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ر و هزینه شهرداری ۲( ماده )۱دستورالعمل اجرایی موضوع تبصره)»   «  اهدهیاری اه و ( اقنون ردآمد پایدا
عناوین عوارض و ترتیبات وصول آن با پیشنهاد شورای اسالمی شهرها و   " دارد :ها که اشعار میها و دهیاری( قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری 2( ماده )1تبصره)به موجب  

( جزء)الف(  9و همچنین بند ) " شود.پایان آذرماه هر سال توسط وزیر کشور، تصویب و ابالغ می ها پس از تایید شورای عالی استانها تهیه گردیده و دستورالعمل آن حداکثر تا بخش

ها را منحصر به عناوین مندرج در دستورالعمل مذکور داشته است، وزارت کشور در راستای اجرای قانون فوق االشاره و ارتقای  ( قانون مذکور که بهای خدمات شهرداری 1تبصره)

 نماید.رداری ها و دهیاری ها دستورالعمل مربوط به عناوین عوارض و بهاء خدمات و ترتیبات وصول آنها را به شرح ذیل جهت اقدام الزم ابالغ می بهبود عملکرد شه

 ـ تعاریف :  فصل اول

  ی درون شهر   هایفضا  و  معابر  غاتیتبل  ،ساتیتاس   ،مستحدثات  ی،اعم از اراض  یشهر و روستا بر موارد  یهانه یاز هز  یبخش  نیتام  یکه برا  یوجوه  ی :عوارض محل   (1ماده   

در   وصول آن ترتیباتو  ن یگردد و عناو یو مقررات وضع م  نیمنقول مطابق قوانغیر یهایی و دارا ییو روستا یتوسعه شهر   یطرح ها یاز اجرا یرزش ناش ا و  ییو روستا

 . شده است ن ییدستورالعمل تع نیا

خدمات    ازای ومقررات در    ن یها درچارچوب قوانی اریدهیا  ها و  ی وابسته به شهردار   های  شرکت و  موسسات    ها،   سازمان  ی، که شهردار   ی است کارمزد   :   خدمات  ءبها  (۲ماده 

 .شده است نیی دستورالعمل تع  نیدر ا عناوینکند و ی وصول م  ، میمستق

 .باشد  ی م  ۱۴۰۱ها مصوب سال  یاریو دهها   یدار شهرو هزینه  داریدرآمد پا قانون دستورالعمل   نیمنظور از قانون در ا :  قانون (۳ماده 

 .باشد  یشهر و بخش م  یاسالم  یدستورالعمل شورا  نیدر ا هامنظور از شورا : شوراها (۴ماده  

 :   خدمات ء عوارض و بها نی عناو می ضوابط تنظـ فصل دوم  

این  در  مندرج   عناوینمحدود به ، صرفاً گردد  یم  ابالغها  یاریها و ده  ی و جهت اجرا به شهردار  بیتصو هاشوراتوسط  که خدمات  بهاءو  یعوارض محل  نیعناو (۵ماده 

 . باشد  ی دستورالعمل توسط شوراها ممنوع م ن یاز موارد اعالم شده در ا ر یغبه خدمات  ءهرگونه عنوان عوارض و بها بیدستورالعمل خواهد بود و تصو
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شهر،    م یدر محدوده و حر  وصول بهاء خدمات  مسئول   نیهمچن  .باشد ی  م  روستا، دهیاری و در محدوده    ، شهرداریشهر  م یدر محدوده و حر  مسئول وصول عوارض   (6ماده  

وصول    یاریشهر توسط ده  میواقع در حر  یوستاهاخدمات ر  یعوارض و بها  .باشد ی  م  یاریده  ،در محدوده روستا  وشرکت ها و موسسات وابسته  و  سازمان ها    یا  یشهردار

 . شود یم

بنا به    یمحل  مقتضیات  با لحاظدستورالعمل و    نیمنطبق بر ضوابط ا  محاسبه آن ها  و نحوه   خدمات  ءعوارض و بها  نیعناو  تصویب   نسبت به  اند مکلف  ها  شورا  (۷ماده 

خدمات    ءبها  ونحوه محاسبه عوارض    ن یدر تدو  همربوط  ی روستا  ی شورایا  و    یاری ده  یا   یشهردار   نیهمچن  .ند یاقدام نما  ی در مهلت قانون  ی ار یده  یا  یشهردار  شنهادیپ

 .د یخدمات استفاده نما ءمحاسبه عوارض و بها ه ضابط نیدستورالعمل جهت تدو  نیمندرج در ا ی از شاخص ها تواند ی مصرفاً 

عوارض و    نیهمه عناو  تصویب   ی برا  ی ضرورت  چیو ه  رد یگی در شهرها و روستاها صورت م  اتیو مقتض  ط یبا توجه به شرایب عناوین عوارض و بهاء خدمات  تصو  (1تبصره 

 . وجود ندارد هاو روستا هادستورالعمل در شهر نیخدمات موضوع ا ءبها

طبق  )از شاخص ها    کی هر    یبرا   یشنهادیپ  لیتعد   ب یعالوه بر ضر  می مستق  های  اتیقانون مال(  6۴) امالک موضوع ماده  ی معامالت  ارزش   شاخصاستفاده از    (۲تبصره 

  چیکه ه  یدر موارد   صرفاً  .باشد   ی مجاز م  هاتوسط شورا  نیاز عناو  ک یهر    یخدمات برا  ءبه عنوان شاخص محاسبه عوارض و بها  (، قانون(  2)ماده )الف(  قسمت(  7)بند 

توانند با توجه به عنوان و    یمدهندگان  شنهادیپ  ،شده استن  ن ییتع  ه بوطمر  تدوین ضابطه محاسبه عوارض، بهاء خدمات و ترتیبات وصول آن در جدولجهت    شاخصی

 .ند یخدمات استفاده نما ء عوارض و بها زانی شاخص و استفاده از آن در رابطه محاسبه م ف یضوابط نسبت به تعر  تیو با رعا ی محل  اتیمقتض

با احتساب    ران یتوسط مرکز آمار ا  ی نرخ تورم اعالم  زان یبرابر با م  ی سال جارنسبت به  سال بعد    ی برا  رشد عوارضحداکثر نرخ    ، قانون(  2) ماده(  8)مطابق بند   (8ماده 

 .خواهد بود (آذرماه  انیپای)سال جار ه و نه ماه (اسفند  ،بهمن ی، د )ه سال گذشته هسه ما  ، ساله ک ینرخ تورم  نیانگ یم

  چ یاشخاص در ضوابط محاسبه ه  نیب  د یباشد و نبا  کسانی  ی و حقوقیقی اشخاص حق  ه ی کل  یبرا  د یبا  هاخدمات مصوب توسط شورا  ءو نرخ عوارض و بها  نیعناو  (9ماده 

 . گردد  جادیا ض یتفاوت و تبع گونه 

ه است  د یرس   هاشورا  بیتصو  به  که قبالً  یخدمات  هاءعوارض و بیا وصول عناوین  وصول آن    و   خدمات  ءوضع هر نوع عوارض و بها  ،دستورالعمل  نیابالغ ا  خیاز تار  (10ماده 

  صرفاً و    دهیگرد   ملغی  ۱۴۰2سال    ی از ابتدا  ورالعمل تصویب و وصول می گردیده استدست  نیکه قبل از ا  یخدمات محلعناوین عوارض و بهاء    ه ی کل  .باشد ی  مممنوع  
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قابل وصول   ،گردد  یم  تصویبتورالعمل  دس   نیو مقررات ا  نیقوان  تیکه با رعا  ۱۴۰2سال  دفترچه تعرفه عوارض و بهاء خدمات    مصوب مندرج در خدمات    هاءب  عوارض و

 .باشد  یم

 یی : اجرا ضوابط ـ  فصل سوم

. )رعایت  ابالغ گردد  یتوسط صادرکننده به مود  ی(چاپ  ای  یکیالکترون  حساب )اعم ازشورا در صورت   بیپس از تصو  دیخدمات با  ءپرداخت عوارض و بها  یقانونمهلت    (11ماده 

 (. بخش ضرورت دارد نیدر ا داریدرآمد پا  قانون  9ماده  

 .ند یمشمول ابالغ نما  مودیانبه  را هر سالخدمات  ءمکلف هستند عوارض و بها ی هاشهردار (1۲ماده 

