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 وضع عوارض  یمستندات قانون

 : قبل از انقالب -1

o  1334قانون شهرداری مصوب  45ماده  8بند 

o  1346ها مصوب یشهردار ینامه مالنییآ 30ماده 

 

 :بعد از انقالب -2

o  1361مصوب  یکشور یاسالم یشوراها التیقانون تشک 35ماده 1بند   

o  1369 مصوب نیآن در موارد مع صرفدولت و م یاز درآمدها یقانون وصول برخ 43بند الف ماده 

o  1375قانون شوراها و اصالحیه بعدی آن مصوب  71ماده  16بند 

o  1387ض مصوب عوار عیقانون تجم 5ماده  1تبصره  

o  1387بر ارزش افزوده مصوب  اتیقانون مال 50ماده  1تبصره   

 

 مصوب یقانون شهردار

 :شورای شهر فیدر وظا :45ماده 

 آن زانینوع و م رییتغ نیالغاء عوارض شهر و همچن ای یبرقرار حیلوا بیتصو :8بند 

 

 1334 مصوب  هایشهردار ینامه مالنیآئ

 یشهردار لهیکه  به وس ییدرآمدها ریخدمات و سا یانواع عوارض و بها هیخواهد بود که در آن کل یاتعرفه یدارا یهر شهردار :30ماده 

 ایگردد یم بیکه وضع و تصو یدیخدمات جد یبها ایشود، درج و هر نوع عوارض یم لیتحص ایو وابسته به آن وصول  بعهو مؤسسات تا

 شود. یدر تعرفه مذکور منعکس م ردیگیها صورت منرخ آن زانیکه در نوع و م یرییهر تغ

 

 1361 مصوب یکشور یاسالم یشوراها التیقانون تشک

 شهر یاسالم یاشور اراتیو اخت فیوظا :35ماده 

متناسب با  یامر عوارض یول ذیوزارت کشور و تنف بیتواند با تصویشهر م ینباشد شورا یشده کاف ینیبشیپ یکه درآمدها یمادام

  .دینما نییمحل و خدمات ارائه شده تع یامکانات اقتصاد
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 1369 مصوب نیدولت و مصرف آن در موارد مع یاز درآمدها یقانون وصول برخ

و  دیوضع عوارض جد دیرا ننما هایشهردار یهانهیهز یاز عوارض تکافو یناش یوصول یدرآمدها که یدر صورت :الف -43ماده 

   .جمهور خواهد بود سیرئ بیکشور و تصو ریوز شنهادیعوارض موجود صرفاً با پ شیافزا

 

  1396 کشور و انتخاب شهرداران مصوب یاسالم یو انتخابات شوراها فی، وظاالتیاز قانون تشک یاصالح مواد قانون

 شهر: یاسالم یشورا فیدر وظا :80ماده 

 یدولت که از سو یعموم استیآن با در نظر گرفتن س زانینوع و م رییتغ نیلغو عوارض شهر و همچن ای یبرقرار حیلوا بیتصو :16بند 

 .شودیوزارت کشور اعالم م

از  یخشب نیبه منظور تأم یاهال یو درآمدها داتیتواند نسبت به وضع عوارض متناسب با تولیشهر م یاسالم یشورا :85ماده 

 .دیاقدام نما رانیوز أتینامه مصوب ه نییشهر طبق آ ازیمورد ن یو عمران یخدمات یهانهیهز

که وصول هر نوع  یتواند در هر مقطعیکشور م ریوز هر مصوبه وزارت کشور قابل وصول است. ارسالماه پس از  کی، عوارض :تبصره

 . دیلغو آن اقدام نما اینامه مصوب نداند نسبت به اصالح نییعوارض را منطبق بر آ

 

 بر ارزش افزوده  اتیقانون مال

 هاکلتیو موتورس نیسنگ و سبک  یاعم از خودروها هینقل لیوسا هیعوارض ساالنه کل: 29ماده 

همان سال پرداخت  انیعوارض مذکور هر سال را تا پابر عهده مالک است. مالکان وسائط نقلیه مکلفند پرداخت عوارض  :2تبصره 

 نیموضوع ا یندگیساالنه و عوارض ساالنه آال ارضپرداخت عو د، ینما رییتغ دیمذکور پس از سال تول هیوسائط نقل تی. چنانچه مالکندینما

 است.  دیماده از سال انتقال بر عهده مالک جد

 رانیا یاسالم یجمهور یانتظام یرویپالک توسط ن ض یتعو ایو  یتوسط دفاتر اسناد رسم هیثبت سند انتقال وسائط نقل :5تبصره 

دهنده و متعلق به انتقال هیوسائط نقل ریمورد معامله و سا هینقل مربوط به وسائطعوارض  هی(، منوط به تسویرانندگو  یی)معاونت راهنما

 است.  رندهیگانتقال

ساالنه است و %( عوارض 10درصد ) معادل ده یبخشودگ رقابلیغ مهیپرداخت عوارض مذکور پس از موعد مقرر مشمول جر :7تبصره 

هر ماه نسبت به  یساالنه به ازا عوارض( %2د )درص معادل دو یا مهیمذکور مشمول جر مهیماه، عالوه بر جر کی زا شیب ریدر صورت تأخ

 است.  ریمدت تأخ

سال  ماده به مدت پنج نیاز پرداخت عوارض موضوع ا کلتیو موتورس نیسبک و سنگ یمالکان خودروها ایکه مالک  یدر صورت :8تبصره 

 (1) ، نصاب معامالت کوچک موضوع جزء(%5) درصد نشده از پنج پرداخت مهیمبلغ عوارض و جر ای و ندینما یخوددار ت، یاز سال مالک
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بیشتر شود، نیروی انتظامی موظف است بر اساس فهرست اعالمی وزارت کشور  ، 25/1/1383( قانون برگزاری مناقصات مصوب 3ماده )

 بدهی اقدام کند. نسبت به توقیف وسائط نقلیه مزبور تا پرداخت

 

  هایشهردار یمنابع درآمد

o (مستمر ی)درآمدها یاز عوارض عموم یناش یدرآمدها 

o یاز عوارض اختصاص یناش یدرآمدها 

o یسسات انتفاعؤم یخدمات و درآمدها یبها 

o یحاصل از وجوه و اموال شهردار یدرآمدها 

o یدولت یهادولت و سازمان ییاهدا یهاکمک 

o هایو دارائ ایاعانات و هدا  

o اعتبار نیمنابع تأم ریسا 

 

 یقانون شهردار

و  یو دادگستر روزارت کشو ندگانیمرکب از نما یونیسیدر مورد عوارض به کم یو شهردار یمؤد نیگونه اختالف برفع هر :77ماده 

شود طبق مقررات  ص یتشخ ونیسیکم نیا میکه طبق تصم ییهایاست. بده یمزبور قطع ونیسیکم میو تصم شودیارجاع م شورای شهر 

و  هیمزبور به صدور اجرائ ونیسیکم میثبت مکلف است بر طبق تصم یاجرا باشدیاداره ثبت قابل وصول م لهیاالجرا، به وساسناد الزم

 یدادگستر یندگینفر را به نما کیشهرستان  یدادگستر سینباشد رئ یکه سازمان قضائ یدر نقاط دیمبادرت نما یاروصول طلب شهرد

 شهرستان به عمل خواهد آمد.  یاز طرف شورا شورا ندهیانتخاب نماشورای شهر  ابیو در غ دینمایم نییتع

و شروع ساختمان از  یاراض کیتفک ای یاز هر اقدام عمران لقب دیآن با میحر ایو امالک واقع در محدوده شهر  یاراض نیمالک :100ماده 

 .ندیپروانه اخذ نما یشهردار

خود اعم از آنکه ساختمان در  نیمأمور لهیمخالف مفاد پروانه به وس ایبدون پروانه  یهاساختمان یساختمان اتیاز عمل تواندیم یشهردار

 .دیانم یریواقع باشد جلوگ رمحصوریغ ایمحصور  نیزم

خالف مشخصات  مندرج در  یو بناها ساتیسأقلع ت یبهداشت ای یفن ای یلحاظ اصول شهرسازدر موارد مذکور فوق که از : 1تبصره 

موضوع در  یشهردار یشروع به احداث شده باشد به  تقاضا ایساختمان احداث  یبدون پروانه شهردار ایپروانه ضرورت داشته باشد 

از  یکیو  یدادگستر ریبه انتخاب وز یدادگستر از قضات یکیکشور و  ریوزارت کشور به انتخاب وز ندهیمامرکب از ن ییهاونیسیکم

که ظرف ده روز  دینمایاعالم م نفعیپس از وصول پرونده به ذ ونیسیکم شود.یبه انتخاب انجمن مطرح م شورای شهر  یاعضا

که بدون حق  یشهردار ندهیمکلف است موضوع را با حضور نما ونیسیخود را کتباً ارسال دارد پس از انقضاء مدت مذکور کم حاتیتوض

از ادامه  یکه شهردار یبرحسب مورد اتخاذ کند در موارد یمقتض میماه تصم کیظرف مدت  کندیشرکت م حیتوض یادا یبرا یرأ 
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موضوع را در  یریجلوگ خیهفته از تار کیمکلف است حداکثر ظرف  کندیم یریانه جلوگمخالف مفاد پرو ایساختمان بدون پروانه 

 خواهد کرد. یدگیبه موضوع رس نفعیذ یبه تقاضا ونیسیصورت کم نیا ریغ در د، یمذکور مطرح نما ونیسیکم

 .دینمایم نییاز دو ماه تجاوز کند تع دیکه نبا یاز بنا باشد مهلت مناسب یقسمت ایبر قلع تمام  ونیسیکم میکه تصم یدر صورت

 نهیرأساً اقدام و هز یشهردار دیاقدام به قلع بنا ننما ررمزبور را به مالک ابالغ کند. هرگاه مالک در مهلت مق میمکلف است تصم یشهردار

 خواهد نمود.  افتیوصول عوارض از مالک در ینامه اجرانیآن را طبق مقررات آئ

 ونیستیکم یمستکون یواقع در حوزه استتفاده از اراضت یمندرج در پروانه ساختمان یبنا ریدر مورد اضافه بنا زائد بر مساحت ز :2تبصره 

 ایتو  یفرعت یهتاابانیخ ای یاصل یهاابانی)در بر خ یملک از نظر مکان تیصورت عدم ضرورت قلع اضافه بنا با توجه به موقع رد تواندیم

 یشده و نوع ساختمان از نظر مصتالح مصترف جادیا یکه متناسب با نوع استفاده از فضا یامهیبه اخذ جر یبن بست( رأ  ایکوچه بن باز 

دوم کمتر و از سه برابر  کیاز حداقل  دینبا مهی. )جردیاقدام نما مهیبراساس آن نسبت به وصول جر استف مکل یو شهردار نییباشد، تع

 ینمتود شتهردار یخوددار مهیاز پرداخت جر نفعیکه ذ یباشد( در صورت شتریب یاضاف یهر مترمربع بنا یساختمان برا یارزش معامالت

 یمورد نسبت به صدور رأ  نیدر ا ونیسی. کمدیرا بنما بیتخر یصدور رأ  یو تقاضا عارجا ونیسیمکلف است مجدداً پرونده را به همان کم

 اقدام خواهد نمود. بیتخر

 یو ادار یو صنعت یتجارت یواقع در حوزه استفاده از اراض یدر مورد اضافه بنا زائد بر مساحت مندرج در پروانه ساختمان: 3تبصره 

 یهاابانیخ ای یاصل یهاابانی)در بر خ یملک از نظر مکان تیدر صورت عدم ضرورت قلع اضافه بنا با توجه به موقع تواندیم ونیسیکم

شده و نوع ساختمان از نظر مصالح  جادیا یفضاکه متناسب با نوع استفاده از  یامهیبه اخذ جر یبن بست( رأ  ایکوچه بن باز  ایو  یفرع

از حداقل دو برابر کمتر و از  دینبا مهی)جر دیاقدام نما مهیوصول جر همکلف است براساس آن نسبت ب یو شهردار نییباشد، تع یمصرف

 مهیاز پرداخت جر نفعیکه ذ یباشد( در صورت شتریشده ب جادیا یاضاف یهر مترمربع بنا یساختمان برا یچهار برابر ارزش معامالت

 نیدر ا ونیسی. کمدیرا بنما بیتخر یصدور رأ  یارجاع و تقاضا ونیسیمکلف است مجدداً پرونده را به همان کم ینمود شهردار یخوددار

 اقدام خواهد نمود. بیتخر یمورد نسبت به صدور رأ 

 تیرعا یشهرساز و یو بهداشت یکه اصول فن یمربوطه در صورت یدر حوزه استفاده از اراض روانهبدون پ یدر مورد احداث بنا :4تبصره 

 کی ایساختمان  یدهم ارزش معامالت کیبدون مجوز  یبه ازاء هر مترمربع بنا مهیبر اخذ جر یبا صدور رأ  تواندیم ونیسیشده باشد کم

 نفع، یاست از ذ شتریداشته باشد، هر کدام که مبلغ آن ب یسرقفل افتیکه ساختمان ارزش در یساختمان، در صورت یپنجم ارزش سرقفل

 3و  2ی هاخواهد شد. اضافه بنا زائد بر تراکم مجاز بر اساس مفاد تبصره اعالم یساختمان را به شهردار انیبالمانع بودن صدور برگ پا

 عمل خواهد شد.

 تیبا توجه به موقع تواندیم ونیسیاستفاده بودن آن و عدم امکان اصالح آن کم رقابلیغ ای و نگیدر مورد عدم احداث پارک :5تبصره 

هر  یساختمان برا یبرابر و حداکثر دو برابر ارزش معامالت کیکه حداقل  ییهاهمیبه اخذ جر یرأ  نگیپارک یو نوع استفاده از فضا یمحل

مکلف  ی( شهردارباشدیمتر مربع م 25احتساب گردش  با نگی)مساحت هر پارک دیباشد، صادر نما نگیرفته پارک نیاز ب یمتر مربع فضا

 .باشدیساختمان م انیشده و صدور برگ پا نییتع مهیبه اخذ جر
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 تیمصوب رعا یهابر اساس پروانه ساختمان و طرح یموظف هستند در هنگام نوساز نیدر مورد تجاوز به معابر شهر، مالک : :6تبصره 

مکلف است از ادامه  یشهردار ردیمورد انجام گ نیدر ا یبدون پروانه تجاوز ایکه بر خالف پروانه و  ی. در صورتندیرا بنما یاصالح یبرها

و  یاصول فن تیموارد تخلف مانند عدم استحکام بنا، عدم رعا ری. در سادیارسال نما ونیسیو پرونده امر را به کم یریجلوگ اتیعمل

 ماده صد است. یهاونیسیکم تیدر صالح یدگیدر ساختمان رس یو شهرساز یبهداشت

گردد از لحاظ انطباق یها احداث مآن تیکه به مسئول یساختمان یاجرائ اتیمکلفند نسبت به عمل یمهندسان ناظر ساختمان: 7تبصره 

با  نکار مطابقت ساختما انیآن مستمراً نظارت کرده و در پا مهیضم یها و محاسبات فنساختمان با مشخصات مندرج در پروانه و نقشه

اعالم نکند و  یتخلف را به شهردار ایو  دینما یگاه مهندس ناظر بر خالف واقع گواه. هرندینما یرا گواه یپروانه و نقشه و محاسبات فن

ساختمان گردد  بیتخر ای مهیجر یو صدور رأ  یماده صد قانون شهردار کیمندرج در تبصره  ونیسیه طرح در کمب یموضوع منته

 تیحسب مورد با توجه به اهم یو ساختمان یبرابر قانون نظام معمار ریصورت ثبوت تقص ناظر را در مهندسمکلف است  یشهردار

 لهیبه وس بیتخر یکه منجر به صدور رأ  شود که مجدداً مرتکب تخلف یصورتماه تا سه سال محرومیت از کار و در  6 موضوع به

پروانه  در یو ساختمان ینظام معمار یانتظام یطرف شورا از تیمجازات محکوم کند. مراتب محکوم ماده صد گردد به حداکثر ونیسیکم

تخلف از به محض وقوف  تیمحکوم یصدور را مکلف است تا یشهردار گردد.ینتشار اعالم ماالریاز جرائد کث یکیاشتغال درج و در 

جهت  مانساخت یبرا ماه از اخذ گواهی امضاء مهندس ناظر مربوطه 6 حداکثر  ماده صد به مدت ونیسیمهندس ناظر و ارسال پرونده کم

گاه از موارد تخلف در و هر ندیها نظارت نمامکلفند در مورد ساختمان زین ی. مأموران شهرداردینما یخوددار یپروانه ساختمان شهردار

به تخلف  یشوند طبق مقررات قانون یریانطباق ساختمان با پروانه مرتکب تقص یدر مورد صدور گواه اینکنند و  یریپروانه به موقع جلوگ

قابل  زیجهت ن نیهم باشد از ا یواجد جنبه جزائ یمهندسان ناظر و مأموران شهردار یکه عمل ارتکاب یو در صورت شودیم یدگیآنان رس

 خواهند بود. بیتعق

استفاده از  با تواندیم یاجرا نشود شهردار یاست و دستور شهردار یساختمان اتیاز عمل یریمکلف به جلوگ یکه شهردار یدر موارد

 . دیاقدام نما یساختمان اتیمتوقف ساختن عمل یبرا ینتظامخود و در صورت لزوم مأموران ا اتیاجرائمأموران 

ناتمام  یهاساختمان ساختمان و در مورد انیپا یها گواهمکلفند قبل از انجام معامله در مورد ساختمان یدفاتر اسناد رسم :8تبصره 

 . ندینما دیصادر شده باشد مالحظه و مراتب را در سند ق یشهردار طانجام معامله را که توس خیعدم خالف تا تار یگواه

 هیمالک اول دو از یمعامله انجام گرفته  ، هایبه ماده صد قانون شهردارالحاقی  6که قبل از تصویب قانون تبصره  ییهادر مورد ساختمان 

نبوده و با ثبت و  یساختمان الزام انیبرگ پا ایعدم خالف  یکه مورد معامله کل پالک را شامل نگردد گواه یخارج شده باشد در صورت

 . باشدیآن در سند انجام معامله بالمانع م حیتصر

باشد و  دهیحادث نگرد یدیکه اضافه بناء جد یشده در صورت جادینقشه جامع شهر ا بیتصو خیکه قبل از تار ییهادر مورد ساختمان

انجام  تیمراتب فوق در سند مالک حیطرح جامع شهر باشد با ثبت و تصر بیبنا قبل از سال تصو جادیمدارک و اسناد نشان دهنده ا

 .  باشدیمعامله بالمانع م

ماده  یک  ز شمول تبصرهنقشه جامع شهر صادر شده است ا بیتصو خیها قبل از تارکه پروانه ساختمان آن ییهاساختمان : 9تبصره 

 .باشندیمعاف م یقانون شهردار 100
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ظرف  یابالغ رأ  خیقائم مقام او از تار ایمالک  ای یگاه شهردارهر یقانون شهردار 100ماده  ونیسیدر مورد آراء صادره از کم :10تبصره 

از  ریآن غ یماده صد خواهد بود که اعضا گرید ونیسیاعتراض کم نیبه ا یدگیمرجع رس د، یاعتراض نما یمدت ده روز نسبت به آن رأ 

 است.   یقطع ونیسیکم نیا یاند. رأ شرکت داشته یقبل یدر صدور رأ  هباشند ک یافراد

اجراست. و در مورد اخذ جرائم قابل  شورای شهر  بیو تصو یتوسط شهردار هیساختمان پس از ته ینامه ارزش معامالتنیآئ :11تبصره 

 خواهد بود. دنظریقابل تجد بار کی یسال یارزش معامالت نیا

 

 کشور یقانون نظام صنف

وابسته به دولت را طبق  یهاو سازمان هایها، شهردارخدمات وزارتخانه نهیعوارض و هز ات، یمال وصول توانندیم هاهیاتحاد :29ماده 

 نهیهز ایعوارض  ات، یشده بابت مالدار شوند و مبالغ وصول و در قبال اخذ کارمزد عهده یمیقرارداد تنظ یدر راستا یجار نیمقررات و قوان

  .کنند زیمربوطه وار یبه حساب قانون لهخدمات را بالفاص

دار انجام قرارداد و در قبال اخذ کارمزد عهده میبا تنظ تواندیاتاق اصناف شهرستان م ها، هیاتحاد یدر صورت عدم اقدام از سو :تبصره 

 ماده شود.  نیمقرر در ا یهاتیولئمس

 

 عبارت است از:  هاهیاتحاد اراتیو اخت فیوظا  :30ماده 

 وابسته به دولت. یهاسازمان و هایها، شهردارازطرف وزارتخانه یندگیخدمات به نما نهیو هز عوارض ات، یوصول مال :ی

 از ینظارت انجام خدمات صنف یعال أتیه بیتصو و هاهیتابعه مرکز شهرستان که بنا به اعالم اتحاد یها و شهرهادر بخش :تبصره

 .  باشندیم به انجام خدمات مذکور ازوابسته بر حسب مورد مج یهاسازمان ها، یشهردار ، ی. ادارات دولتباشدیمقدور نم هیاتحاد قیطر

 

 عبارتند از: هیهر اتحاد یمنابع مال  :31ماده 

 وابسته به دولت. یهاوسازمان هایها، شهردارخدمات وزارتخانه نهیعوارض و هز ات، یکارمزد وصول مال د :

 

 شهر  یاسالم ینحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراها یینامه اجرانیآئ

شهرک مربوط اعم از  ایبخش و  شهر، ی هانهیاز هز یبخش نیتأم یبرا توانندیبخش و شهرک م شهر،  یاسالم یشوراها :1ماده 

 .ندیعوارض وضع نمانامه نییآ نیموضوع ا یهااستیو س باتیضوابط، ترت تیبا رعا یو عمران یادار ، یخدمات یهانهیهز

 ییهاموضوع ریعرضه کاالها و خدمات و سا ، شهر، شهرک و بخش در حدود درآمدها یاسالم یوضع عوارض توسط شوراها : 2ماده 

  .ربط باشدیبخش ذ ایبه شهر، شهرک  است که مربوط
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قابل وصول  یگرید یگونه منبع در آمدو هر یصنعت ، یخدمات ، یدیتول ، یصنف یواحدهانامه از اماکن، نییآ نیعوارض موضوع ا :3ماده 

 . است

شماره نامه  نیو همچن یعدالت ادار وانید یعموم ئتیه  30/03/1397مورخ  270الی  268  شماره به دادنامه شماره تیبا عنا) 

ها ، معدن و تجارت استاناست اداره کل صنعت دهیگرد مقرر کشور،  یهایاریها و دهیسازمان شهردار 14/09/1397مورخ  448225

 .( ندیها هنگام صدور پروانه کسب اقدام نماینسبت به اخذ استعالم از شهردار

 

 بودن عوارض مربوطه(  ی)درخصوص قانون یعدالت ادار وانید یعموم تأیه یازآرا یبرخ

 و.... : یو اسناد رسم مهیدفاتر ب ،یمطب پزشکان، وکال و مشاوران حقوق ها،نکخاص مثل با  نیقوان نیمشمول

 355-19/10/1396مورخ  1052-08/12/1393مورخ  1240-26/10/1390مورخ  464 -30/03/1390مورخ  134دادنامه  شماره 

 27/09/1398مورخ  2663-10/02/1398( مورخ 150-151)-12/04/1397مورخ  935الی  933-01/03/1397مورخ 

 

 های توسعه شهری:راضی و امالک، ناشی از اجرای طرحعوارض ارزش افزوده ا

  16/09/1398مورخ  2472-25/04/1398مورخ   83-09/05/1397مورخ  1308-31/02/1397مورخ  587های شماره دادنامه

 

پایه و مازاد بر تراکم: پروانه ساختمانی در تراکم   عوارض صدور 

 09/08/1396مورخ  786-21/02/1395مورخ  79-25/11/1383مورخ  587های شماره دادنامه

 

ماده   به اتفاق عوارض:  100جریمه کمیسیون 

  15/05/1398مورخ  936-09/08/1396مورخ   786-10/05/1390مورخ 199-25/11/1383مورخ  587های شماره دادنامه

 

تغییر کاربری:  ارزش افزوده ناشی از 

 09/05/1397مورخ  1308-19/04/1397مورخ  1240الی  1237-08/03/1397مورخ  381الی  367های ماره دادنامهش

 

 نامه ارزش معامالتی ساختمان:ینآئ

 30/03/1395مورخ  740-28/03/1385مورخ  194های شماره دادنامه

 

 عوارض تبدیل واحدی:

 19/01/1392مورخ  26-13/06/1391مورخ  315های شماره دادنامه
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 عوارض

از شهروندان وصول  یشهر تیریمد یاجرا یبا استناد به قانون در راستا ایشهر  یاسالم یاست که براساس مصوبات شورا یوجه 

 گردد. یم

 

 خدمات یبها

 گردد.یاز شهروندان اخذ م یارائه خدمات توسط شهردار یاست که به ازا یوجه 

  

 یعوارض محل

ی اسالم یو انتخابات شورا فی، وظاالتیقانون تشک   71ماده  16 و وضع آن مطابق بند یبرقرار اریاختکه  گرددبه عوارضی اطالق می

 باشد.اصالحات بعدی با شورای شهر می 1/3/1375 کشور و انتخاب شهرداران مصوب

موجود( در محدوده شهر و  ایخدمات به منبع عوارض مستمر و  ای)اعم از کاال و محصول و  دیاست که فارغ از تول یعوارض یعوارض محل

، شهیالت و عوارض کسب و پآنیساختمان، ماش ن، یزم یعوارض وضع شده برا توانیم ی. از انواع عوارض محلردیگیشهر تعلق م میحر

 و مشاغل خاص را نام برد. هحرف

 

 یعوارض مل

 نموده است. نییآن را تع یبرقرار تیصالح گذارنشهر نبوده و قانو یاسالم یآن شورا یشود که مرجع برقراریاطالق م یعوارض هیبه کل

 

 داریعوارض ناپا

 و غیره 100 ماده ونیسیکم یاز آراء قطع یمانند عوارض مازاد بر تراکم  مجاز / جرائم ناش

 

 داریعوارض پا

و مشاغل خاص  ، حرفهشهیکسب و پ /یمسافر/ صدور پروانه ساختمان طیدرصد بل 5سطح شهر /خودرو/  ای ینوساز /یمانند عوارض مل

 ...  و

 

 یواحد مسکون کی

الزم  یهاسی، آشپزخانه و سروشود و شامل اتاقیخانواده ساخته م ایسکونت افراد و  یکه برا ییهاساختمان هیعبارت است از کل

 د.باشیم
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 یتجار واحد

و تجارت احداث  شهیها به منظور استفاده کسب و پیقانون شهردار  55ماده  24 که برابر تبصره بند ییهاساختمان هیعبارت است از کل

 داشته باشند.  تیتابع قانون تجارت فعال یواحدها ایو  یتحت پوشش قانون نظام صنف یصنف یها واحدهادر آن ایو  دهیگرد

شوند و مشمول پرداخت یاداره م یکه با اصول بازرگان یانقالب اسالم ی، وابسته به دولت و نهادهایردولتی، غی، دولتیومسسات عمؤم)

 .(شوندیمحسوب م یتعرفه واحد تجار نیهستند در ا اتیمال

 

 یخدمات -یتجار یکاربر

که به صورت  ییواحدها یشود. تمامیگفته م یانتفاعریو غ یو خدمات انتفاع یبازرگان یهاتیانواع فعال یبرا افتهیاختصاص  یبه اراض

 ، یپزینیری)ش یدیکوچک تول یکه به کارها ییو واحدها پردازندیداد و ستد )اعم از خرده و عمده( م تیبنا به فعال کیدر  یگروه ایمجرد 

 یهارگاهی. تعمشوندیم دهینام یو...( بپردازند، تجار یکشلوله ، یخانگ لیوسا ون، یزیتلو و، یراد راتی)تعم یراتی( و تعمو... ، یحلواپز

مانند:  یدفتر ، یادار یهاتیکه به فعال ییمجموعه فضاها نیو... و همچن یریپنجرگ ، یروغن ض یهمچون تعو هینقل لیکوچک وسا

 د.باشیم یخدمات -یتجار یهایجزء کاربر زیو... ن مهیمشاور، دفاتر کار، ازدواج ، طالق، دفاتر ب نیمهندس یهاشرکت
  

 یهاوزارتخانه و سازمان نیهمچن یو حقوق یقیحق یهاشرکت یدارند و تمام تی، فعالکه به صورت شرکت یدولت یهادستگاه :1تبصره 

نفت، شرکت گاز، شرکت برق، شرکت  یمل یهاشوند همانند شرکتیاداره م یکیالکترون یو بازرگان یکه به صورت بازرگان یدولت

 خواهند بود. یتجار، و.... به صورت مخابرات

 

 یواحد صنعت

، سمیصنعت تورشوند )یاحداث م یدیو تول یصنعت یکارگاهها جادیا ایو  یکه به منظور استفاده صنعت ییهاساختمان هیعبارت است از کل

 . ( ردیگیمقسمت قرار  نینگردد در ا یتجار فیاگر مشمول تعر یو جهانگرد یرانگردیسازمان ا دییأبا ت یرانگردیو ا یجهانگرد

 

 یواحد ادار

خارج باشند در  موارد باال یبندها فیکه از شمول تعر ییها، ساختمانیانقالب اسالم یو نهادها یدولت ییهاساختمان هیعبارت است از کل

 .ردیگیقرار م یواحد ادار فیرد

 

 یآموزش واحد

به منظور احداث  یسازمان آموزش و پرورش و وزارت آموزش عال هیدیأیبا ت یآموزش یکه در کاربر ییهاساختمان هیعبارت است از کل

( یمراکز آموزش ریو سا هیها حوزه علمها، دانشگاهرستانیدب ، یی، راهنماکودکستان، دبستاناعم از ) یمدارس آموزش هیمهدکودک، کل

 .  ردیگیقرار م یبردارو مورد بهره احداث
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 یو درمان یمراکز بهداشت

سازمان بهداشت و درمان به منظور احداث حمام  دیأی( با تیو درمان یبهداشتمربوطه ) یکه در کاربر ییهاساختمان هیعبارت است از کل

قرار  یبرداراحداث و مورد بهره رهیغ و شگاهیآزما ، یبهداشت کزمرا ها، ها، درمانگاهمارستانیب ، خانه بهداشت ، یستیبهز ساتیسأت ، یعموم

 .ردیگیم

 

  یاماکن ورزش

 .ردیگیقرار م یبرداررد بهرهمو  احداث و یبدن تیاداره کل ترب دیأیمربوطه با ت یبررکه درکا یتیو ترب یعبارت است از اماکن ورزش

 

 یشهر زاتیو تجه ساتیسأت

 ی... جهت رفاه عموممخابرات و، ترانسفورماتور، پست برق، گاز : آب، پستمانند یشهر زاتیو تجه ساتیسأعبارت است از ت

 گردد. یشهروندان احداث م

 

 یو فرهنگ یخیاماکن تار

( سالن و ... یهنر ، یفرهنگها )شگاهی، نماها، سالن اجتماعاتها، کتابخانهموزه لیمربوطه از قب یکه در کاربر ییهاعبارت است از ساختمان

 .ردیگیقرار م یبرداربهره د ، تئاتر، احداث و مورنمایس

 

  متمرکز یتجار

. باشدیم یتجار یو طبقات آن مرتبط با کاربر ردیگیقرار م یبردارمورد بهره یعنوان تجارشود که فقط به یاطالق م ییهابه ساختمان

 واقع در محدوده بازار و ....  یها، مغازهمانند، پاساژها

 

 ساختمان متیق

استفاده از  قهیتراکم و طر( و قدمت و رهیو سوله و غ یاسکلت بتون ایبتون آرمه  ای ی)اسکلت فلز اساس مصالح شده بر نییتع یهامتیق

   تی( و نوع مالکرهیو غ یخدمات  ، یبهداشت ، یآموزش ، یادار ، یتجار ، ی)مسکون آن

 

 نیهمچنو نصب کنتور برق  خیتار لیمثبته از قب لیدال ریسا ای هایشهردار 100 ماده ونیسیکم هینظر یبر مبنا سال احداث :سال احداث

که به  یساختمان اتیشروع عمل یگواه یبر مبنا ایو  یدادگستر یکارشناس رسم هیو عنداللزوم نظر ییعکس هوا ایارائه پروانه کسب 
 .گرددیاست مشخص م دهیمهندس ناظر رس دیأیت
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 ایپروانه کسب و  ایو  یاتیسازمان امور مال یگواه ایو  هایشهردار 100ماده  ونیسیکم یأ ر یی شدهقطع خیتار  :یبردارسال بهره

 خواهد بود. یبردارباشد مالک سال بهره یبردارسال بهره یکنندهنییقبوض برق که تع

 

   طبقات هیمجاز در کل یمجموع سطوح احداث :ربنایز

 "گردداقدام می 1385 و طرح جامع مصوب سال یجار نیبر اساس قوان یضوابط شهرساز هیکل"

 

 اند.ها قرار گرفتهشهرها و شهرک میشود که در محدوده و حریاطالق م ییهانیبه زم شهر: یاراض

 

 اند.دهبه حالت موات درآم جیدارد و به تدر ایاست که سابقه عمران و اح ییهانیزم :ریبا یاراض

 

در  زین یو کشت و زرع و بنا و آباد ستیها مشخص نآن یخصوص تیاست که بالفعل مالک ندارند و سابقه مالک ییهانیزم موات: یاراض
 آن وجود ندارد. 

 

االجرا در آن الزم یدر دوره طرح جامع که ضوابط و مقررات شهرساز یموجود شهر و توسعه آت یعبارت است از حد کالبد محدوده:
 .شدبا

 

 ماتیدر آن ضرورت دارد و از مرز تقس یمحدوده شهر که نظارت و کنترل شهردار رامونیبالفصل پ یعبارت است از اراض شهر: میحر
 .دیو بخش مربوطه تجاوز ننما شهرستان شهر،  ، یکشور

 

 های تعرفهفته و یا کلمات شناسایی در فرمولتعریف برخی متغیرهای بکار ر

 متغیرها کلمات متغیرها کلمات

S مساحت N تعداد واحد 

P ایقیمت منطقه Y تعداد سال 

H ارتفاع موجود L  دهنه موجودطول 

H2 ارتفاع مجاز L1  دهنه مجازطول 

Z های غیرمجازتعداد سال   

 

 5با نظر کارشناس رسمی دادگستری پس از طرح در کمیسیون ماده  التفاوت ارزش کاربری قبل و بعد از تغییرتعیین مابه تغییر کاربری:

 .نظریه کارشناس رسمی دادگستری درخصوص تعیین قیمت روز زمین تعدیل:
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 1385ل بر اساس طرح جامع مصوب سا یجدول کاربر

 منطقه و شهر ناحیه محله کاربری

 مسکونی

و  یتک واحد یهاگاهسکونت

 یو آپارتمان یخانوارچند یهامجتمع

 ییدانشجو یهاو خوابگاه یچند واحد

 هاشگاهخارج از محوطه دان

  

ی 
تجار

- 
ی

خدمات
 

 تجاری

روزانه  دیخر ،یفروشمراکز خرده

 ،ینانوائ ،یاتی و لبن  یفروشهیشامل اغذ

، روزنامه و ییشوخشک ،یقصاب

، شگاهی، آرایگلفروش ،یفروشمجله

 ،یدوزندگ ،یکشلوله ،یکفاش

 و موارد مشابه یفروشین یری ش

روزانه  دیخر ،یمراکز خرده فروش

 ،یاتی و لبن  یفروشهیشامل اغذ

، ییشوخشک ،یقصاب ،ینانوائ

 ،یفروشروزنامه و مجله

 ،ی، کفاششگاهی، آرایگلفروش

 ،یدوزندگ ،یکشلوله

 و موارد مشابه یفروشین یری ش

روزانه  دیخر ،یفروشمراکز خرده

 ،یاتی و لبن  یفروشهیشامل اغذ

،  ییشوخشک ،یقصاب ،ینانوائ

، یگلفروش ،یفروشروزنامه و مجله

 ،یکشلوله ،ی، کفاششگاهیآرا

و موارد  یفروشین یری ش ،یدوزندگ

 مشابه

 خدمات انتفاعی

تلفن  نی دفاتر )پست، امور مشترک

همراه، فروش روزنامه و مجله(، 

 زنانه و مطب پزشکان یهاشگاهیآرا

 نی دفاتر )پست، امور مشترک

تلفن همراه، فروش روزنامه و 

زنانه و  یهاشگاهیمجله(، آرا

 مطب پزشکان

تلفن  نی دفاتر )پست، امور مشترک

همراه، فروش روزنامه و مجله(، 

 زنانه و مطب پزشکان یهاشگاهیآرا

 - - انتفاعیخدمات غیر

مردم  یهادفاتر احزاب، تشکل

ها، هیاتحاد -هیری موسسات خ -نهاد

ها، یها و تعاونانجمنمجامع، 

 تأی ه ،یخبر تالی جید یهارسانه

)به   یمذهب  یهاو آموزشگاه یورزش

 (هی علم یهااز حوزه ری غ

 آموزشی 
 آمادگی، کودک، کودکستان،مهد

 دبستان

مدرسه راهنمایی و دبیرستان، 

های نهضت ها و کالسهنرستان

 سواد آموزی

و  یمرکز فن  ریو سا یهنرستان صنعت 

باالتر از  یهاو آموزشگاه یاحرفه

مدارس  ،یمدارس اسالم  رستان،ی دب

 ،یو کودکان استثنائ نی معلول ژهیو

درخشان، مدارس  یاستعدادها

 یشاهد و مدارس اتباع خارج

تحقیقات و  آموزش، 

 فناوری
------- 

و  یو کاربرد یو علم یو پژوهش یقاتی ها، دانشسراها، مراکز تحقدانشگاه

 ژهیمعلم، مدارس و تی مراکز ترب ه،ی علم یهاحوزه ،یپارک فناور
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 منطقه و شهر ناحیه محله کاربری

 ------ فرهنگی –یهنر

سالن  ،یکتابخانه عموم 

 یهااجتماعات و سالن

پرورش  یهاکوچک، کانون

 نمای س ،یفکر

تئاتر، موزه،  نما،ی شامل سالن اجتماعات، س یمجتمع فرهنگ

کنسرت،  سالن شگاه،ینما ،یاو منطقه یشهر یهاکتابخانه

با ارزش، مؤسسات و  یو فرهنگ یخیها، آثار تارنگارخانه

 مای روزنامه و مجله، مراکز صدا و س یدفاتر مرکز

 ------ یحتفری –یستیتور
کوچک و قهوه  یرستوران ها

 و موارد مشابه خانهیخانه، چا

 یها و هتل آپارتمان، شهربازبزرگ، هتل یهارستوران

 ها،ونی ، مسافرخانه، مهمانسراها، پانس ژهیو یحیتفر

و  یجهانگرد یهاو اردوگاه یجنگل یهاپارک تاالرها،

 یساحل یپالژها

 درمانی
 می تنظ خانه بهداشت، و

 هادرمانگاه خانواده،

 یها، مراکز درمان داروخانه

 ک،ی ن ی کلیپل 1و 2 درجه

 ساختمان پزشکان

 ،یاصل یهامراکز اورژانس، داروخانه ،ییمراکز درمان سرپا

مراکز  ،یمراکز توانبخش مارستان،ی ت شگاه،یو زا مارستانی ب

کودکان  یمراکز نگهدار انتقال خون و خانه سالمندان،

 یدامپزشک یهاسرپرست و سالمندان، درمانگاهیب

 ورزشی

روباز  یورزش یفضاها

 یکوچک )در کنار فضاها

 سبز و پارک محله(

 ،یکوچک ورزش یسالنها

 -و استخر یورزش ینهای زم 

 سونا

ها ، ، زورخانهومیبصورت استاد یورزش یهامجموعه

 یورزش یآب یهامشابه مجموعه یهاتی ها و فعالباشگاه

 ------ اداری انتظامی
حل اختالف،  یشورا

 ینواح یشهردار -اریشورا

وابسته به  یهاها ، ادارات کل و شرکتوزارتخانه

 یو نهادها یمستقل دولت  یهاها و سازمانوزارتخانه

شهر،  یاسالم  یو شورا یشهردار ،یدولت ری غ یعموم 

برق، آب، گاز، آموزش و پرورش،  یهاادارات و شرکت

پست، مخابرات، ثبت  ،یاجتماع نی م أت ،یو رانندگ ییراهنما

و ادارات کل و  یاتی و مال یامور اقتصاد ،احوال، ثبت اسناد

 ،ی، کالنتر جی بس یهاگاهیها، پابانک یشعب سرپرست 

 یهاو زندان ییقضا یهاو مجتمع یدادگستر ،یآگاه

ستاد  ت،ی اصالح و ترب یهاو کانون یموجود و مراکز بازپرور

ها و یها، کنسولگرسفارتخانه ،یو انتظام  ینظام  یروهای ن

 )زندان در خارج از محدوده شهر( یمللالنی ب یهاسازمان

 سیسات شهریتأ

فشار  می تنظی هاستگاهیا

 گاز، آب و فاضالب،

 یعموم  یهاسیسرو

 بهداشت

------- 
آب و فاضالب و  یهاخانههی تصف ،ییو هوا ین ی مخازن آب زم 

 فشار گاز می تنظ یهاستگاهیپست برق، ا
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 منطقه و شهر ناحیه محله کاربری

 آوری زبالهایستگاه جمع تجهیزات شهری

 یآورجمع یهاستگاهیا

ی نشانآتش یهاستگاهیزباله،ا

و تره بار،  وهی م  ، نیادی م  ،115

 سوخت. یهاگاهیانس جاژاور

و مراکز  یدائم یهاشگاهیموجود، نما یهاگورستان

هالل احمر  )کشتارگاه،گورستان، مرکز  امداد و نجات و

بار، حمل و تره وهی م  یمرکز دانی زباله، م  یدفع بهداشت 

و نقل بار مجاز به استقرار در خارج از محدوده شهر 

 .(باشندیم 

 حمل و نقل و انبارداری
و  یامحله یهانگی پارک

 مترو یهاستگاهیا

و  یاهی و ناح یعموم  یهانگی پارک

 یهاانهیپا ،یشهری اتوبوسران

 یمسافربر

و  یدرون شهر یمسافربر انهیپا ،یامنطقه نگی پارک

 بوس،ین ی اتوبوس و م  یاصل یهاستگاهیا ،یشهر نی ب

راه آهن و موارد مشابه، بنادر،  ستگاهیباراندازها، ا

موجود،  یهامترو، فرودگاه یمرکز ساتی تأس

کاال و  یاصل یانبارها لو،ی )فرودگاه، س -هاسردخانه

 (رها در خارج از محدوده شهسردخانه

سبز یپارک و فضا  

 
 ای، پارک شهر، پارک جنگلیپارک منطقه ایهای ناحیهپارک ایبوستان )پارک( محله

 مذهبی
ها و  هی ن ی مساجد،حس

 هاهی فاطم
 

 ه،یمهد ،یبزرگ و مسجد جامع شهر، مصل مساجد

 ساهای کل

   حریم

 رها،ی ها، آبگها، تاالبرودخانه یاستحفاظ میحر

 یهاتملک راه آهن یاستحفاظ میو راه، حر هالی مس

آب و برق و گاز و  ییبنا ریز ساتی و تأس یشهر نی ب

 نفت و فاضالب

 باغات و کشاورزی

، یکشاورز یهانی زم 

باغ  یواحدهاباغات و 

 یمسکون

  

   صنعتی

)کد الف(، شامل آن دسته از  عیها و صناکارگاه نیا

 39127مورخ  -در ه رانیوز أتی که ه باشدیم  عیصنا

ها را در محدوده مصوبه شماره احداث آن 78946ت/

 نیکرده است. احداث ا زیشهرها جا 1390/4/15

 مراکز تابع ضوابط مربوط به خود است.

 ینظام  یروهای موجود ن یهاها و آمادگاهپادگان   نظامی
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  ینحوه صدور پروانه ساختمان: 1ماده 

 ها به شرح ذیل خواهد بود:قانون شهرداری 55ماده  24و بند  100 ها به استناد مادهنوع استفاده از آن نییو تع یصدور پروانه ساختمان

 ایو  دانی، مابانی( و استقرار آن در بر خو... ی، آموزشی، صنعتی، اداری، تجاریاز هر متر مربع بنا، با توجه به نحوه استفاده از ملک )مسکون

 ای یمتناسب تحت عنوان عوارض صدور پروانه ساختمان یامنطقه متیمربوطه و ق بی، عوارض مستند به جداول ضرایو فرع یمعابر اصل

 گردد.یم افتیدر رهیبنا و پذریعوارض ز

 شود.  یواحد احداث م کیبصورت  ایبصورت دوبلکس و  ایاست که در همکف  یانی، اعیتک واحد یمنظور از واحد مسکون

حداکثر مدتی که »قانون  نوسازی باید  29ماده  2شود طبق تبصره یصادر م یکه از طرف شهردار  «یساختمان یپروانه ها»در  -1

قابل دخل و تصرف و به دور از هرگونه ریبه صورت واضح و غ «نوع استفاده از آن» و همچنین «برای اتمام ساختمان مجاز است

 ابهام درج گردد.

 نیضوابط مشمول به زم یشهردارو شروع خواهد شد  یبا ثبت درخواست مالک در دفتر شهردار یصدور پروانه ساختمان ندیفرا -2

 اعالم خواهد نمود.  یمتقاض هآن را کتباً ب هینقشه و مقررات مربوط به نحوه ته هیدستور ته ایو  یمتقاض

 .دیدر اسرع وقت اقدام نما ینقشه و ارائه آن به شهردار هیمالک مکلف است طبق دستور نسبت به ته -3

 تعرفه زمان صدور محاسبه خواهد شد یامنطقه متیبا ق یشهردار یصادره از سو یمجوزها هیعوارض مربوط به کل -4

و  یمانتظا ، یها اعم از نظامدستگاه هیآن و پرداخت عوارض متعلقه طبق تعرفه توسط کل یاهدیو تمد یاخذ پروانه ساختمان -5

 است. یالزام یو... به شهردار یتیامن

پس از اصالح  تیمرتبط حدود اربعه سند مالک یهایگواه و محاسبه عوارض صدور پروانه در یامنطقه متیق نییمالک تع -6

 باشد. یم

 ریمصوب شهر مجاز پس از س میدر داخل محدوده و حر یتعرفه توسط شهردار نیخدمات ا وصول هرگونه عوارض و بهاء -7

باشد. یم ریپذمربوطه امکان یهاونیسیالزم از کم ی( و اخذ مجوزهایلی)ضوابط طرح جامع و تفض یشهرساز یمراحل قانون

خذ تعرفه مصوب همان سال قابل أدر زمان مراجعه به م نیمالک یقدرالسهم مشاع زانیخدمات به م یعوارض و بها هیضمناً کل

 .وصول خواهد بود

  هان سال،  مالک مکلف به ارائه نقشهدی در پایاقبل از ارائه خروجی نظام توسط مؤ درصورت پرداخت عوارض در شرایط خاص -8

دی تفاوت عوارض محاسبه و از مؤالهام خردادماه سال بعد می باشد، در غیر این صورت مابخروجی نظام مهندسی تا پایان سی

 گردد.اخذ  می

پرداخت  یشده است و مالک عمل برا نیو تدو هیته یخدمات و ... در سال جار یبها عوارض،  هیتعرفه جهت محاسبات کل نیا -9

 .  باشدیم یدر سال جار

 ، 5ماده کمیسسیون  بی... را داشته باشد پس از تصوتراکم و شیهمزمان با افزا یکاربر رییمالک درخواست تغ که یدر صورت -10

ملک را پرداخت  یکاربر رییاز درخواست تغ یعوارض بر ارزش افزوده ناش ستیبایقبل از ارسال پرونده به واحد کنترل نقشه م

 . دینما

 گردد.عنوان پروانه ساختمانی تلقی نمی های پرداختی عوارض، بهقبض  -11
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های پایانی سالی مالی، تا صادره در روزرداخت گردد و قبوض  فیش عوارض صدور پروانه باید تا پایان سال مالی جاری گ -12

آخرین روز سال اعتبار داشته و در صورت عدم پرداخت تمام و یا قسمتی از بدهی در سال محاسبه، عوارض بر مبنای سال 

 از کل بدهی کسر می شود. محاسبه و مبلغ پرداختی عیناً به صورت نقدی و یا اقساط() پرداخت تمام بدهی

  

 ( رهی)پذ یساختمان یربنایزجدول تعرفه عوارض 

  خوابگاه و یمسکون -1

 یمسکون یالف : تک واحد 

 های مسکونی تک واحدی(خانهیره صدور پروانه ساختمانی )عوارض پذ

 × متراژ مجاز= عوارض ساختمانی 1401 ای)درصد( × قیمت منطقه ضریب مصوب

 بندی ارائه شدهکتابچه به صورت بلوکندرج در این ای مجدول ارزش منطقه ب پیشنهادی درضرای

 

ای به صورت برابر ضرایب پیشنهادی مندرج در جدول ارزش منطقه 2 ،های صادره از طریق ماده واحده)پروانه عوارض پذیره مسکونیتذکر: 

 ( گردد.بندی لحاظ میبلوک

 
 

 )ی )بیش از یک واحد مسکونیمسکون هایمجتمع:  ب

 

 

 

 

ای به صورت برابر ضرایب پیشنهادی مندرج در جدول ارزش منطقه 5 ،های صادره از طریق ماده واحده)پروانهعوارض پذیره مسکونی تذکر: 

 گردد.( بندی لحاظ میبلوک

 

 خدماتی  -ج: تجاری
 

 خدماتی -عوارض صدور پروانه ساختمانی تجاری
 

منطقه ای = قی دهنه مجاز به متر=     hطول ارتفاع مجاز به متر =           h 2ارتفاع مجاز به متر =          pمت   Nتعداد واحد =            Lطول دهنه به متر =     L1طول 

(2h-h  +1L -L+1 N  +1)p k* 

10         10      10  

 بندی ارائه شدهندرج در این کتابچه به صورت بلوکای مائب پیشنهادی در جدول ارزش منطقهضر

 های مسکونی بیش از یک واحدپروانه ساختمانی مجتمععوارض صدور 

 100 /کل بنا× میانگین سطح واحد × قیمت منطقهای × ضریب مصوب)درصد( = عوارض ساختمانی

 بندی ارائه شدهای مندرج در این کتابچه به صورت بلوکضرایب پیشنهادی در جدول ارزش منطقه
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 4دهنه بیش از  4دهنه تا  کاربری

 5p 10p تجاری در کاربری تجاری)تک واحدی(

 10p 12p تجاری در همکف)تک واحدی(

 12p 15p تجاری در همکف)چند واحدی(

 

 درصد پذیره تجاری گردد. 50عوارض پذیره مشاعات کاربری تجاری بر مبنای تبصره:

ای به صورت برابر ضرایب پیشنهادی مندرج در جدول ارزش منطقه 10های صادره از طریق ماده واحده، )پروانه عوارض پذیره تجاریتذکر: 

 گردد.( بندی لحاظ میبلوک

 

  هاد: سایر کاربری
 

 کاربری ردیف

ن
می

رز
زی

 

ف
مک

ه
 

ول
ا

وم 
د

ه  
م ب

سو

اال
ب

قه 
طب

م 
نی

 

انباری و تأسیسات و 

 پارکینگ در کاربری اصلی

 10p 10p 10p 10p 10p 10p 2p انتظامی 1

 3p 3p 3p 3p 3p 3p 2p آموزش، تحقیقات و فن آوری 2

 معاف از پرداخت عوارض تفریحی و توریستی 3

 5p 5p 5p 5p 5p 5p 2p نظامی 4

 5p 5p 5p 5p 5p 5p 2p ورزشی 5

 5p 5p 5p 5p 5p 5p 2p درمانی 6

 معاف از پرداخت عوارض مذهبی 7

 معاف از پرداخت عوارض فرهنگی هنری 8

 7p 7p 7p 7p 7p 7p 3p صنعتی 9

 4p 4p 4p 4p 4p 4p 2p تأسیسات شهری،تجهیزات شهری 10

 4p 4p 4p 4p 4p 4p 1/5p حمل و نقل و انبارداری 11

 4p 4p 4p 4p 4p 4p 2p کشاورزی و باغات 12

 4p 4p 4p 4p 4p 4p 2p سایر کاربری ها و حریم 13

 

می باشد. در هنگام محاسبه عوارض چنانچه زمین دارای چند بر باشد  1401سال  ایقیمت منطقه pضریب در جداول فوق  :1تبصره 

 شود.ترین بر مشرف به ملک لحاظ میبندی گرانمنطقه قیمت
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پاساژ، فضای سبز  باز  بدون سقف که از پائین تا آخرین طبقه ادامه دارد و طبقات از آن قابل رؤیت باشتد در های تجاری نظیر در مجتمع

 سطح زیر بنا محاسبه نخواهد شد.

 ها و ادارات دارای درآمد مثل دارایی، گاز،  برق، مخابرات، آب و فاضالب در جدول فوق قابلیت اجرائی دارد. فقط برای بانک

که هرگونه  یگردد. مراجعه مالک در صورتیزمان مراجعه مالک به اداره درآمد محاسبه م یامنطقه متیتعرفه و ق یمبنا عوارض بر هیکل

 باشد.   یپروانه ساختمان یدر مهلت قانون نکهیباشد مگر ایم رهیالتفاوت عوارض پذداشته باشد مشمول مابه یدرخواست

نظر صرف نمایند، ینسبت به احداث بنا اقدام م یحساب بدون اخذ پروانه ساختمان هیکه پس از پرداخت عوارض و تسو ینیمالک: 2تبصره 

 نینابراب آن وصول خواهد شد. لتفاوت، اه به روز محاسبه شده و مابهصادره عوارض متعلق یأ واحد درآمد و هرگونه ر از زمان مراجعه به

اعتبار بوده و در صورت  یباشد و در همان سال داراینمو احداث بنا  یساختمان اتیعمل شروع یبرا یشده مالک و مجوز زیعوارض وار

التفاوت عوارض محاسبه و مابه دیبر اساس تعرفه جد ی(، در سال جاریمنتصب به شهردارری)غ لیبه هر دل یعدم صدور پروانه ساختمان

 آن وصول خواهد شد.

