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قانون شهرداری مصوب 1334
ماده  -45در وظایف انجمن شهر :
بند  – 8تصویب لوایح برقراری یا الغاء عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن

آیین نامه مالی شهرداریها مصوب 1346
ماده  -30هر شههدرری د ری ید رفر ید خویهد بور ک ر آن کلی ینویع عوی ض و بداد خدمات و سهها ر
ر آمدها ی ک ب وسیل شدرری د و مؤسسات رابف و ویبست ب آن وصول ا رحصیل می شور ،ر ج و هر
نوع عوی ض ا بداد خدمات جد دد ک وضههو و رصههو

میگررر ا هر رغییرد ک ر نوع و میزین نرخ

آندا صو ت میگیرر ر رفر مذکو منفکس میشور.

قانون تشکیالت شوراهای اسالمی کشوری مصوب 1361
ماده -35وظایف و اختیارات شورای اسالمی شهر:
 -1مادامی که درآمدهای پیش بینی شده کافی نباشد شورای شهر میتواند با تصویب وزارت کشور و تنفیذ
ولی امر ،عوارضی متناسب با امکانات اقتصادی محل و خدمات ارائه شده تعیین نماید.

2

www.polsefid.ir
polesefid.city@gmail.com

آدرس :پل سفید ،شهرداری پل سفید

تلفن011-42422914 :

نمابر011-42422915 :

تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 97
مصوب  8بهمن 1396
شورای اسالمی شهر پل سفید
قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1369
ماده  -43یلف  -ر صههو ریک ر آمدهاد وصههولی ناشههی یا عوی ض رکا ود هز ن هاد شههدرری دها ی
ننما د وضو عوی ض جد د و ی زی ش عوی ض موجور صر اً با پیشندار وا ر کشو و رصو

یس جمدو

خویهد بور.
قانون ت شکیالت ،وظایف و انتخابات شوراهای ا سالمی ک شور و انتخاب شهرداران با
اصالحیههای بعدی مصوب 1375
ماده  -71در وظایف شورای اسالمی شهر :
بند  – 16تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن
سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعالم میشود.
ماده ( - 77اصالالال ی  )1386/8/27شالالورای اسالالالمی شالالهر میتواند نسالالبت به وضالالا عوارض متناسالالب با
تولیدات و درآمدهای اهالی به منظور تأمین بخشالی از هزینههای خدماتی و عمرانی مورد نیاز شالهر بب
آیین نامه مصوب هیأت وزیران اقدام نماید.
تبصرر – عرررض

 ،یررم هررس زررر ضل ض ررسب ر هصرررر الض و ولررر سر ر ا رررب ض رر

ولر هی ترضند د
نسب

هقطعی ور ا ررب ر نررا عررض

ض هبطبری رر یر

الیرر

نسهر هصررن ندضنرد

ر ض الح یس لغر ن ض دضم نمسید

قانون اصالح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران
مصوب1381
ماااده  -5تبصرر  -1اضررع عرررض
هیرسیس ر ی ارردضوا تررس زررسنيد

هجدرری دیررد ا یررس ضهرريضیا نرر ر رر یررم ضل عرررض
رهم هررس

رر

ررسب ر ر ضر ض ر ض د

هجدرری،

ررسب رعررد ،تصررریو ا ضعررالم

عمرهی گ دد
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قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387
ماااده  -50تبصرر  - 1شررر ض سر ض ررالهی شرره ا ر ررا هرر
دیررد ،ورر ت د رر
رهم هس

زسنيد

نهررس د ضیرر

اضررع رر یررم ضل عرررض

هجدرری

ررسنرن هلرر و نلررد رسشررد ،هرثربررد هرررض د ض ارردضوا تررس

سب ر ضر ض ض د

سب رعرد ،تصریو ا ضعالم عمرهی نمسیبد

منابع درآمدی شهرداریها


درآمدهای ناشی از عوارض عمومی (درآمدهای مستمر)



درآمدهای ناشی از عوارض اختصاصی



بهای خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی



درآمدهای اصل از وجوه و اموال شهرداری



کمک های اهدایی دولت و سازمانهای دولتی



اعانات و هدایا و دارائیها



سایر منابا تأمین اعتبار

سایر مستندات قانونی مرتبط با عوارض
قانون شهرداری
ماده  -77رفا هر گونه اختالف بین مؤدی و شهرداری در مورد عوارض به کمیسیونی مرکب از نمایندگان
وزارت کشور و دادگستری و انجمن شهر ارجاع میشود و تصمیم کمیسیون مزبور ،قطعی است .بدهیهایی
که بب تصمیم این کمیسیون تشخیص شود بب مقررات اسناد الزم االجرا ،به وسیله اداره ثبت قابل
وصول میباشد .اجرای ثبت مکلف است بر بب تصمیم کمیسیون مزبور به صدور اجراییه و وصول بلب
شهرداری مبادرت نماید در نقابی که سازمان قضایی نباشد رییس دادگستری شهرستان یک نفر را به
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نمایندگی دادگستری تعیین می نماید و در غیاب انجمن شهر ،انتخاب نماینده انجمن از برف شورای
شهرستان به عمل خواهد آمد.
ماده  -100مالکین اراضی و امالك واقا در محدوده شهر یا ریم آن باید قبل از هر اقدام عمرانی یا تفکیک
اراضی و شروع ساختمان از شهرداری پروانه اخذ نمایند.
شالالهرداری میتواند از عملیات سالالاختمانی سالالاختمانهای بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه به وسالالیله
مأمورین خود اعم از آنکه ساختمان در زمین محصور یا غیرمحصور واقا باشد جلوگیری نماید.

تبص ر  -1د هرررض د ه ر ور و ر ضل لجررسو ض رررب شه ررسلر یررس هبرری یررس رهدضش ر ی دررع ت
ربس ررسر فررالخ هل صررسو هبررد ا د ز اضنرر ضرر ا و دضشرر
ررسف مسن ضارردض

یررس شر اا رر ضارردض

سررسو ا

رسشررد یررس ررردان ز اضنرر شرره دض ر

شررد رسشررد رر تقسضررسر شرره دض ر هرضرررا د وم سر رن-
ررسو دضدگسرر ر ررر

ررسیی ه وررو ضل نمسیبررد الض و ولررر ررر ضن ررسن الی ر ولررر ا ی رری ضل

ضن ررسن الیرر دضدگسرر ر ا ی رری ضل ضع ررسر ضن مرر شرره ررر ضن ررسن ضن مرر هطرر ح هیشرررد
وم س ر رن زررر ضل ا رررب ز انررد ر ر

یبرررع ضعررالم هینمسیررد و ر ث ر خ د ال ترض ر جسو فرررد ض

و بررسا ض ررسب دض د زررر ضل ضنق ررسك هرردو هرر ور وم سرر رن ه درر
نمسیبررد شرره دض ر و ر ررردان ارری ار ر ر ضر ضدضر ترض ر
تصررم

هق

ض رر

هیوبررد ث ر خ هرردو یررم هررس

رری ر ر اسررو هررر د ضت رس وبررد د هرررض در و ر شرره دض ر ضل ضدضه ر

ز اضنر یرس ه رسل

هررسد ز اضنر

ض ر

درررگ ر هرضرررا ض د وم سرر رن هرر ور هطرر ح نمسیررد ،د

ررر و وم سرر رن ررر

ر تی و ت صم

دررگ ر هیوبرد ه در

ررسف مسن ررردان

ارردضوا ثر خ یرم ر ر ضل تررس ی

تقسضسر یبرع ر هرضرا
د

شر و

هرضرررا ض رررس ا ررر

رر ضیرر

دگی فرض د و د

وم س رن رر درع تمرسم یرس سرم ی ضل ربرس رسشرد ههدر

ضل دا هس ت سال وبد تع

هبس ربی ور نبسیرد

هینمسید
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شرره دض ر ه د ر
ض رردضم رر

ض ر

تصررم

هيرررر ض ر ر هسلررم ضرررالل وبررد ر گررس هسلررم د ههد ر

هق ر

ن ض برری هقر ضو یر

نسه ر

دررع ربررس نبمسیررد شرره دض ر ا رسا ض رردضم ور د ا يیبر
ضل هسلم د یسه

ض ضر ا رب عرض

فرض د نمرد

1

تبص ر  -2د هررر د ضضررسه ربررس لضمررد ر ر هسررسا

لی ر ربررسر هبررد ا د ز اضن ر

ارررل ض ر رسد ضل ض ضضرری هس ر رنی ،وم س ر رن هیترضنررد د
ررس تر ر رر هر ع ر

یمر ضر ور ه بس رو ررس نررا ض ر رسد ضل ه رسر ضی رسد

شررد ا نرررا ررسف مسن ضل ن( ر هصررسل هص ر هی رسشررد ،تع ر
ن نسب

ررر و عرردم ض ر ا و دررع ضضررسه ربررس

هدررم ضل ن(ر ه ررسنی د رر ِ ف سرررسن ررسر ض رردی یررس ف سرررسن ررسر ه عرری ا یررس

ورچ ر ررسل یرس رر رسر ي ار رر ضفر
رر ا ررب

یمر ض ردضم نمسیرد

ا شرره دض ر ه د ر

یمر نبسیرد ضل اردض

یم ر فرررددض ر نمرررد شرره دض ر ه د ر

ض ر

ررر تی ور

ه ررددضا ز انررد ض ر ر

هبررد ا د ز اضنرر

ض رر رسد ضل ض ضضرری ت ررس تی ا رربع ی ا ضدض ر وم سرر رن هیترضنررد د
ضضررسه ربررس رررس تر ر رر هر ع ر

ررسف مسنی اض ررع د ارررل
ررر و عرردم ضرر ا و دررع

هدررم ضل ن(ر ه ررسنی د رر ِ ف سرررسن ررسر ض رردی یررس ف سرررسن ررسر

ه عرری ا یررس ورچر رر رررسل یررس رر رسر ي ار رر ضفر

یمر ضر ور ه بس ررو رررس نرررا ض ر رسد ضل

ه ررسر ضی ررسد شررد ا نرررا ررسف مسن ضل ن(رر هصررسل هص ر هی رسشررد ،تع ر
ض

ررر

رردا ار

2

تبصرر  -3د هررر د ضضررسه ربررس لضمررد ررر هسررسا

ر ض رس

یبرررع ضل

مررسن وم س ر رن

ض ررسا ا تقسضررسر رردا ار ت یررو ض ربمسیررد وم سرر رن د ضیرر هررر د نسررب
ت یو ض دضم فرض د نمرد

ض ر

ر ض ررس

یرم دام وم ر ا ضل ر ر ضرر

ض لش هعرسهالتی ررسف مسن رر ضر ر ه ه رررع ربررسر ضضرسهی ر لر رسشرردي د
ز دضف ر

ررسف مسنی اض ررع د

رر ا ررب یمر ض ردضم نمسیرد

ن نسرب

ا شرره دض ر ه درر

یمر نبسیرد ضل اردض

دا ر ضرر وم ر

ا ضل چهررس ر ضررر ض لش هعررسهالتی ررسف مسن ررر ضر رر ه ه رررع ربررسر ضضررسهی ضی ررسد شررد ر لرر
رسشرردي د

ررر تی ورر

یبرررع ضل ز دضفرر

یمرر فرررددض ر نمرررد شرره دض ر ه درر

ض رر

ه ررددضا

1اصال ی مصوب .1358/6/27
2اصال ی مصوب .1358/6/27

6

www.polsefid.ir
polesefid.city@gmail.com

آدرس :پل سفید ،شهرداری پل سفید

تلفن011-42422914 :

نمابر011-42422915 :

تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 97
مصوب  8بهمن 1396
شورای اسالمی شهر پل سفید
ز انررد ض ر ر
هر د نسب

مررسن وم س ر رن ض ررسا ا تقسضررسر رردا ار ت یررو ض ربمسیررد وم س ر رن د ضی ر
ر

دا ار ت یو ض دضم فرض د نمرد

تبص ر  -4د هررر د ضارردض

ربررسر ررردان ز اضن ر د ارررل ض ر رسد ضل ض ضضرری ه رر ر د

ض رب هبری ا رهدضشر ی ا شه رسلر عسیر
یم ر ضلضك

1

شرد رسشرد وم سر رن هیترضنرد ررس ردا ار رر ضفر

ه ه ررع ربرسر رردان ه ررل یرم د ر ض لش هعرسهالتی رسف مسن یرس یرم زرب

ض لش رر ردی ررسف مسن ،د

ررر تی ورر

ورردضم ورر هبدرري ن ر لرر ض رر

رر ردی دضشرر

ررسف مسن ض لش د یسهرر

ضل یبرررع ،رالهررسنع رررردن رردا ررر

شرره دض ر ضعررالم نمسیررد ضضررسه ربررس لضمررد ر ر تر ضو ه ررسل رر ض ررس
فرض د شد

زسیررسن ررسف مسن ض ررر

هرررسد تبصر

یم ر ضر و ر ارردض

ه رع ه سر ضل ر

زس و بر

ا یرس

سف مسن هیرسشد

هجدرری ا نرررا ض ر رسد ضل ه ررسر زس و بر

ه ر زس و بر

رسشرد ،رسد نمسیرد هسرسا
ررر ضفرر

ر زس و بر

یمرر تع رر

ررس ضا سرسن گر دش

شررد ا رردا ررر

زسیررسن

3

تبصر  -6د هررر د ت ررسال رر هعررسر شرره  ،هررسل
ررسف مسن ا

ح ررسر هصرررن عسی ر

هرثر

سر بد د باررسم نر ررسلر رر ض ررس
ررر تی و ر ررر فالخ

ر ررسر ض ررالای ض ربمسیبررد د

ز اضنرر ا یررس ررردان ز اضنرر ت ررسالر د ضیرر هررر د ضن ررسم گ رر د شرره دض ر ه درر
عمد ررسو درررگ ر ا ز انررد ضهرر ض ررر وم سرر رن ض ررسب نمسیررد د
عرردم ض ر ج سم ربررس ،عرردم عسی ر

1اصال
2اصال
3اصال
4اصال

ار ر ر

یررم ر ضر ر ا ارردضوا دا ر ضر ر ض لش هعررسهالتی ررسف مسن ر ر ضر ر ه ر

 25ه رر ه رررع هیرسشرردي شرره دض ر ه درر

الا

سر  2ا  3عم ر

ر سرر ض ر رسد ررردن ن ا عردم ضه رسن ض رالح

ن وم سر رن هی ترضنررد رررس تر ر رر هر ع ر

ز اضن ر

رسشررد ،رر

2

تبص  -5د هر د عردم ضاردض
ضف ر

ررر تیو ر

وم س رن سر هسد

دض

ض رر

ررسی هرررض د ت درر

ض رررب هبرری ا رهدضش ر ی ا شه ررسلر د

ررسف مسن

ضل ضدضهرر
هسنبررد
رر دگی د

4

ی مصوب .1358/6/27
ی مصوب .1358/6/27
ی مصوب .1358/6/27
ی مصوب .1358/6/27
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تبص ر  -7ههبد ررسن نررسث
نهررس ضارردض

هسررلرل
نقلررر

ررسف مسنی ه دربررد نسررب

ر ر عمد ررسو ض ضیرری ررسف مسنی و ر ر ر

هیگرر دد ضل لجررسو ضنطبررسم ررسف مسن رررس هل صررسو هبررد ا د ز اضنرر ا
ن هسررر م ضا ن(رررس و وررر د ا د زسیرررسن ورررس هطسرقررر

س ا هجس ررربسو هبررری ضرررم م

سف مسن رس ز اضنر ا نقلر ا هجس ربسو هبری ض گررض ی نمسیبرد ر گرس ههبرد
اض ررع گرررض ی نمسیررد ا یررس ت درر

ض ررر شرره دض ر ضعررالم ن بررد ا هرضرررا هب هرری ررر

وم سرر رن هبررد ا د تبصرر یررم هررسد
ررسف مسن گرر دد شرره دض ر ه درر

ض رر

هج اه

نررسث ض د

ههبررد

رر تیور ه رددضا ه ت رو ت در

ا د وم سر رن هرسد

رر ح د

ررد ررسنرن شرره دض ر ا رردا ار یمرر یررس ت یررو
ررر و برررو تقصرر ر ضررر ررسنرن

ن(رسم هعمرس ر ا ررسف مسنی اسرو هرر د رررس تر ر رر ض م ر
ضل ورس ا د

نرسث رر فرالخ

هرضررا رر  6هررس ترس ر

شررد ور هب ر رر

ردا ار ت یرو رر

رد گر دد رر اردضوا ه رسلضو هج ررم وبرد ه ضترو هج ره ر

ضل ر خ

شرررر ضر ضن (رررسهی ن(رررسم هعمرررس ر ا رررسف مسنی د ز اضنررر ضشررر غسب د ا ا د ی ررری ضل
وا ضالن لررس ضعررالم هیگ ر دد شرره دض ر ه د ر
ههبررد

ضل ت د ر

تررس رردا ار هج ره ر

ض ر

نررسث ا ض ررسب ز انررد وم س ر رن هررسد

گرض ی ضه رسك ههبرد

نرسث ه رر ر رر ضر رسف مسن هر

ررسب

ر ر هج ر

ضمرررد
ا رررخ

ررد ر ر هرردو ارردضوا  6هررس ضل ضف ر
ز اضنر

رسف مسن شره دض ر فررددض ر

نمسیررد ه ر هر ضن شرره دض ر ن رري ه دربررد د هررر د ررسف مسن ررس ن(ررس و نمسیبررد ا ر گررس ضل هرررض د
د ز اضنرر ررر هر ررع درررگ ر ن ببررد ا یررس د هررر د رردا گرررض ی ضنطبررسم ررسف مسن رررس

ت درر

ز اضنرر ه ت ررو تقصرر ر شرررند برری هقرر ضو ررسنرنی ررر ت درر

نررسن

ررر تی و ر عم ر ض ت ررسری ههبد ررسن نررسث ا ه ر هر ضن شرره دض ر اض ررد بب ر
ضی

ه

يضیرری ر رسشررد ضل

ن ي سر تعق و فرض بد ررد

د هرررض در ورر شرره دض ر ه درر

ررر

درررگ ر ضل عمد ررسو ررسف مسنی ض رر

ض ر ض نلرررد هی ترضنررد رررس ض ر رسد ضل هر هر ضن ض ضی ررسو فرررد ا د
ر ضر ه ر

رر دگی هیشرررد ا د

سف

عمد سو سف مسنی ض دضم نمسید

ا د رر ر شرره دض ر

ررر و لرريام هر هر ضن ضن (ررسهی

1

1اصال ی مصوب .1358/6/27
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ررمی ه دربررد برر ضل ضن ررسم هعسهدرر د هررر د ررسف مسن ررس گرررض ی

تبصرر  -8دهررست ض رربسد

زسیسن رسف مسن ا د هرر د رسف مسن رسر نستمرسم گررض ی عردم فرالخ ترس ترس ی ضن رسم هعسهدر ض
و تر ط شه دض ر سد شد رسشد هالا( ا ه ضتو ض د
د هررر د ررسف مسن ررسیی ورر

بد د نمسیبد
ررد ررسنرن

برر ضل تصررریو ررسنرن  6تبصرر ضلجررس ی ررر هررسد

شرره دض ر س 1355/11/24ي هعسهدرر ضن ررسم گ ه رر ا ضل یرردِ هسلررم ضال رر فررس ا شررد رسشررد د
ر تی و هرر د هعسهدر ور زرال
ا تص ی

ضليضهی نبرد ا رس ب

د هررر د ررسف مسن ررسیی و ر
ضضسه ربرسك دیردر ارسد

ض شرسه نار دد گررض ی عردم فرالخ یرس رر

ند

بد ضن سم هعسهد رالهسنع هیرسشد

ب ر ضل تررس ی تصررریو نقل ر

نا دیرد رسشرد ا هردض

تصریو ر ح رسهع شره رسشرد ررس بر
رالهسنع هیرسشد

ررسهع شرره ضی ررسد شررد د

ا ض ربسد نلرسن د برد ضی رسد ربرس بر ضل رسب

ا تصر ی ه ضترو هررم د

د سنرن شه دض ر هعسخ هیرسشبد

ضل شمرب تبص  1هسد

ر دگی ر ر ضی ر ضع ر ض

ضه ضدر رسشبد و د

2

رر

ن ار ضع ر ض

نمسیرد،

ررد فرض ررد ررررد و ر ضع ررسر ن ر ضل

دضش ضند ار ضی وم س رن طعی ض

3

نسهرر ض لش هعررسهالتی ررسف مسن زررر ضل ته رر تر ررط شرره دض ر ا تصررریو

ضن مرر شرره د هررر د ضفرر
ت دیدن( فرض د ررد

1اصال
2اصال
3اصال
4اصال

وم س ر رن دیا ر هررسد

دا ار بدی ش و

ررسهع شرره

ررد ررسنرن شرره دض ر رر گررس شرره دض ر یررس

هسلم یرس رسم هقرسم ضا ضل ترس ی ضررالل ار ثر خ هردو د ال نسرب

تبصرر  -11یرر

ربد هسل ر

ضن رسم هعسهدر

ررسف مسن نهررس ب ر ضل تررس ی تصررریو نقل ر

تبصرر  -10د هررر د ضك ررسد ضل وم سرر رن هررسد
ه ررع

ررر تیو ر

1

تبص ر  -9ررسف مسن ررسیی و ر ز اضن ر
سد شد ض

زسیرسن رسف مسن

رر ضم

سررر ض ض رر

ا ضیرر ض لش هعررسهالتی ررسلی ی بررس سررر

4

ی مصوب .1358/6/27
ی مصوب .1358/6/27
ی مصوب .1358/6/27
ی مصوب .1358/6/27
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تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 97

فصل اول
شورای اسالمی شهر پل سفید
قانون اصالح ماده  101قانون شهرداریها
ماده واحده – ماده صد و یك قانون شهرداری به شرح ذیل اصالح میگردد :
ماده  -101ادارات ثبت ا سناد و امالك و سب مورد دادگاهها موظفند در موقا دریافت تقا ضای تفکیک
یا افراز اراضی واقا در محدوده و ریم شهرها ،ازسوی مالکین ،عمل تفکیک یا افراز را بر اساس نقشهای
انجام دهند که قبالً به تأیید شهرداری مربوط ر سیده با شد نق شه ای که مالک برای تفکیک زمین خود
تهیه نموده و جهت ت صویب در قبال ر سید ،ت سلیم شهرداری مینماید ،باید پس از ک سر سطوح معابر و
قدرالسهم شهرداری مربوط به خدمات عمومی از کل زمین ،از برف شهرداری داکثر ظرف سه ماه تأیید
و کتباً به مالک ابالغ شود.
بعد از انق ضاء مهلت مقرر و عدم تعیین تکلیف از سوی شهرداری مالک میتواند خود تقا ضای تفکیک یا
افراز را به دادگاه تسالالاللیم نماید .دادگاه با رعایت داکثر نصالالالابهای مقرر در خصالالالوع معابر ،شالالالوارع
وسرانههای عمومی با أخذ نظرکمیسیون ماده ( )5به موضوع رسیدگی و اتخاذ تصمیم مینماید.
کمیسیون ماده ( )5داکثر ظرف دو ماه باید به دادگاه مذکور پاسخ دهد .در صورت عدم ارسال پاسخ در
مدت فوق ،دادگاه با مال ظه برح جاما و تفصالالیلی در اهاراوب سالالایر ضالالوابر و مقررات ،به موضالالوع
رسیدگی و رأی مقتضی صادر مینماید.
تبص ر  – 1عسی ر

اررد نصررسن ررسر تر ررم ا ضرررضرط ا هق ر ضو ف ر ی

هصرررن د هجررداد شرره س ا معبرر
د ر ر ضلعم
تر

ررسر هرر تبط رررس رررضن

ی هرضرا ضی

عسیرر

ضل مدرر

اررد نصررسن ررس ،ضرررضرط ،یرر
رررضن

سنرن تر ط شه دض ر س ضليضهی ض

 -هرضد 14ي ا 15ي سنرن له

ر ح ررسهع ا ترص ر دی

یرر  ،د ته رر ا ت ی ررد ود رر نقلرر ررسر
:

شه ر هصرن سب 1366

 سنرن هبع هر اش ا اضگر ض ر ض ضضری هس رد ورس ر ر هسر رنی رر ضر ضهر هسرتعسانی هس

نسهرر ررس ا

رر شر و

رسر

ا سی ضش سص اق قی ا اقر ی هصرن سب 1381

 -سنرن ارظ وس ر ر ض ضضی ل ضعی ا رسل س هصرن سب  1374ا ض الاسو رعدر ن
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 ررسنرن درررگ ضل فرر د شرردن ض ضضرری ولررسا لر ا ضی ررسد طعررسو هبس ررو هبرری – ض صررسدرهصرن سب  1385ا ض الاسو رعدر ن
 -هسد 5ي سنرن ت

ر شر ضر عسلی شه سلر ا هعمس ر ضی ضن ا ض الاسو رعدر ن

تبصرر  – 2د هررر د ض ضضرری دال رری  ،هطررسری تبصرر

شرره ر هصرررن

1ي هررسد 11ي ررسنرن لهرر

سب  1366ض دضم فرض د شد
تبص ر  - 3د ض ضضرری رررس هسررسا
شرره دض ر ر ر ضر ت ر ه
رر ضر تر ه

ر ل ر ضل زسنصررد ه ر ه رررع و ر دض ضر رربد شلرردضن

ر ضن ه ررسر عمرررهی ا فرردهستی تس ررق

ض ضضرری هررر د ن ررسل ضارردض

ر سر

ض ر

ا زررب د ررد  25%ي ا

شرررض ا ا هعررسر عمرررهی شرره د ض ر تر ررم ا ضهر ضل ضی ر

ض ضضرری هطررسری رررس ر ح ررسهع ا ترص ر دی رررس تر ر ر ر ض لش ضهررياد ضی ررسد شررد ضل عمر تر ررم
ر ر ضر هسلررم  ،تررس ر س ر
ه ررسل ض رر
وس شبس

