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 شهرداری مهدیشهر                                (ششم هورد)مهدیشهرشهر شورای اسالمی 

 ( 41/41/4831مصوب )در قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها 

االجراء  الزم که ضوابط و مقررات شهرسازی در آن جامعجامع و تا تهیه طرح مذکور در طرح  عبارت است از حد کالبدی موجود شهر و توسعه آتی در دوره طرح شهرمحدوده  - 1

 .میباشد

 خدمات شهری و تأسیسات زیربنایی در چارچوب وظایف قانونی خود کنترل و نظارت بر احداث شهرداریها عالوه بر اجرای طرحهای عمرانی از جمله احداث و توسعه معابر و تأمین 

 .شهر را نیز به عهده دارند بوط به توسعه و عمران در داخل محدودههرگونه ساختمان و تأسیسات و سایر اقدامات مر

 نظارت و کنترل شهرداری در آن ضرورت دارد و از مرز تقسیمات کشوری شهرستان و بخش حریم شهر عبارت است از قسمتی از اراضی بالفصل پیرامون محدوده شهر که - 2

 .مربوط تجاوز ننماید

 اراضی کشاورزی، باغات و جنگلها، هرگونه استفاده برای احداث ساختمان و تأسیسات در ناسب برای توسعه موزون شهرها با رعایت اولویت حفظبه منظور حفظ اراضی الزم و م 

 .خواهد بود داخل حریم شهر تنها در چارچوب ضوابط و مقررات مصوب طرحهای جامع و هادی امکانپذیر

که در )حریم شهر مجاز شناخته شده و حفاظت از حریم به استثنای شهرکهای صنعتی  که به موجب طرحها و ضوابط مصوب در داخلنظارت بر احداث هرگونه ساختمان و تأسیسات  
محسوب و با مربوط میباشد، هرگونه ساخت و ساز غیر مجاز در این حریم تخلف  به عهده شهرداری( از محدوده قانونی و حریم شهرها و قانون شهرداریها مستثنی میباشند هر حال
 .طبق مقررات رفتار خواهد شد متخلفین

هادی روستا بوده و ضمن هماهنگی با شهر مرجع در ضوابط و مقررات کلیه عوارض بر اساس شهر مرجع بوده و   شوند مطابق طرح روستاهایی که در حریم شهرها واقع می – 1تبصره 

 .اضافه خواهد شددر صورت ارتقا روستا در حریم منتقل شده و به محدوده شهر 
 : تعرفه عوارض

مورخ  411161و به استناد بخشنامه ( با اصالحات بعدی 41/1/4811مصوب )نامه مالی شهرداری ها  آیین 81منظور تعرفه عوارض، بهای خدمات وسایر درآمدهای موضوع ماده 
 .باشد میوزیر کشور 44/41/4831

ای خواهد بود که در آن کلیه انواع عوارض و بهاء خدمات و سایر درآمدهایی که به وسیله شهرداری و مؤسسات تابعه و  دارای تعرفههر شهرداری  -ها  نامه مالی شهرداری آیین 81ماده 
گیرد  ورت میگردد یا هر تغییری که در نوع و میزان نرخ آنها ص شود درج و هر نوع عوارض یا بها خدمات جدیدی که وضع و تصویب می وابسته به آن وصول و یا تحصیل می

 .شود درتعرفه مذکور منعکس می
هیه و برای راهنمایی به وزارت کشور برای طرز تنظیم تعرفه و درج تغییرات بعدی و همچنین چگونگی وضع و تشخیص و وصول انواع عوارض و درآمدها دستورالعمل جامع ت

 .شهرداریها ابالغ خواهد کرد

  :درآمد -
 .باشد می( با اصالحات بعدی 41/1/4811مصوب )آیین نامه مالی شهرداری ها  13منظور درآمدهای قید شده در ماده 

 :شود درآمد شهرداریها به شش طبقه به شرح زیر تقسیم می -  

 )درآمدهای مستمر )درآمدهای ناشی از عوارض عمومی  -4

 .اختصاصیدرآمدهای ناشی از عوارض  -1 

 .داریبهاء خدمات و درآمدهای مؤسسات انتفاعی شهر -8

 .درآمدهای حاصله از وجوه و اموال شهرداری -1 
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 .کمکهای اعطایی دولت و سازمانهای دولتی -5

 .گیرد می طور اتفاقی یا به موجب قانون به شهرداری تعلق اعانات و کمکهای اهدایی اشخاص و سازمانهای خصوصی و اموال و داراییهایی که به -1 

  41/1/4858مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن مصوب در قانون تغییر وزارت آبادانی و 

 :طرح جامع شهر

و  کشاورزی و تأسیسات های مسکونی، صنعتی بازرگانی، اداری و بندی مربوط به حوزه منطقه طرح جامع شهر عبارت از طرح بلندمدتی است که در آن نحوه استفاده از اراضی و 
تجهیزات و  ها و بنادر و سطح الزم برای ایجاد تأسیسات و فرودگاه و( ترمینال )انتهای خط  نیازمندیهای عمومی شهری، خطوط کلی ارتباطی و محل مراکزتجهیزات و تسهیالت شهری و 

حفظ بنا و نماهای  مچنین ضوابط مربوط بهشود و ضوابط و مقررات مربوط به کلیه موارد فوق و ه می تعیین تسهیالت عمومی، مناطق نوسازی، بهسازی و اولویتهای مربوط به آنها

 .طرح جامع شهر برحسب ضرورت قابل تجدید نظر خواهد بود .گردد تاریخی و مناظر طبیعی، تهیه و تنظیم می

 :طرح تفصیلی

موقعیت و مساحت دقیق زمین  ت مختلف شهر واستفاده از زمینهای شهری در سطح محال طرح تفصیلی عبارت از طرحی است بر اساس معیارها و ضوابط کلی طرح جامع شهر نحوه  
 واحدهای شهری و اولویتهای مربوط به مناطق بهسازی و نوسازی و تراکم ساختمانی در هر یک از آنها و وضع دقیق و تفصیلی شبکه عبور و مرور و میزان و تراکم جمعیت و برای

 .گردد ها و مشخصات مربوط به مالکیت بر اساس مدارک ثبتی تهیه و تنظیم می نقشه شود و می تعیینتوسعه و حل مشکالت شهری و موقعیت کلیه عوامل مختلف شهری در آن 

 (برای جرایم کمیسیون ماده صد)نامه ارزش معامالتی ساختمان  آیین
 .باشد ها می ماده صد قانون شهرداری 44نامه موضوع تبصره  منظور آیین

 کاربری 
 .گردد باشد که قسمتی از مصوبه ذیال درج می شورای عالی شهرسازی و معماری ایران می 41/8/4813شده در مصوبه  گانه قید بیست های منظور از کاربری

نه آنها را سرا تعیین و شهری های کاربری مفاهیم و کمیته فنی، طرح تحقیقاتی تدقیق، تعاریف ۱۱/۱۳/۰۳۳۱ خود پیرو صورتجلسه مورخ ۰۱/۳/۰۳۳۱ تاریخ در ایران معماری و شهرسازی شورای عالی

ه سازی مسکن های آماد ها و طرح های جامع شهرها، شهرهای جدید، شهرک مورد بررسی نهایی قرار داده و پس از اصالحات مربوطه تصویب نمود لذا متن پیوست برای آگاهی و استفاده در کلیه طرح

 (معاون وزیر و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران 62/۱۳/۰۳۳۱مورخ  ۰1۱1/۳۰۱/۳۱۱بخشنامه شماره . )شود ارسال می... مهر و 

 
 

 عوارض اعیانی ورود به محدوده شهر
 فرمول محاسبه کاربری ردیف

 S×Z×P مسکونی 1

 S×Z×P آموزش تحقیقات و فناوری 2

 S×Z×P آموزشی ۳

 S×Z×P اداری و انتظامی ۴

 S×Z×P (انتفاعی و غیر انتفاعی ) خدماتی-تجاری ۵

http://www.shahrsazionline.com/1041/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C/
http://www.shahrsazionline.com/1041/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C/
http://www.shahrsazionline.com/2478/%D9%81%D8%A7%DB%8C%D9%84-%D8%A7%D8%AA%D9%88%DA%A9%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86/
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 S×Z×P ورزشی ۶

 S×Z×P درمانی ۷

 S×Z×P هنری -فرهنگی ۸

 S×Z×P پارک و فضای سبز ۹

 S×Z×P مذهبی 14

 S×Z×P تجهیزات شهری 11

 S×Z×P تاسیسات شهری 12

 S×Z×P حمل و نقل و انبارداری 1۳

 S×Z×P نظامی 1۴

 S×Z×P باغات و کشاورزی 1۵

 S×Z×P میراث تاریخی 1۶

 S×Z×P طبیعی 1۷

 S×Z×P حریم 1۸

 S×Z×P تفریحی و توریستی 1۹

 S×Z×P صنعتی 24

  
گردد و پرونده می اخذ  توافقنامه از متقاضی مبلغ درصد از تراکم مجاز  41عوارض ساختمانی محاسبه و با تنظیم صورتجلسه توافق به میزان  5قبل از ارجاع پرونده به کمیسیون ماده  -