سال نسبت  یانیماه پا کیکه در  ینیمالک ، یکار یل حجم باالیدله سال و عدم امکان صدور پروانه ب انیدر پا نیبا توجه به ازدحام مراجع

خرداد سال بعد با اخذ اقرار نامه و تعهد از  انیتا پا یصدور پروانه ساختمان ندیو ... اقدام نما یبه پرداخت عوارض پروانه ساختمان

 یمهلت مذکور منوط به اخذ مجوز شورا دیپرونده در مهلت مقرر مشمول پرداخت عوارض به نرخ روز نبوده و تمد لیجهت تکم یمتقاض

از عوارض به صورت  یبخش زیکه نسبت به وار ینیمالک گردد.التفاوت عوارض می، در غیر این صورت مشمول مابهباشدیهر مش یاسالم

 گردند.یمهلت نم نیحساب مشمول ا هیدر صورت عدم تسو ندینمایسال اقدام م یانیماه پا کینقد در
 

 باشد. ینمهمان سال  یمبنا عوارض بر نییسنوات گذشته مالک تع ثبت درخواست در :3 تبصره
 

قرار  ض یاز عرصه پالک درطرح  تعر یچنانچه مقدار ض یواقع در طرح تعر یهادر هنگام محاسبه عوارض در خصوص پالک : 4تبصره 

 بود.  محاسبه عوارض خواهد یگرفته باشد مساحت بعد از اصالح سند مبنا
 

که در  یموارد ایصدور پروانه را تعهد نموده باشد  یهانهیاز هز یبخش ایپرداخت کل  یکه دولت در بودجه سنوات یدر موارد :5تبصره 

در هنگام صدور پروانه نسبت به اعمال  یصدور پروانه مشخص نباشد شهردار یهانهیاز هز یبخش ایکننده کل ، پرداختیبودجه سنوات

 .دینما متعهدات دولت اقدا
 

مجوز از  ی، دارارهایها و مهمانپذهتل ، یآموزش خدمات گردشگر مؤسسات ، یتورگردان، یجهانگردی، خدمات مسافرت دفاتر :6تبصره 

به  یمشمول پرداخت عوارض صدور پروانه ساختمان یو تعاون یعموم ، یخصوص یهامتعلق به بخش یو گردشگر یفرهنگ راثیسازمان م

دریافت    بندی ارائه شدهای مندرج در این کتابچه به صورت بلوکضرایب پیشنهادی عوارض پذیره در جدول ارزش منطقه  صورت

 . میگردد
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 عتتوارضپرداختتت مشتتمول ها و مجموعته فتوق در هتل یحیو تفر یامکانات ورزش ، یخورغذا ، ییرایسالن پذ :یگردشگر ساتیسأت

عتوارض  هیتمستقل برخوردار باشند مشمول کل طیاز شرا ایو داشته  ستقل... که راه مو ییرایپذ یهاسالن ، یتجار یهاواحد گردند.نمی

 خواهند شد.   یتجار
 

ذیربط  منتهی به ماده صد و یا محاکم قضایی  هایکمیسیونکه دارای تخلف بوده و در اداری یا صنعتی  –های تجاری ساختمان :7تبصره  

هیأت عمومی دیوان عدالت  25/11/83 – 587شوند و حکم صادره قطعیت یافته باشد، به استناد دادنامه شماره مییا صدور رأی شده و 

 گردند. مول پرداخت کلیه عوارض متعلقه میاداری مش

 

 یساختمان یهاپروانه دیو تجد دیعوارض تمد: 2ماده 

ی ساختمان اتیعمل ماه و از زمان شروع تا پایان 12مدت ه ساختمانی ب صدور شناسنامه خیتار ساختمانی از اتیمهلت شروع عملحداکثر 

 باشد.( میجمعاً به مدت سه سالماه ) 24 حداکثر

 باشد. یمالک عمل م یاز زمان صدور شناسنامه ساختمان یاعتبار پروانه ساختمان

اساس  بر، پروانه دیکشور مراتب اخذ عوارض تمد یهایاریو ده اهیسازمان شهردار 09/03/1397مورخ  11787به استناد نامه شماره 

 گردد.یم افتیمحاسبه و در یو عمران شهر یقانون نوساز 29ماده  2 تبصره

)شروع  باشدیم یساختمان اتیعمل امزمان اتم نیدرج شده در آن مب خینشده و تار یهرگز منقض یاست اعتبار پروانه ساختمان یهیبد

 یتوسعه شهر یهاطرح دیبا  ضوابط جد دیصورت پروانه با نیا ریاست در غ یاستمرار اعتبار الزام یشده برا نییدر مدت تع اتیعمل

 دیجد پروانه ستیبایم کند رییمشخصات پروانه صادره تغ یلیکه  به هر دل یاصالح شود.( در صورت رتیداده شود و در صورت مغا قیتطب

 .محاسبه گردد یبر اساس عوارض مصوب تعرفه سال جار

 
 

 اعمال خواهد شد. %70بیجبهه دوم به بعد با ضر یهابوده و پالک یصلتعرفه مذکور جهت معابر ا :3تبصره 

 

 تفاوت پروانه: 3ماده 

امالک  یبا ارزش معامالت دیجد یهر مترمربع بنا یمشمول تفاوت پروانه به ازا رهیغ و 100ماده  ونیسیاعم از کم ربنایز شیهرگونه افزا

 وتعرفه زمان مراجعه خواهد بود. 

 

  اصالح پروانه ساختمانی در زمان  از تعدد واحدها یناش افزودهعوارض بر ارزش  :4ماده 

جهت اصالح پس از احداث واحد درخواست تعدد واحدها را  ایو  یمعمار یهامالک با ارائه نقشه که یدر زمان اخذ مجوز درصورت الف:

بر اساس جدول  پس از ارائه خروجی نظام مهندسی و تائیدیه واحد فنی و شهرسازی درخصوص افزایش تعداد واحد داشته باشدپروانه 

 )مالک یک واحد( :خواهد شد دریافتذیل 
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 ریال 000/000/150  مسکونی

ریال 000/000/250 تجاری  

ریال 000/000/50 خدماتی  

ریال 000/000/40 هاسایر کاربری  

 

 یبه خدمات لوتیپ لیتبد :5ماده 

و ابالغ به  و تائیدیه نهایی 5ماده  ونیسیکم درپس از طرح دارند  را خدماتی( به نگی)پارک لوتیپ از یقسمت لیتبد یکه تقاضا ینیمالک

ارائه بندی ای مندرج در این کتابچه به صورت بلوکضرایب پیشنهادی عوارض پذیره در جدول ارزش منطقه عوارض به صورتشهرداری 

 . و مازاد بر تراکم مجاز دریافت میگردد  شده

 

 اقدام گردد. 100ماده  قیاز طر نگیحذف پارک ای یدر صورت کسر تبصره:

 

 انباری مازاد :6ماده 

 2 مربعرمت  50هر  یمربع به ازامتر کصدیاز  و بیش  متر مربع 4 زانیمربع به ممتر کصدیهر واحد تا سقف  یبه ازا یواحد مسکون یانبار

 گردد. یمشمول پرداخت عوارض نممربع متر 4مترمربع مازاد بر 

 

  شهر میامالک خارج از محدوده و داخل حر: 7ماده 

 بتر استاس تتراکم وتفصیلی شهر و احیای طرح  5صوبه کمیسیون ماده بعد از تعیین تکلیف امالک حریم شهر و الحاق به بافت بعد از م

مشمول عتوارض  یاراض نیدر ا یتجار یاحداث بنا باشد.یقابل وصول م نظر محاسبه ومنطقه به ملک مورد نیترکینزد یامنطقه متیق

 خواهد بود. یتجار لیتبد

 

 خیر در اتمام بناعوارض تأ: 8ماده 

پروانه قید شده است باز که تا دو سال بعد از مدتی که برای اتمام بنا برای  قانون نوسازی در صورتی 29ماده  2گیری از تبصره با بهره

برابر افزایش یافته و از آن به بعد نیز اگر  2سال( برای هر دوسالی که بگذرد عوارض نوسازی به  5هم ساختمان ناتمام بماند )مجموع 

بالغ  %4سال قبل افزایش خواهد یافت تا به  2ساختمان همچنان ناتمام باقی بماند برای هر دو سال که بگذرد عوارض دو برابر ماخذ 

 گردد. ابنیه ناتمام که از طرف مقامات قضائی توقیف شده باشد، زمان توقیف از زمان مذکور کسر خواهد شد.
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  (یبه مسکون لوتیپ لی)تبد انیاع یکاربر رییدرخواست تغ از یعوارض بر ارزش افزوده ناش :9ماده 

و ابالغ به  و تائیدیه نهایی 5ماده  ونیسیکم درپس از طرح دارند  را یمسکون( به نگی)پارک لوتیپ از یقسمت لیتبد یکه تقاضا ینیمالک

بندی ارائه ای مندرج در این کتابچه به صورت بلوکضرایب پیشنهادی عوارض پذیره در جدول ارزش منطقه عوارض به صورتشهرداری 

 . و مازاد بر تراکم مجاز دریافت میگردد  شده

 

  یدر کد ارتفاع رییتغ ارتفاع طبقه و  شیاز افزا یعوارض بر ارزش افزوده ناش :10ماده 

 مترسانتی 30 هر یارتفاع طبقه به ازا شی: افزاالف

 

 ای که اضافه ارتفاع دارد(ای× ضریب × )سطح طبقهقیمت منطقه طبقه فضا

 مسکونی
پارکینگ  انباری و 

ای منطقهضرایب پیشنهادی  عوارض پذیره در جدول ارزش 

 بندی ارائه شدهمندرج در این کتابچه به صورت بلوک

 همکف و طبقات

 خدماتی و صنعتی
پارکینگ  انباری و 

 همکف و طبقات

 کلیه طبقات اداری

 کلیه طبقات هاسایر کاربری

 های دیگرتجاری در کاربری
 

 

 

 ن ساختما یکد ارتفاع ریی: تغب

سانتی  30 هر یمشمول پرداخت عوارض به ازا ندیبا پروانه و ضوابط اقدام نما ریکف مغا یدر کد ارتفاع رییتغ جادیکه نسبت به ا ینیمالک

 مربع از زیر بنای همکف خواهند بود.به ازای هر متر 0/5pمتر 

 

  )پروانه ساختمانی( ساختمان و اصالح نما راتیتعم :11 ماده

 یصورت شهردار نیا ریدر غ ، لذامراحل اداری پروانه ساختمانی را طی نمایند یساختمان اتیموظفند قبل از هرگونه عمل هایه کاربریکل

 .ارجاع نماید 100و پرونده مذکور را به کمیسیون ماده  دینما یریجلوگ اتیخود از انجام عمل ییتواند توسط عوامل اجرایم

 باشد.یم یمتعلقه به پروانه ساختمان عوارض %50سقف مشمول  ض یتعو: 1تبصره 
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 کاربری

 عوارض برحسب مساحت

 با مجوز
 بدون مجوز

 100ماده  کمیسیون یبعد از رأ

الحسنه ها و مؤسسات مالی و اعتباری و قرضتجاری و اداری و بانک

 متر )مساحت واحد( 50تا 

ضرایب پیشنهادی  

عوارض پذیره در 

جدول ارزش 

ای مندرج در منطقه

این کتابچه به صورت 

 بندی ارائه شدهبلوک

50p*s 

الحسنه ها و مؤسسات مالی و اعتباری و قرضتجاری و اداری و بانک

 متر )مساحت واحد( 50بیش از 
60p*s 

 15p*s خدماتی

 12p*s صنعتی

 8P*s مسکونی

 6p*s هاسایر کاربری

 4p*s خانه کارگری

 

 شود. یجدول م مساحت ذکر شده در نیگزی، مساحت نما، جایالزم از شهردار یدر صورت اصالح نما، پس از اخذ مجوزها :5تبصره 

 

  دیمف ریو غ دیمف یهایآمدگشیپعوارض بر بالکن و  :12ماده 

کشور و ضوابط مقرر در بخشنامه شماره  وزارت 3831/34/3/1موضوع بخشنامه شماره   یمشرف به معابر عموم یآمدگشیعوارض پ

 .گرددیوصول م لیمحترم کشور به شرح ذ ریوز 34/3/1/25798
 

 کاربری مفید کاربری
  غیرمفید

 (100)پس از ابقاء در کمیسیون ماده 

 18p مسکونی 12p مسکونی

 18p تجاری خدماتی اداری 13p اداریتجاری خدماتی 

 18p هاسایر کاربری 15p سایر کاربری ها

 

طرف بسته بوده و به صورت زیر بنای مفید مورد استفاده قرار  3 باشد که به صورتیم ییهایآمدگشیپ دیمف یآمدگشیمنظور از پ

 گیرند.می

 



 

 
25 

  

  یصنعت یتوسعه بنا :13ماده 

در زمان تخلف و ابقا  ایدر طبقه اول بدون راه مستقل به صورت توسعه همکف در زمان اخذ مجوز  یصنعت یکاربراحداث بنا مربوط به 

 خواهد شد.پذیره و بهای خدمات  عوارض کلیه پرداخت ، مشمول100ماده  ونیسیدرکم یانیاع

 

 یبه شهردار انیدؤم یبده طیتقس: 14ماده 

 هیکل یمنوط به پرداخت نقد کار انیپرداخت شده باشد و صدور پا ستیبایم یطیتقس یهاچک هیکل کار انیدر زمان صدور پا -1

 باشد. یها مو چک یبده

 . باشدیها مچک ییجاجابه ایها و چک یبده هیکل یجواب استعالم نقل و انتقال منوط به پرداخت نقد تبصره:

که  یدرصورت اخذ گردد،  دیجد داریاز خر نیگزیچک جا ایپرداخت و  ستیبایم یطیتقس یهاچک هیدر زمان نقل و انتقال کل -2

 باشد.ی( بالمانع منی)با اخذ تعهد از طرف دانگ( باشد ای)با هرسهم  یهمسر و ایفرزند  ایصاحب چک  رندهیگانتقال

 دیسررس خیاز  تار نید هیدأت ریخأمقرر، مبلغ چک به همراه خسارت ت یدهایرس سردر  یطیتقس یهادر صورت عدم وصول چک -3

 اخذ گردد.  ییصالح قضایمراجع ذ یأ برابر ر یکامل دادنامه قطع یاجرا تیلغا

 باشند. یو یقانون لیوک ایبه نام مالک  ستیبایاخذ شده م یهاچک -4

 ماه تا سه ماه اخذ کرد.  کی یتوان با فاصله زمانیها را مچک -5

 باشد. یباشند، مقدور نمیم یچک برگشت یکه دارا یافراد  یبرا طیتقس -6

 ندینمایم طیکه عوارض خود را تقس یانیدأکشور م ینظام مال یو ارتقا ریپذرقابت دیقانون رفع موانع تول 59 به ماده تیبا عنا -7

 : گرددیم افتیها دراز آن لیمشمول عوارض اضافه بها شده و به شرح ذ

 
 

 = طیاضافه بهاء تقس 
 (1به ماه+ ل و اعتبار *مبلغ بدهی*)مدت اقساطنرخ مصوب شورای پو

2400 

 

 طیجدول تقس

 %ینقد درصد تعداد اقساط به ماه (الیمبلغ)ر

 45 6  یک میلیاردتا 

 40 10 اردیلیمدو تا  یک میلیارد

 35 12 اردیلیتا سه م اردیلیم دو

 30 15 اردیلیاز سه م شیب
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 یمستغالت شهردارانتقال سرقفلی  :15ماده 

%  ارزش  10بایست دیگری، می باشد به فردیآنان م اریکه در اخت یا( مغازهی)سرقفل جهت انتقال نیجرأدر صورت درخواست مست

 . ندیپرداخت نما یرا به شهردار یرسم یروز توسط کارشناس متیمربع به قهر متر یبه ازا یسرقفل

 گردد.ارزش سرقفلی دریافت می  %5در خصوص انتقال به بستگان درجه یک  :1تبصره 

)سرقفلی  و اصالحات بعدی نقل و انتقال مستغالت شهرداری تنکابن 56جر مصوب سال قانون موجر و مستأ 19برابر ماده  :2تبصره 

گونه نقل و انتقال مکلفند قبل از هرگونه اقدام، مجوز مکتوب شهرداری را با وسیله موجرین ممنوع است. متقاضیان اینه ها( بمغازه

مربع از دریافت کنند. ارزش سرقفلی هر مترنمایند حساب درآمدهای عمومی شهرداری واریز میارزش روز سرقفلی که به  %10پرداخت 

ز طریق رفته و اوضاع اقتصادی در زمان محاسبه سرقفلی با معرفی شهرداری ا ه کاروقعیت مکانی و زمان ساخت و مصالح بمغازه به م

 باشد.کارشناس رسمی دادگستری می

 یاز سوفضا  نیمأدر صورت تبه فضا داشته باشند  ازیخود در سطح شهر ن ساتیسأها جهت استقرار تبانک که یدر صورت :3تبصره 

 انیاعم از عرصه و ع یو اموال عموم نیادیها و ماز پارک یقسمت یکشور در واگذار هایشدن شهردار یبر اساس قانون مستثن یشهردار

 نظر اجاره داده خواهد شد.جر، عرصه موردأمربوط به مالک و مست نیاز شمول قوان

 

 و معبر ساحلی ساحل طالییو شهرک  آباد کریمشهرک  :16ماده 

 باشد.یماده م نیا یبر مبنا ساحل طالیی و معبر ساحلیو شهرک آباد کریمشهرک  مشاغل محاسبات هیکل
 

  رهیپذ اتالف:  محاسب

 یضوابط طرح جامع، تجار کیبه جز انبارها طبق جدول  و معبر ساحلی ساحل طالییو شهرک  آباد کریمشهرک مشاغل موجود  هیکل

 محاسبه خواهند شد. یاست انبارها با تعرفه انبار یهیخواهند بود. بد یبه صورت تجار زیلذا در محاسبه عوارض ن شوندیمحسوب م

در نحوه محاسبه رویه  لذا به جهت وحدت دهیواگذار گرد انیبه متقاض یاگسترده یفرع یهایبا کاربر اهشهرک یاراض نکهیبه ا تیبا عنا

 .گرددیم شنهادیپ لیبه شرح ذ یاصل یکاربر 3عوارض در قالب 

 

 ژهیو  یتجار

و  لیاتومب یهایندگیبزرگ، نما یهافروشگاه ، ییرایرستوران و سالن پذ ل، یاتومب شگاهیها و کارخانه، نماها، انواع شرکتدفاتر شرکت 

 یبناریجدول تعرفه عوارض ز یبزرگ، فاز دو و سه بر مبنا یدیتول یهاکارگاه ، یمصالح و لوازم ساختمان یندگیمجاز، نما رگاهیتعم

 .شوندیمحاسبه م یبا در نظر گرفتن دهنه تجار یساختمان تجار
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  یتجار

 یبدون در نظر گرفتن دهنه تجار یساختمان تجار یبناریجدول تعرفه عوارض ز یبر مبنا ژهیو یها و تجاراز انبار ریمشاغل غ ریسا

 . شوندیمحاسبه م

 

 یانبار

 انبارها.  هیکل

 محاسبه خواهد شد.  یخذ تجارأبه م یکارگاه و صنعت رهیعوارض پذ :تبصره 

 ب:  دفتر کار 

 یبترا یحقت گونتهچیه لیاست که پرداخت مبالغ ذ یهیخواهد بود بد لیها مشمول عوارض به شرح ذشهرک یاحداث دفتر کار در اراض

 کند.ینم جادیا یتجار یمالک بعنوان کاربر

o ژهیو یتجار رهیپذ  

o به معبر یراه مستقل درصورت دسترس نهیهز 

o یتجار لیتبد نهیهز 

o نگیپارک نیمأدر صورت عدم ت (10p*S*2)    Sمتراژ اعیانی = 

  یتجار لیپ:  عوارض تبد

 گردند. ینم یتجار لیواگذار شده است مشمول عوارض تبد یتجار تیها که به صورت مشاغل با ماهواقع در شهرک یهانیزم

 

 همکف (  یطبقات باال  ی)برا  مجاز ت: تراکم

 s × p5 تجاری ویژه

 s × p3 تجاری

 s × p1 خدماتی

 

  یواحد لیاز تبد ی: عوارض برارزش افزوده ناشث
 

ریال 000/000/450 تجاری ویژه  

ریال 000/000/400 تجاری  

ریال 000/000/300 خدماتی  

ریال 000/000/200 انباری  
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  راه مستقل و احداث درب :17ماده  

 قیمت پایه )ریال( عنوان

 300/000/000 راه مستقل به زیر زمین

 400/000/000 راه مستقل به همکف و طبقات

 600/000/000 پالکدرب پارکینگی مازاد در کل 

 700/000/000 درب گاراژی

 

 

  یکشفنس ای یحصارکش ،یکشواریمرمت د ای مجوز صدور  :18ماده 

 عوارض بر مبنای طول دیوارکشی کاربری

 8p مسکونی

 10p تجاری و صنعتی

 P18 مزورعی و باغات

 10p اداری

 8p هاسایر کاربری

 

 

 (5ماده  ونیسیکم یپس از رأ) افزایش طبقات -تعیین کاربری -یکاربر رییاز درخواست تغ یارزش افزوده ناش عوارض بر :19ماده 

التفاوت قیمت کاربری موجود و کاربری مورد درخواست با درصد مابه 60که مالک تقاضای تغییر کاربری یا تعیین کاربری دارد  در صورتی

کمیسیون ماده پنج دریافت تصویب  ازپس  1401باشد همانند سال ادگستری ارزش افزوده  شهرداری مینظر کارشناسی رسمی د

 شود.می

وضع عوارض  کشور،  یعدالت ادار وانید یعموم تأیه 8/3/1397مورخ  381 یال 367شماره  یهاهدادنام «د»به استناد بند  :بصرهت

و  یشهرساز یعال یشورا سیسأ( قانون ت5ماده ) ونیسیپس از صدور مجوز توسط کمامالک  یکاربر رییاز تغ یناش  ارزش افزوده، 

 باشد.یقابل وصول م داده نشده و ص یشهر تشخ یاسالم یشوراها اراتیو اخت دودخارج از ح خالف قانون و رانیا یمعمار
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 5پس از طرح در کمیسیون ماده  افزایش طبقات

 آن مرجع پس از ابالغ رسمی به شهرداریتائیدیه  5طرح در کمیسیون ماده پس از ، طبقات را دارد که مالک تقاضای افزایش  در صورتی

اداره کل  14/11/1400مورخ  50030/150نامه شماره  ، ارزش افزوده سرانه خدماتیپایه و مجازطبق جدول ذیل عالوه بر مازاد تراکم 

 شود. دریافت میراه و شهرسازی استان مازندران 
 

 ضریب ارزش افزوده )سرانه خدماتی( ضریب تراکم مجاز )پروانه(ضریب تراکم پایه

*pضریب پیشنهادی *pضریب پیشنهادی 

عد خانوار*تعداد *ب7ُکارشناسی روز زمین*

 واحد

*pضریب پیشنهادی 

 بندی ارائه شدهبه صورت بلوکای مندرج در این کتابچه ب پیشنهادی در جدول ارزش منطقهایضر

 

ائب پیشنهادی در جدول ضرو سرانه خدماتی طبق  مجاز ابقاء بنا مازاد بر تراکم در کمیسیون ماده صد متراژ مازاد بر تراکمدر صورت 

 مورد محاسبه قرار خواهد گرفت. در جدول ارزش معامالتی  بندی ارائه شدهندرج در این کتابچه به صورت بلوکای مارزش منطقه

 

   یقانون شهردار 101ماده  یاصالح  3تبصره  یینامه اجرانیئآ: 20ماده 

تقاضای تفکیک  90بوده و بعد از سال  تیسند مالک ای یقرارداد واگذار یدارامترمربع و  500از  شیمساحت ب یکه دارا ییهاپالک 

 باشد.قابل وصول می 101تفکیک طبق ماده عوارض  نمایند می

مین جهت تتأ 28/01/1390 مورخ یقانون شهردار 101 ماده هیاصالح یدر اجرا متر مربع 500 از شیب یاراض کیجهت تفک -1

 سرانه فضای عمومی و خدماتی و احداث شوارع و معابر عمومی بر اساس جدول ذیل اقدام گردد.

 

 ماندهشوارع و معابر از باقی  سرانه عمومی و خدماتی مساحت طبق سند مالکیت قبل از تفکیک )مترمربع(

 %5 %5 750الی  501از 

 %10 %10 1000الی  751از 

 %15 %10 2000تا  1001از 

 %20 %15 4000الی  2001از 

 %25 %20 4001بیش از 
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به  یمعابر دسترس یسازآماده نهیشود. ضمناً هزیجزء عرصه واگذار شده شوارع محسوب م نیبه زم متعلقه یاصالح زانیم -2

 .وصول گردد ستیبایبه صورت جداگانه م یاراض گونه نیپالک در ا

مشخص شده در جدول، عرصه جهت سرانه و عرصه جهت شوارع واگذار گردد تفاوت تا مقدار  یهادرصدکه کمتر از  یدر صورت -3

 شود. یمحاسبه و اخذ م یقانون به نرخ کارشناس 101ماده  4فوق در جدول باال بر اساس تبصره 

سهم  گردندیماده م نیمجدد مالک مشمول ا کیشده و با درخواست تفک کیتفک 101ماده قیبار از طر کیکه  یراضا  -4

 باشد.یماده قابل وصول م نیشده در ا نییو سهم تع یالتفاوت سهم پرداختمابه قیاز طر یشهردار

عوارض بر  یسهم خود از ملک اصل زانیبه م یدر زمان مراجعه به شهردار گردندیم یقهر کیتفک ایکه مشمول افراز  یاراض -5

سهم خود از  زانیمبه   زیعوارض متعلقه به پالک ن هیگردد. ضمناً کلیماده محاسبه و اخذ م نیهم یمساحت برمبنا زانیحسب م

 متیق یعوارض بر مبنا ندیمراجعه ننما یپالک به شهردار یالباق نیمالک که یپرداخت گردد و در صورت ستیبایم یملک اصل

 گردد.یروز در سال مراجعه محاسبه و اخذ م

 پس از پرداخت حق تفکیک بایستاند میتفکیک شده 1390بعد از سال قانون ثبت  148 و147 هایماده قیکه از طر یامالک -6

 گردد. میوصول از ملک موردنظر  یسازآماده نهیهز نیهمچن و 1p*sدر زمان صدور پروانه 

 گردد.یارجاع م یدادگستر یارزش افزوده به کارشناس رسم نییبه جهت تع کیتفک یهادرخواست هیکل -7

مشتمول عتوارض شتوارع بته صتورت ذیتل  90مترمربع )سند مادر( قبتل از ستال  500هایی که دارای مساحت بیش از پالک -8

 0/20ای × =  متراژ × قیمت منطقه1390صورت شوارع قبل از سال گردند: فرمول دریافت حق تفکیک به می

 

  معابر یها احداث و توسعهطرح یاجرا از یبر ارزش افزوده ناش ارضعو  :21ماده 

و تتوان  یهمراه هستند که با ضعف مال ینیسنگ یهانهیبا هز نیادیتوسعه و اصالح معابر و م ض، یاحداث، تعر یهاطرح نکهیبه ا تیبا عنا

 ایملک و  ماندهیباق یملک برا کیمعبر از  توسعه ای و ابانیبا احداث و عبور خ یطرف زو ا ابندییم ییاجرا تیکمتر قابل یشهردار یاقتصاد

احداث  یهاطرح یکه بر اثر اجرا یو امالک یاراض هیشود لذا به کلیم جادیگذرد ارزش افزوده ایاز کنار آن م یکه معابر احداث یملک یبرا

 یشوند، ارزش افتزوده بترایواقع م یاصالح ای توسعه و ایو  یضیتعر ای یدر بر گذر احداث نیادیاصالح معابر و م ایتوسعه  ای ض یتعر ای

امالک برابر مفاد  لیقب نیکه از صاحبان ا ردیگیتعلق م 23/11/1370مورخ  34/3/1/26463به شماره  مصوب هیبار براساس ابالغ کی

 وصول خواهد شد.  ندو اصالح س در هنگام احداث بنا، نقل و انتقال یتعرفه توسط شهردار نیا

 وزارت کشور تعرفه مصوب بیقبل از تصو نیادیو اصالح معابر و م ض یتعر توسعه،  احداث،  یهاطرح بیتصو خیچنانچه تار :1تبصره 

 گردد. یماده نم نیمشمول عوارض ا باشد (3/11/1370)

 نشده باشد. اجرا یکیزیفاگر از لحاظ  یباشد حت یاحداث، توسعه و... م یهاطرح بیمالک عمل وصول عوارض، تصو :2تبصره 

 باشد. ی)عرض معبر مورد مصوب( م ض یماده، عرض معبر بعد از تعر نیمحاسبه عوارض، به جز بند )ح( هم یمبنا :3تبصره 

از  شیافزوده ب مشمول ارزش که یمعبر قبل از هرگونه طرح برخوردار باشند در صورت کیاز  شیب یکه از سطح دسترس یامالک :4تبصره 

 گردد.یم افتیبرمعبر محاسبه و در کیو فقط از  بیو ضر یامنطقه متیق نیمعبر باشند ارزش افزوده با باالتر کی
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 :خواهند بود لیذ بیدر طرح جامع مشمول ضرا یماده بر حسب نوع کاربر نیعوارض ا :5تبصره 

 

 

 

 

 

 

 

ماده با  نیباشند جهت نحوه محاسبه عوارض موضوع ایجهت احداث بنا م یقانون تیمحدود یخاص که دارا یثبت یهاپالک : 6تبصره 

 شهر اقدام گردد. یاسالم ینظر شورا

 

 و توسعه ضیمورد تعر معابر :الف

 نیهمچن رندیگیو توسعه همان معبر قرار م ض یقرار داشته و در معرض طرح تعر یمعبر داخل شهر کیجبهه  در بر که قبالً یامالک

شوند و یم هیانداز اولدر عرض چشم رییبدون تغ یمنجر به توسعه عرض گذر حت یمصوب شهر یهاطرح راتییتغ در اثر که یموارد

مشمول عوارض ارزش افزوده به  شوندیوضع موجود موجب اصالح سند م ایبا سند  یلیعدم تطابق طرح تفص لیکه به دل ین امالکیهمچن

 شوند:یم لیشرح ذ
 

 اصالح سند از فضای سبز و ..... به متر 14اصالح معابر با عرض بیش از  متر 14اصالح معابر با عرض تا 

 17p متر 14خیابان تا  18p شود ادیمتر عرض معبر ز 2اگر تا  12p متر عرض معبر زیاد شود 2اگر تا 

 22p متر 24تا 14خیابان  25p متر عرض معبر 6تا  2افزایش از  17p متر عرض معبر 6تا  2افزایش از 

 25p متر 24خیابان بیش از  35p متر عرض معبر 6افزایش بیش از  25p متر عرض معبر 6بیش از 

 

مشمول عوارض به  رندیگیو توسعه معابر موجود در بر جبهه قرار م ض یطرح تعر یکه در جبهه دوم معابر قرار دارند و در اثر اجرا یامالک 

 خواهند بود:  لیشرح ذ
 

 ضریب عرض معبر

 25p متر 14تا 

 35p متر 24متر تا  14از 

 45p متر بیشتر 24از 

 

 ضریب کاربری

 25p توریستیانتظامی، تفریحی -تجاری و خدماتی، مسکونی، صنعتی، اداری

آموزش تحقیقات و فناوری، فرهنگی هنری، درمانی، حمل و نقل 

 انبارداری، نظامی، تأسیسات شهری تجهیزات شهری
20p 

 15p ها و حریمورزشی، مذهبی، کشاورزی و باغات، سایر کاربری
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 افتیاحداث بنا در ایزمان اصالح سند  انتقال در زمان نقل و در میبند با تفه نیشوند عوارض ایم یاصالح یکه مشمول برها یامالک

 گردد.یم

 افتیدر صورت عدم در رندیقرار گ ض یمورد تعر لیاز درصد مشخص شده در جدول ذ شیب ض یبند که بر اثر تعر نیامالک مشمول ا

 گردد. ینم صولبند و نیعوارض ا ، خسارت
 

 میزان تعریض  مساحت ملک

 25p متر مربع 200تا 

 35p متر مربع 300تا  201از 

 45p متر مربع به باال 301از 

 

 دیسبز جد یمشرف به  فضا ی: اراضب

شود در صورت موافقت یهمان بر م یماورا زیو ن دیسبز در بر جد یها مشرف به فضایکاربر تیوضع رییتغ اثر امالک همجوارکه در

 )درب عابر رو و پنجره و...(، ارزش افزوده مطابق فرمول فوق وصول خواهد شد.  سبز یبه فضا تیبه اشراف یشهردار
 

%30p**بر مشرف به فضای سبزs 

 دیجد ابانی: احداث خج

خواهند  لیمشمول ارزش افزوده به شرح ذ رندیگیم قرار ض یمورد تعر ایو  رندیگیدر بر معبر قرار م دیمعبر جد یکه در اثر اجرا یامالک

 شد: 

 ضریب عرض معبر

 45p متر 14تا 

 60p متر 24متر تا  14از 

 80p متر بیشتر 24از 

 طرفه کی ضیتعر :د

طرفه از سمت مقابل( مشمول  کی ض یگردند )تعریمند ممعابر موجود بهره یایمعابر از مزا ض یطرح تعر یکه به واسطه اجرا یامالک 

 باشند: یم لیپرداخت عوارض به شرح جدول ذ

 ضریب عرض معبر

 30p*s متر 6تا 

 40p*s متر 14متر تا  6از 

 50p*s متر 24متر تا  14از 

 60p*s متر بیشتر 24از 
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 )آیتم پذیره( عوارض ریسا: 22ماده 
 

 نحوه محاسبه عنوان

 بدون اخذ مجوز 1p*s  -با مجوز 0/5p*s صدور مجوز تخریب

 0/60p*sمتر مربع  20مازاد بر  - 0/30p*sمترمربع= 20تا  سرایداری

 4p*s استخر، سونا، جکوزی

 4p*s سالن اجتماعات

 10p*s سیسات شهری فاقد مجوزعوارض تأ

 10p*s عوارض احداث خانه کارگری در باغ

 15p*s متر به ازای هر مترمربع : 4بر  مازاد -10p*sمتر= 4تا  کار احداث انباری پس از صدور پایان

 تجاوز به معبر

 6p*sاعیان=           p*s 50عرصه=      متر 12عرض معبر تا 

 6p*sاعیان=       p*s 70عرصه=     متر 23متر تا  13عرض معبر از 

 8p*sاعیان=        p*s 100عرصه=     بلوار ها

 2p*s مسکونیتبدیل زیرزمین به 

 2p*s گودبرداری بدون مجوز

 100p*s بدون مجوز )رومی( احداث نمای گنبد

 ریال 000/000/350به ازای هر پارکینگ  احداث رمپ بدون مجوز در حیاط

 2p*s انباری در سرسرا

.... در آرین بنا اعم از آالچیق  یا سایبان یااحداث هرگونه 

 طبقه
5p*s 

 

 ییدانشجو ونیخوابگاه و پانس :23ماده 

 گردد.  افتیدر یبرابر عوارض مسکون 2عوارض صدور پروانه:  -1

  ریال 000/000/1هر دانشجو   یبه ازا انهیخدمات سال نهیبابت  هز -2

 

 محاسبه تراکم  یمبنا: عوارض مازاد بر تراکم پایه و 24ماده 

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

 شورای عالی شهرسازی و معماری و یا کمیته فنی تغییرات شهری تصویب گردد.  5کمیسیون ماده 

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

 اعالم شده خواهند شد.  مجاز نیز برابر تعرفه جدول تعرفه عوارض مازاد بر تراکم مجاز عوارض مازاد بر تراکم
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 .گردددر بناهای مختلط تجاری و مسکونی عوارض مازاد بر تراکم، شامل مازاد بر تراکم کل بنا می :1 تبصره

 باشد.احداث شده اند، مشمول عوارض مازاد بر تراکم  نمی  1/1/1380هایی که با قدمت قبل از تاریخ ساختمان :2 تبصره

التفاوت در تبدیل بناهای مسکونی به تجاری در کاربری مسکونی پس از جریمه کمیسیون ماده صد و رأی بر ابقاء بنا، مابه :3 تبصره

 گیرد.ب موضوع عوارض مازاد بر تراکم این تعرفه مالک محاسبه قرار میضرایب با توجه به جدول ضرای

های غیر مسکونی پس از جریمه کمیسیون ماده صد و رأی بر ابقاء بنا کل بنای در تبدیل بناهای مسکونی به تجاری در کاربری :4 تبصره

گردد ( مالک محاسبه مساحت مازاد بر تراکم قرار گرفته و پله و خرپشته  بنای غیرمفید تلقی میمفید مسکونی )زیرزمین، پیلوت، راه

 گیرد.التفاوت ضرایب با توجه به جدول تراکم مالک محاسبه قرار میمابه

 محاسبه تراکم تجاری در مجتمع های تجاری و پاساژ : صرفاً بنای مفید مورد محاسبه مساحت مازاد بر تراکم قرار می گیرد. :5 تبصره

 لیتبتد )تراکم  طبقات،  یایشده است و از مزا فیآن به بلوار تعر یسبز و ماورا یبه فضا تی( که در سند مالکییهاامالک )پالک -1

 .گردداساس تعرفه بلوار محاسبه  بر رهیو غ یتجار لیتراکم و تبد عوارض و ندینمایاستفاده م و...( یتجار

از سطح اشغال مجاز  اقدام بته  شیچنانچه مالک ب کنیباشد لیسطح اشغال مجاز قابل وصول نم نیعوارض تراکم تا متراژ اول -2

  .مشمول پرداخت تراکم مازاد خواهد شد دیوساز نماساخت

 باشد.طبق جدول ذیل می کمترا از حد مجاز )ضوابط طرح جامع( مشمول پرداخت شیتراکم و سطح اشغال ب شیافزا

 تعرفه عوارض مازاد بر تراکم پایه و طبقات
 1402مصوب 

 نوع بنا ردیف

 مسکونی 1
پیشنهادی در جدول ارزش منطقه کتابچه به  ای  ضرائب  مندرج در این 

بلوک شدهصورت   بندی ارائه 

 اداری –تجاری  2
پیشنهادی در جدول ارزش منطقه کتابچه به  ضرائب  ای مندرج در این 

بلوک شدهصورت   بندی ارائه 

 خدماتی-صنعتی 3
پیشنهادی در جدول ارزش منطقه کتابچه به  ضرائب  ای مندرج در این 

بلوک شدهصورت   بندی ارائه 

 آب و مخابرات –گاز  –برق  –ها و ادارات دارایی بانک 4
کتابچه به  پیشنهادی در جدول ارزش منطقه ای مندرج در این  ضرائب 

شده بندی ارائه  بلوک   صورت 

 انباری تجاری  و نیم بالکن 5
کتابچه به  پیشنهادی در جدول ارزش منطقه ای مندرج در این  ضرائب 

شده بندی ارائه  بلوک   صورت 

 انباری مسکونی 6
کتابچه به  پیشنهادی در جدول ارزش منطقه ای مندرج در این  ضرائب 

شده بندی ارائه  بلوک   صورت 

7 
 جهانگردی و توریستی

 در صورت موافقت اصولی سازمان میراث فرهنگی
 ضرائب پیشنهادی مندرج  1/3

8 
تراکم( بعد از صدور رأی بر ابقاء  بنا مازاد  بر پروانه مسکونی )مازاد بر  -تراکم 

 رأی کمیسیون ماده صد

کتابچه به  پیشنهادی در جدول ارزش منطقه ای مندرج در این  ضرائب 

شده بندی ارائه  بلوک   صورت 

9 
رأی بر ابقاء  بنا مازاد  بر پروانه تجاری )مازاد بر تراکم( بعد از صدور  -تراکم 

 رأی کمیسیون ماده صد
پیشنهادی در جدول ارزش  کتابچه به ضرائب  منطقه ای مندرج در این 

شده بندی ارائه  بلوک   صورت 
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 محلی و بهای خدمات برای مشاغل و صنوف مشمول قانون نظام صنفی و غیرصنفی و مشاغل خاص در اجرای:عوارض : 25ماده 

 هاقانون شهرداری 55ماده  26بند  •

 هانامه مالی شهرداریآئین 30ماده  •

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

 های وزارت محترم کشورها و شهرداریسازمان دهیاری 28/6/1395قانون شورا )مصوب  71ماده  26و  16، 9، 2بند  •

 های وزارت محترم کشورها و شهرداریسازمان دهیاری 28/6/1395مورخ  30997مجوز شماره  10ردیف  3به استناد بند  •

 ( کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی17/2/87قانون مالیات بر ارزش افزوده )مصوب سال  50ماده  1تبصره  •

 قانون تجارت 3ماده  1تبصره  •

 شود:بینی شده مقرر به اجرا گذاشته میبه شرح زیر توسط شهرداری تهیه و پس از طی تشریفات پیش

  کلیات:

قانون تشکیالت، وظایف و انتخابات شوراهای اسالمی کشور و انتخاب شهرداران مصوب مجلس  77و ماده  71ماده  16با استناد بند 

مجلس شورای اسالمی، شهرداری تنکابن  17/2/1387قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب  50شورای اسالمی و تبصره یک ذیل ماده 

ه قانونی و حریم و حوزه استحفاظی شهر تنکابن به شرح ذیل نسبت به وصول عوارض محلی در محدود 1401مکلف است از ابتدای سال 

 اقدام نماید.

 
 

 عوارض محلی و بهای خدمات مشاغل مشمول قانون نظام صنفی )کسب و پیشه(

های های مختلف بر اساس شاخص میزان عوارض محلی و بهای خدمات هر یک از مشاغل صنفی مشمول این مصوبه در رسته: 1ماده 

مانند ضریب پایه، ارزش معامالتی امالک، مساحت و طبقه وقوع، راسته تجاری و مراکز ویژه تجاری و سایر عوامل به شرح و فرمول موثر 

 ذیل محاسبه و وصول خواهد شد:

𝑻 =
√𝒔.𝒑

𝟏𝟎𝟎
(𝒃.𝒇.𝑰.𝒄) 

Tعوارض ماهیانه کسب و پیشه : 

s)مساحت واحد غیرمسکونی )طبق ماده دو : 

p (7های مستقیم »طبق ماده قانون مالیات 64ای )ارزش معامالتی امالک موضوع ماده منطقه: قیمت» 

b (1: عوارض پایه )طبق جدول شماره 

f (2: ضریب وقوع طبقات )طبق جدول شماره 
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I(4های ویژه تجاری )طبق جدول شماره : ضریب راسته 

c (3: ضریب مراکز ویژه تجاری )طبق جدول شماره 

ارائه اسناد و مدارک معتبر مورد تأیید شهرداری برای تعیین مساحت واحد کسبی الزامی است و حداقل مساحت بر اساس  :1تبصره 

باشد. )در صورت عدم ارائه مدارک و مستندات قانونی ملک برای احراز مساحت، کارشناسی توسط شهرداری انجام می 1جدول شماره 

  گیرد(.می

باشند، از تعرفه مشاغل مشابه مربوطه مشمول قانون نظام صنفی که فاقد ضریب پایه و تعریف نشده می برای مشاغل و صنوف :2تبصره 

 گردد.استفاده می

  گردد.از انبارهای مجزای از مغازه، بیست درصد تعرفه سالیانه صنوف مربوطه اخذ می: 3تبصره 

های پر رونق تجاری قرار گرفته باشند، صرفاً ویژه تجاری در راستهبرای محاسبه عوارض ماهیانه کسب و پیشه، چنانچه مراکز  :4تبصره 

 باشد.ضریب باالتر مالک محاسبه می

گردد؛ با پیشنهاد شهردار محترم و تصویب های عمرانی شهرداری، رونق کسب و کار کم میکه به دلیل فعالیت در معابری :5تبصره 

پیشه صنوف واقع در منطقه فعالیت عمرانی )در مدت زمان فعالیت عمرانی شهرداری( شورای شهر، درصدی از عوارض ماهانه کسب و 

 گردد.اخذ می

های قانون مالیات 64، دفترچه ارزش معامالتی  امالک موضوع ماده 1402ای برای اجرا در سال مالک عمل قیمت منطقه :6تبصره 

 باشد.می 1401مستقیم سال 

اجرایی مصوب  نامهمجلس شورای اسالمی و آئین 20/2/1383قانون مدیریت پسماند مصوب  8و  7با توجه به ماده  :7تبصره 

دستورالعمل نحوه تعیین خدمات مدیریت پسماند، ابالغی به  6ماده  2بند  1و تبصره  1هیأت محترم وزیران و به استناد بند  10/5/1384

درصد عوارض کسب و پیشه سال جاری همان صنوف به عنوان  14وزیر محترم کشور، معادل  17/7/1385/س مورخ 95225/3شماره 

 شود.عمل می 2بند  1عوارض پسماند محاسبه و اخذ گردیده و برای مشاغل پرزباله بر مبنای تبصره 

ای های شهری متناسب با معیارهوسازها و اجرای پروژههایی که در بهسازی و اصالح امور شهری و ساختعوارض محلی کسبه :8تبصره 

های انجام شده و با پیشنهاد شهردار منطقه و تأیید شهردار تهاتر شهری مصوب شهرداری با شهرداری همکاری نمایند؛ به میزان هزینه

 گردد.می

های ویژه تجاری به ها و  خیابان کلیه واحدهای تجاری خاص که در این لیست به آنان اشاره نشده در صورت ایجاد در راسته :9تبصره 

 شود.ترین مرکز تعیین میگردند و ضرایب به نسبت نزدیکان مرکز ویژه محسوب میعنو

 باشد.التفاوت عوارض محل فعالیت جدید میهرگونه تغییر در محل فعالیت با انتفاع باالتر مشمول مابه :10تبصره 
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درصد عوارض فروشندگان مشابه تعیین  20میزان ها در معابر شهری و مراکز تجاری ویژه به عوارض کسب و پیشه دکه :11تبصره 

 گردد.می

ای که صرفاً صنایع دستی تنکابن را عرضه با توجه به ضرورت احیا و رونق بافت تاریخی و توسعه صنایع دستی، از کسبه :12تبصره 

درصد مبلغ محاسبه  30مبلغ محاسبه شده اند به پیشنهاد شهردار و تأیید شورای شهر از کل نمایند و در بافت تاریخی قرار گرفتهمی

 گردد.شده اخذ می

 به هنگام دریافت پروانه کسب، عوارض سالیانه رسته صنفی از متقاضی دریافت شود. :13تبصره 

نه ها برای صدور یا تمدید پرواهای صنفی از شهرداریهیأت عمومی دیوان عدالت اداری، استعالم اتحادیه 1072* به استناد رأی شماره 

 کسب الزامی است.

محاسبه و  1402برای سال  1401درصد نسبت به سال  30خدمات و مدیریت پسماند مشاغل صنفی تا سقف  عوارض بها،  :14تبصره 

 اخذ گردد.

 شوند.ریال می 000/000/5مشمول بهای خدمات مازاد به مبلغ ، 1از جدول شماره   241و  240و  239ردیف  :15تبصره 
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  1402سال  و خدمات پسماند  عوارض مشاغل و صنوف مشمول قانون نظام صنفی و غیرصنفی و مشاغل خاص تعرفه
 

 : عوارض پایه و حداقل مساحت و بهای خدمات پسماند1جدول شماره 

 خدمات پسماند  )ریال(پایه عوارض  حداقل مساحت نوع کسب و اتحادیه ردیف

 عوارض %14  6/ 000 15 معمولی و الکترونیک و تلفن همراههای تعمیرکاران تلفن 1

 عوارض %14  6/ 000 15 آنسفالوگرافی-فیزیوتراپی-رادیولوژی-هایآزمایشگاه 2

 عوارض %14  6/ 000 15 وسایل صوتی و ویدئو -تلویزیون -تعمیرکاران رادیو 3

 عوارض %14  6/ 000 15 هنآفروشندگان جزء  4

 عوارض %14  6/ 000 15 نآفروش  الت کشاورزی وآتعمیرکاران الکتروموتور و موتور 5

 عوارض %14  6/ 000 15 و گوسفندی قصابی گوشت گاوی 6

 عوارض %14  6/ 000 15 دوزندگی و فروشندگان انواع چادر و خیمه و سایبان 7

 عوارض %14  6/ 000 15 ایزنجیره فروشگاه چند منظوره 9

 عوارض %14  6/ 000 15 تولیدی و تعمیرات تابلوهای برق 10

 عوارض %14  6/ 000 15 رستوران 11

 عوارض %14  6/ 000 15 چلوکبابی و چلو خورشتی 12

 عوارض %14  6/ 000 15 اغذیه فروشی 13

 عوارض %14  6/ 000 15 کافه قنادی 14

 عوارض %14  6/ 000 15 گیریآبمیو ه 15

 عوارض %14  6/ 000 15 بستنی فروشیکافه تریا و  16

 عوارض %14  6/ 000 15 هاها و اتو سرویستعمیر گاه 17

 عوارض %14  6/ 000 15 هاها و پارکینگتوقفگاه 18

 عوارض %14  6/ 000 15 سسات باربری و مسافربریؤها و مبنگاه 19

 عوارض %14  6/ 000 15 سلف سرویس -های عروسی و پذیراییسالن 20

 عوارض %14  6/ 000 15 مراکز توزیع و عمده فروشی سوسیس و کالباس 21

 عوارض %14  6/ 000 15 نویسیآموزشگاه ماشین 22

 عوارض %14  6/ 000 15 های مردانهرایشگاهآ 23

 عوارض %14  6/ 000 15 آرایشگران زنانه 24

 عوارض %14  6/ 000 15 تولیدکنندگان لوازم آرایشی و زیبایی و عطریات 25

 عوارض %14  6/ 000 15 واردکننده لوازم آرایشی از خارج 26

 عوارض %14  6/ 000 15 فروشنده جزو لوازم آرایشی و عطریات 27

 عوارض %14  6/ 000 15 فروشندگان گیسوی مصنوعی وکاشت مو 28
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 خدمات پسماند  )ریال(پایه عوارض  حداقل مساحت نوع کسب و اتحادیه ردیف

 عوارض %14  6/ 000 15 لوازم آزمایشگاهی و جراحی 29

 عوارض %14  6/ 000 15 واردکننده داروهای دامی و سموم دفع آفات و کود 30

 عوارض %14  6/ 000 15 واردکنندگان مواد شیمیایی 31

 عوارض %14  6/ 000 15 واردکننده عینک طبی و آفتابی 32

 عوارض %14  6/ 000 15 وسایل صوتی و ویدئو -تلویزیون -تعمیرکاران رادیو 33

34 
کولر لباسشــوئی  -فریــزر -یخچــال  -آبگرمکن  -تعمیرکاران 

 یجاروبرق
 عوارض 14%  6/ 000 15

 عوارض %14  6/ 000 15 نآالت کشاورزی و فروش آتعمیرکاران الکتروموتور و موتور 35

 عوارض %14  6/ 000 15 همراههای معمولی و الکترونیک و تلفن تعمیرکاران تلفن 36

 عوارض %14  6/ 000 15 کپیهای فتوکپی و پلیدستگاه –تحریر -ماشین حساب 37

 عوارض %14  6/ 000 15 خودنویس فروش و تعمیر -فندک -ساعت 38

 عوارض %14  6/ 000 15 سوز خانگی از قبیل آبگرمکن و ...لوازم نفت 39

 عوارض %14  6/ 000 15 وسائل گازسوز 40

 عوارض %14  6/ 000 15 کشی ساختمانلوله 41

 عوارض %14  6/ 000 15 فیلمبرداری و ... -ل مدرن عکاسییتعمیرکاران وسا 42

 عوارض %14  6/ 000 15 تعمیرکاران موتورسیکلت و دوچرخه و... 43

 عوارض %14  6/ 000 15 تعمیرکار آمپر و کیلومترشمار و تنظیم درب ماشین 44

 عوارض %14  6/ 000 15 ساز و .گلگیرساز و رادیات 45

 عوارض %14  6/ 000 15 مکانیک اتومبیل 46

 عوارض %14  6/ 000 15 آهنگر 47

 عوارض %14  6/ 000 15 نقاش 48

 عوارض %14  6/ 000 15 ساز و باطری فروش و خدمات برقی اتومبیلباطری 49

 عوارض %14  6/ 000 15 پمب باد تعویض روغن و آپاراتی و تنظیم فرمان و 50

 عوارض %14  6/ 000 15 کمک فنرساز اتومبیل 51

 عوارض %14  6/ 000 15 دوز و تودوزی اتومبیلتشک 52

 عوارض %14  6/ 000 15 کوبی اتومبیللنت 53

 عوارض %14  6/ 000 15 تراشکاران اتومبیل و فلزات 54

 عوارض %14  6/ 000 15 بنکداران 55

 عوارض %14  6/ 000 15 آالت اطاقسازیفروشندگان جزء لوازم یدکی اتومبیل و ماشین 56

 عوارض %14  6/ 000 15 تانکرسازان 57

 عوارض %14  6/ 000 15 اوراقچی و فروشندگان لوازم دست دوم اتومبیل 58



 

 
40 

  

 خدمات پسماند  )ریال(پایه عوارض  حداقل مساحت نوع کسب و اتحادیه ردیف

 عوارض %14  6/ 000 15 فروشندگان شیشه اتومبیل 59

 عوارض %14  6/ 000 15 فروشندگان انواع روغن موتور و ضد یخ اتومبیل و ماشین 60

 عوارض %14  6/ 000 15 فروشندگان جزء موتورسیکلت و دوچرخه 61

 عوارض %14  6/ 000 15 متر مربع 100های فروش اتومبیل تا وسعت نمایشگاه 62

 عوارض %14  6/ 000 15 متر مربع 105تا 101های فروش اتومبیل از وسعت نمایشگاه 63

 عوارض %14  6/ 000 15 متر به باال 150های فروش اتومبیل از وسعت نمایشگاه 64

 عوارض %14  6/ 000 15 دهی اتومبیلهای کرایهآژانس 65

 عوارض %14  6/ 000 15 های شهریدفاتر بارکش 66

 عوارض %14  6/ 000 15 فروشندگان رادیو ضبط اتومبیل تعمیرکاران و 67

 عوارض %14  6/ 000 15 سسات خدماتی تنظیمات لوله بازکنی تخلیه چاه و عایقکاری وؤم 68

 عوارض %14  6/ 000 15 کلیدساز و تعمیرکار قفل اتومبیل و منازل 69

 عوارض %14  6/ 000 15 فروشندگان انواع الستیک خودرو 70

 عوارض %14  6/ 000 15 فروشنده لوازم الکتریکی , لوازم شوفاژ سیم و 71

 عوارض %14  6/ 000 15 لوازم شوفاژ فروشنده لوازم الکتریکی و سیم و 72

 عوارض %14  6/ 000 15 فروشان لوازم الکتریکیعمده واردکنندگان و 73

 عوارض %14  6/ 000 15 وتصویریعمده فروشان وسائل صوتی  واردکنندگان و 74

 عوارض %14  6/ 000 15 تصویری وسائل صوتی و فروشندگان جزء 75

 عوارض %14  6/ 000 15 فروشان لوازم خانگیعمده واردکنندگان و 76

 عوارض %14  6/ 000 15 لوازم خانگی فروشندگان جزء 77

 عوارض %14  6/ 000 15 تحریرفروشان باطری ویژه ساعت ماشین وارد کنندگان و عمده 78

 عوارض %14  6/ 000 15 فروشندگان جزء باطری ساعت و ماشین و ماشین تحریر 79

 عوارض %14  6/ 000 15 فروشان دوربین و لوازم عکاسی فیلمبرداری پروژکتورعمده 80

 عوارض %14  6/ 000 15 فروشندگان جزء 81

 عوارض %14  6/ 000 15 فیلمبرداری و عکاسی و ظهور فیلم 82

 عوارض %14  6/ 000 15 بنزین دولتی و خصوصی فروش مواد نفتی پپم 83

 عوارض %14  6/ 000 15 فروشان زغال و چوب و زغال سنگعمده 84

 عوارض %14  6/ 000 15 فروشندگان جزء زغال و چوب 85

 عوارض %14  6/ 000 15 فروشیسمساری و امانت 86

 عوارض %14  6/ 000 15 ظروف و وسائل پذیرایی و عقد و عروسیدهندگان کرایه 87

 عوارض %14  6/ 000 15 بلندگو -دهندگان وسائل برقی کرایه 88

 عوارض %14  6/ 000 15 های معامالت و مشاور و امالکبنگاه 89
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 خدمات پسماند  )ریال(پایه عوارض  حداقل مساحت نوع کسب و اتحادیه ردیف

 عوارض %14  6/ 000 15 دارانجرثقیل 90

 عوارض %14  6/ 000 15 فروشان وسایل ساختمانی و بهداشتیعمده واردکنندگان و 91

 عوارض %14  6/ 000 15 کارگر 20سازندگان وفروشندگان موزائیک کاشی و... باالی  92

 عوارض %14  6/ 000 15 20از  کوبی کمترسنک بری وهای سنککارگاه 93

 عوارض %14  6/ 000 15 لوازم ساختمانی بهداشتی ءفروشندگان جز 94

 عوارض %14  6/ 000 15 فروشان کاالهای اسفنجی و پشم شیشهعمده واردکنندگان و 95

 عوارض %14  6/ 000 15 محصوالت فایبر گالس 96

 عوارض %14  6/ 000 15 فروشندگان جزء 97

 عوارض %14  6/ 000 15 هک و گچ پیش ساختهآفروشندگان مصالح ساختمانی ازقبیل سیمان  98

 عوارض %14  6/ 000 15 مصالح ساختمانی دفاتر فروش آجرهای ماشینی و فشاری و 99

 عوارض %14  6/ 000 15 فروشندگان وسایل بنایی 100

 عوارض %14  6/ 000 15 فروشان شیشه ساختمانیواردکنندگان و عمده 101

 عوارض %14  6/ 000 15 گروه خدمات ساختمان و مسکن 102

 عوارض %14  6/ 000 15 ایشیشه گر و فروشندگان انواع میزهای شیشه 103

 عوارض %14  6/ 000 15 فروشان انواع رنگ و لوازم استخرواردکنندگان و عمده 104

 عوارض %14  6/ 000 15 فروشندگان جز 105

 عوارض %14  6/ 000 15 نقاش ساختمان 106

 عوارض %14  6/ 000 15 کاراندفاتر مهندسین مشاور و مقاطعه 107

 عوارض %14  6/ 000 15 کشی ساختمانگمرکی و نقشه-حقوقی  -حسابرسی  -دفاتر مالی 108

 عوارض %14  6/ 000 15 فروشان تهویه مطبوع ساختمانوارد کنندگان عمده 109

 عوارض %14  6/ 000 15 فرشندگان جزء 110

 عوارض %14  6/ 000 15 لوازم اسقاطی ساختمان از قبیل درب و پنجره 111

 عوارض %14  6/ 000 15 نقشه برداری -فروشان لوازم مهندسیواردکنندگان عمده 112

 عوارض %14  6/ 000 15 برداریفروشندگان لوازم مهندسی و نقشه 113

 عوارض %14  6/ 000 15 سازان آهنی و آلومینیومی و پالستیکیپنجرهآهنگران درب و  114

 عوارض %14  6/ 000 15 بشکه و لوازم حلبی -سازندگان کانال لوله بخاری  115

 عوارض %14  6/ 000 15 های فلزیانواع لوله -فروشان آهن واردکنندگان و عمده 116

 عوارض %14  6/ 000 15 هنآفروشندگان جزء  117

 عوارض %14  6/ 000 15 فروشان ابزار از قبیل دستگیره و ...واردکنندگان و عمده 118

 عوارض %14  6/ 000 15 التآدستگیره و قفل  یراق  ءفروشندگان جز 119

 عوارض %14  6/ 000 15 واردکنندگان انواع ایرانیت 120
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 خدمات پسماند  )ریال(پایه عوارض  حداقل مساحت نوع کسب و اتحادیه ردیف