  ن یطبق قوان  ،باشد   ی م  وصول و در حال    با مؤدی مشخصو نحوه پرداخت آن    یدستورالعمل قطع   ن یقبل از ابالغ اکه  خدمات    ءمبالغ مربوط به عوارض و بها  (1۳ماده 

 . شود یوصول م  ه مربوط

و   نیقوان(  87مصوب سال  بر ارزش افزوده    ات یقانون مال(  5۰)ماده (  3) تبصره  ذ یتنف)  ۱۴۰۰بر ارزش افزوده مصوب سال    اتیقانون مال(  55)ماده (  ۱)مستند بند   (1۴ماده 

 . شده است ملغی  دهیاریو    یشهردار یا وجوه به از پرداخت عوارض  ت یمعاف ای فیتخف  ی مقررات مربوط به اعطا

  ی پرداخت عوارض صدور پروانه ساختمان   از   شده و   ی کشور به عنوان اقشار کم درآمد تلق  ی ستیسازمان بهز  ی)ره(، نیامام خم  اد امد   ته یافراد تحت پوشش کم  یه کل  (1۵ماده 

  . باشد  یم مالک عمل  ثارگرانیبه ا رفاهیقانون جامع خدمات ( 6) ماده  نیز  ثارگرانیا ت یخواهند بود و در مورد معاف معافمصرف   ی واحد تا سقف الگو  کیبار و   ک ی یبرا

 .گردد   یشامل افراد مشمول م   کبار یفقط معافیت  نیا اًضمن

ها شهردار  (16ماده  تکال  د نتوانی م  ی  اساس  قوان  ف یبر  در  ها قانون شهردار  32ماده  )  ن یمندرج  بعدی(    ی  اصالحات  تقسو  به  بها  ط ینسبت  و    طبق خدمات    ءعوارض 

عوارض صدور پروانه    تصویبهنگام    تقسیط، شورای اسالمی شهر می توانند و در صورت    ند یماه اقدام نما36حداکثر به مدت    ،برسد   هاشورا  تصویب که به    ی دستورالعمل

مشمول ضوابط    میجرا  حی الزم به توض  .د یکشور لحاظ نما  ی نظام مال  ی ارتقا  ریپذ رقابت  د یع موانع تولقانون رف   59ماده    یدر اجرااین عوارض را    تقسیط   نهیهز  یساختمان

 . بند نخواهد بود نیا
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ماهه    36( آیین نامه دهیاری ها انجام پذیرد به نحوی که دهیاری مطالبات خود را با اقساط حداکثر  38ی ها می بایست بر مفاد ماده) اریعوارض در ده  ط یتقس  (1۷ماده 

 مطابق دستورالعملی که به پیشنهاد دهیار به تصویب شورای اسالمی روستای مربوطه می رسد، دریافت نماید.

صدور    . ند یمانوصول  و    ف یتکل  ن ییرا تع  ه موجود ملک متعلق  جرائم و    ه مطالبات معوق  ه ی لک  یهنگام صدور پروانه ساختمانمکلف اند    ی ها و دهیاری ها شهردار  (18ماده 

 .باشد  یم  و دهیاری ها  ی هاحساب با شهردار  هینقل و انتقال منوط به تسو  ی و یا گواهیب مالمفاصا حسا

(  3)موضوع تبصره  تعدیل  یبضر   یبا اصالحات و الحاقات بعد   ۱366مصوب سال    می مستق  ی ها  اتیقانون مال(  6۴) موضوع ماده  یاتیدر صورت استفاده از ارزش مال  (19ماده 

  عمل   مالک   . بود  واهد عوارض خ  تصویبامالک مالک عمل در زمان    م یدفترچه تقو  نیآخر  ی ارزش معامالت  یمبنا   لحاظ گردد. در محاسبه عوارض    د یبا  ، قانون مذکور

  ۰2/۱۴۰۱/ 28هـ مورخ    59636/ت  2967۱شماره    ه یابالغ  ۱۴۰2عوارض سال    محاسبه  ای بر  م یمستق  های   اتیقانون مال(  6۴)ماده (  3)استفاده از مصوبه موضوع تبصره

 .باشد  ی درصد م  ۱6معادل   ران یمحترم وز ئتیه

اتمام    خیتار  ی،محل  اتیساختمان و مقتض   یمقررات مل   تیند با رعاا  ها موظف  یاری ها و ده  یشهردار   ی،و عمران شهر  ی قانون نوساز(  29)ماده(  2بق تبصره)مطا  (۲0ماده 

 .د ین نما ه درج صادر  یهادر پروانه  ذیل را طبق ضوابط مندرج در جدول   یساختمان اتیعمل

 حداقل زمان اتمام عملیات)ماه(  مساحت زیربنا)مترمربع(  ردیف

 1۲ ۳00تا  1

۲ ۳00-۲000 ۲۴ 

۳ ۲000-۵000 ۳6 

۴ ۵000-10000 ۴8 

 60 10000بیش از  ۵

اجرا   یبرا  (بهمن ماه انیپا) مندرج در قانون  یو در بازه زمان  یمراحل قانون ی و نحوه محاسبه آنها را پس از ط نی ناوع یهند کلا ها موظف یاریها و ده یشهردار (۲1ماده 

  قانون با (  2) ماده(  3)مطابق تبصره  قانونی در زمان    یدر صورت عدم اعالم عموم   .به اطالع عموم برسانند   راالنتشاریروزنامه کثو یا    یرتال سازمانوپ  ق یدر سال بعد از طر

 . گردد ی برخورد م انمستنکف
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  ش یپ وست یپ ن یخدمات آن در عناو ءبشوند که بها د یدر طول سال موظف به ارائه خدمت جد   ،آنهاقانونی   ندگانیها و نما ی اریده  ی ها،که شهردار  یدر موارد  (۲۲ماده 

کشور    ر یوز  وسط را به وزارت کشور ارسال نموده تا تعنوان جدید  مذکور    ی شورا  ،ها  استان   ی عال  ی به شورا  همربوط  ی اریو ده  ی شهردار  شنهادینشده است پس از پ  ینیب

ضوابط   تیبا رعا یتعرفه ابالغ زان ینرخ و م ب ینسبت به تصو تواند ی مربوطه م  یاسالم ی شورا ،خدمات ءپس از ابالغ بها . ابالغ گردد هایاریو ده های جهت اجرا به شهردار 

 .د یاقدام نما

خدمات و ضوابط    ء عوارض و بها  نیو انطباق آن با عناو   ی اسالم  ی مصوبات شورا   یقانون شوراها نسبت به بررس (  9۰)مادههیئت تطبیق مصوبات شوراها در اجرای  (  ۲۳ماده 

خدمات   ءوضع هر نوع عوارض و بها  تیاست مسئول  یه یبد   ید.مربوطه اعالم نما  یبه شورا   یرا جهت اصالح و بازنگر  ریدستورالعمل اقدام نموده و موارد مغا  نیموضوع ا

  ه و مقررات مربوط  نیقوان  باتیطبق ترت  نیانطباق مربوطه خواهد بود و با متخلف  هیئتشورا و    ،دهندهشنهادیدستورالعمل بر عهده پ  نیو مقررات ا  نیخارج از چارچوب قوان

 . گردد  یبرخورد م

  ی طرح ها   ی اجرا  ی،و عمران شهر  یاست از جمله عوارض نوساز  ده یگرد  نیینحوه وصول آنها تع  ضع وو  نیقوان  ریبه استناد ساکه  خدمات    ءعوارض و بها  نیعناو  (۲۴ماده 

موضوع  )سبز    ی خدمات فضا  ، بهاء خودرو  ی فن  نهیمعاصدور  خدمات    بهاء  ی، به تخلفات رانندگ  ی دگیرس   ۱5ماده    ی اجرا   ،قطع اشجار  (، کی تراف   ی مصوبه شورا)  ی کیرافت

و قابل    ی به قوت خود باق  (کشور  ریوز  یطبق دستورالعمل ابالغ)پسماند   تیریخدمات مد   ءبها  (، سبز  یگسترش فضا  قانون حفظ و   یینامه اجرا  نییآ  8ماده  و    ۴ماده    تباصر

