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  پیشگفتار: 

 30باشد بـه همـین منظـور قانونگـذار در مـاده       امین منابع مالی میبینی وت مهمترین اقدام مالی هر شهرداري پیش

با اصالحات بعدي دفترچه اي که تمام منـابع درآمـدي شـهرداري را     12/4/1346ها مصوب  نامه مالی شهرداري آیین

ه بینی نموده که بایستی هر شهرداري همه ساله تهی تحت عنوان (تعرفه عوارض، بهاي خدمات و سایردرآمدها) پیش

  و تدوین نماید.

هایی منجمله ابطال تعدادي از عـوارض و بهـاي    باتوجه به اینکه درسنوات اخیر تهیه وتدوین تعرفه عوارض با چالش

خدمات توسط دیوان عدالت اداري مواجه بوده و از طرفی نیاز به دستیابی به منابع جدید تحت عنوان عـوارض ایـن   

  تاملی بیشتر نسبت به تهیه تعرفه اقدام نمایند.  ها با ضرورت را ایجاد نموده تا شهرداري

هاي کشور و با نگرش به آراي صادره دیوان عـدالت اداري و قیـد منـابع     این تعرفه با استفاده از تجربیات شهرداري

  جدید تحت عنوان عوارض و بهاي خدمات و سایر درآمدها تهیه و تدوین گردیده است. 
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 بخش اول: تعاریف �

 بخش دوم: مستندات  �
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 ایید وصول عوارض و بهاي خدماتاي از آراي دیوان عدالت اداري در خصوص ت نمونه �
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  کلیات و مفاهیم 

  

  بخش اول:

  

  تعاریف    
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  شود. در این تعرفه کلمات وعبارات زیر در معانی مشروح مربوط به کار برده می

  کاربري -1

باشد کـه قسـمتی از    میشهرسازي و معماري ایران  شوراي عالی 10/3/1369گانه قید شده در مصوبه  بیست هاي منظور از کاربري

  گردد. مصوبه ذیال درج می

کمیتـه فنـی، طـرح     09/03/1389خـود پیـرو صورتجلسـه مـورخ      10/3/1389 تاریخ در ایران معماري و شهرسازي شوراي عالی

مورد بررسـی نهـایی قـرار داده و پـس از اصـالحات      نه آنها را سرا تعیین و شهري هاي کاربري مفاهیم و عاریفتحقیقاتی تدقیق، ت

هـا و   هـاي جـامع شـهرها، شـهرهاي جدیـد، شـهرک       مربوطه تصویب نمود لذا متن پیوست براي آگاهی و استفاده در کلیـه طـرح  

معاون وزیر و دبیـر   26/03/1389مورخ  1797/310/300شود. (بخشنامه شماره  هاي آماده سازي مسکن مهر و ... ارسال می طرح

  ).شوراي عالی شهرسازي و معماري ایران

  

  : تعاریف کاربري هاي شهري1جدول شماره     

 تعریف نوع کاربري ردیف

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

 مسیر شبکه 2
ه ها و یا رینگهاي شهري درمسیر تعریض و یا گذرگاطبق طرح تفصیلی به اراضی که 

 .اطالق میگردند قرارمیگیرند 

 آموزشی 3
به اراضی اختصاص یافته براي فعالیت هاي آموزش رسمی و عمومی تحت مدیریت 

 وزارت خانه هاي آموزش و پرورش وکار و امور اجتماعی گفته می شود.

 اداري 4

دولتی،  شرکتهاي به اراضی اختصاص یافته جهت استقرار وزارت خانه ها، موسسات 

دولتی و موسسات و نهادهاي عمومی غیر دولتی و نیروهاي انتظامی و بسیج گفته می 

 شود.

5 
بازار - خدماتی-تجاري

 روز

به اراضی اختصاص یافته براي انواع فعالیت هاي بازرگانی و خدمات انتفاعی و غیر 

 گفته می شود. وانواع فعالیتهاي تجاري  انتفاعی

 ورزشی 6
ضی اختصاص یافته جهت انجام ورزش هاي مختلف از سطوح حرفه اي تا مبتدي به ارا

 گفته می شود

 درمانی 7
به اراضی اختصاص یافته به خدمات پزشکی،  درمانی و سالمت انسان و دام و 

 مددکاري هاي اجتماعی گفته می شود.

 ود.به اراضی اختصاص یافته به فعالیتهاي فرهنگی گفته می ش هنري -فرهنگی 8

9 
و حریم پارک و فضاي سبز

 سبز حفاظتی

 مـورد  و احـداث  شهرداري به اراضی اختصاص یافته جهت پارک ( بوستان) که توسط

 و طبق طرح تفصیلی در حـریم کمربنـد سـبز قراردارنـد    ی گیردم قرار عموم استفاده

 گفته می شود.
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 مذهبی 10
به اراضی اختصاص یافته جهت انجام فرایض و مراسم مذهبی و دینی و بقـاع متبرکـه   

 گفته می شود.

11 
اسیسات وت تجهیزات 

 شهري

 یـا  و شـهر  جهـت امـور مربـوط بـه تاسیسـات زیربنـایی      

و  شهر و شهروندان بهداشت

 

 به اراضی که جهت  استفاده پارکینگ هاي عمومی و یا اختصاصی اطالق میگردد پارکینگ  12

13 
و  حمل و نقل و انبارداري

 پایانه 

راي انجـام سـفرهاي     به اراضی اختصاص یافته جهت شبکه معابر و ساختمانهایی که ـب

 ندان اختصاص می یابد گفته می شود.شهري، برون شهري و شهرو

 به اراضی اختصاص یافته به نیروهاي مسلح گفته می شود. انتظامی- نظامی 14

 به اراضی اختصاص یافته به باغات و زمین هاي کشاورزي گفته می شود.. زراعیباغات و  15

 به اراضی اختصاص یافته به مکانهاي تاریخی گفته می شود. میراث تاریخی 16

 گفته می شود. حریم شهر واقع شده اند به اراضی که  حریم 17

 به اراضی اختصاص یافته جهت اقامت و سیاحت گفته می شود. تفریحی و توریستی 18

 وتولیدي صنعتی 19

به اراضی اختصاص یافته جهت استقرار صنایع مشـمول گـروه الـف موضـوع مصـوبه      

یران و اصالحات بعدي آن گفتـه  هیات وز 26/12/88مورخ  18591-/ت64677شماره 

  می شود.

  کاربري ویژه  20
% مابقی بـه  50% سطح آن می بایستی به شهرداري شهر واگذار شده و 50به اراضی که 

  کلیه فعالیتهاي انتفاعی اختصاص یابد مانند شرکت فرآوره هاي نفتی چالوس
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  تفکیک سطوح تقسیمات شهري: عملکردهاي مجاز کاربري هاي شهري به 2جدول شماره   

 تعریف مقیاس نوع کاربري ردیف

 شهر مسکونی 1
د واحـدی و  گاههای تک واحدی، مجتمع های چند خانواری و آپارتمـانی چنـ   سکونت

 خوابگاههای دانشجویی خارج از محوطه دانشگاه

2 
ــات .   ــوزش تحقیق آم

 فناوری
 شهر

مدارس عالی، دانشگاهها، دانشکده ها، دانشسراها، حوزه های علمیه و مراکز تحقیقـاتی  

 و پژوهشی و علمی و کاربردی و پارک فناوری

 آموزشی 3

 دبستان ) -آمادگی -آموزش های پیش دبستانی ( مهد کودک محله

 دبیرستان و پیش دانشگاهی -مدارس راهنمایی -کالس های سوادآموزی ناحیه

 منطقه
ی آموزش فنـی و حرفـه   هنرستانهای صنعتی وابسته به آموزش و پرورش و مجتمع ها

 ای وزارت کار و امور اجتماعی

 شهر
مدارس اسالمی، مدارس کودکان اسـتثنایی،  مراکـز پـرورش اسـتعدادهای درخشـان،      

 مدارس شاهد و مدارس اتباع خارجی

 اداری و انتظامی 4

 شهرداری نواحی شوراهای حل اختالف ناحیه

 منطقه

آموزش و پرورش راهنمایی و  مجتمع های قضایی، ادارات آب و برق و گاز و مخابرات و

ثبت احوال،  ثبت اسناد،  امـور اقتصـادی و مالیـاتی،     رانندگی، تامین اجتماعی، پست، 

 راهنمایی و رانندگی، کالنتری، آگاهی و پایگاههای بسیج

 شهر

وزارتخانه ها و سازمانهای مستقل دولتی، ادارات کل و شرکتهای وابسـته بـه وزارتخانـه    

مستقل دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی، ستاد نیروهـای نظـامی و   ها و سازمانهای 

انتظامی و سایر مراکز انتظامی، سـفارتخانه هـا، کنسـول گـری هـا و سـازمانهای بـین        

المللی، شهرداری و شـورای اسـالمی شـهر،  دادگسـتری و زنـدانهای موجـود و مراکـز        

 بازپروری و کانونهای اصالح و تربیت و سرپرستی بانکها

ــدوده   ــارج از مح خ

 شهر
 زندان

5- 

ــاری:  تجــ

  خدماتی 

   بازار روز 

 تجاری

 قصابی و امثالهم )واحدهای خرید روزانه ( خوار و بار، میوه و سبزی، نانوایی،  محله

 ناحیه

واحدهای خرید هفتگی ( سوپر مارکت، فروشـگاههای مصـرف شـهر و روسـتا، نوشـت      

 الحســنه قـرض  هـای  صــندوق و بانکهـا  شـعب .)…افـزار،  قنـادی، آجیـل فروشــی و    

،  بنگاههای معـامالت امـالک،  بازارچـه هـا،  فروشـگاههای      اعتباری و مالی وموسسات

م خانگی،  لوازم صوتی و تصویری، کتابفروشی ها، رسـتوران  منسوجات، پالستیک، لواز

 ها، شرکتهای بیمه،  داروخانه و انواع مشابه دیگر

 شهر

 و بازرگـانی  شـرکتهای  بـازار  عمده فروشی ها، راسته های صـنوف مختلـف و بورسـها،   

،  واحدهای خرید خاص و بلند مـدت ماننـد فروشـگاههای بـزرگ زنجیـره ای،       تجاری

مبل فروشی ها، پوشاک، شعب مرکزی بانکها و موسسات مـالی و اعتبـاری، موسسـات    

تجاری واردات و صادرات کاال، نمایندگی فروش عرضه وسایل نقلیـه،  فروشـگاه عرضـه    

وسـایل نقلیـه و فروشـگاه عرضـه صـنایع دسـتی و فـرش، تاالرهـای          قطعات یـدکی،  

پذیرایی، تعمیرگاههای لـوازم خـانگی و خـودرو، دفـاتر نماینـدگی بانکهـای خـارجی،         

 نمایندگی موسسات تجاری خارجی
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ــدمات  خــ

 انتفاعی

 محله
دفاتر ( پست،  امور مشترکین تلفن همراه، فروش روزنامـه و مجلـه )،  آرایشـگاه هـای     

 زنانه و مطب پزشکان

 ناحیه

+، آموزشگاههای خصوصی، دفاتر ( وکالت، مهندسی و نقشه بـرداری،  ثبـت   10پلیس 

اسناد، ازدواج و طالق، شرکتهای پیمانکاری و مشاور و خدمات)،  آزمایشگاههای طبـی  

 و تخصصی،  مراکز رادیولوژی،  سالن های ورزشی کوچک، مرکز مشاوره درمانی

 منطقه

،  آمبوالنس خصوصـی،   مشابه و ام آر آی ائه خدمات اینترنت، دفاتر حسابرسی، مراکزار

درمان اعتیاد،  فیزیوتراپی،  مراکز کاریابی،  مرکـز معاینـه فنـی خـودرو،  رسـانه هـای       

 دیجیتال انتفاعی،  رادیولوژی،  مطب دامپزشکان

 شهر خدمات غیر انتفاعی 

اتحادیه هـا،  مجـامع،  انجمـن     -وسسات خیریهم -دفاتر احزاب، تشکل های مردم نهاد

ها و تعاونی ها،  رسانه های دیجیتـال خبـری، هیـات هـای ورزشـی و آموزشـگاههای       

 مذهبی ( به غیر از حوزه های علمیه )

 ورزشی 6

 زمین های بازی کوچک محله

 زمین های ورزشی و سالنهای کوچک ورزشی و استخرها ناحیه

 ع های ورزشی،  زورخانه ها،  مجموعه های آبی ورزشیورزشگاهها و مجتم شهر

 درمانی 7

 مراکز بهداشت و تنظیم خانواده، درمانگاهها محله

 پلی کلینیک ها ناحیه

 تخت و مراکز اورژانس 64مراکز انتقال خون،  بیمارستانهای کمتر از  منطقه

 شهر
اکز توانبخشی و مراکز نگهـداری  بیمارستانهای اصلی شهر،  زایشگاهها، تیمارستانها، مر

 کودکان بی سرپرست و سالمندان، معلولین و جانبازان و درمانگاههای دامپزشکی

 هنری –فرهنگی  8

 ناحیه
کتابخانه ها و سالنهای اجتماعـات کوچـک،  کـانون هـای پـرورش فکـری کودکـان و        

 نوجوانان، سینما

 شهر

را و مجتمـع هـای فرهنگـی،  سـالن     کتابخانه مرکزی و تخصصی،  نگارخانه،  فرهنگسـ 

اجتماعات، سینما، تئاتر، سالن کنسرت،  موسسات و دفـاتر مرکـزی روزنامـه و مجلـه،      

 مراکز صدا و سیما

 پارک 9

 ای بوستان ( پارک ) محله محله

 بوستان ( پارک ) ناحیه ای ناحیه

 بوستان ( پارک ) اصلی شهر شهر

 مذهبی 10
 و فاطمیه هامساجد، حسینیه ها  محله

 ،  مصلی،  مهدیه،  کلیساها، کنیسه ها و آتشکده هاشهر مسجد جامع مساجد بزرگ و شهر

 تجهیزات شهری 11 

 ی جمع آوری زبالهایستگاه ها محله

 ناحیه
ایستگاه های جمع آوری زباله،  ایستگاه های آتـش نشـانی، میـادین میـوه و تـره بـار،       

 ، جایگاههای سوخت115اورژانس 

 احمر هالل نجات و امداد مراکز و دائمی نمایشگاههای –گورستانهای موجود  شهر

ــدوده   ــارج از مح خ

 شهر

حمـل و  زی میوه و تره بـار،   مرک میدان داشتی زباله،انتقال گورستان ها، مرکز حفر به

 نقل بار

 تاسیسات  شهری 12

 ایستگاه های تنظیم فشار گاز،  آب و فاضالب،  سرویس های عمومی بهداشتی محله

 منطقه
مخازن آب زمینی و هوایی، تصـفیه خانـه هـای آب و فاضـالب و پسـت ایسـتگاههای       

 تنظیم فشار گاز
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 حمل و نقل انبارداری 13

 یستگاههای مترومعابر و پارکینگ ها ی محلهای و ا محله

 معابر پارکینگ های عمومی و اتوبوس رانی شهری،  پایانه های مسافربری ناحیه

 شهر
معابر،  پایانه های مسافربری درون شهری و بین شهری،  ایستگاه فرودگاههای موجود،  

 بنادر،  تاسیسات مرکزی مترو،  پارکینگ های بین شهری کوچک و سردخانه ها

 انباری های اصلی کاال فرودگاه،  سیلو و سردخانه ها ودهخارج از محد

 دگاههای موجود نیروهای نظامی.پادگان ها و آما شهر و انتظامی نظامی 14

 زمین های کشاورزی و باغات واحدهای باغ مسکونی محله باغات و کشاورزی 15

 شهر تاریخی 16
رامگاه مشاهیر،  اماکن متبرکـه  اماکن و محوطه های تاریخی، موزه ها، بناهای یادبود، آ

 و حریم های تملک شده آنان

 شهر طبیعی 17
سطوحی که جهت جنگلهای طبیعی و فضای سبز دست کاشت ( غیـر از پـارک ) مـی    

 یابد.

 شهر حریم 18
حریم قانونی رودخانه ها، تاالبها، آبگیرها، مسیلها و راه حـریم قـانونی تملـک راه آهـن     

 زیربنایی آب و برق و گاز و نفت و فاضالبهای بین شهری و تاسیسات 

 گردشگری –تفریحی  19

 شهر
هتل،  مسافرخانه،  مهمانپذیر و مهمانسراها، هتل آپارتمان و متل، شـهربازی تفریحـی   

 .…ویژه پارکهای جنگلی و اردوگاههای جهانگردی و پالژهای ساحلی و 

ــدوده   ــارج از مح خ

 شهر
 باغ وحش

 و تولیدی صنعتی 20

های الـف مصـوبه   گروه

ــماره  شـــــــــــــــ

 26/12/78ت64677

ــا   ــدیران بـ ــات مـ هیـ

 اصالحات بعدی آن

  غذایی:

  تهیه و بسته بندی خشکبار بدون شستشو -1

  بسته بندی خرما بدون شستشو -2

  تن در سال 3000واحد تولید آب نبات و پولکی شکر پنیر و غیره تا  -3

  واحد تولیدی نبات ( نبات ریزی ) -4

  تن در سال 300سوهان تا  واحد تولید گز و -5

  واحد بسته بندی نمک و ادویه جات -6

  واحد بسته بندی چای -7

  واحد بسته بندی قهوه -8

تـن در سـال بـه روش نـم زدن و بـدون روش       300واحد تولید قند حبه و کله تا  -9

  پخت

  واحد بسته بندی عسل -10

  تن در سال 1000تولید بستنی تا  -11

  تن در سال 300تا  تولید شیرینی و نان -12

  تن در سال 300آسیاب و تولید آرد گندم و جو تا  -13

  تن در سال 100واحد بسته بندی کره و سایر لبنیات تا  -14

  تن در سال 300تولید بیسکویت و شکالت تا  -15

  تن در سال 300واحد رشته بری تا  -16

  تن در سال 300واحد ماکارونی سازی تا  -17

  موم ( مخصوص کندوی عسل ) واحد تولید آج -18

  واحد بسته بندی سبزیجات و میوه جات -19
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  واحد تولید یخ ( صرفاً در مناطق صنعتی درون شهری بایستی استقرار یابند.) -20

  واحدتولیدی نان بستی -21

  واحد بسته بندی گالب -22

  واحد بسته بندی عرقیات گیاهی -23

  ی و شستشوواحد بسته بندی جو بدون عملیات بوجار -24

  واحد سورتینگ و بسته بندی حبوبات بدون بوجاری -25

  واحد تولید، بهبود دهنده کیفیت آرد -26

 آسیاب و بوجاری عملیات بودن آماده واحد تولید غذایی کودکان آرد غالت -27

  نساجی:

  واحدهای قالیبافی، زیلوبافی و نمدمالی دستی و دست بافتها -1

  شیرازه دوزی حاشیه موکت و فرش ماشینی -2

  تن در سال ) 100جوراب بافی حداکثر سه دستگاه ( با حداکثر  -3

کشبافی و تریکو بافی، گردبافی، کنن و راشل حداکثر تا سه دسـتگاه ( یـا حـداکثر     -4

  تن در سال ) 100

  دست، انواع لباس و پوشاک در سال 3000لید لباس و پوشاک حداکثر واحد تو -5

  تولید طناب نخی یا کنفی،  تور ماهیگیری،  قیطان، انواع نوار و روبان -6

  واحد دوزندگی لحاف و تشک و بالش بدون خط حالجی یااستفاده از پشم شیشه -7

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

  پارچه بافی دستی ( غیر موتوری ) -9

  و نوارهای صنعتی )واحد تولید فتیله نفت سوز  -10

 واحد تولیدالیاف پروپلین -11

      

  چرم:

  واحد تولید مصنوعات سراجی از قبیل کیف، دستکش،  جلد چرمی و نظایر آن -1

واحد تولید مصنوعات پوستی،  از قبیل کاله پوسـتی،  پوسـتین و مـوارد مشـابه از      -2

  پوست دباغی شده

  جفت در سال 90000واحد تولید بستایی کفش حداکثر تا  -3

  جفت در سال 90000واحدتولید کفش ماشینی حداکثر  -4

  واحد مونتاژ دست و پای مصنوعی با استفاده از چرم -5

 واحد مونتاژ لوازم ارتوپدی با استفاده از چرم -6

      

  سلولزی :

  آماده واحد تولید جعبه مقوایی و کارتن از ورق -1

  واحدتولید پاکت خوار و بار و مراسالت مشابه آن -2

  شده چاپ و آماده واحد تهیه کاغذ دیواری از کاغذ -3

  آماده واحد تولید کاغذ و دفتر از کاغذ -4

  واحد تولید لوازم التحریر کاغذی و مقوایی از ورق آماده -5

  واحد صحافی و چاپخانه های ساده -6

  واحد تولید مصنوعات چوب پنبه ای -7

  واحد نجاری و خراطی بدون انوارسازی -8

مترمکعب چـوب در سـال بـدون     200سایر مصنوعات چوبی تا واحد مبل سازی و  -9
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  رنگ

  تولید انواع فیلترهای کاغذی از جمله فیلترهای هوا و یا استفاده از ورق آماده -10

واحد تولید انواع دوک و لوله طاقه پیچی مقوایی و سایر مصنوعات مشـابه از ورق   -11

  آماده

  سبد بافی از الیاف گیاهی تولید محصوالت ساخته شده از نی و حصیر و -12

  واحد بسته بندی دستمال و محصوالت مشابه بااستفاده از کاغذ آماده -13

  واحد پرس کاری و چسباندن روکش نایلون بااستفاده از روکش آماده -14

  دستگاه در سال 200واحد تولید قایق های چوبی و بلم تا  -15

  واحد تهیه کاربن و استنسیل از کاغذ آماده -16

 واحد تولید کالسور و زونکن از مقوای آماده -17

      

  فلزی :

  واحد قلمزنی انواع فلزات -1

واحد تراشکاری و قطعه سازی و قالب سازی بدون ریخته گری و آبکاری حداکثر تا  -2

  سه دستگاه تراش

واحد تولید درب و پنجـره آهنـی و آلـومینیمی ( صـرفا در منـاطق صـنعتی درون        -3

  شهری )

  احد تولید کانال کولر،  لوله بخاری(صرفاً در مناطق صنعتی درون شهری )و -4

  واحدهای طراحی و مونتاژ حداکثر تا سه دستگاه تراش -5

واحد صنعتی تولید ظروف آلومینیم از ورق آماده با یک دستگاه خم کـن حـداکثر    -6

  تن در سال صرفًا مناطق صنعتی داخل شهری 100

  رد و غبار گیر ازقطعات آمادهواحدمونتاژ تجهیزات گ -7

واحد تولید اتصاالت هیدرولیک ( پرس بست فلزی به دو انتهای شیلنگ فشار قوی  -8

(  

  واحد طراحی و مونتاژ کولر اتومبیل -9

  واحد طراحی و مونتاژ کاربراتور گاز سوز -10

 واحد تولید ترموستات -11

      

  کانی غیر فلزی :

  ای بدون کوره ذوبواحد تولید مصنوعات شیشه  -1

  واحد تولید آیینه،  پوکه آمپول،  شیشه آزمایشگاهی بدون کوره -2

  واحد تولید مصنوعات تزئینی سنگی ( صنایع دستی ) -3

 واحد تولید پودر جوشکاری -4

      

  شیمیایی:

  واحد تولید آب مقطر -1

  )واحدتولید نایلون و نایلکس و سلوفان ( با استفاده از رول آماده  -2

  واحد صرفاً برش اسکاچ ظرفشویی -3

 واحد طراحی و مونتاژ نت ترمز -4

      

  دارویی، آرایشی و بهداشتی:

  واحد تولید مواد بهداشتی و آرایشی ( فرموالسیون ) -1

  واحد اختالط و بسته بندی پودر ازاله مو -2
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  واحدتولید قرص و پودر اکسیژنه -3

  و صنعتی و پودر بلوندر اکسیژن واحد تولید اکسیدان، کرم بهداشتی -4

  واحد تولید اسانس، تنطور، الکالوئید از مواد شیمیایی و طبیعی -5

 واحد تولید هورمون و آنتی بیوتیک -6

      

  برق و الکترونیک :

  واحد تولید لوازم برقی کوچک به صورت مونتاژ ( نظیر زنگ اخبار و دربازکن ) -1

  ون آبکاري و لوستر،  از قطعات آمادهواحد تولید آنتن تلویزیون بد -2

واحد طراحی و تولید لوازم برقی و الکترونیکی به صورت مونتاژ مشروط بر اینکه عملیـات   -3

  کوره اي و عملیات تر نداشته باشد.

  واحد تولید لوازم پزشکی،  آزمایشگاهی و آموزشی،  قطعات الکترونیک -4

  هواحد تولید ترانزیستور و مقاومت و غیر -5

  واحد تولید انکوباتور و سایر لوازم آزمایشگاهی بدون آبکاري -6

  واحد تولید انواع ساعت -7

  واحد طراحی و تولید تقویت کننده صوت نظیر بلندگو و آمپلی فایر به صورت مونتاژ -8

  واحد تولید رادیو و تلوزیون و لوازم صوتی و تصویري -9

  ده سمعی و بصريواحد تولید دستگاههاي برقی عالمت دهن -10

  واحد تولید سیستم هاي مخابراتی مراکز تلفن -11

  واحد تولید لوازم الکترونیکی ( کامپیوتر،  لوازم اداري و لوازم دقیق الکترونیکی ) -12

  واحد تولید کنترل هاي ولتاژ و فرکانس -13

  واحد تولید آفتامات -14

  واحد تولید مودم و میکرو کنترل -15

  مونتاژ تایمر واحد طراحی و -16

 واحد تولید کارت و بردهاي کامپیوتري -17

      

  کشاورزي:

  فاقد محدودیت فاصله از امکان مسکونی ) 4واحد زنبورداري و پرورش ملکه ( تا ردیف  -1

  قطعه 100واحد پرورش پرندگان زینتی تا  -2

  واحد پرورش کرم ابریشم -3

  واحد پرورش ماهی زینتی -4

 زشکیآزمایشگاه دامپ -5

      

  ماشین سازي:

واحد قالب و مدل ( درجه ریخته گري،  فیکچر،  قالـب قطعـات اسـتاندارد، قالـب قیـد و       -1

  بست و ابزار قالب،  مدل

واحد تجهیزات شـبکه آب و فاضـالب ( پمپهـاي دیـاگرامی،  کـف کـش،  لجـن کـش و          -2

  تجهیزات تصفیه )

کی ( آسانسور و قطعات آسانسـور،  پلـه   واحد ماشین آالت و تجهیزات حمل و نقل مکانی -3

برقی،  باالتراک،  جرثقیل سقفی،  جرثقیـل پشـت کـامیونی،  جـک پالـت بـاالبر و قطعـات        

  ) جرثقیل. …مربوطه، نوار نقاله و 

واحد پمپ و کمپرسور ( پمپهاي خالء وکیوم آتش نشانی، آب، کمپرسـورهاي صـنعتی و    -4

 بادي )مصرفی و گاراژي مواد فله و تلمبه هاي 
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  ) 14/10/1384و حریم شهر، روستا و شهرك و نحوه تعیین آنها (مصوب  هدر قانون تعاریف محدود -2

هادي شهر که ضوابط و  جامع و تا تهیه طرح مذکور در طرح عبارت است از حد کالبدي موجود شهر و توسعه آتی در دوره طرح شهرمحدوده  - 1ماده 

  .راء میباشداالج الزم سازي در آنمقررات شهر

خدمات شهري و تأسیسات زیربنایی در چـارچوب وظـایف قـانونی     شهرداریها عالوه بر اجراي طرحهاي عمرانی از جمله احداث و توسعه معابر و تأمین 

 .به عهده دارند شهر را نیز هرگونه ساختمان و تأسیسات و سایر اقدامات مربوط به توسعه و عمران در داخل محدوده خود کنترل و نظارت بر احداث

نظـارت و کنتـرل شـهرداري در آن ضـرورت دارد و از مـرز       حریم شهر عبارت است از قسمتی از اراضی بالفصل پیرامـون محـدوده شـهر کـه     - 2ماده 

  .مربوط تجاوز ننماید تقسیمات کشوري شهرستان و بخش

اراضی کشاورزي، باغات و جنگلها، هرگونه استفاده براي احداث  یت حفظبه منظور حفظ اراضی الزم و مناسب براي توسعه موزون شهرها با رعایت اولو 

  .خواهد بود داخل حریم شهر تنها در چارچوب ضوابط و مقررات مصوب طرحهاي جامع و هادي امکانپذیر ساختمان و تأسیسات در

م شهر مجاز شناخته شده و حفاظت از حـریم بـه   حری نظارت بر احداث هرگونه ساختمان و تأسیسات که به موجب طرحها و ضوابط مصوب در داخل 

مربوط میباشـد،   از محدوده قانونی و حریم شهرها و قانون شهرداریها مستثنی میباشند) به عهده شهرداري استثناي شهرکهاي صنعتی (که در هر حال

  .شد طبق مقررات رفتار خواهد هرگونه ساخت و ساز غیر مجاز در این حریم تخلف محسوب و با متخلفین

هادي روستا داراي محدوده و حریم مستقلی بوده و شهرداري شهر مجاور   شوند مطابق طرح روستاهایی که در حریم شهرها واقع می – 1تبصره  3ماده 

  حق دخالت در ساخت و ساز امور روستا را ندارد.

 

  تعرفه عوارض:   -3

  باشد. با اصالحات بعدي) می 12/4/1346نامه مالی شهرداري ها (مصوب  آیین 30منظور تعرفه عوارض، بهاي خدمات وسایر درآمدهاي موضوع ماده 

اي خواهد بود که در آن کلیه انواع عوارض و بهاء خدمات و سایر درآمدهایی کـه   هر شهرداري داراي تعرفه -ها  نامه مالی شهرداري آیین 30ماده 

شود درج و هر نوع عوارض یـا بهـا خـدمات جدیـدي کـه وضـع و تصـویب         تحصیل می به وسیله شهرداري و مؤسسات تابعه و وابسته به آن وصول و یا

  شود. گیرد درتعرفه مذکور منعکس می گردد یا هر تغییري که در نوع و میزان نرخ آنها صورت می می

درآمـدها دسـتورالعمل جـامع    وزارت کشور براي طرز تنظیم تعرفه و درج تغییرات بعدي و همچنین چگونگی وضع و تشخیص و وصول انواع عوارض و 

  تهیه و براي راهنمایی به شهرداریها ابالغ خواهد کرد.
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  : درآمد -4

 :شود طبقه به شرح زیر تقسیم می سهدرآمد شهرداریها به 

 )درآمدهاي مستمر درآمدهاي ناشی از عوارض عمومی ( -1

 منابع حاصل از واگذاري دارایی سرمایه اي  -2 

 ي دارایی مالی منابع حاصل از واگذار -3

 

  قانون شوراها:   -5

  باشد. با اصالحات بعدي) می 01/3/1375منظور قانون تشکیالت، وظایف و انتخابات شوراهاي اسالمی کشور و انتخاب شهرداران (مصوب 

  

  قانون تجمیع عوارض:  -6

وري اسالمی ایران و چگونگی برقراري وصول عوارض و سـایر  منظور قانون اصالح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمه

  باشد. با اصالحات بعدي) می 22/10/1380وجوه از تولیدکنندگان کاال، ارایه دهندگان خدمات و کاالهاي وارداتی (مصوب 

  

   16/4/1353در قانون تغییر وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازي و تعیین وظایف آن مصوب  -7

  :طرح جامع شهر -2

هاي مسکونی، صـنعتی بازرگـانی، اداري    بندي مربوط به حوزه منطقه طرح جامع شهر عبارت از طرح بلندمدتی است که در آن نحوه استفاده از اراضی و 

ترمینـال)   خـط (  انتهـاي  و تجهیزات و تسهیالت شهري و نیازمندیهاي عمومی شـهري، خطـوط کلـی ارتبـاطی و محـل مراکـز       کشاورزي و تأسیسات و

شود  می تعیین تجهیزات و تسهیالت عمومی، مناطق نوسازي، بهسازي و اولویتهاي مربوط به آنها ها و بنادر و سطح الزم براي ایجاد تأسیسات و فرودگاه و

طـرح   گـردد.  تهیه و تنظـیم مـی   حفظ بنا و نماهاي تاریخی و مناظر طبیعی، و ضوابط و مقررات مربوط به کلیه موارد فوق و همچنین ضوابط مربوط به

 .جامع شهر برحسب ضرورت قابل تجدید نظر خواهد بود

  :طرح تفصیلی -3

استفاده از زمینهاي شهري در سطح محالت مختلـف شـهر    طرح تفصیلی عبارت از طرحی است بر اساس معیارها و ضوابط کلی طرح جامع شهر نحوه  

تـراکم سـاختمانی    ها و وضـع دقیـق و تفصـیلی شـبکه عبـور و مـرور و میـزان و تـراکم جمعیـت و         هر یک از آن موقعیت و مساحت دقیق زمین براي و
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توسعه و حل مشکالت شـهري و موقعیـت کلیـه عوامـل مختلـف شـهري در آن        واحدهاي شهري و اولویتهاي مربوط به مناطق بهسازي و نوسازي و در

  .گردد مدارک ثبتی تهیه و تنظیم میها و مشخصات مربوط به مالکیت بر اساس  نقشه شود و می تعیین

  

  77کمیسیون ماده  -8

  باشد. با اصالحات بعدي) می 11/04/1334ها (مصوب  قانون شهرداري 77منظور کمیسیون قید شده در ماده 

  

9- P  

در سـال  آخـرین اصـالحات)    بـا  1366هاي مستقیم (مصـوب   قانون مالیات 64ماده  3برابر تبصره  عرصه اي ارزش معامالتی  قیمت منطقه pمنظور از 

  گردد. تعیین می 1401با اعمال مصوبه هیأت وزیران براي سال  1399

  

10- K  

  گردد. ضریبی است که هر سال با پیشنهاد شهرداري توسط شوراي اسالمی شهر براي هر یک از عوارض جداگانه تصویب می

  

  کونی، واحد (مسکونی،تجاري، صنعتی و...) هاي سطح ناخالص کل بنا، تراکم ساختمان، تراکم خالص مس واژه -11

اي که در این دفترچه استفاده گردیده و تعاریف  آنها منطبق با تعاریف قید شده در طـرح   مجتمع مسکونی، مجتمع اداري، پیلوت، پارکینگ، و هر واژه

  جامع یا طرح تفصیلی و ضوابط شهرسازي خواهد بود.

  

  100ون ماده یکمیس -12

  باشد.  با اصالحات بعدي) می 11/4/1334ها (مصوب  قانون شهرداري 100ید شده در ماده منظور کمیسیون ق
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  هاي واحد مسکونی، واحد تجاري، واحد صنعتی، واحد اداري  واژه -13

ه و سـرویس الزم باشـد.   هائی که براي سکونت افراد و یا خانوارها ساخته شده و شامل اطاق، آشپزخان . واحد مسکونی: عبارت است از کلیه ساختمان1

  هاي شخصی مندرج در قوانین نیز در آنها مجاز خواهد بود.) اي فعالیت (بدیهی است انجام پاره

ها به منظور استفاده کسب و پیشه و تجـارت   قانون شهرداري 55ماده  24هائی که برابر تبصره ذیل بند  . واحد تجاري: عبارت است از کلیه ساختمان2

  ا در آنها واحدهاي صنفی تحت پوشش قانون نظام صنفی و یا واحدهاي تابع قانون تجارت فعالیت داشته باشند.احداث گردیده و ی

هاي صنعتی و اداري بـا موافقـت اصـولی از مراجـع      هائی که به منظور استفاده صنعتی و یا ایجاد کارگاه . واحد صنعتی: عبارت است از کلیه ساختمان3

  نایع سبک و سنگین و معادن و فلزات ایجاد شده باشند.ذیربط مانند وزارت جهاد، ص

 3، 2، 1هائی که از شمول بندهاي  هاي انقالب اسالمی، بدیهی است سایر ساختمان هاي دولتی و نهاد . واحدهاي اداري: عبارت است از کلیه ساختمان4

  شوند. خارج باشند مشمول تعریف واحد اداري می

شـوند و مشـمول پرداخـت مالیـات هسـتند از نظـر        هاي انقالب اسالمی که با اصول بازرگانی اداره می به دولت و نهادتبصره: مؤسسات دولتی و وابسته 

  شوند. پرداخت عوارض پذیره، تجاري محسوب می

مـورخ   3/1/24150هاي ساختمانی، واحدهاي تجاري، صنعتی و اداري به شماره  دستورالعمل اجرایی نحوه محاسبه و وصول عوارض پذیره صدور پروانه

  وزارت کشور)  30/11/1369

  نامه ارزش معامالتی ساختمان (براي جرایم کمیسیون ماده صد) آیین -14

  باشد. ها می ماده صد قانون شهرداري 11نامه موضوع تبصره  منظور آیین

  پایان کار ساختمان   -15

، ایمنی و شهرسازي و سایر نظامات ضروري در ساختمان زیر گواهی شهرداري مبنی بر اتمام ساختمان با رعایت اصول فنی ، بهداشتی

  نظر مهندس داراي پروانه فعالیت.

  برزمین    -16

  .حدي از  قطعه زمین است که مشرف به گذر باشد

  

  بر اصالحی    -17

  آن حدي از زمین است که مشرف به گذر، و از قسمت عمق مستلزم عقب نشینی باشد.
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  پخی   -18

ز خط موربی که سطح گوشه اي از قطعه زمین قرار گرفته در نبش دو معبر را، به منظور ایجـاد دیـد   عبارتست ا

  مناسب رانندگی حذف می کند و آن را جزو فضاهاي عمومی شهر قرار می دهد.

  

  سال تبدیل    -19

ریخ نصب کنتور بـرق  تاریخ قطعی شدن راي کمیسیون ماده صد و یا گواهی اداره دارایی و یا پروانه کسب و یا تا

و یا قبوض برق مصرفی که تعیین کننده سال تبدیل و نوع استفاده از ساختمان باشد مالک سال تبدیل خواهـد  

  بود.