الزم به ذکر است صورتجلسه در همان سال مالی قابل اعتبار .و در صورت تصویب مبلغ مراجعه مالک تا پایان سال مالی بعنوان اورده مالک محاسبه میگرددارسال  5به کمیسیون ماده 
 .وز محاسبه می گرددرمی باشد و در سال جدید قیمت به 

الزامی می باشد و در مطابق مقررات ملی ساختمان  ،سیستم اطفاءحریق تر و خشکو کپسول آتش نشانی برای صدور پروانه ساختمان از سه طبقه به باال نصب جعبه های فایر باکس  -
  .صورت نداشتن آن پایان کار صادر نمی گردد

Z  :در محاسبه ضریب ) ضریب تصویبی شورای اسالمی شهرz متر  13بلوارهای زیر خیابانها و بر متر برابر یک و  41برای معابر تا شهرداری و بهای خدمات  لیه عوارضبرای ک

  (بر خیابان بیشتر مالک خواهد بود ،و زمینهای دارای چند بر خیابان. محاسبه میگردد 8متری به باال و میدانها  13و بر بلوار  1و دیگر معابر شهری 
 ارزش افزوده ناشی از اضافه ارتفاععوارض بر : نام عوارض

 411پس از ارجاع به کمیسیون ماده  ایجاد نماید( پایان کار)ط و مقررات شهرسازی در هر طبقه  در صورتیکه مالک از هر کاربری سقف بناهای احداثی را اضافه بر ارتفاع ضواب
 .عوارض به شرح ذیل وصول می گردد

 محاسبه عوارض شرح ردیف

 N×Z×P×S اضافه ارتفاععوارض  1

P :۷4%1044سال بر مبنای قیمت منطقه ای دفترچه ارزش معامالتی امالک شهرستان مهدیشهر  

Z  :ضریب تصویبی شورای اسالمی شهر 



 1041   تعرهف عوارض محلی شهرداری مهدیشهر سال                             ساختمانی
  

 
0 

 شهرداری مهدیشهر                                (ششم هورد)مهدیشهرشهر شورای اسالمی 

N  :باشد ارتفاع بنا است که حداقل یک می. 

S  :مساحت اضافه ارتفاع انجام شده 

 :شود رعایت بایستی عوارض تعرفه هاي کلیه در ذیل موارد

 صورتی که در همچنین بود خواهد عمل مالك معبر به مشرف ملک منطقه اي بر قیمت باالترین مربوطه عوارض محاسبه در باشد بر چند داراي ملکی چنانچه. 4

  .شد خواهد محاسبه میگردد منشعب میدان از که خیابانی منطقه اي جبهه قیمت باالترین اساس بر عوارض باشد شده واقع میدان در ملکی

 شهرداري قانون ۷۷ ماده موضوع کمیسیون و بهای خدمات شهرداری و سازمانهای وابسته عوارض مورد در شهرداري و مؤدي بین اختالف هرگونه رفع مرجع .1

 .است

 است وصول قابل شهر حریم و محدوده داخل در عوارض .8

 .است الزامی 5 ماده کمیسیون مصوبات و ساختمان ملی مقررات شهرسازي، مقررات و ضوابط رعایت. 0

 .د شهرسازی تایید گردد نصب تابلو مشخصات ساختمان طبق مصوبه نظام مهندسی الزامیست  و در ابتدای شروع عملیات ساختمانی و قبل از صدور پروانه نهایی توسط واح.  5

 .شهرسازی صدور مجوز با ضریب صفر خواهد بود  پارکینگ عمومی با رعایت ضوابط  به منظور تشویق و ترغیب متقاضیان احداث: 6
 قانون برنامه ششم 434پیش بینی میگردد با رعایت تبصره ذیل ماده  46/1/36کلیه معافیت های موجود در قوانین مصوب پس از تصویب قانون مالیات بر ارزش  افزده مصوب . ۷

 .اده از هیچگونه تخفیف و معافیتی نخواهند بود توسعه اعمال خواهد شد ، در هر حال تخلفات ساختمانی مشمول استف
 

 :ساختماني پروانه صدور نحوه

 .طرح تقضیلی می باشد -برابر ضوابط و مقررات طرح جامع  ساختماني پروانه صدور
 :ساختماني پروانه اعتبار مراحل

 ساختماني عملیات اتمام و شروع مهلت (الف

 شوراهاي و شهري امور محترم دفتر 1/41/31 مورخ 14813/11/51 شماره نامه طي كه كشور محترم وزارت  88/8/15134 شماره بخشنامه اساس بر  

 عملیات پایان تا شروع زمان از و یكسال بمدت ساختماني شناسنامه صدور تاریخ از ساختماني عملیات شروع مهلت حداكثر گردیده ابالغ سمنان استانداري

 تمدید قابل سالیک  مدت به بار هر و بار دو براياعتبار پروانه  حداكثر فوق مهلت اتمام از پس .پروانه ساختمانی درج شده استزمانی است که در  حداكثر ساختماني

 (سال 5حداکثر ). بود خواهد

 
 
 

 :ساختماني پروانهاعتبار   تمدید (ب

 را خود كتبي درخواست و نماید مراجعه شهرداري به تمدید جهت ساختماني پروانه مهلت اتمام از قبل مالك صورتیكه در:قانوني مهلت در ساختماني پروانه تمدید 

سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور که از طرف  3/8/36مورخ  44636نامه شماره  با در نظر گرفتن شهرداري گردد، شهرداري دبیرخانه ثبت و دهد ارائه تمدید براي
 . مینماید تمدیدبدون دریافت وجه  یكسال مدت براي را نامبرده ساختماني پروانه شرایط مندرج در جدول ذیل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری سمنان ابالغ گردیده 
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ی اخذ مقانون نوسازی  11ماده  1بر اساس تبصره  عوارضبعد از اتمام مهلت پروانه ساختمانی ارایه گردد برای تمدید یکساله پروانه ساختمانی در صورت تقاضای مالک  :1تبصره 
 .گردد

 .قانون نوسازی اخذ می گردد 13ماده  1تبصره مراجعه می نمایند عوارض تمدید بر اساس  (پایان دو بار تمدید تمدید های انجام شده)  قانوني مهلت پایان در كه مالكیني :2تبصره 

 صدور از قبل مالكین از یك هر چنانچه نماید اقدام خود ساز و ساخت عملیات شروع به نسبت ساختماني پروانه صدور از پس است موظف مالك :8 تبصره

 جلوگیري ساز و ساخت ادامه به نسبت(نظام مهندسی ) و واحد نظارتی   شهرداری ساختماني بازرسان توسط باشند نموده اقدام ساز و ساخت به نسبت ساختماني پروانه

 .گردد ارجاع 411 ماده كمیسیون به بعدي اقدام جهت مالك ساختماني پروانه و

 :ساختماني كار پایان صدور ( پ

 .باشد مي كار پایان اخذ به موظف ساختمان كار اتمام از پس پروانه دارنده یا مالك

 ایشان به كتبي اعالم و ساختماني پروانه صدور هنگام در موضوع این به مالكین ساختن متوجه فلذا است، ممنوع كاري نما بدون كار پایان صدور( الف 

 این غیر در باشد رسیده اتمام به بایدکاشی کاری   فرش موزائیك و غیره و درب كاري، نما كاري، سفید قبیل از ساختماني كارهاي كلیه ضمنا .ضروریست

 (ساختمان به صورت کلید تحویل(باشد نمير مقدو پایانكار صدور صورت

و ساختمانهایی با نصب آسانسور  میباشند و شناسنامه ملکی و فنی ساختمان الزامیستطبق ضوابط طرح جامع  اجباری ارائه گواهی استاندارد برای ساختمانهایی که دارای آسانسور (ب
 .اختیاری گواهی استاندارد با مسئولیت مالکین می باشد

 و محاسبه مراجعه، زمانقیمت منطقه ای  با جدید بناي اضافه عوارض (تغییر اثر بر بنا افزایش از اعم) مسكوني مساحت شدن افزوده صورت در:مسكوني -4

   گردد مي وصول

 .گردد مي محاسبه مراجعه، زمان عوارض روز با (تخلف یا افزایش از اعم) شده اضافه مساحت:تجاري-1 

 
 