 .باشد  یوصول م

و   دهیگرد  مطرح یقانون شهردار 77ماده    ونیسیدر کم موضوع ی ها،خدمات شهردار ءو اعتراض در خصوص عوارض و بهااستنکاف  ،صورت وجود اختالفدر  (۲۵ده ما

  ون یسیکم  در یاری ها، موضع  خدمات ده  ءدر خصوص عوارض و بها  ، استنکاف و اعتراض در صورت وجود اختالف  نیهمچن.  االجرا خواهد بودمذکور الزم   ون یسیکم  أیر

 . االجرا خواهد بودو الزم  یمربوطه قطع  ونیسیکم  أیو ر  دهیقانون مطرح گرد( ۱۰)ماده( 3)مندرج در تبصره

طبق مقررات مربوط به اسناد    د یاسناد الزم االجرا بوده و با  ءقانون جز(  ۱۰)ماده(  2)طبق تبصره  ،باشد   ریال  ارد یلیم  کی  یکه باال  های مطالبات شهردار  هیکل  (۲6ماده 

 شد(.دستورالعمل خواهد  ن یا( 26)خدمات مشمول ماده ءمربوط به عوارض و بها ال یر اردیلیم ک یموارد کمتر از )  .شودعمل  یرسم
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نسبت به تصویب  پانزدهم بهمن ماه  پایان دی ماه به شورای مربوطه ارائه شود. شورا مکلف است حداکثر تا  حداکثر تا  پیشنهاد عناوین عوارض هر سال باید    (۲۷ماده 

 ید. ارسال نما قیتطب ئت یبه ه یقانون ند یاقدام نموده و مصوبه را جهت فراعناوین پیشنهادی 

  ن یدر خصوص عناو  این تبصره   ط یشرا  .خواهد بودمالک عمل  نرسد تعرفه سال قبل    ی اسالم  ی شورا  ب یتصوبه    عوارض  نیشده عناو  ن ییکه در مهلت تع  ی در صورت  (تبصره 

 .شودی اعمال نم ۱۴۰2ر سال  عوارض مالک عمل د

ضوابط مندرج    تیرعا  )پیوست(.باشد   ی م(  2)شماره  دولها به شرح ج  ی اریعوارض ده  ن یو عناو(  ۱)جدول شماره  شرح   به   ی هاعوارض شهردار فهرست عناوین    (۲8ماده  

 است.  یالزام عوارض بیو تصو  نیدر هنگام تدو  نیاز عناو کیهر   حاتی در بخش توض

ضوابط    تیرعا  )پیوست(.باشد   ی م(  ۴)شماره  دول ها به شرح ج  ی اریده  بهاء خدمات  ن یو عناو(  3)جدول شماره  شرح   به   ی هاشهردار  خدماتفهرست عناوین بهاء  (  ۲9ماده 

 می باشد. یالزام خدمات بهاء بیو تصو نیدر هنگام تدو  نیاز عناو کیهر  حاتیمندرج در بخش توض

 .د باش  یالزم االجرا م ، زمان ابالغاز  شده و  ن یتبصره تدوسه ماده و  3۰در دستورالعمل  نیا (۳0ماده 
 

 : قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت 

قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران دستگاههای  (  ۱۰2به منظور تحقق بند »چ« ماده )این قانون؛    5مادهبه استناد  

های خدمات نظام مهندسی را  اجرائی مکلفند برای تأمین و ارتقای کیفیت مسکن، پایان کار و عوارض ساخت و ساز، کلیه هزینه های تخصیص شبکه، انشعابات و هزینه 

های دارای حداقل چهار فرزند زیر بیست    برای خانواده  (  %7۰های دارای سه فرزند زیر بیست سال و به میزان هفتاد درصد )  برای خانواده  (  5۰%درصد ) به میزان پنجاه

خفیف دهند. دولت مکلف  برای خانواده های دارای حداقل سه فرزند زیر بیست سال ت(  %۱۰درصد)سال برای یک مرتبه و هزینه پروانه و عوارض ساختمانی را به میزان ده

 .های سنواتی پیش بینی نماید  های مربوط به پروانه ساختمانی را از محل منابع عمومی در بودجه  تخفیف( %۱۰۰است صددرصد)

مترمربع زیر  (3۰۰پانصدهزار نفر و )مترمربع زیر بنای مفید در شهرهای باالی  (  2۰۰مترمربع زیر بنای مفید در شهر تهران، )(  ۱3۰ـ معافیت های فوق تا متراژ )۱تبصره 

 .بنای مفید برای سایر شهرها و روستاها قابل اعمال است
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 : تعاریف
که برای سکونت افراد یا خانوارها ساخته وشامل اطاق ،آشپز خانه وسرویس های  عبارت است از کلیه ساختمان هایی    واحد مسکونی :

 فعالیتهای شخصی مندرج در قوانین نیز در آنها مجاز خواهد بود (.الزم باشد ) بدیهی است انجام پاره ای از 

قانون شهرداریها بمنظور استفاده کسب وپیشه   ۵۵ماده    ۲۴عبارت است از کلیه ساختمانهایی که برابر تبصره ذیل بند    واحد تجاری :

حد های تابع قانون تجارت فعالیت داشته  وتجارت احداث گردیده یا در آنها واحد های صنعتی تحت پوشش قانون نظام صنعتی یا وا

 باشند. 

عبارت است از کلیه ساختمانهایی که بمنظور استفاده صنعتی و یا ایجاد کارگاههای صنعتی واداری موافقت اصولی از    واحد صنعتی :

 شده باشند. مراجع زیربط مانند وزارت صنایع سبک وسنگین، معادن، فلزات ووزارت جهاد کشاورزی ایجاد

  ۳و ۲و1هایی که مشمول بندهای    سایر ساختمان  عبارت است از کلیه ساختمانهای دولتی ونهادهای انقالب اسالمی و  د اداری :واح

 خارج باشند مشمول تعربف واحد اداری می شوند )از قبیل آموزشی ،بهداشتی ، نظامی ، فرهنگی ، هنری ، مذهبی و...(

قانون    6۴دارائی هر شهر بوده دراجرای ماده    مین که مالک عمل اداره امور اقتصادی وعبارت است از آخرین ارزش ز  قیمت منطقه ای : 

 ابالغ می گردد.  مالیات های مستقیم تعیین و

P  : درصد قیمت منطقه ای دفترچه ارزش معامالتی امالک شهرستان بافق در   16 ؛به استناد دستورالعمل اجرایی قانون درآمد پایدار

  عمل می باشد.مالک  1۴01سال 
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 عـوارض زیربنا جهت صدور پروانه ساختمانی واحدهای مسکونی و آپارتمانی  (1

 ردیف  مساحت  نحوه محاسبه 

متراژ زیر بناء  ×7/3  P  1 متر مربع سطح زیر بنا 200تا 

متراژ زیر بناء  ×3/5  P  2 متر مربع سطح زیر بنا  250تا  200از 

متراژ زیر بناء  ×4/6  P  3 متر مربع سطح زیر بنا  300تا  250از 

متراژ زیر بناء  ×4/7  P  4 متر مربع سطح زیر بنا  350تا  300از 

متراژ زیر بناء  ×2/8  P  5 متر مربع سطح زیر بنا  400تا  350از 

متراژ زیر بناء  ×9  P  6 متر مربع سطح زیر بنا  450تا  400از 

متراژ زیر بناء  ×6/10  P  7 متر مربع سطح زیر بنا  500تا  450از 

متراژ زیر بناء  ×75/12  P  8 متر مربع سطح زیر بنا  550تا  500از 

متراژ زیر بناء  ×5/15  P  9 متر مربع سطح زیر بنا به باال  550از 

درمورد ساخت و سازهای غیر مجاز بابت امالک در حریم شهر جهت استفاده مسکونی عالوه بر اخذ جریمه ساختمانی عوارض    (2

 پذیره ساختمانی و پارکینگ مالک عمل قرار گیرد. 