تبصره: در صورتی که ارائه گواهی اداره مالیاتی و یا پروانه کسب و یا تاریخ نصب کنتور برق بـه تنهـایی نتوانـد    

  ه کارشناس رسمی دادگستري مرض الطرفین مالک عمل قرار خواهد گرفت.سال تبدیل را به اثبات برساند نظری

  

  مهلت پرداخت عوارض صدور پروانه  -20

میباشد در غیر اینصورت مشمول محاسـبات عـوارض بـه     سالجاری فیش عوارض صدور پروانه تا پایان اعتبار 

  خواهد بود.نرخ روز 
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  بخش دوم:

  

  مستندات



18 

  باشند: به شرح ذیل می مستندات این مجموعه

 )  16/1/1390(مصوب قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسالمی در  -1

های آب معدنی و درمانی در محدوده شهرستانهائی که ظرفیت توسعه گردشگری دارند، با طی مراحل قانونی  عوارض حاصل از چشمه -بند ب  36ماده 

گیرد. منابع حاصله متناسب با دریافت عوارض که به پیشنهاد شورای اسالمی شهر یا روسـتا   های همان منطقه قرار می ها یا دهیاری هرداریدر اختیار ش

  .شود های گردشگری همان منطقه می ریزی شهرستان صرف زیرساخت رسد، با تصویب کمیته برنامه ریزی و توسعه استان می به تصویب شورای برنامه

  

ر ضوابط و مقررات ارتقاء کیفی سیما و منظر شهري (پاکسازي و بهسازي نماها و جداره ها، مناسب سازي معابر پیاده راهـی و  د -2

    25/9/1387پیاده روها، ساماندهی به منظر شهري) مصوب 

یها اختیار داده می شود تا نسـبت بـه تهیـه    به منظور ساماندهی و ایجاد هماهنگی میان تابلوهای تبلیغاتی در مقیاس شهری، به شهردار -3-1 -6بند 

بلوهـای  ضوابط و مقررات مربوط به محل و نحوه استقرار تابلوهای شهری (بیلبوردها)، نقاشی ها، جداره ها، استفاده از نمایشـگرهای بـزرگ شـهری، تا   

در ایـن زمینـه   » کمیتـه «برساند. رعایت تصـمیمات  » کمیته«تبلیغاتی، تابلوهای راهنمای شهری (نام خیابانها و میادین و ...) اقدام نماید و به تصویب 

 .برای دستگاهها، سازمانها، نهادها و مؤسسات دولتی و عمومی در الویت قرار دارد

  

 با اصالحات بعدي) 17/02/1387(مصوب  قانون مالیات بر ارزش افزودهدر  -3

وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خـدمات کـه در ایـن قـانون، تکلیـف مالیـات و        برقراری هر گونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کاالهای -50ماده 

عوارض آنها معین شده است، همچنین برقراری عوارض به درآمدهای مأخذ محاسبه مالیات، سود سهام شـرکتها، سـود اوراق مشـارکت، سـود سـپرده      

    باشد بانکی مجاز، توسط شوراهای اسالمی و سایر مراجع ممنوع می گذاری و سایر عملیات مالی اشخاص نزد بانکها و مؤسسات اعتباری غیر

شوراهای اسالمی شهر و بخش جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید، که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، موظفند مـوارد   -1تبصره  

  . الم عمومی نمایندرا حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجراءدر سال بعد، تصویب و اع
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قانون اصالح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسالمی ایران و چگونگی برقراري و در  -4

  22/10/1381مصوب  وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کاال، ارائه دهندگان خدمات و کاالهاي وارداتی

) ایـن  4تولیدی و همچنـین آن دسـته از خـدمات کـه در مـاده (      نه عوارض و سایر وجوه برای انواع کاالهای وارداتی و کاالهایبرقراری هر گو -5ماده 

سـهام شـرکتها، سـود اوراق     آنها معین شده است، همچنین برقراری عوارض به درآمدهای مأخذ محاسبه مالیات، سـود  قانون، تکلیف مالیات و عوارض

 بانکها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی مجاز توسط شوراهای اسالمی و سایر مراجع ممنوع ذاری و سایر عملیات مالی اشخاص نزدگ مشارکت، سود سپرده

  .باشد می

ماه هر سال برای اجرا در سال بعـد   حداکثر تا پانزدهم بهمن بایستی وضع عوارض محلی جدید و یا افزایش نرخ هر یک از عوارض محلی، می -1تبصره  

  .گردد یب و اعالم عمومیتصو

نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهاي اسالمی شهر، بخش و شهرک موضوع قانون تشکیالت، وظایف  آییندر  -5

  1375و انتخابات شوراهاي اسالمی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 

) قـانون تشـکیالت،  وظـایف و انتخابـات     77و ( )94(  سـتناد مـواد  بنابـه پیشـنهاد وزارت کشـور و بـه ا     7/7/1378هیـأت وزیـران در جلسـه مـورخ      

) قـانون  71مـاده (   )16و همچنین برای تعیین سیاستهای عمومی دولت موضـوع بنـد (   - 1375مصوب  -شهرداران  اسالمی کشور و انتخاب شوراهای

  :را به شرح زیر تصویب نمودقانون یاد شده    )71) ماده (16) و بند (77آیین نامه اجرایی ماه ( الذکر،  فوق

موضوع قانون تشـکیالت،  وظـایف و انتخابـات شـوراهای       آیین نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسالمی شهر،  بخش و شهرک 

  1375مصوب  -و انتخاب شهرداران   اسالمی کشور

هـای خـدماتی،    شهر، بخش و یا شهرک مربوط اعم از هزینه  های خشی از هزینهتوانند برای تأمین ب شوراهای اسالمی شهر،  بخش و شهرک می -1ماده 

   .ضوابط،  ترتیبات و سیاستهای موضوع این آیین نامه عوارض وضع نمایند اداری و عمرانی با رعایت 

به  هایی است که مربوط ایر موضوعکاالها و خدمات و س وضع عوارض توسط شوراهای اسالمی شهر،  شهرک و بخش در حدود درآمدها،  عرضه -2ماده  

   .شهر، شهرک یا بخش ذی ربط باشد

خدماتی، صنعتی و هـر گونـه منبـع در آمـدی دیگـری قابـل وصـول اسـت         صنفی، تولیدی، عوارض موضوع این آیین نامه از اماکن،  واحدهای  -3ماده 

 - 1362مصـوب   -تقسیمات کشـوری   ) قانون تعاریف و ضوابط4ماده ( )1شهرها، محدوده قانونی شهر،  موضوع تبصره ( محل استقرار آن،  در مورد که

کـه بـه تصـویب هیـأت      - 1362مصـوب   -قـانون تعـاریف و ضـوابط تقسـیمات کشـوری        (13و  6در مورد بخش و روستا،  محدوده موضوع مـواد (  و

نامه مربوط به استفاده از اراضـی و احـداث بنـا و     ) آیین13(ای که به تصویب کمیسیون موضوع ماده  یا برسد و در مورد شهرکها محدوده رسیده وزیران

  .رسیده است،  باشد - 1355مصوب  -حریم شهرها  در خارج از محدوده قانونی و تأسیسات
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انون ) قـ 2) مـاده ( 3کـه در طـرح جـامع موضـوع بنـد (       ای محدوده در صورتی که محدوده شهر و روستا تعیین نشده باشد، در مورد شهرها -1تبصره   

اساسـنامه بنیـاد    )7(در طرح هادی موضوع مـاده   ای که و در مورد روستاها محدوده - 1351مصوب  -ایران  تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری

  .بود تعیین شده است،  مالک خواهند  - 1366مصوب  -مسکن انقالب اسالمی 

توسط سایر مراجع قـانونی بـرای ایجـاد شـهرک یـا مراکـز        هایی را که باشند محدوده مراجع تصمیم گیر در مورد محدوده شهر،  مجاز نمی -2تبصره   

  .شوند، بدون جلب نظر مراجع قانونی یاد شده به حدود شهر ملحق نمایند شده یا می دیگر خارج از شهرها تعیین جمعیتی

شـود، در مـورد عـوارض شـهر بـر عهـده        وضـع مـی   هرکوصول عوارضی که طبق این آیین نامه توسط شوراهای اسالمی شهر، بخش و یـا شـ   -4ماده  

مقـررات مربـوط و    شهرک مربوط خواهد بود که مطابق دهیاری و در مورد شرکها بر عهده مسؤوالن اجرایی شهرداری، در مورد روستا بر عهده دهیار و

   .رسمی به مؤدی است نمایند . مرجع وصول مکلف به دادن رسید اجرایی آن اقدام می ضمانتهای

شـوند،  توسـط همـان شـورا      نحوه وصول عوارضی که به موجب این آیین نامه توسط شوراهای اسالمی شهر، بخـش و یـا شـهرک وضـع مـی      -5ماده   

   .گردد می تعیین

و  - 3751مصـوب   -شـوراهای اسـالمی کشـور و انتخـاب شـهرداران       ) قانون تشکیالت،  وظایف و انتخابات94وزارت کشور به استناد ماده ( -تبصره   

در سراسـر کشـور،    شیوه محاسبه عوارض در شوراهای بخش و شـهرک و همچنـین ایجـاد یکنـواختی در نظـام عـوارض       منظور تأمین هماهنگی در به

 یـین ) آ30نماید. در خصوص شوراهای اسالمی شهر دستورالعملهای موضوع مـاده (  می الزم را تهیه و جهت تصویب به هیأت وزیران ارایه های  نامه آیین

  .گردد مالی شهرداریها مراعات می نامه

هـای   شود، حسـب مـورد بـرای تـأمین هزینـه      وضع می عوارضی که به موجب این آیین نامه توسط شوراهای اسالمی شهر، بخش و یا شهرک -6ماده   

  .اهد شدبودجه مصوب شهرداری و شوراهای شهر، شهرک و بخش مربوط مصرف خو شهر،  روستا و یا شهرک در قالب همان

هـای طرحهـای خـاص خـدماتی یـا عمرانـی،  عـوارض         هزینـه  توانند برای تأمین تمام یا بخشی از شوراهای اسالمی شهر، بخش و شهرک می -7ماده   

ارض،  در مصوبه وضع عو گردد، صرفاً در همان مدت و مورد تعیین شده نمایند. عوارضی که از این طریق وصول می برای مدت و مورد معین وضع خاصی

  .باشد مصرف می قابل

اند،  نموده موارد معافیت، کاهش،  تخفیف و لغو عوارضی که تصویب توانند در هنگام وضع عوارض جدید یا در زمان مقتضی نسبت به شوراها می -9ماده  

  .مقرر در این آیین نامه اتخاذ تصمیم نمایند با توجه به سیاستهای

سیاستهای کلی که در برنامه پنجسـاله و قـوانین بودجـه سـالیانه      صمیم گیری راجع به عوارض عالوه بر توجه بهشوراها موظفند به هنگام ت -14ماده  

  :عمومی دولت را به شرح ذیل مراعات نمایند شود، سیاستهای می اعالم

   ینه های مورد نیاز ؛عوارض متناسب با هز دهیاری و شهرک مربوط از طریق وضع و وصول نیل به سمت خودکفایی شهرداری،  -الف   

  مختلف اعم از دولتی و غیر دولتی ؛ های رعایت تناسب میزان عوارض با ارایه خدمات عمومی و عمرانی به اقشار و بخش -ب 
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  شوند؛ جهت گیری به سوی وضع عوارض هایی که به صورت غیر مستقیم وصول می -پ 

  الی؛تناسب وضع عوارض در هر محل با تولیدات و درآمدهای اه -ت 

  توجه به اثرات تبعی وضع عوارض بر اقتصاد محل ؛ -ث 

  هماهنگی و وحدت رویه در نظام عوارض ؛ -ج 

  ها از جمله روش وضع عوارض مقطوع، رعایت اولویت وضع عوارض به صورت درصدی از قیمت فروش کاال و خدمات بر سایر روش -چ 

  اجرای طرحهای عمرانی؛ میمات مراجع قانونی و یاوضع عوارض متناسب با ارزش افزوده زمین ناشی از تص -ح 

  جلوگیری از وضع عوارض مضاعف بر کاالهای تولیدی؛ -خ 

  بر تولید؛ توجه داشتن به رشد تولید و گسترش واحدهای تولیدی در منطقه به هنگام وضع عوارض -د  

  نظر؛ ه موردمحاسبه وصول عوارض در مورد واحدهای تولیدی بر اساس فروش واقعی در دور -ذ  

  داری از وضع عوارض بر کاالهای صادراتی ؛خود -ر  

  ؛ توجه به اقشار کم درآمد هنگام وضع عوارض با اعطای تخفیف،  معافیت و نظایر آن -ز  

  رعایت حال ایثارگران هنگام وضع عوارض با اعطای تخفیف،  معافیت و نظایر آن ؛ -ژ  

  به موقع عوارض ؛های تشویقی برای پرداخت  اعمال رویه -س 

   .) قانون اساسی3وضع بدون تبعیض عوارض بر اساس اصل ( -ش 

گرفت و وضع عـوارض جدیـد و افـزایش عـوارض قبلـی عطـف        افزایش میزان عوارض موضوع این آیین نامه زودتر از یک سال صورت نخواهد -تبصره   

  .شود ماسبق نمی به

موضـوعات حـداکثر براسـاس نرخـی اسـت کـه سـاالنه         رآمدها،  عرضه کاالهـا و خـدمات و سـایر   نسبت عوارض شهر، روستا و شهرک با د -15ماده   

نسبت تعیین شده  رسد. مادام که این نسبت در هر سال به تصویب نرسیده است،  تصویب هیأت وزیران می وزارت کشور پیشنهاد شده است و به توسط

هـای عمرانـی،  اداری و    درآمـدها و عوایـد محلـی بایـد اسـتاندارد هزینـه        نسبت عوارض بهسقف)  سال قبل مجری خواهد بود. برای تعیین حداکثر( در

هیـأت وزیـران ارایـه گـردد. در تنظـیم       ) این آیین نامه تنظیم و بـه 11توسط وزارت کشور با هماهنگی کمیته موضوع تبصره ماده ( شهرداریها خدماتی

جـامع و   ات مراجع ملی یا فرا محلی در طرحهای عمرانی و یا خدماتی و یا در اجـرای طرحهـای  تصمیم سهم هزینه هایی که به موجب استانداردها باید

  .شود، به طور جداگانه مشخص گردد شهرکها و روستاها ایجاد می هادی در شهرها،

ولی در هـر محـل بـا رعایـت مـاده      اند،  مجموع عوارض وصـ  نشده های موضوع این ماده تعیین در سال جاری و مادام که استانداردها و نسبت -تبصره   

خـدمات بـیش از حـداکثر دو     %) درآمـد سـالیانه،  در مـورد فـروش کاالهـا یـا      2مورد در آمدها بیش از حداکثر دو درصـد (  این آیین نامه نباید در )3(
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میزان عوارض قابـل وصـول موجـود     حداکثر نیم درصد ارزش معامالتی آن با احتساب قیمت عمده فروشی و در مورد دارایی و ثروت بیش از %)2درصد(

  .باشد

رعایت  با استفاده از روش انتشار اوراق مشارکت و سایر روشها با توانند براساس اختیارات قانونی خود از طریق جلب مشارکت مردم شوراها می -16ماده   

  .مربوط نسبت به تأمین منابع مالی مورد نیاز اتخاذ تصمیم نمایند قوانین و مقررات

هـای مربـوط    را جهت توجیه این آیین نامه و سایر آیین نامـه  وزارت کشور مکلف است با همکاری سازمانها و مراکز ذی ربط آموزشهای الزم -17ه ماد  

در  اهامربوط به وضع عوارض توسط شور نماید. وزارت کشور مسؤول نظارت بر حسن اجرا و رعایت این آیین نامه در مورد مصوبات اعضای شوراها ارایه به

  .سراسر کشور است

  با آخرین اصالحات) 01/03/1375در قانون شوراها (مصوب  -6

ـ تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاسـت عمـومی دولـت کـه از سـوی      16بند  -80ماده 

  .شود اعالم می وزارت کشور 

  .رات و نظارت بر حفر مجاری و مسیرهای تأسیسات شهریـ وضع مقر22بند  – 80ماده 

ـ تصویب مقررات الزم به پیشنهاد شهرداری جهت نوشتن هر نوع مطلب و یا الصاق هر نوع نوشته و آگهی و تابلو بـر روی دیوارهـای   25بند  -80ماده 

  .رعایت مقررات موضوعه و انتشار آن برای اطالع عموم  شهر با

نامه مالی و معامالت شـهرداریها بـا رعایـت     یب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمانهای وابسته به آن با رعایت آیینـ تصو26بند -80ماده 

  .مقررات مربوط

  .ـ تصویب نرخ کرایه وسائط نقلیه درون شهری27بند  – 80ماده 

هـای   هزینـه  با تولیدات و درآمدهای اهالی به منظور تأمین بخشی از  تواند نسبت به وضع عوارض متناسب ـ شورای اسالمی شهر می   85ماده  - 85ماده 

  .نامه مصوب هیأت وزیران اقدام نماید خدماتی و عمرانی مورد نیاز شهر طبق آیین

را  عـوارض   تواند در هر مقطعی که وصول هـر نـوع   تبصره ـ عوارض، یک ماه پس از ارسال هر مصوبه به وزارت کشور قابل وصول است. وزیر کشور می   

  .نامه مصوب نداند نسبت به اصالح یا لغو آن اقدام نماید منطبق بر آیین

  

  با اصالحات بعدي) 12/04/1346ها (مصوب  نامه مالی شهرداري آیین 32ماده  -7

شنهاد یدستورالعملی که به پ شود تا به مطالبات خود را با اقساط حداکثر سی و شش ماهه مطابق های کل کشور اجازه داده می به شهرداری – 32ماده 

  شود دریافت نماید در هر حال صدور مفاصا حساب موکول به تأدیه کلیه بدهی مؤدی خواهد بود. شهردار، به تصویب شورای اسالمی شهر مربوط می
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  با اصالحات بعدي) 11/4/1334مصوب  (ها در قانون شهرداري -8

  . شود هائی که در شهر می نصدور پروانه برای کلیه ساختما - 24بند  55ماده 

های ساختمانی نوع استفاده از ساختمان  شهرداری در شهرهایی که نقشه جامع شهر تهیه شده مکلف است طبق ضوابط نقشه مذکور در پروانه -تبصره

ئـر شـود شـهرداری مـورد را در     را قید کند. در صورتیکه بر خالف مندرجات پروانه ساختمانی در منطقه غیرتجاری محل کسب یا پیشه و یا تجـارت دا 

نماید و کمیسیون در صورت احراز تخلف مالک یا مستأجر با تعیـین مهلـت مناسـب کـه      این قانون مطرح می 100کمیسیون مقرر در تبصره یک ماده 

 .کند نباید از دو ماه تجاوز نماید در مورد تعطیل محل کسب یا پیشه و یا تجارت ظرف مدت یک ماه اتخاذ تصمیم می

شود و کسی که عالماً از محل مزبور پس از تعطیل برای کسب و پیشه و یا تجارت استفاده کنـد بـه    وسیله مأمورین شهرداری اجراء می به  ین تصمیما

 .شود ای از شش ماه تا دو سال و جزای نقدی از پنج هزار ریال تا ده هزار ریال محکوم خواهد شد و محل کسب نیز مجدداً تعطیل می حبس جنحه

اسـتفاده  دائر کردن دفتر وکالت و مطب و دفتر اسناد رسمی و ازدواج و طالق و دفتر روزنامه و مجله و دفتر مهندسی وسیله مالک از نظـر ایـن قـانون    

 . شود تجاری محسوب نمی

وارداتـی و صـادراتی کشـور و محصـوالت     پیشنهاد برقراری یا الغاء عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان عوارض اعم از کاالهای  -26بند  55ماده 

 .نامه برای اطالع وزارت کشور داخلی و غیره و ارسال یک نسخه از تصویب

 .به منظور تشویق صادرات کشور نسبت به کاالهای صادراتی بیشتر از یک درصد قیمت کاال نباید وضع عوارض شود -1تبصره 

 .باشد ها عرض راه معاف می شود از پرداخت هر گونه عوارض به شهرداری ی حمل میکاالهای عبوری از شهرها که برای مقصد معین -2تبصره 

 .شود این بند تصحیح می 1راجع به تشویق صادرات و تولید از تاریخ تصویب این قانون طبق تبصره  33ماه  قانون مصوبه بهمن 1ماده  -3تبصره 

ستنکاف از آن با موافقت وزارتین کشـور و دادگسـتری تنظـیم و پـس از تصـویب هیـأت       های گریز از پرداخت عوارض شهرداری و ا نامه آئین -4تبصره 

 .شود وزیران به موقع به اجراء گذاشته می

گذاری اماکن و نصب تابلوی الصاق اعالنات و برداشتن و محو  وضع مقررات خاصی برای نامگذاری معابر و نصب لوحه نام آنها و شماره -27بند  55ماده 

  های غیرمجاز و هرگونه اقداماتی که در حفظ نظافت و زیبائی شهر مؤثر باشند ها از محل کردن آگهی

بـه کمیسـیونی    های وابسته و بهای خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمان رفع هرگونه اختالف بین مؤدی و شهرداری در مورد عوارض -77ماده 

هائی کـه طبـق تصـمیم ایـن      شود و تصمیم کمیسیون مزبور قطعی است. بدهی شهر ارجاع میمرکب از نمایندگان وزارت کشور و دادگستری و انجمن 

باشد اجرای ثبت مکلف است بر طبـق تصـمیم کمیسـیون     کمیسیون تشخیص شود طبق مقررات اسناد الزم االجرا، به وسیله اداره ثبت قابل وصول می



24 

ر نقاطی که سازمان قضائی نباشد رئیس دادگستری شهرستان یک نفر را به نماینـدگی  مزبور به صدور اجرائیه و وصول طلب شهرداری مبادرت نماید د

 .نماید و در غیاب انجمن شهر انتخاب نماینده انجمن از طرف شورای شهرستان به عمل خواهد آمد دادگستری تعیین می

هـائی کـه    مقررات انجمن شهر باشد ممنوع است مگر در محلای بر روی دیوارهای شهر که مخالف  نوشتن هر نوع مطلبی یا الصاق هر نوشته -92ماده 

ها فقط باید به نصب و الصاق آگهی اکتفا کرد و نوشـتن روی آن نیـز ممنـوع اسـت      کند و در این محل شهرداری برای نصب و الصاق اعالنات معین می

  .شد خواهد ممتخلف عالوه بر تأدیه خسارت مالکین به پرداخت پانصد تا یک هزار ریال جریمه محکو

بناهای مخروبه و غیر مناسب با وضع محل و یا نیمه تمام واقع در محدوده شهر که در خیابان یا کوچه و یـا میـدان قـرار    نسبت به زمین یا  -110ماده 

لک اخطار کند منتهـا ظـرف   تواند به ما گرفته و منافی با پاکی و پاکیزگی و زیبائی شهر یا موازین شهرسازی باشد، شهرداری با تصویب انجمن شهر می

تواند  داری میدو ماه به ایجاد نرده یا دیوار و یا مرمت آن که منطبق با نقشه مصوب انجمن شهر باشد اقدام کند اگر مالک مسامحه و یا امتناع کرد شهر

ا که الزم بداند معمـول و هزینـه آن را بـه    به منظور تأمین نظر و اجرای طرح مصوب انجمن در زمینه زیبائی و پاکیزگی و شهرسازی هر گونه اقدامی ر

شـود در صـورتی کـه     اضافه صدی ده از مالک یا متولی و یا متصدی موقوفه دریافت نماید در این مورد صورت حساب شهرداری بدوًا به مالک ابالغ مـی 

شود و هر گاه ظرف مهلت مقرره اعتـراض   ی میمالک ظرف پانزده روز از تاریخ ابالغ به صورت حساب شهرداری اعتراض نکرد صورتی حساب قطعی تلق

 .ارجاع خواهد شد 77کرد موضوع به کمیسیون مذکور در ماده 

در حکم سـند قطعـی و الزم االجـرا بـوده و      77واقع نشده و همچنین آراء کمیسیون رفع اختالف مذکور در ماده  هائی که مورد اعتراض صورت حساب

  .رای اسناد رسمی الزم االجراء نسبت به وصول طلب شهرداری اجرائیه صادر و به مورد اجراء بگذارداجراء ثبت مکلف است بر طبق مقررات اج
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  ها شوراي عالی استان 15/2/1389نامه (قانون اصالح قانون حفظ و گسترش فضاي سبز در شهرها) مصوب  آیین -9

) قانون اصالح قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شـهرها  1رایی ماده (آیین نامه اج 15/2/1389شورای عالی استانها در سی و دومین اجالس مورخ 

مجمع تشخیص مصلحت نظام را که با هماهنگی وزارت کشور، وزارت مسکن و شهرسازی، وزارت جهاد کشاورزی، سازمان حفاظت  20/4/1388مصوب 

   ور به شرح مندرج در صفحات بعد تصویب نمود.) قانون مذک1محیط زیست و شهرداری تهران تهیه و تنظیم گردیده مستند به ماده (

  تعاریف : 1ماده 

   واژگان به کار برده شده در این آیین نامه به شرح بندهای ذیل تعریف می شوند.

   الف) نهال، گیاه دارای ساقه (تنه) چوبی منفرد که محیط بن آن کمتر از پانزده سانتیمتر باشد.

قه منفرد اعم از درخت دارای میوه ماکول ( مثمر) و سایر درختان ( غیر مثمر) که محیط بن آنهـا از پـانزده   ب) درخت، گیاه خشبی (چوبی) دارای سا 

   سانتیمتر کمتر نباشد.

   درخت مو با هر بن و بوته های چای مشمول این تعریف می باشد. -تبصره 

   ج ) بن درخت، محل تالقی تنه درخت یا نهال با سطح زمین است. 

درخت در سطح زمین به چند ساقه منشعب شده باشد بن قطورترین ساقه مالک عمل خواهد بود و بقیه ساقه ها شـاخه محسـوب مـی     در صورتی که

   شوند.

   د) باغ، از نظر این آیین نامه به محلی اتالق می شود که حداقل یکی از مشخصات ذیل را داشته باشد.

بنا و مستحدثات در زمین به طور متوسـط در هـر شـانزده مترمربـع محوطـه بـاز خـارج از         مترمربع مساحت، در صورت وجود 500ـ داشتن حداقل 1

ساختمان یک اصله درخت و در صورت عدم سابقه احداث بنا به طور متوسط هر بیست و پنج متر مربع یک اصله درخـت مثمـر و یـا غیـر مثمـر و یـا       

   احتساب تعداد درختان کسر شده در آمار ( لحاظ شده در این بند) نخواهد بود. ترکیبی از آنها غرس شده باشد. قطع و امحای درختان موجب عدم

   ـ دارا بودن سند مالکیت و یا سند مادر قبل از تفکیک به عنوان باغ، باغچه، زمین مشجر، و باغ عمارت.2

   زمین شهری.ـ دارا بودن سابقه رأی دایر باغ، دایر باغچه، دایر مشجر از کمیسیون ماده دوازدهم قانون 3 

   ـ محل هایی که در حریم شهر توسط وزارت جهاد کشاورزی باغ شناخته شده اند.4 

   المی شهرباغ شناخته شده اند.ـ محل هایی که به تشخیص شورای اس5 

   صوصی باشند.هـ ) فضای سبز شهری، عرصه های مشجر و دارای پوشش گیاهی در محدوده و حریم شهرها که دارای مالکیت عمومی، دولتی و خ 

میباشد که » شورای انقالب 1359اصالح قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب سال « و) قانون، منظور از قانون در این آیین نامه قانون 

   به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است. 13/5/1388در تاریخ 
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و در حریم شهرها بر اساس حد نصاب مشخص شده در قانون جلـوگیری از خـرد شـدن    مترمربع  2000حد نصاب تفکیک در محدوده شهرها  -2ماده 

   اراضی کشاورزی ( صرفاً در مورد باغات) و آیین نامه مصوب هیات وزیران می باشد.

) این 1ی موضوع ماده (شهرداری مکلف است قبل از صدور پروانه ساختمانی برای بررسی هر نوع تغییر وضعیت و تعداد درختان امالک و اراض -3ماده  

شـده   آیین نامه و صدور پایان کار آن دسته از امالکی که پس از صدور پروانه ساختمانی وضعیت و تعداد درختان موجود در عرصـه آنهـا دچـار تغییـر    

انی، مراتـب را از دبیرخانـه   آیین نامه و در مورد باغات واقع در حریم شـهرها قبـل از صـدور پروانـه سـاختم      7است، موضوع را از کمیسیون های ماده 

   کمیسیون تبصره یک ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی و باغها مستقر در سازمان جهاد کشاورزی استان استعالم نماید.

سـتثنای  کاشت، حفاظت و آبیاری درختان و فضاهای سبز معابر، میادین، بزرگراهها و بوستانهای عمومی واقع در داخل محدوده شـهرها بـه ا   -4ماده  

   قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست از وظایف شهرداری است. 3بوستان های محیط زیست و مناطق چهارگانه موضوع بند الف ماده 

   حفظ، نگهداری و آبیاری در سایر محل های مشمول قانون به عهده مالکین، ساکنین ( بهره برداران) و متصرفین آنها است. -1تبصره 

موقوفات، متولیان و متصدیان یا قائم مقام قانونی آنان یا مستاجرین، بهره برداران و متصرفین مسئول آبیـاری و نگهـداری درختـان    در مورد  -2تبصره 

   هستند.

در صورت اهمال در نگهداری درختان مشمول قانون، شهرداری موظف است با اخذ مجوز از دادستان، رأسا نسبت به آبیاری و نگهداری آنهـا   -3تبصره 

) اضافی به عنوان کارمزد از مالک دریافت نمایندگان در صورت اعالم مالک مبنی بر عـدم توانـایی در   %15اقدام و هزینه های متعلقه را با پانزده درصد(

فت نماید. نگهداری درختان شهرداری مجاز است در خصوص حفظ و نگهداری درختان به مالک مساعدت نموده و تنها هزینه های مترتبه را از وی دریا

و  در صورت استنکاف مالک یا متصدی از پرداخت هزینه های فوق الذکر، اداره اجرای احکام ثبت محل با دستور دادستان مکلف است نسبت به وصـول 

   واریز آن به حساب شهرداری طبق اجرای اسناد الزم االجرا اقدام نماید.

اماکن عمومی، دولتی و خصوصی واقـع در محـدوده و حـریم شـهر، بـا درخواسـت مـالکین،        برای قطع و جابجایی هرگونه درخت در معابر و  - 5ماده 

آیین نامه، شهرداری مکلف به صدور مجوز مـی   7متولیان، متصدیان و اشخاص مسئول این اماکن، در موارد زیر پس از تصویب کمیسیون موضوع ماده 

   باشد.

د و به قصد انتفاع از چوب آن درخواست قطع داده شده باشد که در این صورت باید به جـای  الف) درخت غیر مثمری که به سن بهره وری رسیده باش 

   آن که توسط مالک با متقاضی مجدداً درخت غرس شود.

چنانچه شهرداری مایل به حفظ درخت باشد، بهای عادله چوب آن را با توافق با مالک پرداخت می نماید و در صـورت اخـتالف بهـای آن طبـق نظـر       

   ارشناس رسمی دادگستری تعیین و به مالک پرداخت خواهد شد.ک
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 ب) درختی که به علت آفت زدگی، بیماری، انگل و یا علل غیر عمد دیگر خشک شده و یا احتمال سرایت آفـت و بیمـاری از آن بـه دیگـر درختـان و      

آنها نهال به میزان دوبرابر محیط بن درخت غرس شود ( مطـابق   گیاهان وجود داشته باشد و یا احتمال سقوط آن برود که در این صورت باید به جای

   انجام شود) 2تبصره 

باشد و یا  چ) درخت در محل احداث ساختمان و یا مسیر راه، کانال و مجاری آب، خطوط انتقال برق، لوله کشی نفت، گاز ، تلفن و نظایر آن قرار گرفته

   مومی باشد.به هر نوعی مانع از اجرای طرح های عمرانی و ع

   د) درخت واقع در معابر و یا میادین مانع عبور و مرور طبیعی باشد و یا وجود آن برای مالکین و ساکنین مزاحمت ایجاد کرده باشد. 

اری و کلیه دستگاه های ارائه دهنده خدمات شهری ( از قبیل آب، فاضالب، گاز، برق، مخابرات، شرکت پخش فراورده هـای نفتـی و شـهرد    -1تبصره  

سـایر   سازمان های وابسته به آن .. ) موظفند قبل از انجام هرگونه عملیات عمرانی که مستلزم قطع درختان و یا تخریب فضای سـبز باشـد، عـالوه بـر    

   آیین نامه ) مجوز اخذ نماید. 7مجوزهای الزم، از شهرداری ( کمیسیون موضوع ماده 

با انتقال درختان در فصل مناسب با نظارت شهرداری وبا رعایت اصول علمی و فنی می باشد و در صورت در مورد بندهای (ج) و (د) اولویت  -2تبصره  

 7ده اجتناب ناپذیر بودن قطع درخت و عدم امکان واکاری می باید با رعایت اصول ایمنی به ازای درختهایی که اجازه قطع آن از طـرف کمیسـیون مـا   

   دو برابر مجموع محیط بن ها در محل تعیین شده که شهرداری معین می کند غرس نماید.این آیین نامه صادر می شود به تعداد 

عوارض قطع درخت موضوع این ماده طبق تعرفه ای که به پیشنهاد شهرداری به تصویب شورای اسالمی شهر می رسـد، توسـط شـهرداری     -3تبصره  

   اخذ خواهد شد.

   ، قلمستان یا عمده فعالیت آنها بر اساس مجوز و دستورالعمل شهرداری بالمانع است.فعالیت و بهره برداری از از خزانه -4تبصره 

در صورتی که شخص یا اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی موجبات اتالف و امحای درختان موضوع قانون را فراهم آورند شـهرداری در اجـرای    - 6ماده 

   و اخذ جریمه از طریق مراجع قضایی و پیگیری جبران خسارت وارده اقدام نماید.این آیین نامه موظف است نسبت به تعقیب جزایی  3ماده 

این قانون از انجام این وظیفه تعلل نموده و به موقع اقدام نکنند متخلف شناخته شده و مـورد تعقیـب قـانونی     5مامورین شهرداری که در اجرای ماده 

   قرار خواهند گرفت.

اجرای قانون و آیین نامه اجرایی آن و تشخیص باغات کمیسیونی مرکب از اعضای زیر در هر شهرداری تشکیل مـی  به منظور نظارت بر حسن  -7ماده 

   شود.

   الف) یکی از اعضای شورای اسالمی شهر به انتخاب شورا.

   ب) یک نفر به انتخاب شهردار ترجیحاً معاون شهرسازی و یا معاون خدمات شهری شهرداری. 

  ن پارکها و فضای سبز و در صورت عدم وجود سازمان پارکها و فضای سبز در شهرداری مسئول فضای سبز شهرداری.ج) مدیرعامل سازما 
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مترمربع که در محدوده شهر واقع می باشد نظر  500شهرداری موظف است برای صدور پروانه ساختمانی در عرصه های با مساحت بیش از  -1تبصره  

   بق آن عمل نماید.کمیسیون فوق را اخذ نموده و مطا

مترمربـع واقـع در محـدوده شـهر      2000تـا   500شهرداری موظف است در کالن شهرها برای صدور پروانه ساختمانی در عرصه هـای بـین    -2تبصره 

   کمیسیونی مرکب از اعضای زیر را در هر یک از مناطق شهرداری تشکیل داده و نظریه کمیسیون را اخذ و مطابق آن اقدام کند.

   ) نماینده شورای اسالمی شهر به انتخاب رییس شورا.الف 

   ب) مدیر منطقه شهرداری و در صورتی که شهردار منطقه نداشته باشد، شهردار آن شهر. 

ی ج) نماینده مدیر عامل سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری، در صورت عدم وجود سازمان پارکها و فضای سبز در شهرداری نماینده خـدمات شـهر  

   هرداری.ش

جهت تشخیص باغات توسط شورای اسالمی شهر، شهرداری موظف است درخواست مالک و ذینفع یا درخواست خود را با سوابق و مدارکی  -3تبصره  

صـادر   ) ارسال نماید و نظر کمیسیون را که حداکثر ظرف مدت یـک مـاده  7) آیین نامه مذکور آمده است به کمیسیون ماده (1ماده (» د « که در بند 

درا بـه  خواهد شد، به ذینفع ابالغ کند. در صورتی که ذینفع دو ماه بعد از اخذ ابالغ شهرداری به نظریه کمیسیون اعتراض داشـته باشـد، اعتـراض خـو    

عی اسـت.  شهرداری تقدیم خواهد کرد. شهرداری آن را به شورای اسالمی شهر ارسال خواهد داشت. نظر شورای اسالمی شهر در مورد تشخیص باغ قط

ی در غیر این صورت چنانچه مالک یا ذینفع پس از دو ماه به نظر کمیسیون مزبور اعتراض ننماید مصوبه کمیسـیون بعنـوان رأی قطعـی و نظـر شـورا     

   اسالمی شهر تلقی خواهد شد.

م مخصوصـی کـه در ایـن زمینـه توسـط      متقاضیان قطع، جابجایی یا سربرداری درختان باید درخواست خود را به شهرداری محل ارایـه و فـر   -8ماده 

   شهرداری در اختیار آنان قرار داده می شود تکمیل و تحویل نمایند.

) موضوع این آیین نامـه ارجـاع   7شهرداری مکلف است حداکثر ظرف مدت یک هفته از تاریخ تسلیم و ثبت، درخواست متقاضی را به کمیسیون ماده ( 

ظرف مدت یک ماه در خصوص درخواست متقاضی اتخاذ تصمیم نماید و شهرداری حداکثر ظرف مدت یک  نماید. کمیسیون مزبور مکلف است حداکثر

موعـد  هفته از تاریخ ابالغ نظر کمیسیون، موضوع را به متقاضی اعالم نماید. در صورت عدم اتخاذ تصمیم توسط کمیسـیون یـا تـأخیردر ابـالغ پـس از      

   مجوز صادر کند. مذکور، شهرداری مکلف است حسب تقاضای متقاضی

   شهرداری و متقاضی تحت هیچ شرایطی قبل از دریافت مجوز الزم، مجاز به قطع درخت یا سربرداری یا جابجایی آن نخواهند بود. -1تبصره  

مـوده و  شهرداری موظف است در صورت درخواست متقاضی برای جابجایی یا سربرداری درخت رعایت ضوابط و اصـول علمـی و ایمنـی را ن    -2تبصره 

   امکانات و تسهیالت مورد نیاز را در قبال دریافت اجور و هزینه های مترتبه در اختیار متقاضی قرار دهد.

