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بنام خدا
مقدمه
استقرار دانش محيطي مبتني بر پژوهش و فناوري عامل اصلي توسعه منابع و پذيرش بهرهوري در بهبود محيط زندگي شهري است ودر تأمين
نيازهاي انساني نقش اساسي دارد.
الگوپذيري در پژوهش و برنامهريزي باتوجه به بازخوردهاي اجتماعي و اقتصادي وفرهنگي ،نيازمند ارزيابي و مطالعه در زيرساختهاي اقليمي در
هرشهر است تا به تناسب ضرورت از توزيع امکانات عمومي ونيازهاي رفاهي بيبهره نباشد .شهرها سيستمي زنده و پويا از برآيند ارتباط منطقي
بين کليه نيازها در توسعه پايدار هستند که با ارائه برنامهريزي و تدابير اثرگذار ،ميتوان پايداري را در جهت ارتقاي بهرهوري تسري داده وبا
استفاده ازمنابع و ديگرعوامل توسعه باکمك عناصر و نهادهاي مرتبط در جامعه شهري و نتيجتاً درتعامل با آنها موجب انجام فرايند مؤثر در سي
ستم ارتباطات به لحاظ بهبود محيط شهري شد .يقيناً با تدوين اين معيار دربرنامهريزي وباتبلور بهرهوري ميتوان کاستيها را زدود تابه موازات
توسعه تکنولوژي درعرصه ملي از نرمافزارهاي الزم به منظور جلب مشارکت مردمي و درجهت تأمين وبهبود منافع عمومي در راستاي سياستهاي
مديريت شهري وهمسويي با دولت خدمتگزاردر اجراي اهداف افزايش مشارکت اجتماعي و اصل تمرکز زدايي وکاهش تصديهاي غيرضروري از
بهره الزم برخوردار شد.
بهرهبرداري از منابع مالي مستلزم بررسي و برنامهريزي در فرصتها وامکانات موجود درشهرهاست که تعادل استفاده ازآن به شيوه مناسبي با
فناوري جديد تکوين مييابد .لذا باگسترش وتوسعه شهرها منافع درآمدي نيز بامختصات آن رشد يافته و با اطالعات جديد زمينه توسعه به سوي
پايداري را فراهم و با خلق منابعي درجهت تأمين نيازهاي مدني شهروندان مقدمه فرا بخشي برنامه توسعه و همسويي با برنامه هاي اعالم شده
دولت دهم براي ايجاد آمادگي الزم وحرکت به سوي مديريت واحد شهري را فراهم سازيم.
دراين مجموعه سعي گرديده به جهت ايجاد منابعي به موازات اختيارات قانوني،با نقطه نظر کارشناسي مسئولين واحدها و تبيين شاخصها
ونرمافزارهاي موجود عوارضي ،نسبت به وضع عوارض محلي اقدام نموده تاپس ازتصويب شوراي محترم اسالمي شهر و سير تشريفات خاص مقرر
قانون ،مالك عمل اين شهرداري گردد .لذا انتظاراست با همکاري ساير دستگاههاي اجرايي و مشارکت مردمي با تحصيل عوارض ،بهاي خدمات و
ساير درآمدهاي محلي مندرج در اين تعرفه بتوان به تغييرساختار عمراني وخدمات شهري در خور شهروندان دست يافت برآيندآن به رفاه عمومي
و رضايت مردم بيانجامد.

 – 1سيدعباس نورحسيني

 -1وحيد قرباني

 – 2عباس عالم

 -1حسن حبيب پور

 -3صادق مقدادي
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فصل اول
كليات و تعاريف
الف) كليات
مستندات قانوني وضع و وصول عوارض و ساير مستندات قانوني مربوط
قانون شهرداری مصوب 1330/0/11
ماده  -11وظايف انجمن شهر به قرار زير است:
بند  -1تصويب لوايح برقراري يا الغاء عوارض شهر و همچنين تغيير نوع و ميزان آن
تبصره -وضع عوارض هر شهر نبايد تأثير سوئي در اقتصاد عمومي کشور و رواج صادرات يا نشو و نماي صنايع داخلي داشته باشد تشخيص اين
گونهعوارض با وزارت کشور است.
ماده  -11وظايف شهرداري به شرح ذيل است:
 -26پيشنهاد برقراري يا الغاء عو ارض شهر و همچنين تغيير نوع و ميزان عوارض اعم از کاالهاي وارداتي و صادراتي کشور و محصوالت داخلي
وغيره و ارسال يك نسخه از تصويبنامه براي اطالع وزارت کشور.
تبصره  -1به منظور تشويق صادرات کشور نسبت به کاالهاي صادراتي بيشتر از يك درصد قيمت کاال نبايد وضع عوارض شود.
تبصره  -2کاالهاي عبوري از شهرها که براي مقصد معيني حمل ميشود از پرداخت هر گونه عوارض شهرداريهاي عرض راه معاف ميباشد.
تبصره  -3ماده اول قانون مصوبه بهمن ماه  33راجع به تشويق صادرات و توليد از تاريخ تصويب اين قانون طبق
تبصره  1اين بند تصحيح ميشود.
تبصره  -1آييننامه هاي گريز از پرداخت عوارض شهرداري و استنکاف از آن با موافقت وزارتين کشور و دادگستري
 – 1سيدعباس نورحسيني

 -1وحيد قرباني

 – 2عباس عالم

 -1حسن حبيب پور

 -3صادق مقدادي
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تنظيم و پس از تصويب هيأتوزيران به موقع اجراء گذاشته ميشود.
ماده ( -33اصالحي  )1311/11/23رفع هر گونه اختالف بين مؤدي و شهرداري در مورد عوارض به کميسيوني مرکب از نمايندگان وزارت کشور و
دادگستري و شوراي شهرارجاع ميشود و تصميم کميسيون مزبور قطعي است بدهيهايي که طبق تصميم اين کميسيون تشخيص شود طبق
مقررات اسناد الزماالجرا به وسيله اداره ثبت قابل وصول ميباشد اجراي ثبت مکلف است بر طبق تصميم کميسيون مزبور به صدور اجرائيه و
وصول طلب شهرداري مبادرت نمايد درنقاطي که سازمان قضايي نباشد رييس دادگستري شهرستان يك نفر را به نمايندگي دادگستري تعيين
مينمايد و در غياب انجمن شهر انتخاب نمايندهانجمن از طرف شوراي شهرستان به عمل خواهد آمد.
ماده ( - 111الحاقي  )1311/11/23مالکين اراضي و امالك واقع در محدوده شهر يا حريم آن بايد قبل از هر اقدام عمراني يا تفکيك اراضي و
شروع ساختمان از شهرداريپروانه اخذ نمايند.
شهرداري مي تواند از عمليات ساختماني ساختمانهاي بدون پروانه يا مخالف مفاد پروانه به وسيله مأمورين خود اعم از آن که ساختمان در
زمينمحصور يا غير محصور واقع باشد جلوگيري نمايد.
تبصره (– 1اصالحي  )1312/1/13در موارد مذکور فوق که از لحاظ اصول شهرسازي يا فني يا بهداشتي قلع تأسيسات و بناهاي خالف مشخصات
مندرج در پروانه ضرورتداشته باشد يا بدون پروانه شهرداري ساختمان احداث يا شروع به احداث شده باشد به تقاضاي شهرداري موضوع در
کميسيونهايي مرکب از نماينده وزارت کشور به انتخاب وزير کشور و يکي از قضات دادگستري به انتخاب وزير دادگستري و يکي از اعضاي شوراي
شهر به انتخاب شورامطرح ميشود کميسيون پس از وصول پرونده به ذينفع اعالم مينمايد که ظرف ده روز توضيحات خود را کتباً ارسال دارد پس
از انقضاء مهلت مذکور کميسيون مکلف است موضوع را با حضور نماينده شهرداري که بدون حق رأي براي اداي توضيح شرکت ميکند ظرف مدت
يك ماه تصميم مقتضي برحسب مورد اتخاذ کند در مواردي که شهرداري از ادامه ساختمان بدون پروانه يا مخالف مفاد پروانه جلوگيري ميکند
مکلف است حداکثر ظرف يك هفته از تاريخ جلوگيري موضوع را در کميسيون مذکور مطرح نمايد در غير اين صورت کميسيون به تقاضاي ذينفع
به موضوع رسيدگي خواهد کرد.
در صورتي که تصميم کميسيون بر قلع تمام يا قسمتي از بنا باشد ،مهلت مناسبي که نبايد از دو ماه تجاوز کند تعيين مينمايد.
شهرداري مکلف است تصميم مزبور را به مالك ابالغ کند .هر گاه مالك در مهلت مقرر اقدام به قلع بنا ننمايد شهرداري رأساً اقدام کرده و هزينه آن
راطبق مقررات آييننامه اجراي وصول عوارض از مالك دريافت خواهد نمود.
تبصره ( - 2اصالحي  )1311/6/23در مورد اضافه بنا زائد بر مساحت زير بناي مندرج در پروانه ساختمان واقع در حوزه استفاده از اراضي مسکوني
کميسيون ميتواند درصورت عدم ضرورت قلع اضافه بنا با توجه به موقعيت ملك
 – 1سيدعباس نورحسيني

 -1وحيد قرباني

 – 2عباس عالم

 -1حسن حبيب پور

 -3صادق مقدادي
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از نظر مکاني (در بر خيابانهاي اصلي يا خيابانهاي فرعي و يا کوچه بن باز يا بن بست) رأيبه اخذ جريمهاي که متناسب با نوع استفاده از فضاي
ايجاد شده و نوع ساختمان از نظر مصالح مصرفي باشد تعيين و شهرداري مکلف است بر اساس آننسبت به وصول جريمه اقدام نمايد.
(جريمه نبايد از حداقل ( )1(.)2کمتر و از سه برابر ارزش معامالتي ساختماني براي هر متر مربع بناي اضافي بيشتر باشد) در صورتي که ذينفع
از پرداخت جريمه خودداري نمود شهرداري مکلف است مجدداً پرونده را به همان کميسيون ارجاع و تقاضاي صدور رأي تخريب را بنمايد.
کميسيون دراين مورد نسبت به صدور رأي تخريب اقدام خواهد نمود.
تبصره ( - 3اصالحي  )1311/6/23در مورد اضافه بنا زائد بر مساحت مندرج در پروانه ساختماني واقع در حوزه استفاده از اراضي تجارتي و صنعتي
و اداري کميسيون ميتوانددر صورت عدم ضرورت قلع اضافه بنا به توجه به موقعيت ملك از نظر مکاني (دربرخيابانهاي اصلي يا خيابانهاي فرعي و
يا کوچه بن باز يا بن بست)رأي به اخذ جريمه اي که متناسب با نوع استفاده از فضاي ايجاد شده و نوع ساختمان از نظر مصالح مصرفي باشد تعيين
و شهرداري مکلف است براساس آن نسبت به وصول جريمه اقدام نمايد (جريمه نبايد از حداقل دو برابر کمتر و از چهار برابر ارزش معامالتي
ساختمان براي هر متر مربع بناي اضافي ايجاد شده بيشتر باشد) در صورتي که ذينفع از پرداخت جريمه خودداري نمود شهرداري مکلف است
مجدداً پرونده را به همان کميسيون ارجاع و تقاضاي صدور رأي تخريب را بنمايد.
کميسيون در اين مورد نسبت به صدور رأي تخريب اقدام خواهد نمود.
تبصره ( - 1اصالحي  )1311/6/23در مورد احداث بناي بدون پروانه در حوزه استفاده از اراضي مربوطه در صورتي
که اصول فني و بهداشتي و شهرسازي رعايت شده باشدکميسيون مي تواند با صدور رأي بر اخذ جريمه به ازاء هر متر مربع بناي بدون مجوز
( )1(.)11ارزش معامالتي ساختمان يا ( )1(.)1ارزش سرقفلي ساختمان ،در صورتي که ساختمان ارزش دريافت سرقفلي داشته باشد ،به هر کدام
که مبلغ آن بيشتر است از ذينفع بالمانع بودن صدور برگ پايان ساختمان را به شهرداري اعالم نمايد .اضافه بنا زائد بر تراکم مجاز بر اساس مفاد
تبصرههاي  2و  3عمل خواهد شد.
تبصره ( - 1اصالحي  )1311/6/23در مورد عدم احداث پارکينگ و يا غير قابل استفاده بدون آن و عدم امکان اصالح آن کميسيون ميتواند با
توجه به موقعيت محلي و نوعاستفاده از فضاي پارکينگ رأي به اخذ جريمهاي که حداقل يك برابر و حداکثر دو برابر ارزش معامالت ساختمان
براي هر متر مربع فضاي از بين رفتهپارکينگ باشد صادر نمايد مساحت هر پارکينگ با احتساب گردش  21متر مربع ميباشد) شهرداري مکلف به
اخذ جريمه تعيين شده و صدور برگ پايانساختمان ميباشد.
تبصره ( - 6اصالحي  )1311/6/23در مورد تجاوز به معابر شهر ،مالکين موظف هستند در هنگام نوسازي بر اساس پروانه ساختمان و طرحهاي
مصوب رعايت برهاي اصالحيرا بنمايند.
 – 1سيدعباس نورحسيني

 -1وحيد قرباني

 – 2عباس عالم

 -1حسن حبيب پور

 -3صادق مقدادي
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در صورتي که بر خالف پروانه و يا بدون پروانه تجاوزي در اين مورد انجام گيرد شهرداري مکلف است از ادامه عمليات جلوگيري و پرونده امر را
بهکميسيون ارسال نمايد.
در ساير موارد تخلف مانند عدم استحکام بنا ،عدم رعايت اصول فني بهداشتي و شهرسازي در ساختمان رسيدگي به موضوع در صالحيت
کميسيونهاي ماده صد است.
تبصره ( - 3اصالحي  )1311/6/23مهندسان ناظر ساختماني مکلفند نسبت به عمليات اجرايي ساختماني که به مسئوليت آنها احداث ميگردد از
لحاظ انطباق ساختمان بامشخصات مندرج در پروانه و نقشه ها و محاسبات فني ضميمه آن مستمراً نظارت کرده و در پايان کار مطابقت ساختمان
با پروانه و نقشه و محاسباتفني را گواهي نمايند.
هر گاه مهندس ناظر بر خالف واقع گواهي نمايد و يا تخلف را به موقع به شهرداري اعالم نکند و موضع منتهي به طرح درکميسيون مندرج در
تبصره يك ماده صد قانون شهرداري و صدور رأي بر جريمه يا تخريب ساختمان گردد شهرداري مکلف است مراتب را به نظام معماري و ساختماني
منعکس نمايد.
شوراي انتظامي نظام مذکور موظف است مهندس ناظر را در صورت تقصير برابر قانون نظام معماري و ساختماني حسب مورد با توجه به اهميت
موضوع به  6ماه تا سه سال محروميت از کار و در صورتي که مجدداً مرتکب تخلف شود که منجر به صدور رأي تخريب به وسيله کميسيون ماده
صدگردد به حداکثر مجازات محکوم کند .مراتب محکوميت از طرف شوراي انتظامي نظام معماري و ساختماني در پروانه اشتغال درج و در يك از
جرائدکثيراالنتشار اعالم مي گردد .شهرداري مکلف است تا صدور رأي محکوميت به محض وقوف از تخلف مهندس ناظر و ارسال پرونده کميسيون
ماده صدبه مدت حداکثر  6ماه از اخذ گواهي امضاء مهندس ناظر مربوطه براي ساختمان جهت پروانه ساختمان شهرداري خودداري نمايد.
مأموران شهرداري نيز مکلفند در مورد ساختمانها نظارت نمايند و هر گاه از موارد تخلف در پروانه به موقع جلوگيري نکنند و يا در مورد صدور
گواهيانطباق ساختمان با پروانه مرتکب تقصيري شوند طبق مقررات قانوني به تخلف آنان رسيدگي ميشود و درصورتي که عمل ارتکابي مهندسان
ناظر و مأموران شهرداري واجد جنبه جزايي هم باشد از اين جهت نيز قابل تعقيب خواهند بود.
در مواردي که شهرداري مکلف به جلوگيري از عمليات ساختماني است و دستور شهرداري اجرا نشود ميتواند با استفاده از مأموران اجراييات خود
ودر صورت لزوم مأموران انتظامي براي متوقف ساختن عمليات ساختماني اقدام نمايد.
تبصره ( -1اصالحي  )1311/6/23دفاتر اسناد رسمي مکلفند قبل از انجام معامله قطعي در مورد ساختمانها گواهي
پايان ساختمان و در مورد ساختمانهاي نا تمام گواهي عدم خالف تا تاريخ انجام معامله را که توسط شهرداري صادر شده باشد مالحظه و مراتب را
در سه بند قيد نمايند.
 – 1سيدعباس نورحسيني

 -1وحيد قرباني

 – 2عباس عالم

 -1حسن حبيب پور

 -3صادق مقدادي

11
در مورد ساختمانهايي که قبل از تصويب قانون  6تبصره الحاقي به ماده صد قانون شهرداريها ( )1311511521معامله انجام گرفته و از يد مالك
اوليهخارج شده باشد در صورتي که مورد معامله کل پالك را شامل نگردد گواهي عدم خالف يا برگ پايان ساختمان الزامي نبوده و با ثبت و
تصريح آن درسند انجام معامله بالمانع ميباشد .در مورد ساختمانهايي که قبل از تاريخ تصويب نقشه جامع شهر ايجاد شده در صورتي که اضافه بنا
جديد حادث نگرديده باشد و مدارك و اسناد نشان دهنده ايجاد بنا قبل از سال تصويب طرح جامع شهر باشد با ثبت و تصريح مراتب فوق در سند
مالکيت انجام معامله بالمانع ميباشد.
تبصره ( -1الحاقي  )1311/6/23ساختمانهايي که پروانه ساختمان آنها قبل از تاريخ تصويب نقشه جامع شهر صادر شده است از شمول تبصره 1
ماده صد قانون شهرداريمعاف ميباشد.
تبصره ( -11الحاقي  )1311/6/23در مورد آراء صادره از کميسيون ماده صد قانون شهرداري هر گاه شهرداري يا مالك يا قائممقام او از تاريخ ابالغ
رأي ظرف مدت ده روز نسبتبه آن رأي اعتراض نمايد .مرجع رسيدگي به اين اعتراض کميسيون ديگر ماده  111خواهد بود که اعضاي آن غير از
افرادي ميباشند که در صدور رأيقبلي شرکت داشتهاند .رأي اين کميسيون قطعي است.
تبصره ( -11الحاقي  )1311/6/23آيين نامه ارزش معامالتي ساختمان پس از تهيه توسط شهرداري و تصويب انجمن شهر در مورد اخذ جرائم قابل
اجرا است .و اين ارزشمعامالتي سالي يك بار قابل تجديد نظر خواهد بود.
آييننامه مالي شهرداريها مصوب 1301/0/11
ماده  -31هر شهرداري داراي تعرفه اي خواهد بود که در آن کليه انواع عوارض و بهاي خدمات و ساير درآمدهايي که به وسيله شهرداري و
مؤسسات تابعه و وابسته به آن وصول يا تحصيل ميشود  ،درج و هر نوع عوارض يا بهاي خدمات جديدي که وضع و تصويب ميگردديا هر تغييري
که در نوع و ميزان نرخ آنها صورت ميگيرد در تعرفه مذکور منعکس ميشود .وزارت کشور براي طرز تنظيم تعرفه و درج تغييرات بعدي و
همچنين چگونگي وضع و تشخيص و وصول انواع عوارض و درآمدها دستورالعمل جامع تهيه و براي راهنمايي به شهرداريها ابالغ خواهد کرد.
ماده  -21درآمد شهرداريها به شش طبقه به شرح زير تقسيم ميشود:
 -1درآمدهاي ناشي از عوارض عمومي (درآمدهاي مستمر).
 -2درآمدهاي ناشي از عوارض اختصاصي.
 -3بهاء خدمات و درآمدهاي مؤسسات انتفاعي شهرداري.
 -1درآمدهاي حاصله از وجوه و اموال شهرداري.
 -1کمکهاي اعطايي دولت و سازمانهاي دولتي.
 – 1سيدعباس نورحسيني

 -1وحيد قرباني

 – 2عباس عالم

 -1حسن حبيب پور

 -3صادق مقدادي
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 -6اعانات و کمکهاي اهدايي اشخاص و سازمانهاي خصوصي و اموال و داراييهايي که به طور اتفاقي يا به موجب قانون به شهرداري تعلقميگيرد.

قانون تشکيالت شوراهای اسالمي كشوری مصوب 1311/8/1
ماده -11بودجه شوراها از طريق زكوات (پس از تصويب) و درآمدهای محلي و در صورت لزوم از طريق عوارضي كه در مقابل خدمات
ارائه شدهوضع ميگردد ،تأمين خواهد شد .و كمبودهای آن از راه كمکهای دولت به درخواست شورای عالي استانها از محل
درآمدهای عمومي جبران ميشود
ماده-31وظايف و اختيارات شوراي اسالمي شهر:
-1مادامي که درآمدهاي پيش بيني شده کافي نباشد شوراي شهر ميتواند با تصويب وزارت کشور و تنفيذ ولي امر عوارضي متناسب با امکانات
اقتصادي محل و خدمات ارائه شده تعيين نمايد.
قانون وصول برخي از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 1318/9/14
ماده  -13الف ـ در صورتي که درآمدهاي وصولي ناشي از عوارض تکافوي هزينه هاي شهرداريها را ننمايد وضع عوارض جديد و افزايش عوارض
موجود صرفاً با پيشنهاد وزير کشور و تصويب رئيس جمهور خواهد بود.
قانون وصول برخي از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 1333/11/19
ماده -31الف -در صورتي که درآمدهاي وصولي ناشي از عوارض تکافوي هزينههاي شهرداريها را ننمايد وضع عوارض جديد و افزايش عوارض
موجود صرفاً با پيشنهاد وزير کشور و تصويب رئيس جمهور خواهد بود.
قانون تشکيالت ،وظايف و انتخابات شوراهای اسالمي كشور و انتخاب شهرداران مصوب  1331و اصالحات بعدی آن
ماده  -31وظايف شوراي اسالمي شهر به شرح زير است:
بند  -16تصويب لوايح برقراري يا لغو عوارض شهر و همچنين تغيير نوع و ميزان آن با در نظر گرفتن سياست
عمومي دولت که از سوي وزارت کشور اعالم ميشود.
 26ـ(اصالحي  )1316/1/23تصويب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداري و سازمانهاي وابسته به آن با رعايت
آييننامه مالي و معامالت شهرداريها با رعايت مقررات مربوط.
ماده ( -33اصالحي  )1316/1/23شوراي اسالمي شهر ميتواند نسبت به وضع عوارض متناسب با توليدات و درآمدهاي اهالي به منظور تأمين
بخشي از هزينه هاي خدماتي و عمراني مورد نياز شهر طبق آيين نامه مصوب هيأت وزيران اقدام نمايد.
 – 1سيدعباس نورحسيني

 -1وحيد قرباني

 – 2عباس عالم

 -1حسن حبيب پور

 -3صادق مقدادي
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تبصره–(اصالحي 1316/1/23عوارض يك ماه پس از ارسال هر مصوبه وزارت کشور قابل وصول است.وزير کشور ميتواند در هر مقطعي که وصول
هر نوع عوارض را منطبق بر آييننامه مصوب نداند نسبت به اصالح يا لغو آن اقدام نمايد.
آيين نامه اجرايي نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسالمي شهر،بخش و شهرک مصوب 1339/3/3
عوارض محلي :از اماکن ،واحدهاي صنفي ،توليدي ،خدماتي ،صنعتي و هر گونه منبع در آمدي ديگر مستقردر محدوده شهر و روستا براي تأمين
بخشي از هزينههاي خدماتي ،اداري و عمراني شهر ،بخش در قالب بودجه مصوب شهرداري و شوراها به نسبت درآمدها ،عرضه کاالها و خدمات و
ساير موضوعهاي مربوط در همان شهر يا بخش حداکثر براساس نرخ ساالنه و استاندارد هزينههاي عمراني ،اداري و خدماتيشهرداريها پيشنهادي
وزارت کشور و م صوب هيأت وزيران .مادام که استانداردها و نسبتهاي موصوف تعيين نشدهاند ،مجموع عوارض وصولي در هر محل نبايد در مورد
درآمدها بيش از حداکثر دو درصد ( )%2درآمد ساليانه ،در مورد فروش کاالها يا خدمات بيش از حداکثر دو درصد()%2قيمت عمدهفروشي و در
مورد دارايي و ثروت بيش از حداکثر نيم درصد ()%1/1ارزش معامالتي آن با احتساب ميزان عوارض قابل وصول موجود باشد.
به هنگام تصميمگيري راجع به عوارض مراعات سياستهاي کلي برنامه پنجساله و قوانين بودجه ساليانه و سياستهاي عمومي دولت:
الف -وضع و وصول عوارض متناسب با هزينههاي مورد نياز در جهت نيل به سمت خودکفايي شهرداري و دهياري؛
ب -رعايت تناسب ميزان عوارض با ارايه خدمات عمومي و عمراني به اقشار و بخشهاي مختلف؛
ت -تناسب وضع عوارض در هر محل با توليدات و درآمدهاي اهالي؛
چ -رعايت اولويت وضع عوارض به صورت درصدي از قيمت فروش کاال و خدمات بر ساير روشها از جمله روش وضع عوارض مقطوع،
ذ -محاسبه وصول عوارض در مورد واحدهاي توليدي بر اساس فروش واقعي در دوره مورد نظر؛
خ -جلوگيري از وضع عوارض مضاعف بر کاالهاي توليدي؛
د -توجه داشتن به رشد توليد و گسترش واحدهاي توليدي در منطقه به هنگام وضع عوارض بر توليد؛
ر -خودداري از وضع عوارض بر کاالهاي صادراتي؛
ث -توجه به اثرات تبعي وضع عوارض بر اقتصاد محل؛
ح -وضع عوارض متناسب با ارزش افزوده زمين ناشي از تصميمات مراجع قانوني و يا اجراي طرحهاي عمراني؛
پ -جهتگيري به سوي وضع عوارضهايي که به صورت غير مستقيم وصول ميشوند؛
ج -هماهنگي و وحدت رويه در نظام عوارض؛
ز -توجه به اقشار کمدرآمد هنگام وضع عوارض با اعطاي تخفيف ،معافيت و نظاير آن؛
 – 1سيدعباس نورحسيني

 -1وحيد قرباني

 – 2عباس عالم

 -1حسن حبيب پور

 -3صادق مقدادي
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ژ -رعايت حال ايثارگران هنگام وضع عوارض با اعطاي تخفيف ،معافيت و نظاير آن؛
ش -وضع بدون تبعيض عوارض بر اساس اصل ( )3قانون اساسي؛
س -اعمال رويههاي تشويقي براي پرداخت بهموقع عوارض.
اتخاذ تصميم نسبت به موارد معافيت ،کاهش ،تخفيف و لغو عوارض مصوب در هنگام وضع عوارض جديد يا در زمان مقتضي ،با توجه به سياستهاي
مقرر در اين آييننامه.

قانون تمركز امور صنعت و معدن و تشکيل وزارت صنايع و معادن مصوب 1338/14/1
ماده  -12وزارت امور اقتصادي و دارائي موظف است به منظور ايجاد تسهيل در مديريت واحدهاي صنعتي و معدني کشور ،ترتيبي اتخاذ نمايد
تا عوارض متعلقه به واحدهاي صنعتي و معدني به صورت تجميعي وصول گردد به نحوي که مراجع وصول عوارض به حداقل برسد و تخصيص
عوارض وصولي از اين واحدها اعم از عوارض مربوط به توليد و مصرف به مراکز ذينفع بر اساس مقررات مربوط توسط خزانه صورت گيرد.
تبصره  -1عوارض موضوع ا ين ماده صرفاً به کاالهاي توليد شده نهايي تعلق خواهد يافت .عناوين کاالهاي نهايي توسط دولت تعيين خواهد شد.