 عوارض مربوط به صدور پروانه المثنی:1ماده

با تایید مهندس ( پروانه هایی که فاقد اعتبارندبرای )شهرداری مجاز است طبق ضوابط مربوط صدور پروانه المثنی در زمان مراجعه عالوه بر اخذ عوارضات تمدید پروانه ساختمانی 
  .از متقاضی اخذ نمایدبه شرح جدول ذیل  ناظر پالک مورد نظر مبنی بر مفقود شدن پروانه

 

 مبلغ  به  ریال بنازیر ردیف

 444/444/5 متر مربع 244تا  1

 444/444/۸ متر مربع 644 تامتر مربع  241 2

 444/444/12 متر مربع 1544 تامتر مربع  641 ۳

 444/444/15 متر مربع2444 تامتر مربع  1544 0

 444/444/1۸ متر مربع 2444بیش از  5
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 در محدوده قانونی و حریم شهر ساختماني عوارض هاي تعرفه جدول:2 ماده

  Z:ضریب تصویبی شورای شهر                     L :طول دهانه             N   : مغازه تعداد           P : اي منطقه قیمت   

 .طبق دفترچه ارزش معامالتی دارائی اعمال می گردد( کاهش)ضریب تعدیل  ( مسکونی ، اداری ،تجاری) در کاربری های غیر   pنحوه محاسبه : تبصره 
 

 
 
 

 دیاز نوع مسكوني بصورت تك واح( احداث اعیاني)عوارض زیر بنا 
 

 شرح ردیف
 مربعنحوه محاسبه عوارض هر متر 

 zp (ریال  444/444/55حداقل عوارض ) متر مربع  64تا زیر بنای  1

 zp (ریال  444/444/۷4حداقل عوارض )متر مربع  144متر مربع تا زیر بنای  64مازاد بر  2

 zp (ریال 444/444/۸4حداقل عوارض )متر مربع  154متر مربع تا زیر بنای 144مازاد بر      ۳

 zp (ریال  444/444/۹4حداقل عوارض )متر مربع  244متر مربع تا زیر بنای  154مازاد بر    0

 zp (ریال  444/444/144حداقل عوارض )متر مربع  ۳44متر مربع تا زیر بنای  244مازاد بر    5

 zp (ریال 444/444/115حداقل عوارض )متر مربع  044متر مربع تا زیر بنای  ۳44مازاد بر     6

 zp (ریال  444/444/1۳4حداقل عوارض )متر مربع  544متر مربع تا زیر بنای  044 مازاد بر    ۷

 zp (ریال  444/444/104حداقل عوارض )متر مربع  644متر مربع تا زیر بنای  544مازاد بر     ۸

 zp (ریال  444/444/154حداقل عوارض )متر مربع به باال  644از زیر بنای  ۹

 zp انباری 14
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 صدور پروانه ساختمانی مجتمع ها و آپارتمانهای مسکونی( احداث اعیاني)عوارض زیر بنا 

 ماخذ و نحوه محاسبه عوارض مجتمع ها و آپارتمانهای مسکونینوع عوارض  ردیف

 (میانگین سطح واحد÷ صد . )Z.P به ازای هر متر مربعزیر بنا  1

 

 
 میانگین سطح واحد مجموع کل بنای ساختمان به غیر از پیلوت و پارکینگ میباشد 

 
 
 
 
 

 (،تفریحی،گردشگری ، وسایر کاربری هاخدماتي نظامي، صنعتي، اداري، تجاري،)های واحد از مربع متر یك پذیره عوارض
 

 
 

1 

 تجاري

 صنعتي

 اداري

 نظامي

 خدماتي
 و تفریحی و گردشگری
 سایر کاربری ها

 
 
 
 
 

 (،تفریحی،گردشگری ، وسایر کاربری هاخدماتي نظامي، صنعتي، اداري، تجاري،)های واحد از مربع متر یك پذیره عوارض
 

 تجاري طبقه
 

تفریحی  صنعتی نظامي اداري، خدماتی
 گردشگری
وسایر 

 کاربری ها

 P54 P۳4 P24 P 14 P15 همكف

 P15 P15 P15 P ۸ P14 زیرزمین

 P24 P24 P1۷ P15 P20 اول

 P24 P24 P1۷ P 15 P20 دوم

 P24 P24 P1۷ P 15 P20 باال به م وسو

 P14 P14 P14 P ۸ P14 انباري

 P15 P15 P14 P ۸ P14 طبقه نیم
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 .درصد به مقادیر جدول اضافه می گردد 45تا گردنه زیارت جهت کاربری های تجاری ( ره)برای خیابان امام :1تبصره  
 .بود خواهد عوارض تعیین مالك ارزش باالترین هستند برخوردار متعدد قیمت منطقه ای با بر چند از كه هایي ساختمان در قیمت منطقه ای :2 تبصره

 : ۳تبصره 
نده ملک اضافه و با تهاتر نمودن عوارض مربوط به در صورت توافق بین شهرداری و مالک به جای پرداخت بهای ملک تراکم آن مقدار از عرصه ملک که مشمول عقب نشینی است به باقی ما: الف 

صرفا در محله هایی که مشمول .نسبت به صدور پروانه ساختمانی اقدام خواهد شد ناشی از اجرای طرح های عمران و توسعه شهری اضافه تراکم مذکور  و در صورت نیاز تمام یا قسمتی از عوارض 
 . میباشد خسارت پرداخت می گردد 4114طرح تملک در بودجه 

ناشی از  ارزش افزوده و با رعایت تعرفه عوارض( قانون نحوه تقویم ابنیه ،امالک و اراضی مورد نیاز شهرداری ها ) چنانچه توافقی در این زمینه حاصل نشود شهرداری مطابق مقررات قانونی : ب 
 . ول خواهد داشتاقدام الزم را معم اجرای طرح های عمران و توسعه شهری

( در صورت ارتفاع مجاز مسکونی )  نمایند تبدیل مربع متر51 سقف تا سوئیت یا سرایداري واحد یك به را پاركینگ در مازاد فضاي از قسمتي دارند قصد كه مالكیني : ۳ده ما

 اضافه مربع متر هر ازاي به مربع، متر 51 بر مازاد صورت در و نمایند پرداخت را محل آن تراكم هزینه شده تبدیل مساحت كل ازاي به بایست مي به شرط تامین پارکینگ 

 .(کل واحد های آپارتمانپارکینگ  د تعداطبق ).بطوری که کسر پارکینگ ایجاد نگردد گردد اخذ منطقه تراكم برابر دو بنا

 از %35   معادل باشد داشته كامل نوسازي قصد مالك و اند بوده پروانه تجاری داراي كه مسكوني كاربري با هاي زمین در تجاري هاي واحد براي تبدیل هزینه :0 ماده

  شود، وصول به روز  تعرفه

 اي منطقه تراكمبرابر  1ی ،با رعایت ضوابط شهرسازباشند مي مازاد تراكم داراي خاص موارد یا و مجاور ملك با همبادي داراي كه امالكي بر سطح اشغال خارج از درصد هزینه
 .گردد مي وصول

 (پالک هایی که پس از اولین طرح جامع وارد محدوده شهر شده اند)بهبود عبور و مروربهای :  5 ماده

میگردند موظفند ماده واحده قانون تعیین اراضی و امالک واقع در طرح های دولتی و شهرداری مشمول پرداخت بهای بهبود عبور و مرور 1مالکینی که امالک آن ها به استناد تبصره 
و به ازای هر متر از عرض مشرف به معبر زمین (خاک برداری ،زیر سازی ،جدول گذاری و آسفالت )هزینه های مذکور را به شرح ذیل پرداخت نمایند بهای بهبود عبور مرور شامل 

                  :به ریال 
 (برطول دهانه مشرف به مع(*) عرض معبر%(*)51(* )111/111/8)      

 در نظر گرفته شود  11متر حداکثر عرض معبر  11معابر باالی :4تبصره 
برای یک بار فقط (در صورتی که نقل و انتقال پالک بعد از ورود به محدوده صورت نگرفته باشد )بهای بهبود عبور و مرور در زمان نقل و انتقال صدور پروانه احداث بنا :1تبصره 

 قابل وصول میباشد
 ای بهبود عبور و مرورامالکی که در سنوات گذشته انجام و بهای آن پرداخت نشده باشد به شرح ذیل میباشدبه: 8تبصره

 به صورت کامل 31بعد از سال  بهای بهبود عبور و مرور% 51=31قبل از سال 

به غیر از شهرداری که  در صورت ارائه مستندات از سوی مالکین مبنی بر انجام عملیات بهبود عبور و مروردر سنوات گذشته توسط مالکین یا مسکن و شهرسازی و غیره:  1تبصره  
اری انجام و بهای آن دریافت نشده باشد در زمان مراجعه بر مورد تایید شهرداری واقع گردد ،شهرداری حق دریافت هیچ گونه بهای بهبود عبور و مرور را ندارد اما اگر توسط شهرد

