تعرهف عوارض،بهاء خدمات و ساري ردآمداهي شهرداري چهاردانگه سال 1398

رديف

«« تعرفه شماره ( - )2-1عوارض زيربنا (احداث اعيانی) از نوع مسكونی بهصورت تك واحدی »»
مالک عمل

مأخذ و نحوه
محاسبه عوارض

1

تا زيربناي  60مترمربع

2/5 P

2

تا زيربناي  100مترمربع

3P

3

تا زيربناي  150مترمربع

3/5 P

4

تا زيربناي  200مترمربع

4P

5

تا زيربناي  300مترمربع

4/5 P

6

تا زيربناي  400مترمربع

5P

7

تا زيربناي  500مترمربع

5/5 P

8

تا زيربناي  600مترمربع

6P

9

از زيربناي  600مترمربع
به باال

محمد قدس
شهردار چهاردانگه

توضيحات

بند ( :)1منظور از واحد مسكوني تك واحدي ،اعياني است كه در سطح بيش از يك طبقه و يك واحد
احداث نشود و چنانچه در هر طبقه و يا طبقات دو واحد ساخته شود تك واحدي محسوب نميگردد و در
اينگونه موارد نحوه محاسبه عوارض زيربنا (احداث اعياني مسكوني) از نوع مجتمعهاي مسكوني مالك
عمل خواهد بود.
بند ( :)2در صورت درخواست متقاضيان براي احداث استخر ،سونا ،جكوزي (خارج از اعياني) با رعايت
ضوابط و مقررات شهرسازي به ازاء هر مترمربع  %50 Pقابل وصول ميباشد .چنانچه قسمتي از اعياني براي
اين منظور استفاده شود (بطور مضاعف) در عوارض زيربنا مورد محاسبه قرار نميگيرد.
بند ( :)3مساحت پاركينگ ،راهپله ،آسانسور ،شوتينگ زباله و خرپشته و سرايداري و نگهباني مسكوني با
رعايت ضوابط طرح تفصيلي شامل محاسبه عوارض زيربنا ميگردد.
بند ( :) 4به منظور تشويق در نوسازي و بهسازي ساختمانهاي قديمي كه براساس ضوابط طرح تفصيلي و
طرح جامع شهر چهاردانگه در محدوده بافت فرسوده قراردارند ،شهرداري مكلف است  %95عوارض ساخت
تراكم پايه را مشمول تخفيف قرار دهد.
بند ( :)5در صورت تخريب و نوسازي بناهاي مسكوني خارج از بافت فرسوده در حد متراژ تراكم مجاز و

مصوب ،شهرداري مكلف است % 45عوارض زيربنا تراكم پايه را مشمول تخفيف قرار دهد.

6/5 P

حامد عيسوند
رئيس شورای اسالمی شهر چهاردانگه

استانداری تهران
1

تعرهف عوارض،بهاء خدمات و ساري ردآمداهي شهرداري چهاردانگه سال 1398
« تعرفه شماره ( : )2-2عوارض زيربنا (احداث اعيانی) صدور پروانه ساختمانی مجتمعها و آپارتمانهای مسكونی»
رديف

مالک عمل

1

تا زيربناي  200مترمربع

2

تا زيربناي  400مترمربع

3

تا زيربناي  600مترمربع

4

از  600تا  1500مترمربع

5

از  1500تا  3000مترمربع

6

بيش از  3000مترمربع

محمد قدس
شهردار چهاردانگه

ماخذ و نحوه محاسبه
( P× 1/5ميانگين سطح واحدها)
100

توضيحات
بند ( :)1منظور از مجتمعها و آپارتمانهاي مسكوني ،اعياني است كه بيش از يك طبقه و
بيش از يك واحد مسكوني احداث گردد.
بند ( :)2مساحت پاركينگ ،راه پله ،آسانسور ،شوتينگ زباله و خرپشته و سرايداري و

( P× 2/5ميانگين سطح واحدها)

نگهباني مسكوني با رعايت ضوابط طرح جامع شامل محاسبه عوارض ميگردد.
بند ( :)3در صورت درخواست متقاضيان براي احداث استخر ،سـونا ،جكوزي (خارج از

100

( P×3ميانگين سطح واحدها)
100

اعياني) با رعايت ضوابط و مقررات شهرسازي به ازاء هر مترمربع  %50Pقابل وصول
ميباشد .چنانچه قسمتي از اعياني براي اين منظور استفاده شود (بطور مضاعف) در
عوارض زيربنا مورد محاسبه قرار نميگيرد.

( P× 3/5ميانگين سطح واحدها) بند ( : )4به منظور تشويق در نوسازي و بهسازي ساختمانهاي قديمي كه براساس ضوابط
طرح تفصيلي و طرح جامع شهر چهاردانگه در محدوده بافت فرسوده قراردارند ،شهرداري
100

( P× 4ميانگين سطح واحدها)
100

مكلف است  %95عوارض ساخت تراكم پايه را مشمول تخفيف قرار دهد.
بند ( :)5در صورت تخريب و نوسازي بناهاي مسكوني خارج از بافت فرسوده در حد متراژ

تراكم مجاز و مصوب شهرداري مكلف است %45عوارض زيربنا تراكم پايه را مشمول

( P× 4/5ميانگين سطح واحدها) تخفيف قرار دهد.

100

حامد عيسوند
رئيس شورای اسالمی شهر چهاردانگه

استانداری تهران
2

تعرهف عوارض،بهاء خدمات و ساري ردآمداهي شهرداري چهاردانگه سال 1398
« تعرفه شماره ( : )2-3عوارض زيربنا احداث اعيانی يك مترمربع اعيان تجاری تك واحدی»
رديف

عنوان تعرفه عوارض

توضيحات

ماخذ و نحوه محاسبه عوارض

1

عوارض پذيره در زير زمين

) (l  l )  (h  h

) 
10

10 p(1 

2

عوارض پذيره در همكف

)(l  l)  (h  h
)
10

18 p(1 

3

عوارض پذيره در طبقه اول

)(l  l)  (h  h
)
10

10 p(1 

4

عوارض پذيره در طبقه دوم

)(l  l)  (h  h
)
10

8 p(1 

)(l  l)  (h  h
)
10

6 p(1 

5
6
7

عوارض پذيره درطبقه سوم
و باالتر
پاركينگ
عوارض پذيره در نيم طبقه
(بالكن داخل مغازه)

بند( :)1عوارض زيربنا طبقات پايين تر از زيرزمين ( ،)-1به ازاء هر طبقه پايين تر  %10كمتر از عوارض زيربنا
زيرزمين ( )-1براي هر مترمربع محاسبه خواهد شد.
بند ( :)2در خصوص انباري متصل و يا مجزا يك واحد تجاري ،عوارض متعلقه به ازاء هر مترمربع براي انباري
متصل به واحد تجاري معادل  %50عوارض يك مترمربع پذيره محاسبه و عوارض انباري مجزا از واحد تجاري
به ازاء هر مترمربع معادل  %75عوارض يك مترمربع زيربنا تجاري همان طبقه قابل احتساب و وصول
ميباشد.
بند ( :)3در صورت تخريب و نوسازي بناهاي غيرمسكوني در حد متراژ و تعداد دهنه و وضعيت مندرج در
پروانه قبلي (چه قبل و چه بعد از تصويب طرح جامع و هادي ) و يا آخرين گواهي پايانكار  %25عوارض
زيربنا روز مالك محاسبه قرار ميگيرد.
بند ( :)4ساختمان هائي كه داراي تخلف ساختماني با زيربناي تجاري بوده و تا قبل از تأسيس شهرداري
چهاردانگه در كميسيون هاي ماد صد منتهي به صدور راي جريمه شده و حكم صادره قطعيت يافته باشد،
براي صدور پايانكار ساختماني مشمول پرداخت  %25عوارض زيربنا روز خواهند بود .
بند ( :)5به منظور تشويق در نوسازي و بهسازي ساختمانها و بناهاي تجاري قديمي كه براساس ضوابط طرح

3P

تفصيلي و طرح جامع شهر چهاردانگه در محدوده بافت فرسوده قراردارند ،شهرداري مكلف است %95

 %50عوارض همان طبقه

عوارض بنا در حد متراژ و تعداد دهنه و وضعيت مندرج در پروانه قبلي و يا آخرين گواهي پايانكار را
مشمول تخفيف قراردهد.
بند ( :)6فضاي آسانسور ،راه پله  ،نورگيرها و مشاعات مسقف مشمول  %10عوارض همان طبقه محاسبه و

 =Lطول دهنه به متر
 =Loطول دهنه مجاز به متر

 = hطول ارتفاع به متر
 =hoطول ارتفاع مجاز به متر

مطالبه مي گردد.

بند( :)7زيربناي سرايداري و نگهباني واحد هاي تجاري طبق تعرفه عوارض اداري همان طبقه مورد
محاسبه قرار مي گردد.

محمد قدس
شهردار چهاردانگه

حامد عيسوند
رئيس شورای اسالمی شهر چهاردانگه

استانداری تهران
3

تعرهف عوارض،بهاء خدمات و ساري ردآمداهي شهرداري چهاردانگه سال 1398
« تعرفه شماره ( : )2-4عوارض زيربنا احداث اعيانی يك مترمربع از چند واحد تجاری »
رديف

طبقات

1

در زيرزمين

2

در همكف

3

در طبقه اول

4

در طبقه دوم

5
6
7

ماخذ و نحوه محاسبه عوارض

)(l  l)  (h  h
)
10

%50 p(n  10   

)(l  l)  (h  h
)
10

در طبقه سوم
و باالتر

p(n  10   

)(l  l)  (h  h
)
10

50% p(n  10   

)(l  l)  (h  h
)
10

 

)(l  l)  (h  h
)
10

%30 p(n  10   

40% p(n  10

پاركينگ

)% 5 P(n+10

نيم طبقه

 %50عوارض همان طبقه

(بالكن داخل مغازه)

 = Hطول ارتفاع به متر
 =hoطول ارتفاع مجاز به متر

توضيحات

 = Lطول دهنه به متر
 = Loطول دهنه مجاز به متر

 = nتعداد واحد تجاري

محمد قدس
شهردار چهاردانگه

بند ( :)1درمحاسبه عوارض زيربنا مجمتعهاي تجاري مانند پاساژ ،تيمچه ،سراي و امثالهم ،عمق جبهه اول ( 50متر) برابر ضرايب
مصوب و مازاد برآن معادل  %80قيمت منطقهاي جبهه اول مالك عمل ميباشد.
بند ( : )2در مجتمع ها و پاساژها  ،فضاي باز مشاعي غير مسقف و بدون اعياني که در ساختمان امتداد داشته و تمام طبقات را از
هر طبقه قابل رؤيت مينمايد مشمول عوارض زيربنا نخواهد بود.
بند ( :)3در صورت تخريب و نوسازي بناهاي غيرمسکوني در حد متراژ و تعداد دهنه و وضعيت مندرج در پروانه قبلي (چه قبل و
چه بعد از تصويب طرح جامع) و يا آخرين گواهي پايانکار  %25عوارض زيربنا روز مالك محاسبه قرار ميگيرد.
بند ( :)4ساختمان هائي که داراي تخلف ساختماني با زيربناي تجاري بوده و تا قبل از تأسيس شهرداري چهاردانگه در کميسيون
هاي ماد صد منتهي به صدور رأي جريمه شده و حکم صادره قطعيت يافته باشد ،براي صدور پايانکار ساختماني مشمول پرداخت
 %25عوارض زيربنا روز خواهند بود .
بند ( )5در محاس به عوارض زيربنا واحدهاي تجاري که به صورت مجتمع و يا پاساژ احداث مي گردند ،فضاي آسانسور و راه پله و
نورگيرها و مشاعات مسقف مشمول  %10عوارض ميگردد.
بند ( :)6در مجتمعهاي تجاري که در يک طبقه به صورت يکپارچه ايجاد ميشوند عمق جبهه مالك عمل نبوده و عوارض کل بنا
بر اساس ضريب تعيين شده محاسبه ميگردد.
بند ( :)7حداقل تعداد واحدها برابر با  2و حداکثر آن  35مي باشد.
بند ( :)8به منظور تشويق در نوسازي و بهسازي ساختمانها و بناهاي تجاري قديمي که براساس ضوابط طرح تفصيلي و طرح جامع
شهر چهاردانگه در محدوده بافت فرسوده قراردارند ،شهرداري مکلف است  %95عوارض بنا در حد متراژ و تعداد دهنه و وضعيت
مندرج در پروانه قبلي و يا آخرين گواهي پايانکار را مشمول تخفيف قرار دهد.
بند (:)9عوارض زير بناي احداث اعياني تاالرهاي پذيرايي و رستوران برابر تعرفه تجاري محاسبه مي گردد.
بند( :)10در خصوص انباري متصل و يا مجزا يک مجتمع تجاري (دو يا بيشتر) عوارض متعلقه مطابق بند  2اعياني تجاري تک
واحدي محاسبه ميگردد.
بند ( :) 11محاسبه عوارض زير بناي سرايداري و نگهباني مجتمع هاي تجاري طبق تعرفه عوارض اداري همان طبقه مورد محاسبه
قرار مي گردد.

