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 استفاده تأسيسات شهري براي عمومی شهرداری  معابراز  ساليانه برداري بهرهتعرفه  – (4-1)تعرفه شماره 

 توضیحات ماخذ و نحوه محاسبه عوارض عنوان تعرفه عوارض ردیف

1 
برداری سالیانه از معابر  بهرهتعرفه 

استفاده  برای عمومی شهرداری 
 تأسیسات شهری

 به ازای هر مترطول pچهارم یک 

ی زیرسطحی، سطحی و روسطحی )هوایی( اشغال شده توسط ها برداری از فضا بهره : (1بند )
ی مربوط و ها  ی شهری اعم از محدوده و حریم شهر را با احتساب حریمها تأسیسات موجود در فضا

ب، برق، گاز، تأسیساتی )آب و فاضال-ی خدماتیها و شرکت ها به تفکیک هر یک از سازمان
برداری از شوارع و معابر شهری به روش  بهرهمخابرات، نفت و سایر تأسیسات مشابه( تحت عنوان 

ی مستقیم برای ها قانون مالیات 64ساالنه و بر مبنای یک دهم قیمت منطقه ای موضوع ماده 
 تأسیسات زیر سطحی و منصوبات هم سطح و هوایی دریافت نمایند.

 کند. میی حفار ایجاد نها مالکیتی برای شرکت حقت انتقال و احداث، هیچگونه مسیر تح : (2بند )
 p(:میانگین 3بند )
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 فصلی و دائمی فروش یها و نمايشگاه ها  عوارض غرفه  - (4-2)تعرفه شماره 

 عنوان تعرفه عوارض ردیف
ماخذ و نحوه محاسبه 

 عوارض
 توضیحات

1 

اعم از  ها و نمایشگاه ها  عوارض غرفه
تخصصی، ادواری، فصلی و فروش، 

ی روز در محدوده و ها دائمی و بازار
ی ها حریم شهر به استثناء نمایشگاه

 صنایع دستی و فرش

P.S50% 

 ، روز بعد از اتمام هر دوره برگزاری نمایشگاه 10متولیان برگزاری نمایشگاه موظفند در مهلت حداکثر  : (1بند )
داری واریز و رسید آن را به شهرداری ارائه نمایند در غیر این صورت عوارض وصولی را به حساب شهر

  باشد. میشهرداری مجاز به وصول وثیقه مربوطه 
مأموران وصول شهرداری  ، مسئولیت وصول و واریز وجوه حاصله بعهده متولیان نمایشگاه خواهد بود : (2بند )
مسئولین نمایشگاه  ، ررسی میزان وصولی اقدام نمایندتوانند با مراجعه به محل دفتر نمایشگاه نسبت به ب می

تواند برابر آیین نامه وصول  میباشند در غیر این صورت شهرداری  میمکلف به همکاری با مأمورین شهرداری 
  عوارض نسبت به وصول حق و حقوق قانونی خود اقدام نماید.

 ارض این بخش نخواهند بود.شوند مشمول پرداخت عو مییی که توسط شهرداری ایجاد ها بازار
P قیمت منطقه ای : 
S مساحت غرفه یا  نمایشگاه : 
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 اعم از فروش و اجاره غير منقول عوارض بر مزايده اموال و امالک و مستغالت - (4-3)تعرفه شماره 

 توضیحات ماخذ و نحوه محاسبه عوارض عنوان تعرفه عوارض ردیف

1 
 ، ت  غیر منقولمزایده اموال و امالک و مستغال

متروکه و )مزایده کتبی و  ، حراج ضایعات
 حضوری( اعم از فروش و اجاره

 % بهای معامله2

 ، ی بیمهها شرکت ، ها بانک ، ی دولتیها شرکت ، مؤسسات ، و ادارات ها کلیه سازمان : (1بند )
خود بایستی ی انقالب اسالمی و کلیه مؤسسات حقیقی و حقوقی در مزایده کلیه اموال ها نهاد

 % بهای معامله را به عنوان عوارض از برنده مزایده اخذ و به حساب شهرداری واریز نمایند.2
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 ی تبليغاتیها عوارض تابلو – (4-4)تعرفه شماره 

 توضیحات ماخذ و نحوه محاسبه عوارض نوع عوارض ردیف

1 
ی تبلیغاتی و خارج ها ب تابلوصدور مجوز نص
 مربع متر به ازای هر  سازیاز ضوابط شهر

P10 
 71ماده  25قانون شهرداری و بند  92و ماده   55ماده  27به استناد بند  : (1) تبصره

هیأت عمومی دیوان  20/8/92مورخ  551و همچنین دادنامه شماره  ها قانون شورا
 این عوارض قابل وصول است.،  عدالت اداری

ی دولتی نخواهد ها ت دولتی و بیمارستان(: وصول این عوارض  شامل ادارا2تبصره )
 شد. 

 عوارض  صدور مجوز نصب برای یک بار قابل وصول است. : (3تبصره )
ی تبلیغاتی سطح شهر موظفند نسبت به اخذ مجوز الزم ها کلیه مالکین تابلو : (4تبصره )

از شهرداری اقدام نمایند در غیر این صورت شهرداری رأساً نسبت به جمع آوری 
ی تبلیغاتی فاقد مجوز با اعالم کتبی اقدام خواهد نمود. در صورت ورود هر گونه ها لوتاب

 خسارت به اموال آنان مسئولیتی به عهده شهرداری نخواهد بود.
رسانی مطابق  اطالع برای معرفی اماکن مربوطه و  برای یی که صرفاً ها تابلو : (5تبصره )

 .اخت عوارض  سالیانه معاف استباشد از پرد می a*bبا استاندارد متراژ 
( : مجوز دیوار نویسی منوط بر اینکه نگارش آن به تأیید شورای نظارت بر  6تبصره ) 

 نامگذاری اماکن برسد .
 

2 
ی تبلیغاتی و خارج از ها تابلوعوارض سالیانه 

 مربع( متر ) ضوابط شهرسازی
P8 

 مربع( متر ) و استند برد نصب بیل 3
P30% 

 مربع             متر روزانه هر 

 با مجوز شهرداری و بنر نصب پالکارد 4
P25% 

 روزانه هر متر                   

 دیوار نویسی با مجوز شهرداری 5
P15% 

 مربع            متر روزانه هر 

 نصب داربست تبلیغاتی با مجوز شهرداری 6
P25% 

 مربع             متر روزانه هر 

 پزشکان )سالیانه( یها تابلو 7
  P20% در معابر عمومی

 

8 
ی جوایز ها و استقرار خودرو ها تبلیغات بانک

 قرض الحسنه به منظور تبلیغات در معابر
به ازای هر دستگاه خودرو در هر دوره سه ماهه و 

 ریال3000000کمتر از آن

 