 عوارض %14  6/ 000 15 ایرانیت ءفروشندگان جز 121

 عوارض %14  6/ 000 15 خشکبار ءفروشندگان جز 122

 عوارض %14  6/ 000 15 ردآفروشندگان جزء   123

 عوارض %14  6/ 000 15 باربارفروش میادین میوه و تره 124

 عوارض %14  6/ 000 15 فروشان جزء و سبزی فروشیمیوه 125

 عوارض %14  6/ 000 15 لبنیات فروش 126

 عوارض %14  6/ 000 15 خواربارفروشی 127

 عوارض %14  6/ 000 15 عطار و سقط فروشی و داروهای گیاهی 128

 عوارض %14  6/ 000 15 فروشندگان حبوبات عالف و 129

 عوارض %14  6/ 000 15 فروشندگان مواد پروتئینی 130

 عوارض %14  6/ 000 15 تخم مرغ -پرندگان -ماهی -فروشندگان مرغ 131

 عوارض %14  6/ 000 15 فروشی و لبوفروشیآش–حلیم پزی  -کبابی 132

 عوارض %14  6/ 000 15 پزی و سیرابی فروشیکله 133

 عوارض %14  6/ 000 15 جگرکی 134

 عوارض %14  6/ 000 15 پزیشیرینی قنادی و 135

 عوارض %14  6/ 000 15 فروشندگان جزء چای داخله و خارجه 136

 عوارض %14  6/ 000 15 خانه و چایخانهقهوه 137

 عوارض %14  6/ 000 15 های سنتی و سفیدپزی و روغنینانوائی 138

 عوارض %14  6/ 000 15 پرورش طیور و دام و عسل 139

 عوارض %14  6/ 000 15 فروشندگان جزء 140

 عوارض %14  6/ 000 15 کارگر 20تولیدکنندگان انواع پارچه دستی کمتر از  141

 عوارض %14  6/ 000 15 ها(فروشندگان جزء )بزازی 142

 عوارض %14  6/ 000 15 پوشاک دوز سری 143

 عوارض %14  6/ 000 15 خیاطی مردانه 144

 عوارض %14  6/ 000 15 خیاطی زنانه 145

 عوارض %14  6/ 000 15 هابزرگ لباس و مزونهای فروشگاه 146

 عوارض %14  6/ 000 15 های شیکبوتیک و مزون 147

 عوارض %14  6/ 000 15 دوزی و ...فروشی و سنگدکمه 148

 عوارض %14  6/ 000 15 موئی -الئی  -طیب  -نخ  -فروشندگان انواع لوازم خیاطی  149

 عوارض %14  6/ 000 15 فروشان پوشاکعمده 150

 عوارض %14  6/ 000 15 فروشندگان جزء 151
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 خدمات پسماند  )ریال(پایه عوارض  حداقل مساحت نوع کسب و اتحادیه ردیف

 عوارض %14  6/ 000 15 دوز پیراهنسری 152

 عوارض %14  6/ 000 15 فروشدوز و پردهپرده 153

 عوارض %14  6/ 000 15 دوزندگی آن دهندگان لباس عروس وفروشندگان و کرایه 154

 عوارض %14  6/ 000 15 کاغذ دیواری -پوش کف –فروشان موکت واردکنندگان و عمده 155

 عوارض %14  6/ 000 15 پوش وفروشندگان جزء  موکت و کف 156

 عوارض %14  6/ 000 15 فروشندگان جزء فرش ماشینی 157

 عوارض %14  6/ 000 15 نخ قالی کرک  و  -مو  -فروش پشم عمده 158

 عوارض %14  6/ 000 15 فروشندگان جزء پشم مو کرک نخ قالی 159

 عوارض %14  6/ 000 15 فروشندگان جزء 160

 عوارض %14  6/ 000 15 فروشندگان جزء حوله و.. 161

 عوارض %14  6/ 000 15 زیر پوش جوراب و فروشندگان جزء 162

 عوارض %14  6/ 000 15 سراجان و فرو شندگان جزء 163

 عوارض %14  6/ 000 15 های کفش ماشینفروشگاه 164

 عوارض %14  6/ 000 15 دوزهای دستفرو شگاه 165

 عوارض %14  6/ 000 15 فرو شندگان فرش 166

 عوارض %14  6/ 000 15 تعمیر و رفو گران فرش 167

 عوارض %14  6/ 000 15 هاواکسیتعمیرکاران کفش و  168

 عوارض %14  6/ 000 15 جاجیم و زیلو -فروشندگان گلیم  169

 عوارض %14  6/ 000 15 کامو فروشندگان جزء 170

 عوارض %14  6/ 000 15 فروشندگان جزء 171

 عوارض %14  6/ 000 15 زنپنبه –دوز لحاف -نداف 172

 عوارض %14  6/ 000 15 فروشندگان جزء 173

 عوارض %14  6/ 000 15 های قالیشوئیکارگاه 174

 عوارض %14  6/ 000 15 خشکشویی -لباسشویی 175

 عوارض %14  6/ 000 15 فروشانعمده واردکنندگان و 176

 عوارض %14  6/ 000 15 فروشندگان جزء 177

 عوارض %14  6/ 000 15 فروشندگان جزء 178

 عوارض %14  6/ 000 15 فروشیخرازی 179

 عوارض %14  6/ 000 15 فروشندگان جزء بلور چینی و چینی 180

 عوارض %14  6/ 000 15 اجناس لوکس کادوئی 181

 عوارض %14  6/ 000 15 نمایشگاه مبل تا دو دهنه 182
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 خدمات پسماند  )ریال(پایه عوارض  حداقل مساحت نوع کسب و اتحادیه ردیف

 عوارض %14  6/ 000 15 دهنهنمایشگاه لوستر بیش از دو  183

 عوارض %14  6/ 000 15 سازشمعدان ساز وآئینه –آئینه فروش  184

 عوارض %14  6/ 000 15 جواهرسازی کارگاه طال و 185

 عوارض %14  6/ 000 15 جواهرفروشی طال و 186

 عوارض %14  6/ 000 15 کاری مینیاتورکاری منبتفروشندگان خاتم 187

 عوارض %14  6/ 000 15 کار و تعمیرات طالفروش ملیلهنقرهساز نقره 188

 عوارض %14  6/ 000 15 فروشندگان مجتمع صنایع دستی 189

 عوارض %14  6/ 000 15 عتیقه فروش 190

 عوارض %14  6/ 000 15 مصنوعی های تزیینی وهای طبیعی و درختچهفروشندگان گل 191

 عوارض %14  6/ 000 15 فروشندگان  تزیینی و فروش آکواریوم وهای دهندگان ماهیپرورش 192

 عوارض %14  6/ 000 15 تابلوفروشی و گالری نقاشی و هنری 193

 عوارض %14  6/ 000 15 ون و پالستیکئسازندگان تابلو ن 194

 عوارض %14  6/ 000 15 تابلونویس و نقاش و خطاط و حکاکی سنگ 195

 عوارض %14  6/ 000 15 فروشندگان جزء ساعت 196

 عوارض %14  6/ 000 15 های چوبیخراطان و سازندگان قالب 197

 عوارض %14  6/ 000 15 سازیحکاکی مهر الستیکی و پالک 198

 عوارض %14  6/ 000 15 های چوبیدرودگر نجار و سازندگان صندوق و شبکه 199

 عوارض %14  6/ 000 15 پالستیکی ( -فلزی -دکورساز ) چوبی 200

 عوارض %14  6/ 000 15 سازانساز و قابصحاف و آلبوم 201

 عوارض %14  6/ 000 15 بازیاسباب فروشندگان جزء 202

 عوارض %14  6/ 000 15 گواهینامه و کارت شناسایی و نظائر -فتوکپی و پرسکاران  203

 عوارض %14  6/ 000 15 فروشندگان جزء ظروف و لوازم پالستیکی 204

 عوارض %14  6/ 000 15 فروشان خوراک دام و طیور و علوفهواردکنندگان و عمده 205

 عوارض %14  6/ 000 15 فروشندگان خوراک دام و طیور 206

 عوارض %14  6/ 000 15 نآلوازم  و فروشگاه فروش کامپیوتر 207

 عوارض %14  6/ 000 15 سیسات شوفاژأت 208

 عوارض %14  6/ 000 15 نقاشی چوب 209

 عوارض %14  6/ 000 15 چوبی آلومینیوم و -سازان فلزی کابینت 210

 عوارض %14  6/ 000 15 خدمات رایانه و کافی نت 211

 عوارض %14  6/ 000 15 فروشندگان نوارهای مجاز ویدیویی و سی دی 212

 عوارض %14  6/ 000 15 روکوبی مبل 213
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 خدمات پسماند  )ریال(پایه عوارض  حداقل مساحت نوع کسب و اتحادیه ردیف

 عوارض %14  6/ 000 15 فروش صنایع دستی 214

 عوارض %14  6/ 000 15 فروش تلفن همراه 215

 عوارض %14  6/ 000 15 تخلیه بار 216

 عوارض %14  6/ 000 15 های خدمات تلفن و فروششرکت 217

 عوارض %14  6/ 000 15 های اداریتعمیرات ماشین 218

 عوارض %14  6/ 000 15 سیم پیچی 219

 عوارض %14  6/ 000 15 گیاهان داروئی 220

 عوارض %14  6/ 000 15 فروشندگان لوازم یدکی موتورسیکلت و الستیک 221

 عوارض %14  6/ 000 15 خانه سنتیسفره 222

 عوارض %14  6/ 000 15 فروش و تعمیر موتورآالت کشاورزی 223

 عوارض %14  6/ 000 15 ماشین و ... -دزدگیر منازل خدمات و فروش   224

 عوارض %14  6/ 000 15 تزئینات اتومبیل 225

 عوارض %14  6/ 000 15 کارواش اتومبیل 226

 عوارض %14  6/ 000 15 تولیدی و تعمیرات تابلوهای برق 227

 عوارض %14  6/ 000 15 آب و گاز -شرکت پیمانکاری صنعتی برق  228

 عوارض %14  6/ 000 15 تولید و فروش تیرچه و بلوک 229

 عوارض %14  6/ 000 15 خدمات ایزوگام )عایق کاری ( 230

 عوارض %14  6/ 000 15 نشانی و اکسیژنهای آتشژ کپسولشار 231

 عوارض %14  6/ 000 15 تولیدی نان شیرمال و کلوچه 232

 عوارض %14  6/ 000 15 های خدماتی ) نظافت و ... (شرکت 233

 عوارض %14  6/ 000 15 آسانسور و نصب و تعمیر باالبر برقی 234

 عوارض %14  6/ 000 15 های حفاظتینصب سیستم 235

 عوارض %14  6/ 000 15 فروشندگان کاالی خواب 236

 عوارض %14  6/ 000 15 ساخته و ضد سرقتهای پیشفروشندگان درب 237
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 2جدول شماره 

 ضریب طبقات وقوع

 7/0 طبقه دوم به باال

 8/0 +(1طبقه اول )

 1 (0طبقه همکف )

 7/0 (-1طبقه اول زیرزمین )

 5/0 طبقه دوم زیرزمین به پایین

 

 3جدول شماره 

 هسته مرکزی شهر مراکز تجاری
 ضریب

5/1 

 

 4جدول شماره 

 مراکز تجاری منتهی به هسته مرکزی شهر
 ضریب

01/1 

 

 هاشهرداریقانون  55ماده  20بند : 26ماده 

از  یاماکن که به نحو هیکل سیاز ایجاد و تأس یریماده مذکور؛ جلوگ 20مستنداً به بند  ی، قانون شهردار 55 ماده ونیسیکم یآرا یدر اجرا

 ها، کارگاه ها، کارخانه سیمکلف است از تأس ییا مخالف اصول بهداشت در شهرهاست، شهردار نیساکن یانحاء موجب بروز مزاحمت برا

طورکلی ه و ب یسازند و اصطبل چارپایان و مراکز دامدارکه مواد محترقه می یمراکز نیها و همچنو دکان هارگاهیو تعم میعمو یگاراژها

کند و  یریدود و یا عفونت و یا تجمع حشرات و جانوران نمایند جلوگ دیصدا کنند یا تولکه ایجاد مزاحمت و سرو ایتمام مشاغل و کسبه

عمومی که مخالف بهداشت است اقدام نماید و با نظارت و مراقبت در  یهاو خزینه گرمابه یپزآجر و گچ و آهک یهادر تخریب کوره

نماید و هرگاه  یریشهر جلوگ یکند از آلوده شدن هوامی دیها دود تولکردن آنکه کار هیها و وسائط نقلاماکن و کارخانه یهاوضع دودکش

ها را به خارج از شهر انتقال کند و اگر الزم شود آن لیها را تعطآمده باشد آن دوجوه مذکور فوق قبل از تصویب این قانون ب ساتیتأس

 دهد.

هتا و تخریب و انتقال به خارج از شهر مکلف است مراتب را ضمن دادن مهلت مناسبی به صتاحبان آن لیدر مورد تعط یشهردار -تبصره

مرکب از سه نفر که از طرف  ونییسیمعترض باشد باید ظرف ده روز اعتراض خود را به کم یابالغ نماید و اگر صاحب ملک به نظر شهردار

 ینظر شهردار دیمبنی بر تأی ونیسیکم یهرگاه رأ  االجرا است. قطعی و الزم ونیسیکم یکند. رأ  میانتخاب خواهند شد تسل شورای شهر 
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مأمورین خود رأساً اقدام خواهد  لهیبه وس یردارصاحب ملک در موقع اعتراض نکرده و یا در مهلت مقرر شخصاً اقدام نکند شهباشد و یا 

 نمود. 

ض و جرائم، برخی اشخاص متخلف مشمول مجموع مبلغ یک یا چند بند مندرج در رامبالغ عو نییو به منظور تع ونیسیکم یآرا یدر اجرا

 باشد.میشهرداری آن بر عهده  نییتع تیمسئولشوند و تعرفه می

 

 )ریال( تعرفه توضیحات تعریف خدمت عنوان خدمت ردیف

1 

ماده  20کمیسیون بند 

 قانون شهرداری 55

)مراحل تشکیل پرونده 

 ی(تا اجرای رأ 

 000/000/5 20پلمپ واحد صنفی با اخطار کمیسیون بدوی بند  -1

 ماه( 2بندی ) حداکثر حسب منطقهمهال )مهلت خواستن( بر است -2
 2به ازای هرماه با 

برابر اجاره نظریه 

 کارشناسی

 000/000/10 20ی کمیسیون نهایی بند پلمپ واحد صنفی با رأ -3

 000/000/2 فک پلمپ قانونی -4

فک پلمپ غیرقانونی، واحد صتنفی توستط متخلتف بتا نظتارت  -5

متخلف بترای انجتام مراحتل ضمن پلمپ مجدد،  20کمیسیون بند 

 شود.قانونی به دستگاه قضائی فرستاده می

 000/000/5 بار اول

 000/000/10 بار دوم

 000/000/15 بار سوم

نستبت بته  لیشده است اگر مالک به هر دل دیاز مشاغل مزاحم ( در آن ق ریکه عبارت )غ دیجد یهادرصورت پروانه :کیتبصره 

 یبهتا .دینما اماقد ندهیبه مشاغل مزاحم و آال و.... یسرقفل به صورت رهن،  یملک  خود با هر نوع کاربر یواگذار ای یبرداربهره

 بند ونیسیاست کم یهیبد . گرددیم افتیدرتا تعیین تکلیف کمیسیون از ملک مورد نظر  یبرابر عوارض صنف 15خدمات معادل  

 داد.انجام خواهد  ندهیشغل مزاحم و آال تیخود را در خصوص ممانعت از فعال فهیوظ زین 20

و برابر  5/1بار دوم  یخدمات برا یبها ندهیبه مشاغل مزاحم و آال یتجارریغ ای یتجار یواحدها یدر صورت واگذار تبصره دو:

 شود. یم افتیو از متخلف در نییبرابر شده تع 2بار سوم  یبرا

ملک خود با هر  یواگذار ای یبرداراقدام به بهره یموجود در سطح شهر که به هر نحو یصنف یمالکان واحدها هیکل سه:تبصره 

ملک  هو مزاحمت پروند یداشتن شاک لیدله نمودن و ب ندهیمشاغل مزاحم و آالبه  ...و یسرقفلبه صورت اجاره، رهن،  ینوع کاربر

ظرف  ونیسیکم أیو مالک از زمان ابالغ ر دیبه مزاحمت صادر نما أیمزبور ر ونیسیکم ارجاع شود و 20بند  ونیسیآنان به کم

 اقدام خواهد شد. کیطبق تبصره  دیمزاحمت اقدام ننما أیر یهفته نسبت به اجرا کیمدت 

مشخص  یبا نوع کاربر یشهردار یساخته شده از سو یکه پس از انتقال به شهرک صنف یچنانچه صنوف مزاحم :چهارتبصره 

برابر عوارض سالیانه  10 منجر به پرداخت ندیشده نما نییتع یاز کاربر ریغ یاستفاده از کاربر اقدام به یشهردار یشده از سو

 باشد.هر ماه می

2 
 و ی)ورود یدستفروش

 نیو همچن یخروج 

 )ریال( ماهیانه میزان اشتغال شرایط معبر

 000/000/2 بار اول، اقالم اشخاص متخلف و 55 ماده ونیسیکم یبه استناد رأ 
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 یکننده سد معبر، در هر مرحله توسط عوامل شهردارجادیا سطح شهر(

 باشدی. متخلف مکلف مشودیو به انبار انتقال داده م یآورجمع

. دینسبت به پرداخت عوارض، جرائم و خسارات متعلقه، اقدام نما

 اقالم انجام خواهد شد. یسپس آزادساز

 000/500/2 بار دوم

 000/000/3 بار سوم

بیش از بار 

 سوم

000/500/3 

3 

فروش سیار توسط 

وسیله نقلیه )ورودی و 

خروجی و همچنین 

 سطح شهر(

، اقالم اشخاص متخلف و 55 ماده ونیسیکم یبه استناد رأ 

 یکننده سد معبر، در هر مرحله توسط عوامل شهردارجادیا

 باشدی. متخلف مکلف مشودیانتقال داده م پارکینگو به  یآورجمع

. دینسبت به پرداخت عوارض، جرائم و خسارات متعلقه، اقدام نما

)با همکاری  انجام خواهد شد. و ماشین اقالم یسپس آزادساز

 پلیس راهور(

 000/000/4 بار اول

 000/500/4 بار دوم

 000/000/5 بار سوم

بار بیش از 

 سوم
000/500/5 

 

 ماهیانه میزان اشتغال شرایط معبر  ردیف

4 

 

و حمل  یآورجمع

و  یو خروج ی)ورود

سطح شهر  نیهمچن

و در صورت عدم 

عدم  ایو  یهمکار

حضور متخلف در رفع 

 موارد تخلف(

، اقتالم اشتخاص 55 ماده ونیسیکم یبه استناد رأ 

توستط کننده سد معبر، در هر مرحله جادیمتخلف و ا

انتقال داده  پارکینگو به  یآورجمع یعوامل شهردار

نسبت بته پرداختت  باشدی. متخلف مکلف مشودیم

. دیتعوارض، جرائم و خستارات متعلقته، اقتدام نما

انجام خواهد شتد.  و ماشین اقالم یسپس آزادساز

حمل  نهیهز نیو همچن یریجهت بارگ یکارگر نهیهز

مربوطته  هیتحادبار بر اساس فاکتور طبق تعرفته ات

. در صتورت شودیشده اخذ م نییتع مهیمازاد بر جر

استاس  حمتل )بتر یآورجمع یفاکتور عمل که نیا

با تعرفه مصوب باشد به اضافه  ری( مغاهیتعرفه اتحاد

 هزینه باالسر خواهد بود. 15%

 ریال 000/000/2هر نوبت  حمل با وانت

 ریال 000/000/6هر نوبت  حمل با جرثقیل

 ریال 000/000/9هر نوبت  حمل با کامیون و تریلر

حمل با یدک کش 

 خودروبر
 ریال 000/000/7هر نوبت 

5 

عوارض اشغال معابر 

: عتوارض یستاختمان

 اتیو عمل یبرداربهره

سد  جادیو ا رمجازیغ

 رو، ادهیتتتمعبتتتر در پ

معتابر  ریو سا ابانیخ

 روپیاده

موقت معبر  یبرداربهره

از تا  شیاشغال ب یبرا

سوم عرض معبر  کی

 روادهیپ

2P  برای هر مترمربع

 سطح اشغال بدون مجوز 

1P  برای هر مترمربع

 سطح اشغال با مجوز

 3/1در صورت رعایت 

 گردد.معبر تعلیق نمی

 رو ادهیسوم عرض پ کیموقت  یبهره بردار روسواره
3P  برای هر مترمربع

 سطح اشغال
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جهت دپتو مصتالح و 

 زاتیتابزار کار و تجه

 قیمصتتتاد ریو ستتتا

و  یالح ستاختمانصم

 یابزار کتار ستاختمان

 کیتتاز  شیبتت دیتتنبا

سوم عرض گتذرگاه 

را اشتتتغال  یعمتتتوم

کته  یددر موار دینما

 اتیتتتعمل یاجتتترا

ضتترورت  یستاختمان

 شیاستفاده موقت بت

ستوم عترض  کیاز 

 جتتتادیرو را ا ادهیتتتپ

مالتتک مکلتتف  دیتتنما

است پس از پرداخت 

عوارض متعلقه مجوز 

 ندینما افتیالزم را در

 یدر صتتورت تخطتت

 ونیستتیمتتوارد در کم

ماده  مطترح و متورد 

واقع خواهد  55اقدام 

 شد.

سه ماهه سوم به  یشش ماهه اول اشغال بوده و برا یو دو صرفاً برا کی یارقام مندرج در بندها: 1تبصره

چهار برابر ارقام فوق ذ ن به ماخآماخد دو برابر و سه ماهه چهارم به ماخذ سه برابر و سال دوم و پس از 

 .گرددیم افتیسازنده بنا در ایمحاسبه و از مالک 

اخذ خواهد  یباالسر نهیدرصد هر 15 با اضافه یدر صورت عدم اخذ مجوز اشغال معبر توسط متقاض :2تبصره 

 .باشدیحساب م هیخدمات اشغال معبر و تسو یمنوط به پرداخت بها کار انیپایی . صدور نهادیگرد

و خارج از ضوابط و  رمجازیغ یو سازها ابزارکار ساخت مصالح ساختمانی،  -1

اخذ تعهد ، و انتقال اقالم به انبار یآور)متخلف با جمع، یبدون مجوز شهردار

 و پرداخت عوارض و ، جرائم مواجه خواهد شد.( ، یمحضر

000/000/7 

نمودن ابزار کار، )متخلف با  یآورو جمع رمجازیغ یحفار اتینمودن عمل لیتعط-2

و پرداخت عوارض و جرائم  ، یاخذ تعهد محضر ی و انتقال اقالم به انبار، آورجمع

 مواجه خواهد شد.( 

000/000/8 

هتر مترمربتع در روز و  یبه ازا )اند که سد معبر نموده یو لوازم لیوسا ریسا -3

و پرداختت  ، یو انتقال اقالم بته انبتار، اختذ تعهتد محضتر یآور متخلف با جمع

 عوارض و جرائم مواجه خواهد شد.(

000/000/6 

 سازی معابر در زمان عملیات کارگاهیبهای خدمات طرح ایمن
نیم درصد عوارض پذیره 

 پروانه

6 

رداری نگهداری و انبا

)اقالم جمع آوری 

ی شده طبق رأ 

که  55کمیسیون ماده 

به انبارهای شهرداری 

اند و شدهمنتقل 

و  مشمول عوارض

مترمربع  کیو ابزار کار، محاسبه حداقل  زاتیو تجه یمصالح و لوازم ساختمان -1

 در صورت بروز مساحت کمتر

ریال  000/000/2

 )مترمربع در روز(

 500ز برابر و بیش ا 2کیلوگرم  200)بیش از  کیلوگرم،  200خوراکی تا انواع  -2

 شود(.برابر محاسبه می 3کیلوگرم 

 ریال  000/000/1

 )در روز(

 ریال )درروز( 000/500 چهار چرخ و گاری سیار -3

ریال )در  000/000/1 انواع پوشاک )هرجین(، محاسبه حداقل یک جین در صورت بروز تعداد کمتر  -4

 روز(
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هزینه نگهداری و 

 شوند.(انبارداری می

 20فک پلمپ غیرقانونی، واحد صنفی توسط متخلف با نظارت کمیسیون بنتد  -5

نونی به دستگاه قضائی فرستاده ضمن پلمپ مجدد، متخلف برای انجام مراحل قا

 .شودمی

ریال)مترمربع  000/850

 در روز(

 ایتاقالم و امتوال منتقتل شتده انبتار ) یریگپسشده جهت باز نییدر صورت عدم مراجعه متخلف در موعد تع

شهرداری شده توسط  لیتحم یهانهیاز هز یبه منظور جبران بخش 55 ماده ونیسیکم ی(، به استناد رأ نگیپارک

 شتهرداری به حساب درآمد الغو مب دهیبه فروش رسان دهیو مزا  فاتیتشر قیاز طر یکارشناس ی، اقالم با بها

 شد. زخواهدیوار

 مواد فاسد شدنی 7

 یمحصتوالت دارا ریو ستا یو کشتاورز یدامت یهافرآورده ور، یو دام، ط یبهداشت ، ییدارو ، ییشامل مواد غذا

 یمحدود و خاص نگهدار طیشرا یو دارا ریانقضاء، اتالف پذ خیتار

تخلف و رفع مزاحمت، چنانچه  قیمصاد یآورمهلت به متخلف جهت جمع یبا توجه به اعمال اخطارها و اعطا - 

موضوع موجب بروز خسارت، فستاد،  نینسبت به پلمب واحد اقدام گردد و ا 55 ماده ونیسیکم یرأ به استناد 

مزبور،  ونیسیکم یاتالف و... در مواد و محصوالت درون واحد تحت نظارت متخلف شود، به استناد اخطارها و رأ 

آراء نخواهد  یمجر گاهدست ایسازمان  ای یعهده شهردار بر یجهت جبران خسارت احتمال یتیمسئول گونهچیه

 مسموع نخواهد بود. یبود و اعتراض

8 

 یسد معبر واحدها

سطح شهر  یصنف

استفاده بدون مجوز 

اشخاص  ایکسبه و 

تحت نظارت آنان 

جهت استقرار کاالها 

و محصوالت در مقابل 

 رو، ادهی)پ  یواحد صنف

 و...( ابانیخ

، 55 متتاده ونیستتیکم یموقتتت بتته استتتناد رأ  یبتترداربهره

از  ایتو  کننتدیسد معبر م جادیا یکه به نحو اشخاص صنفی

 یاستتفاده شخصت یشتهردار اریتتحتت اخت یعرصه عموم

نستبت بته  باشندیمتخلف شناخته شده و مکلف م ند، ینمایم

. بته ندیپرداخت عوارض، جرائم و خسارات متعلقه، اقدام نما

 صورت روزانه

 اخذ تعهد محضری بار اول

 بار دوم
 4Pمربع به ازای هر متر

 ریال

 بار سوم
 5Pمربع به ازای هر متر

 ریال

بیشتر از بار 

 سوم

 6Pمربع به ازای هر متر

 ریال

 و ی)ورود یدستفروش

 نیو همچن یخروج 

 سطح شهر(

 یبا شهردار یموقت به استناد مجوز و هماهنگ یبردار بهر

درخواست  یکه به نحو یواحد صنف ایمناطق، اشخاص و 

 اریتحت اخت یاز عرصه عموم ایرو و ادهیاستفاده از معبر پ

 یواحد صنف د، یبنما یبه منظور استفاده شخص یشهردار

عوارض سطح اشغال اقدام  مکلف است نسبت به پرداخت

قرار  شهرداریمشمول بند تعرفه  صورت نیا ری. در غدینما

 .ردیگیم

1P مربعبه ازای هر متر 
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9 

 یشستشوجرائم 

خودرو و فرش در 

و انهار  یمعبر عموم

درون شهر  یکشاورز

 هاو پارک

 ، 55 ماده ونیسیکم یاستناد رأ 

 لتفشتناخته شتوند مک  بنتد متخلتف نیکه طبق ا یاشخاص

نسبت بته پرداختت عتوارض، جترائم و خستارات  باشندیم

 .ندیمتعلقه، اقدام نما

 ریال 000/000/20 اتوبوس

 ریال 000/000/10 مینی بوس

 ریال 000/000/5 وانت و سواری

 ریال 000/000/2 فرش و موکت

10 

ها، عوارض غرفه

ها اعم از شگاهینما
 یفروش تخصص

 یو دائم  یفصل یادوار

روز در  یو بازارها
شهر  میمحدوده و حر

 ءبه استثنا
 عیصنا یهاشگاهینما

 یدست

 جریناز قرارداد منعقده با مستأ 20%

موظف هستند  شگاهینما یبرگزار انیمتول -1
آن  دیو رس زیوار شهرداریعوارض خود را به 

 یشهردار صورت نیا ریدر غ ندینما لیرا تحو
وصول و  تیمسئول -2. باشدیمربوطه م قهیوث

 شگاهینما  انیوجوه حاصله به عهده متول زیوار
 شهرداریموران وصول أخواهد بود. م

 شگاهیبه محل دفتر نما جعهبا مرا توانندیم

. ندیوصول اقدام نما زانیم ینسبت به بررس
با  یمکلف به همکار شگاهینما نیمسئول

 نیا ریدر غ باشندیم شهرداری نیمامور
نسبت به وصول  تواندیم شهرداری صورت

. در قرارداد دیاقدام نما یحق و حقوق قانون
در  ینشانآتش ندهینما یبا امضا ستیبایم

 تیریغرفه جهت مد کیو  شگاهیمحدوده نما
 باشد. یبا نظارت شهردار

 بخش نخواهند بود. نیپرداخت عوارض ا شمولم شوندیم جادیا یکه توسط شهردار ییبازارها تبصره:

 فروش احشام در میادین دام واقع در داخل محدوده قانونی و حریم مصوب شهر 11

س گاو، گاومیش و هر رأ 

 گوساله
000/200 

گوسفند، بز و رأس هر 

 بزغاله و میش
000/150 

 000/500 اسبرأس هر 

 000/500 هر نفر شتر

 000/000/1 هر متر مربع استفاده داربست در فضای ملک خود چه استفاده صنفیدر صورت تقاضای مالک مبنی بر  12
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 یهاـب

 اتـدمـخ
 

 

 

 

 

 

 



 

 
53  

  

 نحوه استرداد عوارض :27ماده 

از  %20انصراف دهد باکسر  یصدور گواه ای یپروانه ساختمان افتیاز در قبل یعوارض به شهردار زیمالک پس از وار کهیدر صورت 

مربوطه جهت ابطال مجوز به  یگواه ای یپروانه ساختمان افتیپس از در یو چنانچه صاحب مجوز ساختمان یعوارض متعلقه پرداخت

 مسترد خواهد شد.  یو یقانون  لیوک  ایکننده در وجه پرداخت یاز عوارض متعلقه پرداخت %50پس از کسر  دیمراجعه نما یهردارش

 رشیپذبر  یمبن یپس از اخذ تعهد محضر یزیاستفاده مجوز صادر شده، ابطال مجوز و عودت مبلغ وارءاز سو یریجهت جلوگ: 1تبصره 

 .باشدیصدور پروانه م خیماه از تار 3مالک پس از  یاز سو یتبعات حقوق هیکل

 مسترد خواهد شد.  نفعانیبه ذ هایپرداخت هیبدون کسر کارمزد، پروانه صادره ابطال و کل لیدر موارد ذ :2تبصره 

 ابطال شده باشد. یتوسط شهردار یبا ابالغ مراجع قضائ یپروانه ساختمان الف:

 دیأیالعالج و... چنانچه به تصعب یماریب ، یورشکستگ ، یسوزاز زلزله، طوفان، آتش یناش همترقبریتوقف احداث بنا بر اثر حوادث غ ب :

 برسد کارمزد کسر نخواهد شد. صالحیمراجع ذ

 مسترد خواهد شد. به مالک قانونی یشهردار یاز سو یارقام اضاف یدر صورت اشتباه در محاسبه عوارض وصول ج :

 

  و فنی : ارائه خدمات کارشناسی28ماده 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خواهد بود.  ریپذمالک امکان نهیو با هز یدادگستر یکارشناسان رسم قیاز طر یکارشناس دیصورت اعتراض مالک، تجد در

 تعرفه کارشناسی

هرمترمربع  نوع بنا ردیف  1402اعیان مصوب برای سال  1402اعیان پیشنهاد برای سال  1401اعیان فعلی 

 37/ 500 85/ 000 25/ 000 مسکونی 1

 148/ 500 250/ 000 99/ 000 تجاری 2

 165/ 000 400/ 000 110/ 000 اداری 3

 225/ 5000 350/ 000 150/ 000 صنعتی 4

 عرصه ردیف
هر متر مربع   عرصه فعلی 

(1400) 

عرصه پیشنهادی هر مترمربع 

(1402) 

مصوب برای سال  عرصه

(1402) 

 500/22 000/55 000/15 متر 500عرصه  تا  1

 000/30 000/85 000/20 متر1000تا   500عرصه  2

 500/82 000/120 000/55 متر 2000تا   1000عرصه  3

 000/120 000/150 000/80 متر 5000تا   2000عرصه  4

 000/135 000/250 000/90 متر به باال 5000عرصه از  5
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  اند(طرح جامع وارد محدوده شهر شده نیکه پس از اول ییها)پالک یسازآمادهبهای خدمات : 29ماده 

مشمول  یشهردار و یدولت یهاک واقع در طرحو امال یاراض تیوضع نییماده واحده قانون تع 4تبصره  ستنادها به اکه امالک آن ینیمالک

 :ندیپرداخت نما لیمذکور را به شرح ذ یهانهیهز موظفند گردند، یمعابر م یسازآماده نهیپرداخت هز

 باشد(.یو آسفالت م یگذارجدول ، یسازریز ، یبردارخاک نهیهز :شامل یسازآماده نهی)هز 

  

 بهای خدمات آماده سازی

 1402مصوب سال  شرح ردیف

 قیمت تمام شده )فهرست بها واحد عمران( براساس فهرست بها واحد عمران 1

 

که نقل و انتقال پالک بعد از ورود به محدوده صورت  ی)در صورتاحداث بنا  ایدر زمان نقل و انتقال  یسازآماده بهای خدمات  :1تبصره 

 بار قابل وصول خواهد بود.  کی یفقط برا (، اشدنگرفته ب

 گردد. یم ابانیمشرف به خ یبرها هیمشمول کل یسازآماده بهای خدمات :2تبصره 

 

مسکن و  ای نیدر سنوات گذشته توسط مالک یسازآماده اتیبر انجام عمل یمبن نیمالک یدر صورت ارائه مستندات از سو: 4تبصره 

 یامالک یسازرا ندارد اما آماده یسازآماده نهیگونه هزچیه افتیحق در یواقع گردد، شهردار یشهردار دییأکه مورد ت رهیو غ یشهرساز

 تعرفه روز محاسبه و اخذ گردد. یدر زمان مراجعه  بر مبنا دهینگرد افتیآن در نهیانجام و هز تنکابن یشهردار سطکه در سنوات قبل تو

احداث  یکه بنا یباشند در صورتیطرح جامع م نیبنا قبل از ابالغ اول یدارا ایهرگونه بنا در سنوات قبل  یکه دارا ییهاپالک :5تبصره 

 گردند. ینم یسازآمادهشده تخلف محسوب  نشود مشمول 

 چراغ برق  یرهایت دپوواگذاری زمین در مالکیت )شهرداری( جهت  : 30ماده 

 لیکه شرکت برق ما یدر صورتباشد. میs * 250pبرق معادل  یرهایجهت استقرار ت تحت مالکیت شهرداریو امالک  یاستفاده از اراض 

 گردد. یتهاتر م یشهردار یبه تهاتر عوارض باشد عوارض فوق با بده
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 فعاالن اقتصادیعوارض بر فضای شهری مورد استفاده : 31ماده 

 حداقل عوارض به ریال)ماهیانه( ضریب فعاالن اقتصادی

ها و مؤسسات مالی عوارض بر فضای اشغال شده توسط بانک

 و اعتباری و غیره
100p*s 000/000/20 

ها و موسسات عوارض بر فضای اشغال شده توسط بانک

 الحسنهقرض
150p*s 000/000/30 

 به ازای هر دستگاه در سال 300P خارج از سطح اشغال مجاز ATMنصب دستگاه 

 به ازای هر دستگاه در سال 500P در کاربری تجاری ATMنصب دستگاه 

 1/5P 000/000/50 سایر
 

 

  یشهر یعموم یفضا از معابر و  یبردارخدمات بهره یبها: 32ماده 
 

 ردیف
 مدت زمان بهره برداری مساحت

1 
 

 دوره ای و متناسب با زمان استفاده از بهره برداران مشمول در قالب قرارداد وصول خواهد شدبه صورت  •

 

 سازی معابر در زمان عملیات کارگاهیارائه و تصویب طرح ایمن: بهای خدمات 33ماده 

 مصوب گردید.نیم درصد عوارض صدور پروانه ساختمانی() 1402زیربنا( و  سال  %5) 1401سال 

 

 بهای خدمات تغییرات پارکینک : 34ماده 

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

؛ ابقای بنا باشد چنانچه رأی کمیسیون ماده صد بررا به بناهای تجاری یا مسکونی الحاق نماید و یا  به دفتر کار و انباری تبدیل کند، 

ضریب تراکم مازاد برای هر مترمربع بنای مسکونی و ضریب تراکم مازاد برای هر مترمربع بنای   مشمول پرداختعالوه بر محاسبه عادی 

 ای ارائه شده()طبق جدول ارزش منطقه گردد.تجاری می

های ماده صد و یا محاکم قضایی ذیربط مطرح و منتهی به کمیسیوناداری و صنعتی که دارای تخلف بوده و در  -های تجاریکلیه ساختمان

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری،  25/11/83مورخه  587صدور رأی شده و حکم صادره قطعیت یافته باشد؛ با استناد به دادنامه شماره 

 گردند. مشمول پرداخت کلیه عوارض متعلقه می
 

 : بیمه شهروندان 35ماده 

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

 ها های معابر و خیابانسوانح ناشی از ناهمواری -5

 هاهای احتمالی موجود در معابر و پارکانالها و کسوانح ناشی از وجود چاه -6

 ها بیمه نماید. سوانح ناشی از ریزش دیوارها و ساختمان -7

 شود. می بیمه ها و سایر اماکن شهرداری نیز شاملدر نهایت هرگونه اتفاقات در داخل پارک -8

 های پزشکی و عوارض احداث مجتمع پزشکان برداری از ساختمان مسکونی به صورت حرفهشرایط صدور مجوز بهره

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

 باشد )اشاره به طرح تفصیلی شهر(.مسکونی، شهرداری مجاز به صدور مجوز استفاده آن می

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

 ساختمانی دیگر با داشتن مجوز های بهداشتی و تخصصی بالمانع است. 

ج های پزشکی عبارتند از کلیه پزشکان عمومی و متخصص اعم از جسمی و روانی که در گواهینامه آنان دکترای پزشکی درحرفه -2

 گردیده و در نظام پزشکی کشور عضو باشند. 

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

 استانداری )در شهرهای فاقد نظام مهندسی( مورد تأیید باشد. 

، و عالوه بر آن تأمین پارکینگ برای باشد پارگینگ و توقفگاه مناسب برای مراجعین طبق ضوابط باید دارای ساختمان اداری -4

 باشد. کارکنان الزامی می

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

بایست قانون شهرداری می 55ماده  20همسایگان، کمیسیون بند های پزشکی از نظر عدم مزاحمت برای برای هر یک از حرفه -6

ها به عنوان برداری از اعیانیاز محل بازدید، با مشاهده مدارک آن را به تأیید برساند؛ در غیر این صورت صدور مجوز  بهره

 باشد. حرفه پزشکی ممنوع می

ا مجتمع  پزشکان را داشته باشند؛ مشمول پرداختت عتوارض اشخاص حقیقی و کلیه مشاغل خاص که قصد احداث ساختمان ی تبصره:

 پذیره ساختمان، همانند عوارض پذیره مربوط به واحدهای اداری با احتساب ضرایب مربوط به طبقات خواهند بود. 

 

 و تجهیزات   آالت: بهای خدمات ماشین36ماده 

 )ریال( هر ساعت  مبلغ مدت زمان استفاده ردیف

 000/000/10 ساعت 8ساعت حداکثر حداقل یک  1
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 رائم ـج

 100کمیسیون ماده 
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 : عوارض ابقا بنا ناشی از آرای کمیسیون37ماده 

عوارض متعلقه بر  هیکل مه، یجر أیراست، عالوه بر  دهیگرد مهیجر یأ الف ضوابط بوده و منجر به صدور رآن دسته از تخلفات که بر خ 

 اساس تعرفه روز قابل وصول است.

 یاسالم یشورا بیو تصو یشهردار هیامالک ساختمان پس از ته یمحاسبه ارزش معامالت یمبنا یقانون شهردار 100 ماده 11 هتبصر

 خواهد بود.نظر دیبار قابل تجد کی یامالک سال یارزش معامالت نیا شهر در مورد اخذ جرائم قابل اجرا است و

شوند در صورت عدم ضرورت قلع بنا و یاحداث م (ریمربوطه )مغا ریمربوطه و غ یدر کاربر رمجازیکه بصورت غ ییهاساختمان -1

 یعالوه بر پرداختت جترائم نقتد ...و ربطیذ ییها و محاکم قضایقانون شهردار 100ماده  ونیسیبر ابقاء بنا توسط کمصدور 

 گردند.یروز م متیعوارض به ق هیمشمول پرداخت کل

ماده  ونیسیدر صورت ارجاع به کم، باشندیم یتخلف ساختمان یطرح جامع که دارا نیساخته شده پس از ابالغ اول یبناها هیکل -2

 نیقبتل از ابتالغ اولت ی، بناهتاباشندیپرداخت عوارض به نرخ روز م مشمولصادره  أیر یعالوه بر اجرا ، أیرصد جهت صدور 

 گردد.یطرح جامع مشمول عوارض نم

خواهند بود و در  یتجار لیمشمول عوارض تبد یبدون مجوز قانون رمرتبطیغ یاحداث شده در کاربر یتجار یضمناً در خصوص بناها

 امالک اخذ گردد. یرکاربرییاز درخواست تغ یعوارض بر ارزش افزوده ناش نهیهز ستیبایم یتجار یازو نوس بیصورت تخر

 یکه بنا یگردد و در صورتیتراکم آن برابر قانون و تعرفه وصول م نهیکه اضافه بنا در طبقه اول و باالتر باشد که هز یدر موارد -3

 وصول گردد.  یخالف تراژتراکم بابت همان م نهیتخلف داخل درصد باشد هز

پس از عودت پرونده از  یامنطقه متیق برابر 10متر یسانت 30 هر یبه ازاانداز پنجره( )یا دست O.K.Bکاهش ارتفاع  -4

 .دباشیقابل وصول م یشهردار به 100ماده  ونیسیکم

 ماده ونیسیپس از طرح موضوع در کم ندینمایمستقل اقدام م یواحد مسکون کیبه  یتوسعه تجار لیکه نسبت به تبد یامالک -5

 گردند. یالتفاوت نمدر صورت ابقاء مشمول مابه، 100

از  یمشمول عوارض بر ارزش افزوده  ناش 100ماده  ونیسیدوبلکس به دو واحد مستقل پس از طرح موضوع در کم یبنا لیتبد  -6

 باشد. یم یواحد لیتبد

 .باشدی% عوارض متعلقه قابل محاسبه و وصول م 40بان معادل هیسقف سبک و سا یبناها هیکل -7

 یو مراجع قانون 100ماده  ونیسیشهر قرار دارند پس از ارسال پرونده به کم میکه خارج از محدوده و داخل حر ییبناها -8

 گردد.  افتیمربوطه در یانیاع یعوارض متعلقه به کاربر ستیبایدر صورت ابقاء م صالح، یذ

مجوز ساخت بوده و نسبت به ساخت مازاد  یدارا هک یامالک ایچنانچه صاحبان امالک اقدام به ساخت و ساز بدون پروانه و  :1تبصره 

بر  یمبن ونیسیمطرح و در صورت موافقت کم 100 ماده ونیسیباشد موضوع در کم یبا پروانه صادره اقدام ریمغا ای و ندیپروانه اقدام نما

-34/27419 وفق نامه شماره و...بناء و تراکم  ریاعم از عوارض ز 100 عالوه بر جرائم ماده یل جارسا یعوارض بر مبنا ، ابقاء

قابل  25/11/1379مورخ  587 به شماره وانید یعموم أتیه یرأ  نیو همچن هایکل امور شهردار ریوزارت کشور مد01/10/1383

 باشد.وصول می
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 یقانون شهردار( 100) ( ذیل ماده صد11) ازدهمیساختمان موضوع تبصره  یارزش معامالت نییتع نامهنیئآ :38ماده 

و  شروع ساختمان از  یاراض کیتفک ای یقبل از هر اقدام عمران دیآن با میحر ایو امالک واقع در محدودۀ شهر  یاراض نیمالک :100ماده 

 . ندیپروانه اخذ نما یشهردار

که ساختمان در  خود اعم از آن نیمأمور لهیمخالف مفاد پروانه بوس ایبدون پروانه  یهاساختمان یساختمان اتیاز عمل تواندیم یشهردار

 کند. یریجلوگ شدواقع با رمحصوریغ ایمحصور  نیزم

خالف مشخصات مندرج در پروانه  یو بناها ساتیقلع تأس یبهداشت ای یفن ای یدر موارد مذکور فوق که از لحاظ اصول شهرساز: 1تبصره 

موضوع در  یشهردار یشروع به احداث شده باشد به تقاضا ایساختمان احداث  یبدون پروانة شهردار ایضرورت داشته باشد 

. شودیمطرح م شورابه انتخاب  ، شورای شهر یاز اعضا یکیکشور و  ریوزارت کشور به انتخاب وز ندهیاز نما مرکب ییهاونیسیکم

خود را کتباً ارسال دارد پس از انقضاء مدت مذکور  حاتیکه ظرف ده روز توض کندیاعالم م نفعیپس از وصول پرونده به ذ ونیسیکم

 ماه کیظرف مدت  کندیشرکت م حیتوض یادا یبرا یکه بدون حق رأ  یشهردار ندهیمکلف است موضوع را با حضور نما ونیسیکم

 کندیم یریمخالف مفاد پروانه جلوگ ایاز ادامة ساختمان بدون پروانه  یکه شهردار یبر حسب مورد اتخاذ کند در موارد یمقتض میصمت

 یبه تقاضا ونیسیصورت کم نیا ریمذکور مطرح کند در غ ونیسیموضوع را در کم یریجلوگ خیهفته از تار کیمکلف است حداکثر ظرف 

 کرد.  اهدخو یدگیبه موضوع رس نفعیذ

 ی. شهردارکندیم نییاز دو ماه، تجاوز کند تع دیکه نبا یاز بنا باشد مهلت مناسب یقسمت ایبر قلع تمام  ونیسیکم میکه تصم یدر صورت 

آن را  نةیرأساً اقدام کرده و هز یمزبور را به مالک ابالغ کند. هرگاه مالک درمهلت مقرر اقدام به قلع بناء نکند شهردار میمکلف است تصم

 خواهد کرد. افتیوصول عوارض از مالک در یاجرا نامةنییطبق مقررات آ

 ونیسیکم یمسکون یقع در حوزۀ استفاده از اراضوا یمندرج در پروانة ساختمان یربنایدر مورد اضافه بنا زائد بر مساحت ز  :2تبصره  

 ایو  یفرع یهاابانیخ ای  یاصل یهاابانی)در بر خ یمکانملک از نظر  تیدر صورت عدم ضرورت قلع اضافه بنا با توجه به موقع تواندیم

باشد  یشده و نوع ساختمان از نظر مصالح مصرف جادیا یکه متناسب با نوع استفاده از فضا یامهیبه اخذ جر یبست( رأ بن ایباز کوچه بن

دوم کمتر و از سه برابر ارزش  کی اقلاز حد دینبا مهیاقدام کند )جر مهیمکلف است بر اساس آن نسبت به وصول جر یو شهردار نییتع

مکلف است مجدداً  یکرد، شهردار یخوددار مهیاز پرداخت جر نفعیکه ذ یباشد(. در صورت شتریاضافه ب یهر مترمربع بنا یبرا یمعامالت

اقدام  بیتخر یمورد نسبت به صدور رأ  نیدر ا ونیسیکم را بکند. بیتخر یصدور رأ  یارجاع و تقاضا ونیسیپرونده را به همان کم

 خواهد نمود.

 یو ادار یو صنعت یتجارت یواقع در حوزۀ استفاده از اراض یپروانة ساختماندر مورد اضافه بنا زائد بر مساحت مندرج در  :3تبصره 

 یهاابانیخ ای یاصل یهاابانی)در بر خ یملک از نظر مکان تیدر صورت عدم ضرورت قلع اضافه بنا با توجه به موقع تواندیم ونیسیکم

شده و نوع ساختمان از نظر مصالح  جادیا یکه متناسب با نوع استفاده از فضا یامهیبه اخذ جر یبست( رأ بن ایباز کوچه بن ایو  یفرع

از حداقل دو برابر کمتر و از  دینبا مهیاقدام کند )جر مهیمکلف است بر اساس آن نسبت به وصول جر یو شهردار نییباشد تع یمصرف

 مهیاز پرداخت جر نفعیکه ذ یباشد(. در صورت شتریه بشد جادیا یاضاف یمربع بناهر متر یساختمان برا یمعامالت ارزشچهار برابر 
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مورد  نیدر ا ونیسیکمبکند.  بیتخر یصدور رأ  یارجاع و تقاضا ونیسیمکلف است مجدداً پروانه را به همان کم یکرد شهردار یخوددار

 کرد.   واهداقدام خ بیتخر ینسبت به صدور رأ 

 تیرعا یشهرساز و یو بهداشت یکه اصول فن یمربوطه در صورت یبدون پروانه در حوزه استفاده از اراض یدر مورد احداث بنا :4تبصره 

 کی ایساختمان  یدهم ارزش معامالت کیبدون مجوز  یمربع بنابه ازاء هر متر مهیاخذ جر یبا صدور رأ  تواندیم ونیسیشده باشد کم

 نفع، یاست از ذ شتریداشته باشد، هر کدام که مبلغ آن ب یسرقفل افتیکه ساختمان ارزش در یدر صورت تمانساخ یپنجم ارزش سرقفل

 3و  2 یها اضافه بنا زائد بر تراکم مجاز بر اساس مفاد تبصره اعالم کند. یساختمان را به شهردار انیبالمانع بودن صدور برگ پا ، اخذ

 عمل خواهد شد.

 تیبا  توجه به موقع تواندیم ونیسیاستفاده بودن آن و عدم امکان اصالح آن کم رقابلیغ ایو  نگیدر مورد عدم احداث پارک :5تبصره 

هر  یساختمان برا یبرابر و حداکثر دو برابر ارزش معامالت کیکه حداقل  یامهیبه اخذ جر یرأ  نگ، یپارک یو نوع استفاده از فضا یمحل

مکلف به  ی(. شهردارباشدیمربع ممتر 25 با احتساب گردش نگیکند )مساحت هر پارک رباشد، صاد نگیرفتة پارک نیاز ب یمربع فضامتر

 . باشدیساختمان م انیشده و صدور برگ پا نییتع مةیاخذ جر

ساختمان و بر اساس پروانة  یموظف هستند در هنگام نوساز نیدر مورد تجاوز به معابر شهر، مالک (27/06/1358  ی)اصالح: 6تبصره 

 ردیمورد انجام گ نیدر ا یبدون پروانه تجاوز ایخالف پروانه و که بر یرا بکند، در صورت یاصالح یبرها تیمصوب رعا یهاطرح

عدم استحکام بنا،  ندارد تخلف مانمو ریارسال کند. در سا ونیسیو پروانة امر را به کم یریجلوگ اتیمکلف است از ادامة عمل یشهردار

 است. 100 مادۀ یهاونیسیکم تیبه موضوع در صالح یدگیدر ساختمان رس یهرسازو ش یو بهداشت یاصول فن تیعدم رعا

آنان احداث  تیکه به مسوول یساختمان ییاجرا اتیموکلفند نسبت به عمل یمهندسان ناظر ساختمان (27/06/1358  ی)اصالح: 7تبصره 

 انیآن مستمراً نظارت کرده و در پا مةیضم یفن سباتها و محااز لحاظ انطباق ساختمان با مشخصات مندرج در پروانه و نقشه گردد، یم

ه تخلف را ب ایکند و  یکنند. هرگاه مهندس ناظر بر خالف واقع گواه یرا گواه یکار مطابقت ساختمان با پروانه و نقشه و محاسبات فن

بر  یو صدور رأ  یقانون شهردار 100مادۀ  کیتبصرۀ  درمندرج  ونیسیطرح در کمه ب یاعالم نکند و موضوع منته یقع به شهردارمو

نظام مذکور  یانتظام یمنعکس کند. شورا یو ساختمان یمکلف است مراتب را به نظام معمار یساختمان گردد، شهردار بیتخر ای مهیجر

 6به  موضوع تیبه اهم وجهحسب مورد با ت یو ساختمان یبرابر قانون نظام معمار ریموظف است مهندس ناظر را در صورت  ثبوت تقص

 مادۀ ونیسیکم لهیبه وس بیتخر یگردد که مجدداً مرتکب تخلف شود که منجر به صدور رأ  یکار و در صورت از تیماه تا سه سال محروم

و  رجددر پروانة اشتغال  یو ساختمان ینظام معمار یانتظام یاز طرف شورا تیحداکثر مجازات محکوم کند. مراتب محکوم به گردد 100

به محض وقوف از تخلف  تیمحکوم یمکلف است تا صدور رأ  ی. شهردارگرددیاعالم م راالنتشاریکث دیچند مورد از جرا ای کیدر 

ساختمان جهت  یامضا مهندس ناظر مربوطه برا یماه از اخذ گواه 6مدت حداکثر ه ب 100 مادۀ ونیسیمهندس ناظر و ارسال پروندۀ کم

گاه از موارد تخلف در ها نظارت کند و هرموکلفند در مورد ساختمان زین یشهردار نیکند. مأمور یددارخو یپروانه ساختمان شهردار

به تخلف  یشوند، طبق مقررات قانون یریانطباق ساختمان با پروانه مرتکب تقص یدر مورد صدور گواه اینکنند و  یریموقع جلوگه روانه بپ

قابل  زیجهت ن نیهم باشد از ا ییواجد جنبة جزا یشهردار نیمهندسان ناظر و مأمور یکه عمل ارتکاب یو در صورت شودیم یدگیآنان رس
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با  تواندیاجرا نشود م یساختمان است و دستور شهردار اتیاز عمل یریمکلف به جلوگ یکه شهردار یخواهند بود. در موارد بیتعق

 اقدام کند. یساختمان اتیمتوقف ساختن عمل یابر یانتظام نیخود و در صورت لزوم مأمور اتییاجرا نیاستفاده از مأمور

ساختمان و  انیپا یگواه یهادر مورد ساختمان یمکلفند قبل از انجام معاملة قطع یدفاتر اسناد رسم (27/06/1358  ی)اصالح: 8تبصره 

مالحظه و مراتب را در سند  باشدصادر شده  یانجام معامله را که توسط شهردار خیتار عدم خالف تا یناتمام گواه یهادر مورد ساختمان

معامله انجام ( 24/11/1355) هایقانون شهردار 100تبصره الحاقی به ماده  6قانون   بیکه قبل از تصو ییهاکند. در مورد ساختمان دیق

ساختمان  انیبرگ پا ایعدم خالف  یکل پالک را شامل نگردد گواه معاملهکه مورد  یخارج شده باشد، در صورت هیمالک اول دیگرفته و از 

 .باشدیآن در سند انجام معامله بالمانع م حیبا ثبت و تصر نبوده و یالزام

باشد و  دهیحادث نگرد یدیجد یکه اضافه بنا یشده در صورت جادینقشة جامع شهر ا بیتصو خیکه قبل از تار ییهادر مورد ساختمان

انجام  تیمراتب فوق در سند مالک حیشهر باشد، با ثبت و تصر عطرح جام بیبنا قبل از سال تصو جادیاسناد نشان دهندۀ ا مدارک و

 .باشدیمعامله بالمانع م

نقشه جامع شهر، صادر شده قانون  بیتصو خیها قبل از تارکه پروانة ساختمان آن ییهاساختمان (27/06/1358  یاصالح): 9تبصره 

 .باشندیمعاف م یهردارقانون ش 100مادۀ  کیاست از شمول تبصرۀ  یشهردار

قائم مقام او  اقانون شهرداری هرگاه شهرداری یا مالک ی 100مادۀ  ونیسیدر مورد آراء صادره از کم (27/06/1358  یاصالح): 10تبصره 

خواهد بود  100 مادۀ گرید ونیسیاعتراض کم نیبه ا یدگیاعتراض کند، مرجع رس یظرف مدت ده روز نسبت به آن رأ  یابالغ رأ  خیاز تار

 است.   یقطع ونیسیکم نیا یاند. رأ شرکت داشته یقبل یباشند که در صدور رأ  یاز افراد ریآن غ یکه اعضا

در مورد اخذ جرائم قابل اجراست و شورای شهر  بیو تصو یتوسط شهردار هیساختمان پس از ته یارزش معامالت نامةنییآ: 11تبصره 

 خواهد بود.  دنظریتجد قابل بار کی یسال یارزش معامالت نیا

 :کمیماده 

 یبازدارندگ جادیا کردیانقالب( با رو یدر شورا 27/06/1358  لحاقی)ا یقانون شهردار (100) ماده صد لیذ (11) ازدهمیتبصره  یاجرا

 شده است:  میو تنظ هینامه تهاین آئین (100)ماده صد  یهاو کاهش حجم پرونده یلیطرح تفص قیدق یو کاهش تخلفات و اجرا

 یالزام أیرصدور  یدر جلسه برا ندگانینما یاست حضور تمام ییشبه قضا ونیسیکم کی 100ماده  ونیسیکم نکهیبا توجه به ا -1

 است.

