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تعرفه عوارض و بهاي خدمات 

شهرداري شهریار 

تهیه و تدوین

حوزه درآمد شهرداري شهریار 
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مستندات قانونی وضع عوارض و بهاي خدمات

 1- قانون درآمد پایدار و هزینه شـهرداري ها و دهـیاري ها 

2-دستــورالعمل اجرائی مـوضوع تبصره (1) ماده (2) قانـون درآمد پایدار و

هزینه شهرداري ها و دهیاري ها 

3-دستورالعمل نحوه تعیین بهاي خدمات مدیریت پسماندهاي عادي (شهري) 

محمدصادق کولی وند

شهردار شهریار 

مرتضی احمدي

رئیس شوراي شهر شهریار 
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تعاریف 

واحد مسکونی:

عبارت است از ساختمانهایی که براي سکونت افراد یا خانواده ها ساخته شده و شامل اتاق،

آشپزخانه و سرویس هاي لازم باشد.

واحد تجاري:

عبـارت است از ساختمـان هـا و واحـدهایی که به منظور استفاده کسب و پیشه و تجارت

احداث گردیده و یا درآنها واحـدهاي صنفی تحت پوشش قانون صنفی یا واحـدهاي تابـع

قانون تجارت فعالیت می نمایند. 

(موسسات عمومی، غیر دولتی و  وابسته به دولت و نهـادهاي انقلاب اسلامی که با 

اصول بازرگانی اداره می شـوند و مشمول پرداخت مالیـات هستند درایـن تعرفـه تجـاري

محسوب می شوند.)

واحد صنعتی: 

عبارت است از ساختمانهایی که به منظوراستفاده هاي صنعتی و تولیدي احداث می شوند

(مانند انبار و دفاتر هم کاربري صنعتی محسوب می شوند)

واحد اداري:

عبـارت است از ساختمـان هایی که براي استفـاده واحـد هاي اداري دستگاه هاي دولتـی

موسسات عمومی غیر دولتی نهادهاي انقلاب اسلامی و ارگانهاي نظامی و اشخاص حقوقی

مورد استفـاده قرار می گیرد.

واحد آموزشی:

عبارت است ازکلیه ساختمان هایی که با کاربري آموزشی با تایید وزارت آموزش و پرورش 

مراجع ذیربط احداث و مورد بهره برداري قرارگیرد. و وزارت علوم و سایر
 

مراکز بهداشتی و درمانی:

عبارت اسـت از کلیه ساختمان هاي داراي کاربـري بهـداشتی و درمانی که با تایید وزارت 

بهداشت و درمان و سایر مراجع ذیربط، احداث و مورد بهره برداري قرار می گیرند. 

 
محمدصادق کولی وند

شهردار شهریار 

مرتضی احمدي

رئیس شوراي شهر شهریار 
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تاسیسات و تجهیزات شهري:

عبارت است از تاسیسات و تجهیزات شهـري مطابق با طـرح تفصـیلی مانند: آب ، پسـت

 برق و ترانسفورماتور، پست گاز، مخابرات و... که جهت رفاه عمومی شهروندان احداث 

می گردد.

اماکن فرهنگی: 

عبـارت است از ساختمـان هـایـی که با کاربري فرهنگی مطابق با طـرح تفصیلـی ماننـد:

(کتابخانه ، سالـن اجتماعات، نمایشگـاه هاي فرهنگی و هنـري، سالن سینما و تئاتـر و...)

احداث و مورد بهره برداري قرار می گیرد.

 عوارض محلی:

وجوهی است که براي تامین بخشی از هزینه هاي شهر بر مواردي اعم از اراضی، مستحدثات،

تاسیسات، تبلیغات معابر و فضاهاي درون شهري و ارزش افزوده ناشی از اجراي طرح هاي

توسعه شهري و روستایی و دارایی هاي غیرمنقول مطابق قوانین و مقررات وضع می گردد و

عناوین و ترتیبات وصول آن در دستورالعمل اجرائی موضوع تبصره 1 ماده 2 قانون درآمد 

پایدار و هزینه شهرداري ها و دهیاري ها تعیین شده است.

بهاء خدمات:

کارمزدي است که شهرداري، سازمان ها، موسسات و شرکت هاي وابسته به شهرداري ها در

چارچوب قوانین و مقررات در ازاي ارائه خدمات مستقیم، وصول می کند و عناوین آن در 

دستورالعمل اجرائی موضوع تبصره 1 ماده 2 قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداري ها و 

دهیاري ها تعیین شده است. 

:( P) ارزش معاملاتی عرصه

عبارت است از ارزش معاملاتـی عـرصه  املاك مطابـق ماده 64 قانون مالیاتهاي مســتقیم 

(ملاك عمــل در تعــرفه ها دفتر ارزش معاملاتی موضوع ماده 64 قانون مالیات هاي 

مــستقیم با ضریب تعدیل 16% مطابق تصویب نامه شماره 29671/ت59636هـ مورخ

 1401/2/28 هیئت وزیران و نامه شماره3210/42/د - 1401/3/10 مدیـــرکل دفتر امور 

شهري و شوراهاي استـــانداري تهران است). ضمناً چنانچه بر اثر اجراي طرح هاي عمرانی 

توسط شـــــهرداري امکان انتفاع از گذر عـریض تر فراهم نباشد ملاك P عرض گذر قابل 

دسترسی می باشد. 

محمدصادق کولی وند

شهردار شهریار 

مرتضی احمدي

رئیس شوراي شهر شهریار 
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موارد مستثنی از پرداخت عوارض پروانه ساختمان 

1- قفسه بندي در داخل مغازه با مصالح غیر بنایی از جمله  نبشی و نئوپان 

2-سایبان روي درب منازل و حیاط و حداکثر با 50 سانتی متر پیش آمدگی در معابر 

3-سایبان در کنار بام ها و بالاي پنجره ها حداکثر 25 سانتی متر 

4-نماسـازي ساختمان یا دیوارهاي ملک بدون تجـدید بناي آنها به شرطـی که به معبـر 

تجاوز نشده باشد.

5-تعویض سقف اعیانی هاي مسـکونی و تجـاري به شرط عـدم افزایش ارتفـاع زیربنا در 

ساختمان قدیمی و عدم افزایش دهانه با رعایت مسایل فنی و ایمنی. 

6-تعمیرات جزئی و مرمت ساختمان و تعویض در و پنجره بدون تغییر در ابعاد آنها

7-تغییر در تقسیمات داخلی ساختمان بدون افزایش واحد

8-الحاق دو یا چند مغازه به یکدیگر

9-نصب پنجره به بالکن هاي سـه طرف بسته بطوریکه از نظـر شهـرداري مخل زیبایی

نماي شهري و هارمونی ساختمان نباشد. (به شرط استفاده با همان کاربري)

10-تبدیل قسمتی از اعیانی به پارکینگ و ایجاد پارکینگ دراعیانی و نصب درب پارکینگ

از ضلع مجاور مطابق با ضوابط طرح جامع و تفصیلی شهر که در اثر حوادث غیر مترقبه

  تخریب می شوند.

محمدصادق کولی وند

شهردار شهریار 

مرتضی احمدي

رئیس شوراي شهر شهریار 





بخش اول: عوارض املاك
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1-عوارض برارزش افزوده ناشی از تغییر کاربري عرصه در اجراي طرح هاي توسعه شهري:

املاکی که مطابق طرح هادي  داراي کاربـري با ارزش کمتربوده اند مشمول پرداخت 

عوارض طبق جدول زیر می شوند.

(Kمقصد - Kمبداء) x P x S

K = 42

K = 35

K = 15

K = 10

K = 1

کاربري تجاري و مختلط با تجاري، مسکونی،اداري

کاربري مسکونی

کاربري صنعتی

کاربري باغ مسکونی

سایرکاربري ها

) است  محاسبه ارزش معاملاتی( P کاربري مقصد ملاك تبصره1: 

تبصره 2:  املاك با کاربري مسکونی طبق طرح تفصیلی که فقط امکان احداث پانزده درصد تجاري

مشمول ردیف یک جدول نمی شوند.در همکف را دارند 

متعلقه املاك با کاربـري مختلط که داراي بناي مجـاز به میزان  برابر یا بیشتر از تراکم  تبصره 3:

ضوابط طرح تفصیلی هستند، مشمول عوارض این بند نمی شوند. طبق 

مسـاحت یا عرض گذر امکان تبصره 4: املاك با کاربـري مختلط که به دلیل عـدم رعایت حد نصاب

جدولاستفاده از تراکم تجاري و اداري را ندارند مشمول ردیف این  نمی شوند.  یک

اخذ یک کاربري با ارزش تر مطابق جدول فوق، در سنوات گذشته زمین قبالاملاکی که در  تبصره 5: 

یا بهاي آن را به شهرداري پرداخت نموده اند، مشمول عوارض این بند نمی شوند. 

2- عوارض ارزش افزوده ناشی از اجراي طرح هاي عمران شهري:

هر قطعه زمینی که در معرض اجراي طرح هاي تعریض و یا توسـعه  معـابر و خـیابان ها

و میادین دربر گذر احـداثی یا اصلاحـی یا تعریضی یا توسـعه اي قرار می گیرند و یا بر اثر

 تجمیع با ملک واقع در جهبه اول به معبر اصلی مشرف می شوند عـوارض فوق براي یک

 بار به آنها تعلق می گیرد که در زمان اخذ پروانه ساخت، مشروط به اجراي طرح در بر 

اصلاحی از صاحبان این قبیل املاك برابر فرمول ذیل اخذ می شود. 

S =مساحت ملک بعد از اصالحی 

W x K x P x S 

W عرض معبر قدیم- عرض معبر جدید  =  6
محمدصادق کولی وند

شهردار شهریار 

مرتضی احمدي

رئیس شوراي شهر شهریار 
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K= 2/5    براي املاك داراي عقب نشینی که پس از اجراي طرح داراي باقیمانده هستند.

گیرند. 3/5   براي املاکی که عقب نشینی ندارند و در بر معبرتعریض شده قرار می  K =

می باشند و دراثر اجراي طرح و  مشرف به معبر نبوده اندیا در جبهه دوم واقع    املاکی که   K قبلاً = 5/5

می گیرند.  یا تجمیع با ملک واقع در جبهه اول دربرمعبراصلی قرار

 

  

 

تبصره 1: چنانچه ملکی چند بر داشته باشد ملاك محاسبه    گذر واقع در اصلاحی می باشد.

تبصره2:املاك داراي اصـلاحی چنانچه میـزان اصلاحـی مشرف به معبر جدید را به صـورت رایــگان به

 شـهرداري واگذار نمایند و از مـزایایی اصلاحی بهر منـد نشـوند از پرداخت ردیف فوق معاف مـی شـوند. 

