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 سخني از شهردار  
 خود  های  مأموریت  و  وظایف  انجام  برای  که  هستند  دولتي  غیر   عمومي  نهادهای  ها  شهرداری  ،   جاری  قوانین  اساس  بر

  محل  از شهرها اداره های هزینه از بخشي چه اگر. هستند متکي...   و خدمات بهای ،  عوارض دریافت از ناشي درآمدهای به

  به   محدود  عموماً  و  یافته  کاهش  بسیار  محل  این  از  ها  شهرداری  سهم  اخیر  سنوات  در  اما  ،   شود  مي  تأمین  دولتي  اعتبارات

 ها  شهرداری  توسط(  افزوده  ارزش  بر  مالیات  قانون  تصویب  و  عوارض  تجمیع  قانون  از   پیش)    قبالً  که  است  شده  منابعي

  خود  های  مأموریت  اجرای  برای   که  هستند  غیرانتفاعي  موسسات  واقع  در  ها  شهرداری  بنابراین.   است  شدهمي  وصول

 . کنند  تأمین  شهروندان  از  عوارض  دریافت  محل  از را  آن های  هزینه  از  توجهي  قابل  بخش  بایستمي

  است   بخش   3  بر   مشتمل  ،  شده  تدوین گلمکان    شهرداری  درآمد  و   بودجه  حوزه  همکاران  همت   به  که   حاضر   مجموعه 

  هدف  ترین  مهم.  است  مختلف  های   کاربری  در  عوارض  محاسبه  نحوه  با  مرتبط  های  نامه  آیین  و  مقررات  ،   ضوابط  حاوی  که

 خصوص  در  شهروندان   به  شفاف   رساني   اطالع  و   شهرداری  مالي منابع  تأمین   وکار  ساز  با  ارتباط  در  شفافیت   ایجاد کار  این   از

 و  شهرداری  اصلي  ذینفعان  عنوان  به   شهروندان  که  ای  گونه  به   ؛  است  شهرداری  توسط  دریافتي  عوارض  محاسبه  نحوه

 . یابند  اطالع   کند،   مي  مطالبه ها  آن از  شهرداری  که  وجوهي  مستندات و  مباني   از کامل  طور  به   ،  شهری  مدیریت

 و شهرداری بودجه مصارف و کرد هزینه نحوه دقیق تشریح ،  رساني اطالع و شفافیت زنجیره ایجاد در بعدی گام قطعاً

  از  علمي   و   دقیق  نقد   بتوانند   امر  کارشناسان   و   نظران  صاحب  که   ای   گونه  به   است  عمومي  افکار   ویترین   در  آن   قراردادن

 . باشند  داشته  شهرداری  بودجه  ومصارف  درآمدی   منابع

 نیازمند   ،   شهر پیکره   به شادابي و  نشاط تزریق و  شهری  های  زیرساخت مند نظام ارتقای  و  پایدار توسعه  به  یابي دست

 به  ها  شهرداری  تمام  و   تام  وابستگي.  است  شهری  مدیریت  مختلف  شئون  در  شهروندان  مسئوالنه   مشارکت  و  همراهي

 درآمدی  نظام   ناپایداری  به   منجر  مازاد   تراکم  فروش  و   عرصه   حقوق  دریافت   ،  ساختماني   های   پروانه   صدور  از   حاصل  منابع

  و  درآمدها  محل  از  شهرها  اداره  سوی  به  نیل  جهت  در  مدت  بلند  های  ریزی  برنامه  در  بایست  مي  و  شود  مي  ها  شهرداری

 . کنیم  حرکت...    و خودرو  ،  پیشه  و   کسب  ،  نوسازی  عوارض مانند پایدار  عوارض

 کنیم مي دراز فن اهل نظران صاحب و کارشناسان و فهیم و  عزیز شهروندان سوی به یاری دست مهم  این تحقق برای

  گلمکان  شهر  آباداني  و  پیشرفت  در  موثری  گام  ایشان  دلسوزانه  و   مشفقانه  نقدهای   و   ها  راهنمایي  از  برخورداری  مدد  به   تا

 . برداریم  پایدار   و متوازن توسعه  به   یابي  دست  و
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 پیش گفتار 
ها از وظائف متنوع و متعددی برخوردار مي باشند. در ایران  ژه کشورهای توسعه یافته، شهرداریدر سراسر جهان و بوی

محلي مدیریت واحد شهری، وظائف شهرداریبه علت عدم وجود   و غیر دولتي  بین سازمانها و شرکتهای دولتي  در  ها 

محدود به مواردی خاص    ها و به تبع آن اختیارات آنها، در شهرهاشده است بطوری که وظائف شهرداری  متعددی توزیع

 ها را به پنج گروه زیر تقسیم بندی کرد:حال حاضر مي توان وظائف شهرداری  شده اند. بر همین اساس در

اعالم – ه طرح های جامع و هادی شهریمیادین ،اعالم نظر نسبت ب-معابر-الف( وظائف عمراني: مانند احداث خیابانها

الزام به پذیرش نقشه ساختماني از اعضاء  – الزام به رعایت مقررات ملي ساختمان – نظر در خصوص نقشه های تفکیکي

 سازمان نظام مهندسي

محلهائي  تعیین  آب،  مجاری  و  معابر  تسطیح  و  نگهداری  و  تنظیف  عمومي  تاسیسات  ایجاد   : خدماتي  وظائف  ب( 

پیشگیری  – پیشگیری از حوادث– احداث غسالخانه و گورستان– نخاله و فضوالت ساختماني  مخصوص برای تخلیه زباله، 

 نگهداری و تعمیر تونلهای شهری – از آلودگي محیط زیست

ماده   ابنیه ای که در -صدور پروانه ساختمان– 100ج( وظایف نظارتي و حفاظتي: اجراء آراء کمیسیون  بر کلیه  نظارت 

اقامه دعوا علیه اشخاص و دفاع از   -حفظ اموال و دارائي شهر-هر ایجاد مي شود، جلوگیری از بروز تخلفات ساختمانيش

 حفظ فضای سبز – دعاوی اشخاص علیه شهرداری

ساختمان و  بناها  احداث   : رفاهي  وظائف  بهداشتيد(  سرویسهای  قبیل  از  شهر  نیاز  مورد  -بوستان-کشتارگاه– های 

 معابر عمومي  جلوگیری از سد

بودجه شهرداری منابع:  مدیریت  و وصول آن-ه(  ممیزی  ترتیب  و  نقش – عوارض ساختمان  و  سایر عوارض شهرداری 

 شهرداری در تعیین ارزش معامالتي ساختمانها 

منابع درآمدی ميشهرداری نیازمند  به شهروندان  مطلوب  ارائه خدمات  برای  اسـتناد    ها  به  از طرفي  قـوانین باشند، 

مربوطه، شهرداری نهاد عمومي غیر دولتي خودکفا تلقي میگردد و تحقق اهـداف شـهرداری در گـرو کسـب درآمـد  

مدت شـهرداری   های درازمدت و کوتاه  تواند در پیشبرد برنامه عنوان یکي از درآمدهای مهم مي  خواهد بود و عوارض به

 . مثمرثمر باشد

ا  ی شهرداریدرآمدها کلي  تأمین ميبه طور  و خارجي  داخلي  داخلي ز دو بخش  در درآمدهای  که  های دریافتي  شود 

آید و در منابع درآمد خارجي از محل عوارض  مستقیم شهرداری از اجاره اموال و مستغالت و فروش اموال به دست مي

 . آیدشامل صدور پروانه و غیره به دست مي
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 فصل اول: 

 تعاریف و مستندات                   
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 یف: تعار

هر شهرداري داراي تعرفه اي خواهد بود كه در آن كليه انواع عوارض و بهاء خدمات و ساير    آیین نامه مالي شهرداری:  30ماده  

عوارض يا بها خدمات درآمدهايي كه به وسيله شهرداري و مؤسسات تابعه و وابسته به آن وصول يا تحصيل مي شود درج و هر نوع  

 .جديدي كه وضع و تصويب مي گردد يا هر تغييري كه در نوع و ميزان نرخ آنها صورت مي گيرد در تعرفه مذكور منعكس مي شود

 خدمات دريافت متقاضيان  از  مستقيم طور  به شده ارائه  خدمات ازاي در  قانوني مجوز برابر  ، شهرداري  كه  است  مبلغي: خدمات بهای

 پيشنهاد  با ،  خدمات بهاي  مبلغ ، زماني مقطع  هر  در  قيمت  نوسان  درصورت  ها قيمت  درسطح  تغييرات  به  نمايد كه باتوجه  مي وصول  ،

 . بود خواهد تغيير قابل شهر شوراي و تصويب شهرداري

 آگهي صورت به و رسيده قانوني مرجع  تصويب به آن  وميزان  نوع ، جاري قوانين به مستند كه مبالغي يا مبلغ از  است عبارت:  عوارض

 شود. مي اعالم شهرداري عمومي توسط

 اسامي و  تهيه  شهر هر  ها در شهرداري  مالي نامه آيين  30 ماده استناد  به كه باشد مي  فهرستي يا كتابچه  منظور  : عوارض  تعرفه

 .است شده قيد آن در خدمات دار و بهاي صالحيت مراجع  يا شهر اسالمي شوراي  شده تصويب  عوارض  كليه

 :وظائف شهرداری بشرح زیر است قانون شهرداری  ۵۵ماده  

 ايجاد خيابانها و كوچه ها و ميدانها و باغهاي عمومي و مجاري آب و توسعه معابر در حدود قوانين موضوع   ▪

شهر و تأمين آب و روشنائي  ه  ب و تنقيه قنوات مربوط بانهار عمومي و مجاري آبها و فاضالتنظيف و نگاهداري و تسطيح معابر و    ▪

 .وسائل ممكنهه ب

 .شهرداري براي انجام اين وظايف نياز به تامين مالي دارد و يكي از منابع مالي شهرداري دريافت عوارض است

 به عوارض  مورد در شهرداري و مؤدي بين اختالف گونه هر رفع:  (27/11/134۵ مصوب  اصالحي )  شهرداری  قانون  77 ماده

 بدهي .است  قطعي مزبور كميسيون تصميم و شود مي ارجاع شهر انجمن و دادگستري  و كشور وزارت نمايندگان از مركب كميسيوني

 ثبت اجراي باشد مي وصول قابل ثبت اداره وسيله به االجرا، الزم اسناد مقررات طبق شود تشخيص كميسيون  اين تصميم طبق كه هائي

 نباشد  قضائي  سازمان كه نقاطي در .نمايد مبادرت  شهرداري طلب وصول و اجرائيه صدور به  مزبور كميسيون تصميم طبق بر است  مكلف

 طرف از انجمن  نماينده انتخاب   شهر انجمن  غياب  در  و نمايد مي تعيين دادگستري  نمايندگي به  را  نفر يك  شهرستان دادگستري رئيس

 شوراي هنمايند   -  دادگستري نمايندة   -كشور وزارت نمايندة:  از عبارتند فوق   كميسيون اعضاء  .آمد خواهد عمل به  شهرستان شوراي

 ي شهراسالم

بر اساس ميانگين ارزش هاي روز عرصه امالك به تفكيك كاربري هاي مسكوني،    :1401ارزش معامالتي عرصه امالك در سال  

تجاري و اداري و در مورد ساير كاربري ها براساس ضرايب تعديل ارزش هاي معامالتي امالك مسكوني طبق دفترچه ارزش معامالتي  

 عيين مي گردد. ت چناران شهرستان  3/11/1400امالك مصوب 

براساس نوع سازه ساختماني و كاربري آن طبق دفترچه ارزش معامالتي امالك مصوب   : 1401در سال  ارزش معامالتي اعیاني  

 محاسبه مي گردد.  چناران شهرستان  3/11/1400

 اساس  بر معين هاي در زمان مؤدي توسط  آن  پرداخت  و عوارض منبع به  متعلق عوارض  تقسيم از  است عبارت :عوارض تقسیط

 .شهرداري مالي نامه آيين 32 ماده مفاد
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   :موارد ذیل در کلیه تعرفه های عوارضي سال بایستي رعایت شود

ترين قيمت منطقه  باال   و   تي اداره داراييالچنانچه ملكي داراي چند بر باشد در محاسبه عوارض طبق ضوابط دفترچه ارزش معام ▪

 اي بر ملك مشرف به معبر مالك عمل خواهد بود، مشروط به اين كه راه عبور داشته باشد.  

قانون شهرداري  77، كميسيون موضوع ماده  ف بين مؤدي و شهرداري در مورد عوارض و بهاي خدماتالمرجع رفع هر گونه اخت ▪

 .است

 .هر قابل وصول استعوارض موضوع اين تعرفه در داخل محدوده و حريم ش  ▪

 آنها  تعیین نحوه و شهرك و روستا شهر،  یمحر و محدوده

 طرح  در  مذكور طرح تهيه تا و جامع طرح دوره در آتي توسعه و شهر موجود كالبدي حد از  است عبارت : شهر محدوده :الف

 و احداث جمله از عمراني طرحهاي اجراي بر عالوه شهرداريهاد.  باش  مي االجراء الزم آن در شهرسازي مقررات و ضوابط كه شهر هادي

تأمين معابر توسعه  هرگونه احداث بر نظارت و ،كنترل خود قانوني وظايف چارچوب در زيربنايي تأسيسات و شهري خدمات و 

 .دارند عهده به نيز را شهر محدوده داخل در عمران و توسعه به مربوط اقدامات وساير تأسيسات و ساختمان

 ضرورت  آن در شهرداري  كنترل و نظارت كه شهر محدوده پيرامون بالفصل اراضي از قسمتي از است عبارت :شهر حریم : ب

 موزون توسعه براي مناسب و الزم اراضي حفظ  منظور به  .ننمايد تجاوز بخش مربوط و شهرستان كشوري تقسيمات از مرز  و دارد

 حريم داخل در تأسيسات و ساختمان احداث براي هرگونه استفاده جنگلها،  و باغات كشاورزي، اراضي حفظ اولويت رعايت با شهرها

 .بود خواهد هادي امكانپذير و جامع طرحهاي مصوب مقررات و ضوابط چارچوب در تنها شهر

 و شده شناخته مجاز شهر حريم داخل در مصوب ضوابط و طرحها موجب به كه تأسيسات و ساختمان هرگونه احداث بر نظارت

از )كه شهركهاي استثناي به ، حريم حفاظت   مستثني شهرداريها قانون و  شهرها حريم و قانوني  محدوده از حال  هر در صنعتي 

 مقررات طبق متخلفين با و محسوب تخلف حريم اين در مجاز غير ساز و ساخت هرگونه ميباشد، مربوط عهده شهرداري ميباشند( به

 .شد خواهد رفتار

 شهر شهرداري و بوده مستقلي حريم و محدوده داراي روستا هادي طرح مطابق ميشوند واقع شهرها حريم در كه روستاهايي : ج

 .ندارد را روستا امور ساز و ساخت در دخالت مجاور حق

  ايران مي باشد. معماري و شهرسازي عالي شوراي 10/03/1369مصوبه  در شده قيد بيستگانه منظور، كاربريهاي: کاربری
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 ها : انواع كاربري1 جدول

 تعريف نوع كاربري  رديف

 .شود مي اطالق سكونت جهت يافته  اختصاص اراضي به مسكوني 1

 دوره  از بعد پژوهشي و تكميلي و عالي آموزش  هاي فعاليت جهت كه اراضي به آموزشي 2

( و رسمي تحصيالت  شود مي داده اختصاص ( متوسطه تحصيالت عمومي 

 .شود مي گفته

آموزش   3

تحقيقات 

 فناوري 

تحت  عمومي  و  رسمي آموزش  هاي  فعاليت  براي يافته  اختصاص اراضي به

وكار  و آموزش هاي خانه وزارت مديريت  مي گفته اجتماعي امور  و پرورش 

 .شود

اداري و  4

 انتظامي 

 دولتي، موسسات ها، خانه وزارت استقرار  جهت يافته  اختصاص اراضي به

 انتظامي  نيروهاي و  دولتي غير  نهادهاي عمومي  و موسسات و دولتي شركتهاي

 .شود مي  گفته بسيج و

تجاري  5

 خدماتي 

 و  انتفاعي خدمات و بازرگاني هاي فعاليت انواع براي يافته اختصاص  اراضي به

 .شود مي گفته انتفاعي غير

 تا  مبتدي  سطوح از مختلف هاي  ورزش  انجام  جهت يافته  اختصاص اراضي به ورزشي  6

 شود.  مي گفته حرفه اي

 و  دام و انسان  سالمت و درماني  پزشكي، خدمات به يافته اختصاص اراضي به درماني  7

 شود.  مي گفته اجتماعي  هاي مددكاري

 .شود مي گفته فرهنگي فعاليتهاي به  يافته  اختصاص اراضي به فرهنگي هنري  8

فضاي   9 و  پارك 

 سبز

 و احداث شهرداري توسط كه (بوستان ) پارك جهت يافته اختصاص اراضي به

 .شود گفته مي گيرد مي قرار  عموم استفاده مورد

 بقاع  و ديني  و مذهبي مراسم و فرايض انجام جهت يافته  اختصاص  اراضي به مذهبي  10
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 1402گلمکان دفترچه تعرفه عوارض و بهاء خدمات شهرداري