ا زررب د ررد 25%ي ضل رس مسنررد ض ضضرری ض د یسه ر

رررس ترضهرری هسلررم د ضلسرره هرر ور ض ررر ض ررس
می دضدگس ر د یسه

مرر

هررینمسیررد شرره دض ر
برری ن(رر

ال لهرر

نمسید

تبصر  – 4ود ر ض ضضرری اس ر ضل تبصر

3ي ا هعررسر ا شرررض ا عمرررهی ا ض ضضرری فرردهستی ور د

ربد هسل ر

ا شره دض ر

ض تر م ا ضهر ضل ا ردا
د بسب ن

چ ا هی ر

ضی رسد هریشررد ،ه عدری رر شره دض ر ض ر

ساو هدم ز دضف

د هرررض درور ضه ررسن تر ه

ن رض د و د

ضنرررضا ر ضن  ،شرررض ا ا هعررسر ضل لهر

هررر د تر ررم ا ضهر ضل ه سر

نبسشررد ،شرره دض ر هرری ترضنررد رررس تصررریو شررر ضر ض ررالهی شرره هعررسدب مرر
وس شبس ی د یسه
تبصر – 5
ه دررر

ن ض ررر نرر ر

نمسید

گرنر ت در

ضل هرضرررا ضیر

ررسنرن د تر ررم یررس ضهر ضل ض ضضرری ،ر م تدقرری شررد ا

 ،برری ررسنرن ه ررسلضو ض ررالهی ا ررسنرن ت درررسو ضدض ر تجرر

ز ارر د ررسنرنی رر ض

فرض بد گ ه
ررسنرن هرررم هلرر م ررر هررسد اضاررد د دسرر عدبرری ال ی لرربب هررر ر ر سرر
ه ر ا دی هررس ی هرريض ا
ت ی د شر ضر ناهبسن

ا لرر

صررد ا نرررد ه دررر شررر ضر ض ررالهی تصررریو ا د تررس ی  1390/2/7ر ر
د
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تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 97

فصل اول
شورای اسالمی شهر پل سفید
قانون مالیات بر ارزش افزوده
ماده  -43مالیات و عوارض خدمات خاع به شرح زیر تعیین میگردد:
الف -مل و نقل برون شهری مسافر در داخل کشور با وسایل زمینی (به استثناء ریلی) ،دریایی و هوایی
پنج درصالد ( )5%بهاء بلیر (به عنوان عوارض).
ب– عوارض سالیانه انواع خودروهای سواری و وانت دو کابین اعم از تولید داخل یا وارداتی سب م الورد
م عادل یک در هزار قی مت فروش کار خا نه (داخلی ) و یا یک در هزار مجموع ارزش گمرکی و قوق
ورودی آنها.
تبص ر  -عرررض

هرضرررا ربررد ني ضی ر هررسد د هررر د فرد ا ررسر رررس عم ر ر ر ا ضل د

ض ابسكفرد ا سر گسل رلي رر ضلضك رر ر شردن ر
د ررد 10%ي ا ارردضوا تررس ررد د ررد 100%ي عرررض

رسب ترس هردو د

ررسب ر ر

رسبي رر ه ريضن رسالن د

هرضرررا ربررد هيرررر ضیرر هررسد ضهرريضیا

هییسرد

ماده  -46و پرداخت مالیات و عوارض موضوع ماده ( ) 43این قانون پس از موعد مقرر موجب تعل
جریمهای معادل دو درصد ( )2%به ازاء هر ماه نسبت به مدت تأخیر خواهد بود.
ماده – 47الف  -اشخاصی که مبادرت به مل و نقل برون شهری مسافر در داخل کشور با وسایل نقلیه
زمینی ،دریایی و هوایی مینمایند ،مکلفند پنج درصد ) (%5بهای بلیر موضوع بند )الف) ماده ( )43این
قانون را با درج در بلیر و یا قرارداد سالالالب مورد ،به عنوان عوارض از مسالالالافران اخذ و عوارض مذکور
مربوط به هر ماه را داکثر تا پانزدهم ماه بعد به ساب شهرداری محل فروش بلیر واریز نمایند.
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قانون برنامه پنجم توسعه کشور
ماده  -174شوراهای ا سالمی و شهرداریها و سایر مراجا ذیربر موظفند تا پایان سال اول برنامه از
بری تدوین نظام درآمدهای پایدار شهرداریها با اعمال سیاستهای ذیل اقدام نمایند:
الف– کاهش نرخ عوارض صالالدور پروانه سالالاختمانی در کاربریهای تجاری ،اداری ،صالالنعتی متناسالالب با
کاربریهای مسکونی همان منطقه با توجه به شرایر اقلیمی و موقعیت محلی و نیز تبدیل این عوارض به
عوارض و بهای خدمات بهره برداری از وا دهای ا داثی این کاربریها و همچنین عوارض بر ارزش افزوده
اراضی و امالك ،ناشی از اجرای برحهای توسعه شهری.
ب -تعیین سالهم شالهروندان در تأمین هزینههای خدمات عمومی و شالهری ،نگهداری ،نوسالازی و عمران
شهری و همچنین تعیین سهم دولت در ایجاد زیرساختهای توسعه ،عمران شهری و مل و نقل.
ج -تبدیل عوارض موضوع درآمد شهرداریها از عوارض بر امالك به عوارض ناشی از مصرف و خدمات.
د -تعیین ضمانت اجرایی برای وصول عوارض ،بهای خدمات و سایر درآمدهای قانونی شهرداریها.
ه -افزایش تراکم زمین های م شجر با سطح ا شغال کمتر ن سبت به زمین های غیرم شجر با سطح ا شغال
بیشتر.
و -تقویت ساز و کارهای مدیریت و نظارت بر هزینهکرد شهرداری.
ز -برون سپاری وظایف قابل واگذاری و هدایت بودجه شهرداریها به سمت هزینه کرد در وزه وظایف
اصلی و قانونی آنها و ممنوعیت پرداخت هر گونه هزینه از اعتبارات شهرداری به دستگاههای اجرایی.
ماده  -181به منظور ارتقاء نظام برنامهریزی کشالالور با لحاظ نمودن دو اصالالل آمایش سالالرزمین و پایداری
محیطی در کلیه فعالیتهای توسالالعهای و سالالرمایهگذاریهای ملی و اسالالتانی ،ایجاد هماهنگی بخشالالی،
منطقهای و بخشالالی-منطقهای و رعایت عدالت در توزیا منابا و فرصالالتها ،توسالالعه متوازن مناب  ،ارتقاء
توانمندیهای مدیریتی اسالالتانها و انتقال اختیارات اجرایی به اسالالتانها و تمرکز امور اکمیتی در مرکز،
ساز و کارها و شاخصهای الزم به تصویب هیأت وزیران میرسد.
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تبصرر – رر گرنرر ت ر رر  ،ر لررردگی اقرررم ا عرررض
هصرررن هبررر ررر ترر ه
ر لردگی ا ت ر
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شرره دض ر ررس تر ررط دالرر

ن ضل ررد رر عمرررهی ررسالن ولررر ض رر

اقرم ا عرض

د

رر ضیرر

ا رررضن
ررر و

شه دض ر همبرا ض
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تعاریف
عوارض محلی :عوارضی است که به استناد تبصره ( )1ماده ( )50قانون مالیات بر ارزش افزوده ،با رعایت
مقررات مندرج در قانون تشکیالت ،وظایف و انتخابات شوراهای اسالمی کشور و انتخاب شهرداران مصوب
 1375/3/1و آیین نامه اجرایی آن توسالالر شالالوراهای اسالالالمی کشالالوری و مطاب بند  16ماده  71قانون
ت شکیالت ،وظایف وانتخابات شوراهای ا سالمی ک شور و انتخاب شهرداران م صوب 1375/3/1ا صال ات
بعدی وضا میگردد.
عوارض محلی عمدتاً عوار ضی ا ست که فارغ از تولید (اعم ازکاال ،مح صول و یا خدمات) به منبا عوارض
مسالالتقر و یا موجود در دود شالالهر (محدوده قانونی ،ریم ،وزه شالالهری) تعل میگیرد .از انواع عوارض
محلی میتوان عوارض وضالالا شالالده برای زمین و سالالاختمان و عوارض کسالالب و پیشالاله را نام برد .عوارض
متعل به تولیدات و خدمات و محصوالت را سب آنکه محل مصرف برونداد فعالیت در دود شهر باشد
یا در سطح ا ستان و یا در سطح ک شور و یا خارج ازک شور ،میتوان به محلی و منطقهای (ا ستانی) و ملی
تقسیم کرد .تعیین و تشخیص نوع و میزان عوارض محلی ،منطقهای (استانی) و ملی تابا دستورالعملهای
وزارت کشور است.
عوارض ملی :به کلیه عوارضالالی ابالق میشالالود که مرجا برقراری آن شالالورای اسالالالمی شالالهر نبوده و
قانونگذار صال یت برقراری آن را تعیین نموده است.
عوارض ناپایدار :مانند عوارض مازادبر تراکم مجاز  /جرائم ناشی از آراء قطعی کمیسیون ماده 100و ...
عوارض پایدار :مانند عوارض ملی /نو سازی یا سطح شهر /خودرو 5 /در صد بلیر م سافر  /صدور پروانه
ساختمانی /کسب و پیشه  ،رف و مشاغل خاع و ...
قیمت منطقه ای ( :)Pقیمت منطقه بندی مالك شهرداری در سال  97میبا شد که بی م صوبه شماره
 45مورخه  1396/11/8شورای اسالمی شهر به تصویب رسیده است.
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شورای اسالمی شهر پل سفید
 :Kضریبِ ( )Pاست و در تعرفههای مختلف سب صال دید شورای اسالمی شهر متفاوت است.
تراکم :عبارت است از نسبت زیربنای کل اعیانی به کل عرصه که بر اساس نسبت جمعیتی برای امالك و
معابر کل شهر پیش بینی و تعیین میگردد.
بهای خدمات :مبلغی است که شهرداری برابر مجوز قانونی در ازای خدمات ارائه شده به بور مستقیم از
متقاضیان دریافت خدمات وصول مینماید.
واحد م سکونی  :عبارت ا ست از کلیه ساختمانهایی که برای سکونت افراد و یا خانوار ساخته شده و
شامل اباق ،آشپزخانه و سرویسهای الزم باشد (بدیهی است انجام پارهای فعالیتهای شخصی مندرج در
قوانین نیز در آنها مجازخواهد بود).
واحدتجاری :عبارت است از کلیه ساختمانهایی که برابر تبصره ذیل بند  24ماده  55قانون شهرداریها
به منظور ا ستفاده ک سب و پی شه و تجارت ا داث گردیده و یا در آنها وا دهای صنفی تحت پو شش
قانون نظام صنفی و یا وا دهای تابا قانون تجارت فعالیت داشته باشند.
(مو س سات عمومی ،دولتی ،غیردولتی ،واب سته به دولت و نهادهای انقالب ا سالمی که با ا صول بازرگانی
اداره میشوند و مشمول پرداخت مالیات هستند در این تعرفه وا د تجاری محسوب میشوند).
تبصرر  -1ررسف مسن رسنررم ررس ،هر سررسو هررسلی ا ضع بررس ر ا رربدام ررسر رر
هجس ررب عرررض

د لهررسن رردا ز اضنرر

ضرقسر ربس رسشد هلمرب عرض

ررسف مسنی یررس ضر وم سرر رن هررسد

ضلجسررب د

ررد ورر هببرری ررر

ز ی ت س ر هیرسشد

واحد خدماتی :به کلیه ساختمانهایی که تو سر ا شخاع قیقی یا قوقی بخش خ صو صی به منظور
ارائه خدمات در هر نوع کاربری ا داث میگردند ،وا دهای خدماتی ابالق میگردد مانند سالالالاختمان
پزشکان ،دفاتر اسناد رسمی ،دفاتر مهندسی ،دفاتر وکالت و....
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واحد صنعتی :عبارت ا ست از کلیه ساختمانهایی که به منظور ا ستفاده صنعتی و یا ایجاد کارگاههای
صنعتی و تولیدی دارای موافقت ا صولی از مراجا ذیربر مانند وزارت جهاد ک شاورزی ،صنایا سبک و
سنگین و معادن و فلزات و سازمان ایرانگردی ،جهانگردی ایجاد شده باشد( .صنعت توریسم ،جهانگردی و
ایرانگردی با تایید سازما ن ایرانگردی و جهانگردی اگر م شمول تعریف تجاری نگردد در این ق سمت قرار
میگیرد).
واحد اداری :کلیه ساختمانهای دولتی و نهادهای انقالب اسالمی وارگانها و ادارات که از بودجه عمومی
دولت برخوردار میگردند ،مشمول تعریف وا د اداری میشوند.
تبص ر  -1ضدض ضو  ،ررسلهسن ررس ،ض گررسن ررس ا نهسد ررسیی و ر تج ر
ررد

دال

دال ر

امسی ر

هرریرسشرربد ا ضل

ض رسد هیوببد ضدض ر هجسرن هیگ دند

تبصرر  -2هؤ سررسو دال رری ا اضرسرر

ررر دالرر

رسل گرسنی ضدض هرریشرررند ا هلرمرب ز دضفر

ا نهسد ررسر ضنقررالن ض ررالهی ورر رررس ض رررب

هسل رسو سر بد هسنبررد شر و

ا هسضررالن ،ررر م ،گررسل ا رسنررم ررسر فصر رری ا دال رریي ضل ن(رر ز دضفرر

ررسر ه ررسر ضو ،ن
عرررض

زرر ی  ،ضدض ر

هجسرن هیشرند

واحد آموز شی :عبارت ا ست از کلیه ساختمانهایی که در کاربری آموز شی با تائیدیه سازمان آموزش و
پرورش و وزارت آموزش عالی به منظور ا داث مهدکودك ،کلیه مدارس آموزشالالالی (اعم از کودکسالالالتان،
دب ستان ،دبیر ستانها ،دان شگاهها ،وزه علمیه و سایر مراکز آموز شی) ا داث و مورد بهره برداری قرار
میگیرد.
مراکز بهدا شتی و درمانی :عبارت اسالالت از کلیه سالالاختمانهایی که در کاربری مربوبه (بهداشالالتی و
درمانی ) با تائید سازمان بهداشت و درمان به منظور ا داث مام عمومی – تاسیسات بهزیستی – خانه
بهداشت – بیمارستانها – درمانگاهها – مراکز بهداشتی – آزمایشگاهها  ...ا داث و مورد بهرهبرداری قرار
میگیرد .عوارض مربوبه بر اساس تعرفه اداری محاسبه میگردد.
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اماکن ورز شی :عبارت اسالالت از اماکن ورزشالالی و تربیتی که درکاربری مربوبه با تائید اداره کل تربیت
بدنی ا داث و مورد بهرهبرداری قرار میگیرد.
تا سی سات وتجهیزات شهری :عبارت اسالالت از تاسالالیسالالات و تجهیزات شالالهری مانند آب ،پسالالت
ترانسفورماتور ،پست برق ،گاز ،مخابرات و  ...که جهت رفاه عمومی شهروندان ا داث میگردد.
اماکن تاریخی و فرهنگی :عبارت اسالالالت از سالالالاختمان هایی که در کاربری مربوبه از قبیل موزه ها،
کتابخانهها ،سالالالالن اجتماعات ،نمایشالالالگاهها (فرهنگی ،هنری و  )...سالالالالن سالالالینما ،تااتر ،ا داث و مورد
بهرهبرداری قرار میگیرد .عوارض مربوبه بر اساس تعرفه اداری محاسبه میگردد.
تجاری متمرکز :به سالالالاختمان هایی ابالق میشالالالود که فقر به عنوان تجاری مورد بهرهبرداری قرار
می گیرد و ببقات آن به صورت مسکونی یا کاربری غیرتجاری مورد استفاده واقا نمی شود مانند پاساژها،
مغازههای واقا در محدوده بازار و ....
قیمت ساختمان :قیمت ساختمان مو ضوع بند ج ماده  64قانون مالیاتهای م ستقیم م صوب ا سفند
 1366مجلس شورای اسالمی که توسر کمیسیون تقویم امالك تعیین و ابالغ میگردد که بهبور اختصار
قیمت معامالتی ساختمان نیز گفته میشود.
مجتمع های مختلط :به مجموعه هایی گفته میشالالالود که دارای کاربری های متفاوت بوده و بصالالالورت
همزمان در یک مجموعه مورد استفاده قرار میگیرد.
محاسبات به تفکیک مشخص شده از سوی وا د ساختمانی انجام میپذیرد.
تفکیك  :تفکیک در اصطالح ثبتی یعنی تقسیم یک ملک به قطعات مختلف مثل تفکیک یک ساختمان
به اند آپارتمان و یا تفکیک یک زمین به اند قطعه مجزا.
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تبصرر  -ضفرر عرررض

تر ررم ع رر ر لرر ضل  500ه رر ه رررع ر ضررر ض ررالا
د هدر هیرسشد ض ضضی دال ی ا

شه دض ر س ر عهد وم

هررسد  101ررسنرن

دال ی

حداقل سطح تفکیك کاربری :آن اندازه از سطح زمین است که تفکیک آن به قطعات کواکتر مجاز
نمیباشد.
تجمیع :ادغام دو قطعه یا بی شتر با یکدیگر و ابطال سند اولیه و دریافت یک سند با نظر مالکین آنها
عمل تجمیا رسمی گویند.
قطعه زمین :قطعه زمین عبارت ا ست از زمینی با دود م شخص که دارای سند مالکیت ر سمی است
و داقل به یک معبر راه داشته باشد.
پایان کار ساختمان :گواهی شهرداری مبنی بر اتمام ساختمان با رعایت اصول فنی ،بهداشتی ،ایمنی
و شهرسازی و سایر نظامات ضروری در ساختمان زیر نظر مهندس دارای پروانه فعالیت.
عوارض ساختمان :عوار ضی که با ا ستفاده از جداول ضرایب ساختمانی در این تعرفه با فرمولهای
مربوبه مورد محاسبه قرار میگیرد.
برِ زمین :دی از قطعه زمین است که مشرف به گذر باشد.
برِ اصالحی :آن دی از زمین است که مشرف به گذر ،و از قسمت عم مستلزم عقبنشینی باشد.
پخی :عبارت ا ست از خر موربی که سطح گو شهای از قطعه زمین قرار گرفته در نبش دو معبر را ،به
منظور ایجاد دید مناسب رانندگی ذف میکند و آن را جزو فضاهای عمومی شهر قرار میدهد.
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سال تبدیل :تاریخ قطعی شدن رای کمیسیون ماده صد و یا گواهی اداره دارایی و یا پروانه کسب و یا
تاریخ نصب کنتور برق و یا قبوض برق مصرفی که تعیین کننده سال تبدیل و نوع استفاده از ساختمان
باشد مالك سال تبدیل خواهد بود.
تبص  -د

ر تی و ض ضمر گررض ی ضدض هسل رستی ا یرس ز اضنر وسرو ا یرس ترس ی نصرو وب رر رر م

ر ر تبهررسیی ن رضنررد ررسب تبرردی
ضلط ه

هال

عم

ض ر ر ض بررسو ر ررسند ن( ی ر وس شرربس

ررمی دضدگس ر ر ه ر

ض فرض د گ ه

سطح ناخالص کل بنا  :عبارت اسالالت از مجموع کلیه بناهای موجود در سالالاختمان (مسالالکونی ،تجاری،
اداری ،صنعتی و)...
زیر بنای ناخالص ساختمان م سکونی :عبارت اسالالت از سالالطح کل زیر بنای سالالاختمان که از اصالالل
جماآوری زیربنای مفید (خالص) وا دهای مسالالکونی بعالوه سالالطح فضالالاهای اختصالالاصالالی نظیر انبارها،
پارکینگ و سطح فضاهای مشاعی مسقف ساختمان تشکیل میگردد.
عالئم اختصاری  :متغیرهای بکار رفته در فرمولهای تعرفه :
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 =Sمسا ت

 =Kضریب قیمت منطقهای

 =Bرقم کل عوارض پذیره

 =Nتعداد وا د

 =Lبول دهنه غیرمجاز به متر

 =Ĺبول دهنه مجاز به متر

 =hارتفاع غیر مجاز به متر

 =h′ارتفاع مجاز به متر

 =Pقیمت منطقهای
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محاسبه عوارض ساختمانی
عوارض پذیره صدور پروانههای ساختمانی (خانههای مسکونی تك واحدی)
 = K.P.Sعوارض متعلقه
جدول 1
عوارض پروانه

مبنای محاسبه عوارض با

مبنای محاسبه عوارض مازاد

ساختمانی تك واحدی

تراکم پایه  120درصد

بر تراکم پایه ( 120درصد)

سطح ناخالص کل بنا

به ریال

به ریال

بنا را  150متر مربو

P

P 120%

بنا را  200متر مربو

P 110%

P 130%

بنا را  300متر مربو

P 140%

P 170%

بنا را  400متر مربو

P 165%

P 185%

بنا را  600متر مربو

P 190%

P 205%

بنا بیش یا  600مترمربو

P 215%

P 230%

تبصر  -1عرررض

نسشرری ضل ضارردض

نر

بقر اضاررد هسر رنی ر ض ررس

ررط لیر ربررس رر عبرررضن

سم ی ضل لی ربسر هس رنی هجس ب هیگ دد
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مصوب  8بهمن 1396
شورای اسالمی شهر پل سفید
عوارض پذیره صدور پروانههای ساختمانی ( مجتمعهای مسکونی)
 =K.P.Sعوارض متعلقه
جدول 2
عوارض پروانه

مبنای محاسبه عوارض با

مبنای محاسبه عوارضی مازاد بر

ساختمانی مجتمع

تراکم پایه %120

تراکم پایه %120

سطح ناخالص کل بنا

به ریال

به ریال

را  300متر مربو

P

P 120%

را  500متر مربو

P 130%

P 140%

را  1000متر مربو

P 140%

P 170%

را  2000متر مربو

P 160%

P 270%

را  4000متر مربو

P 165%

P 280%

باالد  4000متر مربو

P 175%

P 300%

میانگین سطح هر وا د عبارت است از سطح ناخالص کل بنا تقسیم بر تعداد وا دهای مسکونی.

عوارض پذیره واحدهای صنعتی
 =K.P.Sعوارض متعلقه
جدول 4
ردیف

طبقات

ضریب

حداقل

حداکثر

ی

همکف

14

 240/000ال

0

2

ا رامین

6

 110/000ال

0

3

یول

9

 143/000ال

0

4

روم

7

 121/000ال

0

5

سوم ب باال

5

 100/000ال

0
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شورای اسالمی شهر پل سفید
عوارض پذیره واحدهای خدماتی
 =K.P.Sعوارض متعلقه
جدول 3

ردیف

ضریب

حداقل

حداکثر

طبقات

ی

همکف

14

 240/000ال

0

2

ا رامین یول

6

 110/000ال

0

3

طبق روم ا رامین

5

 110/000ال

0

4

یول

9

 143/000ال

0

5

روم

7

 121/000ال

0

6

سوم ب باال

5

 100/000ال

0

کلیههه سههاختما -
هههایی کههه از اهههار
تعریههف مسههنونی
تجهههههاری اداری و
صنعتی خهار مهی-
باشههههد شههههامل
خدماتی میشود.

عوارض پذیره واحدهای اداری – دولتی و نهادها
 =K.P.Sعوارض متعلقه
جدول 7
ردیف

طبقات

ضریب

حداقل

حداکثر

ی

همکف

25

 500/000ال

-

ادارات سههازما ها ارگا ها
و نهادهایی که تحت حمایت
دولت میباشههند و از بود ه
دولت استفاده میکنند.

24

www.polsefid.ir
polesefid.city@gmail.com

آدرس :پل سفید ،شهرداری پل سفید

تلفن011-42422914 :

نمابر011-42422915 :

تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 97
مصوب  8بهمن 1396
شورای اسالمی شهر پل سفید
عوارض پذیره واحدهای تجاری
 =K.P.Sعوارض متعلقه
جدول 5

ردیف

ضریب

حداکثر

طبقات

حداقل

2

ا رامین یول

8

 132/000ال

3

ا رامین روم

5

 110/000ال

4

یول

8

 132/000ال

5

روم

6

 121/000ال

6

سوم ب باال

5

 110/000ال

7

ینبا د رجا د

5

100/000

ال

8

نیم طبق

5

 100/000ال

احداثههههههههی  50درصهههههههد
مسهههاحت ماهههاعات طبقهههات

بریساس رمول ذ ل

ی

همکف

14

 240/000ال

درمجتمههههههههههعههههههههای

تجههههاری و خههدماتی بههه زیههر
بنههههای طبقهههههه مربوطهههههه
اضافههههه و برابهههههر فرمهههههول
مربوطهههههههه محاسبههههههههه
میگردد.

تبص ر  -چبسنع ر تعرردضد هغررسل ررس ضل یررم رررسن ر ل ر رسشررد ر ر ضر هجس ررب ضل ه هرررب ودرری لی ر
ض رسد هیوب :

𝑁
𝑆×)
10

𝐵 = 𝐾𝑃(1 +

انانچه تعدادی از مغازهها بعد از صدور پروانه اضافه دهنه یا اضافه ارتفاع مازاد بر پروانه داشته باشند پس
از رأی کمیسیون مبنی بر ابقاء ملک برای محاسبه عوارض مربوبه از فرمول کلی زیر استفاده میشود:
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شورای اسالمی شهر پل سفید
جدول 6

رهن غیر مجاا
ی رفاع غیر مجاا
رهن و ی رفاع
غیرمجاا

تبص ر  -ن ر

تك واحدی

اند واحدی

) (𝐿 − 𝐿′
𝑆×]
10
) (ℎ − ℎ′
𝐵 = 𝐾𝑃[1 +
𝑆×]
10

𝑁
) (𝐿 − 𝐿′
)+
𝑆×]
10
10
𝑁
) (ℎ − ℎ′
𝐵 = 𝐾𝑃[(1 + ) +
𝑆×]
10
10

𝐵 = 𝐾𝑃[1 +

) (𝐿 − 𝐿′ ) + (ℎ − ℎ′
𝑆×]
10

بق ر ت ررس ر زل ر

𝐵 = 𝐾𝑃[1 +

هغررسل ررس و ر

𝐵 = 𝐾𝑃[(1 +

) (𝐿 − 𝐿′ ) + (ℎ − ℎ′
𝑁
)+
𝑆×]
10
10

سرد ر

رصر و یم بق هس ق هجسرن هیگ دد ض یو  8Pهال

د

𝐵 = 𝐾𝑃[(1 +

رری ضل دضف ر هغررسل ض ندضش ر

ا

عم هیرسشد.

