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  صفحه  فهرست  ردیف

  : عوارض فصل اول
    مقدمه  
  5  ماده یک : تعاریف  1
  12 مقررات عمومی عوارض وتسهیالت تشویقی : ماده دو  2
  19  عوارض زیربنا مسکونی : ماده سه  3
  20 وخدماتیعوارض پذیره تجاري  : ماده چهار  4
 و درمانی-هنري، بهداشتی اداري،صنعتی،آموزشی،ورزشی،فرهنگی پذیره عوارض : پنج ماده  5

  مذهبی
22  

  22 تراکم عوارض : شش ماده  6
  23  آمدگی، کنسول،بالکن،تراس پیش عوارض :هفت ماده  7
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  24 و دیوار کشی براي امالك فاقد مستحدثات عوارض صدور مجوز حصارکشی  :نه ماده  9
  24 افزایش تعداد واحد هاي تجاري و مسکونی  عوارض : ده ماده  10
  25  عوارض تعمیرات ساختمان  : یازده ماده  11
  26 عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربري : دوازده ماده  12
  عوارض کاهش عقب ساخت و کسري عرصه در هنگام صدور پروانه هاي ساختمانی  : سیزده ماده  13

 
26  

  27  عوارض کسب و پیشه : چهارده ماده  14
صادر شده عوارض تفکیک اعیانی براي ساختمانهاي تک واحدي که پایانکار آنها  : پانزده ماده  15

  است
27  

  29 عوارض صدور پروانه ساختمانی تکمیل بنا شانزده: ماده  16
عوارض نصب تابلو تبلیغاتی در سر درب واحد هاي تجاري ، خدماتی (غیر از تابلو هاي  :هفده ماده  17

 (غیر از تابلو هاي معرفی شکل )
30  

  30 عوارض قطع اشجار هجده:  ماده  18
  31  عوارض سالیانه خودروهاي عمومی و کرایه نوزده:  ماده  19
  32  عوارض دکل هاي برق و مخابراتی (سالیانه) :بیست ماده  20
  33 قانون  100ماده  11ارزش معامالتی ساختمانی موضوع تبصره  :بیست ویک ماده  21
  35 دستورالعمل تقسیط و چگونگی اخذ مطالبات شهرداري  : بیست ودو ماده  22

  بهاي خدماتفصل دوم : 
  36  بهاي خدمات بهره برداري موقت : یک ماده  23
  37  بهاي خدمات شهري  : دو ماده  24
  38  سه:بهاي خدمات باسکول ماده  25
  38  بهاي خدمات ایام تصرف معابر عمومی در هنگام ساخت و ساز  : چهار ماده  26
  39  بهاي خدمات حفاري پنج:  ماده  27
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  39  ایمنی ساختمانهاهاي خدمات ب : شش ماده  28
  39  بهاي خدمات احیاء و نگهداري فضاي سبز  : هفت ماده  29
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  40  بهاي خدمات دستفروشان بازار هفتگی  : یازده ماده  33
  41  اتباع خارجی بهاي  : دوازده ماده  34
  41  بهاي کفن و دفن  : سیزده ماده  35
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پسماندهاي عمرانی و بهاي خدمات جمع آوري ضایعات ، خاك و نخاله و سایر  : پانزده ماده  37

  ساختمانی سطح شهر
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  42  بهاي خدمات پارکینگ و پارکومتر  :شانزده ماده  38
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  فصل سوم : آیین نامه ها و مقررات 
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قانون   76و  80ماده  16و  9قانون مالیات بر ارزش افزوده و بندهاي  50ماده  1تعرفه عوارض محلی شهرداري شهر بندرگز به استناد تبصره 
اد به استن قانون شهرداري و هزینه خدمات ، کارمزد 74و  55ماده  26تشکیالت ، وظایف و انتخابات  شوراهاي اسالمی کشور و انتخاب شهرداران بند 

قانون تشکیالت ، وظایف و انتخابات شوراهاي اسالمی  کشور و انتخاب شهرداران و دستورالعملها و آئین نامه هاي اجرایی به استناد  80ماده  26بند 
ه شهرداري شهربندرگزدر جلس 08/10/1398 مورخ 10935 شماره و اصالحات بعدي آن طبق پیشنهاد 1375قانون شوراها مصوب  80ماده  9بند 
  شوراي اسالمی شهر بندرگز به تصویب رسید. 12/11/1398مورخ فوق العاده  169

  
  
  

  تاریخ  مهر  امضاء  نام و نام خانوادگی  مرحله پیشنهاد

  شهردار:   شهرداري بندرگز
  جعفر رضایی

      

  
  
  

  تاریخ  مهر  امضاء  نام و نام خانوادگی  تصویبمرحله 

شوراي اسالمی شهر 
  بندرگز

  ریاست شورا: 
   جهانشاهی فاضل

      

  
  
  

  تاریخ  مهر  امضاء  نام و نام خانوادگی  تائیدمرحله 

فرمانداري شهرستان 
  بندرگز

  فرماندار: 
  حسین احمدي
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  تعاریف: ه یکماد
  شورایعالی شهرسازي و معماري ایرانمعاون وزیر و دبیر  26/03/1389مورخ  1797/310/300ابالغیه شماره مطابق 

 : کاربري هاي شهري 1جدول شماره 

  تعریف  نوع کاربري  ردیف

  شود.به اراضی اختصاص یافته جهت سکونت اطالق می  مسکونی  1

آموزش تحقیقات و   2
  فناوري

به اراضی که جهت فعالیت هاي آموزش عالی و تکمیلی و پژوهشی بعد از دوره تحصیالت 
  شود.شود گفته میاص داده میـومی(تحصیالت متوسطه) اختصـرسمی و عم

به اراضی اختصاص یافته براي فعالیت هاي آموزش رسمی و عمومی تحت مدیریت وزارت   آموزشی  3
  شود.اعی گفته میمـار و امور اجتکانه هاي آموزش و پرورش و ـخ

انه ها، موسسات دولتی، شرکت هاي ـوزارت خرار ـافته جهت استقـاص یـبه اراضی اختص  اداري و انتظامی  4
  شود.اي عمومی غیر دولتی و نیروهاي انتظامی و بسیج گفته میـادهـات نهـدولتی و موسس

  خدماتی - تجاري  5
  نتفاعی)ایروغ (انتفاعی

 اعی گفتهـبه اراضی اختصاص یافته براي انواع فعالیت هاي بازرگانی و خدمات انتفاعی و غیر انتف
  شود.می

ا مبتدي گفته ـوح حرفه اي تـبه اراضی اختصاص یافته جهت انجام ورزش هاي مختلف از سط  ورزشی  6
  شود.می

هاي  به اراضی اختصاص یافته به خدمات پزشکی، درمانی و سالمت انسان ودام و مددکاري  درمانی  7
  شود.فته میگاجتماعی 

  شود.فرهنگی گفته میبه اراضی اختصاص یافته به فعالیت هاي   هنري-فرهنگی  8

به اراضی اختصاص یافته جهت پارك(بوستان) که توسط شهرداري احداث و مورد استفاده   پارك و فضاي سبز  9
  شود.فته میگگیرد، عموم قرار می

  شود.رکه گفته میـاع متبـرایض دینی و مذهبی و بقـام فـاص یافته جهت انجـبه اراضی اختص  مذهبی  10

به اراضی اختصاص یافته جهت رفع نیازهاي عمومی شهروندان که عمدتاً دروظایف شهرداري   تجهیزات شهري  11
  شود.است گفته می

به اراضی که جهت امور مربوط به تاسیسات زیربنایی شهر و یا بهداشت شهر و شهروندان   تاسیسات شهري  12
  شود.یابد گفته میاختصاص می

شهري،  هایی که براي انجام سفرهاي  اختصاص یافته جهت شبکه معابر و ساختمانبه اراضی   حمل و نقل و انبارداري  13
  شود.برون شهري و بین شهري و انبارها نیاز است گفته می

  شود.به اراضی اختصاص یافته به نیروهاي مسلح گفته می  نظامی  14
  شود.گفته می اورزيـبه اراضی اختصاص یافته به باغات و زمین هاي کش  باغات و کشاورزي  15
  شود.به اراضی اختصاص یافته به مکان هاي تاریخی گفته می  میراث تاریخی  16
  شود.الهم میـاشت و امثـاي طبیعی و دست کـل هگافته به جنـاص یـبه سطوح اختص  طبیعی  17
  شود.به اراضی که حسب قانون جهت اهداف خاص حفاظت ومنظور می شوند گفته می  حریم  18
  شود.به اراضی اختصاص یافته جهت اقامت و سیاحت گفته می  تفریحی و توریستی  19

به اراضی اختصاص یافته جهت استقرار صنایع مشمول گروه الف ، موضوع مصوبه شماره   صنعتی  20
  شود.هیئت وزیران و اصالحات بعدي آن گفته می 26/12/88مورخ 18591/ت64677
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 کاربري هاي شهري به تفکیک سطوح تقسیمات شهري: عملکردهاي مجاز  2جدول شماره

  تعریف  مقیاس  نوع کاربري  ردیف

د واحدیو خوابگاه هاي دانشجویی ـاي چنـع هـاي تک واحدي و مجتمـاه هـونت گـسک  محله  مسکونی  1
  خارج از محوطه دانشگاه

  ، تحقیقاتآموزشی  2
اي علمیه و مراکز تحقیقاتی ـوزه هـها،دانشسراها ،حده ـا، دانشکـالی، دانشگاه هـمدارس ع  شهر  و فناوري

  و پژوهشی و علمی و کاربردي و پارك فناوري

  آموزش  3

  دبستان)–آمادگی–آموزش هاي پیش دبستانی (مهد کودك   محله
  دبیرستانوپیشدانشگاهی–مدارس راهنمایی  -کالس هاي سواد آموزي  ناحیه

آموزش و پرورش و مجتمع هاي آموزش فنی و حرفه اي هاي صنعتی وابسته به هنرستان  منطقه
  وزارت کار و امور اجتماعی

مدارس اسالمی، مدارس کودکان استثنایی، مراکز پرورش استعدادهاي درخشان، مدارس   شهر
  شاهد و مدارس اتباع خارجی

  اداري و انتظامی  4

  منطقه
،آمـوزش و پرورش،راهنمـایی و   مجتمع هاي قضـایی، ادارات آب و بـرق ، گـاز ، مخـابرات     

رانندگی،تامین اجتماعی، پست،ثبت احوال،ثبت اسناد، امور اقتصادي و مالیاتی،راهنمـایی و  
  رانندگی، کالنتري  آگاهی و پایگاه هاي بسیج

  شهر

  

ه به ـل و شرکت هاي وابستکان هاي مستقل دولتی ادارات ـازمـا و سـانه هـوزارتخ
اد ـر دولتی، ستـومی غیـل دولتی و نهادهاي عمـهاي مستق انـا و سازمـانه هـوزارتخ

ري ها و ـانه ها، کنسول گـامی، سفارتخـنیروهاي نظامی و انتظامی و سایر مراکز انتظ
سازمان هاي بین المللی، شهرداري وشوراي اسالمی شهر، دادگستري و زندان هاي موجود و 

  رستی بانکها.مراکز بازپروري و کانون هاي اصالح و تربیت و سرپ
خارج از 

  زندان  حدوده شهرم

5  
تجاري ، خدماتی 
(انتفاعی ، غیر 

  انتفاعی)

  واحدهاي خرید روزانه (خوار و بار ، میوه و سبزي، نانوایی ، قصابی و امثالهم)  محله -تجاري 

  ناحیه -تجاري

افـزار،  خرید هفتگی (سوپر مـارکت، فروشگاه هاي مصرف شـهر و روسـتا، نوشـت    واحدهـاي
قنادي، آجیل فروشی و ...)شعب بانک ها وصندوق هاي قـرض الحسـنه وموسسـات مـالی و     
اعتباري، بنگاه هاي معامالت امالك، بازارچه ها، فروشگاه هاي منسوجات، پالستیک ، لـوازم  

ها، رستورانها، شرکت هاي بیمه، داروخانه و انواع خانگی، لوازم صوتی و تصویري، کتابفروشی
  گرمشابه دی

  تجاري شهر

عمده فروشی ها ،راسته هاي صنوف مختلف و بورس هـا ، بـازار ، شـرکت هـاي بازرگـانی و      
تجاري، واحدهاي خرید خـاص و بلند مدت مـانند فروشگاه هاي بـزرگ زنجیـره اي ، مبـل    
فروشی ها، پوشاك، شعب مرکزي بانک ها و موسسات مـالی و اعتبـاري، موسسـات تجـاري     

فروش عرضه وسایل نقلیه، فروشگاه عرضه فعالیت قطعات واردات و صادرات کاال، نمایندگی 
یدکی وسایل نقلیه و فروشگاه عرضه صنایع دستی و فرش، تاالرهاي پذیرایی، تعمیرگاه هاي 
لوازم خانگی و خودرو، دفاتر نمایندگی بانک هـاي خـارجی ، نماینـدگی موسسـات تجـاري      

  خارجی 
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 شهري به تفکیک سطوح تقسیمات شهري: عملکردهاي مجاز کاربري هاي  2جدول شماره

  تعریف  مقیاس  نوع کاربري  ردیف

5  
تجاري ، خدماتی 
(انتفاعی ، غیر 

  انتفاعی)

خدمات 
  محله-انتفاعی

 
هاي زنانه و هدفاتر(پست،امور مشترکین تلفن همراه ، فروش روزانه و محله)، آرایشگا

  نمطب پزشکا

خدمات 
  ناحیه-انتفاعی

هاي خصوصی، دفاتر(وکالتف مهندسی و نقشه برداري، ثبت آموزشگاه 10پلیس+
شرکت هاي پیمانکاري و مشاور خدمات)، آزمایشگاه هاي اسناد، ازدواج و طالق، 

طبی و تخصصی، مراکزرادیولوژي، سالن هاي ورزشی کوچک، مرکز مشاوره درمانی 
  و خانوادگی

خدمات 
-انتفاعی
  منطقه

حسابرسی،مراکز ام آي آراي و مشابه، آمبوالنس خدمات اینترنت، دفاتر ارائه
خصوصی، درمان اعتیاد، فیزیوتراپی ، مراکز کاریابی، مرکز معاینه فنی خودرو، رسانه 

  پزشکانهاي دیجیتال انتفاعی، رادیولوژي ، مطب دام
خدمات 
-غیرانتفاعی

  شهر

ي، مجامع، ادیه هاـات خیریه ، اتحـاد، موسسـزاب، تشکل هاي مردم نهـاتر احـدف
انه هاي دیجیتال خبري، هیئت ورزشی و آموزشگاه هاي ـانجمن ها و تعاونی ها، رس

  مذهبی (به غیر از حوزه هاي علمیه )

  ورزشی  6
  زمین هاي بازي کوچک  محله
  زمین هاي ورزشی و سالن هاي کوچک ورزشی و استخرها  ناحیه
  مجموعه هاي آبی ورزشیورزشگاه ها و مجتمع هاي ورزشی، زورخانه ها،   شهر

  درمانی  7

  مراکز بهداشت و تنظیم خانواده درمانگاه ها  محله
  پلی کلینیک ها   ناحیه
  تخت و مراکز اورژانس 64مراکز انتقال خون،بیمارستان هاي کمتر از   منطقه

  شهر
بیمارستان هاي اصلی شهر، زایشگاه ها، تیمارستان ها، مراکز توانبخشی ومراکز 
نگهداري کودکان بی سرپرست و سالمندان، معلولین و جانبازان و درمانگاه هاي 

  دامپزشکی 

  فرهنگی و هنري  8

کتابخانه ها و سالن هاي اجتماعات کوچک ، کانونهاي پرورش فکري کودکان و   ناحیه
  سینمانوجوانان، 

  شهر
کتابخانه مرکزي و تخصصی، نگارخانه، فرهنگسرا و مجتمع هاي فرهنگی، سالن 
اجتماعات، سینما، تئاتر، سالن کنسرت، موسسات و دفاتر مرکزي روزنامه و محله، 

  مراکز صدا و سیما

  پارك  9

  بوستان (پارك)محله اي  محله

  بوستان (پارك)ناحیه اي   ناحیه

  (پارك) اصلی شهربوستان   شهر

  مساجد، حسینیه ها و فاطمیه ها   محله  مذهبی  10

  
  
  



ی سال  دمات  ھای  رض و  ا و ندر ۱۴۰۰  ری  ا  د
 

 
٨      

 : عملکردهاي مجاز کاربري هاي شهري به تفکیک سطوح تقسیمات شهري 2جدول شماره

  تعریف  مقیاس  نوع کاربري  ردیف

  تجهیزات شهري  11

  ایستگاه هاي جمع آوري زباله   محله

ایستگاه هاي آتش نشانی، میادین میوه و تره بار ، ایستگاه هاي جمع آوري زباله،   ناحیه
  ، جایگاه هاي سوخت115اورژانس 