 . محاسبه می گرددقیمت منطقه ای  براساس  P 50عوارض حق پارکینگ واحد های مسکونی   - 2-1
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بافت تاریخی شهر جهت امالک مسکونی که با ضوابط میراث فرهنگی در  محدوده مصوب  وندان جهت ساخت و ساز در  به منظور تشویق شهر  - 2-2

مالک عمل قرار می گیرد و در صورت عدم رعایت ضوابط میراث فرهنگی پس از    2/0ساخت نما هماهنگ باشد عوارض پذیره ساختمانی با ضریب  

 شامل نمی گردد.  فوقضریب محاسبه و اخذ می گردد و  ساختمانی به قیمت روز پذیره  ، عوارض100صدور رأی کمیسیون ماده 

  (، نوسازی)  مسکونی  جهت صدور پروانه ساختمانیمصوب هدف بازآفرینی و تشویق شهروندان    به منظور احیای بافت فرسوده در محدوده  -2-3

 محاسبه و مالک عمل می باشد.  5/0 عوارض پذیره ساختمانی با ضریب 

 

 سپرده حمل نخاله ساختمانی و اشغال فضای عمومی برخالف مقررات با ابزارآالت و مصالح ساختمانی  (3
 

 ریال  000/500/8ساختمانهای مسکونی  -1-3

 

 ریال  000/000/20، اداری و سایرساختمانهای تجاری -2-3

 

 ریال 000/000/32  خیابان اصلی                                                                   

 ریال  000/000/20گودبرداری                                خیابان فرعی   -3-3

 ریال 000/000/11   کوچه ها                                                                            

و گواهی هنگام صدور پروانه 

خواهد شد   عدم خالف دریافت   
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 هزینه کارشناسی مسکونی  (4

 ریال 000/000/1

 ( هزینه کارشناسی تجاری5

 ریال 000/000/2

 سایر   صنعتی و  ( هزینه کارشناسی اداری و6

 ریال 000/000/6

                                                         هزینه استعالم( 7

 ریال  300/ 000                                                                                                      
 

 

 

 عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های توسعه شهری :  (8

   کاربری عرصه در اجرای طرح های توسعه شهری تعییندرصد عوارض ارزش افزوده ناشی از  40 -1-8

 درصد عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری عرصه در اجرای طرح های توسعه شهری  40 -2-8

ارزش افزوده ملک   %40از بر طرح به میزان  متر    70عمق  امالکی که بر اثر اجرای طرح های شهرداری به ارزش آنها افزوده می گردد تا    -3-8

 اخذ گردد. 
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 عوارض پذیره یک متر مربع از یک واحد تجاری  (9
 

 ردیف  طبقات نحوه محاسبه 

42P  1 عوارض زیر زمین 

66P  2 عوارض همکف 

35P  3 طبقه اول عوارض 

29P 4 عوارض طبقه دوم 

20P  5 عوارض طبقه سوم به باال 

50 P اول(  عوارض انباری )زیرزمین و  6 

42P  7 عوارض نیم طبقه همکف 

56 p  ) 8 عوارض طبقه اول )توسعه تجاری 
 

مالک مکلف است نسبت به تامین پارکینگ  به گونه ای باشد که امکان ایجاد پارکینگ و استفاده از آن مقدور نباشد درصورتی که شرایط ملک  -1-9

هیئت  طبق نظریه    براساس طرح تفضیلی اقدام نماید در غیر این صورت مالک می تواند تامین پارکینگ را با وکالت به شهرداریمتر500  در شعاع  

 گذار نماید. وا رسمی دادگستری انکارشناس
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ارزش   %70تجاری در کاربری مغایر اقدام نمایند می بایست    بهره برداریجهت  امالک  مالکین بدون مجوز نسبت به ساخت  در صورتی که    -2-9

پرداخت نمایند و مابقی پارکینگ  را    متر پارکینگ بر معبر   5/2بابت عدم رعایت  رسمی دادگستری  اساس اعالم نظریه هیئت کارشناسان  تجاری ملک بر

 پرداخت گردد . رسمی دادگستری  کارشناسانهیئت اعالمی توسط مورد نیاز بر اساس تعرفه  

( در هنگام ساخت نماید می بایست مبلغ ما به التفاوت  5اقدام به تصرف پارکینگ بر معبر اعالمی توسط کمیسیون ماده )در صورتی که مالک    -3-9

با کاربری تجاری پرداخت گردد و مالک مابه التفاوت  رسمی دادگستری    کارشناسانقیمت اعالمی توسط هیئت  %70ر اساس  پارکینگ تصرف شده ب 

پارکینگ   تامین  اساس  که  را  هزینه  ساخت  9-2)  بندبر  پروانه  اخذ  هنگام  است  (  ننموده  هیئت  پرداخت  روز  قیمت  مبنای  رسمی  بر  کارشناسان 

 پرداخت نماید .دادگستری 

 . قانون شهرداریها می باشد 100ماده ( مشروط به رأی کمیسیون 9 -5 و 9-4) بندهای موارد  -4-9

که با ضوابط میراث فرهنگی در    تجاریبه منظور تشویق شهروندان جهت ساخت و ساز در محدوده مصوب بافت تاریخی شهر جهت امالک    -5-9

مالک عمل قرار می گیرد و در صورت عدم رعایت ضوابط میراث فرهنگی پس از    2/0ساخت نما هماهنگ باشد عوارض پذیره ساختمانی با ضریب  

 ، عوارض پذیره ساختمانی به قیمت روز محاسبه و اخذ می گردد و ضریب فوق شامل نمی گردد. 100 صدور رأی کمیسیون ماده 

) نوسازی(،  تجاریمصوب هدف بازآفرینی و تشویق شهروندان جهت صدور پروانه ساختمانی    به منظور احیای بافت فرسوده در محدوده  -6-9

 می باشد.  محاسبه و مالک عمل 5/0عوارض پذیره ساختمانی با ضریب 

درمورد ساخت و سازهای غیر مجاز بابت امالک در حریم شهر جهت استفاده تجاری و غیره عالوه بر اخذ جریمه ساختمانی عوارض پذیره    - 9-7

 ساختمانی و پارکینگ مالک عمل قرار گیرد. 
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 ( عوارض پذیره یک متر مربع از چند واحد تجاری با ارتفاع مجاز10
 

1401وسایرسال صنعتی -تعرفه موجود اداری  1402سال پیشنهادی ونهایتاً مصو ب تعرفه  1402سالتعرفه پیشنهادی ونهایتاً مصوب   1401سالتعرفه موجود تجاری    ردیف طبقات  

(10+n) P6 ./ (10+n) P6 ./ (10+n) P5 ./ (10+n) P5 ./ 1 زیر زمین 

(10+n) P5 ./ (10+n) P5 ./ (10+n) P8 ./ (10+n) P8 ./  2 همکف 

(10+n) P4 ./ (10+n) P4 ./ (10+n) P4 ./ (10+n) P4 ./ 3 اول 

(10+n) P3 ./ (10+n) P3 ./ (10+n) P4 ./ (10+n) P4 ./ 4 دوم 

(10+n) P2 ./ (10+n) P2 ./ (10+n) P3 ./ (10+n) P3 ./  5 سوم به باال 

(10+n) P25 ./ (10+n) P25 ./ (10+n) P3 ./ (10+n) P3 ./ 6 انباری 

(10+n) P15 ./ (10+n) P15 ./ (10+n) P15 ./ (10+n) P15 ./  7 نیم طبقه 

P                                  قیمت منطقه ای =n  تعداد واحد تجاری = 
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1402سال  شهرداری بافق درتعرفه عوارض و بهای خدمات    

 (عوارض پذیره یک متر مربع از یک واحد صنعتی  11

 

 ردیف  طبقات نحوه محاسبه 

176P  1 عوارض زیر زمین 

226P  2 عوارض همکف 

135P  3 طبقه اول عوارض 

105P 4 عوارض طبقه دوم 

70P  5 عوارض طبقه سوم به باال 

158P  6 عوارض انباری 

158P  7 عوارض نیم طبقه همکف 

 

  ر شعاع درصورتی که شرایط ملک به گونه ای باشد که امکان ایجاد پارکینگ و استفاده از آن مقدور نباشد مالک مکلف است نسبت به تامین پارکینگ د

می  طبق نظریه کارشناس رسبراساس طرح تفضیلی اقدام نماید در غیر این صورت مالک می تواند تامین پارکینگ را با وکالت به شهرداری  متر500