حامد عيسوند
رئيس شورای اسالمی شهر چهاردانگه

استانداری تهران
4

تعرهف عوارض،بهاء خدمات و ساري ردآمداهي شهرداري چهاردانگه سال 1398

« تعرفه شماره ( :)2-5عوارض زيربنا احداث اعيانی يك متر مربع اعيان اداری»
ردي
ف

طبقات

تك
واحد
ی

1

زير زمين

9P

2

همكف

11 P

3

طبقه اول

8P

4

طبقه دوم

6P

5
6

طبقه سوم و

5P

باالتر

2P

پارکينگ
نيم طبقه

7

(بالكن داخل
واحد)

 = hطول ارتفاع به متر
 =hoطول ارتفاع مجاز به متر

توضيحات

چند واحدی

)(l  l)  (h  h
)
بند ( :)1عوارض زيربنا طبقات پايين تر از زيرزمين ( ، )-1به ازاء هر طبقه  %10کمتر از عوارض زيربنا زيرزمين ( )-1براي
10
هر مترمربع محاسبه خواهد شد.
)(l  l)  (h  h
)
 1 / 3 p(n  10   بند ( :)2در خصوص انباري متصل و يا مجزا يک واحد اداري ،عوارض متعلقه به ازاء هر مترمربع براي انباري متصل به
10
p(n  10   

واحد مربوطه معادل  %50عوارض يک متر مربع زيربنا محاسبه و عوارض انباري مجزا از واحد اداري به ازاء هر مترمربع
معادل  %75عوارض يک مترمربع زيربنا همان طبقه قابل احتساب و وصول ميباشد.
)(l  l)  (h  h
بند ( :)3در صورت تخريب و نوسازي بناهاي غيرمسکوني در حد متراژ و تعداد دهنه و وضعيت مندرج در پروانه قبلي (چه
p(n  10   
)
10
قبل و چه بعد از تصويب طرح جامع و هادي ) و يا آخرين گواهي پايانکار  %25عوارض زيربنا روز مالك محاسبه قرار
ميگيرد.
)(l  l)  (h  h
)
 %85 p(n  10   بند ( :)4ساختمان هائي که داراي تخلف ساختماني با کاربري اداري بوده و تا قبل از تأسيس شهرداري چهاردانگه در
10
کميسيون هاي ماد صد منتهي به صدور رأي جريمه شده و حکم صادره قطعيت يافته باشد ،براي صدور پايانکار ساختماني
مشمول پرداخت  %25عوارض زيربنا روز خواهند بود .
)(l  l)  (h  h
)
 %70 p(n  10   بند ( :)5در محاسبه عوارض زيربنا واحدهاي اداري که به صورت مجتمع احداث مي گردند ،فضاي آسانسور و راه پله و
10
نورگيرها و مشاعات مسقف مشمول  %10عوارض ميگردد.
بند ( :)6حداقل تعداد واحدها برابر با  2و حداکثر آن  35مي باشد.
)% 10 P(n+10
بند ( :)7کاربري سرايداري و نگهباني مطابق تعرفه عوارض مسکوني همان طبقه مورد محاسبه قرار ميگيرد.
بند ( :)8به منظور تشويق در نوسازي و بهسازي ساختمانهاي قديمي که براساس ضوابط طرح تفصيلي و طرح جامع شهر
چهاردانگه در محدوده بافت فرسوده قراردارند ،شهرداري مکلف است  %95عوارض بنا در حد متراژ و تعداد دهنه و وضعيت
 %40عوارض همان طبقه
مندرج در پروانه قبلي و يا آخرين گواهي پايانکار را مشمول تخفيف قراردهد.
بند( :) 9درصورت تخريب و نوسازي بناهاي اداري خارج از بافت فرسوده در حد متراژ و تعداد واحدهاي مندرج در پروانه هاي قبلي و يا
 = nتعداد واحد اداري
 =Lطول دهنه به متر
آخرين گواهي پايانكار يا عدم خالف  %25 ،عوارض زير بناي روز ،مالك محاسبه قرار مي گيرد.الباقي بناهاي درخواستي طبق تعرفه
روز محاسبه خواهد شد.
 =Loطول دهنه مجاز به متر

محمد قدس
شهردار چهاردانگه

حامد عيسوند
رئيس شورای اسالمی شهر چهاردانگه

استانداری تهران
5

تعرهف عوارض،بهاء خدمات و ساري ردآمداهي شهرداري چهاردانگه سال 1398

« تعرفه شماره ( : )2-6عوارض زيربنا(پذيره) احداث اعيانی صـدور پروانه و يا صدور مجوز برای هتـل  ،متـل  ،مسافرخانهها و شـهربازی
(تفـريحی-گردشـگری)»
رديف

عنوان تعرفه عوارض

عوارض پذيره صدور پروانه و يا
1

صدور مجوز براي هتلها واماکن
گردشگري و مسافرخانهها
به ازاء هر مترمربع

2

پذيره فضاهاي تجاري خارج از
ساختمان اصلی هتل و ...

ماخذ و نحوه

توضيحات

محاسبه عوارض

مطابق جدول عوارض
زيربناي صنعتی
محاسبه می گردد.

بند ( :)1به استناد ماده  12قانون توسعه صنعت ايرانگردي و جهانگردي مصوب 1370/07/07
عوارض پذيره صدور پروانه براي هتلها و اماکن گردشگري و مسافرخانهها برابر بخش صنايع
خواهد بود.
بند ( :)2به استناد بند  4ماده  22قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشی از مقررات مالی دولت
مصوب  ، 1384/08/15عوارض ناشی از تغيير کاربري و فروش تراکم با اقساط پنج تا ده ساله از

مطابق جدول عوارض شروع بهرهبرداري توسط سرمايهگذاران به شهرداري مربوط پرداخت خواهد شد (با تقاضاي

زيربناي تجاري
محاسبه می گردد.

سازمان گردشگري)
بند ( :)3با توجه به لزوم حمايت از صنعت گردشگري ،عوارض فضاهاي تجاري داخل ساختمان
اصلی هتل ،متل و  ...برابر تعرفه بخش صنايع خواهد بود.

محمد قدس
شهردار چهاردانگه

حامد عيسوند
رئيس شورای اسالمی شهر چهاردانگه

استانداری تهران
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تعرهف عوارض،بهاء خدمات و ساري ردآمداهي شهرداري چهاردانگه سال 1398
« تعرفه شماره ( : )2-7عوارض زير بنا احداث اعيانی يك متر مربع از ساير كاربريها
صنعتی و

رديف

طبقات

1

زير زمين

8P

2

همكف

10P

8P

8P

5P

10P

4

نيم طبقه

5P

4P

6P

2P

5

پارگينگ

P

%9P

2P

%5P

كارگاهی

خدماتی

باغ-ويال

تفرجی

ساير

6P

9P

2P

P

12P

4P

2p

3P

1/5p

P

0/5p

توضيحات
بند( :)1در خصوص انباري متصل و يا مجزا از بك واحد،عوارض متعلقه به ازاي هر متر مربع براي
انباري متصل به واحد مربوطه معادل  %50عوارض يك متر مربع زيربنا محاسبه و عوارض انباري
مجزا از واحد به ازاي هر متر مربع معادل  %25عوارض يك متر مربع همان طبقه قبل احتساب و
وصول مي باشد.
بند ( :)2در صورت تخريب و نوسازي بناهاي غير مسكوني در حد متراژ و تعداد دهنه و وضعيت
مندرج در پروانه قبلي( چه قبل و چه بعد از تصويب طرح جامع و هادي) و يا آخرين گواهي پايانكار
 %25عوارض زيربنا روز مالك محاسبه قرار مي گيرد.
بند( : )3ساختمان هائي كه داراي تخلف بوده و تا قبل از تأسيس شهرداري چهاردانگه در كميسيون

3

طبقه اول
و باالتر

هاي ماده صد منتهي به صدور رأي جريمه شده و حكم صادره قطعيت يافته باشد  ،براي صدور
پايانكار ساختماني مشمول پرداخت  %25عوارض زيربنا روز خواهند بود.
بند(:)4در محاسبه عوارض زيربنا واحدهايي كه به صورت مجتمع و يا پاساژ فضاهاي باز غير مفيد
كه در طول ارتفاع ساختمان امتداد داشته باشد و تمام طبقات را از هر طبقه قابل رؤيت مي نمايد،
فضاي آسانسور و راه پله و نورگير ها و مشاعات مشمول  %10عوارض مي گردد.
بند( :) 5محاسبه عوارض زير بنا چند واحدي در كاربري خدماتي مطابق نصف تعرفه مشابه در
كاربري اداري مي باشد.
بند ( : )6محاسبه عوارض زير بناي احداث پمپ بنزين  ،كارواش و باسكول بر مبناي تعرفه خدماتي

محمد قدس
شهردار چهاردانگه

مي باشد.
بند( :) 7درصورت تخريب و نوسازي بناهاي احداثي در سايركابريهاي خارج از بافت فرسوده در حد
متراژ و تعداد واحدهاي مندرج در پروانه هاي قبلي و يا آخرين گواهي پايانكار يا عدم خالف %25 ،
عوارض زير بناي روز ،مالك محاسبه قرار مي گيرد.الباقي بناهاي درخواستي طبق تعرفه روز
محاسبه خواهد شد.

حامد عيسوند
رئيس شورای اسالمی شهر چهاردانگه

استانداری تهران
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تعرهف عوارض،بهاء خدمات و ساري ردآمداهي شهرداري چهاردانگه سال 1398

« تعرفه شماره ( : )2-8عوارض زيربنا احداث اعيانی تأسيسات شهری»
عنوان تعرفه عوارض

رديف

ماخذ و نحوه محاسبه
عوارض هر مترمربع

تبصره  : 1در هنگام تعميرات يا جابجايی تيرهاي برق قديمی و يا تيرهايی که در سوانح دچار

احداث تأسيسات و تجهيزات شهري

آسيب می شوند معادل  %5عوارض اين تعرفه اخذ می گردد.

مانند منبع آب ،پست ترانسفورماتور،

تبصره  : 2چنانچه ملكی بدون اخذ مجوز از شهرداري اقدام به عقد قرارداد با شرکتهاي

پست گاز ،پست مخابرات ،تصفيه
خانههاي آب و فاضالب ،دکلهاي برق

1

و مخابرات ( )BTSو کليه دکلهاي

توضيحات

خدماتی و احداث سازه هاي يادشده در ملك خود نمايد .اين اقدام به منزله تغيير کاربري

50 P

امالک تلقی و ضمن ارجاع پرونده به کميسيون ماده صد  ،مشمول عوارض تغيير کاربري
خواهد بود.

ارتباطی  ،کيوسك تلفن  ،جايگاه
سوخت  ،ميادين ميوه و تره بار ،
ايستگاههاي جمع آوري زباله ،
کشتارگاهها و غيره به ازاء هر
مترمربع

محمد قدس
شهردار چهاردانگه

حامد عيسوند
رئيس شورای اسالمی شهر چهاردانگه

استانداری تهران
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تعرهف عوارض،بهاء خدمات و ساري ردآمداهي شهرداري چهاردانگه سال 1398

« تعرفه شماره ( : )2-9عوارض زيربنای احداث اعيانی صدور پروانه ساختمانی واحدهای دينی ،مذهبی ،نظامی ،آموزشـی ،ورزشـی ،فرهنگی ،هنری ،بهداشتی و
درمانی ،فضای سبز  ،پاركينگ و پايانه ( به استثناء ساختمان پزشكان)»
ماخذ و نحوه محاسبه

رديف

عنوان طبقات

1

زيرزمين

0/7 P

2

همكف

P

3

طبقه اول

0/7 P

4

طبقه دوم

0/5 P

توضيحات

عوارض هرمترمربع

بند ( :)1آموزشگاهها و مراكز آموزشي غيرانتفاعي براي اخذ پروانه ساختماني بر اساس ماده  19قانون اصالحي
تأسيس و اداره مدارس ،مراكز آموزشي و پرورشي غيردولتي مصوب  1387/5/16در برخورداري از تخفيفات،
ترجيحات و كليه معافيتهاي مالياتي و عوارض در حكم مدارس دولتي هستند.
بند ( :)2بر اساس رديف ( )1بند (ت) ماده  37قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور ،فضاهاي آموزشي،
پژوهشي و اداري حوزه هاي علميه از پرداخت عوارض ساخت و ساز معاف مي باشند ،همچنين بر اساس تبصره
ذيل ماده  95قانون برنامه ششم توسعه كشور ،مساجد  ،حسينيه ها  ،مصلي ها  ،اماكن صرفاٌ مذهبي اقليت هاي
ديني مصرح در قانون اساسي و حوزه هاي علميه شامل مراكز آموزشي و پژوهشي و اداري از پرداخت هزينه
عوارض ساخت و ساز فقط براي فضاي اصلي ( شبستان) معاف مي باشند.
بند ( )3متراژ بناهاي تجاري (شامل داروخانه -بوفه مواد غذائي و خوراكي -فروشگاه محصوالت و )...يا فضاهاي
صنعتي ،كارگاهي ،اداري و ...موجود در اين كاربريها با  %70تعرفه مربوط به تجاري و اداري و ...مورد محاسبه قرار

5

طبقه سوم
به باال

خواهد گرفت.

0/4 P

محمد قدس
شهردار چهاردانگه

بند ( : ) 4مشاعات  ،راه پله ها  ،آسانسور  ،انباري و پاركينگ در اين نوع كاربري ها معادل  %10عوارض همان
طبقه محاسبه خواهد شد .

حامد عيسوند
رئيس شورای اسالمی شهر چهاردانگه

استانداری تهران
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تعرهف عوارض،بهاء خدمات و ساري ردآمداهي شهرداري چهاردانگه سال 1398

« تعرفه شماره ( : )2-10عوارض صدور پروانه ساختمانی واحدهای مطب پزشكان ،روانپزشكان ،دندانپزشكی ،بينايیسنجی ،راديولوژيستها ،ماماها ،سونوگرافی
و حرف وابسته »
رديف

عنوان طبقات

ماخذ و نحوه محاسبه عوارض هر متر مربع

1

زيرزمين

9P

2

همكف

11 P

3

طبقه اول و باالتر

8P

4

پاركينگ

3P

5

انباري و نيم طبقه

توضيحات

بند  : 1مشاعات  ،راه پله ها و آسانسور و خرپشته معادل %10
عوارض همان طبقه محاسبه خواهد شد.
بند ( :)2متراژ بناهاي تجاري (شامل داروخانه -بوفه مواد
غذائي و خوراكي -فروشگاه محصوالت و )...يا فضاهاي
صنعتي ،كارگاهي ،اداري و ...موجود در اين كاربريها با
تعرفه مربوط به تجاري و اداري و ...مورد محاسبه قرار

محمد قدس
شهردار چهاردانگه

خواهد گرفت.

