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وزارت کشور
استانداري گلستان
حوزه معاونت امور عمراني
دفرت امور شهري و شوراها

تعرفه عوارض و هباي
خدمات
شهرداريهاي استان
گلستان
در سال  9315و
ساهلای بعداز آن
شهرداري بندرگز
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مقدمه

شهرداريها به عنوان دستگاه حملي با تنوع وظايفشان در دنيا از
جايگاهي بسيار با امهيتتردر مقايسه با كشورمان به فعاليت خود ادامه داده
به طوري كه خيلي از ابزارهاي الزم براي مديريت شهري را در اختيار دارند.
هرچند بيش از يك قرن از سابقه تأسيس شهرداري در ايران سپري شده ويل هنوز
اين هناد موفق به دستيابي به جايگاه واقعيخود نشده است  .ايجاد مديريت
شهری يكي از چالشهاي فرآوري شهرداران و ساير مسئوالن بوده که عواملی
مهچون :فقدان درآمد پايدار و مناسب ،ضمانت الزم براي اجراي وظايف ذاتی
شهرداريها  ،عدم مشاركت مناسب و كايف آهنا در تصميمگريي هاي شهري و مهچنين
باعث گرديده
ضعف و نواقص بعضي از قوانني مرتبط با مديريت شهري ،
شهرداريها از مسري بايسته و واقعي خارج گرديده و بيشرت به روزمرگي مبتال
شده  ،به طوري كه هر روز مشكالت پيشروي شهرداريها بغرنجتر و پيچيدهتر
ميشود.موضوعي كه منود عيين آن را در انواع آلودگيهاي زيست حميطي  ،ترافيك
 ،فقدان يا ضعف خدمات عمومي شهرها  ،نقص در زيرساختهاي شهري  ،انواع
آشفتگيهاي موجود در ساخت و سازهاي مغاير با ضوابط و  ...در هنايت حبران
زندگي شهري ميتوان به راحيت مشاهده منود  .در اين ميان الزم است به يكي از
مشكالت اصلي شهرداري ،كه مهانا فقدان درآمد پايدار و مناسب بوده توجه جدي
معمول گردد به طوري كه درصد قابل توجهي از مشكالت شهرها و شهرداريها را
حل خواهد منود.

ضمن توجه به موضوعات متنوع شهرداريها  ،از مواردي كه پس از تشكيل
و در راستاي متركز زدايي بوده ،
شوراهاي شهربا امهيت تلقی گرديده
واگذاري اختيار تصويب عوارض و هباي خدمات شهرداري به شوراهاي شهر است و
با تشكيل کارگروه درآمد
در اين راستا دفرت امور شهري وشوراها
شهرداريهاي استان با اختياري كه قانونگذار درقانون تشكيالت  ،وظايف و
انتخابات شوراهاي كشور و انتخاب شهرداران مصوب سال  5731و اصالحات بعدي
آن ،در رابطه با نظارت به وزارت كشور (به استانداران تفويض شده است)
بر اجراي قوانني مذكور قائل شده ،الگويي هتيه و ضمن شفاف سازي عوارض و
هباي خدمات  ،وحدت رويهاي در اعمال روشها و حنوه حماسبه مطالبات شهرداري
اجياد منوده است .

با اين حال شايسته است ضمن عنايت الزم به حبث عوارض و هباي خدمات ،
شهرداريها به مديريت هزينه و هببود روشهاي ارايه خدمات  ،محايت از مشاركت
و سرمايهگذاري خبش خصوصي در امور شهري  ،واگذاري امور شهرداري به خبش
خصوصي  ،محايت از گردشگري  ،يافنت منابع درآمد جديد به شهرداري با توجه
به موقعيت هر شهر و  ...توجه و اهتمام وافر داشته باشند  .هر چند زمحات
شبانهروزي شهرداران حمرتم و كاركنان شهرداريها و مهچنين مهکاری اعضاء حمرتم
شوراها بر کسی پوشيده نيست  .به اميد آنكه شاهد شهرهايي متعادل و
انديشيده باشيم و الگوي مذكور بتواند در اين راه مؤثر باشد.
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تعرفه عوارض حملي شهرداري شهر بندرگز به استناد تبصره  5ماده  15قانون
ماليات بر ارزش افزوده و بندهاي  9و  51ماده 35و  31قانون تشكيالت ،
وظايف و انتخابات شوراهاي اسالمي كشور و انتخاب شهرداران بند  61ماده
 11و  37قانون شهرداري و هزينه خدمات  ،كارمزدبه استناد بند  61ماده 35
كشور و انتخاب
قانون تشكيالت  ،وظايف و انتخابات شوراهاي اسالمي
شهرداران و دستورالعملها و آئني نامه هاي اجرايي به استناد بند  9ماده
 35قانون شوراها مصوب  5731و اصالحات بعدي آن طبق پيشنهاد مشاره ........
مورخ .......شهرداري شهربندرگزدر جلسه  ..........مورخ  95/55/57شوراي
اسالمي شهر بندرگز به تصويب رسيد.

توضيح:
در اجراي تبصره  5ماده  15قانون ماليات بر ارزش اقزوده  ،كليه تشريفات
تصويب و تائيد و آگهي عمومي عوارض مقرر در اين تعرفه قبل از 51هبمن هر
سال طي و از ابتداي سال  5795وبعد از آن قابل اجراء است .
عوارض سال آينده دستگاهها و سازماهناي دوليت و نظامي و غري دوليت و...
بايسيت كتبا به اهنا اعالم شود تا اعتبار الزم را پيش بيين و در پرداخت به
موقع آن مشكلي پيش نيايد.
با تصويب اين تعرفه  ،مصوبات قبلي از ابتداي سال بعد ( )1395ملغي
ميگردد .لذا شهرداري فقط مفاد اين تعرفه را اجرا خواهد كرد.
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موضوعات قابل توجه در تصويب عوارض

 در بررسي پيشنهاد و تصويب تعرفه هر شهر مبنظور تشويق و اعمال حمدوديت
و حداقل " پايه و مبنا" و
در موضوعات خاص حداكثر " سقف تعيني شده "
 ....الزامي است.
 پيش بيين
آهنا .

روشهاي محايت از سرمايه گذاران با تعديل عوارض و وصول تدرجيي

ها و
 به جاي اخذ عوارض  ،سهم شهرداري را در مشاركت ها از اعياني
عرصه و ....كه ضمن محايت از سرمايه گذاران به اجياد درامد پايدار شهرداري
منجر خواهد شد مي توان حلاظ منود.
 استفاده حداكثر از مشاركت مردم و دستگاههاي دوليت و غري دوليت در تصميم
گرييها و اجنام پروژ هاي عمراني .
 ممهور منودن كليه صفحات تعرفه به مهر شهرداري  ،شوراي اسالمی شهر
است.
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ضروري

فصل اول
عوارض
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ماده يک :

تعاريف

عوارض  :عبارتست از مبلغ يا مبالغی که مستند به قوانين جاری  ،نوع و
ميزان آن به تصويب مرجع قانونی رسيده و به صورت آگهی عمومی توسط
شهرداری اعالم می شود .
هبای خدمات  :مبلغی که شهرداری بابت ارائه خدمتی خاص با جموز قانونی
برابر قيمت متام شده ی آن از متقاضی خدمت دريافت می منايد .
واحد مسكوني :عبارت است از كليه ساختماهنايي كه براي سكونت افرادو يا
خانوارها ساخته شده و شامل تراكم كم  ،متوسط ،زياد ،و بسيار زياد ميشود
بديهي است اين واحدها داراي اطاق ،آشپزخانه و سرويسهاي الزم مي باشد.

واحد جتاري و خدماتی :عبارتست از كليه ساختماهنايي كه برابر تبصره ذيل
بند  24ماده 55قانون شهرداري به منظور كسب و پيشه و جتارت احداث گرديده
و يا در آهنا واحدهاي صنفي حتت پوشش قانون صنفي و يا واحدهاي تابع جتارت
و يا قوانني خاص فعاليت داشته باشد.
تبصره :ساختمان بانكها و موسسات مايل و اعتباري جتاري حمسوب می شوند .

واحد هاي صنعيت  :كليه ساختماهنايي كه مبنظور استفاده صنعيت و يا اجياد
كارگاههاي صنعيت احداث شده و يا ميشود و داراي موافقت اصويل از مراجعي
مانند وزارت جهاد كشاورزي  ،صنايع و معادن مي باشد.

واحدهاي اداري :كليه ساختماهناي ادارات دوليت و هنادهاي انقالب اسالمي و
مراكز نظامي و انتظامي و كليه ساختماهنايي كه مبنظور ارائه خدمات ا داري
توسط ادارت  ،موسسات  ،ارگاهناي  ،هنادها ،و ساير ادارات و ابنيه دولت در
كاربري اداري مورد استفاده قرار ميگريد.
تبصره  :كليه موسسات دوليت وابسته به دولت و هنادهاي انقالب اسالمي كه با
اصول بازرگاني اداره ميشوند و مشمول پرداخت ماليات هستند جتاري حمسوب
ميشوند.
واحد هاي آموزشي  ،هنري ،ورزشي ،درماني ،مذهيب :عبارت است از كليه
ساختماهنايی كه توسط مراجع ذيربط در کاربری مربوطه ( آموزش و پرورش ،
آموزش عايل ،تربيت بدنی  ،ارشاد اسالمی  ،هبداشت و درمان ) مبنظور آموزش ،
ورزش ،امور هنري و ....احداث و مورد هبره برداری قرارميگيرد.

امضاء رئيس شورای اسالمی شهر

امضاء شهردار

ماده دو  :مقررات عمومی عوارض و تسهيالت تشويقي
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)5در مورد خانوادههاي معظم شهداء (فرزند و مهسر و پدر و مادر
شهيد) ،آزادگان و جانبازان باالي  %61و رزمندگان بيش از  56ماه
حضور در جبهه و مددجويان حتت پوشش كميته امداد امام مخيين (ره) و
سازمان هبزيسيت كشور – افراد داراي بيماريهاي خاص و مهچنني زنان
سرپرست خانواده و کليه شهروندانی که در رده های خمتلف علمی
فرهنگی هنری درسطوح کشوری و ورزشکارانی که در دسطوح قهرمانی
آسيا و جهان و املپيک و پارااملپيک مقام اول تا سوم کسب منايند
با توجه به بودجه مصوب ساالنه كل كشور يا هر قانون خاص مصوب
اقدام خواهد شد و در صورت عدم پيش بيين در قانون بودجه سال
 1395يا قانون خاص ،تا 120مرت مربع از عوارض پروانه مسكوني
رايگان براي يك واحد هبرهمند خواهند شد  .اين تسهيالت مشمول
عوارضي مثل مازاد بر تراكم  ،كسري مساحت ،تفكيك  ،پاركينگ
ً از اين
خنواهد بود .ضمنا تسهيالت اين بند مشمول افرادي كه قبال
تسهيالت استفاده كردهاند منيشود.
تبصره  : 5دانش آموختگان هنضت سوادآموزی که دوره تکميلی
ارائه مدارک مثبته تا  555مرتمربع
گرفته باشند با
پروانه مسکونی رايگان برای يک واحد هبره مند خواهند
تسهيالت مشمول عوارضی مثل مازاد بر تراکم – کسری مساحت
پارکينگ خنواهند بود .

در سال 97
از عوارض
شد  .اين
– تفکيک و

تبصره  : 5تسهيالت تشويقی بند ( )1مشمول عوارض حق افتتاح کسب و
پيشه برای يکبار را نيز می باشد .
تبصره  : 2رزمندگان به ازاي هر ماه حضور در جبهه و جانبازان به
ازاي هر در صد جانبازي ( تا  %5 ) %52تسهيالت تشويقي حلاظ گردد
).تا  120مرتمربع زيربنا )

 )6برای ساختمان های مساجد ،امام زادهها و تكايا و حسينيهها و
پايگاههاي مقاومت بسيج به انضمام كتاخبانه و موزه و سرايداری در
حموطه آهنا (بعد از تأييد شدن نقشهها و صدور پروانه ساختماني و
پرداخت عوارض سطح شهر) بدون پرداخت عوارض ساختمانی پروانه صادر
گردد  .چنانچه قسمتهايي از اماكن مذكور به عنوان جتاري و خدماتي و
 ...در نظر گرفته شوند و پروانه ساختماني دريافت منايند به شرح
ضوابط تعرفه ،مشمول پرداخت عوارض مربوطه خواهد بود و مهچنني حنوه
پرداخت عوارض ساختمانهای صندوقهای اعتباری عام املنفعه و غريدولتی
مشابه عوارض صدور پروانه ساختمانهای بانکها اقدام خواهد شد.

 :تسهيالت ساختمانی فقط هبنگام صدور پروانه ساختمانی تعلق
تبصره
ميگيرد و در صورتيکه بدون اخذ پروانه ساختمانی مبادرت به احداث
بنا منايند تسهيالت فوق به آنان تعلق منی گيرد .
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 ) 7به منظور ارائه تسهيالت و تشويق سرمايه گذاری جهت رفع کمبود و
کاستيهای تاسيسات شهری در شهر هبنگام صدور پروانه ساختمانی که دارای جموز
از مراجع ذيصالح باشند تسهيالتی به شرح ذيل تعلق می گيرد .
رديف

عنوان

1

احداث مسافرخانه  ،متل

5

احداث هتل  5ستاره

3

احداث هتل  3ستاره

4

احداث هتل  4ستاره

2

احداث هتل  2ستاره

6

توسط
ترمينال
احداث
حقيقی و شرکتهای تعاونی

شرح عوارض

اشخاص

7

احداث بازارچه های حملی توسط
اشخاص حقيقی
بافتهای فرسوده شهری و
سکونتگاههای غير رمسی (مسکونی)

9

پارکينگ طبقاتی و ساير
پارکينگها در کليه کاربريها به
هر ميزان در در در هنگام صدور
پروانه ساختمان و و عدم خالف

8

فقط زيربنای مسافرخانه و متل در کاربری
مربوطه ( اقامتی و پذيرايی )
فقط زيربنای هتل درکاربری مربوطه (
اقامتی و پذيرايی )
فقط زيربنای هتل درکاربری مربوطه (
اقامتی و پذيرايی )
فقط زيربنای هتل درکاربری مربوطه (
اقامتی و پذيرايی )
فقط زيربنای هتل درکاربری مربوطه (
اقامتی و پذيرايی )
سالنهای عمومی،دفاترفروش بليط ،خوابگاه
رانندگان ،منازخانه و سرويسهای هبداشتی
واحدهای فروش غرفه ها  ،رستوران ،
واحواحدهای اقامتی و پذيرايی

ميزان تسهيالت
اعطايی

تا %20
تا %20
تا %20
تا %20
تا %20
تا %75
تا %75

در صورت تامين پارکينگ

تا %75

به ميزان کل زيربنا حداکثر تا سقف تراکم
جماز طرح مصوب شهری و جموز راه و شهرسازی

 15درصد

به ميزان کل زيربنا

تا %75

 :تسهيالت بند فوق در کليه عوارضات متعلقه بغير از عوارض حذف
تبصره
پارگينگ اعمال و حماسبه خواهد شد مشروط بر اينکه استفاده کنندگان از
تسهيالت فوق پس از صدور پروانه ساختمانی می بايست برابر ضوابط صدور
پروانه ساخت نسبت به احداث بنا در حد سفت کاری با پيشرفت فيزيکی حداقل
 44درصد اقدام منايند در غير اينصورت تسهيالت اعمال شده کان مل يکن خواهد
گرديد.

 )7مساحت پارکينگ الزامی مطابق ضوابط طرح مصوب (تفصيلی و يا هادی )
درمجع خالص بنا ( تراکم ) هنگام حماسبه عوارض زيربنا منظور منی گردد .

 ) 1امالکی که در کميسيون ماده صد منجر به صدور جريمه بابت کسری و يا
حذف پارکينگ گرديده اند مشمول دريافت عوارض کسری و يا حذف پارکينگ منی
گردند .
 )1قيمت ( ارزش ) منطقهاي روز عبارت است از آخرين ارزش معامالتي زمني كه
مالك عمل اداره امور اقتصادي و دارائي هر شهر ميباشد و در اجراي ماده 17
قانون مالياتهاي مستقيم مصوب سال  5713تعيني و ابالغ ميگردد.
 )3در حماسبه عوارض صدور پروانه ساختماني چنانچه ملكي داراي چند بر
باشد قيمت منطقهاي گرانرتين بر ملك مشرف به معرب (بر ملک اعم از بر دسرتسي
شامل در ورودی و پنجره میباشد) بعد از تعريض حماسبه خواهد شد .
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 )8مالكني کليه واحدهاي مسكوني كه داراي پروانه ساختماني معترب (از حلاظ
مدت اعتبار) ميباشند بنا به ضرورت اگر خواستار تعويض و تغيري نقشههاي
ساختماني بدون افزايش مساحت زيربنا و تعداد واحد و نوع استفاده باشند
مشمول پرداخت جمدد عوارض صدور پروانه ساختماني خنواهند بود (.صرفا مشمول
پرداخت هزينه کارشناسی خواهند بود )
 )9پروانههاي ساختماني كه مراحل صدورشان وفق مقررات (هتيه و تأييد نقشههای
ساختمانی و تعيني تکليف هنايی کليه عوارض مربوطه) تا قبل از اجرای اين مصوبه طي
شده باشد در صورت عدم صدور پ روانه توسط شهرداری  ،مشمول مقررات اين تعرفه بوده
و شهرداري موظف به صدور پروانه هاي مذكور بر مبناي ضوابط قانوني و تعرفه جاری
ميباشند.

 :پرداخت هر گونه وجهی در هر مقطع زمانی توسط مودی به حساب
تبصره
شهرداری به منزله صدور پروانه منی باشد .

 )55در ساختمانهاي خمتلط مسكوني ،جتاري عوارض زيربناي مساحت مسكوني و
جتاری وفق مقررات و ضوابط مربوطه دريافت خواهد شد.

ً بر اساس قيمت منطقهاي بر جبهه اصلي
 )55عوارض پذيره واحدهاي صنعيت كال
حماسبه خواهد شد.

 )56مطابق ماده  56آيني نامه اجرايي قانون توسعه صنعت ايرانگردي و
جهانگردي در صورت احداث تأسيسات ايرانگردي وجهانگردي و دفاتر خدمات
مسافرتي و تأسيسات اقاميت ( نظري هتل ،مهمانسرا و مسافرخانه و تأسيسات
ورزشي مثل استخر) در كاربري مربوطه از نظر پرداخت عوارض صدور پروانه
ساختماني مشمول تعرفه عوارض پذيره صنعيت خواهند بود.

 )57در حماسبه عوارض صدور پروانه و گواهیهای مرتبط  ،مالک عمل قيمت منطقه
ای براساس عرض گذر و عرض معرب پس از تعريض می باشد .

 )57در صورت بروز اختالف در مورد عوارض – کميسيون و کليه مطالبات و غيره
بني شهرداری و مؤدی مرجع رفع اختالف کميسيون مقرر در ماده  33قانون
شهرداری خواهد بود.
 )51عوارض ساختمان هائی چون آسايشگاه معلوالن و ساملندان ،بازپروري
معتادان و ....با رعايت مقررات شهرسازي عوارض احداث ندارند .در صورت
تبدل اين نوع ساختمانها يا استفاده غري از موارد مذكور ،در زمان تبديل
برابر مقررات شهرداري با آهنا رفتار خواهد شد.
تبصره  :ساختمان های مذکور در بند فوق  ،از پرداخت هبای خدمات شهری نيز
معاف می باشند .
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 ) 51از كليه
شهرداري تعيني
است صدور جم وز
رانندگي ،حميط

درآمدهاي حاصله از معاينه فنی خودروها معادل  %51به عنوان عوارض
و بايسيت صاحبان اين مراكز به حساب شهرداري واريز منايند .بديهي
احداث بنا منوط به اخذ جموز از مراكز مربوطه از مجله راهنمايي و
زيست و ساير مراجع ذيربط خواهد بود.

