگو شورا  رئیس شورای اسالمی شهر تنکابن                 نایب رئیس شورا                   منشی           
 

 

 خشابی                   تقی پزشکی                                                 کامبیز گلیجانی مقدم                                         مصطفی ا                                    

 ورا                                                       عضو  شورا                                              عضو  شوراعضو  ش                 
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 1400بهای خدمات تعمیرات ساختمان سال  – 31

 عوارض صدور مجوز )پروانه( تعمیرات ساختمانی اعم از مسکونی، تجاری، اداری، صنعتی و ...

S×P  =M 

S             مساحت قسمت  تعمیراتی :P            قیمت منطقه ای :M   عوارض صدور مجوز : 

 مسکونی فعلی  عنوان ردیف 

99 

 فعلی صنعتی و... –تجاری

99 

اداری و  

بانکها فعلی 

 99سال 

مسکونی  

پیشنهادی سال  

1400 

صنعتی و...  -تجاری

 1400پیشنهادی سال 

اداری و بانکها 

 1400 پیشنهادی  سال

 مسکونی 

 1400مصوب سال  

صنعتی و...    -تجاری

 1400مصوب سال 

اداری و بانکها 

 1400مصوب  سال 

ضوابط   1 با  مطابق  اساسی  تعمیرات 

 ومقررات شهرسازی 

P 65/1 P 40/4 P 80 P 98/1 P 28 /5 P 96 P 65/1 P 40/4 P 80 

و  2 ضوابط  با  مطابق  جزئی  تعمیرات 

 مقررات شهرسازی 

 قیمت  55%

 P منطقه ای

P 65/1 P 30 66   % P 98/1 P 36 55%  قیمت 

 P منطقه ای

P 65/1 P 30 

 p  20 p  23 - P 24 - - p  20 - - تعمیرات نما و نما سازی  3

دخیل باشند و این سرمایه ملی را برای کشور و نسل های آینده حفظ نمایند . در   مصرف انرژی و کاهش هزینه های ناشی ازاشخاصی که در تعمیرات ساختمان در زمینه هدفمند سازی مصرف انرژی    نکته :  

 قرار گیرند .      3آیتم  

 مسعود ردایی                                               کامبیز شاهنظری                                              کامبیز شاهنظری                                                                                        

 تنکابن   یشهردار سرپرست سرپرست درآمد                    سرپرست اداره مالی و اقتصادی                                  

 
 علیرضا فالحتکار                                       عبدالناصرحیدری مهدی رستمی زرج آباد                                                                       حمید منصورکیایی                                                               

 عضو شورا                                          و سخنگو شورا  منشی                              نایب رئیس شورا                                 رئیس شورای اسالمی شهر تنکابن                                                      
 

 

 

 کامبیز گلیجانی مقدم   تقی پزشکی                                                           مصطفی اخشابی                                                                                                                                 

شورا عضو                   عضو  شورا                                                                    عضو  شورا                                                                                                                                
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 بهای خدمات تغییرات پارکینک :   - 32   

به صورت یک واحد  از پارکینگ ، سرایداری ، پیلوت یا زیرزمین را  درصورتی که مالک تمام یا قسمتی 

                           به بناهای تجاری یا مسکونی الحاق نماید و یا به دفتر کار ......   مسکونی یا یک واحد تجاری مستقل و یا  

انباری   به و  عوارض  پرداخت  مشمول  ؛  باشد  بنا  برابقای  صد  ماده  کمیسیون  رأی  چنانچه   ، کند  تبدیل 

 برای هر مترمربع بنای تجاری می گردد .   p 90برای هر متر مربع بنای مسکونی و  P 60میزان 

تجاری   ساختمانهای  یا    -کلیه  و  صد  ماده  های  کمیسیون  در   و  بوده  تخلف  دارای  که  صنعتی  و  اداری 

محاکم قضایی ذیربط مطرح و منتهی به صدور رأی شده و حکم صادره قطعیت یافته باشد ؛ با استناد به 

کلیه عوارض  هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ، مشمول پرداخت    25/11/83مورخه    587دادنامه شماره  

                متعلقه می گردند . چنانچه پالکی که در پشت جبهه قرار دارد ؛ در اثر انجام تغییر و یا تبدیل در پالک  

التفاوت   مابه  نماید  پیدا  را  بیشتر  ای  منطقه  قیمت  با  جبهه  بَرِ  به  دسترسی  قابلیت   ، مجاور  پالکهای  و 

 مالتی امالک ، محاسبه و دریافت خواهد شد .  عوارض براساس قیمت جبهه جدید و آخرین معا

 عوارض ابقای اعیانی   – 33

ساختمانهایی که بدون پروانه یا مازاد برپروانه یا مخالف مفاد پروانه ی صادره احداث می شوند و رأی ابقا 

از طریق کمیسیون ماده صد قانون شهرداری صادر گردد ؛ عالوه بر جریمه ای که در کمیسیون ماده صد  

                 عوارض مازاد بر تراکم در نظر گرفته می شود مشمول پرداخت عوارض پذیره ساختمان ، پیش آمدگی و  

از آخرین   است  عبارت  که  روز  ای  منطقه  قیمت  براساس   ( روز  تعرفه  در  بینی شده  پیش  موارد  و سایر 

 ارزش معامالتی زمین ، مالک اداره امور اقتصادی و دارایی است ( خواهند شد .  

ثی بدون پروانه ساختمانی پس از رأی  در محاسبه عوارض صدور پروانه ساختمانی و یا بناهای  احدا  -34

می  محاسبه  روز  تعرفه  براساس  عوارض  پرداخت  مشمول   ، بنا  برابقاء  رأی  صدور  و  صد  ماده  کمیسیون 

 گردند .  

محاسبه عوارض ساختمانی براساس قیمت منطقه ای روز می باشد که عبارت است از آخرین ارزش    -35

 تصادی و دارایی هر شهر می باشد .  معامالتی امالک که مالک عمل اداره امور اق

 عوارض تأخیر در اتمام بنا :  -36

از تبصره   بهره گیری  بنا   29ماده    2با  اتمام  برای  ازمدتی که  بعد  تا دو سال  نوسازی در صورتیکه  قانون 

بماند ) مجموع   ناتمام  باز هم ساختمان  برای هر دوسالی که بگذرد    5برای پروانه قید شده است  سال ( 

برابر افزایش یافته  و از آن به بعد نیز اگر ساختمان همچنان ناتمام باقی بماند برای    2عوارض نوسازی به  

بالغ گردد . ابنیه نا    %4سال قبل افزایش خواهد یافت تا به    2هر دو سال که بگذرد عوارض دو برابر ماخذ  

 ن مذکور کسرخواهد شد.تمام که از طرف مقامات قضایی توقیف شده باشد زمان توقیف از زما

 اتمام ساختمان عبارتست از اتمام عملیات ساختمانی به همراه صدور پایان کارو نماسازی .   تبصره :
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 مهلت پرداخت عوارض صدور پروانه   -37

فیش عوارض صدور پروانه باید تا پایان سال مالی جاری پرداخت گردد و قبوض صادره در روزهای پایانی  

سال مالی ، تا آخرین روز سال اعتبار داشته و در صورت عدم پرداخت تمام و یا قسمتی از بدهی در سال 

 ) اقساط  یا  و  نقدی  صورت  به   ( بدهی  تمام  پرداخت  سال  برمبنای  عوارض   ، مبلغ    محاسبه  و  محاسبه 

 پرداختی عیناً از کل بدهی کسر می شود .  

در صورتیکه تا پایان سی ام خرداد ماه سال مالی دوم ، در نقشه های ساختمانی توسط مالک  :    1تبصره  

تغییری صورت نگیرد و عوارض صدور پروانه در پایان سال مالی قبل به صورت کامل پرداخت شده باشد ،  

 پروانه صادره ، همان سال مالی قبلی خواهد بود . مالک محاسبات عوارض 

نقشه ساختمانی توسط  :    2تبصره    در  تغییر   ، ماه سال مالی دوم  ام خرداد  پایان سی  تا  در صورتی که 

گردیده  اعمال  روز  تعرفه  براساس  مجدداً  محاسبات   ، گیرد  صورت  مساحت  افزایش  جهت  در                          مالک 

   و مابه التفاوت پرداخت عوارض قبلی اخذ خواهد شد .

تباه از سوی شهرداری باشد و مالک تمام مبالغ را پرداخت نموده باشد ، اصالح  درصورتیکه اش  :  3تبصره  

 محاسبات برمبنای سال پرداخت کلیه بدهی توسط مالک می باشد .                                             

  منظور از پرداخت بدهی ، پرداخت به صورت نقدی و اقساط می باشد . :  4تبصره 

به تصویب   در  :5تبصره   نیاز  نماید و در صورت  صورتیکه مؤدی در سال مالی قبل تسویه حساب نقدی 

ماده   ماده    5کمیسیون  کمیسیون  تصویب  در  تأخیری  چنانچه  جدید    5،  سال  به  عوارض  آید  وجود  به 

 محاسبه نخواهد گردید .  

تجاری    -38 یا    –ساختمانهای  و  ماده صد  های  و در کمیسیون  بوده  دارای تخلف  که  یا صنعتی  اداری 

به    ، باشد  یافته  قطعیت  صادره  حکم  و  شوند  می  یا  و  شده  رأی  صدور  به  منتهی  ذیربط  قضایی  محاکم 

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مشمول پرداخت کلیه عوارض    25/11/83 –  587 استناد دادنامه شماره

 .   متعلقه می گردند

بند    -39 پرورش  و  آموزش  محاسبه سهم  پرورش    13ماده    3مالک  و  آموزش  شوراهای  تشکیل  قانون 

 مجلس شورای اسالمی می باشد .  1372دیماه   26 مصوب

 ورود امالک به محدوده قانونی و حریم شهر   ارزش افزوده ناشی از   -40

ملحق   شهر  خدماتی  و  قانونی  محدوده  به  که  مناطقی  ساکنین  و  شهروندان  به  مناسب  خدمات           ارائه 

با توجه به   می گردند مستلزم صرف هزینه هنگفت جهت احداث تأسیسات زیربنایی مناسب می باشد . 

افزایش هزینه های اجرای طرح های عمرانی نیل به اهداف مذکور در جهت رفاه شهروندان جدید بدون  

رفاهی   ، عمرانی  های  طرح  اجرای  دیگر  سوی  از  باشد.  نمی  میسور  مذکور  مناطق  ساکنین                        مشارکت 

ی توسط شهرداری در آن مناطق باعث ارزش افزوده اراضی و امالک ساکنین مناطق الحاقی به  و زیربنای

 شهر می گردد .  

ی شهر و بخش  آیین نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسالم  7لذا مستند به ماده  

تشکیالت   قانون  شهرداموضوع  انتخاب  و  کشور  اسالمی  شوراهای  انتخابات  وظایف  مصوب و  ران 
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هیأت وزیران به منظور تأمین قسمتی از هزینه های اجرای طرحهای عمرانی و رفاهی  مورد    7/7/1387

 نیاز مناطق الحاقی به محدوده قانونی و خدماتی شهرداری مقرر می گردد :  

 به کلیه اراضی و عرصه دارای مستحدثات و اعیانی و امالک که با گسترش شهر در داخل محدوده قانونی 

قبل و بعد از    % ارزش گذاری کارشناسی رسمی دادگستری  10  معادل  ارزش افزوده ای   قرار می گیرندشهر  

ن ارزش افزوده ورود به محدوده قانونی ،  ، فقط برای یکبار به عنوادر محدوده قانونی شهرقرارگیری ملک  

امکان صدور پروانه ساختمانی و سایر خدمات شهری را دارد تعلق می گیرد و شهرداری در    که شهرداری

زمان صدور پایانکار ، تفکیک عرصه و اعیانی ، پروانه ساختمانی و یا انتقال و یا صدور فیش نوسازی و هر  

 .  به وصول مطالبات خود اقدام نماید طریقی که مصلحت می داند می تواند نسبت 

 
 
 

 ردایی   کامبیز شاهنظری                                  کامبیز شاهنظری                                                          مسعود                          

 هرداری تنکابن سرپرست درآمد                    سرپرست اداره مالی و اقتصادی                                سرپرست ش   
 

 

 

 علیرضا فالحتکار                    عبدالناصرحیدری مهدی رستمی زرج آباد                                    حمید منصورکیایی                     

 عضو شورا                         و سخنگو شورا  رئیس شورای اسالمی شهر تنکابن                 نایب رئیس شورا                   منشی           
 

 

 مصطفی اخشابی                                                             تقی پزشکی                                                 کامبیز گلیجانی مقدم                                    

 وراعضو  شورا                                                       عضو  شورا                                              عضو  ش                
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 بانکها  –خدماتی  -توریستی –صنعتی  -اداری  -جدول ضرایب محاسبات عوارض تجاری
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 40/23p 56p 40/2p 2p 60/1p 140p 08/28p 2/67p 88/12p 4/2p 92/1p 168p 40/23p P 112 40/2p 2p 60/1p P 280 همکف  1

 80/19p 28p 60/1p 32/1p 60/1p 120p 76/23p 6/33p 92/1p 58/1p 92/1p 144p 80/19p P 56 60/1p 32/1p 60/1p p  240 زیر زمین  2

 40/14p 80/44p 40/2p 2p 3p 130p 28/17p 76/53 p 88/2p 40/12p 6/3p 156p 40/14p P  60 /89 40/2p 2p 3p P 260 اول 3

 80/10p 40/36p 40/2p 2p 60/1p 120p 96/12p 68/43p 88/2p 4/2p 92/1p 144p 80/10p P 80 /72 40/2p 2p 60/1p P 240 دوم  4

 92/7p 40/36p 40/2p 2p 60/1p 100p 50/9p 68/43p 88/2p 4/2p 92/1p 120p 92/7p P 80 /72 40/2p 2p 60/1p P 200 سوم به بال 5

 80/10p 50/18p 60/1p 32/1p 60/1p 100p 96/12p 2/22p 92/1p 58/1p 92/1p 120p 80/10p P 37 60/1p 32/1p 60/1p P 200 انبار  6

 80/10p 50/18p 60/1p 32/1p 60/1p 140p 96/12p 2/22p 92/1p 58/1p 92/1p 168p 80/10p P 37 60/1p 32/1p 60/1p P 280 نیم طبقه  7

 

 



 

 

22 

 

قیمت منطقه ای زمین می باشد. در هنگام محاسبه عوارض چنانچه زمین دارای چند    pدر جدول فوق   -1

 می شود. دی گرانتری بر مشرف به ملک لحاظبر باشد قیمت منطقه بن

بار  -2 مثل  مربوطه  فعالیت  انجام  راستای  در  که  مختلف  های  کاربری  در  استفاده  مورد  سبز  فضای  برای 

جدول فوق استفاده شود و برای دفاتر آهن فروشی،   6له انبار ردیف اندازهای انباری های  علوفه ، از مقو

برای محل   از ردیف یک محاسبه می شود و  بلوک و مصالح ساختمانی  اتومبیل ، تیرچه  نمایشگاههای 

 مورد عمل محاسبه می شود.  6تخلیه با ردیف  

تا آخ -3 پائین  از  بدون سقف که  باز  پاساژ فضای سبز  نظیر  های تجاری  دارد. در مجتمع  ادامه                     رین طبقه 

 و طبقات از آن قابل رؤیت باشد در سطح زیر بنا محاسبه نخواهد شد..