 1402سال  

 

 .شود مي گفته متبركه

تجهيزات  11

 شهري 

 در عمدتا   كه شهروندان  عمومي  نيازهاي رفع جهت يافته اختصاص اراضي به

 شود. مي گفته است شهرداري وظايف

تاسيسات  12

 شهري 

 و شهر بهداشت شهرويا زيربنايي تاسيسات به مربوط امور جهت كه اراضي به

 مي شود. گفته يابد مي اختصاص شهروندان

و   13 نقل  و  حمل 

 انبارداري

 انجام  براي  كه ساختمانهايي و  معابر شبكه جهت يافته اختصاص اراضي  به 

 .شود مي گفته يابد مي شهروندان اختصاص و شهري برون شهري، سفرهاي

 .شود مي  گفته مسلح نيروهاي به  يافته  اختصاص اراضي به نظامي  14

و  15 باغات 

 كشاورزي 

 .شود مي گفته كشاورزي هاي زمين  و  باغات به  يافته  اختصاص اراضي به

 شود. مي  گفته تاريخي  مكانهاي به  يافته  اختصاص اراضي به ميراث تاريخي  16

 گفته امثالهم و  كاشت دست و طبيعي  جنگلهاي به يافته اختصاص سطوح به طبيعي  17

 .شود مي

 گفته  شود مي  منظور و  حفاظت خاص اهداف  جهت قانون حسب كه اراضي  به حريم 18

 .شود مي

تفريحي  19

 توريستي 

 شود. مي گفته  سياحت و اقامت جهت يافته  اختصاص اراضي به

 مصوبه موضوع الف گروه مشمول  صنايع استقرار  جهت يافته اختصاص اراضي به صنعتي  20

 آن بعدي اصالحات و وزيران هيات  26/12/88مورخ   18591/ت  64677شماره

 .شود مي گفته
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 1402گلمکان دفترچه تعرفه عوارض و بهاء خدمات شهرداري

 1402سال  

 

 دوم:  فصل

 محاسبه آنها نحوه  و شهرداری  عوارض                        
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 1402گلمکان دفترچه تعرفه عوارض و بهاء خدمات شهرداري

 1402سال  

 

 عبارتند از:  گلمکانقابل وصول در شهرداری    عوارض

 هاي معدني وارض چشمه ع  ➢

 عوارض صدور مجوز حصاركشي و ديواركشي براي امالك فاقد مستحدثات  ➢

 )مسكوني(   عوارض زيربنا ➢

 (ورزشي و نظاير آنها  -فرهنگي  -اداري -تفريحي و توريستيغير مسكوني اعم از تجاري، ) زيربناعوارض  ➢

 ()كاربري مسكوني( 5عوارض تراكم تا حد مجاز طبق مصوبات مراجع تصويب كننده طرهاي توسعه شهري و كميسيون) ➢

() غير مسكوني اعم  5عوارض تراكم تا حد مجاز طبق مصوبات مراجع تصويب كننده طرهاي توسعه شهري و كميسيون) ➢

 ورزشي و نظاير آنها(  -فرهنگي  -اداري -ي، تفريحي و توريستياز تجار

 عوارض بالكن و پيش آمدگي  ➢

 عوارض مستحدثات واقع در محوطه امالك )آالچيق، پاركينگ مسقف، استخر(  ➢

آنتن ➢ و  تجهيزات،   ، )دكلها  شهري  تاسيسات  نصب  و  احداث  مجوز  صدور  و  عوارض  مخابراتي،ترانسفورماتورها  هاي 

 نظايرآنها( 

 هزار نفر جمعيت  500( قانون حمل و نقل ريلي شهرهاي باالي 9ارض ناشي از اجراي ماده)عو ➢

 عوارض تردد شبانه وسايل نقليه باري در محدوده كاميون ممنوع  ➢

 عوارض بر تابلوهاي تبليغاتي محيطي ➢

 عوارض ارزش افزوده ناشي از تعيين كاربري عرصه در اجراي طرح هاي توسعه شهري  ➢

 ده ناشي از تغيير كاربري عرصه در اجراي طرح هاي توسعه شهري عوارض ارزش افزو ➢

 عوارض ارزش افزوده ناشي از اجراي طرح هاي توسعه شهري ➢

 ساختمان  تمديد پروانهعوارض  ➢

 عوارض تجديد پروانه ساختمان  ➢

 در هنگام صدور پروانه ساختماني  آتش نشاني عوارض  ➢

 عوارض بر مشاغل  ➢

 عوارض قطع اشجار فضاي سبز ➢
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 1402گلمکان دفترچه تعرفه عوارض و بهاء خدمات شهرداري

 1402سال  

 

 

 

 

 

شاخص هاي تدوين نحوه محاسبه  عنوان عوارض 

 عوارض و ترتيبات وصول

 ضوابط 

 عوارض = W×Z  و حريم   محدوده عوارض  چشمه هاي معدني 

 

 

W   حجم آب فروش رفته به متر مكعب يا به ليتر = 

Z ضريب مصوب شوراي اسالمي شهر به ريال  درصد  مبلغ فروش هر ساعت آب   = يك 
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 1402گلمکان دفترچه تعرفه عوارض و بهاء خدمات شهرداري

 1402سال  

 

 

 ضوابط  عنوان عوارض 

 محدوده عوارض صدور مجوز حصاركشي و ديواركشي براي امالك فاقد مستحدثات 

 و حريم

T×A×B×K×Z×P×H 

T طول ديوار = 

Aارتفاع ديوار = 

B(41== نوع ديوارB  ،2=3بتونيB  3=1.5  آجري يا بلوكه سيماني و سنگيB  ،4=0.8فلزيB نظاير آنها  فنس و  ) 

K(1=3= كاربريK  ، 2=4تجاري ، توريستي  وتفريحيK  ،3=2اداريK مطابق طرح هاي توسعه شهري  مسكوني و بقيه كاربري ها ) 

Z(1=01%= ضريب مصوب شوراي شهرZ  ، 2=8%تجاريZ ،2=04%توريستي  وتفريحيZ  ،4=25%اداريZ   مسكوني و بقيه كاربري

 ها( 

Pاداره امور اقتصاد دارايي چناران(  11/11/1401)مصوب = قيمت منطقه اي دارايي 

Hوزارت كشور ( 30/9/1401-203726دستور العمل شماره  19تعديل بند  ) ضريب= ضريب تعديل هيئت وزيران 

 2است با  در حريم برابر  K: 1تبصره

 1در حريم برابراست با    Z: 2تبصره

 :  1مثال

   شهر  1در بلوك با نوع ديوار آجري  متر   2.8متر با ارتفاع  1طول   كاربري مسكوني:

T=1  ،A=2.8  ،B=3  ،K=2  ،Z=0.25  ،P=800.000 ،H=16% 

 T×A×B×K×Z×P×H = (1×2.8×3×2×0.25×800.000)×16%= 537.600 = متر طول1با  عوارض ديواركشي و حصاركشي

 : 2مثال

 شهر    1متر  با نوع ديوار آجري در بلوك   2.8متر با ارتفاع  1طول   :كاربري تجاري

T=1  ،A=2.8  ،B=3  ،K=3  ،Z=0.10  ،P=2.500.000 ،H=16% 

 =T×A×B×K×Z×P×H = (1×2.8×3×3×0.10×2.5000.000)×16% =   متر طول1با    حصاركشيديواركشي ورض عوا

1.008.000 

 : 3مثال

 متر با نوع ديوار آجري   2.8ر طول با ارتفاع مت 1طول   ديواركشي در حريم:

 T×A×B×K×Z×P×H = (1×2.8×3×2×1×560.000)×16%= 1.505.280 =   مترطول1با    عوارض ديواركشي و حصاركشي
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 1402گلمکان دفترچه تعرفه عوارض و بهاء خدمات شهرداري

 1402سال  

 

 ضوابط   عنوان عوارض 

 S×T×N×A×Z×P ×H و چندواحدي زيربنا )مسكوني( يك يا دو

Sمساحت = 

T( طبقات =T1= 1   ،زيرزمين به پايينT2= 2 يا پيلوت  همكف ،T3= 3   اول 

N( 11== تعداد واحدN  ،1.22=يك واحدي در هر طبقهN   دو ) واحدي يا چندواحدي در هر طبقه 

A( هاي توسعه شهري  = ارتفاع )طبق ضوابط طرح 

Z (1=%15 =ضريبZ  2%=20 طبقات زيرزمين، همكف يا پيلوت وZ به باال  طبقه اول    

Pدارايي چناران( ي واداره امور اقتصاد 11/11/1401)مصوب = قيمت منطقه اي دارايي 

H =16( وزارت كشور  30/9/1401-203726دستور العمل شماره  19بند   درصد) ضريب تعديل 

از طبقه سوم به باال بصورت : در صورت ابالغ ضوابط طرح و افزايش تعداد طبقات يا ابقاء طبقات درآراء كميسيون ماده صد،1تبصره

 درصد افزايش مي يابد. T ،20پلكاني ضريب 

رد محاسبه قرار مي ارتفاع در كميسيون ماده صد، ضريب ارتفاع براساس ارتفاع تاييد شده در كميسيون مو   : در صورت ابقاء 2تبصره

 گيرد.

   : متراژ پاركينگ از پرداخت عوارض معاف مي باشد.3تبصره

 درصد ضريب همان طبقه   50برابر است با طبقه  نيم   T  : ضريب4تبصره

     مجاز در ضوابط طرح هاي توسعه شهريمفيد ارتفاع  حداكثر:5تبصره

 متر مربع معاف مي باشد.   20تا خرپشته و اتاقك تاسيسات : 6تبصره 

 مثال:  

 مترمربع مسكوني   150اول  -مترمربع پيلوت 90مترمربع پاركينگ و 60مترمربع، همكف  250كاربري مسكوني با عرصه 

 متري 10شهر براي خيابان با عرض    1متر مربع در بلوك  1براي  ذيل*محاسبه 

 S×T×N×A×Z×P×H عوارض زيربناي مسكوني 

 (1×2×1×2.4×%15×800.000)×16%=322.560+  (1×3×1×3×%20×800.000)×16% 
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 1402گلمکان دفترچه تعرفه عوارض و بهاء خدمات شهرداري

 1402سال  

 

 ضوابط   عنوان عوارض 

 S×T×N×A×Z×K×P ×H ورزشي و نظاير آنها(  -فرهنگي -اداري -زيربنا )تجاري، تفريحي و توريستي

S مساحت = 

T  =( طبقاتT1= 2     ،زيرزمين به پايينT2=5     ،همكف يا پيلوتT3= 3   اول 

N( 11== تعداد واحدN    ،1.22=يك واحدي در هر طبقهN   ) دو واحدي يا چندواحدي در هر طبقه 

A )ارتفاع )طبق ضوابط طرح هاي توسعه شهري = 

Zضريب=   ( 0.1=1 مصوب شوراZ      0.1=15 ،طبقاتسايرZ     طبقه همكف يا پيلوت) 

K (21 == كاربريK  2 =0.6،  و اداري    تجاريK    تفريحي و توريستي  فرهنگي ، ورزشي ) و نظائر آنها 

Pاداره امور اقتصاد دارايي چناران(  11/11/1401)مصوب = قيمت منطقه اي دارايي 

H  =16وزارت كشور ( 30/9/1401-203726دستور العمل شماره  19تعديل بند  ) ضريبدرصد 

،  Tاز طبقه دوم به باال بصورت پلكاني ضريب  : در صورت ابالغ ضوابط طرح و افزايش تعداد طبقات يا ابقاء طبقات درآراء كميسيون ماده صد، 1تبصره

 درصد افزايش مي يابد. 20

 يون ماده صد، ضريب ارتفاع براساس ارتفاع تاييد شده در كميسيون مورد محاسبه قرار مي گيرد. ارتفاع در كميس  : در صورت ابقاء 2تبصره

 : متراژ پاركينگ از پرداخت عوارض معاف مي باشد 3تبصره

 متر مربع معاف مي باشد.   20تا خرپشته و اتاقك تاسيسات : 4تبصره 

 :  1مثال

اول    –مترمربع    300همكف    -مترمربع پيلوت  150مترمربع پاركينگ و  150مترمربع، زيرزمين    1000كاربري توريستي و تفريحي با عرصه 

 مترمربع  300

 متري 10شهر براي خيابان با عرض   1متر مربع در بلوك  1*محاسبه ذيل براي 

  S×T×N×A×Z×K×P ×H  (1×2×2.4×0.1×0.6×2.500.000)×16 2.784.000 =%  عوارض زيربنا

(1×5×4×0.15×0.6×2.500.000)×16%+    

 مترمربع ورزشي    300اول    -مترمربع مسكوني  240مترمربع پاركينگ و  60مترمربع، همكف    500: كاربري ورزشي با عرصه  2مثال

 +S×T×N×A×Z×K×P ×H %  (1×5×1×3×0.15×800.000) 16   (1×3×1×6×0.1×640.000)×16%      472.320=عوارض زيربنا 
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 1402گلمکان دفترچه تعرفه عوارض و بهاء خدمات شهرداري

 1402سال  

 

 ضوابط   عنوان عوارض 

طرح   كننده  تصويب  مراجع  مصوبات  طبق  مجاز  حد  تا  تراكم 

 ( )كاربري مسكوني( 5هاي توسعه شهري و كميسيون ماده )

S×T×N×A×Z×P ×H 

Sمساحت = 

T( طبقات =T1= 1  ،زيرزمين به پايين T3= 3   ،اولT4= 4  ،دومT5= 5  ) سوم 

N( 11== تعداد واحدN  ،1.22=يك واحدي در هر طبقهN  ) دو واحدي يا چندواحدي در هر طبقه 

A ) ارتفاع )طبق ضوابط طرح هاي توسعه شهري = 

Z  (1%=2 0=ضريبZ    ،2 30%=  طبقات زيرزمينZ     2%=25   همكفZ      1%=35 اولZ    ، 2%=50 دومZ    طبقات سوم به

 باال(  

Pاداره امور اقتصاد دارايي چناران(  11/11/1401)مصوب = قيمت منطقه اي دارايي 

H =16  وزارت كشور (  30/9/1401-203726دستور العمل شماره  19درصد) ضريب تعديل بند 

از طبقه سوم به باال بصورت : در صورت ابالغ ضوابط طرح و افزايش تعداد طبقات يا ابقاء طبقات درآراء كميسيون ماده صد،1تبصره

 درصد افزايش مي يابد. T ،20پلكاني ضريب 

رد محاسبه قرار مي ارتفاع در كميسيون ماده صد، ضريب ارتفاع براساس ارتفاع تاييد شده در كميسيون مو   : در صورت ابقاء 2تبصره

 گيرد.