این تبصره شامل املاکی که به معبر جدید مشرف نبوده  و یا در اثر تجمیع با ملک واقع در جبهه اول به

 معبر اصلی مشــرف می شوند، نمی گردد. 

عرض معبر قدیم عبارت است از عرض مندرج در سند مالکیت یا عـرض گذر قبل از اجراي   تبصره 3:

طرح اصلاحی هر کدام کمتر بود.

تبصره 4: درخصوص املاکی که در جبهه دوم واقع و در اثر تجمیع به معبر اصلی مشرف می شوند ، ملاك

محاسبه     ،کاربري ملک جبهه دوم می باشد. 

p

p

محمدصادق کولی وند

شهردار شهریار 

مرتضی احمدي

رئیس شوراي شهر شهریار 
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3- عوارض ارزش افزوده ناشی از تعیین کاربري عرصه در اجراي طرح هاي توسعه شهري 

املاکی که پیش از ابلاغ طرح تفصیلی در محدوده شهري و فاقد کاربري بوده و با ابلاغ طرح ، تعیین کاربري 

شده اند مشمول پرداخت عوارض طبق فرمول زیر می شوند.

A=K  {   -(          S)     }   P   S40 0/02 30>
کاربري

مسکونی

تجاري، خدماتی و مختلط 

باغ 

تفریحی - گردشگري، صنعتی،تاسیات وتجهیزات شهري ، حمل و نقل و انبارداري اداري-انتظامی

سایر کاربري ها (مذهبی،آموزش عالی ،آموزشی،ورزشی،درمانی،فرهنگی و هنري،پارك و فضاي سبز)

Kضریب 

1

1/2

0/7

0/2

0

تبصره 1 : دراراضی با کاربري هاي مذهبی، تأسیسات شهري، آموزش عالی، آموزشی، اداري-انتظامی، ورزشی،

درمانی، فرهنگی و هنري،پارك و فضاي سبز در طرح تفصیلی با هر مساحت که صاحبان اراضی قصد احداث 

بنا و بهره برداري از زمین، طبق ضوابط طرح تفصیلی را دارند، مطابق جدول فوق اقدام خواهد شد.

تبصره  2 :اراضی داراي کاربري عمومی که در صورت عدم تملک، شهرداري طبق قانون تعیین وضعیت املاك

واقع در طرح هاي دولتی و شهرداري ها ملزم به صدور پروانه شده است، مطابق با این بند و مشابه اراضی با 

کاربري باغ (ملاك محاسبه ارزش معاملاتی کاربري ملک مطابق نظریه طرح تفصیلی) محاسبه  می گردد. 

تبصره 3:اگر درخواست مالک جهت تعیین کاربري ثبت نشده باشد، تا زمانی که مالک درخواست بهره برداري 

از کاربري جدید را نداشته باشد، مشمول پرداخت این عنوان نمی گردد. 

تبصره 4: از آنجائیکه هدف از این بند ، تامین بخشی از نیازمندي هاي شهر در قبال تعیین کاربري اراضی می 

باشد بنابراین در راستاي تبصره 3، عوارض این بند در زمان درخواست مالک و صدور پروانه محاسبه و اخذ می 

گردد. بدیهی است براي جلوگیري از تبعات سوء احتمالی شهرداري باید نسبت به اخذ تعهد قانونی از انتقال 

دهنده و انتقال گیرنده براي اطلاع خریداران بعدي از این موضوع تهمیدات لازم را معمول نماید.

تبصره 5: بدهی هاي مالی ناشی از اجراي این بند در صورت درخواست مودي و با رعایت دستورالعمل تقسیط 

بدهی موءدیان شهرداري شهریار، موضوع ماده 32 آئین نامه مالی شهرداري حداکثر تا پایان سالی مالی قابل 

تقسیط است.

(بعد از اصلاحی)

محمدصادق کولی وند

شهردار شهریار 

مرتضی احمدي

رئیس شوراي شهر شهریار 
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4- هزینه هاي آماده سازي

بهاي خدمات آماده سازي در اجراي تبصره 4 ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاك واقع در طرح هاي 

دولتی و شهرداریها، براي املاکی که با ابلاغ طرح تفصیلی وارد محدوده شهري شده اند ، ( به ازاء هر متر مربع 

با اعمال  سه میلیون  3،000،000 ریال  ریال)  1402  ) مبلغ  مساحت زمین پس از رعایت اصلاحی) براي سال

در حساب جداگانه اي متمرکز گردیده  و صد  تعیین می گردد تا توسط شهرداري اخذ و ضرایب جدول ذیل 

در صد آن صرف پروژه هاى آماده سازى محدوده هاى الحاق به شهر گردد.

کاربري

مسکونی

تجاري، خدماتی و مختلط 

باغ 

تفریحی - گردشگري، صنعتی،تاسیات وتجهیزات شهري ، حمل و نقل و انبارداري اداري-انتظامی

سایر کاربري ها (مذهبی،آموزش عالی ،آموزشی،ورزشی،درمانی،فرهنگی و هنري،پارك و فضاي سبز)

Kضریب 

1

1/2

0/7

0/2

0

 تبصره: هزینه هاي آماده سازي کاربري هاي مذهبی،آموزش عالی ،آموزشی،ورزشی،درمانی،فرهنگی و 

هنري،پارك و فضاي سبز که از طریق قانون ماده واحده تعیین وضعیت املاك واقع در طرح هاي دولتی 

درخواست صدور پروانه دارند با ضریب 0/7 محاسبه می گردد. 

محمدصادق کولی وند

شهردار شهریار 

مرتضی احمدي

رئیس شوراي شهر شهریار 





بخش دوم: عوارض ساختمان
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K1= ضریب زیربناي کاربري               K2= ضریب طبقات            K3= ضریب محورها
                            

  5- عوارض صدور پروانه ساختمان   

ضریب کاربري 

                      K1  ردیف                                                کاربري                              

   

                                              
 

مستحدثات واقع در محوطه املاك (آلاچیق، پارکینگ مسقف،استخر)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0/4

6

18

9+

4

4

2

6

12

2

2

8

فضاهاي وابسته در کاربري هاي مسکونی،تجاري،اداري که جزء تراکم ساختمانی

K3

ضریب  محورها 

محورها

گروه 1

گروه 2

گروه 3

گروه 4

گروه 5

گروه 6

گروه 7

K2
60/ 0 = تجاري

1 = سایرردیف ها  
  1 =  تجاري 

1= سایرردیف ها
5 /0 =  تجاري 

1= سایرردیف ها
45 /0 = تجاري 

1 = سایرردیف ها 
35 /0 = تجاري 

1 = سایرردیف ها 

ضریب  طبقات 

طبقات 

زیرزمین

همکف

اول

دوم

سوم به بالا

N = تعداد واحدهاي تجاري در هرطبقه

3/0 = تجاري 
0 /1  = سایر ردیف ها 

= تجاري  2/30  
0 / 1   =  سایر ردیف ها 

70/ 1  = تجاري 
0 /1  =  سایر ردیف ها

60 /1  = تجاري
0 /1  =  سایر ردیف ها 

50 /1  = تجاري 
0 /1  =  سایر ردیف ها

20 /1  = تجاري 
0 /1  =  سایر ردیف ها

1

N
5

اراضی زراعی و باغها)(ناخالص)  کشاورزي (موضوع تبصره 4 قانون ماده1حفظ کاربري 

77

9

محاسبه نمی شود. مانند: پارکینگ ، انباري، لابی و... 

مسکونی در طبقات   ناخالص

 باغ مسکونی- ناخالص 

 تجاري

 نیم طبقه تجاري

 انباري تجاري

N =  35   max

 

 راهروهاي تجاري در تمام طبقات ( ضریب طبقات اعمال نمی شود.)

اداري ناخالص اداري در تمام طبقات

 جایگاههاي سوخت، صنعتی، کارگاهی، انبار، توقفگاه، حمل ونقل(ناخالص)

 آموزشی، فرهنگی، درمانی، تفریحی، بهداشتی، ورزشی، هتل(ناخالص)

K1 x K2 x K3 x P x S
S= مساحت زیربنا    

عوارض زیربناي ساختمانی= 

B= ضریب تراکم کاربري
                            

B x P x S
S= مساحت زیربنا    

عوارض تراکم تا حد مجاز= 

B

-

1

3

2

1

1

1

2

2

1

1

2

محمدصادق کولی وند

شهردار شهریار 

مرتضی احمدي

رئیس شوراي شهر شهریار 
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  گروه                                                      معابر                                           ضریب

1402

بلوار امام خمینی امیریه 

خیابان بسیج کهنز  

بلوار آزادگان- بلوار شهید مداحی - ضلع جنوب بلوار رسول اکرم 

بلوار شهید دنیامالی (ابتدا تا هشتم)  

بلوار رزمندگان - بلوار شهید دنیامالی (نهم تا دوازدهم) - بلوار شهداي اندیشه 

ضلع جنوب بلوار شورا - خیابان ولی عصر(عج) شهریار -خیابان شهید رفیعی امیریه  

شهرك صدف - بلوار پلیس - بلوار شهید دنیامالی (بعد از دوازدهم) 

ضلع شمال بلوار علامه طباطبایی (حدفاصل میدان حافظ تا شهید شیخی)

بلوار شهید کلهر - خیابان معلم اندیشه - بلوار امام خمینی وایین 

بلوار مرکزي شهرك مریم - بلوار مدرس اندیشه - بلوار طالقانی اندیشه  

کمربندي امیریه

خیابان سعدي کاروان 

خیابان هاي چهارم ، هشتم، دوازدهم، شاهد شرقی و غربی اندیشه 

ضلع جنوب بلوار علامه طباطبایی(حدفاصل میدان حافظ تا شهید شیخی)

شمال بلوار شورا - چیتگر - خیابان شهید بهشتی 

بلوار 17 شهریور  -  خیابان انقلاب 

خیابان شهید مطهري - خیابان شهید ترابی - خیابان شهید ثمري - خیابان نواب

بلوار شهیداسرافیل شیخی(شادچاي)- ضلع شمال بلوار علامه طباطبایی(حدفاصل

میدان جهاد تا میدان فجر)

سایر معابر 

5

4

3

2/5

2/3

2

1/6

1/5

1/3

1/2

 1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

محمدصادق کولی وند

شهردار شهریار 

مرتضی احمدي

رئیس شوراي شهر شهریار 



 

تبصره 4: املاك داراي بناي مجاز، در زمان تخـریب و بـازسازي به ازاي بناي مـوجـود 

مشمول پرداخت30 درصد عوارض قانونی متعلقه خواهند شد. 