 . فقط برای بانکها و ادارات دارای درآمد مثل دارایی، گاز، برق ، مخابرات ، آب و فاضالب ودارایی   -4

 
 

 

 ردایی   کامبیز شاهنظری                                  کامبیز شاهنظری                                                          مسعود                          

 ست شهرداری تنکابن سرپرست درآمد                    سرپرست اداره مالی و اقتصادی                                سرپر    
 

 

 

 علیرضا فالحتکار                    عبدالناصرحیدری مهدی رستمی زرج آباد                                    حمید منصورکیایی                     

 عضو شورا                         و سخنگو شورا  رئیس شورای اسالمی شهر تنکابن                 نایب رئیس شورا                   منشی           
 

 

 خشابی                   تقی پزشکی                                                 کامبیز گلیجانی مقدم                                         مصطفی ا                                    

 وراعضو  شورا                                                       عضو  شورا                                              عضو  ش                
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 اداری ( با ارتفاع و دهنه مغایر با ضوابط مجاز اعالم شده توسط طرح شهری : پیشنهاد عوارض پذیره یک متر مربع از واحدهای ) تجاری ، 
 

 Nتعداد واحد =     lطول دهنه به متر =  l1طول دهنه مجاز به متر =   hطول ارتفاع مجاز به متر =                               pقیمت منطقه ای = 

 ردیف
 تجاری  99اداری ) فعلی (  ( 99تجاری ) فعلی   طبقات  

 (  1400) پیشنهادی سال 

 اداری 

 (  1400) پیشنهادی سال 

 مصوب تجاری برای

 1400سال 

 مصوب اداری برای 

 1400سال 

 p 40/23(h2-h   +1L -L+1 N   +1) همکف 1

10         10      10 

(h2-h   +1L -L+1  N  +1 )p56 

10         10         10 

(h2-h   +1L -L+1  N  +1 )p 08 /28 

10         10      10 

(h2-h   +1L -L+1  N  +1 )p 2 /67 

10         10         10 

(h2-h   +1L -L+1 N   +1)p 

40/23 

10         10      10 

(h2-h   +1L -L+1  N  +1 )p   112 

10         10         10 

 p 80 /19(   h2-h   +1L -L+1  N  +1) زیرزمین 2

10           10            10 

(h2-h   +1L -L+1  N  +1 )p28 

10           10            10 

(h2-h   +1L -L+1  N  +1   )p 76/23 

10           10            10 

(h2-h   +1L -L+1  N  +1 )p6/33 

10           10            10 

(h2-h   +1L -L+1  N  +1   )p 80 /19 

10           10            10 

(h2-h   +1L -L+1  N  +1 )p  56 

10           10            10 

             p 40/14( h2-h   +1L -L+1  N  +1) اول  3

10         10                10 

(h2-h   +1L -L+1  N  +1  )

44/80p 

10             10          10 

(h2-h   +1L -L+1  N  +1 )p 28 /17             

10         10                10 

(h2-h   +1L -L+1  N  +1 )p 76/53   

10             10          10 

(h2-h   +1L -L+1  N  +1 )p 40/14             

10         10                10 

(h2-h   +1L -L+1  N  +1 )p 60/89 

10             10          10 

 p 80/10( h2-h   +1L -L+1  N  +1) دوم 4

10           10          10 

(h2-h   +1L -L+1  N  +1  )

36/40p 

10           10          10 

(h2-h   +1L -L+1  N  +1 )p 96/12 

10           10          10 

(h2-h   +1L -L+1  N  +1 )68/43 p 

10           10          10 

(h2-h   +1L -L+1  N  +1 )p 80/10 

10           10          10 

(h2-h   +1L -L+1  N  +1 )p 80/72 

10           10          10 

 سوم 5

 به بال 

(h2-h   +1L -L+1  N  +1 )p 92/7 

 10           10          10 

(h2-h   +1L -L+1  N  +1  )

36/40p 

10           10          10 

(h2-h   +1L -L+1  N  +1 )p 50 /9 

 10           10          10 

(h2-h   +1L -L+1  N  +1 )68/43 p 

10           10          10 

(h2-h   +1L -L+1  N  +1 )p 92/7 

 10           10          10 

(h2-h   +1L -L+1  N  +1 )p 80/72 

10           10          10 

 p 80/10( h2-h   +1L -L+1  N  +1) انباری  6

10           10           10 

(h2-h   +1L -L+1  N  +1 )p50/18          

    10           10 

(h2-h   +1L -L+1  N  +1 )p 96/12 

10           10           10 

(h2-h   +1L -L+1  N  +1 )p 2/22          

    10           10 

(h2-h   +1L -L+1  N  +1 )p 80/10 

10           10           10 

(h2-h   +1L -L+1  N  +1 )p 37 

    10           10 

 p 80/10( h2-h   +1L -L+1  N  +1) نیم طبقه 7

10         10             10 

(h2-h   +1L -L+1  N  +1 )p50/18 

10             10 

(h2-h   +1L -L+1  N  +1 )p 96/12 

10         10             10 

(h2-h   +1L -L+1  N  +1 )p 2/22          

    10           10 

(h2-h   +1L -L+1  N  +1 )p 80/10 

10         10             10 

(h2-h   +1L -L+1  N  +1 )p 37 

10             10 

 تذکر : دهنه و ارتفاع کمتر از ضوابط مالک عمل نخواهد بود  .    

 : تذکر : عوارض پذیره تجاری  )پروانه های  صادره از طریق ماده واحده ( 

                                                                   p 76      : 1400مصوب سال مصوب                                                                                                     p 107:  1400پیشنهادی سال                                                                   p 76:       99مصوب   سال 

 مسعود ردایی                         کامبیز شاهنظری                              کامبیز شاهنظری                                                                                                                              

 تنکابن  ی شهردارسرپرست سرپرست درآمد                    سرپرست اداره مالی و اقتصادی                                   

 

 علیرضا فالحتکار                                       عبدالناصرحیدری مهدی رستمی زرج آباد                                                                       حمید منصورکیایی                                                            

 عضو شورا                                          و سخنگو شورا  نایب رئیس شورا                                             منشی  رئیس شورای اسالمی شهر تنکابن                                                                     
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                 مصطفی اخشابی                                کامبیز گلیجانی مقدم                                                                     تقی پزشکی                                                                                                                   

 عضو شورا    عضو  شورا                                                       عضو  شورا                                                                                                                            
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 قانون شهرداریها  100ذیل ماده  11ارزش معامالتی تخلفات ساختمانی ، در اجرای تبصره 
بهای هر متر مربع به ریال   شرح گروه ساختمانی  ) مسکونی (  ردیف 

 99)فعلی(  

ریال   به  مربع  متر  هر  بهای 

 1400سال  پیشنهادی برای 

 1400مصوب سال 

  ساختمان اسکلت بتنی به هرنوع سقف تا پنج طبقه 1

 برابر قیمت  منطقه ای دارایی  80/52

 

 برابر قیمت  منطقه ای دارایی   64/68

 

برابر قیمت  منطقه ای   80/52

 پنج طبقه به بالساختمان اسکلت بتنی به هرنوع سقف از  2 دارایی 

 ساختمان اسکلت فلزی به هرنوع سقف تا پنج طبقه  3

 ساختمان اسکلت فلزی به هرنوع سقف از پنج طبقه به بال 4

 اسکلت مختلط مصالح بنایی با ستونهای فلزی یا بتنی که معمولً در وسط ساختمان اجرا می شود  5

 اسکلت اجری یا بلوکی  6

 ساختمانهای تمام چوب معمولی  7

 ساختمانهای تمام چوب صنعتی  8

    شرح گروه ساختمانی  ) تجاری ( 

برابر قیمت  منطقه ای   40/8112 برابر قیمت  منطقه ای دارایی  40/62 ساختمان اسکلت بتنی به هرنوع سقف تا پنج طبقه 1

 دارایی 

برابر قیمت  منطقه ای   40/62

 دارایی 
 ساختمان اسکلت بتنی به هرنوع سقف از پنج طبقه به بال 2

 ساختمان اسکلت فلزی به هرنوع سقف تا پنج طبقه  3

 ساختمان اسکلت فلزی به هرنوع سقف از پنج طبقه به بال 4

 اسکلت مختلط مصالح بنایی با ستونهای فلزی یا بتنی که معمولً در وسط ساختمان اجرا می شود  5

 اسکلت اجری یا بلوکی  6

 ساختمانهای تمام چوب معمولی استفاده تجاری   7

 ساختمانهای تمام چوب صنعتی استفاده تجاری   8

برابر قیمت  منطقه ای   54 برابر قیمت  منطقه ای دارایی   2/70 برابر قیمت  منطقه ای دارایی  54 نیم طبقه  تجاری 9

 دارایی 

 p40/62 P12/81 p40/62 اداری  10

 p40 P52 p40 تفریحی (  –گردشگری ) هتل  11

 p80/52 P64/68 p80/52   صنعتی 12

برابر قیمت    80/52 برابر قیمت  منطقه ای دارایی   64/68 برابر قیمت  منطقه ای دارایی  80/52 متر مربع (  25پارکینگ ) هر واحد 

 منطقه ای دارایی

 صنعتی  –ب: انبارها ی تجاری 

 200/871 132/1/ 560 200/871 اسکلت بتنی  –اسکلت آجری با بلوک سیمانی یا سنگی با هرنوع سقف  1

 400/016/1 1/ 320/321 016/1/ 400 اسکلت فلزی و با سوله های پیش ساخته با هر  نوع سقف  2

 ج: سالن ها یا توقفگاهها 

 400/016/1 1/ 320/321 016/1/ 400 آجر، بلوک سیمانی با هرنوع سقف اسکلت با مصالح بنایی سنگ ،  1

 400/016/1 1/ 320/321 016/1/ 400 اسکلت فلزی با ستونهای بتن آرمه 2

 400/016/1 1/ 320/321 016/1/ 400 گلخانه با هرنوع مصالح و هرنوع سقف 3

 

 400/016/1 1/ 320/321 016/1/ 400 اسکلت با پایه های چوبی و مصالح بنایی با هرنوع سقف 1

 800/580 040/755 580/ 800 اسکلت با پایه های فلزی با ستونهای بتن آرمه  2

 ه : تأسیسات 

 000/726 943/ 800 000/726 دستگاههای حرارت مرکز شوفاژ سانترال  1

 000/726 943/ 800 000/726 خنک کننده( -تهویه متبوع ) گرمایش 2

 000/726 943/ 800 000/726 آسانسور  3

 و : سایر  

 000/452/1 1/ 887/ 600 452/1/ 000 متر مکعب  به بال 6انواع مخازن اعم از زیر زمین ، هوایی از  1

 000/452/1 1/ 887/ 600 452/1/ 000 سکوها و بار اندازها هر متر مربع  2

 000/726 943/ 800 000/726 دیوار کشی با هر نوع مصالح متر طول  3

 (  p  500:  1400) مصوب سال    p 500: 1400. پیشنهادی سال  99سال    p  270تبصره : بانکها در کلیه گروه های ساختمانی و پارکینگ  
 

 مسعود ردایی                           کامبیز شاهنظری                                                  کامبیز شاهنظری                                              

 ی تنکابن شهردارسرپرست سرپرست درآمد                    سرپرست اداره مالی و اقتصادی                                   
 

 عبدالناصرحیدری             تکار           علیرضا فالح               مهدی رستمی زرج آباد                                         حمید منصورکیایی                        

 عضو شورا                       و سخنگو شورا  منشی           نایب رئیس شورا                           رئیس شورای اسالمی شهر تنکابن            
 

 

 

 مصطفی اخشابی                                                                                            تقی پزشکی                                                           کامبیز گلیجانی مقدم                               

 عضو  شورا                                                        عضو شورا                                       عضو  شورا                                             
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 ساختمانهایی قدیمی در کمیسیون ماده صد غیر مشمول جریمه می شود
 

پذیره محاسبه  رض  درصد عوا  20ساختمانهایی که بعد از کمیسیون ماده صد غیر مشمول جریمه می شوند باید  

 .  نند روز را پرداخت ک

 

 : ارسال پرونده به کمیسیون ماده پنج 

 

 افزایش طبقات -تعیین کاربری –تغییر کاربری  

یا تعیین کاربری دارد   تغییر کاربری                    تفاوت قیمت کاربری موجود  الدرصد مابه    60در صورتیکه مالک تقاضای 

 همانند سال   می باشد و کاربری مورد درخواست با نظر کارشناسی رسمی دادگستری ارزش افزوده  شهرداری  

 . و کمیسیون ماده پنج دریافت می شودپس از تصویب در شورای اسالمی شهر که   99
 

 افزایش طبقات 

افزایش   تقاضای  مالک  صورتیکه  شهر    در  اسالمی  شورای  در  تصویب  و  توافق  تنظیم  از  پس  دارد  را                      طبقات 

   .عالوه بر مازاد تراکم ارزش افزوده معادل تراکم دریافت می شود 99همانند سال  و کمیسیون ماده پنج

در صورت ابقاء بنا مازاد بر تراکم در کمیسیون ماده صد متراژ مازاد تراکم همانند گزینه افزایش طبقات شامل  

 ارزش افزوده میگردد .  

