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پیشگفتار
امروزه يکی از چالش هاي مهم مديريت شهري در مواجهه با رشد و گسترش روزافزون شهرنشینی و به تبع آن
گستردگی مسائل ،مشکالت و معضالت شهري و افزايش انتظارات مردم  ،ناتوانی در تامین نیازها و خدمات مورد نیاز آن
به لحاظ نداشتن منابع درآمدي پايدار در شهرداري ها می باشد  .و به کارگیري روش هاي فعلی و سنتی و اتکاء به منابع
درآمدي فعلی درشهرداري ها هرگز نمی تواند نسبت به کاهش يا برطرف نمودن مشکالت شهري که شرط الزم براي
ايجاد محیط زيست مناسب وکیفیت مطلوب زندگی و تامین نیازهاي شهروندان در شهرهاست گره گشا باشد.
لذا دفترامور شهري و شوراها درراستاي برنامه هاي سال 9310حوزه معاونت امور عمرانی استان و در راستاي انجام
وظايف قانونی در سال جاري با توجه به اهمیت موضوع  ،کارگروه منابع درآمدي شهرداري ها را با نگاه جديد تشکیل و با
به کارگیري و استفاده از تجارب گذشته و نظرات کارشناسان  ،کارکنان مجرب درآمد شهرداري ها و اخذ نظرات
متخصصان و صاحب نظران با تشکیل جلسات متعدد راهکارهاي جديدي را در بخش درآمد شهرداري ها با جلب
مشارکت هاي مردمی  ،جذب و استفاده از سرمايه هاي بخش خصوصی در عمران شهري را در دستورکارخود قرارداده،
هرچند که مديريت پیچیده شهري و تامین منابع درآمد و مديريت هزينه درشهرداري ها مقوله پیچیده اي است که به
خرد جمعی و اصالح قوانین و مقررات و کارکارشناسی درسطح کالن نیاز مند است .
مجموعه حاضر با تأکیدات و ارشادات جناب آقاي دکتر صادقلو استاندار محترم و آقاي مهندس مروتی معاون
محترم امور عمرانی استانداري و رئیس کارگروه منابع درآمدي شهرداري ها و با تالش اعضاي محترم کارگروه و
کارشناسان درآمد شهرداري هاي استان تدوين و در اختیار شهرداري ها و شوراها و فرمانداري ها قرار می گیرد  .تا ضمن
به کارگیري مجموعه حاضر در ايجاد منابع درآمدي در شهرداري ها از پیشنهادات خود ما را در جهت نیل به اهداف کمك
نمايند  .ضمن آرزوي توفیق روز افزون براي سربلندي ايران اسالمی  ،از خداوند متعال استدعاي توفیق خدمتگذاري را
می نمايم .

محمد حمیدي
مديرکل دفتر امور شهري و شوراها

4

مقدمه
شهرداريها به عنوان دستگاه محلی با تنوع وظايفشان در دنیا از جايگاهی بسیار با اهمیتتردر مقايسه با کشورمان به فعالیت
خود ادامه داده به طوري که خیلی از ابزارهاي الزم براي مديريت شهري را در اختیار دارند .هرچند بیش از يك قرن از سابقه تأسیس
شهرداري در ايران سپري شده ولی هنوز اين نهاد موفق به دستیابی به جايگاه واقعیخود نشده است  .ايجاد مديريت شهري يکی از
چالشهاي فرآوري شهرداران و ساير مسئوالن بوده که عواملی همچون :فقدان درآمد پايدار و مناسب ،ضمانت الزم براي اجراي
وظايف ذاتی شهرداريها  ،عدم مشارکت مناسب و کافی آنها در تصمیمگیري هاي شهري و همچنین ضعف و نواقص بعضی از قوانین
مرتبط با مديريت شهري  ،باعث گرديده شهرداريها از مسیر بايسته و واقعی خارج گرديده و بیشتر به روزمرگی مبتال شده  ،به
طوري که هر روز مشکالت پیشروي شهرداريها بغرنجتر و پیچیدهتر میشود.موضوعی که نمود عینی آن را در انواع آلودگیهاي
زيست محیطی  ،ترافیك  ،فقدان يا ضعف خدمات عمومی شهرها  ،نقص در زيرساختهاي شهري  ،انواع آشفتگیهاي موجود در
ساخت و سازهاي مغاير با ضوابط و  ...در نهايت بحران زندگی شهري میتوان به راحتی مشاهده نمود  .در اين میان الزم است به يکی
از مشکالت اصلی شهرداري ،که همانا فقدان درآمد پايدار و مناسب بوده توجه جدي معمول گردد به طوري که درصد قابل توجهی از
مشکالت شهرها و شهرداريها را حل خواهد نمود.
ضمن توجه به موضوعات متنوع شهرداريها  ،از مواردي که پس از تشکیل شوراهاي شهربا اهمیت تلقی گرديده و در راستاي
تمرکز زدايی بوده  ،واگذاري اختیار تصويب عوارض و بهاي خدمات شهرداري به شوراهاي شهر است و در اين راستا دفتر امور شهري
وشوراها با تشکیل کارگروه درآمد شهرداريهاي استان با اختیاري که قانونگذار درقانون تشکیالت  ،وظايف و انتخابات شوراهاي
کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال  9375و اصالحات بعدي آن ،در رابطه با نظارت به وزارت کشور (به استانداران تفويض شده
است) بر اجراي قوانین مذکور قائل شده ،الگويی تهیه و ضمن شفاف سازي عوارض و بهاي خدمات  ،وحدت رويهاي در اعمال
روشها و نحوه محاسبه مطالبات شهرداري ايجاد نموده است .
با اين حال شايسته است ضمن عنايت الزم به بحث عوارض و بهاي خدمات  ،شهرداريها به مديريت هزينه و بهبود روشهاي
ارايه خدمات  ،حمايت از مشارکت و سرمايه گذاري بخش خصوصی در امور شهري  ،واگذاري امور شهرداري به بخش خصوصی ،
حمايت از گردشگري  ،يافتن منابع درآمد جديد به شهرداري با توجه به موقعیت هر شهر و  ...توجه و اهتمام وافر داشته باشند  .هر
چند زحمات شبانهروزي شهرداران محترم و کارکنان شهرداريها و همچنین همکاري اعضاء محترم شوراها بر کسی پوشیده نیست .
به امید آنکه شاهد شهرهايی متعادل و انديشیده باشیم و الگوي مذکور بتواند در اين راه مؤثر باشد.
تعرفه عوارض محلی شهرداري شهرسیمین شهر به استناد تبصره  9ماده  52قانون مالیات بر ارزش افزوده و بندهاي  1و  96ماده 79و
 76قانون تشکیالت  ،وظايف و انتخابات شوراهاي اسالمی کشور و انتخاب شهرداران بند  06ماده  55و  74قانون شهرداري و هزينه
خدمات  ،کارمزدبه استناد بند  06ماده  79قانون تشکیالت  ،وظايف و انتخابات شوراهاي اسالمی کشور و انتخاب شهرداران و
دستورالعملها و آئین نامه هاي اجرايی به استناد بند  1ماده  79قانون شوراها مصوب  9375و اصالحات بعدي آن طبق پیشنهاد
شماره  5510/90/4مورخ10/92/32شهرداري شهرسیمین شهر در جلسه 05و 06مورخ .10/99/8شوراي اسالمی سیمین شهر به
تصويب رسید.
توضیح:
در اجراي تبصره  9ماده  52قانون مالیات بر ارزش اقزوده  ،کلیه تشريفات تصويب و تائید و آگهی عمومی عوارض مقرر در اين تعرفه
قبل از 95بهمن هر سال طی و از ابتداي سال  9319وبعد از آن قابل اجراء است .
5

عوارض سال آينده دستگاهها و سازمانهاي دولتی و نظامی و غیر دولتی و ...بايستی کتبا به انها اعالم شود تا اعتبار الزم را پیش
بینی و در پرداخت به موقع آن مشکلی پیش نیايد.
با تصويب اين تعرفه  ،مصوبات قبلی از ابتداي سال بعد ( )9319ملغی میگردد .لذا شهرداري فقط مفاد اين تعرفه را اجرا خواهد کرد.

موضوعات قابل توجه در تصويب عوارض
 در بررسي پيشنهاد و تصويب تعرفه هر شهر بمنظور تشويق و اعمال محدوديت در موضوعات خاص حداکثر " سقف تعيين شده " و حداقل "
پايه و مبنا" و  ....الزامي است.
 پيش بيني روشهاي حمايت از سرمايه گذاران با تعديل عوارض و وصول تدريجي آنها .
 به جاي اخذ عوا رض  ،سهم شهرداري را در مشارکت ها از اعياني ها و عرصه و ....که ضمن حمايت از سرمايه گذاران به ايجاد درامد پايدار
شهرداري منجر خواهد شد مي توان لحاظ نمود.
 استفاده حداکثر از مشارکت مردم و دستگاههاي دولتي و غير دولتي در تصميم گيريها و انجام پروژ هاي عمراني .
 ممهور نمودن کليه صفحات تعرفه به مهر شهرداري  ،شوراي اسالمي شهر ضروري است.

بهرام محمد دوجی

منصور کر

شهردار سیمین شهر

رئیس شوراي اسالمی شهر

6

فصل اول
عوارض

7

ماده يک  :تعاريف
عوارض  :عبارتست از مبلغ يا مبالغی که مستند به قوانین جاري  ،نوع و میزان آن به تصويب مرجع قانونی رسیده و به صورت آگهی
عمومی توسط شهرداري اعالم می شود .
بهاي خدمات  :مبلغی که شهرداري بابت ارائه خدمتی خاص با مجوز قانونی برابر قیمت تمام شده ي آن از متقاضی خدمت دريافت
می نمايد .
واحد مسکونی :عبارت است از کلیه ساختمانهايی که براي سکونت افرادو يا خانوارها ساخته شده و شامل تراکم کم  ،متوسط ،زياد ،و
بسیار زياد میشود بديهی است اين واحدها داراي اطاق ،آشپزخانه و سرويسهاي الزم می باشد.

واحد تجاري و خدماتی :عبارتست از کلیه ساختمانهايی که برابر تبصره ذيل بند  04ماده  55قانون شهرداري به منظور کسب و پیشه
و تجارت احداث گرديده و يا در آنها واحدهاي صنفی تحت پوشش قانون صنفی و يا واحدهاي تابع تجارت و يا قوانین خاص فعالیت
داشته باشد.
تبصره :ساختمان بانكها و موسسات مالي و اعتباري تجاري محسوب مي شوند .
واحد هاي صنعتی  :کلیه ساختمانهايی که بمنظور استفاده صنعتی و يا ايجاد کارگاههاي صنعتی احداث شده و يا میشود و داراي
موافقت اصولی از مراجعی مانند وزارت جهاد کشاورزي  ،صنايع و معادن می باشد.
واحدهاي اداري :کلیه ساختمانهاي ادارات دولتی و نهادهاي انقالب اسالمی و مراکز نظامی و انتظامی و کلیه ساختمانهايی که بمنظور
ارائه خدمات ا داري توسط ادارت  ،موسسات  ،ارگانهاي  ،نهادها ،و ساير ادارات و ابنیه دولت در کاربري اداري مورد استفاده قرار
میگیرد.
تبصره  :کليه موسسات دولتي وابسته به دولت و نهادهاي انقالب اسالمي که با اصول بازرگاني اداره ميشوند و مشمول پرداخت ماليات هستند
تجاري محسوب ميشوند.
واحد هاي آموزشی  ،هنري ،ورزشی ،درمانی ،مذهبی :عبارت است از کلیه ساختمانهايی که توسط مراجع ذيربط در کاربري مربوطه (
آموزش و پرورش  ،آموزش عالی ،تربیت بدنی  ،ارشاد اسالمی  ،بهداشت و درمان ) بمنظور آموزش  ،ورزش ،امور هنري و ....احداث و
مورد بهره برداري قرارمیگیرد.

بهرام محمد دوجی

منصور کر

شهردار سیمین شهر

رئیس شوراي اسالمی شهر
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ماده دو  :مقررات عمومي عوارض و تسهيالت تشويقي
 )9در مورد خانوادههاي معظم شهداء (فرزند و همسر و پدر و مادر شهید) ،آزادگان و جانبازان باالي  %05و همچنین مددجويان
تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزيستی کشور با توجه به بودجه مصوب ساالنه کل کشور يا هر قانون خاص
مصوب اقدام خواهد شد و در صورت عدم پیش بینی در قانون بودجه سال  9319يا قانون خاص ،تا 922متر مربع از عوارض پروانه
مسکونی رايگان براي يك واحد بهرهمند خواهند شد  .اين تسهیالت مشمول عوارضی مثل مازاد بر تراکم  ،کسري مساحت ،تفکیك
 ،پارکینگ نخواهد بود .ضمنا تسهیالت اين بند مشمول افرادي که قبالً از اين تسهیالت استفاده کردهاند نمیشود.
تبصره  : 9تسهيالت تشويقي بند ( )1مشمول عوارض حق افتتاح کسب و پيشه براي يكبار را نيز مي باشد .
تبصره  : 0افراد تحت پوشش بهزيستي و کميته امداد که بدون مجوز از شهرداري مبادرت به ساخت و ساز مسكوني نموده و پرونده تخلف
ساختماني آنان منجر به صدور راي جريمه کميسيون ماده صد گرديده است مشمول پرداخت  08درصد از کل عوارض ساختماني مي باشند.
 )0براي ساختمان هاي مساجد ،امام زادهها و تکايا و حسینیهها و پايگاههاي مقاومت بسیج به انضمام کتابخانه و موزه و سرايداري
در محوطه آنها (بعد از تأيید شدن نقشهها و صدور پروانه ساختمانی و پرداخت عوارض سطح شهر) بدون پرداخت عوارض ساختمانی
پروانه صادر گردد  .چنانچه قسمتهايی از اماکن مذکور به عنوان تجاري و خدماتی و  ...در نظر گرفته شوند و پروانه ساختمانی
دريافت نمايند به شرح ضوابط تعرفه ،مشمول پرداخت عوارض مربوطه خواهد بود و همچنین نحوه پرداخت عوارض ساختمانهاي
صندوقهاي اعتباري عام المنفعه و غیردولتی مشابه عوارض صدور پروانه ساختمانهاي بانكها اقدام خواهد شد.
تبصره  :تسهيالت ساختماني فقط بهنگام صدور پروانه ساختماني تعلق ميگيرد و در صورتيكه بدون اخذ پروانه ساختماني مبادرت به احداث بنا
نمايند تسهيالت فوق به آنان تعلق نمي گيرد .
 ) 3به منظور ارائه تسهیالت و تشويق سرمايه گذاري جهت رفع کمبود و کاستیهاي تاسیسات شهري در شهر بهنگام صدور پروانه
ساختمانی که داراي مجوز از مراجع ذيصالح باشند تسهیالتی به شرح ذيل تعلق می گیرد .

رديف

شرح عوارض

عنوان

ميزان تسهيالت اعطايي

1

احداث مسافرخانه  ،متل

فقط زيربناي مسافرخانه و متل در کاربري مربوطه ( اقامتي و پذيرايي )

 922درصد

0

احداث هتل  0ستاره

فقط زيربناي هتل درکاربري مربوطه ( اقامتي و پذيرايي )

 52درصد

3

احداث هتل  3ستاره

فقط زيربناي هتل درکاربري مربوطه ( اقامتي و پذيرايي )

 62درصد

4

احداث هتل  4ستاره

فقط زيربناي هتل درکاربري مربوطه ( اقامتي و پذيرايي )

 72درصد

5

احداث هتل  5ستاره

فقط زيربناي هتل درکاربري مربوطه ( اقامتي و پذيرايي )

 922درصد

سالنهاي عمومي،دفاترفروش بليط ،خوابگاه رانندگان ،نمازخانه و سرويسهاي
6

احداث ترمينال توسط اشخاص حقيقي و شرکتهاي تعاوني

 82درصد

بهداشتي
 62درصد

7

احداث بازارچه هاي محلي توسط اشخاص حقيقي

واحدهاي فروش غرفه ها  ،رستوران  ،واحدهاي اقامتي و پذيرايي
در صورت تامين پارکينگ

 82درصد

0

بافتهاي فرسوده شهري و سكونتگاههاي غير رسمي

به ميزان کل زيربنا حداکثر تا سقف تراکم مجاز طرح مصوب شهري

 52درصد

9

مسكوني )طبقاتي
(پارکينگ

به ميزان کل زيربنا

 922درصد

تبصره  :تسهيالت بند فوق در کليه عوارضات متعلقه بغير از عوارض حذف پارگينگ اعمال و محاسبه خواهد شد مشروط بر اينكه استفاده
کنندگان از تسهيالت فوق پس از صدور پروا نه ساختماني مي بايست برابر ضوابط صدور پروانه ساخت نسبت به احداث بنا در حد سفت کاري با
پيشرفت فيزيكي حداقل  48درصد اقدام نمايند در غير اينصورت تسهيالت اعمال شده کان لم يكن خواهد گرديد.
9

 )4مساحت پارکینگ الزامی مطابق ضوابط طرح تفصیلی و يا هادي درجمع ناخالص بنا هنگام محاسبه عوارض زيربنا منظور نمی
گردد  .و در صورت احداث پارکینگ اضافی و استفاده به عنوان پارکینگ  ،جهت آن قسمت نیز محاسبه عوارض زير بنا منظور
نخواهد شد.

 ) 5امالکی که در کمیسیون ماده صد منجر به صدور جريمه بابت کسري پارکینگ گرديده اند مشمول دريافت عوارض کسري
پارکینگ نمی گردند .

 )6قیمت ( ارزش ) منطقه اي روز عبارت است از آخرين ارزش معامالتی زمین که مالک عمل اداره امور اقتصادي و دارائی هر شهر
میباشد و در اجراي ماده  64قانون مالیاتهاي مستقیم مصوب سال  9367تعیین و ابالغ میگردد.

 )7در محاسبه عوارض صدور پروانه ساختمانی چنانچه ملکی داراي چند بر باشد قیمت منطقهاي گرانترين بر ملك مشرف به معبر
(بر ملك اعم از بر دسترسی شامل در ورودي و پنجره میباشد) بعد از تعريض محاسبه خواهد شد.

 )8مالکین کلیه واحدهاي مسکونی که داراي پروانه ساختمانی معتبر (از لحاظ مدت اعتبار) میباشند بنا به ضرورت اگر خواستار
تعويض و تغییر نقشههاي ساختمانی بدون افزايش مساحت زيربنا و تعداد واحد و نوع استفاده باشند مشمول پرداخت مجدد عوارض
صدور پروانه ساختمانی نخواهند بود (.صرفا مشمول پرداخت هزينه کارشناسی خواهند بود )

 )1پروانههاي ساختمانی که مراحل صدورشان وفق مقررات (تهیه و تأيید نقشههاي ساختمانی و تعیین تکلیف نهايی کلیه عوارض
مربوطه) تا قبل از اجراي اين مصوبه طی شده باشد در صورت عدم صدور پروانه توسط شهرداري  ،مشمول مقررات اين تعرفه بوده و
شهرداري موظف به صدور پروانههاي مذکور بر مبناي ضوابط قانونی و تعرفه جاري میباشند.
تبصره  :پرداخت هر گونه وجهي در هر مقطع زماني توسط مودي به حساب شهرداري به منزله صدور پروانه نمي باشد .

 )92در ساختمان هاي مختلط مسکونی ،تجاري عوارض زيربناي مساحت مسکونی و تجاري وفق مقررات و ضوابط مربوطه دريافت
خواهد شد.

 )99عوارض پذيره واحدهاي صنعتی کالً بر اساس قیمت منطقهاي بر جبهه اصلی محاسبه خواهد شد.
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 )90به منظور تشويق سازندگان پارکینگهاي عمومی در کاربري مربوطه و با رعايت ساير ضوابط شهرسازي ،عوارض ندارد.