تبصره 5:

عوارض صدور پروانه فضاهاي باز مورد استفاده درکاربري هاي مختلف که در 

راستاي انجام فعالیت مربوطه مثل باراندازهاي دفاترآهن فروشی، انباري هاي علوفه،گاراژها

مشابه عوارض صنعتی دریافت می شود.  کارواش و... مورد بهره برداري قرار می گیرند 

تبصره 6:

تجدید بناي ساختمانهاي مجاز تخریب شـده و یا در حال تخریب ناشـی از حوادث غـیر 

مترقبه مثل زلزله ، حریق، رانش زمین، بمباران، سیل و غـیره به اندازه اعـیانی موجـود

 مشمول عوارض نمی گردد. در خصوص حریق، معافیت در صورت غیر عمد بودن با نظـر 

مراجع ذیصلاح انجام می شود. 

تبصره 7:

پارکینگ هاي عمومی طبقاتی در کاربري مربوطه با رعایت ضوابط شهرسازي از پرداخت

 عوارض ساختمانی معاف می گردند.

تبصره 8:

 به منظورتشویق مالکین زمین هاي مسکونی با مساحت کمتر از حدنصاب تفکیک، جهت 

تجمیع با پلاك هاي همجوار (داراي سندرسمی) 15% تخفیـف درعـوارض صدور پروانه 

جهـت قطعات تجمیـع شـده اعمـال می شـود و همچنین املاك سـند عــادي 

(قولنامـه اي) واجـاره نامه اوقـاف داراي چنـد قطعه با بنـاهاي مجاز (داراي پروانه ساخت 

یا عدم خلاف بدون بدهی ) در صورت تجمیـع قطعـات معـادل 15% تخفیـف در عوارض 

صدور پروانه بهره مند خواهند شد.

11

تبصره1:  تراکمی که به صورت  موردي از کمیسیون ماده 5 اخذ گردیده است .

(مطابق دستورالعمل اجرائی موضوع تبصره 1 ماده 2 قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداري ها

و دهیاري ها - زمان وصول بعد از تایید یا تصویبکمیسیون ماده 5 براي املاکی که در مقابل اخذ 

یک کار بري ویا تراکم مازاد توافقنامه اي در خصوص اخذ آن کاربري یا تراکم با شهرداري ندارند)

K1 x K

K سایرکار بري ها= K1 اداري ، تجاري=2

تبصره 2: عوارض زیربناي مازاد بر پروانه ساختمانی در صورت ابقاء در کمیسیون ماده صد 

 مطابق دستورالعمل اجرائی موضوع تبصره 1 ماده 2 قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداري ها

و دهیاري ها براساس عوارض زیربناي ساختمانی سال جاري محاسبه می گردد.

تبصره 3 : زیربناي پارکینگ ساختمان که طبق ضوابط الزام به تامین آن وجود دارد، مشمول 

پرداخت عوارض صدور پروانه نمی گردد.  

B x K

K مسکونی =3

محمدصادق کولی وند

شهردار شهریار 

مرتضی احمدي

رئیس شوراي شهر شهریار 
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تبصره 9:

عوارض ساختمانی مربوط به دفـاتر مهـندسی، ساختمان پزشـکان و حرف وابسته ، دفـاتر  وکالت و 

دفاتر اسناد رسمی ، مشابه عوارض ساختمانی با کاربري اداري محاسبه می گردد. 

تبصره 10:

براساس ماده6 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران ، خانواده معظم شهدا شامل همسر ،فرزند ، پدر

 و مادر شهـید و آزادگان و جانبازان 25%، براي احداث یک واحـد مسـکونی با زیربناي مفیـد تا120

مترمربع و20متر مربع تجـاري از پرداخت هزینـه هاي عوارض صدور پروانـه هاي ساختمـانی، براي 

یک بار با معـرفی بنیاد شهید و امور ایثـارگـران شهرستـان شهریار معاف می باشند. مفـاد این ماده 

در احداث مجتمع هاي مسکونی نیز اعمال خواهد شد.

تبصره 11:

عوارض ساختمانی مربوط به مراکز آموزشـی، ورزشی و درمـانی دولـتی، اماکـن مذهـبی، موزه،

کتابخانه هاي عمومی و دارالایتام معادل 1 درصد  عوارض مسکونی محاسبه  و اخذ می گردد 

تبصره 12:

عـوارض پروانه ساختمان مربوط به املاك اوقافی که با اجاره نامه اوقـاف ، پروانه ساختمانی دریافت می 

نماید (عملا تفکیک شده اند بدون اعمال ماده101 اصلاحـی قانون شهرداري)با ضـریب 1/5 محاسبه 

خواهد شد. 

1402

تبصره 13:

سازه هاي موقت گلخانه اي از پرداخت عوارض معاف می باشند. 

تبصره 14:

معادل70 درصد وآلاچیق هاي آن 50درصد عوارض پـروانه ساختـمانی مربوط به تالارهاي پذیرایی  .

پروانه تجاري  محاسبه می گردد. 

تبصره 15:

قیمت پایـه بلـوك 37 براي محاسـبه کلیه عـوارض (عرصه و ساختمان) با ضریب 2 و بلوك 40 با 

ضریب 3 در محاسبات منظور می گردد.

تبصره 16:  مطابق دستورالعمل اجرائی موضوع تبصره 1 ماده 2 قانون درآمد پایدار و هزینه 

شهرداري ها و دهیاري ها در صورت افزایش تعداد واحدها نسبت به پروانه صادره ، عوارض

افزایش واحدهاي مسکونی، تجاري، اداري به شرح ذیل اخذ می گردد.

  N تعداد واحدهاي موجود در هر طبقه =
  Aتعداد واحد هاي مجاز در هر طبقه =
  Sمساحت طبقه =

 N - A     ( ) xP xS
N

4

محمدصادق کولی وند

شهردار شهریار 

مرتضی احمدي

رئیس شوراي شهر شهریار 
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تبصره 17:

افراد تحت پوشش کمیته امـداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی به شرط دارا بودن اسنـاد مالکیت 

 رسمی و ارائه معــرفی نامه از طـرف کمیته امـداد خمیـنی (ره)وسازمان بهزیستی شهرستان شهریار

 براي یکبار ازپرداخت عوارض صدور پروانه مسکـونی  حداکثر120 متر مربع در یک طبقه معاف 

می باشند .

تبصره 18:

براي محاسبـه عوارض املاکی که مطابق با ماده واحده قانـون تعیین وضعیت املاك واقع درطرح هاي

، از ردیف1و2 جدول عوارض صدور پروانه ساختمان  دولتی  پروانه با کاربري مسکـونی صـادر می شود

استفاده می شود.  (ملاك محاسبه ارزش معاملاتی کاربري مسکونی می باشد)

تبصره 19:

در کاربــري هاي مختـلط،   مورد استفـاده براي محاسبــه عوارض مشاعــات (موضـوع  ردیف 1 

جدول عوارض صدور پروانه ساختمان)     نازل تر می باشد. 

تبصره 20:

املاك واقـع در بافت فرسـوده با کاربري مسکونی برابر ضوابط، هنگام صدور پروانه ساختمانی از معافیت

 صددرصدي عوارض این فصل برخوردار می باشند.

تبصره 21:

مالکینی که درسنوات قبل اقدام به پرداخت عوارض پروانه نموده انـد ولی به دلایل فنی و عدم دریافت

 جواب استعلامات، پروانه ساختمان را دریافت نکرده اند، باید هنگام صدور پروانـه مابه التفـاوت عوارض

 روز با عوارض قبلی را پرداخت نمایند. (حداکثر مهلت 6 ماه می باشد)

تبصره 22:

در محاسبه عوارض زیربناي ساختمانی (K1) ردیف 2 جدول عوارض صدور پروانه، حداقل عوارض برابر

 با متري 2،500،000 ریال  می باشد. 

تبصره 23:

به منظور تشویق مالکین اراضی با کاربري هاي آموزشی، فرهنگی، درمانی ، بهداشتی و  ورزشی براي 

احداث سرانه هاي عمومی، درصورتیکه مالکین اینگونه املاك  درخواست  صدور پروانه براساس ضوابط 

و کاربري طرح تفصیلی (احداث بنا مطابق کاربري) داشته باشند ، تمامی زیربناي ملک با هر کارکردي 

(تجاري ، اداري و ...) مطابق جدول عوارض صدور پروانه ساختمان و با P کاربري عرصه محاسبه 

می گردد. 

تبصره 24:

در کاربري هاي صنعتی، کارگاهی، انبار، توقفگاه و حمل و نقل، تمامی زیربناي ملک با هر کارکردي 

مطابق جدول عوارض صدور پروانه ساختمان و با P کاربري عرصه محاسبه می گردد.    

محمدصادق کولی وند

شهردار شهریار 

مرتضی احمدي

رئیس شوراي شهر شهریار 
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7- عوارض دیوارکشی: 

در هنگام صدور پروانه احداث دیوار براي اراضی با کاربري هاي مختلف طبق فرمول زیر 

عمل می شود:

                                        H=  P x L x H

=L  طول دیوار 

تبصره 1:  این عوارض شامل املاکی که در محدوده شهري تقاضاي صدور پروانه احداث بنا

دارند نمی شود.  

تبصره 2 : عوارض فنس و سیم خاردار و تجهیزات مشابه ،30% و عوارض نرده فلزي %40 

عوارض فوق محاسبه می شود. 

تبصره 3: براي تخریب و بازسازي دیوار موجود 25% عوارض فوق محاسبه می شود. 

ارتفاع دیوار

6 - عوارض بر بالکن و پیش آمدگی ها 

براي محاسبـه عوارض ابنیـه اي که با رعایت ضوابط شهرسازي از سطح خیـابان به طـرف 

فضاي بیرون از ملک پیش آمدگی دارند، از فرمول زیر استفاده می شود. 

                     
x P x S
                                                 

= مجموع مساحت واقع در پیش آمدگی در طبقات  S  

تبصره: عوارض مربوط به پیش آمـدگی بناهاي غـیر مفـید مانند: باران گیر، نماسـازي و 

دکورهاي برجسته و... مطابق با کاربري مربوطه یک دوم عوارض محاسبه و اخذ می گردد.

1402

16

6 x

محمدصادق کولی وند

شهردار شهریار 

مرتضی احمدي

رئیس شوراي شهر شهریار 
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8- حق کارشناسی و بازدید

ردیف                        موضوع                                       حق کارشناسی

1

2

3

4

کارشناسی جهت تایید نقشه هاي تفکیک و تجمع اراضی

بازدید وکارشناسی براي هر ملک یا پالك

بازدید، کارشناسی و تهیه گزارش جهت  
صدورگواهی عدم خالف و پایان کار

کارشناسی جهت تائید نقشه هاي 
تفکیک اعیانی

تا500 مترمربع زیربناي ناخالص5/000/000
از500 تا 1000زیربناي ناخالص6/000/000

از1000 مترمربع به باال7/000/000 ریال

15/000/000 ریال

3/000/000 ریال
تبصره: پاسخ هرمورد استعالم

 تا یکماه بعد ازگزارش بازدید1/000/000 ریال 

به ازاي هر مترمربع
40/000 ریال

1400

9- مهلت پروانه هاي ساختمانی : 

مطابق با تبصره 2 ماده 29 قانون نوسـازي و عمران شهـري، شهرداري باید حداکثر مدتی که براي پایان

 یافتن ساختمان ضروریست درپروانه ساختمانی قید نماید، لذا مدت عملیات ساختمانی، به شرح زیر 

در پروانه ها قید می گردد.