50درصد تعرفه مصوب
براي هر يك از طبقات

حامد عيسوند
رئيس شورای اسالمی شهر چهاردانگه

استانداری تهران
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تعرهف عوارض،بهاء خدمات و ساري ردآمداهي شهرداري چهاردانگه سال 1398
سـاير ضوابط عوارض سـاختمانی:

 ماده  : 1براي فضاهاي باز مورد استفاده در کاربريهاي مختلف که در راستاي انجام فعاليت مربوطه مثل  :باراندازهاي دفاتر فروش آهن – انبارهاي علوفه – گاراژها-
کارواش -پمپ بنزين و  ...از تعرفه و ضوابط احداث انبار (مرتبط با همان کاربري) استفاده شود.
 ماده  : 2براي فضاهاي گلخانه هاي مسقف کشاورزي با مصالح سبک مانند  :لوله هاي پوليکا -چوب و پوشش پالستيک و شيشه مشمول عوارض ساخت نمي باشد.
 ماده  : 3براي بناهاي گلخانه اي با مصالح سنگين و همچنين اماکن دامپروري و آبزي پروري و مرغداريها از يک دوم تعرفه صنعتي استفاده شود.

 ماده  : 4به هنگام مراجعه مالکين محترم جهت مرمت و بازسازي عوارض مربوطه با کاربري مسکوني  ، %10کاربري اداري و صنعتي و خدماتي  ،%20تجـاري  ، %30و

ساير کاربريها تا  ، %15عوارض صدور پروانه ساخت قابل وصـول خواهد بود.
 ماده  : 5به هنگام مراجعه مالکين محترم جهت تعميرات کاربري (صرفاً) مسکوني مشمول  %95تخفيف عوارض ساختماني قرار خواهد گرفت.
الباقي کاربريها ،مشمول مقررات ماده  4اين ضوابط خواهند بود.
 ماده  : 6در مورد ساختمانهاي قديمي مسکوني (قبل از سال  )66که بدون پروانه ساخت احداث و در کميسيون ماده صد مطرح نمي گردند ،به ازاء هر مترمربع زيربنا
مبلغ  60.000ريال جهت صدور پايانکار وضع موجود وصول خواهد شد.
 ماده  : 7براي ساير بناها با کاربريهاي غيرمسکوني احداثي قبل از سال  1349که در کميسيون ماده صد مطرح نمي گردند به ازاء هر مترمربع %50 ،عوارض با قيمت
روز محاسبه و مطالبه خواهد شد.

محمد قدس
شهردار چهاردانگه

حامد عيسوند
رئيس شورای اسالمی شهر چهاردانگه

استانداری تهران
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تعرهف عوارض،بهاء خدمات و ساري ردآمداهي شهرداري چهاردانگه سال 1398
« تعرفه شماره ( : )2-11عوارض صدور مجوز احصار »
عنوان تعرفه عوارض

ماخذ و نحوه محاسبه

عوارض صدور مجوز احصار به ازاء متر طول

P.H.L+K

توضيحات
* بند ( :)1درتبديل مصالح يا نوسازي حصار معادل  %25تعرفه روز اخذ گردد ،مشروط بر اينكه
حصار موجود مجاز يا بر اساس ضوابط شهرسازي فرسوده باشد.
* بند ( :)2مرمت ديوار ساختمانهاي مخروبه و يا زمينهائي كه داراي بنا باشد و همچنين مرمت
ديوارهاي قديمي مشروط بر اينكه ديواركشي حقي از لحاظ تفكيك ،تملك ،تغييركاربري و ساير

كليه اراضي واقع در حريم شهر با هر نوع
طريق كارگروه شوراي برنامه ريزي

فرمول مورد محاسبه قرار مي گردد.

اراضي و امالكي كه از طريق كارگروه

K=100.000

شده اند و پروانه احداث بنا اخذ مي نمايند.

ماده صد ابقاء شده اند برابر با طول ديوار موضوع تخلف مي باشد.

K=140.p.C

باغ شناسايي شده و شناسنامه باغ

 : Hمتراژ ارتفاع ديوار يا فنس و ...

 :Pارزش منطقه اي .

 : Lطول ديوار يا فنس يا  ...مي باشد.
بند( :)6در صورت ابقاء با جريمه ديوار هاي قديمي ازسوي كميسيون ماده صد عوارض ابقاء ديوار

دريافت كرده اند.

بر مبناي تعرفه روز محاسبه و به ازاي هر سال قدمت  %2تا سقف  %40از مجموع عوارض متعلقه

ساير و باغاتي كه از طريق كميسيون

كسر مي گردد.

K=100.000

بند(:)7در صورتي كه ابقا (تمام يا قسمتي از)ديوار قديمي توسط كميسيون ماده صد منتفي اعالم
گردد ،مشمول عوارض ديواركشي نمي باشد .

باغ صادر شده است .

محمد قدس
شهردار چهاردانگه

اساس مساحت اعالم شده از سوي حوزه معاونت شهرسازي به هنگام صدور مجوز ساخت مي
* بند  C :5برابر است با محيط عرصه ملك و براي محاسبه عوارض ديوار كه از سوي كميسيون

استثناء آن دسته از باغات كه به هنگام

ماده  7باغ شناسايي شده و شناسنامه

* بند  : 4در مجوزهاي صادره بناهاي غير مسكوني نياز به دريافت عوارض قانوني ديوار كشي بر
باشد .

اراضي كشاورزي  ،زراعي و باغات به
اخذ مجوز از طريق كميــسيون ماده 7

معماري ،بر هر متر طول ديوار  %15فرمول محاسبه و وصول خواهدشد .
* بند( :)3بابت نرده كشي  ،%70فنس  %50و تور  ،سيم خاردار ،تور پالستيكي و مرغي %30

استان تغيير كاربري شده اند .
شوراي برنامه ريزي استان تغيير كاربري

محدوده شهر

ضريب ارزش افزوده  kدر كاربريها

حريم شهر

پهنه به استثناء اراضي و امالكي كه از

K=140.p.C

ضوابط شهرداري براي مالك يا متصرف ايجاد نكند در صورت تأييد از حوزه معاونت شهرسازي و

حامد عيسوند
رئيس شورای اسالمی شهر چهاردانگه

استانداری تهران
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تعرهف عوارض،بهاء خدمات و ساري ردآمداهي شهرداري چهاردانگه سال 1398

رديف

« تعرفه شماره ( : )2-12عوارض ارزش افزوده حاصل از تبديل كاربری پاركينگ برای واحدهای مسكونی ،تجاری ،اداری و غيره »
عنوان تعرفه

ماخذ و نحوه

عوارض

محاسبه عوارض

توضيحات
بند ( :)1بر اساس ضوابط طرحهاي توسعه شهري احداث و تأمين پاركينگ براي ساختمانها ضروري ميباشد.

عوارض تأمين

1

پارکينگ براي هر

20 P.S

2

عوارض تأمين
پارکينگ براي هر
واحد تجاري

40 P.S

3

عوارض تأمين
پارکينگ براي هر
واحد اداري يا
کارگاهی ياصنعتی

32 P.S

4

عوارض تأمين
پارکينگ براي
ساير کاربريها

8 P.S

واحد مسكونی

بند ( :)2در موارد استثنايي از جمله موارد ذيل شهرداري ميتواند بر اساس ضوابط طرحهاي توسعه شهري يا مجوز مراجع قانوني (كميسيونهاي
ماده  5يا كميتههاي فني طرحهاي هادي) بدون تأمين پاركينگ ،پروانه ساختماني صادر نمايد:
 .1ساختمان در برِخيابانهاي سريعالسير به عرض  45متر و بيشتر قرارداشته و دسترسي به محل اتومبيل رو نداشته باشد.
 .2ساختمان در فاصله يكصد متري تقاطع خيابانهاي به عرض  20متر و بيشتر واقع شده و دسترسي به محل اتومبيل رو نداشته باشد.
 .3ساختمان در محلي قرار گرفته باشد كه ورود به پاركينگ مستلزم قطع درختان كهن باشد كه شهرداري اجازه قطع آن را نداده است.
 .4ساختمان در برِ كوچههايي قرار گرفته باشد كه به علت عرض كم كوچه ،امكان عبور اتومبيل نباشد.
 .5ساختمان در برِ معبري قرار گرفته باشد كه به علت شيب زياد ،احداث پاركينگ در آن از نظر فني مقدور نباشد.
 .6در صورتي كه وضع و فرم زمين زير ساختمان به صورتي باشد كه ازنظر فني نتوان در سطح طبقات احداث پاركينگ نمود.
بند ( :)3شيب مقرر در رديف  5از بند  2بر اساس ضوابط فني و شهرسازي تعيين ميگردد.
بند ( :)4شهرداري درآمد حاصل از اين تعرفه را به حساب جداگانهاي واريز و صرفاً در امر تملك و احداث پاركينگ عمومي هزينه مي نمايد.
بند ( :)5براساس رأي شماره  1477-1481مورخه  1386/12/12هيأت عمومي ديوان عدالت اداري نظر به اينكه قانونگذار به شرح تبصره  5ماده
 100قانون شهرداري تكليف عدم رعايت پاركينگ و يا كسري آن را معين و متخلف را براساس رأي كميسيونهاي مقرر در آن ماده به پرداخت
جريمه محكوم نموده  ،وصول عوارض در مورد حذف پاركينگ  ،خالف هدف و حكم مقنن مي باشـد.
بند ( :)6حداقل فضاي مورد نياز يك واحد پاركينگ  25مترمربع مي باشد 5×2/5(.بانضمام يك برابر آن جهت مانور و مسير حركت)

محمد قدس
شهردار چهاردانگه

بند( :)7ساختمانهاي وياليي كه در زمان حاكميت شهرداري تهران بنا گرديده و فاقد پاركينگ مورد نياز مي باشد مشمول عوارض حذف پاركينگ
نمي گردند .

حامد عيسوند
رئيس شورای اسالمی شهر چهاردانگه

استانداری تهران
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تعرهف عوارض،بهاء خدمات و ساري ردآمداهي شهرداري چهاردانگه سال 1398

« تعرفه شماره ( : )2-13عوارض ارزش افزوده بر تفكيك ساختمانها »
ماخذ و نحوه محاسبه

رديف

عنوان کاربری

عوارض اعيان

1

مسكوني به ازاء هر مترمربع

%10 D

2

صنفي و تجاري به ازاء هر مترمربع

%70 D

3

صنعتي و كارگاهي به ازاء هرمترمربع

%50 D

4

سرايداري ،اداري و خدماتي به ازاء هرمترمربع

%40 D

5

باغ  -ويال به ازاء هرمترمربع

%20 D

6

پاركينگ ،پايانه و انبار به ازاء هرمترمربع

%15 D

7

بهداشتي -درماني تفريحي،تفرجي و

%5 D

فضاي سبز به ازاء هرمترمربع

8

آموزشي-مذهبي و فرهنگي و ورزشي به ازاء هرمترمربع

--

9

تأسيسات و تجهيزات شهري به ازاء هرمترمربع

%70 D

10

ساير كاربريها به ازاء هرمترمربع

%10 D

محمد قدس
شهردار چهاردانگه

توضيحات
بند : )1اين عوارض فقط براي يك بار و در اولين مرحله يا مقطعي كه مالك يا ذينفع به
شهرداري مراجعه نمايد قابل وصول ميباشـد.
بند : )2ضريب  Dبراي محاسبه عوارض اعياني ،ارزش معامالتي مي باشـد.
بند : )3شهرداري مكلف است عوارض ارزش افزوده تفكيك اعيان را زمان صدور يا تمديد و يا
تجديد پروانه ساختمان از مالك يا ذينفع قانوني آن وصول نمايد.
تبصره  :كارخانجات تا قبل از هرگونه افراز و واگذاري قسمت يا بخشهائي از ملك بنام مالك يا
غير ،از شمول اين عوارض مستثني مي باشند.
بند :)4در محاسبه عوارض تفكيك اعياني متراژ مشاعات مشمول محاسبه عوارض نمي باشد.
بند :)5عوارض ارزش افزوده ناشي از تفكيك ،به موجب مفاد دادنامه شماره  145مورخه
 1395/08/12كالسه پرونده هـ ع 91/862/در هيأت تخصصي عمران ،شهرسازي و اسناد
ديوان عدالت اداري اعتبار يافته و وضع و وصول آن مغايرتي با قانون ندارد.
بند :)6بر اساس ضوابط و مقررات كميسيون تقويم امالك ،ارزش معامالتي هر متر مربع
پاركينگ و انباري معادل  %50قيمت هر متر مربع از كاربري مربوطه تعيين مي گردد.
بند :)7شهرداري مكلف است عوارض ارزش افزوده تفكيك اعيان براي بناهائي كه پيش از
سال  1398احداث و مشمول پرداخت اين عوارض مي باشند را تا قبل از صدور هر نوع گواهي
براي ساختمان  ،محاسبه و مطالبه نمايد.

حامد عيسوند
رئيس شورای اسالمی شهر چهاردانگه

استانداری تهران
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تعرهف عوارض،بهاء خدمات و ساري ردآمداهي شهرداري چهاردانگه سال 1398
« تعرفه شماره ( : )2-14عوارض ارزش افزوده بر تفكيك اراضی »
ماخذ و نحوه محاسبه

رديف

عنوان کاربری

1

مسكوني به ازاء هر مترمربع

10 P

2

صنفي و تجاري به ازاء هر مترمربع

30 P

3

صنعتي و كارگاهي به ازاء هرمترمربع

15 P

4

اداري و خدماتي به ازاء هرمترمربع

22 P

5

باغ  -ويال به ازاء هرمترمربع

12 P

6

پاركينگ ،پايانه و انبار به ازاء هرمترمربع

8P

7

آموزشي-بهداشتي -درماني ،تفريحي،تفرجي و
فضاي سبز به ازاء هرمترمربع

عوارض عرصه

بند ( :)1شمول اين عوارض از تاريخ  1370/1/1و براي كليه امالكي كه بهاستناد مواد  147و  148قانون
ثبت اسناد و امالك كشور و مراجع قضايي و كليه اراضي كه بدون استعالم از شهرداري سند مالكيت
دريافت و عوارض تفكيك وحقوق قانوني شهرداري را پرداخت ننمودهاند ميباشند.
بند( :)2اين عوارض فقط براي يك بار و در اولين مرحله يا مقطعي كه مالك يا ذينفع به شهرداري
مراجعه نمايد قابل وصول ميباشـد.
بند ( :)3اشخاصي كه با توجه به قانون اصالح ماده  101قانون شهرداري مصوب  1390/1/28زمينهاي
باالي  500مترمربع را تفكيك نمودهاند ،مشمول پرداخت اين عوارض نخواهند بود.
بند ( :)4تقسيم يك ملك به دو يا چند قطعه بر اثر عبور خيابان  ،عبور لوله هاي آبرساني  ،گاز رساني
و دكل هاي برق  ،تفكيك تلقي نمي شود و مشمول عوارض موضوع اين ماده نمي گردد.
بند( :)5ضريب  Pبراي محاسبه عوارض عرصه ،ارزش منطقه اي مي باشـد.

