« تعرفه شماره ( : )2-19عوارض اضافه ارتفاع مغاير با ضوابط طرحهای توسعه شهری ومفاد پروانه ساختماني »
رديف

موارد شمول

ماخذ و نحوه محاسبه عوارض

توضيحات

1

مسکونی

( ×2Pسطح طبقه اي كه اضافه ارتفاع دارد)

بند :) 1وصول عوارض موضوع این تعرفه در موارد مغایربا مفاد پروانه

2

تجاري

( ×5Pسطح طبقه اي كه اضافه ارتفاع دارد)

3

اداري

( ×3Pسطح طبقه اي كه اضافه ارتفاع دارد)

4

صنعتی-انباري-پاركینگ و غیره

( ×2Pسطح طبقه اي كه اضافه ارتفاع دارد)

ساختمانی ،صرفاً در صورت ابقاء بنا توسط كمیسیون ماده صد ،مجاز
میباشد.
بند :)2منظور از سطح بنا ،سطح طبقهاي است كه اضافه ارتفاع دارد.
بند :)3این عوارض عالوه بر عوارض زیربناي ساختمان و اعیان مربوطه،
محاسبه و قابل وصول می باشد.

« تعرفه شماره (  : )2-20عوارض خدمات شهری »
رديف

1
2

عنوان تعرفه عوارض

ماخذ و نحوه محاسبه عوارض

توضيحات

بهاء ارائه خدمات ایمنی و

معادل  %5عوارض زیربنا و پذیره به اضافه

بند : )1این عوارض هنگام صدور پروانه ،اصالح و یا پایان كار ساختمانی توسط شهرداري وصول و

آتش نشانی

 %1عوارض مازاد تراكم ساختمان

بهاء ارائه خدمات حفظ و

معادل  %5عوارض زیربنا ،پذیره و عوارض

ایجاد فضاي سبز

مازاد تراكم ساختمان

صرفاً بایستی در ارتباط با توسعه و تجهیز آتشنشانی و یا فضاي سبز هزینه گردد.

بند :)2عوارض فوق از بناهایی كه توسط كمسیون ماده صد رأي به ابقاء آن صادر میشود نیز
وصول و صرفاً بایستی در ارتباط با توسعه و تجهیز آتشنشانی و یا فضاي سبز هزینه گردد.
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« تعرفه شماره (  : )2-21عوارض کمبود فضای سبز »
در صورتي كه امكان تأمين فضاي سبز در ملك مطابق ضوابط براي مالك مقدور نباشد شهرداري مكلف به اخذ عوارض كمبود فضاي سبز مطابق فرمول
ذیل مي باشد:
 F = M + N + 4Pمسکونی
 F = M + N + 8Pسایر كاربریها
 =Pارزش منطقه اي
 =Mعدد ثابت هزینه اجراي فضاي سبز براي یك متر مربع  200.000ریال در نظر گرفته شده است.
 = Nعدد ثابت هزینه نگهداري یك متر مربع فضاي سبز  200.000ریال در نظر گرفته شده است.

« تعرفه شماره ( : )2-22عوارض بقايای سطح شهر ( آن قسمت از اراضي ،ساختمانها و مستحدثاتي که مشمول ماده 2
قانون نوسازی و عمران شهری نميباشند ) »
رديف

عنوان تعرفه عوارض

ماخذ و نحوه محاسبه عوارض

1

عوارض اعیانی

 × %1/5ارزش معامالتی × مساحت اعیانی و مستحدثات

2

عوارض عرصه

 × %1/5قیمت منطقهاي × مساحت عرصه

توضيحات

ارزش معامالتی و ارزش منطقه اي عرصه و اعیان هر شهر بر
اساس ماده  64قانون مالیاتهاي مستقیم توسط كمیسیون
تقویم امالک تعیین و براي اجرا ابالغ می گردد.

32

« تعرفه( :)2-23عوارض بر قطع اشجـار »
الف ) عوارض بر قطع اشجـار (غير مجاز):
 .1قطع بوته قبل از پایان دوره باردهی بر اساس نظریه كارشناس فضاي سبز و كمیسیون ماده  7به ازاء هر اصله  1.000.000ریال.
 .2درخت با محیط بن تا  10سانتی متر هر اصله  10.000.000ریال و به ازاء هر سانتیمتراضافه تا  50سانتیمتر ،مبلغ  1.000.000ریال.
 .3درخت با محیط بن بیشتر از  50سانتی متر تا یك متر عالوه بر بند باال  ،به ازاء هر سانتیمتر  2.500.000ریال.
 .4درخت با بن بیش از یك متر عالوه بر رعایت بند  3به ازاء هر سانتیمتر افزایش 5.000.000ریال محاسبه گردد.

ب ) عوارض بر قطع اشجـار (مجاز):
 .1قطع بوته قبل از پایان دوره باردهی بر اساس نظریه كارشناس فضاي سبز و كمیسیون ماده  7به ازاء هر اصله  700.000ریال.
 .2درخت با محیط بن تا  50سانتی متر هر اصله  4.000.000ریال.
 .3درخت با محیط بن بیشتر از  50سانتیمتر تا یك متر ،عالوه بر  4.000.000ریال ردیف قبلی به ازاء هر سانتیمتر مازاد بر  50سانتیمتر  50.000.ریال.
 .4درختان با بن بیش از یك متر عالوه بر 6.500.000ریال به ازاء هر سانتی متر مازاد بر یك متر 300.000ریال.
تبصره  :چنانچه به دالیل فنی و تشخیص كمیسیون ماده  7تقاضا بر تبدیل درخت باشد  ،از پرداخت عوارض معاف است.
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« تعرفه( :)2-24عوارض ارزش افزوده ناشي از اجرای طرحهای تعريض يا توسعه معابر شهری ( عوارض بر حق مشرفيت)»
رديف

عنوان تعرفه عوارض

ماخذ و نحوه محاسبه عوارض

 )1براي امالكی كه پس از تعریض در
بر معبر قرار می گیرند.
عوارض موضوع بخشنامه

1

K× (P َ - P( × s

 2331/1/3/34مورخ 71/02/07

K=4

وزارت محترم كشور و دادنامه هاي

 )2براي امالكی كه پس از اجراي طرح

74/7/1 -105
 86/10/23-1187و
86/10/23 -1229

داراي باقیمانده هستند.

K× (P َ - P( × s

K= 2

هیأت عمومی دیوان عدالت اداري
و دادنامه  80كالسه پرونده
هـ ع 94/828/مورخه 94/04/31
هیأت تخصصی عمران ،شهرسازي
و اسناد دیوان عدالت اداري

توضيحات

 )3امالكی كه عقب نشینی ندارند ولی
معبر مشرف به ملك تعریض می شود.