) موظف است ضوابط مربوط به رعایت اصول فنی و ایمنی و همچنین نحوه استفاده از تجهیزات و امکانـات شـهرداری بـرای    7کمیسیون ماده ( -9ماده 

   ان و فضاهای سبز را تدوین نموده و پس از تصویب شورای اسالمی شهر اعالم عمومی نماید.سربرداری و جایجایی درخت
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هرگونه جابجایی درختان توسط مالکین، متصدیان و ذینفعان و شهرداری در محدوده و حریم شهر و در معابر و اماکن عمومی و خصوصـی بـا    - تبصره

در غیـر ایـن صـورت شـهرداری موظـف بـه جلـوگیری اسـت. سـربرداری و هـرس طبـق              اسـت. ) امکان پذیر 7اخذ مجوز از کمیسیون موضوع ماده (

   دستورالعملی که توسط شهرداری تهیه و ابالغ خواهد شد صورت می پذیرد تا موجب رشد درختان و جلوگیری از خشک شدن آنها گردد.

و اصالحیه های آن شهرداری موظف است شناسنامه باغات مشـمول  ) قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها 7) و (1در اجرای مواد ( - 10 ماده

   این قانون را به همراه مشخصات ذیل تهیه کرده و به روز نگهداری نماید.

   الف) شماره پالک ثبتی یا شماره نوسازی پالک مشمول. 

   ب) مساحت ملک. 

   ام مالک، یا ذینفع.ج) نشانی دقیق محل شامل: شهر، منطقه، ناحیه، خیابان، کوچه، شماره، ن 

   د) تعداد و مشخصات هر یک از درختان مشمول قانون به تفکیک نوع مثمر و غیر مثمر. 

   هـ ) نام، مشخصات، سمت و امضای مأمور تنظیم کننده اطالعات شناسنامه که به عنوان ضابط دادگستری شناخته می شود. 

و ... )  GISواقع در محدوده و حریم شـهر آنهـا را روی نقشـه و سـامانه هـای مربوطـه (       شهرداری موظف است پس از شناسنایی، باغ های  -1تبصره 

   مشخص و اعالم نماید. این باغ به هیچ وجه، حتی در صورت قطع تمام درختان، بدون اخذ مجوزهای قانونی از عنوان باغ خارج نخواهند شد.

   ل مزبور را به مالک یا ذینفع یا قائم مقام قانونی وی ابالغ نماید.شهرداری موظف است نسخه ای از شناسنامه تنظیمی مح -2تبصره 

   شهرداری موظف است هر سال نسبت به پالک کوبی حداقل بیست درصد فضای سبز خود اقدام نماید. -3تبصره 

ستی شامل نوع درخت، محـیط بـن،   شهرداری مکلف است از مشخصات درختان واقع در معابر میادین، بزرگراهها و بوستان های عمومی فهر -11ماده 

   و ... ) منعکس نماید. GISمحل کاشت و تاریخ گزارش، تهیه و تنظیم نموده و مراتب را با پالک کوبی روی درختان و روی سامانه های مربوط ( 

ظ و به منظور حفظ، نگهداری واحیای باغات و زمین های مشجر، شورای اسـالمی شـهر موظـف اسـت بـه منظـور حفـ        -12 ماده 

نگهداری باغات خصوصی، دستورالعمل های تشویقی برای ساخت و ساز محدود در ایـن امـالک را در چـارچوب قـوانین و ضـوابط      

   شورای عالی شهرسازی و معماری ایران تهیه و تصویب نمایند.

نه فضای سبز آنها وزارت مسکن وشهرسازی و شهرداری ها موظفند در جهت حفظ باغات مخصوصا در شهرهایی که سرا -13ماده 

   کمتر از استاندارد است در مطالعات طرح جامع شهرها حتی االمکان باغات را در کاربری فضای سبز پیش بینی نمایند.

شهرداری ها و شورای های اسالمی شهر شرایطی فراهم نمایند تا با خرید باغات محدوده شهر، بوستان های شـهری در   -1تبصره 

   عموم قرار گیرد. آنها احداث و در اختیار

   شهرداری ها موظفند برای حفظ باغات بزرگ شهری حتی االمکان حمایت های الزم را از مالکان آنها به عمل آورند. -2تبصره  
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فضاهای شهرداری ها موظفند در شهرهایی که سرانه فضای سبز آنها کمتر از استاندارد است، برنامه پنج ساله ادواری برای حفظ و گسترش  -3تبصره  

  سبز شهر را تهیه و به تصویب شورای اسالمی شهر برسانند.

 

  با اصالحات بعدي 11/04/1334ها مصوب  ماده صد قانون شهرداري -10

مالکین اراضی و امالک واقع در محدوده شهر یا حریم آن باید قبل از هر اقدام عمرانی یا تفکیـک اراضـی و شـروع سـاختمان از شـهرداری       -100ماده 

  نه اخذ نمایند. پروا

های بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه به وسیله مأمورین خود اعم از آنکه ساختمان در زمین محصور  تواند از عملیات ساختمانی ساختمان شهرداری می

  یا غیرمحصور واقع باشد جلوگیری نماید. 

شتی قلع تأسیسات و بناهای خالف مشخصـات منـدرج در پروانـه ضـرورت     در موارد مذکور فوق که از لحاظ اصول شهرسازی یا فنی یا بهدا -1تبصره 

هائی مرکـب از نماینـده    داشته باشد یا بدون پروانه شهرداری ساختمان احداث یا شروع به احداث شده باشد به تقاضای شهرداری موضوع در کمیسیون

ر دادگستری و یکی از اعضـای انجمـن شـهر بـه انتخـاب انجمـن مطـرح        وزارت کشور به انتخاب وزیر کشور و یکی از قضات دادگستری به انتخاب وزی

نماید که ظرف ده روز توضـیحات خـود را کتبـًا ارسـال دارد پـس از انقضـاء مـدت مـذکور          شود. کمیسیون پس از وصول پرونده به ذینفع اعالم می می

کند ظرف مدت یک ماه تصمیم مقتضی بر  ای توضیح شرکت میکمیسیون مکلف است موضوع را با حضور نماینده شهرداری که بدون حق رأی برای اد

کند مکلف است حداکثر ظـرف یـک    حسب مورد اتخاذ کند در مواردی که شهرداری از ادامه ساختمان بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه جلوگیری می

  میسیون به تقاضای ذینفع به موضوع رسیدگی خواهد کرد. هفته از تاریخ جلوگیری موضوع را در کمیسیون مذکور مطرح نماید، در غیر این صورت ک

  نماید.  در صورتی که تصمیم کمیسیون بر قلع تمام یا قسمتی از بنا باشد مهلت مناسبی که نباید از دو ماه تجاوز کند تعیین می

بنا ننماید شهرداری رأساً اقدام کرده و هزینـه آن را   شهرداری مکلف است تصمیم مزبور را به مالک ابالغ کند. هر گاه مالک در مهلت مقرر اقدام به قلع

   ..طبق مقررات آئین نامه اجرای وصول عوارض از مالک دریافت خواهد نمود

توانـد در   در مورد اضافه بنا زائد بر مساحت زیر بنای مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه اسـتفاده از اراضـی مسـکونی کمیسـیون مـی      -2تبصره 

های فرعی و یا کوچه بن باز یا بـن بسـت)    های اصلی یا خیابان دم ضرورت قلع اضافه بنا با توجه به موقعیت ملک از نظر مکانی (در بر خیابانصورت ع

ای که متناسب با نوع استفاده از فضای ایجاد شده و نوع ساختمان از نظر مصالح مصـرفی باشـد، تعیـین و شـهرداری مکلـف اسـت        رأی به اخذ جریمه

ـ ب ع بنـای  راساس آن نسبت به وصول جریمه اقدام نماید. (جریمه نباید از حداقل یک دوم کمتر و از سه برابر ارزش معامالتی ساختمان برای هر مترمرب

قاضای اضافی بیشتر باشد) در صورتی که ذینفع از پرداخت جریمه خودداری نمود شهرداری مکلف است مجدداً پرونده را به همان کمیسیون ارجاع و ت

  .صدور رأی تخریب را بنماید. کمیسیون در این مورد نسبت به صدور رأی تخریب اقدام خواهد نمود
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توانـد   در مورد اضافه بنا زائد بر مساحت مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه استفاده از اراضی تجارتی و صنعتی و اداری کمیسیون می -3تبصره 

های فرعی و یا کوچه بن باز یا بن بست)  های اصلی یا خیابان بنا با توجه به موقعیت ملک از نظر مکانی (در بر خیابان در صورت عدم ضرورت قلع اضافه

ای که متناسب با نوع استفاده از فضای ایجاد شده و نوع ساختمان از نظر مصالح مصـرفی باشـد، تعیـین و شـهرداری مکلـف اسـت        رأی به اخذ جریمه

صول جریمه اقدام نماید (جریمه نباید از حداقل دو برابر کمتر و از چهار برابر ارزش معامالتی ساختمان برای هر مترمربع بنـای  براساس آن نسبت به و

ارجاع اضافی ایجاد شده بیشتر باشد) در صورتی که ذینفع از پرداخت جریمه خودداری نمود شهرداری مکلف است مجدداً پرونده را به همان کمیسیون 

  صدور رأی تخریب را بنماید. کمیسیون در این مورد نسبت به صدور رأی تخریب اقدام خواهد نمود. و تقاضای

در مورد احداث بنای بدون پروانه در حوزه استفاده از اراضی مربوطه در صورتی که اصول فنی و بهداشـتی و شهرسـازی رعایـت شـده باشـد       -4تبصره 

ه به ازاء هر مترمربع بنای بدون مجوز یک دهم ارزش معامالتی ساختمان یا یـک پـنجم ارزش سـرقفلی    تواند با صدور رأی بر اخذ جریم کمیسیون می

ن ساختمان، در صورتی که ساختمان ارزش دریافت سرقفلی داشته باشد، هر کدام که مبلغ آن بیشتر است از ذینفع، بالمـانع بـودن صـدور بـرگ پایـا     

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

تواند با توجه بـه موقعیـت محلـی و نـوع      در مورد عدم احداث پارکینگ و یا غیرقابل استفاده بودن آن و عدم امکان اصالح آن کمیسیون می -5تبصره 

بر و حداکثر دو برابر ارزش معامالتی ساختمان برای هر متر مربع فضای از بین رفته ای که حداقل یک برا استفاده از فضای پارکینگ رأی به اخذ جریمه

باشد) شهرداری مکلف به اخذ جریمه تعیین شده و صدور بـرگ   متر مربع می 25پارکینگ باشد، صادر نماید (مساحت هر پارکینگ با احتساب گردش 

  .باشد پایان ساختمان می

های مصوب رعایت برهای اصالحی را  ر شهر، مالکین موظف هستند در هنگام نوسازی بر اساس پروانه ساختمان و طرحدر مورد تجاوز به معاب -6تبصره 

پرونده امـر   بنمایند. در صورتی که بر خالف پروانه و یا بدون پروانه تجاوزی در این مورد انجام گیرد شهرداری مکلف است از ادامه عملیات جلوگیری و

ل نماید. در سایر موارد تخلف مانند عدم استحکام بنا، عدم رعایت اصول فنی و بهداشتی و شهرسـازی در سـاختمان رسـیدگی در    را به کمیسیون ارسا

  .های ماده صد است صالحیت کمیسیون

بـاق سـاختمان بـا    گردد از لحـاظ انط  مهندسان ناظر ساختمانی مکلفند نسبت به عملیات اجرائی ساختمانی که به مسئولیت آنها احداث می -7تبصره 

ها و محاسبات فنی ضمیمه آن مستمرًا نظارت کرده و در پایان کار مطابقت ساختمان با پروانه و نقشه و محاسـبات   مشخصات مندرج در پروانه و نقشه

تهـی بـه طـرح در کمیسـیون     فنی را گواهی نمایند. هر گاه مهندس ناظر بر خالف واقع گواهی نماید و یا تخلف را به شهرداری اعالم نکند و موضوع من

مندرج در تبصره یک ماده صد قانون شهرداری و صدور رأی جریمه یا تخریب ساختمان گردد شهرداری مکلف است مهندس ناظر را در صـورت ثبـوت   

صـورتی کـه مجـدداً     ماه تا سه سـال محرومیـت از کـار و در    6تقصیر برابر قانون نظام معماری و ساختمانی حسب مورد با توجه به اهمیت موضوع به 

مرتکب تخلف شود که منجر به صدور رأی تخریب به وسیله کمیسیون ماده صد گردد به حداکثر مجـازات محکـوم کنـد. مراتـب محکومیـت از طـرف       

ت تـا صـدور رأی   گردد. شهرداری مکلف اسـ  شورای انتظامی نظام معماری و ساختمانی در پروانه اشتغال درج و در یکی از جرائد کثیراالنتشار اعالم می
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ماه از اخذ گواهی امضاء مهندس ناظر مربوطه  6محکومیت به محض وقوف از تخلف مهندس ناظر و ارسال پرونده کمیسیون ماده صد به مدت حداکثر 

هر گـاه از مـوارد    ها نظارت نمایند و برای ساختمان جهت پروانه ساختمان شهرداری خودداری نماید. مأموران شهرداری نیز مکلفند در مورد ساختمان

تخلـف  تخلف در پروانه به موقع جلوگیری نکنند و یا در مورد صدور گواهی انطباق ساختمان با پروانه مرتکب تقصیری شوند طبق مقررات قـانونی بـه   

ت نیـز قابـل تعقیـب    شود و در صورتی که عمل ارتکابی مهندسان ناظر و مأموران شهرداری واجد جنبه جزائی هم باشـد از ایـن جهـ    آنان رسیدگی می

  خواهند بود. 

تواند با استفاده از مأموران اجرائیات خود و در  در مواردی که شهرداری مکلف به جلوگیری از عملیات ساختمانی است و دستور شهرداری اجرا نشود می

  .صورت لزوم مأموران انتظامی برای متوقف ساختن عملیات ساختمانی اقدام نماید

هـای ناتمـام گـواهی عـدم      ها گواهی پایان ساختمان و در مورد سـاختمان  د رسمی مکلفند قبل از انجام معامله در مورد ساختماندفاتر اسنا -8تبصره 

  خالف تا تاریخ انجام معامله را که توسط شهرداری صادر شده باشد مالحظه و مراتب را در سند قید نمایند. 

) معامله انجام گرفته و از ید مالک اولیه 24/11/1355ها ( بصره الحاقی به ماده صد قانون شهرداریت 6هائی که قبل از تصویب قانون  در مورد ساختمان

آن در  خارج شده باشد در صورتی که مورد معامله کل پالک را شامل نگردد گواهی عدم خالف یا برگ پایان ساختمان الزامی نبوده و با ثبت و تصـریح 

   باشد. سند انجام معامله بالمانع می

هائی که قبل از تاریخ تصویب نقشه جامع شهر ایجاد شده در صورتی که اضافه بناء جدیدی حادث نگردیده باشد و مـدارک و اسـناد    در مورد ساختمان

  .باشد نشان دهنده ایجاد بنا قبل از سال تصویب طرح جامع شهر باشد با ثبت و تصریح مراتب فوق در سند مالکیت انجام معامله بالمانع می

ماده صد قانون شـهرداری   1هایی که پروانه ساختمان آنها قبل از تاریخ تصویب نقشه جامع شهر صادر شده است از شمول تبصره  ساختمان -9تبصره 

  .باشند معاف می

بالغ رأی ظـرف مـدت ده روز   در مورد آراء صادره از کمیسیون ماده صد قانون شهرداری هر گاه شهرداری یا مالک یا قائم مقام او از تاریخ ا -10تبصره 

دور نسبت به آن رأی اعتراض نماید، مرجع رسیدگی به این اعتراض کمیسیون دیگر ماده صد خواهد بود که اعضای آن غیر از افرادی باشند کـه در صـ  

  .اند. رأی این کمیسیون قطعی است رأی قبلی شرکت داشته

توسط شهرداری و تصویب انجمن شهر در مورد اخذ جـرائم قابـل اجراسـت. و ایـن ارزش      آئین نامه ارزش معامالتی ساختمان پس از تهیه -11تبصره 

ــود    ــد بـــــــــــــ ــدنظر خواهـــــــــــــ ــل تجدیـــــــــــــ ــار قابـــــــــــــ ــالی یکبـــــــــــــ ــامالتی ســـــــــــــ  .معـــــــــــــ
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  بخش سوم: 

  

  ها معافیت
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  مقدمه

ید شده در هر قانون ها درج گردیده است فقط برای زمان ق های قید شده در این مجموعه که به عنوان نمونه از کل معافیت موارد معافیت

  باشد. نامه می یا آیین

هایی که بعـد از انتشـار ایـن     ها وجود دارد که دراین مجموعه قید نگردیده و یا معافیت که قوانین دیگری در خصوص معافیت در صورتی

  ها قابل اجرا خواهند بود. تعرفه وضع و ابالغ گردند، آن معافیت

 کل کشور 1401در قانون بودجه سال  -1

  )16/01/1396هاي توسعه کشور (مصوب  درقانون احکام دایمی برنامه -2

  هرگونه تخفیف و بخشودگی عوارض شهرداری توسط دولت ممنوع است –بند ت  22. ماده 1

  های علمیه از پرداخت عوارض ساخت و ساز های فضاهای آموزشی و اداری حوزه معافیت -1بند ت ردیف  37. ماده 2

  باشند. های عوارض ساخت و ساز صرفا برای فضاهای اصلی معاف می تبصره: مساجد از پرداخت هزینه -1دیف بند ث ر 37. ماده 3

  

  )01/02/1394در قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاي نظام مالی کشور (مصوب  -3

حوه پرداخـت عـوارض بـه  صـورت نسـیه      ـ شهرداری ها مکلفند حداکثر تا یک هفته پس از پرداخت نقدی یا تعیین تکلیف ن59ماده  

 .نسبت به صدور و تحویل پروانه ساختمان متقاضی اقدام نمایند

 .درخواست یا دریافت وجه مازاد بر عوارض قانونی هنگام صدور پروانه یا بعد از صدور پروانه توسط شهرداری ها ممنوع است

خواهد بود که به تصویب شورای اسـالمی شـهر مـی رسـد. در      ) عوارض به  صورت نقد شامل درصد تخفیفی%100پرداخت صد درصد (

پرداخت عوارض به  صورت نسیه (قسطی و یا یکجا) نیز به میزانی که به تصویب شورای اسالمی شهر می رسد حداکثر تا نـرخ مصـوب   

 .شورای پول و اعتبار به مبلغ عوارض اضافه می شود

) قـانون مـدیریت خـدمات    5ربری مورد نیاز دستگاه های اجرایی موضوع مـاده ( شهرداری ها مکلفند در صورت عدم اجرای طرح با کا

کشوری تا پایان مهلت قانونی، بدون نیاز به موافقت دستگاه اجرایی ذی ربط با تقاضای مالک خصوصی یا تعاونی با پرداخـت عـوارض و   

 .بهای خدمات قانونی طبق قوانین و مقررات مربوطه پروانه صادر کنند
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  )02/10/1391انون جامع خدمات رسانی به ایثارگران (مصوب در ق -4

مشموالن این قانون برای احداث یک واحد مسکونی با زیربنای مفید تا یکصد و بیست مترمربع و بیسـت مترمربـع تجـاری در     -6ماده

ازی برای یک بار با معرفـی  شهر محل سکونت خود از پرداخت هزینه های عوارض صدور پروانه های ساختمانی، عوارض شهرداری و نوس

 .بنیاد معاف می باشند. مفاد این ماده در احداث مجتمع های مسکونی نیز اعمال و مازاد بر تراکم شامل ایثارگران نخواهد بود

 ) هزینه خـدمات انشـعاب  %50تبصره ـ مشموالن این قانون از پرداخت هرگونه هزینه انشعاب آب و فاضالب، برق و گاز و پنجاه درصد ( 

 .آنها برای یک بار معاف می باشند

  

  )16/1/1390ساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسالمی ایران (مصوب  در قانون برنامه پنج -5

ـ  عوارض حاصل از چشمه  – 1بند  36. ماده 1 های آب معدنی و درمانی در محدوده شهرستانهائی که ظرفیت توسعه گردشگری دارند،  ب

گیرد. منابع حاصله متناسب با دریافت عـوارض کـه بـه     های همان منطقه قرار می ها یا دهیاری مراحل قانونی در اختیار شهرداری با طی

ریـزی شهرسـتان    رسد، با تصویب کمیته برنامه ریزی و توسعه استان می پیشنهاد شورای اسالمی شهر یا روستا به تصویب شورای برنامه

  .شود همان منطقه می های گردشگری صرف زیرساخت

  تأمین مسکن نیازمندان  -2ردیف چ بند  80. ماده 2

پوشش نهادها و  ساز برای هرکدام از افراد تحت ـ افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی و خیرین مسکن2

های انشعاب آب، فاضالب، برق  اری و دهیاری و هزینههای صدور پروانه ساختمانی، عوارض شهرد های حمایتی از پرداخت هزینه سازمان

  .و گاز برای واحدهای مسکونی اختصاص یافته به آنان براساس الگوی مصرف، فقط برای یک بار معافند

  . ردیف ج92. ماده 3

مراکـز آموزشـی،    هـای علمیـه شـامل    های دینی مصرح در قانون اساسی و حوزه ها، اماکن صرفاً مذهبی اقلیت ـ مساجد، مصلیتبصره:  

های حق انشعاب آب، برق، گاز و فاضالب و عوارض ساخت و ساز فقـط بـرای فضـای اصـلی معـاف       پژوهشی و اداری از پرداخت هزینه

  .باشند می

  15/10/1389برنامه پنجساله توسعه جمهوري اسالمی ایران مصوب  قانون 181ماده  -6

ای  با لحاظ نمودن دو اصل آمایش سرزمین و پایداری محیطی در کلیه فعالیتهای توسعه ریزی کشور ـ به منظور ارتقاء نظام برنامه181ماده

ای و رعایت عدالت در توزیـع منـابع و فرصـتها،     ای و بخشی ـ منطقه  گذاریهای ملی و استانی، ایجاد هماهنگی بخشی، منطقه و سرمایه
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قال اختیارات اجرائی به استانها و تمرکز امور حاکمیتی در مرکز، سـاز و  توسعه متوازن مناطق، ارتقاء توانمندیهای مدیریتی استانها و انت

  . رسد کارها و شاخصهای الزم به تصویب هیأت وزیران می

تبصره ـ هرگونه تخفیف، بخشودگی حقوق و عوارض شهرداریها توسط دولت و قوانین مصوب منوط بـه تـأمین آن از بودجـه عمـومی       

  . صورت بخشودگی و تخفیف حقوق و عوارض شهرداری ممنوع استساالنه کشور است. در غیر این 

 )25/2/1387(مصوب  قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکندر  -7

بافتهای فرسـوده شـهرها مشـمول تخفیـف      درآمد و طرحهای تولید مسکن در کلیه طرحهای تولید مسکن ویژه گروههای کم -16ماده 

  .باشد وتراکم ساخت وتقسیط بدون کارمزد باقیمانده می  ساخت های عوارض ینههز %) 50درصد( حداقل پنجاه

اجراء این قانون و سایر قـوانین را در لـوایح    تخفیف اعمال شده از سوی شهرداریها ناشی از  %)100دولت موظف است معادل صددرصد( 

  .بودجه سنواتی منظور و پرداخت نماید

  

  )22/10/1381در قانون تجمیع عوارض (مصوب  -8

  گردد. کلیه قوانین و مقررات خاص و عام مغایر با این قانون لغو می – 10ماده 

  گردد. ها ملغی می قوانین و مقررات مربوط به اعطاء تخفیف یا معافیت از پرداخت عوارض یا وجوه به شهرداری -5ماده  3تبصره 

  

  حات بعدي)با اصال 22/10/1381در قانون مالیات بر ارزش افزوده (مصوب  -9

هـا ملغـی    ها و دهیـاری  قوانین و مقررات مربوط به اعطاء تخفیف یا معافیت از پرداخت عوارض یا وجوه به شهرداری - 50ماده  3تبصره 

  گردد. می

جمهوری االجراءشدن این قانون، قانون اصالح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی  از تاریخ الزم – 52ماده 

دهندگان خدمات و کاالهای وارداتی مصـوب   کنندگان کاال، ارائه اسالمی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید

و اصالحیه بعدی آن و سایر قوانین و مقررات خاص و عام مغایر مربوط به دریافت هرگونه مالیات غیرمستقیم و عوارض بر واردات و  1381

کاالها و ارائه خدمات لغو گردیده و برقراری و دریافت هرگونه مالیات غیرمستقیم و عوارض دیگر از تولیدکنندگان و واردکنندگان تولید 

باشد. حکم این ماده شامل قوانین و مقررات مغایری که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آنها  کاالها و ارائه دهندگان خدمات ممنوع می

  . باشد یا تصریح نام است، نیز میمستلزم ذکر نام 

 : باشد موارد زیر از شمول حکم این قانون مستثنی می 
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  قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسالمی ایران ؛ -1

   و اصالحیه هاي بعدي آن؛ 1366قانون مالیاتهاي مستقیم مصوب اسفند  -2

  ؛ 7/6/1372د تجاري ـ صنعتی جمهوري اسالمی ایران مصوب قانون چگونگی اداره مناطق آزا -3

  ؛ 5/9/1384قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادي جمهوري اسالمی ایران مصوب  -4

  ؛12/4/1373قانون مقررات تردد وسایل نقلیه خارجی مصوب  -5

  ؛26/12/1374االهاي خارجی از قلمرو جمهوري اسالمی ایران مصوب ) قانون حمل و نقل و عبور ک12عوارض آزاد راهها ، عوارض موضوع ماده ( -6

  و اصالحات بعدي آن؛ 11/8/1372قانون نحوه تأمین هزینه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و اتاق تعاون مصوب  -7

  . 28/12/1373) قانون وصول برخی از درآمدهاي دولت مصوب 87) و(63مواد( -8

سایر وجوهی که از درخواست کننده در ازاء ارائه مستقیم خدمات خاص و یا فروش کاال که طبق قـوانین و مقـررات مربوطـه     هزینه، کارمزد و -تبصره 

گـردد، از شـمول ایـن مـاده مسـتثنی       شود و همچنین خسارات و جرائمی که به موجب قوانین و یا اختیارات قانونی لغو نشده دریافـت مـی   دریافت می

  . باشد می

گذاري و میزان بهاي تعیین شده براي خدمات موضوع این تبصره به پیشنهاد دسـتگاه اجرائـی مربـوط و تصـویب      ات خاص، نحوه قیمتمصادیق خدم 

  . گردد هیأت وزیران تعیین می

ف نحـوه پرداخـت   قانون رفع موانع تولید  شهرداري ها مکلفند حداکثر تا یک هفته پس از پرداخت نقدي یا تعیـین تکلیـ   59ماده درراستاي .1تبصره 

پروانـه   عوارض به صورت نسیه به صدور و تحویل پروانه ساختمان متقاضی اقدام نمایند. درخواست یا دریافت وجه مازاد بر عوارض قانونی هنگام صدور

در بهمـن   که یباشدمدرصد 20یا بعد از صدور پروانه توسط شهرداري ها ممنوع است . پرداخت صد درصد عوارض بصورت نقد شامل  تخفیفی  معادل 

   . درصد به آن اضافه میگردد 5  و اسفند ماه

  % محاسبه میگردد.50هزینه بهاي خدمات براي متقاضیانی که بصورت نقد واریز می نمایند  )2تبصره 

داد امام  و سازمان خانواده هاي تحت پوشش کمیته ام % به باال و 25(پدر ،مادر ،همسروفرزندان )وجانبازان بستگان درجه یک شهدا )3تبصره 

وهمچنین جانبازانی که فوت نموده و از سهمیه فوق الذکر استفاده ننموده اند بهزیستی در صورت  ارائه  معرفی نامه از ارگان  هاي مربوطه 

 120سکونی  به سطح بنا تا تا یک واحد م سال قابل انتقال به غیر نمی باشد 5همسرایشان می توانند براي یکبار از تسهیالت فوق بهره مند شوند وتا 

براي یکبار معاف برابر برنامه ششم توسعه از پرداخت کلیه عوارض صدور جواز ساخت در کاربري مسکونی   مترمربع 20وتجاري تامساحت متر مربع 

  . خواهند بود
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  هارم: چبخش 

  

  

  نکات الزامی براي اجراي تعرفه
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  بایستی رعایت شود : 1401ال س  نکات الزامی براي اجراي تعرفه* 

چنانچه ملکی دارای چند بر باشد در محاسبه عوارض مربوطه باالترین قیمت منطقه ای بر ملک مشرف به معبر مالک عمل خواهد بود  -1

میدان یا همچنین در صورتی که ملکی در میدان یا فلکه واقع شده باشد عوارض بر اساس باالترین قیمت منطقه ای جبهه خیابانی که از 

  فلکه منشعب می گردد محاسبه خواهد شد.

هیأت عمـومی دیـوان عـدالت اداری     3/2/85مورخ  48و همچنین دادنامه شماره  25/11/83مورخ  587با توجه به دادنامه شماره  -2

ایـن عـوارض پـس از    در محاسـبه   100مبنی بر قانونی بودن وصول عوارض مربوط به تخلفات ساختمانی عالوه بر جرائم کمیسیون ماده 

به نرخ روز  100قطعی شدن رأی توسط کمیسیون قابل وصول می باشد (شایان ذکر است عوارض متعلقه عالوه بر جریمه کمیسیون ماده 

  محاسبه خواهد شد).

ین حمل و نقـل  قانون مالیات بر ارزش افزوده در صورت تأخیر در پرداخت عوارض سالیانه خودرو و همچن 46به استناد بند (و) ماده  -3

  درصد به ازای هر ماه تأخیر قابل وصول است. 2قانون فوق)جریمه آن به میزان 43مسافر برون شهری (صرفاً موضوع بند الف و ب ماده 

  قانون شهرداری است. 77مرجع رفع هر گونه اختالف بین مؤدی و شهرداری در مورد عوارض ، کمیسیون موضوع ماده  -4

  ده و حریم شهر قابل وصول است.عوارض در داخل محدو -5

  رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی مطابق با طرح مصوب مورد عمل الزامی است -6

ای در تعاریف مجموعه قید نگردیده باشد مالک تعاریف و مفاهیم قیـد شـده در ضـوابط و مقـررات شهرسـازی و       در صورتیکه واژه -7

  باشد. می ها ها و قانون شهرداری نامه مالی شهرداری آیین

باشد ولی مالک یا مالکین بدون مجوز شهرداری نسبت به احـداث   درکلیه مواردی که شهرداری مجاز به صدور پروانه ساختمان نمی -8

نمایند. شهرداری مکلف است پرونده تخلف را به کمیسیون ماده صد ارجاع و در صورت صدور رای ابقاء بنا توسط کمیسیون  بنا اقدام می

  گردد (منجمله پیشروی طولی، مازاد بر ارتفاع، مازاد بر سطح اشغال و...) خذ جریمه عوارض مربوطه نیز وصول میعالوه بر ا

  باشد مرجع وصول مبالغ این تعرفه شهرداری می -9

  باشد. مودی پرداخت مبالغ این تعرفه مالک یا در صورت تشخیص شهرداری ذینفع می -10

صنعت ایرانگردی و جهانگردی کلیه تأسیسات ایرانگردی و جهانگردی و موارد مشابه مشمول تعرفه   قانون توسعه 8به استناد ماده  -11

قانون فوق حاکم است. موارد بـا   8بینی گردیده تا زمانی که ماده  باشند فلذا در این تعرفه برای هر بخش عوارض پیش عوارض صنایع می

  غییراتی در آن حاصل گردد براساس این تعرفه عوارض محاسبه خواهد شد.لغو یا ت 8تعرفه صنایع محاسبه و در صورتیکه ماده 
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ک بـدون    ضروری می 5اخذ مجوز از کمیسیون ماده  مجاز  برای صدور مجوز احداث بنای مازاد بر تراکم -12 باشد ولی در صورتیکه ماـل

ن ماده صد، در صورتیکه رأی ابقـاء بنـا سـاختمان    مجوز شهرداری بنای مازاد بر تراکم بنا احداث نماید بعد از طرح موضوع در کمیسیو

  گردد. صادر شود، عوارض مازاد تراکم عالوه بر جریمه کمیسیون ماده صد برابر ارقام جداول این تعرفه وصول می

تعلقه به به همراه عوارض م 100افرادی که پس از سیر مراحل قانونی جهت محاسبه عوارض پروانه ساختمانی و یا دریافت جرائم ماده  -

جریمه را بعنوان پیش قسط پرداخت می نمایند ولی درسال مربوطه جهـت تحویـل چـک    یا قسمتی از عوارض و  واحد درآمد مراجعه و

) نسبت به اخـذ مفاصـا   1400چنانچه حداکثر تا پایان اردیبهشت سال آینده ( اقساط و دریافت مفاصا حساب قطعی مراجعه نمی نمایند،

نزد شهرداری باقی و و عوارض متعلقه برابر ضوابط زمان صدور پروانـه   ایند وجوه پرداختی بعنوان علی الحسابحساب قطعی اقدام ننم

 قطعی(بروز) محاسبه و پس از کسر پرداختی قبلی ما به التفاوت قابل پرداخت خواهد بود. ویا زمان مراجعه جهت اخذ مفاصا حساب

گـردد در هنگـام صـدور     اگزیر به صدور اجرائیه و پرداخت هزینه های کارمزد وغیرهچنانچه شهرداری برای وصول مطالبات خود ن -13

  پایانکار و یا هرگونه مفاصا حساب ،عین وجوه هزینه شده از مودی دریافت می گردد.

 32( اصالحیه مادهیها آئین نامه مالی شهردار 32قانون  تنظیم بخشی  از  مقررات مالی دولت و اصالحیه ماده  73با  استناد به  ماده   - 14

می شود تا مطالبات خود را با اقساط حداکثر سی و شش ماهه مطابق دستورالعملی که به پیشنهاد  : به شهرداریهای کل کشور اجازه داده

شهردار به تصویب شورای محترم اسالمی شهر مربوطه می رسد دریافت نماید در هر حال صدور مفاصا حساب موکول به تادیه کلیه 

  هی مؤدی خواهد بود.بد

میتواند با درخواست  اشخاص حقیقی و حقوقی ، نسبت  چالوسآیین نامه مالی شهرداریها شهردار  32در راستا اصالحیه ماده  - 1تبصره 

رسیده است، اقدام نماید در صورت  ماه که در این کتابچه به تصویب شورای اسالمی شهر 36به تقسیط مطالبات شهرداری حداکثر تا 

  مطرح خواهد شد.  77تالف مودی با شهرداری درخصوص عوارض و نحوه محاسبه پرونده  درکمیسیون ماده اخ

بدهی ناشی از جرائم ماده صد که منجر به صدور رای از سوی کمیسیون ماده صد گردید در هیچ حالت مشمول کاهش و  - تبصره

  بخشودگی نخواهد گردید.

ی دادگستری در محاسبات مبنای عمل می باشد شهرداری مجاز است در صورت تشخیص در تعرفه هایی که نظر کارشناس رسم - 15

  اختالف ارزش اعالمی ملک از سوی کارشناس رسمی با ارزش واقعی ملک به نظر کارشناس اعتراض نماید.

  ارزش سرقفلی فضاهای تجاری بر اساس نظر کارشناس رسمی دادگستری تعیین خواهد شد. - 16

تصویب و یا عدم تغییرات در این مصوبه توسط مراجع ذیصـالح در سـالهای بعـد همـه سـاله      در صورت عدم  -17

 درصـــــــد بـــــــه قیمـــــــت ســـــــال قبـــــــل افـــــــزوده و قابـــــــل وصـــــــول 15

 خواهد بود.



41 

  

  پرونده هاي مطروحه در کمیسیون ماده صد  عالوه بر پرداخت جریمه ، ملزم به پرداخت سایر عوارضات صدور پروانه نیز می باشد -18

باشد مگر در مواردي که  توضـیحات دیگـري داده    اسبه عوارض و ارقام قید شده در این تعرفه به ازاي هر مترمربع مساحت میمح -19

  .شده باشد
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  دفتر دوم: تعرفه

  

  

  

  

 فصل اول: عوارض �

 فصل دوم: بهاي خدمات  �

  فصل سوم: سایر درآمدهاي شهرداري  �
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  فصل اول

  عوارض
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                                                                   =S        *p2    *K2  B                                                                                                     محاسبات بر اساس فرمول ذیل میباشد:                                           

K2=[1.8306*(p1/p2)*k1]              

  احدي )تک و(هاي مسکونی ساختمان ض پذیره احداثعوار:)1-1جدول(                                                                  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1P2                                                                             1399سال اي  : قیمت منطقهP1401سال اي  : قیمت منطقه             

1 K  2                                                                                     1399: ضریب سال  K  1401: ضریب سال  

1R:  2                                      1400سال )  0.27(ضریب مصوبه هیئت وزیرانR : 1401سال    ضریب مصوبه هیئت وزیران             

B  (تک واحدي )                    هاي مسکونی ساختمان پذیره احداث: عوارضS مساحت زیربنا : 

  

  

  

  ض زیر بنا (احداث اعیانی ) ازنوع مسکونی (به صورت تک واحدي )عوار: نام عوارض -1

  ها قانون شهرداري 55ماده  26به استناد بند  چالوس  پیشنهاد دهنده: شهرداري 

  ت بر ارزش افزودهقانون مالیا 50ماده  1قانون شوراها و تبصره  80ماده  16مرجع تصویب کننده: شوراي اسالمی شهر به استناد بند 

  قانون شهرداري 77ضمانت اجرایی وصول: کمیسیون ماده 

  درصد  100 تا  تراکم پایه  درصد  80تا تراکم پایه   سطح بناء یک واحد مسکونی  ردیف

 

  P9  P10  مترمربع 100 تا زیربنا 1

  P11.5  P14  مترمربع 150زیربنا  تا   2

  P14  P17  مترمربع 200تا  زیربنا  3

  P17  P21  مترمربع 300 زیربنا تا  4

  P21  P24  مترمربع 400  زیربنا تا  5

  P24  P27.5  مترمربع500 زیربنا تا  6

  P27.5  P31  مترمربع 600  زیربنا تا  7

  P31  P34.5  به باالمتر  600زیربنا   8
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  .گرددمی لحاظ   K 2 ضریب% 25 با کاربري مسکونی جهت محاسبه عوارض صدور پروانه ، عرصه : )1بصره (ت

ر طبقه ، بیش از یک واحد احداث نشود و چنانچه در هر طبقه و یا منظور از واحد مسکونی تک واحدي ، اعیانی است که در سطح و یا ه ) :2تبصره (

طبقات دو واحد ساخته شود تک واحدي محسوب نمی گردد و در اینگونه موارد نحوه محاسبه عوارض زیر بنا ( احداث اعیانی مسکونی ) از نوع 

  مجتمعهاي مسکونی مالک عمل خواهد بود .

