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تعرفه عوارضشهرداریهچیرود 


سال1101
(موضوع ماده  03آییننامه مالی شهرداریها مصوب  2041/4/21با اصالحات بعدی)
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پیشگفتار:

مهمترین اقدام مالی هر شهرداری پیشبینی وتامین منابع مالی میباشد به همهین منرهقر قاگقگرهدار در مهاد 03
آیینگام مالی شهرداریها مصقب  2041/4/21با اصالحات بعدی دفترچ ای ک تمام منهابع درآمهدی شههرداری را
تحت عنقان (تعرف عقارض ،بهای خدمات و سایردرآمدها) پیش بینی گمقد ک بایستی هر شهرداری هم سال تهی
و تدوین گماید.
باتقج ب اینک درسنقات اخیر تهی وتدوین تعرف عقارض با چالشهایی منجمل ابطال تعدادی از عهقارض و بههای
خدمات تقسط دیقان عدالت اداری مقاج بقد و از طرفی گیاز ب دستیابی ب منابع جدید تحت عنقان عهقارض ایهن
ضرورت را ایجاد گمقد تا شهرداریها با تاملی بیشتر گسبت ب تهی تعرف اقدام گمایند.
این تعرف با استفاد از تجربیات شهرداری های کشقر و با گررش ب آرای صادر دیقان عهدالت اداری و قیهد منهابع
جدید تحت عنقان عقارض و بهای خدمات و سایر درآمدها تهی و تدوین گردید است.
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دفتر اول :کلیات و مفاهیم


بخش اول :تعاریف



بخش دوم :مستندات



بخش سوم :معافیتها



بخش چهارم :نکات الزامی برای اجرای تعرفه

دفتر دوم :تعرفه
 فصل اول :عوارض
 فصل دوم :بهای خدمات
 فصل سوم :سایر درآمدهای شهرداری

دفتر سوم :آرای دیوان
 نمونهای از آرای دیوان عدالت اداری در خصوص تایید وصول عوارض و بهای خدمات

مه دی طالبی ولنی
رییس شورای شهر

مجید بحری
نائب رییس شورای شهر

جعفر جاللی کندلوسی
منشی شورای شهر
4

احمد بیگلریان
عضو شورا

بهزاد محمودی
عضو شورا
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بخش اول:
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در این تعرفه کلمات وعبارات زیر در معانی مشروح مربوط به کار برده میشود.
 -2کاربری

منظور از کاربریهای بیستگانه قید شده در مصوبه  1361/3/11شورای عالی شهرسازی و معماری ایران میباشد که قسممیی از
مصوبه ذیال درج میگردد.
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در تاریخ  13۳1/3/11خود پیمرو وورتجلسمه ممور  13۳1/13/11کمییمه فنمیط طمرح
تحقیقاتی تدقیقط تعاریف و مفاهیم کاربری های شهری و تعیین سرانه آنها را مورد بررسی نهمایی قمرار داده و پمس از اومالحات
مربوطه تصویب نمود لذا مین پیوست برای آگاهی و اسیفاده در کلیه طمرحهمای جمامش شمهرهاط شمهرهای جدیمدط شمهر هما و
طرحهای آماده سازی مسکن مهر و  ...ارسال میشود( .بخشنامه شماره  311/311/1111مور  13۳1/13/26معاون وزیر و دبیمر
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران).

جدول شماره  :2تعاریف کاربری های شهری

ردیف

نوع کاربری

2

مسکونی

1

مسیر شبکه

0

آموزشی

4

اداری

تعریف
ب اراضی اختصاص یافت جهت سکقگت اطالق می شقد.
ب اراضی ک طبق طرح تفصیلی درمسیر تعریض و یا گدرگا ها و یا رینرهای شهری
قرارمیریرگد اطالق میرردگد.
ب اراضی اختصاص یافت برای فعالیت های آمقزش رسمی و عمقمی تحت مدیریت
وزارت خاگ های آمقزش و پرورش وکار و امقر اجتماعی گفت می شقد.
ب اراضی اختصاص یافت جهت استقرار وزارت خاگ ها ،مقسسات دولتی ،شرکتهای
دولتی و مقسسات و گهادهای عمقمی غیر دولتی و گیروهای اگترامی و بسیج گفت می
شقد.

۵

تجاری-خدماتی-بازار ب اراضی اختصاص یافت برای اگقاع فعالیت های بازرگاگی و خدمات اگتفاعی و غیر
اگتفاعی واگقاع فعالیتهای تجاری گفت می شقد.

روز

ب اراضی اختصاص یافت جهت اگجام ورزش های مختلف از سطقح حرف ای تا مبتدی

1

ورزشی

۷

درمانی

۸

فرهنگی -هنری

۹

گفت می شقد
ب اراضی اختصاص یافت ب خدمات پزشکی ،درماگی و سالمت اگسان و دام و
مددکاری های اجتماعی گفت می شقد.
ب اراضی اختصاص یافت ب فعالیتهای فرهنری گفت می شقد.

پارک و فضای سبزو حریم ب اراضی اختصاص یافت جهت پارک ( بقستان) ک تقسط شهرداری احهدا و مهقرد
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سبز حفاظتی

استفاد عمقم قرار می گیردو طبق طرح تفصیلی در حهری کمربنهد سهبز قراردارگهد
گفت می شقد.

23

22

مذهبی

گفت می شقد.

تجهیزات وتاسیسات
شهری

21
20

ب اراضی اختصاص یافت جهت اگجام فرایض و مراس مدهبی و دینی و بقهاع متبرکه
جههت امهقر مربهقه به تاسیسهات زیربنهایی شههر و یها
بهداشت شهر و شهروگدان و
ب اراضی ک جهت استفاد پارکینگ های عمقمی و یا اختصاصی اطالق میرردد

پارکینگ

حمل و نقل و انبارداری و ب اراضی اختصاص یافت جهت شبک معابر و ساختماگهایی ک برای اگجهام سهفرهای
شهری ،برون شهری و شهروگدان اختصاص می یابد گفت می شقد.

پایانه

ب اراضی اختصاص یافت ب گیروهای مسلح گفت می شقد.

24

نظامی -انتظامی

2۵

باغات و زراعی

ب اراضی اختصاص یافت ب باغات و زمین های کشاورزی گفت می شقد..

21

میراث تاریخی

ب اراضی اختصاص یافت ب مکاگهای تاریخی گفت می شقد.

2۷

حریم

2۸

تفریحی و توریستی

2۹

صنعتی وتولیدی

13

کاربری ویژه

ب اراضی ک حری شهر واقع شد اگد گفت می شقد.
ب اراضی اختصاص یافت جهت اقامت و سیاحت گفت می شقد.
ب اراضی اختصاص یافت جهت استقرار صنایع مشهمقل گهرو الهف مقضهقع مصهقب
شمار /141۶۶ت 2۹۵۸2-مقرخ  ۹۹/21/11هیات وزیران و اصالحات بعدی آن گفته
می شقد.
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ب اراضی ک  %۵3سطح آن می بایستی ب شهرداری شهر واگدار شد و  %۵3مابقی به
کلی فعالیتهای اگتفاعی اختصاص یابد ماگند شرکت فرآور های گفتی چالقس
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جدول شماره  :1عملکردهای مجاز کاربری های شهری به تفکیک سطوح تقسیمات شهری

ردیف

نوع کاربری

تعریف

مقیاس

1

مسکونی

شهر

سکونت گاههای تک واحدیط مجیمش های چند خانواری و آپارتممانی چنمد واحمدی و
خوابگاههای دانشجویی خارج از محوطه دانشگاه

2

آممموزت تحقیقممات .
فناوری

شهر

مدارس عالیط دانشگاههاط دانشکده هاط دانشسراهاط حوزه های علمیه و مراکز تحقیقماتی
و پژوهشی و علمی و کاربردی و پار فناوری

محله

آموزت های پیش دبسیانی ( مهد کود  -آمادگی -دبسیان )

ناحیه

کالس های سوادآموزی -مدارس راهنمایی -دبیرسیان و پیش دانشگاهی

3

آموزشی

منطقه

هنرسیانهای ونعیی وابسیه به آموزت و پرورت و مجیمش های آموزت فنمی و حرفمه
ای وزارت کار و امور اجیماعی

شهر

مدارس اسالمیط مدارس کودکان اسمینناییط مراکمز پمرورت اسمیعدادهای درخشمانط
مدارس شاهد و مدارس اتباع خارجی

ناحیه

شهرداری نواحی شوراهای حل اخیالف

منطقه

مجیمش های قضاییط ادارات آب و برق و گاز و مخابرات و آموزت و پرورت راهنمایی و
رانندگیط تامین اجیماعیط پستط ثبت احوالط ثبت اسنادط اممور اقیصمادی و مالیماتیط
راهنمایی و رانندگیط کالنیریط آگاهی و پایگاههای بسیج

4

اداری و انیظامی

-5

تجمممماری
خدماتی تجاری
بازار روز
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شهر

وزارتخانه ها و سازمانهای مسیقل دولییط ادارات کل و شرکیهای وابسیه بمه وزارتخانمه
ها و سازمانهای مسیقل دولیی و نهادهای عمومی غیر دولییط سیاد نیروهمای نظمامی و
ان یظامی و سایر مراکز انیظامیط سمفارتخانه هماط کنسمول گمری هما و سمازمانهای بمین
المللیط شهرداری و شورای اسمالمی شمهرط دادگسمیری و زنمدانهای موجمود و مراکمز
بازپروری و کانونهای اوالح و تربیت و سرپرسیی بانکها

خممارج از محممدوده
شهر

زندان

محله

واحدهای خرید روزانه ( خوار و بارط میوه و سبزیط نانواییط قصابی و امنالهم )

ناحیه

واحدهای خرید هفیگی ( سوپر مارکتط فروشمگاههای مصمرف شمهر و روسمیاط نوشمت
افزارط قنمادیط آجیمل فروشمی و …).شمعب بانکهما و ومندوق همای قمر الحسمنه
وموسسات مالی و اعیباریط بنگاههای معمامالت اممال ط بازارچمه هماط فروشمگاههای
منسوجاتط پالسییکط لوازم خانگیط لوازم ووتی و تصویریط کیابفروشی هاط رسمیوران
هاط شرکیهای بیمهط داروخانه و انواع مشابه دیگر

شهر

عمده فروشی هاط راسیه های ومنوف مخیلمف و بورسمهاط بمازار شمرکیهای بازرگمانی و
تجاریط واحدهای خرید خاص و بلند ممدت ماننمد فروشمگاههای بمزرج زنجیمره ایط
مبل فروشی هاط پوشا ط شعب مرکزی بانکها و موسسات ممالی و اعیبماریط موسسمات
تجاری واردات و وادرات کاالط نمایندگی فروت عرضه وسایل نقلیهط فروشمگاه عرضمه
قطعات یمدکیط وسمایل نقلیمه و فروشمگاه عرضمه ومنایش دسمیی و فمرتط تاالرهمای
پذیرایی ط تعمیرگاههای لموازم خمانگی و خمودروط دفماتر نماینمدگی بانکهمای خمارجیط
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۳
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نمایندگی موسسات تجاری خارجی
محله

خممممدمات ناحیه
انیفاعی
منطقه

خدمات غیر انیفاعی شهر

6

ورزشی

1

درمانی

۳

فرهنگی – هنری

1

پار

11

مذهبی

11

تجهیزات شهری

دفاتر ( پستط امور مشیرکین تلفن همراهط فروت روزناممه و مجلمه )ط آرایشمگاه همای
زنانه و مطب پزشکان
پلیس +11ط آموزشگاههای خصوویط دفاتر ( وکالتط مهندسی و نقشه بمرداریط ثبمت
اسنادط ازدواج و طالقط شرکیهای پیمانکاری و مشاور و خدمات)ط آزمایشگاههای طبمی
و تخصصیط مراکز رادیولوژیط سالن های ورزشی کوچکط مرکز مشاوره درمانی
ارائه خدمات اینیرنتط دفاتر حسابرسیط مراکز ام آر آی و مشابهط آمبوالنس خصوومیط
درمان اعییادط فیزیوتراپیط مراکز کاریابیط مرکز معاینمه فنمی خمودروط رسمانه همای
دیجییال انیفاعیط رادیولوژیط مطب دامپزشکان
دفاتر احزابط تشکل های مردم نهاد -موسسات خیریه -اتحادیه هماط مجمامشط انجممن
ها و تعاونی هاط رسانه های دیجییمال خبمریط هیمات همای ورزشمی و آموزشمگاههای
مذهبی ( به غیر از حوزه های علمیه )

محله

زمین های بازی کوچک

ناحیه

زمین های ورزشی و سالنهای کوچک ورزشی و اسیخرها

شهر

ورزشگاهها و مجیمش های ورزشیط زورخانه هاط مجموعه های آبی ورزشی

محله

مراکز بهداشت و تنظیم خانوادهط درمانگاهها

ناحیه

پلی کلینیک ها

منطقه

مراکز انیقال خونط بیمارسیانهای کمیر از  64تخت و مراکز اورژانس

شهر

بیمارسیانهای اولی شهرط زایشگاههاط تیمارسیانهاط مراکز توانبخشی و مراکز نگهمداری
کودکان بی سرپرست و سالمندانط معلولین و جانبازان و درمانگاههای دامپزشکی

ناحیه

کیابخانه ها و سالنهای اجیماعمات کوچمکط کمانون همای پمرورت فکمری کودکمان و
نوجوانانط سینما

شهر

کیابخانه مرکزی و تخصصیط نگارخانهط فرهنگسرا و مجیممش همای فرهنگمیط سمالن
اجیماعاتط سینماط تئاترط سالن کنسرتط موسسات و دفماتر مرکمزی روزناممه و مجلمهط
مراکز ودا و سیما

محله

بوسیان ( پار

) محله ای

ناحیه

بوسیان ( پار

) ناحیه ای

شهر

بوسیان ( پار

) اولی شهر

محله

مساجدط حسینیه ها و فاطمیه ها

شهر

مساجد بزرج و مسجد جامش شهرط مصلیط مهدیهط کلیساهاط کنیسه ها و آتشکده ها

محله

ایسیگاه های جمش آوری زباله

ناحیه

ایسیگاه های جمش آوری زبالهط ایسیگاه های آتمش نشمانیط میمادین میموه و تمره بمارط
اورژانس 115ط جایگاههای سوخت

شهر

گورسیانهای موجود – نمایشگاههای دائمی و مراکز امداد و نجات هالل احمر

خممارج از محممدوده انیقال گورسیان هاط مرکز حفر بهداشیی زبالهط میدان مرکزی میوه و تره بمارط حممل و
نقل بار
شهر
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محله

ایسیگاه های تنظیم فشار گازط آب و فاضالبط سرویس های عمومی بهداشیی

منطقه

مخازن آب زمینی و هواییط تصمفیه خانمه همای آب و فاضمالب و پسمت ایسمیگاههای
تنظیم فشار گاز

محله

معابر و پارکینگ ها ی محلهای و ایسیگاههای میرو

ناحیه

معابر پارکینگ های عمومی و اتوبوس رانی شهریط پایانه های مسافربری

شهر

معابرط پایانه های مسافربری درون شهری و بین شهریط ایسیگاه فرودگاههای موجودط
بنادرط تاسیسات مرکزی میروط پارکینگ های بین شهری کوچک و سردخانه ها

خارج از محدوده

انباری های اولی کاال فرودگاهط سیلو و سردخانه ها
پادگان ها و آما.دگاههای موجود نیروهای نظامی

12

تاسیسات شهری

13

حمل و نقل انبارداری

14

نظامی و انیظامی

شهر

15

باغات و کشاورزی

محله

زمین های کشاورزی و باغات واحدهای باغ مسکونی

16

تاریخی

شهر

اماکن و محوطه های تاریخیط موزه هاط بناهای یادبودط آرامگاه مشاهیرط اماکن میبرکمه
و حریم های تملک شده آنان

11

طبیعی

شهر

سطوحی که جهت جنگلهای طبیعی و فضای سبز دست کاشت ( غیمر از پمار
یابد.

1۳

حریم

شهر

حریم قانونی رودخانه هاط تاالبهاط آبگیرهاط مسیلها و راه حمریم قمانونی تملمک راه آهمن
های بین شهری و تاسیسات زیربنایی آب و برق و گاز و نفت و فاضالب

شهر
11

تفریحی – گردشگری

هیلط مسافرخانهط مهمانپذیر و مهمانسراهاط هیل آپارتمان و میلط شمهربازی تفریحمی
ویژه پارکهای جنگلی و اردوگاههای جهانگردی و پالژهای ساحلی و ….

21

) ممی

خممارج از محممدوده
باغ وحش
شهر

غذایی
 -1تهیه و بسیه بندی خشکبار بدون شسیشو
 -2بسیه بندی خرما بدون شسیشو
 -3واحد تولید آب نبات و پولکی شکر پنیر و غیره تا  3111تن در سال
 -4واحد تولیدی نبات ( نبات ریزی )
 -5واحد تولید گز و سوهان تا  311تن در سال
گروههای المف مصموبه
 -6واحد بسیه بندی نمک و ادویه جات
شمممممممممممممممممماره
 -1واحد بسیه بندی چای
ونعیی و تولیدی 64611ت1۳/12/26
 -۳واحد بسیه بندی قهوه
هیمممات ممممدیران بممما
 -1واحد تولید قند حبه و کله تما  311تمن در سمال بمه روت نمم زدن و بمدون روت
اوالحات بعدی آن
پخت
 -11واحد بسیه بندی عسل
 -11تولید بسینی تا  1111تن در سال
 -12تولید شیرینی و نان تا  311تن در سال
 -13آسیاب و تولید آرد گندم و جو تا  311تن در سال
 -14واحد بسیه بندی کره و سایر لبنیات تا  111تن در سال
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رییس شورای شهر
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عضو شورا

بهزاد محمودی
عضو شورا

 -15تولید بیسکویت و شکالت تا  311تن در سال
 -16واحد رشیه بری تا  311تن در سال
 -11واحد ماکارونی سازی تا  311تن در سال
 -1۳واحد تولید آج موم ( مخصوص کندوی عسل )
 -11واحد بسیه بندی سبزیجات و میوه جات
 -21واحد تولید یخ ( ورفاً در مناطق ونعیی درون شهری بایسیی اسیقرار یابند).
 -21واحدتولیدی نان بسیی
 -22واحد بسیه بندی گالب
 -23واحد بسیه بندی عرقیات گیاهی
 -24واحد بسیه بندی جو بدون عملیات بوجاری و شسیشو
 -25واحد سورتینگ و بسیه بندی حبوبات بدون بوجاری
 -26واحد تولیدط بهبود دهنده کیفیت آرد
 -21واحد تولید غذایی کودکان آرد غالت آماده بودن عملیات بوجاری و آسیاب
نساجی
 -1واحدهای قالیبافیط زیلوبافی و نمدمالی دسیی و دست بافیها
 -2شیرازه دوزی حاشیه موکت و فرت ماشینی
 -3جوراب بافی حداکنر سه دسیگاه ( با حداکنر  111تن در سال )
 -4کشبافی و تریکو بافیط گردبافیط کنن و راشل حداکنر تا سه دسمیگاه ( یما حمداکنر
 111تن در سال )
 -5واحد تولید لباس و پوشا حداکنر  3111دستط انواع لباس و پوشا در سال
 -6تولید طناب نخی یا کنفیط تور ماهیگیریط قیطانط انواع نوار و روبان
 -1واحد دوزندگی لحاف و تشک و بالش بدون خط حالجی یااسیفاده از پشم شیشه
 -۳واحد پارچه چاپی روت دسیی ( مانند پارچه قلمکار اوفهان چاپ سیلک و غیره )
 -1پارچه بافی دسیی ( غیر موتوری )
 -11واحد تولید فییله نفت سوز و نوارهای ونعیی )
 -11واحد تولیدالیاف پروپلین
چرم
 -1واحد تولید مصنوعات سراجی از قبیل کیفط دسیکشط جلد چرمی و نظایر آن
 -2واحد تولید مصنوعات پوسییط از قبیل کاله پوسمییط پوسمیین و مموارد مشمابه از
پوست دباغی شده
 -3واحد تولید بسیایی کفش حداکنر تا  11111جفت در سال
 -4واحدتولید کفش ماشینی حداکنر  11111جفت در سال
 -5واحد مونیاژ دست و پای مصنوعی با اسیفاده از چرم
 -6واحد مونیاژ لوازم ارتوپدی با اسیفاده از چرم
سلولزی
 -1واحد تولید جعبه مقوایی و کارتن از ورق آماده
 -2واحدتولید پاکت خوار و بار و مراسالت مشابه آن
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 -3واحد تهیه کاغذ دیواری از کاغذ آماده و چاپ شده
 -4واحد تولید کاغذ و دفیر از کاغذ آماده
 -5واحد تولید لوازم الیحریر کاغذی و مقوایی از ورق آماده
 -6واحد وحافی و چاپخانه های ساده
 -1واحد تولید مصنوعات چوب پنبه ای
 -۳واحد نجاری و خراطی بدون انوارسازی
 -1واحد مبل سازی و سایر مصنوعات چوبی تا  211میرمکعب چموب در سمال بمدون
رنگ
 -11تولید انواع فیلیرهای کاغذی از جمله فیلیرهای هوا و یا اسیفاده از ورق آماده
 -11واحد تولید انواع دو و لوله طاقه پیچی مقوایی و سایر مصنوعات مشمابه از ورق
آماده
 -12تولید محصوالت ساخیه شده از نی و حصیر و سبد بافی از الیاف گیاهی
 -13واحد بسیه بندی دسیمال و محصوالت مشابه بااسیفاده از کاغذ آماده
 -14واحد پرس کاری و چسباندن روکش نایلون بااسیفاده از روکش آماده
 -15واحد تولید قایق های چوبی و بلم تا  211دسیگاه در سال
 -16واحد تهیه کاربن و اسینسیل از کاغذ آماده
 -11واحد تولید کالسور و زونکن از مقوای آماده
فلزی
 -1واحد قلمزنی انواع فلزات
 -2واحد تراشکاری و قطعه سازی و قالب سازی بدون ریخیه گری و آبکاری حداکنر تا
سه دسیگاه ترات
 -3واحد تولید درب و پنجمره آهنمی و آلمومینیمی ( ومرفا در منماطق ومنعیی درون
شهری )
 -4واحد تولید کانال کولرط لوله بخاری(ورفاً در مناطق ونعیی درون شهری )
 -5واحدهای طراحی و مونیاژ حداکنر تا سه دسیگاه ترات
 -6واحد ونعیی تولید ظروف آلومینیم از ورق آماده با یک دسیگاه خمم کمن حمداکنر
 111تن در سال ورفاً مناطق ونعیی داخل شهری
 -1واحدمونیاژ تجهیزات گرد و غبار گیر ازقطعات آماده
 -۳واحد تولید اتصاالت هیدرولیک ( پرس بست فلزی به دو انیهای شیلنگ فشار قوی
)
 -1واحد طراحی و مونیاژ کولر اتومبیل
 -11واحد طراحی و مونیاژ کاربراتور گاز سوز
 -11واحد تولید ترموسیات
کانی غیر فلزی
 -1واحد تولید مصنوعات شیشه ای بدون کوره ذوب
 -2واحد تولید آیینهط پوکه آمپولط شیشه آزمایشگاهی بدون کوره
 -3واحد تولید مصنوعات تزئینی سنگی ( ونایش دسیی )
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 -4واحد تولید پودر جوشکاری
شیمیایی
 -1واحد تولید آب مقطر
 -2واحدتولید نایلون و نایلکس و سلوفان ( با اسیفاده از رول آماده )
 -3واحد ورفاً برت اسکاچ ظرفشویی
 -4واحد طراحی و مونیاژ نت ترمز
داروییط آرایشی و بهداشیی
 -1واحد تولید مواد بهداشیی و آرایشی ( فرموالسیون )
 -2واحد اخیالط و بسیه بندی پودر ازاله مو
 -3واحدتولید قرص و پودر اکسیژنه
 -4واحد تولید اکسیدانط کرم بهداشیی و ونعیی و پودر بلوندر اکسیژن
 -5واحد تولید اسانسط تنطورط الکالوئید از مواد شیمیایی و طبیعی
 -6واحد تولید هورمون و آنیی بیوتیک
برق و الکیرونیک
 -1واحد تولید لوازم برقی کوچک به وورت مونیاژ ( نظیر زنگ اخبار و دربازکن )
 -2واحد تولید آنین تلویزیون بدون آبکاری و لوسیرط از قطعات آماده
 -3واحد طراحی و تولید لوازم برقی و الکیرونیکی به وورت مونیاژ مشروط بر اینکه عملیمات
کوره ای و عملیات تر نداشیه باشد.
 -4واحد تولید لوازم پزشکیط آزمایشگاهی و آموزشیط قطعات الکیرونیک
 -5واحد تولید ترانزیسیور و مقاومت و غیره
 -6واحد تولید انکوباتور و سایر لوازم آزمایشگاهی بدون آبکاری
 -1واحد تولید انواع ساعت
 -۳واحد طراحی و تولید تقویت کننده ووت نظیر بلندگو و آمپلی فایر به وورت مونیاژ
 -1واحد تولید رادیو و تلوزیون و لوازم ووتی و تصویری
 -11واحد تولید دسیگاههای برقی عالمت دهنده سمعی و بصری
 -11واحد تولید سیسیم های مخابراتی مراکز تلفن
 -12واحد تولید لوازم الکیرونیکی ( کامپیوترط لوازم اداری و لوازم دقیق الکیرونیکی )
 -13واحد تولید کنیرل های ولیاژ و فرکانس
 -14واحد تولید آفیامات
 -15واحد تولید مودم و میکرو کنیرل
 -16واحد طراحی و مونیاژ تایمر
 -11واحد تولید کارت و بردهای کامپیوتری
کشاورزی
 -1واحد زنبورداری و پرورت ملکه ( تا ردیف  4فاقد محدودیت فاوله از امکان مسکونی )
 -2واحد پرورت پرندگان زینیی تا  111قطعه
 -3واحد پرورت کرم ابریشم
 -4واحد پرورت ماهی زینیی
 -5آزمایشگاه دامپزشکی
ماشین سازی
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 -1واحد قالب و مدل ( درجه ریخیه گریط فیکچرط قالمب قطعمات اسمیانداردط قالمب قیمد و
بست و ابزار قالبط مدل
 -2واحد تجهیزات شمبکه آب و فاضمالب ( پمپهمای دیماگرامیط کمف کمشط لجمن کمش و
تجهیزات تصفیه )
 -3واحد ماشین آالت و تجهیزات حمل و نقل مکانیکی ( آسانسور و قطعمات آسانسمورط پلمه
برقیط باالترا ط جرثقیل سمق فیط جرثقیمل پشمت کمامیونیط جمک پالمت بماالبر و قطعمات
مربوطهط نوار نقاله و … .جرثقیل )
 -4واحد پمپ و کمپرسور ( پمپهای خالء وکیوم آتش نشمانیط آبط کمپرسمورهای ومنعیی و
مصرفی و گاراژی مواد فله و تلمبه های بادی )
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 -1در قانون تعاریف محدوده و حریم شهر ،روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها (مصوب )20۸4/23/24
ماده  - 1محدوده شهر عبارت است از حد کالبدی موجود شهر و توسعه آتی در دوره طرح جامش و تا تهیه طرح مذکور در طرح هادی شهر که ضوابط و
مقررات شهرسازی در آن الزماالجراء میباشد.
شهرداریها عالوه بر اجرای طرحهای عمرانی از جمله احداث و توسعه معابر و تأمین خدمات شهری و تأسیسات زیربنایی در چمارچوب وظمایف قمانونی
خود کنیرل و نظارت بر احداث هرگونه ساخیمان و تأسیسات و سایر اقدامات مربوط به توسعه و عمران در داخل محدوده شهر را نیز به عهده دارند.
ماده  - 2حریم شهر عبارت است از قسمیی از اراضی بالفصل پیراممون محمدوده شمهر کمه نظمارت و کنیمرل شمهرداری در آن ضمرورت دارد و از ممرز
تقسیمات کشوری شهرسیان و بخش مربوط تجاوز ننماید.
به منظور حفظ اراضی الزم و مناسب برای توسعه موزون شهرها با رعایت اولویت حفظ اراضی کشاورزیط باغات و جنگلهاط هرگونه اسیفاده برای احداث
ساخیمان و تأسیسات در داخل حریم شهر تنها در چارچوب ضوابط و مقررات مصوب طرحهای جامش و هادی امکانپذیر خواهد بود.
نظارت بر احداث هرگونه ساخیمان و تأسیسات که به موجب طرحها و ضوابط مصوب در داخل حریم شهر مجاز شناخیه شده و حفاظمت از حمریم بمه
اسیننای شهرکهای ونعیی (که در هر حال از محدوده قانونی و حریم شهرها و قانون شهرداریها مسیننی میباشند) به عهده شهرداری مربموط میباشمدط
هرگونه ساخت و ساز غیر مجاز در این حریم تخلف محسوب و با میخلفین طبق مقررات رفیار خواهد شد.
ماده  3تبصره  – 1روسیاهایی که در حریم شهرها واقش میشوند مطابق طرح هادی روسیا دارای محدوده و حریم مسیقلی بوده و شهرداری شهر مجاور
حق دخالت در ساخت و ساز امور روسیا را ندارد.
 -0تعرفه عوارض:
منظور تعرفه عوار ط بهای خدمات وسایر درآمدهای موضوع ماده  31آییننامه مالی شهرداری ها (مصوب  1346/4/12با اوالحات بعدی) میباشد.
ماده  03آییننامه مالی شهرداریها  -هر شهرداری دارای تعرفهای خواهد بود که در آن کلیه انواع عوار
به وسیله شهرداری و مؤسسات تابعه و وابسیه به آن ووول و یا تحصیل می شود درج و هر نوع عوار

و بهاء خدمات و سایر درآمدهایی کمه

یما بهما خمدمات جدیمدی کمه وضمش و تصمویب

میگردد یا هر تغییری که در نوع و میزان نر آنها وورت میگیرد درتعرفه مذکور منعکس میشود.
وزارت کشور برای طرز تنظیم تعرفه و درج تغییرات بعدی و همچنین چگونگی وضش و تشخیص و ووول انواع عوار

و درآممدها دسمیورالعمل جمامش

تهیه و برای راهنمایی به شهرداریها ابالغ خواهد کرد.
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 -4درآمد:
درآمد شهرداریها به سه طبقه به شرح زیر تقسیم میشود:
 -1درآمدهای ناشی از عوار

عمومی (درآمدهای مسیمر(

 -2منابش حاول از واگذاری دارایی سرمایه ای
 -3منابش حاول از واگذاری دارایی مالی

 -۵قانون شوراها:
منظور قانون تشکیالتط وظایف و انیخابات شوراهای اسالمی کشور و انیخاب شهرداران (مصوب  1315/3/11با اوالحات بعدی) میباشد.

 -1قانون تجمیع عوارض:
منظور قانون اوالح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقیصادیط اجیماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران و چگونگی برقراری ووول عوار

و سمایر

وجوه از تولیدکنندگان کاالط ارایه دهندگان خدمات و کاالهای وارداتی (مصوب  13۳1/11/22با اوالحات بعدی) میباشد.

 -۷در قانون تغییر وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن مصوب 20۵0/4/21

 -1طرح جامع شهر:
طرح جامش شهر عبارت از طرح بلندمدتی است که در آن نحوه اسیفاده از اراضی و منطقهبندی مربوط به حوزههای مسکونیط ومنعیی بازرگمانیط اداری
وکشاورزی و تأسیسات و تجهیزات و تسهیالت شهری و نیازمندیهای عمومی شمهریط خطموط کلمی ارتبماطی و محمل مراکمز انیهمای خمط (ترمینمال)
وفرودگاهها و بنادر و سطح الزم برای ایجاد تأسیسات و تجهیزات و تسهیالت عمومیط مناطق نوسازیط بهسازی و اولوییهای مربوط به آنها تعیینمیشود
و ضوابط و مقررات مربوط به کلیه موارد فوق و همچنین ضوابط مربوط به حفظ بنا و نماهای تاریخی و مناظر طبیعیط تهیمه و تنظمیم ممیگمردد.طمرح
جامش شهر برحسب ضرورت قابل تجدید نظر خواهد بود.
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 -0طرح تفصیلی:
طرح تفصیلی عبارت از طرحی است بر اساس معیارها و ضوابط کلی طرح جامش شهر نحوه اسیفاده از زمینهای شهری در سطح محالت مخیلمف شمهر
و موقعیت و مساحت دقیق زمین برای هر یک از آنها و وضمش دقیمق و تفصمیلی شمبکه عبمور و ممرور و میمزان و تمراکم جمعیمت و تمراکم سماخیمانی
در واحدهای شهری و اولوییهای مربوط به مناطق بهسازی و نوسازی و توسعه و حل مشکالت شمهری و موقعیمت کلیمه عواممل مخیلمف شمهری در آن
تعیینمیشود و نقشهها و مشخصات مربوط به مالکیت بر اساس مدار

ثبیی تهیه و تنظیم میگردد.

 -۸کمیسیون ماده ۷۷
منظور کمیسیون قید شده در ماده  11قانون شهرداریها (مصوب  1334/14/11با اوالحات بعدی) میباشد.

P -۹
منظور از  pقیمت منطقه ای روز آخرین ارزت معامالتی زمین که توسط کمیسیون مماده  64قمانون مالیماتهمای مسمیقیم (مصموب  1366بما آخمرین
اوالحات) تعیین میگردد.

K -23
ضریبی است که هر سال با پیشنهاد شهرداری توسط شورای اسالمی شهر برای هر یک از عوار

جداگانه تصویب میگردد.

 -22واژه های سطح ناخالص کل بنا ،تراکم ساختمان ،تراکم خالص مسکونی ،واحد (مسکونی،تجاری ،صنعتی و)...
مجیمش مسکونیط مجیمش اداریط پیلوتط پارکینگط و هر واژهای که در این دفیرچه اسیفاده گردیده و تعاریف آنها منطبق با تعاریف قید شمده در طمرح
هادی و ضوابط شهرسازی خواهد بود.
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 -21کمیسیون ماده 233
منظور کمیسیون قید شده در ماده  111قانون شهرداریها (مصوب  1334/4/11با اوالحات بعدی) میباشد.
 -20واژههای واحد مسکونی ،واحد تجاری ،واحد صنعتی ،واحد اداری
 .1واحد مسکونی عبارت است از کلیه ساخیمانهائی که برای سکونت افراد و یا خانوارها ساخیه شده و شامل اطماقط آشمپزخانه و سمرویس الزم باشمد.
(بدیهی است انجام پارهای فعالیتهای شخصی مندرج در قوانین نیز در آنها مجاز خواهد بود).
 .2واحد تجاری عبارت است از کلیه ساخیمانهائی که برابر تبصره ذیل بند  24ماده  55قانون شهرداریها به منظور اسیفاده کسب و پیشمه و تجمارت
احداث گردیده و یا در آنها واحدهای ونفی تحت پوشش قانون نظام ونفی و یا واحدهای تابش قانون تجارت فعالیت داشیه باشند.
 .3واحد ونعیی عبارت است از کلیه ساخیمانهائی که به منظور اسیفاده ونعیی و یا ایجاد کارگاههای ومنعیی و اداری بما موافقمت اومولی از مراجمش
ذیربط مانند وزارت جهادط ونایش سبک و سنگین و معادن و فلزات ایجاد شده باشند.
 .4واحدهای اداری عبارت است از کلیه ساخیمانهای دولیی و نهادهای انقالب اسالمیط بدیهی است سایر ساخیمانهائی که از شمول بندهای 1ط 2ط 3
خارج باشند مشمول تعریف واحد اداری میشوند.
تبصره مؤسسات دولیی و وابسیه به دولت و نهادهای انقالب اسالمی که با اوول بازرگانی اداره ممیشموند و مشممول پرداخمت مالیمات هسمیند از نظمر
پرداخت عوار

پذیرهط تجاری محسوب میشوند.

دسیورالعمل اجرایی نحوه محاسبه و ووول عوار

پذیره ودور پروانههای ساخیمانیط واحدهای تجاریط ونعیی و اداری به شمماره  24151/1/3ممور

 1361/11/31وزارت کشور)
 -24آییننامه ارزش معامالتی ساختمان (برای جرایم کمیسیون ماده صد)
منظور آییننامه موضوع تبصره  11ماده ود قانون شهرداریها میباشد.
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 -2۵پایان کار ساختمان

گقاهی شهرداری مبنی بر اتمام ساختمان با رعایت اصقل فنی  ،بهداشتی ،ایمنی و شهرسازی و سایر گرامات ضروری در ساختمان زیر
گرر مهندس دارای پرواگ فعالیت.

 -21برزمین

حدی از قطع زمین است ک مشرف ب گدر باشد.

 -2۷بر اصالحی

آن حدی از زمین است ک مشرف ب گدر ،و از قسمت عمق مستلزم عقب گشینی باشد.

 -2۸پخی

عبارتست از خط مقربی ک سطح گقش ای از قطع زمین قرار گرفت در گبش دو معبر را ،ب منرقر ایجهاد دیهد
مناسب راگندگی حدف می کند و آن را جزو فضاهای عمقمی شهر قرار می دهد.

 -2۹سال تبدیل

تاریخ قطعی شدن رای کمیسیقن ماد صد و یا گقاهی ادار دارایی و یا پرواگ کسب و یا تاریخ گصب کنتقر بهرق
و یا قبقض برق مصرفی ک تعیین کنند سال تبدیل و گقع استفاد از ساختمان باشد مالک سال تبدیل خقاههد
بقد.
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تبصر  :در صقرتی ک ارائ گقاهی ادار مالیاتی و یا پرواگ کسب و یا تاریخ گصب کنتقر برق به تنههایی گتقاگهد
سال تبدیل را ب اثبات برساگد گرری کارشناس رسمی دادگستری مرض الطرفین مالک عمل قرار خقاهد گرفت.

 -13مهلت پرداخت عوارض صدور پروانه

فیش عوار

ودور پر وانه تا پایان فروردین سال بعد میباشد در غیر اینصورت مشمول محاسبات عوار

بمه

نر روز میگردد.
 -12تعریف ضریب تعدیل
 M:ضریبی است برابر مصقب ارائ شد دارایی ک تقسط شهرداری محاسب و در کل دفترچ هر
جا ک  kمی باشد ضربدر  mمیرردد( )k*m*pب جهت تعدیل عقارض تاسهقف  %2۵گسهبت به
سال  2433برابر مصقب شقرای اسالمی شهر و جداول پیقستی .
بدیهی است در قسمتهایی ک  kمقجقد گباشد عدد  2جایرزین میرردد.
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بخش دوم:
مستندات
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مستندات این مجموعه به شرح ذیل میباشند:
 -2در قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی (مصوب )20۹3/2/21
ماده  36بند ب  -عوار

حاول از چشمه های آب معدنی و درمانی در محدوده شهرسیانهائی که ظرفیت توسعه گردشگری دارندط با طی مراحل قانونی

در اخییار شهرداریها یا دهیاریهای همان منطقه قرار میگیرد .منابش حاوله میناسب با دریافت عوار

که به پیشنهاد شورای اسالمی شهر یا روسمیا

به تصویب شورای برنامهریزی و توسعه اسیان میرسدط با تصویب کمییه برنامهریزی شهرسیان ورف زیرساختهای گردشگری همان منطقه میشود.