 )53كاركنان شاغل و بازنشسته در شهرداري و سازماهنای وابسته به آن كه بيش از
 67ماه به صورت رمسي ،پيماني ،قراردادي مشغول خدمت باشند تا زيربناي  565مرتمربع
مسكوني براي يكبار مشمول پرداخت عوارض صدور پروانه منيگردند  .مهچنين از پرداخت
عوارض ساالنه نوسازی و خدمات شهری برای يک واحد مسکونی معاف می باشند .
 )58تشويق متقاضيان در پرداخت نقدی عوارض (جايزه خوش حسابي) :

مودياني كه قصد پرداخت كل عوارض پروانه ساختماني را بصورت نقدي دارند
شهرداري مي تواند  %65در كل عوارض ختفيف قائل شود و كساني كه از ختفيف
نقدي استفاده مي منايند مبلغ عوارض را بايسيت طي فيش واريز و شهرداري به
هيچ عنوان و حتت هيچ شرايطي جماز به دريافت چك و يا سفته مني باشد  ( .حيت
اگر چك روز يا كوتاه مدت باشد ) و ختلف از اين بند در حكم تصرف در اموال
عمومي بوده و مسئوليت آن متوجه شخص شهردار مي باشد (.عالوه بر ختفيف ٪65
درصورت داشنت شرايط تنها از يک ختفيف ديگر مصوب دفرتچه تعرفه سال  91می تواند استفاده
منايد ) .

تبصره  :5چنانچه مودي نسبت به تقسيط بدهي خود اقدام منايد و بعد از گذشت چند
ماه خبواهد بدهي خود را بصورت نقد پرداخت منايد شهرداري مي تواند كليه اقساط تا
آن زمان را دريافت و مابقي بدهي مشمول  %65ختفيف قرار گريد .

ً مشمول پرداخيت هاي نقدي بوده و در صورت
تبصره  : 6اين تسهيالت صرفا
پرداخت اقساطي  ،مشمول تسهيالت اين ماده خنواهد بود .
تبصره  : 7اين تسهيالت مشمول جرامي كميسيون ماده  ،144تغيري كاربري ،عوارض
خودرو ،اجارهها و فروش مستغالت و تأسيسات شهرداري ،تفکيک عرصه و اعيان -
هزينههاي حفاري و آماده سازي ،عوارض كليه معامالت ،نوسازي و عوارض کسب و
پيشه خنواهد بود .
تبصره  : 4کليه ادارات – سازماهنا – هنادهای عمومی و دولتی مشمول سياست
تشويقی اين ماده خنواهند بود .
 )59وصول هرگونه عوارض اين تعرفه توسط شهرداري در داخل حمدوده و حرمي مصوب شهر
جماز ميباشد .

 )65برای آن دسته از مالکينی که پس از پرداخت عوارض قانونی و دريافت
پروانه ساختمانی از اجرای عمليات ساختمانی انصراف داده و خواستار
دريافت عوارض پرداختی خود باشد ؛ شهرداری می تواند کليه عوارض قانونی
اخذ شده را مشروط بر اينکه هيچگونه عمليات ساختمانی توسط مالک اجنام
نشده باشد پس از کسر عوارض نوسازی و عمران شهری –سهم آموزش و پرورش –
هبای خدمات – هزينه کارشناسی  ،ضمن تنظيم صورجتلسه به مالک مسرتد منايد
(.تا  1ماه پس از تاريخ صدور پروانه )

امضاء رئيس شورای اسالمی شهر

امضاء شهردار

ماده سه  :عوارض زيربنا ( تک واحدی )
11

ردي
ف

ماخذ و حنوه حماسبه
عوارض

شرح عوارض

عوارض زيربنا ( احداث
اعيانی ) از نوع مسکونی
بصورت تک واحدی به ازاء
هر مرتمربع
1

تا زيربنای  144مرتمربع

%24×P

5

تا زيربنای  544مرتمربع

%114 ×P

3

تا زيربنای  444مرتمربع

%164×P

4

تا زيربنای  644مرتمربع

%544×P

2

زيربنای  644مرتمربع به
باال

%514×P

توضيحات

 ) 5مناد Pعبارت است از
موضوع
معامالتی
ارزش
ماده اصالحی با حلاظ منودن
درصد مندرج در تبصره 7
ذيل آن
 ) 6مناد  Kعبارت است از
ضريب ثابت

تبصره  :5منظور از واحد مسکونی تک واحدی  ،اعيانی است که در سطح و يا
هر طبقه  ،در يک پالک ثبتی ( دوبلکس )  ،بيش از يک واحد احداث نشود و
چنانچه در هر طبقه و يا طبقات دو واحد ساخته شود تک واحدی حمسوب منيگردد
و در اينگونه موارد حنوه حماسبه عوارض زيربنا ( احداث اعيانی مسکونی ) از
نوع جمتمع های مسکونی مالک عمل خواهد بود .
تبصره  : 6در حماسبه اين عوارض مرتاژ اعيانی صرفا در حد تراکم پايه
براساس ضوابط شهرسازی مالک عمل قرار می گيرد .
تبصره  : 7در حماسبه عوارض زير بنای مسکونی پرونده های ارجاعی از
کميسيون ماده  144که منجر به صدور جريمه ميگردد فرمول فوق يك برابر
ميگردد .
تبصره  : 7عوارض ناشی از احداث نيم طبقه واحدمسکونی بصورت بالکن بر
اساس سطح زيربنا بعنوان قسمتی از زير بنای مسکونی حماسبه ميگردد .
 :عوارض ساختماهناي مسکونی كه قبل از سال  1366احداث شده و
تبصره 1
مدارك الزمه و مثبت به تائيد واحد ساختماني رسيده باشد بدون ارجاع
پرونده ساختمانی به کميسيون ماده  ، 144زير بنايي معادل يك برابر ارزش
منطقه اي روز براي هر مرت مربع حماسبه و وصول خواهد شد .
امضاء رئيس شورای اسالمی شهر

امضاء شهردار

ماده چهار  :عوارض زيربنا ( چند واحدی )

ردي
ف

شرح عوارض
عوارض زيربنا (
احداث اعيانی )
صدور پروانه
ساختمانی جمتمع
ها و آپارمتان
های مسکونی

ماخذ و حنوه حماسبه عوارض

توضيحات
ميانگين سطح هر واحد
سطح
از
است
عبارت
ناخالص کل بنا تقسيم
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بر تعداد واحدها .

1

تا زيربنای 544
مرتمربع

5

تا زيربنای 444
مرتمربع

 ÷144 (.% 82Pميانگين سطح واحد )

3

تا زيربنای 644
مرتمربع

 ÷144 (%114 .Pميانگين سطح واحد )

4

از  644مرتمربع
تا  1244مرتمربع

 ÷144 (%152.Pميانگين سطح واحد )

2

از  1244مرتمربع
تا  3444مرتمربع

 ÷144 ( %142. Pميانگين سطح واحد )

6

بيش از 3444
مرتمربع

 ÷144 (.%172.Pميانگين سطح واحد )

 ÷144 (. %62.Pميانگين سطح واحد )

تذکر  :ميانگين سطح
واحد حداقل يک می باشد
.

تبصره  : 5منظور از واحد مسکونی چند واحدی  ،اعيانی است که
جموز از شهرداری  ،بيش از يک واحد مسکونی احداث گردد .

با اخذ

تبصره  : 7در حماسبه اين عوارض مرتاژ اعيانی صرفا در حد تراکم پايه
براساس ضوابط شهرسازی مالک عمل قرار می گيرد .
تبصره : 7عوارض ناشی از احداث نيم طبقه واحدمسکونی بصورت بالکن براساس
سطح زير بنا بعنوان قسمتی از زير بنای مسکونی حماسبه ميگردد .
تبصره  : 1درحماسبه عوارض زير بنای مسکونی پرونده های ارجاعی ازکميسيون
ماده144که منجربه صدورجريمه ميگردد فرمول فوق يك برابرميگردد .
تبصره  : 1عوارض ساختماهناي مسکونی چندواحدی كه قبل از سال  1366احداث
شده و مدارك الزمه و مثبت به تائيد واحد ساختماني رسيده باشد بدون ارجاع
پرونده ساختمانی به کميسيون ماده  ، 144زير بنايي معادل يك برابر ارزش
منطقه اي روز براي هر مرت مربع حماسبه و وصول خواهد شد .
تبصره  : 3درصورت جتديد بنا در بناهای مسکونی موجود که دارای پايان کار از
عوارض پذيره مالک حماسبه قرار می
باشند به ميزان مساحت قبلی %24 ،
شهرداری
گيرد .

امضاء شهردار
امضاء رئيس شورای اسالمی شهر

ماده پنج  :عوارض پذيره يك مرت مربع از واحد
ارتفاع و دهنه جماز( تک واحدی )

جتاري و خدماتي

جدول مشاره يک :
رديف

عوارض تصوييب

طبقات
عوارض پذيره يک مرت مربع از چند
واحد جتاری و خدماتی با ارتفاع و
دهنه جماز مقرر در ضوابط طرح مصوب
مورد عمل
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جتاري

خدماتي

با

1

در زير زمين

15×P

14×P

5

در مهکف

12×P

14×P

3

در طبقه اول

15×P

14×P

4

در طبقه دوم

14×P

14×P

2

در طبقه سوم به باال

6×p

4×P

6

نيم طبقه( بالکن داخل مغازه )

4×P

4×P

7

انباری

4×P

4×P

تبصره  : 5واحدهای جتاری و خدماتی که بصورت جمتمع و پاساژ احداث می شوند .
مشاعات ( مطابق ضوابط شهرسازی ) مشمول عوارض پذيره خنواهد بود .
تبصره  : 5حداکثر مرتاژ بالکن جتاری و خدماتی  ٪44اعيان مهان واحد می باشد .
درصورت افزايش بصورت يک طبقه جمزا منظور می گردد .
تبصره  : 7در حماسبه عوارض پذيره جتاری و خدماتی پرونده های ارجاعی از کميسيون
ماده  144که منجر به صدور جريمه ميگردد فرمول فوقيك برابر ميگردد .
تبصره  : 7در بانک ها و موسسات مالی و اعتباری  ،صندوق ها و تعاونی های
اعتباری عوارض آن  4برابر فرمول جدول فوق حماسبه می گردد و در هنگام ختلف
ساختمانی ( کميسيون ماده  ) 144عوارض آن  2برابر فرمول جدول فوق حماسبه می گردد
.

امضاء رئيس شورای اسالمی شهر

امضاء شهردار

ماده شش  :عوارض پذيره جتاری و خدماتی ( چند واحدی )
جدول مشاره دو :

ردي
ف

شرح عوارض
عوارض پذيره يک
مرتمربع از يک يا
چند واحد جتاری و
خدماتی با دهنه و
ارتفاع جماز
غيرمقرر در طرح

حنوه حماسبه عوارض

ضرايب

 pطبق جدول مشاره يک می
باشد .

توضيحات
 =L1طول دهنه موجود به مرت
 =L2طول دهنه جماز به مرت
 =H1طول ارتفاع موجود به مرت
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 =H2طول ارتفاع جماز به مرت

مصوب شهر برای هر
مرتمربع
1

عوارض پذيره در
زير زمين

5

عوارض پذيره در
مهکف

3

عوارض پذيره در
طبقه اول

4

عوارض پذيره در
طبقه دوم

2

عوارض پذيره در
طبقه سوم به باال

 =Nتعداد واحد
 = Pارزش منطقه ای روز
اداره دارايی ( موضوع ماده
 17مالياهتای مستقيم )
 = Kضريب ثابت

توضيح :چنانچه تعداد مغازه
يک باب باشد  N/10 ،حذف
ميگردد .

عوارض پذيره در
نيم طبقه
6
( بالکن داخل
مغازه )

تبصره  : 5عوارض پذيره زيرزمين ( پائين تر از مهکف ) چنانچه قابليت جتاری شدن را
داشته با شد  ،به ازای هر طبقه پائين تر از زيرزمين اول  %14کمرت از عوارض پذيره
زيرزمين اول برای هرمرتمربع حماسبه خواهد شد .

تبصره  : 6درصورت جتديد بنا در بناهای جتاری و خدماتی موجود که دارای پروانه
ساختمانی يا جموز از شهرداری ( رای کميسيون ماده صد ) باشند به ميزان مساحت
قبلی  %24 ،عوارض پذيره مالک حماسبه قرار می گيرد  .چنانچه امالکی از طريق
کميسيون ماده صد منجر به صدور رای جريمه گرديده اند و مراحل تغيير کاربری از
کميسيون ماده پنج را طی ننموده اند مشمول اين تبصره منيگردند .
تبصره  : 7مدارک اثبات جتاری بودن ملک قبل از تاسيس شهرداری شامل حداقل دو مورد
از  :قبوض آب  ،برق  ،گاز  ،برگ پرداخت ماليات ساليانه  ،پروانه جتاری مبنی بر
جتاری بودن آن از مراجع ذيصالح است ؛ در اين صورت وضعيت موجود تلقی شده و مشمول
پرداخت هيچ عوارض و يا جريمه ای خنواهد شد و بعد از تاسيس شهرداری وجود هريک از
اين مدارک صرفا سال وقوع ختلف را برای حماسبه جريمه مشخص خواهد منود و درخصوص
افرادی که نسبت به پرداخت عوارض ساليانه کسب در ساهلای قبل اقدام منوده اند به
استناد تبصره  3ماده  57قانون نظام صنفی کشور  :برگ پرداخت عوارض موجب احراز
حقوق صنفی خنواهد بود .

تبصره  : 7در حماسبه عوارض پذيره جتاری و خدماتی پرونده های ارجاعی از
کميسيون ماده  144که منجر به صدور جريمه ميگردد فرمول فوق يك برابر
ميگردد .
تبصره  : 1در حماسبه عوارض پذيره جمتمع های جتاری و خدماتی ( پاساژ ) ،
عمق جبهه اول به ميزان  14مرت  ،برابر ضرايب مصوب و عمق جبهه دوم به
14

ميزان  14مرت و مازاد بر جبهه اول به ميزان  %82ضرايب مصوب و عمق جبهه
سوم ( عمق بيش از  54مرت ) به ميزان  %62ضرايب مصوب مالک عمل خواهد بود
و موضوع عمق بندی فوق مشمول کليه طبقات مهکف  ،حتتانی و فوقانی ميگردد .
چنانچه زمينی دارای بيش از يک بر باشد کل مرتاژ به ميزان  ٪82حماسبه می
گردد .
تبصره  : 6اضافه دهنه از  3مرت و اضافه ارتفاع از 4/5مرت حماسبه می گردد .
امضاء رئيس شورای اسالمی شهر

امضاء شهردار

ماده هفت  :عوارض زير بنا
(آموزشی  ،ورزشی  ،مذهبی  ،فرهنگی هنری  ،هبداشتی-درمانی
از اشخاص حقيقی يا حقوقی )
ردي
ف

حنوه حماسبه عوارض

شرح عوارض

خبش خصوصی اعم

توضيحات

عوارض صدور پروانه ساختمانی
واحدهای آموزشی  ،ورزشی ،
مذهبی  ،فرهنگی هنری ،
هبداشتی-درمانی اعم از اشخاص
حقيقی يا حقوقی به ازای هر
مرتمربع

1

زيرزمين در کليه طبقات

6×P

5

در مهکف

7×P

3

در طبقه اول

6×P

4

در طبقه دوم

6×P

2

در طبقه سوم به باال

6×P

6

انباری در زيرزمين و ساير
طبقات

6×P

7

اماکن ورزشی دارای موافقت از
تربيت بدنی

6×P

8

نيم طبقه

6×P

تبصره  :5عوارض صدور پروانه ساختمانی واحدهای آموزشی  ،ورزشی  ،مذهبی ،
فرهنگی هنری  ،هبداشتی -درمانی متعلق و وابسته به دولت  ،به ميزان سه
برابر فرمول فوق حماسبه ميگردد  .منظور از واحدهای مذکور  ،صرفا فضاهای
آموزشی  ،ورزشی  ،مذهبی ،فرهنگی هنری (سالن اجتماعات  ،کتاخبانه ) می
باشد .
تبصره  :6مساجد  ،مصلی  ،تکايا  ،حسينيه ها  ،امامزاده ها  ،اماکن مقدسه و
متربکه بدون پرداخت هرگونه عوارض ساختمانی در حدضوابط طرح تفضيلی ( مصوب )
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پروانه برای آنان صادر گردد ؛ احداث اعيانی واحدهای جتاری و خدماتی اماکن فوق
مشمول معافيت منی گردد .
تبصره  :7شرکتها و موسسات دولتی و وابسته به دولت و موسسات عمومی غيردولتی ،
بانکها  ،موسسات مالی و اعتباری و واحدهای وابسته به آهنا که با اصول بازرگانی
اداره می شوند  ،مشمول تعرفه عوارض پذيره يک مرتمربع از يک واحد جتاری و خدماتی
برای صدور پروانه ساختمانی می باشند .
تبصره  : 7عوارض ساختماهنا ي واحدهای آموزشی  ،ورزشی  ،مذهبی  ،فرهنگی هنری ،
هبداشتی -درمانی كه در هر زمان احداث شده و مدارك الزمه و مثبت به تائيد واحد
ساختماني رسيده باشد در صورتي كه در كميسيون ماده  144منجر به صدور راي جرميه
گردد عوارض زيربنای آن برابر تعرفه جاری براي هر مرت مربع حماسبه و وصول خواهد
شد .

امضاء رئيس شورای اسالمی شهر

امضاء شهردار

ماده هشت  :عوارض احداث بنا يك مرت مربع از ساختمان اداري
رديف

عوارض تصوييب

طبقات

1

مهكف

17×P

5

زير زمني در کليه طبقات

13×P

3

اول

11×P

4

دوم

11×P

2

سوم به باال

7×P

6

انباري

9×P

7

نيم طبقه

8×P

تبصره  : 5عوارض ساختماهناي اداری كه در هر زمان احداث شده و مدارك الزمه و مثبت
به تائيد واحد ساختماني رسيده باشد در صورتي كه در كميسيون ماده  144منجر به
صدور راي جرميه گردد عوارض زيربنای آن برابر تعرفه جاری براي هر مرت مربع حماسبه
و وصول خواهد شد .
خبش اداری ساختماهنای آموزشی  ،ورزشی  ،مذهبی  ،فرهنگی هنری
:6
تبصره
هبداشتی-درمانی مشمول تعرفه اداری ميگردند .

امضاء شهردار

امضاء رئيس شورای اسالمی شهر

ماده نه  :عوارض احداث بنا يك مرت مربع از ساختمان صنعتی
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،

رديف

عوارض تصوييب

طبقات

14×p

1

مهكف

5

زير زمني

8×p

3

اول

8×p

4

دوم

8×p

2

سوم به باال

6×p

6

انباري

6×p

7

نيم طبقه

6×p

تبصره  :عوارض ساختماهناي صنعتی كه در هر زمان احداث شده و مدارك الزمه
و مثبت به تائيد واحد ساختماني رسيده باشد در صورتي كه در كميسيون ماده
 144منجر به صدور راي جرميه گردد عوارض زيربنای آن برابر تعرفه جاری
براي هر مرت مربع حماسبه و وصول خواهد شد .