 .مبنای تعرفه روز محاسبه و اخذ میگردد 
  .ث شده تخلف محسوب نشود مشمول بهای بهبود عبور و مرور نمیگردندپالک هایی که دارای هرگونه بنا در سنوات قبل میباشند در صورتی که بنای احدا: 5تبصره 

 :ساختمان داخلي تعمیرات عوارض برقراري الیحه (لفا
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 اجرایي عوامل توسط تواند مي شهرداري صورت این غیر در نمایند اخذ را الزم مجوز شهرداري از تعمیرات جهت اقدام هرگونه از قبل منبعد موظفند مالكین كلیه:4تبصره

 .نماید جلوگیري عملیات انجام از خود

  .دگرد دریافت مربع متر هر ازايبه  p4ض عوار نماید، مجوز دریافت به اقدام تواند مي مالك باشد، بالمانع شهرداري مقررات نظر از ملك تعمیر صورتیكه در : 1 تبصره

های گردش گری ،موزه ،بوم گردی و سایر کاربری های عمومی پس از تائید اداره میراث فرهنگی با ضریب  ایجاد مجموعه تعمیر امالک تاریخی با هدف:  8تبصره 
 صفر محاسبه میگردد 

 :بانكها تعمیرات عوارض برقراري الیحه (ب

 الحسنه قرض و اعتباري و مالي موسسات و بانكها از تعمیرات عوارض

 به ازای هر مترمربع زیربنا  20pتعمیرات عوارض

 
 :تجاري داخلي تعمیرات عوارض برقراري الیحه (پ

2p  *(كسبي واحد مساحت) = تجاري اساسي تعمیرات هزینه 
 

 عوارض پرداخت مشمول آن امثال وو سیمان کاری بدنه و کف  درب تعویض و سازي مقاوم و سرامیك و كاري كاشي و سفیدكاري شامل اساسي تعمیرات :۳تبصره

 .میباشد

 .شدخواهد اقدام قانونی در تعمیرات واحد های کسبی اگر زیبا سازی مالک باشد با نظر کارشناسی شهرداری   : 0تبصره 
 .اخذ می گردد... یا  66برابر تعرفه دریافت عوارض از طریق کمیسیون ماده  دونسبت به تعمیرات ساختمان اقدام نماید در صورتی که مالک بدون اخذ مجوز :   5تبصره 

 تاسیسات شهری :6 ماده

 . باشد اجاره سالیانه میمنوط به اخذ پروانه ساختمانی و در امالک شهرداری مشمول نصب یا ایجاد تاسیسات شهری 

 :تاسیسات شهری همانند 

هرگونه تاسیساتی که دراین  -6پست گاز   -5برق   و پست های ها دکل -4های تلفن   کیوسک -3کافوهای مخابرات   -2...(  ایرانسل، همراه اول، رایتل و)های مخابرات  دکل -1

 .تعرفه قید نشده باشد

 S×Z×P*50 عوارض صدور مجوز پروانه تاسیسات شهری   

P :(برابر با کاربری زمین تعریف شده)ای  قیمت منطقه 

Z  :ضریب تصویبی شورای اسالمی شهر 

S  :باشد مساحت اشتغال شده توسط تأسیسات که حداقل یک مترمربع می. 
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ضوابط و مقررات اقدام الزم ای کلیه موارد فوق بایستی براساس ضوابط شهرسازی و ایمنی مجوز الزم اخذ گردد در صورت نصب هر گونه تاسیسات بدون مجوز شهرداری برابر بر

 .آید بعمل می

  
 

  :(ضوابط طرح تفصیلی برابر) کلیه کاربریهاحصار کشی در   :  ۷ ماده

 :گردد وصول ذیل موارد طبق كشي دیوار عوارض بایست مي نمایند مي مراجعه پروانه صدور زمان در كه مالكیني از

   .گردد وصول طول متر هر براي p1 نرده و دیوار تركیب یا و كشي نرده ، دیوار عوارض کلیه کاربریهامجوز دیوارکشی صدور هنگام در

  :(برابر ضوابط طرح تفصیلی) سایبان احداثعوارض  : ۸ماده

 اخذ و محسوب (تراکم)عوارض مسکونی % 51 مذكور بناي عوارض ....(سایه بان خودرو و –انباری ) جانبي دیوارهاي بدون سایبان بصورت بنا احداث صورت در

 .گردد مي

  (:داخل محدوده قانونی ( ویال باغ احداث عوارض :۹ماده

 مساحت کل زیربنای ساختمان S .میگردد اخذ و محاسبه sp 1۷بر اساسجامع طرح  ضوابط و مقررات كلیه رعایت از پس باغي خانه مجوز صدور جهت

 :عوارض استرداد نحوه :  14 ماده

 مسترد آنان قانوني مقام قائم یا عوارض كنندگان پرداخت به ذیل جدول مطابق هزینه كسر از بعد وصولي عوارض و باطل ذیل شرایط در ساختماني مجوزهاي

 .شد خواهد

 نماید مراجعه شهرداري به ساختماني مجوزهاي ابطال جهت و ننمود اقدام پروانه صدور از پس ساختماني عملیات شروع به نسبت ساختماني مجوز صاحب اگر

 .شد خواهد مسترد ويبه  ذیل جدول مطابق شده تعیین درصدهاي كسر از پس
 

 باال به ریال میلیون پانصد ریال نمیلیو پانصدتا  سیصدزا ریال میلیون سیصد تا دویست زا ریال میلیون دویستتا عنوان

 %5 ۷% %۸ 14% هزینه مبلغ

 
 امكان وجوه استرداد درخواست یا مراجعه زمان از ماه 1 حداكثر پلكاني، بصورت اصالحیه و مجوز اخذ صورت در فقط زیربنا تقلیل یا وابطال پروانه  براي وجوه استرداد -4

 .بود خواهدیر پذ

 :شد خواهد مسترد ذینفعان توسط پرداختیها كلیه هزینه كسر بدون ذیل موارد در -1

 .باشد شده ابطال قضائي مراجع سوي از ساختماني پروانه  :الف

 موجب كه مالك فوت یا ... و العالج صعب بیماري ورشكستگي، سوزي، آتش طوفان، زلزله، از ناشي مترقبه غیر حوادث اثر بر بنا احداث توقف : ب

 .شد نخواهد كسر كارمزد برسد ذیصالح مراجع تأئید به چنانچه شود ساختمان احداث ادامه از مالك انصراف



 1041   تعرهف عوارض محلی شهرداری مهدیشهر سال                             ساختمانی
  

 
11 

 شهرداری مهدیشهر                                (ششم هورد)مهدیشهرشهر شورای اسالمی 

 .شد خواهد مسترد شهرداري سوي از اضافي ارقام وصولي عوارض محاسبه در اشتباه صورت در : پ

 .بود خواهد شهر اسالمي شوراي تصویب مستلزم متقاضي به وجهي هرگونه استرداد : ت

 (:با شرایط خاص مشمول جریمه شده باشد 144در مواقعی که در کمیسیون ماده  (معابر به مشرف یا و مفید غیر و مفید بالكن آمدگي پیش و بالكن از عوارض :11 ماده

 
 بخشنامه موضوع عمومي معابر به مشرف آمدگي پیش عوارض تعرفه نیز باید تایید نماید، 5یما و منظر شهری الزم االجرا است و کمیسیون ماده مفاد ضوابط و مقررات س

 عنوان با كشور محترم وزیر 3/41/61 مورخ 81/8/4/15633 شماره بخشنامه در مقرر ضوابط و كشور محترم وزیر 16/41/64 مورخ 8384/81/8/4 شماره

 آن، بودن الرعایه الزم به نسبت جمهور محترم ریاست به كشور محترم وزیر 16/41/64 مورخ 81/8/4/8384 شماره نامه همچنین و كشور سراسر استانداران

  :که با توجه به ممنوعیت بالکن در معابر در موارد خاص به شرح ذیل وصول می شودگردد مي وصول ذیل شرح به عوارض
 مربع متر هر براي  ه ایمنطق قیمت برابر 8=  مفید بالكن عوارض مسكوني امالك براي

 مربع متر هر براي  ه ایمنطق قیمت برابر 1 = مفید بالكن عوارض تجاري امالك براي

 مربع متر هر براي  ه ایمنطق قیمت برابر 1=  د مفی بالكن عوارض اداري امالك براي

 
 1مربع متر هر براي  ه ایمنطق قیمت برابر 4=  مفید غیر بالكن عوارض مسكوني امالك براي
 مربع متر هر براي  ه ایمنطق قیمت برابر 1=  مفید غیر بالكن عوارض تجاري امالك براي