 )93مطابق ماده  90آيین نامه اجرايی قانون توسعه صنعت ايرانگردي و جهانگردي در صورت احداث تأسیسات ايرانگردي
وجهانگردي و دفاتر خدمات مسافرتی و تأسیسات اقامتی ( نظیر هتل ،مهمانسرا و مسافرخانه و تأسیسات ورزشی مثل استخر) در
کاربري مربوطه از نظر پرداخت عوارض صدور پروانه ساختمانی مشمول تعرفه عوارض پذيره صنعتی خواهند بود.

 )94در محاسبه عوارض صدور پروانه و گواهیهاي مرتبط  ،مالک عمل قیمت منطقه اي براساس عرض گذر و عرض معبر پس از
تعريض می باشد .

 )95در صورت بروز اختالف در مورد عوارض بین شهرداري و مؤدي مرجع رفع اختالف کمیسیون مقرر در ماده  77قانون شهرداري
خواهد بود.

 )96عوارض ساختمان هائی چون آسايشگاه معلوالن و سالمندان ،بازپروري معتادان و ....با رعايت مقررات شهرسازي عوارض احداث
ندارند .در صورت تبدل اين نوع ساختمان ها يا استفاده غیر از موارد مذکور ،در زمان تبديل برابر مقررات شهرداري با آنها رفتار
خواهد شد.
تبصره  :ساخ تمان هاي مذکور در بند فوق  ،از پرداخت بهاي خدمات شهري نيز معاف مي باشند .

 ) 97از کلیه درآمدهاي حاصله از معاينه فنی خودروها معادل  %95به عنوان عوارض شهرداري تعیین و بايستی صاحبان اين مراکز به
حساب شهرداري واريز نمايند .بديهی است صدور مجوز احداث بنا منوط به اخذ مجوز از مراکز مربوطه از جمله راهنمايی و رانندگی،
محیط زيست و ساير مراجع ذيربط خواهد بود.

 )98کارکنان شاغل در شهرداري وسازمانهاي وابسته به آن که بیش از  04ماه به صورت رسمی ،پیمانی ،قراردادي مشغول خدمت
باشند تا زيربناي  902مترمربع مسکونی براي يکبار در طول خدمت حداکثر تا سقف  92میلیون ريال مشمول پرداخت عوارض صدور
پروانه نمیگردند .

 )91تشويق متقاضیان در پرداخت نقدي عوارض (جايزه خوش حسابی) :
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به منظور تشويق شهروندان جهت مراجعه به موقع و پرداخت نقدي عوارض ساختمانی  ،عوارض آنان با ضرايب تعديل زير محاسبه و
اخذ خواهد شد :

ماه

عوارض متعلقه
به درصد

فروردين

ارديبهشت

خرداد

تير

مرداد

شهريور

مهر

آبان

آذر

دي

بهمن

اسفند

82

82

82

85

85

85

12

12

12

15

15

15

تبصره  : 9اين تسهيالت صرفاً مشمول پرداختي هاي نقدي بوده و در صورت پرداخت اقساطي  ،مشمول تسهيالت اين ماده نخواهد بود .
تبصره  : 0اين تسهيالت مشمول جرايم کميسيون ماده  ،188تغيير کاربري ،عوارض خودرو ،اجارهها و فروش مستغالت و تأسيسات شهرداري،
هزينه هاي حفاري و آماده سازي ،عوارض کليه معامالت ،نوسازي و عوارض کسب و پيشه نخواهد بود .

 )02وصول هرگونه عوارض اين تعرفه توسط شهرداري در داخل محدوده و حريم مصوب شهر مجاز میباشد .

 )09براي آن دسته از مالکینی که پس از پرداخت عوارض قانونی و دريافت پروانه ساختمانی از اجراي عملیات ساختمانی انصراف
داده و خواستار دريافت عوارض پرداختی خود باشد ؛ شهرداري می تواند کلیه عوارض قانونی اخذ شده را مشروط بر اينکه هیچگونه
عملیات ساختمانی توسط مالك انجام نشده باشد پس از کسر عوارض نوسازي و عمران شهري –  %5سهم آموزش و پرورش – بهاي
خدمات – هزينه کارشناسی  ،ضمن تنظیم صورتجلسه به مالك مسترد نمايد .

بهرام محمد دوجی

منصور کر

شهردار سیمین شهر

رئیس شوراي اسالمی شهر
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ماده سه  :عوارض زيربنا ( تک واحدي )
شرح عوارض

رديف

ماخذ و نحوه محاسبه عوارض

توضيحات

عوارض زيربنا ( احداث اعياني ) از نوع مسكوني
بصورت تک واحدي به ازاء هر مترمربع
( 1.5 .Pحداقل عوارض

1

تا زيربناي  68مترمربع

0

تا زيربناي  188مترمربع

( 0.pحداقل عوارض

3

تا زيربناي  158مترمربع

هرمترمربع4588ريال)
(0.5.Pحداقل عوارض

4

تا زيربناي  088مترمربع

(0.0.Pحداقل عوارض

5

تازيربناي  388مترمربع

هرمترمربع0588ريال)
(3.5 .Pحداقل عوارض

6

تازيربناي  488مترمربع

7

تا زيربناي  588مترمربع

0

تا زيربناي  688مترمربع

9

زيربناي  688مترمربع به باال

هرمترمربع3588ريال)

هرمترمربع6588ريال)

 ) 9نماد Pعبارت است از آخرين ارزش
منطقه اي موضوع ماده  64قانون
مالیاتهاي مستقیم .

هرمترمربع 10588ريال)
( 3.5 .Pحداقل عوارض

 ) 0نماد  Kعبارت است از ضريب ثابت

هرمترمربع00888ريال)
(3.5 .Pحداقل عوارض
هرمترمربع 48888ريال)
( 4 .Pحداقل عوارض
هرمترمربع50888ريال)
( 4.5 .Pحداقل عوارض
هرمترمربع65888ريال)

تبصره  :9منظور از واحد مسكوني تک واحدي  ،اعياني است که در سطح و يا هر طبقه  ،در يک پالک ثبتي ( دوبلكس )  ،بيش از يک واحد احداث
نشود و چنانچه در هر طبقه و يا طبقات دو واحد ساخته شود تک واحدي محسوب نميگردد و در اينگونه موارد نحوه محاسبه عوارض زيربنا (
احداث اعياني مسكوني ) از نوع مجتمع هاي مسكوني مالک عمل خواهد بود .
تبصره  :0درصورت درخواست متقاضيان جهت احداث استخر  ،جكوزي ( خارج از اعياني ) با رعايت ضوابط و مقررات شهرسازي به ازاي هر
مترمربع  K.Pقابل وصول مي باشد  .چنانچه قسمتي از اعياني براي اين منظور استفاده شود در عوارض زيربنا مورد محاسبه قرار نمي گيرد .
تبصره  : 3در محاسبه اين عوارض متراژ اعياني صرفا در حد تراکم پايه براساس ضوابط شهرسازي مالک عمل قرار مي گيرد .
تبصره  : 4در محاسبه عوارض زير بناي مسكوني پرونده هاي ارجاعي از کميسيون ماده  188که منجر به صدور جريمه ميگردد فرمول فوق سه
برابر ميگردد .
تبصره  : 5عوارض ناشي از احداث نيم طبقه واحدمسكوني بصورت بالكن بر اساس سطح زيربنا بعنوان قسمتي از زير بناي مسكوني محا
تبصره  : 6عوارض ساختمانهاي مسكوني که قبل از سال  1366احداث شده و مدارک الزمه و مثبت به تائيد واحد ساختماني رسيده باشد بدون
ارجاع پرونده ساختماني به کميسيون ماده  ، 188زير بنايي معادل دو برابر ارزش منطقه اي روز براي هر متر مربع محاسبه و وصول خواهد شد

13

ماده چهار  :عوارض زيربنا ( چند واحدي )
شرح عوارض

رديف

توضيحات

ماخذ و نحوه محاسبه عوارض

عوارض زيربنا ( احداث اعياني )
صدور پروانه ساختماني مجتمع
ها و آپارتمان هاي مسكوني
1

تا زيربناي  088مترمربع

0

تا زيربناي  488مترمربع

3

تا زيربناي  688مترمربع

4

از  688مترمربع تا 1588
مترمربع

5

از  1588مترمربع تا 3888
مترمربع

6

بيش از  3888مترمربع

 ÷188 (0.Pميانگين سطح

حداقل عوارض هر

واحد )

مترمربع4888ريال

میانگین سطح هر واحد عبارت است از
سطح ناخالص کل بنا تقسیم بر تعداد
واحدها .

 ÷188 (0.5.Pميانگين سطح

حداقل عوارض هر

واحد )

مترمربع7588ريال

 ÷188 ( 3.0 .Pميانگين سطح

حداقل عوارض هر

واحد )

مترمربع9888ريال

 ÷188 (3.Pميانگين سطح

حداقل عوارض هر

واحد )

مترمربع0888ريال

تذکر  :میانگین سطح واحد حداقل يك

 ÷188 (3.Pميانگين سطح

حداقل عوارض هر

می باشد .

واحد )

مترمربع0888ريال

 ÷188 (0.7Pميانگين سطح

حداقل عوارض هر مترمربع

واحد )

7588ريال

تبصره  : 9منظور از واحد مسكوني چند واحدي  ،اعياني است که با اخذ مجوز از شهرداري  ،بيش از يک واحد مسكوني احداث گردد .
تبصره  : 0در محاسبه کليه هزينه هاي ساخت و ساز تعاونيهاي مسكن مهر  ،براساس مصوبه شماره /106568ت43165ن مورخ 00/6/04
نمايندگان ويژه رياست محترم جمهوري به ازاي هر مترمربع زيربناء  188/888ريال هنگام صدور پروانه مبناي محاسبات قرار ميگيرد  ( .عوارض
نوسازي – بهاي خدمات شهري – آماده سازي – بهاي خدمات ايمني –  5درصد سهم آموزش و پرورش مشمول اين تبصره نميباشد )
تبصره  : 3درصورت درخواست متقاضيان جهت احداث استخر  ،سونا  ،جكوزي ( خارج از اعياني ) با رعايت ضوابط و مقررات شهرسازي به ازاي هر
مترمربع  08Pقابل وصول مي باشد  .چنانچه قسمتي از اعياني براي اين منظور استفاده شود در عوارض زيربنا مورد محاسبه قرار نمي گيرد .
تبصره  : 4در محاسبه اين عوارض متراژ اعياني صرفا در حد تراکم پايه براساس ضوابط شهرسازي مالک عمل قرار مي گيرد .
تبصره  : 5عوارض ناشي از احداث نيم طبقه واحدمسكوني بصورت بالكن براساس سطح زير بنا بعنوان قسمتي از زير بناي مسكوني محاسبه
ميگردد .
تبصره  : 6درمحاسبه عوارض زير بناي مسكوني پرونده هاي ارجاعي ازکميسيون ماده188که منجربه صدورجريمه ميگرددفرمول فوق سه
برابرميگردد .
تبصره  : 7عوارض ساختمانهاي مسكوني چندواحدي که قبل از سال  1366احداث شده و مدارک الزمه و مثبت به تائيد واحد ساختماني رسيده
باشد بدون ارجاع پرونده ساختماني به کميسيون ماده  ، 188زير بنايي معادل دو بر ابر ارزش منطقه اي روز براي هر متر مربع محاسبه و وصول
خواهد شد .

بهرام محمد دوجی

منصور کر

شهردار سیمین شهر

رئیس شوراي اسالمی شهر
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ماده پنج  :عوارض پذيره يک متر مربع از واحد تجاري و خدماتي با ارتفاع و دهنه مجاز( تک واحدي )

طبقات

رديف

عوارض تصويبي

عوارض پذيره يک متر مربع از چند واحد تجاري و خدماتي با ارتفاع و دهنه
1

مجاز مقرر در ضوابط طرح مصوب مورد عمل
در زير زمين

9.P

0

در همكف

11.P

3

در طبقه اول

18.P

4

در طبقه دوم

9.P

5

در طبقه سوم به باال

0.p

6

نيم طبقه( بالكن داخل مغازه )

7.P

7

انباري

0p

تبصره  : 9واحدهاي تجاري و خدماتي که بصورت مجتمع و پاساژ احداث مي شوند  .مشاعات ( مطابق ضوابط شهرسازي ) مشمول عوارض پذيره
نخواهد بود .
تبصره  : 0در خصوص انباري ملحق و يا مجزا يک واحد تجاري وخدماتي عوارض متعلقه به ازاء هر متر مربع براي انباري مجزا از واحد تجاري
معادل  %08عوارض يک متر مربع پذيره محاسبه وعوارض انباري ملحق ( قابل دسترسي تجاري ) برابر عوارض يک متر مربع پذيره تجاري همان
طبقه قابل احتساب و وصول مي باشد  .در محاسبه عوارض زيربناي انباري  ،اضافه ارتفاع و دهنه لحاظ نميگردد .
تبصره  : 3در محاسبه عوارض پذيره تجاري و خدماتي پرونده هاي ارجاعي از کميسيون ماده  188که منجر به صدور جريمه ميگردد فرمول فوق
سه برابر ميگردد .
تبصره  : 4در بانک ها و موسسات مالي و اعتباري  ،صندوق ها و تعاوني هاي اعتباري نيم طبقه ( بالكن ) عوارض آن  3برابر جدول فوق ( رديف 6
) محاسبه ميگردد .

بهرام محمد دوجی

منصور کر

شهردار سیمین شهر

رئیس شوراي اسالمی شهر
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ماده شش  :عوارض پذيره تجاري و خدماتي ( چند واحدي )

رديف

شرح عوارض

نحوه محاسبه عوارض

توضيحات

عوارض پذيره يک مترمربع از يک
يا چند واحد تجاري و خدماتي با
دهنه و ارتفاع مجاز غيرمقرر در
طرح مصوب شهر براي هر
مترمربع

 =L9طول دهنه موجود به متر
k=6.5

1

عوارض پذيره در زير زمين

0

عوارض پذيره در همكف

3

عوارض پذيره در طبقه اول

4

عوارض پذيره در طبقه دوم

5

عوارض پذيره در طبقه سوم به باال

 =L0طول دهنه مجاز به متر
 =H9طول ارتفاع موجود به متر

K=15

 =H0طول ارتفاع مجاز به متر
 =Nتعداد واحد

K=10

 = Pارزش منطقه اي روز اداره دارايی ( موضوع
ماده  64مالیاتهاي مستقیم )
 = Kضريب ثابت

K=18
توضیح :چنانچه تعداد مغازه يك باب باشد ،
 N/92حذف میگردد .
K=6

عوارض پذيره در نيم طبقه

K=11

6
( بالكن داخل مغازه )

تبصره  : 9عوارض پذيره زيرزمين ( پائين تر از همكف ) چنانچه قابليت تجاري شدن را داشته باشد  ،به ازاي هر طبقه پائين تر از زيرزمين اول
 %08کمتر از عوارض پذيره زيرزمين اول براي هرمترمربع محاسبه خواهد شد .
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تبصره  : 0در خصوص انباري ملحق و يا مجزا يک واحد تجاري وخدماتي عوارض متعلقه به ازاء هر متر مربع براي انباري مجزا از واحد تجاري
معادل %08عوارض يک متر مربع پذيره محاسبه وعوارض انباري ملحق ( قابل دسترسي تجاري ) برابر عوارض يک متر مربع پذيره تجاري همان
طبقه قابل احتساب و وصول مي باشد  .در محاسبه عوارض زيربناي انباري  ،اضافه ارتفاع و دهنه لحاظ نميگردد .
تبصره  : 3درصورت تجديد بنا در بناهاي تجاري و خدماتي موجود که داراي پروانه ساختماني يا مجوز از شهرداري ( راي کميسيون ماده صد )
باشند به ميزان مساحت قبلي  %08 ،عوارض پذيره مالک محاسبه قرار مي گيرد  .چنانچه امالکي از طريق کميسيون ماده صد منجر به صدور راي
جريمه گرديده اند و مراحل تغيير کاربري از کميسيون ماده پنج را طي ننموده اند مشمول اين تبصره نميگردند .
تبصره  : 4مدارک اثبات تجاري بودن ملک قبل از تاسيس شهرداري شامل حداقل دو مورد از  :قبوض آب ،برق ،گاز ،برگ پرداخت ماليات ساليانه
 ،پروانه تجاري مبني بر تجاري بودن آن از مراجع ذيصالح است؛ در اين صورت وضعيت موجود تلقي شده و مشمول پرداخت هيچ عوارض و يا
جريمه اي نخواهد شد و بعد از تاسيس شهرداري وجود هريک از اين مدارک صرفا سا ل وقوع تخلف را براي محاسبه جريمه مشخص خواهد نمود و
درخصوص افرادي که نسبت به پرداخت عوارض ساليانه کسب در سالهاي قبل اقدام نموده اند به استناد تبصره  3ماده  07قانون نظام صنفي کشور
 :برگ پرداخت عوارض موجب احراز حقوق صنفي نخواهد بود .
تبصره  : 5در محاسبه عوار ض پذيره تجاري و خدماتي پرونده هاي ارجاعي از کميسيون ماده  188که منجر به صدور جريمه ميگردد فرمول فوق
دو برابر ميگردد .
تبصره  : 6در محاسبه عوارض پذيره مجتمع هاي تجاري و خدماتي ( پاساژ )  ،عمق جبهه اول به ميزان  18متر ،برابر ضرايب مصوب و عمق جبهه
دوم به ميزان  18متر و مازاد بر جبهه اول به ميزان  %188ضرايب مصوب و عمق جبهه سوم ( عمق بيش از  08متر ) به ميزان  %08ضرايب
مصوب مالک عمل خواهد بود و موضوع عمق بندي فوق مشمول کليه طبقات همكف  ،تحتاني و فوقاني ميگردد .
تبصره  : 7محاسبه يک مترمربع عوارض پذيره تجاري و خدماتي بايد از ضرايب ذيل تجاوز ننمايد :
زيرزمين

همكف

طبقه اول

طبقه دوم

طبقه سوم به باال

نيم طبقه

08.P

30.P

38.P

38 .P

05.P

03.P

بهرام محمد دوجی

منصور کر

شهردار سیمین شهر

رئیس شوراي اسالمی شهر

17

ماده هفت  :عوارض زير بنا
(آموزشي ،ورزشي ،مذهبي ،فرهنگي هنري ،بهداشتي-درماني بخش خصوصي اعم از اشخاص حقيقي يا حقوقي )
رديف

نحوه محاسبه عوارض

شرح عوارض

توضيحات

عوارض صدور پروانه ساختماني واحدهاي آموزشي  ،ورزشي  ،مذهبي
 ،فرهنگي هنري  ،بهداشتي-درماني اعم از اشخاص حقيقي يا
حقوقي به ازاي هر مترمربع
1

زيرزمين در کليه طبقات

.P9

0

در همكف

61 .P

3

در طبقه اول

14.P

4

در طبقه دوم

13.P

5

در طبقه سوم به باال

9.P

6

انباري در زيرزمين و ساير طبقات

9.P

7

اماکن ورزشي داراي موافقت از تربيت بدني

14.P

0

نيم طبقه

14.P

تبصره  :9عوارض صدور پروانه ساختماني واحدهاي آموزشي  ،ورزشي  ،مذهبي  ،فرهنگي هنري  ،بهداشتي -درماني متعلق و وابسته به دولت  ،به
ميزان دو برابر فرمول فوق محاسبه ميگردد  .منظور از واحدهاي مذکور  ،صرفا فضاهاي آموزشي  ،ورزشي  ،مذهبي ،فرهنگي هنري (سالن
اجتماعات  ،کتابخانه ) مي باشد .
تبصره  :0مساجد  ،مصلي  ،تكايا  ،حسينيه ها  ،امامزاده ها  ،اماکن مقدسه و متبرکه بدون پرداخت هرگونه عوارض ساختماني در حدضوابط طرح
تفضيلي ( مصوب ) پروانه براي آنان صادر گردد ؛ احداث اعياني واحدهاي تجاري و خدماتي اماکن فوق مشمول معافيت نمي گردد .
تبصره  :3شرکتها و موسسات دولتي و وابسته به دولت و موسسات عمومي غيردولتي  ،بانكها  ،موسسات مالي و اعتباري و واحدهاي وابسته به
آنها ک ه با اصول بازرگاني اداره مي شوند  ،مشمول تعرفه عوارض پذيره يک مترمربع از يک واحد تجاري و خدماتي براي صدور پروانه ساختماني مي
باشند .
تبصره  : 4عوارض ساختمانهاي واحدهاي آموزشي  ،ورزشي  ،مذهبي  ،فرهنگي هنري  ،بهداشتي-درماني که در هر زمان احداث شده و مدارک
ال زمه و مثبت به تائيد واحد ساختماني رسيده باشد در صورتي که در کميسيون ماده  188منجر به صدور راي جريمه گردد عوارض زيربناي آن
برابر تعرفه جاري براي هر متر مربع محاسبه و وصول خواهد شد .
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بهرام محمد دوجی

منصور کر

شهردار سیمین شهر

رئیس شوراي اسالمی شهر

ماده هشت  :عوارض احداث بنا يک متر مربع از ساختمان اداري
طبقات

رديف

عوارض تصويبي

1

همكف

15.P

0

زير زمين در کليه طبقات

11.P

3

اول

15.P

4

دوم

14.P

5

سوم به باال

18.P

6

انباري

18.P

7

نيم طبقه

18.P

تبصره  : 9عوارض ساختمانهاي اداري که در هر زمان احداث شده و مدارک الزمه و مثبت به تائيد واحد ساختماني رسيده باشد در صورتي که در
کميسيون ماده  188منجر به صدور راي جريمه گردد عوارض زيربناي آن برابر تعرفه جاري براي هر متر مربع محاسبه و وصول خواهد شد .
تبصره  :0بخش اداري ساختمانهاي آموزشي  ،ورزشي  ،مذهبي  ،فرهنگي هنري  ،بهداشتي-درماني مشمول تعرفه اداري ميگردند .