K×( P َ - P( × s

K= 3

 )1نماد  Pعبارت است از آخرین قیمت منطقه بندي  ،موضوع ماده  64قانون
مالیاتهاي مستقیم.
 )2نماد  Kعبارت است از ضریب ثابت.
 )3نماد  Sعبارت است از عرصۀ باقیماندۀ ملك پس از رعایت برِ اصالحی ،تا عمق 50
متر از برِمعبر اصالحی.
 )4این عوارض براي امالک و اراضی كه پس از توافق شهرداري و مالك موفق به اخذ
مصوبه كمیسیون ماده  5می گردند ،مشمول نخواهد شد.
 )5مالک تعیین عدد  pبر اساس عرض گذر طبق بازدید میدانی بازرس فنی حوزه
معاونت شهرسازي و معماري خواهد بود.
 )6مأخذ و نحوۀ محاسبه عوارض :
 براي طرفین محور آیت ا ...سعیدي ،بلوار شهداي ایران خودرو دیزل و بلوار امامخمینی(ره) ( به فراخور نوع اصالح معبر )
( )K× S × 400.000
برابر است با :
 براي طرفین خیابان شهید محمدحسن (خیابان سه راه بوتان تا میدان گلشهر).برابر است با:

( )K×S × 200.000

 براي طرفین خیابان شهدا و خیابان شهید بهشتی و خیابان شهید حجت .برابر است با:

( )K× S × 100.000

َ  : Pارزش منطقه اي معبر جدید
 : Pارزش منطقه اي معبر قدیم
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« تعرفه( :)2-25ارزش افزوده ورود به محدوده قانوني ناشي از طرحهاي توسعه شهري »

كلیه اراضی كه در اثر گسترش شهر در داخل محدوده قانونی قرار گیرند بر اساس تبصره  4قانون تعیین وضعیت امـالک واقـع در طرحهـاي دولتـی و
شهرداریها اقدام شود.
× P × S

= B

« تعرفه( :)2-26بهاي خدمات صدور المثني پروانه ساختمان »

صدور پروانه ساختمانی المثنی بعد از محرز شدن وقوع سانحه و یا مفقود شدن و یا بعد از تائید از بین رفتن پروانه در اثر حوادث از سوي مراجع
ذیصالح و اخذ تعهد ثبتی مبنی بر قبول كلیه مسئولیت هاي حقوقی و جزائی توسط متقاضی و با پرداخت مبلغ  500،000ریال و عوارض بازدید مقدور
می باشد.

« تعرفه( : )2-27بهاي خدمات ناشي از حق النظاره مهندسين »

درهنگام صدور پروانه ساختمانی براي تهیه نقشه و نظارت مهندسین ناظر ساختمانی به مأخذ  %5از كل هزینه تهیه نقشـه و حـق الزحمـه نظـارت در
هنگام اخذ جواز مربوطه اخذ گردد.

ریال = 40.000

هزینه هرمتر حق النظاره غیرمسکونی

ریال  = 30.000حق النظاره هرمتر مسکونی
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« تعرفه( :)2-28عوارض تجميع پالك هاي همجوار »

رديف

تعداد قطعات تجميع شده

درصد عوارض متعلقه

توضيحات

1

دو قطعه

پنجاه درصد ()%50

به منظور تشویق مالکین جهت تجمیع پالک هاي همجوار ،عوارض زیربنا و حداكثر  %60تراكم مازاد مسکونی

2

سه قطعه

چهل درصد ()%40

3

چهار قطعه

سی درصد ()%30

حداكثر به متراژ حدنصاب تفکیك زمین در شهر چهاردانگه برسد در صورتی كه حاصل تجمیع قطعات پس از

4

پنج قطعه

بیست و پنج درصد ()%25

اصالح از رقم حد نصاب مصوب بیشتر باشد تسهیالت لحاظ شده به رقم مازاد بر رقم حد نصاب تعلق نمی

5

شش قطعه و بیشتر

بیست درصد ()%20

قطعات تجمیع شده بدین شرح محاسبه می گردد.
تبصره :شرایط پیش بینی شده در جدول فوق براي امالكی تسري دارد كه مساحت پالک هاي تجمیع شده

گیرد و شهرداري براي مساحت مازاد مطابق تعرفه هاي مصوب عمل می نماید.

« تعرفه( :)2-29عوارض ايجـاد درب اضافي »

عوارض ایجاد درب اضافی عالوه بر درب موجود امالک در اضالع دیگر (به غیر از ضلعی ك ه درب اولی ملك در آن واقع شده) طبق فرمـول زیـر محاسـبه و وصـول
می شود:

× عرض گذر ×

1 p × 1 S
4
10
تبصره  :مساحت عرصه درصورتی كه از  1500متر مربع بیشتر باشد ازحداكثر  1500مترمربع استفاده شود.

2

طول بر درب

=

عوارض ایجاد درب (اضافه)
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« تعرفه( :)2-30حق بازديد و كارشناسي »

در هنگام ارجاع پرونده هاي شهرسازي و یا درخواست مؤ دي به اداره درآمد و نوسازي عوارض تحت عنوان عوارض بازدید از مؤدي طبق فرم ذیل اخذ میگردد.

Z × N ×150.000

ابنیه و مستحدثات داراي اعیان

s
100

اراضی كارگاهی و صنعتی
سایر كاربریهاو اراضی بایر
 : Zتعداد بازدیدها

« تعرفه(:)2-31

 : Nتعداد واحدها

s
150

× Z × 150.000

× Z × 150.000
 : Sمساحت عرصه

بهاي خدمات برپايي نمايشگاه و فروش بليط »

برپایی نمایشگاههاي بازرگانی -تجاري و مطبوعات و  ...در سطوح محلی در محدوده قانونی و حریم شهر به استثناي نمایشگاه هاي صنایع
دستی مشمول عوارض به شرح ذیل میباشند:
-1

عوارض فروش بلیط ورودي ،اعم از افراد و خودرو به مأخذ پنج درصد ( )%5بهاء بلیط تعیین می شود.

 -2عوارض اجاره محل واگذاري غرفه به اشخاص حقیقی و حقوقی معادل پنج درصد ( )%5بهاء محل واگذاري خواهد بود.
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« تعرفه( :)2-32عوارض حاصل از سـيما و منظـر محيط شـهري »
به استناد تبصره یکم ذیل ماده  50قانون مالیات بر ارزش افزوده و مواد  7 ،3 ،2 ،1آئین نامه اجرائی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهاي اسالمی شهر ،
بخش و شهرک به شهرداري چهاردانگه اجازه داده می شود تا نسبت به اخذ عوارض از كلیه تابلوها و سایر تبلیغات محیطی در سطح شهر چهاردانگه به شـرح
ذیل اقدام نماید .الزم به ذكر است  ،در صورتیکه تابلو مورد تقاضا ،نشانگر تبلیغات محصوالت تجاري ،بازرگانی و  ...نبـوده و صـرفاً معـرف فعالیـت آن واحـد
اقتصادي باشد و ابعاد آن براي كارخانجات تا مساحت  8مترمربع و براي واحدهاي اداري  ،تجاري  ،خدماتی و  ...تا مساحت  4مترمربع معاف از پرداخت عوارض
و مازاد بر آن طبق جدول ذیل قابل دریافت خواهد بود.

الف :عوارض تابلو با شرایط ذیل :
 .1هر تخته برزنت تا  10مترمربع روزانه  35.000ریال.
 .2هر تخته برزنت بیش از  10متر مربع روزانه  60.000ریال.
 .3بیلبورد بر روي سازه هاي فلزي با انعکاس نور از بیرون بر روي سازه به ازاء هر متر مربع 22.000ریال بصورت روزانه.
 .4دیوار نویسی با موافقت شهرداري در مکان هاي عمومی به جزء محور آیت اله سعیدي به ازاء هر متر مربع براي هر روز تبلیغات  8.000ریال و بـراي امـاكن
طرفین بزرگراه آیت اله سعیدي روزانه به ازاء هر متر مربع  15.000ریال.