تبصره -2وضع هرگونه عوارض عالوه بر عوارض موضوع اين ماده توسط کليه مراجع غير از دولت ممنوع ميباشد.
قانون الحاق موادی به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1394/11/13
ماده  -22به منظور تسريع در امر توسعه هتلها و اقامتگاهها و ساير تأسيسات گردشگري ،با تقاضاي سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري:
 -1سازمان ملي زمين و مسکن موظف است اراضي مورد نياز را به قيمت کارشناسي به صورت اجاره به شرط تمليك پنج ساله در اختيار سرمايه
گذاران قرار دهد.
 -2سازمان جنگلها و مراتع و آبخيزداري کشور و اد ارات کل منابع طبيعي استانها و سازمان امور اراضي وزارت جهاد کشاورزي مکلفند اراضي مورد
نياز را به قيمت منطقهاي در اختيار سرمايهگذاران قرار دهند.
-3تغيير کاربري اراضي براي استقرا ر هتلها با پيشنهاد سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري در کميسيون ماده ( )1موضوع قانون تأسيس شوراي
عالي شهرسازي و معماري ايران به طور فوقالعاده مورد بررسي و اقدام قرار خواهد گرفت.

 – 1سيدعباس نورحسيني

 -1وحيد قرباني

 – 2عباس عالم

 -1حسن حبيب پور

 -3صادق مقدادي

11
-1عوارض ناشي از تغيير کاربري و فروش تراکم به اقساط پنج تا دهساله از شروع بهرهبرداري توسط سرمايهگذاران به شهرداري مربوط پرداخت
خواهد شد.
قانون اصالح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی،اجتماعي و فرهنگي جمهوری اسالمي ايران و چگونگي برقراری و وصول
عوارض و ساير وجوه از توليد كنندگان كاال ،ارائه دهندگان خدمات و كاالهای وارداتي مصوب ( 1391/14/11تجميع عوارض )
ماده  -1تبصره -1وضع عوارض محلي جديد و يا افزايش نرخ هر يك از عوارض محلي ،ميبايستي حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال براي اجرا
در سال بعد تصويب و اعالم عمومي گردد.
اصالح ماده ( )11آييننامه اجرايي قانون توسعه صنعت ايرانگردی و جهانگردی مصوب 1390/1/10
ماده  -12به استناد مواد ( )1و ( )1قانون توسعه صنعت ايرانگردي و جهانگردي ،تأسيساتگردشگري موضوع ماده ( )1آييننامه ايجاد ،اصالح،
تکميل ،درجهبندي و نرخگذاري تأسيسات گردشگري ونظارت بر فعاليت آنها و
اصالحات بعدي آن ،دفاتر خدمات مسافرتي و جهانگردي و تورگرداني و مؤسساتآموزش خدمات گردشگري،
هتلهاي آموزشي ،راهنمايان تور ،ذخيره جا ،توليد و عرضه اطالعات گردشگري و مؤسسات حمل و نقل گردشگري ترجيحاً داراي مجوز از سازمان
ميراث فرهنگي و گردشگري متعلق بهبخشهاي خصوصي ،دولتي ،عمومي و تعاوني از نظر پرداخت عوارض صدور پروانه ساختماني مشمول
تعرفهبخش صنايع مي باشند و شهرداريها موظفند عوارض مقرر را فارغ از نوع پروانه و کاربري زمين براساس تعرفهبخش صنايع و با معافيت از
عوارض عرصه غير از عوارض نوسازي فقط در مورد ساختمان محاسبه ودريافت نمايند .شهرداريها موظفند براي افزايش زيربناي کليه تأسيسات
موضوع فوق الذکر عوارض مقرر رابراساس تعرفه بخش صنعت و با حداکثر تخفيف محاسبه و دريافت کنند.کليه تأسيسات و مؤسساتگردشگري
موضوع اين ماده از نظر هزينههاي سوخت ،برق ،آب ،تلفن و فاضالب اعم از انشعاب و مصرف،انواع خدمات بيمهاي ،تسهيالتبانکي ،حقالثبت،
حقالتحرير ،پذيره ،ساير عوارض  ،تقسيط حق اشتراك وهر نوع تسهيالت ديگر که بخش صنايع از آن منتفع ميشود با تشخيص و تأييد سازمان
ميراث فرهنگي وگردشگري مشمول تعرفهها و دستورالعملهاي بخش صنايع ميباشند.دستگاههاي ذيربط موظفند هزينههايمربوط را فارغ از ميزان
مصرف و نوع کاربري براساس تعرفه هاي بخش صنعت محاسبه و دريافت نمايند.
قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب :1393/1/13
ماده  -13ماليات و عوارض خدمات خاص به شرح زير تعيين ميگردد:
الف -حمل و نقل برون شهري مسافر در داخل کشور با وسايل زميني (به استثناءريلي) ،دريايي و هوايي پنج درصـد ( )%1بهاء بليط (به عنوان
عوارض).
 – 1سيدعباس نورحسيني

 -1وحيد قرباني

 – 2عباس عالم

 -1حسن حبيب پور

 -3صادق مقدادي
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ب -عوارض ساليانه انواع خودروهاي سواري و وانت دو کابين اعم از توليد داخل يا وارداتي حسب مـورد معادل يك در هزار قيمت فروش کارخانه
(داخلي) و يا يك در هزار مجموع ارزش گمرکي و حقوق ورودي آنها.
تبصره -عوارض موضوع بند (ب) اين ماده در مورد خودروهاي با عمر بيش از ده سال (به استثناء خودروهاي گازسوز) به ازاء سپري شدن هر سال
(تا مدت ده سال) به ميزان ساالنه ده درصد ()%11و حداکثر تا صد درصد ( )%111عوارض موضوع بند مزبور اين ماده افزايش مييابد.
ماده –16
بـ وصول عوارض موضوع بندهاي (الف) و (ب) ماده ( )13اين قانون به شهرداري محل محول مي شود و عوارض مزبور نيز به حساب شهرداري
محل فعاليت واريز ميگردد.
هـ -اختالف و استنکاف از پرداخت وجوه دريافتي موضوع بندهاي (الف) و (ب) ماده ( )13اين قانون که توسط شهرداريها وصول ميگردد ،مشمول
احکام ماده ( )33قانون اداره شهرداريها خواهد بود.
و -پرداخت ماليات و عوارض موضوع ماده (( )13صرفاً موضوع بند الف و ب) اين قانون پس از موعد مقرر موجب تعلق جريمه اي معادل دو درصد
( )%2به ازاء هر ماه نسبت به مدت تأخير خواهد بود.
ماده -11برقراري هر گونه عوارض و ساير وجوه براي انواع کاالهاي وارداتي و توليدي و همچنين ارائه خدمات که در اين قانون ،تکليف ماليات و
عوارض آنها معين شده است ،همچنين برقراري عوارض به درآمدهاي مأخذ محاسبه ماليات ،سود سهام شرکتها ،سود اوراق مشارکت ،سود
سپرده گذاري و ساير عمليات مالي اشخاص نزد بانکها و مؤسسات اعتباري غير بانکي مجاز ،توسط شوراهاي اسالمي و ساير مراجع ممنوع ميباشد.

تبصره  -1شوراهاي اسالمي شهر و بخش جهت وضع هر يك از عوارض محلي جديد ،که تکليف آنها در اين قانون
مشخص نشده باشد ،موظفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال براي اجراءدر سال بعد ،تصويب و اعالم عمومي نمايند.
تبصره  -2عبارت «پنج در هزار» مندرج در ماده ( )2قانون نوسازي وعمران شهري مصوب  1313/1/3به عبارت «يك درصد ( » )%1اصالح
ميشود.
تبصره  -3قوانين و مقررات مربوط به اعطاء تخفيف يا معافيت از پرداخت عوارض يا وجوه به شهرداريها و دهياريها ملغي ميگردد.
تبصره  -1وزارت کشور موظف است بر حسن اجراءاين ماده در سراسر کشور نظارت نمايد.
قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسکن مصوب 1393/1/11
ماده  -16کليه طرحهاي توليد مسکن ويژه گروههاي کمدرآمد و طرحهاي توليد مسکن در بافتهاي فرسوده شهرها
 – 1سيدعباس نورحسيني

 -1وحيد قرباني

 – 2عباس عالم

 -1حسن حبيب پور

 -3صادق مقدادي
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مشمول تخفيف حداقل پنجاهدرصد( )%11هزينههاي عوارض ساختوتراکم ساخت وتقسيط بدون کارمزد باقيمانده ميباشد.
دولت موظف است معادل صددرصد()%111تخفيف اعمال شده از سوي شهرداريها ناشي از اجراء اين قانون وساير قوانين را درلوايح بودجه سنواتي
منظور و پرداخت نمايد.
شماره/21111 :ت11123ك تاريخ1311/2/3 :
آييننامه اجرايي قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسکن
ماده16ـ کليه سازندگان واحدهاي مسکوني ويژه گروههاي کم درآمد و واحدهاي مسکوني احداث شده در محدوده مصوب بافتهاي فرسوده شهري
مشمول اعطاي تخفيف و تقسيط به شرح زير ميگردند:
شهرداريها و دهيارهاي کشور موظفند حداقل پنجاهدرصد( )%11هزينه هاي عوارض صدور پروانه و تراکم ساختماني مجاز منظور در طرحهاي
جامع و تفضيلي مصوب را براي واحدهاي موضوع اين ماده تخفيف داده و نسبت به تقسيط بدون کارمزد سه ساله باقيمانده عوارض تا صددرصد
( )%111اقدام نمايند.
معادل صددرصد ( )%111تخفيفهاي اعمال شده هزينه هاي عوارض صدور پروانه و تراکم ساختماني مجاز ناشي از
قانون و ساير قوانين با اعالم وزارت مسکن و شهرسازي توسط معاونت برنامهريز ي و نظارت راهبردي رييس جمهور در لوايح بودجه سنواتي کل
کشور منظور و در اختيار وزارت کشور جهت پرداخت به شهرداريها و دهياريهاي مشمول قرار ميگيرد .معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي
رييس جمهور موظف است براي آن دسته از تخفيفهايي که به دليل اتمام اعتبارات من درج در قوانين بودجه سنواتي در هر سال امکان پرداخت
وجود ندارد ،اعتبارات الزم را مستقيماً به عنوان مطالبات شهرداريها و دهياريها در اليحه بودجه سال بعد در نظر گيرد.
گردشکار و فرآيند اجرايي مفاد اين ماده براساس دستورالعملي خواهدبود که ظرف يك ماه پس از ابالغ اين آييننامه توسط وزارت مسکن و
شهرسازي با همکاري وزارت کشور تهيه و ابالغ خواهدشد.
تبصره1ـ تراکم پايه مالي در بافت هاي فرسوده کليه شهرهايي که بافت فرسوده مصوب دارند به ميزان يکصدوبيست
( )%121درصد و تراکم پايه مالي براي احداث بنا در عرصههايي از بافتهاي فرسوده شهرها که حداقل نصاب تفکيك در آنها رعايت شده باشد ،به
ميزان يکصدوهشتاددرصد ( )%111تعيين ميشود.
تبصره2ـ تراکم پايه در برنامههاي فصل  2اين آييننامه در کل کشور111 ،درصد تعيين ميشود.
تبصره  -3به جهت حمايت از بخش خصوصي و رونق ساخت و ساز در بافت فرس وده شهري ،براي متقاضيان احداث واحدهاي مسکوني در بافت
فرسوده شهري ،تا  %11تخفيف عوارض صدور پروانه (شامل زيربناءوتراکم در حداکثرسطح اشغال مجاز و مقررات شهرسازي) لحاظ گردد .
 – 1سيدعباس نورحسيني

 -1وحيد قرباني

 – 2عباس عالم

 -1حسن حبيب پور

 -3صادق مقدادي
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قانون نظام جامع دامپروری كشور مصوب 1399/1/3
ماده 1ـ سازمان جهاد کشاورزي استانها و مد يريتهاي تابعه شهرستاني ،ادارات دامپزشکي ،منابع طبيعي ،امور آب ،کار و امور اجتماعي ،محيط
زيست ،بخشداريها ،شهرداريها و دهياريها ،براي انجام مراحل کارشناسي به منظور اعالم نظر و اعطاء موافقت اصولي ،پروانههاي تأسيس ،بهرهبرداري
و بهداشتي به جز مواردي که قانون مشخص کرده باشد ،حق دريافت هيچ گونه وجهي از اشخاص حقيقي و حقوقي که در زمينه امور دام اقدام به
سرمايهگذاري مي نمايند را نداشته و در صورت نياز به واگذاري زمين منابع ملي و دولتي بر اساس قوانين مربوط ،سازمانهاي جهاد کشاورزي
موظفند زمين مورد نظر را در اختيار اين اشخاص قرار دهند.
قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسالمي ايران ( 1380ـ  )1384مصوب :1398/14/11
ماده 31ـ به منظور توانمندسازي افراد و گروههاي نيازمند به ويژه زنان سرپرست خانوار و معلوالن نيازمند با تأکيد
بر برنامههاي اجتماع محور و خانواده محور ،با استفاده از منابع بودجه عمومي دولت و کمکهاي مردمي اقدامات زير توسط دولت انجام ميشود:

د ـ معافيت افراد تحت پوشش سازمانها و نهادهاي حمايتي از پرداخت هزينه هاي صدور پروانه ساختماني ،عوارض شهرداري و هزينههاي انشعاب
آب ،فاضالب ،برق و گاز براي کليه واحدهاي مسکوني اختصاص يافته به آنها فقط براي يك بار.
ماده 16ـ به منظور بسط خدمات دولت الکترونيك ،صنعت فناوري اطالعات ،سواد اطالعاتي و افزايش بهرهوري در حوزههاي اقتصادي ،اجتماعي و
فرهنگي اقدامات زير انجام ميشود:
بـ کليه دستگاههاي اجرائي مکلفند ضمن اتصال به شبکه مل ي اطالعات و توسعه و تکميل پايگاههاي اطالعاتي خود حداکثر تا پايان سال دوم
برنامه بر اساس فصل پنجم قانون مديريت خدمات کشوري اطالعات خود را در مراکز داده داخلي با رعايت مقررات امنيتي و استانداردهاي الزم
نگهداري و بهروزرساني نمايند و بر اساس آئيننامه اجرائي
که در شش ماهه اول برنامه توسط وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات و وزارت اطالعات و معاونت ،تهيه و به تصويب هيأتوزيران خواهد رسيد
نسبت به تبادل و به اشتراكگذاري رايگان اطالعات به منظور ايجاد سامانه هاي اطالعاتي و کاهش توليد و نگهداري اطالعات تکراري در اين شبکه
با تأمين و حفظ امنيت توليد ،پردازش و نگهداري اطالعات اقدام نمايند.
قوه قضائيه از شمول اين بند مستثني است.
ج ـ کليه دستگاههاي اجرائي مکلفند:

 – 1سيدعباس نورحسيني

 -1وحيد قرباني

 – 2عباس عالم

 -1حسن حبيب پور

 -3صادق مقدادي
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 1ـ تا پايان سال دوم برنامه نسبت به ارسال و دريافت الکترونيکي کليه استعالمات بين دستگاهي و واحدهاي تابعه آنها با استفاده از شبکه ملي
اطالعات و رعايت امنيت اقدام نمايند.
 2ـ تا پايان برنامه ،خدمات قابل ارائه خود را به صورت الکترونيکي از طريق شبکه ملي اطالعات عرضه نمايند و نيز کليه خدمات قابل ارائه در خارج
از محيط اداري خود و قابل واگذاري يا برونسپاري را به دفاتر پ ستي و پيشخوان خدمات دولت که توسط بخشهاي غيردولتي اعم از خصوصي يا
تعاوني ايجاد و مديريت مي شود ،واگذار کنند .ساير دفاتر داير فعلي دستگاههاي مذکور که اين نوع خدمات را ارائه ميکنند بايد به دفاتر پيشخوان
دولت تغيير يابند ،محدوده فعاليت و نهادهاي مشمول و نيز ضوابط مربوط به دفاتر پيشخوان و خصوصيات اشخاص تشکيلدهنده و متصديان آنها
را قانون مشخص ميکند.
ماده 62ـ در کليه مواردي که فعاليت اشخاص حقيقي و حقوقي منوط به أخذ مجوز اعم از گواهي ،پروانه ،جواز ،استعالم يا موافقت و موارد مشابه
آن از دستگاههاي اجرائي موضوع ماده ( )1قانون مديريت خدمات کشوري و ماده ( ) 1قانون محاسبات عمومي است ،دستگاههاي مذکور موظفند
حداکثر مدت سه ماه پس از ابالغ اين قانون ،نوع مجوز و فعاليت مربوط و نيز مباني قانوني موکول بودن فعاليت به أخذ مجوز و همچنين شيوه
صدور ،تمديد ،لغو و ساير مقررات ناظر بر آن را رسماً به کارگروهي متشکل ازمعاونت ،معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيسجمهور،
معاونت حقوقي رئيس جمهور ،وزراء امور اقتصادي و دارائي ،کار و امور اجتماعي و دادگستري و نيز سه نفر از نمايندگان مجلس از کميسيونهاي
برنامه و بودجه ،اصل نودم ( )11قانون اساسي و اقتصادي به عنوان ناظر ا عالم نمايند .در صورت عدم ارسال مستندات موضوع اين ماده در مهلت
تعيين شده ،الزام اشخاص حقيقي و حقوقي به أخذ مجوز ممنوع است و باالترين مقام دستگاه و مقامات و مديران مجاز از طرف وي مسئول حسن
اجراي اين حکم ميباشند.
کارگروه موظف ا ست ظرف شش ماه پس از اتمام مهلت فوق ضمن بررسي وجاهت قانوني آنها با رويکرد تسهيل ،تسريع ،کاهش هزينه صدور و
تمديد مجوز و هماهنگي دستگاههاي مختلف و حذف مجوزهاي غيرضرور و اصالح يا
جايگزيني شيوه تنظيم مقررات هر نوع فعاليت و بازرسي نوبهاي براي احراز مراعات آن م قررات به جاي شيوه موکول بودن فعاليت به اخذ مجوز،
نسبت به ابالغ دستورالعمل مشتمل بر بازنگري و تسهيل و اصالح و جايگزيني روشها ،تجميع مجوزها و لغو مجوزهاي غيرضروري در چهارچوب
ضوابط قانوني براي هر نوع فعاليت پس از تأييد
رئيسجمهور اقدام نمايد .اين دستورالعمل جايگزين دستورالعملها و روشهاي اجرائي لغو يا اصالح شده به موجب اين ماده محسوب ميشود و براي
همه دستگاههاي اجرائي مذکور الزماالجراء است.
تغيير يا اصالح احکام قوانين مربوط به مجوزها و موارد مشمول اين ماده با تصويب مجلس شوراي اسالمي است.
 – 1سيدعباس نورحسيني

 -1وحيد قرباني

 – 2عباس عالم

 -1حسن حبيب پور

 -3صادق مقدادي
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تبصره1ـ کارگروه مذکو ر موظف است دستورالعمل موضوع اين ماده شامل انواع مجوزها ،مرجع و شيوه صدور ،تمديد و لغو و احياء و زمانبندي
مربوط را در يك پايگاه اطالعاتي که به همين منظور طراحي و مستقر مي سازد به اطالع عموم برساند .کليه اطالعات موضوع اين ماده در قالب
کتاب سال قبل از آغاز هر سال منتشر مي شود .اعمال مقررات مربوط به انجام فعاليت يا ارائه خدمات موضوع اين ماده خارج از موارد منتشره در
کتاب سال و پايگاه اطالع رساني مذکور ممنوع و مرتکب عالوه بر جبران خسارت زيانديده به مجازات مقرر در اين ماده محکوم ميشود.تبصره2ـ
مفاد اين حکم عالوه بر مجوزها شامل کليه خدمات و فعاليتهاي دستگاههاي اجرائي يادشده از جمله سازمانهاي ثبت اسناد و امالك (ثبت
شرکتها) ،ثبت احوال ،تأمين اجتماعي ،حفاظت محيط زيست ،مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران ،شهرداري تهران و کالنشهرها ،نيروي
انتظامي ،گمرك ،خدمات قوه قضائيه و وزارتخانه هاي آموزش و پرورش ،علوم ،تحقيقات و فناوري ،بهداشت ،درمان و آموزش پزشکي و صنايع و
معادن و نيز مواردي که براساس قوانين در ازاء خدمات ،وجوهي از اشخاص حقيقي و حقوقي اخذ ميشود ،نيز خواهد بود.
اجراي مفاد اين تبصره در نهادهاي وابسته به قوه قضائيه منوط به موافقت رئيس آن قوه است.
درخصوص مقررات و مواردي که مستند به قوانين و تدابير و دستورات و نظرات مقام معظم رهبري است و همچنين درخصوص دستگاههايي که
مستقيماً زير نظر ايشان است اجراي اين حکم منوط به اذن معظمله است.
تبصره3ـ دستگاههاي اجرائي مذکور در مقا بل ارائه خدمات يا اعطاء انواع مجوز حتي با توافق ،مجاز به أخذ مبالغي بيش از آنچه که در قوانين و
مقررات قانوني تجويز شدهاست ،نمي باشند .تخلف از اجراي اين حکم و ساير احکام اين ماده مشمول مجازات موضوع ماده ( )611قانون مجازات
اسالمي است.
ماده31ـ در مورد آن دست ه از فعاليتهاي اقتصادي که نيازمند أخذ مجوز از دستگاههاي متعدد ميباشند ،دستگاه اصلي موضوع فعاليت ،وظيفه
مديريت يکپارچه ،هماهنگي و اداره امور أخذ و تکميل و صدور مجوز را برعهده خواهد داشت و از طريق ايجاد پنجره واحد به صورت حقيقي يا در
فضاي مجازي با مشارکت ساير دستگاههاي مرتبط به گونهاي اقدام مي نمايد که ضمن رعايت اصل همزماني صدور مجوزها ،سقف زماني موردنظر
براي صدور مجوز از زمان پيشبينيشده در قانون نحوه اجراي سياستهاي کلي اصل چهل و چهارم ( )11قانون اساسي تجاوز ننمايد.
در ايجاد فرآيند پنجره واحد ،دستگاههاي فرعي صدور مجوز موظفند نسبت به ارائه خدمات از طريق استقرار نماينده تاماالختيار در محل
پنجره هاي واحد و يا در فضاي مجازي اقدام و همکاري الزم را به عمل آورند .دستورالعمل مربوط شامل رويهها و ضوابط و نحوه برخورد با متخلفين
و همچنين فهرست دستگاههاي اصلي در صدور مجوز در فعاليتهاي مختلف به تصويب کارگروه موضوع ماده ( )62اين قانون ميرسد.
ماده111ـ ب ـ اخذ هرگونه ماليات و عوارض از صادرات کاالهاي غيرنفتي و خدمات در طول برنامه ممنوع است.
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ماده 112ـ به منظور ساماندهي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي و ايفاء نقش مؤثر آنها در تحقق اهداف سند چشمانداز بيست ساله نظام ،اعمال مديريت
يکپارچه و ايجاد رشد اقتصادي مناسب در اين مناطق ،هم پيوندي و تعامل اثرگذار اقتصاد ملي با اقتصاد جهاني و ارائه الگوي توسعه ملي در
بخشهاي مختلف:
دـ مبادالت کاال بين مناطق آزاد و خارج از کشور و نيز ساير مناطق آزاد از کليه عوارض (به استثناء عوارض موضوع
ماده ( )11قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي جمهوري اسالمي ايران مصوب  ،)1332/6/3ماليات و حقوق ورودي معاف ميباشند.
ماده111ـ الف ـ وضع و دريافت هرگونه عوارض بر بيمه تجاري (حق بيمه و حق بيمه اتکايي) منحصر به مواردي است که در قوانين مصوب
مجلس شوراي اسالمي تعيين شده است.
ماده121ـ به منظور شفافيت در مبادالت اقتصادي و تشخيص درآمدهاي مؤديان مالياتي و ماليات بر ارزش افزوده ،وزارت بازرگاني مکلف است با
هماهنگي سازمان امور مالياتي کشور و شوراي اصناف کشور تا پايان سال دوم برنامه
صاحبان مشاغل را براساس اولويت ،ملزم به استفاده از سامانههاي صندوق فروش(مکانيزه فروش) نمايد.
ماده  -131شوراهاي اسالمي و شهرداريها و ساير مراجع ذيربط موظفند تا پايان سال اول برنامه از طريق تدوين نظام درآمدهاي پايدار شهرداريها با
اعمال سياستهاي ذيل اقدام نمايد:
الف -کاهش نرخ عوارض صدور پروانه ساختماني در کاربريهاي تجاري ،اداري ،صنعتي متناسب با کاربريهاي مسکوني همان منطقه با توجه به
شرايط اقليمي و موقعيت محلي و نيز تبديل اين عوارض به عوارض و بهاي خدمات بهره برداري از واحدهاي احداثي اين کاربريها و همچنين
عوارض بر ارزش افزوده اراضي و امالك ،ناشي از اجراي طرحهاي توسعه شهري.
ب -تعيين سهم شهروندان در تأمين هزينه هاي خدمات عمومي و شهري ،نگهداري ،نوسازي و عمران شهري و همچنين تعيين سهم دولت در
ايجاد زيرساختهاي توسعه ،عمران شهري و حمل و نقل.
ج -تبديل عوارض موضوع درآمد شهرداريها از عوارض بر امالك به عوارض ناشي از مصرف و خدمات.
د -تعيين ضمانت اجرايي براي وصول عوارض ،بهاي خدمات و ساير درآمدهاي قانوني شهرداريها.
هـ -افزايش تراکم زمينهاي مشجر با سطح اشغال کمتر نسبت به زمينهاي غير مشجر با سطح اشغال بيشتر.
و -تقويت ساز و کارهاي مديريت و نظارت بر هزينه کرد شهرداري.
ز -برون سپاري وظايف قابل واگذاري و هدايت بودجه شهرداريها به سمت هزينه کرد در حوزه وظايف اصلي و قانوني آنها و ممنوعيت پرداخت هر
گونه هزينه از اعتبارات شهرداري به دستگاههاي اجرايي.
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 -1وحيد قرباني
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ماده131ـ در جهت ايجاد درآمد پايدار براي شهرداريها:
الف ـ سازمان امور مالياتي موظف به ارائه اطالعات درآمد مشمول ماليات مشاغل در حدود مقرر در قوانين مرتبط با شهرداريها است.
بـ تبصره ( ) 2ماده واحده قانون تأسيس شرکت قطار شهري تهران و حومه مصوب  1311/2/16به ساير شهرداريها و تونلهاي زيرزميني آب و
فاضالب ،ترافيکي و خدماتي تسري مييابد.
ماده111ـ به منظور ارتقاء نظام برنامه ريزي کشور با لحاظ نمودن دو اصل آمايش سرزمين و پايداري محيطي در کليه فعاليتهاي توسعهاي و
سرمايهگذاريهاي ملي و استاني ،ايجاد هماهنگي بخشي ،منطقهاي و بخشي ـ منطقها ي و رعايت عدالت در توزيع منابع و فرصتها ،توسعه متوازن
مناطق ،ارتقاء توانمنديهاي مديريتي استانها و انتقال اختيارات اجرائي به استانها و تمرکز امور حاکميتي در مرکز ،ساز و کارها و شاخصهاي الزم به
تصويب هيأت وزيران ميرسد.
تبصره ـ هرگونه تخفيف ،بخشودگي حقوق و عوارض شهرداريها توسط دولت و قوانين مصوب منوط به تأمين آن از بودجه عمومي ساالنه کشور
است .در غير اين صورت بخشودگي و تخفيف حقوق و عوارض شهرداري ممنوع است.
قانون بودجه سال  1381كل كشور مصوب 1381/1/34
 31ـ مددجويان تحت پوشش کميته امداد حضرت امام خميني(ره) و سازمان بهزيستي کشور از پرداخت هزينههاي صدور پروانه ساختماني،
عوارض شهرداريها و هزينههاي انشعاب آب و فاضالب ،برق و گاز براي يكبار و در حديك واحد مسکوني مطابق الگوي مصرف معافند .اعتبارات اين
بند از منابع اين قانون تأمين ميشود و به دستگاه ارائهدهنده خدمات پرداخت ميگردد.
شماره/166111 :ت11123كتاريخ1311/1/21:
آييننامه تأمين مسکن آزادگان ،جانبازان و خانواده شهدا مصوب 1381/9/11
ماده1ـ افراد ذيل مشمول اين آييننامه ميباشند:
الفـ جانبازان بيست و پنج درصد ( )%21و باالتر
بـ آزادگان
جـ خانواده شهداء (همسر ،فرزندان و والدين).
دـ خانواده جانبازان و آزادگان متوفي موضوع قانون الزام بانکها به پرداخت تسهيالت به وراث جانبازان و آزادگان متوفي  -مصوب 1311
هـ ـ فرزندان جانبازان هفتاد درصد
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ماده3ـ مشمولين اين آييننامه از پرداخت کليه هزينههاي انشعاب آب ،برق ،گاز ،فاضالب و عوارض شهرداري و هزينههاي صدور پروانه ساخت تا
يکصدو بيست متر مربع بناي مفيد وبيست مترمربع تجاري در شهر محل سکونت خوداز پرداخت هزينه هاي صدور پروانه ساختماني  ،عوارض
شهرداري و نوسازي براي يکبار با معرفي نامه بنياد معاف مي باشد  .در مجتمعهاي تا سقف يادشده در سهم هر فرد معاف ميباشند .در صورتي که
متراژ هر واحد يا سهم هر واجد شرايط بيش از يکصد و بيست متر مربع باشد ،صرفاً مازاد بر يکصد و بيست متر مربع مسکوني و بيست مترمربع
تجاري مشمول پرداخت هزينهها و عوارض يادشده ميباشد.
تخفيفات موضوع ماده  21تعرفه بهاي خدمات شهرداري مصوبه سال 1311
الف -مددجويان تحت پوشش کميته امداد امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي کشور و نيز واحدهايي که توسط خيرين براي افراد مذکور ساخته
مي شود در صورت رعايت الگوي مصرف از پرداخت عوارض پروانه ساختماني براي يکبار معاف مي باشند.
با توجه به دادنامههای 1393/3/3-31و1393/11/11- 193هيأت عمومي ديوان عدالت اداری  :بعد از اتخاذ تصميم توسط کميسيون
موضوع ماده صد قانون شهرداري ،شهرداري مکلف به وصول جريمه براساس نظريه کميسيون مزبور و دريافت عوارض قانوني متعلقه زيربنا و پذيره
و اضافه تراکم و تغيي ر کاربري و  ...با رعايت مقررات و ضوابط مربوط نسبت به بناهاي خالفي عالوه بر جريمه ميباشد (.عوارض به روز محاسبه مي
گردد)
طبق دادنامههای  1393/11/3-1191 ،1334/8/11 - 111-111و  1393/9/1 -118هيأت عمومي ديوان عدالت اداری:
حسب مقررات ماده  1قانون مدني منحصراً د ر مورد قوانين اجازه عطف به ماسبق نمودن داده شده و ساير مقررات برخوردار از اين اختيار نميباشد
و مفيد عدم جواز عطف بماسبق شدن مقررات و سلب يا تضييق اعتبار حق مکتسب قانوني اشخاص است ،تسري مصوبه شوراي اسالمي شهربه قبل
از تاريخ تصويب ،خالف قاعده مقرر در ماده فوقاالشعار است.
ب) تعاريف و اصطالحات
تعاريف برخي ازواژههايا عبارات بکاربرده شده در اين تعرفه:
 -1عوارض محلي :عوارضي است از اماكن ،واحدهای صنفي ،خدماتي ،توليدی ،صنعتي و هر گونه منبـع در آمـدی ديگـر مسـتقردر
محدوده شهر و روستا برای تأمين بخشي از هزينههای خدماتي ،اداری و عمراني شهر ،بخش در قالـب بودجـه مصـوب شـهرداری و
شوراها به نسبت درآمدها ،عرضه كاالها و خدمات و ساير موضوعهای مربوط در همان شهر يا بخش حداكثر براساس نـر سـاالنه و
استاندارد هزينههای عمراني ،خدماتي و اداری شهرداريها پيشنهادی وزارت كشور و مصوب هيأت وزيران وضع ميگردد.
 -2عوارض ملي :به عوارضي اطالق ميشودکه مقنن ميزان و تکليف نحوه وصول و ايصال و مصرف آنها را در قوانين مشخص و تعيين نموده است.
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 -3عوارض ناپايدار :مانند عوارض مازاد بر تراکم مجاز ،جرائم ناشي از آراء قطعي کميسيون ماده111و ...
 -1عوارض پايدار :مانند عوارض ملي ،نوسازي يا سطح شهر ،خودرو ،پنج درصد بليط مسافر ،صدور پروانه ساختماني ،کسب و پيشه ،حرف و
مشاغل خاص و ...
-1واحد مسکوني :عبارت است ازکليه ساختمانهايي که براي سکونت افراد ويا خانواده ساخته ميشود وشامل اتاق ،آشپزخانه و سرويسهاي الزم
باشد.
-6واحدتجاري :عبارت است ازکليه ساختمانهايي که برابر تبصره ذيل بند  21ماده  11قانون شهرداري ها بمنظور استفاده کسب و پيشه و تجارت
احداث گرديده و يا در آنها واحدهاي صنفي تحت پوشش قانون نظام صنفي و يا واحدهاي تابع قانون تجارت فعاليت داشته باشد.
-6واحداداري :واحد سازماني مشخصي است که به موجب قانون ايجاد شده يا مي شود و با داشتن استقالل حقوقي ،بخشي از وظايف و اموري را که
جنبه عمومي دارد و بر عهده يکي از قواي سهگانه و ساير مراجع قانوني ميباشد انجام ميدهد.
-3واحدصنعتي و يا معدني :عبارت است ازکليه ساختمانهايي که بمنظور توليد محصوالت صنعتي و يا فرآوردههاي معدني احداث ميشود.
-1واحدآموزشي/پژوهشي :عبارت است ازکليه ساختمانهايي که با اخذ پروانه ازسازمانهاي بهزيستي و يا وزارتهاي آموزش و پرورش،کار ،آموزش
فني و حرفهاي و تعاون و علوم ،تحقيقات و فناوري ،بهداشت ،درمان و
آموزش پزشکي بهعنوان مهدکودك ،مدرسه ،مراکز فني و حرفهاي ،دانشگاه،حوزه علميه و نظاير اينها تأسيس و مورد بهرهبرداري آموزشي
قرارميگيرد.
-1مراکز بهداشتي ودرماني :عبارتاست ازکليه ساختمانهايي که بااخذ پروانه از وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکي به عنوان داروخانه،
آزمايشگاه ،درمانگاه ،بيمارستان و نظاير اينها تأسيس و با ارائه خدمات بهداشتي -درماني مورد بهره برداري قرار ميگيرد.
-11اماکن ورزشي :عبارت است از ساختمانهايي که با اخذ پروانه از وزارت ورزش و جوانان تأسيس و مورد بهرهبرداري قرار ميگيرد.
-11تأسيسات و تجهيزات شهري :عبارت است از تأسيسات و تجهيزاتي که سازمانها ،مؤسسات و شرکتهاي تأمين و ارائه کننده خدمات زير بنايي
از قبيل آب ،فاضالب ،برق ،گاز ،تلفن و نظاير آن ميسازند.
 -12اماکن تاريخي وفرهنگي :عبارت است از ابنيه ،اماکن ،محوطهها و مجموعههاي فرهنگي ،تاريخي يا مذهبي که در فهرست آثار ملي به ثبت
رسيده است.
 -13مراکز فرهنگي و هنري :کليه مؤسساتي که وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي مجاز به صدور اجازه تأسيس ،انحالل و نظارت بر فعاليت آنهاست از
قبيل کتابخانه ،فرهنگسرا ،سينما ،مؤسسات انتشاراتي و مطبوعاتي.
 – 1سيدعباس نورحسيني