 واگذار نماید. دادگستری 
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1402سال  شهرداری بافق درتعرفه عوارض و بهای خدمات    

 ( عوارض پذیره یک متر مربع از یک واحد هتل ومهمان سرا  12

 

 ردیف  طبقات نحوه محاسبه 

P154  1 عوارض زیر زمین 

P224  2 عوارض همکف 

P191  3 طبقه اول عوارض 

P154 4 عوارض طبقه دوم 

P154  5 عوارض طبقه سوم به بال 

P117  6 عوارض انباری 

P154  7 عوارض نیم طبقه 

 

ر شعاع  درصورتی که شرایط ملک به گونه ای باشد که امکان ایجاد پارکینگ و استفاده از آن مقدور نباشد مالک مکلف است نسبت به تامین پارکینگ د

طبق نظریه کارشناس رسمی  براساس طرح تفضیلی اقدام نماید در غیر این صورت مالک می تواند تامین پارکینگ را با وکالت به شهرداری  متر    500

 واگذار نماید. 
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1402سال  شهرداری بافق درتعرفه عوارض و بهای خدمات    

 ( عوارض پذیره یک متر مربع از یک واحد اداری 13

 

 ردیف  طبقات نحوه محاسبه 

P74  1 عوارض زیر زمین 

P77  2 عوارض همکف 

P69  3 طبقه اول عوارض 

P64 4 عوارض طبقه دوم 

P62  5 عوارض طبقه سوم به بال 

P46  6 عوارض انباری 

P46  نیم طبقه عوارض  7 

 

ر شعاع  درصورتی که شرایط ملک به گونه ای باشد که امکان ایجاد پارکینگ و استفاده از آن مقدور نباشد مالک مکلف است نسبت به تامین پارکینگ د

می  طبق نظریه کارشناس رس  براساس طرح تفضیلی اقدام نماید در غیر این صورت مالک می تواند تامین پارکینگ را با وکالت به شهرداریمتر  500

 واگذار نماید.  دادگستری
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1402سال  شهرداری بافق درتعرفه عوارض و بهای خدمات    

 ( بیمارستان ها کلینیک ودرمانی ) ( عوارض پذیره یک متر مربع از یک واحد14

 

 ردیف  طبقات نحوه محاسبه 

P124  1 عوارض زیر زمین 

P128  2 عوارض همکف 

P117  3 طبقه اول عوارض 

P107 4 عوارض طبقه دوم 

P100  5 عوارض طبقه سوم به باال 

P72  انباری عوارض  6 

P72  7 عوارض نیم طبقه 

 

ر شعاع  درصورتی که شرایط ملک به گونه ای باشد که امکان ایجاد پارکینگ و استفاده از آن مقدور نباشد مالک مکلف است نسبت به تامین پارکینگ د

سمی  طبق نظریه کارشناس ر  براساس طرح تفضیلی اقدام نماید در غیر این صورت مالک می تواند تامین پارکینگ را با وکالت به شهرداریمتر    500

 واگذار نماید.  دادگستری
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1402سال  شهرداری بافق درتعرفه عوارض و بهای خدمات    

 ، آموزشی خدماتی ،فرهنگی،  ورزشی مذهبی،( عوارض پذیره یک متر مربع از یک واحد 15

 

 ردیف  طبقات نحوه محاسبه 

P9  1 عوارض زیر زمین 

P13  2 عوارض همکف 

P11  3 طبقه اول عوارض 

P11 4 عوارض طبقه دوم 

P9  5 عوارض طبقه سوم به باال 

P9  انباری عوارض  6 

P9  7 عوارض نیم طبقه 

 

 ( قانون برنامه ششم توسعه برای صدور پروانه ساختمانی با کاربری فرهنگی لحاظ می گردد.92آئین نامه اجرایی بند)ج( ماده )

به تامین پارکینگ در شعاع  ت نسبت  درصورتی که شرایط ملک به گونه ای باشد که امکان ایجاد پارکینگ و استفاده از آن مقدور نباشد مالک مکلف اس

طبق نظریه کارشناس رسمی  براساس طرح تفضیلی اقدام نماید در غیر این صورت مالک می تواند تامین پارکینگ را با وکالت به شهرداری  متر  500

 واگذار نماید. دادگستری 
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1402سال  شهرداری بافق درتعرفه عوارض و بهای خدمات    

 کارگاهی  عوارض پذیره یک متر مربع از یک واحد  انبار و (16
 

 ردیف  طبقات نحوه محاسبه 

44P  1 عوارض زیر زمین 

70P  2 عوارض همکف 

44P  3 طبقه اول عوارض 

41P 4 عوارض طبقه دوم 

41P  5 عوارض طبقه سوم به باال 

44P  6 عوارض انباری 

70P  7 عوارض نیم طبقه همکف 

 

ر شعاع  درصورتی که شرایط ملک به گونه ای باشد که امکان ایجاد پارکینگ و استفاده از آن مقدور نباشد مالک مکلف است نسبت به تامین پارکینگ د

سمی  طبق نظریه کارشناس ر  براساس طرح تفضیلی اقدام نماید در غیر این صورت مالک می تواند تامین پارکینگ را با وکالت به شهرداریمتر    500

 واگذار نماید.  دادگستری
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1402سال  شهرداری بافق درتعرفه عوارض و بهای خدمات    

با ضوابط طرح  ه صادر  یباشد و پروانه ساختمان دهیرس انیبه پا  یدرج شده در پروانه ساختمان یساختمان ات یاتمام عمل خیکه تار یدر موارد 

سال  یو برا  گانیاول راسال سه  یپروانه برا دیصورت عوارض تمد نیدر ا  .گردد یم  دیتمد ، پروانهنداشته باشد رتیمغا  یتوسعه شهر یها 

 لیساختمان تکم  پنجمسال    انیاگر همچنان در پا   .شود  یم  نییبه نرخ روز تع  )پذیره(یعوارض صدور پروانه ساختمان  صددر  3حداکثر    چهارم

اگر   .گرددمحاسبه و اخذ می  به نرخ روز    )پذیره(یدرصد عوارض صدور پروانه ساختمان  5  زان ی سال به مآن  پروانه    دیشود عوارض تمدن

باشد عل  یساختمان  اتیعمل ا  یتوسعه شهر  یبا طرح ها   رتیمغا   رغم یطبق نظر مهندس ناظر شروع شده    .گردد  یم  دی تعرفه تمد  نیطبق 

 . باشند یم یضوابط مستثن  نیاند از اشده  فیتوق  ییو شبه قضا  ییکه به دستور مراجع قضا  یامالک

 عوارض تمدید پروانه ساختمانی :  

صنعتی،   اداری،  تجاری،  مسکونی، 

 انباری و کارگاهی و سایر 

17 
طبق نظر مهندس   یساختمان  اتیباشد و عمل  دهی به اتمام رس  یشده در پروانه ساختمان  جدر  یساختمان  اتیعمل  اتمام  خیکه تار  یدر موارد 

صرفًا در صورت   ،داشته باشد  رتیمغا   ه نموده و با پروانه صادر  رییتغ  یتوسعه شهر  یها   ضوابط طرح  که  یدر صورت   ،ناظر شروع نشده باشد

روز به نرخ    د یحالت عوارض پروانه جد  نیدر ا  . گردد  ی صادر م  د یجد  ی قابل اجرا بوده و پروان  ر یغ  یگفته پروانه قبل  ش یپ  طی وجود همه شرا

درخواست اصالح   مؤدیکه    یاست در موارد  حیالزم به توض   . گردد  یلحاظ م   مؤدیبه عنوان طلب    یو عوارض پروانه پرداخت شده قبل

 . گردد یمازاد بر پروانه به نرخ روز طبق تعرفه عوارض محاسبه و وصول م یربنا یرا داشته باشد صرفًا عوارض ز یپروانه ساختمان

 عوارض تجدید پروانه ساختمانی :  

صنعتی،   اداری،  تجاری،  مسکونی، 

 انباری و کارگاهی و سایر 

   P × 290   × متراژ بالکن -1
عوارض بر بالکن و پیش آمدگی )بالکن  

 تجاری، صنعتی و سایر( 
18 

 P  × 80  × بالکنمتراژ  -2
)بالکن  عوارض بر بالکن و پیش آمدگی  

 مسکونی(

 طول دیوار = نحوه محاسبه   ×ارتفاع دیوار    ×نوع دیوار                                                                               انواع دیوار                                 