تبصره  : 1در خصوص مکانهایی كه جهت استفاده تبلیغاتی از طریق شهرداري ( به غیر از طرفین بزرگراه آیت اله سعیدي ) دراختیار متقاضیان گذارده میشود حداقل
عوارض وصولی از قرار هر متر مربع مبلغ  1.200.000ریال به طور ماهیانه خواهد بود و براي محور آیت اله سعیدي روزانه  180،000ریال براي هرمترمربع بـراي طـرفین
خیابان شهیدرحیمی ،خیابان شهیدرضایی از سه راه كشاورز به پایین روزانه  100.000ریال براي هر مترمربع.



تبصره : 2در زمان محاسبه عوارض تابلوها مقدار ارتفاع پایه تابلوها به مقدار مساحت تابلو اضافه میگردد.

 تبصره : 3عوارض تابلوهاي تجاري به جزء بزرگراه آیت ا ...سعیدي ،خیابان شهید رحیمی و خیابان شهید رضایی از سه راه كشاورز به پایین  %50قیمت تعیـین شـده
طبق جدول زیر محاسبه می گردد.
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ب) عوارض تابلوهای تبليغاتي با شرايط ذيل بر اساس مترمربع و احتساب ريالي آن به صورت ماهيانه
معمولي (فلزی يا چوبي)

نئون پالستيك

انواع ديگر ( کامپيوتری و ديجيتالي چاپي )

تبليغاتي

تبليغاتي

تبليغاتي

نصب شده بر روي ديوار يا بدنه ساختمان

45.000
100.000

80.000
160.000

130.000
220.000

هر نوع تابلو منصوب بر پايه جدا از ملك

160.000

300.000

500.000

نوع تابلو
نحوه استقرار تابلو
عمود بر ديوار

تعداد ماهها × نرخ عوارض پايه × ( طول × عرض ) =

عوارض تابلو



تبصره : 1رعايت ضوابط اداره زيبا سازي شهرداري در كليه موارد فوق الذكر الزامي مي باشد.



تبصره : 2در صورت پرداخت عوارض در دوره مشموليت توسط مؤدي  %80عوارض دريافت خواهد شد.



تبصره  :3عوارض تابلوهاي تبليغاتي كاالهاي خارجي  %50بيشتر از نصاب هاي تعيين شده در فرمول فوق تعيين مي شود .



تبصره  :4تابلوهاي ناشرين و فروشندگان كتاب و نشريات(مطبوعات) و مؤسسات فرهنگي  ،ورزشي و هنري در صورتيكه كاالي خاصي را تبليغ نكرده باشند از شمول اين
مصوبه مستثني مي باشند .



تبصره  :5در صورت عدم پرداخت به موقع عوارض تابلوهاي تبليغاتي سطح شهر  ،بهره بردار ( مؤدي ) مشمول پرداخت جريمه تأخير موضوع بند الف تبصره 3ماده42
قانون ماليات برارزش افزوده خواهد بود.
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« تعرفه(:)2-33

بهاي خدمات انبارها و سردخانه ها »

براي محاسبه عوارض ماهیانه انبارها و سردخانه ها با توجه به تنوع مساحت فضاهاي انبارها و سردخانه ها از نوع استفاده آنها براي گروه هاي شغلی
مختلف ازجمله  :صنعتی ،كشاورزي ،بازرگانی  ،تجاري و  ...مادامی كه مشمول مفاد ماده  38قانون ارزش افزوده نباشد از فرمول ذیل استفاده می شود :

(A= H +)K×S×P
100

 =A عوارض ماهیانه
 =H قیمت پایه صنف انبار یا سردخانه مندرج در جدول تعرفه عوارض صنفی
 =P قیمت منطقه اي محل استقرار انبار یا سردخانه
 =S مساحت بناي انبار یا سردخانه
 =K ضریب شغلی كه براي شغل هاي مختلف ضریب هاي ذیل لحاظ می شود.

كشاورزي = 0/1

صنعتی = 0/5

بازرگانی = 1

تجاري = 0/5

سایر = 0/5

 تبصره  : 1فضاي مربوط به شوارع – فضاي سبز – تأسیسات  -ساختمان هاي اداري -انبارها  -سردخانهها و همچنین فضاهایی كه مورد تایید
كارشناسان مربوطه فاقد فعالیت باشد بعنوان فضاي انبار تلقی نمی شود .و در صورتیکه فضاي باز بعنوان انبار استفاده شود  %50مبلغ محاسبه شده
فضاي باز اخذ و وصول خواهد شد/.
 تبصره  : 2براي فضاهاي انبار بیش از  5.000مترمربع به ازاء متراژ اضافی حداكثر تا  60.000مترمربع ده درصد ( )%10تخفیف در نظر گرفته شود و براي
متراژ اضافی بیش از  60.000مترمربع تخفیفی معادل بیست درصد ( )%20لحاظ می شود.
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« تعرفه( :)2-34بهاء خدمات دفن اموات »
 بابت هزینۀ هریك طبقه قبر جهت دفن اموات مبلغ  6.000.000ریال دریافت می گردد.
 بابت قبور احداثی دو طبقه توسط شهرداري ،متقاضی ملزم به پرداخت مبلغ  9.600.000ریال در سال  1397در وجه شـهرداري مـیباشـد بـه
صورتی كه میت فعلی در یك طبقه دفن و طبقه بعدي بنا به پیشنهاد صاحب قبر به نام شخص مورد نظر در آتی استفاده خواهد شد  .لذا بهـاء
خدمات دفن میت در طبقه دوم پیشخرید شده طبق عوارض سال استفاده محاسبه و دریافت میگردد.
 افراد غیر بومی به مأخذ پنج برابر مبلغ فوق دریافت می گردد.
 جهت ارج نهادن به فرهنگ ایثار و شهادت و پاسداشت والدین معزز شهدا و مفقودین ،در زمان خاكسپاري اعضاء درجه یك ( پدر ،مادر ،فرزند،
همسر) معظم شهدا و همچنین براي آزادگان ،جانبازان گرانقدر بومی شهر و بخش چهاردانگه خدمات مذكور بصورت رایگان ارائه خواهد شد .
 در خصوص افراد و خانواده هاي بی بضاعت بومی شهر چهاردانگه ،خدمات مذكور مشمول تخفیفی با نظر شهردار محترم خواهد بـود و تعیـین
میزان این تخفیف صرفاً از اختیارات شهردار یا سرپرست شهرداري می باشـد .
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تعرفه( :)2-35درآمد حاصل از فروش و جمع آوری زباله
مقرر گردید به استناد مواد هفتم و هشتم قانون مدیریت پسماند مصوب  1383/2/20مجلس شوراي اسالمی و آئین نامه اجرائی مربوطـه مصـوب 1384/5/1
هیأت محترم وزیران دستورالعمل نحوه تعیین بهاء خدمات مدیریت پسماند عادي شهري  ،شهرداري چهاردانگه در سال  1397مجاز است نسبت بـه وصـول
بهاء خدمات مدیریت پسماندهاي شهري اقدام نماید .
روش محاسبه بهاء خدمات مديريت پسماند شهری برای هر متر مربع
)C=f× D ×R ( CT + Cd