توضیحات
بند  -1عوارض پذیره مجتماهای اداری و تجاری مانند پا ساژ ،تیمچه سرای تا ده متر عم بر ا ساس
قیمت منطقه ای جبهه اول و مازاد بر آن به ازای ده متر عم دوم براسالالالاس  %80قیمت منطقهای
جبهه اول و مازاد بر  20متر بر اساس %60قیمت منطقهای جبهه اول در صورتیکه از قیمت منطقهای
جبهههای بعدی کمتر نباشالالد (که در اینصالالورت قیمت منطقهای جبهههای بعد مالك عمل خواهد
بود) محاسبه میشود.
بند  -2عوارض پذیره وا دهای صنعتی کالً بر اساس قیمت منطقهای جبهه اول محاسبه خواهد شد.
بند  -3در محاسب ه عوارض پذیره نیم ببقه ا داثی در داخل سطوح تجاری صرفاً مسا ت نیم ببقه
ایجاد شده مالك محاسبه است و عم جبهه بر اساس بند  1تعیین میشود.
بند  -4انانچه در یک سطح تجاری با فظ مسا ت محل و تعداد وا دهای موجود تغییرات شغلی
صورت پذیرد و سایر ضوابر شهرسازی رعایت شده باشد عوارض پذیره تعل نمیگیرد.
بند  -5کلیه تأ سی سات من صوب و ا داثی به شرکتهای برق ،مخابرات ،گاز ،تلفن ،آب و فا ضالب و
دیگر شرکتهای واب سته به دولت در زمان ن صب یا ا داث پس از اخذ مجوز ،م شمول تعرفه عوارض
پذیره تجاری میگردند.
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شورای اسالمی شهر پل سفید
تبصرر  -د سیاررس زمررز ربرريی اگسلام رر ا  CNGیررس ت
ا ر  ،هج ر ع ض ر ا ر ا ر و ر
عرض

ز ی ت س ر ه رر

سررسو ررسنبی ضل ب رر تعررری

ببر دضد ا ر د ا رسل گررسنی ض دض نررد ت ررس ر هجسرررن ا
فرض د شد

هجس ب ا د یسه

بند  -6بناهای ا داثی که بهعلت تو سعه ریم شهر در محدوده قانونی و ریم شهر واقا میبا شند
برا ساس تب صره  9ماده  100قانون شهرداریها در صورتیکه تاریخ ا داث بنا قبل از تاریخ ت صویب
ریم شهر با شد و فاقد پروانه ساختمانی ا داث شده با شند م شمول برح در کمی سیون ماده صد
نمیگردد ولی مشالالالمول پرداخت عوارض بر اسالالالاس نوع بنا و تعرفه مربوبه بهروز محاسالالالبه و اخذ
میگردد.
بند  -7پرداخت جریمه ماده صد مانا سقر قوق شهرداری در و صول عوارض ساخت بر ا ساس
تعرفه نمی گردد و این گونه بناها مشمول کلیه عوارض از قبیل صدور پروانه ساختمانی ،تراکم ،کسری
د نصاب سطح اشغال ،تغییر کاربری ،نقل و انتقال و آماده سازی و غیره میگردد.

عوارض پذیره یا زیربنا پارکینگها
 =K.P.Sعوارض متعلقه
جدول 8

ردیف
3

پا کینگ مسکونی

تبصر – وسررسنی ور ر ر ضر رررس ضاب نسررب
هینمسیبد تس ق

 500اضاد عرض

حداقل

2

پا کینگ طبقاری

حداکثر

1

رجا د ویری د و آمواشی و بانکها صر ًا
مو ر یستفاره پا کینگ میباشد

𝑁
)
10

2𝑃(1 +

0

0

3P
P

ر ر ضارردض

𝟏

 25% =Nمع کل بنای پارکینگ

عنوا عوارض

ضریب

𝟎𝟎𝟏

زس و ب ر

عمرررهی د

ررط شرره ض رردضم

لجسو نمیگ دد
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عوارض پذیره بناهای آموزشی ،درمانی و ورزشی
در بب قه همکف هر متر مربا در  ،15Pدر زیر زمین و بب قه اول  ،10Pدر بب قه دوم و به باال 8P
محاسبه میگردد.
تبص ر  -عرررض

ر ضن رررسعی چبسنع ر د وررس ر ر ه رر ر ضارردض

هرردض

شرررند ر ر

ررر و

ضدض ر هجس ب هیگ دد

عوارض ایجاد درب اضافی
در اجرای تبصالالره  6ماده  96و ماده  101قانون شالالهرداری در صالالورت تقاضالالای مالک جهت ایجاد در
اضافی در ضلا دیگر ملک در معابر عمومی (همان ضلا دارای معبر) ،عوارض ایجاد درب به ازای ایجاد
هر درب به شرح زیر محاسبه و دریافت خواهد شد .در ایجاد درب اضافی موضوع عدم ایجاد مشکالتی
مثل مزا متهای ترافیکی و اشرافیت به وا دهای همسایه و شهرداری و ارایه خدمات و ...باید توسر
هیات تشخیص (کارشناسان امالك ،شهرسازی ،قوقی ،عضوی از شورا ،مل و نقل ،درآمد ،نماینده
فرمانداری ،نماینده ثبت اسناد) بررسی و تأیید شود تا مشکالتی برای سایرین ایجاد نگردد.
1
)𝑃𝐾 × 𝑆𝑟 + 𝐿(20%
2

 = Lبرِ ملک (محل ی جار ر )

 = rعرض گذ

 = Kضر

 = Sمساحت عرص

ی اش منطق ید (بریساس جدول )9

 = Pی اش منطق ید (حدیقل  100/000ال)
جدول 9

28

مقدار ضریب

ردیف

عرض معبر

1

را  4متر

1

2

 4را  8متر

2

3

بیش یا  8متر

3
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مصوب  8بهمن 1396
شورای اسالمی شهر پل سفید
تبص  -1د

دا ه رل هرضرا ضی هسد عسی

ضرضرط شه سلر ضليضهی ض
ضیرر هررسد تعدرری

تبصرر  -2ررر ا ادر ررسر نررر ا ضضررسه ررر ا ادر هر رررد  %50عرررض
فرض د گ ه
تبصر  -3ورچر ا یرس ض ر ا ضشر ضوی ا ضف صس ری رر
ضهال

هسل

رد ا ريك ع ر

ا هسضالن ر ان ضل ن س ض گ ه

ن رسیی ض ررالم هرریگر دد ور د ض رربسد

نهرس هجسررن گر دد ا ن ري شرب

سرسو ن ،رر م ،گرسل

ت

رسشد

تبصرر  -4ررر لجررسو اقررر ی ضی ررسد

گرنرر د ن رررض ا ز ررسد ا یررس النرر ا زب رر

برری

ضرضرط هررم ضلر و لهرسنی هریترضنرد رر و زر ی د ور ورچر یرس هعبر عمررهی رررد ا ض ربسد
هسل ر

ضهررال

یم زال

نبسشد

د

ررر تیو ر

ن اررد ر ر هعب ر تع ی ر
طع ر ضر ر ضر ر

اض ررع گرر دد شرره دض ر د هقسررر

شررد رسشررد ا ورچ ر هررر د ن( ر د هسل ر

ر ح تر ررع شرره ر ضل سررم
عسی ر

فررسص

هس ررد د ن هقرردض ر د تع ر ی

ررر ِض ررالای ،ه رررل ضی ررسد د ن ر ر

ررر و ضیاررسن د

ررسد فرض ررد ورر د د

ررر و ضی ررسد د ن

ر ضررر اضگرر ض ر ضیاررسن سررم ی ضل هدررم ررر هعبرر

ضضررسهی ررردان ضفرر ه رررل ضل شرره دض ر ،د ض رر ضر تبصرر  6هررسد  100ررسنرن شرره دض ر د
وم سرر رن ه رر رر
هسد  ،100عررض
د ن رسر رررس عر
عرررض

رر ح ا تصررم گ ر فرض ررد شررد د

ررر و ار رالهررسنع وم سرر رن

ضی رسد د ن ضیر هرسد ررس ضر یو  2ر ضرر ض ردضم هیشررد ضیر عررض

رررسالر  2/5ه ر ر ررررد ا رر ضر د ن ررسر نرر ا ا وم ر ضل  2/5ه ر نصر

ضی ر هررسد تعدرری هیگ ر د رسلشررر سر د ن ررس هرریرسیس ر

رسشد ا ضی سد زب

رر ضر

ر ضر ضرضرط

رر

ر خ دضف ر ضهررال

ح ترص دی شه ر فرض د شد
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ضوابط نحوه صدور وتمدید پروانه ساختمانی عدم خالف – پایانکار (شناسنامه ساختمانی)
 پروانه سالالاختمانی توسالالر شالالهرداریها به اسالالتناد بند  24ماده  5قانون شالالهرداریها و با رعایت
تبصره  2ماده  29قانون نوسازی وعمران شهری صادر میگردد.
 در اجرای مصالالالوبه شالالالماره /1655دس مورخ  71/8/19شالالالورای عالی اداری کشالالالور به منظور
هماهنگی درصالالدور پروانه ،گواهی عدم خالف وگواهی پایانکار سالالاختمانی درسالالطح کشالالور،
شهرداری مکلف است با رعایت دستورالعمل شماره  25281/3/31مورخ  71/11/24وزارت کشور
ن سبت به صدور دفتراهای به نام شنا سنامه ساختمان برای کلیه ساختمانهایی که در داخل
محدوده قانونی و ریم مصالالالوب شالالالهر با رعایت ترتیبات مقرر در ماده  100و بند  24ماده 55
قانون شهرداریها ا داث شده و یا ا داث خواهند شد اقدام نماید و شنا سنامه ساختمان به
عنوان یک سالالند رسالالمی تلقی شالالده وکلیه دسالالتگاهها ،ارگانها ،بانکها و ...بایسالالتی آن را مورد
استناد قرار دهند.
نکته  :اخذ هرگونه مبلغ به صورت علیالحساب جهت صدورپروانه قبل ازدستورنقشه ممنوع میباشد.
شهرداری مکلف است به هنگام صدور شناسنامه ساختمان (اعم از پروانه ساختمان ،گواهی عدم
خالف و پایان کار ساختمان) آخرین د ستورالعملهای وزارت ک شور ،شورای عالی اداری ک شور،
شورای اسالمی شهر پلسفید و ضوابر و مقررات برحهای جاما و یا تفضیلی را رعایت نماید.
نکتهها :

 .1باتوجه به دادنامه شماره  587مورخ  83/11/25و همچنین دادنامه شماره  48مورخ 85/2/3
ه یأت عمومی دیوان عدا لت اداری مبنی بر قانونی بودن وصالالالول عوارض مربوط به تخل فات
ساختمانی عالوه برجرائم کمیسیون ماده  100قانون شهرداریها قابل محاسبه و وصول میباشد.
 .2جرایم مربوط به کمیسالالیون ماده 100بر اسالالاس سالالال ا داث تعیین میگردد لیکن عوارض
مربوبه درسال مراجعه مؤدی به نرخ روز قابل محاسبه و وصول خواهد بود.
 .3عوارض در داخل محدوده و ریم شهر قابل محاسبه و وصول است.
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تبص ر  -1ف سرررسن ررسر د اررسب تمدررم ا ضارردض
هبطق ر ضر ن ررس تع ر

مر

ف سرسنی ض ر

نلررد ض ر  ،هررال

تبصررر  -2د هرررر د مررر

هبطقر ربردر دیرد ،هرال

هبطق ر ضر

ه صر هریشررد ،ا یرس ف سررسن یرس

ض هیگ د ،فرض د ررد

هبطقررر ضر ا ضررر یو ه رر ررر

عمرری ضیر ه ررسدی ور د ضیر تع هر
تع

عم ر ه ررسنا

ور ضه ردضد ن رر ف سررسن تریضالاردض

ف سرسن سیی و د ه سا و ف سرسن تیضالادض

م

د هررر د عمرری ضی ر ف سرررسن ررس و ر
مر

برررل

مر
عمر

ورر ضه رردضد ن ررر ه رردضن دیدضالارردض

ه رررسدی

هبطقر ضر ن ررس تع ر
مر

دیدضالاررردض

ا

نلررد ض ر  ،تررس

هبطقر ضر ضل ف سررسن رسیی ض ر

ه صرر ا ر لرر ی

مرر

هبطقرر ضر ض دض ض

هیرسشد
تبصرر  -3ضهالورری ورر د ه ررسا و ه ررسر بياسشرر
گ ر دیا ر ر ت ر ه
د

شررد ض ر  ،هررال

هجس ررب

ضر ررررد ا ض د

مر

رری نهررس ضل

هبطق ر ضر گ ر ر ض ر

ور ض

ی د ن اض ع شد ض

 به استناد آیین نامه اجرایی بند (ج) ماده  193قانون برنامه پنج ساله پنجم و ششم توسعه ،کلیه
دستگاههای اجرایی و سازمانهای دولتی و غیر دولتی مکلفند در خصوع مناسب سازی محیر
فیزیکی شهری ،ساختمانها و اماکن مورد استفاده عموم به ویژه برای افراد دارای معلولیت اقدام
نمایند .بنابراین صدور مجوز ساختمانهای عمومی که امکانات مورد نظر قانون مذکور را رعایت
ننموده اند ،مقدور نخواهد بود شالالهرداری مکلف به رعایت قانون مذکور بوده و صالالدور پایانکار به
سالالاختمانهایی که مالکین و سالالازندههای آنها نسالالبت به انجام تعهدات خود بب نقشالالههای
ساختمانی اقدام ننمودهاند ،مقدور نخواهد بود.
 در اجرای تبصالالره  2ماده  29قانون نوسالالازی وعمران شالالهری در پروانه سالالاختمانی که از برف
شهرداری صادر میشود ،مهلت اتمام عملیات ا داث ساختمان برای وا دهای مسکونی و تجاری
داکثر دو سال پس از شروع عملیات ساختمانی تعیین و برای سایر ساختمانها در سطح شهر
مانند ا داث بیمار ستان ،وا دهای صنعتی و ...برا ساس جدول زمانبندی که از برف مجری یا
کارفرمای برح اعالم خواهد شد داکثر پنج سال تعیین میگردد.
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 کلیه مالکین مکلفند پس از شالالروع عملیات سالالاختمانی ظرف مهلت مقرر در پروانه سالالاختمانی
عملیات اجرایی ا داث ساختمان را به اتمام رسانده و پایان کار ساختمان دریافت نمایند.
 باتوجه به اینکه در شنا سنامه ساختمان مهلت شروع عملیات ساختمانی یک سال تعیین شده
اسالت درصالورت عدم شالروع عملیات سالاختمانی و درخواسالت مالکین قبل از اتمام مهلت مقرر،
شنا سنامه ساختمانی داکثر دو بار برای شروع عملیات ساختمانی تمدید خواهد شدکه جهت
محاسالالبه عوارض متعلقه برای بار اول بصالالورت رایگان و بار دوم  %10مابهالتفاوت عوارض روز و
عوارض هنگام صدور پروانه ساختمانی محاسبه و وصول خواهد شد.
 شهرداری مکلف ا ست به هنگام تمدید شنا سنامه ساختمان و در صورت عدم شروع عملیات
ساختمانی آخرین تغییرات ضوابر و مقررات معماری و شهرسازی برحهای جاما یا تفضیلی را
اعمال نماید.
 ارائه اولین گزارش توسالالر مهندس ناظر و تائید وا د سالالاختمانی شالالهرداری پلسالالفید به منزله
شروع عملیات ساختمانی تلقی خواهد شد.
 اعتبار پروانه از تاریخ صدور تا اتمام عملیات ساختمانی در صورت شروع عملیات ساختمانی به
مدت  3سال میباشد.
 در صالالورت تمدید پروانه سالالاختمانی در  2سالالال متوالی ،شالالروع عملیات سالالاختمانی تا اتمام آن
مجموعاً  5سال میباشد.
 کسانی که بعد از اتمام مهلت قانونی مندرج در پروانه ساختمانی اقدام به تمدید آن نمایند صرف ًا
مابهالتفاوت عوارض (تفاضل عوارض متعلقه بر اساس محاسبه روز با عوارض پرداخت شده قبلی)
وصول میگردد.
 در محا سبه عوارض انانچه زمینی دارای اند بر با شد قیمت منطقهای گرانترین بر م شرف به
معبر مالك محاسبه خواهد بود.
 درمحا سبه عوارض صدور پروانه ساختمانی بناهای ا داثی مازاد بر پروانه ساختمانی و یا بناهای
ا داثی بدون پروانه سالالاختمانی در خانههای تک وا دی و مجتماهای مسالالکونی درصالالورتیکه
رأی قطعی کمیسالیون ماده  100بر ابقاء بنا (سالطح ناخالص کل بنا) در ردیف مربوبه از جداول
(تک وا دی یا مجتما) منظور و مابهالتفاوت عوارض محا سبه شده دریافت خواهد شد .بدیهی
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است درساختمانهایی که قبل از ابالغ بخشنامه  1087/1/3/34مورخ  69/1/16پروانه ساختمانی
دریافت دا شته اند و بعداً مرتکب خالف شده و یا می شوند پس از صدور رأی قطعی کمی سیون
ماده  100مبنی بر ابقاء بنا فقر عوارض صدور پروانه ساختمانی بنای ا داثی مازاد بر پروانه و یا
بدون پروانه محاسبه و از مالک اخذ خواهد شد.
 ساختمانهای مسکونی که بدون پروانه یا مازاد بر پروانه ساخته شدهاند درصورتی که برابر اسناد
مثبته تاریخ ا داث آنها قبل از سال  1366باشد عوارضی تحت عنوان عوارض صدور شناسنامه
ساختمانی بر اساس تعرفه روز وصول و نسبت به صدور پایانکار آنها اقدام خواهد شد.
 در هنگام اضافه بنا ،اضافه اشکوب ،تبدیل زیرزمین یا پیلوت به مسکونی در مجتماهای مسکونی
و خانه های تک وا دی م شروط بر اینکه مقررات و ضوابر شهر سازی رعایت شده با شد عوارض
صالالدور پروانه سالالاختمانی متراژ بنای ایجادی و یا تبدیل (تک وا دی یا مجتما) با اسالالتفاده از
جدول عوارض تعیین شده بر اساس متر از کل عوارض اخذ میگردد.
در زمان صدور پروانه ساختمانی برای م شاغلی مانند نمای شگاه اتومبیل ،آهن فرو شی ،تاک سی تلفنی و
مصالح ساختمانی و مشاغل مشابه دیگر بناهای ا داثی مشمول پرداخت عوارض پذیره تجاری میگردد و
در صالالورتی که باقیمانده زمین ،ملک دارای کاربری ،مربوبه باشالالد و ا داث بنا نشالالود نظر به اسالالتفاده از
عر صه ملک به عنوان انبار ف ضای مرتبر با شغل و پروانه ساختمانی صادره م شمول پرداخت عوارض بر
اساس دو برابر ارزش معامالتی دارائی روز میگردد.
 بناهای مسکونی ا داثی قبل از سال  66که سب سواب عوارض قانونی را به شهرداری پرداخت
نموده اند ولی گواهی اتمام بنا و یا پایان کار صادر نگردید پس از تطبی وضعیت در صورت عدم
تغییرات م شمول عوارض مجدد یا مابهالتفاوت عوارض نمیبا شد فقر م شمول هزینه کار شنا سی
میگردد.
 در زمانی که گران ترین ارزش بر ملک مالك محاسالالبه عوارض قرار گیرد در بناهای مسالالکونی و
اداری و تجاری تک وا دی عرصه مشمول جبههبندی نمیگردد.
 شهروندان بر ا ساس پی شنهاد شهرداری و ت صویب شورای ا سالمی در خ صوع تغییر کاربری
مسکونی به آموزشی و ورزشی و خدمات عمومی مستثنی میباشند.

www.polsefid.ir
آدرس :پل سفید ،شهرداری پل سفید

تلفن011-42422914 :

نمابر011-42422915 :

polesefid.city@gmail.com

33

تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 97

مصوب  8بهمن 1396
شورای اسالمی شهر پل سفید
در صورتیکه مالک پس از صدور پروانه اقدام به تغییرات در پارکینگ،انباری و ...به منظور ا ستفاده از
سرایداری به عنوان یک وا د و یا دیگر موارد مشابه نمایند پس از صدور رأی کمیسیون ماده صد در
صورت ابقاء بنا مشمول پرداخت عوارض پذیره به میزان  12Pدر هر متر مربا خواهد بود .در هر ال
تخلفات ساختمانی مشمول استفاده از هیچگونه تخفیف و معافیتی نخواهند بود.
عوارض سهم آموزش و پرورش بر مبنای  %2تا  %5عوارض آموزشی شامل پذیره قابل وصول میباشد
که باید به ساب آموزش و پرورش واریز گردد.
انانچه پالکی که در پشالالالت جبهه قرار گیرد ،در اثر انجام تغییر و یا تبدیل در پالك و یا پالكهای
مجاور قابلیت دسالالترسالالی به برِ جبهه با قیمت منطقهای بیشالالتر را پیدا نماید مابهالتفاوت عوارض بر
اساس قیمت منطقهای جدید و آخرین ارزش معامالتی مالك عمل محاسبه میگردد.
نکته  : 1مالک مکلف است ظرف مدت دو هفته از تاریخ پرینت فیش عوارض ساختمانی محاسبه شده
در صورت تمایل به برخورداری از بخ شودگی  %15نقدی ن سبت به واریز وجه اقدام نماید .در صورت
عدم مراجعه مالک ظرف این مدت و تغییر در میزان عوارض ،مشالالالمول مابهالت فاوت (عوارض روز)
خواهد شد .قبل از ار سال پرونده به کمی سیون ماده  100یا  77شهرداری باید ضمانت الزم را اخذ
نماید.
نکته  : 2کلیه متقاضیان در هنگام صدور پروانه یا پایانکار یا پاسخ به هرگونه استعالم میبایست هر نوع
بدهی خویش به شهرداری را پرداخت نمایند.
نکته  : 3در صورت درخواست متقاضیان برای ا داث استخر ،سونا ،جکوزی (خارج از اعیانی) با رعایت
ضوابر و مقررات شهرسازی به ازای هر مترمربا  5pقابل وصول میباشد .انانچه قسمتی از اعیانی برای
این منظور استفاده شود در عوارض زیربنا مورد محاسبه قرار میگیرد.
نکته  : 4از آنجاییکه راه پله ،پارکینگ ،آ سان سور ،شوتینگ ،ا ستخر ،سونا ،جکوزی ،خرپ شته و ...باعث
ارزش افزوده اعیانات میگردد تی به صورت مشاعی نیز جزو سطح ناخالص بنا منظور گردد.

34

www.polsefid.ir
polesefid.city@gmail.com

آدرس :پل سفید ،شهرداری پل سفید

تلفن011-42422914 :

نمابر011-42422915 :

تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 97
مصوب  8بهمن 1396
شورای اسالمی شهر پل سفید
مهلت پرداخت عوارض صدور پروانه  :فیش عوارض صدور پروانه باید تا پایان سال مالی جاری پرداخت
گردد و قبوض صالالادره در روزهای پایانی سالالال مالی ،تا آخرین روز سالالال اعتبار داشالالته و در صالالورت عدم
پرداخت تمام و یا قسالالمتی از بدهی در سالالال محاسالالبه ،عوارض بر مبنای سالالال پرداخت تمام بدهی (به
صورت نقدی و یا اقساط) محاسبه و مبلغ پرداختی عیناً از کل بدهی کسر میشود.
تبصر  -1د

ررر تیور تررس زسیررسن شرره یر هررس

هسلررم تغ ر ر ررر و نا ر د ا عرررض
ز دضف

شد رسشد ،هال

هجس بسو ر ض س
تبصر  -3د

ز اضن

سد  ،مسن سب هسلی بدی فرض د ررد

رسف مسنی تر ررط هسلررم ،د هر

تع ه ال ضعمسب ا هسر ضل رساو عرض

ضهرريضیا هسرسا

لیر ربررس

بدی ضف فرض د شد

ررر و ضشر بس ضل رررر شرره دض ر ،ض ررالح هجس رربسو رر هببررسر ررسب ز دضفر

ا هسر ضل رساو عرض
تبص ر  -4د

رردا ز اضن ر د زسیررسن ررسب هررسلی ب ر رصررر و وسه ر

هجس بسو عرض

تبصر  -2د ررر و تغ ر د نقلر

ررسب هررسلی رعررد ،د نقلر ررسر ررسف مسنی تر ررط

رررد ی

بدی سر ا رب هیرسشد

ررر تیو ر هررؤدر د

ررسب هررسلی ه رر ر تسررری اسررسن نمسیررد چبسنع ر تررسف ر د

تصریو وم س رن هسد زب ر ا رد ید هلمرب عرض

سب دید ن رض د گ دید

تو ضیح  :1فقر برای محا سبات ارزش یک مترمربا ،از بنای ایجادی جدید ،بر ا ساس متراژ کل محا سبه
میگردد و سپس ارزش یک مترمربا در اضافه بنا ضرب میگردد.
نکته :عوارض پذیره ببقات پایینتر از زیرزمین ،به ازای هر ببقه پایینتر از منفی یک ( 25% ،)-1کمتر
از عوارض پذیره زیرزمین برای هر مترمربا محاسبه خواهد شد.
تو ضیح  :2منظور از انبار مکانی ا ست که راه د ستر سی جداگانه به معابر ندا شته و صرفاً به منظور دپوی
کاالی اضافی ،در زیرزمین یا پیلوت قرارداشته باشد.
تبص ر  -د

ررر تیو ر ضنبررس ر ر ر

ررر و نمسیلرراس یررس هصررس خ ت ررس ر ض ر رسد شرررد ،عرررض

مسنبد ت س ر ضف فرض د شد
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مدارك اثبات تجاری بودن ملک قبل از تأسالالیس شالالهرداری شالالامل داقل دو مورد از پروانه کسالالب از
اتحادیه صالالنفی مربوبه و یا سالالایر مراجا ذیصالالالح ،قبوض آب ،برق ،گاز ،برگ پرداخت مالیات سالالالیانه،
پروانه تجاری مبنی بر تجاری بودن آن از مراجا ذی صالح ا ست که در این صورت و ضعیت موجود تلقی
شده و مشمول پرداخت هیچ عوارض و یا جریمهای نخواهد شد و بعد از تأسیس شهرداری وجود هر یک
از این مدارك صرفاً سال وقوع تخلف را برای محا سبه جریمه و همچنین عوارض سالهای قبل م شخص
خواهد نمود.
در صورتیکه عرض دهنه مغازهها در زمان ا داث با رعایت ضوابر شهرسازی باشد مشمول اضافه دهنه
نخواهد شالالد ولی در صالالورت تغییر پس از صالالدور پروانه مغایر با عرض دهنه یا پروانه صالالادره مازاد دهنه
ا داثی مشمول عوارض اضافه دهنه خواهد شد ضمناً موضوع از مصادی ماده صد نیز تلقی خواهد شد.
در صورتیکه مسا ت نیم ببقه تجاری و اداری و صنعتی بیش از  70درصد مسا ت سطح اشغال مجاز
باشد مشمول عوارض پذیره یک ببقه باالتر قرار خواهد گرفت.
تبص  -1د ر و عردم ضفر ز اضنر
ضرقسك ربس د وس ر ر ه رر

رسف مسنی هررض د هر ور ا ردا ضر وم سررن هرسد

هلمرب تع ه ضدض ر هیگ دد

تبصرر  -2چبسنعرر د وررس ر ر ه رر رر نبسشررد ،رعررد ضل ضر وم سرر رن هررسد
تعس ی  ،هرضرا تع ی

عرض

ر و ض ج سم ربس هلمرب

نسشی ضل ضاردض

ف زلر

ا نر

ررس ا ضهررسو ه بارری ا ا لشرری ورر

ح د وم س رن هسد
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رس ض یو رسالت ی

رربالا ضارردض

د نمیگ دند

بقر اضارد هسر رنی رر

رر و ررسل

لی ربررس ررر عبرررضن سررم ی ضل لی ربررسر هسرر رنی هجس ررب هرریگرر دد ف زلرر
ت سرا

ررد ،ررر ض ررس

اضاد ت س ر ضعمسب هیگ دد

تبصرر  -3ود رر هسررس د ا ت سیررس ا اسرر ب
گ دید ضند د

رد رر

رر ض رس
د ضارردض

رط
ربس ررسر

بق  ،هجس ب هیگ دد
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شورای اسالمی شهر پل سفید
عوارض حصار کشی و دیوارکشی دور امالك
دراجرای ماده 110قانون شالالهرداریها و سالالاماندهی محیر شالالهری و پیشالالگیری از عوارض ناشالالی از
زمین های فاقد دیوار و بناهای مخروبه رها شالالالده و به منظور تامین و جبران هزینه خدمات شالالالهری
موارد ذیل تصویب گردید.
جهت محاسبه این عوارض از فرمول ذیل استفاده میگردد:
 =L× (50%P+20000)h′عوارض متعلقه
=h′ارتفاع مجاز به متر

 = Lمیزان صار کشی به متر
دیوارکشی

تبصرر  -1رردا ه رررل اصس ولرری دیرض ولرری ،ررركگ ضن ا ي ضل رررر شرره دض ر رررس ض ضمرر
بد هسل ر

ا ررس د فرض ر

هسلرم د

رر و ندضشر

هبرع رسنرنی ا ت ی رد اضارد شه رسلر

ضن سم هیز ی د
تبص ر  -2رردا ه رررل اصس ولرری دیرض ولرری ،ررركگ ضن  ،هرربر ولرری ا ..ر ر نررسم هسلررم
رر هسا ررر هبيلرر هجصررر نمررردن ن تدقرری شررد ا رر چگرنرر ه رررلر د هرر
هجسرن نمیشررد ا ه ضترو هریرسیسر
چبسنعرر هرردض

ضارردض

ربررس

د ه ررل رسد ضل ررر شره دض ر ر ضا سا رد شررد

هع برر ر معرررن رردا ضا ررسم ا ضك طعرری ضل رررر ه ض ررع ا هجررسو

ررسیی ا یصررالح هببرری ر ر تل ر م ا یررس نررری هسل ر
دا ه رل اصس ولی ه ر

ه قسضرری ر ر شرره دض ر ض ضم ر شرررد،

فرض د شد.