ردیف 

1

2

3

4

 5

زمان اتمام عملیات (ماه)مساحت زیربنا (مترمربع) 

تا 300

2000-301

5000-2001

10000-5001

بیش از 10000

12

24

36

48

60

محمدصادق کولی وند

شهردار شهریار 

مرتضی احمدي

رئیس شوراي شهر شهریار 
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10-نحوه استرداد عوارض پروانه ساختمانی:

عوارض وصولی در شرایط زیر طبق تعرفه محاسبه شده به مودي مسترد خواهد شد:

1- پروانه ساختمانی از طرف مراجع قانونی ابطال شده باشد.

2- چنانچه مـودي قبل از صـدور پروانه ساخـتمانی از احـداث آن منصـرف و درخـواست 

استرداد عوارض نماید.

3- اشتباه واریزي اشخاص به حساب شهرداري 

تبصره1: عـوارض منصـرفین از دریافـت پروانه ساخـتمانی پس از ابطال مـدارك با کسـر  

5 درصد عوارض متعلقه به عنوان کارمزد مسترد خواهد شد.

تبصره2: مبلغ مذکور ظرف مدت یک ماه به مودي مسترد خواهد شد.

11-عوارض آموزش و پرورش:

عوارض توسـعه و نگهـداري فضـاهـاي آموزشی 2/5% عوارض صـدور پروانه محاسبـه و اخـذ  

می گردد.

12 - عوارض آتش نشانی:

این عوارض به منظور افزایش ایمنی و ارتقاء سیستم آتش نشـانی و به لحاظ ایجـاد ایمنی 

لازم براي ساختمان ها معادل 4% عوارض صدور پروانه ساختمان و عوارض ایجاد و یا احداث

 بناي مازاد بر پروانه صادره محاسبه و اخذ می گردد.

13 - عوارض نقل و انتقال املاك:

مطابق ماده 8 قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداري ها و دهیاري ها، مالکین موظفند 

هنگام نقل و انتقال قطعی املاك یا انتقال حق واگذاري عوارض نقل و انتقال را به شرح ذیل

 به حساب شهرداري واریز نمایند.

1402

ردیف

1

2

3

میزان عوارض (بر حسب مترمربع)نوع ملک

آپارتمان

زمین

حق واگذاري (سرقفلی)

2% ارزش معاملاتی حق السهم عرصه + 2% ارزش معاملاتی اعیان

2% ارزش معاملاتی عرصه

1% ارزش معاملاتی اعیان 

محمدصادق کولی وند

شهردار شهریار 

مرتضی احمدي

رئیس شوراي شهر شهریار 
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14 - عوارض برفضاي اشغال شده توسط تاسیسات شهري:

و4 از ماده 96 و 101 قانون شهـرداري ها کلیه معـابر در مالکیـت شهرداري  مطابق با تبصـره هاي 6

می باشد. با توجه به اینکه تملک اراضی و توسعه معابر واقع در مسیر طرح هاي عمران شهري و احـداث

 معابر هزینه هایی را در بر دارد. از این رو بـراي تامین بخشـی از هزینه ها مطابق فرمول زیر محاسبه و

 فقط یکبار هنگام صدور مجوز وصول می گردد.

    : اعیانی تاسیسات شهري مثل منبع آب، پست ترانسفورماتورها، پست گاز، پست مخابرات شیرها و 

اعیانی دکل هاي برق، دکل هاي مخابرات، کیوسک تلفن و امثال آن به ازاي هر متر مربع 

15- عوارض تمدید پروانه ساختمانی:

 در مواردي که تاریخ اتمام عملیات ساختمانی درج شده در پروانه ساختمانی به پایان رسیده باشد و 

پروانه ساختمانی صادره با ضوابط طرح هاي توسعه شهري مغایرت نداشته باشد، عوارض تمدید پروانه

به شرح ذیل اخذ می گردد:

* براي سال اول رایگان

* براي سال دوم 3% عوارض صدور پروانه ساختمانی به نرخ روز 

* سال سوم به بعد به ازاي هر سال 2% افزایش تا حداکثر  20%  عوارض به نرخ روز 

تبصره1: اگر عملیات ساختمانی طبق نظر مهندس ناظر شروع شده باشد علیرغم مغایرت با طرح هاي

 توسعه شهري، طبق این تعرفه تمدید می گردد.

تبصره2: امالکی که به دستور مراجع قضایی و شبه قضایی توقیف شده اند از این ضوابط مستثنی 

می باشند.

تبصره3: عوارض تمدید پروانه ساختمانی شامل عوارض عرصه امالك نمی گردد.  

16- عوارض تجدیدپروانه ساختمانی:

 در مواردي که تاریخ اتمام عملیات ساختمانی درج شده در پروانه ساختمانی به پایان رسیده باشد و 

عملیات ساختمانی طبق نظر مهندس ناظر شروع نشده باشد، در صورتی که ضوابط طرح هاي توسعه 

شهري تغییر نموده و با پروانه صادره مغایرت داشته باشد، عوارض پروانه جدید به نرخ روز محاسبه و

عوارض پرداخت شده قبلی به عنوان طلب مودي لحاظ و از عوارض جدید کسر می گردد.

تبصره 1 : در مواردي که مودي درخواست اصالح پروانه را داشته باشد صرفا عوارض زیربناي مازاد پروانه

به نرخ روز طبق تعرفه عوارض محاسبه و وصول می گردد. 

تبصره 2: عوارض تجدید پروانه ساختمانی شامل عوارض عرصه امالك نمی گردد. 

  

S

S x Px 1/8

1400

محمدصادق کولی وند

شهردار شهریار 

مرتضی احمدي

رئیس شوراي شهر شهریار 



بخش سوم: عوارض و بهاي 

خدمات بهره برداري

 



نوع خدمات                                                 ضریب                               

بهاي پایه صدور مجوز نصب تابلو به ازاي هرمتر مربع 

بهاي خدمات سالیانه تابلوهاي منصوب 

تابلوهاي موقت پایه دار بصورت روزانه 

دیوار نوشته ها سالیانه 

بیلبورد هاي تبلیغاتی بصورت روزانه

بهاي خدمات انواع سازه هاي ویژه جوایز بانک ها و موسسات مالی و... به ازاي هرمورد روزانه

بهاي خدمات سالیانه تابلوهاي منصوب در پشت بام 

بهاي خدمات سالیانه تابلوهاي ویژه جایگاه هاي سوخت

بهاي خدمات تابلوهاي تجاري منصوب بر دیواره ساختمان 

بهاي خدمات سالیانه تلویزیون منصوب برنما وپشت بام ساختمان 

بهاي خدمات روزانه تلویزیون منصوب در معابر شهري            

تبصره1: این بهاي خدمات شامل تابلوهاي ادارات دولتی و بیمارستـان هاي دولتی نخواهد بود.
تبصره2: در صورتی که 1- مندرجات روي تابلو کاملا منطبق بر مجوز فعالیت واحد باشد، 2- تابلو صرفاً بر 

سردرب یا نماي محل فعالیت نصب شده و بیش از یک عدد نباشد، 3- ابعاد تابلو کاملاً منطبق بر مصوبه شوراي 
عالی شهرسازي و معماري درخصوص ضوابط و مقررات کیفی سیما و منظر شهري باشد، تابلوي معرفی بوده و 

مشمول پرداخت عوارض نمی باشد. 
تبصره3: بهاي خدمات پاکسازي (امحاء) دیوار نوشتـه ها داراي مجوز به ازاي هرمتر مربع 1/200/000 ریال 

محاسبه واخذمی گردد ودرمواردغیرمجازبا ضریـ  ب 2/5 محاسبـه اخذمی گردد.
تبصره4: تابلوهایی که علاوه بر معرفی فعالیت همـان ملک محصول دیگري را تبلیغ کند مطابق با ردیف 2 با 

اعمال ضریب 1/5محاسبه و اخذ می گردد.
تبصره5: جریمه تابلو هاي نصـب شده روي درختان وتیر برق ها هر مورد 1/000/000 ریال می باشد.

تبصره6: بهاي خدمات جمع آوري (امحاء) و عودت تابلوي نصب شده غیرمجاز (سیار و ثابت) در سطح شهر با
ضریب 10 محاسبه و اخذ می گردد.

17- بهاي خدمات حاصل از سیما و منظر شهري:

براي محاسبه بهاي خدمات سالیانه تابلوهاي تبلیغاتی درمعابر عمومی و ساختمانها 

مطابق جدول ذیل اقدام می گردد:

بهاي خدمات تهیه هر عدد تابلو شروع عملیات احداث ساختمان هاي مسکونی، تجاري 

18

ردیف

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

بهاي خدمات تهیه هر عدد تابلوهاي فلشی و راهنما در معابر13

 12

0/12

5

0/1

7

9

5

28

0/3

3/500/000ریال

PxS

PxS

PxS

PxS

PxS

PxS

PxS

PxS

PxS

20/000/000ریال

9/500/000ریال     

3/000/000ریال

محمدصادق کولی وند

شهردار شهریار 

مرتضی احمدي

رئیس شوراي شهر شهریار 
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تبصره: عوارض فوق از سال 1391 و بعد از آن محاسبه و اخذ گردد.

عوارض سالیانه 

100/000 ریال

  800/000  ریال

1/200/000 ریال

1/200/000 ریال

  500/000 ریال

  700/000 ریال

 800/000  ریال

 700/000 ریال

18- عوارض سالیانه انواع وانت، کامیون، موتورسیکلت، ماشین آلات راهسازي و سنگین:

نوع دستگاه 

موتور سیکلت 

ماشین آلات سنگین تا10 تن 

ماشین آلات بیشتر از 10 تن

ماشین آلات راه سازي

وانت تک کابین تا 1 تن

وانت تک کابین 1 تا 3 تن

اتوبوس 

مینی بوس

19
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19- بهاي خدمات مدیریت پسماندهاي عادي 
باتوجه به دستورالعمل نحوه تعیین بهاي خدمات مدیریت پسماندهاي عادي، موضوع نامه 141148 - 

1399/9/11 وزارت کشور، بهاي خدمات پسماند شهرداري شهریار باتوجه به فرمول و متغیرهاي ذیل 

اخذ می گردد. 