بعد خانوار شهري= F
تعداد روزهاي سال = D
سرانه تولید پسماند درهر شهربه ازاء هر خانوار = R
هزینه جمع آوري و حمل یك كیلوگرم پسماند عادي شهري= CT
 300ریال براي هر كیلوگرم = هزینه دفع یك كیلوگرم پسماند عادي شهري = Cd

کاربری مسکوني

کاربری تجاری و صنفي

کاربری اداری – خدماتي

کاربری کارگاهي

%10C

%8 C

%12 C

%7 C

کاربری صنعتي

ساير کاربريها

پس از عقد قرارداد جمع آوري و دفع زباله  2برابر

 1برابر عوارض نوسازي و

عوارض نوسازي و بقایاي سطح شهر سالیانه

یا بقایاي سطح شهر

مؤدیانی كه تا پایان هر سال نسبت به پرداخت بهاء خدمات مدیریت پسماند همان سال اقدام نمایند مشمول ده درصد ( )%10بخشودگی بعنوان جایزه خوش
حسابی خواهند بود.
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تعرفه( :)2-36عوارض بر دفاتر بيمه
مقرر گردید ماهیانه هریك از دفاتر بیمه مستقر درسطح شهر چهاردانگه كه نسبت به پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده اقدامی ننموده اند
مبلغ  100.000ریال به شهرداري پرداخت نمایند.

تعرفه( :)2-37بهاء خدمات به آموزشگاههای رانندگي
شهرداري مکلف است از هرنمایندگی مجاز تعلیم رانندگی مبلغ 1.500.000ریال ماهیانه بعنوان بهاء خدمات در وجه شهرداري وصول نماید.

مستندات قانوني

تعرفه( :)2-38عوارض ابقاء اعياني
ساختمانهايي كه بدون پروانه يا مازاد بر پروانه يا مخالف مدلول پروانه احداث و
از سوي كميسيون ماده صد قانون شهرداريها ابقاء شوند عالوه بر جرائم تعيين

 )1بخشنامه هاي شماره  3/24150مورخه  1369/11/30و  34/1/10740مورخه

شده از سوي كميسيون ماده صد مشمول پرداخت عوارض قانوني شامل  :زيربنا،

 1371/06/04وزارت كشور.

پذيره ،اضافه تراكم ،تغيير كاربري و  ...به نرخ روز مي باشد .

 )2دادنامه  587مورخه  1383/11/25هیئت عمومی دیوان عدالت اداري .

تبصره  :در صورتی كه ساختمان داراي اعتبار پروانه ساختمانی ،گواهی

 )3دادنامه  48مورخه  1385/02/03هیئت عمومی دیوان عدالت اداري .

پایانکار و یا برگ اعالم اتمام عملیات ساختمانی در مهلت اعتبار پروانه

 )4دادنامه  1237مورخه  1395/11/19هیئت عمومی دیوان عدالت اداري .

(طبق اعالم مهندس ناظر) باشد ،صرفاً متراژ مورد تخلف مورد محاسبه قرار

 )5دادنامه  786مورخه  1396/08/09هیئت عمومی دیوان عدالت اداري .

مي گيرد و در غير اينصورت مشمول پرداخت مابه التفاوت عوارض گذشته و روز
نسبت به كل بنا مي باشد.
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تعرفه( :)2-39بهاء خدمات شهری به فعاالن اقتصـادی
در اجراي تبصره  1ماده  50قانون مالیات بر ارزش افزوده ،شهرداري مجاز است :از كلیه فعاالن اقتصادي ( تولید كنندگان كاال و یا ارائه دهنـدگان خـدمات) مـادامی كـه
مشمول مفاد ماده  38قانون مارالذكر نمی باشند  .بهاء خدمات را بر اساس تعرفه عوارض صنفی و كسب و پیشه (موضوع فصل سوم این دفترچه)محاسبه و مطالبه نماید.

« تعرفه( :)2-40بهاء خدمات عمومي ناشي از فعاليت اقتصادی و ارائه خدمات مورد استفاده و بهره برداری در اراضي و امالک غيرمجاز »
شهرداري مکلف اس ت ازكلیه مالکین یا ذینفعان اراضی ،امالک و مستحدثات كه از حیث ضوابط و مقررات شهرداري بطـور غیرمجـاز اقـدام بـه اسـتفاده و
بهره برداري اقتصادي و خدماتی می نمایند  ،به استناد بند ب ماده  174قانون برنامه پنجم توسعۀ اقتصادي و فرهنگی كشور به ازاء هر مترمربع فضاي مـورد
بهره برداري (روباز یا رو بسته) بهاء خدمات عمومی را به مأخذ ساالنه یك برابر عوارض نوسازي و عمران یا عوارض سطح شهر محاسبه و مطالبه نماید.
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« تعرفه( :)2-41بهای خدمات حق آسفالت و لکه گيری و ترميم حفاری»»

*فرم محاسبه هزينه نوار حفاري در سطح شهر چهاردانگه*

پیاده رو

سواره رو

بزرگراه یا

بلوار

طول

عرض

عمق

جمع

طول

عرض

قيمت پايه

اعمال ضريب3

حق نظارت10%

عرض
نوار1+متر

پايه

جمع

محل حفاری

سطح معبر

عدم استفاده از کاتر
قيمت

آسفالت نو
عرض
طول حفاری100+متر

معبر

قيمت پايه

آسفالت

1200

*

*

1200

1200

خاكی زیرسازي شده

900

-

*

-

-

خاكی

650

-

*

-

-

آسفالت

820

*

*

820

820

خاكی زیرسازي شده

650

-

*

-

-

خاكی

450

-

*

-

-

آسفالت

650

*

*

650

650

خاكی زیرسازي شده

450

-

*

-

-

خاكی

320

-

*

-

-

خشکه چینی

650

*

*

650

-

موزائیك

650

*

*

650

-

جمع

مرمت وخسارت نوار حفاری

ارقام به هزار ريال

مجموع قابل پرداخت (ریال)
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رديف

عنوان

تعداد

قيمت به هزار ريال

1

هزینه نصب تیربرق(هر پایه)

-

15.000

2

هزینه نصب كافو (هر عدد)

-

15.000

3

هزینه نصب ترانس(هر عدد)

-

22.000

رديف

جمع

توضيحات

1

عرض معبر در سواره رو آسفالت نو=عرض سواره رو

2

عرض معبردر پیاده رو آسفالت نو=عرض پیاده رو

3

طول 100+متر در صورتی كه بین دو تقاطع نباشد در غیر اینصورت متراژ دو تقاطع محاسبه می گردد.

4
5

تمدید مجوز حفاري براي یك بار  %20هزینه اخذ محاسبه و براي هرسال تأخیر در پراخت  %30افزایش هزینه محاسبه شده و منظور
گردیده و یا در تهاتر لحاظ خواهد شد.
در خصوص حفاري غیر مجاز جهت نصب انشعابات به ازاء هر واحد احداثی با كاربري مختلف  %1ارزش ملك محاسبه و به حساب اداره
خاطی منظور و در پرونده شهرسازي مالك نیز لحاظ می گردد.