 شود. یم یریگمیتصم ونیسیتوسط کم )پس از الحاق به بافت( شهر میتخلفات در محدوده و حر هیکل -2

بنا با هر  اقدام به ساخت یبدون اخذ مجوز از شهردار تنکابنشهر  میکه جهت احداث بنا در داخل محدوده و حر ینیمالک -3

به  فیتکل نییباشد جهت تعیم یشهردار یبا پروانه صادر شده از سو ریکه مغا ینتخلفات ساختما هیو کل ندینمایم یاسازه

 .گرددیارجاع م 100 ماده ونیسیکم
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 حاتیجهت ارائه توض ی )پس از دعوت(شهردار ندهیعنوان نماه ب شهرداری ئیس دایره ساختمانیر ای یشهرساز معاونحضور  -4

 است. یالزام ونیسیدر کم

از مالک  ریغ هیدفاع ای حهی. اخذ الدیارائه نما ونیسیبه کم هیدفاع ای حهیال دیبا نفعیذ ایمالک  ، 100 ماده کیباتوجه به تبصره  -5

 مطرح کردن را ندارد.  تینبوده و قابل ریپذ( امکانرهیو غ لیوک ، یقانون ندهی)نما نفعیذ ای

در  نفعیذ ایحضور مالک  حاتیبه ارائه توض ازی. در صورت نستین یالزام 100ماده  ونیسینفع در جلسات کمیذ ایحضور مالک  -6

 بالمانع است. ونیسیکم یبا نظر اعضا (100ماده  10)تبصره  دوم ونیسیکم

 

 ماده دوم:

در 11 یماده صد الحاق لیذ (انقالب یشورا27/06/1358  لحاقی)ا یقانون شهردار ( 100) ( ذیل ماده صد11) ازدهمیتبصره  یاجرادر 

شود، یاخذ م نیقانون از متخلف نیدوم، سوم، چهارم و پنجم ا یهاموضوع تبصره یهامهیساختمان که بر اساس آن جر ی) ارزش معامالت

                               :گرددیهر مترمربع ساختمان به شرح جدول فوق محاسبه و اعالم م یارزش معامالت
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 1402مصوب سال  شرح گروه ساختمانی  ) مسکونی ( دیفر

 ساختمان اسکلت بتنی به هرنوع سقف تا پنج طبقه 1

ندرج در ای مائب پیشنهادی در جدول ارزش منطقهضر

 بندی ارائه شدهاین کتابچه به صورت بلوک

 طبقه به باالساختمان اسکلت بتنی به هرنوع سقف از پنج  2

 ساختمان اسکلت فلزی به هرنوع سقف تا پنج طبقه 3

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

با ستون 5 بنایی  مختلط مصالح  شوداسکلت  وسط ساختمان اجرا می   های فلزی یا بتنی که معموالً در 

 اسکلت اجری یا بلوکی 6

 چوب معمولیهای تمام ساختمان 7

 های تمام چوب صنعتیساختمان 8

 1402مصوب سال  شرح گروه ساختمانی  ) تجاری ( ردیف

 ساختمان اسکلت بتنی به هرنوع سقف تا پنج طبقه 1

ای مندرج در ضرائب پیشنهادی در جدول ارزش منطقه

 بندی ارائه شدهاین کتابچه به صورت بلوک

 هرنوع سقف از پنج طبقه به باالساختمان اسکلت بتنی به  2

 ساختمان اسکلت فلزی به هرنوع سقف تا پنج طبقه 3

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

با ستون 5 بنایی  مختلط مصالح  وسط ساختمان اجرا میاسکلت   شودهای فلزی یا بتنی که معموالً در 

 اسکلت اجری یا بلوکی 6

 های تمام چوب معمولی استفاده تجاریساختمان 7

 های تمام چوب صنعتی استفاده تجاریساختمان 8

 نیم طبقه  تجاری 9

 اداری 10



 

 
63  

  

 معاف از پرداخت عوارض تفریحی (  –گردشگری ) هتل 11

 ضریب تجاری %50 صنعتی 12

 مسکونی مترمربع ( 25پارکینگ ) هر واحد  13

ای مندرج در پیشنهادی در جدول ارزش منطقهضرائب 

 بندی ارائه شدهاین کتابچه )مسکونی( به صورت بلوک

 ای مسکونی * ضریب پیشنهادیضریب منطقه

 تجاری مترمربع ( 25پارکینگ ) هر واحد  14

ای مندرج در ضرائب پیشنهادی در جدول ارزش منطقه

 ارائه شدهبندی این کتابچه )تجاری( به صورت بلوک

 ای تجاری*ضریب پیشنهادیضریب منطقه

 صنعتی –: انبارها ی تجاری  ب

 20/ 000/ 000 1/ 132/ 560 871/ 200 اسکلت بتنی –اسکلت آجری با بلوک سیمانی یا سنگی با هرنوع سقف  1

 02/ 000/ 000 1/ 321/ 320 1/ 016/ 400 ساخته با هر  نوع سقفهای پیشاسکلت فلزی و با سوله 2

 (100p: 1402مصوب سال )  300p: 1402سال  پیشنهادی - 1401سال  p  100های ساختمانی و پارکینگ  ها در کلیه گروهبانک

 

 شود.قانون شهرداری بر اساس قیمت و ارزش معامالتی زمان وقوع تخلف محاسبه می 100تعیین جریمه در کمیسیون ماده 

 باشد.ت باالی پیلوت، پارکینگ مدنظر میمنظور از طبقات در جدول، طبقا :1 تبصره

عوارض  %50شوند باید مشمول جریمه میکه غیر 100ماده  در کمیسیون که خالف ملکی تأیید شده یا ساختمان های قدیمی :2 تبصره

 پذیره روز را پرداخت نمایند.

به  یمنته ربطیذ ییمحاکم قضا ایماده صد و  یهاونیسیتخلف بوده و در کم یکه دارا یصنعت ای اداری –یتجار یهاساختمان: 3 تبصره

عدالت  وانید یعموم أتهی 25/11/83 – 587باشد، به استناد دادنامه شماره  افتهی تیشوند و حکم صادره قطعیم ایشده و  یصدور رأ 

 گردند.یمتعلقه م ضعوار هیمشمول پرداخت کل یادار
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 ای و یکل مبلغ عوارض در زمان صدور پروانه ساختمان که یدر صورت ریپذرقابت دیرفع موانع تولقانون  59 با توجه به ماده :39ماده 

 باشد.  یم لیذ بیضرابا  تخفیف پرداخت شود مشمول یصورت نقده اصالح پروانه ب ای بنا توسعه

 

 بافت فرسوده سایر مناطق فصول

 %25 %20 بهار

 %25 %15 تابستان

 %15 %10 پاییز

 %15 %10 زمستان

 

 .گرددینم لیماده فوق مشمول موارد ذتبصره: 

عدم  یهایمستغالت ، گواه ، عوارض خودرو، اجاره امالک ی، کاربر رییاز تغ یعوارض ارزش افزوده ناش، 100 ماده ونیسیکم میجرا

 تهاتر. یهاو معامالت و پرونده آماده نهیو هز یحفار نهیخدمات، هز ی،  بهاشهیپ، کسب و ی... عوارض نوسازو کار انیپا ، خالف

 

عوارض متعلقه با ضرائب جدول  .دیپرداخت نما یعوارض مربوطه را در سال جار، هتعرف نیبر اساس ا یدؤم که یدر صورت :40ماده 

 . گرددیمحاسبه و وصول م لیذ

به منظور ترغیب شهروندان و تسریع در وصول مطالبات  1378نامه وضع وصول عوارض مصوب آئین 14در اجرای بند س ماده  -1

تاریخ روزه از  20ر گردید: کلیه مؤدیانی که به صورت نقدی در مهلت به موقع و مطلوب در شهر مقر شهرداری، جهت ارائه خدمات

 لیمتعلقه با ضرائب جدول ذ عوارضفقط ، نسبت به پرداخت کل بدهی خود اقدام نمایند؛ جهت تشویق ابالغ رأی کمیسیون ماده صد

  .گرددیمحاسبه و وصول م

 

 ضریب محاسبه عوارض فصول

 %90 بهار

 %90 تابستان

 %80 پاییز

 %80 زمستان

 

 رییاز تغ یارزش افزوده ناش ای یاز عوارض متعلقه به پروانه ساختمان یکه در هر فصل از سال نسبت به پرداخت بخش ینیمالک :1تبصره 

 گردد.گردند و عوارض بر مبنای سال جاری محاسبه میکاهش عوارض نمیعوارض، مشمول  یدر زمان پرداخت مابق ندیاقدام نما یکاربر
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 کی ، یباال در زمان صدور پروانه مسکون به %25 جانبازان و آزادگان ، (فرزند –همسر  –مادر –معظم شهدا )پدر یهاخانواده :2 تبصره

 گردند. یمعاف م رهیبار با ارائه مدارک و مستندات الزم، از پرداخت عوارض پذ کی ی( برا دیمف یمربع بنامتر 120واحد ) حداکثر تا 

 

 : شودیپروانه و پرداخت عوارض نم افتیشامل در یمسکون یهایدر کاربر لیاحداث موارد ذ  :41ماده 

 متر  4تا  یمتر مربع و انبار  3به مقدار حداکثر  اطیدر ح یبهداشت سیسرو -1

  مترمربع( 15 )حداکثر ییبنا ریمنزل با مصالح غ اطیخودرو در ح یبرا بانیسا -2

 پیش آمدگی در معابر متریسانت  50حداکثر با  اطیدرب منازل و درب ح یرو بانیسا -3

 . متریسانت 25پنجره ها تا حد  یو باال متریسانت  50ها تا حد در کناره بام بانیسا -4

 متر مربع( 15)حداکثر  یبا هر طراح اطیدر ح قیاحداث گلخانه و آالچ -5

  ذیصالح نیمهندس دییأدرصورت ت نگیها به پارکیانیاز اع یقسمت لیتبد  -6

 

  یاماکن مذهب: 42ماده 

 سستاتؤو م هاهینیو حست ایها و تکازادهامام ، یمصل و مساجد یبرا یمذهب یبا کاربر یدر اراض یمذهب یاحداث ساختمان صرفاً با کاربر

در ستطح  یها در صدور پروانه ستاختمانشدن نقشه دییموزه و... در محوطه مساجد و بعد از تأ ایبه انضمام کتابخانه و  «یفرهنگ یمذهب»

 گردد.یصفر م بیعوارض با ضر هیشهر مشمول پرداخت کل

 نیمأجهت تمترمربع  20 یتجاریک باب  نیهمچنو مربع متر  40تا  یداریمربع و سرامتر 100تاجهت خانه عالم  یصدور پروانه مسکون

 گردد.یصفر محاسبه م بیعوارض با ضر ه، ینیحس ایدر محوطه مسجد  ربطیاماکن مذکور پس از موافقت مراجع ذ یهانهیهز

 

 یمسکون یدر کاربر یواحد تجار یو نوساز بیتخر  :43ماده 

 باتمصو نیو آخر یکامل را بر اساس ضوابط شهرساز یکه مالک قصد نوساز یمسکون یهانیدر زم یتجار یدر خصوص واحدها

عوارض و  %30باشد  1385قبل از سال  که یدارد در زمان محاسبه عوارض پروانه احداث بنا در صورت یو شهرساز یمعمار یعال یشورا

بر اساس  لیدعوارض تب %30پرداخت نشده باشد معادل  یتجار لیتبد نهیدر سنوات گذشته هز عوارض %15 1385بعد از سال 

از عوارض  یپرداخت شده قبل یبر اساس مساحت تجار لی% عوارض تبد 50 صورت پرداخت هزینه تبدیل،  و در یقبل یمساحت تجار

 گردد. سرمالک ک

 باشد.  یواحد شهرساز دییأمورد ت ستیبایشده م بیتخر یتجار یربنایز: 1تبصره 

شده و عوارض  یبه تجار لیاز ملک قبالً تبد یرا دارند، چنانچه قسمت یبه تجار یملک مسکون یکاربر رییکه قصد تغ ینیمالک: 2تبصره 

وصول گردد  یکسر و الباق یکاربر رییقبل از کل عوارض تغ یبر اساس مساحت تجار لیتبد نهیهز %45 پرداخت نشده باشد معادل لیتبد

 رییقبل از کل مبلغ تغ یبر اساس مساحت تجار هزینه تبدیل %25 لمعاد ستیبایپرداخت شده باشد م لیتبد نهیکه هز یو در صورت

 کسر گردد. یکاربر
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 .گردندیشده باشند مشمول بند فوق نم ءابقا  100 ماده ونیسیکم یأ رکه با  یتجار یبناها هیکل ضمناً

 

زمان صدور  در فیتخف %5) ارائه شده فاتیعالوه بر تخف یمسکون یربردر کا متر( 14)معابر تا  فرسوده یهادر خصوص بافت: 44ماده 

 .گرددی( لحاظ میآمدگ شیپ تراکم،  ربنا، ی)زی پروانه ساختمان

و  اءیاز اح تیقانون حما 8و مطابق با مادۀ  1387و عرضة مسکن سال  دیاز تول تیو حما یقانون سامانده 16بر اساس ماده  تبصره:

قبل از  یاحداث یفرسوده و ساختمان ها یمسکون یساختمان ها 1389سال  یفرسوده و ناکارآمد شهر یبافت ها یو نوساز یبهساز

آن با  ینوع استفاده  نکهیمشروط برا ، یانیباشند؛ به اندازه مساحت اع یپروانه ساختمان یرامحالت شهرکه دا میدر بافت قد 1366

معاف و  رهیعوارض پذ %50از  دیجد یپروانه ساختمان افتیبنا و در دیدرزمان تجد د؛ ییمصوب تفاوت ننما یدرج شده در طرحها یکاربر

فرسوده  یساخت و ساز در بافت ها تیبه منظور رعاگردد.  یو  اخذ  م همازاد برآن شامل عوارض،  برابر تعرفه روز محاسب یربنایز

اخذ تا در  یفقره چک از مؤد کیارائه شده  فیتخف زانیملحوظ در قانون به م تیبر اساس مادۀ مذکور در صورت استفاده از معاف یشهر

 یملغ فاتیتخف ةیکل دیاز متراژ پروانه عدول نما هپروانه صادره بوده و چنانچ زانیاحداث شده به م یکار مشخص شود بنا انیزمان پا

 باشد. یملزم به پرداخت آن م یمؤد و دهیگرد

 هیریمراکز خ  :45ماده 

گردد یم یبناها معرف نیاحداث ا جهتمرتبط که  یهااز طرف دستگاه یو با معرف ریخ یو حقوق یقیکه توسط افراد حق هیریمراکز امور خ

 )کلیه بهای خدمات معاف(خواهند بود.  رهیصدور پروانه آن مراکز صرفاً مشمول عوارض پذ یشهر، برا یشورا بیبا تصو

به  یهرگونه وجه افتی(  بدون درNGOالمنفعه  ) مردم نهاد و عام یها، ادارات و نهادهامستحدثات خود را به سازمان ای نیکه زم یافراد

باشتند  یمعاف مپذیره از پرداخت عوارض  %50شهر تا  یاسالم یشورا بیو پس از تصو یبه صورت مورد ند؛ یواگذار نما یصورت قانون

 معاف است (.کلیه بهای خدمات از پرداخت  یتپالک ثب کی)

 

  در بافت فرسوده یاراض عیتجم : 46ماده 

عوارض پروانه  خذنسبت به ا لیذ بیشود طبق ضرایاجازه داده م یهمجوار به شهردار یهاپالک عیجهت تجم نیمالک قیبه منظور تشو

 : دیاقدام نما یمسکون یدر کاربر یساختمان
 

 درصد عوارض متعلقه مساحت پس از تجمیع تعداد قطعات تجمیع شده

 %90 تا حدنصاب تفکیکی منطقه 2

 %80 تفکیک منطقهبیش از حدنصاب  %10تا  3

 %70 بیش از حدنصاب تفکیک منطقه %20تا  4

 %70 بیش از حدنصاب تفکیک منطقه و بیشتر %30تا  5

 . گردندیمجاور هم نم یهاپالک عیمشمول عوارض تجم ندیحد نصاب اقدام نما ریدو پالک ز عیکه نسبت به تجم ینیمالک :تبصره
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 .معاف می باشند تجمیعتجمیع چند پالک با کاربرهای مختلف از پرداخت خدمات کارشناسی در زمان 

 

  سبز یفضا یبخش توسعه و نگهدار : 47ماده 

 دییأتدر نقشه طرح موجود  از سطح بام برابر %40حداقل  زانیسقف بنا نسبت به احداث بام سبز به م نیآخر که در یآن دسته از افراد

شهری  سبز و فضای منظر مایس واحد دییأبا ت رهیدرصد کاهش عوارض پذ %10مشمول  ، ندیاقدام نما یشده توسط معاونت شهرساز

با تعرفه روز محاسبه و  کار انیطرح بام سبز کاهش اعمال شده در زمان صدور پا یدر صورت عدم اجرا شهرداری تنکابن خواهد بود.

 خواهد شد.  افتیدر

 

  ییرایو پذ یگردشگر یتوسعه فضا : 48ماده 

طرح  یاقدام نموده و در آن بناها نسبت به اجرا یفرهنگ یخیبا ارزش تار لبناها و مناز یایکه نسبت به مرمت و اح ینیآن دسته از مالک

 یخیبافت تار تیرینظر مد ریآن ز یو.. که نقشه و مشخصات فنصنایع دستی هتل  ، یمشاغل خانگ یهارستوران، کارگاه جادیمانند ا اءیاح

اقدام  یگالر ایباغ موزه، موزه و  جادیبه ا خوداگر در ملک  نیبرسد و همچن یدست عیو صنا یو گردشگر یفرهنگ راثیسازمان م دییو به تا

 .مربوط به بنای ساختمان می باشد  عوارض فقط مشمول پرداختاز  یبردارصورت بهره در د، ینما

 

 یمیقد یمرمت ساختمانها :49ماده 

 یفرهنگ راثیو اداره م یخیبافت تار تیریمد دییأنظر و ت ریز ، یخیبا ارزش تار یمیقد یهاساختمان اءیکه نسبت به مرمت و اح یافراد 

تراکم مالکین،  قیتشو یدر راستا ی. شهردارندیاستفاده نما یبه صورت مسکون اقدام نموده و صرفاً شهرستان تنکابن یدست عیو صنا

بنا ملک مورد مرمت در  زیر% سطح  10 ریشناور معادل ز تراکم ایبنا ملک مورد مرمت در بافت فرسوده  ریسطح ز %25شناور معادل 

 .دینمایارائه م یقیعنوان تشوه نقاط سطح شهر ب گرید

کتار مربوطته گردش تیتو رعا یخیتتار هیتبا تخصص مرمت ابن نیاز مهندس یکینظر  ریز ستیبایذکر شده م یمرمت بناها :1 تبصره 

 .ردیصورت پذ

 .پرداخت عوارض پذیره و بهای خدمات معاف می باشدمرمت ساختمان های قدیمی از : 2تبصره 

 

 یشهر یسازبایز: 50ماده 

 و منظر ماینما، س تهیو بنا به درخواست کم ندیخود استفاده نما یخاص در طرح و اجرا یکه از نماها ییهاساختمان نیآن دسته از مالک

 انیکه در زمان صدور پا، باشنددرصد کاهش عوارض پذیره می %20 مشمول رد، یشهر قرار گ یاسالم یشورا دییأمورد ت ، یشهر

 .  ردیگیمورد محاسبه قرار م کار
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 مربوطه ادارات بیبا تصو یتوسط بخش خصوص یعموم نگیو پارک یعموم روباز یورزش یهانیزم جادیا :51ماده 

 1000حداقل  مربوطه،  یهاونیسیکم بیو تصو ربطیادارات ذ یهادستورالعمل تیمذکور با رعا یهانیزم جادیکه نسبت به ا ینیمالک

  20از  شیو احداث شده ب یهاتماندر ساخ ای. ندیاقدام نما یعموم نگیپارک یمترمربع برا 800 و روباز یورزش یهانیزم یمترمربع برا

نظر  ریقرار داده شده ز اریدر اخت یهانیو زم نگیاز پارک یبرداراز منافع بهره یمازاد داشته باشند. ضمن برخوردار نگیواحد پارک

به شده  جادیا یورزش یهانیو زم یعموم یهانگیپارک ، یبرا یتجار یعرصه مذکور بنااز سطح  %5حداکثر احداث  یایمزااز  ی، شهردار

 . ، برخوردار خواهند شدگانیصورت را

 یباالتر از تعرفه مصوب شهردار یاتعرفه ایها را محدود نموده و نیفضا و زم نیاز ا یمالک امکان استفاده عموم که یدر صورت تبصره:

 به نرخ روز خواهد شد.  یافتیدر یهایتجارعوارض  هیمشمول پرداخت کل دینما افتیدر

 

  تعداد فرزندان : 52ماده 

پس از  لیذ ، باشد عوارض به شرح  1401 ها پس از سالفرزند آن نیکه تولد سوم ینیآن دسته از مالک ، تیجمع شیافزا یدر راستا

 شهر محاسبه خواهد شد:   یاسالم یشورا بیتصو

 ( تخفیف هزینه پروانه و عوارض ساختمانی.%10زیر بیست سال ده درصد)فرزند  3خانوار حداقل  −

 

 یتوپ یهاو سالن یاستخر عموم ده،یسرپوش یشهرباز ،یینمایاحداث سالن س: 53ماده 

خود )به صورت مختلط( با  یاز کاربر یدر بخش یورزش و یحیتفر یهاکه در جهت کمک به سرانه ییهایکاربر هیصاحبان کل ای  نیمالک

 ندیاقدام نما یتوپ یهاو سالن یاستخر عموم ، یشهرباز ، یینمایسالن س ینسبت به احداث فضاها یدر نظر گرفتن ضوابط شهرساز

الزم  نیو ارائه تضام زیمنوط به تجه کار انیصدور پا ضمناً گردندینم رهیمذکور مشمول عوارض پذ یساخت فضاها زانیصرفاً به م

 .      باشدیم یبردارجهت بهره

 

 پاک درساختمان یاستفاده از انرژ :54ماده 

 یلیفس یهابرق ساختمان خود استفاده نموده و از  سوخت دیباد جهت تول ای دیپاک مانند نورخورش یکه از انرژ ییهاساختمان نیمالک

  %15 کار انیدر زمان صدور پا ، پاک یانرژ یخواهند بود. در صورت عدم اجرا رهیدرصد عوارض پذ %15استفاده نکنند مشمول کاهش 

 شود.یم افتیاعمال شده به تعرفه روز محاسبه و در اهشدرصد ک

 

  گردی بومگردی و تنکابن یتورها :55ماده 

 راثیسازمان م دییأدر صورت ت ندینمایم یگردو بوم یگردتنکابن یتورها یمجوز هستند و اقدام به برگزار یکه دارا ییهاافراد و شرکت

 .   باشندیاز پرداخت عوارض مشاغل معاف م یگرو گردش یفرهنگ
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  یشهر یتوسعه کشاورز :56ماده 

کنندگان بخش دیتول بیو ترغ یخیمند شهر تارتیهو یهادر باغ راه یگردشگر ساتیسأت جادیو ا یشهر یبه منظور توسعه کشاورز

 یسازمان جهاد کشاورز دییأکشت مورد ت یومطابق با الگ تنکابنشهر  میو متناسب با اقل کیجهت کشت اقالم ارگان یکشاورز

 دیتول یاز عوارض مشاغل در راستا ندیمحصوالت نما میدسته از کشاورزان که اقدام به کشت و عرضه مستق به آن تنکابنشهرستان 

 . دینمایمعاف م

برابر روز محاسبه  2داده شده را به  فیکل عوارض تخف یشهردار کار انیزمان صدور پا در ، داده شده یهایقیدر صورت عدم انجام تشو

 .شودیگفته م یوارکشی(، تراکم، بالکن و درهیبنا )پذریارائه شده در قالب صدور پروانه، به عوارض ز فاتیتخف. دینمایم  افتیو در
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ازمان ـس

 انیـنششـآت
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 شهرداری تنکابن نشانی و خدمات ایمنیسازمان آتش خدمات یتعرفه عوارض و بها

 
 مبلغ مبنای محاسبه تعریف خدمت عنوان خدمت ردیف

 اطفاء حریق 1
یک خودرو مخصوص اطفاء شامل 

 خدمه 5تا  3کلیه لوازم با 
 با ضریب صفر از زمان اعزام تا زمان استقرار در ایستگاه در محدوده شهری

 امداد و نجات 2
یک خودرو مخصوص نجات شامل 

 خدمه 5تا  2کلیه لوازم با 
 با ضریب صفر محدوده شهریاز زمان اعزام تا زمان استقرار در ایستگاه در 

 احتیاط حریق 3
یک خودرو مخصوص نجات شامل 

 خدمه 5تا  2کلیه لوازم با 

از زمان اعزام تا زمان استقرار در محدوده شهری از صفر تا سه 

 000/000/20ساعت مبلغ 

مازاد به ازای هر 

 000/000/5ساعت 

 احتیاط و امداد  4
یک خودرو مخصوص نجات شامل 

 خدمه 5تا  2با کلیه لوازم 

از زمان اعزام تا زمان استقرار در محدوده شهری از صفر تا سه 

 000/000/20ساعت مبلغ 

مازاد به ازای هر 

 000/000/5ساعت 

5 

-خودروی فوماتیک

ویژه امداد و خودروی 

 نجات

یک خودرو مخصوص نجات شامل 

 خدمه 3تا  2کلیه لوازم با 

محدوده شهری از صفر تا سه از زمان اعزام تا زمان استقرار در 

 000/000/20ساعت مبلغ 

مازاد به ازای هر 

 000/000/5ساعت 

6 

ها یخدمات به شهردار

 هاویاری و  روستاها و ده

و  هادستگاه ریسا

ها و حوادث ارگان

 یاجاده

و  و امداد قیارائه خدمات اطفاء حر

 ریبه سا ینجات و مشاوره تخصص

ها، ارگان ها،یاری ، دههایشهردار

 ینظام  یروهای شهروندان، نهادها، ن

در خصوص امور  ،یو انتظام 

 در محدوده و یمن یو ا ینشانآتش

و  یشهر میخارج از حوزه و حر

 یاحوادث  جاده

شهر از  میدر خارج از حر قیحر یاز اطفا یخدمات ناش یبها

بنا بر مستند  ربطیذ یهاو سازمان هایاری ده ای هایشهردار

حمل و  یمن یا تیریمد نامهآئین 16ماده  3 و طبق بند یقانون

 الیر000/000/20کیلومتر  20تا شعاع   6/4/88نقل مصوب  

 هر ی،  مازاد برآن به ازاینشاندستگاه خودرو آتش کیبا 

محاسبه  هایاری و ده هایاز بخشدار الیر 000/000/1کیلومتر 

دستگاه به تعداد  کیاز  شی اعزام ب صورت و اخذ گردد در 

 اخذ گردد. افزایش و %100 نهیها هزخودرو

000/000/30 

به مراکز  قیحر یارائه خدمات اطفا

 ،و پسماندها عاتیانواع ضا یآورجمع

 هر حادثه یقابل اشتعال برا یهانخاله

 000/000/20ساعت  هر یبه ازا یمابق الیر 000/000/35 ساعت کیبدو ورود تا  

 هر حادثه( ی)برا الیر

7 
  ای قیحر یصدور گواه

 حادثه

 ای  قیوقوع حر یرسم هیدی أیت

با ذکر زمان  نی حادثه در محل مع

خسارت وارده )بدون برآورد زمان 

 (یکاف

گزارش  هی و ته نیمرحله تدو انیاز زمان اعزام کارشناس تا پا

 یواحد مسکون بر اساس هر
000/900 

گزارش  هی و ته نیمرحله تدو انیاز زمان اعزام کارشناس تا پا

 تجاریواحد  بر اساس هر
000/200/1 

گزارش  هی و ته نیمرحله تدو انیاز زمان اعزام کارشناس تا پا

 هایک از خودروهای سبک و موتورسیکلتهر بر اساس 
000/900 

گزارش  هی و ته نیمرحله تدو انیزمان اعزام کارشناس تا پااز 

 هر یک از خودروهای سنگین و نیمه سنگینبر اساس 
000/200/1 

گزارش  هی و ته نیمرحله تدو انیاز زمان اعزام کارشناس تا پا

ها و صنعتی و اداری، بانک هایهر یک از واحدبر اساس 

 ها و غیرهمجتمع

000/000/10 
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 مبلغ مبنای محاسبه تعریف خدمت عنوان خدمت ردیف

8 

صدور علت  نیی تع

حادثه به  ای قیحر

درخواست مال باخته به 

 یمراجع  قضائ

  یهاشرکت –یانتظام 

 رهی و غ مهی ب

 یاعزام کارشناس جهت بررس

زمان و ادثه با ذکر ح ای قیعلت حر

 مکان وقوع

هاسبک و باغ هی نقل لیو وسا یواحد مسکون کی یبرا  000/000/5 

 000/000/1 نی و سنگ نی سنگ مهی ن هی نقل لیوسا

 000/000/10 یهر واحد تجار یبه ازا

 000/000/15 یو خدمات ی، تجاریمجتمع مسکون یبرا

، هاها و رستورانها، ادارات و بانک، شرکتنجاتکارخا

ها و کارگاه عرضه سوخت و یهاگاهیکاال،  جا یانبارها

 هایو مرغدار هایدامدار

000/000/20 

9 
یدیه ایمنی صدور تأی

 نقشه

و  یمعمار ینقشه ها هیدی تائ

در موضوع  یکی مکان ساتی تاس

در  و یو آتش نشان یتخصص

   یو بررس دیصورت لزوم بازد

 طبقه و به باال3امورات مربوطه 

 000/8هر مترمربع  هاپانسیون-هاخوابگاه-مسکونیمتر مربع بنای  500تا 

-هاخوابگاه -مترمربع بنای مسکونی 1000تا  501از 

 هاپانسیون
 000/9هر مترمربع 

-هاخوابگاه -مترمربع بنای مسکونی 1500تا  1001از 

 هاپانسیون
 000/100هر مترمربع 

 -هاخوابگاه -بنای مسکونیمترمربع  2000تا  1501از 

 هاپانسیون
 000/110هر مترمربع 

 -هاخوابگاه -بنای مسکونیمترمربع  2500تا  2001از 

 هاپانسیون
 000/120هر مترمربع 

 -هاخوابگاه -بنای مسکونیمترمربع  3000تا  2501از 

 هاپانسیون
 000/130هر مترمربع 

 000/8مترمربع هر  های پارکینگ با هر متراژیکاربری

محاسبه بهاء خدمات مشاوره و 

 های ساختمانیتأییدیه نقشه

*برمبنای نرخ پیشنهادی 5/1 -مراقبتی -های فرهنگی آموزشیانبار -درمانی -خدمات -1

 همین جدول

)در بازدید با  *بر مبنای نرخ پیشنهادی همین جدول2 ها=بانک-هتل -اداری -تجاری -2

 بار محاسبه گردد.(چند مرحله فقط یک 

10 

شناسنامه  هی و ته دیبازد

 و صدور یمن یا

و  یمن یدستورالعمل ا

 ینظارت بر حسن اجرا

ها برحسب دستورالعمل

در   یدستور متقاض

 کار انیهنگام پا

 و دیاعزام کارشناس جهت بازد

و  یمن یا هیدی أیشناسنامه و ت صدور

و نظارت و  یمن یالعمل ادستور هی ته

 حسن انجام کار دیبازد

 000/000/2 ها در هر طبقهر واحد مسکونی، ویالئی و پانسیونبه ازاء ه

آموزشی و درمانی و سایر  -فرهنگی -های اداریکاربری

 متر مربع 500ها به ازای هر طبقه و حداکثر تا کاربری

مازاد بر  -000/000/10

مربع متر 500

 ریال 000/000/15

 000/000/20 ها و کارخانجاتشرکت

 000/000/4 تجاری و خدماتی

 -انبارهای نگهداری کاال جایگاه عرضه سوخت،

 ای به ازای هر طبقههای زنجیرهفروشگاه
000/000/15 

11 

بازدید حین عملیات 

ساخت و ساز 

 ساختمانی

اعزام کارشناس جهت بازدید و 

 ید عملکرد الزامات ایمنیتأی
 000/800 مربع در هر طبقه در هر مرحله بازدیدازای هر متربه 
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 مبلغ مبنای محاسبه تعریف خدمت عنوان خدمت ردیف

12 

 دأیی و نظارت و ت دیبازد

اعالن و اطفاء  ستمی س

 زاتی و تجه قیحر

بنا به   ینشانآتش

 یدرخواست متقاض

  ستمی س دیی و نظارت  و تا دیبازد

و   کی و اتومات یدست  قیحر یاطفا

 همربوط یهانقشه هیدأیی ت

بازدید در مرحله اول و صدور تأییدیه برای 

 000/000/3ها مبلغ کلیه کاربری

برای سیستم اصفاء حریق دستی به ازای 

 ریال 000/000/1هر خروجی فایر باکس 

برای سیستم اعالن حریق اتوماتیک به ازای 

 ریال 000/350)اسپرینکلر(هر متر خروجی 

 ستمی س دیی أو نظارت و ت دیبازد

 یهانقشه هیدیی أو ت قیاعالن حر

 مربوطه

یدیه برای و صدور تأیبازدید در مرحله اول 

 ریال 000/000/4ها مبلغ کلیه کاربری

 000/500/1به ازای هر واحد مسکونی 

ها به ازای هر برای سایر کاربری

)شاسی  ریال 000/900دهنده هشدار

بندی( الن حریق یا تعداد دتکتور یا زوناع

به تشخیص مدیریت به عنوان  بنا

 دهنده در نظر گرفته شود.هشدار

 هیدی أیو نظارت و صدور ت دیبازد

 یحر یاطفا ستمی س یفن 

یدیه فنی سیستم اطفای حریق صدور تأی

 و ... FM200و  co2اتوماتیک و 
000/000/80 

13 

 عیو توز دی نظارت بر تول

 و فروش ابزار و لوازم

 و ینشانآتش و یمن یا

مراکز شارژ 

 یهاکنندهخاموش

 یصدور گواه و یدست 

برحسب  یفن  تی صالح

 ای و یدرخواست متقاض

 صالحیمراجع  ذ

و فروش  عیو توز دی نظارت بر تول

شارژ  و ینشانلوازم آتش

از  دیو بازد یدست  یهاکنندهخاموش

و فروش لوازم  عی، توزمراکز عرضه

 ینشانآتش

هنگام اخذ جواز  و دیدر هر مرحله بازد

در  بار کیآن  )حداقل  دیکسب و تمد

 انجام گردد( دیسال با

 ریال 000/000/8

14 
 کی یآموزش عموم 

 ینشانروزه آتش

 شیبا گرا یمن یآموزش ا

هت کسب مهارت به ج ینشانآتش

آموزان در شهروندان و دانش

آموزش  مختلف و یلی مقاطع تحص

نشان در به داوطلبان آتش

 موضوعات مختلف

 0ی با لوازم مصرف یو عمل یآموزش تئور

 ساعت 3تا 
 با ضریب صفر

 قیآموزش اطفاء حر 15

 شیبا گرا یمن یآموزش ا

ساعت  3 به مدت ینشانآتش

جهت کسب مهارت )خارج از 

 برابر تعرفه( 5/1شهر  محدوده

ی با با لوازم مصرف یو عمل یآموزش تئور

 100تا  20تعداد  نفر مازاد بر 20حدقل  

شود و محاسبه کسر می %50نفر 

 گردد.می

 000/600به ازای هر نفر 

 آموزش مقدماتی 16

آموزش ایمنی با گرایش 

 6نشانی جهت کسب مهارت آتش

 –روزه 

 ساعت 36

آموزش تئوری و عملی با لوازم مصرفی 

نفر طبق  20نفر بیش از  20ساعته تا  36

توافق فی مابین )حداقل هزینه طبق تعرفه 

 اعالمی(

 000/000/5به ازای هر نفر 
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 مبلغ مبنای محاسبه تعریف خدمت عنوان خدمت ردیف

17 
آموزش متوسطه       

 ای()نیمه حرفه

آموزش دروس آتش نشانی جهت 

آشنایی با فنون مربوطه و کسب 

 ساعت 80مهارت 

آموزش تئوری و عملی با لوازم مصرفی تا 

نفر طبق توافق فی  20نفر بیش از  20

 مابین )حداقل هزینه طبق تعرفه اعالمی(

 000/000/8به ازای هر نفر 

18 
آموزش تکمیلی )عالی(       

 تخصصی

آموزش تخصصی ایمنی با گرایش 

نشانی مطابق با سرفصل آتش

 تعریف شده

 000/000/15به ازای هر نفر  آموزش تئوری و عملی با لوازم مصرفی

19 
برگزاری مانور 

 نشانیآتش

اعزام کارشناس و انجام امور 

مربوطه به برگزاری مانور آتش 

 نشانی

 000/000/40 به ازای هر مانور درخواستی

20 
  یدوره آموزش تخصص

 تیریمرکز  مد

 یآموزش کارکنان ادارات و نهادها

 ینامه آموزشبراساس نظام یدولت 

 هایسازمان شهردار

 ینامه آموزشمطابق نظام یساعت آموزش

 مصوب
 نی ماب یطبتق قرارداد ف

 نامهی صدور چاپ گواه 21

مختلف  یهادوره نامهی صدور گواه

برابر لحاظ  کیخارج از شهر  یبرا

 .گردد

به ازای صدور هریک برگ گواهینامه 

 انفرادی
000/500/2 

22 

 لمی ف هی مشارکت در ته

و  یو کتب آموزش

 یآموزش یهابسته

 با توافق طرفین ------- ------

23 

 یموتور پمپ پرتابل قو

با خودروو بدون 

لجن  -کفکش-خودرو

 کش

 000/000/5 هر ساعت با دونفر خدمه

24 

 تی صالح یصدور گواه

 یهابه شرکت یفن 

و  یمعتبر و رسم

و  ییاجرا یهادستگاه

و  یادار یدفاتر فن 

 دیی أمورد ت یخصوص

دفاتر  و ینظام مهندس

نظارت و  و یطراح

در حوزه  اجراء ......

 ینشانو آتش یمن یا

و  یفن  بررسی –تی صالح صی تشخ

معتبر  یهانظارت بر عملکرد شرکت

 ینظام مهندس دیی أمورد ت یو رسم

در  ......نظارت و یدفاتر طراح و

 هیدیی أت ینشانو آتش یمن یحوزه ا

 زاتی ها و تجهستمی س هی کل یینها

 هی کل یبرا ینشانو آتش یمن یا

توسط سازمان  هایکاربر

 گردد.یصادر م  ینشانآتش

صورت ه سسه ب، شرکت یا مؤواحدهر 

 سالیانه
000/000/40 

 خدمات غواصی 25

بندها و در  استخرها و آب خدمات

 یغواص اتی : عمل حی سدها توض

امداد و نجات به شهروندان  یبرا

 است. گانیرا

 000/000/20دقیقه  20مبلغ ورودی تا 
دقیقه به ازای هر بیست دقیقه  20مازاد بر 

000/000/10 
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 مبلغ مبنای محاسبه تعریف خدمت عنوان خدمت ردیف

26 
 ری ارائه خدمات نصب ش

 درانتی ه

 ری ش یبانی و پشت  یانداز، نصب راهییجانما

و مشاوره در محدوده و  ییراهنما درانتی ه

 یهاشهتر و شهرک یخارج از محدوده قانون

 یبنا به درخواست متقاض  یصنعت 

 درانت،ی ه ری ش یبانی و پشت  ییجانما

عهده ه اخذ مجوزها مربوطه ب

 باشد.یم  یمتقاض

 ریال 000/000/2نامه معرفی

نامه با نامه به اداره آب و توافقمعرفی

 اداره آب

27 

 یاجاره سالن بدنساز

)در صورت تدارک 

 سالن و تجهیزات(

به شهروندان و کارکنان  یارائه خدمات ورزش

 یمعامالت ینامه مالنیی براساس آ

و کارشناس  یابیاجاره براساس ارز

 یدادگستر یرسم

کارشناس  یابیاجاره براساس ارز

 یابیارز ئتی ه ای یدادگستر یرسم

 یشهردار

28 

 یهااجاره مغازه

تعلق به م  یهایتجار

 سازمان در سطح شهر

 مجموعه و نی به ساکن  یارائه خدمات رفاه

 شهروندان

 یابیاساس ارز بر اجاره بها

 یدادگستر یکارشناس رسم

 شودیمحاسبه م 

کارشناس  یابیاساس ارز اجاره بر

 یابیارز ئتی ه  ای یدادگستر یرسم

 یشهردار

29 
خدمات ارائه 

 ینشانمهتدکودک آتش

به مجموعه کارکنان  یارائه خدمات رفاه

 شهروندان و یشهردار
 یست یتعرفه سازمان بهزاساس  بر

کارشناس  یابیاساس ارز اجاره بر

 یابیارز ئتی ه ای یدادگستر یرسم

 یشهردار

30 

اجاره کارگاه شارژ 

 یهاکنندهخاموش

 یدست 

ها و هکنندارائه خدمات شارژ و فروش خاموش

 و نگهدار ری و تعم ینشانآتش یمن یا زاتی تجه

اساس نرخ  خدمات بر هی ارائه کل

 هیاتحاد

 یکارشناس رسم یابیاساس ارزبر 

 یشهردار یابیارز ئتی ه ای یدادگستر
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 های ساختمانینشانی از محل صدور عوارض پروانهبهای خدمات سازمان آتش
  

 1402مصوب سال  1402پیشنهادی سال  1401صوب سال مبلغ م متراژ زیر بنا ردیف

 000/240 000/350 000/150 متر مربع مسکونی 200زیر  1

 000/240 000/350 000/150 متر مربع مسکونی 500متر تا  201از  2

 000/320 000/450 000/200 متر مربع مسکونی 1000متر تا  501از  3

 000/480 000/900 000/300 متر به باال مسکونی 1001از  4

 000/110/1 000/110/1  واحدهای خدماتی 5

 000/570 000/500/1 200/355 هاکارگاهی و سایر کاربریواحدهای تجاری و  6

 

 

 نشانی در زمان پایان کار بر اساس تعداد واحدبهای خدمات کارشناسی و مشاوره سازمان آتش
 

 1402مصوب سال   1401پیشنهادی سال   ردیف

 000/000/2 000/000/2 هر واحد مسکونی 1

 000/000/4 000/000/4 هر واحد تجاری 2

 000/000/200 000/000/15 هاادارات و بانک 3

 

مبلتغ  1402بترای ستال نشتانی آن ستازند. بهتاء ختدمات آتشمت اداری، تجاری و مسکونی نیز میکه عالوه بر قسهایی بانک: تبصره

 باشد.ریال می 000/000/500

نصف  زانیمه هر دستگاه آسانسور ب ی، به ازامازاد بر یک دستگاه آسانسور باشندیآسانسور م یاماکن جدول فوق که دارا هیکل -1

 اضافه و دریافت گردد. 1402 ضریب به رقم سال

که احداث بنا چنانچه در  این  حیتوضگردد. صدور پروانه ساختمانی دریافت می های خدمات ایمنی برای هر پالک در هنگامهزینه -2

 .ذیل قابل وصول خواهد بود یهااحداثی و تبصره یبنا زانیدر هر مرحله به  م رد، ییک پالک به دفعات صورت گ

سازمان، مبلغ از حساب  یو درخواست استرداد وجه واریز بنا پس از صدور پروانه ساختمانیدیان از احداث ؤدر صورت انصراف م -3

 .گرددسایر موارد کسر و مابقی مسترد میمبلغ بابت هزینه ملزومات مصرفی و از کل  5%

یا ها مطابق جدول فوق محاسبه و به حساب سازمان کاربری هیکل ییا طرح جامع برا و لییبابت تراکم مازاد بر طرح تفض -4

 .واریز گرددشهرداری 

های مامی ردیفها و بیشتر از سه طبقه در تبرای تمام کاربریمطابق جدول فوق طبقه  3های تا ی ساختماناخذ عوارض برا -5

 خواهد شد. %10های جدول فوق مشمول افزایش در تمامی ردیف %10ه میزان جدول فوق به ازای هر طبقه ب
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 معادل 5ماده در هنگام صدور پروانه بعد از افزایش طبقات و مجوز کمیسیون طبقه و باالتر  9های نشانی ساختمانعوارض آتش -6

 باشد.ریال می 000/000/700

 

 :مربوط به بهاء خدمات حاتیتوض

های )تعرفه شیر هیدرانت( سه برابر بجز بندنشانی در خارج از حریم قانونی شهر مات در نظر گرفته شده سازمان آتشارائه خد -1

به هزینه تعرفه ها  %15 کیلومتر 20کیلومتر به ازاء هر  20مسافت باالتر از  عیین شده محاسبه و اخذ شود. ضمناًمطابق تعرفه ت

 گردد.اضافه می

 اساس متراژ بنا در نظر گرفته شود. برساختمانی  یهانی در عوارض ناشی از صدور پروانهنشاسهم آتش -2

زمان صدور پروانه در نظر گرفته بر اساس متراژ بنا جدول طبقه  7تا  5و کمیسیون ماده  100نشانی از جرائم ماده سهم آتش -3

 باشد.ریال می 000/000/400مشمول پرداخت عوارض  به مبلغ  100افزایش طبقات بعد از رای کمیسیون ماده  شود.

کمیته امداد یا حمایتی اعم از  یکه متقاضی تحت پوشش نهادها یعلت حریق یا حادثه یا صدور گواهی در موارد نییدر مورد تع -4

ها و مدارس  هینی، حسارائه خدمات به مساجد و تکایا نیهمچناسالمی شهر و  یخانواده شهتداء و یا معرفی از شورا، بهزیستی

 صفر درصد خواهد بود. متیمدیریت، شهتردار به ق ص یدولتتی با تشخ

رایگان انجام  و مصوب شورای اسالمی شهر با دستور مدیریتهای ملی و مذهبی عرفه هزینه و استقرار برای مراسمتدر مورد  -5

 گیرد.می

 نشان داوطلبآتش انیمتقاض یبرا یاحرفه-یاحرفه مهین -مقدماتی -عمومی یهاآموزشی در تمامی دوره یهادوره یبرگزار -6

 .ردیگبا لوازم مصرفی رایگان انجام می و عملی یئورصورت ته )عموم مردم( ب

رتبط در قالب می هاو دستگاه یو انجام کارشناسی و آزمایشات با همکار زاتیتجه تیفیک یو درخواست بررس ازیدر صورت ن -7

 نامه انجتام شود .     قرارداد و یا تفاهم
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 خدمات یتعرفه عوارض و بها

 شهری و خدمات پسماندمعاونت امور  
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 های ساختمانی: تعرفه و جرائم مربوط به پسماند1ماده 

 قبوض برای دریافت هزینه تخلیه خاک و نخاله در مرکز تخلیه مجاز شهرداریهای صدور تعرفه : 1-1

 مبلغ تعرفه)ریال( ظرفیت حمل نام خودرو 

 000/000/1 بیش از ده تن (1924)جفت  کامیون ده چرخ

 000/900 ده تن تقریباً کمپرسی( -1921 -)تک کامیون شش چرخ

 000/700 تن 6 -7 (808-608) خاور

 000/500 تن و کمتر 2 وانت( -مزدا -)کمپرسی وانتنیسان 

 

 های حمل خاک و نخاله ساختمانی: تعرفه2-1

 جریمه ریزش مبلغ تعرفه)ریال( ظرفیت حمل نام خودرو 

 000/000/35 000/000/15 بیش از ده تن (1924)جفت  کامیون ده چرخ

 000/000/35 000/000/10 ده تن تقریباً کمپرسی( -1921-)تک کامیون شش چرخ

 

 آالت  سنگین و نیمه سنگین و سبک حمل خاک و نخالههای صدور مجوز فعالیت ماشین: تعرفه3-1

 مبلغ تعرفه )ریال( مدت زمان فعالیت نام خودرو 

 000/000/10 یک ماه کامیون ده چرخ

 000/000/9 یک ماه کامیون شش چرخ

 000/000/8 یک ماه (808-608خاور)

 000/000/5 یک ماه وانت( -مزدا -)کمپرسی نیسان وانت

 000/000/30 یک ماه لودر و بیل مکانیکی

 000/000/15 یک ماه تراکتور بیل دار

 000/000/20 یک ماه های دولتیها و ارگانلودر سازمان

 000/000/20 یک ماه میکسر حمل بتن شش چرخ

 000/000/40 یک ماه میکسر حمل بتن ده چرخ
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های آالت در مکانو تخلیه خاک و نخاله توسط ماشین بارگیری غیرمجازعدم رعایت ضوابط سازمان در حمل،  : جرائم مربوط به4-1

 مجاز
 

 توضیحات مبلغ دریافتی برای بار اول مکان تخلیه نام خودرو 

 ماشین ده چرخ

 ریال 000/000/20 خیابان اصلی

مبلغ جرائم در صورت تکرار در بار اول 

 فیهفته توق کیو  یقبلدو برابر تعرفه 

و در   هیمکان تخل یخودرو و پاکساز

صورت تکرار بار دوم  دو برابر مبلغ 

 نیو همچن فیماه توق کیو  یقبل

 خواهد بود. هیمکان تخل یپاکساز

 ریال 000/000/15 خیابان فرعی

 ریال 000/000/80 حاشیه شهر

 ماشین شش چرخ

 ریال 000/000/10 خیابان اصلی

 ریال 000/500/7 خیابان فرعی

 ریال 000/000/6 حاشیه شهر

 کامیونت

 ریال 000/500/7 خیابان اصلی

 ریال 000/500/5 خیابان فرعی

 ریال 000/000/5 حاشیه شهر

نیسان و وانت و 

 سایر

 ریال 000/000/5 خیابان اصلی

 ریال 000/000/4 خیابان فرعی

 ریال 000/000/3 حاشیه شهر

 لودر
در محدوده 

 شهری
 ریال 000/000/30

 

 

 : جرائم تخلیه خاک و نخاله غیرمجاز 5-1

 

 

 

 

 مبلغ تعرفه)ریال( نام خودرو 

 000/000/5 نیسان

 000/000/10 چرخ 10و  6کمپرسی 
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 )بعد از طرح موضوع و تهیه بانک اطالعاتی( روزانه برای خودروی متفرقه و غیرمتمرکز: صدور کارت تردد 6-1

 

 

 

 

جرائم متعلق بـه صـدور اخطـار،  های مسکونی و اداراتعمومی و مجتمعآوری خاک و نخاله در کلیه معابر : تعرفه جمع7-1

 آوری به مبالغ ذیل:جمع
 

   000/000/5نیسان مبلغ هر سرویس به ریال :  •

   000/000/7کامیونت مبلغ هر سرویس به ریال :  •

   000/000/10کامیون مبلغ هر سرویس به ریال :  •
 

آوری و پاکسازی در هر فرد متخلف و اقدام فرد برای جمع از شهرداریصدور اخطارها و دپو خاک و نخاله در صورت شکایات  -1

 ی.مختومه شدن خسارت قبل از صدور رأ  ریال جهت 000/000/2مورد مبلغ 

 ریال 000/000/10برداری ابنیه عالوه بر جبران خسارت مبلغ عدم اخذ مجوز خاک -2

 000/000/5هر مورد  ادارهشکایت و مستندات  های ساختمانی در صورتتعرفه در مرکز مجاز تخلیه نخاله عدم پرداخت مبالغ -3

 ریال.

 ریال 000/000/5 شهرداریارسال باکس مکانیزه هر سرویس با مقررات  -4

 ریال. 000/000/15های اصلی و فرعی هر مورد جریمه ریزش بتن در خیابان -5

 )پانزده( سرویس رایگان.15آوری ای هر سرویس تخلف، جمعجرایم جایگزین به از -6

 

 خاک(-استفاده از پسماند های ساختمانی)مخلوط: 2ماده 
 

 ریال 000/000/160 روزانه مصالح با استفاده از لودر اداره

 ریال 000/000/100روزانه  مصالح بدون استفاده از لودر اداره

 

 ها و جرائم : تعرفه3ماده 

 های شهریسماندمربوط به پ

 مسکونی و خدماتیهای ساالنه خدمات مدیریت پسماند واحد: بهای 1-3

های عادی)خانگی( تعیین بهای خدمات مدیریت پسماند های مسکونی بر اساس دستورالعمل نحوهی خدمات مدیریت پسماند واحدتعرفه

  گردد.طبق جدول ذیل برآورد و اعالم می

 مبلغ تعرفه)ریال( نام خودرو 

 - هاکلیه کامیون

 - لودر



 

 
83  

  

مربوطه، پس از ثبت واحد خالی در سامانه ملی امالک و  یها شیخالی در ف یخدمات پسماند واحدها یدر خصوص هزینه بها  تبصره:

)به استناد بند الف ماده  مربوطه اتیاستان مبنی بر لحاظ نمودن مال اتییسازمان امور مال دیهییأاخذ ت نیو همچن یدؤاسکان کشور توسط م

 پذیرامکان شهرداریخالی توسط  یخدمات پسماند واحدها ی(، حذف بهامیمستق یهااتیاز قانون مال یواحده قانون اصالح مواد

 باشد.می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1402عوارض پیشنهادی خدمات جمع آوری پسماند در سال 

 شرح ردیف
 1401مصوب سال 

 

پیشنهادی سال 

1402 

مصوب سال 

1402 

و ویالئی  تا   1 واحدهای آپارتمانی  ریال 13200بر اساس متراژ متری   متر مربع 80خدمات جمع آوری زباله   1401مبنا سال  1401مبنا سال  هزار 

و ویالئی  از  2 واحدهای آپارتمانی  ریال 13200بر اساس متراژ متری   مترمربع 110متر تا  81خدمات جمع آوری زباله   1401مبنا سال  1401مبنا سال  هزار 

و ویالئی  از  3 واحدهای آپارتمانی  ریال 13200بر اساس متراژ متری   مترمربع 150متر تا  111خدمات جمع آوری زباله   1401مبنا سال  1401مبنا سال  هزار 

و  4 واحدهای آپارتمانی  ریال 13200بر اساس متراژ متری   متر مربع 151باالتر از   ویالییخدمات جمع آوری زباله   1401مبنا سال  1401مبنا سال  هزار 

 30/ 000/ 000 30/ 000/ 000 21/450/000 ادارات دولتی 5

 23/ 100/ 000 23/ 100/ 000 23/100/000 های  دولتی و خصوصیبانک 6

 70/ 000/ 000 70/ 000/ 000  مرکز بهداشت-هادرمانگاه-مراکز درمانی-کلینیک تخصصی 7

 کاربردی–علمی  –سسات آموزش عالی ها و مؤکلیه دانشگاه 8
تفکیک  103/950/000 در صورت 

000 /250 /173 000 /250 /173 
 173/250/000 عدم  تفکیک در صورت

9 
های وکال دادگستری و شرکت  -دفاتر مهندسی ––تها برداری شرکبناهای مورد بهره

 فیزیوتراپی و غیره–اموزشگاه کامپیوتر ، زبان  –آموزشگاه رانندگی  –مهندسی 

تفکیک  8/365/500 در صورت 

000 /000 /15 000 /000 /15 
 13/942/500 عدم  تفکیک در صورت

 ساختمان پزشکانمطب و  10
تفکیک  30/003/000 در صورت 

000 /000 /50 000 /000 /50 
 50/005/000 عدم  تفکیک در صورت

 200/ 000/ 000 200/ 000/ 000 209/ 440/ 000 آزمایشگاه 11

 500/ 000/ 000 500/ 000/ 000 486/ 620/ 000 بیمارستان خصوصی 12

 450/ 000/ 000 450/ 000/ 000 444/ 600/ 000 دانشگاه آزاد 13

 50/ 000/ 000 50/ 000/ 000 50/ 000/ 000 داروخانه 14

دولتی 15  بیمارستان 
با توجه به بیماری کوید  14/300/000

 حمایت از بیمارستان دولتی 19
000 /000 /100 000 /000 /20 

 000/13/ 000 15/ 000/ 000 9/ 900/ 000 دولتیمدارس و مهدهای غیر 16

 150/ 000/ 000 150/ 000/ 000 165/ 000/ 000 مجتمع رشد 17

 هتل ها 18
تفکیک  39/600/000 در صورت 

000 /000 /100 000/000/90 
 66/000/000 عدم  تفکیک در صورت

 100/ 000/ 000 100/ 000/ 000 000/000/100 متر  500های تا  متراژ  پارکینگ 19

 200/ 000/ 000 200/ 000/ 000 000/000/200 تا به باال متر 501متراژ    ازهای پارکینگ 20
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 پزشکان، محوطه اداراتهای مسکونی، ساختمان : نظافت مجتمع2-3

 ریال  000/000/5معاونت خدمات شهری مبلغ ازای هر ساعت کار یک پرسنل واحد به 

 

 جرائم:

 ریال 000/500/1های فرعی ریال و در خیابان 000/000/3اصلی های سماند خانگی در جوی آب در خیابانریختن پ 1-1-3

های فرعی ریال و در خیابان 000/000/5اصلی های در سطح معابر و جوی آب در خیابانریختن ضایعات ناشی از فعالیت کسبی  2-1-3

 ریال. 000/000/2

آوری در جمعینه هز ریال،  000/000/30 مواد نفتی و روغنی در سطح معابر و جوی های آن خیابان های اصلی:ریختن  3-1-3

 ریال. 000/000/20های فرعی خیابان

 ریال. 000/000/2 مرتبط در مخزن زباله توسط اصناف شهر بعد از ارسال اخطار به ازای هر بار:ریختن هر نوع مواد غیر 4-1-3

 

 های تجاری و تجاری پر زبالهیریت پسماند واحدبهای خدمات مد :4ماده 

گردد. که بر اساس یو مساحت ملک محاسبه اخذ م یشهردار یامنطقه متیبر اساس ق یتجار یهاپسماند واحد تیریمد یبها  :1-4

 .شودیمحاسبه و اخذ م لیفرمول ذ

2p*s 

Pقیمت منطقه ای . 