امضاء رئيس شورای

امضاء شهردار
اسالمی شهر

ماده ده  :عوارض مازاد تراکم

 – 1معابر از  6الی  12مرت حداکثر  5طبقه تا سقف  154درصد (64درصد در هر
طبقه از تراکم معاف )
 – 5معابر از  16مرت به باال حداکثر  3طبقه تا سقف 184درصد (64درصد در هر
طبقه از تراکم )
 – 3ساختماهنای جتاری در حاشيه بلوارها و خياباهنای اصلی شهر تا سقف 544
درصد کل مساحت زمين ( 64درصد در هر طبقه از تراکم معاف )
تبصره  :پارکينگ – تاسيسات و راه پله و در کليه کاربريها و راهروهای
مسکونی مشمول عوارض تراکم منی گردد .
الف – افزايش تراکم – سطح اشغال – طبقات مسکونی
 12 Pو اداری و ساير کاربريها 18 P
خدماتی
يا جامع به ازای هر مرتمرع عوارض حماسبه و اخذ گردد .

P

15

 -جتاری و

نسبت به طرح تفصيلی

تبصره  : 1هنگام صدور پروانه ساختمانی درصورت داشنت رای کميسيون ماده
پنج پيرامون موارد فوق الذکر به مهان ميزان مشمول عوارض تراکم می گردد .
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تبصره  : 5در هنگام جاجبايی تراکم در طبقات حتی بدون افزايش تراکم و سطح
اشغال مشمول عوارض فوق الذکر می گردد .
تبصره  :3درصورت کاهش در عقب ساخت به ازای هر مرتمربع P
و اخذ می گردد .

 15عوارض حماسبه

ب – هرگونه تغيير در پروانه صادره که دارای رای کميسيون ماده پنج جهت
اعيانی آن می باشد درصورت وقوع ختلف در کليه طبقات که منجر به صدور رای
جريمه در کميسيون ماده صد گردد تا سقف طبقات مصوب ماده پنج و سقف تراکم
حداکثر  ٪675باشد مشمول عوارض به ازای هر مرتمربع در کاربری مسکونی به
و در ساير کاربريها 18 P
 جتاری و خدماتی 12 P15
ميزانP
عوارض حماسبه و اخذ می گردد .
ج – مازاد بر سطح اشغال  ٪64و مازاد بر تراکم  ٪544جهت ساختمان های 4
طبقه و در ساختماهنای تا  3طبقه تا سقف  ٪184تراکم هرگونه طبقه و نيم
طبقه اضافه در طبقات حتتانی – مهکف و فوقانی در کليه کاربريها به ميزان P
 15حماسبه و اخذ می گردد .
د – هرگونه ختلف در کاربريهای جتاری اعم از دارای مصوبه کميسيون ماده پنج
و يا فاقد مصوبه مشمول عوارض  14 Pمی گردد .
ذ – کليه ختلفات ساختمانی تا سقف  ٪64غير از کاربريهای جتاری عوارض تراکم
معادل بند يک حماسبه و اخذ می گردد .
 درصورت احداث انباری در حياط و يا پيلوت بدون جموز که منجر به کسریر
پارکينگ گردد به ازای هر مرتمربع  15 Pپس از رای کميسيون ماده صد عوارض حماسبه
می گردد ولی درصورت اخذ جموز جهت احداث انباری در پشت بام تا سقف  ٪34سطح اشغال
15
جماز و يا پيلوت در فضای مازاد پارکينگ با رعايت ميزان مرتاژ به ميزان P
حماسبه گردد  .ضمنا متقاضی حتی درصورت مازاد پارکينگ در مهکف می تواند از مزايای
انباری در پشت بام استفاده منايد و درصورت احداث انباری بيش از  ٪34سطح اشغال
در پشت بام به ميزان  15 Pعوارض حماسبه و اخذ گردد .
ز – درصورتيکه متقاضی دارای مصوبه کميسيون ماده پنج باشد اما قبل از صدور
پروانه اقدام به ساخت منوده باشد عوارض پس از صدور جريمه ماده صد معادل 15 P
حماسبه و اخذ می گردد .

ژ  -درصورت احداث طبقه مازاد – سطح اشغال – تراکم و يا هرگونه تغيير
ضابطه که در تفضيلی جماز حلاظ شده باشد و صرفا مالک اقدام به اخذ پروانه
ننموده باشد پس از صدور رای جريمه ماده صد عوارض مطابق بند يک حماسبه و
اخذ می گردد .
س – تراکم مازاد بر  ٪64و طبقه اضافه برای آن دسته از امالکی که دارای
پروانه ساختمانی قبل از سال  87باشند و نوع ختلف آنان ( مازاد بر  ٪64و
طبقه اضافه ) به تاييد واحد شهرسازی رسيده باشد عوارض آنان بر مبنای P
 15حماسبه و اخذ گردد .
ش – عوارض تراکم مازاد مسکونی  15 Pجتاری و خدماتی P
کاربريها 18 Pحماسبه و اخذ می گردد .
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12

و اداری و ساير

امضاء رئيس شورای اسالمی شهر

امضاء شهردار

ماده يازده  :عوارض پيش آمدگی (کنسول  ،بالکن  ،تراس )
عوارض پيش آمدگی مشرف به معابرعمومی موضوع خبشنامه مشاره 7875/5/7/77
مورخ5735/6/63وزارت کشور
پيش آمدگی مسقف

14×p

پيش آمدگی غير
مسقف

14×p

تبصره  : 5منظور از پيش آمدگی مسقف عبارت است از پيش آمدگی در معابر
عمومی که بصورت مسقف و زير بنای مفيد مورد استفاده واحدهای مسکونی
،جتاری و خدماتی ،اداری،صنعتی و  ...قرار ميگيرد.
منظور از پيش آمدگی غير مسقف عبارت است از پيش آمدگی در
تبصره : 6
معابرعمومی که بصورت بنای غير مفيد صرفا بصورت بالکن مورد استفاده قرار
ميگيرد.
تبصره  : 7چنانچه پيش آمدگی سقف آخرين طبقه بنا صرفا بصورت سايه بان
مورد استفاده قرار گيرد مشمول پرداخت عوارض مذکور خنواهد بود.
تبصره  : 7مالکين امالکی که بصورت غير جماز بالکن يا پيش آمدگی احداث می
منايند و حسب آرائ قطعی کميسيوهنای ماده  144قانون شهرداريها و حماکم
قضايی و اداری به دليل عدم ضرورت قلع بنا جريمه می گردند عالوه بر
پرداخت جرائم مقرر ،مشمول پرداخت عوارض پيش آمدگی با ضريب  3برابر
جدول فوق می باشند.

امضاء رئيس شورای اسالمی شهر

امضاء شهردار

ماده دوازده  :عوارض تبديل تعداد واحدهای جتاری
رديف

عوارض تصوييب

شرح
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5

عوارض يک مرت مربع ناشی از افزايش يک واحد جتاری
به دو واحد جتاری يا بيشرت

6×p

تبصره  :5به جهت تشويق به بزرگرت شدن واحدهای جتاری سطح شهر در تبديل
چند باب به يک باب و يا کاهش تعداد واحد جتاری عوارض تبديل چند باب به
يک باب اخذ منی گردد.
امضاء رئيس شورای اسالمی شهر

امضاء شهردار

ماده سيزده  :عوارض حق
اخذ می گردد )

کارشناسی (بر اساس مرتاژ وضع موجود ملک

جهت پاسخ به کليه استعالمات از مجله بانک ،دفرتخانه ،صنفی ،حفاری .... ،و
هنگام صدور پروانه ساختمانی ،متديد ،عدم خالف ،پايانکار و  ...در حمدوده
و حريم مصوب شهر عوارض کارشناسی به شرح جدول ذيل حماسبه می گردد:

(

ريال × اعيانی ) ( +
0211
× عرصه ) = عوارض کارشناسی کليه کاربريها

0111

ريال

تبصره  : 5عوارض فوق از تاريخ پرداخت به مدت  6ماه دارای اعتبار می
ً توسط مودی پرداخت گردد.
باشد و پس از مدت مذکور بايستی جمدا
تبصره  : 6چنانچه متقاضيانی که بصورت سرقفلی و يا تک واحدی در جمتمع های
جتاری يا مسکونی قصد اخذ جموز ،انتقال،ترهينی،پروانه کسب و  ...داشته
باشد هزينه کارشناسی به ميزان مساحت آن قسمت از ساختمان که دچار
تغييرات ناشی از تقاضا ميگردد را شامل می شود.
تبصره  :7حق كارشناسي زمينهايي كه در حرمي شهر واقع مي باشد مبلغ
 1544444ريال مي باشد .
تبصره  : 7حق کارشناسی زمينهايی که در خارج از حريم شهر واقع می باشند
مبلغ  744/444ريال می باشد .

امضاء شهردار

ماده چهارده  :عوارض

امضاء رئيس شورای اسالمی شهر

صدور جموز حصارکشی ( ديوار کشی )

عوارض فوق به مأخذ( )٪75قيمت منطقه ای به ازای هر مرت طول ديوار احداثی
اخذ می گردد.

21

تبصره  :5در حماسبه عوارض مذکور مالک صدور جموز ضوابط طرح مصوب شهری بوده
وارتفاع ديوار تا ارتفاع حداکثر  5/2مرت بعنوان حصار ميباشد .
تبصره  : 6مدت اعتبار جموز فوق  6ماه می باشد و جهت متديد آن ( صرفا برای
يکبار )  24 ،درصد عوارض اين تعرفه وصول ميگردد .

امضاء شهردار
امضاء رئيس شورای اسالمی شهر

ماده پانزده

 :عوارض پذيره تاسيسات شهری

رديف

نو ع عوارض

حنوه حماسبه

1

تاسيسات و جتهيزات شهری مانند منبع آب ،پست
ترانسفور ماتور ،پست گاز ،پست خمابرات و غيره

17×P×S

5

دکل های برق و خمابرات (  ، ) BTSکيوسک تلفن و
امثال آن

17×P×S

تبصره  : 1مستند به تبصره  1ماده  24قانون ماليات بر ارزش افزوده
تعرفه عوارض نصب دکل ( )BTSتلفن مهراه در ملک اشخاص برای سال 1391به شرح
ذيل اعالم می گردد :
S × 1.P
قيمت منطقه ای روز براساس تعرفه دارايی = P
مساحت سطح مقطع فندانسيون = S
تبصره  : 6مبلغ فوق از حداقل  52/444/444ريال بايد کمرت نگردد.

امضاء رئيس شورای اسالمی شهر

امضاء شهردار

 :عوارض سطح شهر(جهت آن دسته از شهرداريهايی که مشمول ماده 5
ماده شانزده
قانون نوسازی و عمران شهری منيباشند )

برای کليه اراضی و امالک واقع در حمدوده شهر :
رديف

حنوه حماسبه

نو ع عوارض
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1

عوارض اعيانی

5

عوارض عرصه

مساحت اعيانی × قيمت منطقه ای ×
5/1درصد
مساحت عرصه × قيمت منطقه ای ×

امضاء شهردار

5/1درصد

امضاء رئيس شورای اسالمی شهر

ماده هفده  :عوارض احداث و تعبيه خمازن ذخريه مايعات و استخرو....
رديف

حنوه حماسبه

نو ع عوارض

1

استخر شنا واحدهاي مسكوني و باغات

8×P

5

استخر شنا جمموعه هاي ورزشي  -فرهنگي

8×P

3

استخر ذخريه آب و  ...واحد هاي خدماتي – صنعيت -يا
ساير مايعات
خمازن ذخريه آب و مايعات اعم از زير زميين – زميين يا
هوايي در واحد هاي اداري – خدماتي  -صنعيت

8×P

4

امضاء شهردار

8×P

امضاء رئيس شورای اسالمی شهر

ماده هجده  :عوارض جتاری و خدماتی شناور
هنگام صدور پروانه جتاری و خدماتی و يا تبديل واحد به جتاری در امالک واقع
در حمدوده شهر با کاربری های غيرجتاری و خدماتی که با درنظر گرفنت ضوابط و
مقررات و نقشه های طرح های مصوب ابالغی شهر – پيشنهاد شهرداری و مهچنين
مصوبه کميسيون ماده  1پيرامون حماسبه حق االمتياز جتاری و خدماتی عوارضی
با عنوان جتاری و خدماتی شناور عالوه بر ساير عوارض و هبای خدمات درخصوص
تعلق ميزان مساحت جتاری و خدماتی عوارض فوق برمبنای  : p( kpموضوع ماده
 17قانون مالياهتای مستقيم ) در هنگام صدور پروانه ساختمانی و پرونده
های ارجاعی از کميسيون ماده صد به ازای هر مرتمربع  5برابر ارزش معامالتی
ساختمان اخذ گردد .

تبصره  : 5الزم به ذکر می باشد که حماسبه عوارض دوبرابر زيربنا در هنگام صدور
عدم خالف مشمول مصوبه فوق الذکر منی گردد .
تبصره  : 6کليه فضاهای مشاعات و مطابق قانون متلک آپارمتان ها در جمتمع ها مشمول
عوارض فوق الذکر منی گردد .
تبصره  : 7عوارض فوق هنگام صدور پروانه ساختمانی و پرونده های ارجاعی از
کميسيون ماده صد حماسبه و وصول می گردد .

22

امضاء شهردار

امضاء رئيس شورای اسالمی شهر

ماده نوزده  :عوارض تعميرات ساختمان ( تعميرات اساسی )

چنانچه مؤدی درخواست تعميرات ملک خود را که ممکن است جتاری  ،مسکونی،
اداری و صنعتی  ،ساير باشد بنمايد بشرح ذيل عوارض اخذ می گردد :

 %24pحماسبه

تبصره  : 5تعميرات واحدهای مسکونی بازاء هر مرت مربع
ميگردد.

تبصره  : 6تعميرات واحدهای جتاری بازاء هر مرت مربع  %94 pحماسبه می گردد
.

تبصره  : 7تعميرات واحدهای اداری و صنعتی بازاء هر مرت مربع
حماسبه می گردد .

تبصره  : 7تعميرات واحدهای آموزشی ،ورزشی ،درمانی و غيره
می گردد .

p

%144 p

 %64حماسبه

ً تعميرات ساختمانی شامل منای ساختمان نيز می
تبصره  : 1با توجه به اينکه بعضا
گردد لذا منبعد به جهت زيباسازی شهر از تعميرات منای ساختمان عوارض تعميرات اخذ
منی گردد.
تبصره  : 5هرنوع تعميرات ساختمانی که منجر به افزايش سطح اشغال يا تراکم و
مهچنين تغيير سازه ساختمان نگردد شامل عوارض فوق می گردد  .در غيراينصورت جتديد
بنا تلقی می گردد .
تبصره  : 3مدت اعتبار پروانه تعميرات ساختمانی  6ماه می باشد و جهت متديد آن
برابر ضوابط شهرسازی صرفا برای يک بار پس از اخذ  ٪24عوارض فوق الذکر قابل
حماسبه و وصول می باشد .
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ماده بيست :عوارض ارزش افزوده ناشی از طرحهای توسعه شهری
رديف

عوارض تصويبی

نوع کاربری

1

تاسيسات شهری

2×P

5

صنعتی
( تا 1444مرت مربع )

2×P

3

اداری – ورزشی – فرهنگی  -مذهبی – هبداشتی و
( تا  1444مرت مربع )
درمانی

2×P

4

فضای سبز عمومی
( تا  244مرت مربع )

8×P

2

فضای سبز خصوصی
( تا  244مرت مربع )

7×P

6

انبارها
( تا  1444مرت مربع)

2×P

7

آموزشی و آموزش عالی
( تا 1444مرت مربع )

2×P

8

خدمات کارگاهی
( تا  1444مرت مربع )

2×P

9

پايانه ها و محل و نقل
( تا  1444مرتمربع)

و پارکينگ

2×P

14

باغات
( تا  1444مرت مربع)

2×P

11

ساير کاربريها
( تا  1444مرت مربع

2×P

تبصره  :5هر نوع عوارض ارزش افزوده ناشی از طرحهای توسعه شهری به جتاري
و خدماتي  5برابر ارزش منطقه اي و صنعيت و ساير كاربريها  2برابر ارزش
منطقه اي حماسبه و اخذ گردد .
تبصره  : 2درصورت تبديل به جتاری – مسکونی مهزمان مبنای حماسبه جتاری می
باشد .
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تبصره  : 7در خصوص امالک با کاربری فضای سبز عمومی بيش از  244مرت مربع
تا  1444مرت مربع  8Pحماسبه و اخذ گردد .

تبصره  : 7در خصوص امالک با کاربری فضای سبز عمومی بيش از 1444مرت مربع
تا  3444مرت مربع  9 Pحماسبه و اخذگردد .

تبصره  : 1در خصوص امالک با کاربری فضای سبز عمومی بيش از  3444مرت 9P
حماسبه و اخذ گردد .
تبصره  : 1درتغييرکاربری فضای سبز خصوصی به مسکونی مازاد بر  244مرتمربع
 8 Pحماسبه واخذ گردد.
تبصره  : 3کاربريهای پارکينگ و محل و نقل و انبارها ،آموزشی  ،درمانی ،
جهانگردی  ،باغ مسکونی و ساير کاربريهای مشابه با مرتاژ بيش از  1444مرت
مربع جهت تغيير کاربری در صورت عدم نياز دستگا ههای مرتبط عينا مانند
فضای سبز عمومی عمل گردد .
تبصره : 8اين نوع عوارض در حمدوده قانونی قابل وصول است .