6

ضریب  3شامل (ضریب باالسري ،ضریب پیشنهادي و ضرایب ترافیك و  )...می باشد/.

7

ضریب  3براي امالک با كاربري مسکونی لحاظ نمی گردد.
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« تعرفه( :)2-42بهرهبرداری ساليانه از معابر عمومي شهرداری برای استفاده تأسيسات شهری »
عنوان تعرفه عوارض

رديف

توضيحات

ماخذ و نحوه محاسبه عوارض

بند ( :)1بهرهبرداري از فضاهاي زيرسطحي ،سطحي و رو سطحي (هوايي) اشغال شده توسط
تأسيسات موجود در فضاهاي شهري اعم از محدوده و حريم شهر را با احتساب حريمهاي
تعرفه بهرهبرداري ساليانه از
1

معابر عمومي شهر براي استفاده
تأسيسات شهري

مربوط و به تفكيك هر يك از سازمانها و شركتهاي خدماتي-تأسيساتي (آب و فاضالب ،برق،
 20Pبه ازاي هر مترطول

گاز ،مخابرات ،نفت و ساير تأسيسات مشابه) تحت عنوان بهرهبرداري از شوارع و معابر شهري
به روش ساالنه و بر مبناي قيمت منطقه اي موضوع ماده  64قانون مالياتهاي مستقيم براي
تأسيسات زير سطحي و منصوبات هم سطح و هوايي دريافت نمايند.
بند ( :)2مسير تحت انتقال و احداث ،هيچگونه حقمالكيتي براي شركتهاي حفار ايجاد نميكند.

« تعرفه( :)2-43درآمد حاصل از بازارهای روز هفتگي و همچنين ميادين ميوه و تره بار »
میزان درآمد از این موضوع به موجب تصمیمات كمیسیون معامالت شهرداري و با رعایت مقررات مناقصه مندرج در آئـین نامـه مـالی شـهرداریها تعیـین
می گردد.

« تعرفه( :)2-44عوارض ساليانه خودرو»
شهرداري می تواند از كلیه مالکان خودروهاي سواري و وانت دوكابین اعم از تولید داخل یا وارداتی ،طبق بند (ب) ماده ( )43قانون مالیات برارزش افـزوده،
عوارضی را بطور ساالنه به نرخ یك ونیم در هزار قیمت فروش كارخانه (داخلی) و یا مجموع ارزش گمركـی و حقـوق ورودي (وارداتـی) براسـاس قیمتهـاي
مندرج در جداولی كه توسط سازمان امور مالیاتی كشور اعالم می گردد محاسبه و وصول نماید.
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« تعرفه( :)2-45اجاره پارکينگ های شهرداری »
ورودیه به ازاء هر دستگاه خودرو  10.000ریال و به ازاء هر ساعت  7.000ریال.

تبصره :درصورت تخصیص پاركبان در خیابانهاي سطح شهر ،هزینه پارک خودروها از طریق مزایده اعمال خواهد شد .

« تعرفه( :)2-46اجاره ماشين آالت شهرداری »
 .1اجاره لودر بصورت روزانه( 8ساعت كاري)  4/000/000ریال.

 .2اجاره كمپرسی بصورت روزانه ( 8ساعت كاري)  3/000/000ریال .
 .3خاكبرداري و حمل هر متر مکعب برروي زمین ( لودر و كامیون )  90/000ریال
 .4خاكبرداري و حمل هر متر مکعب بر حسب متراژ در كامیون  80/000ریال.
 .5حفاري با بیل مکانیکی بابکت  120سانتی متر هر متر طول  300/000ریال.
 .6گود برداري توسط بیل مکانیکی طبق رعایت ردیف هاي  3و 4فوق الذكر و افزایش %20
 .7اجاره بیل مکانیکی بصورت روزانه ( 8ساعت كاري) مبلغ  4/000/000ریال.
 .8اجاره جرثقیل بصورت روزانه ( 8ساعت كاري) مبلغ  2/000/000ریال.
 .9اجاره باالبر بصورت روزانه ( 8ساعت كاري) مبلغ  1/300/000ریال.
تبصره  : 1مبالغ فوق جهت استقاده بیل مکانیکی تا عمق  2متر و لودر و كامیون تا عمق  5متر می باشد و براي اعماق بیشتر  %30به قیمت هاي فوق اضافه می شود.
تبصره  : 2حمل نخاله و انجام خاكبرداري در مواردي تأیید می شود كه در كمیته فنی و یا واحد عمران تصویب و از صورت وضعیت پیمانکار كسر گردد .
تبصره  : 3واحد عمران موظف است نسبت به تهیه آئین نامه و ضوابط و ابالغ به اداره درآمد اقدام تا در زمان عقد قرارداد با اشخاص حقیقـی و حقـوقی جهـت اسـتفاده
ماشین آالت اقدام گردد.
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« تعرفه( :)2-47عوارض نوسازی ساختمان های نيمه تمام »
در پروانه هاي ساختمانی كه از طرف شهرداري صادر می شود باید حداكثر مدتی كه براي پایان یافتن ساختمان ضروري است قید گردد  ،مالك یا مالکین
موظفند ظرف مدت مقرر در پروانه ،ساختمان خود را تکمیل و پایانکار اخذ نمایند در صورتی كه دو سال از آخرین مهلت مقرر در پروانه بگذرد و ساختمان
به اتمام نرسد با به عبارتی پایانکار صادر نشود به ازاء هرسال تأخیر در دریافت پایانکار ما لکین موظف هستند مبلغی به مأخذ دو برابر ارزش منطقه اي بابت
هر مترمربع بناي مندرج در پروانه ساختمان به شهرداري پرداخت نمایند.
تبصره :1ابنیه نیمه تمام كه ازطرف مقامات قضایی توقیف می شود درزمان توقیف مشمول این تعرفه نمی شود.
تبصره  :2براي ساختمان هایی كه در حین ساخت مرتکب تخلف ساختمانی می شوند و پرونده آنها در شرف رسیدگی تا صدور رأي قطعی توسط مراجع
ذیصالح می باشد ،تاریخ قطعیت رأي و ابالغ آن به مالك مبناي محاسبه براي زمان مورد نظر جهت محاسبه عوارض ساختمان هاي نیمه تمام تلقی می گردد.

« تعرفه( :)2-48بهای ارائه خدمات به اتباع و مهاجرين خارجي »
رديف

تعداد خانوار

عوارض متعلقه (ريال )

توضيحات

1

 1نفره

2.500.000

شهرداري می تواند بابت هزینه خدمات شهري ارائه شده به اتباع و مهاجرین خارجی عوارضی

2

 2نفره و  3نفره

2.500.000

به مأخذ ارائه شده به ازاء هر سال وصول نماید :

3

 4نفره و  5نفره

3.000.000

تبصره :1شهرداري مجازاست  %50عوارض وصولی از این محل را براساس پیشنهاد اداره كل

4

 6نفره و بیشتر

4.000.000

امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداري تهران هزینه نماید .
تبصره  :2در صورتی كه تغیی راتی از سوي اداره كل امور شهري و شوراها ابالغ گردد قابل تغییـر
بوده و بر اساس آن دستورالعمل اجرا خواهد شد.
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« تعرفه( :)2-49عوارض تغيير نقشه يا تغيير سازه »
شهرداري مجاز است در هنگام تقاضاي تغییر نقشه توسط مالك یا وكیل قانونی وي  ،عوارض موضوع این ماده را (عالوه بر عوارض نوسازي و بازدید ) به شرح ذیل وصول نماید.