P

8

مذهبي و فرهنگي و ورزشي به ازاء هرمترمربع

%20 P

9

تأسيسات و تجهيزات شهري به ازاء هرمترمربع

30 P

10

ساير كاربريها به ازاء هرمترمربع

5P

محمد قدس
شهردار چهاردانگه

توضيحات

بند( :) 6عوارض ارزش افزوده ناشي از تفكيك ،به موجب مفاد دادنامه شماره  145مورخه 1395/08/12
كالسه پرونده هـ ع 91/862/در هيأت تخصصي عمران ،شهرسازي و اسناد ديوان عدالت اداري اعتبار
يافته و وضع و وصول آن مغايرتي با قانون ندارد.
بند( :)7براي اراضي باقيمانده از پالك  36اصلي شهر چهاردانگه در صورت اينكه مشمول تبصره 3
ماده  101قانون شهرداري نباشد ،صرفاً براي كاربري مسكوني وضع موجود به ازاء هر مترمربع 1 P
محاسبه و مطالبه خواهد شد.

حامد عيسوند
رئيس شورای اسالمی شهر چهاردانگه

استانداری تهران
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تعرهف عوارض،بهاء خدمات و ساري ردآمداهي شهرداري چهاردانگه سال 1398

« تعرفه شماره ( : )2-15بهای خدمات صدور استعالم (عرصه و اعيان) اعم از مسكونی ،تجاری ،اداری و ساير كاربریها»
رديف

عنوان کاربری

ماخذ و نحوه محاسبه عوارض برای
هر متر مربع(عرصه و اعيان)

1

مسكوني

%2 P

%2 D

2

تجاري و صنفي

%6 P

%6 D

3

اداري ( دفتركار ،نگهباني ،سرايداري و )...

%4 P

%4 D

4

صنعتي-كارگاهي-خدماتي

%3 P

%3 D

5

ساير كاربريها

%1 P

%1 D

توضيحات

بند( : )1اين عوارض به هنگام صدور هرگونه گواهي

محمد قدس
شهردار چهاردانگه

حامد عيسوند
رئيس شورای اسالمی شهر چهاردانگه

انتقال ملك اخذ ميگردد.
بند( : )2در فرمول مذكور Pقيمت منطقه بندي زمين و
 Dارزش معامالتي امالك بوده و براي عرصه و اعيان
هر متر مربع بطور جداگانه محاسبه مي گردد.

استانداری تهران
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تعرهف عوارض،بهاء خدمات و ساري ردآمداهي شهرداري چهاردانگه سال 1398
« تعرفه شماره ( :)2-16بهای خدمات ارزش افزوده حاصل از انطباق كاربرد مورد استفاده اعيان»
ماخذ و نحوه

رديف

عنوان تعرفه عوارض

1

ورزشي  ،تفريحي وفضاي سبز به مسكوني

A

2

بهداشتي درماني ،انتظامي  ،آموزشي و كشاورزي به مسكوني

A

3

مسكوني به تجاري

4A

4

مسكوني به اداري

2A

5

مسكوني به صنعتي/كارگاهي/خدماتي

1/5A

6

اداري به تجاري

2A

7

صنعتي/كارگاهي/خدماتي به تجاري

1/5A

8

صنعتي/كارگاهي/خدماتي به اداري

A

9

محاسبه عوارض

فضاي سبز ،بهداشتي درماني ،آموزشي و كشاورزي به
صنعتي/كارگاهي/خدماتي

بند :)1هر گونه ابقاء كاربري اوليه كه بعضاً از كميسيون ماده  5مصوبه ابقاء يا
تثبيت صادر ميگردد ،مشمول پرداخت اين عوارض نميگردد.
بند :)2هرگونه تغيير مورد استفاده ( از كاربرد پايين به كاربرد مرغوبتر) غير از
موارد مندرج در جدول مربوطه مشمول پرداخت عوارض به مأخذ  Aبراي هر
( A = ) 2D+p( )1+t

مترمربع مي باشد.

(ارزش معامالتي كاربرد جديد) = D
بند : )3بر اساس ضوابط و مقررات مصوبه از سوي كميسيون تقويم امالك،
ارزش معامالتي هر متر مربع پاركينگ و انباري معادل  %50قيمت هر متر مربع
از كاربرد مربوطه تعيين مي گردد.
بند : )4چنانچه اعياني موجود در طرفين معابر ذيل ،با رعايت ضوابط و
مقررات قانوني قابليت تطبيق كاربرد وضع موجود به كاربرد تجاري را داشته

1/5A

10

فضاي سبز ،بهداشتي درماني ،آموزشي و كشاورزي به تجاري

5A

11

فضاي سبز ،بهداشتي درماني ،آموزشي و كشاورزي به اداري

2/5 A

محمد قدس
شهردار چهاردانگه

توضيحات

باشد ،عوارض آن بدين طريق محاسبه و مطالبه مي گردد :
*طرفين خيابان شهيد رحيمي و ناصريه  5برابر مأخذ اين تعرفه .
*طرفين بزرگراه آيت اله سعيدي  4برابر مأخذ اين تعرفه.
*طرفين خيابانهاي شهيد كشاورز  ،شهيد مير فالح ،شهيد باهنر ،شهيد
بهشتي ،شهيد هيدخ و شهيد جان زميني  3برابر مأخذ اين تعرفه.

حامد عيسوند
رئيس شورای اسالمی شهر چهاردانگه

استانداری تهران
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تعرهف عوارض،بهاء خدمات و ساري ردآمداهي شهرداري چهاردانگه سال 1398

« تعرفه شماره ( : )2-17عوارض مازاد بر تراكم پايه »
الف) عوارض مازاد بر تراكم برای بناهای غير مجاز احداث شده :
ماخذ و نحوه محاسبه عوارض

( A= )2D+P( )1 + t

توضيحات

شرح

ضريبT

طرفين بزرگراه آيت اله سعيدي

2/5
1/ 4
0/8
0/6
0/4
0/2
0/1

خيابان هاي با گذر  35/1مترمربع به باال
خيابان هاي گذر  35-24/1مترمربع
خيابان هاي گذر  24-18/1مترمربع

A

خيابان هاي با گذر  18 -12/1مترمربع
خيابان هاي با گذر  12-6/1مترمربع

D

خيابانهاي با گذر زير  6متري

P
T

A

محمد قدس
شهردار چهاردانگه

حامد عيسوند
رئيس شورای اسالمی شهر چهاردانگه

استانداری تهران
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تعرهف عوارض،بهاء خدمات و ساري ردآمداهي شهرداري چهاردانگه سال 1398

تعيين عوارض مازاد بر تراكم اداری  ،تجاری و صـنعتی
توضيحات

رديف

شـــرح

تجاری

اداری

1

همكف

4A

2A

تبصره( : )1در محاسبه عوارض هر مترمربع مازاد بر تراكم تمامي كاربرد ها بجز

2

طبقه اول

2/8A

1/5A

كاربرد مسكوني فضاي مشاعات (آسانسور ،راه پله  ،نورگير ،خرپشته و  )...مشمول

3

مابقي طبقات و نيم طبقه

2/2A

1/2A

 %10عوارض مربوطه مي باشد/.

4

زير زمين

1/8A

0/8 A

تبصره( :)2بناهاي غير مسكوني (تجاري -اداري )قبل از سال  1349كه قابليت طرح

5

انبار

2A

A

در كميسيون ماده صد را ندارند براي محاسبه مازاد تراكم از فرمول اين بند
استفاده مي شود.

ساير كاربريـها
رديف

نوع كاربـری

1

صنعتي و كارگاهي و خدماتي

2

بهداشتي و درماني

3

مذهبي و فرهنگي

4

ورزشي و تفريحي

5

تأسيسات و تجهيزات شهري

محمد قدس
شهردار چهاردانگه

طبقه

فرمول محاسبه

همكف
ساير طبقات
همكف
ساير طبقات
همكف
ساير طبقات
همكف
ساير طبقات

2/5A
1/7A
1/7A
0/5 A
0/05A
0/01A
0/5 A
0/1 A

همكف

1/1 A

ساير طبقات

0/6 A

حامد عيسوند
رئيس شورای اسالمی شهر چهاردانگه

توضيحات

تبصره ( :)1در محاسبه عوارض مازاد بر تراكم تمامي
كاربرد ها بجز كاربرد مسكوني فضاي مشاعات
(آسانسور ،راه پله  ،نورگير ،خرپشته و )...مشمول %10
عوارض و انباري و نيم طبقه مشمول  %50عوارض مربوطه
مي باشد/.
تبصره( :)2بناهاي غير مسكوني(تجاري-اداري و  )...قبل از
سال  1349كه قابليت طرح در كميسيون ماده صد را ندارند
براي محاسبه مازاد تراكم از فرمول اين بند استفاده مي شود.
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ب) عوارض مازاد بر تراكم مجاز پيشبينی شده در طرح های مصوب شهری و برای موارد مطروحه در كميسيون ماده 5
محله

چهاردانگه

خيابان  /گذر
طرفين خيابان شهيد هيدخ از ابتدا تا گلستان12

30.000.000

طرفين خيابان شهيد هيدخ بعد از گلستان 12تا 15

20.000.000

طرفين خيابان شهيد هيدخ بعد از گلستان  15تا آخر خيابان

10.000.000

طرفين خيابان شهيد كريمي

20.000.000

طرفين خيابان شهيد فارسيان

25.000.000

طرفين خيابان شهيد باهنر

25.000.000

شهرك
قدس

گلشهر

آيت ا ...سعيدي
شهرك صنعتي

تجاری

خيابان كشاورز

30.000.000

خيابان ميرفالح

25.000.000

الباقي معابر

15.000.000

مسكونی

3.500.000

4.000.000
2.700.000

( به ازاء هر متر مربع /ريال

اداری

9.000.000

10.000.000
5.000.000

كارگاهی  /صنعتی

انبار كشاورزی

10.000.000

12/500/000
7/500/000

9.000.000

10.000.000
5.000.000

ساير

2.000.000

2.000.000
2.000.000

شهرك شهيد مطهري (طرفين خيابان شهيد جان زميني)

27.000.000

3.000.000

6.000.000

10.000.000

6.000.000

2.000.000

خيابانهاي با گذر  8متري و باالتر

15.000.000

3.000.000

6.000.000

5.000.000

6.000.000

1.000.000

خيابانهاي با گذر زير  8متر

10.000.000

2.500.000

5.000.000

4/000/000

5.000.000

1.000.000

طرفين خيابان شهيد بهشتي

25.000.000

3.000.000

9.000.000

10.000.000

9.000.000

2.000.000

طرفين خيابان شهيد استبرقي

20.000.000

3.500.000

9.000.000

7/500/000

9.000.000

2.000.000

خيابانهاي با گذر  8متري و باالتر

17.000.000

2.700.000

6.000.000

7/500/000

6.000.000

1.000.000

خيابانهاي با گذر زير  8متر

11.000.000

2.200.000

5.000.000

5.000.000

5.000.000

1.000.000

محله كاظم آباد و حسين آباد مفرح (پهنه مسكوني)

10.000.000

1.500.000

4.000.000

3/500/000

4.000.000

1.000.000

بر حريم شمال و جنوب

50.000.000

5.000.000

23.000.000

25.000.000

23.000.000

2.000.000

بر محدوده شمال و جنوب

60.000.000

5.000.000

23.000.000

25/000/000

23.000.000

2.000.000

طرفين بلوار شهيد رحيمي( جاده جعفر آباد جنگل ) و خيابان ناصريه

100.000.000

4.000.000

20.000.000

22/000/000

20.000.000

2.000.000

تبصره  :1نيم طبقه معادل  %50ارزش کاربري مربوطه  ،انباري :در زيرزمين  %30و در طبقات اول و باالتر معادل  %40و پارکينگ معادل  %10و مشاعات  %10عوارض کاربري مربوطه اخذ می گردد/.
تبصره  :2خريد تراکم کاربري هاي ورزشی -مذهبی-آموزشی و فرهنگی بصورت رايگان می باشد/.

محمد قدس
شهردار چهاردانگه

حامد عيسوند
رئيس شورای اسالمی شهر چهاردانگه
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« تعرفه شماره ( : )2-18عوارض تطويل پروانه ساختمانی »
ماخذ و نحوه

توضيحات

عوارض تطويل پروانه ساختماني

محاسبه عوارض

بر اساس
تباصر
مندرج در
توضيحات

بند : )1طبق بند  2ماده  29قانون نوسازي و عمران شهري در پروانههاي ساختماني كه از طرف شهرداريها صادر ميشود بايد حداكثر مدتي كه براي
پايان يافتن ساختمان ضروري است قيد گردد .شوراهاي اسالمي شهر ميتوانند با توجه به حجم عمليات ساختماني و بر اساس گروه بندي چهارگانه
قانون نظام مهندسي ساختمان (الف ،ب ،ج ،د) نسبت به تعيين مهلت پروانه ساختمان اقدام نمايد.
بند :)2چنانچه مالكين براي تمديد پروانه ساختماني در داخل مهلت مقرر در پروانه درخواست اصالح يا تغيير مفاد پروانه داشته باشند به طوري كه
متراژ و نوع كاربري و تعداد واحد و ارتفاع و دهنه مجاز تغيير نيابد ،شهرداري پس از اخذ عوارض نوسازي اقدام به تمديد پروانه ساختماني مينمايد.
بند :)3متقاضياني كه پس از پايان مهلت مقرر در پروانه ساختماني براي تمديد پروانه مراجعه مينمايند ،مشمول پرداخت عوارض براي كاربري صرفاً
مسكوني  %10و الباقي كاربري ها  %30مابه التفاوت كليه عوارضهاي پرداختي در زمان صدور پروانه ،نسبت به تعرفه روز ميباشند.چنانچه اعتبار پروانه
ساختماني كمتر از يك سال منقضي شده باشد عوارض متعلقه به ميزان يك دوازدهم به ازاء هر ماه محاسبه و مطالبه قرار مي گيرد(.از جمله زيربنا-
پذيره-مازاد تراكم-پاركينگ وغيره)
تبصره :چنانچه در زمان تمديد يا تجديد پروانه ،آيتمي در تعرفه روز حذف يا اضافه شده باشد ،شهرداري مكلف است در محاسبات خود نسبت به حذف
يا اضافه نمودن آن موارد اقدام نمايد.
بند :)4اعالم شروع و خاتمه عمليات ساختماني توسط مهندس ناظر ميباشـد.
بند : )5مالكيني كه قبل از اتمام مهلت مقرر در پروانه (بار اول) از احداث بنا صرف نظر نمايند و درخواست ابطال پروانه را داشته باشند شهرداري
ميبايست پس از كسر %5كل عوارض صدور پروانه نسبت به استرداد الباقي مبالغ دريافتي و همچنين اوراق مالي درجريان وصول اقدام نمايد.
تبصره :عوارض ارزش افزوده تفكيك عرصه در راستا اجراي ماده  101قانون شهرداري و همچنين عوارض نوسازي باستناد ماده  2قانون نوسازي وعمران
شهري دريافت و جزء عوارض صدور پروانه محسوب نمي شوند.
بند :)6ساختمان ها يي كه مالك قبل از اتمام مهلت پروانه ملك درخواست تمديد نموده و داراي تخلف ساختماني باشد و پرونده آنها به لحاظ طرح در
كميسيون مذكور بالاقدام مانده است  ،مدت زماني كه براي رسيدگي و اتخاذ تصميم كميسيون صرف مي گردد به مهلت پروانه اضافه مي شود.
بند( : )7مالك شهر داري براي تمديد پروانه درخواست مالك قبل از انقضاي مهلت پروانه در صورتي كه حداكثر تا يك ماه پس از درخواست تمديد
نسبت به پرداخت عوارض متعلقه اقدام نمايد.
بند( : ) 8ساختمانهايي كه پروانه احداث آنها منقضي گرديده و ليكن در حال بهره برداري مي باشند مشمول پرداخت عوارض تطويل نخواهند بود.