Sمساحت واحد تجاری . 

 باشد.فرمول قابل وصول می %90ند معادل درصورت پرداخت به موقع تعرفه خدمات مدیریت پسما

 باشد.ریال می 000/000/2پسماند واحدهای تجاری حداقل بهای : 1تبصره 

 

 مشاغل پر زباله شهری :2-4

ها، مشاغل پرزباله به شرح سازمان شهرداری 17/07/1385مورخ  /س3/95225ماده شش دستورالعمل شماره  1بر اساس تبصره 

 پردازند:لیست پیوست با توجه به تناژ زباله تولیدی مبالغ ذیل را برای یک سال می

 باشد:زباله شهری شامل صنف های زیر می مشاغل پر
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 )مشاغل پر زباله شهری( نام واحد صنفی

 آرایشگاه زنانه ها و خواربار فروشیسوپرمارکت

 بستنی فروشی میوه و سبزی فروشی

 آبمیوه فروشی ساندویچی

 قصابی -فروشگاه مرغ گل فروشی

 کلینیک رستوران و آشپزخانه

 اتو سرویس تاالر پذیرائی

 بوفه سینما هاهتل

 پزی و سیرابی فروشیکله هادرمانگاه

 سازی و درودگریمبل آرایشگاه مردانه

 

 .باشدیپر زباله به شرح ذیل م یو تجار یتجار یضرایب مربوط به واحدها

 

 ضریب کاربری

 P*S 2 تجاری

 P*S 5 مشاغل پر زباله

 

 باشد. می یشهردار یامنطقه متیمحاسبات قمالک عمل  : 1تبصره 

 اشد.بریال می 000/000/2 پر زباله یتجار یهاخدمات پسماند واحد یحداقل بها :2تبصره 

 

 رمجموعهیشرکت ز ای لیپسماند خشک به شرح ذ یورآحمل و جمع و  یتعرفه و جرائم مربوط به نگهدار :5ماده 

 انهیکننده پسماند خشک به طور ماهیآورجمع هیوسائط نقلتعرفه  :5-1

 ریال  000/000/5وانت  −

 ریال 000/000/8نیسان  −

 ریال 000/000/2گاری دستی  −
 

 اقدام نماید. 2-5طبق بند  کار تفکیک از مبداء نگردد و راساًکه شهرداری موفق بر گزینش پیمان درصورتیتبصره : 
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 در هربار تخلف -سطح شهر یهایدست یگارکننده پسماند خشک و یآورآالت جمعنیجرائم ماش :5-2
 

 مبلغ )ریال( نام خودرو 

 ریال 000/000/7 وانت

 ریال 000/000/9 نیسان

 ریال 000/000/11 کامیونت خاور، 

 ریال 000/000/13 کامیون

 ریال 000/000/6 موتورسیکلت

 ریال 000/000/8 افراد شخصی

 ریال 000/000/1 گاری دستی

 

 گردد:رح جدول ذیل مبلغ جرائم اضافه میدر صورت تکرار تخلف در هر مرتبه به ش تبصره :

 

 %20 بار دوم

 %30 بار سوم

 %40 بار چهارم

 %50 بار پنجم و باالتر

 

 کننده پسماند خشک در هر بار تخلف به شرح ذیل:یآورآالت جمعنیجرائم ماش :5-3

 ریال 1/ 000/ 000 وانت -انهیبازیافت سطح شهر ماه یآورصدور کارت تردد جهت جمع :5-4

 ریال 1/ 500/ 000نیسان  -انهیبازیافت سطح شهر ماه یآورصدور کارت تردد جهت جمع :5-5

 

 یشهر یخدمات حمل و دفن پسماندها نهزیه : 6 ماده

 دفن )ریال( حمل و دفن )ریال( وسیله نقلیه

 000/000/4 000/500/8 کامیون

 000/200/3 000/500/6 )کامیون(خاور 

 000/620/1 000/500/5 نیسان وانت
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حمل پسماند از شهرک صنعتی و خارج  یابتدا که یمذکور از داخل شهر به مرکز دفن محاسبه گردیده و در صورتهزینه خدمات : تبصره

 گردد.اضافه می %15مبلغ حمل به  باشد یمحدوده شهر

حامل پسماند، جرائم به شرح ذیل  یدر سطح معابر توسط خودروها یشهر یساماندهی حمل پسماندهابه منظور  : جرایم:1-6

 :گرددمی نییبشیپ

 ریال 000/600/2، جریمه ریختن زباله در زمان حرکت در معابر عمومی :1-1-6

 ریال 000/600/2قابل بازیافت در هنگام تخلیه، زباله  تفکیکعدم جریمه  :2-1-6

 یابد.افزایش می %25تکرار تخلف جرائم  باشد، در صورتجرائم فوق برای بار اول می تبصره:

 

 یعفون ی: خدمات حمل و امحاء پسماندها 7ماده 

 باشد.ریال می 000/500باله عفونی مبلغ هزینه حمل و امحاء هر کیلو ز

ریال  000/900/5 هر بار یزیست به ازا طیعفونی عالوه بر معرفی به مرکز بهداشت و محریجریمه اختالط زباله عفونی و غ :میجرا

 باشد.می

 

 در صورت تأمین مکان تخلیه توسط شهرداری یخانگ یهافاضالب یجذب یهاچاه یشهر یهافاضالب هیعوارض بر تخل :8ماده 

 باشد.ریال می 000/000/7یه هر کامیونت تعرفه تخل

 

 های شهری در معابر عمومی جرایم حاصل از تخلیه فاضالب -1-8

بار اول  یبرا یدر محل مدنظر شهردار هیبار اول ضمن ملزم نمودن به تخل یکش بدون مجوز براحمل فاضالب نیماشصورت مشاهده  در

 .یقانون صالحیمتخلف به مراجع ذ یو معرف مهیجر الیر 000/000/40بار دوم مبلغ  یو برا الیر 000/000/20مبلغ 

 

 اک(نهای ویژه و خطرتثنای پسماند)اس داروئی-ییایمیش یخدمات حمل و امحاء پسماندها: 9ماده 

 

 حمل و دفن و بی خطر سازی)ریال( تناژ زباله

 ریال 000/950 هرکیلو
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 (و خطرناک ژهیو  یپسماندها ی) به استثنا یصنعت یخدمات حمل و دفن پسماندها :10ماده 

 

 )ریال( دفن )ریال( حمل و دفن وسیله نقلیه

 000/380/3 000/980/5 کامیون

 000/050/3 000/420/4 خاور

 000/950/1 000/250/3 نیسان وانت

 

 تنکابنخارج از محدوده  شهر  یشهر یهاپسماند تیریو حمل زباله جهت مد یآورجمع زهیمکان یاجاره خودروها: 11ماده 

  92های کشور مصوب سال ها و دهیاریپسماند سازمان شهرداری تیریبرابر مطالعات طرح جامع مد

 

 یو حمل زباله توسط خودروها یآورجمع

 سازمان زهیمکان

 یخدمات یرویبدون ن سیسرو کیاجاره 

 (الی)ر

 یرویبا احتساب ن سیسرو کیاجاره 

 (الی)ر یخدمات

 000/250/9 000/250/8 سوزویا ایخاور 

 000/750/10 000/750/9 ده تن )چرخ( ونیکام

 000/300/13 000/300/11 )ده چرخ( تن 16 ونیکام

 000/000/15 000/000/13 لریتر یسم ای یلیتر

 

 

 مدت کوتاه یآموزش یهادوره یتعرفه برگزار :12ه ماد
 

 به ازای هر نفر ساعت نوع دوره ردیف 

1 

 : یعموم

 تیریمد هیمشارکت در خصوص سه اصل پا شیو افزا یتوانمندساز ، یهیتوج یهادوره

 (  افتیباز بازمصرف،  ، یپسماند )بازکاه

 (برابر تعرفه5/1مدت سه ساعت )خارج محدوده شهر ه ب

000/700 

2 

 سبز(:  تیری)مد یشغل

و  یردولتتیو غ یدولتت یادارات، نهادهتا ژهیتزبالته از مبتداء و کیتفک میآموزش مفاه

قانون برنامه پتنج  38ماده براساس بند ز  تنکابن شهرو اصناف  یخصوص یهاشرکت

 رانیا یاسالم یجمهور یو فرهنگ یاجتماع ، یساله ششم توسعه اقتصاد

 به ازای هر جلسه

000/000/4 
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 به ازای هر نفر ساعت نوع دوره ردیف 

3 

 : یتخصص ( ی)عال یلیتکم

پستماند و  تیریمتد نینتو کتردیجهتت رو یآمتوزش تخصصت یهتاکارگاه یبرگزار

ستازمان  ینامته آموزشتمعتبتر طبتق نظام نامتهیمنوط بته صتدور گواه یشناسبیآس

 یی(رای)با پذ هایشهردار

000/000/4 

 000/500 یعموم هینقل لهیانتقال موقت با وس ستگاهیو ا افتیشهرک باز ،از مرکز دفن دیبازد   4

5 
 5صورت ساالنه ه پسماند سبز ب تیریمد نامهیصدور گواه

 ی(خصوص یهاو شرکت یدولت مهیو ن یدولت یها)ادارات، ارگان  
000/000/10 

6 
  نامهیصدور چاپ گواه

 برابر لحاظ گردد.( کیخارج شهر  یمختلف برا یهادوره نامهی)صدور گواه 
000/000/1 

 

پسماند خشک درب منزل و محل کار  یآورسامانه جامع جمع "وایس"گروه یک و دوم جدول فوق از خدمات  کهی درصورت -1

 .باشدمحاسبه می و شارژ با هزینه آموزش قابل تهاتر و یبودن موجود آنان در صورت دارا یشهروند فیمند شوند و کبهره

رایگان  یصورت تئوره بازیافت داوطلب )عموم مردم( ب رانیزیست و سف طیدوستداران مح یفوق برا یهاانواع دوره یبرگزار -2

 .ردیگانجام می

 

 نصب سطل زباله  هزینه  :13ه ماد

 

دارای مجوز تا ساختمان  طبقه 3دارای مجوز بیش از های  ساختمان طبقه 3های 

 ریال 000/000/150 ریال 000/000/50
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 تعرفه عوارض و بهای خدمات

 شبکه حمل و نقل
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 و هوشمند  منی: عوارض شهر ا1 ماده

شهروندان عوارض شهر ایمن و هوشمند  یها و دیگر امکانات برانگیپارک ک، یتراف یسازهوشمند یهاقسمتی از هزینه نیبه منظور تأم

 گردد.  طبق جدول ذیل محاسبه و وصول می

 

 محاسبه عوارض شرح

و  منیعوارض شهر ا

 هوشمند

محل که از   یهر کاربر یدرصد از جمع مبلغ عوارض صدور پروانه ساختمان10

 شود.یم نیمأصد درصد عوارض صدور پروانه ت

 

  پارکبان:  پارکومتر و 2 ماده

موظف استت از  یمجاز خودرو شهردارریغ یهااز توقف یریشهر و جلوگ یهاابانیخ هیدر حاش هیساماندهی پارک وسائط نقل یدر راستا

 هیاشتطرح پارکومتر و پارکبان در معابر مصوب شهر اقدام نماید. عوارض پارک انواع ختودرو در ح ینسبت به اجرا کیتراف تهیطریق کم

 گردد :می نییمصوب، در معابر شهر به شرح ذیل تع یهاابانیخ

 

 پارکبان پارکومتر شرح

 ریال 000/150 ریال 000/100 ورودیه

 رایگان رایگان ساعت اول مین

 ریال 000/10 ریال 000/8 هیهر ساعت توقف مازاد بر ساعت اول یبه ازا

 

 شهر هزینه خواهد شد. کییاصالح و ساماندهی تراف یهاطرح نهیعوارض حاصله از این ماده در زم

 

 از سطح معابر شهر نیبا بار سنگ یهاونیعبور کام :3ماده 

سبز و  یها در سطح شهر به آسفالت، فضاشهر تردد نمایند و تردد آن یباید از کمربند نیبا بار سنگ یکه خودروها توجه به این با

پرداخت  یاند عوارض شرح ذیل به شهرداردر هر بار عبور از داخل شهر مکلفرساند، فلذا این گونه خودروها می بیآس یشهر ساتیسأت

 نمایند.

 

 )به ریال( مبلغ هر بار عبور نوع وسلیه ردیف

 000/000/3 تریلر 1

 000/000/2 کامیون 2

 

 .باشدمی نیتردد از لحاظ خطرات تصادف )جانی، مالی( و ایمنی به عهده مالک و راننده ماش تیمسئول
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 )در صورت احداث( یشهردار یهانگیدر پارک یفیتوق  هینقل لی: وسا4 ماده

 

 )ریال(ف قیک شب تو )ریال( ورودیه نوع خودرو 

 - تابع تصمیمات هیأت کلتیموتورس

 - تابع تصمیمات هیأت یسبک، سوار یخودروها

 - تابع تصمیمات هیأت ، کندرونیسنگ یخودروها

 - تابع تصمیمات هیأت تندرو یعموم یخودروها

 - تابع تصمیمات هیأت یآالت راهسازنیماش
 

 

 

 یشهردار نگیپارک :5 ماده

 )در صورت احداث( باز یفضا نگیپارک الف:
 

 نوع خودرو

 مبلغ با احتساب ارزش افزوده )به ریال(

 ورودیه
هر ساعت توفقف مازاد بر 

 ساعت

توقف شبانه 

 روزی

 صبح 7تا  21

 )هر ساعت(
 اشتراک ماهیانه

 - تابع تصمیمات هیأت - تابع تصمیمات هیأت - سواری

 - هیأتتابع تصمیمات  - تابع تصمیمات هیأت - بوسمینی

 - تابع تصمیمات هیأت - تابع تصمیمات هیأت - اتوبوس

 

 

 زهیمکان نگیب: پارک
 

 نوع خودرو

 مبلغ با احتساب ارزش افزوده )به ریال(

 ورودیه
هر ساعت توفقف مازاد بر 

 ساعت

توقف شبانه 

 روزی

 صبح 7تا  21

 )هر ساعت(
 اشتراک ماهیانه

 - - - تابع تصمیمات هیأت - سواری
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 یطبقات نگیج: پارک

 

 نوع خودرو

 مبلغ با احتساب ارزش افزوده )به ریال(

 ورودیه
هر ساعت توفقف مازاد بر 

 ساعت

توقف شبانه 

 روزی

 صبح 7تا  21

 )هر ساعت(
 اشتراک ماهیانه

 - - - تابع تصمیمات هیأت - سواری

 

 باشد.سازمان میت مدیره در اختیار هیأدرصد  15 تعرفه سازمان، تا یبندها هیخدمات مورد اشاره در کل یبها یها**تعدیل هزینه
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 تعرفه عوارض و بهای خدمات

 سازمان حمل و نقل

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
95 

  

 ( ی) اشخاص حقوق یبرداربهره یهاجدول تخلفات دارندگان پروانه -1جدول شماره 

 شرح تخلف کد ردیف
 میزان خسارت و نوع اقدام 

 )مبلغ جریمه یا نوع اقدام(

1 - 

مسافر ی شرکت با موضوع حمل و نقل عموم یحقوق تیوضع رییعدم اعالم تغ

 مسافر درون یدر امر حمل و نقل عموم یشهردار یندگیکه به  نما یتازمان

 یحقوق تیوضع رییتغ خیساعت از تار 24 دارد؛ ظرف تیفعال یشهر

از طرف  میتا اتخاذ تصم تیفعال توقف

 أتیه

 ها اخذ نشده است.آن یبرا یبردارکه پروانه بهرهیی هالیاتومب یریبه کارگ - 2
تا اتخاذ  نگیدر پارک هینقل لهیتوقف وس

 أتیاز طرف ه میتصم

3 - 
 نییکه از تعداد تع یمشغول به کار شرکت در صورت یهالیعدم اعالم تعداد اتومب

 کمتر باشد ای شتریب شده

تا اتخاذ  نگیدر پارک هینقل لهیتوقف وس

 أتیاز طرف ه میتصم

 تیأه ماتیتابع تصم سازمان /یبه شهردار یحقوق ای یقیعدم ارائه نسخه دوم قرارداد با اشخاص حق - 4

5 - 
شده توسط  نییعدم استفاده از دفتر و توقفگاه مناسب برابر ضوابط تع

 سازمان( /ی)شهردار
 تیأه ماتیتصمتابع 

6 - 
 8حداقل یک نوبت کاری برابر مشخصات قرارداد  یتاکسسرویس عدم ارائه 

 ساعته
 تیأه ماتیتابع تصم

7 - 
ارائه  یهالیشرکت از چهار پنجم تعداد اتومب یهالیتعداد اتومب نکهیعدم اعالم ا

 24از ساعت  شتریکمتر گردد. ب ای شتریب سیشده جهت سرو
 تیأه ماتیتابع تصم

 تیأه ماتیتابع تصم شده نییتع کیکش یهاعدم انجام برنامه - 8

 تیأه ماتیتابع تصم صادره یهابرابر دستورالعمل یو درون تاکس رونیعدم انجام نظافت ب - 9

10 - 
صادره توسط کارکنان شرکت  یهابرابر دستورالعمل یشئون اسالم تیعدم رعا

 تیأه ماتیتابع تصم
 تیأه ماتیتابع تصم

 یانضباط أتیه ماتیتابع تصم سیتوسط رانندگان شرکت به هنگام ارائه سرو فیعدم استفاده از لباس فرم نظ - 11

12 - 
در محل  لی( در داخل اتومبی)تاکس هینقل لهیراننده در وس ییعدم نصب کد شناسا

 باشد. تؤیقابل ر رونیکه از ب یبه نحو لیعقب اتومب شهیمسافر و ش تؤیقابل ر
 تعیین خسارت در محل

13 - 
 یارتباط ستمیارائه اشتراک در س ای یارتباط ستمیشرکت به س زیعدم تجه

 یارتباط ستمیبر استفاده از س یمبن یمشابه در صورت اعالم شهردار یهاشرکت
 تیأهتابع تصمیمات 

 تیأه ماتیتابع تصم یبدون اطالع شهردار گریسهام شرکت تحت هر عنوان به اشخاص د یواگذار - 14
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 شرح تخلف کد ردیف
 میزان خسارت و نوع اقدام 

 )مبلغ جریمه یا نوع اقدام(

15 - 
متر  برابر یمصوب و عدم نصب و استفاده از تاکس یهانرخ تیعدم رعا

 صادره یهادستورالعمل
 تیأه ماتیتابع تصم

16 - 
حمل مسافر خارج  ایو  یمقرر توسط شهردار طیامتناع از حمل مسافر برابر شرا

 مصوب طیاز شرا
 تیأه ماتیتابع تصم

 تیأه ماتیتصمتابع  یشهردار نیعدم توجه کامل به اخطارها و تذکر بازرس - 17

18 - 
به  ستیآن به نام شرکت ن یبردارکه پروانه بهره یاهینقل لیاستفاده از وسا

 مسافر یمنظور حمل و نقل عموم

تا اتخاذ  نگیدر پارک هینقل لهیتوقف وس

 أتیاز طرف ه میتصم

 

 

 

 باطیدول جرایم و تخلفات آیین نامه انضراهنمای ج -2جدول شماره 

 مرحله سوم تخلف مرحله دوم تخلف مرحله اول تخلف کد تخلفات

موارد موجود در 

اساسنامه سازمان 

 ترافیک

تعیین جریمه با ارجاع به 

)به تشخیص  ت انضباطیهیأ

 مدیریت سازمان(

 هیأتبا ارجاع به تعیین جریمه 

)به تشخیص مدیریت  انضباطی

 سازمان(

 تیأه ماتیتابع تصم

موارد موجود در 

اساسنامه سازمان 

 ترافیک

تعیین جریمه با ارجاع به 

انضباطی )به تشخیص  تیأه

 مدیریت سازمان(

 تیأهتعیین جریمه با ارجاع به 

انضباطی )به تشخیص مدیریت 

 سازمان(

تعیین جریمه با ارجاع به 

انضباطی )به تشخیص  تیأه

 مدیریت سازمان(
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 تشویق معمولی -3جدول شماره 

 نام خانوادگی............شماره پرسنلی..........قسمت..........شغلنام و 

 نظرات مدیر میانگین امتیاز متعلق به شش ماه حداکثر امتیاز شرح

          رعایت مقررات در حضور و غیاب
          یاصول اخالق و فرهنگ اسالم  تیرعا

          کارگاه ینظامات داخل بی نظم و ترت تیرعا
و حسن سلوک و رفتار مناسب و  یداشتن روح همکار

 توجه انیشا
         

          مافوق یدستورات شغل قی دق تیرعا
مقررات  قی دق یاجرا و یمن یا لیاستفاده به موقع از وسا

 مربوط به حفاظت و بهداشت کار
         

          یسطح مهارت شخص شیثر در امر افزاؤکوشش م 
و ابزار کار مربوط به  زاتی از تجه ینگهدارمراقبت و 

 به موقع یدهسیسرو یبرا نی کارگر و اطالع به مسئول
         

 

 تشویقی موردی -4جدول شماره 

 نام و نام خانوادگی............شماره پرسنلی..........قسمت..........شغل

 تامتیاز هیأ نظر مدیریت امتیاز سرپرست حداکثر امتیاز شرح

مورد قبول در جهت  و یعمل قیو ابداع و ارئه طر یآورو نوع تیخالق

 عاتیکاهش ضا
    

  دیتول یفیو مورد قبول در جهت بهبود کم و ک یعمل قیئه طراار

از بروز  یریجلوگ نهیو اقدام به موقع در موارد حساس در زم یاریهوش

 کارگران یو جان یحادثه و خسارت مال

    

به دستور  ازیو ساخت قطعات مورد ن نیماش یبازساز راتیانجام تعم

 کار طیمرتبط با بهبود شرا شنهاداتیپ ها وئه طرحاو ار تیریمد
    

سطح مهارت  شیدر امر افزا زیآمتیو شرکت فعال و موفق تیفعال

 تیریمد هیکارگران به توص
    

وجه  تیبه روند کار و فعال بیکه به هر ترت ییهاتیفعال ریانجام سا

قابل  ریثأت طیفروش بل یفیو ک یو در بهبود کم دهیبخش یشتریتحرک ب

 ه را داشته باشدظمالح
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 تخلفات غیر موجه -5جدول شماره 

 روز بیشتر در ماه 15 روز در ماه 14تا  5از  موجه ریغ بتیمجموع غ موجه تا چهار روز در ماه ریغ بتیمجموع غ 

نوبت 

 اول

 یهفتگ لیو تعط یجنب یایو مزا دعدم پرداخت مز
با  یبه اضافه اخطار کتب بتیغ یبه نسبت روزها

 درج در پرونده

 لیو تعط یجنب یایعدم پرداخت مزد و مزا
به اضافه  بتیغ یبه نسبت روزها یهفتگ

 با درج در پرونده خیتوب

 

نوبت 

 دوم

 یهفتگ لیو تعط یجنب یایعدم پرداخت مزد و مزا
با  یکتب خیبه اضافه توب بتیغ یبه نسبت روزها

 درج در پرونده

 عالوه بر یبعد یهانوبت اناًینوبت واح نیدر ا
حد  الزم را تا میتصم تأینوبت قبل ه هاتیتنب

 اذ خواهد نموداخراج اتخ
 

نوبت 

 سوم

الزم را  میتصم تأینوبت قبل ه هاتیتنب عالوه بر

 تا حد اخراج اتخاذ خواهد نمود
 

با توجه به  تأیباره ه نیدر ا

الزم را  میدو نوبت قبل تصم
 اتخاذ خواهد نمود

 

 

 فرم ارزشیابی پیشنهاد -6جدول شماره 

 شماره طرح:نام و نام خانوادگی پیشنهاد دهنده:                                                                   

 موضوع طرح پیشنهادی: نام و نام خانوادگی:                                                                  

 ضریب تخصیصی حدود مجاز ضرایب شرح ضرایب ردیف

  1-10 وزن بلیط 1

  1-5 داریامانت 2

  1-5 دلسوزی و نگهداری از وسیله نقلیه )تصادفات( 3

  1-5 نیمسافر اد مناسب بروع و برخوجارباب ر تیرضا 4

  1-5 حضور مستمر در محل کار 5

  1-5 یآورو نوع تیخالق 6

  1-5 یشئونات اسالم تیپوشش مناسب و رعا 7

  1-5 یدارشتنیتقوا و خو یو از خود گذشتگ ثاریا 8

  1-5 مربوطه نیمسئول با همکاران و یو همکار یهمدل 9

  1-5 یاخطار ادارنداشتن  10

   جمع امتیاز

 نام و نام خانوادگی تهیه کننده:
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 7جدول شماره 

 خسارت و نوع اقدام زانیم خطوط تحت نظارت ازیتخلفات دارندگان امت ردیف

 تأی ه ماتی تابع تصم شده در پروانه نی ( مع فتی عدم انجام خدمت در نوبت )ش 1

 تیأه ماتی تابع تصم مشخص شده در پروانه  سیعدم انجام سرو 2

 تیأه ماتی تابع تصم شده در پروانه  نی مع ری عدم انجام خدمت در مس 3

 تیأه ماتی تابع تصم مسافر  یشده توسط سازمان بر اساس برنامه حمل و نقل عموم  نیی عدم انجام خدمت در مکان و زمان مع 4

 تیأه ماتی تابع تصم  ری به غ یرانندگ تمتعلق به خود جه یبردارسپردن پروانه بهره 5

 تیأه ماتی تابع تصم که مشخصات آن با مشخصات مندرج در پروانه مطابفت ندارد  ییبا خودرو یرانندگ 6

 تیأه ماتی تابع تصم متناع از حمل مسافر بدون عذر موجه ا 7

 تیأه ماتی تابع تصم خارج از مقررات  یطیحمل مسافر با شرا 8

 تیأه ماتی تابع تصم شود تیرعا یست یارائه شده با یهاکه برابر دستورالعمل یو اجتماع یشئون اسالم  تیعدم رعا 9

 تیأه ماتی تابع تصم ررات آن قم  رعایتمحوله و  یهاکی عدم انجام کش 10

 تیأه ماتی تابع تصم استفاده از خودرو  ایو  یارتکاب به جرم در هنگام رانندگ 11

 تیأه ماتی تابع تصم مربوط به حمل مسافر  تیعدم رعا 12

 تیأه ماتی تابع تصم مصوب  یهانرخ تیعدم رعا 13

 تیأه ماتی تابع تصم  یو رانندگ ییتکرار تخلفات راهنما 14

 تیأه ماتی تابع تصم صادره  یهاو داخل خودرو برابر دستورالعمل رونی عدم انجام نظافت ب 15

 تیأه ماتی تابع تصم  سیتوسط راننده هنگام ارائه سرو فی لباس فرم نظعدم استفاده از  16

تیأه ماتی تابع تصم تذکرات بازرسان سازمان یعدم توجه کامل به اخطارها 17  

تیأه ماتی تابع تصم تیأه ماتی نام تابع تصمجهت ثبت یارائه مدارک تقلب  18  

تیأه ماتی تابع تصم صادر شده باشد یهامخالف دستورالعملمجاز در خودرو که ری غ لینصب و استفاده از وسا 19  

تیأه ماتی تابع تصم  سیدر هنگام ارائه سرو گریراننده د ییاستفاده از پالک شناسا 20  

تیأه ماتی تابع تصم  رهی و غ نیضرب و شتم با مسافر رادیا 21  

تیأه ماتی تابع تصم مجاز ری هر نوع آالت و ادوات غ ایفروش مواد مخدر  و دیخر عیاختفاء حمل و توز 22  

تیأه ماتی تابع تصم  ربطیذ نی مسئول ای و نی بازرس نیبه مسافر یحرمت یو ب نی توه یفحاش 23  

تیأه ماتی تابع تصم  یونی به مواد اف ادی اعت  24  

تیأه ماتی تابع تصم گردد یصادر و اجرا م  گرید صالحیمراجع ذ یکه از سو یمجازات تخلفات 25  

تیأه ماتی تابع تصم سازمان ربطیذ یموجه و ترک خطوط بدون مجوز از واحدهاری غ بتی غ 26  

تیأه ماتی تابع تصم سازمان  ربطیذ یدستورات مقامات مسئول در واحدها یتمرد از اجرا 27  
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و  رانییقانون راجع به تمرکز امور مربوط به تاکسنامه اجرائی نیآئ 5و3 موضوع تبصره  یصدور مجوزها یحق عضویت و بها یتعرفه بها
 باشد.به شرح ذیل میو حقوقی  قییاشخاص حق یو نقل و انتقال برا یبردارپروانه بهره ازیحق امت

 مبلغ به ریال معیار محاسبه عناوین کلی ردیف

1 

 یخودروها(، یکمک ، ی)اصل یتاکس یاز متقاض هیاول رشیپرونده و پذ لیخدمات تشک یبها

 سیو سرو یموتور کیحمل و نقل مسافر و بار و پ یهاشرکت  ، یحمل بار درون شهر

 مدارس

به ازای هر 

 پرونده
 ریال 000/300

2 
و حمل بار و  یکمک ، یاصل ی)راننده تاکس  یآزمون شهرشناس یخدمات برگزار یبها

 (یموتور کینقل مسافر و بار و پ حمل و یهاشرکتر رانندگان د

ازای هر به 

 آزمون
 ریال 000/300

 ریال 000/450  ساله 2 با اعتبار یسوار یانواع خودرو یبرا یتاکس تیخدمات صدور پروانه فعال یبها 3

 صدور %50  ساله 2 انواع خودرو با اعتبار یبرا یتاکس تیپروانه فعال دیخدمات تمد یبها 4

 ریال 000/375  ساله 2 با اعتبار یراننده اصل یبرا ی)اشتغال( تاکس یبردارخدمات صدور پروانه بهره یبها 5

6 
 2ر با اعتبا یراننده اصل یبرا ی)اشتغال( تاکس یبردارپروانه بهره ازیامت دیخدمات تمد یبها

 ساله
 صدور 50% 

 درطول مدت ی)اشتغال( تاکس یبردارو پروانه بهره تیپروانه فعال یخدمات صدورالمثن یبها 7
هر  یاعتبار به ازا

 یالمثن
 ریال 000/150

 ریال 000/75 انهیماه پالک ت یاصل یاز تاکس انهیماه تیحق عضو 8

9 
)که به عهده فروشنده  گریبه شخص د یاز شخص یخدمات نقل و انتقال تاکس یبها

 باشد(یم

به ازای هر نقل و 

 انتقال

ارزش روز  4%

 خودرو

10 
 نالیهن، ترمآفرودگاه، راه  م، یسیدر موسسه ب یهر دستگاه تاکس یریخدمات بکارگ یبها

 حمل و نقل مرتبط یهاتوسط شرکت
 ریال 000/150 

11 
 ساله 1با اعتبار  یراننده کمک یخدمات  صدور کارت برا یبها

 حمل و نقل بار و مسافر( یهافعال در شرکت یو خودروها ی)تاکس
 ریال 000/225 

12 
 12 یراننده کمک تیحق عضو

 حمل و نقل بار و مسافر( یهافعال در شرکت یو خودروها ی)تاکس
 

ریال  000/75

 ماهیانه

13 
 ساله 1با اعتبار  یکارت کمک دیخدمات تمد یبها

 حمل و نقل بار و مسافر( یهافعال در شرکت یو خودروها ی) تاکس
 صدور 50% 

14 
در طول مدت اعتبار یکارت کمک یخدمات صدور المثن یبها  

حمل و نقل بار و مسافر( یهافعال در شرکت یو خودروها ی) تاکس  

هر  یبه ازا

 یالمثن
 ریال 000/150

15 
 5 با اعتبار یحمل و نقل مسافر درون شهر یهاشرکت یندگیخدمات صدور پروانه نما یبها

 ساله
 

000/000/76 

 ریال
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 مبلغ به ریال معیار محاسبه عناوین کلی ردیف

16 
 سی و سرو یحمل و نقل مسافر درون شهر یهاشرکت یندگیپروانه نما دیخدمات تمد یبها

 ساله 5با اعتبار  مدارس
 صدور 40% 

 ریال 000/800/2 انهیسال یحمل و نقل بار و مسافر درون شهر یهاشرکت یندگینما تیحق عضو 17

18 
، یدرون شهر حمل ونقل بار و مسافر یهاشرکت یندگیخدمات انتقال پروانه نما یبها

 گریبه شخص د یموتور کیپ مدارس و سیسرو
 صدور 40% 

19 
حمل و نقل بار و مسافر ساله  یهادر شرکت یخودروها تیخدمات صدور مجوز فعال یهاب

 ساله 5 با اعتبار یدرون شهر
 ریال 000/000/14 

20 
حمل و نقل بار و  یهافعال در شرکت یخودروها تیکارت مجوز فعال دیخدمات تمد یبها

 ساله 1درون شهری با اعتبار  مسافر
 ریال 500/137/1 

21 
حمل و نقل بار و مسافر  یهادر شرکت یخودروها تیمجوز فعال یخدمات صدورالمثن یبها

 در طول مدت اعتبار یدرون شهر
 صدور 50% 

22 
حمل و نقل بار و مسافر درون  یهافعال در شرکت یاز هر خودرو انهیماه تیحق عضو

 یشهر
 ریال 000/75 هر ماه

 ریال 000/000/76  ساله 5 با اعتبار یحمل بار درون شهر یهاخدمات صدور پروانه شرکت یبها 23

 ریال 000/5 هر روز یبه ازا هر روز یپس از مهلت اعتبار به ازا یتاکس یبردارو بهره تیپروانه فعال دیجهت تمد ریخأت 24

 یتوسط کارشناس رسم یتاکس متیق یخدمات کارشناس یبها 25
هر  یبه ازا

 یکارشناس
- 

26 
نامه نیئآمجاز بر اساس  گرید یبه شهرها شهر تنکابناز  یخدمات انتقال تاکس یبها

 شورا مصوب
 - زمان انتقال

 - زمان انتقال شورا نامه مصوبنیئآبر اساس  تنکابنمجاز  به  گرید  یاز شهرها یخدمات انتقال تاکس یبها 27

 به مالک لیکشور و تحو یشهر یهایرانیتاکس هیاز اتحاد یخدمات انتقال سند تاکس یبها 28
 لیتحوزمان 

 سند
 بر اساس مصوبه

29 
 یهایرانیتاکس هیگرفته شده در طرح توسعه در اتحاد لیتحو یهر تاکس تیحق عضو

 کشور در بدو ورود یشهر
 لیزمان تحو

بر اساس تعرفه اعالمی 

های حمل اتحادیه سازمان

 و نقل کشور

مدارس سیو سرو یموتور کیپ یهاشرکت یندگیپروانه نما انهیسال تیحق عضو 30  ریال000/800/2 انهیسال 

31 
 سیو سرو یموتور کیپ مسافر و حمل و نقل بار و یهاشرکت یخدمات انتقال مکان یبها

 مدارس
 - زمان انتقال
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 مبلغ به ریال معیار محاسبه عناوین کلی ردیف

 - ساالنه متعلق به سازمان یفرکانس ارتباط ستمیساالنه س یبردارحق بهره یخدمات واگذار یبها 32

33 
 سیو حمل بار و سرو یتاکس یخودروها ژهیخدمات منقش نمودن و نصب عالئم و یبها

 یمدارس توسط عوامل سازمان
 18کارگروه ماده  زمان انجام

34 
 میسیب یمسافر درون شهر ایشرکت حمل و نقل بار  یندگیخدمات صدور پروانه نما یبها

 ساله  5 با اعتبار میسیب یفرکانس خصوص ستمیس یواگذار ازیهمراه امت
 - سیسأدر بدو ت

35 
 عتبارابا  یخصوص میسیب یدرون شهر یمسافربر ایشرکت بار  ازیخدمات انتقال امت یبها

 ساله 5
 - 

36 
 یازشرکت حمل و نقل بار و مسافربر یبرداربهره یندگیخدمات  صدور پروانه نما یبها

 ساله 5فرکانس سازمان با اعتبار   ستمیس یبه همراه واگذار میسیب
 - سیسأتدر بدو 

 -  انهیسال یخصوص میسیب یشرکت مسافربر یندگیپروانه نما تیحق عضو 37

38 
که مشغول شغل دوم  یرانندگان تاکس یخدمات صدور مجوز تردد موقت برا یبها

 یشغل فیتکل نییباشند تا زمان تعیم
 - انهیماه

 ریال 000/500 انهیماه تنکابناز  ریغ یساکن در شهرها یرانندگان تاکس یخدمات صدور برگ تردد برا یبها 39

 یرانندگان تاکس یمدارس برا سیبرچسب  سرو خدمات صدور کارت و یهاب 40
 یلیسال تحص

1401-1402 
 18کارگروه ماده 

41 
 یشخص یرانندگان خودروها یمدارس برا سیخدمات صدور کارت و برچسب سرو یبها

 بوسینیو م

 یلیسال تحص

1401-1402 
 18کارگروه ماده 

42 
 یتوسعه و نوساز یهامانهسا قیحمل بار از طر یوخودروها یتاکس یخدمات نوساز یبها

 ناوگان
 خودرونیم درصد ارزش  لیدر زمان تحو

43 
 یلیماه تحص)از منزل تا مدرسه  لومتریک 2 ریمسافت ز یمدارس برا سیسرو هینرخ کرا

 باشد(یروز م 22

 مصوبه شهری

000/700/4 

44 
 یلیماه تحص)از منزل تا مدرسه  لومتریک 4تا  2مسافت  یمدارس برا سیسرو هینرخ کرا

 باشد(یروز م 22

 مصوبه شهری

000/700/4 

45 
 یلیماه تحص)از منزل تا مدرسه   لومتریک 6تا  4مسافت  یمدارس برا سیسرو هینرخ کرا

 باشد(یروز م 22

 مصوبه شهری

000/700/4 

46 
 یلیماه تحص)از منزل تا مدرسه  لومتریک 6باالی مسافت  یمدارس برا سیسرو هینرخ کرا

 باشد(یروز م 22

 مصوبه شهری

000/700/4 

47 
اعم  یهر راننده تاکس یسال برا شده در نییمازاد برسقف تع یمرخص خدمات صدور یبها

 یکمک ای یاز اصل
 - هر روز یبه ازا
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 مبلغ به ریال معیار محاسبه عناوین کلی ردیف

48 
 5 امداد خودرو و خودرو بر با اعتبار یهاشرکت یبردارخدمات صدور پروانه بهره یبها

 ساله
- - 

 - - انهیامداد خودرو و خودرو بر سال یهاشرکت یبردارساالنه پروانه بهره تیحق عضو 49

50 
 5 امداد خودرو و خودرو بر با اعتبار یهاشرکت یبردارپروانه بهره دیخدمات تمد یبها

 ساله
- - 

51 
مدارس با  سیو سرو یموتور کیپ یهاشرکت یبردارخدمات صدور پروانه بهره یبها

 ساله 3 اعتبار
- - 

 ریال000/50 انهیماه یموتور کیپ هیوسائل نقل انهیماه تیحق عضو 52

 - - ساله 1 با اعتبار یموتور کیپ هیوسائل نقل تیخدمات صدور کارت فعال یبها 53

 - - ساله 1 با اعتبار یموتور کیپ هیوسائل نقل تیکارت فعال دیخدمات تمد یبها 54

 - انهیسال یموتور کیپ یهاشرکت یندگیپروانه نما انهیخدمات سال یبها 55

 - - ساله 3 با اعتبار یموتور کیپ یهاپروانه  شرکت دیخدمات تمد یبها 56

 ریال000/300 در بدو ورود یاصل یالورود راننده تاکسدیجد انینام متقاضخدمات ثبت یبها 57

 ریال000/300 در بدو ورود یکمک یالورود راننده تاکسدیجد انینام متقاضخدمات  ثبت یبها 58

 - زمان عقد قرارداد ها و اداراتکارخانه یدربست یهاسیخدمات سرو یبها 59

 - زمان عقد قرارداد بوس مدارسینیم سیسرو یدربست یهاسیخدمات سرو یبها 60

 - سیهر سرو یتاکس یخودروها یمدارس برا یدربست یهاسیسرو یبرا سیهر سرو هینرخ کرا 61

62 
 یخودروها یمدارس برا سیسرو یدربست یهاسیسرو یبرا سیهر سرو هینرخ کرا

 یشخص
 - سیهر سرو

 - انهیماه لیموبا یتاکس سیدر سرو تیحق عضو 63

 رییدر زمان تغ گردشیبه  خطیاز  یتاکس تیوضع رییخدمات  تغ یهاب 64
درصد ارزش  1

 خودرو

 - خط یدر زمان واگذار یبه هر تاکس یخط ثابت شهر ازیامت یخدمات اعطا یهاب 65

 - انهیماه بوسینیم یرانندگان خودروها یمدارس برا سیماهانه سرو تیحق عضو 66

 ریال000/50 انهیماه یشخص یرانندگان خودروها یمدارس برا سیماهانه سرو تیحق عضو 67

 18کمیسیون ماده  هانیسال مدارس سیکارت و برچسب سرو دیخدمات تمد یهاب 68

 

 

 



 

 
104 

  

حمل  یخودروها یتمام یبرا یبردارو بهره تی، فعالپروانه اشتغال یبرا ی، المثنضی، تعودی، تمد، صدورتیحق عضو نهیتعرفه هز

 درون شهر زلید ریبار غ

ف
دی

ر
 

 معیار محاسبه عناوین کلی

 قیمت به ریال

سبک زیر   گرم 400وسایل 

)چرخ دستی، 

 دوچرخه،موتور 

باری  وسایل نقلیه 

تا  400از  کیلوگرم 

تن  یک 

وسایل نقلیه  

تن  باری از یک 

 تن 2تا زیر  

وسایل نقلیه  

تا  2باری از یک  

تن  3/ 5زیر    

باری  وسایل نقلیه 

تا زیر   3/ 5از  تن 

 ده تن

باری  وسایل نقلیه 

به باال 10از  تن   

 - وروددر بدو  صدور پروانه اشتغال 1

 - سالیانه حق عضویت پروانه اشتغال 2

 در بدو ورود صدور پروانه فعالیت 3
      

 انهی سال تیپروانه فعال تیحق عضو 4
      

 - انهی سال پروانه اشتغال دیتمد 5

       انهیسال تیپروانه فعال دیتمد 6

7 
   رییتغ ایو  ی، المثنضیتعو

 اشتغال ای تیپروانه فعال
 - تعویضزمان 

8 

 خدمات نقل و یبها

 یبار هی نقل لهی انتقال وس

 یبا پالک عموم 

در زمان 

 انتقال
- 

9 

 خدمات نقل و یبها

 یبار هی نقل لهی انتقال وس

 یبا پالک شخص

 - در زمان انتقال

10 
موزش رانندگان  آ نهیهز

 حمل و نقل بار
هر جلسه 

 آموزشی
- 
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 یدرون شهر زلید یناوگان بار یهاصدور پروانه کسالهی یهانهیهز

 ناوگان یکاربر ردیف

پروانه  نهیهز صدور 

ناوگان  تیفعال کسالهی

 یبار

پروانه  نهیهز صدور 

اشتغال  کسالهی

 یرانندگان بار

 کسالهی دیتمد نهیهز

پروانه کیهر   هااز 

 انهیسال تیحق عضو

پروانه کیهر   هااز 

 - صدور %50 1/ 100/ 000 1/ 100/ 000 تن 5/3زیر  1

 - صدور %50 1/ 540/ 000 1/ 540/ 000 تن 6تن تا  5/3بین  2

 - صدور %50 2/ 200/ 000 2/ 200/ 000 تن 6بیش از  3

4 
پروانه  ریی تغ ای ی، المثن ضیتعو

 زلیبار و مسافر د تی اشتغال و فعال
000 /000 /1 

5 
  یموزشآ یهاکالس نهیهز

 هر ساعت ()
000 /000 /2 

 

 

 یدرون شهر زلید یو ناوگان مسافر تیفعال یهاصدور پروانه کسالهی یهانهیهز

 ناوگان یکاربر ردیف

پروانه  نهیهز صدور 

 تیفعال کسالهی

 یناوگان بار

پروانه  نهیهز صدور 

اشتغال  کسالهی

 یرانندگان بار

 کسالهی دیتمد نهیهز

پروانه کیهر   هااز 

 انهیسال تیحق عضو

پروانه کیهر   هااز 

 1/ 000/ 000 1/ 000/ 000 2/ 000/ 000 2/ 000/ 000 بوس شهریمینی 1

 1/ 500/ 000 1/ 500/ 000 3/ 000/ 000 3/ 000/ 000 اتوبوس شهری 2

 2/ 000/ 000 2/ 000/ 000 4/ 000/ 000 4/ 000/ 000 تن 6بیش از  3

4 
پروانه  ریی تغ ای ی، المثن ضیتعو

 زلیبار و مسافر د تی اشتغال و فعال
000 /000 /1 

5 
  یموزشآ یهاکالس نهیهز

 هر ساعت ()
000 /000 /2 
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 سازمان حمل و نقل بار و مسافر غاتینرخ انواع تبل

 

 نرخ تبلیغات شرح خدمات ردیف

 بخش خصوصی هر دستگاه یاتوبوس ماهانه به ازا شهیش غاتیتبل 1

 بخش خصوصی هر دستگاه  یماهانه به ازا به اندازه استاندارد (یغاتیتبل رهیدستگ ای درب عقب  یروبرو شهیش ایراننده  ن یدر داخل  اتوبوس )پشت کاب غاتیتبل 2

 بخش خصوصی بانیهر سا یها ماهانه به ازاستگاهیا یهابانیسا شهیپشت  ش غاتیتبل 3

 بخش خصوصی بانیهر سا یماهانه به ازاها ستگاهیا بانیمجاور سا شهیش غاتیتبل 4

 بخش خصوصی بانیهر سا یها ماهانه به ازاستگاهیا بانیسا یباال غاتیتبل 5

 بخش خصوصی بوسینیرانندگان م تیدفترچه صالح یرو غاتیتبل 6

 

 

 (ی)گردش یمسافر درون شهر ییجابجانرخ 

 

 مقصد مبداء
 رند کرایه هر نفر

 )روزهای عادی(

 کرایه هر نفررند 

 )شب یا روز تعطیل(

 نامه سازمان حمل و نقل کشوربرابر آئین نامه سازمان حمل و نقل کشوربرابر آئین میدان شهدا )وادی( میدان امام

 نامه سازمان حمل و نقل کشوربرابر آئین نامه سازمان حمل و نقل کشوربرابر آئین تقاطع کمربندی بزرگ میدان امام

 نامه سازمان حمل و نقل کشوربرابر آئین نامه سازمان حمل و نقل کشوربرابر آئین شهرک آزادی اماممیدان 

 میدان امام
 -شهرک مدرس

 سرپردهتیل
 نامه سازمان حمل و نقل کشوربرابر آئین نامه سازمان حمل و نقل کشوربرابر آئین

 نامه سازمان حمل و نقل کشوربرابر آئین سازمان حمل و نقل کشورنامه برابر آئین سه راه شهید حسنی میدان امام

 نامه سازمان حمل و نقل کشوربرابر آئین نامه سازمان حمل و نقل کشوربرابر آئین انتهای بلوار افشره میدان امام

 نامه سازمان حمل و نقل کشوربرابر آئین نامه سازمان حمل و نقل کشوربرابر آئین سه راه شهیدحسنی چهار راه هفت تیر

 نامه سازمان حمل و نقل کشوربرابر آئین نامه سازمان حمل و نقل کشوربرابر آئین میدان شهدا )وادی( چهار راه هفت تیر

 نامه سازمان حمل و نقل کشوربرابر آئین ورودی بین مسیرها
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 (محالت ۀژی)خط و  یمسافر درون شهر یینرخ  جابجا

 

 مقصد مبداء
 رند کرایه هر نفر

 )روزهای عادی(

 رند کرایه هر نفر

 )شب یا روز تعطیل(

 نامه سازمان حمل و نقل کشوربرابر آئین نامه سازمان حمل و نقل کشوربرابر آئین سه راه رودکی ایستگاه کاوه

 نامه سازمان حمل و نقل کشورآئینبرابر  نامه سازمان حمل و نقل کشوربرابر آئین دوراهی چناربن ایستگاه کاوه

 نامه سازمان حمل و نقل کشوربرابر آئین نامه سازمان حمل و نقل کشوربرابر آئین چناربن ایستگاه کاوه

 نامه سازمان حمل و نقل کشوربرابر آئین نامه سازمان حمل و نقل کشوربرابر آئین گراکو ایستگاه کاوه

 نامه سازمان حمل و نقل کشوربرابر آئین نامه سازمان حمل و نقل کشوررابر آئینب خلخال محله جدید ایستگاه کاوه

 نامه سازمان حمل و نقل کشوربرابر آئین نامه سازمان حمل و نقل کشوربرابر آئین انتهای کشاورز ایستگاه کاوه

 نامه سازمان حمل و نقل کشوربرابر آئین نامه سازمان حمل و نقل کشوربرابر آئین محلهدوراهی طیب ایستگاه کاوه

 نامه سازمان حمل و نقل کشوربرابر آئین نامه سازمان حمل و نقل کشوربرابر آئین محلهانتهای طیب ایستگاه کاوه

 

 

 (روستا هژی)خط و  یمسافر درون شهر ییجابجانرخ 

 مقصد مبداء
 رند کرایه هر نفر

 )روزهای عادی(

 رند کرایه هر نفر

 یا روز تعطیل()شب 

 نامه سازمان حمل و نقل کشوربرابر آئین نامه سازمان حمل و نقل کشوربرابر آئین آبادسلیمان تنکابن

 نامه سازمان حمل و نقل کشوربرابر آئین نامه سازمان حمل و نقل کشوربرابر آئین زنگیشامحله تنکابن

 نامه سازمان حمل و نقل کشوربرابر آئین کشورنامه سازمان حمل و نقل برابر آئین گلیجان تنکابن

 نامه سازمان حمل و نقل کشوربرابر آئین نامه سازمان حمل و نقل کشوربرابر آئین آبادنعمت تنکابن

 نامه سازمان حمل و نقل کشوربرابر آئین نامه سازمان حمل و نقل کشوربرابر آئین گلیج پل تنکابن

 نامه سازمان حمل و نقل کشوربرابر آئین نامه سازمان حمل و نقل کشوربرابر آئین لتاک تنکابن

 نامه سازمان حمل و نقل کشوربرابر آئین نامه سازمان حمل و نقل کشوربرابر آئین پسکالیه بزرگ تنکابن
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 (روستا ۀژی)خط و  یمسافر درون شهر یینرخ  جابجا

 

 مقصد مبداء
 رند کرایه هر نفر

 عادی()روزهای 

 رند کرایه هر نفر

 )شب یا روز تعطیل(

 نامه سازمان حمل و نقل کشوربرابر آئین نامه سازمان حمل و نقل کشوربرابر آئین ایثارده آبادسلیمان

 نامه سازمان حمل و نقل کشوربرابر آئین نامه سازمان حمل و نقل کشوربرابر آئین گیل محله دوراهی شیالت

 نامه سازمان حمل و نقل کشوربرابر آئین نامه سازمان حمل و نقل کشوربرابر آئین آبادنعمت آبادولی

 نامه سازمان حمل و نقل کشوربرابر آئین نامه سازمان حمل و نقل کشوربرابر آئین مازوبن سفلی تنکابن

 سازمان حمل و نقل کشورنامه برابر آئین نامه سازمان حمل و نقل کشوربرابر آئین آبادخرم تنکابن

 نامه سازمان حمل و نقل کشوربرابر آئین نامه سازمان حمل و نقل کشوربرابر آئین شیرود تنکابن

 

 باشد.یذکرشده باال م یمسافر در جدول ها ییجابه جا یهانرخ هیمشمول کل لیذ ی: بندهاحاتیتوض

 . ردیگسال کرایه تعلق می 5ی به کودکان باال -1

صتبح و در شتش ماهته دوم از  6لغایتت  22)شش ماهه اول سال از ساعت  هاهای فوق در روزهای تعطیل و شبنرخبه کلیه  -2

 شود.افزوده می %20صبح(  6لغایت  20ساعت 

 گردد.به کرایه افزوده می %20به میزان کیلوگرم  20درخصوص با مسافر، تا وزن  -3

 باشد.میه سازمان حمل و نقل کشور نامرخ دربستی در تمامی مناطق شهری، برابر آئینن -4

 باشد.مینامه سازمان حمل و نقل کشور برابر آئینزای هر ساعت مبلغ کرایه ساعتی در اختیار به ا -5

، الزم به ذکر است که سرویس ایاب و ذهاب بترای بوسنییو حومه اتوبوس و م یدر خصوص جدول نرخ کرایه دربستی شهر -6

 گردد.به جدول مربوطه افزوده می %30راننده باشد به میزان مسافتی که نیاز به دو 
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 خدمات یتعرفه عوارض و بها

 واحد آرامستان
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 واحد آرامستان  خدمات یتعرفه عوارض و بها

 قیمت به ریال شرح خدمات بند نوع خدمات ردیف

1 
 تغسیل و

 تفکین

 رایگان سال 2جنین تا  1

 رایگان سال 7تا  2 2

 000/000/7 سال 15تا  7 3

 000/000/8 سال به باال 15 4

 000/000/3 عضو قطع شده 5

 سردخانه 2
 000/000/1 ساعت 48نگهداری جسد در سردخانه تا  1

 000/200 مازاد روزبه ازاء هر  2

3 
خودروی ویژه 

 حمل متوفی

مجدد از وادی به مسیر مورد تقاضای شهری و  1  000/000/5 عودت به وادیتشییع 

 000/500 کیلومتر 10آمبوالنس خارج از محدوده و حریم روستاها تا شعاع  2

 رایگان آمبوالنس از بیمارستان به وادی 3

 000/000/3 محدوده شهر به آرامستان 

 000/150 مجدد به داخل محدوده شهر عییتش 4

5 

6 

 000/000/4 کیلومتر 30تا  حمل جسد به داخل استان

 000/15 کیلومتر به ازاء هر کیلومتر 30مازاد بر  داخل استان درحمل جسد 

 000/25 لومتریهر ک یخارج از استان به ازا درحمل جسد  7

 000/500 هرساعت یتوقف خودرو به ازا 8

 000/500 متناظر یهافیمجهز به سردخانه نسبت به رد یخودرو استفاده از 9

 000/000/4 و برگشت با احتساب زمان توقف خودرو یقانون یحمل جسد به پزشک 10

4 
 خدمات قبر

 

1 
و برداشت خاک و نخاله بعد از مراسم  نیقبر قبل از تدف یسازآماده

 مربوطه
000/000/2 

 ______ توسط آرامستان  با مصالح نیسنگ قبر پس از تدف یسازریو ز ینیآجرچ 2

 ________ نصب سنگ با مصالح توسط آرامستان 3

 000/000/2 نینفر کارگر جهت تدف کیاستفاده از  4

 000/000/3 یمیقد دیخر شیقبور پ یکارمانیس 5

 نرخ روز گرید یهافروش سنگ لحد جهت آرامستان 6
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 قیمت به ریال شرح خدمات بند خدماتنوع  ردیف

 ______ تشکیل پرونده متوفی )پذیرش( خدمات اداری 5

6 
آرامگاه 

 خانوادگی

 ______ پرونده لیو تشک یخدمات ادار   1

2 
 هر یبه ازا یجهت آرامگاه خانوادگ نیزم یفروش و واگذار

 مترمربع
______ 

 _______ طبق ضوابط آرامستان یعوارض مجوز ساخت آرامگاه خانوادگ 3

 عوارض  7

 یحمل متوف یدرآمد حاصل از بخش خصوص   1
با  طبق قرارداد

 بخش خصوصی

2 
زادگان و بقاع در خارج از آرامستان )امام نیخدمات تدف یبها

 (متبرکه
__________ 

 سالن سوگواری 8

 گانیرا تیجهت اقامه نماز م یاستفاده از سالن سوگوار 1

 ________ هر مراسم  یبرا یاستفاده از سالن سوگوار 2

 _______ یانجام مراسم در سالن سوگوار یاستفاده از هر نفر کارگر برا 3

 نرخ روز استفاده از کاور برای هر متوفی کاور 9

 روزنرخ  ()مردانه و زنانهی هر متوف یاستفاده از کفن برا کفن 10

11 
کیت حفاظت 

 فردی
 نرخ روز به ازاء هر عدد یحفاظت فرد تیاستفاده از ک

 تبلیغات محیطی 12

 روز( 15با هزینه نصب )به ازای هر  2*3تبلیغات بیلبور  1
قرارداد با شرکت 

 خصوصی

 (روزه15هر عدد، دوره  یباکس دو طرفه )به ازا تیال غاتیتبل 2
قرارداد با شرکت 

 خصوصی

 مجوز پخش تراکت تبلیغاتی تا هزار عدد 3
قرارداد با شرکت 

 خصوصی
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 :حاتیضمائم و توض

 :و اهداء اعضاء ثارگرانیخانواده شهداء ، ا -1

 بالمانع است. * ثارگرانینامه از ارگان مربوطه در قطعه ایبا ارائه معرف لیذ یهااشخاص مشروح در بند نیتدف *    

جانبازان  جهت والدین، همسر و فرزندان شهداء،  یجار یهاهزینه هیقانون برنامه ششم توسعه، کلقانون  88مطابق بند )ث( ماده  (1-1

و باالتر و آزادگان با سابقه شش ماه اسارت و باالتر به همراه والدین همسر و فرزندان آنان، و رزمندگان با  سابقه حضور شش ماه و  25%

 شود.ده از کفن با ضریب صفر محاسبه میاستفا ریباالتر به غ

 باشد. ث قطعه ویژه رزمندگان بالمانع میپس از احدا (1-1) شخص ایثارگران مندرج در بند فوق نیتدف  :1تبصره 

رزمندگان ، اسارت، آزادگان کمتر از شش ماه سابقه  %25جانبازان زیر  رادر، پدربزرگ و مادر بزرگ شهداء، خواهر، ب نیتدف :2تبصره 

 کمتر از شش ماه سابقه حضور در جبهه به همراه والدین، همسر و فرزندان با پرداخت تعرفه کامل بالمانع است.