الف- بهاي خدمات پرداختی توسط مودیان پسماند عادي براي واحدهاي مسکونی

C=FxDxR(Ct+Cd)xE1xE2

بهاي سالانه خدمات مدیریت پسماند عادي شهري یک خانوار براي واحد هاي مسکونی

بعد خانوار براساس آخرین سرشماري نفوس و مسکن کشور = 3/02

تعداد روزهاي سال = 365 

سرانه روزانه تولید پسماند عادي هر فرد براي واحدهاي مسکونی در شهریار = 666 گرم در روز 

بهاي تمام شده جمع آوري و حمل یک کیلوگرم پسماند = 9545 ریال 

بهاي تمام شده پردازش و دفع یک کیلوگرم پسماند = 381 ریال 

ضریب تعدیل= 0/7  

ضریب تشویق جهت گسترش تفکیک در مبدا= 1  

=C
=F
=D
=R
=Ct

=Cd

=E2

=E1

محمدصادق کولی وند

شهردار شهریار 

مرتضی احمدي

رئیس شوراي شهر شهریار 

تبصره1: در صورت پرداخت بهاي خدمات پسماند واحدهاي مسکونی سال 1402 توسط مودیان در سال

 1402 ، %20 تخفیف لحاظ خواهد شد.   
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تبصره 2: مطب هاي پزشکی برابر ردیف 1، درمانگاه هاي شابنه روزي 10 برابر ردیف 1، مراکز تصویربرداري

و رادیولوژي 5 برابر ردیف 1، بیمارستانها و کلینیک هاي خصوصی 25 برابر ردیف 1 محاسبه و اخذ می گردد. 

تبصره 3: مطبخ هاي تهیه و توزیع غذا، فست فودها، ساندویچ فروشی ها، پیتزافروشی ها، گل فروشی ها، 

بنکداران مواد غذایی و پروتئین، بستنی فروشی ها، میوه فروشی ها، تعویض روغنی ها، آرایشگاه هاي مردانه

و زنانه دوبرابر ردیف 2 محاسبه و اخذ گردد. 

تبصره 4: صنوف پرزباله که روزانه 10 کیلوگرم به بالا دارند 3 برابر ردیف 2 محاسبه و اخذ گردد. 

تبصره1: تالارها با ظرفیت کمتر از 300 نفر 15 برابر ردیف 2، تالارها با ظرفیت بالاي 300 نفر 20 برابر 

ردیف2 و رستورانها 7 برابر ردیف 2 محاسبه و اخذ گردد. 

محمدصادق کولی وند

شهردار شهریار 

مرتضی احمدي

رئیس شوراي شهر شهریار 

ب- بهاي خدمات پرداختی توسط مودیان پسماند عادي براي واحدهاي غیرمسکونی

عوارض سالیانه 

1 برابر واحد مسکونی

1/8 برابر واحد مسکونی

3 برابر واحد مسکونی

8 برابر واحد مسکونی

شرح

واحد اداري

واحد تجاري

واحد صنعتی

ادارات دولتی



20- بهاي خدمات به اتباع و مهاجرین خارجی:

مهاجـرین و اتباع خارجه با استـناد به ماده آیــین نامه اجــرایی دفـتر امور اتباع و مهاجـرین خارجی 

استانداري تهران به شرح ذیل عمل شود:

با توجه به اسکان اکثریت مهاجرین در مـحـدوده شهــرها و استفـاده ایشان از کلیه خدمات ارائه شده 

توسط شهـرداري  مقرر گردید بهاي خدمات سالیانه به شـرح ذیـل محـاسبـــه و از مهــاجرین و اخذ 

می گردد.( بر اساس آخرین دستورالعمل هاي ابلاغی اداره کل امور اتباع، بهاي خدمات مصــوب به روز 

رسانی می گردد.)

خانواده مهاجر یک و دو و سه نفره سالیانه مبلغ 2/500/000 ریال

خانواده مهاجر چهار و پنج نفره سالیانه مبلغ 3/000/000 ریال

خانواده مهاجر شش نفره به بالا سالیانه مبلغ 4/000/000 ریال

21- بهاي خدمات رفع سد معبر وآثار ناشی از تخلیه نخاله:

تامین هزینه هاي تحمــیل شده به شــهرداري جهت رفع سد معبر و رفع آثار ناشی از تخلیه نخاله در 

شهر هزینه هاي زیر از عوامل ایجاد کننده براي هـر نوبت به شرح ذیل محاسبه و اخذ میگردد:

سد معبر:

الف: دستفروش                                                                    1/000/000 ریال

ب: چهار چرخ                                                                     1/500/000 ریال

ج: وانت بار                                                                         3/000/000 ریال

د: کامیون                                                                          4/000/000 ریال

ه: تابلوهاي سیار                                                                   1/500/000 ریال

تخلیه نخاله:

الف: وانت بار                                                                     15/000/000 ریال

ب: کامیونت                                                                      20/000/000 ریال 

ج: کامیون                                                                        40/000/000 ریال

22-  بهاي خدمات ارائه و تصویب طرح ایمن سازي معابر در زمان عملیات کارگاهی

براساس ضوابط مبحث 23 مقررات ملی ساختمان (الزامات ترافیکی) و پس از ارائه طرح ایمنی عملیات

ساختمان ، عوارض این بند به صورت نیم درصد عوارض صدور پروانه محاسبه و اخذ می گردد. 
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محمدصادق کولی وند

شهردار شهریار 

مرتضی احمدي

رئیس شوراي شهر شهریار 
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23- عوارض سالیانه محل کسب براي مشاغل

Sx%3xPxK3

Sx%5xPxK3

Sx%6xPxK3

Sx%7xPxK3

Sx%8xPxK3

ماخذ و نحوه
محاسبه عوارض

توضیحات نوع عوارض

تبصره1: در محاسبه این عوارض در مجتمع هاي  

تجاري مانند: پاساژ، تیمچه، سراي و امثالهم، عمق

جبهه اول برابر فرمول مصوب و مازاد برآن معادل%80

فرمول جبهه اول مالك می باشند. درطبقات نیز به 

ازاي هرطبقه باالتر 25% کسر می شود به شرط آنکه 

از60% عوارض پایه کمتر نباشد.

تبصره2: حداقل عوارض سالیانه محل کسب و پیشه براي 

مشاغل گروه اول نبایستی از2/000/000 ریال کمتر باشد.

تبصره3: حداقل عوارض سالیانه محل کسب و پیشه براي 

مشاغل گروه دوم نبایستی از2/400/000ریال می باشد.

تبصره4: حداقل عوارض سالیانه محل کسب و پیشه براي 

مشاغل گـروه سوم نبایستی از3/000/000ریال کمتر باشد.

تبصره5: حداقل عوارض سالیانه محل کسب و پیشه براي 

مشاغل گروه چهارم نبایستی از3/600/000ریال کمتر باشد.

تبصره6: حداقل عوارض سالیانه محل کسب و پیشه براي 

مشاغل گروه پنجم نبایستی از4/500/000ریال کمتر باشد.

تبصره7: چنانچه در حال حاضر و یا آینده مشاغلی ایجاد 

شوند که درگروه بندیهاي انجام شده قرار ندارند مراتب با 

پیشنهاد شهرداري به شوراي اسالمی شهر با رعایت دیگر 

ضوابط قانونی جهت وصول عوارض سالیانه از آنها قابل 

وصول خواهد بود.

تبصره8: مبناي عدم فعالیت واحدهاي کسبی، ارائه گواهی 

اتحادیه صنفی مربوطه و تایید شهرداري می باشد.

تبصره9: بیمارستانها بجز واحدهاي مصرف، مطب پزشکان، 

دفاتر اسناد رسمی، دفتر پیشخوان دولت، پلیس10+ ،

دفاتر پستی، دفاتر خدمات ارتباطی، دفاتر فروش بلیط 

هواپیما وقطار، درمانگاه خصوصی، داروخانه ها، دفاتر 

آموزشی و هنري، آموزشگاه رانندگی، دفاتر بیمه و 

باشگاه ها نیز براساس جدول مشاغل، مشمول پرداخت 

عوارض سالیانه می باشند.

تبصره10: عوارض سالیانه واحدهاي صنفی تا50 مترمربع 

مطابق جدول فوق و مازاد بر50 متر مربع تا 100متر مربع 

نصف عوارض سالیانه و مازاد بر 100متر مربع یک سوم 

 عوارض جدول محاسبه و اخذ می گردد.

عــوارض سالیـانه محــل 

حرف خـاص وکلیه مشاغل 

نظـام صنفـی که ملـزم به 

عضویت در اتحـادیه صنف

مربوط می باشند.

عوارض شغل هاي

گروه یک

عوارض شغل هاي

گروه دوم

عوارض شغل هاي

گروه سوم

عوارض شغل هاي

گروه چهارم

عوارض شغل هاي

گروه پنجم

K3*ضریب    از جدول ضریب محورها فصل 2 (عوارض ساختمان) مستفاد می گردد. 
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عنوان صنوف گروه ها  نام گروه

تبصره: واحدهاي صنفی و بانک ها که عوارض متعلقه خود (مربوط به بند 20 و 21) را درسال جاري پرداخت

 کنند مشمول 15 درصد جایزه خوش حسابی خواهند شد.

خدمات اتومبیل، تعمیر کاران لوازم برقی، الکتریکی، کافی نت
تزئینات ساختمان، شیشه بري، فتوکپی واوزالید، چاپخانه، عکاسی
لوازم التحریر، لوله کشی تاسیسات، تعمیرکاران و فروش دوچرخه

و موتورسیکلت، مطب پزشک عمومی، منبت کاري، رویه کوبی مبل
رنگ کاري مصنوعات، سمساري، ظرف کرایه، ظروف یکبار مصرف

سوپرمارکت داران، رستوران ها و تاالرها، چینی و بلور
کیف و کفش و پوشاك، خدمات پزشکی، فروشندگان موبایل، 
آژانس ها و موسسات اتومبیل کرایه ، فروش و تعمیرساعت 

پزشکان متخصص فوق متخصص ودفاتر مهندسی و نقشه کشی
آرایشگاه ها و لوازم بهداشتی وخرازي

مصالح ساختمانی، ابزار آالت، درودگران، صنایع فلزي، 
لوازم خانگی ومشابه

طالفروشان، مشاورین امالك، نمایشگاه اتومبیل 
و نمایندگی هاي مجاز

خدمات عمومی، خواروبار، میوه فروشان، لبنیات  

کلیدسازي، تعمیرکفش، قالیشویی و صنوف خاص

گروه شماره چهار

گروه شماره پنج

گروه شماره سه

گروه شماره دو

گروه شماره یک 1

2

3

4

5

25- فروش اسناد مناقصه ومزایده

بهاي خدمات اسناد منـاقصه و مزایـده براي معـامالت تا10 میلیارد ریال3/000/000ریال و معامـالت بیـش از

10 میلیـاردریال5/000/000 ریال ازمتقـاضیـان اخـذ خـواهد شد.