 -1در ضوابط و مقررات ارتقاء کیفی سیما و منظر شهری (پاکسازی و بهسازی نماها و جداره ها ،مناسب سازی معابر پیاده راهیی و
پیاده روها ،ساماندهی به منظر شهری) مصوب 20۸۷/۹/1۵

بند  -3-1 -6به منظور ساماندهی و ایجاد هماهنگی میان تابلوهای تبلیغاتی در مقیاس شهریط به شهرداریها اخییار داده می شود تما نسمبت بمه تهیمه
ضوابط و مقررات مربوط به محل و نحوه اسی قرار تابلوهای شهری (بیلبوردها)ط نقاشی هاط جداره هاط اسمیفاده از نمایشمگرهای بمزرج شمهریط تابلوهمای
تبلیغاتیط تابلوهای راهنمای شهری (نام خیابانها و میادین و  )...اقدام نماید و به تصویب «کمییه» برساند .رعایمت تصممیمات «کمییمه» در ایمن زمینمه
برای دسیگاههاط سازمانهاط نهادها و مؤسسات دولیی و عمومی در الویت قرار دارد.

 -0در قانون مالیات بر ارزش افزوده (مصوب  20۸۷/31/2۷با اصالحات بعدی)
ماده  -51برقراری هر گونه عوار
عوار

و سایر وجوه برای انواع کاالهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائمه خمدمات کمه در ایمن قمانونط تکلیمف مالیمات و

آنها معین شده استط همچنین برقراری عوار

به درآمدهای مأخذ محاسبه مالیاتط سود سمهام شمرکیهاط سمود اوراق مشمارکتط سمود سمپرده

گذاری و سایر عملیات مالی اشخاص نزد بانکها و مؤسسات اعیباری غیر بانکی مجازط توسط شوراهای اسالمی و سایر مراجش ممنوع میباشد
تبصره  -1شوراه ای اسالمی شهر و بخش جهت وضش هر یک از عوار

محلی جدیدط که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشدط موظفند مموارد

را حداکنر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجراءدر سال بعدط تصویب و اعالم عمومی نمایند .
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عضو شورا

بهزاد محمودی
عضو شورا

 -4در قانون اصالح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران و چگونگی برقراری و
وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کاال ،ارائه دهندگان خدمات و کاالهای وارداتی مصوب 20۸2/23/11
ماده  -5برقراری هر گونه عوار
قانونط تکلیف مالیات و عوار

و سایر وجوه برای انواع کاالهای وارداتی و کاالهای تولیدی و همچنمین آن دسمیه از خمدمات کمه در مماده ( )4ایمن
آنها معین شده استط همچنین برقراری عوار

به درآمدهای مأخذ محاسبه مالیماتط سمود سمهام شمرکیهاط سمود اوراق

مشارکتط سود سپردهگذاری و سایر عملیات مالی اشخاص نزد بانکها و مؤسسات اعیباری غیر بانکی مجاز توسط شوراهای اسالمی و سایر مراجش ممنوع
میباشد.
محلی جدید و یا افزایش نر هر یک از عوار

تبصره  -1وضش عوار

محلیط میبایسیی حداکنر تا پانزدهم بهمنماه هر سال برای اجرا در سمال بعمد

تصویب و اعالم عمومی گردد.
 -۵در آییننامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسالمی شهر ،بخش و شهرک موضوع قانون تشکیالت ،وظایف
و انتخابات شوراهای اسالمی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 20۷۵
هیمأت وزیمران در جلسمه ممور  131۳/1/1بنابمه پیشممنهاد وزارت کشمور و بمه اسمیناد ممواد ( )14و ( )11قمانون تشمکیالتط وظمایف و انیخابممات
شوراهایاسالمی کشور و انیخاب شهرداران  -مصوب  - 1315و همچنین برای تعیین سیاسیهای عمومی دولمت موضموع بنمد ( ( 16مماده ( )11قمانون
فوقالذکرط آیین نامه اجرایی ماه ( )11و بند ( )16ماده ( ( 11قانون یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:
آیین نامه اجرایی نحوه وضش و ووول عوار

توسط شوراهای اسالمی شهرط بخش و شهر

موضوع قمانون تشمکیالتط وظمایف و انیخابمات شموراهای

اسالمی کشور و انیخاب شهرداران  -مصوب 1315
ماده -1شوراهای اسالمی شهرط بخش و شهر

میتوانند برای تأمین بخشی از هزینههای شهرط بخش و یا شهر

اداری و عمرانی با رعایت ضوابطط ترتیبات و سیاسیهای موضوع این آیین نامه عوار
ماده -2وضش عوار
شهرط شهر
ماده -3عوار

توسط شوراهای اسالمی شهرط شهر

مربوط اعم از هزینمههمای خمدماتیط

وضش نمایند.

و بخش در حدود درآمدهاط عرضه کاالها و خدمات و سایر موضوع هایی است که مربوطبه

یا بخش ذی ربط باشد.
موضوع این آیین نامه از اماکنط واحدهای ونفیط تولیدیط خدماتیط ونعیی و همر گونمه منبمش در آممدی دیگمری قابمل وومول اسمت

که محل اسیقرار آنط در مورد شهرهاط محدوده قانونی شهرط موضوع تبصره ( )1ماده ( )4قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشموری  -مصموب - 1362
ودر مورد بخش و روسیاط محدوده موضموع ممواد ( 6و  )13قمانون تعماریف و ضموابط تقسمیمات کشموری  -مصموب  - 1362کمه بمه تصمویب هیمأت
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وزیرانرسیده یا برسد و در مورد شهرکها محدوده ای که به تصویب کمیسیون موضوع ماده ( )13آیین نامه مربوط به اسیفاده از اراضمی و احمداث بنما و
تأسیساتدر خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها  -مصوب  - 1355رسیده استط باشد.
تبصره  -1در وورتی که محدوده شهر و روسیا تعیین نشده باشدط در مورد شهرها محدودهای کمه در طمرح جمامش موضموع بنمد ( )3مماده ( )2قمانون
تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران  -مصوب  - 1351و در مورد روسیاها محدودهای کهدر طرح هادی موضموع مماده ( )1اساسمنامه بنیماد
مسکن انقالب اسالمی  -مصوب - 1366ط تعیین شده استط مال

خواهند بود (.در شهر هچیرود مال

طرح هادی می باشد)

تبصره  -2مراجش تصمیم گیر در مورد محدوده شهرط مجاز نمیباشند محدودههایی را که توسط سایر مراجمش قمانونی بمرای ایجماد شمهر

یما مراکمز

جمعیییدیگر خارج از شهرها تعیین شده یا میشوندط بدون جلب نظر مراجش قانونی یاد شده به حدود شهر ملحق نمایند.
ماده -4ووول عوارضی که طبق این آیین نامه توسط شوراهای اسالمی شهرط بخش و یما شمهر

وضمش ممیشمودط در ممورد عموار

شهرداریط در مورد روسیا بر عهده دهیار و دهیاری و در مورد شرکها بر عهده مسؤوالن اجرایی شهر

شمهر بمر عهمده

مربوط خواهد بود که مطمابق مقمررات مربموط و

ضمانیهایاجرایی آن اقدام مینمایند  .مرجش ووول مکلف به دادن رسید رسمی به مؤدی است.
ماده  -5نحوه ووول عوارضی که به موجب این آیین نامه توسط شوراهای اسالمی شهرط بخمش و یما شمهر

وضمش ممیشموندط توسمط هممان شمورا

تعیینمیگردد.
تبصره  -وزارت کشور به اسیناد ماده ( )14قانون تشکیالتط وظایف و انیخابمات شموراهای اسمالمی کشمور و انیخماب شمهرداران  -مصموب  - 1315و
بهمنظور تأمین هماهنگی در شیوه محاسبه عوار

در شوراهای بخمش و شمهر

و همچنمین ایجماد یکنمواخیی در نظمام عموار

در سراسمر کشمورط

آییننامههای الزم را تهیه و جهت تصویب به هیأت وزیران ارایه مینماید .در خصوص شوراهای اسالمی شهر دسیورالعملهای موضموع مماده ( )31آیمین
نامهمالی شهرداریها مراعات میگردد.
ماده  -6عوارضی که به موجب این آیین نامه توسط شوراهای اسالمی شهرط بخش و یا شهر
همانشهرط روسیا و یا شهر

در قالب بودجه مصوب شهرداری و شوراهای شهرط شهر

ماده  -1شوراهای اسالمی شهرط بخش و شهر

وضش میشمودط حسمب ممورد بمرای تمأمین هزینمههمای

و بخش مربوط مصرف خواهد شد.

میتوانند برای تأمین تمام یا بخشی از هزینمه همای طرحهمای خماص خمدماتی یما عمرانمیط عموار

خاویبرای مدت و مورد معین وضش نمایند .عوارضی که از این طریق ووول میگرددط ورفاً در همان مدت و مورد تعیین شده در مصوبه وضش عموار ط
قابلمصرف میباشد.
ماده  -1شوراها می توانند در هنگام وضش عوار

جدید یا در زمان مقیضی نسبت به موارد معافیتط کاهشط تخفیف و لغو عوارضی که تصویبنمودهاندط

با توجه به سیاسیهای مقرر در این آیین نامه اتخاذ تصمیم نمایند.
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ماده  -14شوراها موظفند به هنگام تصمیم گیری راجش به عوار

عالوه بر توجه به سیاسیهای کلی که در برناممه پنجسماله و قموانین بودجمه سمالیانه

اعالممیشودط سیاسیهای عمومی دولت را به شرح ذیل مراعات نمایند:
الف  -نیل به سمت خودکفایی شهرداریط دهیاری و شهر
ب  -رعایت تناسب میزان عوار

با ارایه خدمات عمومی و عمرانی به اقشار و بخشهای مخیلف اعم از دولیی و غیر دولیی ؛

پ  -جهت گیری به سوی وضش عوار
ت  -تناسب وضش عوار

هایی که به وورت غیر مسیقیم ووول میشوند؛

در هر محل با تولیدات و درآمدهای اهالی؛

ث  -توجه به اثرات تبعی وضش عوار

بر اقیصاد محل ؛

ج  -هماهنگی و وحدت رویه در نظام عوار
چ  -رعایت اولویت وضش عوار
ح  -وضش عوار

مربوط از طریق وضش و ووول عوار

میناسب با هزینه های مورد نیاز ؛

؛

به وورت درودی از قیمت فروت کاال و خدمات بر سایر روت ها از جمله روت وضش عوار

مقطوعط

میناسب با ارزت افزوده زمین ناشی از تصمیمات مراجش قانونی و یا اجرای طرحهای عمرانی؛
مضاعف بر کاالهای تولیدی؛

 -جلوگیری از وضش عوار

د  -توجه داشین به رشد تولید و گسیرت واحدهای تولیدی در منطقه به هنگام وضش عوار
ذ  -محاسبه ووول عوار

بر تولید؛

در مورد واحدهای تولیدی بر اساس فروت واقعی در دوره مورد نظر؛

ر  -خودداری از وضش عوار

بر کاالهای وادراتی ؛

ز  -توجه به اقشار کم درآمد هنگام وضش عوار
ژ  -رعایت حال اینارگران هنگام وضش عوار

با اعطای تخفیفط معافیت و نظایر آن ؛
با اعطای تخفیفط معافیت و نظایر آن ؛

س  -اعمال رویههای تشویقی برای پرداخت به موقش عوار

؛

ت  -وضش بدون تبعیض عوار

بر اساس اول ( )3قانون اساسی.

تبصره  -افزایش میزان عوار

موضوع این آیین نامه زودتر از یک سال وورت نخواهد گرفت و وضش عموار

جدیمد و افمزایش عموار

قبلمی عطمف

بهماسبق نمیشود.
ماده  -15نسبت عوار

شهرط روسیا و شهر

با درآمدهاط عرضمه کاالهما و خمدمات و سمایر مو ضموعات حمداکنر براسماس نرخمی اسمت کمه سماالنه

توسطوزارت کشور پیشنهاد شده است و به تصویب هیأت وزیران میرسد .مادام که این نسبت در هر سال به تصویب نرسیده استط نسبت تعیین شمده
در سال قبل مجری خواهد بود .برای تعیین حداکنر(سقف) نسبت عوار
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خدماتیشهرداریها توسط وزارت کشور با هماهنگی کمییه موضوع تبصره ماده ( )11این آیین نامه تنظیم و بمه هیمأت وزیمران ارایمه گمردد .در تنظمیم
اسیانداردها بایدسهم هزینه هایی که به موجب تصمیمات مراجش ملی یا فرا محلی در طرحهای عمرانی و یا خدماتی و یما در اجمرای طرحهمای جمامش و
هادی در شهرهاطشهرکها و روسیاها ایجاد میشودط به طور جداگانه مشخص گردد.
تبصره  -در سال جاری و مادام که اسیانداردها و نسبتهای موضوع این ماده تعیین نشده اندط مجموع عموار

وومولی در همر محمل بما رعایمت مماده

()3این آیین نامه نباید در مورد در آمدها بیش از حداکنر دو درومد ( )%2درآممد سمالیانهط در ممورد فمروت کاالهما یما خمدمات بمیش از حمداکنر دو
درود( )%2قیمت عمده فروشی و در مورد دارایی و ثروت بیش از حداکنر نیم درود ارزت معامالتی آن با احیساب میزان عوار

قابمل وومول موجمود

باشد.
ماده  -16شوراها می توانند براساس اخییارات قانونی خود از طریق جلب مشارکت مردم با اسیفاده از روت انیشار اوراق مشارکت و سایر روشها بارعایت
قوانین و مقررات مربوط نسبت به تأمین منابش مالی مورد نیاز اتخاذ تصمیم نمایند.
ماده  -11وزارت کشور مکلف است با همکاری سازمانها و مراکز ذی ربط آموزشهای الزم را جهت توجیه این آیین نامه و سایر آیین ناممههمای مربموط
بهاعضای شوراها ارایه نماید .وزارت کشور مسؤول نظارت بر حسن اجرا و رعایت این آیین نامه در مورد مصوبات مربوط به وضش عوار

توسط شوراهادر

سراسر کشور است.

 -1در قانون شوراها (مصوب  20۷۵/30/32با آخرین اصالحات)
ماده  -۳1بند  16م تصویب لوایح برقراری یا لغو عوار

شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گمرفین سیاسمت عممومی دولمت کمه از سموی

وزارت کشور اعالم میشود.
ماده  – ۳1بند 22م وضش مقررات و نظارت بر حفر مجاری و مسیرهای تأسیسات شهری.
ماده  -۳1بند  25م تصویب مقررات الزم به پیشنهاد شهرداری جهت نوشین هر نوع مطلب و یا الصاق هر نوع نوشیه و آگهی و تمابلو بمر روی دیوارهمای
شهر با رعایت مقررات موضوعه و انیشار آن برای اطالع عموم.
ماده  -۳1بند26م تصویب نر خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمانهای وابسیه به آن با رعایت آییننامه مالی و معمامالت شمهرداریها بما رعایمت
مقررات مربوط.
ماده  – ۳1بند 21م تصویب نر کرایه وسائط نقلیه درون شهری.
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ماده  - ۳5ماده ۳5م شورای اسالمی شهر میتواند نسبت به وضش عوار

میناسب با تولیدات و درآمدهای اهالی به منظور تأمین بخشی از هزینمههمای

خدماتی و عمرانی مورد نیاز شهر طبق آییننامه مصوب هیأت وزیران اقدام نماید.
تبصره م عوار ط یک ماه پس از ارسال هر مصوبه به وزارت کشور قابل ووول است .وزیر کشور میتواند در هر مقطعی که وومول همر نموع عموار

را

منطبق بر آییننامه مصوب نداند نسبت به اوالح یا لغو آن اقدام نماید.

 -۷ماده  01آییننامه مالی شهرداریها (مصوب  2041/34/21با اصالحات بعدی)
ماده  – 32به شهرداریهای کل کشور اجازه داده میشود تا به مطالبات خود را با اقساط حداکنر سی و شش ماهه مطابق دسیورالعملی که به پیشمنهاد
شهردارط به تصویب شورای اسالمی شهر مربوط می شود دریافت نماید در هر حال ودور مفاوا حساب موکول به تأدیه کلیه بدهی مؤدی خواهد بود.

 -۸در قانون شهرداریها( مصوب  2004/4/22با اصالحات بعدی)
ماده  55بند  - 24ودور پروانه برای کلیه ساخیمانهائی که در شهر میشود.
تبصره -شهردا ری در شهرهایی که نقشه جامش شهر تهیه شده مکلف است طبق ضوابط نقشه مذکور در پروانههای ساخیمانی نوع اسیفاده از سماخیمان
را قید کند .در وورتیکه بر خالف مندرجات پروانه ساخیمانی در منطقه غیرتجاری محل کسب یا پیشه و یا تجمارت دائمر شمود شمهرداری ممورد را در
کمیسیون مقرر در تبصره یک ماده  111این قانون مطرح مینماید و کمیسیون در وورت احراز تخلف مالک یا مسیأجر بما تعیمین مهلمت مناسمب کمه
نباید از دو ماه تجاوز نماید در مورد تعطیل محل کسب یا پیشه و یا تجارت ظرف مدت یک ماه اتخاذ تصمیم میکند.
این تصمیم به وسیله مأمورین شهرداری اجراء می شود و کسی که عالماً از محل مزبور پس از تعطیل برای کسب و پیشه و یا تجارت اسمیفاده کنمد بمه
حبس جنحه ای از شش ماه تا دو سال و جزای نقدی از پنج هزار ریال تا ده هزار ریال محکوم خواهد شد و محل کسب نیز مجدداً تعطیل میشود.
دائر کردن دفیر وکالت و مطب و دفیر اس ناد رسمی و ازدواج و طالق و دفیر روزنامه و مجله و دفیر مهندسی وسیله مالمک از نظمر ایمن قمانون اسمیفاده
تجاری محسوب نمیشود.
ماده  55بند  -26پیشنهاد برقراری یا الغاء عوار

شهر و همچنین تغییر نوع و میزان عوار

اعم از کاالهای وارداتمی و ومادراتی کشمور و محصموالت

داخلی و غیره و ارسال یک نسخه از تصویبنامه برای اطالع وزارت کشور.
تبصره  -1به منظور تشویق وادرات کشور نسبت به کاالهای وادراتی بیشیر از یک درود قیمت کاال نباید وضش عوار
تبصره  -2کاالهای عبوری از شهرها که برای مقصد معینی حمل میشود از پرداخت هر گونه عوار
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تبصره  -3ماده  1قانون مصوبه بهمنماه  33راجش به تشویق وادرات و تولید از تاریخ تصویب این قانون طبق تبصره  1این بند تصحیح میشود.
تبصره  -4آئیننامه های گریز از پرداخت عوار

شهرداری و اسینکاف از آن با موافقت وزارتین کشمور و دادگسمیری تنظمیم و پمس از تصمویب هیمأت

وزیران به موقش به اجراء گذاشیه میشود.
ماده  55بند  -21وضش مقررات خاوی برای نامگذاری معابر و نصب لوحه نام آنها و شمارهگذاری اماکن و نصب تابلوی الصاق اعالنات و برداشین و محمو
کردن آگهیها از محلهای غیرمجاز و هرگونه اقداماتی که در حفظ نظافت و زیبائی شهر مؤثر باشند
و بهای خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمانهای وابسیه بمه کمیسمیونی

ماده  -11رفش هرگونه اخیالف بین مؤدی و شهرداری در مورد عوار

مرکب از نمایندگان وزارت کشور و دادگسیری و انجمن شهر ارجاع میشود و تصمیم کمیسیون مزبور قطعی است .بدهیهائی کمه طبمق تصممیم ایمن
کمیسیون تشخیص شود طبق مقررات اسناد الزم االجراط به وسیله اداره ثبت قابل ووول میباشد اجرای ثبت مکلف است بر طبمق تصممیم کمیسمیون
مزبور به ودور اجرائیه و ووول طلب شهرداری مبادرت نماید در نقاطی که سازمان قضائی نباشد رئیس دادگسیری شهرسیان یک نفر را بمه نماینمدگی
دادگسیری تعیین می نماید و در غیاب انجمن شهر انیخاب نماینده انجمن از طرف شورای شهرسیان به عمل خواهد آمد.
ماده  -12نوشین هر نوع مطلبی یا الصاق هر نوشیه ای بر روی دیوارهای شهر که مخالف مقررات انجمن شهر باشد ممنوع است مگر در محملهمائی کمه
شهرداری برای نصب و الصاق اعالنات معین میکند و در این محلها فقط باید به نصب و الصاق آگهی اکیفا کمرد و نوشمین روی آن نیمز ممنموع اسمت
میخلف عالوه بر تأدیه خسارت مالکین به پرداخت پانصد تا یک هزار ریال جریمه محکوم خواهد شد.
ماده  -111نسبت به زمین یا بناهای مخروبه و غیر مناسب با وضش محل و یا نیمه تمام واقش در محدوده شهر که در خیابان یا کوچه و یما میمدان قمرار
گرفیه و منافی با پاکی و پاکیزگی و زیبائی شهر یا موازین شهرسازی باشدط شهرداری با تصویب انجمن شهر میتواند به مالک اخطار کنمد منیهما ظمرف
دو ماه به ایجاد نرده یا دیوار و یا مرمت آن که منطبق با نقشه مصوب انجمن شهر باشد اقدام کند اگر مالک مسامحه و یا امیناع کرد شهرداری میتواند
به منظور تأمین نظر و اجرای طرح مصوب انجمن در زمینه زیبائی و پاکیزگی و شهرسازی هر گونه اقدامی را که الزم بدانمد معممول و هزینمه آن را بمه
اضافه ودی ده از مالک یا میولی و یا میصدی موقوفه دریافت نماید در این مورد وورت حساب شهرداری بدواً به مالک ابالغ ممیشمود در ومورتی کمه
مالک ظرف پانزده روز از تاریخ ابالغ به وورت حساب شهرداری اعیرا

نکرد وورتی حساب قطعی تلقی میشود و هر گاه ظرف مهلت مقرره اعیمرا

کرد موضوع به کمیسیون مذکور در ماده  11ارجاع خواهد شد.
وورت حسابهائی که مورد اعیرا

واقش نشده و همچنین آراء کمیسیون رفش اخیالف مذکور در ماده  11در حکم سمند قطعمی و الزم االجمرا بموده و

اجراء ثبت مکلف است بر طبق مقررات اجرای اسناد رسمی الزم االجراء نسبت به ووول طلب شهرداری اجرائیه وادر و به مورد اجراء بگذارد.
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 -۹آییننامه (قانون اصالح قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها) مصوب  20۸۹/1/2۵شورای عالی استانها
شورای عالی اسیانها در سی و دومین اجالس مور  13۳1/2/15آیین نامه اجرایی ماده ( )1قانون اوالح قانون حفظ و گسیرت فضای سمبز در شمهرها
مصوب  13۳۳/4/21مجمش تشخیص مصلحت نظام را که با هماهنگی وزارت کشورط وزارت مسکن و شهرسازیط وزارت جهاد کشاورزیط سازمان حفاظت
محیط زیست و شهرداری تهران تهیه و تنظیم گردیده مسیند به ماده ( )1قانون مذکور به شرح مندرج در وفحات بعد تصویب نمود.
ماده  1تعاریف
واژگان به کار برده شده در این آیین نامه به شرح بندهای ذیل تعریف می شوند.
الف) نهالط گیاه دارای ساقه (تنه) چوبی منفرد که محیط بن آن کمیر از پانزده سانییمیر باشد.
ب) درختط گیاه خشبی (چوبی) دارای ساقه منفرد اعم از درخت دارای میوه ماکول ( منمر) و سایر درخیان ( غیر منمر) که محیط بمن آنهما از پمانزده
سانییمیر کمیر نباشد.
تبصره  -درخت مو با هر بن و بوته های چای مشمول این تعریف می باشد.
ج ) بن درختط محل تالقی تنه درخت یا نهال با سطح زمین است.
در وورتی که درخت در سطح زمین به چند ساقه منشعب شده باشد بن قطورترین ساقه مال

عمل خواهد بود و بقیه ساقه هما شماخه محسموب ممی

شوند.
د) باغط از نظر این آیین نامه به محلی اتالق می شود که حداقل یکی از مشخصات ذیل را داشیه باشد.
1م داشین حداقل  511میرمربش مساحتط در وورت وجود بنا و مسیحدثات در زمین به طمور میوسمط در همر شمانزده میرمربمش محوطمه بماز خمارج از
ساخیمان یک اوله درخت و در وورت عدم سابقه احداث بنا به طور میوسط هر بیست و پنج میر مربش یک اوله درخمت منممر و یما غیمر منممر و یما
ترکیبی از آنها غرس شده باشد .قطش و امحای درخیان موجب عدم احیساب تعداد درخیان کسر شده در آمار ( لحاظ شده در این بند) نخواهد بود.
 2م دارا بودن سند مالکیت و یا سند مادر قبل از تفکیک به عنوان باغط باغچهط زمین مشجرط و باغ عمارت.
 3م دارا بودن سابقه رأی دایر باغط دایر باغچهط دایر مشجر از کمیسیون ماده دوازدهم قانون زمین شهری.
4م محل هایی که در حریم شهر توسط وزارت جهاد کشاورزی باغ شناخیه شده اند.
5م محل هایی که به تشخیص شورای اسالمی شهرباغ شناخیه شده اند.
هم ) فضای سبز شهریط عروه های مشجر و دارای پوشش گیاهی در محدوده و حریم شهرها که دارای مالکیت عمومیط دولیی و خصووی باشند.
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و) قانونط منظور از قانون در این آیین نامه قانون « اوالح قانون حفظ و گسیرت فضای سبز در شهرها مصوب سال  1351شورای انقالب» میباشد کمه
در تاریخ  13۳۳/5/13به تصویب مجمش تشخیص مصلحت نظام رسیده است.
ماده  -2حد نصاب تفکیک در محدوده شهرها  2111میرمربش و در حریم شهرها بر اساس حد نصاب مشخص شده در قمانون جلموگیری از خمرد شمدن
اراضی کشاورزی ( ورفاً در مورد باغات) و آیین نامه مصوب هیات وزیران می باشد.
ماده  -3شهرداری مکلف است قبل از ودور پروانه ساخیمانی برای بررسی هر نوع تغییر وضعیت و تعداد درخیان امال

و اراضی موضوع ماده ( )1این

آیین نامه و ودور پایان کار آن دسیه از امالکی که پس از ودور پروانه ساخیمانی وضعیت و تعداد درخیان موجمود در عرومه آنهما دچمار تغییمر شمده
استط موضوع را از کمیسیون های ماده  1آیین نامه و در مورد باغات واقش در حمریم شمهرها قبمل از ومدور پروانمه سماخیمانیط مراتمب را از دبیرخانمه
کمیسیون تبصر ه یک ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی و باغها مسیقر در سازمان جهاد کشاورزی اسیان اسیعالم نماید.
ماده  -4کاشتط حفاظت و آبیاری درخیان و فضاهای سبز معابرط میادینط بزرگراهها و بوسیانهای عمومی واقش در داخل محمدوده شمهرها بمه اسمیننای
بوسیان های محیط زیست و مناطق چهارگانه موضوع بند الف ماده  3قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست از وظایف شهرداری است.
تبصره  -1حفظط نگهداری و آبیاری در سایر محل های مشمول قانون به عهده مالکینط ساکنین ( بهره برداران) و میصرفین آنها است.
تبصره  -2در مورد موقوفاتط میولیان و میصدیان یا قائم مقام قانونی آنان یا مسیاجرینط بهره برداران و میصرفین مسمئول آبیماری و نگهمداری درخیمان
هسیند.
تبصره  -3در وورت اهمال در نگهداری درخیان مشمول قانونط شهرداری موظف است با اخذ مجوز از دادسیانط رأسا نسبت به آبیاری و نگهمداری آنهما
اقدام و هزینه های میعلقه را با پانزده درود( ) 15%اضافی به عنوان کارمزد از مالک دریافت نمایندگان در وورت اعالم مالک مبنی بمر عمدم توانمایی در
نگهداری درخیان شهرداری مجاز است در خصوص حفظ و نگهداری درخیان به مالک مساعدت نموده و تنها هزینه های میرتبه را از وی دریافت نماید.
در وورت اسینکاف مالک یا میصد ی از پرداخت هزینه های فوق الذکرط اداره اجرای احکام ثبت محل با دسیور دادسیان مکلف است نسبت به وومول و
واریز آن به حساب شهرداری طبق اجرای اسناد الزم االجرا اقدام نماید.
ماده  - 5برای قطش و جابجایی هرگونه درخت در معابر و اماکن عمومیط دولیی و خصوومی واقمش در محمدوده و حمریم شمهرط بما درخواسمت ممالکینط
میولیانط میصدیان و اشخاص مسئول این اماکنط در موارد زیر پس از تصویب کمیسیون موضوع ماده  1آیین نامهط شهرداری مکلف به ودور مجوز ممی
باشد.
الف) درخت غیر منمری که به سن بهره وری رسیده باشد و به قصد انیفاع از چوب آن درخواست قطش داده شده باشد که در این وورت باید بمه جمای
آن که توسط مالک با میقاضی مجدداً درخت غرس شود.

مه دی طالبی ولنی
رییس شورای شهر

مجید بحری
نائب رییس شورای شهر

جعفر جاللی کندلوسی
منشی شورای شهر
31

احمد بیگلریان
عضو شورا

بهزاد محمودی
عضو شورا

چنانچه شهرداری مایل به حفظ درخت باشدط بهای عادله چوب آن را با توافق با مالک پرداخت می نمایمد و در ومورت اخمیالف بهمای آن طبمق نظمر
کارشناس رسمی دادگسیری تعیین و به مالک پرداخت خواهد شد.
ب) درخیی که به علت آفت زدگیط بیماریط انگل و یا علل غیر عمد دیگر خشک شده و یا احیمال سرایت آفمت و بیمماری از آن بمه دیگمر درخیمان و
گیاهان وجود داشیه باشد و یا احیمال سقوط آن برود که در این وورت باید به جای آنها نهال به میزان دوبرابر محیط بن درخت غرس شمود ( مطمابق
تبصره  2انجام شود)
چ) درخت در محل احداث ساخیمان و یا مسیر راهط کانال و مجاری آبط خطوط انیقال برقط لوله کشی نفتط گاز ط تلفن و نظایر آن قرار گرفیه باشد و یا
به هر نوعی مانش از اجرای طرح های عمرانی و عمومی باشد.
د) درخت واقش در معابر و یا میادین مانش عبور و مرور طبیعی باشد و یا وجود آن برای مالکین و ساکنین مزاحمت ایجاد کرده باشد.
تبصره  -1کلیه دسیگاه های ارائه دهنده خدمات شهری ( از قبیل آبط فاضالبط گازط برقط مخابراتط شرکت پخش فمراورده همای نفیمی و شمهرداری و
سازمان های وابسیه به آن  ) ..موظ فند قبل از انجام هرگونه عملیات عمرانی که مسیلزم قطش درخیان و یا تخریب فضمای سمبز باشمدط عمالوه بمر سمایر
مجوزهای الزمط از شهرداری ( کمیسیون موضوع ماده  1آیین نامه ) مجوز اخذ نماید.
تبصره  -2در مورد بندهای (ج) و (د) اولویت با انیقال درخیان در فصل مناسب با نظارت شهرداری وبا رعایت اوول علمی و فنی می باشد و در وورت
اجیناب ناپذیر بودن قطش درخت و عدم امکان واکاری می باید با رعایت اوول ایمنی به ازای درخیهایی که اجازه قطمش آن از طمرف کمیسمیون مماده 1
این آیین نامه وادر می شود به تعداد دو برابر مجموع محیط بن ها در محل تعیین شده که شهرداری معین می کند غرس نماید.
تبصره  -3عوار

قطش درخت موضوع این ماده طبق تعرفه ای که به پیشنهاد شهرداری به تصویب شورای اسالمی شهر ممی رسمدط توسمط شمهرداری

اخذ خواهد شد.
تبصره  -4فعالیت و بهره برداری از از خزانهط قلمسیان یا عمده فعالیت آنها بر اساس مجوز و دسیورالعمل شهرداری بالمانش است.
ماده  - 6در وورتی که شخص یا اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی موجبات اتالف و امحای درخیان موضوع قانون را فراهم آورند شمهرداری در اجمرای
ماده  3این آیین نامه موظف است نسبت به تعقیب جزایی و اخذ جریمه از طریق مراجش قضایی و پیگیری جبران خسارت وارده اقدام نماید.
مامورین شهرداری که در اجرای ماده  5این قانون از انجام این وظیفه تعلل نموده و به موقش اقدام نکنند میخلف شناخیه شمده و ممورد تعقیمب قمانونی
قرار خواهند گرفت.
ماده  -1به منظور نظارت بر حسن اجرای قانون و آیین نامه اجرایی آن و تشخیص باغات کمیسیونی مرکب از اعضای زیر در هر شهرداری تشمکیل ممی
شود.
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الف) یکی از اعضای شورای اسالمی شهر به انیخاب شورا.
ب) یک نفر به انیخاب شهردار ترجیحاً معاون شهرسازی و یا معاون خدمات شهری شهرداری.
ج) مدیرعامل سازمان پارکها و فضای سبز و در وورت عدم وجود سازمان پارکها و فضای سبز در شهرداری مسئول فضای سبز شهرداری.
تبصره  -1شهرداری موظف است برای ودور پروانه ساخیمانی در عروه های با مساحت بیش از  511میرمربش که در محدوده شهر واقش می باشد نظمر
کمیسیون فوق را اخذ نموده و مطابق آن عمل نماید.
تبصره  -2شهرداری موظ ف است در کالن شهرها برای ودور پروانه ساخیمانی در عروه همای بمین  511تما  2111میرمربمش واقمش در محمدوده شمهر
کمیسیونی مرکب از اعضای زیر را در هر یک از مناطق شهرداری تشکیل داده و نظریه کمیسیون را اخذ و مطابق آن اقدام کند.
الف) نماینده شورای اسالمی شهر به انیخاب رییس شورا.
ب) مدیر منطقه شهرداری و در وورتی که شهردار منطقه نداشیه باشدط شهردار آن شهر.
ج) نماینده مدیر عامل سازمان پارکها و فضای سبز شهرداریط در وورت عدم وجود سازمان پارکها و فضای سبز در شهرداری نماینمده خمدمات شمهری
شهرداری.
تبصره  -3جهت تشخیص باغات توس ط شورای اسالمی شهرط شهرداری موظف است درخواست مالک و ذینفش یا درخواست خود را با سوابق و ممدارکی
که در بند « د » ماده ( )1آیین نامه مذکور آمده است به کمیسیون ماده ( ) 1ارسال نماید و نظر کمیسیون را که حداکنر ظرف مدت یمک مماده ومادر
خواهد شدط به ذینفش ابالغ کند .در وورتی که ذینفش دو ماه بعد از اخذ ابالغ شهرداری به نظریه کمیسیون اعیمرا

داشمیه باشمدط اعیمرا

خمودرا بمه

شهرداری تقدیم خواهد کرد .شهرداری آن را به شورای اسالمی شهر ارسال خواهد داشت .نظر شورای اسالمی شهر در مورد تشخیص باغ قطعی اسمت.
در غیر این وورت چنانچه مالک یا ذینفش پس از دو ماه به نظر کمیسیون مزبور اعیرا

ننماید مصوبه کمیسمیون بعنموان رأی قطعمی و نظمر شمورای

اسالمی شهر تلقی خواهد شد.
ماده  -۳میقاضیان قطشط جابجایی یا سربرداری درخیان باید درخواست خود را به شهرداری محمل ارایمه و فمرم مخصوومی کمه در ایمن زمینمه توسمط
شهرداری در اخییار آنان قرار داده می شود تکمیل و تحویل نمایند.
شهرداری مکلف است حداکنر ظرف مدت یک هفیه از تاریخ تسلیم و ثبتط درخواست میقاضی را به کمیسیون ماده ( )1موضوع این آیین ناممه ارجماع
نماید .کمیسیون مزبور مکلف است حداکنر ظرف مدت یک ماه در خصوص درخواست میقاضی اتخاذ تصمیم نماید و شهرداری حداکنر ظرف مدت یک
هفیه از تاریخ ابالغ نظر کمیسیونط موضوع را به میقاضی اعالم نماید .در وورت عدم اتخاذ تصمیم توسط کمیسمیون یما تمأخیردر ابمالغ پمس از موعمد
مذکورط شهرداری مکلف است حسب تقاضای میقاضی مجوز وادر کند.
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تبصره  -1شهرداری و م یقاضی تحت هیچ شرایطی قبل از دریافت مجوز الزمط مجاز به قطش درخت یا سربرداری یا جابجایی آن نخواهند بود.
تبصره  -2شهرداری موظف است در وورت درخواست میقاضی برای جابجایی یا سربرداری درخت رعایت ضوابط و اومول علممی و ایمنمی را نمموده و
امکانات و تسهیالت مورد نیاز را در قبال دریافت اجور و هزینه های میرتبه در اخییار میقاضی قرار دهد.
ماده  -1کمیسیون ماده ( ) 1موظف است ضوابط مربوط به رعایت اوول فنی و ایمنی و همچنین نحوه اسیفاده از تجهیزات و امکانمات شمهرداری بمرای
سربرداری و جایجایی درخیان و فضاهای سبز را تدوین نموده و پس از تصویب شورای اسالمی شهر اعالم عمومی نماید.
تبصره  -هرگونه جابجایی درخیان توسط مالکینط میصدیان و ذینفعان و شهرداری در محدوده و حریم شهر و در معابر و اماکن عممومی و خصوومی بما
اخذ مجوز از کمیسیون موضوع ماده ( )1امکان پذیر اسمت .در غیمر ایمن ومورت شمهرداری موظمف بمه جلموگیری اسمت .سمربرداری و همرس طبمق
دسیورالعملی که توسط شهرداری تهیه و ابالغ خواهد شد وورت می پذیرد تا موجب رشد درخیان و جلوگیری از خشک شدن آنها گردد.
ماده  - 11در اجرای مواد ( )1و ( ) 1قانون حفظ و گسیرت فضای سبز در شهرها و اوالحیه های آن شهرداری موظف است شناسنامه باغمات مشممول
این قانون را به همراه مشخصات ذیل تهیه کرده و به روز نگهداری نماید.
الف) شماره پال

ثبیی یا شماره نوسازی پال

مشمول.

ب) مساحت ملک.
ج) نشانی دقیق محل شامل شهرط منطقهط ناحیهط خیابانط کوچهط شمارهط نام مالکط یا ذینفش.
د) تعداد و مشخصات هر یک از درخیان مشمول قانون به تفکیک نوع منمر و غیر منمر.
هم ) نامط مشخصاتط سمت و امضای مأمور تنظیم کننده اطالعات شناسنامه که به عنوان ضابط دادگسیری شناخیه می شود.
تبصره  -1شهرداری موظف است پس از شناسناییط باغ های واقش در محدوده و حمریم شمهر آنهما را روی نقشمه و سمامانه همای مربوطمه (  GISو ) ...
مشخص و اعالم نماید .این باغ به هیچ وجهط حیی در وورت قطش تمام درخیانط بدون اخذ مجوزهای قانونی از عنوان باغ خارج نخواهند شد.
تبصره  -2شهرداری موظف است نسخه ای از شناسنامه تنظیمی محل مزبور را به مالک یا ذینفش یا قائم مقام قانونی وی ابالغ نماید.
تبصره  -3شهرداری موظف است هر سال نسبت به پال

کوبی حداقل بیست درود فضای سبز خود اقدام نماید.

ماده  -11شهرداری مکلف است از مشخصات درخیان واقش در معابر میادینط بزرگراهها و بوسیان های عمومی فهرسیی شامل نوع درخمتط محمیط بمنط
محل کاشت و تاریخ گزارتط تهیه و تنظیم نموده و مراتب را با پال
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ماده  -12به منظور حفظط نگهداری واحیای باغات و زمین های مشجرط شورای اسالمی شمهر موظمف اسمت بمه منظمور حفمظ و
نگهداری باغات خصوویط دسیورالعمل های تشویقی برای ساخت و ساز محدود در این اممال

را در چمارچوب قموانین و ضموابط

شورای عالی شهرسازی و معماری ایران تهیه و تصویب نمایند.
ماده  -13وزارت مسکن وشهرسازی و شهرداری ها موظفند در جهت حفظ باغات مخصووا در شهرهایی که سرانه فضای سبز آنها
کمیر از اسیاندارد است در مطالعات طرح جامش شهرها حیی االمکان باغات را در کاربری فضای سبز پیش بینی نمایند.
تبصره  -1شهرداری ها و شورای های اسالمی شهر شرایطی فراهم نمایند تا با خرید باغات محدوده شهرط بوسیان های شهری در
آنها احداث و در اخییار عموم قرار گیرد.
تبصره  -2شهرداری ها موظفند برای حفظ باغات بزرج شهری حیی االمکان حمایت های الزم را از مالکان آنها به عمل آورند.
تبصره  -3شهرداری ها موظفند در شهرهایی که سرانه فضای سبز آنها کمیر از اسیاندارد استط برنامه پنج ساله ادواری برای حفظ و گسیرت فضاهای
سبز شهر را تهیه و به تصویب شورای اسالمی شهر برسانند.