 ریال 000/550دیوار بتنی و فلزی :                          

 ریال 000/500دیوار آجری و بلوکی :                      

 ریال 000/450فنس و ... :                                         

مجوز  عوارض   و    حصارکشی صدور 

فاقد   امالک  برای  دیوارکشی 

 ستحدثاتم

19 
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1402سال  شهرداری بافق درتعرفه عوارض و بهای خدمات    

 ترانشه ها و چاهکها با عمق حفاری کمتر از یک و نیم متر  الف : حفاری کانالها و نقب ها و

 خسارت حفاری های طولی مربوط به ارگانهای خدمات رسان   -1

 درصورتی که عمر آسفالت زیر چهار سال باشد  -1-1

 ریال * کل مساحت آسفالت مسیر = خسارت آسفالت 0000/200/2

 درصورتی که عمرآسفالت باالی جهار سال باشد -1-2

 ال* طول نوار حفاری *)عرض نوار حفاری + یک متر (= خسارت آسفالتری 000/200/2

 خسارت حفاری های عرضی درمورد انشعابات شرکتهای خدمات رسان  -2

 درصورتی که عمر آسفالت زیر چهار سال باشد  – 2-1

 حفاری + یک متر (= خسارت آسفالت   *) عرض نوار حفاریمسیرریال * طول  000/400/2                       

 درصورتی که عمر آسفالت باالی چهار سال باشد – 2-2

 * )عرض نوار حفاری + نیم متر (= خسارت آسفالت  حفاری مسیرطول  ریال * 000/400/2

 درخصوص درخواست انشعابات شهروندان    -2-3

 ریال * طول نوار حفاری * عرض نوار حفاری = خسارت آسفالت 000/500/1

 حفاری های پراکنده و سطحی مثل محل نصب تیرهای برق و... عوارض  -3

 ریال*)طول نوار حفاری + یک متر (* )عرض نوار حفاری + یک متر( = خسارت آسفالت 000/800/2

 حفاری در تمامی کوچه های فاقد آسفالت عوارض  -4

 ریال*)طول نوار حفاری(* )عرض نوار حفاری + یک متر( = خسارت زیرسازی 000/250

 ب : حفاری کانالها و نقب ها وترانشه ها و چاهکها با عمق حفاری بیش از یک و نیم متر 

 خسارت حفاری های طولی مربوط به ارگانهای خدمات رسان   -1

 درصورتی که عمر آسفالت زیر چهار سال باشد  -1-1

 ریال * کل مساحت آسفالت مسیر = خسارت آسفالت 000/300/3

بابت   حفاری  شکستن عوارض  خسارت 

و و کف سازی    اییکموز  آسفالت  فرش 

بتنی و  سنگی  تخریب    و   های 

 آسفالت شکافی()معابر

 

20 
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1402سال  شهرداری بافق درتعرفه عوارض و بهای خدمات    

 درصورتی که عمرآسفالت باالی جهار سال باشد -1-2

 ریال* طول نوار حفاری *)عرض نوار حفاری + یک متر (= خسارت آسفالت000/300/3

 خسارت حفاری های عرضی درمورد انشعابات شرکتهای خدمات رسان  -2

 درصورتی که عمر آسفالت زیر چهار سال باشد  - 2-1

 ریال * عرض آسفالت مسیر *) عرض نوار حفاری + یک متر (= خسارت آسفالت 000/900/3

 درصورتی که عمر آسفالت باالی چهار سال باشد - 2-2

 *عرض آسفالت مسیر * )عرض نوار حفاری + نیم متر (= خسارت آسفالت  ریال  000/900/3

 خواست انشعابات شهروندان  درخصوص در  -2-3

 * طول نوار حفاری * عرض نوار حفاری = خسارت آسفالت  ریال 000/900/3

 خسارت حفاری های پراکنده و سطحی مثل محل نصب تیرهای برق و...  -3

 ریال*)طول نوار حفاری + یک متر (* )عرض نوار حفاری + یک متر( = خسارت آسفالت  000/900/3

 خسارت حفاری در تمامی کوچه های فاقد آسفالت  -4

 ( = خسارت زیرسازیمعبر ل*)طول نوار حفاری(* )عرض  ریا  000/400

 درصورت بروز حوادث غیر مترقبه مانند ترکیدن لوله و... که منجر به تخریب آسفالت گردد   -5

 حفاری ( = خسارت آسفالت ریال * )طول نوار حفاری + چهار متر (* )عرض معبر مورد 000/900/3

 توضیحات : 

مالک محاسبه    برابر    5/1های موزاییک فرش صورت گیرد مبالغ قید شده با ضریب    درصورتی که در هریک از موارد فوق حفاری درمحل   -1

 . می باشد

پرداخت خسارت آسفالت معاف می  درصورتی شرکتهای حفار در معابر در عرض کمتر از چهارمتر کل عرض معبر را آسفالت نمایند  از    -2

 باشند.

شکستن  خسارت  بابت  حفاری  عوارض 

و کف سازی   فرش  موزاییک  و  آسفالت 

تخریب   و  بتنی  و  سنگی  های 

 معابر)آسفالت شکافی(
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1402سال  شهرداری بافق درتعرفه عوارض و بهای خدمات    

طول مسیری که نقب کار شده مالک    درمسیرهایی که حفاری بصورت نقب در زیر معبر صورت می گیرد منظور از طول نوار حفاری،  -3

 عمل می باشد. 

ورت عدم اجرای مرمت با  در تمامی حفاری های مربوط به ارگانهای خدمات رسان هزینه مرمت به عهده ارگان مربوطه بوده  و در ص  -4

 . گان حفار منظور می گرددان شهرداری محاسبه و به حساب ارنظریه کارشناس عمر

مرمت معادل هزینه عوارض از شهروندان اخذ گردد. در صورتی که شهروند    در معابر آسفالتی و پیاده روهای کف سازی شده هزینه   -5

هزینه  باشد  سازی  کف  مرمت  به  نامبرده    متعهد  به  مربوطه  هزینه  عمران  واحد  کارشناس  تایید  از  پس  و  اخذ  سپرده  صورت  به  مربوطه 

 می گردد. بازپرداخت 

ر مواردی که شهرداری مصالح مورد نیاز جهت پیاده رو سازی )موزائیک فرش( رادر اختیار شهروندان قرار دهد به ازای هرمترمربع د -6

 . گرددعمران بازپرداخت می  واحد تایید وپس از اجرا  به عنوان سپرده از شهروندان دریافت وریال 700/ 000مبلغ 

درصد عوارض حفاری 10حفاری شده توسط ارگان های حفار به عهده ارگان حفار می باشد معادل  با توجه به اینکه مرمت کانال های    -7

مربوطه   ارگان  به  عمران  واحد  تایید  و  مرمت  از  پس  تا  واریز  شهرداری  سپرده  به حساب  حفار  ارگان  توسط  بایست  می  شده  درخواست 

 بازپرداخت می گردد. 

شکستن  خسارت  بابت  حفاری  عوارض 

و کف سازی   فرش  موزاییک  و  آسفالت 

و   بتنی  و  سنگی  تخریب  های 

 معابر)آسفالت شکافی(

20 

. ریال محاسبه و اخذ گردد 000/700به ازای هرمتر مربع   

مالکین   یا  مالک  درخواست  براساس 

معابر،  کلیه  آسفالت  خدمات    جهت 

 .گرددمیاخذشهروندان ازخودیاری
21 

 ریال  000/000/200صدور مجوز نصب دکل مخابراتی به مبلغ     -1

 ریال   000/000/100های سازمان آب به مبلغ مجوز احداث پست گاز، پست مخابرات، اتاقک صدور  -2

 ریال  80/ 000/000صدور مجوز نصب ترانسفورماتور به مبلغ       -3

 ریال 000/000/100صدور مجوز احداث منهول  به مبلغ               -4

نصب   و  احداث  مجوز  صدور  عوارض 

شهری ها  تاسیسات  تج  )دکل  و ،    هیزات 

 های مخابراتی،ترانسفورماتورها و ...( آنتن
22 
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M1×p 60 % ×12 

M2×p 50 % ×12 

M1متراژ مفید تجاری :   

M2انباری  : متراژ 

 برحسب قیمت منطقه ای محاسبه می گردد. 

