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 پیش گفتار:

یا  و دننظر به اینکه مردم شهر سلسه نیازهای مشترکی دارند که هریک به تنهایی قادر به تامین آن برای خود نمی باش

است که در آن نیازهای مشترک )نیازهای مطلوب هزینه تامین انفرادی آنها بسیار سنگین است و از طرف دیگر شهری 

محلی( نظیر ؛ فضای سبز ، تردد  روان،  نظافت و زیبایی شهر ، خدمات آتش نشانی وبسیاری از موارد دیگر به خوبی 

 تماعی برای تامین آنها ضروی است.برای شهروندان تامین شود. لذا وجود یک سازمان اج

در توصیف شهرداری می توان گفت که شهرداری  سازمانی است  که سکنه یک شهر ، با استفاده از حقوق طبیعی خود و 

اختیاری که قانون به آنها اعطا نموده است ، به منظور ایجاد و اداره کردن تاسیسات عمومی ، وضع و اجرای نظامات 

مندیهای مشترک محل به وجود می آورند وبه آن اختیار و نمایندگی می دهند تا هزینه خدماتی را که شهری و تامین نیاز

به عهده آن  واگذار گردیده است، با اسلوبی منطقی و عادالنه بین سکنه شهر  و استفاده کنندگان ، توزیع نموده و از 

ات شهری ، با استفاده از قوه قهریه که به حکم آنها وصول نماید و در صورت عدم پرداخت سهم یا عدم رعایت نظاف

 قانون به آن داده است ، آنها را وادار به پرداخت و رعایت مقررات شهری بنماید.

         در واقع مردم یک شهر تصمیم گیری در مورد امور عمومی محلی شهر را به نمایندگان خود در شورای شهر واگذار                           

کنند وچنانچه خواستار ارائه خدمت عمومی از سوی عامل اجرایی آن یعنی شهرداری هستند ، الزم است که خود می 

 نیز هزینه این خواسته را بپردازد که این امر در قالب اخذ عوارض صورت می گیرد.

اسیتناد  د،  از طرفیی بیه   بع درآمدی می باشنبنا براین شهرداری ها برای ارائه خدمات مطلوب به شهروندان نیازمند منا

قوانین مربوطه ، شهرداری نهاد عمومی غیر دولتی خود کفا تلقی می گردد و تحقق اهداف شهرداری در گروه 

کسب درآمد خواهد بود و عوارض به عنوان یکی از درآمدهای مهم می تواند در پیشبرد برنامه های درازمدت 

تعرفه حاصل هم اندیشی جمعی از کارشناسان  این شهرداری  و کوتاه مدت شهرداری مثمرثمر باشد. علیهذا این

بوده که به موازات اختیارات قانونی با رویکرد انگیزشی نسبت به وضع عوارض محلی اقدام نموده تا با دسیت  

یابی به اهداف کالن شهری از محل وصول بموقع عوارض تعیین شیده و بیا همییاری تمیامی مراجیع  ییرب  بیه        

، در خورشأن  و منزلت شهروندان فهیم آملی نائل و امید داریم این مجموعه بتواند رهگشای آرمان شهری مدرن

 قرار بگیرد.شهری کار شهروندان و متقاضیان در زمینه امور 

 هرداری آملمد شاداره درآ                                                                                                             
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 شهرداری آمل به استناد :  تعرفه عوارض و بهای خدماتتوضیحات: 
 قانون شهرداریها . 55ماده  62بند  (1

 آیین نامه مالی شهرداریها. 03و  62ماده  (6

 ( 66/3/32و  1036و اصالحات  1/0/65قانون شورا )مصوب  62ماده  62و  12بند  (0

 ( 66/3/32و  1036اصالحات و  1/0/65قانون شوراها )مصوب  33ماده  (4

 ( 16/6/36قانون مالیات بر ارزش افزوده  )مصوب  53ماده   0تبصره یک و (5

آیین نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توس  شوراهای اسالمی شهر،بخش و ...موضوع قانون تشکیالت ،وظایف وانتخابات شوراهای  (2

 ( 6/6/1063ی و اصالح 1065اسالمی کشور و انتخاب شهرداران )مصوب 

 ضمنا ًبه شرح  زیر توس  شهرداری تهیه و پس از طی تشریفات پیش بینی شده مقرر در قانون در محدوده قانونی و حریم شهر به اجرا گذاشته میشود.

 .ی خواهد داشتیبرای شهرداری قابلیت اجرا  24معافیتهای مندرج در قوانین بودجه سال

ن نامه یشهرداری آمل ، با رعایت دستورالعمل ها و آی 1026 63/13مورخ 2/23145صفحه و بر اساس پیشنهاد شماره   40ماده و 53 این تعرفه در))

قانون تشکیالت و وظایف  60ماده  12، به استناد بند  مطرح  شورای اسالمی شهر آمل  16/11/20مورخ  1565/103 های اجرایی در جلسه شماره

کلیه صفحات تعرفه به تصویب رسیده و  و اصالحیه های بعدی 1/0/1065و انتخابات شهرداران مصوب  و انتخابات شوراهای اسالمی کشور

قبل از مالیات بر ارزش افزوده قانون  53ماده  1شهرداری مکلف است به استناد تبصره  لذا رسیده ، تمامی اعضا رویت عوارض تصویبی به 

 ((قابلیت اجرایی خواهد داشت . 1020ابتدای سال نموده و عوارض تصویبی از یآگهی عموم 15/11/1020

 
 ««اعضاء شورای شهر آمل»»

  

 فردوس قربانی                                                           اکبر یوسفی نژاد                                                                        مسعود تسلیمی                                             خسرو ابراهیم زاده                                           
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 نبی اهلل توسلی                                           روح اهلل آ ر گشت                                                                    سید محمد پژومان                                                                                  اسداهلل تورنگ             
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 تعاریف: 

اداره امیور اقتصیادی و   عبارتست از آخرین ارزش معامالتی عرصیه کیه میالک عمیل      «( : p»قیمت منطقه ای )حرف  (1

 .قانون مالیاتهای مستقیم تعیین و ابالغ می گردد 24دارائی هر شهر می باشد و در اجرای ماده 

  پیش بینی نشده باشد از ارزش معامالتی  20چنانچه ارزش معامالتی ملکی در خیابانهای جدید االحداث که در دفترچه ارزش معامالتی سال

 عرض آن معبر جدید االحداث در دفترچه ارزش معامالتی برای تعیین ارزش آن ملک استفاده می شود . نزدیکترین خیابان یامعبر هم

  درجبهه اول خیابانهای اصلی قرار نگرفته ویا به نوعی بر خیابانی ندارند ، قیمت منطقه ای پالکهای مذکور تابع ارزش منطقه ای  امالکی که

 است . کوچه یا عرض گذری می باشد که در آن واقع

قانون مالیات بر ارزش افزوده و تبصیره ییک آن و بیا رعاییت     « 53» عوارضی است که به استناد ماده  عوارض محلی : (6

و  1/0/1065مقررات مندرج در قانون تشکیالت ، وظایف و انتخابات شورای اسالمی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 

  می گردد . آئین نامه اجرایی آن توس  شوراهای اسالمی شهر وضع

درصید بیرای   کل عرصه که بر اساس مساحت به طبقات بنا کل مجموع زیربنای  عبارتست از نسبت  :ساختمانیتراکم  (0

 پیش بینی و تعیین میگردد. کل شهرامالک 

 بهای فوق در زمان ارائه خدمت خاص توس  شهرداری از مؤدیان اخذ می گردد . بهای خدمات: (4

کلیه ساختمانهائیکه برای سکونت افراد و یا خانوار ساخته شده و شامل اطاق، آشپزخانه و عبارتست از واحد مسکونی:  (5

با شد )بدیهی است انجام پاره ای  فعالیت های شخصی منیدرج در قیوانین نییز در آنهیا     با ورودی مستقل   سرویس های الزم

 مجازخواهد بود.(

قانون شهرداریها به منظیور اسیتفاده کسیب و     55ماده  64بند عبارتست از کلیه ساختمانهائیکه که برابر  واحد تجاری: (2

تجارت  قانونپیشه و تجارت احداث گردیده و یا در آنها واحدهای صنفی تحت پوشش قانون نظام صنفی و یا واحدهای تابع 

 .فعالیت داشته باشند

عبارتست از کلیه ساختمانهائیکه که به منظور استفاده صینعتی و بیا ایجیاد کارگاههیای صینعتی و دارای       واحد صنعتی: (6

صینایع سیبک و سینگین و معیاون و فلیزات و سیازمان        -موافقت اصیولی از مراجیع  ییرب  ماننید وزارت جهیاد کشیاورزی      

 ایرانگردی، جهانگردی ایجاد شده باشد. 
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تمانهای دولتی و نهادهای انقالب اسالمی وارگانها و ادارات که از بودجیه عمیومی   عبارتست از کلیه ساخ واحد اداری: (3

 دولت برخوردار می گردند ، مشمول تعریف واحد اداری می شود.

مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و نهادهای انقالب اسالمی که با اصول بازرگانی اداره می شوند و مشمول پرداخت مالیات هستند  تبصره: 

 گاز و بانکهای خصوصی و دولتی( از نظر پرداخت عوارض پذیره،  تجاری محسوب می شوند. -برق  –آب و فاضالب  –نند )شرکتهای مخابرات ما

کلیه ساختمانهایی که توس  اشخاص حقیقی یا حقوقی بخش خصوصی به منظورارائه خدمات درهرنوع  واحد خدماتی: (2

اطالق می گردد مانند ساختمان پزشکان ، دفاتراسنادرسیمی ، دفاترمهندسیی    کاربری احداث می گردند ، واحدهای خدماتی

 ،دفاتروکالت ، و...  .

     : استفاده از مفاد این مصوبه و محتویات این دفترچه منوط به رعایت دقیق کلیه نکات  یل می باشد (13

 در زمان صدور پروانه ...و صنعتی -اداری -تجاری -نحوه محاسبه عوارض پذیره مسکونی

 &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&عوارض زیر بنای مسکونی: (1ماده 

شد )به استناد ابالغیهه  با 1/1/1611ث بنای آن مربوط به قبل از که سال احدا درخصوص واحدهای مسکونی

ماده صهد ، عهوار    عنوان استانداری مازندران (، بدون طرح در کمیسیون  86/3/11مورخ  63/6/1/6111شماره 

 درصدضوابط سالجاری محاسبه و اخذ میگردد . 05زیربنا به نسبت 

 1جدول         متر مربع( 666عوارض صدور پروانه های ساختمانی )خانه تک واحدی تا           

 مبنای محاسبه عوار  سطح ناخالص کل بنا ردیف

 %155تراکم پایه 

 حداقل ضریب

 ریال      P 1/1 6555 مربعمتر      155تا    1

 ریال      P10/1 0655 متر مربع     105تا    8

 ریال      P3/1 555/18 متر مربع     855تا    6

 ریال    P8 555/11 متر مربع     655تا    3

 ریال    P6 555/86 متر مربع     355تا    0

 ریال    P8/3 555/66 متر مربع     155تا    1

 متر مربع 155واحدی بیش از تک 

 ریال  P   3/8 555/80 جمع کل بنا/155



ـ  شهرداري آمل ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   4931سال    ــــــــــــــــــــتعرفه عوارض و بهاء خدمات محلي ـ       
 

  7                                                                                         قابل استناد و فاقد اعتبار میباشد .ارائه تصویر این تعرفه به کلیه ادارات و مراجع قضایی بدون مهر مدیریت درآمد شهرداری آمل غیر 
 

 2جدول                    مجتمعهای مسکونی–عوارض صدور پروانه های ساختمانی                                       
 %155تراکم پایه  مبنای محاسبه عوار  سطح ناخالص کل بنا ردیف

 حداقل ضریب

 ريال     P 7/1 055/17 متر مربع     655    تا 1

 ريال    P2 555/23 متر مربع    055     تا 8

 ريال     P3 555/30 متر مربع    1555تا     6

 ريال    P 6/3 555/42 متر مربع    8555تا     3

 ريال   P4 555/44 متر مربع    3555تا     0

 ريال    P4/4 555/06 متر مربع 3555باالی  1

              

 میانگین سطح واحد ÷   166جدول باال در این فرمول قرار می گیرد.                   

 افزايش ضرايب وحداقلهای مربوطه به مانند درصد،مبنای محاسبه قرارگیرد٪ 165درصورتیکه تراکم پایه 

 درهررديف قابل اجرا و محاسبه خواهد بود . 93نسبت به سال٪ 155تراکم پایه 

:میانگین سطح هر واحد عبارتست از سطح ناخالص کل بنا تقسیم بر تعداد واحدهای مسکونی کهه  *تذکر

 منظور گردد. 0/6و حداکثر    1 حداقل

                                                                                                                                     ات:وضیحت*

در هنگام اضافه بنا، اضافه اشکوب، تبدیل زیر زمین یا پیلوت به مسکونی در  مجتمع های مسکونی و خانه  (1

قررات و ضوابط شهرسازی رعایت شده باشد. عهوار  صهدور پروانهه    های تک واحدی مشروط به اینکه م

ساختمانی متراژ بنای ایجادی و یا تبدیل )تک واحدی یا مجتمع( با استفاده از جدول عوار  تعیین شهده  

 بر اساس متراژ کل عوار  اخذ می گردد.

تمانی و یا بناهای احهداثی  در محاسبه عوار  صدور پروانه ساختمانی بناهای احداثی مازاد بر پروانه ساخ  (8

بدون پروانه ساختمانی در خانه های تک واحدی و مجتمهع ههای مسهکونی در صهورتی کهه رای قطعهی       

کمیسیون ماده صد بر ابقاء بنا باشد کل بنا )سطح ناخالص کل بنا( در ردیف مربوط به جدول )تک واحهدی  

 اهد شد. یا مجتمع( منظور و ما به التفاوت عوار  محاسبه و دریافت خو

متر مربع سطح ناخالص کل بنها در صهورتی کهه وفه       8555در احتساب سطح بنای واحدهای مسکونی تا  (6

متهر مربهع تیفیهف منظهور      85مقررات احداث پارکینگ الزامی باشد به ازای هر واحد پارکینگ احداثی 

 مربهع متر 8555 ش ازبیبدیهی است در ساختمانهای )درزمان صدور پروانه ویا جریمه ماده صد (خواهد شد 

 این تیفیف لحاظ نیواهد شد.

 .در سطح ناخالص کل بنا منظور می گرددو مشاعات در مجتمعهای مسکونی مساحت پارکینگ  (3
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  &&&&&&&&&&&&&&&&عوارض پذیره واحدهای تجاری، اداری و صنعتی وخدماتی: (2ماده 

تیمچه سرای تا ده متر عم  بهر اسهاس قیمهت     -تجاری مانند پاساژ -عوار  پذیره مجتمع های اداری -1

قیمت منطقه ای جبهه اول و مازاد  %65منطقه ای جبهه اول و مازاد بر آن به ازای ده متر عم  دوم بر اساس 

ه ای جبهه های بعدی کمتر قیمت منطقه ای جبهه اول در صورتی که از قیمت  منطق %15متر بر اساس  85بر 

 نباشد )که در این صورت قیمت منطقه ای جبهه های بعد مالک عمل خواهد بود( محاسبه می شود.

 عوار  پذیره واحد های صنعتی کامالً بر اساس قیمت منطقه ای جبهه اصلی محاسبه خواهد شد. -8

فاً مساحت نیم طبقه ایجاد شده در محاسبه عوار  پذیره نیم طبقه احداثی در داخل سطوح تجاری صر -6

 تعیین می شود. کیمالک محاسبه است و عم  جبهه بر اساس بند 

برای صدور پروانه ساختمانی واحدهای تجاری، اداری و صنعتی در هنگام نوسازی و تجدید بنها در حهد    -3

متراژ و تعداد دهنه و وضعیت مندرج در پروانه قبلی )چه قبل و چه بعد از تصویب طرح جامع یا هادی( و یا 

روط بر اینکه ساختمانهای عوار  پذیره منظور خواهد شد مش %65آخرین گواهی پایان کار تیفیفی معادل 

 مورد نظر عیناً مطاب  مفاد پروانه ساختمانی احداث شده و دارای گواهی پایان کار باشند. 

هی است چنانچه بنا بدون پروانه ساختمانی ایجاد شده باشد و یا دارای تیلف از مفاد پروانه باشد پس از یبد

مشمول تیفیف این  واخذگواهی پایانکار اختطرح موضوع در کمیسیون ماده صد و پرداخت عوار  سال س

 بند خواهد بود.