  وابط طرح تفصیلی بوده و بیش از آن در حکم اضافه بنا و عالوه بر جریمه مشمول عوارض نیز خواهد بود.سقف متراژ خرپشته برابر ض) :3تبصره (

بـود  چنانچه ملکی داراي چند بر باشد در محاسبه عوارض مربوطه باالترین قیمت منطقه اي بر ملک مشرف به معبر مالک عمل خواهـد  ) :4تبصره (

فلکه واقع شده باشد عوارض بر اساس باالترین قیمت منطقه اي جبهه خیابانی که از میدان یا فلکه منشـعب  همچنین در صورتی که ملکی در میدان یا 

  می گردد محاسبه خواهد شد.

در هنگام اضافه بناء، اضافه اشکوب، تبدیل زیرزمین یا پیلوت به مسکونی در مجتمع هاي مسکونی و خانه هاي تک واحدي مشروط بر  ) :5تبصره (

ررات و ضوابط شهرسازي رعایت شده باشد عوارض پذیره ساختمانی متراژ بناي ایجادي و یا تبدیل (تک واحدي یا مجتمع) با استفاده از اینکه مق

  .جدول عوارض تعیین شده بر اساس متراژ کل عوارض اخذ میگردد

مورخ  587 شماره دادنامه به توجه فه نمی گردد. باپرداخت جریمه ماده صد مانع سقط حقوق شهرداري در وصول عوارض بر اساس تعر :) 6تبصره (

 وصول از پس اداري عدالت دیوان عمومی هیأت 9/8/1396مورخ  786و دادنامه شماره  3/2/85 مورخ 48 شماره دادنامه همچنین و   25/11/83

  شد. خواهد محاسبه روز نرخ به متعلقه تخلف،عوارض وقوع زمان نرخ به ساختمانی جرائم

 1330تاسیس شهرداري مشمول عوارض ساختمانی نمیگردند بناهاي مسکونی احداثی از تاریخ تاریخ بناهاي مسکونی احداثی قبل از  :) 7تبصره (.

بناهاي مسکونی احداثی  محاسبه میگردد.  K 2ضریب  %50نرخ  نمی باشند عوارض متعلقه به 100قابل طرح درکمیسیون ماده که  1/1/1366لغایت 

  K 2% ضریب 70پس از طرح درکمیسیون ماده صد  و راي کمیسیون مبنی بر ابقاء بنا،  عوارض متعلقه به نرخ 1385الی   1366/ 1/1از تاریخ 

تاکنون  پس از طرح درکمیسیون ماده صد  و راي کمیسیون مبنی بر ابقاء بنا،  عوارض  1385بناهاي مسکونی احداثی از تاریخ  محاسبه میگردد.

  محاسبه میگردد.رزش معامالتی روز دارائی ا به نرخ  متعلقه
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  ها و آپارتمانهای مسکونی : عوارض زیر بنا (احداث اعیانی) صدور پروانه ساختمانی مجتمعنام عوارض -2

  ها قانون شهرداری 55ماده  26به استناد بند  شهرداری  چالوس پیشنهاد دهنده:

  قانون مالیات بر ارزش افزوده 50ماده  1قانون شوراها و تبصره  80ماده  16بند  مرجع تصویب کننده: شورای اسالمی شهر به استناد

  قانون شهرداری 77ضمانت اجرایی وصول: کمیسیون ماده 

  =S        *p2    *K2  B                                                                    ل میباشد:محاسبات بر اساس فرمول ذی

                                                                          K2=[1.8306*(p1/p2)*k1]  

  حد )ع هاي مسکونی (بیش از یک وامجتم پذیره احداثعوارض :)1- 2جدول(

1P2                                                                             1399سال اي  : قیمت منطقهP1401سال اي  : قیمت منطقه             

1 K  2                                                                                       1399: ضریب سال  K  1401: ضریب سال  

1R: 2                                       1400سال )  0.27( مصوبه هیئت وزیران ضریبR : 1401سال   مصوبه هیئت وزیران ضریب             

 B  (بیش از یک  واحد )                    مسکونی مجتمع هاي  پذیره احداث: عوارضS مساحت زیربنا : 

  

  گین سطح هر واحد عبارتست از سطح ناخالص کل بنا تقسیم بر واحدهاي مسکونی .میانتوضیح : 

  

  

مبناي محاسبه عوارض براي هر مترمربع   بنا ناخالص کل سطح  ردیف

 80تا تراکم پایه سطح ناخالص کل بناء

  درصد

ربع مبناي محاسبه عوارض براي هر مترم

تا تراکم پایه  سطح ناخالص کل بناء

  درصد100

  میانگین سطح واحد)÷ 100. (P.S.9  میانگین سطح واحد)÷ P.S.7) .100                            ترمربعم 300 تا  1

  ن سطح واحد)میانگی÷ 100. (P.S.11  میانگین سطح واحد)÷ P.S.9) .100مترمربع                              500تا زیربنا   2

    میانگین سطح واحد)÷ 100. (P.S .13  میانگین سطح واحد)÷ P.S .11) .100مترمربع                               1000تا زیربنا   3

  میانگین سطح واحد)÷ 100( .P.S.5/14  میانگین سطح واحد)÷ P.S .13) .100مترمربع                              2000تازیربنا   4

        میانگین سطح واحد)÷ 100( .P.S.16    میانگین سطح واحد)÷ P.S .5/14) .100مترمربع                               4000تازیربنا   5

  میانگین سطح واحد)÷ 100( .P.S.20  میانگین سطح واحد)÷ P.S.5/18. )100  به باالمترمربع  4000 زیربناي   6



47 

  منظور از واحد مسکونی چند واحدی اعیانی است که بیش از یک واحد مسکونی احداث گردد. ) :1تبصره (

هر واحد که از تقسیم  در خصوص تعاونی های مسکن (کارکنان دولت) مبنای سطح زیربنا عبارتست از متوسط زیربنای ) :2تبصره (

  سطح کل زیربنا بر تعداد واحدهای مسکونی حاصل می شود.

سقف متراژ خرپشته برابر ضوابط طرح تفصیلی بوده و بیش از آن در حکم اضافه بنا و عالوه بر جریمه مشمول عوارض نیـز   ) :3تبصره (

  .خواهد بود

  لحاظ  میگردد.    K 2% ضریب 40ربری مسکونی جهت محاسبه عوارض صدور پروانه ، عرصه  با کا ) :4تبصره (

  

توضیح: براي محاسبات ارزش یک مترمربع، از بناي ایجادي جدید،بر اساس متراژ کل محاسبه مـی گـردد و سـپس ارزش یـک     

  مترمربع در اضافه بنا ضرب می گردد.
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  ری، صنعتی): عوارض پذیره یک متر مربع از یک واحد (تجاری، ادانام عوارض -3

  ها قانون شهرداری 55ماده  26به استناد بند  چالوسپیشنهاد دهنده: شهرداری 

  قانون مالیات بر ارزش افزوده 50ماده  1قانون شوراها و تبصره  80ماده  16مرجع تصویب کننده: شورای اسالمی شهر به استناد بند 

  قانون شهرداری 77ضمانت اجرایی وصول: کمیسیون ماده 

          =S     *p2    *K2  B                                                                                  محاسبات بر اساس فرمول ذیل میباشد :               

      K2=[1.8306 *(p1/p2)*k1]  

  واحد (تجاري، اداري، صنعتی) عوارض پذیره یک متر مربع از یک) 1-3جدول(                           

  مالحظات  3صنعتی   2اداري   1تجاري   طبقات  دیفر

  P46  P17  P18  همکف  1

ای عبارت است از آخرین ارزش معامالتی زمین  قیمت منطقه

که مالک عمل اداره امور اقتصادی و دارائی هر شهر بوده و 

قانون مالیاتهای مستقیم تعیین و ابالغ  64در اجرای ماده 

ردد در محاسبه عوارض پذیره چنانچه زمینی دارای گ می

ترین بر ملک مشرف به  ای گران چند بر باشد قیمت منطقه

  معبر محاسبه خواهد شد.

 P18.5 P9 P18  زیرزمین  2

 P34.5 P21 P18  اول  3

  P21 P23  دوم  4

  P16  P25  بااله سوم ب  5

  P 15 P8  انباري  6

  P 10 P8  نیم طبقه  7

   P 5 P5  کینگ پار  8

  P34.5 P13  مشاعات   9

  

1P2                                                                             1399سال اي  : قیمت منطقهP1401سال اي  : قیمت منطقه             

1 K  2                                                                                       1399: ضریب سال  K  1401: ضریب سال  

1R:  2                                    1400سال )  0.27(ضریب مصوبه هیئت وزیرانR : 1401سال  ضریب مصوبه هیئت وزیران       

B  :(تجاري، اداري، صنعتی) عوارض پذیره S                                                 مساحت زیربنا :      

  

(قسمتی از دستورالعمل اجرایی نحوه محاسبه و وصول عوارض پذیره، صدور پروانه های ساختمانی، واحدهای تجاری، صنعتی و اداری،  

  وزارت کشور) 30/11/1369مورخ  24150/ 3/1شماره 

  لحاظ  میگردد.  K 2 % ضریب50ری ، صنعتی  جهت محاسبه عوارض صدور پروانه  ، عرصه  با کاربری تجاری ، ادا  تبصره : 
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  عوارض پذیره یک مترمربع از چند واحد تجاری، اداری : نام عوارض -4

  ها قانون شهرداری 55ماده  26به استناد بند  چالوس پیشنهاد دهنده: شهرداری 

  قانون مالیات بر ارزش افزوده 50ماده  1ره قانون شوراها و تبص 80ماده  16مرجع تصویب کننده: شورای اسالمی شهر به استناد بند 

  قانون شهرداری 77ضمانت اجرایی وصول: کمیسیون ماده 

  =S        *p2    *K2  Bمحاسبات بر اساس فرمول ذیل میباشد :                                                                                                   

                                                                                   K2=[1.8306 *(p1/p2)*k1]   

  ) چند واحد (تجاري، اداري عوارض پذیره یک مترمربع از ) 1-4(جدول 
  

  مالحظات  2اداري   1تجاري   طبقات  ردیف

�  همکف  1
�
�

�
�
� ����
�

10
146 11 nhhLL

P  �
�
�

�
�
� ����
�

10
117 11 nhhLL

P  

=L طول دهنه به متر  

1=L  طول دهنده مجاز به

  متر

=h طول ارتفاع به متر  

1=h  طول ارتفاع مجاز به

  متر

Nتعداد واحد = 

  

دهنه مجاز و ارتفاع کمتر 

از ضوابط مجاز مالک عمل 

نخواهد بود و عیناً مطابق 

محاسبه  4- 2با جدول 

  شود می

�  زیرزمین  2
�
�

�
�
� ����
�

10
15.18 11 nhhLL

P  �
�
�

�
�
� ����
�

10
19 11 nhhLL

P  

�  اول  3
�
�

�
�
� ����
�

10
15.34 11 nhhLL

P  �
�
�

�
�
� ����
�

10
121 11 nhhLL

P  

�  دوم  4
�
�

�
�
� ����
�

10
121 11 nhhLL

P  �
�
�

�
�
� ����
�

10
123 11 nhhLL

P  

�  سوم به باال  5
�
�

�
�
� ����
�

10
116 11 nhhLL

P  �
�
�

�
�
� ����
�

10
1 11 nhhLL

P25  

�  انباري  6
�
�

�
�
� ����
�

10
115 11 nhhLL

P  �
�
�

�
�
� ����
�

10
1 11 nhhLL

P8  

�  نیم طبقه  7
�
�

�
�
� ����
�

10
110 11 nhhLL

P  �
�
�

�
�
� ����
�

10
1 11 nhhLL

P8  

�  پارکینگ  8
�
�

�
�
� ����
�

10
15 11 nhhLL

P  �
�
�

�
�
� ����
�

10
1 11 nhhLL

P5  

�  مشاعات  9
�
�

�
�
� ����
�

10
15.34 11 nhhLL

P  �
�
�

�
�
� ����
�

10
113 11 nhhLL

P  

  

1P2                                                                             1399سال اي  : قیمت منطقهP1401سال اي  : قیمت منطقه              

1 K  2                                                                                       1399: ضریب سال  K  1401: ضریب سال  

1R:  2                                    1400سال )  0.27(ضریب مصوبه هیئت وزیرانR :1401سال    یب مصوبه هیئت وزیران ضر   

B : عوارض پذیره چند واحد تجاري، اداري                                                       S مساحت زیربنا : 

   

داری، (قسمتی از دستورالعمل اجرایی نحوه محاسبه و وصول عوارض پذیره، صدور پروانه های ساختمانی، واحدهای تجاری، صنعتی و ا 

   وزارت کشور) 30/11/1369مورخ  24150/ 3/1شماره 
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 مشمول عوارض پذیرهکه قابل طرح در کمیسیون ماده صد نمی باشند، احداث گردیده اند  44که قبل از سال  بناهای تجاری):1تبصره (

احداث گردیده اند  78الی  44ه  از سال بناهای تجاری ک .دنبرابر ارزش معامالتی روز دارائی در هر متر مربع می گرد 12بر اساس تجاری 

ر اسـاس    برابـر ارزش معـامالتی روز    17پس از طرح درکمیسیون ماده صد  و رای کمیسیون مبنی بر ابقاء بنا،  مشمول عوارض پذیره ـب

مـاده صـد  و رای   پس از طرح درکمیسیون احداث گردیده اند  85الی  78. بناهای تجاری که  از سال دارائی در هر متر مربع می گردند

  .برابر ارزش معامالتی روز دارائی در هر متر مربع می گردند 25کمیسیون مبنی بر ابقاء بنا،  مشمول عوارض پذیره بر اساس 

:چنانچه در یک کاربری، واحدهای مختلط (مسکونی، تجاری، اداری و ...) احداث شـود، عـوارض آن مطـابق تعرفـه هـای      )2تبصره (

  شد.مربوطه وصول خواهد 

  مشمول جبهه بندی نمی گردد.بناهای مسکونی و اداری و تجاری  به استثناء پاساژ ، تیمچه، سرا ، عرصه  در):3تبصره (

ساختمانهایی که بر اثر حوادث غیر مترقبه ناشی از (زلزله، طوفان، آتش سوزی و ...) تخریب گردیده در زمان صدور پروانه ):4تبصره (

موجود در شـهرداری  انه نا از پرداخت عوارض پذیره ساختمانی به اندازه مساحت تخریب شده مطابق پروساختمان به منظور تجدید ب

  معاف می گردند. 

تولیدتیرچـه و   –فروشـی   آهـن  –چنانچه از عرصه امالک با پوشش سقف سبک برای مشاغلی مانند نمایشگاه اتومبیل  - )5تبصره (

مکانیکی  یا نمایندگی های اتومبیل یا مشاغل مشابه اسـتفاده میشـود     –ح ساختمانی فروش مصال –دیواری وموزائیک  بلوک –بلوک 

  پذیره تجاری حداقل تا سطح اشغال مجاز می گردد.  بنای احداثی درآن ، مشمول پرداخت عوارض

  . فضای سبز رو باز (غیر مسقف) مشمول عوارض نمی گردد -)6تبصره (

حفظ مساحت محل و تعداد واحد های موجود تغییرات شغلی صورت پـذیرد و سـایر ضـوابط    چنانچه در یک سطح تجاری با )7تبصره (

  شهرسازی رعایت شده باشد عوارض پذیره تعلق نمی گیرد.

ر سـاختمان مجتمـع،     1 -4بدیهی است اگر مجتمع تجاری در دو یا چند طبقه باشد، با توجه به جدول ()8تبصره ( ) و لحاظ عمـق از ـب

ــور  ــه بص ــر طبق ــوارض ه ــت مــی آ   ع ــات بدس ــوارض طبق ــوع ع ــذیره از مجم ــوارض پ ــل ع ــده و ک ــبه ش ــه محاس ــدت جداگان  ی
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دهنه مورد نظر برای هر مغازه یعنی بر هر مغازه، در این دستورالعمل عبارتست از فاصله بین دو تیغه، بنابراین چنانچه یک مغازه  توضیح:

ها از جهـات   ول آن عوارض پذیره تعلق خواهد گرفت و چنانچه دهانهدارای چند درب باشد مالک محاسبه دهنه مجاز است و به اضافه ط

  ترین بر مغازه، مالک عمل خواهد بود. مختلف باشند فقط اضافه بر دهانه مجاز از بزرگ

  های مختلط مسکونی وفق مقررات و ضوابط مربوط دریافت خواهد شد. تبصره: در ساختمان

ای جبهـه اول و   نند پاساژ، تیمچه، سرای تا ده متر عمق بر اساس قیمـت منطقـه  عوارض پذیره مجتمع های اداری و تجاری ما . �

% قیمـت  60متر عمـق بـر اسـاس     20% قیمت منطقه ای جبهه اول و مازاد بر 80مازاد بر آن به ازای ده متر عمق دوم بر اساس 

عمل خواهد بود.) محاسبه مالک بعد های  ای جبهه کمتر نباشد (که در اینصورت قیمت منطقهمالک منطقه ای جبهه های بعدی 

  می شود.

  بر اساس قیمت منطقه ای بر جبهه اصلی محاسبه خواهد شد. کالًعوارض پذیره واحدهای صنعتی  �

در محاسبه عوارض پذیره نیم طبقه احداثی در داخل سطوح تجاری صرفاَ مساحت نیم طبقه ایجاد شده مالک محاسبه اسـت و   �

  ن می شود.تعیی 2عمق جبهه بر اساس بند 

شـده و   داگانـه محاسـبه  ج  رض هر طبقه بصورت)،  عوا1-4:  اگر یک واحد تجاری در چند طبقه باشد، با توجه به جدول ( 1تبصره     

  عوارض ساختمان از مجموع عوارض طبقات بدست می آید.

 میسـیون  ک پروانه داشته و پـس از رأی  چنانچه تعدادی از مغازه ها بعد از صدور پروانه اضافه دهنه یا اضافه ارتفاع مازاد بر  �

  شود : بر ابقاء ملک برای محاسبه عوارض مربوطه از فرمول کلی زیر استفاده می مبنی

    

  

  

   B یک مترمربع = عوارض پذیره  

P 2    اي  = قیمت منطقه  

N    (تعداد واحدها می باشد)= تعداد مغازه هاي بیش از یک باب  

2 K 2  ) ضریب قیمت منطقه اي =P2) تعیین می شود 2-4) می باشد که با استفاده از جدول ، (  

.  

  

B = K 2P2 (1 + (N/10) + (L-L') /10 +( h-h') /10) 
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  در صورتیکه مغازه یک واحدي فقط اضافه دهنه داشته باشد  فرمول ذیل مالک محاسبه است:   

  

  

(موجود غیر مجاز نباشد  دهنهچنانچه ضوابط مجاز مالک عمل نخواهد بود دهنه و ارتفاع کمتر از    
10

(
LL �

  از فرمول  

  حذف می گردد.    

   L         طول دهنه موجود =L'طول دهنه مجاز =  

hطول ارتفاع موجود =  h�طول ارتفاع مجاز =  

(ز نباشد تذکر : چنانچه ارتفاع موجود غیر مجا
10

(
hh ��

  از فرمول حذف می گردد . 

 

تجاری محاسبه میگردد به شرط رعایت کلیه ضوابط  K2% ضریب 50احداث بازارچه محلی در ملک شخصی عوارض آن  �

  شهرسازی از جمله پارکینگ و ... باتایید شورای ترافیک شهر چالوس امکان پذیر میباشد .

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

B = K 2P2 (1 +( L-L') /10)  وh=0 
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  ،ورزشی ، فرهنگی ،هنری ، بهداشتی ، درمانیعوارض پذیره یک مترمربع از واحد های آموزشی : نام عوارض -5

  ها قانون شهرداری 55ماده  26پیشنهاد دهنده: شهرداری چالوس  به استناد بند 

  مالیات بر ارزش افزودهقانون  50ماده  1قانون شوراها و تبصره  80ماده  16مرجع تصویب کننده: شورای اسالمی شهر به استناد بند 

  قانون شهرداری 77ضمانت اجرایی وصول: کمیسیون ماده 

  =S        *p2    *K2  B                                                                                  محاسبات بر اساس فرمول ذیل میباشد :                                          

                K2=[1.8306 *(p1/p2)*k1]  

  ،ورزشی ، فرهنگی ،هنري ، بهداشتی ، درمانی:عوارض پذیره یک مترمربع از واحد هاي آموزشی ) 1-5جدول(                     

  توضیحات  تعرفه عوارض  عنوان عوارض  ردیف

،  ها  ، امامزاده ها  : مساجد، تکایا، حسینیه )1بند (  P10.  در زیرزمین 1

اماکن مقدسه و متبرکه با تأیید اوقاف (موضوع نامه 

رئیس  25/5/1389 مورخ 234991/89شماره 

در ستاد پشتیبانی و هماهنگی امور مساجد کشور) 

حد ضوابط طرح تفصیلی (مصوب) از پرداخت 

باشند. چنانچه هیأت امناي مراکز  عوارض معاف می

ی به متقاضی صدور پروانه ساختمان فوق بجز تکایا

هاي تجاري باشند  منظور احداث اعیانی واحد

  د.نگرد تعرفه تجاري می مشمول پرداخت 

  P15.  در همکف  2

  P12.   در طبقه اول  3

  P10.  در طبقه دوم  4

  P8.  درطبقه سوم به باال  5

  P7.5.  مشاعات  6

  

1P2                                                                             1399اي سال  : قیمت منطقهP1401اي سال  : قیمت منطقه             

1 K  2                                                                                       1399: ضریب سال  K  1401: ضریب سال  

1R)  2                                    1400) سال  0.27:ضریب مصوبه هیئت وزیرانR 1401: ضریب مصوبه هیئت وزیران   سال             

B  : : ورزشی ، فرهنگی ،هنري ، بهداشتی ، درمانی                  عوارض پذیره واحد هاي آموزشی، S مساحت زیربنا : 

  

 لحاظ   K 2 % ضریب50تعرفه  ..با کاربري آموزشی ، درمانی ، .با  جهت محاسبه عوارض صدور پروانه ، عرصه تبصره : 

  .میگردد
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  ض پذیره صدور پروانه و یاصدور مجوز هتل ها و اماکن گردشگری و مسافرخانه هاعوار: نام عوارض -6

  ها قانون شهرداری 55ماده  26پیشنهاد دهنده: شهرداری چالوس به استناد بند 

  قانون مالیات بر ارزش افزوده 50ماده  1قانون شوراها و تبصره  80ماده  16مرجع تصویب کننده: شورای اسالمی شهر به استناد بند 

  قانون شهرداری 77ضمانت اجرایی وصول: کمیسیون ماده 

  =S        *p2    *K2  B                                                                                    محاسبات بر اساس فرمول ذیل میباشد :

K2=[1.8306*(p1/p2)*k1]  

  صدور پروانه و یاصدور مجوز هتل ها و اماکن گردشگري و مسافرخانه هاعوارض پذیره ) 1-6جدول 

  ماخذ و  نحوه  محاسبه عوارض   عنوان تعرفه عوارض   ردیف

عوارض پذیره صدور پروانه و یا صدور مجوز برای هتل ها و  اماکن گردشگری   1

  ازای  هر  متر  مربعو  مسافرخانه ها به  

K×P×s 

×p×s14  

  فضاهای تجاری خارج از ساختمان اصلی هتل  2

 )تجاری(محاسبات  4جدول 

1P2                                                                              1399اي سال  : قیمت منطقهP1401اي سال  : قیمت منطقه             

1 K  2                                                                                          1399: ضریب سال  K  1401: ضریب سال  

1R)  2                                         1400) سال  0.27:ضریب مصوبه هیئت وزیرانR 1401: ضریب مصوبه هیئت وزیران    سال             

B  :ض پذیره صدور پروانه و یاصدور مجوز هتل ها و اماکن گردشگري و مسافرخانه هاعوار  S مساحت زیربنا : 

رای   پروانه صدور پذیره عوارض 7/7/1370 مصوب جهانگردی و ایرانگردی صنعت توسعه قانون 8 ماده استناد به : )1( بند  و هـا   هتـل  ـب

  .بود واهدخ صنایع بخش برابر ها  مسافرخانه و گردشگری اماکن

 از ناشی عوارض ، 15/8/1384 مصوب دولت مالی مقررات از بخشی تنظیم قانون به موادی الحاق قانون 22 ماده 4 بند استناد به : )2( بند

 شد خواهد پرداخت مربوط شهرداری به گذاران سرمایه توسط برداری بهره شروع از ساله ده تا پنج اقساط با تراکم فروش و کاربری تغییر

  )گردشگری سازمان تقاضای با(

  .بود خواهد تعرفه این برابر هتل اصلی ساختمان داخل تجاری های فضا عوارض ، گردشگری صنعت از حمایت لزوم به توجه با : )3( بند

  فضاهای تجاری مانند رستوران بر معابر در ساختمان هتل ها مشمول عوارض پذیره تجاری می باشد  .): 4بند(

ان احداث هتل و اماکن گردشگری مکلفند در زمان صدور پروانه زمان  بهره  برداری را همـراه بـا تصـمیمات     متقاضی ):5بند(

  الزم به  شهردای کتبا اعالم  دارند  .
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  =S        *p2    *K2  B                                                                                  محاسبات بر اساس فرمول ذیل میباشد :                            

                                    K2=[1.8306*(p1/p2)*k1]  

  واحدخدماتیعوارض پذیره یک متر مربع : )1-7جدول (

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1P2                                                                             1399اي سال  : قیمت منطقهP1401اي سال  : قیمت منطقه             

1 K  2                                                                                       1399: ضریب سال  K  1401: ضریب سال  

1R)  2                                    1400) سال  0.27:ضریب مصوبه هیئت وزیرانR 1401: ضریب مصوبه هیئت وزیران  سال             

B  خدماتی     پذیره : عوارض                                                                                     S  بنازیر : مساحت 

  

  

  عوارض پذیره صدور پروانه خدماتی: نام عوارض -7

  ها قانون شهرداری 55ماده  26پیشنهاد دهنده: شهرداری چالوس به استناد بند 

  قانون مالیات بر ارزش افزوده 50ماده  1قانون شوراها و تبصره  80ماده  16تصویب کننده: شورای اسالمی شهر به استناد بند مرجع 

  قانون شهرداری 77ضمانت اجرایی وصول: کمیسیون ماده 

  خدماتی   Kضریب   عوارض پذیره خدماتی   ردیف

  P18.5  همکف  1

  P8  زیرزمین  2

  P15  اول  3

 P9  دوم  4

 P8  سوم به باال  5

 P8  انباری  6

 P10  نیم طبقه  7

 P5  پارکینگ  8
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   عوارض پذیره تاسیسات شهري: نام عوارض -8

  ها قانون شهرداري 55ماده  26پیشنهاد دهنده: شهرداري چالوس به استناد بند 

  قانون مالیات بر ارزش افزوده 50ماده  1قانون شوراها و تبصره  80ماده  16استناد بند مرجع تصویب کننده: شوراي اسالمی شهر به 

  قانون شهرداري 77ضمانت اجرایی وصول: کمیسیون ماده 

  =S        *p2    *K2  B                                                                                                                      محاسبات بر اساس فرمول ذیل میباشد :      

                                                                   ]  K2=[1. 8306 *(p1/p2)*k1  

  شهري تاسیساتعوارض پذیره یک متر مربع : )1-8جدول (

               

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1P2                                                                             1399اي سال  : قیمت منطقهP1401اي سال  : قیمت منطقه             

1 K  2                                                                                       1399: ضریب سال  K  1401: ضریب سال  

1R)  2                                    1400) سال  0.27:ضریب مصوبه هیئت وزیرانR 1401: ضریب مصوبه هیئت وزیران    سال             

B  تاسیسات شهري                پذیره : عوارض                                                            S مساحت زیربنا : 

  

  

  اتتوضیح  ماخذ و  نحوه  محاسبه عوارض  عنوان تعرفه عوارض  ردیف

1  

  

و تجهیزات شهري  تأسیسات

، پست  مانند منبع آب

،  ، پست گاز ترانسفورماتور

، تصفیه  پست ،مخابرات

،  هاي آب و فاضالب  خانه

خابرات مو  هاي برق  دکل

)BTS(   وکیوسک تلفن و

  مربع متر به ازاي هر  غیره

 )تجاري(محاسبات  2-5جدول 

کلیه تاسیسات منصوبه و احـداثی شـرکت   

آب   -تلفن  –گاز  –مخابرات  –ق هاي بر

و فاضالب و دیگر شرکت هاي دولتی کـه  

ــورت    ــات و بص ــت  مالی ــمول پرداخ مش

بازرگانی اداره  می گردنـد  پـس از اخـذ     

مجوز و نصب تاسیسات در فضـاي متعلـق   

رداري ضـمن  پرداخـت عـوارض    به  شـه 

مکلفند در زمان توسعه معـابر راسـا    پذیره 

بـه جابجـایی    بدون  دریافت غرامت نسبت

  تاسیسات منصوبه  اقدام  نمایند .
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  عوارض صدور مجوز حصارکشی یا دیوارکشی:  نام عوارض -9

  ها قانون شهرداري 55ماده  26به استناد بند  چالوسپیشنهاد دهنده: شهرداري 

  قانون مالیات بر ارزش افزوده 50ماده  1قانون شوراها و تبصره  80اده م 16مرجع تصویب کننده: شوراي اسالمی شهر به استناد بند 

  قانون شهرداري 77ضمانت اجرایی وصول: کمیسیون ماده 

  =S        *p2    *K2  B                  اساس فرمول ذیل میباشد:                                                                                                       محاسبات بر 

                                                      K2=[1. 8306 *(p1/p2)*k1]  

  عوارض صدور مجوز حصارکشی یا دیوارکشی: )1-10جدول (  

   خذ و نحوه محاسبه عوارضما  نوع حصارکشی یا دیوارکشی به ازاي هر متر طول        ردیف

  اراضی داخل محدوده شهر  1

A=L×H×K×P 

K2هاي مختلف = ضریب امالک با کاربري 

L طول دیوارکشی = 

H ارتفاع دیوار با هر نوع مصالح = 

P2بندي زمین موردنظر = قیمت منطقه  

مسکونی،  هاکاربری کلیه براي اراضی  k2ضریب 

  دشو می) اعمال 2( ،...  تجاري، صنعتی و اداري

  اراضی واقع در حریم شهر  2

A=L×H×K×P  

 3.5 واقع در حریم شهر براي اراضی k2ضریب 

  دشو اعمال می

  

 1P2                                                                             1399اي سال  : قیمت منطقهP1401اي سال  : قیمت منطقه             

1 K  2                                                                                       1399: ضریب سال  K  1401: ضریب سال  

1R)  2                                    1400) سال  0.27:ضریب مصوبه هیئت وزیرانR 1401: ضریب مصوبه هیئت وزیران   سال             

B  :دیوارکشی    ارکشی یصدور مجوز حصا   

  

پـذیرد. بـرای    عوارض صدور مجوز حصارکشی از سوی شهرداری با ارائه سند مالکیت رسمی و با درخواسـت مالـک انجـام مـی     -1

هـای   زمینهای زراعی، باغی و کشاورزی، و سایر واقع در حریم شهر، حصارکشی طبق استعالم از مراجـع قـانونی مربوطـه یـا طـرح     

  د.گرد مصوب اقدام می
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  . ارتفاع مجاز برای دیوارکشی یا فنس و یا نرده برابر ضوابط شهرسازی خواهد بود.2

صدور مجوز حصار کشی بنام مالک صرفاً به منزله محصور نمودن آن تلقی، هیچگونه مجوزی در جهـت احـداث بنـا محسـوب      .-3

  نمی شود و مراتب می بایست در مجوز صادره از سوی شهرداری صراحتًا قید شود.

چنانچه مدارک معتبری همچون صدور احکام و آراء قطعی از سوی مراجع و محاکم قضائی و ذیصالح مبنی بر عدم مالکیـت و   -4

  یا داشتن معارض ارائه شود، صدور مجوز حصار کشی متوقف خواهد شد.

ل و یـا نیمـه تمـام واقـع در     قانون شهرداری نسبت به زمین یا بنای مخروبه و غیر مناسـب بـا وضـع محـ     110استناد ماده به  -5

محدوده شهر که در خیابان یا کوچه و یا میدان قرار گرفته و منافی با پاکی و پاکیزگی و زیبایی شهر با موازین شهرسـازی باشـد.   

بـا  شهرداری با تصویب شورای شهر می تواند به مالک اخطار کند منتها ظرف دو ماه به ایجاد نرده یا دیوار یا مرمت آن که منطبق 

نقشه مصوب انجمن شهر باشد اقدام کند اگر مالک مسامحه و یا امتناع کرد شهرداری می تواند بـه منظـور تـامین نظـر و اجـرای      

طرح مصوب شورا در زمینه زیبایی و پاکیزگی و شهرسازی هرگونه اقدامی را که الزم بداند معمول و هزینه آن را به اضـافه صـدی   

دی موقوفه دریافت نماید. در این صورت حساب شهرداری بدوًا به مالک ابالغ مـی شـود در صـورتی    ده از مالک یا متولی و یا متص

روز از تاریخ  ابالغ به صورت حساب شهرداری اعتراض نکرد صورت حساب قطعی تلقی می شود و هرگـاه   15که مالک ظرف مدت 

  ع خواهد شد.ارجا 77ظرف مهلت مقرره اعتراض کرد موضوع به کمیسیون مذکور در ماده 

در حکم سند قطعـی و   77صورت حساب هایی که مورد اعتراض واقع نشده و همچنین آراء کمیسیون رفع اختالف مذکور در ماده 

نسبت به وصول طلب شهرداری اجرائیه اجرای اسناد رسمی الزم االجراء  الزم االجرا بوده و اجراء ثبت مکلف است بر طبق مقررات

  بگذارد.صادر و به مورد اجراء 

برای دیوارکشی با ترکیب دیوار و فنس یا نرده مطابق ضوابط طرح تفصیلی شهر خواهد بود. (شهرداری  ارتفاع مجاز  �

مکلف است ارتفاع دیوار و فنس را به تفکیک در مجوز صادره درج نماید)ضمناٌ این مجوز مبنی بر تفکیک اراضی نمی 

  باشد.
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  زوده ناشی از تغییر کاربري (با درخواست مالک)عوارض براي ارزش اف :نام عوارض -10

  ها قانون شهرداري 55ماده  26به استناد بند  چالوسپیشنهاد دهنده: شهرداري 

  قانون مالیات بر ارزش افزوده 50ماده  1قانون شوراها و تبصره  80ماده  16مرجع تصویب کننده: شوراي اسالمی شهر به استناد بند 

  قانون شهرداري 77کمیسیون ماده ضمانت اجرایی وصول: 

تغییر کـاربري حاصـل    5در صورتیکه مالکین براي تغییر کاربري ملک درخواست داشته باشند و با موافقت شهرداري و کمیسیون ماده 

  گردد، شهرداري باید عوارض ذیل را وصول نماید.

