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فصل اول  :عوارض و بهای خدمات
ماده  : 1مالحظات
• افرایش عوارض نباید بیشتر از نرخ تورم سال  97باشد
• خودداري از ایجاد تشویش و نگراني در مردم
• جلوگیري از اثرات تورمي و منفي
• مدنظر قرار دادن تشویق و محدودیت در موضوعات خاص
• تعدیل عوارض و وصول تدریجي آن به شکل نقدي و غیر نقدي به منظور حمایت از سرمایهگذاران
• دریافت سهم شهرداري از پروژه ها به جاي عوارض با نگرش حمایت از سرمایهگذاران و ایجاد درآمد پایدار
شهرداري
• مشاركت دادن مردم و دستگاههاي دولتي و غیر دولتي در تصمیم گیريها و انجام پروژههاي عمراني
• ابالغ تعرفه به كلیه واحدهاي شهرداري جهت رعایت آن
• ابالغ ضوابط شهرسازي به واحدهاي درآمد شهرداري جهت رعایت آنها در وصول عوارض مصوب
• ممهور نمودن كلیه صفحات تعرفه به مهر شهرداري ،شوراي شهر و فرمانداري (تأیید كننده)
• هزینه درآمدها در ردیف هاي مربوطه
• ابالغ عوارض سال آینده دستگاهها و سازمانها و نهادهاي دولتي  ،نظامي و غیردولتي و...
• رعایت قوانین و مقررات جاري كشور
• در تهیه فایل  wordاین دستورالعمل از فونت هاي  B Titr, B zar, B Nazninاستفاده شده است ؛ لذا
براي جلوگیري از برهم خوردن نظم صفحات بهتر است فونت هاي مورد اشاره در رایانه نصب شده باشد.

￭ تعاریف
 :pقیمت ( ارزش ) منطقهاي روز ،عبارت است ارزش معامالتي زمین در سال  1397كه در اجراي ماده  64قانون
مالیاتهاي مستقیم مصوب سال  1367و اصالحیه هاي بعدي آن تعیین شده است .
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توضیح :با توجه به افزایش ارزش منطقه اي  ،1397احتمال افزایش بي رویه عوارض با استناد تبصره  3ماده 64
اصالحي قانون مالیاتهاي مستقیم مصوب  1394/4/31وتصویب نامه شماره /13838ت  55324ه -مورخ
 1397/2/11هیات وزیران و بخشنامه شماره /220/5959د مورخ  1397/2/18معاونپژوهش برنامه ریزی
و امور بین المل سازمان امور مالیاتی کشور.ماخذ محاسبه عوارض و وجوه موضوع تبصره  3ماده
 64قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اصالحیه سال  . 1394برای اجرادر سال  1398معادل چهل وپنج
درصد ( )45ارزش معامالتي امالک تبریز و حومه بهمن ماه 1396مالک عمل در سال  1398كه با رعایت

نصاب مقرردر صدر ماده مذكور براي سال  1398تعیین گردید.
 : Kضریب و در فرمول هاي مختلف متفاوت است.
 : Sمساحت عرصه یا اعیاني ملك
 : Rpرتبه حرفه مشاغل

 : RLرتبه موقعیت مشاغل

 : kbضریب تعدیل

 :Ksضریب مساحت

ماده  : 2موارد مستثنی از دریافت پروانه و پرداخت عوارض
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9
-10
-11
-12
-13

سرویس بهداشتي در حیاط به مقدار حداكثر  3مترمربع با ورودي از حیاط ،درصورت احداث بیش از  3متر
كل مساحت از طریق كمیسیون ماده  100رسیدگي خواهد شد.
سایبان خودرو در حیاط با مصالح غیر بنایي منفك ازساختمان
سایبان روي درب حیاط حداكثر با 30سانتیمتر پیش آمدگي در معابر
سایبان در حاشیه بام خانه ها و باالي پنجرههاي معابر10متروباالتر حداكثر  25سانتي متر ودركلیه قطعات
شمالي (ورودبه حیاط)
باران گیر در ورودي هاي زیرزمین با مصالح غیر بنایي جهت پوشش پله هاي ورودي و رمپ
نماسازي ساختمان یا دیوارهاي ملك بدون تجدید بناي آنها به شرطي كه به معبر تجاوز نشده باشد..
تعمیرات جزئي و تعویض در و پنجرهها بدون تغییر در ابعاد آنها
تغییر در تقسیمات داخلي ساختمان هاي مسکوني
الحاق دو یاچند مغازه به همدیگر بدون تغییردرابعادساختمان  ،به شرطي كه مغازه ها در یك مسیر گذر
واقع شوند.
نصب پنجره به بالکنهاي سه طرف بسته
احداث گلخانه با هر طرحي در داخل خانه
استفاده ادارات ،سازمانها ،شركتها و ...از اعیاني واحدهاي مجاز مربوطه به عنوان مهد كودک ،كتابخانه،
واحد آموزش ،غذا خوري ،باشگاه ورزشي و ....فقط براي كاركنان خود
تبدیل قسمتي از اعیاني به پاركینگ و ایجاد پاركینگ در اعیاني
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 -14استفاده از زیر پله یاتراس بارعایت ارتفاع مندرج درنقشه درطبقه همکف ویا اطاقك باالي پله به عنوان
انباري بارضایت كلیه مالکین ساختمان
 -15احداث ساختمانهاي موقت پروژهاي عمراني و ساختماني تا مدت اعتبار مهلت موافقت نامه اولیه و یا مدت
اعتبار پروانه ساختماني قابل قبول بوده و مالك یا پیمانکار مکلف است بعد از انقضاء مهلت مذكور نسبت به
بر چیدن تاسیسات فوق الذكر اقدام نماید .بدیهي است شهرداري ازپیمانکاردررابطه بابرچیدن ساختمان
هاي موردبحث این بند،تعهدثبتي اخذخواهدنمود.
 -16احداث حوض یا استخر یا مخزن آب و مواد سوختي در داخل خانه و حیاط خود بدون پوشش سقف
 -17اجراي عقب كشي در امالک مطابق طرح توسعه شهري با هماهنگي شهرداري
 -18تعبیه و جابجایي پنجره موجود با اخذ مجوز از شهرداري
 -19تعمیر اساسي ساختمان هاي با ارزش تاریخي و فرهنگي با تایید سازمان میراث فرهنگي ،بدیهي است كه
تعمیر اساسي كه نیازمند ستون گذاري در داخل اعیاني موجودبوده بایستي به شکلي باشد كه شکل ظاهري
و دیوارهاي جانبي ساختمان تغییر نیابد.
 -20تعویض سقف مسکوني هادرصورت احتمال ریزش به صورت رایگان،درمورد تجاري هابا اخذ 1/2عوارض پذیره
بدون افزایش ارتفاع وزیربنا (مساحت) در صورتي كه ملك عقب كشي نداشته باشد.
تبصره : 1
چنانچه علیرغم مفاد پروانه ساختماني و یا مفاد گواهي معامله ملکي ،كاربري آن با نوع درخواست فعالیت مالك در
آن ساختمان تطبیق نماید موافقت با درخواست مالك در صورت ارایه گواهي استحکام بنا و ایمني و تأمین
پاركینگ مورد نیاز براي فعالیت جدید و فقدان مشکل بهداشتي و مزاحمت براي سایرین و دریافت عوارض استفاده
جدید بالمانع است .در صورت مغایرت كاربري ملك ،بایستي كاربري آن مطابق ضوابط ،توسط كمیسیون ماده  5یا
كمیته فني تغییر و بعدآ اقدام گردد.
تبصره : 2
شهرداري باید قبل از ارجاع پرونده تغییر كاربري به كمیسیون ماده  5یا كمیته فني تغییرات طرح هاي هادي در
رابطه با مطالبات مربوطه مطابق تعرفه مصوب تضمین كافي از متقاضي دریافت نماید .بدیهي است عدم اخذ
تضمین دلیل بر عدم پرداخت هزینه یا عوارض تغییر كاربري نخواهد بود.
ماده  :3مقررات عمومی
)1

به موجب تصویبنامه /182455ت41134ک مورخ  8/10/1387و تصویبنامـه /251483ت44025ک مورخ
 17/12/1388كمیسیون موضوع اصل  138قانون اساسي وقانون جامع حمایت ازایثارگران ،كلیه جانبازان
 25درصد و باالتر ،آزادگان و خانواده شهدا (همسر ،فرزندان و والدین) و سایر مشمولین مقرر در ماده 1
تصویب نامه وقانون مذكور از پرداخت عوارض زیربنا وپذیره براي یك بار تا یکصدوبیست متر مربع مسکوني
و تجاري تا بیست مترمربع دركاربري مربوطه وبارعایت ضوابط شهرسازي معاف ميباشند .مازاد بر
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یکصدوبیست مترمربع مشمول پرداخت عوارض است .درصورتي كه دراین خصوص قوانین جدید مصوب و
ابالغ گردد  ،مالک عمل قوانین جدیدخواهد بود .
به منظور حمایت از افراد تحت پوشش بهزیستي ومعلوالن عزیز و كمیته امداد،بیماران خاص سرپرست خانوار
تسهیالت این بند در مورد آنها نیز اعمال خواهد شد .
)2

درصورت احداث ساختمان به صورت چند واحدي مسکوني كه مالکیت آنها به تعداد واحدهاي احداثي باشد
به شرط ارائه سند مالکیت یا قرارداد واگذاري به نام متقاضیان از تسهیالت بندهاي  1و  2این ماده استفاده
خواهند كرد.
 تسهیالت بندهاي 1و 2مشمول پرونده هاي مطروحه در كمیسیون ماده  100نخواهد بود.

)3

عوارض ساختمانهائي چون آسایشگاه معلوالن و سالمندان ،بازپروري معتادان با رعایت مقررات شهرسازي
عوارض احداث ندارند .در صورت تبدیل این نوع ساختمانها یا استفاده غیر از موارد مذكور ،در زمان تبدیل
برابر مقررات شهرداري با آنها رفتار خواهد شد.

)4

براي احداث یك واحد مسکوني (حداكثر تا  200مترمربع) كه در تملك مسجد یا حوزه هاي علمیه باشد
صدور پروانه ساختماني عوارض ندارد.

 )5در زمینهائي كه مالکیت آنها به صورت مشاعي متعلق به چند ورثه بوده و حداكثر تعداد واحدهاي مسکوني به
تعداد ورثه باشد براي یك بار عوارض صدور پروانه ساختماني آن عبارت است از متوسط زیر بناي هر واحد
كه از تقسیم سطح كل زیربنا (سطح ناخالص كل بنا) بر تعداد واحد مسکوني مطابق عوارض تك واحدي
محاسبه خواهد شد.
)6

مساحت پاركینگ الزامي و موردنیاز مطابق ضوابط طرح تفصیلي و یا هادي در محاسبه عوارض زیربنا كسر
خواهد شد .و در صورت احداث پاركینگ اضافي و استفاده به عنوان پاركینگ به آن قسمت نیز عوارض تعلق
نخواهد گرفت.

)7

قیمت ( ارزش ) منطقهاي روز ،عبارت است ارزش معامالتي زمین در سال  1397كه در اجراي ماده 64
قانون مالیاتهاي مستقیم مصوب سال  1367و اصالحیه هاي بعدي آن تعیین شده است .
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)8

در محاسبه عوارض صدور پروانه ساختماني چنانچه ملکي داراي چند بر باشد قیمت منطقهاي گرانترین بر
ملك مشرف به معبر (بر ملك اعم از بر دسترسي شامل در ورودي یا پنجره ميباشد) بعد از تعریض محاسبه

)9

مالکین كلیه واحدهاي مسکوني كه داراي پروانه ساختماني معتبر (از لحاظ مدت اعتبار) ميباشند بنا به
ضرورت اگر خواستار تعویض و تغییر نقشههاي ساختماني بدون افزایش مساحت زیربنا و تعداد واحد و نوع
استفاده باشند مشمول پرداخت مجدد عوارض صدور پروانه ساختماني نخواهند بود.

 )10پروانههاي ساختماني مسکوني كه مراحل صدورشان وفق مقررات (تهیه و تأیید نقشههاي ساختماني و
تعیین تکلیف نهایي كلیه عوارض مربوطه) تا قبل از اجراي این مصوبه طي شده باشد مشمول مقررات این
تعرفه نبوده و شهرداري موظف به صدور پروانههاي مذكور بر مبناي ضوابط قانوني قبلي ميباشند .بدیهي
است كه مالکین و ذینفعهاي این نوع پروندهها تا آخر خرداد سال اجراي این مصوبه مجاز به استفاده از این
تبصره ميباشند .كه در صورت عدم اقدام تا تاریخ مذكور مطابق مقررات زمان مراجعه اقدام خواهد شد كه
این موضوع باید به نحو شایسته كتباً موقع اقدام متقاضي به وي ابالغ گردد.
 )11دهنه مورد نظر براي هر مغازه یعني بر هر مغازه در این دستورالعمل ،عبارت است از فاصله بین دو تیغه
(عرض مغازه) ،بنابراین چنانچه یك مغازه داراي چند درب باشد مالک محاسبه دهنه مجاز است و به اضافه
طول آن یعني به بزرگ ترین بر ملك عوارض پذیره تعلق خواهد گرفت .چنانچه دهنهها از جهات مختلف
باشند فقط اضافه بر دهنه مجاز از بزرگ ترین بر مغازه مالک عمل خواهد بود.
مثال :اگر دهنه مجاز واحد تجاري به معبري  14متر و معبر دیگر  12متر باشد مالک محاسبه عوارض ،بزرگترین
دهنه ملك (دهنه طوالني) با مبناي گران ترین ارزش منطقهاي خواهد بود.
 )12در ساختمانهاي مختلط مسکوني ،تجاري عوارض زیربناي مساحت مسکوني و تجاري وفق مقررات و ضوابط
مربوطه دریافت خواهد شد .بدیهي است این موضوع درموردسایرساختمان هاي مختلط نیزعمل خواهدشد.
 )13كلیه عوارض پذیره مجتمعهاي اداري و تجاري مانند پاساژ ،تیمچه ،سراي در زمان احداث و صدور پروانه آن
بر مبناي  %100قیمت منطقهاي گرانترین بر ملك محاسبه خواهد شد.
 )14عوارض فضاهاي راهرو پاساژها و مجتمع هاي تجاري  %30پذیره تعلق گرفته و فضاي باز مشاعي كه در طول
ارتفاع ساختمان امتداد داشته و تمام طبقات را از هر طبقه قابل رؤیت مينماید مشمول عوارض پذیره
نخواهد بود.
 )15عوارض پذیره واحدهاي صنعتي كالً بر اساس قیمت منطقهاي بر جبهه اصلي محاسبه خواهد شد.
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 )16احداث ساختمان براي مساجد ،امام زادهها و تکایا و حسینیهها و پایگاههاي مقاومت بسیج به انضمام
كتابخانه و یا موزه در محوطه آنها ،پایگاههاي مقاومت بسیج از نظر احداث (پس از تأیید شدن نقشهها و
صدور پروانه رایگان ساختماني و پرداخت عوارض نوسازي و سطح شهر) عوارض ندارند .چنانچه قسمتهایي
از اماكن مذكور به عنوان تجاري و خدماتي و ...در نظر گرفته شوند و پروانه ساختماني درخواست نمایند به
شرح ضوابط تعرفه ،مشمول پرداخت عوارض مربوطه خواهد بود و همچنین نحوه پرداخت عوارض
ساختمانهاي صندوقهاي اعتباري عام المنفعه و غیر دولتي مشابه عوارض صدور پروانه ساختمانهاي
بانكها با  %20كاهش یعني با وصول  %80عوارض متعلقه اقدام خواهد شد.
 )17در صورت افزایش زیربناي پروانه ساختماني عوارض اعیاني احداثي جدیدصرفا با اشل و ضریب و ارزش
منطقهاي زمان صدور مجوز افزایش زیربنا ،محاسبه و وصول ميشود.
 )18به منظور تشویق احداث پاركینگ ،هر گونه احداث اعیاني درپیلوت و پاركینگ و همچنین قسمتهاي
اشتراكي ساختمانهاي مسکوني مانند روشنایي ،انباري حداكثر تا  15متر مربع براي هر واحد در پیلوت و
داكت عوارض احداث ندارد و چنانکه مساحت پاركینگ احداثي كمتر از مساحت مقرر در طرح توسعه شهري
باشد ولي ظرفیت گنجایش تعداد خودرو به تعداد مورد نیاز طرح را داشته باشد به شرطي كه در جابجایي و
گنجایش خودروها ایراد وارد نشود عوارضي تحت عنوان كسري یا كاهش پاركینگ دریافت نخواهد شد.
 در صورت احداث پاركینگ اضافي و مازاد بر ضوابط طرح توسعه شهري و استفاده به عنوان پاركینگ به آن
قسمت نیز عوارض تعلق نخواهد گرفت.
 به منظور تشویق سازندگان پاركینگهاي عمومي در كاربري مربوطه و با رعایت سایر ضوابط شهرسازي،
عوارض ندارد.
 )19تأمین پاركینگ كارخانه ها و ادارات وخانه باغها و ساختمانهاي عمومي دیگر با رعایت ضوابط شهرسازي در
فضاي باز به صورت سایبان بالمانع است.
 )20براي قسمتهاي سایبان و مخازن سوخت جایگاههاي عرضه مواد نفتي و گاز معادل  %30عوارض زیربناي
صنعتي محاسبه و وصول خواهد شد و عوارض قسمت دفتري با مبناي اداري و اعیانيها دیگر مثل تعویض
روغن و فروشگاه و ...با مبناي تجاري وصول ميشود.
 )21در محاسبه عوارض صدور پروانه و گواهيهاي مرتبط ،در صورت اعمال عوارض مشرفیت و پرداخت غرامت
به مالك ،ارزش منطقهاي عرض معبر بعد از عقب كشي امالک وبا ارزش منطقه اي معبرجدید مبناي
محاسبه عوارض خواهد بود.
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 )22به موجب ماده  77قانون شهرداري ،رفع هرگونه اختالف بین مودي و شهرداري در مورد عوارض  ،به
كمیسیوني مركب از نمایندگان وزارت كشور  ،دادگستري و شوراي اسالمي شهر ارجاع مي شود و تصمیم
كمیسیون مزبور قطعي بوده و هرگونه اقدام مغایر ،غیر قانوني ميباشد
بدهي هائي كه طبق تصمیم این كمیسیون تشخیص داده مي شود ،طبق مقررات اسناد الزم االجرا به وسیله
اداره ثبت ،قابل وصول مي باشد .اجراي ثبت مکلف است بر طبق تصمیم كمیسیون مزبور به صدور اجرائیه و
وصول طلب شهرداري مبادرت نماید .
 ضمناً شهرداري باید نسبت به فعال نمودن كمیسیون مذكور و ارجاع موارد الزم اقدام الزم به عمل آورد.

 )23واحدهاي آهن فروشي و بلوکزني و فروش مصالح ساختماني و فروش ضایعات آهن ،الستیك و ...كه عالوه
براي قسمتهاي مسقف و احداثي ،از فضاي باز به عنوان انباركاال و باسکول استفاده مينمایند قسمتهاي
مسقف مشمول عوارض پذیره تجاري بوده و فضاهاي باز معادل  %30عوارض استفاده به عنوان فضاي تجاري
مشمول دریافت عوارض پذیره تجاري خواهد بود و در صورت اخذ مجوز براي مسقف نمودن همان محل،
 %70مابهالتفاوت زمان مراجعه محاسبه و وصول خواهد شد.
 )24براي كاركنان شاغل در شهرداري محل كه بیش از  24ماه به صورت رسمي ،پیماني ،قراردادي مشغول
خدمت باشند براي احداث ساختمان مسکوني یکبار در طول خدمت تا سقف  50میلیون ریال عوارض
احداث ندارد.
ضمناً تسهیالت این بند مشمول افراد شاغل در شركتهاي طرف قرارداد شهرداري نخواهد بود.
 )25عوارض صدور پروانه و عوارض ابقاي اعیاني ساختمان هاي ابقاء شده در كمیسیون ماده  100در صورتي كه
توسط شهرداري محاسبه و مالك یا ذینفع مقداري از آن را واریز و مابقي به زمان مراجعه به نسبت مقدار
واریز شده كسر و باقیمانده درصد مطالبات تناسب سازي وموقع مراجعه وصول وگواهي مفاصا حساب
صادرخواهدشد.
مثال :اگر عوارض صدور پروانه یا عوارض ابقاء ساختمان ابقاء شده در كمیسیون ماده  100مبلغ  50000000ریال
باشد و مالك در سال  1393مبلغ  10000000ریال ( )%20از عوارض مذكور را پرداخت نماید و از پرداخت
بقیه بدهي عوارض اعالمي شهرداري خودداري نماید و در سال  1398براي پرداخت بقیه بدهي عوارض
مراجعه نماید كل عوارض به سال مراجعه محاسبه و به دلیل پرداخت  %20از عوارض اعالمي %80،محاسبه
زمان مراجعه اخذ خواهد شد.
 بدیهي است این بند شامل جرایم آراء كمیسیون ماده  100نخواهد بود.
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 )26شهرداري شهرهاي داراي سازمان بهسازي ونوسازي  %10عوارض زیربنا و پذیره پروانه هاي ساختماني را
براي بهسازي و نوسازي بافت فرسوده شهر هزینه خواهد نمود
 )27سهم آموزش و پرورش وعوارض آتش نشاني و بهاي خدمات توسعه فضاي سبز ،از مبلغ قابل وصول با رعایت
ضریب تعدیل مربوطه محاسبه و دریافت خواهد شد.
 )28وصول هرگونه عوارض این تعرفه توسط شهرداري در داخل محدوده و حریم مصوب شهر مجاز ميباشد.
 )29هبه درآمدهاي شهرداري از بابت عوارض و هزینه خدمات با پیشنهاد شهرداري و تصویب شوراي شهر با
رعایت سقف بودجه مصوب شهرداري و آیین نامه مالي شهرداريها ( به خصوص ماده  37آن ) و ثبت در
دفاتر مالي و صرفه و صالح شهر و شهرداري براي افراد بي سرپرست و ناتوان ،حادثه دیده ،نخبگان ،كاركنان
شهرداري و فرزندان آنها و .....بایستي اعمال شود.
 بدیهي است تسیهالت این بند شامل جرایم نمي باشد.
 )30مدارک اثبات تجاری بودن ملك قبل از اولين طرح توسعه شهر ارائه یکي از مدارک  :پروانه كسب ،قبوض آب،
برق ،گاز ،برگ پرداخت مالیات سالیانه یا پروانه تجاري مبني بر تجاري بودن آن از مراجع ذیصالح كه در
این صورت وضعیت موجود تلقي شده و مشمول پرداخت هیچ نوع عوارض نبوده (سایر كاربریها طبق این بند
و بند ذیل تبصره  11ماده  100صفحه  30همین تعرفه عمل گردد)و چنانچه اعیاني احداثي بعد از اولین
طرح توسعه شهر باشد وجود هریك از این مدارک صرفاً سال وقوع تخلف را براي محاسبه جریمه مشخص
خواهد نمود درخصوص امالک واقع در حریم درصورت قدیمي تلقي شدن  %50 ،عوارض مشمول اخذ
خواهد شد و درخصوص افرادي كه نسبت به پرداخت عوارض سالیانه كسب در سال هاي قبل اقدام نمودهاند
به استناد تبصره  3ماده  27قانون نظام صنفي كشور ،برگ پرداخت عوارض موجب احراز حقوق صنفي
نخواهد بود.
 )31كلیه معافیتهاي شهرداري به استناد قانون مالیات بر ارزش افزوده و قانون برنامه پنج ساله ششم وقوانین
كشوري ملغي شده لذا اعطاي هرگونه معافیت فاقد وجاهت قانوني مي باشد.
 )32منظور از طرح توسعه شهري ،طرح جامع یا هادي ،تفصیلي مي باشد.
 )33كلیه دستگاههاي اجرایي دولتي و سازمانهاي غیر دولتي و ...در خصوص مناسب سازي محیط شهري و
ساختمانها و اماكن مورد استفاده عمومي براي افراد داراي معلولیت ،مکلفند مشابه آیین نامه اجرایي بند
(ج) ماده  193قانون برنامه پنج ساله سوم توسعه و قانون جامع حمایت از معلولین و آیین نامه اجرایي آن
اقدام نمایند .بنابراین شهرداري مکلف به رعایت آن بوده و صدور پایانکار به ساختمانهایي كه مالکین و یا
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سازنده آنها نسبت به انجام تعهدات خود طبق نقشههاي ساختماني اقدام ننموده و مناسب سازي را انجام
نداده باشند ممنوع است.
 )34ارزش منطقه اي ( ) pبراي اراضي و امالک داخل محدوده و خارج از محدوده و داخل حریم در محاسبات كلیه
1