بهرام محمد دوجی

منصور کر

شهردار سیمین شهر

رئیس شوراي اسالمی شهر
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ماده نه  :عوارض احداث بنا يک متر مربع از ساختمان صنعتي
طبقات

رديف

عوارض تصويبي

1

همكف

0.P

0

زير زمين

6.P

3

اول

6.P

4

دوم

5.P

5

سوم به باال

5.P

6

انباري

7.P

7

نيم طبقه

6.P

تبصره  :عوارض ساختمانهاي صنعتي که در هر زمان احداث شده و مدارک الزمه و مثبت به تائيد واحد ساختماني رسيده باشد در صورتي که در
کميسيون ماده  188منجر به صدور راي جريمه گردد عوارض زيربناي آن برابر تعرفه جاري براي هر متر مربع محاسبه و وصول خواهد شد .

ماده ده  :عوارض مازاد تراکم

هنگام صدور پروانه ساختمانی و توسعه بنا و اصالحی نقشه عوارض مازاد تراکم ( تراکم مابین کف و سقف پیش بینی شده در
ضوابط شهرسازي ) در کلیه کاربريها به میزان P95وصول گردد .

بهرام محمد دوجی

منصور کر

شهردار سیمین شهر

رئیس شوراي اسالمی شهر
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ماده يازده  :عوارض افزايش و تغيير تراکم ،سطح اشغال يا طبقات

متقاضیانی که درخواست افزايش و هرگونه تغییر تراکم  ،سطح اشغال يا طبقات مازاد بر ضوابط طرح مصوب شهري را دارند و يا
نسبت به آن تخلف ساختمانی می نمايند  ،عوارض بشرح ذيل محاسبه می گردد :

 )9افزايش و هرگونه تغییر تراکم ناشی از سطح اشغال و يا افزايش طبقات اعم از طبقات فوقانی يا تحتانی که از طريق کمیسیون ماده
پنج و مراجع ذيصالح اخذ مجوز میگردد به ازاء هر متر مربع 94 pمحاسبه می گردد .

 )0افزايش و هرگونه تغییر تراکم ناشی ازسطح اشغال و ياافزايش طبقات ناشی از اختیارات شهرداري در طرح بازنگري که مازاد بر
ضوابط طرح مصوب صورت میگیرد به ازاءهر متر مربع p 90محاسبه می گردد .
تبصره  :هرگونه افزايش طبقات از طريق کميسيون ماده پنج که منجر به افزايش تراکم سقف نگردد به ازاء هر متر مربع  1عوارض بشرح بند(، 1
2

 ) 0به تناسب اعمال گردد .

 )3تبديل و اضافه بناي نیم طبقه ( باکلیه کاربريها ) پشت تجاري به صورت يك طبقه صرفا مقدار تراکم ايجاد شده ( اضافه بنا ) به
میزان p04محاسبه گردد .

 )4تبديل يا اضافه بنا در طبقه همکف و زيرزمین ها بدون مجوز ( ماده صد ) که موجب افزايش تراکم سقف گردد ( زيرزمین تا ....
درصد و همکف تا ....در صد ) صرف نظر از میزان سطح اشغال به میزان 94Pمحاسبه گردد .

 )5هرگونه تخلف اضافه بنا درخصوص امالکی که باکاهش سطح اشغال امتیاز طبقه مازاد يا افزايش تراکم به صورت تجاري و خدماتی
و ساير کاربريها از طريق کمیسیون ماده  5و مراجع ذيصالح تا سقف  62درصد اخذ نموده باشند در کلیه طبقات04 Pو مازاد بر 62
درصد  72Pمحاسبه گردد.
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 )6امالکی که بدون پروانه ساختمانی نسبت به تخلف ساختمانی تا سقف تراکم مجاز ( تراکم بین کف و سقف طرح مصوب شهري )
اقدام می نمايند تراکم ايجاد شده به میزان  94Pمحاسبه گردد .

 )7تراکم ناشی از احداث بناي تجاري و خدماتی بدون مجوز در امالک ( تا  62درصد ) صرف نظر از میزان سطح اشغال به میزان 46P
محاسبه گردد  .در ضمن درصورتیکه احداث بناي تجاري و خدماتی خارج از باکس ساختمان صورت پذيرد باتوجه به ضرورت رعايت
سیما و منظر شهري  ،تراکم مذکور به میزان  59Pمحاسبه گردد .

 )8چنانچه در زمان صدور عدم خالف مازاد تراکم در سطح اشغال مازاد  62درصد يا طبقات اضافه بر ضوابط طرح تفصیلی در
کاربريهاي مختلف احداث گردد :
تبصره  : 9متراژ مازاد بر سطح اشغال  68درصد از ميزان تراکم  ،به ميزان 30 Pمحاسبه ميگردد.
تبصره  : 0متراژ مازاد تراکم در طبقات مجاز در صورتيكه در هرطبقه سطح اشغال آن مازاد بر  68درصد باشد ،به ميزان 9Pمحاسبه ميگردد.
تبصره  : 3درصورتيكه تعداد طبقات از طرح مصوب و يا کميسيون ماده پنج بيشتر گردد هرچند سطح اشغال آن مازادبر  68درصد نباشد و يا
تراکم آن برابر تبصره " "0نگردد ميزان متراز طبقه اضافي درکليه طبقات  ،به ميزان 05 Pمحاسبه ميگردد.

 )1درصورت احداث انباري در حیاط و يا پیلوت بدون مجوز که منجر به کسر پارکینگ گردد به ازاي هر مترمربع 90 Pپس از راي
کمیسیون ماده صد عوارض محاسبه میگردد ولی درصورت اخذ مجوز جهت احداث انباري در پشت بام تا سقف 93درصد سطح
اشغال مجاز و يا در پیلوت در فضاي مازاد پارکینگ بارعايت میزان متراژ به صورت 02 Pمحاسبه گردد .ضمنا متقاضی حتی درصورت
مازاد پارکینگ در همکف می تواند از مزاياي انباري در پشت بام استفاده نمايد.

بهرام محمد دوجی

منصور کر

شهردار سیمین شهر

رئیس شوراي اسالمی شهر
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ماده دوازده  :عوارض پيش آمدگي (کنسول  ،بالكن  ،تراس )

عوارض پیش آمدگی مشرف به معابرعمومی ممنوع می باشد.

تبصره :عوارض پيش آمدگي فقط در داخل عرصه مالک:

پيش آمدگي مسقف

15.P

پيش آمدگي غير مسقف

14.P

تبصره  : 9منظور از پيش آمدگي مسقف عبارت است از پيش آمدگي در معابر عمومي که بصورت مسقف و زير بناي مفيد مورد استفاده واحدهاي
مسكوني،تجاري و خدماتي ،اداري ،صنعتي و  ...قرار ميگيرد.اين پيش آمدگي ممنوع مي باشدو پيش آمدگي مي تواند داخل عرصه در نظر گرفته
شود.
تبصره  : 0منظور از پيش آمدگي غير مسقف عبارت است از پيش آمدگي در معابرعمومي که بصورت بناي غير مفيد صرفا بصورت بالكن مورد
استفاده قرار ميگيرد.
تبصره  : 3چنانچه پيش آمدگي سقف آخرين طبقه بنا صرفا بصورت سايه بان مورد استفاده قرار گيرد مشمول پرداخت عوارض مذکور نخواهد
بود.
تبصره  : 4مالكين امالکي که بصورت غير مجاز بالكن يا پيش آمدگي احداث مي نمايند و حسب آرائ قطعي کميسيونهاي ماده  188قانون
شهرداريها و محاکم قضايي و اداري به دليل عدم ضرورت قلع بنا جريمه مي گردند عالوه بر پرداخت جرائم مقرر ،مشمول پرداخت عوارض پيش
آمدگي با ضريب  3برابر جدول فوق مي باشند.

بهرام محمد دوجی

منصور کر

شهردار سیمین شهر

رئیس شوراي اسالمی شهر
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ماده سيزده  :عوارض تبديل تعداد واحدهاي تجاري
شرح

رديف

عوارض تصويبی

9

عوارض يک متر مربع ناشي از افزايش يک واحد تجاري به دو واحد تجاري يا بيشتر

19.P

0

عوارض يک متر ناشي از کاهش دهنه تجاري( بدون تطبيق با طرح مصوب )

9.P

تبصره  :به جهت تشويق به بزرگتر شدن واحدهاي تجاري سطح شهر در تبديل چند باب به يک باب و يا کاهش تعداد واحد تجاري عوارض
تبديل چند باب به يک باب اخذ نمي گردد.

بهرام محمد دوجی

منصور کر

شهردار سیمین شهر

رئیس شوراي اسالمی شهر
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ماده چهارده  :عوارض حق کارشناسي (بر اساس متراژ وضع موجود ملک اخذ مي گردد)

جهت پاسخ به کلیه استعالمات از جمله بانك ،دفترخانه ،صنفی ،حفاري .... ،و هنگام صدور پروانه ساختمانی ،تمديد ،عدم خالف،
پايانکار و  ...در محدوده و حريم مصوب شهر عوارض کارشناسی به شرح جدول ذيل محاسبه می گردد:
(  5588ريال × اعياني )  1088 ( +ريال × عرصه ) = عوارض کارشناسي کليه کاربريها

تبصره  : 9عوارض فوق از تاريخ پرداخت به مدت  6ماه داراي اعتبار مي باشد و پس از مدت مذکور بايستي مجداً توسط مودي پرداخت گردد.
تبصره  : 0چنانچه متقاضياني که بصورت سرقفلي و يا تک واحدي در مجتمع هاي تجاري يا مسكوني قصد اخذ مجوز ،انتقال،ترهيني،پروانه کسب
و  ...داشته باشد هزينه کارشناسي به ميزان مساحت آن قسمت از ساختمان که دچار تغييرات ناشي از تقاضا ميگردد را شامل مي شود.
تبصره  :3مبناي محاسبه عوارض کارشناسي در امالک واقع در حريم شهر صرفا متراژ اعياني مورد تقاضا ميباشد .
تبصره  :4به قيمت مبناي محاسبه فوق الذکر از سال  1390به بعد ساليانه  08درصد افزوده ميگردد .

بهرام محمد دوجی

منصور کر

شهردار سیمین شهر

رئیس شوراي اسالمی شهر
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ماده پانزده  :عوارض صدور مجوز حصارکشي ( ديوار کشي )

عوارض فوق به مأخذ(922درصد) قیمت منطقه اي به ازاي هر متر طول ديوار احداثی اخذ می گردد.

تبصره  :9در محاسبه عوارض مذکور مالک صدور مجوز ضوابط طرح مصوب شهري بوده وارتفاع ديوار بعنوان حصار براساس ضوابط شهرسازي
ميباشد .

تبصره  : 0مدت اعتبار مجوز فوق  6ماه مي باشد و جهت تمديد آن ( صرفا براي يكبار )  55 ،درصد عوارض اين تعرفه وصول ميگردد.

بهرام محمد دوجی

منصور کر

شهردار سیمین شهر

رئیس شوراي اسالمی شهر
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ماده شانزده  :عوارض پذيره تاسيسات شهري
رديف

نو ع عوارض

نحوه محاسبه

1

تاسيسات و تجهيزات شهري مانند منبع آب ،پست ترانسفور ماتور ،پست گاز ،پست

178.P.S

0

مخابرات و غيره
دکل هاي برق و مخابرات (  ، ) BTSکيوسک تلفن و امثال آن

178.P.S

تبصره  : 9مستند به تبصره  1ماده  58قانون ماليات بر ارزش افزوده تعرفه عوارض نصب دکل ( )BTSتلفن همراه در ملک اشخاص براي سال
1391به شرح ذيل اعالم مي گردد :

S × K.P
قیمت منطقه اي روز براساس تعرفه دارايی = P
مساحت سطح مقطع فندانسیون = S

تبصره  : 0مبلغ فوق از حداقل  17/888/888ريال بايد کمتر نگردد.

بهرام محمد دوجی

منصور کر

شهردار سیمین شهر

رئیس شوراي اسالمی شهر
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ماده هفده  :عوارض سطح شهر(جهت آن دسته از شهرداريهايي که مشمول ماده  0قانون نوسازي و عمران شهري نميباشند )

براي کلیه اراضی و امالک واقع در محدوده شهر :

رديف

نو ع عوارض

نحوه محاسبه

1

عوارض اعياني

مساحت اعیانی * قیمت منطقه اي * 3درصد

0

عوارض عرصه

مساحت عرصه * قیمت منطقه اي * 3درصد

بهرام محمد دوجی

منصور کر

شهردار سیمین شهر

رئیس شوراي اسالمی شهر
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ماده هجده  :عوارض تجاري و خدماتي شناور
هنگام صدور پروانه تجاري و خدماتی ويا تبديل واحد به تجاري در امالک واقع در محدوده شهر با کاربري هاي غیر تجاري وخدماتی
که با در نظر گرفتن ضوابط و مقررات و نقشه هاي طرح مصوب ابالغی شهر ،پیشنهاد شهرداري و همچنین مصوبه کمیسیون ماده 5
پیر امون محاسبه حق االمتیاز تجاري و خدماتی عوارضی با عنوان تجاري و خدماتی شناور عالوه بر ساير عوارض و بهاي خدمات در
خصوص تعلق میزان مساحت تجاري و خدماتی عوارض فوق بر مبناي  : P ( P09موضوع ماده  64قانون مالیاتهاي مستقیم) در هنگام
صدور پروانه ساختمانی و پرونده ه اي ارجاعی از کمیسیون ماده صد به ازاء هر متربع مشروط بر اينکه در همکف از حداقل
هرمترمربعی 65222ريال وحداکثر.05222ريال و درسايرطبقات از حداکثر 022222ريال تجاوز ننمايد اخذ می گردد.

تبصره  : 9الزم به ذکر مي باشد که محاسبه عوارض دو برابر زيربنا در هنگام صدور عدم خالف مشمول مصوبه فوق الذکر نمي گردد .

تبصره  : 0کليه فضاهاي مشاعات و مطابق قانون تملک آپارتمان ها در مجتمع ها مشمول عوارض فوق الذکر نمي گردد.

تبصره  :3عوارض فوق هنگام صدور پروانه ساختماني و پرونده هاي ارجاعي از کميسيون ماده صد محاسبه و وصول مي گردد .

بهرام محمد دوجی

منصور کر

شهردار سیمین شهر

رئیس شوراي اسالمی شهر
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ماده نوزده  :عوارض تعميرات ساختمان ( تعميرات اساسي )

چنانچه مؤدي درخواست تعمیرات ملك خود را که ممکن است تجاري  ،مسکونی ،اداري و صنعتی  ،ساير باشد بنمايد بشرح ذيل
عوارض اخذ می گردد :

تبصره  : 9تعميرات واحدهاي مسكوني بازاء هر متر مربع 10pمحاسبه ميگردد.

تبصره  : 0تعميرات واحدهاي تجاري بازاء هر متر مربع 15pمحاسبه مي گردد .

تبصره  : 3تعميرات واحدهاي اداري و صنعتي بازاء هر متر مربع 17 pحاسبه مي گردد .

تبصره  : 4تعميرات واحدهاي آموزشي ،ورزشي ،درماني و غيره 10pمحاسبه مي گردد .

با توجه به اينکه بعضاً تعمیرات ساختمانی شامل نماي ساختمان نیز می گردد لذا منبعد به جهت زيباسازي شهر از تعمیرات نماي
ساختمان عوارض تعمیرات اخذ نمی گردد.

بهرام محمد دوجی

منصور کر

شهردار سیمین شهر

رئیس شوراي اسالمی شهر

31

ماده بيست :عوارض تغييرکاربري به مسكوني

رديف

عوارض تصويبي

نوع کاربري

11P

1

تاسيسات شهري

0

صنعتي

3

اداري – ورزشي – فرهنگي  -مذهبي – بهداشتي و درماني ( تا  1888متر مربع )

4

فضاي سبز عمومي

5

فضاي سبز خصوصي

6

انبارها

7

آموزشي و آموزش عالي

0

خدمات کارگاهي

9

پايانه ها و حمل و نقل و پارکينگ

18

باغات

11

ساير کا ربريها

( تا 1888متر مربع )

( تا  588متر مربع )
( تا  588متر مربع )
( تا  1888متر مربع)
( تا 1888متر مربع )
( تا  1888متر مربع )
( تا  1888مترمربع)
( تا  1888متر مربع)
( تا  1888متر مربع

11P

11P
10P
رايگان

18P
11P
11P
11p
11p
18P

تبصره  : 9در خصوص امالک با کاربري فضاي سبز عمومي بيش از  588متر مربع تا  1888متر مربع 17pمحاسبه و اخذ گردد .

تبصره  : 0در خصوص امالک با کاربري فضاي سبز عمومي بيش از 1888متر مربع تا  3888متر مربع  10درصد خالص عرصه ( بدون شبكه معابر
) محاسبه و اخذگردد .

تبصره  : 3در خصوص امالک با کاربري فضاي سبز عمومي بيش از  3888متر مربع  15درصد خالص عرصه ( بدون شبكه معابر ) محاسبه وبه
شهرداري واگذارگردد .مشروط بر اينكه با لحاظ ميزان شبكه معابر سهم شهرداري از 35درصد تجاوز ننمايد .

31

تبصره  : 4درتغييرکاربري فضاي سبز خصوصي به مسكوني تا  588مترمربع رايگان ومازاد بر  588مترمربع تا 3888مترمربع 17 pمحاسبه واخذ
گردد .

تبصره  : 5در خصوص امالک با کاربري فضاي سبز خصوصي بيش از  3888متر مربع  18درصد خالص عرصه ( بدون شبكه معابر ) محاسبه وبه
شهرداري واگذارگردد  .مشروط بر اينكه با لحاظ ميزان شبكه معابر سهم شهرداري از 08درصد تجاوز ننمايد .

تبصره  : 6کاربريهاي پارکينگ و حمل و نقل و انبارها ،آموزشي  ،درماني  ،جهانگردي  ،باغ مسكوني و ساير کاربريهاي مشابه با متراژ بيش از
 1888متر مربع جهت تغيير کاربري در صورت عدم نياز دستگا ههاي مرتبط عينا مانند فضاي سبز عمومي عمل گردد .