 ریال .   000/000/14ز پروانه صادره  به ازای هر واحد عوارض ارزش افزوده ناشی از افزایش واحد خارج ا
 
 
 
 

 

 اهنظری                                  کامبیز شاهنظری                                                          مسعود ردایی  کامبیز ش                         

 سرپرست درآمد                    سرپرست اداره مالی و اقتصادی                                سرپرست شهرداری تنکابن    
 

 

 

 علیرضا فالحتکار                    عبدالناصرحیدری مهدی رستمی زرج آباد                                    حمید منصورکیایی                     

 عضو شورا                         و سخنگو شورا  رئیس شورای اسالمی شهر تنکابن                 نایب رئیس شورا                   منشی           
 

 

 خشابی                   تقی پزشکی                                                 کامبیز گلیجانی مقدم                                         مصطفی ا                                    

 عضو  شورا                                              عضو  شورا         عضو  شورا                                                              
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 در هنگام صدور پروانه : تعرفه پاکسازی معابر     
 

 

 1400مصوب سال  1400پیشنهادی سال  99فعلی  شرح ردیف

 078/1/ 000 078/1/ 000 000/770 تا صد متر                                                    1

 200/126/3 200/126/3 000/233/2 متر زیر بنا  300متر تا  100از  2

 600/449/3 600/449/3 2/ 000/464 متر  زیر   بنا   500تا    300از  3

 000/624/8 000/624/8 000/160/6 متر زیر بنا  1000متر تا  500از  4

 11/ 000/858 11/ 000/858 000/470/8 متر زیر بنا 2000متر تا  1000از  5

 600/229/14 600/229/14 000/164/10 متر زیر بنا 3000متر تا  2000از  6

 600/837/314 600/837/314 000/884/224 متر به بال زیر بنا  3000از  7

 

 

 

 ردایی   کامبیز شاهنظری                                  کامبیز شاهنظری                                                          مسعود                          

 ست شهرداری تنکابن سرپرست درآمد                    سرپرست اداره مالی و اقتصادی                                سرپر    
 

 

 

 علیرضا فالحتکار                    عبدالناصرحیدری مهدی رستمی زرج آباد                                    حمید منصورکیایی                     

 عضو شورا                         و سخنگو شورا  رئیس شورای اسالمی شهر تنکابن                 نایب رئیس شورا                   منشی           
 

 

 مصطفی اخشابی                                                             تقی پزشکی                                                 کامبیز گلیجانی مقدم                                    

 عضو  شورا                                                عضو  شورا                                              عضو  شورا     
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 نقل و انتقال سرقفلی امالک تجاری شهرداری
 

 تعرفه اخذ گردد .   %50در خصوص انتقال به بستگان درجه یک   :   1تبصره 

مادۀ  :    2تبصره   مصوب    19برابر  مستأجر  و  مؤجر  مستغالت   56قانون  انتقال  و  نقل  بعدی  اصالحات  و 

وانتقاالت  نقل  اینگونه  . متقاضیان  بوسیلۀ مؤجرین ممنوع است   ) شهرداری تنکابن ) سرقفلی مغازه ها 

پرداخت   با  را  شهرداری  مکتوب  مجوز   ، اقدام  هرگونه  از  قبل  حساب   %10مکلّفند  به  که  پذیرش  حق 

توسط  بند  این  در  مذکور  پذیرش  حق   . کنند  دریافت   ، نمایند  می  واریز  شهرداری  عمومی  درآمدهای 

 کمیته درآمدی یا کارشناسان شهرداری تعیین می گردد .  

 

 مسعود ردایی                             کامبیز شاهنظری                                  کامبیز شاهنظری                                                        

 سرپرست درآمد                    سرپرست اداره مالی و اقتصادی                                سرپرست شهرداری تنکابن    
 

 

 

 علیرضا فالحتکار                    عبدالناصرحیدری مهدی رستمی زرج آباد                                    حمید منصورکیایی                     

 عضو شورا                         و سخنگو شورا  رئیس شورای اسالمی شهر تنکابن                 نایب رئیس شورا                   منشی           
 

 

 خشابی                   تقی پزشکی                                                 کامبیز گلیجانی مقدم                                         مصطفی ا                                    

 عضو  شورا                                              عضو  شورا                                  عضو  شورا                           
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  . 

 

 عوارض صدور پروانه ساختمانی ) خانه های مسکونی تک واحدی( 
 

 درصد عوارض مربوطه× قیمت منطقه ای × متراژ مجاز= عوارض ساختمانی 
   1400مصوب برای سال  1400پیشنهاد درصد عوارض برای سال    99درصد عوارض فعلی  سطح بنا یک واحد مسکونی   ردیف 

 قیمت منطقه ای  %79 قیمت منطقه ای %  103 قیمت منطقه ای  %79 متر مربع  100تا  1

 %  قیمت منطقه ای   144 قیمت منطقه ای   % 187 %  قیمت منطقه ای   144 متر مربع  150تا  2

 قیمت منطقه ای  %209 قیمت منطقه ای  % 272 قیمت منطقه ای  %209 متر مربع  200تا  3

 قیمت منطقه ای  %246 قیمت منطقه ای  %  320 قیمت منطقه ای  %246 متر مربع  300تا  4

 قیمت منطقه ای   %480 قیمت منطقه ای  %  624 قیمت منطقه ای   %480 متر مربع  400تا  5

 قیمت منطقه ای   %634 قیمت منطقه ای   %  824 قیمت منطقه ای   %634 متر مربع  500تا  6

 قیمت منطقه ای   %1032 قیمت منطقه ای  %  1342 قیمت منطقه ای   %1032 متر مربع به بال  600از  7

 
 

 ردایی   کامبیز شاهنظری                                  کامبیز شاهنظری                                                          مسعود                          

 ست شهرداری تنکابن سرپرست درآمد                    سرپرست اداره مالی و اقتصادی                                سرپر    
 

 

 

 علیرضا فالحتکار                    عبدالناصرحیدری مهدی رستمی زرج آباد                                    حمید منصورکیایی                     

 عضو شورا                         و سخنگو شورا  رئیس شورای اسالمی شهر تنکابن                 نایب رئیس شورا                   منشی           
 

 

 خشابی                   تقی پزشکی                                                 کامبیز گلیجانی مقدم                                         مصطفی ا                                    

 ورا عضو  شورا                                                       عضو  شورا                                              عضو  ش    
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 عوارض صدور پروانه ساختمانی مجتمع های مسکونی بیش از یک واحد
 

 = عوارض ساختمانی  100واحد/در صد قیمت منطقه ای هر متر مربع × میانگین سطح ×کل بنا  

   99مصوب برای سال   99پیشنهاد درصد عوارض برای سال    99درصد عوارض فعلی  سطح بنا یک واحد مسکونی   ردیف 

 قیمت منطقه ای   %102 قیمت منطقه ای %  133 قیمت منطقه ای   %102 متر مربع  200تا  1

 قیمت منطقه ای    %131 قیمت منطقه ای  % 170 قیمت منطقه ای    %131 متر مربع  400تا  2

 قیمت منطقه ای    %174 قیمت منطقه ای   % 226 قیمت منطقه ای    %174 متر مربع  600تا  3

 قیمت منطقه ای   %203 قیمت منطقه ای  %  264 قیمت منطقه ای   %203 متر مربع  600بیش از  4

 

 . بنا تقسیم بر تعداد واحد هامیانگین سطح هرواحد عبارتست از سطح نا خالص کل  :1تبصره 

بر  :2تبصره   از عدد    100میانگین سطح واحد تقسیم  کمتر باشد در محاسبات عوارض میانگین   1چنانچه 

 منظور شود .  1سطح واحد عدد 

 

 

 مسعود ردایی                                     کامبیز شاهنظری                                  کامبیز شاهنظری                                                 

 سرپرست درآمد                    سرپرست اداره مالی و اقتصادی                                سرپرست شهرداری تنکابن    
 

 

 

 علیرضا فالحتکار                    عبدالناصرحیدری مهدی رستمی زرج آباد                                    حمید منصورکیایی                     

 عضو شورا                         و سخنگو شورا  رئیس شورای اسالمی شهر تنکابن                 نایب رئیس شورا                   منشی           
 

 

 خشابی                   تقی پزشکی                                                 کامبیز گلیجانی مقدم                                         مصطفی ا                                    

 عضو  شورا                                              عضو  شورا عضو  شورا                                                                      
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 1400سال   در کرایه ماشین آلت شهرداری 
 

 1400مصوب برای سال   1400پیشنهادی به ریال سال   99وضعیت فعلی به ریال   عنوان خدمات  ردیف 

 رایگان رایگان رایگان   آمبولنس از بیمارستان به وادیه  1
 000/500/1 000/500/1 000/320/1 کیلو متر   10آموبولنس خارج از حریم و محدوده روستاها تا شعاع   2
 000/000/1/ 000/000/1/ 000/770 کرایه آمبولنس خارج از شهر هر کیلو متر  3
 000/000/3 000/000/3 000/100/1 کرایه لودر هر ساعت  4
 000/000/10 000/000/10 000/700/7 استان و شهرستانمینی بوس )یک( در سطح  5

 000/500/2 000/500/2 1/ 000/760 کرایه بیل میکانیکی هر ساعت)بکو(  6
 000/000/4 000/000/4 000/200/2 کرایه حمل نخاله با نیسان در داخل شهر 7
 000/000/8 000/000/8 000/300/3 کرایه حمل نخاله با کامیون داخل شهر 8
 000/000/6 000/000/6 000/300/3 تن داخل شهر هر سرویس بدون شن و ماسه  10کرایه بنر  9

 000/400/2 000/400/2 000/320/1 آمبولنس مزدا از وادیه به محدوده و حریم شهر 10
 000/000/5 000/000/5 000/750/2 آمبولنس بنز از وادیه به محدوده و حریم شهر 11
 000/000/2 000/000/2 000/880 غلطک ساعتی  12
 000/500/2 000/500/2 000/880 بابکت هر ساعت   13

 000/000/4 000/000/4 000/200/2 کیلومتر   5هر سرویس آب در محدوده تا شعاع   14
 000/000/5 000/000/5 000/300/3 کیلومتر 10هر سرویس آب در محدوده تا شعاع   15

 

 

 های جدید به شورا ارجاع داده خواهد شد.                  های انرژی دوباره قیمت : در صورت افزایش قیمت حامل  1 تبصره 

از ماشین آلت شهرداری :    2تبصره   نخاله های ساختمانی  برای جمع آوری  پروانه  توانند در زمان صدور  سازندگان مسکن می 

            برای اجاره استفاده کنند . 

   

 

 ردایی   کامبیز شاهنظری                                  کامبیز شاهنظری                                                          مسعود                          

 ست شهرداری تنکابن سرپرست درآمد                    سرپرست اداره مالی و اقتصادی                                سرپر    
 

 

 

 علیرضا فالحتکار                    عبدالناصرحیدری مهدی رستمی زرج آباد                                    حمید منصورکیایی                     

 عضو شورا                         و سخنگو شورا  رئیس شورای اسالمی شهر تنکابن                 نایب رئیس شورا                   منشی           
 

 

 خشابی                   تقی پزشکی                                                 کامبیز گلیجانی مقدم                                         مصطفی ا                                    

 وراعضو  شورا                                                       عضو  شورا                                              عضو  ش                
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 عوارض مازاد بر تراکم پایه :  

عوارض مازاد بر تراکم پایه عبارتست از تراکمی که مازاد بر تراکم مندرج در طرح تفصیلی و جامع و هادی 

ماده   کمیسیون  طریق  از  یا  و  بوده  تغییرات   5شهری  فنی  کمیته  یا  و  معماری  و  شهرسازی  شورایعالی 

 شهری تصویب گردد .  

ماده   های  کمیسیون  در  که  بنا  100متقاضیانی  احداث  علت  پرداخت  به  مشمول  مجاز  تراکم  بر  مازاد  ی 

 جریمه شوند مشمول پرداخت عوارض مازاد بر تراکم نیز برابر تعرفه خواهند شد .  

برتراکم  :    1تبصره   مازاد  عوارض  مسکونی  و  تجاری  مختلط  بناهای  بنا در  کل  تراکم  بر  مازاد  شامل   ،                    

 می گردد . 

ل عوارض مازاد بر تراکم                   مشمواحداث شده اند ،   79/ 1/ 1از تاریخ که با قدمت قبل ساختمانهایی : 2تبصره  

 . نمی باشد

در تبدیل مسکونی به تجاری در کاربری مسکونی پس از جریمه کمیسیون ماده صد و رأی بر :  3تبصره  

التفاوت ضرایب با توجه به جدول ضرایب   ، مابه  موضوع عوارض مازاد بر تراکم این تعرفه مالک ابقاء بنا 

 محاسبه قرار می گیرد . 

