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 سخن شهردار

 

در نظام مدیریت و برنامه ریزی شهری کشورمان ایران اسالمی ، شهرداری مسئول مستقیم نظارت ، کنترل و هدایت توسعه 

دارد و شهرداری همواره با برنامه ریزی فضای شهرها است و نقش مهمی در انتظام و ساماندهی فضای شهری را برعهده 

توسعه شهری در جهت باال بردن کیفیت زندگی شهروندان و همچنین استفاده از تجارب و ظرفیتهای علمی شهروندان در 

آیین نامه مالی شهرداریها اقدام به  03جهت ساختن شهری آباد و توسعه یافته پیش می رود . بر این منوال و در اجرای ماده 

 یل تعرفه های عوارض و بهای خدمات در چهارچوب قوانین شهرداری نگاشته شده است.تحص

در این راستا با شکل گیری شوراهای اسالمی ، مشارکت مردم در مدیریت شهری به تدریج به یک حق در جامعه مبدل شد 

هری گردید که این تعامل و مشارکت حق مدار و مشارکت مدنی و تکلیف مدار باعث تعامل بین شهروندان و مدیریت ش

نیازهای اساسی شهری و شهروندان را بصورت ملموس نمایان ساخت تا مدیریت شهری با استفاده از روش علمی و بکارگیری 

آخرین متدهای مدیریتی بتواند پاسخگوی این نیازها باشد. از طرفی رشد بی ضابطه شهرنشینی و مهاجرت بی رویه و سکنی 

محمدشهر باعث رشد روزافزون جمعیت آن شده است که با افزایش تعداد سکنه هزینه های گزافی  گزیدن مهاجرین در شهر

روز خواسته های مردم و از طرفی ه در ساماندهی شهر ایجاد نمود که می طلبید همگام با افزایش جمعیت و افزایش روزب

ندی نیازهای اساسی شهر اعمال شود که محدودیت منابع مالی شهرداری مدیریت هدفمند و ساختاری را جهت اولویت ب

یکی از این اولویتها توجه به محیط زیست شهر، ترافیک، پسماندها و ساخت و سازهای غیر استاندارد و دهها برنامه دیگری 

 را مدنظر قرار دهد و مدیریت برنامه ریزی توسعه شهر را به چالش درآورد.

موجود در نحوه محاسبه عوارض و بهای خدمات را شفاف سازی نمائیم لذا  ما برآنیم که با گردآوری دفترچه حاضر ابهامات

بسیاری از آیتمهای موجود را مجددا بررسی و از افزایش بی رویه آن جلوگیری نموده ایم . امیدواریم این مجموعه حاضر 

 بتواند گامی موثر در تسریع خواسته های به حق شهروندان و حل مشکالت آنان باشد.
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 مقدمه

آیین نامه مالی شهرداریها ، هر شهرداری باید دارای تعرفه ای باشد که در آن کلیه درآمدهای  03در اجرای ماده 

عه و وابسته به آن شهرداری اعم از عوارض ، بهای خدمات و سایر درآمدها که به وسیله شهرداری و موسسات تاب

و انتخابات  وظایف قانون تشکیالت, 03ماده  61س بند می شود، درج گردد.از آنجاییکه بر اساوصول یا تحصیل

تصویب عوارض محلی هر شهر بر عهده  6031اصالحیه سال شهرداران انتخاب و  ی اسالمی کشورشوراها

قانون مالیات بر ارزش افزوده ،باید این  03ماده  6شوراها نهاده شده و در فرصت زمانی قانونی طبق تبصره 

 عوارض محلی به تایید استانداری به قائم مقامی وزارت کشور رسیده و اعالم عمومی گردد.

 بخش اول: عوارض ساختمان 

 تمان نحوه صدور پروانه ساخ .6

 و پرداخت عوارض  ساختمانی موارد مستثنی از دریافت پروانه .2

 عوارض ساختمانی .0

 ساختمانی و اصالحپروانه و تجدیدتمدید  .4

 ساختمانی المثنی  نحوه دریافت پروانه .0

 ساختمان و هزینه حفاری  پروانه نحوه استرداد عوارض .1

 عوارض احداث دیوار و فنس کشی .7

 مسکونی ، تجاری ، اداری و غیرهعوارض مازاد بر تراکم پایه  .0

 عوارض پیش آمدگی و بالکن .3

 اداری(  –تجاری  –افزایش واحدها)مسکونی عوارض ارزش افزوده ناشی از  .63

 عوارض دپوی مصالح ساختمانی .66

 عوارض تخلفات ساختمانی و ابقا .62

 عوارض بر ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری عرصه یا اعیان .60
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 : الزم برای خدمات عمومیتامین سرانه سطوح عوارض  .64

 عوارض ارزش افزوده اجرا و یا تغیرر طرح های توسعه و یا تعریض معابر .60

 عوارض سالیانه انواع موتور سیکلت ،وانت،کامیون و ماشین آالت راهسازی و سنگین .61

 بخش دوم: عوارض بر مشاغل

 عوارض مشاغل .6

 بانکهاعوارض بر  .2

 عوارض بر انبارها و سردخانه ها .0

 بر تبلیغات محیطی به غیر از تابلوهای معرفعوارض  .4

 بخش سوم: عوارض گسترش فضای سبز 

 عوارض توسعه و تامین فضای سبز شهری .6

 % احداث فضای سبز مسکونی و تجاری63عوارض حذف  .2

 % عرصه کلیه کارخانجات و کارگاه های صنعتی به امر فضای سبز20عوارض حذف  .0

 عوارض قطع اشجار  .4

 حفظ و گسترش فضای سبزدستورالعمل الحاقی  .0

 (T)و منطقه ای شهر محمدشهرفصل دوم: قیمت مصوب بلوك بندی 

 فصل سوم:بهای خدمات
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 تعاریف: 

واحد مسکونی:عبارت است از کلیه ساختمان هایی که در کاربری مسکونی برای سکونت افراد یا خانواده ها – 6

ساخته می شود و شامل اتاق، آشپز خانه و سرویس های الزم است. )بدیهی است انجام پاره ای از فعالیت های 

 مشخص مندرج در قوانین مربوطه مجاز خواهد بود( 

ساختمان مسکونی توسط مالک به منظور ارائه خدمات از جمله مطب پزشکان ، دفتر  تبصره:چنانچه بخشی از

ه قرار گیرد اسناد رسمی و ازدواج و طالق، دفتر وکالت، دفتر روزنامه و مجله به وسیله مالک مورد استفاد

 می گردد به استثناء آپارتمان ها و امالك مشاعی.  کاربری مسکونی تلقی 

قانون شهرداری ها،  00ماده  24است از کلیه ساختمان هایی که برابر تبصره ذیل بند  واحد تجاری:عبارت– 2

به منظور استفاده کسب و پیشه و تجارت احداث گردیده و یا در آن ها واحدهای صنفی تحت پوشش قانون 

 نظام صنفی یا واحدهای تابع قانون تجارت فعالیت می نمایند. 

 ن تجارت اداره می شوند، مشمول این بند هستند.تبصره: کلیه مؤسساتی که با قانو

واحد صنعتی: به کلیه ساختمان هایی که به منظور استفاده صنعتی و یا ایجاد کارگاه های صنعتی و تولیدی – 0

 که موافقت اصولی از مراجع ذیصالح را دارا باشند گفته می شود. 

ساختمان های آموزشی، آموزش عالی، واحد فرهنگی، ورزشی، آموزش و بهداشتی و خدماتی:کلیه – 4

بهداشتی، درمانی و ورزشی، مراکز فرهنگی و هنری، سازمان بهزیستی، هالل احمر و آسایشگاه سالمندان را 

 شامل میگردد. 

واحد اداری: عبارت است از کلیه ساختمان های دولتی و نهادهای انقالب اسالمی وسایر ساختمان هایی که – 0

 این ماده خارج باشند، مشمول تعریف واحد اداری می شوند.  4و  0،  2،  6از شمول بندهای 

اداره می شوند و تبصره: مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و نهادهای انقالب اسالمی که با قانون تجارت 

 مشمول پرداخت مالیات هستند و کار تجاری انجام می دهند ، مشمول پرداخت عوارض پذیره تجاری هستند

 کلیه معافیت های قانونی بر اساس قوانین جاری اعمال می گردد. _1
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 فصل اول

 عوارض ساختمان  _بخش اول

 : تمدیدینحوه صدوروجدول زمانبندی اعتبار پروانه های صادره و– 1

قانون شهرداری و  00ماده  24و بند  633صدور پروانه ساختمانی و تعیین نوع استفاده از آنها به استناد ماده 

مورخ 07671قانون شهرداریها و به استناد نامه  14نوسازی و در اجرای مادهقانون  23ماده  2تبصره 

 : زمانبندی زیر خواهد بود جدولبه شرح سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور  61/37/6030

 مساحت زیربنا ردیف

 )متر مربع(

 زمان اتمام

 عملیات 

 ماه شمسی62 متر مربع 233تا  6

 ماه شمسی24 متر2333متر مربع تا  236از  2

 ماه شمسی01 متر0333متر مربع تا  2336از  0

 ماه شمسی40 متر مربع63333متر مربع تا 0336از  4

 ماه شمسی13 مربعمتر 63333بیش از  0

 

شود باید حداکثر مدتی که برای پایان یافتن  های ساختمانی که از طرف شهرداری صادر می  پروانهدر 6-6

سال  0ها نباید از که حداکثر این مدت در ساختمان،ست و نوع استفاده از آن درج گردد ا ساختمان ضروری

 بیشتر باشد.

اقدام به دریافت پروانه ساختمانی با ثبت درخواست مالک در شهرداری شروع خواهد شد و شهرداری در  6-2

 .کردبه متقاضی اعالم خواهد  صورت مطابقت ضوابط، مجوز تهیه نقشه را کتباً 

اقدام  وقت  در اسرع  مالک موظف است طبق مجوز تهیه نقشه نسبت به تهیه و ارائه آن به شهرداری 6-0

 .مایدن 
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 مالک مکلف است در زمان تعیین شده ساختمان خود را به اتمام برساند.  6-4

شهرداری  تفصیلی ساختمانی نبوده و  های نقشه ارائه  نیاز به  و امنیتی   انتظامی و های نظامی ساختمان برای  6-0

تعیین بر و کف اقدام خواهد نمود. ضمناً کلیه  به   نسبت ، عوارض تعرفه طبق مفاد بنا عوارض احداث با دریافت 

 باشند. اخذ پروانه احداث از شهرداری میموظف به ها  دستگاه

 خواهد بود.مصوب تعرفه بر اساس ها  تمدید پروانه ساختمانی برای کلیه ساختمانعوارض 6-1

 و پرداخت عوارض: موارد مستثنی از دریافت پروانه ساختمانی -2

 سایبان خودرو در حیاط با مصالح ساختمانی غیر بنائی. 6

 . قفسه بندی داخل مغازه با مصالح غیر ثابت و غیر بنائی از جمله نبشی و نئوپان و ورق2

 سانتی متر پیش آمدگی در معابر 03. سایبان روی درب ورودی منازل و درب حیاط حداکثر با 0

 سانتی متر  20ی متر و باالی پنجره ها حداکثر سانت 03. سایبان در کناره بام ها ، حداکثر 4

 . نماسازی ساختمان یا دیوارهای ملک بدون تجدید بنای آن به شرطی که به معبر تجاوز نشده باشد.0

 . تعمیرات جزئی و مرمت ساختمان و تعویض در و پنجره بدون تغییر در ابعاد آن ها1

 . تغییر در تقسیمات داخلی ساختمان7

 یا چند مغازه به همدیگر. الحاق دو 0

 .  نصب پنجره به بالکن های سه طرف بسته3

 .  احداث گلخانه با هر طرحی در داخل خانه63

. استفاده ادارات، سازمانها، شرکت ها از اعیانی واحد های مجاز مربوطه به عنوان مهد کودك، کتابخانه ، 66

 ن خودواحد آموزشی ، غذا خوری ، باشگاه ورزشی فقط برای کارکنا

. تبدیل قسمتی از اعیانی به پارکینگ و ایجاد پارکینگ در اعیانی و نصب درب پارکینگ از ضلع مجاز 62

 مطابق طرح توسعه شهری .

 . استفاده از زیر پله یا اطاقک باالی پله به عنوان انباری .60

موافقتنامه اولیه و یا مدت . احداث ساختمان های موقت پروژه های عمرانی و ساختمانی تا مدت مهلت 64

اعتبار پروانه ساختمانی قابل استفاده و قبول بوده و مالک یا پیمانکار مکلف است بعد از انقضاء مهلت مذکور 

 الذکر اقدام نماید. نسبت به برچیدن تاسیسات فوق
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 مواد سوختی در داخل خانه جایگاه. احداث 60

 توسعه شهری. اجرای عقب نشینی در امالك مطابق طرح 61

.تعمیر اساسی ساختمان ها با ارزش تاریخی و فرهنگی با تأئید سازمان میراث فرهنگی ،تعمیر اساسی منجر  67

 به ستون گذاری در داخل اعیانی موجود به شکلی که ظاهر و دیوارهای جانبی ساختمان تغییر نکند.
 

 :عوارض ساختمانی -3

در صورت تقسیط 6034پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور مصوب سال  قانون رفع موانع تولید رقابت 03طبق ماده 

 02قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت که در تخصیص ماده  70ساختمانی مطابق با ماده  پروانه عوارض

آیین نامه مالی شهرداری ها الزامی گردیده به ازای هر ماه قسط برابر نرخ اعالمی شورای پول و اعتبار بانک 

مشمول و یکجا ورت نقدعوارض فوق الذکر به ص کل مرکزی، سود محاسبه و اخذ می گردد و در صورت پرداخت

 % می گردد.23تخفیفی معادل 

انتهای جداول بلوك بندی مالك محاسبه عوارض قیمت مصوب بر مبنای حاسبات :درکلیه م تبصره یک

وارض بر اساس بلوك اعالمی ع .مبنای محاسبهدر هر بلوك لحاظ می گردد Tدفترچه عوارض تحت عنوان 

 محاسبه و اخذ می گردد.   انتهای دفترچهبه شرح جداول  و معماری شهرداری شهرسازیاداره  توسط

، در زمان تخریب و بازسازی به میزان کل بنای و یا عدم خالف می باشند:امالکی که دارای پایان کاردو تبصره

محاسبه واخذ می  به نرخ روز عوارض)پنجاه درصد(% 03گردیدهکه تعیین تکلیف و مجاز تلقی مفید و مشاع 

 گردد 
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 :عوارض ساختمانی )خانه های تك واحدی( –1– 3

 متراژ مجاز( = عوارض ساختمانی × T  ×)در صد مربوطه 

 ردیف 
 سطح بناء یک واحد مسکونی

 درصد عوارض مربوطه 

 T×%13 متر مربع13تا  6

 T×%73 متر مربع 633تا 16از  2

 T×%03 متر مربع 603تا 636از  0

 T×%33 متر مربع 233تا 606از  4

 T×%633 متر مربع 033تا 236از  0

 T×%623 متر مربع 433تا 036از  1

 T×%603 متر مربع033تا 436از  7

 T×%603 متر مربع به باال 036از 0
 

 

 :عوارض ساختمانی برای مجتمع های مسكونی  –2–3

 (عبارت است از سطح ناخالص کل بنا تقسیم بر واحدهای مسکونی)میانگین سطح هر واحد                   

  

 مبنای محاسبه عوارض برای هر متر مربع سطح ناخالص کل بنا سطح ناخالص بنا ردیف 

   متر مربع 233تا  6
 

تعداد واحد    
 T×03%×S 

   متر مربع433تا  236از  2
 

تعداد واحد    
 T×633%×S 

   متر مربع 133تا  436از  0
 

تعداد واحد    
 T×623%×S 

   متر مربع033تا  136از  4
 

تعداد واحد    
 T×603%×S 

   متر مربع6333تا 036از  0
 

تعداد واحد    
 T×603%×S 

   متر مربع به باال6333از 1
 

تعداد واحد    
 T×673%×S 
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 استفاده می شود:از جدول زیر برای محاسبه عوارض پذیره واحدهای تجاری، اداری ، صنعتی  - 3 -3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 % عوارض مربوطه محاسبه می گردد.60تبصره :عوارض مشاعات جدول فوق معادل 

 توضیحات : 

 % قیمت طبقه همکف 03: طبقه اول 

 % قیمت طبقه همکف13:(-6زیرزمین) 

 % طبقه همکف43( : -2زیرزمین)

 % طبقه همکف03طبقه دوم  : 

 % قیمت طبقه همکف43طبقه سوم به باال : 

 % قیمت همان طبقه03طبقه :  نیم

  هر بلوك 62Tو برای انبار کاال  % همان طبقه43بالکن داخل تجاری و انبار تجاری :

 جدول محاسبه عوارض پذیره 

 

 ردیف
 نوع پذیره محل

 صنعتی اداری  تجاری

 10T 23T 20T بلوار امام 6

 03T 60T 23T بلوار دشت بهشت 2

 03T 62T 20T بلوار شهید بهشتی 0

 03T 64T 23T شهید سلیمانیسپهبد بلوار  4

 633T 23T 20T و بازارچه خیابان بختیاری 0

 03T 62T 20T بهمن تا میدان یزدیها22خیابان امیر کبیر وخیابان  1

 00T 63T 60T خیابان حافظ و مطهری جنوبی 7

 40T 62T 23T متری به باال 03خیابان  0

 20T 63T 60T متری به باال 23خیابان  3

 60T 0T 63T متری به باال 63خیابان  63

 40T 20T 40T منطقه کارگاهی داشلیجه 66
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 جبهه بندی :-3-4

عوارض صدور پروانه مجتمع های تجاری مانند پاساژ ، تیمچه سرای و گاراژها چنانچه دارای راهروهای متعدد 0-4-6

بوده و سایر طبقات، بالکن داخل تجاری و انباری ها مشمول عمق بندی  باشد فقط تجاری همکف مشمول عمق بندی

 نبوده و می بایست بر اساس تعرفه جدول فوق محاسبه و اخذ کردد.