تبصررر  -3اررردضوا ض تررررسا ه رررسل هررر

اصس ولررری دیرض ولررری ،رررركگ ضن ا يدا ه ررر

هیرسشد
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شورای اسالمی شهر پل سفید
عوارض بالکن  ،پیشآمدگی مشرف بر معابر عمومی
(عوارض بالکن وپیشآمدگی بالکن مفید و غیر مفید و یا مشالالالرف به معابر با رعایت سالالالیما و منظر
شهری ،آئین نامه بند  20ماده  55قانون شهرداریها)
تعرفه عوارض پیشآمدگی مشالالرف به معابر عمومی موضالالوع بخشالالنامه شالالماره  1/3/34/3831مورخ
 71/12/27وزیرمحترم کشالالور ضالالوابر مقرر در بخشالالنامه شالالماره  25798/1/3/34مورخ 72/12/8
وزیرمحترم ک شور با عنوان ا ستانداران سرا سرک شور ،ن سبت به الزمالرعایه بودن آن ،عوارض به شرح
ذیل وصول میگردد.
عوارض پیشآمدگی م شرف بر معابر عمومی در مورد پیش آمدگی (بالکن – تراس) وا دهای تجاری،
اداری ،صنعتی م سکونی که مطاب ضوابر و مقررات برحهای م صوب شهری ایجاد و ا داث شود از
هر متر مربا پیشآمدگی عوارض زیر وصول خواهد شد.
 .1در صالالورتیکه پیشآمدگی در معبر عمومی به صالالورت رو بسالالته و زیر بنای مفید مورد اسالالتفاده
وا دهای م سکونی ،تجاری ،اداری و صنعتی قرار گیرد جزء زیربنای مفید مح سوب و عوارض مربوبه
وصالالالول خواهد شالالالد از هر متر مربا پیش آمدگی برای وا دهای تجاری  17برابر ارزش منطقهای و
برای وا دهای اداری ،صنعتی و مسکونی  14برابر ارزش منطقه وصول خواهد شد.
 .2اگر پیشآمدگی به صورت رو ب سته و دارای دیوارهای جانبی با شد ولی به صورت زیر بنای مفید
مورد ا ستفاده قرار نگیرد ( صرفاً به صورت بالکن) جزو زیر بنای ناخالص مح سوب و عوارض مربوبه
وصالالالول خواهد شالالالد از هر متر مربا پیشآمدگی تجاری  12برابر ارزش منطقهای و برای وا دهای
اداری ،صنعتی و مسکونی  10برابر ارزش منطقهای محاسبه و وصول خواهد شد.
تبص ر  -چبسنع ر ز ر ا هرردگی ررق
ض رسد
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فر ی

بق ر ربررس ر هسا ر ر

ررر و ررسی رررسن هررر د

ض گ د ،هلمرب هق ضو ضی تع ه ن رض د ررد

www.polsefid.ir
polesefid.city@gmail.com

آدرس :پل سفید ،شهرداری پل سفید

تلفن011-42422914 :

نمابر011-42422915 :

تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 97
مصوب  8بهمن 1396
شورای اسالمی شهر پل سفید
عوارض حذف پارکینگ
باتوجه به م شکالت کمبود پارکینگ در مناب مختلف شهر ،کلیه مالکین اعم از ا شخاع قیقی و
قوقی که اقدام به ا داث ساختمان مینمایند مطاب

ضوابر برح ملزم به تأمین پارکینگ به تعداد

وا دهای ا داثی می باشالالالند .انانچه بب گزارشالالالات توجیهی و فنی مشالالالخص گردد که ا داث
پارکینگ امکانپذیر نیست شهرداری در شرایر استثنایی میتواند وف ضوابر برح با اخذ بهای آن
نسالالالبت به تأمین پارکینگ عمومی به میزان مورد نیاز اقدام نماید و در انین مواردی کلیه وجوه
دریافتی توسر شهرداری میبایست در ساب مجزا نگهداری و منحصراً جهت تأمین پارکینگ هزینه
گردد.
شرایط استثنایی حذف پارکینگ ا باری
عوارض مو ضوع این تعرفه به هنگام صدور پروانه ا داث ساختمان به شربی که ملک شامل یکی از
شش بند ذیل گردد براساس موارد ذیل محاسبه میگردد:
 .1ساختمان در برِ خیابانهای سریاالسیر به عرض  45متر و بیشتر قرار داشته و دسترسی به محل
اتومبیل رو نداشته باشد.
 .2سالالاختمان در فاصالالله یکصالالد متری تقابا خیابانهای به عرض  20متر و بیشالالتر واقا شالالده و
دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد.
 .3ساختمان در محلی قرار گرفته با شد که ورود به پارکینگ م ستلزم قطا درختان کهن با شد که
شهرداری اجازه قطا آنها را نداده است.
 .4سالالالاختمان در برِ کواههایی قرار گرفته باشالالالد که به علت عرض کم کواه ،امکان عبور اتومبیل
نباشد.
 .5ساختمان در برِ معبری قرار گرفته باشد که به علت شیب زیاد ،ا داث پارکینگ در آن از نظر فنی
مقدور نباشد.
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تبص ر  -تع ر

ضرررضرط تل ر و ش ر و لیررسد له ر

سف مسنی ا شه سلر ا ر ض س

ر ر ضر ا ر خ زس و ب ر

ضرضرط هبی ا شه سلر تع

د

ررالا

اضاررد

هیگ دد

 .6در صالالورتیکه وضالالا و فرم زمین زیر سالالاختمان بهصالالورتی باشالالد که از نظر فنی نتوان در سالالطح
ببقات ا داث پارکینگ نمود.
عوارض حذف پارکینگ درهنگام صدورپروانههای ساختمانی
محاسالالبه عوارض ذف یا کسالالری پارکینگ اجباری در وا دهای مسالالکونی ،تجاری ،اداری ،صالالنعتی،
فرهنگی ،ورزشی و ...براساس جدول زیر محاسبه میگردد:
جدول 15
كنو ی و ت راری
كاربری مسك
محالت ،كوچه ها و خیابان های

 =Nتعداد كسری پاركینگ
درصورت دارا بودن  6شرط

=N*800 Pعوارض متعلقه

فوق  % 50محاسبه شود.

فرعی به ازای هر واحد
کا برد مختلط بر خیابانهاد یصلی
ب یاید هر ویحد

=N*2600Pعوی ض متفلق

عوی ض حذف پا کینگ رستگاههاد
یجری ی ،بانکها و موسسات رولتی
و خصوصی

=N*2600 Pعوی ض متفلق

تبص ر  -1د ربس ررسر هس ر رنی هسررسا

زس و ب ر

زس و ب

40

زس و برر

 20ه رر ه رررع ضل ه ررسر

ز ی نمیگ دد

تبص  -2د سف مسن رسر ترم اضاردر تر ه
هسق

 = Nرفدیر کسرد پا کینگ
ر صو ت ری ی بورن  6شرط وق 80
 %محاسب شور.

رريك ررط نسفررسلو و ر ربررسك د ضا سررسن

ضرر یو هب(ررر فرض ررد شررد ا ررر ضلضر رر اضاررد تررسه
هلمرب عرض

 =Nرفدیر کسرد پا کینگ
ر صو ت ری ی بورن  6شرط وق 60
 %محاسب شور.

زس و بر

د رط ضشرغسب ه رسل رر

رر و ر

ه سل هیرسشد
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تبصرر  -3تررسه

برری ضرررضرط رر ح ررسهع اترصرر دی ضليضهرری هرریرسشررد ا ر ضررر

زس و برر

ضرضرط ن ض دضم هریگر دد ا د هررض در ور رر ض رس
ه ضتو فالهری ،رر ومسر رن هرسد
گر دد ا د
ز اضنرر

ررسی هرررض د عرررض

تبصر  5هرسد

رد ض رسب هریگر دد ،ر ض رس

ه رر ر

رد رسنرن شره دض ر رس

ار ومسر رن ض ردضم هری-

برری ررداب ه رر ر هجس ررب ا ضفر هرریشرررد
ضارردض

ررسف مسنی د ضنرررضا وررس ر ر ررسر رر ح ررردان د ن(رر گرر ه

رردا

زس و برر

د

ررسف مسن ررس رررس ر نرررا ض ر رسد ه ررسل نمرریرسشررد هار د شر ضیط فررسص ور ضه ررسن ضارردض
ه س نبسشد

زس و ب

ررر و تبرردی زس و ب ر

تبص ر  -4ر هسا د

یرس ر سرر ض ر رسد ررردن زس و بر
تع ر

ر ر هج ر

ر ضع ر ضل هس ر رنی ،ت ررس ر ا ي ا

بری تبصر  5هرسد

ررد رسنرن شرره دض ر رس د ررر و

یم ر ا ضرقررس ضل سنررو وم س ر رن هررسد  100رس ر بسد ار دیرررضن عرردضل

ضف عرض

ضدض ر شررسه

ن رض د ررد

تبصرر  -5وسرر ر زس و برر

نسشرری ضلضضررسه ضارردض ی ا ضهرريضیا لی ربررس ضعرر ضل ضضررسه اضاررد

هس رنی یس ت س ر ي ن سلر ر ض سا ر وم س رن هسد  100ن رض د دضش
تبص ر  -6شرره دض ر هرث ر
ه

ضادض

زس و ب

ض ر

ا ررر د یررسه ی رسر ر

سر عمرهی د سلو ررد

هصرن سل سن ر هص خ ر سند

تبصرر  -7د ه مرعرر ررسر هسرر رنی ،ت ررس ر ا ورر
اضاررد سر زس و برر

گ ا رری رررس يیبرر هررسل

عرض

ا خ زس و بر

عرض

ز ی ن رض د شد

لهر

ي رر عبرررضن مر

برری ضرررضرط شه ررسلر ه رر رر

ررسف مسن زرر ا ر برری ا ضارردض

ضفر نمریشررد ا هسرسا

تبص ر  -8ر ر ضر هجس ررب عرررض

عرررض

ا ر خ زس و ب ر

ض هبجص ر ضا

ا ر خ زس و ب ر

ه ررر رر زس و بر

تر ه

ض لش هعررسهالتی له ر

هرریگرر دد

شرد هلرمرب
مر

هبطق ر ضر

زسیر د ن(ر گ ه ر شرررد ا ض لش هعررسهالتی ررسف مسن هررال

عمر

ن رض د ررد
تبصرر  -9عرررض

ارر خ زس و برر

هبجصرر ضا ررر

باررسم رردا ز اضنرر

ررسف مسنی ا تجرر

ش ضیط هبد ا د تع ه هجس ب ا ا رب گ دد
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تبص ر  -10د هرررض در و ر ه ضتررو ت ر ه
الی هسلم یرس هرسل

ضل ضاردض

ض ررر هب(ررر ض رر رسد
شه دض ر هط ح اتصم

زس و ب ر

د ز اضن ر

ررسر ررسف مسنی ررد هرریگ ر دد

ن فررددض ر ا یرس وسر ر زس و بر

ا یرس زرر ضل ضاردض

رر تبرردی هررینمسیبررد هرضرررا د وم سرر رن هررسد

ن رس

ررد ررسنرن

گ ر فرض د شد

عوارض ابقای اعیانی
سالالاختمانهایی که بدون پروانه یا مازاد بر پروانه یا مخالف مدلول پروانه ا داث میشالالوند و از سالالوی
کمیسیون ماده صد قانون شهرداری ابقاء می شوند عالوه بر جرائم تعیین شده از سوی کمیسیون ماده
صالالد مشالالمول پرداخت عوارض سالالاختمان ،پیشآمدگی و عوارض مازاد بر تراکم و ...پیش بینی شالالده
موجود در تعرفه روز می باشد.
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عوارض موضوع این تعرفه در داخل محدوده و ریم شهر قابل وصول است.
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وماره
وور بشو
وتورالعمل وزارت کشو
وتناد دسو
وه اسو
وهری بو
وات شو
وذیره تأسیسو
ووارض پو
عو
 30997مورخ 1395/6/28

عوارض سالیانه دکلهای مخابراتی (عوارض برف ضای ا شغال شده تو سط تأ سی سات شهری
دکلهای مخابراتی ،تران سفورماتورها ی هوایی وزمینی ،پ ست های مخابراتی و برق  ...و
خط انتقال برق فشار قوی  20کیلو ولت و باالتر)

ردیف

1

عنوان تعرفه عوارض

رأسیسههات و رجدیههزیت شههدرد ماننههد
منبههههو آب ،پسههههت ررینسههههفو مارو ،
پسههت گههاا ،پسههت مخههابریت ،رصههفی
خانههه هاد آب و اضههه ب ،رکلههههاد
بههرق و مخههابریت ( )BTSوکیوسههک
رلفن و غیره ب یاید هر مترم بو

تبص ر  -1ررسابسن ضهررال

ر ر ضر نصررو

یرری ررسنرنی ضل شرره دض ر ه رررل د یسه ر
ه سر ضو ضع ضل  BTSا

ماخذ و حوه

توضیحات

محاسبه عوارض

جدول (محاسبات
صنفتی ،رجا د)

کلیهههه رأسیسههههات منصههههوب و یحههههدی ی
شههرکتهههاد بههرق – مخههابریت – گههاا –
رلفههن  -آب و اضهه ب و ر گههر شههرکت-
هاد رولتهی که مشهمول پرریخهت مالیهات
و بصههو ت باا گههانی یری ه مههیگررنههد پههس یا
یخههذ مجههوا و نصهه راسیسههات ر ههاد
متفلههب بهه شهههدرری د ضههمن پرریخهههت
عههوی ض پههذ ره مکلفنههد ر امههان روسههف
مفههابر یس هاً بههدون ر ا ههت غریمههت نسههبت
بهه جابجهها ی رأسیسههات منصههوب یقههدیم
نما ند.

گرن ر دو ر یررس ن ر

د ضهررسو هس ر رنی ا

نمسیبررد لر ض ضل ررسابسن ضهررال

رسیررد ر ر

ر ر ضر نصررو دو ر

نر

سالن عرض ضی ر ش ح ی هجس ب ا ا رب هیگ دد:

 % 25از قرارداد منعقده با شرکت مخابرات = عوارض بر آنتنهای BTS
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ررسف مسن ررسر هسر رنیي ر ر ش ر ح ی ر هجس ررب ا ا رررب

تبصر  -2د هررر د ضع ررسنی نصررو د
هیگ دد:

 30%از قرارداد منعقده با شرکت مخابرات = عوارض بر آنتن های BTS
تبصر  -3شر و
ر عم

ه ررسر ضو هرثر

ضل شرره دض ر ض ر عالم اللم ض

هرریرسشررد د لهررسن نصررو ن ر

اد

تبص ر  -4ررردیهی ض ر

د لهررسن نصررو دو ر

ررسر ه ررسر ضنی ا  BTSضليضهررسو لی ر رسیررد عسی ر

گ دد:
ضل  -ضليهسو عمرهی ا شه سلر
ن -ضليضهسو هبی
ا -ضليضهسو هب( شه ر
د -ضليضهسو لیس
نصو دو

هج طی

رسر ه رسر ضتی چبسنعر د هعرسر عمررهی ا یرس ضهرال

زررر ضل رری ه ضا ر

ررسنرنی ا تب( ر

ر ض دضد ر ر ضلضر ر هررس  15/000/000یررسب ارری نصررو ا

ض ررس هس سن ر ي ض رردضم گرر دد الرری چبسنع ر د ضهررال
نصررو گ ر دد چرررن ضوا ر ضا زررال

فصر رری ا تب( ر

ض ررس نسه ر رررس هررسل

ررسر هررر د ض ررس دض ضر وررس ر ر هس ر رنی هرریرسشرربد الرری رررس نصررو

دورر ه ررسر ضتی عمررالا سررم ی ضل زررال
عرررض

شره دض ر هرر د د فرض ر

رسشرد

ررر

ررر و ت ررس ر رهرر ررر دض ر هرریگرر دد هسلررم رسررر

ررسل سن ر ر ضلضر ر دو ر ه ررسر تی هبدرري  7/000/000یررسب د ا ر شرره دض ر ز دضف ر

نمسید
هبدرري عرررض

هس سن ر

ر نرررا ن ر

ضدیررریی ،هررسی اایر ،هررسی ر  ،دی ررس ا ر ي ر ر ار ر

دو هبدي  200/000یسب هیرسشد
ود رر رهرر ررر دض ضن ا ضز ضتر ررسر ه ررسر ضتی ا ض تبررس ی رسیررد ررر ضر نصررو

نرررا دورر ا نرر

ضل

شه دض ر ه رل ضف نمسیبد
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عوارض فك پلمپ
اماکنی که در اجرای تصمیمات کمیسیونهای مربوبه پلمپ میگردد عوارض فک پلمپ به صورت قانونی
به شرح ذیل وصول میگردد:
بار اول :متر مربعی  100/000ریال
بار دوم :متر مربعی  200/000ریال
بار سوم و بیشتر :متر مربعی  300/000ریال

نحوه استرداد عوارض پروانه ساختمان
پروانه ساختمانی در شرایر زیر بابل و عوارض و صولی بعد از ک سر بهای خدمات مطاب تعرفه به مؤدی
مسترد خواهد شد:
 - 1مالک تا زمان تغییرکاربری با ت صویب برح هادی یا جاما جدید ن سبت به شروع عملیات ساختمانی
دارای پروانه اقدام ننموده باشد .
 - 2پروانه ساختمانی از برف مراجا قضایی ابطال شده باشد.
 - 3انانچه مؤدی قبل از صدور پروانه ساختمانی از ا داث آن منصرف و ابطال پروانه و استرداد عوارض
را درخواست نماید.
 - 4توقف ا داث بنا در اثر وادث غیر مترقبه (ناشالالالی از زلزله ،بوفان ،آتش سالالالوزی و  )....که موجب
انصراف مالک از ادامه ا داث ساختمان شود که با تأیید موضوع توسر مراجا ذیصالح بدون کسر کارمزد
عوارض دریافتی مسترد میشود.
 - 5اشتباه واریزی اشخاع به ساب شهرداری
تبص  -1عرض

هبص ه

ضل د یسه

ز اضن

سف مسنی رس ش ضیط هرم ب ضل ضف ز اضن ي رس وس % 10

ضل ا ر ز دضف ی ر عبرضن وس هيد فدهسو ضن سم شد  ،هس د فرض د شد
تبص ر  -2د

ررر و ضنص ر ضخ هسلم ضل ضادض

ربس زر ضل رردا ز اضن ا ر د یسه ی ر هسلم هس ر د

ن رض د گ دید
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عوارض تأخیر در اتمام و نماسازی ساختمان دارای پروانه احداث
ضل سنرن نر سلر ا عم ضن شه ر:
هسد  -29تبص 2
در پروانههای ساختمانی که از برف شهرداریها صادر می شود باید داکثر مدتی که برای پایان یافتن
ساختمان ضروری است قید گردد و کسانی که در میدانها و معابر اصلی شهر اقدام به ا داث ساختمان
میکنند باید ظرف مدت مقرر در پروانهها ،ساختمان خود را به اتمام بر سانند و در صورتی که تا دو سال
پس از مدتی که برای اتمام بنا در پروانه قید شالالده باز هم ناتمام بگذارند عوارض مقرر در این قانون به دو
برابر افزایش یافته و از آن به بعد نیز اگر ساختمان همچنان ناتمام باقی بماند برای هر دو سالی که بگذرد
عوارض به دو برابر ماخذ دو سالالالال قبل افزایش خواهد یافت تا به  4درصالالالد بالغ گردد .ابنیه ناتمام که از
برف مقامات قضائی توقیف شده باشد مشمول این ماده نخواهد بود.
بب تب صره  2ماده  29قانون نو سازی و عمران شهری انانچه مالک ،ساختمان را در مدت سه سال
پروانه ساختمانی (یک سال تجهیز کارگاه به عنوان مهلت شروع و دو سال مدت پروانه ساختمانی) به
اتمام عملیات ساختمانی به همراه نماسازی و صدور پایانکار اقدام ننماید مشمول عوارض تأخیر در تعرفه
عوارض محلی خواهد بود.
توضیح  :درکلیه شهرهای مشمول عوارض نوسازی و یا سطح شهر عوارض تأخیر دریافت خواهد شد.
تبصرر  -1عرررض

ترر ف د ضارردض

ا ت م رر ز اضنرر

ررسف مسنی ا عرردم د یسهرر

زسیررسنوررس

سف مسنی ر ش ح لی فرض د ررد:
ت ر ف ر ر ضلضر ر

 -1عرررض
ضتمسم ههد

ز اضن

ررسب ت ر ف ر ر

ررسف مسن ررسیی تعدرری هرریگ ر د و ر هسلررم رعررد ضل

سف مسنی یس تمدید ن ض دضم ر تمدید یس تمدید ه دد نبمرد رسشد

 -2د ررر و عرردم ضتمررسم ررسف مسن ا یررس عرردم د یسهر
هدض

هسر بد ،هردو وررد ضل ههدر

ز اضنر یرس تمدیرد وسر ا د رر تی ور

لهسنی ردان تمدید س شد رسشد هلمرب ضی عرض
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ه

بر رررس

رسف مسن د هس رد
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تبصررر  -2عررردم شررر اا عمد رررسو رررسف مسنی د هررردو ی سرررسب هقررر د ز اضنررر

رررسف مسنی

هلمرب هسر ضل رساو ای ضلصدا د زسیسن ی سسب هیگ دد

 =S.P.Tعوارض متعلقه
 = Sمسا تی که میبایست نماسازی /پایانکار شود( .به تشخیص کارشناس شهرداری)
 = Pقیمت منطقهای
 = Tتعداد سالهایی که در نماسازی /پایانکار تاخیر شده است.
تبصر  -3زسیررسن ههد ر

نمس ررسلر تر ررط شرره دض ر د ز اضنر

ررسف مسن یررس زسیررسنوررس د ا ا یررس

ی ضفطس ر هسلم ضرالل هیشرد
تبصر  -4ضیر عرررض

شررسه

ررسف مسن ررسر ررردان ز اضنر

بر ضل تصررریو ر ح ررسدر شرره

نمیرسشد
تبص  -5ضی عرض

سب رعد ضل ش اا عمد سو سف مسنی سر ا رب هیرسشد

تبصر  -6هرسل بی ور ترس رسب  91دض ضر گررض ی هریرسشربد هلرمرب ضیر عررض
ضهس ضل شر اا رسب  91رر هردو  3رسب ههدر

نمریگ دنررد

دض نرد ترس نمس رسلر رسف مسن فررد ض رر ضتمرسم

ر سنبد

موارد ذیل در صورت عدم مغایرت با ضوابط شهرسازی مشمول پرداخت عوارض نمیگردد:


الحاق دو یا اند مغازه به همدیگر با کسب مجوز شهرداری ( بدون تغییر مسا ت)



تبدیل قسمتی از اعیانی به پارکینگ



ا داث ساختمانهای موقت پروژههای عمرانی و ساختمانی

تقسیم یک ملک به دو یا اند قطعه در اثر عبور خیابان ،عبور لولههای آب و گاز و دکلها و تیرهای
برق و مشابه آنها و یا با ا کام قضایی (به شرط عدم انتقال به غیر) تفکیک تلقی نشده و عوارض
ندارد.
در صورت انتقال و اخذ سند مجزا شامل

تفکیک و نقل و انتقال میگردد.
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فعالیتهای خانوادگی اعم از فردی یا جمعی و همچنین فعالیتهای هنری (نقاشالالی ،خطابی،
خیابی ،منبت کاری ،سوزن دوزی و  ،)...صنایا دستی با فعالیت خانوادگی ،آموزش خصوصی،
علمی و پژوه شی درمنزل که کارگاه و آموز شگاه تلقی ن شود و سکونت خانواده را تحتال شعاع
قرار ندهد عوارض ندارند.