 -23ماده صد قانون شهرداریها مصوب  2004/34/22با اصالحات بعدی
ماده  -111مالکین اراضی و امال

واقش در محدوده شهر یا حریم آن باید قبل از هر اقدام عمرانی یا تفکیمک اراضمی و شمروع سماخیمان از شمهرداری

پروانه اخذ نمایند.
شهرداری میتواند از عملیات ساخیمانی ساخیمان های بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه به وسیله مأمورین خود اعم از آنکه ساخیمان در زمین محصور
یا غیرمحصور واقش باشد جلوگیری نماید.
تبصره  -1در موارد مذکور فوق که از لحاظ اوول شهرسازی یا فنی یا بهداشیی قلش تأسیسات و بناهای خمالف مشخصمات منمدرج در پروانمه ضمرورت
داشیه باشد یا بدون پروانه شهرداری ساخیمان احداث یا شروع به احداث شده باشد به تقاضای شهرداری موضوع در کمیسیونهائی مرکمب از نماینمده
وزارت کشور به انیخاب وزیر کشور و یکی از قضات دادگسیری به انیخاب وزیر دادگسیری و یکمی از اعضمای انجممن شمهر بمه انیخماب انجممن مطمرح
می شود .کمیسیون پس از ووول پرونده به ذینفش اعالم می نماید که ظرف ده روز توضمیحات خمود را کیبم ًا ارسمال دارد پمس از انقضماء ممدت ممذکور
کمیسیون مکلف است موضوع را با حضور نماینده شهرداری که بدون حق رأی برای ادای توضیح شرکت میکند ظرف مدت یک ماه تصمیم مقیضی بر
حسب مورد اتخاذ کند در مواردی که شهرداری از ادامه ساخیمان بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه جلوگیری میکند مکلف است حمداکنر ظمرف یمک
هفیه از تاریخ جلوگیری موضوع را در کمیسیون مذکور مطرح نمایدط در غیر این وورت کمیسیون به تقاضای ذینفش به موضوع رسیدگی خواهد کرد.
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در وورتی که تصمیم کمیسیون بر قلش تمام یا قسمیی از بنا باشد مهلت مناسبی که نباید از دو ماه تجاوز کند تعیین مینماید.
شهرداری مکلف است تصمیم مزبور را به مالک ابالغ کند .هر گاه مالک در مهلت مقرر اقدام به قلش بنا ننماید شهرداری رأساً اقدام کمرده و هزینمه آن را
طبق مقررات آئین نامه اجرای ووول عوار

از مالک دریافت خواهد نمود..

تبصره  -2در مورد اضافه بنا زائد بر مساحت زیر بنای مندرج در پروانه ساخیمانی واقش در حوزه اسمیفاده از اراضمی مسمکونی کمیسمیون ممیتوانمد در
وورت عدم ضرورت قلش اضافه بنا با توجه به موقعیت ملک از نظر مکانی (در بر خیابانهای اولی یا خیابانهای فرعی و یا کوچه بن بماز یما بمن بسمت)
رأی به اخذ جریمه ای که میناسب با نوع اسیفاده از فضای ایجاد شده و نوع ساخیمان از نظر مصمالح مصمرفی باشمدط تعیمین و شمهرداری مکلمف اسمت
براساس آن نسبت به ووول جریمه اقدام نمای د( .جریمه نباید از حداقل یک دوم کمیر و از سه برابر ارزت معامالتی ساخیمان برای هر میرمربمش بنمای
اضافی بیشیر باشد) در وورتی که ذینفش از پرداخت جریمه خودداری نمود شهرداری مکلف است مجدداً پرونده را به همان کمیسیون ارجاع و تقاضمای
.

ودور رأی تخریب را بنماید .کمیسیون در این مورد نسبت به ودور رأی تخریب اقدام خواهد نمود

تبصره  -3در مورد اضافه بنا زائد بر مساحت مندرج در پروانه ساخیمانی واقش در حوزه اسیفاده از اراضی تجارتی و ونعیی و اداری کمیسیون ممیتوانمد
در وورت عدم ضرورت قلش اضافه بنا با توجه به موقعیت ملک از نظر مکانی (در بر خیابانهای اولی یا خیابانهای فرعی و یا کوچه بن باز یا بن بسمت)
رأی به اخذ جریمه ای که میناسب با نوع اسیفاده از فضای ایجاد شده و نوع ساخیمان از نظر مصمالح مصمرفی باشمدط تعیمین و شمهرداری مکلمف اسمت
براساس آن نسبت به ووول جریمه اقدام نماید (جریمه نباید از حداقل دو برابر کمیر و از چهار برابر ارزت معامالتی ساخیمان برای هر میرمربمش بنمای
اضافی ایجاد شده بیشیر باشد) در وورتی که ذینفش از پرداخت جریمه خودداری نمود شهرداری مکلف است مجدداً پرونده را به همان کمیسیون ارجاع
و تقاضای ودور رأی تخریب را بنماید .کمیسیون در این مورد نسبت به ودور رأی تخریب اقدام خواهد نمود.
تبصره  -4در مورد احداث بنای بدون پروانه در حوزه اسیفاده از اراضی مربوطه در وورتی که اوول فنی و بهداشمیی و شهرسمازی رعایمت شمده باشمد
کمیسیون می تواند با ودور رأی بر اخذ جریمه به ازاء هر میرمربش بنای بدون مجوز یک دهم ارزت معامالتی ساخیمان یما یمک پمنجم ارزت سمرقفلی
ساخیمانط در وورتی که ساخیمان ارزت دریافت سرقفلی داشیه باشدط هر کدام که مبلغ آن بیشیر است از ذینفمشط بالممانش بمودن ومدور بمرج پایمان
.

ساخیمان را به شهرداری اعالم نماید .اضافه بنا زائد بر تراکم مجاز بر اساس مفاد تبصرههای  2و  3عمل خواهد شد

تبصره  -5در مورد عدم احداث پارکینگ و یا غیرقابل اسیفاده بودن آن و عدم امکان اوالح آن کمیسیون میتواند با توجمه بمه موقعیمت محلمی و نموع
اسیفاده از فضای پارکینگ رأی به اخذ جریمه ای که حداقل یک برابر و حداکنر دو برابر ارزت معامالتی ساخیمان برای هر میر مربش فضای از بین رفیه
پارکینگ باشدط وادر نماید (مساحت هر پارکینگ با احیساب گردت  25میر مربش میباشد) شهرداری مکلف به اخذ جریمه تعیین شده و ومدور بمرج
.

پایان ساخیمان میباشد
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تبصره  -6در مورد تجاوز به معابر شهرط مالکین موظف هسیند در هنگام نوسازی بر اساس پروانه ساخیمان و طرحهای مصوب رعایت برهای اوالحی را
بنمایند .در وورتی که بر خالف پروانه و یا بدون پروانه تجاوزی در این مورد انجام گیرد شهرداری مکلف است از ادامه عملیات جلوگیری و پرونمده اممر
را به کمیسیون ارسال نماید .در سایر موارد تخلف مانند عدم اسیحکام بناط عدم رعایت اوول فنی و بهداشمیی و شهرسمازی در سماخیمان رسمیدگی در
.

والحیت کمیسیونهای ماده ود است

تبصره  -1مهندسان ناظر ساخیمانی مکلفند نسبت به عملیات اجرائی ساخیمانی که به مسئولیت آنها احداث میگمردد از لحماظ انطبماق سماخیمان بما
مشخصات مندرج در پروانه و نقشه ها و محاسبات فنی ضمیمه آن مسیمراً نظارت کرده و در پایان کار مطابقت ساخیمان با پروانه و نقشمه و محاسمبات
فنی را گواهی نمایند .هر گاه مهندس ناظر بر خالف واقش گواهی نماید و یا تخلف را به شهرداری اعالم نکند و موضوع منیهمی بمه طمرح در کمیسمیون
مندرج در تبصره ی ک ماده ود قانون شهرداری و ودور رأی جریمه یا تخریب ساخیمان گردد شهرداری مکلف است مهندس ناظر را در ومورت ثبموت
تقصیر برابر قانون نظام معماری و ساخیمانی حسب مورد با توجه به اهمیت موضوع به  6ماه تا سمه سمال محرومیمت از کمار و در ومورتی کمه مجمدد ًا
مرتکب تخلف شود که منج ر به ودور رأی تخریب به وسیله کمیسیون ماده ود گردد به حداکنر مجمازات محکموم کنمد .مراتمب محکومیمت از طمرف
شورای انیظامی نظام معماری و ساخیمانی در پروانه اشیغال درج و در یکی از جرائد کنیراالنیشار اعالم میگردد .شهرداری مکلف اسمت تما ومدور رأی
محکومیت به محض وقوف از تخلف مهندس ناظر و ارسال پرونده کمیسیون ماده ود به مدت حداکنر  6ماه از اخذ گواهی امضاء مهندس ناظر مربوطمه
برای ساخیمان جهت پروانه ساخیمان شهرداری خودداری نماید .مأموران شهرداری نیز مکلفند در مورد ساخیمانها نظارت نمایند و همر گماه از مموارد
تخلف در پروانه به موق ش جلوگیری نکنند و یا در مورد ودور گواهی انطباق ساخیمان با پروانه مرتکب تقصیری شوند طبق مقمررات قمانونی بمه تخلمف
آنان رسیدگی می شود و در وورتی که عمل ارتکابی مهندسان ناظر و مأموران شهرداری واجد جنبه جزائی هم باشمد از ایمن جهمت نیمز قابمل تعقیمب
خواهند بود.
در موارد ی که شهرداری مکلف به جلوگیری از عملیات ساخیمانی است و دسیور شهرداری اجرا نشود میتواند با اسیفاده از مأموران اجرائیات خود و در
.

وورت لزوم مأموران انیظامی برای میوقف ساخین عملیات ساخیمانی اقدام نماید

تبصره  -۳دفاتر اسناد رسمی مکلفند قبل از انجام معامله در مورد ساخیمانها گواهی پایان ساخیمان و در ممورد سماخیمانهمای ناتممام گمواهی عمدم
خالف تا تاریخ انجام معامله را که توسط شهرداری وادر شده باشد مالحظه و مراتب را در سند قید نمایند.
در مورد ساخیمانهائی که قبل از تصویب قانون  6تبصره الحاقی به ماده ود قانون شهرداریها ( )1355/11/24معامله انجام گرفیه و از ید مالک اولیمه
خارج شده باشد در وورتی که مورد معامله کل پال

را شامل نگردد گواهی عدم خالف یا برج پایان ساخیمان الزامی نبوده و با ثبمت و تصمریح آن در

سند انجام معامله بالمانش میباشد.
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در مورد ساخیمانهائی که قبل از تاریخ تصویب نقشه جامش شهر ایجاد شده در وورتی که اضافه بناء جدیدی حادث نگردیده باشمد و ممدار

و اسمناد

.

نشان دهنده ایجاد بنا قبل از سال تصویب طرح جامش شهر باشد با ثبت و تصریح مراتب فوق در سند مالکیت انجام معامله بالمانش میباشد

تبصره  -1ساخیمانهایی که پروانه ساخیم ان آنها قبل از تاریخ تصویب نقشه جامش شهر وادر شده است از شمول تبصره  1ماده ود قمانون شمهرداری
.

معاف میباشند

تبصره  -11در مورد آراء وادره از کمیسیون ماده ود قانون شهرداری هر گاه شهرداری یا مالک یا قائم مقام او از تاریخ ابمالغ رأی ظمرف ممدت ده روز
نسبت به آن رأی اعیرا

نمایدط مرجش رسیدگی به این اعیرا

کمیسیون دیگر ماده ود خواهد بود که اعضای آن غیر از افرادی باشند کمه در ومدور

.

رأی قبلی شرکت داشیهاند .رأی این کمیسیون قطعی است

تبصره  -11آئین نامه ارزت معامالتی ساخیمان پس از تهیه توسط شهرداری و تصویب انجمن شهر در مورد اخمذ جمرائم قابمل اجراسمت .و ایمن ارزت
.

معمممممممممممممممامالتی سمممممممممممممممالی یکبمممممممممممممممار قابمممممممممممممممل تجدیمممممممممممممممدنظر خواهمممممممممممممممد بمممممممممممممممود
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بخش سوم:
معافیتها
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مقدمه
مقارد معافیت های قید شد در این مجمقع ک ب عنقان گمقگ از کل معافیت ها درج گردید است فقط برای زمان قید شد در هر قاگقن
یا آیینگام میباشد.
در صقرتیک ققاگین دیرری در خصقص معافیت ها وجقد دارد ک دراین مجمقع قید گرردید و یا معافیتهایی ک بعهد از اگتشهار ایهن
تعرف وضع و ابالغ گردگد ،آن معافیتها قابل اجرا خقاهند بقد.
 -2در قانون بودجه سال  2432کل کشور
 -1درقانون احکام دایمی برنامههای توسعه کشور (مصوب )20۹1/32/21
 .1ماد  11بند ت – هرگقگ تخفیف و بخشقدگی عقارض شهرداری تقسط دولت ممنقع است
 .1ماد  0۶بند ت ردیف  -2معافیتهای فضاهای آمقزشی و اداری حقز های علمی از پرداخت عقارض ساخت و ساز
 .0ماد  0۶بند

ردیف  -2تبصر  :مساجد از پرداخت هزین های عقارض ساخت و ساز صرفا برای فضاهای اصلی معاف میباشند.

 -0در قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور (مصوب )20۹4/31/32
ماد  ۵۸ه شهرداری ها مکلفند حداکثر تا یک هفت پس از پرداخت گقدی یا تعیین تکلیف گحق پرداخهت عهقارض به صهقرت گسهی
گسبت ب صدور و تحقیل پرواگ ساختمان متقاضی اقدام گمایند.
درخقاست یا دریافت وج مازاد بر عقارض قاگقگی هنرام صدور پرواگ یا بعد از صدور پرواگ تقسط شهرداری ها ممنقع است.
پرداخت صد درصد ( ) 233%عقارض ب صقرت گقد شامل درصد تخفیفی خقاهد بقد ک ب تصقیب شقرای اسالمی شههر مهی رسهد ( .در
شهر هچیرود این میزان  )%13می باشد و بدیهی است این تسهیالت شامل ماد  233و ماد  232گمی باشد.

با توجه به پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی و ایام مبار
وورت پرداخت نقدی عوار

دهه فجر در این ایام از تماریخ  1411/11/11لغایمت  1411/12/31در

 5درود به تسهیالت خوت حسابی می گردد.

شهرداری ها مکلفند در صقرت عدم اجرای طرح با کاربری مقرد گیاز دسترا های اجرایی مقضقع مهاد ( )۵قهاگقن مهدیریت خهدمات
کشقری تا پایان مهلت قاگقگی ،بدون گیاز ب مقافقت دسترا اجرایی ذی ربط با تقاضای مالک خصقصی یا تعاوگی بها پرداخهت عهقارض و
بهای خدمات قاگقگی طبق ققاگین و مقررات مربقط پرواگ صادر کنند.
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 -4در قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران (مصوب )20۹2/23/31
ماد  -1مشمقالن این قاگقن برای احدا یک واحد مسکقگی با زیربنای مفید تا یکصد و بیست مترمربهع و بیسهت مترمربهع تجهاری در
شهر محل سکقگت خقد ا ز پرداخت هزین های عقارض صدور پرواگ های ساختماگی ،عقارض شهرداری و گقسازی برای یک بار با معرفهی
بنیاد معاف می باشند .مفاد این ماد در احدا مجتمع های مسکقگی گیز اعمال و مازاد بر تراک شامل ایثارگران گخقاهد بقد.
تبصر

ه مشمقالن این قاگقن از پرداخت هرگقگ هزین اگشعاب آب و فاضالب ،برق و گاز و پنجا درصد ( )۵3%هزین خهدمات اگشهعاب

آگها برای یک بار معاف می باشند.

 -۵در قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران (مصوب )20۹3/2/21
 .2ماد  01بند  – 2ب ه عقارض حاصل از چشم های آب معدگی و درماگی در محدود شهرستاگهائی ک ظرفیت تقسع گردشرری دارگد،
با طی مراحل قاگقگی در اختیار شهرداریها یا دهیاری های همان منطق قرار می گیرد .منابع حاصل متناسب با دریافت عهقارض که به
پیشنهاد شقرای اسالمی شهر یا روستا ب تصقیب شقرای برگام ریزی و تقسع استان میرسد ،با تصقیب کمیت برگام ریهزی شهرسهتان
صرف زیرساختهای گردشرری همان منطق میشقد.
 .1ماد  ۹3ردیف چ بند  -1تأمین مسکن گیازمندان
1ه افراد تحت پقشش کمیت امداد امام خمینی (ر ) و سازمان بهزیستی و خیرین مسکن ساز برای هرکدام از افراد تحتپقشش گهادها و
سازمانهای حمایتی از پرداخت هزین های صدور پرواگ ساختماگی ،عقارض شهرداری و دهیاری و هزین های اگشعاب آب ،فاضالب ،بهرق
و گاز برای واحدهای مسکقگی اختصاص یافت ب آگان براساس الرقی مصرف ،فقط برای یک بار معافند.
 .0ماد  .۸1ردیف ج
تبصر  :ه مساجد ،مصلیها ،اماکن صرفاً مدهبی اقلیتهای دینی مصرح در قاگقن اساسی و حقز ههای علمیه شهامل مراکهز آمقزشهی،
پژوهشی و اداری از پرداخت هزین های حق اگشعاب آب ،برق ،گاز و فاضالب و عقارض ساخت و سهاز فقهط بهرای فضهای اصهلی معهاف
میباشند.
 -1ماده  2۸2قانون برنامه پنجساله توسعه جمهوری اسالمی ایران مصوب 20۸۹/23/2۵
ماد 2۹2ه ب منرقر ارتقاء گرام برگام ریزی کشقر با لحاظ گمقدن دو اصل آمایش سرزمین و پایداری محیطی در کلی فعالیتهای تقسع ای
و سرمای گداریهای ملی و استاگی ،ایجاد هماهنری بخشی ،منطق ای و بخشی ه منطق ای و رعایت عدالت در تقزیهع منهابع و فرصهتها،
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تقسع متقازن مناطق ،ارتقاء تقاگمندیهای مدیریتی استاگها و اگتقال اختیارات اجرائی ب استاگها و تمرکز امقر حاکمیتی در مرکز ،سهاز و
کارها و شاخصهای الزم ب تصقیب هیأت وزیران میرسد .
تبصر ه هرگقگ تخفیف ،بخشقدگی حققق و عقارض شهرداریها تقسط دولت و ققاگین مصقب منقه به تهأمین آن از بقدجه عمهقمی
ساالگ کشقر است .در غیر این صقرت بخشقدگی و تخفیف حققق و عقارض شهرداری ممنقع است .
 -۷در قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن (مصوب )20۸۷/1/1۵
ماد  -21کلی طرحهای تقلید مسکن ویژ گروههای ک درآمد و طرحهای تقلید مسکن در بافتهای فرسهقد شههرها مشهمقل تخفیهف
حداقل پنجا درصد( )%۵3هزین های عقارض ساخت وتراک ساخت وتقسیط بدون کارمزد باقیماگد میباشد.
دولت مقظف است معادل صددرصد( )%233تخفیف اعمال شد از سقی شهرداریها گاشی از اجراء این قاگقن و سایر قهقاگین را در لهقایح
بقدج سنقاتی منرقر و پرداخت گماید.

 -۸در قانون تجمیع عوارض (مصوب )20۸2/23/11
ماد  – 23کلی ققاگین و مقررات خاص و عام مغایر با این قاگقن لغق میگردد.
تبصر  0ماد  -۵ققاگین و مقررات مربقه ب اعطاء تخفیف یا معافیت از پرداخت عقارض یا وجق ب شهرداریها ملغی میگردد.

 -۹در قانون مالیات بر ارزش افزوده (مصوب  20۸2/23/11با اصالحات بعدی)
تبصر  0ماد  - ۵3ققاگین و مقررات مربقه ب اعطاء تخفیف یا معافیت از پرداخت عقارض یا وجق ب شهرداریها و دهیهاریهها ملغهی
میگردد.
ماد  – ۵1از تاریخ الزماالجراءشدن این قاگقن ،قاگقن اصالح مقادی از قاگقن برگام سقم تقسع اقتصادی ،اجتماعی و فرهنری جمههقری
اسالمی ایران و چرقگری برقراری و وصقل عقارض و سایر وجق از تقلیدکنندگان کاال ،ارائ دهندگان خدمات و کاالهای وارداتی مصهقب
 20۹2و اصالحی بعدی آن و سایر ققاگین و مقررات خاص و عام مغایر مربقه ب دریافت هرگقگ مالیات غیرمستقی و عقارض بر واردات و
تقلید کاالها و ارائ خدمات لغق گردید و برقراری و دریافت هرگقگ مالیات غیرمستقی و عقارض دیرر از تقلیدکنندگان و واردکنندگان
کاالها و ارائ دهندگان خدمات ممنقع میباشد .حک این ماد شامل ققاگین و مقررات مغایری ک شمقل ققاگین و مقررات عمقمی بر آگها
مستلزم ذکر گام یا تصریح گام است ،گیز میباشد .
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مقارد زیر از شمقل حک این قاگقن مستثنی میباشد :
 -2قانون برنامه چهارم توسعه اقیصادیط اجیماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران ؛
 -2قانون مالیاتهای مسیقیم مصوب اسفند  1366و اوالحیه های بعدی آن؛
 -3قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری م ونعیی جمهوری اسالمی ایران مصوب  1312/6/1؛
 -4قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقیصادی جمهوری اسالمی ایران مصوب  13۳4/1/5؛
 -5قانون مقررات تردد وسایل نقلیه خارجی مصوب 1313/4/12؛
آزاد راهها ط عوار

 -6عوار

موضوع ماده ( )12قانون حمل و نقل و عبور کاالهای خارجی از قلمرو جمهوری اسالمی ایران مصوب 1314/12/26؛

 -1قانون نحوه تأمین هزینه اتاق بازرگانی و ونایش و معادن و اتاق تعاون مصوب  1312/۳/11و اوالحات بعدی آن؛
 -۳مواد( )63و( )۳1قانون ووول برخی از درآمدهای دولت مصوب . 1313/12/2۳
تبصره -هزینهط کارمزد و سایر وجوهی که از درخواست کننده در ازاء ارائه مسیقیم خدمات خاص و یا فروت کاال که طبق قموانین و مقمررات مربوطمه
دریافت می شود و همچنین خسارات و جرائمی که به موجب قوانین و یا اخییارات قانونی لغو نشده دریافمت ممیگمرددط از شممول ایمن مماده مسمیننی
میباشد .
مصادیق خدمات خاصط نحوه قیمت گذاری و میزان بهای تعیین شده برای خدمات موضوع این تبصره به پیشمنهاد دسمیگاه اجرائمی مربموط و تصمویب
هیأت وزیران تعیین میگردد .
تبصره .2درراسیای ماده  51قانون رفش موانش تو لید شهرداری ها مکلفند حداکنر تا یک هفیه پس از پرداخت نقدی یا تعیمین تکلیمف نحموه پرداخمت
عوار

به وورت نسیه به ودور و تحویل پروانه ساخیمان میقاضی اقدام نمایند .درخواست یا دریافت وجه مازاد بر عوار

قانونی هنگام ومدور پروانمه

یا بعد از ودور پروانه توسط شهرداری ها ممنوع است .
تبصره  )1کلیه هزینه های بهای خدمات برای میقاضیانی که بصورت نقد واریز می نمایند  %51محاسبه میگردد.
تبصره  )0بسیگان درجه یک شهدا(پدر طمادر طهمسروفرزندان )وجانبازان  %25به باال و خانواده های تحت پوشش کمییه امداد امام و سازمان
بهزیسیی در وورت ارائه معرفی نامه از ارگان های مربوطه وهمچنین جانبازانی که فوت نموده و از سهمیه فوق الذکر اسیفاده ننموده اند
همسرایشان می توانند برای یکبار از تسهیالت فوق بهره مند شوند وتا  5سال قابل انیقال به غیر نمی باشد تا یک واحد مسکونی به سطح بنا تا 121
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میر مربش وتجاری تامساحت 21میرمربش برابر برنامه ششم توسعه از پرداخت کلیه عوار

ودور جواز ساخت در کاربری مسکونی برای یکبار معاف

خواهند بود .

تبصره  )4در خصوص قهرمانان ملی با تاییدیه فدراسیون ورزشی (ورزت های مرتبط) در سال برای  21نفر تما سمقف  121میمر
مربش مسکونی برای یکبار معاف می باشند.
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بخش چهارم:

نکات الزامی برای اجرای تعرفه
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* نکات الزامی برای اجرای تعرفه سال  2432بایستی رعایت شود :
 -2چناگچ ملکی دارای چند بر باشد در محاسب عقارض مربقط باالترین قیمت منطق ای بر ملک مشرف ب معبر مالک عمل خقاهد بقد
همچنین در صقرتی ک ملکی در میدان یا فلک واقع شد باشد عقارض بر اساس باالترین قیمت منطق ای جبه خیاباگی ک از میدان یا
فلک منشعب می گردد محاسب خقاهد شد.
 -1با تقج ب دادگام شمار  ۵۹۶مقرخ  ۹0/22/1۵و همچنین دادگام شمار  4۹مقرخ  ۹۵/1/0هیهأت عمهقمی دیهقان عهدالت اداری
مبنی بر قاگقگی بقدن وصقل عقارض مربقه ب تخلفات ساختماگی عالو بر جرائ کمیسیقن ماد  233در محاسهب ایهن عهقارض پهس از
قطعی شدن رأی تقسط کمیسیقن قابل وصقل می باشد (شایان ذکر است عقارض متعلق عالو بر جریم کمیسیقن ماد  233ب گهرخ روز
محاسب خقاهد شد).
 -0ب استناد بند (و) ماد  41قاگقن مالیات بر ارزش افزود در صقرت تأخیر در پرداخت عقارض سالیاگ خقدرو و همچنین حمل و گقهل
مسافر برون شهری (صرفاً مقضقع بند الف و ب ماد 40قاگقن فقق)جریم آن ب میزان  1درصد ب ازای هر ما تأخیر قابل وصقل است.
 -4مرجع رفع هر گقگ اختالف بین مؤدی و شهرداری در مقرد عقارض  ،کمیسیقن مقضقع ماد  ۶۶قاگقن شهرداری است.
 -۵عقارض در داخل محدود و حری شهر قابل وصقل است.
 -1رعایت ضقابط و مقررات شهرسازی مطابق با طرح مصقب مقرد عمل الزامی است
 -1در صقرتیک واژ ای در تعاریف مجمقع قید گرردید باشد مالک تعاریف و مفاهی قیهد شهد در ضهقابط و مقهررات شهرسهازی و
آیینگام مالی شهرداریها و قاگقن شهرداریها میباشد.
 -۹درکلی مقاردی ک شهرداری مجاز ب صدور پرواگ ساختمان گمیباشد ولی مالک یا مالکین بدون مجقز شهرداری گسبت به احهدا
بنا اقدام می گمایند .شهرداری مکلف است پروگد تخلف را ب کمیسیقن ماد صد ارجاع و در صقرت صدور رای ابقاء بنا تقسط کمیسیقن
عالو بر اخد جریم عقارض مربقط گیز وصقل میگردد (منجمل پیشروی طقلی ،مازاد بر ارتفاع ،مازاد بر سطح اشغال و)...
 -۸مرجع وصقل مبالغ این تعرف شهرداری میباشد
 -23مقدی پرداخت مبالغ این تعرف مالک یا در صقرت تشخیص شهرداری ذینفع میباشد.
 -22ب استناد ماد  ۹قاگقن تقسع صنعت ایراگرردی و جهاگرردی کلی تأسیسات ایراگرردی و جهاگرردی و مقارد مشاب مشمقل تعرفه
عقارض صنایع می باشند فلدا در این تعرف برای هر بخش عقارض پیشبینی گردید تا زماگی ک ماد  ۹قاگقن فقق حاک است .مقارد بها
تعرف صنایع محاسب و در صقرتیک ماد  ۹لغق یا تغییراتی در آن حاصل گردد براساس این تعرف عقارض محاسب خقاهد شد.

مه دی طالبی ولنی
رییس شورای شهر

مجید بحری
نائب رییس شورای شهر

جعفر جاللی کندلوسی
منشی شورای شهر
45

احمد بیگلریان
عضو شورا

بهزاد محمودی
عضو شورا

 -21برای صدور مجقز احدا بنای مازاد بر تراک مجاز اخد مجقز از کمیسیقن ماد  (۵کارگرو ) ضروری مهیباشهد ولهی در صهقرتیک
مالک بدون مجقز شهرداری بنای مازاد بر تراک بنا احدا گماید بعد از طرح مقضقع در کمیسیقن ماد صد ،در صقرتیک رأی ابقهاء بنها
ساختمان صادر شقد ،عقارض مازاد تراک عالو بر جریم کمیسیقن ماد صد برابر ارقام جداول این تعرف وصقل میگردد.
 افرادی ک پس از سیر مراحل قاگقگی جهت محاسب عقارض پرواگ ساختماگی و یا دریافت جرائ ماد  100ب همرا عقارض متعلق بواحد درآمد مراجع و قسمتی از عقارض و یا جریم را بعنقان پیش قسط پرداخت می گمایند ولی درسال مربقط جههت تحقیهل چهک
اقساه و دریافت مفاصا حساب قطعی مراجع گمی گمایند ،چناگچ حداکثر تا پایان فروردین سال آیند ( )2431گسهبت به اخهد مفاصها
حساب قطعی اقدام گنمایند وجق پرداختی بعنقان علی الحساب گزد شهرداری باقی و و عقارض متعلق برابر ضقابط زمان صهدور پرواگه
ویا زمان مراجع جهت اخد مفاصا حساب قطعی(بروز) محاسب و پس از کسر پرداختی قبلی ما ب التفاوت قابل پرداخت خقاهد بقد.
 -20چناگچ شهرداری برای وصقل مطالبات خقد گاگزیر ب صدور اجرائی و پرداخت هزین های کارمزد وغیر گهردد در هنرهام صهدور
پایاگکار و یا هرگقگ مفاصا حساب ،عین وجق هزین شد از مقدی دریافت می گردد.
 -24با استناد ب ماد  ۶0قاگقن تنری بخشی از مقررات مالی دولت و اصالحی ماد  01آئین گام مالی شهرداریها ( اصالحی ماد 01
 :ب شهرداریهای کل کشقر اجاز داد می شقد تا مطالبات خقد را با اقساه حداکثر سی و شش ماه مطابق دستقرالعملی ک ب پیشنهاد
شهردار ب تصقیب شقرای محترم اسالمی شهر مربقط می رسد دریافت گماید در هر حال صدور مفاصا حساب مقکقل ب تادی کلی
بدهی مؤدی خقاهد بقد.
تبصر  -2در راستا اصالحی ماد  01آیین گام مالی شهرداریها شهردار هچیرود میتقاگد با درخقاست اشخاص حقیقی و حقققی  ،گسبت
ب تقسیط مطالبات شهرداری حداکثر تا  01ما ک در این کتابچ ب تصقیب شقرای اسالمی شهر رسید است ،اقدام گماید در صقرت
اختالف مقدی با شهرداری درخصقص عقارض و گحق محاسب پروگد درکمیسیقن ماد  ۶۶مطرح خقاهد شد.
تبصر  -بدهی گاشی از جرائ ماد صد ک منجر ب صدور رای از سقی کمیسیقن ماد صد گردید در هیچ حالت مشمقل کاهش و
بخشقدگی گخقاهد گردید.
 -2۵در تعرف هایی ک گرر کارشناس رسمی دادگستری در محاسبات مبنای عمل می باشد شهرداری مجاز است در صقرت تشخیص
اختالف ارزش اعالمی ملک از سقی کارشناس رسمی با ارزش واقعی ملک ب گرر کارشناس اعتراض گماید.
 -21ارزش سرقفلی فضاهای تجاری بر اساس گرر کارشناس رسمی دادگستری تعیین خقاهد شد.
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 -2۶در صقرت عدم تصقیب و یا عدم تغییرات در این مصقب تقسط مراجع ذیصهالح در سهالهای بعهد همه سهال
2۵درصهههههههد بههههه ه قیمهههههههت سهههههههال قبهههههههل افهههههههزود و قابهههههههل وصهههههههقل
خقاهد بقد.

 -2۹پروگد های مطروح در کمیسیقن ماد صد عالو بر پرداخت جریم  ،ملزم ب پرداخت سایر عقارضات صدور پرواگ گیز می باشد
 -2۸محاسب عقارض و ارقام قید شد در این تعرف ب ازای هر مترمربع مساحت میباشد مرر در مقاردی که تقضهیحات دیرهری داد
شد باشد.
 -20ضقابط صدور پرواگ برای زمین های دارای سند مشاع ب شرح ذیل میباشد:
-

صدور پرواگ در زمینهای مشاعی ممنقع می باشد و در صقرت درخقاست کلی مالکین سه مشاعی ،پرواگ صادر میرردد.

-

صدور پرواگ ساختماگی برای مالکین اراضی دارای سند مشاعی ک از قبل ،معادل سه مشاعی ،از کهل پهالک محصهقر و جهدا
شد در طبیعت باشد ،ب درخقاست مالک یا وکیل قاگقگی وی با رعایت ضقابط و مقررات شهرسازی ( از جمله طهرح ههادی و
ضابط شهر و )...و شرایط ذیل امکان پدیر می باشد.
 -2از آگجائیک پاسخرقیی ب اراضی مشاعی  ،مشمقل اصالحی ماد  232قاگقن شهرداریها گمی باشد و مشمقل معافیت مندرج
در دفترچ درآمدی گیست ،ب منرقر محاسب سراگ خدماتی  ،شهرداری میبایست سند ششداگگ مادر را مالک عمل قرار
دهد.
 -1با تقج ب اینک دریافت حق و حققق شهر در قالب واگداری زمین بدلیل مشاع بقدن سند متقاضهی میسهر گیسهت  ،لهدا
میزان سه شهرداری با تقج ب کاربری مجاز زمین ب گرخ روز با گرر کارشناس رسمی دادگستری مقرد وثهقق شههرداری
تعیین و اخد می گردد.و در صقرتی ک متقاضی در همان منطق  ،زمین باسند ششداگگ ارائ گماید اخد حقققات شهرداری
بصقرت زمین ،معادل ارزش سه شهرداری بالماگع خقاهد بقد.
 -0سه مشاعی می بایست محصقر باشد و مالک در زمان صدور پرواگ با ارائ کروکی سه مشاعی تشکیل پروگد گماید.
 -4صدور پرواگ ب منزل تفکیک یا افراز گیست با این وجقد در زمان تفکیک قطع مدکقر هزین مجددی اخد گخقاههد شهد
مرر در مققع تفکیک مجدد.
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 -۵قبل از هر اقدامی متقاضی می بایست برابر صلح گام یا تعهد محضری ک واحد حقققی شهرداری تعیین می گماید ،خهقد را
مسئقل عقاقب احدا بنا برابر پرواگ صادر در سه مشاعی گسبت به مهدعیان احتمهالی بداگهد و هرگقگه مسهئقلیت
شهرداری را در این خصقص ابطال کند.
 -1رعایت ضقابط گدربندی و سایر ضقابط طرح هادی منجمل اجرای عقب گشینی و آزادسازی آن قبل از صدور پرواگ الزامهی
است.
 -۶در صقرتیک تصرفات فیزیکی مالک کمتر از سه مشاعی مندرج در سند رسمی باشد ،مالک عمهل بهرای صهدور پرواگه
تصرفات فیزیکی مالک می باشد.
 -۹شهرداری مجاز است در صقرتیک زمین مشاعی با شرایط فقق معارض قاگقگی گداشهت باشهد ،گسهبت به صهدور پرواگه
ساختماگی برابر با مفاد مندرج در این مصقب اقدام گماید.
 -۸در صقرتیک پس از صدور پرواگ و ساخت بنا مدعیان احتمالی برای ملک پیدا شقگد  ،عقاقب آن بر عههد مالهک اسهت و
شهرداری هیچرقگ مسئقلیتی در قبال صدور پرواگ گخقاهد داشت .
 -23مالک مقظف است قبل از صدور پایاگکار ساختماگی ،سند مالکیت ششداگگ را تسلی شهرداری گماید.
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دفتر دوم :تعرفه

 فصل اول :عوارض
 فصل دوم :بهای خدمات
 فصل سوم :سایر درآمدهای شهرداری
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فصل اول
عوارض
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 -2نام عوارض :عوارض زیر بنا (احداث اعیانی ) ازنوع مسکونی (به صورت تک واحدی )
پیشنهاد دهند  :شهرداری هچیرود ب استناد بند  11ماد  ۵۵قاگقن شهرداریها
مرجع تصقیب کنند  :شقرای اسالمی شهر ب استناد بند  21ماد  ۹3قاگقن شقراها و تبصر  2ماد  ۵3قاگقن مالیات بر ارزش افزود
ضماگت اجرایی وصقل :کمیسیقن ماد  ۶۶قاگقن شهرداری

محاسبات بر اساس فرمول ذیل میباشد:
جدول(:)2-2عوارض پذیره احداث ساختمان های مسکونی)تک واحدی )

ردیف

سطح بناء یک واحد مسکونی

تراکم پایه تا 233

ضریب k

درصد

2

تا  233مترمربع

K* S*P

2.۹

1

مازاد بر  233متر تا  2۵3مترمربع

K* S*P

1.0

0

مازاد بر  2۵3متر تا  133مترمربع

K* S*P

1.۵

4

مازاد بر  133متر تا  033مترمربع

K* S*P

0.1

۵

مازاد بر  033متر تا  433مترمربع

K* S*P

0.4

1

مازاد بر  433متر تا ۵33مترمربع

K* S*P

4

۷

مازاد بر  ۵33متر تا  133مترمربع

K* S*P

۵.2

۸

از  133مترمربع به باال

K* S*P

۵.۵

در فرمقل فقق  :Sمساحت کل بنا می باشد
تبصره ( : )2منظور از واحد مسکونی تک واحدی ط اعیانی است که در سطح و یا هر طبقه ط بیش از یک واحد احداث نشود و چنانچه در هر طبقه و یا طبقات دو
واحد ساخیه شود تک واحدی محسوب نمی گر دد و در اینگونه موارد نحوه محاسبه عوار زیر بنا ( احداث اعیانی مسکونی ) از نوع مجیمش های مسکونی مال
عمل خواهد بود .
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تبصره ( : )1در وورت درخواست میقاضیان جهت احداث اسیخر ط سونا ط جکوزیط آالچیق (خارج از اعیانی) با رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی به
شرح ذیل میباشد
 .1اسیخر های داخل و خارج از اعیانی که فاقد تأسیسات می باشند معادل . P 41
 .2اسیخرهای خارج از اعیانی که دارای تأسیسات باشند معادل . P11
(منظور از میراژ اسیخر به ازای هر میر مکعب می باشد).
در وورتی که عمق اسیخر کمیر از یک میر باشد مال محاسبه میرمربش می باشد.
تبصره ( : )0سقف میراژ خرپشیه برابر ضوابط طرح بوده و بیش از آن در حکم اضافه بنا و عالوه بر جریمه مشمول عوار

نیز خواهد بود.