 .شودمحاسبه می ضریب صفر کفن با از استفاده ریبه غ اند، نموده عضو که اهداء انییجهت متوف یجار یهاهزینه هیکل (2-1

 

 :رسانه و مطبوعات یاهال ،یورزش شکسوتانیآوران، پهنرمندان، نام -1

 د.باشبالمانع میمربوطه شخص هنرمندان، نام آوران و... حسب نامه از ارگان مربوطه پس از احداث قطعه  نیتدف (1-2

 

 :یستی)ره( و بهز ینیامداد امام خم تهیکم انیجومدد -2

زادگان( به غیر ی جاری )به غیر از تدفین در امامهاهزینه %50ل مربوطه، شامنامه از ارگان ددجویان نامبرده ضمن ارائه معرفیم  (1-3

 گردد.از کفن می استفاده

کتبی سازمان بهزیستی مشمول پرداختت  دییأشوند با تمی یالهویه یا فاقد سرپرست که در مراکز بهزیستی نگهدارافراد مجهول (2-3

 باشند.  نمی نیهزینه تدف

 

    :مقرراتضوابط و  -3

 باشد.کس، باغچه و گلدان ممنوع میقبور، با یباالسر یمنظر آرامستان، نصب سنگ و تابلو یسازو زیبا یسازبا هدف یکسان •

 واحد آرامستانسنگ قبر ممنوع بوده و  یحکاکی هرگونه نقش و عالمت خالف اخالق عمومی، مقررات و شئونات اسالمی بر رو •

 نماید. رد فوق به هر طریق ممکن اقدام میو یا نسبت به حذف موا یریاز نصب سنگ جلوگ

 .نمایدبه هر طریق ممکن اقدام می یسازنسبت به همسان واحد آرامستانافزایش ارتفاع سطح قبور ممنوع و  •

 باشد.   قدیمی ممنوع می یهامستانآرا اجساد مدفون شده از دیگر یخرید قبر جهت نصب سنگ قبر نمادین، انتقال و دفن بقایا •

 .     ردیروز انجام گ ستیحداکثر تا ب نینصب سنگ قبر پس از تدف •

به روز و با احتساب   ، در زمان مراجعه مالکین، اخذ مبلغشده دیخرشیقدیمی پ قبور یکارمانیدر صورت عدم پرداخت هزینه س •

 محاسبه خواهد شد. یباالسر 5%
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 .پذیر خواهد بودامکان شهرداری تنکابنطبق ضوابط و پس از اخذ مجوز از  طییمح غاتیتبل •

 ها ممنوع بوده و صرفاًقبور توسط خانواده هیو نصب سنگ کل یسطح قطعات، زیرساز یسازو یکسان یسازهمسطح لیدله ب •

 . ردیگانجام می شهرداری تنکابنتوسط 

 گردد.درصد افزایش محاسبه می %60ت( با مدارک اقام)فاقد  ها جهت اتباع غیرمجازکلیه هزینه •

)حداقل  19 ناشی از ویروس کوید انیمتوف نیطابق دستورالعمل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مبنی بر نحوه تدفم •

ارت مذکور در ابالغی وز یهاقبور مذکور، به استناد بخشنامه تیکنی ویروس و با توجه به قابلدر صورت ریشه ، متر( 2 در عمق

پذیر نرخ روز قبور امکان %75نفر دوم، با پرداخت  نیتدف یموجود برا یاز فضا فادهاست تیرفع ممنوع رامونیسنوات آتی پ

 .باشدمی

سوگوار  و  یهابه ارائه خدمات جدید به خانواده بر حسب ضرورت ملزم واحد آرامستانچنانچه از تاریخ تصویب این تعرفه  •

خدمات را با رعایت صرفه و  یبها شنهادیتواند پمیشهرداری نشده باشد  نییبشیباشد و نرخ آن در تعرفه مصوب پ انیمتقاض

 ارسال نماید. هیمطرح و جهت تصویب الحاقشورای اسالمی شهر جلسه  نیو در اول نییتع واحد آرامستانصالح 
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 آن ییو خدمات اجرابتن تعرفه فروش انواع 

 قیمت)ریال( واحد نوع محصول و خدمات ردیف

 براساس تعرفه اعالم شده صنف متر مکعب 450بتن با عیار  1

 براساس تعرفه اعالم شده صنف متر مکعب 400بتن با عیار  2

 براساس تعرفه اعالم شده صنف متر مکعب 350بتن با عیار  3

 براساس تعرفه اعالم شده صنف متر مکعب 300بتن با عیار  4

 براساس تعرفه اعالم شده صنف متر مکعب 250بتن با عیار  5

 براساس تعرفه اعالم شده صنف متر مکعب 200بتن با عیار  6

 شده صنفبراساس تعرفه اعالم  متر مکعب 150بتن با عیار  7

 طبق تعرفه بتن با عیار های مختلف متر مکعب RCC  تهیه بتن غلطکی 8

 براساس تعرفه اعالم شده صنف متر مکعب ( ی و آبده یزن ها و کاترو غلطک شرینیشامل پخش و تراکم توسط ف)RCC  اجرای بتن غلطکی 9

 براساس تعرفه اعالم شده صنف متر مکعب حمل بتن 10

 براساس تعرفه اعالم شده صنف متر مکعب بنزینیپمپ  11

 براساس تعرفه اعالم شده صنف متر مکعب پمپ هوایی 12

 براساس تعرفه اعالم شده صنف متر مکعب فروش بتن بدون در نظر گرفتن آیتم سیمان 13

 

 

 .گرددیبر ارزش افزوده اضافه م اتیفوق مال یهابه تمام ردیف •

ماسه و بتن...  و شن  دکنندگانیمصوب انجمن صنفی تول یهامتیو ق مانی، سمصالح سنگی متیکاهش قدر صورت افزایش یا  •

 ها لحاظ خواهد شد. متیالتفاوت قمابه

 .گرددیمکعب محاسبه ممتر  30 مکعب، متر 30زیر  یهاایستگاه یهزینه پمپ هوایی برا •

 شود.مشخص می مالیاحد خارج از شهر توسط و یرهایمس یهزینه پمپ هوایی و حمل بتن برا •
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 یتعرفه فروش انواع مصالح سنگ

 قیمت )ریال( واحد نوع محصول و خدمات ردیف

 براساس تعرفه اعالم شده صنف تن ماسه شکسته 1

 براساس تعرفه اعالم شده صنف تن ماسه شسته 2

 براساس تعرفه اعالم شده صنف تن یشن نخود 3

 براساس تعرفه اعالم شده صنف تن یبادامشن  4

 براساس تعرفه اعالم شده صنف تن ماسه مالتی)طبیعی( 5

 براساس تعرفه اعالم شده صنف تن ماسه بادی 6

 براساس تعرفه اعالم شده صنف تن سنگ قلوه 7

 براساس تعرفه اعالم شده صنف تن شن رنگی 8

 صنفبراساس تعرفه اعالم شده  تن حمل مصالح 9

 

 .گرددیبر ارزش افزوده اضافه م اتیفوق مال یهابه تمام ردیف •

شن و ماسه و... ن دکنندگایمصوب انجمن صنفی تول یهامتیو ق یانرژ یها، حاملسوخت  متیدر صورت افزایش یا کاهش ق •

 شد. ها لحاظ خواهدمتیالتفاوت قمابه

 گردد.درصد اضافه می 30مصالح سنگی فوق صورت فروش مصالح کوهی به مبالغ فروش  در •

 

 یآالت راهسازنیتعرفه خدمات کارکرد ماش

 قیمت )ریال( واحد نوع خدمات ردیف

 000/000/20 ساعت لدزروب 1

 000/000/20 ساعت 966لودر  2

 000/000/20 ساعت گریدر 3

تک بنز 4  000/000/10 ساعت کمپرسی 

 000/000/15 ساعت بیل مکانیکی 5

 000/000/20 ساعت هپکو  120لودر  6

 000/000/9 ساعت غلطک ویبره 7

 000/000/10 ساعت چرخ  10کامیون کمپرسی   8

 تانکر آب با احتساب آب 9
 000/000/14 کیلومتر 5تا شعاع 

به باال 5از    000/000/21 کیلومتر 

 000/000/10 ساعت باب کت 10
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 قیمت )ریال( واحد نوع خدمات ردیف

 000/000/7 ساعت بنز خاور 11

 000/000/7 ساعت مینی خاور 12

 000/000/7 ساعت مینی لودر 13

 000/000/10 ساعت A900بیل مکانیکی  14

مصالح در داخل شهر 15  بر اساس تعرفه اعالم شده صنف ساعت حمل 

 000/000/10 ساعت پیکور 16

 000/000/15 ساعت تن 12گودبرداری توسط بیل مکانیکی با حمل تا  17

 000/000/20 ساعت تن 12گودبرداری توسط لودر با حمل تا  18

 000/000/20 سرویس کمرشکن 19

 تهیه و حمل خاک 20
 000/000/10 چرخ 6سرویس کمپرسی  

 000/000/15 چرخ 10سرویس کمپرسی  

 - ساعت گیر آسفالتلکهفالسک  21

مخلوط 22  تهیه و حمل 
 000/000/20 چرخ 6سرویس کمپرسی  

 000/000/25 چرخ 10سرویس کمپرسی  

 000/000/10 ساعت وبیل بک 23

 - ساعت آسفالت تراش 24

هر نوعاتومبیل 25  بر اساس تعرفه اعالم شده صنف ساعت سواری از 

26 
تراشیده شده توسط برداری و تمیز کردن سطوح نخاله

 آسفالت تراش
 000/000/10 ساعت

 000/000/20 ساعت بیل زنجیری 27

 

 

 .گرددیبر ارزش افزوده اضافه م اتیفوق مال یهابه تمام ردیف •

 ها لحاظ خواهد شد.التفاوت قیمتای انرژی و لوازم و قطعات یدکی و..... مابههیا کاهش قیمت سوخت، حمال درصورت افزایش •
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ها و مؤسسات دولتی و خصوصی موظفند، قبل از هرگونه اقدامی نسبت به ها، کلیه وزارتخانهقانون شهرداری 103بر اساس ماده 

و همچنین اتصال  ، از قبیل احداث شبکه تلفن و برق و آب و سایر تأسیسات98و  97کارهای عمرانی واقع در مناطق مندرج در ماده 

جامع نقشه شهرسازی را بنمایند. این قبیل اقدام باید با موافقت کتبی شهرداری انجام گیرد و  های عمومی و فرعی، رعایتراه

ها، معابر عمومی وارد آید کننده موکلف است هرگونه خرابی و زیانی را که در اثر اقدامات مزبور به آسفالت یا ساختمانمؤسسه اقدام

د شد، ترمیم نموده و به وضع اول درآورده؛ در غیر این صورت شهرداری در مدت متناسبی که با جلب نظر شهرداری تعیین خواه

حق نظارت فنی نسبت به صدور مجوز حفاری با رعایت کامل %15خرابی و زیان وارده را به حالت اول درآورده و هزینه تمام شده را با 

 قوانین و مقررات اقدام نماید.

 

 دریافت هزینه ترمیم حفاری سطح شهر

 
 

 

 

 

 

 شهر(عنوان خدمات )عوارض ترمیم حفاری سطح  ردیف
فعلی   پیشنهادی  1401وضعیت   1402مصوب برای سال  1402وضعیت 

 ادارات شهروندان ادارات شهروندان ادارات شهروندان

1 
متر و بیشتر هر متر طول  تا  20های آسفالتی به عرض نخیابا

 مترسانتی 60عرض 
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2 
 60متر  هر متر طول تا عرض  20الی  12های آسفالتی از خیابان

 مترسانتی
3/800/000 10/000/000 000 /000 /5 000 /000 /5 

3 
 60عرض متر هر متر طول تا  12های آسفالتی به عرض تا خیابان

 مترسانتی
3/800/000 10/000/000 000 /000 /5 000 /000 /5 

 3/ 500/ 000 3/ 000/ 000 7/ 000/ 000 2/500/000 های بتونی هر متر طولها و کوچهخیابان 4

 1/ 000/ 000 1/ 000/ 000 2/ 400/ 000 750/ 000 های خاکی و سنگی هر متر طولخیابان 5

 4/ 200/ 000 4/ 200/ 000 4/500/000 3/000/000 طولمعابر با فرش موزائیک هر متر  6

 1/ 000/ 000 1/ 000/ 000 1/000/000 800/000 های زیرسازی شده هر متر طولخیابان 7

 250/ 000 250/ 000 200/000 180/000 حق نظارت هر متر طول 8

آسفالتی با دست و یا بدون دستگاه کاتر حفاری شوند هزینه مرمت و نوار حفاری عرض حفاری شده  به عالوه یک های های آسفالت فقط با کاتر انجام شود چنانچه خیابانحفاری خیابان

 گردد.متر محاسبه  می
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 ییاجرا اتیتعرفه عمل

 قیمت به )ریال( واحد شرح عملیات اجرایی ردیف

 بر اساس تعرفه اعالم شده صنف متر طول یرسازیمصالح و زدستمزد نصب جدول بدون  1

 بر اساس تعرفه اعالم شده صنف متر طول مترسانتی 10ی تا ضخامت رسازیجدول با  ز متیدستمزد نصب جدول با مصالح و بدون در نظر گرفتن ق 2

3 
 مترسانتی 10سانتی متر با زیرسازی به ضخامت  30*50*15تهیه و اجرای جدول بتنی پرسی 

 )بدون در نظر گرفتن حمل جدول(
 بر اساس تعرفه اعالم شده صنف متر طول

4 
 مترسانتی 10متر با زیرسازی به ضخامت سانتی 50*50*15تهیه و اجرای جدول بتنی پرسی 

 )بدون در نظر گرفتن حمل جدول(
 بر اساس تعرفه اعالم شده صنف متر طول

5 
 مترسانتی 10سانتی متر با زیرسازی به ضخامت  30*35*10پرسی تهیه و اجرای جدول بتنی 

 )بدون در نظر گرفتن حمل جدول(
 بر اساس تعرفه اعالم شده صنف متر طول

6 
 مترسانتی 10متر با زیرسازی به ضخامت سانتی 50*35*10تهیه و اجرای جدول بتنی پرسی 

 )بدون در نظر گرفتن حمل جدول(
 تعرفه اعالم شده صنفبر اساس  متر طول

7 
 مترسانتی 10متر با زیرسازی به ضخامت سانتی 40*30*20*10تهیه و اجرای جدول بتنی پرسی 

 )بدون در نظر گرفتن حمل جدول(
 بر اساس تعرفه اعالم شده صنف متر طول

8 
 مترسانتی 10سانتی متر با زیرسازی به ضخامت  50*70*15تهیه و اجرای جدول بتنی پرسی 

 )بدون در نظر گرفتن حمل جدول(
 بر اساس تعرفه اعالم شده صنف متر طول

9 
 مترسانتی 10متر)دورنما( با زیرسازی به ضخامت سانتی 50*50*15تهیه و اجرای جدول بتنی پرسی 

 )بدون در نظر گرفتن حمل جدول(
 بر اساس تعرفه اعالم شده صنف متر طول

 بر اساس تعرفه اعالم شده صنف  مترسانتی 70تخلیه جداول بتنی ارتفاع کرایه حمل و بارگیری و  10

 بر اساس تعرفه اعالم شده صنف عدد یجداول بتن ریسا هیو تخل یریحمل و بارگ هیکرا 11

12 
 مترسانتی 5روها به ضخامت تا ها و پیادهها و خیابانکندن آسفالت جاده

 به تناسب محاسبه خواهد شد(متر سانتی 5)اضافه ضخامت مازاد بر 
 بر اساس تعرفه اعالم شده صنف متر طول

 بر اساس تعرفه اعالم شده صنف متر طول تخریب بتن مسطح 13

 بر اساس تعرفه اعالم شده صنف متر طول تخریب بتن غیرمسطح 14

 اعالم شده صنفبر اساس تعرفه  متر طول سیسرو یکمپرس سانیو حمل نخاله با کارگر و ن یریارگب 15

 بر اساس تعرفه اعالم شده صنف متر طول هزینه بنا 16

 بر اساس تعرفه اعالم شده صنف متر طول هزینه کارگر 17

برداریهزینه نقشه 18  بر اساس تعرفه اعالم شده صنف متر طول 

و بتن نصب( چهیبتن ماه بی)بدون درنظر گرفتن تخری جداول بتن دنیبرچ 19  اساس تعرفه اعالم شده صنفبر  متر طول 

کار یسطوح قائم جهت اجرا یسازو آماده دنیتراش 20  بر اساس تعرفه اعالم شده صنف متر طول 

 بر اساس تعرفه اعالم شده صنف متر طول متر مربع یانهیو چ ی، گلیخشت یهاساختمان بیتخر 21
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 قیمت به )ریال( واحد شرح عملیات اجرایی ردیف

 بر اساس تعرفه اعالم شده صنف مربعمتر با هر نوع مصالح یسازطرح در بدنه جادیاضافه بها بابت ا 22

 بر اساس تعرفه اعالم شده صنف مترمربع یکمپرس سانیبا ن کییموزا هیو حمل و تخل یریبارگ 23

 بر اساس تعرفه اعالم شده صنف مترمربع یکفپوش پرس هیو حمل و تخل یریبارگ 24

 بر اساس تعرفه اعالم شده صنف مترمربع (مانیو س ی)با مالت ماسه بادر متیسانت10ضخامت تا  یرسازیبا مصالح و ز یکفپوش پرس یو اجرا هیته 25

 صنفبر اساس تعرفه اعالم شده  مترمربع (مانی)با مالت ماسه و سر متیسانت10ضخامت تا  یرسازیبا مصالح و ز یکفپوش پرس یو اجرا هیته 26

27 
 مترسانتی 10اجرای موزائیک فرش با مصالح با زیرسازی تا ضخامت 

 و حمل( کییموزا متی)بدون در نظر گرفتن ق
 بر اساس تعرفه اعالم شده صنف مترمربع

 بر اساس تعرفه اعالم شده صنف مترمربع مترسانتی 10تهیه و اجرای موزائیک فرش با مصالح با زیرسازی تا ضخامت  28

 بر اساس تعرفه اعالم شده صنف مترمربع با هر نوع رنگ یدر سطوح افق  کییمصالح و طرح دار کار شدن هر نوع کفپوش و موزا بیاضافه بها بابت ترک 29

 بر اساس تعرفه اعالم شده صنف مترمربع سانتی متر 10 تا ضخامت یرسازیبا مصالح با ز یفرش رنگ کییموزا یواجرا هیته 30

 بر اساس تعرفه اعالم شده صنف مترمربع سانتی متر 10 تا ضخامت یرسازیفرش ساده با مصالح با  ز کییموزا یواجرا هیته 31

 

 .گرددبر ارزش افزوده اضافه می اتیفوق مال یهابه تمام ردیف •

ه ازای و مبنای قیمت آسفالت بر اساس قیمت قیر ب تعرفه اعالم شده صنفبر اساس  مانییس داتیتول یبرا مانیس متیق یمبنا •

 .باشدمیتعرفه اعالم شده صنف هر تن 

منظور  3/1 باالسریو ضریب  اتیو مال مهیبایست ضرایب بصول همزمان با انعقاد قرارداد میاجرایی در تمام ف یهاآیتم هیبه کل •

 گردد.

ماسه و بتن منجر  شن و دکنندگانیتول مصوب انجمن صنفی یهامتیو ق نیمصالح سنگ مان، یس متیدر صورتی که افزایش ق •

هتا بته متیمجاز خواهد بود نسبت به افتزایش ق شهرداریشده گردد  نییتعرفه تع درصد 5 از شیها به بمتیدر ق راتییتغ به

 صورت گرفته اقدام نماید. راتییتناسب تغ

فهرست با کلیه ضرایب  (ه)رشته مربوط با پروژ1402بها سال  فهرستهای فوق، مالک عمل آیتمدر صورت ارجاع کار خارج از  •

 ایو ضریب منطقه باشد.می 3/1باالسری بهاء و ضریب 

 صورت خالص و تمام شده محاسبه شده است.ه مندرج در جداول، ب یهامتیق •
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 واحد فناوری و ارتباطات
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 نامهنیئآ

نامه ذیل نیئاص متقاضی خدمات مزبور به موجب آاشخ یصدور مجوز و مقررات و ضوابط الزام آور برادستورالعمل اجرایی و گردش کار 

 : باشدمی

در  واز نابسامانی  یریها در محدوده و حریم شهر و به منظور جلوگو فنی نصب انواع دکل آنتن طییبا توجه به آثار بهداشتی، زیست مح

نامه اجرایی نی، آئموضوع این ماده زاتیگونه تجهباشند به هنگام نصب هروظف میبرداران مبهره هیتعریف ضوابط مربوطه، کل یراستا

  .رعایت نماید قاًیزیر را دق

 

  یو شهرساز یالزامات عموم -1

اطالعتات و ارتباطتات  یفنتاور واحتدنصب هر نوع دکتل و آنتتن از  یمخابراتی و ارتباطی باید برا یبرداران و اپراتورهابهره هیکل (1-1

  .مجوز اخذ نمایند تنکابن  یشهردار

  .به اصالح هندسی یا تعریض معبر دارند، ممنوع است ازیهایی که نها یا محلو تقاطع ابانینصب دکل و آنتن در رفوژ وسط خ( 1-2

 اطیباشد و نصب آنتن در حیاولویت م یقرار دادن طراحی شبکه دارا رنظبا مد طینصب آنتن بلندترین ساختمان در آن مح یبرا( 1-3

 ممنوع است. یو تجار مسکونی یهاواحد یهاروها و پشت بامادهیو پ یشخصی منازل و تجار

 با اخذ عوارض مربوطه بالمانع است. لییبرابر ضوابط طرح تفص یشهر زاتیو تجه ساتیتأس یصدور مجوز در کاربرها( 1-4

  .با هویت، تاریخی و ارزشمند سطح شهر ممنوع است یجانمایی و استقرار در منظر دید بناها( 1-5

 

  یالزامات فن -2

موضوعی در این  تیصالح یناظر دارا نیمهندس یاز سو یاسازه و بنا از نظر توان سازهکام استح دیهییارائه استاندارد دکل و تأ( 1-2

  .باشدمورد الزامی می

لذا  دهدیمحل نصب را افزایش م ینصب شده احتمال برخورد صاعقه با ساختمان و فضا زاتیدکل، آنتن و تجه که یاز آنجائ( 2-2

 د.ریمطمئن و امن صورت گ یرهایحامل جریان صاعقه از مس یهاو هدایت کابل نییبشیباید از نوع استاندارد پ ریبرق گ ستمیس

 

  یالزمات منظر شهر -3

 یهماهنگی دکل و منصوبات آن با سایر عناصر مبلمان شهر ط، یمح یو به منظور کمک به زیباساز یبصر یریجلوگ یدر راستا( 1-3

  .است یضرور

از نصب و  قبلمخابراتی و ارتباطی توسط اپراتورها و کاربران  زاتیو طرح منظر مناسب و یکپارچه دکل و تجه یارائه طرح سه بعد( 2-3

  .اطالعات و ارتباطات الزامی است یفناور واحدآن توسط  دییتأ

  .باید لحاظ شود رامونییپ طیارتفاع و حجم آنتن در مح انیتناسب م( 3-3 

  .مربوطه الزامی است زاتیسازه و تجه یخنثی سرد برا یهااستفاده از رنگ( 4-3 



 

 
123  

  

آن با در نظر گرفتن نحوه استقرار آنتن و ملحقات مربوطه  یاجرا یو زیباساز ذفعمومی ح یمربوطه از نما یهامیها و سکابل( 5-3

  .باشدمی یضرور

 

  یطیمح ستیالزامات ز -4

ها، مراکز پزشکی مراکز آموزشی و مارستانیحریم سبز، دور از ب یتراکم شهر، داراکم یهااالمکان باید در محلیابی دکل حتیمکان( 1-4

 .  ردیانجام گ یاماکن مسکون

ام شرکت مشخصات شامل ن یو درج تابلو رهیگرفتگی و غایمنی اطراف دکل و عالئم هشداردهنده اعم از خطر برق یهانصب حفاظ( 2-4

  .است یبرداران ضرورو شماره تلفن، توسط بهره

  .کننده این ضوابط خواهد بودلیمربوطه تکم یهاها ارگانضوابط و مقررات سایر سازمان( 3-4

 

 :فیتعار

امالک متعلق به اشخاص  یهاباز یا بام ساختمان یهامحوطه ، یشهر یهایی که در فضاهاعبارت است از انواع سازهپایه دکل:  -الف 

دفترچه محاسبات فنی  یشود و دارارادیویی یا مخابراتی نصب می میسارتباطات بی زاتی، انواع تجهآن یو حقوقی احداث و بر رو قییحق

 احداث شده است . ت، یصالح یناظر دارا نیو تحت نظارت مهندس دهمهندسی بو
 

مخابراتی و... است که به منظور  وسکی، پایه، کافو، کدکل ریهایی نظو سازه زاتیمجموع مستحدثات، تجه مخابراتی: یهاایستگاه -ب 

بام، دیوار  ، یشهر ی... در فضاهاارتباط و یبرا فواصلها از گنالیانتقال س یبرا میسارتباطات ثابت و بی زاتیها و هرگونه تجهنصب کابل

  .شودها یا امالک شهر احداث میو بدنه ساختمان
 

باشد و شهروندان در آن زندگی جمعی می تیباز و عمومی شهرها است که به نوعی تبلور ماه یبخشی از فضاها :یشهر یفضاها -ج 

 نمایند. تیدهد به آن دسترسی داشته باشند و در آن فضا فعالاجازه می محضور دارند و به عبارتی فضایی است که به همه مرد
 

مخابراتی و ارتباطی  زاتیسنجی و جانمایی تجهامکان ن، ییآن تع فهیوظکارگروهی است که  ها:یابی دکلسنجی و مکانتیکارگروه موقع -د

 .اسالمی شهر خواهد بود یشورا دییأباشد و مصوبات آن با تو... می
 

و حقتوقی کته  قییدولتی و سایر اشخاص حقریدولتی و غ یهاها و دستگاهها، شرکتارت است از تمامی ادارات، سازمانعب :متقاضی -ه

 .را دارند کییارتباطی و الکترون زاتیمخابراتی، ایستگاه مخابراتی یا تجه وسکیگونه کدرخواست نصب هر

  

ها و و نصب کابل مخابراتی یهاها و ایستگاه...، آنتنو میسمخابراتی، پایه و دکل ارتباطات همراه، بی وسکیگونه کاحداث هر :1 ماده

ها و محوطه اماکن دولتی، عمومی و خصوصی، مراکز بهداشتی و ساختمان راضی، ها، ابوستان ، یشهر یمرتبط در معابر و فضاها زاتیتجه

مبلمان  یبر رو نیمتعلق به شهروندان و همچن یهاو بدنه ساختمان بام، دیوار اط، یدرمانی، آموزشی، فرهنگی، تفریحی، مذهبی، صنعتی، ح

نصب کافوها،  نیو همچن کییروشنایی و مبلمان تراف یهاچراغستون  غاتی، یتبل یهاعابر، تابلو یهاپایه پلمانند  یشهر ساتیو تأس
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واقع در محدوده و  ، یشهر ساتیها و سایر تأسبوستان ، یشهر یمخابراتی و ارتباطی مرتبط با آن در معابر و فضاها زاتیتجه ها وکابل

  .باشدممنوع می یحریم شهر بدون دریافت مجوز از شهردار
 

 و بوده متقاضی –ذیربط به عهده یمخابراتی و ارتباطی از نهادها زاتیاز تجه یبرداردریافت مجوز استفاده و بهره تیمسئول : 1تبصره 

 یباشد و این موضوع حق و مجوزمرتبط می زاتینصب و استقرار تجه نیاحداث و همچن یصرفاً برا شهرداری توسط شده صادر مجوز

  .کندمخابراتی و ارتباطی ایجاد نمی زاتیاز تجه یبردارمتقاضی در بهره یبرا
 

 نیمقررات و ارتباطات  رادیویی و تضم میاز سازمان تنظ یبردارپس از ارائه مجوز استفاده و بهره صدور مجوز احداث، صرفاً :2تبصره  

پذیر ها امکانبه موقع آن دشده توسط سازمان نظام مهندسی ساختمان توسط متقاضی و تمدی نییتع یرعایت ضوابط و استانداردها

 باشد.می
 

جدید، صرفاً پس از بررسی و  انیموجود توسط متقاض یهاپایه و دکل یرادیویی و مخابراتی بر رو زاتیها و تجهنصب آنتن :3تبصره 

 باشد.( مجاز میشهرداری)دریافت مجوز از 
 

 000/000/200خدمات  ی، عالوه بر پرداخت بهایرشهردا تیو یا مالک اریعمومی، تحت اخت یهاصدور مجوز احداث در مکان :4تبصره 

 )دریافت عوارض در حد متعارف( است شهرداریمتقاضی و  نیساالنه ب یهابرابر تعرفه یبردارمنوط به تبادل قرارداد بهره ریالی

 

یا  یجاریمخابراتی یا ارتباطات رادیویی ایجاد شده در اماکن  است یهاساختار ایستگاه تیاصالح وضع یدر راستا شهرداری : 2 ماده

ی که مغایر با مفاد این مصوبه دولتریدولتی و غ یهاها و دستگاهها، شرکتو حقوقی، ادارات، سازمان قییاشخاص حق هیکل تیتحت مالک

 نماید.موضوعه به موارد مشمول اقدام  یباشند، نسبت به ابالغ مقررات، استانداردهامی
 

 اقدام خواهد گردید.   وعهموض نیها و سایر قوانیقانون شهردار  103و  100 در صورت عدم اصالح موارد مزبور، برابر با مواد :تبصره

 

رسد، صورت اسالمی شهر می یکه به تصویب شورا شهردارییابی، جانمایی و نصب دکل توسط متقاضی و با اخذ مجوز از مکان: 3ماده 

 پذیرد. می
 

 نیست. یاز مرجع دیگر دیهیأیبه دریافت ت ازیباشد و ناالجرا میالزم یشهردار یاز سو شورای شهرمصوبات  یاجرا : 1تبصره 
 

 تهییابی و جانمایی را بر اساس  نظر کممکلف است مکان شهرداری ، ایجاد سایت یاپراتورها برا ازیپس از اعالم نقاط مورد ن: 2تبصره 

  .نظر نمایدمدت یک ماه اظهار فبررسی و حداکثر ظر
 

 هیو بام کل اطیعمومی شهر، ح یدر هر نقطه از معابر و فضاها اریارتباطی و مخابراتی س زاتیگونه کانکس و تجهاستقرار هر : 3تبصره 

 عییطب یو بالیا رمتقربهیهنگام بروز حوادث غباشد و صرفاً در مشمول این مصوبه می زیواقع در محدوده و حریم شهر ن یهاساختمان
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و  یمترقبه استاندارریستاد بحران و حوادث غ دیگستره در سطح شهر و موارد مشابه که مورد تأی یزلزله و آتش سوز ل، یمانند س

بالمانع  ییک دوره موقت حداکثر سه ماهه بدون دریافت مجوز و با هماهنگی شهردار یمخابراتی برا زاتیباشد، استقرار تجه یشهردار

 و تمدید مدت فوق با ابالغ ستاد بحران مبنی بر ادامه شرایط بحران قابل انجام خواهد بود .  ستا

 

موضوع این دستورالعمل نموده و یا  زاتیو حقوقی که بدون دریافت مجوز اقدام به احداث و نصب تجه قییاشخاص حق هیبا کل: 4ماده 

 نیو یا سایر قوان یقانون شهردار 103و  100، ماده 55ماده  1 این مصوبه عمل کرده باشند، حسب مورد برابر تبصره 2مغایر ماده 

  .گرددموضوعه اقدام می
 

عمرانی واقع در مناطق  یگونه اقدامی نسبت به کارهادولتی و خصوصی موظفند قبل از هر سساتؤها و موزارتخانه هیکل :103 متن ماده

عمومی و فرعی رعایت نقشه  یهااتصال راه نیو همچن ساتیاحداث شبکه تلفن و برق و آب و سایر تأس لیاز قب 98و  97مندرج در ماده  

 .ردیانجام گ یشهردار اقدام باید با موافقت کتبی لیرا بنماید این قب یجامع شهرساز
 

اداره  یهاپی، از طریق اکتنکابندر محدوده و حریم شهر  زاتیمجاز تجهریدر صورت مشاهده احداث غ است  مکلف یشهردار: تبصره 

 یهامنعکس نموده و در صورتی که دکل متقاضیبه شناسایی مراتب را  یهاوسازها، سد معبر و سایر روشاختسمهندسی و نظارت بر

 د. آور به عمل اعمال قانون، اقدام ی، فاقد مجوز یا مغایر با مفاد مجوز صادره باشد، براکارشناسان ص یاحداثی به تشخ

 

جانمایی تخصصی و کارشناسان خبره، طرح  یهامخابراتی، شرکت یاپراتورها یشود با همکاراجازه داده میشهرداری به : 5ماده 

 یهاشهر، جانمایی مکان لییتفص یهامشاوران طرح یو تدوین نموده و با همکار هیمخابراتی را ته یهاایستگاهاحداث پایه، دکل، کافو و 

   نماید. نییبشیمزبور پ یهاها در طرحاحداث آن یبرا ازیمورد ن
 

مخابراتی و ارتباطی اقدام و از طریق  یهاخش خصوصی، نسبت به احداث ایستگاهب یگذاراز طریق سرمایه تواندیم شهرداری: تبصره

 .  نمایداحداث را جبران  یهامخابراتی، بخشی از هزینه یها به اپراتورهاآن یاجاره دادن فضا

 

مزبور به موجب  اشخاص متقاضی خدمات یآور برازامالعمل اجرایی و گردش کار صدور مجوز و مقررات و ضوابط الدستور: 6ماده 

 .دیمحترم اسالمی شهر خواهد رس یاست که به تصویب شورا یانامهنئیآ
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 واحد روابط عمومی
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 یشهر غاتیتبل یسامانده یینامه اجرانیئآ

 92و ماده  55 دهما 27قانون شوراها و بند  یاصالح  76ماده  25و 16 یمندرج در بندها فیوظاو  یقانون شهردار 92مستند به ماده 

 یشهر غاتیعوارض تبل نیو همچن تنکابنشهر  می، حریدر محدوده قانون یشهر غاتیتبل یسامانده ییاجرانامه نئیآ ، یقانون شهردار

 :گرددیمحاسبه و اخذ م لیبه شرح ذ

شهر و اماکن مشرف  یعموم یدر فضا یشهر یغاتیتبل یهاتیفعال هیدرخصوص کل یشهر غاتیتبل یسامانده ییاجرانامه نئیآ -1

  .االجراستالزم یو خصوص یعموم هینقل لیآن، وسا بر

 یهاسازهبالون، استند،   ، لبوردیب) یغاتیتبل یهاتابلو عبارتند از نصب و الصاق هرگونه برزنت، پالکارد، نامه نئیآمشمول  غاتیتبل -2

مورد  یشهر ی( که در فضاو هرگونه المان تبلیغاتی ادهیعابر پ ییهوا یهاو پل یوارید ی، پنل، بردهایشهر ونیزی، تلویحجم

تراکت،  ، یکاغذ یپوسترها ، یو حقوق یقیمربوط به اشخاص حق یهاتیمعرف در فعال یوهاتابل ، رندیگیقرار م یبرداربهره

 . یغاتیهرگونه منصوبات و ملحقات تبل یبرچسب و به طور کل

و  یغاتیتبل یهاکرهیاز پ یبردارو مرجع صدور مجوز نصب و بهره  یغاتیتبل یهاتیفعال هینظارت بر کل یمسئول و متول یشهردار -3

 .باشدیآن م حیصح یو اجرانامه نئیآدر محدوده موضوع  تیمعرف نوع فعال یتابلوها

 برداریضوابط صدور پروانه بهره

های برداری از سازهی دریافت مجوز نصب و پروانه بهرهتوانند برایغاتی با دارا بودن شرایط ذیل میهای تبلها و کانونکلیه شرکت

 تبلیغاتی اقدام نمایند.

 بودن مجوز رسمی مبنی بر بالمانع بودن فعالیت تبلیغاتی از اداره فرهنگ و و ارشاد اسالمی و ارائه آن.دارا  -1

 .نامهنئیآسسات از  مفاد ها و مؤها و کانونوی از ضوابط و مقررات عمومی شرکتپیر -2

برای دریافت مجوز و نامه نیئآتوانند طبق ضوابط و مقررات شهرداری و ، مینهادهای فرهنگی، عمومی سسات ومؤ -1تبصره 

 چوب وظایف تشکیالتی اقدام نمایند.رسانی در چهاراطالع

 باشد. های تبلیغاتی دارای بدهی در شهرداری باشند شرکت درمزایده منوط به ارائه گواهی تسویه حساب میچنانچه کانون -2تبصره 

 

 استاندارد یتابلو فیتعر

 .متر عرض تابلو در طول دهنه مجاز کیاستاندارد عبارتست از  یتابلو

نصب  تیدر محل فعال یاستاندارد با مجوز شهردار یتابلو ، یعموم ییراهنما ای یتوانند جهت معرفیفعال م یصاحبان واحدها •

 .ندینما

 .مزاحمت نگردد جادیعبور و مرور و ا یاستاندارد باشد و در محل مناسب نصب شود و موجب کند دیتابلو از نظر ابعاد با •

 تنکابنشهر  یلی)برابر طرح تفض متر در طول دهنه مجاز 1عرض  تیاصناف با رعا یبرا یاستاندارد با مجوز شهردار یتابلوها •

 .محل کسب بدون اخذ وجه خواهد بود یدرصورت معرف باشد(یمتر م 3
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 تیو در مالک یبه عنوان ملک عموم یعموم یهاپارک  و نیادیمعابر و م یکه اراض هایقانون شهردار 96ماده  6به تبصره  تیعنا با

خسارت از  نهیخدمات و هز یمقررات اخذ بها حهیال هایقانون شهردار 92حاصله از ماده  اراتیاست و با استفاده از اخت یشهردار

 :است دهیگرد میتنظ لیبه شرح ذ غاتیتبلکنندگان انواع تابلو و نصب

 

 :گرددیمحاسبه م لیفرمول ذ قیاز طر انهی(  به صورت سالی)صنف یکسب یالسهم عوارض تابلوهاحق

 سال کی یالسهم عوارض هر تابلو به ازا= حق بی× ضر ییمالک دارا یامنطقه متیتابلو×  ق مساحت

 () به صورت ساالنه معرف سطح شهر )کسبه( یاز تابلوها یافتیخدمات در یاخذ بها تعرفه

 5× یامنطقه متی)مترمربع( × ق تابلو مساحت - متر 3 کسب: ییشناسا -1

 :باشدیم لی: شامل دو نوع به شرح ذیغاتیتبل -2

 6× یامنطقه متی)مترمربع( × ق مساحت  نوع اول: محصوالت داخل کشور: 

 10×  یامنطقه متی)مترمربع( × ق مساحت  دوم: محصوالت خارج کشور:   نوع

 7× یامنطقه متیق مساحت )مترمربع( ×   :یو انتفاع یدولتریسسات غؤم یتابلوها -3

 )...( و مهیب یهاها، شرکتمثال: بانک

 7×یامنطقه متی: مساحت )مترمربع( × قیکیالکترون یتابلوها -4 

 .گرددیمترمربع محاسبه م 1مساحت  حداقل

 

 یتجار یغاتیتبل یهایدرآمد حاصل از آگه

ماره مجوز ش. باشدر محدوده قانونی و حریم مصوب شهر، مستلزم اخذ مجوز از شهرداری مینصب هرگونه تابلو و پالکارت د (1

ها تابلوهای بدون مجوز جلوگیری و درصورت تخلف آنتابلو نوشته شود  شهرداری مجاز است از نصب  شهرداری باید در پائین

 .آوری نمایدرا جمع

روی ساختمان  بر و افقی  همچنین نصب هرگونه تابلوی عمودی روها وارت در رفیوژ میانی معابر، پیادهنصب هرگونه تابلو و پالک (2

ی را مکلف است تابلوهای منصوبه فعلتجاوز نماید توسط اشخاص حقیقی و حقوقی ممنوع است و شهرداری  که به حریم معابر

و آوری نماید. تابلوهای راهنمائی و رانندگی، تابلوهای راهنمای شهر یا اسامی اماکن عمومی توسط اشخاص ذینفع رأساً جمع

های باشند. نصب پالکارتشود از موضوع این ماده مستثنی میشهرداری یا توسط شهرداری نصب می که با اخذ مجوز ازمتبرکه 

 استانیسسات دولتی و حریم آثار بؤهای دولتی و وابسته به دولت و مها و در حریم ساختماندر کمربندیرسانی تبلیغاتی و اطالع

 .ممنوع است
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ضوابط و استانداردهای  سسات عمومی موظف به رعایت اصول وؤها و نهادها و مادارات دولتی و وابسته به دولت و ارگان (3

مترمربع و البته براساس  3 باشند و در حد یک تابلو و حداکثرآن می در پروانه نصب تابلو و ذکر شماره جوازشهرداری و اخذ 

 مترمربع 3یا مازاد  ضوابط مقرر از پرداخت هزینه صدور مجوز اولیه و سالیانه معاف هستند ولی برای نصب بیش از یک تابلو و

سسات انتفاعی ؤم .های مذکور خواهند بودپرداخت هزینهمشمول  اداره مربوطهی تبلیغاتی جهت درآمدزایهای در راستای فعالیت

های بیمه و موارد مشابه مشمول معافیت از پرداخت هزینه صدور جواز نصب تابلو ها و شرکتدولتی نظیر بانکدولتی و غیر

 .نخواهند بود

، مازاد بر سطح مجاز، درصدی از ارزش تقاضا تابلوی موردمالک محاسبه هزینه صدور مجوز نصب تابلو براساس اندازه سطح  (4

 64باشد که سالیانه توسط کمیسیون تقویم و تعیین ارزش معامالتی امالک موضوع ماده معامالتی امالک در محل نصب تابلو می

مشخص و غییرات بعدی آن و اصالحات و ت 1371و اصالحیه مصوب  1366 اهم های مستقیم مصوب اسفندقانون مالیات

 .شودمحاسبه می

( ساختمان و برای یک تابلو جهت اماکن تجاری و خدماتی که دازه کتیبه )پیشانیتابلوهای منصوبه قبلی بصورت افقی تا حد ان (5

و رعایت ضوابط و استانداردهای  11/1/81شرط داشتن مجوز نصب از تاریخ ه صرفاً مربوط به معرفی محل کسب است ب

باشند. نصب بیش از یک تابلو و سطح مازاد بر پرداخت هزینه سالیانه نمی ولوصول مجوز نصب بوده و مشمشهرداری مکلف به 

 .پیشانی ساختمان مشمول پرداخت هزینه سالیانه خواهد بود

ر به مت ، سطح کل با قاب و زوار تابلو و در تابلوهای دو وجهی یا چندوجهی سطح کل وجوههنگام محاسبه هزینه جواز نصبه ب (6

 .گرددمحاسبه می مربع

ها را با تعیین قیمت پایه و شرایط ویژه از برداری از آنها را نصب یا امتیاز نصب و بهرهتابلوهای تبلیغاتی که شهرداری رأساً آن (7

 .کند تابع ضوابط و مقررات مربوط به خود خواهد بودطریق صدور آگهی مزایده واگذار می

عدم پرداخت هزینه مذکور در  جا وصول خواهد شد. درصورت مربوط به عوارض کسبی منظور و یکهزینه سالیانه در قبوض  (8

تابلوهای پس از اخطار کتبی های تعیین شده شهرداری مجاز و دارای اختیارات کامل است که با تعیین مهلت ده روزه مهلت

کلیة  -پرداخت هزینة سالیانه تابلو به تسویه حساب کامل )موکول  عنماید. استرداد تابلو به ذینف منصوبه را برداشته و جمع آوری

عهده خود ذینفع خواهد ه هزینه برداشت، حمل و نگهداری تابلو ( بوده و نصب مجدد آن با موافقت شهرداری ب -عوارض متعلقه 

 .های خود خواهد بودذینفع مکلف به پرداخت کلیه بدهی بود در هر صورت

توسط بخش خصوصی بنا به  در صورت دریافت مجوز و ملی، مذهبی ، هنریهای فرهنگیپالکارتنظر برای نصب هزینه مورد (9

 .خواهد بود رایگانتشخیص شهرداری 

ها و مسئولیت جبران بروز خسارات احتمالی جانی یا مالی از آن نگهداری از ، رعایت کامل مسائل فنی و ایمنی در نصب تابلوها (10

 باشند(نامه به شهرداری میزم به ارائه بیمهها و اشخاص مل)شرکت .وقی ذینفع خواهد بودنوع بعهده اشخاص حقیقی و حق هر

موقع تابلوهای موقت برگرداندن وضعیت محل به حاالت اولیه به هزینه و در عهده اشخاص حقیقی و حقوقی ذینفع ه آوری بجمع (11

شهرداری وضعیت را بحالت اول برگردانده و هزینه مصرف شده را از ذینفع به نحو مقتضی  موقع، ه است، درصورت عدم اقدام ب

 اضافی وصول خواهد کرد. هزینهبا افزایش ده درصد 
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افزایش یا کاهش سطح و سایر مشخصات در تابلوها موکول به کسب مجوز از  تعداد،  نوع،  اعمال هرگونه تغییر در شکل،  (12

آوری تابلوهای متخلفین پس از ابالغ شهرداری خواهد بود. رفع ضوابط موجب برداشتن و جمع از اینتخلف  .باشدشهردای می

عهده افراد ذینفع است و ه تابلو نیز ب یگان محل نصب تابلو در زمینه نصبو مالک یا همسا بین مستأجر احتمالیهرگونه اختالف 

آوری از بررسی کارشناسان شهرداری جمع ارض بعد)درصورت داشتن مع .باره مسئولیتی نخواهد داشت این شهرداری در

 گردد(می

همچنین  بوده و ممنوعها توسط بخش خصوصی ها بعنوان تابلو و نوشتن روی آناستفاده از دیوارهای شهر و بدنه ساختمان (13

 . تجاوز از حد و حدود هر ساختمان برای نصب تابلو ممنوع است

ورت شهرداری ص از این بند موظفند پس از ابالغ شهرداری حداکثر ظرف مدت ده روز رفع تخلف نمایند. در غیر این متخلفین (14

های منصوبه اختصاصی ساختمان جهت تابلو با وصول خواهد کرد. استفاده از شیشههای متعلقه را از متخلف رأساً اقدام و هزینه

 .نخواهند بود سالیانهخط خوش و شکیل مشمول پرداخت هزینه 

 -هاداروخانته -هابیمارستتان -روزی و تخصصتیهای شتبانهکلینیک -هاآزمایشگاه -پزشکانو دندان تابلوهای پزشکان نصب (15

عالی نظام پزشکی جمهوری اسالمی  مصوب چهاردهمین جلسه شوراینامه سازمان نظام پزشکی اساس آئین ها بررادیولوژی

پذیر خواهد ها امکانها بدون پرداخت تعرفهنامه و قانون شهرداریاین آئین اتو رعایت ضوابط و مقرر 4/12/75ایران مصوب 

 .بود

 .متر تجاوز نکندسانتی 50×  70تابلوی مطب پزشکان باید ساده و اندازه آن از  -الف

 .تر باشدمتر و استاندارد بزرگسانتی 50×  70ها نباید از دو برابر اندازه مجازاندازه تابلوی آزمایشگاه و رادیولوژی -ب

تر ( بزرگ50×70) صورت نباید از سه برابر اندازه مجاز کند ولی در هرانه بر حسب موقعیت محل آن فرق میاندازه تابلوی داروخ -ج

 .باشد

نامه نامه و آئینول کلیه ضوابط و مقررات این آئینشوند مشمهای خصوصی دائر میهای اورژانس که در بیمارستاننصب تابلو درمانگاه -د

 .نظام پزشکی خواهند بود

 .خدمات مازاد مساحت خواهد بود یباشد مشمول پرداخت بها شتریکه مساحت تابلو از حد مجاز ب یدر صورت :تبصره

توسط اشخاص حقیقی و حقوقی در رابطه با و... تشویق  تسلیت، تقدیر،  هایی که جنبه تبریک، و پارچه بنرهانصب کلیه  (16

باشند در هر صورت منوط به اخذ مجوز از از پرداخت هرگونه عوارض معاف می دارد... ها وقهرمانان علمی ورزشی و انتصاب

بت به رعایت ضوابط مشخص شده شهرداری مجاز است رأساً نس عدمبوده و درصورت  یید شدهو جانمایی تأ شهرداری

 .آوری آنان اقدام نمایدجمع

شوند از نظرشهرسازی منظرشهری محسوب می و شوندهای داخل پالک نصب میروی ساختمان بدنه یا کلیة تابلوهایی که بر (17

 د.ه خواهند بوناممشمول مقررات این آئین

 متیمصوب محاسبه ق متیق 70معادل % گرید یمصوب و رو یبها 100ها %آن یرو کیباشند، یدو رو م یکه دارا ییتابلوها (18

 .ردیصورت گ

 .ردیگیبر اساس مجموع متراژ سه رو صورت م متیمحاسبه ق ، یسه وجه یدر خصوص تابلوها (19
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 صورت نیا ریاساس باشند در غ کیبر  دیبایتابلوها به لحاظ اندازه و ارتفاع نصب م یواحد، تمام دانیم کیدر اطراف  (20

 .دیآن اقدام نما یآوربه جمع یشهردار

 گردد. یمصوب محاسبه م متیبرابر ق 5/3گردد بر اساس یم نیمع یتابلوها در اماکن خاص که با نظر شهردار یبها (21

 ( ... هاشهر و تقاطع یهسته مرکز نیادی) م

 .گرددیقرارداد گذشته، لحاظ م یاز زمان انقضا دیمصوب در هنگام عقد قرار داد جد متیق (22

 .گرددیم نییتع الیر 450.000.000ماهانه  یشهر یهاونیزیاجاره تلو متیق (23

ها قانون شهرداری 77کمیسیون ماده نامه از پرداخت عوارض و هزینة مربوطه به استنکاف متقاضیان موضوع این آئیندرصورت  (24

 .االجراسترأی کمیسیون مربوطه قطعی و الزم ارجاع و

 .باشندیاز پرداخت عوارض معاف م یردولتیغ یهاو دانشگاه یانتفاعریها به جز مدارس غمدارس و دانشگاه یتابلوها: 1 تبصره

 یسسات مالؤها و مبانک ، یادار ، یخدمات ، یعیتوز ، یدیتول ، یصنعت ، یصنف یتمام واحدها حه، یال نیاالجرا شدن االزم خیاز تار :2 تبصره

 .باشندی... مشمول مصوبه مذکور مالحسنه وقرض یهاصندوق ، یو اعتبار

اساس جدول از مبلغ تعیین شده بر بیشتر  %30برابر با  یدر امالک خصوص ایساختمان و  یقابل نصب بر رو یتابلوها نهیهز :3 تبصره

 .گرددیمحاسبه م یغاتیتبل یبهای خدمات تابلوها

 .است کسالهی های صنعتیمجوز تابلو: 4 تبصره

شهر، نصب هرگونه تابلو در هر محل، اعم از سردرب، نما، جوانب  یعموم یاز مخدوش شدن نما یریشگیو پ ییبایحفظ ز یبرا: 5 تبصره

 .باشدی( مهای مربوطه شهرداریواحد ی)با هماهنگ یبام ساختمان، منوط به کسب مجوز از شهردار ایو 

منوط به کسب مجوز  ، یمنیضوابط، مقررات و جوانب ا تیبا رعا و دولتی و خصوصی یدر ارتفاع ملک شخصتبلیغاتی نصب تابلو  :6 تبصره

 .باشدی(  مهای مربوطه شهرداریواحد ی)با هماهنگ یاز شهردار

 .اخذ خواهد شد %30عالوه ه باعالم شده  عوارض ی، در صورت نصب هرگونه تابلو بدون مجوز شهردار: 7 تبصره

به منظور  فیتخف %20 معادل ندینما یمراجعه نموده و خوش حساب انهیقرارداد سال دیکه خود نسبت به تمد یبه اشخاص :8 تبصره

 .شودیدر نظر گرفته م قیتشو

برابر  صورت نیا ریاخذ گردد. در غ یاز شهردار یبردارمجوز نصب و بهره ستیبایمنصوبه به شرح فوق م ینصب تابلوها یبرا :9 تبصره

 .خواهد شد یآورمقررات جمع
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 موارد ریو بنر و پارچه و سا ینوشتن، الصاق هر نوشته و نصب آگه جریمه

 یو تابلو بتر رو یالصاق هر نوشته و آگه ایقانون شوراها نوشتن هر نوع مطلب و  76ماده  25و بند  هایقانون شهردار 92توجه به ماده  با

 (بند جنبه بازدارنده دارد نیگردد: )ایلحاظ م لیبه شرح ذ میشهر ممنوع است و جرا یوارهاید

 

      گردد:یمحاسبه م لیروزانه طبق فرمول ذ یو فرع یاصل نیادیو بلوارها و م ابانیبر خ یوارهاید یهر متر نوشته رو یبرا -1

 مربع( × طول )متر 1/500/000

روزانه مبلغ   یو فرع یاصل نیادیو بلوارها و م ابانیبر خ یوارهایمنازل و درب و د واریدرب و د یو نوشته رو یالصاق هر عدد آگه یبرا -2

 .گرددیمحاسبه م الیر300/000

باشتد در صتورت یکتار م تیملک مذکور از ضرورت و اهم وارید یبرا یکه طراح سرافرهنگ کودک ودر موارد خاص مانند مهد :1 تبصره

 .باشدیم گانیرا یشهردار یباسازیواحد ز دییأشاد و جذاب با ت یهاطرح یاجرا

باشتد در صتورت یکتار م تیملک مذکور از ضرورت و اهم وارید یبرا یکه طراح سرافرهنگ کودک ودر موارد خاص مانند مهد :1 تبصره

 .باشد یم گانیرا یشهردار یباسازیواحد ز دییشاد و جذاب با تا یطرح ها یاجرا

 250/000 یمربع روزانه مترمتر 4مترمربع تا  کیاز  یرسانو اطالع یغاتیموارد به منظور امور تبل رینصب بنر، پارچه و سا نهیهز :2 تبصره

 .باشدیم الیر 750/000 یمتر به باال مترمربع روزانه متر 7از  الیر 450/000 یمربع روزانه مترمتر 6تا  5از   الیر

 ریال با مجوز 000/500مکعب بر مبنای هر روز هزینه داربست به ازای هر متر :3تبصره 

 ریال بدون مجوز 000/000/1مکعب بر مبنای هر روز هزینه داربست به ازای هر متر               

 آوری تابلو های سیار، پالکارد، پوستر و بنر بدون مجوز هزینه جمع :4تبصره 

          

 آوری به ریالجریمه و هزینه جمع آوری شدهنوع تابلو جمع

 000/000/7 سیار

 000/000/12 ثابت

 

 

 



 

 
133  

  

 
 

 ازی ـساـواحد زیب

 ای سبزـو فض
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  روند.ر در معانی مشروحه ذیل به کار میعبارات و اصالحات زی: یکماده 

 13/05/1388ستبز در شتهرها مصتوب  یحفتظ و گستترش فضتا یقتانون حهیال کیماده  ییاجرا یمربوط به چگونگ ییضوابط اجرا

 شهر(  میو حر یخدمات قطع درخت در محدوده قانون یعوارض و بها یهاتعرفه)

 

 فیتعار

 . متر نباشدسانتی 15آن کمتر از  طیعبارت است از هر اصله که مح درخت:

 از شرایط ذیل باشد:  کیی یباشد و دارامثمر موجود می ریاست که برابر این ضوابط درآن درختان مثمر و غ نییزم :باغ

مترمربع ( 16)بطور متوسط در هر شانزده  نیترمربع مساحت در صورت وجود بنا و مستحدثات در زمم 500داشتن حداقل  •

مترمربع یک اصله  25طور متوسط هر ه سابقه احداث بنا بمحوطه باز خارج از ساختمان یک اصله درخت و در صورت عدم 

درختان موجب  عدم احتساب تعداد درختان کسر  یها غرس شده باشد. قطع و امحااز آن بییمثمر و یا ترکریدرخت مثمر و یا غ

 شده در آمار )لحاظ شده در این بند( نخواهد بود. 