عوارض توسعه فضای سبز
به منظور ایجاد فضای سبز و پارك شهر و نگهداری فضای سبز موجود و توسعه آن و تهیه امکانات
مورد نیاز پارك عوارض فضای سبز به شرح ذیل اخذ میگردد:
 .1به ماخذ  %5عوارض متعلقه در زمان صدور پروانه ساختمانی با هر نوع کاربری
 .2اخذ  %5از مجموع بهای جریمه و عوارض ساختمانی از بناهای بدون پروانه که منجر به رأی
جریمه گردیدهاند.
 .3اخذ معادل  %5از جریمه و عوارض ساختمانی بناهای مازاد بر پروانه ساختمانی با هر نوع
کاربری.
 .4اخذ  %5عوارض کسبی در زمان صدور پروانه کسب یا تمدید آن.
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عوارض قطع درخت
به منظور فظ و گسترش فضای سبز سطح شهر پل سفید و جلوگیری از قطا بی رویه درختان در سطح
شالالهر و محدوده خدماتی شالالهر و مجاب کردن مردم به فظ درختان و توسالالعه فضالالای سالالبز جهت قطا
اشجار به شرح جدول ذیل از متقاضیان عوارض اخذ میگردد:
 درختا پهن برگ
بند  -1درختان تا محیر بن  50سانتیمتر  880/000ریال
بند  -2درختان با محیر بن  50تا  100سالالالانتیمتر عالوه بر مبلغ مندرج در بند فوق به ازای هر
سانتیمتر مازاد بر  50سانتیمتر مبلغ  110/000ریال.
بند  -3درختان با محیر بیش از یک متر عالوه بر مبلغ مندرج در بند فوق به ازای هر سالالالانتیمتر
مازاد به یک متر مبلغ  275/000ریال.
بند  -4سالالربرداری درختان پهن برگ تا  100سالالانتیمتر  550/000ریال( .تشالالخیص سالالربرداری با
مساول فضای سبز شهرداری خواهد بود)
بند  -5سربرداری درختان پهن برگ بیش از  100سانتیمتر عالوه بر موارد مندرج در بند  3به ازای هر
سانتیمتر مازاد بر  100سانتیمتر بول مبلغ  2000ریال.
 درختا سوزنی برگ
بند  -1درختان تا محیر بن  30سانتیمتر  770/000ریال.
بند  -2درخ تان با محیر بن  30تا  50سالالالانتیمتر عالوه بر مبلغ م ندرج در ب ند فوق به ازای هر
سانتیمتر مازاد بر  30سانتیمتر مبلغ  110/000ریال.
بند  -3درختان با محیر بیش از  50سانتیمتر عالوه بر مبلغ مندرج در بند  1به ازای هر سانتیمتر
مازاد به یک متر مبلغ  300/000ریال.
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بند  -4درختان با محیر بن بیش از یک متر عالوه بر مبلغ بند  2به ازای هر سانتیمتر مازاد بر یک
متر مبلغ  210/000ریال.
بند  -5سربرداری درختان سوزنی برگ تا  100سانتیمتر  550/000ریال( .ت شخیص سربرداری و
کیفیت آن با مساول فضای سبز شهرداری خواهد بود).
بند  -6سالربرداری درختان سالوزنی برگ بیش از  100سالانتیمتر عالوه بر موارد مندرج در بند  4به
ازای هر سانتیمتر مازاد بر  100سانتیمتر بول مبلغ  2000ریال.
 عوارض قطع سایر درختا غیر مثمر
بند  -1عوارض قطا سایر درختان تا 50سانتیمتر مبلغ  550/000ریال.
بند  -2مازاد بر  50سانتی متر به ازای هرسانتیمتر  110/000ریال.
بند  -3سربرداری این نوع درختان به ازای هر اصله  450/000ریال.
 عوارض قطع اشجار باغاتی که بدو مجوز قانو قطع می گردد
بند  -1درختان تا محیر بن  30سانتیمتر  700/000ریال.
بند  -2درخ تان با محیر بن  30تا  50سالالالانتیمتر عالوه بر مبلغ م ندرج در ب ند فوق به ازای هر
سانتیمتر مازاد بر  30سانتیمتر مبلغ  880/000ریال.
بند  -3درختان با محیر بن از  50سالالانتیمتر تا  100سالالانتیمتر عالوه بر مبلغ مندرج در بند  1به
ازای هر سانتیمتر مازاد به یک متر مبلغ  210/000ریال.
بند  -4درختان با بن بیش از یک متر عالوه بر مبلغ بند  3به ازای هر سالالالانتیمتر مازاد بر یک متر
مبلغ  275/000ریال.
بند  -5سربرداری درختان اشجار تا  100سانتیمتر  550/000ریال.
بند  -6سربرداری درختان اشجار بیش از 100سانتیمتر  770/000ریال.
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تبصر  -1عرررض
ررر ضلضر رر

طررع د ف ررسنی ور هررسل

نهررس د فرض ر

ررسف مسنی هررینمسیبررد

ز اضنر

ررسن یه رر ررر ضر د ف ررسن ضشرر س هبدرري  550/000یررسب ا رر ضشرر س هبدرري

 400/000یسب تع

هیگ دد

تبص  -2ررردن یرس ضلرر

رر دن ر ض رد گر لیب ری یرس د ف عر رسر لیب ری هبدري 275/000

یسب هیرسشد
ر ر دن ر ه ر ه رررع گد ررس ر هصرردی هبدرري  210/000یررسب هرری-

تبص ر  -3رررردن یررس ضل ر ر
رسشد
ضل ر

ر دن چمب س ر ر ضلضر
عمدی و هر رو ضل رر

تع ه ر

طررع د ف ر

ه ه رع هبدي  200/000یسب هیرسشد
هر

د فر

گر دد ضل ب ر

ررر اسررو رررلنی ر ر

ی ر

یررس زه ر ر ر

هررضد شر م سیی ،هبدري وسهر
ا ر ر ض ررس

هج ر ط ر ر د ف ر

هجس ب هیگ دد
ارردض

هبدرري رر ضر طررع ر ض ررد نهررسب ورچررم رررس هجر ط رر وم ر ضل  10ررسن یه ر هبدرري

 350/000یسب هیرسشد
تبص ر  -4چبسنع ر ش صرری د هرررض د هرررم  6ربرردي ررردان ه ض ع ر ر ر شرره دض ر نسررب

رر

طع ض دضم نمسید ر ه يضن زب ر ضر ر هبدي ن ضهياد هیگ دد
تبصرر  -5د

ررر تیورر

دضد شرد  %50عرض

ه رر

طررع د ف ررسن هعررسر شرره تر ررط شرره دض ر ر عمرردر تلرر و
تعدی هیگ د

موارداستثناء
الف -انانچه درختان مذکور در مسیر سیم برق و مخابرات و تأسیسات شهری قرار دارند با تأیید
ادارات مربوبه در صورتی که درختان موردنظر خطرآفرین باشند با تشخیص کمیسیون فضای سبز
پس از پرداخت عوارض؛ ولی انانچه درختی قبل از اجرای برح توسر ادارات فوق موجود باشد اداره
مربوبه میبایستی برای اجرای کارخود ،روش مناسبی را اتخاذ نماید( .به عنوان مثال جابجایی تیر
برق)

www.polsefid.ir
آدرس :پل سفید ،شهرداری پل سفید

تلفن011-42422914 :

نمابر011-42422915 :

polesefid.city@gmail.com

51

تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 97

مصوب  8بهمن 1396
شورای اسالمی شهر پل سفید
ب -درختانی که میوه آنها خوراکی باشند اون اوب آنها قابل استفاده نبوده و مالک صرفاً بر اثر بروز
مشکالت متحمل خسارت (عدم استفاده از میوه آن) آن را قطا نماید ،عوارض پرداخت نمیگردد.
ج – اصالح و ا یای باغ به قسمی که اگر مالک دارای باغی باشد که برای به ثمر رسیدن آن ناگزیر
باشد بعضی از درختان را قطا تا موجب مزا مت برای درختان دیگر نگردد تشخیص آن که زمین
مورد نظر از شکل ظاهری و انواع درختان موجود در باغ است یا نه با تشخیص کمیسیون فضای سبز
عوارض پرداخت نمیگردد.
د -در مورد قطا درختان کاشته شده در قطعات جنگلی و جلگه ای در صورتیکه مالک متعهد شود
به کاشت درختان مجدد اقدام نماید  50درصد عوارض بر اساس مصوبه محاسبه و وصول گردد.
عوارض بازار هفتگی (فعالیتهای کسبی سیار)
فالیت صنفی ب صو ت ر ست رو شی ر مکانهاد رفیین شده رو سط شدرری د رحت عنوین باای
واین ا هفتگی ب میزین  ( 30/000سی هزی ) ال برید هر نفر و ر صو ت ریشتن وسیل نقلی با
روشی ب مبلغ ( 40/000چدل هزی ) ال برید هر وا رفیین میگررر.

عوارض پذیره ساختمان حرف پزشکی
شری ط صدو مجوا بدرهبرری د یا ساختمان مسکونی ب صو ت کی یا حرف پزشکی:
ر صو ریک ک ساختمان ری ید شری ط ا ر باشد بر یساس مقر یت ماره ویحده ر یبط با فالیت حرف
پزشکی ر ساختمانهاد مسکونی شدرری د مجاا ب صدو مجوا یستفاره یا ساختمان برید حرف ویبست
ب پزشکی میباشد.
ر هر ویحد ساختمانی ،شدرری د مجاا ب صدو ک مط با ک پزشک بوره و ری ر نمورن ویحد رز قات
ر آن و ا ر ویحد ساختمانی ر گر با ریشتن مجواهاد بددیشتی و رخصصی ب مانو یست.
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 .1حرف پزشکی عبا ت یست یا کلی پزشکان عمومی و متخصص یعم یا جسمی و وینی ک ر
گویهینام آنان رکترید پزشکی ر ج گرر ده و ر نظام پزشکی کشو ع و باشند.
 .2ساختمان یا نظر نی و ی منی برید فالیت مو ر نظر برید ساامان نظام مدندسی شدرستان و ا
یستان مربوط و ر تر نی (ر شدرهاد اقد نظام مدندسی) ا رائید باشد.
 .3ساختمان ری ید پا کینگ و روقفگاه مناس

برید مریجفین (ب رفدیر مقر ر ضویبط) ع وه بر

پا کینگ برید کا کنان باشد.
 .4ی یئ ضا تنام بتی یا همسا گان برید فالیت مو ر نظر متقاضی حرف پزشکی.
 .4برید هر ک یا حرف پزشکی یا نظر مزیحمت برید همسا گان با د کمیسیون بند  20ماره 55
قانون شدرری د بفد یا باار د یا محل و مشاهده مدی ك وقیلذکر أد ب مانو صار نما د و ر غیر
ی ن صو ت مجوا بدرهبرری د یا یعیانیها ب عنوین حرف پزشکی ممنوع یست.
تبص ر  -1زيش ر سن یررس ضش ر سص اق قرری د
زيش ر سن ا ود ر هلررس
مسنبررد عرررض

فررسص ض دضش ر

ررر تیو ر

صررد ضارردض

رسشرربد هلررمرب ز دضف ر

ررسف مسن یررس ه مررع
عرررض

زر ی

زرر ی ه رررر ررر اضاررد سر ضدض ر رررس ضا سررسن ضرر ضیو ه رررر ررر

ررسف مسن
بقررسو

فرض بد ررد
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عوارض خدمات آتشنشانی
ب منظو ی زی ش یمکانات سیستم آرشنشانی و ب لحاظ ی جار ی منی الام برید ساختمانها ر رمامی
طبقات و ر موقو صدو و رمد د پروین ا پا انکا ساختمانها یا هر مترمربو ا ر بناء بریساس جدیول
ذ ل عوی ض برید ک با یا مالکین ر ا ت میگررر .رمامی مبالغی ک یا ی ن محل ر ا ت میشور
برید رأمین یمکانات آرشنشانی و رجدیزیت مربوط و روسف ی ستگاهها یستفاره میشور.
جدول 20
میزان عوارض

ردیف

مساحت در هر پروا ه

وع ساختمان و زیر بنای آن

( هر متر مربع –
ریال)

1

ا ر بناد ناخالص ساختمانداد مسکونی

را  200متر مربو

3/000

2

" "

"

"

"

را  500متر مربو

5/000

3

" "

"

"

"

را  1000متر مربو

7/000

4

" "

"

"

"

را  2000متر مربو

8/000

5

" "

"

"

"

را  3000متر مربو

11/000

6

" "

"

"

"

را  5000متر مربو و بیشتر

18/000

7

پاساژها و مجتمو هاد رجا د و بانکدا

هر متر مربو

28/000

8

ساختمان یری د

هر متر مربو

40/000

9

ا ر بناد نا خالص ساختمان رجا د

هر متر مربو

28/000

10

ا ر بناد ناخالص ساختمانداد صنفتی

هر متر مربو

35/000

11

ا ر بناد ناخالص سا ر ساختماندا

هرمتر مربو

28/000

تبص ر  -د فصرررص ضارردض

ربررسك د دضف ر ا ر ی شرره ر ض ررس

 1/5ر ضر ر هبدرري ز لرربهسدر

ض دضم گ دد
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عوارض ارزش افزوده حاصل از اجرای طرحهای عمران و توسعه شهری

عوارض

عوارض

1

برید یم کهی که
پههس یا رفههر
ر بر مفبهر قهری
میگیرند

متریژ عرص * ( * A*k.pعرض
مفبر قد م – عرض مفبر جد د)

2

بههرید یم کههی کهه
پهههس یا یجهههرید
طهههههههههرح ری ید
باقیمانده هستند

متریژ عرص * ( * A*k.pعرض
مفبر قد م – عرض مفبر جد د)

3

یم کی ک ه عق ه
نشههینی ندی ند ولی
مفبر مشهههرف ب ه
مههلههک رههفههر ه
میشور

متریژ عرص * ( * A*k.pعرض
مفبر قد م – عرض مفبر جد د)

ردیف

عنوان تعرفه

ماخذ و حوه محاسبه

56

توضیحات

بند ( :)1امان و صول ی ن عوی ض ب هنگام صدو
پروین سهههاخت و نقل و ینتقال (ینجام مفامل ) و
همچنین ر خویست مالک میباشد.
بند ( :)2یم کی ک ر ی ر رفر مفبر ،قسههمتی
یا آن ر رفر قری گیرر ر ی ن حالت شدرری د
میرویند عوی ض موضهههوع ی ن رفر ی ر مقابل
مطالبات مالک ردارر نما د.
ب ند ( :)3چ نان چ ما لک بریبر ضهههویبط طرح هاد
رو سف شدرد یمکان ی ستفاره یا موقفیت جد د ی
ندیشت باشد ،مشمول پرریخت ی ن عوی ض نخویهد
بور.
بنههد ( :)4ی م کی ک ه پس یا ی جرید طرح ر
جبد هاد بفدد ویقو میشهههوند ،ر ی نصهههو ت،
متنا س با ا صل ملک یا عرض مفبرجد د ،پنجاه
ر صههد یا عوی ض موضههوع ی ن رفر محاسههب و
وصول شور.
روج  :ر رفیین ضر  Kع وه بر روج ب ی اش
ی زوره ناشهههی یا رفر مفبر ،موی رد یا جم ل
رریکم سطح و ی رفاع نیز ر نظرگر ت شور.
 : Aبرِملک ر مفبرجد د
 :Kضر مسکونی 2و رجا د و  3 ...میباشد
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عوارض برارزش افزوده حاصل ازتعیین و تغییرکاربری تجاری خرد
درصورتی که مالک ،متقاضی ساخت بنای تجاری درمنابقی که دربرح هادی منطقه مسکونی و  ...تعریف و
به شهرداری اجازه صدور مجوز ساخت بناء تجاری داده شده است باشد عالوه بر عوارض پذیره منصوبه ،ارزش
افزوده کاربری تجاری خرد به صورت ذیل محاسبه میگردد:
 =K.P.Sارزش افزوده
 =Sمسا ت بنای تجاری
 =Pارزش منطقهای
 = Kضریب ارزش منطقهای (مسا ت بنا تا میزان اعالمی درضوابر برح شهری میزان  Kبرابر  12و مسا ت
مازاد بر برح مقدار  Kبرابر  50میباشد)

عوارض برارزش افزوده حاصل از اراضی وارد شده به محدوده شهر
تبصر  -هطسلبر عرررض
اضع

ضهال

یررس رره ي ضیر هررسد تر ررط شرره دض ر ضل تررس ی تصررریو ررسنرن تع ر

هصرن  1367/8/29ا ض الاسو رعدر ن فرض د ررد

ارائه خدمات منا سب به شهروندان و ساکنین منابقی که به محدوده قانونی و خدماتی شهر ملح
میگردند مستلزم صرف هزینه هنگفت جهت ا داث تأ سیسات زیربنایی مناسب میباشد با توجه به
افزایش هزینه های اجرای برح های عمرانی نیل به اهداف مذکور در جهت رفاه شالالالهروندان جدید
بدون م شارکت ساکنین مناب می سور نمیبا شد .از سوی دیگر اجرای برحهای عمرانی ،رفاهی و
زیربنایی توسر شهرداری در آن مناب باعث ارزش افزوده اراضی و امالك ساکنین مناب الحاقی به
شهر میگردد لذا مستند به ماده  7آییننامه نحوه وصول عوارض توسر شوراهای اسالمی شهر و بند
 26از ماده  71قانون تشالالکیالت و وظایف انتخابات شالالوراهای اسالالالمی کشالالور و انتخاب شالالهرداران
مصالالوب  1378هیأت وزیران بهمنظور تأمین قسالالمتی از هزینههای اجرای برحهای عمرانی و رفاهی
مورد نیاز مناب الحاقی به محدوده قانونی و خدماتی شهرداری مقرر میگردد:
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درصورت درخواست مالکین اراضی و امالك واقا در محدوده و ریم شهر و تواف با شهرداری جهت
ا ستفاده از مزایای تو سعه وعمران شهری ،عوارض سهم خدمات عمومی و سهم شهرداری به شرط
تصالالویب درکمیسالالیون ماده  5یا سالالایرمراجا قانونی پس از اعمال گذربندی در صالالورت بالمانا بودن
ملک در ارا ضی ،با هرکاربری سهم شهرداری  15در صد ازکل ملک میبا شد به بوریکه معابر نا شی
از تفکیک داخل سهم مالک در برح رایگان در اختیار شهرداری قرار گیرد (و در باغات با هرکاربری،
سالالالهم شالالالهرداری  15درصالالالد خواهد بود که در اینصالالالورت عوارض و جرایم قطا درختان بهعهده
شهرداری میباشد).
درمواردی که امکان واگذاری سهم شهرداری ازعرصه میسر نباشد شهرداری میتواند معادل قیمت آنرا به
نرخ کارشناسی روز دریافت نماید.

عوارض بر ارزش افزوده امالك وارد شده به محدوده قانونی و حریم شهر
(عوارض ارزش افزوده ورود امالک به محدوده شهر در اجرای تبصره  4ماده واحده قانون تعیین
وضعیت امالک و )...
در رابطه با اعیانی انانچه یک ملک در زمان ا داث اعیانی های آن خارج از محدوده قانونی شالالالهر
واقا بوده باشد پس از الحاق به محدوده شهری و بعد از رسیدگی به تخلفات ساختمانی آن از سوی
کمیسالالیونهای ذیصالالالح در صالالورت ابقاء یا بالمانا شالالناخته شالالدن از سالالوی مراجا قانونی (بعد از
رسیدگی به تخلفات ساختمانی آن از سوی کمیسیون مقرر در ماده  99قانون شهرداری (اعیانیهای
خارج از ریم شهر) یا ماده ( 100اعیانیهای خارج از محدوده و داخل ریم شهر) و در صورت ابقاء
و یا بالمانا شناخته شدن اعیانی آن) ،مالك محا سبه عوارض ساختمانی بی شترین قیمت منطقهای
امالك مجاور خواهد بود .از بابت عوارض ورود به محدوده خدماتی شالالالهر  5%ارزش اعیانی به قیمت
کارشالالناسالالی روز اخذ خواهد شالالد .ضالالمناً بعد از ورود به محدوده شالالهر هرگونه اقدام عمرانی اعم از
تفکیک و ا داث و ...مطاب ضوابر زمان مراجعه عمل خواهد شد.

58

www.polsefid.ir
polesefid.city@gmail.com

آدرس :پل سفید ،شهرداری پل سفید

تلفن011-42422914 :

نمابر011-42422915 :

تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 97
مصوب  8بهمن 1396
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عوارض برارزش افزوده حاصل از تغییر ،تعیین و تثبیت کاربری
بابت محاسبه تغییر ،تعیین و تثبیت کاربری عرصهها از فرمول ذیل استفاده میشود:
 =K.P.Sعوارض متعلقه
جدول  :10جدول k

حمل و نقل

آموزشی

ورزشی

صنعتی

اداری

تجاری

مسنونی

کاربری

5

-

-

25

20

20

-

مسکونی

10

5

3

25

20

20

15

پا کینگ

10

20

3

50

50

40

40

روسف نیا ت و پوشش طبیفی

5

5

3

-

20

16

10

صنفتی

40

-

-

50

40

40

40

آمواشی ،ر مانی و و اشی

10

5

3

25

50

40

30

باغ ،ا یعی ،با ر

-

5

3

20

10

20

10

حمل و نقل و سا ر

-

5

3

20

10

16

10

ینبا د

تبصر  -1تغ ر  ،تع ر

ا تاب ر

اضارد ررسف مسنی ا شه ررسلر ا د
ر ضه سك

ه

وررس ر ر هبررر رر د فرض ر

هسلررم ا ر

رری ضال ر تر ررط

رر و ت ی ررد ضال ر ررس ضن ررسم ترضهررینسهر رررس شرره دض ر ور

ر د ضه سن ز ی هیرسشد

تبصرر  -2ضل زرر شرره دضن بس بررسیی تررس هد رر شرره د چمرر ضن ا ضل بادبررسنی تررس وررسنرن
ز ا ش ه ر اد هس

ردرض سنبسلضن تس سد

سادی رس نص

 Kهجس ب گ دد
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عوارض بر ارزش افزوده ناشی از افزایش سطح اشغال
=K.P.Sفرمول محاسبه
جدول 11
ردیف

طبقه مورد افزایش

مقدار K

1

ی زی ش سطههههح یشغههههال ر ا رامین

16

2

ی زی ش سطهههح یشغهههال ر همهههکف

23

3

ی زی ش سطهههح یشغههههال ر طبق یول

22

4

ی زی ش سطح یشغال ر طبقات روم ب باال

21

عوارض بر ارزش افزوده ناشی از تفکیك زیر حدنصاب تفکیکی
(عوارض کسری حدنصاب قطعات تفکیکی درداخل محدوه مصوب شهر)
شهرداری مجاز به تفکیک زمین و تأیید نقشه تفکیک به قطعات کواکتر از د نصاب تفکیک درضوابر و
مقررات برح جاما یا تفصیلی نیست مگر درمواردی که:
الف  -تفکیک اراضی بزرگ به قطعات کواکترکه بنا به دلیل شرایر هندسی زمین داکثر یک یا دو قطعه
کمتر از د نصاب تفکیکی بب ضوابر برح جاما یا تفصیلی بوجود آید مشروط براین که داکثر 20%
کمتر از د نصاب قانونی باشد .د نصاب مسکونی در شهرداری جهت ا داث وا دهای مسکونی و تجاری
برابر ضوابر برح هادی شهر به ترتیب  180و  100متر میباشد.
نحوه محاسبه کسور قطعه به ازای هر مترمربع عرصه با توجه به کاربری ملك:
=K.P.Sفرمول محاسبه
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جدول 12
ردیف

مقدارکسری

مقدار کسری

مقدار K

1

را%10ا ر حدنصاب رفکیک

یا 1متر را  18متر

15

2

را %20ا رحدنصاب رفکیک

 18متررا  36متر

22

3

ماایر بر  % 20ا رحدنصاب رفکیک

یا  36متر ب باال

24

تبصرر  -1ض ضضرری ا ع رررر دض ضر هس جررررد سو د

رررررر و دض ض رررردن رربد هسررسا

ادنصسن ر ا ضل ی صد ه ه رع رسشد هسلضد ر ی صد ه ه رع  12Pهال
تبصر  -2ع ر دض ضر ز اضنر
ا یس تس ی ضادض
تبص ر  -3د

عم هیرسشد

رسف مسنی ا یرس زسیرسنورس ا یرس ه ررل ضاردض

ربس ب ضل سب  66رسشد هلمرب

یم ضل عرض

ربرس ضل شره دض ر رسشرد

ه ور نمیگ دد

ررر و ت یررو ربررسر بدرری دض ضر ه رررل /هس ررد ه رررلي ا د فرض ر

ررسف مسنی د

ررر و عرردم ز دضف ر

وسرر ر

ه رردد ز اضن ر

ض لش ضهررياد نسشرری ضل وس ر ر ادنصررسني هلررمرب عرررض

ه ور هیگ دد
تبصرر  -4عرررض
عسیرر

تر ررم لهرر

رررس وررس ر ر ررسر هسرر رنی ،ت ررس ر ،ضدض ر ،رربع ی ا ي رررس

ادنصررسن ررسر هقرر د ضرررضرط رر ح ررسهع اترصرر دی ا هطررسری هررسد  101ض ررالای

شه دض ر س فرض د ررد

عوارض بر ارزش افزوده ناشی از مساحت کسری آپارتمان
(مساحت کسری آپارتمان)=2K.P.Sفرمول محاسبه
تبصر  -1ارردض