تبصره ( : )4چنانچه ملکی دارای چند بر باشد در محاسبه عوار مربوطه باالترین قیمت منطقه ای بر ملک مشرف به معبر مال عمل خواهد بمود
همچن ین در وورتی که ملکی در میدان یا فلکه واقش شده باشد عوار بر اساس باالترین قیمت منطقمه ای جبهمه خیابمانی کمه از میمدان یما فلکمه
منشعب می گردد محاسبه خواهد شد.
تبصره ( : )۵در هنگام اضافه بناءط اضافه اشکوبط تبدیل زیرزمین یا پیلوت به مسکونی در مجیمش های مسکونی و خانه های تک واحدی مشروط بر
اینکه مقررات و ضوابط شهرسازی رعایت شده باشد عوار پذیره ساخیمانی میراژ بنای ایجادی و یا تبدیل (تک واحدی یا مجیمش) با اسیفاده از
جدول عوار تعیین شده بر اساس میراژ کل عوار اخذ میگردد.
تبصره ( )1پرداخت جریمه ماده ود مانش سقط حق وق شهرداری در ووول عوار بر اساس تعرفه نمی گردد .با توجه به دادنامه شماره  5۳1مور
 ۳3/11/25و همچنین دادنامه شماره  4۳مور  ۳5/2/3و دادنامه شماره  1۳6مور  1316/۳/1هیأت عمومی دیوان عدالت اداری پس از ووول
جرائم ساخیمانی به نر زمان وقوع تخلفط عوار میعلقه به نر روز محاسبه خواهد شد.
-

کلیه بناها (مسکونی و تجاری و )...احداثی تا قبل از تاریخ  1366/1/1که قابل طرح درکمیسیون ماده  111نمی باشند عوار

میعلقه به نر %20

ضریب  Kمحاسبه میگردد .کلیه بناها ی احداثی از تاریخ  1366 /1/1الی  1315پس از طرح درکمیسیون ماده ود و رای کمیسیون مبنی بر ابقاء بناط
عوار

میعلقه به نر  %41ضریب  Kمحاسبه میگردد .بناهای احداثی از تاریخ  1315تا پایان سال  1311پس از طرح درکمیسیون ماده ود و رای

کمیسیون مبنی بر ابقاء بناط عوار

میعلقه به نر  %51ارزت معامالتی روز دارائی محاسبه میگردد و از سال  1311تا کنون کلیه ساخیمان ها پس

از طرح در کمیسیون ماده ود و رأی کمیسیون مبنی بر ابقاء بنا عوار
-

پس از تسویه عوار

فوق جهت امال

میعلقه به نر روز محاسبه می گردد.

قدیمی در زمان تخریب و نوسازی به اندازه سطح اشغال بنای قدیمی از پرداخت عوار

معاف می

باشند.

.ضقابط احدا در کاربریهای غیر مرتبط :
مقضقع قاگقن حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها و آئین گام اجرای قاگقن فقق الدکر مصقب  20۹۹/۵/20مجمع
تشخیص مصلحت گرام  ،در کمیسیقن مربقط مطرح و پس از تشکیل کمیسیقن مبنی بر عدم باغ بقدن ک احراز
گردید بر اساس متراژ سطح اشغال ملک بشرح فرمقل ذیل اخد میرردد.
.در صقرت درخقاست مالک مبنی بر تغییر کاربری پس از اخد مصقب کارگرو اقدام میرردد.

*43-1۵*S*p
 Sبرابر است با متراژ سطح اشغال
مه دی طالبی ولنی
رییس شورای شهر

مجید بحری
نائب رییس شورای شهر

جعفر جاللی کندلوسی
منشی شورای شهر
52

احمد بیگلریان
عضو شورا

بهزاد محمودی
عضو شورا

 -1نام عوارض :عقارض زیر بنا (احدا اعیاگی) صدور پرواگ ساختماگی مجتمعها و آپارتماگهای مسکقگی
پیشنهاد دهند  :شهرداری هچیرود ب استناد بند  11ماد  ۵۵قاگقن شهرداریها
مرجع تصقیب کنند  :شقرای اسالمی شهر ب استناد بند  21ماد  ۹3قاگقن شقراها و تبصر  2ماد  ۵3قاگقن مالیات بر ارزش افزود
ضماگت اجرایی وصقل :کمیسیقن ماد  ۶۶قاگقن شهرداری
جدول(:)2-1عوارض پذیره احداث مجتمع های مسکونی (بیش از یک واحد ) :

سطح ناخالص کل بنا

ردیف

مبنای محاسبه عوارض برای هر مترمربع سطح

ضریبk

ناخالص کل بناء تراکم پایه تا 233درصد

2

تا  033مترمربع

p*s*k

1.9

1

مازاد بر  033متر تا ۵33مترمربع

p*s*k

3

0

مازاد بر  ۵33متر تا 2333مترمربع

p*s*k

4

4

مازاد بر  2333متر تا1333مترمربع

p*s*k

4.4

۵

مازاد بر  1333متر تا 4333مترمربع

p*s*k

5.5

1

باالی  4333مترمربع

p*s*k

7

در جدول فوق  kبرابر است با مساحت کل  /تعداد واحد *111

مه دی طالبی ولنی
رییس شورای شهر

مجید بحری
نائب رییس شورای شهر

جعفر جاللی کندلوسی
منشی شورای شهر
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احمد بیگلریان
عضو شورا

بهزاد محمودی
عضو شورا

توضیح  :میانگین سطح هر واحد عبارتست از سطح ناخالص کل بنا تقسیم بر واحدهای مسکونی .

تبصره ( : )2منظور از واحد مسکونی چند واحد ی اعیانی است که با اخذ مجوز الزم از شهرداری و یا در هر پال

بیش از یک واحد مسکونی احداث گردد.

تبصره ( : )1سقف میراژ خرپشیه برابر ضوابط طرح بوده و بیش از آن در حکم اضافه بنا و عالوه بر جریمه مشمول عوار

نیز خواهد بود.

تبصره ( : )0سقف متراژ خرپشت برابر ضقابط طرح هادی بقد و بیش از آن در حک اضاف بنا و عالو بر جریم مشهمقل عهقارض گیهز
خقاهد بقد.
توضیح :برای محاسبات ارزش یک مترمربع ،از بنای ایجادی جدید،بر اساس متراژ کل محاسبه میی گیردد و سیار ارزش ییک
مترمربع در اضافه بنا ضرب می گردد.

مه دی طالبی ولنی
رییس شورای شهر

مجید بحری
نائب رییس شورای شهر

جعفر جاللی کندلوسی
منشی شورای شهر
54

احمد بیگلریان
عضو شورا

بهزاد محمودی
عضو شورا

 -0گام عقارض :عقارض پدیر یک متر مربع از یک واحد (تجاری ،اداری ،صنعتی)
پیشنهاد دهند  :شهرداری هچیرود ب استناد بند  11ماد  ۵۵قاگقن شهرداریها
مرجع تصقیب کنند  :شقرای اسالمی شهر ب استناد بند  21ماد  ۹3قاگقن شقراها و تبصر  2ماد  ۵3قاگقن مالیات بر ارزش افزود
ضماگت اجرایی وصقل :کمیسیقن ماد  ۶۶قاگقن شهرداری

جدول( ) 2-0عوارض پذیره یک متر مربع از یک واحد (تجاری ،اداری ،صنعتی)
ردیف

طبقات

تجاری 2

اداری 1

صنعتی 0

خدماتی 0

2

همکف

23P

1555P

1155P

1555P

1

زیرزمین

1555P

۳P

۳P

1155P

0

اول

1۳P

1155P

1P

1155P

4

دوم

1555P

1P

۳P

1155P

۵

سوم به باال

۳P

۳P

655P

1P

1

انباری

۳P

5P

۳P

۳P

۷

نیم طبقه

1155 P

۳P

1155P

1155P

۸

پارکینگ

۳P

4P

5P

5P

۹

طبقه دوم زیرزمین و

23

مه دی طالبی ولنی
رییس شورای شهر

پایینتر
مشاعات

1155 P
P5

مجید بحری
نائب رییس شورای شهر

__
P2.5

جعفر جاللی کندلوسی
منشی شورای شهر
55

ممم

155P

P2.5

255P

احمد بیگلریان
عضو شورا

بهزاد محمودی
عضو شورا

 -4نام عوارض :عقارض پدیر یک مترمربع از چند واحد تجاری ،اداری
پیشنهاد دهند  :شهرداری هچیرود ب استناد بند  11ماد  ۵۵قاگقن شهرداریها
مرجع تصقیب کنند  :شقرای اسالمی شهر ب استناد بند  21ماد  ۹3قاگقن شقراها و تبصر  2ماد  ۵3قاگقن مالیات بر ارزش افزود
ضماگت اجرایی وصقل :کمیسیقن ماد  ۶۶قاگقن شهرداری
محاسبات بر اساس فرمول ذیل میباشد

جدول شماره(  :) 2 -4عوارض پذیره یک مترمربع از چند واحد تجاری ،اداری با ارتفاع و دهنه مجاز
ردیف

طبقات

تجاری 2

2

همکف

(10P)n+23

1

زیرزمین

(2۵.۵ p)n+23

0

اول

(2۸ p)n+23

4

دوم

(2۵.۵ p )n+23

۵

سوم به باال

(۸P)n+23

1

انباری

(۸P)n+23

۷

نیم طبقه

(23.۵P)n+23

۸

پارکینگ

(۸P)n+23

۹

مشاعات

(۵P)n+23

(قسمیی از دسیورالعمل اجرایی نحوه محاسبه و ووول عوار

مالحظات

Nتعداد واحد تجاری یا اداری
حداقل آن برابر با  1میباشد
منظور از ارتفاع و دهنه مجاز ضوابط
اعالم شده از سوی طرحهای شهری
است.

پذیرهط ودور پروانه های ساخیمانیط واحدهای تجاریط ومنعیی و

اداریط شماره  24151/ 1/3مور  1361/11/31وزارت کشور)

تبصره ( )2چنانچه در یک کاربریط واحدهای مخیلط (مسکونیط تجماریط اداری و  )...احمداث شمودط عموار

آن

مطابق تعرفه های مربوطه ووول خواهد شد.
تبصره (:)1در بناهای مسکونی و اداری و تجاری طعروه طمشمول جبهه بندی نمی گردد.
تبصره ( :)0ساخیمانهایی که بر اثر حوادث غیر میرقبه ناشی از (زلزلهط طوفانط آتش سوزی و  )...تخریب گردیده
در زمان ودور پروانه ساخیمان به منظور تجدید بنا از پرداخت عموار پمذیره سماخیمانی بمه انمدازه مسماحت
تخریب شده مطابق پرونده موجود در شهرداری معاف می گردند.

مه دی طالبی ولنی
رییس شورای شهر

مجید بحری
نائب رییس شورای شهر

جعفر جاللی کندلوسی
منشی شورای شهر
56

احمد بیگلریان
عضو شورا

بهزاد محمودی
عضو شورا

تبصره ( - )4چنانچه از عرصه امالك بدون پوشش يا با پوشش سقف سبك براي مشاغلي مانندد ناايشدهاه اتومب د – آهد فروشدي –
تول دت رچه و بلوك – بلوكديواري وموزائ ك – فروش مصالح ساختااني – مكان كي يا ناايندگي هاي اتومب يدا مشداغ مشدابه
استفاده م شود بناي احداثي درآن  ،مشاول پرداخت عوارض پذيره تجاري حداق تا سطح اشغال مجاز مي گردد.
تبصره ( -)5فضاي سبز رو باز (غ ر مسقف) مشاول عوارض ناي گردد .
تبصره ()6چنانچه در يك سطح تجاري با حفظ مساحت مح و تعداد واحد هاي موجود تغ رات شغلي صورت پذيرد و سداير ودواب
شهرسازي رعايت شده باشد عوارض پذيره تعلق ناي گ رد.
توضیح :دهن مقرد گرر برای هر مغاز یعنی بر هر مغاز  ،در این دستقرالعمل عبارتست از فاصل بین دو تیغ  ،بنابراین چناگچ یک مغاز
دارای چند درب باشد مالک محاسب دهن مجاز است و ب اضاف طقل آن عقارض پدیر تعلق خقاهد گرفت و چناگچ دهاگ ها از جههات
مختلف باشند فقط اضاف بر دهاگ مجاز از بزرگترین بر مغاز  ،مالک عمل خقاهد بقد.
تبصر  :در ساختمانهای مختلط مسکقگی وفق مقررات و ضقابط مربقه دریافت خقاهد شد.


 .عقارض پدیر مجتمع های اداری و تجاری ماگند پاساژ ،تیمچ  ،سرای تا د متر عمق بر اساس قیمهت منطقه ای جبهه اول و
مازاد بر آن ب ازای د متر عمق دوم بر اساس  %۹3قیمت منطق ای جبه اول و مازاد بر  13متر عمهق بهر اسهاس  %13قیمهت
منطق ای جبه های بعدی مالک کمتر گباشد (ک در اینصقرت قیمت منطق ای جبه های بعد مالک عمل خقاهد بقد ).محاسهب
می شقد.



عقارض پدیر واحدهای صنعتی کالً بر اساس قیمت منطق ای بر جبه اصلی محاسب خقاهد شد.



در محاسب عقارض پدیر گی طبق احداثی در داخل سطقح تجاری صرفاَ مساحت گی طبق ایجاد شد مالک محاسب است

ا اگر یک واحد تجاری در چند طبق باشد ،با تقج ب جدول ( ،)2-4عقارض هر طبق بصهقرت جداگاگه محاسهب شهد و عهقارض
ساختمان از مجمقع عقارض طبقات بدست می آید.
در کلی واحد های تجاری ک دارای دهن غیر مجاز می باشند تا قبل از زماگی ک ضقابط جدید مصقب و ابالغ گهردد ' L-Lمعهادل
 ۹3در صد (  )% ۹3محاسب می گردد.


چناگچ تعدادی از مغاز ها بعد از صدور پرواگ اضاف دهن یا اضاف ارتفاع مازاد بر پرواگ داشت و پهس از رأی کمیسهیقن
مبنی بر ابقاء ملک برای محاسب عقارض مربقط از فرمقل کلی زیر استفاد میشقد :

مه دی طالبی ولنی
رییس شورای شهر

مجید بحری
نائب رییس شورای شهر

جعفر جاللی کندلوسی
منشی شورای شهر
51

احمد بیگلریان
عضو شورا

بهزاد محمودی
عضو شورا

تبصره اگر یک واحد تجاری در چند طبقه باشدط با توجه به جدولط عوار
جداگانه محاسبه شده و عوار

ساخیمان از مجموع عوار

هر طبقه بصورت

طبقات بدست می آید.

چنانچه تعدادی از مغازه ها بعد از ودور پروانه اضافه دهنه یا اضافه ارتفاع ممازاد بمر پروانمه داشمیه و پمس از
ر رأی کمیسیون منبی بر ابقاء ملک برای محاسبه عوار

مربوطه از فرمول کلی زیر اسیفاده میشود

)B = KP (1 + (N/10) + (L-L') /10 +( h-h') /10

 = Bعوارض پذيره يک مترمربع
 = Pقيمت منطقه اي
 = Nتعداد مغازه هاي بيش از يک باب (تعداد واحدها می باشد)
 = Kضريب قيمت منطقه اي ( )Pمی باشد که با استفاده از جدول ( ، )2-4تعيين می شود
چنانچه تعدادي از مغازه ها بعد از صدور پروانه اضافه دهنه يا اضافه ارتفاع مازاد بر پروانه داشته و پس از
ررأي کميسيون
ددر صورتيکه مغازه يک واحدي فقط اضافه دهنه داشته باشد فرمول ذيل مالک محاسبه است:

)= KP (1 +( L-L') /10

 Bو h=0

دهنه و ارتفاع کمتر از ضوابط مجاز مالک عمل نخواهد بود چنانچه دهنه موجود غير مجاز نباشد )  ( L  Lاز فرمول
10

حذف می گردد.
 = Lطول دهنه موجود' =Lطول دهنه مجاز
 =hطول ارتفاع موجود
مه دی طالبی ولنی
رییس شورای شهر

 = hطول ارتفاع مجاز
مجید بحری
نائب رییس شورای شهر

جعفر جاللی کندلوسی
منشی شورای شهر
5۳

احمد بیگلریان
عضو شورا

بهزاد محمودی
عضو شورا

h  h
تذکر  :چنانچه ارتفاع موجود غير مجاز نباشد )
10

( از فرمول حذف می گردد .

بازارچ محلی در ملک شخصی عقارض آن  %۵3ضریب  Kتجاری محاسب میرردد ب شره

تبصر  ) 1احدا

ررعایت کلی ضقابط شهرسازی از جمل پارکینگ و  ...باتایید شقرای شهر و شهرداری امکان پدیر میباشد .

 -۵گام عقارض :عقارض پدیر یک مترمربع از واحد های آمقزشی ،ورزشی  ،فرهنری ،هنری  ،بهداشتی  ،درماگی
پیشنهاد دهند  :شهرداری هچیرود ب استناد بند  11ماد  ۵۵قاگقن شهرداریها
مرجع تصقیب کنند  :شقرای اسالمی شهر ب استناد بند  21ماد  ۹3قاگقن شقراها و تبصر  2ماد  ۵3قاگقن مالیات بر ارزش افزود
ضماگت اجرایی وصقل :کمیسیقن ماد  ۶۶قاگقن شهرداری
محاسبات بر اساس فرمول ذیل میباشد

جدول) 2-۵عوارض پذیره یک مترمربع از واحد های آموزشی ،ورزشی  ،فرهنگی ،هنری  ،بهداشتی  ،درمانی:

ردیف

عنوان عوارض

تعرفه عوارض

توضیحات

2

در زیرزمین

61.P

بند ( :)6مساجد ،تكايا ،حسينيهها ،امامزادهها،

1

در همکف

13.P

اماکن مقدسه و متبرکه با تأييد اوقاف (موضوع نامه

0

در طبقه اول

19 .P

شماره  93/199336مورخ  6993/2/12رئيس

4

در طبقه دوم

61.P

ستاد پشتيبانی و هماهنگی امور مساجد کشور) در

۵

درطبقه سوم به باال

69.P

حد ضوابط طرح (مصوب) از پرداخت عوارض معاف
میباشند .چنانچه هيأت امنای مراکز فوق بجز تكايا
متقاضی صدور پروانه ساختمانی به منظور احداث
اعيانی واحدهای تجاری باشند مشمول پرداخت
تعرفه تجاری میگردند.

تبصره  :امالک با کاربری آموزشی  ،درمانی ... ،با تعرفه  %۵3فوق محاسبه گردد
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احمد بیگلریان
عضو شورا

بهزاد محمودی
عضو شورا

 -1گام عقارض :عقارض پدیر صدور پرواگ و یاصدور مجقز هتل ها و اماکن گردشرری و مسافرخاگ ها
پیشنهاد دهند  :شهرداری هچیرود ب استناد بند  11ماد  ۵۵قاگقن شهرداریها
مرجع تصقیب کنند  :شقرای اسالمی شهر ب استناد بند  21ماد  ۹3قاگقن شقراها و تبصر  2ماد  ۵3قاگقن مالیات بر ارزش افزود
ضماگت اجرایی وصقل :کمیسیقن ماد  ۶۶قاگقن شهرداری
محاسبات بر اساس فرمول ذیل میباشد :

جدول ) 2-1عوارض پذیره صدور پروانه و یاصدور مجوز هتل ها و اماکن گردشگری و مسافرخانه ها

ماخذ و نحوه محاسبه عوارض

ردیف

عنوان تعرفه عوارض

1

عوارض پذیره صدور پروانه و یا صدور مجوز
بررراه ل رر لررا و امرراری ورد رر ره و

عوارض صنعتی

مسافرخانه لا به ازاه لر م ر مربع
2
فضاهای تجاری خارج از ساخیمان اولی

جدول ( 4محاسبات تجاره)

هیل
بند ( :)2ب استناد ماد  ۹قاگقن تقسع صنعت ایراگرردی و جهاگرردی مصهقب  20۶3/۶/۶عهقارض پهدیر صهدور
پرواگ برای هتلها و اماکن گردشرری و مسافرخاگ ها برابر بخش صنایع خقاهد بقد.
بند ( :)1ب استناد بند  4ماد  11قاگقن الحاق مقادی ب قهاگقن تنرهی بخشهی از مقهررات مهالی دولهت مصهقب
 ،20۹4/۹/2۵عقارض گاشی از تغییر کاربری و فروش تراک با اقساه پنج تا د سال از شهروع بههر بهرداری تقسهط
سرمای گداران ب شهرداری مربقه پرداخت خقاهد شد (با تقاضای سازمان گردشرری)
بند ( :)0با تقج ب لزوم حمایت از صنعت گردشرری  ،عقارض فضا های تجاری داخل ساختمان اصلی هتل برابر این
تعرف خقاهد بقد.
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احمد بیگلریان
عضو شورا

بهزاد محمودی
عضو شورا

بند( :)4فضاهای تجاری ماگند رستقران بر معابر در ساختمان هتل ها مشمقل عقارض پدیر تجاری می باشد .
بند( :)۵متقاضیان احدا هتل و اماکن گردشرری مکلفند در زمان صدور پرواگ زمان بهر بهرداری را همهرا بها
تصمیمات الزم ب شهردای کتبا اعالم دارگد .
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احمد بیگلریان
عضو شورا

بهزاد محمودی
عضو شورا

 -۶گام عقارض :عقارض پدیر صدور پرواگ خدماتی
پیشنهاد دهند  :شهرداری هچیرود ب استناد بند  11ماد  ۵۵قاگقن شهرداریها
مرجع تصقیب کنند  :شقرای اسالمی شهر ب استناد بند  21ماد  ۹3قاگقن شقراها و تبصر  2ماد  ۵3قاگقن مالیات بر ارزش افزود
ضماگت اجرایی وصقل :کمیسیقن ماد  ۶۶قاگقن شهرداری
محاسبات بر اساس فرمول ذیل میباشد

جدول ( :)2-۷عوارض پذیره یک متر مربع واحدخدماتی

مه دی طالبی ولنی
رییس شورای شهر

ردیف

عقارض پدیر خدماتی

ضریب  Kخدماتی

2

همکف

2۹8۵P

1

زیرزمین

۹P

0

اول

2۵P

4

دوم

۸P

۵

سقم ب باال

۹P

1

اگباری

۹P

۶

گی طبق

23P

۹

پارکینگ

۵P
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احمد بیگلریان
عضو شورا

بهزاد محمودی
عضو شورا

 -۸گام عقارض :عقارض پدیر تاسیسات شهری
پیشنهاد دهند  :شهرداری هچیرود ب استناد بند  11ماد  ۵۵قاگقن شهرداریها
مرجع تصقیب کنند  :شقرای اسالمی شهر ب استناد بند  21ماد  ۹3قاگقن شقراها و تبصر  2ماد  ۵3قاگقن مالیات بر ارزش افزود
ضماگت اجرایی وصقل :کمیسیقن ماد  ۶۶قاگقن شهرداری
محاسبات بر اساس فرمول ذیل میباشد :

جدول ( :)2-۸عوارض پذیره یک متر مربع تاسیسات شهری
ردیف
1

عنوان تعرفه عوارض

ماخذ و نحوه محاسبه عوارض

توضیحات

تأسیسات و تجهیزات شهری

كلیه تاسیسات منصوبه و احددایی شدركت

پست

های برق – مخابرات – گاز – تلفن  -آب

ترانسفورماتور ،پست گاز،

و فاضالب و دیگر شركت های دولتی كده

تصفیه

مشددلول پرداخددت مالیددات و بصددورت

مانند

پست

منبع

آب،

،مخابرات،

خانههای آب و فاضالب،
دكلهای برق و مخابرات

جدول ( 2-5محاسبات تجاری)

بازرگانی اداره مدی گردندد پدز از اخد
مجوز و نصب تاسیسات در فضدای متعلد

( )BTSوكیوسك تلفن و

به شدهرداری ضدلن پرداخدت عدوارض

غیره به ازای هر مترمربع

پ یره مکلفند در زمان توسدعه معدابر راسدا
بدون دریافت غرامت نسبت بده جابجدایی
تاسیسات منصوبه اقدام نلایند .
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احمد بیگلریان
عضو شورا

بهزاد محمودی
عضو شورا

 -۸گام عقارض :عقارض تبدیل یک واحد مسکقگی ب چند واحد مسکقگی
پیشنهاد دهند  :شهرداری هچیرود ب استناد بند  11ماد  ۵۵قاگقن شهرداریها
مرجع تصقیب کنند  :شقرای اسالمی شهر ب استناد بند  21ماد  ۹3قاگقن شقراها و تبصر  2ماد  ۵3قاگقن مالیات بر ارزش افزود
ضماگت اجرایی وصقل:کمیسیقن ماد  ۶۶قاگقن شهرداری
برابر رأی شمار  02۵مقرخ  20۸2/31/20و رأی شمار  11مقرخ  20۸1/32/2۸هیات عمقمی و رای شمار  2۸2مقرخ  20۸۶/32/1۸هیهات
تخصصی عمران  ،شهرسازی و اسناد اخد عقارض تبدیل یک واحد مسکقگی ب  1یا چند واحد مسکقگی خالف قاگقن و خهارج از حهدود
اختیارات مرجع وضع گبقد لدا محاسبات بر اساس فرمقل ذیل قابل وصقل میباشد .

محاسبات بر اساس فرمول ذیل میباشد :
جدول ( :)2-۹عوارض تبدیل یک واحد مسکونی به چند واحد مسکونی

نحوه محاسبه عوار

واحد اضافی هر واحد

ردیف

نام کاربری

1

مسکونی

S P 2

2

کاربری تجاری

S P 4

3

کاربری اداری

S P 3

4

سایر کاربریها

SP3.5

 Sبرابر است با مساحت کل بنا .
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احمد بیگلریان
عضو شورا

بهزاد محمودی
عضو شورا

 -23گام عقارض  :عوارض صدور مجوز حصارکشی یا دیوارکشی
پیشنهاد دهند  :شهرداری هچیرود ب استناد بند  11ماد  ۵۵قاگقن شهرداریها
مرجع تصقیب کنند  :شقرای اسالمی شهر ب استناد بند  21ماد  ۹3قاگقن شقراها و تبصر  2ماد  ۵3قاگقن مالیات بر ارزش افزود
ضماگت اجرایی وصقل :کمیسیقن ماد  ۶۶قاگقن شهرداری
محاسبات بر اساس فرمول ذیل میباشد:
ردیف

نوع حصارکشی یا دیوارکشی به ازای هر متر طول

1

اراضی داخل محدوده شهر

ماخذ و نحوه محاسبه عوارض

A=L×H×K×P
 =Kضررريب امررالک بررا کرراربريهرراي
مختلف
 =Lطول ديوارکشی
 =Hارتفاع ديوار با هر نوع مصالح
 =Pقيمت منطقهبندي زمين موردنظر
ضريب  kدر تمام کاربري هرا معرادل
 5.3ميباشد.

 -1عوار

ودور مجوز حصارکشی از سوی شهرداری با ارائه سند مالکیت رسمی و با درخواست مالمک انجمام ممیپمذیرد .بمرای

زمینهای زراعیط باغی و کشاورزیط و سایر واقش در حریم شهرط حصارکشی طبق اسیعالم از مراجش قمانونی مربوطمه یما طمرحهمای
مصوب اقدام میگردد.
 .2ارتفاع مجاز برای دیوارکشی یا فنس و یا نرده برابر ضوابط شهرسازی خواهد بود.
 .-3ودور مجوز حصار کشی بنام مالک ورفاً به منزله محصور نمودن آن تلقیط هیچگونه مجوزی در جهت احداث بنما محسموب
نمی شود و مراتب می بایست در مجوز وادره از سوی شهرداری وراحیاً قید شود.
 -4چنانچه مدار
یا داشین معار

معیبری همچون ودور احکام و آراء قطعی از سوی مراجش و محاکم قضائی و ذیصالح مبنی بر عدم مالکیت و
ارائه شودط ودور مجوز حصار کشی میوقف خواهد شد.

 -5به اسیناد ماده  111قانون شهرداری نسبت به زمین یا بنای مخروبه و غیر مناسب بما وضمش محمل و یما نیممه تممام واقمش در
محدوده شهر که در خیابان یا کوچه و یا میدان قرار گرفیه و منافی با پاکی و پاکیزگی و زیبایی شهر با موازین شهرسمازی باشمد.
شهرداری با تصویب شورای شهر می تواند به مالک اخطار کند منیها ظرف دو ماه به ایجاد نرده یا دیوار یا مرمت آن که منطبق با
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احمد بیگلریان
عضو شورا

بهزاد محمودی
عضو شورا

نقشه مصوب انجمن شهر باشد اقدام کند اگر مالک مسامحه و یا امیناع کرد شهرداری می تواند به منظمور تمامین نظمر و اجمرای
طرح مصوب شورا در زمینه زیبایی و پاکیزگی و شهرسازی هرگونه اقدامی را که الزم بداند معمول و هزینه آن را به اضافه ومدی
ده از مالک یا میولی و یا میصدی موقوفه دریافت نماید .در این وورت حساب شهرداری بدواً به مالک ابالغ می شمود در ومورتی
که مالک ظرف مدت  15روز از تاریخ ابالغ به وورت حساب شهرداری اعیرا
ظرف مهلت مقرره اعیرا

نکرد وورت حساب قطعی تلقی می شود و هرگاه

کرد موضوع به کمیسیون مذکور در ماده  11ارجاع خواهد شد.

وورت حساب هایی که مورد اعیرا

واقش نشده و همچنین آراء کمیسیون رفش اخیالف مذکور در ماده  11در حکم سند قطعی و

الزم االجرا بوده و اجراء ثبت مکلف است بر طبق مقررات اجرای اسناد رسمی الزم االجراء نسبت به ووول طلب شهرداری اجرائیه
وادر و به مورد اجراء بگذارد.
 ارتفاع مجاز برای دیوارکشی با ترکیب دیوار و فنس یا نرده مطابق ضوابط طرح شهر خواهد بود( .شهرداری مکلف است
ارتفاع دیوار و فنس را به تفکیک در مجوز وادره درج نماید)ضمناٌ این مجوز مبنی بر تفکیک اراضی نمی باشد.
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احمد بیگلریان
عضو شورا

بهزاد محمودی
عضو شورا

 -22نام عوارض :عوارض برای ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری (با درخواست مالک)
پیشنهاد دهند  :شهرداری هچیرود ب استناد بند  11ماد  ۵۵قاگقن شهرداریها
مرجع تصقیب کنند  :شقرای اسالمی شهر ب استناد بند  21ماد  ۹3قاگقن شقراها و تبصر  2ماد  ۵3قاگقن مالیات بر ارزش افزود
ضماگت اجرایی وصقل :کمیسیقن ماد  ۶۶قاگقن شهرداری
در صقرتیک مالکین برای تغییر کاربری ملک درخقاست داشت باشند و با مقافقت شههرداری و کمیسهیقن مهاد  ( ۵کهارگرو ) تغییهر
کاربری حاصل گردد ،شهرداری باید عقارض ذیل را وصقل گماید.
محاسبات بر اساس فرمول ذیل میباشد :

155* S× K ×P
 Sمساحت تغییر کاربری یافیه
 Kضریب تصویبی شورای اسالمی شهر
 Pقیمت منطقهای موضوع ماده  64قانون مالیاتهای مسیقیم مصوب  1366با اوالحات بعدی

((ب استناد بند ((د)) دادگام های شمار  01۶الی  0۹2مقرخ  20۸۶/0/۹هیات عمقمی دیقان عدالت اداری کشقر ،وضع عقارض ارزش
افزود ،گاشی از تغییر کاربری امالک پس از صدور مجقز تقسط کارگرو خالف قاگقن وخارج از حدود و اختیارات شقراهای اسالمی شهر
تشخیص داد گشد وقابل وصقل می باشد .
بازگشت ب گام شمار  ۸2۵23مقرخ 20۸۹/۸/21وصقل عقارض ارزش افزود گاشی از تغییر کاربری فقط در مقاردی ک ب
درخقاست مالک تغییر کاربری اگجام شد است امکان پدیر می باشد.تقضیح اینک عنقان ارزش افزود گاشی از اجرای طرح
های تقسع شهری گیز در مقارد اجرای طرح های عمراگی تقسط شهرداری و ایجاد ارزش افزود پس از تصقیب شقرای اسالمی
شهر و طی مراحل قاگقگی قابل وصقل می باشد .
برابر تبصر  ۸بند ه قاگقن بقدج کل کشقر (مصقب  20۸1/21/1۶بااصالحات بعدی ) ب وزارت آمقزش و پرورش اجاز داد می شقد ب
منرقر ساماگدهی و بهین سازی کاربری بخشی از امالک و فضاهای آمقزشی ،ورزشی و تربیتی خقد و با رعایت مالحرات آمقزشی و
تربی تی ،گسبت ب احدا  ،بازسازی و بهر برداری از آگها اقدام کند .تغییر کاربری مقضقع این بند ب پیشنهاد شقرای آمقزش و پرورش
استان و تصقیب کارگرو شقرای عالی شهرسازی و معماری ایران مصقب  20۵2/21/11صقرت می گیرد و از پرداخت عقارض گقل و
اگتقال امالک ،اخد گقاهی بهر برداری ،معاف می باشد
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احمد بیگلریان
عضو شورا

بهزاد محمودی
عضو شورا

جدول ( :)2-23عوارض برای ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری (با درخواست مالک)

ردیف
مسکونی

مسیرشبکه

اداری
آموزشی-خصووی
غیر انیفاعی

تجاری

ورزشی

درمانی

فرهنگی -هنری

خدماتی – بازار روز

پار
دولیی
و فضای سبزو حریم
سبز حفاظیی

پارکینگ
مسکونی

پایانه
تجاری

4

باغات وزراعی

3

آموزشی

25

میراث تاریخی

2

مسیرشبکه

25

تفریحی و توریسیی

1

مسکونی

ونعیی و تقلیدی

کاربری
قدیم

نظامی-انیظامی
حمل و نقل و انبارداری و

جدید

تجهیزات و تاسیسات شهری
(حسینیه) -مذهبی غیر

کاربری

مم

20

5

0

0

10 0

10

45

20

15

0

20 25

22

45

20

15

0

20 15

10

15 1

-

-

15 20 15 15 41 15 25

0

-

15 20 15 20 45 15 16

20

20 15 15

-

15 20 20 20 35 15 -

مم

10 15 15

اداری و
انیظامی

25

-

10 15 17 20 35 15 -

مم

15 12 10

40

15

12

0

20 10

23

تجاری

مم

مم

مم

مم

مم

0

مم1

مم

مم

0

مم

مم

6

خدماتی-
بازارروز

15

-

40 15 15

مم ممم 15 20

0

10 10

0

0

20

10

0

20 10

23

6

ورزشی

25

-

10 25 -20 21 35 30 20

0

10 10 10

30

20

10

0

20 10

23

1

درمانی

20

-

10 - 25 20 35 20 20

0

10 10 10

30

20

10

0

20 10

23

۳

فرهنگی-
هنری

15

-

23 23 20 30 20 20

-

0

10 10 10

25

25

10

0

23 10

25

 1سبزو حریم 25

-

20 25 25 20 50 25 20

0

20 15 15

25

30

15

0

23 20

25

5

پار

و فضای

مم

مم ممم

ممم

مم مم

مم

مم

سبز حفاظیی
11

مذهبی

15

-

17 20 20 20 35 20 20

0

10 15 -

30

30

15

0

23 10

25

تجهیزات
 11وتاسیسات
شهری

20

-

17 20 20 20 40 23 25

0

10

20 -

30

30

15

0

23 10

25

پارکینگ

20

-

17 20 20 20 50 23 20

0

20 10

0

-0

30

15

10

23 10

25

 13انبارداری و 15

-

10 20 20 20 40 15 15

0

20 10 20

20

-

10

0

20 10

23

12

حمل و نقل و
پایانه

14

نظامی-
انیظامی

17

مه دی طالبی ولنی
رییس شورای شهر

-

10 17 17 20 35 15 15

مجید بحری
نائب رییس شورای شهر

0

10 10 10

جعفر جاللی کندلوسی
منشی شورای شهر
6۳

15

20

-

احمد بیگلریان
عضو شورا

0

23 10

بهزاد محمودی
عضو شورا

25

 15باغات و زراعی

20

-

20 20

10 20 20 27

10

20 15

30

30

20

-

25 10

27

 16میراث تاریخی

25

-

20 20

10 20 20 30

10

20 15

30

30

20

10

23 -

25

1۳

حریم

25

-

25 22

20 25 25 40

10

23 15

25

30

15

10

25 15

30

11

تفریحی و
توریسیی

20

-

20 20

10 20 20 35

10

20 15

23

25

15

10

-

25

21

ونعیی و
تولیدی - 23

مه دی طالبی ولنی
رییس شورای شهر

20

25 20

10 10 20 20

مجید بحری
نائب رییس شورای شهر

15

23 20

جعفر جاللی کندلوسی
منشی شورای شهر
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25

15

احمد بیگلریان
عضو شورا

10

15
15

- 20

بهزاد محمودی
عضو شورا

 -21گام عقارض :بهای تامین پارکینگ درزمان صدور پروانه
پیشنهاد دهند  :شهرداری هچیرود ب استناد بند  11ماد  ۵۵قاگقن شهرداریها
مرجع تصقیب کنند  :شقرای اسالمی شهر ب استناد بند  21ماد  ۹3قاگقن شقراها و تبصر  2ماد  ۵3قاگقن مالیات بر ارزش افزود
ضماگت اجرایی وصقل :کمیسیقن ماد  ۶۶قاگقن شهرداری

توضیحات
الف) کل ه مالك مكلفند براساس وواب شهرسازي براي احداث (زيربناي خود نسبت به احداث پارک نگ موردن از اقدام ناايند).
ب) در مواردي که به تشخ ص شهرداري امكان احداث پارک نگ مقدور نايباشد (موارد شش گانه ذي ) به منظور تأم
عاومي سطح شهر که مالك

پارک نگ

بتوانند از آنها استفاده ناايند .به استناد بند  2ماده  22آي نامه مالي شهرداريها مصوب  2146/4/22با

اصالحات بعدي و ماده  7آي نامه اجراي نحوه ووع و وصول عوارض مصوب  2137/7/7اي عوارض تصويب ميگردد تا براي
احداث پارک نگ وصول و هزينه گردد.
فروش کسري پارک نگ براي واحد هاي در حال صدور پروانه مستند به وواب حذف پارک نگ که در کتابچه مالك عا
شهرداري هچ رود ق د شده است تا دو واحد به ازاي هرواحد در محالت تا عرض گذر  26متري به ازاي هر واحد
 100/000/000ريال ولي در محور کناره به ازاي هر مترکسري پارک نگ تجاري  p15و مسكوني و  45p...مور عا قرار خواهد
گرفت.
موادششگانهتعلقعوارض:

تبصره(:)1درصورتيكهبراساسضوابط،احداثپاركینگدريكساختمانضرورتداشتهباشد،شهرداریحقدريافتعوارض
حذف پاركینگ را ندارد .بنابراين چنانچه در نقشه ساختماني تعداد پاركینگ موردنیاز طبق ضوابط شهرسازی ،پاركینگ درنظر
گرفتهنشود،صدورپروانهساختمانيممنوعميباشدمگردرشرايطخاصكهشامل6بندذيلميباشد:
 -1ساختماندربرخیابانهایسريعالسیربهعرض14متروبیشترقرارداشتهودسترسيبهمحلاتومبیلرونداشتهباشد.
 -2
 -2ساختماندرفاصلهيکصدمتریتقاطعخیابانهایبهعرض 20متروبیشترواقعشدهودسترسيبهمحلاتومبیلرونداشته
باشد.
 -3ساختما ندرمحليقرارگرفتهباشدكهورودبهپاركینگمستلزمقطعدرختانكهنباشدكهشهرداریاجازهقطعآنرا
ندادهاست.
 -1ساختماندربركوچههاييقرارگرفتهباشدكهبهعلتعرضكمكوچه،امکانعبوراتومبیلنباشد.
-4ساختماندربرمعبریقرارگرفتهباشدكهبهعلتشیبزياد،احداثپاركینگدرآنازنظرفنيمقدورنباشد.
 -6درصورتیکهوضعوفرمزمینزيرساختمانبهصورتيباشدكهازنظرفنينتواندرسطحطبقاتاحداثپاركینگنمود.
-

يگردد.
اينعوارضهنگامصدورپروانهساختمانوصولم 

-

ینگهای عمومي در سطح شهر هزينه
اين عوارض برای مطالعه،خريد زمین ،اجاره زمین ،احداث در راهاندازی پارك 
يشودودرحسابجداگانهایواريزميگردد.
م 

مه دی طالبی ولنی
رییس شورای شهر

مجید بحری
نائب رییس شورای شهر

جعفر جاللی کندلوسی
منشی شورای شهر
11

احمد بیگلریان
عضو شورا

بهزاد محمودی
عضو شورا

:Sمساحتهريكواحدپاركینگ24مترمربعمیباشد

 -20نام عوارض :عوارض تمدید پروانه ساختمان
پیشنهاد دهند  :شهرداری هچیرود ب استناد بند  11ماد  ۵۵قاگقن شهرداریها
مرجع تصقیب کنند  :شقرای اسالمی شهر ب استناد بند  21ماد  ۹3قاگقن شقراها و تبصر  2ماد  ۵3قاگقن مالیات بر ارزش افزود
ضماگت اجرایی وصقل :کمیسیقن ماد  ۶۶قاگقن شهرداری
تبصر ( :)2نظر به رای هیات علومی دیوان عدالت اداری كشور موضوع ابطال عوارض تلدید و تجدید پروانه ساختلانی به شلاره 1111
مورخ بهلن ماه سال  1931شهرداری مکلف است درهنرام صدور پرواگ های ساختماگی عالو بر اعالم گقع کاربری آن ،طبق بند  1ماد
 1۸قاگقن گقسازی و عمران شهری « در پرواگ های ساختماگی ک از طرف شهرداریها صادر میشقد باید حداکثر مدتی ک برای پایان
یافتن ساختمان ضروری است قید گردد و كسانیکه در میدانها و معابر اصلی شهر اقدام به ساختلان می كنند باید ظرف مدت مقرر درپروانه
ها ساختلان خودرا به اتلام برسانند ودر صورتی كه تا دوسال بعداز مدتی كه برای اتلام بنا در پروانه قید شده بازهم ناتلام بگ ارند عوارض
مقرر در این قانون به دو برابر افزایش یافته و از آن به بعد نیز اگر ساختلان هلچنان ناتلام باقی بلاند برای هر دو سالی كه بگ رد عوارض به
دو برابر مأخ دو سال قبل افزایش خواهدیافت تا به  4درصد درسال بالغ گردد ».
تبصر ( :)1اعتبار پرواگ ساختماگی از تاریخ صدور تا شروع عملیات ساختماگی یک سال می باشد ک در صقرت عهدم شهروع عملیهات
ساختماگی برای  1سال ب طقر متقالی قابل تمدید می باشد .اعتبار پرواگ از تاریخ صدور تا اتمام عملیات سهاختماگی در صهقرت شهروع
عملیات ساختماگی ب مدت  0سال می باشد .در صقرت تمدید پرواگ ساختماگی در  1سال متقالی و شروع عملیات ساختماگی تها اتمهام
عملیات ساختماگی مجمقعاً  ۵سال می باشد.
تبصر ( :)0کساگیک در مهلت مقرر یک سال شروع ب عملیات ساختماگی گنمایند ،مشمقل پرداخت تبصر  1ماد  1۸قهاگقن گقسهازی
پس از اگقضای مهلت یکسال خقاهند گردید.
تبصر ( :)4در صقرتی ک درخقاست مالک جهت تمدید یا اخد گقاهی عدم خالف پرواگ ساختماگی پس از اتمام مهلت مقهرر در پرواگه
ساختماگی باشد ،مشمقل پرداخت تبصر  1ماد  1۸قاگقن گقسازی پس از اگقضای مهلت یکسال خقاهند گردید.
تبصر ( :)۵بدیهی است اعتبار پرواگ ساختماگی هرگزمنقضی گشد و تاریخ درج شد درآن مبین زمان اتمام عملیهات سهاختماگی مهی
باشد (شروع عملیات در مدت تعیین شد برای استمرار اعتبار الزامی است درغیراینصقرت پرواگ باید با ضقابط جدید طرح های تقسع
شهری تطبیق داد شقد و درصقرت مغایرت اصالح شقد) .درصقرتی ک مقدی ب هردلیلی بخقاهد مشخصات پرواگ صادر را تغییر دهد
می بایست پرواگ جدید صادر و مبلغ براساس عقارض مصقب دردفترچ تعرف عقارض محاسهب و ازعهقارض پرداختهی قبلهی کسهر و
دریافت گردد.