امضاء شهردار
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ماده بيست و يک :ارزش افزوده حاصل از تفکيکی تا  244مرت
قانون اصالح ماده ( )141قانون شهرداري
ماده555ـ ادارات ثبت اسناد و امالك و حسب مورد دادگاهها موظفند در موقع
دريافت تقاضاي تفكيك يا افراز اراضي واقع در حمدوده و حرمي شهرها ،از سوي
ً به تأييد
مالكني ،عمل تفكيك يا افراز را براساس نقشهاي اجنام دهند كه قبال
شهرداري مربوط رسيده باشد .نقشهاي كه مالك براي تفكيك زمني خود هتيه منوده
و جهت تصويب در قبال رسيد ،تسليم شهرداري ميمنايد ،بايد پس از كسر سطوح
معابر و قدرالسهم شهرداري مربوط به خدمات عمومي از كل زمني ،از طرف
ا به مالك ابالغ شود.
شهرداري حداكثر ظرف سه ماه تأييد و كتبً
بعد از انقضاء مهلت مقرر و عدم تعينيتكليف از سوي شهرداري مالك ميتواند
خود تقاضاي تفكيك يا افراز را به دادگاه تسليم منايد .دادگاه با رعايت
حداكثر نصاهباي مقرر در خصوص معابر ،شوارع و سرانههاي عمومي با أخذ نظر
كميسيون ماده ( ،)2به موضوع رسيدگي و اختاذ تصميم ميمنايد.
كميسيون ماده ( )2حداكثر ظرف دو ماه بايد به دادگاه مذكور پاسخ دهد .در
صورت عدم ارسال پاسخ در مدت فوق ،دادگاه با مالحظه طرح جامع و تفصيلي در
چهارچوب ساير ضوابط و مقررات ،به موضوع رسيدگي و رأي مقتضي صادر
ميمنايد.
تبصره5ـ رعايت حدنصاهباي تفكيك و ضوابط و مقررات آخرين طرح جامع و
تفصيلي مصوب در حمدوده شهرها و مهچنني رعايت حدنصاهبا ،ضوابط ،آينينامهها و
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دستورالعملهاي مرتبط با قوانني از مجله قوانني ذيل ،در هتيه و تأييد كليه
نقشههاي تفكيكي موضوع اين قانون توسط شهرداريها الزامي است:
ـ مواد ( )14و ( )12قانون زمني شهري مصوب سال 1366
ـ قانون منعفروش و واگذاري اراضي فاقد كاربري مسكوني براي امر مسكن
حقوقي
و
حقيقي
اشخاص
ساير
و
مسكن
تعاوني
شركتهاي
به
مصوب سال 1381
ـ قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها مصوب سال  1374و اصالحات
بعدي آن
ـ قانون جلوگريي از خردشدن اراضي كشاورزي و اجياد قطعات مناسب فين ـ
اقتصادي مصوب سال  1382و اصالحات بعدي آن
ـ ماده ( )2قانون تأسيس شوراي عايل شهرسازي و معماري ايران و اصالحات
بعدي آن
تبصره6ـ در مورد اراضي دوليت ،مطابق تبصره ( )1ماده ( )11قانون زمني شهري
مصوب سال  1366اقدام خواهدشد.
تبصره7ـ در اراضي با مساحت بيشرت از پانصد مرتمربع كه داراي سند ششدانگ
است شهرداري براي تأمني سرانه فضاي عمومي و خدماتي تا سقف بيست و پنج
درصد ( )%52و براي تأمني اراضي موردنياز احداث شوارع و معابر عمومي شهر
در اثر تفكيك و افراز اين اراضي مطابق با طرح جامع و تفصيلي با توجه به
ارزش افزوده اجيادشده از عمل تفكيك براي مالك ،تا بيست و پنج درصد ()%52
از باقيمانده اراضي را دريافت ميمنايد .شهرداري جماز است با توافق مالك
قدرالسهم مذكور را براساس قيمت روز زمني طبق نظر كارشناس رمسي دادگسرتي
دريافت منايد.
تبصره7ـ كليه اراضي حاصل از تبصره ( )3و معابر و شوارع عمومي و اراضي
خدماتي كه در اثر تفكيك و افراز و صدور سند مالكيت اجياد ميشود ،متعلق
به شهرداري است و شهرداري در قبال آن هيچ وجهي به صاحب ملك پرداخت
خنواهدكرد.
در مواردي كه امكان تأمني انواع سرانه ،شوارع و معابر از زمني موردتفكيك
و افراز ميسر نباشد ،شهرداري ميتواند با تصويب شوراي اسالمي شهر معادل
قيمت آن را به نرخ كارشناسي دريافت منايد.
تبصره 1ـ هرگونه ختلف از موضوع اين قانون در تفكيك يا افراز اراضي ،جرم
تلقيشده و متخلفني ،طبق قانون جمازات اسالمي و قانون ختلفات اداري حتت پيگرد
قانوني قرار خواهندگرفت.
خبش اول :
جدول مشاره يک

 ) 5جهت زمينهای تا  155مرت مربع يك و نيم برابر ارزش منطقه اي
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 ) 6برای زمينهای  155مرت مربع تا  5555مرت مربع معادل  55درصد کل عرصه حماسبه
گردد .
) 7برای زمينهای بيش از  5555مرتمربع تا  6555مرتمربع به شرح ذيل حماسبه گردد .
 )7-5تا مرتاژ  5555مرتمبع معادل رديف 55( 6درصد ) و مقدار مازاد آن تا 6555
مرتمربع معادل  51درصد حماسبه گردد .
 ) 7برای زمينهای از  6555تا  1555مرت مربع به شرح ذيل حماسبه گردد .
 ) 7-5تا مرتاژ  5555مرت مربع معادل رديف  55 ( 6درصد ) و مقدار مازاد آن تا
 6555مرت مربع معادل ( 51درصد ) و مقدار مازاد  6555مرتمربع تا  1555مرتمربع
معادل (65درصد ) حماسبه گردد .
 ) 1از  1555مرت مربع به باال به شرح ذيل حماسبه گردد .
 ) 7-5تا مرتاژ  5555مرت مربع معادل رديف  55 ( 6درصد) و مقدار مازاد آن تا
(  51درصد) و مقدار مازاد از 6555
 6555مرت مربع معادل رديف  7به ميزان
مرتمربع تا  1555مرتمربع معادل رديف  65(7درصد ) و مقدار مازاد بر  1555مرت مربع
معادل (  61درصد ) حماسبه گردد  .مشروط بر اينکه با احتساب معابر از  ٪75بيشرت
جتاوز ننمايد .

تبصره  : 5از آجناييکه برابر قانون امکان دريافت قيمت روز برای حق السهم
شهرداری برابر نظريه کارشناس رمسی دادگسرتی وجود دارد لذا به جهت جلوگيری
از طوالنی شدن روند پاسخگويی مراجعين به شهرداری به استناد نظر کارشناس
رمسی عوارض تفکيک توسط شهرداری اخذ يک نسخه از نظريه کارشناسی جهت اطالع
يه شورای حمرتم شهر ارسال می گردد .
تبصره  : 6با تصويب اين اليحه کليه عوارض قبلی مربوط به حق تفکيک لغو می
گردد .
تبصره : 7
الف  :کليه امالک مشاع که دارای سند مالکيت با مشارکت تا سه نفر باشند
به ميزان  94درصد عوارض حماسباتی رديفهای ، 3، 5و  4و  2اين اليحه اعمال
ميگردد .
ب  :کليه امالک مشاع که دارای سند مالکيت با مشارکت بيش از  3نفر باشند
به ميزان  82درصد عوارض حماسباتی رديفهای  4، 3 ، 5و  2اين اليحه اعمال
ميگردد .
تبصره  : 7امالکی که در اجرای طرح های توسعه شهری تعريض می شوند ودر
راستای سياستهای تشويقی از امتيازات شهرداری برخوردار می شوند مشمول
اين اليحه می باشند در غير اينصورت حداکثر نصاب مندرج در قانون اصالحيه
ماده  52 ( 141درصد ) در مورد آنان اعمال ميگردد .
تبصره  : 2چنانچه زميين فاقد سند مالكيت باشد عوارض تفكيكي برابر بند 5
ايل  4حماسبه مي شود .
تبصره  : 6الزم به ذکر است امالک باالی  3444مرتمربع در قبال حق السهم
شهرداری فقط زمين دريافت می گردد .
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خبش دوم  :کسری حد نصاب تفکيک مصوب
درصورت تفکيک عرصه بدون رعايت حدنصاب تفکيک مقرر در طرح مصوب شهر ی ضمن
اخذ عوارض مربوط به تفكيكي به ازاي هر مرتمربع كسري حدنصاب تفكيك سه
برابر ارزش منطقه اي وصول شود .

تبصره  : 5مبنای حماسبه ی عوارض تفکيک زير حد نصاب ميزان کسری زمين از
حد نصاب ميباشد .
 :6چنانچه مرتاژ عقب نشينی مشخص شده از طرف شهرداری(درصورت عدم
تبصره
تفکيک عرصه باقيمانده توسط مالک ) موجب عدم رعايت حد نصاب تفکيک گردد ،
مشمول عوارض زير حدنصاب تفکيک منيگردد  ( .اصالح سند )
تبصره  : 7در خصوص عوارض تفکيک هنگامی که تفکيک و جتميع هم زمان صورت می
گيرد در صورت رعايت حد نصاب تفکيک از طرف مالک قطعه ای که مساحت معينی
از آن کسر گرديده رعايت شود مشمول عوارض تفکيک منی گردد و چنانچه مرتاژ
کسر شده باعث کاهش حد نصاب تفکيک گردد فقط به ميزان مساحت کسر شده
عوارض کسری حدنصاب اخذ می گردد ..
تبصره  :7چنانچه مالک در اجرای ماده  141قانون شهرداريها  ،جهت تفکيک
عرصه به شهرداری مراجعه و تقاضای تفکيک عرصه خود زير حدنصاب مقرر در
ضوابط شهرسازی را بنمايد شهرداری می بايست با اخذ جموز از کميسيون ماده
 2يا کميته فنی عالوه بر عوارض مندرج در جدول يک عوارض کسری حدنصاب
تفکيک اخذ منايد .

خبش سوم  :ارزش افزوده حاصل از تفکيکی در صورت عدم رعايت ماده  141قانون
شهرداريها
جدول مشاره دو
رديف

شرح

عوارض تفکيک

1

کليه اراضی و عرصه ساختماهنای واقع در حمدوده شهر
که قبل از تاريخ  29/1/1اقدام به اخذ سند مالکيت
منوده و يا وضع موجود عرصه تا اين تاريخ تغييری
نکرده باشند

2×p

5

کليه اراضی و عرصه ساختماهنايی که به نوعی پاسخ
(نقل و انتقال) پروانه ساختمان و تائيد نقشه
تفکيکی و ساير مفاصا حساب ها از شهرداری باشند

7×P

3

کليه اراضی و عرصه ساختمان های واقع در
روستاهايی که دارای طرح هادی و هبسازی روستا مصوب
مراجع قانون هستند و شهرداری متولی صدور پروانه
و نظارت بر ساخت و ساز آن بوده و احداث آهنا
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3×P

مربوط به قبل از تاريخ احلاق باشد

امضاء رئيس شورای اسالمی شهر

امضاء شهردار

ماده بيست و دو  :ارزش افزوده ناشی از تفکيک اعيان به ازائ هر مرت
مربع
مسکونی

%15×P

جتاری  ،خدماتی

%30×p

اداری

%50×p

ساير کاربريها

%35×p

تبصره  : 5عوارض اين تعرفه به کل بنا تعلق گرفته و مشرتکات به ميزان قدر
السهم بين واحدها تقسيم می شوند.
تبصره  : 6اين عوارض در زمان دريافت پايانکار و در صورت درخواست متقاضی
برای تفکيک اعيانی ويا در هر زمان ديگری که مالک تقاضای تفکيک اعيانی
تقاضای گواهی معامله داشته باشد قابل وصول است و بدون تقاضای مالک برای
تفکيک  ،وصول آن غير قانونی است .
تبصره  : 7در هنگام صدور پايانکار چنانچه مالک متقاضی تفکيک اعيانی
نباشد شهرداری موظف است در گواهی پايانکار قيد منايد که اين گواهی برای
تفکيک اعيانی فاقد ارزش است .
امضاء رئيس شورای اسالمی شهر

امضاء شهردار

ماده بيست و سه :عوارض ارزش افزوده اراضی و امالک ناشی از اجرای طرحهای
توسعه شهری

عوارض فوق به امالکی تعلق می گيرد که در اثر اجرای طرحها و بازگشايی
معابر با عرض بيش از  65مرت توسط شهرداری باعث باال بردن چندين برابر
ارزش امالک مشرف به گذر مربوطه می گردد که طبق فرمول ذيل عوارض فوق
حماسبه می شود.
حنوه

نوع عوارض

زاسبه

(عرض معرب قديم – عرض معرب جديد )× ×7 p
مرتاژ عرصه

برای امالکی که پس از تعريض  ،در بر معرب
قرار می گيرند
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برای امالکی که پس از اجرای طرح دارای
باقيمانده هستند

(عرض معرب قديم – عرض معرب جديد )×
مرتاژ عرصه باقيمانده

امالکی که عقب نشينی ندارند ولی معرب مشرف
به ملک تعريض می شود

(عرض معرب قديم – عرض معرب جديد )× ×7 p
مرتاژ عرصه

× 5/1 p

تبصره  : 5زمان وصول عوارض حق مشرفيت به هنگام مراجعه مالک يا قائم
مقام قانونی وی به شهرداری جهت اخذ هرگونه پاسخ استعالم قابل وصول خواهد
بود .
تبصره  : 6امالکی که در اثر تعريض معرب قسمتی از آن در تعريض قرار گيرد و
شهرداری خسارتی به مالک پرداخت ننمايد حق مشرفيت در مقابل مطالبات مالک
قابل هتاتر است .
تبصره  : 7مبنای حماسبه در رابطه با جدول فوق ،
) قبل ازعقب نشينی بر مبنای سال مراجعه می باشد .

امضاء شهردار

قيمت منطقه ای (

P

امضاء رئيس شورای اسالمی شهر

ماده بيست و چهار  :عوارض متديد پروانه
درصورت مراجعه مالک يا قائم مقام وی جهت متديد پروانه ساختمان قبل از
امتام مهلت مندرج در پروانه :
 )5مهلت پروانه های ساختمانی تا  155مرت مربع زير بنا  6سال از تاريخ
صدور و تا  6دوره يکساله با اخذ  %15مابه التفاوت عوارض بشرح بند (1
الی  )9قابل متديد خواهد بود.
6
)6مهلت اعتبار پروانه های ساختمانی از  155مرتمربع تا  5155مرتمربع
سال از تاريخ صدور و تا سه دوره يکساله با اخذ  %15مابه التفاوت عوارض
بشرح بند ( 1الی  )9قابل متديد خواهد بود.
 )7مهلت اعتبار پروانه های ساختمانی از  51555مرتمربع تا  7555مرتمربع 6
سال از تاريخ صدور و تا  7دوره يکساله با اخد  %15مابه التفاوت عوارض
بشرح بندر (1الی  )9قابل متديد خواهد بود .
 )7مهلت اعتبار پروانه های ساختمانی از  7555مرتمربع زيربنا به باال 6
سال از تاريخ صدور و تا  1دوره يکساله با اخذ  %15مابه التفاوت عوارض
بشرح بند ( 1الی  ) 9قابل متديد خواهد بود .

تبصره  :5کليه پروانه های صادره پس از انقضاء مهلت مذکور در بند يک
برای دوره های يکساله بعدی (منظور امتام مدت اعم از اعتبار و متديد می
باشد) چنانچه بعد از مهلت مقرر جهت متديد مراجعه منايند مشمول  1برابر
مابه التفاوت عوارض متديد پروانه بشرح بند ( 2الی  ) 9می شوند مشروط به
اينکه از مبلغ حماسباتی کل پروانه به نرخ سال مراجعه  ،بيشرت نشود.
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 ) 7در صورتيکه تا پايان مهلت پروژه ساختمانی عمليات اجرائی آغاز نشده
باشد و مهچنين مراحل قبل از اجرای کامل فونداسيون (گودبرداری) باشد
مشمول  %555مابه التفاوت می گردد .
 ) 7در صورتيکه عمليات اجرايی ساختمانی تا مرحله امتام فونداسيون باشد
مشمول  %31ما به التفاوت می گردد .
 ) 1در صورتيکه عمليات اجرايی ساختمان تا مرحله امتام اسکلت باشد مشمول
می گردد .
 %15مابه التفاوت
 )1در صورتيکه عمليات اجرايی ساختمانی تا مرحله امتام سفت کاری باشد
مشمول  %61مابه التفاوت می گردد .
 ) 3در صورتيکه عمليات اجرايی ساختمانی تا مرحله امتام نازک کاری باشد
مشمول  %55مابه التفاوت می گردد .
تبصره  : 6منظور از مابه التفاوت عوارض  ،تفاوت قيمت منطقه ای سال جاری
و آخرين سال مقطع زمانی اعتبار پروانه می باشد که در فرمول حماسبه
زيربنا و پذيره تعرفه جاری حماسبه و براساس درصدهای مقرر فوق وصول
ميگردد .بديهی است چنانچه اين موضوع در يکسال باشد آخرين سال اعتبار
پروانه يکسال ماقبل مالک عمل باشد .
 )55چنانچه مالک پس از دوره های ذکر شده در بندهای  5الی  7نتوانست
ساختمان را به امتام رسانده و پايانکار از شهرداری اخذ منايد در صورت
نياز پروانه به متديد در دوره های بعد مشمول  5/1برابر مابه التفاوت
متديد پروانه می گردد.
 )55در زمان صدور پايان کار و پاسخ به استعالم دفرت خانه ها و يا بانک ها
و احتاديه های صنفی و يا هر شخص حقيقی يا حقوقی ديگر در صورتيکه ملکی
دارای پروانه بوده و مشمول مابه التفاوت باشد بايستی ابتدا نسبت به
جلوگيری از پاسخ استعالم در واحدهای ذيربط مانند شهرسازی اقدام سپس نسبت
به اخذ مابه التفاوت متديد پروانه اقدام گرديده و بعد از آن پاسخ استعالم
داده شود .
 )56درصورت اخذ هر گونه پاسخ استعالم يا عدم خالف  ،اعتبار گزارش بازديد
شهرسازی سه ماه بوده و پاسخ استعالم طی مدت فوق بالمانع می باشد .
 )57چنانچه ملکی پس از صدور پروانه اوليه اقدام به اخذ پروانه اصالحی
منود مهلت اعتبار زمانی پروانه اوليه مالک عمل خواهد بوده به شرح توضيحات
بندهای  5الی  7و از نظر مرتاژ ،پروانه اصالحی مالک عمل خواهد بود .
 ) 57شهرداری موظف است موارد فوق را بعنوان متمم و يا ضميمه پروانه به
اطالع و رويت مالک و يا وکالی آهنا در زمان صدور پروانه رسانيده و از آهنا
امضاء بگيرد .
 )51پس از تصويب اين اليحه و طی مراحل اجرای آن مصوبه مذکور جايگزين
کليه خبشنامه های قبلی وزارت کشور که از موقع قائم مقامی در موارد متديد
پروانه صادر گرديده خواهد شد .
 )51در مورد پروانه های صادره قبلی از تاريخ تصويب مصوبه ی  -فوق
اساس اين مصوبه عمل خواهد شد .
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 ) 53در صورتی که پس از طی مدت اعتبار پروانه ساختمانی و  7دوره متديد
متقاضی هيچگونه عمليات ساختمانی را شروع نکرده باشد در اينگونه موارد
پس از طی مدت مذکور پروانه صادره لغو و براساس ضوابط شهرسازی روز و
ً به نرخ
حسب درخواست متقاضی جهت صدور پروانه ساختمانی جديد عوارض جمددا
روز حماسبه و مبلغ دريافتی در پروانه قبلی ،از مجع عوارض جديد کسر می
گردد.
تبصره  : 7موديانی که قبل از امتام مهلت مقرر در پروانه ساختمان ( بار
اول ) از احداث بنا صرف نظر منايند ( عمليات عمرانی صورت نگرفته باشد )
و درخواست ابطال پروانه را داشته باشند شهرداری می تواند پس از کسر 65
درصد  ،نسبت به عودت وجوه واريزی صرفا جهت صدور پروانه اقدام منايند (
عوارض تفکيک  ،نوسازی يا سطح شهر،آموزش و پرورش  ،حق النظاره ،کارشناسی
و آماده سازی قابل اسرتداد نيست ) .

امضاء شهردار

امضاء رئيس شورای اسالمی شهر

ماده بيست و پنج  :عوارض  %8موضوع قانون ماليات بر ارزش افزوده
مرجع  :تبصره  6ماده  553قانون برنامه پنجم توسعه مجهوری اسالمی
امضاء رئيس شورای اسالمی شهر

امضاء شهردار

ماده بيست و شش  :عوارض عدم نصب شيشه دوجداره و عدم اجرای سقف
شيروانی با طرح سفال رنگی در بافت قديم

 )5در خصوص عدم اجرای پنجره دو جداره به ازاء هر مرت مربع سطح بازشو به
ميزان  (1Pموضوع ارزش اعيانی ماده  17قانون مالياهتای مستقيم ) عوارض
اخذ می گردد .

 )6در صورت عدم اجرای سقف شيروانی با طرح سفال و يا ورقهای رنگی در بافت قديم
به ازای هر مرتمربع %13 pعوارض اخذ می گردد .

امضاء شهردار

امضاء رئيس شورای اسالمی شهر
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ماده بيست وهفت  :عوارض عدم تامين پارکينگ
پيرامون حذف و کسر پارکينگ باستناد رای ديوارن عمل می گردد و مهانند
رای اعالم شده در کميسيون ماده صد اقدامات الزم اجنام می گيرد .