ادنصررسن ر ر ضر ر اضاررد زس تمررسن ررردان ضا سررسن ض زدر ،

سنسررر ا دضو ر

 75ه ه رع هیرسشد
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عوارض بر ارزش افوزوده ناشوی از تغییور و تعیوین کواربری اعیوانی (نووا اسوتفاده
کاربرد ساختمان)
ارزش افزوده ناشی از تغییر و تعیین کاربری ساختمان (نوع استفاده) به تجاری یا خدماتی یا اداری یا
پیلوت و پارکینگ به مسکونی و ...محاسبه میگردد.
=K.P.Sفرمول محاسبه
جدول 13
ضریب k

ضریب k

ضریب k

(تجاری و خدماتی)

(اداری)

(مسنونی و سایر)

22

10

44

11
9
7

ردیف

محل تغییر

1

ا رامیهههن

10

2

همهههههکف

16

3

طبههههق یول

11

33

4

طبق روم ب باال

9

22

تبص ر  -1ود ر ربس ررسر ضارردض ی دیررد هس ررد ز اضن ر و ر زررر ضل ض ررسا ر ر وم س ر رن هررسد
هب ر ر ر

رردا ضر ضرقررسك ا یم ر هرریگ دنررد عررالا ر ر ز دضف ر

ض لش ضهرررياد نسشرری ضل تابرررر
هق ضو ه رر

ز دضف

نمسیبد

می دضدگس ر نسب

ادنصررسن ه ررسل لهر
هصرررن ررررد ا د

ه رر ر هرریررررسیس ی

وررس ر ر ،تغ ر وررس ر ر ،تر ررم لی ر ادنصررسن ض برری ضرررضرط ا

تبص ر  -2ررسی هرررض د تغ ر وررس ر ر ،تاب ر
یی وس شبس

عرررض

ررد

رر ضر ضارردض

وررس ر ر ا ر و ر د ربررد سر هرررم و ر نا دیررد ضل

ر ر ا د ض لش ضهياد ض دضم گ دد
اضاررد هسر رنی ر ضرر ضرررضرط ض ضمرری ر ح ررسدر یررس تر ر دی

ررر و وسرر ر اررد نصررسن ررر ضر رر ه ه رررع لهرر

ض لش هعررسهالتی ضل

ه قسضی ضف هیشرد
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عوارض بر ارزش افزوده حاصل از تفکیك و افراز اراضی و عرصه دارای مستحدثات
=K.P.Sفرمول محاسبه
 .1به استناد تبصره  3اصال ی ماده  101قانون شهرداریها عوارض تفکیک و افراز و سهم خدمات عمومی
و سرانه شوارع عرصهها به شرح زیرتعیین میگردد.
تبص ر  -عرررض

تر ررم د باررسم ضف ر ه رررل نق ر ا ضن قررسب ا یررس زررر ضل رردا ار وم س ر رن

هررسد  100عررالا ر ر ضی  ،عرررض
سر وم ضل زسنصد ه ه رع د

ر

ه رر ر

تر ررم ع ر -

سر ر ا رررب هرریرسشررد عرض
ضرضرط شه سلري

ر و ضه سن تر م ر ض س

 .2هر مترمربا تفکیک و افراز اراضی با کاربری تجاری و صنعتی و اداری .3P
 .3هر مترمربا تفکیک و افراز اراضی با کاربری مسکونی  Pیا داقل  5/500ریال.
 .4هر مترمربا تفکیک اراضی سایر کاربریهای برحهای توسعه شهری  Pیا داقل  5/500ریال.
ض ضضری ا ضهالوری ور رر ض رس

تبص  -1ود

هرسد  147ا  148رسنرن بر

تر ررم نمرررد ضنررد د لهررسن ه ض ع ر ر ر شرره دض ر هلررمرب ز دضف ر

نسرب

رر ضفر

ربد ض ردضم ا

ض لش ضهررياد تر ررم ا نق ر ا ضن قررسب

هیگ دند
تبص  -2له
تبصر  -3عرررض
می ر
تبص  -4عررض

سیی و دض ضر ضع سنی ن ي رسشبد هلمرب ز دضف

ررمی د دهررست

تر رم د بارسم ضفر ه ررل یرس زس ر ض ر عالم ا نقر ا ضن قرسب سرر ا ررب ا یرس زرر
د عالا ر

سر ا رب هیرسشد

ضی عرض

ر لرر ضل زسنصررد ه ه رررع ورر دض ضر رربد شلرردضن

رر ضن ه ررسر عمرررهی ا فرردهستی تررس ررق

ر سرر

ض ضضرری

شرررض ا ا هعررسر عمرررهی شرره د ض ر تر ررم ا ضهر ضل ضیر ض ضضرری هطررسری رررس ر ح ررسهع ا

رس مسنررد ض ضضرری ض د یسهرر
ر ض ررس

ض رر

شرره دض ر ررر ضر

ا زررب د ررد 25%ي ا ررر ضر ترر ه

ترصر دی ررس تر ر رر ض لش ضهرياد ضی سدشرد ضل عمر تر رم رر ضر هسلرم ،ترس ر سر
مرر

ررمیي ا

ر و رلبسه ضري ي سر هجس ب ا ا رب هیرسشد

تبصرر  -5ض ضضرری رررس هسررسا
هر دن ررسل ضارردض

عرض

تر ررم رر دهعررستی ور هدررم تر ررم هرریگر دد دض ضر رربد

ضل دا ار وم س رن هسد
ترر ه

ه رر

ن ي هیرسشبد

ال لهرر

هینمسیررد شرره دض ر ه ررسل ض رر
برری ن(رر وس شرربس

ا زرب د ررد 25%ي ضل

رررس ترضهرری هسلررم د ضلسرره هرر ور ض

ررمی دضدگسرر ر د یسهرر

نمسیررد تبصرر  3هررسد 101

ض الای سنرن شه دض ر سي
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ررر و ه ض ع ر

د

ر یررم ضل هررسل

رريك ه ر

تر ررم ،د ضلسرره ارری تر ررم شرره دض ر ه بس ررو رررس

رره هسلررم ضل ورر ر ضر ضرررضرط ان ررسل رر ح تر رر دی رررس مرر

ررمی دضدگسرر ر د یسهرر

ال وس شرربس

فرض د شد
تبصرر  -6ود رر ض ضضرری اس رر ضل تبصرر
تر ررم ا ضه ر ضل ا رردا
چ ا هی ر

رربد هسل ر

ساو هدم ز دضف

3ي ا هعررسر ا شرررض ا عمرررهی ا ض ضضرری فرردهستی ورر د ض رر
ا شرره دض ر د بررسب ن

ضی ررسد هیشرررد ،ه عدرری ر ر شرره دض ر ض ر

ن رض دو د تبص  4هسد  101ض الای سنرن شه دض ر سي

عوارض تفکیك در ارا ضی فاقد کاربری :با توجه به اینکه ضالوابطی برای تفکیک اراضالی فاقد کاربری
وجود ندارد لذا ابتدا باید کاربری آن از بری کمیسالالیون ماده  5تعیین و سالالپس بر بب ضالالوابر همان
کاربری و فرمولهای مربوط به آن ،عوارض تعیین گردد.

عوارض بر ارزش افزوده حاصل از تفکیك اعیانی
(نحوه محاسبه عوارض تفکیك اعیانی به ازاء هر مترمربع اعیانی قابل تفکیك)
=K.P.Sفرمول محاسبه
عوارض تفنیك به ازاء یك مترمربع

مالحظات

ردیف

نوع استفاده ازکاربری

1

ویحدهاد آپا رمانی ومسکونی

%17ی اش مفام ری یعیانی وا

2

ویحدهاد رجا د

%25ی اش مفام ری یعیانی وا

3

وی حد هاد پزشههه کان ،ر ارر،
خدمات ،یری د

%20ی اش مفام ری یعیانی وا

ی اش مفههام ری یعیههانی بهها روج ه
بههه مصهههالح بههه کههها تههه ر
سهههاختمان محاسهههب و ر ا هههت
خویهد شد.

 = Kضریب قیمت منطقه ای

= Sمسا ت بنا

 = Pآخرین ارزش معامالتی (اعیانی) اعالمی  1397از سوی اداره امور اقت صادی و دارائی در اجرای ماده
 64قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366
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عوارض بر ارزش افزوده بهرهبرداری در کاربری غیرمرتبط (فاقد کاربری)
ردیف

عنوا تعرفه عوارض

ماخذ ونحوه محاسبه عوارض

1

عوی ض بدرهبرری د ر کا برد غیرمرربط

40.P.S

توضیحات:
رض س

ع ر د یسهر

هریگر دد ا هلرمرب ود ر ز انرد رسیی ور رر هر رو وم سر رن هرسد

د ار ضرقسك ربس سد هیگ دد هیرسشد ا ه رر ر ض ضضی هس د وس ر ر هیرسشد

عوارض مازاد برحداکثر تراکم مجاز
(درسطح زیربنای ناخالص درساختمانهای مسکونی ،تجاری ،اداری ،صنعتی ،وغیره)
نحوه محاساابه عوارض مازاد بر تراکم برای یك مترمربع در ساااختمانهای تجاری و اداری،
مسکونی ،صنعتی و ...در زمان صدورپروانه ساختمانی
=K.P.Sعوارض متعلقه
جدول 16
ضریب K

شرح عوارض
عوی ض ماایر بر رریکم پا برید ویحدهاد رجا د

17

عوی ض ماایر بر رریکم پا برید خدماری ،مسکونی

10

عوی ض ماایر بر رریکم پا برید رجا د – مسکونی بصو ت مختلط

13

عوی ض ماایر بر رریکم پا برید یری د

44

عوی ض ماایر بر رریکم پا برید صنفتی

39

عوی ض ماایر بر رریکم برید یری د – صنفتی – رجا د – مسکونی بصو ت مختلط

33
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نکته  :عوارض مازاد بر داکثر تراکم مجاز عبارت اسالالالت از تراکمی که مازاد بر تراکم مندرج دربرح
تفصیلی و جاما و هادی شهری بوده و یا درکمیته فنی تغییرات برح هادی شهری تصویب گردد.
تبصر  -1د
عسیرر

ررر تیو ر ضش س رری د فرض ر

هرررض د رررسال ا هر ع رر

ضارردض

ض دضش ر

یررم بق ر یررس ر ل ر

رسشرربد رررس

هبطقرر ضر هعررسدب  22ر ضررر ض لش هبطقرر ضر ررر ضلضر رر

ه ه رع هجس ب ا ر عبرضن ض لش ضهياد ا رب هیگ دد
ررر تیو ر هسلررم ررردان ه رررل ا ترضهرری ض رردضم ر ر ضارردض

تبص ر  -2د

ار وم س رن هببی ر ضرقسك ربسك ا

یم  ،عرض

هسلضد ر ت ضو ن ي تعدی هیگ د

تبصررر  -3د تبررردی هسررر رنی رررر ت رررس ر د ورررس ر ر رررسر
وم س رن هسد
ا ف زل ر
گه

ربررسك نمسیررد د

هسررر رنی زرررر ضل یمررر

رد ا ار رر ضرقرسك ربرسك ور ربرسر هر رد هسر رنی لیر لهر

ربررسر ر هر ررد تدقرری هرریگ ر ددي هررال

ا هسر ضل رساو ض ضیو رس تر

ر

ررر و

هجس ررب هسررسا

داب هرم هال

هجس ب

 ،ز دررو ،ض زدر

هررسلضد ر ر ت ر ضو

رض

ض هیگ دي

تبص  -4ت ضو زسی د ت م ع ضهال  ،ادضوا ت ضو لجسو گ دد

ارزش افزوده حاصل از مازاد بر تراکم مجاز
جهت ایجاد ب ستر منا سب بابت توسعه ساخت و سازهای شهری و ایجاد و دت رویه در سطح شهر،
عوارض مربوط به آن دسالالته از متقاضالالیان امالکی که درخواسالالتهای ا داث یک ببقه یا بیشالالتر را
داشالالته باشالالند با رعایت موارد مندرج در برحهای تفصالالیلی جاما و شالالهری برای محاسالالبه عوارض
افزایش تراکم هنگام پیشنهاد جهت تصویب در کمیته فنی برحهای هادی یا کمیسیون موضوع ماده
 5شورای عالی شهرسازی و معماری و مراجا ذیصالح قانونی دیگر ،جهت محاسبه تنظیم صورتجلسه
جهت انجام مرا ل قانونی شالالهرداری بر اسالالاس عوارض محاسالالبه شالالده و مصالالوبات موجود نسالالبت به
دریافت عوارض مورد نظر اقدام و پس از اخذ ضمانتنامه بانکی یا اک معتبر به مبلغ عوارض مربوبه
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اقدامات الزم را به جهت ارسالالال پرونده به کمیسالالیون ماده  5معمول نمایند از فرمول زیر اسالالتفاده
میشود:
A=T (N × K × P) S

 = Aعوارض متعلقه

=Tضریب امالك با کاربریهای مختلف

 =Nتعداد وا د

 =Kضریب قیمت منطقهای

 =Pقیمت منطقهای

 =Sمسا ت سطح
جدول 17
شرح عوارض

تبص  -ادض

ضریب K

ضریبT

عوی ض ماایر بر رریکم پا برید خدماری ،مسکونی

22

1

عوی ض ماایر بر رریکم پا برید ویحدهاد رجا د

22

2

عوی ض ماایر بر رریکم پا برید یری د و خدماری

22

3

عوی ض ماایر بر رریکم پا برید صنفتی

22

4

هقدض  Pر ضر  17/000هیرسشد P≥17/000ي

استرداد وجه ارزش افزوده حاصل از مازاد بر تراکم مجاز
در صورتی که پس از انجام مرا ل اداری در خصوع توافقات و خدماتی که شهرداری انجام میدهد مالک
پس از خدمات ،اعالم انصراف نموده و تقاضای استرداد وجه واریزی را نماید مبالغ به شرح ذیل ،به عنوان
هزینه خدمات منظور و عودت نخواهد شد.
تبصرر  -1چ بسنعرر شرره اندر ضل ترضهرری ررر
ا

فرررد ا شرره دض ر ضنصرر ضخ د ررد ا د فرض رر

ض رر دضد

ز دضف ی ض نمسید %10ضل هبدي هرمضالشس وس ا ضلبس ی هس د گ دد

تبصر  -2د فصرررص ترضهقرستی ور رسیسر ی رر تصررریو وم سر رن هررسد  5ر رد چبسنعر

بر ضل

تصررریو د ضی ر وم س ر رن ض رردضم ر ر ش ر اا عمد ررسو نمسیررد هقرردض  %20ضل ا ر ز دضف رری وس ر ا
ضلبس ی هس د گ دد
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تبص  -3چبسنع هسلرم یرس هرسل

رعرد ضل اض یري ا ر ا ضفر ن( یر هرضهری وم سر رن هرسد زرب

هببرری ررر برررب تقسضررسر شرره دض ر ،ضنصرر ضخ نمسیررد هقرردض  %30ضل ا رر ز دضف رری وسرر ا ضلبررس ی
هس د گ دد
تبص ر  -4ررردیهی ض رر
سر ض

زررر ضل رردا ز اضن ر

ررسف مسنی ا یررس ضن ررسم هعسهد ر عرررض

هرر فر

دضد ن س

تبص  -5هسل

تم اضادر د

ر و ضنص ضخ هلمرب تبص یم هیگ دند

بهای خدمات حاصل از ارزش افزوده خدمات افزایش و تبدیل واحد در سطح
وا دهای ا داثی که برخالف مفاد پروانه و یا بدون مجوز در سطح بیشتر از پروانه صادره و بدون پروانه
(ارجاع به کمیسیون ماده صد) به دو یا اند وا د وا د تجاری ،مسکونی ،اداری و ...باعث افزایش هزینه
خدمات شهرداری میگردند لذا هزینه خدمات افزایش وا د و سطح به شرح زیر قابل وصول میباشد:
𝑵
𝑺)
𝟎𝟏

𝑲𝑷 (𝟏 +

جدول 19
شرح

68

ضریب

ی زی ش ویحد مسکونی با عا ت ضویبط مجاا شدرسااد یا نظر طبقات و سطح (میانگین چند ویحد)

4

ی زی ش ویحد یری د ،خدماری و آموا شی با عا ت ضویبط مجاا شدر سااد یا نظر طبقات و سطح (میانگین
چند ویحد)

13

ی زی ش ویحد رجا د با عا ت ضویبط مجاا شدرسااد ر همکف و سطح (میانگین چند ویحد)

13

ی زی ش ویحد یحدی ی مسکونی ماایر بر طبق مجاا و سطح (میانگین چند ویحد)

5

ی زی ش ویحد یحدی ی یری د ،خدماری و آمواشی ماایر بر طبق مجاا و سطح (میانگین چند ویحد)

18

ی زی ش ویحد رجا د مغا ر بر ضویبط مجاا ر همکف و سطح (میانگین چند ویحد)

18

ی زی ش ویحد رجا د ر ا رامین و طبق یول و سطح (میانگین چند ویحد)

11

ی زی ش ویحد رجا د ر طبق روم و ب باال و سطح (میانگین چند ویحد)

9
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تبص ر  -1ارردضوا

يیب ر فرردهسو ضهرريضیا اضاررد هس ر رنی د هعررسر رررسالر  16ه ر  ،ه ر ر

ررق

 250/000یرررسب ا وم ررر ضل  16ه ررر  ،ه ررر ر  200/000یرررسب ا اررردضوا
ضهررريضیا اضارررد ت رررس ر ،ضدض ر  ،فررردهستی ا هرلشررری د م ررر
لی له

ا بقسو رسالر م

تبص ر  -2د

ه ر  500/000یسب تع

رررق

يیبررر فررردهسو

ه ررر ر  700/000یرررسب ا د

هیگ دد

ررر و ضف ر ه رررل ضل شرره دض ر ا ب ر ضل ض رردضم ر ر ضارردض

اضاررد ضضررسهی هس ر رنی،

ت رررس ر ،ضدض ر ،فررردهستی ا هرلشررری يیبررر هررر ور هعرررسدب 50د رررد ربرررد سر ه رر ررر

سرررر

هجس ب ا ا رب هیرسشد
تبصر  -3ضرمبسا د لهرسنیور هسرسا
تر م شد هل و نبسشد ربسر تغ

ضاردض ی ضضرسه اضارد د ارد ض ر د
یسه

 1/5ر ضر ه هرب هرم سر هجس ب هیرسشد

ا هلررسعسو ا هلرر وسو د تمررسهی بقررسو ضعرر ضل م رر
هجس ررب عرررض

ض لش ضهررياد نسشرری ضل ضهرريضیا ررط د

رسنم رس ا هؤ سرسو عمررهی ن( ر ر مر ا رسی
رض س

م

رررد ا ه ر ض ضع رسن

1
2

مرر

ررداب هرررم هع ررس

بقررسو ت ررس ر ا ضدض ضو دال رری ا

رسلهسن رس رردان ضعمرسب ضر ضیو هررمضلر و ا

زسی هبد ا د داب هرم هیرسشد
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فصل چهارم
آییننامه ارزش معامالتی ساختمان
( تبصره  11ماده  100قانون شهرداری)
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آیین نامه ارزش معامالتی ساختمان ( تبصره  11ماده  100قانون شهرداریها)
ارزش معامالتی ساختمانها جهت دریافت جرایم تخلفات ساختمانی موضوع تبصره  11ماده صد قانون
شهرداریها به ازاء یک مترمربا اعیانی غیرمجاز

جدول 23
شرح گروه ساختمانها

ردیف

بهای هر
مترمربع (ریال)

الف  :انواع ساختمان (اسکلت )
1

ساختمان اسکلت بتونی با هر نوع سقف تا  5ببقه

850/000

2

ساختمان اسکلت بتونی با هر نوع سقف از  5ببقه به باال

900/000

3

ساختمان اسکلت فلزی با هر نوع سقف تا  5ببقه

850/000

4

ساختمان اسکلت فلزی با هر نوع سقف از  5ببقه به باال

900/000

5

اسالالالکلت مختلر بنایی با سالالالتونهای فلزی یا بتونی (که
معموالً در وسر ساختمان اجرا میشود)

550/000

6

اسکلت آجری یا بلوکی

500/000

7

ساختمانهای تمام اوب معمولی

450/000

8

ساختمانهای تمام اوب صنعتی

570/000

9

ارزش معامالت ملکی یک وا د تجاری

600/000

ب :ساختمان انبارها ودهانه بیش از چهار متر
1

اسکلت آجری با بلوك سیمانی یا سنگی با هر نوع سقف

430/000

2

اسکلت فلزی و یا سولههای پیشساخته با هر نوع سقف

500/000

ج :آشیانه ها وسایبانها
1

با پایههای اوبی و مصالح بنایی با هر نوع سقف

370/000

2

با پایههای فلزی یا ستونهای بتون آرمه

380/000

د  :سالنها یاتوقف گاهها

72

1

با مصالح بنایی سنگ آجر ،بلوك سیمانی هر نوع سقف

570/000

2

اسکلت فلزی یا ستونهای بتون آرمه

530/000

3

گلخانه با هر نوع مصالح و هر نوع سقف

370/000
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ردیف

بهای هر

شرح گروه ساختمانها

مترمربع (ریال)

ه  :تأسیسات
1

دستگاههای رارت مرکزی شوفاژ سانترال

630/000

2

تهویه مطبوع (گرمایش ،خنک کننده)

780/000

3

آسانسور

200/000

1

انواع م خازن اعم از زیرزمینی ،هوایی از  6متر مک عب به
باالتر هر متر مکعب

600/000

2

سکوها و باراندازها هر مترمربا

150/000

3

دیوار کشی با هر نوع مصالح متر بول

55/000

و :سایر

 منظور از ساختمانهای اوبی با اوب محلی و معمولی میباشد.
 منظور از ساختمانهای با اوب صنعتی ،ساختمانهای ا داثی با اوب صنعتی و اشباع میباشد.
 وا دهایی که دارای تأسیسات میباشند رقم بند «ه» به بهای هر مترمربا اضافه گردد.
 ارزش سرقفلی ساختمان براساس نظر کارشناس رسمی دادگستری تعیین خواهد شد.
 ارزش معامالتی درخصوع ساختمانهای بدون پروانه موضوع تبصره  4ماده صد قانون شهرداری دو
برابر قیمتهای پیشنهادی خواهد بود.
تبص  -1هبس ی عوضلعبر ض زد ضر رس ض یو 70د د داب هرم هجس ب گ دد
تبص ر  -2ود ر
چه د د ر

ررسف مسن ررسر دال رری ا رربع ی ا ررسلهسن ررسر عمرررهی ا ررسی هرررض د هلررسر ،
م

داب هرم ضضسه گ دد

تبص ر  -3د ر ر ِ ف سرررسن ررسر  45ه ر ر هجررر ض رردی ا معب ر

ف سرررسن ضهررسم

ي رری د ررد ر ر

هقسدی داب هرم ضضسه هیگ دد
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فصل پنجم
دستورالعمل چگونگی دریافت و تقسیط
مطالبات شهرداری
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دستورالعمل چگونگی دریافت و تقسیط مطالبات شهرداری از صدور پروانه ساختمانی تا
اتمام عملیات ساختمانی
به استناد دستورالعمل وزارت کشور بشماره  30997مورخ 1395/6/28
هزینه موضوع ماده  59قانون رفع موانع تولید
بابت اکهایی که توسر اشخاع بابت بدهیهای خود به شهرداری پرداخت مینمایند و همچنین به منظور
وصول اکهایی که از سازندگان بناهای مسکونی و تجاری و ...پس از برح موضوع در کمیسیون ماده 77
بابت عوارض و یا برح کمیسیون ماده  100بابت جریمه دریافت و پس از ارسال بانک برگشت میخورد و
به شرح ذیل هزینه دریافت مینماید:
از کلیه اکهای برگشتی مربوط به سال جاری یک درصد بعنوان هزینه دریافت میگردد.
برای اکهای سال قبل عالوه بر یک درصد ،نیم درصد دیگر نیز بهعنوان خسارت تأخیر تأدیه نیز دریافت
میگردد و به همین ترتیب نیز به ازای هر سال نیم درصد اضافه میگردد.
با استناد به مالاده  73قالانون تنظالیم بخشالی از مقالررات مالالی دولالت و مالاده  59قالانون رفالا موانالا
تولیالالد اصالالال یه مالالاده  32آئالالیننامالاله مالالالی شالالهرداریهالالا ( اصالالالح مالالاده  :32بالاله شالالهرداریهالالای کالالل
کشالالور اجالالازه داده مالالیشالالود تالالا مطالبالالات خالالود را بالالا اقسالالاط الالداکثر سالالی و شالالش ماهالاله مطالالاب
دستورالعملی کاله باله پیشالنهاد شالهردار باله تصالویب شالورای محتالرم اسالالمی شالهر مربوباله مالیرسالد
دریافت نماید در هالر الال صالدور مفاصالا سالاب موکالول باله تأدیاله کلیاله بالدهی مالؤدی خواهالد بالود).
نحالالوه وصالالول و تقسالالیر مطالبالالات شالالهرداریهالالا از اشالالخاع قیقالالی و قالالوقی خصوصالالی مربالالوط بالاله
عالالوارض زیربنالالا ،تالالراکم ،مالالازاد تالالراکم ،تفکیالالک اراضالالی ،تغییالالر کالالاربری ،پالالذیره ،الالذف و کسالالری
پارکینالالگ ،تخلفالالات سالالاختمانی ،پالالیشآمالالدگی ،الال مشالالرفیت و جالالرائم مالالاده صالالد بالاله شالالرح
دستورالعمل تعیین میگردد:
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تبص  – 1هسلرم ثر خ هردو ه ر یرم هرس ههدر
ررر و عرردم اض یرري هرریترضنررد رررس د فرض ر

دض د نسرب

رر اض یري ا ر ض ردضم نمسیرد ا د

و برری تقسضررسر تقس ر ط رررد ی فرررد ض ه ر

ر حد

وم س رن هسد  77نمسید
تبصرر  – 2هسلررم هرریترضنررد د

ررر و هرضهقرر

فصرررص ض رر رررد ی فرررد ررر شرره دض ر نسررب
ررمی ض رردضم ا رررس ض ضمر

وس شرربس

شرره دض ر ا تصررریو شررر ضر ض ررالهی شرره د
ررر هع هرری هدررم یررس ضع ررسنی رررس تع رر

رربد هدررم د دهررست ض رربسد

ررمی ا ت ررم

ض لش

هع بر رررسن ی د

فصرص ضف ز اضن ض دضم نمسید

کلیه مطالبات کمتر از  20/000/000ریال قابل تقسیر در کمیسیون نمیباشد.