 % عوارض633متر عمق اول  63به ازای 

 % عوارض73متر عمق دوم  63به ازای 

 % عوارض13متر عمق سوم و بیشتر  63به ازای 

به ازای هر واحد تجاری اضافی پنج درصد به تعرفه جدول مربوط و مازاد بر آن  4-0باب بر اساس جدول  63تا :6تبصره 

 به هر طبقه اضافه می گردد به نحوی که از حداکثر دوبرابر عوارض پذیره همان طبقه بیشتر نشود.

خانه، مهمان پذیر دارای مجوز سازمان ایرانگردی و شامل: هتل، هتل آپارتمان، مسافر : احداث واحدهای اقامتی2تبصره

جهانگردی و همچنین احداث فضاهای باز خدماتی تجاری، رستوران، غرفه تجاری، صنایع دستی، عتیقه فروشی، 

آرایشی و غیره که درب ورودی آن در مجموعه های باز مذکور باز می شود و راه مستقیم به معابر شهر ندارد در کاربری 

 با رعایت تراکم مجاز بر مبنای خدماتی عمل می گردد. مربوطه 

: در محاسبه عوارض پذیره برای واحدهای خدماتی عمومی مثل میادین میوه و تره بار و بازار عرضه مستقیم 0تبصره

 )یک ششم( پذیره تجاری لحاظ می شود.  1/6کاال )دارای مجوز از مراجع ذی ربط( 

استقرار عملکردی مورد نیاز شبکه تأسیسات زیر بنایی شهر )آب، برق، گاز،  : برای محاسبه عوارض پذیره4تبصره

فاضالب و . . .( ایستگاه های عرضه مواد سوختی )بنزین، گازوئیل، گاز ( ودیگر واحدهای خدماتی وابسته به شهر از یک 

 ( تعرفه تجاری استفاده می شود.0/6هشتم )

تعرفه تجاری برای مساحت سطح اشغال )یک دوم(2/6کلهای مخابراتی برای محاسبه عوارض پذیره احداث د :0تبصره 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                دکل مربوطه محاسبه میگردد                                                                                                     

 تعرفه تجاری عمل می شود. )یک ششم( 1/6: برای سایر موارد بر اساس 1تبصره
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 عوارض ساخت در بخش كشاورزی به شرح جدول ذیل و تباصر آن می باشد:-3-5

ضریب  فرمول دریافت عوارض عوارض ساخت در بخش کشاورزی ردیف

K 

 K×T×S 3 گلخانه موقت با مصالح سبک 6

 K×T×S 3,0 گلخانه دائم با سازه مصالح ساختمانی 2

 K×T×S 2 استخر ذخیره آب بتونی 0

 K×T×S 3 استخر ذخیره آب ژئو ممبراین 4

 K×T×S 6 اسطبل ، آغل و هانگار 0

 K×T×S 6 استخر پرورش آبزیان 1

 K×T×S 0 اتاق کارگری ، دفتر کار و دیوارکشی )پایه مجاز و نرده( 7

 K×T×S 1 دیوارکشی در صورت داشتن مجوز 0

صنایع تبدیلی ، تکمیلی و بسته بندی محصوالت  3

 کشاورزی بعد از استعالم از جهاد کشاورزی

K×T×S 0 

 K×T×S 6,0 سالن دامداری 63

 K×T×S 6,0 سالن مرغداری 66

 K×T×S 6,0 سالن پرورش قارچ 62

 K×T×S 3,0 فنس کشی 60

 K×T×S 6,0 کشاورزیسایر فعالیتهای  64

 

برابر صفر میباشد و از پرداخت  : عوارض ساخت در سازه گلخانه موقت و استخر ذخیره آب ژئوممبران 6تبصره 

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

 صد معاف می باشند.
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صرفا به منظور ذخیره آب در بخش کشاورزی مورد استفاده قرار می گیرند مشمول : استخرهایی که  2تبصره 

 د.ننمی گرد 0جدول فوق بوده و مجوز صادره استخر از سوی جهاد کشاورزی برای باغ ویالها مشمول ردیف 

: عوارض از واحدهای تولیدی زیرمجموعه جهاد کشاورزی صرفا در قالب فرمولهای تعیین شده در  0تبصره 

 د.نجدول فوق قابل دریافت بوده و از عوارض فضای سبز معاف می باش

: اگر متقاضی مطابق با پروانه دیوارکشی )پایه مجاز و نرده( را اجرا ننمود و تماما دیوارکشی انجام داده  4تبصره 

 ردد.محاسبه می گ 63شود کل ارتفاع دیوار پس از ابقاء در کمیسیون ماده صد عوارض دیوارکشی با ضریب 

 فنس کشی فقط با مجوز جهاد کشاورزی می باشد. صدور مجوز: 0تبصره 

ته بندی محصوالت کشاورزی که مجوزشان توسط سازمان صنایع صادر : صنایع تبدیلی ، تکمیلی و بس 1تبصره 

جدول فوق نمی  3صنعتی دفترچه عوارض شهرداری ها محاسبه گردیده و شامل ردیف  Kگردیده مطابق با 

 گردند.

: در صورت تغییر کاربری موارد فوق پس از تائید مراجع ذیصالح شهرداری می تواند مابه التفاوت  7تبصره 

 عوارض را از متقاضی دریافت نماید.

 

 : جدول نحوه محاسبه عوارض صدور پروانه برای سایر كاربری ها-3-6

 تعرفه عوارض شرح عوارض بنای مفید ردیف

 T 6 بهداشتی و درمانی 6

 6T ورزشی در کاربری ورزشی 2

 T %6 اماکن مذهبی و پارکینگهای متعلقه)حسینیه ها، تکایا ، مساجد و غیره( 0

 T %63 متر مربع 233% عرصه حداکثر 23تجاری مساجد ، سقف  4

 T 23 تجاری ورزشی در کاربری ورزشی 0
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 T 63 %23تجاری مساجد مازاد بر  1

 T 63 آموزش عالی –تجاری در مراکز آموزشی حوزه علمیه  7

 T 0 کتابخانه های دولتی و خصوصی 0

 T 3/6 دارالقرآن و مراکز فرهنگی بخش خصوصی 3

 T 0 اماکن نظامی و انتظامی 63

 4T سرای سالمندان و معلولین 66

 0T تجاری سرای سالمندان و معلولین 62

 63T و غیر انتفاعی آموزشگاه های خصوصی 60

 0T مهد کودك و کودکستان 64

 6T سینما ها و سالن های همایش 60

 23T نانوایی ها 61

 CNG 23Tتجاری سینماها و سالن های همایش و پمپ بنزین ها و  67

 6T جکوزی -سونا -استخر 60

 23T تجاری بهداشتی درمانی 63

 60T تجاری بر سایر موقوفات خاص 23

 2T در کاربری غیر مرتبط ورزشی 26

 CNG 6/0Tسایبان برای پمپ بنزین ها و  22

 T 6 مدارس غیر انتفاعی 24

 20T داروخانه و آزمایشگاه طبی که جزئی از مجموعه درمانی هستند 20
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 :پروانه ساختمان تجدیدو اصالح,عوارض تمدید -4

برنامه ریزی و بودجه سازمان شهرداری ها و  مدیر کل دفتر 27/3/6037مورخ  47006با عنایت به نامه شماره 

هیات عمومی دیوان عدالت اداری ، اخذ 67/66/6031مورخ  6677دهیاری های کشور و همچنین دادنامه شماره 

قانون نوسازی و عمران شهری از مودیان  23ماده  2عوارض تمدید پروانه ساختمان می بایست به استناد تبصره 

 اخذ گردد.

به رای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری کشور موضوع ابطال عوارض تمدید یا تجدید پروانه  : نظر 6تبصره 

می به آگاهی می رساند مراتب اخذ عوارض تمدید پروانه  6031مورخ بهمن ماه سال  6677ساختمانی به شماره 

گردد بنابراین اخذ  قانون نوسازی و عمران شهری محاسبه و دریافت 23ماده  2بایست براساس ترتیبات تبصره 

 هرگونه وجهی به جزمیزان تعیین شده در قانون مذکور برخالف ضوابط می باشد . 

بدیهی است اعتبار پروانه ساختمانی هرگز منقضی نشده و تاریخ درج شده در آن مبین زمان اتمام : 2تبصره 

عملیات ساختمانی می باشد ) شروع عملیات در مدت تعیین شده برای استمرار اعتبار الزامی است در غیر 

مغایرت اصالح شود (  اینصورت پروانه باید باضوابط جدید طرح های توسعه شهری تطبیق داده شود . در صورت

به هر دلیلی بخواهد مشخصات پروانه صادره را تغییر دهد میبایست پروانه جدید صادر و  مالکدرصورتی که 

مبلغ براساس عوارض مصوب در دفترچه تعرفه عوارض محاسبه گردد لذا عوارض تجدید همان عوارض صدور 

 چه تعرفه عوارض مربوطه محاسبه و دریافت گردد .پروانه جدید برای ساختمان می باشد که باید براساس دفتر

 تایید :برای مالکینی که درخواست افزایش بنا در کاربری طرح مصوب توسعه شهری دارند و موضوع به0تبصره

قانون تاسیس شورایعالی شهرسازی و معماری رسیده و همچنین برای مالکینی که میزان  0کمیسیون ماده 

بر اساس ضوابط طرح مصوب شهری صادر  ,کمتر از میزان مجاز درخواست مالک قبال به پروانه صادره آنها

افزایش یافته )با فقط میزان مساحت ردبرابر ضوابط را دامالک تقاضای افزایش بنا  و در حال حاضرگردیده است 

 به نرخ روز محاسبه و اخذ میگردد. ملحوظ داشتن کل تراکم بنا(
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مطرح گردیده وتوسط کمیسیون رای به تغییر  0که در کمیسیون ماده تقاضای مالکینی  :در خصوص4تبصره

ابتدا می بایست ارزش افزوده ناشی از تغییر   0کاربری صادر گردیده است پس از ابالغ رای کمیسیون ماده 

)برابر جدول عوارض بر ارزش افزوده ناشی از تغییر کاریری عرصه یا اعیان مندرج در دفترچه عوارض کاربری

یافته  میزان مساحت افزایش 0برای پروانه صادره قبلی محاسبه و اخذ گردد و سپس برابر تبصره  (مصوب

 محاسبه و اخذ میگردد.

اجرای فوندانسیون می باشد و مالک موظف به اعالم  گود برداری : منظور از شروع عملیات ساختمانی0تبصره

 شروع به مهندس ناظر شهرداری می باشد.

 

 :پروانه المثنینحوه دریافت  -5

 و قع مفقودی، سرقت، آتش سوزیاصدور پروانه ساختمانی المثنی فقط با تایید و گواهی مراجع قضایی در مو

 مقدور خواهد بود. % مجموع عوارض سال صدور پروانه2حوادث غیر مترقبه با دریافت مبلغی معادل سایر 

 

 نحوه استرداد عوارض پروانه ساختمانی ، هزینه حفاری: -6

 پروانه ساختمانی:-الف

بدون  جدول ذیلمطابق تعیینی  پروانه ساختمانی در شرایط زیر باطل و عوارض وصولی بعد از کسر کارمزد

 مسترد خواهد شد.به شرح جدول ذیل استرداد هزینه کارشناسی ، نوسازی و سهم آموزش و پرورش به مودی 

 پروانه ساختمانی از طرف مراجع قضایی ابطال شده باشد. .6

 چنانچه مودی قبل از صدور پروانه از احداث آن منصرف و استرداد عوارض را درخواست نماید.  .2

 اشتباه واریزی اشخاص به حساب شهرداری بدون کسر کارمزد. .0

 سایر: -ب
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ذیل مسترد جدول به شرح  تعیینی در صورت انصراف مالک از انجام حفاری دریافتی شهرداری با کسر کارمزد

 خواهد شد:

با کسر عوارض متعلقه طبق جدول قبل از صدور حفاری  و مجوز منصرفین از دریافت پروانه ساختمانی عوارض

 زیر به عنوان عوارض مسترد خواهد شد.

 درصد کارمزد مبلغ

 %0 تا یک میلیارد ریال

 %4 تا دو میلیارد ریال

 %0 تا سه میلیارد ریال

 %2 تا چهار میلیارد ریال

 %0/6 میلیارد ریال 4بیش از

  

 این استرداد مشمول کل مطالبات شهرداری به صورت واریز نقدی یا چک خواهد بود. تبصره:

 :عوارض احداث دیوار و فنس كشی -7

عوارض احداث دیوار برابر ضوابط شهر سازی و سایر مقررات مربوطه و مقتضیات محل فقط برای احداث دیوار 

در کاربری های عمومی، صنعتی و باغ و اراضی زراعی و غیره که مالک صرفاً درخواست حصارکشی، یا همراه آن 

ی دریافت عوارض دیوارکشی از احداث واحد کوچکی مثل خانه باغ را داشته باشد دریافت خواهد شد. برا

 فرمول ذیل استفاده خواهد شد. 

:عوارض دیوار کشی     K×L×H×T 

k ضریب امالك با کاربری های مختلف =  

Lطول دیوار کشی = 

H  (  حداقل دو متر می باشد)ارتفاع مجاز برای دیوار کشی یا فنس و یا نرده = ارتفاع دیوار 

T  = بندیبرابر جداول بلوك قیمت مصوب  
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(، 0(، صنعتی و کارگاهی )7(، تجاری )0برای اراضی داخل محدوده قانونی با کاربری مسکونی ): kضریب 

برای بخش ( و برای اراضی حریم شهر 0(، برای سایر کابری ها ضریب )4مشاغل مزاحم شهری و اداری )

ضریب حریم شهر، بخشهایسایر برای ( و  1کامل ضریب  یو دیوارکش 0ضریب  کشاورزی )پایه مصوب و نرده

 ( با رعایت تبصره های ذیل اعمال خواهد شد: 7)

: عوارض دیوار کشی صرفاً به آن قسمت از عرصه که نیاز به احداث دیوار دارد تعلق می گیرد و به دیوار 6تبصره

 بنای احداثی که در لبه پالك قرار می گیرد شامل نخواهد بود. 

رض مربوطه صرفاً در مواردی که با ضوابط شهرسازی مغایرت نداشته باشد و یا : دیوار کشی و اخذ عوا2تبصره

با  قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها 6ماده  6از جمله کمیسیون تبصره  کمیسیون های مقرر در قانون

 موارد فوق موافقت نموده باشند امکان پذیر است.

به عقب نشینی دیوار خودواصالح پالك ثبتی مطابق طرح : مالکینی که داوطلبانه و رایگان نسبت 0تبصره

 توسعه شهری اقدام نمایند مشمول این عوارض نبوده و شهرداری مبلغی دریافت نخواهد کرد.