عوارض ارزش معامالتي امالک  1397مالک عمل خواهد بود و ارزش معامالتي عرصه خانه باغها واقع در
2
حریم بر اساس ضریب تعدیل بند الف ردیف  3جدول بخش اول ارزش معامالتي عرصه امالک بر مبناي 0/2
عمل خواهد شد .
ماده  : 4نحوه پرداخت نقدی وتقسیط عوارض
در صورت پرداخت نقدي  80درصد عوارض پروانه و ابقا ) كلیه عوارض مشمول )محاسبه و وصول خواهد شد.
بقیه عوارض  ،جرایم و هزینه هاي خدمات شهري شامل كاهش نخواهد بود .
تبصره  : 1تقسیط مطالبات مطابق دستور العمل زیر و بنا به درخواست مؤدي و تشخیص و دستور كتبي شهردار با
رعایت ماده  32ایین نامه مالي شهرداري ها صورت خواهد گرفت .
تبصره  : 2در هر صورت مؤدي به هر عنوان جهت پایانکار  ،انجام معامله و یا هر گونه مفاصا حساب قطعه مورد نظر
مراجعه كند بایستي باقیمانده مبالغ ( بدهي) تقسیط شده را به صورت یکجا تأدیه نماید.
تبصره  : 3عوارض پایانکار به هیچ عنوان قابل تقسیط نمي باشد.
تبصره  : 4در صورت پرداخت یکجاي مانده مطالبات تقسیط شده قبل از موعد سر رسید چك هاي تحویلي  ،به
مقدار ماه هاي قبل از موعد سررسید و براي مانده مطالبات بعد از تناسب سازي شامل تسهیالت تشویقي پرداخت
نقدي زمان تقسیط مي گردد(.به شرطي كه حداقل چهار ماه از موعد سر رسید چك مانده باشد)
تبصره  : 5براي مطالبات تقسیط شده ي باالي یك میلیارد ریال عالوه براخذ چك ،ضمانت نامه بانکي اخذ خواهد
شد .اخذ هزینه هاي دادرسي و  .....درصورت عدم وصول به موقع چکهای اخذ شده طبق استعالم از واحد
حقوقی و یا مرجع قضایی خواهد بود.
 -1مطالبات و عوارض شهرداري تامبلغ ده میلیون ریال نقد و بدون تقسیط مي باشد.
 -2ازمبلغ ده میلیون ریال تا پنجاه میلیون ریال بصورت

1
2

نقد و مابقي تا اقساط شش ماه .

 -3ازمبلغ پنجاه میلیون ریال تا یکصد و پنجاه میلیون ریال بصورت

1
3

 -4ازمبلغ یکصد و پنجاه میلیون ریال تا سیصد میلیون ریال بصورت

12

نقد ومابقي تا اقساط دوازده ماه .

1
4

نقد ومابقي تا اقساط هیجده ماه .
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 -5ازمبلغ سیصد میلیون ریال تا پانصد میلیون ریال بصورت
 -6ازمبلغ پانصد میلیون ریال تا یك میلیارد ریال بصورت
 -7ازمبلغ یك میلیارد ریال به باال بصورت

1
10

1
7

1
5

نقد ومابقي تا اقساط بیست و چهار ماه .

نقد ومابقي تا اقساط سي ماه .

نقد ومابقي تا اقساط سي و شش ماه .

نمونه درخواست تقسيط مودی

به نام خدا
شهردار محترم ...
احتراما اینجانب  ..................مالك پرونده شماره ........ازبابت .................مبلغ ................ریال به شهرداري بدهکار بوده
كه به دلیل عدم توانایي مالي قادر به پرداخت آن بطور یکجا نمي باشم و تقاضاي تقسیط مبلغ فوق را دارم.
خواهشمند است دستور فرمایید اقدام الزم را معمول نمایند  .ضمنا متعهد مي شوم در صورت عدم وصول به موقع
مطالبات تقسیط شده و افزایش مبنای عوارض و بهای خدمات ،باقیمانده مطالبات به نسبت روز ،محاسبه و پس
از تناسب سازی وصول شود.

امضاء
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ماده  : 5عوارض صدور پروانه ساختمان
الف) مسکونی:
جدول عوارض زیر بنای مسکونی به ازاء هر مترمربع

بالکن به شارع

زیر بنا مطابق
ردیف

طبقات سازه ای

زیر بنای خارج از

ضوابط و

سه طرف بسته

ضوابط

روباز

5P

-

-

2

همکف،اول

10P

30p

50p

3

دوم  ،سوم و چهارم

20P

30p

50p

مطابق کاربری

1

زیر زمین اول و دوم و
پایین تر

3P

روپوشیده

4

پنجم و ششم

25P

30p

50p

5

هفتم وهشتم

30P

30p

50p

6

نهم و باالتر

35P

30p

50p

توضیح :عوارض بالکن (روباز و روپوشیده )به حیاط

1
2

جدول فوق محاسبه خواهدشد

تبصره  : 1واحدي كه از نظر امکانات بهداشتي دریك ملك (سرویس بهداشتي و حمام و آشپزخانه براي یك واحد
پیش بیني شده باشد) تك واحدي تلقي خواهد شد.
تبصره  : 2درساختمان هاي دوبلکس و  ...مسکوني كه ارتفاع آنها بیش از  3/2متر ارتفاع داشته باشند حداكثر تا 6
متر ارتفاع ،عوارض دو طبقه مسکوني محاسبه و وصول خواهد .
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تبصره  : 3براي پروانه هاي ساختماني تك واحدي در یك طبقه به مساحت حداكثر یکصد متر مربع ،با ضریب 70
درصد جدول مربوطه اعمال خواهد شد.
تبصره  : 4منظور از زیربناي خارج از ضوابط شامل زیربناهاي افزون بر سطح اشغال و هر نوع تراكم مجاز طرح
توسعه شهري بوده كه در صورت تصویب كمیسیون ماده  5یا كمیته فني تغییرات طرح هادي اقدام خواهد شد.
تبصره  : 5درصدور مجوزپیش آمدگي (بالکن) رعایت ضوابط و مقررات طرح هاي توسعه شهري و مصوبات شوراي
عالي شهرسازي و معماري ایران ازجمله ضوابط و مقررات ارتقاء كیفي سیما و منظر شهري جلسه مورخ
 1387/9/25الزامي میباشد
تبصره  : 6درصورت كوچك بودن قطعات از حد مجاز تفکیکي و در صورت تصویب كمیسیون ماده  5یا كمیته فني
تغییرات طرح هادي عوارض این ماده با ضریب  1/5براي هرمترمربع خواهد بود .
الف ) اسناد قدیمي و داراي اعیاني وضع موجود و قبل از تأسیس شهرداري و وارد شده از خارج حریم به حریم
یا محدوده شهردر مشمول ضریب عوارض تبصره  6نمي باشد.
ب ) براي اراضي مجاز كه در اثر اجراي طرح شهرداري كمتر از حد نصاب تفکیك شوند بعد از اجراي ماده 45
قانون و لحاظ در آلبوم اجرایي طرح ،مشمول ضریب عوارض تبصره  6نمي باشد.
تبصره  : 7در محاسبه عوارض خانه باغ ها ،كلیه عوارض به استثناي تفکیك با ضریب 2/5جدو ل فوق محاسبه خواهد شد .

ب) غير مسکونی :

ب : 1/عوارض انباري تجاري  ،خدماتي و صنعتي طبقه همکف و طبقات زیرزمین و باالي همکف با دسترسي از داخل
ساختمان  %40عوارض طبقه مربوطه محاسبه و وصول خواهد شد.
ب : 2/عوارض انباري تجاري ،خدماتي وصنعتي طبقات با دسترسي مستقل  %70 ،عوارض تجاري ،خدماتي وصنعتي طبقه
مربوطه محاسبه و اخذ خواهد شد .درصورت تبدیل این نوع انباري ها به استفاده تجاري و خدماتي و ...ازطریق كمیسیون
ماده 100رسیدگي خواهدشد.
ب : 3/حداكثر مساحت بالکن ( نیم طبقه ) داخل واحد تجاري و خدماتي و باالي پاركینگ ملحق به تجاري و خدماتي تا
 %50مساحت اعیاني مطابق ضوابط طرح توسعه شهري ،عوارض  %40طبقه مربوطه ( طبقه اي كه بالکن در آن طبقه
احداث یا ایجاد مي شود ) محاسبه خواهد شد.
ب : 4/در صورت الحاق انباري مجاز تجاري و خدماتي به تجاري و خدماتي مجاز ،عوارض پذیره مساحت قسمت الحاقي
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طبق جدول ب )1/با ضریب  %60محاسبه و وصول خواهد شد .
ب : 5/در صورت احداث نیم طبقه یا بالکن بیش از  %50اعیاني مربوطه  %70طبقه مربوطه منظور خواهد شد.
ب : 6/عوارض پذیره تجاري و خدماتي زیرزمین دوم و سوم به ترتیب  %10براي هر طبقه زیرزمین نسبت به زیرزمین اول
تعدیل خواهد شد.
ب )1/عوارض پذیره یك متر مربع از یك یا چند واحد تجاری ،اداری ،فرهنگی  ،صنعتی و......

تجاری وخدماتي

سایر کاربری ها

صنعتي

بالکن به شارع تجاری و
خدماتي

طبقات
مطابق ضوابط

خارج ازضوابط

همکف

5P

( 5 p)1/7

زیرزمین

3P

)3 p( 1/7

اول به باال

2/5 P

)2/5 p( 1/7

توضیح :عوارض بالکن (روباز و روپوشیده )به حیاط

مطابق

خارج

مطابق

خارج

ضوابط

ازضوابط

ضوابط

ازضوابط

p

1
2

1/7p

p

1/7p

روباز

30p

روپوشیده

60p

جدول فوق محاسبه خواهدشد

تبصره :1
سایر كاربری ها

شامل ساختمانهاي اداري ،آموزشي ،آموزش عالي ،بهداشتي و درماني و حرف پزشکي ،ورزشي و

تفریحي ،مراكز فرهنگي و هنري مورد تأیید دستگاههاي مسئول ،كمیته امداد امام ،سازمان بهزیستي ،هالل احمر و
توانبخشي و  ...در كاربري مربوطه توسط اشخاص حقیقي و حقوقي مي باشد.

تبصره :2
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در صورت انتقال مشاغل مزاحم شهري موضوع بند  20ماده  55قانون شهرداري به محل هاي تعیین شده
شهرداري %50 ،كلیه عوارض پروانه ساختماني و هزینه ارزش افزوده استفاده از خدمات شهرداري مشمول مطابق
ضوابط و تعرفه وصول خواهد شد.
تبصره :3پیش آمدگي سقف آخرین طبقه ساختمان كه به منظور استفاده سایبان ( باران گیر) احداث شود
مشمول این عوارض نخواهد بود.
تبصره  : 4منظور از پذیره خارج از ضوابط شامل زیربناهاي افزون بر سطح اشغال و هر نوع تراكم و ارتفاع و عرض
دهنه مجاز طرح توسعه شهري بوده كه در صورت تصویب كمیسیون ماده  5یا كمیته فني تغییرات طرح هادي
اقدام خواهد شد.
تبصره  :5قطعات فاقد مجوز تفکیك شهرداري ،به ازاي هر متر مربع از زمین در موقع اخذ پروانه ساختماني سهم
مشاعي بر مبناي قیمت كارشناسي با درصد هاي ماده  16وصول خواهد شد.
ماده  : 6نحوه صدور پروانه ساختمان و تمدید ها
الف) صدور پروانه ساختمان

صدور پروانه ساختماني و تعیین نوع استفاده از آنها به استناد ماده  100و بند  24ماده  55قانون شهرداري و
تبصره  2ماده  29قانون نوسازي به شرح زیر خواهد بود:
 -1در پروانههاي ساختماني كه از طرف شهرداري صادر ميشود باید حداكثر مدتي كه براي پایان یافتن
ساختمان ضروریست و نوع استفاده از آن درج گردد.
 -2اقدام به دریافت پروانه ساختماني با ثبت درخواست مالك در شهرداري شروع خواهد شد و شهرداري در
صورت مطابقت ضوابط ،مجوز تهیه نقشه را كتبا“ به متقاضي اعالم خواهد نمود.
 - 3مالك موظف است طبق مجوز تهیه نقشه نسبت به تهیه و ارائه آن به شهرداري در اسرع وقت اقدام نماید و
عوارض پروانه ساختماني با ارزش معامالتي زمان صدور پروانه ساختماني محاسبه خواهد شد.
 -4مالك مکلف است در زمان تعیین شده ساختمان خود را به اتمام برساند.
 - 5مالك یك سال براي شروع عملیات ساختماني مهلت دارد .ضمناً مالك ميتواند بعد از تأیید نقشههاي
ساختماني با دریافت مجوز نسبت به تجهیزكارگاه و آماده سازي زمین اقدام نماید .این مجوز دلیلي براي براي
شروع عملیات ساختماني نمي باشد.
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 - 6براي ساختمانهاي نظامي ،انتظامي و امنیتي نیاز به ارائه نقشههاي تفصیلي ساختماني نبوده و شهرداري با
اعالم بر و كف و دریافت عوارض احداث طبق مفاد این تعرفه اقدام خواهد نمود .ضمناً كلیه دستگاهها ملزم به
اخذ پروانه احداث از شهرداري ميباشند.
 - 7به اسناد عادي و غیر ثبتي با اخذ تنفیذ قضایي یا احراز مالکیت توسط مراجع قضایي و تعهد محضري برابر
مقررات شهرسازي نسبت به صدور پروانه اقدام خواهد شد.
 -8مجوز تهیه نقشه  6ماه براي صدور پروانه اعتبار داشته و  6ماه دیگر قابل تمدید مي باشد.
ب) تمدید و تجدید پروانه

مالك مکلف به اتمام به موقع ساختمان به منظور جلوگیري از متروكه ماندن آنها و ممانعت از ایجاد مشکالت
ترافیکي و اجتماعي و مبلمان شهري و ...حداكثر تا انتهاي مهلت پروانه ساختماني بوده چنانچه در مهلت مقرر،
ساختمان احداث نشود پروانه ساختماني با رعایت موارد زیر اقدام خواهد شد.
 -1تمدید اول و دوم اعتبار پروانه به شرطي كه درخواست مالك قبل از اتمام مهلت پروانه و تمدید اول در
دبیرخانه شهرداري ثبت شود هیچ گونه عوارض ندارد.
 -2اجراي بند  1این ماده ،تاریخ تمدید پروانه از ابتداي اتمام مهلت پروانه ساختماني و یا اتمام مهلت آخرین
تمدید منظور خواهد شد.
 -3در صورت وقوع عوامل غیر مترقبه و خارج از اختیار مالك و یا صدور احکام قضایي كه موجب ركود عملیات
ساختماني شده باشد با رعایت مفاد تعرفه و تایید هیئت تشخیص و تصویب شوراي شهر نسبت به كسر مدت
ركود عملیات ساختماني از مهلت پروانه و یا تمدید آن نسبت به بقیه مدت تمدید خواهد شد ( .اعضاي هیئت
تشخیص  :كارشناس شهرسازي  ،امالک  ،حقوقي  ،حراست و عضوي از شورا )

 –4شهرداري مکلف است به منظور رعایت ضوابط تمدیدها و پایانکار موضوع را به صورت كتبي موقع اخذ پروانه
احداث به مالك ابالغ و در سوابق پرونده ملکي یك نسخه از موارد امضاء شده را نگهداري نماید.
 -5منظور از شروع عملیات ساختماني مندرج در پروانه ساختماني اجراي فونداسیون بوده و مالك مکلف به اعالم
شروع به مهندس ناظر ميباشد.
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 -6عوارض عدم انجام تعهدات قانوني نسبت به مهلت مقرر در پروانه هاي ساختماني در تمدید براي پروانه هاي
ساختماني قبل از  1385تعلق نمي گیرد.
 -7اخذ پایانکار در مهلت قانوني پروانه و تمدیدهاي آن به شرطي كه مراحل احداث توسط مهندس ناظر مربوطه
تأیید شود رایگان و نماكاري در صدور پایانکار الزامي است لذا متوجه ساختن مالك به این موضوع در هنگام
صدور پروانه ساختماني و اعالم كتبي به ایشان ضروریست.
 -8اصالح سند در اجراي ماده  45قانون ثبت و صلح معوض براي امالک غیرثبتي ضروري بوده و شهرداري
قبل از اصالح سند نميتواند پایان كار صادر نماید.
 -9حداكثر مدت زمان جهت اخذ كلیه تمدید ها و تجدید ها از تاریخ ثبت در دبیرخانه شهرداري دو ماه مي
باشد در صورت عدم مراجعه مالك در موعد مقرر شامل عوارض عدم انجام تعهدات قانوني نسبت به مهلت
مقرر درپروانه ساختماني مي گردد.
عوارض تجدید پروانه

عوارض عدم انجام تعهدات قانوني
نسبت به مهلت مقرر در پروانه
هاي ساختماني

ساختماني

) %30پیشرفت فیزیکي

1

تا  500مترمربع

 36ماه

(طبق تبصره 2ماده 29قانون

پروانه قبلي ابطال و

 %20عوارض زمان صدور اخذ و

2

تا  1000مترمربع

 48ماه

نوسازي اقدام خواهد شد) .

پروانه جدید مطابق پروانه به مدت  2سال براي متراژ

3

تا  2000مترمربع

 54ماه

4

تا  5000مترمربع

 60ماه

5

هر  2500مترمربع بعدي یك سال به مدت
پروانه اضافه مي شود.

ردیف

زیربناي پروانه

مدت
اعتبار پروانه

تمدیدها

عدم شروع عملیات شروع عملیات ساختماني (حداقل

ضوابط روز و  %80تا  2000متر مربع و  42ماه براي
دو نوبت تمدید
ساالنه هر بار به
مدت یك سال

تعرفه زمان مراجعه با

متراژ باالي  2000متر مربع

دریافتي قبلي كسر

تجدید اعتبار مي شود .واین

صادر مي شود

موضوع درصورت عدم اتمام
ساختمان براي دومین
.بارتکرارخواهدشد

ماده  : 7تسهيالت تجدید بنا
به منظور مقاوم سازي ساختمانها با رعایت اصول فني و ایمني و بهداشتي به منظور نوسازي شهر با رعایت آخرین
ضوابط شهرسازي ،تسهیالتي به شرح زیر در محاسبه عوارض لحاظ ميشود.
عوارض تجدید بنا

 -1به اندازه مساحت اعیاني ساختمانهاي مسکوني مجاز و یا احداثيهاي قبل از طرح هادي و یا جامع فعلي شهر
در كاربري مربوطه و حداكثر برابر ضوابط طرح توسعه شهري با اخذ (پروانه) مجوز از شهرداري عوارض زیر
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بنا ندارد .چنانچه طبق ضوابط طرح توسعه شهري امکان صدور مجوز به اندازه مساحت قبلي مقدور نباشد
مطابق ضوابط طرح مذكور اقدام خواهد شد.
 -2در صورت نوسازي ساختمانهاي مجاز اداري و صنعتي و ...و با رعایت كاربري مربوطه و سایر ضوابط زمان
مراجعه و به اندازه مساحت قبلي و در ساختمانهاي تجاري و خدماتي حداكثر تا ارتفاع و دهنه مجاز و تراكم
و سطح مجاز اشغال زمین مندرج در طرح توسعه شهري زمان مراجعه با پرداخت  %25عوارض متعلقه ،پروانه
ساخت صادر خواهد شد.درخصوص امالک واقع در حریم  %50عوارض متعلقه اخذ خواهد شد .
 -3در صورت نوسازي ساختمانهاي مجاز فرهنگي ،ورزشي ،آموزشي و بهداشتي و توانبخشي و اداري و نظامي با
رعایت ضوابط زمان مراجعه و به اندازه مساحت قبلي با پرداخت  %10عوارض متعلقه ،پروانه ساخت صادر
خواهد شد.
 -4اضافه بناي بندهاي ( )1و ( )2و ( )3ناشي از صدور پروانه ساختماني مطابق ضوابط شهرسازي معادل %50
عوارض پروانه ساختماني وصول ميشود .شایان ذكر است كه رعایت مقررات قوانین خاص مثل قانون
ساماندهي مسکن در صورت شمول الزامي است .این بند مشمول ساختمان هاي تجاري و خدماتي نخواهد
بود.
 -5در تجمیع قطعات مسکوني به منظور استفاده مسکوني ،موقع صدور پروانه با رعایت ضوابط شهرسازي ،معادل
 % 25تسهیالت این ماده ( عوارض زیر بنا ) دریافت خواهد شد.
 -6تجدید بناي ساختمانهاي تخریب شده ناشي از حوادث غیر مترقبه از جمله زلزله ،بمباران ،رانش زمین،
حریق و ...با تأیید مراجع ذي صالح به اندازه اعیاني تخریب شده عوارض احداث تعلق نميگیرد.
 -7در اجراي تبصره  6ماده 100قانون شهرداري در هنگام صدور پروانه ساختماني مالك مکلف به اجراي عقب
كشي و اصالح معابر مطابق ضوابط طرح هاي توسعه شهري بوده و شهرداري مکلف به پرداخت غرامت نمي
باشد  .جهت تشویق شهروندان به نوسازي امالک با اخذ پروانه ساختماني  ،از  4برابر مساحت ،مقدار واقع در
عقب كشي عوارض پروانه اخذ نخواهد شد.
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تبصره  :در زمان نوسازي ملك در رابطه با مقدار واقع در مسیر و انتقال آن بنام شهرداري ،اقدامات الزم توسط
شهرداري انجام خواهد گرفت .
ماده  : 8نحوه صدور پروانه ساختمانی المثنی
صدور پروانه ساختماني المثني فقط با تأیید مراجع ذي صالح از جمله نیروي انتظامي در موقع مفقودي و سرقت و
آتش سوزي و سایر حوادث غیر مترقبه دیگر بعد از محرز شدن وقوع حادثه با دریافت كارمزد به شرح زیر مقدور
خواهد بود.
● زیربناي تا  500مترمربع معادل  3000ریال براي هر مترمربع
● زیربناي از  501تا  1000مترمربع معادل  2500ریال براي هر مترمربع
● زیربناي از  1001تا  2000مترمربع معادل  2000ریال براي هر مترمربع
● زیربناي از  2001تا  3000مترمربع معادل  1500ریال براي هر مترمربع
● زیربناي بیش از  3001مترمربع معادل  500ریال براي هر مترمربع
پروانه صادره به عنوان كارمزد پروانه المثني دریافت خواهد شد.