امضاء شهردار

امضاء رئيس شورای اسالمی شهر

ماده بيست و هشت  :عوارض کسب و پيشه
مستند به تبصره  5ماده  15قانون ماليات بر ارزش تعرفه عوارض کسبی
(صنفی) برای سال  5795و بعد از آن بر مبنای افزايش تا  51درصد به تعرفه
سال  5797می باشد که برای سال  5797و بعد از آن قابل اجراست عوارض فوق
شامل کليه امالک جتاری مشمول بند  67ماده  11قانون شهرداريها که درخواست
جموز کسب از شهرداری را دارند می گردد و بصورت ساليانه از مؤديان اخذ می
شود .

عوارض افتتاحيه :مشمول کليه امالکی که برای اولين سال جهت فعاليت شغل يا
کسب جديد به شهرداری مراجعه می منايند و به مأخذ پنج برابر عوارض کسب و
پيشه ساليانه حماسبه و اخذ می گردد .
تبصره  :5عوارض فوق براساس نوع حرفه و رونق اقتصادی و درجه بندی مشاغل
متغير می باشد.
تبصره  : 6چنانچه صاحب امتياز پروانه کسب فوت منايد هنگام انتقال آن به
مناينده وراث  24 ،درصد حق افتتاحيه اخذ گردد .
تبصره  : 7چنانچه متقاضی پروانه کسب مستاجر باشد و طی  3سال تغيير شغل
 ،نام )افراد درجه يک خانواده ) يا مکان دهد برای يکبار مشمول پرداخت
حق افتتاحيه منيگردد
تبصره  : 7چنانچه متقاضی به استناد رای کميسيون نظارت منجر به تغيير
احتاديه در مهان مکان و به مهان نام گردد مشمول پرداخت حق افتتاحيه منيگردد
.

امضاء شهردار

امضاء رئيس شورای اسالمی شهر

ماده بيست و نه  :هبای خدمات تغيير نام
هبای خدمات بر اجنام معامالت غير منقول اراضی و امالک واقع در حمدوده و حريم
مصوب شهر اعم از قطعی – سرقفلی و رهنی به شرح ذيل وصول ميگردد :
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 ) 5چهار درصد ارزش معامالتی ملک مورد معامله در خصوص اعيانی بر اساس
ارزش معامالتی ساختمان ودر خصوص عرصه بر اساس ارزش منطقه ای موضوع ماده
 17قانون مالياهتای مستقيم حماسبه و وصول گردد .
تبصره  :امالکی که در طرح تعريضی گذر مورد مسير و يا طرح شهرداری واقع
می گردند و مالک نسبت به اصالح سند اقدام می منايند مشمول پرداخت عوارض
تغيير نام منيگردند.

امضاء رئيس شورای اسالمی شهر

امضاء شهردار

ماده سي  :عوارض تبديل پشت بام به واحد مسکونی
ً مشاهده می گردد مالکين جهت استفاده اختصاصی خبشی از فضای پشت بام
بعضا
را در زمان صدور پروانه يا بصورت خالف بعد از صدور پروانه تبديل به يک
ا مورد استفاده اختصاصی
واحد مسکونی می منايند ،و مابقی فضای پشت بام صرفً
مالک مهان واحد قرار می گيرد و اداره ثبت هم برابر استعالم مبعل آمده اين
فضا را در سند مالکيت آن واحد ثبت می منايد ،لذا در اين خصوص در زمان
صدور پروانه يا عدم خالف يک چهارم سطح تراس روباز عوارض و تراکم حماسبه و
اخذ گردد و از ارجاع به کميسيون ماده  555معاف می باشند .
امضاء شهردار

امضاء رئيس شورای اسالمی شهر

ماده ي سي و يک  :هبای خدمات پيمانکاری
هبای خدمات پيمانکاری موضوع خبشنامه مشاره  5736/6/51 -6151/7/77وزير حمرتم
كشور و مصوبه مشاره  5736/6/61 -6731رئيس حمرتم مجهور و خبشنامه مشاره
 9837/5/77مورخ  36/1/63وزير حمرتم كشور به استانداران و خبشنامه مشاره
 55775/17 -51733مورخ  5736/9/5معاون حمرتم رئيس مجهور و رئيس سازمان
برنامه و بودجه به دستگاههاي اجرائي و مهندسان مشاور و پيمانكاران به
ماخذ نيم درصد مبلغ كل قرارداد (مبلغ پيمان +تعديل +مابه التفاوت مصاحل)
تعيني ميگردد.
قانون شهرداري ها براي
تبصره :5با ستناد تبصره  5بند  5ماده99
قراردادهائي كه حمل اجراي آهنا در حوزه شهري شهرداري قرار گرفته است به
ميزان نيم درصد مبلغ قرارداد( مبلغ پيمان +تعديل) عوارض تعيني كه عوارض
مذكور مشمول قراردادهاي ساخت ( پيمان هاي پيمانكاري) است مبلغ آهنا با
توجه به آئني نامه معامالت دوليت جزو معامالت عمده باشد.
تبصره  :6منظور از عقد قرارداد ابنيه – راهسازي -ساختمان -تاسيسات اخذ
هبای خدمات از كليه قراردادهاي پيمانكاري عمراني است .
تبصره  :7منظور از واژه تاسيسات در اين تعرفه عبارت است از كليه
قراردادهاي اجرايي تاسيسات شامل نصب و اجراء در زمينه هاي امور صنعيت ،
برق  ،آب  ،فاضالب ،گاز ،خمابرات.
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تبصره  :7پرداخت هبای خدمات قراردادهاي موضوع ماده مذكور نيم درصد مبلغ
هر صورت وضعيت و تعديل پيمانكاران بابت هبای خدمات از پيمانكار اخذ شود
.

امضاء شهردار

امضاء رئيس شورای اسالمی شهر

ماده ي سي و دو  :عوارض حق الثبت

عوارض حق الثبت اسناد رمسی و تنظيمی در دفاتر اسناد رمسی کماکان  %8تعيين
ميگردد که کما فی السابق حسب خبشنامه ها و آ خرين دستور العملهای ابالغی
حماسبه و وصول خواهد شد .
به استناد تبصره  95قانون بودجه سال  16کل کشور  8درصد از جمموع درآمد
حاصله از حق ثبت اسناد رمسی مندرج در ماده  567قانون اصناف و امالک به
شهرداريها اختصاص يافته است لذا باتوجه به بند  51ماده  35قانون شوراها
و ماده  567قانون ثبت اسناد و امالک  ،دفاتر ثبت اسناد و امالک مکلفند 8
درصد هزينه های ثبت کليه اسناد رمسی را از موديان به عنوان عوارض وصول و
تا پايان ماه به حساب شهرداری واريز منايد .
امضاء رئيس شورای اسالمی شهر

امضاء شهردار

ماده سي و سه  :عوارض ساليانه اتومبيل
به استناد ماده  77و  73قانون ماليات بر ارزش افزوده

مصوب جملس شورای اسالمی :

مالکان خودروهای س واری و وانت دوکابين اعم توليد داخل يا وارداتی مکلفند عوارض
 5در هزار قيمت فروش کارخانه (
ساليانه خودروهای متعلق به خود را به نرخ
داخلی ) و جمموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی ( وارداتی ) بر اساس قيمتهای مندرج در
جداولی که توسط سازمان امور مالياتی کشور اعالم می گردد حماسبه و به حساب
شهرداری حمل واريز منايند .
توليد کنندگان انواع خودروهای سواری و وانت دوکابين توليد داخل ( به استثناء
می شوند ) مکلفند ماليات
خودرو سواری که بعنوان خودروهای عمومی مشاره گذاری
و عوارض موضوع بند ( ج ) ماده  5 77اين قانون را در تاريخ فروش با درج در
ٌرات به ترتيب به
اسناد فروش از خريداران اخذ و ماليات و عوارض مذکور را حسب مقر
حساب سازمان مالياتی کشور و حساب مترکز وجوه بنام وزارت کشور که توسط سازمان
امور مالياتی کشور اعالم می شود واريز منايند .
بند ( ج ) ماده  : 77مشاره گذاری انواع خودروهای سواری و وانت دوکابين توليد
اعم از توليد داخل و يا وارداتی ( به استثناء خودروهای سواری عمومی درون شهری
يا برون شهری ) حسب مورد  %3فروش کارخانه ( توليد داخل ) يا جمموع ارزش گمرکی و
حقوق ورودی ( وارداتی ) به مأخذ  %5ماليات و  %1عوارض به ترتيب به حساب سازمان
مالياتی کشور و حساب مترکز وجوه بنام وزارت کشور که توسط سازمان امور مالياتی
کشور اعالم می شود واريز منايند.
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تبصره  ) 5وارد کنندگان يا مالکان خوردوهای سواری يا وانت دو کابين
وارداتی ( به استثناء خودروهای سواری که بعنوان خودروهای عمومی مشاره
گذاری می شوند ) حسب مورد مکلفند قبل از مشاره گذاری با مراجعه به
ادارات امور مالياتی شهر حمل مشاره گذاری نسبت به پرداخت ماليات و عوارض
اين ماده اقدام منايند .
تبصره  )6پرداخت ماليات و عوارض موضوع ماده  43اين قانون پس از موعد
مقرر موجب تعلق جريمه ای معادل  %5به ازاء هر ماه نسبت به مدت تأخير
خواهد بود .
تبصره  ) 7عوارض موضوع بند ( ب ) ماده  43در مورد خودروهای با عمر بيش
از  14سال ( به استثناء خودروهای گاز سوز ) به ازاء سپری شدن هر سال (
تا مدت  14سال ) به ميزان ساالنه  %14و حداکثر تا  %144عوارض افزايش می
يابد .
عوارض ساليانه ساير خودروها
رديف
1
5
3
4
2
6
7
8
9
14
11

عوارض تصويبی

نوع خودرو

544444
ريال
544444
ريال
584444
ريال
584444
ريال 584444
ريال 192444
ريال 154444
ريال 52444
ريال584444
ريال
454444
ريال 174444
ريال

کاميون  6چرخ
کاميون  14چرخ
کاميون  18چرخ
مينی بوس
اتوبوس
وانت دو کابين
وانت تک کابين
موتور سيکلت
ماشين آالت عمرانی
چرثقيل
تاکسی

امضاء رئيس شورای اسالمی شهر

امضاء شهردار

ماده سي و چهار  :عوارض سيما و منظر شهری
با عنايت به تبصره  1ماده  91قانون شهرداريها که اراضی معابر  ،کوچه
 ،ميادين و پارکهای عمومی بعنوان ملک عمومی و در مالکيت شهرداری است و
با استفاده از اختيارت حاصله از ماده  96قانون شهرداريها اليجه مقررات
اخذ هباء خدمات و هزينه خسارات از نصب کنندگان انواع تابلو و تبليغات
(عوارض نصب کنندگان تابلوهای تبليغاتی در معابر عمومی ) به شرح ذيل
تنظيم گرديده است .
- 5بابت هر مرتمربع تابلو بعنوان معرف سردرب  535/555ريال (با ابعاد
 ()5/3*5/6فقط يکبار اخذ می گردد )
- 6براي نصب هر مرت بنر يا تابلو در سطح شهر  575/555ريال در هر ماه
- 7بابت هر مرتمربع پارچه  3155ريال بطور روزانه
- 7براي هر سطر نوشته ( حداكثر يك مرت )  1555ريال بطور روزانه
- 1شهرداري جماز مي باشد كه از نصب تابلوهاي بدون جموز جلوگريي و
درصورت ختلف آهنا را مجع آوري منايد .
- 1كليه ادارت دوليت و وابسته به دولت و ارگاهنا و هنادها و موسسات
عمومي موظف به رعايت اصول و ضوابط اخذ جموز نصب تابلو و ذكر مشاره
جموز در آن مي باشند و درحد يك تابلو با ابعاد  5/3*5/6از پرداخت
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عوارض معاف و براي نصب بيش از يك حد استاندارد به ازای هر مرتمربع
 7/555/555ريال مشمول پرداخت عوارض می گردد .
 ) 3شهرداری اجازه دارد بابت نصب انواع تابلوهای ثابت و سيار در کليه
نقاط شهر (پارچه ،ديوار نويسی ،نقاشی ديواری و تابلوهای ديواری مغازه
ها -حملهای کسب و پيشه ،جتارت -ادارات و هنادها -دفاتر پزشکان ،وکال،
بانکها ،مؤسسات و موارد مشابه) مبالغی وصول منايد .
تبصره  :5تابلوها بايد از نظر شکل و اندازه و ابعاد نيز به تأئيد
شهرداری برسند در صورت عدم رعايت ابعاد کارشناسی شهرداری ،در ازای هر
سانتی مرتمربع افزايش مبلغ  12/444ريال به تعرفه افزوده گردد .
تبصره  : 6کليه اشخاص حقيقی و حقوقی که مايلند برای زيباسازی شهر بر
روی ديوارها طرحی را اجراء منايند (نقاشی) پس از تأئيد طرح توسط واحد
زيباسازی ،رايگان جموز صادر می گردد .
تبصره  : 7صدور جموز تابلوهای اماکن جتاری و خدماتی و آموزشی و  ...در
سردرب مغازه ها صرفا معرف شغل بايستی باشد درصورتيکه تابلوی موردنظر
معرف تبيلغ شرکت يا برند خاصی باشد مشمول پرداخت عوارض به ازای هر
مرتمربع  244/444ريال می باشد  ( .بصورت ساليانه )
بابت نصب بنرهای عمودی تا ابعاد  5.1*5مرت روزانه

75555

ريال

تبصره  :5حمل نصب تابلوهای موقت يا بنر با مهاهنگی شهرداری و حداکثر با
عرض  1/54تعيين خواهد شد .
تبصره  : 6ايام ملی و مذهبی (شهادت يا تولد ائمه اطهار (ع) ،دهه فجر،
روز قدس و  ) ...بصورت رايگان جموز صادر می گردد و پس از امتام مراسم
مالکين پارچه موظف به مجع آوری می باشند در غيراينصورت شهرداری جماز به
مجع آوری خواهد بود .
تبصره : 7برای يادوراه شهدا و مراسم های خاص (دعای ندبه و  ) ...نيز
رايگان جموز صادر می گردد.
تبصره  : 7در صورتی که پارچه های جموز داده شده کثيف يا نازيبا شده يا
پارچه ها از حالت خود خارج شوند (پاره يا کج شوند) قبل از موعد توسط
شهرداری مجع آوری و هزينه نصب اوليه عودت داده خنواهد شد .
تبصره  : 1در صورتی که پارچه های جموز داده شده در زمان امتام مهلت ،متديد
و يا توسط مالک مجع آوری نگردد شهرداری می تواند پس از  54ساعت رأسا
ً
اقدام و در صورت بروز هر نوع خساراتی هيچ مسئوليتی خنواهد داشت .
 ) 8بانکها ،موسسات اقتصادی و جتاری و شرکتها و موارد مشابه جهت تبليغ
امکانات و خودرو و نظايران مکلفند مبالغی به شرح زير به شهرداری پرداخت
منايد :
 در صورت استفاده از پياده رو عمومی برای تبلغ هر دستگاه خوردو در هرشبانه روز مبلغ  454444ريال و حداکثر به مدت  12روز و بيشرت از موعد
فوق ،هر شبانه روز مبلغ  484444ريال
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 در صورت عدم استفاده از پياده رو و استفاده از حموطه شخصی برای تبليغهر دستگاه خوردو شبانه روز مبلغ  144/444ريال حداکثر به مدت  12روز و
بيشرت از موعد فوق ،هر شبانه روز مبلغ  154/444ريال
تبصره  :5سطح جماز اشغال پياده رو با صالحديد شهرداری برای مدت حمدود
تعيين می گردد .
تبصره  : 6رعايت نکات ايمنی و عدم ايجاد سد معرب در پياده رو و زيبائی
پايه های نصب و حفظ حريم عمومی برای نصب کنندگان خودرو الزامی می باشد
.
 ) 9با توجه به ماده  96قانون شهرداريها و بند  61ماده  35قانون شوراها
نوشنت هر نوع مطلب بر ديوارهای شهر ممنوع است مگر مواردی که با اخذ جموز
از شهرداری صورت پذيرد .
شهرداری جماز است برای نوشته های روی ديوار مبالغی به شرح ذيل وصول منايد
:
 برای هر مرتمربع نوشته روی ديوارهای بر خياباهنا و بلوارها و مياديناصلی روزانه 4244ريال
 برای هر مرتمربع نوشته روی ديوارهای بر خياباهنا و ميادين فرعی روزانه 3444ريال
تبصره  : 5در موارد خاص مانند مهد کودک که طراحی برای ديوار ملک مذکور
از ضرورت و امهيت کار می باشد در صورت اجرای طرحهای شاد و جذاب با تأئيد
واحد زيباسازی شهرداری رايگان می باشد .
تبصره  : 6پرداخت اجاره به مالکين و کسب جموز از آنان بعهده متقاضی می
باشد که بايد به شهرداری ارائه منايند و شهرداری مسئوليتی در اين رابطه
ندارد.
تبصره  : 7در صورت نامشخص بودن آدرس تبليغات اجنام شده روی
مانند ختليه چاه فاضالب و شعار و برچسب و  )...جهت هزينه خسارت و
در مرحله اول موظف به پرداخت مرتي  58444ريال و در مرحله دوم
پرداخت  36444.ريال و در مرحله سوم موظف به پرداخت  45444ريال
به دادگسرتی جهت برخورد قضائی می باشد .

ديوار (
پاکسازی
موظف به
و معرفی

تبصره  : 7نوشته های روی ديوارهای مدارس دولتی با مهاهنگی قبلی چنانچه
فقط در خصوص تعليم و تربيت باشد بدون هيچ بعد تبليغاتی رايگان حمسوب
ا هبسازی گردد .
گردد و در صورت ختريب بايستی پاکسازی با جمددً
تبصره  : 1نصب پوسرت و تراکت برای افراد حقيقی فقط در مکاهنايی که
شهرداری مشخص منوده جماز بوده و بصورت رايگان می باشد .
تبصره  : 1جهت ايجاد منايشگاه کتاب داخل حموطه مسقف پارک شهر به ازای هر
مرتمربع  34444ريال برای هر هفته تعيين می گردد .
تبصره  : 3نوشته هاو پوسرتهايی که بدون جموز باشد شهرداری جماز است برای
پاکسازی بر روی ديوارهای آجری هر مرتمربع  144444ريال در ماه ،منای سنگ
يا کنيتکس هر مرتمربع  584444ريال در ماه ،منای سنگ تيشه ای هر مرتمربع
ريال در ماه
 364444ريال در ماه و منای سنگ گرانتی هر مرتمربع 454444
38

 ) 55نصب تابلوهايی که بصورت گردان و قابليت اکران چند آگهی را دارند
توسط کسبه و موسسات و ادارات بر روی سر درب ممنوع بوده و فقط توسط
پيمانکاری که طی مزايده توسط شهرداری انتخاب می شود جماز خواهد بود .

امضاء رئيس شورای

امضاء شهردار
اسالمی شهر

ماده سی و پنج  :عوارض حق التوزين
از کليه باسکوهلای توزين در داخل حمدوده قانونی وحريم مصوب شهر  7درصد حق
التوزين عوارض حماسبه و وصول گردد .