بر مشاغل )عوارض سالیانه کلیه   عوارض 

مشاغل فعال در سطح شهرتابع قانون نظام  

 گردد(.صنفی طبق فرمول روبرو اخذ 

23 

 برای تولیدکنندگان پسماند عادی و اماکن مسکونی  

 ریال  000/700کلیه ساختمانهای مسکونی درسطح شهرمبلغ 

 عوارض کسب   %50کلیه مشاغل فعال مشمول قانون نظام صنفی 

اعم از ) عوارض نوسازی تعیین شود    %100کلیه اماکن اداری و مراکز آموزشی و شرکتهای دولتی و خدماتی که صنف محسوب نمی گردد  

 رهنی یا وقفی(  اجاره ای،، ملکی

 باشند. مدارس از پرداخت بهای خدمات مدیریت پسماند معاف می   حوزه علمیه، اماکن مذهبی؛ ،دارالقران ،مساجد و حسینیه ها، تکایا 

بهای  خدمات مدیریت  پسماند براساس  

 قانون پسماند                                                              8ماده 
24 

 ریال  000/600/9قطع هر نفر درخت خرما  وریال 000/600/3سانتی متر هر اصله مبلغ  50درخت با محیط بن تا   -1

 ریال   000/60سانتی متر 50ریال به ازای هر سانتی متر مازاد بر 000/200/7سانتی متر عالوه بر مبلغ  100درخت با محیط بن تا  -2

 ریال120/ 000متر مبلغ   1ریال به ازای هر سانتی متر مازاد بر  12/ 000/000درخت با محیط بن بیش از یک متر عالوه بر مبلغ  -3

 25 هزینه قطع اشجار 

 ریال 50/ 000یال وبه ازای نگهداری هر روز اجناس مبلغ ر 000/000/2سد معبر مبلغ  -1

 ریال 000/000/2فک پلمپ مبلغ  -2

 ریال  000/000/3ریال وکامیون وتریلی مبلغ  000/000/2سد معبر ناشی از توقف وانت وسواری مبلغ  -3

 ریال  000/500/2هزینه سد معبر )حمل با جرثقیل هرمورد( -4

 ریال  000/000/10مورد ماشین آالت  جریمه جمع آوری بازیافت هر -5

 ریال   000/000/15جریمه تخلیه پسماند غیر مجاز در مخازن زباله هرمورد  -6

 ریال   000/000/1هزینه جمع آوری بنر و پارچه های غیر مجاز هرمورد  -7

 26 هزینه خدمات سد معبر 



 
 ﴾ مصوب شورای اسالمی شهر ﴿

 

 

 

 علی اصغر رنجبر بافقی                                                               به تصویب شورای اسالمی شهر رسید                                                                                        24/11/1401 تاریخدر 

          ی اسالمی شهر بافقرئیس شورا                                                                                                                                                                                                                                                      

 

1402سال  شهرداری بافق درتعرفه عوارض و بهای خدمات    

 ریال  000/500/2هزینه حمل با جرثقیل هر ساعت  -8

سد معبر : در اصطالح ، سد معبر به هر عملی اطالق می شود که باعث انسداد معابر عمومی می گردد به طوری که عبور و مرور از آنها به 

 طور دائم یا موقت غیرممکن یا دشوار گردد. 

ریال 000/000/6وانت نیسان کمپرسی    -1  

ریال  000/000/7خاور            تراکتور و  - 2  

ریال  000/000/8کمپرسی تک                 -3  

 ریال  000/000/8کمپرسی ده چرخ         -4

مصالح  و  نخاله  آوری  جمع  هزینه 

و تخلیه    ساختمانی  حیوانی  های  کود 

شده غیر مجاز در معابر و محدوده حریم 

 قانونی شهر 

27 

 ریال 000/500          صدور کارت       -1

 ریال 2/ 000/500وانت پیکان            -2

 ریال 2/ 000/500نیسان وغیره         -3

 ریال  000/500/3بنز خاور               -4

 ریال  000/500/4بنز تک                  -5

 ریال  000/000/5ده چرخ                 -6

ماشین های دوره گرد و  هزینه خدمات  

 دستفروشان )ماهیانه( 
28 

 ریال   000/200خودروهای سنگین   -3   ریال  000/150   خودروهای نیمه سنگین -2   ریال  100/ 000خودروهای سبک    -1
  بهای خدمات بابت تخلیه نخاله در گود 

 نخاله
29 

 ساز غیرمجاز، مؤدیان متخلف مشمول پرداخت این عنوان می گردند. قانون شهرداری جهت جلوگیری از ساخت و  100اجرای ماده  در 

 ریال 000/50نگهداری به ازای هر روز  -2        ریال 000/000/2جمع آوری و انتقال به انبار هر مورد  -1

بهای خدمات حمل و نگهداری تجهیزات  

 عملیات ساختمانی
30 

 ریال  000/000/10هزینه جمع آوری دیوارهای پیش ساخته جهت زمین های بدون حصار در سطح شهر به ازای هر دیوار  

باالسری از محل سپرده برداشت   %15درصورت عدم ساخت و ساز مالکین، شهرداری نسبت به جمع آوری اقدام و هزینه ها ی مربوطه با  

 می گردد. 

ری  بهای خدمات هزینه نصب و جمع آو

دیوارهای پیش ساخته جهت زمین های  

 صار در سطح شهر بدون ح
31 
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 32 واتباع خارجیمهاجرینخدماتبهای  ریال  000/000/14بابت ساماندهی به ازای هر نفر 
 ریال   000/000/1هزینه تکفین نوزاد    -1

 ریال 000/700هزینه تغسیل نوزاد    -2

 ریال 500/2/ 000هزینه تکفین بزرگسال   -3

 ریال  000/000/2هزینه تغسیل بزرگسال  -4

 ریال 500/1/ 000حمل میت به غسالخانه  -5

 ریال  000/500/1غسالخانه به محل  حمل میت از -6

 ریال 1/ 000/000هزینه کاور  -7

 ریال  000/000/2سال   5هزینه قبر زیر  -8

 ریال  000/000/4هزینه قبر بزرگسال  -9

 ریال اخذ گردد.  8/ 000/500ی قطعات خصوصی در بهشت حسین  به ازای هر متر مربع جهت واگذار -10

 ریال  000/200هزینه بلوک اضافه قبر هر عدد   -11

 ریال   000/50هزینه پارچه و پالستیک هر متر  -12

 ریال  000/700خدمات دفتری  -13

 ریال   000/700اجاره پایه استند اطالعیه فوت روزانه  -14

 ریال 000/350هزینه توقف آمبوالنس هر ساعت  -15

 33 هزینه کفن و دفن

 ریال 000/30به ازای هرساعت 

مبلغ آسفالت  جاده  کیلومتر  هر  ازاء  به  شهر  از  خارج  آمبوالنس  کیلومتر  000/40کرایه  هر  خاکی  جاده  و  برگشت000/30ریال  و      ریال 

 ریال  000/15

 34 آمبوالنسهزینه سردخانه و کرایه 

 35 عوارض آتش نشانی   مسکونی و سایر در هنگام صدور پروانه اخذ گردد.   % عوارض پذیره واحدهای تجاری، صنعت، اداری و  4معادل 

 ریال 000/000/3داروخانه ماهیانه     -2                                 ریال 000/000/2پزشک عمومی ماهیانه -1

 ریال  000/500/2دندانساز ماهیانه  دندانپزشک و  -4                            ریال  000/3/ 000پزشک متخصص ماهیانه -3

و  عمومی  پزشک  مطب  عوارض 

 خصوصی و داروخانه  
36 
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 از طریق مزایده اخذ می گردد. 