  اي دائمی و مراکز امداد و نجات هالل احمرـایشگاه هنمـ–گورستان هاي موجود   شهر

خارج از 
  محدوده شهر

کشتارگاه ، گورستان ، مرکز دفع بهداشتی زباله ، میدان مرکزي میوه و تره بار و 
  حمل و نقل بار 

  تاسیسات شهري  12
  ایستگاه هاي تنظیم فشار گاز ، آب و فاضالب ، سرویس هاي عمومی بهداشتی  محله

ایستگاه هاي مخازن آب زمینی و هوایی ، تصفیه خانه هاي آب و فاضالب و پسماند    منطقه
  تنظیم فشار

حمل و نقل و   13
  انبارداري

  معابر و پارکینگ هاي محله اي و ایستگاه هاي مترو  محله

  معابر، پارکینگ هاي عمومی و اتوبوسرانی شهري، پایانه هاي مسافربري   ناحیه

معابر، پایانه هاي مسافربري درون شهري و بین شهري ، ایستگاه فرودگاه هاي   شهر
  موجود، بنادر، تاسیسات مرکز مترو، پارکینگ هاي بزرگ و کوچک و سردخانه ها 

خارج از 
  خانه هادانبارهاي اصلی کاال فرودگاه ، سیلو وسر  محدوده شهر

  نیروهاي نظامیپادگان ها و آمادگاه هاي موجود   شهر  نظامی  14

  زمین هاي کشاورزي و باغات و واحدهاي باغ مسکونی  محله  باغات وکشاورزي  15

اماکن و محوطه هاي تاریخی ، موزه ها ، بناهاي یادبود، آرامگاه مشاهیر ، امکان   شهر  تاریخی  16
  متبرکه و حریم هاي تملک شده آن

دست کاشت (غیر از پارك)  سطوحی که جهت جنگل هاي طبیعی و فضاي سبز  شهر  طبیعی  17
  یابد.می

حریم قانونی رودخانه ها، تاالبها، آبگیرها ، مسیلها و راه ، حریم قانونی تملک راه   شهر  حریم  18
  آهن هاي بین شهري و تاسیسات زیربنایی آب و برق و گاز و نفت فاضالب

محدوده شهر-تفریحی  19
هتل آپارتمان و متل، شـهربازي ،تفریحـی   هتل، مسافرخانه،مهمانپذیر و مهمانسراها،   شهر

  ویژه ، پارکهاي جنگلی و اردوگاه هاي جهانگردي و پالژهاي ساحلی و ...
خارج از 

  باغ وحش  محدوده شهر

  
  
  
  



ی سال  دمات  ھای  رض و  ا و ندر ۱۴۰۰  ری  ا  د
 

 
٩      

 : عملکردهاي مجاز کاربري هاي شهري به تفکیک سطوح تقسیمات شهري 2جدول شماره

  تعریف  مقیاس  نوع کاربري  ردیف

  صنعتی  20

 الفگروه هاي 
مصوبه 

  ت64677شماره
26/12/1378 

  هیئت مدیران
 با اصالحات

  بعدي

  :غذایی
  تهیه و بسته بندي خشکبار بدون شستشو -1
 بسته بندي خرما بدون شستشو -2
 تن در  سال 3000واحد تولید آب نبات و پولکی و شکر پنیر و غیره تا  -3
 واحد تولید نبات(نبات ریزي) -4
 تن در سال 300تا  واحد تولید گز و سوهان -5
 واحد بسته بندي نمک و ادویه جات - 6
 واحد بسته بندي چاي -7
 واحد بسته بندي قهوه -8
تن در سال به روش نم زدن و بدون روش  300واحد تولید قند حبه و کله تا  -9

 پخت
 واحد بسته بندي عسل -10
  تن 100تولید بستنی تا  -11
  سالتن در 300تولید شیرینی و نان تا   -12
  تن در سال 300آسیاب و تولید آرد گندم و جو تا  -13
  واحد بسته بندي -14
  تن در سال 300تولید بیسکوئیت و شکالت تا  – 15
  تن در سال 300واحد رشته بري تا  -16
  تن در سال 300واحد ماکارونی سازي تا  -17
  واحد تولید آج موم (مخصوص کندوي عسل) -18
  سبزیجات و میوه جاتواحد بسته بندي  -19
  واحد تولید یخ(صرفاً در مناطق صنعتی درون شهري بایستی استقرار یابند) -20
  واحد تولید نان بستنی -21
  واحد بسته بندي گالب -22
  واحد بسته بندي عرقیات گیاهی -23
  واحد بسته بندي جو بدون عملیات بوجاري و شستشو -24
  دون بوجاريواحد سورتیگ و بسته بندي حبوبات ب -25
  واحد تولید، بهبود دهنده کیفیت آرد -26
 واحد تولید غذاي کودکان آرد غالت آماده عملیات بوجاري و آسیاب -27
  

  
  
  
  
  
  



ی سال  دمات  ھای  رض و  ا و ندر ۱۴۰۰  ری  ا  د
 

 
١٠      

 : عملکردهاي مجاز کاربري هاي شهري به تفکیک سطوح تقسیمات شهري 2جدول شماره

  تعریف  مقیاس  نوع کاربري  ردیف

  صنعتی  20

 گروه هاي الف
مصوبه 

  ت64677شماره
26/12/1378 

  هیئت مدیران
 با اصالحات

  بعدي

  نساجی:
  واحدهاي قالیبافی ، زیلوبافی و نمد مالی دستی و دست بافتها  -1
 شیرازه دوزي حاشیه موکت و فرش ماشینی -2
 جوراب بافی حداکثر سه دستگاه (با حداکثر در سال) -3
تن  100حداکثر تا سه دستگاه (یا حداکثر کشبافی و وتریکوبافی،گردبافی، کتان و راشل  -4

 در سال)
 دست انواع لبـاس و پوشـاك در سال 30000واحد تولید لبـاس و پوشـاك حداکثر  -5
 تولید طناب نخی یاکنفی، تور ماهیگیري ، قیطان ، انوع نوار و روبان -6
 شیشه واحد دوزندگی لحاظ و تشک و بالش بدون خط حالجی یا با استفاده از پشم  -7

 واحد چاپ پارچه به روش دستی(مانند پارچه قلمکار اصفهان چاپ سیلک و غیره) -8

 پارچه بافی دستی(غیر موتوري) -9

 واحد تولید فیتیله نفت سوز و نوارهاي صنعتی -10

 واحد تولید الیاف پروپلین -11
  چرم:

  واحد تولید سراجی از قبیل کیف، دستکش ، جلد چرمی و نظایر آن -1
حد تولید مصنوعات پوستی از قبیل کاله پوستی، پوستین و موارد مشابه از پوست وا -2

 دباغی شده
 جفت در سال 90000واحد تولید پستایی کفش حداکثر  -3
 جفت در سال 90000واحد تولید کفش ماشینی حداکثر  -4
 واحد مونتاژ دست و پاي مصنوعی با استفاده از چرم -5
  ارتوپدي با استفاده از چرمواحد مونتاژ لوازم  -6

  دارویی ، آرایشی و بهداشتی
  
  واحد تولید مواد بهداشتی وآرایشی (فرموالسیون) -1
 واحد اختالط و بسته بندي پودر ازاله مو -2
 واحد تولید قرص و پودر اکسیژنه -3
 واحد تولید اکسیدان، کرم بهداشتی و صنعتی پودر بلودار اکسیژن -4
 ، تنطور، الکالوئید از مواد شیمیایی و طبیعی واحد تولید اسانس -5
  واحد تولید هورمون و آنتی بیوتیک -6

  کشاورزي
  فاقد محدودیت فاصله از امکان مسکونی) 4واحد زنبورداري و پرورش ملکه( تا ردیف   -1
  قطعه 100واحد پرورش پرندگان زینتی تا  -2
  واحد پرورش کرم ابریشم -3
  واحد پرورش ماهی زینتی -4
  آزمایشگاه دامپزشکی -5

  
  
  



ی سال  دمات  ھای  رض و  ا و ندر ۱۴۰۰  ری  ا  د
 

 
١١      

 : عملکردهاي مجاز کاربري هاي شهري به تفکیک سطوح تقسیمات شهري 2جدول شماره

  تعریف  مقیاس  نوع کاربري  ردیف

  صنعتی  20

 گروه هاي الف
مصوبه 

ت64677شماره
26/12/1378 

  هیئت مدیران
 با اصالحات

  بعدي

  سلولزي: 
  سادهواحد تولید جعبه مقوایی و کارتن از ورق  -1
 واحد تولید پاکت خوار و بار و مراسالت مشابه آن -2
 واحد تهیه کاغذ دیواري از کاغذ آماده و چاپ شده -3
 واحد تولید کاغذ و دفتر از کاغذ آماده -4
 واحد تولید لوازم التحریر کاغذي و مقوایی از ورق آماده -5
 واحد صحافی و چاپخانه هاي ساده - 6
 چوب پنبه ايواحد تولید مصنوعات  -7
 واحد تجاري و خراطی بدون الوارسازي -8
مترمکعب چوب در سال بدون رنگ  200واحد مبل سازي و سایر مصنوعات چوبی تا  -9

 آمیري واحد
  تولید انواع فیلترهاي کاغذي از جمله فیلترهاي هوا با استفاده از  ورق آماده -10
ی و سایر مصنوعات مشابه از ورق واحد تولید انواع دوك و لوله طاقه پیچی مقوای -11

  آماده
  تولید محصوالت ساخته شده از نی و حصیر و سبدبافی از الیاف گیاهی -12
  واحد بسته بندي دستمال و محصوالت مشابه با استفاده از کاغذ آماده-13
  و چسباندن روکش نئوپان با استفاده از روکش آماده واحد پرس کاري -14
  دستگاه در سال 200چوبی و بلم تا  واحد تولید قایق هاي -15
  واحد تهیه کاربن و استنسیل از کاغذ آماده  -16
 واحد تولید کالسور و زونکن از مقواي آماده -17
  واحد تولید سازهاي سنتی  -18

  فلزي :
  واحد قلمزنی انواع فلزات-1
تا واحد تراشکاري و قطعه سازي و قالب سازي بدون ریخته گري و آبکاري حداکثر -2

  سه دستگاه تراش
  واحد تولید درب و پنجره آهنی و آلومینیومی(صرفاً در مناطق صنعتی درون شهري)-3
  واحد تولید کانال کولر، لوله بخاري(صرفاً در مناطق صنعتی درون شهري)-4
  واحدهاي طراحی و مونتاژ حداکثر تا سه دستگاه تراش -5
آماده با یک دستگاه خم کن حداکثر واحدهاي صنعتی تولید ظروف آلومینیوم از ورق - 6

  تن در سال صرفاً در مناطق صنعتی درون شهري 100
  واحد مونتاژ تجهیزات گرد و غبارگیر از قطعات آماده-7
  واحد تولید اتصاالت هیدرولیک (پرس بست فلزي به دو انتهاي شیلنگ فشار قوي)-8
  واحد طراحی و مونتاژ کولر اتومبیل -9

  تاژ کاربراتور گازسوزواحد طراحی و مون-10
  واحد تولید ترموستات -11

  
  



ی سال  دمات  ھای  رض و  ا و ندر ۱۴۰۰  ری  ا  د
 

 
١٢      

 : عملکردهاي مجاز کاربري هاي شهري به تفکیک سطوح تقسیمات شهري 2جدول شماره

  تعریف  مقیاس  نوع کاربري  ردیف

  صنعتی  20

 گروه هاي الف
مصوبه 

ت64677شماره
26/12/1378 

  هیئت مدیران
با 

  اصالحاتبعدي

  :کانی غیرفلزي 
  واحد تولید مصنوعات شیشه اي بدون کوره روب -1
  واحد تولید آیینه، پوکه آمپول، شیشه آزمایشگاهی بدون کوره -2
  واحد تولید مصنوعات تزئینی سنگی (صنایع دستی)-3
  واحد تولید پودر جوشکاري-4

  شیمیایی:
  واحد تولید آب مقطر -1
  از رول آماده)واحد تولید نایلون و نایلکس و سلوفان (با استفاده -2
  واحد صرفاً برش اسکاچ ظرفشویی-3
  واحد طراحی و مونتاژ لنت ترمز-4

  ماشین سازي
  

واحد قالب و مدل (درجه ریخته گري، فیکچر، قالب قطعات استاندارد، قالب قید و   -1
  بست و ابزار قالب، مدل)

واحد تجهیزات شبکه آب و فاضالب(پمپهاي دیاگرامی کف کش، لجنکش و  -2
  زات تصفیه)تجهی

برقی، باالتراك، واحد ماشین آالت و تجهیزات حمل و نقل مکانیکی (آسانسور، پله  -3
  قیل پست کامیونی، جک پالت باالبر و قطعات مربوطه، نوار نقاله و ...جرثقیل سقفی، جرث

واحد پمپ و کمپرسور(پمپهاي خالء و کیوم آتش نشانی، آب ، کمپرسورهاي صنعتی  -4
  گاراژي، مواد فله و تلمبه هاي باديو مصرفی 

 
  

  و سیاست هاي تشویقی:  مقررات عمومی  ماده دو
قل ، ایثارگران با حـدا % و بـاالتر 25 معظم شهـداء (فرزند و همسر و پدر و مـادر شهید)، آزادگـان  و جـانبـازانهـايخـانوادهدر مورد  )1

و سازمان بهزیستی کشور و کلیه شهروندانی  )ره(جویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی دمدماه حضور در جبهه و همچنین  6

کشوري و ورزشکارانی که در سطوح قهرمانی آسیا و جهان و المپیـک مقـام   ر سطوح مختلف علمی فرهنگی و هنري د که در رده هاي

پیمـانی   -کارکنان (رسمی سند رسمی به نام -1ن شهرداري ::: تسهیالت کارکناو  کسب نمایندو پاراالمپیک و بین المللی اول و سوم 

/ پنج سال باید  5در صورت فروش زیر -4مربوط به پرسنلی که فاقد مسکن باشند -3/ پنج سال  5غیر انتقال تا -2باشد  قراردادي) -

صوب اقـدام خواهـد شـد و در صـورت     با توجه به بودجه مصوب ساالنه کل کشور یا هر قانون خاص معوارض را بروز پرداخت کند . و 

ض صـدور پروانـه سـاختمانی    مشـمول پرداخـت عـوار    متر مربع 021ا ت ،یا قانون خاص  1399عدم پیش بینی در قانون بودجه سال 

مثل مازاد بر تراکم ، کسري پارکینگ و مسـاحت تفکیـک   . این تسهیالت مشمول عوارضی  نمیگردند متر مربع تجاري 20مسکونی و 

. ضمناً تسهیالت این بند مشمول افرادي که قبالً از این تسهیالت استفاده کرده اند نمیشـود . و جانبـازان کمتـر از    عرصه نخواهد بود 



ی سال  دمات  ھای  رض و  ا و ندر ۱۴۰۰  ری  ا  د
 

 
١٣      

و  % 25شـرایط زیـر   ت دارا بودن بخشودگی برخوردار می گردند . در صوراز هم دو برابر درصد جانبازي به تناسب متراژ فوق  % 25

                      شش ماه) مالك بخشودگی خواهد بود . /6، بدیهی است حضور در جبهه (بیش از حضور در جبهه باالتر از شش ماه 

دارالقرآن ها ، تکایـا، حسـینیه هـا، (پایگـاه هـاي مقاومـت بسـیج،         ،هکلیه اماکن مذهبی مـانند مسـاجد، مصلی ها ، حوزه هاي علمی )2

که در عرصه متعلق به مکان مذهبی احداث شوند با توجه به داراي مجوز از مراجع ذیصالح، کتابخانه در داخل محوطه اماکن مذهبی)

 گردند.رداخت عوارض نمیباشند مشمول پاینکه در طرح تفصیلی فاقد محدودیت در سطح اشغـال و تـراکم و طبقـات می

گیرد و در صورتیکه بدون اخذ پروانـه سـاختمانی   فقط به هنگام صدور پروانه ساختمانی تعلق می این بند ساختمانی تسهیالت تبصره یک:

  گیرد.مبادرت به احداث بنا نمایند تسهیالت فوق به آنان تعلق نمی

درصد سطح اشغال) با   هر (یک باب) در عرصه اماکن مذکور(تا متر مربع تجاري 30ا مساحت به منظـور ایجـاد منابع مالی براي مساجد ت تبصره دو:

   گردند.اخذ پروانه ساختمانی مشمول پرداخت عوارض ساختمانی نمی

  ، نوسازي و بهاي خدمات شهري از پرداخت عوارض معاف میباشند.  1پرسنل خدوم شهرداري تا متراژ مندرج در بند  تبصره سه :

بهنگـام صـدور پروانـه سـاختمانی کـه داراي      ، در شهریها به منظور ارائه تسهیالت و تشویق سرمایه گذاري جهت رفع کمبود و کاست  )3

  گیرد.مجوز از مراجع ذیصالح باشند تسهیالتی به شرح ذیل تعلق می

 شرح عوارض عنوان ردیف

میزان 
تسهیالت 
اعطایی  

 (بخشودگی)