P x S x K
P

S

K

P

24 - عوارض و بهاي خدمات سالیانه ساختمان بانک ها:

مطابق راي 355 هیات عمومی دیـوان عدالت اداري براي محاسبه عوارض و بهـاي خدمات

صندوق هاي قرض الحسنه طبق فرمول ذیل محاسبه وا ها، موسسات مالی و اعتباري  زبانک

واخذ می گردد.

    : قیمت منطقه بندي 

    : مساحت مفید اعیانی

بانک ها و موسسات مالی و اعتباري 1/8 و صندوق هاي قرض الحسنه 1/2)    : ضریب ( 

به ازاي هر متر مربع محاسبه و اخذگردد. 3  براي صدور مجوز افتتاح    تبصره1:

محمدصادق کولی وند

شهردار شهریار 
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1400

تبصره1 : حداقل محاسبه یک متر مربع 

می باشد.

تبصره2:درصورت درخواست مجـوزحفـاري

تا100مترطول برابر جدول و بیشترازآن%10

به مبالغ اضافه می گردد.

26- بهاي خدمات صدور مجوز حفاري: 

  نوع حفاري                هرمترمربع

آسفالت طولی                13/000/000 

آسفالت عرضی             25/000/000 

موزاییک                      13/000/000

کف پوش                     15/000/000  

سنگ فرش                   18/000/000 

خاکی                            8/000/000

    

محمدصادق کولی وند
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(Rw)ضریب عرض گذر

w = عرض گذر بر اساس متر 

براي محاسبه Rw درکاربري مسکونی براي بلوك ها عرض گذرحداکثر20متر است.

وعرض گذر حداکثر در سایر کاربریها 30 متر است.

قیمت پایه بلوك ها

WRw = 0/76 +    ; W < 30
50

(K) ضریب کاربري

p فرمول محاسبه

P =                     x Rw                      x K(ضریب کاربري)       (ضریب عرض گذر)           قیمت پایه بلوك

1402

( ارزش معاملاتی املاك)

شماره بلوك                        قیمت پایه مسکونی                       قیمت پایه تجاري                       قیمت پایه اداري 

5

6،7

8،9،14،15،19

10،12،13

11

16

17،18،29

20

22

23،27

24،28

25

26

30

31

32

33

34

37

38

40

41

3،500،000

1،980،000

2،580،000

3،000،000

2،880،000

2،880،000

3،120،000

1،200،000

3،600،000

3،600،000

3،720،000

3،360،000

3،600،000

2،580،000

960،000

1،200،000

1،200،000

1،400،000

750،000

750،000

650،000

600،000

6،000،000

2،580،000

4،500،000

6،480،000

6،480،000

4،620،000

6،480،000

2،100،000

8،400،000

10،500،000

10،500،000

8،400،000

9،000،000

3،870،000

1،800،000

2،040،000

2،000،000

2،400،000

1،100،000

1،000،000

900،000

850،000

4،500،000

2،322،000

3،060،000

4،290،000

4،290،000

3،870،000

4،500،000

1،800،000

6،420،000

7،800،000

7،800،000

6،420،000

7،800،000

3،060،000

1،560،000

1،800،000

1،500،000

1،700،000

850،000

850،000

850،000

700،000

ضریب                                                        ردیف   کاربري

1

1

1

0/7

0/6

0/4

0/3

0/4

مسکونی    

اداري   

تجاري   

آموزشی، فرهنگی، درمانی، تفریحی، بهداشتی، ورزشی، گردشگري و هتلداري

صنعتی، کارگاهی، حمل ونقل، انبار و توقفگاه       

باغات، اراضی زراعی آبی، دامداري و دامپروري

اراضی زراعی دیم

سایر

                                                                                             

1

2

3

4

5

6

7

8

*براي ردیف هاي 4 الی 8 ، “قیمت پایه مسکونی” از جدول قیمت پایه بلوك ها ، مبناي محاسبه می باشد. 
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بهاي خدماتر
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شرح

تعرفه خدمات سازمان آرامستان هاي شهرداري شهریار

خدمات پذیرش،شستشو، نگهداري و نصب سنگ

26

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

خدمات شستشو اموات زیر10 سال

خدمات شستشو اموات

هزینه حمل، خدمات  شستشو،کفن  و دفننو زادان بیمارستانی

هزینه کاور 

هزینه نایلون 

هزینه سردخانه 

خدمات بازکردن قبر

هزینه نصب و مصالح سنگ قبر قرنیزدار

هزینه نصب و مصالح سنگ قبر

صدور گواهی ثبت احوال

صدور گواهی دفن

صدور سند حق انتفاع از قبر

هزینه ضد عفونی اجساد مبتال به بیماریهاي عفونی

هزینه جعبه چوبی حمل جسد

هزینه امحاي جفت ،بافت و اعضاء بدن(هرکیلو)

1/900/000

2/600/000

2/500/000

1/400/000

700/000

1/400/000

700/000

3/900/000

2/500/000

150/000

250/000

500/000

5/600/000

8/400/000

800/000

محمدصادق کولی وند
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شرح به ریــــال

خدمات دفن

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

هزینه هر طبقه دفن درقبور دو طبقه فاز یک 

هزینه دفن در قبوریک طبقه ي پراکنده فاز یک

هزینه دفن درقبوردو طبقه پراکنده فاز یک

هزینه هرطبقه دفن درقبور دو طبقه فاز دو

هزینه هرطبقه دفن در قبور سه طبقه فاز یک 

هزینه هرطبقه دفن در قبور سه طبقه فاز دو

هزینه هرطبقه دفن در قبور دو طبقه قطعات جدید بهشت رضاي امیریه

یههزینه هرطبقه دفن در قبور یک طبقه قطعات جدید بهشت رضاي امیر

هزینه هرطبقه دفن در قبور دو طبقه قطعات قدیم بهشت رضاي امیریه

هزینه هرطبقه دفن در قبور یک طبقه قطعات قدیم بهشت رضاي امیریه

هزینه دفن کودکان فاز 2

هزینه دفن کودکان امیریه

40/000/000

70/000/000

120/000/000

26/000/000

40/000/000

26/000/000

7/000/000

14/000/000

23/000/000

27/000/000

13/000/000

4/000/000

1402

تبصره1: تمام هزینه هاي قبروکفن و دفن متوفاهای یکه ساکن حوزه شهردار يشهرشهریاربوده و اهداي عضو 
نموده باشند، رایگان می باشد.

تبصره2: کلیه تعرفه هاي خدمات دفن و پیش فروش قبر براي ساکنین خارج از حوزه خدمات شهري 
شهرداري شهریار (به جز ساکنین شهر جدید اندیشه) با ضریب4 محاسبه و اخذ می گردد.

تبصره3:هزینه متوفی تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیست یباارائه معرفی نامه رسمی 
از سازمان هاي متبوع با تخفیف 50 % محاسبه و اخذ خواهد شد.

تبصره4: تمام هزینه هاي کفن و دفن متوفاهاي بال صاحب و بی سرپرست که در حوزه خدمات شهري 
شهرداري شهریار کشف جسد شده اند رایگان می باشد. 

تبصره 5:  به متوفاهاي داراي مدال المپیک، قهرمانی جهان و المپیک آسیایی که ساکن شهرستان 
شهریار می باشند با ارائه گواهی از اداره ورزش و جوانان شهرستان شهریار یک طبقه قبر رایگان در فاز 2 یا 

بهشت رضاي امیریه جهت دفت تعلق می گیرد. 

27
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2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

شرح

پیش فروش طبقه دوم بهشت رضاي امیریه (قطعات جدید) 

پیش فروش طبقه دوم در(فاز1)

پیش فروش طبقه دوم در(فاز2)

پیش فروش طبقه دوم در فاز 1 (قبور3طبقه)

پیش فروش طبقه سوم در فاز 1 (قبور3طبقه)

پیش فروش طبقه دوم در فاز 2 (قبور3طبقه)

پیش فروش طبقه سوم در فاز 2 (قبور3طبقه)

پیش فروش قبر 1طبقه در فاز1

پیش فروش قبر 2 طبقه  در فاز1

پیش فروش قبر 3طبقه (فاز2و1)

پیش فروش قبر 1طبقه در قطعات جدید بهشت رضاي امیریه

پیش فروش قبر 1طبقه در قطعات قدیمی بهشت رضاي امیریه

پیش فروش قبر 2طبقه در قطعات جدید بهشت رضاي امیریه

پیش فروش قبر 2طبقه در قطعات قدیمی بهشت رضاي امیریه

پیش فروش قبر دو طبقه در فاز2

پیش فروش قبر یک طبقه در فاز 2

پیش فروش طبقه باالي قبور قدیمی در فاز 1

پیش فروش طبقه دوم بهشت رضاي امیریه در قطعات قدیمی

16/000/000

65/000/000

35/000/000

47/000/000

65/000/000

47/000/000

65/000/000

140/000/000

280/000/000

300/000/000

48/000/000

72/000/000

90/000/000

120/000/000

220/000/000

110/000/000

140/000/000

42/000/000

خدمات پیش فروش

28

محمدصادق کولی وند

شهردار شهریار 

مرتضی احمدي

رئیس شوراي شهر شهریار 



خدمات حمل ونقل

ر
ف

بهاي خدماتدی
 به ریــــال

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

شرح

هزینه تشییع جنازه 

هزینه جمع آوري اجساد در محل حادثه و ضدعفونی آمبوالنس

توقف آمبوالنس درمحل سانحه (ساعتی)

کرایه داخل شهر

کرایه به بهشت زهرا 

کرایه به بهشت سکینه

کرایه شهرهاي اطراف (باغستان، وحیدیه، شاهدشهر، صباشهر، فردوسیه)

کرایه شهرستان هاي همجوار(قزوین، قم، ساوه)

کرایه شهرستان هاي همجوار(هشتگرد)

کرایه شهرستان هاي همجوار(آبیک)

کرایه شهرهاي اطراف(اسالمشهر، گلستان)

کرایه شهرهاي اطراف(مالرد، شهرقدس، رباط کریم)

ورودي آمبوالنس براي شهرهاي کمتر350 کیلومتر

هرکیلومترکرایه آمبوالنس، رفت (جاده خاکی، کوهستانی)

هرکیلومترکرایه آمبوالنس، برگشت (جاده خاکی، کوهستانی)

هرکیلومترکرایه آمبوالنس جهت شهرستانها، رفت

هرکیلومترکرایه آمبوالنس جهت شهرستانها، برگشت

کرایه آمبوالنس سرد خانه

 1/400/000

1/700/000

1/700/000

1/400/000

5/000/000

4/200/000

2/400/000

13/000/000

9/000/000

10/000/000

3/500/000

2/800/000

1/800/000

42/000

14/000

42/000

10/000

70/000
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 بهاي خدمات توسعه و نگهداري فضاي سبز:

جدول 1

جدول 2

مثمر درجه یک و دو
تعـرفه

سال 1402 (ریال)

ر
ف

دی

1

2

3

4

5

6

7

درخت با محیط بن50 سانتی متر

درخت با محیط بن +50 تا 100سانتی متر

درخت با محیط بن +100 تا 150سانتی متر

درخت با محیط بن +150 تا 200سانتی متر

درخت با محیط بن +200 تا300سانتی متر و باالتر

عوامل مربوط به گیاهان پوششی

چمن کاري بدون پوشش گیاهی                                          5/000/000

2/000/000

هرسانتی متر مازاد20/000

25/000

30/000

35/000

 قطع درخت براي درختان صنعتی و نیمه
صنعتی مانند چنار، کاج،کبوده،گردو، قره آغاج و...