ماده  : 9نحوه استرداد عوارض و بهای خدمات
الف) پروانه ساختماني در شرایط زیر باطل و عوارض وصولي بعد از كسر هزینه خدمات شهرداري مطابق تعرفه به
مؤدي مسترد خواهد شد:
 -1مالك تا زمان تغییركاربري با تصویب طرح هادي یا جامع جدید نسبت به شروع عملیات ساختماني در مدت
اعتبار پروانه و تمدید هاي قانوني آن داراي پروانه اقدام ننموده باشد.
 -2پروانه ساختماني از طرف مراجع قضایي ابطال شده باشد.
 -3چنانچه مؤدي قبل از صدور پروانه و یا بعد از صدور پروانه ساختماني بدون كسر هزینه تا مدت اعتبار پروانه و
تمدید تا یك سال از احداث آن منصرف و ابطال پروانه و استرداد عوارض را درخواست نماید.
 -4توقف احداث بنا در اثر حوادث غیر مترقبه و قهري (ناشي از زلزله ،طوفان ،آتش سوزي و )....كه موجب
انصراف مالك از ادامه احداث ساختمان شود كه با تأیید موضوع توسط مراجع ذي صالح بدون كسر كارمزد
عوارض دریافتي مسترد ميشود.
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 -5اشتباه واریزي اشخاص به حساب شهرداري بدون كسر كارمزد
 -6انصراف قبل از تغییركاربري و در صورت تقلیل مساحت مندرج در مصالحه نامه  ،با كسر كارمزد از مبلغ
دریافتي
ب) گواهي معامله و حفاري در صورت انصراف مالك از انجام معامله و حفاري و تأیید دفاتر اسناد رسمي و...
دریافتي شهرداري با كسر كار مزد به شرح زیر مسترد خواهد شد.
 عوارض منصرفين ازدریافت پروانه ساختمانی  .غيره مقرر در ابن ماده با کسر عوارض متعلقه طبق جدول زیر به عنوان هزینه شهرداری،
مسترد خواهد شد.

مبلغ

تا  1میلیاد ریال

درصد استرداد

%4

مازاد بر 1میلیارد

مازاد بر 2میلیارد

مازاد بر 3میلیارد و

تا  2میلیاد ریال

تا  3میلیارد ریال

ارقام بعدی

%3

%2

%1

ج) این استرداد مشمول كل مطالبات شهرداري به صورت واریز نقدي ردیف هاي این ماده خواهد بود.
ماده :1 0عوارض حصارکشی
عوارض احداث دیوار صرفاً مطابق ضوابط شهرسازي و سایر مقررات مربوطه و مقتضیات محل فقط در
صورت تقاضاي احداث دیوار و فقط در كاربريهاي عمومي و باغ و اراضي زراعي كه مالك صرفاً درخواست
حصاركشي و یا همراه با آن احداث واحد كوچکي مثل خانه باغ را داشته باشند نیز این عوارض دریافت خواهد شد.
احداث دیوار در كاربريهاي عمومي و باغ و اراضي زراعي فقط براي بر مشرف به معبر و تا ارتفاع 80
سانتي متر با مصالح بنایي و بقیه به صورت نرده یا فنس با اخذ تعهد ثبتي مبني بر حفظ وضعیت باغ و مزروعي
زمین و و استعالم از مراجعي چون سازمان پارکها و یا واحد مربوطه در شهرداري و جهاد كشاورزي (خارج از
محدوده شهرها) وراه و شهرسازي و ...و با رعایت ضوابط طرح توسعه شهري مقدور خواهد بود.
تبصره :1صدور مجوز حصاركشي بنام مالك صرفاً به منزله محصور نمودن آن تلقي ،هیچگونه مجوزي در جهت
احداث بنا محسوب نشده و مراتب ميبایست در مجوز صادره از سوي شهرداري صراحتاً قید شود.
تبصره  :2مالکین امالكي كه داوطلبانه و رایگان نسبت به عقب كشي دیوار خود مطابق طرح توسعه شهري اقدام
نمایند مشمول این عوارض نبوده و شهرداري مبلغي دریافت نخواهد كرد.
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تبصره  :3براي امالكي كه پروانه ساخت ( به غیر از خانه باغ ) اخذ مينمایند این عوارض شامل نمي شود.
تبصره :4امالک ناشي از اجراي مواد  110قانون شهرداري ،مشمول عوارض این بند نبوده و مطابق ماده  110اقدام
خواهد شد .
تبصره : 5در فنس كشي ( %50پنجاه درصد) عوارض احداث دیوار اخذ شد.
تبصره  :6احداث دیوار بیش از  80سانتي متر با مصالح ساختماني ،مغایر مقررات موجود تلقي و غیر قانوني خواهد
بود.
( 4 Pحداقل هرمتر مربع 20000ريال)

عوارض هر متر طول احداث ديوار

ماده  :11هزینه تعبيه درب اضافی (ارزش افزوده)
در اجراي تبصره  6ماده  96و ماده  101قانون شهرداري كلیه انهار  ،شوارع و معابر عمومي متعلق به شهرداري
مي باشد لذا درصورتي كه ملکي داراي بیش از یك بر باشد و سایر اضالع ملك محدود به معبر عمومي باشد ودر
سند مالکیت یا اسناد غیرثبتي و عرفي محل درب ذكر نشده باشد  ،در صورت تقاضاي مالك جهت ایجاد در اضافي
در ضلع دیگر ملك در معابر عمومي (همان ضلع داراي معبر) ،عوارض ایجاد درب به ازاي ایجاد هر درب به شرح
زیر محاسبه و دریافت خواهد شد .در ایجاد در اضافي موضوع عدم ایجاد مشکالتي مثل مزاحمتهاي ترافیکي و
اشرافیت به واحدهاي همسایه و شهرداري و ارایه خدمات و ...باید توسط هیات تشخیص ( كارشناسان امالک –
شهرسازي  -حقوقي -عضوي از شورا  -درآمد – ) بررسي و تأیید شود تا مشکالتي براي سایرین ایجاد نگردد.
تبصره  :1در صدور مجوز موضوع این ماده رعایت ضوابط شهرسازي الزامي است.
تبصره  :2بیش از یك ورودي پاركینگ در صورت عدم مغایرت با ضوابط شهرسازي و تأیید موضوع توسط هیأت
تشخیص مقرر در این ماده عوارض متعلقه طبق فرمول مربوطه عمل خواهد شد .
تبصره  :3در صورت دریافت عوارض حق مشرفیت درصورت تعیین تکلیف درب اضافي عوارض این ماده دریافت
نخواهد شد.
تبصره  :4ایجاد هر گونه باز شو دركوچه هاي بن باز دراختیار شهرداري بوده و بار عایت ضوابط مربوطه و با تأیید
هیأت تشخیص مجاز خواهد بود.
تبصره  :5كوچه و یا راهرو اشتراكي و اختصاصي به آنهائي اطالق مي گردد كه در اسناد مالکیت امالک قید و جزء
عرصه آنها محسوب گردد و نیز شبکه تاسیسات آب و برق و گاز و فاضالب بیرون از آنها قرار گرفته باشد.
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تبصره :6به لحاظ حقوقي ایجاد هرگونه درب سواره و پیاده و یا روزنه و پنجره طبق ضوابط فوق الذكر زماني مي
تواند صورت پذیرد كه كوچه یا معبر عمومي بوده واسناد مالکیت امالک آن حد به معبر تعریف شده باشد و كوچه
مورد نظر در مالکیت خاص یك پالک نباشد.
تبصره  :7در محاسبه عوارض این ماده در صورتي كه عرض گذر یا طول بر ضلع مشرف به گذر بیش از  20متر
باشد مالک عمل همان  20متر خواهد بود.
تبصره  :8مجوز ایجاد درب برابر ضوابط شهرسازي براي هر ملك حداكثر یك درب نفررو تا عرض 1/5متر و یك
درب پاركینگ یا حیاط به عرض  3متر مجاز بوده در صورت تقاضاي بیش از آن صرفاً با تأیید هیأت تشخیص و با
رعایت ضوابط شهرسازي و مسایل حقوقي امکان پذیر خواهد بود  .ضمناً تعداد درب هاي مجاز مجتمع ها بیش از
یك درب نفررو و یك درب ماشین رو مطابق ضوابط شهرسازي عمل خواهد شد.چنانچه عرض درب ماشین رو در
ضوابط طرح توسعه شهري بیش از  3متر باشد ضوابط مذكور مالک عمل شهرداري خواهد بود.
تبصره  :9ایجاد درب اضافي در معابر با عرض كمتر از  6متر ممنوع است.
تبصره  :10در هر صورت صدور مجوز ایجاد درب اضافي درمعابرباعرض بیش از6مترو فقط در معابر (غیر
اختصاصي) با رعایت مسایل حقوقي و شهرسازي و مقررات جاري و با تأیید هیأت تشخیص امکان پذیر مي باشد .
تبصره  :11باتوجه به وضعیت هرشهر وارزش افزوده ناشي ازایجاد درب اضافي شوراي اسالمي شهر و شهرداري شهر
مربوطه مي تواندنسبت به تعدیل یا افزایش عوارض ایجاد درب اقدام نماید
تبصره  : 12در محاسبه عوارض این ماده درصورتي كه مساحت قطعه بیش از  500متر مربع باشد  ،مالک عمل
همان  500مترمربع خواهد بود.
تبصره  : 13ایجاد درب بادرخواست مالك و پس از طي مراحل مقرر در این ماده و عقد صلح امکان پذیر خواهد
بود.
تبصره  : 14در مورد ایجاد درب در پخ یا قوس ساختمان یا ملك  ،تابع ضوابط شهرسازي مي باشد.
تبصره  :15درصورت درخواست مالکان مراكز عمومي شامل مراكز آموزشي  ،مراكز بهداشتي و درماني و ارگانهاي
دولتي  ،مجتمع هاي مسکوني (بیش از 20واحد) جهت ایجاد درب نفررو و ماشین رو اضافي و اضطراري به معبري
كه هیچگونه دربي در آن ضلع قطعه تعبیه نشده باشد  ،رایگان مي باشد .
فرمول هزینه تعبيه درب اضافی در معابر:
مساحت
عرض درب × × p

×
4
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حداقل ارزش منطقهاي  20000ریال ميباشد.
 -1در صورتي كه قطعهاي برابر طرح توسعه شهري از معبر عمومي فاقد درب ،مقداري در تعریض واقع گردد
شهرداري در مقابل رعایت بر اصالحي ،مجوز ایجاد درب به صورت رایگان در برابر واگذاري رایگان قسمتي
از ملك به معبر صادر خواهد كرد.
 -2در صورت ایجاد درب اضافي بدون اخذ مجوز از شهرداري ،در كمیسیون ماده  100قانون شهرداري طرح و
تصمیمگیري خواهد شد .در صورت رأي بالمانع كمیسیون ماده  ،100عوارض ایجاد درب این ماده با ضریب
 2اقدام ميشود.
 -3صدور مجوز ایجاد درب در صورتي مقدور خواهد بود كه درب ایجادي روبروي درب قطعه مقابل نباشد.
 -4بازشوهاي دربهاي ماشین رو به طرف داخل امالک خواهد بود.
 -5ایجاد پنجره برابر ضوابط طرح توسعه شهري خواهد شد.
 -6عوارض تعبیه درب اضافي از معبري دیگر براي واحد هاي تجاري و خدماتي حداقل  30/000/000ریال
خواهد بود
 مواردي كه منجر به افزایش طبقات شود ارزش افزوده اضافي مشمول مقررات مربوطه خواهد بود.

ماده  : 12عوارض ابقای ساختمان
كلیه بناهایيكه بدون پروانه و یا مازاد بر پروانه در محدوده یا حریم شهر احداث و از سوي كمیسیون ماده 100
ابقاء شوند .مطابق تعرفه عوارض محلي به شرح زیر اقدام خواهد شد.
الف) در محاسبه عوارض ابقاء ،عوارض (زیربنا ـ پذیره ـ پیش آمدگي) مبناي محاسبه خواهد بود  .به غیر از این
 3ردیف عوارض ،بقیه عوارض در صورت شمول معادل ضریب و ضوابط صدور پروانه اقدام خواهد شد.
تبصره :با دریافت عوارض ابقاء ،عوارضي تحت عنوان صدور پروانه ساخت وصول نخواهد شد.
ب)

عوارض ابقاي اعیاني در زمان مراجعه و مطابق تعرفه زمان مراجعه محاسبه و وصول خواهد شد.
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ج)

به خاطر تشویق نماسازي در صورت نماسازي ونورپردازي ساختمان هاي فاقدپروانه و رعایت ضوابط
گذربندي مقرر در طرح توسعه شهري  ،عوارض ابقاء ردیفهاي فوق با  %10تعدیل محاسبه و اخذ خواهد
شد.
براي پاسخ هرگونه استعالم ملکي در صورتي كه ملك داراي تخلف ساختماني باشد ابتدا بایستي موارد
تخلف در كمیسیون ماده  100مطرح و پس از صدور راي ابقاء و تعیین تکلیف جرایم و عوارض متعلقه ،
شهرداري نسبت به صدور جوابیه الزم اقدام نماید

ه)

قطعات فاقد مجوز تفکیك شهرداري ،به ازاي هر متر مربع از زمین در موقع ابقا كمیسیون ماده صد سهم

د)

مشاعي بر مبناي قیمت كارشناسي با درصد هاي ماده  16وصول خواهد شد.
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جدول عوارض ابقاء مسکونی به ازاء هر مترمربع

بالکن به شارع
زیر بنا مطابق

زیر بنای

ضوابط و مطابق

خارج از

کاربری

ضوابط

روباز

5P

-

-

2

همکف ،اول

10P

30p

50p

3

دوم ،سوم و چهارم

20P

30p

50p

ردیف

طبقات سازه ای

سه طرف
بسته
روپوشیده

1

زیر زمین اول و دوم و
پایین تر

5P
4

پنجم و ششم

25P

30p

50p

5

هفتم وهشتم

30P

30p

50p

6

نهم وباالتر

35P

30p

50p

توضیح :عوارض بالکن (روباز و روپوشیده )به حیاط

1
2

جدول فوق محاسبه خواهدشد

تبصره  :در محاسبه عوارض خانه باغ ها ،كلیه عوارض به استثنای تفکیک با ضریب 2/5جدو ل فوق محاسبه خواهد شد .
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جدول عوارض ابقاء غيرمسکونی به ازاء هر مترمربع

صنعتي و سایر کاربری ها

بالکن به شارع

تجاری وخدماتي
تجاری و خدماتي
طبقات
مطابق

خارج

ضوابط

ازضوابط

همکف

5p

(5 p)1/7

زیرزمین

3p

)3 p( 1/7

اول به باال

2/5 p

)2/5 p( 1/7

مطابق ضوابط
خارج ازضوابط

1/7P

P

توضیح : 1عوارض بالکن تجاري وخدماتي (روباز و روپوشیده )به حیاط

1
2

روباز

30 p

روپوشیده

60 p

جدول فوق محاسبه خواهدشد.

توضیح  : 2عوارض بالکن (رو به شارع و حیاط )روپوشیده صنعتي و سایركاربري ها ،جزء زیربنا و بالکن روباز آنها

1
2

زیربنا تعیین مي گردد.
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ارزش معامالتي ساختمان هاي احداثي سال 1398موضوع تبصره  11ماده  100قانون شهرداري

الف) انواع ساختمان (اسکلت)

مبلغ به ریال

ردیف
1

ساختمان اسکلت بتوني با هرنوع سقف تا  5طبقه هر متر مربع

600000

2

ساختمان اسکلت بتوني با هر نوع سقف از  5طبقه به باال هر متر مربع

660000

3

ساختمان اسکلت فلزي با هر نوع سقف تا 5طبقه هر متر مربع

540000

4

ساختمان اسکلت فلزي با هر نوع سقف از  5طبقه به باال هر متر مربع

600000

5

ساختمان مختلط بنایي با ستون هاي فلزي یا بتوني( كه معموال در وسط ساختمان
اجرا مي شود)

300000

6

اسکلت آجري

240000

7

اسکلت مخلوط خشت و گل و سنگ وچوب

120000

8

ساختمان هاي تمام چوب معمولي

120000

9

ساختمان هاي تمام صنعتي (پیش ساخته یا ساخته شده ازچوب هاي صنعتي و
اشباع شده)

240000

ب ) ساختمان انبارهاي با دهانه بیش از چهارمتر
10

اسکلت آجري یا بلوک سیماني یا سنگي با هر نوع سقف هرمترمربع

360000

11

اسکلت فلزي و یا سوله هاي پیش ساخته با هرنوع سقف هرمترمربع

540000

ج ) سا لنها یا توقف گاه ها
12

با مصالح بنایي سنگ و آجر و بلوک سیماني با هر نوع سقف

360000

13

اسکلت فلزي با ستون هاي بتون آرمه

480000

14

گلخانه

با مصالح شیشه اي

180000

با مصالح پالستیکي

60000

د) آشیانه و سایبان ها
15

باپایه هاي چوبي و مصالح بنایي با هرنوع سقف

150000

16

باپایه هاي فلزي یاستون هاي بتون آرمه

150000

ه) سایراحداثي ها
17

احداث هرنوع دیوار (هرمترمربع )

100000

18

ارزش معامالتي هرمترمربع عدم احداث پاركینگ و یا غیر قابل استفاده بودن آن با
هر نوع كاربري

1800000

 ارزش سرقفلي موضوع تبصره  4ماده  100قانون شهرداري از طریق كارشناس رسمي با ارجاع كمیسیون تعیین
خواهد شد.
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تبصره  11ماده  100قانون شهرداری

آیین نامه ارزش معامالتي ساختمان پس از تهیه توسط شهرداري و تصویب انجمن شهر(شوراي اسالمي شهر) در
مورد اخذ جرایم قابل اجراست .و این ارزش معامالتي سالي یك بار قابل تجدید نظر خواهد بود.
نحوه تعیین قدمت ساختمان ها:
 – 1بر اساس سوابق موجود در پرونده نوسازي مربوط به برگههاي ممیزي امالک
 – 2بر اساس سوابق موجود در پرونده پیشه و كسب
 – 3بر اساس زمان صدور پروانه ساخت و گزارش پیشرفت فیزیکي ارائه شده از طرف نظام مهندسي
 -4بر اساس نوع ساخت و نوع مصالح مصرفي
 – 5بر اساس اسناد و مدارک ارائه شده از طرف مالك مانند قبوض آب و برق و ...و سند مالکیت و...
 – 6بر اساس اخطاریه صادره از طرف مأمورین تخلفات ساختماني
 – 7بر اساس سوابق موجود در پروندههاي تخلفات قبلي
 – 8بر اساس سوابق استعالمهاي صادره براي نقل و انتقال و بانك و ادارات و...
 – 9بر اساس نقشه وضع موجود طرح تفصیلي
ماده  : 13بهره برداری از معبر
مالکین یا سازندگان حق دپوي مصالح در معابر را ندارند و ملزمند بعد از ریختن مصالح و نخالهها نسبت به
جمع آوري آنها اقدام نمایند در صورت عدم ایجاد مزاحمت و گزارش مأموران شهرداري ،به شرح زیر اقدام خواهد
شد.
چنانچه براي مالکین ساختمانهاي احداثي امکان جمع آوري مصالح وجود نداشته باشد و با رعایت مسائل ایمني
1

شهروندان بخواهند حداكثر از عرض معابر شهر براي دپوي مصالح استفاده نمایند و یا براي محافظت عابرین
3
نسبت به
احداث دیوار و یا فنس و یا هرحائلي كه قسمتي از معابر را اشغال كنند یا چنانچه شركت هاي دولتي و سایر
اشخاص حقوقي بخواهند از معابر و فضاهاي عمومي شهر براي دپوي مصالح یا تجهیز كارگاه براي احداث ساختمان
یا توسعه و واگذاري انشعابات و  ...استفاده نمایند با پرداخت عوارض ماهانه و با رعایت موارد زیر مجوز صادر خواهد
شد.
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 -1عرض قابل بهره برداري از معابر شهر بر اساس مبحث مربوط در نظام مهندسي تعیین و طول معبر قابل
استفاده حداكثر به اندازه بر ملك در نظرگرفته خواهد شد.
 -2اراضيكه پشت جبهه و فاقد بر باشند مساحت قابل بهره برداري از سوي شهرداري تعیین خواهد شد.
 -3نصب عالیم هشدار دهنده و ایمني همسایگان و عدم مزاحمت به سایرین و ترددكنندگان به عهده مالك
یا پیمانکار بوده و در صورت قصور مالك یا پیمانکار ،تعهدات ایجاد شده به عهده مالك یا پیمانکار خواهد
شد.
 -4نظارت بر اجراي این ماده به عهده معاونت یا واحد خدمات شهري شهرداري خواهد بود .
 -5مجوز نصب پل رایگان براي هر پالک غیر مجتمع یك مورد و مجتمع ها دو مورد بوده و شهرداري در
موارد فاقد مجوز نصب پل نسبت به صدور اخطار جهت جمعآوري پل اقدام و در صورت عدم اقدام مؤثر از
سوي مالکین رأساً نسبت به جمعآوري پل اقدام خواهد نمود.
 بدیهي است صدور مجوز نصب پل اضافي حتي با پرداخت وجه به شهرداري غیر قانوني مي باشد.
ماده  : 14عوارض ارزش افزوده ناشی از تبدیل یك یا چند واحد به واحدهای بيشتر
 -1در صورت اخذ مجوز تبدیل یك یا چند واحد به واحدهاي بیشتر با رعایت ضوابط مربوطه از جمله شهرسازي و سایر
مقررات مندرج در طرح هاي توسعه شهري  ،به زمان مراجعه مابه التفاوت عوارض اخذ خواهد شد.
 -2در مواردي كه مالکین ساختمان ها نسبت به پروانه اخذ شده یا مجاز شده از طریق ابقاء كمیسیون ماده  ، 100به
افزایش واحدهاي بیشتر در اثر تبدیل واحد یا واحدهاي مجاز اقدام نمایند و از طریق كمیسیون ماده  100ابقاء شوند
عالوه بر اخذ عوارض قانوني  ،عوارض ارزش افزوده ناشي از این اقدام معادل  10pبراي هر متر مربع مسکوني جدا شده
و براي تجاري و خدماتي جدا شده با ضریب  6برابر فرمول عوارض پذیره زمان مراجعه از واحدهاي تبدیلي به عنوان
عوارض تبدیل محاسبه و وصول خواهد شد.
 -3براي واحدهاي ایجادي فاقد مجوز كه ضوابط پاركینگ و فضاي باز را رعایت نمایند  % 60عوارض این ماده وصول مي
شود.
تبصره  :1در صورت تفکیك یك واحد به دو یا چند واحد ،از كوچکترین واحد یا واحد مساوي عوارض این ماده دریافت
خواهد شد .
تبصره  :2در صورت تجمیع دو یا چند واحد تجاري – خدماتي و مسکوني و  ....عوارضي تحت هرعنوان دریافت نخواهد شد.