چنانچه واحد تجاری ، اداری وصنعتی دارای شرایط فوق بوده اما فقط پایانکار نداشهته باشهد ، بارعایهت    -0

 % عوار  پذیره منظور خواهدشد .05تمامی موارد فوق 

سهیون  ی(بدون طهرح در کم 1636پایان )تا 1630واحدهای تجاری و اداری خدماتی احداثی قبل از سال   -1

ریال و در صورتیکه دارای کهاربری مسهکونی   555/05باشند متر مربعی یماده صدچنانچه دارای کاربری تجار

 د.ریال عوار  زیر بنا دریافت گرد555/155باشد متر مربعی

از طرح پرونهده  پس  1616لغایت تا پایان سال 1630واحدهای تجاری و اداری و خدماتی از ابتدای سال  -1

صدور رای جریمه وابقاء بنا مشمول پرداخت عوار  پهذیره موضهوع بیهش نامهه      و سیون ماده صدیدر کم

ارزش چهارم به نسبت یک  پذیرهوزارت محترم کشور نبوده و عوار   11/8/10مورخ 63/6/1/6055شماره 

 د.میگرددریافت  6معامالتی و با توجه به ضرائب مندرج در جدول 

پس از طرح پرونده در کمیسیون ماده صهد و   1610از ابتدای سال  یواحدهای تجاری و اداری وخدمات –6   

مصهوبات   صدراالشهاره و  در صورت رای جریمه و ابقاء بنا مشمول پرداخت عوار  پذیره موضوع بیش نامه

 خواهند بود. ذیل با توجه به ضرائب مندرج در جدول  ،بعدی
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                           3جدول                    :         صنعتی –اداری -خدماتی -مربع از واحدهای تجاریعوارض پذیره یک متر   

 

 
 

 

 چنانچه تعداد مغازه ها از یک باب بیشتر باشد برای محاسبه از فرمول کلی زیر استفاده می کنیم: 
N                                                                                               

B = P.M (1 + ههههه )    = یک مترمربع عوار  پذیره                                  B 

 p               = 15                                                             قیمت منطقه ای 

ضریب طبقات =                                                                                 M    

N      =  تعداد مغازه های بیش از یک باب 

یا بهه دو  دهنه یا اضافه ارتفاع مازاد بر پروانه داشته وکاهش چنانچه تعدادی از مغازه ها بعد از صدور پروانه 

پس از رأی کمیسیون مبنی بر ابقاء ملک برای محاسبه عوار  مربوطه از فرمهول   باب وبیشتر تقسیم شود،

 کلی زیر استفاده می شود:

                                               N            L5 - L          h – h5                                          

   B = P.M (1 +   ههههههه   +  هههههههه  +   هههههه  ) 

                                                           15                     15                    15 

B ر  پذیرهعوا یک مترمربع = رقم       Lبه م موجود = طول دهنه                 P     قیمت منطقه ای = 

 روباز(–)مسقف ورزشی آموزشی-صنعتی خدماتی تجاری طبقات فردی

 P6 ریال555/110حداقل   P16 ریال555/165حداقل   P11 ریال 555/865حداقل   P81 همکف 1

 P8 ریال555/00حداقل  P0/6 ریال 555/150حداقل  P0/15 ریال 555/100حداقل  P16 زیرزمین 8

 P8 ریال555/00حداقل  P0/6 ریال555/150حداقل   P0/15 ریال555/100حداقل  p 16 اول 6

 ........................            ریال555/00حداقل  P0/6 ریال 555/150حداقل   P0/15 ریال555/100حداقل  p 16 دوم 3

 ......           ................... ریال555/60حداقل  p 3/1 ریال 555/60حداقل    p 0/6 ریال  555/180حداقل  p 0/15 سوم به باال 0

 ......           .................. ......           .................. ......        .................... ریال555/150حداقل p 0/6 تجاری-انباری 1

 ......           ................... ......           ................... ......        .................... ریال 555/150حداقل p 0/6 نیم طبقه 1

6 
زیرزمین دوم 

 وپایینتر

p 0/15   ریال555/180حداقل 
p 0/6    ریال555/60حداقل p 3/1  ریال555/60حداقل ...................           ...... 

 می باشد. ریال  666/136حداقل p 16دولتی ونهادها در کلیه طبقات  -اداری -مذهبی –فرهنگی  عوارض پذیره کلیه واحدهای
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         L5        طول دهنه مجاز به متر =             M       ضریب طبقات =                       hبه متر موجود = ارتفاع 

h5 برابر پروانه(= ارتفاع مجاز به متر( 

 متر 0تا  3متر                                          *ارتفاع مجاز:  باتوجه به نوع کاربری بین  3*دهنه مجاز :  

بهه صهورت زیهر محاسهبه میگهردد:                                                                  ریهال 85555بها ارزش منطقهه ای    یهک واحهدی   عوار  پذیره یک مترمربع بنای تجهاری : مثال 

 01×  000/00=  555/385ریال         

                                    طبه  فرمهول بهاال بهه صهورت زیهر محاسهبه میگهردد:                  85555واحدی بهاارزش منطقهه ای    6بنای تجاری عوار  پذیره یک مترمربع 

 01× 00000( ×1+ 10/3= )  555/031       ریال    

نهیم متهر بیشهتر    ارتفاع مجهاز   به عوار  پذیره یک متر مربع بنای تجاری فوق درصورتیکه نسبت به دهنه مجاز یک متر کمتر و نسبت

 باشدبه صورت زیر محاسبه میگردد :

 01× 00000( × 1+ 10/3+ 10/1+10/0.0=) 555/150ریال                                                       

 

 &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&عوارض باز سازی واحد های تجاری:(3ماده 

ساختمانی یا پرداختی جریمه ماده صد و یها   شروع ویا پایانکار چنانچه واحد تجاری مورد درخواست دارای پروانه

% عوار  پذیره تجهاری برابهر آخهرین ضهوابط و     18مفاصاحساب درآمد باشد به هنگام درخواست بازسازی صرفاً 

 ارزش منطقه ای و دستور العمل مربوطه قابل پرداخت خواهد بود .

% 65ک متر مربع اضهافه ارتفهاع   یبه ازای تاتذکر: چنانچه درخواست بازسازی با تقاضای اضافه ارتفاع همراه باشد 

عوار  پذیره تجاری برابر آخرین ضوابط و ارزش منطقه ای و دستورالعمل مربوط قابل محاسبه و پرداخت خواهد 

 %به تعرفه فوق اضافه می گردد. 15بودومازادبرآن به نسبت یک مترافزایش ارتفاع 

ارد مفها صها حسهاب فهوق الهذکر      یکی از مهو  دارای بازسازی چنانچه واحد تجاری مورد درخواست تذکر:

پس از رعایت ضوابط مربوطه)محاسبه عوار  اضافه بناوپارکینگ وغیره( و اخذ مفا صا حساب اولیهه بنهای   نباشد

 موجود)جریمه ماده صدوسایرعوار ( همزمان با پرداخت عوار  بازسازی اقدام بعدی انجام گردد.

 &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& به چند واحد: عوارض تبدیل یک واحد تجاری(4ماده 

تفاوت عوار  پذیره یک مترمربع تجاری چند واحدی نسبت به تجاری تهک واحهدی   مابه العبارت است از

 .ضرب درمساحت تجاری 

به جهت تشوی  شهروندان درزیباسازی جلوه شهردرتبدیل چندواحدتجاری به یک واحد ، درصورت  تذکر :

. عهوار  دریافهت نمهی شهود    ، بابت تبدیل  وداشتن معابریکساندارابودن تسویه حساب چندواحدتجاری قبلی 

عر  بهه معبربها   موجهب دسترسهی واحهدهای تجهاری پشهتی      تجمیع ، درصورتیکهدرتجمیع واحدهای تجاریاما

 گذربیشترگرددعوار  به صورت زیرمحاسبه ودریافت می گردد :
p1        :   ارزش منطقه ای معبر بزرگتر 

    p2  ارزش منطقه ای معبر کوچکتر :   

 ((11×   ( p2  -  p1×)مساحت پالک درمعبرکوچکتر)برپشتی()) 
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 &&&&&&&&&&&&&&&&:رضایت مالکانه بهاء خدمات ناشی از ارزش افزوده سرقفلی و  (5ماده

واحدهای تجاری و خدماتی که مالکیت آن متعل  به شهرداری بوده و نیز سرقفلی آن به اشیاص دیگر واگذار    

در بازار روز  دانگ هر واحد 1شهرداری می تواند به نسبت ، در صورت نقل و انتقال این گونه واحدهاشده است 

و در سایر نقاط شهر یک درصد مبلغ سرقفلی با اظهارنظر کارشناس  ریال 555/555/10 مبلغ اژفجرمرکزی و پاس

 عوار  دریافت نماید . (ریال کمتر نباشد 555/555/10مشروط به اینکه از رسمی دادگستری )

 

 &&&&&&&&&&&&&&&&&&&:بهاء خدمات ناشی از اجور مالکانه واحدها شهرداری   (6ماده

واحدهای تجاری وخدماتی متعل  به شهرداری ، از آنجائیکه ارزش سرقفلی در خصوص اجاره بهاء ماهیانه سرقفلی 

روز کردن ه ب اقدامی در خصوصتاکنون شهرداری  ون شده مربوط به سالهای واگذاری می باشد یو اجاره بهاء تعی

بت به ،بنابراین شهرداری میتواند نس ولی هزینه ها وخدمات شهری رو به افزایش میباشد نداشته است، موضوع 

ازطری  کارشناس رسمی ر مالکانه واحدهای متعل  به خویش با رعایت حقوق مالک و مستأجر ارزیابی جدید اجو

  نماید. اقدامدادگستری 

 &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& بهای خدمات اخذ تعهد :(7ماده

قانون شهرداریها و یادرصورت  11چنانچه در راستای درخواست شهروند و آرای صادره ازکمیسیونهای ماده صد و 

مفاصاحسهاب ، پاسه    -پایانکهار  ءمعاونین به واحد حقوقی مبنی بر اخذ تعهد از شهروند و اعطها ودستورشهردار 

ش از هر اقدامی نسبت به معرفی شهروند استعالمات وغیره به مراجع اداری وقضایی ، واحد حقوقی مسؤل است پی

ریال  به حسهاب شههرداری را واریهز     555/055/1به واحد درآمد اقدام ،تا شهروند بهای خدمات اخذ تعهد به مبلغ 

 نماید. 

 بدیهی است هزینه های سپردن تعهد در دفترخانه نیزبه عهده متقاضی ویا مقام قانونی وی خواهدبود.

هد مهأخوذه فاقهد کهارایی شهود، شههرداری مسهؤلیتی در قبهال اسهترداد وجهه مهورد           مواجه گردد که عمالً تع

 ریال (نیواهد داشت .  555/055/1نظر)

 تعهد هایی که با خواست و نظر شهرداری از شهروند اخد میگردد رایگان میباشد . تبصره :

 

 &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& : نهر وکوچه متروکه تغییر کاربریعوارض (8ماده   

چنانچه مالکی در مجاورت پالک خود نهرویا کوچه متروکه داشته باشد و نامبرده درخواست خرید مکان مورد نظر 

بها کهاربری    را از شهرداری نماید ، درصورت موافقت شهرداری پس از هماهنگی واحدها ، مساحت مکان موردنظر

جهت ارزش گذاری به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع وپس از کارشناسی ) مسکونی . تجاری و ... (اصلی ملک 

و سیر مراحل اداری قابل پرداخت در وجه شهرداری بوده ومجهددا مشهمول ارزش   و موافقت کمیته قیمت گذاری 

  افزوده تغییر کاربری نمی باشد.
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 &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&عوارض  تفکیک و افراز:  (9ماده

ک و افراز بهه  ،عوار  تفکی یهارسازمان شهردادفترامورحقوقی  65/0/63مورخ  11/150161به استناد نامه شماره 

بدون استعالم از شهرداری ، از اداره ثبهت سهند    131شرح ذیل اخذ میگردد. درضمن پالکهایی که در اجرای ماده 

دریافت نموده اند، عوار  ح  تفکیک را به شهرداری بدهکار می باشند لذا شهرداری می توانهد درزمهان نقهل و    

حساب بدهی جریمه ماده صد برابر جدول ذیل نسبت به اخهذ  صدورپروانه ساختمانی ویا در زمان تسویه  –انتقال 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        عهههههههههههههوار  یهههههههههههههاد شهههههههههههههده اقهههههههههههههدام نمایهههههههههههههد . 

                                                                                                                                                                                4جدول                                        تفکیک و افراز               .                                                                              

ف
ردی

بدون سندی که زمینهای  131ماده  151ماده  نوع عوار  

درخواست پروانه 

 )اثبات مالکیت (دارند

    اراضی:   –عرصه  -

 P1 P2 P3 سایرکاربریها 1

 P5/1 P3 P3 مسکونی  2

 P5/2 P5/4 P4 تجاری ومختلط تجاری واداری 3

 آپارتمانها()درزمان نقل وانتقال  اعیانی: -

 ریال 555/15هر متر مربع  مسکونی 1

 ریال 555/10هر متر مربع  خدماتی 2

 ریال 555/80هر متر مربع  تجاری 3

 تذکر :       

 .اعمال می باشد  درصد ضرایب فوق قابل 65می باشند در صورت بدهی ح  تفکیک ،  1/1/60پالکهایی که دارای سند قبل از الف (  

 قانون شهرداریها ،     151قانون اصالح ماده  3و6مترمربع به استنادتبصره  055برای تفکیک عرصه باالی ب (  

 برابرضوابط طرح تفصیلی مومی به شهرداریع  تسهم خدما معابرو بابتپالک  %10/36تا با اختصاص و واگذاری رایگان حداکثر        

 موافقتبوده و پس از کمیسیون ماده پنج قابل طرح درشورای اسالمی  تصویبوتنظیم صورتجلسه تواف  و یوتایید نقشه تفکیک

درصد  60درضمن قدرالسهم شهرداری بابت پالکهای اوقافی بارعایت موارد مذکور حداکثر قابل اعمال میباشد.  کمیسیون ماده پنج

 اعمال گردد .

 p 1راداشته باشد ، برای کاربری مسکونی  161ازطریق ماده متری  566 کمتر ازپالک افرازیا تفکیک چنانچه مالک قصد  ج (

 . بل اعمال استقاp3  وسایرکاربریها  p 0،مسکونی وتجاری ومیتلط تجاری،اداری

در ویا کمتر از آن کاهش یابد 055متر مربع و پس از تعریض مساحت آن به  055چنانچه مساحت پالک قبل از تعریض بیش از -1

مساحت مانده زمین قابل محاسبه و دریافت  به میزانعوار  ح  تفکیک طب  ضرایب فوق  ،تفکیکجهت  خواست مالکصورت در

  می باشد .

 ننمایند.تذکر: شهروندانی از مزایای این بند برخوردار خواهند بود که در راستای عقب نشینی یا تعریض از شهرداری وجهی تحت عنوان غرامت دریافت 
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، در صورتیکه مترمربع باشد و مالک در خواست تفکیک قسمتی از پالک را داشته باشد 055از چنانچه مساحت پالک بیش -2

فقط  مالک )مشروط به اینکه به یک قطعه تفکیکی مجزا تبدیل نگشته وتفکیک فاقد حدنصاب تفکیک باشد قابل مساحت قسمت 

قسمتی که تفکیک می گردد با اعمال عوار  ح  تفکیک فقط به میزان مساحت   را داشته باشد( قصد تجمیع با پالک همجوار

 ضوابط بند )ب( عمل می گردد .در غیر این صورت طب  محاسبه می گردد . (3)جدول شماره ضرایب فوق

 151ماده (3مذکور)برابر جدول (اعیانیسند عوار  ح  تفکیک پالکهای اوقافی )درزمان نقل وانتقال ، صدور پروانه ویا دریافت-3

 قابل اعمال می باشد .

پالکی که دارای پرداختی ح  تفکیک مسکونی باشد در صورت احداث بنای تجاری به میزان بنای تجاری احداثی ، عوار  د(

 تفکیک تجاری قابل دریافت می باشد .

 

 &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&   حد نصاب: کسریتفکیک عوارض (16ماده

متر مربع و  855امالک رعایت حداقل حد نصاب تفکیک برای قطعات تفکیکی )مسکونی کم حداقل گاهاً در تفکیک

مترمربع( به دالیل گوناگون امکهان پهذیر نیواهدبود.چنانچهه مهالکین درخواسهت       805مسکونی متوسط حداقل 

ه موجب معرفی استان ویا ب و معماری تفکیک زیر حد نصاب از طری  کمیسیون ماده پنج شورای عالی شهرسازی

قانون ثبت را داشته باشند،لذا مصوب می گردد در صورت تأئید کمیته فنی  131اداره ثبت و اسناد در اجرای ماده 

و یا امکان معرفی به اداره ثبت اسهناد جههت صهدور     0شهرداری مبنی بر امکان ارجاع پرونده به کمیسیون ماده 

ریال(  555/055رابر ارزش منطقه ای دارائی حداقل مترمربعی )ب 05سند مالکیت، به ازای مساحت کسری به نسبت 

 محاسبه گردد.

درصد  05مترمربع (درزمان صدورپروانه به ازای هرمترمربع مساحت کسری83درمورد بناهای تجاری زیرحدنصاب )

 محاسبه گردد .عوار  پذیره طبقه مربوطه 

 

 &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&  ش آمدگی مشرف بر معابر عمومی:یعوارض پ(11ماده

تهراس( واحهدهای تجهاری اداری،     -عوار  پیش آمدگی مشرف بر معابر عمومی در مورد پیش آمهدگی )بهالکن  

مطاب  ضوابط و مقررات طرح های مصوب شهری ایجاد و احداث شود  خارج از پروانه صادره و صنعتی، مسکونی که

 از هر متر پیش آمدگی عوار  زیر وصول خواهد شد.

صورتیکه پیش آمدگی در معبر عمومی بصورت روبسته و زیربنای مفید مهورد اسهتفاده واحهدهای مسهکونی     در 

تجاری، اداری و صنعتی قرار گیرد عالوه بر اینکه جزو زیربنای مفید محسوب و عوار  مربوطه وصول خواهد شد 

 .از متقاضیان وصول خواهد شد به شرح ذیل محاسبه و از هر متر مربع پیش آمدگی

  برابر ارزش منطقه ای 18مسکونی  –کاربریهای تجاری  نواری . 