      در تبدیل مسکونی به تجاری در کاربری های غیر  مسکونی پس از جریمه کمیسیون ماده صد   :4تبصره  

ی و رأی بر ابقاء بنا کل بنای مفید مسکونی ) زیرزمین ، پیلوت ، راه پله و خرپشته  بنای غیر مفید تلقی م 

التفاوت ضرایب با توجه به جدول فوق  گردد ( مالک محاسبه مساحت مازاد بر تراکم قرار گرفته  و مابه 

 می گیرد .  مالک محاسبه قرار

محاسبه تراکم تجاری در مجتمع های تجاری و پاساژ : صرفاً بنای مفید مورد محاسبه مساحت :  5تبصره  

 مازاد بر تراکم قرار می گیرد .  
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 تعرفه عوارض مازاد بر تراکم پایه و طبقات  

   1400مصوب برای سال  1400پیشنهاد برای سال  99 فعلی نوع بنا  ردیف

 قیمت منطقه ای برابر  80/22 قیمت منطقه ای برابر  36/27 قیمت منطقه ای برابر  80/22 مسکونی  1

 قیمت منطقه ای برابر  48 قیمت منطقه ای برابر  6/57 قیمت منطقه ای برابر  48 اداری  –تجاری  2

توریستی -صنعتی 3 و    -جهانگردی  

 خدماتی 

 قیمت منطقه ای برابر  6 قیمت منطقه ای برابر  2/7 قیمت منطقه ای برابر  6

دارایی   4 ادارات  و    –برق    –بانکها 

 آب و مخابرات    –گاز 

 برابر قیمت منطقه ای  225  قیمت منطقه ای برابر  270 برابر قیمت منطقه ای  225 

5   ( مسکن  سازندگان  و  سازان  انبوه 

 فقط در زمان صدور پروانه (   

 قیمت منطقه ای برابر  40/14 قیمت منطقه ای برابر  28/17 قیمت منطقه ای برابر  40/14

 برابر قیمت منطقه ای 15 قیمت منطقه ای برابر  18 برابر قیمت منطقه ای 15 انباری تجاری  و نیم بالکن  6

 برابر قیمت منطقه ای  10 قیمت منطقه ای برابر  12 برابر قیمت منطقه ای  10 انباری مسکونی  7

بنا مازاد بر    -تراکم   8 رأی بر ابقاء  

 پروانه )مازاد بر تراکم( 

 برابر قیمت منطقه ای  40 قیمت منطقه ای برابر  48 برابر قیمت منطقه ای  40

 

: ،     تبصره  تجاری  باشانبار  مغازه  به  ،  متصل  مسکونی  بنا  نوع  همانند  باشدد  مغازه  از  فاصله                     با 
 قیمت منطقه ای دارايی محاسبه می گردد .  برابر   17

 
 

 مسعود ردایی       کامبیز شاهنظری                                  کامبیز شاهنظری                                                                              

 سرپرست درآمد                    سرپرست اداره مالی و اقتصادی                                سرپرست شهرداری تنکابن    
 

 

 

 علیرضا فالحتکار                    عبدالناصرحیدری مهدی رستمی زرج آباد                                    حمید منصورکیایی                     

 عضو شورا                         و سخنگو شورا  رئیس شورای اسالمی شهر تنکابن                 نایب رئیس شورا                   منشی           
 

 

 خشابی                   تقی پزشکی                                                 کامبیز گلیجانی مقدم                                         مصطفی ا                                    

 عضو  شورا        عضو  شورا                                                       عضو  شورا                                                                                              
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 بیمه شهروندان  

 وظایف شهرداری :  

 شهرداری مکلّف است هر سال کلیه شهروندان را در قبال حوادث شهر از قبیل : 

 سیل    -1

 تصادف رانندگی ناشی از حفاری معابر    -2

 سقوط اشیاء و اجسام از ارتفاع    -3

 حوادث ناشی از یخبندان در معابر و شوارع    -4

 سوانح ناشی از ناهمواریهای معابر و خیابانها   – 5

 ناشی از وجود چاهها و کانالهای احتمالی موجود در معابر و پارکها  سوانح   – 6

 سوانح ناشی از ریزش دیوارها و ساختمانها بیمه نماید .   -7

 در نهایت هر گونه اتفاقات در داخل پارکها و سایر اماکن شهرداری نیز شامل می شود . -8

شرایط صدور مجوز بهره برداری از ساختمان مسکونی به صورت حرفه های پزشکی و عوارض احداث 

 مجتمع پزشکان  

فعالیت  با  رابطه  در  واحده  ماده  مقررات  براساس  ؛  باشد  زیر  شرایط  دارای  ساختمانی  که  صورتی            در 

 جوز استفاده آن می باشد .  حرفه های پزشکی در ساختمان های مسکونی ، شهرداری مجاز به صدور م

نمودن واحد   -1 و دایر  بوده  با یک پزشک  به صدور یک مطب  ، شهرداری مجاز  واحد ساختمانی  در هر 

 تزریقات در آن و یا واحد ساختمانی دیگر با داشتن مجوز های بهداشتی و تخصصی بالمانع است . 

ا   -2 متخصص  و  عمومی  پزشکان  کلیه  از  عبارتند  پزشکی  های  در حرفه  که  روانی  و  جسمی  از  عم 

 گواهینامه آنان دکترای پزشکی درج گردیده و در نظام پزشکی کشور عضو باشند . 

یا   -3 و  شهرستان  مهندسی  نظام  سازمان  برای  نظر  مورد  فعالیت  جهت  ایمنی  و  فنی  نظر  از  ساختمان 

 أیید باشد .  استان مربوطه و دفتر فنی استانداری ) در شهرهای فاقد نظام مهندسی ( مورد ت

تأمین   -4 ، طبق ضوابط بوده و عالوه بر آن  اداری پارگینگ و توقفگاه مناسب برای مراجعین  ساختمان 

 پارکینگ برای کارکنان الزامی می باشد . 



 

34 

 

 ارائه رضایت نامه ثبتی در رابطه با موضوع فعالیت از سایر سکنه ساختمان .  -5

 رای فعالیت مورد نظر ، از طرف متقاضی حرفه پزشکی . ارائه رضایت نامه ثبتی از همسایگان ب – 6

 55ماده    20برای هر یک از حرفه های پزشکی از نظر عدم مزاحمت برای همسایگان ، کمیسیون بند    –  7

قانون شهرداری ، می بایست از محل بازدید ، با مشاهده مدارک ، آن را به تأیید برساند ؛ در غیراینصورت 

 بهره برداری از اعیانی ها به عنوان حرفه پزشکی ممنوع می باشد .   صدور مجوز 

پزشکان یا اشخاص حقیقی و کلیه مشاغل خاص که قصد احداث ساختمان یا مجتمع  پزشکان :    1تبصره  

واحدهای  به  مربوط  پذیره  همانند عوارض   ، پذیره ساختمان  پرداخت عوارض  ؛ مشمول  باشند  داشته  را 

  اداری با احتساب ضرایب مربوط به طبقات خواهند بود . 

 تمان یا تعویض آن  بهای صدور المثنی شناسنامه ساخ

شناسنامه  هر  برای   ، ضوابط  رعایت  با   ، آن  تعویض  یا  ساختمان  ی  شناسنامه  المثنی  صدور  هنگام  در 

 ریال دریافت خواهد شد .   3/ 000/ 000ساختمانی ، مبلغ 

 

 ردایی   کامبیز شاهنظری                                  کامبیز شاهنظری                                                          مسعود                          

 ست شهرداری تنکابن سرپرست درآمد                    سرپرست اداره مالی و اقتصادی                                سرپر    
 

 

 

 علیرضا فالحتکار                    عبدالناصرحیدری مهدی رستمی زرج آباد                                    حمید منصورکیایی                     

 عضو شورا                         و سخنگو شورا  رئیس شورای اسالمی شهر تنکابن                 نایب رئیس شورا                   منشی           
 

 

 خشابی                   تقی پزشکی                                                 کامبیز گلیجانی مقدم                                         مصطفی ا                                    

 عضو  شورا                                                        عضو  شورا                                     عضو  شورا                                                              
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 و سرقت زباله بهای خدمات جمع آوری نخاله های ساختمانی و رفع سد معبر 

ساعت پس از اخطار ، توسط مالک جمع آوری  24چنانچه نخاله های ساختمانی در معابر عمومی دپو شود و  –الف  

نگردد ، شهرداری رأساً نسبت به جمع آوری آن اقدام و هزینه را از مالکان مربوطه دریافت می نماید ، الزم به ذکر 

شهردار آالت  ماشین  کرایه  جدول  براساس  مزبور  خدمات  بهای  ؛  اخذ  است  مجموعه  این  در  شده  نقل   ،                 ی 

 می گردد .  

سد معبر در خیابان ، از طریق فروشندگان با وسایل نقلیه ممنوع بوده و در صورت جمع آوری و توقیف، در –ب  

ریال به حساب شهرداری واریز و پس از آن نسبت به   000/3/ 000محلی نگهداری و با مراجعه صاحبان آن ، مبلغ  

 و وسیله نقلیه اقدام گردد .    ل اجناستحوی

اول   بار  برای  کامیون  ( هر سرویس   ... و  زباله   ، ، ضایعات  نخاله   ( پسماندها  کلیه  تخلیه                    ریال   000/000/6جریمه  

 ریال و معرفی متخلف به مراجع ذیصالح قانونی .  000/000/14و برای بار دوم 

( هر سرویس کامیونت و نیسان ،    بجزء فاضالب  هزینه جریمه  تخلیه کلیه پسماند ها ) نخاله ، ضایعات ، زباله و ...  

 ریال و معرفی متخلف به مراجع ذیصالح قانونی .  000/000/8ریال و برای بار دوم  000/000/3برای بار اول 

 تبصره : هزینه تخلیه فاضالب از طریق ماده )     ( محاسبه و وصول می گردد .  

 

 تبصره : سیاست های تشویقی کشفیات : 

چنانچه همکاران )کلیه واحده( کشفیاتی مبنی بر موارد فوق الذکر با ارائه مدارک مستند اعالم نمایند در صورت 

 % مبلغ جریمه بیشتر نباشد تعلق می گیرد .    20صالحدید با نظر شهردار مبلغی به عنوان پاداش به شرطی که از  

   انضباط شهریتعرفه اخذ نگهداری اجناس توقیفی توسط واحد 

   1400عوارض مصوب برای سال     1400ل اعوارض پیشنهادی س    99عوارض فعلی  

 000/500 000/500 000/400 لوازم توقیفی از یک روز تا یک هفته 

 000/50 000/50 000/40 مازاد بر یک هفته تا یک ماه به ازای هر روز  

 000/90 000/90 000/80 بیش از یک ماه به ازای هر روز  

ساعت در صورت عدم مراجعه صاحبان   24ریال تا سقف    1500اقالم خوراکی فاسد شدنی کیلویی   تبصره :

ساعت ، وسایل جمع آوری شده فاسد شدنی به اداره بهزیستی ، اداره زندان و یا   48اجناس ظرف مدت  

 .  ن تحویل و رسید دریافت خواهد شدآسایشگاه معلولین و سالمندا
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 می گردد :   عوارض بر اراضی غیر محصور در محدوده قانونی شهر که پس از اخطار قانونی بر اساس متراژ عرصه  ) مساحت زمین (  بشرح زیر محاسبه 

S                      مساحت زمین =×S26/1 

P  قیمت منطقه ای =  

کان برابر تعرفه تصویبی خدمات سالیانه تبصره : برای مطب هایی که تولید زباله عفونی دارند و با نظام پزشکی قرارداد منعقد کردند خدمات سالیانه معاف و برای الباقی مطب پزش

 اخذ شود . 
 

 

 ردایی   کامبیز شاهنظری                                  کامبیز شاهنظری                                                          مسعود                          

 سرپرست درآمد                    سرپرست اداره مالی و اقتصادی                                سرپرست شهرداری تنکابن    
 

 

 

 دری علیرضا فالحتکار                    عبدالناصرحیمهدی رستمی زرج آباد                                    حمید منصورکیایی                     

 عضو شورا                         و سخنگو شورا  رئیس شورای اسالمی شهر تنکابن                 نایب رئیس شورا                   منشی           
 

 

 مقدم                                         مصطفی اخشابی                   تقی پزشکی                                                 کامبیز گلیجانی                                     

 عضو  شورا                                                   عضو  شورا                                              عضو  شورا    

 1400در سال  جمع آوری پسماندعوارض پیشنهادی خدمات 

 1400مصوب سال  1400پیشنهادی سال  99مصوب سال  شرح   ردیف

بر اساس متراژ متری   متر مربع  80خدمات جمع آوری زباله واحدهای آپارتمانی و ویالئی  تا   1

 هزار ریال  11000

بر اساس متراژ متری   افزایش از سال قبل   30%

 هزار ریال  13200

بر اساس متراژ متری   مترمربع    110متر تا  81خدمات جمع آوری زباله واحدهای آپارتمانی و ویالئی  از  2

 هزار ریال  11000

بر اساس متراژ متری   افزایش از سال قبل   30%

 هزار ریال  13200

بر اساس متراژ متری   متر مربع 150متر  تا   111خدمات جمع آوری زباله واحدهای آپارتمانی و ویالئی از   3

 هزار ریال  11000

بر اساس متراژ متری   افزایش از سال قبل   30%

 هزار ریال  13200

 000/508/2 افزایش از سال قبل   %30 000/090/2 متر مربع   151خدمات جمع آوری زباله واحدهای آپارتمانی و ویالئی بالتر از  4

 000/450/21 افزایش از سال قبل   %50 000/300/14 ادارات دولتی 5

 000/100/23 افزایش از سال قبل   %50 000/400/15 بانکهای  دولتی و خصوصی 6

 000/300/69 افزایش از سال قبل   %50 000/200/46 کاربردی –علمی   –کلیه دانشگاهها و موسسات آموزش عالی  7

برداری شرکتها   8 بهره  و شرکتهای مهندسی    -دفاتر مهندسی  ––بناهای مورد  آموزشگاه    –  وکال دادگستری 

 اموزشگاه کامپیوتر ، زبان و غیره  –رانندگی 

 5/ 000/577 افزایش از سال قبل   30% 000/290/4

 000/020/20 افزایش از سال قبل   %50 000/010/10 مطب و ساختمان پزشکان بغیر از جراحان   9

 000/200/123 افزایش از سال قبل   %50 000/600/61 آزمایشگاه   10

 000/240/9 افزایش از سال قبل   %50 000/620/4 مطب جراحان   11

 000/000/286 000/000/160/ 000/000/143 بیمارستان خصوصی   12

 000/000/342 000/000/30/ 000/000/228 دانشگاه آزاد  13

 000/295/9 افزایش از سال قبل   %50 000/150/7 داروخانه  14

 000/300/14 افزایش از سال قبل   %50 000/150/7 بیمارستان دولتی 15

 3/ 000/960 افزایش از سال قبل   %60 000/300/3 مدارس و مهدهای غیر دولتی  16

 000/000/66 000/000/65 000/000/55 مجتمع رشد   17

 000/400/26 000/000/25 000/000/22 هتل ها و تالرها   18
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 ارقام به ریال به شرح ذیل پیشنهاد می گردد :          1400سال دریافت عوارض حفاری سطح شهر از شهروندان و ادارات در 
 

 

 

حفاری خیابانهای آسفالت فقط با کاتر انجام شود چنانچه خیابانهای آسفالتی با دست و یا بدون تبصره :  

حفاری عرض   نوار  و  مرمت  هزینه  حفاری شوند  کاتر  می دستگاه  محاسبه  متر  یک  بعالوه  حفاری شده  

 گردد .