1 
و  هتلاحداث مسافرخانه ، متل و 
 مجتمع گردشگري 

کلیه عوارض ساختمانی مسافرخانه، متل و هتل در کاربري مربوطه 
(اقامتی و پذیرایی) برابر ضوابط فنی معماري هتل به استناد قانون 

  توسعه صنعت ایرانگردي و جهانگردي 
 با اخذ مصوبه شوراي اسالمی شهر بندرگز 

  
  درصد 50

  
 

2 
احداث ترمینال توسط اشخاص 

 و شرکتهاي تعاونی حقیقی

سالنهاي عمومی،دفاترفروش بلیط ،خوابگاه رانندگان، نمازخانه و 
 رفه ها، رستوران، واحدهاي اقامتی و پذیراییغ،سرویسهاي بهداشتی

 درصد 50

3 

احداث بنا در بافتهاي فرسوده 
شهري و سکونتگاههاي غیر رسمی 

 (مسکونی)

 درصد 50  مجاز طرح مصوب شهريکل زیربنا حداکثر تا سقف تراکم به میزان

4 

احداث پارکینگ هاي طبقاتی و 
ها به سایر پارکینگها در کلیه کاربري

هر میزان درهنگام صدور پروانه 
 ساختمان و عدم خالف

به میزان کل زیربنا(شامل فضاي پارك خودرو ، فضاي نصب جک، 
 راه پله ، رمپ ، ورودي پارکینگ و آسانسور )

  درصد 100
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5  
احداث مجتم هاي خدماتی (پزشکان 

  درصد20  بااخذمجوز شهرداري باکاربري مرتبط  مهندسین)-وکالء

دستورالعمل ارزش دارایی ابالغی امور مالیـاتی موضـوع   ،  1400مبناي محاسبات عوارض و بهاي خدمات شهري در سال  )4

 شهر می باشد.براي اراضی واقع در محدوده و حریم 1400 مالیاتهاي مستقیم سال  64ماده 

مصوب شوراي اسالمی شهر (موضوع بند  منطقه اي قیمت ،چنانچه ملکی داراي چند بر باشد و بهاي خدماتعوارض  کلیه در محاسبه )5

 حاسبه خواهد شد.م مصوب گرانترین بر ملک مشرف به معبرماده مقررات عمومی و سیاست هاي تشویقی) بر اساس  4

نسـبت   تکمیل مدارك در صورت و اقساط هفته پس از پرداخت نقدي یا تعیین تکلیف به صورتشهرداري مکلف است حداکثر تا یک  )6

  پروانه ساختمان متقاضی اقدام نمایدو تحویل یا ارسال به صدور 

پروانـه احـداث بنـا، اصـالحی، عـدم خـالف و        قبیل صورت عدم تعیین تکلیف بدهی عوارضی درکلیه مجوزهاي ساختمانی ازدر :1تبصره

 64دسـتورالعمل ارزش دارایـی ابالغـی امـور مالیـاتی موضـوع مـاده        و  ضوابط قانونی و تعرفـه سـال جـاري    ،مبناي محاسبه،  پایانکار

  وطبق قانون بروز محاسبه شود.باشدمی1399مالیاتهاي مستقیم سال 

مالکینی که اقدام به واریزعوارضات صدور پروانه می نمایند تا پایان سال می بایستی نسبت به تکمیل پرونـده سـاختمانی واخـذ    :2تبصره

  قصورازجانب مالک باشد عوارضات بروز محاسبه ومابه التفاوت اخذ میگردد.پروانه اقدام نمایند واگر 

انگردي و جهانگردي در صورت احداث تأسیسـات ایرانگـردي وجهـانگردي و    آیین نامه اجرایی قانون توسعه صنعت ایر 12مطابق ماده  )7

کـاربري مربوطـه از   ه و تأسیسات ورزشی مثل استخر) دردفاتر خدمات مسافرتی و تأسیسات اقامتی( نظیر هتل، مهمانسرا و مسافرخان

ضمناً مبناي محاسـبه عـوارض ، نقشـه    نظر پرداخت عوارض صدور پروانه ساختمانی مشمول تعرفه عوارض پذیره صنعتی خواهند بود.

 هاي تصویبی شهرداري می باشد

تبصره : موافقت اصولی صادر شده و نقشه هاي تایید شده از سوي سازمان میراث فرهنگی و گردشگري و صنایع دستی الزامـی بـراي   

  صدور پروانه ساختمانی نمی باشد.

 64عمل ارزش دارایی ابالغی امور مالیـاتی موضـوع مـاده    دستورالهاي مرتبط، صدور پروانه وگواهی درمحاسبه عوارض )8

 براساس عرض گذر و عرض معبر برابر با آخرین طرح مصوب شهري می باشد. 1399مالیاتهاي مستقیم سال 

قانون شهرداري خواهد  77درصورت بروز اختالف در مورد عوارض بین شهرداري و مؤدي مرجع رفع اختالف کمیسیون مقرر در ماده  )9

 بود.

در صـورت کسـب مجـوز فعالیـت از مراجـع      ون آسایشگاه معلوالن و سالمندان و کودکـان بـی سرپرسـت ،    عوارض ساختمان هائی چ )10

مسکونی محاسبه و وصول گردد. در صـورت تبـدیل ایـن    درصد  60ذیصالح با رعایت مقررات شهرسازي عوارض احداث آن به صورت 
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بر مبناي ضوابط کاربري ایجاد شـده بـه نـرخ    ها یا استفـاده غیر از موارد مذکور، در زمان تبدیل برابر مقررات شهرداري نوع ساختمان

 و عوارضات فوق با محاسبه و اخذ می گردد .با آنها رفتار روز محاسبه و ما به التفاوت اخذ میگردد 

 

  تشویق متقاضیان در پرداخت نقدي عوارض (جایزه خوش حسابی): )11
به صـورت نقـدي ، صـرفاً عـوارض     شهرداري مطالبات کلیه درصد  100به منظور تشویق شهروندان جهت مراجعه به موقع و پرداخت 

  .محاسبه و اخذ خواهد شد % 80آنان با ضریب 

  . شد نخواهدو اسناد مالی ه بانکی، چک مت تشویقی مشمول پرداخت هاي اقساطی ، تهاتر ، ضمانت نااین سیاس تبصره یک :

هـاي حفـاري ،   ها و فروش مستغالت و تأسیسـات شـهرداري، هزینـه   عوارض خودرو، اجاره تشویقی مشمولاین سیاست  دو:تبصره 

عـوارض نوسـازي و عـوارض کسـب و پیشـه و بهـاي        ، و یا مراجع ذیصـالح  5ماده  ات کمیسیونبارزش افزوده ناشی از مصومعامالت،

  نخواهد بود.و تفکیکی خدمات 

هـا، نهـادهاي عمومی و دولتی بانـک هــا و موسسـات مــالی، صـندوق هـا و تعاونیهـاي اعتبـاري         کلیه ادارات، سـازمان :سهتبصره 

  مشمول سیاست تشویقی این ماده نخواهند بود.

  تعلق می گیرد . / دو آیتم  2تنها می باشند ، و سیاست تشویقی  عمومیمقررات ی که حائز شرایط به تمامی شهروندان : 4تبصره 

ایجاد  که به امالك و اراضی درون محدوده و حریم شهر سایر مراجع ذیصالحیا و  5کمیسیون ماده تصمیمات ارزش افزوده ناشی از  )12

و  روز محاسبهتعرفه  طبقبا ضوابط و تعرفه به شهرداري مالک در اولین مراجعه ،در صورت مشمول مرور زمان شدن ،می گردد

 گردد.می اخذ

  باشد.شهر مجاز میداخل محدوده و حریم مصوبتوسط شهرداري دراین تعرفهعوارضوصول هرگونه  )13

براي آن دسته از مالکینی که پس از پرداخت عوارض قانونی و دریافت پروانه ساختمانی از اجراي عملیات ساختمانی انصـراف داده و   )14

تواند کلیه عوارض قانونی اخذ شده را پس از اخذ تاییدیه گـزارش واحـد   خواستار دریافت عوارض پرداختی خود باشد؛ شهرداري می

 ابتدا پروانه ساختمانی از درجه اعتبـار سـاقط و   مانی توسط مالک انجام نشده باشدشهرسازي مبنی بر اینکه هیچگونه عملیات ساخت

ارزش افزوده ناشـی  هاي خدمات، و سهم آموزش و پرورش، ب% 5 کسر عوارض نوسازي و عمران شهري، عوارض سطح شهر،  پس از

از ، چنانچه علت عدم اجراي پروانـه سـاختمانی از طـرف شـهرداري باشـد      و یا سایر مراجع ذیصالح  5از تصمیمات کمیسیون ماده 

 مـاه بعـد از صـدور پروانـه بـه      3درصد در غیر اینصورت چنانچه پروانه داراي اعتبار باشد در طول مـدت   100به میزان الباقی مبلغ 

درصـدهزینه ریـالی دریافـت شـده ، ضـمن تنظـیم        80درصد هزینه ریالی دریافت شده و بعـد از مـدت مـذکور(الباقی)     90میزان 

  صورتجلسه به مالک مسترد گردد.

 15چنانچه متقاضی قبل از صدور پروانه ساختمانی از دریافت آن  انصراف دهد پس از کسر موارد فوق الـذکر در بنـد    تبصره یک:

  گردد.سایر مبالغ پرداختی به طور کامل مسترد می
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چنانچه متقاضی پس از دریافت پروانه ساختمانی و پرداخت عوارض و بهاي خدمات قبل از شروع عملیات سـاختمانی ،    تبصره دو:

ئـه آراء قطعـی از مراجـع    نتواند نسبت به شروع عملیات ساختمانی اقدام نمایـد پـس از ارا  مراجع قانونیبه هر نحوي از انحاء به حکم

پـنج و یـا کـارگروه    قضایی با کسر آیتم هاي مشروحه فوق به استثناء ارزش افزوده ناشی از اعطاي ضابطه از طریق کمیسیون مـاده  

  گردد.درصد الباقی عوارض پرداختی مسترد می 80امور زیربنایی 

باشد از پرداخت عوارض  هر ملکی که عرصه آن داراي نقشه تفکیکی مصوب شهرسازي سالهاي گذشته )15
::: کلیه امالکی که توسط اداره ثبت اسناد و امالك براي آن تبصره معاف می باشد .  101تفکیکی ماده 

  .سند مالکیت ششدانگ صادر شده مشمول عوارض تفکیک نخواهد شد 
وتغییـر   تغییروتبـدیل کـاربري  تجاري و سایر کاربري ها در هنگام در محاسبه تراکم و عوارض زیربناي مسکونی و پذیره  )16

واحد) در کلیه مراحل صدور مجوزهاي ساختمانی اعم از اصالح پروانه، عـدم خـالف و پایـان     تعداد(افزایش متراژ یانقشه 

-مـی  مابـه التفـاوت آن اخـذ   کار وضعیت مجاز قبلی با تعرفه جدید و وضعیت درخواستی نیز با تعرفه جدید محاسـبه و  

 پایـان  و خـالف  عدم پروانه، اصالح از اعم ساختمانی مجوزهاي صدور مراحل کلیه درواحد یاژرت کاهش مترادرصووگردد

شده محاسبه ومابه التفاوت آن مسترد اخذ مساحت باتعرفه زمان صدور پروانه ودرخواستی جدید  قبلی مجاز وضعیت کار

  می گردد.

  باشد.صدور پروانه ساختمانی بعهده متقاضی میها، ناشی از : پرداخت حقوق و وجوه قانونی سایر دستگاه 1تبصره 

 شامل تبدیل و تغییر کاربري از با ارزش به کم ارزش نمی شود .این بند :  2تبصره 

براساس طرح هاي مصوب شهري (جامع ، تفصیلی ، هادي)  و مجوزهاي صادره از  هنگام صدور پروانه ساختمانیدر امالکی که  )17

 واحـد  برابـر تعـداد   Tو یا کارگروه امور زیربنایی بدون تامین پارکینگ مجاز بـه احـداث بنـا مـی گردنـد پـارامتر        5کمیسیون ماده 

در  Tحاظ مـی گـردد و در غیـر اینصـورت مقـدار      پارکینگ هایی که امکان تامین آن وجود ندارد در فرمول عوارض زیربنا و پذیره ل

  در نظر گرفته می شود  صفرفرمول زیربنا و پذیره 

در فرمول زیربنـا و پـذیره    Tتبصره : این بند فقط در هنگام صدور پروانه ساختمانی لحاظ می گردد و در سایر درخواست ها  مقدار 

  صفر در نظر گرفته می شود.

توسط توسط مودي به حساب شهرداري ، معلوم گردد کـه اشـتباه محاسـباتی رخ داده و     پس از واریز عوارض متعلقهاگر  )18

است مودي و گزارش مبسوط و مسـتند واحـد شهرسـازي بـه واحـد درآمـد ، اضـافه        ومودي بستانکار گردد . پس از درخ

 صورتجلسه اي به مودي مستردد می گردد . واریزي طی 

ــت           )19 ــادر شـــده اسـ ــراي آن پروانـــه صـ ــده بـ ــاس مـــاده واحـ ــی کـــه براسـ ــامی امالکـ                                                                                                                              1400در ســـال ، تمـ

د و صـدور  برابر سایر پروانه هاي صادره شده (حتی پس از ابالغ طرح جامع) با آنها رفتار شـده و قابـل تمدیـ    و ماقبل آن

 پایانکار خواهد بود .  
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در راستاي احترام به حقوق مالکانه اقدام  1367تمامی امالکی که قبل از طرح جامع در راستاي ماده واحده مصوب سال  )20

در راسـتاي تعریـف اثـر    قانون مـدنی و   10و ماده  4به مراجعه به شهرداري و تفکیک امالك نموده اند با عنایت به ماده 

تیه محترم بوده و قراردادهاي خصوصی بین اشخاص نافذ بوده و شهرداري میتوانـد در امـالك مـذکور برابـر     قانون براي آ

 ارائه خدمات شهري اقدام نماید .   تعهدات و صورتجلسه فی مابین که تنظیم شده است نسبت به صدور پروانه و

جهت زیبا سازي مناظر شهري نصب مـی   براي امالك تجاري که براساس الگوي پیشنهادي شهرداري تابلوهاي یک شکل )21

 می باشند . معاف 1400نصب تابلو در سال  عوارضنمایند ، از پرداخت عوارضات صنفی و تعمیرات ساختمانی و 

واقع شده و ملک ایشان در طرح تعریض و رراه پاسداران تا پمپ بنزین ر خیابان امام خمینی حد فاصل چهامالکانی که د )22

توسعه معابر واقع شده است ، در صورت همکاري با شهرداري و اجراي داوطلبانه جهت اجراي تعریض بصـورت توافـق بـا    

 ایشان تعلق میگیرد. شرح ذیل به به تسهیالتی در چهارچوب ضوابط طرح جامع شهرداري ، 

به درخواست مالک اقدام به صدور پروانه برابر ضوابط طـرح جـامع اقـدام و مبلـغ     شهرداري می تواند در باقی مانده ملک بنا  -

بلـغ  م بـا رسـمی دادگسـتري مشـخص میشـود ،      معادل قیمت ریالی ملک واقع در تعریض که برابر نظر کارشناسپروانه را 

ر هر شرایطی و هر مبلغـی ،  به عالوه اینکه طوري در نظر گرفته شود که در صورت ساخت و ساز ملک د تهاتر نماید.پروانه 

صورت گیرد متقابالً فرد نیز تهاتر صورت گیرد و در راستاي مناسب سازي مبلمان شهري ، این اقدام  ه ،با ملک تعریض شد

 نماید و توافق در این زمینه صورت گیرد . ن، مبلغی از شهرداري دریافت 

شده و از مبلغ ریالی ملـک واقـع در   براي امالك موصوف لحاظ  15ماده  عوارضاتبا رعایت شرط توافق مالک با شهرداري ،  -

 20متـر مسـکونی و    200ضمناً به مالکین فوق در محدوده شهر براساس ضوابط طرح جامع به متـراژ  . تعریض کسر میگردد

 باشد .سال داراي اعتبار و غیر انتقال به غیر می  سه/  3متر تجاري پروانه اهداء می شود که این امتیاز به مدت 

جهت تخریب و نوسازي بـه   ( پروانه ، پایانکار ، عدم خالف)تمامی امالك سطح شهر در صورت داشتن مجوز قانونی از شهرداري  )23

معادل متراژ مندرج در مجوزها در پروانه جدید از متـراژ بنـاي جدیـد در زمـان     منظور زیبا سازي و تشویق مالکان اقدام نمایند 

عوارض کسر گردد  بدیهی است در مراجعات بعدي جهت تکمیل بنا یا عدم خالف یا پایانکـار و ....  صدور پروانه جهت محاسبات 

 متراژ کل بنا مالك محاسبه عوارض میباشد.  