   برابر ارزش منطقه ای 26کاربریهای مختلط مسکونی، تجاری، اداری و صنعتی 

    يبرابر ارزش منطقه ا 11کاربريهاي مسکونی و ساير کاربريها 
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 &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&:ترمیم حفاريها بهاي (12ماده

شهورای   81/1/1606مهورخ   6واحد طراحی و نظارت و بر اساس  صورتجلسه شماره  0/15/1606مورخ  01316نامه شماره برابر 

ونامهه   ریاسهت جمههوری    معهاون نظهارت راهبهردی    11/6/66مهورخ  13381/88/85ابالغیه شماره  فنی استانداری مازندران و

 1603حفهاری درسهال    مرمت مدیرکل دفترفنی استانداری منضم به فهرست بهای حفاری ، هزینه10/6/66مورخ 10611/31/61

    به شرح ذیل اعالم میگردد :      (  8( و ادارات حفار )جدول  1برای شهروندان )جدول 

 5جدول                                                             (1)جدول ترمیم حفاريها بهاي         .                                                                

 ریال- 03مصوب  06مصوب سال  

 cm35عر   cm15  عر cm35عر   cm15  عر

 555/115 555/835 ریال 555/135 ریال 555/855 آسفالت

 555/61 555/15 ریال 555/65 ریال 555/05 خاکی 

 555/01 555/130 ریال 555/65 ریال 555/185 موزاییک - بتن

                                                       

 6جدول                               (               1)جدول ترمیم حفر چالهبهاي                                                   

 ریال -03مصوب  06مصوب سال عر  چاله

 آسفالت خاکی آسفالت خاکی

Cm15  ×cm15 555/05 555/815 555/115 ریال 555/110 ریال 

Cm65  ×cm15 555/155 555/865 555/185 ریال 555/105 ریال 

Cm65  ×cm65 555/115  555/808 555/168 ریال  555/815 ریال 

Cm05  ×cm05 555/105 555/680 555/165 ریال 555/815 ریال 

                                           

 7جدول                             (2هزینه مرمت حفاری برای ادارات حفار )جدول                                              
 برابر توضیحات و بخشنامه های شاخص تعدیل  با فهرست بهای سال مذکور. برای هر متر مربع 65/1با ضریب منطقه ای  793/2با ضریب تعدیل 

-بهای کل  بهای واحد شرح رديف

 ريال

 555/970 055/312 سانتی متر  65ترمیم و بازسازی نوار حفاری در سواره رو و معابر به عمق  1

 555/155/1 055/302 سانتی متر 45ترمیم و بازسازی نوارحفاری در بزرگراهها به عمق  2

 555/621 555/199 مرمت مسیر لوله  3

 555/396 555/127 سانتی متر 25حفاری در پیاده رو با پوشش آسفالت به عمق ترمیم و بازسازی نوار 4

 555/444 055/142 سانتی متر 25ترمیم و بازسازی نوارحفاری در پیاده رو با پوشش قطعات بتونی و موزايیک به عمق  0

 چنانچه تغییراتی از سوی استانداری بابت هزينه ترمیم حفاری به شهرداری ابالغ گردد، قابل اعمال می باشد.تذکر: 
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   &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& عوارض تبدیل واحد: (13ماده

 افزایش واحد :الف (

نسبت به پروانه ساختمانی تعهداد واحهد مسهکونی را     متقاضی عوار  تبدیل واحد شامل طبقاتی است که

 گردد:می بشرح ذیل محاسبه  وافزایش داده باشد 

و  برابر P4+666/166اضافه باشد به نسبت  ک واحدیتبدیل واحدهای مسکونی در حد در هر پالک چنانچه  -1

 محاسبه می گردد.پس از کسر مشاعات  مساحت واحدهای اضافه 

 666/136P+5اضافه باشهد بهه نسهبت    واحد 3تا  2تبدیل واحدهای مسکونی در حد ک در هر پالچنانچه  -8

 تصویب می گردد. پس از کسر مشاعات برابر مساحت واحدهای اضافه

و  p7+ 666/156اضافه باشد بهه نسهبت    بیش از سه واحدچنانچه در هر پالک تبدیل واحدهای مسکونی  -6 

 مشاعات تصویب می گردد.برابر مساحت واحدهای اضافه پس از کسر 

تبدیل پارکینگ به مسکونی و همچنین طبقاتی که کالً بدون پروانه احداث می گردند،چون برابر تعداد واحد 

 احداثی در کمیسیون ماده صد مطرح و جریمه می شوند مجدداً مشمول عوار  مازاد واحد نیواهد بود.

 ب (کاهش واحد :

نسبت به پروانه صادره کاهش دهد پس از گزارش واحد سهاختمانی   چنانچه متقاضی تعداد واحد مسکونی را

 عوار  مابه التفاوت زیربنا ناشی از کاهش تعداد واحد برابرضوابط سالجاری قابل محاسبه و دریافت می باشد .

   &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&  عوارض پارکینگ طبقاتی:(14ماده

 به منظور استفاده پارکینگ باشد محاسبه عوار  بر مبنای خدماتی در مجتمع های تجاری طبقاتیچنانچه 

 p 6 د شخواهد بود ولی در مجتمع های مسکونی به عنوان زیربنای مسکونی منظورخواهد. 

شهرداری به جهت تشوی  افراد)حقیقی .حقوقی(بابت احداث پارکینگ طبقهاتی کهه صهرفاً بههره بهرداری      

  .دریافت می گردد  p 0/5عوار  برمبنای ، پارکینگ گردد

 &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& :عوارض کسری پارکینگ(15ماده

 عوار  موضوع این تعرفه به هنگام صدور پروانه احداث ساختمان در مناطقی که بشرح زیر: 

متر و بیشتر قهرار داشهته و دسترسهی بهه محهل       30ساختمان دربر خیابان های سریع السیر به عر   -1

 رو نداشته باشد.اتومبیل 

متر و بیشهتر واقهع شهده و دسترسهی بهه محهل        85ساختمان در فاصله یکصد متری تقاطع خیابانهای  -8

 اتومبیل رو نداشته باشد.

ساختمان در محلی قرار داشته که ورود به پارکینگ مستلزم قطع درختان کههن باشهد کهه شههرداری      -6

 اجازه قطع آنها را نداده است. 

 بر کوچه هائی قرار گرفته باشد که بعلت عر  کم کوچه امکان عبور اتومبیل نباشد.ساختمان در -3
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ساختمان دربر معبری قرار گرفته باشد که به علت شیب زیاد احداث پارکینگ در آن از نظر فنی مقدور  -0

 نباشد.

طبقات احداث در صورتی که وضع و فرم زمین زیر ساختمان به صورتی باشد که نظر فنی نتوان در سطح  -1

 پارکینگ نمود.

...امکان تأمین پارکینگ در ساختمانها )اعم از مسکونی، تجاری، اداری، خدماتی و صنعتی( وجهود نداشهته   

 . متر مربع عوارضی به شرح ذیل تعل  خواهد گرفت 80باشد، به هر واحد پارکینگ معادل 

      8جدول                                                                                                                              

 توضیحات شرح ردیف

+ 31p)  کلیه کاربریها  1 555/055 ) 80×  

 *تذکر  :

% تعرفه قابل محاسبه خواهد 65 به مأخذعوار  کسری پارکینگ  گانه  1طوشر یکی ازدر صورت دارا بودن  .1

 بود.

)تها  1630بابت کسری پارکینگ واحدهای تجاری و اداری و خدماتی و مسکونی و غیره احداثی قبل از سال   .0

 ( عوار  در یافت نمی گردد.1636پایان سال 

 1349سال عوار  کسری پارکینگ واحدهای تجاری و اداری و خدماتی و مسکونی و غیره احداثی از ابتدای   .3

 .ددتعیین میگرمترمربع (80)برای یک واحد کسری پارکینگ   برابر قیمت منطقه ای  ششبه میزان  1368تا پایان سال 

 1369ساال  عوار  کسری پارکینگ واحدهای تجاری واداری وخدماتی ومسکونی وغیره احهداثی ازابتهدای    .4

 دریافت میگردد.%ضوابط سال جاری 56به میزان 1385تاپایان سال 

 : تبصره
دریافتی بابت عوار  حذف پارکینگ را منحصراً جهت احهداث پارکینهگ    : شهرداری موظف است وجوه 1تبصره

 برساند.  رفهای عمومی در قالب بودجه مصوب سالیانه به مص

: در مجموعه های مسکونی، تجاری و... که طب  ضوابط شهرسازی مربوطه واحدهای پارکینگ گروهی بها  8تبصره 

با رعایت مفاد بند  مساحت مربوط به پارکینگ تأمین شده  هزینه مالکین ساختمان پیش بینی و احداث می گردد،

 مشمول عوار  پذیره می شود.سوم توضیحات عوار  صدور پروانه های ساختمانی مجتمعهای مسکونی 

)شهروط  تحهت شهرایط منهدرج در تعرفه     : عوار  حذف پارکینگ به هنگام صدور پروانه ساختمانی و 6تبصره 

 د.گردمیمحاسبه و وصول  ششگانه(

به ازای هرتعداد واحد کسری پارکینگ پرداخت شده که  )تیریب و احداث مجدد( : در صورت تجدید بنا، 3تبصره 

ضهوابط تهاری    برابر  مبلغ محاسبه شدهپرداختی از مبلغ مجدداً مشمول کسری پارکینگ باشد به میزان سه برابر 
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براینکه سقف  مبلغ کسرشهده بابهت موردفهوق    مشروط ت ، کسر و مابه التفاوت قابل پرداخت خواهد بودرخواسد

 %مبلغ عوار  کسری پارکینگ برابرضوابط تاری  درخواست بیشتر نباشد.35حداکثر از 

:درمواردی که به هرنحو از انحاء ، تامین پارکینگ موردنیاز مطاب  ضوابط ساختمانی اعم از سهاختمانهای  0تبصره  

ورت نپذیرد ویا بعد از صدور پایانکار بمنظهور اسهتفاده غیهر تبهدیل     دارای پروانه ویا بدون پروانه توسط مالک ص

گردد، پس از طرح موضوع درکمیسیون ماده صد چنانچه رای بر جریمه کسری پارکینگ صادرشود عوار  متعلقه 

 نیز بشرح ذیل دریافت خواهد گردید :

ر صهورت  صهدوررأی جریمهه بابهت     باشد د 1/1/1605چنانچه سال ساخت  ویا سال تبدیل مربوط به قبل از  الف(

 کسری پارکینگ ، عوار  اخذ نمی گردد.

باشد در صورتیکه مبلغ جریمه کسری پارکینگ هر  1/1/1605چنانچه سال ساخت ویا تبدیل مربوط به بعد از  ب (

   شد.واحد از عوار  کسری یا حذف پارکینگ برابر فرمول فوق کمتر باشد ،مبلغ مابه التفاوت قابل دریافت می با

: چنانچه پالکی درزمان صدورپروانه مشمول پرداخت عوار  کسری پاکینهگ بهوده ومتقاضهی عهوار       6تبصره 

که منجربه افزایش سهطح  مربوطه را پرداخت نمایدوبنا به دالیلی درحین اجرای پروژه )احداث بنای مازادبرپروانه (

عوارض گرددوپایانکاربراساس وضع موجود)تامین بودن پارکینگ برای کلیه واحدها (صادرگردد ،  وتامین پارکینگ

 استرداد نیواهدبود.دریافت شده بابت کسری پارکینگ در زمان صدورپروانه به هیچ وجه قابل 

 &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& :جهت تامین پارکینگعوارض ایجاد درب اضافه  (61ماده 

 بر روی پییهها ایجهاد درب نمایهد و   برابر ضوابط طرح تفضیلی ی که دارای دو یاچند بر باشد مالک نمی تواند پالک

متردو درب ایجاد نمایهد ، درصهورت ایجهاد    15متریک درب وبیشتراز  15همچنین مجاز می باشد درهر بر به طول 

 : نمایدزیرعوار  اخذ به صورت بابت درب اضافه در هر بر،  شهرداری میتواند  دربهای بیشتر

چنانچه ایجاد درب اضافه منجربه تامین پارکینگ گردد به ازای هرپارکینگ تامین شده ازایهن بابهت ، شههرداری    

، مشروط براینکه بهه   درصد عوار  کسری پارکینگ )بدون درنظرگرفتن تیفیفات (را اخذ نماید 15مجازمی باشد 

 ریال کمترنباشد . 555/555/6ازای هرپارکینگ ازحداقل 

 &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& عوارض برخورداری از مزایای دو بر شدن: (17ماده 

درصد سطح اشغال بیشتری  5با توجه به ضوابط طرح تفصیلی ،از آنجائیکه پالکهای دارای عرض گذر )بر(بیش از یکی از 

تملک پالک نسبت به احداث کوچه یا عرض گذر اقدام برخوردار می گردند و بعضی مواقع شهرداری نیز با انجام تعریض ویا 

شهروندان نیز جهت تفکیک بهتر پالک ویا برخورداری از مزایای دوبرشدن یا حتی بیشتر ،تقاضای اصالح ،چنانچه  مینماید

 .مورد نظر را نمایند ،شهرداری میتواند عوارضی به شرح ذیل از متقاضی اخذ نماید استفاده از مزایای و سند

(666/966 +  P27) 5مساحت زمین×درصد 
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 &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&  :  کارشناسی خدماتنرخ    (81ماده

 خدمات کارشناسی و فروش نقشه به شرح ذیل تعیین می شود. -1

 ریال 1855مساحت تجاری     #   ریال605مساحت اعیانی مسکونی    #  ریال 155مساحت عرصه 

 ریال 555/155بانکها و غیره -اداری-واحد صنعتی

 ریال 555/055حداکثر مبلغ دریافتی برای هر پالک عرصه فاقد اعیان 

 ریال 555/355حداکثر مبلغ دریافتی برای هر پالک واحد مسکونی 

 ریال 555/305حداکثر مبلغ دریافتی برای هر پالک واحد تجاری 

 شد .ریال می با 555/155حداقل مبلغ کارشناسی در موارد فوق -8

 ماه میباشد . 6اعتبارکارشناسی ازتاری  پرداخت هزینه کارشناسی به مدت – 3

نانجه هریک از شهروندان پس ازدریافت پایانکاربنا به دالیلی تقاضای کارشناسی مجهدد را داشهته   چ -4

 ماه (هزینه کارشناسی اخذ نگردد . 8باشد)حداکثربه فاصله 

طهرح   CDریهال و   555/05فروش نقشه طرح تفضیلی در صورت موافقت شهرداری بهه ازای ههر بهر     -0

 ریال. 555/055تفضیلی بمبلغ 

 &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&  :معامالتیعوارض (91ماده

رسمی( انجام می شود بشرح ذیل از فروشنده اخذ  خانه اسنادعوار  معامالتی که بصورت رسمی در )دفاتر

 می گردد.

اعالمهی از سهوی اداره     ارزش معامالتی عرصهه و اعیهان  درصد 4برای امالک مستغالت و سرقفلی ها معادل 

 .دارائی و امور اقتصادی 

   &&&&&&&صنعتی و سایر: -اداری -تجاری -عوارض تمدید پروانه ساختمانی اعم از مسکونی(26ماده

از آنجائیکه مهلت اعتبار پروانه ساختمانی از زمان صهدور ،جههت شهروع عملیهات سهاختمانی یکسهال و        .1

مهلهت   همچنین از زمان شروع عملیات تا اتمام دو سال میباشد،چنانچه مالک در زمان مقرر)قبل از انقضهاء 

 درخواست تمدید نماید مشمول مابه التفاوت عوار  نیواهد بود.مذکور(

عد از یکسال از تاری  صدور پروانه مالک درخواست تمدید نموده و عملیهات سهاختمانی نیهز    در صورتیکه ب .0

 شروع نگردید ،مشمول مابه التفاوت عوار  خواهد بود.

مالک درخواست تمدید نماید و عملیات سهاختمانی بهه    شروع عملیات در صورتیکه بعداز دو سال از تاری   .3

 اوت عوار  خواهد بود.اتمام نرسیده باشد ، مشمول مابه التف

در صورتیکه یکسال بعد از تاری  آخرین تمدید مالک درخواست تمدید نماید ،مشمول مابه التفاوت عوار   .4

 خواهد بود.
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دوره تمدید گردیده باشد) اعم از پرداخت مابه التفاوت و یا عدم پرداخهت   دودر صورتیکه پروانه ساختمان  .0

 خواهد بود. کلیه عوارضات وط یک تا چهار مشمول مابه التفاوتبدون شر سوممابه التفاوت( برای بار 

سال ازتاری  صدورفاقداعتبار مهی باشددرصهورت    0باتوجه به اینکه پروانه ساختمانی صادرشده بعدازمدت  .6

برابرضوابط سهال   و پارکینگ غیر از تغییر کاربری و ح  تفکیکتقاضای مالک جهت تمدید، کلیه عوارضات 

تمدیهدهای احتمهالی (محاسهبه وواحدسهاختمانی     –جاری باکسرعوار  پرداخت شده قبلی )صدورپروانه 

 نسبت به صدورپروانه جدیداقدام خواهدنمود .              

 تعاریف : شروع عملیات: حداقل به مرحله پی کنی ، پی ریزی و اجرای فونداسیون اطالق میگردد.

ار : تفاوت وجوه قابل پرداخت بابت عوار  زیر بنای مسکونی و پذیره تجاری برابر ارزش منطقه مابه التفاوت عو 

 ی.  بعدای و ضوابط سال مورد درخواست با وجوه پرداختی قبلی به هنگام صدور پروانه ساختمانی و تمدیدیهای 

به قوت خود بهاقی خواههد   صدور  ضمناً کلیه موارد  وشرایط تکمیلی دفترچه پروانه ساختمانی قبلی و یا در شرف
 بود.

 &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&عوارض اصالح پروانه :  (21ماده 

 درخواست اصالح پروانه عوار  به شرح ذیل محاسبه واخذ میگردد:زمان چنانچه پالکی دارای پروانه باشد در

 ( درصورتی که اصالح پروانه بدون تغییر درتعداد واحد باشد :الف 

، درصهورت کهاهش متراژمشهمول مابهه      مشمول عوار  تمدید نگردد چنانچه با توجه به ضوابط تمدید پروانه -1

اما درصورت افهزایش مسهاحت بها    و عوار  مساحت کسر شده قابل استرداد میباشد. التفاوت عوار  نمی گردد 

 شرایط فوق عوار  زیربنای مساحت اضافه شده قابل محاسبه و دریافت می باشد .