  =S        *p2    *K2  B                                                                                                              محاسبات بر اساس فرمول ذیل میباشد :        

                                                         K2=[1. 8306 *(p1/p2)*k1]  
  

1P2                                                                             1399اي سال  : قیمت منطقهP1401اي سال  : قیمت منطقه             

1 K  2                                                                                       1399: ضریب سال  K  1401: ضریب سال  

1R 2                                    1400سال  ) 0.27( مصوبه هیئت وزیران :ضریبR 1401سال  مصوبه هیئت وزیران : ضریب             

s:  مساحت تغییرکاربري یافته  B                       عوارض براي ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربري :

 5نظریـه کمیسـیون مـاده    طبـق   21/5/1394صورتجلسه کمیسیون  طـرح تفصـیلی شـهر مـورخ      11درشهرداري چالوس برابر بند ((

 8ضـوابط طـرح تفصـیلی تـا      4ذیل توضیح  3تبصره  –ب -3مقررگردید شهرداري چالوس نقشه ها را درمناطق مسکونی بارعایت بند 

  مترمربع بررسی و تائید نمائید . رعایت کلیه ضوابط و مقررات طرح تفصیلی الزامیست .)) 4000سقف (هفت طبقه روي پیلوت ) و تا متراژ

  

هیات عمومی دیوان عدالت اداري کشور ،وضع عوارض ارزش  8/3/1397مورخ  381الی  367ه استناد بند ((د)) دادنامه هاي شماره ب((

) قانون تاسیس شوراي عالی شهرسازي و معماري 5،ناشی از تغییر کاربري امالک پس از صدور مجوز توسط کمیسیون ماده (افزوده 

  د و اختیارات شوراهاي اسالمی شهر تشخیص داده نشده وقابل وصول می باشد .ایران خالف قانون وخارج از حدو

وصول عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربري فقط در مواردي که به 16/9/1398مورخ  91510زگشت به نامه شماره با

افزوده ناشی از اجراي طرح درخواست مالک تغییر کاربري انجام شده است امکان پذیر می باشد.توضیح اینکه عنوان ارزش 

هاي توسعه شهري نیز در موارد اجراي طرح هاي عمرانی توسط شهرداري و ایجاد ارزش افزوده پس از تصویب شوراي اسالمی 

 .شهر و طی مراحل قانونی قابل وصول می باشد 

ت آموزش و پرورش اجازه داده می شود به به وزار بااصالحات بعدي ) 27/12/1396قانون بودجه کل کشور (مصوب   هبند  9برابر تبصره 

منظور ساماندهی و بهینه سازي کاربري بخشی از امالک و فضاهاي آموزشی، ورزشی و تربیتی خود و با رعایت مالحظات آموزشی و 

ي آموزش و پرورش تربیتی، نسبت به احداث، بازسازي و بهره برداري از آنها اقدام کند. تغییر کاربري موضوع این بند به پیشنهاد شورا

صورت می گیرد و از  22/12/1351 ) قانون تأسیس شوراي عالی شهرسازي و معماري ایران مصوب5استان و تصویب کمیسیون ماده(

نقل و انتقال امالک، اخذ گواهی بهره برداري، معاف می باشد پرداخت عوارض
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درخواست مالک) عوارض براي ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربري (با: )1- 10جدول (
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  22  18  -  24  18  15  20  18  15  12  15  12  17  15  24  13  13  -  - مسکونی 1

  22  18  -  24  18  15  20  20  15  12  17  12  17  15  24     15  16  -  - مسیرشبکه 2

3 
و  آموزشی

 آموزش عالی
13  -  -  12  24  15  18  12  13  12  15  12  18  15  12  12  -  18  22  

  22  18  -  12  12  15  18  12  15  12  12  12  18  17  24  12  -  -  13 اداری  4

5 
-تجاری

-خدماتی

 بازارروز

12  -  12  12  -  18  18  12  12  6  6  18  18  6  6  6  -  18  22  

  22  18  -  6  6  6  18  18  6  6  12  6  22  -  22  17  17  -  15 ورزشی 6

7 
 درمانی

-بهزیستی

 بهداشتی

17  -  17  17  22  22  -  6  12  6  6  18  18  6  6  6  -  18  22  

8 
 -فرهنگی

 هنری

12  -  17  17  24  22  22  -  12  6  6  24  24  6  6  6  -  22  24  

9 
پارک و فضای 

و حریم سبز

 سبز حفاظتی

17  -  18  24  30  24  24  18  -  12  12  24  30  12  6  18  -  22  24  

  24  22  -  6  6  12  30  30  12  -  6  15  17  17  27  18  18  -  16 مذهبی 10

11 
 تجهیزات

 وتاسیسات

 شهری

17  -  18  22  24  17  17  15  6  6  -  30  30  12  6  6  -  22  24  

  24  22  -  6  6  12  30  -  17  6  6  15  17  17  42  22  18  -  18 پارکینگ 12

13 
حمل و نقل و 

و  انبارداری

 پایانه

12  -  12  12  30  18  18  6  12  6  6  18  -  6  6  6  -  18  22  

14 
 -نظامی

 انتظامی
15  -  13  13  24  13  13  6  6  6  6  12  18  -  6  6  -  22  24  

  27  24  -  6  -  17  30  30  18  12  6  6  18  18  27  18  17  -  18 زراعیباغات و  15

  24  22  -  -  6  17  30  30  18  12  6  6  18  18  30  18  17  -  24 میراث تاریخی 16

  30  24  -  12  6  12  30  24  22  12  6  18  24  24  42  24  21  -  24 حریم 18

19 
تفریحی و 

 توریستی
18  -  18  18  27  18  18  6  6  12  18  22  24  12  6  12  -  -  24  

20 
و  صنعتی

 تولیدی
22  -  17  18  24  18  18  6  6  12  18  22  12  6  10  12  -  18  -  
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   درزمان صدور پروانهپارکینگ  بهاي تامین نام عوارض:  -11

  ها قانون شهرداری 55ماده  26به استناد بند  چالوس پیشنهاد دهنده: شهرداری 

  قانون مالیات بر ارزش افزوده 50ماده  1قانون شوراها و تبصره  80ماده  16می شهر به استناد بند مرجع تصویب کننده: شورای اسال

  قانون شهرداری 77ضمانت اجرایی وصول: کمیسیون ماده 

  الف) کلیه مالکین مکلفند براساس ضوابط شهرسازي براي احداث (زیربناي خود نسبت به احداث پارکینگ موردنیاز اقدام نمایند).

باشـد (مـوارد شـش گانـه ذیـل) بـه منظـور تـأمین          ب) در مواردي که به تشخیص شهرداري امکان احداث پارکینگ مقـدور نمـی  

ها مصوب  نامه مالی شهرداري آیین 29ماده  2پارکینگ عمومی سطح شهر که مالکین بتوانند از آنها استفاده نمایند. به استناد بند 

 ایـن عـوارض تصـویب    7/7/1387نامه اجراي نحوه وضع و وصـول عـوارض مصـوب     آیین 7با اصالحات بعدي و ماده  12/4/1346

  وصول و هزینه گردد.گردد تا براي احداث پارکینگ  می

  =S        *p2    *K2  B                                                                                                                     محاسبات بر اساس فرمول ذیل میباشد :       

                                                         K2=[1. 8306 *(p1/p2)*k1]  

  بهاي تامین  پارکینگ درزمان صدور پروانه :)1-11جدول (
  

 نوع کاربري ردیف
مبلغ 

  عوارض
  توضیحات

   S×P90× مسکونی 1

  گانه تعلق عوارض مواد شش

  

): درصورتی که براساس ضوابط، احداث پارکینگ دریک ساختمان ضرورت 1تبصره (

داشته باشد، شهرداری حق دریافت عوارض حذف پارکینگ را ندارد. بنابراین 

چنانچه در نقشه ساختمانی تعداد پارکینگ موردنیاز طبق ضوابط شهرسازی، 

می باشد مگر در  پارکینگ درنظر گرفته نشود، صدور پروانه ساختمانی ممنوع

  بند ذیل می باشد: 6شرایط خاص که شامل 

متر و بیشتر قرارداشته و  45ساختمان در بر خیابانهای سریع السیر به عرض  -1

  دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد.

متـر و بیشـتر    20ساختمان در فاصله یکصد متری تقاطع خیابانهای به عرض  -2

 S×P100× مسیر شبکه  2

 S×P95× آموزشی 3

 S×P95× اداری  4

 S×P100× ) بازارروزخدماتی( - جاریت 5

 S×P90×  ورزشی 6

 S×P90× درمانی 7

 S×P90× هنری - فرهنگی 8

 S×P100×و حریم پارک و فضای سبز 9
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 سبز حفاظتی
  اتومبیل رو نداشته باشد.واقع شده و دسترسی به محل 

ساختمان در محلی قرار گرفته باشد که ورود بـه پارکینـگ مسـتلزم قطـع      -3

  درختان کهن باشد که شهرداری اجازه قطع آن را نداده است.

ساختمان در بر کوچه هایی قرار گرفته باشد که به علت عرض کـم کوچـه ،    -4

  امکان عبور اتومبیل نباشد.

ری قرار گرفته باشد که به علـت شـیب زیـاد ، احـداث     ساختمان در بر معب -5

  پارکینگ در آن از نظر فنی مقدور نباشد.

در صورتیکه وضع و فرم زمین زیر ساختمان به صورتی باشد که از نظر فنـی   -6

  نتوان در سطح طبقات احداث پارکینگ نمود.

 

 S×P85× مذهبی 10

11 
و تاسیسات  تجهیزات 

 شهری 
×S×P100 

 S×P30× پارکینگ  12

 S×P100×  و پایانه حمل و نقل و انبار 13

 S×P100× و انتظامی نظامی 14

 S×P100× زراعیباغات و  15

 S×P85× میراث تاریخی 16

 S×P100× کاربری ویژه  17

 S×P100× حریم 18

 S×P100× تفریحی و توریستی 19

 S×P100× و تولیدی  صنعتی 20

  گردد. د) این عوارض هنگام صدور پروانه ساختمان وصول می

  شود. های عمومی در سطح شهر هزینه می اندازی پارکینگ طالعه، خرید زمین، اجاره زمین، احداث در راههـ) این عوارض برای م

  

1P2                                                                             1399اي سال  : قیمت منطقهP1401اي سال  : قیمت منطقه             

1 K  2                                                                                       1399: ضریب سال  K  1401: ضریب سال  

1R 2                                    1400سال  )0.27( مصوبه هیئت وزیران :ضریبR 1401سال   مصوبه هیئت وزیران : ضریب             

S مترمربع میباشد 25ارکینگ : مساحت هر یک واحد  پ  
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  پروانه ساختمان دیدمت: عوارض نام عوارض -12

  ها قانون شهرداری 55ماده  26به استناد بند  چالوس  پیشنهاد دهنده: شهرداری

  ارزش افزوده قانون مالیات بر 50ماده  1قانون شوراها و تبصره  80ماده  16مرجع تصویب کننده: شورای اسالمی شهر به استناد بند 

  قانون شهرداری 77ضمانت اجرایی وصول: کمیسیون ماده 

  

 S*P 2 * K * R2 * 15/1000                                                                                                                   =B محاسبات بر اساس فرمول ذیل میباشد :

S  مساحت بنا :                                                           P 2   :ارزش معامالتی ساختمان                          

   K   2          قانون نوسازي 29ماده  2: ضریب تبصره R   : 1401سال  مصوبه هیئت وزیران  ضریب             

B: عوارض تمدید پروانه ساختمان  

 1177ظر به راي هیات عمومی دیوان عدالت اداري کشور موضوع ابطال عوارض تمدید و تجدید پروانه ساختمانی به شماره ن ):1تبصره (

 ماده 2 بند طبقشهرداری مکلف است درهنگام صدور پروانه های ساختمانی عالوه بر اعالم نوع کاربری آن ، 1396مورخ بهمن ماه سال 

 پایان برای که مدتی حداکثر باید شود می صادر ها  شهرداری طرف از که ساختمانی های  پروانه رد«  شهری عمران و نوسازی قانون 29

و کسانیکه در میدانها و معابر اصلی شهر اقدام به ساختمان می کنند باید ظرف مدت مقرر درپروانه  گردد قید است ضروری ساختمان یافتن

ه تا دوسال بعداز مدتی که براي اتمام بنا در پروانه قید شده بازهم ناتمام بگذارند عوارض ها ساختمان خودرا به اتمام برسانند ودر صورتی ک

وارض به مقرر در این قانون به دو برابر افزایش یافته و از آن به بعد نیز اگر ساختمان همچنان ناتمام باقی بماند براي هر دو سالی که بگذرد ع

   »درصد درسال بالغ گردد . 4افت تا به دو برابر مأخذ دو سال قبل افزایش خواهدی

اعتبار پروانه ساختمانی از تاریخ صدور تا شروع عملیات ساختمانی یک سال می باشد که در صورت عـدم شـروع عملیـات    ): 2تبصره (

ی در صـورت شـروع   سال به طور متوالی قابل تمدید می باشد. اعتبار پروانه از تاریخ صدور تا اتمام عملیات ساختمان 2ساختمانی برای 

سال متوالی و شروع عملیات ساختمانی تا اتمـام   2سال می باشد.  در صورت تمدید پروانه ساختمانی در  3عملیات ساختمانی به مدت 

  .سال می باشد 5عملیات ساختمانی مجموعاً 

س از اتمام مهلت مقـرر در پروانـه   در صورتی که درخواست مالک جهت تمدید یا اخذ گواهی عدم خالف پروانه ساختمانی پ ):3تبصره (

  پس از انقضای مهلت یکساله خواهند گردید.قانون نوسازی   29ماده  2تبصره مشمول پرداخت  ساختمانی باشد،

   

بدیهی است اعتبار پروانه ساختمانی هرگزمنقضی نشده و تاریخ درج شده درآن مبین زمان اتمام عملیـات سـاختمانی مـی     ):5تبصره (

عملیات در مدت تعیین شده برای استمرار اعتبار الزامی است درغیراینصورت پروانه باید با ضوابط جدید طرح های توسعه باشد (شروع 

شهری تطبیق داده شود و درصورت مغایرت اصالح شود). درصورتی که مودی به هردلیلی بخواهد مشخصات پروانه صادره را تغییر دهد 

 و ازعـوارض پرداختـی قبلـی کسـر و     دردفترچه تعرفه عوارض محاسـبه براساس عوارض مصوب می بایست پروانه جدید صادر و مبلغ 

  دریافت گردد.
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ابطال شناسنامه توسط محاکم قضایی  قابل امکان  می باشد و پس از صدور شناسنامه سـاختمان اسـترداد وجـه غیـر قابـل       �

  برگشت می باشد.

 عرفه خواهد بود.تمامی بندهای فوق شامل بهای خدمات کارشناسی برابر ت �

  

در صورت وقوع عوامل غیر مترقبه و خارج از اختیار مالک و یا صدور احکام قضایی که موجب رکود عملیات ساختمانی شده  ):6تبصره (

باشد با رعایت مفاد تعرفه عوارض ، نسبت به کسر مدت رکود عملیات ساختمان از مهلت پروانه و یا تمدید آن نسبت به بقیه مدت اقدام 

  خواهد شد .
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   عوارض صدور مجوز تعمیرات ساختمان :نام عوارض -13

  ها قانون شهرداری 55ماده  26به استناد بند چالوس  پیشنهاد دهنده: شهرداری

  زش افزودهقانون مالیات بر ار 50ماده  1قانون شوراها و تبصره  80ماده  16مرجع تصویب کننده: شورای اسالمی شهر به استناد بند 

  قانون شهرداری 77ضمانت اجرایی وصول: کمیسیون ماده 

  گردد.   عوارض صدور مجوز تعمیرات بشرح ذیل وصول می

  =S        *p2    *K2  B                                                                  محاسبات بر اساس فرمول ذیل میباشد :              

                                                                      K2=[1. 8306 *(p1/p2)*k1]  

  عوارض صدور مجوز تعمیرات ساختمان

 اداری ، تجاری ، صنعتی  مسکونی تعمیراتردیف 

مطابق باکتابچه همسان سازی  اساسی تعمیرات   1

  ضوابط ومقررات شهرداری

P4  P9  

مطابق باکتابچه رات  داخلی ،تعمی تعمیرات جزئی  2

  همسان سازی ضوابط ومقررات شهرداری

P2.5  P5  

نما و نما سازی بیرونی ( دیواره های بیرونی و   3

  پیشانی بنا)

P1.2  P1.2  

  P1.2   P 1.2  دکورتغییرات   4

  P1.2  P1.2  تعویض سقف  5

  

  

 1P2                                                                          1399اي سال  : قیمت منطقهP1401اي سال  : قیمت منطقه             

1 K  2                                                                                       1399: ضریب سال  K  1401: ضریب سال  

1R 2                                    1400سال  ) 0.27( مصوبه هیئت وزیران :ضریبR 1401سال  مصوبه هیئت وزیران : ضریب             

B  :عوارض صدور مجوز تعمیرات S                                              مساحت زیربنا : 
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شهر   ورود به محدودهاعیانی  عوارض نام عوارض:  -14

  ها قانون شهرداری 55ماده  26 به استناد بند چالوسپیشنهاد دهنده: شهرداری 

  قانون مالیات بر ارزش افزوده 50ماده  1قانون شوراها و تبصره  80ماده  16مرجع تصویب کننده: شورای اسالمی شهر به استناد بند 

  قانون شهرداری 77ضمانت اجرایی وصول: کمیسیون ماده 

ده قانونی و خدماتی شهر ملحق مـی گردنـد مسـتلزم صـرف هزینـه      ارائه خدمات مناسب به شهروندان و ساکنین مناطقی که به محدو

هنگفت جهت احداث تاسیسات زیربنایی مناسب می باشد. با توجه به افزایش هزینه های اجرای طرح های عمرانی نیل به اهداف مذکور 

جرای طرح های عمرانی ، رفاهی در جهت رفاه شهروندان جدید بدون مشارکت ساکنین مناطق مذکور میسور نمی باشد. از سوی دیگر ا

  و زیر بنایی توسط شهرداری در آن مناطق باعث ارزش افزوده اراضی و امالک ساکنین مناطق الحاقی به شهر می گردد.

آئین نامه اجرائی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسالمی شهر و بخش موضوع قانون تشکیالت و  7لذا مستند به ماده 

هیات وزیران به منظور تامین قسمتی از هزینه های  7/7/1378ت شوراهای اسالمی کشور و انتخاب شهرداران مصوب وظائف انتخابا

  اجرای طرح های عمرانی و رفاهی مورد نیاز مناطق الحاقی به محدوده قانونی و خدماتی شهرداری مقرر می گردد: 

با گسترش شهر در داخل محدوده قانونی و حریم شهری قرار می گیرند  به کلیه اراضی و عرصه دارای مستحدثات و اعیانی و امالک که

فقط برای یکبار به عنوان عوارض ورود به محدوده قانونی و حریم شهر که شهرداری امکان صدور پروانه ساختمانی و سایر خدمات 

انه ساختمانی و یا نقل و انتقال و یا صدور شهری را دارد تعلق گیرد و شهرداری در زمان صدور پایانکار، تفکیک عرصه و اعیانی، پرو

  فیش نوسازی و هر طریقی که مصلحت می داند می تواند نسبت به وصول مطالبات خود اقدام نماید.

بنـدی و   های مجـاز بـرای قطعـه    در مواردی که تهیه زمین عوض در داخل محدوده اراضی و امالک وضعیت قانون تعیین  4تبصره برابر 

های مصوب توسعه شهری مورد تأیید مراجع قـانونی   محدوده مزبور طبق طرح سازی میسر نباشد و احتیاج به توسعه نتفکیک و ساختما

اراضی برای استفاده از مزایای ورود به محدوده توسعه و عمـران   توانند در مقابل موافقت با تقاضای صاحبان قرار بگیرد، مراجع مزبور می

الزم برای تأسیسات و تجهیزات و خـدمات عمـومی،    سازی زمین و واگذاری سطوح وط به عمران و آمادهشهر، عالوه بر انجام تعهدات مرب

های نوسازی و  همچنین اراضی عوض طرح های موضوع این قانون و % از اراضی آنها را برای تأمین عوض اراضی واقع در طرح20حداکثر تا 

  بهسازی شهری، به طور رایگان دریافت نمایند.
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  مشرف بر معابر آمدگی پیش  عوارض: ام عوارضن -15

  ها قانون شهرداری 55ماده  26به استناد بند  چالوسپیشنهاد دهنده: شهرداری 

  قانون مالیات بر ارزش افزوده 50ماده  1قانون شوراها و تبصره  80ماده  16مرجع تصویب کننده: شورای اسالمی شهر به استناد بند 

  قانون شهرداری 77سیون ماده ضمانت اجرایی وصول: کمی

  

هایی که در ضوابط طرح تفصیلی مجاز شناخته شده است و همچنین در صورتیکه مالکین بدون مجوز شـهرداری   این عوارض برای محل

ن برخالف ضوابط و مقررات شهرسازی و عدم رعایت  سیما و منظر شهری (کنسول، تراس، بالکن) ایجاد نمایند پرونده تخلف به کمیسیو

ماده صد ارجاع در صورتیکه کمیسیون رای بر ابقاء بنا صادر نماید شهرداری ضمن دریافت جریمه عوارض پیش آمدگی مشرف به معبـر  

  نماید. بشرح ذیل وصول می

  : است الرعایه الزم ذیل شرح به کشور محترم وزیر 8/12/1372 مورخ 34/3/1/25798 بخشنامه در مقرر ضوابط کلیه :)1بند(

 گیرد، قرار صنعتی اداری، تجاری، مسکونی، های واحد استفاده مورد مفید بنای زیر و روبسته صورت به ، آمدگی پیش که صورتی در - 1

  .شد خواهد وصول مربوطه عوارض و محسوب مفید زیربنای جزو که این بر عالوه

 صرفاً( گیرد قرار استفاده مورد غیرمفید نایب صورت به ولی باشد جانبی های دیوار دارای و روبسته صورت به آمدگی پیش اگر - 2

 بند% 50 آمدگی پیش مترمربع هر از شد، خواهد وصول مربوطه عوارض و محسوب ناخالص زیربنای جزو که این بر عالوه) بالکن صورت به

  .شد خواهد وصول یک

  .شد خواهد وصول یک بند% 50 معادل فقط) تراس( باشد جانبی های دیوار فاقد و روباز صورت به آمدگی پیش چنانچه - 3

 نخواهد تعرفه این مقررات مشمول. گیرد قرار استفاده مورد بان سایه صورت به صرفاً بنا طبقه آخرین سقف آمدگی پیش چنانچه :  )2( بند

  .    بود

 عوارض وصول صد ماده کمیسیون توسط ابقاء صورت در باشد بوده مجاز درصد از خارج و بنا ساخت از پس آمدگی پیش چنانچه:)3( بند

  . شد خواهد محاسبه مربوطه تعرفه مبنای بر مجاز تراکم بر مازاد صورت به آمدگی پیش

در صورتیکه بنای غیرتجاری دارای پیش آمدگی به تجاری تبدیل شود مابه التفاوت ضرایب پیش آمدگی از مسکونی به تجاری :  )4( بند

  مورد محاسبه قرار می گیرد.
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  =S        *p2    *K2  B                                                                                                             اساس فرمول ذیل میباشد :      محاسبات بر 

                                               K2=[1. 8306 *(p1/p2)*k1]  

  ش آمدگیعوارض پی) : 1-15جدول (

نحوه  محاسبه عوارض با عرض گذر     شرح  ردیف

  متر  12مساوي و باالتر از 

نحوه  محاسبه عوارض با عرض   

  متر 12گذر کمتر از 

 P7  P15  واحد هاي تجاري  1

 P 6 P 15  واحد هاي اداري و صنعتی  2

 P 5 P 12  واحد هاي مسکونی    3

واحد هاي فرهنگی ، هنري،ورزشـی    4

ــی ، به ــانی ، ،آموزش ــتی درم داش

  پزشکی و ...

P 4 P 12 

  

  

  شود. حداقل مساحت پیش آمدگی یک مترمربع محاسبه می          

  

1P2                                                                          1399اي سال  : قیمت منطقهP1401اي سال  : قیمت منطقه             

1 K  2                                                                                       1399: ضریب سال  K  1401: ضریب سال  

1R 2                                    1400سال  ) 0.27( مصوبه هیئت وزیران :ضریبR 1401سال   مصوبه هیئت وزیران : ضریب             

B   عوارض پیش آمدگی :                                                                                  S  مساحت  پیش آمدگی : 
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     عوارض مازاد بر تراکم: نام عوارض - 16

  ها قانون شهرداری 55ماده  26پیشنهاد دهنده: شهرداری چالوس  به استناد بند 

  قانون مالیات بر ارزش افزوده 50ماده  1قانون شوراها و تبصره  80ماده  16شهر به استناد بند مرجع تصویب کننده: شورای اسالمی 

  قانون شهرداری 77ضمانت اجرایی وصول: کمیسیون ماده 

  =S        *p2    *K2  B                                                                                                                   محاسبات بر اساس فرمول ذیل میباشد :  

                                                               K2=[1. 8306 *(p1/p2)*k1]  
  داشته باشند. تراکم: هرگاه مالکین  درزمان صدور پروانه تقاضای  مازاد بر 1

احداث نمایند، باید پرونده تخلف به کمیسیون ماده صد ارجاع گردد. در صـورتیکه کمیسـیون    بناتراکم : در صورتیکه مالکین مازاد بر2

     .نماید را بشرح ذیل وصول می تراکم ماده صد رای بر ابقاء بنا صادر نماید آن گاه شهرداری ضمن دریافت جریمه عوارض مازاد بر 

  عوارض مازاد بر تراکم  ) :1-16جدول (                                                               

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  1P2                                                                          1399اي سال  : قیمت منطقهP1401اي سال  : قیمت منطقه             

1 K  2                                                                                       1399: ضریب سال  K :  1401ضریب سال  

1R 2                                    1400سال  ) 0.27( مصوبه هیئت وزیران :ضریبR 1401سال   مصوبه هیئت وزیران  : ضریب             

B  مازاد بر تراکم                                                                                  : عوارضS احت مازاد بر تراکم : مس 

  

  

            ردیف

  نحوه  محاسبه عوارض  عنوان تعرفه عوارض

  P69   برای واحدهای تجاریبر تراکم  عوارض مازاد   1

 P      32  برای  واحدهای مسکونی  تراکم  عوارض مازاد بر   2

 P      23  ،صنعتیتوریستی برای  واحدهای تراکم  عوارض مازاد بر    3

  P44  ، آموزشی (غیر انتفاعی )اداری برای  واحدهای تراکم   عوارض مازاد بر   4

  P46  ، درمانی ،ورزشی خدماتی برای  واحدهای تراکم   عوارض مازاد بر  5

تجـاری ، اداری،   واحدهایمشاعات ،انبار، بالکن   برای بر تراکم  عوارض مازاد   6

  خدماتی 

P35 
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طرحهـاي توسـعه شـهري     هاي جدید که براساس مزایاي کاربريعوارض ارزش افزوده اقتصادي و  نام عوارض: -17

  ایجاد می گردد  (طرح جامع و طرح تفصیلی)

  ها قانون شهرداری 55ماده  26به استناد بند  چالوس  پیشنهاد دهنده: شهرداری

  قانون مالیات بر ارزش افزوده 50ماده  1قانون شوراها و تبصره  80ماده  16المی شهر به استناد بند مرجع تصویب کننده: شورای اس

  قانون شهرداری 77ضمانت اجرایی وصول: کمیسیون ماده 

  

یابند کـه در نتیجـه بـراي مـالکین ارزش      هاي جامع و تفصیلی امالک مالکین تغییر کاربري می بر اثر اجراي طرح

دربر دارد فلذا در هنگام مراجعه مالکین به شهرداري جهت اخذ مجوز ساخت و ساز شهرداري بایـد   افزوده زیادي

  عوارض ذیل را وصول نماید.

  =S        *p2    *K2  B                                                                                                                محاسبات بر اساس فرمول ذیل میباشد :        

                                   K2=[1. 8306 *(p1/p2)*k1]  

  
1P2                                                                          1399اي سال  : قیمت منطقهP1401اي سال  : قیمت منطقه             

1 K  2                                                                                       1399: ضریب سال  K  1401: ضریب سال  

1R 2                                    1400سال  ) 0.27( مصوبه هیئت وزیران :ضریبR 1401سال   مصوبه هیئت وزیران  : ضریب             

B :   هاي جدید که براساس طرحهاي توسعه شهري (طرح جامع و طرح تفصیلی) ایجاد می گردد اقتصادي و مزایاي کاربريارزش افزوده عوارض        

S مساحت تغییر کاربري یافته :  
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طرحهاي توسعه شهري (طرح جامع و  هاي جدید که براساس مزایاي کاربريعوارض ارزش افزوده اقتصادي و 

  گردد. طرح تفصیلی) ایجاد می

  

ر
ف

دی
 

  کاربری

  جدید 

 
 
 

  کاربري

ی قدیم 
ون

سک
م

 
  

س
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ح
  

ی
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صن
 

ی
د

لی
تو
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  22  18  -  24  18  15  20  18  15  12  15  12  17  15  24  13  13  -  - مسکونی 1

  22  18  -  24  18  15  20  20  15  12  17  12  17  15  24     15  16  -  - مسیرشبکه 2

  22  18  -  12  12  15  18  12  15  12  13  12  18  15  24  12  -  -  13 آموزشی 3

  22  18  -  12  12  15  18  12  15  12  12  12  18  17  24  12  -  -  13 اداري  4

5 
-تجاري

-خدماتی

 بازارروز

12  -  12  12  -  18  18  12  12  6  6  18  18  6  6  6  -  18  22  

  22  18  -  6  6  6  18  18  6  6  12  6  22  -  22  17  17  -  15 ورزشی 6

  22  18  -  6  6  6  18  18  6  6  12  6  -  22  22  17  17  -  17 درمانی 7

8 
 -فرهنگی

 هنري

12  -  17  17  24  22  22  -  12  6  6  24  24  6  6  6  -  22  24  

9 
پارك و فضاي 

و حریم سبز

 سبز حفاظتی

17  -  18  24  30  24  24  18  -  12  12  24  30  12  6  18  -  22  24  

  24  22  -  6  6  12  30  30  12  -  6  15  17  17  27  18  18  -  16 مذهبی 10

11 
 تجهیزات

 وتاسیسات

 شهري

17  -  18  22  24  17  17  15  6  6  -  30  30  12  6  6  -  22  24  

  24  22  -  6  6  12  30  -  17  6  6  15  17  17  42  22  18  -  18 پارکینگ 12

13 
حمل و نقل و 

و  انبارداري

 پایانه

12  -  12  12  30  18  18  6  12  6  6  18  -  6  6  6  -  18  22  

14 
 -نظامی

 انتظامی
15  -  13  13  24  13  13  6  6  6  6  12  18  -  6  6  -  22  24  

  27  24  -  6  -  17  30  30  18  12  6  6  18  18  27  18  17  -  18 زراعیباغات و  15

  24  22  -  -  6  17  30  30  18  12  6  6  18  18  30  18  17  -  24 میراث تاریخی 16

  30  24  -  12  6  12  30  24  22  12  6  18  24  24  42  24  21  -  24 حریم 17

18 
تفریحی و 

 توریستی
18  -  18  18  27  18  18  6  6  12  18  22  24  12  6  12  -  -  24  

19 
و  صنعتی

 تولیدي
22  -  17  18  24  18  18  6  6  12  18  22  12  6  10  12  -  18  -  

  22  18  -  24  18  15  20  18  15  12  15  12  17  15  24  13  13  -  - کاربري ویژه 20
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  (ارزش افزوده ناشی از اجراي طرحهاي تعریض یا توسعه معابر)عوارض برحق مشرفیتنام عوارض: -18

  ها قانون شهرداری 55ماده  26به استناد بند  چالوسپیشنهاد دهنده: شهرداری 

  قانون مالیات بر ارزش افزوده 50ماده  1قانون شوراها و تبصره  80ماده  16مرجع تصویب کننده: شورای اسالمی شهر به استناد بند 

  قانون شهرداری 77ضمانت اجرایی وصول: کمیسیون ماده 

شوند و یا امالک از عـرض کمتـر بـه     ابر جدید امالک مشرف به معبر میدر مواردی که در اراضی مالکین بر اثر آزادسازی و بازگشایی مع

  گردد فلذا مالکین مکلفند عوارض ذیل را پرداخت نمایند. گردند و برای مالکین ارزش افزوده ایجاد می عرض بیشتر مشرف می

  =S        *p2    *K2  B                                                                                                                   محاسبات بر اساس فرمول ذیل میباشد :     

                                                     K2=[1. 8306 *(p1/p2)*k1]  

  (ارزش افزوده ناشی از اجراي طرحهاي تعریض یا توسعه معابر)  عوارض برحق مشرفیت

  

  ماخذ و نحوه محاسبه عوارض  ع عوارضنو  ردیف

 عوارض بر حق مشرفیت ( ارزش افزوده ناشی از اجراي طرحهاي تعریض یا توسعه معابر)

  

  

1  

 براي امالکی که پس از تعریض در بر معبر قرار می گیرند

 عرض معبر جدید)- عرض معبر قدیم×(S  ×P 2/1  متر  200مساحت عرصه تا  �

 عرض معبر جدید)-عرض معبر قدیم×(S  ×P 4/1  متر 500تا متر  200مساحت عرصه از  �

  متر به باال 500مساحت عرصه از  �

  
S  ×P 6/1)×عرض معبر جدید)- عرض معبر قدیم 

  

  

  

2  

  

 براي امالکی که پس از اجراي طرح داراي باقیمانده هستند

 عرض معبر جدید)- عرض معبر قدیم×( S  ×P 4/1  متر  200مساحت عرصه تا  �

 متر 500متر تا  200ت عرصه از مساح �

  
S  ×P 8/1)×عرض معبر جدید)-عرض معبر قدیم 

 عرض معبر جدید)-عرض معبر قدیم×(S  ×P 12/1  متر به باال 500مساحت عرصه از 
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1P2                                                                          1399اي سال  : قیمت منطقهP 1401اي سال  منطقه: قیمت  

1 K  2                                                                                     1399: ضریب سال  K  1401: ضریب سال  

1R 2                                    1400سال  ) 0.27( مصوبه هیئت وزیران :ضریبR 1401سال   مصوبه هیئت وزیران  : ضریب  

B  :  برحق مشرفیت (ارزش افزوده ناشی از اجراي طرحهاي تعریض یا توسعه معابرعوارض      (S  عرصه : مساحت  

مالکینی که بابت تعریض ملک واقع در مسیر تعریض معبر  از شهرداری هیچگونه مبلغی دریافت نمی نمایند و مسیر تعریض : ) 1تبصره (

  .پرداخت عوارض بر حق مشرفیت معاف می باشند را رایگان آزادسازی می نمایند  از

  .  قیمت منطقه ای که مبنای محاسبه قرار می گیرد قیمت منطقه ای دارایی به  نرخ روز می باشد :) 2تبصره (
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  های تبلیغاتی تجاری درآمد حاصل از آگهی نام عوارض: -19

  ها قانون شهرداری 55ماده  26پیشنهاد دهنده: شهرداری چالوس  به استناد بند 

  قانون مالیات بر ارزش افزوده 50ماده  1قانون شوراها و تبصره  80ماده  16مرجع تصویب کننده: شورای اسالمی شهر به استناد بند 

  قانون شهرداری 77ضمانت اجرایی وصول: کمیسیون ماده 

یم مصوب شهر ، مستلزم اخذ مجوز از شهرداری می باشد. شماره مجـوز  در محدوده قانونی و حر جدید  نصب هرگونه تابلو و پالکارت )1

شهرداری باید در پائین تابلو نوشته شود.  شهرداری مجاز است از نصب تابلوهای بدون مجوز جلوگیری و درصورت تخلف آنهـا را جمـع   

  آوری نماید.

چنین نصب هرگونه تابلوی عمودی برروی ساختمان که بـه حـریم   نصب هرگونه تابلو و پالکارت در رفیوژ میانی معابر، پیاده روها وهم) 2

معابرتجاوز نماید توسط اشخاص حقیقی و حقوقی ممنوع است و شهرداری مکلف است تابلوهای منصوبه فعلی را توسط اشخاص ذینفـع  

عمومی که با اخذ مجوز از شـهرداری یـا   یا رأساً جمع آوری نماید. تابلوهای راهنمائی و رانندگی، تابلوهای راهنمای شهر یا اسامی اماکن 

توسط شهرداری نصب می شود از موضوع این ماده مستثنی میباشند. نصب پالکارت در کمربندیها و در حـریم سـاختمانهای دولتـی و    

  وابسته به دولت و موسسات دولتی و حریم آثار باستانی ممنوع است.

دها و موسسات عمومی موظف به رعایت اصول وضوابط و اسـتانداردهای شـهرداری و   ادارات دولتی و وابسته به دولت و ارگانها و نها )3

مترمربع و البته براساس ضوابط مقرر  3و حداکثر معرف خود اخذ پروانه نصب تابلو و ذکر شماره جواز درآن می باشند و در حد یک تابلو

مترمربع مشمول پرداخت هزینه  3ب بیش از یک تابلو ویا مازاد از پرداخت هزینه صدور مجوز اولیه و سالیانه معاف هستند ولی برای نص

های مذکور خواهند بود . موسسات انتفاعی دولتی و غیر دولتی نظیر بانکها و شرکتهای بیمه و موارد مشابه مشمول معافیت از پرداخـت  

  هزینه صدور جواز نصب تابلو نخواهند بود.

ر    در امالک اشخاص حقیقی و حقوقی مالک محاسبه هزینه صدور مجوز نصب تابلو) 4 براساس اندازه سطح تابلوی موردتقاضا ، مـازاد ـب

سطح مجاز، درصدی از ارزش معامالتی امالک در محل نصب تابلو میباشد که سالیانه توسط کمیسیون تقویم و تعیـین ارزش معـامالتی   

و اصـالحات و تغییـرات بعـدی آن     1371صـالحیه مصـوب   و ا 1366قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه  64امالک موضوع ماده 

 مشخص و محاسبه می شود.

) تابلوهای منصوبه قبلی بصورت افقی تا حد اندازه کتیبه ( پیشانی ) ساختمان و برای یک تابلو جهت اماکن تجاری و خدماتی که صرفاً 5

رعایت ضوابط و استانداردهای شهرداری مکلف به وصول و  11/1/81مربوط به معرفی محل کسب است بشرط داشتن مجوز نصب از تاریخ 
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مجوز نصب بوده و مشمول پرداخت هزینه سالیانه نمیباشند. نصب بیش از یک تابلو و سطح مازاد بر پیشانی ساختمان مشمول پرداخت 

  ر هزینه وصول خواهد شد.% اضافه ب100% تابلوی چهارم 75% تابلوی سوم 50هزینه سالیانه خواهد بود لذا برای نصب تابلوی دوم 

  ) اماکن تجاری و خدماتی جدید که متقاضی جواز نصب تابلوشوند کالً مشمول پرداخت هزینه های سالیانه خواهند بود.6

) در محاسبه هزینه صدور مجوز اندازه طول تابلو تا کمتر از نیم متر همان نیم متر و اندازه طول بیش از نیم متر تا یک متر همـان یـک   7

  محسوب خواهد شد. متر

) بهنگام محاسبه هزینه جواز نصب ، سطح کل با قاب و زوار تابلو و در تابلوهای دو وجهی یا چنـدوجهی سـطح کـل وجـوه محاسـبه      8

  میگردد.

ژه از طریـق  ) تابلوهای تبلیغاتی که شهرداری رأساً آنها را نصب یا امتیاز نصب و بهره برداری از آنها را با تعیین قیمت پایه و شرایط وی9

  صدور آگهی مزایده واگذار می کند تابع ضوابط و مقررات مربوط به خود خواهد بود.

) هزینه سالیانه در قبوض مربوط به عوارض کسبی منظور و یکجا وصول خواهد شد. درصورت عدم پرداخت هزینه مـذکور در مهلـت   10

تعیین مهلت ده روزه تابلوهـای منصـوبه را برداشـته و جمـع آوری      های تعیین شده شهرداری مجاز و دارای اختیارات کامل است که با

هزینـه برداشـت ،    -کلیۀ عوارض متعلقـه   -نماید. استرداد تابلو به ذینفع موکول به تسویه حساب کامل ( پرداخت هزینۀ سالیانه تابلو 

اهد بود در هر صورت ذینفع مکلف به پرداخت حمل و نگهداری تابلو ) بوده و نصب مجدد آن با موافقت شهرداری بعهده خود ذینفع خو

 کلیه بدهی های خود خواهد بود.

) هزینه موردنظر برای نصب پالکارت های فرهنگی ، هنری و ملی توسط بخش خصوصی بنا به تشخیص شهرداری معادل پـنج درصـد   11

  هزینه مصوب متعلقه نصب پالکارت ها خواهد بود.

در نصب تابلوها و پالکارت ها و نگهداری از آنها و مسئولیت جبران بروز خسارات احتمالی جانی یا ) رعایت کامل مسائل فنی و ایمنی 12

  مالی از هرنوع بعهده اشخاص حقیقی و حقوقی ذینفع خواهد بود.