 

 ردایی   کامبیز شاهنظری                                  کامبیز شاهنظری                                                          مسعود                          

 سرپرست اداره مالی و اقتصادی                                سرپرست شهرداری تنکابن     سرپرست درآمد                                          
 

 

 

 یدری علیرضا فالحتکار                    عبدالناصرح مهدی رستمی زرج آباد                                    حمید منصورکیایی                     

 عضو شورا                         و سخنگو شورا  رئیس شورای اسالمی شهر تنکابن                 نایب رئیس شورا                   منشی           
 

 

 مقدم                                         مصطفی اخشابی                    تقی پزشکی                                                 کامبیز گلیجانی                                     

 وراعضو  شورا                                                       عضو  شورا                                              عضو  ش                

 

 

 

 

 1400مصوب برای سال  1400وضعیت پیشنهادی  99وضعیت فعلی  )عوارض حفاری سطح شهر( عنوان خدمات ردیف

 ادارات شهروندان ادارات شهروندان ادارات شهروندان

 سانتیمتر  60تا عرض  هر متر طول  متر و بیشتر  20خیابانهای آسفالتی بعرض  1
750/905/1 297 /950 /4 475/477/2 386/438 /6 475/477/2 386/438 /6 

 سانتیمتر 60متر  هر متر طول تا عرض  20الی  12خیابانهای آسفالتی از  2
750/905/1 500/722/2 475/477/2 250/392 /25 475/477/2 250/392 /25 

 سانتیمتر  60متر هر متر طول تا عرض  12خیابانهای آسفالتی بعرض تا  3
425/195 /1 375/828/2 595 /673 /1 725 /597/39 475/477/2 725/597/39 

 208/3/ 920 1/ 700/415 208/3/ 920 1/ 700/415 2/ 400/468 000/089/1 خیابانها و کوچه های بتونی هر متر طول 4

 204/1/ 775 353/ 925 204/1/ 775 353/ 925 750/926 250/272 خیابانهای خاکی و سنگی هر متر طول 5

 125/314/2 2/ 875/041 125/314/2 2/ 875/041 750/542/1 250/361/1 معابر با فرش مؤزائیک هر متر طول 6

 601/ 672 887/530 601/ 672 887/530 825/462 375/408 خیابانهای زیرسازی شده هر متر طول 7

 705/133 117/ 975 705/133 117/ 975 850/102 750/90 حق نظارت هر متر طول 8
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 عوارض وادی ) خاکسپاری ( 

 1400مصوب سال  1400پیشنهادی سال  99دریافتی فعلی  شرح  ردیف 

 000/995/5 000/194/7 000/995/5 خاکسپاری در وادی  1

 500/401 800/481 500/401 شستشوی خالص در وادی  2

 500/797 000/957 500/797 سانتیمتر  20تعمیرات قبر یک طبقه  3

 500/533 200/640 500/533 ساعت  24نگهداری اجساد در سردخانه  تا  4

 رایگان   رایگان  رایگان   خاکسپاری در قبور تاریخ گذشته برای بستگان خود فوتی  5

 

مبلغ  :1تبصره   پیش خرید  بعنوان  قبر  در سال      000/000/88خرید  پیشنهادی سال  99ریال   ریال.   000/000/100/  -  1400و 

 .   ریال  000/000/100/  مبلغ : 1400سال مصوب 

سانتیمتر باشد. از ساخت قبور طبقاتی و نا هموار جلوگیری به    20سنگ قبور می بایست هم سطح یا نهایتاً ارتفاع  : 2تبصره 

 عمل آید و ایجاد هرگونه حفاظ به شکل ) فرفورژه ، آهنی ، آلومینیومی ، مسقف و ...( ممنوع می باشد .  ارقام به ریال 

 
  

 ردایی   کامبیز شاهنظری                                  کامبیز شاهنظری                                                          مسعود                                    

 سرپرست شهرداری تنکابن      سرپرست درآمد                    سرپرست اداره مالی و اقتصادی                               
 

 

 

 علیرضا فالحتکار                    عبدالناصرحیدری مهدی رستمی زرج آباد                                    حمید منصورکیایی                     

 عضو شورا                         و سخنگو شورا  رئیس شورای اسالمی شهر تنکابن                 نایب رئیس شورا                   منشی           
 

 

 مصطفی اخشابی                                                             تقی پزشکی                                                 کامبیز گلیجانی مقدم                                    

 عضو  شورا                                                 عضو  شورا                                              عضو  شورا      
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استعالم  پاسخ   :1تبصره   هر  ازای  به  گاز  و  برق   ، آب  استعالم  می   1/ 500/ 000های  برای   باشد. ریال  فقط   (                 

 یکبار ( .  

 ( .   1) به استثنای تبصره  باشد. ماه می 3اعتبار پاسخ هر استعالم به مدت   : 2تبصره 

سال     22/ 000/ 000مبلغ   در  زباله  سطل  نصب  جهت  می   99ریال  سال  گردید  اخذ  مبلغ   1400پیشنهاد 

 ریال .   30/ 000/ 000/ مبلغ  1400مصوب سال  ریال 30/ 000/ 000/ 

 
 

 ردایی   کامبیز شاهنظری                                  کامبیز شاهنظری                                                          مسعود                                    

 سرپرست شهرداری تنکابن      سرپرست درآمد                    سرپرست اداره مالی و اقتصادی                               
 

 

 

 علیرضا فالحتکار                    عبدالناصرحیدری مهدی رستمی زرج آباد                                    حمید منصورکیایی                     

 عضو شورا                         و سخنگو شورا  رئیس شورای اسالمی شهر تنکابن                 نایب رئیس شورا                   منشی           
 

 

 مصطفی اخشابی                                                             تقی پزشکی                                                 کامبیز گلیجانی مقدم                                    

 عضو  شورا                                                 عضو  شورا                                              عضو  شورا      

 تعرفه کارشناسی 
 هرمترمربع اعیان فعلی  نوع بنا  ردیف 

99 

 اعیان پیشنهاد برای سال 

1400 

 اعیان مصوب برای سال 

1400 

 580/8 580/8 600/6 مسکونی  1

 680/64 060/60 200/46 تجاری 2

 000/99 800/85 000/66 اداری 3

 960/102 960/102 200/79 صنعتی  4

 عرصه ردیف
عرصه فعلی هر متر مربع   

(99) 

عرصه پیشنهادی هر  

 ( 1400مترمربع  )
عرصه مصوب هر  

 ( 1400مترمربع  )

 580/8 580/8 600/6 متر  500عرصه  تا  1

 864/6 864/6 280/5 متر 1000تا   500عرصه  2

 148/5 148/5 960/3 متر   2000تا   1000عرصه  3

 432/3 432/3 640/2 متر   5000تا   2000عرصه   4

 716/1 716/1 320/1 متر به بال   5000عرصه از  5



 

40 

 

 
 

 عوارض ایجاد درب اضافی  

 1400مصوب سال  1400پیشنهاد برای سال  99فعلی  ردیف  

 

1 

 

 

 

 (  3 ×) قیمت منطقه ای  ×مساحت  × طول معبر + عرض گذر 

ـ   ــــــــــــــــــــــــــ

2 
 

 

 (  3 ×) قیمت منطقه ای  ×مساحت  × طول معبر + عرض گذر 

ـ   ــــــــــــــــــــــــــ

3 
 

 

 (  3 ×) قیمت منطقه ای  ×مساحت  × طول معبر + عرض گذر 

ـ   ــــــــــــــــــــــــــ

2 

 

 

S  مساحت عرصه =                                   P  قیمت منطقه ای = 
 

 عوارض پیش آمدگی به معابر و خیابانها 

 1400مصوب سال  1400پیشنهاد برای سال  99فعلی  نوع بنا  ردیف 

 

  P  18 P  40/14 P 40/14 مربعبناهای مسکونی به ازای هر متر  1

  P  37 P  80/28 P 80/28 بناهای تجاری به ازای هر متر مربع  2

  3/40P  52P  3/40P بناهای اداری به ازای هر متر مربع  3

  13P  16P  13P بناهای صنعتی به ازای هر متر مربع  4

 

برای محاسبه عوارض پیش آمدگی بنای های غیر مفید مثل باران گیر نما سازی و دکور سازیهای   تبصره :

برجسته و غیره در کاربریهای فوق 
2
 عوارض صدرالذکر محاسبه و وصول شود .  1

 

 ردایی   کامبیز شاهنظری                                  کامبیز شاهنظری                                                          مسعود                                    

 سرپرست شهرداری تنکابن      سرپرست درآمد                    سرپرست اداره مالی و اقتصادی                               
 

 

 

 علیرضا فالحتکار                    عبدالناصرحیدری مهدی رستمی زرج آباد                                    حمید منصورکیایی                     

 عضو شورا                         و سخنگو شورا  رئیس شورای اسالمی شهر تنکابن                 نایب رئیس شورا                   منشی           
 

 

 مصطفی اخشابی                                                             تقی پزشکی                                                 کامبیز گلیجانی مقدم                                    

 عضو  شورا                                                 عضو  شورا                                              عضو  شورا      
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 اجاره محل واگذاری غرفه به اشخاص حقیقی و حقوقی  -کنسرت –سینما   -عوارض فروش بلیط 
 

 1400مصوب سال  1400پیشنهادی سال  99فعلی  شرح  ردیف

عوارض سالیانه از سینما اخذ گردد    فروش بلیط سینما از پخش فیلمهای ایرانی  1

 ریال  000/050/6

عوارض سالیانه از سینما اخذ  

 ریال  7/ 000/865گردد  

سالیانه از سینما اخذ  عوارض 

 ریال  6/ 000/050گردد  

عوارض سالیانه اخذ گردد   فروش بلیط سینما از پخش فیلمهای خارجی  2

 ریال  000/050/6

عوارض سالیانه اخذ گردد  

 ریال  7/ 000/865

عوارض سالیانه اخذ گردد  

 ریال  000/050/6

 فروش بلیط   %5/60 فروش بلیط   %5/60 بلیط فروش   %5/60 فروش بلیط از پخش کنسرت تئاتر و نمایش محلی  3

 فروش بلیط   %1/12 فروش بلیط   %1/12 فروش بلیط   %1/12 فروش بلیط از پخش کنسرت تئاتر و نمایش غیر محلی  4

 فروش بلیط   %5/60 فروش بلیط   %5/60 فروش بلیط   %5/60 فروش بلیط از بابت هرگونه نمایش 5

 فروش بلیط  %5/48 فروش بلیط  %5/48 فروش بلیط  %5/48 واگذاری غرفه عوارض اجاره محل  6

 فروش بلیط  %7/84 فروش بلیط  %7/84 فروش بلیط  %7/84 عوارض فروش بلیط ورودی خودرو  7

 
 

 ردایی   کامبیز شاهنظری                                  کامبیز شاهنظری                                                          مسعود                                    

 سرپرست شهرداری تنکابن      سرپرست درآمد                    سرپرست اداره مالی و اقتصادی                               
 

 

 

 علیرضا فالحتکار                    عبدالناصرحیدری مهدی رستمی زرج آباد                                    حمید منصورکیایی                     

 عضو شورا                         و سخنگو شورا  منشی    رئیس شورای اسالمی شهر تنکابن                 نایب رئیس شورا                           
 

 

 خشابی                   تقی پزشکی                                                 کامبیز گلیجانی مقدم                                         مصطفی ا                                    

 عضو  شورا                                                 عضو  شورا                                              عضو  شورا      
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 :  1400عوارض تجمیع پالکهای همجواردر سال  

 تجمیع )مساحت دو پالک(مساحت پالک تجمیع شده × قیمت منطقه ای × درصد قیمت منطقه ای = عوارض 

 1400مصوب سال  1400پیشنهاد برای سال  99فعلی  تعداد قطعات پالکهای همجوار ردیف  

 %  P  5/22  % P  24  % P  5/22 قطعه   2تجمیع  1

 %  P  5/22  % P  24  % P  5/22 قطعه   3تجمیع  2

 %  P  5/22  % P  24  % P  5/22 قطعه   4تجمیع  3

 %  P  17  % P  18  % P  17 قطعه   5تجمیع  4

 %  P  5/11  % P  12  % P  5/11 قطعه   6تجمیع  5

 

  : تجمیع تبصره  عوارض  باشند  داشته  را  پروانه  دریافت  منظور  به  ها  پالک  تجمیع  قصد  مالک  چنانچه 

 دریافت نگردد . 
 

 

 ردایی   کامبیز شاهنظری                                  کامبیز شاهنظری                                                          مسعود                                    

 سرپرست شهرداری تنکابن      سرپرست درآمد                    سرپرست اداره مالی و اقتصادی                               
 

 

 

 علیرضا فالحتکار                    عبدالناصرحیدری مهدی رستمی زرج آباد                                    حمید منصورکیایی                     

 عضو شورا                         و سخنگو شورا  منشی    رئیس شورای اسالمی شهر تنکابن                 نایب رئیس شورا                           
 

 

 خشابی                   تقی پزشکی                                                 کامبیز گلیجانی مقدم                                         مصطفی ا                                    

 ا                                                 عضو  شورا                                              عضو  شورا عضو  شور     
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 عوارض تفکیک اراضی :  

 قطعه بندی ملک بزرگ به قطعات کوچکتر تفکیک اطالق می شود . 