چنانچه با توجه به ضوابط تمدید نیاز به تمدید پروانه باشد ، در هر حالت عوار  زیربنها برابرآخهرین ضهوابط    -8

 محاسبه و با کسر مبلغ پرداخت شده قبلی قابل دریافت میباشد .

و باکسهر   محاسهبه ضوابط برابر آخرین باشد عوار  زیربنا ب ( در صورتیکه اصالح پروانه باتغییر در تعداد واحد 

 مبلغ پرداخت شده قبلی قابل دریافت میباشد .

در صورتیکه اصالح پروانه شامل  تغییر در تعدادواحد طبقات دارای پروانه نبوده  وفقط افزایش واحد مربوط به ج (

 افزایش طبقات باشد :

 چنانچه پروانه مشمول ضوابط تمدید نگردد فقط عوار  طبقه اضافه دریافت می گردد .-1-ج 

محاسهبه  تمدید داشته باشد عوار  زیر بنای کل بنا برابر آخرین ضوابط  درصورتیکه پروانه صادره نیاز به -8-ج 

    وباکسرمبلغ پرداخت شده قبلی قابل دریافت می باشد .
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 چنانچه پالکی دارای تسویه حساب باشد اما پروانه صادر نشده باشد :

وده و مشمول مابه التفاوت عوارض نب، پالک سال بعد پروانه صادر گردد ارديبهشت  31در صورتیکه تا تاريخ  – 1

برابر  % مابه التفاوت کلیه عوارضات15ماه بعدی مشمول پرداخت   0% و 0اول مشمول  ماه 0بعد از اين تاريخ تا 

 میگردد . ضوابط

چنانچه اصالح نقشه با ثابت بودن تعداد واحد فقط در حد کاهش مساحت باشد ، عوارض زيربنا مشمول مابه  – 2

 محاسبه و اخذ میگردد . 1التفاوت نبوده و ساير عوارضات برابر بند 

ه چنانچه اصالح نقشه با ثابت بودن تعداد واحد همراه با افزايش مساحت باشد عالوه بر محاسبه عوارض ماب – 3

 محاسبه و اخذ میگردد . 1کلیه عوارضات برابر بند ، التفاوت مساحت 

د واحد باشد در هر حالت عوارض زيربنا مشمول مابه التفاوت برابر چنانچه اصالح نقشه همراه با تغییر در تعدا – 4

 محاسبه و اخذ میگردد .  1آخرين ضوابط و نقشه اصالحی بوده و ساير عوارضات برابر بند 

درصد  15سال ( 0از تسويه حساب بگذرد به ازای هرسال )تا  مالیدرتمامی موارد فوق چنانچه بیش از يکسال -0

سال کلیه عوارضات برابر آخرين ضوابط محاسبه ومبالغ پرداختی  0بعد از اضافه میگردد و (1)بند به تعرفه فوق

  5می باشد  دريافتقبلی به عنوان علی الحساب کسرومانده قابل 

 

  &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&عوارض بازار هفتگی )فعالیتهای کسبی سیار(:  (22ه ماد
فعالیت صنفی بصورت دستفروشی درمکانهای تعیین شده توسط شههرداری تحهت عنهوان بازارروزانهه یها      

 ریال ازهرنفربرای هرروزتعیین می گردد. 555/85هفتگی به میزان   

 &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& اجاره سالن شهرداری :(23ماده

 ذیل می باشد: حاجاره سالن عالمه میر حیدر آملی شهرداری به شر

 .ریال 555/855/1دانشگاه های دولتی به ازای هر ساعت  -ادارات دولتی -الف( مدارس دولتی

  .ریال 555/055/1ی به ازای هر ساعت عی دانشگاه های غیر انتفاعب( مدارس غیرانتفا

 .ریال  555/655/1 به ازای هرساعت ج( گروه های کنسرت موسیقی 

  .ریال555/555/1  به ازای هرساعت د( گروه های نمایشی تئاتر

س ( در خصوص برگزاری مراسمات خاص سیاسی و مذهبی که به میزبانی نهادهای دولتی برگزار مهی  

 نجام خواهدشد .اگردد با درخواست کتبی برگزارکنندگان با دستور ریاست محترم 
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                                                                                                                                                                                          &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&عوووارض مووازاد بوور تووراکم:  (24 ماااده

 9جدول                                        عوارض تراکم مجاز و مازاد در زمان صدور پروانه و پس از جریمه ماده صد قابل محاسبه میباشد.

 مبنای محاسبه مجاز(تراکم )   مازادبرتراکم پايه ردیف

   مسکونی و سایر کاربریهاکاربری   1

 p 11+555/385 اداری -تجاری و میتلط تجاری کاربری  

 مبنای محاسبه مازاد برتراکم مجاز ) تشويقی ( رديف

  p81+555/055 وسایرکاربریهاکاربری مسکونی ، میتلط   8

 (p81+555/055%×)05 کاربری کارگاهی ، صنعتی وتولیدی 

6 

 
 

 % تعرفه تراکم مازادبرمجاز05 کلیه کاربریها- مازاد برپروانه درحد مجاز

 &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& سطح اشغال مازاد برمجاز:(25ماده

 16جدول                                         محاسبه می گردد :عوار  سطح اشغال مازاد بر مجاز به صورت زیر 
 الف :پالک 

 درمعر 

 تعریض

مازادسطح اشغال درحهدتراکم  -1

 : تشویقی

 .فقط تراکم تشویقی برابرتعرفه قابل محاسبه میباشد

 
مازاد سطح اشغال درحدتراکم -8

 :مجاز

 درصد تعرفه تراکم تشویقی )مازاد ( 05

 

 ب : پالک          

 فاقدتعریض

مازادسطح اشغال درحهدتراکم  -1

 تشویقی :

عالوه برمحاسبه تراکم تشویقی،مازادسطح درصورتیکه همراه باکسری پارکینگ باشد

 .برابرتراکم تشویقی محاسبه میگردد8اشغال دریک سطح به صورت 

عالوه برمحاسبه تهراکم تشویقی،مازادسهطح اشهغال     درصورت عدم کسری پارکینگ

 برابرتراکم تشویقی محاسبه میگردد.0/1دریک سطح به صورت 

در حدتراکم مازاد سطح اشغال -8

 مجاز :

 ،برابرتعرفه تراکم تشویقی محاسبه میگردد درصورتیکه همراه باکسری پارکینگ باشد
 تشویقی محاسبه میگردد. تعرفه تراکم٪10،برابردرصورت عدم کسری پارکینگ

 &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&:شهرداری شده زمین های واگذارعوارض کاربری (26ماده

الف: در صورتی که زمین واگذار شده از طرف شهرداری به عنوان معو  تعریض واگذار شده باشد به هنگام 

 تغییر کاربری وجهی بابت تغییر کاربری از متقاضیان دریافت نگردد.

ب: چنانچه زمین واگذاری شهرداری دارای کاربری مسکونی بوده ولی مالک تقاضای تجهاری و یها میهتلط    

 مهی بایسهت   ،ه باشدمودرا نیا هر کاربری با ارزش افزوده بیشتر از کاربری مسکونی تجاری اداری مسکونی 

 تغییر کاربری را برابر ضوابط مربوطه در وجه شهرداری پرداخت نماید. عوار  

555/685+ p14  
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 &&&&&&&&&&&&&&: اراضی ستاره دار و ساختمانهای احداثی یعوارض تغییر کاربر (72دهما

 0ه توسط کمیسیون ماده ک جدید یلیصی ستاره دار یا هر نوع تغییر کاربری در طرح تفعوار  تغییر کاربری اراض

نموده و ماده صد رای بهه جریمهه    بنا به تصویب رسیده باشد و مالکین نسبت به تغییر وضعیت آن اقدام و احداث

صادر می نماید و همچنین پالک هائی که در طرح تفصیلی قبلی دارای  کاربری غیر بوده کهه در طهرح  تفصهیلی    

مسکونی و غیره تعیین گردیده است با رعایت حقوق مهردم و در نظهر گهرفتن     -میتلط -کاربری  تجاریباجدید 

  .گردد میتی محاسبه و اقدام شهرداری و مطاب  جدول پیوس  عوار  سهم

 11جدول     ************ یلیصعوارض تغییرکاربری ساختمانهای احداثی قبل از طرح تف
نحوه  شرح ردیف

 محاسبه

 معاف .13ساختمانهای مسکونی احداثی قبل ازسال  1

 درصد05 درصورت تجدیدواضافه بناویادرخواست تغییرکاربری ردیف یک . 8

 درصد155 بدون رای ماده صدیادارای ماده صدپرداخت نشده.-1/1/13مسکونی احداثی بعدازساختمانهای  6

کههه دارای پرداختههی تغییرکههاربری -1/1/13سهاختمانهای مسههکونی دارای پروانههه احههداثی بعهداز   3

 باشندبرای احداث بنای جدیددرصورتی که کاربری برابرطرح تفصیلی جدیدهمچنان مسکونی باشد.

 معاف

 درصد05 درصورت عدم پرداخت کاربری.  -1/1/13ساختمانهای مسکونی دارای پروانه احداثی بعداز 0

بدون پروانه که دارای رای مهاده صهدپرداخت شهده باشهندبرای     1/1/13ساختمانهای مسکونی بعداز 1

 احداث بنای جدید درکاربری مسکونی.

 درصد10

 تبصره:    

متر مربع دریافت  85تغییر کاربری برای احداث بنای تجاری به هر میزان و بنای مسکونی بیش از  عوار   -1

 گردد.

مترمربهع   855تها   155% و 65متر  155بناهای مسکونی احداثی با جمع کل بنای زیر عوار  تغییر کاربری   -8

 ه گردد.محاسب عوار  تغییرکاربریمتر معادل جدول  855% جدول مربوطه و باالی 05

در کاربریهای مسکونی که مالکین اقدام به احداث واحدهای تجاری می نماید و کمیسیون ماده صد رأی   -6

جریمه صادر می نمایند به مساحت واحد تجاری احداثی عوار  تغییر کاربری از کهاربری طهرح   و ابقاء بناء 

 تفصیلی یا جامع به  کاربری تجاری قابل وصول می باشد.

تغییر کاربری چنانچه پالکی مقداری تعریض داشهته باشهد مسهاحت بعهد از      عوار به هنگام محاسبه  -3

 .تغییر کاربری قرار خواهد گرفت مبنای محاسبه ،تعریض

از سوی شورای محترم  تغییر کاربریچنانچه پالکی برابر دستور شهرداران قبلی )پیش از تصویب جدول  -0

یر کاربری وجهی را به حساب شهرداری پرداخت نمهوده باشهد ولهی سهیر     تغی عوار  اسالمی شهر( بابت 

شورای عالی مسهکن و شههر سهازی اسهتان( صهورت       0کمیسیون ماده  قانونی تغییر کاربری )اخذ مصوبه
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%باقیمانده  قابل دریافت 35نپذیرفته باشد پس از کسر ضریب پرداخت شده از ضریب متعلقه جدول مصوب، 

 می باشد .

قهانون ثبهت،     136و  131در اجرای مفهاد   پاسخ استعالم اداره ثبت و اسناد و امالک جهت صدور سند مالکیتدر  -1

لی جدیهد بها   یصه لی قبلی دارای کاربری غیر مسکونی بوده کهه در طهرح تف  یصچنانچه پالکی برابر طرح تف

مبلغ به متقاضهی اعهالم و   تجاری پیش بینی گردید تغییرکاربری برابر ضوابط محاسبه و  - کاربری مسکونی

شهرداری میتواند نسبت به دریافت عوار  اقدام نماید و بنابه درخواست مالک مبنی بر پرداخهت عهوار    

ولی چنانچهه برابهر   موصوف پس از دریافت سند در زمان صدور پروانه ، مراتب به اداره ثبت اعالم میگردد . 

تغییر کاربری نیاز به طرح پرونهده در کمیسهیون   لی جدید کاربری غیر مسکونی داشته و جهت یصطرح تف

 جهت صدور سند به اداره ثبت اسناد معرفی گردد ،دریافت سایرعوارضات غیرازکاربری باشد پس از  0ماده 

وجهت تغییرکاربری پس ازدریافت سند با دریافت عوار  تغییرکاربری ، قابل طرح درکمیسیون ماده پهنج  

 .میباشد

 &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& طرح تفصیلی قبلی و جدید: کاربریهای  مغایرت(28ماده

بوده ولهی در طهرح تفصهیلی جدیهد       چنانچه پالکی برابر طرح تفصیلی قبلی دارای کاربری مسکونیالف ( 

کاربری آن باغ داری و غیره )غیر مسکونی( تعیین گردیده باشد و مالک درخواست تغییر کاربری و بازگشت 

 21جدول                                                      ه )طرح تفصیلی قبلی( را داشته باشد :به کاربری اولی
 نحوه محاسبه شرح ردیف

 معاف باشدوبنا ساخته شده باشد 60درصورتیکه دارای پروانه ساختمان قبل ازسال  1

 معاف احداثی تسویه شده باشدکه عوار  بنای  11بل از سال قدرصورتیکه دارای بنای قدیمی  8

 معاف باشدوجریمه آن پرداخت شده باشد60درصورتیکه دارای رای جریمه قبل ازسال  6

 %05 باشدولی احداث نشده باشد60درصورتیکه دارای پروانه ساختمان قبل ازسال  3

 %05 باشدوجریمه پرداخت نشده باشد60درصورتیکه دارای رای جریمه قبل ازسال  0

 %05 درصورتیکه عرصه فاقد اعیان باشد 1

 %05 درصورتیکه دارای پروانه ساختمان که دراجرای ماده واحده صادرشده باشد 1

(بهه مسهکونی )طهرح جهامع     13درصورتی که عوار  تغییرکاربری از غیرمسکونی )سال  6

 (به غیرمسکونی تغییریابد60پرداخت شده باشد ودرطرح تفصیلی جدید )سال (
 معاف 

(تمام یاقسمتی از پالک به تجهاری  60چنانچه برابرطرح تفصیلی جدید )سال6درمورد بند 0

 تغییر یابد

به میزان مساحت 

تجاری قابل دریافت 

 میباشد

 

 تذکر :*
 .ضوابط سال جاری میباشد درتمامی موارد فوق مالک عمل جهت محاسبه تغییرکاربری مسکونی 
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)پس از در صورتیکه مالک درخواست تغییرکاربری به تجاری )برگشت به کاربری اولیه ( را داشته باشهد  (ب 

، مالک عمل تعرفه تغییرکاربری تجاری سالجاری با اعمال ضرائب فوق مهی باشهداما    تایید واحدهای زیربط(

بهه حاصهل عهوار     درصهد   65 ،درصورت درخواست استفاده از کاربری میتلط تجاری ، اداری ومسکونی 

 جدول فوق اضافه می گردد.

 برابر تعرفه های مصوب قابل پرداخت می باشد. عوار  تغییر کاربریدر کلیه موارد غیر از بند های فوق ( ج 

                            &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& :تغییر کاربری مسکونی (92ماده

                                         31جدول                                    (85) مسکونی ( به64از غیر مسکونی) کاربریتغییر                             

      

 نوع کاربری      
 

 فرهنگی-اداری –رفاهی  –جهانگردی 

 آموزشی تأسیسات شهری–درمانی  –

 نظامی و موارد مشابه –پایانه

 ( 64-)طرح تفضیلی قبلی

 و باغداری

مسکونی بسیار 

 )مزروعی(کم

 ( 64-)طرح تفضیلی قبلی

پارک و  –پارکینگ 

 فضای سبز

( 64-)طرح تفضیلی قبلی  

خارج از محدوده 

 داخل حریم و 

کوچه  -فاقد کاربری

حریم -ونهرمتروکه 

 سبز

 ( 64-)طرح تفضیلی قبلی

 مسکونی متوسط

 طرح تفضیلی جدید

11 P 11 P 10 P 10 P 

 مسکونی کم

 طرح تفضیلی جدید

13 P 11 P 11P 11 P 

  توضیح:*

تأسیسهات   -آموزشهی  –درمانی  –فرهنگی -اداری  –رفاهی  –برای تغییر کاربری از کاربریهای جهانگردی  

خارج از  -پارک و فضای سبز –پارکینگ  -باغداری ومسکونی بسیار کم)مزروعی( -نظامی  –پایانه -شهری

و در مجمهوع بهرای تغییهر    فضای باز شهری  و  4- 3–8-1باغ درجه  -محدوده داخل حریم و فاقد کاربری 

کلیه موارد عرصه در طرح تفضیلی جدید که نیاز بهه  )کاربری همجوار(به مسکونی  از غیر مسکونی  کاربری

نداری باشد ،پس از طرح در کمیسیون توافه  و انجهام   اخذ مصوبه از کمیسیون ماده پنج و یا کارگروه استا

و تصویب در جلسه رسمی شورای اسالمی شهر جهت اخهذ تصهمیم نههایی بهه     شرح جدول ذیل تواف  به 

 گردد.میکمیسیون ماده پنج یا کارگروه استانداری ارسال 

 41جدول                            مسکونی ( به85تغییر کاربری غیر مسکونی)                                            

 ضریب تغییر کاربری برای یک مترمربع  ارزش منطقه ای پالک

11P + 555/150 ریال 555/85ارزش منطقه ای تا   

11P + 555/115 ریال 555/05تا   551/85ارزش منطقه ای از   

11P + 555/610 ریال 555/155تا  551/05ارزش منطقه ای از   

11P + 555/385 ریال 555/105تا  551/155منطقه ای ازارزش   

16P + 555/305 ریال  555/105ارزش منطقه ای بیشتر از   
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 3و4و 5باغ درجه  جدول ضریب تغییر کاربری مسکونی

 51جدول  ) اولویت بندی باغات( 1660یلی سال صضوابط طرح تف 666صفحه  6-0-81-8به استناد بند      

کاربری باغ  نوع کاربری

  0درجه 

 3کاربری باغ درجه 

 متر 055زیر 

 6درجه  باغ کاربری

 متر055زیر

 کاربری اطراف طرح تفضیلی جدید

 مسکونی متوسط 

81 P 81p 68 p 

  کاربری اطراف طرح تفضیلی جدید
 مسکونی کم

16 P 83p 81p 

به مسهکونی منهوط بهه اخهذ موافقهت کلهی از مسهکن         3و6 هاجرای جدول فوق درمورد تغییرکاربری باغ درج 

قابهل   10برابر جهدول   واعمال سایر ضوابط اداری می باشد درغیراینصورت 0وشهرسازی استان همانند باغ درجه 

 .محاسبه می باشد

  دارای کاربری مسکونی باشد و مالک به هر دلیلی تقاضای  60چنانچه پالکی برابر ضوابط طرح تفضیلی

را داشته باشد شهرداری وجهی  درمانی و ورزشی –مذهبی –مانند آموزشی  با ارزش افزوده کمترکاربری 

 بابت ارزش افزوده دریافت نمی نماید.