 مربع متر هر براي  ه ایمنطق قیمت برابر 4/ 5= مفید غیر بالكن عوارض اداري امالك براي

 واحدهاي استفاده مورد مفید زیربناي و بسته طرف 8 صورت به كه عمومي معابر در آمدگي پیش از است عبارت مسقف آمدگي پیش از منظور :4 تبصره

 .گیرد مي قرار غیره و صنعتي اداري، ، تجاري به مسكوني

 .شد خواهد صادر مجوز و وصول عوارض منطقه تراكم برابر 1 دریافت با فني واحد تأئید از پس شدن مسقف صورت در تراس یا و حیاط به مشرف مسكوني بالكن در :1 تبصره

 موضوع دهند قرار استفاده مورد و ایجاد آالچیق صورت به بدون اخذ پروانه بنائي غیر وسائل با بنایي ساختماني طبقه آخرین در كه امالكي مالكین :8 تبصره 

 الزم مجوز و وصول قابل مربع متر هر براي منطقه تراكم برابر 1 با عوارض مذكور كمیسیون توسط بنا تأئید صورت در و بررسي صد ماده كمیسیون در

 .شد خواهد صادر

 می باشد 411رای کمیسیون ماده عوارض این ماده مازاد بر  :1 تبصره 

 
 

 .ریال به ازای هر مترمربع دریافت و اخذ گردد 244444سالیانه به مبلغ و غیره عوارض سالیانه سازه های موقت اعم از االچیق ها و سازه های نمایشگاهی و تجاری :  12ماده 
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 :درخواست مودی  و ارسال پرونده به کمیسیون با كارشناسي بهای خدمات تعرفه : 1۳ ماده

 
 ریال 111/111/4 بازدید جهت صدور پایان کاربهای خدمات 
 ریال  111/111/4  کارشناسی برای عملیات نقشه برداری  و اعالم بر و کف بهای خدمات

 ریال    111/111 بهای خدمات کارشناسی برای تعین سطح اشغال باغات
 ریال    111/111/1طرح مجدد پرونده در کمیسیون ماده صد بعد از رای کمیسیون بدوی  بهای خدمات

 ریال   111/511/4بهای خدمات طرح مجدد پرونده درکمیته نما و سیما منظر بعد از تایید بار دوم کمیته  
 ریال   111/511/4بهای خدمات طرح پرونده در کمیسیون ماده پنج  

های پایش تصویری مبلغ متقاضیانی که با ارائه نامه قضایی درخواست تهیه بریده یا قسمتی از فیلم نظازتی شهر را دارند به استناد هر برش از هر یک از دوربین بهای خدمات درخواست 
 ریال دریافت میگردد 111/111
 

 :عمومي ساختمانهاي سازي مناسب : 10 ماده

 .طرف کارشناس پایان کار مد نظر قرار گیرد  طبق ضوابط و مقررات و بخش نامه های ارسالی از

  
 قدیمي تمام نیمه بناهاي و شكسته دیوارهاي و بناها از خطر رفع : 15 ماده

  

 گردد عمل ها شهرداري قانون 55 ماده 41 بند ذیل تبصره اساس بر

. 

مگر اینکه در  گرددمی ه مودی در هر پرونده بدهکار باشد هرگونه ارائه خدمات به نامبرده متوقف پایان کار منوط به وصول کلیه بدهیهای مودی میباشد و در صورتیک :16 ماده

  .مورد سایر پرونده ها با شهرداری توافق کرده باشد
 
  
 
 

 . عوارض پروانه تعیین میگردد p04به ازای هر متر مربع در منطقه دربند صدور پروانه ساختمانی : :1۷هماد
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 P= قیمت منطقه ای     T= تراکم   :شهر اسالمي شوراي تصویب و 5 ماده كمیسیون تصویب از پسعوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری :  1۸ ماده

 
 به اضای هر متر مربع در تعیین کاربری شهرداري سهم خدمات دیگر به خدمات شهری در طرح از

 20p +1/5 T مسكوني باغ و مزروعي پاركینگ، سبز، فضاي

 0p +1/5 T0 تجاری باغ و مزروعي پاركینگ، سبز، فضاي

 شهري تأسیسات
 20p +1/5 T مسكوني

 30p +1/5 T تجاري

 ها پایانه و نقل و حمل و انبارها
 25p +1/5 T مسكوني

 0p +1/5 T0 تجاري

 اداری -صنعتي
 25p +1/5 T مسكوني

 0p +2/5 T0 تجاري

 0p +2/5 T0 تجاري مسكوني

 25p +1/5 T تجاري تفریحی و گردشگری

 25p +1/5 T مسكوني نظامي مذهبي، و ورزش درماني، و آموزش فرهنگي،

 0p +1/5 T0 تجاري كاربري فاقد نظامي و ورزشي درماني، و آموزشي فرهنگي،

 
 در فرمول فوق کاربری جدید میباشدpمالک عمل قیمت :تبصره 

 
 :تراکم بر مازاد عوارض  : 1۹ ماده 

 با همبادی و رعایت همجوارییا  و سطح اشغال صرفا بناي تراکم شهر محدوده در 5 ماده کمیسیون مصوبات بر مازاد ساز و هرگونه ساخت انجام صورت در

 .شد خواهد اخذ و محاسبه ذیل فرمول
 ر سطح اشغال ب مازاد عوارض قیمت   =   ۳* منطقه  تراکمقیمت 

 

 پارکینگتامین هزینه  :  24  ماده
 مطابق ضوابط مینمایند ساختمان احداث به اقدام که حقوقی و حقیقی اشخاص از اعم مالکین کلیه شهر، مختلف مناطق در پارکینگ کمبود مشکالت به توجه با

احداث  که گردد مشخص فنی و توجیهی گزارشات طبق چنانچه .میباشند احداثی واحدهاي تعداد به پارکینگ تأمین به ملزم نظر تجدید تفضیلی جامع و طرح
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 مورد نیاز میزان به عمومی پارکینگ تأمین به نسبت آن بهاي أخذ با تفضیلی طرح ضوابط وفق میتواند استثنایی شرایط در شهرداري نیست پذیر امکان پارکینگ

 .گردد هزینه پارکینگ تأمین جهت منحصرًا میباید شهرداري توسط دریافتی وجوه کلیه مواردي چنین در و نماید اقدام متري 511 نهایتا فاصله در

پالک نسبت به خرید زمین و انتقال به شهرداری جهت احداث پارکینگ محله  هنگی شهرداری در محدوده مجاور عرفیضمنا متقاضی می تواند به جای مورد فوق در صورت تمایل با هما
 .پارکینگ را به صورت پارکینگ احداث و قابل بهره برداری نمایدای اقدام نماید و شهرداری موظف است همه ساله درآمدهای حاصل از 

 : 411ماده  5خارج از تبصره  4864 سال در کشور محترم وزارت اعالمی براساس پارکینگ حذف استثنایی شرایط (الف 

 .باشد نداشته رو اتومبیل محل به دسترسی و گرفته قرار بیشتر و متر 15 عرض به السیر سریع خیابانهاي بر در ساختمان . 4

 .باشد نداشته رو اتومبیل محل به دسترسی و شده واقع بیشتر و متر 11 عرض به خیابانهایی تقاطع متري صد فاصله در ساختمان . 1

 .نمیدهد را آنها قطع اجازه شهرداري و باشد کهن درختان قطع مستلزم پارکینگ به ورود که باشد گرفته قرار محلی در ساختمان . 8

 . نباشد اتومبیل عبور امکان کوچه کم عرض علت به که باشد گرفته قرار کوچه هاي بر در ساختمان . 1

 . نباشد مقدور فنی نظر از آن در پارکینگ احداث زیاد شیب علت به که باشد گرفته قرار معبري بر در ساختمان  .5

 (در همه کاربریها)1.نباشد مقدور پارکینگ احداث (زمین ابعاد بودن نامناسب یا و مساحت بودن کوچک) باشد طوري زمین فرم و وضع صورتیکه در . 6

به حساب هزینه پارکینگ قابل وصول p *15 * N*  81:  به صورت که در حد تراکم و سطح اشغال مجاز باشد با کلیه کاربری هاپالکهای  طبق موارد فوق پارکینگ عوارض تامین( ب

 شدمی با
N  :  تعداد پارکینگ 

 اند فقط حق تفکیک واحد قابل وصول است تمان نمودهرمالکین که با پایان کار صادره قبلی اقدام به تفکیک اپا :  21  ماده

 

اقدام شود در  الحاقچنانچه قطعه تفکیکی جدا نگردد و سند مالکیت دو قطعه با انجام تفکیک به شرط الحاق به همان پالک در خصوص اخذ عوارض تفکیک به شرط  : 22  ماده