 تفکیک اراضی به دو شکل صورت می گیرد:  

  :                   اراضی که با طی مراحل قانونی و رعایت ضوابط شهرسازی به قطعات کوچکتر تقسیم شده باشند الف 

 و شهرداری با تفکیک آن موافق باشد . 

 : به   ب   ) فاقد سند  یا  دارای سند   ( نظریه شهرداری  بدون کسب  و  قانونی  مراحل  بدون طی  که  اراضی 

 قطعات کوچکتر تقسیم شده اند .  

در هر مرحله یا مقطعی که مالک یا ذینفع به شهرداری مراجعه نماید عوارض تفکیک به دفعاتی   :   1تبصره  

 که ملک تفکیک می گردد قابلیت وصول دارد .  

 148و  147تفکیک ماده  : 2تبصره 

افرازی بر اساس موارد   اینکه صدور اسناد  به  از   148و    147با عنایت  اصالحی قانون ثبت بدون استعالم 

و رعایت ضوابط شهرسازی صورت گرفته و هزینه آماده سازی و تفکیک و سایر عوارض متعلقه   شهرداری

اولیه شهرداری پرداخت نگردیده   صدور پروانه ساختمانی در قطعه مورد نظر منوط به پرداخت به پالک 

 می باشد :  عوارض به شرح ذیل

  : از طریق موارد  الف  اند می قانون ثبت تفکیک شد  148و    147امالکی که  هزینه آماده سازی برابر    2بایست    ه 

   وصول گردد.

 کنند. یامالک خارج از محدوده شهر در زمان ورود به محدوده شهر از این ماده تبعیت م ب: 

اینکه مادۀ   به  با توجه   : در زمان حاکمیت خود و مادۀ    101پ  از سال    101قانون شهرداری  قدرت   1390اصالحی 

  4965) باستناد نامه شماره  اجرایی داشته تمامی شهروندان در هنگام تفکیک باید مواد مذکور را رعایت نمایند .  

 استانداری های کشور ( . مدیر کل محترم دفاتر امور شهری و شوراهای   8/2/1398مورخه 

درصد قیمت کارشناسی قبل از تفکیک از مالکین اخذ    10اخذ سند می نمایند    147د : زمینهایی که از طریق ماده  

 گردد . 

مطابق با )حق السهم شهرداری در شوارع و سرانه های خدماتی (    1390: عوارض اراضی تفکیک شده بعد از سال  ج  

 اصالحی اخذ می گردد .  101مادۀ 
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گیرد اخذ عوارض قانونی تفکیک  نمی  کلیه  امالکی که عوارض کسری حد نصاب تفکیکی به آنها تعلق     :  2تبصره  

 نسبت به قدر السهم ملک که دارای سند مالکیت بوده الزامی است .  

معابر و شوارع عمومی که در اثر تفکیک اراضی احداث می شود متعلق به شهرداری است  و :    3تبصره  

  . ماده   4همانند تبصره  شهرداری در قبال آن به هیچ عنوان وجهی به صاحب آن پرداخت نخواهد کرد 

101. 

 

 

 

 

 
 

 کامبیز شاهنظری                                                          مسعود ردایی      کامبیز شاهنظری                                                                 

 سرپرست درآمد                    سرپرست اداره مالی و اقتصادی                                سرپرست شهرداری تنکابن    
 

 

 

 علیرضا فالحتکار                    عبدالناصرحیدری مهدی رستمی زرج آباد                                    حمید منصورکیایی                     

 عضو شورا                         و سخنگو شورا  رئیس شورای اسالمی شهر تنکابن                 نایب رئیس شورا                   منشی           
 

 

 خشابی                   تقی پزشکی                                                 کامبیز گلیجانی مقدم                                         مصطفی ا                                    

 عضو  شورا                                              عضو  شورا                     عضو  شورا                                  
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 عوارض دیوار کشی

 1400مصوب  1400پیشنهادی برای  98فعلی  ردیف 

 ريال× طول ديوارکشی  200/46 ريال× طول ديوارکشی 000/100 ريال× طول ديوارکشی  000/33 1

 

  1400تعرفه عوارض کسبی سال 

 با پیشنهاد واحد اصناف :  

   افزایش عوارض کسبی ) صنفی ( :    

    1400سال و سایر مشاغل ) مشاغل خاص ( کسب و پیشه   خدمات پسماندتعرفه پیشنهادی  

 نوع کسب و اتحادیه  ردیف
عوارض سال  

 ) ریال (  1399

   1400عوارض پیشنهادی 

 ) ریال ( 
 1400تصویبی سال 

 726/ 000 افزایش از سال قبل   %40 605/ 000 تعمیرکاران تلفنهای معمولی و الکترونیک و تلفن همراه 1

 726/ 000 // 605/ 000 آنسفالوگرافی -فیزیوتراپی-رادیولوژی -آزمایشگاههای 2

 726/ 000 // 605/ 000 وسایل صوتی و ویدئو  -تلویزیون -تعمیرکاران رادیو 3

 726/ 000 // 605/ 000 فروشندگان جزء اهن  4

 726/ 000 // 605/ 000 تعمیرکاران الکتروموتور و موتور االت کشاورزی وفروش ان  5

 1/ 452/ 000 // 1/ 210/ 000 و گوسفندی  قصابی گوشت گاوی 6

 726/ 000 // 605/ 000 دوزندگی و فروشندگان انواع چادر و خیمه و سایبان 7

 726/ 000/ 000 // 605/ 000/ 000 زنجیره ای  منظورهفروشگاه چند  9

 726/ 000 // 605/ 000 تولیدی و تعمیرات تابلوهای برق 10

 1/ 452/ 000 // 1/ 210/ 000 رستوران  11

 726/ 000 // 605/ 000 چلوکبابی و چلو خورشتی  12

 1/ 452/ 000 // 1/ 210/ 000 اغذیه فروشی 13

 1/ 452/ 000 // 1/ 210/ 000 کافه قنادی 14

 4/ 356/ 000 // 3/ 630/ 000 آبمیو ه گیری  15

 4/ 356/ 000 // 2/ 420/ 000 کافه تریا و بستنی فروشی 16

 726/ 000 // 605/ 000 تعمیر گاهها و اتو سرویسها  17

 726/ 000 // 605/ 000 توقفگاهها و پارکینگها 18

 726/ 000 // 605/ 000 بنگاهها و موسسات باربری و مسافربری 19

 29/ 040/ 000 // 24/ 200/ 000 سلف سرویس و سالنهای عروسی و پذیرایی 20

 726/ 000 // 605/ 000 مراکز توزیع و عمده فروشی سوسیس و کالباس 21

 726/ 000 // 605/ 000 آموزشگاه ماشین نویسی 22

 726/ 000 // 605/ 000 ارایشگاههای مردانه  23

 726/ 000 // 605/ 000 آرایشگران زنانه  24
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 726/ 000 // 605/ 000 تولید کنندگان لوازم آرایشی و زیبایی و عطریات  25

 726/ 000 // 605/ 000 وارد کننده لوازم آرایشی از خارج  26

 726/ 000 // 605/ 000 فروشنده جزو لوازم آرایشی و عطریات 27

 726/ 000 // 605/ 000 فروشندگان گیسوی مصنوعی وکاشت مو 28

 726/ 000 // 605/ 000 لوازم آزمایشگاهی و جراحی  29

 726/ 000 // 605/ 000 وارد کننده داروهای دامی و سموم دفع آفات و کود 30

 726/ 000 // 605/ 000 وارد کنندگان مواد شیمیایی  31

 726/ 000 // 605/ 000 وارد کننده عینک طبی و آفتابی 32

 726/ 000 // 605/ 000 صوتی و ویدئو وسایل  -تلویزیون -تعمیرکاران رادیو 33

 726/ 000 // 605/ 000 لباسشوئی جارو برق -فریزر -یخچال  -آبگرمکن -تعمیرکاران کولر 34

 726/ 000 // 605/ 000 تعمیرکاران الکتروموتور و موتور االت کشاورزی و فروش ان  35

 726/ 000 // 605/ 000 تعمیرکاران تلفنهای معمولی و الکترونیک و تلفن همراه 36

 726/ 000 // 605/ 000 دستگاههای فتوکپی و پلی کپی  -تحریر  -ماشین حساب  37

 726/ 000 // 605/ 000 خود نویس فروش و تعمیر  -فندک  -ساعت  38

 726/ 000 // 605/ 000 لوازم نفت سوز خانگی از قبیل آبگرمکن و ...  39

 726/ 000 // 605/ 000 وسائل گاز سوز  40

 726/ 000 // 605/ 000 لوله کشی ساختمان  41

 726/ 000 // 605/ 000 فیلمبرداری و ... -تعمیرکاران وسائل مدرن عکاسی  42

 726/ 000 // 605/ 000 تعمیرکاران موتورسیکلت و دوچرخه و ...  43

 726/ 000 // 605/ 000 تعمیرکار آمپر و کیلومتر شمار و  وتنظیم درب ماشین 44

 726/ 000 // 605/ 000 گلگیر ساز و رادیات ساز و .  45

 726/ 000 // 605/ 000 مکانیک اتومبیل  46

 726/ 000 // 605/ 000 آهنگر 47

 726/ 000 // 605/ 000 نقاش 48

 726/ 000 // 605/ 000 باطری ساز و باطری فروش و خدمات برقی اتومبیل  49

 726/ 000 // 605/ 000 بادتعویض روغن و آپاراتی و تنظیم فرمان وپمب  50

 726/ 000 // 605/ 000 کمک فنر ساز اتومبیل  51

 726/ 000 // 605/ 000 تشک دوز و تودوزی اتومبیل  52

 726/ 000 // 605/ 000 لنت کوبی اتومبیل  53

 726/ 000 // 605/ 000 تراشکاران اتومبیل و فلزات  54

 726/ 000 // 605/ 000 بنکداران  55

 726/ 000 // 605/ 000 فروشندگان جزء لوازم یدکی اتومبیل و ماشین آالت اطاقسازی 56

 726/ 000 // 605/ 000 تانکرسازان 57

 726/ 000 // 605/ 000 اوراقچی و فروشندگان لوازم دست دوم اتومبیل  58

 726/ 000 // 605/ 000 فروشندگان شیشه اتومبیل  59

 726/ 000 // 605/ 000 یخ اتومبیل و ماشین فروشندگان انواع روغن موتور و ضد   60

 726/ 000 // 605/ 000 فروشندگان جزء موتورسیکلت و دوچرخه  61
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 726/ 000 // 605/ 000 متر مربع  100نمایشگاههای فروش اتومبیل تا وسعت  62

 726/ 000 // 605/ 000 متر مربع   105تا 101نمایشگاههای فروش اتومبیل از وسعت  63

 726/ 000 // 605/ 000 متر به باال  150نمایشگاههای فروش اتومبیل از وسعت  64

 726/ 000 // 605/ 000 آژانسهای کرایه دهی اتومبیل  65

 726/ 000 // 605/ 000 دفاتر بارکشهای شهری 66

 726/ 000 // 605/ 000 تعمیرکاران وفروشندگان رادیو ضبط اتومبیل  67

 726/ 000 // 605/ 000 لوله بازکنی تخلیه چاه و عایقکاری و موسسات خدماتی تنظیمات  68

 726/ 000 // 605/ 000 کلیدساز و تعمیرکار قفل اتومبیل و منازل 69

 726/ 000 // 605/ 000 فروشندگان انواع الستیک خودرو  70

 726/ 000 // 605/ 000 سیم وفروشنده لوازم الکتریکی , لوازم شوفاژ 71

 726/ 000 // 605/ 000 وفروشنده لوازم الکتریکی ولوازم شوفاژسیم  72

 726/ 000 // 605/ 000 واردکنندگان وعمده فروشان لوازم الکتریکی 73

 726/ 000 // 605/ 000 واردکنندگان وعمده فروشان وسائل صوتی وتصویری  74

 726/ 000 // 605/ 000 فروشندگان جزءوسائل صوتی وتصویری 75

 726/ 000 // 605/ 000 واردکنندگان وعمده فروشان لوازم خانگی 76

 726/ 000 // 605/ 000 فروشندگان جزءلوازم خانگی  77

 726/ 000 // 605/ 000 وارد کنندگان و عمده فروشان باطری ویژه ساعت ماشین تحریر  78

 726/ 000 // 605/ 000 فروشندگان جزء باطری ساعت و ماشین و ماشین تحریر  79

 726/ 000 // 605/ 000 عمده فروشان دوربین و لوازم عکاسی فیلمبرداری پروژکتور  80

 726/ 000 // 605/ 000 فروشندگان جزء  81

 726/ 000 // 605/ 000 فیلمبرداری و عکاسی و ظهور فیلم  82

 726/ 000 // 605/ 000 پمب بنزین دولتی و خصوصی فروش مواد نفتی  83

 726/ 000 // 605/ 000 فروشان زغال و چوب و زغال سنگعمده  84

 726/ 000 // 605/ 000 فروشندگان جزء زغال و چوب  85

 726/ 000 // 605/ 000 سمساری و امانت فروشی  86

 726/ 000 // 605/ 000 کرایه دهندگان ظروف و وسائل پذیرایی و عقد و عروسی  87

 726/ 000 // 605/ 000 بلندگو -کرایه دهندگان وسائل برقی  88

 726/ 000 // 605/ 000 بنگاههای معامالت و مشاور و امالک  89

 726/ 000 // 605/ 000 جرثقیل داران  90

 726/ 000 // 605/ 000 واردکنندگان وعمده فروشان وسایل ساختمانی و بهداشتی  91

 43/ 560/ 000 // 36/ 300/ 000 کارگر 20سازندگان وفروشندگان موزائیک کاشی و... باالی  92