تعـرفه
ر

ف
دی

1

2

3

4

5

درخت با محیط بن 50 سانتی متر

درخت با محیط بن +50 تا100سانتی متر

درخت با محیط بن +100 تا150سانتی متر

درخت با محیط بن +150 تا200سانتی متر

درخت با محیط بن +200 تا300سانتی متر و باالتر

90/000/000

900/000

1/700/000

2/500/000

3/200/000

1402

هر متر مربع حداکثر 6/000/000

محمدصادق کولی وند

شهردار شهریار 

مرتضی احمدي

رئیس شوراي شهر شهریار 
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1

2

3

هزینه هاي مرتبط با سربرداري، هرس وجابجایی درختان درفصل مناسب درسال 1402:

با توجه به تبصره 2 ماده 8 آئین نامـه قانون(اصالح قانون حفظ وگسترش فضاي سبزدر

شهرهـا مصـوب سال 1359 شوراي انقـالب ومصوب 1388/8/13 پیشنهـاد می گـردد.

جهت سربرداري وجابجایی درختان پس از اخذ مجوزهاي الزمه ازکمیسیون مـاده هفت

شهروندان گرامی ملـزم به پرداخت هزینه هاي اعالم شده ازسوي سازمان به شـرح ذیل

شوند:

1- هزینه جرثقیل به ازاء هر ساعت فعالیت 4/500/000 ریال

2- هزینه چوب بر و کارگر بدون احتساب کرایه خودرو 

- استاد کار: روزانه 4/500/000 ریال

- کارگر معمولی روزانه نفري3/500/000 ریال

جدول 3:

جرایم امالك مسکونی بر قطع درختان

جرایم خیابان ها، معابر و باغات خصوصی

جرایم تجاري و صنعتی

تبصره: این درصد مربوط به هزینه هاي تغییر کاربري و تفکیک نخواهد شد.

بهاي خدمات حذف 10% احداث فضاي مسکونی و تجاري: 

مالکین احداث بناي مسکـونی و تجـاري مکلـف به اختـصاص 10% عرصه به فضـاي سبـز 

می باشند درصورتـی که مالک بعد از احداث بنـا عرصه مورد نظر به فضـاي سبز را اجرا و 

تبدیل ننمایند و براي یک بار به شرح فرمول مشمول پرداخت جریمه می باشد.

   

جدول 4:                    ضریب جرایم قطع براي تمامی درختان

جرائم                                                 ضریب

ر
ف

دی

ضریب 1/5 تا4

ضریب 1/5 تا4

ضریب 2تا4

A=(2P+N+M)Sx10%

محمدصادق کولی وند

شهردار شهریار 

مرتضی احمدي

رئیس شوراي شهر شهریار 
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:M

:N

:S

:P

:A

عدد ثابت هزینه هاي اجـراي فضاي سبز دریک متر مربع شهـر شهریار 4/000/000

ریال درنظر گرفته شده است.

عدد ثابت هزینه نگهداري دو سال یک متر مربع فضاي سبز در نظرگرفته شهر شهریار

 6/000/000 ریال است.

مساحت عرصه کل پالك می باشد.

عدد متغیر که همان ارزش منطقه اي آن شهر می باشد.

مبلغ قابل وصول می باشد.

هزینه بازدید کارشناسی:

الف- هزینـه بازدید کارشناسی2/000/000 ریال براي امالك مسکونی(براي یک ساختمان 

بدون در نظر گرفتن تعداد واحد ها) و باغات در نظر گرفته شده است.

ب - هزینـه بازدیـدکارشنـاس3/000/000 ریـال بـراي واحـدهاي تجـاري، کـارگـاه ها و

کارخانجات در نظر گرفته شده است.

ج - در صورت تکرار بازدید براساس نیاز پروژه وگزارش مکتـوب کارشناس مربـوط با ازاي 

هر بازدید مبلغ کارشناس بصورت مجزا محاسبه می شود.

1402

محمدصادق کولی وند

شهردار شهریار 

مرتضی احمدي

رئیس شوراي شهر شهریار 



آتش نشانی



عوارض و بهاي خدمات ایمنی توسعه ایستگاه هاي آتش نشانی:
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          تعریف خدمات             مبانی محاسبه                 نرخ        عنوان خدمات   

اطفاء حریق

نجات امداد

احتیاط حریق

احتیاط امداد

از زمان اعزام کارشناس

تا پایان مرحله تدوین

و تهیه گزارش براساس

نفر ساعت

تایید رسمی وقوع 
حریق یا حادثه درمحل 
 معین با ذکر زمان و 
خسارت وارده (بدون 
برآورد زمان کافی)

یک خودرو مخصوص

اطفاء شامل کلیه 

لوازم با3تا5 خدمه 

صدورگواهی

حریق یا حادثه

یک خودرو مخصوص

اطفاء شامل کلیه 

لوازم با3تا5 خدمه 

یک خودرو مخصوص

اطفاء شامل کلیه 

لوازم با3تا5 خدمه 

یک خودرو مخصوص

اطفاء شامل کلیه 

لوازم با3تا5 خدمه 

از زمان اعزام تا زمان 

استقرار در ایستگاه

از زمان اعزام تا زمان 

استقرار در ایستگاه

از زمان اعزام تا زمان 

استقرار در ایستگاه

از زمان اعزام تا زمان 

استقرار در ایستگاه

رایگان 

رایگان(با 
صالحدید 
مدیریت 

 هزینه
اخذ گردد)

رایگان 

رایگان(با 
صالحدید 
مدیریت 

 هزینه
اخذ گردد)

رایگان 

تعیین و صدور 
علت حریق یا 

حادثه به 
درخواست مال 
باخته- مراجع 
قضاییا نتظامی 
- شرکتهاي 
بیمه و غیره

اعزام کارشناس جهت

بررسی علت یا زمان

 حادثه

از زمان اعزام کارشناس 

تا پایان مرحله تدوین 

و تهیه گزارش براساس 

نفر ساعت

10/000/000ریال

(هزینه کارشناسی

حریق تصرفات

صنعتی وکارگاه ها

 اخذ باصالحدید

مدیریت گردد) 

محمدصادق کولی وند

شهردار شهریار 

مرتضی احمدي

رئیس شوراي شهر شهریار 
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                       نرخ        عنوان خدمات   

بازدید اولیه و

تهیه شناسنامه 

ایمنی

بازدید و تهیه 
دستورالعمل

ایمنی 

نظارت بر
حسن اجراي 
دستورالعمل 

و صدور
تاییدیه ایمنی

اعزام کارشناس جهت

تهیه شناسنامه ایمنی و

گزارش از نارسائیها و

کمبودهاي ایمنی

اعزام کارشناس به منظور 

نظارت و بازدید حسن

اجراي دستورالعمل

اعزام کارشناس جهت
بازدید کارشناسی و

تهیه دستورالعمل ایمنی 

از زمان اعزام 

تابازگشت 

وتنظیم

شناسنامه 

و گزارش

از زمان اعزام تا تنظیم دستورالعمل

از زمان اعزام تا صدورتاییدیه ایمنی

      مبانی محاسبه       تعریف خدمات    

هر واحد مسکونی 

واحد تجاري تا 50 مترمربع

واحد تجاري تا 100مترمربع

واحد تجاري بیش از 100مترمربع

2/500/000 ریال

2/500/000 ریال

4/000/000 ریال

5/000/000 ریال

بابت هر واحد

3/000/000 ریال

3/000/000 ریال

نظارت و صدور
تاییدیه ایمنی 

واحدهاي تجاري

اعزام کارشناس به منظور 

نظارت و بازدید حسن

اجراي دستورالعمل

از زمان اعزام 

تا صدورتاییدیه

 ایمنی

واحد تجاري تا 50 مترمربع

واحد تجاري تا 100مترمربع

واحد تجاري تا 150مترمربع

واحد تجاري بیش از150مترمربع

5/000/000 ریال

8/000/000 ریال

10/000/000 ریال

15/000/000 ریال

نظارت و صدور
تاییدیه ایمنی 
واحدهاي اداري

اعزام کارشناس به منظور 

نظارت و بازدید حسن

اجراي دستورالعمل

از زمان اعزام 

تا صدورتاییدیه

 ایمنی

واحد اداري تا 50 مترمربع

واحد اداري  تا 100مترمربع

واحد اداري تا 150مترمربع

واحد اداري بیش از150مترمربع

4/000/000 ریال

7/000/000 ریال

9/000/000 ریال

12/000/000 ریال

نظارت و صدور
تاییدیه ایمنی 

واحدهاي درمانی

اعزام کارشناس به منظور 

نظارت و بازدید حسن

اجراي دستورالعمل

از زمان اعزام 

تا صدورتاییدیه

 ایمنی

مراکز درمانی تا 50 مترمربع

مراکز درمانی  تا 100مترمربع

مراکز درمانی تا 150مترمربع

مراکزدرمانی بیش از150مترمربع

4/000/000 ریال

7/000/000 ریال

9/000/000 ریال

12/000/000 ریال

نظارت و صدور
تاییدیه ایمنی 

مراکز ترك اعتیاد

اعزام کارشناس به منظور 

نظارت و بازدید حسن

اجراي دستورالعمل

از زمان اعزام 

تا صدورتاییدیه

 ایمنی

تا 500 مترمربع

باالتر از 500 مترمربع

20/000/000 ریال

با صالحدید مدیریت

محمدصادق کولی وند

شهردار شهریار 

مرتضی احمدي

رئیس شوراي شهر شهریار 
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      مبانی محاسبه       تعریف خدمات                           نرخ        عنوان خدمات   