تا مبلغ ده میلیون ریال با وجود اسناد مثبته بادستورشخص شـهردار قابـل اعـاده    هر وجه به اشتباه اخذ شده استرداد  )24
 مصوبه شوراي اسالمی شهر است . می باشد ومازاد آن مستلزم

وجلوگیري ازتبعات حقوقی منفی عدم اخذ سند کـه   درراستاي ایجاد ترغیب دربین شهروندان جهت اخذ سندمالکیت )25
تعداد کثیري از مشکالت حقوقی همسایگان وشهروندان بدلیل عـدم داشـتن سـند مالکیـت مـی باشـد وگاهـا حتـی         

کیت به شهرداري سرباز می زنند صدور پروانه الزاما منـوط بـه ارائـه سـند     مشاهده  میگرددکه علیرغم داشتن سند مال
 یااثبات مالکیت می باشد.یااثبات بیع 
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امالکی که ازطریق مراجع ذیصالح ،داراي نقشه تفکیکـی مصـوب،یاداراي هرگونـه مجوزسـاختمانی ،یاپاسـخ اسـتعالم        )26
باشند،درفرمول زیربنا وپـذیره ضـریب   1366ی قبل از وقبل ازآن ویاداراي بناي احداث1400ازشهرداري مربوط به سال 

K1      برابر با صفر می باشد.بدیهی درصورت افزایش سطوح اشغال نسبت بـه وضـعیت مجـازقبلی ،درمحاسـبات عـوارض
 زیربنا وپذیره مشمول مابه التفاوت می گردد.

 

  تسهیالت تشویقی بلند مرتبه سازي

رویه شـهر از  و سرمـایه گذاران در جهت بلند مرتبه سازي و جلوگیري از توسعه بی ماده واحده: به منظـور تشویق مـالکین)  1بند

نظر وسعت و ممانعت از تخریب اراضی کشاورزي و باغات پیرامون شهر و کنترل افزایش نامناسب محدوده قـانونی شـهر و تسـهیل    

صدور پروانه ساختمانی در اخذ عوارض تـراکم بـه    شود که زماندر ادامه خدمت مطلوب به شهروندان ، به شهرداري اجازه داده می

  :شرح زیر اقدام نماید

  محدوده نفوذ  شرح  طبقات  ردیف
درصد تسهیالت 

تراکم بلند مرتبه 
  سازي

2  
پنجم  طبقه

  وبیشتر
ساختمانهاي مسکونی 

  و بیشتر طبقه  5/  پنج
  محدوده شهر

  

درصد تسهیالت  50
تشویقی در عوارض 

  مازاد تراکم

بخشودگی جدول فوق با تراکم مجاز و طبق ضوابط و مقررات شهرسازي بوده و مازاد تراکم به صورت عـادي و بـدون    : تبصره یک

  آیتم تشویقی محاسبه و اخذ می گردد .

چنانچه براساس ضوابط این آئین نامه پروانه صادر گردد و ذینفع تقاضاي اضافه بنا (طبقه مـازاد) نمایـد ، در صـورت     تبصره دو :

با اعطاء طبقه جدید ، فقط مساحت طبقات مازاد مندرج در جدول ماده واحده مشمول تسهیالت جدید میگردد .همچنـین   موافقت

  ردیف استاندارد پایین تر انجام میشود .در صورت کاهش طبقه ، کلیه محاسبات براساس نرخ تسهیالت 

ر افزایش یا کـاهش مسـاحت در یـک سـال مـالی اتفـاق       در صورتی که صدور پروانه اولیه و درخواست اصالحی از نظ تبصره سه :

قیمت منطقه اي مصوب و تعرفه عوارضی سال نیفتد و در دو یا چند سال متوالی یا متناوب واقع گردد محاسبات عوارض بر مبناي 

  مورد عمل (جاري) تواماً انجام میشود .

دریافت پروانـه سـاختمانی نمـوده باشـند در صـورت عـدم        چنانچه مالکینی که قبل از تصویب این الیحه اقدام به تبصره چهار :

احداث ساختمان در پالك مزبور و تقاضاي اعطاء طبقات اضافی ضمن رعایت مقررات مهندسی ساختمان ، فقط عـوارض مسـاحت   

  طبقات جدید ، مشمول تسهیالت تشویقی مندرج در ردیف استاندارد طبقات میگردد .

راکم بلند مرتبه سازي در الیحه پیشنهادي ، کاهش میزان عوارض تراکم براسـاس تعرفـه سـال    منظور از تسهیالت ت تبصره پنج :

  جاري به عنوان جایزه بلند مرتبه سازي است . 
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  تسهیالت فوق فقط در زمان صدور پروانه یا اصالح پروانه مجاز قابلیت اقدام دارد . : ششتبصره 

در صورت عدم رعایت ضوابط سطح اشغال و طبقات و تراکم پس از صدور پروانه در زمان احداث بنا ، ضمن ارجـاع   تبصره هفت :

پرونده به کمیسیون ماده صد ، تسهیالت تشویقی تراکم مازاد در طبقات حذف و عوارض متعلقه بر مبناي تعرفه مصوب عـوارض و  

  د .بهاي خدمات شهري سال جاري محاسبه و وصول خواهد ش

چنانچه مالکینی که اقدام به تجمیع پالکهاي منجر به حذف گذرهاي اختصاصی این پالکها نمایند ، شـهرداري در   تبصره هشت :

  قبال عرصه گذر حذف شده برابر قیمت کارشناسی روز بهاي آن را دریافت مینماید.

  میسیون ماده پنج نیز میگردد .در نظر گرفته مشمول اعطاء امتیاز ناشی از ک سیاستهاي تشویقی تبصره نه :

منظور از طبقه در الیحه پیشنهادي فقط معطوف به طبقات با کاربري مسکونی ، تجاري و خـدماتی و . . . کـه تـراکم     : دهتبصره 

  ایجاد مینماید میشود .

  این الیحه از تاریخ تصویب براي شهرداري الزم االجرا میباشد و عطف به ماسبق نمیگردد .  تبصره یازده :

  
) ماده واحده:درصورت تجمیع دویا چند پالك ثبتی ششدانگ به یک پالك سیاست هاي تشویقی زیر در محاسبه عوارض زیر بنا  2بند

  .وپذیره اعمال گردد
ششدانگ به یک پالك سیاستهاي تشویقی زیردرمحاسبه عوارض زیر بنا وپذیره اعمال می درصورت تجمیع دویاچند پالك ثبتی )3بند

  گردد.
  درصدتسهیالت    تشویقی  عنوان

  درصد20  مترمربع1000مترمربع تا400تجمیع پالکها بیش از 
اجراء،استفاده از مصالح درجهت تخصصی کردن فعاتیت حرفه اي تولید مسکن درصنعت ساختمان با رویکرد بهبود کیفیت )4بند

مرغوب وتامین حقوق مصرف کنندگان ،صرفا براي فعالین عرصه ساختمان که عضو انجمن صنفی انبوه سازان گلستان می باشند ،عالوه 
بر برخورداري از تسهیالت بند سه ،براي احداث واحدهاي تجاري ،خدماتی ،مسکونی فقط به هنگام صدور پروانه ساختمانی ازتسهیالت 

  دول شماره یک نیز بهرهمند خواهند شد.ج
کلیه اعضاءانجمن صنفی انبوه سازان گلستان با معرفی نامه کتبی انجمن ومشروط به داشتن مالکیت درعرصه ،به صورت مشاع تبصره:

هنگام صدور یا ششدانگ یاارائه مشارکت نامه توسط اعضاءانجمن که دریکی ازدفاتر ثبت اسنادرسمی تنظیم وتایید شده باشدفقط به 
  ه ساختمانی مشمول تسهیالت اعطائی کاهش عوارض طبق جدول شماره یک در شهرداري خواهند شد:پروان

  تخفیفات  موضوع  ردیف
  10  اخذ پروانه ساختمانی دوم درسال جاري  1
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  عوارض زیربناي مسکونی :   ماده سه
   K 5/2متري  16و خیابانهاي کمتر از K  5/3متري و بیشتر از آن  16خیابانهاي 

  و توضیحات فرمول  شرح و ضرایب  ردیف

1  

  
عوارض زیربنا ( احداث اعیانی ) صدور پروانه ساختمانی 

  مجتمع ها و آپارتمان هاي مسکونی و یک واحدي 
  

K  K  K پارامتر 

و  متري 16گذر   6  10
 5/3 آنبیشتر از 

و کمتر از گذر 
  5/2 متري 16

  ضریب

  
  

(KPS) + (K PA) + 25K TP 
  

پارام
  تعریف  تر

S (سطح ناخالص)مساحت اعیانی  
K  ضریب  
K   عرصهضریب  
K   پارکینگضریب  

푇 
تعداد واحد پارکینگ هایی که امکان تامین آن 

  وجود ندارد
P  دستور العمل دارایی ابالغی امور مالیاتی   
A  عرصهمساحت     

احداث شده و مدارك الزمه و مثبت به تایید واحد شهرسازي رسیده باشد  1366که قبل از سال هاي مسکونی ساختمان عوارض )1

به غیر  . و اخذ گرددمحاسبه براي هر متر مربع p5/1معادل زیربنا ، عوارض  کمیسیون ماده صد بدون ارجاع پرونده ساختمانی به

 باشد .  صورت نگرفتهدر بناي موصوف و ملک اقدامات جدیدي امالکی که داراي نقل و انتقال بوده و 

گردد مالکین جهت استفاده اختصاصی بخشی از فضاي پشت بام را در زمان صدور پروانه یا بصورت خـالف تبـدیل   بعضاً مشاهده می )2

گیرد و اداره ثبـت  و مابقی فضاي پشت بام صرفاً مورد استفاده اختصاصی مالک همان واحد قرار می نمایندبه یک واحد مسکونی می

درزمان صدور پروانه یـا عـدم   نماید، لذا در این خصوصل آمده این فضا را در سند مالکیت آن واحد ثبت میمعه ر استعالم بهم براب

 عوارض محاسبه و اخذ گردد.  P3خالف به ازاي هر مترمربع فضاي پشت بام تبدیل شده به فضاي اختصاصی به میزان 

مشمول عوارضـی  در مجتمع هاي مسکونی فضاهایی همچون استخر، سونا، جکوزي ، کافی شاپ، سالن اجتماعات و ورزشی  زیربناي )3

 .می گردد PS4 معادل

 .نباشد ریال  میلیون 30از مبلغ هر واحد آن کمتر عوارض تامین پارکینگ مشروط بر این که  )4
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  عوارض پذیره تجاري و خدماتی :   ماده چهار
  و توضیحاتفرمول   ضریب طبقه  شرح  ردیف

  عوارض  1
  پذیره در زیر زمین

퐾 = 12 
K1=6 

K2=20 

KPS 1 +
N
10 +

L
10 +

H
10

+ (2.5KPS + K1PA + 25K TP) 

پارام
  تر

  تعریف

S  واحدهاي تجاري و خدماتیاعیانی سطح خالص  
K ضریب  
K   عرصهضریب  
K   پارکینگضریب  
T تعداد واحد پارکینگ هایی که امکان تامین آن وجود ندارد  

P 

 64دستورالعمل ارزش دارایی ابالغی امور مالیاتی موضوع ماده 
براي اراضی واقع در محدوده و 1398مالیاتهاي مستقیم سال 

  حریم شهر
A  عرصهمساحت  
N تعداد واحد  
L جمع کسري طول دهانه واحدهاي تجاري به نسبت ضابطه  

H 

 منهايقدرمطلق (ارتفاع طبق نقشه ارائه شده یا وضع موجود 
و در صورت متغیر بودن ارتفاع واحدهاي  ارتفاع طبق ضابطه)

معادل قدرمطلق جمع ارتفاع طبق نقشه  Hتجاري، خدماتی، 
ارائه شده یا وضع موجود تقسیم بر تعداد واحد هاي داراي 

    اختالف ارتفاع منهاي ارتفاع طبق ضابطه

 عوارض پذیره در همکف  2
퐾 = 15 

K1=6 
K2=20 

پذیره در طبقه اول و نیم عوارض   3
 طبقه مستقل

퐾 = 6 
K1=6 

K2=20 

عوارض پذیره در طبقه دوم به   4
 باال

퐾 = 6 
K1=6 

K2=20 

5  
عوارض پذیره  یک یا چند واحد 
خدماتی با دهنه و ارتفاع مجاز 

  مقرر در طرح مصوب شهر

K1=6 
K2=20  

KPS 1 +
N
10 + (2.5KPS + K PA + 25K TP) 

درصد ضرایب مصوب مالك عمل خواهد بود  70در محاسبه عوارض پذیره مجتمع هاي تجاري و خدماتی (پاساژ)  تبصره یک :

  بري هاي تجاري پاساژ مشمول گردد)درصد صرفاً جهت کار 70(ضریب 

طبقات  پذیره تجاري و خدماتی در عوارضمالك عمل در نحوه محاسبه در ذیل تبصره نتز حاصل جمع عبارت داخل پرا تبصره دو :

  بشرح ذیل مالك عمل قرار گیرد:

  
 

1 +
푁
10

+
퐻
10

+
퐿
10
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  مالك عمل  طبقه

1  به پایین 1زیرزمین  +
푁
10 +

퐻
10 +

퐿
10 ≤ 1 

1  همکف +
푁
10 +

퐻
10 +

퐿
10 ≤ 2 

1  اول +
푁
10 +

퐻
10 +

퐿
10 ≤ 1.5 

1  دوم به باال +
푁
10 +

퐻
10 +

퐿
10 ≤ 1 

 تجاري داراي کسري طول دهانه محاسبه گردد).توضیح: (کسري دهانه واحدهاي تجاري، صرفاً به نسبت تعداد و مساحت 

درمحاسبات پذیره مجتمع هاي تجاري و خدماتی (پاساژ ) مشمول ضریب تعدیل فوق  متر 10زمین هاي با عمق کمتر از  تبصره سه:

  گردند.نمی

عوارض محاسبه و اخذ 10푃اعم از بالکن، انباري تجاري و خدماتی به ازاي هر متر مربع درخصوص انباري یک واحد تجاري تبصره چهار :

  گردد. 

براي تجاري و  ریال 000/500/1عوارض پذیره یک مترمربع تجاري و خدماتی محاسبه شده حداقل از مترمربعی  :پنجتبصره 

  ریال براي خدماتی کمتر نباشد. 000/500

، مجتمع هـاي تجـاري و خدماتی و تجـاري خطی (مطـابق ضوابط شهرسازي)شامـل ـاساژ هـاکلیه مشاعـات در پ :ششتبصره 

نمـاز خـانه، تـاسیسـات و فضـاي ورزشی  پـارکینـگ، راه پله ، راهـرو، نـورگیر، فضـاي رمـپ وجک، سرویس بهداشتی، آسانسور،

  .نمی گردد مشروط به مشاع  بودن آن مشمول پرداخت عوارض 

  گردد.لحاظ نمی (2.5KPS)در محاسبات عوارض پذیره خدماتی فرمول  :هفتتبصره 

  گردد.فرمول فوق الذکر حذف میاز   چنـانچه تعداد تجـاري (مغازه) یک باب باشد،  : هشتتبصره 

متـر مـی   10/3مترمفیـد ودرطبقـات فوقـانی آن    5/5متروحـداکثر  10/3ارتفـاع واحـدهاي تجـاري درطبقـه همکـف حـداقل       : نهتبصره 

   متر کمتر باشد.80/4باشدودرتعمیرگاههاي خودرو ارتفاع مفید درطبقه همکف نباید از 

به منظـور تشـویق و مساعدت به متقاضیـان احداث مراکز معـاینه فنی خودرو ، به غیـر از تجـاري هـاي بخش فـروشندگی  ده :تبصره 

  گردد.جاري و خدماتی) در کاربري خدماتی براي آنان محـاسبه میفرمول تعـرفه فوق الذکر (پذیره ت ،این مکـان ها 

: در ساختمان هاي تجاري مسکونی (مختلط) راه پله طبقه همکف به صورت مسـکونی در عـوارض زیربنـا محاسـبه و اخـذ      ازدهیتبصره 

  گردد.