 .گردد محاسبه میp5/1به صورت مجموع دو قطعه 

 

 .باشدبه عهده مودیان می ... کلیه هزینه های کارشناسی دادگستری اعم از اجاره ها و فروش زمین و تملکها و تخلفات ساختمانی و  :2۳  ماده
 

 .درصد تعرفه اصلی محاسبه می گردد 24ساختمانهایی که دیواره ها را به صورت باز و سبز اجرا نمایند عوارض یک طبقه مسکونی : 20  ماده
 

 آتش نشانی در زمان صدور پروانه ساختمانیعوارض : 25  ماده

 .گردد نشانی عوارض ذیل طبق جدول ذیل وصول میبه منظور افزایش  توان تجهیزاتی جهت حفظ شهر از نظر خدمات ایمنی و آتش 
 

 محاسبه عوارض شرح ردیف

نشانی به هنگام صدور پروانه ساخمانی برای کلیه  عوارض آتش 1
 واقع در محدوده و حریم شهر ها کاربری

از مجموع عوارض صدور پروانه  (درصد)% 2معادل 
 ساختمانی



 1041   تعرهف عوارض محلی شهرداری مهدیشهر سال                             ساختمانی
  

 
15 

 شهرداری مهدیشهر                                (ششم هورد)مهدیشهرشهر شورای اسالمی 

 
 :طرح های عمران و توسعه شهریاجرای ارزش افزوده ناشی از عوارض : 26ماده 

می آید شهرداری حق تصرف و احداث دیوار به منظور ممانعت ورود از اشخاص را داشته و هیچ شهروندی  یا تملک به مالکیت شهرداری درکلیه امالک واقع در معابر شهر که با خرید 
نی که مالکین همجوار چنین امالک عمومی از شهرداری اجازه نگرفته اند حق ایجاد درب در این امالک را بنابر این تا زما. حق بهره برداری از آن بدون مجوز از شهرداری را ندارد 

 ناشی از اجرای طرح های عمران و توسعه ارزش افزودههر چند که قسمتی از این امالک به خیابان تبدیل شده باشد ندارند مگر اینکه حق ارتفاق داشته باشد که مستلزم پرداخت عوارض 
بز و قبرستان در علی هذا مالکین کلیه اراضی و امالکی که در اثر اجرای طرح های احداث ، تعریض و توسعه و اصالح معابر و میادین و چهار راهها و فضای س. خواهند بود  شهری

نسبت به دریافت مجوز ایجاد درب به خیابان اقدام نماید و سایر موارد  می توانند فوقبر گذر احداثی با اصالحی و یا تعریضی و یا در توسعه واقع می شود در صورت پرداخت عوارض 
 .ا تفکیک محاسبه و وصل خواهد شدعوارض بر حق مشرفیت در زمان مراجعه برای توافق و اخذ خدمات شهرداری ، اجرای طرح ، نقل و انقال ، اصالح سند ، پایان کار ساختمانی ی

P  :            قیمت منطقه ایs:حت باقی مانده بعد از تعریض مسا 

 
 

 عوارض بر اساس مساحت باقی مانده عرض معبر ردیف

 Ps4.5 متر 1معابر تا  4

 Ps1.5 متر 41معابر تا  1

 Ps8 متر 43معابر تا  8

 Ps5 متر و میادین 43معابر باالی  1

 
 

 تخفیف نقدی : 2۷ماده 
نقدی پرداخت شود قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر در صورتیکه کل مبلغ عوارض در زمان صدور پروانه ساختمانی  و یا توسعه بنا یا اصالح پروانه بصورت  53توجه به ماده  با

 .تخفیف میباشد% 41مشمول 
 
 

 .ماده فوق مشمول  موارد ذیل نمی گردد:1تبصره 
،عوارض نوسازی ، کسب ....،عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری ، عوارض خودرو ،اجاره امالک ومستغالت ،گواهی های عدم خالف ،پایانکار و  411جرایم کمیسیون ماده 

 معامالت و پرونده های تهاتر ،پیشه ،بهای خدمات ،هزینه حفاری و 
 

 کاهش عوارض در طول سال جاری: 2۸ماده
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 .صورتیکه مودی بر اساس تعرفه ،عوارض مربوطه را در سال جاری پرداخت نماید ،عوارض متعلقه با ضرایب جدول ذیل محاسبه و وصول می گردد در 
 
 
 

 ضریب محاسبه عوارض فصول سال          

 % 08              بهار                

 % 08              تابستان             

 % 08              پاییز               

 
 

 :تبصره

 011یون ماده مشمول امالک واقع در بافت فرسوده در زمان اخذ پروانه ساختمانی ، بهای خدمات ، عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری ،جرائم کمیسضرائب فوق 

 .گذشته و پرونده های تهاتری نمی شود های سالهای  ،مواردی که متاثر از کارشناسی شده عوارض و بدهی
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 (بر اساس نوع شغل،محل استقرارملک و مساحت)مشاغل و حرف عوارض بر 
 
  

 

 2p 444/444/2 عمده فروشان آهن آالت و غیره

 444/15هر متر مربع  1p شرکت های تعاونی مصرف کارکنان

 (ماهیانه )حداقل عوارض به ریال  P*s فعاالن اقتصادی
 1p 444/444/1 مطب پزشکان عمومی و دامپزشکی

 1.5p 444/۹44/1 مطب پزشکان متخصص
 2p 444/544/2 تخصصمطب پزشکان فوق 

آزمایشگاههای طبی،رادیولوژی،فیزیوتراپی،سونوگرافی،کاردیوگرافی و 
گفتار درمانی ،درمانگاه ها ، کلینیک های تخصصی و دامپزکی 

 داروخانه های دامپزشکیوداروخانه ها و 

1.5p 444/444/2 

 1.5p 444/1۷4 (تنظیفات و تخلیه چاه )موسسات خدماتی منزل 

 0.5p 444/224 های شهری و جرثقیل داران دفاتر بارکش

 1p 444/544 باسکول –دفاتر فروش آجر های فشاری و یا سنتی 

 0.5p 444/544 باشگاه های ورزشی

چاخانه ها،دفاتر شرکت های و موسسات 
 تبلیغاتی،سرپرستی بیمه ،دفاتر اسناد رسمی

 

 
1p 

 

 
444/۷44 

دفاتر داربست -آساتسورخدمات نگهداری ،پشتیبانی و نصب 
 فلزی

1p 444/۸54 

 0.5p 444/044 ...دفاترپیشخوان دولت،دفاتر پست ،تیپاکس و 

وکالی دادگستری ،موسسات حسابرسی،حقوقی،دفاتر 
 ازدواج،دفاتر مهندسی و آموزش رانندگی

1.5p 444/244/1 

 1p 444/044 ...دفاتر همراه اول ،ایرانسل و 

اتوسرویس های مجاز اتومبیل  نمایندگی ،تعمیر گاه ها و
 ایران خودرو و سایپا و غیره

3p 444/444/2 

 444/24هر متر مربع 4p ....(جانبو،کورش،آسایش و )فروشگاه ها
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عمیق با هر نوع موسسات حفاری چاه های عمیق ونیمه 
 قراردادی

2p 444/544/1 

 1p 444/544 موسسات آموزشی ،علمی،آزاد،زبان های خارجه و غیره

مصالح ساختمانی ،پوشاک ،گل و گیاه و )انواع تولیدی ها 
 (غیره 

1p 444/544/1 

مراکز مشاوره ای تربیتی ،تحصیلی ،اختالف ،اعتیاد و 
 غیره

1p 444/044 

 ADSLتعاونی بجز مصرف،کامپیوتری ،انواع شرکت های 

 ،کلیه دفاتر و دفاتر شرکت ها و کارخانه ها و غیره

2p 444/544/1 

 1p 444/244 دفاتر بیمه

عوارض بر فضای اشغال شده توسط بانک ها و موسسات 
 مالی و اعتباری و غیره

5p 444/444/0 

عوارض بر فضای اشغال شده توسط بانک ها و موسسات 
 قرض الحسنه

2p 444/444/2 

 به ازای هر دستگاه در سال 500p خارج از سطح اشغال مجازATMنصب دستگاه 

 به ازای هر دستگاه در سال 750p در کاربری تجاری ATMنصب دستگاه 

 1.5p 444/244/1 سایر
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 دوم فصل

 پارکینگ کسر یا حذف (شهرداریها قانون) 144 ماده کمیسیون جرایم
 …و صنعتی و اداري تجاري، مسکونی، واحدهاي براي (شهرداریها قانون) 144 ماده کمیسیون جرایم

 قانون شهرداریها 144جرائم ماده :   2۹ ماده 

ف
ردی

 

 (ریال ) پیشنهاد  شرح گروه ساختمان گروه ساختمان

ا 1
ف 

ل
:

ن
ما

خت
سا

ع 
وا

ان
(

ت
كل

س
ا

) 

 444/444/1۷ با هر نوع سقف تا پنج طبقهو فلزی ساختمان اسكلت بتوني 

 444/444/1۸ با هر نوع سقف از پنج طبقه به باالو فلزی  ساختمان اسكلت بتوني  2

 444/444/15 اجرا معمواًل در وسط ساختمان)اسكلت مختلف مصالح بنائي با ستونهاي فلزي یا بتوني  5

 444/444/10 اسكلت آجري 6

 444/444/1۳ اسكلت مخلوط خشت و گل و سنگ و چوب ۷

 444/444/1۳ ساختمانهاي تمام چوب معمولي ۸

 444/444/1۳ ساختمانهاي تمام چوبي صنعتي ۹

1 
با  ساختمانهاي انبارها:ب

 متر 0دهانه بیش از 

 444/444/10 اسكلت آجري با بلوك سیماني یا سنگي با هر نوع سقف

 444/444/1۳ اسكلت فلزي و با سوله هاي پیش ساخته با هر نوع سقف 2

 444/444/1۳ آجر بلوك سیماني با هر نوع سقف –مصالح بنائي سنگ  ۳

1 
 سالنها توقفگاهها:ج

 444/444/15 اسكلت فلزي با ستونهاي بتن آرمه

 444/444/1۳ گلخانه با هر نوع مصالح بنائي با هر نوع سقف 2

 اه آشیانه:د 1
پیش )و بالکن و سایبانها

 (آمدگی

 444/444/1۳ بنائي با هر نوع سقفبا پایه هاي چوبي و مصالح 

 444/444/1۳ با پایه هاي فلزي با ستونهاي بتن آرمه 2

1 

 تاسیسات: ه 
 

 444/444/1۳ شوفاژ سانترال -دستگاههاي حرارت مركزي

 444/444/1۳ (گرمایش خنك كننده )تهویه مطبوع  2

 444/444/1۳ اختالف در ابعاد آسانسور ۳

1 

 سایر: و 

 444/444/15 متر مكعب به باال هر متر مكعب 6اعم از زیر زمیني ،هوایي ، در  انواع مخازن

 444/444/15 سكوها و باراندازها هر متر مربع 2

 444/544/2 دیوار كشي با هر نوع مصالح متر طول ۳
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ابتدا به کمیسیون ماده صد ارجاع و در صورت جریمه مبلغ اخذ و در صورت  نمایندمالک وساختمانهایی که استفاده غیرمرتبط با کاربری مشخص شده در پروانه اقدام می ا :1تبصره
در صورت موافقت شهرداری تغییر کاربری با محاسبه روز صورت  سپس به ازای هر سال اخذ گرددعودت پرونده از ماده صد و عدم جریمه دو برابر عوارض کاربری مورد استفاده 

 .پذیرد

 قیمت منطقه ای pمساحت بنا ی تخریبی      S .تعیین میگردد در صورتیکه مالک تخریب ننماید sp5  پس از تصویب کمیسیون ماده صد تخریب بنا عوارض بر قلع و : 2تبصره

 
 

 و گل رودبار عوارض صدور پروانه ساختمانی در محدوده شهرک صنعتی غنچه انگوری: ۳4 ماده
 

 نحوه محاسبه شرح ردیف

 p 5 متر به ازای هر مترمربع 24برای عرض خیابان تا  1

 p 6 متر به ازای هر مترمربع 04برای عرض خیابان تا  2

 p ۷ متر به ازای هر مترمربع و میادین 54برای عرض خیابان تا  ۳

 
 

 صدور پروانه ساختمانی مناطق مهدیشهرتراکم و تفکیک عوارض  :۳1ماده 
 

 (میدان ورزش  –کوه جنوبی  –بلوار انقالب  –بلوار بسیج  –منطقه رابند : )  1 بلوک
 تراكم تفكیك واحد خیابان/نام میدان ردیف

 444/004/1 444/۹44/۹ بر میدان ورزش 1

 444/244/1 444/۹44/۹ بر بلوار عشایر از میدان ورزش تا تقاطع خیابان کارآموزی 2

 444/244/1 444/۹44/۹ از خیابان کارآموزی تا میدان شهداء ۳

 444/044/2 444/504/12 میدان شهداء 0

 444/004/1 444/224/11 بر بلوار انقالب بعد از میدان شهداء تا تقاطع رابند 5

 444/۸5۸ 444/204/۹ جنب چلوکبابی( متری12)طرفین خیابان فرزدق  6

 444/۹۹4 444/۹44/۹ متری 16طرفین خیابان اصلی رابند منشعب از بلوار انقالب تا تقاطع  ۷

 444/۷۹2 444/204/۹ متر 0خیابانهای تا  ۸

 444/۹20 444/204/۹ متر ۸تا  0خیابانهای  ۹

 444/۹۹4 444/۹44/۹ متر و به باال 12خیابانهای  14
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 (منطقه تپه سر : ) 2 بلوک
 تراكم تفكیك واحد خیابان/نام میدان ردیف

 444/044/2 444/504/12 میدان شهداء 1

 444/۸44/1 444/164/1۷ امام از میدان شهداء تا میدان امام بلواربر 2

 444/644/۳ 444/0۸4/1۸ بر میدان امام ۳

 444/244/1 444/564/14 تا تقاطع ایران ایل سنگسرخیابان اصلی  0

 444/۹64 444/224/11 از تقاطع ایران تا بلوار انقالب 5

 444/244/1 444/۹44/۹ ایل سنگسرطرفین بلوار انقالب بعد از میدان شهداء تا تقاطع خیابان  6

 444/062 444/۹04/5 بر كوچه ها تا چهار متر عرض ۷

 444/52۸ 444/644/6 بر كوچه ها تا هشت متر عرض ۸

 444/664 444/۹24/۷ بر كوچه ها تا دوازده عرض ۹

 

 (قسمتی از بلوار انقالب -میدان امام رضا -بهمن 22بلوار -خیابان امام –ایران جنوبی  – 1منطقه شهرک انقالب فاز : ) ۳ بلوک

 تراكم تفكیك واحد خیابان/نام میدان ردیف

 444/564/1 444/244/1۳ بهمن 22تقاطع خیابان تا امام   امام بعد از میدان بلواربر  1

 444/244/1 444/0۸0/11 بهمن 22طرفین خیابان  2

 444/044/2 444/044/24 بر میدان امام رضا علیه السالم ۳

 444/004/1 444/504/12 (ع)تا میدان امام رضا  ایل سنگسرطرفین بلوار انقالب از تقاطع  0

 444/664 444/۹۹6/6 متر عرض 0بر كوچه ها تا  5

 444/۷26 444/۷12/۸ متر عرض 6بر كوچه ها تا  6

 444/۷66 444/204/۹ متر عرض ۸كوچه ها تا بر  ۷

 444/۷۹2 444/564/14 متر عرض 12بر كوچه ها تا  ۸

 444/664 444/204/۹ کوی دانشگاه(( ع)اراضي پشت بیمه از اراضي امامزاده علي اكبر ) ۹

 444/244/1 444/564/14 خیابان ایران جنوبی 14

 444/۸5۸ 444/204/۹ خیابان امیر کبیر 11
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 ... (و ( ع)امامزاده قاسم  –سرچشمه  –در دشت  –ایران شمالی  –منطقه دشت : )  0 بلوک

 تراكم تفكیك واحد خیابان/نام میدان ردیف

 
1 

 بهمن 22امام تا میدان والیت از تقاطع  بلواربر 
 بهمن تا مزار 22بعد از تقاطع ( الف 

 
444/564/14 

 
444/۷52 

 444/664 444/۹44/۹ تا میدان والیتمزار به باال از مزار ( ب 

 444/۸44/1 444/244/1۳ میدان والیت 2

 444/004/1 444/۹44/۹ از میدان والیت تا میدان نماز ۳

 444/52۸ 444/۹04/5 متر 0بر کوچه  0

 444/555 444/644/6 متر 6بر کوچه  5

 444/64۷ 444/264/۷ متر 14متر تا  ۸بر کوچه  6

 444/664 444/۹24/۷ متر 12بر خیابان   ۷

 444/۷5۳ 444/5۸4/۸ متر 10بر خیابان  ۸

 444/۸۳2 444/6۳6/۹ متر 16بر خیابان  ۹

 444/564/1 444/564/14 (ایران شمالی ) متر  1۸بر خیابان  14

 444/456/1 444/504/12 متر عرض ۳4بر خیابان  11
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 (منطقه شهرک انقالب و شهرک گلها : )  5 بلوک
 تراكم تفكیك واحد خیابان/نام میدان ردیف