 : متراژ پاركينگ از پرداخت عوارض معاف مي باشد.  3تبصره

 درصد ضريب همان طبقه   50نيم  طبقه برابر است با  T  : ضريب4تبصره

 :حداكثر ارتفاع مفيد مجاز در ضوابط طرح هاي توسعه شهري    5تبصره

 معاف مي باشد. متر مربع   20تا خرپشته و اتاقك تاسيسات : 6تبصره 

 مثال:  

عرصه   با  مسكوني  همكف    250كاربري  و  60مترمربع،  پاركينگ  پيلوت  90مترمربع  مسكوني    150اول    -مترمربع  دوم   –مترمربع 

 مترمربع مسكوني 150

 متري  10شهر براي خيابان با عرض   2و1متر مربع در بلوك هاي  1*محاسبه ذيل براي 

 S×T×N×A×Z×P×H (1×4×1×3×%35×800.000)×16%=537.600 مسكوني   تراكم تا حد مجاز عوارض
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 1402گلمکان دفترچه تعرفه عوارض و بهاء خدمات شهرداري

 1402سال  

 

 ضوابط   عنوان عوارض 

تراكم تا حد مجاز طبق مصوبات مراجع تصويب كننده طرح هاي توسعه شهري و  

( ) غير مسكوني اعم از تجاري، اداري، فرهنگي، ورزشي و نظائر  5كميسيون ماده )

 آنها( 

S×T×N×A×Z×K×P ×H 

S مساحت = 

T( طبقات =T1= 2    پايينزيرزمين به  ،T3= 3    ،اولT4= 2  ) دوم و باالتر 

N( 11== تعداد واحدN    ،1.22=يك واحدي در هر طبقهN   ) دو واحدي يا چندواحدي در هر طبقه 

A )ارتفاع )طبق ضوابط طرح هاي توسعه شهري = 

Zضريب=   ( 0.1=01 مصوب شوراZ  ، 2 0.20=  طبقات زيرزمينZ      0.3=15   طبقات همكفZ    )طبقات اول به باال 

K (21 == كاربريK  12 =،    تجاريK    تفريحي و توريستي و اداري  فرهنگي ، ورزشي ، ) و نظائر آنها 

Pاداره امور اقتصادي و دارايي چناران( 11/11/1401)مصوب = قيمت منطقه اي دارايي 

H  =16وزارت كشور ( 30/9/1401-203726دستور العمل شماره  19تعديل بند  ) ضريبدرصد 

،  Tاز طبقه دوم به باال بصورت پلكاني ضريب  : در صورت ابالغ ضوابط طرح و افزايش تعداد طبقات يا ابقاء طبقات درآراء كميسيون ماده صد، 1تبصره

 درصد افزايش مي يابد. 20

 يون ماده صد، ضريب ارتفاع براساس ارتفاع تاييد شده در كميسيون مورد محاسبه قرار مي گيرد. ارتفاع در كميس  : در صورت ابقاء 2تبصره

 : متراژ پاركينگ از پرداخت عوارض معاف مي باشد 3تبصره

 متر مربع معاف مي باشد.   20تا خرپشته و اتاقك تاسيسات : 4تبصره 

 :  1مثال

اول    –مترمربع    300همكف    -مترمربع پيلوت  150مترمربع پاركينگ و  150مين  مترمربع، زيرز  1000كاربري توريستي و تفريحي با عرصه 

 مترمربع  300

 متري  10شهر براي خيابان با عرض   2و1متر مربع در بلوك هاي  1*محاسبه ذيل براي 

    S×T×N×A×Z×K×P ×H   (1×3×4×0.3×2×2.500.000)×16%         2.880.000=تراكم تا حد مجاز غير مسكوني  عوارض
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 1402گلمکان دفترچه تعرفه عوارض و بهاء خدمات شهرداري

 1402سال  

 

 ضوابط  عنوان عوارض 

 S×T×N×A×K×P×Z×H بالكن و پيش آمدگي  

S مساحت = 

T( طبقات =T1= 1     ،زيرزمين به پايينT2= 2    ،همكفT3= 3    ،اولT4= 4    ،دومT5= 5   )سوم 

N( 11== تعداد واحدN    ،1.22=يك واحدي در هر طبقهN   دو  ) واحدي يا چندواحدي در هر طبقه 

A ) ارتفاع )طبق ضوابط طرح هاي توسعه شهري = 

K (41 == كاربريK  ،22 =تجاري، و اداريK   43 =،   تفريحي و توريستي    مسكونيK   ) فرهنگي ، ورزشي و نظائر آنها 

Z  (0.1=3 =ضريبZ    ، 2=0.75 طبقات زيرزمين تا دومZ    )طبقات دوم به باال 

Pاداره امور اقتصادي و دارايي چناران( 11/11/1401)مصوب = قيمت منطقه اي دارايي 

H  =16وزارت كشور ( 30/9/1401-203726دستور العمل شماره  19) ضريب تعديل بند درصد 

 مالحظات: 

 وانه ساختماني( اين عنوان مي گردد. زيربناي مربوط به بالكن و پيش آمدگي صرفا  مشمول پرداخت عوارض)عوارض صدور پر -

 برابر عوارض مربوطه مي گردد.  1.5: در صورت صدور راي ابقاي كميسيون بابت بالكن و پيش آمدگي در معبر 1تبصره

 مترمربع  150دوم    –مترمربع    150اول    -مترمربع پاركينگ  150مترمربع، همكف    250: كاربري مسكوني با عرصه  1مثال

 مترمربع   4مترمربع و طبقه دوم    4آمدگي طبقه اول  بالكن و پيش  

   +  S×T×N×A×K×P×Z×H =  (1×2×1×3×2×0.3×800.000)×16% =عوارض بالكن و پيش آمدگي

+(1×3×1×3×2×0.3×800.000)×  %+(1×4×1×3×2×0.75×800.000)×16%=    3.456.000 

  300همكف    -مترمربع پيلوت  150مترمربع پاركينگ و  150مين  مترمربع، زيرز  1000و تجاري با عرصه    : كاربري توريستي و تفريحي2مثال

 مترمربع  300اول    –مترمربع  

 مترمربع   3بالكن و پيش آمدگي طبقه اول  

   +  S×T×N×A×K×P×Z×H =  (1×2×1×3×4×0.3×640.000)×16% =عوارض بالكن و پيش آمدگي

(1×3×1×3×4×0.3×640.000)×16%+(1×2×1×3×4×0.75×640.000)×16%=    3.686.200     
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 1402گلمکان دفترچه تعرفه عوارض و بهاء خدمات شهرداري

 1402سال  

 

 ضوابط  عنوان عوارض 

 T×E×A×F×K×P×Z×H  استخر(مستحدثات واقع در محوطه امالك)آالچيق، پاركينگ مسقف،

Tطول = 

E عرض = 

A)ارتفاع )طبق ضوابط طرح = 

F(1=0.6= نوع مستحدثهF  ،2=1.2 /آالچيقF    ،3=5 /پاركينگ مسقفF     4=2 /استخر سرپوشيدهF   )  استخر سر باز 

K =(61 =كاربريK 22 =  /و اداري، تجاريK  3 =2 /و اداري ،   مسكونيK تفريحي و توريستي  فرهنگي ، ورزشي  ) و نظائر آنها 

Z(11== ضريبZ،1=1.2   /استخرZ   ) ... آالچيق و پاركينگ مسقف و 

Pاداره امور اقتصادي و دارايي چناران( 11/11/1401)مصوب = قيمت منطقه اي دارايي 

H  =16وزارت كشور ( 30/9/1401-203726دستور العمل شماره  19) ضريب تعديل بند درصد 

 مثال:  

 مترمربع 150دوم  –مترمربع  150اول  -مترمربع پاركينگ 150مترمربع، همكف  250كاربري مسكوني با عرصه 

 متر2مترمربع استخر با ارتفاع 30 متر و 2.4با ارتفاع    مترمربع آالچيق  20

 T×E×A×F×K×P×Z×H = (1×1×2.4×0.6×2×1.2×800.000)×16% =442368 آالچيق و پاركينگ

 512.000 = %16×(800.000×1×2×2×1×1×1) استخر سرباز  

 1.280.000 = %16×(800.000×1×2×5×1×1×1) استخر سرپوشيده 
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 1402گلمکان دفترچه تعرفه عوارض و بهاء خدمات شهرداري

 1402سال  

 

 ضوابط  عنوان عوارض 

نصب تاسيسات شهري)دكلها، تجهيزات و آنتن هاي  صدور مجوز احداث و  

 ترانسفورماتوها و نظائر آنها( مخابراتي، 

S×L×M×N×P×Z×H 

 

Sمساحت = 

L ارتفاع = 

M(1=10= موقعيت جغرافياييM ، 2=4 /پاركهاM ،3=5 /امالك بالاستفادهM   ) امالك شخصي و نظاير آنها 

N تعداد  تجهيزات = 

Z =10 

Pاداره امور اقتصادي و دارايي چناران( 11/11/1401)مصوب = قيمت منطقه اي دارايي 

H  =16وزارت كشور ( 30/9/1401-203726دستور العمل شماره  19) ضريب تعديل بند درصد 

 تبصره: عوارض مذكور فقط يكبار و هنگام صدور مجوز وصول مي گردد.

 : نصب تاسيسات شهري در كاربري مسكوني: 1مثال

S=12 ،L=30 ،M=5  ،N=1  ،P=800.000، Z=10 ،H=16% 

 S×L×M×N×Z×P×H=(1×30×5×1×10×800.000)×16%= 192.000.000 عوارض صدور مجوز احداث و نصب تاسيسات شهري 
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 1402گلمکان دفترچه تعرفه عوارض و بهاء خدمات شهرداري

 1402سال  

 

 

 

شاخص هاي تدوين نحوه محاسبه   عنوان عوارض 

 عوارض و ترتيبات وصول 

 ضوابط و ترتيبات وصول 

قانون حمل و نقل ريلي   9عوارض ناشي از اجراي ماده  

 هزار نقر جمعيت  500شهرهاي باالي  

ضريبي از عوارض صدور پروانه  

 ساختماني 

)به علت نداشتن حمل  غير قابل وصول

 و نقل ريلي و جمعيت(

  

 

 

شاخص هاي تدوين نحوه محاسبه   عنوان عوارض 

 عوارض و ترتيبات وصول 

 وصول ضوابط و ترتيبات  

عوارض تردد شبانه وسايل نقليه باري در محدوده كاميون  

 ممنوع  

)نداشتن    غير قابل وصول در شهر سن ناوگان، وزن، ساعت تردد

 محدوده كاميون ممنوع( 
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 1402گلمکان دفترچه تعرفه عوارض و بهاء خدمات شهرداري

 1402سال  

 

 

 ضوابط  عنوان عوارض 

محيطي سردرب و  مصوبه شورا :تابلوهاي تبليغاتي   25دستور العمل موضوع بند  تابلوهاي تبليغاتي محيطي 

متر مي باشد    4را داشته باشد طول دهانه آنها تا    محل فعاليت فقط جنبه معرفي

متر    4متر مربع طول دهانه آنها از    2مجموع مساحتهاي تبليغات محيطي آنها تا حداكثر  

معاف مي   متر مربع  5/3بيشتر است مجموع مساحتهاي تبليغات محيطي آنها تا حداكثر  

 باشند  
نه آرم ،نام ،نشاني از محصول و كاالي تجاري خاصي باشند و هم چنين معرف  شامل هرگو

حد مجاز هاي فوق باشد  بزرگتر از  نمايندگي فروش و خدمات يك كاال و يا خدمات باشد  

 شامل معافيت نمي گردد  مازاد آن

عرفي بوده و مشمول پرداخت عوارض مالحظات: در صورتي كه كه تابلو نصب شده در سطح شهر داراي اين سه ويژگي باشد تابلو م

تابلو صرفا  بر سر درب يا نماي محل فعاليت    -2مندرجات روي تابلو كامال  منطبق بر مجوز فعاليت واحد باشد.    -1مذكور نمي گردد:  

نباشد.   از يك عدد  عالي شهرسازي و معماري در خصوص ض  -3نصب شده و بيش  بر مصوبه شوراي  تابلو كامال  منطبق  وابط و ابعاد 

قانون شوراهاي اسالمي باشد. در صورت كه    80ماده    25مقررات ارتقا كيفي سيما و منظر شهري و همچنين دستورالعمل موضوع بند

 تابلو نصب شده هر يك از ويژگي ها را نداشته باشد مشمول پرداخت عوارض اين عنوان مي گردد. 

T  طول تابلو= 

Eعرض تابلو= 

M(1=3= موقعيت جغرافياييM  ، 2=2.5  /پاركهاM   3=1عمومي شهر   معابر اصلي و امالك بالاستفادهM     امالك شخصي و نظاير

 آنها و حريم  ( 

S مدت زمان بهره برداري ماهيانه = 

Pاداره امور اقتصادي و دارايي چناران( 11/11/1401)مصوب = قيمت منطقه اي دارايي 

H  =16وزارت كشور ( 30/9/1401-203726دستور العمل شماره  19) ضريب تعديل بند درصد 

 مثال : عوارض تابلوهاي تبليغاتي در معابر اصلي و امالك بالاستفاده عمومي شهر  

 T×E×M×S×P×H                  (1×1×2.5×1×800.000)×16%=320.000             عوارض تابلوهاي تبليغاتي محيطي
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 1402گلمکان دفترچه تعرفه عوارض و بهاء خدمات شهرداري

 1402سال  

 

 ضوابط  عنوان عوارض 

اجراي طرح  ارزش افزوده ناشي از 

 هاي توسعه شهري

 Z×(A-B) ارزش افزوده ناشي تعيين كاربري عرصه در اجراي طرح هاي توسعه شهري 

 Z×(A-B) كاربري عرصه در اجراي طرح هاي توسعه شهري  از تغييرارزش افزوده ناشي 

 Z×(D-F) ارزش افزوده ناشي از اجراي طرح هاي عمران شهري 

A تعيين يا تغيير كاربري شده = ارزش جديدي ملكي كه 

B ارزش قديم ملك = 

Z =10 درصد ارزش افزوده 

Dارزش ملك  بعد از اجراي طرح = 

Fارزش ملك قبل از اجراي طرح = 

 تبصره: ارزيابي در كليه مراحل توسط كارشناس رسمي دادگستري انجام مي شود.

 مالحظات:  

كاربري تعيين كاربري شده و يا كاربري قبلي آن تغيير يابد و از اين اقدام ارزش افزوده در صورتي كه به درخواست مالك، ملك فاقد   -

 مشمول عوارض فوق مي گردد   براي ملك ايجاد شود،

اگر درخواست مالك جهت تغيير كاربري ثبت نشده باشد، تازماني كه مالك درخواست بهره برداري از كاربري جديد را نداشته باشد   -

 اين عوارض نمي گردد.  مشمول پرداخت

 اين عوارض از اراضي و امالكي كه بر اثر اجراي طرح هاي احداث يا تعريض معابر براي آنها ارزش افزوده ايجاد مي گردد، اخذ   -

 مي شود و تنها يكبار قابل وصول مي باشد. 

 تبصره: عوارض اخذ شده در هنگام اجرا شامل يكي از  عناوين عوارض  باال مي باشد  

 مثال :  

(A-B)×Z=1×(25.000.000-15.000.000) ×%10=1.000.000   ارزش افزوده ناشي تعيين  يا تغيير كاربري عرصه در=

 اجراي طرح هاي توسعه شهري 

 Z =1×(30.000.000-15.000.000)×(D-F)ارزش افزوده ناشي از اجراي طرح هاي عمران شهري  =          

×%10=1.500.000 
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 1402گلمکان دفترچه تعرفه عوارض و بهاء خدمات شهرداري

 1402سال  

 

 ضوابط  عوارض عنوان  

 A×Z ساختماني تمديد پروانه  

A عوارض صدور پروانه به نرخ روز = 

Z  =3    براي سال دوم،   درصدZ  =5   2درصد براي سال سوم و .... طبق تبصره 

پروانه طبق دستورالعمل  1تبصره اتمام عمليات ساختماني درج    30/9/1401مورخ    203726: تمديد  شده در  وزارت كشور در مواردي كه تاريخ 

ردد. در  پروانه ساختماني به پايان رسيده باشد و پروانه ساختماني صادره با ضوابط طرح هاي توسعه شهري مغايرت نداشته باشد، پروانه تمديد مي گ

 اين صورت عوارض تمديد پروانه براي سال اول بصورت رايگان مي باشد. 

يان سال دوم ساختمان تكميل نشود، عوارض تمديد پروانه هر سال به ميزان دو  براي سال دوم مي باشد. اگر همچنان در پا  Z: ضريب  2تبصره

 درصدعوارض صدور پروانه ساختمانيبه نرخ روز افزايش مي يابد تا به بيست درصد عوارض صدور به نرخ روز بالغ گردد.  

طيق تعرفه فوق تمديد مي   رح هاي توسعه شهري، : اگر عمليات ساختماني طبق نظر مهندس ناظر شروع شده باشد، عليرغم مغايرت با ط 3تبصره

 گردد. امالكي كه به دستور مراجع قضايي و شبه قضايي توقيف شده اند از اين ضوابط مستثني مي باشند. 
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 1402گلمکان دفترچه تعرفه عوارض و بهاء خدمات شهرداري

 1402سال  

 

 ضوابط  عنوان عوارض 

 طبق دستورالعمل وزارت كشور  ساختماني   تجديد پروانه

اتمام   تاريخ  كه  مواردي  در  نظر  مالحظات:  طبق  ساختماني  عمليات  و  باشد  رسيده  اتمام  به  ساختماني  پروانه  در  شده  درج  ساختماني  عمليات 

ت  مهندس ناظر شروع نشده باشد، در صورتي كه ضوابط طرح هاي توسعه شهري تغيير نموده و با پروانه صادره مغايرت داشته باشد، صرفا  در صور 

ابل اجرا بوده و پروانه جديد صادر مي گردد. در اين حالت عوارض پروانه جديد به نرخ روز و عوارض  وجود همه شرايط پيش گفته پروانه قبلي غيرق

 پرداخت شده قبلي به عنوان طلب مودي لحاظ مي گردد.

ه نرخ روز طبق  الزم به توضيح است در مواردي كه مودي درخواست اصالح پروانه ساختماني را داشته باشد صرفا  عوارض زيربناي مازاد بر پروانه ب

 تعرفه عوارض محاسبه و وصول مي گردد. 
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 1402گلمکان دفترچه تعرفه عوارض و بهاء خدمات شهرداري

 1402سال  

 

 ضوابط  عنوان عوارض  

در هنگام صدور پروانه  آتش نشاني   

 ساختماني 

A×Z 

A عوارض صدور پروانه ساختماني = 

Z  =4درصد 

 مالحظات:  

 عوارض مذكور در هنگام صدور پروانه ساختماني دريافت مي گردد.  -1

مذكور بايد به حساب جداگانه مربوط به شهرداري واريز)بصورت مستقيم يا با واسط حساب شهرداري( و جهت مصرف صد در  عوارض   -2

 صد آن در توسعه و تجهيزات آتش نشاني هزينه گردد.