منرقر از شروع عملیات ساختماگی اعالم تقسط مهندس گاظر میباشد.



ابطال شناسنام تقسط محاک قضایی قابل امکان می باشد و پس از صدور شناسهنام سهاختمان اسهترداد وجه غیهر قابهل
برگشت می باشد.



تمامی بندهای فقق شامل بهای خدمات کارشناسی برابر تعرف خقاهد بقد.

تبصر ( :)1در صقرت وققع عقامل غیر مترقب و خارج از اختیار مالک و یا صدور احکام قضایی ک مقجب رکقد عملیات ساختماگی شد
باشد با رعایت مفاد تعرف عقارض  ،گسبت ب کسر مدت رکقد عملیات ساختمان از مهلت پرواگ و یا تمدید آن گسبت ب بقی مدت اقدام
خقاهد شد .

مه دی طالبی ولنی
رییس شورای شهر

مجید بحری
نائب رییس شورای شهر

جعفر جاللی کندلوسی
منشی شورای شهر
11

احمد بیگلریان
عضو شورا

بهزاد محمودی
عضو شورا

برای ساختمان های بدون پرواگ ساختماگی یا دارای پرواگ ساختماگی ک از تاریخ دوسال اتمام عملیات سهاخت منهدرج در صهفح اول
شناسنام ( س سال از زمان ساخت بنا) گدشت باشد و بصقرت گیم کار رها شد و مالک یا مقکل آن هیچ اقهدامی گسهبت به اتمهام
عملیات گنماید ب گحقی ک در اجرا ،ساختمان حالت گیم کار را حفظ گمقد باشد و مقجبات تهدیدات ساکنین همجهقار و شههروگدان ،
خدش در سیمای شهر و بحران های اجتماعی ( محل بز کاری) را فراه گماید ،مالکین ضمن تسریع در رفع مشهکالت و معایهب فهقق
االشار  ،مقظف ب پرداخت عقارض(ماد  1۸قاگقن گقسازی ) خقاهند بقد.

مه دی طالبی ولنی
رییس شورای شهر

مجید بحری
نائب رییس شورای شهر

جعفر جاللی کندلوسی
منشی شورای شهر
12

احمد بیگلریان
عضو شورا

بهزاد محمودی
عضو شورا

 -24نام عوارض :عوارض صدور مجوز تعمیرات ساختمان
پیشنهاد دهند  :شهرداری هچیرود ب استناد بند  11ماد  ۵۵قاگقن شهرداریها
مرجع تصقیب کنند  :شقرای اسالمی شهر ب استناد بند  21ماد  ۹3قاگقن شقراها و تبصر  2ماد  ۵3قاگقن مالیات بر ارزش افزود
ضماگت اجرایی وصقل :کمیسیقن ماد  ۶۶قاگقن شهرداری

عوار

ودور مجوز تعمیرات بشرح ذیل ووول میگردد.
محاسبات بر اساس فرمول ذیل میباشد :

عوارض صدور مجوز تعمیرات ساختمان
ردیف
2

تعمیرات
تعمیرات کلی مطابق باکتابچ

مسکقگی
همسان سازی

P7.7

اداری  ،تجاری  ،صنعتی
2۹P

ضقابط ومقررات شهرداری
1

تعمیرات جزئی ،تعمیرات داخلی مطابق باکتابچ

۵80P

238۵P

همسان سازی ضقابط ومقررات شهرداری
0

گما و گما سازی بیروگی ( دیقار های بیروگی و

۵80P

۶8۹P

پیشاگی بنا)
4

تغییرات دکقر

۵80P

18۵ P

۵

تعقیض سقف

۵80P

238۵P

جعفر جاللی کندلوسی
منشی شورای شهر
13

احمد بیگلریان
عضو شورا

مه دی طالبی ولنی
رییس شورای شهر

مجید بحری
نائب رییس شورای شهر

بهزاد محمودی
عضو شورا

 -2۵نام عوارض :عقارض ورود ب محدود شهر
پیشنهاد دهند  :شهرداری هچیرود ب استناد بند  11ماد  ۵۵قاگقن شهرداریها
مرجع تصقیب کنند  :شقرای اسالمی شهر ب استناد بند  21ماد  ۹3قاگقن شقراها و تبصر  2ماد  ۵3قاگقن مالیات بر ارزش افزود
ضماگت اجرایی وصقل :کمیسیقن ماد  ۶۶قاگقن شهرداری
ارائ خدمات مناسب ب شهروگدان و ساکنین مناطقی ک ب محدود قاگقگی و خدماتی شهر ملحق مهی گردگهد مسهتلزم صهرف هزینه
هنرفت جهت احدا تاسیسات زیربنایی مناسب می باشد .با تقج ب افزایش هزین های اجرای طرح های عمراگی گیل ب اهداف مدکقر
در جهت رفا شهروگدان جد ید بدون مشارکت ساکنین مناطق مدکقر میسقر گمی باشد .از سقی دیرر اجرای طرح های عمراگی  ،رفاهی
و زیر بنایی تقسط شهرداری در آن مناطق باعث ارزش افزود اراضی و امالک ساکنین مناطق الحاقی ب شهر می گردد.
لدا مستند ب ماد  ۶آئین گام اجرائی گحق وضع و وصقل عقارض تقسط شقراهای اسالمی شهر و بخش مقضقع قاگقن تشکیالت و
وظائف اگتخابات شقراهای اسالمی کشقر و اگتخاب شهرداران مصقب  20۶۹/۶/۶هیات وزیران ب منرقر تامین قسمتی از هزین های
اجرای طرح های عمراگی و رفاهی مقرد گیاز مناطق الحاقی ب محدود قاگقگی و خدماتی شهرداری مقرر می گردد:
ب کلی اراضی و عرص دارای مستحدثات و اعیاگی و امالک ک با گسترش شهر در داخل محدود قاگقگی و حری شهری قرار می گیرگد
فقط برای یکبار ب عنقان عقارض ورود ب محدود قاگقگی و حری شهر ک شهرداری امکان صدور پرواگ ساختماگی و سایر خدمات
شهری را دارد تعلق گیرد و شهرداری در زمان صدور پایاگکار ،تفکیک عرص و اعیاگی ،پرواگ ساختماگی و یا گقل و اگتقال و یا صدور
فیش گقسازی و هر طریقی ک مصلحت می داگد می تقاگد گسبت ب وصقل مطالبات خقد اقدام گماید.
برابر تبصر  4قاگقن تعیین وضعیت اراضی و امالک در مقاردی ک تهی زمین عقض در داخل محدود ههای مجهاز بهرای قطعه بنهدی و
تفکیک و ساختمانسازی میسر گباشد و احتیاج ب تقسع محدود مزبقر طبق طرح های مصقب تقسع شهری مقرد تأیید مراجع قهاگقگی
قرار بریرد ،مراجع مزبقر می تقاگند در مقابل مقافقت با تقاضای صاحباناراضی برای استفاد از مزایای ورود ب محدود تقسع و عمهران
شهر ،عالو بر اگجام تعهدات مربقه ب عمران و آماد سازی زمین و واگداری سطقحالزم برای تأسیسات و تجهیزات و خهدمات عمهقمی،
حداکثر تا  %13از اراضی آگها را برای تأمین عقض اراضی واقع در طرح های مقضقع این قاگقن وهمچنین اراضی عقض طرحهای گقسازی و
بهسازی شهری ،ب طقر رایران دریافت گمایند.

مه دی طالبی ولنی
رییس شورای شهر

مجید بحری
نائب رییس شورای شهر

جعفر جاللی کندلوسی
منشی شورای شهر
14

احمد بیگلریان
عضو شورا

بهزاد محمودی
عضو شورا

 -21نام عوارض :عوارض پیشآمدگی مشرف بر معابر
پیشنهاد دهند  :شهرداری هچیرود ب استناد بند  11ماد  ۵۵قاگقن شهرداریها
مرجع تصقیب کنند  :شقرای اسالمی شهر ب استناد بند  21ماد  ۹3قاگقن شقراها و تبصر  2ماد  ۵3قاگقن مالیات بر ارزش افزود
ضماگت اجرایی وصقل :کمیسیقن ماد  ۶۶قاگقن شهرداری
این عقارض برای محل هایی ک در ضقابط طرح هادی مجاز شناخت شد است و همچنین در صقرتیک مالکین بهدون مجهقز شههرداری
برخالف ضقابط و مقررات شهرسازی و عدم رعایت سیما و منرر شهری (کنسقل ،تراس ،بالکن) ایجاد گمایند پروگد تخلف ب کمیسیقن
ماد صد ارجاع در صقرتیک کمیسیقن رای بر ابقاء بنا صادر گماید شهرداری ضمن دریافت جریم عقارض پیش آمدگی مشرف ب معبهر
بشرح ذیل وصقل میگماید.
بند( :)2کلی ضقابط مقرر در بخشنام  1۵۶۸۹/2/0/04مقرخ  20۶1/21/۹وزیر محترم کشقر ب شرح ذیل الزم الرعای است:
 -2در صقرتیک پیشآمدگی  ،ب صقرت روبست و زیربنای مفید مقرد استفاد واحدهای مسکقگی ،تجاری ،اداری ،صنعتی قرار گیرد،
عالو بر اینک جزو زیربنای مفید محسقب و عقارض مربقط وصقل خقاهد شد.
 -1اگر پیشآمدگی ب صقرت روبست و دارای دیقارهای جاگبی باشد ولی ب صقرت بنای غیرمفید مقرد استفاد قرار گیرد (صرفاً
ب صقرت بالکن) عالو بر اینک جزو زیربنای گاخالص محسقب و عقارض مربقط وصقل خقاهد شد ،از هر مترمربع پیشآمدگی  %۵3بند
یک وصقل خقاهد شد.
 -0چناگچ پیشآمدگی ب صقرت روباز و فاقد دیقارهای جاگبی باشد (تراس) فقط معادل  %۵3بند یک وصقل خقاهد شد.
بند ( :)1چناگچ پیشآمدگی سقف آخرین طبق بنا صرفاً ب صقرت سای بان مقرد استفاد قرار گیرد .مشمقل مقررات این تعرف گخقاهد
بقد.
بند (:)0چناگچ پیشآمدگی پس از ساخت بنا و خارج از درصد مجاز بقد باشد در صقرت ابقاء تقسط کمیسیقن ماد صد وصقل عقارض
پیشآمدگی ب صقرت مازاد بر تراک مجاز بر مبنای تعرف مربقط محاسب خقاهد شد .
بند ( :)4در صقرتیک بنای غیرتجاری دارای پیش آمدگی ب تجاری تبدیل شقد ماب التفاوت ضرایب پیش آمدگی از مسکقگی ب تجهاری
مقرد محاسب قرار می گیرد.

مه دی طالبی ولنی
رییس شورای شهر

مجید بحری
نائب رییس شورای شهر

جعفر جاللی کندلوسی
منشی شورای شهر
15

احمد بیگلریان
عضو شورا

بهزاد محمودی
عضو شورا

محاسبات بر اساس فرمول ذیل میباشد :

عقارض پیش آمدگی مشرف بر معابر

ردیف

ماخذ و نحوه محاسبه عوارض

شرح

2

واحد های تجاری

61P

1

واحد های اداری و صنعتی

65 P

0
4

6..3 P

واحد های مسکونی
یی ،
یای فرهنگیی
ید هیی
واحیی

1.3 P

هنری،ورزشییی ،آموزشییی ،
بهداشتی درمانی  ،پزشکی و ...

حداقل مساحت پیش آمدگی یک میرمربش محاسبه میشود.

مه دی طالبی ولنی
رییس شورای شهر

مجید بحری
نائب رییس شورای شهر

جعفر جاللی کندلوسی
منشی شورای شهر
16

احمد بیگلریان
عضو شورا

بهزاد محمودی
عضو شورا

 -2۷نام عوارض :عوارض مازاد بر سطح اشغال
پیشنهاد دهند  :شهرداری هچیرود ب استناد بند  11ماد  ۵۵قاگقن شهرداریها
مرجع تصقیب کنند  :شقرای اسالمی شهر ب استناد بند  21ماد  ۹3قاگقن شقراها و تبصر  2ماد  ۵3قاگقن مالیات بر ارزش افزود
ضماگت اجرایی وصقل :کمیسیقن ماد  ۶۶قاگقن شهرداری
محاسبات بر اساس فرمول ذیل میباشد :

 :1هرگا مالکین درزمان صدور پرواگ تقاضای مازاد بر سطح اشغال داشت باشند.
 :1در صقرتیک مالکین مازاد برسطح اش غال بنا احدا گمایند ،باید پروگد تخلف ب کمیسیقن مهاد صهد ارجهاع گهردد .در صهقرتیک
کمیسیقن ماد صد رای بر ابقاء بنا صادر گماید آن گا شهرداری ضمن دریافت جریم عقارض مازاد بر سطح اشغال را بشرح ذیل وصهقل
جدول ( ( 2-2۷عوارض مازاد بر سطح اشغال

میگماید.

نحوه محاسبه

ردیف عنوان تعرفه

مازاد بر سطح اشغال

1

مازاد بر سطح تجاری

K*p*s

3۳51

2

مازاد برسطح مسکونی

"

255۳

3

مازاد بر سطح ونعیی

"

1۳

4

مازاد بر سطح اداری ط

"

22

خدماتی و سایر

 :Pقیمت منطقهای موضوع ماده  64قانون مالیاتهای مسیقیم مصوب  1366با اوالحات بعدی
 : Kضریب تصویبی شورای اسالمی شهر
مه دی طالبی ولنی
رییس شورای شهر

مجید بحری
نائب رییس شورای شهر

جعفر جاللی کندلوسی
منشی شورای شهر
11

احمد بیگلریان
عضو شورا

بهزاد محمودی
عضو شورا

 : Sمساحت سطح اشغال

 - 2۸نام عوارض :عوارض مازاد بر تراکم
پیشنهاد دهند  :شهرداری هچیرود ب استناد بند  11ماد  ۵۵قاگقن شهرداریها
مرجع تصقیب کنند  :شقرای اسالمی شهر ب استناد بند  21ماد  ۹3قاگقن شقراها و تبصر  2ماد  ۵3قاگقن مالیات بر ارزش افزود
ضماگت اجرایی وصقل :کمیسیقن ماد  ۶۶قاگقن شهرداری
محاسبات بر اساس فرمول ذیل میباشد :

 :2هرگا مالکین درزمان صدور پرواگ تقاضای مازاد بر تراک داشت باشند.
 :1در صقرتیک مالکین مازاد برتراک بنا احدا گمایند ،باید پروگد تخلف ب کمیسیقن ماد صد ارجاع گردد .در صهقرتیک کمیسهیقن
ماد صد رای بر ابقاء بنا صادر گماید آن گا شهرداری ضمن دریافت جریم عقارض مازاد بر تراک

را بشرح ذیل وصقل میگماید.

جدول ( : )2-2۸عوارض مازاد بر تراکم
K ×S×P


ردیف عنوان تعرفه

نحوه محاسبه مازاد بر تراکم پایه تا مجاز



1

مازاد بر تراکم تجاری

K*p*s

45



2

مازاد برتراکم مسکونی

"

22



3

مازاد بر تراکم توریسیی

"

1۳

4

مازاد بر تراکم اداری ط

"

13






خدماتی و سایر



 در زمان درخواست مالک برای طبقات مازاد بر تراکم مجاز پس از موافقت کارگروه و یا ودور رأی کمیسیون مماده ومد
مبنی بر ابقاء بنا معادل دو برابر جدول فوق عمل میگردد.
 :Pقیمت منطقهای موضوع ماده  64قانون مالیاتهای مسیقیم مصوب  1366با اوالحات بعدی
 : Kضریب تصویبی شورای اسالمی شهر
 : Sمساحت مازاد بر تراکم
مه دی طالبی ولنی
رییس شورای شهر

مجید بحری
نائب رییس شورای شهر

جعفر جاللی کندلوسی
منشی شورای شهر
1۳

احمد بیگلریان
عضو شورا

بهزاد محمودی
عضو شورا

 -13نام عوارض :عوارض ارزش افزوده اقتصادی و مزایای کاربریهای جدید که براساس طرحهیای توسیعه شیهری
(طرح هادی ) ایجاد می گردد
پیشنهاد دهند  :شهرداری هچیرود ب استناد بند  11ماد  ۵۵قاگقن شهرداریها
مرجع تصقیب کنند  :شقرای اسالمی شهر ب استناد بند  21ماد  ۹3قاگقن شقراها و تبصر  2ماد  ۵3قاگقن مالیات بر ارزش افزود
ضماگت اجرایی وصقل :کمیسیقن ماد  ۶۶قاگقن شهرداری

بر اثر اجرای طرحهادی امال

مالکین تغییر کاربری مییابند که در نییجه برای مالکین ارزت افزوده زیادی دربمر

دارد فلذا در هنگام مراجعه مالکین به شهرداری جهت اخذ مجوز ساخت و سماز شمهرداری بایمد عموار

ذیمل را

ووول نماید.
محاسبات بر اساس فرمول ذیل میباشد :

s*k*p

ردیف
مسکونی

غیر انیفاعی
مسیرشبکه

اداری
آموزشی-خصووی

تجاری

ورزشی

درمانی

سبز حفاظیی
فرهنگی -هنری

خدماتی – بازار روز

پار
دولیی
و فضای سبزو حریم

مسکونی

نظامی-انیظامی

4

-

15 20 20 20 35 15 -

مم

10 15 15

باغات وزراعی

3

آموزشی

25

-

15 20 15 20 45 15 16

20

20 15 15

میراث تاریخی

2

مسیرشبکه

25

-

-

15 20 15 15 41 15 25

0

تفریحی و توریسیی

1

مسکونی

15 1

ونعیی و تقلیدی

کاربری
قدیم

حمل و نقل و انبارداری و
پایانه
تجاری
پارکینگ

جدید

تجهیزات و تاسیسات شهری
(حسینیه) -مذهبی غیر

کاربری

مم

20

5

0

0

10 0

10

45

20

15

0

20 25

22

45

20

15

0

20 15

10

اداری و
انیظامی

25

-

10 15 17 20 35 15 -

مم

15 12 10

40

15

12

0

20 10

23

تجاری

مم

مم

مم

مم

مم

0

مم1

مم

مم

0

مم

مم

6

خدماتی-
بازارروز

15

-

40 15 15

مم ممم 15 20

0

10 10

0

0

20

10

0

20 10

23

6

ورزشی

25

-

10 25 -20 21 35 30 20

0

10 10 10

30

20

10

0

20 10

23

5

مه دی طالبی ولنی
رییس شورای شهر

مم

مم ممم

ممم

مم مم

مجید بحری
نائب رییس شورای شهر

مم

جعفر جاللی کندلوسی
منشی شورای شهر
11

احمد بیگلریان
عضو شورا

مم

بهزاد محمودی
عضو شورا

1

درمانی

20

-

10 - 25 20 35 20 20

0

10 10 10

30

20

10

0

20 10

23

۳

فرهنگی-
هنری

15

-

-

0

10 10 10

25

25

10

0

23 10

25

23 23 20 30 20 20

پار و فضای
 1سبزو حریم 25
سبز حفاظیی

-

20 25 25 20 50 25 20

0

20 15 15

25

30

15

0

23 20

25

15

-

17 20 20 20 35 20 20

0

10 15 -

30

30

15

0

23 10

25

تجهیزات
 11وتاسیسات
شهری

20

-

17 20 20 20 40 23 25

0

10

20 -

30

30

15

0

23 10

25

پارکینگ

20

-

17 20 20 20 50 23 20

0

20 10

0

-0

30

15

10

23 10

25

 13انبارداری و 15

-

10 20 20 20 40 15 15

0

20 10 20

20

-

10

0

20 10

23

11

12

مذهبی

حمل و نقل و
پایانه

14

نظامی-
انیظامی

17

-

10 17 17 20 35 15 15

0

 15باغات و زراعی

20

-

20 20

10 20 20 27

10

20 15

 16میراث تاریخی

25

-

20 20

10 20 20 30

10

20 15

30

1۳

حریم

25

-

25 22

20 25 25 40

10

23 15

25

30

11

تفریحی و
توریسیی

20

-

20 20

10 20 20 35

10

20 15

23

25

21

ونعیی و
تولیدی

- 23

مه دی طالبی ولنی
رییس شورای شهر

20

25 20

10 10 20 20

مجید بحری
نائب رییس شورای شهر

15

10 10 10

15

20

-

0

23 10

25

30

30

20

-

25 10

27

30

20

10

23 -

25

15

10

25 15

30

15

10

-

25

23 20

جعفر جاللی کندلوسی
منشی شورای شهر
۳1

25

15

10

احمد بیگلریان
عضو شورا

15
15

- 20

بهزاد محمودی
عضو شورا

 -12گام عقارض :عوارض برحق مشرفیت (ارزش افزوده ناشی از اجرای طرحهای تعریض یا توسعه معابر)
پیشنهاد دهند  :شهرداری هچیرود ب استناد بند  11ماد  ۵۵قاگقن شهرداریها
مرجع تصقیب کنند  :شقرای اسالمی شهر ب استناد بند  21ماد  ۹3قاگقن شقراها و تبصر  2ماد  ۵3قاگقن مالیات بر ارزش افزود
ضماگت اجرایی وصقل :کمیسیقن ماد  ۶۶قاگقن شهرداری
در مقاردی ک در اراضی مالکین بر اثر آزادسازی و بازگشایی معابر جدید امالک مشرف ب معبر میشقگد و یا امالک از عهرض کمتهر به
عرض بیشتر مشرف میگردگد و برای مالکین ارزش افزود ایجاد میگردد فلدا مالکین مکلفند عقارض ذیل را پرداخت گمایند.
محاسبات بر اساس فرمول ذیل میباشد :

(ارزش افزود گاشی از اجرای طرحهای تعریض یا تقسع معابر) عقارض برحق مشرفیت
ردیف

ماخذ و نحوه محاسبه عوارض

نوع عوارض

توضیحات

عوارض بر حق مشرفیت ( ارزش افزوده ناشی از اجرای طرحهای تعریض یا توسعه معابر)

2

1

0

برای امالکی که پر از تعریض در بر معبر قرار می

متراژ عرصه×(× .P 0.۵عرض معبر

گیرند

قدیم-عرض معبر جدید)

برای امالکی که پر از اجرای طرح دارای باقیمانده

متراژ عرصه باقیمانده×(× 1.۵Pعرض

هستند

معبر قدیم-عرض معبر جدید)

امالکی که عقب نشینی ندارند ولی معبر مشرف بیه

متراژ عرصه× (× P0.۵ . kعرض معبر

ملک تعریض می شود

تبصره ( : )2زمان ووول عوار

قدیم-عرض معبر جدید)

بر حق مشرفیت به هنگام مراجعه مالک یا قائم مقام قمانونی وی بمه شمهرداری

جهت هر امری در رابطه با ملک او قابل ووول خواهد بود .
تبصره ( : )1امالکی که در اثر تعریض معبر ط قسمیی از آن در تعریض قرار گیرد و شهرداری خسارتی به مالمک
پرداخت ننماید حق مشرفیت در مقابل مطالبات مالک قابل پایاپای است.

مه دی طالبی ولنی
رییس شورای شهر

مجید بحری
نائب رییس شورای شهر

جعفر جاللی کندلوسی
منشی شورای شهر
۳1

احمد بیگلریان
عضو شورا

بهزاد محمودی
عضو شورا

تبصره ( : )0در رابطه با بند یک مال

عمل  Pقبل از عقب نشینی می باشد و ضمناً امالکی که پس از تعمریض

در بر معبر قرار می گیرند .
تبصره ( : )4بندهای فوق شامل امالکی که جهت تفکیک با شهرداری توافق نموده و قسمیی از ملک خود را
در اعمال ماده  151به شهرداری واگذار می نمایند و یک یا چند ضلش ملک بر اساس طرح های توسعه شهری
بر خیابان جدید احداث قرار می گیردط نمی شود.
تبصره ( : )۵برای اخذ عوار

از واحبان این قبیل امال

وفق نظریه کارشناس رسمی غرامت امال

که از طریق محاکم قضایی و یا توافق با شهرداری

خود را از شهرداری مطالبه می نمایند ط معادل  %5.ارزت کارشناسی

به عنوان ارزت افزوده اخذ می گردد.
تبصره ( : )1امالکی که در جهت طرح های توسعه شهری و به واسطه خرید عروه از شهرداری بر آنها ازیک بر
به دو بر و بیشیر افزایش پیدا می کند ط در هنگام واگذاری به مبلغ کارشناسی اضافه و اخذ می گردد.

مه دی طالبی ولنی
رییس شورای شهر

مجید بحری
نائب رییس شورای شهر

جعفر جاللی کندلوسی
منشی شورای شهر
۳2

احمد بیگلریان
عضو شورا

بهزاد محمودی
عضو شورا

 -11گام عقارض :استفاد تجاری مققت و ساز های مققت پس از تاییدی فنی و شهرسازی
پیشنهاد دهند  :شهرداری هچیرود ب استناد بند  11ماد  ۵۵قاگقن شهرداریها
مرجع تصقیب کنند  :شقرای اسالمی شهر ب استناد بند  21ماد  ۹3قاگقن شقراها و تبصر  2ماد  ۵3قاگقن مالیات بر ارزش افزود
ضماگت اجرایی وصقل :کمیسیقن ماد  ۶۶قاگقن شهرداری

در وورت تقاضای مالک مبنی بر اسیفاده موقت از امال

مسکونی به وورت تجاریط به شرط ارائه رضایت نامه از

سایر ساکنین و کسب موافقت آنان تا اخذ مجوز تغییر کاربری موقت از کارگروه ط با عقد قرارداد توافقی با
شهرداری ( به وورت اجاره یا اسیفاده موقت) بالمانش است.
مال

توافق به ازای شش ماه مطابق فرمول ذیل خواهد بود
عوارض تجاری موقت=×۵3قیمت منطقه ای×مساحت

تبصره  2مدت توافق حداکنر تا یکسمال از زممان توافمق و فقمط یکبمار قابمل تمدیمد بما درخواسمت مالمک ممی
باشد(.جمعاً به مدت  1سال)
تدکر :دایر گمقدن واحدهای کسبی مققت در اراضی بایر ک عمدتا فصلی می باشند و در امالک شخصی و استیجاری
اقدام ب فعالیت مینمایند ک ساختمان اساسی گیز احدا

گرردد (ماگند میق فروشیها و گمایشراهها )پس از تایید

واحد های ذیربط (اجراییات -روابط عمقمی و زیبا سازی) عقارض مربقط ب گسبت طقل مدت فعالیت برابر ضقابط
فقق قابل محاسب و دریافت خقاهد بقد.

مه دی طالبی ولنی
رییس شورای شهر

مجید بحری
نائب رییس شورای شهر

جعفر جاللی کندلوسی
منشی شورای شهر
۳3

احمد بیگلریان
عضو شورا

بهزاد محمودی
عضو شورا

 -10گام عقارض :عوارض صدور مجوز حفاری شهرداری
پیشنهاد دهند  :شهرداری هچیرود ب استناد بند  11ماد  ۵۵قاگقن شهرداریها
مرجع تصقیب کنند  :شقرای اسالمی شهر ب استناد بند  21ماد  ۹3قاگقن شقراها و تبصر  2ماد  ۵3قاگقن مالیات بر ارزش افزود
ضماگت اجرایی وصقل :کمیسیقن ماد  ۶۶قاگقن شهرداری

اشخاص حقیقی و حقوقی هنگام حفاری معابر سطح شهر مکلفند عوارض حفاری را بشرح ذیل پرداخت نمایند.

برای آسفالت:

برای مقزاییک و بتن و:...

برای خاکی محض:

برای اشخاص حقیقی و حقوقی

2/111/111ریال

برای دسیگاههای حفاری کننده

6/111/111

برای اشخاص حقیقی و حقوقی

1/511/111

برای دسیگاههای حفاری کننده

4/111/111

برای اشخاص حقیقی و حقوقی

411/111

برای دسیگاههای حفاری کننده

2/111/111

ب استناد ماد  230قاگقن شهرداری کلی دسترا های حفار مکلفند برای حفاری ضمن اخد مجقز کتبی از شهرداری حفاری را بر اصقل
ضقابط شهرسازی و ایمنی اگجام و بعد از آن گیز گسبت ب پر گمقدن محل حفاری و آسفالت و روکش آن اقدام گمایند .در صقرتیک
دسترا حفار امکاگات حفاری گداشت باشد با درخقاست کتبی و مقافقت شهرداری اقدامات ذیل تقسط شهرداری صقرت گرفت و
هزین ها مطابق جدول دریافت میگردد.


در اگجام حفاری تقسط دسترا حفار ضقابط و مقررات کمیسیقن حفاری و ضقابط و مقررات بند  11ماد  ۹3قاگقن شقراها و
مفاد (آیین گام هماهنری اقدامات عمراگی ،مقسساتی ک خدمات آگها در داخل

محدود شهرها مستلزم حفاری معابر و احدا تاسیسات میباشد) مصقب  2011/23/34و اصالحات بعدی الزم الرعای میباشد.
تبصره :2این هزین با هزین آسفالت شکافی ک تقسط واحد عمران تعیین می گردد گباید تداخل داشت باشد.
تبصره  :1ضریب حفاری با عنایت ب وضعیت معابر و منطق با گرر مسئقل واحد عمران تعیین می گردد.
تبصره  :0کساگی ک بدون اخد مجقز اقدام ب حفاری می گمایند مبنای محاسب عقارض آگان دو برابر تعرف تعیین شد لحاظ می گردد.

تبصره  :4ضریب حفاری بر روی آسفالت جدید با عنایت ب وضعیت معابر و منطق با گرر واحد عمران  1برابر می باشد.

مه دی طالبی ولنی
رییس شورای شهر

مجید بحری
نائب رییس شورای شهر

جعفر جاللی کندلوسی
منشی شورای شهر
۳4

احمد بیگلریان
عضو شورا

بهزاد محمودی
عضو شورا

تبصر :۵بدیهی است باالتر از یک متر طقل مبنای محاسبات ب ازای متر مکعب می باشد.

 -24گام عقارض :عوارض خدمات شهری

پیشنهاد دهند  :شهرداری هچیرود ب استناد بند  11ماد  ۵۵قاگقن شهرداریها
مرجع تصقیب کنند  :شقرای اسالمی شهر ب استناد بند  21ماد  ۹3قاگقن شقراها و تبصر  2ماد  ۵3قاگقن مالیات
بر ارزش افزود
ضماگت اجرایی وصقل :کمیسیقن ماد  ۶۶قاگقن شهرداری

به منظور افزایش توان تجهیزاتی جهت حفظ شهر از نظر خدمات ایمنی و آتش نشانی عوارض ذییل طبیق جیدول ذییل وصیول
میگردد.
محاسبات بر اساس فرمول ذیل میباشد :

جدول(  – ) 2-11عوارض آتش نشانی

ردیف

محاسبه عوارض

شرح
عوارض آتشنشانی برای کلیه

عوارض زیربنا و پذیره × %23

1
کاربریها

مه دی طالبی ولنی
رییس شورای شهر

مجید بحری
نائب رییس شورای شهر

جعفر جاللی کندلوسی
منشی شورای شهر
۳5

احمد بیگلریان
عضو شورا

بهزاد محمودی
عضو شورا

 -10نام عوارض :درآمد حاصل از آگهیهای تبلیغاتی تجاری
پیشنهاد دهند  :شهرداری هچیرود ب استناد بند  11ماد  ۵۵قاگقن شهرداریها
مرجع تصقیب کنند  :شقرای اسالمی شهر ب استناد بند  21ماد  ۹3قاگقن شقراها و تبصر  2ماد  ۵3قاگقن مالیات بر ارزش افزود
ضماگت اجرایی وصقل :کمیسیقن ماد  ۶۶قاگقن شهرداری
 )2گصب هرگقگ تابلق و پالکارت در محدود قاگقگی و حری مصقب شهر  ،مستلزم اخد مجهقز از شههرداری مهی باشهد .شهمار مجهقز
شهرداری باید در پائین تابلق گقشت شقد .شهرداری مجاز است از گصب تابلقهای بدون مجقز جلقگیری و درصقرت تخلف آگهها را جمهع
آوری گماید.
 )1گصب هرگقگ تابلق و پالکارت در رفیقژ میاگی معابر ،پیاد روها وهمچنین گصب هرگقگ تابلقی عمقدی برروی ساختمان ک به حهری
معابرتجاوز گماید تقسط اشخاص حقیقی و حقققی ممنقع است و شهرداری مکلف است تابلقهای منصقب فعلی را تقسط اشخاص ذینفهع
یا رأساً جمع آوری گماید .تابلقهای راهنمائی و راگندگی ،تابلقهای راهنمای شهر یا اسامی اماکن عمقمی ک با اخد مجقز از شههرداری یها
تقسط شهرداری گصب می شقد از مقضقع این ماد مستثنی میباشند .گصب پالکارت در کمربندیها و در حهری سهاختماگهای دولتهی و
وابست ب دولت و مقسسات دولتی و حری آثار باستاگی ممنقع است.
 )0ادارات دولتی و وابست ب دولت و ارگاگها و گهادها و مقسسات عمقمی مقظف ب رعایت اصقل وضقابط و اسهتاگداردهای شههرداری و
اخد پرواگ گصب تابلق و ذکر شمار جقاز درآن می باشند و در حد یک تابلق و حداکثر 0مترمربع و البت براساس ضقابط مقرر از پرداخهت
هزین صدور مجقز اولی و سالیاگ معاف هستند ولی برای گصب بیش از یک تابلق ویا مازاد  0مترمربهع مشهمقل پرداخهت هزینه ههای
مدکقر خقاهند بقد  .مقسسات اگتفاعی دولتی و غیر دولتی گریر باگکها و شرکتهای بیم و مقارد مشهاب مشهمقل معافیهت از پرداخهت
هزین صدور جقاز گصب تابلق گخقاهند بقد.
 )4مالک محاسب هزین صدور مجقز گصب تابلق براساس اگداز سطح تابلقی مقردتقاضا  ،مازاد بر سطح مجاز ،درصدی از ارزش معامالتی
امالک در محل گصب تابلق میباشد ک سالیاگ تقسط کمیسیقن تققی و تعیین ارزش معامالتی امالک مقضقع ماد  14قهاگقن مالیاتههای
مستقی مصقب اسفندما  2011و اصالحی مصقب  20۶2و اصالحات و تغییرات بعدی آن مشخص و محاسب می شقد.