ماده  :15سهم ارزش افزوده ورود امالک به محدوده شهر
الف ) اراضی وارد شده به محدوده شهر

از بابت كلیه امالكي كه بنا به مقتضیات هر شهر یا طي مراحل قانوني به محدوده شهر وارد ميشوند عالوه بر
تأمین و واگذاري سرانه فضاي عمومي و خدماتي و تأمین اراضي مورد نیاز شوارع و معابر عمومي  ،در اجراي تبصره
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 4ماده واحده قانون تعیین وضعیت امالک و  ...معادل  %10كل ملك به هنگام اخذ خدمات از شهرداري ،توسط
متقاضي به شهرداري واگذار خواهد شد.
تبصره :1مطالبه عوارض (یا سهم) این ماده توسط شهرداري از تاریخ تصویب قانون تعیین وضعیت امالک مصوب
سال 1367/8/29و اصالحات بعدي آن خواهد بود.
تبصره  :2الویت واگذاري مطالبات این ماده به شهرداري سهمي از ملك بوده كه در صورت عدم امکان واگذاري
ملك یعني سهم شهرداري كمتر از یك قطعه باشد ؛ مقدار  10درصد سهم شهرداري به صورت عوارض دریافت
خواهد شد.
تبصره :3حفظ باغات و توسعه آن ها در اولویت اول برنامه هاي فضاي سبز شهرداري مي باشد .در صورت حفظ
امالک مزروعي و باغ از سوي مالك و درخواست گواهي معامله با اخذ تعهد ثبتي ازخریدار مبني برحفظ كاربري
قبل از ورود به محدوده شهر و درج آن در گواهي معامله ،سهم فوق از طرف شهرداري مطالبه نخواهد شد و در
مراجعات بعدي و در صورت درخواست خدمات از جمله تغییر كاربري ،تفکیك  ،احداث ساختمان و  ...حقوق
شهرداري وصول خواهد شد.
تبصره  :4اراضي كه بعد از ورود به محدوده شهر مطابق كاربري طرح توسعه شهري به منظور استفاده كاربري
عمومي مثل ورزشي ،بهداشتي ،فرهنگي ،مذهبي ،آموزشي ،تأسیسات و تجهیزات شهري استفاده شود سهم ورود به
محدوده شهر دریافت نخواهد شد.
تبصره  : 5براي كاربریهاي زراعي  ،باغ و براي كاربریهاي مورد استفاده صنعتي،كارگاهي و تولیدي  %5سهم این
ماده تعیین مي گردد.
ب) امالک دارای ساختمان وارد شده به محدوده یا حریم شهر

چنانچه ملکي خارج از محدوده یا حریم شهر واقع و اعیاني غیرمجاز احداث و بعداً وارد محدوده شهر شوند ،بعد
از رسیدگي به تخلفات ساختماني آن از سوي كمیسیون مقرر در ماده  99قانون شهرداري (اعیانيهاي خارج از
حریم شهر) یا ماده ( 100اعیانيهاي خارج از محدوده و داخل حریم شهر) و در صورت ابقاء و یا بالمانع شناخته
شدن اعیاني آن ،از بابت مزایاي ( ارزش افزوده ) ورود امالک داراي اعیاني به محدوده شهر ،معادل  %10كل عرصه
ملك به هنگام اخذ خدمات از شهرداري  ،توسط متقاضي به شهرداري واگذار خواهد شد.
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الویت واگذاري مطالبات این ماده طبق تبصره  4قانون تعیین وضعیت امالک  ...به شهرداري سهمي از ملك بوده و
در صورت عدم امکان واگذاري ملك (یعني سهم شهرداري كمتر از یك قطعه باشد)  10درصد سهم شهرداري به
شرح زیر دریافت خواهد شد.
 )8اراضي كه بعد از ورود به محدوده شهر مطابق كاربري طرح توسعه شهري به منظور استفاده كاربري عمومي مثل
ورزشي ،بهداشتي ،فرهنگي ،مذهبي ،آموزشي ،تأسیسات و تجهیزات شهري استفاده شود سهم ورود به محدوده
شهر و از بابت كاربري سهمي دریافت نخواهد شد.
)9براي كاربریهاي زراعي  ،باغ و براي كاربریهاي مورد استفاده صنعتي،كارگاهي وتولیدي %5سهم این ماده تعیین
مي گردد.
نحوه محاسبه سهم ارزش افزوده ورود امالک به محدوده شهر( بندهای الف و ب این ماده )
قیمت كارشناس رسمي ذیربط با تعیین شهرداری وصول خواهد شد .در صورت اعتراض طرفین (اعتراض شهرداری به عهده گروهي
متشکل از كارشناسان مرتبط خواهد بود) به قیمت كارشناس رسمي  ،موضوع تعیین قیمت به ترتیب به هیأت سه و بعد پنج نفر با
پرداخت هزینه كارشناسي توسط معترض ارجاع خواهد شد.
 قیمت كارشناسي احصاء شده توسط كارشناسان شهرداری بررسي و در صورت وجود مغایرت با قیمت واقعي و روز محل اعتراض
خواهد شد.

تبصره  :1اخذ سهم این ماده در مورد ساختمانها ،با درخواست مالك براي ورود به محدوده شهر ،عالوه بر جریمه
تخلفات ساختماني و عوارض مربوطه ميباشد.
تبصره  :2به ساختمانهاي روستاهاي وارده به محدوده شهر عوارض این ردیف تعلق نمي گیرد .ضمناً بعد از ورود
به محدوده شهر هرگونه اقدام عمراني اعم از تفکیك و احداث و ...مطابق ضوابط زمان مراجعه عمل خواهد شد.
ماده  : 16سهم شهرداری از بابت اجرای قانون اصالح ماده  101قانون شهرداری(تفکيك و افراز)
قطعه بندي ملك بزرگ به قطعات كوچکتر و با درخواست مالك ،تفکیك اطالق ميشود .بنابراین تقسیم یك ملك
به دو یا چند قطعه در اثر عبور لولههاي آب و گاز و دكلها و تیرهاي برق و مشابه آنها صورت ميگیرد تفکیك
تلقي نشده و سهمي ندارد.
بنابراین تفکیک به یکي از اشکال زیر انجام و مطالبات شهرداری مطابق این تعرفه وصول خواهد شد:
 تفكيک اراضی باير يا اراضی داير براى ساختمان سازى مسكونى در كاربرى مربوط تفكيک اراضى غير مسكونى33
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 تفكيک باغات و مزارع به عنوان باغ و مزرعه تفكيک باغ و مزارع براى استفاده غير باغ ومزرعه بعد از صدور مصوبه مرجع ذيصالح تقسيم باغات و مزارع و كاربرى هاى عمومى بدون طى مراحل قانونى چه داراى سند و يا فاقد سند در صورت ابقاىاعيانى ها توسط آراى كميسيون ماده  100سهمی مطابق تعرفه عوارض محلى تعلق مى گيرد.
 زمينی كه ازطريق ادارات دولتی به صورت اجاره به شرط تمليک و غيره در داخل حريم ومحدوده شهرواگذارميشودمشمول اين ماده ميباشد.
بر اساس قانون تعیین وضعیت امالک كلیه هزینههاي آماده سازي اراضي تفکیك شده و پیاده روها و كوچههايمرتبط حاصل از تفکیك بر عهده مالك است.
 زمیني كه از طریق منابع طبیعي یا راه و شهرسازي و سایر اشخاص حقیقي و حقوقي داخل محدوده و حریمشهرها به صورت استیجاري و غیره واگذار ميشود مشمول این ماده ميباشند.
 زمين های اوقافی طبق جلسه مورخ1390/8/25فقهای معظم شورای نگهبان مشمول تبصره 4ماده  101اصالحی قانونشهرداری نمی باشد .با توجه به نظريه شماره  90/30/44599مورخه  90/9/2شورای محترم نگهبان تسری تبصره ( )4اين
قانون به موقوفات خالف موازين شرع تشخيص داده شده است  .در هر صورت اجرای ضوابط و مقررات طرح های توسعه
شهری برای اين اراضی طبق ضوابط جاری الزامی است و سرانه های شوارع و معابر و خدماتی بايد تامين شود  .بديهی است
مالكيت اين اراضی (سرانه ها )همچنان در اختيار اداره اوقاف قرار دارد.
زمیني كه كاربري آن فرهنگي و مذهبي بوده در صورت تفکیك و افراز و حفظ كاربري و استفاده فرهنگي ومذهبي مانند مسجد و كتابخانه از سهم تفکیك مستثني ميباشند.
 متقاضيان تفكيک و افراز با مساحت بيشتر از 500مترمربع در داخل محدوده شهر با كاربری مربوط (مجاز)كه دارای اعيانی وفاقد اعيانی می باشند .اين سهم دريافت خواهد شد.
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برای قطعات باالی  500متر مربع که دارای سند ششدانگ می باشند به استناد ماده 101اصالحی قانون شهرداری به شرح زیر
اقدام خواهد شد:

جدول الف) کاربری های مسکونی  ،تجاری

ردیف

مساحت

درصد (خالص قطعات )

1

قطعات  500مترمربع تا  1000متر مربع

 15درصد قطعه

2

قطعات باالي  1000مترمربع تا  3000متر مربع

 20درصد قطعه

3

قطعات باالي  3000مترمربع تا  5000متر مربع

 22درصد قطعه

4

قطعات باالي  5000متر مربع

 25درصد سهم سرانه هاي عمومي و خدماتي و 25
درصد از باقي مانده ملك ( 18/75درصد ) سهم
معابر و شوارع عمومي )

جدول ب) کاربری های صنعتی وکارگاهی و انباری و خانه باغ
مساحت

قطعات حاصل از

( مترمربع )

تفکیک

1

كمتر از 2000

حداكثر دو قطعه

%7

2

 2000تا 6000

 2000وبیشتر

%6/5

3

 6000تا 15000

 3000و بیشتر

%6

4

بیش از 15000

 7500و بیشتر

%5

ردیف

سهم شهرداری

* جهت جلوگیري از خرد شدن قطعات  ،چنانچه عوارض تفکیك از قطعات تفکیك شده قبالً اخذ گردیده و مالك
مجدداً قطعه را تفکیك نماید ودر قطعات تفکیکي جدید حد نصاب تفکیك رعایت شده باشد  %50عوارض تفکیـك
طبق جدول فوق مجدداً اخذ خواهد شد ودرصورت عدم رعایت حد نصاب تفکیك  ،پس از تایید مراجع ذیصالح ویا
ابقاء از طریق كمیسیونهاي ماده  ،100معادل ارقام جدول فوق به عنوان عوارض تفکیك مجدد اخـذ خواهـد شـد.
ضمناً رعایت ماده  101قانون شهرداریها و اصالحیه بعدي آن درموارد شمول الزامي است.
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* در امالک قولنامه اي ( غیرثبتي )مورد قبول شهرداري كه به هر دلیلي به شهرداري مراجعه مي شود ودر كمیسیون ماده
 100قانو ن شهرداري اعیاني این نوع امالک واراضي ابقا مي شوند ( بدون تعیین تکلیف تفکیك عرصه)  ،یا جهت اخذ پروانه
ساختماني ویا استعالم ویا  .......به شهرداري مراجعه مي نمایند تفکیك (سهم مشاعي) معادل این سهم محاسبه و اخذ
خواهد شد.

اراضي كه مطابق كاربري طرح توسعه شهري به منظور استفاده كاربري عمومي مثل ورزشي ،بهداشتي ،فرهنگي،
مذهبي ،آموزشي ،تأسیسات و تجهیزات شهري استفاده شود از بابت تفکیك سهمي دریافت نخواهد شد.
 در مواردی كه امكان تامين انواع سرانه،شوارع و معابر از زمين مورد تفكيک و افراز ميسر نباشد شهرداری ميتواند معادل
قيمت آن را طبق نظر كارشناس رسمی مرتبط دادگستری دريافت نمايد.
قیمت كارشناس رسمي ذیربط با تعیین شهرداری وصول خواهد شد .در صورت اعتراض طرفین (اعتراض شهرداری به عهده گروهي
متشکل از كارشناسان مرتبط خواهد بود) به قیمت كارشناس رسمي  ،موضوع تعیین قیمت به ترتیب به هیأت سه و بعد پنج نفر با
پرداخت هزینه كارشناسي توسط معترض ارجاع خواهد شد.
 قیمت كارشناسي احصاء شده توسط كارشناسان شهرداری بررسي و در صورت وجود مغایرت با قیمت واقعي و روز محل اعتراض
خواهد شد

 سهم شهرداری از بابت تفكيک و افراز مطابق جدول های الف و ب طبق ضوابط شهرسازی می باشد و در صورتيكه در
رديف  4جدول الف ،سهم شهرداری در هر مورد (سرانه های عمومی و خدماتی يا معابر و شوارع عمومی ) بيشتر از درصدهای
فوق باشد درصد بيشتر بصورت رايگان به شهرداری انتقال يافته ولی اگر درصدهای فوق كمتر باشد بايستی مانده درصدها را
بصورت قطعه يا وجه نقد طبق نظريه كارشناسی رسمی دادگستری تامين نمايد و در صورت بيشتر بودن يک سهم از سهم
ديگر كسر نخواهد شد (بيشتر بودن درصد يک سهم به سهم ديگر ارتباطی ندارد.) .
 برای اسنادی كه از طريق مواد 147و 148قانون ثبت اسناد و قانون تعیین تکلیف اراضي فاقد سند رسمي و سایر
قوانین جاري صادر شده باشند و مساحت آنها بيشتر از  500متر مربع باشد طبق موارد فوق ،عمل خواهد شد.
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 درصورتي كه در كاربري غیر مرتبط مالك متقاضي استفاده ورود به محدوده شهر و و ارزش افزوده خدمات
شهرداري و تفکیك به صورت هم زمان باشد در مجموع %70سهم ماده  15و  16تعیین و درصورت درخواست و
استفاده هم زمان از ارزش افزوده خدمات شهرداري وتفکیك  %80سهم ماده  16تعیین مي شود.
مثال :تغییر كاربري ملکي با كاربري زراعي یا فضاي سبز به تجاري به مساحت  5000متر مربع
مطالبات(سهم ) شهرداري به شرح زیر خواهد بود:
 -1سهم ورود به محدوده شهر (سهم ورود به محدود شهر )

مترمربع 5000×%10= 500

 -2سهم استفاده از ارزش افزوده خدمات شهرداري به تجاري

متر مربع 4500×% 50=2250

متر مربع 5000-)500+2250(×%43/75 =984/37

 -3سهم سرانه هاي عمومي  ،خدماتي و معابر و شوارع

با توجه به تقاضاي همزمان استفاده از ارزش افزوده خدمات شهرداري و تفکیك و ورود به محدوده شهر در
مجموع  %70سهم شهرداري مطابق ماده  15و  16به مساحت ودرصد زیر تعیین مي گردد :
متر مربع )500+2250+984/37(×%70=2614

سهم شهرداري  52/28درصد

متر مربع 5000-2614=2386

سهم مالك  47/72درصد

در مثال باال درخواست و استفاده هم زمان از ارزش افزوده خدمات شهرداري و تفکیك  ،سهم شهرداري به شرح
زیر تعیین مي شود:
 -1سهم استفاده از ارزش افزوده خدمات شهرداري به تجاري
-2سهم سرانه هاي عمومي  ،خدماتي و معابر و شوارع

مترمربع
متر مربع

5000×%50 =2500

5000-)2500(×%43/75 = 1093/75

با توجه به تقاضاي همزمان استفاده از ارزش افزوده خدمات شهرداري و تفکیك در مجموع  %80سهم شهرداري
مطابق ماده  16به مساحت و درصد زیر تعیین مي گردد :
سهم شهرداري  57/5درصد
سهم مالك  42/5درصد

متر مربع ) 2500+1093/75(×%80=2875
5000-2875= 2125

متر مربع
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 -1شهرداري موظف است سهم خود از بابت اجراي این ماده در كاربري باغ و زراعي را حفظ و فقط در توسعه
فضاي سبز استفاده نماید.
)2

در اجراي طرح تعریض و ایجاد معابر و میادین توسط شهرداري مساحت معابر مقرر در طرح توسعه شهري از

سهم تفکیك شهرداري كسر خواهد شد و در رابطه با این نوع امالک مطابق عوارض بر حق مشرفیت اقدام خواهد
شد.
)3

مبناي ریالي ارزش منطقهاي ،ارزش بعد از تغییر كاربري خواهد بود .چنانچه بعد از تغییر كاربري فاقد ارزش

منطقه اي در دفترچه ارزش معامالتي باشد نزدیکترین بلوک و كاربري مربوطه مبناي عمل خواهد بود.
 )4قبل از ارسال پرونده به كمیسیون ماده  5یا كمیته تغییرات اساسي طرحهاي هادي شهرداري باید طبق مصالحه
نامه ضمانت الزم را اخذ نماید.شایان ذكر است از قدر السهم شهرداري  %20،نقداً به حساب سپرده شهرداري واریز
و مابقي بصورت یك فقره چك یا ضمانت نامه بانکي اخذخواهد شد  .پس از تصویب موضوع در كمیسیون مربوط،
مبلغ چك یا ضمانتنامه یا وجوه نقد در حساب سپرده  ،به ترتیب به نفع شهرداري ضبط یا به حساب جاري منتقل
خواهد شد و نیازي به اذن مودي نخواهد بود و در صورتیکه مالك پس از تایید كمیسیون ماده  5یا كمیته تغییرات
اساسي طرحهاي هادي شهرداري  ،از ادامه مراحل انصراف داده و تقاضاي عودت نماید شهرداري باید ابتدا تقاضاي
ابطال مصوبه كمیسیون ماده  5یا كمیته تغییرات اساسي طرحهاي هادي شهرداري رانموده و پس از ابطال آن ،
مبلغ واریزي نقدي مالك را به نفع شهرداري ضبط نموده و فقط چك یا ضمانت نامه را عودت خواهد داد و این
مورد بایستي در مصالحه نامه نیز قید گردد.
)5امالكي كه براساس طرح توسعه شهري داراي كاربري شناور از جمله تجاري ميباشند مشمول پرداخت این سهم
مي باشند.
 )6اراضي كه بعد از ورود به محدوده شهر مطابق كاربري طرح توسعه شهري به منظور استفاده كاربري عمومي مثل
ورزشي ،بهداشتي ،فرهنگي ،مذهبي ،آموزشي ،تأسیسات و تجهیزات شهري استفاده شود بعد از اخذ سهم ورود به
محدوده شهر از بابت كاربري سهمي دریافت نخواهد شد.
 )7اراضي و امالک مورد درخواست براي استفاده تجاري ،خدماتي داخل حریم شهر مطابق این ماده اقدام خواهد
شد
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جدول ج) ارزش افزوده استفاده از خدمات شهرداری

کاربری مورد درخواست
ردیف

عنوان کاربری

کارگاهي و

مسکوني

تجاری

1

مسکوني

-

%30

%10

2

تجاري

-

-

-

-

3

باغ -زراعي -فضاي سبزوبایر

%25

%50

%20

-

%10

4

كارگاهي و صنعتي

-

%30

-

-

-

-

5

پاركینگ

%60

%80

%40

-

%25

-

6

سایر( اداري -آموزشي -ورزشي-
بهداشتي -تاسیسات و تجهیزات
شهري و )...

%30

%50

صنعتي

%25

پارکینگ

سایر

باغ

-

-

-

-

-

-

%10

-

تبصره  :ارزش افزوده استفاده از خدمات شهرداری مسکوني به تجاري در خیابان  35متري امام علي برابر  %25خواهد بود.