تبصره : 7اين نوع عوارض براي امالک و اراضي است که براساس راي مراجع ذيربط و ذيصالح بعنوان مسكوني تعيين يا تغيير مي يابد ودر
محدوده قانوني قابل وصول است .

بهرام محمد دوجی

منصور کر

شهردار سیمین شهر

رئیس شوراي اسالمی شهر
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ماده بيست و يک  :عوارض تفكيک
قانون اصالح ماده ( )181قانون شهرداري

ماده929ـ ادارات ثبت اسناد و امالک و حسب مورد دادگاهها موظفند در موقع دريافت تقاضاي تفكيک يا افراز اراضي واقع در محدوده و حريم
شهرها ،از سوي مالكين ،عمل تفكيک يا افراز را براساس نقشهاي انجام دهند که قبالً به تأييد شهرداري مربوط رسيده باشد .نقشهاي که مالک براي
تفكيک زمين خود تهيه نموده و جهت تصويب در قبال رسيد ،تسليم شهرداري مي نمايد ،بايد پس از کسر سطوح معابر و قدرالسهم شهرداري
مربوط به خدمات عمومي از کل زمين ،از طرف شهرداري حداکثر ظرف سه ماه تأييد و کتباً به مالک ابالغ شود.

بعد از انقضاء مهلت مقرر و عدم تعيينتكليف از سوي شهرداري مالک ميتواند خود تقاضاي تفكيک يا افراز را به دادگاه تسليم نمايد .دادگاه با
رعايت حداکثر نصابهاي مقرر در خصوص معابر ،شوارع و سرانههاي عمومي با أخذ نظر کميسيون ماده ( ،)5به موضوع رسيدگي و اتخاذ تصميم
مينمايد.

کميسيون ماده ( )5حداکثر ظرف دو ماه بايد به دادگاه مذکور پاسخ دهد .در صورت عدم ارسال پاسخ در مدت فوق ،دادگاه با مالحظه طرح جامع
و تفصيلي در چهارچوب ساير ضوابط و مقررات ،به موضوع رسيدگي و رأي مقتضي صادر مينمايد.
تبصره9ـ رعايت حدنصابهاي تفكيک و ضوابط و مقررات آخرين طرح جامع و تفصيلي مصوب در محدوده شهرها و همچنين رعايت حدنصابها،
ضوابط ،آييننامه ها و دستورالعملهاي مرتبط با قوانين از جمله قوانين ذيل ،در تهيه و تأييد کليه نقشههاي تفكيكي موضوع اين قانون توسط
شهرداريها الزامي است:
ـ مواد ( )14و ( )15قانون زمين شهري مصوب سال 1366
ـ قانون منع فروش و واگذاري اراضي فاقد کاربري مسكوني براي امر مسكن به شرکتهاي تعاوني مسكن و ساير اشخاص حقيقي و حقوقي
مصوب سال 1301
ـ قانون حفظ کاربري اراضي زراعي و باغها مصوب سال  1374و اصالحات بعدي آن
ـ قانون جلوگيري از خردشدن اراضي کشاورزي و ايجاد قطعات مناسب فني ـ اقتصادي مصوب سال  1305و اصالحات بعدي آن
ـ ماده ( )5قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران و اصالحات بعدي آن
تبصره0ـ در مورد اراضي دولتي ،مطابق تبصره ( )1ماده ( )11قانون زمين شهري مصوب سال  1366اقدام خواهدشد.
تبصره3ـ در اراضي با مساحت بيشتر از پانصد مترمربع که داراي سند ششدانگ است شهرداري براي تأمين سرانه فضاي عمومي و خدماتي تا
سقف بيست و پنج درصد ( )%05و براي تأمين اراضي موردنياز احداث شوارع و معابر عمومي شهر در اثر تفكيک و افراز اين اراضي مطابق با طرح
جامع و تفصيلي با توجه به ارزش افزوده ايجادشده از عمل تفكيک براي مالک ،تا بيست و پنج درصد ( )%05از باقيمانده اراضي را دريافت مينمايد.
شهرداري مجاز است با توافق مالک قدرالسهم مذکور را براساس قيمت روز زمين طبق نظر کارشناس رسمي دادگستري دريافت نمايد.
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تبصره4ـ کليه اراضي حاصل از تبصره ( )3و معابر و شوارع عمومي و اراضي خدماتي که در اثر تفكيک و افراز و صدور سند مالكيت ايجاد ميشود،
متعلق به شهرداري است و شهرداري در قبال آن هيچ وجهي به صاحب ملک پرداخت نخواهدکرد.
در مواردي که امكان تأمين انواع سرانه ،شوارع و معابر از زمين موردتفكيک و افراز ميسر نباشد ،شهرداري ميتواند با تصويب شوراي اسالمي شهر
معادل قيمت آن را به نرخ کارشناسي دريافت نمايد.
تبصره 5ـ هرگونه تخلف از موضوع اين قانون در تفكيک يا افراز اراضي ،جرم تلقي شده و متخلفين ،طبق قانون مجازات اسالمي و قانون تخلفات
اداري تحت پيگرد قانوني قرار خواهندگرفت.
بخش اول :
جدول شماره يک

 ) 9جهت زمینهاي تا  522متر مربع برابر اصالحیه ماده  929قانون شهرداريها

 ) 0براي زمینهاي  529متر مربع تا  0222متر مربع معادل ده درصد کل عرصه محاسبه گردد .

 ) 3براي زمینهاي از  0229تا  5222متر مربع به شرح ذيل محاسبه گردد .
 ) 3-9تا متراژ  0222متر مربع معادل رديف  ( 0ده درصد ) و مقدار مازاد آن تا  5222متر مربع معادل (  95درصد ) متراژ مازاد محاسبه گردد .

 ) 4از  5229متر مربع به باال به شرح ذيل محاسبه گردد .
 ) 4-9تا متراژ  0222متر مربع معادل رديف  ( 0ده درصد) از  0229متر مربع تا  5222متر مربع معادل رديف  3به میزان

(  95درصد) متراژ مازاد

واز  5222متر مربع به باال معادل (  05درصد ) میزان مازاد محاسبه گردد .

تبصره  : 9از آنجاييكه برابر قانون امكان دريافت قيمت روز براي حق السهم شهرداري برابر نظريه کارشناس رسمي دادگستري وجود دارد لذا به
جهت جلوگيري از طوالني شدن روند پاسخگويي مراجعين به شهرداري به استناد نظر کارشناس رسمي عوارض تفكيک توسط شهرداري اخذ يک
نسخه از نظريه کارشناسي جهت اطالع يه شوراي محترم شهر ارسال مي گردد .
تبصره  : 0با تصويب اين اليحه کليه عوارض قبلي مربوط به حق تفكيک لغو مي گردد .
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تبصره : 3
الف  :کليه امالک مشاع که داراي سند مالكيت با مشارکت تا سه نفر باشند به ميزان  98درصد عوارض محاسباتي رديفهاي 4، 3، 0اين اليحه
اعمال ميگردد .
ب  :کليه امالک مشاع که داراي سند مالكيت با مشارکت بيش از  3نفر باشند به ميزان  05درصد عوارض محاسباتي رديفهاي  4، 3 ، 0اين اليحه
اعمال ميگردد .
تبصره  : 4امالکي که در اجراي طرح هاي توسعه شهري تعريض مي شوند ودر راستاي سياستهاي تشويقي از امتيازات شهرداري برخوردار مي
شوند مشمول اين اليحه مي باشند در غير اينصورت حداکثر نصاب مندرج در قانون اصالحيه ماده  05 ( 181درصد ) در مورد آنان اعمال ميگردد .
بخش دوم  :کسري حد نصاب تفكيک مصوب
درصورت تفکیك عرصه بدون رعايت حدنصاب تفکیك مقرر در طرح مصوب شهر ي عوارض تفکیك به صورت ذيل وصول میگردد :
جدول شماره دو
ضوابط تفكيک تا  %18زير حد نصاب تفكيک

9.P

ضوابط تفكيک تا  %15زير حد نصاب تفكيک

18P

ضوابط تفكيک تا  % 08زير حد نصاب تفكيک

18p

ضوابط تفكيكي تا  %05زير حد نصاب تفكيک

10p

ضوابط تفكيک بيش از  %05زير حد نصاب تفكيک

10p

تبصره  : 9مبناي محاسبه ي عوارض تفكيک زير حد نصاب ميزان کسري زمين از حد نصاب ميباشد .
تبصره  :0چنانچه متراژ عقب نشيني مشخص شده از طرف شهرداري(درصورت عدم تفكيک عرصه باقيمانده توسط مالک ) موجب عدم رعايت حد
نصاب تفكيک گردد  ،مشمول عوارض زير حدنصاب تفكيک نميگردد  ( .اصالح سند )
تبصره  : 3در خصوص عوارض تفكيک هنگامي که تفكيک و تجميع هم زمان صورت مي گيرد در صورت رعايت حد نصاب تفكيک از طرف مالک
قطعه اي که مساحت معيني از آن کسر گرديده رعايت شود مشمول عوارض تفكيک نمي گردد و چنانچه متراژ کسر شده باعث کاهش حد نصاب
تفكيک گردد فقط به ميزان مساحت کسر شده عوارض برابر جدول فوق اخذ مي گردد .
تبصره  :4چنانچه مالک در اجراي ماده  181قانون شهرداريها  ،جهت تفكيک عرصه به شهرداري مراجعه و تقاضاي تفكيک عرصه خود زير
حدنصاب مقرر در ضوابط شهرسازي را بنمايد شهرداري مي بايست با اخذ مجوز از کميسيون ماده  5يا کميته فني عالوه بر عوارض مندرج در
جدول يک  ،به تناسب عوارض کسري حدنصاب تفكيک نيز مطابق جدول شماره دو اخذ نمايد .
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بخش سوم  :عوارض تفكيک در صورت عدم رعايت ماده  181قانون شهرداريها
جدول شماره سه
رديف
1

0

شرح
کليه اراضي و عرصه ساختمانهاي واقع در محدوده شهر که قبل از تاريخ  59/1/1اقدام به اخذ
سند مالكيت نموده و يا وضع موجود عرصه تا اين تاريخ تغييري نكرده باشند
کليه اراضي و عرصه ساختمانهايي که به نوعي پاسخ (نقل و انتقال) پروانه ساختمان و تائيد
نقشه تفكيكي و ساير مفاصا حساب ها از شهرداري باشند

عوارض تفكيک
معاف

معاف

کليه اراضي و عرصه ساختمان هاي واقع در روستاهايي که داراي طرح هادي و بهسازي
3

روستا مصوب مراجع قانون هستند و شهرداري متولي صدور پروانه و نظارت بر ساخت و ساز

معاف

آن بوده و احداث آنها مربوط به قبل از تاريخ الحاق باشد
4

تفكيک اراضي و امالک مسكوني که بدون اخذ گواهي ماده  ( 181مطابق با طرح شهرسازي)
توسط اشخاص يا از طريق قوانين ثبتي يا راي محاکم قضايي تفكيک گرديده باشند .

3.5P

تفكيک اراضي و امالک با کاربري غير مسكوني که بدون اخذ گواهي ماده  ( 181مطابق با
5

طرح شهرسازي) توسط اشخاص يا از طريق قوانين ثبتي يا راي محاکم قضايي تفكيک

5.08p

گرديده باشند .
تفكيک اراضي و امالک مسكوني که بدون اخذ گواهي ماده  ( 181بدون تطبيق با طرح
6

شهرسازي) توسط اشخاص يا از طريق قوانين ثبتي يا راي محاکم قضايي کمتر از حد نصاب

3.5P

تفكيک گرديده باشند .
تفكيک اراضي و امالک با کاربري غير مسكوني که بدون اخذ گواهي ماده  ( 181بدون
7

تطبيق با طرح شهرسازي) توسط اشخاص يا از طريق قوانين ثبتي يا راي محاکم قضايي

5P

کمتر از حد نصاب تفكيک گرديده باشند .
0

9

تفكيک اراضي و امالکي که در گذشته با رعايت ماده  181قانون شهرداري گواهي تفكيک

3.5P

تفكيک اراضي و امالکي که در گذشته از طريق غير از ماده  181قانون شهرداريها تفكيک

3.5P

اخذ نموده و مجددا به قطعات کوچكتر ( براساس ضوابط طرح مصوب )تفكيک مي شوند

شده اند در صورت تفكيک به قطعات کوچكتر مشول عوارض مي شوند

بهرام محمد دوجی

منصور کر
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شهردار سیمین شهر

رئیس شوراي اسالمی شهر

ماده بیست و دو  :عوارض تفكيک اعياني اعم از مسكوني  ،تجاري ،خدماتي،اداري و ساير به ازائ هر متر مربع
78%p

مسكوني
تجاري  ،خدماتي

115%p

اداري

115%p
08%p

ساير کاربريها

تبصره  : 9عوارض اين تعرفه به کل بنا تعلق گرفته و مشترکات به ميزان قدر السهم بين واحدها تقسيم مي شوند.

تبصره  : 0اين عوارض در زمان دريا فت پايانكار و در صورت درخواست متقاضي براي تفكيک اعياني ويا در هر زمان ديگري که مالک تقاضاي
تفكيک اعياني تقاضاي گواهي معامله داشته باشد قابل وصول است و بدون تقاضاي مالک براي تفكيک  ،وصول آن غير قانوني است .

تبصره  : 3در هنگام صدور پايانكار چنانچه مالک متقا ضي تفكيک اعياني نباشد شهرداري موظف است در گواهي پايانكار قيد نمايد که اين گواهي
براي تفكيک اعياني فاقد ارزش است .

بهرام محمد دوجی

منصور کر

شهردار سیمین شهر

رئیس شوراي اسالمی شهر
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ماده بیست و سه  :عوارض بر ارزش افزوده ناشي از اجراي طرح هاي توسعه شهري

عوارض بر ارزش افزوده ناشی از اجراي طرح هاي توسعه شهري به امالکی تعلق می گیرد که در اثر اجراي طرحها و بازگشايی معابر با
عرض بیش از  ....متر توسط شهرداري باعث باال بردن چندين برابر ارزش امالک مشرف به گذر مربوطه می گردد که طبق فرمول ذيل
عوارض فوق محاسبه می شود.

نحوه محاسبه

نوع عوارض
براي امالکي که پس از تعريض  ،در بر معبر قرار مي گيرند

(عرض معبر قديم – عرض معبر جديد )*  * 8pمتراژ عرصه

براي امالکي که پس از اجراي طرح داراي باقيمانده هستند

(عرض معبر قديم – عرض معبر جديد )*  * 4.5pمتراژ عرصه باقیمانده

امالکي که عقب نشيني ندارند ولي معبر مشرف به ملک تعريض مي شود

(عرض معبر قديم – عرض معبر جديد )*  *7 pمتراژ عرصه

تبصره  : 9زمان وصول عوارض بر ارزش افزوده ناشي از اجراي طرح هاي توسعه شهري به هنگام مراجعه مالک يا قائم مقام قانوني وي به شهرداري
جهت اخذ هرگونه پاسخ استعالم قابل وصول خواهد بود .

تبصره  : 0امالکي که در اثر تعريض معبر قسمتي از آن در تعريض قرار گيرد و شهرداري خسارتي به مالک پرداخت ننمايد عوارض بر ارزش افزوده
ناشي از اجراي طرح هاي توسعه شهري در مقابل مطالبات مالک قابل تهاتر است .

تبصره  : 3مبناي محاسبه در رابطه با جدول فوق  ،قيمت منطقه اي (  ) Pقبل ازعقب نشيني بر مبناي سال مراجعه مي باشد .

بهرام محمد دوجی

منصور کر
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شهردار سیمین شهر

رئیس شوراي اسالمی شهر

ماده بيست و چهار  :عوارض اعتبار پروانه ساختمان

درصورت مراجعه مالك يا قائم مقام وي جهت تمديد پروانه ساختمان قبل از اتمام مهلت مندرج در پروانه :
 )9مهلت پروانه هاي ساختمانی تا  622متر مربع زير بنا  0سال از تاريخ صدور و تا  3دوره يکساله با اخذ  %52مابه التفاوت عوارض
بشرح بند ( 5الی  )1قابل تمديد خواهد بود.
)0مهلت اعتبار پروانه هاي ساختمانی از  629مترمربع تا  9522مترمربع زير بناء  32ماه از تاريخ صدور و تا سه دوره يکساله با اخذ
 %52مابه التفاوت عوارض بشرح بند ( 5الی  )1قابل تمديد خواهد بود.
 ) 3مهلت اعتبار پروانه هاي ساختمانی از  9529مترمربع تا  4222مترمربع زير بنا  36ماه از تاريخ صدور و تا سه دوره يکساله با اخذ
 %52مابه التفاوت عوارض بشرح بند ( 5الی  ) 1قابل تمديد خواهد بود.
 )4مهلت اعتبار پروانه هاي ساختمانی از  4229مترمربع زير بنا به باال  48ماه از تاريخ صدور و تا سه دوره يکساله با اخذ  %52مابه
التفاوت عوارض بشرح بند ( 5الی  )1قابل تمديد خواهد بود.
تبصره  :9کليه پروانه هاي صادره پس از انقضاء مهلت مذکور در بند يک براي دوره هاي يكساله بعدي (منظور اتمام مدت اعم از اعتبار و تمديد
مي باشد) چنانچه بعد از مهلت مقرر جهت تمديد مراجعه نمايند مشمول  1برابر مابه التفاوت عوارض تمديد پروانه بشرح بند ( 5الي  ) 9مي شوند
مشروط به اينكه از مبلغ محاسباتي کل پروانه به نرخ سال مراجعه  ،بيشتر نشود.

 ) 5در صورتیکه تا پايان مهلت پروژه ساختمانی عملیات اجرائی آغاز نشده باشد و همچنین مراحل قبل از اجراي کامل فونداسیون
(گودبرداري) باشد مشمول  %922مابه التفاوت می گردد .
 ) 6در صورتیکه عملیات اجرايی ساختمانی تا مرحله اتمام فونداسیون باشد مشمول  %75ما به التفاوت می گردد .
 ) 7در صورتیکه عملیات اجرايی ساختمان تا مرحله اتمام اسکلت باشد مشمول  %52مابه التفاوت می گردد .
 )8در صورتیکه عملیات اجرايی ساختمانی تا مرحله اتمام سفت کاري باشد مشمول  %05مابه التفاوت می گردد .
 ) 1در صورتیکه عملیات اجرايی ساختمانی تا مرحله اتمام نازک کاري باشد مشمول  %92مابه التفاوت می گردد .
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تبصره  : 0منظور از مابه التفاوت عوارض  ،تفاوت قيمت منطقه اي سال جاري و آخرين سا ل مقطع زماني اعتبار پروانه مي باشد که در فرمول
محاسبه زيربنا و پذيره تعرفه جاري محاسبه و براساس درصدهاي مقرر فوق وصول ميگردد .بديهي است چنانچه اين موضوع در يكسال باشد آخرين
سال اعتبار پروانه يكسال ماقبل مالک عمل باشد .
 )92چنانچه مالك پس از دوره هاي ذکر شده در بندهاي  9الی  4نتوانست ساختمان را به اتمام رسانده و پايانکار از شهرداري اخذ
نمايد در صورت نیاز پروانه به تمديد در دوره هاي بعد مشمول  9/5برابر مابه التفاوت تمديد پروانه می گردد.
 )99در زمان صدور پايان کار و پاسخ به استعالم دفتر خانه ها و يا بانك ها و اتحاديه هاي صنفی و يا هر شخص حقیقی يا حقوقی
ديگر در صورتیکه ملکی داراي پروانه بوده و مشمول مابه التفاوت باشد بايستی ابتدا نسبت به جلوگیري از پاسخ استعالم در
واحدهاي ذيربط مانند شهرسازي اقدام سپس نسبت به اخذ مابه التفاوت تمديد پروانه اقدام گرديده و بعد از آن پاسخ استعالم داده
شود .
 )90درصورت اخذ هر گونه پاسخ استعالم يا عدم خالف  ،اعتبار گزارش بازديد شهرسازي سه ماه بوده و پاسخ استعالم طی مدت فوق
بالمانع می باشد .
 )93چنانچه ملکی پس از صدور پروانه اولیه اقدام به اخذ پروانه اصالحی نمود مهلت اعتبار زمانی پروانه اولیه مالک عمل خواهد بوده
به شرح توضیحات بندهاي  9الی  4و از نظر متراژ ،پروانه اصالحی مالک عمل خواهد بود.
 ) 94شهرداري موظف است موارد فوق را بعنوان متمم و يا ضمیمه پروانه به اطالع و ريت مالك و يا وکالي آنها در زمان صدور پروانه
رسانیده و از آنها امضاء بگیرد.
 )95پس از تصويب اين اليحه و طی مراحل اجراي آن مصوبه مذکور جايگزين کلیه بخشنامه هاي قبلی وزارت کشور که از موقع قائم
مقامی در موارد تمديد پروانه صادر گرديده خواهد شد.
 )96در مورد پروانه هاي صادره قبلی از تاريخ تصويب مصوبه ي فوق بر اساس اين مصوبه عمل خواهد شد.
 ) 97در صورتی که پس از طی مدت اعتبار پروانه ساختمانی و  3دوره تمديد متقاضی هیچگونه عملیات ساختمانی را شروع نکرده
باشد در اينگونه موارد پس از طی مدت مذکور پروانه صادره لغو و براساس ضوابط شهرسازي روز و حسب درخواست متقاضی جهت
صدور پروانه ساختمانی جديد عوارض مجدداً به نرخ روز محاسبه و مبلغ دريافتی در پروانه قبلی ،از جمع عوارض جديد کسر می
گردد.
تبصره  : 3موديانی که قبل از اتمام مهلت مقرر در پروانه ساختمان ( بار اول ) از احداث بنا صرف نظر نمايند ( عملیات عمرانی صورت
نگرفته باشد ) و درخواست ابطال پروانه را داشته باشند شهرداري می تواند پس از کسر  05درصد ،نسبت به عودت وجوه واريزي
صرفا جهت صدور پروانه اقدام نمايند ( عوارض تفکیك  ،نوسازي يا سطح شهر،آموزش و پرورش  ،حق النظاره ،کارشناسی و آماده
سازي قابل استرداد نیست).