 

 

  &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&  تغییر کاربری تجاری:(36ماده

             اخذ میگردد.یلی  مطاب  جدول ذیل محاسبه و صعوار  تغییر کاربری تجاری برابر ضوابط طرح تف

                                                   61جدول                                                          کاربری تجاری                                                                                                       

 

 % محاسبه گردد.16ضمناً امالک واقع در بر میادین اصلی شهر به نسبت تعرفه گرانترین خیابانی که به میدان منشعب می شود، بعالوه       

% 10( -1+و1اول باالی تجاری و طبقه اول زیهر زمهین )طبقهات     تغییر کاربری در طبقاتارزش افزوده ناشی از  -1

 % تعرفه تجاری همکف محاسبه گردد.05تعرفه تجاری همکف و سایر طبقات 

 

 

درجه 

 خیابان

 ريال-  فرمول ريال - شرح

 3(  p 81+  555/055×)مساحت  555/255   ≤ارزش منطقه ای پالک   1
 0/6( p 81+ 555/055× ) مساحت 555/105 ≤ارزش منطقه ای پالک  < 555/255 8
 6( p 81+  555/055× ) مساحت 555/155 ≤ارزش منطقه ای پالک   < 555/105  6
 0/8(p 81+  555/055× )مساحت  555/05 ≤ارزش منطقه ای پالک  < 555/155 3
 8 (p 81+  555/055× )مساحت 555/05 ≥ارزش منطقه ای  0
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 درپالکهایی که بنای تجاری دارای پروانه یا رای ماده صدپرداخت شده باشد، چنانچه برابهر ضهوابط کهاربری    -0

ی تجهاری  بد ومالک نیز نسبت به افهزایش بنها  تمام یاقسمتی ازپالک یاد شده به تجاری ویا میتلط تغییر یا

وصدور رای جریمه مبنی برابقا ، بعدازگزارش واحدمربوطه  به شرط عدم استفاده ازکاربری میتلطاقدام نماید

به واخذ ومابقی کهاربری پهالک   ی تجاری جدیداالحداث ، عوار  تغییرکاربری بنای احداثی جدید محاسبنا

درضمن درصورت ایجادبنای مسکونی باشرایط فوق به شرط عدم درزمان تجدیدبنا محاسبه واخذ می گردد .

 استفاده ازکاربری میتلط ، تغییرکاربری تجاری درزمان تجدیدبنا محاسبه واخذ می گردد .

تغییر کاربری تجهاری بها    % 36معادل  تجاری انباریتغییر کاربری از کاربری باغ ،مسکونی و غیره به  عوار   -3

 0/1مشهروط براینکهه حهداقل از    رعایت کلیه ضوابط تغییرکاربری تجاری و طبقه مربوطه تعیهین مهی گردد  

 .برابرتغییرکاربری مسکونی کمتر نباشد 

اری تغییر کاربری تج%45معادل  کاربری خدماتیمسکونی و غیره به  ،تغییر کاربری از کاربری باغ عوار   -4

 منطقه وقوع ملک با رعایت کلیه ضوابط تغییرکاربری تجاری و طبقه مربوطه تعیین می گردد.

ومانند آن معادل  کاربری کارگاهی ، صنعتی ، تولیدیعوار  تغییرکاربری ازکاربری باغ ، مسکونی وغیره به  -0

تجاری وطبقه مربوطه تعیین تغییرکاربری تجاری منطفه وقوع ملک بارعایت کلیه ضوابط تغییر کاربری  55%

 میگردد .

و کاربریهای مشابه )که برابر  کاربري فرهنگی پذيرائیعوار  تغییر کاربری از کاربری باغ ، مسکونی و غیره به  -6

شهرداری ،مربوطه  م% برخوردارند( در صورت استفاده مالک از تراک 835ضوابط طرح تفضیلی از تراکم 

کاربری تجاری منطقه وقوع ملک با رعایت کلیه ضوابط را محاسبه و اخذ % عوار  تغییر 15اند معادل ومیت

 نماید .

درصد عوار   65(معادل 60)مختلط تجاري اداري مسکونی (به 13عوار  تغییر کاربری از کاربری تجاری ) -7

 تغییر کاربری تجاری منطقه وقوع ملک با رعایت کلیه ضوابط تغییر کاربری تجاری محاسبه و اخذ میگردد.

یا کارگاهی ویا خدماتی دارای پرداختی چنانچه پالکی بابت تغییرکاربری مساحتی از پالک به انباری تجاری  -8

پرداختی کاربری باشد مابه باشد در صورت تبدیل مساحت فوق به تجاری ، به میزان مساحتی که دارای 

 التفاوت ضریب تجاری برابر ضوابط سالجاری قابل اعمال و دریافت می باشد.

(معاف ودرزمان تجدیدویاافزایش بنای 36)تاپایان 49تغییرکاربری بناهای تجاری احداث شده قبل ازسال  عوار  -9

 تجاری قابل محاسبه برابرضوابط سال جاری می باشد.

که هیچگونه پرداختی بابت 68تاپایان سال 49تغییرکاربری بناهای تجاری احداث شده ازابتدای سال عوار   -10

%ضوابط سال جاری جهت تغییرکاربری تجاری قابل محاسبه 05ویاسایرعوارضات نداشته باشد،تغییرکاربری 

  ودریافت می باشد.
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سابقه هرعنوان  ب واحداث مجدد(ساختمانهایی که به)تیری افزایش بنا و بدیهی است به هنگام تجدید تذکر: 

 تجاری داشته اند با نگاه مساعد عوار  ذیل اخذ میگردد :

الف ( چنانچه عوار  بنای تجاری )پذیره و کاربری تجاری(پرداخت گردیده باشد در صورت عدم تغییر موقعیت  

 استقرار بنا در حد مساحت پرداخت شده عوار  تغییر کاربری اخذ نمیگردد .

اری که ب ( در مورد فوق چنانچه در زمان احداث بنای جدید موقعیت استقرار بنا تغییر یابد در حد سابقه تج

وار  تغییر کاربری تجاری برابر ضوابط سال جاری محاسبه و % ع80دارای پرداختی تغییر کاربری باشد به نسبت 

 اخذ میگردد . 

ج ( چنانچه عوار  بنای تجاری بجز تغییر کاربری پرداخت شده باشد ) با توجه به ضوابط سال پرداخت( در حد 

ار  تغییر کاربری تجاری برابر ضوابط سال جاری محاسبه و اخذ % عو05مساحت تجاری دارای سابقه به نسبت 

 میگردد .

ضوابط سال جهاری قابهل   %75برابر 85تا پایان سال 68تغییرکاربری بناهای تجاری احداث شده بعدازسال عوار   -11

 محاسبه ودریافت می باشد. 

قابهل محاسهبه ودریافهت     برابر ضاوابط ساال جااری   85تغییرکاربری بناهای تجاری احداثی بعدازسال عوار   -10

 خواهدبود .

مصهالح   -نمایشهگاه خهودرو  -عوار  تغییر کهاربری فضهای بازمکانههای تجهاری ماننهدآهن فروشهیها       -13

فروشیهاوغیره که ماهیت تجاری دارندوکاالیافعالیت تجاری درون محوطه قرارمیگیردپس از ازاظهارنظرواحد 

طرح تفصیلی مشمول پرداخهت تغییرکهاربری    ساختمانی درخصوص عم  تجاری پالک موردنظربرابر ضوابط

 )درزمان صدور پروانه ( بوده ومابقی پالک که استفاده انبار می باشدعوار  انباری تجاری اخذ می گردد .

عوار  تغییرکاربری دفترهای تاکسی تلفنی و وانت تلفنی وموارد مشابه به میهزان بنهای احهداثی قابهل      -14

 محاسبه ودریافت می باشد . 

و تغییرات ناشهی از   0فوق به هنگام در خواست تغییر کاربری از طری  کمیسیون ماده  موارد : تبصره

طرح تفضیلی جدید و همچنین در اجراء آراء کمیسیون های اول و دوم ماده صدو یا به موجب معرفی 

، قابهل  قانون ثبت  به میزان تجاری احداثی در سایر کاربری ها 131اداره ثبت و اسناد در اجرای ماده 

 محاسبه و پرداخت خواهد بود .
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)صدورپروانه یاوصول جریمه ماده صهد(برای   تغییرکاربری تجاری درزمان احداث نیم طبقه تجارینحوه محاسبه  -10

 آن واحدتجاری به شرح جدول ذیل می باشد:

 71جدول                                            تجاری تغییرکاربری تجاری درزمان احداث نیم طبقه                                          

میزان دریافت  شرح ردیف

 کاربری تجاری

درصورتی که واحدتجاری دارای پروانه یارای ماده صدپرداختی قبل ازطرح تفصیلی)تاپایان  1

 %متراژواحدتجاری کمترباشد05(باشدومتراژبالکن احداثی از60سال

 معاف

واحدتجاری دارای پروانه یارای ماده صدپرداختی قبل ازطرح تفصیلی)تاپایان درصورتی که  8

 %متراژواحدتجاری باشد05(باشدو متراژبالکن احداثی بیش از60سال

 %کاربری تجهاری 05

 همکف

چناچههه واحههدتجاری دارای پروانههه یههارای مههاده صههدبعدازطرح تفصههیلی)پایان        6

 کاربری،یاهرمتراژبالکن احداثی برای هرواحدتجاری(باشددرصورت عدم پرداخت 60سال

 %کاربری تجهاری 05

 همکف

  

 &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& عوارض حق مشرفیت:( 31ماده 
 13داقل به کلیه اراضی و امالکی که بر اثر اجرای طرحهای احداثی ، تعریض ، توسعه و اصالح معابر با عر  گذر ح

عوارضی تحت عنوان ح   ; احداثی ، اصالحی ، تعریضی یا توسعه ای واقع میشوندو میادین در بر گذر متر 

مشرفیت )تشرف( برای یکبار تعل  میگیرد که نسبت به سهم فروش رفته از صاحبان این قبیل امالک برابر مفاد 

 وصول خواهد گردید .   درزمان صدور پروانه  تبصره های ذیل این ماده توسط شهرداری

قرار می  فوقعوار  ح  تشرف هر قطعه زمینی که در معر  اجرای طرح های مذکور در متن :  1تبصره 

برابر مابه التفاوت ارزش قطعه زمین قبل از اجرای طرح با ارزش بعد از اجرای طرحهای مذکور  15گیرد عبارتست از 

 ، محاسبه و قابل وصول خواهد بود .دریافت عوار  که به قیمت منطقه ای روز 

مالک محاسبه عوار  ح  مشرفیت برای اراضی که پس از اجرای طرح قابلیت تفکیک بهه جبههه    :2ه تبصر

های اول و دوم و ... را داشته ولی مالک در زمان محاسبه عوار  یاد شده قصهد تفکیهک آن را نداشهته باشهد ،     

 متر خواهد بود . 80حداکثر با عم  

 یا تملک به مالکیت شهرداری در می اینهد ،شههرداری حه     کلیه امالک واقع در معابر شهر که با خرید و

تصرف و احداث دیوار به منظور ممانعت از ورود اشیاص را داشته و هیچ شهروندی ح  بهره برداری از آن 

را بدون مجوز شهرداری ندارد.بنابراین تا زمانیکه مالکین همجوار چنین امالکی از شهرداری اجازه نگرفته 

به این امالک را ندارند هرچند که این امالک به خیابان مشرف شده باشند مگر اینکهه  اند ح  ایجاد درب 

 ح  ارتفاق داشته باشند که مستلزم پرداخت ح  مشرفیت خواهد بود.
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 &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&: دایر نمودن واحدهای کسبی موقت(32ماده

در امالک شیصی و استیجاری  ودر اراضی بایر که عمدتا فصلی می باشند دایر نمودن واحدهای کسبی موقت 

پس از (نمایشگاهها  مانند میوه فروشیها و) ساختمان اساسی نیز احداث نگرددکه  اقدام به فعالیت مینمایند

ه به نسبت طول مدت فعالیت بمربوطه روابط عمومی و زیبا سازی( عوار   -تایید واحد های ذیربط )اجراییات

%ارزش معامالتی منطقه و با توجه به مساحت عرصه محل کسب مربوطه قابل محاسبه و 35ازای هر ماه 

ریال کمتر نباشد چنانچه واحد کسبی در امالک  555/655خواهد بود. مشروط به این که ماهانه از مبلغ  دریافت

% برابر ارزش 10ی( به نسبت شهرداری دایر گردد پس از تأیید واحد های ذیربط )حوزه معاونت خدمات شهر

قابل ریال کمتر نباشد 555/555/1معامالتی به ازای یک ماه برای هر متر مربع مشروط بر اینکه ماهانه از مبلغ 

چنانچه زمان مورد درخواست از یک ماه کمتر باشد به نسبت مدت زمان مورد در خواست  دریافت می باشد

 قابل محاسبه خواهد بود. 

ن واحدهای کسبی جهت فروش ماهی قرمز و لوازم سفره هفت سین درپایان سال به ازای هرواحد کسبی مبلع عوار  دایرنمود

 مازاد بر آن دو برابر محاسبه خواهد شد.متر بیشتر نباشد . 0ریال مشروط براینکه از  555/055

 

 

 &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&:ناشی از استرداد وجهبهای خدمات  (33ماده

 انصراف متقاضی از پروانه ساختمانی، اصالحیه پروانه وسهایر گواهیههای درخواسهتی وهمچنهین    در صورت 

انصراف ازهرگونه تواف  با شهرداری پس از تسویه حساب و یا ارائه چک بهدون تهاری  مشهمول پرداخهت بههای      

                           18جدول                                                                                                             خدمات به شرح ذیل می گردد :
 ریال بیشتر555/555/555/1از ریال555/555/555/1تا555/555/155از  ریال555/555/155تا مبلغ  میزان مبلغ پرداختی  یا تواف   

 %مبلغ15 مبلغ کارمزد

 ریال555/555/6حداکثر  

 %مبلغ10

 ریال555/555/80حداکثر 

%مبلغ 80

 ریال555/555/05حداکثر

مهوارد تغییرکهاربری از غیرمسهکونی بهه     –کارشناسی  –مشاغل  -وجوه واریزی مربوط به عوار  نوسازی

 و ح  تفکیک عرصه قابل استرداد نمی باشند .مسکونی 

 بدون کسر کارمزد کلیه پرداختیهای واریزی توسط ذینفع ، مسترد خواهد شد . تبصره : درموارد ذیل

 الف ( ابطال پروانه ساختمانی از سوی مراجع قضایی

حوادث غیرمترقبه ناشی ازآتش سوزی ، زلزله ،طوفان وهمچنین فوت ب ( عدم امکان ادامه احداث ساختمان براثر

 مالک با تایید مراجع ذیصالح .

 در محاسبه عوار  و وصول ارقام مازاد .ج ( اشتباه 

 مبلهغ   جهت استرداد اضافه پرداختی مودیان و شههروندان میزان تفویض اختیار شهردار از سوی شورای اسالمی 

 تعیین میگردد. ریال 555/555/10
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 &&&&&&&&&&&&&&& : عوارض ناشی از خدمات و استفاده موقت از فضاهای روباز(34ماده

قانون برنامه پنجم توسعه و به منظور اخذ حقوق شهر از متقاضیان استفاده موقهت از امهالک و    113بر اساس ماده 

اراضی )جهت انجام هر نوع فعالیت (اعم از باغات برگهزاری مجهالس ،فهروش گهل وگیهاه ،عرقیهات و انبارههای        

شهی هها و قراضهه    تجاری،نمایشگاه های اتومبیل ،آهن فروشی ها، چوب فروشی ها، سنگ فروشی ها،مصالح فرو

و سایر موارد مشابه به استثنا فعالیهت ورزشهی واقهع در حهریم و محهدوده       ،سمساریها،آژانس تلفنی فروشی ها

تجاری و... که انجام وادامه فعالیت آنها به نحوی در فضهاهای روبهاز صهورت مهی      –خدماتی  –شهراعم از تولیدی 

عوار  ناشی از خدمات و استفاده موقهت  »» ی تحت عنوان پذیرد ،به شهرداری اجازه داده میشود سالیانه عوارض

 طب  فرمول ذیل محاسبه و اخذ نماید:«« از فضاهای روباز 

 برای یک سال ناشی از خدمات و استفاده موقت از فضاهای روباز عوارضمساحت کل پالک( =   -مساحت دارای رأی اعیانی×) قیمت منطقه ای × 5/6   

% فرمههول )حههداقل 05.آهههن .چوب.اتومبیههل . سههنگ و قراضههه فروشههیها  بههرای مشههاغل مصههالح  توضاایح : 

اعمهال  ( ریهال 555/555/85وحهداکثر 555/555/6% )حهداقل  65ریال (و سایر مشاغل 555/555/05وحداکثر555/555/18

 میگردد.