 43/ 560/ 000 // 36/ 300/ 000 20کارگاههای سنک بری وسنک کوبی کمتراز  93

 726/ 000 // 605/ 000 فروشندگان جزئ لوازم ساختمانی بهداشتی  94

 726/ 000 // 605/ 000 واردکنندگان وعمده فروشان کاالهای اسفنجی و پشم شیشه 95

 726/ 000 // 605/ 000 محصوالت فایبر گالس 96

 726/ 000 // 605/ 000 فروشندگان جزء  97

 29/ 040/ 000 // 24/ 200/ 000 فروشندگان مصالح ساختمانی ازقبیل سیمان اهک و گچ پیش ساخته 98
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 726/ 000 // 605/ 000 دفاتر فروش آجرهای ماشینی و فشاری ومصالح ساختمانی  99

 726/ 000 // 605/ 000 فروشندگان وسایل بنایی 100

 1/ 452/ 000 // 1/ 210/ 000 وارد کنندگان و عمده فروشان شیشه ساختمانی 101

 726/ 000 // 605/ 000 گروه خدمات ساختمان و مسکن  102

 1/ 452/ 000 // 1/ 210/ 000 شیشه گر و فروشندگان انواع میزهای شیشه ای  103

 726/ 000 // 605/ 000 واردکنندگان و عمده فروشان انواع رنگ و لوازم استخر  104

 726/ 000 // 605/ 000 فروشندگان جز  105

 726/ 000 // 605/ 000 نقاش ساختمان 106

 726/ 000 // 605/ 000 دفاتر مهندسین مشاور و مقاطعه کاران  107

 726/ 000 // 605/ 000 گمرکی و نقشه کشی ساختمان -حقوقی  -حسابرسی  -دفاتر مالی  108

 726/ 000 // 605/ 000 عمده فروشان تهویه مطبوع ساختمان وارد کنندگان  109

 726/ 000 // 605/ 000 فرشندگان جزء  110

 726/ 000 // 605/ 000 لوازم اسقاطی ساختمان از قبیل درب و پنجره  111

 726/ 000 // 605/ 000 نقشه برداری -وارد کنندگان عمده فروشان لوازم مهندسی 112

 726/ 000 // 605/ 000 مهندسی و نقشه برداری فروشندگان لوازم  113

 726/ 000 // 605/ 000 آهنگران درب و پنجره سازان آهنی و آلومینیومی و پالستیکی 114

 726/ 000 // 605/ 000 بشکه و لوازم حلبی  -سازندگان کانال لوله بخاری  115

 726/ 000 // 605/ 000 انواع لوله های فلزی -وارد کنندگان و عمده فروشان آهن  116

 726/ 000 // 605/ 000 فروشندگان جزء اهن  117

 726/ 000 // 605/ 000 وارد کنندگان و عمده فروشان ابزار از قبیل دستگیره و ... 118

 726/ 000 // 605/ 000 فروشندگان جزو  دستگیره و قفل  یراق االت 119

 1/ 452/ 000 // 1/ 210/ 000 وارد کنندگان انواع ایرانیت  120

 726/ 000 // 605/ 000 فروشندگان جزو ایرانیت  121

 726/ 000 // 605/ 000 فروشندگان جزو خشکبار  122

 726/ 000 // 605/ 000 فروشندگان جزء  ارد  123

 3/ 168/ 000 // 2/ 640/ 000 بارفروش میادین میوه و تره بار 124

 726/ 000 // 605/ 000 میوه فروشان جزء و سبزی فروشی  125

 726/ 000 // 605/ 000 لبنیات فروش  126

 2/ 904/ 000 // 2/ 420/ 000 خواربارفروشی 127

 726/ 000 // 605/ 000 عطار و سقط فروشی و داروهای گیاهی 128

 726/ 000 // 605/ 000 عالف وفروشندگان حبوبات  129

 726/ 000 // 605/ 000 فروشندگان مواد پروتئینی  130

 726/ 000 // 605/ 000 تخم مرغ -پرندگان -ماهی-فروشندگان مرغ 131

 726/ 000 // 605/ 000 آش فروشی و لبوفروشی-حلیم پزی  -کبابی 132

 726/ 000 // 605/ 000 کله پزی و سیرابی فروشی 133

 726/ 000 // 605/ 000 جگرکی  134

 726/ 000 // 605/ 000 قنادی وشیرینی پزی  135
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 726/ 000 // 605/ 000 فروشندگان جزء چای داخله و خارجه 136

 726/ 000 // 605/ 000 قهوه خانه و چایخانه 137

 726/ 000 // 605/ 000 نانوائیهای سنتی و سفید پزی و روغنی 138

 726/ 000 // 605/ 000 پرورش طیور و دام و عسل  139

 726/ 000 // 605/ 000 فروشندگان جزء  140

 726/ 000 // 605/ 000 کارگر 20تولیدکنندگان انواع پارچه دستی کمتر از  141

 726/ 000 // 605/ 000 فروشندگان جزء )بزازیها( 142

 726/ 000 // 605/ 000 سری دوز پوشاک 143

 726/ 000 // 605/ 000 خیاطی مردانه  144

 726/ 000 // 605/ 000 خیاطی زنانه  145

 726/ 000 // 605/ 000 مزونها فروشگاههای بزرگ لباس و  146

 726/ 000 // 605/ 000 بوتیک و مزونهای شیک 147

 726/ 000 // 605/ 000 دکمه فروشی و سنگ دوزی و ... 148

 726/ 000 // 605/ 000 موئی  -الئی  -طیب  -نخ  -فروشندگان انواع لوازم خیاطی   149

 726/ 000 // 605/ 000 عمده فروشان پوشاک  150

 726/ 000 // 605/ 000 فروشندگان جزء  151

 726/ 000 // 605/ 000 سری دوز پیراهن 152

 726/ 000 // 605/ 000 پرده دوز و پرده فروش 153

 726/ 000 // 605/ 000 فروشندگان و کرایه دهندگان لباس عروس ودوزندگی آن  154

 726/ 000 // 605/ 000 کاغذ دیواری  -کف پوش  -واردکنندگان و عمده فروشان موکت  155

 726/ 000 // 605/ 000 فروشندگان جزء  موکت و کف پوش و 156

 726/ 000 // 605/ 000 فروشندگان جزء فرش ماشینی  157

 726/ 000 // 605/ 000 کرک  و نخ قالی  -مو  -عمده فروش پشم  158

 726/ 000 // 605/ 000 فروشندگان جزء پشم مو کرک نخ قالی 159

 726/ 000 // 605/ 000 فروشندگان جزء  160

 726/ 000 // 605/ 000 فروشندگان جزء حوله و.. 161

 726/ 000 // 605/ 000 فروشندگان جزءجوراب وزیر پوش  162

 726/ 000 // 605/ 000 سراجان و فرو شندگان جزء  163

 726/ 000 // 605/ 000 فروشگاههای کفش ماشین  164

 726/ 000 // 605/ 000 فرو شگا ههای دست دوز  165

 726/ 000 // 605/ 000 فرو شندگان فرش  166

 726/ 000 // 605/ 000 تعمیر و رفو گران فرش  167

 726/ 000 // 605/ 000 تعمیر کاران کفش و واکسی ها 168

 726/ 000 // 605/ 000 جاجیم و زیلو   -فروشندگان گلیم  169

 726/ 000 // 605/ 000 فروشندگان جزءکامو  170

 726/ 000 // 605/ 000 فروشندگان جزء  171

 726/ 000 // 605/ 000 پنبه زن  -لحاف دوز  -نداف 172
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 726/ 000 // 605/ 000 فروشندگان جزء  173

 726/ 000 // 605/ 000 کارگاههای قالیشوئی  174

 726/ 000 // 605/ 000 خشکشویی  -لباسشویی 175

 726/ 000 // 605/ 000 واردکنندگان وعمده فروشان 176

 726/ 000 // 605/ 000 فروشندگان جزء  177

 726/ 000 // 605/ 000 فروشندگان جزء  178

 726/ 000 // 605/ 000 خرازی فروشی 179

 726/ 000 // 605/ 000 فروشندگان جزء بلور چینی و چینی  180

 726/ 000 // 605/ 000 اجناس لوکس کادوئی  181

 726/ 000 // 605/ 000 نمایشگاه مبل تا دو دهنه 182

 726/ 000 // 605/ 000 نمایشگاه لوستر بیش از دو دهنه 183

 726/ 000 // 605/ 000 آئینه ساز وشمعدان ساز -آئینه فروش  184

 726/ 000 // 605/ 000 کارگاه طال وجواهر سازی  185

 726/ 000 // 605/ 000 طال وجواهر فروشی  186

 726/ 000 // 605/ 000 کاری مینیاتورفروشندگان خاتم کاری منبت  187

 726/ 000 // 605/ 000 نقره ساز نقره فروش ملیله کار و تعمیرات طال 188

 726/ 000 // 605/ 000 فروشندگان مجتمع صنایع دستی  189

 726/ 000 // 605/ 000 عتیقه فروش 190

 726/ 000 // 605/ 000 فروشندگان گلهای طبیعی و درختچه های تزیینی ومصنوعی 191

 726/ 000 // 605/ 000 پرورش دهندگان ماهیهای تزیینی و فروش آکواریوم وفروشندگان  192

 726/ 000 // 605/ 000 تابلو فروشی و گالری نقاشی و هنری  193

 726/ 000 // 605/ 000 سازندگان تابلو نیون و پالستیک  194

 726/ 000 // 605/ 000 تابلو نویس و نقاش و خطاط و حکاکی سنگ  195

 726/ 000 // 605/ 000 فروشندگان جزء ساعت 196

 726/ 000 // 605/ 000 خراطان و سازندگان قالبهای چوبی  197

 726/ 000 // 605/ 000 حکاکی مهر الستیکی و پالک سازی 198

 1/ 000/452 // 1/ 000/210 درودگر نجار و سازندگان صندوق و شبکه های چوبی  199

 726/ 000 // 605/ 000 پالستیکی ( -فلزی-چوبیدکورساز )  200

 726/ 000 // 605/ 000 صحاف و آلبوم ساز و قابسازان  201

 726/ 000 // 605/ 000 فروشندگان جزءاسباب بازی  202

 726/ 000 // 605/ 000 گواهینامه و کارت شناسایی و نظائر   -فتوکپی و پرسکاران  203

 726/ 000 // 605/ 000 پالستیکیفروشندگان جزء ظروف و لوازم  204

 726/ 000 // 605/ 000 واردکنندگان و عمده فروشان خوراک دام و طیور و علوفه  205

 726/ 000 // 605/ 000 فروشندگان خوراک دام و طیور  206

 726/ 000 // 605/ 000 فروشگاه فروش کامپیوترولوازم ان  207

 726/ 000 // 605/ 000 تاسیسات شوفاژ  208

 726/ 000 // 605/ 000 نقاشی چوب  209
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 726/ 000 // 605/ 000 آلومینیوم وچوبی  -کابینت سازان فلزی  210

 726/ 000 // 605/ 000 خدمات رایانه و کافی نت 211

 726/ 000 // 605/ 000 فروشندگان نوارهای مجاز ویدیویی و سی دی 212

 1/ 000/452 // 1/ 000/210 روکوبی مبل  213

 726/ 000 // 605/ 000 صنایع دستیفروش  214

 726/ 000 // 605/ 000 فروش تلفن همراه 215

 726/ 000 // 605/ 000 تخلیه بار 216

 726/ 000 // 605/ 000 شرکت های خدمات تلفن و فروش 217

 726/ 000 // 605/ 000 تعمیرات ماشین های اداری 218

 726/ 000 // 605/ 000 سیم پیچی 219

 726/ 000 // 605/ 000 داروئی گیاهان  220

 726/ 000 // 605/ 000 فروشندگان لوازم یدکی موتورسیکلت و الستیک 221

 726/ 000 // 605/ 000 سفره خانه سنتی 222

 726/ 000 // 605/ 000 فروش و تعمیر موتورآالت کشاورزی  223

 726/ 000 // 605/ 000 ماشین و ...  -خدمات و فروش  دزدگیر منازل  224

 726/ 000 // 605/ 000 تزئینات اتومبیل 225

 726/ 000 // 605/ 000 کارواش اتومبیل  226

 726/ 000 // 605/ 000 تولیدی و تعمیرات تابلوهای برق 227

 726/ 000 // 605/ 000 آب و گاز -شرکت پیمانکاری صنعتی برق  228

 726/ 000 // 605/ 000 تولید و فروش تیرچه و بلوک 229

 726/ 000 // 605/ 000 خدمات ایزوگام )عایق کاری (  230

 726/ 000 // 605/ 000 ژ کپسولهای آتش نشانی و اکسیژنشار 231

 726/ 000 // 605/ 000 تولیدی نان شیرمال و کلوچه  232

 726/ 000 // 605/ 000 شرکت های خدماتی ) نظافت و ... ( 233

 726/ 000 // 605/ 000 آسانسور و نصب و تعمیر باال بر برقی  234

 726/ 000 // 605/ 000 نصب سیستمهای حفاظتی  235

 726/ 000 // 605/ 000 فروشندگان کاالی خواب  236

 726/ 000 // 605/ 000 فروشندگان درب های پیش ساخته و ضد سرقت 237

 9/ 000/ 000 // 7/ 500/ 000/ دفاتر وکالت دادگستری و مشاوران حقوقی قوه قضایه  238
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 تعرفه استفاده تجاری موقت : 

ضایت نامه از سایر  در صورت تقاضای مالک مبنی بر استفاده موقت از امالک به صورت تجاری ، به شرط ارائه  ر

با عقد قرارداد توافقی با شهرداری   5ماده    تغییرکاربری از کمیسیونموافقت آنان تا اخذ مجوز  ساکنین و کسب  

 )به صورت اجاره یا استفاده موقت( بالمانع است . 