بهرام محمد دوجی

منصور کر
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ماده بيست و پنج  :عوارض  %9موضوع قانون ماليات بر ارزش افزوده

(مرجع  :تبصره  0ماده  997قانون برنامه پنجم توسعه جمهوري اسالمی ايران و دستورالعمل تهیه بودجه سال  9312شهرداري ها به
شماره  34810/9/29مورخ  81/8/90سازمان شهرداري هاي کشور )

با توجه به حکم مربوطه در قانون مالیات بر ارزش افزوده که شهرداري ها را مکلف نموده که معادل  %0/4( %4مالیات و % 3/6
عوارض ) عوارض و مالیات کاال و خدمات را در بهاي فروش کاال و خدمات از اشخاص حقیقی و حقوقی اضافه و دريافت نموده و سپس
به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واريز نمايند .کدهاي درآمدهاي مشمول مالیات بر ارزش افزوده برابر جدول ارسالی توسط
سازمان شهرداري ها عمل گردد.

بهرام محمد دوجی

منصور کر
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ماده بیست و شش  :عوارض عدم نصب شیشه دوجداره و عدم اجراي سقف شیروانی با طرح سفال رنگی در بافت قديم

 )9در خصوص عدم اجراي پنجره دو جداره به ازاء هر متر مربع سطح بازشو به میزان  (5Pموضوع ارزش اعیانی ماده  64قانون
مالیاتهاي مستقیم ) عوارض اخذ می گردد .

 )0در صورت عدم اجراي سقف شیروانی با طرح سفال رنگی در بافت قديم به ازاي هر مترمربع  1pعوارض اخذ می گردد .

بهرام محمد دوجی

منصور کر
42
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ماده بیست و هفت  :عوارض کسري پارکینگ

9

عوارض کسري پارکینگ در موارد ششگانه و فرهنگی و ورزشی

90P

0

عوارض کسري پارکینگ مسکونی مشروط بر اينکه از متري 06222ريال کمتر نباشد

94P

3

عوارض کسري پارکينگ اداري و صنعتي مشروط بر اينكه از متري  30588ريال کمتر نباشد.

00P

4

عوارض کسري پارکينگ تجاري – خدماتي مشروط بر اينكه از متري 33888ريال کمتر نباشد

07P

تذکر  :موارد ششگانه مربوط به امالکي است که امكان تأمين پارکينگ درآنها وجود نداشته باشد شامل :
الف ) ساختمان در بر خيابانهاي سريع السير به عرض  45متر و بيشتر قرار داشته و دسترسي به محل اتومبيل رو نداشته باشد .
ب ) ساختمان در فاصله يكصد متري تقاطع خيابانهاي به عرض  08متر و بيشتر واقع شده و دسترسي به محل اتومبيل رو نداشته باشد .
ج ) ساختمان در محلي قرار گرفته باشد که ورود به پارکينگ مستلزم قطع درختهاي کهن باشد که شهرداري اجازه قطع آنها را نداده است .
چ ) ساختمان در بر کوچه هائي قرار گرفته باشد که به علت عرض کوچه  ،امكان عبور اتومبيل نباشد .
ح ) ساختمان در بر معبري ق رار گرفته باشد که به علت شيب زياد احداث پارکينگ در آن از نظر فني مقدور نباشد .
د ) در صورتي که وضع و فرم زمين به صورتي باشد که از نظر فني نتوان در سطح طبقات احداث پارکينگ نمود.

بهرام محمد دوجی

منصور کر
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ماده بيست و هشت  :عوارض کسب و پيشه
مستند به تبصره  9ماده  52قانون مالیات بر ارزش تعرفه عوارض کسبی (صنفی) براي سال  9319و بعد از آن بر مبناي افزايش 95
درصد به تعرفه سال  9312می باشد که براي سال  9319و بعد از آن قابل اجراست عوارض فوق شامل کلیه امالک تجاري مشمول بند
 04ماده  55قانون شهرداريها که درخواست مجوز کسب از شهرداري را دارند می گردد و بصورت سالیانه از مؤديان اخذ می شود .

عوارض افتتاحیه :مشمول کليه امالکي که براي اولين سال جهت فعاليت شغل يا کسب جديد به شهرداري مراجعه مي نمايند و به مأخذ پنج
برابر عوارض کسب و پيشه ساليانه محاسبه و اخذ مي گردد .

تبصره  :9عوارض فوق براساس نوع حرفه و رونق اقتصادي و درجه بندي مشاغل متغير مي باشد.
تبصره  : 0چنانچه صاحب امتياز پروانه کسب فوت نمايد هنگام انتقال آن به نماينده وراث  58 ،درصد حق افتتاحيه اخذ گردد .
تبصره  : 3چنانچه متقاضي پروانه کسب مستاجر باشد و طي  3سال تغيير شغل  ،نام يا مكان دهد براي يكبار مشمول پرداخت حق افتتاحيه
نميگردد
تبصره  : 4چنانچه متقاضي به استناد راي کميسيون نظارت منجر به تغيير اتحاديه در همان مكان و به همان نام گردد مشمول پرداخت حق
افتتاحيه نميگردد .

بهرام محمد دوجی

منصور کر
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ماده بيست ونه  :عوارض پاسخ استعالم به دفاتر اسناد رسمی و مشاورين امالک
عوارض بر انجام معامالت غیر منقول اراضی و امالک واقع در محدوده و حريم مصوب شهر اعم از قطعی – سرقفلی و رهنی به شرح
ذيل وصول میگردد :

 94 ) 9درصد ارزش معامالتی ملك مورد معامله در خصوص اعیانی بر اساس ارزش معامالتی ساختمان ودر خصوص عرصه بر اساس
ارزش منطقه اي موضوع ماده  64قانون مالیاتهاي مستقیم محاسبه و وصول گردد .

تبصره  :امالکي که در ط رح تعريضي گذر مورد مسير و يا طرح شهرداري واقع مي گردند و مالک نسبت به انتقال زمين به نام شهرداري اقدام مي
نمايند مشمول پرداخت عوارض نقل و انتقال نميگردند.

بهرام محمد دوجی

منصور کر
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ماده سي :عوارض تبديل پشت بام به واحد مسكوني

بعضاً مشاهده می گردد مالکین جهت استفاده اختصاصی بخشی از فضاي پشت بام را در زمان صدور پروانه يا بصورت خالف بعد از
صدور پروانه تبديل به يك واحد مسکونی می نمايند ،و مابقی فضاي پشت بام صرفاً مورد استفاده اختصاصی مالك همان واحد قرار
می گیرد و اداره ثبت هم برابر استعالم بمعل آمده اين فضا را در سند مالکیت آن واحد ثبت می نمايد ،لذا در اين خصوص در زمان
صدور پروانه يا عدم خالف يك چهارم سطح تراس روباز عوارض و تراکم محاسبه و اخذ گردد .

بهرام محمد دوجی

منصور کر
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ماده ي سي ويک  :عوارض بهره برداري سالیانه از معابر عمومی شهرداري براي استفاده از تأسیسات شهري

مرجع  :ماده  929و تبصره  6ماده  16قانون شهرداريها
در خصوص عوارض بهره برداري ساليانه از معابر عمومي شهرداري براي استفاده از تأسيسات شهري قابل وصول از شرکتهاي حفار ( آب و فاضالب،
برق  ،مخابرات  ،گاز  ،نفت) که انشعابات خود را در معابر عمومي  ،خيابانها و کوچه ها احداث نموده اند عوارض بشرح جدول ذيل به صورت ماهيانه
محاسبه و اخذ ميگردد :

شــرح

رديف

مبلغ ماهيانه عوارض ( ريال )

1

بابت لوله هاي شرکت آب و فاضالب و گاز در خيابانهاي تا  14متر براي هر مترطول

972

0

بابت لوله هاي شرکت آب و فاضالب و گاز در خيابانهاي تا  38متر براي هر مترطول

032

3

بابت لوله هاي شرکت آب و فاضالب و گاز در خيابانهاي تا  14متر براي هر مترطول

012

4

بابت کابل هاي زيرزميني شرکت مخابرات و برق براي هر متر طول

972

5

بابت کافوهاي مخابراتي در سطح شهر هر عدد

0122

6

بابت تيرهاي برق فاقد روشنائي در سطح شهر هر عدد

6122

7

بابت تيرهاي ترانسدار برق در سطح شهر هر عدد

97222

0

بابت ترانس هاي برق اتاقكي براي هر مترمربع

01222

9

بابت لوله هاي انتقال نفت در محدوده شهر براي هر مترطول

352

18

بابت تاسيسات و مخازن نفت در محدوده شهر براي هر مترمكعب

0322

بهرام محمد دوجی

منصور کر
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ماده ي سي و دو  :عوارض حق الثبت

عوارض حق الثبت اسناد رسمی و تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی کماکان  %8تعیین میگردد که کما فی السابق حسب بخشنامه ها و آ
خرين دستور العملهاي ابالغی محاسبه و وصول خواهد شد .
به استناد تبصره  12قانون بودجه سال  60کل کشور  8درصد از مجموع درآمد حاصله از حق ثبت اسناد رسمی مندرج در ماده 903
قانون اصناف و امالک به شهرداريها اختصاص يافته است لذا باتوجه به بند  96ماده  79قانون شوراها و ماده  903قانون ثبت اسناد و
امالک  ،دفاتر ثبت اسناد و امالک مکلفند  8درصد هزينه هاي ثبت کلیه اسناد رسمی را از موديان به عنوان عوارض وصول و تا
پايان ماه به حساب شهرداري واريز نمايد .

بهرام محمد دوجی

منصور کر
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ماده سي و سه  :عوارض ساليانه اتومبيل
به استناد ماده  43و  47قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب مجلس شوراي اسالمی :
مالکان خودروهاي سواري و وانت دوکابین اعم تولید داخل يا وارداتی مکلفند عوارض سالیانه خودروهاي متعلق به خود را به نرخ 9
در هزار قیمت فروش کارخانه ( داخلی ) و مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودي ( وارداتی ) بر اساس قیمتهاي مندرج در جداولی که
توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعالم می گردد محاسبه و به حساب شهرداري محل واريز نمايند .
تولید کنندگان انواع خودروهاي سواري و وانت دوکابین تولید داخل ( به استثناء خودرو سواري که بعنوان خودروهاي عمومی شماره
گذاري می شوند ) مکلفند مالیات و عوارض موضوع بند ( ج ) ماده  9 43اين قانون را در تاريخ فروش با درج در اسناد فروش از
خريداران اخذ و مالیات و عوارض مذکور را حسب مقرٌرات به ترتیب به حساب سازمان مالیاتی کشور و حساب تمرکز وجوه بنام
وزارت کشور که توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعالم می شود واريز نمايند .
بند ( ج ) ماده  : 43شماره گذاري انواع خودروهاي سواري و وانت دوکابين توليد اعم از توليد داخل و يا وارداتي ( به استثناء خودروهاي سواري
عمومي درون شهري يا برون شهري ) حسب مورد  %3فروش کارخانه ( توليد داخل ) يا مجموع ارزش گمرکي و حقوق ورودي ( وارداتي ) به مأخذ
 %0ماليات و  %1عوا رض به ترتيب به حساب سازمان مالياتي کشور و حساب تمرکز وجوه بنام وزارت کشور که توسط سازمان امور مالياتي کشور
اعالم مي شود واريز نمايند.
تبصره  ) 9وارد کنندگان يا مالكان خوردوهاي سواري يا وانت دو کابين وارداتي ( به استثناء خودروهاي سواري که بعنوان خودروهاي عمومي
شماره گذاري مي شوند ) حسب مورد مكلفند قبل از شماره گذاري با مراجعه به ادارات امور مالياتي شهر محل شماره گذاري نسبت به پرداخت
ماليات و عوارض اين ماده اقدام نمايند .
تبصره  )0پرداخت ماليات و عوارض موضوع ماده  43اين قانون پس از موعد مقرر موجب تعلق جريمه اي معادل  %0به ازاء هر ماه نسبت به مدت
تأخير خواهد بود .
تبصره  ) 3عوارض موضوع بند ( ب ) ماده  43در مورد خودروهاي با عمر بيش از  18سال ( به استثناء خودروهاي گاز سوز ) به ازاء سپري شدن
هر سال ( تا مدت  18سال ) به ميزان ساالنه  %18و حداکثر تا  %188عوارض افزايش مي يابد .
عوارض ساليانه ساير خودروها
رديف
1
0
3
4
5
6
7

نوع خودرو
کاميون  6چرخ
کاميون  18چرخ
کاميون  10چرخ
ميني بوس
اتوبوس
وانت دو کابين
وانت تک کابين

عوارض تصويبي

007788
075778
031558
109758
031558
177188
151088

ريال
ريال
ريال
ريال
ريال
ريال
ريال
49

0
9
18
11

موتور سيكلت
ماشين آالت عمراني
چرثقيل
تاکسي

44075
300988
341558
75988
318/88

ب

ريال
ريال
ريال
ريال
ريال

ماده سی و چهار  :عوارض نصب تابلو
با عنايت به تبصره  6ماده  16قانون شهرداريها که اراضی معابر  ،کوچه  ،میادين و پارکهاي عمومی بعنوان ملك عمومی و در مالکیت
شهرداري است و با استفاده از اختیارت حاصله از ماده  10قانون شهرداريها اليجه مقررات اخذ بهاء خدمات و هزينه خسارات از
نصب کنندگان انواع تابلو و تبلیغات (عوارض نصب کنندگان تابلوهاي تبلیغاتی در معابر عمومی ) به شرح ذيل تنظیم گرديده است .
 )9نوع تابلوي معمولی ( فلزي يا چوبی) ( اختصاصی)
ارقام تصويبی
رديف

نحوه استقرار تابلو

9

نصب بر روي ديوار يا بدنه ساختمان

00005ريال

0

هر نوع تابلوي منصوب بر پايه  ،جدا از ملک

37958ريال

( به ازاء هر متر مربع)

 )0نوع تابلوي معمولی ( فلزي يا چوبی) ( تبلیغاتی)
ارقام تصويبی
رديف

نحوه استقرار تابلو

9

نصب بر روي ديوار يا بدنه ساختمان

379588ريال

0

هر نوع تابلوي منصوب بر پايه  ،جدا از ملک

455488ريال

( به ازاء هر متر مربع)

 )3نوع تابلوي نئون پالستیکی ( اختصاصی)
ارقام تصويبی
رديف

نحوه استقرار تابلو

9

نصب بر روي ديوار يا بدنه ساختمان

379588ريال

0

هر نوع تابلوي منصوب بر پايه  ،جدا از ملک

531388ريال

( به ازاء هر متر مربع)

 )4نوع تابلوي نئون پالستیك ( تبلیغاتی)
ارقام تصويبی
رديف

نحوه استقرار تابلو

9

نصب بر روي ديوار يا بدنه ساختمان

( به ازاء هر متر مربع)
034988ريال
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0

هر نوع تابلوي منصوب بر پايه  ،جدا از ملک

531388ريال

 )5انواع ديگر ( کامپیوتري  ،ديجیتالی ،و چاپی)( اختصاصی)
ارقام تصويبی
رديف

نحوه استقرار تابلو

9

نصب بر روي ديوار يا بدنه ساختمان

177188ريال

0

هر نوع تابلوي منصوب بر پايه  ،جدا از ملک

109758ريال

( به ازاء هر متر مربع)

 )6نوع ديگر ( کامپیوتري ،ديجیتالی ،و چاپی)( تبلیغاتی)
ارقام تصويبی
رديف

نحوه استقرار تابلو

9

نصب بر روي ديوار يا بدنه ساختمان

455488ريال

0

هر نوع تابلوي منصوب بر پايه  ،جدا از ملک

531388ريال

( به ازاء هر متر مربع)

 ) 7شهرداري اجازه دارد بابت نصب انواع تابلوهاي ثابت و سیار در کلیه نقاط شهر (پارچه ،ديوار نويسی ،نقاشی ديواري و تابلوهاي
ديواري مغازه ها -محلهاي کسب و پیشه ،تجارت -ادارات و نهادها -دفاتر پزشکان ،وکال ،بانکها ،مؤسسات و موارد مشابه) مبالغی
وصول نمايد .
تبصره  :9تابلوها بايد از نظر شكل و اندازه و ابعاد نيز به تأئيد شهرداري برسند در صورت عدم رعايت ابعاد کارشناسي شهرداري ،در ازاي هر سانتي
مترمربع افزايش مبلغ  11/588ريال به تعرفه افزوده گردد .
تبصره  : 0کليه اشخاص حقيقي و حقوقي که مايلند براي زيباسازي شهر بر روي ديوارها طرحي را اجراء نمايند (نقاشي) پس از تأئيد طرح توسط
واحد زيباسازي ،رايگان مجوز صادر مي گردد .
تبصره  : 3صدور مجوز تابلوهاي اماکن تجاري و خدماتي تا مساحت  0مترمربع در سردرب مغازه ها که صرفا معرف شغل باشد با نظر کارشناسي
شهرداري عوارضي تعلق نخواهد گرفت .
 ) 8شهرداري می تواند بابت نصب تابلوهاي موقت که فقط در مراسمات خاص نصب می گردد :
بابت نصب بنرهاي افقی تا ابعاد 3*9متر روزانه

1222

ريال
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بابت نصب بنرهاي عمودي تا ابعاد  9.5*9متر روزانه

 4622ريال

تبصره  :9محل نصب تابلوهاي موقت يا بنر با هماهنگي شهرداري و حداکثر با عرض  1/08تعيين خواهد شد .