ردیف

مبلغ کل بدهی

حداقل پیشقسط

1

از م ب لغ  20/000/001ریالالال تالالا
100/000/000ریال

%25

2

ازمبلغ  100/000/001ریالالال تالالا
 200/000/000ریال

3

ازمبلغ  200/000/001ریالالال تالالا
 500/000/000ریال

%35

4

ازمبلغ  500/000/001ریالالال الی
آخر

%40

%30

تعداد

کارمزد مأخوذه

اقساط

از مؤدی

12

%11

24

%14

36

%17

12

%11

24

%14

36

%17

12

%11

24

%14

36

%17

12

%11

24

%14

36

%17
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برای محاسبه سود و مبلغ هر قسط از فرمول زیر استفاده میکنیم:

سود =

( +1مدت به ماه ) × نرخ × اصل مبلغ عوارض
2400

قسر هر ماه =

اصل مبلغ  +سود
مدت ماه

مثال  :اگر پس از کسر پیشپرداخت مبلغ باقیمانده بدهی یک میلیون ریال باشد با بهره  %15و بازپرداخت
 12ماهه مبلغ بهره و مبلغ سود به شرح ذیل محاسبه میگردد:
مبلغ سود

= 81.250

مبلغ قسر ماهانه

)1.000.000 × 15 × (12  1
2400

1.000.000  81.250 = 90.104
12

 -1در مورد تقسیر عوارض و جرائم ماده صد و بهای خدمات و دیگر موارد برای امالك قولنامهای و فاقد سند
مالکیت همانند موارد فوق قابلیت اقدام دارد .دریافت هر نوع عوارض از امالك قولنامهای دلیلی بر مالکیت
نمیباشد.
 -2در مورد تقسیر عوارض و جرائم و بهای خدمات امالك قولنامهای و فاقد سند قبل از بی مرا ل تقسیر
تضمین مناسب برای کل بدهی بر سب میزان بدهی از مؤدی اخذ خواهد شد.
 -3کارکنان شهرداری مجاز نیستند که ضامن بدهی مؤدیان شهرداری باشند مساول وا د درآمد مکلف به
رعایت دقی این امر میباشد.
 -4در صورت استنکاف مؤدی از پرداخت سه قسر پیدرپی در هر مر له از دوران تقسیر مانده بدهی به
دین ال تبدیل و از ضامن اخذ خواهد گردید.
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تبص – د

ر و عدم ا رب هطسلبسو شه دض ر ضل هؤدر ا ضسه شه دض ر هریترضنرد رر هر رو هرسد

اضاد هصرن تل و هصدج

ن(سم رر ترس ی  77/9/21ور هقر هریدض د فسرس و تر ف ت دیر ض

ر هببسر ن ر تر م ضل تس ی

د چم تس لهسن ا رب ن و تر ط رسنم ه وير مهر ر ض الهی ضیر ضن

ضعالم شد ض

تع ه

رس يیب دضد ی ا ایضلروسل ر ض س

سنرنی ضل یبرع د یسه

نمسید

 -5در صورتی که مؤدی نسبت به پرداخت کل بدهی بهصورت نقدی قبل از تقسیر بهمدت یک ماه نسبت
به پرداخت بدهی اقدام نماید ،معادل پانزده درصد مبلغ کل عوارض مشمول پاداش و جایزه خوش سابی
خواهد شد.
تبص – رد ی نسشی ضل
اسل

ضم هسد

د و هب

ر

دا ار ضل رر وم س رن هسد

رد گ دیرد د ر چ

هلمرب وس ا ا ر لردگی ن رض د گ دید

 -6آن دسته از مؤدیانی که بدهی آنان تقسیر گردید نسبت به پرداخت اقساط باقیمانده فقر بصورت نقدی
و یکجا اقدام نمایند ،مشمول جایزه خوش سابی بمیزان  15درصد فقر برای باقیمانده بدهی ناشی از عوارض
میگردند مبلغ بدهی جرائم ماده صد مشمول تخفیف و جایزه خوش سابی نمیگردد .ضمن ًا باقیمانده بدهی
که بصورت نقدی و یکجا پرداخت میشود مشمول کارمزد نمیگردد.
 -7کلیه مطالباتی که تا تصویب و اجرای این دستورالعمل قبالً توسر کمیسیون ماده  77تقسیر گردید
مشمول تسهیالت مقرر در این دستورالعمل نخواهد شد.
 -8مصوبات این دستورالعمل مشمول مطالبات شهرداری پل سفید از وزارتخانهها ،سازمانها و دستگاههای
دولتی شالالرکتهای وابسالالته به دولت و ارگانهای نظامی و انتظامی و مؤسالالسالالات عمومی دولتی ،بانکها،
مؤسالالسالالات مالی اداری وابسالالته به نهادها و ارگانهای عمومی و سالالازمانهای عمومی غیردولتی نمیگردد و
مطالبات شهرداری ناشی از عوارض و جرائم ماده صد و دیگر مطالبات در صورت استنکاف در پرداخت بدهی
از مصادی قابل برح در کمیسیون ماده  77تلقی میگردد.
تبص – ضعطسر

گرن ت ر رسو ا یس تسه الو تلریقی فس ا ضل هصرر ر

ش

همبرا هیرسشد

 -9صدور هر گونه مفاصا ساب برای نقل و انتقال عرصه و اعیانی تفکیک پایانکار منوط به تسویه ساب
کامل مؤدی با شهرداری خواهد بود.
 -10تقسالالالیر مطالبات شالالالهرداری تا سالالالقف مبلغ پانصالالالد میلیون ریال (ردیف های  1و2و )3با موافقت
کمیسیونی مرکب از شهردار یا معاون ،مساول قوقی و مساول درآمد ،صورت خواهد پذیرفت.
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 -11تقسیر مطالبات شهرداری از مبلغ پانصد میلیون ریال به باال با موافقت کمیسیونی مرکب از شهردار یا
معاونت ،مساول مالی ،مساول قوقی ،نماینده شورای شهر و مساول درآمد صورت خواهد پذیرفت.
 -12اخذ اکهای قرضالحسنه و مؤسسات مالی و اعتباری قابل قبول نمیباشد.
 -13وا د درآمد مکلف میباشد کلیه اکهای دریافتی را جهت ثبت در دفاتر مالی و وصول در سررسید
بی صورتجلسه به وا د مالی تحویل دهد.
 -14مرجا رفا هرگونه اختالف بین مؤدی و شهرداری در مورد عوارض و بهای خدمات ،کمیسیون موضوع
ماده  77قانون شهرداری است.
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به استناد دستورالعمل وزارت کشور بشماره  30997مورخ 1395/6/28و ماده  92قانون
شهرداری و بند 25ماده  71قانون شوراهای اسالمی شهر مصوب سال  75و اصالحات بعدی آن
عوارض برتبلیغات محیطی به غیر از تابلوهای معرف

(ضوابط و مقررات تابلوهای تبلیغات محیطی)
ماده واحده :باعنایت به مفاد ماده  92و بندهای  20و 27از ماده  55قانون شهرداریها و بندهای 25
و  26از ماده  71قانون تشکیالت ،وظایف و انتخابات شوراهای اسالمی کشور و انتخاب شهرداران مصوب
1375/3/1شهرداری موظف است نسبت به دریافت بهای خدمات (هزینه پاکسازی) از وا دهای خدماتی
اعم از (اشخاع قیقی یا قوقی) که نسبت به الصاق براسبهای تبلیغاتی و یا نصب و ترسیم نوشتار و
سایر موارد ابالعرسانی بهصورت غیرمجاز بر روی جدارهها و عناصر شهری بر خالف ضوابر و مقررات
موضوعه درخصوع ساماندهی تبلیغات محیطی و شهر اقدام مینمایند از بری اخذ مجوز از مراجا
ذیصالح و براساس شاخصهها و روش مندرج و ذیل اقدام نمایند.

عوارض بر نصوو کن ند گان تابلو و تبلی غات محیطی در م عابر عمومی ( بهغیراز تابلو های
معرفی)
با عنایت به تبصالالره  6ماده  96قانون شالالهرداریها که اراضالالی معابر ،کواه ،میادین و پاركهای عمومی
بهعنوان ملک عمومی و در مالکیت شالالهرداری اسالالت و با اسالالتفاده از اختیارت اصالالله از ماده  92قانون
شهرداریها الیحه مقررات اخذ بهاء خدمات و هزینه خ سارات از ن صبکنندگان انواع تابلو و تبلیغات به
شرح ذیل تنظیم گردیده است:
ماده  -1شهرداری اجازه دارد بابت نصب انواع تابلوهای ثابت و سیار در کلیه نقاط شهر (پاراه ،دیوارنویسی،
نقاشی دیواری و تابلوهای دیواری مغازه ها ،محلهای کسب و پیشه ،تجارت ،ادارات و نهادها ،دفاتر پزشکان،
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وکال ،بانک ها ،مؤسسات و موارد مشابه) مبالغی وصول نماید و نوشتن هرنوع آگهی تبلیغاتی بدون کسب
اجازه از شهرداری ممنوع میباشد.
ماده  -2تابلوهای تبلیغاتی باید در محل منا سبیکه شهرداری تعیین میکند ن صب شوند و عوارض آن
مطاب تعرفه عوارض محلی تعیین میشود.
ماده  -3رعایت شاونات ا سالمی الزامی ا ست و از ا سامی که ضد فرهنگ ا سالمی و هویت ایرانی با شد
نباید استفاده گردد.
ماده  -4نصب هرگونه تابلو شناسایی منوط به پرداخت بدهی نوسازی و دریافت جواز کسب میباشد.
ماده  -5در صورتیکه در محلهای ممنوع ،مطالب و ت صاویر یا تابلوی تبلیغاتی نو شته و یا ن صب شود
عوارض خدمات پاکسازی مطاب تعرفه عوارض محلی وصول خواهد شد.
ماده  -6رعایت ضوابر زیباسازی در کلیه موارد الزامی میباشد.
ماده  -7در کلیه موارد ذیل برحها و نوشتار قبل از اجراء میبایست به موافقت شهرداری برسد.

عوارض تابلوهای کسبه
ماده  -1استاندارد تابلوهای قابل نصب در پیشانی وا دهای تجاری ،خدماتی ،بانکها و سایر موارد مشابه
که از اخذ عوارض معاف میبا شند داکثر بول برابر دهنه مجاز ضوابر برح شهرداری ،ارتفاع داکثر
یک متر و پیشآمدگی  20سالالانتیمتر می باشالالد و به ازای هر متر  60/000ریال میباشالالد و مازاد بر آن
براسالاس  10برابر ارزش دارایی منطقه میباشالد و در صالورت بروز هرگونه خسالارات و وادث پیشبینی
ن شده به ا شخاع قیقی و قوقی به هنگام ن صب و یا بعد از آن و همچنین خ سارتهای جانی و مالی
ناشالالی از سالالقوط تابلو از سالالوی مالک و یا ذینفا و سالاللب نمودن هرگونه مسالالاولیت و یا تعهد از نا یه
شهرداری و پرداخت عوارض مربوبه میباشد.
تبص -1

اضاد ت س ر هقرط هر

شبس رسیی نررا شرغ فررد ا ض ر ا هسه ر هریترضنرد ضل یرم

عدد تسردرد اد ض سندض د و شد ض رسد نمسید
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تبصرر  -2تسردر ررسر تبد غررستی هبصرررن ررر

رر د ن یررس زلرر رررسم رسنررم ررس ا هؤ سررسو ا

تعررسانی ررسر هررسلی ا ضع بررس ر ا ه ضورري فصر رری ررر ضلضر رر ه ه رررع  165/000یررسب رصررر و
هس سن هیرسشد

عوارض تابلوهای مستقر در پشتبامها
نصب تابلو بر روی ساختمان ممنوع بوده و در موارد خاع با تشخیص شهرداری پس از اخذ استحکام بنا
از مهندس ناظر و عوارض آن به ازای هر مترمربا  150/000ریال به صالالالورت ماهیانه با دریافت مجوز از
شهرداری و رعایت مقررات اقدام گردد.

عوارض دیوارنویسی
عوارض دیوارنوی سی جهت تبلغات به ازای هر مترمربا  150/000ریال به صورت ماهیانه با دریافت مجوز
از شهرداری و رعایت مقررات اقدام گردد.
تبص  -1رعد ضل ضنق سك ههد
تبص ر -2

یم ر

ضر ضل یبرع د یسه

هق

خ ض دضد رسید دیرض ض ر اسل

ضال

ر گ دضند

گرن ر دیرض نریسرری ررردان ه رررل ضل شرره دض ر چه ر د ررد هررسلضد ض لش هبطق ر -
هیگ دد

عوارض بیلبوردهای تبلیغاتی
عوارض نصب تابلو در معابر عمومی (بیلبورد) و پلهای عابر پیاده موجود در سطح شهر به ازای هر مترمربا
 150/000ریال برابر قرارداد منعقده فیمابین شهرداری و متقاضی منعقد خواهد شد.
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عوارض تابلوهای الکترونیکی
نصالالب هر گونه تابلوی الکترونیکی در معابر بدون اخذ مجوز از شالالهرداری یا دیگر مراجا ذیصالالالح قانونی
ممنوع بوده و متقاضی میبایست بابت هر مترمربا  150/000ریال پرداخت نماید.

عوارض نص

داربست جهت تبلیغات و ...

ماده  -1نصالالب هرگونه تابلو ،داربسالالت در سالالطح شالالهر از سالالوی ادارات و نهادها و سالالازمانها ،منوط به
موافقت شهرداری میباشد.
ماده  -2کلیه مسائل ایمنی ،اصول فنی نصب تابلو و داربست بعهده ذینفا میباشد.
ماده  -3عوارض نصب داربست جهت نصب تابلوهای تبلیغاتی به ازاء هر مترمربا معادل یک برابر ارزش
معامالتی روز دارایی به مدت  10روز.
ماده  -4هزینه داربست برای تعمیرات و اجرای نمای ساختمان به ازای هر ببقه به مدت ده روز رایگان
میباشد و مازاد بر آن هر روز معادل یک اهارم ارزش معامالتی در هر مترمربا از معبر که داربست نصب
میگردد و در بافت قدیمی و فرسوده معادل  50درصد مالك عمل میباشد.
هزینه تابلوهای تبلیغاتی در امالك خصالالوصالالی که مشالالرف به معبر باشالالد به ازای هر مترمربا 150/000
ریال تعیین میگردد.
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عوارض تابلوهای تبلیغاتی (بنر و پارچه)
عوارض نصب پاراه تبلیغاتی و بنر به ازای هر مترمربا  100/000ریال برای مدت  15روز.
جریمه هرگونه پاراهنویسی بدون مجوز از شهرداری برای هر مترمربا  150/000ریال میباشد.
د دضف ه دضن ا ز شه همبرا هیرسشد

تبص  -1نصو زس چ ا

تبص ر  -2د ررر و عرردم عسی ر

تبص ر یررم ،زس چ ر ررس ا ر تر ررط شرره دض ر مررع ا ر هرری-

گ دد
تبصر  -3د ر تیو زس چ سر ه ررل دضد شرد وا ر

یرس نسلیبرس شرد یرس زس چر رس ضل اسلر

فررد

فرس ا شرررند زرس یررس ور شررندي بر ضل هرعررد تر رط شرره دض ر مررع ا ر ا يیبر نصررو ضال ر
عردو دضد ن رض د شد
تبص ر  -4د ررر تیو ر زس چ ر ررسر ه رررل دضد شررد د لهررسن ضتمررسم ههد ر  ،تمدیررد ا یررس تر ررط
هسلم مرع ا ر نار دد شره دض ر هریترضنرد زرر ضل  24رسع
نرا فسس ضتی

ا رسا ض ردضم ا د

رر و رر ال ر

چ هسلرل ی ن رض د دضش

تبص ر  -5نصررو

گرن ر تسردر ررسر تبد غررستی رصررر و دا

هر

ل ر یي ر ر ار رررر ن ا وبررس

ز سد ا والا همبرا هیرسشد

مستثنیات
ماده  -1ایام ملی و مذهبی ( شهادت یا تولد ائمه ابهار (ع) ،دهه فجر ،روز قدس و )...برای ادارات کمیته
امداد ،بهزی ستی و هالل ا مر ب صورت رایگان مجوز صادر میگردد و پس از اتمام مرا سم مالکین پاراه
موظف به جماآوری میباشند در غیر اینصورت شهرداری مجاز به جماآوری خواهد بود.
ماده -2برای یادواره شهدا و مراسم خاع (دعای ندبه و )...نیز رایگان مجوز صادر میگردد.

www.polsefid.ir
آدرس :پل سفید ،شهرداری پل سفید

تلفن011-42422914 :

نمابر011-42422915 :

polesefid.city@gmail.com

87

تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 97

مصوب  8بهمن 1396
شورای اسالمی شهر پل سفید
روش محاسبه خدمات پاکسازی برچسبها (حقوقی و اجرایی) :
)A=B+(C×D

متغیرها عبارتند از:
 : Aبهای خدمات انجامشده به ازای هر تخلف صورتگرفته از سوی اشخاع ( قیقی و قوقی)
که مستلزم تشکیل پرونده قوقی جداگانه میباشد.
 : Bهزینههای بخش قوقی که رقمی ثابت معادل ده میلیون ریال ( 10/000/000ریال)
میباشد.
 : Cتعداد مناب مشمول تخلف.
 : Dهزینه پاکسازی توسر شهرداری
الف )یک خیابان اصلی ،بلوارها معادل سی میلیون ریال ( 30/000/000ریال)
ب ) یک خیابان فرعی معادل بیست میلیون ریال (  20/000/000ریال)
ج ) یک محله با کواههای مربوبه معادل سی میلیون ریال (  10/000/000ریال)
د ) یک میدان تا شعاع  500متر منتهی به میدان معادل بیست میلیون ریال (  20/000/000ریال)

ضمیمه:
الف ) هزی نه مأمور بازدید از م حل و ته یه گزارش اول یه :به ازای هر یک مورد مبلغ یک میلیون ریال
( 1/000/000ریال) میشود.
ب ) هزی نه کارشالالال ناسالالالی رسالالالمی دادگسالالالتری :به ازای هر یک پرو نده م عادل دو میلیون ر یال
( 2/000/000ریال) میشود.
ضمناً اجرای کلیه مفاد شیوهنامه و ضوابر تبلیغات محیطی در زمان انعقاد قرارداد الزامی میباشد.
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فصل هفتم
عوارض کس

و پیشه

و عوارض سالیانه فعالیت مشاغل خاص
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عوارض کس

وپیشه (مشاغل)

عوارض کسبی شهرداری پل سفید قابل وصول از ابتدای سال 96
عوارض کسالالالب برای اشالالالخاع قیقی و قوقی که به کسالالالب ،تجارت و فعالیت در رفههای مختلف
مشالالغول میباشالالند براسالالاس تعرفه بهشالالرح جداول موضالالوع عوارض کسالالب و پیشالاله این تعرفه محاسالالبه
میگردد.
عوارض سالیانه کسب به عوامل متعدد به شرح ذیل وابسته است:
 -1تأثیر موقعیت ملک در کسب درآمد بر سب واقا شدن در ب ِر خیابانهای اصلی و فرعی و کواه ها،
میادین ،بازار ،پاساژ و غیره.
 -2تأثیر نوع فعالیت در کسب درآمد از جمله عمدهفروشی ،نمایندگی ،نمایشگاه و غیره.
 -3عوارض

صدور پروانه کسب  5برابر عوارض کسب موضوع مورد تقاضا در همان صنف برای یک بار

در زمان صدور پروانه کسب محاسبه و از ذینفا اخذ میشود.
 -4درصالالورتیکه نام مشالالاغل کسالالبی درجداول ذکر نشالالده باشالالد برابر فعالیتهای مشالالابه و همخانواده
محاسبه و وصول خواهد شد.
 -5عوارض سالیانه کسب برای نیمسال دوم ،یک دوم برابر (نصف) میشود.
 -6هرگونه تغییر در نوع صنف و رفه مشمول عوارض افتتا یه فعالیت جدید میباشد.
 -7انانچه متقاضی دارای پروانه کسب بوده و درصدد تغییر محل فعالیت صنفی باشد (در محلی غیر از
محلی که برای آن مجوز صادر شده) مشمول پرداخت عوارض صدور نخواهد بود.
 -8هرگونه تغییرنام در پروانه کسب به منزله صدور پروانه کسب جدید بوده و مشمول پرداخت عوارض
افتتا یه میباشد.
 -9انانچه تغییرنام در پروانه کسب برای یکی از وراث قانونی در همان مکان و با همان شغل باشد مشمول
پرداخت عوارض صدور به میزان ( % 50پنجاه درصد) تعرفه

الصدور میگردد ،اما این بند مشمول شرکاء

آن نمیباشد.
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 -10انانچه هر مؤدی بعد از گذشت  2ماه از سررسید ،عوارض سال گذشته خود را پرداخت ننماید
مشمول پرداخت  %2مازاد بر عوارض پرداختی در هر ماه ( در کل سال) میباشد.
تبص  -ربد  10ضل سب  96سرد

ض ض دض د ا هلمرب سب سر ب نمیگ دد

 -11انباری تجاری م شمول پرداخت ( % 50پنجاه در صد) عوارض صنف مربوبه خواهد بود .م شروط بر
اینکه برای مکان مذکور توسر مجما امور صنفی و یا اتحادیه پروانه کسب صادر ننماید.
 -12هزینه خدماتی صدور امتیاز تاکسی تلفنی تا پنج دستگاه تاکسی  1/800/000ریال و مازاد بر 5
دستگاه بهازای هردستگاه  200/000ریال.

عوارض کسبی

عوارض کسبی

خیابان فرعی

خیابان اصلی

1

روش پوشاك

350/000

500/000

2

روش لباس ا ر انان

250/000

300/000

3

روش لویام و اشی

300/000

400/000

4

روش لویام صید و شکا

350/000

400/000

5

روش یسباب بااد

400/000

500/000

6

لویام و اشی

300/000

400/000

7

روش کفش و اشی

300/000

400/000

8

رولیدد پوشاك

500/000

600/000

9

سیسمونی کورك

400/000

500/000

1

خریاد

نوا کس

ردیف

و اتحادیه

اتحادیه پوشاک وورزشی

اتحادیه بزازا
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300/000

400/000

2

قماش روشی (بزیاد)

300/000

500/000

3

لویام خیاطی (ا پ و قرقره)

300/000

350/000

4

پتو – حول و ورختی

300/000

350/000

5

جو یب با ی

400/000

500/000

6

سریجی

400/000

450/000

7

عطر روشی

500/000

600/000

8

رواندگی گونی

600/000

800/000
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عوارض کسبی

عوارض کسبی

خیابان فرعی

خیابان اصلی

9

عمده روشی خریاد (لباس ا ر انان )

400/000

600/000

10

روش و کری لباس عروس

400/000

600/000

11

روش لویام آ ی ش

500/000

600/000

12

کاموی روشی

300/000

400/000

نوا کس

ردیف

و اتحادیه

اتحادیه نانوایی
1

نانوی ی

200/000

300/000

2

آ ر روشی

200/000

300/000

3

کا خان آ ر

2/000/000

5/000/000

4

خشک پزد و نان سنتی

200/000

300/000

5

نان انتزد

200/000

300/000

یرحار میوه و رره با
1

میوه رره با (جزء)

200/000

500/000

2

میوه روشی

200/000

500/000

1

خوی وبا روش و لبنیات

200/000

300/000

2

عطا

200/000

300/000

3

لبنیات روش

250/000

350/000

4

آجیل روش

250/000

350/000

5

مویر غذی ی و بددیشتی (روا و و پخش)

500/000

850/000

6

سوپر ما کت

400/000

450/000

7

بنکدی ین (مویر غذی ی)

400/000

450/000

8

سررخان

1/000/000

1/500/000

9

سیگا روش

300/000

400/000

10

روشگاه بز گ مویر غذی ی

600/000

800/000

1

قصابی گوسفندد

350/000

500/000

2

قصابی گاود

350/000

500/000

3

قصابی گاود و گوسفندد

350/000

500/000

4

جگرکی-کل پزد – کبابی

400/000

500/000

5

روش پوست

350/000

500/000

6

رآو رههاد گوشتی (سوسیس و کالباس)

200/000

اتحادیه خواربار

یرحار قصابان

300/000
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عوارض کسبی

عوارض کسبی

خیابان فرعی

خیابان اصلی

1

قنارد ر ج لوکس (شیر نی روشی)

500/000

700/000

2

قنارد ر ج ک

500/000

600/000

3

قنارد ر ج رو

400/000

450/000

4

قنارد ر ج س

350/000

450/000

5

شیر نیپزد ر ج ک

450/000

500/000

6

شیر نیپزد ر ج رو

400/000

450/000

7

آببندد ر ج 1

500/000

600/000

8

آببندد ر ج 2

400/000

450/000

9

بستنی و آبمیوه روشی

400/000

450/000

10

رولید جفب مقوی ی

400/000

450/000

11

رولید نا لون و نا لکس

400/000

450/000

12

روش لویام قنارد

400/000

450/000

13

نان شیرمال

400/000

450/000

14

کا یشاپ

500/000

600/000

1

قدوهخان

نوا کس

ردیف

و اتحادیه
اتحادیه قنادا

اتحادیه قهوه خانه دارا
200/000

300/000

1

یغذ روشی لوکس (یغذ و پیتزی روشی)