 % عوارض دیوارکشی در کلیه مناطق محاسبه می گردد.23: عوارض فنس کشی 4تبصره

 

 :تراكم مسكونی ، تجاری ، اداری و غيره بر عوارض مازاد –8

 در کاربری های مختلف به شرح ذیل اقدام میگردد: برای محاسبه عوارض مازاد تراکم

 : يلی صبيش از ضوابط طرح تف بر تراكم  و یا سطح اشغال عوارض مازاد 8-1

در کارگروه  پس از تاییدحوزه شهر نیاز به افزایش تراکم بنا را داشته باشند  در در صورتی که امالك واقع

، قانون شورای عالی شهرسازی و معماری 0ماده   زیربنایی وشهرسازی و یا کمیسیون موضوعتخصصی امور 

 برابر()یک و نیم0/6معادل برای مساحت افزایش یافته  عوارض صدور پروانه های تجاری ، اداری و صنعتی

برای عوارض و یلی در ارتفاع و یا سطح صعوارض و بهای خدمات آخرین طبقه مجاز برابر ضوابط طرح تفمجموع 

عوارض و بهای خدمات  برابرمجموع ()یک و نیم0/6با ضریب  صدور پروانه های مسکونی مساحت افزایش یافته

 دمحاسبه و اخذ می گرد عالوه بر عوارض صدور پروانهبرای هر متر مربع  مسکونی صدور پروانه
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در حریم شهر به شرط داشتن موافقت جهاد  مسکونی و یا سرایداری : متقاضیان دریافت پروانه6تبصره

)اخذ نظریه کمیسیون تبصره یک ماده یک قانون  حفظ کاربری اراضی زراعی و باغات کشاورزی و رعایت قانون

پرداخت می  مندرج در پروانه صادرهکل بنای ی عوارض قانون برابر سه از مراجع ذیربطمذکور( و اخذ مجوز 

 جهت استفاده مسکونی به ازاء هر متر مربع )باالتر از همکف( نمایند و در صورت درخواست مازاد در طبقات

 ریال پرداخت گردد. میلیون پنجپارکینگ و غیره(  –انباری -لیون ریال و مشاعات )تاسیساتیم پانزده

مراجع  اخذ مجوز از:عوارض صدور پروانه برای بناهای غیر مسکونی واقع در حریم شهر پس از  2تبصره 

 :اخذ می گردد ه شرح ذیلب با رعایت قانون حفظ کاربریذیصالح 

 الف(برای بناهای تجاری ,گردشگری ,خدماتی و سایر پنج برابر عوارض قانونی 

 ب(برای بناهای صنعتی و تولیدی سه برابر عوارض قانونی 

:با عنایت به اینکه امالك واقع در حریم شهر برابر ضوابط طرح جامع و تفصیلی فاقد سطح اشغال و 0تبصره 

 تراکم پایه می باشند لذا کل زیربنای اعطایی در زمان صدور پروانه بعنوان مازاد تراکم محاسبه و اخذ میگردد.
 

 : مصوب ضابطه طرح تفصيلیحوه اخذ مابه التفاوت تراكم پایه تا تراكم ن 8-2

تراکم پایه در کلیه پهنه های لذا  ،%مصوب گردیده03یلی و جامع صبا توجه به اینکه تراکم پایه برابر طرح تف

آن )  بر % با کاربری مسکونی است و تعلق مازاد03( طرح جامع معادل  M-S-R)  با هرکاربری استفاده از اراضی

تا سقف تراکم مجاز و کاربری انتفاعی مطابق پهنه مصوب ( جهت حفظ حقوق شهرداری صرفاَ با پرداخت 

 عوارض به شرح ذیل محاسبه و اخذ خواهد شد.

 Tبرابر  63متر مربع افزایش نسبت به تراکم پایه  633تا  -الف

 Tر براب 66متر مربع افزایش نسبت به تراکم پایه  233تا  636از  -ب

 Tبرابر  62متر مربع افزایش نسبت به تراکم پایه  033تا  236از  -ج

 Tبرابر  60متر مربع افزایش نسبت به تراکم پایه  033تا  036از  -د

 Tبرابر  60متر مربع افزایش نسبت به تراکم پایه  733تا  036از  -ه

 Tبرابر  67متر مربع افزایش نسبت به تراکم پایه  6333تا  736از   -و

 Tبرابر  63متر مربع به باال افزایش نسبت به تراکم پایه  6336از  -ی
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 :و بالكن پيش آمدگی  بر عوارض_9

برای محاسبه عوارض ابنیه ای که با رعایت ضوابط شهرسازی علی الخصوص ارتفاع مناسب به طرف فضای 

ضمنا عوارض فوق عالوه بر سایر عوارض  بیرون از ملک پیش آمدگی دارند،از فرمول ذیل استفاده می شود

 قانونی )عوارض صدور پروانه و عوارض ابقا و بعد از کمیسیون (اخذ میگردد.

 Tبرابر ؛ پانزده و اداری و صنعتی واحدهای مسکونیدر  پیشروی به ازای هر متر مربع بنا

 Tبرابر  سیدر واحدهای تجاری؛پیشروی به ازای هر متر مربع بنا 

 Tبرابر  پنجدر سایر کاربریها؛ پیشروی متر مربع بنابه ازای هر 

 .% محاسبه و اخذ میگردد03:اگر پیش آمدگی به صورت صرفا بالکن وتراس باشد عوارض فوق الذکر 6 تبصره 

 % محاسبه و اخذ میگردد.03:اگر پیشروی در داخل حیاط باشد عوارض فوق الذکر 2تبصره 

 

 :(صنعتی-اداری –تجاری  –عوارض ارزش افزوده ناشی از افزایش واحدها )مسكونی  –11

 : و صنعتی و اداری عوارض واحد اضافی مسكونی–1-11

 0T   الف ( عوارض واحد اضافی اول مازاد بر پروانه پس از کسر واحد بزرگتر به ازای هر متر مربع :

 63Tاز کسر واحد بزرگتر به ازای هر متر مربعب( عوارض واحد اضافی دوم مازاد بر پروانه پس 

 62Tج( عوارض واحد اضافی سوم مازاد بر پروانه پس از کسر واحد بزرگتر به ازای هر متر مربع

 64Tد( عوارض واحد اضافی چهارم مازاد بر پروانه پس از کسر واحد بزرگتر به ازای هر متر مربع

 61T ع :پس از کسر واحد بزرگتر به ازای هر متر مربر( عوارض واحد اضافی پنجم  مازاد بر پروانه 

 60Tس( عوارض واحد اضافی ششم  مازاد بر پروانه پس از کسر واحد بزرگتر به ازای هر متر مربع

 23Tص( عوارض واحد اضافی هفتم  مازاد بر پروانه پس از کسر واحد بزرگتر به ازای هر متر مربع

 22Tپروانه پس از کسر واحد بزرگتر به ازای هر متر مربعم( عوارض واحد اضافی هشتم  مازاد بر 

  T24ع :ن(عوارض واحد اضافی نهم  مازاد بر پروانه پس از کسر واحد بزرگتر به ازای هر متر مرب

 T21و( عوارض واحد اضافی دهم و باالتر  مازاد بر پروانه پس از کسر واحد بزرگتر به ازای هر متر مربع: 
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 :عوارض واحدهای  اضافی تجاری  11-2

 20T  الف(عوارض واحد اضافی اول مازاد بر پروانه پس از کسر واحد بزرگتر به ازای هر متر مربع

 03T  ب( عوارض واحد اضافی دوم مازاد بر پروانه پس از کسر واحد بزرگتر به ازای هر متر مربع

 02T  واحد بزرگتر به ازای هر متر مربع ج( عوارض واحد اضافی سوم مازاد بر پروانه پس از کسر

 00T  د( عوارض واحد اضافی چهارم مازاد بر پروانه پس از کسر واحد بزرگتر به ازای هر متر مربع

 07T ر( عوارض واحد اضافی پنجم و باالتر مازاد بر پروانه پس از کسر واحد بزرگتر به ازای هر متر مربع 

 

 :عوارض دپوی مصالح ساختمانی  -11

 برای عرض خیابان تا بیست متری:  – 6 –66

 بر ملک × یک سوم ( معبر )    6/ 0× مدت اعتبار پروانه ×  (T)مصوب برابر جداول بلوك بندی % از قیمت  63

 برای عرض خیابان بیش از بیست متری:  –2–66

 بر ملک × ) یک سوم ( معبر 0/6× مدت اعتبار پروانه ×  (T)بندی    بلوك  جداول  برابر  مصوب % از قیمت  23

یی که تخلفات ساختمانی آنها در کمیسیون ماده صد مطرح و بناهای غیر مجاز منتج ادر خصوص بناه :6تبصره

به صدور رای جریمه گردیده است عوارض دپو صرفا تا قبل از پایانکار و یا گواهی عدم خالف اخذ میگردد و این 

 مشمول بناهای ناشی از اختالف متراژ احتمالی فی مابین صورتمجلس تفکیکی با پایانکار نمیگردد.عوارض 

 

 

 :و ابقاء عوارض تخلفات ساختمانی -12

)پنجاه در  %03 کلیه بناهای احداثی که در کمیسیون ماده صد رای جریمه برای آنها صادر شده باشد ، معادل

به نرخ روز محاسبه و اخذ میگردد.چنانچه مالک پس از قطعیت یافتن  صدور پروانه و بهای خدمات عوارضصد( 

رای کمیسیون ماده صد نسبت به پرداخت نقدی عوارض بعد از کمیسیون ماده صد ظرف مدت حداکثر یکماه 

% عوارض 23قانون رفع موانع تولید مشمول تخفیفی معادل  03به استناد ماده پس از محاسبه و ابالغ اقدام نماید

بخشی از مقررات مالی دولت که در تخصیص  قانون تنظیم 70در صورت تقسیط  مطابق با ماده ور میگردد و مزب
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آیین نامه مالی شهرداری ها الزامی گردیده به ازای هر ماه قسط برابر نرخ اعالمی شورای پول و اعتبار  02ماده 

 .بانک مرکزی، سود محاسبه و اخذ می گردد

تبصره یک :برای بناهایی احداثی قبل از تاسیس شهرداری که در کمیسیون ماده صد مجاز تلقی گردیدهاست  

% و سایر کاربری ها 13% ، تجاری ،صنعتی و اداری 03شرح ذیل عوارض به نرخ روز محاسبه و اخذ می گردد : مسکونی به 

43% 

 

 

 : یا اعيانعرصه بر ارزش افزوده ناشی از تغيير كاربری  ضعوار_13

و یا با در خواست مالک در کمیسیون  )جامع و تفصیلی(امالکی که بر اساس طرح های مصوب شهری

عوارض به شرح ذیل اخذ  قانون برنامه پنجم توسعه674به استناد بند الف ماده  دن،تغییر کاربری یاب0ماده

 میگردد:

 S*K*Tنحوه محاسبه عوارض:                                                         

 Kضریب کاربری مورد تقاضا کاربری مصوب طرح ردیف

 مشمول عوارض تغییر کاربری نمی گردد مسکونی تجاری 6

 مشمول عوارض تغییر کاربری نمی گردد مسکونی  اداری  2

 60 مسکونی صنعتی 0

 60 مسکونی  ورزشی و درمانی 4

 23 مسکونی آموزشیفرهنگی و هنری و مذهبی و انتظامی و  0

 23 مسکونی  تاسیسات و تجهیزات شهری 1
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S: عرصه یا اعیانی( (مساحت تغییر کاربری یافته 

K: ضریب تصویبی 

T: قیمت مصوب برابر جداول بلوك بندی 

  با اعالم اداره معماری و شهرسازی شهرداری قابل دریافت می باشد.: عوارض فوق الذکر 6تبصره 

 

 

 

 03 مسکونی باغات و کشاورزی و پارك و فضای سبز 7

 20 مسکونی تفریحی و توریستی 0

 20 مسکونی سایر کاربری ها 3

 03 تجاری مسکونی 63

 23 تجاری اداری 66

 60 تجاری صنعتی 62

 00 تجاری سایر کاربری ها 60

 62 اداری مسکونی 64

 مشمول عوارض تغییر کاربری نمی گردد اداری تجاری 60

 60 اداری صنعتی 61

 23 اداری سایر کاربری ها 67

 20 صنعتی سایر کاربری ها 60
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 : سطوح الزم برای خدمات عمومی تامين سرانه عوارض -  14

 .صورت می پذیرد 636متر مربع فقط در قالب اعمال ماده  033تفکیک اراضی بیش از   64-6

قانون  636که بدون اعمال ماده واقع در محدوده و حریم شهر  متر مربع033سند دار باالی  کلیه امالك 64-2

قانون به استناد  صورت مجلس تفکیکی به تصویب شهرداری و مراجع ذیربط نرسیده است ویاشهرداری هاو یا 

یا بدون جری و دریافتمالکیت فاقد سند رسمی ، سند  و ساختمانهای تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی

 تفکیک و افراز و حقوق سرانه خدماتینموده باشند و  )قطعات (اسناد عادی اقدام به تفکیک تشریفات قانونی با

نقل و  ،یا پاسخ استعالم در هنگام اخذ مجوز احداث بنا ،  قانونی شهرداری را پرداخت ننموده اند و عوارض

تحت  عوارض مربوطه،عوارضیو  و یا پس از صدور رای کمیسیون ماده صد عالوه بر جرایمو پایانکار انتقال 

به شرح  قانون پنجم توسعه 674به استناد بند ب مادهتامین سرانه سطوح الزم برای خدمات عمومی عنوان 

 می باشد. قابل وصول برای یکبارجدول ذیل 

S مساحت عرصه : 

Tقیمت مصوب برابر جداول بلوك بندی: 
 

متر مربع را  033زمینهای باالی  20/6/33قانون شهرداریها مصوب  636مالکینی که با توجه به قانون اصالح ماده : 6تبصره

 تفکیک نموده و قانون صدر االشاره را رعایت نموده اند مشمول عوارض فوق نمیگردند.

مربوط به قبل از تاسیس شهرداری بوده  با تایید کارشناس رسمی دادگستری امالکی که تاریخ احداث بنای آنها:2تبصره

 باشد مشمول عوارض فوق نمیگرد  ربعکه مساحت مستحدثات کمتر ازدویست متر ممشروط بر آنکه 

ماخذ و نحوه  عنوان تعرفه عوارض ردیف

 محاسبه عوارض

 T*S*23 به ازاء هر متر مربع و اداری با کاربری مسکونی      6

 T*S*03 با کاربری تجاری به ازاء هر متر مربع      2

 T*S*22 با کاربری صنعتی به ازاء هر متر مربع      0

 T*S*60 به ازاء هر متر مربع کاربری ها سایر 4
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 :طرح های توسعه و یا تعریض معابرافزوده ناشی از اجرا و یا تغيير عوارض ارزش -15

راضی که بر اثر اجرای طرح های تعریض و توسعه و اصالح معابر و میادین در بر گذر احداثی یا اصالحی به کلیه امالك و ا

و یا معبر جدید  یا تعریضی و یا توسعه ای واقع می شود، برای یک بار تعلق می گیرد به نحوی که تغییر عرض معبر حادث

 شود. ایجاد

 4A*T*Sبرای امالکی که پس از تعریض در بر معبر قرار می گیرند : 60 -6

 نیم()سه و  0/0A*T*Sبرای امالکی که پس از اجرای طرح دارای باقیمانده هستند : 60 -2

 0A*T*Sامالکی که عقب نشینی ندارند ولی معبر مشرف به ملک تعریض می شود :60 -0

 A=عرض معبر قدیم( –)عرض معبر جدید عرض دو معبر مابه التفاوت 

 T=قیمت مصوب برابر جداول بلوك بندی

 S=متراژ عرصه و یا باقیمانده عرصه

تعررریض معررابر ،میررادین و    : در خصرروص آندسررته از امالکرری کرره در طرررح هررای اولویررت    6تبصررره 

خیابرران هررای اصررلی قرارگرفترره انررد و اولویررت بازگشررایی آنهررا برره تصررویب شررورای اسررالمی شررهر     

رسرریده اسررت ،جهررت تعیررین میررزان عرروارض ارزش افررزوده ناشرری از اجرررای طرررح هررای توسررعه       

شررهری و یررا تعررریض معررابر ، ابترردا میررزان مسرراحت اصررالحی عرصرره توسررط هیررات رسررمی           

دگسررتری ارزیررابی و سررپس ارزش افررزوده ایجرراد شررده در باقیمانررده پررالك نیررز        کارشناسرران دا

کرره توسررط هیررات کارشناسرری رسررمی دادگسررتری ارزیررابی و تعیررین گردیررده اسررت محاسرربه و        

سررط هیررات کارشناسرران رسررمی   ومررالك عمررل خواهررد بررود. برردیهی اسررت موضرروع ارزیررابی ت     

 خواهد بود.الزم االجرا دادگستری پس از تصویب شورای اسالمی شهر 

: بنرردهای فرروق شررامل امالکرری کرره جهررت تفکیررک بررا شررهرداری توافررق نمرروده و قسررمتی    2تبصررره 

برره شررهرداری واگررذار مرری نماینررد و یررک یررا چنررد ضررلع ملررک    636از ملررک خررود را در اعمررال مرراده 

 بر اساس طرح های توسعه شهری بر خیابان جدید احداث قرار می گیرد، نمی شود.

طریررق محرراکم قضررایی و یررا توافررق بررا   امالکی کرره از ازعرروارض فرروق الررذکر : برررای اخررذ 0تبصررره 

شررهرداری وفررق نظریرره کارشررناس رسررمی غرامررت امررالك خررود را از شررهرداری مطالبرره نماینررد       
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شررهرداری هررین گونرره فررروش تررراکم مررازاد بررر ضرروابط    برابرتبصررره یررکعررالوه بررر اخررذ عرروارض  ،

 تفصیلی نخواهد داشت.