حقیقـی و  ) جمع آوری بموقع تابلوهای موقت یا پالکارت ها و برگرداندن وضعیت محل به حاالت اولیه به هزینه و در عهده اشـخاص  13

ه نحـو     حقوقی ذینفع است ، درصورت عدم اقدام بموقع، شهرداری وضعیت را بحالت اول برگردانده و هزینه مصرف شده را از ذینفـع ـب

مقتضی با افزایش ده درصد هزینه اضافی وصول خواهد کرد . برای ضمانت اجرای این امر بهنگام صدور پروانه نصب تابلوهـای موقـت و   

  شهرداری تضمین الزم را قبالً از ذینفع بنا به تشخیص کارشناسی شهرداری اخذ خواهد کرد. پالکارت های موقت

) اعمال هرگونه تغییر در شکل ، نوع ، تعداد ، افزایش یا کاهش سطح و سایر مشخصات در تابلوها موکول به کسب مجوز از شـهردای  14

وهای متخلفین پس از ابالغ شهرداری با تعیین مهلت سه روز خواهد بود. میباشد . تخلف از این ضوابط موجب برداشتن و جمع آوری تابل
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رفع هرگونه اختالف احتمالی بین مستأجر و مالک یا همسایگان محل نصب تابلو در زمینه نصب تابلو نیز بعهـده افـراد ذینفـع اسـت و     

  شهرداری دراین باره مسئولیتی نخواهد داشت.

 -رعایت اصول زیباسازی الزامی است به همین لحاظ شهرداری با تشکیل یک گروه کارشناسی فنی تبصره : درمورد تغییرات فوق الذکر 

مـاه تبیـین وپـس ازتصـویب شـورای اسـالمی شـهربه         3هنری اصول زیباسازی را ازطریق سازمان عمران وشهرسازی ظـرف مـدت   

  مورداجراءخواهدگذاشت.

ان تابلو و نوشتن روی آنها توسط بخش خصوصی مشمول این تعرفه بوده وهمچنین ) استفاده از دیوارهای شهر و بدنه ساختمانها بعنو15

 تجاوز از حد و حدود هر ساختمان برای نصب تابلو ممنوع است .

متخلفین از این بند موظفند پس از ابالغ شهرداری حداکثر ظرف مدت ده روز رفع تخلف نمایند. در غیر اینصورت شهرداری رأساً اقدام 

ا خـط خـوش و     و هزینه ه ای متعلقه را از متخلف وصول خواهد کرد. استفاده از شیشه های منصوبه اختصاصی ساختمان جهت تـابلو ـب

  شکیل مشمول پرداخت هزینه سالیانه نخواهند بود.

ـ  -بیمارسـتانها   -کلینیک های شبانه روزی و تخصصی  -آزمایشگاهها  -) نصب تابلوهای پزشکان و دندان پزشکان 16  -ه هـا  داروخان

رادیولوژیها براساس آئین نامه سازمان نظام پزشکی مصوب چهاردهمین جلسه شورایعالی نظام پزشکی جمهوری اسالمی ایران مصـوب  

  و رعایت ضوابط و مقررات این آئین نامه و قانون شهرداریها بدون پرداخت تعرفه ها امکان پذیر خواهد بود. 4/12/75

  سانتیمتر تجاوز نکند. 50×  70ده و اندازه آن از الف) تابلوی مطب پزشکان باید سا

  ب) اندازه تابلوی آزمایشگاه و رادیولوژیها نباید از دو برابر اندازه مجاز و استاندارد بزرگتر باشد.

  تر باشد.) بزرگ50×70ج) اندازه تابلوی داروخانه بر حسب موقعیت محل آن فرق می کند ولی در هرصورت نباید از سه برابر اندازه مجاز(

ین    د) نصب تابلو درمانگاههای اورژانس که در بیمارستانهای خصوصی دائر می شوند مشمول کلیه ضوابط و مقررات این آئین نامـه و آـئ

  نامه نظام پزشکی خواهند بود.

  تبصره: در صورتی که مساحت تابلو از حد مجاز بیشتر باشد مشمول پرداخت بهای خدمات مازاد مساحت خواهد بود.

) نصب کلیه پالکارت ها و پارچه هایی که جنبه تبریک ، تسلیت ، تقدیر ، تشویق و . . . توسط اشخاص حقیقی و حقوقی در رابطه بـا  17

قهرمانان علمی ، ورزشی و انتصابها و . . . دارد از پرداخت هرگونه عوارض معاف می باشند در هر صورت منوط به اخذ مجوز از شهرداری 

  دم رعایت ضوابط مشخص شده شهرداری مجاز است رأساً نسبت به جمع آوری آنان اقدام نماید.بوده و درصورت ع

) نصب کلیۀ پالکارت ها و پارچه هایی که جنبه خبری یا تبلیغاتی و . . . داشته باشد، بامجوزشهرداری وپرداخت هزینـۀ خـدمات آن   18

واصـالحات بعـدی بـرای     1366انون مالیاتهای مستقیم مصوب اسـفندماه  ق 64امالک موضوع ماده % ارزش معامالتی 10برابربرای هرمتر 

  .، بالمانع است روزهر برایمعبری که پالکارت یا پارچه درآن نصب میشودو
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 تبصره: هزینه متعلقه صدور و سالیانه برای تابلوهای موقت به نسبت مدت موردتقاضا محاسبه و وصول میگردد.

روی ساختمانهای داخل پالک نصب میشوندواز نظرشهرسازی منظرشهری محسـوب میشـوند مشـمول    ) کلیۀ تابلوهایی که بربدنه یا19

  مقررات این آئین نامه خواهند بود. 

قیمت مصوب محاسبه قیمت صـورت   70بهای مصوب و روی دیگر معادل % 100) تابلوهایی که دارای دو رو می باشند، یک روی آنها 20%

  گیرد.

  وجهی، محاسبه قیمت بر اساس مجموع متراژ سه رو صورت می گیرد.) در خصوص تابلوهای سه 21

) در اطراف یک میدان واحد، تمامی تابلوها به لحاظ اندازه و ارتفاع نصب می باید بر یک اساس باشند در غیر اینصورت شهرداری بـه  22

  جمع آوری آن اقدام نماید.

برابر قیمت مصوب محاسبه می گردد. ( میادین هسته  5/1می گردد بر اساس  ) بهای تابلوها در اماکن خاص که با نظر شهرداری معین23

  مرکزی شهر و تقاطع ها و ... )

  ) قیمت مصوب در هنگام عقد قرار داد جدید از زمان انقضای قرارداد گذشته، لحاظ می گردد.24

  ریال تعیین می گردد. 10.000.000) قیمت اجاره تلویزیون های شهری ماهانه 25

قانون شهرداریها  77درصورت استنکاف متقاضیان موضوع این آئین نامه از پرداخت عوارض و هزینۀ مربوطه به کمیسیون ماده ) 26

  ارجاع و رأی کمیسیون مربوطه قطعی و الزم االجراست.

  ) تعریف تابلوی استاندارد: تابلوی استاندارد عبارتست از یک متر عرض تابلو در طول دهنه مجاز.27

واحدهای فعال می توانند جهت معرفی یا راهنمایی عمومی، تابلوی استاندارد با مجوز شهرداری در محـل فعالیـت    صاحبان �

 نصب نمایند.

 تابلو از نظر ابعاد باید استاندارد باشد و در محل مناسب نصب شود و موجب کندی عبور و مرور و ایجاد مزاحمت نگردد. �

متر در طول دهنه مجاز(برابر طرح تفضیلی شهر چالوس  1رای اصناف با رعایت عرض تابلوهای استاندارد با مجوز شهرداری ب �

 بدون اخذ وجه خواهد بود. متر می باشد)درصورت معرفی محل کسب 3.5

قانون شهرداریها که اراضی معابر و میادین و پارکهـای عمـومی بـه عنـوان ملـک عمـومی و در مالکیـت         96ماده  6با عنایت به تبصره 

قانون شهرداریها الیحه مقررات اخذ بهای خدمات و هزینه خسارت از نصـب   92است و با استفاده از اختیارات حاصله از ماده  شهرداری

  کنندگان انواع تابلو و تبلیغات به شرح ذیل تنظیم گردیده است:

  :به صورت سالیانه از طریق فرمول ذیل محاسبه می گردد  حق السهم عوارض تابلوهای کسبی (صنفی)
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  =S     *p2    *K2  B                                                             =  حق السهم عوارض هر تابلو به ازای یک سال

K2=[1.8306 *(p1/p2)*k1]  
1P2                                                                          1399اي سال  : قیمت منطقهP :1401اي سال  قیمت منطقه             

1 K  2                                                                                       1399: ضریب سال  K  1401: ضریب سال  

1R 2                                    1400سال  ) 0.27( مصوبه هیئت وزیران :ضریبR 1401سال   یئت وزیران  مصوبه ه: ضریب             

B  تابلوهاي تبلیغاتی                                                                          : عوارضS  مساحت تابلو : 

  عرفه اخذ بهای خدمات دریافتی از تابلوهای معرف سطح شهر (کسبه)( به صورت ساالنه)ت

  5/1×قیمت منطقه ای × (مترمربع)  مساحت    کسب: شناسایی -1  

  تبلیغاتی: شامل دو نوع به شرح ذیل می باشد: -2

  12× قیمت منطقه ای× نوع اول: محصوالت داخل کشور: مساحت(مترمربع)   

  12×8/1×  قیمت منطقه ای× نوع دوم: محصوالت خارج کشور:  مساحت(مترمربع) 

 2/1×  قیمت منطقه ای× (مترمربع) تابلوهای ورودی مراکز خرید و پاساژها: مساحت -3

  12×قیمت منطقه ای ×تابلوهای موسسات غیر دولتی و غیر انتفاعی   مساحت (مترمربع)  - 4

  ( مثال: بانکها، شرکتهای بیمه و . . . )

 12×2×قیمت منطقه ای× تابلوهای الکترونیکی: مساحت (مترمربع)  -5

  مترمربع محاسبه می گردد. 1حداقل مساحت 

  : تابلوهای مدارس و دانشگاهها به جز مدارس غیر انتفاعی و دانشگاه های غیردولتی از پرداخت عوارض معاف می باشند.1 تبصره

: از تاریخ الزم االجرا شدن این الیحه، تمام واحدهای صنفی، صنعتی، تولیدی، توزیعی، خدماتی، اداری، بانکها و موسسات مالی 2تبصره 

  الحسنه و ... مشمول مصوبه مذکور می باشند.و اعتباری، صندوقهای قرض 

از مبلغ تعیین شده بر اسـاس جـدول بهـای     70: هزینه تابلوهای قابل نصب بر روی ساختمان و یا در امالک خصوصی برابر با %3تبصره 

  خدمات تابلوهای تبلیغاتی محاسبه می گردد.

  : عقد قراردادهای نصب تابلو یکساله است.4تبصره 

ی حفظ زیبایی و پیشگیری از مخدوش شدن نمای عمومی شهر، نصب هرگونه تابلو در هر محل، اعم از سردرب، نما، جوانب : برا5تبصره 

  و یا بام ساختمان، منوط به کسب مجوز از شهرداری مناطق (با هماهنگی واحد زیباسازی)  می باشد.

جوانب ایمنی، منوط به کسب مجـوز از شـهرداری منـاطق (بـا      : نصب تابلو در ارتفاع ملک شخصی با رعایت ضوابط، مقررات و6تبصره 

  هماهنگی واحد زیباسازی)  می باشد.
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اخـذ   20: در صورت نصب هرگونه تابلو بدون مجوز شهرداری مناطق عوارض (با هماهنگی واحد زیباسـازی) مربوطـه بعـالوه %   7تبصره 

  خواهد شد.

تخفیـف بـه منظـور     10سالیانه مراجعه نموده و خوش حسابی نماینـد معـادل %  : به اشخاصی که خود نسبت به تمدید قرارداد 8تبصره 

  تشویق در نظر گرفته میشود.

: برای نصب تابلوهای منصوبه به شرح فوق می بایست مجوز نصب و بهره بـرداری از شـهرداری منـاطق اخـذ گـردد. در غیـر       9تبصره 

  اینصورت برابر مقررات جمع آوری خواهد شد.

  حذف می گردد. 9ورت عدم پرداخت در مهلت مقرر پس از دریافت اخطاریه در مهلت ذکر شده در اخطاریه،تخفیف بند: در ص10تبصره 

جریمه عوارض به شهرداری اعالم و شهرداری  20: در صورت عدم پرداخت در مهلت مقرر پس از دریافت اخطاریه با احتساب %11تبصره 

  نیز مکلف به اخذ این عوارض خواهد شد.

  : در صورتیکه تابلو بدون مجوز نصب و بعداً توسط شهرداری شناسایی شود هرگونه تخفیفی حذف خواهد شد.12ه تبصر

  ماه از مجوز نصب اولیه بالمانع و رایگان انجام گردد ( با حفظ طرح اولیه) 6: انتقال تابلو تا مدت زمان 13تبصره 

می باشـد و یـا مـی توانـد      تابلوهای تبلیغاتی و بیلبوردهاسطح شهر محل نصب  مقرر گردید کلیه خیابانها و مکانهایی که در: 14تبصره 

آیین نامه مالی قانون شهرداری ها و حسب نظرکارشناسان رسمی دادگستری بـا معرفـی    13محل نصب تابلو قرار گیرد، مستند به ماده 

سازی) نسبت به تعیین بهای خدمات نصب تـابلو و  کمیسیون فرهنگی و زیبا -شهرداری و سه نماینده از شورای شهر( کمیسیون بودجه

  بیلبورد در سطح شهر اقدام گردد

  هزینه نوشتن، الصاق هر نوشته و نصب آگهی و بنر و پارچه و سایر موارد

ر روی   قانون شوراها نوشتن هر نوع مطلب و یا الصاق هر نوشته و آگهی و تابلو 76ماده  25قانون شهرداریها و بند  92با توجه به ماده  ـب

  دیوارهای شهر ممنوع است و جرایم به شرح ذیل لحاظ می گردد: (این بند جنبه بازدارنده دارد)

برای هر متر نوشته روی دیوارهای بر خیابان و بلوارها و میادین اصلی و فرعی روزانه طبق فرمول ذیل محاسبه می گردد:                  - 1

  طول (متر)          ×  150000

برای الصاق هر عدد آگهی و نوشته روی درب و دیوار منازل و درب و دیوارهای بر خیابان و بلوارها و میادین اصـلی و فرعـی روزانـه     -2

  ریال محاسبه می گردد. 10.000مبلغ  

ور از ضرورت و اهمیت کار می باشـد در صـورت اجـرای    : در موارد خاص مانند مهد کودک و ... که طراحی برای دیوار ملک مذک1تبصره 

  طرح های شاد و جذاب با تایید واحد زیباسازی شهرداری رایگان می باشد.
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: در صورت نامشخص بودن آدرس تبلیغات انجام شده روی دیوار ( مانند تخلیه چاه فاضـالب و شـعار و برچسـب و ... ) جهـت     2تبصره 

ریال و در مرحلـه   900.000ریال و در مرحله دوم موظف به پرداخت  700.000ه اول موظف به پرداخت هزینه خسارات و پاکسازی در مرحل

  ریال می باشد. 1200.000سوم موظف به پرداخت 

 13000متر مربع روزانه متری  4: هزینه نصب بنر ، پارچه و سایر موارد به منظور امور تبلیغاتی و اطالع رسانی از یک متر مربع تا 3تبصره 

  ریال می باشد. 20000متر به باال مترمربع روزانه متری  7ریال از  17000متر مربع روزانه متری  6تا  5ریال ، از 

  نسبت به قطع شماره تلفن مورد تبلیغ از طریق قانونی اقدام می گردد. 2: در صورت تکرار و عدم رعایت موضوع تبصره 4تبصره 

  محاسبه می گردد. ریال 10.000تبصره: حق کارشناسی متری 

برای سال جـاری بـدون تغییـر     13/7/89مورخ  -2128ماده واحده: آئین نامه اجرائی ساماندهی تبلیغات شهری چالوس مصوبه شماره 

  مالک عمل خواهد بود.

  آیین نامه اجرایی ساماندهی تبلیغات شهری 

مورخ  17633وهای تبلیغاتی و مصوبه شماره تابل 2درخصوص بند 19/8/1392مورخ  35562به استناد مصوبه اصالحی شماره 

 25و 16قانون شهرداری و  وظایف مندرج در بندهای  92درخصوص عوارض تابلوهای تبلیغاتی وهمچنین مستند به ماده  7/6/1389

هری در محدوده قانون شهرداری، آیین نامه اجرایی ساماندهی تبلیغات ش 92و ماده  55ماده  27اصالحی قانون شوراها و بند   76ماده 

  قانونی ، حریم شهر چالوس و همچنین عوارض تبلیغات شهری به شرح ذیل محاسبه و اخذ میگردد:

  

آیین نامه اجرایی ساماندهی تبلیغات شهری درخصوص کلیه فعالیتهای تبلیغاتی شهری در فضای عمومی شهر و اماکن مشرف  - 1

 برآن ، وسایل نقلیه عمومی و خصوصی الزم االجراست . 

تبلیغات مشمول آیین نامه عبارتند از نصب و الصاق هرگونه برزنت ، پالکارد ، تابلو های تبلیغاتی ( بیلبورد ، بالون ، استند ،   - 2

سازه های حجمی ، تلویزیون شهری ، پنل ، بردهای دیواری و پل های هوایی عابر پیاده ) که در فضای شهری  مورد بهره 

معرف در فعالیت های مربوط به اشخاص حقیقی و حقوقی ،  دیوارنویسی ، پوسترهای کاغذی ،  برداری قرار میگیرند ، تابلوهای

 تراکت ، برچسب و به طور کلی هرگونه منصوبات و ملحقات تبلیغاتی .

شهرداری مسئول و متولی نظارت بر کلیه فعالیت های تبلیغاتی  و مرجع صدور مجوز نصب و بهره برداری از پیکره های  - 3

 ی و تابلوهای معرف نوع فعالیت در محدوده موضوع آیین نامه و اجرای صحیح آن میباشد.تبلیغات

 

  ضوابط صدور پروانه بهره برداری :

کلیه شرکت ها و کانون های تبلیغاتی با دارا بودن شرایط ذیل می توانند برای دریافت مجوز نصب و پروانه بهره برداری از سازه های 

  تبلیغاتی اقدام نمایند.

  دارا بودن مجوز رسمی مبنی بر بالمانع بودن فعالیت تبلیغاتی از اداره فرهنگ و و ارشاد اسالمی شهر چالوس و ارائه آن.- 1
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 پیروي ضوابط  و مقررات عمومی شرکت ها و کانون ها و موسسات از  مفاد آیین نامه .- 2

 وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی . داشتن حداقل سابقه الزم براساس قانون تشکیالت کانون هاي تبلیغاتی- 3

موسسات ونهادهاي فرهنگی ، عمومی ، میتوانند طبق ضوابط و مقررات شهرداري و آیین نامه براي دریافت مجوز و اطالع  - 1تبصره 

  رسانی در چهار چوب وظایف تشکیالتی اقدام نمایند.

  کت درمزایده منوط به ارائه گواهی تسویه حساب میباشد. چنانچه کانون هاي تبلیغاتی داراي بدهی در شهرداري باشندشر - 2تبصره 

  کمیسیون بررسی طرح ها وتبلیغاتی 

پس از ارائه طرح ها و مدارک شرکت هاي متقاضی به شهرداري و قبل از مزایده ، مدارک و طرح هاي شرکتها به کمیسیونی که اعضا آن 

  میگردد.. به انتخاب شهردار و تایید شوراي اسالمی شهر میباشد ارجاع

  تابلوهاي تبلیغاتی و غیرتبلیغاتی 

 تابلوهاي غیر تبلیغاتی - 1

قانون شهرداریها یا قانون  55ماده  24به معرفی اماکنی می پردازد که برابر تبصره ذیل بند  "به کلیه تابلوهائی اطالق میگردد که صرفا

  تجارت و یا قوانین خاص فعالیت می نمایند.

برسردرب واحد فعالیت کننده و متناسب با نوع فعالیت براساس ضوابط مربوطه به  "یغاتی می بایستی صرفاتذکر : تابلوهاي غیر تبل

  شرح موارد زیر نصب گردد.

  الف )  تابلو و کال ، پزشکان و سردفتران 

  ب ) تابل اماکن اداري آموزشی 

  ج) تابلو اماکن تجاري ، خدماتی ،تولیدي 

  دفتران الف ) تابلو وکال ، پزشکان و سر

  : تابلو مطب پزشکان ، دندان پزشکان و سایر حرف پزشکی و  وکالي دادگستري و سردفتران . 1 –الف 

سانتی متر عمود بر ساختمان و از جنس فلکسی فیس یا نئون پالستیک با قاب فلزي و منبع نور ،  50*70تعداد یک عدد تابلو به اندازه 

متر ) در  5/3سانتی متر و حداقل ارتفاع از کف معبر  120کثر پیش آمدگی از بر ملک مشروط به رعایت ضوابط طرح تفصیلی ( حدا

مترمربع براي  3*2صورت عدم امکان نصب عمودي ، نصب تابلو با ابعاد ذکر شده بر پیشانی ساختمان وهمچنین یک عدد تابلو به ابعاد 

  مانع است .دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طالق به منظور معرفی واحد خود بال
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:  در مواردي که بیش از سه واحد خدماتی در یک مکان مستقر باشد (مجتمع هاي بیش از سه واحد ) تعداد یک تابلو باعنوان 2-الف 

توافقی مالکین تهیه و بر سردرب ورودي اصلی چسبیده به بدنه ساختمان که طول آن متناسب با دهانه ورودي ساختمان وعرض تابلو  

  انتی متر باشد نصب میگردد.س 120حداکثر 

مجاز به نصب تابلو  2: درمانگاه ها ، مجتمع هاي پزشکی و مراکز تشخیص طبی ( پیرا پزشکی ) و داروخانه ها همانند بند 3 –الف 

  میباشند.

ه با هماهنگی تبصره : سازمان نظام پزشکی استان وکانون وکال و سردفتران مشخصات و رنگ زمینه تابلو را با رعایت ابعاد ذکر شد

  شهرداري تهیه و ابالغ خواهند نمود.

  ب) تابلوهاي آموزشی و اداري :

تعداد یک عدد تابلو نصب بر سر درب ورودي اصلی ( به صورت افقی ) که ابعاد آن متناسب با دهانه ورودي ساختمان و حداکثر (عرض ) 

  سانتی متر براي معرفی واحد خود میباشد بالمانع است . 120تابلو 

  ج) تابلوهاي  تجاري ، خدماتی ،تولیدي :

: تعداد یک عدد تابلو نصب بر سردرب ورودي اصلی (روي پیشانی ) که ابعاد آن متناسب با دهانه ورودي ساختمان و حداکثر عرض 1- ج 

  سانتی متر براي معرفی واحد خود باشد ، بالمانع است . 150تابلو 

سانتی متر باشدمالک عرض تابلو حداکثر معادل ارتفاع پیشانی واحد تجاري خواهد  150از  تبصره : در مواردي که ارتفاع پیشانی کمتر

  بود.

: شیشه نویسی ،نوشتن روي سایبان هاي مجاز ، استفاده از نئون متصل به شیشه در اندازه مناسب  در جهت شناسـایی واحـدهاي   2-ج

  عالیت باشدبالمانع استمعرف نوع ف "تجاري ، خدماتی وتولیدي همکف در صورتی که صرفا

: نصب تابلو شناسایی مجموعه هاي بزرگ تجاري به صورت حروف یا آرم بدون قاب در قسمت فوقانی و ورودي هاي مجموعه  با  3-ج

  مراعات سایر ضوابط و یا روي قسمت هاي مشخص از بنا و متناسب با حجم ساختمان بدون زمینه بالمانع میباشد.

ر داخل مجموعه هاي تجاري و یا خدماتی و پاساژ ها ، مجاز به استفاده ازتابلو در نماي بیرونی ساختمانی : مغازه هاي مستقر د4-ج

  نمیباشند.

: استفاده از تابلو در خیابان ها ،  محوطه ها و مجموعه هایی که داراي طرح مصوب ، بدنه سازي نما بوده ودرآن مشخصات کتبیه،  5-ج

  برابر طرح مصوب شهرداري اجرا میگردد. "صرفا قاب و تابلو پیش بینی شده است

  : استفاده از تابلو شناسایی خدماتی یا تجاري در محدوده آثار ثبت شده منوط به حفظ همگونی با نماي اثر میباشد.6-ج
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نظریه اداره اماکن : نوشتار و تصاویر کلیه تابلوهاي شناسایی و تبلیغاتی نباید مغایر با شئونات و ارزشهاي اسالمی باشد . مالک 7-ج

  نیروي انتظامی میباشد.

: استفاده از فلش و تابلوهاي راهنما و همچنین نصب داربست فلزي تحت هرعنوان  و توسط هر شخص یا ارگانی در رفوژها و فضاي 8-ج

  عمومی از قبیل ( رفوژها ، پیاده رو ها ، باغچه ها و ... ) ممنوع میباشد.

مفاد بندهاي (الف ،ب ، ج) این آیین نامه و با رعایت  کلیه ضوابط تهیه و نصب میگردند جنبه تبلیغاتی  : کلیه تابلوهایی که براساس9-ج

  نداشته و مشمول پرداخت عوارض نمی گردد.

: درتابلوهاي تجاري وخدماتی چنانچه تابلوي سردرب واحد فعالیت کننده عالوه بر اسم واحد ، معرف نمایندگی هاي تولید کاال  1تبصره 

  و عرضه کننده خدمات خارج از استان باشد مشمول اخذ عوارض مصوب شوراي شهر می گردند.

: نصب هرگونه تابلوي اضافی درمعابر عمومی پیاده رو ها و سواره رو ممنوع میباشد شهرداري مجاز به جمع آوري و امحاء آن 2تبصره 

  میباشد.

هماهنگ سازي  تابلوهاي واحد تجاري براساس طرح هاي مصوب کمیته سال نسبت به  5: شهرداري بایددر بازه زمانی  3تبصره 

  زیباسازي شهرداري میباشد.

 تابلوهاي تبلیغاتی :- 1

تابلوهاي تبلیغاتی به کلیه تابلوهاي منصوبه و یا مورد درخواست اشخاص حقیقی و حقوقی اطالق میگرددکه خارج از شرایط و ضوابط 

  ک میباشد.که شامل :مندرج دربندهاي الف و ب و ج ردیف ی

  الف ) بیلبوردهاي تبلیغاتی 

  ب) استندهاي تبلیغاتی و استرابورد 

  ج) تلویزیون شهري

  د) تبلیغات دیواري

  هـ) تابلوهاي سر درب واحدهاي تجاري با مساحت باالتر از سطح مجاز

  الف) بیلبوردهاي تبلیغاتی ( آگهی نما ) 

نه ها نقش به سزایی در تبلیغ کاال ها و خدمات داشته که شامل فونداسیون ، پایه ، صفحه بیلبوردها بعنوان یکی از اثر بخش ترین رسا

نمایش کر وتیم نور پردازي ، راهرو ونردبان تعویض الیه ، رویه تابلو ،  حمل و نصب آگهی میباشد نوع تبلیغات می تواند بنر ،یا فلکسی 

  استرابوردها: یا  استیکر  باشد و بخش فرا بیلبورد وحجم استندها و
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مترمربع الحاق میباشد که جهت  امور آگهی هاي تجاري در معابر و  15ب) استندها و استرا بوردهاي تبلیغاتی : به تابلوهاي حداکثر 

  میادین در سطح شهر نصب میشود 

  ج) نحوه واگذاري امتیاز نصب بیلیوردهاي تبلیغاتی و استرابوردهاي تبلیغاتی و تلویزیون هاي شهري 

  حوه  اعالم مجوز نصب بیلیوردهاي تبلیغاتی جدید در سطح شهر چالوس به شکل ذیل میباشد.ن

 شناسایی و مکان یابی توسط کمیسیون بررسی طرح هاي تبلیغاتی - 1

 اخذ مجوز از شوراي اسالمی شهر - 2

 تعیین قیمت پایه کارشناسی براساس دفترچه عوارض سالیانه مصوب شوراي شهر - 3

 یفات مزایده بین کانون هاي تبلیغاتی مجاز سطح کشور براساس شرایط و مشخصات فنی ومالیبرگزاري تشر- 4

 سال و  معرفی به واحد درآمد جهت محاسبه و اخذ عوارض و اجاره بها  5انعقاد قرارداد به صورت یکساله با قابلیت  تمدید حداکثر تا - 5

 توسط کمیته فنی شهرداري . بررسی مشخصات فنی واستحکام فونداسیون ، پایه و صفحه-6

  تحویل زمین نصب و فرصت نصب حداکثر  یکماه شمسی-7

: در صورتی که مکان نصب تابلو در معابر عمومی محدوده قانونی و حریم شهر باشد رعایت ضوابط فنی و شهرسازي ارتفاع مجاز 1تبصره 

  وغیره الزم است .

حدثات اشخاص حقیقی و حقوقی ممنوع میباشد چنانچه کانون هاي تبلیغاتی : نصب بیلبوردهاي تبلیغاتی در اراضی و مست2تبصره 

مجاز با موافقت ساکنین قصد نصب بیلبورد در اراضی و امالک اشخاص یا ادارات ، نهادها را داشته باشد بایستی طرح بیلبورد با 

تبلیغاتی تصویري و شوراي اسالمی شهر با  مشخصات فنی را به شهرداري ارائه داده پس از بررسی طرح درکمیسیون بررسی طرح هاي

  اخذ تضامین و تعهدات کافی مبنی بر رعایت کلیه موارد و موازین قانونی و مقررات تبلیغات محیطی امکان پذیر میباشد.

  : مجوز صادره موقتی به نام  کانون  تبلیغاتی میباشد.1تبصره 

  موقت میباشد.: مالک ملزم به اخذ مجوز و پرداخت عوارض سازه 2تبصره 

  : نحوه محاسبه عوارض سالیانه براساس .3تبصره 

  26×قیمت منطقه اي × عوارض سالیانه = مساحت (مترمربع) 

: چنانچه مالکین جایگاههاي سوخت اقدام به نصب تابلو برروي دیوار  پشت بام یا تابلوهاي پیام دار یا تلویزیون شهري در   4تبصره 

اص حقیقی وحقوقی اقدام به دیوار نویسی در امالک شخصی اعم از حقیقی یا حقوقی با کاربرد تبلیغاتی جوار ساختمان نمایند یا اشخ

  قابل وصول میباشد. 3درصد از عوارض تبصره 40نمایند 
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ذیربط : صدور مجوزنصب تابلو به منزله تائید واحد فعالیت کننده نبوده و کلیه واحدها موظف به اخذپروانه فعالیت از مراجع 5تبصره 

  میباشند.

: چنانچه اشخاص حقوقی و حقیقی نسبت به نصب تابلوي پایه دار  اقدام نمایند در صورت موافقت کمیسیون بررسی طرح هاي 6تبصره 

  درصد از عوارض مورد محاسبه آن میباشند. 40تبلیغاتی موظف به پرداخت 

مکلف میباشند قبل از هر گونه اقدام به ساخت تابلو اعم  : ازتاریخ تصویب این آئین نامه کلیه تابلوسازهاي سطح شهر7تبصره 

  ازتبلیغاتی و غیر تبلیغاتی مجوز ساخت ونصب را که ابعاد ونوع آن توسط شهرداري تعیین گردیده از متقاضی اخذ نمایند.

فرهنگی از پرداخت هرگونه  : کلیه تبلیغات فرهنکی که جنبه انتفاعی نداشته باشد در صورت تائید مجوز واحد روابط عمومی و8تبصره 

  وجهی معاف میباشند.

  

  

  سایر ضوابط :

ازتاریخ تصویب این آئین نامه و استناد آن توسط شهرداري تابلوهاي جدید بایستی براساس مقررات این آئین نامه تهیه ونصب گردد - 1

 مع آوري یا اصالح گردد.وتابلوهاي منصوبه قبل از تصویب این آئین نامه حداکثر ظرف مهلت شش ماه توسط مالک ج

نصب هرگونه تبلیغات خارج از ضوابط این آئین نامه با اعالم روابط عمومی ، واحد اجرائیات شهرداري مکلف است برابر مقررات نسبت - 2

 به جمع آوري آن اقدام نماید.

مدت یکسال نسبت به پاکسازي  هرگونه دیوارنویسی در سطح شهر بدون اخذ مجوز شهرداري ممنوع بوده و شهرداري بایستی ظرف- 3

 کلیه سطوح ودیوارهاي تبلیغاتی اقدام نماید.

 نصب هر گونه تراکت و پالکارد تبلیغاتی برروي تیرهاي روشنایی و سطوح معابر و رفیوژهاي سطح شهر ممنوع میباشد.- 4

سال بصورت ساالنه با  5ره حداکثر کلیه قراردادهاي شهرداري درخصوص فضاهاي تبلیغاتی موجود اعم از بیلبورد ،استند و غی- 5

 سال باشد.   5قابلیت تمدید حداکثر 

نصب پل هاي تبلیغاتی در سطح شهر با اخذمجوز از شوراي ترافیک و شوراي اسالمی شهر و طی مراحل قانونی تشریفات مزایده -6

  امکان پذیر میباشد.
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  % کلیه هزینه وصولی بابت انتشار آگهی5

مبلغ آگهی ها توسط صدا و سیماي جمهوري اسالمی و جراید کشوري و محلی ایران به عنوان عـوارض شـهرداري    % از5: اخذ  1تبصره 

  می باشد.

هـی هـاي تجـاري در    : موسسات و سایر شرکت هاي تبلیغاتی که نسبت به تهیه، پخش آگهـی از طریـق سـیماي محلـی و آگ    2تبصره 

% از مبلغ آگهی را به عنوان عـوارض بـه شـهرداري    5نمایند موظفند  اقدام می سیما شبکه سراسري و سایر شبکه هاي صدا و سیماصدا

  پرداخت نمایند.

ـ   ود این عوارض فعال توسط هیات عمومی دیوان عدالت اداري لغو گردیده است. در صورتیکه توسط مراجع ذیصالح مجوز اخذ صـادر ش

  غ نسبت به وصول آن اقدام نماید.شهرداري باید از تاریخ ابال
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  عوارض قطع درخت (قطع اشجار)نام عوارض:  -20

  ها قانون شهرداري 55ماده  26به استناد بند  چالوس پیشنهاد دهنده: شهرداري 

  قانون مالیات بر ارزش افزوده 50ماده  1قانون شوراها و تبصره  80ماده  16مرجع تصویب کننده: شوراي اسالمی شهر به استناد بند 

  قانون شهرداري 77یسیون ماده ضمانت اجرایی وصول: کم

مصـوب شـوراي عـالی اسـتانها)      15/02/1389نامه (قانون اصالح قانون حفظ و گسترش فضاي سبز در شهرها مصوب  رعایت مفاد آیین

  گردد. باشد براي محاسبه عوارض فوق از فرمول ذیل استفاده می ضروري می

B زمین یا نقطه تماس زمین با تنه درخت می باشد در صورتیکه یک درخت  : بن درخت که عبارتست از محیط درخت از محل رستنگاه

  چند تنه داشته باشد محیط قطورترین تنه درخت مبناي محاسبه عوارض قرار میگیرد.