  .می باشد صفربرابر  1Kت زیرزمین ، ضریببراي محاسبه عوارض پذیره تجاري و خدماتی طبقه اول و باالتر و طبقا : زدهدواتبصره  
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به نـرخ  عوارضات آن  100بشرط ارائه اسناد مثبته بدون ارجاع پرونده به کمیسیون ماده  1358تجاري هاي قبل از سال  : سیزدهتبصره 

ر50 جدول محاسبه و وصول گردد، بدیهی است شرط صدور عدم خالف ارائه نقشـه هـاي سـاختمان و اسـتحکام بنـا و       |درصدروز براب

    مگر آنکه اقدامات جدیدي در بناي موصوف و ملک ایجاد نشده باشد .، رعایت ضوابط فنی و مهندسی ملک خواهد بود 

متـر عمـق یعنـی از     5و مازاد بر آن به ازاي متر براساس قیمت منطقه اي جبهه اول  10عوارض پذیره تجاري تا عمق  : چهاردهتبصره 

% قیمـت منطقـه   60متر براسـاس   20الی  15متر عمق یعنی از  5% قیمت منطقه اي جبهه اول و مازاد بر  80متر براساس  15متر تا  10

ارض پذیره نیم طبقه احداثی و بالکن ایجاد شده در داخل سطوح تجاري صـرفاً سـاخت نیمـه    اي جبهه اول محاسبه شود . در محاسبه عو

  ) محاسبه می گردد . 14طبقه احداثی و بالکم مالك محاسبه است و عمق جبهه براساس تبصره فوق (

  سایرو  درمانی و مذهبی-عوارض پذیره اداري، صنعتی، آموزشی، ورزشی، فرهنگی هنري، بهداشتی:  ماده پنج
  فرمول و توضیحات  شرح

عوارض صدور پروانه ساختمانی واحدهاي 
آموزشی ، ورزشی ، فرهنگی  هنري ، 

 درمانی - بهداشتی

10PS + 20PA + 25(40TP) 
K.10.PS+K1.P.A+25(K2.T.P) 

پارام
  تر

  تعریف

S (سطح ناخالص)مساحت اعیانی  
K  اعیانضریب  
K   عرصه ضریب  
K2 ضریب پارکینگ  

P 

ارزش دارایی ابالغی امور  دستورالعمل
مالیاتهاي مستقیم  64مالیاتی موضوع ماده 

براي اراضی واقع در محدوده و 1398سال 
  حریم شهر

A  عرصهمساحت    

عوارض صدور پـروانه ساختمانی واحدهـاي 
آموزشی، ورزشی، فرهنگی و هنري، 

 درمانی (توسط بخش خصوصی) - بهداشتی

2PS + 20PA + 25(40TP) 

پروانه ساختمانی واحدهاي  عوارض صدور
 اداري

30PS + 30PA + 25(40TP) 

عوارض صدور پروانه ساختمانی واحدهاي 
 صنعتی

10PS + 20PA + 25(40TP) 

0.1PS مذهبی(بعد از صدور رأي جریمه ماده صد) + 20PA + 25(40TP) 
10PS  سایر کاربري ها + 20PA + 25(40TP) 

  

  گردد.دسترسی مستقل عوارض سایر بناها با کاربري کل پروژه محاسبه میبه جز کاربري تجاري و خدماتی با  : 1تبصره 

  مگر آنکه اقدامات جدیدي در بناي موصوف و ملک ایجاد نشده باشد .

  عوارض تراکم:  ماده شش
مساحت عرصـه، در کلیـه مـوارد     %150تا  %60گردد و بیش از % مساحت عرصه احداث بنا مشمول پرداخت عوارض تراکم نمی60تا 

و  5Pمسـاحت عرصـه بـه ازاي هـر مترمربـع       %240تا  %150و بیش از 4Pمشمول تراکم به استثناء موارد ذیل به ازاي هر مترمربع 

عوارض تراکم در هنگـام صـدور هرگونـه    7Pبه ازاي هرمترمربع  %300و بیش از  6Pبه ازاي هر مترمربع  %300تا   %240بیش از 

  گواهی ساختمانی محاسبه و اخذ گردد.مجوز و 
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عوارض فوق هنگام صدور مجوز ساختمانی صرفاً براي یکبـار محاسـبه و اخـذ مـی گـردد و در صـورت افـزایش بنـا و یـا           تبصره یک :

افـزایش   که موجب افزایش تـراکم مـی گـردد، مسـاحت     100یا پرونده هاي ارجاعی از کمیسیون ماده تغییرات نسبت به مجوز صادره 

  خواهد شد. مشمول عوارض بند فوق همین ماده 2با در نظر گرفتن تبصره  افتهی

(در کلیه مشاعات شامل پارکینگ، تـاسیسات، راه پله ، راهرو، نمازخانه ، البی، سونا، جکوزي، استخر در کلیه کـاربري هــا   تبصره دو:

  گردند.م نمیمشمول عوارض تراکیا عدم خالف زمان صدور پروانه در  سطح اشغال مجاز)

مساحت همان واحد تجاري مشمول عوارض تراکم  درصد 40 ا کاربري انباري تجاري) تا میزانبالکن داخل واحد تجاري (ب تبصره سه:

  گردند.نمی

 سـایر  یانکار) و مالک درخواست تبدیل بهمی باشند ( داراي پادر حوزه تراکمی مسکونی امالکی که داراي اعیان مسکونی   :چهارتبصره 

عـوارض   5푃و بـراي کـاربري اداري    1푃نمایند به ازاي هـر متـر مربـع    می مراجع ذیصالحسایر و یا  5از طریق کمیسیون ماده کاربریها 

  .محاسبه و اخذ گردد

اعطاي تراکم با هرگونه سطح اشغال و طبقه در حریم شهر از طریق کارگروه امورزیربنایی به ازاي هر متـر مربـع بـه میـزان      :پنجتبصره 

2P ریال کمتر نباشد. 000/000/1محاسبه و اخذ گردد مشروط به اینکه از حداقل متر مربع  

  می باشد. 5و  4،  3عوارض این بند مازاد بر عوارض ماده  تبصره شش :

  ت : عوارض پیش آمدگی (کنسول، بالکن، تراس )فده هما
در صورت صدور راي کمیسیون ماده صد مبنی بر ابقاي بناي احداثی پیش آمدگی عوارض ساختمانی آن به شرح ذیل محاسبه اخذ می 

  گردد.

  مسکونی  شرح  ردیف
تجاري و 

  خدماتی
  توضیحات

 10PS 15PS  پیش آمدگی مسقف  1

 

    
  تعریف  پارامتر
S مساحت پیش آمدگی  
K ضریب  

P 

دستورالعمل ارزش دارایی ابالغی امور 
مالیاتهاي  64مالیاتی موضوع ماده 

براي اراضی واقع در 1399مستقیم سال 
  محدوده و حریم شهر

   

 10PS 15PS  پیش آمدگی غیرمسقف  2
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عمومی که بصورت مسقف و زیر بناي مفید مورد :منظور از پیش آمدگی مسقف عبارت است از پیش آمدگی در معابر تبصره یک

  گیرد.استفـاده واحدهـاي مسکونی، تجـاري و خدماتی قرار می

عمومی که بصورت بناي غیر مفید صرفاً بصورت  منظور از پیش آمدگی غیر مسقف عبارت است از پیش آمدگی در معابر تبصره دو :

  گیرد.بالکن مورد استفاده قرار می

چنانچه پیش آمدگی سقف آخرین طبقه بنا صرفاً بصورت سایه بان مورد استفاده قرار گیرد مشمول پرداخت عوارض مذکور  تبصره سه:

  نخواهد بود.

  می باشد . 5،  4،  3عوارض این ماده ، مازاد بر عوارضات ماده  تبصره چهار :

  الحمراجع ذیص یاو 5کمیسیون ماده تصمیمات رزش افزوده ناشی از ماده هشت: ا

و  5در صورت افزایش طبقات ، سطح اشغال و بناي تجاري صرف نظر از افزایش یا عدم افزایش تراکم ناشی از مصوبه کمیسیون مـاده   -1

 محاسبه واخذ می گردد. 3Pیا کارگروه امور زیربنایی،  به ازاي 

کارگروه امور زیربنایی و شهرسازي و  کمیسیون تبصره یک ماده یک موضـوع قـانون    در با تصویببا کاربري هاي مجاز ودر اراضی که  -2

حفظ اراضی زراعی و باغ ها ، امکان صدور پروانه ساختمانی در حریم شهر براي شهرداري وجـود داشـته باشـد هنگـام صـدور پروانـه       

 گردد.اخذ میمحاسبه و  5Pساختمانی عوارض فوق به ازاي هرمترمربع اعیانی مصوب به میزان 

حـداقل از هـر متـر مربـع      2مشروط بـر اینکـه عوارضـات بنـد     ،می باشد  5،  4،  3تبصره : عوارض این ماده ، مازاد بر عوارضات ماده 

 کمتر نباشد . ریال  000/000/1

  :   عوارض صدور مجوز حصارکشی و دیوارکشی براي امالك فاقد مستحدثاتماده نه

  گردد.اخذ می مترطول محیط عرصه به ازاي هر 1Pعوارض فـوق به مـأخذ 

بـاشد و پس از انقضاي مدت مذکور ،مالک مکلف است نسبت به اخذ مجوز جدید مدت اعتبـار مجـوز حصارکشی یکسـال می تبصره :

  اقدام نماید.

  : عوارض افزایش تعداد واحدهاي تجاري و مسکونی دهماده 
مسکونی پس از صدور رأي جریمه ماده صد صرفاً درخصوص افزایش فـوق الذکر به شرح ذیل افزایش تعداد باب هاي تجاري و واحدهاي 

  عوارض محاسبه و اخذ می گردد.
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  توضیحات  فرمول  کاربري

 8NPA  تجاري

  

پارام
  تعریف  تر

N تعداد واحد اضافه  
K ضریب  
A مساحت تجاري  

P 

دستورالعمل ارزش دارایی ابالغی امور مالیاتی 
مالیاتهاي مستقیم سال  64موضوع ماده 

  براي اراضی واقع در محدوده و حریم شهر1399
 5NPA  مسکونی

به جهت تشویق به بزرگتر شدن واحدهاي تجاري و مسکونی سطح شهر ،کاهش تعداد باب تجاري و کاهش تعداد واحد  تبصره یک:

  گردند.مسکونی مشمول عوارض نمی

و براي باب براي هر متر مربع ریال  000/500 عـوارض فـوق در صورت محـاسبه براي واحد مسکونی باید حداقل ازمبلغ  تبصره دو:

  کمتر نباشد. براي هر مترمربع ریال 000/000/1تجاري باید حداقل از مبلغ 

به آخرین وضعیت مجاز ساختمان ، هرگونه تغییر در مساحت،کاهش و افزایش ارتفاع، کاهش دهنه و تعداد واحد نسبت  تبصره سه:

  گردد.عالوه بر موارد فوق الذکر مشمول محاسبه سایر عوارض تجاري نیز می

مبنی بر  100ارجاع و عوارضات این بند پس از راي ماده  100در صورتی که کسري پارکینگ ، موضوع به کمیسیون ماده تبصره چهار : 

  ابقاي بنا قابل محاسبه و وصول میباشد.
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  ماده یازده :   عوارض  تعمیرات ساختمان 

متقاضی درخـواست تعمیرات ملـک خـود را داشتــه بــاشد عــوارض فـوق       بنایی خارج از شمول تبصره شش ماده صد باشد و چنـانچـه 

  گردد.الذکر براساس جدول ذیل محاسبه و اخذ می

  توضیحات  فرمول  کاربري

و  تجاري

  خدماتی 
3PS 

  

  

  

  

پارام
  تعریف  تر

S مساحت اعیانی  
K ضریب  

P 

دستورالعمل ارزش دارایی ابالغی امور 
مالیاتهاي  64مالیاتی موضوع ماده 

براي اراضی واقع در 1399مستقیم سال 
  محدوده و حریم شهر

 1PS  مسکونی

 10PS  اداري و بانکها 

گرددلذا به جهت زیبـاسازي شهر از تعمیرات نمـاي با توجه به اینکه بعضاً تعمیرات ساختمانی شامل نماي ساختمان نیز می تبصره یک:

  گردد.ساختمان عـوارض تعمیرات اخذنمی

اخذ مجوز  .پس از انقضاي مدت مذکور ،مالک مکلف است نسبت بهباشد ماه می 12 مدت اعتبـار پروانه تعمیرات ساختمانی تبصره دو :

  جدید اقدام نماید.

با اخذ مجوز در کاربریهاي تجاري به شهرداري مراجعه نموده اند مشمول عوارض تعمیرات  1398شهروندانی که در سال  :تبصره سه 

  ساختمانی نمی شوند .

  اعمال میگردد.  3ضریب در صورت عدم اخذ مجوز قانونی از شهرداري ، عوارض جدول با اعمال  : چهارتبصره 

  

  ماده دوازده:  عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییرکاربري

صادره از هیات عمـومی دیـوان عـدالت     08/03/1397مورخ  361الی  367و  19/04/1397مورخ  1240الی  1237با توجه به راي شماره 

و تصویب طرح هاي توسعه و عمران محلـی ، ناحیـه اي ،   آیین نامه نحوه بررسی  49ماده  2اداري و با در نظر گرفتن تکالیف مقرر در بند 
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منطقه اي و ملی و مقررات شهرسازي و معماري کشور، به منظور تأمین سرانه هاي خدمات عمـومی شـهري ناشـی از تبـدیل کاربریهـاي      

ت و تجهیـزات، حمـل و   عمومی (آموزشی، اداري انتظامی، ورزشی،درمانی، فرهنگی هنري، فضاي سبز عمومی و پارکها، مـذهبی، تأسیسـا  

نقـل و انبارهــا، نظــامی، باغــات و کشـاورزي، میــراث تــاریخی و طبیعــی، تفریحــی و توریسـتی، خــدمات ناحیــه و محله)بــه کاربریهــاي    

  عوارض محاسبه و اخذ گردد. 5Pمتر به باال  2000و  10Pمتر مربع  1999تا اختصاصی(تجاري، خدماتی، مسکونی و صنعتی) به ازاي 

در یـا  اقدام به اخذ واحد تجـاري مـی نماینـد    ضوابط طرح جامع  برابرکاربري مسکونی اقدام زمان صدور پروانه در تبصره : کسانی که در 

، عـوارض ارزش افـزوده بـراي مسـاحت واحـد تجـاري       براي قسمت تجاري احـداثی   100خصوص پرونده هاي ارجاعی از کمیسیون ماده 

    اخذ میگردد. 5و  4، 3بر عوارض ماده عوارض مازاد  P.S.10 بمیزان 

S  مساحت واحد تجاري :  

P  : 1399مالیاتهاي مستقیم سال  64دستورالعمل ارزش دارایی ابالغی امور مالیاتی موضوع ماده  

  این بند مشمول امالکی که در طرح هادي داراي کاربري اختصاصی بوده و در طرح جامع به عمومی تغییر نموده است ، نمی شود.  

کسري عرصه در هنگام صدور پروانـه  عدم جانمایی بر خالف مفاد پروانه یا ماده  سیزده : عوارض کاهش عقب ساخت و 

  ساختمانی
عـوارض   P.S.30متر  12و باالي  P.S.100به ازاي هر مترمربع عرصه  متر 12معابر کمتر از  در صورت کاهش در عقب ساخت -1

 محاسبه و اخذ گردد.

 12باالي و  P.S.100به ازاي هر متر مربع عرصه اشغال شده بمیزان متر  12معابر کمتر در صورت تغییر در جانمایی نقشه  -2
  . حاسبه و اخذ گرددمعوارض  P.S.30متر 

 برابـر جـدول ذیـل   در زمان صدور پروانه به شرط تـامین ضـوابط طـرح جـامع ،     در صورت کاهش متراژ از حد نصاب تفکیک ،  -3
 محاسبه و اخذ گردد.عوارض 

4-  

  مالحظات  فرمول  تعداد واحد  وضعیت ملکی  ردیف

و  داراي سند مالکیت  1

  بدون سند 

 P . S . 5  تک واحدي
  

 P . S . 10  چند واحدي  2

 می باشد از عوارض فوق معاف می باشد .   1380اراضی که اسناد مالکیت آنها قبل از سال :   1 تبصره

  :  مساحت ملک قبل از تعریض مالك محاسبه میباشد.  2 تبصره

و صدور راي جریمه بـراي تخلـف ملـک     100به کمیسیون ماده   2و  1رت ارجاع پرونده اي از بابت بندهاي شماره : در صو 3تبصره 

  موصوف ، عوارضات این بند مازاد بر جرایم صادره قابل وصول نمی باشد. 