 444/۳24/1 444/۸44/1۹ تا میدان نماز (ع)میدان امام رضا  از 1

 444/۹۹4 444/۹44/۹ بلوار ورودی شهرک انقالب از سه راهی تا میدان گلستان و کمربندی 2

 444/۷26 444/۹24/۷ متر عرض 6بر خیابان  ۳

 444/۷66 444/1۸0/۸ متر عرض ۸بر خیابان  0

 444/۸۳2 444/00۸/۸ متر عرض 14بر خیابان  5

 444/۸۸5 444/۹12/۹ متر عرض 12بر خیابان  6

 444/۹20 444/204/۹ متر عرض 10بر خیابان  ۷

 444/۹60 444/۹44/۹ متر عرض 16بر خیابان  ۸

 برابر مصوبه شهرک انقالب هکتاری 11منطقه  ۹

 

 (جاده کشتارگاه  –میدان والیت  –خیابان طالقانی : )  6 بلوک

 تراكم تفكیك واحد خیابان/نام میدان ردیف

 444/264/1 444/244/1۳ از میدان والیت تا خیابان طالقاني 1

 444/104/1 444/444/12 بر خیابان طالقاني 2

 444/555 444/656/۷ در انتهاي محدوده هاي خیابان كشتارگاه ۳

 444/062 444/240/6 متری 0بر كوچه های  0

 444/52۸ 444/۳۳6/6 متری ۸متری و  6بر کوچه های  5

 444/104/1 444/244/1۳ متری 12تا  اراضی نارلی دشت و مجاورین 6

 444/244/1 444/۸44/1۳ متری 12باالی  اراضی نارلی دشت و مجاورین ۷
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 ( شهرک غرب-طالقانی –خیابان المهدی  –منطقه زیارت ضلع شمالی تا کوه : )  ۷ بلوک

 تراكم تفكیك واحد خیابان/نام میدان ردیف

 444/۹20 444/564/14 (منشعب از خیابان امام تا حسیسنیه المهدی)بر خیابان المهدي  1

 444/6۸۷ 444/۹04/5 متر 0كوچه هاي با عرض  2

 444/۷26 444/644/6 متری 6کوچه های  ۳

 444/۷۹2 444/264/۷ متری ۸کوچه های  0

 444/۷۹2 444/520/۷ متری منشعب از مزار تا خیابان طالقانی 14خیابان  5

 444/۷۹2 444/656/۷ (باالی مدرسه و اراضی باال دست )ضلع شمالي  6

 444/۸1۹ 444/656/۷ متری 14کوچه های  ۷

 444/۹64 444/644/۹ متری 12تا خیابان  اراضی شهرک غرب ۸

 444/4۸4/1 444/۸44/14 متری به باال 12غرب اراضی شهرک  ۹
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 (خیابان المهدی  –تل کبود  –خیابان صاحب الزمان  –امام  بلوارمنطقه : )  ۸ بلوک

 تراكم تفكیك واحد خیابان/نام میدان ردیف

 444/۹51 444/060/1۳ بر ضلع شرقی خیابان صاحب الزمان تا تقاطع خیابان ملت 1

 444/۷26 444/۹44/۹ (عج)خیابان ملت تا كوههاي شمالي خیابان صاحب الزمان از تقاطع سه راه 2

 444/۸1۹ 444/۳16/۸ بر خیابان صاحب االمر تا ساختمان المهدي ۳

 444/5۹0 444/644/6 متر عرض 0بر كوچه ها با  0

 444/۷44 444/۹24/۷ متر عرض ۸بر كوچه ها تا  5

 444/۷۹2 444/5۸4/۸ متر عرض 14بر کوچه ها تا  6

 444/۸5۸ 444/۹۷6/۸ متر عرض 12بر کوچه ها تا  ۷

... کوچه آیت ا)بردو طرف جبهه بازار شامل كوچه هاي شهید دامغانیان ۸
 (زیارتی شهید سیف علیان تا تقاطع خیابان صاحب الزمان

444/504/12 444/۹۹4 

 
 
۹ 
 

 ۳4از عمق بعد ( عج)طرفین خیابان منبع آب از تقاطع خیابان صاحب الزمان 
 متري كوچه بازار

 تا تقاطع بازار: الف 
444/۳64/۹ 

 
444/۸5۸ 

 

 444/۷26 444/۹24/۷ از تقاطع بازار تا مسجد شیخ محمود: ب 

 444/664 444/۹24/۷ از مسجد شیخ محمود تا انتهاي خیابان 14

 444/۷66 444/۹24/۷ بر خیابان شهید جوادیان 11

 444/۸5۸ 444/6۳6/۹ و جنوبی بر خیابان اندیشه شمالی 12

 444/۸5۸ 444/۹44/۹ (شهیدان معروفی)بر خیابان متروکه 1۳
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 (منطقه شهرک المهدی، دهکده پارسیان : )  ۹ بلوک

  تراکم تفكیك واحد خیابان/نام میدان ردیف

 444/۷26 444/5۸4/۸ پارسیاناز خیابان ملت تا میدان ( عج)طرفین خیابان صاحب الزمان  1

 444/۹20 444/۹۷6/۸ (طرفین)شهریور  1۷بر خیابان  2

 444/۹20 444/204/۹ (طرفین)بر خیابان ملت  ۳

 444/۸5۸ 444/۹24/۷ بر خیابان کمیته امداد 0

 444/۷۹2 444/656/۷ بر طرفین خیابان هنرستان شهید بهشتي 5

 444/۹۹4 444/۹44/۹ (حسینیه اعظم )بر خیابان بنی هاشم  6

 444/۸1۹ 444/۹24/۷ بر جبهه خیابان اصلی شهرک المهدی ۷

 444/۸5۸ 444/۹24/۷ مجموعه دهکده پارسیان به جز بر اصلی ۸

 444/664 444/۳۳6/6 متر عرض 0بر کوچه های  ۹

 444/6۸۷ 444/644/6 متر عرض 6بركوچه هاي با  14

 444/۷۹2 444/656/۷ متر عرض 12تا  ۸بر كوچه ها با  11

 444/۸5۸ 444/5۸4/۸ شمالی و جنوبی( ع)خیابان امام حسین بر  12

 444/۷۹2 444/۹24/۷ (شهید قهوری) بر خیابان شلمچه 1۳

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 1041   تعرهف عوارض محلی شهرداری مهدیشهر سال                             ساختمانی
  

 
2۷ 

 شهرداری مهدیشهر                                (ششم هورد)مهدیشهرشهر شورای اسالمی 

 
 (منطقه طالب آباد : )  14 بلوک

 تراكم تفكیك واحد خیابان/نام میدان ردیف

 444/۷26 444/۹24/۷ (شمالی ) از میدان ورزش تا انبار جو  1

پی وی  از جلوی انبار جو تا گل رودباربر جبهه غربی بلوار صنایع تا بلوار  2
 (شمالی) سی 

444/۹04/5 444/52۸ 

 (جنوبی ) از پی وی سی تا انبار جو  ۳
 (جنوبی ) از انبار جو تا ورزش 

444/۹24/۷ 444/5۹0 
 

 444/664 444/۹24/۷ میدان جمهوری طرفین 0

 444/4۸4/1 444/244/1۳ (میدان ورزش به جمهوری ) آبادبر طرفین بلوار ورودی طالب  5

 444/۸04 444/644/۹ متری کشاورز 24بر  6

 444/542 444/644/6 بر کوچه ها تا چهار متر عرض ۷

 444/52۸ 444/۸60/6 متر عرض ۸بر کوچه ها تا  ۸

 444/56۸ 444/264/۷ متر عرض 14بر کوچه ها تا  ۹

 444/5۹0 444/264/۷ متر عرض 12بر کوچه ها تا  14

 444/6۳0 444/۹24/۷ متر به باال 12بر کوچه ها از  11

 444/664 444/۹24/۷ بر میدان کوثر 12

 444/555 444/644/6 متری شهرک فاطمیه 1۳بر خیابان  1۳

 444/52۸ 444/644/6 گل رودبارمتری مجاور بلوار  ۸بر خیابان  10

 444/52۸ 444/۹24/۷ (غرب نانوائیضلع شرق و )بر بلوار شهرک شهداء  15

 444/664 444/264/۷ بر میدان اسماعیل طالئی 16

 444/664 444/1۸0/۸ طرفین شرقی و غربی مسجد طالب آباد 1۷

 
 

                                                                                              برای سایر مناطقی که در تعرفه وجود ندارد: 11بلوک 

مطابق با عوارض بلوک های همجوار در صورت  برای سایر مناطقی که در تعرفه وجود ندارد 1
 د قیمت ها بیشترین قیمت محاسبه می گردداتعد



 
  

 
 
 
 