محمد قدس
شهردار چهاردانگه

حامد عيسوند
رئيس شورای اسالمی شهر چهاردانگه
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« تعرفه شماره ( : )2-19عوارض پيشآمدگی مشرف به حياط يا معابر عمومی »
رديف

عنوان تعرفه عوارض

ماخذ و نحوه

توضيحات

محاسبه عوارض

عوارض پيشآمدگي مشرف به معابر به ازاء هر مترمربع

1

در واحدهاي تجاري

12 P

2

در واحدهاي اداري و صنعتي

10 P

3

در واحدهاي مسكوني

5P

كليه ضوابط مقرر در بخشنامه  25798/1/3/34مورخ  1372/12/8وزير محترم كشور به شرح
ذيل الزم الرعايه است:
 -1در صورتيكه پيشآمدگي در معبر عمومي ،بهصورت روبسته و زيربناي مفيد مورد استفاده واحدهاي مسكوني،
تجاري ،اداري ،صنعتي قرار گيرد ،عالوه بر اينكه جزو زيربناي مفيد محسوب و عوارض مربوطه وصول خواهد شد.
از هر مترمربع پيشآمدگي  3برابر اين تعرفه مشروط بر اينكه از قيمت روز زمين تجاوز ننمايد ،از متقاضيان
وصول خواهد گرديد.
 -2اگر پيشآمدگي بهصورت روبسته و داراي ديوارهاي جانبي باشد ولي بهصورت بناي غيرمفيد مورد استفاده
قرار گيرد (صرفاً بهصورت بالكن) عالوه بر اينكه جزو زيربناي ناخالص محسوب و عوارض مربوطه وصول خواهد
شد ،از هر مترمربع پيشآمدگي  %50بند يك وصول خواهد شد.
 -3چنانچه پيشآمدگي بهصورت روباز و فاقد ديوارهاي جانبي (تراس) باشد معـادل  %50وصـول خواهد شد.
تبصره :)1چنانچه پيشآمدگي سقف آخرين طبقه بنا صرفاً بهصورت سايهبان(ابرو) مورد استفاده قرار گيرد.
مشمول مقررات اين تعرفه نخواهد بود.
تبصره :)2چنانچه پيشآمدگي پس از ساخت بنا و خارج از درصد مجاز بوده باشد در صورت ابقاء توسط كميسيون

در واحدهاي فرهنگي ،هنري،
4

ورزشي ،آموزشي ،بهداشتي
درماني ،پزشكي و غيره

محمد قدس
شهردار چهاردانگه

P

ماده صد ،وصول عوارض پيش آمدگي (عالوه بر عوارض مازاد تراكم  ،عوارض پذيره و يا زيربنا) بر مبناي تعرفه
مربوطه محاسبه خواهد شد .

حامد عيسوند
رئيس شورای اسالمی شهر چهاردانگه
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« تعرفه شماره ( : )2-20عوارض اضافه ارتفاع مغاير با ضوابط طرحهای توسعه شهری ومفاد پروانه ساختمانی »
رديف

موارد شمول

ماخذ و نحوه محاسبه عوارض

توضيحات

1

مسكوني

( ×2Pسطح طبقه اي كه اضافه ارتفاع دارد)

بند :) 1وصول عوارض موضوع اين تعرفه در موارد مغايربا مفاد پروانه

2

تجاري

( ×5Pسطح طبقه اي كه اضافه ارتفاع دارد)

3

اداري

( ×3Pسطح طبقه اي كه اضافه ارتفاع دارد)

4

صنعتي-انباري-پاركينگ و غيره

( ×2Pسطح طبقه اي كه اضافه ارتفاع دارد)

ساختماني ،صرفاً در صورت ابقاء بنا توسط كميسيون ماده صد ،مجاز
ميباشد.
بند :)2منظور از سطح طبقه  ،سطحي است كه اضافه ارتفاع دارد.
بند :)3اين عوارض عالوه بر عوارض زيربناي ساختمان و اعيان مربوطه،
محاسبه و قابل وصول مي باشد.

« تعرفه شماره (  : )2-21عوارض خدمات شهری »
رديف

1

2

3

عنوان تعرفه عوارض

ماخذ و نحوه محاسبه عوارض

بهاء ارائه خدمات ايمني و

 %5عوارض زيربنا و پذيره به اضافه

آتش نشاني

 %1عوارض مازاد تراكم ساختمان

بهاء ارائه خدمات حفظ و

 %5عوارض زيربنا ،پذيره و عوارض

بند :)2عوارض فوق از بناهايي كه توسط كمسيون ماده صد رأي به ابقاء آن صادر ميشود نيز

ايجاد فضاي سبز

مازاد تراكم ساختمان

وصول و صرفاً بايستي در ارتباط با توسعه و تجهيز آتشنشاني و يا فضاي سبز هزينه گردد.

قدر السهم آموزش و

 %5عوارض نوسازي ،زيربنا ،پذيره و

عوارض آموزش و پرورش صرفاً به حساب اعالم شده توسط اداره كل آموزش و پرورش استان

پرورش

ارزش افزوده تفكيك عرصه

محمد قدس
شهردار چهاردانگه

توضيحات
بند :)1اين عوارض هنگام صدور پروانه ،اصالح و يا پايان كار ساختماني توسط شهرداري وصول
وصرفاً بايستي در ارتباط با توسعه و تجهيز آتشنشاني و يا فضاي سبز هزينه گردد.

تهران واريز مي گردد.

حامد عيسوند
رئيس شورای اسالمی شهر چهاردانگه
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« تعرفه شماره (  : )2-22عوارض كسری فضای سبز »
در صورتي که امکان تأمين فضاي سبز در ملک مطابق ضوابط براي مالک مقدور نباشد شهرداري مکلف به اخذ عوارض کسري فضاي سبز مطابق فرمول
ذيل مي باشد:
 F = M + N + 15Pساير كاربريها  F = M + N + 4Pمسكوني
=P

عرصه

 =Mعدد ثابت هزينه اجراي فضاي سبز براي يك متر مربع  300/000ريال در نظر گرفته شده است.
 = Nعدد ثابت هزينه نگهداري يك متر مربع فضاي سبز  300/000ريال در نظر گرفته شده است.

« تعرفه شماره ( : )2-23عوارض بقايای سطح شهر ( آن قسمت از اراضی ،ساختمانها و مستحدثاتی كه مشمول ماده 2
قانون نوسازی و عمران شهری نمیباشند ) »
رديف

عنوان تعرفه عوارض

ماخذ و نحوه محاسبه عوارض

1

عوارض اعياني

 × %1/5ارزش معامالتي × مساحت اعياني و مستحدثات

2

عوارض عرصه

 × %1/5قيمت منطقهاي × مساحت عرصه

محمد قدس
شهردار چهاردانگه

حامد عيسوند
رئيس شورای اسالمی شهر چهاردانگه

توضيحات

تبصره( :)1ارزش معامالتي و ارزش منطقه اي عرصه و اعيان هر
شهر بر اساس ماده  64قانون مالياتهاي مستقيم توسط
كميسيون تقويم امالك تعيين و براي اجرا ابالغ مي گردد.
تبصره( :)2عوارض سطح شهر مستند به دادنامه هاي شماره
265الي  270مورخه  1397/8/30هيأت تخصصي شوراهاي
اسالمي ديوان عدالت اداري اعتبار يافته است.
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« تعرفه( :)2-24عوارض حفظ و گسترش فضـای سـبز (عوارض بر قطع اشجـار )
در اجرای تبصره  3بند (د) ماده  5آيين نامه اصالح قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوبه  1388/5/13مجمع تشخيص مصلحت نظام ،عوارض قطع اشجار
به شـرح ذيـل محاسـبه و توسط شـهرداری اخـذ خواهـد شـد :

الف ) عوارض بر قطع اشجـار (مجاز):
 .1قطع بوته قبل از پايان دوره باردهي بر اساس نظريه كارشناس فضاي سبز و كميسيون ماده  7به ازاء هر اصله  700/000ريال.
 .2درخت با محيط بن تا  50سانتي متر هر اصله  4/000/000ريال.
 .3درخت با محيط بن بيشتر از  50سانتيمتر تا يك متر ،عالوه بر رعايت بند  2به ازاء هر سانتيمتر مازاد بر  50سانتيمتر  50.000.ريال.
 .4درختان با بن بيش از يك متر عالوه بر6.500.000ريال به ازاء هر سانتي متر مازاد بر يك متر 300/000ريال.
تبصره  :چنانچه به داليل فني و تشخيص كميسيون ماده  7تقاضا بر تبديل درخت واكاري و جايگزيني باشد  ،از پرداخت عوارض معاف است.

ب ) عوارض بر قطع اشجـار (غير مجاز):
 . 1قطع بوته قبل از پايان دوره باردهي بر اساس نظريه كارشناس فضاي سبز و كميسيون ماده  7به ازاء هر اصله  1/000/000ريال.
 .2درخت با محيط بن تا  15سانتي متر هر اصله  10/000/000ريال و به ازاء هر سانتيمتراضافه تا  50سانتيمتر ،مبلغ 1/000/000ريال.
 .3درخت با محيط بن بيشتر از  50سانتي متر تا يك متر عالوه بر بند باال  ،به ازاء هر سانتيمتر  2/500/000ريال.
 .4درخت با بن بيش از يك متر عالوه بر رعايت بند  3به ازاء هر سانتيمتر افزايش 5/000/000ريال محاسبه گردد.

محمد قدس
شهردار چهاردانگه

حامد عيسوند
رئيس شورای اسالمی شهر چهاردانگه
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« تعرفه( :)2-25عوا رض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرحهای تعريض يا توسعه معابر شهری ( عوارض بر حق مشرفيت)»
رديف

عنوان تعرفه عوارض

ماخذ و نحوه محاسبه عوارض

 )1براي امالكي كه پس از تعريض در
عوارض موضوع بخشنامه
 2331/1/3/34مورخ 71/02/07
وزارت محترم كشور و دادنامه هاي
74/7/1 -105
1

بر معبر قرار مي گيرند.
K× (P َ - P( × s

K=4

 )3امالكي كه عقب نشيني ندارند ولي

(ريال) متراژ عرصه واقع شده در طرح× K× 1.200.000

86/10/23 -1229

K× (P َ - P( × s

هيأت عمومي ديوان عدالت اداري

K= 2

و دادنامه  80كالسه پرونده

و اسناد ديوان عدالت اداري

معبر مشرف به ملك تعريض مي شود.

K×( P َ - P( × s

K= 3

محمد قدس
شهردار چهاردانگه

 )3نماد  Sعبارت است از عرصۀ باقيماندۀ ملك پس از رعايت برِ اصالحي ،تا عمق 50
متر از برِمعبر اصالحي.
 )4اين عوارض براي امالك و اراضي كه پس از توافق شهرداري و مالك موفق به اخذ
مصوبه كميسيون ماده  5مي گردند ،مشمول نخواهد شد.

 )2براي امالكي كه پس از اجراي طرح

 86/10/23-1187و

هيأت تخصصي عمران ،شهرسازي

 )1نماد  Pارزش منطقه اي عرصه
 )2نماد  Kعبارت است از ضريب ثابت.

 )5مالك تعيين عدد  pبر اساس عرض گذر طبق بازديد ميداني بازرس فني حوزه
معاونت شهرسازي و معماري خواهد بود.
 )6مأخذ و نحوۀ محاسبه عوارض براي :
 طرفين محور آيت ا ...سعيدي ،بلوار شهداي ايران خودرو ديزل و بلوار امامخميني(ره) ( به فراخور نوع اصالح معبر )
(ريال) متراژ عرصه واقع شده در طرح× K× 2.500.000
برابر است با :
 -طرفين خيابان شهيد محمدحسن (خيابان سه راه بوتان تا ميدان گلشهر).

داراي باقيمانده هستند.

هـ ع 94/828/مورخه 94/04/31

توضيحات

برابر است با:

 طرفين خيابان شهدا و خيابان شهيد بهشتي و خيابان شهيد حجت .برابر است با:

(ريال)

متراژ عرصه واقع شده در طرح ×K× 600.000

 : Pارزش منطقه اي معبر جديد
 : Pارزش منطقه اي معبر قديم

حامد عيسوند
رئيس شورای اسالمی شهر چهاردانگه
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« تعرفه( :)2-26بهاي خدمات صدور المثني پروانه ساختمان »

صدور پروانه ساختماني المثني بعد از محرز شدن وقوع سانحه و يا مفقود شدن و يا بعد از تائيد از بين رفتن پروانه در اثر حوادث از سوي مراجع ذيصالح و
اخذ تعهد ثبتي مبني بر قبول كليه مسئوليت هاي حقوقي و جزائي توسط متقاضي و با پرداخت مبلغ  500،000ريال و عوارض بازديد مقدور مي باشد.