 نمايد . ايجاد نمیدر خصوص تغییر کاربری و... برای شهروند حق مکتسبه ای  پرداخت عوارض مذکور -1

پرداخت اين عوارض دال بر تثبیت کاربری نبوده لذا بهنگام تغییر کاربری از طريق مراجع قانونی وجوه مأخوذه  -2

 منظور نمیگردد .

 نقداً دريافت میگردد )بابت يکسال( ناشی از خدمات و استفاده موقت از فضاهای روباز مبلغ عوارض -3

تکلیفی  بوده و نافی وصول ديگر عوارض قانونیباز فاقد مجوز فضای روعوارض فوق صرفاً جهت بهره برداری از  -4

 نخواهد بود. موديان

چنانچه مالکین بدون اخذ مجوز موقت از شهرداری اقدام به احداث بنا در امالک مشمول اين مصوبه نموده ياا   -0

جريماه و عاوارض   بنمايند پس از ارجاع موضوع به کمیسیون ماده صد ، چنانچه رأی بر ابقاء بنا باشد ،غیر از 

 بنای احداثی ،مشمول عوارض فوق نیز میگردد.

متقاضیان استفاده از مزايای اين اليحه می بايست از شهرداری مجوز موقت اخذ نموده و بر اساس آن نسبت به  -6

 استفاده اقدام نمايند.
  

 &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& عوارض باسکول:(53ماده

 ریال تعیین می گردد. 1555تن  0ریال و زیر 8555تن  0باسکول برای وسائل نقلیه باری بیش از به ازاء هر بر          

 &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& عوارض دیوارکشی:(63ماده

 ( 666/36ارزش منطقه ای+درصد   56)   ×طول دیوار  برابر فرمول مقابل محاسبه گردد.
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 &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&موقت :بهره برداری  عوارض(73ماده

از اعیهانی هها   قانون  شهرداری علیرغم مفاد پروانه یا پایانکار  00ماده  83چنانچه شهروندی به استناد بند 

استفاده نماید مراتب جهت تعیین تکلیف از طری  کمیسیون ماده صد رسیدگی خواهد شد . اشیاص حقیقهی یها   

)بطور موقهت(را داشهته   حقوقی که قصد استفاده از ساختمانهای ملکی و اجاره ای مسکونی بصورت غیرمسکونی 

به شهرط ارائهه رضهایت نامهه ازسهایر        مسکونی درصورت تقاضای مالک مبنی بر استفاده موقت از امالک باشند،

بهاتنظیم   قانون برنامه پهنجم توسهعه کشهور    113برابر بند ج ماده  شهرداری می تواند ،ساکنین وکسب موافقت 

مشروط به اينکه  به شرح ذیل دریافت نماید : تحت عنوان عوار  بهره برداری موقت صورتجلسه تواف  ، عوارضی

 ال کمتر نباشد.ري 555/555/4حداقل  از /

 ماه= عوارض اعطای کاربری موقت برای یک کل پالک مساحت × قیمت منطقه ای ×  2                                                                     

 توضیحات :

اثبات مالکیت و يا اجاره نامه اوقاف  –چنانچه پالک مورد نظر فاقد اعیان باشد ، میبايست دارای سند مالکیت  -1

 باشد .

 اعطای اين کاربری موقت بوده و برای شهروند حق مکتسبه ای ايجاد نمی نمايد . -2

قانونی وجوه مأخوذه  هنگام تغییر کاربری از طريق مراجعپرداخت اين عوارض دال بر تثبیت کاربری نبوده لذا ب -3

 منظور نمیگردد .

 موقت نقداً دريافت میگردد .اربری مبلغ عوارض اعطای ک -4

 درصورت تقاضای مالک جهت تمديد ،در صورت رضايت شهرداری برابر ضوابط روز قابل تمديد خواهد بود. -0

 عوارض فوق صرفاً جهت بهره برداری از ملک بوده و نافی وصول ديگر عوارض قانونی نخواهد بود. -6

 

 &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& عوارض اراضی محصور نشده :(83ماده

شهرداری می تواند عوار  اراضی غیرمحصوررادرزمان استعالم اداره ثبت مبنی بر صدور سند مالکیت و یا 

 نقل وانتقال به ازای هر سال یک باربه شرح ذیل ازشهرونداخذ نماید : 

 شدهنعوار  اراضی محصور=  قیمت منطقه ای× طول دیوار                                                                      

 تذکر : این عوار  شامل پروانه هایی که نیاز به تمدید دارندنیز می گردد .

کلیه مالکین اراضی بایری که دارای کاربریههای میتلهف باشهندوهمچنین درمحهدوده قهانونی شههرواقع       

نسبت به حصارکشی اقدام نمایند قانون شهرداریها  115باشندوپالک آنها غیر محصوراست ، موظفندبه استناد ماده 

درغیر اینصورت شهرداری می تواند به استنادماده مذکورنسبت به احداث دیواراقدام وهزینه مصالح مصرف شهده  

 درصد مازاد از مالک یا متولی یا قائم مقام قانونی وی دریافت نماید . 15به همراه 

 قانونی جهت حصار کشی نداشته باشد.عوار  این ماده مشمول امالکی خواهد شد که هیچگونه منع 
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 &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&  عوارض صدور پروانه المثنی:(93ماده

مانی و بابت صدور ههر دفترچهه پروانهه سهاخت     هدر هنگام صدور پروانه المثنی با رعایت کلیه ضوابط مربوط

 ریال دریافت گردد. 555/855/1خدمات جانبی مبلغ /

 &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& کشتارگاه:عوارض (46ماده

                                                                                                         19جدول                                  :نرخ خدمات کشتارگاهی شهرآمل به شرح جدول ذیل اعالم می گردد                 

 &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& عوارض صدور گذرنامه وگواهینامه :(41ماده

مهدیرکل   10/1/60مهورخ   1/1661/610درخصوص عوار  صدورگذرنامه وگواهینامه باعنایت بهه نامهه شهماره        

 0عوار  مذکوربرابرتعرفه به میهزان  محترم دفتربرنامه وبودجه سازمان شهرداریهاودهیاریهای کشور، نرخ تعرفه 

درصدمبلغ صدورگذرنامه وگواهینامه تعیین می گردد، ضمنا درصورت افزایش یا هرگونه تغییرات نرخ تعرفه فهوق  

 درهرزمان ازسال قابل اعمال می باشد .

 &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& فک پلمپ : بهای خدمات (42ماده 

کمیسیونهای مربوطه پلمپ می گردند، عوار  فک پلمپ )به صورت قانونی (برای  اماکنی که دراجرای تصمیمات   

ریهال   555/555/1ریهال وبهرای بارسهوم     555/055/6ریال اخذ گرددودرصورت تکراربرای باردوم  555/555/8باراول 

 دریافت وبه حساب شهرداری مربوطه واریز گردد . 

 &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& عوارض فروش بلیط : (43ماده
سههازمانهایی کههه بههرای ارائههه خههدمات بههه شهههروندان بلههیط صههادر مههی نماینههد )مسههابقات ورزشههی ،      

را تحت عنوان عوار  فهروش بلهیط بهه     درصد بهای بلیط 0نمایشگاهها،باشگاهها،کنسرت ومواردمشابه(مکلفند 

 حساب شهرداری واریز نمایند .

 &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& عوارض معاینه فنی خودرو :  (44ماده 

باعنایت به وجود تعداد زیادی از خودروهادرسطح شهرکه مشکالتی نظیرترافیک وآلودگی محیط زیست رابرپیکره 

جامعه شهری واردوچرخه حمل ونقل شهری رامیتل می نمایدوازسوی دیگرمالکین ایهن خودروهها خهدماتی رااز    

امورشههروارد میسهازند،بدین منظورشههرداری مهی     ولیهان  شهرداری مطالبه وفی الواقع هزینهه ههایی رابهه مت   

توانددرجهت خدمات بهینه به شهروندان باهماهنگی مراکز معاینه فنی نسهبت بهه اخهذعوار  مهذکور بهه ازای      

 ریال . 555/15الف (خودروهای سواری                        هرخودرو به شرح ذیل اقدام نماید :

 ریال . 555/65ج (کامیون واتوبوس وسایرموارد مشابه                 ریال . 555/85ب (خودرو وانت وکامیونت 

 94نرخ  93نرخ  شرح ردیف

 555/65 555/65 بز( -گوسفند)ذبح هرراس دام سبک و کرایه حمل  -ورودی    1

 555/115 555/115 گوساله ( –ذبح هرراس دام سنگین ) گاو و کرایه حمل  -ورودی    8
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 &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& عوارض خودرو :  (45ماده

قانون مالیات بر ارزش افزوده،  عوار  سالیانه خودروهایی که تکلیف آنهها در قهانون مهذکور     36با توجه به ماده 

                           26جدول                        شهرداری مجاز به دریافت آن می باشد. تعیین ومشیص نگردید به شرح ذیل 

 03عوار  تصویبی  نام خودرو ردیف

 ریال 555/85 انواع موتور سیکلت 1

 ریال555/155 انواع سواری کرایه برون شهری  8

 ریال555/105 انواع مینی بوس 6

 ریال555/805 انواع اتوبوس 3

 ریال555/155 انواع وانت تک کابین تا یک تن 0

 ریال555/855 انواع وانت تک کابین از یک تا سه تن 1

 ریال555/805 تن15انواع ماشین االت سنگین تا  1

 ریال555/355 تن 15انواع ماشین االت سنگین بیش از 6

 ریال555/055 انواع ماشین االت سنگین راهسازی و کشاورزی 0

 

 &&&&&&&&&&&&&&&&  :(S BT)آنتن هاي عوارض سالیانه دکلهاي مخابراتی(46ماده 

نصب دکلهای میابراتی چنانچه در معابرعمومی و یا امالک شهرداری مورد در خواست باشهد پهس از طهی    

چنانچهه در امهالک    مراحل قانونی و تنظیم قرارداد  با امور مالی )ح  نصب و اجاره سالیانه (اقدام گردد ولی

خصوصی و تنظیم اجاره نامه با مالکین نصب گردد چون اکثرا پالکهای مورد اجاره دارای کهاربری مسهکونی   

می  مالکمی باشند ولی با نصب دکل میابراتی عمال قسمتی از پالک به صورت تجاری بهره برداری می گردد

یال در وجه شهرداری ر 555/555/1مبلغ حداقل  PS 0بابت عوار  سالیانه به ازای هر دکل میابرتی  بایست 

 = P ارزش منطقه ای  =S                                  مساحت .                        یدپرداخت نما

 &&&&& مه سد معبر ناشی از تخلیه و نگهداری مصالح و نخاله ساختمانی در معابرعمومی:یجر(74ماده   

احداث ساختمان در سطح شهر مالکین اقدام به ایجاد سد معبر ناشی از تیلیه و نگهداری مواردی که به هنگام در 

انواع مصالح و نیاله ساختمانی مازاد در سطح معابر اصلی و فرعی می نمایند و با این عمل موجبات مزاحمت تردد 

هرداریها ناچهار بهه جمهع    قانون ش 00شهروندان را فراهم می کنند ، شهرداری به موجب تبصره یک بند دو ماده 

آوری و انتقال می گردد که قطعاً مستلزم هزینه ای از سوی شهرداری خواهد بود ،لذا پیشنهاد می گهردد هزینهه   

انجام شده در اینیصوص برابر گزارش مسئول واحد بازرسی ساختمانی شهرداری و بر مبنای ساعت کار انجام شده 

هنگام مراجعه شهروند یها در  ، تشییص گردیده و در )برابرتعرفه پسماند(،طب  قرارداد ماشین آالت با پیمانکاران 

 .پرونده نوسازی ضبط و به هنگام ارسال صورتحسابهای سالیانه و یا مراجعه مودیان از آنان دریافت گردد
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 &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& عوارض ارزش افزوده:(84ماده 

 : 1661مصوب سال  برخی ازمواردقانون مالیات برارزش افزوده

 : 12ماده  3*بند )الف ( تبصره       

متعلقه پرداخهت نگردیهده یها کمتهر از میهزان مقهرر پرداخهت شهده باشهد          درصورتیکه مالیات وعوار  

عالوه برپرداخت وجهه معهادل مالیهات وعهوار  و یها مابهه التفهاوت، مهوارد مهذکور مشهمول جریمهه ای بهه             

عهوار  پرداخهت نشهده ومهدت تهاخیرمی باشهد . جریمهه مهذکورغیرقابل         درماه نسبت به مالیات و٪ 8میزان 

 بیشودگی است .

 مالیات وعوار  خدمات خاص به شرح زیر تعیین می گردد : 36*ماده 

الف ( حمل ونقل بهرون شههری مسهافر در داخهل کشهور بها وسهایل زمینهی )بهه اسهتثنا ریلهی ( ، دریهایی و             

 درصد بهای بلیط بعنوان عوار  .0هوایی 

حسهب  دوکهابین اعهم از تولیهد داخلهی یها وارداتهی ،       ب ( عوار  سالیانه انواع خودروههای سهواری و وانهت    

مهورد یههک در هههزار قیمههت فههروش کارخانههه )داخلههی (و یهها یههک در هههزار مجمههوع ارزش گمرکههی و حقههوق  

 ورودی آنها .

بهه اسههتثنا  )سهال   15تبصهره : عهوار  موضهوع بنههد )ب( ایهن مهاده در مههورد خودروههای بها عمهر بههیش از         

و حهداکثر تها    ٪15سهال ( بهه میهزان سهاالنه      15( به ازای سپری شده هر سهال ) تها مهدت    خودروهای گاز سوز

 یش می یابد .( عوار  موضوع بند مزبور این ماده افزا155٪)

 : 16( ماده  *بند )ه         
ایهن قهانون کهه     36و )ب( مهاده   اخهتالف واسهتنکاف از پرداخهت وجهوه دریهافتی موضهوع بنهدهای )الهف (        

 خواهدبود . ( قانون شهرداری11احکام ماده )توسط شهرداریها وصول می گردد مشمول 

 : 16*بند ) و ( ماده   

جریمهه ای معهادل   ایهن قهانون پهس از موعهد مقهرر موجهب تعله          36پرداخت مالیات و عوار  موضوع ماده 
 د .خواهد بو به ازای هر ماه نسبت به مدت تاخیر 8٪

 : 17*بند )الف ( ماده         

بهرون شههری مسهافر در داخهل کشهوربا وسهایل نقلیهه زمینهی ، دریهایی          اشیاصی که مبادرت به حمل و نقل 

(ایهن قهانون را بها درج در بلهیط یها      36(بهای بلیط موضهوع بنهد )الف(مهاده )   ٪0و هوایی می نمایند ، مکلفند )

مهذکور مربهوط بهه هرمهاه را حهداکثر تها       قرارداد حسب مورد به عنوان عهوار  از مسهافران اخهذ و عهوار      

 پانزدهم ماه بعد به حساب شهرداری محل فروش بلیط واریز نمایند .

قهانون برنامهه پنجسهاله توسهعه      110،بهه اسهتنادبندالف مهاده    درجهت ایجاد درآمد پایدار بهرای شههرداریها   

جمهوری اسالمی ایهران ، سهازمان امورمالیهاتی موظهف بهه ارائهه اطالعهات درآمهد مشهمول مالیهات مشهاغل            

درحدود مقرر در قوانین مرتبط بها شههرداریها اسهت ،کهه عهوار  آب ، بهرق ، تلفهن ، گهاز ازجملهه عهوار            

 مذکور میباشد .
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 &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& ئم تخلفات اجرائیات )سد معبر(:جرا(94ماده

که در صورت جمع آوری توسط مأمورین شهرداری و ضمن اخذ تعهد  جرائم تیلفات اجرائیات )سد معبر(

 پس از سیر مراحل قانونی به متقاضیان مسترد می گردد بشرح ذیل پیشنهاد می گردد:

 ریال.555/155                                                                                                    معمولی ترازو  -1

 ریال555/855                                                                   ترازوی دیجیتال                             -8

 ریال 555/805                                                                                             یک کارتن کفش  -6

 ریال 555/805              کیف یک کیسه                                                                                  -3

      . ریال555/805                                                                          یک کیسه      والبسه پوشاک  -0

 ریال. 555/855                                                                  چرخ دستی                                     -1

 ریال.055/ 555                                                        ( وضبط مدارک  )توقف در پارکینگوانت  -1

 .ریال 555/155            یک سبد                                                                          میوه و تره بار -6

 ریال.LED                                                                                                      555/555/1تابلو -0

 ریال. 555/055                                                 پایه دار            نئون متحرک تابلو های ثابت و-15

 ریال.555/855                                                                  به صورت هشتیتابلو های متحرک -11

 .ریال 555/055/1)ییچال ، ماشین لباسشویی وغیره (                                       لوازم خانگی  -18
 ریال .555/555/1                                             مغازه دار      -موادغذایی )ماهی ، مرغ ، خرما (-16

 ریال. 555/855        دست فروش                                          -موادغذایی )ماهی ،مرغ ،خرما (-13

 ریال555/555/8      سمساریها                                                                                                -10

 .گرددمی برابر نظر معاون خدمات تعیین بستگی به نوع جنس و مقدار ضمناً بقیه لوازمات 

 &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&وصول کنندگان عوارض: برايتعیین کارمزد (56ماده

% )بسته بهه نهوع عوار (عهوار     0% تا 1به جز مواردی که در متن موارد تعیین شده است به شهرداری اجازه داده میشود از 

 وصولی را به وصول کنندگان عوار  چنانچه دستگاههایی غیر از واحدهای تابعه شهرداری باشند به عنوان کارمزد پرداخت نماید.