در قبررال عقررب نشررینی تررراکم  مررالکین :امالکرری کرره دارای عقررب نشررینی مرری باشررند و    4تبصررره 

مررری  60-0و  60-2،  60-6بنرردهای   مشرررمول معافیررت در  ،قبررل از اصررالحی دریافرررت مرری کننررد    

برره کررل عرصرره )قبررل نسرربت عرصرره واقررع درطرررح درصررد معررادل تررراکم  مررازاد برررعرروارض و  گردنررد

 عوارض مازاد بر تراکم مورد نظر کسر خواهد شد.از اصالحی( محاسبه و از سر جمع 

آنها از یک  ملکبه واسطه خرید عرصه از شهرداری بر یا: امالکی که در جهت طرح های توسعه شهری و0تبصره 

 % در هنگام واگذاری به مبلغ کارشناسی اضافه و اخذ می گردد.60بر به دو بر و بیشتر افزایش پیدا می کند ،

 

 : و وانت و كاميون ،ماشين آالت راهسازی و سنگين ساليانه انواع موتورسيكلتعوارض  -16

 ت بابت عوارض سالیانه اخذ می گردد.از انواع موتورسیکل پنجاه هزار ریالریال معادل  333/03انهسالیموتورسیکلت :

 سالیانه اخذ می گردد. بابت عوارض ریال معادل یک میلیون ریال 333/333/6 انهسالی :تن63ماشین آالت سنگین تا 

ریال معادل یک میلیون وپانصد هزارریال بابت عوارض سالیانه اخذ می 333/033/6 انهسالی :تن63ماشین االت بیش از

 گردد.

 ریال معادل پانصد هزار ریال بابت عوارض اخذ میگردد333/033 انهسالی :وانت تک کابین

 ریال معادل یک میلیون ریال بابت عوارض اخذ میگردد333/333/6 انهسالی :اتوبوس

 ریال معادل هفت صدو هزار ریال بابت عوارض اخذ میگردد333/703 انهسالی :مینی بوس
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 بخش دوم

 عوارض بر مشاغل                                                                     

 :مشاغل عوارض– 1

طول به آن بخش از عوارض تلقی می گردد که بر اثر فعالیت واحد شغلی در  )حقیقی و حقوقی(مشاغلعوارض 

توسط شهرداری تهیه و به  6032در سال ایجاد شده و بر اساس تعرفه ای که  و حریم شهرمحدوده سال در 

 .می شودوصول  ه است،تصویب شورای اسالمی شهر رسید

 از فرمول ذیل استفاده می گردد:  مجاز تلقی گردیده بناها واحدهایی که  برای محاسبه عوارض شغلی

     
      )

   
) تعداد ماه       

A  =مبلغ عوارض 

T = قیمت مصوب برابر جداول بلوك بندی  

S واحد شغلی عرصه و اعیانی = مساحت 

H  شهرداری  شغلی مصوب= قیمت پایه بر اساس دفترچه 

K( تا  6= ضریبN متناسب با )دجدول گروه بندی به شرح ذیل می باش 

 0/6=لبنیات و نظایرآن، تره بار،خشکبار،گروه یک: شامل خواروبار

 می باشد. 4نجیره ای زبرای فروشگاههای k تبصره(ضریب 

 2 = و نظایر آن ی صنعتی و فانتزینانوایی ها و لوازم قنادی، قنادیها ،رستوران ها ،فروشی شامل انواع اغذیهدو :  گروه

 یک لحاظ میگردد. k( برای نانوایی های سنتی ضریب 6تبصره 

موبایل و تلفن وظروف پالستیکی و یکبار  و صنعتی و و صوت و تصویر گروه سه : فروشندگان لوازم خانگی

 2=نظایر آن  مصرف و گل فروشی و 

 نهال فروشی ها یک لحاظ میگردد.برای  K( ضریب 2تبصره

 0/6 =نظایر آن  خطاطی و عینک و تابلو واسباب بازی و چاپ و پارچه وشامل فروشندگان لوازم التحریر وگروه چهار: 
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وضریب کتابفروشی ها و ناشران لحاظ میگردد. 2گان آرایشی و بهداشتی دبرای  فروشن  k(ضریب 0تبصره

 کتاب نیم می باشد.

و خیاطی و چادر دوزی وخشکشویی و پرده کیف و کفش و–قماش -گروه پنج : شامل فروشندگان پوشاك

 2=نظایر آن  کامپیوترولوازم پرده و نداف  و لوازم ورزشی و رنگ و خرازی و

کامپیوتر و کافی نت و ویدیو و گیم نت و تاکسی سرویس و دفتر بیمه  وانبار کاال و  گروه شش: شامل خدمات

 خانه ها ودارو پزشکی و وکال و تر مهندسی وظروف کرایه و کلید سازی و آموزشگاهها وآرایشگاهها و دفا

 2=نظایر آنسایر خدمات عمومی ومشاورین امالك وفروشندگان مکملهای ورزشی و 

تراشکاری و موتور و دوچرخه سازی و فروش و گروه هفت : رسته تعمیر کاران و ارائه دهندگان خدمات اتومبیل و

 0/6=نظایر آن  ونصب دزد گیر 

 لحاظ میگردد. 6برای پارکینگهای عمومی  k( ضریب 4تبصره 

 0/6=نظایر آن  عکاسی و سیم پیچی و و یو تصویر یصوت–الکتریکی  –گروه هشت :تعمیرکاران لوازم برقی 

نمایشگاههای شیشه اتومبیل و الستیک و تسمه و بلبرینگ وگروه نه : فروشندگان قطعات اتومبیل و موتورسیکلت و

 2=نظایر آن  اتومبیل

نجاری و صحافی وصنایع فلزی ریخته گری و قالب سازی وسازندگان مبل و صندلی و صنایع فلزی و-ده:درودگرانگروه 

 0/6=نظایر آن  و آلومینیوم وتزئینات ساختمان و کارتون سازی و 

لوازم بهداشتی ساختمانی و ,شیشه  ,ذغال ,تاسیسات ,گروه یازده: فروشندگان مصالح ساختمانی و ابزار آالت 

 2=نظایر آن  کاشی و سرامیک و

 4=نظایر آن ده :فروشندگان طال و جواهر آالت وگروه دواز

 می باشد. 2برای فروشندگان بدلیجات و ساعت  k(ضریب 0تبصره

 6=و نظایر آن  گروه سیزده :جایگاههای فروش و مواد نفتی

T =قیمت مصوب برابر جداول بلوك بندی 
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مطابق گروه های تعیین شده در دفترچه مصوب  مالك عمل در محمدشهر شهر: واحدهای شغلی فعال در 6تبصره

 شهرداری می باشد.

به عنوان مثال نمایشگاه اتومبیل ، سنگ  نیز می باشند، دارای فضای باز که برای محاسبه مساحت واحد شغلی:2تبصره

ی به صورت اعیانبر اساس مساحت غیره  باغی و و در فضای باز ، نهال فروشان ، محصوالت کشاورزی فروشی، گل فروشی

 کامل و عرصه واحد شغلی به شرح ذیل محاسبه میگردد:

 % عرصه مالك محاسبه قرار میگیرد73متر مربع 033الف(تا مساحت 

 % عرصه مالك محاسبه قرار میگیرد13متر مربع 6333متر مربع تا 036ب(از مساحت 

 مالك محاسبه قرار میگیرد. % عرصه03متر مربع 2333متر مربع تا  6336ج(از مساحت 

 % عرصه مالك محاسبه قرار میگیرد.43متر مربع به باال 2333د(از مساحت 

 وعدم خالففاقد پروانه ساخت و یا پایانکار کهداخل محدوه عوارض بهره برداری واحدهای شغلی  :برای محاسبه0تبصره

 :می باشند از فرمول ذیل مورد استفاده قرارمیگیرد

     
       )

   
) تعداد ماه       

 

عوارض بهره برداری واحدهای شغلی مستقر در حریم شهر که فاقد پروانه ساخت و یا  برای محاسبه: 4تبصره 

 :پایانکاروعدم خالف می باشند از فرمول ذیل مورد استفاده قرارمیگیرد

     
       )

   
) تعداد ماه       

 

در جهت اجرا 6032سال بینی شده در دفترچه عوارض شغلی مصوب : تمامی فرمول های عوارض مشاغل پیش  0تبصره 

 شود.می لحاظ  6030سال 

 : برای محاسبه عوارض واحدهای شغلی در مجتمع های تجاری به شرح ذیل محاسبه و اخذ میگردد:1تبصره 

 % عوارض شغلی 03و باالتر  دوم( در طبقه 1-الف
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 % عوارض شغلی13زیرزمین یا منفی یک  طبقه اول و(در1-ب

 حذف می گردد. 6032در تعرفه عوارض شغلی مصوب سال مندرج توضیح : عوارض عمرانی صنوف 

مشمول تخفیف  خود را به صورت نقد و یکجا بپردازند6033(مودیان عوارض بر مشاغل که عوارض شغلی سال7تبصره

بدیهی است خوش حسابی مشمول مانده بدهی سنوات قبل حسابی میگردند.  %عوارض فوق الذکر بعنوان جایزه خوش23

 .نمیگردد 

 

 

 عوارض بر بانك ها :-2

 ریال  333/033بلوار امام خمینی به ازای هر متر مربع بنای مفید در طبقه همکف  -6

 ریال  333/433مابقی معابر به ازای هر متر مربع بنای مفید در طبقه همکف  -2

 % قیمت طبقه همکف 13=  زیرزمین و طبقه اول  -0

 %  قیمت طبقه همکف 03طبقه سوم به باال =  -4

 % قیمت طبقه همکف 43بالکن داخل  =  -0

 % قیمت همان طبقه 63مشاعات =  -1

 

 

 :و سردخانه هاعوارض بر انبارها  –3

با توجه به این که از انبارها و سردخانه ها در شهرها استفاده های متنوعی به عمل می آید لذا برای محاسبه 

عوارض ماهیانه انبارها و سردخانه ها با توجه به تنوع مساحت فضای آن ها و نوع استفاده برای گروه های 

 زیر استفاده می شود:  مختلف شغلی از جمله صنعتی؛ کشاورزی، بازرگانی و تجاری از فرمول

   A = H + (S*T*K) 
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A  عوارض ماهیانه = 

T  =قیمت مصوب برابر جداول بلوك بندی 

S  مساحت بنای انبار یا سرد خانه = 

H  .قیمت پایه صنف انبار یا سرد خانه مندرج در جدول تعرفه عوارض صنفی = 

K  .ضریب شغلی که برای شغل های مختلف لحاظ می شود = 

K  = 0سایر =         %     0تجاری =          %   1بازرگانی =              % 4صنعتی =   %6= کشاورزی     % 

: فضای مربوط به شوارع، فضای سبز، تأسیسات و ساختمان های اداری انبارها و سرد خانه ها به عنوان 2تبصره

 فضای انبار تلقی  نمی گردد. 

 :بر تبليغات محيطی به غير از تابلوهای معرف عوارض–4

مورخ  6006ندهی تابلوهای معرف و تبلیغاتی به شماره با توجه به آیین نامه مقررات اجرایی و ساما

از بیست و یکمین جلسه رسمی شورای اسالمی به تایید و تصویب رسیده است لذا  2که طی بند  27/62/6031

 میگردد:عوارض مربوطه به شرح ذیل اخذ 

صاحبان واحدهای فعال می توانند جهت معرفی یا راهنمایی عمومی تابلوی مجاز )تدوین توسط   –6–4

 شهرداری( در سر درب محل فعالیت نصب نماید عوارض ندارد. 

تابلوهای تبلیغاتی باید در محل مناسبی که شهرداری تعیین می کند نصب شوند و عوارض آن مطابق    –2–4

 محلی تعیین می گردد. تعرفه عوارض 

قانون شوراها ،نوشتن هر گونه آگهی تبلیغاتی  76ماده  20قانون شهرداری ها و بند  32با توجه به ماده   –0–4

روی دیوارها به هر صورت بر چسب یا تابلو تبلیغاتی در محدوده و حریم شهر بدون کسب مجوز شهرداری 

اتی نوشته یا نصب شود مطابق ممنوع است. در صورتی که در محل های ممنوع مطالب و تصاویر یا تابلوی تبلیغ

ریال)حداقل  333/333/0عوارض محلی وصول خواهد شد. حداقل یک متر مربع و بر اساس هر متر مربع ، تعرفه 

ذیربط از و در صورت پاسخ بالمانع بودن نصب مجدد خط تلفن به مبادی  و وصول گردد یک مترمربع( محاسبه

 .یال نیز اخذ می گردد ر333/333/6اینگونه افراد مبلغ 
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آیین نامه مقررات اجرایی و ساماندهی تابلوهای معرف  مغایریانه تابلوهایی که برای محاسبه عوارض سال _4_4

 :اخذ میگرددمحاسبه و عوارض مطابق فرمول ذیل می باشند و تبلیغات

2T×S = عوارض بر تبلیغات محیطی به غیر از تابلوهای معرفی 

تعداد متقاضی برای اجاره موارد تبلیغاتی بیش از یک نفر باشد ، به منظور ایجاد رقابت موضوع چانچه : 6 تبصره

واگذاری پس از انجام تشریفات مزایده ، صورت خواهد گرفت و تعرفه های مصوب به عنوان قیمت پایه برگزاری 

 مزایده مالك عمل خواهد بود.

 های داخلی و خارجی( :: نحوه محاسبه تابلوهای تبلیغاتی )برند 2تبصره 

 S×T×20برند جهانی : 

 S×T×60:  کشوریبرند 

 ×63S×T: )استانی(برند محلی

، ایستگاه های اتوبوس ، لمپوست بنر ، بیلبورد، تابلوهای ال استندهای تبلیغاتی  ،تابلوها کلیه اجاره :  0تبصره 

 60در اعمال ماده  رسمی دادگسترینظریه کارشناسی  مطابقای دی ، تلویزیون شهری و غیره در سطح شهر

آئین نامه مالی شهرداری ها به صورت مزایده به شرکت های واجد شرایط واگذار یا به صورت مستقیم توسط 

 شود.یشهرداری اجاره داده م

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

درویش پور علی                                                     محمد مهرزاد                                                          سعيد صفری       32  

 

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری البرز   رئيس شورای اسالمی محمدشهر                                         شهردار محمدشهر     

  
 

 

 بخش سوم                                                                              

 عوارض گسترش فضای سبز                                                                    

:عوارض توسعه و تامين فضای سبز شهری-1  

اداری،  –صنعتی  –تجاری _به هنگام صدور پروانه ساختمانی برای اراضی با کاربردهای مختلف  اعم از مسکونی 

 عوارض فضای سبز به شرح زیر از متقاضیان صدور پرونه اخذ می گردد.

 )بر اساس طرح توسعه شهری ( از فرمول زیر استفاده می شود:

H=27/0%(A:B)*D*F 

)بنای مفید و غیر مفید(بر اساس پروانهصادره یا رای کمیسیون ماده صد  بنازیرمتراژ کل  =A  

متری به عنوان متوسط سرانه مسکونی برای شهرهای استان  23عدد ثابت  =B 

ماده -60تجاری و اداری و صنعتی-0سرانه پیش بینی شده فضای سبز در طرح توسعه شهری)مسکونی

(23صد =D 

ریال 333/033حداقل هزینه ایجاد یک مترمربع فضای سبز  =F 

دریافت پروانه ساختمانی می بایست ، پرداخت  مبلغی که متقاضیان بابت توسعه فضای سبز در هنگام

 .H=نمایند

: نرخ پیشنهادی برای اراضی غیر مسکونی که در اثر رای کمیسیون های مختلف از قبیل کار گروه  6تبصره 

که به کاربری مسکونی تغییر یافته و یا بر اثر ساخت  0تخصصی امور زیر بنایی و شهر سازی و کمیسون ماده 

در موارد فوق به جای  ، منجر به صدور رای جریمه گردیده است 633ماده  طی کمیسیون وساز غیر مجاز

برای شهرهای استان  می باشد در فرمول جایگزین میگردد. کهکه سرانه پیش بینی شده  23پارامترعدد   

% احداث فضای سبز مسکونی و تجاری : مالکین احداث بنای مسکونی و تجاری مکلف به 63عوارض حذف -2

بعد از احداث بنا عرصه مورد نظر به فضای  ین% عرصه به فضای سبز می باشند در صورتی که مالک63اختصاص 

می باشند  عوارضمشمول پرداخت ذیل د برای یک بار به شرح فرمول نسبز را اجراء و تبدیل ننمای  

. 

A=63% S ((M+N+(4T)) 
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ریال( در نظر گرفته شده است 333/033عدد ثابت هزینه اجرای فضای سبز در یک متر مربع ) =M  

ریال( در نظر گرفته شده است.333/203عدد ثابت هزینه نگهداری یکسال  یک متر فضای سبز که) =N 

مساحت عرصه کل پالك میباشد  =S 

 A= مبلغ قابل وصول میباشد

T قیمت مصوب برابر جداول بلوك بندی = 

 تبصره : اخذ این عوارض منوط به درج این بند در پروانه های صادره می باشد.

به امر فضای سبز : متقاضیان اخذ  و تولیدی % عرصه کلیه کارخانجات و کارگاههای صنعتی20عوارض حذف  -0

% 20مکلفند در زمان تهیه نقشه احداث بنا ، اختصاص  و تولیدی پروانه ساخت کارخانجات و کارگاههای صنعتی

نسبت به تعهد خود واحدهای فوق الذکر عرصه را برای فضای سبز در نقشه مشخص کنند. در صورتی که کلیه 

آیین  7وپس از تایید کمیسیون ماده  د برای یکبار به شرح ذیلن% عرصه برابرنقشه عمل و اجرا ننمای20درحد 

میگردد . ووصول محاسبه سترش فضای سبز در شهرها نامه قانون حفظ گ  

 A= S (M+N+(4T))20% 

ریال درنظر گرفته شده است. 333/033عدد ثابت هزینه اجرای فضای سبز در یک متر مربع  =M 

ریال درنظر گرفته شده است333/203سال یک متر فضای سبزکه  6عدد ثابت هزینه نگهداری   =N 

 S=مساحت عرصه کل پالك میباشد.