 -1وحيد قرباني

 – 2عباس عالم

 -1حسن حبيب پور

 -3صادق مقدادي
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-11اماکن د يني و مذهبي :اماکني که پيروان اديان و مذاهب موضوع اصول  12و  13قانون اساسي به منظور تعليم و تربيت و انجام مراسم ديني
احداث و بهرهبرداري مينمايند.
 -11ارزش معامالتي امالك( :)pقيمتي که توسط شوراي محترم اسالمي شهر تعيين شده است،مالك و مبناي محاسبه جهت وصول عوارض
تعيين ميگردد.
تبصره -1چنانچه ملکي داراي چند بر باشد در محاسبه عوارض مربوطه باالترين قيمت منطقهاي بر ملك مشرف به معبر مالك عمل خواهد بود .در
صورتي که ملکي در ميدان يا فلکه واقع شده باشد عوارض بر اساس باالترين قيمت منطقهاي جبهه خياباني که از ميدان يا فلکه منشعب ميگردد
محاسبه خواهد شد.
تبصره  -2امالک ي که در شهرها براي آنها ارزش معامالتي تعيين نشده است ،يا امالك پشت جبههاي که در اثر طرحهاي جديد شهرداري بر معبر
تازهاحداثشدهواقع ميشوند و در ارزش معامالتي ،قيمتي براي آنها پيشبيني نشده است ،تا تعيين قيمت با توجه به متن تبصرههاي ماده ()61
قانون مالياتهاي مستقيم ،بهاي آنهامطابق باالترين ارزش معابر همعرض موجود در منطقه و در صورت نبودن معبر همعرض در منطقه مربوط با
باالترين ارزش معابر همعرض مناطق همجوارمحاسبه شوند.
تبصره  (p)-3در نقاطي که ارزش م عامالتي تعيين نشده است و همچنين در مورد انواع ديگر اعياني و حق کسب و پيشه و ساير حقوقي که در
ملك مورد نظرموجود باشد تعيين قيمت با توافق انجام ميشود و در صورت عدم توافق طرفين،قيمت روز توسط هيأتي مرکب از سه نفر کارشناس
رسمي دادگستري و مورد وثوق که يك نفر به انتخاب شهرداري و يك نفر به انتخاب مالك يا صاحب حق و نفر سوم به انتخاب طرفين ميباشد
تعيين خواهد شد .رأي اکثريت هيأت مزبور قطعي و الزماالجرا است .پرداخت دستمزد کارشناس بالمناصفه به عهده طرفين است.
تبصره  -1در صورتي که در محل ،کارشناس رسمي دادگستري وجود نداشته باشد طبق ماده  21قانون کارشناسان رسمي مصوب 1313
عملخواهد شد.
-16تجاري متمرکز  :به ساختمانهايي اطالق ميشودکه فقط به عنوان تجاري مورد بهرهبرداري قرارگيرد وطبقات

آن به صورت مسکوني

يا کاربري غيرتجاري مورداستفاده واقع نميشودمانندپاساژها،مغازههاي واقع درمحدوده بازار و...
-13تجاري نواري :به امالکي گفته ميشود که فقط در طبقه همکف به عمق  6الي  1متر(عمق تعيين شده در طرح تفصيلي) اجازه احداث مغازه
دارند و در طبقات حق ايجاد مسکوني يا دفاتر تجاري (در خارج از عمق در تغيير کاربري نوار تجاري حداکثر عمق  1متر پيشبيني گردد) دارد.
-11پارکينگ تجاري:به ساختماني اطالق ميگرددکه حداقل پنجاه درصد مساحت کل آن به عنوان پارکينگ ومابقي بصورت تجاري مورد
بهرهبرداري واقع شود.
 – 1سيدعباس نورحسيني

 -1وحيد قرباني

 – 2عباس عالم

 -1حسن حبيب پور

 -3صادق مقدادي
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 -11مجتمعهاي مختلط :به مجموعههايي گفته ميشود که داراي کاربريهاي متفاوت و بصورت همزمان در يك مجموعه مورد استفاده قرار گيرند.
فصل دوم عوارض
ماده  – 1عوارض صدور مجوز احصار ( ديواركشي)
بند ( : )1عوارض صدور مجوز احصار در خصوص ماده  111قانون شهرداري که مقرر مي دارد (( :نسبت به زمين يا بناهاي مخروبه و غير مناسب بـا
وضع محل و يا نيمه تمام واقع در محدوده شهر که در خيابان يا کوچه و يا ميدان قرار گرفته و منافي با پاکي و پاکيزگي و زيبائي شـهر يـا مـوازين
شهرسازي باشد  ،شهرداري با تصويب شوراي شهر مي تواند به مالك اخطار دهد نهايت ظرف دوماه به ايجاد نرده يا ديوار و يا مرمت آن که منطبـق
با نقشه مصوب شوراي ش هر باشد اقدام کند اگر مالك مسامحه يا امتناع کرد شهرداري مي تواند به منظور تأمين نظر و اجراي طرح مصوب شورا در
زمينه زيبائي و پاکيزگي و شهرسازي هرگونه اقدامي را که الزم بداند معمول و هزينه به روز آن را به اضافه صدي ده از مالك يا متولي و يا متصدي
موقوفه دريافت نمايد  .در اين مورد صورتحساب شهرداري بدوا" به مالك ابالغ مي گردد درصورتي که مالك ظرف مدت پانزده روز از تاريخ ابالغ بـه
صورتحساب شهرداري اعتراض نکرد صورت حساب قطعي تلقي شده و هرگاه ظرف مدت مقرر اعتراض کرد موضوع بـه کميسـيون مـذکور در مـاده
 33در حکم سند قطعي و الزم االجراء بوده و اجرا ثبت مکلف است برطبق مقـررات اجـراي اسـناد رسـمي الزم االجـراء نسـبت بـه وصـول طلـب
شهرداري اجرائيه صادر و به مورد اجراء بگذارد .
بابت صدور مجوز احصار از سوي شهرداري با درخواست مالك عرصه عوارضي معادل با يك و نيم برابر ارزش معامالتي موضوع تبصره  11ماده
111قانون شهرداري به ازاي هر مترطول اخذ ميگردد؛ يعني با توجه به نوع مصالح (اسکلت فلزي يا بتوني و  )...و نوع استفاده از زمين (مسکوني،
=Lطول

تجاري ،اداري ،آموزشي ،بهداشتي و خدماتي و  )...تعيين ميشود.
ديوارکشي(متر)

 =Pارزش معامالتي  T=2/1P.Lعوارض ديوارکشي

تبصره1-در صورتي که مالك عرصه بدون مجوز شهرداري اقدام به ديوار کشي نمايد نحوه محاسبه عوارض به صورت  T=1P.Lمي باشد.
تبصره2-حداکثرارتفاع مجاز حصار دو متر ميباشد که ترکيب ديوار و فنس يا نرده مطابق ضوابط طرح تفصيلي شهر خواهد بود .شهرداري مکلف
است نوع مصالح و ارتفاع ديوار را در مجوز صادره درج نمايد.
ماده  -1عوارض قدر السهم سرانه خدمات عمومي حاصل از تفکيک اراضي بدون مجوز شهرداری كمتر از  144مترمربع قبل از سـال
84
قدر السهم تفکيك در اصطالح حقوق ثبت ،عبارت است از تجزيه کردن مال غيرمنقول به قطعات کوچکتر.

 – 1سيدعباس نورحسيني

 -1وحيد قرباني

 – 2عباس عالم

 -1حسن حبيب پور

 -3صادق مقدادي
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عوارض ارزش افزوده حاصل ازقدر سهم تفکيك و افراز جهت تامين سرانه ها عرصه زير  111مترمربع براي قطعات مسکوني و تجاري ساير کاربري
ها (صنعتي ،ورزشي،آموزشيو غيره):
قطعات مسکوني:

t= 2 p × s

 =Pارزش معامالتي قطعات

تجاري :

t=3p×s

 =Sمساحت زمين

ساير کاربري ها (صنعتي ،ورزشي،آموزشيو
T=1/1p×s

غيره):

بند ( : )1اشخاصي که با توجه به قانون اصالح ماده  111قانون شهرداري مصوب  1311/1/21زمين هاي باالي  111مترمربع را تفکيك نموده اند ،
مشمول پرداخت نخواهند بود .
افراز ـ عبارت است از جدا کردن سهم مشاع شري ك با شرکاء ،به عبارت ديگر تقسيم مال غيرمنقول مشاع بين شرکاء به نسبت سهم آنان يا تقسيم
مال منقول و يا غيرمنقول ،خواه به تراضي باشد يا به حکم دادگاه.
تقسيم :اعم است از تفکيك و افراز و غيرآن مثل ترکه متوفي که بين ورثه تقسيم ميشود و ميتواند شامل هرگونه اموال (منقول و غيرمنقول)
باشد.

تفکيك اراضي به دوشکل صورت ميگيرد:

-1اراضي که بارعايت قوانين ،حد نصابهاي تفکيك و ضوابط و مقررات آخرين طرح جامع و تفصيلي مصوب در محدوده شهرها به قطعات کوچکتر
تقسيم شده باشند.
 -2قدر السهم سرانه خدمات عمومي حاصل ازعوارض بدون مجوز شهرداري :از سال  11به بعدا زمين مورد نظر توسط کمسيون ارزيـاب معـامالت
شهرداري تعيين قيمت شده و سپس يك هشتم مبلغ کارشناسي از مبلغ کل زمين دريافت مي گردد.

عبارت است از وصول عوارض روز از اراضي فاقد سند مالکيت و يا اراضي که بدون اعمال ماده  111تفکيك شـده انـد ( مـاده 113و 133و ) 111
بابت تامين خدمات عمومي و تامين معابر از قدر السهم تفکيك شده و همچنين اراضي و امالکي که قبل و بعد از سـال  12و بـدون اذن شـهرداري
تفکيك گرديده و سند صادر شده است .
 -3عوارض تفکيك آپارتمان  :به واحدهاي مسکوني  ،تجاري  ،صنعتي و اداري که طبق شيوه نامه تفکيك آپارتمانها و سـاير مقـررات تفکيـك مـي
شوند .به ازاي هر واحد مبلغ  6/111/111ريال تعلق مي گيرد.
 – 1سيدعباس نورحسيني

 -1وحيد قرباني

 – 2عباس عالم

 -1حسن حبيب پور

 -3صادق مقدادي
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تبصره-1در موردنمايندگيهاي مجازخودروکل عرصه با کاربري خدمات اتومبيل(صنايع غيرمزاحم)وکاربري اعيانات شامل دفتر مديريت ،نمايشگاه
اتومبيل و فروشگاه قطعات لوازم يدکي تجاري وخدمات اتومبيل شامل صافکاري ونقاشي،انبار،مکانيکي و  ...صنعتي محسوب ميگردد.
تبصره-2در مورد جايگاههاي عرضه سوخت مايع و گاز کل عرصه ومحل جايگاه سوختگيري به عنوان تأسيسات شهري واعيانات شامل دفترکار،
فروشگاه و تعويض روغن وبه طورکلي بخشهاي درآمدزابه صورت اعيان تجاري محسوب ميگردد.
ماده-3عوارض احداث بنا و تأسيسات
شهرداري مکلف است بر اساس مراحل مقرر در مصوبه شماره /1611دش مورخ  1331/1/11شوراي عالي اداري نسبت به صدور شناسنامه
ساختمان که حاوي پروانه ،گواهي عدم خالف و گواهي پايان ساختمان ميباشد اقدام و به متقاضي تسليم نمايند.
 = P.Sعوارض صدور احداث بنا

 = Pقيمت روز يك متر مربع اعياني تکميل شده

الف -کليه اراضي و امالك که با گسترش شهر در داخل محدوده و حريم شهرکه شـهرداري امکـان صـدور پروانـه سـاختماني و سـاير خـدمات
شهري را دارد عوارضي به شرح ذيل تعلق گيرد :
ب-عوارض ورود به محدوده شهر:
به موجب تبصره  0ماده واحده قانون تعيين وضعيت امالک واقع در طرحهای دولتي و شهرداری ها مصوب سال  1313مقرر
شده است در مواردی كه تهيه زمين عوض در داخل محدوده های مجاز برای قطعه بندی و تفکيک و ساختمان سازی ميسر
نباشد و احتياج به توسعه محدوده مزبور طبق طرحهای مصوب توسعه شهری مورد تاييد مراجع قانوني قرار بگيرد.مراجع
مزبور مي توانند در مقابل موافقت با تقاضای صاحبان اراضي برای استفاده از مزايای ورود به محدوده توسعه و عمران شهر،
عالوه بر انجام تعهدات مربوط به عمراني و آماده سازی زمين و واگذاری سطوح الزم برای تاسيسات و تجهيزات و خدمات
عمومي  % 14،اراضي آنها را برای تامين عوض اراضي واقع در طرح های موضوع اين قانون و همچنين اراضي عوض طرح ها ی
نوسازی و بهسازی شهری  ،به طور رايگان دريافت نمايند.لذا در مواردی كه ضوابط مقرر در تبصره  0ماده واحده مذكور در
تصويب تعرفه عوارض رعايت نشود وضع عوارض مغاير قانون مي باشد.
-1احداث بنای مسکوني
الف -صدورپروانه احداث بنای مسکوني تک واحدی:
رديف
 – 1سيدعباس نورحسيني

 -1وحيد قرباني

سطح ناخالص كل عوارض
بنا (متر مربع)

يک

 – 2عباس عالم

 -1حسن حبيب پور

حداقل
عوارض

 -3صادق مقدادي
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مترمربع

يک متر

1

تا 61

%31

31/111

1

از  61تا 1111

%11

11/111

3

از  111تا 111

% 11

11/111

0

از  111تا 211

%121

111/111

1

از  211تا 311

%111

111/111

1

از  311تا 111

%111

111/111

3

از  111تا 111

%211

211/111

9

بيش 111

%311

311/111

تبصره  -1منظور از واحد مسکوني تك واحدي  ،اعياني است که در سطح و يا هر طبقه ،بيش از يك واحد احداث نشود و چنانچه در هر طبقه و يا
طبقات دو واحد ساخته شود تك واحدي محسوب نميگردد و در اينگونه موارد نحوه محاسبه عوارض زير بنا (احداث اعياني مسکوني) از نوع
مجتمعهاي مسکوني مالك عمل خواهد بود.
تبصره -2تبديل يك واحد مسکوني به دو يا چند واحد مسکوني پس از کسر واحد بزرگتر به شرط تامين پارکينگ به ازاي هر متر مربع 11 P
عوارض تبديل مورد محاسبه قرار مي گيرد.
هر متر مربع  s* 21 Pعوارض
تبصره  -3در صورت درخواست متقاضيان احداث استخر ،سونا ،جکوزي (خارج از اعياني) با رعايت ضوابط و مقررات شهرسازي به ازاي هر متر
مربع 1Pقابل وصول ميباشد  .چنانچه قسمتي از اعياني براي اين منظور استفاده شود در عوارض زيربنا مورد محاسبه قرار نميگيرد.
تبصره  -1با عنايت به تبصره ماده 111قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه ج.ا.ا .شهرداري معافيت از پرداخت عوارض و هزينههاي صدور پروانه
ساختمان مسکوني مددجويان کميته امداد امام خميني(ره) و بهزيستي و خانواده شهدا ،آزادگان و جانبازان را بنا به معرفينامه سازمانهاي ذيربط
انجام و هزينههاي مربوط را هرسهماه يكبار به نهادهاي حمايتي مربوط ،معاونت هماهنگي امور عمراني و معاونت برنامهريزي استانداري اعالم کند
تا نسبت به تأمين اعتبار از بودجه عمومي ساالنه کشور و پرداخت آن به شهرداري اقدام نمايند.
ب -عوارض صدورپروانه برای ساختمانهای چندواحدی:
رديف

 – 1سيدعباس نورحسيني

 -1وحيد قرباني

سطح ناخالص كل بنا (متر

عوارض يک متر

حداقل عوارض

مربع)

مربع

يک متر مربع

 – 2عباس عالم

 -1حسن حبيب پور

 -3صادق مقدادي
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1

تا 188

)%31P.S( / 144

144/444

1

144-388

)%91 P.S (/ 144

114/444

3

044-188

)%84P.S( / 144

104/444

0

 144به باال

)%81P.S( / 144

114/444

تبصره  -1تعداد واحد مسکوني /سطح کل زيربناي خالص(مشاعات  +مفيد) =  :Sميانگين سطح واحد
تبصره  -2واحد مسکوني چند واحدي اعياني است که در هر طبقه بيش از يك واحد مسکوني احداث گردد.
تبصره -3درخصوص تعاونيهاي مسکن ،مجتمعهاي مسکوني و انبوهسازان مبناي سطح زيربناء عبارتست از متوسط زيربناي هر واحد که از تقسيم
سطح کل زيربنا بر تعداد واحدهاي مسکوني حاصل ميشود.
 – 1نحوه محاسبه عوارض پذيره تجاری ،اداری ،صنعتي و تجهيزات شهری:
بند ( : ) 1عوارض پذيره طبقات پايين تر از زيرزمين  ،به ازاء هرطبقه پايين تر از زيرزمين  % 1/1کمتر از عوارض پذيره زيرزمين براي هرمتـر مربـع
محاسبه خواهد شد .
بند ( : )2درخصوص انباري متصل و يا مجزا يك و احد تجاري  ،عوارض متعلقه به ازاء هرمترمربع براي انباري متصل به واحد تجـاري معـادل %1/1
عوارض يك مترمربع پذيره محاسبه تجاري همان طبقه قابل احتساب و وصول ميباشد.
بند ( : )3درصورت تجديد بناهاي تجاري تا ميزان مساحت قبل  % 1/1عوارض پذيره مالك محاسبه قرارمي گيرد .
بند ( :) 1مدارك اثبات تجاري بودن ملك قبل از تأسيس شهرداري شامل حداقل دو مورد از  :پروانه کسب از اتحاديه صنفي مربوط و يا ساير مراجع
ذيصالح  ،قبوض آب  ،برق ،گاز  ،برگ پرداخت ماليات ساليانه  ،پروانه تجاري مبني بر تجاري بودن آن از مراجع ذيصالح است کـه در ايـن صـورت
وضعيت موجود تلقي شده و مشمول پرداخت هيچ عوارض و جريمه اي نخواهد شد و بعد از تأسيس شهرداري وجود هريك از ايـن مـدارك صـرفا"
سال وقوع تخلف را براي محاسبه جريمه و همچنين عوارض سالهاي قبل مشخص خواهد نمود.
جدول:عوارض پذيره يك مترمربع از يك واحدتجاري ،اداري ،صنعتي و تجهيزات شهري
(توجه :نرخ عوارض صدور پروانه ساختماني در کاربريهاي تجاري ،اداري ،صنعتي متناسب با کاربريهاي مسکوني
همان منطقه با توجه به شرايط اقليمي و موقعيت محلي کاهش يابد).
محاسبه عوارض پذيره يک مترمربع از يک واحد تجاری
رديف
 – 1سيدعباس نورحسيني

 -1وحيد قرباني

طبقات

تجاری

اداری درماني

 – 2عباس عالم

 -1حسن حبيب پور

ورزشي.فرهنگي

صنعتي

 -3صادق مقدادي
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بهداشتي

-خدماتي

1

زيرزمين

1/1P

p0/1

3/1P

1/1P

1

همکف

14/1P

p9/1

0/1P

3/1P

3

اول

1/1P

p0/1

3P

0

دوم

1P

p0

1/1P

1

سوم به باال

1 /1 P

p0/1

1P

1

انباری

0/1P

p1

3P

3

نيم طبقه

1/1P

p0

3/1P

9

بالکن مغازه

3/1P

1

-

تبصره  -1در صورتي که بالکن مغازه بيش از حد مجاز(حداکثر يك سوم مغازه) باشد از رديف  3جهت وصول عوارض استفاده ميگردد.
تبصره  -2انباري مذکور در بند  6جدول فوق عبارتست از زيرزمين که در زير مغازهها احداث شده و ارتباط مستقيم و آزاد با گذر نداشته باشد و
فقط براي انبار استفاده شود در غيراين صورت تمام انباريهاي تجاري در رديف تجاري محاسبه ميگردد.
تبصره  -3عوارض صدور پروانه ساختماني واحدهاي آموزشي ،ورزشي ،مذهبي ،فرهنگي هنري ،بهداشتي درماني متعلق و وابسته به دستگاههاي
اجرايي مطابق با تعرفه عوارض صدور پروانه ساختماني زيربنا (احداث اعياني) از نوع تك واحدي به ازاي هر متر مربع خواهد بود.
تبصره  -1مساجد ،تکايا ،حسينيهها ،امامزادهها  ،اماکن مقدسه و متبرکه بدون پرداخت هر گونه عوارض در حد ضوابط طرح تفصيلي (مصوب) از
پرداخت عوارض معاف ميباشند( .صرفا براي فضاي اصلي مي باشد)
تبصره -1شرکتها و م ؤسسات دولتي و وابسته به دولت و مؤسسات عمومي غيردولتي و واحدهاي وابسته به آنها که با اصول بازرگاني اداره
ميشوند مشمول تعرفه عوارض پذيره تكواحدي تجاري براي صدور پروانه ساختماني ميباشند.
 -1-1برای محاسبه عوارض پذيره يک مترمربع ازچندواحدتجاری اداری ،صنعتي وتجهيزات شهری باارتفاع ودهنه مجاز از جدول
زير استفاده ميشود.