امضاء رئيس شورای اسالمی شهر

امضاء شهردار

ماده سی و شش  :عوارض غرفه و منايشگاهها اعم از فروش  ،ختصصی
،ادواری  ،فصلی و دائمی  ،و بازارهای روز در حمدوده و حريم شهر به
استثناء منايشگاههای صنايع دستی و فرش

از کليه داير کنندگان منايشگاههای بازرگانی  ،هنری  ،صنعتی و  ....ملک
اشخاص حقيقی و حقوقی عوارضی به ميزان  % 1اجاره واگذاری غرفه ها حماسبه
و وصول خواهد شد .
تبصره  :متوليان برگزاری منايشگاههای ادواری  ،فصلی و دائمی مکلفند
معادل  %2اجاره هبا و غرفه مورد اجاره را از طرف قرارداد کسر و به حساب
شهرداری واريز منايند .

امضاء رئيس شورای اسالمی شهر

امضاء شهردار

ماده سی و هفت  :عوارض آموزش و آزمون رانندگي
و رانندگی
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پايه يک راهنمايی

رديف

نرخ تصوييب( ريال)

شرح

5

آموزش به ازاء هر دور ( تپه)

 82444ريال

6

آزمون تپه به ازاء هر بار آزمون

 82444ريال

امضاء شهردار

ماده سی و هشت

رديف

امضاء رئيس شورای اسالمی شهر

 :هبای خدمات بانکها

حنوه حماسبه عوارض

هبای خدمات

1

هبای خدمات ساليانه بانکها و موسسات مالی و
اعتباری و تعاونی های اعتبار

2 ps

5

قرض احلسنه

1 ps

تبصره  : 5مالک حماسبه عوارض ياد شده مساحت مورد استفاده جتاری می باشد و شامل
سرويس هبداشتی  ،اتاق نگهبانی جمزا  ،بايگانی  ،نورگير راه پله و ساختمان مسکونی
مدير شعبه  ،منازخانه و اداری منی شود .

امضاءرئيس شورای اسالمی شهر

امضاء شهردار

ماده چهل  :عوارض سيما و منظر شهری مصوب سال 1387

 ) 5عوارض اين رديف بر آگهی های تبليغاتی منتشر شده توسط صدا و سيما  ،آژانسها
 ،کانوهنا و موسسات گرداننده تابلوها و بيلربدهای تبليغاتی که دارای جموز فعاليت
در سطح شهر هستند ،تعلق می گيرد .

41

)6در کليه موارد عاملين پخش و انتشار آگهی موظفند  % 1از کل مبلغ وصول بابن
انتشار آگهی را بصورت ماهيانه مهزمان با واريز به حساب شهرداری  ،نسخه های
فيش مربوطه را نيز ارائه منايند .

امضاء شهردار

ماده چهل و يک

امضاءرئيس شورای اسالمی شهر

 :عوارض ورود به حمدوده قانونی شهر

درصورت تصويب طرح جامع مصوب شهر بندرگز عرصه هايی به حمدوده قانونی
اضافه می گردد و يا شهرداری اگر امکان افزايش حمدوده و يا صدور پروانه
برای آن را داشته باشد بايد برای اينگونه امالک جبهت ارزش افزوده ملک
معادل هر مرتمربع 55pعوارض ورود به حمدوده قانونی شهر حماسبه و اخذ گردد
 (.درصورت تاييد مراجع ذيصالح )
امضاء شهردار

امضاء رئيس شورای اسالمی شهر

فصل دوم
41

هباي خدمات

ماده يك  :هبای خدمات شهری ( مشمول آن دسته از شهرداريهايی که فاقد
سازمان آتش نشانی و فضای سبز ميباشند )
رديف

حنوه حماسبه

نوع عوارض

5

آتش نشانی

57درصد عوارض صدور پروانه و پرونده های
ارجاعی از کميسيون ماده صد

6

فضای سبز

 8درصد عوارض صدور پروانه و پرونده های
ارجاعی از کميسيون ماده صد

تبصره  : 5اين هبای خدمات هنگام صدور پروانه ساختمانی توسط شهرداری وصول
و صرفا بايستی در ارتباط با جتهيز و نگهداری آتش نشانی و يا فضای سبز
هزينه گردد .

شامل کل حماسبات عوارض صدور پروانه
فوق
تبصره  : 6حماسبه هبای خدمات
ساختمانی و پرونده های ارجاعی از کميسيون ماده صد ميباشد .
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امضاء رئيس شورای اسالمی شهر

امضاء شهردار

ماده دو  :هبای خدمات فضاهای ورزشی

نظر به استقبال بسيار خوب شهروندان از نصب دستگاههای ورزشی و بدنسازی
در سطح شهر وپارکها  ،شهرداری در نظر دارد با گسرتش آن در متامی سطوح شهر
و مهچنين ايجاد ساير فضاهای ورزشی ،فرصت استفاده از اين امکانات را برای
مهه شهروندان با توزيع مناسب فراهم منايد لذا جهت مشارکت مردم در اين
خصوص شهرداری در زمان صدور پروانه ساختمانی عوارضی بشرح ذيل حتت عنوان
عوارض فضاهای ورزشی برای سال  97و بعد از آن اخذ و از مهين حمل در راستای
حتقق موضوع اقدام می منايد:

(

011

)ريال × مساحت ناخالص = عوارض ورزشی

تبصره  : 5کليه امالک فاقد پروانه و دارای پروانه که در کميسيون ماده صد
منجر به صدور رأی جريمه می شود به تناسب مرتاژ بنا عوارض فضای ورزشی
بشرح فوق اخذ می گردد.

امضاء شهردار

امضاء رئيس شورای اسالمی شهر

ماده سه :هبای خدمات حفاری معابر

هزينه مرمت وبازسازی نوارحفاری معابرشهری برای هرمرتمربع به تفکيک نوع
مسير برمبنای فهرست هبای پايه رشته ترميم و بازسازی نوار حفاری در معابر
شهری ( سال  )5796مصوب شورای عالی فنی با اعالم آخرين شاخص تعديل ابالغی
و براساس ضريب منطقه ای استان حماسبه گردد .
تبصره : 5چنانچه برش عرض مورد حماسبه (  ) 60cmبا دستگاه کاتر اجنام نشود
به عرض نوار از هر طرف  ( 20cmجمموع  ) 40cmافزوده می شود.
تبصره  : 6کليه ترميم حفاريهای سطح شهر و آسفالت مربوطه ناشی از
اقدامات شرکتهای خدماتی با عقد قرارداد جداگانه بعهده شهرداری می باشد
( براساس فهرست هباء واحد پايه رشته ترميم و بازسازی نوار حفاری در
.
معابرشهری مصوب شورای عالی فنی )
تبصره  : 3چنانچه خسارت حفاری در موعد مقرر توافق فی مابين شهرداری و
دستگاه حفار پرداخت نگردد جريمه تاخير معادل  %54هبای خدمات حفاری معابر
به ازای هر ماه به کل مبلغ افزوده می گردد .
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تبصره  : 4چنانچه دستگاه حفار بدون جموز شهرداری اقدام به حفر معابر
منايد هبای خدمات حفاری  5برارب حماسبه و جموز جديد منوط به تسويه حساب می
باشد .
تبصره  : 2درخصوص حفاری های کمرت از  64سانتيمرت مبنای حماسبه  64سانتيمرت
می باشد .

امضاء رئيس شورای اسالمی شهر

امضاء شهردار

ماده چهار  :هبای خدمات آماده سازي زمينهاي كمرت از يك هزار مرت
مربع
در اجراي تبصره  1ماده  91قانون شهرداريها اراضي كوچه ها ي عمومي ،
ميداهنا ،پياده روها ،خياباهناي و بطور كلي در سطح شهر را كه مورد
استفاده عموم است ملك عمومي حمسوب منوده ودر مالكيت شهرداري به اينگونه
امالك تاكيد شده و درمهني راستا شهرداري طي ساهلاي گذشته از طريق متلك ،
خريد اراضي ،پرداخت حقوق به ويژه هزينه هاي آماده سازي جهت اصالح و
توسعه معابر هزينه هايي بسيار گزايف را متحمل شده ودر اجراي طرحها و
خدمات ارائه شده براي امالك در معابر ارزش افزوده اجياد شده است .
از طريف مبنظور شفافيت عملكرد شهرداري و جلوگريي از عملكرد سليقه اي مبنظور
تامني خبشي از هزينه هاي خدمات آماده سازي در اجراي مقررات مربوطه توسط
شهرداري و ساير دستگاههاي اجرايي به مرحله اجرا در مي آيد  ،بدينوسيله
شهرداري هزينه خدمات آماده سازي معابر سطح شهر در حمدوده خدماتي را
جهت وصول از ابتداي سال  5791به شرح ذيل حماسبه و وصول خواهد شد.

 ) 5هزينه
A

خدمات آماده سازي با فرمول ذيل حماسبه و وصول خواهد شد.

= قيمت پايه
بر زمين

 = Bعرض زمين که در معرب است .
) * قيمت پايه
 / 6عرض معرب
(

*

 = Cعرض معرب
 ) 6قيمت پايه که برابر است با
 515555ريال اعمال خواهد شد .

 Aبرای حماسبه از ابتدای سال  91مبلغ

 ) 7با عنايت به اينكه خياباهناي اصلي با عرض بيش از  57مرت مورد استفاده عموم
شهروتدان و مردم مي باشد و شهرداري بايد از حمل درآمدهاي خود در خبشي از هزينه
هاي آماده سازي مشاركت منايد مهان  57مرت منظور و مالك حماسبه قرار ميگريد  .ضمنا
امالكي كه بيش از يك بر دارند هزينه خدمات اماده سازي بر خياباهناي فرعي آهنا با
كسريك دوم حماسبه گردد.

) 7مالكني زمينهايي كه در نظر دارند نسبت به تفكيك زمني خود در معابر ي
كه عمليات آماده سازي توسط شهرداري اجرا شده و درحال حاضر زير سازي و
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آسفالت آهنا در دست اقدام و يا تكميل شده است اقدام منايندو سابقه پرداخت
خودياري و يا مشاركت در اين زمينه را نداشته باشند با توجه به اينكه با
تكميل زير سازي و آسفالت معرب موجود و ارائه خدمات موصوف توسط شهرداري
ارزش افزوده اي براي آن ملك اجياد شده و مالكيت مشاركيت در اين زمينه
نداشته است هزينه خدمات موصوف وصول گردد.
تبصره :ساختماهناي قدميي كه بدون جموز احداث شده باشند چنانچه قبل از
سال 1366ختلف آنان در كميسيون ماده صد منجر به صدور راي گرديده باشند
يا قبل از مهان سال عوارض زير بنايي را واريز منوده باشند نيز آماده سازي
تعلق مني گريد.
 )3ساختماهنائيكه بدون پروانه ساختماني ميباشند و ختلفات ساختماني آهنا در
كمبسيوهناي  555منتهي به صدور راي بر ابقاء بنا است هزينه خدمات آماده
سازي حماسبه و وصول گردد .
) 8ساختماهنائيكه در بر معابر فاقد زير سازي و آسفالت مي باشند و يا
عمليات آماده سازي آهنا به امتام رسيده است و سابقه پرداخت آماده سازي
ندارند به هنگام صدور پايانكار يا عدم خالف يا صدور پاسخ استعالم مراجع
ذيربط هزينه خدمات اماده سازي حماسبه و وصول گردد.

امضاء رئيس شورای اسالمی شهر

امضاء شهردار

ماده پنج  :هبای خدمات مجع آوری ضايعات  ،خاک و خناله و ساير
پسماندهاي عمرانی وساختمانی سطح شهر
شهرداری در ازای مجع آوری ضايعات  ،خاک و خناله و ساير پسماندهاي عمرانی
وساختمانی سطح شهر بشرح ذيل هبای خدمات اخذ می منايد :
خاور بارگيری مکاينزه با خمزن  7مرت مکعبی

هر سرويس  765555ريال

بنز تک بارگيری مکاينزه با خمزن  1مرت مکعبی

هر سرويس  155555ريال

آذرخش بارگيری با دست

هر سرويس  715555ريال

نيسان بارگيری با دست

هر سرويس  685555ريال

خاور بارگيری با دست

هر سرويس  765555ريال

تبصره  :چنانچه مالکی نسبت به واريز هبای خدمات مجع آوری موضوع ماده 2
اقدام ننمايد هبای خدمات فوق به فيش محل زباله وی اضافه و در پرونده
نوسازی درج و در پايان سال مهراه فيش محل زباله اخذ گردد .
امضاء رئيس شورای اسالمی شهر

امضاء شهردار
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ماده شش  :هبای خدمات ايمنی ساختماهنا و اصناف
از آجنائيکه حوادث بسيار در ايام خمتلف سال در صنوف رخ داده و خبش اعظمی
از عملياهتا و مأموريتهای واحد آتش نشانی و خدمات ايمنی را به خود
اختصاص داده است لذا:
الف) کليه اصناف قبل از صدور و متديد پروانه کسب از سوی شهرداری جهت
بازديد ايمنی با مهاهنگی واحد آتش نشانی بعمل آمده و پس از صدور تأئيديه
ايمنی و اخذ هباء خدمات مربوطه بر اساس تعرفه مصوب شورای اسالمی شهر نسبت
به صدور و متديد پروانه کسب توسط شهرداری اقدام منايد.
ب)  %54مبالغ وصولی ،از حمل صدور پروانه کسب بعنوان هباء خدمات ايمنی از
متقاضی توسط شهرداری وصول و به حساب درآمد شهرداری واريز گردد (اين
مبلغ جدای از عوارض شهرداری می باشد)
 )5هباء خدمات ايمنی جايگاههای سوخت:
با توجه به امهيت ايمنی در جايگاههای سوخت و خطرات ناشی از بروز حوادث :
الف ) متامی جايگاههای سوخت اعم از مواد نفتی و گازی مورد بازديد ايمنی
ساالنه قرار گيرند.
ب) مبلغ  444/444ريال (معادل چهل هزار تومان) بابت هر خروجی پمپ يا
نازل بعنوان هباء خدمات ايمنی ساالنه حبساب درآمد شهرداری واريز منايند.
 )3هباء خدمات ايمنی ساختماهنا با کاربری های خمتلف به ازای هر مرتمربع:

الف) ساختماهنا با کاربری مسکونی
رديف

تعداد طبقات

مصوبه شورای سازمان

1

يک تا دو طبقه

٪14P

5

تا  4طبقه

٪12P

3

چهار طبقه به باال

٪54P

ب) بناهای جتاری ،اداری ،صنعتی ،خدماتی ٪52p
ج) بناهای آموزشی ،ورزشی و درمانی ٪52p
د) بانکها و موسسات مالی و اعتباری و موسسات وابسته 1p
تبصره  :5اين تعرفه شامل متام ساختماهنای با پروانه و بدون پروانه خواهد
بود که در موارد فاقد پروانه در زمان طرح در کميسيون ماده  144هباء
خدمات مذکور به مهراه ساير عوارضات حماسبه خواهد شد.
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تبصره  :5چنانچه درصورت بروز آتش سوزی در اماکن صنعتی و شهرکهای خارج
از حمدوده خدماتی درخواست استعالم گردد مبلغ  6/244/444ريال بابت جواب
استعالم دريافت گردد .
تبصره  :3هزينه کارشناسی بابت نصب جتهيزات آتشنشانی در اماکن مسکونی –
جتاری – صنعتی و  ...مبلغ  644/444ريال
تبصره  :4هزينه بابت آموزش اطفا حريق آتشنشانی به ارگاهنا و ادارات و
 ...ساعتی  344/444ريال

امضاء رئيس شورای اسالمی شهر

امضاء شهردار

ماده هفت  :هبای خدمات هبره برداری موقت در اماکن مسکونی
در خصوص حماسبه هبای خدمات هبره برداری موقت در اماکن مسکونی جهت استفاده
سفره خانه سنتی  ،آرايشگاه زنانه  ،خياطی زنانه  ،خوابگاههای دانشجويی
( پانسيون )  ،آموزشی ( مدارس غير انتفاعی  ،مهدکودک ها و موسسات آموزش
عالی غيرانتفاعی )  ،انباری ها  ،پيک موتوری ،تاکسی تلفنی  ،وانت تلفنی
معادل  ، %65عوارض پذيره به صورت ماهيانه ضمن عقد قرارداد ازمتقاضی اخذ
می گردد .
تبصره  : 5هبای خدمات :هبای فوق مهه ساله با مهاهنگی واحد ساختمانی و
اجراييات از موديان اخذ گردد .
تبصره 6

 :اضافه دهنه و ارتفاع در حماسبات منظور منی شود .

تبصره  : 7بناهائی که دارای پروانه ساختمانی يا جموز ساخت مسکونی از
شهرداری منی باشند می بايست ابتدا جرائم کميسيون ماده صد و عوارض متعلقه
را پرداخت و سپس اقدام به طرح درخواست جموز هبره برداری برای ملک منايند .
تبصره  : 4برای آن دسته از مالکينی که در سطح شهر از عرصه ها جهت انبار
مصاحل ساختمانی – آهن آالت – کارگاههای بلوک زنی – بنگاههای اقتصادی و
ساير بصورت روباز يا حمصور استفاده می منايند عوارض ساليانه معادل %54
عوارض پذيره ضمن عقد قرارداد حماسبه و اخذ گردد .
امضاء شهردار

امضاء رئيس شورای اسالمی شهر

ماده هشت  :هبای خدمات شهری محل زباله
 )5بابت هبای خدمات شهری (محل زباله ) از واحدهای مسکونی سطح شهر برای هر
واحد برخوردار از خدمات مذکوربرای سال  5791و بعد از آن به ميزان يک و
نيم برابر عوارض نوسازی اخذ ميگردد .
 )6بابت هبای خدمات شهری ( محل زباله ) تره بار فروشيها و ميوه فروشيهای
خيابان امام (ره) و عمده فروشهای سطح شهر  155/555ريال و ساير واحدهای
جتاری و خدماتی سطح شهر برای سال  5791مبلغ  755555ريال
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 )7بابت هبای خدمات شهری ( محل زباله ) از ادارات دوليت به جز مدارس دوليت
1/555/555ريال – بانكها  51/555/555ريال  ،موسسات اعتباري و صندوقها جبز
صندوقهاي حملي مبلغ  55/555/555ريال – مطب پزشكان و فيزيوتراپي
 7/555/555ريال – بيمارستاهنا  51/555/555ريال – كلينيكهاي خصوصي
 1/555/555ريال – داروخانه هاي شبانه روزي  51/555/555ريال –
آزمايشگاههاي خصوصي و دوليت  55/555/555ريال – داروخانه هاي معمويل
 3/555/555ريال – كارخاجنات داخل حمدوده خدماتي شهر  8/555/555ريال –
كارخاجنات كوچك و شاليكوبي 7/555/555ريال – منايندگي هاي جماز ايران خودرو
51/555/555ريال – مدارس غريانتفاعي و آموزشگاههاي
و سايپا و
خصوصي 1/555/555ريال – سالن های پذيرايی  51/555/555ريال – پمپ بنزينها
 1/555/555ريال – استخرها  8/555/555ريال – آشپزخانه های مرکزی
 55/555/555ريال – دفاتر اسناد رمسی ازدواج و طالق و کانون وکال و دفاتر
مهندسين  7/555/555و ساير  1/555/555ريال
امضاء رئيس شورای اسالمی شهر

امضاء شهردار

ماده نه  :هبای خدمات دست فروشان بازار هفتگی

(ميزان حماسبه عوارض

ساليانه  25هفته در سال می باشد ) .
الف ) غرفه داران ثابت به ازای هر هفته  72/444ريال
ب) غرفه داران سيار به ازای هر هفته  144/444ريال
ج ) دست فروشان سطح شهر ماهيانه  644/444ريال
تبصره  :کليه دست فروشان با عقد قرارداد با شهرداری اجازه فعاليت داشته و در
غيراينصورت از ادامه فعاليت آهنا جلوگيری خواهد شد ( .حداقل مدت قرارداد يکماه
می باشد ).