         

  ماخذ و  نحوه  محاسبه عوارض  موارد مشمول  ردیف

  بن*سن*نوع  هزینه قطع اشجار  1

عـوارض بـه   عمومی توسط افراد انجام میشود ها، میادین  از قطع درختانی که در معابر، خیابانبراي جبران خسارت وارده ناشی الف )    

  گردد: بینی و وصول می شرح ذیل پیش

  

  ریال 000/000/13درخت نارنج  سانتیمتر هر اصله 50با محیط بن تا  ان مثمردرخت -1

 ریال  000/700د مبلغ مازابه باالبراي هر سانتیمتر سانتیمتر 50 ازبا محیط بن  ان مثمردرخت -2

  ریال 000/000/8سایر درختان سانتیمتر هر اصله 50با محیط بن تا  ان غیر مثمردرخت -3

  ریال 000/300مازاد مبلغ به باالبراي هر سانتیمتر سانتیمتر 50 ازبا محیط بن  ان غیر مثمردرخت-4

  

توسط مالکین امالک، بنا بـه ضـرورت و بـا همـاهنگی و     هاي خصوصی  باغر براي جبران خسارت وارده ناشی از قطع درختانی که دب ) 

  % مبالغ فوق در نظرگرفته شود30شود  مجوز شهرداري قطع می

  در صورت تخلف برابر تعرفه قطع اشجار وفق قانون اقدام می گردد

یا تصمیم کمیسـیون  الذکر و  نامه اجرایی فوق چگونگی حمل درختان مشمول این تعرفه جهت آسب نرسیدن به درخت براساس آیین -1

  باشد. نامه می آیین 7ماده 

  ریال به قیمت روز 120000عوارض تخریب چمن به ازاي هر مترمربع  -2



88 

    ریال140000شهرداري به ازاي هر مترمربع  عوارض تخریب گل و گیاه -3

 اصله نهال مشابه (هم نوع ) 10عوارض انتقال درخت به محل دیگر معادل  -4

رسیده باشد و مالک یک درخت  7ر دلیل منجمله (آفت زدگی درخت، خشک شدن و...) به تایید کمیسیون ماده در صورتی که به ه -5

  گیرد. در محل قبلی یا هر محلی که کمیسیون تعیین کند غرس نماید عوارض قطع درخت تعلق نمی
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و صـنوف مشـمول    و محل کسب براي مشـاغل  تفاده فعاالن اقتصاديعوارض سالیانه خدمات از کلیه اماکن مورد اسنام عوارض:  -21

  و مشاغل خاص غیر صنفیو قانون نظام صنفی

  ها قانون شهرداري 55ماده  26به استناد بند  چالوس پیشنهاد دهنده: شهرداري 

  قانون مالیات بر ارزش افزوده 50ماده  1قانون شوراها و تبصره  80ماده  16مرجع تصویب کننده: شوراي اسالمی شهر به استناد بند 

  قانون شهرداري 77ضمانت اجرایی وصول: کمیسیون ماده 

  =S        *p2    *K2  B                                                                                                      محاسبات بر اساس فرمول ذیل میباشد :     

K2=[1. 8306*(p1/p2)*k1]  

  ))عوارض سالیانه خدمات از کلیه اماکن مورد استفاده فعاالن اقتصادي ومحل کسب ((               

  خیابان فرعی  خیابان اصلی  نوع کسب و اتحادیه ردیف

 

  اتحادیه پوشاک  1110

  

   P4/1×S 0.35× P4/1×S×0.4  فروش پوشاک  1

  فروش لوازم ورزشی  2

  

0.4× P4/1×S 0.35× P4/1×S 

 P4/1×S 0.35× P4/1×S ×0.4  فروش لوازم صید و شکار  3

  فروش اسباب بازي  4

  

0.35× P4/1×S 0.30× P4/1×S 

 P4/1×S 0.4× P4/1×S ×0.45  فروش کفش ورزشی  5

 P4/1×S 0.45× P4/1×S ×0.5  تولیدي پوشاک  6

  اتحادیه بزازان  1111

  

  بزازان  1
0.4× P4/1×S 0.35× P4/1×S 

  خرازاناتحادیه   1112

  

  خرازي  1

  

0.35× P4/1×S 0.30× P4/1×S 

 P4/1×S 0.30× P4/1×S ×0.35لوازم خیاطی ( زیپ و   2
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  قرقره)

  حوله و روتختی - پتو  3
0.45× P4/1×S 0.35× P4/1×S 

 P4/1×S 0.35× P4/1×S ×0.4  سراجی  4

 P4/1×S 0.30× P4/1×S ×0.35  عطر فروشی  5

عمده فروشی خرازي(   6

  لباس زیر)

0.35× P4/1×S 0.30× P4/1×S 

فروش و کرایه لباس   7

  عروس

0.65× P4/1×S 0.55× P4/1×S 

  فروش لوازم آرایش  8

  

0.45× P4/1×S 0.40× P4/1×S 

  اتحادیه نانوایی  1113

  

 P4/1×S 0.35× P4/1×S ×0.4  نانوائی  1

 P4/1×S 0.35× P4/1×S ×0.4  آرد فروشی  2

 P4/1×S 0.35× P4/1×S ×0.4  خشکه پز ( نان روغنی)  3

 P4/1×S 0.35× P4/1×S ×0.4  نان فانتزي  4

  اتحادیه میوه و تره بار  1114

  

 P4/1×S 0.35× P4/1×S ×0.4  میوه و تره بار ( جزء)  1

 P4/1×S 0.25× P4/1×S ×0.3  میوه و تره بار  (عمده)میادین   2

 P4/1×S 0.35× P4/1×S ×0.4  سبزي فروشی  3

  فروشیخواربار اتحادیه  1115

  

 P4/1×S 0.40× P4/1×S ×0.45  خواربار فروشی  1

 P4/1×S 0.35× P4/1×S ×0.4  عطار  2

 P4/1×S 0.40× P4/1×S ×0.45  لبنیات فروشی  3

 P4/1×S 0.40× P4/1×S ×0.45  آجیل فروشی  4

 P4/1×S 0.40× P4/1×S ×0.45  مواد غذایی و بهداشتی  5

 P4/1×S 0.40× P4/1×S ×0.45  بنک داران( مواد غذایی)  6

 P4/1×S 0.25× P4/1×S ×0.3  سردخانه  7

 P4/1×S 0.55× P4/1×S ×0.65  سیگار فروشی  8

فروشگاههاي بزرگ مواد   9

  غذایی

0.65× P4/1×S 0.55× P4/1×S 

  اتحادیه قصابان  1116

  

 P4/1×S 0.35× P4/1×S ×0.4  قصابی گوسفندي  1

 P4/1×S 0.35× P4/1×S ×0.4  قصابی گاوي  2

 P4/1×S 0.35× P4/1×S ×0.4  وسفنديقصابی گاوي و گ  3
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 P4/1×S 0.35× P4/1×S ×0.4  کبابی کله پزي –جگرکی   4

 P4/1×S 0.35× P4/1×S ×0.4  فروش پوست  5

 P4/1×S 0.35× P4/1×S ×0.4  فراورده هاي گوشتی  6

  اتحادیه قنادان  1117

  

 P4/1×S 0.40× P4/1×S ×0.45  قنادي درجه لوکس  1

 P4/1×S 0.35× P4/1×S ×0.4  قنادي  2

 P4/1×S 0.40× P4/1×S ×0.45  شیرینی پزي   3

 P4/1×S 0.30× P4/1×S ×0.35  آب بندي   4

  بستنی و آبمیوه فروشی  5

  

0.4× P4/1×S 0.35× P4/1×S 

 P4/1×S 0.30× P4/1×S ×0.35  فروش لوازم قنادي  6

 P4/1×S 0.30× P4/1×S ×0.35  نان شیرمال  7

 P4/1×S 0.35× P4/1×S ×0.40  کافی شاپ  8

  اتحادیه قهوه خانه داران  1118

  

 P4/1×S 0.35× P4/1×S ×0.40  قهوه خانه  1

  اتحادیه مرغ و تخم مرغ  1119

  

 P4/1×S 0.45× P4/1×S ×0.50  مرغ و تخم مرغ  1

 P4/1×S 0.45× P4/1×S ×0.50  مواد پروتینی  2

 P4/1×S 0.45× P4/1×S ×0.50  ماهی فروشی  3

 P4/1×S 0.45× P4/1×S ×0.50  پخش تخم مرغ  4

 P4/1×S 0.45× P4/1×S ×0.50  پرنده فروشی  5

  اتحادیه آرایشگران  1120

  

 P4/1×S 0.35× P4/1×S ×0.40  آرایشگاه زنانه   1

 P4/1×S 0.35× P4/1×S ×0.40  آرایشگاه مردانه   2

1121  

  

  اتحادیه خیاطان 

  

 P4/1×S 0.30× P4/1×S ×0.35  خیاطی زنانه   1

 P4/1×S 0.30× P4/1×S ×0.35  خیاطی مردانه   2

دوخت و فروش لباس   3

  عروس 

0.50× P4/1×S 0.45× P4/1×S 

تولید کنندگان تریکو   4

  کشبافت

0.50× P4/1×S 0.45× P4/1×S 

 P4/1×S 0.20× P4/1×S ×0.25  کاله دوزان و کاله فروشان  5

 P4/1×S 0.30× P4/1×S ×0.35  لحاف دوزي  6

 P4/1×S 0.20× P4/1×S ×0.25  چرخ کار  7
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 P4/1×S 0.20× P4/1×S ×0.25  روفو گري  8

    

  پیراهن دوزياتحادیه 

  

 P4/1×S 0.30× P4/1×S ×0.35  پیراهن دوزي  1

 P4/1×S 0.35× P4/1×S ×0.40  فروش لوازم ورزشی  2

  اتحادیه لوازم خانگی  1123

  

 P4/1×S 0.45× P4/1×S ×0.50  لوازم خانگی  1

 P4/1×S 0.45× P4/1×S ×0.50  لوازم کادوئی  2

 P4/1×S 0.45× P4/1×S ×0.50  سمساري  3

  اتحادیه تعمیرات لوازم خانگی  1124

  

 P4/1×S 0.45× P4/1×S ×0.50  تعمیرات لوازم خانگی  1

تعمیرات لوازم برودتی و   2

  حرارتی

0.50× P4/1×S 0.45× P4/1×S 

 P4/1×S 0.25× P4/1×S ×0.35  تعمیرات چرخ خیاطی  3

 P4/1×S 0.40× P4/1×S ×0.45  فروش لوازم یدکی  4

  اتحادیه الکترونیک  1125

  

 P4/1×S 0.30× P4/1×S ×0.35  فروش لوازم الکتریکی   1

فروش و تعمیرآالت   2

  موسیقی

0.35× P4/1×S 0.25× P4/1×S 

 P4/1×S 0.40× P4/1×S ×0.45  فروش لوازم الکترونیک  3

 P4/1×S 0.45× P4/1×S ×0.50  خدمات کامپیوتر  4

 P4/1×S 0.30× P4/1×S ×0.35  تفریحات سالم کلوپ  5

 P4/1×S 0.25× P4/1×S ×0.35  فروش انواع نوارها  6

حفاظتی اتومبیل  سیستم  7

  ونصب وتعمیر دزدگیر

0.70× P4/1×S 0.65× P4/1×S 

  اتحادیه تعمیرات الکترونیک  1126

  

 P4/1×S 0.30× P4/1×S ×0.35  تعمیرکاران الکترونیک  1

ماشین تعمیر و فروش    2

  حساب

0.35× P4/1×S 0.30× P4/1×S 

تعمیرات ماشین هاي   3

  اداري

0.40× P4/1×S 0.35× P4/1×S 

  اتحادیه الکتریکی  1127

  

 P4/1×S 0.35× P4/1×S ×0.40  لوازم الکتریکی  1
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 P4/1×S 0.35× P4/1×S ×0.40  فروش و تعمیر تلفن  2

 P4/1×S 0.35× P4/1×S ×0.40  لوستر فروش  3

  یه سیم پیچان الکتروموتوراتحاد  1128

  

 P4/1×S 0.25× P4/1×S ×0.30  سیم پیچ الکتروموتور  1

  اتحادیه فروشندگان  کفش  1129

  

 P4/1×S 0.40× P4/1×S ×0.45  فروشندگان کفش  1

 P4/1×S 0.40× P4/1×S ×0.45  بال –وین  - کفش ملی  2

  اتحادیه دوزندگان کفش دست دوز  1130

  

 P4/1×S 0.30× P4/1×S ×0.35  دوزندگان کفش  1

 P4/1×S 0.30× P4/1×S ×0.35  تعمیرکاران کفش  2

  اتحادیه فرش و موکت  1131

  

 P4/1×S 0.40× P4/1×S ×0.45  فروشندگان فرش ماشینی  1

فروشندگان فرش   2

  دستبافت

0.45× P4/1×S 0.40× P4/1×S 

 P4/1×S 0.40× P4/1×S ×0.45  کارگاه  قالیشویی  3

 P4/1×S 0.35× P4/1×S ×0.45  رفو فرش  4

  اتحادیه تزئینات ساختمان    1132

  

 P4/1×S 0.50× P4/1×S ×0.60  تزئینات ساختمان  1

 P4/1×S 0.75× P4/1×S ×0.80  نقشه کش ساختمان  2

 P4/1×S 0.45× P4/1×S ×0.50  پرده دوزي  3

  اتحادیه بنگاه معامالتی  1133

 P4/1×S 0.55× P4/1×S ×0.60  بنگاه معامالت ملکی  1

  اتحادیه نمایشگاه اتومبیل  1134

  

 100نمایشگاه با وسعت تا   1

  مترمربع

0.40× P4/1×S 0.35× P4/1×S 

 150تا  101نمایشگاه از   2

  مترمربع

0.35× P4/1×S 0.30× P4/1×S 

متر به  150نمایشگاه از   3

  باال

0.30× P4/1×S 0.35× P4/1×S 

  تاکسی تلفنی اتحادیه   1135

  

 P4/1×S 0.30× P4/1×S ×0.35  تاکسی تلفنی  1

 P4/1×S 0.30× P4/1×S ×0.35  تاکسی بار  2
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 P4/1×S 0.30× P4/1×S ×0.35  تاکسی بی سیم   3

 P4/1×S 0.30× P4/1×S ×0.35  پیک موتوري  4

  پیاتحادیه عکاسان و فتوک  1136

  

عکاسان درجه لوکس و   1

  البراتور

0.40× P4/1×S 0.35× P4/1×S 

 P4/1×S 0.30× P4/1×S ×0.35  عکاسان درجه یک  2

استودیو فیلمبرداري و   3

  ظهور فیلم

0.85× P4/1×S 0.80× P4/1×S 

  زرگري وطال سازياتحادیه   1137

  

  زرگري وطالفروشی  1

  

0.85× P4/1×S 0.80× P4/1×S 

 P4/1×S 0.70× P4/1×S ×0.75  عتیقه فروشی   2

 P4/1×S 0.70× P4/1×S ×0.75  آب کاري طال ونقره   3

  صرافی   4

  

0.85× P4/1×S 0.80× P4/1×S 

  یپاتحادیه عکاسان و فتوک  1138

  

عکاسان درجه لوکس و   1

  البراتور

0.40× P4/1×S 0.35× P4/1×S 

 P4/1×S 0.30× P4/1×S ×0.35  عکاسان درجه یک  2

استودیو فیلمبرداري و ظهور   3

  فیلم

0.85× P4/1×S 0.80× P4/1×S 

 P4/1×S 0.40× P4/1×S ×0.45  دفتر فیلمبرداري   4

 P4/1×S 0.35× P4/1×S ×0.40  آلبوم سازي  5

 P4/1×S 0.35× P4/1×S ×0.40  ریخته گري  6

 P4/1×S 0.40× P4/1×S ×0.45  تعمیرات لوازم عکاسی  7

 P4/1×S 0.35× P4/1×S ×0.40  فروش لوازم عکاسی  8

  اتحادیه لوازم یدکی اتومبیل  1139

  

نمایندگی فروش تولیدات   1

  روسازيکارخانههاي خود

0.30× P4/1×S 0.25× P4/1×S 

 P4/1×S 0.40× P4/1×S ×0.45  لوازم یدکی اتومبیل  2

 P4/1×S 0.45× P4/1×S ×0.50  اوراق فروشی   3

 P4/1×S 0.40× P4/1×S ×0.45  دفتر جرثقیل  4

 P4/1×S 0.45× P4/1×S ×0.50  تزئینات اتومبیل  5

  اتحادیه خدمات اتومبیل  1140
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 P4/1×S 0.35× P4/1×S ×0.40  مکانیک اتومبیل  1

 P4/1×S 0.35× P4/1×S ×0.40  نقاش اتومبیل  2

گلگیر ساز و رادیاتور ساز و   3

  اگزوز

0.40× P4/1×S 0.35× P4/1×S 

 P4/1×S 0.35× P4/1×S ×0.40  آهنگر اتومبیل  4

 P4/1×S 0.30× P4/1×S ×0.35  تشک دوزي  اتومبیل  5

 P4/1×S 0.30× P4/1×S ×0.35  لنت کوب اتومبیل  6

 P4/1×S 0.40× P4/1×S ×0.45  تراشکاران و میل لنگ تراشان  7

 P4/1×S 0.25× P4/1×S ×0.30  تعمیر آمپر و کیلومتر  8

 P4/1×S 0.30× P4/1×S ×0.35  سرویسها ( کارواش) وات  9

 P4/1×S 0.30× P4/1×S ×0.35  فروشندگان انواع چادر خیمه  10

 P4/1×S 0.30× P4/1×S ×0.35  چادر دوزي  11

  اتحادیه الستیک فروشان و آپاراتی  1141

  

 P4/1×S 0.40× P4/1×S ×0.45  الستیک فروشی  1

 P4/1×S 0.35× P4/1×S ×0.40  آپاراتی   2

  اتحادیه تعویض کاران روغن  1142

 P4/1×S 0.35× P4/1×S ×0.40  تعویض کاران روغن  1

 P4/1×S 0.35× P4/1×S ×0.40  فروشندگان روغن  2

  دیه باطري سازان اتومبیلاتحا  1143

  

 P4/1×S 0.35× P4/1×S ×0.40  باطري سازان و باطري فروشی  1

  اتحادیه فروش موتور سیکلت  1144

دوچرخه و  فروش  1

  موتورسیکلت

0.45× P4/1×S 0.40× P4/1 ×S 

تعمیرات دوچرخه و موتور   2

  سیکلت

0.35× P4/1×S 0.30× P4/1×S 

  وراتحادیه تعمیرات چراغ و سما  1145

  تعمیرات لوازم گازسوز  1

  

0.35× P4/1×S 0.30× P4/1×S 

  فروش لوازم گازسوز  2

  

0.40× P4/1×S 0.35× P4/1×S 

  اتحادیه شیشه بران وکلیدسازان  1146

 P4/1×S 0.30× P4/1×S ×0.35  شیشه بران  1

 P4/1×S 0.35× P4/1×S ×0.40  شیشه اتومبیل  2

 P4/1×S 0.30× P4/1×S ×0.35  کلید سازي  2

  اتحادیه فروش و تعمیر ساعت  1147

 P4/1×S 0.30× P4/1×S ×0.35  فروش ساعت  1
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 P4/1×S 0.35× P4/1×S ×0.40  فروش عینک  2

  تعمیر ساعت  3

  

0.30× P4/1×S 0.25× P4/1×S 

 P4/1×S 0.30× P4/1×S ×0.35  فروش و تعمیر لوازم پزشکی  4

  تعمیر عینک  5

  

0.40× P4/1×S 0.35× P4/1×S 

  ادیه ابزار یراق و رنگاتح  1148

 P4/1×S 0.35× P4/1×S ×0.40  ابزار یراق  1

 P4/1×S 0.35× P4/1×S ×0.40  رنگ فروش  2

 P4/1×S 0.30× P4/1×S ×0.35  گاز اکسیژن  3

  اتحادیه لوازم پزشکی و بهداشتی  1149

 P4/1×S 0.35× P4/1×S ×0.40  لوازم پزشکی و بهداشتی  1

 P4/1×S 0.40× P4/1×S ×0.50  لوازم آزمایشگاهی و جراحی  2

  اتحادیه لوازم ساختمانی  و بهداشتی  1150

 P4/1×S 0.35× P4/1×S ×0.45  لوازم ساختمانی و بهداشتی  1

 P4/1×S 0.30× P4/1×S ×0.35  فروش لوازم آتش نشانی  2

 P4/1×S 0.45× P4/1×S ×0.50  فروشندگان کاشی و سرامیک  3

  اتحادیه موزائیک سازان  1151

 P4/1×S 0.40× P4/1×S ×0.45  ائیک سازانموز  1

 P4/1×S 0.45× P4/1×S ×0.50  سنگ بري و سنگ فروشی  2

موسسه خدماتی(کنیتکس و   3

  تخلیه چاه)

0.50× P4/1×S 0.45× P4/1×S 

 P4/1×S 0.35× P4/1×S ×0.40  سازندگان تیرچه و بلوک  4

 P4/1×S 0.35× P4/1×S ×0.40  عایق کاري ساختمان  5

  دیه مصالح فروشاناتحا  1152

 P4/1×S 0.40× P4/1×S ×0.45  مصالح فروشی  1

 P4/1×S 0.40× P4/1×S ×0.45  تولید تیرچه و بلوک  2

 P4/1×S 0.30× P4/1×S ×0.35  سنگ بري و سنگ فروشی  3

 P4/1×S 0.30× P4/1×S ×0.35  دفتر و فروش شن و ماسه  4

  اتحادیه  خشک شوئی   1153

 P4/1×S 0.40× P4/1×S ×0.45  لباسشوئی و خشک شوئی  1

 P4/1×S 0.30× P4/1×S ×0.35  رنگرزي منسوجات  2

 P4/1×S 0.35× P4/1×S ×0.40  کارگاه قالیشوئی  3

  اتحادیه لوازم التحریر  1154

  

 P4/1×S 0.30× P4/1×S ×0.35  لوازم التحریر  1

 P4/1×S 0.30× P4/1×S ×0.35  کتاب فروشی  2

 P4/1×S 0.25× P4/1×S ×0.30  فروش کاغذ  3
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 P4/1×S 0.30× P4/1×S ×0.35  فروش لوازم مهندسی  4

 P4/1×S 0.35× P4/1×S ×0.40  چاپخانه   5

 P4/1×S 0.40× P4/1×S ×0.45  عمده فروشی  6

 P4/1×S 0.30× P4/1×S ×0.35  مطبوعات  7

  اتحادیه درودگران  1155

  

 P4/1×S 0.35× P4/1×S ×0.40  درودگري  1

 P4/1×S 0.35× P4/1×S ×0.40  مصنوعات چوبی  2

 P4/1×S 0.40× P4/1×S ×0.45  فروشگاه مبل   3

 P4/1×S 0.40× P4/1×S ×0.45  فروش چوب و الوار  4

 P4/1×S 0.40× P4/1×S ×0.45  کارگاههاي چوب بري  5

تزئینات (رویه کوبی مبل و   6

  غیره)

0.40× P4/1×S 0.35× P4/1×S 

 P4/1×S 0.35× P4/1×S ×0.40  درب و پنجره پیش ساخته  8

 P4/1×S 0.40× P4/1×S ×0.45  فروشندگان ام دي اف  9

تولیدات مصنوعات چوبی ام   10

  دي اف

0.45× P4/1×S 0.40× P4/1×S 

 P4/1×S 0.45× P4/1×S ×0.50  نمایشگاه کابینت  11

  اتحادیه فروشندگان لوازم کشاورزي  1156

  

 P4/1×S 0.45× P4/1×S ×0.50  کشاورزي م فروش لواز  1

سـموم و دفـع  آفـات     فـروش   2

  نباتی

0.45× P4/1×S 0.40× P4/1×S 

 P4/1×S 0.35× P4/1×S ×0.40  تعمیرات لوازم کشاورزي  3

  اتحادیه محصوالت کشاورزي  1157

  

 P4/1×S 0.40× P4/1×S ×0.45  محصوالت کشاورزي  1

فروشندگان جزء خوراک   2

  دام و طیور

0.45× P4/1×S 0.40× P4/1×S 

 P4/1×S 0.30× P4/1×S ×0.35  گل فروش  3

 P4/1×S 0.30× P4/1×S ×0.35  پنبه فروش جزء  4

 P4/1×S 0.30× P4/1×S ×0.35  برنج فروش جزء  5

فروش آکواریوم و پرورش   6

  ماهی تزئینی

0.35× P4/1×S 0.30× P4/1×S 

 P4/1×S 0.30× P4/1×S ×0.35  پرنده فروش  7

  اتحادیه مصنوعات هنري  1158

  

 تولید و فروش صنایع  1

  دستی

0.40× P4/1×S 0.35× P4/1×S 
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تابلو نویسی و نقاشی و   2

  خطاطی

0.40× P4/1×S 0.35× P4/1×S 

حکاکی و مهر الستیکی و   3

  پالک ازي

0.30× P4/1×S 0.25× P4/1×S 

برش کتاب و صحافی و   4

  دفتر سازي

0.40× P4/1×S 0.35× P4/1×S 

 P4/1×S 0.30× P4/1×S ×0.35  کوزه و گلدان  5

 P4/1×S 0.75× P4/1×S ×0.80  یصراف  6

تعمیر و فروش  آالت   7

  موسیقی

0.50× P4/1×S 0.45× P4/1×S 

 P4/1×S 0.70× P4/1×S ×0.75  چاپخانه  8

تبلیغات طراحی و   9

  گرافیکی کامپیوتر

0.45× P4/1×S 0.40× P4/1×S 

 P4/1×S 0.45× P4/1×S ×0.55  چاپخانه هاي افست  10

 P4/1×S 0.35× P4/1×S ×0.40  تابلوسازي فلکس فیس  11

  اتحادیه مصنوعات فلزي  1159

  

 P4/1×S 0.50× P4/1×S ×0.55  کابینت سازي  1

 P4/1×S 0.50× P4/1×S ×0.55  مصنوعات فلزي  2

 P4/1×S 0.35× P4/1×S ×0.40  حلبی سازي  3

 P4/1×S 0.35× P4/1×S ×0.40  فروش ظرف رویی و آلومنیومی  4

  ان آهنیاتحادیه درب و پنجره ساز  1160

  

 P4/1×S 0.45× P4/1×S ×0.50  درب و پنجره  سازان  آهنی  1

  آلومینیوم کاران اتحادیه  2

  

0.50× P4/1×S 0.45× P4/1×S 

درب و پنجره سازي   3

  آلومینیومی

0.45× P4/1×S 0.40× P4/1×S 

 P4/1×S 0.35× P4/1×S ×0.40  فروش ظرف رویی و آلومینیوم  4

  کاران و گازرسانیاتحادیه شوفاژ          1161

  

 P4/1×S 0.35× P4/1×S ×0.40  شرکتهاي تأسیساتی  1

 P4/1×S 0.30× P4/1×S ×0.35  شوفاژکاران و گازرسانی  2

 P4/1×S 0.45× P4/1×S ×0.50  پیمانکاران ساختمان  3

 P4/1×S 0.30× P4/1×S ×0.35  تخلیه چاه و لوله بازکنی  4

 P4/1×S 0.70× P4/1×S ×0.75  عایق کار ساختمانی  5

  اتحادیه آموزشگاهها  1162

  

 P4/1×S 0.60× P4/1×S ×0.65  آموزشگاه رانندگی  1
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 P4/1×S 0.60× P4/1×S ×0.65  آموزشگاه ماشین نویسی  2

 P4/1×S 0.60× P4/1×S ×0.65  آموزشگاه کامپیوتر  3

 P4/1×S 0.60× P4/1×S ×0.65  آموزشگاه زبان  4

(کالسهاي یعلم آموزشگاههاي  5

  خصوصی)

0.65× P4/1×S 0.60× P4/1×S 

 P4/1×S 0.60× P4/1×S ×0.65  سایر آموزشگاه ها  6

  اتحادیه تعاونی هاي مصرف  1163

  

 P4/1×S 0.60× P4/1×S ×0.65  کلیه تعاونی هاي مصرف  1

  اتحادیه مهد کودک ها  1164

  

 P4/1×S 0.50× P4/1×S ×0.55  کلیه مهد کودک ها  1

  اتحادیه شرکت نفت  1165

 P4/1×S 0.50× P4/1×S ×0.55  هاي پمپ بنزین جایگاه  1

 CNG  0.55× P4/1×S 0.50× P4/1×Sجایگاه   2

 P4/1×S 0.50× P4/1×S ×0.55  جایگاه د وگانه سوز  3

  اتحادیه تهیه و توزیع ورق شیروانی  1166

  

 P4/1×S 0.50× P4/1×S ×0.55  تهیه و توزیع ورق  شیروانی  1

 P4/1×S 0.50× P4/1×S ×0.55  شرکتهاي پخش ایرانیت  2

 P4/1×S 0.50× P4/1×S ×0.55  شرکت سهامی  ایرانیت  3

 P4/1×S 0.50× P4/1×S ×0.55  تهیه و توزیع ورق  شیروانی  4

  اتحادیه آهن فروشان  1167

  

 P4/1×S 0.50× P4/1×S ×0.55  آهن فروش جزء  1

 P4/1×S 0.50× P4/1×S ×0.55  آهن فروش عمده  2

 P4/1×S 0.35× P4/1×S ×0.40  لوله کشی ساختمان  3

  اتحادیه چینی و بلور  1168

 P4/1×S 0.40× P4/1×S ×0.45  چینی و بلور  1

 P4/1×S 0.35× P4/1×S ×0.40  پالستیک فروشی  2

 P4/1×S 0.30× P4/1×S ×0.35  نایلون و نایلکس  3

 P4/1×S 0.40× P4/1×S ×0.45  ظروف کرایه  4

 P4/1×S 0.50× P4/1×S ×0.55  لوستر فروش  7

  اتحادیه کبابی  و چلوکبابی  1169

  

 P4/1×S 0.50× P4/1×S ×0.55  چلوکبابی درجه لوکس  1

 P4/1×S 0.30× P4/1×S ×0.35  کبابی وجگرکی    2

 P4/1×S 0.45× P4/1×S ×0.50  تاالر پذیرایی  3

 P4/1×S 0.50× P4/1×S ×0.55  آشپزخانه مرکزي  4
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 P4/1×S 0.40× P4/1×S ×0.45  دفتر خدمات پذیرایی  5

  صنفهاي متفرقه  1170

 P4/1×S 0.55× P4/1×S ×0.60  دفتر هواپیمایی و راه آهن  1

دفاتر ایران گردي و جهان   2

  گردي

0.60× P4/1×S 0.55× P4/1×S 

 P4/1×S 0.35× P4/1×S ×0.40  شالیکوبی  3

دفاتر اجاره ویبراتور و باالبر و   4

  ماشین آالت ساختمانی

0.45× P4/1×S 0.40× P4/1×S 

دفاتر تهیه و توزیع داروهاي   5

  دام و طیور

0.45× P4/1×S 0.40× P4/1×S 

 P4/1×S 0.45× P4/1×S ×0.50  تعمیر لوازم شکار و اسلحه  6

 P4/1×S 0.60× P4/1×S ×0.65  نمایندگی بیمه و دفاتر بیمه  7

 P4/1×S 0.55× P4/1×S ×0.60  کارخانه یخ  8

 P4/1×S 0.50× P4/1×S ×0.55  دفاتر مشاوره و خدمات  9

  اتحادیه ماشین ساز و فلز تراش  1171

  

 P4/1×S 0.50× P4/1×S ×0.55  تراشکار  1

 P4/1×S 0.50× P4/1×S ×0.55  تراشکار آرگون  2

  اتحادیه تعمیر و فروشندگان تلفن  1172

  

 P4/1×S 0.40× P4/1×S ×0.45  فروش و تعمیر تلفن  1

 P4/1×S 0.50× P4/1×S ×0.55  اینترنت  2

 P4/1×S 0.50× P4/1×S ×0.55  نت کافی  3

  اتحادیه گل فروشان  1173

  

 P4/1×S 0.30× P4/1×S ×0.35  گل فروشی( طبیعی)  1

 P4/1×S 0.40× P4/1×S ×0.45  فروش آکواریوم  2

 P4/1×S 0.45× P4/1×S ×0.50  فروش لوازم عقد و عروسی  3

  اتحادیه رنگ فروشی  1174

 P4/1×S 0.40× P4/1×S ×0.45  رنگ فروشی  1

  اتحادیه ماهی فروشان  1175

  

 P4/1×S 0.40× P4/1×S ×0.45  ماهی فروش  1

 P4/1×S 0.40× P4/1×S ×0.45  آکواریوم  2

  اتحادیه خدمات فنی کامپیوتر  1176

  

 P4/1×S 0.55× P4/1×S ×0.60  فروش کامپیوتر و  قطعات آن  1

 P4/1×S 0.45× P4/1×S ×0.50  خدمات فنی کامپیوتري  2

 P4/1×S 0.55× P4/1×S ×0.60  ید  نرم افزاردفتر تول  3
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فروشگاههاي سیدي نرم افزار   4

  و بازي

0.45× P4/1×S 0.40× P4/1×S 

 P4/1×S 0.55× P4/1×S ×0.60  اینترنت  5

 P4/1×S 0.40× P4/1×S ×0.45  کافی نت  6

 P4/1×S 0.30× P4/1×S ×0.35  دفاتر تایپ کامپیوتري  7

  ناتحادیه خدمات فنی ساختما  1177

  

 P4/1×S 0.45× P4/1×S ×0.50  عایق کاري ساختمان  1

 P4/1×S 0.50× P4/1×S ×0.55  تولید تیرچه و بلوک  2

 P4/1×S 0.55× P4/1×S ×0.60  سنگبري  3

 P4/1×S 0.55× P4/1×S ×0.60  آرماتوربند  4

  اتحادیه سرویس کاران  1178

  

 P4/1×S 0.40× P4/1×S ×0.45  کارواش  1

 P4/1×S 0.35× P4/1×S ×0.40  تعویض کاران روغن  2

  عرضه محصوالت فرهنگی  1179

  

  

 P4/1×S 0.30× P4/1×S ×0.35  ویدئو کلوپ  1

  اتحادیه اغذیه فروشی  1180

  

ساندویچ اغذیه فروشی  سردو   1

  گرم

0.35× P4/1×S 0.30× P4/1×S 

  ((مشاغل خاص ))

1181  
  پزشکان

1  
 P4/1×S 1× P4/1×S ×1.1  پزشکان متخصص

2  
 P4/1×S 0.85× P4/1×S ×0.90  ن عمومیپزشکا

3  
 P4/1×S 0.75× P4/1×S ×0.80  تزریقات و پانسمان

1182  
 دندانپزشکی

1  
 P4/1×S 1.10× P4/1×S ×1.20  دندانپزشک

2  
 P4/1×S 0.85× P4/1×S ×0.9  دندانپزشکی تجربی

1183  
  داروخانه ها

1  
 P4/1×S 0.85× P4/1×S ×0.9  داروخانه ها
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2  
 P4/1×S 0.70× P4/1×S ×0.80  زشکیداروخانه دامپ

1184  
 آزمایشگاه ها

1  
 P4/1×S 1× P4/1×S ×1.10  آزمایشگاه طبی و بالینی

2  
 P4/1×S 1.1× P4/1×S ×1.2  رادیولوژي

3  
 P4/1×S 1.1× P4/1×S ×1.2  ام آر اي

4  
 P4/1×S 0.85× P4/1×S ×0.9  فیزیوترابی

5  
 P4/1×S 0.75× P4/1×S ×0.8  سنجش شنوایی

  اپتومتري  1185

1  
 P4/1×S 0.75× P4/1×S ×0.8  گفتار درمانی

2  
 P4/1×S 0.85× P4/1×S ×0.90  روان درمانی

3  
 P4/1×S 1× P4/1×S ×1.1  اسکن هسته اي 

1186  
  درمانگاه

1  
 P4/1×S 1.2× P4/1×S ×1.3  کلینیک تخصصی

2  
کلینیک هاي عمومی و 

  اورژانس

1.2× P4/1×S 1× P4/1×S 

3  
( ترک  کلینیک سم زدایی

  اعتیاد )

0.9× P4/1×S 0.80× P4/1×S 

1187  
  دفترخانه

1  
 P4/1×S 0.80× P4/1×S ×0.9  دفتر وکال

2  
 P4/1×S 1.10× P4/1×S ×1.20  دفاتر اسناد رسمی 

3  
 P4/1×S 1× P4/1×S ×1.10  دفاتر فنی و مهندسی

4  
 P4/1×S 1.10× P4/1×S ×1.20  دفاتر حسابرسی 

5  
دفاترخدمات الکترونیک 

  ائی قض

1× P4/1×S 0.9× P4/1×S 

  بانکها   1188
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  بانکهاي دولتی   1
1.50× P4/1×S 1.40× P4/1×S 

  بانکهاي خصوصی   2
1.80× P4/1×S 1.70× P4/1×S 

  موسسات مالی و اعتباري  3
1.30× P4/1×S 1.20× P4/1×S 

  صندوق قرض الحسنه   4
1.30× P4/1×S 1.20× P4/1×S 

  

  

1P2                                                                          1399اي سال  : قیمت منطقهP1401اي سال  : قیمت منطقه             

1 K  2                                                                                       1399: ضریب سال  K  1401: ضریب سال  

1R 2                                    1400سال  ) 0.27( ت وزیران مصوبه هیئ:ضریبR 1401سال   مصوبه هیئت وزیران  : ضریب             

B سالیانه فعاالن اقتصادي و کسب و پیشه                                         : عوارض  S مساحت بنا تجاري : 

  

  

به فرمول فوق اضافه میگردد که به عنوان انطباق کاربري  کاربري  ربري تجاري میباشند ضریببراي مشاغلی که مغایر با کاتبصره :  

  میباشد .  2ضریب آن 
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  فصل دوم:

  

  بهاي خدمات
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  :ارزش سرقفلی نقـل و انتقـال بهاي خدمات  بهاي خدمات : -1

   نامه مالی شهرداري آیین 29ماده  3بند  پیشنهاد دهنده: شهرداري چالوس  به استناد

  قانون مالیات بر ارزش افزوده 50ماده  1قانون شوراها و تبصره  80ماده  26مرجع تصویب کننده: شوراي اسالمی شهر به استناد بند 

  قانون شهرداري 77ضمانت اجرایی وصول: کمیسیون ماده 

  
ها  سرقفلی مغازهچالوس ( الت شهرداري غانتقال مستو نقل و اصالحات بعدي  56وب قانون موجر و مستاجر مص 19برابر مادۀ  - 1تبصره 

% 10مجوزمکتوب شهرداري را با پرداخت  ،) بوسیلۀ موجرین ممنوع است. متقاضیان اینگونه نقل وانتقاالت مکلفند قبل ازهرگونه اقدام 

توسط کمیته  ریافت کنند. حق پذیرش مذکور دراین بندد ،ش که به حساب درآمدهاي عمومی شهرداري واریز می نمایندحق پذیر

  تعیین میگردد.سان شهرداري کارشنا

  

% قیمت کارشناس رسمی 2: چنانچه نقل و انتقال دهنده یا گیرنده پدر به فرزندان و همسر به یکدیگر و متقابل باشد 2تبصره 

  دادگستري دریافت می گردد.

  % قیمت کارشناس رسمی دادگستري  محاسبه می گردد. 10رداد تنظیمی باشهرداري براي تغییر نوع بهره برداري مغایر باقرا

اجاره مغازه ودکه هاي که مالکیت آن مربوط به شهرداري میباشد جهت تمدید یااجاره قرارداد طبق عرف محلی باتوافق شهرداري می 

  باشد.