جدول عوارض پذيره يک مترمربع از چندواحدتجاری اداری ،صنعتي وتجهيزات شهری :
 – 1سيدعباس نورحسيني

 -1وحيد قرباني

 – 2عباس عالم

 -1حسن حبيب پور

 -3صادق مقدادي
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3

اول

(1/1p)n+14

(4/14p)n+14

(4/0 p)n+14

0

دوم

(4/8p)n+14

(4/1p)n+14

(4/3 p)n+14

1

سوم به باال

(4/8p)n+14

(4/1p)n+14

(4/3 p)n+14

1

انباری

(%3p)n+14

(4/0p)n+14

(4/3 p)n+14

3

نيم طبقه

(1/1 p)n+14

(4/9 p)n+14

(4/3 p)n+14

9

بالکن

(4/34 p)n+14

(4/14 p)n+14

تعداد واحد تجاری ويا

1

همکف

(1/1p(n+14

(4/3p(n+14

(4/1 p)n+14

اداری حداقل آن برابر با1

(1p)n+14

(4/1p)n+14

(4/0 p)n+14

ميباشد)3( .

1

زيرزمين

درماني

خدماتي

مغازه=)%n

رديف

طبقات

تجاری

اداری-بهداشتي

ورزشي.فرهنگي-

مالحظات

تبصره -1در صورتي که بالکن مغازه بيش از حد مجاز (حداکثر يك سوم مغازه) باشد از رديف3جهت وصول عوارض استفاده ميگردد.
تبصره  -2انباري مذکور در بند  6جدول فوق عبارتست از زيرزمين که در زير مغازهها احداث شده و ارتباط مستقيم و آزاد با گذر نداشته باشد و
فقط براي انبار استفاده شود در غيراين صورت تمام انباريهاي تجاري دررديف تجاري محاسبه ميگردد.
تبصره -3در محاسبه عوارض پذيره مجتمعهاي تجاري مانند پاسا ژ ،تيمچه ،سراي و امثالهم ،عمق جبهه اول برابر ضرايب مصوب و مازاد بر آن
معادل  %11قيمت منطقهاي جبهه اول مالك عمل ميباشد.
تبصره  -1واحدهاي تجاري که به صورت مجتمع و پاساژ احداث ميشوند  ،فضاي باز مشاعي که در طول ارتفاع ساختمان امتداد داشته و تمام
طبقات را از هر طبقه قابل رؤيت مينمايد مشمول عوارض پذيره نخواهد بود.
تبصره  -1عمق جبهه اول برابر ضوابط طرح تفصيلي تعيين ميگردد.
تبصره -6در صورت صدور پروانه ساختماني مختلط در يك بنا مطب پزشکان ،دندانپزشکان ،داروخانهها ،سونوگرافي ،راديولوژيستها عوارض متعلقه
بر اس اس تعرفه مربوط به زيربناي تجاري و مسکوني محاسبه خواهد شد.بنابراي ن بر اساس صدور پروانه تك واحدي مسکوني محاسبه ميگردد لکن
ساختمان پزشکان دررديف واحدهاي تجاري محاسبه ميگردد.
تبصره ذيل بند  10ماده  11قانون شهرداری (الحاقي -)1311/1/13شهرداري در شهرهايي که نقشه جامع شهر تهيه
شده مکلف است طبق ضوابط نقشه مذکور در پروانههاي ساختماني نوع استفاده از ساختمانرا قيد کند .در صورتي
که بر خالف مندرجات پروانه ساختماني در منطقه غير تجاري محل کسب يا پيشه و يا تجارت داير شود شهرداري مورد را درکميسيون مقرر در
تبصره  1ماده  111اين قانون مطرح مي نمايد و کميسيون در صورت احراز تخلف مالك يا مستأجر با تعيين مهلت مناسب که نبايد ازدو ماه تجاوز
 – 1سيدعباس نورحسيني

 -1وحيد قرباني

 – 2عباس عالم

 -1حسن حبيب پور

 -3صادق مقدادي
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نمايد در مورد تعطيل محل کسب يا پيشه و يا تجارت ظرف مدت يك ماه اتخاذ تصميم ميکند.
اين تصميم وسيله مأمورين شهرداري اجرا ميشود و کسي که عا لماً از محل مزبور پس از تعطيل براي کسب و پيشه و يا تجارت استفاده کند به
حبسجنحه اي از شش ماه تا دو سال و جزاي نقدي از پنج هزار و يك ريال تا ده هزار ريال محکوم خواهد شد و محل کسب نيز مجدداً تعطيل
ميشود.
داير کردن دفتر وکالت و مطب و دفتر اسناد رسمي و ازدواج و طالق و دفتر روزنامه و مجله و دفتر مهندسي وسيله مالك از نظر اين قانون
استفادهتجاري محسوب نميشود.
ماده واحده قانون محل مطب پزشکان (مصوب -)1311/14/14فعاليت شغلي پزشکان و صاحبان حرف و وابسته در ساختمانهاي مسکوني و
تجاري ملکي و اجاري بالمانع است.
توضيحات:
درزمان صدورپروانه ساختماني واحدهاي تجاري،اداري وصنعتي فقط عوارض پذيره محاسبه ودريافت ميشود و دريافت وجه ديگري تحت عنوان
عوارض صدور پروانه ساختماني مجاز نميباشد.
تبصره-1درساختمانهاي مختلط مسکوني-تجاري عوارض زيربناي مساحت مسکوني وفق مقررات وضوابط مربوطه دريافت خواهدشد.
بند -1عوارض پذيره مجتمعهاي اداري وتجاري مانندپاساژ ،تيمچه،سراي تاده مترعمق براساس قيمت منطقهاي جبهه اول ومازادبرآن به ازاءده
مترعمق دوم براساس %11قيمت منطقهاي جبهه اول ومازاد بر21مترعمق بر اساس%61قيمت منطقهاي جبهه اول در صورتي که از قيمت
منطقهاي جبهههاي بعديك مترنباشد.
(که دراين صورت قيمت منطقهاي جبهههاي بعدمالك عمل خواهدبود)محاسبه شود.
بند-2عوارض پذيره واحدهاي صنعتي،تجهيزات شهري و انبارکالً براساس قيمت منطقهاي برجبهه اصلي محاسبه خواهدشد.
بند -3درمحاسبه عوارض پذيره نيمطبقه احداثي درداخل سطوح تجاري صرفاًمساحت نيمطبقه ايجادشده مالك محاسبه است وعمق جبهه بر
اساس بند3تعيين ميشود.
بند-1چنانچه دريك سطح تجاري باحفظ مساحت محل وتعداد واحدهاي موجودتغييرات شغلي صورت گيرد و نيزسايرضوابط شهرسازي رعايت
شده باشد عوارض پذيره تعلق نميگيرد.
بند -1براي صدورپايانکارساختماني ،ساختمانهاي تجاري ،اداري ،صنعتي که پروانه ساختمان هاي آنها قبل ازابالغ بخشنامه -1113/1/3/31
 61/1/11صادرشده و تخلفي ندارندعوارض پذيره وصول نخواهدشد.
 – 1سيدعباس نورحسيني

 -1وحيد قرباني

 – 2عباس عالم

 -1حسن حبيب پور

 -3صادق مقدادي
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بند -6عوارض ساختماني به روز محاسبه مي گردد.
بند-6ساختمانهايي که داراي تخلف تجاري يا اداري يا صنعتي بوده و تا قبل ازبخشنامه1113/1/3/31مورخ  1361/1/11درکميسيونهاي ماده صد
و يا محاکم قضايي ذيربط منتهي به صدوررأي شده وحکم صادره قطعيت يافته باشد براي صدورپايانکارساختماني مشمول پرداخت عوارض پذيره
نخواهد بود.
تبصره -2درمورد ساختمانهايي که قبل از ابالغ بخشنامه 61/1/11-1113/1/3/31به بهره برداري رسيده وتخلف ساختماني دارند بدون محاسبه
عوارض پذيره رأي کميسيون ماده صد مالك عمل خواهدبود.
بند -1به هنگام صدورپروانه ساختمان عوارض پذيره درفضای باز مکانهای تجاری مانندآهن فروشيها،گاراژها ،تاكسي تلفني
ها،نمايشگاه اتومبيل ،مصالحفروشان وكليه مکانهای تجاری كه عالوه برمکانهای مسقف از مکانهای روباز استفاده مينمايند كه
مسقف نيستند يک برابر قيمت منطقهای ازاء هرمترمربع وصول گردد(P. S).
بند – 1احداث اماكن مذهبي نظيرحسينيه،مساجدوتکايا ،امامزاده ،زائرسرا و ...مشروط بررعايت ضوابط فني و شهرسازی در
كاربری مربوطه مشمول پرداخت عوارض نخواهدبود.
 -0-1عوارض تبديل پيلوت و زير زمين به مسکوني
عوارض تبديل پيلوت به مسکوني= %94 Pبه ازاء هرمتر مربع كه از حداقل مبلغ 114/444ريال برای هر مترمربع كمتر نباشد.

عوارض تبديل زيرزمين به مسکوني=%34 Pبه ازاء هر متر مربع كه از حداقل مبلغ  94/444ريال برای هر متر مربع كمتر نباشد
تبصره  -1بر اساس ضوابط شهرسازي و پس از تأييد کميسيون ماده ، 1چنانچه تبديل پيلوت و زيرزمين به مسکوني داخل درصد مجاز باشد
محاسبه عوارض بر اساس اين تعرفه و چنانچه خارج درصد مجاز باشد بر اساس تعرفه مازاد بر تراکم مجاز خواهد بود.
تبصره  :بر اساس جدول پذيره تجاري محاسبه ميشود.
 -1-1عوارض خدمات شهری :
 – 1آتشنشاني :معادل  %0عوارض صدور پروانه
 – 1آموزش پروش :معادل  %3عوارض صدور پروانه
تبصره  -1اين عوارض هنگام صدور پروانه ساختماني توسط شهرداري محاسبه و به حسابهاي جداگانه شهرداري (حسب مورد به حساب سازمان
آتشنشاني و سازمان پارکها و فضاي سبز) واريز ميگردد و صرفاً در امور مربوط به تجهيز و نگهداري آتشنشاني و يا فضاي سبز هزينه گردد.
 – 1سيدعباس نورحسيني

 -1وحيد قرباني

 – 2عباس عالم

 -1حسن حبيب پور

 -3صادق مقدادي
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تبصره  -2عوارض فوق صرفاً شامل محاسبه عوارض زيربنايي ساختمان ميگردد.
ماده  -0نحوه محاسبه عوارض پاركينگ:
الف-محاسبه عوارض پاركينگ درمجموعههای تجاری،اداری،صنعتي وغيره:
به منظورتشويق دراحداث پارکينگ درمجموعههاي تجاري،اداري ،صنعتي وغيره عوارض احداث آن بخش اختصاص يافته به عنوان پارکينگ%11
عوارض قانوني پذيره درکاربري مربوطه برابر ( .جدول 1-1مبناي محاسبه قرارخواهدگرفت.
ب-نحوه محاسبه پاركينگهای عمومي( :صرفا فقط پارکينگ احداث شود)
مالك يا مالکيني که در کاربري پارکينگ مبادرت به احداث پارکينگ عمومي(طبقاتي) نمايندکالً مشمول پرداخت
عوارض قانوني صدور پروانه ساختماني(عوارض پذيره و احداث) نميباشند.
ج-نحوه محاسبه دركاربری پاركينگ–تجاری:
به استناد نامه شماره  23113/1/3/31مورخ  1331/11/23وزارت کشور مورد تصويب شوراي اسالمي شهر  ،مالك يامالکيني که درکاربريهاي
پارکينگ – تجاري مبادرت به احداث بنا مينمايندچنانچه%11به صورت تجاري و%11ديگربه صورت پارکينگ جهت استفاده عموم باشدبه منظور
تشويق سرمايهگذاري در اين راستا%11عوارض قانوني(پذيره تجاري وپارکينگ)محاسبه و وصول ميگردد.در صورت عدم اجراي ضوابط فوق
(حداقل%11پارکينگ) نحوه محاسبه واخذ عوارض بر مبناي بند1نحوه محاسبه عوارض پارکينگ خواهدبود.
ماده  -1عوارض تمديد پروانه
-1به طور معمول اعتبارپروانه ساختماني از تاريخ صدور تا شروع عمليات ساختماني (ارائه فرم شروع به کار) يك سال ميباشد که به طور متوالي
دو بارقابل تجديد ميباشد.
-2اعتبارپروانه ازتاريخ شروع تاخاتمه عمليات ساختماني حداکثرسه سال ميباشد.در صورت تجديد پروانه ساختماني در2سال متوالي،عمليات
ساختماني ازشروع تااتمام عمليات ساختماني مجموعا ً 1سال به طول خواهد انجاميد .لذا مالك يکسال جهت تجهيز کارگاه وشروع عمليات
ساختماني فرصت دارد و از زمان شروع عمليات ساختماني دوسال مهلت براي اتمام بنا دارد که دراين صورت تاريخ پايان مهلت پروانه ساختماني
حداکثر پايان سال سوم از صدور پروانه ساختماني خواهد بود که بايد در پروانه درج شود 1لذا عوارض تجديد پروانه به شرح زير تمديد مي گردد :
الف – تجديد اول  :در ابتداي سال جهارم پروانه ساختماني صورت خواهد گرفت و عوارضي معادل  %11عوارض احداث با عوارض بر مبناء قيمت
منطقه اي زمان تمديد تعيين مي شود .

 – 1سيدعباس نورحسيني

 -1وحيد قرباني

 – 2عباس عالم

 -1حسن حبيب پور

 -3صادق مقدادي
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الف –تجديد دوم  :در ابتداي سال پنجم پروانه ساختماني صورت خواهد گرفت و عوارضي معادل  %21عوارض احداث با عوارض بر مبناء قيمت
منطقه اي زمان تمديد تعيين مي شود .
ب -تجديد سوم :در ابتداي سال ششم به بعد پروانه ساختماني صورت خواهد گرفت و عوارضي معادل  %21احداث با عوارض بر مبناء قيمت
منطقه اي زمان تمديد تعيين مي شود .
(متقاضياني كه پس از مهلت يکساله جهت تجهيز كارگاه و درصورت اخذ پروانه در سالهای گذشته  ،هنوز اقدام به شروع عمليات
ساختماني ننموده اند ،جهت تجديد پروانه مکلف به پرداخت مابه التفاوت عوارض به روز نسبت به عوارض زمان اخذ پروانه
ساختماني مي باشند ).به غير عوارض مازاد بر تراكم ،تغيير كاربری ،كسری حد نصاب و قدرسهم تفکيک در زمان صدور پروانه)
بخشنامه شماره  31/11/21 – 21211/3/33پيرو بخشنامه  31/11/21 – 22311/3/33موضوع مصوبه شماره /1611ش د  31/1/11-شوراي
عالي اداري.
تبصره : 1طبق تبصره  2ماده  21قانون نوسازي و عمران شهري در پروانه هاي ساختماني که از طرف شهرداريها صادر ميشود بايد حداکثر مدتي
که براي پايان يافتن ساختمان ضروري است قيد گردد و کساني که در ميدانها و معابر اصلي شهر اقدام به احداث ساختمان ميکنند بايد ظرف
مدت مقرر در پروانهها ساختمان خود را به اتمام برسانند و در صورتي که تا دو سال بعد از مدتي که براي اتمام بنا در پروانه قيد شده باز هم ناتمام
بگذارند عوارض مقرر در اين قانون به دو برابر افزايش يافته و از آن به بعد نيز اگر ساختمان همچنان ناتمام باقي بماند براي هر دو سالي که بگذرد
عوارض به دو برابر مأخذ دوسال قبل افزايش خواهد يافت تا به 1درصد بالغ گردد .ابنيه ناتمام که از طرف مقامات قضايي توقيف شده باشد مشمول
اين ماده نخواهد بود.
تبصره  : 2متقاضياني که قبل از اتمام مهلت مقرر در پروانه (باراول) از احداث بنا صرف نظر نمايند و درخواست ابطال پروانه را داشته باشند
شهرداري ميتواند پس از کسر 11درصد  ،نسبت به عودت وجوه واريزي صرفاً جهت ص دور پروانه اقدام نمايند( .عوارض تفکيك  ،نوسازي يا سطح
شهر ،آموزش و پرورش ،خزانه و آماده سازي قابل استرداد نيست).

ماده  -1عوارض بهره برداری از معبر
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 -1وحيد قرباني

 – 2عباس عالم

 -1حسن حبيب پور

 -3صادق مقدادي
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چنانچه مالکين و يا سازندگان ساختمانها يي در حال احداث بخواهند از معابر شهري براي دپو مصالح استفاده نمايند يا براي محافظت عابرين
نسبت به احداث ديوار يا فنس و يا هر حايلي که قسمتي از معبر را اشغال کند به شرطي که موجب کندي تردد و ايجاد مشکل براي شهروندان
نشود به تشخيص شهرداري با پرداخت عوارض به شرح زير مجوز از سوي شهرداري صادر خواهد شد.

رديف

عوارض بر مبنای استفاده ماهيانه (ريال)

شرح

1

معابر با عرض گذر كمتر از  14متر

×%34Pمساحت قابل بهرهبرداری

1

معابر با عرض گذر  14تا  30متر

×%84Pمساحت قابل بهرهبرداری

3

معابر با عرض گذر بيشتر از 30متر

×1/1Pمساحت قابل بهرهبرداری

تبصره  :عرض قابل بهره برداري از معابر شهري بر اساس مبحث مربوط در نظام مهندسي تعيين و طول معبر قابل استفاده حداکثر به اندازه بر
ملك ميباشد .حداقل عوارض بهره برداري از معابر به مبلغ  1/111/111ريال براي هر واحد مسکوني و تجاري (در زمان پايان کار) دريافت گردد.
تبصره :يك فقره چك معادل  %11عوارض صدور پروانه ساختماني به عنوان حسن انجام کار و به صورت امانت تا زمان پايانکار نزد شهرداري باقي
خواهد ماند و در زمان پايانکار برحسب گزارش مأمورين شهرداري و در صورت رضايت و عدم تخريب معابر شهرداري قابل استرداد خواهد بود .
ماده -3عوارض صدورپروانه تعميرات ساختماني و تجاری
آن دسته ازمالکين که درخواست صدورپروانه تعميرات ساختماني اعم از مسکوني وتجاري واداري  ...بدون افزايش بنارادارند،به شرح جدول ذيل
برابر تعرفه عوارض وبهاي خدمات سال1313وصول گردد.

رديف

ميزان وصولي

شرح

1

تعميرات كلي و تعميرات نماونماسازی(تجاری)

1

تعميرات جزئي(در حد كاشيکاری  -نقاشي )(تجاری)

3

تعميرات مسکوني

%01عوارض زيربنا اعم ا زاحداث وپذيره
%34عوارض زيربنا اعم ازاحداث وپذيره
 %14محاسبه عوارض زير بنايي

ماده-9عوارض صدورالمثني شناسنامه ساختمان
 – 1سيدعباس نورحسيني

 -1وحيد قرباني

 – 2عباس عالم

 -1حسن حبيب پور

 -3صادق مقدادي
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صدورپروانه ساختماني المثني بعد از محرزشدن وقوع سانحه و يا مفقود شدن و يا بعداز تاييد ازبين رفتن پروانه دراثرحوادث ازسوي مراجع
ذيصالح ويا اخذ تعهدثبتي مبني برکليه مسئوليتهاي حقوقي وجزايي برذمه متقاضي ناگزيربه تعويض شناسنامه شود به ميزان%1عوارض احداث
مأخوذه قبلي مقدور ميباشد.
(درصورت تغيير کاربري پارکينگ به مسکوني يا تجاري برابر رديف تعرفه عوارض مسکوني و تجاري عوارض محاسبه و شامل پرداخت خواهد
گرديد ) .
ماده  :8عوارض اصالح پروانه ساختماني
اصالحات و تغييرات در پروانه ساختماني مشروط به رعايت ضوابط طرحهاي هادي

جامع و تفصيلي بوده چنانچه مالکين مجاز به احداث

اصالحات باشند که منجر به افزايش مساحت مندرج در پروانه ساختماني گردد قبل از احداث ميبايستي با انجام تشريفات قانوني الزم اعم از اخذ
نظريه مهندس ناظر و ارائه نقشه اصالحي به شهرداري اقدام و عوارض متعلقه را بابت اضافه بنا با احتساب زيربناي مندرج در پروانه و اخذ
مابهالتفاوت عوارض اقدام نمايد  .چنانچه بنا احداث و براي آن قسمت درخواست اصالحات تغييرات گردد پس از طرح موضوع در کميسيون ماده
صد مراحل فوق انجام خواهد شد.
ماده -14عوارض ابقای اعياني
ساختمانهايي که بدون پروانه يا مازاد برپروانه يا مخالف مدلول پروانه احداث ميشوند و از سوي کميسيون ماده111قانون شهرداري ابقاء ميشوند
عالوه برجرائم تعيين شده ازسوي کميسيون ماده111مشمول پرداخت عوارض احداث ،پذيره ،عوارض پيشآمدگي و عوارض مازاد برتراکم و ...
پيش بيني شده موجوددراين تعرفه (بر اساس قيمت منطقه اي روزکه عبارت است آخرين ارزش معامالتي زمين مالك عمل اداره اموراقتصادي
ودارايي)(محاسبه عوارض به روز) ميباشند  .ضمناً عوارض زيربنا و پذيره با توجه به تغييرات بنا (افزايش يا کاهش) ،کل بنا محاسبه و مابهالتفاوت
آن وصول خواهد شد.
ماده  - 11عوارض مازاد بر تراكم
مازاد بر تراکم عبارت است از تراکمي که مازاد بر تراکم مندرج در طرح تفصيلي و هادي شهري مورد استفاده قرار ميگيرد .اين عوارض به شرح
زير محاسبه و وصول ميشود.

رديف
 – 1سيدعباس نورحسيني

 -1وحيد قرباني

عوارض يک مترمربع

شرح
 – 2عباس عالم

 -1حسن حبيب پور

 -3صادق مقدادي
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1
1

عوارض مازاد بر سطح اشغال و تراكم مجاز
درساير كاربرها
عوارض مازاد بر سطح اشغال و تراكم مجاز بر
كاربری مسکوني

1
1

با توجه به تبصره شش ماده  111قانون شهرداريها مالکين موظف هستند در هنگام نوسازي رعايت برهاي اصالحي را بنمــايند .شهرداري مکلف
است عوارض مازاد برتراکم براي پرونده هايي که درصد اشغال باالتر از %61دارند بر مبناي دو برابر قيمت معامالتي خواهد بود،
ماده – 11عوارض كسری پاركينگ :
عوارض موضوع اين ماده به هنگام صدورپروانه احداث بنا درمناطقي که به شرح زير:
 -1ساختمان دربر خيابانهاي سريعالسيربه عرض11مترو بيشترقرار داشته ودسترسي به محل اتومبيل رو را نداشته باشد
 -2ساختمان درفاصله يکصد متري تقاطع خيابانهاي به عرض21متر و بيشتر واقع شده ودسترسي به محل اتومبيل رو را نداشته باشد .
 -3ساختمان درمحلي قرارگرفته باشدکه ورود به پارکينگ مستلزم قطع درختهاي که نباشد که شهرداري اجازه قطع آنها را نداده است .
-1ساختمان در برکوچههايي قرارگرفته باشد که به علت عرض کم کوچه ،امکان عبور اتومبيل نباشد .
 -1ساختمان دربر معبري قرارگرفته باشدکه به علت شيب زياد احداث پارکينگ درآن از نظر فني مقدور نباشد.
-6درصورتي که وضع و فرم زمين زيرساختمان به صورتي باشدکه از نظر فني نتوان درسطح طبقات احداث پارکينگ نمود .
امکان تأمين پارکينگ در ساختمانها (اعم ارمسکوني،تجاري،اداري،صنعتي)وجود نداشته باشد به هر مترمربع
فضاي حذف شده پارکينگ مطابق طرح تفصيلي وهادي (براي هر واحد پارکينگ در واحدهاي مسکوني و تجاري 21مترمربع)
درواحدهاي مسکوني11pوبراي واحدهاي تجاري اداري و 12p ...محاسبه وتعيين ميگردد.
تبصره :1مساحت يك واحدپارکينگ بااحتساب گردش اتومبيل21مترمربع ميباشد.
تبصره :2تعيين ضوابط تشخيص شيب زيادزمين براي حذف پارکينگ درصالحيت شوراي شهرسازي استان ميباشد
تبصره :3درمجموعه هاي مسکوني،تجاري ... ،که طبق ضوابط شهرسازي مربوطه واحدهاي پارکينگ گروهي باهزينه مالکين ساختمان پيش بينـي و
احداث ميگردد،عوارض حذف پارکينگ اخذ نميشود .
تبصره : 1آن دسته ازمالك ويا مالکيني که درمجموعه هاي مسکوني ويا تجاري مسکوني،ضوابط شهرسازي رارعايت ننموده وخـارج از مـدلول پروانـه
ساختماني مبادرت به توسعه زيربناي تجاري و يا ايجاد واحد و يا واحدهاي تجاري نمايند واين امر منجر به کسري پارکينگ گردد،پرداخت عـوارض
 – 1سيدعباس نورحسيني

 -1وحيد قرباني

 – 2عباس عالم

 -1حسن حبيب پور

 -3صادق مقدادي
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حذف وياکسري پارکينگ به صورت تجاري وصول خواهدشد .تبصره : 1شهرداري موظـف اسـت وجـوه دريـافتي بابـت عـوارض حـذف پارکينـگ را
منحصراً جهت احداث پارکينگهاي عمومي در قالب بودجه مصوب ساليانه به مصرف برساند .
تبصره : 6چنانچه مؤدي مبادرت به دريافت سند مالکيـت بـراي سـاختمان خـود نمـوده ومتعاقبـ ًا ازشـهرداري تقاضـاي صـدور پايانکـار و تکميـل
صفحات1و2و3شناسنامه ساختماني برابر بخشـنامه شـماره 31/11/21-21211/3/33وزارت کشورموضـوع ابالغيـه مصـوبه شـوراي عـالي اداري را
بنمايد ،باتوجه به بخشنامه شماره/61131ت33116/ك 16/1/2-معاونت اول رياست جمهـوري درخصـوص اجـراي تبصـره 13قـانون بودجـه سـال
تأمين پارکينگ الزامي است وپرداخت جريمه دليلي بر معافيت ازاحداث پارکينگ نميباشد .بديهي است درصورت تأمين پارکينگ وجوه پرداختـي
از بابت عدم رعايت وکسري(حذف) پارکينگ قابل استرداد ميباشد.
تبصره ( : )1قيمت هر متر مربع عوارض حذف پارکينگ با رعايت  6بند فوق بايستي از يك برابر ارزش معامالتي ساختمان کـه سـاالنه توسـط اداره
امور مالياتي تعيين ميگردد کمتر نباشد.
(با توجه به نامه  16/11/12/1313مورخ  1316/1/22استانداري محترم گيالن  ،عوارض کسري پارکينگ باتوجه به قوانين و ضـوابط مربـوط بـراي
زيربناهاي مسکوني و غيرمسکوني (درصورت حذف يا کسر پارکينگ و صدور رآي پرداخت جريمه توسط ماده صد شهرداري عوارض اين بنـد قابـل
وصول نميباشد )
.ماده  -13عوارض تغيير كاربری :
برابر راي شماره  1311مورخ  1313/1/1هيات عمومي و راي شماره  31مورخ  1311/3/1هيات تخصيص شوراهاي اسالمي ،هزين ههاي بررسي
تغييرات طرح تفضيلي و ارزش افزوده ناشي از تعغيير کاربري امالك و اراضي (زمين و ساختمان) عوارضي به شرح ذيل بر آنها مرتبت مي شود:

كاربری
فعلي
كاربری مورد تقاضا
 – 1سيدعباس نورحسيني

 -1وحيد قرباني

فضاي
سبز
گردشگری

آموزشي،
ورزشي،
پارکينگ و
مذهبي و
...