« تعرفه( :)2-27عوارض تجميع پالك هاي همجوار »

رديف

تعداد قطعات تجميع شده

درصد عوارض متعلقه

1

دو قطعه

پنجاه درصد ()%50

2

سه قطعه

چهل درصد ()%40

3

چهار قطعه

سي درصد ()%30

4

پنج قطعه

بيست و پنج درصد ()%25

5

شش قطعه و بيشتر

بيست درصد ()%20

محمد قدس
شهردار چهاردانگه

توضيحات
به منظور تشويق مالكين و متقاضي صدور پروانه جهت تجميع پالك هاي همجوار ،عوارض زيربنا و حداكثر
 %60تراكم مازاد (يك طبقه) مسكوني قطعات تجميع شده بدين شرح محاسبه مي گردد.
تبصره :شرايط پيش بيني شده در جدول فوق براي امالكي تسري دارد كه مساحت پالك هاي تجميع شده
حداكثر به متراژ حدنصاب تفكيك زمين در شهر چهاردانگه ( 160متر) برسد در صورتي كه حاصل تجميع
قطعات پس از اصالح از رقم حد نصاب مصوب بيشتر باشد تسهيالت لحاظ شده به رقم مازاد بر رقم حد
نصاب تعلق نمي گيرد و شهرداري براي مساحت مازاد مطابق تعرفه هاي مصوب عمل مي نمايد.

حامد عيسوند
رئيس شورای اسالمی شهر چهاردانگه
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« تعرفه( :)2-28عوارض ساليانه خودرو
شهرداري مي تواند از كليه مالكان خودروهاي سواري و وانت دوكابين اعم از توليد داخل يا وارداتي ،طبق بنـد (ب) مـاده ( )43قـانون ماليـات بـرارزش افـزوده،
عوارضي را بطور ساالنه به نرخ يك ونيم در هزار قيمت فروش كارخانه (داخلي) و يا مجموع ارزش گمركي و حقوق ورودي (وارداتي) براساس قيمتهـاي منـدرج در
جداولي كه توسط سازمان امور مالياتي كشور اعالم مي گردد محاسبه و وصول نمايد.

« تعرفه( :)2-29حق بازديد و كارشناسي »

در هنگام ارجاع پرونده هاي شهرسازي و يا درخواست مؤدي به اداره درآمد و نوسازي عوارض تحت عنوان عوارض بازديد از مؤدي طبق فرم ذيل اخذ ميگردد.
 : Zتعداد بازديدها

Z × N ×150.000

ابنيه و مستحدثات داراي اعيان

 : Nتعـــــــــداد

s
× Z × 150.000
100

اراضي كارگاهي و صنعتي

واحـدها
 : Sمساحت عرصـه

s
× Z × 150.000
150

ساير كاربريهاو اراضي باير
« تعرفه(:)2-30

بهاي خدمات برپايي نمايشگاه و فروش بليط »

برپايي نمايشگاههاي بازرگاني -تجاري و مطبوعات و  ...در سطوح محلي در محدوده قانوني و حريم شهر به استثناي نمايشگاه هاي صنايع دستي مشمول
عوارض به شرح ذيل ميباشند:
-1

عوارض فروش بليط ورودي ،اعم از افراد و خودرو به مأخذ پنج درصد ( )%5بهاء بليط تعيين مي شود.

-2

عوارض اجاره محل واگذاري غرفه به اشخاص حقيقي و حقوقي معادل پنج درصد ( )%5بهاء محل واگذاري خواهد بود.

محمد قدس
شهردار چهاردانگه

حامد عيسوند
رئيس شورای اسالمی شهر چهاردانگه
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« تعرفه( :)2-31عوارض بر تبليغات محيطي غير از تابلوهاي معرف »
به استناد تبصره يكم ذيل ماده  50قانون ماليات بر ارزش افزوده و مواد  7 ،3 ،2 ،1آئين نامه اجرائي نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهاي اسالمي شهر ،
بخش و شهرك و همچنين ماده  92قانون شهرداري ها ،به شهرداري چهاردانگه اجازه داده مي شود تا نسبت به اخذ عوارض از كليه تبليغات محيطي در سـطح
شهر چهاردانگه به شرح ذيل اقدام نمايد .الزم به ذكر است  ،در صورتيكه تابلو مورد تقاضا ،نشانگر تبليغات محصوالت تجـاري ،بازرگـاني و  ...نبـوده و صـرفاً
معرف فعاليت آن واحد اقتصادي باشد و ابعاد آن براي كارخانجات تا مساحت  8مترمربع و براي واحدهاي اداري  ،تجاري  ،خدماتي و  ...تا مساحت  4مترمربـع
مشمول پرداخت عوارض نبوده وليكن مازاد بر آن طبق جدول ذيل قابل دريافت خواهد بود.

الف :عوارض تبليغات محيطی :
 .1هر تخته برزنت تا  10مترمربع روزانه  35.000ريال.
 .2هر تخته برزنت بيش از  10متر مربع روزانه  60.000ريال.
 .3بيلبورد بر روي سازه هاي فلزي با انعكاس نور از بيرون بر روي سازه به ازاء هر متر مربع  22.000ريال بصورت روزانه.
 .4ديوار نويسي با موافقت شهرداري در مكان هاي عمومي به جزء محور آيت اله سعيدي به ازاء هر متر مربع براي هر روز تبليغات  8.000ريال و بـراي امـاكن
طرفين بزرگراه آيت اله سعيدي روزانه به ازاء هر متر مربع  15.000ريال.


تبصره  : 1در خصوص مكانهايي كه جهت استفاده تبليغاتي از طريق شهرداري ( به غير از طرفين بزرگراه آيت اله سعيدي ) دراختيار متقاضيان گذارده ميشود حداقل
عوارض وصولي از قرار هر متر مربع مبلغ  1.200.000ريال به طور ماهيانه خواهد بود و براي محور آيت اله سعيدي روزانه  180،000ريال براي هرمترمربع بـراي طـرفين
خيابان شهيدرحيمي ،خيابان شهيد رضايي از سه راه كشاورز به پايين روزانه  100.000ريال براي هر مترمربع.



تبصره : 2در زمان محاسبه عوارض تابلوها مقدار ارتفاع پايه تابلوها به مقدار مساحت تابلو اضافه ميگردد.

 تبصره : 3عوارض تابلوهاي تجاري به جزء بزرگراه آيت ا ...سعيدي ،خيابان شهيد رحيمي و خيابان شهيد رضايي از سه راه كشاورز به پايين  %50قيمت تعيـين شـده
طبق جدول زير محاسبه مي گردد.

محمد قدس
شهردار چهاردانگه

حامد عيسوند
رئيس شورای اسالمی شهر چهاردانگه
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ب) عوارض تابلوهای تبليغاتی با شرايط ذيل بر اساس مترمربع و احتساب ريالی آن به صورت ماهيانه
معمولی (فلزی يا چوبی)

نئون پالستيك

انواع ديگر ( كامپيوتری و ديجيتالی چاپی )

تبليغاتی

تبليغاتی

تبليغاتی

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 متعلقه



تبصره : 1رعايت ضوابط اداره زيبا سازي شهرداري در کليه موارد فوق الذکر الزامی می باشد.



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



تبصره  :3عوارض تابلوهاي داراي تبليغات کاالهاي خارجی  %50بيشتر از نصاب هاي تعيين شده در فرمول فوق تعيين می شود .



تبصره  :4تابلوهاي ناشرين و فروشندگان کتاب و نشريات(مطبوعات) و مؤ سسات فرهنگی  ،ورزشی و هنري در صورتيكه کاالي خاصی را تبليغ نكرده باشند از شمول اين
مصوبه مستثنی می باشند .



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

محمد قدس
شهردار چهاردانگه

حامد عيسوند
رئيس شورای اسالمی شهر چهاردانگه
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« تعرفه(:)2-32

بهاي خدمات انبارها و سردخانه ها »

براي محاسبه عوارض ماهيانه انبارها و سردخانه ها با توجه به تنوع مساحت فضاهاي انبارها و سردخانه ها از نوع استفاده آنها براي گروه هاي شغلي
مختلف ازجمله  :صنعتي ،كشاورزي ،بازرگاني  ،تجاري و  ...مادامي كه مشمول مفاد ماده  38قانون ارزش افزوده نباشد از فرمول ذيل استفاده مي شود :

(A= H +)K×S×P
100

 =A عوارض ماهيانه
 =H قيمت پايه صنف انبار يا سردخانه مندرج در جدول تعرفه عوارض صنفي
 =P قيمت منطقه اي محل استقرار انبار يا سردخانه
 =S مساحت بناي انبار يا سردخانه
 =K ضريب شغلي كه براي شغل هاي مختلف ضريب هاي ذيل لحاظ مي شود.

كشاورزي = 0/1

صنعتي = 0/5

بازرگاني = 1

تجاري = 0/5

ساير = 0/5

 تبصره  : 1فضاي مربوط به شوارع – فضاي سبز – تأسيسات  -ساختمان هاي اداري -انبارها  -سردخانهها و همچنين فضاهايي كه مورد تاييد
كارشناسان مربوطه فاقد فعاليت باشد بعنوان فضاي انبار تلقي نمي شود .و در صورتيكه فضاي باز بعنوان انبار استفاده شود  %50مبلغ محاسبه شده
فضاي باز اخذ و وصول خواهد شد/.
 تبصره  : 2براي فضاهاي انبار بيش از  5.000مترمربع به ازاء متراژ اضافي حداكثر تا  60.000مترمربع ده درصد ( )%10تخفيف در نظر گرفته شود و براي
متراژ اضافي بيش از  60.000مترمربع تخفيفي معادل بيست درصد ( )%20لحاظ مي شود.

محمد قدس
شهردار چهاردانگه

حامد عيسوند
رئيس شورای اسالمی شهر چهاردانگه
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« تعرفه( :)2-33بهاء خدمات شـهری دفن اموات »
 -1بابت هزينۀ هريك طبقه قبر جهت دفن اموات مبلغ  10/000/000ريال دريافت مي گردد.
 -2بابت قبور احداثي دو طبقه توسط شهرداري ،متقاضي ملزم به پرداخت مبلغ  20/000/000ريال در سال  1398در وجه شهرداري مـيباشـد بـه
صورتي كه ميت فعلي در يك طبقه دفن و طبقه بعدي بنا به پيشنهاد صاحب قبر به نام شخص مورد نظر در آتي استفاده خواهد شد  .لذا بهـاء
خدمات دفن ميت در طبقه دوم پيشخريد شده طبق عوارض سال استفاده محاسبه و دريافت ميگردد.
 -3نرخ ساير هزينه هاي مرتبط با دفن اموات به شرح ذيل اعالم مي گردد  .اين هزينه ها عالوه بر بهاي خـدمات شـهري دفـن امـوات بـوده و در
صورت عدم تمايل استفاده بستگان سببي و يا نسبي متوفي از امكانات موجود در گلزار شهداي امام زاده عباس (عليه السالم) ،شهرداري حق
دريافت هزينه هاي ذيل را نخواهد داشت.
 2/000/000ريال

ج :خدمات آماده سازي مزار  500/000ريال

الف :حفر مزار

ب :سنگهاي لحد  600/000ريال

د :قرائت نماز ميت و تلقين  500/000ريال

 -4براي دفن اموات غير بومي به مأخذ پنج برابر مبلغ رديفهاي يك يا دو دريافت مي گردد.
 -5جهت ارج نهادن به فرهنگ ايثار و شهادت و پاسداشت والدين معزز شهدا و مفقودين ،در زمان خاكسپاري اعضاء درجه يك ( پدر ،مادر ،فرزند،
همسر) معظم شهدا و همچنين براي آزادگان ،جانبازان گرانقدر بومي شهر و بخش چهاردانگه خدمات مذكور بصورت رايگان ارائه خواهد شد .
 -6درخصوص افراد و خانواده هاي بي بضاعت بومي شهر چهاردانگه ،خدمات مذكور مشمول تخفيفي با نظر شهردار محترم خواهـد بـود .تعيـين
ميزان اين تخفيف صرفاً از اختيارات شهردار يا سرپرست شهرداري مي باشد.
محمد قدس
شهردار چهاردانگه

حامد عيسوند
رئيس شورای اسالمی شهر چهاردانگه

استانداری تهران
32

تعرهف عوارض،بهاء خدمات و ساري ردآمداهي شهرداري چهاردانگه سال 1398
تعرفه( :)2-34عوارض جمع آوری و دفع پسماند
مقرر گرديد به استناد مواد هفتم و هشتم قانون مديريت پسماند مصوب  1383/2/20مجلس شوراي اسالمي و آئين نامه اجرائي مربوطـه مصـوب 1384/5/1
هيأت محترم وزيران دستورالعمل نحوه تعيين بهاء خدمات مديريت پسماند عادي شهري  ،شهرداري چهاردانگه در سال  1398مجاز است نسبت بـه وصـول
بهاء خدمات مديريت پسماندهاي شهري اقدام نمايد .
روش محاسبه بهاء خدمات مديريت پسماند شهری برای هر واحد
)C=f× D ×R ( CT + Cd

بعد خانوار شهري= F
تعداد روزهاي سال = D
سرانه توليد پسماند درهر شهربه ازاء هر خانوار = R
هزينه جمع آوري و حمل يك كيلوگرم پسماند عادي شهري= CT
هزينه دفع يك كيلوگرم پسماند عادي شهري = Cd

كاربری مسكونی

كاربری تجاری و صنفی

كاربری اداری – خدماتی

كاربری كارگاهی

%10C

%8 C

%50C

%7 C

ساير كاربريها

كاربری صنعتی

پس از عقد قرارداد جمع آوري و دفع زباله  2برابر

 1برابر عوارض نوسازي و

عوارض نوسازي و بقاياي سطح شهر ساليانه

يا بقاياي سطح شهر

مؤدياني كه تا پايان هر سال نسبت به پرداخت بهاء خدمات مديريت پسماند همان سال اقدام نمايند مشمول ده درصد ( )%10بخشودگي بعنوان جايزه خوش
حسابي خواهند بود.