 A= مبلغ قابل وصول می باشد.

Tقیمت مصوب برابر جداول بلوك بندی = 
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 فصل دوم

 شهرداری محمد شهر

 قیمت منطقه بندی بلوك یک

 جنوب خیابان مدرسه امامت و المهدی-متری اسالمی و خیام62شرق خیابان -شمال خیابان شهرداری

 غرب:خیابان طالقانی و مطهری

 آدرس ردیف

 نوع کاربری

 مصوب 

T برای

 سال

6030 

قیمت  

 Tمصوب 

برای 

 33سال

قیمت  

 Tمصوب 

برای 

 توضیحات 6433سال

6 

 بلوار امام

 010،123 426،233 024،333 تجاری

  

 422،033 020،333 203،333 اداری

 070،333 033،333 203،333 مسکونی وسایر

2 

 بلوار دشت بهشت

 010،123 426،233 024،333 تجاری

  

 076،033 201،333 223،333 اداری

 003،333 214،333 223،333 مسکونی و سایر

0 

 خیابان بختیاری

 010،123 426،233 024،333 تجاری

  

 400،333 003،333 273،333 اداری

 070،333 033،333 273،333 مسکونی و سایر

4 

 خیابان بازارچه

 010،123 426،233 024،333 تجاری

  

 422،033 020،333 203،333 اداری

 070،333 033،333 203،333 مسکونی و سایر

0 

خیابان شهید 

 دستغیب

وشهید مطهری و  

 شهید بهشتی

 010،123 426،233 024،333 تجاری

  

 034،233 204،333 603،333 اداری

 273،333 261،333 603،333 مسکونی و سایر
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 شهرداری محمد شهر

 منطقه بندی بلوك یکقیمت 

 جنوب خیابان مدرسه امامت و المهدی-متری اسالمی و خیام62شرق خیابان -شمال خیابان شهرداری

 غرب:خیابان طالقانی و مطهری

 آدرس ردیف

 نوع کاربری

 مصوب 

T برای

 سال

6030 

قیمت  

 Tمصوب 

برای 

 33سال

قیمت  

 Tمصوب 

برای 

 توضیحات 6433سال

1 

 باالمتری به  03خیابان 

 210،203 630،333 603،333 تجاری

  

 247،333 633،333 603،333 اداری

مسکونی و 

 220،333 603،333 603،333 سایر

7 

 متری  03تا 23خیابان 

 220،603 613،333 603،333 تجاری

  

 230،333 613،333 603،333 اداری

مسکونی و 

 630،703 600،333 603،333 سایر

0 

 متری  23تا 63خیابان 

 630،303 640،333 663،333 تجاری

  

 670،033 600،333 663،333 اداری

مسکونی و 

 612،033 603،333 630،333 سایر

3 

 متر 63کوچه های  زیر 

 622،003 36،333 73،333 تجاری

  

 37،033 70،333 73،333 اداری

مسکونی و 

 04،333 40،233 01،333 سایر
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 شهرداری محمد شهر

 قیمت منطقه بندی بلوك دو

غرب حریم -جنوب انتهای خیابان حافظ _شرق خیابان مطهری-شمال خیابان خبرنگاران و امام حسین

 شهر کرج

 آدرس ردیف

 نوع کاربری

 مصوب 

T برای

 سال

6030 

قیمت  

 Tمصوب 

برای 

 33سال

قیمت  

 Tمصوب 

برای 

 توضیحات 6433سال

6 

متری به  03خیابان 

 باال

 610،123 626،233 30،243 تجاری

  

 643،033 660،333 30،423 اداری

 600،703 666،333 30،603 مسکونی و سایر

2 

 03تا 23خیابان 

 متری 

 660،323 00،233 10،023 تجاری

  

 634،333 03،333 10،043 اداری

 30،703 70،333 10،230 مسکونی و سایر

0 

 23تا 63خیابان 

 متری 

 660،420 00،033 17،204 تجاری

  

 37،033 70،333 17،204 اداری

 70،133 13،403 03،433 مسکونی و سایر

4 

 63کوچه های  زیر 

 متر

 14،620 47،033 01،043 تجاری

  

 16،433 47،033 01،031 اداری

 41،033 07،233 06،333 مسکونی و سایر
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 شهرداری محمد شهر

 قیمت منطقه بندی بلوك سه

 متری جنوب61جنوب انتهای خیابان -شرق خیابان مطهری-شمال خیابان انتهای خیابان حافظ

 گلستانک 46غرب خیابان -الدن و جنوب زمینهای مهین خاکی

 آدرس ردیف

 نوع کاربری

 مصوب 

T برای

 سال

6030 

قیمت  

 Tمصوب 

برای 

 33سال

قیمت  

 Tمصوب 

برای 

 توضیحات 6433سال

6 

متری به  03خیابان 

 باال

 603،340 643،733 630،220 تجاری

  

 670،033 600،333 630،660 اداری

 612،203 623،033 630،600 مسکونی و سایر

2 

 03تا 23خیابان 

 متری 

 630،730 70،033 13،200 تجاری

  

 37،033 70،333 13،100 اداری

 07،033 73،333 13،303 مسکونی و سایر

0 

 23تا 63خیابان 

 متری 

 630،333 03،333 17،270 تجاری

  

 37،033 70،333 17،203 اداری

 71،070 16،033 06،033 مسکونی و سایر

4 

 63کوچه های  زیر 

 متر

 13،730 06،733 03،703 تجاری

  

 00،033 40،333 03،700 اداری

 06،333 43،033 04،333 مسکونی و سایر
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 شهرداری محمد شهر

 قیمت منطقه بندی بلوك چهار

جنوب  خیابان مشرف _شرق خیابان دشت بهشت سوم و چهارم و نهر آب سیاه-شمال خیابان مدرسه امامت

 غرب بلوار امام-

 آدرس ردیف

 نوع کاربری

 مصوب 

T برای

 سال

6030 

قیمت  

 Tمصوب 

برای 

 33سال

قیمت  

 Tمصوب 

برای 

 توضیحات 6433سال

6 

 بلوار امام

 470،003 006،333 273،333 تجاری

  

 010،033 206،333 261،740 اداری

 020،060 213،203 261،070 مسکونی و سایر

2 

 متری به باال 03خیابان 

 600،120 667،033 33،403 تجاری

  

 643،033 660،333 33،100 اداری

 600،033 630،433 33،000 مسکونی و سایر

0 

 متری  03تا 23خیابان 

 34،773 73،233 04،333 تجاری

  

 03،733 13،333 04،612 اداری

 06،033 10،233 04،430 مسکونی و سایر

4 

 متری  23تا 63خیابان 

 34،033 73،333 04،333 تجاری

  

 03،133 12،333 04،612 اداری

 13،703 40،133 43،033 مسکونی و سایر

0 

 متر 63کوچه های  زیر 

 10،403 47،333 01،603 تجاری

  

 00،033 40،333 01،302 اداری

 40،070 01،733 03،133 مسکونی و سایر
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 شهرداری محمد شهر

 قیمت منطقه بندی بلوك پنج

 جنوب  خیابان امیر کبیرو خیابان _شرق خیابان طالقانی-شمال خیابان ده متری جنوب الدن و مهین خاکی

 امیر کبیر20غرب خیابان -67

 آدرس ردیف

 نوع کاربری

 مصوب 

T برای

 سال

6030 

قیمت  

 Tمصوب 

برای 

 33سال

قیمت  

 Tمصوب 

برای 

 توضیحات 6433سال

6 

 متری به باال 03خیابان 

 671،670 603،033 633،466 تجاری

  

 612،033 620،333 633،604 اداری

 603،333 623،333 633،443 مسکونی و سایر

2 

 متری  03تا 23خیابان 

 663،000 02،633 10،232 تجاری

  

 37،033 70،333 10،204 اداری

 07،033 73،333 10،634 مسکونی و سایر

0 

 متری  23تا 63خیابان 

 664،703 00،333 17،031 تجاری

  

 36،333 73،333 17،040 اداری

 70،033 13،433 03،433 مسکونی و سایر

4 

 متر 63کوچه های  زیر 

 17،033 03،333 00،070 تجاری

  

 00،033 40،333 00،016 اداری

 40،070 03،633 02،133 مسکونی و سایر
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 شهرداری محمد شهر

 بندی بلوك ششقیمت منطقه 

 غرب خیابان میخک و امیر کبیر و طالقانی-جنوب  بلوار آزادگان_شرق بلوار امام-شمال خیابان المهدی

 آدرس ردیف

 نوع کاربری

 مصوب 

T برای

 سال

6030 

قیمت  

 Tمصوب 

برای 

 33سال

قیمت  

 Tمصوب 

برای 

 توضیحات 6433سال

6 

 بلوار امام

 030،443 074،433 200،333 تجاری

  

 000،030 233،603 203،626 اداری

 040،333 271،333 203،360 مسکونی و سایر

2 

 متری به باال 03خیابان 

 207،313 670،133 600،372 تجاری

  

 226،333 673،333 600،006 اداری

 232،033 612،333 600،600 مسکونی و سایر

0 

 متری  03تا 23خیابان 

 664،160 04،333 10،071 تجاری

  

 634،333 03،333 10،624 اداری

 37،033 70،333 10،230 مسکونی و سایر

4 

 متری  23تا 63خیابان 

 620،200 36،033 73،272 تجاری

  

 634،333 03،333 73،473 اداری

 73،620 10،033 02،033 مسکونی و سایر

0 

 متر 63کوچه های  زیر 

 17،100 03،633 00،032 تجاری

  

 00،033 40،333 00،107 اداری

 40،070 03،633 02،133 مسکونی و سایر
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معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری البرز   رئيس شورای اسالمی محمدشهر                                         شهردار محمدشهر     

  
 

 

 

 شهرداری محمد شهر

 قیمت منطقه بندی بلوك هفت

 جنوب خیابان مجاهدین و آهویی_و شهید شعبانی 20شرق خیابان -شمال حریم منطقه دو محمد شهر 

 متری ضلع پارك آزادگان 24غرب خیابان -

 آدرس ردیف

 نوع کاربری

 مصوب 

T برای

 سال

6030 

قیمت  

 Tمصوب 

برای 

 33سال

قیمت  

 Tمصوب 

برای 

 توضیحات 6433سال

6 

 متری به باال 03خیابان 

 633،303 643،033 630،031 تجاری

  

 670،033 600،333 630،220 اداری

 612،070 623،333 630،060 مسکونی و سایر

2 

 متری  03تا 23خیابان 

 664،160 04،333 10،043 تجاری

  

 634،333 03،333 10،400 اداری

 30،703 70،333 10،006 مسکونی و سایر

0 

 متری  23تا 63خیابان 

 664،703 00،333 10،030 تجاری

  

 634،333 03،333 11،003 اداری

 71،070 16،033 06،033 مسکونی و سایر

4 

 متر 63کوچه های  زیر 

 10،603 41،033 01،321 تجاری

  

 04،133 42،333 01،347 اداری

 40،070 01،733 03،133 مسکونی و سایر
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معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری البرز   رئيس شورای اسالمی محمدشهر                                         شهردار محمدشهر     

  
 

 

 شهرداری محمد شهر

 قیمت منطقه بندی بلوك هشت

غرب خیابان -جنوب خیابان شهید آهویی و رحمانی_متری غرب پارك ازادگان24شرق-شمال خیابان میخک

 صیاد شیرازی

 آدرس ردیف

 نوع کاربری

 مصوب 

T برای

 سال

6030 

قیمت  

 Tمصوب 

برای 

 33سال

قیمت  

 Tمصوب 

برای 

   6433سال

6 

 متری به باال 03خیابان 

 601،400 600،633 631،272 تجاری

  

 670،033 600،333 631،323 اداری

 603،620 627،033 631،300 مسکونی و سایر

2 

 متری  03تا 23خیابان 

 631،103 73،333 16،201 تجاری

  

 37،033 70،333 16،023 اداری

 07،033 73،333 16،310 مسکونی و سایر

0 

 متری  23تا 63خیابان 

 630،333 03،333 11،423 تجاری

  

 36،333 73،333 11،620 اداری

 74،203 03،433 43،033 مسکونی و سایر

4 

 متر 63کوچه های  زیر 

 13،703 40،333 00،061 تجاری

  

 02،333 43،333 00،234 اداری

 40،333 01،333 03،333 مسکونی و سایر
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معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری البرز   رئيس شورای اسالمی محمدشهر                                         شهردار محمدشهر     

  
 

 

 شهرداری محمد شهر

 قیمت منطقه بندی بلوك نه

متری ضلع غرب 24غرب -جنوب وروی طالییه و خیابان شهید آهویی_بلوار امام24شرق-شمال بلوار آزادگان

 پارك ازادگان

 آدرس ردیف

 کاربرینوع 

 مصوب 

T برای

 سال

6030 

قیمت  

 Tمصوب 

برای 

 33سال

قیمت  

 Tمصوب 

برای 

   6433سال

6 

 بلوار امام

 030،443 074،433 200،333 تجاری

  

 007،033 270،333 266،100 اداری

 067،033 204،333 266،103 مسکونی و سایر

2 

 متری به باال 03خیابان 

 207،410 670،333 600،013 تجاری

  

 226،333 673،333 600،006 اداری

 232،033 612،333 600،600 مسکونی و سایر

0 

 متری  03تا 23خیابان 

 633،303 03،033 12،230 تجاری

  

 37،033 70،333 12،230 اداری

 07،033 73،333 12،073 مسکونی و سایر

4 

 متری  23تا 63خیابان 

 641،470 630،033 00،023 تجاری

  

 603،333 633،333 00،043 اداری

 30،033 74،033 12،433 مسکونی و سایر

0 

 متر 63کوچه های  زیر 

 17،330 43،733 00،034 تجاری

  

 00،033 40،333 00،034 اداری

 40،070 03،633 02،133 مسکونی و سایر
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معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری البرز   رئيس شورای اسالمی محمدشهر                                         شهردار محمدشهر     

  
 

 

 

 شهرداری محمد شهر

 قیمت منطقه بندی بلوك ده

 غرب خیابان طهماسبی-جنوب خیابان صالحی_شرق بلوار امام-شمال خیابان طالییه وشهید آهویی

 آدرس ردیف

 نوع کاربری

 مصوب 

T برای

 سال

6030 

قیمت  

 Tمصوب 

برای 

 33سال

قیمت  

 Tمصوب 

برای 

 توضیحات 6433سال

6 

 بلوار امام

 442،213 027،133 202،333 تجاری

  

 060،673 243،333 600،020 اداری

 270،620 222،033 600،433 مسکونی و سایر

2 

 متری به باال 03خیابان 

 602،300 660،033 07،632 تجاری

  

 640،333 663،333 07،403 اداری

 603،333 634،333 07،403 مسکونی و سایر

0 

 متری  03تا 23خیابان 

 637،413 73،133 16،201 تجاری

  

 37،033 70،333 16،620 اداری

 33،333 72،333 16،201 مسکونی و سایر

4 

 متری  23تا 63خیابان 

 667،403 07،333 17،204 تجاری

  

 634،333 03،333 17،671 اداری

 70،033 13،433 03،433 مسکونی و سایر

0 

 متر 63کوچه های  زیر 

 00،330 40،733 00،167 تجاری

  

 03،733 03،333 00،131 اداری

 42،703 04،233 20،033 مسکونی و سایر
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معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری البرز   رئيس شورای اسالمی محمدشهر                                         شهردار محمدشهر     

  
 

 

 

 شهرداری محمد شهر

 قیمت منطقه بندی بلوك یازده

-جنوب خیابان ورودی عباس آباد_شرق خیابان هزار و یک شب و جنوب شوکت پور-شمال خیابان زیبا دشت

 غرب بلوار امام

 آدرس ردیف

 نوع کاربری

 مصوب 

T برای

 سال

6030 

قیمت  

 Tمصوب 

برای 

 33سال

قیمت  

 Tمصوب 

برای 

 توضیحات 6433سال

6 

 بلوار امام

 073،303 203،033 261،333 تجاری

  

 031،033 201،333 602،201 اداری

 270،333 260،433 602،340 مسکونی و سایر

2 

 متری به باال 03خیابان 

 600،430 660،733 07،403 تجاری

  

 640،333 663،333 07،213 اداری

 603،333 634،333 07،600 مسکونی و سایر

0 

 متری  03تا 23خیابان 

 637،030 73،733 16،044 تجاری

  

 37،033 70،333 16،403 اداری

 07،033 73،333 16،003 مسکونی و سایر

4 

 متری  23تا 63خیابان 

 04،063 12،133 40،610 تجاری

  