 مالک توافق به ازای یک سال مطابق فرمول ذیل خواهد بود ؛ 

 عوارض تجاری موقت = قیمت منطقه ای × مساحت × ضریب توافق 

زمان توافق و فقط یکبار قابل تمدید با درخواست مالک می باشد)جمعاً : مدت توافق حداکثر تا یکسال از  1تبصره 

 سال(  2بمدت 

 متر تحقق یابد . 8استفاده تجاری موقت فقط برای خیابان های با عرض گذر  باالتر از 

ایجاد    2تبصره   برای مالک  نبوده و حقی را  به منظور صحه گذاری و تثبیت کاربری تجاری  : اخذ عوارض مذکور 

 نمی کند . 

 : از این واحد ها عوارض کسب و پیشه اخذ نمی گردد .  3تبصره 

 : ضریب توافق با توجه به  قیمت منطقه ای  به صورت ذیل تعیین می گردد : 4تبصره 

 تعیین می گردد .  2ریال ضریب توافق عدد   000/100تر از مبرای قیمت منطقه ای ک -1

 تعیین می گردد .  3ریال ضریب توافق عدد   000/200تر از ریال تا کم 000/100برای قیمت منطقه ای از  -2

 تعیین می گردد .  4ریال و بیشتر ضریب توافق عدد   000/200برای قیمت منطقه ای از  -3

 

                     
 

 ردایی   کامبیز شاهنظری                                  کامبیز شاهنظری                                                          مسعود                                    

 سرپرست شهرداری تنکابن      سرپرست درآمد                    سرپرست اداره مالی و اقتصادی                               
 

 

 

 علیرضا فالحتکار                    عبدالناصرحیدری مهدی رستمی زرج آباد                                    حمید منصورکیایی                     

 عضو شورا                         و سخنگو شورا  منشی    رئیس شورای اسالمی شهر تنکابن                 نایب رئیس شورا                           
 

 

 خشابی                   تقی پزشکی                                                 کامبیز گلیجانی مقدم                                         مصطفی ا                                    

 عضو  شورا                                                 عضو  شورا                                              عضو  شورا      
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 تعرفه عوارض قطع اشجار و یا خشک کردن درختان و هر گونه آسیب رساندن جدی :  

و با هماهنگی و  خیابانها ، میادین ، بنا به ضرورتبرای جبران وارده ناشی از قطع درختانی که در معابر ،  

 پیشنهاد می گردد  : 1400مجوز شهرداری قطع می شود عوارض به شرح ذیل همانند سال 

ریال  پیشنهاد سال   286/ 000/ 000    ، 99سانتی متر هر اصله مصوب سال    50درخت با محیط بن تا   -1

 .    ریال ( 400/ 400/ 000)   1400مصوب سال  -ریال    286/ 000/ 000  - 1400

تا   -2 بن  محیط  با  مترمصوب سال    100درخت  متر    187/ 500/ 000،    99سانتی  هر سانتی  ازاء  به  ریال 

بر   متر  50مازاد  هر    187/ 500/ 000  )    1400سال    پیشنهادی  –ریال    6/ 250/ 000سانتی  ازاء  به  ریال 

ریال به ازاء    262/ 500/ 000  –  1400مصوب سال  ریال(    6/ 250/ 000سانتی متر    50سانتی متر مازاد بر  

   .  ریال( 8/ 750/ 000سانتی متر   50هر سانتی متر مازاد بر 

ریال (  برای هر سانتی متر مازاد بر یک   220/ 000/ 000)    99درخت با محیط بن یک متر مصوب سال   -3

ریال   ریال (     220/ 000/ 000)    1400پیشنهاد سال    –ریال    11/ 000/ 000متر به ازاء هر سانتی متر مبلغ  

 308/ 000/ 000  )  1400مصوب سال    ریال (  11/ 000/ 000   سانتی متر  50به ازاء هر سانتی متر مازاد بر  

 .  ریال( 15/ 400/ 000سانتی متر   50ریال به ازاء هر سانتی متر مازاد بر 

بهای خدمات صدور مجوز قطع اشجار به ازای هر اصله درخت در صورت عدم نیاز به کارشناسی رسمی   -4

 ریال ( .  7/ 000/ 000) /  –  1400ریال ( مصوب سال  5/ 000/ 000) /  99مصوب سال  دادگستری معادل

 

 ردایی   کامبیز شاهنظری                                  کامبیز شاهنظری                                                          مسعود                                    

 سرپرست اداره مالی و اقتصادی                                سرپرست شهرداری تنکابن                    سرپرست درآمد    
 

 

 

 عبدالناصرحیدری علیرضا فالحتکار                    مهدی رستمی زرج آباد                                    حمید منصورکیایی                     

 عضو شورا                         و سخنگو شورا  رئیس شورای اسالمی شهر تنکابن                 نایب رئیس شورا                   منشی           
 

 

 یز گلیجانی مقدم                                         مصطفی اخشابی                   تقی پزشکی                                                 کامب                                    

 عضو  شورا                                                 عضو  شورا                                              عضو  شورا      
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 عوارض بر تابلوها ) بنر ، پارچه نوشته و ... (  

 تعرفه عوارض سالیانه تابلوهای خود معرف     

به جهت کنترل در وصول عوارض تبلیغات کلیه بنرها و پارچه نوشتها وقراردادهای   1400از ابتدای سال  

 شهرداری باشند .  ارتباطات و امور فرهنگیاجاره تبلیغات می بایست ممهور به مهر واحد 

تجاری  اماکن  روی  بر  نصب  جهت  تبلیغاتی  تابلوهای  عوارض  محاسبه  صنفی   -اداری   -برای  و  صنعتی 

 1400برابر بوده پیشنهاد سال    5/ 5،    99ضریب قیمت منطقه ای در سال ل می شود :مطابق فرمول ذیل عم 

 برابر .  5/ 5،  1400برابر و مصوب سال  6/ 5، 

 × قیمت منطقه ای محل نصب× مساحت تابلو= عوارض تابلو 

به جهت کنترل در وصول عوارض تبلیغات کلیه بنر ها و پارچه نوشته ها تبلیغاتی قبل از   1400از ابتدای  

 می بایست ممهور به مهرواحد درآمد شهرداری باشند.  نصب

ارتفاع    :    1تبصره   به  و  تجاری  دهنه  عرض  به  تجاری  واحدهای  معرفی  رایگان   1جهت  تابلو  نصب  متر 

 باشد. می

 اند بیشتر از نصف ارتفاع آن واحد اقدام به نصب تابلو نماید. توواحد تجاری نمی  : 2تبصره 

مترمربع    :  3تبصره   هر  ازای  به  رایگان  ابعاد  بر  مازاد  )  70000عوارض  صورت   700/ 000تومان  به  ریال( 

 ماهیانه اخذ گردد. 

ناحیه شورای نصب هرگونه تابلو مازاد بر شرایط فوق منوط به موافقت شهرداری و تصویب از    :  4تبصره  

 باشد. شهر و با محاسبه عوارض دو برابری مازاد بر تعرفه فوق می 

 برای مغازه هایی که روی پیشانی بصورت هم عرض به  اندازه عرض مغازه رایگان  باشد. 

ریال و   90/ 000متری    99در سال  برای تبلیغاتی که بر روی پارچه بصورت افقی نوشته می شود    :  5تبصره   

  ریال  لحاظ گردد.  80/ 000متری  99در سال  پارچه ها بصورت عمودیبرای 
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               ریال   120/ 000/ ریال و پارچه نوشت عمودی     150/ 000/ پارچه نوشت های افقی متری    1400پیشنهاد سال  

 .  ریال  168/ 000/ ریال و پارچه نوشت عمودی  210/ 000/ پارچه نوشت های افقی متری  1400و مصوب سال 

مذهبی با نظر شهرداری نصب هرگونه تبلیغات در هر حوزه   –به منظور انجام کارهای فرهنگی    :  6تبصره  

 با هماهنگی پیمانکار طرف قرارداد شهرداری در حوزه تبلیغات محیطی انجام خواهد گرفت. 

عوارض یا جریمه اعالمیه ها و تبلیغاتهایی که بصورت غیر مجاز بر روی تیر برق و سایر معابر    :  7تبصره  

ه معادل  ای  می شود جریمه  برگنصب  دریافت    168/ 000معادل    99در سال    ر  .  می  ریال عوارض  گردد 

 ریال .   470/ 400:  1400ریال و مصوب سال  300/ 000/ معادل   1400پیشنهاد سال 

با   3در    2به منظور اطالع رسانی نهادها ، سازمانها و یا ارگانهای فرهنگی نصب تابلو به ابعاد    :    8تبصره  

 باشد. های مشخص شده از جانب شهرداری بالمانع می مکان مضامین فرهنگی در 

نصب تابلو در نمای ساختمانهای تجاری ، اداری ممنوع و با متخلفین برابر قانون عمل خواهد   :  9تبصره  

 شد و شهرداری رأساً نسبت به جمع آوری آن اقدام خواهد نمود. 

 رعایت مصوبه مجلس شورای اسالمی الزامیست . در استفاده از اسامی و واژه های خارجی  : 10تبصره 

هزینه صدور پروانه نصب تابلو برای مرتبه اول قبل از صدور پروانه باا ارائاه قابض واریازی    :  11تبصره  

بحساب درآمد شهرداری از ذینفع وصول می شود و در مراحل بعدی بطور سالیانه در قباوض مرباوط باه 

 د شد . عوارض صنفی منظور  و یکجا وصول خواه

 هنری و ملی بصورت رایگان خواهد بود.  –هزینه مورد نظر برای نصب پالکاردهای فرهنگی  : 12تبصره 

 دایی  ر  کامبیز شاهنظری                                  کامبیز شاهنظری                                                          مسعود                                

 سرپرست درآمد                    سرپرست اداره مالی و اقتصادی                                سرپرست شهرداری تنکابن    
 

 

 

 علیرضا فالحتکار                    عبدالناصرحیدری مهدی رستمی زرج آباد                                    حمید منصورکیایی                               

 عضو شورا                       و سخنگو شورا  رئیس شورای اسالمی شهر تنکابن                 نایب رئیس شورا                 منشی     
 

 

 خشابی                   تقی پزشکی                                                 کامبیز گلیجانی مقدم                                         مصطفی ا                                     

 عضو  شورا                              عضو  شورا                                                       عضو  شورا                 
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 عوارض بر تبلیغات محیطی غیر از تابلوهای معرف :

 

قانون شوراهای اسالمی ، نصب یا نوشتن   71ماده    25قانون شهرداری ها و بند    92الف( با توجه به ماده  

، دیوار نویسی و   تابلو   ، ،  تراکت  تبلیغاتی به هر صورت )برچسب  ...( در محدوده شهر و هرگونه آگهی 

یا  مطالب  ممنوع  های  محل  در  که  صورتی  در   . است  ممنوع  شهرداری  مجوز  کسب  بدون  شهر  حریم 

 تصاویر تبلیغاتی درج شود مطابق تعرفه عوارض محلی وصول خواهد شد . 

 قطع تلفن فرد خاطی تا وصول جریمه و عوارض .  .1

 مترمربع( محاسبه و وصول گردد .ریال )حداقل یک  1/ 000/ 000به ازای هر مترمربع مبلغ  .2

مبلغ   .3 مذکور  فرد  از  نیز  تلفن  خطوط  مجدد  نصب  منظور  به   ، مذکور  عوارض  پرداخت  در صورت 

 ریال اخذ گردد .  300/ 000

 

ب( به منظور نصب تابلوهای تبلیغاتی )به غیر از تابلوهای معرف( از صنوف یا فرد مربوطه عوارض وصول 

 گردد .

 T×S× 25 ( ، سامسونگ و ...  LGمانند ) . برند جهانی 1

 T   ×S×15( مانند میهن ، کاله و ... ) . برند کشوری 2

 T   ×S× 10( مانند سالر و ... )  برند محلی یا استانی . 3
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 توضیحات مربوط به کل مصوبه :  

وجوه مصوب باید توسط مؤدیان و متقاضیان به حساب شهرداری واریز و قابض مربوطاه را باه واحاد درآماد   -1

 شهرداری تحویل دهند و طبق بودجه مصوب به مصرف برسد. 

ور داشاتن آنهاا باه آیین نامه مالی شهرداریها استفاده از وجوه حاصله از درآمدها قبل از منظا  37براساس ماده  

حساب قطعی درآمد شهرداری به هر عنوان به صورت علی الحساب   و یا برای پرداخت هزیناه هاای ضاروری و 

 فوری ممنوع است . 

 برای شهرداری تنکابن قابلیت اجرایی خواهد بود .    1401- 1400معافیتهای مندرج در قوانین بودجه سال   -2

نسابت باه   77بات ، شهرداری تنکابن می تواند از طریق کمیسیون مااده  درصورت عدم وصول به موقع مطال  -3

  وصول مطالبات خود اقدام نماید . 

 تفویض گردید .   77آیین نامه مالی شهرداریها اختیارات موضوعه به کمیسیون ماده   32باستناد ماده  -4

آیین نامۀ مالی شهرداریها باا پیشانهاد شاماره   30شهرداریها و ماده  قانون    55ماده    26بند  این تعرفه به استناد  

شاورای اساالمی شاهر     30/10/99  ه  مورخافوق العاده    شهرداری تنکابن در جلسه  21/10/99مورخ      21718/99

قانون تشکیالت وظایف و انتخابات شوراهای اسالمی کشاور و   76ماده    26و    16تنکابن مطرح و به استناد بندهای  

انتخاب شهرداران به تصویب شورای اسالمی شهر تنکابن رسیده و کلیه صفحات تعرفه ، عوارض تصویبی به امضاء 

اجارا در   نکابن رسیده است . تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری تنکابن جهتاعضای شورای اسالمی شهر ت

 به شهرداری تنکابن ابالغ گردید .    30/10/99مورخ   130طی صورتجلسه شماره   1400سال 

 قابلیت اجرایی خواهد داشت .   1400این تعرفه از ابتدای سال 
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