صنعتي ،اداري ،انباري ،و
فرنگي و درماني
تجهيزات و
تاسيسات شهري
،خدمات انومبيل
و ......
 – 2عباس عالم

 -1حسن حبيب پور

مسکوني

پارکينگ
تجاري

تجاري
مسکوني

تجاري
متمرکز

 -3صادق مقدادي
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فضاي سبز
آموزشي ،ورزشي، ،
مذهبي و درماني و...
صنعتي ،اداري ،انباري،
فرهنگي و درماني،
تجهيزات و تأسيسات
شهري ،خدمات اتومبيل و
پارکينگ و…
مسکوني
پارکينگ تجاري
تجاري مسکوني
تجاري متمرکز

2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2/1
1

-

-

2/1

1
1/1
6/21
3/1
1/1

3
1
1/21
6/21

3/1
1
6/1
3/1

1
6/1
3

1

(درصورتيکه پرونده منجر به صدور رأي کميسيون ماده صد گردد با حفظ کاربري عرصه  ،تغيير کاربري اخذ نخواهد شد).
ماده  -10پيشآمدگي مشرف بر معابرعمومي :
درمورد پيشآمدگي(ساختمان،بالکن ،تراس)واحدهاي تجاري ،صنعتي،اداري ومسکوني که مطابق باضوابط ومقررات طرح تفصيلي وهادي ،ايجاد
واحداث ميشود،ازهرمترمربع پيشآمدگي عالوه برمحاسبه مساحت آن به عنوان زيربنا واخذ عوارض مربوطه،عوارضي تحت عنوان عوارض
پيشآمدگي به شرح زيرمحاسبه و وصول ميشود.
رديف

عوارض يک مترمربع

شرح

1

پيشآمدگي به صورت ساختمان

9

1

پيشآمدگي به صورت تراس يابالکن سه طرف بسته رو پوشيده

3

3

پيشآمدگي به صورت تراس يابالکن دو ياسه طرف بازرو پوشيده

1

0

پيشآمدگي به صورت تراس يابالکن روباز

1

تبصره  : 1چنانچه پيشآمدگي سقف آخرين طبقه صرفاً به صورت سايبان يا سربندي مورداستفاده قرارگيردمشمول مقررات اين ماده نخواهدبود.
تبصره  : 2تراس روباز در بام ساختمان اگر به عنوان مشاعي مورد استفاده قرار گيرد مشمول عوارض نخواهد بود .در صورت استفاده اختصاصي( با
درخواست مالك) مشمول عوارض زيربنا در جمع زيربناي ساختمان خواهد شد.

 – 1سيدعباس نورحسيني

 -1وحيد قرباني

 – 2عباس عالم

 -1حسن حبيب پور

 -3صادق مقدادي
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تبصره : 6چنانچه مؤدي مبادرت به دريافت سند مالکيت براي ساختمان خود نموده ومتعاقباً ازشهرداري تقاضاي صدور پايانکار و تکميل
صفحات1و2و3شناسنامه ساختماني برابر بخشنامه شماره 31/11/21-21211/3/33وزارت کشورموضوع ابالغيه مصوبه شوراي عالي اداري را
بنمايد ،باتوجه به بخشنامه شماره/61131ت33116/ك 16/1/2-معاونت اول رياست جمهوري درخصوص اجراي تبصره 13قانون بودجه سال
تأمين پارکينگ الزامي است وپرداخت جريمه دليلي بر معافيت ازاحداث پارکينگ نميباشد .بديهي است درصورت تأمين پارکينگ وجوه پرداختي
از بابت عدم رعايت وکسري(حذف) پارکينگ قابل استرداد ميباشد.
تبصره ( : ) 1قيمت هر متر مربع عوارض حذف پارکينگ با رعايت  6بند فوق بايستي از يك برابر ارزش معامالتي ساختمان که ساالنه توسط اداره
امور مالياتي تعيين ميگردد کمتر نباشد.
ماده  -11جدول ارزش معامالتـي ساختمانهـای با كاربـرد نوع مصالح مختلف برای تعيين ميـزان جريمه آراء ماده ( 144موضوع
تبصره11ماده144قانون شهرداری):
رديف

قيمت پيشنهادی (ريال)

شرح

1

ساختمانهای بتونآرمه باهرنوع سقف ازقرارمترمربعي

3/444/444

1

ساختمانهای اسکلت فلزی باهرنوع سقف ازقرارمترمربعي

3/444/444

3

ساختمانهای اسکلت آجری باهر نوع سقف ازقرارمترمربعي

1/444/444

0

ساختمانهای بلوكي باهرنوع سقف ازقرارمترمربعي

1/444/444

1

ساختمانهای خشتي وگلي باهرنوع سقف ازقرارمترمربعي

0/444/444

1

ساختمانهای چوبي و تخته زيرشيرواني

0/144/444

3

انبارهاباپايه فلزی ازقرارمترمربعي با كاربری تجاری

1/444/444

9

ديوارهای آجری يا بلوكي با ارتفاع 1/1مترازقرارمترمربعي

0/444/444

8

گاراژهاوتوقفگاههای عمومي باهرنوع پايه وپوشش ازقرارمترمربعي

0/444/444

14

انبارها با پايه فلزی از قرار متر مربعي با كار بری مسکوني

3/144/444

11

ساختمان هايي كه اقدام به راه جدا نموده اند هر ورودی

144/444/444

11

استخرها خارج از اعيان

1/444/444

13

گلخانه ها

1/444/444

10

سايه بان ها

1/144/444

تبصره11ماده : 111آئين نامه ارزش معامالتي ساختمان پس ازتهيه توسط شهرداري وتصويب شوراي محترم شهردرمورداخذجرائم قابل اجراست
واين ارزش معامالتي سالي يکبار قابل تجديدنظرخواهدبود.
ماده  -11عوارض ناشي از ارزش افزوده طرحهای توسعه شهری(مشرفيت)
 – 1سيدعباس نورحسيني

 -1وحيد قرباني

 – 2عباس عالم

 -1حسن حبيب پور

 -3صادق مقدادي
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عوارض حق تشرف هر قطعه زميني که در معرض اجراي طرحهاي احداث ،تعريض وتوسعه و اصالح معابروميادين برگذر احداثي يا اصالحي يا
تعريضي ياتوسعه اي واقع ميشوندعوارض آن برابر جدول ذيل  ،توسط شهرداري قابل وصول ميباشد:
رديف

عنوان تعرفه عوارض

1

برای امالكي كه پس از اجرای طرح دارای باقيمانده

ماخذ و نحوه محاسبه عوارض
متراژ عرصه×(×A×P×4/41عرض معبر قديم – عرض معبر جديد )

هستند
1

بر ملك = A

ارزش معامالتي = P

امالكي كه عقب نشيني ندارند ولي معبر مشرف به
ملک تعريض مي شود

ماده -13هزينه حق ثبت
هزينه حق ثبت اسناد رسمي درمحاضربه ميزان هشت درصدحقالثبت تعيين ميشودکه دفاتراسنادرسمي مستقردرمحدوده قانوني وحريم شهر
موظف به وصول آن به نفع شهرداري ميباشد.
ماده -19عوارض نمايشگاهها:
1

مساحت نمايشگاه =%1×pروزانه()%14

برگزاری هرگونه نمايشگاه فرهنگي

بند : 1متوليان نمايشگاههاي فصلي ودائمي،تخصصي يا غيرتخصصي در سطوح بينالمللي يا کشوري يامحلي درمحدوده شهرو حريم آن موظفند
عوارض بررقم قراردادهاي واگذاري غرفه راازطرف قرارداد کسر وبه حساب شهرداري واريز نمايند.
بند : 2سازمانهاي صادرکننده مجوز براي برپائي نمايشگاهها مکلفند قبل از صدورمجوز برپائي نمايشگاه مراتب را ازشهرداري استعالمات شهرداري
نسبت به وصول عوارض مربوطه اقدام نمايد.

ماده -18عوارض ازتابلوهای غيراستاندارد وپرده وپالكارد و ديوارنويسي وتابلوهای تبليغاتي(بيلبورد)معرف صنوف.
تعريف :تابلوي استاندارد عبارت است ازيك مترعرض تابلودرطول دهنه مغازه.
الف –صاحبان واحدهاي فعال ميتوانند ،جهت معرفي يا راهنمايي عمومي تابلواستاندارد بامجوزشهرداري درمحل فعاليت نصب نمايند
تابلواستاندارد مشمول عوارض نميگردد.

 – 1سيدعباس نورحسيني

 -1وحيد قرباني

 – 2عباس عالم

 -1حسن حبيب پور

 -3صادق مقدادي
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ب -تابلوازنظرابعاد بايد استاندارد باشد و درمحل مناسب نصب شود وموجب کندي عبورومرور وايجاد مزاحمت نگردد  .بنابراين نحوه وصول عوارض
ازتابلوهاي غيراستاندارد به شرح زير ميباشد:
 -1نصب تابلوهايي که خارج از استاندارد باشدوبه تبليغ محصوالت داخلي بپردازند،مازادبه ميزان استانداردرا ماهيانه هرمترمربع %21قيمت منطقه
اي محل مورد نظر.
 -2نصب تابلوهايي که خارج ازاستانداردباشدوبه تبليغ محصوالت خارجي بپردازند،مازادبه ميزان استاندارد ماهيانه هرمترمربع%21قيمت منطقه اي
محل مورد نظر.
 -3تابلوهايي که به صورت پرچمي(عمودبرشوارع)برابرمجوزشهرداري نصب ميشودماهيانه به ازاي هرمترمربع %111قيمت منطقه اي محل مورد
نظر.
ج-پرده و پالكارد:
نصب هرگونه پرده و پالکارددر سطح شهر پس از کسب اجازه از شهرداري ممکن خواهد بود و عوارض ان برابر متر مربعي111/111ريال به طور
روزشمارتعيين ميگردد.
د-ديوارنويسي:
عوارض ديوارنويسي بدون هزينه رفع اثرتبليغات درامالك شهرداري ياتحت مالکيت وغيره هرمترمربع روزانه ريال ()31/111دريافت شود.
تبصره  : 1در صورتي که ديوارنويسي بدون اخذ مجوز شهرداري انجام پذيرد،شهرداري مجاز به امحاء آن ودريافت خسارت مي باشد  ).به ازاي هر
متر مربع روزانه 61/111ريال دريافت گردد)
تبصره  : 2با پايان يافتن مدت اعتبار مجوز صادر شده توسط شهرداري  ،مالك موظف به امحاء ديوارنويسي و يا اخذ مجوز جديد مي باشد .
تبصره  : 3نصب و احداث هرگونه داربست براي تبليغات محيطي ممنوع ميباشد .
تبصره  : 1مدارس و آموزشگاه هاي فرهنگي هنري و باشگاه هاي ورزشي شامل %31تخفيف از عوارض ديوار نويسي مي باشند.
ذ-تابلوهای تبليغاتي(بيلبورد)سطح شهر
 -1الف-اگرسازه تابلو متعلق به شهرداري باشدتا  6مترمربع هر مترمربع بدون هزينه نصب ماهيانه  1/211/111ريال
ب -اگرسازه تابلو متعلق به شهرداري باشداز 6تا12مترمربع هرمترمربع بدون هزينه نصب ماهيانه ريال 1/211/111ريال
ج -اگرسازه تابلو متعلق به شهرداري باشداز 12تا21مترمربع هرمترمربع بدون هزينه نصب ماهيانه 1/111/111ريال
د -اگرسازه تابلو متعلق به شهرداري باشداز 21مترمربع به باال هرمترمربع بدون هزينه نصب ماهيانه 111/111ريال
 – 1سيدعباس نورحسيني

 -1وحيد قرباني

 – 2عباس عالم

 -1حسن حبيب پور

 -3صادق مقدادي
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-2الف-اگر سازه تابلومتعلق به تبليغ کننده ياشرکت هاي تبليغاتي باشدودرامالك تحت مالکيت شهرداري ويا حاشيه معابر نصب گردد تا  6مترمربع
عوارض هر متر مربع ماهيانه1/111/111 .ريال
ب -اگر سازه تابلومتعلق به تبليغ کننده ياشرکت هاي تبليغاتي باشدودرامالك تحت مالکيت شهرداري ويا حاشيه معابر نصب گردداز 6تا12مترمربع
عوارض هر متر مربع ماهيانه 111/111ريال
ج -اگر سازه تابلومتعلق به تبليغ کننده ياشرکت هاي تبليغاتي باشدودرامالك تحت مالکيت شهرداري ويا حاشيه معابر نصب گردد از
12تا21مترمربع عوارض هر متر مربع ماهيانه 111/111ريال
د -اگر سازه تابلومتعلق به تبليغ کننده ياشرکت هاي تبليغاتي باشدودرامالك تحت مالکيت شهرداري ويا حاشيه معابر نصب گردد باالتراز
21مترمربع عوارض هر متر مربع ماهيانه 311/111ريال
عوارض تابلوهاي نصب شده در امالك شخصي يا اجاره اي هر مترمربع ماهيانه  111/111ريال
عوارض نصب تلويزيون هاي شهري ساليانه معادل ( ) 60 p *12(قيمت هاي فوق به عنوان قيمت پايه تلقي و هرگونه واگذاري تابلو از طريق مناقصه با الويت کانون هاي تبليغاتي داراي مجوز که از سوي اداره
ارشاد شهرستان معرفي مي گردند اقدام خواهد گرديد ).
ماده  -14نحوه وصول عوارض نقل وانتقال(انتفاع حق مالکيت)
بند - 1ازدکههاومغازههايي که متعلق به شهرداري بوده و منافع سرقفلي آن متعلق به غير باشد در زمان نقل و انتقال منافع سرقفلي بر مبناي
ارزيابي اداره دارايي يا کارشناس شهرداري به قيمت روز به ميزان %12به عنوان عوارض انتفاع حق مالکيت اخذ ميگردد.
بند  -2نحوه وصول عوارض تجميع واحدهاي تجاري (مالکيت شهرداري)
ازدکههاومغازههايي که متعلق به شهرداري بوده و منافع سرقفلي آن متعلق به غير باشد در زمان تجميع منافع سرقفلي بر مبناي ارزيابي
کارشناس شهرداري به قيمت روز به ميزان  %3به اعضاي هرباب تجاري با عنوان عوارض تجميع اخذ ميگرد.
تبصره  :شهرداري حق واگذاري عرصه و اعيان دکه هاي واقع در معابررا ندارد.
ماده  -11عوارض بهره برداری ازساختمان درغيرازنوع استفاده تعيين شده
الف-شهرداري به استناد بند 21ماده 11قانون شهرداري موظف است نوع – استفاده (نوع بهره برداري) ازساختمان رادرپروانه ساختماني قيد نمايدو
چنانچه مالك مغاير بامفاد پروانه ازاعيانيها استفاده نمايد طبق بندفوق و تبصره هاي ماده 111ازسوي کميسيون ماده صد رسيدگي خواهد شد.

 – 1سيدعباس نورحسيني

 -1وحيد قرباني

 – 2عباس عالم

 -1حسن حبيب پور

 -3صادق مقدادي
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ب -شهرداري بايددرابتداي شروع تخلف از ادامه آن ممانعت به عمل آورده و بالفاصله تخلف ساختماني رادرکميسيون ماده  111مطرح ورأي الزم
را اخذ وبه اجرا بگذارد به طوريکه نبايد هيچ تخلفي درزماني که طرح توسعه شهري به زمان طرح ديگر باقي بماند.
ج -دائرکردن دفتر وکالت ومطب ودفتراسناد رسمي وازدواج و طالق و دفترروزنامه ومجله ودفترمهندسي وسيله مالك ازنظربند 21ماده 11قانون
شهرداريها استفاده تجاري محسوب نميشود.
د -کليه ساختمانها همچنين ساختمانهاي بند ج در استفاده غير مالك درکاربريهاي مغاير مشمول بند الف خواهند شد.

ماده  -11عوارض ارائه خدمات كارشناسي و بازديد ازامالک (:طبق بند  11ماده  31قانون تشکيالت ،وظايف و انتخابات شوراهای
اسالمي كشور)
حق کارشناسي براي کليه استعالماتي که نياز به پاسخ ازشهرداري دارند به شرح ذيل تعيين ميشودکه ميبايستي به حساب شهرداري واريزگردد .
(هزينه کارشناسي درداخل محدوده و حريم شهر 1/11/111ريال).
هر واحد آپارتمان مسکوني  3/111/111ريال  ،بابت زمين يا اعياني قديمي مبلغ  1/111/111ريال،
کارشناسي مالکيت و سرقفلي تجاري  1/3گواهي موضوع ماده  113قانون ماليات هاي مستقيم مي باشد (.فيش پرداختي دارايي)
(تبصره  2ماده  16قانون نوسازي و عمراني شهري)
تبصره :1آن دسته از مالکين يامتقاضيان که باتقاضاي شخصي براي انجام امورمتعلق به امالك خوداعم ازتجاري ويامسکوني و  ....ازشهرداري
استعالم مينمايند مشمول بهاي خدمات ناشي ازکارشناسي ارزيابي مذکور خواهند شد.
تبصره :2براي آن دسته ازمالکيني متقاضيان که با پيگيري شهرداري و بدون تقاضاي مالکين نسبت به تعيين ارزيابي امالك آنان اقدام شود
مشمول بهاي خدمات کارشناسي ارزيابي مذکور نخواهند شد
تبصره :3آن دسته ازمالکين امالك که نسبت به انجام امور کارشناسي ارزيابي شهرداري قبل ازکارشناسي اعتراض نمايند و موضوع امر با دستور
شهردار محترم به کارشناس رسمي دادگستري ارجاع شود مشمول بهاي خدمات مذکورنخواهدبود
ماده -13دستور العمل نحوه محاسبه تعيين بهای خدمات پسماندهای عادی( شهری )

 – 1سيدعباس نورحسيني

 -1وحيد قرباني

 – 2عباس عالم

 -1حسن حبيب پور

 -3صادق مقدادي
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اين دستور العمل به استناد ماده  9قانون مديريت پسماند مصوب  1393/41/14و به منظور تشويق توليد كنندگان به توليد کمتر
پسماندافزايش کمي و کيفي تفکيك از مبداء و بازيافت ،تشويق شهرداريها به کاهش هزينهها و ارائه خدمات مناسبتر و تأکيد بر اهميت نقش
شوراهاي اسالمي شهرها جهت تعيين بهاي خدمات مديريت پسماندهاي عادي تهيه گرديده است.
ماده 1-واژهها و اصطالحات به کار رفته در اين دستورالعمل ،عالوه بر تعاريف مندرج در ماده )2دو (قانون مديريت پسماندها مصوب وماده
(13يك) آيين نامه اجرايي قانون مديريت پسماندها مصوبه شماره/21111ت32161ه مورخ 1311/11/11هيئت محترم وزيران ،به شرح ذيل مي
باشد:
الف -بهاي خدمات مديريت پسماندهاي عادي :هزينه تمام شده خدمات ارائه شده توسط شهرداريها به توليدکنندگان پسماندهاي عادي در واحدها
و اماکن مسکوني و غير مسکوني(اعم از مالك و مستاجر) واقع در محدوده و حريم شهرها ميباشد.
ب-مودي :شخص حقيقي يا حقوقي توليدکننده پسماند ميباشد.
ج-صورتحساب بدهي :قبض صادره يا ساير روشهاي نوين اعالم بدهي توسط شهرداري ميباشد که مشخصات و ميزان بدهي اشخاص حقيقي و يا
حقوقي توليدکننده پسماندها در آن درج شده و جهت پرداخت به توليدکننده پسماند اعالم ميگردد.
د -رسيد دريافت وجه :قسمتي از برگه صورتحساب بدهي يا رسيدهاي دريافتي از سامانههاي پرداخت الکترونيکي که شامل مشخصات پرداخت
کننده بوده و پس از واريز بهاي خدمات توسط بانك يا سامانه هاي مربوطه مورد تائيد قرار گرفته و به پرداخت کننده تسليم مي شود.
ماده -2شهرداريها ميتوانند بهاي خدمات مديريت پسماندهاي عادي را براساس محاسبات ذيل(به تفکيك واحد هاي مسکوني و غير مسکوني) به
صورت ساالنه محاسبه و پس از تصويب شوراهاي اسالمي شهر از مؤديان دريافت نمايند.
الف(بهاي خدمات پرداختي توسط مؤديان پسماند عادي براي واحدهاي مسکوني:
𝐶=𝐹×𝐷×𝑅(𝐶𝑡+𝐶𝑑)×𝐸1 ×𝐸2
 = Cبهاي ساالنه خدمات مديريت پسماند عادي شهري يك خانوار در شهر مربوطه
 =Fبعد خانوار براساس آخرين سرشماري نفوس و مسکن کشور برابر  3مي باشد.
 =Dتعداد روزهاي سال()361
=Rسرانه روزانه توليد پسماند عادي هر فرد براي واحدهاي مسکوني در شهر مربوطه با برآورد شهرداري و تصويب شوراي اسالمي شهر برابر1/1
کيلو مي باشد.
=Ctبهاي تمام شده جمع آوري و حمل يك کيلوگرم پسماند برابر  1311ريال
 – 1سيدعباس نورحسيني

 -1وحيد قرباني

 – 2عباس عالم

 -1حسن حبيب پور

 -3صادق مقدادي
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=Cdبهاي تمام شده پردازش و دفع يك کيلوگرم پسماندبرابر 311ريال
عوارض نوسازي واحد مسکوني مورد نظر
( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ) باشرط ()1/1<E1< 1/1
 =E1ضريب تعديل = 1/11
متوسط عوارض نوسازي يك واحد مسکوني در شهر مربوطه
پسماند تفکيك شده
=E2ضريب تشويق جهت گسترش تفکيك در مبدا ( 1-يك)
( 1 = )----------------------با شرط ()0/7 >E2>1
کل پسماند تفکيکي
ب) بهاي خدمات پرداختي توسط مؤديان پسماند عادي براي واحدهاي غيرمسکوني:
C=Wi×(Ct+Cd)×𝐷×E2 ×E3
 =Cبهاي ساالنه خدمات مديريت پسماند عادي واحد غيرمسکوني مورد نظر در شهر مربوطه
 =WIمتوسط توليد روزانه پسماند عادي در هر نوع فعاليت واحدهاي غيرمسکوني با برآورد شهرداري مربوطه و با تصويب شوراي اسالمي
شهر(جدول پیوست شماره  Wi )1مربوط به دکه ها  (3سه )مي باشد.