در صورتي كه امکان تفکیك زمین طبق مقررات شهرسازي وجود نداشته باشد ارزش افزوده ناشي از خدمات
شهرداري مطابق جدول فوق الذكر با قیمت روز براساس اعالم نظریه كارشناس رسمي دادگستري (طبق كاربري
تغییریافته خام )خواهد بود .ضمنا معادل این مبلغ ضمانتنامه بانکي یا وجوه نقد به حساب سپرده شهرداري تودیع
خواهد شد و در صورتیکه مالك بعد از تصویب طرح در كمیسیون ماده 5انصراف نماید مطابق نحوه استرداد عوارض
و بهاي خدمات (ماده  ) 9اقدام خواهد شد.
تبصره :1در طرح ارائه شده از طرف مالك جهت ارسال به كمیسیون ماده 5استان بایستي سهم شهرداري به صورت
مشخص تعیین گردد.
تبصره :2در صورتیکه موضوع در كمیسیون ماده 5استان مطرح ومصوبه كمیسیون مردود یا مشروط (خارج از مفاد
مصالحه نامه بر ذمه مالك) باشد اگر موارد مشروطي مورد قبول مالك یا شهرداري واقع نگردد ضمانتنامه یا وجوه
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نقد تودیعي به حساب سپرده با درخواست مالك بدون كسر كارمزد مسترد خواهد شد وضمنا مراتب لغو مصوبه به
كمیسیون ماده 5ارسال خواهد شد.
تبصره:3اجراي این بند منوط به درخواست مالك وتنظیم مصالحه نامه في مابین مشارالیه وشهرداري بوده ودر
مفادمصالحه نامه قید خواهد شد مالك طرح هر گونه دعوي بر علیه شهرداري را در مراجع قضایي اعم از كیفري
وحقوقي را از خود سلب مي نماید.
تبصره  :4مصالحه نامه هایی كه در راستاي وظایف شهرداري به كمسیون ماده  5یا كارگروه تخصصي امور زیربنایي
ا رسال مي گردد در صـورتي كـه بنـا بـه دالئلـي سـال تصـویب موضـوع بـه سـنوات آتـي (خـارج از سـال مـورد
مصالحه)انتقال یابد با توجه به اینکه مودي هیچ گونه قصوري در رابطه با موضوع نداشـته،لذا مبلـغ مصـالحه نامـه
مورد قبول شهرداري بوده و شهرداري هیچ گونه مابه التفاوتي اخذ نخواهد نمود و در صورتي كه مصالحه نامه ها در
سال مورد مصالحه مورد تصویب مراجع مذكور قرار بگیرد شهرداري بالفاصله بعد از تصویب و ابالغ مفاد صورتجلسه
از سوي مراجع مذكور نسبت به ضبط مبلغ ضمانت نامه بانکي یا ضبط وجه نقد سپرده مبادرت خواهد نمود در این
خصوص نیازي به اذن مودي نمي باشد.
 به منظور حمایت از ایجاد جایگاه هاي عرضه سوخت  CNGاز بابت استفاد از خدمات شهرداري و ورود به
محدوده شهر عوارض یا سهمي دریافت نخواهد كرد.
تبصره  )5در صورت ابقاي اعیاني مورد استفاده ابقا شده در كاربري غیر مرتبط توسط كمیسیون ماده  100از بابت
ارزش افزوده و تامین سرانه فضاي عمومي و خدماتي و اراضي مورد نیاز شوارع و معابر عمومي شهر عوارض این
ماده(از بابت حق استفاده از خدمات شهرداري) با عنوان ارزش افزوده كاربري مورد استفاده و فقط براي سطح
اشغال و با استفاده از فرمول ( S*20 * 4 )P +5000اخذ خواهد شد.
در صورتي كه كاربري و تراكم ملکي در طرح تفصیلي قبلي مجاز و شهرداري براي آن پروانه ساختماني
صادرویاپرونده ملك در كمیسیون ماده100مطرح وراي ابقاء توسط كمیسیون ماده  100صادر شده باشدودرطرح
تفصیلي فعلي كاربري وتراكم آن مغایر با طرح قبلي باشددر صورت درخواست تغییر كاربري واستفاده از خدمات
شهرداري از سوي مالك به كاربري قبلي ،شهرداري بدون دریافت هرگونه وجهي پرونده را جهت تغییر كاربري به
كمیسیون ماده  5یا كمیته تغییرات اساسي طرحها ارسال خواهد نمود.
 چنانچه ملکي درخارج از محدوده و داخل حریم شهرتوسط كمیسیون تبصره یك ماده یك قانون حفظ كاربري
اراضي زراعي وباغات تغییر كاربري گردند  ،ارزش افزوده استفاده از خدمات شهرداري معادل  %20جدول مربوط
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اخذ خواهد شدو در صورتي كه مطابق تبصره چهار ماده یك قانون مذكور مجوز صادر گردد ،مبلغي اخذ نخواهد
شد .
 شهرداریها موظفند حداقل  %20از درآمد حاصل از ارزش افزوده استفاده خدمات شهرداري را به منظور
خریدزمین واحداث فضاهاي عمومي شهر هزینه نمایند.

مصالحه نامه (نمونه)
-1مصالح :آقای ……..فرزند ………شماره ملی ……………مالک پالک ثبتی شماره ..............واقع در
شهر ............خیابان ......................................
-2متصالح  :شهرداری شهر  ...................به نمایندگی آقای  ...............................بعنوان شهردار ..................
-3موضوع مصالحه : :با عنایت به درخواست شماره  ............مورخه .....................از سوی مصالح مبنی برتقاضای
تغییرکاربری و بهره مندی از ارزش افزوده استفاده از خدمات شهرداری با شرایط زیرمنعقدگردید :
الف ) سهم شهرداری :مطابق جدول ارزش افزوده  ...............درصد به مساحت  .............متر مربع تعیین می
گردد.
با توجه به اینکه واگذاری قطعه به دلیل  ................مقدور نمی باشد ،براساس نظریه شماره  ...............مورخ
 .................کارشناس رسمی دادگستری مبلغ  ...........................ریال تقویم می گردد.
ب) تعهدات مالک  :مالک ملزم به واگذاری مساحت  .....مترمربع ازقطعه یا قطعات درخصوص بند الف می
باشد
ج) مالک ملزم به پرداخت مبلغ  ....................ریال طبق مصالحه نامه دروجه شهرداری  ..............ویا ارائه ضمانت
نامه بانکی قبل از ارسال به کمیسیون ماده  5یاکمیته فنی تغییرات طرح هادی می باشد.
د) تعهدات شهرداری  :طرح موضوع مصالحه نامه در کمیسیون ماده  5یاکمیته فنی تغییرات طرح هادی واخذ
مصوبه مربوط.
شرایط عمومي مصالحه نامه
 -1مصالح مکلف است حداكثر تا  6ماه پس از ابالغ شهرداری برای اخذ پروانه ساختماني اقدام
نماید .در غیر اینصورت پس از انقضاء مهلت مذكور عوارض متعلقه (به استثناء ارزش افزوده
استفاده خدمات شهرداری) طبق عوارض محلي در زمان مراجعه محاسبه و اخذ خواهد شد
 -2كلیه شرایط صحت صلح قطعي اعم از صیغه و اظهار و قبض و اقباض و غیره بین طرفین جاری
شد و به سائقه احتیاط كافه خیارات خصوصا خیار غبن هرچند فاحش از طرفین اسقاط گردید.
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مورد مصالحه اعم از عین و منافع از طریق سند عادی یا رسمي یا وكالت قبال به كسي واگذار
نشده و هر كس اعم از اشخاص حقیقي و حقوقي در این خصوص در هر مرجع و مقامي ادعایي
داشته باشد مصالح شخصا جوابگو بوده و شهرداری در این خصوص مسؤولیتي نخواهد داشت و
متصالح با رؤیت و وقوف كامل از محل وقوع و حدود و مشخصات ،قبول و اقرار به تصرف و قبض
مورد مصالحه نمود
 -3این مصالحه نامه با رضایت كامل طرفین منعقد و پس ازتصویب درشورای اسالمي شهر و
كمیسیون ماده  5یاكمیته فني تغییرات طرح هادی قابلیت اجرا داشته ودرصورت عدم تصویب
ازسوی مراجع مذكوراین مصالحه نامه كان لم یکن تلقي گردیده و مالک هیچگونه ادعا و
اعتراضي نداشته و مصالح هر گونه شکایت اعم از كیفری و حقوقي در حال و آینده را از خود
سلب و ساقط نمود .ضمنا مبلغ یا ضمانت نامه دریافتي بدون كسر ،مسترد خواهد شد.
این مصالحه نامه در .........بند  .........تبصره و  .........نسخه كه هر كدام دارای حکم واحد میباشند منعقد
گردید.
ماموربازدید
مالک

معاون یا مسئول شهرسازی

مسئول درآمد

مسئول حراست شهرداری

مشاور حقوقي

مسئول امورمالي
شهردار شهر......

ماده :17ضوابط احداث پارکينگ
پیش بیني و تامین پاركینگ در ساختمانها الزامي بوده و بایستي مطابق ضوابط طرح جامع یا هادي یا تفصیلي و
در اجراي ماده  1قانون توسعه حمل و نقل و مدیریت مصرف سوخت و آیین نامه اجرایي آن نسبت به ایجاد
پاركینگ اقدام گردد.
تبصره  : 1در صورت تبدیل پاركینگ ساختمانهاي داراي پروانه به استفاده غیر پاركینگ ،موضوع باید توسط
كمیسیون ماده  100رسیدگي و با توجه به قانون و اهمیت و ضرورت موضوع و مفاد پروانه ،رأي برگشت به حالت
اولیه و قلع آثار تبدیلي صادر گردد .در صورتي كه بر خالف آن توسط كمیسیون ماده  100ابقاء و عدم امکان ایجاد
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پاركینگ در قسمت دیگر ساختمان عالوه بر اعتراض به رأي بدوي توسط شهرداري و در صورت صدور رأي تجدید
نظر (قطعي) و تأیید رأي بدوي یا ابقاي تخلف مذكور به شرح فوق رأي كمیسیون اجرا خواهد شد
ساختمان هایي كه بدون تأمین پاركینگ به صورت غیرمجاز ( مازاد یا فاقد پروانه ) احداث شوند مشمول
مقررات این ماده و عوارض ابقاي اعیاني ها خواهد بود.
تبصره  : 2در صدور پروانه ساخت و پایانکار و رأي توسط كمیسیون ماده  100رعایت مفاد پروانه و ضوابط طرح
توسعه شهري و به ویژه قانون توسعه حمل و نقل و مدیریت مصرف سوخت و آیین نامه اجرایي آن الزامي است .
تبصره  : 3شهرداریها موظفند هر نوع درآمد حاصل از پاركینگ اعم از جرایم پاركینگ و  ...را به حساب جداگانه اي
واریز و صرفا جهت احداث پاركینگ هاي عمومي هزینه نمایند .
 هزینه تامین پاركینگ در هرشهرداري با رعایت ضوابط شهرسازي و ازجمله نامه ارسالي از سازمان شهرداري ها
ودهیاري هاي كشور به شماره  47531مورخ 97/9/27در مورد موارد استثنایي شش گانه ذیل ،كه با تشخیص
شهرداري (معاون یا مسئول شهرسازي  ،مسئول طرح و گذربندي  ،صدور پروانه  ،كارشناس فني ) هزینه پاركینگ
(طبق فرمول  )25*50*P :اخذ و واریز آن به حساب ویژه پاركینگ ،به شرح زیر :
● مستلزم قطع درختان كهنسال
● در میادین و خیابان هاي شریاني
●عرض كوچه
●عرض قطعه
●فرم وشیب زمین
●معابر باالي  45متري
ماده  : 18عوارض بر حق مشرفيت
كلیه امالک واقع در معابر شهر كه با خرید و یا با تملك به مالکیت شهرداري در ميآیند شهرداري حق تصرف
و احداث دیوار به منظور ممانعت از ورود اشخاص را داشته و هیچ شهروندي حق بهره برداري از آن بدون مجوز
شهرداري را ندارد.
بنابراین تا زمانيكه مالکین همجوار چنین امالک عمومي از شهرداري اجازه نگرفتهاند حق ایجاد درب به این امالک
را هر چند كه قسمتي از این امالک به خیابان تبدیل شده باشد ندارند مگر اینکه حق ارتفاق داشته باشند كه
مستلزم پرداخت حق مشرفیت خواهند بود.
علیهذا مالکین كلیه اراضي و امالكيكه در اثر اجراي طرحهاي احداث ،تعریض و توسعه و اصالح معابر و میادین و
چهارراه ها در برگذر احداثي یا اصالحي و یا تعریضي و یا در توسعه واقع ميشوند در صورت پرداخت عوارض حق
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مشرفیت ،ميتوانند نسبت به دریافت مجوز ایجاد درب به خیابان اقدام نمایند .و در سایر موارد عوارض حق
مشرفیت در زمان مراجعه براي توافق و اخذ خدمات شهرداري ،اجراي طرح ،نقل و انتقال ،اصالح سند ،پایان كار
ساختمان یا تفکیك محاسبه و وصول خواهد شد.
عوارض حق مشرفیت مطابق فرمول زیر براي كلیه معابر محاسبه و اخذ خواهد شد :
](A-B) ×L×P×S[ ×K
 Aعرض معبر جدید
 Bعرض معبر قبلي
 Lطول ضلع ملك مشرف به معبر
 Pارزش منطقه اي بعد از اجراي طرح
 Sمساحت باقي مانده ملك
 Kضریب تعدیل
 دركاربري هاي تجاري وخدماتي با ضریب 2عمل خواهد شد.
دركاربري مسکوني با ضریب  1عمل خواهد شد (.براي قطعات زیر  100متر مربع با ضریب  1/5عمل خواهد
شد).
دركاربري هاي اداري وغیره با ضریب  1/5عمل خواهد شد.
دركاربري هاي باغ و مزروعي با حفظ كاربري  %25فرمول وصول خواهد شد.
در كاربري هاي مختلط مسکوني – تجاري با ضریب  1/5عمل خواهد شد .
جدول ضریب تعدیل ()K
ردیف
ردیف
K
L
K
L
تا  12متر
12
%15
تا یك متر
1
%30
2

تا  2متر

%16

13

تا  13متر

%31

3

تا  3متر

%17

14

تا  14متر

%32

4

تا  4متر

%18

15

تا  15متر

%33

5

تا  5متر

%19

16

تا  16متر

%34

6

تا  6متر

%24

17

تا  17متر

%35

7

تا  7متر

%25

18

تا  18متر

%36

8

تا  8متر

%26

19

تا  19متر

%37

9

تا  9متر

%27

20

تا  20متر

%38

10

تا  10متر

%28

21

بیش از  20متر

%39

11

تا  11متر

%29

-

-

-
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تبصره  : 1در مواردي كه بعد از اجراي طرح تعریض و توسعه معابر موجود و ایجاد معابر و میادین و چهارراه ها ،
ملکي مشمول عقب كشي نشده و ارزش منطقه اي قبل و بعد از اجراي طرح تغییر كند از بابت ارزش افزوده ناشي
از اجراي طرح تعریض و یا ایجاد معابر جدید توسط شهرداري  ،عوارض حق مشرفیت بر مبناي كل مساحت ملك با
مبناي  20برابر مابه التفاوت ارزش منطقه اي قبل و بعد از اجراي طرح محاسبه و اخذ خواهد شد .
تبصره  : 2حداقل  Pمبناي محاسبه عوارض این ماده  20000ریال مي باشد.
تبصره  : 3عوارض حق مشرفیت باقي مانده ملك از %20ارزش روز زمین (زمان مراجعه به شهرداري جهت
پرداخت) بیشتر نخواهد بود .
تبصره  : 4در معابر جدیداالحداث با هر عرض به دلیل فقدان معبر قبلي  ،مبناي مورد محاسبه این فرمول كالً
عرض معبر جدید خواهد بود .
تبصره  : 5عوارض حق مشرفیت در مواقع زیر و هر كدام در زمان اجرا یا بعد از اجراي معبر فقط براي یك بار تعلق
ميگیرد:
 براي امالكي كه قسمتي از آنها در مسیر تعریض قرار ميگیرند عوارض حق مشرفیت به هنگام توافق براي خریدیا بعد از اجراي طرح تعریض به هنگام مراجعه مالك بر مبناي ارزش منطقهاي روز ،محاسبه و اخذ یا تهاتري (یعني
ارزش واگذاري مالك و مطالبات شهرداري به صورت ریز برآورد ریالي شده و تهاتر خواهد شد) اقدام خواهد شد.
 در هنگام توافق براي خرید یا تملك قسمتي از امالک براي اجراي طرح به شرطي كه به غیر از معبر احداثي راهدسترسي به ملك وجود نداشته باشد.
 در موقع معامله امالكي كه در بر خیابان واقع هستند و یا قرار ميگیرند به سبب احداث خیابان ارزش افزوده پیدانمودهاند.
تبصره  - 6به استناد تبصره بند الف ماده  18قانون نوسازي واگذاري باقیمانده اراضي از اجراي طرحها كه مساحت
آنها كمتر از حد نصاب تفکیك مندرج در ضوابط طرح تفصیلي یا هادي شهر باشد به دلیل شناخته نشدن به عنوان
یك قطعه و عدم امکان صدور سند به عنوان یك قطعه ممنوع است و به منظور جلوگیري از متروكه و مخروبه
ماندن آن بایستي این گونه اراضي تماما“ توسط شهرداري از مالك خریداري و یا طبق قانون تملك اقدام نماید.

45

کارگروه منابع درآمدی شهرداری های استان آذربایجان شرقی

 اراضي كه دراجراي طرح تعریض به مالکیت شهرداري درمي آیند چنانچه در اجراي ماده  19قانون نوسازي بهامالک همجوار الحاق شوند با توجه به ارزش افزوده ایجاد شده ،حق مشرفیت امالک مجاور  %70عوارض این ماده
دریافت خواهد شد.
 چنانچه ملکيكه در بر معابر واقع است توسط مالك ملك همجوار (پشت جبهه و یا برهاي آن) خریداري و بهملك خود الحاق نماید حق مشرفیت آنها  %70عوارض این ماده دریافت خواهد شد.
تبصره  : 7چنانچه عرصه ملکي به صورت مجاز تفکیك و یا برحسب مرور زمان به صورت مجاز در آمده و مورد
تأیید شهرداري قرارگرفته باشد و اینك مالك درخواست پروانه ساختماني كرده باشد ولي بر اساس طرح
هايگذربندي فعلي ،ملزم به رعایت عقبكشيهاي مقرر در طرح توسعه شهري باشد شهرداري مکلف است در زمان
صدور پروانه ساختماني ارزش عرصه واقع در عقبكشي را با عوارض حق مشرفیت و پروانه ساختماني تهاتر نماید و
تراكم و سطح اشغال بعد از اجراي طرح برابر ضوابط طرح توسعه شهري اقدام خواهد شد.
تبصره  : 8در مواردي كه در اثر اجراي طرحهاي احداث معابر جدید عالوه بر معبر موجود ،معبر یا معابر جدیدي
ایجاد شود جهاتي كه از ملك به معابر مشرف شوند عوارض حق مشرفیت مطابق ارزش منطقه اي گرانترین بر ملك
بااحتساب مجموع طول اضالع مشرف به معابر مبناي محاسبه عوارض قرار خواهد گرفت .
تبصره  : 9در صورتي كه عمق یك پالک (قطعه) تفکیك شده واقع در مسیر تعریض شهرداري بیش از  25متر
باشد  25متر اول برابر تعرفه و عمق بیش از  25متر آن پالک با مبناي  %50عوارض  25متر اول اخذ خواهد شد.
تبصره  : 10عوارض حق مشرفیت امالک واقع در میادین و تقاطعها و خروجي میادین و تقاطعها حداكثر تا 10
متر فاصله از محل مذكور با ضریب  1/5برابر فرمول این تعرفه محاسبه خواهد شد.
تبصره  : 11محاسبه و اخذ عوارض حق مشرفیت طرحهاي اجرا شده از اول سال  88به بعد با مبناي این ماده
اقدام خواهد شد و براي طرحهاي اجرا شده قبل از  ،88با مبناي  %45این تعرفه اقدام خواهد شد.
با توجه به برقراري عوارض حق مشرفیت از  1372عوارض این ماده به امالک واقع در مسیر اجرا گردیده قبل از
 1371تعلق نخواهد گرفت.
تبصره  : 12محاسبه و دریافت این عوارض به هنگام مراجعه مالك یا ذینفع براي اخذ هرگونه خدمات از شهرداري
از جمله پروانه ساخت ،گواهي معامله ،گواهي حفاري و ...دریافت خواهد شد.
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تبصره  : 13پرداخت هرگونه هزینه یا صدور پروانه ساختماني منوط به اجراي ماده  45قانون ثبت و ثبت در دفاتر
امالک شهرداري مي باشد.
تبصره  :14درصورت عدم حصول توافق جهت اجراي طرح توسعه و تعریض و اصالح معابر و میادین و ایجاد معابر و
میادین جدید في مابین شهرداري و مالك یا مالکین دررابطه با قیمت مقدار واقع در طرح توسعه  ،چنانچه موضوع
به كارشناس رسمي ارجاع یا از طریق دادگاه حکمي صادر شود حق مشرفیت شهرداري ازباقي مانده ملك
%20قیمت روزبعد از اجراي شهرداري با تقویم كارشناس رسمي خواهد بود.
تبصره  : 15در صورتیکه در سنوات گذشته بیش از  10درصد (ده درصد ) از مساحت امالک در نتیجه اجراي
طرح هاي مصوب شهري بدون دریافت هرگونه غرامتي به خیابان احداثي جدید الحاق شده باشد براي باقي مانده
این قبیل امالک عوارض مشرفیت شامل نخواهد شد .
ماده  : 19نحوه استفاده از ساختمان
شهرداري به استناد بند  24ماده  55قانون شهرداري موظف است نوع استفاده (نوع بهره برداري) از ساختمان
را در پروانه ساختماني قید نماید و چنانچه مالك مغایر با مفاد پروانه ساختماني از اعیانيها استفاده نماید از طریق
كمیسیون مقرر در ماده  100قانون شهرداري رسیدگي خواهد شد .و در صورت تقاضاي مالك یا ذینفع جهت
استفاده غیر از مفاد پروانه صادره و یا در ساختمانهاي وضع موجود مجاز فاقد پروانه ،چنانکه كاربري مورد تقاضا با
كاربري زمان تقاضا مطابقت نماید شهرداري ميتواند در صورت مطابقت ضوابط شهرسازي و فني و بهداشتي با اخذ
 2برابر عوارض مربوطه در این تعرفه مجوز الزم را صادر نماید.
 - 1در هر واحد ساختمان ها شهرداري مجاز به صدور مجوز فعالیت یك واحد مطب بوده و دایر نمودن واحد
تزریقات در آن و یا در واحد ساختماني بالمانع است.
 -2ساختمان از نظر فني و ایمني براي فعالیت مورد نظر مورد تأیید باشد.
 -3ساختمان طبق ضوابط داراي پاركینگ مناسب براي مراجعین و كاركنان باشد.
 -4ارائه رضایت نامه ثبتي از ساكنین آن ساختمان و همسایگان براي فعالیت حرف پزشکي
-5تأسیس كلینیك درماني یا هر فعالیت عمومي دیگر از جمله بیمارستانها و مدارس و دانشگاهها در
ساختمانهاي موجود مستلزم رعایت كاربري و تأمین استحکام و ایمني بنا و سایر بندهاي این ماده است.
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از طرفي عالوه بر تطبیق كاربري ساختمانهایي كه به منظور فعالیت مذكور مورد استفاده قرار ميگیرد بایستي
ملك داراي موقعیت مناسب با فعالیت مربوطه از جمله عدم ایجاد مشکالت ترافیکي و مزاحمتهاي دیگر به شهر
باشد و چنانچه ساختماني داراي شرایط الزم باشد مراتب به كمیسیون ماده  5یا كمیته فني در استانداري ارجاع و
با تصویب موضوع ،شهرداري ميتواند مقررات خود را در رابطه با صدور مجوز بهرهبرداري اعمال نماید.
تبصره :در صورت بهره برداري خالف پروانه صادره ،شهرداري بایستي پرونده را به كمیسیون ماده  100ارجاع و در
صورت ابقاي كمیسیون مذكور ،شهرداري عوارض این ماده را با ضریب  2از بابت عدم رعایت تشریفات اخذ مجوز
محاسبه و اخذ خواهد نمود .
ماده  :20عوارض یا هزینه کارشناسی و بازدید
هزینه بازدید براي امالک و اراضي داخل محدوده شهر 250000ریال ( دویست پنجاه هزار ریال ) و براي حریم
شهر  500000ریال ( پانصد هزار ریال ) اخذ خواهد شد .
ماده  : 21عوارض فعاليت و حرفه
با هماهنگي مجمع امور صنفي و اتحادیه های مربوطه تصویب و اجرا مي شود.
الف :عوارض اصناف مطابق جدولي كه شهرداري تهیه مي كند تصویب ميگردد.
ب :چنانچه حرفه و یا صنفي در جدول فوق (بند الف) تطبیق نکند و شامل عوارض محصول نهایي ( مالیات بر
ارزش افزوده ) نگردد مطابق فرمول زیر عوارض وصول خواهد شد.