 70،333 13،333 47،373 اداری

 03،070 43،033 00،133 مسکونی و سایر

0 

 متر 63کوچه های  زیر 

 03،603 40،033 00،131 تجاری

  

 02،333 43،333 00،714 اداری

 42،703 04،233 20،033 مسکونی و سایر
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معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری البرز   رئيس شورای اسالمی محمدشهر                                         شهردار محمدشهر     

  
 

 

 شهرداری محمد شهر

 قیمت منطقه بندی بلوك دوازده

غرب بلوارشهید دهقان -جنوب بلوار صالحی_شرق خیابان شهید طهماسبی-رحمانیشمال خیابان شهید آهویی و 

 و شهید صیاد شیرازی

 آدرس ردیف

 نوع کاربری

 مصوب 

T برای

 سال

6030 

قیمت  

 Tمصوب 

برای 

 33سال

قیمت  

 Tمصوب 

برای 

 توضیحات 6433سال

6 

 متری به باال 03خیابان 

 603،140 643،403 630،310 تجاری

  

 670،033 600،333 630،660 اداری

 612،620 623،733 630،600 مسکونی و سایر

2 

 متری  03تا 23خیابان 

 663،010 06،333 10،303 تجاری

  

 634،333 03،333 10،470 اداری

 30،333 71،333 10،441 مسکونی و سایر

0 

 متری  23تا 63خیابان 

 660،033 00،333 10،460 تجاری

  

 630،033 06،333 10،430 اداری

 71،070 16،033 06،033 مسکونی و سایر

4 

 متر 63کوچه های  زیر 

 10،603 41،033 01،370 تجاری

  

 00،333 40،333 01،273 اداری

 40،070 01،733 03،133 مسکونی و سایر
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معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری البرز   رئيس شورای اسالمی محمدشهر                                         شهردار محمدشهر     

  
 

 

 

 شهرداری محمد شهر

 قیمت منطقه بندی بلوك سیزده

غرب خیابان -جنوب خیابان قائم مقام فراهانی_شرق خیابان هجرت و پوران جنوبی-بلوار صالحیشمال خیابان 

 الغدیر

 آدرس ردیف

 نوع کاربری

 مصوب 

T برای

 سال

6030 

قیمت  

 Tمصوب 

برای 

 33سال

قیمت  

 Tمصوب 

برای 

 توضیحات 6433سال

6 

 متری به باال 03خیابان 

 601،030 600،603 631،272 تجاری

  

 670،033 600،333 631،404 اداری

 603،070 627،033 631،060 مسکونی و سایر

2 

 متری  03تا 23خیابان 

 633،303 03،033 12،230 تجاری

  

 636،433 70،333 12،230 اداری

 32،033 74،333 12،073 مسکونی و سایر

0 

 متری  23تا 63خیابان 

 633،003 06،333 17،032 تجاری

  

 37،033 70،333 17،066 اداری

 70،033 13،433 03،433 مسکونی و سایر

4 

 متر 63کوچه های  زیر 

 13،703 40،333 00،203 تجاری

  

 02،333 43،333 00،200 اداری

 40،333 01،333 03،333 مسکونی و سایر
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معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری البرز   رئيس شورای اسالمی محمدشهر                                         شهردار محمدشهر     

  
 

 

 شهرداری محمد شهر

 قیمت منطقه بندی بلوك چهارده

 غرب خیابان هجرت-جنوب خیابان ناطقی_شرق بلوار امام-بلوار صالحی شمال خیابان

 آدرس ردیف

 نوع کاربری

 مصوب 

T برای

 سال

6030 

قیمت  

 Tمصوب 

برای 

 33سال

قیمت  

 Tمصوب 

برای 

 توضیحات 6433سال

6 

 بلوار امام

 073،303 203،033 261،333 تجاری

  

 063،733 203،333 604،606 اداری

 271،620 223،333 604،643 سایر مسکونی و

7 

 متری به باال 03خیابان 

 233،203 600،333 663،202 تجاری

  

 630،333 603،333 663،330 اداری

 670،070 640،633 663،270 مسکونی و سایر

0 

 متری  03تا 23خیابان 

 673،633 621،333 37،233 تجاری

  

 601،333 623،333 37،461 اداری

 640،333 661،333 37،202 مسکونی و سایر

3 

 متری  23تا 63خیابان 

 603،303 37،333 70،610 تجاری

  

 620،033 30،333 70،332 اداری

 662،033 33،333 70،306 مسکونی و سایر

63 

 متر 63کوچه های  زیر 

 07،000 10،633 03،662 تجاری

  

 76،033 00،333 03،333 ریادا

 40،070 01،733 03،133 مسکونی و سایر
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معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری البرز   رئيس شورای اسالمی محمدشهر                                         شهردار محمدشهر     

  
 

 

 شهرداری محمد شهر

 قیمت منطقه بندی بلوك پانزده

وکوچه 22جنوب خیابان یاس و یاس _شرق خیابان جنب سردخانه کاله-شمال ورودی عباس آباد و کوی اسدی

 غرب خیابان شهید زارعی و حریم منطقه پنج-الهیاری

 آدرس ردیف

 نوع کاربری

 مصوب 

T برای

 سال

6030 

قیمت  

 Tمصوب 

برای 

 33سال

قیمت  

 Tمصوب 

برای 

 توضیحات 6433سال

6 

 متری به باال 03خیابان 

 602،300 660،033 07،601 تجاری

  

 640،333 663،333 07،600 اداری

 606،620 634،333 07،400 مسکونی و سایر

2 

 متری  03تا 23خیابان 

 623،133 03،433 16،374 تجاری

  

 30،033 71،333 16،003 اداری

 33،333 72،333 16،310 مسکونی و سایر

0 

 متری  23تا 63خیابان 

 623،603 03،333 10،021 تجاری

  

 37،033 70،333 10،000 اداری

 71،070 16،033 06،033 مسکونی و سایر

4 

 متر 63کوچه های  زیر 

 10،000 41،303 01،621 تجاری

  

 00،333 40،333 01،273 اداری

 40،070 01،733 03،133 مسکونی و سایر
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معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری البرز   رئيس شورای اسالمی محمدشهر                                         شهردار محمدشهر     

  
 

 

 شهرداری محمد شهر

 قیمت منطقه بندی حریم یک

نوب خیابان شهرداری و امام ج_متری و شهید مردانی 62شرق خیابان -شمال خیابان بسیج و خبرنگاران

 غرب ضلع شرق کوی بهار -حسین

 آدرس ردیف

 نوع کاربری

 مصوب 

T برای

 سال

6030 

قیمت  

 Tمصوب 

برای 

 33سال

قیمت  

 Tمصوب 

برای 

 توضیحات 6433سال

6 

 بلوار امام

 003،003 030،333 032،433 تجاری

  

 046،333 210،333 232،037 اداری

مسکونی و 

 030،070 242،733 232،270 سایر

6 

 متری به باال 03 خیابان

 232،010 643،333 660،044 تجاری

  

 600،033 640،333 660،060 اداری

مسکونی و 

 672،120 600،633 660،300 سایر

2 

 متری  03تا 23خیابان 

 670،033 603،333 636،300 تجاری

  

 612،033 620،333 636،470 اداری

مسکونی و 

 603،333 623،333 636،600 سایر

0 

 متری  23تا 63خیابان 

 606،030 37،733 70،610 تجاری

  

 667،333 33،333 70،332 اداری

مسکونی و 

 631،203 00،333 70،003 سایر

4 

 متر 63کوچه های  زیر 

 664،370 04،033 10،361 تجاری

  

 634،333 03،333 10،623 اداری

مسکونی و 

 30،703 70،333 10،647 سایر
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معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری البرز   رئيس شورای اسالمی محمدشهر                                         شهردار محمدشهر     

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شهرداری محمد شهر

 قیمت منطقه بندی حریم دو

 -جنوب خیابان شهید نمازی_امیر کبیر20گلستانک و46شرق خیابان -21شمال خیابان بهار 

 غرب خیابان باغ حاج قدرت ادامه انتهای باغ صالحی

 آدرس ردیف

 نوع کاربری

 مصوب 

T برای

 سال

6030 

قیمت  

 Tمصوب 

برای 

 33سال

قیمت  

 Tمصوب 

برای 

 توضیحات 6433سال

6 

 متری به باال 03خیابان 

 600،333 660،433 07،033 تجاری

  

 640،033 663،333 07،263 اداری

 646،370 634،033 07،610 مسکونی و سایر

2 

 متری  03تا 23خیابان 

 644،403 637،333 02،003 تجاری

  

 600،333 633،333 02،200 اداری

 663،613 06،133 10،301 مسکونی و سایر

0 

 متری  23تا 63خیابان 

 630،730 70،033 13،033 تجاری

  

 636،203 70،333 13،400 اداری

 37،130 72،033 13،200 مسکونی و سایر

4 

 متر 63کوچه های  زیر 

 70،370 00،033 40،333 تجاری

  

 74،203 00،333 40،600 اداری

 73،000 02،203 40،340 مسکونی و سایر



 

درویش پور علی                                                     محمد مهرزاد                                                          سعيد صفری       52  

 

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری البرز   رئيس شورای اسالمی محمدشهر                                         شهردار محمدشهر     

  
 

 

 شهرداری محمد شهر

 قیمت منطقه بندی حریم  سه

یابان بهاران و انتهای پارك جنوب خ_شرق خیابان شهید صیاد شیرازی -شمال خیابان محله اصفهانیها و تربیت

 غرب انتهای علی آباد و مرز کرج-فدك

 آدرس ردیف

 نوع کاربری

 مصوب 

T برای

 سال

6030 

قیمت  

 Tمصوب 

برای 

 33سال

قیمت  

 Tمصوب 

برای 

 توضیحات 6433سال

6 

 متری به باال 03خیابان 

 613،600 620،033 31،033 تجاری

  

 614،733 622،333 31،033 اداری

 600،100 660،033 31،623 مسکونی و سایر

2 

 متری  03تا 23خیابان 

 644،603 631،033 02،260 تجاری

  

 600،333 633،333 02،003 اداری

 602،043 30،433 02،303 مسکونی و سایر

0 

 متری  23تا 63خیابان 

 631،060 70،333 13،703 تجاری

  

 632،133 71،333 13،370 اداری

 37،233 72،333 13،403 مسکونی و سایر

4 

 متر 63کوچه های  زیر 

 73،000 00،303 40،013 تجاری

  

 70،133 01،333 40،220 اداری

 70،763 04،133 40،022 مسکونی و سایر
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معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری البرز   رئيس شورای اسالمی محمدشهر                                         شهردار محمدشهر     

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شهرداری محمد شهر

 قیمت منطقه بندی حریم  چهار

 غرب مسکن مهر-جنوب مرز ماهدشت_شرق باشگاه چوگان -شمال شهرك بهاران/خیابان آرامش

 آدرس ردیف

 نوع کاربری

 مصوب 

T برای

 سال

6030 

قیمت  

 Tمصوب 

برای 

 33سال

قیمت  

 Tمصوب 

برای 

 توضیحات 6433سال

6 

 متری به باال 03خیابان 

 034،323 220،233 670،202 تجاری

  

 237،333 223،333 670،600 اداری

 203،700 237،303 670،060 مسکونی و سایر

2 

 متری  03تا 23خیابان 

 207،410 670،333 600،013 تجاری

  

 223،033 673،333 600،470 اداری

 260،000 612،633 600،600 مسکونی و سایر

0 

 متری  23تا 63خیابان 

 604،463 601،133 630،623 تجاری

  

 673،003 600،333 630،330 اداری

 674،603 623،333 630،304 مسکونی و سایر

4 

 متر 63کوچه های  زیر 

 630،033 70،333 13،340 تجاری

  

 636،203 70،333 13،326 اداری

 37،233 72،333 13،403 مسکونی و سایر
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 شهرداری محمد شهر

 قیمت منطقه بندی حریم  پنج

 _بهمن  22شرق محله عباس آباد و انتهای خیابان -شمال ورودی عباس آباد و خیابان شهید ناطقی

 غرب نهر آب سیاه-جنوب خیابان پدم و آرامش

 آدرس ردیف

 نوع کاربری

 مصوب 

T برای

 سال

6030 

قیمت  

 Tمصوب 

برای 

 33سال

قیمت  

 Tمصوب 

برای 

 توضیحات 6433سال

6 

 بلوار امام

 273،430 233،033 604،303 تجاری

  

 217،033 630،333 604،030 اداری

 243،403 604،033 604،300 مسکونی و سایر

2 

 متری به باال 03خیابان 

 223،303 610،333 620،424 تجاری

  

 261،333 613،333 620،640 اداری

 232،773 603،233 620،260 مسکونی و سایر

0 

 متری  03تا 23خیابان 

 610،703 620،333 31،403 تجاری

  

 612،333 623،333 31،003 اداری

 601،313 660،133 31،033 مسکونی و سایر

4 

 متری  23تا 63خیابان 

 622،003 36،333 73،013 تجاری

  

 660،033 00،333 73،473 اداری

 664،703 00،333 73،070 مسکونی و سایر

0 

 متر 63کوچه های  زیر 

 631،663 70،133 13،403 تجاری

  

 632،133 71،333 13،640 اداری

 37،233 72،333 13،403 مسکونی و سایر
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 شهرشهرداری محمد 

 قیمت منطقه بندی حریم  شش

 بهمن و محله عباس آباد22غرب خیابان -جنوب خیابان پدم_شرق نهر آب مرز صفا دشت -شمال خیابان وحدت

 آدرس ردیف

 نوع کاربری

 مصوب 

T برای

 سال

6030 

قیمت  

 Tمصوب 

برای 

 33سال

قیمت  

 Tمصوب 

برای 

   6433سال

6 

 متری به باال 03خیابان 

 677،303 606،033 636،403 تجاری

  

 672،033 620،333 636،034 اداری

 614،320 626،033 636،203 مسکونی و سایر

2 

 متری  03تا 23خیابان 

 640،330 633،733 04،423 تجاری

  

 646،703 630،333 04،243 اداری

 600،333 633،333 04،243 مسکونی و سایر

0 

 متری  23تا 63خیابان 

 630،400 70،633 13،632 تجاری

  

 632،133 71،333 13،601 اداری

 37،233 72،333 13،632 مسکونی و سایر

4 

 متر 63کوچه های  زیر 

 73،663 00،133 40،630 تجاری

  

 71،303 07،333 40،301 اداری

 72،333 04،333 40،667 مسکونی و سایر
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 شهرداری محمد شهر

 منطقه بندی حریم  هفتقیمت 

-جنوب خیابان وحدت و محله عباس آباد و ورودی عباس آباد_شرق شهرك داشلیجه -شمال خیابان زیبا دشت

 غرب خ هزارویک شب و پادگان شوکت پور

 آدرس ردیف

 نوع کاربری

 مصوب 

T برای

 سال

6030 

قیمت  

 Tمصوب 

برای 

 33سال

قیمت  

 Tمصوب 

برای 

   6433سال

6 

 متری به باال 03خیابان 

 232،330 643،733 660،233 تجاری

  

 633،033 640،333 660،420 اداری

 601،730 600،033 660،233 مسکونی و سایر

2 

 متری  03تا 23خیابان 

 643،433 634،333 03،314 تجاری

  

 600،333 633،333 03،313 اداری

 623،133 31،333 03،342 مسکونی و سایر

0 

 متری  23تا 63خیابان 

 622،300 36،633 73،620 تجاری

  

 626،033 33،333 73،631 اداری

 660،000 04،633 73،663 مسکونی و سایر

4 

 متر 63کوچه های  زیر 

 630،100 70،203 13،632 تجاری

  

 632،133 71،333 13،326 اداری

 37،233 72،333 13،330 مسکونی و سایر
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 شهرداری محمد شهر

 قیمت منطقه بندی حریم  هشت

 غرب خیابان ورودی شهرك داشلیجه-جنوب حریم نهر آب_شرق نهر آب مرز صفا دشت -شمال خیابان صنعت

 آدرس ردیف

 نوع کاربری

 مصوب 

T برای

 سال

6030 

قیمت  

 Tمصوب 

برای 

 33سال

قیمت  

 Tمصوب 

برای 

   6433سال

6 

 متری به باال 03خیابان 

 603،600 630،633 73،003 تجاری

  

 600،333 633،333 73،233 اداری

 620،203 30،333 73،233 مسکونی و سایر

2 

 متری  03تا 23خیابان 

 664،160 04،333 10،043 تجاری

  

 630،333 03،333 10،203 اداری

 630،033 70،333 10،613 مسکونی و سایر

0 

 متری  23تا 63خیابان 

 73،233 02،333 43،310 تجاری

  

 17،033 03،333 43،303 اداری

 14،033 40،333 43،302 مسکونی و سایر

4 

 متر 63کوچه های  زیر 

 02،103 03،333 03،324 تجاری

  

 06،033 00،333 03،313 اداری

 40،073 01،233 03،243 مسکونی و سایر
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 شهرداری محمد شهر

 منطقه بندی حریم  نهقیمت 

 _شرق کانال آب و خیابان ولیعصر -شمال انتهای خیابان دشت بهشت سوم و مرز مشکین دشت

 4غرب محدوده قانونی منطقه  -جنوب خیابان زیبادشت 

 آدرس ردیف

 نوع کاربری

 مصوب 

T برای

 سال

6030 

قیمت  

 Tمصوب 

برای 

 33سال

قیمت  

 Tمصوب 

برای 

   6433سال

6 

 امامبلوار 

 274،303 230،333 601،630 تجاری

  

 273،333 233،333 601،423 اداری

 202،723 607،233 601،313 مسکونی و سایر

2 

 متری به باال 03خیابان 

 610،703 620،333 31،674 تجاری

  

 610،003 626،333 31،303 اداری

 601،313 660،133 31،033 مسکونی و سایر

0 

 متری  03تا 23خیابان 

 647،020 633،033 04،243 تجاری

  

 646،703 630،333 04،603 اداری

 600،333 633،333 04،603 مسکونی و سایر

4 

 متری  23تا 63خیابان 

 630،043 70،433 13،072 تجاری

  

 632،133 71،333 13،033 اداری

 37،000 72،633 13،623 مسکونی و سایر

0 

 متر 63کوچه های  زیر 

 07،703 10،333 03،371 تجاری

  

 01،433 14،333 03،334 اداری

 06،170 13،033 03،433 مسکونی و سایر
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 فصل سوم

 بهای خدمات عمومی

 بخش اول : بهای خدمات شهری

 بهای خدمات شهری مهاجرین و اتباع خارجی :– 1

محمدشهر بهای خدمات شهری جهت شرکت در آمایش و دریافت مجوز اقامت از کلیه اتباع و مهاجرین خارجی ساکن در 

موقت دریافت می گردد که رقم مورد نظر بنا بر پیشنهاد مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری البرز و تصویب 

 شورای اسالمی شهر بصورت سالیانه دریافت خواهد شد.