 =Ctبهاي تمام شده جمع آوري و حمل يك کيلوگرم پسماند برابر  1311ريال
 =Cdبهاي تمام شده پردازش و دفع يك کيلوگرم پسماندبرابر 311ريال
 = Dتعداد روزهاي کاري سال 322روز
پسماند تفکيك شده
 =E2ضريب تشويق جهت گسترش تفکيك در مبدا ( يك) = 1
(  1-)-------------------باشرط ()0/7>E2>1
کل پسماند توليدي
 - E3ضريب تعديل بهاي خدمات مديريت پسماند براي هر نوع فعاليت واحدهاي غيرمسکوني =  ( 1برابر يك مي باشد)
 -1هزينه حمل ضايعات ساختماني کشتارگاه ها هر سرويس خاور مبلغ 1/111/111ريال ،نيسان کمپرسي هرسرويس3/111/111ريال.
ماده  -10تعيين كارمزد به وصول كنندگان عوارض
به جز مواردي که در متن موارد تعيين شده است به شهرداري اجازه داده ميشود%2عوارض وصولي را به وصولکنندگان عوارض چنانچه
دستگاههايي غيرازواحدهاي تابعه شهرداري باشند به عنوان کارمزد پرداخت نمايد.
ماده-11درخصوص استفاده ازوجوه حاصل ازدرآمدها
دريافت هر نوع وجوه توسط کارکنان شهرداري از مؤديان ويااستفاده از وجوه حاصل از درآمدها قبل از منظورداشتن آنها بـه حسـاب قطعـي درآمـد
شهرداري به هرعنوان حتي عليالحساب و يا براي پرداخت هزينه هاي ضروري وفوري ممنوع است.وجوه عوارض و بهاي خدمات توسط مؤدي بايـد
به حساب شهرداري واريز و فيش رسيد به امورمالي يا درآمد شهرداري تحويل شود.
ماده-11تکليف دوايردولتي ونهادهای عمومي درخصوص عوارض ملي ومحلي
 – 1سيدعباس نورحسيني

 -1وحيد قرباني

 – 2عباس عالم

 -1حسن حبيب پور

 -3صادق مقدادي
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کليه دوايردولتي و وابسته به دولت ونهادهاي عمومي که به استناد قوانين مربوطه ويا خاص ازپرداخت عوارض معاف بودهاند براساس قانون ماليات
بر ارزش افزوده مکلف به پرداخت عوارض ملي( مندرج درقانون ماليات بر ارزش افزوده) و عوارض محلي(موضوع اين تعرفه)هستند.
ماده-13محدوده وصول عوارض
درهرماده که محدوده شمول عوارض قيد نگرديده است،محدوده قانوني و حريم شهر(جايي که شهرداري امکان صدورپروانه ساختماني وياساير
خدمات شهري رادارد) مدنظراست.
تبصره :به استناد تبصره  1ماده 3قانون تعاريف محدوده و حريم شهر-روستا و شهرك و نحوه تعيين انها شهرداري در هر محدوده و حريمي که
عوارض ساختماني و غيره دريافت مينمايد موظف به ارائه کليه خدمات شهري ميباشد لذا ان قسمت از حريم شهر که توسط شهرداري خدماتي
از قبيل جمعآوري زباله و غيره ميگردد تا زماني که شهرداري در آن قسمت عوارض نوسازي دريافت نمينمايد از واحدهاي مسکوني ماهيانه
مبلغ 111111ريال و واحدهاي تجاري که به شهرداري عوارض شغلي پرداخت نمينمايند مبلغ211/111ريال و واحدهاي تجاري که به شهرداري
عوارض شغلي پرداخت مينمايند مبلغ111111ريال به عنوان بهاي خدمات وصول خواهد شد.
*مکانهاي مذکور توسط خدمات شهري که ارائه دهنده خدمات در آن ناحيه است شناسايي و عوارض فوق نيز توسط انها وصول خواهد شد.
ماده -19بهای خدمات هزينه و تکميل عمليات اجرائي حفاریها :
نوع بستر حفاری

مبلغ به ازاء هر متر طول

آسفالت معابر

1/444/444ريال

موزائيک

1/444/444ريال

بتن

3/144/444ريال

خاكي

 344/444ريال

تبصره  :در مسير حفاريهاي جديد (سال جاري)افزايش21درصدي قيمت پايه عوارض ،محاسبه و قابل وصول ميباشد.
الف :هزينه برای نصب تیر وتابلو وترانس برق:
هزينه هر عدد پايه بتونی برق-هزينه هر عدد تابلو و ترانس برق خیابانی

مبلغ  3/000/000لایر
مبلغ  00/000/000لایر

ب  :به منظور جلوگیری از حفاری های غیر مجاز و نصب هرگونه تاسیسات در معابر سطح شهر برای هر متر طول بستر مشخصی
عوارضی به میزان 3برابر برای افراد حقیقی و  0برابر برای افراد حقوقی مطابق جدول فوق تعیین و قابل وصول میباشد.
 – 1سيدعباس نورحسيني

 -1وحيد قرباني

 – 2عباس عالم

 -1حسن حبيب پور

 -3صادق مقدادي
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ماده  -18نحوه استرداد وجوه حاصل از پرداخت عوارض به انصراف دهندگان احداث ساختمان
آن دسته ازمالکيني که جهت اخذپروانه ساختماني به شهرداري مراجعه مينمايند وکليه عوارض قانوني راپرداخت نموده اند ،چنانچه بعد
ازمدتي(در زمان اعتبار پروانه) ) ازاجراي عمليات ساختماني انصراف حاصل نمايند مشروط به اينکه هيچگونه عمليات ساختماني را انجام نداده
باشند ،کليه عوارض قانوني به استثناي) عوارض نوسازي وحقالسهم()%1پنج درصدآموزش و پرورش،حقالنظارت مهندسين ناظروهزينه
کارشناسي)،به ميزان

( )%11درصدازبابت حقالزحمه شهرداري مبني برخدمات ارائه شده ازعوارض قانوني کسروالباقي مبلغ به مالك مسترد

ميگردد.
ماده  -34هزينه انبارداری ستادرفع سدمعبر
الف -فعاليت صنفي به صورت دست فروشي و يا با خودرو در معابر شهر ممنوع بوده و شهرداري بايستي بر اساس بندهاي1و 21ماده  11قانون
شهرداري با آنان رفتار کند.
ب -استقرار دستفروشها و يا خودروهاي حامل اجناس فروشي در ميادين مشخص شده از سوي شهرداري در روزهاي هفتگي ودرصورتي که
شهرداري ناگزير به آن باشد بال مانع است مشروط به اينکه شهرداري زمينه فعاليت اشخاص در ميادين (روز هفتگي) را چنان فراهم نمايد که به
صورت روزانه و سيال محل استقرار در اختيار متقاضيان قرار گيرد که امکان تصرف اماکن عموي از سوي اشخاص سلب شود.
ج -عوارض اينگونه فعاليتها روزانه بين مبلغ ريال 211/111ريال متناسب با حرفه و يا صنف مشابه خواهند بود که به صورت روزانه و يا هفتگي
وبا درخواست متقاضي وصول و اجازه فعاليت داده خواهد شد.
د-فروش هرگونه اقالم و اجناس با خودرو روزانه مبلغ 311/111ريال.
و -اينگونه فعاليتها عوارض افتتاحيه نخواهد داشت.
هـ  -از ايجاد کنندگان سد معبر که لوازم و اثاثيه انها توسط واحد رفع سد معبر شهرداري جمعآوري ميشود
هزينهاي به شرح زير بابت نگهداري و حفاظت اموال توقيفي دريافت ميگردد.
 -1خوراکي و فاسد شدني روزانه11/111 .ريال
 -2پوشاك و اقالم مشابه با توجه به حجم انها روزانه  11/111ريال
 -3کليه اقالم مورد عرضه مغازه داران با توجه به حجم انها روزانه بين 11/111ريال
تبصره :ارزش ريالي اجناس توسط هيئت مسئول،معاون وانباردارستاد رفع سدمعبربه حداقل قيمت تعيين خواهدشد

 – 1سيدعباس نورحسيني

 -1وحيد قرباني

 – 2عباس عالم

 -1حسن حبيب پور

 -3صادق مقدادي
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ماده -31عوارض مکانهايي كه در غيركاربری موجود مشغول فعاليت هستند.
ازساختمانهايي که بدون اخذمجوزازشهرداري درغيرکاربري موردنظر فعاليت مينمايند تا زمان تعيين تکليف ساختمان  ،عوارضي به شرح زيرقابل
وصول ميباشد.
رديف

نحوه صول

شرح

1

واحدهای آموزشي( مدارس غيرانتفاعي )

 %3عوارض پذيره آموزشي( احداث بنا)

1

واحدهای ورزشي وباشگاههای ورزشي خصوصي

 %1عوارض پذيره ورزشي( احداث بنا)

3

واحدهای اداری

 %3عوارض پذيره اداری( احداث بنا)

0

كليه مشاغلي كه دارای رديف شغلي هستند

 1برابر عوارض شغلي

1

اموزشگاهها(كنکوری.تقويتي.كامپيوتر.حسابداری و غيره)  %3عوارض پذيره آموزشي( احداث بنا)

يادآوري  :بسياري ازواحدهاي آموزشي مثل مدارس غيرانتفاعي ،واحدهاي ورزشي مثل باشگاههاي ورزشي خصوصي وواحدهاي اداري درمنازل
مسکوني،باکاربري مسکوني بدون اخذپروانه ومجوزازشهرداري وبدون تغييرکاربري فعاليت مينمايندلذاتامادامي که نسبت به اخذ مجوزوتغيير
کاربري ملك مورداستفاده اقدام ننمايندبه طورساليانه به شرح جدول اين ماده مشمول پرداخت عوارض ميباشند.
ماده  -31عوارض ساليانه خودرو و ماشينآالت غير عمومي
دراجراي تبصره 1ماده 11قانون ماليات بر ارزش افزوده و همچنين بند 16ماده31وماده  33قانون تشکيالت و وظايف و انتخابات شوراهاي اسالمي
کشوروانتخاب شهرداري؛مصوب1331وصول عوارض ساليانه خودرو وماشين آالت (موادي که درقانون ماليات بر ارزش افزوده تعيين و تکليف
نشدهاند)به شرح زير وصول ميگردد:
رديف
1

عنوان عوارض
عوارض ساليانه انواع خودرو

 – 1سيدعباس نورحسيني

 -1وحيد قرباني

نر تعرفه
 1در هزار قيمت فروش كارخانه های داخلي و  1در هزار ارزش
خودروهای وارداتي

 – 2عباس عالم

 -1حسن حبيب پور

 -3صادق مقدادي
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تعرفه عوارض و بهاء خدمات محل كسب
(مشاغل و صنوف مشمول قانون نظام صنفي و مشاغل غيرمشمول نظام صنفي و مشاغل خاص )
ماده -33نحوه وصول عوارض محل كسب صنوف
بند -1واحد صنفي هر واحد اقتصادي که فعاليت آن در محل ثابت يا وسيله سيار باشد و توسط فرد يا افراد صنفي با اخذ پروانه کسب داير شده
باشد ،واحد صنفي شناخته مي شود.
بند -2صدور گواهي پرداخت عوارض شغلي از جانب شهرداري براي اتحاديه هيچ گونه حقي براي مؤدي در زمينه ساير عوارض و ديگر حقوق
قانوني شهرداري نمي نمايد.
بند -3کليه مشاغل بدون پروانه شغلي بايستي برابر ماده  12قانون نظام صنفي نسبت به دريافت پروانه صنفي از اتحاديه هاي مربوطه اقدام نمايند
و چنانچه در اين زمينه اقدام ننمايند تا زماني که اقدامات الزم راجهت دريافت پروانه کسب خود ننموده اند و يا مکان مذکور بدون مجوز شهرداري
تبديل به تجاري شده باشد تا زمان تعيين تکليف مکان فوق چنانچه فعاليت کسبي نمايند عوارض شغلي آنها دو برابر مشاغل محاسبه و قابل
وصول خواهد بود.
بند  -1برقراري هرگونه عوارض و ساير وجوه براي انواع کاالهاي وارداتي و توليدي و همچنين ارائه خدمات که در اين قانون  ،تکليف ماليات و
عوارض آنها معين شده است  ،همچنين برقراري عوارض به درآمدهاي ماخذ ماليات  ،سود سهام شرکتها  ،سود اوراق مشارکت  ،سود سپرده گذاري
و ساير عمليات مالي اشخاص نزد بانکها و موسسات اعتباري غير بانکي مجاز ،توسط شوراهاي اسالمي و ساير مراجع ممنوع مي باشد .
تبصره  -1شوراهاي اسالمي شهر و بخش جهت وضع هريك از عوارض محلي جديد  ،که تکليف آنها در اين قانون مشخص نشده باشد  ،موظفند
موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هرسال براي اجراء در سال بعد تصويب و اعالم عمومي نمايند .
بهاء خدمات محل فعاليت غيرمشمول قانون نظام صنفي و حرف خاص :
(شهرداري برابر مصوب شوراي اسالمي شهر مجاز است مبلغي معادل  11درصد برابر رديف  2بند  3دفترچه تعرفه عوارض را به عنوان بهاءخدمات
از مشمولين ماده  11قانون ماليات بر ارزش افزوده دريافت نمايد ).
بند -1هر واحد صنفي تار زمان ابطال پروانه کسب مربوطه و تعطيل رسمي محل فعاليت مشمول پرداخت عوارض بوده و تعطيل بودن بدون اطالع
قبلي محل حرفه و کسب دليل معافيت از عوارض نمي باشد.

 – 1سيدعباس نورحسيني

 -1وحيد قرباني

 – 2عباس عالم

 -1حسن حبيب پور

 -3صادق مقدادي
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بند -6جدول محاسبه عوارض ساليانه و بهره برداري موقت محل کسب مشاغل و صنوف مشمول قانون نظام صنفي :
رديف

منشاء قانوني

عنوان تعرفه عوارض

مأخذ و نحوه محاسبه

توضيحات

1

صنوف مشمول قانون نظام صنفي
عوارض ساليانه انباری و نيم طبقه
تجاری مجزا از واحد صنفي و بهاء
1

خدمات ماده  14و بالکن تجاری و
پاركينگ و محوطه نمايشگاهها و
شركت ها و ساير

بند  11ماده  31قانون موسوم به شوراها و تبصره

مشاغل و

يکماده  14قانون ماليات بر ارزش افزوده

عوارض ساليانه محل كسب برای
T*S.P*K*M

ضريب مساحت=T
ضريب ارزش منطقه
ای=S
ارزش منطقه ای=P
مساحت=M

M*T*S.(0.5.P)*K

ضريب شغلي=K

توضيحات- :ضريب شغلي بر اساس نوع شغل و ميزان خدماتي که شهرداري بايستي به آنها ارائه نمايد تعيين مي گردد.
-

حداقل مبنا محاسبه عوارض واحد کسبي براساس ضوابط شهرسازي هر شهر تعيين مي شود.

تبصره يك T :ضريب مساحت محل کسب مي باشد .که طبق جدول ذيل در فرمول محاسبه عوارض قرار مي گيرد.

 – 1سيدعباس نورحسيني

 -1وحيد قرباني

رديف

بازه متراژ

ضريب T

1

 1تا  11مترمربع

T=%144

1

 13تا  11مترمربع

T=%95

3

 11تا  31مترمربع

T=%91

0

 31تا  01مترمربع

T=%31

1

 01تا  11مترمربع

T=%11

1

بيشتر از  11مترمربع

T=%11

 – 2عباس عالم

 -1حسن حبيب پور

 -3صادق مقدادي
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تبصره دو :ضريب ارزش منطقه اي محل کسب مي باشد .که طبق جدول ذيل در فرمول محاسبه عوارض قرار مي گيرد.
.
* -ضريب ارزش منطقه اي براي تمامي مناطق شهر آستانه اشرفيه يك( )1مي باشد( ) S=1به استثناي مواردي که در جدول زير اشاره شده است.
ساير ساختمانهاي داراي طبقات منفي با همکف پارادايس و ساير طبقات با رديف 3جدول محاسبه مي گردد.

مکان

رديف

ضريب ارزش منطقه
ای()S

1

پاساژ پارادايس

1

پاساژ شاهوی

3

پاساژفاطميه

0

پاساژ نصر

1

پاساژ حرم

 – 1سيدعباس نورحسيني

 -1وحيد قرباني

طبقه همکف

S=4/1

طبقه اول

S=4/01

طبقه دوم

S=4/3

طبقه اول

S=4/01

طبقه دوم

S=4/3

طبقه همکف

S=4/1

طبقه اول

S=4/01

طبقه دوم

S=4/3

طبقه سوم

S=4/1

مغازه های بر پاساژ

S=4/8

مغازه های داخل(حد وسط) پاساژ

S=4/1

مغازه های انتهای پاساژ و طبقه اول

S=4/3

مغازه های بر پاساژ

S=1/4

 – 2عباس عالم

 -1حسن حبيب پور

 -3صادق مقدادي
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مغازه های داخل(حد وسط) پاساژ

S=4/01

1

پاساژ جنب بانک صادارت (لفوطي)

S=4/01

3

پاساژ رحيم ی پور

S=4/01

9

پاساژ ذرعي

8

بازار جالليه  1و 1

طبقه همکف

S=4/1

طبقه اول

S=4/01

مغازه های واقع در ابتدای بازار

S=4/8

مغازه های واقع در داخل (حد وسط) S=4/9
بازار
مغازه های واقع در انتهای بازار

S=4/3

.
ماده  -30عوارض تغيير صنف و محل فعاليت
بند -1صاحبان حرف و صنوف موظف اند هر گونه تغيير و تحول در نوع صنف خود را به شهرداري اطالع دهند.
بند -2هر گونه تغيير در نوع صنف و حرفه مشمول پنجاه درصد( )%11عوارض کسب شغل جديد مي باشد.
بند -3چنانچه مؤد ي داراي پروانه کسب بوده و درصدد تغيير محل فعاليت صنفي باشد مشمول پنجاه درصد( )%11عوارض کسب شغل موردنظر
در تغيير مکان مي باشد.

بند – 1عوارض بهره برداري از معابر عمومي  :استفاده مالکين يا مستاجرين واحدهاي تجاري از معابر شهري به صورت دائم يا موقت درصورت عدم
مزاحمت جهت عبور و مرور شهروندان به تشخيص شهرداري با پرداخت عوارض برابر جدول ذيل بالمانع مي باشد 1
رديف
1
 – 1سيدعباس نورحسيني

 -1وحيد قرباني

عوارض بر مبنای استفاده ماهيانه (ريال)

شرح
معابر با عرض گذر كمتر از  14متر

 – 2عباس عالم

 -1حسن حبيب پور

×%34Pمساحتقابل بهرهبرداری
 -3صادق مقدادي
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1
3

×%84Pمساحتقابل بهرهبرداری

معابر با عرض گذر  14تا  30متر
معابر با عرض گذر بيشتر از

×1/1Pمساحتقابل بهرهبرداری

30متر

ماده -31عوارض محل کسب و پيشه از دکه هاي واقع در سطح شهر
بند -1غرفه ها واقع در بازارچه که با شهرداري طرف قرارداد بوده مشمول پرداخت عوارض ساليانه محل کسب به ميزان چهل درصد( )%11عوارض
ساليانه مي باشند.
بند -2دکه هاي واقع در سطح شهرکه داراي قرارداد با شهرداري بوده و نحوه وصول عوارض ساليانه محل کسب به شرح زير مي باشد:

 -مطابق

بادفترچه مربوط به دکه ها
بند  -3مغازه هايي که داراي پروانه کسب مي باشد ولي فعاليت چشمگيري ندارند و يا به صورت بازار هفتگي فعال مي باشد ،پنجاه درصد ()%11
عوارض ساليانه محاسبه مي گردد.
بند -1مغازه هايي که بسته ميباشند  ،ساليانه مبلغ 311/111مشمول عوارض ميگردند. .
ماده  -31نحوه محاسبه و وصول عوارض محل فعاليت حرف خاص* و عوارض ساليانه محل فعاليت برای مشاغل غيرمشمول نظام

1

فعاليت برای مشاغل غير مشمول
قانون نظام صنفي و حرف خاص

T*S.P*K*M

بند  11ماده  31قانون موسوم به شوراها

عوارض ساليانه و بهاء خدمات محل

توضيحات
ضريب مساحت=T
ضريب ارزش منطقه

ارزش افزوده

رديف

عنوان تعرفه عوارض

منشاء قانوني

مأخذ و نحوه محاسبه

و تبصره يک ماده  14قانون ماليات بر

صنفي

ای=S
ارزش منطقه ای=P
ضريب شغلي=K

مساحت=M

توضيحات:
 ضريب شغلي بر اساس نوع شغل و ميزان خدماتي که شهرداري بايستي به آنها ارائه نمايد تعيين مي گردد. – 1سيدعباس نورحسيني

 -1وحيد قرباني

 – 2عباس عالم

 -1حسن حبيب پور

 -3صادق مقدادي
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*منظور از حرف خاص مشاغلي است که از قانون نظام صنفي تبعييت نمي کنند و قوانين خاص خود را رعايت مي نمايند ( .از قبيل وکال ،پزشکان،
و حرف وابسته به پزشکي ،دفاتر خدمات الکترونيك دولت و دفاتر اسناد رسمي و دفاتر پليس 11+ودفاتر بيمه ،بانك ها و کليه فعاالن اقتصادي ).
 Kضريب شغلي مورد استفاده در فرمول محاسبه عوارض ساليانه محل کسب براي مشاغل مشمول نظام صنفي و مشاغل غير مشمول قانون نظام
صنفي و حرف خاص مي باشد که طبق جداول ذيل تعريف مي گردد.

فروشگاه ها  ،موسسات و و فعاليتهای كسبي وابسته

سال
1401

دفاتر بيمه و نمايندگي بيمه ها

4/0

پانسيونها و محل نگهداری اطفال و سالمندان

4/3

اموزشگاهها وكالسهای تدريس خصوصي كمک درسي  ،زبان و غيرو...

4/3

موسسات واموزشگاههای تعليم خياطي،ارايش،ماشين نويسي،گلدوزی،نقشه
برداری،نقشه كشي،نقاشي،حسابداری،راديو،تلويزيون،تعليم

4/3

اوازوموسيقي،تعليم اموررايانه،الکترونيک،مديريت اداری و غيرو....
4/3

موسسات واموزشگاههای رانندگي
موسسات و حسابرسي  ،حسابداری و بانک ها و موسسات مالي و اعتباری و
غيره....
موسسات ورزشي و ژيمناستيک،استخرشنا،ماساژبرقي،سالن
زيبايي،حمام،سونا ومشابه

4/0

4/3

گرمابه خصوصي و عمومي

4/3

استوديو مونتاژ فيلم

4/3

استوديو عکاسي

4/3

 – 1سيدعباس نورحسيني

 -1وحيد قرباني

 – 2عباس عالم

 -1حسن حبيب پور

درجه يک
 -3صادق مقدادي
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4/3
تعميركارو فروشندگان لوازم عکاسي  ،سينمايي و فيلم

4/3

فروشندگان و تکثير كنندگان نوار،ويديو و ضبط

4/3

فروشندگان و اجاره دهندگان دستگاههای صوتي  ،تصويری و تجهيزات فيلم
برداری

آرايشگاه مردانه

آرايشگاه زنانه

4/3

4/3

ممتاز

4/3

درجه يک

4/3

درجه دو

4/3

ممتاز

4/3

درجه يک

4/3

درجه دو

دفاتر تبليغاتي

4/3

بنگاهها  ،موسسات و شركتهای باربری

4/3

نمايندگي های موسسات،حمل ونقل بين المللي هوايي،دريايي ودفتر خدمات
توريستي

4/3

قايق موتوری (مسافركش های تفريحي)

4/3

قايق پارويي (مسافركش های تفريحي)

4/3

بسته بندی انواع كاال

4/3

حق العمل كار داخلي و امانت كار (سمسار)

4/3

مشاور امالک  ،تلفن و غيرو...

4/0

 – 1سيدعباس نورحسيني

 -1وحيد قرباني

 – 2عباس عالم

 -1حسن حبيب پور

درجه دو

 -3صادق مقدادي
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دفاتر مهندسي،مشاوره،امور كارشناسي و ساير

4/3

دفاتر اسناد رسمي  ،ازدواج و طالق

4/0

امور وكالت

4/3

دارالترجمه

4/3

دفاتر خدمات ،پستي و مخابراتي

4/3

مديران گروه حج و زيارت

4/0

عاملين فروش مواد غير نفتي (غيرپمپ بنزين)

4/3

پمپ بنزين و عرضه كنندگان مواد سختي

4/3
4/3

4/3

نمايشگاها و فروشگاههای اتومبيل

4/3
4/3

تا 144
مترمربع
از 144تا114
متر
بيشتراز
114متر
اتوماتيک

ماشين شويي (كارواش)
4/3

4/0

معمولي
عمده
فروش

قطعات منفصله و لوازم يدكي وسايل نقليه
4/3

 – 1سيدعباس نورحسيني

 -1وحيد قرباني

 – 2عباس عالم

 -1حسن حبيب پور

خرده
فروش

 -3صادق مقدادي
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فروشندگان شيشه اتومبيل

4/3

اوراق كنندگان اتومبيل و اوراق فروش

4/3

تنظيم وميزان فرمان،باالنس چر اتومبيل و پنچرگير

4/0

تعمير كار،سرويس كار،شارژكننده كولر،دينام،باطريساز و سيم كش اتومبيل

4/0

صافکاروجوشکار  ،تعمير كار انواع سپر خودرو و ابکاری

4/0

سراج اتومبيل (تودوزی)

4/0

لنت كوبي صفحه كالچ

4/0

قير پاشي اتومبيل (ايزوالسين)

4/0

راداتور سازی(تعمير و بازسازی)

4/0

اهنگر اتومبيل و كمک فنر ساز

4/0

نقاش اتومبيل

4/0

تعويض و فروش روغن اتومبيل

4/0

مکانيک اتومبيل سواری

4/0

مکانيك ماشينهاي سنگين از قبيل کاميون،کاميونت،اتوبوس و ميني بوس

1/1

تزئينات انواع خودرو از هر حيث ( دزدگير )

1/3
1/1

ماشين االت صنعتي  ،کشاورزي و ساختماني

1/3

موتور سيکلت و سه چرخه موتوري
 – 1سيدعباس نورحسيني

 -1وحيد قرباني

 – 2عباس عالم

 -1حسن حبيب پور

فروشنده
فروشنده
قطعات

1/3

تعميرکار

1/3

فروشنده
 -3صادق مقدادي

61

1/3
1/3
1/3

فروشنده

دوچرخه

1/3

کرايه دهنده

دفاتر تاکسي تلفني و تاکسي بار

1/3

کرايه دهندگان سواري

1/3

پارکينگ

1/3
1/3
1/3
1/3

4/3

4/0
انواع باطری خشک
4/3

 -1وحيد قرباني

 -1حسن حبيب پور

قطعات

1/3

کرايه دهندگان جرثقيل

 – 1سيدعباس نورحسيني

فروشنده

تعميرکار

1/1

 – 2عباس عالم

قطعات
تعمير کار

1/3

موتورههاي مولد برق ،جوشکاري ،الکترو موتور ،ترانسفورماتور و انواع مشعل ها

فروشنده

فروشنده
فروشنده
قطعات
تعمير کننده
كرايه
دهنده
عمده
فروش
خرده
 -3صادق مقدادي

61
فروش
4/3

فروشنده انواع هواكش و هود

4/3
4/3
دستگاههای تصفيه اب و انواع پمپهای اب و باد
4/3

4/3

4/0

4/3

فروشنده
فروشنده
قطعات
تعمير
كننده
كرايه
دهنده
عمده
فروش
خرده
فروش

چر خياطي ،ماشينهای جوراب بافي و كاموا بافي
4/3

4/3

4/0

فروشنده
قطعات
تعميركنند
ه
نمايندگي
فروش

لوازم خانگي (صوتي ،تصويری ،حرارتي  ،برودتي) و نظاير ان
4/0

 – 1سيدعباس نورحسيني

 -1وحيد قرباني

 – 2عباس عالم

 -1حسن حبيب پور

عمده
فروش
 -3صادق مقدادي

62

4/3

4/3

4/3

4/3
4/0
4/0
ماشين های اداری و ماشين های چاپ ونظاير
4/3

4/3
4/0
4/3

خرده
فروش
فروشنده
قطعات
تعميرگاه
مجاز
تعميركنند
ه
فروشنده
فروشنده
قطعات
تعميرگاه
مجاز
تعميركنند
ه
فروشنده
فروشنده
قطعات

اب سردكن  ،ماشين های بستني سازی و اجناس مشابه
4/3
4/3
 – 1سيدعباس نورحسيني

 -1وحيد قرباني

 – 2عباس عالم

 -1حسن حبيب پور

تعميرگاه
مجاز
تعمير
 -3صادق مقدادي

63
كننده
4/0
4/0
االت موسيقي
4/3

4/0
تابلو ساز برق صنعتي

پاركي،خيابان،سقفي و ديواری  ،اباژور ،انتن و نظاير ان

قطعات
تعمير
كننده
كرايه
دهنده

4/3
4/3

چراغهای نوری،بادی،باطری دار،فانوس،خوراک پزی،روشنايي(برقي،نفت

4/3

سوز،گاز سوز)
4/3

4/0

انواع مختلف ساعت و عينک

4/3
4/3

 -1وحيد قرباني

فروشنده

4/0

فروشندگان لوازم برقي،لوسترولوازم تزييني،چراغهای فلورسنت اعم از

 – 1سيدعباس نورحسيني

فروشنده

 – 2عباس عالم

 -1حسن حبيب پور

فروشنده
فروشنده
قطعات
تعمير
كننده
عمده
فروش
خرده
فروش
تعمير
 -3صادق مقدادي

61
كننده

4/3
قپان و ساير دستگاههای توزين
4/3
اسلحه  ،لوازم شکار و ماهيگيری

4/3

اسباب بازی

4/3

فروشنده لوازم مهندسي و نقشه كشي

4/3

فروشنده و تعميركار تلفن

4/3

رايانه(نصب وراه اندازی،تعميرونگهداری،فروشنده سخت ازارونرم افزار،لوازم
مصرفي از قبيل ديسکت ونظايران وارايه خدمات نقشه كشي وتايپ)
ارايه خدمات و اطالع رساني(اينترنت و خدمات محلي)
فروشنده لوازم و دستگاههای اتش نشاني

4/0
4/0

لوازم ووسايل ارايشگاه زنانه ومردانه اعم ازالکتريکي وغيرالکتريکي ولوازم
مربوط به انها
4/3

كارگاههای هسته گير زيتون

4/3

كارگاههای ارد كننده برنج

4/3

دفاتر فروش انواع اجرو بلوک وسنگ ساختماني قطعات بتني

4/0

 – 1سيدعباس نورحسيني

 -1وحيد قرباني

 -1حسن حبيب پور

فروش
خرده
فروش

4/3

4/3

 – 2عباس عالم

عمده

عمده
فروش
خرده
فروش

 -3صادق مقدادي

61
نمايندگي فروش فروشندگان لوازم بهداشتي ساختماني از قبيل
كاشي،سراميک ،روشويي ،وان حمام وغيرو...