  



  

 

 
 

28 
 

 1402گلمکان دفترچه تعرفه عوارض و بهاء خدمات شهرداري

 1402سال  

 

 

 

 ضوابط  عنوان عوارض 

 Z×S×N×F×R عوارض بر مشاغل 

 

Z  درصد ضريب تعديل مصوب هيت وزيران  16، قيمت منطقه اي مسكوني بلوك مربوطه ضربدر = نرخ پايه مشاغل 

Sمساحت = 

N طبقه وقوع = 

F راسته و مركز فعاليت تجاري = 

R تعداد و روز فعاليت بر سال = 

Pاداره امور اقتصادي و دارايي چناران( 11/11/1401)مصوب = قيمت منطقه اي دارايي 

H  =16وزارت كشور ( 30/9/1401-203726دستور العمل شماره  19) ضريب تعديل بند درصد 

 

 طبقه  ضريب طبقاتي

 همكف 1

 منهاي يك %60

 منهاي دو و كمتر %40

 اول %50

 دوم %45

 سوم و بيشتر  %35

 نيم طبقه %10

 فضاي باز %5
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 1402گلمکان دفترچه تعرفه عوارض و بهاء خدمات شهرداري

 1402سال  

 

 رديف نام شغل  تعرفه ضريب طبقات  

تون يو پرورده ز  جاتيترش  ،يريو آبغوره گ  مويآبل 1.5 1  1 

ي فروش  وهيآبم 1.5 1  2 

ساخت و فروش   -، نقل و نبات    آبنبات 1.5 1  3 

، خشكبار و تنقالت   ليآج 1.5 1  4 

)مردانه و زنانه(   شگاهيآرا 1.5 1  5 

ي شگر يآرا  آموزشگاه 1 1  6 

ره يو غ  يوگرافي كارد  ،يزرترابيل  ،يوتراب يزيف  ،يوگرافيراد  ،يطب  شگاهيآزما 1 1  7 

)خدمات حمل و نقل    يو خارج  يداخل  يمسافرت  يو تورها  هاآژانس  1 1

 مسافر( 

8 

فروش   اي( ساخت  يميومنوكاران )درب و پنجره آل   ومينيآلوم 3 1  9 

همراه و...(   وتر،تلفنيكامپ  ،يسينوني ماش  ،ي)حسابدار   يفن  يآموزشگاهها  1 1  10 

و....(   يگلساز  ،يقي،موسينقاش   ،ي)خطاط  يهنر  يآموزشگاهها  1 1  11 

و   يو آشپز   يپز  ينيريش  اي  ياطيخ  يآموزشگاهها  1 1  ... 12 

كنكور و ...(  ،يخارجه، كمك درس  ي)زبانها  يآزاد علم  آموزشگاه 1 1  13 

ي فلز  يهاو لوله   يساختمان  آالتآهن  3 1  14 

فلزات مستعمل  ريسا  اي  آالتآهن  3 1  15 

كوب و كركره ساز   يروانيكوب و ش  آهن 3 1  16 

 17 آهنگران  3 1

(لياتومب  يرجلوبندي)تعم  لياتومب  آهنگران 3 1  18 

و شمدان و آباژور   نهيآ 1.5 1  19 

و اسفنج  ابر 1.5 1   20 

ي و ابزار صنعت  زارآالتيا 3 1  21 

ي و جاده ساز  يكشاورز   آالتن يو ماش  نيسنگ  يهال ياتومب 3 1  22 

و جدول    يمانيبلوكه س  ،يمانيس  رچهي،تيمانيرق س  ريكنندگان ت  اجرا 3 1

يزن  

23 

ياجناس كادوئ 1.5 1   24 

ي بازاسباب  1.5 1  25 

ي آب  يهامجموعه   اي  يشنا، سونا، جگوز   استخر 1 1  26 

فروش   اي  يريتعم  -اسلحه 2 1  27 

نيسنگ  يهان يو ماش  ليو باربند اتومب  اطاق 3 1   28 

و خوراك سرد و گرم(   جي)ساندو  يفروش  هياغذ 2 1  29 

ركار يتعم  ايفروشنده    -  لياتومب  اگزوز 2 1  30 

ورزش   ليو وسا  البسه 1 1  31 

يياي ميش  افيال 1.5 1  32 

ع يپخش و توز  انبار 4 1  33 

ي بازرگان  يكاالها   انبار 4 1  34 
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 1402گلمکان دفترچه تعرفه عوارض و بهاء خدمات شهرداري

 1402سال  

 

)به جز طال و جواهر(   انگشترساز 1.5 1  35 

ل يدست دوم اتومب  يدكيو فروشندگان لوازم    ياوراقچ 3 1  36 

يخصوص  يو خدمات اورژانس  آمبوالنس 1.5 1  37 

كا ي و فاربست و پول  تيرانيا 2 1  38 

و تره بار   وهي و م  بارنيادي م  بارفروشان 3 1  39 

ي شهر   يهاي باربر  3 1  40 

 41 باسكول  3 

فروش   -بزرگ    يهاباسكول و قبان  2 1  42 

 43   يورزش  يهاو كلوپ  باشگاهها 1 1

فروش   ايريتعم  -ناميو استارت و د  لياتومبي باطر  2 1  44 

ر يتحر  نيساعت و ماش  يباطر  1 1  45 

ي نيتزئ  ورآالتيو ز  جاتيبدل 1 1  46 

روغن و حبوبات   برنج، 2 1  47 

 48 برزنت  1.5 1

فروش   اي  ديو سوهان تول  يفرن  ،يبستن 1.5 1  49 

ييانواع كاال و مواد غذا  يبند  بسته 2 1  50 

آالتينيو چ  ستاليكر  بلور، 1.5 1  51 

ي برون شهر   اي  يدرون شهر   -يو موسساترباربر  بنگاهها 2.5 1  52 

ي و مولود   يمداح  ،يچاوش  ،يشادمان  يبنگاهها  1.5 1  53 

معامالت و مشاورامالك   يبنگاهها  3 1  54 

عدس و ....(  ا،ي حبوبات)نخود، لوب  يبوجار 2 1  55 

و تأتر  نمايس  داخليهاو غرفه   بوفه 1.5 1  56 

ي خصوص  يهامارستان يب 1.5 1  57 

ي فروش  پارچه 1.5 1  58 

نصب و فروش   -و قفسه  شنيو پارت  پاركت 1.5 1  59 

ي فروش  كيپالست 1.5 1  60 

و خوابگاه   وني پانس 1.5 1  61 

رهي حوله و غ  ،يخوشخواب، روتخت  پتو، 1.5 1  62 

فرش   اي  يكار قال  پرداخت 1.5 1  63 

فلزات   يو پرس كار   يكار   پرداخت 3 1  64 

ر ي تعم  ايدوخت، فروش    -پرده و كركره 1.5 1  65 

چوب   يكار   پرس 2.5 1  66 

يفروش  پرنده 3 1  67 

پشم، كرك، مو و پر   پنبه، 1.5 1  68 

چرخ   ميو باالنس و تنظ  ل ياتومب  كيو آپارات الست  يريپنچرگ 3 1  69 

يي و لباسشو  ييظرفشو  عاتيو ما  پودر 1.5 1  70 

راهن ي و پ  پوشاك 1.5 1  71 
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 1402گلمکان دفترچه تعرفه عوارض و بهاء خدمات شهرداري

 1402سال  

 

ي و لوازم نظام  پوشاك 1.5 1  72 

ره يكولر و غ  يساز   پوشال 1.5 1  73 

ي فروش  تزايپ 1.5 1  74 

شميابر  لهيپ 1.5 1  75 

ي و هنر  ينقاش  يهاي و كالر   تابلوفرش 1 1  76 

و خطاط   سينو  تابلو 1 1  77 

  ايسازنده    -يو صنعت  يپولك  ويكي نئون و فلورسنت و پالسن  يتابلوها  2 1

 فروشنده 

78 

ي موتور  كيو پ  ي تلفن  يتاكس 2.5 1  79 

باغ تاالرها و باغسراها   ،يعروس  يسالنها   ،يرائي پذ  يتاالرها 2.5 1  80 

 81 تانكرسازان و بشكه سازان  2.5 1

ن يترازو و لوازم توز 2.5 1  82 

( ره يو غ  ليفلزات )اتومب  يتراشكار  3 1  83 

ريتعم  ايفروش   -و الكتروموتور و پمپ آب    ترانسفورماتور 3 1  84 

ظروف تفلون   يو بازساز  ميترم 1.5 1  85 

كننده   ديتول  -يو كشباف و بافندگ  كويتر 2 1  86 

( رهي و غ  يواريساختمان)موكت، پرده، و لوازم، كركره، كاغذ د  ناتيتزئ 1.5 1  87 

دوز موكت و پارچه(   گزاكيساختمان)ز  ناتيتزئ 1.5 1  88 

و پاسبان   قاتيتزر 1 1  89 

م يمجالس ختم و ترح  فاتيتشر 1.5 1  90 

ي و نامزد   يمجالس عروس  فاتيتشر 1.5 1  91 

(لي اتومب  ي)تودوز   لياتومب  يدوز  تشك 1.5 1  92 

يو دولت  يو كارگر  يمصرف كارمند   عي توزيهايتعاون 1.5 1   93 

( يرانندگ  ي) آموزشگاهها يكيو مكان  يرانندگ  ميتعل 2.5 1  94 

يقيو آالت موس  كيكار لوازم الكترون  ريتعم 3 1  95 

ل يروغن اتومب  ضيتعو 3 1  96 

نصب   ايفروش    اي  ريتعم  -  فونيو آ  يدرب بازكن برق  تلفن، 3 1  97 

فروش   -  يتلفن همراه و لوازم جانب 1.5 1  98 

ركاريتعم  -همراه    تلفن 1.5 1  99 

ره يو طناب و غ  يلونينا  يتورها 1.5 1   100 

ي عموم  نگيتوفقگاه و پارك 1 1  101 

ييو مقوا  يكاغذ  اي  يكي پاكت و جعبه پالست  ديتول 1.5 1   102 

لگرد يم  يد يتول 3 1  103 

ي مسافرت  يچادرها  يد يتول 2.5 1  104 

ي چمن زن  يچيو سوهان و ق  يكن  زيت 1 1   105 

يو خصوص  يو گاز دولت  نيپمپ نز  يگاهها يجا 3 1   106 

داران  ليجرثق 3 1   107 
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 1402گلمکان دفترچه تعرفه عوارض و بهاء خدمات شهرداري

 1402سال  

 

ريتعم  ايفروش    -  بليو جل اتوم  كيدورليه  جك 3 1  108 

قلوه(   -دل  -)جگريجگرك 1.5 1  109 

روزه   كي  يها  جوجه 1.5 1  110 

فروش   اي  ديتول  -ريالبسه ز  ريو سا  ابر جو 1.5 1  111 

انواع فلزات  يجوشكار 3 1   112 

ريو تاپ و تكث  يفتوكپ  راكس،يز  ت،ي نقشه اوزال  چاپ 1.5 1  113 

هيو پخش مواد اول  لكيس  چاپ 2.5 1   114 

ي وتريكامپ  ينيو حروف چ  چاپخانه 1.5 1  115 

( هاياز سراج  ري) به غ  بانيو سا  مهيخ  چادر 1.5 1  116 

ييقهوه و كاكائو  ،يچا  1.5 1  117 

آن  ريو نظا  چتر 1.5 1   118 

المپ و...(  موس،ي) فانوس، پر  يو چراغ فروش  يساز   چراغ 1.5 1   119 

كفش   يساز   ييبستا  يفروش  چرم 1.5 1  120 

ي چرم ساز  1.5 1  121 

يصنعت  يهاچسب  2.5 1  122 

نئوپان  كاويفرو م  بر،يف ه،يتراورس، تخته سه ال  چوب، 3 1  123 

ي چوب  يهاو فرآورده   ينيتزئ  يچوبها  2.5 1  124 

فروش   ايساخت    -و جارو    ريحص 2.5 1  125 

قيعم  مهيو ن  قيعم  يچاهها   يحفار  3 1   126 

و كراور(   شهياز كل  ري)غ  يك يو مهر الست  يو پالك ساز   يحكاك 1.5 1  127 

2فروشنده  ايسازنده    -(  ره ي و غ  ي)كانال كولر، لوله بخار  يحلب 3 1  128 

فروش   ا ي  ديحلوارده كنجد و ... تول  حلواجات، 1.5 1  129 

ي اتور ينيو م  يمنبت كار   ،يكار  خاتم 1.5 1  130 

ك يخدمات الكترون 1.5 1  131 

يمصالح ساختمان  يباربر  خدمات 1.5 1   132 

ي پست  خدمات 1.5 1  133 

ي ميو پتروش  ييايميش  ،ينفت  يهاحمل و نقل فرآورده   خدمات 3 1  134 

ي ساختمان  خدمات 3 1  135 

سخت افزار و نرم افزار   -وتريكامپ  خدمات 1 1  136 

ي كشاورز  خدمات 1.5 1  137 

( شيو هما  ناريسم  ،يهمانيجشن، م  يمجالس )برگزار   خدمات 2 1  138 

فروش   اي  ديتول  -  يخراز 1.5 1  139 

ي چوب  يهاو سازندگان قالب   خراطان 1.5 1  140 

و فروش طال، جواهر مستعمل  ديخر 3 1  141 

سوپر ماركت   ايفروش فروش    خواربار 2 1  142 

و علوفه  وريدام و ط  خوارك 2 1  143 

و لوازم حمام   ميجاج  م،يگل  لو،يز  ن،يخورج 1.5 1  144 
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 1402گلمکان دفترچه تعرفه عوارض و بهاء خدمات شهرداري

 1402سال  

 

و كشمش  خرما 1.5 1   145 

زنانه   ياطيخ 1.5 1  146 

مردانه   ياطيخ 1.5 1  147 

ر يو داراتحر  دارالترجمه 1 1  148 

ي فلز   داربست 3 1  149 

و دارك استور   داروخانه 1.5 1  150 

سموم دفع آفات، كود و تخم گل  ،يدام  يداروها  1.5 1  151 

ياهيگ  يداروها  1.5 1  152 

و فروشنده پوست و روده   دباغ 3 1  153 

و آهن   ليپروف  يو پنجره ساز   درب 3 1  154 

فروش   -ساخته    شيپ  درب 2.5 1  155 

و نجار   درودگر 3 1  156 

يو حفاظت  ي لباس و پوشاك كار صنعت  ،يصنعت  دستكش 1.5 1  157 

دهنده  هيكرا  -  ير يو تصو  يصوت  يدستگاهها 1.5 1  158 

فروشنده و نصب كننده  -خسازي  يدستگاهها 3 1   159 

ي اسناد رسم  دفتر 1.5 1  160 

پست   اي  يدولت با شهردار  شخوانيدفتر پ 1.5 1  161 

و نظائر آن   يگمرك  يحقوق  ،يمال  يحسابرس  دفتر 1.5 1  162 

ي خدمات ادار   دفتر 1.5 1  163 

و كارگاهها و كارخانجات   يد يتول  يهادفتر شركت  1.5 1  164 

ي بازرگان  اي  ينظافت  ،يخدمات  يهاشركت   دفتر 2.5 1  165 

يارتيخدمات ز  يهاشركت   دفتر 1.5 1  166 

ي مسافربر   يهاشركت   دفتر 1.5 1  167 

يو مراقبت  يموسسات حفاظت  ايها  شركت   دفتر 1.5 1  168 

ي كار گزار  دفتر 1.5 1  169 

و خدمات تلفن همراه   يمخابرات  دفتر 1.5 1  170 

مانكاران يمشاور و مقاطه كاران و پ  نيمهندس  دفتر 2 1  171 

ي ناظر و مجر  نيو مهندس   يساختمان  ينقشه كش  دفتر 1.5 1   172 

مهيب  يهايندگينما  دفتر 1.5 1  173 

سنگ و ....(   ،يآجر سه سانت  ،يرنگ  زينماسازان) قرن  دفتر 1.5 1  174 

ي دادگستر  يوكال  دفتر 2 1  175 

( رهيو غ  كيپالست  ،يفلز   ،يساز )چوب  دكور 2 1  176 

يتجرب  يدندانساز  1.5 1  177 

فروشنده   -  يو لوازم عكاس  يلمبردار يو ف  يعكاس  يهان يدورب 1.5 1  178 

ركاريتعم  -  يو عكاس  يلمبرداريف  يهان يدورب 1.5 1  179 

و فروشندگان لباس عروس   دوزندگان 1.5 1  180 

فانوسقه   ،يدوزندگان چادر، كوله پشت 1.5 1  181 
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 1402سال  