( ×RL × P× kb × S ×K s

= )Rp

عوارض ساالنه هر فعالیت و حرفه به مترمربع

این عوارض به عوامل متعدد وابسته است از جمله:
 -1تاثیر موقعیت ملك در كسب درآمد برحسب واقع شدن در بر خیابانهاي اصلي و فرعي،كوچهها ،میادین ،بازار و
پاساژ ،راسته ،خیابان ،محالت
 -2تاثیر نوع فعالیت در كسب درآمد از جمله عمده فروشي ،نمایندگي ،نمایشگاه ،تجمالتي و تشریفاتي و لوكس،
دفاتر شركتهاي خدماتي و توزیعي و فني و مهندسي و كشاورزي و.....
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 -3در نظرگرفتن اماكن خدماتي ،بهداشتي و درماني و...تفاوت قائل شدن آن از حرف لوكس ،تجارتي ،بازرگاني و....
توضيح فرمول عوارض فعاليت در شهر

الف) رتبه حرفه ()Rank professionكه در  3سطح رتبه بندی ميشود.
رتبه اول با ضریب 3
شامل آهن فروشي ،آیینه و شمعداني و لوستر ،آلومینیوم فروشي ،اسباب بازي ،الکتریکي ،بارفروشي ،بزاري،
بدلیجات طال و نقره ،تریکو و پوشاک و لباس فروشي  ،درب و پنجره فروشي  ،رادیاتور فروشي ،ساعت فروشي،
سنگ فروشي ،صرافیها ،طال و جواهرفروشي ،ظروف پالستیك و آلومینیوم ،فرش و موكت فروشي ماشیني ،قنادي،
كیف و كفش فروشي ،كاموا و پشمفروشي ،كاالي دندانپزشکي و لوازم آن ،كاالي صوتي تصویري و لوازم ،كامپیوتر و
لوازم آن ،گل فروشي ،الستیك فروشي ،لوازم خانگي ،لوازم بهداشتي ساختمان و لوله ،لوازم یدكي ماشینآالت،
لوازم عکاسي ،لباس زنانه ،لباس ورزشي ،موتورسیکلت و دوچرخه و لوازم آن ،مقاطعه كاري ،نوار و سي دي فروشي،
نایلون و شمع و ظروف پالستیك ،لوازم مرغداري ،لوازم بهداشتي ،نمایندگي نوشابه
رتبه دوم ـ با ضریب 2
شامل امانت فروشي ،آهنگري كشاورزي و اتومبیل ،اطاق سازي اتومبیل ،آبغوره و آبلیموكشي ،اوراق اتومبیل ،اره
تیزكني ،بلوكزني و موزائیك سازي ،بافتني ماشیني ـ كش بافي ،بازیهاي كامپیوتري ،پرس شیلنگ ،پیراهن دوزي،
پنچرگیري ،تزئینات ساختمان  ،تولید و فروش پوشاک ،تولید پیراهن زنانه ،تریلي سازي ،تولید و فروش
ماشینآالت كشاورزي و ادوات ،تعمیرات طال و جواهر ،تعویض روغن و فروشي ،تعمیرات باطري و فروشي ،تعمیرات
كمك فنر ،تراشکاري و میل لنگ تراشي ،تعمیر موتورسیکلت و دوچرخه ،تولید و فروش كفش ،كفاشي ،كیف
فروشي ،تودوزي اتومبیل و چادر دوزي ،تعمیر لوازم برقي و لوازم خانگي ،تعمیر ماشینهاي اداري ،تعمیر رادیو
ضبط ،تلویزیون ،تعمیر تلفن ،تهیه و تولید و فروش فیلتر هواي خودرو ،تابلو نویسي ،تولید و فروش فنر پوشه،
تعمیر جکهاي اتومبیل ،تعمیرات جلوبندي و تعمیر پمپ گازوئیلي ،تولید و فروش پوشاک  ،تودوزي مبل ،تعمیر
ماشین و ادوات كشاورزي ،تعمیر و مونتاژ كامپیوتر و خدمات ،جرثقیل ،جوراب بافي ،چراغ و سماور سازي ،چوب
بري و چوب فروشي ،حلبي سازي و كركره سازي ،خیاطي مردانه ،خیاطي زنانه ،خرازي و لوازم خیاطي ،درب و
پنجرهسازي آهني و آلومینیوم ،دفتر سازي ،كارتن سازي  ،رادیاتور سازي ،صافکاري ،سپرسازي رنگ و ابزارآالت،
سیم كشي برق صنعتي ،سیم پیچي دینام ،ساعت سازي ،سنگ تراشي ،سراجي ،شیشه بري و قاب و عکس سازي،
شیریني پزي  ،شوفاژ و تأسیسات حرارتي ،ظروف آلومینیوم سازي ،عایق رطوبتي ،عکاسي و فتوكپي و فیلمبرداري،
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عینك سازي ،عروسك سازي ،فروشندگي گچ پیش ساخته ،فروشندگي ضایعات آهن ،فروش وسائل زنبورداري،
فروشندگان داروهاي گیاهي و دامي ،كابینتسازي ،كانتینر سازي ،كلیدسازي ،گلدوزي ،لوله كشي ،لنت كوبي،
مهرسازي ،مصالح ساختماني ،نقاشي اتومبیل ،نعلبندي ،بخاري و دكور سازي و صنایع دستي ،نباتریزي ،نمایشگاه
ماشین ،بنگاه معامالت.
رتبه سوم ـ با ضریب 1
از قبیل آبمیوه و بستني ،آژانس  ،انواع آرایشگري  ،آالیش خام فروشي ،آبگوشت و كله پزي ـ كباب و حلیم،
پارچه كیلویي ،پشم و پنبه فروشي ،چلوكبابي ،غذاخوري ،قهوه خانه ،حکاكي ،خرید و فروش پوست ،خواربار،
سوپرماركت و غیره  ،ساندویچي ،سبزي و میوه فروشي ،سوسیس و كالباس و مرغ و ماهي ،شركت هاي پخش مواد
غذایي ،عطاري ،عالفي ،فروشندگي نفت ،فرشبافي و گلیم بافي و لحاف و تشكدوزي ،قصابي  ،كرایه ظروف،
گرمابهداري  ،مرغ و تخم مرغ و ماهي فروشي ،نان ماشیني و فانتزي و غیره ،نمك كوبي ،و...
ب) رتبه موقعیتي ) ) Rank Locationكه در 3موقعیت به شرح ذیل رتبه بندي ميشود.
رتبه اول با ضریب  :3میدانها و خیابان اصلي شهر و بازار با تراز تجاري مطلوب از جمله پاساژها
رتبه دوم با ضریب  :2سایر خیابانها
رتبه سوم با ضریب  :1كوچه و محالت شهر
ج) ارزش منطقهاي ملك ( )pاست
د) ضریب تعدیل ))Balancing –k
این ضریب نسبت به هریك از محالت و خیابانها و میادین و ...با توجه به موقعیت اقتصادي و وضعیت درآمدي
صنوف واقع در آن محدودهها توسط شهرداري تعیین و به تصویب شوراي اسالمي شهر خواهد رسید كه ميتواند
براي هر محله ،منطقه ،بازار ،میادین ،خیابان اصلي و فرعي متغیر باشد.
ضریب تعدیل برابر با0/1تا  0/7با توجه به محالت و خیابانها و میادین و ...و موقعیت اقتصادی صنوف
بعد از مساحت محل فعالیت (الف) و ضریب مساحت محل فعالیت (ب) با تصویب شورا قابل اجرا
ميباشد.
هـ) مساحت محل فعالیت ( ) Space
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و :ضریب مساحت محل فعالیت( Space- k) :
تا  15متر مربع  - %100تا  25متر مربع  - %90تا  35مترمربع  - %80تا  45مترمربع  - %70تا 55
مترمربع  - %60بیشتر از  55مترمربع %50
توضیح :حداقل عوارض ساالنه فعالیت هر واحد صنفي مبلغ  500000ریال و مشاورین امالک
2000000ریال خواهد بود.
تبصره  : 1با تصویب این تعرفه ،فقط عوارض ساالنه دریافت خواهد شد و عوارض افتتاحیه دریافت نخواهد شد با
توجه به حذف عوارض افتتاحیه شهرداري باید در محاسبه و دریافت عوارض ساالنه به صورت متعادل لحاظ نماید..
تبصره  : 2واحدهایيكه عوارض تولید و یا قرارداد و یا پیمان و....مطابق قانون ارزش افزوده ميپردازند مشمول
عوارض فعالیت و انبار و محوطه نخواهند بود.
تبصره  : 3مبناي عدم فعالیت واحدهاي كسبي ارائه گواهي اتحادیه صنفي مربوطه و تایید شهرداري ميباشد..
تبصره  : 4مشاغل خاص مثل فروشگاه هاي زنجیرهاي و تاالرهاي پذیرایي نیز مشمول پرداخت عوارض سالیانه
ميباشند.
ج :برپایی غرفهها و نمایشگاهها

برپایي غرفهها و نمایشگاهها اعم از فروش ،تخصصي ،ادواري ،فصلي و دائمي و بازارهاي روز در مناطقي كه توسط
شهرداري تعیین ميشود با توافق و شرایطي اعالمي شهرداري اقدام خواهد شد و در نظر گرفتن مسائل ترافیکي،
مبلمان شهري و ...الزامي است.
توضیح:
 -1متولیان برگزاري نمایشگاههاي ادواري ،فصلي و دائمي مکلفند معادل  %5اجاره بها و غرفه مورد اجاره را از
طرف قرارداد كسر و حداكثر تا  10روز بعد از اتمام نمایشگاه به حساب شهرداري واریز نمایند .در غیر این صورت
شهرداري مجاز به وصول وثیقه مربوطه ميباشد.
 -2مسئولیت وصول و واریز وجوه حاصله به عهده متولیان نمایشگاه خواهد بود ،مأموران وصول شهرداري ميتوانند
با مراجعه به محل دفتر نمایشگاه نسبت به بررسي میزان وصولي اقدام نمایند
 -3صاحبان غرفهها در بازارهاي روز مکلفند به میزان  ..........درصد از بهاي اجاره خود را به عنوان عوارض به
شهرداري پرداخت نمایند.
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 -7وصول عوارض نمایشگاهها در محدوده و حریم شهر به استثناء نمایشگاههاي صنایع دستي و فرش مجاز مي
باشد.
د :انبار واحدهای توليدی و تجاری و اقتصادی و....

 - 1عوارض ساالنه انبار جدا از محل فروش معادل  %50مبناي عوارض ساالنه فعالیت و حرفه مربوطه وصول
ميشود .در صورتي كه محل مذكور در كنار دفتر فروش مثل آهن فروشي قرار داشته باشد  %100عوارض این ماده
وصول خواهد شد.
 - 2محوطه بازي كه به منظور نگهداري تولیدات و یا مواد اولیه استفاده ميشود عوارضي معادل  10درصد عوارض
حرفه وصول ميشود.
هـ :تعویض صنف و حرفه و محل و فرد

 - 1تغییر نوع صنف و یا محل فعالیت قبل از سپري شدن  6ماه از صدور پروانه و اخذ عوارض شهرداري عوارضي
معادل  %50عوارض ساالنه فعالیت حرفه جدید محاسبه و وصول ميشود.
 - 2تغییر فرد صنفي و یا حرفه معادل كل عوارض ساالنه فعالیت و حرفه تعیین ميشود.

ماده  : 22عوارض فعاليتهای خانگی
الف:چنانچه این فعالیتها در مکانهاي مستقل باشند مشمول عوارض ساالنه حرفه و فعالیت ميباشند. .
ب:چنانچه فعالیت خانواده براي تولید صنایع دستي در قسمتي از واحد مسکوني خود بالمانع بوده ولیکن چنانچه
در تولید صنایع دستي از خدمت كارگران استفاده به عمل آید كارگاه تلقي و تا زماني كه فعالیت آنها مزاحمتي به
همسایگان ایجاد نکند و فعالیت ادامه داشته باشد براي فعالیت آنها عوارضي معادل  %25عوارض ساالنه حرفه و
فعالیت تعلق ميگیرد .مساحت محل فعالیت اینگونه حرف فقط سالن و یا اطاق مورد استفاده در فرمول منظور
خواهد شد
ج) فعالیتهاي خانوادگي اعم از فردي یا جمعي و همچنین فعالیت هاي هنري (نقاشي ،خطاطي ،خیاطي ،منبت
كاري ،سوزن دوزي و ،)...صنایع دستي با فعالیت خانوادگي ،آموزش خصوصي ،علمي و پژوهشي درمنزل كه كارگاه
و آموزشگاه تلقي نشود و سکونت خانواده را تحت الشعاع قرار ندهد عوارض ندارند.
تبصره  :شهرداري مکلف است تمهیدات پیشبیني شده در قانون ساماندهي مشاغل خانگي را تدبیر و اجرا نماید.
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عوارض فعالیتهاي خانگي (كارگاهي) ،معادل  %25عوارض ساالنه فعالیت و حرفه مشابه تعیین

ميشود.

ماده  : 23عوارض تبليغات محيطی
در اجراي تبصره بند  25ماده  71قانون تشکیالت ،وظایف و انتخابات شوراهاي اسالمي كشور ،تبصره  6ماده ، 96
بند  27ماده  55و ماده  92قانون شهرداري ومبحث بیستم مقررات ملي ساختمان و همچنین آیین نامه پیش
آمدگي هاي ساختماني در گذرها و به منظور هماهنگي و یکسان سازي در ضوابط و مقررات مربوط به تبلیغات
محیطي و ساماندهي امور و پاسخگویي به متقاضیان در زمینه نصب تابلو و انجام تبلیغات،شهرداي مکلف است
ضوابط تابلوهاي مجاز را از نظر اندازه و نوع در معابر شهر تدوین نماید.كه با رعایت بندهاي زیر اقدام خواهد شد .
تعاریف
 -1تابلو :پیکره یا سازه اي است كه به نحوي از انحا براي معرفي هر نوع كاال و ارایه خدمات یا به منظور
انتقال پیام مشخصي در محدوده و حریم شهر نصب و در معرض دید عموم قرار داده مي شود ،اعم از
اینکه افقي ،عمودي ،مستقر بر روي بام یا نماي ساختمان ،بدون پایه یا با پایه مستقل ،متحرک،
الکتریکي ،نوشته بر پارچه یا شیشه و امثالهم باشد.
 -2تابلوي شناسایي كسب :تابلوهایي است كه فقط جنبه معرفي كسب و حرفه مالك را دارد و فاقد هرگونه
آرم ،نام و نشانه اي از محصوالت و كاالهاي تجاري باشد.
 -3تابلوي تجاري :تابلوهایي است كه داراي آرم ،نام و نشانه اي از محصوالت و كاالهاي تجاري داخلي یا
خارجي باشد.
 -4تابلوي فرهنگي و ترافیکي :تابلوهایي است كه فقط داراي جنبه آموزش شهروندي و اطالع رساني باشد.
 -5بیلبورد :تابلوهایي با سطح قابل تبلیغ بیش از  24مترمربع كه توسط پایه روي زمین در فضاهاي عمومي
شهر نصب مي شود.
 -6تابلوي كوچك مقیاس :تابلوهایي شامل تابلوهاي كنار دیوار و بردهاي دیواري كه داراي پیکره دایم و
ابعاد كوچکتر از  24مترمربع باشند.
 -7استند :تابلوهاي یك یا چند وجهي كه براي استفاده عابران نصب شده و سطح تبلیغ هر وجه آن حداكثر
 3مترمربع است.
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 -8تلویزیون شهري :با توجه به تکنولوژي بکار رفته الکترونیکي براي تبلیغات شهري در روز و شب مورد
استفاده قرار گرفته و عنصر صدا در آن اهمیت نداشته و پیام در قالب تصویر و گرافیك به مخاطب القاء
مي گردد.
 -9تبلیغات ترسیمي  :تبلیغات ترسیمي و نوشتاري بر بدنه وسایط نقلیه.
محدودیت مکان نصب عالئم و تابلوها:

 -1نصب عالئم و تابلوها بر تیرهاي برق ،پایه هاي عالئم و چراغهاي راهنمایي و رانندگي ،درختان ،صخرهها و سایر
عناصر طبیعي ممنوع است.
 -2نصب تابلوي تبلیغاتي بصورتي كه مانع از دیده شدن تابلوي نصب شده قانوني دیگر گردد ،ممنوع است.
 -3نصب تابلو و عالئم دیگري كه به تشخیص مسئولین باعث پنهان شدن همه یا قسمتي از هر تابلو یا چراغ
هشدار دهنده و انتظامي و راهنمایي و رانندگي و راهنماي شهري باشد و یا به هر صورت مزاحم كاركرد آنها گردد،
ممنوع است.
 - 4نصب عالئم و تابلوها ،بصورتیکه پنجره یا درب ،راه پله و نردبام ،راه گریز از حریق ،راه آتش نشان ها ،بازشو و
نورگیر و راه تهویه را در ساختماني ببندد ممنوع است.
 -5در ساختمان هائي كه در طرح آنها محل نصب تابلوها پیش بیني شده ( و این محل نصب به تایید مسئولین
امور تابلو رسیده و با این مقررات منافاتي نداشته باشد) ،دارندگان تابلو موظفند تابلو خود را در محل تعییین شده
نصب نمایند.
-6نصب هرگونه تابلو عمود برساختمان ورفوژ میاني معابر،پیاده روها،فضاهاي سبزشهري ،میادین ،معابر و هر نوع
تابلوي غیرمجاز و پرخطر ممنوع است.
ضوابط نصب تابلو

 -1كلیه واحدهاي صنفي ،صنعتي ،تولیدي ،توزیعي ،خدماتي ،اداري ،بانکها ،مؤسسات مالي و اعتباري ،صندوق
هاي قرض الحسنه ،شركت ها ،سازمان ها ،ادارات ،ارگان ها ،مؤسسات و دفاتر دولتي ،عمومي و خصوصي ،مساجد،
حسینیه ها ،خیریه ها ،مؤسسات غیرانتفاعي ،مراكز نظامي و انتظامي و كلیه مؤسسات وابسته به آنها و همچنین
مراكز علمي ،پژوهشي ،درماني ،بهداشتي و سایر موارد مشابه ،تنها مجاز به نصب یك تابلوي شناسایي واحد متبوع
در چهارچوب ضوابط تعیین شده به صورت رایگان بر سردرب محل فعالیت مي باشند.
تبصره - 1نصب تابلو شناسایي پزشکان ،درمانگاه ها ،داروخانه ها ،وكالي حقوقي ،دفاتر اسناد رسمي و ازدواج و
طالق برابر توافقنامه اي كه بین مراجع ذیصالح مربوط ،مدیریت زیبا سازي و طراحي شهري و سازمان میادین میوه
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و تره بار و ساماندهي مشاغل شهري انجام مي شود ،رایگان بوده و تغییرات خارج از ضوابط یا توافق ممنوع مي
باشد.
تبصره  : 2براي مغازه هاي یك طبقه ،تابلوي شناسایي نباید باالتر از بام مغازه قرارگیرد.
تبصره  : 3براي ساختمان هاي دو طبقه باید به گونه اي طراحي و نصب شود كه مزاحم نما و پنجره هاي ساختمان
فوقاني نباشد.
 -3تابلو دفاتر نمایندگي شركت ها ،كارخانجات ،واحدهاي تولیدي و موارد مشابه كه داراي گواهي رسمي نمایندگي
باشند و هیچ كاالي دیگري غیر از نام كارخانه مربوطه را عرضه ننمایند ،به عنوان تابلوي شناسایي كسب محسوب
مي شود .این امتیاز فقط براي یك تابلوي دفتر فروش یا نمایندگي مركزي در سطح شهر است و بیشتر از یك
نمایندگي در سطح شهر ،از این امتیاز برخوردار نبوده و مشمول پرداخت عوارض خواهد بود.
 -4مکان هاي مجاز استفاده از فضاهاي تبلیغاتي (بیلبورد ،تابلو ،استند و تلویزیون) مطابق نظر كمیته مکانیابي و بر
پایه مطالعات طرح جامع ساماندهي تبلیغات شهري تعیین مي گردد.
 -5صدورمجوزنصب تابلومنوط به دارا بودن پروانه كسب مي باشد.
 -6رعایت كلیه اصول ایمني وایستایي تابلوها بارعایت مقررات مبحث بیستم ساختمان برعهده مالك مي باشد.
 -7شماره پروانه تابلوها بایددرمنتهي الیه پایین سمت چپ تابلو به صورت خوانانوشته شود.
تابلوهایی که نياز به مجوز از مدیریتهای شهری نداشته و رایگان می باشند.