S  صاب :  مساحت کسري عرصه تا حد ن  

 P   : مالیاتهاي مستقیم سال  64دستورالعمل ارزش دارایی ابالغی امور مالیاتی موضوع ماده  

1399  
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سـال  کمیسیون ماده صد دفترچه عوارضات  11ماده  11و همچنین تبصره  13در ماده که مفهوم کاهش در عقب ساخت  : 4 تبصره

عقب ساخت داده شـده باشـد و مالـک هنگـام     ي به آن اشاره شده در شرایطی کاربرد دارد که طرح جامع یا تفضیلی به معبر 1400

ساخت و ساز ، عقب ساخت معبر موصوف رعایت ننموده باشد . مضاف بر اینکه مفهوم تعبیر در جانمایی نقشـه هـم اشـاره بـه عـدم      

مع عنوان شده است) دارد . لذا با توجه به توضیح ارائـه شـده ، بناهـاي کـه جانمـایی را      رعایت جانمایی بنا (در موقعیتی در طرح جا

    . صرفاً ممشمول اضافه بنا و تراکم میگردنددرصد تراکم دارند  60(رعایت حریم مجاورین و معبر) رعایت نموده اند اما بیش از 

  ماده  چهارده: عوارض کسب و پیشه(صنفی)
محاسـبه و اخـذ گـردد، عـوارض فـوق       1399 درصد نسبت به تعرفه سال 20با افزایش 1400تعرفه عـوارض کسبی (صنفی) بـراي سال 

گـردد و بصـورت   قانون شهرداریها که درخواست مجوز کسب از شهرداري را دارند مـی  55ماده  24شامل کلیه امالك تجاري مشمول بند 

  شود.سالیانه از مؤدیان اخذ می

 ریال 000/000/2عوارض کسب و پیشه باسکول ساالنه    -1

 ریال 000/000/2عوارض کسب و پیشه مراکزمعاینه فنی خودرو ساالنه  -2

 بانکها و موسسات مالی و اعتباري ساالنه  -3

بانکها و موسسات 
  مالی و اعتباري

  ریال 000/000/20  1400براي سال 
  ریال 000/000/20  1399براي سال 

  ریال 000/000/50ساالنه مبلغ   تا زمان تاسیس شعبه در شهر بندرگز 1398قبل از سال 
و  77تبصره : در صورت پرداخت بصورت داوطلبانه و بدون ارجاع پرونده به کمیسیون ماده 

درصد تسهیالت خوش  20با اعمال می تواند اقدامات قانونی جهت وصول ، عوارضات این بند 
  گردد.و اخذ حسابی محاسبه 

 
  معاف می باشند .پرداخت عوارضات فوق ، از  مورد تائید بانک مرکزي و مجاز : صندوقهاي قرض الحسنه تبصره

  ماده پانزده : عوارض ارزش افزوده اراضی و امالك ناشی از اجراي طرح هاي توسعه شهري
یادین در برگذر احداثی یا اصالحی یا به کلیه اراضی و امالکی که بر اثر اجراي طرحهاي احداث، تعریض و توسعه و اصالح معابر و م  -1

گیرد ارزیابی و همراه با میزان ارزش افزوده بقیه شوند قسمتی از ملک را که در معرض طرح قرار میتعریضی یا توسعه اي واقع می

واقع در طرح ملک در لیست واحدي منظور خواهد نمود. به هنگام پرداخت غرامت میزان عوارض ارزش افزوده از غرامت و بهاي ملک 

  شود.گردد و مابه التفاوت به مالک پرداخت میتعریض و تملک کسر می

عوارض ارزش افزوده صرفاً یکبار فقط در صورت پرداخت غرامت به صاحبان این قبیل امالك تـوسط شهـرداري براي بـاقیمانده 

ع در تعریض کسر خواهد گردید و باقیمانده مطالبات عـرصه ملک ، مـورد محـاسبه قرارخواهد گرفت و از مطالبات صاحبان امالك واق

  مربوط به غرامت پرداخت خواهد شد.
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گیرد، عـوارض ارزش افزوده هـر قطعه زمینی که در معـرض اجـراي طرحهـاي مذکـور در متن بند یک قـرار می تبـصـره یک:

گیرد دادگستري که مالك پرداخت غرامت قرار میدرصد قیمت روز بهاي زمین که به تشخیص کارشناس رسمی  20عبارتست از 

  باشد.براي معادل مساحت عرصه واقع در تعریض مورد مالك عمل می

درصد بهاي کارشناسی عرصه ملک واقع در تعریض مورد مالك محاسبه قرار خواهد  15متر معادل  20براي باقیمانده عرصه تا عمق 

باشد و مازاد درصد بهاي کارشناسی عرصه واقع در تعریض مالك محاسبه می 10دل متر معا 40متر تا  20گرفت و از عمق بیش از 

  متر مشمول محاسبه عوارض ارزش افزوده ناشی از اجراي طرح توسعه شهري نخواهد شد. 40بر عمق 

ی که در چنانچه در اجراي متن تبصره یک مطالبات شهرداري بیش از میزان غرامت آن قسمت از اراضی و امالک تبصـره دو:

گیرد باشد در هنگام پرداخت غرامت عوارض مربوط به میزان مازاد ملک به هنگـام محــاسبه غرامت منظور و از معرض طرح قرار می

شود و باقیمانده مطالبات شهرداري پس از اعالم به مالک به هنگام صدور پروانه ساختمانی یا فروش ملک مطالبات مالک کسر می

  گردد.دریافت می

در صورت عدم دریافت غرامت توسط مالک در خصوص بهاي ملک واقع در تعریض ، سطح اشغال و تراکم بر اساس  صره سه:تب

  و در خصوص عوارضات این ماده نیز از پرداخت آن معاف میباشند .  مساحت ملک قبل از تعریض مالك عمل خواهد بود.

یزان عرض معبر که رأساً از طریق اقدامات مراجع قضایی به نحوي از مالکین آن دسته از امالك سطح شهر با هر م تبصره چهار:

نمایند به ازاي هر مترمربع عرصه انحاء نسبت به میزان مساحت واقع در طرح اقدام به اخذ غرامت و خسارت از شهرداري می

  گردند.مشمول پرداخت عوارض ارزش افزوده می100Pباقیمانده، به میزان 

یت عوارض ارزش افزوده در مورد کلیه اراضی یا امالك و عرصه داراي مستحدثـات که قبالً پشت جبهه بوده بدیهی است زمان شمول -2

-گیرند و یا در اثـر احداث معابر و تملک امالك واقع در مسیر آن در برگذر جدید واقـع میو در اثر تعریض در برگذر جدید قرار می

ك بر اسـاس تبصره یک و برمبناي بهاي کارشناسی عرصه که مالك پرداخت غـرامت شوند، عـوارض ارزش افزوده عرصه اینگونه امال

درصد غـرامت پـرداختی در هـر متر عـرصه و اعیـان محاسبه و پس از تعیین میزان ارزش افزوده در  50قـرار گـرفت بـه میـزان 

و پس از تعیین میزان ارزش افزوده در زمان صدور زمان صدور پروانه و تغییر کاربري و یا فروش ملکی عـرصه و اعیـان محاسبه 

گردد. بدیهی است پس از پروانه و تغییر کاربري و یا فروش ملکی که در اثر اجراي طرح بر معبر قرار گرفت از مالک آن وصول می

 محاسبات ارزش افزوده مراتب باید اعالم گردد.

  

  

  

  



ی سال  دمات  ھای  رض و  ا و ندر ۱۴۰۰  ری  ا  د
 

 
٣١      

  صدور پروانه ساختمانی تکمیل بنا  نحوه ماده شانزده : 
از آنجاییکه هریک ازپروانه هاي صادره ساختمانی ازتاریخ صدورداراي مدت اعتبار معینی بوده که پس از این 1 -

مدت پروانه مذکوربدون اخذ عوارض تمدید گردیده وسپس به اتمام می رسد.لذادر صورتیکه ساختمان به اتمام 
ید (تکمیل بنا)اخذنموده که خودداراي مدت اعتبار معینی به اندازه مدت پروانه نرسیده باشدمی بایست پروانه جد

شهرداري بندرگز پس ازاخذعوارض 1400تعرفه عوارضی سال 16اولیه (بجز مدت زمان تمدید)بوده که برابر ماده 
 آن صادر می گردد. 

معاون هماهنگی امور 24/11/1371مورخ 33/3/25281بخشنامه نحوه تنظیم شناسنامه ساختمان به شماره 3مستند به بند  2 -
  عمرانی وزارت کشورحداکثر مدت اتمام عملیات ساختمانی پروانه هاي ساختمانی صادره به شرح ذیل تعیین می گردد.

دوره 2ماه ازتاریخ صدور وتا 24متر مربع زیربنا با احتساب یک سال شروع عملیاتی 1000الف)مهلت پروانه هاي ساختمانی تا
  امکان افزایش اعتبار پروانه ساختمانی می باشد.بدون پرداخت عوارض تمدید پروانه، یکساله

 صدور ازتاریخ ماه30 عملیاتی شروع سال یک احتساب با زیربنا مربع متر4000تا1000بیش از ساختمانی هاي پروانه مهلت ب)
 . باشد می ساختمانی پروانه اعتبار افزایش پروانه،امکان تمدید عوارض پرداخت بدون یکساله دوره2 وتا
 وتا صدور ازتاریخ ماه36 عملیاتی شروع سال یک احتساب با زیربنا مربع متر4000بیش از ساختمانی هاي پروانه مهلت ج)
 . باشد می ساختمانی پروانه اعتبار افزایش پروانه،امکان تمدید عوارض پرداخت بدون یکساله دوره2

بناهاي  براي p5/1صدور پروانه هاي ساختمانی جدید (تکمیل بنا)به ازاي هر متربناي ناخالص (به استثناي پارکینگ)به میزان 3 -
 براي دو سال ازتاریخ تصویب رادارد.p1براي سایر کاربري ها به میزان تجاري و

بندهاي مذکور صورت نگرفته ازدرجه اعتبارساقط صادره که هیچ گونه عملیات ساختمانی وتمدیدي مطابق  کلیه پروانه هاي4 -
 ومی بایست پروانه جدید باضوابط جاري صادر ومابه التفاوت اخذ گردد.

 
  

  (غیر از تابلوهاي معرفی شغل) عوارض نصب تابلو تبلیغاتی در سر درب واحدهاي تجاري،خدماتی: ماده هفده 
  

  ریال)به ازاي هرمترمربع (مبلغ به   معبر  نوع تابلو  ردیف

   000/000/5  اصلی  تابلوهاي تبلیغاتی ایرانی  1

  000/350  فرعی  تابلوهاي تبلیغاتی ایرانی  2

  000/750  اصلی  تابلوهاي تبلیغاتی غیر ایرانی  3

   000/500  فرعی  تابلوهاي تبلیغاتی غیر ایرانی  4
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  ماده هجده: عوارض قطع اشجار

  قیمت (ریال)  موضوع  ردیف

  000/000/5  سانتی متر هر اصله 50درخت تا بن عوارض قطع   1

  000/000/10  سانتی متر مازاد بر ردیف اول 100سانتی متر  تا  50عوارض قطع درخت با بن   2
  000/150  سانتی متر به ازاي هر سانتی متر  مازاد بر ردیف دوم 100عوارض قطع درخت با بن بیش از  3

4  
درصد حسب نظر کارشناسان  50کندن یا از بین بردن پوشته تنه آن تا آسیب دیدگی درخت ناشی از سوزاندن، 

  شهرداري براي متقاضیان حقیقی و حقوقی
000/000/5  

5  
درصد به باال  حسب نظر  50آسیب دیدگی درخت ناشی از سوزاندن، کندن یا از بین بردن پوشته تنه آن تا 

  کارشناسان شهرداري براي متقاضیان حقیقی و حقوقی
000/500/2  

  000/000/2  رزماري و غیره) -شمشاد –قطع یا از بین بردن و یا هرگونه صدمه به پرچین ها (ترون   6

  000/000/1  زرشک) باالي دو سال –پیراکانتا  –قطع یا از بین بردن و یا هرگونه صدمه به (رز   7
  000/500/2  سانتی متر در معابر عمومی 25قطع شاخه درخت تا بن   8
  000/000/5  سانتی متر در معابر عمومی 50سانتی متر تا  25قطع شاخه درخت از بن   9

برابـر   2تبصره : افرادي که بدون اخذ مجوز نسبت به قطع اشجار اقدام می نمایند ، ضمن معرفی به مراجـع قضـایی   

  مقدار جدول فوق عوارض اخذ گردد .

  یهماده نوزده : عوارض سالیانه خودرو هاي عمومی و کرا

  نوع خودرو  ردیف
عوارض تصویبی (مبلغ به 

  ریال)
  000/500 چرخ 6کامیون   1

  000/600 چرخ 10کامیون   2

  000/700 چرخ 18کامیون   3

  000/600 مینی بوس  4

  000/800 اتوبوس  5

  000/500 کامیونت (نیسان)  6

  000/500 وانت تک کابین  7

  000/200 موتور سیکلت  8

  000/000/1 ماشین آالت عمرانی  9

  000/000/1 چرثقیل  10

  000/300 تاکسی  11
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    یدکل هاي برق و مخابراتپذیره ماده بیست : عوارض 
  و برقی در پشت بام مجتمع هاي مسکونی بدون رعایت سایر ضوابط و مقررات آیین نامه عوارض قانونی نصب دکلهاي مخابراتی صدور اخذ 

  توضیحات  فرمول  شرح

دکل هاي برق 

  یمخابراتو 
25	PS 

  

  

  

  

پارام
  تعریف  تر

S مساحت سطح مقطع فنداسیون دکل  
K ضریب  

P 

دستورالعمل ارزش دارایی ابالغی امور 
مالیاتهاي  64مالیاتی موضوع ماده 

براي اراضی واقع در 1399مستقیم سال 
  محدوده و حریم شهر

 .نباید کمتر گرددریال  000/000/50لغ فوق از حداقل مب )1

منوط به اخذ مجوزهاي الزم از مراجع ذیصالح زیسـت محیطـی و   نصب دکل هاي مخابراتی در پشت بام هاي مجتمع هاي مسکونی  )2

ضمنًا اخذ عوارض نصب دکل هاي مخابراتی و برق در پشت بام واحدهاي مسکونی منوط بـه رعایـت سـایر ضـوابط و      می باشد. فنی

 باشد . آیین نامه مقررات ملی ساختمان میو مقررات 

مبلـغ عـوارض سـالهاي قبـل از سـال       1399در صورت عدم داشتن مجوز نصب و بهره برداري دکل در سنوات ماضی و قبل از سـال   )3

 محاسبه میشود .براي هر سال  50/0با اعمال ضریب هم از تاریخ نصب  1400
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  قانون 100ماده 11ماده بیست و یک : ارزش معامالتی ساختمانی موضوع تبصره 

ردی
کاربري مسکونی   شرح  ف

  (ریال)
کاربري تجاري و 
  خدماتی (ریال)

سایر کاربریها 
  اداري   (ریال)

1  
و بدون افزایش طبقات تا  مجاز در تراکم هرگونه تخلف

%درصددرهرطبقه و با هرنوع اسکلت 60سطح اشغال حداکثر
  متري 20و با هر نوع سقف براي معابر زیر 

000/354+P   دو برابر تجاري  2  معادل مسکونی  معادل مسکونی /  

2  
و بدون افزایش طبقات تا  مجاز در تراکم هرگونه تخلف

%درصددرهرطبقه و با هرنوع اسکلت 60سطح اشغال حداکثر
  متري و بیشتر 20و با هر نوع سقف براي معابر 

000/354+P   دو برابر تجاري  2  معادل مسکونی  معادل مسکونی /  

3  

در احداث بنا زائد بر مساحت زیربناي مندرج  تخلف هرگونه
در خارج از تراکم مجاز باهرنوع اسکلت  در پروانه ساختمانی

  و با هر نوع سقف
  

000/400+P 000/700+P   2  دو برابر تجاري /  

4  
هرگونه ساخت وسازجهت ملک هاي فاقد پروانه ساختمانی 

متر با هرنوع اسکلت و هر نوع کاربري به ازاء هر 
  )100ماده  4مربع(تبصره 

)000/354+10.(P )000/600+10.(P   2  دو برابر تجاري /  

5  

عدم رعایت فضاي بازو عدم رعایت فضاي نورگیر اتاقهاي 
اصلی ساختمان برابر ضوابط طرح هادي و مبحث چهارم 
مقررات ملی ساختمان ویرایش به ازاء هرمترمربع کاهش 

  عرصه نورگیر در هر طبقه

)000/500+P(5. )000/600+5.(P   2  دو برابر تجاري /  

  / دو برابر تجاري  P 000/700/1+5.P   2.5+000/100/1  حذف یا کسري پارکینگ به ازاي هر متر مربع  6

7  

هرگونه اضافه و یا کاهش ارتفاع درکلیه طبقات اعم از زیر 
زمین ،طبقات، ارتفاع کلی ساختمان که خالف ارتفاع 
مندرج در طرح هاي توسعه شهري وپروانه صادره باشد به 

  )باهرنوع کاربري(ازاء هر متر مربع سقف 

000/110+P 000/230+P   2  دو برابر تجاري /  

8  
 مسکونی یاافزایش تعداد واحدهاي 

تجاري وغیره خالف مفاد پروانه به ازاء هر واحد با هرنوع 
  .اسکلت

000/000/5+3.P 000/000/5+10.P   2  دو برابر تجاري /  

ساختمانهاي خشتی اعم از احداث بناي فاقد پروانه یا مازاد   9
  / دو برابر تجاري  P 000/150+P   2+000/100  بر پروانه

در جداره بیرونی به ازاي هر  عدم نصب پنجره دو جداره  10
  / دو برابر تجاري  P P   2  متر مربع مفید ساختمان

  / دو برابر تجاري  P .(5 )000/000/5+P .(5   2+000/000/3(  احداث بدون مجوز کنسول (پیش آمدگی)  11

12  
ماده صد آن سال تعریف  11تخلفاتی که در سال تخلف ، در تبصره 

اطمینان که تخلف صورت گرفته ، خارج از نشده است ، با این دقت و 
  شمول ضوابط و مقررات شهرسازي سال تخلف بوده است .