4/0

فروشندگان مصالح ساختماني و بنايي

4/0

حکاكي و فروش سنگ قبور

4/3

فروشندگي ونصب انواع لوازم گچي تزييني پيش ساخته

4/0

فروشندگان شيشه ساختماني

4/3

فروشندگان انواع دربهای شيشه ای و دكراسيون شيشه ای (سکوريت)

4/3

فروشندگان چراغهای تزييني وايينه وشمدان

4/3

فروشندگان ايينه وقاب وچاپ عکس،گل زني روی ظروف وشيشه

4/3

فروشندگان بلور وظروف چيني،سراميک وسفال وگلدان سفالي وگلي

4/0

فروشندگان لوله ،ورق وايرانيت

4/0

فروشندگان انواع آهن آالت(تيرآهن،نبشي،سپری،ناوداني،تسمه،ورق،ميله
گردوغيره)

4/0

دفاتر اجرای داربست فلزی

4/0

دفاتر اجرای ايزوالسيون،كنتکس ومشابه

4/0

دفاتر فروش شن وماسه

4/0

چلنگر

4/3

فروشنده آهن وآلومنيم قراضه ودست دوم

4/3

سازنده وفروشنده درب وپنجره ودكور ومصنوعات فلزی

4/0

ميز،صندلي،كمدفايل،كابينت،تاب،قفسه،كازيه وغيره

4/0

 – 1سيدعباس نورحسيني

 -1وحيد قرباني

 – 2عباس عالم

 -1حسن حبيب پور

نمايشگاه
 -3صادق مقدادي

66

4/0

4/3
كارگاه كركره سازی ورق شيرواني وغيره

عمده
فروش
خرده
فروش

4/3
4/0

عمده
فروش

قفل لوال ،آالت وپيچ ومهره وغيره
4/3
كليد ساز

4/3

تانکرساز

4/0

كرايه دهندگان ميزوصندلي،ظروف

4/3

حلبي ساز وحلبي فروش تظيرلوله بخاری،ناودان،كانال كولرواتصاالت مربوطه

4/0

فروشنده ورق حلب

4/3

ريخته گر و چدن ريز

4/3

تراشکار

4/0

جواهرساز وجواهرفروش

4/0

زرگر وطالفروش

4/0

فروشنده لوازم وابزار زرگری

4/3

لحيم كاری،سفيدكاری وتعميرات طال

4/3

 – 1سيدعباس نورحسيني

 -1وحيد قرباني

 – 2عباس عالم

 -1حسن حبيب پور

خرده
فروش

 -3صادق مقدادي

63

4/3

عمده
فروش

زيورآالت بدلي
4/3

4/3

خرده
فروش
عمده
فروش

نقره
4/3
فروشندگان اشياء قديمي ونفيس(غيرزيرخاكي)

4/0

ظروف مس،برنج،روی،سازنده وفروشنده

4/3

فروشندگان لوازم قنادی

4/3

دفاتر تخليه چاه ولوله بازكني

4/0

دفاترلوله كشي آب سردوگرم

4/0

دفاتر لوله كشي گازشهری

4/0
4/3

خرده
فروش

عمده
فروش

فروشنده لوازم لوله كشي وانواع شيلنگ وشيرآالت
4/3

برش انواع ورق وصفحات فلزی

وامثال آنها

 -1وحيد قرباني

فروش

4/3

فروشنده لوازم سيمي ازقبيل لوازم آشپزخانه،كتابخانه،قفسه،قفس پرندگان

 – 1سيدعباس نورحسيني

خرده

 – 2عباس عالم

 -1حسن حبيب پور

4/3
 -3صادق مقدادي

61

4/3

عمده
فروش

ميخ
4/3
كارگاه چوب بری وپرس كاری چوپ

4/0

فروشندگان انواع چوب والوار

4/0

فروشندگان فيبروتخته سه الوتراورس ونئوپان وفرميکاوغيره

4/3

سازنده وفروشنده درب وپنجره ودكور ومصنوعات چوبي

4/3

نمايشگاه مبل

4/3

4/3

ميز،صندلي،كمدفايل،كابينت،تاب،قفسه،كازيه وغيره

4/3

4/3
فروشنده درب وپنجره از پيش ساخته

4/3

سازنده وفروشنده انواع جعبه های چوبي

4/3

خاتم ساز،منبت كار،قنداق ساز،تفنگ ونظاير ان

4/3

زغال فروش وهيزم فروش

4/1

 – 1سيدعباس نورحسيني

 -1وحيد قرباني

 – 2عباس عالم

 -1حسن حبيب پور

خرده
فروش

نمايشگاه
عمده
فروش
خرده
فروش

 -3صادق مقدادي

61

فروشنده كتاب ولوازم التحرير

4/3

ممتاز

4/3

درجه يک

4/3

درجه دو

طبع ونثر كتاب ناشران

4/3

چاپخانه

4/0

دكه های فروش جرايد

4/3

نقاش تابلو،تابلونويس وپرده نويس وفروشنده پوستروتابلوهای نقاشي

4/3

فتوكپي،اوزاليت،پرس جلدپالستيک ونظايران

4/3

حکاک،پالک ساز،مهرساز،كليشه ساز،گراور و ليتوگراف

4/3

تهيه كنندگان وفروشندگان كارتهای ويزيت،كارت عروسي،كارت پستال
ونظايرآن
صحافي

4/3
4/3

فروشندگان درب،پنجره ومصنوعات الستيکي وپالستيکي ومالمين ومشمع
واسفنج وتورهای نايلوني ونخي وانواع آن

4/3

فروشندگان تشک وخوشخواب وبالشهای اسفنجي وابری

4/3

فروشندگان انواع پوست خام وچرم،جيروورني طبيعي يا مصنوعي

4/3

فروشندگان انواع پوشاک از چرم طبيعي يا مصنوعي وغيره

4/3

توليدكنندگان وفروشندگان انواع چمدان،ساک،كفش،كيف ومصنوعات وابسته

4/3

كفشدوزو كفش فروش(دست دوز)

4/3

فروشگاهها ونمايندگي های كارخانجات كفش

4/3

 – 1سيدعباس نورحسيني

 -1وحيد قرباني

 – 2عباس عالم

 -1حسن حبيب پور

 -3صادق مقدادي

31
تعميركنندگان كفش وقالبهای كفش

4/3

فروشندگان لوازم كفاشي وسراجي

4/3

فروشندگان جزءچرم وپستائي سازان

4/3

فروشندگان ظروف پالستيکي يک بار مصرف

4/3

فروشندگان انواع الستيک اتومبيل

4/3

فروشندگان وسازندگان تابلوهاي نئون،فلورسنت وپالستيکي

1/1
1/1

عمده فروش

فروشگاه لوازم بهداشتي و ارايشي
1/3
فروشندگان عطر و ادکلن

1/3

فروشگاه انواع داروهاد دامي وسموم دفع افات نباتي ومواد غذايي حيواني

1/3

فروشندگان انواع رنگ ساختمان واتومبيل

1/1

خشك شويي  ،سفيد شويي

1/3

رنگرزي ،گلدوزي،سنگرزني انواع البسه

1/3

فروشندگان انواع روغن موتور،ضديخ،گريس،اسيدهاي چرب صنعتي وسوختهاي معدني

1/3

فروشندگان کاالهاي پزشکي وازمايشگاهي و دندانپزشکي

1/1

مطب پزشکان فوق تخصص

1/1

مطب پزشکان متخصص

1/1

مطب پزشکان عمومي،ماما وهمچنين پزشکان عمومي که داراي مدرك طب مکمل مي
باشند از قبيل (هميوپاتي،کاريوتراپي،طب سوزني وغيرو)...

 – 1سيدعباس نورحسيني

 -1وحيد قرباني

 – 2عباس عالم

 -1حسن حبيب پور

خرده فروش

1/3

 -3صادق مقدادي

31
مطب دندانپزشکان متخصص رشته هاي مختلف

1/1

دندانساز تجربي

1/3

مطب وکلينيك هاي دامپزشکي

1/1
فوق
./1

تخصصي
دولتي

4/0

4/3
بيمارستان

تخصصي
دولتي
معمولي
دولتي
فوق

./1

تخصصي
خصوصي

4/0

4/3
درمانگاههای خصوصي(پلي كلينيک)

4/0

ازمايشگاههای تشخيص طبي

4/3

 – 1سيدعباس نورحسيني

 -1وحيد قرباني

 – 2عباس عالم

 -1حسن حبيب پور

تخصصي
خصوصي
معمولي
خصوصي

 -3صادق مقدادي

32
موسسات فيزيوتراپي(پزشکي وتوانبخشي)راديولوژی،سونوگرافي،سي تي
اسکن،ای ار،مامو گرافي،راديوتراپي،كبالت تراپي،سزيوم تراپي،پزشکي هسته
ای(رايوايزئتوپ)،
نوارمغزی(الکتروانسفالوگرافي)،نوارعضله(الکتروميوگرافي)،اكوكارديوگرافي،تس

4/3

ت ورزش،نوارقلب(الکتروكارديوگرافي)،سنگ شکن،اندسکوپي ريوی
وگوارشي،شنوايي سنجي(اوديومتری)،بينايي سنجي(اپتومتری)
4/3

داروخانه وداروخانه داخل بيمارستان

4/3

عمده
فروش

فروشنده پنبه،پشم وكرک ومو
4/3

4/0

خرده
فروش
عمده
فروش

دوخته فروش اعم از پوشاک مردانه ،زنانه وبچه گانه
4/3
خياط زنانه (تک دوز)

4/3

خياط مردانه (تک دوز)

4/3

4/3

خرده
فروش

عمده
فروش

تريکو،جوراب،كشباف و لباس زير
4/3

 – 1سيدعباس نورحسيني

 -1وحيد قرباني

 – 2عباس عالم

 -1حسن حبيب پور

خرده
فروش
 -3صادق مقدادي

33
خياط سری دوزی

4/3

تريکوباف ،كشباف وجوراب باف

4/3
4/0

عمده
فروش

حوله،پتو،ملحفه،روتختي ونظايران
4/3

فروشنده روسری انواع مختلف

خرده
فروش

4/3
4/3

چادر سايبان وبرزنتي
4/3
فروشنده زيلو،خورجين،گليم وحصيروغيره

4/3

فروشنده فرش دستباف،قالي وقاليچه

4/0
4/0

فروشنده فرش ماشيني،موكت وكفپوش،پرده كركره،كاغذ ديواری وغيره
4/3
قالي شوئي اعم از كارگاه وغيره

فروشنده
كرايه
دهنده

عمده
فروش
خرده
فروش

4/3

4/0

عمده
فروش

كاموا
4/3
 – 1سيدعباس نورحسيني

 -1وحيد قرباني

 – 2عباس عالم

 -1حسن حبيب پور

خرده
فروش
 -3صادق مقدادي

31
توليدكننده وفروشنده كاله

4/3

فروشنده لباس كاروكاله كار

4/3
توليدكنند
4/3

ه وعمده
فروش

لحاف وتشک پنبه ای انواع مختلف
4/3

خرده
فروش
توليدكنند

4/3

ه وعمده
فروش

لحاف بااليه پشم شيشه
4/3
فروشگاهها ونمايندگي های كارخانجات نساجي

4/0

بنکداران وطاقه فروشان پارچه اعم ازپشمي،نخي،ابريشمي والياف مصنوعي

4/0

بزاز (متر فروش)

4/3

پرده دوز ،پرده فروش ولوازم پرده

4/3
4/3

خرده
فروش

عمده
فروش

فروشنده گوني وچتايي
4/3

زری باف،ترمه باف،گالبتون دوز(تهيه كننده وفروشنده)
 – 1سيدعباس نورحسيني

 -1وحيد قرباني

 – 2عباس عالم

 -1حسن حبيب پور

خرده
فروش

4/3
 -3صادق مقدادي

31
4/3

گلدوزی روی پارچه بوسيله ماشين

4/0
لباس عروس
4/3
حجله،خنچه(كرايه دهنده)

فروشنده
كرايه
دهنده

4/3
4/0

درجه يک

بوتيک(پوشاک واجناس لوكس وخارجي)
4/3
فروشنده لباس ولوازم ورزشي

4/3

خرازی

4/3

اشخاصي كه ضايعات نخ وپشم وغيره راپس از حالجي بفروش مي رسانند

4/3

سيسموني كودک(فروشنده)

4/3

سيسموني كودک(فروشنده)

4/3

فروشنده صنايع دستي

4/3

سردخانه موادغذائي

4/0

فروشندگان گوشت گاووگوسفند اعم از فله وبسته بندی

4/3

فروشندگان ماهي وميگو

4/3

فروشندگان مرغ وتخم مرغ

4/3

فروشندگان مرغ،جوجه،چندروزه وطيرزنده

4/0

فروشندگان تخم مرغ(كل فروش)

4/0

فروشندگان پرندگان غير خوراكي(طوطي،بلبل،غناری ونظايرآن

4/3

 – 1سيدعباس نورحسيني

 -1وحيد قرباني

 – 2عباس عالم

 -1حسن حبيب پور

درجه دو

 -3صادق مقدادي
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فروشندگان پرمرغ وطيور اعم ازاينکه شسته شوديا بصورت اوليه معامله شود

4/3

فروشندگان كله پاچه،سيراب وشيردان،دل وجگروغيره بصورت خام

4/3

طباخي(كله وپاچه،سيراب وشيردان)جگركي،كبابي وآشپزی ازقبيل
حليم،شيربرنج،فرني،آش وغيره

4/3

فروشندگان ماهي های تزئيني واكواريم

4/3

فروشندگان لوازم وتاسيسات دامي ومرغداری وغيره

4/3

بارفروشان بنکداران كه معامالت سلف انجام مي دهد

4/3

فروشنده انواع ميوه صيفي وسبزيجات

4/3
4/0

عمده
فروش

موادلبني
4/3
عطار

4/3

خواربارفروش

4/3

4/0

خرده
فروش

عمده
فروش

برنج
4/3

دارووگياهان طبي

 – 1سيدعباس نورحسيني

 -1وحيد قرباني

4/0

 – 2عباس عالم

 -1حسن حبيب پور

خرده
فروش
عمده
فروش

 -3صادق مقدادي

33

4/3
گل فروش

4/3

فروشندگان انواع گل مصنوعي

1/3
1/1

خرده
فروش

عمده فروش

چاي اعم از بسته بندي وفله داخلي وخارجي
1/3

خرده فروش

1/1

عمده فروش

1/3

خرده فروش

خشکبار

فروشندگان پيله ابريشم

1/3

فروشندگان يخ

1/3

فروشندگان انواع بستني اعم از ماشيني وسنتي وفالوده

1/3

فروشندگان موادغذايي

1/3

نانوايي ماشيني،سنتي

1/1

نانوايي فانتزي

1/3

فروشندگان سرکه وترشيجات

1/3

سوپرمارکت و موادپروتئيني

1/3
1/1

عمده فروش

فراورده هاي گوشتي از قبيل سوسيس،کالباس،همبرگروغيره
1/3

خرده فروش

1/1

درجه يك

چلوکبابي وچلوخورشتي
1/3
 – 1سيدعباس نورحسيني

 -1وحيد قرباني

 – 2عباس عالم

 -1حسن حبيب پور

درجه دو
 -3صادق مقدادي
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كافه رستوران وسلف سرويس

4/3

درجه سه

4/3

درجه يک

4/3

درجه دو

4/3

درجه سه

كافه ترياوآب ميوه فروشي

4/3

قهوه خانه

4/3

قهوه خانه سنتي يا سفره خانه سنتي كه به طبخ وسروانواع غذاها مي پردازند

4/3

كيوسک های فروش اغذيه

4/3

كيوسک های فروش ميوه

4/3

مرغ سوخاری،پيتزا وازاين قبيل

4/3
4/3

درجه يک

مطب دندانپزشکان جراح  ،ارتودنسي و ...
4/3
خوراک پزيها و تهيه غذای بيرون بر

4/3

كارگاه توليد انواع شيريني خشک وتر

4/3
4/3

درجه دو

درجه يک

قنادی وشيريني فروشي (سازنده وفروشنده)
4/3
آب نبات پز وآب نبات فروش

4/3

كلوچه ساز وكلوچه فروش

4/3

تريا قنادی

4/3

 – 1سيدعباس نورحسيني

 -1وحيد قرباني

 – 2عباس عالم

 -1حسن حبيب پور

درجه دو

 -3صادق مقدادي

31
كلوپ تفريحي

4/3

انبارهای كاال

4/1

انبارداری كاال

4/1

فروشندگان وسائل دست دوم اعم ازخانگي وساختماني

4/3

موسسات حفاری(چاههای عميق ونيمه عميق)

4/3

موسسه مسافربری

4/3

كارگاه نجاری

4/3

فروشندگان انواع اگزوز اتومبيل

4/0

تعميركاران انواع اگزوز اتومبيل

4/0

فروشندگان انواع آسانسور و باالبر

4/3

تعمير كاران انواع آسانسور و باالبر

4/0

فروشندگان انواع پمپهای گازوئيلي اتومبيل

4/0

تعمير كاران انواع پمپهای گازوئيلي اتومبيل

4/3

صرافان و تبديل كنندگان ارز

4/3

كارگاههای توليدی سنگ و بلوک زني ماشيني

4/3

تعميرات و جوشکاری آلومينيوم

4/0

پيک موتوری

4/3

فروشندگان سيگارت (عمده فروش)

4/0

فروشندگان سيگارت (خرده فروش)

4/3

 – 1سيدعباس نورحسيني

 -1وحيد قرباني

 – 2عباس عالم

 -1حسن حبيب پور

 -3صادق مقدادي
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سقط فروشان

4/0

فروشندگان ميوه و تره بار (بار فروشان عمده)

4/3

حقالعمل كاران برنج

4/0

پزندگان و فروشندگان انواع نان روغني (صنف قنادان)

4/3

ساير دفاتر خدماتي (بجز رديف 13تعرفه)

4/0

تعميركنندگان لوازم خانگي و آرايشگاهي و نظاير آن (به استثناء لوازم صوتي
و تصويری -حرارتي و برودتي)

4/3

فروشندگان انواع موبايل (تلفن همراه)

4/3

تعميركاران انواع موبايل (تلفن همراه)

4/3

فروشندگان انواع كاغذ و مقوا (عمده فروش)

4/3

فروشندگان انواع كاغذ و مقوا (خرده فروش)

4/3

فروشندگان كاغذ و مقوا مستعمل

4/3

فروشندگان قطعات الکترونيک

4/3

تعميركاران قطعات الکترونيک

4/3

فروشندگان وسائل نانوايي

4/3

تعميركنندگان وسائل نانوايي

%3

تعميركنندگان وسائل نانوايي

4/3

فروشندگان خوراک ماهيهای تزئيني آكواريوم و تجهيزات آكواريوم

4/3

فروشندگان خوراک دام و طيور

4/3

 – 1سيدعباس نورحسيني

 -1وحيد قرباني

 – 2عباس عالم

 -1حسن حبيب پور

 -3صادق مقدادي
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4/3

فروشندگان تجهيزات و لوازم ورزشي
انواع شركتها و نمايندگيهای خودرو اعم از ايران خودرو -سايپا -پارس
خودرو و ...
كافي نت و گيم نت

4/3

4/3
4/0

ممتاز

فروشگاههای تک منظوره اعم از پوشاک،مواد غذايي و نظاير آن
4/3

درجه يک

4/0

ممتاز

فروشگاههای چندمنظوره اعم از پوشاک،مواد غذايي و نظاير آن
4/3
مدارس غيرانتفاعي

درجه يک

4/3
4/1

درجه يک

تعاونيهای مصرف ادارات و سازمانهای مختلف
4/1
نانواييهايي كه به صورت مجتمع فعاليت دارند اعم از لواشي،تافتون و ...

4/0

پيراهندوزان

4/3

تعميرات لباس

4/3

دفاتر سيم كشي برق ساختماني و نظاير آن

4/3

نصب درب اتوماتيک

4/3

هزينه حمل زباله هتلها  ،متل ها

4/0

هزينه حمل زباله مهمانسرا  ،مهمانپذير

4/0

 – 1سيدعباس نورحسيني

 -1وحيد قرباني

 – 2عباس عالم

 -1حسن حبيب پور

درجه دو

 -3صادق مقدادي
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تعمير كاران مبل و لوازم چوبي

4/3

مطب دندانپزشکان جراح  ،ارتودنسي و ...

4/0

فروشگاهها و توزيع كنندگان انواع مختلف چسب

4/3

زيتون فروشي

4/3

رستورانهای بزرگ غذايي از قبيل ( بوف،پيتزا آفتاب،پيزا پيزا و نظاير آن)

4/3

كارخانجات وشركتهای نظاير آن (اعم از يخسازی-فرغون سازی و)...

4/3

تاالرهای پذيرايي از مراسمات و جشن

4/3
4/0

آجيل پزی و آجيل فروشي
4/3
4/3

عمده
فروشي
خرده
فروشي
درجه يک

صيغلي
4/0

4/0

درجه دو
عمده
فروشي

فروش لوازم الکتريکي و برقي
4/3

بازيهاي رايانه اي و تصويري

 – 1سيدعباس نورحسيني

 -1وحيد قرباني

خرده
فروشي

1/3

 – 2عباس عالم

 -1حسن حبيب پور

 -3صادق مقدادي
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عوارض وبهاي خدمات واحد خدمات شهر شهرداري.....................
ماده  –33بهای خدمات حمل و دفن زباله
خودروسبك (ريال)

خودرو سنگين (ريال)

رديف

شرح خدمات

1/111/111

1

حمل ودفن زباله بيمارستانهاي خصوصي

3/111/111

1/111/111

2

حمل ودفن زباله بيمارستانهاي دولتي

2/111/111

3

حمل ودفن زباله شرکتها و دانشگاهها و
مؤسسات مراکز پر زباله داخل محدوده و حريم
شهر

2/111/111

1/111/111

1

حمل و دفن زباله شرکتها و مراکز پر زباله و ...
خارج از حريم شهر

2/111/111

1/111/111

1

دفن زباله دهياري ها و روستاها و شهرداريها
ماهيانه

21/111/111

31/111/111

6

حمل و دفن زباله سازمان بهزيستي و سالمندان

1/111/111

2/111/111

3

حمل ضايعات و نخاله هاي ساختماني و کشتار
گاه ها

3/111/111

1/111/111

عوارض و بهاي خدمات واحد فضاي سبز شهرداري آستانه اشرفيه
ماده  -39تعرفه و عوارض خدمات واحد فضای سبز
بند  – 1تعاريف :با توجه به تعريف درخت در ضوابط اجرايي ماده يك اليحه قانوني حفظ و گسترش فضاي سبز در شهرها و نظر به اينکه درختان
از ارزش زيست محيطي متفاوتي برخوردار هستند ،بر اين اساس درختان به  3گروه تقسيم ميشوند:
درختان مثمر  :به درختاني اطالق ميشود که ميوه آنها خوراکي بوده و مورد استفاده تغذيه اي قرار ميگيرند و به گروههاي ذيل تقسيم ميشوند:
الف – درختان مثمر درجه يک  :درختاني هستند که به ترتيب اولويت مشخصه هاي ذيل را دارند:
 – 1فراواني باال (در سطح شهر به وفور ديده ميشوند).

 -2عمر مفيد بهره برداري و سن دير زيستي باال

 -3تاج گسترده .
نمونه هاي مختلف درختان مثمر درجه يك به شرح ذيل هستند:
 – 1سيدعباس نورحسيني

 -1وحيد قرباني

 – 2عباس عالم

 -1حسن حبيب پور

 -3صادق مقدادي
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سيب – گالبي– گيالس – توت – شاه توت – زرد آلو – خرمالو – گردو
ب -درختان مثمر درجه دو  :اين نوع درختان ،مشخصه هاي اولويت بندي شده در بند الف را ندارند.
نمونه هاي مختلف درختان مثمر درجه دو به شرح ذيل هستند:
بادام – پسته – آلبالو – زالزالک – عناب – زيتون – هلو – شليل – شبرنگ – انار – انجير – فندق – به – ازگيل – توت سياه – توت
مجنون – گوجه – آلو قطره طال – سنجد – زغال اخته –انگور
درختان غير مثمر :به درختاني اطالق ميشود که ميوه آنها خوراکي نبوده و بيشتر مورد استفاده تزئيني ،صنعتي و زيست محيطي دارند و به
گروه هاي ذيل تقسيم ميشوند:
الف – درختان غير مثمر درجه يك (تند رشد) :به درختاني اطالق ميشود که به ترتيب اولويت مشخصه هاي ذيل را دارند -1 :فراواني باال در
سطح شهر  -2سن دير زيستي باال  -3گستردگي تاج  -1ارزش اقتصادي چوب آنها
نمونه های مختلف درختان غير مثمر درجه يک به شرح ذيل هستند :
چنار -كاج تهران – سرو نقره ای– صنوبر – اقاقيای پيوندی– اقاقيای نرک – نارون پيوندی– نارون نرک (قرهآغاج) ملج – اوجا –
افرای سياه – افرای ابلق – افرای برگ چناری– زبان گنجشک – ماگنوليا – انواع سدروس – انواع نوئل – انواع نراد – كاج سياه –
كاج مشهد – كاج كاشفي– شالک
ب -درختان غير مثمر درجه دو (كند رشد) :اين نوع درختان  ،مشخصه هاي اولويت بندي شده در بند الف را ندارند.
نمونه هاي مختلف درختان غير مثمر درجه دو شرح ذيل هستند :
سرو شيراز – سرو ناز – سرو خمره ای– سرو تبری– انواع سرو كوهي ( ارس  ،مايمرز ) – الوسون – زربين – سرخدار – انواع بيد –
توت نرک – ابريشم ايراني– درخت پر – كاتالپا – سه رنگ – بلوط – پالونيا – توسکا – جل – داغداغان – تاغ – گز – افرای
سلطنتي– تبريزی– آزاد.
درختان شاخص :به درختان مثمر يا غير مثمری كه دارای صفات متمايز و برجسته ذيل باشند ،درختان شاخص ميگويند -1 :اهميت
فرهنگي ،اجتماعي ،بومي و محلي  -1ارزش تزئيني منحصر به فرد  -3توان ايجاد تاج گسترده  -0سن دير زيستي باال
تبصره :مالک تعيين نوع درختان (اعم از شاخص ،درجه يک وتندرشد ،درجه دو و كندرشد) نظريه كارشناس فضای سبز شهرداری
باشد
 – 1سيدعباس نورحسيني

 -1وحيد قرباني

 – 2عباس عالم

 -1حسن حبيب پور

 -3صادق مقدادي

11

بند  - 1نحوه محاسبه
الف -تعرفه قطع درختان در معابر عمومي ،پاركها و فضای سبز محدوده شهر و حريم شهر ( با اخذ مجوز از شهرداری):
تبصره :در صورت موافقت شهرداری اگر متقاضي اقدام به جايگزيني درخت قطع شده در معابر يا اماكن عمومي ،در همان

محل يا محل ديگری به نحو مطلوب و مورد تاييد شهرداری نمايد ،از پرداخت  14درصد عوارض اين بند معاف خواهد بود.
ب -عوارض قطع ،امحاء ،خشکاندن و سوزاندن درختان در معابر عمومي ،پاركها و فضای سبز محدوده شهر و حريم شهر (بدون اخذ
مجوز از شهرداری) :

تبصره  :1در صورت عدم اثبات جرم مبني بر امحاء و سوزاندن درختان به طور عمدي ،تعرفه قطع درخت مطابق بند (الف
اخذ خواهد شد.