محمد قدس
شهردار چهاردانگه

حامد عيسوند
رئيس شورای اسالمی شهر چهاردانگه
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تعرفه( :)2-35عوارض بر دفاتر بيـمه
مقرر گرديد ماهيانه هريك از دفاتر بيمه مستقر درسطح شهر چهاردانگه كه نسبت به پرداخت ماليات و عوارض ارزش افزوده اقدامي ننموده اند
مبلغ  100.000ريال به شهرداري پرداخت نمايند.
تعرفه( :)2-36بهاء خدمات به آموزشگاههای رانندگی
شهرداري مكلف است از هرنمايندگي مجاز تعليم رانندگي مبلغ 1.500.000ريال ماهيانه بعنوان بهاء خدمات در وجه شهرداري وصول نمايد.
تعرفه( :)2-37بهاء خدمات شهری به فعاالن اقتصـادی
در اجراي تبصره  1ماده  50قانون ماليات بر ارزش افزوده ،شهرداري مجاز است :از كليه فعاالن اقتصادي ( توليد كنندگان كاال و يا ارائه دهنـدگان خـدمات) مـادامي كـه
مشمول مفاد ماده  38قانون مارالذكر نمي باشند بهاي خدمات را به صورت ساالنه به شرح ذيل محاسبه و وصول نمايد.

()%36×S1×P( + )%25×S2×P
S1
S1

مساحت اعيان قابل بهره برداري
مساحت محوطه (بجز گذر و معابر داخل ملك كه صرفا به عنوان محل عبور و مرور ،فضاي سبز و پاركينگ خودرو و همچنين فضاهايي كه مورد تاييد كارشناسان

مربوطه فاقد فعاليت كسبي مي باشند استفاده مي شود

P

ارزش منطقه اي

محمد قدس
شهردار چهاردانگه

حامد عيسوند
رئيس شورای اسالمی شهر چهاردانگه
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مستندات قانونی

تعرفه( :)2-38عوارض ابقاء اعيانی
ساختمانهايی که بدون پروانه يا مازاد بر پروانه يا مخالف مدلول پروانه احداث و
از سوي کميسيون ماده صد قانون شهرداريها ابقاء شوند عالوه بر جرائم تعيين
شـده از سوي کميسيون ماده صد مشمول پرداخت عوارض قانونی شـامل :
زيربنا ،پذيره ،اضافه تراکم ،تغيير کاربري و  ...به نرخ روز می باشـند .

 )1بخشنامه هاي شماره  3/24150مورخه  1369/11/30و  34/1/10740مورخه
 1371/06/04وزارت كشور.
 )2دادنامه  587مورخه  1383/11/25هيأت عمومي ديوان عدالت اداري .
 )3دادنامه  48مورخه  1385/02/03هيأت عمومي ديوان عدالت اداري .
 )4دادنامه  1237مورخه  1395/11/19هيأت عمومي ديوان عدالت اداري .
 )5دادنامه  786مورخه  1396/08/09هيأت عمومي ديوان عدالت اداري .

« تعرفه( :)2-39عوارض نوسازی ساختمان های نيمه تمام »
در پروانه هاي ساختماني كه از طرف شهرداري صادر مي شود بايد حداكثر مدتي كه براي پايان يافتن ساختمان ضروري است قيد گردد  ،مالك يا مالكين موظفند
ظرف مدت مقرر در پروانه ،ساختمان خود را تكميل و پايانكار اخذ نمايند در صورتي كه دو سال از آخرين مهلت مقرر در پروانه بگذرد و ساختمان به اتمام نرسد با
به عبارتي پايانكار صادر نشود به ازاء هرسال تأخير در دريافت پايانكار مالكين موظف هستند مبلغي به مأخذ دو برابر ارزش منطقه اي بابت هر مترمربع بناي
مندرج در پروانه ساختمان به شهرداري پرداخت نمايند.
تبصره :1ابنيه نيمه تمام كه ازطرف مقامات قضايي توقيف مي شود درزمان توقيف مشمول اين تعرفه نمي شود.
تبصره  :2براي ساختمان هايي كه در حين ساخت مرتكب تخلف ساختماني مي شوند و پرونده آنها در شرف رسيدگي تا صدور رأي قطعي توسط مراجع
ذيصالح مي باشد ،تاريخ قطعيت رأي و ابالغ آن به مالك مبناي محاسبه براي زمان مورد نظر جهت محاسبه عوارض ساختمان هاي نيمه تمام تلقي مي گردد.

محمد قدس
شهردار چهاردانگه

حامد عيسوند
رئيس شورای اسالمی شهر چهاردانگه

استانداری تهران
35

تعرهف عوارض،بهاء خدمات و ساري ردآمداهي شهرداري چهاردانگه سال 1398
« تعرفه( :)2-40بهای خدمات حق آسفالت و لكه گيری و ترميم حفاری»»

*فرم محاسبه هزينه نوار حفاری در سطح شهر چهاردانگه*

پياده رو

سواره رو

بزرگراه يا

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 كاتر
قيمت

آسفالت نو
عرض
طول حفاری100+متر

معبر

قيمت پايه

آسفالت

1700

*

*

1700

1700

خاكي زيرسازي شده

1260

-

*

-

-

خاكي

910

-

*

-

-

آسفالت

1050

*

*

1050

1050

خاكي زيرسازي شده

840

-

*

-

-

خاكي

580

-

*

-

-

آسفالت

910

*

*

910

910

خاكي زيرسازي شده

580

-

*

-

-

خاكي

420

-

*

-

-

خشكه چيني

910

*

*

910

موزائيك

840

*

*

840

جمع

مرمت وخسارت نوار حفاری

ارقام به هزار ريال

-

مجموع قابل پرداخت (ريال)

محمد قدس
شهردار چهاردانگه

حامد عيسوند
رئيس شورای اسالمی شهر چهاردانگه
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رديف

عنوان

تعداد

قيمت به هزار ريال

1

هزينه نصب تيربرق(هر پايه)

-

22250

2

هزينه نصب كافو (هر عدد)

-

22250

3

هزينه نصب ترانس(هر عدد)

-

35000

رديف

جمع

توضيحات

1

عرض معبر در سواره رو آسفالت نو=عرض سواره رو

2

عرض معبردر پياده رو آسفالت نو=عرض پياده رو

3

طول 100+متر در صورتي كه بين دو تقاطع نباشد در غير اينصورت متراژ دو تقاطع محاسبه مي گردد.

4
5
6

تمديد مجوز حفاري براي يك بار  %20هزينه اخذ محاسبه و براي هرسال تأخير در پراخت  %30افزايش هزينه محاسبه شده و منظور
گرديده و يا در تهاتر لحاظ خواهد شد.
در خصوص حفاري غير مجاز جهت نصب انشعابات به ازاء هر واحد احداثي با كاربري مختلف  %1ارزش ملك محاسبه و به حساب اداره
خاطي منظور و در پرونده شهرسازي مالك نيز لحاظ مي گردد.
ضريب  3شامل (ضريب باالسري ،ضريب پيشنهادي و ضرايب ترافيك و  )...مي باشد/.

محمد قدس
شهردار چهاردانگه

حامد عيسوند
رئيس شورای اسالمی شهر چهاردانگه
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« تعرفه( :)2-41درآمد حاصل از بازارهای روز هفتگی و همچنين ميادين ميوه و تره بار »
ميزان درآمد از اين موضوع به موجب تصميمات كميسيون معامالت شهرداري و با رعايت مقررات مزايده منـدرج در آئـين نامـه مـالي شـهرداريها تعيـين
مي گردد.

« تعرفه( :)2-42عوارض پيشروی طولی
در مواقعي كه براساس ضوابط طرح جامع شهر چهاردانگه امكان صدور پروانه ساختمان يا متراژي بيشتر از سطح اشغال فراهم باشد  ،براي مقدار پيشروي طولي
مبلغي معادل  %20عوارض مازاد تراكم محاسبه و قابل وصول خواهد بود.

« تعرفه( :)2-43اجاره پاركينگ های شهرداری »
وروديه به ازاء هر دستگاه خودرو  10.000ريال و به ازاء هر ساعت توقف  7.000ريال.

محمد قدس
شهردار چهاردانگه

حامد عيسوند
رئيس شورای اسالمی شهر چهاردانگه
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« تعرفه( :)2-44اجاره ماشين آالت شهرداری »
 .1اجاره لودر بصورت روزانه( 8ساعت كاري)  6/600/000ريال.

 .2اجاره كمپرسي بصورت روزانه ( 8ساعت كاري)  6/600/000ريال .
 .3خاكبرداري و حمل هر متر مكعب برروي زمين ( لودر و كاميون )  280/000ريال
 .4خاكبرداري و حمل هر متر مكعب بر حسب متراژ در كاميون  154/000ريال.
 .5حفاري با بيل مكانيكي بابكت  120سانتي متر هر متر طول  980/000ريال.
 .6گود برداري توسط بيل مكانيكي طبق رعايت رديف هاي  3و 4فوق الذكر و افزايش %20
 .7اجاره بيل مكانيكي بصورت روزانه ( 8ساعت كاري) مبلغ  6/600/000ريال.
 .8اجاره جرثقيل بصورت روزانه ( 8ساعت كاري) مبلغ  6/600/000ريال.
 .9اجاره باالبر بصورت روزانه ( 8ساعت كاري) مبلغ  6/600/000ريال.
تبصره  : 1مبالغ فوق جهت استقاده بيل مكانيكي تا عمق  2متر و لودر و كاميون تا عمق  5متر مي باشد و براي اعماق بيشتر  %30به قيمت هاي فوق اضافه مي شود.
تبصره  : 2حمل نخاله و انجام خاكبرداري در مواردي تأييد مي شود كه در كميته فني و يا واحد عمران تصويب و از صورت وضعيت پيمانكار كسر گردد .
تبصره  : 3واحد عمران موظف است نسبت به تهيه آئين نامه و ضوابط و ابالغ به اداره درآمد اقدام تا در زمان عقد قرارداد با اشخاص حقيقـي و حقـوقي جهـت اسـتفاده
ماشين آالت اقدام گردد.

محمد قدس
شهردار چهاردانگه

حامد عيسوند
رئيس شورای اسالمی شهر چهاردانگه
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« تعرفه( :)2-45عوارض تغيير نقشه يا تغيير سازه »
شهرداري مجاز است در هنگام تقاضاي تغيير نقشه توسط مالك يا وكيل قانوني وي  ،عوارض موضوع اين ماده را (عالوه بر عوارض نوسـازي و بازديـد ) بـه
شرح ذيل وصول نمايد.
در صورتيكه تغيير نقشه بواسطه افزايش بنا و يا تغيير سازه از سازه مندرج در پروانه به سازه ديگرحادث شود در صورت داشتن اعتبار پروانه عوارض متراژ
اضافه بنا و در غير اينصورت مي بايست مابه التفاوت عوارض پرداختي با تعرفه عوارض روز (نسبت به كل بنا در كاربري اعالمي) محاسبه و وصول شود.

« تعرفه( :)2-46بهای ارائه خدمات به اتباع و مهاجرين خارجی »
رديف

تعداد خانوار

عوارض متعلقه (ريال )

توضيحات

1

 1نفره

2.500.000

شهرداري مي تواند بابت هزينه خدمات شهري ارائه شده به اتباع و مهاجرين خارجي عوارضي

2

 2نفره و  3نفره

2.500.000

به مأخذ ارائه شده به ازاء هر سال وصول نمايد :

3

 4نفره و  5نفره

3.000.000

4

 6نفره و بيشتر

4.000.000

تبصره :1شهرداري مجازاست  %50عوارض وصولي از اين محل را براساس پيشنهاد اداره كل
امور اتباع و مهاجرين خارجي استانداري تهران هزينه نمايد .
تبصره  :2در صورتي كه تغييراتي از سوي اداره كل امور شهري و شوراها و يا اداره كل امور اتباع
و مهاجرين خارجي استانداري تهران ابالغ گردد قابل تغيير بوده و بر اسـاس آن دسـتورالعمل
اجرا خواهد شد.

محمد قدس
شهردار چهاردانگه

حامد عيسوند
رئيس شورای اسالمی شهر چهاردانگه
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« تعرفه( :)2-47هزينه بهره برداری از اماکن ورزشی شهرداری»
كليه اشخاص حقيقي و حقوقي و همچنين تيم هاي ورزشي متقاضي بهره برداري از اماكن ورزشي شهرداري چهاردانگه مي بايست قبل از هر گونه عقد قرارداد ،مبالغ ذيل را كه توسط
واحد تربيت بدني شهرداري محاسبه مي گردد به حساب شهرداري واريز نمايند  .هزينه بيمه ورزشي بر عهده ورزشكاران و هنرجويان خواهدبود.
 -1شهريه رشته هاي رزمي و ساير ورزشها

ماهانه  200.000ريال

 -2شهريه كشتي بزرگساالن

ماهانه  150.000ريال.

 -3شهريه كشتي نونهاالن

ماهانه  80/000ريال.

 -4شهريه بدنساز ي

ماهانه 200/000ريال.

 -5شهريه ورزشهاي توپي

( براي هر جلسه  1/5ساعتي )

 -6شهريه ورزشهاي توپي آموزشي

ورزشكاران بومي

300/000

ورزشكاران غيربومي 800/000

ماهانه  250.000ريال.

 -7شهريه استخر توپ براي هر سانس نفر

50/000ريال.

 -8شهريه سونا جكوزي براي هر سانس نفر

 50/000ريال.

 -9شهريه استخر براي هر سانس نفر

50/000ريال.

« تعرفه( :)2-48بهاء خدمات واحدهای صنفی مشاور امالک و طال فروشان»
واحد هاي صنفي مشاورين امالك و طال فروشاني كه طبق قانون ارزش افزوده پرداخت مي نمايند ساليانه مبلغ  500.000ريال براي مشاورين امالك و  1،000،000ريال بـراي
طال فروشان به عنوان بهاء خدمات در وجه شهرداري پرداخت نمايند.