 ف&&&&&&&&&&&&:در کاربريهاي مغايرمسکونی عوارض ناشی از احداث بناي غیر مجاز (51ماده

تحت عنوان ،عهوار  ناشهی از احهداث     یشهرداری میتواند با احداث بنای غیر مجاز در کاربری غیر مسکونی توسط شهروند عوارض

محاسهبه و اخهذ    ( 13تعرفه )جدول  80ماده  درصد 66، به میزان که دارای رأی ماده صد می باشد  بنای غیر مجاز در کاربریهای مغایر

 نماید.

ری پالک در سنوات و طرح های آتی ، مبلغ تغییر کاربری پالک با توجه به قیمت روز محاسبه و مبلغ دریافتی عوارض تذکر:در صورت تغییر کارب

  یگردد.صدراالشاره به عنوان علی الحساب دریافتی از مبلغ تغییر کاربری کسر م

 &&&&&&&&&&&:عوارض ناشی از احداث بنا برابر ماده واحده در کاربري غیر مسکونی(25ماده

(از طریه  مهاده   60) طرح تفصهیلی  در کاربری غیر مسکونی درخواست شهروند مبنی بر اخذ پروانه ساختمانی شهرداری میتواند با 

 80درصهد مهاده    35میهزان   بهه  ماده واحده در کاربری غیر مسهکونی  عوار  ناشی از احداث بنا برابر عوارضی تحت عنوان ، واحده،

 و اخذ نماید. ( محاسبه13)جدول 

ض تذکر:در صورت تغییر کاربری پالک در سنوات و طرح های آتی ، مبلغ تغییر کاربری پالک با توجه به قیمت روز محاسبه و مبلغ دریافتی عوار

 مبلغ تغییر کاربری کسر میگردد.  صدراالشاره به عنوان علی الحساب دریافتی از
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 &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&  عوارض کسبی:(35ماده

مطابق با ضوابط و آئین نامه های مربوط و برابر با آخرین  مصاوبه   1394عوارض کسبی و حق افتتاح  در سال 

 : قابلیت اجرا دارد 1394از اول سال  با تغییراتی بشرح ذیل  93شورای محترم شهر در سال 

 

 عوار   کسبی  سالیانه مطاب   سنوات گذشته  برابر فرمول مقابل محاسبه میگردد :  -1

 مساحت تجاری×     قیمت منطقه ای      ×  ضریب  شغل 

15                                              

  بشرح  ذیل   تعیین میگردد :  0/1فهرست مشاغل خاص با  ضریب 

حجهره داران میهادین میهوه وتهره     –ح  العملکاری برنج  و عمده فروشی  بهرنج   – طالفروشان ومشاغل وابسته

 -لوازم پزشکی -  هایپرمارکت ها و فروشگاههای بز  زنجیره ای –پیش مواد غذائی و بنکداران  -باروبارفروشیها

لوازم گان واردکنندنمایندگی فروش خودرو و  –چاپیانه داران  – وآرایشی پیش لوازم  بهداشتی –عینک فروشی 

 لوازم خانگی  –قنادی و شیرینی پزی  –آهن فروشیها ومشاغل وابسته  -نمایشگاه اتومبیل    -یدکی  اتومبیل  

چهای   –و تیهم مهرغ     مهرغ   – عکاسی وفیلم برداری و مشاغل وابسهته    - ومشاغل وابسته خوراک دام و طیور

ماشهین آالت   فهروش    -چهوببری و چوبفروشهی     - تعهویض روغهن    –وسنگ بری سنگ  فروشی -فروشان     

 -تراشکاری   –و دکوراسیونکابینت سازان  -فلزکاران   -فرش و موکت   – رنگ فروشی-  یراقابزار  –کشاورزی 

 –کفش فروشهیها   -آلومینیوم کار–الستیک فروشیها –لوازم یدکی اتومبیل - خدمات کامپیوتر ومشاغل  وابسته 

 .کارواش اتومبیل –بلور وچینی 

 

 %  کمتر نباشد . 15به اضافه  06تبصره  : عوار  کسبی سالیانه از تعرفه سال 

برابر  عوار  سهالیانه  محاسهبه     0عوار   ح  افتتاح  برابر ضوابط و آئین نامه  های مربوطه  تا سقف   -8

 میگردد .  

(مشهمول پرداخهت   بدون تغییرنام و شغل )کسبو انتقال محل  پروانه کسب جهت جابجاییدارندگان    - 6

 و قدیم با مساحت جدید به عنوان عوار  ح  افتتاح می گردد . ارزش منطقه ای مکان جدیدمابه التفاوت 

عوار  کسبی واحدهای تجاری نظیرآهن فروشی ، مصالح فروشی ، سنگبری ، چوب بری وغیره که فقط  -3

ساحت بنای ساخته شده مورد استفاده تجهاری بهوده و سایرمسهاحت پهالک اسهتفاده انبهار ویها فضهای بهاز          م

میباشد،مساحت تجاری برابرفرمول فوق محاسبه وآن قسمت ازفضایی که مهورد اسهتفاده انبهاری ویافضهای بهاز      

 مول محاسبه واخذ گردد .  برابر فریا فضای باز تجاری  کل مساحت انباری مترمربعارزش یک درصد 05میباشد با 
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 عوار   سالیانه شغلی برخی  از مشاغل  خاص  که تحت  اتحادیه صنفی  نبوده   بشهرح ذیهل اصهالح     -0

                                     :میگردد 

 12جدول                                    عوارض  سالیانه شغلی برخی  از مشاغل  خاص

 03پیشنهادی  06مصوب سال  مشاغل ردیف

–دفاتر زیارتی  و سیاحتی  –گمرکی  –حقوقی  -عوار   مشاوره مقاطعه  کاران   1

 کاریابی -مشاوره –دفتروکالت 

 ریال555/155/1 ریال 555/055

 ریال 555/555/1 ریال 555/655 نقشه کشی -عوار  دفاتر  فنی  مهندسی 8

 ریال  555/855/1 ریال  555/555/1 امور کارشناسی –ازدواج وطالق  – عوار  دفتر اسناد   رسمی 6

 ریال55/055/8 ریال8/ 555/555 (وگازوییل و مشترک )بنزین و گازعوار  پمپ بنزین  3

 ریال  555/855/1 ریال  555/555/1 عوار  جایگاه های فروش گاز 0

 ریال 555/055/8 ریال 555/555/8 عوار   بیمارستانها دولتی  1

 ریال 555/055/8 ریال 555/555/8 عوار  بیمارستان خصوصی 1

 ریال555/155 ریال 555/055 پزشکی هسته ای و...-کاریوتراپی–طب سوزنی -مامائی–عوار  پزشکان عمومی  6

 ریال  555/855/1 ریال  555/555/1 ومشابه  عوار  فیزیوتراپی   و رادیو لوژی  0

 ریال  555/855/1 ریال  555/555/1 عوار  پزشکان متیصص  و جراح   15

 ریال 555/855/1 ریال  555/555/1 سنوگرافی وغیره –سی تی اسکن  -عوار  آزمایشگاه 11

 ریال 555/855/1 ریال  555/555/1 عوار  دندان پزشکی و  دندان سازی 18

 ریال  555/655/1 ریال  555/055/1 عوار  کلینیک و درمانگاه  تیصصی 16

 ریال  55/055/1 ریال555/855/1 زمینی-دفاترحمل ونقل هوایی-عوار  باربری  شهری 13

 ریال555/555/8                ریال555/055/1 عوار  داروخانه 10

علمی و  فنی و حرفه ای–کامپیوتر -آرایشگری–عوار  آموزشگاههای خیاطی  11

 آموزشی و مشابه – هنری

 ریال555/155/1 ریال 555/055

 ریال555/155/1 ریال 555/055 کانون تبلیغاتی ودفاترمشابه–راهسازی –پیمانکاری –عوار  شرکتهای ساختمانی  11

 ریال 555/155 ریال 555/055 دامپزشکی  وداروخانه بیمارستان -عوار  دامپزشکی وکلینیک دامپزشکی 16

 ریال 555/655/1 ریال 555/055/1 عوار  درمانگاهها و خدمات درمانی  10

 ریال 55/655/1 ریال 55/055/1 دفاتر متفرقه که به نوعی فعالیت شغلی دارند-شرکتها –عوار  موسسات  85

وکلیهه  پاسهاژ هها    -میادین   -بازار   -خیابانهای  اصلی    03حداقل عوار  یک  واحد کسبی  در سال  -1

مبلهغ  وکوچه های فرعی به متری 85پایین تراز ریال و خیابانهای فرعی  555/155مبلغ  متری به باال 85خیابانهای از 

 پیشنهاد می گردد .ریال   555/055

  برای دریافت عوار  مهندسین ،شهرداری می بایست اسامی مهندسینی را که نقشه مهر نموده اند را از

و  اقهدام نمایهد   شهغلی وپرداخهت آن   ونسبت به صدور فیش عوار  نظام مهندسی و سایر مراجع اخذ 

 .مهندسین ملزم به پرداخت آن در زمان ارائه نقشه به شهرداری می باشند 

 ریال 555/555/65      عوار  سالیانه استیر شنا                                                   -1

 ریال   555/555/6    باشگاه ورزشی– ورزشیکلوپ –سالن های  ورزشی عوار    - 6
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  ریال  555/555/18       عوار  سالیانه  پارکینگ                                                    - 0

که ازاماکن نیروی انتظهامی مجهوز برگهزاری جشهن      ی داخل حریم و خارج از محدودهصاحبان تاالرها -15

را به عنهوان عهوار     ریال 555/555/0 ومراسمات را دریافت می کنند، بر اساس قرارداد تنظیمی باید معادل مبلغ 

 کسب وپیشه به شهرداری پرداخت نماید .

 %10م نمایهد از  (نسبت به پرداخت عوار  کسبی سالیانه اقدا03کسانیکه در شش ماه اول سال جاری )-11

 خوش حسابی برخوردار می گردند . مساعدت

کسانیکه  در سال مقرر نسبت به  پرداخت  عوار   کسبی سالیانه  اقدام ننمایند  به ازای  ههر  سهال    – 18

 به عوار   سالیانه اضافه  گردد .  % 15بدهکاری  معوقه 

درخصوص واحدهای تجاری که در مسیر تعریض خیابان واقع بوده ویا دارای رای قلع بنها از کمیسهیون   -16

پس از اخهذ تعههد از    شهرداری می تواند، باشند مالک ویا مستاجرمتقاضی مجوز کسب ماده صد باشند، چنانچه 

  افتتهاح واحهدهای   عوار  کسهبی و حه   متقاضی مبنی بر عدم درخواست ح  کسب و پیشه در زمان تیریب ،

ضمناً بناهایی که برابر طرح تفضیلی در طرح تعریض واقع شده و دارای . مذکور را محاسبه ووصول نماید

 باشد.قدمت بنا قبل از طرح می باشند ،صدورمجوز کسب برابر ضوابط می 

 
  :شهر اسالمی وشورایو سازمانهای تابعه  شهرداریبه پرسنل   ومساعدت کمک(45ماده     

 : گردد می اعالم ذیل شرح صدبه ماده جریمه وصول یا و پروانه صدور درزمان

 .قابل محاسبه و دریافت می باشددرصد 05 نسبت به مترعرصه805 مساحت به مسکونی به کاربری ازهر تغییرکاربری -1

 . می باشدقابل محاسبه و دریافت درصد05 نسبت به مترمربع 83 مساحت به تجاری به کاربری ازهر تغییرکاربری -0

 .مشمول پرداخت عوار  نمی گردد مترمربع 105 حداکثر واحدمسکونی یک ازای به مسکونی زیربنای عوار  -3

 . مشمول پرداخت عوار  نمی گردد مترمربع 83حداکثر واحد یک ازای به تجاری پذیره عوار  -4

 . قابل محاسبه ودریافت می باشددرصد 05 واحد یک پارکینگ کسری -0

 . قابل محاسبه ودریافت می باشد .درصد 05 مترمربع 105 سقف مجاز تا تراکم -6

 . قابل محاسبه ودریافت می باشد درصد 05 مترمربع 105 سقف تا مازادبرپروانه و تشویقی تراکم -7

 . معاف پروانه صدور زمان در فقط  سازمانها عوار  -8

يكباررددوره خدمت وبازنشستگي با سنوات قبل  رباي ي شوراي اسالمي شهر از جمله اعضاي شورا  سازمانهاي اتبعه و وبازنشسته شهرداري ومشغول هب كار  مساعدتهاي فوق مشمول كليه رپسنل رسمي وقراردادي *

               شهرداري و شورا مي باشد . معرفيناهم واحد كارگزيني

كثر شرط *                                                                   .د رباي افراد فوق صادق نمي باشد ردص 05تخفيف حدا
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   &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& :  تسهیالت ویژه(55ماده

 نبهوده  عهوار   پرداخهت  مشهمول  مربوطه هاییکاربر در هیعلم یها حوزه  و موزه و کتابیانه ها، هینیحس و ایتکا و ها زاده امام مساجد، ساختمان احداث (1

 مربهوط  عهوار   مشمول تعرفه نیا ضوابط اساس بر شود گرفته نظر در یمسکون ای و یخدمات و یتجار عنوان به مذکور اماکن از ییقسمتها چنانچه کنیول

و یهک واحهد تجهاری    داریسهرا  اسهکان  جهت مربع متر 155 مساحت به حداکثر هینیحس ای مسجد محوطه در یمسکون کواحدی احداث ضمناً. بود خواهند

از )پس از موافقت مراجع ذیربط( درمحوطه مسجد ، حسینیه و حهوزه  مذکورمترمربع )به شرط تامین پارکینگ ( جهت تامین هزینه های اماکن  83حداکثر 

 .باشد یم معاف عوار  پرداخت

،عوار  زیهر بنها   ساختمان جدید پروانه صدور زمان در دهیگرد بیتیر... و یسوز آتش طوفان، زلزله، از یناش مترقبه ریغ حوادث اثر بر که ییساختمانها (2

 ،قابل دریافت می باشد. درآمد حساب صا مفا ای صد ماده مهیجر ای پروانه یدارا شده بیتیر مساحتپس از کسر  وپذیره 

 اسهتفاده  نوع که یشرط به آنها یانیاع مساحت اندازه به عمر سال 65 یباال درآمد، مفاصاحساب دارای ای و یساختمان پروانه یدارا یمسکون یساختمانها  (3

مسهاحت تسهویه حسهاب شهده از مسهاحت مهورد       % 05 یسهاختمان  پروانه افتیدر و بنا دیتجد زمان در دیننما تفاوت مصوب یها طرح در یکاربر با آن

 درخواست کسر میگردد.

 می گردد . )به نسبت میزان وقف (درصد ارزش منطقه ای پالک انجام  05کلیه محاسبات عوار  پالکهای اوقافی با  (1

ا توجه به اینکهه  از آنجائیکه برابر ضوابط طرح تفضیلی ، پالکهایی که دارای تعریض میباشد مالکین در زمان صدور پروانه ملزم به اجرای آن هستند ، لذا ب  (5

فوق شهرداری میتواند به ازای هر متر تعریض کهه از سهوی    متر به سطح اشغال اضافه میگردد ، علیرغم مساعدت 8متر تعریض  15برابر ضوابط به ازای هر 

 مساعدتهای زیررا اعمال نماید :گرددمی  واحد نقشه برداری گزارش

 میزان مساعدت تعریض =  s  P  0عوار  کسر نماید .  مساحت تعریض برابر ارزش منطقه ای از کل  0الف(به میزان 

 = مساحت پس از کسر تعریض  655-05=  805                  = مساحت تعریض 05                     = مساحت قبل از تعریض  655:                                                                           بعنوان مثال 

 555/05  =P )میزان مساعدت تعریض  0×555/05 ×05=  555/055/18                           )ارزش منطقه ای = 

 ب (به میزان مساحت تعریض از مساحت قابل محاسبه بابت زیربنای مسکونی کسر نماید .

 .گردد می لحاظ( ریال555/555/3 حداکثرواحدی) تراکم و مسکونی بنای زیر عوار %05،ه فرسود بافت مساعدت (6

 افراد و امداد کمیته پوشش تحت افراد بهزیستی پوشش تحت های خانواده و( فرزند -همسر -مادر -پدر)شهید یک درجه خانواده و -آزادگان -جانبازان (7

 :گردند می خوردار بر زیر شرح به تیفیف از بنام سند و  ذیربط مراجع معرفی با خاص های بیماری دارای

 .           مربع متر 185 حداکثر مسکونی واحد یک ازای به مسکونی بنای زیر -الف 

 . مربع متر 83 حداکثر واحد یک ازای به تجاری پذیره -ب  

 %.                   80 نسبت به واحد یک پارکینگ کسری -ج                     

 %. 80 نسبت به مربع متر 185 سقف تا پروانه بر مازاد و تشویقی تراکم -د                      

       درصد   80  نسبت به عرصه مربع متر 805 سقف تا مسکونی کاربری تغییر -س                      

 %.80 نسبت به مربع متر 83 سقف تا حداکثر واحد یک تجاری کاربری تغییر -ش                       

 . خواهندشد برخوردار فوق تیفیفات از /ده درصد15حداقل   جانبازی درصد نسبت به درصد80 زیر جانبازان تیفیف:  تذکر       

 :متری (35)برخیابان شهید امین طبرسی پالکهای مشرف بهمساعدت ویژه جهت ساخت و ساز در (8

درصد قابل محاسبه و  15چنانچه در خیابان امین طبرسی هر یک از شهروندان تقاضای پروانه ساختمان نمایند ، کلیه عوار  متعلقه به میزان 

وه دریافت می باشد . در همین خیابان چنانچه هر یک از انبوه سازان تقاضای پروانه ساختمانی نمایند ، در صورت عدم استفاده از مساعدت انب

 می باشد .درصد قابل محاسبه و دریافت  05زی ، کلیه عوارضات به میزان سا

 تذکر : تاکید میگرددکه مساعدت مذکور جهت صدور پروانه ساختمانی می باشد .