-1

در صورتیکه تغییر نقشه بواسطه افزایش بنا و یا تغییر سازه از سازه مندرج در پروانه به سازه مرغوبتر حادث شود در صورت داشتن اعتبار پروانه عوارض متراژ اضافه بنا و در غیر اینصورت

می بایست مابه التفاوت عوارض پرداختی با تعرفه عوارض روز (نسبت به كل بنا در كاربري اعالمی) محاسبه و وصول شود.
 -2درصورتیکه تغییرنقشه بواسطه تغییرسازه غیر از بند  1حادث شود می بایست (عالوه بر عوارض نوسازي و بازدید)  %5عوارض صدور پروانه سازه جدید (طبق تعرفه روز) محاسبه و وصول
شود.

« تعرفه( :)2-50عوارض پيشروي طولي »
در مواقعی كه براساس ضوابط طرح جامع شهر چهاردانگه امکان صدور پروانه ساختمان یا متراژي بیشتر از سطح اشغال فراهم باشد  ،براي مقدار پیشـروي طـولی مبلغـی معـادل %20
عوارض مازاد تراكم محاسبه و قابل وصول خواهد بود.

« تعرفه( :)2-51هزينه بهره برداری از اماکن ورزشی شهرداری»
كلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و همچنین تیم هاي ورزشی متقاضی بهره برداري از اماكن ورزشی شهرداري چهاردانگه می بایست قبل از هر گونه عقد قرارداد ،مبالغ ذیل را كه توسط
واحد تربیت بدنی شهرداري محاسبه می گردد به حساب شهرداري واریز نمایند  .هزینه بیمه ورزشی بر عهده ورزشکاران و هنرجویان خواهدبود.
 -1شهریه رشته هاي رزمی و سایر ورزشها

ماهانه  200.000ریال

 -2شهریه كشتی بزرگساالن

ماهانه  150.000ریال.

 -3شهریه كشتی نونهاالن

ماهانه  80.000ریال.

 -4شهریه بدنساز ي

ماهانه  200.000ریال.

 -5شهریه ورزشهاي توپی

( براي هر جلسه  1/5ساعتی )

 -6شهریه ورزشهاي توپی آموزشی

ورزشکاران بومی

300.000

ورزشکاران غیربومی 500.000

ماهانه  250.000ریال.

 -7شهریه استخر توپ براي هر سانس نفر

 50.000ریال.

 -8شهریه سونا جکوزي براي هر سانس نفر

 50.000ریال.
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« تعرفه( :)2-52بهاء خدمات واحدهای صنفي مشاور امالک و طال فروشان»
واحد هاي صنفی مشاورین امالک و طال فروشانی كه طبق قانون ارزش افزوده پرداخت می نمایند سالیانه مبلغ  500.000ریال براي مشاورین امالک و  1،000،000ریال بـراي
طال فروشان به عنوان بهاء خدمات در وجه شهرداري پرداخت نمایند.

« تعرفه ( :)2-53درآمد حاصل از فروش جمع آوری زباله(بازيافت)»
میزان درآمد از این موضوع به موجب تصمیمات كمیسیون معامالت شهرداري و با رعایت مقررات مناقصه مندرج در آیین نامه مالی شهرداري ها تعیین می گردد.

« تعرفه ( :)2-54جريمه تخليه غير مجاز نخاله ساختماني در محدوده و حريم شهر »
الف :تخلیه غیرمجاز توسط وانت و نیسان  30.000.000ریال.
ب :كامیون و كامیونت  50.000.000ریال.

« تعرفه ( :)2-55جرايم متعلقه از تأخير پرداخت عوارض »
جرایم متعلقه از تأخیر پرداخت عوارض ،مشمول مفاد تبصره  3ماده  42قانون مالیات و عوارض بر ارزش افزوده خواهد بود ( به استثناي عوارض تعرفه صنفی ،نوسازي