 

نصاب   ايفروشنده    رهيبخارشوفاژ و غ  گيشوفاژ، د  اتور،يراد 3 1   182 

ركاريتعم  -يري و تصو  يصوت  ليوسا  ون،يزيتلو  و،يراد 1.5 1   183 

فروش   اينصب    -لياتومب  ريو تصو  يصوت  يستمهايضبط و س  ويراد 2.5 1  184 

ركاريتعم-  لياتومب  ير يو تصو  يو صوت  يستمهايو ضبط س  ويراد 1.5 1  185 

يو چلوخورشت  يو چلوكباب  رستوران 3 1   186 

تكس يساختمان و كن  يو نقاش  يز يآم  رنگ 3 1  187 

يچوب  عيصنا  يز يآم  رنگ 3 1  188 

لياتومب  يو نقاش  رنگ 3 1  189 

و فقل  رهيو لوال و دستگ  خيو م  رنگ 2.5 1  190 

و مقنعه   يروسر  1.5 1  191 

و فروش   ديتول  -  يواني ح  روغن 1.5 1  192 

يصندل  روكش 1.5 1   193 

ي و قالب ساز   يو تراشكار   يگر  ختهير 3 1  194 

( رهيو غ  شتراشير  ن،يماش  غ،يتراش ) ت  شير 1.5 1  195 

پارچه   يرو   يو پنبه دوز  يترمه دوز  ،يبافيزر 1.5 1  196 

 197 زعفران و زرشك  2 1

 198 زغال چوب و زغال سنگ  3 1

فروشنده   -ليو استارد اتومب  ناميزغال د 2 1  199 

سازنده و فروشنده   -  رقيطبل، سنج و ب  ر،يزنج 3 1  200 

ره يژرونال لباس و كفش و غ 1 1  201 

برق  يصنعت  يتابلوها   سازندگان 3 1  202 

يگچراغ چشمك زن و عالئم راننده   سازندگان 2 1  203 

گاو صندوق   سازندگان 1.5 1  204 

فروشنده   -  ساعت 1.5 1  205 

ركاريتعم  -  ساعت 1.5 1  206 

هاش ياجتماعات و هما  سالن 1.5 1  207 

فروش   يسبز 2.5 1  208 

ل يسازان اتومب  سپهر 2.5 1  209 

ي سراج 1.5 1  210 

 211 سردخانه  1.5 1

يخانه سنت  سفره 3 1  212 

يو چراغ خوراك پز   سماور 1.5 1   213 

باغات و منازل   يپاش  سم 1.5 1  214 

ي و امانت فروش  يسمسار  3 1  215 

و فروش   ديتول  -يو سنگ قبرو مصنوعات سنگ  يتراش  سنگ 3 1   216 

سنگ و پله   يساب  ديو اس  يساب  سنگ 3 1  217 

...  و  رتنسنگ تراو  ،ينيمرمر، چ  سنگ 2.5 1   218 
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 1402سال  

 

كننده   ديتول  -يشن و ماسه و سنگ شكن  ساتيو كارگاه تاس  يسنگبر 3 1  219 

گو يو م  يمرغ، بوقلمون، ماهمرغ، تخم  يمواد پروتئن  سوپر 1.5 1  220 

يو كالباس و مواد پروتئن  سي سوس 1.5 1  221 

پشمك، باقلوا   سوهان، 1.5 1  222 

كودكان  لينوزاد، البسه و وسا  يسمونيس 1.5 1  223 

توتون، تنباكو  گار،يس 1.5 1  224 

ي خانگ  يبرق  ليانواع وسا  يچيپ  ميس 3 1  225 

لياتومب  يكش  ميس 3 1  226 

ساختمان   يكش  ميس 3 1  227 

نمايس 1.5 1   228 

لر يتر  يشاس 3 1  229 

ك يكانون انفورمات  ايشركت   1.5 1  230 

فروش نفت   شعب 3 1  231 

ي خارج  ي مواد خوراك  ري تنقالت، و سا  شكالت، 1.5 1  232 

كسر يدستگاه م  ايساختمان    زانيو بتون ر  شناژ 3 1  233 

ساختمان   يو برودت  يحرات  ساتيتاس  لر،يهواكش، چ  ه،يتهو  شوفاژ، 3 1  234 

نصاب  ايفروشنده    نهيشوم 1 1  235 

يحيدر مراكز تفر  يشهرباز  1.5 1  236 

( ي)قناد  يفروش  ينيو شر  ينيريش 1.5 1  237 

نصاب   ايفروشنده    -لياتومب  شهيش 2.5 1  238 

فروش بانصب   يساختمان  شهيش 1.5 1  239 

يوش نخپبا رو   يكيالست  ،يكي پالست  يهالگيش 3 1  240 

ي نيو تزئ  ييو ساخت انواع شمع روشنا  يصابون پز 2.5 1  241 

ي و مواد بهداشت  صابون 1.5 1  242 

لياتومب  يصافكار  2.5 1  243 

مسنوجات(   ي) رنگرزصباغ 2.5 1  244 

 245 صحاف  0.5 1

ي چوب  عيصنا 3 1  246 

يدست  عيصنا 1 1  247 

ي فلز  عيصنا 3 1  248 

فلزات  يآبكار  ايو    يفلز  عيصنا 3 1  249 

يقال  يو نقشه كش  طراح 1.5 1  250 

ي و جواهر فروش  طال 3 1  251 

كارگاه   -وجواهر    طال 2 1  252 

زنده   انيو ماك  وريط 3 1  253 

يخرد فروش  -  يو برنج  ليو است  يومينيآلم  ظروف 1.5 1   254 

فروش   اي  ديتول  -  يو سنگ  يو سرامك  نيسفال  ليو وسا  ظروف 1.5 1  255 
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ن ي و مالم  يكي پالست  ليو وسا  ظروف 1.5 1  256 

مصرف   كباري  ظروف 1.5 1  257 

يرطوبت  يهاق يعا 1.5 1  258 

و فروش   ديتول  عبا 1.5 1  259 

فروش   قهيعت 3 1  260 

ي عسل فروش 1.5 1  261 

فروش   عصا 1.5 1  262 

 263 عطار و سقط فروش  1.5 1

البراتوار   و  يعكاس 1.5 1  264 

(هيليو مجالس) آت  هاي عروس  يلمبرداريو ف  يعكاس 1.5 1  265 

و فروشندگان حبوبات  عالف 2 1   266 

ريتعم  ايفروش    -يو آفتاب  يطب  يهانكيع 1.5 1  267 

نگ يآماده و كتر  يغذا  3 1  268 

ي چراغ زنبور  يفروش و تور  له يتيف 1.5 1  269 

يفروش  يو قال  فرش 2 1  270 

يبافيو قال  يفرشباف 1 1  271 

و رفوگران   ركارانيتعم  -چهيو قال  يقال 1.5 1  272 

يي شويقال 1.5 1  273 

ي اره يبزرگ زنج  يفرشگاهها  1.5 1  274 

ي قيو آالت موس  ينقاش  ،يهنر   ،يخطاط  گانفروشنده  1.5 1  275 

و نصاب آسانسور   فروشنده 3 1  276 

ركار يتعم  ايو موارد مشابه فرو.شنده    سيو خودنو  فندك 1.5 1  277 

تراش و فروش   -  روزهيف 3 1  278 

نه يعكس و ساعت و آ  يقابساز  1.5 1  289 

يسوپر گوشت و مواد پروتئن  ،يقصاب 2.5 1  280 

ي كي قطعات الكترون 3 1  281 

سازنده و فروشنده   -پرندگان  قفس 3 1  282 

ي ز يقالو 1.5 1  283 

فلزات   يرو  يو كنده كار  يقلمزن 1.5 1  284 

ره يخنجر، ساتور، چاقو و غ  قمه، 3 1  285 

خانه   يخانه و چا  قهوه 1.5 1  286 

فروشنده   ايسازنده    -  نتيكاب 3 1  287 

ركاريتعم  -و پمپ روغن  نيبنز  كاربراتور 3 1  288 

كارت پستال و نظائر آن   ،يعروس  ت،يزيو  هاكارت 1.5 1  289 

( يكي)ساخت مانكن و اجناس پالستكيپالست  قيتزر  كارگاه 3 1  290 

شهر  ميكارخانه واقع در حر   اي  يد يتول  كارگاه 3 1  291 

كارخانه واقع در محدوده شهر   اي  يد يتول  كارگاه 3 1  292 
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(با دستگاه  لياتومب  ي)شستشو   كارواش 3 1   293 

ي كاغذبر   اي  يخرده فروش  _يو محصوالت كاغذ  كاغذ 1.5 1  294 

و  نتيكاف  ،يكافه قناد  شاب،يكاف  ا،يتر  كافه 1.5 1 ... 295 

شهيو پشم ش  ياسفنج  يكاالها 1.5 1  296 

ركاريتعم  -  وتريكامپ 1 1  297 

فروشنده   -  وتريكامپ 1 1  298 

 299 كاموا  1.5 1

ي آش و لبو فروش  ،يپز ميحل  ،يكباب 2.5 1  300 

پر كننده و    -يمارستانيو ب  يو صنعت  يخانگ  ژني گاز و اكس  يكپسولها 1.5 1

كننده  عيتوز  

301 

ي فروش  كتاب 1 1  302 

ي دهندگان داربست فلز   هيكرا 3 1  303 

يو صنعت  يكشاورز   ،ي ساختمان  ، يراهساز   يهان يدهندگان ماش  هيكرا 3 1  304 

ي دهندگان حجله و ختچه عقد و عروس  هيكرا 1.5 1  305 

يبرق  ليو وسا  يرائيپذ  ليظروف و وسا  هيكرا 1.5 1  306 

يو بافتن  كويتر  كشباف، 1.5 1  307 

ريتعم  ايفروش    -  يكفاش 1.5 1  308 

سازنده با فروشنده   -و زونكن  كالسور 1.5 1  309 

 310 كاله  1.5 1

فروش   يرابي و س  يپزو پاچه   كله 2.5 1  311 

ي وتر يكامپ  يها يباز  كلوپ 1.5 1  312 

منزل(   -لي)اتومب  رقفليوتعم  يدساز يكل 1.5 1  313 

( كيو مهر و پالست  ياز حكاك  ري)غيو كراورساز  شهيكل 1.5 1  314 

غالت   يحاصل از عمل آور  يهاو پسمانده   يوانيج  يكودها 3 1  315 

ريتعم  ايفروش    -يچرم  ليوسا  ريو كفش و سا  فيك 1.5 1  316 

ي و خارج  يداخل  ديجرا  وسكيك 1 1  317 

(كين  كيو پ  ي)فروشنده بصورت كپسول پركن  عيما  گاز 1.5 1  318 

و فروش   ديتول  -ساخته  شيپ  يهاي برگچ 3 1  319 

ي و گچ طب  ريتحر  گچ 1.5 1  320 

 321 گرمابه  1 1

(يئنيتز  يهاو درختچه  يعيطب  يها)گل، نهال، گل يگل فروش 1 1  322 

ي مصنوع  يهاگل 2 1  323 

ياهيگ  اتيو عرق  گالب 1.5 1  324 

ينيماش  اي  يدست  يگلدوز 1.5 1  325 

و كبه  يفرش نمد   لو،يز  م،يجاج  م،يگل 1.5 1  326 

كنف  ،ييچتا  ،يگون 1.5 1  327 

ركاريتعم  ايفروشنده    -وهيگ 1.5 1  328 
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ي البراتوار دندانساز  1.5 1  329 

ي فروش  كيالست 3 1  330 

مستعمل دست دوم   كيالست 3 1  331 

يي و خشكشو  يياسشويل 1.5 1  332 

ياتيلبن 2 1  333 

ل ياتومب  يترمز ساز  يكوب  لنت 3 1  334 

ات يو عطر  ييبايو ز  يو بهداشت  يشيآرا  لوازم 1.5 1  335 

ي و دندان پزشك  يمارستانيو ب  يو جراح  يشگاهيآزما  لوازم 1 1  336 

آلبوم و پوستر   ر،يتحر  ملواز 1 1  337 

ي كيالكتر  لوازم 1.5 1  338 

پرورش اندام   لوازم 1.5 1  339 

ي و دام  يو مرغدار  يجوجه كش  لوازم 2.5 1  340 

و...(  ي وآهن  يبري)ماسك فيلوازم جوشكار  3 1  341 

ريتعم  ايفروش    -يخانگ  لوازم 2.5 1  342 

(   رهي) نخ، قرقره، كالف، دكمه و غي اطيخ  لوازم 1.5 1  343 

درب، پنجره و آهن آالت مستعمل   ليساختمان از قب  ياسقاط  لوازم 1.5 1  344 

ر يتعم  ايفروش    يريو تصو  يصوت  لوازم 2 1  345 

و شكار   يماه  ديص  لوازم 2 1  346 

ي قناد  لوازم 1.5 1  347 

ي و باغبان  يكشاورز   لوازم 1.5 1  348 

ي و نقشه بردار  يمهندس  لوازم 1.5 1  349 

دوچرخه   كلت،يموتورس  يدكي  لوازم 1.5 1  350 

( نيآالت سبك و سنگ  نيو ماش  لي)اتومبيدكي  لوازم 2.5 1  351 

ي خانگ  ليوسا  يدكي  لوازم 3 1  352 

فروشگاه   -  لوستر 2 1  353 

رگاهيتعم  -لوستر 2 1  354 

فاضالب   يبازكن  لوله 3 1  355 

اهم از گاز و آب  -ساختمان    يكش  لوله 1.5 1  356 

( رهيو غ  رآالتيو ش  يساختمان) كاش   يو لوازم بهداشت  لوله 2.5 1  357 

استكان، المپ و   وان،يل 1.5 1  .... 358 

ها( از چاپخانه   ري )غيانتشارات  موسسات 1 1  359 

دام و زنبور عسل  ور،يپرورش ط  موسسات 1.5 1  360 

هاي تجارتيموسسات تبليغاتي و آگهي 1.5 1  361 

مو   ميموسسات كاشت و ترم 2 1  362 

و تناسب اندام   يماساژ طب  موسسات 1 1  363 

ركاريتعم  -  نيآالت سنگ  نيماش 3 1  364 

ي ادار  اي  يآالت صنعت  نيماش 3 1  365 
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يو صنعت  يخانگ  ياطيو چرخ خ  يبافندگ  يهان يماش 1.5 1  366 

ره يو غ  يقهوه و بستن  هيته  يها يماش 1.5 1  367 

فروش  اي   ريتعم -رهيو غ يفتوكپ يو دستگاهها  ري حساب و تحر ي هانيماش 1.5 1  368 

مرتبط  ليو وسا  ومي و فروشنگان آكوار ينيتزئ  يهايماه 1.5 1  369 

و فروشگاه(  شگاهيچوب)نما سي و سرو مبل 3 1  370 

فروشنده   اي  ديتول -ينينزئ   يهامجسمه 2 1  371 

لميف  هي نوار كاست و كرا  ،يفرهنگ محصوالت  1 1  372 

ازدواج و طالق  محضر 1 1  373 

و   يدبستان، راهنمائ  ، يدبستان  شيمهدكودك، پ ،ي)آمادگيانتفاع ريغ مدارس  1 1

( رستان يدب   

374 

ره يو غ يخدمات پرستار ،يگفتار درمان   ،يسنج يي نايب   مراكز 1 1  375 

يتست ورزش مراكز 1 1   376 

اديترك اعت مراكز 1.5 1  377 

ي اب ي مشاوره و كار مراكز 1.5 1  378 

ي و كنتاك يسوخار مرغ 1.5 1  379 

و قلع و چدن  مس 3 1  380 

خرده فروش مس و قلع و چدن  يدگريسف ، يصفار ،يمسگر 1.5 1  381 

(رهيو آهك و گج و غ ماني) سيساختمان  مصالح  3 1   382 

( ي ديتول ي)كارگاههايساختمان  مصالح  3 1  383 

متخصص(  ري) غي پزشك عموم مطب 1 1  384 

پزشك فوق تخصص  مطب 1 1  385 

ي پزشك متخصص و جراع عموم مطب 1 1  386 

دندانپزشكان  مطب 1 1  387 

يدامپزشك يهانكيو كل مطب 1 1   388 

(ليركاراتومبي)تعمك يمكان  3 1  389 

عطر، انگشتر و ح،يتسب مهر، 3 1  ... 390 

ي شگاهيو آزما  ييا يميش مواد 2.5 1  391 

يي غذا  مواد 2.5 1  392 

و دوچرخه  كلتيموتورس 3 1  393 

دهندگان  هي و دوچرخه كرا كلتيموتورس 1.5 1  394 

ركنندگان يتعم  اي دهندگان  هي كرا -يجوشكار يموتورها 3 1  395 

كننده  ه يته -يهوائ  ي و نقشه بردار لميف كرويم 1 1  396 

ي فروش وهيم 2.5 1  397 

ي خشك فروش نان 1.5 1  398 

ينيو ماش يفانتز ، يپز ديسف ،يسنت  يهاينانوائ  1.5 1  399 

و يلون ينا   ،يشميابر ،يپشم نخ 1.5 1  .... 400 

ي پركن يپشت ويزن پنبه ،ينداف، لحافدوز 1.5 1  401 

حفاظ ساختمان  نرده 2.5 1  402 

( ي آكه رشيپذ اي  هي ري ها)دفاتر تحرو روزنامه ي ادوار ات ي نشر 1 1  403 

ر يدزدگ نصاب  1.5 1  404 



  