جام درصد به درخواست خویش انصراف دهد محاسبه بر اساس ضوابط تعرفه ان 05تبصره : چنانچه انبوه سازی درخیابان امین طبرسی از مساعدت 

 می پذیرد .
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چنانچه شهروندانی جهت انجام تسویه حساب با شهرداری ، تقاضای واگذاری آپارتمان ، ملک و...)دارای سند مالکیت ششدانگ(وتهاتر :  تذکر

، بابدهی خویش نمایند،مبلغ ارزیابی شده مکان موردنظر به عنوان پرداخت نقدی محسوب نمی گردد و در صورت وجود تیفیف خوش حسابی 

 مشمول تیفیف نمیگردد . ،بدهی پالک

 جایزه خوشحسابی جهت تشویق و ترغیب شهروند درخصوص پرداخت نقدی کلیه بدهی )جریمه و عوارض ساختمانی (:  (9

ر صهورت   و ددرصد جایزه خوشحسابی غیر از جریمه ماده صد خواههد شهد.   10چنانچه مودی نسبت به پرداخت کلیه بدهی بصورت نقد  اقدام نماید مشمول -1

 درصد جایزه خوشحسابی غیر از جریمه ماده صد خواهد شد. 0% بدهی بصورت نقد،  مشمول 05پرداخت 

پرداخت عهوار  بهرای    در  ات زمان و تشییص شهردار سه دوره کاهشبه شهرداری اختیار داده می شود در طی سال به غیراز بند مذکور ، بر اساس مقتضی-8

 درصد اعالم می گردد .  80 ، روزه در نظر بگیرد . میزان مساعدت در کاهش کلیه عوار  به شرط پرداخت بدهی به صورت نقد 10شهروندان با مدت زمانی 

 و شهرداری . انبوه سازی فیمابین انجمن 17/4/1393و ساز انبوه سازان به موجب صورتجلسه مورخ  مساعدت ویژه جهت ساخت (11
اسناد مالکیت به نام شیص انبوه ساز بوده وتا قبل از صدور پایانکار به غیهر  مشروط به این است که  ، انانبوه سازبرای   مسکنمساعدت در بیش اعمال 

شهرداری خواهد بهود   به نفعمنتقل نگردد .بدیهی است چنانچه قصد انتقال به غیر قبل از صدور پایانکار را داشته باشد تیفیف اعمال شده قابل برگشت 

 ) وکالت بالعزل دال بر مالکیت نمیباشد(سبت مالکیت قابل اعمال خواهد بودنبه  مساعدت و چنانچه مالکیت انبوه ساز شش دانگ نباشد
قابل اعمهال خواههد بهود ،ضهمناً      فقط در زمان صدور پروانهکلیه مساعدتهای انبوه سازی و... در بیش تراکم و تغییر کاربری  برحسب بنای مورد درخواست 

به دالیلی منصرف شده ونسبت به کاهش و اصالح پروانه اقدام نماید ،مبلغ مابه التفهاوت مسهاعدت در   چنانچه مودی پس از برخورداری از مساعدتهای فوق بنا 

 آن زمان و یا زمان پایانکار قابل برگشت و وصول می باشد.

ت نماوده اناد ،جازء انباو     متر مربع پروانه ساختمانی از شهرداری آمل دریاف 5666مجموعاً بیش از  93و 92افراد حقیقی و حقوقی که در سالهای  تبصره:

 سازان محسوب می گردند.)حتی اگر فاقد کارت انبوه سازی و یا پایانکار باشند(

                           22جدول                           جدول کاهش عوار  ساخت و ساز برای انبو سازان                                                               -

 متر 6555بنای بیش از  متر 6555تا  1551بنای از  متر 1555بنای تا  شرح

 درصد 85 درصد 85 درصد 85 تراکم مجاز

 درصد 05 درصد 60 درصد 80 تراکم مازاد

 درصد 80 درصد 80 درصد 80 فقط کاربری میتلط تجاری اداری مسکونی 

 

دارای چک برگشتی باشند ، ابتدا می بایست نسبت بهه مفاصاحسهاب   01مرداد ماه  ان یدر نزد شهرداری تا پاافراد تحت پوشش انجمن انبوه سازان در صورتیکه 

تحهت ههر عنهوان دارای چهک      به بعهد  ) زمان اجرای دستورالعمل تقسیط(1/1/1601از ابتدای برخوردار گردند و در صورتیکه  مساعدت کامل چکهای مربوطه اقدام و از 

 برگشتی باشند ،مشمول تیفیف نیواهند گردید.  

و یها   0محدودیت ارتفاع و ... که نیاز به موافقت کمیسهیون مهاده    –اضافه سطح اشغال  –خرید تراکم مازاد  –چنانچه مالکین پالکهائی بابت تغییر کاربری  (11

مراجعه نمایند پس از اظهار نظر واحدهای مربوطه موضوع در کمیسیون تواف  مطرح و پهس  کارگروه مسکن و شهرسازی استان داشته باشد ، به شهرداری 

 ( قابلیت اجرا خواهد داشت .0کمیسیون ماده  –کمیته انطباق  –ذیصالح )شورای اسالمی شهر  عاز تأیید مراج

 &&&مجوار:( کاهش عوارض صدور پروانه ساختمانی جهت تشويق مالکین بمنظور تجمیع پالکهاي ه65ماده 

بمنظور تشوی  مالکین جهت تجمیع پالکهای همجوار به شهرداری اجازه داده میشود طب  ضرایب مندرج در جدول ذیل نسبت به اخذ عهوار   

 32جدول      اقدام نماید : کاربريهاي مسکونیصدور پروانه ساختمانی در 

 تذکر درصد عوار  متعلقه تعداد قطعات تجمیع شده ردیف

برخورداری از تیفیف فوق  %65 دو 1

مشروط به این میباشد که 

مساحت پالک تجمیع شده از 

  کمتر نباشد مترمربع 111

 %10 سه 8

 %15 چهار 6

 %10 پنج 3
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بوده و شهرداری موظف است نسهبت بهه صهدور      در بافت فرسوده و بافت قدیم شهرتجمیع فیزیکی پالکها استفاده از این مصوبه صرفاً بمنظور 

 پروانه برای این امالک اقدام نماید . مالکین ملزم می باشند تا در خصوص تجمیع پالکها تا مرحله صدور پروانه اقدام نمایند .

که دارای قطعات کوچک بوده عالوه بهر بیشهودگی عهوار  بافهت      و بافت قدیم تبصره : بمنظور تشوی  سرمایه گذاران در بیش بافت فرسوده

ر فرسوده ، این ماده نیز بسیار تأثیرگذار خواهد بود و چنانچه تجمیع پالکها منجر به حذف گذرهای اختصاصی اینگونه امالک گردد شههرداری د 

  گذر حذفی وجهی دریافت نمی نماید. قبال آن

 : تذکرات (75ماده    
  افرادیکه پس از سیر مراحل قانونی جهت محاسبه عوار  پروانه ساختمانی ویا پرداخت جرائم ماده صد به همراه عوار  متعلقه

و قسمتی از عوار  و جریمه را بعنوان پیش قسط پرداخت می نمایند ، ولی در سال مربوطه جهت تحویل  مراجعهبواحد درآمد 

(نسبت به  1603سال بعد ) اردیبهشتراجعه نمی نمایند ، چنانچه حداکثر تا پایان چک اقساط و دریافت مفاصا حساب قطعی م

و عوار  متعلقه برابر ضوابط زمان  باقیاخذ مفاصا حساب قطعی اقدام ننماید وجوه پرداختی بعنوان علی الحساب نزد شهرداری 

ر پرداختی قبلی مابه التفاوت قابل پرداخت صدور پروانه ویا زمان مراجعه جهت اخذ مفاصا حساب قطعی محاسبه و پس از کس

 خواهد بود .

 یه و پرداخت هزینه های کار مزد و غیره گردد در هنگام صدور یچنانچه شهرداری برای وصول مطالبات خود ناگزیر به صدور اجرا

 پایان کار عین وجوه هزینه شده از مودی دریافت می گردد . 

        با عنایت به اینکه شهرداری بابت ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری یا تراکم تشویقی و سایر موارد مشهابه پالکههای کهه مهی

شورای عالی مسکن و شهر سازی استان برسد پهس از بررسهی در کمیتهه ههای میتلهف و       0بایست به تصویب کمیسیون ماده 

میراث فرهنگی و .... برابرتواف  انجهام شهده    –از قبیل شورای اسالمی شهر  تشکیل جلسات متعددو اخذ مجوز از مراجع ذیربط

یک  فقره چک دریافت تا در صورت تصویب از ناحیه کمیسیون مذکور نسبت به وصول آن اقدام گردد ولی در اکثر مهوارد حتهی   

به بانک نیز با محدودیت های قانونی پس از تصویب نیز مالکین جهت پرداخت دیون خود مراجعه نمی نمایند و ارئه چک یاد شده 

چنانچه ظرف یک سال پس از تصهویب   0می گردد که در چنین موارد پس از تصویب کمیسیون ماده  تصویبهمراه می باشد لذا 

همچنان نسبت به مراجعه و اخذ مفاصاحساب اقدام ننماید و بهنگام مراجعه ضوابط محاسبه عوار  مربوطه افزایش یافته باشهد،  

 .اری می تواند نسبت به جایگزینی محاسبه مفاد تواف  قبلی با ضوابط زمان پرداخت اقدام نمایدشهرد

 نحوه تقسیط مطالبات شهرداري:  شیوه نامه(85ماده&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 
 68مجلس محترم شورای اسهالمی مهاده    81/15/1665قانون تنظیم بیشی از مقررات مالی دولت مصوب جلسه مورخ  16در اجرای ماده 

با در نظر گرفتن  وبرنامه پنج ساله توسعه جمهوری اسالمی ایران قانون  113ماده  دو بند  18/3/1631آئین نامه مالی شهرداری ها مصوب 

کهل کشهور اجهازه داده مهی شهود تها مطالبهات خهود را مطهاب            ی به شهرداری ها و شهروند) به شرح ذیل( صرفه و صالح شهرداری 

در هر حوال صودور مفاصوا     »به تصویب شورای اسالمی شهر مربوطه می رسد دریافت نمایند و دستورالعملی که به پیشنهاد شهرداری

لذا با توجه به اینکه گردش مالی شهرداری بصورت نقهدی مهی باشهد و     «به تأديه کلیه بدهی مودي خواهد بودمنوط  و پايانکارحساب 

های به علت تورم روز افزون باعث کاهش درآمد شهرداری می گردد و از سوی دیگر وصول اقساط نیز مشکالت عدیده ای  یتقسیط بده

حقوقی بیانگر این واقعیهت مهی باشهد و از    برای شهرداری ایجاد می نماید که حجم باالی چک های الوصول موجود در امور مالی و واحد 

طرفی افزایش هزینه ها باعث رکود و کاهش هرگونه خدمات عمرانی و خدماتی مناسب می گردد لذا جهت اسهتیفای حقهوق و مطالبهات    

اده صهد،  شهرداری و به منظور تسریع و تسهیل در رسیدگی به وضع مودیانی که تقاضای تقسیط بدهی ناشی از انواع عوار ، جریمه مه 

بنهد سهیزدهم مصهوبه شهماره      پیرو شهرداری مجاز میباشد  ،را دارند  به استثناء درآمد حاصل از فروش اموال و امالکبهای خدمات 

 اقدام نماید. به شرح جدول ذیل اعمال ضوابط مربوطه با شورای اسالمی محترم شهر 86/3/1601مورخ  01/ش/1611
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 جدول ضوابط تقسیط منوط به پرداخت پیش قسط توسط مودیان می باشد ، نظر به اینکه انتخاب تعداد ضامن برای هر بدهی متفاوت می باشد، لذاتنظیم  

چهارگانه ذیل را حسب توانائی خویش انتخاب نماید بدین معنی که هرچه پیش قسط پرداختی بیشتر باشد تابدهی کمتر شهروند می تواند یکی از موارد 

       .شود در یکی از شرایط جدول ذیل قرار می گیرد

 جدول مربوط به ضوابط تقسیط :                    

 

 رديف

 درصد

 پیش قسط نقدي

قابل تقسیط پس از باقیمانده 

 واريز پیش قسط )ريال(

 سقف اقساط ماهانه

 
 الزامات

1 

 

 

 

02% 

 222/222/122تا 

 

  ماهه 02

 ماهه 02 %02 استعالم از بانک حساب صادرکننده چک

 ماهه 02 02%

 ماهه 03 22%

 

0 

 

 از 02%

221/222/122 

 تا

222/222/222/0 

  ماهه 02

 تائید شهرداریمعرفی یک ضامن معتبر با 

 استعالم از بانک حساب صادرکننده چک وضامن

 ماهه 02 02%

 ماهه 02 02%

 ماهه 03 22%

 

0 

 

 

 از 02%

221/222/222/0 

 تا

222/222/222/2 

 ضامن معتبر با تائید شهرداری دو معرفی ماهه 02

 (گواهی کسر از حقوق)کارمند با ارائه 

و  ینصادرکننده چک وضامناستعالم از بانک ازحسابهای 

 یا ضمانت نامه بانکی

 ماهه 02 02%

 ماهه 02 02%

 ماهه 03 22%

 

0 
02% 

 ازبیشتر

222/222/222/2  

دریافت سند معتبر بصورت رسمی دررهن شهرداری  ماهه 02

 برابر ضوابط ومقررات و یا ضمانت نامه بانکی

 استعالم از بانک حسابهای صادرکننده چک
 ماهه 02 02%

 ماهه 02 02%

 ماهه 03 22%

شهرداری مجاز می باشد  برابربند یک  (12/2/1030مورخ  3/02222)پیشنهاد شهرداری   در خصوص تقسیط بدهی برای انبوسازان

ماورخ   32تاییدیه کمیته انطبااق فرماناداری باه شاماره     10شورای اسالمی شهرو بند  03/2/1030مورخ  02/1022مصوبه شماره 

 دو ضامن با معرفی وتأییدیه انجمن( 0و0جدول یک ضامن و بند  دواقدام نماید.)بدهی بند  01/2/1030

 

 ضامن/ضامنین.فتوکپی کارت ملی مالک و .1

 اصل دستور تقسیط. .2

 اصل توافق تقسیط)قرارداد(. .3

 پاسخ بانک در تائید شماره حساب چک مالک و ضامن.  .1

 درصورت نیاز ارائه ضمانتنامه بانکی يا معرفی پالک ثبتی.  .5

 در وجه شهرداري. بابت و  تاريخيک فقره چک از ضامن ) بعنوان پشتوانه (  بدون درج  .6

 تلفن ثابت و همراه از ضامن و مالک.ارائه آدرس ، شماره  .7

 

 توجه :

 1امضاء ضامن بايد پشت تمامی چکهاي مالک باشد  -

 1امضاء مالک بايد پشت تمامی چکهاي ضامن باشد  -

 1هر ماه اخذ می گردد 21و  5چکها فقط در دو تاريخ  -

 1چکها ي تقسیط از مالک اخذ می گردد  -

                                                                                          فاصله بین چکها چهار ماه میباشد..            -
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 اجرا خواهد بود.جدول تقسیط ،  با توجه به بدهی متقاضی و برابر شرایط قابل  (1

تقسیط بدهی برای پرسنل شهرداری و سازمانهای تابعه به جهت اینکه نامبرده حقوق بگیر شههرداری و یها سهازمانهای تابعهه      (6

میباشد ،بدون معرفی ضامن و در خصوص پرسنل سازمانهای تابعه با معرفی نامه صورت می پذیرد ضهمناً در صهورت برگشهت    

 .کسر خواهد شد پرسنلاز حقوق  برابر قرارداد تقسیط شدن چکها ،مبلغ مورد نظر

تاا ساقف   چنانچه مؤدی از پرسنل و حقوق بگیر یکی از دستگاههای دولتی شهرسهتان باشهد و بهدهی شههرداری نهامبرده       (0

 تعیین شده باشد ، متقاضی )مؤدی(می تواند بابت تضمین بدهی خویش با ارایه معرفینامه ونامهه کسهر از   ریال 666/666/566

 حقوق از سازمان موصوف بابت تضمین چکها نسبت به تقسیط بدهی اقدام نماید.

درتمامی ردیفهای ضوابط تقسیط ، شهرداری می بایست پس از دریافت مدارک الزم و رعایت شرایط مدنظر ، قرارداد تقسیط را  (4

 وشهردار برسد.–ضامن یا ضامنین –تنظیم تا به امضای مودی 

اقساط معوقه)چک برگشتی(شهرداری موظف است به هنگام مراجعه آنهان جههت تسهویه حسهاب     در خصوص مودیان دارای  (5

اصهل مبلهغ از ایشهان     محاسبه و عالوه بهر  درصدساالنه(83)درصد مبلغ چکهای موصوف به صورت ماهانه 8،کارمزدی معادل 

 دریافت نماید

                              قسط معوقمبلغ ×  کارمزد×  مدت تأخیر به روز                              
 = فرمول دیرکرد ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                              

                                                                  360    ×100 
 بصره :ت

صدور گواهی معامله ،نقل و انتقال )هر نوع معامله(،گواهی عدم خالف و پایان کار منوط به وصول تمام بدهی و تسویه حسهاب   .1

 می باشد.

هنگام تقاضای مالک برای استفاده از امتیازات آب و برق و گاز واستعالم بانک پس از تعیین تکلیهف اعیانیههای فاقهد مجهوز      .8

قانون شهرداریها ابقاء می شوند بها محاسهبه عهوار  و جهرائم      155ساختمانی (که از سوی کمیسیون های ماده )پروانه های 

 .متعلقه ودر صورت تقسیط و تسویه حساب،نسبت به صدور گواهی های فوق اقدام خواهد شد

 ال اصالح گردد.با توجه به مقتضیات زمان شیوه نامه تقسیط می تواند با پیشنهاد شهرداری در هر زمان از س .6

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