ومصالح بکاررفته واوضاع اقتصادي درزمان محاسبه سرقفلی  ارزش سرقفلی هرمترمربع ازمغازه باتوجه به موقعیت مکانی وزمان ساخت

  بامعرفی شهرداري ازطریق کارشناس رسمی دادگستري می باشد.
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  بهاي خدمات اجاره دادن وسایل نقلیه شهردارينام بهاي خدمات:  -2

   نامه مالی شهرداري آیین 29ماده  3به استناد بند  چالوس پیشنهاد دهنده: شهرداري 

  قانون مالیات بر ارزش افزوده 50ماده  1قانون شوراها و تبصره  80ماده  26مرجع تصویب کننده: شوراي اسالمی شهر به استناد بند 

  قانون شهرداري 77ضمانت اجرایی وصول: کمیسیون ماده 

  

  

  1401عوارض  سال  عنوان  ردیف

  ریال000/200/6  ساعتی770کرایه ماشین آالت لودر   1

  ریال 000/000/6  ساعتی90Lماشین آالت لودرکرایه   2

  ریال 000/000/2  سرویسکرایه حمل نخاله نیسان  هر   3

  ریال 000/000/6  تک سرویس کرایه  حمل نخاله کامیون  4

  ریال  000/000/4  مینی بوس ساعتی   5

  ریال 200/6 /000  کرایه گریدر  ساعتی  6

  ریال000/6 /000  کرایه غلطک ساعتی   7

  ریال000/6 /000  ه باالبر   ساعتیکرای  8

  ریال  000/6 /000  کرایه جرثقیل وبیل مکانیکی ساعتی   9

  ریال 000/500/5  و بیل بکهومینی لودر  10
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  ذبح احشام (کشتار دام) هزینه بهاي خدمات : بهاي خدمات نام  -3

  ها هرداريقانون ش 55ماده  26به استناد بند  شهرداري چالوس  پیشنهاد دهنده:

قـانون مالیـات بـر     50مـاده   1قانون شوراها و تبصـره   80ماده  16شوراي اسالمی شهر به استناد بند  مرجع تصویب کننده:

  ارزش افزوده

  قانون شهرداري 77کمیسیون ماده  ضمانت اجرایی وصول:

  

مورد وصـول و برابـر   عوارض کشتار دام براساس جدول ذیل توسط مسئول کشتارگاه یا متصدي کشتارگاه حسب 

  گردد. مقررات تعیین شده شهرداري به حساب شهرداري واریز می

  
  

  مبلغ  شرح  ردیف

  ریال 200000    وگوسالهذبح گاو   1

  ریال 100000  گوسفندذبح   2

  ریال350000  گاو و گوساله الشه حمل   3

  ریال100000  گوسفند الشه  حمل  4

  ریال 150000  نگهداري گاو  5

  ریال  100000  سفندنگهداري گو  6

  ریال100000  ورودي گاو  7

  ریال 80000  ورودي گوسفند  8
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  بهاي خدمات بازدید کارشناسینام بهاي خدمات:  - 4

   نامه مالی شهرداري آیین 29ماده  3به استناد بند  چالوس  پیشنهاد دهنده: شهرداري

  قانون مالیات بر ارزش افزوده 50ماده  1قانون شوراها و تبصره  80ده ما 26مرجع تصویب کننده: شوراي اسالمی شهر به استناد بند 

  قانون شهرداري 77ضمانت اجرایی وصول: کمیسیون ماده 

  

حق کارشناسی براي کلیه پاسخهایی که نیاز به استعالم از شهرداري دارند به شرح ذیل  تعیین می شود که می بایستی به   حسـاب شـهرداري      

  واریز گردد. 

  

  مبلغ  مساحت  بازدید ازعرصه واعیان

بازدید ازعرصه فاقد 

  اعیانی

  

  

  متر مربع 1000تا

  مترمربع 5000تا 

  مترمربع 5000باالي 

  ریال 1400000

)1000-s(200+1400000  

)5000-s(100+2900000  

 بازدیدمازاد هزینه 

اعیانی  وکارشناسی جهت 

  )وتجاري و... (مسکونی

  

  

  متر مربع 200تا

  ترمربعم 500تا200

 متر به باال501از 

  

S2000  

S2200  

S2300  

  

 101همچنین  درخواست اجراي  ماده  اراضی و امالک متقاضیان پاسخ به استعالمات  ثبتی و بانکی و هزینه کارشناسی بابت الف:   

رض گذربندي موردنیاز انجام پاسخ به استعالم مرتبط با تعیین کاربري اراضی و تهیه کروکی و نعیین عو موضوع تفکیک عرصه و اعیان 

  از جدول فوق استفاده میگردد معامالت ملکی

  )) .اعتبار میباشد داراي ماه  3درصورت عدم تغییر بنا ویا وضعیت ملک حق کارشناسی پرداختی براي ((

  در ازاي هر استعالم مبلغ کارشناسی قابل وصول می باشد.
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  اندپسم ،مدیریت  بهاي خدماتنام بهاي خدمات:  -5

   نامه مالی شهرداري آیین 29ماده  3پیشنهاد دهنده: شهرداري چالوس به استناد بند 

  قانون مالیات بر ارزش افزوده 50ماده  1قانون شوراها و تبصره  80ماده  26مرجع تصویب کننده: شوراي اسالمی شهر به استناد بند 

  قانون شهرداري 77ضمانت اجرایی وصول: کمیسیون ماده 

شهرداري مکلف است براساس دستورالعمل وزارت کشور نسبت به وصول  20/02/1383قانون مدیریت پسماند مصوب  8استناد ماده ه ب

  بهاي خدمات مدیریت پسماند اقدام نماید.

ده که در ها ابالغ نمو قانون فوق را به کلیه شهرداري 8دستورالعمل ماده  17/7/1385/س مورخ 3/95225وزارت کشور طی نامه شماره 

  آن بخشنامه فرمول محاسبه بهاي خدمات مدیریت پسماند قید و بشرح ذیل باید از تولیدکنندگان پسماند وصول گردد.

  1401در سال)جمع آوري زباله شهريپسماند ( تعرفه بهاي خدمات 

 (به ریال ) 1401سال   عوارض عنوان  دیفر

  برابر دستور العمل وزارت کشور  2200000  زیربنا مربعمتر 100ا تآپارتمان یا واحد مسکونی  1

  2400000 مترمربع 100باالتراز  آپارتمان یا واحد مسکونی 2

مترمربع 200باالتراز  یواحد مسکون ایآپارتمان   3  3000000 

  4200000 1واحدهاي صنفی درجه   4

  3600000 2واحد هاي صنفی درجه  5

  8000000 مسافرخانه ها واماکن اقامتی خصوصی 6

 –ل کوشـا  –ملک  –کوروش  –( گلسار 1 نوعهتل ها ي  7

 ...) سمنگان و

120000000  

  18000000 ادارت دولتی و نهادهاي انقالب اسالمی  8

  4200000 عکاسی و فیلمبرداري  9

  4200000 لوازم الکتریکی  10

  30000000 ودندانپزشکانمطب پزشکان  11

  40000000 رادیولوژي وسونوگرافی 12
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  50000000 اه آزمایشگ 13

  50000000 بیمارستانهاي دولتی 14

 20000000 ودرمانگاه هاکلینیک هاکلیه  15

  20000000 هاداروخانه  16

 3600000 کافی نت  17

 7200000 کارگاهها (نجاري ،جوشکاري ،...) 18

 7200000 مرغ فروشی ها و قصابیها 19

 15000000 سایر موسسات آموزش عالیودانشگاه  20

 12000000 سینماها  21

 2500000 مدارس  22

 8400000 آموزشگاههاکلیه  23

 30000000 واحد هاي حمل ونقل وترمینال (پایانه ) 24

 8500000 تعمیر گاهها  25

(ایران خـودرو ونماینـدگی   مجتمع هاي تعمیر گـاهی  26

 سایپاوکرمان خودرو ومدیران خودرو ...)

18000000 

 15000000 انه ها وغرفه هاي میادین تره بارو سردخ انبارها 27

 7500000 سالن هاي ورزشی وتفریحی 28

 7500000 سوله  29

 20000000 ویچ فروشی و فست فود ها درجه یک پیتزا فروشی و ساند 30

 10000000 دویچ فروشی و فست فود ها درجه دوپیتزا فروشی و سان 31

 30000000  پخش مواد غذایی فروشگاه هاي 32

 6000000 خواربارفروشی  33

 20000000 آرایشگاه هاي زنانه درجه یک  34

 10000000 دوآرایشگاه هاي زنانه درجه  35
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 66000000 درجه  دوهتل هاي  36

 30000000 قنادي 37

 3500000 مزون  38

 4500000 خیاطی درجه یک   39

  3600000 دو خیاطی درجه 40

 6000000 کیف وکفش و...تولیدي البسه و 41

 15000000 گل فروشی و تزئینات ماشین  42

 5000000 وکافی شاپقهوه خانه  43

 20000000 ها کارخانهکلیه  44

 7500000 (طباخی ) کله پزي 45

 10000000 دفترخانه اسنادرسمی ودفتروکالت و... 46

 10000000 بنگاههاي معامالت 47

 5500000 خبازان 48

 5000000 اتلبنی 49

  15000000 چلوکبابی ورستوران   50

  6000000 کبابی وجگرکی  51

  15000000 تعویض روغنی  52

  4500000 تاکسی ووانت تلفنی 53

  20000000 آشپزخانه مرکزي 54

 12000000 خوابگاه دانشجوئی  55

  50000000 تاالر 56

  10000000 شعبه هاي بیمه  57

  6600000 مهدکودك  58

 30000000  وپمپ بنزین ها CNGایستگاههاي  59
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  متر و باالتر می باشند. 10اماکن مستقر درخیابانهاي  : منظور از درجه یک1تبصره 

لحاظ  2/1 جاري  : به منظور تشویق متقاضیان جهت پرداخت بهاي خدمات ، بهاي خدمات سالهاي گذشته و بهاي خدمات سال2تبصره 

  گردد.می

رداري از پرداخت خدمات پسماند : به منظور تشویق پرسنل شهرداري اعم از رسمی ، قراردادي ، شرکتی و بازنشستگان شه3تبصره 

  معاف می باشند . 

  

  

  

  

  

  

  10000000 کارواش  60

  10000000 دفاتر خدمات توریستی وگردشگري  61

  30000000 نمایشگاههاي اتومبیل 62

  10000000 فراورده هاي گوشتی  63

 80000000 ...-جانبو–فروشگاههاي زنجیره هاي رفاه  64

  4500000 سمساري 65

  10000000 فروشگاه پوشاك 66

  

  4500000  وکفش  فیفروشگاه ک 67

  10000000  واحدهاي مجتمع مسکونی دریاي چالوس  68

  4000000  واحدهاي مجتمع مسکونی شرکت خانه سازي (نگین)  69

  10000000  واحدهاي مجتمع مسکونی بام چالوس   70

  50000000  دانشگاه آزاد اسالمی واحد چالوس  71
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  انبارداري  بهاي خدمات نام بهاي خدمات:  -6

   نامه مالی شهرداري آیین 29ماده  3به استناد بند  چالوس  پیشنهاد دهنده: شهرداري

  قانون مالیات بر ارزش افزوده 50ماده  1قانون شوراها و تبصره  80ماده  26مرجع تصویب کننده: شوراي اسالمی شهر به استناد بند 

  قانون شهرداري 77ضمانت اجرایی وصول: کمیسیون ماده 

  

  هزینه انبارداري  مقدار و نوع وسایل جمع آوري شده  ردیف

  ریال 500000  موضوعات سد معبر  1

2  

وانت بار یا خودروي فروش اجناس توقیف شده از 

  روز) 3ایجادکنندگان سدمعبر(تا سقف 
  ریال 1000.000

  

  ساعت. 24ریال تا سقف  1000)اقالم خوراکی فاسدشدنی کیلویی 1

)جریمه بازداشت دام  اگرگاو یا اسب باشد به ازاي هر روز، مبلغ یک میلیون ریال براي هرراس دام واگر گوسفند باشد مبلغ پانصد هزار 2

  ال.ریال براي هرراس دام به عالوه هزینه حمل براي هردام دویست هزارری

  )جریمه قطع سایبان هاي غیرمجاز وراه پله ها وتراستها به ازاي هرتخریب مبلغ سه میلیون ریال می باشد.3

  

  )جریمه تخریب دیوارکشی غیرمجاز به ازاي هرمترمربع دیوار مبلغ سیصدهزارریال میباشد.4

  

ه (فاسد شدنی) به آسایشگاه معلولین و ساعت، وسایل جمع آوري شد48تبصره: در صورت عدم مراجعه صاحبان اجناس ظرف مدت 

  .سالمندان و مراکز نگهداري کودکان بی سرپرست و مراکز خیریه  چالوس تحویل و رسید دریافت خواهد شد
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قضائیه به  قانون آئین دادرسی مدنی ونیز برابر نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه 57به استناد ماده 

کلیه ادارات ، نهادهاي دولتی ، بانکها ودانشگاهها مجاز به تطبیق رونوشت  31/3/85-2231/7شماره 

ریال  بعنوان  40000ویا فتوکپی اسناد واوراق بااصل آن هستند لذا براي ممهور نمودن هر برگ مبلغ 

  هزینه مصدق نمودن اخذ می گردد .

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  کپی  اوراق برابر بااصل مدارک  نام بهاي خدمات:   -7

  ها قانون شهرداري 55ماده  26پیشنهاد دهنده: شهرداري چالوس  به استناد بند 

قـانون مالیـات بـر ارزش     50مـاده   1قانون شوراها و تبصره  80ماده  16مرجع تصویب کننده: شوراي اسالمی شهر به استناد بند 

  افزوده

  قانون شهرداري 77ضمانت اجرایی وصول: کمیسیون ماده 
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  اشخاص حقیقی و حقوقی هنگام حفاري معابر سطح شهر مکلفند عوارض حفاري را بشرح ذیل پرداخت نمایند.  

      

  آسفالت:

  

  حفاري مساحت ×  1.400.000  براي اشخاص حقیقی و حقوقی    

  5/1× حفاري  مساحت×  2.500.000  براي دستگاههاي حفاري کننده   

  موزاییک:

  حفاري مساحت ×   1.700.000  و حقوقی    براي اشخاص حقیقی

  5/1× حفاري  مساحت× 1.700.000  براي دستگاههاي حفاري کننده   

  زیر سازي شده:   ی خاکی بتن

 يحفار مساحت ×   1150.000 یو حقوق یقیاشخاص حق يبرا

 5/1×  يحفار مساحت  ×1.700.000 کننده    يحفار يدستگاهها يبرا

  خاکی محض:

  حفاري مساحت× 280.000  شخاص حقیقی و حقوقی   براي ا

  5/1× حفاري مساحت × 850.000  براي دستگاههاي حفاري کننده   

  

هاي حفار مکلفند براي حفاري ضمن اخذ مجوز کتبی از شهرداري حفاري را بر اصول  قانون شهرداري کلیه دستگاه 103به استناد ماده 

از آن نیز نسبت به پر نمودن محل حفاري و آسفالت و روکش آن اقدام نمایند. در صورتیکه ضوابط شهرسازي و ایمنی انجام و بعد 

دستگاه حفار امکانات حفاري نداشته باشد با درخواست کتبی و موافقت شهرداري اقدامات ذیل توسط شهرداري صورت گرفته و 

  گردد. ها مطابق جدول دریافت می هزینه

قانون شوراها و  80ماده  22ر ضوابط و مقررات کمیسیون حفاري و ضوابط و مقررات بند در انجام حفاري توسط دستگاه حفا �

نامه هماهنگی اقدامات عمرانی، موسساتی که خدمات آنها در داخل محدوده شهرها مستلزم حفاري معابر و احداث  مفاد (آیین

  .باشد و اصالحات بعدي الزم الرعایه می 04/10/1366باشد) مصوب  تاسیسات می

  این هزینه با هزینه آسفالت شکافی که توسط واحد حفاري تعیین می گردد نباید تداخل داشته باشد.  :1تبصره

  بهاي خدمات حفاري  نام بهاي خدمات: -8

  ها قانون شهرداري 55ماده  26پیشنهاد دهنده: شهرداري چالوس به استناد بند 

  قانون مالیات بر ارزش افزوده 50ماده  1قانون شوراها و تبصره  80ماده  16مرجع تصویب کننده: شوراي اسالمی شهر به استناد بند 

  داريقانون شهر 77ضمانت اجرایی وصول: کمیسیون ماده 
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  ضریب حفاري با عنایت به وضعیت معابر و منطقه با نظر مسئول واحد حفاري تعیین می گردد. :2تبصره 

  اسبه عوارض آنان دو برابر تعرفه تعیین شده لحاظ می گردد.کسانی که بدون اخذ مجوز اقدام به حفاري می نمایند مبناي مح :3تبصره 

 برابر می باشد. 2ضریب حفاري بر روي آسفالت جدید با عنایت به وضعیت معابر و منطقه با نظر واحد حفاري  :4تبصره 

  گردد. آقاي شهردار لحاظمبلغ فوق طبق  دستور % 50مساعدت  متقاضیان جهت حفاري بصورت خاکی  به جهت  :6تبصره 
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  بهاي خدمات ایمنی  نام بهاي خدمات:   -9

  ها قانون شهرداري 55ماده  26پیشنهاد دهنده: شهرداري چالوس به استناد بند 

  دهقانون مالیات بر ارزش افزو 50ماده  1قانون شوراها و تبصره  80ماده  16مرجع تصویب کننده: شوراي اسالمی شهر به استناد بند 

  قانون شهرداري 77ضمانت اجرایی وصول: کمیسیون ماده 

  1401سال   عنوان عوارض یابهاءخدمات   ردیف

  ریال1200000  کارشناسی وعلت یابی حریق (ادارات و کارگاهها)درون شهر  1

کارشناسی وعلت یـابی حریـق (ادارات و کارگاهها)خـارج      2

  شهر

  ریال 1450000

  ریال 1150000  (باغ و مرکبات )درون شهر کارشناسی وعلت یابی حریق  3

  ریال 1450000  کارشناسی وعلت یابی حریق (باغ  ومرکبات )خارج  شهر  4

جریمه اماکنی که پس از صدور شناسنامه ایمنی مجدا مکان   5

  راغیر ایمن سازند 

  ریال 4800000

  

  ریال 900000  کارشناسی وصدور شناسنامه ایمنی (خارج محدود شهر)  6

  یالر2200000  ارشناسی وصدورشناسنامه ایمنی ساختمان تا سه طبقه ک  7

کارشناسی وصدورشناسنامه ایمنی ساختمان از سه طبقه تا   8

  طبقه 5

2850000  

 7تا طبقه 5کارشناسی وصدورشناسنامه ایمنی ساختمان از   9

  طبقه

  ریال 3450000

 9طبقه تا 7کارشناسی وصدورشناسنامه ایمنی ساختمان از   10

  طبقه

  ریال 4250000

  ریال 1200000  کارشناسی شرکتهاي بیمه    11        

داخل محـدوده  خودروها (حریق و ساختمانها )و کارشناسی   12

  شهري

  ریال 1500000

داخل شهري (بررسی وضعیت مبلغ آتش نشانی براي کسبه   13

  ایمنی )

  الیر 750000

ـ   مبلغ آتش نشانی براي کسـبه    14 هري خـارج از محـدوده  ش

  (بررسی وضعیت ایمنی )

  الیر 3250000

  ریال  2450000   کارشناسی حریق ساختمان و خودروها خارج از شهر  15
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 (چک لیست مـدارس )  نوسازي و  ایمنیبازدید کارشناسی   16

  شهري

  الیر 750000

 (چک لیست مـدارس )  نوسازي و  ایمنیبازدید کارشناسی   17

  خارج از شهري

  الیر 1100000

تقرارخودروي آتش نشانی جهـت همـایش هـا ( سـینما     اس  18

  وتئاتر ، کنسرتها و..) هر ساعتی 

  ریال 2800000

  

هزینه ایاب و ذهاب کلیه کارشناسی هاي خارج از محـدوده    19

  شهري به عهده متقاضی و توافقی می باشد 
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  صدور پروانه ساختمانی المثنی  ت بهاي  خدما :بهاي خدمات نام  -10

  ها قانون شهرداري 55ماده  26به استناد بند  شهرداري چالوس  پیشنهاد دهنده:

قـانون مالیـات بـر     50مـاده   1قانون شوراها و تبصـره   80ماده  16شوراي اسالمی شهر به استناد بند  مرجع تصویب کننده:

  ارزش افزوده

  قانون شهرداري 77ه کمیسیون ماد ضمانت اجرایی وصول:

  

صدور پروانه ساختمانی المثنی بعداز محرز شدن وقوع سانحه ویا مفقود شدن ویابعداز تأیید از بـین  

رفتن پروانه دراثر حوادث ازسوي مراجع ذیصالح وبا اخذ تعهد ثبتی مبنی برکلیه مسئولیتهاي حقوقی 

بهاي خـدمات  کارشناسـی اخـذ    زان وجزائی بر ذمه متقاضی ناگزیر به تعویض شناسنامه شود به می

  میگردد

  

پروانه ساختمانی جزء اسناد ثبتی غیر منقول نبوده و صدور المثنی در واقع چاپ مجدد پروانه  �

  .بر اساس مندرجات قبلی بدون هیچگونه تغییراتی خواهد بود
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  ( آتش نشانی )خدمات شهري  بهاي  :بهاي خدمات نام  --11

  ها قانون شهرداري 55ماده  26: شهرداري چالوس به استناد بند پیشنهاد دهنده

قانون مالیات  50ماده  1قانون شوراها و تبصره  80ماده  16مرجع تصویب کننده: شوراي اسالمی شهر به استناد بند 

  بر ارزش افزوده

  قانون شهرداري 77ضمانت اجرایی وصول: کمیسیون ماده 

  

زاتی جهت حفظ شهر از نظر خدمات ایمنی و آتش نشانی عوارض ذیـل طبـق جـدول ذیـل وصـول      به منظور افزایش  توان تجهی

  گردد. می
  

  =S        *p2    *K2  B                              محاسبات بر اساس فرمول ذیل میباشد :                                                                                              

                                                       K2=[1. 8306 *(p1/p2)*k1]  

  

  عوارض آتش نشانی –)  1- 10جدول(                                        

  محاسبه عوارض  شرح  ردیف

1  

نشانی براي کلیه  عوارض آتش

  طبقه به باال 7از  ها کاربري

  %9 × پذیره عوارض زیربنا و
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  فصل سوم:  

  

  سایردرآمدها 



122 

  % اراضی و واحد مسکونی از اراضی واگذاری دولت10: سهم نام درآمد -1

ده درصـد از اراضـی و واحـدهای     28/8/1370ها مصوب  قانون نحوه تقویم ابنیه، امالک و اراضی موردنیاز شهرداری 6به استناد تبصره 

  گردد. شده به شهرداری واگذاری میمسکونی به قیمت تمام 

% 10گیرد دولت موظف اسـت   ها قرار می جهت تأمین معوض ابنیه، امالک، اراضی شرعی و قانون مردم که در اختیار شهرداری - 6تبصره 

لکین و هـا اختصـاص دهـد تـا پـس از توافـق بـین مـا         واحدهای مسکونی قابل واگذاری را با قیمت تمام شده به شهرداری  از اراضی و

  گردد. ها به عنوان معوض تحویل شهرداری

  % اراضی رایگان سهم شهرداری هنگام ورود به محدوده شهر 20تا درآمد:  نام -2

هنگام تقاضای مالکین جهت اراضی خود از حریم شهر به داخل محدوده شهر برابر تبصره چهار قانون تعیـین وضـعیت امـالک مصـوب     

  گیرد. ه شهرداری تعلق میبه شرح ذیل رایگان ب 29/8/1367

سـازی میسـر نباشـد و     بندی و تفکیک و سـاختمان  های مجاز برای قطعه در مواردی که تهیه زمین عوض در داخل محدوده - 4تبصره 

تواننـد در   های مصوب توسعه شهری مورد تأیید مراجع قانونی قرار بگیرد، مراجع مزبور مـی  محدوده مزبور طبق طرح  احتیاج به توسعه

اراضی برای استفاده از مزایای ورود به محدوده توسعه و عمران شهر، عالوه بر انجام تعهدات مربوط بـه   قابل موافقت با تقاضای صاحبانم

% از اراضـی آنهـا را بـرای    20الزم برای تأسیسات و تجهیزات و خدمات عمومی، حداکثر تا  سازی زمین و واگذاری سطوح عمران و آماده

ه طـور رایگـان      همچنین اراضی عوض طرح های موضوع این قانون و واقع در طرح تأمین عوض اراضی های نوسازی و بهسازی شـهری، ـب

  دریافت نمایند.

  عوارض نوسازی و عمران شهرینام درآمد:  -3

وصـول   با اصالحات بعدی توسط شهرداری از شـهروندان بایـد   7/9/1347این عوارض به استناد قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 

  گردد.

  قدرالسهم تفکیک و افراز اراضینام درآمد:  -4

قانون شهرداری  101باشد که طبق قانون اصالح ماده  یکی از درآمدهای شهرداری قدرالسهم شهرداری از محل تفکیک و افراز اراضی می

  گردد. وصول می 28/01/1390مصوب 

موظفند در موقع دریافت تقاضای تفکیک یا افراز اراضی واقع در محدوده و  ـ ادارات ثبت اسناد و امالک و حسب مورد دادگاهها101ماده

ای انجام دهند که قبالً به تأیید شـهرداری مربـوط رسـیده باشـد.      حریم شهرها، از سوی مالکین، عمل تفکیک یا افراز را براساس نقشه

نمایـد، بایـد پـس از کسـر      ید، تسلیم شهرداری مـی ای که مالک برای تفکیک زمین خود تهیه نموده و جهت تصویب در قبال رس نقشه
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سطوح معابر و قدرالسهم شهرداری مربوط به خدمات عمومی از کل زمین، از طرف شهرداری حداکثر ظرف سه ماه تأیید و کتباً به مالک 

  ابالغ شود.

کیک یا افراز را به دادگاه تسلیم نمایـد.  تواند خود تقاضای تف تکلیف از سوی شهرداری مالک می بعد از انقضاء مهلت مقرر و عدم تعیین

)، بـه موضـوع   5های عمومی با أخـذ نظـر کمیسـیون مـاده (     های مقرر در خصوص معابر، شوارع و سرانه دادگاه با رعایت حداکثر نصآب

  نماید. رسیدگی و اتخاذ تصمیم می

ت عدم ارسال پاسخ در مدت فوق، دادگاه با مالحظـه  ) حداکثر ظرف دو ماه باید به دادگاه مذکور پاسخ دهد. در صور5کمیسیون ماده (

  نماید. طرح جامع و تفصیلی در چهارچوب سایر ضوابط و مقررات، به موضوع رسیدگی و رأی مقتضی صادر می

های تفکیک و ضوابط و مقررات آخرین طرح جامع و تفصیلی مصوب در محدوده شـهرها و همچنـین رعایـت     ـ رعایت حدنصآب1تبصره

های تفکیکی موضوع  ها و دستورالعملهای مرتبط با قوانین از جمله قوانین ذیل، در تهیه و تأیید کلیه نقشه نامه ، ضوابط، آیینها حدنصآب

  این قانون توسط شهرداریها الزامی است:

   1366) قانون زمین شهری مصوب سال 15) و (14ـ مواد (

برای امر مسکن به شرکتهای تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی  ـ قانون منع

  1381مصوب سال 

  و اصالحات بعدی آن 1374ها مصوب سال  ـ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ

  و اصالحات بعدی آن 1385ـ قانون جلوگیری از خردشدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی ـ اقتصادی مصوب سال 

  ) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و اصالحات بعدی آن5ـ ماده (

  اقدام خواهدشد. 1366) قانون زمین شهری مصوب سال 11) ماده (1ـ در مورد اراضی دولتی، مطابق تبصره (2تبصره

برای تـأمین سـرانه فضـای عمـومی و     ـ در اراضی با مساحت بیشتر از پانصد مترمربع که دارای سند ششدانگ است شهرداری 3تبصره

%) و برای تأمین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر در اثر تفکیک و افراز این 25خدماتی تا سقف بیست و پنج درصد (

ـ   %) از 25د (اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی با توجه به ارزش افزوده ایجادشده از عمل تفکیک برای مالک، تا بیست و پـنج درص

نماید. شهرداری مجاز است با توافق مالک قدرالسهم مـذکور را براسـاس قیمـت روز زمـین طبـق نظـر        باقیمانده اراضی را دریافت می

  کارشناس رسمی دادگستری دریافت نماید.

از و صـدور سـند مالکیـت    ) و معابر و شوارع عمومی و اراضی خدماتی که در اثر تفکیک و افر3ـ کلیه اراضی حاصل از تبصره (4تبصره

  وجهی به صاحب ملک پرداخت نخواهدکرد. شود، متعلق به شهرداری است و شهرداری در قبال آن هیچ  ایجاد می
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قدرت اجرائی داشته ،تمامی  1390اصالحی از سال  101قانون شهرداری در زمان حاکمیت خود و ماده  101با توجه به اینکه ماده 

اید مواد مذکور رارعایت نمایند و کسانی که بدون مجوز قانونی زمین خود را تفکیک و حق السهم شهروندان در هنگام تفکیک ب

فقط شوارع و برای بعداز آن حق السهم شهرداری در  1390شهرداری را طبق ماده مذکور پرداخت نکرده باشند ،برای قبل از سال 

  شوارع و سرانه های خدماتی را بایستی پرداخت نمایند.

شده و متخلفین، طبق قانون مجازات اسالمی و قانون  ـ هرگونه تخلف از موضوع این قانون در تفکیک یا افراز اراضی، جرم تلقی  5تبصره

  تخلفات اداری تحت پیگرد قانونی قرار خواهندگرفت.

صد و نود مجلس شـورای  قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و هشتم فروردین ماه یکهزار و سی

  به تأیید شورای نگهبان رسید. 7/2/1390اسالمی تصویب و در تاریخ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



125 

  فروش اموال منقول و غیرمنقولنام درآمد:  -5

ها با مجوز شورای اسالمی شهر نسبت به فروش امـوال منقـول و    شهرداری 12/4/1346ها مصوب  نامه شهرداری آیین 13به استناد ماده 

  نماید. غیرمنقول خود اقدام می

فروش اموال منقول و غیرمنقول و اجاره اموال غیرمنقول شهرداری از طریق مزایده کتبی صورت خواهد گرفت لکن در مـورد   -13ماده 

های واحدها و تاسیسات موسسات تابعه شهرداری با جلـب موافقـت شـورای اسـالمی شـهر       فروش اموال منقول و اجاره دادن فرآورده

  توان از طریق مزایده حضوری (حراج) اقدام نمود. می

  گذاری مشارکت و سرمایهنام درآمد:  -6

 3/1/12404گـذاری موضـوع بخشـنامه شـماره      نامه سرمایه نامه مالی شهرداری و همچنین مفاد شیوه تواند با رعایت آیین شهرداری می

  وزارت کشور اقدام نماید. 4/12/1391مورخ 

  رض ارزش افزوده و عوارض آالیندگی عوانام درآمد:  -7

هـای شـهرداری را بـه     با اصالحات بعدی وزارت دارایی تعدادی از عـوارض  17/2/1387به استناد قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 

  0اید.نم های تعیین شده به حساب هر شهرداری واریز می ها به نسبت های مالیاتی استان صورت متمرکز وصول و از طریق سازمان

  های دولتی و مردمی کمکنام درآمد:  -8

  گردد. های دولتی پس از واریز به حساب شهرداری هزینه می کمک -1 

گردد باید ابتـدا مصـوبه    ها به حساب شهرداری واریز می قانون شهرداری 55ماده  10های مردمی که به استناد بند  در خصوص کمک -2

  کرد اقدام نماید. به شورا نسبت به هزینهشورای اسالمی اخذ و سپس به استناد مصو

  اهدا و قبول اعانات و هدایا به نام شهر با تصویب شورای اسالمی شهر - 55ماده  10بند 
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  دستورالعمل چگونگی دریافت و تقسیط مطالبات شهرداري

  

آئین نامه مالی  32ون رفع موانع تولید اصالحیه ماده قان 59قانون  تنظیم بخشی  از  مقررات مالی دولت و ماده   73با  استناد به  ماده  

: به شهرداریهای کل کشور اجازه داده می شود تا مطالبات خود را با اقساط حداکثر سی و شش ماهه  32ماده  یه( اصالحشهرداریها 

فت نماید در هر حال صدور مطابق دستورالعملی که به پیشنهاد شهردار به تصویب شورای محترم اسالمی شهر مربوطه می رسد دریا

  مفاصا حساب موکول به تادیه کلیه بدهی مؤدی خواهد بود.)

نسبت  ، خصوصی و اشخاص حقیقی و حقوقی با درخواست آقای شهردار میتواند  آیین نامه مالی شهرداریها 32در راستا اصالحیه ماده 

، تخلفات ساختمانی ، پیش آمدگی ، شهرداریها  ،  تغییر کاربری ، پذیره قانون  101اجرای ماده عوارض زیربنا ،  مازاد تراکم  ، به تقسیط  

در صورت اختالف مودی با ماه  اقدام نماید  36و ... نسبت به تقسیط مطالبات شهرداریها تا  حداکثر حق مشرفیت و جرائم  ماده صد

   شد. مطرح خواهد 77درکمیسیون ماده  درخصوص عوارض و نحوه محاسبه پرونده  شهرداری

بدهی ناشی از جرائم ماده صد که منجر به صدور رای از سوی کمیسیون ماده صد گردید در هیچ حالت مشمول کاهش و  - تبصره

  بخشودگی نخواهد گردید.

 مصوبات این دستورالعمل مشمول مطالبات شهرداری چالوس از وزارتخانه ها، سازمانها و دستگاههای دولتی شرکتهای وابسته به دولت و - 

وابسته به نهادها و ارگانهای عمومی و سازمانهای  ی  ارگانهای نظامی و انتظامی و موسسات عمومی دولتی، بانکها، موسسات مالی ادار

عوارض و جرائم ماده صد و دیگر مطالبات در صورت استنکاف در پرداخت بدهی زعمومی غیر دولتی نمی گردد و مطالبات شهرداری ناشی ا

  تلقی می گردد. 77کمیسیون ماده  ررح داز مصادیق قابل ط

  اعطای هر گونه تخفیفات و یا تسهیالت تشویقی خارج از مصوبه به هر شکل ممنوع می باشد. -1تبصره

صدور هر گونه مفاصا حساب برای نقل و انتقال عرصه و اعیانی ،تفکیک عرصه ، پایانکار منوط به تسویه حساب کامل مؤدی با  -2تبصره

  د بود.شهرداری خواه
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  بخش پنجم: 
  

  

  

  اي از آراي دیوان عدالت اداري نمونه

  در خصوص تایید 

وصول عوارض و بهاي خدمات 
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  قدمهم

به بعد با همـت و تـالش وزارت کشـور و     96تعدادی از عوارض این ردیف توسط دیوان عدالت اداری باطل اعالم گردیده بود اما از سال 

  ازجمله :ها توسط دیوان عدالت اداری تایید گردیده است  شهرداری پیگیری

طبق دادنامه های شماره های ذیل وصـول آن  فلذا کلیه موارد مشمول این ردیف در جدول قید گردیده  ها، دفاتر بیمه و ... عوارض بانک 

  .را تایید نموده است 

  12/10/1396مورخ  1033دادنامه شماره 

  19/10/1396مورخ  1052دادنامه شماره 

  12/4/1397مورخ  935-933دادنامه شماره 

های مصوب شهری (طرح جامع و طرح تفضیلی)  های جدید که براساس طرح در خصوص عوارض ارزش افزوده اقتصادی و مزایای کاربری

  گردد.  ایجاد می

منـد   ای بهره العاده گاهاً مالکین از ارزش افزوده فوق نماید بینی می های جامع و تفضیلی با تغییر کاربری که مشاور پیش پس از تهیه طرح

  گردند. می

  این عوارض بعنوان اینکه اقدام و خدمات شهرداری موجب گردیده که شخص به این ارزش افزوده دست یابد طراحی شده است..

  در خصوص عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری

ر   این عوارض چندین نوبت توسط دیوان عدالت ا داری ابطال گردید که مجدداً مورد تایید قرار گرفته است تعدادی از آراء دیـوان دال ـب

  تایید عوارض آن نموده است .

  8/3/1397مورخ  367-381دادنامه شماره  -1

  9/5/1396مورخ  1308دادنامه شماره  -2

  

  های عوارض صدور پروانه ساختمانی) در خصوص عوارض زیربنا (در کلیه جدول

  مترمربع) در اول هر سطر منظور گردد. –گردد کلمات (مازاد بر  ظور شفافیت محاسبه عوارض پیشنهاد میبه من

  

  در خصوص عوارض تاسیسات شهری 

  دیوان عدالت اداری وصول آن را تایید نموده است . 10/11/1396مورخ  1153طی دادنامه شماره 
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  مربوط به کل مصوبه وضیحـاتت

به حساب شهرداری واریز و قبض مربوطه را به واحـد  و متقاضیان مصوب باید توسط مؤدیان  هکه وجو گردد تذکراعالم میجهت  -1

  و طبق بودجه مصوب به مصرف برسد.  نددرآمد شهرداری تحویل ده

عـی درآمـد   آئین نامه مالی شهرداریها استفاده از وجوه حاصله از درآمدها قبل از منظور داشتن آنها به حساب قط 37براساس ماده 

  الحساب ویا برای پرداخت هزینه های ضروری و فوری ممنوع است. شهرداری به هرعنوان بصورت علی

  قابلیت اجرائی خواهد داشت. چالوس برای شهرداری 1401معافیتهای مندرج در قوانین بودجه سال -2

درصـد بـه قیمـت     پانزده ای بعدهمه سالهتغییرات در این مصوبه توسط مراجع ذیصالح درسالهعدم  درصورت عدم تصویب ویا -3

  سال قبل افزوده وقابل وصول خواهدبود.

نسبت به وصـول مطالبـات خـود     77میتواند ازطریق کمیسیون مادۀ  چالوس شهرداری ،موقع مطالباته بوصول درصورت عدم   -4

  اقدام نماید.

عرفه هر سازمان مالک عمل قرار خواهد گرفت و درآمد سایر بهای خدمات شهرداری که بر عهده سازمانها واگذار شده است در ت-5

  آن به حساب سازمان مربوطه واریز می گردد.

   هپیشـنهاد شـمار  آئین نامـۀمالی شـهرداریها بـا     30قانون شهرداریها ومادۀ 55مادۀ 26ه استناد بنداین تعرفه ب

دولـت جمهـوري   سیاسـتهاي عمـومی   رعایـت   چالوس  و شهرداري10/1400/ 06  مورخ 1400-8917-18

چالوس شوراي اسـالمی شـهر   10/1400 / 21 مورخه دستورالعملها و آئین نامه هاي اجرائی در جلساسالمی و

قانون تشـکیالت وظـائف و انتخابـات شـوراهاي اسـالمی کشـور و        76ماده   26و 16هاياستناد بنده بمطرح و

ارض و بهـاي خـدمات شـهرداري    تعرفـه عـو   .شوراي اسالمی شهرچالوس رسـید  تصویببه انتخاب شهرداران 

به شهرداري چالوس ابالغ  11/11/1400  مورخ     1127  طی نامه شماره 1401چالوس جهت اجرا در سال 

  گردید.

  .قابلیت اجرائی خواهد داشت 1401از ابتداي سال این تعرفه 

  جعفرکیاالشکی 

ــورای   ــیس شـ رئـ

  اسالمی شهرچالوس

ــوی  آرش رضـــ

  فشکوری

  نائب رئیس شورا 

  یعقوبی  مسعود

   شورا منشی

  صابر سام دلیری 

  عضو شورا

ــن  حســـ

غرایـــــاق 

  زندی 

  عضو شورا

  

  نژاد فتحعلی بابائی

  عضو شورا

  سلمان کیادلیری

  عضو شورا
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