امضاء رئيس شورای اسالمی شهر

امضاء شهردار

ماده ده  :هبای خدمات مربوط به امور تاكسرياني
موضوع عوارض ( تعرفه)

رديف

ارقام
ريال) 7
تصوييب/355(/
555

1

حق امتياز تاكسي نارجني ( افزايشي)

5

حق امتياز تاكسي نارجني ( جايگزن نارجني)

6/
/555
)315
ريال
(

3

حق امتياز تاكسي نارجني ( جايگزين ويژه و شخصي و)...

7/655/555

4

حق امتياز و عضويت در تاكسي تلفين ( خودرو) و صدور
هبره برداري
پروانه
خودروهاي مسافر بر شخصي طرح ساماندهي
امتياز
حق

524/444

6

اينرتنيتخدمات تاكسيهاي ( نارجني) از مالكني
هزينه

524/444

2
7

هزينه
هزينه
سفيد)
هزينه

9

هزينه صدور دفرتچه (املثيت)

254/444

14

هزينه كارشناسي بازديد فين (براي صدور پروانه هبره
هزينه متديد يا تعويض دفرتچه ( از كمك رانندگان به
برداري)
عضويت براي پذيرش رانند كمكي براي تاكسي تارجني
حق
مالك)

164/444

15

ضمانت حسن اجنام كار( وثيقه بصورت سفته)

8

11

خدمات از رانندگان تاكسيهاي ( نارجني ،ويژه و
خدمات تاكسيهاي ( ويژه ،شخصي،تلفين و)...
مالكني)
پروانهكمكي)(
رانندگان
(
دفرتچه) براي بار اول
تاكسرياني(
صدور

824/444

48

524/444
254/444

254/444
14/444/444

13

ضمانت حسن اجنام كار براي متقاضيان افتتاح تاكسي تلفين
بصورت
(
سفته)خروج موقت)
مرخصي (
وثيقهبرگ
هزينه

12

هزينه كارشناسي مكاهناي متقاضيان تاكسيهاي تلفين براي
حقوقي
حقيقي و
اشخاص
خودرو پالك سفيد ( از تاكسي تلفين به
جاجبايي
هزينه تغيري
هزينه تلفين
تاكسي
صدور)موافقتنامه اصويل براي تاسيس شركت محل و نقل

3/244/444

18

تاكسي تلفين)
صدور (
هزينه شهري
دروني
منايندگي محل و نقل درون شهري
پروانه

3/244/444

19

هزينه و عوارض ساليانه منايندگي محل و نقل درون شهري

254/444

54

هزينه جاجبايي مكان منايندگي محل و نقل

254/444

51

هزينه ناشي از انتقال منايندگي و بنام غري ( با شرايط
خاص)
هزينه يا عوارض افزايش مازاد برسقف تعيني شده در

824/444

53

اضايف
دستگاه خودرو
ازاء هر
موافقتنامه
پروانه يا
شخصی
مسافربرهای
اژانس و
بهتردد
کارت
صدور و متديد
هزينه

154/444

54

هزينه متديد و تعويض دفرتچه و پروانه هبره برداری تاکسی
هزينهشهری
درون
های نقل و انتقال تاکسی نارجنی

154/444
 %4فروش

56

هزينه صدور کارت تردد (پروانه ) پيک موتوری (متديد )

174/444

57

حق عضويت احتاديه سازماهنای محل و نقل مهگانی کل کشور

144/444

58

صدور برگ تردد 3ماهه (به ازای هر ماه )

59

کسری پارکينگ (به ازای هر دستگاه )

34

خدمات کارکرد دفرت تاکسی بيسيم

5/344/444

31

امتياز اوليه پيک موتوری

3/424/444

35

امتيازاوليه تاکسی بيسيم (عوارض ساليانه )

7/444/444

33

خدمات کارکرد دفرت پيک موتوری

1/544/444

34

خدمات کارکرد پيک موتوری (مازاد بر  14دستگاه ) به
دستگاه
هزينههر
ازای
کارت تردد سرويس مدارس برای بار اول
صدور

36

هزينه صدور اميتاز دفرت سرويس مدارس
د
هزينه صدور کارت مباشر

38

هزينه ساليانه احتاديه محا و نقل مهگانی کشور (وانت – تاکسی –
اژانس)
تشکيل پرونده
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جرائم کميته انضباطی

14
16
17

55

52

32
37

39

14/444/444
14/444
164/444
174/444

11/244/444

64/444
524/444

154/444
274/444
3/244/444
524/444
144/444
144/444
باتوجه به رای
کميته انظباطی

تبصره  :5تعرفه هاي پيشنهادي در بند  1جدول فوق به كليه تاكسيهاي
واگذاري در سال  87و سنوات گذشته كه در سال  87مبادرت به اخذ امتياز و
مشاره گذاري مي منايند تعلق ميگريد.
تبصره  :6در خصوص بند 2كليه خودروهايي كه از مدل  85به باال باشند بصورت
كامل تعلق ميگريد و ساير مدل ها  %74قيمت جدول پيشنهادي ميباشد.
تبصره  :7وصول عوارض مندرج در جداول فوق موكول به وصول جموز قانوني
ميباشد.

امضاء رئيس شورای اسالمی شهر

امضاء شهردار
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ماده يازده  :هبای خدمات پارکينگ وسايط نقليه موتوری توقيفی توسط راهنمايی و
رانندگی در پارکينگهای شهرداری و ساير پارکينگها

رديف
1

5

3

4

2

6

نوع هبای خدمات
موتور سيکلت

خودروی سواری

حنوه حماسبه
ورودی  12/444ريال به ازاء هرشب توقف
 12/444ريال
ورودی  45/444ريال به ازاء هرشب توقف
45/444ريال

خودروهای سنگين تند رو

ورودی 74/444ريال به ازاء هرشب توقف
 74/444ريال

خودروهای سنگين کند رو

ورودی  92/444ريال به ازاء هرشب توقف
 74/444ريال

اتوبوس

ورودی 144/444ريال به ازاء هرشب توقف
82/444ريال

مينی بوس

ورودی  74/444ريال به ازاء هرشب توقف
74/444ريال

تبصره  : 1پارکينگهای خصوصی موظفند ضمن ارائه اطالعات و مستندات مربوطه
 %54از مبلغ ورودی و توقف به ازای هر شب را در پايان هرماه به حساب
شهرداری واريز منايند  (.با اخذ جموز از مراجع ذيصالح )

پارکينگهای سطح شهر:
رديف

حنوه حماسبه

نوع هبای خدمات

1

پارکينگهای سطح شهر ( روباز
)

به ازائ هر ساعت توقف  15/444ريال

5

پارکينگهای سطح شهر ( طبقاتی
)

به ازائ هر ساعت توقف  18/444ريال

تبصره  : 1پارکينگهای خصوصی موظفند ضمن ارائه اطالعات و مستندات مربوطه
 %54از درآمدهای حاصله را به حساب شهرداری واريز منايند  .با اخذ جموز از
مراجع ذيصالح )
پارکبان  :به ازای هر ساعت توقف خودروها در حمدوده قانونی پارکبانی مبلغ
 7/444ريال به ازای هر ساعت اخذ گردد .
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امضاء رئيس شورای اسالمی شهر

امضاء شهردار

ماده دوازده  :هبای خدمات کفن و دفن
رديف

نرخ تصوييب( ريال)

شرح

1

هزينه شستشو به ازای هر نفر

5

هزينه کفن و دفن

344444
1/444/444

تبصره  :شهرداری متام ملزومات نظير کفن – ملزومات شستشو – کندن قرب و سنگ
حلد را فراهم منايد .

امضاء شهردار

امضاء رئيس شورای اسالمی شهر

ماده چهارده  :هبای خدمات كرايه آمبوالنس
رديف

(محل متوفيات)

كرايه تصوييب(
ريال)

شرح

1

داخل شهر از بيمارستان تا امامزاده حداكثر با
دو ساعت توقف

 544/444ريال

5

داخل شهر از بيمارستان تا منزل و از منزل تا
امامزاده با حداكثر دو ساعت توقف

 344/444ريال

3

خارج از شهر با حماسبه رفت و برگشت تا دو ساعت
توقف( حداكثر تا  24كيلومرت)

 284/444ريال

4

خارج از شهر با حماسبه رفت و برگشت تا دو ساعت
توقف (حداکثر تا  144کيلومرت )

2

خارج از شهر به بيش از  144کيلومرت به ازای هر
کيلومرت رفت و برگشت

 1/544/444ريال

تبصره  :5توقف بيش از مقدار منظور در رديف هاي 1و 5به
توقف اضايف مبلغ  4544ريال وصول خواهد شد.

 15/444ريال
ازاء

هر ساعت

تبصره  :6توقف بيش از مقدار منظور در رديف  3به زاء هر ساعت توقف اضايف
مبلغ 4544ريال وصول خواهد شد.
تبصره  :7در حماسبه مقدار ساعت اضايف زير  34دقيقه  ،نيم ساعت و بيش از
 34دقيقه حماسبه ميشود .
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تبصره  :7متوفيان جمهول اهلويه كه از طرف مراجع قضايي معريف و نيز افراد
حتت پوشش کميته امداد و هبزيستی با معرفی از ادارات مذکور  ،هزينه كفن و
دفن و آمبوالنس رايگان ميباشد .
امضاء رئيس شورای اسالمی شهر

امضاء شهردار

ماده پانزده  :هبای خدمات كرايه ماشني آالت عمراني( به ازاي هر ساعت
)
رديف

كرايه تصوييب ( ريال)

نوع ماشني آالت

1

گريدر كاتر پيالر

 744444ريال

5

گريدر فيات آليس

 744444ريال

3

لودر ولو ال 94

4

لودر ولو

 744444ريال

2

لودر هپكو

 744444ريال

6

بابكت(مني لودر)

 464444ريال

7

كاميون  14چرخ

8

كاميون  6چرخ

9

فينيشر دماگ

-

14

غلطك الستيكي

 744444ريال

11

غلطك فلزي بزرگ

 744444ريال

15

غلطك فلزي كوچك

 644444ريال

13

بولدوزر D6

-

14

تراك ميكسر

-

12

كمپرسور با خدمه

-

16

بيل تراكتوري( بكهو)

17

كاميون خاور

 454444ريال

18

بيل مكانيكي

 744444ريال

744444ريال

روزانه 4/444/444ريال – هر
سرويس  644/444رال
روزانه  3/444/444ريال – هر
سرويس  244/444ريال

454444ريال

تبصره  :مبنای حماسبه زمان خارج از شهر جهت عزيمت ماشين آالت زمان حرکت
از مبدا بع طرف مقصد می باشد .
امضاء شهردار

امضاء رئيس شورای اسالمی شهر
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ماده شانزده  :هبای خدمات کشتارگاهی

هبای خدمات کشتارگاهی شهر ،واقع در داخل حمدوده قانونی و حريم مصوب شهربه
شرح ذيل وصول می گردد :

نرخ قبلی
(ريال)

نرخ شهر
بندرگز (ريال)

نرخ خبش
عمومی و
ساير
شهرداريها
(ريال)

نرخ خبش
خصوصی
(ريال)

1

بابت کشتار هر راس
دام سبک

-

84/444

114/444

132/444

5

بابت کشتار هر راس
دام سنگين

-

142/444

554/444

542/444

3

بابت توقف هر راس
دام سبک به مدت 54
ساعت بدون غذا و
خدمات ويژه

-

4

2

شرح

رديف

3/244

39/444

24/444

بابت توقف هر راس
دام سنگين به مدت 54
ساعت بدون غذا و
خدمات ويژه

-

9/244

11/444

55/444

بابت ورودی هر خودرو
به داخل کشتارگاه

-

4/444

4/244

2/244

تبصره  : 1هزينه محل خارج از شهر به ازای هر کيلومرت  5844ريال بابت هر
راس دام سبک
تبصره  : 5هزينه محل خارج از شهر به ازای هر کيلومرت  2444ريال بابت هر
راس دام سنگين
امضاء رئيس شورای اسالمی شهر

امضاء شهردار

ماده هفده  :هبای خدمات طرح پارکبان
رديف

نوع هبای خدمات

حنوه حماسبه

1

هبای خدمات طرح پارکبانی

هر ساعت توقف  4444ريال

5

هبای خدمات طرح پارکومرت

هر ساعت توقف  2444ريال
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تبصره  : 5در راستای ساماندهی پارک وسايل نقليه در حاشيه خياباهنا و
جلوگيری از توقف غير جماز  ،شهرداری می تواند با جموز شورای ترافيک استان
نسبت به اجرای طرح پارکبان در معابر مصوب شهر اقدام منايد  .هبای خدمات
حاصل از اين موضوع در زمينه طرحهای اصالح و ساماندهی ترافيکی شهر هزينه
خواهد شد .
تبصره  : 6وصول اين تعرفه برای خياباهنای دارای قابليت پارک خودرو می
باشد که بصورت کارت پارک و توسط شهرداری يا پيمانکار شهرداری اداره می
شود .

امضاء شهردار

امضاء رئيس شورای اسالمی شهر

جرايم کميسيون ماده صد
مالکين اراضی و امالک واقع در حمدوده شهر يا حريم آن بايد قبل از هر
اقدام عمرانی يا تفکيک اراضی و شروع ساختمان از شهرداری پروانه اخذ
منايند .شهرداری می تواند از عمليات ساختمانی ساختماهنای بدون پروانه يا
خمالف مفاد پروانه به وسيله مأمورين خود اعم از آنکه ساختمان در زمين
حمصور يا غيرحمصور واقع باشد جلوگيری منايد.
 ) 5در موارد مذکور فوق که از حلاظ اصول شهرسازی يا فنی يا هبداشتی قلع
تأسيسات و بناهای خالف مشخصات مندرج در پروانه ضرورت داشته باشد يا بدون
پروانه شهرداری ساختمان احداث يا شروع به احداث شده باشد به تقاضای
شهرداری موضوع در کميسيون هائی مرکب از مناينده وزارت کشور به انتخاب
وزير کشور و يکی از قضات دادگسرتی به انتخاب وزير دادگسرتی و يکی از از
اعضای شورای شهر به اتنخاب شورا مطرح می شود .کميسيون پس از وصول
ً ارسال
پرونده به ذينفع اعالم می منايد که ظرف ده روز توضيحات خود را کتبا
دارد پس از انقضاء مدت مذکور کميسيون مکلف است موضوع را با حضور مناينده
شهرداری که بدون حق رأی برای ادای توضيح شرکت می کند ظرف مدت يک ماه
تصميم مقتضی بر حسب مورد اختاذ کند در مواردی که شهرداری از ادامه
ساختمان بدون پروانه يا خمالف مفاد پروانه جلوگيری می کند مکلف است
حداکثر ظرف يک هفته از تاريخ جلوگيری موضوع را در کميسيون مذکور مطرح
منايد  ،در غيراينصورت کميسيون به تقاضای ذينفع به موضوع رسيدگی خواهد
کرد.
در صورتی که تصميم کميسيون بر قلع متام يا قسمتی از بنا باشد مهلت
مناسبی که نبايد از دو ماه جتاوز کند تعيين منايد .شهرداری مکلف است
تصميم مذبور را به مالک ابالغ کند .هرگاه مالک در مهلت مقرر اقدام به
ً اقدام کرده و هزينۀ آن را طبق مقررات آئين
قلع بنا ننمايد شهرداری رأسا
نامۀ اجرای وصول عوارض از مالک دريافت خواهد منود.
 )6در مورد اضافه بنا زائد بر مساحت زيربنای مندرج در پروانۀ ساختمانی
واقع در حوزۀ استفاده از اراضی مسکونی کميسيون می تواند در صورت عدم
ضرورت قلع اضافه بنا با توجه به موقعيت ملک از نظر مکانی( در بر
خياباهنای اصلی يا خياباهنای فرعی و يا کوچۀ بن باز يا بن بست) رأی به
اخذ جريمه ای که متناسب با نوع استفاده از فضای ايجاد شده و نوع
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ساختمان از نظر مصاحل مصرفی باشد  ،تعيين و شهرداری مکلف است براساس آن
نسبت به وصول جريمه اقدام منايد.
(جريمه نبايد از حداقل يک دوم کمرت و از سه برابر ارزش معامالتی ساختمان
برای هر مرتمربع بنای اضافی بيشرت باشد) در صورتی که ذينفع از پرداخت
ً پرونده را به مهان کميسيون
جريمه خودداری منود شهرداری مکلف است جمــددا
ارجاع و تقاضای صدور رأی ختريب را بنمايد .کميسيون در اين مورد نسبت به
صدور رأی ختريب اقدام خواهد منود.
 )7در مورد اضافه بنا زائد بر مساحت مندرج در پروانۀ ساختمانی واقع در
حوزۀ استفاده از اراضی جتارتی و صنعتی و اداری کميسيون می تواند در صورت
عدم ضرورت قلع اضافه بنا با توجه به موقعيت ملک از نظر مکانی (در بر
خياباهنای اصلی يا خياباهنای فرعی و يا کوچۀ بن باز يا بن بست) رأی به
اخذ جريمه ای که متناسب با نوع استفاده از فضای ايجاد شده و نوع
ساختمان از نظر مصاحل مصرفی باشد  ،تعيين و شهرداری مکلف است براساس آن
نسبت به وصول جريمه اقدام منايد (جريمه نبايد از حداقل دو برابر کمرت و
از چهار برابر ارزش معامالتی ساختمان برای هر مرتمربع بنای اضافی ايجاد
شده بيشرت باشد) در صورتی که ذينفع از پرداخت جريمه خودداری منود شهرداری
ً پرونده را به مهان کميسيون ارجاع و تقاضای صدور رأی ختريب
مکلف است جمددا
را بنمايد .کميسيون در اين مورد نسبت به صدور رأی ختريب اقدام خواهد
منود.
 )7در مورد احداث بنای بدون پروانه در حوزۀ استفاده از اراضی مربوطه در
صورتی که اصول فنی و هبداشتی و شهرسازی رعايت شده باشد کميسيون می تواند
با صدور رأی بر اخذ جريمه به ازاء هر مرتمربع بنای بدون جموز يک دهم ارزش
معامالتی ساختمان يا يک پنجم ارزش سرقفلی ساختمان ،در صورتی که ساختمان
ارزش دريافت سرقفلی داشته باشد ،هر کدام که مبلغ آن بيشرت است از ذينفع،
بالمانع بودن صدور برگ پايان ساختمان را به شهرداری اعالم منايد.
اضافه بنا زائد بر تراکم جماز براساس مفاد تبصره های  6و  7عمل خواهد
شد.
 )1در مورد عدم احداث پارکينگ و يا غيرقابل استفاده بودن آن و عدم اصالح
آن کميسيون می تواند با توجه به موقعيت حملی و نوع استفاده از فضای
پارکينگ رأی به اخذ جريمه ای که حداقل يک برابر و حداکثر دو برابر ارزش
معامالتی ساختمان برای هر مرتمربع فضای از ينب رفتۀ پارکينگ باشد  .صادر
منايد (مساحت هر پارکينگ با احتساب گردش  61مرتمربع می باشد) شهرداری
مکلف به اخذ جريمۀ تعيين شده و صدور برگ پايان ساختمان می باشد.
 )1در مورد جتاورز به معابر شهر ،مالکين موظف هستند در هنگام نوسازی
براساس پروانۀ ساختمان و طرح های مصوب رعايت برهای اصالحی را بنمايند.
در صورتی که بر خالف پروانه و يا بدون پروانه جتاوزی در اين مورد اجنام
گيرد شهرداری مکلف است از ادامۀ عمليات جلوگيری و پروندۀ امر را به
کميسيون ارسال منايد .در ساير موارد ختلف مانند عدم استحکام بنا ،عدم
رعايت اصول فنی و هبداشتی و شهرسازی در ساختمان رسيدگی به موضوع در
صالحيت کميسيوهنای ماده صد است .
 )3مهندسان ناظر ساختمانی مکلفند نسبت به عمليات اجرايی ساختمانی که به
مسئوليت آهنا احداث می گردد از حلاظ انطباق ساختمان با مشخصات مندرج در
ً نظارت کرده و در پايان
پروانه و نقشه ها و حماسبات فنی ضميمۀ آن مستمرا
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کار مطابقت ساختمان با پروانه و نقشه و حماسبات فنی را گواهی منايند.
هرگاه مهندس ناظر بر خالف واقع گواهی منايد و يا ختلف را به موقع به
شهرداری اعالم نکند و موضوع منتهی به طرح در کميسيون مندرج در تبصرۀ يک
ماده صد قانون شهرداری و صدور رأی بر جريمه يا ختريب ساختمان گردد
شهرداری مکلف است مراتب را به نظام معماری و ساختمانی منعکس منايد.
شورای انتظامی نظام مذکور موظف است مهندس ناظر را در صورت ثبوت تقصير
برابر قانون نظام معماری و ساختمانی حسب مورد با توجه به امهيت موضوع به
ً مرتکب ختلف شود که
 1ماه تا سه سال حمروميت از کار و در صورتی که جمددا
منجر به صدور رأی ختريب به وسيلۀ کميسيون ماده صد گردد به حداکثر جمازات
حمکوم کند.
مراتب حمکوميت از طرف شورای انتظامی نظام معماری و ساختمانی در پروانۀ
اشتغال درج و در يکی از جرائی کثيراالنتشار اعالم می گردد .شهرداری مکلف
است تا صدور رأی حمکوميت به حمض وقوف از ختلف مهنـدس ناظر و ارسال پرونده
به کميسيون ماده صد به مدت حداکثر  1ماه از اخذ گواهی امضـــاء مهندس
ناظر مربوطه برای ساختمان جهت پروانۀ ساختمان شهرداری خودداری منايد.
مأمورين شهرداری نيز مکلفند در مورد ساختماهنا نظارت منايند و هرگاه از
موارد ختلف در پروانه به موقع جلوگيری نکنند و يا در مورد صدور گواهی
انطباق ساختمان با پروانه مرتکب تقصيری شوند طبق مقررات قانونی به ختلف
آنان رسيدگی می شود و در صورتی که عمل ارتکابی مهندسان ناظر و مأموران
شهرداری واجد جنبۀ جزائی هم باشد از اين جهت نيز قابل تعقيب خواهند
بود.
در مواردی که شهرداری مکلف به جلوگيری از عمليات ساختمانی است و دستور
می تواند با استفاده از مأمورين اجرائيات خود و در
شهرداری اجرا نشود
صورت لزوم مأمورين انتظامی برای متوقف ساخنت عمليات ساختمانی اقدام
منايد.
 )8دفاتر اسناد رمسی مکلفند قبل از اجنام معاملۀ قطعی در مورد ساختماهنا
گواهی پايان ساختمان و در مورد ساختماهنای نامتام گواهی عدم خالف تا تاريخ
اجنام معامله را که توسط شهرداری صادر شده باشد مالحظه و مراتب را در سند
قيد منايند.
در مورد ساختماهنائی که قبل از تصويب قانون  1تبصره احلاقی به ماده صد
قانون شهرداريها ( )11/55/67معامله اجنام گرفته و از يد مالک اوليه خارج
شده باشد در صورتی که مورد معامله کل پالک را شامل نگردد گواهی عدم خالف
يا برگ پايان ساختمان الزامی نبوده و با ثبت و تصريح آن در سند اجنام
معامله بالمانع می باشد.
در مورد ساختماهنائی که قبل از تاريخ تصويب نقشۀ جامع شهر ايجاد شده در
صورتی که اضافه بناء جديدی حادث نگرديده باشد و مدارک و اسناد نشان
دهندۀ ايجاد بنا قبل از سال تصويب طرح جامع شهر باشد با ثبت و تصرح
مراتب فوق در سند مالکيت اجنام معامله بالمانع می باشد.
 )9ساختماهنائی که پروانۀ ساختمان آهنا قبل از تاريخ تصويب نقشۀ جامع شهر
صادر شده است از مشمول تبصره  5ماده صد قانون شهرداری معاف می باشد .
 )55در مــورد آراء صادره از کميسيون ماده صد قانون شهرداری هرگاه
شهرداری يا مالک يا قائم مقام او از تاريخ ابالغ رأی ظرف مدت ده روز
نسبت به آن رأی اعرتاض منايد ،مرجع رسيدگی به اين اعرتاض کميسيون ديگر
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ماده صد خواهد بود که اعضای آن غير از افرادی باشند که صدور رأی قبلی
شرکت داشته اند .رأی اين کميسيون قطعی است .
 )55آئين نامۀ ارزش معامالتی ساختمان پس از هتيه توسط شهرداری و تصويب
شورای شهر در مورد اخذ جرائم قابل اجراست و اين ارزش معامالتی سالی
يکبار قابل جتديد نظر خواهد بود.
ارزش معامالتی ساختمانی موضوع تبصره  11ماده صد قانون شهرداريها :
جدول مشاره يک :
شرح گروه ساختمانی ( مازاد بر پروانه )