و عوارض خودرو).
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« تعرفه ( :)2-56هزينه اجاره بهاء کيوسك های تنقالتي »
ورودیه اولیه براي تمامی متقاضیان استقرار دكه هاي تنقالتی  3.500.000ریال تعیین میگردد و انعقاد قرارداد جهت نصب دكه در امـاكن مختلـف سـطح شـهر بـا در
نظرگرفتن تشخیص شهرداري امکان پذیر است .ضمن اینکه دریافت ورودیه فقط براي بار اول قابل وصول می باشد.
 .1بزرگراه آیت اله سعیدي روبروي شركت آژیر ( نرسیده به شركت صافیاد ) ماهیانه مبلغ  13.000.000ریال.
 .2بزرگراه آیت اله سعیدي نبش خیابان شهید رحیمی ( شهرک صنعتی ) ماهیانه  20،000،000ریال .
 .3بزرگراه آیت اله سعیدي ورودي خیابان شهید فارسیان ماهیانه  11.000.000ریال.
 .4بزرگراه آیت اله سعیدي جنب اداره پست (كانکس ابارشی ) ماهیانه 15.000.000ریال.
 .5بزرگراه آیت اله سعیدي جنب پل خیابان شهید فارسیان 11.000.000ریال .
 .6خیابان شهرک صنعتی (جعفر آباد جنگل ) روبروي رستوران نوري (روبروي كوچه آلومینیوم كاران) ماهیانه 9.000.000ریال.
 .7خیابان شهرک صنعتی امام زاده عباس (علیه السالم) (روبروي بانك ملت ) ماهیانه  15،000،000ریال.
 .8خیابان شهرک صنعتی (جعفر آباد جنگل ) روبروي مجتمع تجاري – اداري كاوه ماهیانه  7.000.000ریال.
 .9خیابان شهید زارع كوچه الغدیر جنب میوه فروشی ( پارک شادي) ماهیانه 4.000.000ریال.
 .11بزرگراه آیت اله سعیدي جنب بنیاد شهید ماهیانه  8.000.000ریال.
 .11بلوار شهید فارسیان جنب شعبه  10تأمین اجتماعی ماهیانه 3.500.000ریال.
 .12پشت ساختمان پلیس راهور چهاردانگه بعد از ورودي خیابان شهید مدرس ماهیانه 5.000.000.ریال.
 .13گلشهر بوستان شهداء گلشهر جنب ورودي پارک چهاربري ماهیانه  5.000.000ریال.
 .14بزرگراه آیت اله سعیدي روبروي پمپ بنزین مقابل میوه تره بار ماهیانه  5.000.000ریال.
 .15بزرگراه آیت اله سعیدي نرسیده به شهرک شهید مطهري (بین خیابان شهید باهنر و شهرک شهید مطهري ) ماهیانه  15.000.000ریال.
 .16بزرگراه آیت اله سعیدي روبروي مبین كانتین ماهیانه  15.000.000ریال.
 .17بزرگراه آیت اله سعیدي اول كمربندي آزادگان (روبروي شركت فوالد آساب ) ماهیانه  15.000.000ریال.
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« ادامه تعرفه ( :)2-56هزينه اجاره بهاء کيوسك های تنقالتي »
.18بزرگراه آیت اله سعیدي ورودي بلوار شركت ایران خودرو دیزل ماهیانه  15.000.000ریال.
.19بزرگراه آیت اله سعیدي جنب پمپ بنزین مقابل انبار شركت لوله و ماشین سازي ماهیانه  15.000.000ریال.
.20بزرگراه آیت اله سعیدي جنب شركت لوله و ماشین سازي ماهیانه  10.000.000ریال.
.21بزرگراه آیت اله سعیدي جنب مجتمع تجاري  -اداري تندیس ماهیانه  10.000.000ریال.
.22بزرگراه آیت اله سعیدي جنب مصلی نماز جمعه چهاردانگه ماهیانه  10.000.000ریال.
.23بزرگراه آیت اله سعیدي ورودي سه راه بوتان ماهیانه 10.000.000ریال.
.24بزرگراه آیت اله سعیدي ورودي جدید شهرک صنعتی (خیابان ناصریه) ماهیانه  8.000.000ریال.
.25بزرگراه آیت اله سعیدي جنب باغ رستوران ایران زمین ماهیانه  10.000.000ریال.
.26انتهاي خیابان شهید محمدحسن سه راه امام زاده عباس روبروي سنگ فروشی گوهري ماهیانه  3.500.000ریال.
.27بزرگراه آیت اله سعیدي  ،چهاردانگه ،نرسیده به پل شاطره جنب گلدان فروشی (بابك راد) ماهیانه  5.000.000ریال.
.28گلشهر روبروي مجتمع مسکونی فراز ( حسین و رضا صفري) ماهیانه  3.500.000ریال.
.29شهرک صنفی سهند – بلوک زرد كوچه اول ماهیانه  3.500.000ریال.
 .30شهرک صنفی سهند – میدان اول شهرک ماهیانه  4.000.000ریال.
 .31ابتداي ورودي شهرک صنفی سهند ماهیانه  2.500.000ریال.
.32چهاردانگه -خیابان جانبازان -روبروي شهرک نگین -نبش بلوار شهید زمانی ماهیانه  4.000.000ریال.
.33جنب رودخانه كن -گلدان فروشی (عباس محمدي) ماهیانه  6.000.000ریال.
.34بزرگراه آیت اله سعیدي جنب شركت صنیع كاوه (آیت اله سعیدي) (محمدي پور) ماهیانه  8.000.000ریال.
تبصره  :شـهرداری مکلف است برای کيوسك های صـرفاً مطبوعاتي از تعرفه ( )2-57استفاده نمايد.
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« تعرفه( :)2-57هزينه اجاره بهاء كيوسك هاي مطبوعاتي »
ورودیه اولیه براي تمامی متقاضیان استقرار دكه هاي مطبوعاتی 3.500.000ریال تعیین میگردد و انعقاد قرارداد جهت نصب دكه در اماكن مختلف سطح شهر
پس ازموافقت اداره ارشاد اسالمی شهرستان اسالمشهر و با در نظرگرفتن تشخیص شهرداري امکان پذیر است .ضمن اینکه دریافت ورودیه فقـط بـراي بـار
اول قابل وصول می باشد.
 -1بزرگراه آیت اله سعیدي روبروي شركت آژیر ( نرسیده به شركت صافیاد ) ماهیانه مبلغ 2.200.000ریال.
 -2بزرگراه آیت اله سعیدي نبش خیابان شهید رحیمی ( شهرک صنعتی ) ماهیانه 2.200.000ریال.
 -3بزرگراه آیت اله سعیدي ورودي خیابان شهید فارسیان ماهیانه  1،100،000ریال.
 -4بزرگراه آیت اله سعیدي جنب اداره پست (صرفا مطبوعات و كتاب فروشی ) ماهیانه 2.200.000ریال.
 -5بزرگراه آیت اله سعیدي بعد از بلوار فارسیان نرسیده به مجتمع تجاري افشین ماهیانه 2.200.000ریال.
 -6خیابان شهرک صنعتی (جعفر آباد جنگل ) روبروي رستوران نوري (روبروي كوچه آلومینیوم كاران) ماهیانه 2.200.000ریال.
 -7خیابان شهرک صنعتی نبش ورودي امام زاده عباس (علیه السالم) (روبروي بانك ملت ) ماهیانه 2.200.000ریال.
 -8خیابان شهرک صنعتی (جعفر آباد جنگل ) روبروي مجتمع تجاري  -اداري كاوه ماهیانه  2.200.000ریال.
 -9خیابان شهید زارع كوچه الغدیر جنب میوه فروشی ( پارک شادي) ماهیانه  600.000ریال.
 -10بزرگراه آیت اله سعیدي جنب بنیاد شهید ماهیانه  5.500.000ریال.
 -11بزرگراه شهید فارسیان جنب شعبه  10تأمین اجتماعی ماهیانه  1،100،000ریال.
 -12پشت ساختمان پلیس راهور چهاردانگه بعد از ورودي خیابان شهید مدرس ماهیانه  1،100،000ریال.
 -13گلشهر بوستان شهداء گلشهر جنب ورودي پارک چهاربري ماهیانه  1،100،000ریال.
 -14بزرگراه آیت اله سعیدي روبروي پمپ بنزین ماهیانه  2.200.000ریال.
 -15بزرگراه آیت اله سعیدي نرسیده به شهرک شهید مطهري (بین خیابان شهید باهنر و شهرک شهید مطهري ) ماهیانه  2.200.000ریال.
 -16بزرگراه آیت اله سعیدي روبروي مبین كانتین ماهیانه  2.200.000ریال.
 -17بزرگراه آیت اله سعیدي اول كمربندي آزادگان (روبروي شركت فوالد آساب) ماهیانه  2.200.000ریال.
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« ادامه تعرفه( :)2-57هزينه اجاره بهاء كيوسك هاي مطبوعاتي »
 -18بزرگراه آیت اله سعیدي ورودي بلوار شركت ایران خودرو دیزل ماهیانه  2.200.000ریال.
 -19بزرگراه آیت اله سعیدي جنب پمپ بنزین ماهیانه 2.200.000ریال.
 -20بزرگراه آیت اله سعیدي جنب شركت لوله و ماشین سازي ماهیانه 2.200.000ریال.
 -21بزرگراه آیت اله سعیدي جنب مجتمع تجاري -اداري تندیس ماهیانه 2.200.000ریال.
 -22بزرگراه آیت اله سعیدي جنب مصلی نماز جمعه چهاردانگه ماهیانه 2.200.000ریال.
 -23هزینه بهره برداري ماهیانه از گل و گلدان فروشی جنب پل شاطره  4.500.000ریال.
 -24بزرگراه آیت اله سعیدي ورودي سه راه بوتان ماهیانه2.200.000ریال.
 -25بزرگراه آیت اله سعیدي ورودي جدید شهرک صنعتی (خیابان ناصریه) ماهیانه 2.200.000ریال.
 -26بزرگراه آیت اله سعیدي جنب باغ رستوران ایران زمین ماهیانه 2.200.000ریال.
 -27انتهاي خیابان شهید محمدحسن سه راه امام زاده عباس روبروي سنگ فروشی گوهري ماهیانه 2.200.000ریال.
 -28بزرگراه آیت اله سعیدي  ،چهاردانگه ،نرسیده به پل شاطره جنب گلدان فروشی (بابك راد) ماهیانه  5.000.000ریال.
 -29گلشهر روبروي مجتمع مسکونی فراز ( حسین و رضا صفري) ماهیانه  3.000.000ریال.
 -30شهرک صنفی سهند – بلوک زرد كوچه اول( شهریار اعالئی) ماهیانه  2.500.000ریال.
 -31شهرک صنفی سهند – میدان اول شهرک (سیاوش ستاري) ماهیانه  3.000.000ریال.
 -32ابتداي ورودي شهرک صنفی سهند( حامد شجاع) ماهیانه  2.500.000ریال.
 -33چهاردانگه -خیابان جانبازان -روبروي شهرک نگین -نبش بلوار شهید زمانی (رمضانعلی زمانی) ماهیانه  4.000.000ریال.
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« تعرفه( :)2-58هزينه بهاء خدمات اداري»
 -صدور گواهی (پایانکار ،عدم خالف و ) ...