تبصره  : 0ايام ملي و مذهبي (شهادت يا تولد ائمه اطهار (ع) ،دهه فجر ،روز قدس و  ) ...بصورت رايگان مجوز صادر مي گردد و پس از اتمام مراسم
مالكين پارچه موظف به جمع آوري مي باشند در غيراينصورت شهرداري مجاز به جمع آوري خواهد بود .
تبصره : 3براي يادوراه شهدا و مراسم هاي خاص (دعاي ندبه و  ) ...نيز رايگان مجوز صادر مي گردد.
تبصره  : 4در صورتي که پارچه هاي مجوز داده شده کثيف يا نازيبا شده يا پارچه ها از حالت خود خارج شوند (پاره يا کج شوند) قبل از موعد
توسط شهرداري جمع آوري و هزينه نصب اوليه عودت داده نخواهد شد .
تبصره  : 5در صورتي که پارچه هاي مجوز داده شده در زمان اتمام مهلت ،تمديد و يا توسط مالک جمع آوري نگردد شهرداري مي تواند پس از
 04ساعت رأساً اقدام و در صورت بروز هر نوع خساراتي هيچ مسئوليتي نخواهد داشت .
 ) 1بانکها ،موسسات اقتصادي و تجاري و شرکتها و موارد مشابه جهت تبلیغ امکانات و خودرو و نظايرآن مکلفند مبالغی به شرح زير
به شهرداري پرداخت نمايد :
 در صورت استفاده از پياده رو عمومي براي تبليغ هر دستگاه خودرو در هر شبانه روز مبلغ0 8888ريال و حداکثر به مدت  15روز و بيشتر ازموعد فوق ،هر شبانه روز مبلغ0 8888ريال
 در صورت عدم استفاده از پياده رو و استفاده از محوطه شخصي براي تبليغ هر دستگاه خودرو شبانه روز مبلغ03888ريال حداکثر به مدت 15روز و بيشتر از موعد فوق ،هر شبانه روز مبلغ 03888ريال
تبصره  :9سطح مجاز اشغال پياده رو با صالحديد شهرداري براي مدت محدود تعيين مي گردد .
تبصره  : 0رعايت نكات ايمني و عدم ايجاد سد معبر در پياده رو و زيبائي پايه هاي نصب و حفظ حريم عمومي براي نصب کنندگان خودرو الزامي
مي باشد .
 ) 92با توجه به ماده  10قانون شهرداريها و بند  05ماده  79قانون شوراها نوشتن هر نوع مطلب بر ديوارهاي شهر ممنوع است مگر
مواردي که با اخذ مجوز از شهرداري صورت پذيرد .
شهرداري مجاز است براي نوشته هاي روي ديوار مبالغي به شرح ذيل وصول نمايد :
 براي هر مترمربع نوشته روي ديوارهاي بر خيابانها و بلوارها و ميادين اصلي روزانه0988ريال براي هر مترمربع نوشته روي ديوارهاي بر خيابانها و ميادين فرعي روزانه  1888ريالتبصره  : 9در موارد خاص مانند مهد کودک و  ...که طراحي براي ديوار ملک مذکور از ضرورت و اهميت کار مي باشد در صورت اجراي طرحهاي
شاد و جذاب با تأئيد واحد زيباسازي شهرداري رايگان مي باشد .
تبصره  : 0پرداخت اجاره به مالكين و کسب مجوز از آنان بعهده متقاضي مي باشد که بايد به شهرداري ارائه نمايند و شهرداري مسئوليتي در اين
رابطه ندارد.
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تبصره  : 3در صورت نامشخص بودن آدرس تبليغات انجام شده روي ديوار ( مانند تخليه چاه فاضالب و شعار و برچسب و  )...جهت هزينه خسارت
و پاکسازي در مرحله اول موظف به پرداخت358888ريال و در مرحله دوم موظف به پرداخت 698888ريال و در مرحله سوم موظف به پرداخت
1788888ريال و معرفي به دادگستري جهت برخورد قضائي مي باشد .
تبصره  : 4نوشته هاي روي ديوارهاي مدارس دولتي با هماهنگي قبلي چنانچه فقط در خصوص تعليم و تربيت باشد بدون هيچ بعد تبليغاتي
رايگان محسوب گردد و در صورت تخريب بايستي پاکسازي با مجدداً بهسازي گردد .
تبصره  : 5نصب پوستر و تراکت براي افراد حقيقي فقط در مكانهايي که شهرداري مشخص نموده مجاز بوده و بصورت رايگان مي باشد .
تبصره  : 6جهت ايجاد نمايشگاه کتاب داخل محوطه مسقف پارک شهر به ازاي هر مترمربع 10888ريال براي هر هفته تعيين مي گردد .
تبصره  : 7نوشته هاو پوسترهايي که بدون مجوز باشد شهرداري مجاز است براي پاکسازي بر روي ديوارهاي آجري هر مترمربع 03888ريال ،
نماي سنگ يا کنيتكس هر مترمربع  908888ريال  ،نماي سنگ تيشه اي هر مترمربع 138888ريال و نماي سنگ گرانتي هر مترمربع 158888
ريال تعيين ميگردد.
 ) 99نصب تابلوهايی که بصورت گردان و قابلیت اکران چند آگهی را دارند توسط کسبه و موسسات و ادارات بر روي سر درب ممنوع
بوده و فقط توسط پیمانکاري که طی مناقصه توسط شهرداري انتخاب می شود مجاز خواهد بود .

بهرام محمد دوجی

منصور کر

شهردار سیمین شهر

رئیس شوراي اسالمی شهر
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ماده سی و پنج :عوارض آموزش و آزمون رانندگی پايه يك راهنمايی و رانندگی

شرح

رديف

نرخ تصويبی( ريال)

9

آموزش به ازاء هر دور ( تپه)

77888

0

آزمون تپه به ازاء هر بار آزمون

154888

بهرام محمد دوجی

منصور کر

شهردار سیمین شهر

رئیس شوراي اسالمی شهر
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فصل دوم
بهاي خدمات

55

ماده يك  :بهاي خدمات شهري ( مشمول آن دسته از شهرداريهايي که فاقد سازمان آتش نشاني و فضاي سبز ميباشند )
نوع عوارض

رديف

نحوه محاسبه

1

آتش نشاني

 38درصد عوارض صدور پروانه و پرونده هاي ارجاعي از کميسيون ماده صد

0

فضاي سبز

 38درصد عوارض صدور پروانه و پرونده هاي ارجاعي از کميسيون ماده صد

تبصره  : 9اين بهاي خدمات هنگام صدور پروانه ساختماني توسط شهرداري وصول و صرفا بايستي در ارتباط با تجهيز و نگهداري آتش نشاني و يا
فضاي سبز هزينه گردد .

تبصره  : 0محاسبه بهاي خدمات فوق شامل کل محاسبات عوارض صدور پروانه ساختماني و پرونده هاي ارجاعي از کميسيون ماده صد ميباشد .

بهرام محمد دوجی

منصور کر

شهردار سیمین شهر

رئیس شوراي اسالمی شهر
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ماده دو  :بهاي خدمات فضاهاي ورزشي

نظ ر به استقبال بسیار خوب شهروندان از نصب دستگاههاي ورزشی و بدنسازي در سطح شهر وپارکها  ،شهرداري در نظر دارد با
گسترش آن در تمامی سطوح شهر و همچنین ايجاد ساير فضاهاي ورزشی ،فرصت استفاده از اين امکانات را براي همه شهروندان با
توزيع مناسب فراهم نمايد لذا جهت مشارکت مردم در اين خصوص شهرداري در زمان صدور پروانه ساختمانی عوارضی بشرح ذيل
تحت عنوان عوارض فضاهاي ورزشی براي سال  19و بعد از آن اخذ و از همین محل در راستاي تحقق موضوع اقدام می نمايد:

()0588ريال × مساحت ناخالص = عوارض ورزشي

تبصره  : 9کليه امالک فاقد پروا نه و داراي پروانه که در کميسيون ماده صد منجر به صدور رأي جريمه مي شود به تناسب متراژ بنا عوارض فضاي
ورزشي بشرح فوق اخذ مي گردد.

تبصره  : 0به قيمت مبناي محاسبه عوارض فوق الذکر از سال  90به بعد ساليانه  05درصد افزوده گردد .

بهرام محمد دوجی

منصور کر

شهردار سیمین شهر

رئیس شوراي اسالمی شهر
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ماده سه :بهاي خدمات حفاري معابر
هزينه مرمت وبازسازي نوارحفاري معابرشهري براي هرمترمربع به تفکیك نوع مسیرجهت عمق نوارحفاري 62cmبشرح ذيل
محاسبه میگردد .

آسفالت ( ريال )

زير سازي – خاکي ( ريال )

671888

089888

بتن ( ريال )

موزائيک ( ريال )
338888

380888

تبصره : 9چنانچه برش عرض مورد محاسبه (  ) 68cmبا دستگاه کاتر انجام نشود به عرض نوار از هر طرف  ( 08cmمجموع  ) 48cmافزوده مي
شود.

تبصره  : 0کليه ترميم حفاريهاي سطح شهر و آسفالت مربوطه ناشي از اقدامات شرکتهاي خدماتي با عقد قرارداد جداگانه بعهده شهرداري مي
باشد  ( .براساس فهرست بهاء واحد پايه رشته ترميم و بازسازي نوار حفاري در معابرشهري مصوب شوراي عالي فني )

بهرام محمد دوجی

منصور کر

شهردار سیمین شهر

رئیس شوراي اسالمی شهر
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ماده چهار  :بهاي خدمات آماده سازي زمينهاي کمتر از يک هزار متر مربع
در اجراي تبصره  6ماده  16قانون شهرداريها اراضی کوچه ها ي عمومی  ،میدانها ،پیاده روها ،خیابانهاي و بطور کلی در سطح شهر را
که مورد استفاده عموم است ملك عمومی محسوب نموده ودر مالکیت شهرداري به اينگونه امالک تاکید شده و درهمین راستا
شهرداري طی سالهاي گذشته از طريق تملك  ،خريد اراضی ،پرداخت حقوق به ويژه هزينه هاي آماده سازي جهت اصالح و توسعه
معابر هزينه هايی بسیار گزافی را متحمل شده ودر اجراي طرحها و خدمات ارائه شده براي امالک در معابر ارزش افزوده ايجاد شده
است .
از طرفی بمنظور شفافیت عملکرد شهرداري و جلوگیري از عملکرد سلیقه اي بمنظور تامین بخشی از هزينه هاي خدمات آماده
سازي در اجراي مقررات مربوطه توسط شهرداري و ساير دستگاههاي اجرايی به مرحله اجرا در می آيد  ،بدينوسیله شهرداري
ه زينه خدمات آماده سازي معابر سطح شهر در محدوده خدماتی را جهت وصول از ابتداي سال  9319به شرح ذيل محاسبه و وصول
خواهد شد.
 ) 9هزينه خدمات آماده سازي با فرمول ذيل محاسبه و وصول خواهد شد.
 =Aقيمت پايه
 =Bعرض زمين که در بر معبر است.
 =Cعرض معبر
بر زمین × (/ 0عرض معبر) ×قیمت پايه
 ) 0قیمت پايه که برابر است با  Aبراي محاسبه از ابتداي سال  9315مبلغ00222ريال اعمال خواهد شد.
 ) 3با عنايت به اينکه خیابانهاي اصلی با عرض بیش از  94متر مورد استفاده عموم شهروتدان و مردم می باشد و شهرداري بايد از
محل درآمدهاي خود در بخشی از هزينه هاي آماده سازي مشارکت نمايد همان  94متر منظور و مالک محاسبه قرار میگیرد  .ضمنا
امالکی که بیش از يك بر دارند هزينه خدمات اماده سازي بر خیابانهاي فرعی آنها با کسريك دوم محاسبه گردد.
 ) 4به هنگام صدور پروانه ساختمانی براي زمینهاي کمتر از يکهزار متر مربع که بدون رعايت تشريفات قانونی تفکیك شده و يا در
اجراي موارد  947و  948قانون اصالح ثبت سند دريافت نموده اند هزينه خدمات آماده سازي محاسبه و وصول گردد.
 ) 5مالکین زمینهايی که در نظر دارند نسبت به تفکیك زمین خود در معابر ي که عملیات آماده سازي توسط شهرداري اجرا شده و
درحال حاضر زير سازي و آسفالت آنها در دست اقدام و يا تکمیل شده است اقدام نمايندو سابقه پرداخت خودياري و يا مشارکت در
اين زمینه را نداشته باشند با توجه به اينکه با تکمیل زير سازي و آسفالت معبر موجود و ارائه خدمات موصوف توسط شهرداري
ارزش افزوده اي براي آن ملك ايجاد شده و مالکیت مشارکتی در اين زمینه نداشته است هزينه خدمات موصوف وصول گردد.
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 ) 6در زمان تجديد بنا ساختمانهاي قديمی که مجوز ساختمانی دارند مشمول پرداخت هزينه آماده سازي نمی گردند ولی
ساختمانهاي فاقد مجوز ساختمانی در زمان تجديد بنا مشمول پرداخت هزينه خدمات مذکور خواهند بود.
تبصره :ساختمانهاي قديمي که قبل از سال 00بدون مجوز احداث شده باشند يا قبل از سال  06عوارض زير بنايي را واريز نموده باشند نيز آماده
سازي تعلق نمي گيرد.
 )7ساختمانهائیکه بدون پروانه ساختمانی میباشند و تخلفات ساختمانی آنها در کمبسیونهاي  922منتهی به صدور راي بر ابقاء بنا
است هزينه خدمات آماده سازي محاسبه و وصول گردد .
 ) 8ساختمانهائیکه در بر معابر فاقد زير سازي و آسفالت می باشند و يا عملیات آماده سازي آنها به اتمام رسیده است و سابقه
پرداخت آماده سازي ندارند به هنگام صدور پايانکار يا عدم خالف يا صدور پاسخ استعالم مراجع ذيربط هزينه خدمات اماده سازي
محاسبه و وصول گردد.
 ) 1محالئیکه آماده سازي ارضی و امالک آنها جزو تعهدات سازمان و شهر سازي استان و ساير دستگاههاي اجرايی ذيربط خواهد
بود .
 ) 92قیمت پايه هزينه آماده سازي هر متر مربع براي سال 9315تعیین میگردد که با توجه به تغییر نرخ تورم هر سال بر اساس
فهرست بهاء و ضرايب متعلقه قابل تغییر خواهد بود اضافه خواهد شد.
 ) 99اراضی و امالکی که در معابر با ارزش منطقه اي تا 92222ريال واقع شده باشند پس از محاسبه آماده سازي  %75وصول خواهد
شد.
 ) 90اراضی و امالکی که در معابر با ارزش منطقه اي تا 1922ريال واقع شده باشند پس از محاسبه آماده سازي  %82وصول خواهد شد.
 ) 93اراضی و امالکی که در معابر با ارزش منطقه اي تا7722ريال واقع شده باشند پس از محاسبه آماده سازي  %85وصول خواهد
شد.
 - 94اراضی و امالکی که در معابر با ارزش منطقه اي تا6822ريال واقع شده باشند پس از محاسبه آماده سازي  %12وصول خواهد
شد.
 - 95اراضی و امالکی که در معابر با ارزش بیش از6322ريال واقع شده باشند  %922قابل وصول است.
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ماده پنج  :بهاي خدمات جمع آوري ضايعات  ،خاک و نخاله و ساير پسماندهاي عمراني وساختماني سطح شهر

شهرداري در ازاي جمع آوري ضايعات  ،خاک و نخاله و ساير پسماندهاي عمرانی وساختمانی سطح شهر بشرح ذيل بهاي خدمات
اخذ می نمايد :
خاور بارگیري مکاينزه با مخزن  3متر مکعبی

91822ريال

بنز تك بارگیري مکاينزه با مخزن  6متر مکعبی

04022ريال

آذرخش بارگیري با دست

 91052ريال

نیسان بارگیري با دست

 965222ريال

خاور بارگیري با دست

04022ريال

ساير وسايل حمل مرتبط

 91052ريال
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ماده شش  :بهاي خدمات ايمني ساختمانها
بمنظور تقويت بنیه دفاعی و توسعه سازمان و خريد دستگاههاي مدرن با تکنولوژي روز در جهت مقابله با هرگونه حوادث غیر
مترقبه بويژه حريق ،تصادفات فردي و سقوط در چاه و نجات جان انسانها و  ...که از وظائف ذاتی و قانونی سازمان آتش نشانی و
خدمات ايمنی می باشد نیازمند داشتن پشتوانه قوي درآمد و منابع مالی بوده که هر چند شهرداري منابع سنگینی را در اين راستا
ساالنه به سازمان آتش نشانی و خدمات ايمنی کمك می نمايد ولی با توجه به افزايش حوادث ناگوار که روزانه شاهد آن می باشیم
الزم و ضروري است که سازمان در ابعاد مختلف تقويت گردد که در راستاي ماده  .......اساسنامه سازمان آتش نشانی و خدمات ايمنی
جهت نیل به خودکفائی و جبران برخی از هزينه و تجهیز سازمان به امکانات پیشرفته عوارض و بهاء خدمات زير اعالم میگردد:
 )1بهاء خدمات ايمني اصناف:
از آنجائیکه حوادث بسیار در ايام مختلف سال در صنوف رخ داده و بخش اعظمی از عملیاتها و مأموريتهاي سازمان آتش نشانی و
خدمات ايمنی را به خود اختصاص داده است لذا:
الف) کليه اصناف قبل از صدور و تمد يد پروانه کسب از سوي شهرداري جهت بازديد ايمني با هماهنگي سازمان آتش نشاني بعمل آمده و پس از
صدور تأئيديه ايمني و اخذ بهاء خدمات مربوطه بر اساس تعرفه مصوب شوراي اسالمي شهر نسبت به صدور و تمديد پروانه کسب توسط شهرداري
اقدام نمايد.
ب)  %03مبالغ وصولي ،از محل صدور پروانه کسب بعنوان بهاء خدمات ايمني از متقاضي توسط شهرداري وصول و به حساب سازمان آتش نشاني
واريز گردد (اين مبلغ جداي از عوارض شهرداري مي باشد)
 )0بهاء خدمات ايمني جايگاههاي سوخت:
با توجه به اهمیت ايمنی در جايگاههاي سوخت و خطرات ناشی از بروز حوادث :
الف ) تمامي جايگاههاي سوخت اعم از مواد نفتي و گازي مورد بازديد ايمني ساالنه قرار گيرند.
ب) مبلغ  388/888ريال (معادل بيست و پنج هزار تومان) بابت هر خروجي پمپ يا نازل بعنوان بهاء خدمات ايمني ساالنه بحساب سازمان آتش
نشاني واريز نمايند.
 )3بهاء خدمات ايمني ساختمانها با کاربري هاي مختلف به ازاي هر مترمربع:
الف) در هنگام صدور ،افزايش و يا اصالح پروانه ساختمانها با کاربري مسكوني
رديف

تعداد طبقات

مصوبه شوراي سازمان

1

همكف

 1308ريال
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0

اول

 1908ريال

3

دوم و باالتر

0538ريال

ب) در هنگام صدور پروانه بناهاي تجاري ،اداري ،صنعتي ،خدماتي بانكها و موسسات اعتباري و مالي و موسسات وابسته
رديف

تعداد طبقات

مصوبه شوراي سازمان

1

همكف

 13088ريال

0

اول

 15488ريال

3

دوم و باالتر

19088ريال

ج) در هنگام صدور پروانه بناهاي آموزشي ،ورزشي و درماني
رديف

تعداد طبقات

مصوبه شوراي سازمان

1

همكف

 6308ريال

0

اول

 13088ريال

3

دوم و باالتر

 10788ريال

تبصره  :9مالک محاسبه براي بهاء خدمات ايمني متراژ مندرج در پروانه صادره بوده و در صورتي که در زمان پايان کار افزايش بنا داشته باشد
متراژ مندرج در پايانكار مالک محاسبه نهائي خواهد بود.
تبصره  :0اين تعرفه شامل تمام ساختمانهاي با پروانه و بدون پروانه خواهد بود که در موارد فاقد پروانه در زمان طرح در کميسيون ماده  188بهاء
خدمات مذکور به همراه ساير عوارضات محاسبه خواهد شد.