 )1تابلوي موقت معرفي كننده دست اندركاران امر ساختمان در ساختمانهاي در حال احداث حاوي نام كارفرما،
مجري ،طراح معماري و سازه و  ...پیمانکاران و تاریخ آغاز به كار ساختمان ،كاربري آتي بنا ،با ابعاد حداكثر 1
مترمربع (بصورت زرد رنگ) در مدت ساخت بي نیاز از مجوز است.
 )2تابلوهاي موقت مربوط به اجاره و فروش ابنیه و امالک ،در مساحت حداكثر  0/5مترمربع به تعداد یك عدد
واقع در هر ملك.
 )3تابلوهاي هشدار دهنده موقت در مورد ساختمان در دست احداث ،امکان سقوط مصالح ساختماني و نظایر آن،
به مساحت حداكثر  0/25مترمربع.
 )4پالک معرف تأسیسات و اماكن مربوط به تأسیسات زیربنائي شهري ،پست برق ،مخابرات و تلفن و  ...به
مساحت حداكثر  0/25مترمربع.
 )5شیشه نویسي روي ویترین مغازهها در صورتیکه از  %25سطح شفاف ویترین تجاوز ننماید.
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 )6تذكرات و هشدارهاي ایمني و عمومي در ابعاد حداكثر  %25مترمربع.
 )7تابلوهایي كه از سوي مقامات رسمي نصب ميشود شامل :تابلوهاي انتظامي ،تابلوهاي اطالعرساني و راهنماي
مسیر و تابلوهاي راهنماي شهري.
 )8پرچم كشور یا دیگر كشورها و سازمانهائي كه دولت جمهوري اسالمي ایران عضو آنها ميباشد ،گروهها و
پیامهاي دیني ،نهادهاي سیاسي مدني.
 )9تابلوهاي كوچك كه نمایانگر شماره پالک هستند ،منجمله تابلوهاي كوچکي كه جهت معرفي نام ساكنین یك
واحد مسکوني تعبیه ميشوند( .به شرط عدم تبلیغ كاالهاي تجاري)
)10

تابلوهاي منع كننده از شکار ،ماهیگیري ،آبتني ،ورود به امالک خصوصي ،هشدار دهنده نسبت به حیوانات
وحشي و نظایر آن.

عوارض تابلوها و فضاهای تبليغاتی سطح شهر

نحوه محاسبه عوارض فضاهاي تبلیغاتي براي مدت یك ماه= K × p × s
 = Sوسعت تابلو به مترمربع  =Pارزش منطقه اي زمین  = Kضریب
نوع تابلو

K

تابلوهاي منصوب در پمپ بنزین ها و پمپ گاز و سایر فضاهاي روباز

15

استندها ،تابلوهاي مبلمان شهري و ایستگاه هاي اتوبوس ،تاكسي  ،مترو و قطارشهري

15

تابلوهاي تبلیغاتي بزرگ (بیلبورد) ،تابلوهاي كوچك مقیاس ،پل ها

15

تلویزیون منصوب بر نماي ساختمان با پیام تجاري

30

تلویزیون منصوب در معابر

40

 ضریب  kباتوجه به وضعیت شهر تصمیم گیري شود.
تبصره -1میزان عوارض تابلوهاو فضاهاي تبلیغاتي براي كاالي خارجي چهار برابر محاسبه مي گردد.
تبصره :2درتابلوهاي چندوجهي مساحت كل وجه ها قابل محاسبه مي باشد.
تبصره -3میزان عوارض تبلیغات ترسیمي بر بدنه وسایط نقلیه به ازاي هر مترمربع مبلغ  2/5میلیون ریال و
تبلیغات تصویري (تلویزیون) به ازاي هر مترمربع مبلغ  5میلیون ریال براي مدت یکسال محاسبه گردد.
تبصره :4نوشتن هرنوع آگهي تبلیغاتي ویا الصاق هرنوشته اي برروي دیوارهاي شهرممنوع است
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و در صورت نوشتن مطالب تبلیغاتي و ...و یا نصب تابلو و ...توسط اشخاص حقیقي و حقوقي مبلغ  500/000ریال و
بیش از یك مترمربع دو برابر به عنوان عوارض خدمات پاكسازي براي هر بار اقدام بدون مجوز وصول خواهد شد .در
مورد واحدهاي صنفي در صورت عدم پرداخت و تکرار موضوع ،شهرداري از طریق مجامع امور صنفي و بازرگاني
نسبت به ابطال پروانه واحد تجاري تبلیغ كننده اقدام خواهد كرد.
ماده  : 24عوارض قطع درختان معابر شهر
به منظور حفظ و گسترش فضاي سبز و جلوگیري از قطع بي رویه درختان ،قطع هر نوع درخت در معابر ،میادین،
بزرگراه ها ،پاركها ،باغات و محل هایي كه به صورت باغ شناخته شوند و نیز سایر محل هایي كه داراي درخت با
هر مساحت در محدوده قانوني و حریم شهرها بدون اجازه شهرداري ممنوع است.
در اجراي تبصره  3ماده  5آئین نامه اصالح قانون حفظ و گسترش فضاي سبز شهرها براي جبران بخشي از
خسارات وارده به فضاي سبز و درختان عوارضي تحت عنوان قطع درختان از طریق كمیسیون ماده  7آئین نامه
مذكور بر حسب نوع درخواست مطابق ماده  5آئین نامه قطع غیر عمدي درختان مانند برخورد با اتومبیل و غیره
به شرح زیرتعیین مي گردد كه صد درصد درآمدهاي حاصل ازاین عوارض به مصرف امورزیربنایي و گسترش فضاي
سبز خواهد رسید.
تبصره  :1حداقل مبلغ دریافتي  1000000ریال براي هر اصله درخت وصول خواهد شد.
تبصره  :2در صورتي كه قطع درختان معابر شهر توسط شهرداري غیر عمدي تشخیص داده شود  %50عوارض
مربوطه تعلق ميگیرد.
تبصره  :3در صورت تخریب فضاي سبز و گلها و نهالهاي پارکها و ...متعلق به شهرداري هزینه آن طبق نظریه
كارشناس فضاي سبز و با  %10هزینه اضافي دریافت خواهد شد.
تبصره :4هرگونه هرس و سر برداري منوط به اجازه ازشهرداري )سازمان پاركها و فضاي سبز(خواهد بود.
تبصره  :5ضریب تعدیل عوارض قطع درخت در كلیه معابر متناسب با وضعیت شهر توسط شهرداري و شوراي شهر
تعیین مي شود.
فرمول عوارض قطع درختان معابر شهر

(ضریب تعدیل × هزینه نگهداری درخت در زمان قطع آن × عمر درخت)

 -هزینه نگهداري درخت برابر با حداقل حقوق یك ماهه یك نفر كارگر با مبناي اداره كار خواهد بود.
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 در صورت تقاضاي قطع درخت توسط مالك و رعایت مقررات مربوطه و بویژه رعایت قانون اصالح الیحهقانوني حفظ و گسترش فضاي سبز در شهر مصوب  1359مورخ  87/12/14مجلس شوراي اسالمي و
اصالحي  88/4/20مجمع تشخیص مصلحت نظام الزامي است.
ماده  : 25عوارض سطح شهری
معادل درصد عوارض قانون نوسازي و عمران شهري و اصالحات بعدي آن براي عرصه و اعیاني امالک واقع در
محدوده ،شهرهاي غیر مشمول قانون نوسازي و عمران شهري تعیین مي شود.
تبصره :كلیه اراضي بایري كه در محدوده شهر واقع و كاربري آن مشخص و خدمات آب و برق آنها تأمین ولي حصار
كشي نشده باشند به ازاي هر سال بدون حصاركشي این گونه اراضي از زمان اتمام مهلت داده شده توسط
شهرداري به مالك (مشابه ماده  29قانون نوسازي) معادل دو برابر عوارض نوسازي یا سطح شهري در هر سال تعلق
ميگیرد.
ماده  : 26بهای خدمات توسعه فضای سبز
عوارض پروانه ساختمانی و ابقاء

 %2عوارض پروانه ساختماني موقع صدور آن جهت توسعه فضاي سبز شهر
 %1جهت توسعه فرهنگ شهرنشیني (جمعاً معادل )%3
تبصره :عوارض این ماده از عوارض زیربنا و پذیره و تفکیك عرصه محاسبه و وصول خواهد شد و شهرداري و
سازمانها و واحدهاي مربوطه موظفند درآمد حاصله را نگهداري و در توسعه فضاي سبز شهر و آموزش فرهنگ
شهرنشیني هزینه نمایند.
تبصره  :عوارض این ماده در مورد واحدهاي تجاري و خدماتي جمعا معادل  %7اخذ خواهد شد .
ماده  :27عوارض خدمات مدیریت پسماندها
عوارض خدمات مدیریت انواع پسماندهاي عادي  ،پزشکي ،ویژه  ،كشاورزي و صنعتي داخل محدوده و حریم
شهر با رعایت قانون مدیریت پسماند و آیین نامه اجرایي و دستوالعمل مربوطه متناسب با وضعیت هر شهر بایستي
از كلیه واحدهاي فعال شهر اعم از اشخاص حقیقي و حقوقي با تصویب شوراي اسالمي شهر وصول گردد .
دستورالعمل نحوه تعيين بهای خدمات مدیریت پسماندهای عادی شهری

این دستورالعمل باستناد ماده  8قانون مدیریت پسماندها و به منظور تشویق تولیدكنندگان به تولید كمتر پسماند
و افزایش كمي و كیفي تفکیك از مبداء و بازیافت ،كاربردي بودن براي شهرداري ها ،انعطاف پذیري ،افزایش نقش

58

کارگروه منابع درآمدی شهرداری های استان آذربایجان شرقی

شوراهاي اسالمي ،تشویق شهرداران جهت ارائه خدمات مناسب تر و كاهش هزینه ها ،جهت پسماندهاي عادي
تهیه گردیده است و هر شهرداري باید متناسب با وضعیت شهر خود پیشنهاد و توسط شوراي شهر تصویب نماید.
ماده  :1واژهها و اصطالحات به كار رفته در این دستور العمل تابع تعاریف مندرج در ماده  2قانون مدیریت پسماندها
مصوب  1383/2/20و ماده  1آیین نامه اجرایي شماره /28488ت32561ه مورخ  84/5/1مصوب هیئت محترم
دولت مي باشد.
ماده  :2منابع در آمد مدیریت اجرایي پسماند ؛ عبارت است از بهاي خدمات وصولي از تولید كنندگان كلیه
پسماندهاي عادي از جمله واحدها و اماكن مسکوني ،تجاري ،خدماتي ،صنفي ،تولیدي ،اداري و غیره یا كشاورزي
واقع در داخل حریم شهرها.
ماده  :3پرداخت كننده ؛ اشخاص حقیقي و یا حقوقي ( تولید كننده پسماند ) تأدیه كننده بهاي خدمات به
مدیریت اجرایي مي باشند.
ماده  :4صورتحساب بدهي ؛ قبض صادره توسط مدیریت اجرایي پسماند است كه مشخصات و میزان بدهي اشخاص
حقیقي و یا حقوقي تولید كننده پسماندها در آن درج شده و با ذكر شماره حساب بانکي تنظیم و جهت پرداخت
به تولید كننده پسماند ارائه مي گردد.
ماده  :5رسید دریافت وجه ؛ قسمتي از برگه صورتحساب بدهي شامل مشخصات پرداخت كننده بوده كه پس از
واریز بهاي خدمات توسط بانك مورد تایید قرار گرفته و به پرداخت كننده تسلیم مي گردد.
تبصره :شهرداريها موظف به تفکیك بهاي خدمات از سایر درآمدها و نگهداري در حساب جداگانه بوده كه بر
اساس قانون و آیین نامه فقط صرف هزینه هاي مدیریت پسماند مي گردد.
ماده  :6نحوه محاسبه بهای خدمات مدیریت اجرایي پسماندها (به عنوان نمونه)
الف)بهای خدمات پرداختی توسط توليد کنندگان پسماند عادی برای اماکن مسکونی

C= F ×D× R×( Ct + Cd ) ×E1 ×E2
بعد خانوار شهري (  4/5نفر ) = F
روزهاي سال (  365روز ) = D
سرانه تولید پسماند در شهر مربوطه ( كیلوگرم ) = R
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هزینه جمع آوري و حمل و نقل یك كیلوگرم پسماند عادي شهري در شهر مربوطه (ریال ) =Ct
هزینه دفع یك كیلوگرم پسماند عادي شهري در شهر مربوطه (ریال ) = Cd
نسبت عوارض نوسازي واحد مسکوني مورد نظر به متوسط عوارض نوسازي یك واحد مسکوني شهر = ضریب
تعدیل منطقه اي = E
 0/4 > E > 1/5با شرط
نسبت پسماند تفکیك نشده به كل پسماند تولیدي ( حداقل این مقدار  0/7مي باشد ) = ضریب تشویق جهت
گسترش تفکیك از مبدا = E
بهاي خدمات پسماند یك خانوار شهري در شهر مربوطه ( ریال ) = C
مثال :در صورتي كه در یك شهر سرانه تولید پسماند به ازاي هر نفر  0/7كیلوگرم و تفکیك از مبدا صورت نپذیرد
و هزینه جمع آوري ،حمل و نقل و دفع بر اساس جداول پیشنهادي  1و  ( 2جداول پیوست  ) 1به ترتیب معادل
 130و  40ریال باشد و متوسط عوارض نوسازي یك واحد مسکوني در شهر  200000ریال و عوارض نوسازي واحد
مسکوني مورد نظر  140000ریال باشد بهاء خدمات پسماند معادل  136820ریال مي گردد.
C = 4/5 ×365× 0./7× ) 40 +130 (× ) 140000 ÷ 200000(×1
C =136820
تبصره  :1شوراي اسالمي شهر مي تواند حداكثر تا  30درصد هزینه هاي مدیریت پسماند را از سایر منابع
شهرداري تامین و معادل این رقم به عنوان یارانه از بهاي خدمات محاسبه شده فوق ( )Cكسر نماید.
تبصره  :2یارانه منظور شده باید حداكثر در طي یك دوره  5ساله حذف گردد.
بهاي مدیریت پسماند هرواحد مسکوني در سال حداقل  300000ریال تعیین میشود.
ب ) بهای خدمات پرداختی توسط توليد کنندگان پسماند تجاری و اداری:

بند  :1بهاي خدمات مدیریت پسماند ،صنوف ( %50پنجاه درصد) عوارض كسب با توجه به نوع كسب (حداقل
) 600000تعیین مي گردد .
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بند  :2بهاي خدمات ساالنه مدیریت پسماند كلیه اماكن اداري و مراكز و موسسات آموزشي و شركت هاي دولتي و
خدماتي كه صنف محسوب نمي گردند معادل  %100عوارض نوسازي ملك ( اعم از ملکي ،اجاره اي ،رهني یا
وقفي) با حداقل  2000000ریال تعیین مي گردد.
تبصره  :1در مورد مشاغل پر زباله ( از قبیل لیست پیوست  ) 2عالوه بر بهاي (عوارض) خدمات بند  1مدیریت
اجرایي مي تواند بر اساس تعرفه و روش اجرایي متناسب با نوع پسماند ( خشك _ تر و حجم یا وزن ) كه توسط
شوراي اسالمي تصویب مي شود هزینه هاي مربوطه را دریافت دارد.
تبصره  :2مساجد ،حسینیهها و تکایا از پرداخت مدیریت پسماند معاف مي باشند .بدیهي است چنانچه در این
اماكن واحد هاي غیر مرتبط ( مانند واحد هاي تجاري و ) ...مستقر باشند متناسب با تعداد واحد و نوع كسب
مشمول پرداخت بهاي خدمات مدیریت پسماند خواهند بود.
تبصره  :3مدارس ( ابتدایي ،راهنمایي و متوسطه ) دولتي و غیر انتفاعي از پرداخت بهاي خدمات مدیریت پسماند
معاف مي باشند.
ماده  :7كلیه تولید كنندگان پسماندهاي عادي و كشاورزي مستقر در حریم شهرها مکلفند عوارض خدمات جمع
آوري ،جدا سازي ،پردازش و دفع پسماندها را كه به تصویب شوراي اسالمي شهر مربوطه رسیده است به حساب
شهرداري كه به طور جداگانه افتتاح گردیده واریز نمایند.
ماده  :8وزارت كشور ( سازمان شهرداريها و دهیاري هاي كشور ) مسئول نظارت بر حسن اجرا و رعایت این
دستور العمل بوده و در صورت لزوم قابل تجدید نظر خواهد بود.
این دستور العمل به استناد ماده  8قانون مدیریت پسماندها در  8ماده و  6تبصره به تصویب وزیر محترم كشور
رسیده و جهت اجرا به كلیه شهرداري هاي كشور ابالغ مي گردد.

61

کارگروه منابع درآمدی شهرداری های استان آذربایجان شرقی

پيوست  : 1ليست مشاغل پر زباله شهری

شغل ( واحد تجاری )

ردیف

شغل ( واحد تجاری )

ردیف

1

گل فروشيها

16

تاالرهاي پذیرائي

2

میوه و سبزي فروشيها

17

خواربار فروشيها

3

ساندویچيها

18

خشکبار و آجیل فروشيها

4

سوپر ماركتها

19

بار فروشان ( میوه و تره بار )

5

رستورانها

20

اتو سرویسها ( خدمات روغن ،الستیك ،تعمیرات و كارواش )

6

هتلها و مهمانسراها

21

كارخانجات داخل حریم شهر

7

دندانپزشکيها

22

مراكز تجاري و پاساژها

8

مطبها و كلنیك هاي پزشکي

23

مراكز اداري  -نهادها _ شركتها _ ارگان هاي دولتي و غیر دولتي

9

درمانگاه هاي ( پسماند غیر عفوني )

24

مراكز آموزشي ( به جز مدارس دولتي )

10

بیمارستانها ( پسماند غیر غفوني )

25

بوفه هاي سینما _ مراكز آموزشي و...

11

آرایشگاه هاي مردانه و زنانه

26

كله پزي و سیرابي فورشيها

12

آشپزخانهها

27

راه آهن

13

كافه تریاها و كافي شاپها

28

ترمینال هاي مسافربري

14

بستني و آبمیوه فروشيها

29

فرودگاهها

15

فروشگاه هاي مرغ و ماهي و تخم مرغ

30

مبل سازي و درودگري و نجاري
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میزان هزینهها براساس مطالعات انجام شده در كشور در سال 1384
جدول ()1
وضعیت خدمات جمع آوری و حمل و نقل

حدود هزینهها به ازای هر كیلوگرم پسماند ()Ct

جمع آوري بدون ارائه خدمات بازیافت و تفکیك از مبدأ

 150-120ریال

جمع آوري به همراه خدمات تفکیك از مبدأ

 175 -150ریال

جمع آوري نیمه مکانیزه بدون تفکیك از مبدأ

 200 -175ریال

جمع آوري مکانیزه به همراه تفکیك از مبدأ

 250 -200ریال

جدول ()2
حدود هزینهها به ازاي هر كیلوگرم پسماند ((Cd

وضعیت خدمات دفع پسماند
بدون كمپوست ،دفن بهداشتي و آموزش عمومي

5 -1

ریال

دفن بهداشتي

60-30

ریال

كارخانه كمپوست

100 -60

ریال

خدمات آموزش عمومي و تفکیك از مبدأ

60-40

ریال

كمپوست و دفن بهداشتي و آموزش

 150 -100ریال

ماده  : 28عوارض ذبح احشام
با توجه به هزینههاي باالي مدیریت كشتارگاه و رعایت دقیق مسائل بهداشتي و نظارت مناسب بر موضوع
شهرداري سعي نماید تا به بخش خصوصي واگذار نماید و در صورت عدم امکان واگذاري یا حتي مدیریت توسط
بخش خصوصي ،عوارض ذبح وحمل گوشت به شرح زیر خواهد بود:
معادل  %1ارزش ریالي وزن گوشت.

توضیح :عوارض این ماده متعلق به شهرداري بوده و مطالبات قانوني دامپزشکي و جنگل باني و مالیات و ...مربوط
به سایر دستگاهها به عهده پیمانکار و ذبح كنندگان خواهد بود.
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ماده  : 29عوارض حق الثبت
در اجراي بند ج تبصره  90قانون بودجه سال  1362از بابت ثبت اسناد رسمي در دفاتر اسناد رسمي معادل
 %8حق ثبت تعیین ميشود كه بایستي بعد از اعالم شهرداري به اداره ثبت اسناد و با ابالغ آن سازمان به دفاتر
اسناد رسمي ،توسط آن دفاتر به حساب شهرداري واریز شود.
ماده  : 30عوارض پيمان ها وقراردادها :
مطابق قانون مالیات برارزش افزوده توسط سازمان امور مالیاتي وصول وبه شهرداري ها پرداخت خواهد شد.

ماده  : 31عوارض حق بيمه
تعرفه عوارض شماره  73/2/20–1963مصوب ریاست محترم جمهوري موضوع اخذ عوارض از حق بیمه
دریافتي مربوط به انواع حریق و هم چنین سایر انواع بیمهها مثل خودرو (ثالث – بدنه) حق مسئولیت ،سرقت،
صاعقه و سیل ،عمر و...از شركتهاي بیمه و نمایندگي آنها معادل  %3از مبلغ كل دریافتي به عنوان عوارض
شهرداري تعیین ميشود.
تبصره  :1شركت هاي بیمه بایستي مبلغ مذكور را بعد از صدور هر نوع بیمه نامه به صورت ماهانه به حساب اعالمي
شهرداري واریز نمایند و در صورت عدم واریز عوارض مذكور از طریق كمیسیون ماده  77رسیدگي و تصمیم گیري
خواهد شد.
تبصره  :2چنانچه در اجراي قانون مالیات بر ارزش افزوده عوارض موضوع این ماده توسط سازمان امور مالیاتي
وصول و به حساب شهرداري محل واریز شود مشمول قانون مذكور بوده و طبق این ماده شهرداري رأسا ًاز مؤدیان
نسبت به وصول آن اقدام نخواهد كرد.
ماده  : 32عوارض حق نظارت وطراحی مهندسين :
مطابق قانون مالیات برارزش افزوده توسط سازمان امور مالیاتي اقدام خواهد شد.