 * مساحت تابلوp18تابلوهای تبلیغاتی مربوط به کاالهای ایرانی          

 * مساحت تابلو                 P 15تابلوهای تبلیغاتی مربوط به تولیدات کارخانجات تحت لیسانس شرکتهای خارجی      

 *مساحت تابلو  p24تابلوهای تبلیغاتی مربوط به کاالهای خارجی      

 بلیغاتی در سطح شهر به استثناء مراسم ملی و مذهبی :نصب پارچه های ت

 ریال روزانه000/30پارچه به ازاء هر متر مربع مبلغ 

 ریال  000/35بنر هر متر مربع روزانه 

   مقررات :

 در صورتی که تابلو نصب شده در سطح شهر دارای این سه ویژگی باشد تابلوی معرفی بوده و مشمول پرداخت عوارض نمی گردد : 

 مندرجات روی تابلو کامالً منطبق بر مجوز فعالیت واحد باشد.  -1

 تابلو صرفاً بر سردرب یا نمای محل فعالیت نصب شده و بیش از یک عدد نباشد.   -2

ن متر از پرداخت عوارض یک تابلو منصوبه سردرب که مبی 20/1امالک تجاری، اصناف، بانک ها و ... در نما و عرض ساختمان با ارتفاع  -3

 متر معاف می باشند.  20/1نوع فعالیت و جنبه شناسایی دارد به عرض ساختمان و ارتفاع تا 

 تباصر : 

   .نصب گردد یو معمار یشهرساز یعال یساختمان و شورا یمقررات مل 20بر اساس مبحث  دیبا  ها تابلو هی کل -1

آور  موظفمالک    -2 غ  یبه جمع  و در صورت عدم جمع آور  ریتابلو  بود  اخذ عوارض مدت زمان   ی،مجاز خواهد  و  بر محاسبه  عالوه 

 . تابلو اخذ خواهد نمود لیدرصد را در زمان تحو 20به اضافه  یجمع آور  و هزینهاقدام  یبه جمع آور نسبت شهرداری ی،برداربهره 

 . دیخواهد گرد افتیمحاسبه و در یسال جار متیق و ضابطهبرابر ها تابلو معوقهعوارض  -3

   .باشد یممنوع مروها  ادهیو پ  برا عدر مصب تابلو ن -4

 تا   حرف  نیحرف و باالتر  نیآخر  حرف تا   نیفاصله اول   یبر مبنا   ابعاد تابلو  هباسحم  ،ردبدون کا   ومیدر صورت نصب تابلو با حروف چلن   -5

 . دیحرف انجام خواهد گرد نیتر نییپا 

 عوارض   مشمول باشد و    یبدون مجوز ممنوع م   وارید  ی بر رو  آگهی نوشتن    (رهیو غ  ی پارچه ا)نصب پوستر و پالکارد  رنویسی،وایهرگونه د  -6

 . گردد یم  منطقه ای متیبرابر ق 2هر متر مربع معادل  یازا به

تبلیغات   تابلوهای  بر    محیطی وعوارض 

و   تنظیم  ساماندهی،  به  مربوط  مقررات 

 نصب و بهسازی تابلوهای سطح شهر 
37 
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 کلیه اصول ایمنی و ایستایی هرتابلو به عهده مالک می باشد.  -7

 ممنوع می باشد. نصب هر نوع تابلو بر روی پشت بام  -8

( قانون برنامه ششم توسعه، جهت عوارض کسب و پیشه و تابلوهای تبلیغاتی به شرط اخذ  92آئین نامه اجرایی بند)ج( ماده)به استناد   -9

 گواهی ایمنی و استحکام بنا از مراجع ذی صالح، معادل تعرفه اماکن فرهنگی محاسبه می گردد. 

 38 مزایده   هزینه خرید اوراق مناقصه و ریال  000/500/2

                               ریال 000/300          دام سبک               -1

                  ریال 000/500/1دام سنگین                -2

 39 عوارض کشتاردام سبک و سنگین 
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 1402جهت اجرا در سال   قانون شهرداری ها 100ماده  11( آئین نامه ارزش معامالتی ساختمان موضوع تبصره 40

 بهای هر متر مربع به ریال  عنوان مستحدثات  ردیف 

 1/ ۵۵0/ 000 طبقه   ۵ساختمان اسکلت بتونی با هر نوع سقف تا  1

 1/ ۷00/ 000 طبقه  ۵ساختمان اسکلت فلزی با هر نوع سقف تا  ۲

 1/ ۳00/ 000 شود( اسکلت مختلط مصالح بنائی با ستون های فلزی یا بتونی )که معموال در وسط ساختمان اجرا می  ۳

 1/ ۲00/ 000 اسکلت آجری با سقف تیر آهن با تیرچه بلوک با روکار آجر  ۴

 ۴00/ 000 اسکلت مخلوط خشت وگل وسنگ وچوب  ۵

 6۵0/ 000 اسکلت آجری با بلوک سیمانی با سنگ با هر نوع سقف 6

 1/ ۳00/ 000 اسکلت فلزی یا سوله های پیش ساخته با هر نوع سقف ۷

 1/ 100/ 000 کننده(تهویه مطبوع )گرمایش خنک  8

 ۵90/ 000 دیوار کشی با هر نوع مصالح  9
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 اداری و سایر  ، صنعتی ،انباری کارگاهی   ،تجاری نحوه تقسیط عوارض
 

 ریال نقد  6۰/ ۰۰۰/ ۰۰۰تا 

 ماه    6نقد ومابقی در  %3۰ریال  ۱2۰/ ۰۰۰/ ۰۰۰ریال تا  6۰/ ۰۰۰/ ۰۰۰از 

 ماه  ۱2نقد ومابقی در  %3۰ریال  2۴۰/ ۰۰۰/ ۰۰۰تا  ریال ۱2۰/ ۰۰۰/ ۰۰۰از 

 ماه  ۱8نقد ومابقی در  %3۰ریال  ۴8۰/ ۰۰۰/ ۰۰۰تا  ریال 2۴۰/ ۰۰۰/ ۰۰۰از 

 ماه  2۴نقد ومابقی در  %3۰ریال  6۰۰/ ۰۰۰/ ۰۰۰تا  ریال ۴8۰/ ۰۰۰/ ۰۰۰از 

 ماه 36مابقی در  نقد و %3۰به باال   ریال 6۰۰/ ۰۰۰/ ۰۰۰از 

 
منقول و خودرو ( توسط  غیر  عوارض نوسازی، عوارض فروش اموال   خدمات به استثناء )جرایم کمیسیون ها،درصورت پرداخت کلیه عوارض و بهای  

 . محاسبه و اخذ خواهد شد % 80با ضریب  صورت نقدی ه بافراد 

 



 
 ﴾ مصوب شورای اسالمی شهر ﴿

 

 

 

 علی اصغر رنجبر بافقی                                                               به تصویب شورای اسالمی شهر رسید                                                                                        24/11/1401 تاریخدر 

          ی اسالمی شهر بافقرئیس شورا                                                                                                                                                                                                                                                      

 

1402سال  شهرداری بافق درتعرفه عوارض و بهای خدمات    

 مسکونی   نحوه تقسیط عوارض

 
 

 ریال نقد  ۱5/ ۰۰۰/ ۰۰۰تا 

 ماه    6نقد ومابقی در  %3۰ریال   3۰/ ۰۰۰/ ۰۰۰تا ریال  ۱5/ ۰۰۰/ ۰۰۰از 

 ماه 9نقد ومابقی در  %3۰ریال   6۰/ ۰۰۰/ ۰۰۰تا  ریال 3۰/ ۰۰۰/ ۰۰۰از 

 ماه  ۱2نقد ومابقی در  %3۰ریال  ۱۰۰/ ۰۰۰/ ۰۰۰تا  ریال 6۰/ ۰۰۰/ ۰۰۰از 

 ماه  ۱6مابقی در  نقد و  % 3۰به باال  ریال ۱۰۰/ ۰۰۰/ ۰۰۰از 
 

منقول و خودرو ( توسط  ض نوسازی، عوارض فروش اموال غیرعوار  خدمات به استثناء )جرایم کمیسیون ها،درصورت پرداخت کلیه عوارض و بهای  

 محاسبه و اخذ خواهد شد.  % 80ضریب   با صورت نقدیه افراد ب

 خواهد شد. محاسبه و اخذ   % 80، با ضریب  صورت نقدیه کسب و پیشه ب پرداخت عوارض تصور باشند درمی کسانی که دارای پروانه کسب 

 محاسبه و اخذ خواهد شد.  % 76به منظور تشویق شهروندان جهت پرداخت الکترونیکی عوارض و بهای خدمات به صورت نقدی، با ضریب 