 منجر و باغ عمارت نیبه عنوان باغ، باغچه، زم کیو یا سند مادر قبل از تفک تیدارا بودن سند مالک •

  یشهر نیماده دوازدهم قانون زم ونیسیباغ، دایر باغچه، دایر مشجر از کم ردای یدارابودن سابقه برا •

 اند.باغ شناخته شده یهایی که در حریم شهر توسط وزارت جهاد کشاورزمحل •

 شوند. اسالمی، باغ شناخته می یشورا ص یهایی که به تشخمحل •

 

به چندساقه منشعب شده باشد قطورترین ساقه  نیسطح زم دراست و در صورتی درخت  نیمحل تالقی درخت با سطح زم بن درخت:

 شود. ها شاخه محسوب میساقه هیمالک عمل خواهد بود و بق

 

 ادین، یدر معابر، مرویه درختان، قطع هر نوع درخت از قطع بی یریسبز و جلوگ یبه منظور حفظ و گسترش فضاقانون:  کیماده 

ممنوع  یکه به صورت باغ شناخته شوند در محدوده قانونی و حریم شهرها بدون اجازه شهردار ییهاها، باغات و محلها و پارکبزرگراه

 است. 

 

 یدرختان موضع ماده یک الیحه قانونی  حفظ و گسترش فضا  یدر صورتی که شخص یا اشخاصی موجبات اتالف و امحاقانون:  16 ماده

 و اخذ خسارت وارده از طریق مراجع قضایی اقدام نماید.  ییجزا بیموظف است نسبت به تعق یسبز را فراهم نمایند شهردار

 

 گردد.  ( اخذ میشهرداری درآمد واحد) یحسب تعرفه توسط شهردارعوارض قطع درخت بر قانون: 17 ماده
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قطع درخت صادر مجوز   20/04/1388 سبز در شهرها مصوب یکه  به موجب الیحه قانونی حفظ و گسترش فضا یدر موارد  :1 تبصره

تواند حسب مورد از مالک یا مسبب عوارض را بر اساس تعرفه مصوب می تنکابن یشهرداررفته باشد  نیگردید و یا درختی به عللی از ب

 اخذ نماید.

 

 یسبز شهر یمنظر و فضا ما،یس واحد یشنهادیعوارض پ تعرفه و  

 نینششهرو خدماتی جدید در شهرها، جامعه  یمسکونی، تجار یهابه احداث بنا ازیو ن یافزون جامعه شهربا عنایت به گسترش روز

موجود در  یاز فضاها ینگهدار سبز جدید و یباشد. لذا توسعه فضاهاسرسبز می آرام و طییگذران اوقات فراغت خود در مح ازمندین

تحقق  یباشد در راستاکه متولی اصلی این امر می یسبز شهر یمنظر و فضا ما، یس واحدقراردارد.  یشهر یهایریزاولویت برنامه

شرح ذیل جهت هایی به تعرفه یسبز شهر یفضا ینگهدار یباال یهااز هزینه یزیخود جهت پوشش قسمت ناچ یهابخشی از درآمد

 نماید. می شنهادیپ یسبز عمومی شهر یاز فضاها یتوسعه و نگهدار

ساز و سایر موارد  و معابر که بر اثر ساخت هیحاش یسبز عمومی و بازساز یصرف توسعه فضاها یشنهادیالزم به ذکر است عوارض پ

 تخریب گردیده است، خواهد شد.

 

 تنکابن شهر  میو حر یعوارض قطع اشجار در محدوده قانون

 الف: درختان پهن برگ 

 ریال. 000/000/300متر هر اصله سانتی 15تا  بن طیدرختان پهن برگ با مح (1

متر متازاد مبلتغ بته ازای هتر ستانتی ریتال 000/000/300متر هتر اصتله ستانتی 15تتا  بتن طیدرختان پهن برگ بتا محت (2

 ریال.000/000/10

 2/1نارون با افزایش ضریب معادل  ، یوندیپ ایتوت مجنون و اقاق لیاز قب یوندیمثمر پ ریغ نیمثمر همچنتعرفه قطع درختان  :1تبصره 

 گردد.اشجار پهن برگ محاسبه می

جایگزین نمودن نهال  ، الزم و در صورت فراهم بودن شرایط یمجوزهاخرزهره درصورت اخذ  و زینتیتعرفه قطع درختان  :2تبصره 

خرزهره درصورت عدم اخذ مجوز  و زینتیتعرفه قطع درختان . نماید، رایگان استمی نییتع یمناسب در همان محل یا محلی که شهردار

 گردد.اشجار پهن برگ محاسبه می 5/0با کاهش ضریب 

و لزوم  درختان اصلی و با توجه به کهنسال بودن یو بلوارها هاابانیخ هیو حاش تنکابنسبز شهر  یبا عنایت به محدودیت فضا :3تبصره 

اعمال خواهد  3/1متر حذف و قطع گردند ضریب سانتی100از  شیبن ب طیکه با مح یبه اشجار تنکابن، از بافت قدیم شهر  ینگهدار

  .شد
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  برگ  یب: درختان سوزن

 ریال. 000/000/200هر اصله  مترسانتی 15 بن تا طیدرختان سوزنی برگ با مح (1

متر مازاد مبلغ به ازای هر سانتی ریال000/000/200متر به باال عالوه بر مبلغ سانتی 15بن طیدرختان سوزنی برگ با مح (2

 ریال. 000/000/5

به داخل  هیکه مانع تردد و ورود و خروج  وسایل نقل یو اشجار نگیبا عنایت به لزوم حذف و قطع نمودن اشجار مقابل درب پارک :4تبصره 

و دریافت شهرداری به  نیگردند، در صورت مراجعه مالکنمایند میاخذ می یکه مجوز تخریب و نوساز یمسکونی و تجار یهاپالک

شده  دیمناسب از سایر اشجار ق یمشروط به حفظ و نگهدار زیو ن یقانونی الزم و ارائه نقشه ساختمانی مصوب شده شهردار یمجوزها

نوع درخت،  بن درخت و تعهد متقاضی درخصوص کاشت درختان جایگزین بنا  ریمالحظاتی نظ نیدر صورتجلسه شمارش اشجار، همچن

 مصوب بند یک اخذ و دریافت خواهد شد.  درصد از عوارض  50حداقل واحد،  ص یبه تشخ

پروانه  جهت دریافت1401سال  یکه از ابتدا نییو مقررات موجود، مالک نیالزم به ذکر است با امعان نظر به اینکه به استناد قوان :حیتوض 

جهت  یپروانه ساخت و ساز و در زمان مراجعه به شهردار زیباشند قبل از اخذ مجوز تخریب و ناند، موظف میساخت و ساز مراجعه نموده

نقشه از  هی، نسبت به تهمحل درب ورود و خروج ساختمان نیینقشه ساختمان و تع هیقبل از طراحی و ته نیالزم، و همچن یاخذ مجوزها

 اینجهت اخذ استعالم تخریب،  واحد به  زمان مراجعه برق و...( اقدام نموده و در ریپل، ت ، درختان، تابلوها تیموجود محل )موقع تیوضع

و امکان و یا عدم امکان حذف و یا  واحد فضای سبز شهرداریدرختان توسط کارشناسان  قیدق تیوضع نیینقشه را ارائه نمایند تا با تع

تعهدات   یدرب ورود و خروج اقدام نمایند، در صورت عدم  انجام اقدامات فوق و عدم اجرا قیمحل دق نییجابجایی درختان نسبت به تع

نمایند، می هیکه بدون اخذ مجوز اقدام به حذف وقطع درختان حاش نییمالک زیو ن نگیمقابل درب پارک جاربه حذف اش ازیو ن نیتوسط مالک

عهده معاونت  بر یمراتب بعد هیکل ، یمعاونت شهرساز یاز سو یریگیدرصورت عدم پ ضمناً گردند.ملزم به پرداخت عوارض می

   .باشدمی یشهرساز

صورت  در قانون مذکور،  4ماده  3 تبصرهو  4 ماده 1با توجه به تبصره  و سبز یحفظ گسترش فضاقانون  1با استناد به ماده  :5تبصره 

واحد را دارند به  یبه مسکونی و یا تجار یکاربر رییمجوز تغ درخواست صدور بوده و یباغاتی که داخل محدوده شهر نیمراجعه مالک

 ، 7شهردار و مجوز اخذ شده از کمیسیون ماده  ص ی، بنا به تشخباغ یکاربر رییتغ قطع درختان، و نونیصدور مجوز قا یریگیپ و فضای سبز

 ( اخذ و دریافت خواهد شد.1-2)از عوارض مصوب بند  %80حداقل 

 رعمدیبا عنایت به غنمایند برخورد می وسط معابر و بلوارها وژیو رف هیدرخصوص خودروهایی که در سطح شهر با درختان حاش  :6تبصره 

و یا معرفی از  شهرداریجبران خسارت باشد، در صورت مراجعه به نامه معتبر جهت مهیآمده چنانچه خودرو فاقد ب شیبودن تصادف پ

از عوارض بند یک  %40شهردار شهر تنکابن حداقل  ص یبنا به تشخ ، قانونی موضوع یریگیجانب اداره محترم راهنمایی و رانندگی و پ

 گردد.اخذ و دریافت می

بنا به تعاریف موجود در رتی که خصوصی  سطح شهر، در صو یهاادارات دولتی و شرکت اطیبزرگ و ح یهادرخصوص محوطه :7تبصره 

سبز عمومی و باغات محسوب شوند، جهت  یهامحوطه جزء فضا یها، فضاسبز یفضانامه حفظ و گسترش نیئتبصره ذیل ماده یک آ
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باشند، لذا در و پرداخت عوارض مصوب می یملزم به دریافت مجوز از شهردار نیاشجار موجود در محوطه، مالک ییابجاحذف و یا ج

درصد تعرفه مصوب بند یک اخذ   50، حداقل 7شهردار و مجوز کمیسیون ماده  ص ی، بنا به تشخشهرداری صورت مراجعه و اخذ مجوز از

 و دریافت خواهد شد.

یافته اقدام و موجبات ی کاربر رییو یا باغات تغ ینسبت به قطع درخت در معابر شهرچنانچه مالک یا متقاضی بدون اخذ مجوز،  :8تبصره 

بر پرداخت عوارض قطع درخت، به  عالوهفراهم نماید،   درختان را ینابود موجبات زیدرختان را فراهم نمایند و یا راکب خودرو ن ینابود

 2 زانیبایست به مسبز می یفضاو گسترش  قانون حفظ 4ماده  3نیز تبصره نامه اجرائی حفظ و گسترش و آئین 5ماده  2استناد تبصره 

 10 کند، نهال با بن حداقلمی نییقانون تع یبرابر مجموع بن درختان قطع شده درصورت امکان در همان محل و یا در محلی که شهردار

 شهرداری یا واحدبه  تواندیشت و غرس نهال را نداشت، متوان کا لییدل غرس نماید و بکارد.  چنانچه مالک یا متقاضی به هر رمتسانتی

به قرار هر قطعه  3-2بند  2و  1 شده در ردیف دیسبز )با هزینه ق یمراجعه و با پرداخت هزینه غرس نهال یا ایجاد فضا درآمد شهرداری

سبز کاشت نماید )الزم  ییا فضانهال است  ازیهایی که مورد نحلوکالت داده تا از طرف ایشان در م شهرداری ریال به  000/000/300

و تفاوت در نظر گرفته شده  فیدر مبلغ جریمه تخف 5و 4و 3 که مجوز دریافت می نمایند با توجه به تبصره نییمالک یبه ذکر است برا

 است(. 

و نفتی به تنه درختان مبلغ کامل  ایییمیبن و تنه درختان و یا تزریق مواد ش طیدرخت و محدرصورت ریختن مواد نفتی به دور  :9تبصره 

درصورت خشک  .ددریافت خواهد شعنوان خسارت ه بن درخت، ب طیتعرفه قطع اشجار برحسب سوزنی برگ یا پهن برگ و براساس مح

 گردد.اعمال می 8 تبصره طبقشدن درخت 

 

 درختان یاصولریهرس غ ایعوارض قطع سرشاخه 

و هرس درختان و هرگونه جابجایی درختان  یسبز هرگونه سربردار ینامه اجرایی حفظ و گسترش فضانیئآ 9 به استناد تبصره یک ماده

و طبق  7 ماده ونیسیعمومی و خصوصی اخذ مجوز از کم اکنمتصدیان، ذینفعان در محدوده و حریم شهرها و در معابر و ام ن، یتوسط مالک

، ها گردداز خشک شدن آن یریپذیرد تا موجب رشد درختان و جلوگو ابالغ خواهد شد صورت می هیته یدستورالعملی که توسط شهردار

ها یا عوارض قطع سرشاخه تانبه درخ بیب اشجار و فراهم نمودن شرایط خشک شدن و یا آسو نامناس راصولییلذا در صورت هرس غ

 درختان به شرح ذیل اخذ خواهد شد.و قطع  راصولییهرس غ

 بدون مجوز( ) الیر 350/ 000/ 000متر هر اصله یسانت 50بن تا  طیدرخت با مح •

 بدون مجوز( ) ریال 450/ 000/ 000  متر هر اصلهیسانت 100بن تا  طیدرخت با مح •

 بدون مجوز( )   الیر 550/ 000/ 000 هر اصله  متر  کیبن  طیدرخت با مح •

 با مجوز( ) الیر 5/ 000/ 000متر هر اصله یسانت 50بن تا  طیدرخت با مح •

 با مجوز( ) ریال 7/ 500/ 000  متر هر اصلهیسانت 100بن تا  طیدرخت با مح •

 با مجوز( )   الیر 10/ 000/ 000 هر اصله  متر  کیبن  طیدرخت با مح •
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 سبز یفضا یهاعرصه ریمعابر و سا هیسبز حاش یفضا ن،یادیها، ممصالح، نخاله و .. در بوستان یدپو مهیجر

 یرفتن فضا نیباشد و چنانچه موجبات از بسبز ممنوع می یفضا یهاو... در عرصه ساختمانی یهامصالح، نخاله یو دپو هیهرگونه تخل

در  سبز یحفظ و گسترش فضا ونیسبز و الیحه قان یقطع اشجار و تخریب فضا انهیسبز و درختان گردد بر اساس تعرفه مصوب  سال

 گردد:مول جریمه روزانه به شرح ذیل  میسبز مش یفضا یهامصالح، نخاله و.. در عرصه یاین صورت دپو ریگردد در غشهرها اقدام می

 سبز )متر مربع( یسطح اشغال فضا * ریال 30/ 000/ 000 *ثابت  بیضر

تخریب  و قطع اشجار انهیبر اخذ عوارض طبق تعرفه مصوب سال الوهدرختان ع و سبز یرفتن فضا نیب صورت از الزم به ذکراست که در

 گردد. لحاظ می زینخاله روزانه ن ، مصالح یدپو جریمه روزانه و سبز یفضا

 گردد. محاسبه می دومعابر عدد  هیدرختان حاش یضریب ثابت برا : 1تبصره

 گردد.محاسبه می سهها عدد رها و لچکیو بلوا ادینیم یضریب ثابت برا : 2 تبصره

 گردد.محاسبه می چهارها عدد بوستان یضریب ثابت برا : 3 تبصره

 گردد.محاسبه می عدد ششت خدماتی  یتجار یهایکاربر یضریب برا  : 4 تبصره

 

  ...سبز از نخاله و مصالح و  یفضا یپاکساز نهیهز

از تخریب ضرورت  یریسریع عرصه جهت جلوگ یو پاکساز گرددسبز  ی... موجبات تخریب فضامصالح و نخاله و یکه دپو یدر موارد

دریافت  و نییحمل و نخاله و مصالح و... اقدام نماید هزینه مربوطه به شرح ذیل تع یآورجمعو  ینسبت به پاکساز ساًأ ر شهردارییابد و 

 گردد: می

 ریال 000/000/10 سانیهر سرویس ن الف:

 ریال 000/000/30  ونتیهر سرویس کام  ب:

  ریال 000/000/50 ونیهر سرویس کام ج:

 

 تعرفه عوارض خدمات )با اپراتور(

 ریال 000/000/1ساعت(    کارکرد ترون زن )هر الف(

 ریال 000/500/1ساعت(    )هر یب( کارکرد اره موتور

 ریال 000/500/1ج( کارکرد چمن زن )هرساعت(  

 ساعت( 2ریال )حداقل  000/000/10د( کارکرد بابکت )هر ساعت( 

 ریال 000/000/20داخل شهر ) هر سرویس(  هزار لیتری 12کرایه حمل آب با تانکر   ه(

 ریال 000/000/30هزار لیتری داخل شهر)هر سرویس(  16کرایه حمل آب با تانکر   و(
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 ریال 000/000/25داخل شهر ) هر سرویس(  هزار لیتری به همراه پمپ تخلیه لیتری 12کرایه حمل آب با تانکر   (ز

 ریال 000/000/35)هر سرویس(  هزار لیتری به همراه پمپ تخلیه لیتری داخل شهر 16کرایه حمل آب با تانکر  ک( 

 .  گرددیم ریال به کرایه داخل شهر اضافه و محاسبه 000/000/1 لومتریک هر شهر سرویس به خارج از درصورت ارائه هر تبصره:

 

 یحفار میترم نهیهز

 به مربوطه یهاالنظاره، توسط دستگاهبایست به عنوان حقمی یحفار میهزینه ترم ( مبلغ%10، )71ماده  براساس اینکه به نظرامعان با

 و میهزینه ترم و..(،  دانیپارک، بوستان، م وژ، ی)رف یسبز شهر یدر بستر فضا یپرداخت گردد، لذا در صورت صدور مجوز حفار شهرداری

 گردد.النظاره به شرح ذیل دریافت میبز به انضمام حقس یفضا مرمت بستر

 ریال 000/500/1 کاشت چمن مبلغ و حیتسط ، یخاک کانال حفار میرمشامل ت یکارچمن مترمربع بستر هر یهزینه بازساز: 1تبصره 

  ریال 000/500/1، ترون و ...( مبلغ  )شمشاد نییمربع بستر کاشت گونه پرچهر متر یازهزینه بازس −

 ریال 000/000/25اند مبلغ     شده یبلوار که حفار وژیو رف یمربع بستر درختکارهر متر یهزینه بازساز −

 گردد: دریافت مینخاله بشرح ذیل  خاک و یورآهزینه جمع یحفار مانکارینخاله توسط پ خاک و یدرصورت عدم جمع آور: 2تبصره 

 ریال 000/000/2)هر مترمربع(   یحفار ریخاک و نخاله مس یآورو جمع یهزینه پاکساز −

 ریال 000/500)هر مترمربع جارو(     یمنطقه حفار یهزینه رفت و روب و شستشو −

 .گردداخذ می 4-2اساس بند  و یا مصالح و نخاله بر یهزینه حمل خاک مازاد حاصل از حفار −

 واریز گردد.  ادارهبه حساب و توسط مؤدی  یریگیپ واحد فضای سبزبایست توسط این مبالغ می هیکل :3تبصره  

 

 (انهیاهصورت مه )ب ATM در سطح شهر و نصب دستگاه یمخابرات یهاعرصه جهت نصب دکلمربوط به اجاره تعرفه 

قرارداد  یکل قرارداد )یکسال( در ابتدا یبرا یاپراتور همراه اول، اپراتور ایرانسل و اپراتور رایتل که درصورت پرداخت نقد •

 گردد.محاسبه می هزینه کل درصد90

ژ و از متراریال  000/000/60هر دکل مبلغ  یبه ازامربع متر 25تا متراژ  یشهر زسب یفضا یهایها و کاربراجاره عرصه در سطح پارک 

مربع افزایش متراژ متر مربع به باال به ازای هر متر 100مربع افزایش متراژ درصد به مبلغ اجازه قبل و از متر 100متر به باال تا سقف  25

 گردد.درصد به مبلغ اجاره قبل اضافه می 5/1

ریال  000/000/20دکل به بعد به ازای هر دکل  15ریال و بیش از  000/000/100 )به ازای هر دکل( دکل 15 تا تعداد: 1تبصره 

 در نظر گرفته شده به قوت خود باقی است. یگردد که شرایط فوق درخصوص مازاد فضامی محاسبه

 شهرداری و واحد ارتباطات و فناوریسبز با ارائه مجوز از  یفضا یهایها و کاربرها، بوستاناجاره عرصه در سطح پارک :2تبصره 

 باشد. پذیر میامکان
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مربع ماهیانه متر 10 سبز تا متراژ یفضا یهایها و کاربردر پارک ATMاجاره عرصه و نصب دستگاه : ATMدستگاه  •

 گردد.ریال به مبلغ اولیه اضافه می 000/000/5تر مبلغ ریال و به ازای هر یک مترمربع اضافه 000/000/70

 به صورت سالیانه محاسبه و اخذ می گردد.ATM بانک جنب غاتیعوارض تبل •

 

 :ردیمورد توجه قرار گ نیمالک یهنگام ساخت و ساز از سو ستیبایکه م یموارد

مبنی بر حفظ و  ناظر تعهد معتبر نیو مهندس نیدر زمان صدور مجوز تخریب و ساخت و ساز از مالکاست  مکلف یشهردار •

 درختان در محدوده و حریم ملک اخذ نمایند.   هیو حراست از کل ینگهدار

ملک قرار دارند جزء الینفک درختان حریم ملک به  نیزم یمتر 3 حداقل هیو در حاش لککه در داخل م درختان موجود هیکل •

 آیند. حساب می

توسط کارشناسان  صدور مجوز تخریب و اخذ پروانه ساختمانی دارند یدرختان واقع در محدوده و حریم ملکی که تقاضا هیکل •

شده جهت  هیتهامه کامل و یک نسخه از صورتجلسه شناسن هیبازدید و شمارش شده و پس ازته ، واحد فضای سبز شهرداری

 گردد.به مالک ارائه می مانیساخت اتیحفاظت کامل درختان تا زمان اتمام عمل

 یبرا اتیی، بسته به نوع و سن درخت، حریم عملاز درختان واقع در حریم ملک یمنظور حفظ و نگهداره موظفند ب نیمالک •

نمایند تا از  ی... خوددارو یریزکنی و بتنپی ریساختمانی نظ اتیدرختان موجود در نظر گرفته و در این حریم از هرگونه عمل

 .گردد ینگهدارو داخل ملک به خوبی  هیموجود در حاش رختاند

 ریساختمانی نظ اتیاز هرگونه عمل یمتر 2ملک تا فاصله حداقل  هیموظفند در حریم درختان موجود در داخل و حاش نیمالک •

صورت ه ب یلزوم حفار در صورت یادرختان جداً اجتناب نمایند و  یهاتراکم زیاد ریشه لیدله حفر کانال و... ب ، یریزکنی، بتنپی

حریم درختان از ریختن هرگونه مصالح  یمتر  2 تا فاصله نیهمچنپذیرد. آالت انجام نیاستفاده از ماشدستی و بدون 

توجهی، جرایم متناسب با آن شود، بدیهی است در صورت بی یخوددار زیدرختان ن یو...( در پا مانیساختمانی )ماسه، گچ، س

 و اخذ خواهد شد. نییبشیپ یراز جانب شهردا

و در زمتان وظفنتد قبتل از دریافتت مجتوز تخریتب م نیبه درختان موجود مالک بیاز وارد آمدن صدمه و آس یریمنظور جلوگه ب •

 ستمیسبا ، نسبت به پوشاندن درختان فضای سبزصورتجلسه شمارش اشجار توسط کارشناسان  هیمراجعه جهت بازدید و ته

 بتا نیهمچنت متتر اقتدام،  5 نمد یا موکت چند الیه دور تنه درخت تا ارتفتاع دنیچیآل و مناسب شامل پدهو ایمنی ای افظتیمح

 دنیتچیاز تنته و پالوار یا فلز در اطراف تنه درخت به فاصله یک متتری  )قرار دادن ، الوار و گونی و طناب الوارقطعات فلز تخته

درخت با ختاک( تتا ارتفتاع ل طوقه )محل اتصال تنه از مح یو یا حفاظ فلز طناب( اگونی به اندازه الزم به دور آن و بستن آنها ب

حفتاظتی و  ستمیاین س ریو تعم یساختمانی نسبت به حفظ نگهدار اتیعمل یاقدام و تا پایان مدت زمان اجرا یمتر 4حداقل 

آورده و پتس از عمتل ه الزم را بت هنمتاییمکلفند در زمان بازدیتد را شهرداریکارشناسان  حراست از درختان اقدام نماید. زین

 بازدید و انجام امور محافظتی توسط مالک نسبت به صدور مجوز تخریب و تحویل صورتجلسه شمارش اشجار اقدام نمایند.

یا مصالح  و و ریختن نخاله یسازکه در اثر ساختمان تییوضع لیدله دست احداث ب در یهادر شرایطی که در مقابل ساختمان •

 نیعهده ماکله ب فهیو فراهم نگردد، این وظ سریدرختان توسط عوامل سازمان م یاری، آبایجاد شدهآب  عبور ریدر مس انیساختم
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عهده مالک ه ب درختاناین  یاریو آب یها بوده و تا پاپان مدت زمان ساخت و ساز حفظ و نگهدارو ناظرین این ساختمان

و مقررات نسبت به اخذ جریمه و خسارت  نیقوان برابر باشد و در صورت کوتاهی و عدم توجه و خشک شدن این اشجارمی

 .اقدام خواهد شد

و بروز اختالل در  اهانیبرگ گ یهاساختمانی، موجب مسدود شدن روزنه اتیعمل یبا عنایت به اینکه گرد و خاک حاصل از اجرا •

ه ساخت و ساز نسبت به شستن درختان ب اتیعمل یموظفند تا پاپان مدت زمان اجرا نی، مالکشودمی اهیگ اتییح یهاتیفعال

 صورت مستمر اقدام نمایند.

و  لگردیخم زدن م یآسفالت و یا استفاده از تنه درختان برا هیمنظور تهه موظفند از روشن نمودن آتش در زیر درختان ب نیمالک •

وده و در صورت و اجتناب نم یجداً خوددارو مصالح ساختمانی در زیر درختان دپآالت به تنه درختان و یا دادن آهن هیکیا ت

 عمل خواهد آمد.ه ب یو مقررات برخورد قانونی از جانب شهردار نیبرابر قوان مشاهده و عدم توجه، 

ساختمانی، اشجار موجود در داخل و حریم  اتیعمل نیدر ح ن، یو عدم توجه مالک یانگارجمله سهل به هر علت از که یدر صورت •

بایست می نیو متخلف گرددنمیصادر  یکار مربوط به مالک از جانب شهردار ، پایاندیا خشک شونملک صدمه دیده و  هیو حاش

نسبت به جبران خسارت و پرداخت جریمه اقدام  انهیاساس تعرفه سال سبز و بر ینامه حفظ و گسترش فضانیئبه استناد آ

 باشد.می 7 ماده ونیسیو کمرداری هش فضای سبز  صدمات وارده، نظر کارشناسان ص ینمایند. مالک تشخ

 اطیچنانچه در محوطه و ح ، یو بازساز یامالک در حال نوساز اطیمنظور حفظ اشجار کهنسال و با ارزش داخل محوطه حه ب •

متر وجود داشته باشد مالک موظف است اشجار مذکور را تا اتمام سانتی 50از  شیبن ب طیبا مح یملک درحال تخریب اشجار

نماید. در صورت عدم  یسبز اختصاص دارد نگهدار یکه به فضا اطیدرصد محوطه ح 15و در مدت زمان ساخت و ساز حفظ 

 این اشجار، محاسبه و اخذ خواهد شد. ( عوارض قطع1-2) اس بنداس این اشجار و لزوم قطع، بر یامکان جهت نگهدار

 یاز فضا یها جهت حفظ و نگهدارو مقررات و آموزش آن نیاز قوان نیمالک یسازمنی مشروحه فوق جهت اطالع و آگاهموارد ای :حیتوض

صورتجلسه شمارش اشجار، جهت صدور مجوز تخریب به همراه یک  میدر زمان بازدید و تنظبوده و تصویر این تعهدنامه  یسبز شهر

 یهاستمیس یو پس از ایجاد و اجرا هیته شهرداری یو داخل ملک از سو هینسخه صورتجلسه شمارش اشجار موجود در حریم و حاش

تحویل  نینامه به مالکتعهد جوز صادر شده به انضمام اینو داخل ملک توسط متقاضی، م هیحاش ردرختان موجود د یحفاظتی الزم برا

 داده خواهد شد.

 

 هاارگان ریتوسط سا یسبز شهر یتعرفه درآمد اجاره در فضاها

بایست درآمد باشد، میمی شهرداری تنکابن اریاخت سبز در یفضا یو... با کاربر ادینیها، مها، بوستانپارک هیامعان نظر به اینکه کل با

 یهاها و یا ارگانادارات، سازمان درآمد %50)معادل اجاره که توسط   یدیگر یها و هر نوع موارد درآمدمغازهها، دکه هیحاصل از اجاره کل

 واریز نمایند.  شهرداری تنکابن عرصه( را به عنوان اجاره به حساب  زانیقرار گرفته به م یبرداردیگر... مورد بهره
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 یـارزش معامالت
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  یمعامالتارزش 

 مالک عمل شهرداری تنکابن خواهد بود.  1401ای دارائی سال ( ارزش منطقه16%) -1

خواهتد  نیتیمجموعته تع نیتا یهااز بلوک کیشده در هر نییتع یهاو مطابق با ارزش لیذ یبندها تیامالک با رعاارزش معامالتی 

 شد. 

 نیبتاالتر نشتده استت برابتر نییآن ارزش خاص تع یکه در بلوک مربوطه برا یو معابر نیادیارزش عرصه امالک واقع در م  -2

 شود.یمعبر منشعب م ای دانیاست که از آن م یمعابر و نیادیارزش م

آن  یمربوطته  بترا یهابازار که در بلوک ای، کوچه  ابانیمنشعب از هر خ یارزش امالک واقع در سراها ، پاساژها و کاروانسراها -3

 بازار خواهد بود. ای، کوچه ابانینشده است برابر با ارزش همان خ نییارزش خاص تع

ها اصالح نشده باشد تابع مشخصتات  منتدرج آن تیکه اسناد مالک یدارند تا زمان تیبه اصالح اسناد مالک ازیکه ن یامالک زشار -4

 باشد.یم تیدر سند مالک

رو( بته ستمت درب آدم یدرب )به استتثنا جادیدر صورت ا باشدیم ابانیآن خ یسبز همجوار بوده و ماورا یکه با فضا یامالک -5

ستبز  یفضتا یمتاورا ابتانیخ ایتهمجوار  ابانیارزش خ نیعوارض بر اساس باالتر هیکل ان، یاع یسبز با هر نوع کاربر یفضا

 . شودیمحاسبه و اخذ م

شتهر از نظتر عبتور و  مترور  یداخلت یهاابانیخ ریکه از معابر مذکور نظ یها قرار دارند تا زماناتوبانها و که بر بزرگراه یامالک -6

 مورد استفاده محاسبه شود.  ابانیها برابر خارزش معبر آن رد، یپذیصورت م گرید یهاابانیوآمد از خفتو ر شودیاستفاده نم

 مالک عمل خواهد بود. یامنطقه متیق نیشند باالتربایمختلف م یهامتیچند بر با ق یکه دارا یامالک -7
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 )منطقه شهری تنکابن ( 4بلوک 

 شمال : ساحل دریا 

 جنوب : بلوار شهید شیرودی

 شرق : کوچه یاسر

 غرب : رودخانه واچک )بعد از افشره(

 

 

 

 

 

 

 اداری تجاری مسکونی

 ریال 4,320,000 ریال 5,400,000 ریال 3,600,000
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 4ضرایب بلوک 

 

 

 

 

 

 

 

 

 5ضرائب کمیسیون ماده 

 

 

 

 

 

 

ضریب پذیره مسکونی و انباری تک 
 واحدی

ضریب پذیره مسکونی چند 
 واحدی

ضریب 
پذیره 
 تجاری

ضریب  
پذیره 
 اداری

ضریب پذیره 
 خدماتی

متر 200تا   1/17p 
400تا  100از   1p 

  p10 78p 
پذیره  3/1

 مسکونی

400تا  201از   2/55p 

600متر تا  401از   7/80p 
متر 401بیش از   1/60p 

600بیش از   12p 

 ضریب مازاد بر تراکم پایه تجاری

 مسکونی

ضریب مازاد بر تراکم مجاز 

 مسکونی  تجاری

معامالت ( ماده 11ازدهم )یساختمان تبصره  یارزش 

(  ی( قانون شهردار100صد 

ضریب مازاد بر 

تراکم پایه 

 مسکونی)پروانه(

ضریب مازاد 

برتراکم پایه 

 تجاری)پروانه(

ضریب مازاد 

مسکونی 

 )مجاز(

ضریب مازاد 

 تجاری)مجاز(

ضریب خالف 

 مسکونی

ضریب 

خالف 

 تجاری 

ضریب 

خالف 

پارکینگ 

 مسکونی 

ضریب 

خالف 

پارکینگ 

 تجاری 

22p 21p 38p 26p 38p 32p 44p 32p 

 5مازاد بر تراکم مسکونی سرانه خدماتی ماده ضریب  5ضریب مازاد بر تراکم مجاز مسکونی ماده 

20p 24p 
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 )منطقه شهری تنکابن ( 5بلوک 

 شمال : ساحل دریا

 جنوب : بلوار شهید شیرودی

 شرق : قنادی الله

 غرب : کوچه یاسر

 

 

 

 

 
 

 

 

 اداری تجاری مسکونی

 ریال 14,400,000 ریال 18,000,000 ریال 12,000,000
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 5ضرایب بلوک 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 5ضرائب کمیسیون ماده 

 

 

 

 

 

 

ضریب پذیره مسکونی و انباری 

 تک واحدی

ضریب پذیره مسکونی چند 

 واحدی

ضریب 

پذیره 

 تجاری

ضریب  

پذیره 

 اداری

ضریب پذیره 

 خدماتی

متر 200تا   0/39p 
400تا  100از   0/32p 

p68/3 p 27 
پذیره  3/1

 مسکونی

400تا  201از   0/912p 

600متر تا  401از   3/40p 
متر 401بیش از   0/7p 

600بیش از   4/10p 

 ضریب مازاد بر تراکم پایه تجاری

 مسکونی

ضریب مازاد بر تراکم مجاز 

 مسکونی  تجاری

معامالت ( ماده 11ازدهم )یساختمان تبصره  یارزش 

(  ی( قانون شهردار100صد 

ضریب مازاد بر 

تراکم پایه 

 مسکونی)پروانه(

ضریب مازاد 

برتراکم پایه 

 تجاری)پروانه(

ضریب مازاد 

مسکونی 

 )مجاز(

ضریب مازاد 

 تجاری)مجاز(

ضریب خالف 

 مسکونی

ضریب 

خالف 

 تجاری 

ضریب 

خالف 

پارکینگ 

 مسکونی 

ضریب 

خالف 

پارکینگ 

 تجاری 

7p 7p 12p 8p 12p 10p 14p 11p 

5ضریب مازاد بر تراکم مجاز مسکونی ماده  5مازاد بر تراکم مسکونی سرانه خدماتی ماده ضریب    

8p 14p 
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 )منطقه شهری تنکابن( 6بلوک 

 شمال : خیابان تنکابن به رامسر

 یاهلل خامنه ا تیآ یکمربندجنوب : 

 شرق : جاده نصیر اباد

 غرب : تقاطع کمربندی

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 اداری تجاری مسکونی

 ریال 2,880,000 ریال 3,600,000 ریال 2,400,000



 

 
149 

  

 6ضرایب بلوک 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 5ضرائب کمیسیون ماده 

 

 

 

 

 

 

 

 

ضریب پذیره مسکونی و انباری 

 تک واحدی

ضریب پذیره مسکونی چند 

 واحدی

ضریب 

پذیره 

 تجاری

ضریب 

پذیره  

 اداری

ضریب پذیره 

 خدماتی

متر 200تا   1p 
400تا  100از   0/86p 

15/6p 115p 
پذیره  3/1

 مسکونی

400تا  201از   1/63p 

600متر تا  401از   6/09p 
متر 401بیش از   1/04p 

600بیش از   9/57p 

 ضریب مازاد بر تراکم پایه تجاری

 مسکونی

ضریب مازاد بر تراکم مجاز 

 مسکونی  تجاری

معامالت ( ماده 11ازدهم )یساختمان تبصره  یارزش 

(  ی( قانون شهردار100صد 

ضریب مازاد بر 

تراکم پایه 

 مسکونی)پروانه(

ضریب مازاد 

برتراکم پایه 

 تجاری)پروانه(

ضریب مازاد 

مسکونی 

 )مجاز(

ضریب مازاد 

 تجاری)مجاز(

ضریب خالف 

 مسکونی

ضریب 

خالف 

 تجاری 

ضریب 

خالف 

پارکینگ 

 مسکونی 

ضریب 

خالف 

پارکینگ 

 تجاری 

34p 31p 44p 38p 62p 46p 71p 46p 

5ماده  مازاد بر تراکم مجاز مسکونیضریب  5ضریب مازاد بر تراکم مسکونی سرانه خدماتی ماده    

30p 40p 
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 )منطقه شهری تنکابن ( 7بلوک 

 شمال : خیابان تنکابن به رامسر

 جنوب : کمربندی ایت اهلل خامنه ای

 شرق : خیابان کاج

 بادرب : ضلع شرقی جاده نصیرآغ

 

 

 

 

 

 
 

 

 اداری تجاری مسکونی

 ريال 5,760,000 ريال 7,200,000 ريال 4,800,000
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 7ضرایب بلوک 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 5کمیسیون ماده ضرائب 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ضریب پذیره مسکونی تک 

 واحدی
 ضریب پذیره مسکونی چند واحدی

ضریب 

پذیره 
 تجاری

ضریب 

پذیره  
 اداری

ضریب پذیره 

 خدماتی

متر 200تا   1p 
400تا  100از   0/70p 

18/29p 59p 
پذیره  3/1

 مسکونی

400تا  201از   2/28p 

600متر تا  401از   7p 
متر 401بیش از   1/25p 

600بیش از   12p 

 ضریب مازاد بر تراکم پایه تجاری

 مسکونی

ضریب مازاد بر تراکم مجاز 

 مسکونی  تجاری

معامالت ( ماده 11ازدهم )یساختمان تبصره  یارزش 

(  ی( قانون شهردار100صد 

مازاد بر ضریب 

تراکم پایه 

 مسکونی)پروانه(

ضریب مازاد 

برتراکم پایه 

 تجاری)پروانه(

ضریب مازاد 

مسکونی 

 )مجاز(

ضریب مازاد 

 تجاری)مجاز(

ضریب خالف 

 مسکونی

ضریب 

خالف 

 تجاری 

ضریب 

خالف 

پارکینگ 

 مسکونی 

ضریب 

خالف 

پارکینگ 

 تجاری 

17p 17p 31p 21p 31p 26p 35p 26p 

5ماده  ضریب مازاد بر تراکم مجاز مسکونی 5ضریب مازاد بر تراکم مسکونی سرانه خدماتی ماده    

20p 34p 
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 )منطقه شهری تنکابن ( 8بلوک 

 شمال : بلوار کریم اباد از کوچه ظفر تا کاج

 جنوب : انتهای زنبق شرقی

 شرق : ضلع غربی ظفر

 غرب : کوچه کاج

 

 

 

 

 

 
 

 

 اداری تجاری مسکونی

 ریال 8,640,000 ریال 10,800,000 ریال 7,200,000
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 8ضرایب بلوک 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 5ضرائب کمیسیون ماده 

 

 
 

 

 

 

 

 

ضریب پذیره مسکونی و انباری 

 تک واحدی

ضریب پذیره مسکونی چند 

 واحدی

ضریب 

پذیره 

 تجاری

ضریب  

پذیره 

 اداری

ضریب پذیره 

 خدماتی

متر 200تا   0/45p 
400تا  100از   0/53p 

6/09p 39p 
پذیره  3/1

 مسکونی

400تا  201از   1/1p 

600متر تا  401از   1/9p 
متر 401بیش از   0/83p 

600بیش از   4/5p 

 ضریب مازاد بر تراکم پایه تجاری

 مسکونی

ضریب مازاد بر تراکم مجاز 

 مسکونی  تجاری

معامالت ( ماده 11ازدهم )یساختمان تبصره  یارزش 

 ی( قانون شهردار100)صد  

ضریب مازاد بر 

تراکم پایه 

 مسکونی)پروانه(

ضریب مازاد 

برتراکم پایه 

 تجاری)پروانه(

ضریب مازاد 

مسکونی 

 )مجاز(

ضریب مازاد 

 تجاری)مجاز(

ضریب خالف 

 مسکونی

ضریب 

خالف 

 تجاری 

ضریب 

خالف 

پارکینگ 

 مسکونی 

ضریب 

خالف 

پارکینگ 

 تجاری 

12p 12p 21p 15p 21p 17p 22p 18p 

 5ضریب مازاد بر تراکم مسکونی سرانه خدماتی ماده  5ماده  ضریب مازاد بر تراکم مجاز مسکونی

15p 20p 
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 حریم شهر  )منطقه شهری تنکابن ( 9بلوک 

 شمال : انتهای یاسمن غربی

 جنوب : کمربندی آیت اهلل خامنه ای 

 شرق : کوچه میر کریمی

  غرب : کوچه کاج

 

 

 

 

 

 
 

 

 اداری تجاری مسکونی

 ریال 2,880,000 ریال 3,600,000 ریال 2,400,000
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 حریم شهر – 9ضرایب بلوک 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 5ضرائب کمیسیون ماده 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

ضریب پذیره مسکونی تک 

 واحدی

ضریب پذیره مسکونی چند 

 واحدی

ضریب 

پذیره 

 تجاری

ضریب  

پذیره 

 اداری

ضریب پذیره 

 خدماتی

متر 200تا    
400تا  100از    

  
پذیره  3/1

 مسکونی

400تا  201از    

600متر تا  401از    
متر 401بیش از    

600بیش از    

 ضریب مازاد بر تراکم پایه تجاری

 مسکونی

ضریب مازاد بر تراکم مجاز 

 مسکونی  تجاری

( ماده 11ازدهم )یساختمان تبصره  یمعامالتارزش  

(  ی( قانون شهردار100صد 

ضریب مازاد بر 

تراکم پایه 

 مسکونی)پروانه(

ضریب مازاد 

برتراکم پایه 

 تجاری)پروانه(

ضریب مازاد 

مسکونی 

 )مجاز(

ضریب مازاد 

 تجاری)مجاز(

ضریب خالف 

 مسکونی

ضریب 

خالف 

 تجاری 

ضریب 

خالف 

پارکینگ 

 مسکونی 

ضریب 

ف خال

پارکینگ 

 تجاری 

        

 5ضریب مازاد بر تراکم مسکونی سرانه خدماتی ماده  5ماده  ضریب مازاد بر تراکم مجاز مسکونی
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 )منطقه شهری تنکابن( 10بلوک 

 شمال : بلوار کریم اباد کوچه میر کریمی تا کوچه ظفر

 شرقیجنوب : کوچه زنبق 

 شرق : کوچه میر کریمی

 غرب : کوچه ظفر

 

 

 

 

 
 

 

 

 اداری تجاری مسکونی

 ریال 17,280,000 ریال 21,600,000 ریال 14,400,000
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 10ضرایب بلوک 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 5ضرائب کمیسیون ماده 

 

 

 

 

 

 

 

 

ضریب پذیره مسکونی تک 

 واحدی

ضریب پذیره مسکونی چند 

 واحدی

ضریب 

پذیره 

 تجاری

ضریب  

پذیره 

 اداری

ضریب پذیره 

 خدماتی

متر 200تا   0/45p 
400تا  100از   0/29p 

3/04p 18p 
پذیره  3/1

 مسکونی

400تا  201از   0/78p 

600متر تا  401از   2/2p 
متر 401بیش از   0/45p 

600بیش از   3/60p 

 ضریب مازاد بر تراکم پایه تجاری

 مسکونی

ضریب مازاد بر تراکم مجاز 

 مسکونی  تجاری

( ماده 11ازدهم )یساختمان تبصره  یمعامالتارزش  

(  ی( قانون شهردار100صد 

ضریب مازاد بر 

تراکم پایه 

 مسکونی)پروانه(

ضریب مازاد 

برتراکم پایه 

 تجاری)پروانه(

ضریب مازاد 

مسکونی 

 )مجاز(

ضریب مازاد 

 تجاری)مجاز(

ضریب خالف 

 مسکونی

ضریب 

خالف 

 تجاری 

ضریب 

خالف 

پارکینگ 

 مسکونی 

ضریب 

خالف 

پارکینگ 

 تجاری 

7p 6p 11p 7p 11p 9p 13p 8p 

 5ضریب مازاد بر تراکم مسکونی سرانه خدماتی ماده  5ماده  ضریب مازاد بر تراکم مجاز مسکونی

8p 12p 
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 )منطقه شهری تنکابن( 11بلوک 

  شمال : بلوار شهید شیرودی

 محمدیخواهجنوب : انتهای 

 شرق : فردوسی غربی

 غرب : خ میر کریمی

 

 

 

 

 
 

 

 اداری تجاری مسکونی

 ریال 7,200,000 ریال 9,000,000 ریال 6,000,000
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 11ضرایب بلوک 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 5ضرائب کمیسیون ماده 

 

 

 

 

 

 

 

ضریب پذیره مسکونی تک 

 واحدی

ضریب پذیره مسکونی چند 

 واحدی

ضریب 

پذیره 

 تجاری

ضریب  

پذیره 

 اداری

ضریب پذیره 

 خدماتی

متر 200تا   0/70p 
400تا  100از   0/64p 

7/30p 47p 
پذیره  3/1

 مسکونی

400تا  201از   0/70p 

600متر تا  401از   5/2p 
متر 401بیش از   1p 

600بیش از   7/06p 

 ضریب مازاد بر تراکم تجاری

 مسکونی )صدور پروانه(

معامالتییتع ( 100ماده صد ) لی( ذ11ازدهم )یساختمان موضوع تبصره  ین ارزش 

 یقانون شهردار

ضریب مازاد بر تراکم 

 پایه مسکونی)پروانه(

ضریب مازاد 

برتراکم پایه 

 تجاری)پروانه(

ضریب مازاد 

مسکونی پس 

از ابقا در 

 کمیسیون

ضریب مازاد 

تجاری پس از 

ابقا در 

 کمیسیون

ضریب خالف 

 مسکونی

ضریب 

خالف 

 تجاری 

ضریب 

خالف 

پارکینگ 

 مسکونی 

ضریب 

خالف 

پارکینگ 

 تجاری 

14p 14p 17p 17p 25p 21p 28p 21p 

 5ضریب مازاد بر تراکم مسکونی سرانه خدماتی ماده  5ماده  ضریب مازاد بر تراکم مجاز مسکونی

15p 25p 
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 )منطقه شهری تنکابن ( 12بلوک 

 انتهای محمدیخواهشمال : 

 جنوب : خط فرضی از باشگاه حجاب و انتهای کوچه آفتاب

 شرق : فردوسی غربی

 غرب : خ میر کریمی

 

 

 

 
 

 

 

 اداری تجاری مسکونی

 ریال 3,600,000 ریال 4,500,000 ریال 3,000,000
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 12ضرایب بلوک 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 5ضرائب کمیسیون ماده 

 

 
 

 

 

 

 

 

ضریب پذیره مسکونی تک 

 واحدی

ضریب پذیره مسکونی چند 

 واحدی

ضریب 

پذیره 

 تجاری

ضریب  

پذیره 

 اداری

ضریب پذیره 

 خدماتی

متر 200تا   1/18p 
400تا  100از   1/05p 

8/5p 35p 
پذیره  3/1

 مسکونی

400تا  201از   2/69p 

600متر تا  401از   8/70p 
متر 401بیش از   1/63p 

600بیش از   11/30p 

 ضریب مازاد بر تراکم پایه تجاری

 مسکونی

ضریب مازاد بر تراکم مجاز 

 مسکونی  تجاری

معامالت ( ماده 11ازدهم )یساختمان تبصره  یارزش 

(  ی( قانون شهردار100صد 

ضریب مازاد بر 

تراکم پایه 

 مسکونی)پروانه(

ضریب مازاد 

برتراکم پایه 

 تجاری)پروانه(

ضریب مازاد 

مسکونی 

 )مجاز(

ضریب مازاد 

 تجاری)مجاز(

ضریب خالف 

 مسکونی

ضریب 

خالف 

 تجاری 

ضریب 

خالف 

پارکینگ 

 مسکونی 

ضریب 

خالف 

پارکینگ 

 تجاری 

17p 23p 29p 29p 41p 35p 46p 35p 

 5ضریب مازاد بر تراکم مسکونی سرانه خدماتی ماده  5ماده  ضریب مازاد بر تراکم مجاز مسکونی

20p 26p 
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 )منطقه شهری تنکابن( 13بلوک 

 شمال : خط فرضی کوی ارامش و کشاورز

 جنوب : کمربندی ایت اهلل خامنه ای

 شرق : رودخانه چشمه کیله

 غرب : انتهای کوچه میر کریمی

 

 

 

 
 

 

 اداری تجاری مسکونی

 ریال 2,880,000 ریال 3,600,000 ریال 2,400,000
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 13ضرایب بلوک 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 5ضرائب کمیسیون ماده 

 

 

 

 

 

 

 

ضریب پذیره مسکونی تک 

 واحدی

ضریب پذیره مسکونی چند 

 واحدی

ضریب 

پذیره 

 تجاری

ضریب  

پذیره 

 اداری

ضریب پذیره 

 خدماتی

متر 200تا   0/97p 
400تا  100از   0/88p 

11/60p 78p 
پذیره  3/1

 مسکونی

400تا  201از   1/63p 

600متر تا  401از   6/09p 
متر 401بیش از   1/36p 

600بیش از   9/56p 

 ضریب مازاد بر تراکم پایه تجاری

 مسکونی

ضریب مازاد بر تراکم مجاز 

 مسکونی  تجاری

معامالت ( ماده 11ازدهم )یساختمان تبصره  یارزش 

(  ی( قانون شهردار100صد 

ضریب مازاد بر 

تراکم پایه 

 مسکونی)پروانه(

ضریب مازاد 

برتراکم پایه 

 تجاری)پروانه(

ضریب مازاد 

مسکونی 

 )مجاز(

ضریب مازاد 

 تجاری)مجاز(

ضریب خالف 

 مسکونی

ضریب 

خالف 

 تجاری 

ضریب 

خالف 

پارکینگ 

 مسکونی 

ضریب 

خالف 

پارکینگ 

 تجاری 

13p 20p 21p 25p 32p 30p 37p 31p 

 5خدماتی ماده ضریب مازاد بر تراکم مسکونی سرانه  5ماده  ضریب مازاد بر تراکم مجاز مسکونی

15p 24p 
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 )منطقه شهری تنکابن( 14بلوک 

 شمال : ساحل دریا

 جنوب : خ شهید شیرودی

 شرق : کوچه یاسمن

 غرب : قنادی الله

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 اداری تجاری مسکونی

 ریال 10,080,000 ریال 12,600,000 ریال 8,400,000
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 14ضرایب بلوک 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 5ضرائب کمیسیون ماده 

 

 

 

 

 

 

 

 

ضریب پذیره مسکونی تک 

 واحدی

ضریب پذیره مسکونی چند 

 واحدی

ضریب 

پذیره 

 تجاری

ضریب  

پذیره 

 اداری

ضریب پذیره 

 خدماتی

متر 200تا   0/65p 
400تا  100از   0/54p 

6/09p 44p 
پذیره  3/1

 مسکونی

400تا  201از   1/43p 

600متر تا  401از   4/16p 
متر 401بیش از   0/84p 

600بیش از   6/09p 

 ضریب مازاد بر تراکم پایه تجاری

 مسکونی

ضریب مازاد بر تراکم مجاز 

 مسکونی  تجاری

معامالت ( ماده 11ازدهم )یساختمان تبصره  یارزش 

(  ی( قانون شهردار100صد 

ضریب مازاد بر 

تراکم پایه 

 مسکونی)پروانه(

ضریب مازاد 

برتراکم پایه 

 تجاری)پروانه(

ضریب مازاد 

مسکونی 

 )مجاز(

ضریب مازاد 

 تجاری)مجاز(

ضریب خالف 

 مسکونی

ضریب 

خالف 

 تجاری 

ضریب 

خالف 

پارکینگ 

 مسکونی 

ضریب 

خالف 

پارکینگ 

 تجاری 

9p 11p 15p 14p 21p 17p 24p 17p 

 5خدماتی ماده ضریب مازاد بر تراکم مسکونی سرانه  5ماده  ضریب مازاد بر تراکم مجاز مسکونی

10p 15p 
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 )منطقه شهری تنکابن( 15بلوک 

 شمال : بلوار شیرودی

 جنوب : انتهای میرزا کوچک خان

 شرق : خ گلین مقدم

 غرب : سه راه شهید حسنی

 

 

 

 

 

 

 
 

 اداری تجاری مسکونی

 ریال 10,080,000 ریال 12,600,000 ریال 8,400,000
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 15ضرایب بلوک 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 5ضرائب کمیسیون ماده 

 

 

 

 

 

 

 

 