ماده  : 33عوارض حمل بار
مطابق قانون مالیات برارزش افزوده توسط سازمان امور مالیاتي وصول وبه شهرداري ها پرداخت خواهد شد.
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ماده : 34عوارض توزین باسکول
معادل  %3بهاي توزین تعیین كه باید صاحبان یا بهره برداران باسکولها به حساب اعالم شده شهرداري
پرداخت نمایند.
تبصره  :چنانچه در اجراي قانون مالیات بر ارزش افزوده عوارض موضوع این ماده توسط سازمان امور مالیاتي وصول
و به حساب شهرداري محل واریز شود مشمول قانون مذكور بوده و طبق این ماده شهرداري رأسا ًاز مؤدیان نسبت
به وصول آن اقدام نخواهد كرد.
ماده  : 35عوارض سينما و نمایش
معادل  %3بهاي بلیط تعیین ميشود كه بعد از اعالم شهرداري به اداره فرهنگ و ارشاد اسالمي و با ابالغ آن
سازمان به بهره برداران سینماها و مجریان نمایشها باید توسط آنها به حساب شهرداري واریز نمایند.
تبصره  :چنانچه در اجراي قانون مالیات بر ارزش افزوده عوارض موضوع این ماده توسط سازمان امور مالیاتي وصول
و به حساب شهرداري محل واریز شود مشمول قانون مذكور بوده و طبق این ماده شهرداري رأسا ًاز مؤدیان نسبت
به وصول آن اقدام نخواهد كرد.
ماده  : 36عوارض خدمات آتش نشانی و امور ایمنی شهرداری
تعرفه عوارض طرح ایمني واحدهاي مسکوني -اداري -آموزشي -تربیتي و خدماتي هنگام اخذ پروانه ساختماني

ردیف

مساحت

هرمتر مربع (ریال)

مبلغ کل (ریال)

1

تا  150متر مربع

مقطوع

240000

2

تا  250متر مربع

مقطوع

480000

3

تا  500متر مربع

1800

900000

4

تا  1000متر مربع

2160

2160000

5

تا  1500متر مربع

3000

4500000

6

تا  2000متر مربع

3600

7200000

7

تا  2500متر مربع

4200

10500000

8

تا  3000متر مربع

4920

14760000
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9

تا  3500متر مربع

5760

20160000

10

تا 4000متر مربع

7200

28800000

11

تا  4500متر مربع

8400

37800000

12

تا  5000متر مربع

10200

51000000

13

از  5000مترمربع به باال

12000

-

تعرفه عوارض طرح ایمنی واحدهای صنعتی – توليدی – تجاری – انبار و پارکينگ در سال 1394

مساحت

ردیف

از

هرمتر مربع

تا
100

1

0

2

از  100مترمربع به باال

مبلغ کل

مقطوع
4200

420/000/-

تبصره  ) 1از تعاوني هاي مسکن كه به صورت مجتمع هاي مسکوني اقدام به احداث نمایند .معادل  %60ارقام
تعیین شده دریافت خواهد شد.
تبصره  ) 2بازدید اولیه كارشناسان به صورت رایگان بوده و درصورت درخواست متقاضي براي بازدیدهاي بعدي به
ازاي هر بازدید  200/000/-ریال دریافت ميشود.
ماده  :37سهم آموزش و پرورش
معادل  %5عوارض زیربنا و پذیره و تفکیك عرصه و نوسازي یا سطح شهري ( در زمان صدور پروانه
ساختماني)تعیین و بایستي به حساب اعالم شده آموزش و پرورش واریز گردد.
در رابطه با مجتمعهایي كه ساختمان آموزشي مورد نیاز را مطابق قانون تشکیل شوراهاي آموزش و پرورش
استانها پیش بیني و تأمین نمایند مشمول پرداخت این عوارض نخواهند بود .
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ماده : 38هزینه ترميم حفاری های معابر شهر
ماده  103قانون شهرداري :كلیه وزارتخانه ها و موسسات دولتي و خصوصي موظفند قبل از هر گونه اقدامي نسـبت
به كارهاي عمراني واقع در مناطق مندرج در ماده  97و 98از قبیل احداث شبکه تلفن و برق وآب و سایر تاسیسات
وهمچنین اتصال راه هاي عمومي و فرعي و رعایت نقشه جامع شهرسازي را بنماید این قبیل اقدام باید با موافقـت
كتبي شهرداري انجام گیرد و موسسه اقدام كننده موظف است هر گونه خرابي و زیاني را كه بر اثر اقدام مزبـور بـه
آسفالت یا ساختمان معابر عمومي وارد آید در مدت متناسبي كه با جلب نظر شهرداري تعیین خواهد شـد تـرمیم
نموده و به وضع اول در آورد واال شهرداري خرابي و زیان وارده را ترمیم و به حال اول در آورده هزینه تمام شده را
با ( %10ده درصد) اضافه از طریق اجراي ثبت اسناد وصول خواهد كرد.
الف :چنانچه دستگاهها و افراد حفار معابر در اجراي ماده  103قانون شهرداري آماده ترمیم حفاريها بر اساس آئین
نامه هیئت دولت نباشند شهرداري قبل از حفاري هزینه مربوطه را بر اساس قیمت روز وصول و بعد مجوز حفـاري
صادر خواهد نمود.
ب :چنانچه دستگاهها و افراد حفار معابر آماده ترمیم باشند باید طي دستوري زمان شروع حفاري و پایـان عملیـات
ترمیم به آنان ابالغ شود و در صورت قصور به استناد ماده  103قانون ،شهرداري باید راساً اقدام نماید.اخذ تعهـدات
الزم و آزمایشات استاندارد زیرسازي و آسفالت براي تحویل الزامیست.
ج :مسئولیت هماهنگي ترافیکي با راهنمایي ورانندگي و ممانعت از ایجاد صدمه به تاسیسات زیر زمیني و عابرین و
وسایط نقلیه وحقوق حقه امالک شهروندان با نصب عالیم هشدار دهنده و موانع استاندارد و چراغهاي چشمك زن
و یا گماردن نگهبان به عهده دستگاه حفار و (پیمانکاران دستگاه حفار) است و شـهرداري بایـد ضـمن ذكـر آن در
موافقت نامه ،در اجراي صحیح این موضوع مستمراً نظارت داشته باشد.
د :در محاسبه هزینه حفاري از معابر فاقد زیرسازي و آسفالت چه در داخل محدوده شهر و چه در خارج از محدوده
بر اساس قیمت خاكي محاسبه واخذ خواهد شد.
طبق مصوبه شماره  3روش تعیین هزینه ترمیم حفاري
براساس فهرست بهاي واحد پایه رشته ترمیم و بازسازي نوار حفاري در معابر شهري و حریم كه از طریـق معاونـت
برنامه ریزي و نظارت راهبردي ریاست جمهوري به دستگاههاي ذیربط ابالغ مي گردد
یاداوري :فهرست بهاي واحد پایه رشته ترمیم و بازسازي نوار حفاري درمعابر شهري  88پیوست تعرفه ميباشد.
روش تعیین هزینه ترمیم حفاري :
 -1براي تهیه آسفالت جهت ترمیم محلهاي حفاري طبق استاندارد مقدار  %7وزن آسفالت قیر از نـوع ()85-100
 MCمورد نیاز ميباشد.
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 -2براي قیر پاشي زیر آسفالت بعد از آماده سازي نوار حفاري مقدار  1/2كیلوگرم قیر از نوع  MC 250مورد نیـاز
است.
 -3مابهالتفاوت قیمت به منظور جبران افزایش بهاء قیر طبـق بخشـنامه  100/21861تـاریخ  1387/3/8معاونـت
برنامه ریزي و نظارت راهبردي ریاست جمهوري ( به صورت علي الحساب تا اعالم شـاخص قیمـت قیـر در بـورس)
مطابق فرمول ذیل محاسبه و نافذ ميباشد
F=(A-B)*V*1/14
كه  :Fمبلغ تفاوت بهاي قیر مصرفي بر حسب ریال
 :Aقیمت نقدي زمان خرید قیر در بورس فرآوردههاي نفتي بر حسب ریال
 :Bبهاي قیر پیش از افتتاح بورس

نام محصول

امولسیون

ام سي

60/70

85/100

كیلوگرم – ریال

1650

1305

870

870

 :Vمقدار قیر مصرف شده بر حسب كیلوگرم ،كه با توجه به سقف اشاره شده در فهرست بهاي پایه و اضـافهكـردن
پنج درصد افت و ریز تعیین ميشود.
 = 84kgافت V = %8 = 80Kg +% 5
84+12=96 kg =v
( = 12Kgهر تن آسفالت در  10متر مربع) = 1/2 * 10براي آسفالت ریزي هر متر مربع
 -4طبق فهرست بهاي واحد پایه رشته ترمیم وبازسازي نوار حفاري در معابر شهري با اعمال ضرایب (*1/1 *1/06
 *)1/3قیمت طبق شماره آیتم.
 -5مبلغ حاصل از بند  4با مبلغ حاصل از بند  3جمع شده و هزینه حفاري آسفالت بدست ميآید.
 -6بدیهي است تعدیل آحاد بهاي فهرست مذكور براساس كلیات دفترچه فهرست بها تغییر خواهد نمود.
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الف) هزینه حفاري با برش توسط دستگاه كاتر در معابر و كوچهها و خیابانها با عمر بیش از چهار سال
مبلغ *(عرض حفاري  1 +متر در صورت عدم استفاده از كاتر )*طول حفاري
هزینه خدمات ترمیم حفاري در معابر :
-1در معابر و سواره روها (تاعمق  60سانتي متر)

 800000ریال

-2در بزرگراهها (تاعمق  80سانتیمتر)

 860000ریال

 -3بزرگراه ءسواره ؤمعابر ( تاعمق  20سانتي متر)  450000ریال
 -4الف) معبر زیرسازي شده  480000ریال ب) خاكي بدون زیرسازي  150000ریال
 -5پیاده رو آسفالت تا عمق  20سانتیمتر  230000ریال
 -6معابر موزاییك وبتني تا عمق  20سانتیمتر

 270000ریال

-7هر  10سانتي مترعمق بیش ازهزینه خدمات اعالمي در هر مورد  22000ریال
ب ) هزینه حفاري با برش توسط دستگاه كاتر در معابر و كوچهها ودر خیابانها با عمر كمتر از چهار سال
با توجه به ایین نامه حفاري یعني + 100( :طول حفاري )*عرض معبر *()5*16099
وكل اشل مربوطه طبق مواد  8و10
 {:مبلغ *(عرض حفاري  1 +متر در صورت عدم استفاده از كاتر )*طول حفاري}+100({+طول حفاري )*عرض
معبر *(})5*16099
با توجه به اینکه استفاده از فرمول آیین نامه در محاسبات بیشتر بوده لذا به منظور تعدیل ارقام آن ،مقرر گردید در
معابر و كوچهها و خیابان هاي با عمر كمتر از  4سال اسفالت و با رویه داده شده فرمول و مبالغ بند االف با ضریب
 2اقدام شود .یعني:
[ مبلغ *(عرض حفاري  1 +متر در صورت عدم استفاده از كاتر )*طول حفاري]*2
 درحفاري پیاده روها عرض پیاده رو مالک است. هزینه یك سانتي متر آسفالت رویه  16099ریال در متر مربع ميباشد. در صورت حفاري با كاتر عرض حفاري با عدد یك در فرمول جمع نمي شود.69
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 در صورت تخریب فضاي سبز به نسبت تخریبي قابل محاسبه ميباشد. منظور از عرض معبر ؛ عرض تمام شده دو طرف خیابان یا كوچه شامل پیـاده رو وسـواره رو وكانـال دفـعآبهاي سطحي و فضاي سبز ميباشد
تغییرات مبنا سال  1387به  1388در حدود  9درصد بوده در نتیجه مبنای دستورالعمل 88/8/11
شماره  20/22/74427معاون نظارت راهبردی رئیس جمهور اعمال و چنانچه در هر سال فهرست بها
منتشر نشود؛ بهای ردیف های آخرین فهرست بهای ابالغي با اعمال شاخص گروهي فصل هشتم
(عملیات خاكي و مرمت نوار حفاری) فهرست بهای واحد پایه شبکه توزیع آب مورد تعدیل قرار مي
گیرد.
ماده  :39آماده سازی
 -1آماده سازي امالكي كه مالکین درخواست تفکیك عرصه را دارند و منجر به ایجاد معبـر جدیـد گردیـده
است طبق ماده  101قانون شهرداريها و نیز ماده  8آئین نامه اجراي قانون ساماندهي و حمایت از تولید مسکن به
عهده متقاضیان است.
 -2امالک داخل محدوده شهر كه بر اساس طرح توسعه شهري داراي اعیـاني هسـتند شـامل پرداخـت بهـاي
خدمات آماده سازي نیستند.
 -3امالک روستاهایي كه در طرح هادي روستا شکلگرفته و بعداً به محدوده شهر الحاق شدهاند شامل پرداخت
بهاي خدمات آماده سازي نیستند.
 -4امالكي كه اعیاني آنها قبالً با صدور هرگونه گواهي مجاز شناختهشده و اكنون درخواست هر نوع گـواهي را
دارند شامل پرداخت بهاي خدمات آماده سازي نیستند.
 -5امالكي كه درخواست هر نوع گواهي به غیر از پروانه ساختماني را دارند و آمـاده سـازي هنـوز در گـذر آنهـا
صورت نگرفته است (زیرسازي ،جدولكشي ،آسفالت) شامل پرداخت بهاي خدمات آمـاده سـازي نیسـتند ،بـدیهي
است بعداً در صورت انجام آماده سازي و ارائه خدمات مذكور بهاي خدمات آماده سازي اخذ خواهد شد.
 -6در موقع مراجعه باغات داراي دیوار ،حصار و خانه باغ در صورتي كه آماده سازي در گذر ملـك انجـام شـده
باشد شامل پرداخت بهاي خدمات آماده سازي است و اگر در محل آماده سازي توسط شهرداري انجام نیافته اسـت
قابل اخذ نخواهد بود.
 -7كويها و شهرکهایي كه آماده سازي آن توسط خود متقاضیان انجامشده شـامل پرداخـت بهـاي خـدمات
آماده سازي نیستند.
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 -8امالک واقع در حریم شهر كه اعیاني و دیواركشي آنهـا توسـط كمسـیون مـاده  100و مـاده  99تثبیـت
گردیده و در محل ،آماده سازي انجامشده شامل پرداخت بهاي خدمات آماده سازي هست.
عرض
كوچه با
خیابان به
متر

عرض
سواره
رو به
متر

تعداد و
مشخصات
جدول به كار
رفته در یك
متر طول

A

هزینه یك متر
طول جدول
گذاري معابر

هزینه زیر سازي و
هزینه یك متر
هزینه جدول گذاري آسفالت به ازاء هر
مربع آسفالت و
متر طول بر
به ازاء هر متر طول
زیر سازي
قطعات()B
بر قطعات ()A
معابر (ریال)

جمع هزینه آماده
سازي  A+Bبه ازاء
هر متر طول بر
قطعات (ریال)

C=A/2

عرض سواره *D=(B
)/2رو

E=D+C

تا  6متري

5/4

 1ردیف آبرو

577525

221400

288762

664200

952962

 8متري

6.5

 1ردیف آبرو
كانیو

577525

221400

288762

885600

1174362

 10متري

6/9

 2ردیف آبرو
كانیو

1155050

221400

577525

1107000

1684525

 12متري

8/7

 2ردیف آبرو
كانیو

1155050

221400

577525

1328400

1905925

 14متري

10

 2ردیف آبرو
كانیو

1155050

221400

577525

1549800

2127325

 16متري

11/3

 2ردیف آبرو
كانیو

1155050

221400

577525

1771200

2348725

 18متري

12/5

 2ردیف جدول
دوبل

1155050

221400

577525

1992600

2570125

20متري

13/5

 2ردیف جدول دوبل
 2 +ردیف تك جدول

2310100

221400

1155050

2214000

3369050

 24متري

16

 2ردیف جدول دوبل
4 +ردیف تك جدول

4042675

442800

2021337

5313600

7334937

 30متري

19

 2ردیف جدول دوبل
 4+ردیف تك جدول

4042675

442800

20213237

6642000

8663337

 35متري

21

 2ردیف جدول دوبل
 4+ردیف تك جدول

4042675

442800

2021337

7749000

9770337

 45متري

28

 2ردیف جدول دوبل
 4+ردیف تك جدول

4042675

442800

2021337

9963000

11984337

B

تبصره  -براي امالک دو بر ،مبناي محاسبه بر اساس مقدار هر دو بر مورد استفاده خواهد بود.

ماده  :40هزینه ها و بهای خدمات:
الف  :آرامستان :
 )1هزینه مراحل اداري (اخذ گواهي فوت  ،ابطال شناسنامه ) مبلغ  200،000ریال
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 )2هزینه حمل متوفي ( از باسمنج مبلغ  500،000ریال از تبریز 1000،000ریال )
 )3هزینه غسالخانه  2مبلغ  2000،000ریال
 )4هزینه دفن در ردیف هاي اول مبلغ بازاي هر قبر مبلغ  20،000،000ریال
 )5هزینه دفن در ردیف هاي دوم بازاي هر قبر  10،000،000ریال
 )6هزینه دفن در ردیف هاي سوم بازاي هر قبر  5،000،000ریال
 )7هزینه پیش فروش طبق ردیف هاي ( اول  ،دوم  ،سوم )
 )8هزینه نگهداري براي هر سال مبلغ  %5ردیف مربوطه
 )9هزینه نصب سنگ قبربا لحاظ مصالح براي هر قبر  1،000،000ریال
ب  :سایر :

ردیف

مقدار هزینه  ،كارمزد

عنوان هزینه

 هزینه جمع آوري انواع اتاق خودرو  700،000ریال1

هزینه جمع آوري سد معبر

2

هزینه جمع آوري و نگهداري و حمل مصالح و ابزار ساختماني تخلفات ساختماني  3،000،000ریال تعیین میشود

 -هزینه جمع آوري انواع تابلو و وسایل متفرقه  500،000ریال

هزینه تخلیه غیر مجاز نخاله و زباله  :شهرداري باید بر اساس تبصره  4بند  2ماده  55قانون شهرداریها نسبت بـه مکـان
3

یابي و تعیین محل و تخلیه نخاله اقدام و به شهروندان اطالع رساني نماید در صورت تخلیه نخالـه توسـظ شـهروندان در
محل غیر از تعیین شده عالوه بر اخذ هزینه به ازاي هـر سـرویس وانـت مبلـغ  300/000ریـال و كـامیون شـش چـرخ
 500/000ریال و كامیون ده چرخ  700/000ریال باید نسبت به جمع آوري نخاله و زباله اقدام نماید.

ماده  :41حق الجلسه

طبق بخشنامه شماره  128225مورخ  1397/7/17وزیر محترم كشور و ارسالي دفتر امور شهري و شوراها به
شماره  194472مورخه  1397/7/26اقدام خواهد شد .
ماده  :42تسهيالت تشویقی
 -1در راستاي اجراي ماده  8قانون توسعه صنعت ایرانگردي و جهانگردي و ماده  12آیین نامه اجرایي آن در صورت
احداث تأسیسات ایرانگردي و جهانگردي و دفاتر خدمات مسافرتي و تأسیسات و اماكن گردشگري و اقامتي
(نظیر هتل ،مهمانسرا و مسافرخانه و تأسیسات ورزشي مثل استخر) در كاربري مربوطه با تأیید سازمان میراث
فرهنگي ،صنایع دستي و گردشگري عوارض صدور پروانه ساختماني ندارند  .كاربري هاي گردشگري چنانچه
تعیین نشده باشد (منظور خارج از محدوده و داخل حریم شهر باشد) پس از طي مراحل مربوطه تغییر كاربري
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از سازمان جهاد كشاورزي (تبصره  1ماده  1قانون حفظ كاربري باغات و اراضي زراعي) شهرداري معادل قسمت
اعیاني ایجادي ،ارزش افزوده خدمات شهرداري و عوارض ورود به محدوده (درصورت شمول ورود به محدوده
شهر) را اخذ نخواهد نمود ضمناً طي مراحل تصویب كاربري مربوطه از مبادي ذیربط الزامي است.
 -2به منظور ایجاد انگیزه فعالیت بیشتر در بخش خصوصي در راستاي افزایش و توسعه مراكز فرهنگي و
گردشگري از قبیل خانههاي فرهنگي ،كتابخانه ،سینما ،مراكز تفریحي و ورزشي از قبیل سالنها و مجموعههاي
ورزشي ،مراكز توریستي و اقامتي از قبیل كمپهاي گردشگري و مراكز نمونه گردشگري مصوب ،هتلها در
مقابل مجموع زیربناهاي احداثي با اشل مربوطه مجوز  %2كل زیربنا به عنوان واحد تجاري بدون اخذ عوارض
مجوز صادر خواهد شد.
-3حذف عوارض یا هزینه پسماند واحدهاي گردشگري درسال 1398
-4در صورت تبدیل استفاده ساختمانهاي مورد تأیید سازمان میراث فرهنگي و گردشگري در جهت توسعه
امر گردشگري با تأیید سازمان میراث فرهنگي ،صنایع دستي و گردشگري عوارضي از این بابت دریافت نخواهد
شد.
 -5كاهش  %20عوارض پروانه هاي ساختماني مسکوني (زیربنا  ،پیش آمدگي ) و وصول  %80با رعایت
تسهیالت ماده  (4نحوه پرداخت نقدي وتقسیط عوارض ) اقدام خواهد شد .
 -6به منظور حمایت از احیاء  ،بهسازي و نوسازي بافت هاي فرسوده و ناكارآمد شهري صدورپروانه ساختماني
مسکوني درمناطق بافت هاي فرسوده درحدتراكم مجاز طرح هاي توسعه شهري رایگان بوده واز زیربناي
خارج از ضوابط  %50عوارض وصول خواهدشد .
 -7به منظ ور تشویق مالکان امالک به بیمه نمودن ساختمان ها در مقابل حوادث غیرمترقبه (سیل  ،زلزله ،
آتش سوزي و  ) ....بهاي خدمات پسماند با 30درصد كاهش وصول خواهد شد .
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تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی شهرداری:

این تعرفه و دستورالعملها و آئین نامههاي اجرایي آن در اجراي تبصره  1ماده  50قانون مالیات بر ارزش
افزوده ،بندهاي  26 ،16 ،9ماده  80و سایر بندهاي آن و ماده  85قانون تشکیالت ،وظایف و انتخابات شوراهاي
اسالمي كشور و انتخاب شهرداران مصوب  1375و اصالحات بعدي آن ،بند  26ماده  55و ماده  74قانون
شهرداري و ماده  30آیین نامه مالي شهرداریها در  42ماده و تبصره هاي مربوطه طبق پیشنهاد شماره 8172
مورخ  1397 /10/19شهرداري باسمنج درمصوبه  66مورخ  1397 / 11 / 06شوراي اسالمي شهر باسمنج
به تصویب رسید.
در اجراي ماده  47قانون شهرداري و تبصره  1ماده  50قانون مالیات بر ارزش افزوده ،بایستي كلیه
تشریفات تصویب و تأیید و آگهي عمومي قبل از  15بهمن سال  1396طي شود .طبق ماده  57قانون
شهرداري اجراي مقررات شهرداري كه جنبه عمومي دارد و به تصویب شوراي اسالمي شهر رسیده پس از اعالم
عمومي براي كلیه ساكنین شهر الزم الرعایه خواهد بود.
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