مه دی طالبی ولنی
رییس شورای شهر

مجید بحری
نائب رییس شورای شهر

جعفر جاللی کندلوسی
منشی شورای شهر
۳6

احمد بیگلریان
عضو شورا

بهزاد محمودی
عضو شورا

 ) ۵تابلقهای منصقب قبلی بصقرت افقی تا حد اگداز کتیب ( پیشاگی ) ساختمان و برای یک تابلق جهت اماکن تجاری و خدماتی ک صرفاً
مربقه ب معرفی محل کسب است با رعایت ضقابط و استاگداردهای شهرداری مکلف ب وصقل مجقز گصب بقد و مشمقل پرداخت هزین
سالیاگ گمیباشند .گصب بیش از یک تابلق و سطح مازاد بر پیشاگی ساختمان مشمقل پرداخت هزین سالیاگ خقاهد بقد .
 ) 1اماکن تجاری و خدماتی جدید ک متقاضی جقاز گصب تابلقشقگد کالً مشمقل پرداخت هزین های سالیاگ خقاهند بقد.
 )۶در محاسب هزین صدور مجقز اگداز طقل تابلق تا کمتر از گی متر همان گی متر و اگداز طقل بیش از گی متر تا یک متر همهان یهک
متر محسقب خقاهد شد.
 ) ۹بهنرام محاسب هزین جقاز گصب  ،سطح کل با قاب و زوار تابلق و در تابلقهای دو وجهی یا چنهدوجهی سهطح کهل وجهق محاسهب
میرردد.
 )۸تابلقهای تبلیغاتی ک شهرداری رأساً آگها را گصب یا امتیاز گصب و بهر برداری از آگها را با تعیین قیمت پای و شرایط ویهژ از طریهق
صدور آگهی مزاید واگدار می کند تابع ضقابط و مقررات مربقه ب خقد خقاهد بقد.
 ) 23هزین سالیاگ در قبقض مربقه ب عقارض کسبی منرقر و یکجا وصقل خقاهد شد .درصقرت عدم پرداخت هزین مهدکقر در مهلهت
های تعیین شد شهرداری مجاز و دارای اختیارات کامل است ک با تعیین مهلت د روز تابلقههای منصهقب را برداشهت و جمهع آوری
گماید .استرداد تابلق ب ذینفع مقکقل ب تسقی حساب کامل ( پرداخت هزینة سالیاگ تابلق  -کلیة عقارض متعلقه  -هزینه برداشهت ،
حمل و گرهداری تابلق ) بقد و گصب مجدد آن با مقافقت شهرداری بعهد خقد ذینفع خقاهد بقد در هر صقرت ذینفع مکلف ب پرداخهت
کلی بدهی های خقد خقاهد بقد.
 ) 22هزین مقردگرر برای گصب پالکارت های فرهنری  ،هنری و ملی تقسط بخش خصقصی بنا ب تشخیص شهرداری معادل پهنج درصهد
هزین مصقب متعلق گصب پالکارت ها خقاهد بقد.
 ) 21رعایت کامل مسائل فنی و ایمنی در گصب تابلقها و پالکارت ها و گرهداری از آگها و مسئقلیت جبران بروز خسارات احتمالی جاگی یا
مالی از هرگقع بعهد اشخاص حقیقی و حقققی ذینفع خقاهد بقد.
 )20جمع آوری بمققع تابلقهای مققت یا پالکارت ها و برگرداگدن وضعیت محل ب حاالت اولی ب هزین و در عههد اشهخاص حقیقهی و
حقققی ذینفع است  ،درصقرت عدم اقدام بمققع ،شهرداری وضعیت را بحالت اول برگرداگد و هزین مصرف شد را از ذینفهع به گحهق
مقتضی با افزایش د درصد هزین اضافی وصقل خقاهد کرد  .برای ضماگت اجرای این امر بهنرام صدور پرواگ گصب تابلقههای مققهت و
پالکارت های مققت شهرداری تضمین الزم را قبالً از ذینفع بنا ب تشخیص کارشناسی شهرداری اخد خقاهد کرد.

مه دی طالبی ولنی
رییس شورای شهر

مجید بحری
نائب رییس شورای شهر

جعفر جاللی کندلوسی
منشی شورای شهر
۳1

احمد بیگلریان
عضو شورا

بهزاد محمودی
عضو شورا

 ) 24اعمال هرگقگ تغییر در شکل  ،گقع  ،تعداد  ،افزایش یا کاهش سطح و سایر مشخصات در تابلقها مقکقل ب کسب مجقز از شههردای
میباشد  .تخلف از این ضقابط مقجب برداشتن و جمع آوری تابلقهای متخلفین پس از ابالغ شهرداری با تعیین مهلت س روز خقاهد بقد.
رفع هرگقگ اختالف احتمالی بین مستأجر و مالک یا همسایران محل گصب تابلق در زمین گصب تابلق گیز بعههد افهراد ذینفهع اسهت و
شهرداری دراین بار مسئقلیتی گخقاهد داشت.
تبصر  :درمقرد تغییرات فقق الدکر رعایت اصقل زیباسازی الزامی است ب همین لحاظ شهرداری با تشکیل یک گرو کارشناسی فنی -
هنری اصقل زیباسازی را ازطریق سازمان عمران وشهرسازی ظهرف مهدت  0مها تبیهین وپهس ازتصهقیب شهقرای اسهالمی شههرب
مقرداجراءخقاهدگداشت.
 ) 2۵استفاد از دیقارهای شهر و بدگ ساختماگها بعنقان تابلق و گقشتن روی آگها تقسط بخش خصقصی مشمقل این تعرف بقد وهمچنین
تجاوز از حد و حدود هر ساختمان برای گصب تابلق ممنقع است .
متخلفین از این بند مقظفند پس از ابالغ شهرداری حداکثر ظرف مدت د روز رفع تخلف گمایند .در غیر اینصقرت شهرداری رأساً اقدام
و هزین های متعلق را از متخلف وصقل خقاهد کرد .استفاد از شیش های منصقب اختصاصی ساختمان جهت تهابلق بها خهط خهقش و
شکیل مشمقل پرداخت هزین سالیاگ گخقاهند بقد.
 )21گصب تابلقهای پزشکان و دگدان پزشکان  -آزمایشراهها  -کلینیک های شباگ روزی و تخصصی  -بیمارسهتاگها  -داروخاگه هها -
رادیقلقژیها براساس آئین گام سازمان گرام پزشکی مصقب چهاردهمین جلس شقرایعالی گرام پزشکی جمهقری اسالمی ایران مصهقب
 ۶۵/21/4و رعایت ضقابط و مقررات این آئین گام و قاگقن شهرداریها بدون پرداخت تعرف ها امکان پدیر خقاهد بقد.
الف) تابلقی مطب پزشکان باید ساد و اگداز آن از  ۵3 × ۶3ساگتیمتر تجاوز گکند.
ب) اگداز تابلقی آزمایشرا و رادیقلقژیها گباید از دو برابر اگداز مجاز و استاگدارد بزرگتر باشد.
ج) اگداز تابلقی داروخاگ بر حسب مققعیت محل آن فرق می کند ولی در هرصقرت گباید از س برابر اگداز مجاز( )۵3×۶3بزرگتر باشد.
د) گصب تابلق درماگراههای اورژاگس ک در بیمارستاگهای خصقصی دائر می شقگد مشمقل کلی ضقابط و مقررات این آئهین گامه و آئهین
گام گرام پزشکی خقاهند بقد.
تبصر  :در صقرتی ک مساحت تابلق از حد مجاز بیشتر باشد مشمقل پرداخت بهای خدمات مازاد مساحت خقاهد بقد.
 ) 2۶گصب کلی پالکارت ها و پارچ هایی ک جنب تبریک  ،تسلیت  ،تقدیر  ،تشقیق و  . . .تقسط اشخاص حقیقی و حقققی در رابطه بها
قهرماگان علمی  ،ورزشی و اگتصابها و  . . .دارد از پرداخت هرگقگ عقارض معاف می باشند در هر صقرت منقه ب اخد مجقز از شههرداری
بقد و درصقرت عدم رعایت ضقابط مشخص شد شهرداری مجاز است رأساً گسبت ب جمع آوری آگان اقدام گماید.
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 ) 2۹گصب کلیة پالکارت ها و پارچ هایی ک جنب خبری یا تبلیغاتی و  . . .داشت باشد ،بامجقزشهرداری وپرداخت هزینهة خهدمات آن
برای هرمتر برابر %23ارزش معامالتی امالک مقضقع ماد  14قاگقن مالیاتهای مستقی مصقب اسهفندما  2011واصهالحات بعهدی بهرای
معبری ک پالکارت یا پارچ درآن گصب میشقدوبرای هرروز ،بالماگع است .
تبصر  :هزین متعلق صدور و سالیاگ برای تابلقهای مققت ب گسبت مدت مقردتقاضا محاسب و وصقل میرردد.
 ) 2۸کلیة تابلقهایی ک بربدگ یاروی ساختماگهای داخل پالک گصب میشقگدواز گررشهرسازی منررشهری محسهقب میشهقگد مشهمقل
مقررات این آئین گام خقاهند بقد.
 )13تابلقهایی ک دارای دو رو می باشند ،یک روی آگها  233%بهای مصقب و روی دیرر معادل  ۶3%قیمت مصقب محاسب قیمهت صهقرت
گیرد.
 )12در خصقص تابلقهای س وجهی ،محاسب قیمت بر اساس مجمقع متراژ س رو صقرت می گیرد.
 ) 11در اطراف یک میدان واحد ،تمامی تابلقها ب لحاظ اگداز و ارتفاع گصب می باید بر یک اساس باشند در غیر اینصقرت شهرداری به
جمع آوری آن اقدام گماید.
 )10بهای تابلقها در اماکن خاص ک با گرر شهرداری معین می گردد بر اساس  2/۵برابر قیمت مصقب محاسب می گردد ( .میادین هست
مرکزی شهر و تقاطع ها و ) ...
 ) 14قیمت مصقب در هنرام عقد قرار داد جدید از زمان اگقضای قرارداد گدشت  ،لحاظ می گردد.
 )1۵قیمت اجار تلقیزیقن های شهری ماهاگ  2383338333ریال تعیین می گردد.
 )11درصقرت استنکاف متقاضیان مقضقع این آئین گام از پرداخت عقارض و هزینة مربقط ب کمیسیقن ماد  ۶۶قاگقن شهرداریها
ارجاع و رأی کمیسیقن مربقط قطعی و الزم االجراست.
 )1۶تعریف تابلقی استاگدارد :تابلقی استاگدارد عبارتست از یک متر عرض تابلق در طقل دهن مجاز.


صاحبان واحدهای فعال می تقاگند جهت معرفی یا راهنمایی عمقمی ،تابلقی استاگدارد با مجقز شههرداری در محهل فعالیهت
گصب گمایند.



تابلق از گرر ابعاد باید استاگدارد باشد و در محل مناسب گصب شقد و مقجب کندی عبقر و مرور و ایجاد مزاحمت گرردد.



تابلقهای استاگدارد با مجقز شهرداری برای اصناف با رعایت عرض  2متر در طقل دهن مجاز(برابر طرح تفضیلی شهر چالقس
 08۵متر می باشد)درصقرت معرفی محل کسب بدون اخد وج خقاهد بقد.
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با عنایت ب تبصر  1ماد  ۸1قاگقن شهرداریه ا ک اراضی معابر و میادین و پارکههای عمهقمی به عنهقان ملهک عمهقمی و در مالکیهت
شهرداری است و با استفاد از اختیارات حاصل از ماد  ۸1قاگقن شهرداریها الیح مقررات اخد بهای خدمات و هزین خسارت از گصهب
کنندگان اگقاع تابلق و تبلیغات ب شرح ذیل تنری گردید است:
حق السه عقارض تابلقهای کسبی (صنفی) ب صقرت سالیاگ از طریق فرمقل ذیل محاسب می گردد:
تعرف اخد بهای خدمات دریافتی از تابلقهای معرف سطح شهر (کسب )( ب صقرت ساالگ )
 -2شناسایی کسب :مساحت (مترمربع) × قیمت منطق ای ×2/۵
 -1تبلیغاتی :شامل دو گقع ب شرح ذیل می باشد:
گقع اول :محصقالت داخل کشقر :مساحت(مترمربع) × قیمت منطق ای ×21
گقع دوم :محصقالت خارج کشقر :مساحت(مترمربع) × قیمت منطق ای ×21×2/۹
 -0تابلقهای ورودی مراکز خرید و پاساژها :مساحت(مترمربع) × قیمت منطق ای ×2/1
 - 4تابلقهای مقسسات غیر دولتی و غیر اگتفاعی مساحت (مترمربع) ×قیمت منطق ای ×21
( مثال :باگکها ،شرکتهای بیم و ) . . .
 -۵تابلقهای الکتروگیکی :مساحت (مترمربع) × قیمت منطق ای×21×1
حداقل مساحت  2مترمربع محاسب می گردد.
تبصر  :2تابلقهای مدارس و داگشراهها ب جز مدارس غیر اگتفاعی و داگشرا های غیردولتی از پرداخت عقارض معاف می باشند.
تبصر  : 1از تاریخ الزم االجرا شدن این الیح  ،تمام واحدهای صنفی ،صنعتی ،تقلیدی ،تقزیعی ،خدماتی ،اداری ،باگکها و مقسسات مالی
و اعتباری ،صندوقهای قرض الحسن و  ...مشمقل مصقب مدکقر می باشند.
تبصر  :0هزین تابلقهای قابل گصب بر روی ساختمان و یا در امالک خصقصی برابر با  ۶3%از مبلغ تعیین شد بر اسهاس جهدول بههای
خدمات تابلقهای تبلیغاتی محاسب می گردد.
تبصر  :4عقد قراردادهای گصب تابلق یکسال است.
تبصر  :۵برای حفظ زیبایی و پیشریری از مخدوش شدن گمای عمقمی شهر ،گصب هرگقگ تابلق در هر محل ،اع از سردرب ،گما ،جقاگب
و یا بام ساختمان ،منقه ب کسب مجقز از شهرداری مناطق (با هماهنری واحد زیباسازی) می باشد.
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تبصر  : 1گصب تابلق در ارتفاع ملک شخصی با رعایت ضقابط ،مقررات و جقاگب ایمنی ،منقه ب کسب مجهقز از شههرداری منهاطق (بها
هماهنری واحد زیباسازی) می باشد.
تبصر  : ۶در صقرت گصب هرگقگ تابلق بدون مجقز شهرداری مناطق عقارض (با هماهنری واحد زیباسهازی) مربقطه بعهالو  13%اخهد
خقاهد شد.
تبصر  : ۹ب اشخاصی ک خقد گسبت ب تمدید قرارداد سالیاگ مراجع گمقد و خقش حسابی گماینهد معهادل  23%تخفیهف به منرهقر
تشقیق در گرر گرفت میشقد.
تبصر  : ۸برای گصب تابلقهای منصقب ب شرح فقق می بایست مجقز گصب و بهر بهرداری از شههرداری منهاطق اخهد گهردد .در غیهر
اینصقرت برابر مقررات جمع آوری خقاهد شد.
تبصر  :23در صقرت عدم پرداخت در مهلت مقرر پس از دریافت اخطاری در مهلت ذکر شد در اخطاری ،تخفیف بند ۸حدف می گردد.
تبصر  : 22در صقرت عدم پرداخت در مهلت مقرر پس از دریافت اخطاری با احتساب  13%جریم عقارض ب شهرداری اعالم و شهرداری
گیز مکلف ب اخد این عقارض خقاهد شد.
تبصر  :21در صقرتیک تابلق بدون مجقز گصب و بعداً تقسط شهرداری شناسایی شقد هرگقگ تخفیفی حدف خقاهد شد.
تبصر  :20اگتقال تابلق تا مدت زمان  1ما از مجقز گصب اولی بالماگع و رایران اگجام گردد ( با حفظ طرح اولی )
تبصر  :24مقرر گردید کلی خیاباگها و مکاگهایی ک در سطح شهر محل گصب تابلقهای تبلیغاتی و بیلبقردها می باشهد و یها مهی تقاگهد
محل گصب تابلق قرار گیرد ،مستند ب ماد  20آیین گام مالی قاگقن شهرداری ها و حسب گررکارشناسان رسمی دادگستری بها معرفهی
شهرداری و س گمایند از شقرای شهر( کمیسیقن بقدج  -کمیسیقن فرهنری و زیباسازی) گسبت ب تعیین بهای خدمات گصب تهابلق و
بیلبقرد در سطح شهر اقدام گردد
هزین گقشتن ،الصاق هر گقشت و گصب آگهی و بنر و پارچ و سایر مقارد
با تقج ب ماد  ۸1قاگقن شهرداریها و بند  1۵ماد  ۶1قاگقن شقراها گقشتن هر گقع مطلب و یا الصاق هر گقشت و آگهی و تابلق بهر روی
دیقارهای شهر ممنقع است و جرای ب شرح ذیل لحاظ می گردد( :این بند جنب بازدارگد دارد)
 -2برای هر متر گقشت روی دیقارهای بر خیابان و بلقارها و میادین اصلی و فرعی روزاگ طبق فرمقل ذیل محاسب می گردد:
 × 2۵3333طقل (متر)
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 -1برای الصاق هر عدد آگهی و گقشت روی درب و دیقار منازل و درب و دیقارهای بر خیابان و بلقارها و میادین اصهلی و فرعهی روزاگه
مبلغ  238333ریال محاسب می گردد.
تبصر  : 2در مقارد خاص ماگند مهد کقدک و  ...ک طراحی برای دیقار ملک مدکقر از ضرورت و اهمیت کار می باشهد در صهقرت اجهرای
طرح های شاد و جداب با تایید واحد زیباسازی شهرداری رایران می باشد.
تبصر  : 1در صقرت گامشخص بقدن آدرس تبلیغات اگجام شد روی دیقار ( ماگند تخلی چا فاضهالب و شهعار و برچسهب و  ) ...جههت
هزین خسارات و پاکسازی در مرحل اول مقظف ب پرداخت  ۶338333ریال و در مرحل دوم مقظف ب پرداخت  ۸338333ریال و در مرحله
سقم مقظف ب پرداخت  21338333ریال می باشد.
تبصر  : 0هزین گصب بنر  ،پارچ و سایر مقارد ب منرقر امقر تبلیغاتی و اطالع رساگی از یک متر مربع تا  4متر مربع روزاگ متری 20333
ریال  ،از  ۵تا  1متر مربع روزاگ متری  2۶333ریال از  ۶متر ب باال مترمربع روزاگ متری  13333ریال می باشد.
تبصر  :4در صقرت تکرار و عدم رعایت مقضقع تبصر  1گسبت ب قطع شمار تلفن مقرد تبلیغ از طریق قاگقگی اقدام می گردد.
تبصر  :حق کارشناسی متری  238333ریال محاسب می گردد.
آیین گام اجرایی ساماگدهی تبلیغات شهری

 -2آیین گام اجرایی ساماگدهی تبلیغات شهری درخصقص کلی فعالیتهای تبلیغاتی شهری در فضای عمقمی شهر و اماکن مشرف
برآن  ،وسایل گقلی عمقمی و خصقصی الزم االجراست .
 -1تبلیغات مشمقل آیین گام عبارتند از گصب و الصاق هرگقگ برزگت  ،پالکارد  ،تابلق های تبلیغاتی ( بیلبقرد  ،بالقن  ،استند ،
ساز های حجمی  ،تلقیزیقن شهری  ،پنل  ،بردهای دیقاری و پل های هقایی عابر پیاد ) ک در فضای شهری مقرد بهر
برداری قرار میریرگد  ،تابلقهای معرف در فعالیت های مربقه ب اشخاص حقیقی و حقققی  ،دیقارگقیسی  ،پقسترهای کاغدی ،
تراکت  ،برچسب و ب طقر کلی هرگقگ منصقبات و ملحقات تبلیغاتی .
 -0شهرداری مسئقل و متقلی گرارت بر کلی فعالیت های تبلیغاتی و مرجع صدور مجقز گصب و بهر برداری از پیکر های
تبلیغاتی و تابلقهای معرف گقع فعالیت در محدود مقضقع آیین گام و اجرای صحیح آن میباشد.
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ضقابط صدور پرواگ بهر برداری :
کلی شرکت ها و کاگقن های تبلیغاتی با دارا بقدن شرایط ذیل می تقاگند برای دریافت مجقز گصب و پرواگ بهر برداری از ساز های
تبلیغاتی اقدام گمایند.
 -2دارا بقدن مجقز رسمی مبنی بر بالماگع بقدن فعالیت تبلیغاتی از ادار فرهنگ و و ارشاد اسالمی شهرستان چ و ارائ آن.
-1پیروی ضقابط و مقررات عمقمی شرکت ها و کاگقن ها و مقسسات از مفاد آیین گام .
-0داشتن حداقل سابق الزم براساس قاگقن تشکیالت کاگقن های تبلیغاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی .
تبصر  -2مقسسات وگهادهای فرهنری  ،عمقمی  ،میتقاگند طبق ضقابط و مقررات شهرداری و آیین گام برای دریافت مجقز و اطالع
رساگی در چهار چقب وظایف تشکیالتی اقدام گمایند.
تبصر  -1چناگچ کاگقن های تبلیغاتی دارای بدهی در شهرداری باشندشرکت درمزاید منقه ب ارائ گقاهی تسقی حساب میباشد.
کمیسیقن بررسی طرح ها وتبلیغاتی
پس از ارائ طرح ه ا و مدارک شرکت های متقاضی ب شهرداری و قبل از مزاید  ،مدارک و طرح های شرکتها ب کمیسیقگی ک اعضا آن
ب اگتخاب شهردار و تایید شقرای اسالمی شهر میباشد ارجاع میرردد..
تابلقهای تبلیغاتی و غیرتبلیغاتی
-2تابلقهای غیر تبلیغاتی
ب کلی تابلقهائی اطالق میرردد ک صرفا" ب معرفی اماکنی می پردازد ک برابر تبصر ذیل بند  14ماد  ۵۵قاگقن شهرداریها یا قاگقن
تجارت و یا ققاگین خاص فعالیت می گمایند.
تدکر  :تابلقهای غیر تبلیغاتی می بایستی صرفا" برسردرب واحد فعالیت کنند و متناسب با گقع فعالیت براساس ضقابط مربقط ب
شرح مقارد زیر گصب گردد.
الف ) تابلق و کال  ،پزشکان و سردفتران
ب ) تابل اماکن اداری آمقزشی
ج) تابلق اماکن تجاری  ،خدماتی ،تقلیدی
الف ) تابلق وکال  ،پزشکان و سردفتران
الف –  : 2تابلق مطب پزشکان  ،دگدان پزشکان و سایر حرف پزشکی و وکالی دادگستری و سردفتران .
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تعداد یک عدد تابلق ب اگداز  ۵3*۶3ساگتی متر عمقد بر ساختمان و از جنس فلکسی فیس یا گئقن پالستیک با قاب فلزی و منبع گقر ،
مشروه ب رعایت ضقابط طرح تفصیلی ( حداکثر پیش آمدگی از بر ملک  213ساگتی متر و حداقل ارتفاع از کف معبر  0/۵متر ) در
صقرت عدم امکان گصب عمقدی  ،گصب تابلق با ابعاد ذکر شد بر پیشاگی ساختمان وهمچنین یک عدد تابلق ب ابعاد  0*1مترمربع برای
دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طالق ب منرقر معرفی واحد خقد بالماگع است .
الف  : 1-در مقاردی ک بیش از س واحد خدماتی در یک مکان مستقر باشد (مجتمع های بیش از س واحد ) تعداد یک تابلق باعنقان
تقافقی مالکین تهی و بر سردرب ورودی اصلی چسبید ب بدگ ساختمان ک طقل آن متناسب با دهاگ ورودی ساختمان وعرض تابلق
حداکثر  213ساگتی متر باشد گصب میرردد.
الف –  : 0درماگرا ها  ،مجتمع های پزشکی و مراکز تشخیص طبی ( پیرا پزشکی ) و داروخاگ ها هماگند بند  1مجاز ب گصب تابلق
میباشند.
تبصر  :سازمان گرام پزشکی استان وکاگقن وکال و سردفتران مشخصات و رگگ زمین تابلق را با رعایت ابعاد ذکر شد با هماهنری
شهرداری تهی و ابالغ خقاهند گمقد.
ب) تابلقهای آمقزشی و اداری :
تعداد یک عدد تابلق گصب بر سر درب ورودی اصلی ( ب صقرت افقی ) ک ابعاد آن متناسب با دهاگ ورودی ساختمان و حداکثر (عرض )
تابلق  213ساگتی متر برای معرفی واحد خقد میباشد بالماگع است .
ج) تابلقهای تجاری  ،خدماتی ،تقلیدی :
ج :2-تعداد یک عدد تابلق گصب بر سردرب ورودی اصلی (روی پیشاگی ) ک ابعاد آن متناسب با دهاگ ورودی ساختمان و حداکثر عرض
تابلق  2۵3ساگتی متر برای معرفی واحد خقد باشد  ،بالماگع است .
تبصر  :در مقاردی ک ارتفاع پیشاگی کمتر از  2۵3ساگتی متر باشدمالک عرض تابلق حداکثر معادل ارتفاع پیشاگی واحد تجاری خقاهد
بقد.
ج :1-شیش گقیسی ،گقشتن روی سایبان های مجاز  ،استفاد از گئقن متصل ب شیش در اگداز مناسب در جهت شناسهایی واحهدهای
تجاری  ،خدماتی وتقلیدی همکف در صقرتی ک صرفا" معرف گقع فعالیت باشدبالماگع است
ج : 0-گصب تابلق شناسایی مجمقع های بزرگ تجاری ب صقرت حروف یا آرم بدون قاب در قسمت فققاگی و ورودی های مجمقع با
مراعات سایر ضقابط و یا روی قسمت های مشخص از بنا و متناسب با حج ساختمان بدون زمین بالماگع میباشد.
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ج : 4-مغاز های مستقر در داخل مجمقع های تجاری و یا خدماتی و پاساژ ها  ،مجاز ب استفاد ازتابلق در گمای بیروگی ساختماگی
گمیباشند.

ج : ۵-استفاد از تابلق در خیابان ها  ،محقط ها و مجمقع هایی ک دارای طرح مصقب  ،بدگ سازی گما بقد ودرآن مشخصات کتبی ،
قاب و تابلق پیش بینی شد است صرفا" برابر طرح مصقب شهرداری اجرا میرردد.
ج :1-استفاد از تابلق شناسایی خدماتی یا تجاری در محدود آثار ثبت شد منقه ب حفظ همرقگی با گمای اثر میباشد.
ج : ۶-گقشتار و تصاویر کلی تابلقهای شناسایی و تبلیغاتی گباید مغایر با شئقگات و ارزشهای اسالمی باشد  .مالک گرری ادار اماکن
گیروی اگترامی میباشد.
ج :۹-استفاد از فلش و تابلقهای راهنما و همچنین گصب داربست فلزی تحت هرعنقان و تقسط هر شخص یا ارگاگی در رفقژها و فضای
عمقمی از قبیل ( رفقژها  ،پیاد رو ها  ،باغچ ها و  ) ...ممنقع میباشد.
ج : ۸-کلی تابلقهایی ک براساس مفاد بندهای (الف ،ب  ،ج) این آیین گام و با رعایت کلی ضقابط تهی و گصب میرردگد جنب تبلیغاتی
گداشت و مشمقل پرداخت عقارض گمی گردد.
تبصر  : 2درتابلقهای تجاری وخدماتی چناگچ تابلقی سردرب واحد فعالیت کنند عالو بر اس واحد  ،معرف گمایندگی های تقلید کاال
و عرض کنند خدمات خارج از استان باشد مشمقل اخد عقارض مصقب شقرای شهر می گردگد.
تبصر  :1گصب هرگقگ ت ابلقی اضافی درمعابر عمقمی پیاد رو ها و سقار رو ممنقع میباشد شهرداری مجاز ب جمع آوری و امحاء آن
میباشد.
تبصر  : 0شهرداری بایددر باز زماگی  ۵سال گسبت ب هماهنگ سازی تابلقهای واحد تجاری براساس طرح های مصقب کمیت
زیباسازی شهرداری میباشد.
-2تابلقهای تبلیغاتی :
تابلقهای تبلیغاتی ب کلی تابلقهای منصقب و یا مقرد درخقاست اشخاص حقیقی و حقققی اطالق میررددک خارج از شرایط و ضقابط
مندرج دربندهای الف و ب و ج ردیف یک میباشد.ک شامل :
الف ) بیلبقردهای تبلیغاتی
ب) استندهای تبلیغاتی و استرابقرد
ج) تلقیزیقن شهری
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د) تبلیغات دیقاری
هه) تابلقهای سر درب واحدهای تجاری با مساحت باالتر از سطح مجاز
الف) بیلبقردهای تبلیغاتی ( آگهی گما )
بیلبقردها بعنقان یکی از اثر بخش ترین رساگ ها گقش ب سزایی در تبلیغ کاال ها و خدمات داشت ک شامل فقگداسیقن  ،پای  ،صفح
گمایش کر وتی گقر پردازی  ،راهرو وگردبان تعقیض الی  ،روی تابلق  ،حمل و گصب آگهی میباشد گقع تبلیغات می تقاگد بنر ،یا فلکسی
یا استیکر باشد و بخش فرا بیلبقرد وحج استندها و استرابقردها:
ب) استندها و استرا بقردهای تبلیغاتی  :ب تابلقهای حداکثر  2۵مترمربع الحاق میباشد ک جهت امقر آگهی های تجاری در معابر و
میادین در سطح شهر گصب میشقد
ج) گحق واگداری امتیاز گصب بیلیقردهای تبلیغاتی و استرابقردهای تبلیغاتی و تلقیزیقن های شهری
گحق اعالم مجقز گصب بیلیقردهای تبلیغاتی جدید در سطح شهر هچیرود ب شکل ذیل میباشد.
-2شناسایی و مکان یابی تقسط کمیسیقن بررسی طرح های تبلیغاتی
-1اخد مجقز از شقرای اسالمی شهر
-0تعیین قیمت پای کارشناسی براساس دفترچ عقارض سالیاگ مصقب شقرای شهر
-4برگزاری تشریفات مزاید بین کاگقن های تبلیغاتی مجاز سطح کشقر براساس شرایط و مشخصات فنی ومالی
-۵اگعقاد قرارداد ب صقرت یکسال با قابلیت تمدید حداکثر تا  ۵سال و معرفی ب واحد درآمد جهت محاسب و اخد عقارض و اجار بها
-1بررسی مشخصات فنی واستحکام فقگداسیقن  ،پای و صفح تقسط کمیت فنی شهرداری .
-۶تحقیل زمین گصب و فرصت گصب حداکثر یکما شمسی.
تبصر  :2در صقرتی ک مکان گصب تابلق در معابر عمقمی محدود قاگقگی و حری شهر باشد رعایت ضقابط فنی و شهرسازی ارتفاع مجاز
وغیر الزم است .
تبصر  : 1گصب بیلبقردهای تبلیغاتی در اراضی و مستحدثات اشخاص حقیقی و حقققی ممنقع میباشد چناگچ کاگقن های تبلیغاتی
مجاز با مقافقت ساکنین قصد گصب بیل بقرد در اراضی و امالک اشخاص یا ادارات  ،گهادها را داشت باشد بایستی طرح بیلبقرد با
مشخصات فنی را ب شهرداری ارائ داد پس از بررسی طرح درکمیسیقن بررسی طرح های تبلیغاتی تصقیری و شقرای اسالمی شهر با
اخد تضامین و تعهدات کافی مبنی بر رعایت کلی مقارد و مقازین قاگقگی و مقررات تبلیغات محیطی امکان پدیر میباشد.
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تبصر  :2مجقز صادر مققتی ب گام کاگقن تبلیغاتی میباشد.
تبصر  :1مالک ملزم ب اخد مجقز و پرداخت عقارض ساز مققت میباشد.
تبصر  : 0چناگچ مالکین جایراههای سقخت اقدام ب گصب تابلق برروی دیقار پشت بام یا تابلقهای پیام دار یا تلقیزیقن شهری در
جقار ساختمان گمایند یا اشخاص حقیقی وحقققی اقدام ب دیقار گقیسی در امالک شخصی اع از حقیقی یا حقققی با کاربرد تبلیغاتی
گمایند 43درصد از عقارض تبصر  0قابل وصقل میباشد.
تبصر  :4صدور مجقزگصب تابلق ب منزل تائید واحد فعال یت کنند گبقد و کلی واحدها مقظف ب اخدپرواگ فعالیت از مراجع ذیربط
میباشند.
تبصر  : ۵چناگچ اشخاص حقققی و حقیقی گسبت ب گصب تابلقی پای دار اقدام گمایند در صقرت مقافقت کمیسیقن بررسی طرح های
تبلیغاتی مقظف ب پرداخت 43درصد از عقارض مقرد محاسب آن میباشند.
تبصر  : ۶ازتاریخ تصقیب این آئین گام کلی تابلقسازهای سطح شهر مکلف میباشند قبل از هر گقگ اقدام ب ساخت تابلق اع
ازتبلیغاتی و غیر تبلیغاتی مجقز ساخت وگصب را ک ابعاد وگقع آن تقسط شهرداری تعیین گردید از متقاضی اخد گمایند.
تبصر  :۹کلی تبلیغات فرهنکی ک جنب اگتفاعی گداشت باشد در صقرت تائید مجقز واحد روابط عمقمی و فرهنری از پرداخت هرگقگ
وجهی معاف میباشند.
سایر ضقابط :
 -2ازتاریخ تصقیب این آئین گام و استناد آن تقسط شهرداری تابلقهای جدید بایستی براساس مقررات این آئین گام تهی وگصب گردد
وتابلقهای منصقب قبل از تصقیب این آئین گام حداکثر ظرف مهلت شش ما تقسط مالک جمع آوری یا اصالح گردد.
 -1گصب هرگقگ تبلیغات خارج از ضقابط این آئین گام با اعالم روابط عمقمی  ،واحد اجرائیات شهرداری مکلف است برابر مقررات گسبت
ب جمع آوری آن اقدام گماید.
-0هرگقگ دیقارگقیسی در سطح شهر بدون اخد مجقز شهرداری ممنقع بقد و شهرداری بایستی ظرف مدت یکسال گسبت ب پاکسازی
کلی سطقح ودیقارهای تبلیغاتی اقدام گماید.
 -4گصب هر گقگ تراکت و پالکارد تبلیغاتی برروی تیرهای روشنایی و سطقح معابر و رفیقژهای سطح شهر ممنقع میباشد.
-۵کلی قراردادهای شه رداری درخصقص فضاهای تبلیغاتی مقجقد اع از بیلبقرد ،استند و غیر حداکثر  ۵سال بصقرت ساالگ با
قابلیت تمدید حداکثر  ۵سال باشد.
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 -1گصب پل های تبلیغاتی در سطح شهر با اخدمجقز از شقرای ترافیک و شقرای اسالمی شهر و طی مراحل قاگقگی تشریفات مزاید
امکان پدیر میباشد.
 -14گام عقارض :عقارض قطع درخت (قطع اشجار)
پیشنهاد دهند  :شهرداری هچیرود ب استناد بند  11ماد  ۵۵قاگقن شهرداریها
مرجع تصقیب کنند  :شقرای اسالمی شهر ب استناد بند  21ماد  ۹3قاگقن شقراها و تبصر  2ماد  ۵3قاگقن مالیات بر ارزش افزود
ضماگت اجرایی وصقل :کمیسیقن ماد  ۶۶قاگقن شهرداری
رعایت مفاد آیین گام (قاگقن اصالح قاگقن حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصقب  20۹۸/31/2۵مصهقب شهقرای عهالی اسهتاگها)
ضروری میباشد برای محاسب عقارض فقق از فرمقل ذیل استفاد میگردد.
 : Bبن درخت ک عبارتست از محیط درخت از محل رستنرا زمین یا گقط تماس زمین با تن درخت می باشد در صقرتیک یک درخهت
چند تن داشت باشد محیط قطقرترین تن درخت مبنای محاسب عقارض قرار میریرد.

ردیف

مقارد مشمقل

ماخد و گحق محاسب عقارض

2

هزین قطع اشجار

بن*سن*گقع

الف ) برای جبران خسارت وارد گاشی از قطع درختاگی ک در معابر ،خیابانها ،میادین عمقمی تقسط افراد اگجام میشهقد عهقارض به
شرح ذیل پیشبینی و وصقل میگردد:
 -2درختان مثمر با محیط بن تا  ۵3سانتیمتر هر اصله درخت نارنج  23/333/333ریال
 -1درختان مثمر با محیط بن از  ۵3سانتیمتربه باالبرای هر سانتیمتر مازاد مبلغ  ۵33/333ریال
 -0درختان غیر مثمر با محیط بن تا  ۵3سانتیمتر هر اصله سایر درختان ۵/333/333ریال
-4درختان غیر مثمر با محیط بن از  ۵3سانتیمتربه باالبرای هر سانتیمتر مازاد مبلغ  133/333ریال

در صقرت تخلف برابر تعرف قطع اشجار وفق قاگقن اقدام می گردد
 -1عقارض تخریب چمن ب ازای هر مترمربع  213333ریال ب قیمت روز
 -0عقارض تخریب گل و گیا شهرداری ب ازای هر مترمربع243333ریال
 -4عقارض اگتقال درخت ب محل دیرر معادل  23اصل گهال مشاب (ه گقع )
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 -1۵گام عقارض :عقارض حقالثبت اسناد رسمی و تنریمی دردفاتر اسناد رسمی
پیشنهاد دهند  :شهرداری هچیرود ب استناد بند  11ماد  ۵۵قاگقن شهرداریها
مرجع تصقیب کنند  :شقرای اسالمی شهر ب استناد بند  21ماد  ۹3قاگقن شقراها و تبصر  2ماد  ۵3قاگقن مالیات بر ارزش افزود
ضماگت اجرایی وصقل :کمیسیقن ماد  ۶۶قاگقن شهرداری

عوارض حقالثبت اسناد رسمی و تنظیمی دردفاتر اسناد رسمی

شرح

ردیف

این عوارض معادل هشت درصد هزینه حقالثبت اسناد رسمی و تنظیمی دردفاتر اسناد رسمی محاسبه و توسیط
دفاتر اسناد رسمی (یا اداره ثبت اسناد) از متقاضیان ذیربط اخذ و به حساب شهرداری واریز میگردد.
1
چگونگی و زمان واریز عوارض به حساب شهرداری طی نامه مکتوب (توسط شیهرداری) بیه میدییان اعیالم
میگردد.