000/000/1+P 000/100/1+P   2  دو برابر تجاري /  
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ماده صد قانون شهرداریها مربوط به پروانه هاي صادره قبل از  11ارزش معامالتی موضوع تبصره  12و  5بند  : 1تبصره
   باشد .نمی  1397سال 

چنانچه از لحاظ جانمائی با متراژ مشخص پارکینگ به استناد مقررات ملی ساختمان تامین گردد ، فقط  :2تبصره 
متر مربع لحاظ می گردد . بدیهی است که پایانکار برابر جانمائی  25هزینه هاي کسر مساحت پارکینگ به ازاي هر 

  پارکینگ ها صادر خواهد شد . 
مستقر در شهرداري بندرگز، مبلغ  100در صورت پرداخت نقدي مبلغ راي صادره کمیسیون محترم ماده  :3تبصره

حداکثر یکماه پس از تاریخ صدور راي (در صورت صدور راي تا اسفند ماه، حداکثر تا پایان سال مالك عمل خواهد 
خواهد یافت(مالك سنجش مبلغ  درصد تسهیالت خوش حسابی کاهش 20بود) ، مبالغ مندرج در جدول با اعمال 

جریمه بر اساس جدول فوق بوده ولیکن در صورت پرداخت نقدي توسط مودي، تسهیالت مذکور از طرف واحد درآمد 
   شهرداري اعمال خواهد شد).

  برابر تجاري محاسبه گردد . 2تعرفه کاربري اداري دو /  :4تبصره
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  ماده بیست و دو : دستور العمل تقسیط و چگونگی اخذ مطالبات شهرداري 
به شهرداري اجازه  27/11/80قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب  73احتراماً برابر مفاد 

کلیه مطالبات خود را اعم از جرایم کمیسیون ماده صد و  ریال 000/000/600تا سقف داده می شود 
عوارض ساختمانی مطابق جدول و تبصرهاي ذیل تقسیط نماید . بدیهی است تقسیط مطالبات 

  قانون شهرداریها تفویض می گردد .  77شهرداري مازاد بر سقف تعیین شده به کمیسیون ماده 
ال موکول به پرداخت کلیه بدهی هاي مودي و تسویه صدور مفاحساب ، گواهی پایان کار و نقل و انتق

  حساب خواهد بود .

  ردیف
  درصد پیش پرداخت نقدي بر مبناي بدهی

  )1400(مصوب سال 

  ماهیانه –سقف اقساط الباقی بطور مساوي 

  )1400 سال مصوب(
  36حداکثر   درصد  50تا  20  1

  ماه  

  تقسیط مطالبات به منزله تسویه حساب نمی باشد . : 1تبصره 
این مصوبه مشمول مطالبات شهرداري از اشخاص حقیقی خواهد بود و ادارات ، سازمانها،  : 2تبصره 

نهادهاي عمومی و دولتی و بانکها و .... می بایست عوارض و بدهی خود را بصورت نقدي پرداخت 
  نمایند. 
  این مصوبه عطف به ماسبق نمی گردد و از زمان تصویب الزم االجرا است . : 3تبصره 

  

 32 تقسیط مطابق بهره متداول بانک ملی تقسیط شود واین تبصره به استناد ماده بهره  : 4 تبصره
  یین نامه مالی شهرداریها بااصالحیه بعدي آن قابلیت اجرایی دارد.آ
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  فصل دوم بهاي خدمات
  

  یک : بهاي خدمات بهره برداري موقتماده 
بهاي خدمات بهره برداري موقت براي مشاغل آموزشی، فرهنگی هنري، درمانی، ورزشی، خوابگاه دانشجویی و سایر ... در هر ملکی بـا   -1

 کاربري مجاز از جمله تجاري یا خصوصا مسکونی و سایر  ... بر اساس فرمول ذیل براي مدت یکسال محاسبه و اخذ می گردد. 

  

  توضیحات  فرمول

0.3P퐾(S + A) 

  

  

  

  

پارام
  تعریف  تر

S مساحت اعیان مورد بهره برداري موقت  

K ضریب  
  تجاري  2
  آموزشی  1
  سایر  2

A مساحت عرصه  

P 
قیمت تصویبی شوراي اسالمی شهر براي 

  اراضی واقع در محدوده و حریم شهر
  

درصورتی که ملک مورد درخواست قابلیت صدور مجوز بهره برداري موقت را داشته باشد  و آن ملک فاقد مجوز سـاخت  و   تبصره یک :

یا بناي مازاد بر مجوز ساخت باشد، ابتدا در کمیسیون ماده صد مطرح و پس از تعیین تکلیف راي کمیسیون ماده صد و عـوارض متعلقـه،   

 ساس فرمول فوق محاسبه می گردد.بهاي خدمات بهره برداري موقت بر ا

کلیه قراردادهـاي بهره بـرداري قبلی تـا اتمام مدت قـرارداد به قـوت خود باقی می باشد و جهت تمدیـد و یـا عقـد قـرارداد      تبصره دو:

  جدید مطابق ضوابط و فرمول فوق عمل گردد.

  عماري و شهرسازي کشور مندرج در این دفترچه می باشد.کلیه تعاریف کاربري امالك برابر تعاریف مصوب شوراي عالی م تبصره سه:

هرگونه بهره برداري موقت از عرصه هایی که داراي اعیان و یا فاقد اعیانی واقع در محدوده و حریم شـهر جهـت انجـام فعالیـت هـاي       -2

 می گردد. 1푃퐴شغلی عالوه بر بهاي خدمات موضوع بند یک نیز به میزان عرصه مورد بهره برداري مشمول 

Aمساحت عرصه مورد بهره برداري موقت =  
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  توضیح : 

  صدور پروانه بهره برداري موقت براي بخشی از واحد مسکونی ویالیی به شرط وجود راه دسترسی مستقل بالمانع است. الف )

  صدور پروانه بهره برداري موقت براي مجتمع هاي مسکونی، رضایت سایر مالکین آپارتمان الزامیست     ب )

  ماده دو : بهاي خدمات شهري

  براي شهرهاي  مشمول قانون نوسازي :

  ریال محاسبه و اخذ گردد. 000/600) بابت بهاي خدمات شهري در کاربري هاي مسکونی و تجاري و خدماتی به میزان 1

تعاریف کاربري هاي فوق الذکر بر اساس مصوبه شورایعالی معماري و شهرسازي کشور که در ابتداي همـین تعرفـه قـرار دارد      : 1بصره ت

  میباشد.

  

  1399مصوب سال   1398مصوب سال   1397مصوب سال   عنوان  ردیف

  000/000/30  000/000/20  000/000/15  ادارات دولتی   1

  000/000/50  000000/35  000000/25  بانکها دولتی و موسسات   2

  000/000/1  000/000/20  000/000/10  صندوقها   3

  000/000/25  000/000/25  000/000/25  بیمارستان   4

  000/000/5  000/000/8  000/000/8  داروخانه   5

  000/000/10  000/000/12  000/000/10  مطب پزشکان   6

  000/000/5  000/000/10  000/000/8  آزمایشگاههاي خصوصی و دولتی و فیزیوتراپی   7

  000/000/12  000/000/12  000/000/8  دفترخانه اسناد رسمی   8

  000/000/5  000/000/6  000/000/5  دفتر مهندسی   9

  000/000/10  000/000/10  000/000/5  دفتر وکالت   10

  000/000/3  000/000/5  000/000/1  نمایندگی بیمه   11

  000/000/3  000/000/5  000/000/1  مشاور امالك   12

  000/000/7  000/000/10  000/000/7  آشپزخانه مرکزي   13

  000/000/7  000/000/10  000/000/5  استخر   14

  000/000/10  000/000/12  000/000/21  سالن پذیرایی   15
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  000/000/20  000/000/20  000/000/20  نمایندگی مجاز ایران خودرو   16

  000/000/5  000/000/5  000/000/3  کامیونداران و مینی بوسدارانسندیکاي   17

  000/000/8  000/000/8  000/000/6  نمایشگاه اتومبیل   18

  000/000/2  000/000/2  000/000/1  کارواش   19

  000/000/15  000/000/15  000/000/12  جایگاه سوخت   20

  000/000/5  000/000/5  000/000/5  کارخانجات داخل محدوده شهر   21

  000/000/5  000/000/5  000/000/2  کارخانجات کوچک و شالیکوبی   22

مدارس غیر انتفاعی و آموزشگاههاي   23

  خصوصی 

000/000/3  000/000/3  000/000/3  

  000/000/2  000/000/2  000/000/2  مهد کودك   24

  000/000/20  000/000/20  000/000/5  پایگاه جامع سالمت شهري (بهداشتی)   25

  000/000/2  000/000/2  000/000/2  سایر   26

  

جهت تجهییـز امکانـات آتـش نشـانی ماهیانـه بـه حسـاب         1399% وصول مطالبات بهاي خدمات شهري سال  10مقرر شد  : 2تبصره 

  خدمات ایمنی واریز گردد.

  ماده سه: بهاي خدمات باسکول
بار حمل زباله هاي متفرقه در سکوي انتقال زباله شهرداري بایـد مبلـغ ...........................    بابت هزینه باسکول انواع کامیونت، کامیون و وانت

  ریال از هر خود رو به عنوان بهاي خدمات هزینه باسکول اخذ گردد.

  ف مـاده چهار:  بهاي خدمات ایام تصرف معابر عمومی در هنگام ساخت و ساز یا انتفاع از معابر براي مشاغل و اصنا
قـانون شهـرداري هـا اراضی کـوچه هـاي عمومی و میدان ها و پیاده روها و خیابان ها و به طـور   96مـاده  6به استنـاد تبصره  -1

کلی معابر و بستر رودخانه ها و نهرها و مجاري فاضالب شهرها و باغ هاي عمومی و درختهاي معابر عمـومی واقـع در محـدوده    

ست ملک عمومی محسوب و در مالکیت شهرداري است. لذا بـا توجـه بـه اشـغال معـابر توسـط       شهر که مورد استفاده عمومی ا

گـردد.  مالکین و سازندگان (اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی) که منجر به ایجاد هزینه براي پاکسازي آنها توسط شهرداري مـی 

 ام ساخت و ساز به شرح ذیل  اقدام نمایند.  لذا نـامبردگان مکلفند نسبت به پرداخت بهاي خدمات ایام تصرف معابر در هنگ
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  توضیحات  فرمول

K × P × 	مدت	زمان	تصرف	به	ماه  متراژ	بر	اصلی	ملک×

  
پارام
  تعریف  تر

K 
  2فاقد مجوز = 

   10بانکها = 

P 
قیمت تصویبی شوراي اسالمی شهر براي 

  اراضی واقع در محدوده و حریم شهر

  

  مـاده پنج:  بهاي خدمات حفاري

هزینه مرمت و بازسازي نوارحفاري معابرشهري براي شرکت هاي خدمات رسان (آب ، برق ، گاز، مخابرات، توسعه و زیرسـاخت)  برابـر بـا    

باید محاسبه  برابر آخرین فهرست بهاي مصوب پایه رشته ترمیم و بازسازي نوار حفاري در معابر شهريموافقتنامه فی مابین، 

  و اخذ گردد.

  ي خدمات ایمنی ساختمانهاماده شش : بها

بهاي خدمات ایمنی ساختمان ها در هنگام صدور پروانه هاي ساختمانی در کلیه کاربري ها از مساحت کل زیربنا و  توسعه بنـا و پرونـده   

ه و بایـد محاسـب   ریـال  000/25هاي ارجاعی از کمیسیون ماده صد از مساحت مازاد بر مجوزهاي قانونی صادره به ازاي هر متر مربـع  
  توسط مؤدیان به حساب درآمد سازمان خدمات ایمنی و آتش نشانی شهرداري واریز گردد.

  ماده هفت : بهاي خدمات احیاء و نگهداري فضاي سبز

بهـاي خدمـات احیاء و نگهداري فضاي سبز در هنگام صدور پـروانه هاي سـاختمانی در کلیه کاربري ها از مساحت کل زیربنا و تـوسعـه 

بایـد   ریـال  000/25رونده هـاي ارجاعی از کمیسیون ماده صد از مساحت مازاد بر مجوزهاي قانونی صادره به ازاي هر متر مربع بنا و پ

محاسبه و توسط مؤدیـان به حساب درآمد سازمان سیما، منظروفضاي سبز شهرداري واریز گردد.(شهرداري هاي فاقد سازمان ، به حساب 

  اري بندرگز مکلف است تا پایان اردیبهشت ماه سال جاري نسبت به افتتاح حساب فضاي سبز اقدام نمایید .. شهرد شهرداري واریز گردد)

  ماده هشت: بهاي خدمات فضاهاي ورزشی

بهاي خدمات فضاهاي ورزشی در هنگام صدور پروانه هاي ساختمانی در کلیه کاربري ها از مساحت کل زیربنـا و تـوسعــه بنـا و پرونـده     

بایـد محاسـبه و    ریـال  000/25ی از کمیسیون ماده صد از مساحت مازاد بر مجوزهاي قانونی صادره به ازاي هر متر مربـع  هاي ارجاع

توسط مؤدیـان به حساب درآمـد سـازمان فـرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداري واریز گردد. .(شهرداري هاي فاقد سازمان ، بـه حسـاب   

  شهرداري واریز گردد)



ی سال  دمات  ھای  رض و  ا و ندر ۱۴۰۰  ری  ا  د
 

 
۴١      

  ي خدمات حمل و نقل درون شهريماده نه : بها

بهاي خدمات حمل و نقل درون شهري در هنگام صدور پروانه هاي ساختمانی در کلیه کاربري ها از مساحت کل زیربنا و تـوسعــه بنـا و   

د محاسـبه  بای ریال 000/25پرونده هاي ارجاعی از کمیسیون ماده صد از مساحت مازاد بر مجوزهاي قانونی صادره به ازاي هر مترمربع 

و توسط مؤدیـان به حساب درآمـد سـازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداري واریز گردد. .(شهرداري هـاي فاقـد سـازمان ، بـه     

  حساب شهرداري واریز گردد) .

  ماده ده : بهاي خدمات  پاکسازي معابر ناشی از حمل و نقل نخاله ها و مصالح ساختمانی 

عملیات تخریب ، تسطیح و خاکبرداري امالك توسط سازندگان موجب برهم زدن نظافت معابر سـطح شـهر مـی     ازآنجاییکه هنگام شروع

گردد و شهرداري در ازاي پاکسازي معابر بهاي خدمات فوق الذکر به هنگام صدور پروانه هاي ساختمانی در کلیه کاربري هـا از مسـاحت   

کمیسیون ماده صد از مساحت مازاد بر مجوزهاي قـانونی صـادره بـه ازاي هـر مترمربـع       کل زیربنا و تـوسعـه بنا و پرونده هاي ارجاعی از

  باید محاسبه و توسط مؤدیـان به حساب درآمـد شهرداري واریز گردد. ریال 000/25

  ماده یازده : بهاي خدمات دست فروشان بازار هفتگی

  نرخ بهاء خدمات از دست فروشان بازار هفتگی بشرح ذیل می باشد:

  گردد. اخذ میریال  000/150ریال و غیر بومی  000/100بومی شهرستان غرفه داران ثابت به ازاء هر غرفه در هفته  -الف

  گردد.اخذ میریال  000/200ریال غیر بومی 000/150 بومی شهرستان غرفه دارن سیار به ازاء هرغرفه در هفته -ب

  اخذ گردد. ریال 000/50 بازار به ازاي هر شب هبنشسه غرفه داران ثابت  -ج

  اخذ گردد. ریال 000/50بازار به ازاي هر شب  هبنشسه غرفه داران سیار  -د

  اخذ گردد . ریال 000/30ورودي دریا به ازاي هر دستگاه ماشین سواري  –و 

  اخذ گردد . ریال 000/50ورودي دریا به ازاي هر دستگاه مینی بوس و اتوبوس  -ه 

  ارائه گواهی سکونت از شوراي اسالمی شهر بندرگز می باشد .، مالك بومی بودن تبصره : 

  

  

  

  

  



ی سال  دمات  ھای  رض و  ا و ندر ۱۴۰۰  ری  ا  د
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  ماده دوازده : بهاي خدمات اتباع خارجی

مبلغ عوارض   مشخصات خانوار  ردیف
  سرپرست(ریال)

مبلغ عوارض براي هر 
  نفر(ریال)

  جمع کل (ریال)

  000/200/1  -  000/200/1  یک نفره  1
  000/200/1  000/480  000/720  دو نفره  2
  000/560/1  000/420  000/720  سه نفره  3
  000/860/1  000/360  000/600  چهار نفره  4
  000/040/2  000/360  000/600  پنج نفره  5
  000/400/2  000/360  000/600  شش نفره  6
  براساس نفرات  000/360  000/600  هفت نفره به باال  7

  ماده سیزده : بهاي خدمات کفن و دفن

  نرخ تصویبی (ریال)  شرح  ردیف
1  
2  

  000/300  هزینه شستشوي متوفی به ازاي هر نفر
 000/400/1 هزینه کفن و دفن

  

تبصره : بـراي متوفیان مجهول الهویه که از طرف مراجع قضایی معرفی و نیز افراد تحت پوشش کمیته امـداد و بهــزیستی بــا معرفـی از    

  باشد.رایگـان می ادارات مذکور،  هـزینه کفن و دفن

  ماده چهارده : بهاي خدمات کرایه آمبوالنس ( حمل متوفیات )

  کرایه تصویبی (ریال)  شرح  ردیف

  رایگان  کرایه حمل متوفی داخل شهر   1

  000/200  کرایه حمل متوفی داخل شهر از بیمارستان تا منزل و منزل تا امامزاده   2

  000/10  کیلومتر) 70هر کیلومتر (حداکثر تا کرایه حمل متوفی خارج از شهر به ازاي   3

  000/10  کیلومتر) 70کرایه حمل متوفی خارج از شهر به ازاي هر کیلومتر (بیش از   4

5  
منطقه هزارجریب  -گلوگاه   –بهشهر  –گمیشان  –بندرترکمن  –کردکوي  –گرگان 

  ریال 000/10به ازاري هر کیلومتر 
  می باشد)(مسیر رفت یا برگشت مالك محاسبه 

000/500   

  



ی سال  دمات  ھای  رض و  ا و ندر ۱۴۰۰  ری  ا  د
 

 
۴٣      

  

براي متوفیـان مجهـول الهـویه که از طرف مراجع قضـایی معرفی و نیز افـراد تحـت پوشـش کمیتـه امــداد و بهــزیستی بــا         تبصره : 

  باشد.معـرفی از ادارات مذکـور،  هزینه آمبوالنس رایگـان می

  پسماندهاي عمرانی و ساختمانی سطح شهرونخاله و سایر  آوري ضایعات، خاك ماده پانزده :بهاي خدمات جمع

شهرداري در ازاي جمع آوري ضایعات، خاك و نخاله و سایر پسماندهاي عمرانی و ساختمانی سطح شهر به شرح ذیل بهاي خـدمات بایـد   

  اخذ نماید.