 )4بهاء خدمات ايمني از بانكها و موسسات و تعاوني هاي مالي اعتباري:
تمامی شعبه هاي تعاونی هاي مالی و اعتباري و موسسات ارائه دهنده خدمات مالی هر سال يکبار مبلغ  9/042/222ريال و کلیه
شعبات بانکهاي دولتی و خصوصی به ازاء هر شعبه  0/532/222ريال به حساب سارمان آتش نشانی واريز نمايند .
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ماده هفت  :بهاي خدمات بهره برداري موقت در اماکن مسكوني

در خصوص محاسبه بهاي خدمات بهره برداري موقت در اماکن مسکونی جهت استفاده سفره خانه سنتی  ،آرايشگاه زنانه  ،خیاطی
زنانه  ،خوابگاههاي دانشجويی ( پانسیون ) ،آموزشی ( مدارس غیر انتفاعی ،مهدکودک ها و موسسات آموزش عالی غیرانتفاعی)،
انباري ها ،پیك موتوري ،تاکسی تلفنی ،وانت تلفنی معادل  ،%5عوارض پذيره به صورت ماهیانه ضمن عقد قرارداد ازمتقاضی اخذ
می گردد .

تبصره  : 9بهاي خدمات :بهاي فوق در زمان ارائه خدمت خاص توسط شهرداري از مؤديان اخذ مي گردد.
تبصره  : 0اضافه دهنه و ارتفاع در محاسبات منظور نمي شود.
تبصره  : 3بناهائي که داراي پروانه ساختماني يا مجوز ساخت مسكوني از شهرداري نمي باشند مي بايست ابتدا جرائم کميسيون ماده صد و
عوارض متعلقه را پرداخت و سپس اقدام به طرح درخواست مجوز بهره برداري براي ملک نمايند .
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ماده هشت  :بهاي خدمات شهري حمل زباله
 ) 9بابت بهاي خدمات شهري (حمل زباله ) از واحدهاي مسکونی سطح شهر براي هر واحد برخوردار از خدمات مذکوربراي سال 9319
و بعد از آن به میزان  ......52..درصد از عوارض نوسازي اخذ میگردد.

 )0بابت بهاي خدمات شهري ( حمل زباله ) از واحدهاي تجاري و خدماتی سطح شهر براي سال  9319و بعد از آن به میزان  %62برابر
عوارض نوسازي اخذ می گردد.

 )3بابت بهاي خدمات شهري ( حمل زباله ) از ادارات  ،سازمانها  ،شرکت هاي دولتی وابسته به دولت و مراکز آموزشی  ،درمانی،
بیمارستانها ،يگانهاي نظامی و ارتش  ،سپاه و ..براي سال  9319و بعد از آن %92برابر عوارض نوسازي اخذ می گردد .

 )4بابت بهاي خدمات شهري ( حمل زباله ) از مدارس دولتی و غیر انتفاعی  %92برابر عوارض نوسازي و دانشگاهها و مراکز آموزشی
عالی دولتی و آزاد  %02برابر عوارض نوسازي اخذ می گردد.

ماده نه  :بهاي خدمات دست فروشان بازار هفتگي

نرخ بهاء خدمات از دست فروشان بازار هفتگی براي سال  13و بعد از آن بشرح ذيل می باشد :
الف -غرفه داران ثابت به ازاء هر غرفه در هر هفته  00888ريال اخذ مي گردد.
ب -غرفه دارن سيار به ازاء هر هفته 05388ريال اخذ مي گردد.
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ماده ده  :بهاي خدمات مربوط به امور تاکسيراني
موضوع عوارض ( تعرفه)

رديف

ارقام تصويبي

1

حق امتياز تاکسي نارنجي ( افزايشي)

0

حق امتياز تاکسي نارنجي ( جايگزن نارنجي)

577588
( ريال)
577588

3

حق امتياز تاکسي نارنجي ( جايگزين ويژه و شخصي و)...

577588

4

حق امتياز و عضويت در تاکسي تلفني ( خودرو) و صدور پروانه بهره برداري

410888

5

حق امتياز خودروهاي مسافر بر شخصي طرح ساماندهي اينترنتي

410888

6

هزينه خدمات تاکسيهاي ( نارنجي) از مالكين

55888

7

هزينه خدمات از رانندگان تاکسيهاي ( نارنجي ،ويژه و سفيد) ( رانندگان کمكي)( مالكين)
هزينه خدمات تاکسيهاي ( ويژه ،شخصي،تلفني و)...
هزينه صدور پروانه تاکسيراني( دفترچه) براي بار اول

55888

9

هزينه صدور دفترچه (المثتي)

18

هزينه کارشناسي بازديد فني (براي صدور پروانه بهره برداري)
هزينه تمديد يا تعويض دفترچه ( از کمک رانندگان به مالک)
حق عضويت براي پذيرش رانند کمكي براي تاکسي تارنجي

10

ضمانت حسن انجام کار( وثيقه بصورت سفته)

سفته بانكي

13

ضمانت حسن انجام کار براي متقاضيان افتتاح تاکسي تلفني (وثيقه بصورت سفته)

سفته بانكي

14

هزينه برگ مرخصي ( خروج موقت)

15

هزينه کارشناسي مكانهاي متقاضيان تاکسيهاي تلفني براي اشخاص حقيقي و حقوقي

075888

16

هزينه تغيير جابجايي خودرو پالک سفيد ( از تاکسي تلفني به تاکسي تلفني)

075888

17

هزينه صدور موافقتنامه اصولي براي تاسيس شرکت حمل و نقل دروني شهري ( تاکسي تلفني)

630588

10

هزينه صدور پروانه نمايندگي حمل و نقل درون شهري

19

هزينه و عوارض ساليانه نمايندگي حمل و نقل درون شهري

08

هزينه جابجايي مكان نمايندگي حمل و نقل

5+1

01

هزينه ناشي از انتقال نمايندگي و بنام غير ( با شرايط خاص)

5+1

00

هزينه يا عوارض افزايش مازاد برسقف تعيين شده در پروانه يا موافقتنامه به ازاء هر دستگاه خودرو

03

اضافي هاي نقل و انتقال تاکسي نارنجي
هزينه

0

11

410888
0758
075888
-

6308

5+1
630588

075888
% 4قيمت روز

تبصره  :9تعرفه هاي پيشنهادي در بند  1جدول فوق به کليه تاکسيهاي واگذاري در سال  07و سنوات گذشته که در سال  07مبادرت به اخذ
امتياز و شماره گذاري مي نمايند تعلق ميگيرد.

تبصره  :0در خصوص بند 5کليه خودروهايي که از مدل  00به باال باشند بصورت کامل تعلق ميگيرد و ساير مدل ها  %78قيمت جدول پيشنهادي
ميباشد.
تبصره  :3وصول عوارض مندرج در جداول فوق موکول به وصول مجوز قانوني ميباشد.
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ماده يازده  :بهاي خدمات پارکينگ وسايط نقليه موتوري توقيفي توسط راهنمايي و رانندگي در پارکينگهاي شهرداري
نوع بهاي خدمات

رديف

نحوه محاسبه

1

موتور سيكلت

ورودي  .. ........ريال به ازاء هرشب توقف  ........ريال

0

خودروي سواري

ورودي  ...........ريال به ازاء هرشب توقف ... .....ريال

3

خودروهاي سنگين تند رو

ورودي ............ريال به ازاء هرشب توقف  ........ريال

4

خودروهاي سنگين کند رو

ورودي  ...........ريال به ازاء هرشب توقف  ........ريال

5

اتوبوس

ورودي  ...........ريال به ازاء هرشب توقف  ........ريال

6

ميني بوس

ورودي  ...........ريال به ازاء هرشب توقف .........ريال

پارکينگهاي سطح شهر ( شهرداري ) :
رديف

نوع بهاي خدمات

نحوه محاسبه

1

پارکينگهاي سطح شهر ( روباز )

به ازائ هر ساعت توقف  ........ريال

0

پارکينگهاي سطح شهر ( طبقاتي )

به ازائ هر ساعت توقف  ........ريال
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ماده دوازده  :بهاي خدمات اتباع افغانه

در خصوص عوارض اتباع افغانی مقیم منطقه در شهرهاي گرگان و گنبد عوارضی بشرح جدول ذيل اخذ می گردد :

مشخصات خانوار

رديف
1

يک نفره

0

دو نفره

3

سه نفره

4

چهار نفره

5

پنج نفره

6

شش نفره

7

هفت نفره به باال

مبلغ عوارض سرپرست ( ريال )

مبلغ عوارض براي هر
نفر ( ريال )

جمع کل (ريال )

تذکر :در خانوارهاي هفت نفره و به باال در صورتي که فرد  10سال يا باالتر استطاعت کار در خانوار نداشته باشد مشمول يک نفر تخفيف مي گردد
.

تبصره  08 :درصد از عوارض موضوع اين رديف جهت تامين هزينه ه اي طرح بازگشت مهاجرين و تجهيز اردوگاههاي مهاجرين به دفتر اتباع و
مهاجرين خارجي استانداري گلستان پرداخت خواهد گرديد.

بهرام محمد دوجی

منصور کر

شهردار سیمین شهر

رئیس شوراي اسالمی شهر
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ماده سيزده  :بهاي خدمات کفن و دفن

شرح

رديف
1

هزينه کفن و دفن افراد تا  15سال

0

هزينه کفن و دفن افراد بيش از  15سال

نرخ تصويبي( ريال)

بهرام محمد د وجی

منصور کر

شهردار سیمین شهر

رئیس شوراي اسالمی شهر
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ماده چهارده  :بهاي خدمات کرايه آمبوالنس (حمل متوفيات)

شرح

رديف
1

داخل شهر از بيمارستان تا امامزاده حداکثر با نيم ساعت توقف

0

داخل شهر از بيمارستان تا منزل و از منزل تا امامزاده با حداکثر نيم ساعت توقف

3

خارج از شهر به ازاء هر کيلومتر با حداکثر يک ساعت توقف( حداکثر تا  188کيلومتر)

4

خارج از شهر به ازاءهر کيلومتر بيش از  188کيلومتر

کرايه تصويبي( ريال)

تبصره  :9توقف بيش از مقدار منظور در رديف هاي 1و 0به ازاء هر ساعت توقف اضافي مبلغ  .........ريال وصول خواهد شد.

تبصره  :0توقف بيش از مقدار منظور در رديف  3به زاء هر ساعت توقف اضافي مبلغ  .............ريال وصول خواهد شد.

تبصره  :3در محاسبه مقدار ساعت اضافي زير  38دقيقه  ،نيم ساعت و بيش از  38دقيقه محاسبه ميشود .

تبصره  :4متوفيان مجهول الهويه که از طرف مراجع قضايي معرفي و نيز افراد تحت پوشش کميته امداد و بهزيستي با معرفي از ادارات مذکور ،
هزينه کفن و دفن و آمبوالنس رايگان ميباشد .

بهرام محمد دوجی

منصور کر

شهردار سیمین شهر

رئیس شوراي اسالمی شهر
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ماده پانزده  :بهاي خدمات کرايه ماشين آالت عمراني
نوع ماشين آالت

رديف

کرايه تصويبي شهروندان( ريال)

کرايه تصويبي پيمانكاران( ريال)

1

گريدر کاتر پيالر

-

0

گريدر فيات آليس

-

3

لودر ولو ال 98

-

4

لودر ولو

-

5

لودر هپكو

6

بابكت(مين لودر)

332222به ازاي هر ساعت

7

کاميون  18چرخ

 498222هر سرويس

 415222هر سرويس

0

کاميون  6چرخ

363222هر سرويس

498222هر سرويس

9

فينيشر دماگ

-

-

18

غلطک الستيكي

-

-

11

غلطک فلزي بزرگ

 363222هر ساعت

 498222هر ساعت

10

غلطک فلزي کوچک

954222هر ساعت

989822هر ساعت

13

بولدوزر D6

-

-

14

تراک ميكسر

-

-

15

کمپرسور با خدمه

-

-

16

بيل تراکتوري( بكهو)

473222هر ساعت

415222هر ساعت

17

کاميون خاور

 965222هر سرويس

 918222هر سرويس

10

بيل مكانيكي

-

-

19

ساير (پمپ آب)

 0172هر ساعت

 30222هر ساعت

363222

498222
382222به ازاي هر ساعت

بهرام محمد د وجی

منصور کر

شهردار سیمین شهر

رئیس شوراي اسالمی شهر
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ماده شانزده  :بهاي خدمات کشتارگاهي

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

نرخ بخش عمومي و
شرح

رديف

نرخ قبلي (ريال)

نرخ شهر ( .......ريال)

ساير شهرداريها
(ريال)

1

بابت کشتار هر راس دام سبک

0

بابت کشتار هر راس دام سنگين

3

نرخ بخش
خصوصي (ريال)

بابت توقف هر راس دام سبک به مدت
 04ساعت بدون غذا و خدمات ويژه
بابت توقف هر راس دام سنگين به

4

مدت  04ساعت بدون غذا و خدمات
ويژه

5

بابت ورودي هر خودرو به داخل
کشتارگاه

بهرام محمد دوجی

منصور کر

شهردار سیمین شهر

رئیس شوراي اسالمی شهر
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ماده هفده  :بهاي خدمات طرح پارکبان

رديف

نوع بهاي خدمات

نحوه محاسبه

1

بهاي خدمات طرح پارکباني

هر ساعت توقف 0388ريال

تبصره  : 9در راستاي ساماندهي پارک وسايل نقليه در حاشيه خيابانها و جلوگيري از توقف غير مجاز  ،شهرداري مي تواند با مجوز شوراي ترافيک
استان نسبت به اجراي طرح پارکبان در معابر مصوب شهر اقدام نمايد  .بهاي خدمات حاصل از اين موضوع در زمينه طرحهاي اصالح و ساماندهي
ترافيكي شهر هزينه خواهد شد .

تبصره  : 0وصول اين تعرفه براي خيابانهاي داراي قابليت پارک خودرو مي باشد که بصورت کارت پارک و توسط شهرداري يا پيمانكار شهرداري
اداره مي شود .

بهرام محمد دوجی

منصور کر

شهردار سیمین شهر

رئیس شوراي اسالمی شهر
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جرايم کميسيون ماده صد
مالکین اراضی و امالک واقع در محدوده شهر يا حريم آن بايد قبل از هر اقدام عمرانی يا تفکیك اراضی و شروع ساختمان از
شهرداري پروانه اخذ نمايند .شهرداري می تواند از عملیات ساختمانی ساختمانهاي بدون پروانه يا مخالف مفاد پروانه به وسیله
مأمورين خود اعم از آنکه ساختمان در زمین محصور يا غیرمحصور واقع باشد جلوگیري نمايد.
 ) 9در موارد مذکور فوق که از لحاظ اصول شهرسازي يا فنی يا بهداشتی قلع تأسیسات و بناهاي خالف مشخصات مندرج در پروانه
ضرورت داشته باشد يا بدون پروانه شهرداري ساختمان احداث يا شروع به احداث شده باشد به تقاضاي شهرداري موضوع در
کمیسیون هائی مرکب از نماينده وزارت کشور به انتخاب وزير کشور و يکی از قضات دادگستري به انتخاب وزير دادگستري و يکی از
از اعضاي شوراي شهر به اتنخاب شورا مطرح می شود .کمیسیون پس از وصول پرونده به ذينفع اعالم می نمايد که ظرف ده روز
توضیحات خود را کتباً ارسال دارد پس از انقضاء مدت مذکور کمیسیون مکلف است موضوع را با حضور نماينده شهرداري که بدون
حق رأي براي اداي توضیح شرکت می کند ظرف مدت يك ماه تصمیم مقتضی بر حسب مورد اتخاذ کند در مواردي که شهرداري از
ادامه ساختمان بدون پروانه يا مخالف مفاد پروانه جلوگیري می کند مکلف است حداکثر ظرف يك هفته از تاريخ جلوگیري موضوع
را در کمیسیون مذکور مطرح نمايد  ،در غیراينصورت کمیسیون به تقاضاي ذينفع به موضوع رسیدگی خواهد کرد.
در صورتی که تصمیم کمیسیون بر قلع تمام يا قسمتی از بنا باشد مهلت مناسبی که نبايد از دو ماه تجاوز کند تعیین نمايد.
شهرداري مکلف است تصمیم مذبور را به مالك ابالغ کند .هرگاه مالك در مهلت مقرر اقدام به قلع بنا ننمايد شهرداري رأساً اقدام
کرده و هزينۀ آن را طبق مقررات آئین نامۀ اجراي وصول عوارض از مالك دريافت خواهد نمود.
 )0در مورد اضافه بنا زائد بر مساحت زيربناي مندرج در پروانۀ ساختمانی واقع در حوزۀ استفاده از اراضی مسکونی کمیسیون می
تواند در صورت عدم ضرورت قلع اضافه بنا با توجه به موقعیت ملك از نظر مکانی( در بر خیابانهاي اصلی يا خیابانهاي فرعی و يا
کوچۀ 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 مصرفی
باشد  ،تعیین و شهرداري مکلف است براساس آن نسبت به وصول جريمه اقدام نمايد.
( جريمه نبايد از حداقل يك دوم کمتر و از سه برابر ارزش معامالتی ساختمان براي هر مترمربع بناي اضافی بیشتر باشد) در صورتی
که ذينفع از پرداخت جريمه خودداري نمود شهرداري مکلف است مجــدداً پرونده را به همان کمیسیون ارجاع و تقاضاي صدور رأي
تخريب را بنمايد .کمیسیون در اين مورد نسبت به صدور رأي تخريب اقدام خواهد نمود.
 )3در مورد اضافه بنا زائد بر مساحت مندرج در پروانۀ ساختمانی واقع در حوزۀ استفاده از اراضی تجارتی و صنعتی و اداري
کمیسیون می تواند در صورت عدم ضرورت قلع اضافه بنا با توجه به موقعیت ملك از نظر مکانی (در بر خیابانهاي اصلی يا خیابانهاي
فرعی و يا کوچۀ 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 مصرفی باشد  ،تعیین و شهرداري مکلف است براساس آن نسبت به وصول جريمه اقدام نمايد (جريمه نبايد از حداقل دو برابر
کمتر و از چهار برابر ارزش معامالتی ساختمان براي هر مترمربع بناي اضافی ايجاد شده بیشتر باشد) در صورتی که ذينفع از پرداخت
جريمه خودداري نمود شهرداري مکلف است مجدداً پرونده را به همان کمیسیون ارجاع و تقاضاي صدور رأي تخريب را بنمايد.
کمیسیون در اين مورد نسبت به صدور رأي تخريب اقدام خواهد نمود.
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 )4در مورد احداث بناي بدون پروانه در حوزۀ استفاده از اراضی مربوطه در صورتی که اصول فنی و بهداشتی و شهرسازي رعايت
شده باشد کمیسیون می تواند با صدور رأي بر اخذ جريمه به ازاء هر مترمربع بناي بدون مجوز يك دهم ارزش معامالتی ساختمان يا
يك پنجم ارزش سرقفلی ساختمان ،در صورتی که ساختمان ارزش دريافت سرقفلی داشته باشد ،هر کدام که مبلغ آن بیشتر است
از ذينفع ،بالمانع بودن صدور برگ پايان ساختمان را به شهرداري اعالم نمايد.
اضافه بنا زائد بر تراکم مجاز براساس مفاد تبصره هاي  0و  3عمل خواهد شد.