مه دی طالبی ولنی
رییس شورای شهر

مجید بحری
نائب رییس شورای شهر

جعفر جاللی کندلوسی
منشی شورای شهر
11

احمد بیگلریان
عضو شورا

بهزاد محمودی
عضو شورا

 -11گام عقارض :عقارض سالیاگ خدمات از کلی اماکن مقرد استفاد فعاالن اقتصادی و محل کسب برای مشهاغل و صهنقف مشهمقل
قاگقن گرام صنفی وغیر صنفی و مشاغل خاص
پیشنهاد دهند  :شهرداری هچیرود ب استناد بند  11ماد  ۵۵قاگقن شهرداریها
مرجع تصقیب کنند  :شقرای اسالمی شهر ب استناد بند  21ماد  ۹3قاگقن شقراها و تبصر  2ماد  ۵3قاگقن مالیات بر ارزش افزود
ضماگت اجرایی وصقل :کمیسیقن ماد  ۶۶قاگقن شهرداری
محاسبات بر اساس فرمول ذیل میباشد :
((عوارض سالیانه خدمات از کلیه اماکن مورد استفاده فعاالن اقتصادی ومحل کسب ))
ردیف

نوع کسب و اتحادیه

2223

خیابان اصلی

خیابان فرعی

اتحادیه پوشاک

2

فروش پقشاک

S×2/4P×384

1

فروش لقازم ورزشی

S×2/4 P×384

S×2/4 P×380۵

0

فروش لقازم صید و شکار

S×2/4 P×384

S×2/4 P×380۵

4

فروش اسباب بازی

S×2/4 P×380۵

S×2/4 P×3803

۵

فروش کفش ورزشی

S×2/4 P×384۵

S×2/4 P×384

1

تقلیدی پقشاک

S×2/4 P×38۵

S×2/4 P×384۵

2222

2

S×2/4 P×380۵

اتحادی بزازان

بزازان

2221

S×2/4 P×384

S×2/4 P×380۵

اتحادی خرازان

2

خرازی

S×2/4 P×380۵

S×2/4 P×3803

1

لقازم خیاطی ( زیپ و

S×2/4 P×380۵

S×2/4 P×3803

قرقر )

مه دی طالبی ولنی
رییس شورای شهر

مجید بحری
نائب رییس شورای شهر

جعفر جاللی کندلوسی
منشی شورای شهر
111

احمد بیگلریان
عضو شورا

بهزاد محمودی
عضو شورا

0

پتق -حقل و روتختی

4

سراجی

S×2/4 P×384

۵

عطر فروشی

S×2/4 P×380۵

S×2/4 P×3803

1

عمد فروشی خرازی(

S×2/4 P×380۵

S×2/4 P×3803

S×2/4 P×384۵

S×2/4 P×380۵
S×2/4 P×380۵

لباس زیر)
۶

فروش و کرای لباس

S×2/4 P×381۵

S×2/4 P×38۵۵

عروس
۹

فروش لقازم آرایش

2220

S×2/4 P×384۵

S×2/4 P×3843

اتحادی گاگقایی

2

گاگقائی

S×2/4 P×384

S×2/4 P×380۵

1

آرد فروشی

S×2/4 P×384

S×2/4 P×380۵

0

خشک پز ( گان روغنی)

S×2/4 P×384

S×2/4 P×380۵

4

گان فاگتزی

S×2/4 P×384

S×2/4 P×380۵

اتحادی میق و تر بار

2224
2

میق و تر بار ( جزء)

S×2/4 P×384

S×2/4 P×380۵

1

میادین میق و تر بار (عمد )

S×2/4 P×380

S×2/4 P×381۵

0

سبزی فروشی

S×2/4 P×384

S×2/4 P×380۵

اتحادی خقاربارفروشی

222۵
2

خقاربار فروشی

S×2/4 P×384۵

S×2/4 P×3843

1

عطار

S×2/4 P×384

S×2/4 P×380۵

0

لبنیات فروشی

S×2/4 P×384۵

S×2/4 P×3843

4

آجیل فروشی

S×2/4 P×384۵

S×2/4 P×3843

۵

مقاد غدایی و بهداشتی

S×2/4 P×384۵

S×2/4 P×3843

1

بنک داران( مقاد غدایی)

S×2/4 P×384۵

S×2/4 P×3843

۶

سردخاگ

S×2/4 P×380

S×2/4 P×381۵

۹

سیرار فروشی

S×2/4 P×381۵

S×2/4 P×38۵۵

۸

فروشراههای بزرگ مقاد

S×2/4 P×381۵

S×2/4 P×38۵۵

غدایی
اتحادی قصابان

2221
2

قصابی گقسفندی

S×2/4 P×384

S×2/4 P×380۵

1

قصابی گاوی

S×2/4 P×384

S×2/4 P×380۵

مه دی طالبی ولنی
رییس شورای شهر

مجید بحری
نائب رییس شورای شهر

جعفر جاللی کندلوسی
منشی شورای شهر
111

احمد بیگلریان
عضو شورا

بهزاد محمودی
عضو شورا

0

قصابی گاوی و گقسفندی

S×2/4 P×384

S×2/4 P×380۵

4

جررکی – کل پزی کبابی

S×2/4 P×384

S×2/4 P×380۵

۵

فروش پقست

S×2/4 P×384

S×2/4 P×380۵

1

فراورد های گقشتی

S×2/4 P×384

S×2/4 P×380۵

اتحادی قنادان

222۶
2

قنادی درج لقکس

S×2/4 P×384۵

S×2/4 P×3843

1

قنادی

S×2/4 P×384

S×2/4 P×380۵

0

شیرینی پزی

S×2/4 P×384۵

S×2/4 P×3843

4

آب بندی

S×2/4 P×380۵

S×2/4 P×3803

۵

بستنی و آبمیق فروشی

S×2/4 P×384

S×2/4 P×380۵

1

فروش لقازم قنادی

S×2/4 P×380۵

S×2/4 P×3803

۶

گان شیرمال

S×2/4 P×380۵

S×2/4 P×3803

۹

کافی شاپ

S×2/4 P×3843

S×2/4 P×380۵

222۹
2

اتحادی قهق خاگ داران
قهق خاگ

222۸

S×2/4 P×3843

S×2/4 P×380۵

اتحادی مرغ و تخ مرغ

2

مرغ و تخ مرغ

S×2/4 P×38۵3

S×2/4 P×384۵

1

مقاد پروتینی

S×2/4 P×38۵3

S×2/4 P×384۵

0

ماهی فروشی

S×2/4 P×38۵3

S×2/4 P×384۵

4

پخش تخ مرغ

S×2/4 P×38۵3

S×2/4 P×384۵

۵

پرگد فروشی

S×2/4 P×38۵3

S×2/4 P×384۵

اتحادی آرایشرران

2213
2

آرایشرا زگاگ

S×2/4 P×3843

S×2/4 P×380۵

1

آرایشرا مرداگ

S×2/4 P×3843

S×2/4 P×380۵

اتحادی خیاطان

2212
2

خیاطی زگاگ

S×2/4 P×380۵

S×2/4 P×3803

1

خیاطی مرداگ

S×2/4 P×380۵

S×2/4 P×3803

0

دوخت و فروش لباس

S×2/4 P×38۵3

S×2/4 P×384۵

عروس
4

تقلید کنندگان تریکق

S×2/4 P×38۵3

S×2/4 P×384۵

کشبافت

مه دی طالبی ولنی
رییس شورای شهر

مجید بحری
نائب رییس شورای شهر

جعفر جاللی کندلوسی
منشی شورای شهر
112

احمد بیگلریان
عضو شورا

بهزاد محمودی
عضو شورا

۵

کال دوزان و کال فروشان

S×2/4 P×381۵

S×2/4 P×3813

1

لحاف دوزی

S×2/4 P×380۵

S×2/4 P×3803

۶

چرخ کار

S×2/4 P×381۵

S×2/4 P×3813

۹

روفق گری

S×2/4 P×381۵

S×2/4 P×3813

اتحادی پیراهن دوزی
2

پیراهن دوزی

S×2/4 P×380۵

S×2/4 P×3803

1

فروش لقازم ورزشی

S×2/4 P×3843

S×2/4 P×380۵

اتحادی لقازم خاگری

2210
2

لقازم خاگری

S×2/4 P×38۵3

S×2/4 P×384۵

1

لقازم کادوئی

S×2/4 P×38۵3

S×2/4 P×384۵

0

سمساری

S×2/4 P×38۵3

S×2/4 P×384۵

اتحادی تعمیرات لقازم خاگری

2214
2

تعمیرات لقازم خاگری

S×2/4 P×38۵3

S×2/4 P×384۵

1

تعمیرات لقازم برودتی و

S×2/4 P×38۵3

S×2/4 P×384۵

حرارتی
0

تعمیرات چرخ خیاطی

S×2/4 P×380۵

S×2/4 P×381۵

4

فروش لقازم یدکی

S×2/4 P×384۵

S×2/4 P×3843

اتحادی الکتروگیک

221۵
2

فروش لقازم الکتریکی

S×2/4 P×380۵

S×2/4 P×3803

1

فروش و تعمیرآالت

S×2/4 P×380۵

S×2/4 P×381۵

مقسیقی
0

فروش لقازم الکتروگیک

S×2/4 P×384۵

S×2/4 P×3843

4

خدمات کامپیقتر

S×2/4 P×38۵3

S×2/4 P×384۵

۵

کلقپ تفریحات سال

S×2/4 P×380۵

S×2/4 P×3803

1

فروش اگقاع گقارها

S×2/4 P×380۵

S×2/4 P×381۵

۶

سیست حفاظتی اتقمبیل

S×2/4 P×38۶3

S×2/4 P×381۵

وگصب وتعمیر دزدگیر
اتحادی تعمیرات الکتروگیک

2211
2

تعمیرکاران الکتروگیک

S×2/4 P×380۵

S×2/4 P×3803

1

تعمیر و فروش ماشین

S×2/4 P×380۵

S×2/4 P×3803

حساب

مه دی طالبی ولنی
رییس شورای شهر

مجید بحری
نائب رییس شورای شهر

جعفر جاللی کندلوسی
منشی شورای شهر
113

احمد بیگلریان
عضو شورا

بهزاد محمودی
عضو شورا

0

تعمیرات ماشین های

S×2/4 P×380۵

S×2/4 P×3843

اداری
اتحادی الکتریکی

221۶
2

لقازم الکتریکی

S×2/4 P×3843

S×2/4 P×380۵

1

فروش و تعمیر تلفن

S×2/4 P×3843

S×2/4 P×380۵

0

لقستر فروش

S×2/4 P×3843

S×2/4 P×380۵

221۹
2

اتحادی سی پیچان الکترومقتقر
سی پیچ الکترومقتقر

221۸

S×2/4 P×381۵

S×2/4 P×3803
اتحادی فروشندگان کفش

2

فروشندگان کفش

S×2/4 P×384۵

S×2/4 P×3843

1

کفش ملی -وین – بال

S×2/4 P×384۵

S×2/4 P×3843

اتحادی دوزگدگان کفش دست دوز

2203
2

دوزگدگان کفش

S×2/4 P×380۵

S×2/4 P×3803

1

تعمیرکاران کفش

S×2/4 P×380۵

S×2/4 P×3803

اتحادی فرش و مقکت

2202
2

فروشندگان فرش ماشینی

S×2/4 P×384۵

S×2/4 P×3843

1

فروشندگان فرش

S×2/4 P×384۵

S×2/4 P×3843

دستبافت
0

کارگا قالیشقیی

S×2/4 P×384۵

S×2/4 P×3843

4

رفق فرش

S×2/4 P×384۵

S×2/4 P×380۵

اتحادی تزئینات ساختمان

2201
2

تزئینات ساختمان

S×2/4 P×3813

S×2/4 P×38۵3

1

گقش کش ساختمان

S×2/4 P×38۹3

S×2/4 P×38۶۵

0

پرد دوزی

S×2/4 P×38۵3

S×2/4 P×384۵

2200
2

اتحادی بنرا معامالتی
بنرا معامالت ملکی

2204
2

S×2/4 P×3813

S×2/4 P×38۵۵

اتحادی گمایشرا اتقمبیل
گمایشرا با وسعت تا 233

S×2/4 P×3843

S×2/4 P×380۵

مترمربع
1

مه دی طالبی ولنی
رییس شورای شهر

گمایشرا از  232تا 2۵3

مجید بحری
نائب رییس شورای شهر

S×2/4 P×380۵

جعفر جاللی کندلوسی
منشی شورای شهر
114

S×2/4 P×3803

احمد بیگلریان
عضو شورا

بهزاد محمودی
عضو شورا

مترمربع
0

گمایشرا از  2۵3متر ب

S×2/4 P×380۵

S×2/4 P×3803

باال
اتحادی تاکسی تلفنی

220۵
2

تاکسی تلفنی

S×2/4 P×380۵

S×2/4 P×3803

1

تاکسی بار

S×2/4 P×380۵

S×2/4 P×3803

0

تاکسی بی سی

S×2/4 P×380۵

S×2/4 P×3803

4

پیک مقتقری

S×2/4 P×380۵

S×2/4 P×3803

2201
2

اتحادی عکاسان و فتقکپی
عکاسان درج لقکس و

S×2/4 P×380۵

S×2/4 P×3843

البراتقر
1

عکاسان درج یک

S×2/4 P×380۵

S×2/4 P×3803

0

استقدیق فیلمبرداری و

S×2/4 P×38۹۵

S×2/4 P×38۹3

ظهقر فیل
220۶
2
1
0
4

اتحادی زرگری وطال سازی
زرگری وطالفروشی
عتیق فروشی
آب کاری طال وگقر
صرافی

220۹
2

S×2/4 P×38۹۵

S×2/4 P×38۹3

S×2/4 P×38۶۵

S×2/4 P×38۶3

S×2/4 P×38۶۵

S×2/4 P×38۶3

S×2/4 P×38۹۵

S×2/4 P×38۹3

اتحادی عکاسان و فتقکپی
عکاسان درج لقکس و

S×2/4 P×380۵

S×2/4 P×3843

البراتقر
1
0

عکاسان درج یک
استقدیق فیلمبرداری و ظهقر

S×2/4 P×380۵

S×2/4 P×3803

S×2/4 P×38۹۵

S×2/4 P×38۹3

فیل
4

دفتر فیلمبرداری

S×2/4 P×384۵

S×2/4 P×3843

۵

آلبقم سازی

S×2/4 P×3843

S×2/4 P×380۵

S×2/4 P×3843

S×2/4 P×380۵

S×2/4 P×384۵

S×2/4 P×3843

S×2/4 P×3843

S×2/4 P×380۵

1
۶
۹

ریخت گری
تعمیرات لقازم عکاسی
فروش لقازم عکاسی

220۸

مه دی طالبی ولنی
رییس شورای شهر

اتحادی لقازم یدکی اتقمبیل

مجید بحری
نائب رییس شورای شهر

جعفر جاللی کندلوسی
منشی شورای شهر
115

احمد بیگلریان
عضو شورا

بهزاد محمودی
عضو شورا

گمایندگی فروش تقلیدات

2

S×2/4 P×381۵

S×2/4 P×3803

کارخاگههای خقدروسازی
1

لقازم یدکی اتقمبیل

S×2/4 P×384۵

S×2/4 P×3843

0

اوراق فروشی

S×2/4 P×38۵3

S×2/4 P×384۵

4

دفتر جرثقیل

S×2/4 P×384۵

S×2/4 P×3843

۵

تزئینات اتقمبیل

S×2/4 P×38۵3

S×2/4 P×384۵

اتحادی خدمات اتقمبیل

2243
2

مکاگیک اتقمبیل

S×2/4 P×3843

S×2/4 P×380۵

1

گقاش اتقمبیل

S×2/4 P×3843

S×2/4 P×380۵

0

گلریر ساز و رادیاتقر ساز و

S×2/4 P×3843

S×2/4 P×380۵

اگزوز
4

آهنرر اتقمبیل

S×2/4 P×3843

S×2/4 P×380۵

۵

تشک دوزی اتقمبیل

S×2/4 P×380۵

S×2/4 P×3803

1

لنت کقب اتقمبیل

S×2/4 P×380۵

S×2/4 P×3803

۶

تراشکاران و میل لنگ تراشان

S×2/4 P×384۵

S×2/4 P×3843

۹

تعمیر آمپر و کیلقمتر

S×2/4 P×3803

S×2/4 P×381۵

۸

اتق سرویسها ( کارواش)

S×2/4 P×380۵

S×2/4 P×3803

23

فروشندگان اگقاع چادر خیم

S×2/4 P×380۵

S×2/4 P×3803

22

چادر دوزی

S×2/4 P×380۵

S×2/4 P×3803

اتحادی الستیک فروشان و آپاراتی

2242
2

الستیک فروشی

S×2/4 P×384۵

S×2/4 P×3843

1

آپاراتی

S×2/4 P×3843

S×2/4 P×380۵

اتحادی تعقیض کاران روغن

2241
2

تعقیض کاران روغن

S×2/4 P×3843

S×2/4 P×380۵

1

فروشندگان روغن

S×2/4 P×3843

S×2/4 P×380۵

2240
2

اتحادی باطری سازان اتقمبیل
S×2/4 P×3843

باطری سازان و باطری فروشی

2244
2

S×2/4 P×380۵

اتحادی فروش مقتقر سیکلت
فروش

و

دوچرخ

S×2/4 P×384۵

S× 2/4 P×3843

مقتقرسیکلت
1

تعمیرات دوچرخ

و مقتقر

S×2/4 P×380۵

S×2/4 P×3803

سیکلت
224۵

مه دی طالبی ولنی
رییس شورای شهر

اتحادی تعمیرات چراغ و سماور

مجید بحری
نائب رییس شورای شهر

جعفر جاللی کندلوسی
منشی شورای شهر
116

احمد بیگلریان
عضو شورا

بهزاد محمودی
عضو شورا

2

تعمیرات لقازم گازسقز

S×2/4 P×380۵

S×2/4 P×3803

1

فروش لقازم گازسقز

S×2/4 P×3843

S×2/4 P×380۵

اتحادی شیش بران وکلیدسازان

2241
2

شیش بران

S×2/4 P×380۵

S×2/4 P×3803

1

شیش اتقمبیل

S×2/4 P×3843

S×2/4 P×380۵

1

کلید سازی

S×2/4 P×380۵

S×2/4 P×3803

اتحادی فروش و تعمیر ساعت

224۶
2

فروش ساعت

S×2/4 P×380۵

S×2/4 P×3803

1

فروش عینک

S×2/4 P×3843

S×2/4 P×380۵

0

تعمیر ساعت

S×2/4 P×3803

S×2/4 P×381۵

4

فروش و تعمیر لقازم پزشکی

S×2/4 P×380۵

S×2/4 P×3803

۵

تعمیر عینک

S×2/4 P×3843

S×2/4 P×380۵

اتحادی ابزار یراق و رگگ

224۹
2

ابزار یراق

S×2/4 P×3843

S×2/4 P×380۵

1

رگگ فروش

S×2/4 P×3843

S×2/4 P×380۵

0

گاز اکسیژن

S×2/4 P×380۵

S×2/4 P×3803

اتحادی لقازم پزشکی و بهداشتی

224۸
2

لقازم پزشکی و بهداشتی

S×2/4 P×3843

S×2/4 P×380۵

1

لقازم آزمایشراهی و جراحی

S×2/4 P×38۵3

S×2/4 P×3843

اتحادی لقازم ساختماگی و بهداشتی

22۵3
2

لقازم ساختماگی و بهداشتی

S×2/4 P×384۵

S×2/4 P×380۵

1

فروش لقازم آتش گشاگی

S×2/4 P×380۵

S×2/4 P×3803

0

فروشندگان کاشی و سرامیک

S×2/4 P×38۵3

S×2/4 P×384۵

اتحادی مقزائیک سازان

22۵2
2

مقزائیک سازان

S×2/4 P×384۵

S×2/4 P×3843

1

سنگ بری و سنگ فروشی

S×2/4 P×38۵3

S×2/4 P×384۵

0

مقسس خدماتی(کنیتکس و

S×2/4 P×38۵3

S×2/4 P×384۵

تخلی چا )
4

سازگدگان تیرچ و بلقک

S×2/4 P×3843

S×2/4 P×380۵

۵

عایق کاری ساختمان

S×2/4 P×3843

S×2/4 P×380۵

22۵1
2

مه دی طالبی ولنی
رییس شورای شهر

اتحادی مصالح فروشان
مصالح فروشی

مجید بحری
نائب رییس شورای شهر

S×2/4 P×384۵

جعفر جاللی کندلوسی
منشی شورای شهر
111

S×2/4 P×3843

احمد بیگلریان
عضو شورا

بهزاد محمودی
عضو شورا

1

تقلید تیرچ و بلقک

S×2/4 P×384۵

S×2/4 P×3843

0

سنگ بری و سنگ فروشی

S×2/4 P×380۵

S×2/4 P×3803

4

دفتر و فروش شن و ماس

S×2/4 P×380۵

S×2/4 P×3803

اتحادی خشک شقئی

22۵0
2

لباسشقئی و خشک شقئی

S×2/4 P×384۵

S×2/4 P×3843

1

رگررزی منسقجات

S×2/4 P×380۵

S×2/4 P×3803

0

کارگا قالیشقئی

S×2/4 P×3843

S×2/4 P×380۵

اتحادی لقازم التحریر

22۵4
2

لقازم التحریر

S×2/4 P×380۵

S×2/4 P×3803

1

کتاب فروشی

S×2/4 P×380۵

S×2/4 P×3803

0

فروش کاغد

S×2/4 P×3803

S×2/4 P×381۵

4

فروش لقازم مهندسی

S×2/4 P×380۵

S×2/4 P×3803

۵

چاپخاگ

S×2/4 P×3843

S×2/4 P×380۵

1

عمد فروشی

S×2/4 P×384۵

S×2/4 P×3843

۶

مطبقعات

S×2/4 P×380۵

S×2/4 P×3803

اتحادی درودگران

22۵۵
2

درودگری

S×2/4 P×3843

S×2/4 P×380۵

1

مصنقعات چقبی

S×2/4 P×3843

S×2/4 P×380۵

0

فروشرا مبل

S×2/4 P×384۵

S×2/4 P×3843

4

فروش چقب و القار

S×2/4 P×384۵

S×2/4 P×3843

۵

کارگاههای چقب بری

S×2/4 P×384۵

S×2/4 P×3843

S×2/4 P×3843

S×2/4 P×380۵

1

تزئینات (روی

کقبی مبل و

غیر )
۹

درب و پنجر پیش ساخت

S×2/4 P×3843

S×2/4 P×380۵

۸

فروشندگان ام دی اف

S×2/4 P×384۵

S×2/4 P×3843

S×2/4 P×384۵

S×2/4 P×3843

23

تقلیدات مصنقعات چقبی ام
دی اف
گمایشرا کابینت

22
22۵1

S×2/4 P×384۵

S×2/4 P×38۵3
اتحادی فروشندگان لقازم کشاورزی

2

فروش لقازم کشاورزی

S×2/4 P×38۵3

S×2/4 P×384۵

1

فروش سهمقم و دفهع آفهات

S×2/4 P×384۵

S×2/4 P×3843

گباتی
0

تعمیرات لقازم کشاورزی

22۵۶

مه دی طالبی ولنی
رییس شورای شهر

S×2/4 P×380۵

S×2/4 P×3843
اتحادی محصقالت کشاورزی

مجید بحری
نائب رییس شورای شهر

جعفر جاللی کندلوسی
منشی شورای شهر
11۳

احمد بیگلریان
عضو شورا

بهزاد محمودی
عضو شورا

2

محصقالت کشاورزی

S×2/4 P×384۵

S×2/4 P×3843

1

فروشندگان جزء خقراک

S×2/4 P×384۵

S×2/4 P×3843

دام و طیقر
0

گل فروش

S×2/4 P×380۵

S×2/4 P×3803

4

پنب فروش جزء

S×2/4 P×380۵

S×2/4 P×3803

۵

برگج فروش جزء

S×2/4 P×380۵

S×2/4 P×3803

1

فروش آکقاریقم و پرورش

S×2/4 P×380۵

S×2/4 P×3803

ماهی تزئینی
۶

پرگد فروش

22۵۹
2

S×2/4 P×3803

S×2/4 P×380۵
اتحادی مصنقعات هنری

تقلید و فروش صنایع

S×2/4 P×380۵

S×2/4 P×3843

دستی
1

تابلق گقیسی و گقاشی و

S×2/4 P×380۵

S×2/4 P×3843

خطاطی
0

حکاکی و مهر الستیکی و

S×2/4 P×381۵

S×2/4 P×3803

پالک ازی
4

برش کتاب و صحافی و

S×2/4 P×380۵

S×2/4 P×3843

دفتر سازی
۵

کقز و گلدان

S×2/4 P×380۵

S×2/4 P×3803

1

صرافی

S×2/4 P×38۹3

S×2/4 P×38۶۵

۶

تعمیر و فروش آالت

S×2/4 P×38۵3

S×2/4 P×384۵

مقسیقی
۹

چاپخاگ

S×2/4 P×38۶۵

S×2/4 P×38۶3

۸

تبلیغات طراحی و

S×2/4 P×384۵

S×2/4 P×3843

گرافیکی کامپیقتر
23

چاپخاگ های افست

S×2/4 P×38۵۵

S×2/4 P×384۵

22

تابلقسازی فلکس فیس

S×2/4 P×3843

S×2/4 P×380۵

اتحادی مصنقعات فلزی

22۵۸
2

کابینت سازی

S×2/4 P×38۵۵

S×2/4 P×38۵3

1

مصنقعات فلزی

S×2/4 P×38۵۵

S×2/4 P×38۵3

0

حلبی سازی

S×2/4 P×3843

S×2/4 P×380۵

4

فروش ظرف رویی و آلقمنیقمی

S×2/4 P×3843

S×2/4 P×380۵

2213

مه دی طالبی ولنی
رییس شورای شهر

اتحادی درب و پنجر سازان آهنی

مجید بحری
نائب رییس شورای شهر

جعفر جاللی کندلوسی
منشی شورای شهر
111

احمد بیگلریان
عضو شورا

بهزاد محمودی
عضو شورا

2
1
0

درب و پنجر سازان آهنی
اتحادی آلقمینیقم کاران
درب و پنجر سازی

S×2/4 P×38۵3

S×2/4 P×384۵

S×2/4 P×38۵3

S×2/4 P×384۵

S×2/4 P×384۵

S×2/4 P×3843

آلقمینیقمی
4

فروش ظرف رویی و آلقمینیقم

2212

S×2/4 P×380۵

S×2/4 P×3843
اتحادی شقفاژکاران و گازرساگی

2

شرکتهای تأسیساتی

S×2/4 P×3843

S×2/4 P×380۵

1

شقفاژکاران و گازرساگی

S×2/4 P×380۵

S×2/4 P×3803

0

پیماگکاران ساختمان

S×2/4 P×38۵3

S×2/4 P×384۵

4

تخلی چا و لقل بازکنی

S×2/4 P×380۵

S×2/4 P×3803

۵

عایق کار ساختماگی

S×2/4 P×38۶۵

S×2/4 P×38۶3

اتحادی آمقزشراهها

2211
2

آمقزشرا راگندگی

S×2/4 P×381۵

S×2/4 P×3813

1

آمقزشرا ماشین گقیسی

S×2/4 P×381۵

S×2/4 P×3813

0

آمقزشرا کامپیقتر

S×2/4 P×381۵

S×2/4 P×3813

4

آمقزشرا زبان

S×2/4 P×381۵

S×2/4 P×3813

۵

آمقزشراههای علمی(کالسهای

S×2/4 P×381۵

S×2/4 P×3813

خصقصی)
1

سایر آمقزشرا ها

2210
2

S×2/4 P×381۵
اتحادی تعاوگی های مصرف

کلی تعاوگی های مصرف

2214
2

S×2/4 P×3813

S×2/4 P×3813

S×2/4 P×381۵
اتحادی مهد کقدک ها

کلی مهد کقدک ها

221۵

S×2/4 P×38۵3

S×2/4 P×38۵۵
اتحادی شرکت گفت

2

جایرا های پمپ بنزین

S×2/4 P×38۵۵

S×2/4 P×38۵3

1

جایرا CNG

S×2/4 P×38۵۵

S×2/4 P×38۵3

0

جایرا د وگاگ سقز

S×2/4 P×38۵۵

S×2/4 P×38۵3

اتحادی تهی و تقزیع ورق شیرواگی

2211
2

تهی و تقزیع ورق شیرواگی

S×2/4 P×38۵۵

S×2/4 P×38۵3

1

شرکتهای پخش ایراگیت

S×2/4 P×38۵۵

S×2/4 P×38۵3

0

شرکت سهامی ایراگیت

S×2/4 P×38۵۵

S×2/4 P×38۵3

مجید بحری
نائب رییس شورای شهر

جعفر جاللی کندلوسی
منشی شورای شهر
111

مه دی طالبی ولنی
رییس شورای شهر

احمد بیگلریان
عضو شورا

بهزاد محمودی
عضو شورا

4

تهی و تقزیع ورق شیرواگی

221۶

S×2/4 P×38۵3

S×2/4 P×38۵۵
اتحادی آهن فروشان

2

آهن فروش جزء

S×2/4 P×38۵۵

S×2/4 P×38۵3

1

آهن فروش عمد

S×2/4 P×38۵۵

S×2/4 P×38۵3

0

لقل کشی ساختمان

S×2/4 P×3843

S×2/4 P×380۵

اتحادی چینی و بلقر

221۹
2

چینی و بلقر

S×2/4 P×384۵

S×2/4 P×3843

1

پالستیک فروشی

S×2/4 P×3843

S×2/4 P×380۵

0

گایلقن و گایلکس

S×2/4 P×380۵

S×2/4 P×3803

4

ظروف کرای

S×2/4 P×384۵

S×2/4 P×3843

۶

لقستر فروش

S×2/4 P×38۵۵

S×2/4 P×38۵3

اتحادی کبابی و چلقکبابی

221۸
2

چلقکبابی درج لقکس

S×2/4 P×38۵۵

S×2/4 P×38۵3

1

کبابی وجررکی

S×2/4 P×380۵

S×2/4 P×3803

0

تاالر پدیرایی

S×2/4 P×38۵3

S×2/4 P×384۵

4

آشپزخاگ مرکزی

S×2/4 P×38۵۵

S×2/4 P×38۵3

۵

دفتر خدمات پدیرایی

S×2/4 P×384۵

S×2/4 P×3843

صنفهای متفرق

22۶3
2

دفتر هقاپیمایی و را آهن

S×2/4 P×3813

S×2/4 P×38۵۵

1

دفاتر ایران گردی و جهان

S×2/4 P×3813

S×2/4 P×38۵۵

گردی
0

شالیکقبی

S×2/4 P×3843

S×2/4 P×380۵

4

دفاتر اجار ویبراتقر و باالبر و

S×2/4 P×384۵

S×2/4 P×3843

ماشین آالت ساختماگی
۵

دفاتر تهی و تقزیع داروهای

S×2/4 P×3843

S×2/4 P×384۵

دام و طیقر
1

تعمیر لقازم شکار و اسلح

S×2/4 P×38۵3

S×2/4 P×384۵

۶

گمایندگی بیم و دفاتر بیم

S×2/4 P×381۵

S×2/4 P×3813

۹

کارخاگ یخ

S×2/4 P×3813

S×2/4 P×38۵۵

۸

دفاتر مشاور و خدمات

S×2/4 P×38۵۵

S×2/4 P×38۵3

اتحادی ماشین ساز و فلز تراش

22۶2
2

تراشکار

S×2/4 P×38۵۵

S×2/4 P×38۵3

1

تراشکار آرگقن

S×2/4 P×38۵۵

S×2/4 P×38۵3

22۶1

مه دی طالبی ولنی
رییس شورای شهر

اتحادی تعمیر و فروشندگان تلفن

مجید بحری
نائب رییس شورای شهر

جعفر جاللی کندلوسی
منشی شورای شهر
111

احمد بیگلریان
عضو شورا

بهزاد محمودی
عضو شورا

2

فروش و تعمیر تلفن

S×2/4 P×384۵

S×2/4 P×3843

1

اینترگت

S×2/4 P×38۵۵

S×2/4 P×38۵3

0

کافی گت

S×2/4 P×38۵۵

S×2/4 P×38۵3

اتحادی گل فروشان

22۶0
2

گل فروشی( طبیعی)

S×2/4 P×380۵

S×2/4 P×3803

1

فروش آکقاریقم

S×2/4 P×384۵

S×2/4 P×3843

0

فروش لقازم عقد و عروسی

S×2/4 P×38۵3

S×2/4 P×384۵

22۶4
2

اتحادی رگگ فروشی
رگگ فروشی

22۶۵

S×2/4 P×384۵

S×2/4 P×3843

اتحادی ماهی فروشان

2

ماهی فروش

S×2/4 P×384۵

S×2/4 P×3843

1

آکقاریقم

S×2/4 P×384۵

S×2/4 P×3843

اتحادی خدمات فنی کامپیقتر

22۶1
2

فروش کامپیقتر و قطعات آن

S×2/4 P×3813

S×2/4 P×38۵۵

1

خدمات فنی کامپیقتری

S×2/4 P×38۵3

S×2/4 P×384۵

0

دفتر تقلید گرم افزار

S×2/4 P×3813

S×2/4 P×38۵۵

4

فروشراههای سیدی گرم افزار

S×2/4 P×384۵

S×2/4 P×3843

و بازی
۵

اینترگت

S×2/4 P×3813

S×2/4 P×38۵۵

1

کافی گت

S×2/4 P×384۵

S×2/4 P×3843

۶

دفاتر تایپ کامپیقتری

S×2/4 P×380۵

S×2/4 P×3803

اتحادی خدمات فنی ساختمان

22۶۶
2

عایق کاری ساختمان

S×2/4 P×38۵3

S×2/4 P×384۵

1

تقلید تیرچ و بلقک

S×2/4 P×38۵۵

S×2/4 P×38۵3

0

سنربری

S×2/4 P×3813

S×2/4 P×38۵۵

4

آرماتقربند

S×2/4 P×3813

S×2/4 P×38۵۵

اتحادی سرویس کاران

22۶۹
2

کارواش

S×2/4 P×384۵

S×2/4 P×3843

1

تعقیض کاران روغن

S×2/4 P×3843

S×2/4 P×380۵

22۶۸

مه دی طالبی ولنی
رییس شورای شهر

عرض محصقالت فرهنری

مجید بحری
نائب رییس شورای شهر

جعفر جاللی کندلوسی
منشی شورای شهر
112

احمد بیگلریان
عضو شورا

بهزاد محمودی
عضو شورا

ویدئق کلقپ

2
22۹3
2

S×2/4 P×380۵

S×2/4 P×3803

اتحادی اغدی فروشی
ساگدویچ اغدی فروشی سردو

S×2/4 P×380۵

S×2/4 P×3803

گرم
((مشاغل خاص ))
22۹2
2
1
0

پزشکان
پزشکان متخصص

S×2/4 P×282

S×2/4 P×2

پزشکان عمقمی

S×2/4 P×38۸3

S×2/4 P×38۹۵

تزریقات و پاگسمان

S×2/4 P×38۹3

S×2/4 P×38۶۵

22۹1
2
1

دگداگپزشکی
دگداگپزشک

S×2/4 P×2813

S×2/4 P×2823

دگداگپزشکی تجربی

S×2/4 P×38۸

S×2/4 P×38۹۵

22۹0
2
1

داروخاگ ها
داروخاگ ها

S×2/4 P×38۸

S×2/4 P×38۹۵

داروخاگ دامپزشکی

S×2/4 P×38۹3

S×2/4 P×38۶3

22۹4
2
1
0
4
۵

آزمایشرا ها
آزمایشرا طبی و بالینی

S×2/4 P×2823

S×2/4 P×2

رادیقلقژی

S×2/4 P×281

S×2/4 P×282

ام آر ای

S×2/4 P×281

S×2/4 P×282

فیزیقترابی

S×2/4 P×38۸

S×2/4 P×38۹۵

سنجش شنقایی

S×2/4 P×38۹

S×2/4 P×38۶۵

22۹۵
2
1

مه دی طالبی ولنی
رییس شورای شهر

اپتقمتری
گفتار درماگی

S×2/4 P×38۹

S×2/4 P×38۶۵

روان درماگی

S×2/4 P×38۸3

S×2/4 P×38۹۵

مجید بحری
نائب رییس شورای شهر

جعفر جاللی کندلوسی
منشی شورای شهر
113

احمد بیگلریان
عضو شورا

بهزاد محمودی
عضو شورا

0

اسکن هست ای

22۹1
2
1

S×2/4 P×282

S×2/4 P×2

درماگرا
کلینیک تخصصی

S×2/4 P×280

S×2/4 P×281

کلینیک های عمقمی و

S×2/4 P×281

S×2/4 P×2

اورژاگس
0

کلینیک س زدایی ( ترک

S×2/4 P×38۸

S×2/4 P×38۹3

اعتیاد )
22۹۶
2
1
0
4
۵

دفترخاگ
دفتر وکال

S×2/4 P×38۸

S×2/4 P×38۹3

دفاتر اسناد رسمی

S×2/4 P×2813

S×2/4 P×2823

دفاتر فنی و مهندسی

S×2/4 P×2823

S×2/4 P×2

دفاتر حسابرسی

S×2/4 P×2813

S×2/4 P×2823

دفاترخدمات الکتروگیک

S×2/4 P×2

S×2/4 P×38۸

قضائی
باگکها

22۹۹
2

باگکهای دولتی

1

باگکهای خصقصی

0

مقسسات مالی و اعتباری

4

صندوق قرض الحسن

مه دی طالبی ولنی
رییس شورای شهر

مجید بحری
نائب رییس شورای شهر

S×2/4 P×28۵3

S×2/4 P×2843

S×2/4 P×28۹3

S×2/4 P×28۶3

S×2/4 P×2803

S×2/4 P×2813

S×2/4 P×2803

S×2/4 P×2813

جعفر جاللی کندلوسی
منشی شورای شهر
114

احمد بیگلریان
عضو شورا

بهزاد محمودی
عضو شورا

فصل دوم:
بهای خدمات

مه دی طالبی ولنی
رییس شورای شهر

مجید بحری
نائب رییس شورای شهر

جعفر جاللی کندلوسی
منشی شورای شهر
115

احمد بیگلریان
عضو شورا

بهزاد محمودی
عضو شورا

 -2بهای خدمات  :بهای خدمات نقیل و انتقیال ارزش سرقفلی:
پیشنهاد دهند  :شهرداری هچیرود ب استناد بند  0ماد  1۸آیینگام مالی شهرداری
مرجع تصقیب کنند  :شقرای اسالمی شهر ب استناد بند  11ماد  ۹3قاگقن شقراها و تبصر  2ماد  ۵3قاگقن مالیات بر ارزش افزود
ضماگت اجرایی وصقل :کمیسیقن ماد  ۶۶قاگقن شهرداری

تبصر  -2برابر مادة  2۸قاگقن مقجر و مستاجر مصقب  ۵1و اصالحات بعدی گقل و اگتقال مستغالت شهرداری هچیرود ( سرقفلی مغاز ها
) بقسیلة مقجرین ممنقع است .متقاضیان اینرقگ گقل واگتقاالت مکلفند قبل ازهرگقگ اقدام  ،مجقزمکتقب شهرداری را با پرداخت %23
حق پدیرش ک ب حساب درآمدهای عمقمی شهرداری واریز می گمایند ،دریافت کنند .حق پدیرش مدکقر دراین بند تقسط کمیت
کارشناسان شهرداری تعیین میرردد.
تبصر  : 1چناگچ گقل و اگتقال دهند یا گیرگد پدر ب فرزگدان و همسر ب یکدیرر و متقابل باشد  %1قیمت کارشناس رسمی
دادگستری دریافت می گردد.
برای تغییر گقع بهر برداری مغایر باقرارداد تنریمی باشهرداری  % ۵قیمت کارشناس رسمی دادگستری محاسب می گردد.
اجار مغاز ودک های ک مالکیت آن مربقه ب شهرداری میباشد جهت تمدید یااجار قرارداد طبق عرف محلی باتقافق شهرداری می
باشد.
ارزش سرقفلی هرمترمربع ازمغاز باتقج ب مققعیت مکاگی وزمان ساخت ومصالح بکاررفت واوضاع اقتصادی درزمان محاسب سرقفلی
بامعرفی شهرداری ازطریق کارشناس رسمی دادگستری می باشد.

مه دی طالبی ولنی
رییس شورای شهر

مجید بحری
نائب رییس شورای شهر

جعفر جاللی کندلوسی
منشی شورای شهر
116

احمد بیگلریان
عضو شورا

بهزاد محمودی
عضو شورا

 -2نام بهای خدمات :هزینه و یهای خدمات آمادهسازی اراضی

به اسیناد ماده  22و  23آییننامه اجرایی قانون زمین شهری مصوب  1311/3/24آماده سازی از وظایف شهرداری نمیباشد فلمذا
برای میقاضیانی که به شهرداری جهت ودور پروانه مراجعه می نمایند مبلغ تعیین شده زیر توسط شهرداری ووول میگردد.
(هزینه آماده سازی شامل  :هزینه خاک برداری  ،زیرسازی  ،جدول گذاری و آسفالت می باشد)
فرمول محاسبه به شرح جدول ذیل میباشد

ردیف

1

مبلغ در محدوده شهر به ریال

شرح
هزینه هر مترمربع آمادهسازی اراضی با

برخیابان × %۵3عرض گذر×۵33333ریال

هر کاربری

تبصره :1در وورتی که مالک دارای گواهی یا پایانکار بعد از تاریخ مصوبه فوق الذکر بوده و قصد تخریب و تجدید بنما داشمیه
باشدط بهای خدمات آماده سازی اخذ نمی گردد.
تبصره :0هزینه آماده سازی برای کلیه اراضی و زمینهای واقمش درمحمدوده همای قمانونی و حمریم شمهر هچیمرود بمرای
یکبارهزینه آماده سازی معابر قابل ووول خواهد بود
تبصره هزینه آماده سازی با دسیور شهردار و گزارت و تایید مسئول واحد عمران در خصوص آماده سازی تا  %51قابل تقلیل
می باشد.
به اسیناد رأی دیوان عدالت اداری و با توجه به در دست اقدام بودن طرح جدید شهر هچیرود کلیه امالکی که در راسیای تهیه
طرح وارد وارد محدوده میگردند مشمول هزینه آماده سازی می باشند.