  مبلغ به ریال  عنوان  ردیف

  000/400  مترمکعب 3خاور بارگیري مکانیزه با مخزن   1

  000/500  مترمکعب6مکانیزه با مخزن بنز تک بارگیري   2

  000/300  آذرخش بارگیري بادست  3

  000/300  نیسان بارگیري بادست  4

  000/300  خاور بارگیري با دست  5

  
 ماده شانزده : بهاي خدمات پارکینگ و پارکومتر

  

 (مبلغ به ریال) عنوان ردیف

 000/10 "تا یک ساعت"ورودیه براي پارکینگ روباز  

 000/5 هر ساعت اضافی به ازاي 

 000/120  ساعت) 24توقف شبانه روزي (  

 - توقف ماهیانه (کارت) 

 000/5 دقیقه رایگان) 20کارت پارك (پارکومتر) به ازاي هر ساعت (به ازاي هر  

  
  ریال اخذ می گردد . 000/10ریال و پس از یک ساعت به ازاي هر ساعت اضافه  000/5تا یک ساعت  تبصره :
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جمع آوري ضایعات، خاك و نخاله و (ماده  هفده : بهاي خدمات کارکرد ماشین آالت عمرانی و خدمات شهري شهرداري

  سایر پسماندهاي عمرانی و ساختمانی در سطح شهر)
نخاله و ... و کارکرد  ماشین آالت عمرانی در سطح شهر به شرح ذیل بهاي خدمات اخذ شهرداري در ازاي جمع آوري ضایعات، خاك و 

  می نماید:

 شرح ردیف
نحوه 

 محاسبه
 (ارقام به ریال)

 000/700 ساعت لودر 1

  000/000/1 ساعت گردیدر 2

 000/700 ساعت بیل مکانیکی 3

 000/700 ساعت اسکید استیر لودر(بابکت) 4

 - ساعت پیکور(چکش) 5

 000/000/1 ساعت cg 11غلطک  6

 000/500 ساعت غلطک دستی کوچک 7

 000/500 ساعت غلطک زیر سازي 8

 000/500 تن غلطک اتو و چرخ آهنی و فنیشر به ازاي هر تن 9

 000/500 ساعت نخاله و...) - نیسان کمپرسی (حمل آسفالت 10

 000/700 سرویس کامیون کمپرسی تک 11

 000/000/1 سرویس کامیون کمپرسی جفت 12

 - ساعت متر مکعب بدون راننده و سوخت 18زباله کش مکانیزه  13

 - ساعت متر مکعب با راننده و سوخت 18زباله کش مکانیزه  14

 - ساعت متر مکعب بدون راننده و سوخت 8زباله کش مکانیزه   15

 - ساعت متر مکعب با راننده و سوخت 8زباله کش مکانیزه   16

 000/600 ساعت ایسوزو، خاور و آذرخش سنتی 17

 - ساعت باالبر خودروئی 18

 - ساعت باالبر تراکتوري 19

 000/000/1 ساعت بیل بکهو 20

 - ساعت اتوبوس بیابانی 21



ی سال  دمات  ھای  رض و  ا و ندر ۱۴۰۰  ری  ا  د
 

 
۴۵      

چنانچه به کاالهاي ترافیکی (عادي و هوشمند) طی سوانحی که از طریق وسایط نقلیه و یا شهروندان خسارت وارد آمده و  : 1تبصره 

تجهیزات گردد، عوامل محترم نیروي انتظامی و یا پلیس راهور پس از دریافت مدارك فرد متخلف، فرد یا منجر به خرابی یا نقص در 

اشخاص را به حوزه ترافیک شهرداري معرفی می نمایند و پس از جبران خسارت وارده طبق تعرفه هاي فوق الذکر استرداد مدارك نیز با 

  موال خسارت دیده) قابل تحویل می باشد.تائید حوزه ترافیک شهرداري پس از وصول(هزینه ا

  براساس خسارت وارده به اقالم و اعالم ترافیکی سطح شهر به قیمت کارشناسی روز اخذ می گردد . : 2تبصره 

 شرح ردیف
نحوه 

 محاسبه
 (ارقام به ریال)

 - ساعت مینی بوس 22

 - ساعت جاروب خیابانی 23

 - ساعت جدولشوي 24

 - ساعت مخزن شوي 25

 - ساعت کانال روب 26

 - روزانه موتورجوش 27

 - روزانه کمپرسور 28

 - ساعت واتر جت 29

 100 لیتر تانکر آبپاش 30

 - ساعت تن 5جرثقیل  31

 - ساعت کیلویی 500جرثقیل  32

 - سرویس فاضالب کش 33

 - خودرو شستشوي خاور و ایسوزو 34

 - خودرو شستشو کامیون و مشابه آن 35

 - خودرو شستشو کامیون و سیم تریلر 36

 - خودرو نیسانشستشوي  37

 - خودرو شستشوي سایر خودروهاي سواري 38

 -  روزانه  کمرشکن درون شهري 39

 -  روزانه  کمرشکن برون شهري 40
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  ماده هجده : بهاي خدمات  کارشناسی
ساختمانی، تمدید، عدم خالف، پایانکار جهت پاسخ به کلیه استعالمات از جمله بانک، دفترخانه، صنفی، حفاري، .... و هنگام صدور پروانه 

  گردد:و ... در محدوده و حریم مصوب شهر بهاي خدمات کارشناسی به شرح جدول ذیل محاسبه می

بهاي	خدمات	کارشناسی	کلیه	کاربري	ها = K × 	مساحت	عرصه × 2/000ریال + 	مساحت	اعیان × 2/000ریال  

 Kضریب   نوع درخواست

  2  پایانکار

  1  پاسخ دفترخانه

  1  سایر

باشد و پس از مدت مذکور بایستی مجـداً توسـط مـودي    داراي اعتبار می ماه 6بهاي خدمات فوق از تاریخ پرداخت به مدت  تبصره یک:

  پرداخت گردد.

چنانچه متقاضیانی که بصورت سرقفلی و یا تک واحدي در مجتمع هاي تجاري یا مسکونی قصد اخذ مجوز، انتقال، ترهینـی،   تبصره دو:

گـردد را  پروانه کسب و ... داشته باشد هزینه کارشناسی به میزان مساحت آن قسمت از ساختمان که دچار تغییـرات ناشـی از تقاضـا مـی    

  شود.شـامل می

  حاسبه بهاي خدمات کارشناسی در امالك واقع در حریم شهر بر اساس فرمول ذیل محاسبه و اخذ گردد مبناي م تبصره سه:

  بهاي خدمات کارشناسی کلیه کاربریها =مساحت عرصه)×ریال   000/2(>ریال + 000/000/3مساحت اعیان)  + ×ریال   000/2(

  گردد.ک اخذ میبهاي خدمات فوق الذکر بر اساس متراژ وضع موجود مل تبصره چهار:

  باشد . ریال 000/400حداقل مبلغ کارشناسی نباید کمتر از  تبصره پنج :
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  بهاي خدمات مربوط به امور تاکسیرانی

  (ریال )ارقام تصویبی  موضوع عوارض ( تعرفه)  ردیف

  000/700/4  حق امتیاز تاکسی نارنجی ( افزایشی)  1
  000/000/1  نارنجی)حق امتیاز تاکسی نارنجی ( جایگزن   2
  000/200/3  حق امتیاز تاکسی نارنجی ( جایگزین ویژه و شخصی و...)  3
  000/850  حق امتیاز و عضویت در تاکسی تلفنی ( خودرو) و صدور پروانه بهره برداري  4
  000/250  حق امتیاز خودروهاي مسافر بر شخصی طرح ساماندهی اینترنتی  5
  000/520  تاکسیرانی( دفترچه) براي بار اولهزینه صدور پروانه   6
  000/520  هزینه صدور دفترچه (المثتی)  7
  000/160  هزینه کارشناسی بازدید فنی (براي صدور پروانه بهره برداري)  8
  000/520  حق عضویت براي پذیرش رانند کمکی براي تاکسی تارنجی  9
  000/000/50  ضمانت حسن انجام کار( وثیقه بصورت سفته)  10
  000/000/50  ضمانت حسن انجام کار براي متقاضیان افتتاح تاکسی تلفنی (وثیقه بصورت سفته)  11
  000/10  هزینه برگ مرخصی ( خروج موقت)  12
  000/160  و حقوقی هزینه کارشناسی مکانهاي متقاضیان تاکسیهاي تلفنی براي اشخاص حقیقی  13
  000/170  هزینه تغییر جابجایی خودرو پالك سفید ( از تاکسی تلفنی به تاکسی تلفنی)  14
   000/000/2  هزینه صدور پروانه نمایندگی حمل و نقل درون شهري  15
  000/250  هزینه و عوارض سالیانه نمایندگی حمل و نقل درون شهري  16
  000/520  حمل و نقلهزینه جابجایی مکان نمایندگی   17
  000/000/3  هزینه ناشی از انتقال نمایندگی و بنام غیر ( با شرایط خاص)  18
  000/120  هزینه صدور و تمدید کارت تردد اژانس و مسافربرهاي شخصی   19
  000/120  هزینه تمدید و تعویض دفترچه و پروانه بهره برداري تاکسی درون شهري   20

  انتقال تاکسی نارنجیهزینه هاي نقل و   21
   000/000/3پیکان و پراید 
   000/000/3پژو و سمند 

  000/100  هزینه صدور کارت تردد (پروانه ) پیک موتوري (تمدید )   22
  000/100  حق عضویت اتحادیه سازمانهاي حمل و نقل همگانی کل کشور   23
  000/60  ماهه (به ازاي هر ماه ) 3صدور برگ تردد   24
  000/250  کسري پارکینگ (به ازاي هر دستگاه )   25
  000/000/1  خدمات کارکرد دفتر تاکسی بیسیم   26
  000/000/1  امتیاز اولیه پیک موتوري   27
  000/000/2  امتیازاولیه تاکسی بیسیم (عوارض سالیانه )  28
   000/200  خدمات کارکرد دفتر پیک موتوري  29
  000/200  هزینه صدور کارت تردد سرویس مدارس براي بار اول   30
  000/000/2  هزینه صدور امیتاز دفتر سرویس مدارس   31
  000/250  هزینه صدور کارت مباشر   32
  000/100  آژانس) –تاکسی  –هزینه سالیانه اتحادیه حمل و نقل همگانی کشور (وانت   33
  000/100  تشکیل پرونده   34

  جرائم کمیته انضباطی   35
باتوجه به راي کمیته 

  انضباطی

  000/000/5  تعرفه صدور گواهینامه شرکت قایقرانی  36
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  کاربري ناوگان

حداقل هزینه صدور 

پروانه فعالیت ناوگان 
  (ریال)

حداکثر هزینه صدور 

پروانه فعالیت ناوگان 
  (ریال)

  مسافري
  هزار  500  هزار  250  نفر 15ظرفیت حداکثر 

  یک میلیون   هزار  500  نفر  26تا  16ظرفیت بین 
  یک و نیم میلیون    هزار  750  نفر 27ظرفیت باالي 

  باري
  هزار  500  تن  3.5زیر 
  هزار  700  تن  6الی  3.5بین 

  یک میلیون   تن  6بیش از 
  

و سنوات گذشته که در سال  87جدول فوق به کلیه تاکسیهاي واگذاري در سال  1تعرفه هاي پیشنهادي در بند  :1تبصره 
  مبادرت به اخذ امتیاز و شماره گذاري می نمایند تعلق میگیرد. 87

% 70ها به باال باشند بصورت کامل تعلق میگیرد و سایر مدل  82کلیه خودروهایی که از مدل  5در خصوص بند :2تبصره 
  قیمت جدول پیشنهادي میباشد.

  . وصول عوارض مندرج در جداول فوق موکول به وصول مجوز قانونی میباشد :3تبصره 
  
  
  
  
  
  
  
  

  فصل سوم
  آیین نامه ها و مقررات

  
  



ی سال  دمات  ھای  رض و  ا و ندر ۱۴۰۰  ری  ا  د
 

 
۴٩      

  
  قانون شهرداري 101تعیین سهم سرانه هاي شهرداري حاصل از اجراي ماده 

  کل عرصه حق السهم شهرداري محاسبه گردد.ده درصد متر مربع معادل  2000متر مربع تا  500) براي اراضی بیش از  1

  تبصره :  متراژ ملک قبل از تعریض مالك محاسبه میباشد.

 متر مربع به شرح ذیل محاسبه گردد. 5000مترمربع تا  2000) براي اراضی بیش از  2

) متراژ مازاد  درصد 15متر مربع معـادل (  5000) و مقـدار مـازاد آن تا  ده درصد(  1مربع معـادل ردیف  متر 2000) تـا متراژ  1-2

  حق السهم شهرداري محاسبه گردد.

  درصد محاسبه گردد.  25متر مربع  5000) متراژ بیش از 3

) و متراژ مازاد از  درصد 15مربع معـادل (  متر 5000متر تا  2000) و از  ده درصد(  1متر مربع معـادل ردیف  2000تـا متراژ 

  ) حق السهم شهرداري محاسبه گردد. درصد 25متر مربع معـادل (  5000

در صورتی که درخواست تفکیک مشرف به معبر بوده و از ملک مورد تقاضا معابر و شوارع کسر نشود مستند بـه قسـمت اخیـر     :1تبصره 

درصد نسبت بـه عرصـه باقیمانـده مشـمول محاسـبه سـهم        5 به غیر از سرانه  هاي جدول فوققانون شهرداري ها ،  101ماده  4تبصره 

  شوارع و معابر می گردد.

در صورتیکه سهم شهرداري از تفکیک کمتر از حدنصاب ضوابط شهري باشد ، شهرداري می تواند با تصویب شـوراي اسـالمی    : 2تبصره 

  شهر معادل قیمت آن را به نرخ کارشناسی دریافت نماید. 

  عوارض موضوع قانون مالیات بر  ارزش افزوده
% عـوارض)  3% مالیـات و  6( %9رداري ها را مکلـف نمـوده کـه  معـادل     با توجه به حکم مربوطه در قانون مالیات بر ارزش افزوده که شه

عوارض و مالیات کاال و خدمات را در بهـاي فروش کاال و خدمات از اشخاص حقیقـی و حقـوقی اضــافه و دریــافت نمـوده و سـپس بـه        

وده  برابر جدول ارسـالی توسـط سـازمان    حساب سـازمان امور مالیاتی کشور واریز نمایند. کدهاي درآمدهاي مشمول مالیات بر ارزش افز

  شهرداري ها عمل گردد.

  عوارض آموزش و پرورش 
صورتجلسـه   8و بنـد  ) قانون تشکیل شوراهاي آموزش و پرورش در استانها، شهرستانها و مناطق کشور13آیین اجرایی ماده (مستند به 

سـهم آمـوزش و پـرورش از صـدور کلیـه       درصد 5امـل  شوراي آموزش و پرورش استان گلستان مبنی بر اخذ ک 1391سال  9شماره 

  پروانه هاي ساختمانی، تفکیک زمین ها، پذیره و نوسازي محاسبه می گردد.