« تعرفه ( :)2-49درآمد حاصل از فروش جمع آوری زباله(بازيافت)»
ميزان درآمد از اين موضوع به موجب تصميمات كميسيون معامالت شهرداري و با رعايت مقررات مزايده مندرج در آيين نامه مالي شهرداري ها تعيين مي گردد.
محمد قدس
حامد عيسوند
استانداری تهران
شهردار چهاردانگه
رئيس شورای اسالمی شهر چهاردانگه
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« تعرفه ( :)2-50عوارض تخليه غير مجاز نخاله ساختمانی در محدوده و حريم شهر »
الف :تخليه غيرمجاز توسط وانت و نيسان

20/000/000ريال.

ب :تخليه غيرمجاز توسط كاميون و كاميونت  40/000/000ريال.

« تعرفه( :)2-51هزينه بهاء خدمات اداری»
 -صدور گواهي (پايانكار ،عدم خالف و ) ...

 100.000ريال.

 -صدور فيش عوارض خودرو

 20.000ريال.

 -صدور فيش عوارض هاي ساختماني و صنفي و نوسازي و ...

 20،000ريال.

« تعرفه ( :)2-52جرايم متعلقه از تأخير پرداخت عوارض »
جرايم متعلقه از تأخير پرداخت عوارض ،مشمول مفاد تبصره  3ماده  42قانون ماليات و عوارض بر ارزش افزوده خواهد بود ( به استثناي عوارض تعرفه صنفي ،نوسازي

و عوارض خودرو).
محمد قدس
شهردار چهاردانگه

حامد عيسوند
رئيس شورای اسالمی شهر چهاردانگه

استانداری تهران
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« تعرفه ( :)2-53هزينه اجاره بهاء كيوسك های تنقالتی  -مطبوعاتی»
وروديه اوليه براي تمامي متقاضيان استقرار دكه هاي تنقالتي  3.500.000ريال تعيين ميگردد و انعقاد قرارداد جهت نصب دكه در امـاكن مختلـف
سطح شهر با در نظرگرفتن تشخيص شهرداري امكان پذير است .ضمن اينكه دريافت وروديه فقط براي بار اول قابل وصول مي باشد.
 .1بزرگراه آيت اله سعيدي روبروي شركت آژير ( نرسيده به شركت صافياد ) ماهيانه مبلغ 15/000/000ريال.
 .2بزرگراه آيت اله سعيدي نبش خيابان شهيد رحيمي ( شهرك صنعتي ) ماهيانه  30/000/000ريال .
 .3بزرگراه آيت اله سعيدي روبروي ورودي روستاي ناصريه ماهيانه  12/000/000ريال.
 .4بزرگراه آيت اله سعيدي جنب اداره پست (كانكس ابارشي ) ماهيانه 20/000/000ريال.
 .5بزرگراه آيت اله سعيدي جنب مجتمع پايتخت  12/000/000ريال .
 .6خيابان شهرك صنعتي (جعفر آباد جنگل ) روبروي رستوران نوري (روبروي كوچه آلومينيوم كاران) ماهيانه 10/000/000ريال.
 .7خيابان شهرك صنعتي امام زاده عباس (عليه السالم) (روبروي بانك ملت ) ماهيانه  16/000/000ريال.
 .8خيابان شهرك صنعتي (جعفر آباد جنگل ) روبروي مجتمع تجاري – اداري كاوه ماهيانه 5/000/000ريال.
 .9بزرگراه آيت اله سعيدي جنب بنياد شهيد ماهيانه  30/000/000ريال.
.11

بلوار شهيد فارسيان جنب شعبه  10تأمين اجتماعي ماهيانه 3/500/000ريال.

.11

پشت ساختمان پليس راهور چهاردانگه بعد از ورودي خيابان شهيد مدرس ماهيانه5/000/000.ريال.

.12

بزرگراه آيت اله سعيدي روبروي پمپ بنزين مقابل ميوه تره بار ماهيانه  5/000/000ريال.

.13

بزرگراه آيت اله سعيدي نرسيده به شهرك شهيد مطهري (بين خيابان شهيد باهنر و شهرك شهيد مطهري ) ماهيانه  35/000/000ريال.

.14

بزرگراه آيت اله سعيدي نرسيده به سايپا لجستيك ماهيانه  16/000/000ريال.

.15

بزرگراه آيت اله سعيدي اول كمربندي آزادگان (روبروي شركت فوالد آساب ) ماهيانه  20/000/000ريال.

 .16خيابان شهيد رضايي ،سه راه محتشم  3/000/000ريال.
محمد قدس
شهردار چهاردانگه

حامد عيسوند
رئيس شورای اسالمی شهر چهاردانگه
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« ادامه تعرفه ( :)2-53هزينه اجاره بهاء كيوسك های تنقالتی -مطبوعاتی »
.17بزرگراه آيت اله سعيدي ورودي بلوار شركت ايران خودرو ديزل ماهيانه  17/000/000ريال.
.18بزرگراه آيت اله سعيدي جنب پمپ بنزين مقابل انبار شركت لوله و ماشين سازي ماهيانه 20/000/000ريال.
.19بزرگراه آيت اله سعيدي جنب شركت لوله و ماشين سازي ماهيانه  11/000/000ريال.
.20بزرگراه آيت اله سعيدي جنب مجتمع تجاري  -اداري تنديس ماهيانه  10/000/000ريال.
.21بزرگراه آيت اله سعيدي جنب مصلي نماز جمعه چهاردانگه ماهيانه 15/000/000ريال.
.22بزرگراه آيت اله سعيدي ورودي سه راه بوتان ماهيانه12/000/000ريال.
.23بزرگراه آيت اله سعيدي ورودي جديد شهرك صنعتي (خيابان ناصريه) ماهيانه 12/000/000ريال.
.24بزرگراه آزادگان ورودي ايران خودرو ديزل ماهيانه  17/500/000ريال.
.25انتهاي خيابان شهيد محمدحسن سه راه امام زاده عباس روبروي سنگ فروشي گوهري ماهيانه 4/500/000ريال.
.26بزرگراه آيت اله سعيدي  ،چهاردانگه ،نرسيده به پل شاطره جنب گلدان فروشي ماهيانه  6/000/000ريال.
.27گلشهر روبروي مجتمع مسكوني فراز ( حسين و رضا صفري) ماهيانه 3/500/000ريال.
.28شهرك صنفي سهند – بلوك زرد كوچه اول ماهيانه  4/000/000ريال.
 .29شهرك صنفي سهند – جنب جايگاه سي ان جي ماهيانه  4/000/000ريال.
 .30ابتداي ورودي شهرك صنفي سهند ماهيانه  2/500/000ريال.
.31چهاردانگه -خيابان جانبازان -روبروي شهرك نگين -نبش بلوار شهيد زماني ماهيانه 5/000/000ريال.
.32جنب رودخانه كن -گلدان فروشي ماهيانه 7/000/000ريال.
.33بزرگراه آيت اله سعيدي جنب شركت صنيع كاوه (آيت اله سعيدي) ماهيانه 9/000/000ريال.

تبصره  : 1هزينه اجاره بهاء كيوسكهايي كه بهره برداري آنها به نام پدر يا مادر شهداء گرانقدر باشد بطور رايگان خواهد بود.
تبصره  : 2هزينه اجاره كيوسكهايي كه بهره برداري آنها به نام جانبازان محترم باشد به اعضاي ميزان درصد جانبازي  ،مشمول تخفيف هزينه اين تعرفه خواهند بود.
تبصره  : 3افراد معلول و همچنين افرادي كه داراي همسر و فرزند معلول باشند نيز پس از اخذ و ارائه گواهي معتبر(معلوليت) از مراجع ذيصالح  ،مشمول % 60تخفيـف
هزينه اين تعرفه خواهند شد.
محمد قدس
شهردار چهاردانگه

حامد عيسوند
رئيس شورای اسالمی شهر چهاردانگه

استانداری تهران
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« تعرفه( :)2-55عوارض تعيين كاربري پس از جلب نظريه كميسيون ماده » 5
الف -عوارض تعيين كاربری اراضی فاقد كاربری به مسـكونی

تعيين كاربري براي اراضي فاقد كاربري مسكوني

عوارض دريافتي از يك متر مربع

عوارض تعيين كاربري

يك متر مازاد تراكم مسكوني به نرخ پايه

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

تعيين كاربري براي اراضي فاقد كاربري به صنعتي و اداري

عوارض دريافتي از يك متر مربع

عوارض تعيين كاربري

يك متر مازاد تراكم صنعتي و اداري به نرخ پايه

ج :عوارض كاربری اراضی فاقد كاربری به تجاری

محمد قدس
شهردار چهاردانگه

تعيين كاربري براي اراضي فاقد كاربري به تجاري

عوارض دريافتي از يك متر مربع

عوارض تعيين كاربري

يك متر مازاد تراكم تجاري به نرخ پايه

حامد عيسوند
رئيس شورای اسالمی شهر چهاردانگه
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« تعرفه ( :)2-56بهاء خدمات كارشناسی و صدور دستورالعمل ايمنی اداره آتش نشانی و خدمات ايمنی»
رديف

نوع كاربری

متراژ

مبلغ هر مترمربع تراكم پايه به ريال

هر مترمربع تراكم مازاد به ريال

1

مسكوني

تا  500مترمربع

6.000

7.500

2

مسكوني

تا  1000مترمربع

7.500

10.000

3

مسكوني

از  1000مترمربع به باال

12.000

15.000

4

تجاري اداري و صنعتي

تا  100مترمربع

25.000

25.000

5

تجاري اداري و صنعتي

از  100تا  500مترمربع

30.000

30.000

6

تجاري اداري و صنعتي

از  500تا  2000مترمربع

32.500

35.000

7

تجاري اداري و صنعتي

از  2000تا  3000مترمربع

30.000

42.000

8

تجاري اداري و صنعتي

از  3000مترمربع به باال

40.000

45.000

از  10مترمربع به باال

15.000

20.000

9

ساير كاربري ها

-1

بهاء خدمات كارشناسي بابت كنترل حسن اجراي صدور دستورالعمل صادره و بازديد مسكوني  300.000ريال .

-2

بهاء خدمات كارشناسي بابت كنترل حسن اجراي صدور دستورالعمل صادره و بازديد صنعتي تجاري  1.000.000ريال .

 -3بهاء خدمات كارشناسي تغيير صدور مجدد دستورالعمل عالوه بر محاسبه كل زيربنا مبلغ  500.000ريال.
 -4آموزش براي شركت ها و كارگاه هاي بخش خصوصي  200.000ريال براي هر نفر.
-5

آموزش كليه خدمات آموزشي بخش دولتي اعم از مدارس و ادارات جهت ترويج و گسترش فرهنگ ايمني رايگان مي باشد.

محمد قدس
شهردار چهاردانگه

حامد عيسوند
رئيس شورای اسالمی شهر چهاردانگه
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« تعرفه ( :)2-57بهاء خدمات و عوارض قابل ارائه از سوی سازمان مديريت حمل و نقل شهرداری
نوع عوارض

مبلغ به ريال

رديف

1

عوارض ساليانه تاكسي  ،مسافربر شخصي

500.000

2

عوارض ساليانه وانت بار

600.000

3

عوارض نقل و انتقال خط و ثبت نام

4.000.000

4

عوارض ثبت نام اوليه وانت

1.600.000

5

عوارض ثبت نام كمكي تاكسي

350.000

6

عوارض تاكسي نوسازي شده

2.000.000

7

عوارض ساليانه ون

1.000.000

8

عوارض ساليانه ميني بوس

1.000.000

9

عوارض ثبت نام خودرو ديزلي

1.000.000

10

عوارض تمديد پروانه خودرو ديزلي

500.000

11

عوارض صدور پروانه اشتغال رانندگان خودروهاي ديزلي

1.000.000

محمد قدس
شهردار چهاردانگه

حامد عيسوند
رئيس شورای اسالمی شهر چهاردانگه
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« آئين نامه تسهيالت صدور پروانه ساختمانی »
جهت ارج نهادن به فرهنگ ايثار و شهادت  ،شهرداري مجاز است نسبت به ارائه تخفيف به خانواده معزز شـهدا و همچنـين جانبـازان محتـرم وآزادگـان
سرافراز كه متقاضي صدور پروانه ساختماني مي باشد  ،برابر جدول ذيل  ،اقدام نمايد.

رديف

درصد تخفيف

شرح

1

بستگان درجه يك شهدا ومفقودين (پدر ،مادر ،همسر و فرزند) تراكم مجاز ،مسكوني تا يكصد و بيست متر مربع و تجاري تا بيست متر مربع بنا  %100رايگان

2

جانبازان باالي  %25جانبازي

تراكم مجاز ،مسكوني تا يكصد و بيست متر مربع و تجاري تا بيست متر مربع بنا  %100رايگان

3

آزادگان

تراكم مجاز ،مسكوني تا يكصد و بيست متر مربع و تجاري تا بيست متر مربع بنا  %100رايگان

تبصره  : 1كليه تخفيفات تصويبي تنها يك بار (بنا در حد تراكم پايه) براي هريك از موارد مذكور قابل اجرا مي باشد.
تبصره : 2مشمو ليت تنها با ارائه تائيديه از مراجع ذيصالح يا ارگان و سازمان مربوطه امكانپذير خواهد بود.
تبصره : 3احراز مالكيت به وسيله اسناد مثبته به نام متقاضي الزامي مي باشد.
تبصره  : 4شهرداري ملزم مي باشد ترتيبي اتخاذ نمايد كه سوابق افراد در بايگاني بصورت مشخص ثبت گردد.
تبصره  : 5معلوالن جسمي تحت پوشش سازمان بهزيستي و مددجويان تحت پوشش كميته امداد امام خميني (ره) مشمول مقررات قانون جامع حمايـت از
معلوالن مي باشند.
تبصره : 6تخفيفات اعمالي فقط مربوط به آيتم هاي صدور پروانه ساخت در حد مجاز (به جز عوارض تفكيك عرصه و خريد تراكم مازاد) مي باشد .
تبصره  : 7مهندسين طراح و ناظر در صورت ارائه تخفيفات طبق جدول فوق مي توانند از تسهيالت ارائه شده شهرداري بصورت افزايش حد نصاب از تعداد
برگه هاي مجاز استفاده نمايند.

محمد قدس
شهردار چهاردانگه

حامد عيسوند
رئيس شورای اسالمی شهر چهاردانگه
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