مه دی طالبی ولنی
رییس شورای شهر

مجید بحری
نائب رییس شورای شهر

جعفر جاللی کندلوسی
منشی شورای شهر
111

احمد بیگلریان
عضو شورا

بهزاد محمودی
عضو شورا

 -1نام بهای خدمات :هزینه بهای خدمات ورزشی و فرهنگی

در هنگام صدور پروانه یا گواهی پایانکار مبلغ 03333ریال از هر مترمربع پروانه صادر شده بهای
خدمات ورزشی دریافت و در حساب جداگانه ای برای هزینه در بخش ورزش(درقالب خرید لوازم
ورزشی پارکها و )...واریز گردد .
مساحت کل بنای گاخالص× =03333بهای خدمات ورزشی و فرهنگ

مه دی طالبی ولنی
رییس شورای شهر

مجید بحری
نائب رییس شورای شهر

جعفر جاللی کندلوسی
منشی شورای شهر
11۳

احمد بیگلریان
عضو شورا

بهزاد محمودی
عضو شورا

 -1گام بهای خدمات :بهای خدمات اجار دادن وسایل گقلی شهرداری
پیشنهاد دهند  :شهرداری هچیرود ب استناد بند  0ماد  1۸آیینگام مالی شهرداری
مرجع تصقیب کنند  :شقرای اسالمی شهر ب استناد بند  11ماد  ۹3قاگقن شقراها و تبصر  2ماد  ۵3قاگقن مالیات بر ارزش افزود
ضماگت اجرایی وصقل :کمیسیقن ماد  ۶۶قاگقن شهرداری

عوار

سال (1401ریال)

ردیف

عنقان

1

کرای کامیقن ایسقزو زبال  ۹تن (ماهاگ )

 250/111/111ریال

2

کرای کامیقگت ایسقزو زبال  ۵تن (ماهاگ )

 220/111/111ریال

3

کرای لقدر هپکق  2۵تن (روزاگ )

51/111/111

4

کرای کمپرسی تک  2۸تن

بیرون شهری 15/111/111

5

کرای کمپرسی جفت  11تن

6

کرای جرثقیل  0/۵تن گصب روی ایسقزو

درون شهری 1/111/111
بیرون شهری 11/111/111
درون شهری 1/111/111
51/111/111

(روزاگ )
1

کرای باالبر  21متری ایسقزو (روزاگ )

51/111/111

۳

کرای بابکت  ۶12دوراج (روزاگ )

31/111/111

1

کرای تاگکر  22333لیتری آب (سرویس)

15/111/111

11

کرای بیل مکاگیکی زگجیری -الستیکی (روزاگ )

51/111/111

11

کرای گیسان کمپرسی (سرویس)

بیرون شهری 1/111/111

12

کرای مینی قلطک (روزاگ )

درون شهری 2/111/111

مه دی طالبی ولنی
رییس شورای شهر

مجید بحری
نائب رییس شورای شهر

جعفر جاللی کندلوسی
منشی شورای شهر
111

 15/111/111ریال

احمد بیگلریان
عضو شورا

بهزاد محمودی
عضو شورا

 -0گام بهای خدمات :بهای خدمات بازدید کارشناسی
پیشنهاد دهند  :شهرداری هچیرود ب استناد بند  0ماد  1۸آیینگام مالی شهرداری
مرجع تصقیب کنند  :شقرای اسالمی شهر ب استناد بند  11ماد  ۹3قاگقن شقراها و تبصر  2ماد  ۵3قاگقن مالیات بر ارزش افزود
ضماگت اجرایی وصقل :کمیسیقن ماد  ۶۶قاگقن شهرداری

حق کارشناسی برای کلیه پاسخهایی که نیاز به استعالم از شهرداری دارند به شرح ذیل تعیین می شود کیه میی
بایستی به حساب شهرداری واریز گردد.
الف:براي بازديد از اراوي و امالك متقاو ان صدور پروانه ساختااني ،گواهي عددم خدالف پايدان کدار ،پاسدا بده اسدتعالمات ثبتدي و بدانكي و هاچند
درخواست اجراي ماده  202موووع تفك ك عرصه و اع ان بشرح زير :
-2بابت بازديد عرصه واع ان کاربريهاي مسكوني هرمتر مربع به مبلغ

 2000ريال حداق

 -2بابت بازديد عرصه واع ان کاربريهاي تجاري هرمتر مربع به مبلغ  5000ريال حداق
 -1بابت بازديد عرصه واع ان کاربريهاي صنعتي و خدماتي هرمتر مربع به مبلغ  2000ريال حداق

 700/000ريال
 2/000/000ريال
 400000ريال

 -4بابت بازديد عرصه واع ان کاربريهاي باغات وزراعي و ساير کاربريهاتا  2000مترمربع هرمتر مربع به مبلغ  200ريال حداق

500000ريال

 -5بابت بازديد عرصه واع ان کاربريهاي باغات وزراعي و ساير کاربريهاتا  2000مترمربع هرمتر مربع به مبلغ  700ريال حداق
 -6بابت بازديد عرصه واع ان کاربريهاي باغات وزراعي و ساير کاربريهاتا  1000مترمربع هرمتر مربع به مبلغ 500ريال حداق

600000ريال
300000ريال

 -7بابت بازديد عرصه واع ان کاربريهاي باغات وزراعي و ساير کاربريهاتا  1000مترمربع به باال هرمتر مربع به مبلغ 400ريال حداق

الف:هزینه کارشناسی بابت اراضی و امال

2000000ريال

میقاضیان پاسخ به اسیعالمات ثبیی و بانکی و همچنین درخواست اجرای ماده

 111موضوع تفکیک عروه و اعیان و پاسخ به اسیعالم مرتبط با تعیین کاربری اراضی و تهیه کروکی و نعیین عر

گذربندی

موردنیاز انجام معامالت ملکی از جدول فوق اسیفاده میگردد
((درصقرت عدم تغییر بنا ویا وضعیت ملک حق کارشناسی پرداختی برای  0ما دارای اعتبار میباشد)) .
در ازای هر استعالم مبلغ کارشناسی قابل وصقل می باشد.

مه دی طالبی ولنی
رییس شورای شهر

مجید بحری
نائب رییس شورای شهر

جعفر جاللی کندلوسی
منشی شورای شهر
121

احمد بیگلریان
عضو شورا

بهزاد محمودی
عضو شورا



 -۵نام بهای خدمات :بهای خدمات ،مدیریت پسماند
پیشنهاد دهند  :شهرداری هچیرود ب استناد بند  0ماد  1۸آیینگام مالی شهرداری
مرجع تصقیب کنند  :شقرای اسالمی شهر ب استناد بند  11ماد  ۹3قاگقن شقراها و تبصر  2ماد  ۵3قاگقن مالیات بر ارزش افزود
ضماگت اجرایی وصقل :کمیسیقن ماد  ۶۶قاگقن شهرداری

ازآنجائیکه درزمان حمل نخاله های ناشی از تخریب بنا ط گودبرداری ط ایجاد فونداسیون ط و احداث بنا باعث پخش
نخاله در سطح خیابانها و کوچه های اطراف محل اجرای پروژه میگردد لذا بمنظور جبران بخشی از هزینه های
روفت و روب شهریط هزینه ای تحت عنوان بهای خدمات شهری از میقاضیان به شرح ذیل اقدام گردد
مساحت کل بنای گاخالص× =۵3333بهای خدمات حلل نخاله

 -۸نام بهای خدمات :هزینه بهای خدمات (جمع آوری زباله )

به اسیناد ماده  ۳قانون مدیریت پسماند مصوب  13۳3/12/21شهرداری مکلف است براساس دسیورالعمل وزارت کشور نسبت به
ووول بهای خدمات مدیریت پسماند اقدام نماید.
وزارت کشور طی نامه شماره /15225/3س مور  13۳5/1/11دسیورالعمل ماده  ۳قانون فوق را به کلیه شهرداریها ابالغ نموده
که در آن بخشنامه فرمول محاسبه بهای خدمات مدیریت پسماند قید و بشرح ذیل باید از تولیدکنندگان پسماند ووول گردد.

مه دی طالبی ولنی
رییس شورای شهر

مجید بحری
نائب رییس شورای شهر

جعفر جاللی کندلوسی
منشی شورای شهر
121

احمد بیگلریان
عضو شورا

بهزاد محمودی
عضو شورا

تعرفه بهای خدمات جمع آوری زباله شهری در سال 2432

ردیف

عنوان

2

آپارتمان و یا واحد مسکونی به ازای هر ییک
واحد مسکونی تا  2۵3مترمربع زیربنا

1

عوارض سال ( 2432به ریال )

2/133/333

آپارتمان و یا واحید مسیکونی بیاالتراز 2۵3

0

مترمربع تا  033متر

2/۵33/333

آپارتمان یا واحد مسکونی باالتراز 033

1/333/333

اماکن تجاری مقجقد در سطح شهر (شامل رستقران ها  ،تاالرها  ،هتل ها  ،فروشرا ها و)...بصقرت ماهاگ با
عقد قرارداد با شهرداری امکان پدیر خقاهد بقد.
هزین حمل زبال این اماکن با گرر مسئقل خدمات شهری و پس از محاسب میزان حج زبال ملک بصقرت
تقافقی امکان پدیر خقاهد بقد.
برای سایر اماکن تجاری مقجقد در سطح شهر ب دو دست واحد های صنفی ک زبال و واحد های صنفی پر
زبال تقسی میرردگد
با تشخیص و گزارش مسئقل واحد خدمات شهری میزان زبال مقرد بررسی و سپس فیش صادر و وصقل
میرردد
واحد های صنفی پر زبال  :ساالگ  2/۵33/333ریال
واحد های صنفی ک زبال  :ساالگ  2/333/333ریال
 – 1با توجه به ضرورت ساماندهی حضور زباله گردها در سطح شهر هچیرود ط شهرداری طبق قوانین پسماند نسبت به جلوگیری
از حضور زباله گردهای غیر بومی اقدام قانونی نموده و در خصوص زباله گردهای بومی نیز نسبت به ساماندهی فعالیت آنان پس از
تشکیل پرونده در شهرداری ط اقدام الزم را وورت دهد.
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بهزاد محمودی
عضو شورا

 – 2شهرداری هچیرود در هنگام ودور پروانه ساخیمانی از مالکین تعهد اخذ نماید تا سطل زباله  661لییری به شرح جدول ذیل
خریداری و طبق جانمایی شهرداری مورد اسیفاده قرار دهند .
تعداد واحد ساخیمانی

تعداد سطل زباله مخصوص زباله تر

تعداد سطل زباله مخصوص زباله خشک

از  1واحد تا  3واحد

وفر

وفر

از  4واحد تا  11واحد

یک

یک

از  11واحد تا  21واحد

دو

یک

از  21واحد تا  31واحد

سه

دو

 31واحد به باال

پنج

سه

 - 3شهرداری می تواند نسبت به عقد قرارداد جداگانه با اوناف پر زباله در داخل محدوده شهر اقدام نماید  .همچنین در وورت
ارائه خدمات جمش آوری زباله در خارج از محدوده شهر نیز با عقد قرارداد و با رعایت ورفه و والح ط قرارداد منعقد گردد.
ضمنا شهرداری موظف است در عقد قرارداد با این اوناف ماده  16قانون مدیریت پسماند را در نظرگرفیه و ضمن الزام بر خرید
یک عدد سطل زباله خشک و یک عدد سطل زباله تر توسط این اوناف  5رعایت کامل قانون مذکور را به سمش و نظر این اوناف

برساند.شهرداری می تواند در وورت عدم توجه اوناف میخلف از این ماده قانونی ط ضمن پیگیری در مراجش ذیربط نسبت به
عدم جمش آوری زباله آنان اقدام نماید.
 - 4شهرداری می تواند نسبت به اخذ جریمه اوناف میخلف ط از یک تا سه برابر قرارداد و همچنین برای اوناف خارج از بند 3
از یک تا  3برابر عوار

مصوب شورا اقدام نماید.این جریمه جدا از مبالغ قرارداد و عوار

می باشد.

 - 5شهرداری می تواند درآمد حاوله از فروت ضایعات و زباله خشک را جهت ارتقاء فرهنگ شهروندی در حوزه تفکیک زباله از
مبدأ در شهر هزینه نماید.
-6به جهت رعایت مبلمان شهری ط شهرداری هچیرود اقدامات الزم را جهت حذف سبدهای توری منازل در سطح شهر وورت
داده به طوریکه طی مدت  2سال تمامی سبدهای توری جمش آوری شوند و فقط از سطل های زباله مخصوص پسماند تر و خشک
اسیفاد شود.
-1به جهت تشویق خانواده هایی که در طرح تفکیک زباله با شهرداری همکاری مناسب دارند شهرداری می تواند نسبت به اهدای
جوایز تا سقف  5درود درآمد حاول از بهای خدمات زباله ط در طول هر سال اقدام نماید.
مه دی طالبی ولنی
رییس شورای شهر
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احمد بیگلریان
عضو شورا

بهزاد محمودی
عضو شورا

-8به جهت تازه تاسیس بودن شهرداری و عدم اعالم بدهی عوار
فقط نسبت به اخذ عوار

و ودور فیش مربوطه برای واحدهای ساخیمانی ط شهرداری

بهای خدمات زباله از سال  1399به بعد اقدام نماید .ضمنا در وورت عدم پرداخت عوار

بهای

خدمات جمش آوری زباله توسط شهروندانط شهرداری باید به ازای هر سال تاخیر برابر نر سود بانک مرکزی ط جریمه تاخیر اخذ
نماید.
-1شهرداری می تواند از زمین واقش در جاده لوله گاز که در مالکیت شهرداری است جهت دپوی موقت زباله و ایجاد سکو اسیفاده
نماید .شایان ذکر است این امر پس از اخذ تاییدیه های الزم از شبکه بهداشت و درمان شهرسیان و اداره محیط زیست وورت
گیرد .همچنین شهرداری موظف است نسبت به جابجایی روزانه زباله های دپو شده به محل دفن چالوس(به مانند گذشیه) اقدام
نماید.
 – 10شهرداری به وورت هر سه ماه یکبار گزارت کاملی از اقدامات وورت گرفیه توسط کمییه بازیافت را به شورای شهر تسلیم
نماید .
اعضای شورا پس از بررسی موضوعط ضمن موافقت و تصویب شیوه نامه اجرایی تفکیک و کاهش از مبدا زباله شهر هچیرودط با
بندهای درخواسیی شهرداریط موافقت نمودند.
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احمد بیگلریان
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 -1گام بهای خدمات :بهای خدمات اگبارداری
پیشنهاد دهند  :شهرداری هچیرود ب استناد بند  0ماد  1۸آیینگام مالی شهرداری
مرجع تصقیب کنند  :شقرای اسالمی شهر ب استناد بند  11ماد  ۹3قاگقن شقراها و تبصر  2ماد  ۵3قاگقن مالیات بر ارزش افزود
ضماگت اجرایی وصقل :کمیسیقن ماد  ۶۶قاگقن شهرداری

 -۹نام بهای خدمات :هزینه انبارداری

مقدار و نوع وسایل جمع آوری شده

ردیف

موضوعات سد معبر

6

2

وانت بار یا خودروی فروت اجناس توقیف شده از
ایجادکنندگان سدمعبر(تا سقف  3روز)
هزینه جمش آوری و نگهداری تابلوهای غیر مجاز به
شرح ذیل میباشد
 -1هزینه انبارداری تا سه روز برای هر تابلو
 511/111ریال

هزینه انبارداری

 511111ریال
 11115111ریال

 -2هزینه انبارداری بیش از سه روز برای هر روز
اضافه مبلغ  111/111ریال اضافه می گردد.
5

 -3هزینه جرثقیل و جدا سازی تابلو برای هر
تابلو مبلغ  1/111/111ریال
 -4در وورت ایجاد خسارت و یا هر گونه هزینه
دیگری که مشمول این بند گردد با مشورت
و برآورد مسئول واحد اخذ و ووول خواهد
شد .
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احمد بیگلریان
عضو شورا

بهزاد محمودی
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)اقالم خوراکی فاسدشدنی کیلویی  1111ریال تا سقف  24ساعت.
)2جریم ه بازداشت دام اگرگاو یا اسب باشد به ازای هر روزط مبلغ یک میلیون ریال برای هرراس دام واگر گوسفند
باشد مبلغ پانصد هزار ریال برای هرراس دام به عالوه هزینه حمل برای هردام دویست هزارریال.
)3جریمه قطش سایبان های غیرمجاز وراه پله ها وتراسیها به ازای هرتخریب مبلغ سه میلیون ریال می باشد.
)4جریمه تخریب دیوارکشی غیرمجاز به ازای هرمیرمربش دیوار مبلغ سیصدهزارریال میباشد.
تبصره در وورت عدم مراجعه واحبان اجناس ظرف مدت 4۳ساعتط وسایل جمش آوری شده (فاسد شدنی) به
آسایشگاه معلولین و سالمندان و مراکز نگهداری کودکان بی سرپرست و مراکز خیریه تحویل و رسید دریافت
خواهد شد.
بهاءخدمات جهت بهر برداری ازفصل دریابرای تابستان 2432

-1نر ورودهرنوع خودرو سواری به محوطه طرح دریا کیا کال و سایر

 51/111ریال

-2نر اسیراحت و نصب چادر

 111/111ریال

 -3ورودی پارکینگ در هر شبانه روز

 211/111ریال

-4رزرواسیون مسافر برای نصب دفیر غیر ثابت ماهانه  1/111/111ریال به ازای هر کانکس
الزم به توضیح است که فرم و ابعاد کانکس ها در کمییه زیبا سازی باید تصویب شود
-5ورودی پارکینگ در بیرون از محوطه پالژ برای هر خودرو شبانه روز  11/111ریال و یک ساعت اضافه تر  5/111ریال
 11/111ریال
-6ورود به منطقه شنا هر نفر بعنوان حق بیمه
-1اجاره احداث رمپ در معبرهای کناره محور اولی که قبل از تاسیس شهرداری ایجاد شده است پس از تایید واحد فنی در
خصوص طول و شیب رمپ محاسبه عوار هر میر مربعی تا  11میر مربش  1/511/111ریال و از ده میر مربش به باال به ازای هر
میر مربش  151/111ریال افزایش میابد.
تبصره در وورت واگذاری به بخش خصووی پس از طی مراحل قانونی اقدام خواهد شد.
-۳نصب هر گونه دکه بصورت غیر ثابت بصورت ماهیانه تا مساحت  11میر  1/511/111ریال و از  11میر مربش به باال به ازای هر
میر مربش  111/111ریال افزایش میابد و بصورت عقد قرارداد با شهرداری امکان پذیر خواهد بود.
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 -۸گام بهای خدمات :بهای خدمات ایمنی
پیشنهاد دهند  :شهرداری هچیرود ب استناد بند  11ماد  ۵۵قاگقن شهرداریها
مرجع تصقیب کنند  :شقرای اسالمی شهر ب استناد بند  21ماد  ۹3قاگقن شقراها و تبصر  2ماد  ۵3قاگقن مالیات بر ارزش افزود
ضماگت اجرایی وصقل :کمیسیقن ماد  ۶۶قاگقن شهرداری

سال 2432

ردیف

عنقان عقارض یابهاءخدمات

2

کارشناسی وعلت یابی حریق (ادارات و کارگاهها)درون شهر

۸33333ریال

1

کارشناسی وعلت یهابی حریهق (ادارات و کارگاهها)خهارج

 2133333ریال

شهر
0

کارشناسی وعلت یابی حریق (باغ و مرکبات )درون شهر

 ۸33333ریال

4

کارشناسی وعلت یابی حریق (باغ ومرکبات )خارج شهر

 2133333ریال

۵

جریم اماکنی ک پس از صدور شناسنام ایمنی مجدا مکان

 4۵33333ریال

راغیر ایمن سازگد
1

کارشناسی وصدور شناسنام ایمنی (خارج محدود شهر)

 ۸33333ریال

۶

کارشناسی وصدورشناسنام ایمنی ساختمان تا س طبق

2۹33333ریال

۹

کارشناسی وصدورشناسنام ایمنی ساختمان از س طبق تا

 0033333ریال

 ۵طبق
۸

کارشناسی شرکتهای بیم

 2133333ریال

23

کارشناسی خقدروها

 ۸33333ریال

22

مبلغ آتش گشاگی برای کسب

 ۶33333ریال

21

کارشناسی حریق ساختمان و خقدروها خارج از شهرسهتان

 1۸33333ریال

(ایاب و ذهاب با متقاضی میباشد)
20

مه دی طالبی ولنی
رییس شورای شهر

کارشناسی ایمنی  ،گقسازی مدارس
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 ۶33333ریال

احمد بیگلریان
عضو شورا

بهزاد محمودی
عضو شورا

فصل سوم:
سایردرآمدها

مه دی طالبی ولنی
رییس شورای شهر

مجید بحری
نائب رییس شورای شهر

جعفر جاللی کندلوسی
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احمد بیگلریان
عضو شورا

بهزاد محمودی
عضو شورا

دستورالعمل چگونگی دریافت و تقسیط مطالبات شهرداری

با استناد ب ماد  ۶0قاگقن تنری بخشی از مقررات مالی دولت و ماد  ۵۸قاگقن رفع مقاگع تقلید اصالحی ماد  01آئین گام مالی
شهرداریها ( اصالحی ماد  : 01ب شهرداریهای کل کشقر اجاز داد می شقد تا مطالبات خقد را با اقساه حداکثر سی و شش ماه
مطابق دستقرالعملی ک ب پیشنهاد شهردار ب تصقیب شقرای محترم اسالمی شهر مربقط می رسد دریافت گماید در هر حال صدور
مفاصا حساب مقکقل ب تادی کلی بدهی مؤدی خقاهد بقد).
در راستا اصالحی ماد  01آیین گام مالی شهرداریها آقای شهردار میتقاگد با درخقاست اشخاص حقیقی و حقققی و خصقصی  ،گسبت
ب تقسیط عقارض زیربنا  ،مازاد تراک

 ،تغییر کاربری  ،پدیر  ،تخل فات ساختماگی  ،پیش آمدگی  ،حق مشرفیت و جرائ

ماد صدو ...

گسبت ب تقسیط مطالبات شهرداریها تا حداکثر  01ما اقدام گماید در صقرت اختالف مقدی با شهرداری درخصقص عقارض و گحق
محاسب پروگد درکمیسیقن ماد  ۶۶مطرح خقاهد شد.
 مصقبات این دستقرالعمل مشمقل مطالبات شهرداری هچیرود از وزارتخاگ ها ،سازماگها و دستراههای دولتی شرکتهای وابست بدولت و ارگاگهای گرامی و اگترامی و مقسسات عمقمی دولتی ،باگکها ،مقسسات مالی اداری

وابست ب گهادها و ارگاگهای عمقمی و

سازماگهای عمقمی غیر دولتی گمی گردد و مطالبات شهرداری گاشی از عقارض و جرائ ماد صد و دیرر مطالبات در صقرت استنکاف در
پرداخت بدهی از مصادیق قابل طرح در کمیسیقن ماد  ۶۶تلقی می گردد.
تبصر  -2در اجرای ماد  01آیین گام مالی شهرداریها حداقل پیش پرداخت  % 13می باشد.
تبصر  -1صدور هر گقگ مفاصا حساب برای گقل و اگتقال عرص و اعیاگی ،تفکیک عرص  ،پایاگکار منقه ب تسقی حساب کامل مؤدی با
شهرداری خقاهد بقد.
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 -2نام درآمد :ارزش معامالتی ساختمانی (تبصره  22ماده  233قانون شهرداری)

در راسیای تبصره  11ماده ود قانون شهرداریها برای بناهای بدون پروانه و مازاد بر پروانه که بر اساس آراء ماده
ودط رای بر ابقاء بنا وادر می گردد با توجه به موقعیت مکانی و ارزت ساخیمانی و اسیقرار آنها به تفکیک
خیابانهای اولی و فرعی و سایر معابر با در نظر گرفین وضعیت معیشیی ساکنان هر منطقهط و همچنین با توجه
به بلو بندی دفیرچه ارزت معامالتی امال که مال عمل اداره امور اقیصادی و دارایی شهرسیان چالوس و در
اجرای ماده  64قانون مالیات های مسیقیم مصوب اسفند ماه  1366و اوالحیه های بعدی آن می باشدط ارزت
معامالتی ساخیمانی به شرح جداول ذیل تعیین و ابالغ می گردد(.این قیمت گذاری بر مبنای دفیرچه ارزت
منطقه ای اداره دارائی شهرسیان چالوس -شهر هچیرود می باشد )

بلقک بندی دارائی

قیمت ( متر مربع)

خیابان های  6الی  11میری محالت

 2/511/111ریال

خیابان های  12الی  16میری و ...محالت

 3/111/111ریال

بر خیابان اولی و جاده قدیم هایت

 15/111/111ریال

مجیمش های گلسیانک ط ارکیده و(...برابر دفیرچه

 6/111/111ریال

دارایی)
مجیمش های دریاییط نصیریط تسلیمی و (...برابر دفیرچه

 6/111/111ریال

دارایی)

مجیمش های فقیه طآرینط پاس مسیر

 6/111/111ریال

مهردشتط ساالر و(..برابر دفیرچه دارایی)

 6/111/111ریال

مجیمش سهندط مجموعه یاران و(..برابر دفیرچه دارایی)

 11/111/111ریال

مجیمش زمانیط بنیاد مسکن و(..برابر دفیرچه دارایی)

 6/111/111ریال

بهرام و شالیزار

 5/111/111ریال

مجیمش های مسکونی جدید الیاسیس

 6/111/111ریال
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احمد بیگلریان
عضو شورا

بهزاد محمودی
عضو شورا

جریمه کسری پارکینگ
آندسیه از مالکینی که علیرغم رعایت پروانه ساخیمانی وادره ط نسمبت بمه کسمر پارکینمگ اقمدام و یما پارکینمگ
احداثی خود را به بنا تبدیل نموده اند و همچنین بناهای فاقد پروانه ای که پارکینگ ممورد نیماز را وفمق ضموابط
طرحهای مصوب شهری تامین ننموده اند و در مورد عدم احداث پارکینگ و یا غیر قابل اسیفاده بودن آن و عمدم
امکان اوالح آنط در کمیسیون ماده ود و در اجرای تبصره  5قانون مذکور می بایست رای جریمه وادر گردد.
بر اساس فرمول ذیل محاسبه و اخذ می گردد:
A=S×N×Z×M
= Aمبلغ جریمه کسر پارکینگ
= Sمساحت هر پارکینگ با احیساب گردت  25میر مربش می باشد
= Nتعداد کسری پارکینگ
= Zضریب ماده ود (تعیین به تشخیص کمیسیون ماده  111قانون شهرداری)
 = Mارزت معامالتی ماده ود
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قدرالسهم تفکیک و افراز اراضی
ماده  232قانون شهرداری ها :ادارات ثبت اسناد وامال

و حسب مورد دادگاه ها موظفند در موقش دریافت تقاضای تفکیک یا

افراز اراضی واقش در محدوده و حریم شهر ها ط از سوی مالکینط عمل تفکیک یا افراز را بر اساس نقشه ای انجام دهند که قبالً به
تأیید شهرداری مربوط رسیده باشد.نقشه ای که مالک برای تفکیک زمین خود تهیه نموده و جهت تصویب در قبال رسیدط تسلیم
شهرداری می نمایدطباید پس از کسر سطوح معابر و قدرالسهم شهرداری مربوط به خدمات عمومی از کل زمین ط از طرف
شهرداری حداکنر ظرف مدت سه ماه تأیید و کیباً به مالک ابالغ شود.
بعد از انقضاء مهلت مقرر و عدم تعیین تکلیف از سوی شهرداری مالک می تواند خود تقاضای تفکیک یا افراز را به دادگاه تسلیم
نماید .دادگاه با رعایت حد اکنر نصاب های مقرر در خصوص معابر ط شوارعو سرانه های عمومی با اخذ نظر کمیسیون ماده  5ط به
موضوع رسیدگی و اتخاذ تصمیم می نماید.
کمیسیون ماده  5حداکنر ظرف مدت دو ماه باید به دادگاه مذکور پاسخ دهد  .در وورت عدم ارسال پاسخ در مدت فوقط دادگاه
با مالحظه ی طرح جامش و تفضیلی در چهارچوب سایر ضوابط و مقررات ط به موضوع رسیدگی و رأی مقیضی وادر می نماید.
رعایت حد نصاب های تفکیک و ضوابط و مقررات آخرین طرح جامش و تفضیلی مصوب در محدوده شهرها و همچنین
رعایت حد نصاب هاط ضوابط ط آیین نامه ها و دسیورالعمل ها ی مرتبط با قوانین از جمله قوانین ذیلط در تهیه و تأیید کلیه نقشه
های تفکیکی موضوع این قانون توسط شهرداریها الزامی است.
 مواد ( )14و ( )15قانون زمین شهری مصوب سال .1366 قانون منش فروت و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکت های تعاونی مسکن و سایر اشخاصحقیقی و حقوقی مصوب سال .13۳1
 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوب سال  1314و اوالحات بعدی آن. قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی -اقیصادی مصوب سال  13۳5و اوالحاتبعدی ان.
 ماده ( )5قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و اوالحات بعدی آن.تبصره  . 1در مورد اراضی دولییط مطابق تبصره ( )1ماده ( )11قانون زمین شهری مصوب سال  1366اقدام خواهد شد.
تبصره .0در اراضی با مساحت بیشیر از پانصد میر مربش که دارای سند ششدانگ است شهرداری برای تأمین سرانهء فضای
عمومی و خدماتی تا سقف بیست و پنج درود ( )%25و برای تأمین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر در اثر
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تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامش و تفضیلی با توجه به ارزت افزوده ایجاد شده از عمل تفکیک برای امال ط تا
بیست و پنج درود( )%25از باقی مانده اراضی دریافت می نماید .شهرداری مجاز است با توافق مالک قدر السهم مذکور بر اساس
قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس رسمی دادگسیری دریافت نماید.
تبصره  .4کلیه اراضی حاول از تبصره ( )3و معابر و شوارع عمومی و اراضی خدماتی که در اثر تفکیک و افراز و ودور سند
مالکیت ایجاد میشود میعلق به شهرداری است و شهرداری در قبال آن هیچ وجهی به واحب ملک پرداخت نخواهد کرد.
در مواردی که امکان تأمین انواع سرانه ط شوارع و معابر از زمین مورد تفکیک و افراز میسر نباشد .شهرداری می تواند با تصویب
شورای اسالمی شهر معادل قیمت آن را به نر کارشناسی دریافت نماید.
تبصره  :۵در صقرت عدم امکان تحقیل ملک در مقارد خاص پس از تصقیب در جلس کمیسیقن ماد  232شهرداری
مطابق ارزش گداری کارشناس رسمی دادگستری و پس از اخد مصقب شقرای اسالمی شهر قابلیت دریافت دارد.

تاکسیمممممممممممممممممرانی
عناوین کلی خدمات-تاکسیرانی وغیره

ردیف

تشکیل پرونده ثبت نام و پذیرت اولیه میقاقضیان

1
2

مبلغ پیشنهادی 2432

امییاز خدمات وبرگزاری آزمون شهرشناسی –کالس های
توجیهی
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توضیحات

 211/111ریال
211/111ریال

احمد بیگلریان
عضو شورا

بهزاد محمودی
عضو شورا

3

امییاز حاول از ودور پروانه تاکسیرانی (دفیرچه –کارت
شهری-کارنامه)

4

5

241/111ریال

121/111ریال

امییاز تمدید پروانه تاکسی

241/111یال

امییاز ودور خدمات پروانه بهره برداری اشخاص حقیقی
(مدت اعیبار 2سال)

6

121/111ریال

تمدید پروانه بهره برداری اشخاص حقیقی
1
۳
1

11

امییاز تعویض پروانه بهره برداری و پروانه تاکسیرانی (دفیرچه
–کارت شهری-کارنامه)در طول مدت اعیبار (المننی)
امییاز واگذاری خودروی جدید (طرح توسعه)و تبدیل پال
شخصی به تاکسی
حق عضویت ماهیانه به ازای هر دسیگاه (تاکسی –تاکسی
موقت)
امییازنقل وانیقال پروانه بهره برداری اشخاص حقیقی وانیقال
سند تاکسی زرد و تاکسی موقت –خرید وفروت

4درود ارزت روز خودرو

11

12

هزینه خدمات سالیانه پروانه نمایندگی

13

15
16

4درود ارزت روز خودرو
24/111ریال

امییاز ودور نمایندگی شرکت های حمل ونقل درون
شهری(مدت اعیبار  5سال)

14

241/111ریال

هزینه تمدید پروانه شرکت های حمل و نقل
امییاز و انیقال پروانه نمایندگی شرکت های حمل ونقل درون
شهری

 6/111/111ریال

 6/111/111ریال
51درود مبلغ ودور

 3/111/111ریال

وثیقه تضمین حسن انجام کار شرکیهای حمل ونقل بار و
مسافر

221/111/111ریال

امییاز انیقال تاکسی از شهر هچیرود به شهرهای دیگر

ارزت روز خودرو

11
هزینه ودور کارت ویژه سرویس مدارس
1۳

11

111/111ریال

حق عضویت ماهیانه راننده کمکی (ماهیانه)
هزینه برچسب کد شناسایی طآرم و سایر موارد مشابه
هزینه حق عضویت و خدمات خودرویی در اتحادیه حمل ونقل
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سالیانه توسط هیئت

احمد بیگلریان
عضو شورا

سالیانه توسط

بهزاد محمودی
عضو شورا

تاکسی رانی سراسر کشور برای خودرو

21

حداقل هزین صدور پرواگ

حداکثر هزین صدور پرواگ

فعالیت گاوگان(ریال)

فعالیت گاوگان(ریال)

ظرفیت حداکنر  15نفر

033/333ریال

133/333

ظرفیت بین  16تا  26نفر

 123/333ریال

 2/123/333میلیقن

ظرفیت باالی  21نفر

۸23/333ریال

 2/۹13/333میلیقن

کاربری گاوگان

مسافری

باری

مه دی طالبی ولنی
رییس شورای شهر

توسط
هئیت
مدیره
اتحادیه
تاکسیرانی
حمل
ونقل
کشور
تصویب
می شود

مدیره اتحادیه
تاکسیرانی حمل
ونقل کشور تصویب
می شود

هئیت مدیره
اتحادیه تاکسیرانی
حمل ونقل کشور
تصویب می شود

زیر  3/5تن

 123/333ریال

بین  3/5تن تا  6تن

3 ۹۵/333ریال

بیش از  6تن

 2/123/333میلیقن
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احمد بیگلریان
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بهزاد محمودی
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حداکثر گرخ ساعتی برگزاری دور آمقزشی الزم برای دریافت پرواگ اشتغال معادل  1هزار تقمان تعیین گردید.
تعرفه پیشنهادی بهای خدمات وانت بار در سال 2432

ردیف
2

هزین صدور پرواگ اشتغال افرادب حمل و گقل بار (1سال)

433/333ریال

1

هزین تمدید پرواگ اشتغال افراد ب حمل وگقل بار(1سال)

133/333ریال

0

هزین تعقیض المثنی و تغییر پرواگ اشتغال افراد ب حمل وگقل بار

213/333ریال

4

هزین خدمات پرواگ اشتغال افراد ب حمل و گقل بار

433/333ریال

۵

هزین صدور پرواگ فعالیت وسیل باربر

433/333ریال

1

هزین تمدید پرواگ فعالیت وسیل گقلی باربر

133/333ریال

۶

هزین تعقیض المثنی و تغییر پرواگ فعالیت وسیل گقلی باربر

213/333ریال

۹

حق امتیاز واگداری وسیل گقلی باربر با پالک عمقمی

143/333ریال

۸

حق امتیاز تبدیل وسیل گقلی باربر شخصی با وسیل گقلی باربر پالک عمقمی

2۶3/333ریال

23

امتیاز برگزاری دور آمقزشی –کالس تقجیهی (1ساعت)

243/333ریال


ماده  :1شهرداری مجاز است هر ساله دو  راننده را بعنوان راننده نمونه ( با درنظر گرفتن رضايت شهروندان طي نظرسنجي و
رضايتواحدتاكسیرانيانتخابنمايدوبهنحویشايستهازرانندهتقديرنمايد.
ماده :4درخصوص« تخلفات تاكسیران(دارنده پروانه تاكسیراني) ،تخلفات تاكسیدار (دارنده پروانه بهره برداری)،تخلفات شركت
هایطرفقراردادباشركت» كمیتهانضباطيتاكسیراني،مجازبهمیزانتعیینمبلغجريمه،میزانخسارتونوعاقدامتنظیم
میزانجريمهخواهد بودومبلغمصوبشدهتوسطكمیتهانضباطيتاكسیرانيشهرداری،موردقبولشورایشهرميباشد.
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احمد بیگلریان
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بهزاد محمودی
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تیوضیحیات مربوط به کل مصوبه
 -2جهت تدکراعالم می گردد ک وجق مصقب باید تقسط مؤدیان و متقاضیان ب حساب شهرداری واریز و قبض مربقط را به واحهد
درآمد شهرداری تحقیل دهند و طبق بقدج مصقب ب مصرف برسد.
براساس ماد  0۶آئین گام مالی شهرداریها استفاد از وجق حاصل از درآمدها قبل از منرقر داشتن آگها ب حساب قطعهی درآمهد
شهرداری ب هرعنقان بصقرت علیالحساب ویا برای پرداخت هزین های ضروری و فقری ممنقع است.
-1معافیتهای مندرج در ققاگین بقدج سال  2432برای شهرداری هچیرود قابلیت اجرائی خقاهد داشت.
 -0درصقرت عدم تصقیب ویا عدم تغییرات در این مصقب تقسط مراجع ذیصالح درسالهای بعدهم سال پاگزد درصهد به قیمهت
سال قبل افزود وقابل وصقل خقاهدبقد.
 -4درصقرت عدم وصقل ب مققع مطالبات ،شهرداری هچیرود میتقاگد ازطریق کمیسیقن مادة  ۶۶گسبت ب وصقل مطالبهات خهقد
اقدام گماید.
 -۵سایر بهای خدمات شهرداری ک بر عهد سازماگها واگدار شد است در تعرف هر سازمان مالک عمل قرار خقاهد گرفت و درآمد
آن ب حساب سازمان مربقط واریز می گردد.
این تعرف ب استناد بند11مادة  ۵۵قاگقن شهرداریها ومادة 03آئین گامةمالی شهرداریها با پیشهنهاد شههرداری هچیهرود و رعایهت
سیاستهای عمقمی دولت جمهقری اسالمی ودستقرالعملها و آئین گام های اجرائی وبه اسهتناد بنهدهای21و  11مهاد  ۶1قهاگقن
تشکیالت وظائف و اگتخابات شقراهای اسالمی کشقر و اگتخاب شهرداران ب تصقیب شهقرای اسهالمی شههرچالقس رسهید .تعرفه
عقارض و بهای خدمات شهرداری هچیرود جهت اجرا در سال  2432طی گام شمار

مقرخ

ب شههرداری هچیهرود ابهالغ

گردید.
این تعرف از ابتدای سال  2432قابلیت اجرائی خقاهد داشت.
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