تند رشد

نوع

درختان شاخص

كند رشد

درخت
محيط درخت
معابر عمومي

امالک و باغات

معابر

امالک و باغات

به ازاء هر سانتي

امالک و باغات

خصوصي

عمومي

خصوصي

متر

خصوصي

 344/444ريال

3/144/444

1/144/444ريال

14 –0 cm

 144/444ريال

1/144/444ريال

144 –00 cm

144/444ريال

1/144/444ريال

144/444ريال

باالی 144 cm

044/444ريال

1/144/444ريال

044/444ريال

معابر عمومي
 1/444/444ريال

ريال
3/144/444

1/144/444ريال

 1/444/444ريال

ريال
3/144/444

1/144/444ريال

 1/444/444ريال

ريال

 – 1سيدعباس نورحسيني

 -1وحيد قرباني

 – 2عباس عالم

 -1حسن حبيب پور

 -3صادق مقدادي
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تبصره  :2در صورت موافقت شهرداري اگر متقاضي اقدام به جايگزيني درخت قطع شده در معابر يا اماکن عمومي ،در همان محل يا محل ديگري
به نحو مطلوب و مورد تاييد شهرداري نمايد ،از پرداخت عوارض بند (ب) معاف بوده و تنها تعرفه بند (الف) اخذ خواهد شد.
 تعرفه قطع و امحاء درختچه هاي زينتي و اشجار پيوندي به ازاء هر سانتي متر محيط بن به ترتيب ،مبلغ  344/444و  1/144/444ريال ميباشد.تند رشد

نوع

درختان شاخص

كند رشد

درخت
محيط درخت
به ازاء هر سانتي

امالک و باغات

متر

خصوصي

معابر عمومي

معابر عمومي

امالک و باغات

امالک و باغات

خصوصي

معابر عمومي

خصوصي

14 –0 cm
144 –00 cm

 3برابر جدول

 14برابر جدول

 3برابر جدول

 14برابر جدول

 3برابر جدول

 11برابر

باالی 144 cm

الف

الف

الف

الف

الف

جدول الف

ه -تعرفه تخريب چمن و گلهاي فصلي به ازاء هر متر مربع مساحت به ترتيب مبلغ  144/444و  114/444ريال ميباشد.
ز -ميزان وصول عوارض بندهاي (و  ،ه) در صورت عمدي بودن اعمال فوق ،تا  3برابر قابل افزايش در محاسبات ميباشد.
ح-حقالزحمه قطع درختان در معابر عمومي توسط شه رداري ،اعم از کارگر ،اره موتوري ،اياب و ذهاب و حمل شاخه هاي مازاد و  ...هر مورد بسته
به حجم کار هر اصله  1/144/444ريال ميباشد.
ط -تعرفه هرس سربرداري درختان (درخت بالغ) به ازاي هر اصله مبلغ  144/444تا 044/444ريال ميباشد.
ي -در صورتي که درختان واقـع در معـاب ر عمـومي ،پارکهـا و فضـاي سـبز سـطح شـهر بـه صـورت غيراصـولي و بـدون همـاهنگي بـا شـهرداري
مورد هرس و قطع سر شاخهها قرار گيرند ،بسته به شدت هرس تا هشتاد درصد مبلغ تعرفه بند (الف) قابل محاسبه خواهد بود.
ک -تعرفه كارشناسي تقاضای قطع و هرس سربرداری درخت :
-1

تقاضاي قطع و هرس درختان در محدوده شهر مبلغ  344/444ريال

-2

تقاضاي قطع و هرس درختان در محدوده حريم شهر مبلغ  944/444ريال

-3

تقاضاي قطع و هرس درختان در امالك و باغات خصوصي مبلغ  944/444ريال

توضيحات -1 :عوارض بندهاي (ب و د) عالوه بر جرائم و مجازاتهاي تعيين شده در اليحه قانوني حفظ و گسترش فضاي سبز در شهرها ميباشد.
 – 1سيدعباس نورحسيني

 -1وحيد قرباني

 – 2عباس عالم

 -1حسن حبيب پور

 -3صادق مقدادي
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 -2در خصوص عوارض متعلقه به عدم اجراي تعهد کاشت نهال سپرده شده از سوي متقاضي ،به ازاء هر سال تأخير و براي هر اصله بسته به نوع
نهال از  144/444تا  1/444/444ريال قابل وصول خواهد بود.
 -3عوارض قطع اشجار باغات (ملك در سند مالکيت باغ بوده ولي درختي جهت اندازه گيري وجود ندارد براساس ميانگين محيط بن تعداد پنج
اصله درخت باغ همجوار و در معابر عمومي ميانگين محيط بن دو اصله درخت در دو طرف درخت مورد نظر خواهد بود.
 -1در صورت بروز حوادث غير عمدي نظير (تصادف و  )...تعرفه قطع درخت مطابق بند (الف) اخذ خواهد شد.
 -1مالك تعيين تعرفه کت زني درخت و موارد مشابه بسته به شدت آنها ،نظريه کارشناس فضاي سبز خواهد بود.
 -6مالك تعيين تعرفه فرسايش خاك بر اثر ريختن مواد آالينده و  ...به ازاي هر متر مربع مساحت نظريه کارشناس فضاي سبز خواهد بود.
 -3ميزان وصول تعرفه و عوارض فوق براي کليه افراد اعم از حقيقي و حقوقي يکسان ميباشد.
 -1هر گونه خسارت پيش بيني نشده در اين مجموعه ،توسط کميسيون فضاي سبز شهرداري ،موضوع ماده 11ضوابط اجرائي مربوط به چگونگي
اجراي ماده يك اليحه قانوني حفظ وگسترش فضاي سبز درشهرها تصميم گيري خواهد شد.
عوارض و بهای خدمات سازمان حمل و نقل شهرداری
ماده  -38عوارض و بهای خدمات سازمان حمل و نقل (تاكسيراني)
رديف

نوع خدمات

1

پذيرش کليه متقاضيان در بدو ورود

1/111/111

2

صدور پروانه بهره برداري تاکسي هاي درون شهري

2/111/111

3

صدور پروانه اشتغال تاکسي هاي درون شهري

2/111/111

4

صدور پروانه بهره برداري تاکسي هاي بين شهري

1/111/111

5

صدور پروانه اشتغال تاکسي هاي بين شهري

1/111/111

6

صدور پروانه بهره برداري تاکسي ها بيسيم

2/111/111

7

صدور پروانه اشتغال تاکسي ها بيسيم

1/111/111

8

صدور پروانه اشتغال راننده کمکي تاکسي هاي درون شهري

1/111/111

9

تمديد و تعويض پروانه بهره برداري تاکسي هاي درون شهري 2
ساله

111/111

11

تمديد و تعويض پروانه اشتغال تاکسي هاي درون شهري  2ساله

111/111

11

تمديد و تعويض پروانه بهره برداري تاکسي هاي بين شهري  2ساله

111/111

12

تمديد و تعويض پروانه اشتغال تاکسي هاي بين شهري  2ساله

111/111

 – 1سيدعباس نورحسيني

 -1وحيد قرباني

 – 2عباس عالم

 -1حسن حبيب پور

ريال

 -3صادق مقدادي
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13

تمديد و تعويض پروانه بهره برداري تاکسي راديويي  1ساله

111/111

14

تمديد و تعويض پروانه اشتغال تاکسي راديويي  1ساله

111/111

15

تمديد و تعويض پروانه اشتغال راننده کمکي تاکسي هاي درون
شهري  2ساله

111/111

16

صدور کارت اشتغال رانندگان سرويس مدارس  1ساله

111/111

17

صدور کارت المثني براي تمامي پروانه هاي اشتغال و بهره برداري

111/111

18

جريمه تاخير در تمديد پروانه هاي حمل و نقل پس از دوهفته
روزانه

311/111

19

صدور مجوز فعاليت براي کليه موسسات و شرکت هاي خصوصي
حمل و نقل

1/111/111

21

عوارض واگذاري امتياز کليه خودروهاي " ت " پالك

 %3ارزش
افزوده خودرو

21

عوارض واگذاري امتياز آژانسها

 %1ارزش
افزوده خودرو

22

امتحان شهر شناسي

23

حق امتياز تاکسي راديويي (بيسيم)

211/111
11/111/111

24

صدور کارت اشتغال براي مدير داخل تاکسي سرويس ها و موسسات 111/111
حمل ونقل

25

حق جابجايي مکان شرکت ها و موسسات حمل و نقل

111/111

26

صدور پروانه بهره برداري وسيله باربر ناوگان بار درون شهري

2/111/111

27

صدور پروانه اشتغال راننده ناوگان بار درون شهري

2/111/111

28

تمديد و تعويض پروانه بهره برداري وسيله باربر ناوگان بار درون
شهري  2ساله

29

111/111

تمديد و تعويض پروانه اشتغال راننده ناوگان بار درون شهري  2ساله 111/111

ماده  -04برخي از عوارض شهرداريها با مجوز های قانوني
برابرجزء(د) بند13ماده واحده قانون بودجه سال11که طي نامه شماره  11/12-3131مورخ  11/1/23استانداري محترم گيالن به شهرداري استانه
اشرفيه ابالغ گرديده عوارض نوسازي،عوارض ساليانه خودرو،عوارض صدورگذرنامه و گواهينامه به شرح ذيل تغييريافته و مالك عمل وصول عوارض
اين شهرداري خواهدبود.

 – 1سيدعباس نورحسيني

 -1وحيد قرباني

 – 2عباس عالم

 -1حسن حبيب پور

 -3صادق مقدادي
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عنوان عوارض

رديف
1

عوارض نوسازی

1

عوارض ساليانه انواع خودرو

3

عوارض صدورگذرنامه وگواهينامه

نر تعرفه قبل از سال 98
%1

نر تعرفه جديد
%1/1

يکدرهزارقيمت

فروش

كارخانههای

داخليو 1درهزار ارزش خودروهای وارداتي

يکدرهزارارزش

1درهزارقيمت فروش كارخانههای داخلي

خودروهای

وارداتي
 1444ريال برای گذرنامه

 %1تعرفه صدور

* کليه پرونده هاي نيمه تمام که تا پايان سال  1111تسويه حساب ننمودهاند عوارض آنها بر اساس تعرفه سال جديد محاسبه خواهد شد.
* مواردي از عوارض و بهاي خدمات شهرداري چنانچه در اين تعرفه ذکر نشده باشد کما في السابق قابل وصول خواهد بود.
آيين نامه اجرائي تقسيط مطالبات شهرداری آستانه اشرفيه
موضوع مصوبه شوراي اسالمي شهر آستانه اشرفيه
شوراي اسالمي شهر در جلسه خود به استناد ماده  33قانون تنظيم بخشي از مقررات دولت مصوب  11/11/23مجلس شوراي اسالمي موضوع
اصالح ماده  32آيين نامه مالي شهرداريها (حداکثر تا  21قسط) مصوب  1316/1/12دستورالعمل اجرايي نحوه محاسبه و وصول مطالبات
شهرداري از اشخاص را به شرح زير تصويب و به شهرداري آستانه اشرفيه ابالغ نمود .
-1مؤديان متقاضي تقسيط عوارض بايستي درخواست خود را به صورت مکتوب به شهرداري ارائه و ارسال دارند.
-2شهرداري موظف است قبل از هرگونه موافقت بدوي به طريق ممکنه از عدم توانايي مؤدي در پرداخت عوارض به صورت يك جا آگاهي الزم را
کسب نمايد  .تشخيص اين امر با شهردار و يا با مأمورين است که اين وظيفه از سو ي آقاي شهردار به ايشان محوله شده باشد ،بديهي است موافقت
و يا عدم موافقت فقط در صالحيت شخص شهردار خواهد بود .ضمناً يکي از مأمورين مذکور توسط شوراي اسالمي شهر تعيين و معرفي خواهد شد
(.حداقل پيش پرداخت عوارض تقسيط شده  %11مي باشد).
-3اخذ چك و يا سفته از مؤدي و يا ضامن معتبر در تقسيط مطالبات شهرداري الزامي است.
-1شهرداري در زمينه تفکيك اراضي و امالك اشخاص ماده( )111اعم از حقيقي و حقوقي به هيچ وجه مجاز به تقسيط بدهي عوارض ناشي از
تفکيك زمين نبوده چنانچه مالك و يا مالکين مربوطه قادر به تأمين و پرداخت عوارض متعلقه به صورت نقدي نباشند ،مختار هستند معادل
عوارض و حقوق شهرداري قطعه يا قطعاتي از اراضي مورد تفکيك را به شهرداري واگذاري نمايند .
-1صدور گواهي اعم از نقل و انتقال (هر نوع معامالت)عدم خالفي و پايان کار منوط به اتمام بدهي و مفاصاحساب قطعي مي باشد.
 – 1سيدعباس نورحسيني

 -1وحيد قرباني

 – 2عباس عالم

 -1حسن حبيب پور

 -3صادق مقدادي
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-6شهرداري موظف است منتهي تا پانزدهم هر ماه سياهه اسامي آن دسته از مؤدياني که با تقاضاي تقسيط آنان موافقت شده است با قيد رقم
قطعي بدهي هر مؤدي تعداد اقساط تعيين شده تهيه و براي استحضار به شوراي اسالمي شهر تسليم کند .بديهي است صدور هرگونه مفاصا حساب
منوط به تسويه کليه بدهي توسط مؤدي خواهد بود.
شيوه نامه تقسيط شهرداری آستانه اشرفيه
( موضوع  :مصوبه شوراي اسالمي شهرآستانه اشرفيه )
مقدمه:
بمنظور ايجاد رويه واحد در شهرداري در نحوه تقسيط مطالبات شهرداري از شهروندان که قابليت تقسيط مطالبات  ،قبالً به نحو قانوني تاييد شده
باشد و نحوه دريافت اسناد مالي و تضمينات قانوني  ،اين شيوه نامه پس از امضاي شهردار محترم به واحد هاي مربوطه ابالغ و الزم الرعايه مي
باشد.
ماده يک:
اصل اين است که حقوق شهرداري اعم از عوارض ،جرايم نقدي وساير مطالبات به صورت نقدي از شهروندان وصول شود ،درصورت عدم توانائي
مؤدي درپرداخت دفعه واحده دين خود،پس ازاخذ موافقت با تقسيط و تعيين تعداد اقساط ،فرم درخواست تقسيط مطالبات شهرداري(ضميمه
شماره يك) توسط متقاضي پرشده و نزد مدير مالي منطقه يا سازمان مربوطه امضاء و نقش اثرانگشت ميشود .مدير مذکور ذيل امضاء و اثرانگشت
متقاضي را پس از احرازهويت و ضميمه نمودن تصويرکارت ملي يا شناسنامه ،امضاء متقاضي راگواهي مينمايد.
ماده دو:
مديون براي تضمين پرداخت دين و خسارت قانوني آن يك نفر ضامن از کارمندان دولت يا کسبه معتبر يا اشخاص مورد اعتماد که واجد صالحيت
و اعتبارباشد معرفي مينمايد که قسمت مربوط به ضامن ازفرم درخواست تقسيط را تکميل نموده و نزد مدير مالي امضاء و نقش اثرانگشت مينمايد
تبصره  :ديون شهروندان به شهرداري تاسقف 11/111/111ريال به لحاظ معرفي ضامن از رعايت اين شيوه نامه مستثني بوده ونيازي به معرفي
ضامن ندارد.
ماده سه:
طي اوراق استعالم از بانکهاي محال عليه نسبت به فعاليت حسابهاي جاري مديون اصلي و ضامن و مطابقت امضائات ايشان پرسش
ميشود(.ضميمه شماره ) 2
ماده چهار:
 – 1سيدعباس نورحسيني

 -1وحيد قرباني

 – 2عباس عالم

 -1حسن حبيب پور

 -3صادق مقدادي
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ازمديون اصلي به تعداد اقساط تعيين شده و مبلغي که هرماه ميبايست پرداخت نمايد چك معتبر به تاريخ سررسيد اقساط معين دريافت ميشود
و يك فقره چك به مبلغ کل بدهي بدون قيد تاريخ اخذ ميگردد تا درصورت عدم تأديه هرکدام ازاقساط مديون و ضامن به شرح مندرجات فرم در
خواست تقسيط از عهده خسارات وارده برآيند.چنانچه باتشخيص مدير مربوطه متقاضي تقسيط به تعداد اقساط قادر به تسليم چك نباشد ميتواند
به ازاي هردو قسط ماهانه يك فقره چك دريافت نمايد.
تبصره :1ضامن با درج مشخصات خود واين جمله « پرداخت کل وجه چك را با کليه خسارات قانوني تعهد مينمايم» ظهرچکهاي مأخوذه را امضاء
مينمايد.
تبصره :1چنانچه مديون اصلي فاقدحساب جاري باشد ميتواند شخصي ثالث واجد شرايط مبادرت به تقديم چك نمايد و مقررات مذکور در ماده
يك اين شيوه نامه اعمال و پس ازاستعالم از بانك محال عليه مديون اصلي ظهر چکها ي مذکور را امضاء و تعهد پرداخت ميکند  .بهر حال مديون
اصلي مکلف به معرفي ضامن معتبر موضوع ماده2خواهد بود.
ماده پنج:
چکهاي مأخوذه که ميبايد در مواعد معين وصول گردد جهت ارائه به بانك محال عليه درسيستم مالي به جريان افتاده و چك کلي درسوابق
نگهداري ميشود تادرصورت عدم پرداخت اقساط وفق اين شيوه نامه نسبت به وصول آن اقدام شود( .الزم به ذکر مي باشد در صورت عدم پرداخت
دو قسط از عوارض تقسيط شده و عدم تعهد مالي عوارض بر مبناي سال مالي جديد مورد محاسبه قرار مي گيردو ميزان پرداختي از بدهي بروز
شده کسر و مابقي جزءتعهد پرداخت مودي مي باشد.
ماده شش:
چنانچه هرکدام ازچکهاي دريافتي درسررسيد منجر به صدورگواهي عدم پرداخت شود ،مراتب طي فرم اخطاريه(ضميمه شماره  )3به مديون اصلي
و ضامن ابالغ ميشود تا ظرف ده روزنسبت به پرداخت وجه چك اقدام نمايد .درصورت عدم مراجعه مديون اصلي يا ضامن با وصف ابالغ اخطاريه
مدارك مربوطه باتشکيل پرونده جهت اقدام قانوني و قضائي به اداره حقوقي ارسال ميگردد .اداره حقوقي مکلف است بدون فوت وقت ،نخست طي
اخطاريه با مديون اصلي وضامن اتمام حجت نموده وپس ازمهلت يك هفته اي نسبت به وصول کل دين ازمديون اصلي وضامن برآيد.
ماده هفت:
اشخاصي كه چکهای تقسيطي ايشان با گواهي عدم پرداخت مواجه شده و بد حسابي آنها برای شهرداری احرازگرديده است با
درج اسامي صاحبان چک در سوابق با تقسيط مجدد ديون ايشان موافقت نشده و موجبات تضرر شهرداری فراهم نگردد.
ماده هشت:
 – 1سيدعباس نورحسيني

 -1وحيد قرباني

 – 2عباس عالم

 -1حسن حبيب پور

 -3صادق مقدادي
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منظور از چك دراين شيوه نامه چكهاي صادره از بانكهاي دولتي و بانکهايي که باگواهي بانك مرکزي مبادرت به صدور چك مينمايند و شامل
حواله هاي صادره از مؤسسات مالي و اعتباري نميباشد.
ماده نه:
دريافت چك هاي صادره عهده بانکهاي خارج ازاستان به لحاظ صعوبت پيگيري در صورت نکول مديون از تأديه ممنوع بوده و دريافت کننده ضامن
خسارت وارده ميباشد.
ماده ده:
عوارض نوسازی و مشاغل و حفاری قابل تقسيط نمي باشد.و بايد نقدا پرداخت گردد.
ماده يازده:
عوارض پروانه ساختماني نهايتا تا سه قسط قابل تقسيط مي باشدالزم به ذكر است اقساط ذكر شده تا پايان سال مالي  1041قابل
اجرا است.
ماده  :11موعدين اگر عوارض خود را طبق شيوه نامه تقسيط انجام دهند از افزايش عوارض در سال های بعد مصون مي مانند
ماده  :13ماده 05قانون رفع موانع تولید رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور مصوب 1330/00/01با آخرين اصالحات تا تاريخ
1313/11/0
شهرداري ها مکلفند حداکثر تا يك هفته پس از پرداخت نقدي يا تعيين تکليف نحوه پرداخت عوارض به صورت نسيه نسبت به صدور و تحويل
.پروانه ساختمان متقاضي اقدام نمايند
 .درخواست يا دريافت وجه مازاد بر عوارض قانوني هنگام صدور پروانه يا بعد از صدور پروانه توسط شهرداري ها ممنوع است
 %11تخفيف پرداخت صد درصد ( )٪ 111پرداخت عوارض به صورت نقد شامل مي شود و بابت تقسيط حداکثر تا نرخ مصوب شوراي پول و
اعتبار به مبلغ عوارض اضافه مي شود.
عوارض ناشي از تقسيط  :تا  6ماه .،%1تا  12ماه .، %11تا  11ماه  %11و تا  21ماه %21به عوارض تقسيط شده افزوده مي شود1
و طريقه محاسبه ارزش افزوده بر عوارض بابت تقسيط هم از فرمول محاسبه آنالين ارزش افزوده بانکي استفاده مي شود.
اين شيوه نامه درسيزده ماده و  2تبصره در تاريخ. 1111/11به تاييد مسئولين شهرداري رسيده و پس از امضاء شهردار محترم واجد اعتبار قانوني و
براي مدير مالي در شهرداري الزم الرعايه است.

 – 1سيدعباس نورحسيني

 -1وحيد قرباني

 – 2عباس عالم

 -1حسن حبيب پور

 -3صادق مقدادي
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بسمه تعالي
«ضميمه »1
درخواست تقسيط مطالبات شهرداري
اينجانب  .....................شهرت ................فرزند ...........شماره شناسنامه  .................صادره از ..........تاريخ تولد...........اهل ...........
ساکن  ............به نشاني منزل  ..................................تلفن ..................کد پستي…………..شغل .............محل
کار....................تلفن .................کد پستي  ...................داراي حساب جاري در بانك  ...................به شماره  ........................به
علت عدم توانايي مالي تقاضا دارم مبلغ  ........................بدهي اينجانب را طبق مقررات وآيين نامه شهرداري به صورت تقسيط دريافت دارند.

امضاء و اثر انگشت متقاضي
امضاء و اثرانگشت متقاضي پس از احراز هويت گواهي ميشود .

امضاء

)تصويرکارت ملي ،شناسنامه ضميمه ميشود)

مدير مالي

اينجانب  ................شهرت  ....................فرزند  .............شماره شناسنامه  ............صادره از ...............تاريخ
تولد..............اهل ................ساکن  ..............به نشاني منزل........... ....... .......تلفن ..................کد پستي .............محل
کار........................................تلفن ...................کد پستي ..................شغل  ...................داراي حساب جاري بانك ...............
به شماره  .....................آقاي/خانم .......................را کامالً ميشناسم و بدهي نامبرده طبق مندرجات اين ورقه شرعاً و قانوناً تضمين نموده
وچنانچه مشاراليه نسبت به پرداخت هريك اقساط معين نکول نموده وبه هر کيفيتي پرداخت ننمايد اينجانب پرداخت کل دين رابه
مبلغ........................ريال و متفرعا ت آن ازجمله خسارت تأخير تأديه ،هزينه دادرسي و نيم عشر اجرائي رأساً تعهد وتقبل نموده ودر صورت
عدم پرداخت هرکدام ازاقساط کل دين حال شده ودفعتاً واحده ازاين جانب قابل وصول ميباشد.
امضاء و اثرانگشت ضامن

امضاء و اثرانگشت ضامن پس از احراز هويت گواهي ميشود .امضاء
(تصويرکارت ملي ،شناسنامه ضميمه ميشود)

 – 1سيدعباس نورحسيني

 -1وحيد قرباني

مديرمالي

 – 2عباس عالم

 -1حسن حبيب پور

 -3صادق مقدادي
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امضاء متقاضي

امضاءضامن

امضاء مديرمالي

امضاءاقدام کننده

«ضميمه»2
رياست محترم بانك .............................
سالم عليکم
احتراماً نظر به اينکه آقاي/خانم  .....................به اين شهرداري بدهکار ميباشد و شهرداري در نظردارد در قبال بدهي نامبرده تعداد
............فقره چك جمعاً به مبلغ ...... .... ....ريال ازحساب جاري شماره  .....................عهده آن بانك اخذ نمايد ،خواهشمند است با اعمال
مساعدت وهمکاري فعال يا مسدود بودن حساب فوق را به اين شهرداري اعالم وصحت امضاء متن چك را گواهي فرمايند.
شهردار ......................
«ضميمه»3
ازشهرداري................................
به آقاي /خانم  ................................به نشاني ...............................................
موضوع  :اخطار قانوني
سالم عليکم
نظر به اينکه  .....................فقره چك به شماره  ......................مورخ ..................به مبلغ ..........................ريال در وجه
شهرداري  .....................صادر نموده و ب انك محال عليه گواهي عدم پرداخت چك مزبوررا به شماره  ....................مورخ  ....................صادر
نموده است  .لذا مقتضي است با عنايت به عدم پرداخت وجه چك و تعهدات جنابعالي و ضامن آقاي/خانم  ...........................طي مدت ده روز
از رؤيت اين اخطاريه با مراجعه به واحد حسابداري شهرداري  ..................وجه چك را پرداخت نمايند  .بديهي است درغير اينصورت اقدام
قانوني و قضايي به طرفيت مديون اصلي و ضامن به نحو تضامن به عمل ميآيد.
شهردار ...................
نسخه ثاني  :ضامن آقاي  .................به نشاني ..................................................جهت مراجعه وپرداخت موضوع اين ضمانت.

ضميمه 0
از شهرداري ............................
 – 1سيدعباس نورحسيني

 -1وحيد قرباني

 – 2عباس عالم

 -1حسن حبيب پور

 -3صادق مقدادي

11
ب ه آقاي /خانم...........................به نشاني..................................................
موضوع :اخطار قانوني
سالم عليکم
نظربه اينکه...................فقره چك به شماره.............................مورخ............................به مبلغ ............................ريال در وجه شهرداري.................صادر نموده
وبانك محال عليه گواهي عدم پرداخت چك مزبور را به شماره ...................مورخ.......................صادر نموده است .لذا مقتضي است با عنايت به عدم
پرداخت وجه چك و تعهدات جنابعالي و ضامن آقا/خا نم ....................................طي مدت ده روز از رويت اين اخطاريه با مراجعه به واحد حسابداري
شهرداري ....................وجه چك را پرداخت نمايند .بديهي است در غير اين صورت اقدام قانوني و قضايي به طرفيت مديون اصلي و ضامن به نحو
تضامن بعمل مي آيد.
شهردار

نسخه ثاني :ضامن آقاي......................................................به نشاني...............................................جهت مراجعه و پرداخت اين موضوع ضمانت.

ضميمه 1
رياست محترم بانك...............
سالم عليکم
احتراما ،نظر به اينکه آق ا/خانم....................به اين شهرداري بدهکار مي باشد و شهرداري در نظر دارد در قبال بدهي نامبرده تعداد......................فقره
چك جمعاً به مبلغ............................ريال از حساب جاري شماره .............................عهده آن بانك را اخذ نمايد .خواهشمند است با اعمال مساعدت و
همکاري فعال يا مسدود بودن حساب فوق را به اين شهرداري اعالم و صحت امضاء متن چك را گواهي فرمايند.

شهردارآستانه اشرفيه

 – 1سيدعباس نورحسيني

 -1وحيد قرباني

 – 2عباس عالم

 -1حسن حبيب پور

 -3صادق مقدادي
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 – 1سيدعباس نورحسيني

 -1وحيد قرباني

 – 2عباس عالم

 -1حسن حبيب پور

 -3صادق مقدادي