 100.000ریال براي هر برگ.

 -صدور مفاصاحساب فیش عوارض خودرو

 20.000ریال براي هر فیش.

 -صدور مفاصاحساب فیش عوارض هاي ساختمانی و صنفی و نوسازي و ...

 20،000ریال براي هر فیش.

« تعرفه( :)2-59عوارض تعيين كاربري »
الف -عوارض تعيين کاربری اراضي فاقد کاربری به مسـکوني

تعیین كاربري براي اراضی فاقد كاربري مسکونی

عوارض دریافتی از یك متر مربع

عوارض تعیین كاربري

یك متر مازاد تراكم مسکونی به نرخ پایه

ارزش يك متر مربع تعيين کاربری = A
تبصره  :اراضی فاقد كاربري اراضی هستند كه كمیسیون موضوع تبصره یك ماده یك قانون حفظ كاربري و باغات با تغییر كاربري آنها حسب مورد موافقت نموده است.
ب :عوارض کاربری اراضي فاقد کاربری به صنعتي و اداری به استثنای بند الف و ج

تعیین كاربري براي اراضی فاقد كاربري به صنعتی و اداري

عوارض دریافتی از یك متر مربع

عوارض تعیین كاربري

یك متر مازاد تراكم صنعتی و اداري به نرخ پایه

ج :عوارض کاربری اراضي فاقد کاربری به تجاری
تعیین كاربري براي اراضی فاقد كاربري به تجاري

عوارض دریافتی از یك متر مربع

عوارض تعیین كاربري

یك متر مازاد تراكم تجاري به نرخ پایه
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« تعرفه ( :)2-60بهاء خدمات کارشناسي و صدور دستورالعمل ايمني اداره آتش نشاني و خدمات ايمني»
رديف

نوع کاربری

متراژ

مبلغ هر مترمربع تراکم پايه به ريال

هر مترمربع تراکم مازاد به ريال

1

مسکونی

تا  500مترمربع

6.000

7.500

2

مسکونی

تا  1000مترمربع

7.500

10.000

3

مسکونی

از  1000مترمربع به باال

12.000

15.000

4

تجاري اداري و صنعتی

تا  100مترمربع

25.000

25.000

5

تجاري اداري و صنعتی

از  100تا  500مترمربع

30.000

30.000

6

تجاري اداري و صنعتی

از  500تا  2000مترمربع

32.500

35.000

7

تجاري اداري و صنعتی

از  2000تا  3000مترمربع

30.000

42.000

8

تجاري اداري و صنعتی

از  3000مترمربع به باال

40.000

45.000

از  10مترمربع به باال

15.000

20.000

9

سایر كاربري ها

-1

بهاء خدمات كارشناسی بابت كنترل حسن اجراي صدور دستورالعمل صادره و بازدید مسکونی  300.000ریال .

-2

بهاء خدمات كارشناسی بابت كنترل حسن اجراي صدور دستورالعمل صادره و بازدید صنعتی تجاري  1.000.000ریال .

-3

بهاء

خدمات كارشناسی تغییر صدور مجدد دستورالعمل عالوه بر محاسبه كل زیربنا مبلغ  500.000ریال.

 -4آموزش براي شركت ها و كارگاه هاي بخش خصوصی  200.000ریال براي هر نفر.
-5

آموزش كلیه خدمات آموزشی بخش دولتی اعم از مدارس و ادارات جهت ترویج و گسترش فرهنگ ایمنی رایگان می باشد.
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« آئين نامه تسهيالت صدور پروانه ساختماني »
جهت ارج نهادن به فرهنگ ایثار و شهادت  ،شهرداري مجاز است نسبت به ارائه تخفیف به خانواده معزز شـهدا و همچنـین جانبـازان محتـرم وآزادگـان
سرافراز كه متقاضی صدور پروانه ساختمانی می باشد  ،برابر جدول ذیل  ،اقدام نماید.

ردیف

شرح

درصد تخفیف

1

بستگان درجه یك شهدا ومفقودین (پدر ،مادر ،همسر و فرزند)

تراكم مجاز مسکونی تا یکصد و بیست متر مربع و تجاري تا بیست متر مربع بنا  %100رایگان

2

جانبازان باالي  %25جانبازي

تراكم مجاز مسکونی تا یکصد و بیست متر مربع و تجاري تا بیست متر مربع بنا  %100رایگان

3

آزادگان

تراكم مجاز مسکونی تا یکصد و بیست متر مربع و تجاري تا بیست متر مربع بنا  %100رایگان

تبصره  : 1كلیه تخفیفات تصویبی تنها یك بار (تا یکصد متر بناي مجاز) براي هریك از موارد مذكور قابل اجرا می باشد.
تبصره : 2مشمول یت تنها با ارائه تائیدیه از مراجع ذیصالح یا ارگان و سازمان مربوطه امکانپذیر خواهد بود.
تبصره : 3احراز مالکیت به وسیله اسناد مثبته به نام متقاضی الزامی می باشد.
تبصره  : 4شهرداري ملزم می باشد ترتیبی اتخاذ نماید كه سوابق افراد در بایگانی بصورت مشخص ثبت گردد.
تبصره  : 5معلوالن جسمی تحت پوشش سازمان بهزیستی و مددجویان تحت پوشش كمیته امداد امام خمینی (ره) مشمول مقررات قانون جامع حمایـت از
معلوالن می باشند.
تبصره : 6تخفیفات اعمالی فقط مربوط به آیتم هاي صدور پروانه ساخت در حد مجاز (به جز عوارض تفکیك عرصه و خرید تراكم مازاد) می باشد .
تبصره  : 7مهندسین طراح و ناظر در صورت ارائه تخفیفات طبق جدول فوق می توانند از تسهیالت ارائه شده شهرداري بصورت افزایش حد نصاب از تعداد
برگه هاي مجاز استفاده نمایند.
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