پذیره مسکونی تک ضریب 

 واحدی

ضریب پذیره مسکونی چند 

 واحدی

ضریب 

پذیره 

 تجاری

ضریب  

پذیره 

 اداری

ضریب پذیره 

 خدماتی

متر 200تا   0/65p 
400تا  100از   0/54p 

6/09p 44p 
پذیره  3/1

 مسکونی

400تا  201از   1/43p 

600متر تا  401از   4/2p 
متر 401بیش از   0/84p 

600بیش از   6/10p 

 ضریب مازاد بر تراکم پایه تجاری

 مسکونی

ضریب مازاد بر تراکم مجاز 

 مسکونی  تجاری

معامالت ( ماده 11ازدهم )یساختمان تبصره  یارزش 

(  ی( قانون شهردار100صد 

ضریب مازاد بر 

تراکم پایه 

 مسکونی)پروانه(

ضریب مازاد 

برتراکم پایه 

 تجاری)پروانه(

مازاد ضریب 

مسکونی 

 )مجاز(

ضریب مازاد 

 تجاری)مجاز(

ضریب خالف 

 مسکونی

ضریب 

خالف 

 تجاری 

ضریب 

خالف 

پارکینگ 

 مسکونی 

ضریب 

خالف 

پارکینگ 

 تجاری 

9p 11p 15p 14p 21p 17p 24p 17p 

 5مسکونی سرانه خدماتی ماده ضریب مازاد بر تراکم  5ماده  ضریب مازاد بر تراکم مجاز مسکونی

10p 14p 
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 )منطقه شهری تنکابن ( 16بلوک 

 شمال : انتهای خ میرزا کوچک خان

 جنوب : فردوسی غربی

 شرق : انتهای خ شهید گلین مقدم

 غرب : انتهای بلوار فردوسی غربی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 اداری تجاری مسکونی

 ریال 6,048,000 ریال 7,560,000 ریال 5,040,000
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 16ضرایب بلوک 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 5ضرائب کمیسیون ماده 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ضریب پذیره مسکونی تک 

 واحدی

ضریب پذیره مسکونی چند 

 واحدی

ضریب 

پذیره 

 تجاری

ضریب  

پذیره 

 اداری

ضریب پذیره 

 خدماتی

متر 200تا   0/80p 
400تا  100از   0/62p 

7/22p 45p 
 رهیپذ 3/1

 یمسکون

400تا  201از   1/63p 

600متر تا  401از   4/77p 
متر 401بیش از   0/97p 

600بیش از   6/96p 

 ضریب مازاد بر تراکم پایه تجاری

 مسکونی

ضریب مازاد بر تراکم مجاز 

 مسکونی  تجاری

معامالت ( ماده 11ازدهم )یساختمان تبصره  یارزش 

(  ی( قانون شهردار100صد 

ضریب مازاد بر 

تراکم پایه 

 مسکونی)پروانه(

ضریب مازاد 

برتراکم پایه 

 تجاری)پروانه(

ضریب مازاد 

مسکونی 

 )مجاز(

ضریب مازاد 

 تجاری)مجاز(

ضریب خالف 

 مسکونی

ضریب 

خالف 

 تجاری 

ضریب 

خالف 

پارکینگ 

 مسکونی 

ضریب 

خالف 

پارکینگ 

 تجاری 

10p 13p 17p 17p 24p 21p 27p 21p 

 5ضریب مازاد بر تراکم مسکونی سرانه خدماتی ماده  5ماده  ضریب مازاد بر تراکم مجاز مسکونی

12p 15p 
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 )منطقه شهری تنکابن ( 17بلوک 

 شمال : فردوسی غربی از توانا تا کوچه حیدری

 جنوب : خط فرضی از باشگاه حجاب و انتهای کوچه افتاب

 کوچه تواناشرق : 

 غرب : خ شهیدان حیدری

 

 

 

 

 

 
 

 اداری تجاری مسکونی

 ریال 5,040,000 ریال 6,300,000 ریال 4,200,000
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 17ضرایب بلوک 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 5ضرائب کمیسیون ماده 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ضریب پذیره مسکونی تک 

 واحدی

ضریب پذیره مسکونی چند 

 واحدی

ضریب 

پذیره 

 تجاری

ضریب  

پذیره 

 اداری

ضریب پذیره 

 خدماتی

متر 200تا   1/19p 
400تا  100از   0/75p 

8/68p 50p 
 رهیپذ 3/1

 یمسکون

400تا  201از   1/95p 

600متر تا  401از   6/06p 
متر 401بیش از   1/16p 

600بیش از   7/84p 

 ضریب مازاد بر تراکم پایه تجاری

 مسکونی

ضریب مازاد بر تراکم مجاز 

 مسکونی  تجاری

معامالت ( ماده 11ازدهم )یساختمان تبصره  یارزش 

(  ی( قانون شهردار100صد 

ضریب مازاد بر 

تراکم پایه 

 مسکونی)پروانه(

ضریب مازاد 

برتراکم پایه 

 تجاری)پروانه(

ضریب مازاد 

مسکونی 

 )مجاز(

ضریب مازاد 

 تجاری)مجاز(

ضریب خالف 

 مسکونی

ضریب 

خالف 

 تجاری 

ضریب 

خالف 

پارکینگ 

 مسکونی 

ضریب 

خالف 

گ پارکین 

 تجاری 

12p 17p 21p 20p 29p 25p 34p 25p 

 5ضریب مازاد بر تراکم مسکونی سرانه خدماتی ماده  5ضریب مازاد بر تراکم مجاز مسکونی ماده

10p 23p 
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 )منطقه شهری تنکابن ( 18بلوک 

 شمال : خ مطهری  بلوار شیرودی

 سلیمانیجنوب : انتهای 

 شرق : خ مطهری

 غرب : خ گلین مقدم

 

 

 

 

 

 
 

 اداری تجاری مسکونی

 ریال 8,640,000 ریال 10,800,000 ریال 7,200,000
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 18ضرایب بلوک 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 5ضرائب کمیسیون ماده 

 

 

 

 

 

 

 

 

ضریب پذیره مسکونی تک 

 واحدی

ضریب پذیره مسکونی چند 

 واحدی

ضریب 

پذیره 

 تجاری

ضریب  

پذیره 

 اداری

ضریب پذیره 

 خدماتی

متر 200تا   0/89p 
400تا  100از   0/63p 

7p 50p 
 رهیپذ 3/1

 یمسکون

400تا  201از   2/04p 

600متر تا  401از   5/2p 
متر 401بیش از   0/98p 

600بیش از   6/96p 

 ضریب مازاد بر تراکم پایه تجاری

 مسکونی

ضریب مازاد بر تراکم مجاز 

 مسکونی  تجاری

معامالت ( ماده 11ازدهم )یساختمان تبصره  یارزش 

(  ی( قانون شهردار100صد 

ضریب مازاد بر 

تراکم پایه 

 مسکونی)پروانه(

ضریب مازاد 

برتراکم پایه 

 تجاری)پروانه(

ضریب مازاد 

مسکونی 

 )مجاز(

ضریب مازاد 

 تجاری)مجاز(

ضریب خالف 

 مسکونی

ضریب 

خالف 

 تجاری 

ضریب 

خالف 

پارکینگ 

 مسکونی 

ضریب 

خالف 

پارکینگ 

 تجاری 

11p 14p 18p 17p 25p 21p 29p 21p 

 5ضریب مازاد بر تراکم مسکونی سرانه خدماتی ماده  5ضریب مازاد بر تراکم مجاز مسکونی ماده

12p 17p 



 

 
174 

  

 )منطقه شهری تنکابن( 19بلوک 

 18شمال : خط فرضی بلوک 

 جنوب : خ فردوسی غربی

 شرق : خیابان خیام

 غرب : انتهای گلین مقدم

 

 

 

 

 

 
 

 

 اداری تجاری مسکونی

 ريال 5,040,000 ريال 6,300,000 ريال 4,200,000



 

 
175 

  

 19ضرایب بلوک 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 5ضرائب کمیسیون ماده 

 

 
 

 

 

 

 

 

ضریب پذیره مسکونی تک 

 واحدی

ضریب پذیره مسکونی چند 

 واحدی

ضریب 

پذیره 

 تجاری

ضریب  

پذیره 

 اداری

ضریب پذیره 

 خدماتی

متر 200تا   1/12p 
400تا  100از   0/75p 

8/7p 55p 
 رهیپذ 3/1

 یمسکون

400تا  201از   2/55p 

600متر تا  401از   6/25p 
متر 401بیش از   1/16p 

600بیش از   8/93p 

 ضریب مازاد بر تراکم پایه تجاری

 مسکونی

ضریب مازاد بر تراکم مجاز 

 مسکونی  تجاری

معامالت ( ماده 11ازدهم )یساختمان تبصره  یارزش 

(  ی( قانون شهردار100صد 

ضریب مازاد بر 

تراکم پایه 

 مسکونی)پروانه(

ضریب مازاد 

برتراکم پایه 

 تجاری)پروانه(

ضریب مازاد 

مسکونی 

 )مجاز(

ضریب مازاد 

 تجاری)مجاز(

ضریب خالف 

 مسکونی

ضریب 

خالف 

 تجاری 

ضریب 

خالف 

پارکینگ 

 مسکونی 

ضریب 

خالف 

گ پارکین 

 تجاری 

12p 17p 21p 21p 30p 25p 33p 25p 

 5ضریب مازاد بر تراکم مسکونی سرانه خدماتی ماده  5ضریب مازاد بر تراکم مجاز مسکونی ماده

15p 18p 
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 )منطقه شهری تنکابن( 20بلوک 

: فردوسی غربی ازحیدری شرقی  شمال 

 جنوب : ابن سینا

 ضلع شرقی خیابان کشاورز شرق :

 غرب : کوچه توانا

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 اداری تجاری مسکونی

 ريال 5,040,000 ريال 6,300,000 ريال 4,200,000
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 20ضرایب بلوک 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 5ضرائب کمیسیون ماده 
 

 

 

 

 

 

 

 

ضریب پذیره مسکونی تک 

 واحدی

ضریب پذیره مسکونی چند 

 واحدی

ضریب 

پذیره 

 تجاری

ضریب  

پذیره 

 اداری

ضریب پذیره 

 خدماتی

متر 200تا   1/12p 
400تا  100از   0/75p 

8/7p 55p 
 رهیپذ 3/1

 یمسکون

400تا  201از   2/56p 

600متر تا  401از   6/25p 
متر 401بیش از   1/16p 

600بیش از   8/93p 

 ضریب مازاد بر تراکم پایه تجاری

 مسکونی

ضریب مازاد بر تراکم مجاز 

 مسکونی  تجاری

( ماده 11ازدهم )یساختمان تبصره  یمعامالتارزش  

(  ی( قانون شهردار100صد 

ضریب مازاد بر 

تراکم پایه 

 مسکونی)پروانه(

ضریب مازاد 

برتراکم پایه 

 تجاری)پروانه(

ضریب مازاد 

مسکونی 

 )مجاز(

ضریب مازاد 

 تجاری)مجاز(

ضریب خالف 

 مسکونی

ضریب 

خالف 

 تجاری 

ضریب 

خالف 

پارکینگ 

 مسکونی 

ضریب 

خالف 

پارکینگ 

 تجاری 

12p 17p 21p 21p 30p 25p 33p 25p 

 5ضریب مازاد بر تراکم مسکونی سرانه خدماتی ماده  5ضریب مازاد بر تراکم مجاز مسکونی ماده

15p 18p 
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 )منطقه شهری تنکابن ( 21بلوک 

 میدان شیرودیشمال : خ امام خمینی از کوچه عالمه تا 

 جنوب : خ مطهری

 شرق : خ عالمه 

 غرب : ادامه خ مطهری تا میدان شیرودی

 

 

 

 

 

 

 
 

 اداری تجاری مسکونی

 ريال 10,080,000 ريال 12,600,000 ريال 8,400,000
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 21ضرایب بلوک 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 5ضرائب کمیسیون ماده 

 

 

 

 

 

 

 

ضریب پذیره مسکونی تک 

 واحدی

ضریب پذیره مسکونی چند 

 واحدی

ضریب 

پذیره 

 تجاری

ضریب  

پذیره 

 اداری

ضریب پذیره 

 خدماتی

متر 200تا   1/24p 
400تا  100از   0/83p 

8/5p 65p 
 رهیپذ 3/1

 یمسکون

400تا  201از   2/85p 

600متر تا  401از   4/64p 
متر 401بیش از   1/30p 

600بیش از   9/29p 

 ضریب مازاد بر تراکم پایه تجاری

 مسکونی

مازاد بر تراکم مجاز ضریب 

 مسکونی  تجاری

معامالت ( ماده 11ازدهم )یساختمان تبصره  یارزش 

(  ی( قانون شهردار100صد 

ضریب مازاد بر 

تراکم پایه 

 مسکونی)پروانه(

ضریب مازاد 

برتراکم پایه 

 تجاری)پروانه(

ضریب مازاد 

مسکونی 

 )مجاز(

ضریب مازاد 

 تجاری)مجاز(

ضریب خالف 

 مسکونی

ضریب 

خالف 

 تجاری 

ضریب 

خالف 

پارکینگ 

 مسکونی 

ضریب 

خالف 

پارکینگ 

 تجاری 

13p 18p 24p 22p 33p 26p 37p 26p 

 5ضریب مازاد بر تراکم مسکونی سرانه خدماتی ماده  5ضریب مازاد بر تراکم مجاز مسکونی ماده

15p 22p 
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 تنکابن()منطقه شهری  22بلوک 

 شمال : کوچه طلوعی

 جنوب : خ انقالب

 شرق : خیابان عالمه

 غرب : خ خیام

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 اداری تجاری مسکونی

 ريال 5,760,000 ريال 7,200,000 ريال 4,800,000
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 22ضرایب بلوک 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 5ضرائب کمیسیون ماده 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ضریب پذیره مسکونی تک 

 واحدی

ضریب پذیره مسکونی چند 

 واحدی

ضریب 

پذیره 

 تجاری

ضریب  

پذیره 

 اداری

ضریب پذیره 

 خدماتی

متر 200تا   1/09p 
400تا  100از   0/73p 

7/8p 69p 
 رهیپذ 3/1

 یمسکون

400تا  201از   2/50p 

600متر تا  401از   6/12p 
متر 401بیش از   1/14p 

600بیش از   8/16p 

 ضریب مازاد بر تراکم پایه تجاری

 مسکونی

تراکم مجاز ضریب مازاد بر 

 مسکونی  تجاری

معامالت ( ماده 11ازدهم )یساختمان تبصره  یارزش 

(  ی( قانون شهردار100صد 

ضریب مازاد بر 

تراکم پایه 

 مسکونی)پروانه(

ضریب مازاد 

برتراکم پایه 

 تجاری)پروانه(

ضریب مازاد 

مسکونی 

 )مجاز(

ضریب مازاد 

 تجاری)مجاز(

ضریب خالف 

 مسکونی

ضریب 

خالف 

 تجاری 

ضریب 

خالف 

پارکینگ 

 مسکونی 

ضریب 

خالف 

پارکینگ 

 تجاری 

12p 16p 20p 20p 28p 23p 32p 23p 

 5ضریب مازاد بر تراکم مسکونی سرانه خدماتی ماده  5ضریب مازاد بر تراکم مجاز مسکونی ماده

13p 20p 
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 )منطقه شهری تنکابن( 23بلوک 

 شمال : خ انقالب

 جنوب : فردوسی غربی تا خ خیام

 شرق : خیابان مجتهد زاده

 غرب : خیایان خیام

 

 

 

 

 

 
 

 

 اداری تجاری مسکونی

 ريال 4,320,000 ريال 5,400,000 ريال 3,600,000
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 23ضرایب بلوک 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 5ضرائب کمیسیون ماده 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

ضریب پذیره مسکونی تک 

 واحدی

ضریب پذیره مسکونی چند 

 واحدی

ضریب 

پذیره 

 تجاری

ضریب  

پذیره 

 اداری

ضریب پذیره 

 خدماتی

متر 200تا   1/30p 
400تا  100از   0/87p 

10/9p 78p 
 رهیپذ 3/1

 یمسکون

400تا  201از   2/97p 

600متر تا  401از   7/29p 
متر 401بیش از   1/36p 

600بیش از   9/72p 

 ضریب مازاد بر تراکم پایه تجاری

 مسکونی

ضریب مازاد بر تراکم مجاز 

 مسکونی  تجاری

معامالت ( ماده 11ازدهم )یساختمان تبصره  یارزش 

(  ی( قانون شهردار100صد 

ضریب مازاد بر 

تراکم پایه 

 مسکونی)پروانه(

ضریب مازاد 

برتراکم پایه 

 تجاری)پروانه(

ضریب مازاد 

مسکونی 

 )مجاز(

ضریب مازاد 

 تجاری)مجاز(

ضریب خالف 

 مسکونی

ضریب 

خالف 

 تجاری 

ضریب 

خالف 

پارکینگ 

 مسکونی 

ضریب 

خالف 

پارکینگ 

 تجاری 

14p 21p 24p 26p 34p 31p 38p 31p 

5ضریب مازاد بر تراکم مجاز مسکونی ماده 5ضریب مازاد بر تراکم مسکونی سرانه خدماتی ماده    

15p 24p 
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 تنکابن()منطقه شهری  24بلوک 

 شمال : خ امام خمینی تا کوچه عالمه

 جنوب : کوچه وحید

 شرق : خ طالقانی تا کوچه وحید

 غرب : خ عالمه 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 اداری تجاری مسکونی

 ريال 10,800,000 ريال 13,500,000 ريال 9,000,000
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 24ضرایب بلوک 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 5ضرائب کمیسیون ماده 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

ضریب پذیره مسکونی تک 

 واحدی

ضریب پذیره مسکونی چند 

 واحدی

ضریب 

پذیره 

 تجاری

ضریب  

پذیره 

 اداری

ضریب 

پذیره 

 خدماتی

متر 200تا   1/46p 
400تا  100از   0/97p 

10p 78p 
 رهیپذ 3/1

 یمسکون

400تا  201از   3/32p 

600متر تا  401از   8/13p 
متر 401بیش از   1/51p 

600بیش از   10/85p 

پایه تجاریضریب مازاد بر تراکم   

 مسکونی

ضریب مازاد بر تراکم مجاز 

 مسکونی  تجاری

معامالت ( ماده 11ازدهم )یساختمان تبصره  یارزش 

(  ی( قانون شهردار100صد 

ضریب مازاد بر 

تراکم پایه 

 مسکونی)پروانه(

ضریب مازاد 

برتراکم پایه 

 تجاری)پروانه(

ضریب مازاد 

مسکونی 

 )مجاز(

ضریب مازاد 

 تجاری)مجاز(

ضریب خالف 

 مسکونی

ضریب 

خالف 

 تجاری 

ضریب 

خالف 

پارکینگ 

 مسکونی 

ضریب 

خالف 

پارکینگ 

 تجاری 

16p 21p 28p 26p 38p 32p 43p 31p 

5ضریب مازاد بر تراکم مجاز مسکونی ماده 5ضریب مازاد بر تراکم مسکونی سرانه خدماتی ماده    

20p 23p 
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 )منطقه شهری تنکابن( 25بلوک 

 شمال : کوچه وحید

 جنوب : مسجد خ انقالب

 شرق : خ طالقانی

 غرب : خ عالمه 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 اداری تجاری مسکونی

 ريال 8,640,000 ريال 10,800,000 ريال 7,200,000
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 25ضرایب بلوک 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 5ضرائب کمیسیون ماده 

 

 
 

 

 

 

 

 

ضریب پذیره مسکونی تک 

 واحدی

ضریب پذیره مسکونی چند 

 واحدی

ضریب 

پذیره 

 تجاری

ضریب  

پذیره 

 اداری

ضریب پذیره 

 خدماتی

متر 200تا   1/24p 
400تا  100از   0/83p 

11p 80p 
 رهیپذ 3/1

 یمسکون

400تا  201از   2/82p 

600متر تا  401از   6/90p 
متر 401بیش از   1/28p 

600بیش از   9/21p 

تراکم پایه تجاریضریب مازاد بر   

 مسکونی

ضریب مازاد بر تراکم مجاز 

 مسکونی  تجاری

معامالت ( ماده 11ازدهم )یساختمان تبصره  یارزش 

(  ی( قانون شهردار100صد 

ضریب مازاد بر 

تراکم پایه 

 مسکونی)پروانه(

ضریب مازاد 

برتراکم پایه 

 تجاری)پروانه(

ضریب مازاد 

مسکونی 

 )مجاز(

ضریب مازاد 

 تجاری)مجاز(

ضریب خالف 

 مسکونی

ضریب 

خالف 

 تجاری 

ضریب 

خالف 

پارکینگ 

 مسکونی 

ضریب 

خالف 

پارکینگ 

 تجاری 

13p 20p 23p 25p 32p 31p 37p 32p 

5ضریب مازاد بر تراکم مجاز مسکونی ماده 5ضریب مازاد بر تراکم مسکونی سرانه خدماتی ماده    

17p 20p 
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 )منطقه شهری تنکابن( 26بلوک 

 شمال : خ انقالب

 جنوب : خ فردوسی غربی از میدان هفت تیر

 شرق : خ طالقانی

 ها( غرب : خیابان طالقانی از کوچه گرگانی )کوچه کبابی

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 اداری تجاری مسکونی

 ريال 7,200,000 ريال 9,000,000 ريال 6,000,000
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 26ضرایب بلوک 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 5ضرائب کمیسیون ماده 

 

 

 

 

 

 

 

 

پذیره مسکونی تک ضریب 

 واحدی

ضریب پذیره مسکونی چند 

 واحدی

ضریب 

پذیره 

 تجاری

ضریب  

پذیره 

 اداری

ضریب پذیره 

 خدماتی

متر 200تا   0/91p 
400تا  100از   0/61p 

12p 90p 
 رهیپذ 3/1

 یمسکون

400تا  201از   2/09p 

600متر تا  401از   5/11p 
متر 401بیش از   0/95p 

600بیش از   6/82p 

 ضریب مازاد بر تراکم پایه تجاری

 مسکونی

ضریب مازاد بر تراکم مجاز 

 مسکونی  تجاری

معامالت ( ماده 11ازدهم )یساختمان تبصره  یارزش 

(  ی( قانون شهردار100صد 

ضریب مازاد بر 

تراکم پایه 

 مسکونی)پروانه(

ضریب مازاد 

برتراکم پایه 

 تجاری)پروانه(

ضریب مازاد 

مسکونی 

 )مجاز(

ضریب مازاد 

 تجاری)مجاز(

ضریب خالف 

 مسکونی

ضریب 

خالف 

 تجاری 

ضریب 

خالف 

پارکینگ 

 مسکونی 

ضریب 

خالف 

پارکینگ 

 تجاری 

11p 25p 17p 32p 24p 38p 27p 38p 

5ضریب مازاد بر تراکم مجاز مسکونی ماده 5مازاد بر تراکم مسکونی سرانه خدماتی ماده ضریب    

10p 18p 
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 )منطقه شهری تنکابن( 27بلوک 

 شمال : ساحل دریا

 جنوب : خ شیخ فضل اله

 شرق : خیابان تختی

 غرب : میدان شهید شیرودی کوچه یاسمن

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 اداری تجاری مسکونی

 ريال 10,080,000 ريال 12,600,000 ريال 8,400,000
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 27ضرایب بلوک 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 5ضرائب کمیسیون ماده 

 

 
 

 

 

 

 

 

ضریب پذیره مسکونی تک 

 واحدی

ضریب پذیره مسکونی چند 

 واحدی

ضریب 

پذیره 

 تجاری

ضریب  

پذیره 

 اداری

ضریب پذیره 

 خدماتی

متر 200تا   0/81p 
400تا  100از   0/54p 

6/10p 40p 
 رهیپذ 3/1

 یمسکون

400تا  201از   1/85p 

600متر تا  401از   4/53p 
متر 401بیش از   0/84p 

600بیش از   6/04p 

 ضریب مازاد بر تراکم پایه تجاری

 مسکونی

ضریب مازاد بر تراکم مجاز 

 مسکونی  تجاری

معامالت ( ماده 11ازدهم )یساختمان تبصره  یارزش 

(  ی( قانون شهردار100صد 

ضریب مازاد بر 

تراکم پایه 

 مسکونی)پروانه(

ضریب مازاد 

برتراکم پایه 

 تجاری)پروانه(

ضریب مازاد 

مسکونی 

 )مجاز(

ضریب مازاد 

 تجاری)مجاز(

ضریب خالف 

 مسکونی

ضریب 

خالف 

 تجاری 

ضریب 

خالف 

پارکینگ 

 مسکونی 

ضریب 

خالف 

پارکینگ 

 تجاری 

9p 11p 15p 14p 24p 17p 24p 17p 

5مادهضریب مازاد بر تراکم مجاز مسکونی  5ضریب مازاد بر تراکم مسکونی سرانه خدماتی ماده    

10p 14p 
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 )منطقه شهری تنکابن( 28بلوک 

 شمال : خیابان شیخ فضل اله از خ فرهنگ تا میدان شیرودی

 جنوب : خ امام خمینی

 شرق : خ فرهنگ

 غرب : میدان شیرودی

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 اداری تجاری مسکونی

 ريال 8,640,000 ريال 10,800,000 ريال 7,200,000
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 28ضرایب بلوک 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 5ضرائب کمیسیون ماده 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ضریب پذیره مسکونی تک 

 واحدی

ضریب پذیره مسکونی چند 

 واحدی

ضریب 

پذیره 

 تجاری

ضریب 

پذیره  

 اداری

ضریب 

پذیره 

 خدماتی

متر 200تا   1/16p 
400تا  100از   0/78p 

11p 98p 
 رهیپذ 3/1

 یمسکون

400تا  201از   2/66p 

600متر تا  401از   6/50p 
متر 401بیش از   1/21p 

600بیش از   8/67p 

 ضریب مازاد بر تراکم پایه تجاری

 مسکونی

ضریب مازاد بر تراکم مجاز 

 مسکونی  تجاری

معامالت ( ماده 11ازدهم )یساختمان تبصره  یارزش 

(  ی( قانون شهردار100صد 

ضریب مازاد بر 

پایه تراکم 

 مسکونی)پروانه(

ضریب مازاد 

برتراکم پایه 

 تجاری)پروانه(

ضریب مازاد 

مسکونی 

 )مجاز(

ضریب مازاد 

 تجاری)مجاز(

ضریب خالف 

 مسکونی

ضریب 

خالف 

 تجاری 

ضریب 

خالف 

پارکینگ 

 مسکونی 

ضریب 

خالف 

پارکینگ 

 تجاری 

13p 20p 21p 26p 30p 31p 35p 31p 

5ضریب مازاد بر تراکم مجاز مسکونی ماده 5ضریب مازاد بر تراکم مسکونی سرانه خدماتی ماده    

15p 20p 
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 )منطقه شهری تنکابن( 29بلوک 

 شمال : ضلع جنوبی خ شیخ فضل اله از میدان تختی تا فرهنگ

 جنوب : خ امام خمینی

 شرق : خ تختی

 خیابان فرهنگغرب : 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 اداری تجاری مسکونی

 ريال 10,080,000 ريال 12,600,000 ريال 8,400,000
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 29ضرایب بلوک 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 5ضرائب کمیسیون ماده 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ضریب پذیره مسکونی تک 

 واحدی

ضریب پذیره مسکونی چند 

 واحدی

ضریب 

پذیره 

 تجاری

ضریب  

پذیره 

 اداری

ضریب پذیره 

 خدماتی

متر 200تا   1/25p 
400تا  100از   0/83p 

11p 80p 
 رهیپذ 3/1

 یمسکون

400تا  201از   2/85p 

600متر تا  401از   6/96p 
متر 401بیش از   1/29p 

600بیش از   9/29p 

 ضریب مازاد بر تراکم پایه تجاری

 مسکونی

ضریب مازاد بر تراکم مجاز 

 مسکونی  تجاری

معامالت ( ماده 11ازدهم )یساختمان تبصره  یارزش 

(  ی( قانون شهردار100صد 

ضریب مازاد بر 

تراکم پایه 

 مسکونی)پروانه(

ضریب مازاد 

برتراکم پایه 

 تجاری)پروانه(

ضریب مازاد 

مسکونی 

 )مجاز(

ضریب مازاد 

 تجاری)مجاز(

ضریب خالف 

 مسکونی

ضریب 

خالف 

 تجاری 

ضریب 

خالف 

پارکینگ 

 مسکونی 

ضریب 

خالف 

گ پارکین 

 تجاری 

13p 22p 23p 27p 32p 33p 37p 33p 

5ضریب مازاد بر تراکم مجاز مسکونی ماده 5ضریب مازاد بر تراکم مسکونی سرانه خدماتی ماده    

10p 17p 
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 )منطقه شهری تنکابن( 30بلوک 

 شمال : دریای خزر

 جنوب : خ شیخ فضل اله 

 شرق : رودخانه چشمه کیله

 تختیغرب : خ 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 اداری تجاری مسکونی

 ريال 9,072,000 ريال 11,340,000 ريال 7,560,000
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 30ضرایب بلوک 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 5ضرائب کمیسیون ماده 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

ضریب پذیره مسکونی تک 

 واحدی

ضریب پذیره مسکونی چند 

 واحدی

ضریب 

پذیره 

 تجاری

ضریب  

پذیره 

 اداری

ضریب 

پذیره 

 خدماتی

متر 200تا   0/62p 
400تا  100از   0/41p 

4/1p 22p 
 رهیپذ 3/1

 یمسکون

400تا  201از   1/41p 

600متر تا  401از   3/47p 
متر 401بیش از   0/64p 

600بیش از   4/62p 

 ضریب مازاد بر تراکم پایه تجاری

 مسکونی

ضریب مازاد بر تراکم مجاز 

 مسکونی  تجاری

معامالت ( ماده 11ازدهم )یساختمان تبصره  یارزش 

(  ی( قانون شهردار100صد 

ضریب مازاد بر 

تراکم پایه 

 مسکونی)پروانه(

ضریب مازاد 

برتراکم پایه 

 تجاری)پروانه(

ضریب مازاد 

مسکونی 

 )مجاز(

ضریب مازاد 

 تجاری)مجاز(

ضریب خالف 

 مسکونی

ضریب 

خالف 

 تجاری 

ضریب 

خالف 

پارکینگ 

 مسکونی 

ضریب 

خالف 

پارکینگ 

 تجاری 

9p 8p 11p 9p 16p 12p 18p 12p 

5ضریب مازاد بر تراکم مجاز مسکونی ماده 5ضریب مازاد بر تراکم مسکونی سرانه خدماتی ماده    

10p 17p 
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 )منطقه شهری تنکابن( 31بلوک 

 شمال : خیابان ورزش

 جنوب : سمت شمال خ امام خمینی 

 شرق : رودخانه چشمه کیله

 غرب : ضلع شرقی خ تختی

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 اداری تجاری مسکونی

 ريال 9,360,000 ريال 11,700,000 ريال 7,800,000
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 31ضرایب بلوک 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 5ضرائب کمیسیون ماده 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

ضریب پذیره مسکونی تک 

 واحدی

ضریب پذیره مسکونی چند 

 واحدی

ضریب 

پذیره 

 تجاری

ضریب  

پذیره 

 اداری

ضریب 

پذیره 

 خدماتی

متر 200تا   1/25p 
400تا  100از   0/90p 

13p 90p 
پذیره  1/3

 مسکونی

400تا  201از   2/85p 

600متر تا  401از   6/96p 
متر 401بیش از   1/40p 

600بیش از   9/29p 

 ضریب مازاد بر تراکم پایه تجاری

 مسکونی

مازاد بر تراکم مجاز ضریب 

 مسکونی  تجاری

معامالت ( ماده 11ازدهم )یساختمان تبصره  یارزش 

(  ی( قانون شهردار100صد 

ضریب مازاد بر 

تراکم پایه 

 مسکونی)پروانه(

ضریب مازاد 

برتراکم پایه 

 تجاری)پروانه(

ضریب مازاد 

مسکونی 

 )مجاز(

ضریب مازاد 

 تجاری)مجاز(

ضریب خالف 

 مسکونی

ضریب 

خالف 

 تجاری 

ضریب 

خالف 

پارکینگ 

 مسکونی 

ضریب 

خالف 

پارکینگ 

 تجاری 

15p 24p 25p 30p 35p 35p 40p 41p 

5ضریب مازاد بر تراکم مجاز مسکونی ماده 5ضریب مازاد بر تراکم مسکونی سرانه خدماتی ماده    

15p 25p 
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 تنکابن()منطقه شهری  32بلوک 

 شمال : خ امام

 جنوب : کوچه گرگانی

 شرق : رودخانه چشمه کیله

 غرب : خ طالقانی تا کوچه گرگانی

 

 

 

  

 

 

 
 

 

 

 اداری تجاری مسکونی

 ريال 14,400,000 ريال 18,000,000 ريال 12,000,000



 

 
201 

  

 32ضرایب بلوک 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 5ضرائب کمیسیون ماده 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ضریب پذیره مسکونی و انباری 

 تک واحدی

ضریب پذیره مسکونی چند 

 واحدی

ضریب 

پذیره 

 تجاری

ضریب  

پذیره 

 اداری

ضریب پذیره 

 خدماتی

متر 200تا   1/09p 
400تا  100از   0/73p 

8p 58p 
پذیره  1/3

 مسکونی

400تا  201از   2/49p 

600متر تا  401از   6/10p 
متر 401بیش از   1/13p 

600بیش از   8/13p 

تراکم پایه تجاریضریب مازاد بر   

 مسکونی

ضریب مازاد بر تراکم مجاز 

 مسکونی  تجاری

معامالت ( ماده 11ازدهم )یساختمان تبصره  یارزش 

(  ی( قانون شهردار100صد 

ضریب مازاد بر 

تراکم پایه 

 مسکونی)پروانه(

ضریب مازاد 

برتراکم پایه 

 تجاری)پروانه(

ضریب مازاد 

مسکونی 

 )مجاز(

ضریب مازاد 

 تجاری)مجاز(

ضریب خالف 

 مسکونی

ضریب 

خالف 

 تجاری 

ضریب 

خالف 

پارکینگ 

 مسکونی 

ضریب 

خالف 

پارکینگ 

 تجاری 

11p 15p 20p 19p 29p 23p 33p 28p 

5ضریب مازاد بر تراکم مجاز مسکونی ماده 5ضریب مازاد بر تراکم مسکونی سرانه خدماتی ماده    

13p 20p 
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 )منطقه شهری تنکابن( 33بلوک 

 شمال : کوچه گرگانی

 جنوب : کوچه کاوه

 شرق : خ امیر کبیر

 غرب : خ طالقانی از کوچه گرگانی 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 اداری تجاری مسکونی

 ريال 9,360,000 ريال 11,700,000 ريال 7,800,000
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 33ضرایب بلوک 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 5ضرائب کمیسیون ماده 

 

 
 

 

 

 

 

 

ضریب پذیره مسکونی و انباری 

 تک واحدی

پذیره مسکونی چند ضریب 

 واحدی

ضریب 

پذیره 

 تجاری

ضریب  

پذیره 

 اداری

ضریب پذیره 

 خدماتی

متر 200تا   1/14p 
400تا  100از   0/76p 

9p 60p 
پذیره  1/3

 مسکونی

400تا  201از   2/60p 

600متر تا  401از   6/37p 
متر 401بیش از   1/19p 

600بیش از   8/50p 

 ضریب مازاد بر تراکم پایه تجاری

 مسکونی

ضریب مازاد بر تراکم مجاز 

 مسکونی  تجاری

معامالت ( ماده 11ازدهم )یساختمان تبصره  یارزش 

(  ی( قانون شهردار100صد 

ضریب مازاد بر 

تراکم پایه 

 مسکونی)پروانه(

ضریب مازاد 

برتراکم پایه 

 تجاری)پروانه(

ضریب مازاد 

مسکونی 

 )مجاز(

ضریب مازاد 

 تجاری)مجاز(

ضریب خالف 

 مسکونی

ضریب 

خالف 

 تجاری 

ضریب 

خالف 

پارکینگ 

 مسکونی 

ضریب 

خالف 

پارکینگ 

 تجاری 

12p 15p 21p 20p 30p 24p 35p 30p 

 5ضریب مازاد بر تراکم مسکونی سرانه خدماتی ماده  5ضریب مازاد بر تراکم مجاز مسکونی ماده

15p 19p 
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 )منطقه شهری تنکابن( 34بلوک 

 شمال : خ عطار

 جنوب : ادامه کوچه کاوه

 شرق : کوچه امیر کبیر

 غرب : رودخانه چشمه کیله

 

 

 

 

 

 
 

 اداری تجاری مسکونی

 ريال 5,760,000 ريال 7,200,000 ريال 4,800,000
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 34ضرایب بلوک 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 5ضرائب کمیسیون ماده 

 

 

 

 

 

 

 

ضریب پذیره مسکونی و انباری 

 تک واحدی

ضریب پذیره مسکونی چند 

 واحدی

ضریب 

پذیره 

 تجاری

ضریب  

پذیره 

 اداری

ضریب پذیره 

 خدماتی

متر 200تا   1/47p 
400تا  100از   0/98p 

14/80p 95p 
پذیره  1/3

 مسکونی

400تا  201از   3/35p 

600متر تا  401از   8/20p 
متر 401بیش از   1/53p 

600بیش از   10/93p 

 ضریب مازاد بر تراکم پایه تجاری

 مسکونی

ضریب مازاد بر تراکم مجاز 

 مسکونی  تجاری

معامالت ( ماده 11ازدهم )یساختمان تبصره  یارزش 

(  ی( قانون شهردار100صد 

ضریب مازاد بر 

تراکم پایه 

 مسکونی)پروانه(

ضریب مازاد 

برتراکم پایه 

 تجاری)پروانه(

ضریب مازاد 

مسکونی 

 )مجاز(

ضریب مازاد 

 تجاری)مجاز(

ضریب خالف 

 مسکونی

ضریب 

خالف 

 تجاری 

ضریب 

خالف 

پارکینگ 

 مسکونی 

ضریب 

خالف 

پارکینگ 

 تجاری 

16p 26p 27p 33p 37p 39p 43p 45p 

5ضریب مازاد بر تراکم مجاز مسکونی ماده 5خدماتی ماده ضریب مازاد بر تراکم مسکونی سرانه    

20p 24p 
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 )منطقه شهری تنکابن( 35بلوک 

 شمال : کوچه کاوه

 جنوب : خ فردوسی شرقی

 شرق : رودخانه چشمه کیله

 غرب : خ طالقانی

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 اداری تجاری مسکونی

 ريال 10,080,000 ريال 12,600,000 ريال 8,400,000
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 35ضرایب بلوک 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 5ضرائب کمیسیون ماده 

 

 

 

 

 

 

 

 

مسکونی و انباری ضریب پذیره 

 تک واحدی

ضریب پذیره مسکونی چند 

 واحدی

ضریب 

پذیره 

 تجاری

ضریب  

پذیره 

 اداری

ضریب پذیره 

 خدماتی

متر 200تا   0/68p 
400تا  100از   0/46p 

8p 42p 
پذیره  1/3

 مسکونی

400تا  201از   1/56p 

600متر تا  401از   3/82p 
متر 401بیش از   0/71p 

600بیش از   5/10p 

 ضریب مازاد بر تراکم پایه تجاری

 مسکونی

ضریب مازاد بر تراکم مجاز 

 مسکونی  تجاری

معامالت ( ماده 11ازدهم )یساختمان تبصره  یارزش 

(  ی( قانون شهردار100صد 

ضریب مازاد بر 

تراکم پایه 

 مسکونی)پروانه(

ضریب مازاد 

برتراکم پایه 

 تجاری)پروانه(

ضریب مازاد 

مسکونی 

 )مجاز(

ضریب مازاد 

 تجاری)مجاز(

ضریب خالف 

 مسکونی

ضریب 

خالف 

 تجاری 

ضریب 

خالف 

پارکینگ 

 مسکونی 

ضریب 

خالف 

پارکینگ 

 تجاری 

7p 15p 12p 18p 17p 22p 22p 27p 

5ضریب مازاد بر تراکم مجاز مسکونی ماده 5مازاد بر تراکم مسکونی سرانه خدماتی ماده ضریب    

10p 11p 
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 )منطقه شهری تنکابن( 36بلوک 

 شمال : دریای خزر

 جنوب : بلوار جمهوری

 شرق : میدان وادی

 غرب :  پل چشمه کیله

 

 

 

 

 

 
 

 اداری تجاری مسکونی

 ريال 7,200,000 ريال 9,000,000 ريال 6,000,000
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 36ضرایب بلوک 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 5ضرائب کمیسیون ماده 

 

 

 

 

 

 

 

ضریب پذیره مسکونی و انباری 

 تک واحدی

ضریب پذیره مسکونی چند 

 واحدی

ضریب 

پذیره 

 تجاری

ضریب  

پذیره 

 اداری

ضریب پذیره 

 خدماتی

متر 200تا   0/96p 
400تا  100از   0/64p 

8p 40p 
پذیره  1/3

 مسکونی

400تا  201از   2/18p 

600متر تا  401از   5/35p 
متر 401بیش از   1p 

600بیش از   7/14p 

 ضریب مازاد بر تراکم پایه تجاری

 مسکونی

ضریب مازاد بر تراکم مجاز 

 مسکونی  تجاری

معامالت ( ماده 11ازدهم )یساختمان تبصره  یارزش 

(  ی( قانون شهردار100صد 

ضریب مازاد بر 

تراکم پایه 

 مسکونی)پروانه(

ضریب مازاد 

برتراکم پایه 

 تجاری)پروانه(

ضریب مازاد 

مسکونی 

 )مجاز(

ضریب مازاد 

 تجاری)مجاز(

ضریب خالف 

 مسکونی

ضریب 

خالف 

 تجاری 

ضریب 

خالف 

پارکینگ 

 مسکونی 

ضریب 

خالف 

پارکینگ 

 تجاری 

13p 15p 17p 19p 24p 22p 30p 28p 

5ضریب مازاد بر تراکم مجاز مسکونی ماده 5مازاد بر تراکم مسکونی سرانه خدماتی ماده ضریب    

10p 19p 
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 )منطقه شهری تنکابن( 37بلوک 

 شمال : خ جمهوری

 جنوب : فردوسی شرقی

 شرق : مجتمع رشد 

 غرب : میدان وادی

 

 

 

 

 

 
 

 اداری تجاری مسکونی

 ريال 11,520,000 ريال 14,400,000 ريال 9,600,000
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 37ضرایب بلوک 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 5ضرائب کمیسیون ماده 

 

 

 

 

 

 

 

ضریب پذیره مسکونی و انباری 

 تک واحدی

ضریب پذیره مسکونی چند 

 واحدی

ضریب 

پذیره 

 تجاری

ضریب  

پذیره 

 اداری

ضریب پذیره 

 خدماتی

متر 200تا   0/49p 
400تا  100از   0/32p 

3/50p 18p 
پذیره  1/3

 مسکونی

400تا  201از   0/69p 

600متر تا  401از   2/73p 
متر 401بیش از   0/51p 

600بیش از   3/64p 

 ضریب مازاد بر تراکم پایه تجاری

 مسکونی

ضریب مازاد بر تراکم مجاز 

 مسکونی  تجاری

معامالت ( ماده 11ازدهم )یساختمان تبصره  یارزش 

(  ی( قانون شهردار100صد 

ضریب مازاد بر 

تراکم پایه 

 مسکونی)پروانه(

ضریب مازاد 

برتراکم پایه 

 تجاری)پروانه(

ضریب مازاد 

مسکونی 

 )مجاز(

ضریب مازاد 

 تجاری)مجاز(

ضریب خالف 

 مسکونی

ضریب 

خالف 

 تجاری 

ضریب 

خالف 

پارکینگ 

 مسکونی 

ضریب 

خالف 

پارکینگ 

 تجاری 

7p 7p 9p 9p 12p 10p 18p 16p 

5ضریب مازاد بر تراکم مجاز مسکونی ماده 5تراکم مسکونی سرانه خدماتی ماده ضریب مازاد بر    

10p 11p 
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 )منطقه شهری تنکابن( 38بلوک 

 شمال : خیابان جمهوری

 جنوب : فردوسی شرقی

 شرق : میدان وادی

 غرب : رودخانه چشمه کیله

 

 

 

 

 

 
 

 

 اداری تجاری مسکونی

 ريال 5,760,000 ريال 7,200,000 ريال 4,800,000
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 38ضرایب بلوک 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 5ضرائب کمیسیون ماده 

 

 

 

 

 

 

 

ضریب پذیره مسکونی و انباری 

 تک واحدی

ضریب پذیره مسکونی چند 

 واحدی

ضریب 

پذیره 

 تجاری

ضریب  

پذیره 

 اداری

ضریب پذیره 

 خدماتی

متر 200تا   1/20p 
400تا  100از   0/80p 

10p 54p 
پذیره  1/3

 مسکونی

400تا  201از   2/73p 

600متر تا  401از   6/69p 
متر 401بیش از   1/25p 

600بیش از   8/93p 

 ضریب مازاد بر تراکم پایه تجاری

 مسکونی

ضریب مازاد بر تراکم مجاز 

 مسکونی  تجاری

معامالت ( ماده 11ازدهم )یساختمان تبصره  یارزش 

(  ی( قانون شهردار100صد 

ضریب مازاد بر 

تراکم پایه 

 مسکونی)پروانه(

ضریب مازاد 

برتراکم پایه 

 تجاری)پروانه(

ضریب مازاد 

مسکونی 

 )مجاز(

ضریب مازاد 

 تجاری)مجاز(

ضریب خالف 

 مسکونی

ضریب 

خالف 

 تجاری 

ضریب 

خالف 

پارکینگ 

 مسکونی 

ضریب 

خالف 

پارکینگ 

 تجاری 

13p 19p 21p 23p 30p 28p 36p 34p 

5ضریب مازاد بر تراکم مجاز مسکونی ماده 5مازاد بر تراکم مسکونی سرانه خدماتی ماده ضریب    

15p 21p 
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 )منطقه شهری تنکابن( 39بلوک 

 شمال : فردوسی شرقی

 جنوب : کمربندی آیت اهلل خامنه ای

 شرق : خیابان پسکالیه بزرگ 

 غرب : رودخانه چشمه کیله

 

 

 

 

 
 

 

 

 اداری تجاری مسکونی

 ريال 3,312,000 ريال 4,140,000 ريال 2,760,000
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 39ضرایب بلوک 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  5ضرائب کمیسیون ماده 

 

 

 

 

 

 

 

ضریب پذیره مسکونی و انباری 

 تک واحدی

ضریب پذیره مسکونی چند 

 واحدی

ضریب 

پذیره 

 تجاری

ضریب 

پذیره 

 اداری

ضریب پذیره 

 خدماتی

متر 200تا   1/43p 
400تا  100از   0/96p 

10/50p 28p 
پذیره  1/3

 مسکونی

400تا  201از   3/27p 

600متر تا  401از   7/98p 
متر 401بیش از   1/49p 

600بیش از   10/65p 

 ضریب مازاد بر تراکم پایه تجاری

 مسکونی

ضریب مازاد بر تراکم مجاز 

 مسکونی  تجاری

معامالت ( ماده 11ازدهم )یساختمان تبصره  یارزش 

(  ی( قانون شهردار100صد 

ضریب مازاد بر 

تراکم پایه 

 مسکونی)پروانه(

ضریب مازاد 

برتراکم پایه 

 تجاری)پروانه(

ضریب مازاد 

مسکونی 

 )مجاز(

ضریب مازاد 

 تجاری)مجاز(

ضریب خالف 

 مسکونی

ضریب 

خالف 

 تجاری 

ضریب 

خالف 

پارکینگ 

 مسکونی 

ضریب 

خالف 

پارکینگ 

 تجاری 

15p 20p 26p 26p 36p 31p 42p 37p 

5مازاد بر تراکم مجاز مسکونی مادهضریب  5ضریب مازاد بر تراکم مسکونی سرانه خدماتی ماده    

20p 24p 
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 )منطقه شهری تنکابن( 40بلوک 

 شمال : دریای خزر 

 جنوب : خیابان جمهوری

 شرق : پل ولی آباد

 غرب : مجتمع رشد

 

 

 

 

 

 
 

 اداری تجاری مسکونی

 ريال 4,320,000 ريال 5,400,000 ريال 3,600,000
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 40ضرایب بلوک 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 5ضرائب کمیسیون ماده 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ضریب پذیره مسکونی و انباری 

 تک واحدی

ضریب پذیره مسکونی چند 

 واحدی

ضریب 

پذیره 

 تجاری

ضریب 

پذیره 

 اداری

ضریب پذیره 

 خدماتی

متر 200تا   1/30p 
400تا  100از   0/87p 

7p 42p 
پذیره  1/3

 مسکونی

400تا  201از   1/86p 

600متر تا  401از   7/29p 
متر 401بیش از   1/36p 

600بیش از   9/72p 

 

 ضریب مازاد بر تراکم پایه تجاری

 مسکونی

ضریب مازاد بر تراکم مجاز 

 مسکونی  تجاری

معامالت ( ماده 11ازدهم )یساختمان تبصره  یارزش 

(  ی( قانون شهردار100صد 

ضریب مازاد بر 

تراکم پایه 

 مسکونی)پروانه(

ضریب مازاد 

برتراکم پایه 

 تجاری)پروانه(

ضریب مازاد 

مسکونی 

 )مجاز(

ضریب مازاد 

 تجاری)مجاز(

ضریب خالف 

 مسکونی

ضریب 

خالف 

 تجاری 

ضریب 

خالف 

پارکینگ 

 مسکونی 

ضریب 

خالف 

پارکینگ 

 تجاری 

20p 30p 26p 36p 37p 45p 43p 52p 

5مازاد بر تراکم مجاز مسکونی مادهضریب  5ضریب مازاد بر تراکم مسکونی سرانه خدماتی ماده    

25p 33p 
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 )منطقه شهری تنکابن( 41بلوک 

 شمال : فردوسی شرقی

 جنوب : کمربندی آیت اهلل خامنه ای

 شرق : انتهای بلوار کمربندی

 غرب : خیابان پسکالیه بزرگ ولی محمدی

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 اداری تجاری مسکونی

 ريال 2,592,000 ريال 3,240,000 ريال 2,160,000
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 41ضرایب بلوک 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 5ضرائب کمیسیون ماده 

 

 

 

 

 

 

 

 

ضریب پذیره مسکونی و انباری 

 تک واحدی
 ضریب پذیره مسکونی چند واحدی

ضریب 

پذیره 

 تجاری

ضریب  

پذیره 

 اداری

ضریب پذیره 

 خدماتی

متر 200تا   1/46p 
400تا  100از   0/97p 

17p 65p 
پذیره  1/3

 مسکونی

400تا  201از   3/32p 

600متر تا  401از   8/14p 
متر 401بیش از   1/51p 

600بیش از   10/85p 

 

 ضریب مازاد بر تراکم پایه تجاری

 مسکونی

ضریب مازاد بر تراکم مجاز 

 مسکونی  تجاری

معامالت ( ماده 11ازدهم )یساختمان تبصره  یارزش 

(  یقانون شهردار( 100صد 

ضریب مازاد بر 

تراکم پایه 

 مسکونی)پروانه(

ضریب مازاد 

برتراکم پایه 

 تجاری)پروانه(

ضریب مازاد 

مسکونی 

 )مجاز(

ضریب مازاد 

 تجاری)مجاز(

ضریب خالف 

 مسکونی

ضریب 

خالف 

 تجاری 

ضریب 

خالف 

پارکینگ 

 مسکونی 

ضریب 

خالف 

پارکینگ 

 تجاری 

19p 20p 23p 25p 33p 30p 39p 36p 

5ضریب مازاد بر تراکم مجاز مسکونی ماده 5ضریب مازاد بر تراکم مسکونی سرانه خدماتی ماده    

20p 23p 



 

 
220 

  

 )منطقه شهری تنکابن( 42بلوک 

 شمال : جاده تنکابن به چالوس

 جنوب : مرز خرم آباد

 شرق : مرز نشتارود

 اهلل خامنه ایغرب : تقاطع کمربندی آیت 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 اداری تجاری مسکونی

 ريال 2,880,000 ريال 3,600,000 ريال 2,400,000
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 42ضرایب بلوک 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 5ضرائب کمیسیون ماده 

 

 

 

 

 

 

 

 

ضریب پذیره مسکونی و انباری 

 تک واحدی

ضریب پذیره مسکونی چند 

 واحدی

ضریب 

پذیره 

 تجاری

ضریب  

پذیره 

 اداری

ضریب پذیره 

 خدماتی

متر 200تا   1/31p 
400تا  100از   0/88p 

11p 40p 
پذیره  1/3

 مسکونی

400تا  201از   2/99p 

600متر تا  401از   7p 
متر 401بیش از   1/36p 

600بیش از   9/75p 

 
 ضریب مازاد بر تراکم پایه تجاری

 مسکونی

ضریب مازاد بر تراکم مجاز 

 مسکونی  تجاری

معامالت ماده ( 11ازدهم )یساختمان تبصره  یارزش 

(  ی( قانون شهردار100صد 

ضریب مازاد بر 

تراکم پایه 

 مسکونی)پروانه(

ضریب مازاد 

برتراکم پایه 

 تجاری)پروانه(

ضریب مازاد 

مسکونی 

 )مجاز(

ضریب مازاد 

 تجاری)مجاز(

ضریب خالف 

 مسکونی

ضریب 

خالف 

 تجاری 

ضریب 

خالف 

پارکینگ 

 مسکونی 

ضریب 

خالف 

پارکینگ 

 تجاری 

19p 20p 23p 25p 33p 30p 39p 36p 

5ضریب مازاد بر تراکم مجاز مسکونی ماده  
5ضریب مازاد بر تراکم مسکونی سرانه خدماتی ماده   

*بُعد خانوار*تعداد واحد7*نیروز زم یکارشناس  

15p 24p 
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 توضیحات مربوط به کل مصوبه

توسط مؤدیان و متقاضیان به حساب شهرداری واریز و قبض مربوطه را به واحد درآمد شتهرداری تحویتل دهنتد و  وجوه مصوب باید -1

 طبق بودجه مصوب به مصرف برسد. 

ها به حساب قطعی درآمد ها استفاده از وجوه حاصله از درآمدها قبل از منظور داشتن آننامه مالی شهرداریآئین 37براساس ماده 

 های ضروری و فوری ممنوع است. الحساب و یا برای پرداخت هزینهشهرداری به هر عنوان به صورت علی

 برای شهرداری تنکابن قابلیت اجرایی خواهد بود.  1402- 1401های مندرج در قوانین بودجه سال معافیت -2

نسبت به وصول مطالبات خود اقدام  77تواند از طریق کمیسیون ماده کابن میدرصورت عدم وصول به موقع مطالبات، شهرداری تن -3

 نماید.  

 تفویض گردید.   77ها اختیارات موضوعه به کمیسیون ماده نامه مالی شهرداریآئین 32ه استناد ماده ب -4

 3927/1401ص/شتماره  یپیشتنهاددفترچته ها بتا مالی شهردارینامه آئین 30ها و ماده قانون شهرداری 55ماده  26به استناد بند 

شورای اسالمی شهر تنکابن مطرح و به استناد بندهای  66شهرداری تنکابن و در جلسه  صفحه توسط 222شامل  23/11/1401مورخ 

قانون تشکیالت وظایف و انتخابات شوراهای اسالمی کشور و انتخاب شهرداران به تصویب شتورای استالمی شتهر  76ماده  26و  16

خدمات شتهرداری  است. تعرفه عوارض و بهای رسیده تنکابن رسیده و عوارض تصویبی به امضاء اعضای شورای اسالمی شهر تنکابن

 به شهرداری تنکابن ابالغ گردید.  23/11/1401مورخ  66شماره  1طی صورتجلسه بند  1402تنکابن جهت اجرا در سال 

 قابلیت اجرایی خواهد داشت.  1402این تعرفه از ابتدای سال 

دفترچه ارزش  %16مبنای محاسباتی  1403صورت عدم تصویب دفترچه پیشنهادی توسط شهرداری به شورای اسالمی در سال  در

                                    افزایش محتویات دفترچه قابلیت اجرائی دارد. %40سازمان امور مالیاتی  با  1402معامالتی سال 

 

 آرمین الیاسی

 مسئول درآمد
 

 محمد ابراهیم الریجانی

 شهردار تنکابن

 محمد زحمتکش

 توسعه و مدیریت منابع مالیمعاونت 

 
 

 
     

       

 مرتضی فرجی

 رئیس شورای اسالمی شهر تنکابن                

                                 

 یشاهنظر زیکامب

 نایب رئیس شورا

 بندمظاهر خسته

 و سخنگو شورا منشی

 منوچهر الماسی

 عضو  شورا

 

 

 

 

     

 عبدالناصرحیدری

 عضو شورا

 زرج آباد  یرستم یمهد
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 مهدی اکبرثانی

 عضو  شورا
  