مورخ  11731/77ان خاص و سایر موارد بر اساس دستور العمل شماره : اقشار آسیب پذیر ، بیمار 1-1تبصره  

 وزارت کشور مشمول اعمال تخفیف و یا معافیت کامل خواهند بود.1/7/1033

 بهای خدمات شهری امالک واقع در حریم :_2

داری نیز به این با توجه به اینکه امالک و اراضی واقع در حریم شهر طبق قانون مشمول پرداخت عوارض نمی گردد و شهر

امالک خدمات ارائه می نماید، لذا سالیانه رقمی را بعنوان بهای خدمات از اینگونه امالک بر اساس فرمول ذیل محاسبه و 

 دریافت می گردد :

2 × %P  ×{(43)مساحت عرصه( + )مساحت اعیان %} 

 مدیریت پسماند شهری : -3

 یرو غ یمسکون یبهره بردار از واحدها یو حقوق یقیاشخاص حق یهپسماندها از کل یریتقانون مد 8ماده  یدر اجرا

ی واقع در محدوده و حریم مصوب شهر ، هزینه اجرای مدیریت پسماند در قالب استفاده از خدمات عمومی شهر و به مسکون

 منظور جبران بخشی از هزینه های شهرداری در حوزه مدیریت پسماندهای عادی محاسبه و وصول می گردد.

مطابق دستورالعمل وزارت کشور در نحوه تعیین بهای خدمات پسماند شهر ضمن رعایت مفاد دستورالعمل برایکلیه 

بر مشاغل)بخش دوم دفترچه( مطابق با گروه شغلی به عنوان بهای  درصد عوارض 73واحدهای تجاری ، صنعتی و صنفی 

 پسماند اخذ خواهد شد. 
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 تولید پسماند، پسماندهای شهری به گروه های زیر تقسیم و به شرح جدول ذیل اخذ می گردد:با توجه به مقدار و نوع  0-1

 بهای خدمات )ریال( شرح خدمات ردیف

 333/13ی هر متر مربعبه از مترمربع )سالیانه( 77برای هر واحد مسکونی تا  1

 733/11به ازای هر متر مربع    متر مربع)سالیانه( 173تا  77برای هر واحد مسکونی 1

 333/17به ازای هر متر مربع    متر مربع)سالیانه(171برای هر واحد مسکونی باالتر از  0

 %( عوارض سالیانه مشاغل73چهل درصد) بهای خدمات مدیریت پسماند برای مشاغل 7

 بهای خدمات مدیریت و پسماند اماکن اداری و مراکز و موسسات و شرکتهای دولتی  7

 و خدماتی و غیره که صنف محسوب نمی شوند

معادل صد در صد عوارض نوسازی و یا بهای خدمات 

 فصل سوم 1موضوع تبصره

 

پذیرایی ، مطبخ های تهیه و توزیع غذا ، : صنوف پر زباله شامل :کلیه  رستوران ها  ، چلوکبابی ها ، تاالرهای  1تبصره 

فست فودها ، ساندویچ فروشی ها ، پیتزا فروشی ها ، گل فروشی ها ، بنکداران ، مواد غذایی و پروتئینی ، بستنی فروشی 

سپه ، ها ، میوه فروشی ها ، هایپر مارکت ها ، فروشگاه هایزنجیره ای)شامل فروشگاههای کوروش ، جانبو ، رفاه ، ایرانیان ، 

%( 73تات و وین مارکت و اتکا و غیره( جزء صنوف پر زباله می باشند و بهای خدمات مدیریت پسماند آنها شصت درصد)

 عوارض بر مشاغل)موضوع بخش دوم دفترچه عوارض( محاسبه و اخذ می گردد.

با واحدهای تولیدی مستقر قانون شهرداری ها و با عنایت به اهمیت تشریک مساعی  77ماده  7: به موجب بند  1تبصره 

در حریم شهر جهت جمع آوری پسماند و جلوگیری از بروز و شیوع امراض ساریه انسانی و حیوانی ، شهرداری با عقد 

قانون مدنی نسبت به جمع آوری پسماند واحدهای  13قرارداد خصوصی با واحدهای تولیدی واقع در حریم شهر وفق ماده 

 ریال )پنج هزار ریال( اقدام نماید .333/7از قرار هر کیلوگرم فوق 

 

 هزینه ترميم حفاری معابر شهر  – 4

قانون شهرداری ها کلیه وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و خصوصی موظفند قبل از هر گونه اقدامی  130بر اساس ماده 

، برق ، آب و سایر تأسیسات  از قبیل احداث شبکه تلفن 38و  37نسبت به کارهای عمرانی واقع در مناطق مندرج در ماده 

و همچنین اتصال راه های عمومی و فرعی رعایت نقشه جامع شهر سازی و طرح تفصیلی را بنمایند. این قبیل اقدام باید با 

موافقت کتبی شهرداری انجام گیرد و نهاد اقدام کننده مکلف است هر گونه خرابی و زیانی را که در اثر اقدامات مزبور به 

 اختمان ها و معابر عمومی وارد می آید در مدت متناسبی که با جلب نظر شهرداری تعیین خواهد شد ترمیمآسفالت، س
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نموده و به وضع اول در آورد در غیر اینصورت شهرداری خرابی و زیان وارده را ترمیم و به حالت اول درآورده و هزینه تمام 

 اد وصول خواهد کرد. %  اضافه از طریق اجرای ثبت اسن 13شده ترمیم را با 
 

 متر 8معبر  باالی  متر 8معبر زیر  طول حفاری

  1،133،333  1،873،333 سانتی متر 73تا عرض 

  0،333،333  1،733،333 77تا  71عرض 

  0،733،333  0،033،333 133تا  77عرض 

  7،133،333  7،733،333 173تا  131عرض 

  7،733،333  7،133،333 133تا  171عرض 

  7،033،333  7،133،333 حوضچه بر حسب متر مربع

 

ریال  333/133/6متر باشد هزینه روکش از قرار هر متر مربع  0سال و عرض معبر بیش از  4در صورتیکه عمر آسفالت کمتر از -6

 +طول حفاری(633×)عرض معبر× 333/133/6بشرح فرمول ذیل برای دستگاه حفار  محاسبه و دریافت می گردد.

 کلیه حفاری ها بایستی توسط دستگاه کاتر یا ترینچر انجام گردد.-2

ترانشه -در صورتیکه حفاری بدون استفاده از دستگاه کاتر یا ترنچر انجام گردد عرض حفاری بعالوه یک متر وصول می گردد

ترمیم مشکلی برای عابرین بایستی توسط دستگاه حفار با خاك مناسب تا لبه آسفالت موجود پر شده تا زمان اجرای عملیات 

 سواره و پیاده ایجاد نشود.

 خاك مازاد حاصل از حفاری بایستی در محل مجاز که شهرداری تعیین می نماید حمل و تخلیه گردد.

درصد کل هزینه برآورد شده توسط دستگاه حفاری به حساب شهرداری واریز و  70به هنگام صدور مجوز حفاری بایستی 

 مجوز صادر گردد.

ریال و سنگ  333/003/6ریال و بلوك فرش هر متر مربع  333/373سانتی متر طول  33فاری پیاده رو موزائیک فرش تا عرض ح

 ریال عالوه بر هزینه متعلقه دریافت می گردد 333/033/2فرش هر متر مربع 

محاسبه می گردد. ضمناً بدیهی  توضیحات : هر گونه خسارات ناشی از حفاری که در جدول لحاظ نگردیده بر مبنای فهرست بها

است با توجه به اینکه در راستای اجرای فاز بعدی طرح هدفمند سازی یارانه ها از جانب دولت خدمتگزار احتمال افزایش قیمت 

قیر و آسفالت وجود دارد لذا هزینه های مرمت آسفالت فرم هزینه پس از اجرای طرح هدفمند سازی یارانه ها و افزایش احتمالی 

هزینه های مربوطه   فالت ناشی از آن و اعمال ضریب درقیمت قیر و آسفالت بصورت برآورد ضریب میزان افزایش قیمت قیر و آس

 محاسبه خواهد شد
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قانون شهرداری آماده ترمیم حفاری ها بر اساس آیین نامه هیأت  130چنانچه دستگاه ها و افراد حفار معابر در اجرای ماده  -1

 دولت نباشند شهرداری قبل از حفاری هزینه مربوطه را بر اساس قیمت روز وصول و بعد مجوز حفاری صادر خواهد نمود. 

بر آماده ترمیم باشند باید طی دستوری زمان شروع حفاری و پایان عملیات ترمیم به آنان چنانچه دستگاه ها و افراد حفار معا-1

قانون شهرداری باید رأساً اقدام نماید. اخذ تعهدات الزم و آزمایشات استاندارد زیر  130ابالغ شود و در صورت قصور به استناد ماده 

 سازی و آسفالت برای تحویل الزامی است. 

نگی ترافیکی با راهنمایی و رانندگی و ممانعت از ایجاد صدمه به تأسیسات زیر زمینی و عابرین و وسائط نقلیه و مسئولیت هماه-0

حقوق حقه امالک شهروندان با نصب عالئم هشدار دهنده و موانع استاندارد و چراغ های چشمک زن و یا گماردن نگهبان به عهده 

ست و شهرداری باید ضمن ذکر آن در موافقت نامه در اجرای صحیح این موضوع مستمراً دستگاه حفار و )پیمانکاران دستگاه حفار( ا

 نظارت داشته باشد. 

: چنانچه شهرداری عملیات پوشش حفاری را به عهده داشته باشد فهرست بهای واحد پایه رشته ترمیم و باز سازی  1تبصره 

  خواهد بود.نوارهای حفاری با اعمال ضرایب باالسری مربوطه مالک عمل 

هزینه های ترمیم حفاری با رعایت دستورالعمل نحوه هماهنگی و صدور مجوز حفاری در سطح شهرهای کشور )در اجرای  -7

هیئت محترم وزیران (توسط اداره فنی و نظارت بر پروژه های عمرانی بر مبنای جدول ذیل محاسبه وجهت دریافت  7/11/77مصوبه 

 میگردد:وجه به اداره درآمد اعالم 

 

کلیه دستگاه های حفار می بایست نسبت به اجرای مالت ترکیبی و یا شفته آهک جهت زیرسازی اقدام نمایند در غیر 

 محاسبه خواهد شد. 2ضریب  اینصورت هر گونه حفاری با

    
 جدول مربوط به ترمیم و خسارت حفاری معابر )عرضی(

 عرض معبر×  333/733متر بر اساس جدول محاسبه ترمیم و خسارت حفاری +  0عرض گذر تا 

نیمه عرض معبر حفاری ×ریال 333/033/2متر  بر اساس جدول نحوه محاسبه ترمیم و خسارت حفاری +  0عرض گذر بیش از 

 و در صورتیکه بیش از نیمه عرضی باشد دو برابر محاسبه و دریافت می گردد. عرضی

 محاسبه و دریافت می گردد. 4توضیحات : حفاری حوادثی در معابر با ضریب 
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 بهای خدمات آتش نشانی و امور ایمنی  –5

% از کل عوارض پروانه صادره را به عنوان بهای 7به شهرداری اجازه داده می شود در هنگام صدور پروانه ساختمان  1–7

خدمات آتش نشانی از کلیه اراضی و امالک واقع در محدوده و حریم شهر محاسبه و اخذ نموده و به حساب جداگانه به 

 منظور گسترش خدمات ایمنی واریز نماید. 

% هزینه صدور پروانه بعنوان بهای خدمات  8طبقه و باالتر و واحدهای تجاری معادل 7رای ساختمان های : ب1تبصره

 ایمنی و آتش نشانی محاسبه و دریافت می شود. 

% )بیست در صد( عوارض نوسازی )سطح شهر( سالیانه را به عنوان خدمات  13شهرداری موظف است معادل  1–7

 ی و امالک واقع در حریم مصوب شهر دریافت و به حساب منظور شده واریز نماید. ایمنی و امداد شهری از اراض

: شهرداری پس از دریافت بهای خدمات مذکور حق دریافت هیچ گونه وجهی تحت عنوان هزینه اطفاء حریق از   1تبصره

 شهروندان نخواهد داشت. 

و ایمنی از کلیه واحدهای صنفی محاسبه و وصول  سی در صد از عوارض سالیانه شغلی به عنوان بهای خدمات فنی 7-0

 گردد. 

کلیه ساختمان های واقع در محدوده قانونی و حریم مصوب شهر که دارای تخلف ساختمانی بوده و پرونده تخلف آن  7-7

صدور ها در کمیسیون های ماده صد قانون شهرداری ها یا محاکم قضائی و اداری به دلیل عدم ضرورت قلع بنا منتهی به 

رأی قطعی مبنی بر ابقاء بنا شده است ، عالوه بر پرداخت جرائم مقرر مشمول پرداخت بهای خدمات آتش نشانی می 

 گردند. 

 حق کارشناسی ، بازدید ، آموزش و نظارت فنی جهت هر ملک بر اساس جدول ذیل تعیین می گردد:7-7

 رایگان اطفاء حریق  1 – 7
 رایگان نجات و امداد   2 – 0

 ریال 333/233 تعیین و صدور علت حریق یا حادثه و درخواست استعالم ها  0 – 0

0 – 4  

 

 

 ریال  333/73به ازای هر نفر ساعت مبلغ  آموزش دستگاه های آتش نشانی و ایمنی 

 به منظور گسترش فرهنگ ایمنی رایگان  آموزش عمومی و آتش نشانی  0 – 0

 ریال  333/73به ازای هر نفر ساعت مبلغ  آموزش دستگاه های ایمنی   1 – 0

 ریال  333/43به ازای هر نفر ساعت مبلغ  آموزش مقدماتی  7 – 0

 ریال  333/73به ازای هر نفر ساعت مبلغ  آموزش حرفه ای  0 – 0

 رایگان صدور گواهی حریق یا حادثه  3 – 0
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0 – 63  
ایمنی در زمان بازدید اولیه و تهیه دستورالعمل و ابالغ کارشناسی 

 صدور پروانه
 ریال 6033به ازای هر متر مربع زیربنا 

 ریال 0333به ازای هر متر مربع  دستورالعمل ابالغی در زمان صدور پایان کار بازدید نهایی و کنترل  66 – 0

 
 بهای خدمات و هزینه كارشناسی اراضی و امالک و اعيانی :–6

بهای خدمات حق کارشناسی توسط شهرداری و به منظور بررسی و پاسخ استعالم های دریافتی در داخل محدوده قانونی و 

 حریم مصوب شهر به شرح ذیل محاسبه و وصول می گردد. 