نظارت و صدور
تاییدیه ایمنی 

درمانگاه
طبقاتی

اعزام کارشناس به منظور 

نظارت و بازدید حسن

اجراي دستورالعمل

هر طبقهاز زمان اعزام تا صدورتاییدیه ایمنی

20/000/000 ریال

نظارت و صدور
تاییدیه ایمنی 

بیمارستان
طبقاتی

اعزام کارشناس به منظور 

نظارت و بازدید حسن

اجراي دستورالعمل

هر طبقهاز زمان اعزام تا صدورتاییدیه ایمنی

30/000/000 ریال

نظارت و صدور
تاییدیه ایمنی 
تاالر پذیرایی

اعزام کارشناس به منظور 

نظارت و بازدید حسن

اجراي دستورالعمل

هر مترمربعاز زمان اعزام تا صدورتاییدیه ایمنی

30/000 ریال

نظارت و صدور
تاییدیه ایمنی 

رستوران

اعزام کارشناس به منظور 

نظارت و بازدید حسن

اجراي دستورالعمل

از زمان اعزام 

تا صدورتاییدیه

 ایمنی

تا 100 مترمربع

بیش از 100 مترمربع

10/000/000 ریال

متري 30/000 ریال

نظارت و صدور
تاییدیه ایمنی 

پاساژ

اعزام کارشناس به منظور 

نظارت و بازدید حسن

اجراي دستورالعمل

هر طبقهاز زمان اعزام تا صدورتاییدیه ایمنی

30/000/000 ریال

نظارت و صدور
تاییدیه ایمنی 

واحدهاي 
کشاورزي

اعزام کارشناس به منظور 

نظارت و بازدید حسن

اجراي دستورالعمل

هر سالن تولیدياز زمان اعزام تا صدورتاییدیه ایمنی

10/000/000 ریال

نظارت و صدور
تاییدیه ایمنی 
کارگاه تولیدي

اعزام کارشناس به منظور 

نظارت و بازدید حسن

اجراي دستورالعمل

هر سالن از زمان اعزام تا صدورتاییدیه ایمنی

20/000/000 ریال

نظارت و صدور
تاییدیه ایمنی 

کارخانه

اعزام کارشناس به منظور 

نظارت و بازدید حسن

اجراي دستورالعمل

هر سالن تولیدياز زمان اعزام تا صدورتاییدیه ایمنی

40/000/000 ریال

نظارت و صدور
تاییدیه ایمنی 
پمپ بنزین

اعزام کارشناس به منظور 

نظارت و بازدید حسن

اجراي دستورالعمل

25/000/000 ریالاز زمان اعزام تا صدورتاییدیه ایمنی

نظارت و صدور
تاییدیه ایمنی 
پمپ گازوئیل

اعزام کارشناس به منظور 

نظارت و بازدید حسن

اجراي دستورالعمل

40/000/000 ریالاز زمان اعزام تا صدورتاییدیه ایمنی

محمدصادق کولی وند

شهردار شهریار 

مرتضی احمدي

رئیس شوراي شهر شهریار 
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      مبانی محاسبه       تعریف خدمات                           نرخ        عنوان خدمات   

نظارت و صدور
تاییدیه ایمنی 

پمپ گاز
���

اعزام کارشناس به منظور 

نظارت و بازدید حسن

اجراي دستورالعمل

هر طبقهاز زمان اعزام تا صدورتاییدیه ایمنی

25/000/000 ریال

نظارت و صدور
تاییدیه ایمنی 
جایگاه سوخت 
چند  منظوره

اعزام کارشناس به منظور 

نظارت و بازدید حسن

اجراي دستورالعمل

هر طبقهاز زمان اعزام تا صدورتاییدیه ایمنی

50/000/000 ریال

طراحی 
سیستم هاي

ایمنی

اعزام کارشناس  و 

نیروي الزم جهت

اجراي طرح

کلیه هزینه ها + قرارداد فی مابین

%20 سود بازرگانی

طراحی 
سیستم هاي

ایمنی

اعزام کارشناس به منظور 

بازدید و طراحی 

سیستم ایمنی

کلیه هزینه ها + قرارداد فی مابین

%20 سود بازرگانی

طراحی 
سیستم هاي

ایمنی

بازدید از سیستم هاي

نصب شده و آزمایشات

الزم و رفع نواقص

کلیه هزینه ها + قرارداد فی مابین

%20 سود بازرگانی

ارائه مشاوره 
ایمنی

مشاوره درخصوص 

دستورالعمل هاي ایمنی

در تصرفات مختلف

300/000 ریالبه ازاي هر مترمربع

آموزش دستگاه
هاي ایمنی و 
آتش نشانی

اعزام کارشناس 

جهت آموزش

از زمان اعزام تا 

پایان ماموریت و بازگشت
به ازاي هر نفر 

3/500/000 ریال

6 ساعت آموزش 

تئوري و علمی در ازاي هر روز

آموزش عمومی 

یکروزه آتش

 نشانی 

آموزش

مقدماتی 

آموزش

متوسطه

(نیمه حرفه اي)

آموزش

 حرفه اي

آموزش عمومی آتش 
نشانی براي کلیه سطوح 

و تمام مقاطع سنی

آموزش ایمنی آتش 

نشانی جهت 

کسب مهارت 

آموزش تخصصی جهت 

کسب مهارت

 آتش نشانی

6 روز آموزش تئوري و عملی

15 روز آموزش تئوري و عملی

45 روز آموزش تئوري و عملی

3/000/000 ریال

10/000/000 ریال
آموزش ایمنی آتش 

نشانی جهت 

کسب مهارت 

15/000/000 ریال

50/000/000 ریال

محمدصادق کولی وند

شهردار شهریار 

مرتضی احمدي

رئیس شوراي شهر شهریار 
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      مبانی محاسبه       تعریف خدمات                           نرخ        عنوان خدمات   

نوارهاي آموزشی 

(سی دي)
یک حلقه cdنوارهاي بصري

هزینه خرید هر 

+هزینه تکثیر+

%20سود بازرگانی

نشر چاپ

کتب آموزشی
هرجلد

 کلیه هزینه ها 

+20%  سود 

بازرگانی

کتاب آموزشی

بررسی کیفیت 

تجهیزات 

انجام کارشناسی و

بررسی کیفیت ماشین

آالت و تجهیزات

12/000/000از زمان شروع تا پایان ماموریت

ریال

خدمات

مشاوره اي

(ایمنی)

انجام تحقیقات و

مشاهده در زمینه

مسائل آموزشی ایمنی

و حفاظت محیطی

12/000/000

ریال

فروش کلیه

خاموش کننده 

ها وسیلندهاي 

تنفسی

فروش کلیه خاموش

کننده ها وسیلندرهاي

تنفسی

قیمت گذاري توسط

کارشناس مربوطه

بهاي تمام شده

+20% سود 

بازرگانی

از زمان شروع تا پایان ماموریت

از زمان شروع تا پایان ماموریت

از زمان شروع تا پایان ماموریت

از زمان شروع تا پایان ماموریت

بررسی کیفیت 

مواد مصرفی

انجام کارشناسی و

آزمایشات الزم به منظور 

بررسی کیفیت مواد

10/000/000

ریال

خدمات

مشاوره اي

(آموزشی)

انجام تحقیقات و

مشاهده درزمینه مسائل 

آموزشی 

12/000/000

ریال

خدمات

مشاوره اي

(ایمنی)

انجام تحقیقات و

مشاهده درزمینه مسائل 

ایمنی

12/000/000

ریال

فروش

تجهیزات

تهیه و فروش تجهیزات 

ملزومات اعالم واطفاء

براساس درخواست 

متقاضی

بهاي تمام شده

+20% سود 

بازرگانی

طبق قرارداد فی مابین

فروش تجهیزات 

فرسوده و از رده خارج

فروش

لوازم

فرسوده

قیمت گذاري توسط 

کارشناس مربوطه

10/000/000

ریال

محمدصادق کولی وند

شهردار شهریار 

مرتضی احمدي

رئیس شوراي شهر شهریار 
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ماده واحده:

با استنادتبصره(1) ذیل ماده (5) قانون اصالحی موادي ازقانون براساس برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعی و

 فرهنگی جمهوري اسالمی ایران و چگونگی برقراري و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کاال، ارائه 

مصوب1381/10/12 مجلس شوراي دهنـدگان خدمـات و کاالهاي وارداتی (موســوم به قانون تجمیع عوارض)

 اسالمی به تاریخ 1381/10/25 به تاییدیه شوراي نگهبان قانون اسـاسی جمـهـوري اســالمی ایران رسیـده و 

ابالغ شــده است و به مـنظور امکانات سـیستم آتش نشانی و به لحاظ ایجاد ایمنی براي ساختمانها در تمامی

تمدید پروانه ساختمان ها به استناد بند 12 دفترچه عوارض  سال1401 شهرداري  طبقات و درموقع صـــدور و

شهریار 4% از کل عوارض شهـرداري بدون احتساب تخفیف نقدي عـوارض می باشد . به غیـراز تغییرکاربري 

و تفکیک تمامی مبالغی که از این محل دریافت می شود براي تامین امـکانات آتش نشانی وتجهیزات و توسعه

 ایستگاه ها استفاده می شود.

تبصره یکم: سـازمان آتش نشـانی وخــدمات ایمنی شهـرداري شهریار موظف است کلـیه  خدمات ساختمان 

هایی که درحال اخذ پایانکار می باشند را مـورد بازدید قرارداده، ضمن رفع کلیه نواقص ایمنی خدمات مربوطه 

را بر اساس درصد فوق دریافت نماید .

تبصره دوم: هنــــگام صـدور پروانه و یا پایانکار براي طبقه ایجاد شده فقط متـراژ زیر بناي  مورد درخواست 

مالك محاسبه است .

و اداري مبلغ 75/000 ریال،  تبصره سوم: بـه ازاي هر متـر مربـع اضـافـه بنـا مــازاد بـر پـروانـه مسکـونـی 

اضافه بنا مازاد بر پروانه تجاري مبلغ 220/000 ریال و اضــافه بنا مازاد بر پروانه صنعتی مبلغ 150/000 ریال 

بابت بهاي خدمات محاسبه و اخذ می گردد.

 

          تعریف خدمات            مبانی محاسبه            نرخ  عنوان خدمات

سرویس وشارژ

خاموش کننده

شارژ سرویس کلیه

خاموش کننده ها

قیمت گذاري توسط

کارشناسان مربوطه

 30/000/000
ریال

نردبان 

(اسنوکر)

شارژوسرویس 

سیلندرهاي

تنفسی
تعمیر

خاموش

کننده ها

تعمیر سیلندر 

هاي تنفسی و 

دستگاه تنفسی

با دونفرخدمه

تعمیر کلیه خاموش 

کننده ها

تعمیر سیلندرهاي

تنفسی و دستگاه

تنفسی 

قیمت گذاري توسط

کارشناسان مربوطه

قیمت گذاري توسط

کارشناسان مربوطه

هرساعت

بهاي تمام شده

+20% سود 

بازرگانی

1/700/000 ریال

بهاي تمام شده

+20% سود بازرگانی

بهاي تمام شده

+20% سود بازرگانی

شارژ فروش کلیه 

سیلندرهاي تنفسی
هر سیلندر

محمدصادق کولی وند

شهردار شهریار 

مرتضی احمدي

رئیس شوراي شهر شهریار 
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