 )5در مورد عدم احداث پارکینگ و يا غیرقابل استفاده بودن آن و عدم اصالح آن کمیسیون می تواند با توجه به موقعیت محلی و
نوع استفاده از فضاي پارکینگ رأي به اخذ جريمه اي که حداقل يك برابر و حداکثر دو برابر ارزش معامالتی ساختمان براي هر
مترمربع فضاي از يبن رفتۀ پارکینگ باشد  .صادر نمايد (مساحت هر پارکینگ با احتساب گردش  05مترمربع می باشد) شهرداري
مکلف به اخذ جريمۀ تعیین شده و صدور برگ پايان ساختمان می باشد.
 )6در مورد تجاورز به معابر شهر ،مالکین موظف هستند در هنگام نوسازي براساس پروانۀ ساختمان و طرح هاي مصوب رعايت
برهاي اصالحی را بنمايند .در صورتی که بر خالف پروانه و يا بدون پروانه تجاوزي در اين مورد انجام گیرد شهرداري مکلف است از
ادامۀ عملیات جلوگیري و پروندۀ امر را به کمیسیون ارسال نمايد .در ساير موارد تخلف مانند عدم استحکام بنا ،عدم رعايت اصول
فنی و بهداشتی و شهرسازي در ساختمان رسیدگی به موضوع در صالحیت کمیسیونهاي ماده صد است .
 )7مهندسان ناظر ساختمانی مکلفند نسبت به عملیات اجرايی ساختمانی که به مسئولیت آنها احداث می گردد از لحاظ انطباق
ساختمان با مشخصات مندرج در پروانه و نقشه ها و محاسبات فنی ضمیمۀ آن مستمراً نظارت کرده و در پايان کار مطابقت ساختمان
با پروانه و نقشه و محاسبات فنی را گواهی نمايند .هرگاه مهندس ناظر بر خالف واقع گواهی نمايد و يا تخلف را به موقع به شهرداري
اعالم نکند و موضوع منتهی به طرح در کمیسیون مندرج در تبصرۀ يك ماده صد قانون شهرداري و صدور رأي بر جريمه يا تخريب
ساختمان گردد شهرداري مکلف است مراتب را به نظام معماري و ساختمانی منعکس نمايد .شوراي انتظامی نظام مذکور موظف است
مهندس ناظر را در صورت ثبوت تقصیر برابر قانون نظام معماري و ساختمانی حسب مورد با توجه به اهمیت موضوع به  6ماه تا سه
سال محرومیت از کار و در صورتی که مجدداً مرتکب تخلف شود که منجر به صدور رأي تخريب به وسیلۀ کمیسیون ماده صد گردد
به حداکثر مجازات محکوم کند.
مراتب محکومیت از طرف شوراي انتظامی نظام معماري و ساختمانی در پروانۀ اشتغال درج و در يکی از جرائی کثیراالنتشار اعالم می
گردد .شهرداري مکلف است تا صدور رأي محکومیت به محض وقوف از تخلف مهنـدس ناظر و ارسال پرونده به کمیسیون ماده صد
به مدت حداکثر  6ماه از اخذ گواهی امضـــاء مهندس ناظر مربوطه براي ساختمان جهت پروانۀ ساختمان شهرداري خودداري نمايد.
مأموري ن شهرداري نیز مکلفند در مورد ساختمانها نظارت نمايند و هرگاه از موارد تخلف در پروانه به موقع جلوگیري نکنند و يا در
مورد صدور گواهی انطباق ساختمان با پروانه مرتکب تقصیري شوند طبق مقررات قانونی به تخلف آنان رسیدگی می شود و در
صورتی که عمل ارتکابی مهندسان ناظر و مأموران شهرداري واجد جنبۀ جزائی هم باشد از اين جهت نیز قابل تعقیب خواهند بود.
در مواردي که شهرداري مکلف به جلوگیري از عملیات ساختمانی است و دستور شهرداري اجرا نشود می تواند با استفاده از
مأمورين اجرائیات خود و در صورت لزوم مأمورين انتظامی براي متوقف ساختن عملیات ساختمانی اقدام نمايد.
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 )8دفاتر اسناد رسمی مکلفند قبل از انجام معاملۀ قطعی در مورد ساختمانها گواهی پايان ساختمان و در مورد ساختمانهاي ناتمام
گواهی عدم خالف تا تاريخ انجام معامله را که توسط شهرداري صادر شده باشد مالحظه و مراتب را در سند قید نمايند.
در مورد ساختمانهائی که قبل از تصويب قانون  6تبصره الحاقی به ماده صد قانون شهرداريها ( )55/99/04معامله انجام گرفته و از يد
مالك اولیه خارج شده باشد در صورتی که مورد معامله کل پالک را شامل نگردد گواهی عدم خالف يا برگ پايان ساختمان الزامی
نبوده و با ثبت و تصريح آن در سند انجام معامله بالمانع می باشد.
در مورد ساختمانهائی که قبل از تاريخ تصويب نقشۀ جامع شهر ايجاد شده در صورتی که اضافه بناء جديدي حادث نگرديده باشد و
مدارک و اسناد نشان دهندۀ ايجاد بنا قبل از سال تصويب طرح جامع شهر باشد با ثبت و تصرح مراتب فوق در سند مالکیت انجام
معامله بالمانع می باشد.

 )1ساختمانهائی که پروانۀ ساختمان آنها قبل از تاريخ تصويب نقشۀ جامع شهر صادر شده است از مشمول تبصره  9ماده صد قانون
شهرداري معاف می باشد .

 )92در مــورد آراء صادره از کمیسیون ماده صد قانون شهرداري هرگاه شهرداري يا مالك يا قائم مقام او از تاريخ ابالغ رأي ظرف
مدت ده روز نسبت به آن رأي اعتراض نمايد ،مرجع رسیدگی به اين اعتراض کمیسیون ديگر ماده صد خواهد بود که اعضاي آن غیر
از افرادي باشند که صدور رأي قبلی شرکت داشته اند .رأي اين کمیسیون قطعی است .

 )99آئین نامۀ ارزش معامالتی ساختمان پس از تهیه توسط شهرداري و تصويب شوراي شهر در مورد اخذ جرائم قابل اجراست و اين
ارزش معامالتی سالی يکبار قابل تجديد نظر خواهد بود.
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ارزش معامالتي ساختماني موضوع تبصره  11ماده صد قانون شهرداريها :
جدول شماره يک :
شرح گروه ساختماني ( مازاد بر پروانه )

رديف

مصوبه سال 93
مسكوني

تجاري

1

ساختمانهاي اسكلت بتون با هرنوع سقف و ديوار تا  4طبقه تا %68

1078888

0088888

0

ساختمانهاي اسكت بتون يا هر نوع سقف و ديوار  4طبقه به باال تا %68

1768888

1905888

3

ساختمانهاي اسكلت فلزي با هر نوع سقف و ديوار تا  4طبقه تا %68

1768888

1905888

4

ساختمانهاي اسكلت فلزي با هر نوع سقف و ديوار  4طبقه به باال تا %68

1078888

1908888

5

اسكلت مصالح بتوني و آجري با هر نوع سقف و ديواره تا %68

0898888

0088888

6

اسكلت مصالح فلز و آجري با هر نوع سقف و ديواره تا  ( %68نيمه فلزي )

0898888

0088888

7

ساختمانهاي با مصالح آجري با هر نوع سقف تا %68

00888888

0408888

0

ساختمانهاي اسكلت خشت  ،گل يا چوب با هرنوع سقف

1658888

1078888

9

ساختمانهاي تمام چوب معمولي

1548888

1658888

558888

008888

الف :ساختمان تجاري يا مسكوني

18

کليه ساختمانها با هر نوع سقف و ديوار و اسكلت – سطح اشغال – مازاد بر  68درصد
– افزايش طبقات اعم از فوقاني و تحتاني يا تبديلي همكف و زير زمين – افزايش
تجاري مازاد بر کميسيون ماده  5و افزايش تراکم برابر طبقات مجاز
ب :ساختمان انبارها

1

اسكلت با آجر – بلوک يا سنگ با هر نوع سقف تا ارتفاع  4متر

141488

1658888

0

اسكلت بتن آرمه و فلزي با هرنوع سقف تا ارتفاع  4متر

159588

190588

3

انباري از ارتفاع  4متر بيشتر به ازاء هر يک متر

07588

338888

ج :گلخانه
با اسكلت پروفيل ،سايه روشن ،آجري يا فلزي با هرنوع مصالح و هر نوع سقف

99888

668888

د :آشيانه ها ،سايه بانها ،پارکينگ ها ،توقف گاهها
1

با پايه هاي چوبي و مصالح بنائي سنگ ،آجر ،بلوکي ،سيماني با هر نوع سقف

68588

99888

0

با پايه هاي فلزي و بتوني

77888

118888

و :ساير موارد
1

انواع مخازن اعم از زيرزميني يا هوائي از  6مترمكعب به باال

77888

101888

0

سكوها و باراندازها با هر نوع سقف و يا بدون سقف هر مترمربع

55888

118888

3

ديوار کشي با هر نوع مصالح هر مترمربع

55888

-

4

آسانسور  :درصورت عدم اجرا برابر مفاد پروانه ساختماني برمبناي مساحت کل اعياني

1548888

1905888

احداثي ساختمانهاي  3طبقه به باال
5

کسري پارکينگ

پنجاه برابر قيمت منطقه

شصت برابر قيمت منطقه

ااالي

اي
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جدول شماره دو :
رديف

نوع کاربري

قيمت مصوب براي سال 95

1

آموزشي با مجوز وزارت علوم ،آموزش و پرورش و بهزيستي -آموزش عالي – مهد کودک ها

معادل مسكوني

0

بهداشتي درماني (با مجوز دانشگاه علوم پزشكي) دولتي و خصوصي

معادل مسكوني

ورزشي
-1امالک دولتي

معادل مسكوني

3

 -0امالک خصوصي

 %58مسكوني

4

اداري – نظامي – انتظامي(بخش دولتي)

 %78تجاري

5

خدماتي

 %68تجاري

6

صنعت گردشگري -اقامتي – تفريحي صرفاً با کاربري گردشگري

معادل مسكوني

7

مذهبي (با مجوز سازمان اوقاف و امور خيريه يا تبليغات اسالمي)

 %18مسكوني

0

دامداري ها – مرغداري ها و آب بندان هاي پرورش ماهي و غيره واقع در حريم (با مجوز از سازمان جهاد
کشاورزي)

 %38تجاري

9

صنايع واقع در حريم

 %58تجاري

18

فرهنگي (با مجوز اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمي)

 %08مسكوني

تبصره  : 9ارتفاع پيلوت از  0/5الي  3متر بعنوان يک طبقه و  05درصد قيمتها منظور گردد .
تبصره  : 0ارتفاع پيلوت از  3متر به باال بعنوان يک طبقه و  48درصد قيمتها منظور گردد .
تبصره  : 3در کليه رديف هاي فوق الذکر اليحه شهرداري در بافت فرسوده  % 08مبالغ پيشنهادي اخذ گردد .
تبصره  : 4در صورت تبديل پيلوت به مسكوني تا  18برابر ارزش معامالتي به گروههاي ساختماني فوق افزوده ميگردد .
تبصره  : 5در صورت حذف پارکينگ مسكوني يا تجاري تا 15برابر ارزش معامالتي به گروههاي ساختماني فوق افزوده ميگردد .
تبصره :6ارتفاع پارکينگ  0/48متر و هر 18سانتي متر مازاد برآن p 188براي پارکينگ مسكوني و p 108براي پارکينگ تجاري
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بهرام محمد دوجی

منصور کر

شهردار سیمین شهر

رئیس شوراي اسالمی شهر

آئين نامه اجرايي ماده  1اليحه قانوني حفظ و گسترش فضاي سبز در شهرها مصوب  59/3/3مجلس شوراي اسالمي
در اجراي قسمت آخر ماده يك اليحه قانونی حفظ و گسترش فضاي سبز مصوب  3خرداد  51که مقرر میدارد ضوابط مربوط به
چگونگی اجراي اين ماده پس از تهیه توسط شهرداري و تصويب شوراي شهر قابل اجرا است و با عنايت به ماده يك اليحه مذکور که
تصريح نموده است  ،بمنظور حفظ و گسترش فضاي سبز و جلوگیري از قطع بی رويه درختان  ،قطع هر نوع درخت در معابر  ،میادين
 ،بزرگراهها و باغات و محلهائیکه بصورت باغ شناخته شوند در محدوده قانونی و حريم شهرها بدون اجازه شهرداري ممنوع است.
بدينوسیله وابط مربوط به چگونگی قطع اشجار بشرح ذيل پیشنهاد میگردد.
ماده يك :قطع هر نوع اشجار در محدوده قانونی و حريم شهر بدون اخذ مجوز کتبی از شهرداري ممنوع است.
ماده دو :شهرداري ظرف مدت يکسال نسبت به تهیه شناسنامه در ختان واقع در محدوده و حريم شهر بادرنظر گرفتن نوع و محیط و
سن تقريبی درختان اقدام می نمايد.
تبصره  -9شناسنامه ياد شده کليه درختان معابر ،ميادين  ،بزرگراهها ،پارکها ،باغات ،و محلهائيكه بعنوان باغ شناخته مي شوند چنانچه در مالكيت
شهرداري يا ادارات و سازمانها باشند را شامل ميشود.
ماده سه :شهرداري پس از تهیه شناسنامه درختان نسبت به ثبت مشخصات کامل شناسنامه در دفتر مخصوص اقدام و سپس شماره
ثبت درخت رادر پالک مخصوص نوشته و به همان درخت نصب يا آويزان مینمايد.
ماده چهار  :در صورت ضرورت قطع اشجار در محدوده يا حريم شهر شهرداري ضمن بررسی  ،موضوع  ،تعداد و نوع و شماره ثبت
درختانی که قطع می شوند را تهیه و پس از وصول عوارض مقرر در اين آئین نامه يا ماده واحد ابالغی نسبت به صدور مجوز کتبی
اقدام مینمايد.
ماده پنج :ضوابط اخذ موضوع آئین نامه فوق الذکر:
بن درخت :محل تالقی درخت با سطح زمین است در صورتیکه درخت با سطح زمین به چند ساقه منشعب شده باشد .بن قطور ترين
نهال :درخت جوانی است که محیط بن آن کمتر از  95سانتی متر باشد.
ماده شش :عوارض قطع درخت
الف – قطع هر اصله درخت با محيط بن از  31سانتي متر تا  45سانتي متر
 -1/1در مناطق با ارزش مكاني زياد

(  )3758888ريال

 -1/0در مناطق با ارزش مكاني متوسط

(  )3808888ريال

 -1/3در مناطق با ارزش مكاني کم

( )0318888ريال
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ب – قطع هر اصله درخت با محيط بن از  46سانتي متر تا  68سانتي متر
 - 0/1در مناطق با ارزش مكاني زياد

( ) 4488888ريال

 -0/0در مناطق با ارزش مكاني متوسط

( )3508888ريال

 -0/3در مناطق با ارزش مكاني کم

( ) 3808888ريال

ج -قطع هر اصله درخت با محيط بن از  61سانتي متر تا 1متر (188سانتي متر)
عالوه بر مبلغ 0388( 3458888هزار ريال) به ازاء هر سانتي متر مازاد بر 68سانتي متر
 -3/1در مناطق با ارزش مكاني زياد هر سانتي متر

(  )4488ريال

 -3/0در مناطق با ارزش مكاني متوسط هر سانتي متر

( )3808ريال

 -3/3در مناطق با ارزش مكاني کم هر سانتي متر

(  ) 1548ريال

د -قطع هر اصله در خت با محيط بن بيش از  1متر (  188سانتي متر)
عالوه بر مبلغ ) 0388( 3588888ريال به ازاء هر سانتي متر مازاد بر يک متر
 _ 4/1در مناطق با ارزش مكاني زياد هر سانتي متر

( )4488ريال

 -4/0در مناطق با ارزش مكاني متوسط هر سانتي متر

(  )3808ريال
(  ) 1548ريال

-4/3در مناطق با ارزش مكاني کم هر سانتي متر

ذ – قطع هر اصله نهال تا محيط بن (  )38سانتي متر  (408/888چهارصد و هشتاد هزار ) ريال
تبصره  :9در مواردي که درختان سطح شهر براي اجراي طرح هاي عمراني و غيره ( مستند به ماده  183قانون شهرداريها) توسط اشخاص حقيقي
و حقوقي مورد هرس سبک يا شاخه زني قرار گيرد  %08قيمت ماده شش ميبايست محاسبه و وصول گردد.
تبصره  :0در مواردي که درختان سطح شهر براي اجراي طرح هاي عمراني و غيره (مستند به ماده 183قانون شهرداريها) توسط اشخاص حقيقي و
حقوقي مورد هرس سنگين يا شاخه زني قرار گيرد  %38قيمت ها ي ماده شش بايست محاسبه و وصول گردد.
ماده هفت :ساير مقررات
ارزش مکانی زياد متوسط و کم به شرح جدول ذيل تعیین میگردد:
رديف

الف

شرح

ارزش مكاني زياد

ارزش منطقه اي
مناطقي که ارزش منطقه اي موضوع ماده  64قانون مالياتهاي از متر مربعي 7788ريال به باال
باشد .
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ب

ارزش مكاني متوسط

ج

ارزش مكاني کم

مناطقي که ارزش منطقه اي موضوع ماده  64قانون مالياتهاي از متر مربعي 6388ريال الي
 5388ريال باشد.
مناطقي که ارزش منطقه اي موضوع ماده  64قانون مالياتهاي از متر مربعي  3588ريال کمتر

عوارض قطع هر اصله درخت مثمر که از سن بهره وري آنها گذشته است و به مقصد انتفاع يا احیاء باغ قطع شود.مشروط بر آنکه
همراه با کاشت و احیاء مجدد( با اخذ تضمین کافی) باشد به مبلغ شش هزار ريال تعیین میگردد.
اشخاص حقیقی و حقوقی که بدون کسب مجوز از شهرداري در امالک واقع در محدوده قانونی و حريم مصوب شهر اقدام به قطع و
خشکاندن عمدي و غیر عمدي درخت يا درختان می نمايند عالوه بر آنگه به مراجع قضايی جهت رسیدگی به تخلفات معرفی
خواهند شد مشمول پرداخت عوارض قطع درخت با ضريب دو می باشد.
هزينه جمع اوري ضايعات و سرشاخه هاي حاصل از هرس درختان موضوع تبصره ذيل ماده  6اين آئین نامه به عهده مجري طرح يا
متقاضی می باشد که بايد قبل از شروع تضمین مناسب را در اختیار شهرداري قرار دهد.
چنانجه اشخاص حقیقی و حقوقی به هر نحوي از انحاء مختلف موجبات از بین رفتن درختان مثمر يا غیر مثمر در امالک يا باغات
واقع در محدوده قانونی و حريم مصوب شهر را فراهم نمايند بعد از طی مراحل قضايی مشمول پرداخت عوارض قطع درخت با ضريب
دو می باشد.
تبصره  :چنانچه درختي جلوي درب پارکينگ منازل مسكوني احداث شده قرار گيرد و کميسيون اجرايي اين آئين نامه تشخيص دهد که مي
بايست درخت قطع شود  %58از بهاء به تشخيص کميسيون مربوطه قطع درخت وصول گردد.

بهرام محمد دوجی

منصور کر

شهردار سیمین شهر

رئیس شوراي اسالمی شهر
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دستور العمل تقسيط و چگونگي اخذ مطالبات شهرداري
برابر مفاد  73قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب  82/99/07به شهرداري اجازه داده می شود تا سقف 35222222ريال
کلیه مطالبات خود را مطابق جدول و تبصره هاي ذيل تقسیط نمايد بديهی است تقسیط مطالبات شهرداري مازاد بر سقف تعیین
شده به کمیسیون ماده  77قانون شهرداريها تفويض میگردد  .صدور مفاصاحساب  ،گواهی پايان کار و نقل وانتقال موکول به پرداخت
کلیه بدهیهاي مودي و تسويه حساب خواهد بود .

رديف

درصد پيش پرداخت نقدي بر مبناي بدهي

سقف اقساط الباقي بطور مساوي  -ماهيانه

1

حداقل  08درصد

 0قسط

0

حداقل  38درصد

 18قسط

3

حداقل  48درصد

 10قسط

4

حداقل  58درصد

 15قسط

تبصره  : 9تقسيط مطالبات به منزله تسويه حساب نميباشد .

تبصره  : 0اين مصوبه مشمول مطالبات شهرداري از اشخاص حقيقي خواهد بود و ادارات  ،سازمانها  ،نهاد هاي عمومي و دولتي  ،بانكها و  ...مي
بايست عوارض و بدهي خود را بصورت نقدي پرداخت نمايند .

تبصره  : 3اين مصوبه عطف به ما سبق نمي گردد و از زمان تصويب الزم االجرا است .

بهرام محمد دوجی

منصور کر

شهردار سیمین شهر

رئیس شوراي اسالمی شهر
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