 

 
 

40 
 

 1402گلمکان دفترچه تعرفه عوارض و بهاء خدمات شهرداري

 1402سال  

 

كار  له يساز و نقره فروش و مل  نقره 1.5 1  405 

لياتومب ي كارفروش و حق العمل د،ي خر شگاهينما  3 1  406 

ي و خارج يداخل لياتومب يهايندگينما  3 1  407 

ي نمدمال 1 1  408 

كوب و نمك فروش نمك  1.5 1   409 

و فروش  د يتول -رساختمان ينورگ 2.5 1  410 

ي قلمه و نشا نهال،  1.5 1  411 

ي اقامت  يواحدها ر يهتل آپارتمان، مسافرخانه و سا  هتل، 1 1  412 

سقف  يهاپوشش ر يو سا  زهيبرنج، ورشو، كالوان  ل،ياستورق 3 1  413 

ي نشان و آتش يمني ا ل يوسا 2 1  414 

ي و گاز ينفت  يخانگ ل يوسا 3 1  415 

ي كفاش ل يوسا 2 1  416 

ي صنعت ي هاخچالي 3 1  417 

ي فروش  خي 3 1  418 

آالت راقي 3 1  419 

 420 خريداران محصوالت كشاورزي از باغداران  5 1
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 ضوابط  عنوان عوارض 

 Z×S×N×F×R عوارض قطع اشجار فضاي سبز 

 نوع درخت  ردیف 

محیط  

بن)به  

سانتي 

 متر(

ماخذ و نحوه محاسبه 

 عوارض 
 توضیحات 

1 

درختان پهن برگ  

زيستي باال و  با دير  

درختان ميوه و  

 كاج تهران 

نامه قانون آيين (: به منظور استفهام واقعي از اين تعرفه رعايت1بند ) ريال  15.000.000 30تا 

  1359ها مصوب اصالح قانون حفظ و گسترش فضاي سبز در شهر"

 زامي است.مجمع تشخيص مصلحت نظام ال 1388مصوب  "شوراي انقالب

منظور رسيدگي و حفظ و گسترش فضاي سبز و تعيين محيط ه ب(: 2بند )

بن درخت مثمرو غير مثمر و قطع و انتقال درختان و تشخيص باغات, با  

توجه به موقعييت جغرافيايي و وضعيت پوشش گياهي در شهر چناران 

جهت حسن اجراي ماده يك قانون حفظ و گسترش فضاي سبز در شهرها  

شهردار نماينده شوراي محترم اسالمي شهر , كميسيوني مركب از نماينده 

 و مسئول فضاي سبز تشكيل ميشود .

اشخاص حقيقي و حقوقي كه مبادرت به قطع درختان سالم و يا  (:  3بند )

بديهي     ميباشد   جدولجابجايي آن مينمايند موظف به پرداخت عوارض به شرح  

م به قطع »  است اشخاص  حقيقي و حقوقي كه بدون اخذ مجوز از شهرداري اقدا

 .خشك نمودن وجابجايي درخت اقدام نمايند برابر مقررات رفتار خواهد شد 

عوارض فوق در محدوده قانوني وحريم شهرها و با رعايت مفاد  (:  4)بند 

موضوع ماده يك اليحه حفظ و گسترش فضاي سبز پس از اخذ  7كميسيون ماده  

لغ وصول شده  مجوز از كميسيون مربوطه توسط شهرداري قابل وصول و مب

بايستي در جهت توسعه فضاي سبز و جبران فضاي سبز از دست رفته هزينه 

 گردد.

(: سوزني برگان غير بومي شامل سدروس، نوئل، شبه سرو ها، كاميس  5بند )

 پاريس، تويواكسيدانتاليس و غيره 

 

و   30بين 

100 

هر سانتيمتر اضافي  

600.000 

بيشتر از  

100 

هر سانتيمتر اضافي  

800.000 

 انواع سرو ها  2

 ريال  12.000.000 20تا 

بيشتر از  

20 

هر سانتيمتر اضافي  

1.500.000 

3 

 

غير   سوزني برگها

 بومي  

 نونهال 

نرخ خريد همان سال به  

اضافه هزينه نگهداري  

 سال به سال 

 ريال 15.000.000 18تا 

بيشتر از  

18 

هر سانتيمتر اضافي  

1.200.000 

4 

درختان گونه اشن،  

صنوبر،بيد  

معمولي،  

 آيالن)عرعر( 

 ريال  15.000.000 50تا 

و   50بين 

100 

هر سانتيمتر اضافي  

300.000 

بيشتر از  

100 

هر سانتيمتر اضافي  

 ريال  4.000.000
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 سوم: فصل 

 محاسبه آنها نحوه  بهاء خدمات شهرداری و                          
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 عبارتند از:  ت قابل وصول در شهرداری گلمکانبهاء خدما

 

 ها شهرداري  و  دولتي هاي طرح در واقع  امالك وضعيت تعيين قانون واحده  ماده 4 تبصره اجراي در سازي آماده خدمات بهاء ➢

 فني  و  كارشناسي  خدمات بهاء  ➢

 مسافر و  بار  نقل و حمل ناوگان و  ها شركت پروانه  تمديد  و صدور از ناشي   خدمات بهاء  ➢

 شهري درون ريلي  نقل و  حمل و نقليه وسايط ساير و  بوس ميني، اتوبوس توسط مسافر جابجايي (  كرايه)  خدمات بهاء  ➢

 عمومي  هاي  پاركينگ از استفاده  خدمات بهاء  ➢

 بار تره و  ميوه بازارهاي  و  ميادين و  ها  پايانه  به نقل و حمل آالت ماشين ورود  خدمات بهاء  ➢

 ها آرامستان خدمات بهاء  ➢

 تجهيزات  و  آالت ماشين  خدمات بهاء  ➢

 در   مزاحمت  ايجاد   عدم  و   ايمني  و  فني  شرايط  داراي  روستايي  /شهري  عمومي  فضاهاي   و  معابر   از  برداري  بهره  خدمات  بهاء ➢

 تردد

 معابر  آسفالت ترميم و گيري لكه، حفاري مجوز صدور خدمات بهاء  ➢

 كارگاهي  عمليات  زمان در  معابر سازي ايمن طرح تصويب و ارائه خدمات بهاء  ➢

 ترافيكي  بارهاي تردد مجوز صدور خدمات بهاء  ➢

 خارجي اتباع  و مهاجرين  خدمات بهاء  ➢

 ساختماني عمليات تجهيزات نگهداري و  حمل خدمات بهاء  ➢

 خدماتي  و اجتماعي، ورزشي، فرهنگي ،  تفريحي، رفاهي مراكز از استفاده  خدمات بهاء  ➢

 پسماند   مديريت  خدمات بهاء  ➢

 خودرو  فني  معاينه صدور خدمات بهاء  ➢

  سبز فضاي  خدمات بهاء  ➢
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شاخص هاي تدوين نحوه محاسبه بهاء  خدمات  عنوان بهاء

 خدمات و ترتيبات وصول 

 ضوابط و ترتيبات وصول 

 تعيين  قانون  واحده  ماده  4  تبصره  اجراي  در  سازي  آماده

 هاشهرداري   و  دولتي  هاي  طرح  در  واقع  امالك  وضعيت

 A×B×C×Z×E قيمت تمام شده 

A2= عرض معبر تقسيم بر 

Bبر زمين = 

Cشاخص معبر = 

Z =400.000ريال 

E=1  )شاخص نرخ تورم ( 

 21/11/70آيين نامه اجرايي قانون زمين شهري مصوب 

زمين را براي احداث مسككن   ،شهرسازيسازي زمين عبارت از مجموعه عملياتي است كه مطابق دستورالعمل وزارت مسكن و    آماده  -  22ماده  

 باشد:  شامل موارد زير مي سازد كهمهيا مي

هكاي  آوري و دفكع آب  هكاي تأسيسكاتي آب و بكرق، جمكع  كف، تسطيح و آسفالت معابر، تأمين شكبكه  و  ل تعيين بريعمليات زيربنايي از قب  -الف  

 غيره. سطحي و فاضالب و

 نشاني، اماكن تجاري و نظاير آن. مانند احداث مدارس، درمانگاه، واحد انتظامي، فضاي سبز، اداره آتش  روبناييعمليات    -ب 

 30/2/1386مصوب   کل کشور 1386( قانون بودجه سال 6نامه اجرایي بند » د« تبصره )آیین

 باشند: نامه داراي معاني زير ميها و اصطالحات به كار رفته در اين آيينواژه -1ماده

باشد.   برداري ضروري مي سازي براي احداث و بهره برداري از اراضي خام به منظور آماده هايي كه در جهت بهره سازي زمين: فعاليت ك آماده

بنايي و احداث  هاي تأسيسات زير ، زيرسازي و آسفالت معابر، شبكه جدول و اي جويسازي شامل تسطيح زمين، اجر نامه آمادهدر اين آيين

 باشد.  مساجد و اماكن فرهنگي و آموزشي مي 

 2۵/2/1387مصوب    قانون ساماندهي و حمایت از تولید و عرضه مسکن

)اجراء  سازي اراضي واگذاري شامل م آورند تا آمادهكننده زمين موظفند تمهيداتي را فراه  وزارت مسكن و شهرسازي و نهادهاي واگذار  -5ماده  

ترين زمان ممكن انجام گيرد. شكروع عمليكات سكاخت بناهكا  بنايي و احداث مساجد( در كوتاه هاي تأسيسات زير  جوي، جدول، آسفالت، شبكه

هكاي آموزشكي،  ها و پكروژه نايي )مانند طرحهاي مربوط جانمايي خدمات روب  هاي شهر  باشد و در طرح  سازي مجاز مي  متناسب با انجام آماده

هكاي  بكه دسكتگاه-1380مصكوب  -( قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت100) اساس ماده  بهداشتي و غيره( صورت گرفته و زمين آن بر

 مربوط واگذار خواهد شد.

 . .دو برابراست با Cبرابر است با يك در غير اينصورت Cمتر باشد، شاخص  12: در صورتي كه عرض معبر بيشتر از 1تبصره
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ماه يكبار توسط هيئت عالي معامالت شهرداري پس از  شش هر  E: با عنايت به تورم و افزايش هزينه هاي آماده سازي شاخص 2تبصره

 د. ارائه صورتجلسه، قابل تغيير مي باش

 : در صورتي كه ملك از چند معبر دسترسي  داشته باشد)چندمعبري( هر معبر بصورت جداگانه و مجموع آن محاسبه مي گردد. 3تبصره

 مثال: 

 متري:12و دسترسي معبر   10×25مترمربع با ابعاد  250ملكي با عرصه 

A=6 , B=10 , C=2, Z=400.000, E=1  

 A×B×C×Z×E =6×10×2×400.000×1= 48.000.000 =آماده سازي

 مثال: 

 متري:  35و دسترسي معبر   16×30مترمربع با ابعاد 480ملكي با عرصه 

A=17.5 , B=16 , C=1 , Z=400000, E=1  

 A×B×C×Z×E =17.5×16×1×400.000×1= 112.000.000 =آماده سازي
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 ضوابط و ترتيبات وصول  ترتيبات وصول شاخص هاي تدوين نحوه محاسبه بهاء خدمات و   خدمات  عنوان بهاء

  نفر ساعت   فني  و  كارشناسي

 توضيحات بهای خدمات)ریال(  شرح خدمات ردیف 

5 

 

ی 
س
شنا

ر
کا

د 
دي

ز
 با

نه
زي

 ه
ب(

د 
بن
 

از   اراضي    و  متر    500امالك 

 متر مربع  1000مربع  تا 

با توجه به انجام هزينه هاي اعزام كارشناس  جهت   2.500.000

بازديد از امالك و اراضي واقع در محدوده و  انجام 

حريم شهر و همچنين هزينه هاي تشكيل پرونده  

 بهاي خدماتي به شرح ذيل  دريافت مي گردد. 

در ابتداي مراجعه ارباب رجوع جهت   :1تبصره 

امالك واقع در محدوده شهر هزينه هاي رديف اول  

وصول ميگردد.  "ب"و  "الف"بند   

بازديد مجدد انجام پذيرد،  درصورتيكه  : 2تبصره 

اخذ   "ب"هزينه بازديد كارشناسي موضوع بند 

ميگردد. ولي اگر در اثر نقص گزارش كارشناس  

 شهرداري باشد مشمول اخذ هزينه نمي شود . . 

در صورتيكه امالك داخل محدوده   : 3تبصره 

 داراي سوابق پرونده باشند و يا فرم خود اظهاري با  

ميل شود ونياز به بازديد  نظر كارشناس بازديد تك

ميداني نياشد فقط هزينه بهاي خدمات اداري موضوع 

اخذ گردد.  "الف"بند   

متر   1000امالك و اراضي   از  

 مربع به باال 

4.000.000 

هر  6 ازاي  به  )صنفي(  تجاري 

 متر مربع  50واحد تا 

1.500.000 

هر  7 ازاي  به  )صنفي(  تجاري 

 باال متر مربع به  50واحد از 

2.000.000 

 4.000.000 اراضي خارج از محدوده   8

بند ب(   9

هزينه 

بازديد 

 کارشناسی

ساير   و  مسكوني   كاربري  اراضي 

تا   نفر  4متر مربع)  200كاربري ها 

 ساعت( 

4.000.000 

  

تدقیق  

اراضی و  

امالک با  

طرحهای  

توسعه شهر  

در محل  

ملک و   

واحد  

شهرسازی  

ساير   و  مسكو.ني  كاربري  اراضي 

از   بيش  ها  تا   200كاربري  متر 

متر    300 هر  ازاي  به  مربع  متر 

  5مربع مازاد بر  دويست متر مربع)

 نفر ساعت( 

افزايش نسبت    %40اراضي كاربري تجاري با    :1تبصره  4.000.000

 به مبالغ رديف هاي جدول محاسبه و وصول گردد. 

كساني كه در سنوات گذشته سند مشاع از   :2تبصره 

( مبالغ رديف  3/2)شهرداري دريافت كرده اند با دو سوم 

 هاي جدول محاسبه گردد.

هزينه هاي ثبتي زمين هايي كه در مالكيت   :3تبصره 

ساير    و  مسكوني  كاربري  اراضي 

از   بيش  ها   مترتا    300كاربري 

متر    500 هر  ازاي  به  مربع  متر 

4.000.000 
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 شهرداری 

 

مربع) متر  سيصد  بر  مازاد    6مربع 

 نفر ساعت( 

 شهرداري مي باشد برعهده شهرداري است 

ساير   و  مسكوني  كاربري  اراضي 

متر مربع    500كاربري ها  بيش از  

بر   مازاد  مربع  متر  هر  ازاي  به 

 نفر ساعت(   8پانصد متر مربع)

4.000.000 

امالك در   كارشناسي و بازديد  

 اجراي كميسيون ماده صد 

هزينه حمل و جرثقيل به عهده مالك يا ذينفع  : تبصره  3.000.000

   مي باشد 

هزينه كارشناسي قطع اشجار   

 )نفر ساعت( 

1.500.000  
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شاخص هاي تدوين نحوه محاسبه بهاء  خدمات  عنوان بهاء

 خدمات و ترتيبات وصول 

 ضوابط و ترتيبات وصول 

  و  حمل  ناوگان  و  ها  شركت  پروانه  تمديد  و  صدور  از  ناشي

 مسافر   و  بار  نقل

  

 بهای خدمات  مدت شرح خدمات  گروه  ردیف 

1 

 
ی 

س
اک

ت
 

.00.00051 يك ساله پروانه بهره برداري تاكسي از مالك يا مالكين   

تاكسيراني براي راننده اصلي يا مالك صدور و تمديد پروانه  2  1.070.000 يك ساله 

 1.070.000 يك ساله صدور و تمديد پروانه تاكسيراني براي راننده كمكي 3

0.00011.25  نقل و انتقال تاكسي سمند 4  

405نقل و انتقال تاكسي پژو  5   000.00010.  