مصوبه سال 92

رديف
مسکونی

جتاری

1

ساختماهنای با اسکلت بتون با هرنوع سقف و ديوار طبق ضوابط
شهرسازي (تا سطح اشغال و تراكم جمازجماز)
ساختماهنای با اسکت بتون يا هر نوع سقف و ديوار مازاد ضوابط
شهرسازي (مازاد سطح اشغال و تراكم جماز)
ساختماهنای با اسکلت فلزی با هر نوع سقف و ديوار طبق ضوابط
شهرسازي( تا سطح اشغال و تراكم جماز)
ساختماهنای با اسکلت فلزی با هر نوع سقف و ديوار مازاد ضوابط
شهرسازي (مازاد سطح اشغال و تراكم جماز)
اسکلت مصاحل بتونی و آجری با هر نوع سقف و ديواره طبق ضوابط
شهرسازي (تا سطح اشغال و تراكم جماز)
اسکلت مصاحل فلز و آجری با هر نوع سقف و ديواره طبق ضوابط
شهرسازي تا سطح اشغال و تراكم جماز ( نيمه فلزی )
ساختماهنای با مصاحل آجری با هر نوع سقف طبق ضوابط شهرسازي تا
سطح اشغال و تراكم جماز
ساختماهنای اسکلت خشت  ،گل يا چوب با هرنوع سقف

9

ساختماهنای متام چوب معمولی

344/444
ريال
344/444
ريال
354/444
ريال
354/444
ريال
574/444
ريال
574/444
ريال
174/444
ريال
82/444
ريال
22/444
ريال
774/444
ريال

 644/444ريال

اسکلت با آجر – بلوک يا سنگ با هر نوع سقف تا
ارتفاع  4مرت
اسکلت بنت آرمه و فلزی با هرنوع سقف تا ارتفاع 4
مرت
انباری از ارتفاع  4مرت بيشرت به ازاء هر يک مرت

174/444
ريال
344/444
ريال
344/444
ريال

با اسکلت پروفيل ،سايه روشن ،آجری يا فلزی با
هرنوع مصاحل و هر نوع سقف
د :آشيانه ها ،سايه باهنا ،پارکينگ ها ،توقف
گاهها
با پايه های چوبی و مصاحل بنائی سنگ ،آجر ،بلوکی،
سيمانی با هر نوع سقف
با پايه های فلزی و بتونی

544/444
ريال

الف :ساختمان جتاری يا مسکونی

5
3
4
2
6
7
8

14

1
5
3

کليه ساختماهنا با هر نوع سقف و ديوار و اسکلت –
مازاد بر سطح اشغال جماز – افزايش طبقات اعم از
فوقانی و حتتانی يا تبديلی مهکف و زير زمين –
افزايش جتاری مازاد بر کميسيون ماده  2و افزايش
ب :ساختمان انبارها
تراکم برابر طبقات جماز

ج :گلخانه

1
5

و :ساير موارد
1
5
3

انواع خمازن اعم از زيرزمينی يا هوائی از  6مرتمکعب به
باال
سکوها و باراندازها با هر نوع سقف و يا بدون سقف هر
مرتمربع
ديوار کشی با هر نوع مصاحل هر مرتمربع
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82/444
ريال
544/444
ريال
364/444
ريال
584/444ريال
544/444
ريال

 644/444ريال
 244/444ريال
 244/444ريال
 454/444ريال
 454/444ريال
 344/444ريال
 124/444ريال
 75/444ريال
 964/444ريال

آسانسور  :درصورت عدم اجرا برابر مفاد پروانه
ساختمانی برمبنای مساحت کل اعيانی احداثی ساختماهنای 3
طبقه به باال

4
2

کسری پارکينگ

6

حذف پاركينگ

544/444
ريال
مرتمربعي
1/444/444
واحد
هر
يال
ر
32/444/4444
رياللغايت 62
82

تبصره  :ارزش معامالتي ساختماهنا حسب مورد از سال
سال  %2نسبت به تعرفه سال  82تقليل و كاهش مي يابد .

مرتمربعی
 1/424/444ريال

هر واحد
64/444/444
ريالازاي هر
به

جدول مشاره دو :
رديف

1

5

قيمت مصوب برای
سال 92

نوع کاربری

آموزشی

با جموز وزارت علوم ،آموزش و پرورش و هبزيستی-

آموزش عالی – مهد کودک ها

هبداشتی درمانی

(با جموز دانشگاه علوم پزشکی) دولتی و

خصوصی

معادل مسکونی

معادل مسکونی

ورزشی
3

معادل مسکونی

-1امالک دولتی

 %84مسکونی

 -5امالک خصوصی
4

اداری – نظامی – انتظامی(خبش دولتی)

2

خدماتی

6

ً با کاربری گردشگری
صنعت گردشگری -اقامتی – تفريحی صرفا

7

مذهبی (با جموز سازمان اوقاف و امور خيريه يا تبليغات
اسالمی)

 %34مسکونی

8

دامداری ها – مرغداری ها و آب بندان های پرورش ماهی و غيره
واقع در حريم (با جموز از سازمان جهاد کشاورزی)

 %64جتاری

9

صنايع واقع در حريم

 %84جتاری

معادل

 %72جتاری

14

فرهنگی (با جموز اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی)

11

ساير کاربريها

تبصره  : 5ارتفاع پيلوت از 5/2
منظور گردد .

جتاری

معادل مسکونی

 %24مسکونی
معادل مسکونی

الی  3مرت بعنوان يک طبقه و  84درصد قيمتها

تبصره  : 6ارتفاع پيلوت از  3مرت به باال بعنوان يک طبقه و  74درصد قيمتها منظور
گردد .
تبصره  : 7در صورت تبديل پيلوت به مسکونی تا  3برابر ارزش معامالتی به گروههای
ساختمانی فوق افزوده ميگردد .
تبصره  : 7در صورت حذف پارکينگ غري مسكوني 3
مسكوني حلاظ مي گردد .
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برابر ارزش معامالتی ساختمان

تبصره  : 2ارزش معامالتي ساختمان جتاري  - -فين حرفه اي – هبداشت و درمان زائد بر
پروانه  3برابر ارزش معامالتي ساختمان حسب مورد مي باشد.
تبصره  : 6ارتفاع جتاری از  4/2مرت به باال به عنوان يک طبقه دوبرابر ارزش
معامالتی ساختمان حلاظ می گردد .
.تبصره  : 7ساختمان هاي بدون پروانه با هر نوع مصاحل  7برابر ارزش معامالتي به
اضافه مبلغ  1/244/444ريال به ازای هر مرتمربع

امضاء رئيس شورای اسالمی شهر

امضاء شهردار

آئني نامه اجرايي ماده  1الحيه قانوني حفظ و گسرتش فضاي سبز در شهرها
 29/3/3جملس شوراي اسالمي

مصوب

در اجراي قسمت آخر ماده يك الحيه قانوني حفظ و گسرتش فضاي سبز مصوب 7
خرداد  19كه مقرر ميدارد ضوابط مربوط به چگونگي اجراي اين ماده پس از
هتيه توسط شهرداري و تصويب شوراي شهر قابل اجرا است و با عنايت به ماده
يك الحيه مذكور كه تصريح منوده است  ،مبنظور حفظ و گسرتش فضاي سبز و جلوگريي
از قطع بي رويه درختان  ،قطع هر نوع درخت در معابر  ،ميادين ،
بزرگراهها و باغات و حملهائيكه بصورت باغ شناخته شوند در حمدوده قانوني و
حرمي شهرها بدون اجازه شهرداري ممنوع است .بدينوسيله وابط مربوط به
چگونگي قطع اشجار بشرح ذيل پيشنهاد ميگردد.
ماده يك :قطع هر نوع اشجار در حمدوده قانوني و حرمي شهر بدون اخذ جموز كتيب
از شهرداري ممنوع است.
ماده دو :شهرداري ظرف مدت يكسال نسبت به هتيه شناسنامه درختان واقع در
حمدوده و حرمي شهر بادرنظر گرفنت نوع و حميط و سن تقرييب درختان اقدام مي
منايد.
تبصره  -5شناسنامه ياد شده كليه درختان معابر ،ميادين  ،بزرگراهها،
پاركها ،باغات ،و حملهائيكه بعنوان باغ شناخته مي شوند چنانچه در مالكيت
شهرداري يا ادارات و سازماهنا باشند را شامل ميشود.
ماده سه :شهرداري پس از هتيه شناسنامه درختان نسبت به ثبت مشخصات كامل
شناسنامه در دفرت خمصوص اقدام و سپس مشاره ثبت درخت رادر پالك خمصوص نوشته و
به مهان درخت نصب يا آويزان مينمايد.
ماده چهار  :در صورت ضرورت قطع اشجار در حمدوده يا حرمي شهر شهرداري ضمن
بررسي  ،موضوع  ،تعداد و نوع و مشاره ثبت درختاني كه قطع مي شوند را هتيه
و پس از وصول عوارض مقرر در اين آئني نامه يا ماده واحد ابالغي نسبت به
صدور جموز كتيب اقدام مينمايد.
ماده پنج :ضوابط اخذ موضوع آئني نامه فوق الذكر:
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بن درخت :حمل تالقي درخت با سطح زمني است در صورتيكه درخت با سطح زمني به
چند ساقه منشعب شده باشد .بن قطور ترين هنال :درخت جواني است كه حميط بن
آن كمرت از  12سانيت مرت باشد.
ماده شش :عوارض قطع درخت
درخت تا بن (قطر )  52سانتيمرت هر اصله  324/444ريال
درخت تا بن(قطر )

 24سانتيمرت هر اصله 744/444ريال

درخت تا بن (144قطر )

سانتيمرت هر اصله  1/244/444ريال

درخت با بن(قطر ) بيش از  144سانتيمرت عالوه بر مبلغ  1/244/444ريال به
ازاي هر سانتيمرت مازاد  174/444ريال
تبصره  :موارد استثنايي از طريق پيشنهاد كميسيون فضاي سبز و تصويب شوذا
اعالم مي گردد .
تبصره  :در صورتيكه بدون جموز شهرداري اقدام به قطع منايند عالوه بر عوارض
مذكور به  3برابر افزايش مي يابد .

ماده هفت :ساير مقررات
ارزش مكاني زياد متوسط و كم به شرح جدول ذيل تعيني ميگردد:
رديف

الف

ارزش منطقه اي

شرح

ارزش مكاني زياد

ب

ارزش مكاني

متوسط

ج

ارزش مكاني

كم

مناطقي كه ارزش منطقه اي موضوع ماده  64قانون
مالياهتاي از مرت مربعي  84/414ريال به باال باشد .

مناطقي كه ارزش منطقه اي موضوع ماده  64قانون
مالياهتاي از مرت مربعي34/414ريال ايل 84/444ريال باشد.
مناطقي كه ارزش منطقه اي موضوع ماده  64قانون
مالياهتاي از مرت مربعي 34/444ريال كمرت باشد.

عوارض قطع هر اصله درخت مثمر كه از سن هبره وري آهنا گذشته است و به مقصد
انتفاع يا احياء باغ قطع شود.مشروط بر آنكه مهراه با كاشت و احياء جمدد(
با اخذ تضمني كايف) باشد به مبلغ پنج هزار ريال تعيني ميگردد.
اشخاص حقيقي و حقوقي كه بدون كسب جموز از شهرداري در امالك واقع در حمدوده
قانوني و حرمي مصوب شهر اقدام به قطع و خشكاندن عمدي و غري عمدي درخت يا
درختان مي منايند عالوه بر آنگه به مراجع قضايي جهت رسيدگي به ختلفات معريف
خواهند شد مشمول پرداخت عوارض قطع درخت با ضريب دو مي باشد.
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هزينه مجع اوري ضايعات و سرشاخه هاي حاصل از هرس درختان موضوع تبصره
ذيل ماده  1اين آئني نامه به عهده جمري طرح يا متقاضي مي باشد كه بايد
قبل از شروع تضمني مناسب را در اختيار شهرداري قرار دهد.
چناجنه اشخاص حقيقي و حقوقي به هر حنوي از احناء خمتلف موجبات از بني رفنت
درختان مثمر يا غري مثمر در امالك يا باغات واقع در حمدوده قانوني و حرمي
مصوب شهر را فراهم منايند بعد از طي مراحل قضايي مشمول پرداخت عوارض قطع
درخت با ضريب دو مي باشد.
تبصره  :چنانچه درخيت جلوي درب پاركينگ منازل مسكوني احداث شده قرار گريد
و كميسيون اجرايي اين آئني نامه تشخيص دهد كه مي بايست درخت قطع شود %24
از هباء به تشخيص كميسيون مربوطه قطع درخت وصول گردد.

امضاء رئيس شورای اسالمی شهر

امضاء شهردار

دستور العمل تقسيط و چگونگی اخذ مطالبات شهرداری

د قانون برنامه پنج ساله توسعه مجهوری اسالمی ايران و با درنظر گرفنت صرفه
و صالح هرداری و شهرومدان به شهرداريهای کل کشور اجاز داده می شود تا
مطالبات خود را با اقساط حداکثر سی و شش ماهه مطابق دستورالعملی که به
پيشنهاد شهردار به شورای حمرتم اسالمی شهر مربوطه می رسد دريافت منايد (.در
هر حال صدور مفاصاحساب موکول به تاديه کليه بدهی مودی خواهد بود ) .

رديف
1

درصد پيش پرداخت نقدی بر مبنای بدهی

 44تا  24درصد

سقف اقساط الباقی بطور مساوی -
ماهيانه

حداكثر  36ماه

تبصره  : 5تقسيط مطالبات به منزله تسويه حساب منيباشد .

تبصره  : 6اين مصوبه مشمول مطالبات شهرداری از اشخاص حقيقی خواهد بود و
ادارات  ،سازماهنا  ،هناد های عمومی و دولتی  ،بانکها و  ...می بايست
عوارض و بدهی خود را بصورت نقدی پرداخت منايند .

تبصره  : 7اين مصوبه عطف به ما سبق منی گردد و از زمان تصويب الزم االجرا
است .
تبصره  : 4درصورت پرداخت عوارض بصورت قسطی به ميزان  %12به مبلغ مانده
عوارض اضافه می گردد .
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