 ریال برای تمام کاربری ها333/333/1متر مربع مبلغ 733درخواست کارشناسیصدور پروانه برای عرصه های تا  7-1

 ریال برای تمام کاربری ها333/333/2متر مربع مبلغ  033درخواست کارشناسی صدور پروانه برای عرصه های باالتر از7-2

تا 033ریال واز333/333/1متر 033درخواست کارشناسی جهت صدور پایانکار و یا عدم خالف برای ساختمان تا  7-0

ریال  و 333/333/7متر مبلغ1333ساختمانهای با زیربنای بیش از ریال و برای 333/1333مترمربع زیربنا به مبلغ1333

 ریال333/333/1برای صدور پایانکار یک واحد آپارتمان مسکونی و اداری به مبلغ 

متر مربع 173بهای خدمات بازدیدو صدورپاسخ استعالم دفترخانه و بانک برای یک واحد مسکونی تا7-7

مترمربع وبرای واحدهای تجاری و اداری مبلغ 173ونی باالتر از ریال و برای واحدهای مسک333/733/1مبلغ

ریال)بدیهی است پاسخ استعالم دفترخانه و بانک سه ماه مهلت داشته و پس از منقضی شدن جهت 333/733/1

 %)پنجاه درصد( بهای خدمات مذکور مجددا اخذ میگردد(73تمدیدمعادل

ک و حوزه معاونت خدمات شهری برای کمتر از هزار متر مربع مبلغ بهای خدمات صدور پاسخ استعالم کاربری ،تفکی7-7

 ریال 333/733/1ریال و برای بیش از یک هزار متر مربع مبلغ 333/333/1

 می باشدریال  333/733تلفن( مبلغ بهای خدمات صدور پاسخ استعالم دستگاههای خدمات رسان)آب و برق و گاز و  7-7

ید جهت اخذ مفاصاحساب , عدم خالف،پایان کار ، استعالم کاربری و دستگاههای بهای خدمات کارشناسی و بازد7-7

 ریال می باشد.333/733/1خدمات رسان)آب و برق و گاز و تلفن و...( برایکارخانجات و کارگاههای صنعتی و... 

هنگام صدور عدم خالف  ریال از مالک در333/133هزینه ابالغهای پستی در پرونده های ملکی به ازای هر ابالغ مبلغ 7-8

 و یا پایانکاریا تسویه حساب اخذ میگردد

 بهای خدمات ناشی از فروش اسناد مناقصه به شرخ ذیل اخذ میگردد: 7-3

 %)پنج صدم درصد(37/3مبلغ پیمان *

 .برای هر درخواست توسط مالک و یا ذینفع یک بار اخذ می گردد 7-7:موارد فوق بجز بند  1تبصره 
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  از بهای خدمات توسعه مراكز فرهنگی و ورزشی درآمد حاصل –7

درصد از کل عوارض پروانه )احداثی های اعیانی اعم از مسکونی و غیر مسکونی(برای توسعه مراکز فرهنگی و 17معادل 

 ورزشی در زمان صدور پروانه ساختمانی و اصالحیه و عدم خالفی و ... از مودیان اخذ و به حساب شهرداری واریز میگردد

 

 

 بهای خدمات شهری : -8

 هر بار دو میلیون ریال .ریختن زباله در سطح معابر و جوی ها  8-1

ریختن هر نوع مواد آالینده که منجر به خسارت معبر گردد ، برابر کارشناسی عمران هزینه خسارت وارده از مسبب  8-1

 اخذ می گردد. 

 ریال.شستن ماشین در سطح شهر برای هر بار پانصد هزار 8-0

با توجه به اینکه رهاسازی فاضالب در معابر و جوی های آب غیر قانونی می باشد هرگونه رهاسازی فاضالب  8-7

روز برای مسکونی 17صنعتی و مسکونی جدید االحداث برای بار اول اخطار کتبی با فاصله  –اداری  –واحدهای تجاری 

 صنعتی در سطح معابر برای هر بار ده میلیون ریال. –اداری  –پنج میلیون ریال و واحدهای تجاری 

هزینه نگهداری اجناس توقیفی توسط سد معبر یک میلیون ریال برای هفته اول و بعد از آن به ازای هر روز پنجاه  8-7

 هزار ریال به مبلغ فوق اضافه می گردد.

 کنترل و نظارت به شرح ذیل میباشد: بهای خدمات هزینه نگهداری و عودت وسایل جمع آوری شده توسط عوامل 8-7

 ریال333/333/1الف(به ازای هر وسیله موتور دار و سنگین از جمله بتون ریز و قیچی و ... مبلغ 

 ریال333/333/1ب(به ازای هر وسیله و ابزار سبک مبلغ 

دبه مبلغ اخذ بهای خدمات از خودروهای حامل نخاله که بصورت غیر مجاز در سطح شهر تخلیه مینماین 8-7

 ریال333/333/0
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اخذ بهای خدمات از خودروهای حامل فاضالب )تخلیه چاه( که بصورت غیر مجاز در سطح شهر تخلیه مینمایند  8-8

 ریال333/333/13به مبلغ 

 ریال333/733اخذ بهای خدمات پلمپ و فک پلمپ واحدهای تجاری و صنفی به مبلغ 8-3

 ریال333/733برق و گاز به مبلغ اخذ بهای خدمات قطع و وصل انشعاب  8-13

 ریال333/333/7اخذ بهای خدمات و هزینه نصب و جابجایی هر عدد نیوجرسی به مبلغ  8-11

 بهای خدمات جمع آوری خاک و نخاله: -9

 هزینه های پذیرش خاک و نخاله بر اساس هر سرویس به شرح ذیل دریافت می گردد :

 ریال ، 333/173ریال ، جهت هر سرویس خاور :  333/033جهت هر سرویس کامیون ده چرخ :  3-1

 ریال 333/133ریال ، جهت هر سرویس نیسان :  333/133جهت هر سرویس کامیون شش چرخ : 

هرگونه جمع آوری خاک و نخاله ساختمانی در سطح شهر که متعلق به شهروندان می باشد ، به ازای  هر سرویس 3-1

ریال + ارزش افزوده اخذ می  333/333/1ده و به ازای هر سرویس نیسان مبلغ ریال + ارزش افزو 333/333/1کامیون 

 گردد .

 در هنگام صدور پروانه ساختمانی هزینه پذیرش خاک و نخاله به شرح ذیل محاسبه و اخذ میگردد:3-0

 الف(امالک دارای زیرزمین و یا طبقات منفی باشد:

 سطح اشغال((103%*0,7**7/033333                                

 فاقد زیرزمین یا طبقه منفی: ب(امالک

 سطح اشغال((103%*1**7/033333                                

 :ناشی از احداث پاركينگهای همگانی یا عمومیبهای خدمات  -11

برابر قیمت منطقه بندی روز  77به ازای هر یک متر مربع احداث پارکینگ همگانی برای کلیه کاربریها برای هر متر مربع 

جهت پارکینگ توسط شهرداری برای قطعاتی که به لحاظ اصول  و هزینه جهت اجداث پارکینگ یا خرید زمینمحاسبه 

فنی و شهرسازی و یا شیب زیاد و یا عدم اجازه قطع اشجار ارزشمند امکان تامین پارکینگ در ملک مقدور نمی باشد 

 متر مربع میباشد. 17پارکینگ دریافت میگردد.مساحت هر واحد 

ریال منظور و اخذ 333/333/033ریال باشد همان 333/333/033تبصره یک: چنانچه مبلغ هر واحد پارکینگ کمتر از 

 میگردد.
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 بهای خدمات استفاده از مزایای ارایه خدمات شهری: -11

تی و قانونی شهر الحاق گردیده برای امالکی که بواسطه طرح های توسعه شهری)جامع وتفصیلی( به محدوده خدما

 177اند،حسب اولین درخواست مالک جهت بهره مندی و استفاده از مزایای خدمات شهری به استناد بند ب ماده 

ماده واحده قانون تعیین وضعیت امالک واقع در طرحهای دولتی و شهرداری  7قانون برنامه پنجم توسعه و تبصره 

 وارض مذکور به شرح ذیل برای  یکبار در هنگام مراجعه مالک اخذ میگردد:و اصالحات بعدی ع13/8/1077مصوب 

تبصره: برای امالکی که به بواسطه درخواست مالک در کارگروه امور زیربنایی و شهرسازی و هم چنین تایید شورای 

فقت مراجع برنامه ریزی استان به محدوده خدماتی الحاق گردیده اند ،مشمول دریافت عوارض مذکور پس از موا

 ذیصالح میگردد .

 .S*K*Tنحوه محاسبه عوارض:                                          

 

 

 Kضریب کاربری  ردیف

 13 باغ 1

 13 مسکونی 1

 17 تجاری 0

 13 اداری 7

 8 آموزشی 7

 7 فرهنگی و هنری  و مذهبی 7

 10 تجهیزات و تاسیسات شهری 7

 17 صنعتی 8

 17 توریستیتفریحی و  3

 13 اداری انتظامی 13

 13 ورزشی 11

 13 درمانی 11

 7 سایر کاربریها 10
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:برای آن دسته از امالک واقع در حریم در هنگام صدور پروانه ساختمانی مالک عمل محاسبه عوارض فوق الذکر 1تبصره

 با ماخذ دو برابر محاسبه و اخذ میگردد. kمساحت سطح اشغال مندرج در پروانه می باشد و ضریب 

  : عوارض فوق الذکر با اعالم اداره معماری و شهرسازی شهرداری قابل دریافت می باشد.1تبصره 
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 بخش دوم : بهای خدمات سازمان مدیریت حمل و نقل

 محمد شهرشهرداری                                                    

 سازمان مدیریت حمل و نقل  

 نرخ بهای خدمات  

  

 ارائه خدمات و امتیاز تاکسی و تاکسی سرویس)آژانس(-1

      

 مصوب شورای سازمان)ریال( شرح ردیف

1-1 333/833/1 صدور پروانه فعالیت)کارنامه (با اعتبار دو ساله   

1-1 333/733 برداری( با اعتبار دو سالهصدور پروانه اشتغال تاکسی)کارت بهره    

1-0  733,333 تمدید پروانه فعالیت)کارنامه ( با اعتبار دو ساله 

1-7  073,333 تمدید پروانه اشتعال )کارت بهره بردای( با اعتبار دو ساله 

1-7  77,333 نرخ بهای خدمات ماهیانه تاکسی 

1-7  733,333 تعویض و صدور المثنی پروانه فعالیت )کارنامه( 

1-7  073,333 برچسب و آرم تاکسی 

1-8  733,333 تابلو سقفی 

1-3  3 خدمات سالیانه تاکسی به اتحادیه حمل و نقل همگانی کشور 

1-13 % قیمت خودرو1 حق امتیاز نقل و انتقال تاکسی از هر طرف   

1-11 % قیمت خودرو7 حق امتیاز واگذاری تاکسی در قالب طرح توسعه   
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 سازمان مدیریت حمل و نقل  

 نرخ بهای خدمات  

 

  

 ارائه خدمات و امتیاز مجوز فعالیت خطوط تاکسیرانی و شرکتها و موسسات کرایه اتومبیل-2

      

 مصوب شورای سازمان)ریال( شرح ردیف

1-1  17,333,333 مجوز فعالیت )امتیازخط( در خطوط تاکسی رانی بین شهری 

1-1  17,333,333 فعالیت )امتیازخط( در خطوط تاکسی رانی درون شهریمجوز  

1-0  17,333,333 یک ساله –صدور پروانه فعالیت شرکت پیمانکاری سرویس مدارس  

1-7  11,333,333 یک ساله–تاسیس شرکت و موسسات اتومبیل کرایه درون شهری )تاکسی تلفنی(  مجوز 

1-7  11,333,333 یک ساله -نقل مسافر درون شهری مجوز تاسیس شرکت و موسسات حمل و  

1-7  11,333,333 یک ساله -مجوز تاسیس شرکت حمل و نقل و بار درون شهری  

1-7  07,333,333 جابه جایی امتیاز فعالیت )مجوز خط ( بین خطوط تاکسیرانی محمدشهر 
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 شهرداری محمد شهر

 سازمان مدیریت حمل و نقل  

 نرخ بهای خدمات  

  

 و امتیاز به وانت بارارائه خدمات  - 0

      

 مصوب شورای سازمان)ریال( شرح ردیف

0-1 333/303/6 برای یکبار–پیکان وانت –مجوز فعالیت تاکسی بار در محمدشهر    

0-1 333/443/6 برای یکبار –نیسان وانت –مجوز فعالیت تاکسی بار در محمدشهر    

0-0 333/233/6 صدور پروانه فعالیت )کارنامه (وانت بار با اعتبار دو ساله    

0-7 333/403 صدور پروانه اشتغال وانت بار با اعتبار دو ساله )کارت بهره برداری(   

0-7 333/03 نرخ بهای خدمات ماهیانه وانت بار   

0-7 333/033 با اعتبار دو ساله –تمدید پروانه فعالیت )کارنامه (وانت بار    

0-7 333/013 تمدیدپروانه اشتغال وانت بار )کارت بهره برداری(با اعتبار دو ساله   

0-8 333/133 تعویض و صدور المثنی پروانه فعالیت )کارنامه(   

0-3  3 خدمات سالیانه وانت بار به اتحادیه حمل ونقل همگانی کشور)سالیانه( 

0-13 333/013 برچسب و آرم وانت بار   

 

 

 

 



 

درویش پور علی                                                     محمد مهرزاد                                                          سعيد صفری       72  

 

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری البرز   رئيس شورای اسالمی محمدشهر                                         شهردار محمدشهر     

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 شهرداری محمدشهر

 سازمان مدیریت حمل و نقل  

 نرخ بهای خدمات  

  

 و امتیاز سرویس مدارسارائه خدمات  - 7

      

 شرح ردیف

 مصوب شورای

 سازمان )ریال(

7-1 333/043 برای یکسال تحصیلی-مجوز فعالیت سرویس مدارس )برگه تردد(خودروهای شخصی سواری   

7-1 333/233/6 برای یکسال تحصیلی –نارون  -دلیکا –مجوز فعالیت سرویس مدارس)برگه تردد(ون    

7-0 333/443/6 برای یک سال تحصیلی  -مجوز فعالیت سرویس مدارس)برگه تردد(مینی بوس   

7-7 333/013/6 برای یکسال تحصیلی -مجوز فعالیت سرویس مدارس )برگه تردد(اتوبوس   

7-7 333/013 برای یکسال تحصیلی -سرویس مدارسبرچسب آرم    
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 شهرداری محمد شهر

 سازمان مدیریت حمل و نقل  

 نرخ بهای خدمات  

  

 ساماندهی ناوگان دیزل -7

      

 مصوب شورای سازمان)ریال(    شرح ردیف

7-1 333/233/6 یکساله  -تن و باالتر 1صدور پروانه فعالیت دیزلی باظرفیت    

7-1 333/043 یکساله  –تن  1تن تا  0/0صدور پروانه فعالیت دیزلی با ظرفیت    

7-0 333/133 یکساله  –تن  0/0صدور پروانه فعالیت دیزلی باظرفیت کمتراز   

7-7 333/133 یکساله  –نفر  60صدور پروانه فعالیت جهت ناوگان مسافری باظرفیت حداکثر    

7-7 333/233/6 یکساله  –نفر  21تا  61صدور پروانه فعالیت جهت ناوگان مسافری با ظرفیت    

7-7 333/033/6 یکساله –نفر  27صدور پروانه فعالیت جهت ناوگان مسافری با ظرفیت باالتر از    

7-7 % هزینه صدور03 تمدیدپروانه فعالیت و اشتغال کلیه خودروهای دیزلی    

7-8  معادل هزینه صدور اشتغال برای کلیه خودروهای دیزلیصدور پروانه  
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 شهرداری محمد شهر

 سازمان مدیریت حمل و نقل  

 نرخ بهای خدمات  

  

 سایر-7

      

 مصوب شورای سازمان)ریال(    شرح ردیف

7-1 % قیمت صدور63 نرخ بهای خدمات صدور برچسب معاینه فنی    

7-1 333/233 تشکیل پرونده تاکسیرانی ، وانت ، دیزل، تاکسی سرویس    

 

 رایگان می باشد. 17( ورودی تاکسی به خط 1تبصره 

(جابجایی امتیاز خط در خطوط تاکسیرانی به شرط دارا بودن گنجایش و ظرفیت در خط مورد تقاضا بوده که پس تبصره دو

جابجایی بین دو خط و وجود یک متقاضی در هر یک از خطوط به شرطی از تایید سازمان قابل اجرا می باشد و در صورت 

 %بهای خدمات ردیف مذکور صورت میگیرد.13که تعداد تاکسی های خط های مقصد تغییری نداشته باشد با 

(بهای خدمات صدور مجوز فعالیت سرویس مدارس )برگه تردد(قید شده در جدول فوق برای اولین برگه تردد می تبصره سه

%محاسبه میگردد. ضمناا برای هر دستگاه خوردو سرویس مدارس دولتی حداکثر دو 03اشد و برای هر برگه تردد اضافی ب

 برگه تردد و جهت مدارس غیر انتفاعی نیز یک برگه تردد )مجموعا سه برگه(صادر میگردد.

آرم(برابر درصدهای مصوب کارگروه مبلغ دریافتی از محل صدور مجوز فعالیت سرویس مدارس )برگه تردد و تبصره چهار(

 محمدشهر تسهیم و قابل هزینه کرد میباشد. رشه18ماده 

با توجه به اینکه بهای خدمات صدور پروانه فعالیت و اشتغال برای ناوگان دیزل توسط سازمان شهرداریها و تبصره پنج( 

 مان مذکور می باشد.عمل نرخهای اعالمی توسط ساز کدهیاریهای کشور هر ساله اعالم میگردد مال

 