0.0008.75  نقل و انتقال تاكسي پرايد  6  

  ورودي تاكسي جديد به ناوگان حمل و نقل  7
قيمت روز   6%

 خودرو 

10 

ی 
فن

تل
ت 

ان
 و

 و
ی
فن

تل
ی 

س
اک

 ت

0.0007.50 پنج ساله صدور پروانه دفاتر تاكسي تلفني و وانت تلفني )جديد(          

0.0003.75 پنج ساله صدور پروانه دفاتر تاكسي تلفني )داراي سابقه در اتحاديه( 11  

پروانه دفاتر تاكسي تلفني تمديد   12 0.0002.25 پنج ساله   

0.00075 يك ساله صدور پروانه بهره برداري براي اشخاص حقيقي)راننده تاكسي تلفني(  13  

0.00075 يك  ساله  صدور پروانه بهره برداري براي اشخاص حقيقي)راننده وانت تلفني(  14  

حقيقي)راننده تاكسي تلفني( تمديد پروانه بهره برداري براي اشخاص  15 0.00075 يك ساله   

0.00075 يك ساله تمديد پروانه بهره برداري براي اشخاص حقيقي)راننده وانت تلفني(  16  

0.0001.50  نقل وانتقال پروانه تاكسي تلفني و وانت تلفني  17  

0.0001.50  جابجايي دفاتر تاكسي تلفني و وانت تلفني 18  

دفاتر تاكسي تلفني و وانت تلفني رفع پلمپ  19   0.00078  
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20 

س 
بو

ی 
ین
0.00070 ماهيانه بهره برداري ميني بوسهاي ايويكو م  

000575. ماهيانه بهره برداري ميني بوسهاي هيونداي 21  

22 

یر 
سا

 

000625.  معرفي رانندگان جهت بيمه تامين اجتماعي   

23 
تاكسي جهت صدور بيمه شخص  ثبت نام و معرفي رانندگان ميني بوس و 

 ثالث 
 .000625  

000625. ساليانه هزينه برچسب وكارت سرويس مدارس  24  

25 
 ترخيص خودرو هاي تاكسي، تاكسي تلفني و وانت تلفني از پاركينگ 

 
000200. در هر بار   

ی 26
س

اک
ت

 
ی 
ط
خ

 

 

 تشكيل پرونده براي تاكسي خطي ها 

 

براي هر 

 خودرو 
.000625  

نصب تابلوي سقفي و نصب آرم و عاليم مشخصههزينه   

 

براي هر 

 خودرو 
0.0001.25  

27 

ی( 
یل
وی

از
 گ

 و
ی
ین
نز

 ب
از

م 
ع
)ا
ت

لی
عا

 ف
نه

وا
پر

ر 
دو

ص
ه 

رف
تع

 تناژ خودرو  
هزینه پروانه  

 فعاليت)ریال( 
 هزینه پروانه اشتغال)ریال( 

هزینه پرس  

 پروانه 
 مجموع 

تن  2تا   1.500.000 9.000.000 100.000 .0003.000  

تن تا   2از 

تن 3.5  
1.725.000 1.035.000 100.0000 .0003.432  

تن تا   3.5از 

تن  6  
1.845.750 1.107.450 100.000 

.0003.660  

 

تن   6از 

   تن10تا
1.975.000 1.185.000 100.000 .0003.912  

  

تن به  10از 

 باال 
   4.075.000 
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 درصد مجموع هزينه صدور پروانه ناوگان خواهد بود.  25: هزينه پروانه ناوگان  1تبصره  

 درصد مجموع هزينه صدور پروانه ناوگان خواهد بود.  35: هزينه انتقال و يا جابجايي پروانه ناوگان  2تبصره 
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شاخص هاي تدوين نحوه محاسبه بهاء  خدمات  عنوان بهاء

 خدمات و ترتيبات وصول 

 ضوابط و ترتيبات وصول 

  بوس   ميني،  اتوبوس  توسط  مسافر  جابجايي(    كرايه)   

 شهري درون ريلي نقل  و  حمل و نقليه وسايط ساير و
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شاخص هاي تدوين نحوه محاسبه بهاء  خدمات  عنوان بهاء

 خدمات و ترتيبات وصول 

 ضوابط و ترتيبات وصول 

 در شهر   فعال  غير قابل وصول  عمومي  هاي  پاركينگ  از  استفاده
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هاي تدوين نحوه محاسبه بهاء شاخص   خدمات  عنوان بهاء

 خدمات و ترتيبات وصول 

 ضوابط و ترتيبات وصول 

  و  ميادين  و  ها  پايانه  به  نقل  و  حمل  آالت  ماشين  ورود

 بار   تره  و  ميوه  بازارهاي

  

 توضيحات بهای خدمات  شرح خدمات ردیف 

 2.000.000 فروش محصوالت توسط خاورها 1

فروشي ويا با خودرو در معابر  فعاليتهاي صنفي بصورت دست    الف:

قانون    20و  1شهر ممنوع بوده و شهرداري بايستي بر اساس بندهاي  

 شهرداري با آن رفتار نمايد 

استقرار دست فروشها و يا خودروهاي حامل اجناس فروشي در   ب:

و   بوده  بالمانع  شهرداري  سوي  از  شده  مشخص  معابر  و  ميادين 

در ميادين )روز يا هفتگي(    شهرداري بايستي زمينه فعاليت اشخاص

در   استقرار  محل  وسيار  روزانه  بصورت  كه  نمايد  فراهم  چنان  را 

اختيار متقاضيان قرار گيرد كه امكان تصرف اماكن عمومي از سوي  

 اشخاص سلب شود. 

از وانتهاي فروش ميوه وارائه دهنده خدمات كه در مكانهاي تعييين  

مي نمايند به شرح    شده توسط شهرداري اقدام به فروش محصوالت

مكانهاي   از  استفاده  بابت  روزانه  بصورت  بهاي خدمات  مبالغ جدول 

 تعيين شده دريافت ميگردد 

 1.000.000 فروش محصوالت توسط وانت ها  2
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شاخص هاي تدوين نحوه محاسبه بهاء  خدمات  عنوان بهاء

 خدمات و ترتيبات وصول 

 ضوابط و ترتيبات وصول 

   هاآرامستان 

كفن و دفن   1

 اموات 

به همراه حفاري، سنگ لحد ، خاكريزي، امور اداري و تشكيل پرونده در   نگهداري قبوربهاي خدمات 

 ريال مي باشد. 10.000.000مبلغ   گلمكانكليه آرامستان هاي شهر 

هزينه تغسيل  مقدار  موضوع  رديف تغسيل 2

سال  2افراد باالي  

 )ريال( 

افراد  هزينه   تغسيل 

 سال 2زير  

 )ريال( 

 1.430.000 2.860.000 هرنفر  شستشو  1

 1.500.000 3.000.000 متر 7هرنفر بوري  2

 125.000 250.000 گرم 25هرنفر كافور  3

 200.000 400.000 در صورت نياز كاور  4

 100.000 200.000 گرم 50هرنفر سدر  5

 50.000 100.000 هرنفر  صابون  6

 15.000 30.000 هرنفر  آب 7

 125.000 250.000 هرنفر  پنبه 8

 600.000 1.200.0000 ساعت   24 سردخانه   9

 3.145.000 8.290.000 مجموع 

مشهد، مركز    داخل شهر  آمبوالنس 3

 پزشكي قانوني 

مشهد، حرم  

 مطهر رضوي 

مشهد، آرامستان 

 بهشت رضا)ع(

1.200.000  4.000.000 5.000.000 5.000.000 

  مبلغ مذكور كيلومتر از اضافه كيلومتر هر ازاي به و   ميباشد كيلومتر 35 همان تا  شده  طي  مسافت

 ميگردد.  اخذ و اضافه خدمات بهاء  به ريال 50.000

 تعاریف:  

 زير است: بضاعت به شرح سرپرست، كمتشخيص متوفيان مستمند، بيبضاعت: سرپرست، کممتوفیان مستمند، بي

 نامه از كميته امداد امام خميني )ره(ارايه معرفي ❖

 نامه از سازمان بهزيستيارايه معرفي ❖
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هاي ذيصالح )دفتر مقام معظم رهبري، دفتر  هاي زير باشند، با تشخيص دستگاهمتوفياني كه داراي يكي از ويژگي  مشاهیر: ❖

و پرورش، وزارت علوم، تحقيقات و   رياست جمهوري، وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي، وزارت ورزش و جوانان، وزارت آموزش 

 نوان مشاهير تلقي مي گردند: ع  فناوري، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي( به

 العالي( دارندگان نشان از مقام معظم رهبري )مدظله (1

 هاي دولتي دارندگان نشان (2

 دارندگان عنوان چهره ماندگار  (3

 المللي قرآن كريم )نفرات برگزيده اول تا سوم در سطح استاني، كشوري و بين المللي( قاريان بين (4

 هاي برگزيده سالنويسندگان كتاب (5

 جهاني و المپيادهاي علمي جهاني  مدال قهرماني المپيك و پارالمپيكدارندگان  (6

 دارندگان باالترين نشان هنري كشوري به تشخيص و تأييد وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي.  (7

رزندان منظور ارج نهادن به والدين، همسران و فرزندان شهدا و آزادگان و همسران و فرزندان آنان، جانبازان و همسران و ف  به  :1تبصره

ه با تاييد رسمي بنياد شهيد انقالب ماه و باالتر در جبه  و باالتر و رزمندگان با سابقه حضور شش  (  25درصد )%  و پنج  جانبازان بيست

بدون اخذ بهاي خدمات براي واگذاري قبر،  ربط و با رعايت ضوابط و مقررات موضوعه،  با تأييد مراجع ذي  ، اهداءكنندگان عضواسالمي

استفاده از سردخانه در روز اول )در صورت وجود(، انتقال، امور اداري و تشكيل پرونده، تغسيل و تدفين عمومي، حفاري، سنگ لحد و 

( قانون برنامه  88سبت به پيگيري دريافت اعتبارات الزم جهت اجراي بند )ث( ماده )گردد. شهرداري مي تواند ن  انجام  خاكريزي قبور

 ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران از دولت اقدام نمايد. 

)در ص:  2تبصره اول  روز  از سردخانه در  استفاده  قبر،  واگذاري  براي  بهاي خدمات  اخذ  بدون  بومي  مشاهير  دفن  و  ورت وجود(، كفن 

 انتقال، امور اداري و تشكيل پرونده، تغسيل و تدفين عمومي، حفاري، سنگ لحد و خاكريزي قبور انجام گردد. 

بهاي خدمات كفن و دفن متوفيان بالصاحب و مجهول  3تبصره براي واگذاري قبر،  :  بهاي خدمات  از  تاييد شوراي شهر اعم  با  الهويه 

در صورت وجود(، انتقال، امور اداري و تشكيل پرونده، تغسيل و تدفين عمومي، حفاري، سنگ لحد و استفاده از سردخانه در روز اول )

مي رايگان  قبور  به  خاكريزي  ملزم  نمايند،  ديگر  خدمات  يا  قبر  سنگ  نصب  درخواست  و  مراجعه  متوفي  بستگان  چنانچه  ولي  باشد 
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باشند و در صورت عدم پرداخت هزينه، از نصب سنگ قبر و ارايه ه ميهاي جانبي متعلق  هاي كفن و دفن و هزينه  پرداخت كليه هزينه 

 .خدمات جلوگيري بعمل خواهد آمد

 درصد ماليات بر ارزش افزوده اضافه ميگردد.  9: به تمامي آيتم هاي مشمول هزينه، 4تبصره 
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شاخص هاي تدوين نحوه محاسبه بهاء  خدمات  عنوان بهاء

 ترتيبات وصول خدمات و  

 ضوابط و ترتيبات وصول 

   تجهيزات   و  آالت  ماشين

راننده   نوع خودرو   با  خدمات  بهاي 

در   ساعت  هر  قرار  از 

 داخل محدوده شهر 

 )ريال( 

از   راننده  با  خدمات  بهاي 

از   ،خارج  ساعت  هر  قرار 

تا   شهر  كيلومتر  10محدوده 

 شهر 

 )ريال( 

بهاي خدمات با راننده  

،خارج  از قرار هر ساعت 

از محدوده شهر تا  

كيلومتري  30فاصله 

 )ريال( 

بهاي خدمات با راننده از قرار هر  

و   دولتي  ارگانهاي  جهت  ساعت 

 ها NGOخدماتي و عمومي و

 )ريال( 

 9.000.000 12.000.000 10.000.000 لودر 

هزينه يكسر حمل  

توسط تريلي با طرف  

قرارداد)متقاضي( مي  

 باشد. 

12.000.000 

 8.000.000 زنجيري بيل 

 

10.000.000 12.000.000 

هزينه يكسر حمل  

توسط تريلي با طرف  

قرارداد)متقاضي( مي  

كمتر از  باشد.

ساعت كاركرد  100

هزينه حمل بعهده  

 طرف متقاضي 

12.000.000 

 

 3.000.000 6.000.000 5.000.000 بكهو لودر 

هزينه يكسر حمل  

توسط تريلي با طرف  

قرارداد)متقاضي( مي  

 باشد. 

6.000.000 

     

سر حمل  هزينه دو   CG 2.000.000 4.000.000غلطك  

توسط تريلي با طرف  

قرارداد)متقاضي( مي  

 باشد. 

3.800.000 
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با   نوع خودرو  خدمات  بهاي 

هر   قرار  از  راننده 

داخل   در  ساعت 

 محدوده شهر 

 )ريال( 

با   خدمات  بهاي 

هر   قرار  از  راننده 

از   ،خارج  ساعت 

تا   شهر  محدوده 

 كيلومتر شهر 10

 )ريال( 

بهاي خدمات با  

راننده از قرار هر  

ساعت ،خارج از  

محدوده شهر تا  

فاصله  

 كيلومتري30

 )ريال(  

با   خدمات  بهاي 

هر   قرار  از  راننده 

جهت   ساعت 

ارگانهاي دولتي و  

و   خدماتي 

عمومي  

 ها NGOو

 )ريال( 

بهاي خدمات حمل  

و   شويي  از شن  بار 

سنگ   معدن  يا 

هر   قرار  از  چناران 

 سرويس با راننده  

 )ريال( 

از   كاال  حمل  خدمات  بهاي 

از   بالعكس  و  شانديز  به  مشهد 

 قرار هر سرويس با راننده 

 )ريال( 

كمپرسي  

 تن10

5.000.000 5.500.000 6.000.000 6.000.000 5.500.000 

سرويس   هر 

ساعت  4حداكثر  

براي  مي   باشد. 

از   بيشتر  ساعات 

ساعت به ازاي هر  4

اضافي   ساعت 

ريال  1.250.000

 اضافه مي شود. 

- 

قرار   نوع خودرو  از  راننده  با  خدمات  بهاي 

محدوده   داخل  در  ساعت  هر 

 شهر 

 )ريال( 

از   راننده  با  خدمات  بهاي 

از   ،خارج  ساعت  هر  قرار 

كيلومتر  10محدوده شهر تا  

 شهر 

 )ريال( 

راننده از قرار  بهاي خدمات با  

هر ساعت ،خارج از محدوده  

كيلومتري  30شهر تا فاصله  

 )ريال( 

قرار   از  راننده  با  خدمات  بهاي 

ارگانهاي   جهت  ساعت  هر 

عمومي   و  خدماتي  و  دولتي 

 هاNGOو

 )ريال( 

  8تانكر آب  

هزار  

ليتري)هر  

سرويس بدون  

 هزينه آب(

5.000.000 6.000.000 7.000.000 7.000.000 
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شاخص هاي تدوين نحوه محاسبه   خدمات  عنوان بهاء

 بهاء خدمات و ترتيبات وصول 

 ضوابط و ترتيبات وصول 

بهره برداري از معابر و فضاهاي عمومي شهري/ روستايي 

 داراي شرايط فني و ايمني و عدم ايجاد مزاحمت در تردد

A×B×C×D×E  

A عرض معبر تقسيم بر دو = 

Bمساحت بهره برداري = 

C =150.000 ريال 

D =2  )شاخص( 

E عرض پياده رو تقسيم بر دو = 

 : طول مساحت بهره برداري نبايد از بر ملك بيشتر باشد. 1تبصره

 : مبالغ بصورت ساليانه مي باشد. 2تبصره

 مثال: 

 4مترمربع و  عرض پياده رو 5متري  ومساحت بهره برداري 25و معبر    10×5ملكي با ابعاد 

 A×B×C×D×E 12.5×5×150.000×2×2=37.500.000 =بهره برداري از معابر و فضاهاي عمومي 
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شاخص هاي تدوين نحوه محاسبه بهاء  خدمات  عنوان بهاء

 خدمات و ترتيبات وصول 

 ضوابط و ترتيبات وصول 

   معابر   آسفالت  ترميم  و  گيري  لكه،  حفاري  مجوز  صدور

 هزينه  واحد  شرح آيتم  رديف  

 )ريال( 

ميزان عرض اضافي )بابت خسارت  

 وارده ازجوانب( 

  000/600 متر مربع  هزينه مرمت حفاري در مسير خاكي  1
هزينه مرمت با توجه به تخريب   2

 صورت گرفته در مسير سنگ 
سانتيمتر از هر طرف و حداقل  30 2/ 000/200 متر مربع 

 عرض يك متر براي هر نوع حفاري 
مرمت با توجه به تخريب  هزينه  3

صورت گرفته در مسير موزائيك و  

 نظايرآن 

  حداقل و  طرف هر از سانتيمتر30 1.500.000 مربع  متر

  نوع هر  براي سانتيمتر90 عرض

 حفاري 
هزينه مرمت باتوجه به تخريب   4

 صورت گرفته در مسير تايل فرش  

  حداقل و  طرف هر از سانتيمتر30 2.500.000 مربع  متر

  نوع هر  براي سانتيمتر90 عرض

 حفاري 

هزينه مرمت جدول پرسي آسيب   5

   50*50ديده به ابعاد
  2.800.000 مربع  متر

  آسيب پرسي جدول  مرمت هزينه 6

   35*50ابعاد به   ديده
  2.500.000 مربع  متر

سانتيمتر از هر طرف و حداقل  30 000/500/2 مترمربع  هزينه مرمت روكش آسفالت  7

 براي هر نوع حفاري عرض يك متر 
 

:در كليه حفاري هاي صورت گرفته كه متقاضي آن شركت هاي خدماتي مي باشند،مي بايست پس از حفاري،كليه  1تبصره

تاييد حوزه خدمات شهري شهرداري حمل گردد. در غير اين  نخاله هاي اضافي در محل جمع آوري و به محل هاي مورد 

جمع اوري و حمل نخاله اقدام نموده وكليه هزينه ها زير سازي و حمل نخاله را محاسبه صورت اين شهرداري راسا نسبت به  

 جهت محاسبه جريمه در هزينه هاي في ما بين منظور مي نمايد. 2وبا ضريب 

،با توجه به شرايط آسيب ديدگي و به صورت موردي هزينه 7الي1:در خصوص ساير موارد اعالم نشده در رديف هاي  2تبصره

 سط شهرداري برآورد و اخذ مي گردد.آن تو

: نهاد حفاري كننده موظف است كروكي محل مورد نظر را با مشخصات كامل طول ،عرض و عمق متوسط و جنس 3تبصره

 مصالح به شهرداري اعالم نمايد. 
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اري اين تاريخ در  :نهاد حفاري كننده بايستي تاريخ شروع و تاريخ خاتمه كار را اعالم نمايد و در صورت تاييد شهرد4تبصره

 مجوز ثبت مي گردد. 

براي 5تبصره كانال  حفاري  مواقع  در  ها  خيابان  روسازي  و  سازي  زير  هاي  اليه  به  جانبي  از خسارت  پيشگيري  منظور  :به 

مقاصد مختلف ،كليه سازمان هاي حفاري كننده موظفند برش آسفالت را با دستگاه كاتر انجام دهندو تنها در مواقع اتفاقات  

اهنگي شهرداري استفاده از ساير ابزار جايگزين بالمانع مي باشد. در اين حالت)بدون كاتر زني(جهت محاسبه عوارض  با هم

 ابعاد ارائه شده از هر طرف بايد به ميزان يك متر افزايش يابد.

ه ،آن را به شرح  : كليه سازمان هاي حفاري كننده ،موظفند پس از اقدامات فني و اجرائي خود در كانال حفاري شد6تبصره

 ذيل فشرده نمايند:

 %85حداقل تراكم زمين طبيعي معادل -

 90سانتي متر معادل % 15حداقل تراكم اليه هاي خاكريزي در قشر هاي -

 به روش)آشتو( %95سانتي متر معادل  15حداقل تراكم آخرين اليه به ضمانت-

اطراف  7تبصره براي  عبور  ايمني  كامل  رعايت  و  حفاظت  مسئوليت  به  :  تحويل  )تازمانيكه  پرشده  و  حفاري  هاي  ترانشه 

 شهرداري نشده است(كامال به عهده سازمان هاي حفاري مي باشد.

حداكثر  8تبصره   شود  مي  داده  اجازه  شهرداري  به  شماره    2:  جدول  در  نظر  مورد  هاي  هزينه  سال  در  طي    1مرتبه  را 

 صورتجلسه هيات عالي معامالت به روز رساني نمايد. 

 :به تمامي قيمت هاي اعالم شده ،بر اساس قانون ماليات بر ارزش افزوده ،اعمال مي گردد.9تبصره

شايان ذكر است با توجه به ضرورت بازديد از محل مورد نظر براي حفاري ،الزاميست براي صدور هر گونه مجوز حفاري از -

به تعيين جنس و كيفيت رو بازديد ملك نسبت  ،كارشناس  انشعاب متفرقه  به منظور نوع  اقدام و  العمل  برابر دستور  سازي 

بر  سير مراحل صدور مجوز گزارش نمايد. در خصوص ساير حفاري ها ،بررسي كيفيت روسازي برعهده اداره فني و نظارت 

 . پروژه هاي عمراني شهرداري مي باشد 

فاضالب وآب و برق    -ي گازدر خصوص حفار حقيقي )شهروندان( براي اشخاص  و ترميم براي صدور مجوز حفاري : 10تبصره 

 . اخذ شود %70و ... با تعديل 
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شاخص هاي تدوين نحوه محاسبه   خدمات  عنوان بهاء

 بهاء خدمات و ترتيبات وصول 

 ضوابط و ترتيبات وصول 

ارائه و تصويب طرح ايمن سازي معابر در زمان عمليات  

 كارگاهي 

A×Z  

Aعوارض صدور پروانه ساختماني = 

Z =0.5 )به ازاي هر ماه   % ) نيم درصد 

مقررات ملي ساختمان)الزامات ترافيكي( و پس از ارائه طرح ايمني عمليات   23مالحظات: عنوان مذكور براساس ضوابط مبحث 

 ساختماني قابل وصول مي باشد. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 
 

63 
 

 1402گلمکان دفترچه تعرفه عوارض و بهاء خدمات شهرداري

 1402سال  

 

 

 

شاخص هاي تدوين نحوه محاسبه بهاء  خدمات  عنوان بهاء

 ترتيبات وصول خدمات و  

 ضوابط و ترتيبات وصول 

 ير قابل وصول در شهر فعال  غ  ترافيكي   بارهاي  تردد  مجوز  صدور
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شاخص هاي تدوين نحوه محاسبه بهاء  خدمات  عنوان بهاء

 خدمات و ترتيبات وصول 

 ضوابط و ترتيبات وصول 

 غير قابل وصول در شهر    خارجي  اتباع  و  مهاجرين
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شاخص هاي تدوين نحوه محاسبه بهاء  خدمات  عنوان بهاء

 خدمات و ترتيبات وصول 

 ضوابط و ترتيبات وصول 

   ساختماني   عمليات  تجهيزات  نگهداري  و  حمل

 مبلغ)ريال( توضيحات  رديف 

 500.000 بهاي خدمات نگهداري و انبار داري لوازم و ادوات و تجهيزات هر متر مكعب در روز   1

هزينه انتقال و نگهداري لوازمات در انبار از محل ساخت و سازهاي غيرمجاز به ازاء   2

 هر روز انبارگرداني لوازم و مصالح 

3.000.000 

 

شهرداري با اعالم بدهي به نامبرده نسبت به اخذ بهاي خدمات و واريز به حساب   پلمپ،تبصره: در زمان مراجعه متقاضي جهت فك 

 درآمد شهرداري اقدام مي  نمايد. 

بديهي است چنانچه مالك در هر صورت مبلغ جريمه را پرداخت نكند، هزينه مربوطه در پرونده وي ثبت و ضبط شده و در موقع صدور  

 ذ مي گردد. حكم از سوي دادگاه از نامبرده اخ 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 
 

66 
 

 1402گلمکان دفترچه تعرفه عوارض و بهاء خدمات شهرداري

 1402سال  

 

شاخص هاي تدوين نحوه محاسبه بهاء  خدمات  عنوان بهاء

 خدمات و ترتيبات وصول 

 ضوابط و ترتيبات وصول 

،  ورزشي،  فرهنگي،  تفريحي،  رفاهي  مراكز  از  استفاده

 خدماتي   و  اجتماعي

  

بهاي خدمات ورودي روز غيرتعطيل  نوع خودرو  منطقه گردشگري 

 )ريال(

 ورودي روز تعطيل )ريال(بهاي خدمات 

 200.000 100.000 سواري 

 300.000 150.000 ميني بوس

 300.000 150.000 اتوبوس 

 100.000 50.000 موتورسيكلت  
 بهاي خدمات كشتارگاه )امور شهر( 

ردی 

 ف 
 شرح خدمات 

بهای  

 خدمات 
 توضيحات 

1 
پوست و  ذبح احشام ، پيش سرد كن براي هر راس گوسفند و بهاي خدمات  

 سيراب پاك كني
000/500 عوارض موضوع اين مصوبه    :1تبصره  

توسط متصدي كشتارگاه وصول و به  

 . حساب شهرداري واريز مي گردد

كشتار خارج ساعت معمول   :2تبصره 

  2و1صبح( رديف  10از ساعت   كشتار)بعد

جدول فوق )بهاي خدمات كشتار( دو برابر  

 محاسبه و اخذ ميگردد. 

2 
احشام ،پيش سرد كن  براي هر راس گوساله، گاو  و هر نفرشتر و بهاي  ذبح  

 خدمات پوست و سيراب پاك كني
000/000/2  

000/250 كله پاك كني  3  

000/100 حق التوزين هر راس  4  

000/500/1 حمل توسط ماشين گوشت به هر كدام از روستاهاو شهرهاي تابعه  5  

 ساختمان بهاي خدمات شناسنامه 

 ريال بابت هر فقره صدور پروانه ساختماني يا پايانكار يا عدم خالف    1.000.000معادل  

 . كه به صورت پرس شده در اختيار متقاضي قرار ميگيرد ، دريافت ميشود A5ريال بابت اسناد    100.000معادل  

 . متقاضي قرار ميگيرد ، دريافت ميشود كه به صورت پرس شده در اختيار  A4ريال بابت اسناد    200.000معادل  

 بهاي خدمات  فروش اسناد مناقصه و مزايده و مناقصه محدود 

ريال از متقاضيان شركت در مناقصه و يا مزايده و يا    3.000.000هنگام تحويل اسناد مناقصه يا مناقصه محدود و يا مزايده از سوي شهرداري مبلغ  

 مناقصه محدود دريافت گردد. 
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شاخص هاي تدوين نحوه محاسبه بهاء  خدمات  اءعنوان به

 خدمات و ترتيبات وصول 

 ضوابط و ترتيبات وصول 

   پسماند   مديريت

ماده  به   مصوب    8استناد  پسماند  مديريت  ماده  1383.2.20قانون  دستورالعمل  ابالغي    8و  بشماره  فوق  مورخه  3/95225قانون  /س 

 پسماند عادي شهر گلمكان به شرح ذيل اصالح و تعيين مي گردد: وزارت كشور، بهاي خدمات مديريت  85.7.17

  

و    1383.2.20قانون مديريت پسماندها مصوب    2ها و اصطالحات به كار رفته در اين تعرفه تابع تعاريف مندرج در ماده  : واژه1ماده  

 دولت مي باشد. مصوب هيئت محترم  84.5.1ه مورخ 32561/ت28488آيين نامه اجرايي شماره  1ماده 

  

ها موظف به تفكيك بهاي خدمات از ساير درآمدها و نگهداري در حساب جداگانه بوده كه بر اساس قانون و آيين نامه  شهرداري   تبصره:

 فقط صرف هزينه هاي مديريت پسماند مي گردد. 

  

 : نحوه محاسبه بهاي خدمات مديريت اجرايي پسماندها  2ماده 

 توسط توليد كنندگان پسماند عادي براي اماكن مسكونيالف(بهاي خدمات پرداختي 

C= F * D* R*( Ct + Cd ) * E1 * E2 

 F= بعد خانوار شهري = نفر 3

 D= روز (   365روزهاي سال ) 

 Rبر حسب كيلوگرم =  مكان كيلوگرم = سرانه توليد پسماند در شهر  گل 0.6  

 Ct)ريال ( = مكان= هزينه جمع آوري و حمل و نقل يك كيلوگرم پسماند عادي شهري در شهر گل 3375* 1.25=4219 

 Cd)ريال ( =   مكان=هزينه دفع يك كيلوگرم پسماند عادي شهري در شهر گل0020

  E1= تعديل منطقه اي نسبت عوارض نوسازي واحد مسكوني مورد نظر به متوسط عوارض نوسازي يك واحد مسكوني شهر = ضريب 

5/1 > E > 4/0 با شرط 

=  مي باشد ( ضريب تشويق جهت گسترش تفكيك از مبدا  0.5نسبت پسماند تفكيك نشده به كل پسماند توليدي ) حداقل اين مقدار 

E2  

 C=  بهاي خدمات پسماند يك خانوار شهري در شهر مربوطه ) ريال (  

 در هر كدام از كاربريها به شرح ذيل مي باشد:  E1: ضريب 1تبصره 

 0.4متر مربع= 110تا زير بناي                            

 0.5متر مربع= 200تا 110زير بناي بيش از  تا                          

 0.6متر مربع= 200زير بناي بيش از  تا                         

 برابر با يك مي باشد.  E2: ضريب 2تبصره

 مشمول عوارض كسب و پيشهبهاي خدمات مديريت پسماند واحدهاي غيرمسكوني  ب ( 
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)پنجاه درصد ( عوارض كسب با توجه به نوع كسب تعيين مي گردد )حداقل   %50بهاي خدمات مديريت پسماند، صنوف    :  1تبصره  

 ريال( كه در فيش عوارض صنفي لحاظ ميگردد.  10.000.000و حداكثر  500.000

آموزشي  :2تبصره    و موسسات  مراكز  و  اداري  اماكن  كليه  پسماند  و خدماتي كه صنف و شركت هاي د بهاي خدمات مديريت  ولتي 

 عوارض نوسازي ملك ) اعم از ملكي، اجاره اي، رهني يا وقفي ( تعيين مي گردد.  %100محسوب نمي گردند معادل 

   

: موارد خاص به شرح ذيل : 3تبصره   

 مبلغ به ریال  نحوه شرح ردیف 

 2.000.000 ماهيانه  بانك هاي خصوصي و دولتي  1

 1.000.000 ماهيانه  صندوق قرض الحسنه   -اعتباريموسسات مالي و   2

 500.000 ماهيانه  دفاتر بيمه،دفاتر اسناد رسمي،دفاتر وكالت، دفاتر ازدواج و طالق  3

 1.000.000 ماهيانه  ها و مطب دامپزشكي داروخانه ها، تزريقات، آزمايشگاه  4

 600.000 ماهيانه  مطب پزشكان، دندان پزشكان  ۵

 1.000.000 ماهيانه  ها هريك از خوابگاه   7

 5.000.000 ساليانه  10دفاتر پستي و مخابراتي و پليس +   8

درصد براي واحدهاي پرزباله    70: در مورد مشاغل پر زباله طبق جدول مندرج در ذيل، عالوه بر بندهاي الف و ب، به ترتيب  4تبصره  

 .  دوم، اخذ مي گردددرصد براي واحدهاي پرزباله رده   50رده اول و 

 واحدهاي صنفي پر زباله  رده دوم  واحدهاي صنفي پر زباله رده اول 

 گلفروشيها 
 ساندويچي ها

 ميوه و سبزي فروشي ها 

 سوپر ماركت ها 
 تاالرهاي پذيرايي 

 كافه تريا ها و كافي شاپها  آشپزخانه ها 

 بستني و آبميوه فروشي ها  هتل ها ومهمان سراها 

  فروشگاههاي مرغ،ماهي و تخم مرغ

 چلو كبابي و غذا خوري 
 خوار و بار فروشي ها 

 خشكبار و آجيل فروشي ها 
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 كله پزي ها و سيرابي فروشي ها  بار فروشها )ميوه و تره بار ( 

 مبل سازي و درود گري و نجاري  اتو سرويسها ي )خدمات روغن،الستيك، تعميرات و كارواش( 

 قنادي ها  كاالهاي بازرگاني عمومي انبار  
 

كليه توليد كنندگان پسماندهاي عادي و كشاورزي مستقر در حريم شهرها مكلفند هزينه تمام شده خدمات جمع آوري، جدا   : 3ماده  

 سازي، پردازش و دفع پسماندها را به حساب شهرداري كه به طور جداگانه افتتاح گرديده واريز نمايند. 
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تدوين نحوه محاسبه بهاء شاخص هاي   خدمات  عنوان بهاء

 خدمات و ترتيبات وصول 

 ضوابط و ترتيبات وصول 

 غير قابل وصول در شهر   خودرو   فني  معاينه  صدور
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بهاء شاخص هاي تدوين نحوه محاسبه   خدمات  عنوان بهاء

 و ترتيبات وصول   خدمات

 ضوابط و ترتيبات وصول 

   سبز   فضاي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