350/000

450/000

2

یغذ روشی ر ج ک

300/000

400/000

3

یغذ روشی ر ج رو

300/000

350/000

4

یغذ روشی ر ج س

250/000

300/000

5

آش و هلیم روشی و کل پاچ

200/000

300/000

6

کل پزد

200/000

300/000

اتحادیه اغذیه فروشا

اتحادیه مرغ و تخم مرغ
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1

مرغ و رخممرغ

300/000

400/000

2

مویر پرورئینی

300/000

400/000

3

پخش رخممرغ

400/000

500/000

4

ر تر حمل مرغ و جوج

500/000

700/000

5

پرنده روشی

500/000

700/000
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و اتحادیه

عوارض کسبی

عوارض کسبی

خیابان فرعی

خیابان اصلی
500/000
400/000

ردیف

نوا کس

1

آ ی شگاه انان ر ج ک

400/000

2

آ ی شگاه انان ر ج رو

350/000

اتحادیه آرایاگاه زنانه

اتحادیه آرایاگاه مردانه
1

آ ی شگاه مررین ر ج ک

250/000

350/000

2

آ ی شگاه مررین ر ج رو

200/000

300/000

1

خیاطی انان ر ج ک

اتحادیه خیاطی زنانه
250/000

350/000

2

خیاطی انان ر ج رو

200/000

300/000

3

روخت و روش لباس عروس و سفره عقد

400/000

500/000

4

رولیدکنندگان رر کو کشبا ت

700/000

800/000

5

سردرواد

300/000

400/000

اتحادیه خیاطی مردانه
1

خیاطی مررین ر ج ک

350/000

450/000

2

خیاطی مررین ر ج رو

250/000

350/000

3

خیاطی مررین ر ج س

200/000

300/000

4

ک هرواین و ک ه روشان

250/000

300/000

5

سردرواد

250/000

300/000

6

لحاف رواد

200/000

250/000

7

چرخکا

200/000

250/000

200/000

250/000

8

وگرد

اتحادیه پیراهن دوزا
200/000

250/000

1

پیریهنرواد

400/000
400/000

2

سردرواد پیریهن

300/000

3

روش لویام و اشی

300/000

400/000

1

روش لویام خانگی

300/000

2

لویام کاروئی

300/000

400/000

3

سمسا د

300/000

500/000

4

لویام خانگی یلکتر کی

500/000

700/000

اتحادیه لوازم خانگی
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مصوب  8بهمن 1396
شورای اسالمی شهر پل سفید
و اتحادیه

عوارض کسبی

عوارض کسبی

خیابان فرعی

خیابان اصلی
1/000/000

ردیف

نوا کس

5

عمده روشان لویام خانگی

800/000

6

روش چرخ خیاطی و لویام

300/000

400/000

7

شرکتهاد لویام خانگی

800/000

1/000/000

8

روخت پ ست

300/000

400/000

9

کری میز و صندلی

400/000

500/000

1

رفمیریت خچال

300/000

350/000

2

رفمیریت لویام خانگی

300/000

350/000

3

رفمیریت لویام برورری و حری ری

300/000

350/000

4

رفمیریت چرخ خیاطی

300/000

350/000

5

روش لویام دکی

300/000

350/000

اتحادیه تعمیرات لوازام خانگی

اتحادیه النترونیك
1

روش کامپیورر و قطفات

300/000

350/000

2

روش و رفمیر آالت موسیقی

300/000

350/000

3

شرکتهاد یلکترونیک

800/000

1/000/000

4

خدمات کامپیورر

350/000

400/000

5

کلوپ رفر حات سالم

350/000

400/000

6

روش ینویع نوی ها

350/000

400/000

7

سیستمهاد حفاظتی
(نص و روش رارگیر یرومبیل)

350/000

400/000

8

رولید ینویع قفلهاد یلکترونیک

800/000

1/000/000

1

رفمیرکا ین یلکترونیک

400/000

500/000

2

شرکتهاد رفمیریت یلکترونیک

400/000

500/000

3

رفمیر و روش ماشین حساب

400/000

500/000

4

رفمیریت ماشینهاد یری د

400/000

500/000

5

رولید لویام یلکترونیک

400/000

500/000

1

لویام یلکتر کی

300/000

400/000

2

رابلوسااد صنفتی

400/000

500/000

3

رابلوسااد صنفتی برق

400/000

500/000

اتحادیه تعمیرکارا النترونیك

یرحار یلکتر کی
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مصوب  8بهمن 1396
شورای اسالمی شهر پل سفید
عوارض کسبی

عوارض کسبی

خیابان فرعی

خیابان اصلی

4

شرکت برق صنفتی

800/000

1/000/000

5

لوستر روش

500/000

700/000

6

روشندگان هور و ردو

400/000

500/000

ردیف

و اتحادیه

نوا کس

اتحادیه سیم پیچا النترو موتور
400/000

500/000

1

رفمیریت یلکتر کی

1/000/000
1/000/000

2

سیم پیچ یلکترومورو

800/000

3

شرکتهاد مدندسی

800/000

4

رولیدکنندگان لویام صید و شکا

800/000

1/000/000

5

روش لویام دکی

400/000

500/000

اتحادیه فروشندگا کفش
1

روشندگان کفش

300/000

400/000

2

کفش ملی – و ن – ب

500/000

700/000

اتحادیه دوزندگا کفش دست دوز
1

رواندگان کفش

300/000

400/000

2

رفمیرکا ین کفش

300/000

350/000

3

سریجها

300/000

350/000

1

روشندگان رش ماشینی

400/000

600/000

2

روشندگان رش رستباف

400/000

600/000

3

کا گاه قالیشو ی

400/000

600/000

300/000

400/000

اتحادیه فرش و موکت

4

ود رش

اتحادیه تزئینات ساختما
1

رزئینات ساختمان

400/000

500/000

2

نقش کش ساختمان

800/000

1/000/000

3

پررهرواد

400/000

500/000

1

بنگاه مفام ت ملکی

800/000

1/000/000

1

نما شگاه با وسفت را  100مترمربو

600/000

700/000

2

نما شگاه یا  101را  150مترمربو

800/000

1/000/000

اتحادیه بنگاه معامالتی
اتحادیه نمایاگاه اتومبیل
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مصوب  8بهمن 1396
شورای اسالمی شهر پل سفید
ردیف
3

نوا کس

و اتحادیه

عوارض کسبی

عوارض کسبی

خیابان فرعی

خیابان اصلی

900/000

2/000/000

نما شگاه یا  150مترمربو ب باال

اتحادیه تاکسی تلفنی
1

راکسی رلفنی ر ج ک

400/000

500/000

2

راکسی رلفنی ر ج رو

300/000

400/000

3

ر تر جر قیل

800/000

1/000/000

4

راکسی با

500/000

700/000

5

راکسی بیسیم

300/000

400/000

6

پیک مورو د

300/000

400/000

1

ا گرد

500/000

800/000

2

عتیق روش

800/000

1/000/000

3

نقرهساا و نقره روش

800/000

1/000/000

4

آبکا د ط و نقره

800/000

1/000/000

5

کا گاه جویهرسااد

800/000

1/000/000

6

صری ی

800/000

1/000/000

1

عکاسان ر ج لوکس و البریروی

500/000

700/000

2

عکاسان ر ج ک

400/000

600/000

3

عکاسان ر ج رو

350/000

500/000

4

عکاسان ر ج س

300/000

400/000

5

یوایلید ،ا ریکس

300/000

400/000

6

توکپی

300/000

400/000

7

رفمیریت رو بین عکاسی

300/000

400/000

8

عکاسان و روش لویام

300/000

400/000

اتحادیه زرگری

اتحادیه عناسا و فتوکپی

اتحادیه لوازم یدکی اتومبیل

98

1

نما ندگیهاد روش رولیدیت کا خان -
هاد خور وسااد

2

لویام دکی یرومبیل

3

یوی ق روشی

600/000

4

ر تر جر قیل

600/000

5

رزئینات یرومبیل

500/000

5/000/000

7/000/000

500/000

700/000
700/000
800/000
600/000
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شورای اسالمی شهر پل سفید
عوارض کسبی

عوارض کسبی

خیابان فرعی

خیابان اصلی

1

مکانیک یرومبیل

400/000

500/000

2

نقاش یرومبیل

400/000

500/000

3

صا کا د و گلگیرسااد

400/000

500/000

4

گلگیرساا و یر ارو ساا و یگزوا

400/000

500/000

5

آهنگر یرومبیل و سپرسااد

400/000

500/000

6

رشکروا یرومبیل

400/000

500/000

7

لنتکوب یرومبیل

400/000

500/000

8

رریشکا ین و میللنگرریشان

400/000

500/000

9

رفمیر آمپر و کیلومتر

400/000

500/000

10

یرو سرو سها (کا ویش)

500/000

600/000

11

روشندگان ینویع چار خیم

400/000

500/000

12

رولید سمپاشی

400/000

500/000

13

نما ندگیهاد مجاا یرومبیل

2/000/000

5/000/000

14

سپرساا و ا برگ س و لزد

400/000

500/000

15

جوش آ گون

400/000

500/000

16

چار رواد

400/000

500/000

17

پرس شیلنگ

400/000

500/000

18

رفمیریت ر سک و صفح ک ج

400/000

500/000

19

یو یق روشی

500/000

600/000

نوا کس

ردیف

و اتحادیه

اتحادیه خدمات اتومبیل

اتحادیه الستیك فروشا و آپاراتی
1

الستیک روشی

400/000

600/000

2

آپا یری

400/000

500/000

1

رفو

اتحادیه تعویض کارا روغن
500/000

600/000

کا ین وغن

2

روشندگان وغن

500/000

600/000

3

کا ویش

500/000

600/000

1

باطردسااد و باطرد روشی

150000

180000

اتحادیه باطری سازا اتومبیل
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شورای اسالمی شهر پل سفید
عوارض کسبی

عوارض کسبی

خیابان فرعی

خیابان اصلی

1

روش روچرخ و مورو سیکلت

400/000

500/000

2

رفمیریت روچرخ و مورو سیکلت

400/000

500/000

3

روش لویام دکی

400/000

500/000

ردیف

و اتحادیه

نوا کس

اتحادیه فروش متور سینلت

اتحادیه تعمیرات اراغ و سماور
1

رفمیریت آبگرمکن و بخا د

400/000

500/000

2

رفمیریت لویام گااسوا

400/000

500/000

3

رفمیریت لویام نفتسوا

400/000

500/000

4

رفمیریت چریغ

400/000

500/000

5

حلبیساا

400/000

500/000

6

کلیدساا

400/000

500/000

7

روش لویام گااسوا

400/000

500/000

8

رفمیر چاقو و لویام آ ی ش

400/000

500/000

9

روا و گاا ما و

500/000

700/000

10

سرو سکا د

500/000

600/000

1

شیش برین

400/000

500/000

2

قاب عکس

400/000

500/000

3

شیش یرومبیل

400/000

500/000

400/000

500/000
500/000
500/000

اتحادیه شیاه برا

روش و رفمیر ساعت

4

یرحار

5

روش ساعت

400/000

6

روش عینک

400/000

7

رفمیر ساعت

400/000

500/000

8

روش و رفمیر لویام پزشکی

800/000

1/000/000

9

رفمیر عینک

400/000

500/000

10

باسکول

800/000

1/000/000

1

یبزی ریق

اتحادیه یراق و رنگ

100

400/000

500/000

2

نگ روش

400/000

500/000

3

روشندگان جزء یبزی صنفتی

600/000

800/000

4

روشگاه لول و یرصاالت

400/000

500/000
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مصوب  8بهمن 1396
شورای اسالمی شهر پل سفید
عوارض کسبی

عوارض کسبی

خیابان فرعی

خیابان اصلی

5

پیچ و مدره

400/000

500/000

6

گاا یکسیژن

400/000

500/000

1

لویام پزشکی و بددیشتی

2

شرکتهاد لویام پزشکی و بددیشتی

3

لویام آاما شگاهی و جریحی

ردیف

و اتحادیه

نوا کس

اتحادیه لوازم ساختمانی و بهداشتی
800/000

1/000/000

1/500/000

2/000/000

800/000

1/000/000

اتحادیه لوازم ساختمانی و بهداشتی
1

لویام ساختمانی و بددیشتی

400/000

500/000

2

شرکت خدمات یری د

400/000

500/000

3

روش لویام آرشنشانی

400/000

500/000

4

ر تر شرکتها

800/000

1/000/000

5

روشندگان کاشی و سریمیک

400/000

500/000

6

موسس رخلی با

600/000

800/000

اتحادیه موزائیك سازا
1

موایئیکسااین

800/000

1/000/000

2

سنگبرد و سنگ روشی

800/000

1/000/000

3

موسس خدماری (کنیتکس و رخلی چاه)

800/000

1/000/000

4

سااندگان ریرچ و بلوك

800/000

1/000/000

اتحادیه مصالح فروشا
1

مصالح روشی

800/000

1/000/000

2

رولید ریرچ و بلوك

800/000

1/000/000

3

سنگبرد و سنگ روشی

800/000

1/000/000

4

روشندگان جزء و ا سیت

800/000

1/000/000

5

ر تر مشاو صنفتی

800/000

1/000/000

6

ر تر و روش شن و ماس

800/000

1/000/000

اتحادیه لباس شویی و قالیاویی
600/000

700/000

600/000

700/000

3

پلیس

600/000

700/000

4

کا گاه قالیشو ی

600/000

700/000

1
2

لباسشو ی و قالیشو ی
نگراد و منسوجات

www.polsefid.ir
آدرس :پل سفید ،شهرداری پل سفید

تلفن011-42422914 :

نمابر011-42422915 :

polesefid.city@gmail.com

101

تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 97

مصوب  8بهمن 1396
شورای اسالمی شهر پل سفید
ردیف

نوا کس

5

یروشو ی

و اتحادیه

عوارض کسبی

عوارض کسبی

خیابان فرعی

خیابان اصلی

400/000

600/000

اتحادیه لوازم التحریر
1

لویامیلتحر ر

300/000

400/000

2

کتاب روشی

300/000

400/000

3

روش کاغذ

300/000

400/000

4

روش لویام مدندسی

800/000

1/000/000

5

ر تر شرکت چاپخان

800/000

1/000/000

6

چاپخان مسطح

800/000

900/000

7

ماشیننو س

500/000

600/000

8

عمده روشی

500/000

600/000

9

مطبوعات

300/000

400/000

1

ر ورگرد

اتحادیه درودگرا
600/000

700/000

2

جفب سااد

600/000

700/000

3

مصنوعات چوبی

600/000

700/000

4

روشگاه مبل را رو رهن

600/000

700/000

5

روشگاه مبل بیش یا رو رهن

600/000

700/000

6

روش چوب و یلوی

600/000

700/000

7

کا گاههاد چوببرد

600/000

700/000

8

رزئینات ( و کوبی مبل و غیره)

600/000

700/000

9

ر ب و پنجره پیشساخت

600/000

700/000

10

روشندگان یم رد یف

600/000

700/000

11

رولید مصنو عات چوبی یم رد یف

600/000

700/000

12

نما شگاه کابینت

600/000

700/000

اتحادیه فروشندگا لوازم کااورزی

102

1

روش لویام کشاو اد

600/000

700/000

2

روش سموم و ر و آ ات نباری

600/000

700/000

3

رفمیریت لویام کشاو اد

600/000

700/000

4

شرکتهاد ویبست

800/000

1/000/000
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مصوب  8بهمن 1396
شورای اسالمی شهر پل سفید
عوارض کسبی

عوارض کسبی

خیابان فرعی

خیابان اصلی

1

محصوالت کشاو اد

400/000

500/000

2

روشندگان جزء خو یك ریم و طیو

400/000

500/000

3

گل روش

400/000

500/000

4

پنب روش جزء

400/000

500/000

5

برنج روش جزء

400/000

500/000

6

رخم سبزد روشی

400/000

500/000

7

روش عقد و عروس و پرو ش ماهی رزئینی

400/000

500/000

8

شرکتهاد ویبست

800/000

1/000/000

9

ر ارر روا و خو یك ریم و طیو

800/000

1/000/000

10

بذ روش

400/000

500/000

11

پرنده روش

400/000

500/000

12

نما ندگی روش سموم و ر و آ ات
نباری

600/000

700/000

1

رولید و روش صنا و رستی

400/000

500/000

2

رابلونو سی و نقاشی و خطاطی

400/000

500/000

3

حکاکی و مدر الستیکی و پ كسااد

400/000

500/000

4

قابسااد

400/000

500/000

5

قابسااد و رابلونو سی

400/000

500/000

6

مجسم سااد

400/000

500/000

7

برش کتاب و صحا ی و ر ترسااد

400/000

500/000

8

کواه و گلدین

400/000

500/000

9

صری ی

400/000

500/000

10

رفمیر و روش آالت موسیقی

400/000

500/000

11

چاپخان

800/000

100/0/000

12

رولید جفب هاد مقویئی

800/000

100/0/000

13

ربلیغات طریحی و گری یکی کامپیورر

400/000

500/000

14

چاپخان هاد ی ست

1/000/000

200/0/000

15

رابلوسااد لکس یس

400/000

500/000

نوا کس

ردیف

و اتحادیه

اتحادیه محصوالت کااورزی

اتحادیه مصنوعات هنری
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عوارض کسبی

عوارض کسبی

خیابان فرعی

خیابان اصلی

1

کابینتسااد

400/000

500/000

2

مصنوعات لزد

400/000

500/000

3

حلبیسااد

400/000

500/000

4

روش ظرف و ی و آلومینیومی

400/000

500/000

5

سفیدگرد مس

400/000

500/000

ردیف

و اتحادیه

نوا کس

اتحادیه مصنو عات فلزی

اتحادیه درب و پنجره سازا آهنی
1

ر ب و پنجرهسااین آهنی

400/000

500/000

2

جوشکا د

400/000

500/000

1

ر ب و پنجرهسااین آلومینیوم

700/000

900/000

2

روش ظرف و ی و آلومینیوم

400/000

500/000

اتحادیه آلومینیوم کارا

اتحادیه شوفاژکارا و گازرسانی
1

ر ارر رأسیساری ،مکانیکی ،یلکتر کی،
گاا سانی

800/000

100/0/000

2

شو اژکا ین و گاا سانی ،رأسیساری

800/000

100/0/000

3

پیمانکا ین ساختمانی

800/000

100/0/000

4

رخلی چاه و لول بااکنی

800/000

100/0/000

5

شرکت مرغدی د

800/000

100/0/000

6

عا بکا د ساختمانی

600/000

800/000

7

روشگاه لویام شو اژ

600/000

800/0/000

اتحادیه آموزشگاهها
1

آمواشگاه ینندگی

600/000

800/000

2

آمواشگاه ماشیننو سی

600/000

800/000

3

آمواشگاه کامپیورر

600/000

800/000

4

آمواشگاه ابان

600/000

800/000

5

آمواشگاه علمی (ک سهاد خصوصی)

600/000

800/000

6

سا ر آمواشگاهها

600/000

800/000

1

کلی رفاونیهاد مصرف

اتحادیه تعاونی های مصرف
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1/000/000
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نوا کس

ردیف

و اتحادیه

عوارض کسبی

عوارض کسبی

خیابان فرعی

خیابان اصلی

700/000

900/000
10/000/000

اتحادیه مهد کودک ها
1

کلی مددکوركها

1

جا گاههاد پمپ بنز ن

8/000/000

2

شف

روش نفت جزء

2/000/000

3/000/000

3

جا گاه CNG

8/000/000

10/000/000

4

جا گاه روگان سوا

10/000/000

15/000/000

اتحادیه شرکت نفت

اتحادیه گرمابه دارا
1

گرماب ر ج لوکس

600/00

700/000

2

گرماب ر ج ک

500/000

600/000

3

گرماب ر ج رو

400/000

500/000

1

ردی و روا و و ق شیروینی
(ی رینیت روشی و حل روشی)

اتحادیه تهیه و توزیع ورق شیروانی
500/000

600/000

2

شرکتهاد پخش ی رینیت

1/000/000

1/500/000

3

شرکت سدامی ی رینیت

2/000/000

3/000/000

اتحادیه آهن فروشا
1

آهن روش عمده

2/000/000

4/000/000

2

آهن روش جزء (آهن و پرو یل)

1/500/000

3/000/000

3

لول کشی ساختمان

1/000/000

1/500/000

4

و قهاد موجری و آابست سیمانی

1/000/000

1/500/000

اتحادیه اینی و بلور
1

چینی و بلو

400/000

500/000

2

پ ستیک روشی

400/000

500/000

3

پ ستیک و م مین

400/000

500/000

4

نا لون و نا لکس

400/000

500/000

5

ظروف کری

400/000

500/000

6

روش صنا و رستی

400/000

500/000

7

سااندگان و روشندگان مجسم ا نتی

400/000

500/000

8

لوستر روش

400/000

500/000
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و اتحادیه

عوارض کسبی

عوارض کسبی

خیابان فرعی

خیابان اصلی
900/000

ردیف

نوا کس

1

چلوکبابی ر ج لوکس

700/000

2

چلوکبابی ر ج ک

600/000

800/000

3

چلوکبابی ر ج رو

500/000

600/000

4

چلوکبابی ر ج س

400/000

500/000

5

مسا رخان ر ج ک هر یراق

4/000/000

5/000/000

مسا رخان ر ج رو هر یراق

3/000/000

4/000/000

7

ر

پذ ری ی

4/000/000

5/000/000

8

آشپزخان مرکزد

800/000

1/000/000

9

ر تر خدمات پذ ری ی

1/500/000

2/000/000

اتحادیه کبابی و الوکبابی

6

صنفهای متفرقه
1

ر تر هویپیما ی و یه آهن

10/000/000

15/000/000

2

ر ارر ی رینگررد و جدانگررد

6/000/000

10/000/000

3

ر ارر حسابدی د

800/000

1/000/000

4

شالیکوبی

800/000

1/000/000

5

ر ارر یجا ه و بریرو و باالبر و ماشینآالت
ساختمانی

800/000

1/000/000

6

ر تر ردی و روا و ری وهاد ریم و طیو

800/000

1/000/000

7

رفمیر لویام شکا و یسلح

800/000

1/000/000

8

نما ندگی بیم و ر ارر بیم

800/000

1/000/000

9

کا خان خ

2/000/000

3/000/000

10

شهههرکت هاد روش خور و و لیز نگ و
غیره

4/000/000

5/000/000

11

ر ارر مشاو ه و خدمات

800/000

1/000/000

اتحادیه ماشین ساز و فلز تراش
1

رریشکا

400/000

500/000

2

رریشکا آ گون

400/000

500/000

اتحادیه تعمیرو فروشندگا تلفن
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1

روش و رفمیر رلفن

400/000

500/000

2

ی نترنت

400/000

500/000
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عوارض کسبی

عوارض کسبی

خیابان فرعی

خیابان اصلی

1

گل روشی (طبیفی)

400/000

500/000

2

روش آکوی وم

400/000

500/000

3

روش لویام عقد و عروسی

400/000

500/000

400/000

500/000

400/000

500/000

ردیف

و اتحادیه

نوا کس

اتحادیه گل فروشا

4

یرحار

نگ روشان

5

نگ روشی

اتحادیه ارتباطات و مخابرات
1

روش رلفن همریه

400/000

500/000

2

شرکتها

800/000

1/000/000

3

رفمیریت رلفن

400/000

500/000

4

کا ینت

400/000

500/000

5

ر تر خدمات پستبانک

800/000

1/000/000

اتحادیه ماهی فروشا
1

ماهی روش

400/000

500/000

2

آکوی وم

400/000

500/000

اتحادیه خدمات فنی کامپیوتر
1

روش کامپیورر و قطفات

400/000

500/000

2

شرکتهاد کامپیورر

800/000

1/000/000

3

خدمات نی کامپیوررد

400/000

500/000

4

ر تر رولید نرم ی زی

400/000

500/000

5

روشگاه سی رد نرم ی زی و بااد

400/000

500/000

6

روش ماشینهاد یری د

400/000

500/000

7

ی نترنت

400/000

500/000

8

کا ینت

400/000

500/000

9

ر ارر را پ کامپیوررد

800/000

1/000/000

10

ر تر خدمات پستی و مخابریری (باج
مخابریری)

800/000

1/000/000

11

باج خدمات مشترکین (مخابریت و
پست)

800/000

1/000/000

اتحادیه خدمات فنی ساختما
1

پیمانکا د

800/000

1/000/000

www.polsefid.ir
آدرس :پل سفید ،شهرداری پل سفید

تلفن011-42422914 :

نمابر011-42422915 :

polesefid.city@gmail.com

107

تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 97

مصوب  8بهمن 1396
شورای اسالمی شهر پل سفید
عوارض کسبی

عوارض کسبی

خیابان فرعی

خیابان اصلی

2

عا بکا د ساختمان

800/000

1/000/000

3

رولید ریرچ و بلوك

800/000

1/000/000

4

مؤسس خدماری (رخلی چاه و )...

800/000

1/000/000

5

سنگبرد

800/000

1/000/000

6

آ مارو بند

800/000

1/000/000

7

ر ارر کانون مدندسی

800/000

1/000/000

8

ر ارر مدندسی

800/000

1/000/000

9

ر ترخان

800/000

1/000/000

10

ری بست لزد

800/000

1/000/000

1

کا ویش

ردیف

و اتحادیه

نوا کس

اتحادیه سرویس کارا
500/000

600/000

2

رفو

500/000

600/000

3

روش وغن

500/000

600/000

4

پرسکا د و ق لزد

500/000

600/000

5

لزکا د

500/000

600/000

1

و دئو کلوپ

کا ین وغن

عرضه محصوالت فرهنگی
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500/000
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عوارض سالیانه فعالیت مشاغل خاص
پزشکان

1

پزشکان متخصص 

6/000/000

2

پزشکان عمومی 

5/000/000

3

تزریقات و پانسمان

3/000/000

1

دندانپزشک 

6/000/000

2

دندانسازی تجربی

6/000/000

1

داروخانهها 

2

داروخانه دامپزشکی

1

آزمایشگاههای ببی و بالینی 

3/000/000

2

رادیولوژی 

3/000/000
3/000/000

دندانپزشکی

داروخانه ها
4/000/000
4/000/000
آزمایشگاه ها

3

ام آر آی 

4

فیزیوتراپی 

3/000/000

5

سنجش شنوایی 

3/000/000

6

اپتومتری 

3/000/000

7

گفتاردرمانی 

3/000/000

8

رواندرمانی 

3/000/000

9

مهندسی پزشکی 

3/000/000

10

اسکن هستهای 

1

بیمارستان دولتی 

10/000/000

2

بیمارستان خصوصی 

20/000/000

3

بیمارستان دامپزشکی 

10/000/000

3/000/000
بیمارستان ها
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درمانگاه ها و کلینیك های درمانی

1

سنجش بینایی و مشاغل مشابه

7/000/000

2

کلینیکهای تخصصی

5/000/000

3

کلینیکهای عمومی و اورژانس 

5/000/000

4

درمانگاهها 

5/000/000

5

کلینیک دامپزشکی

4/000/000

1

دفتر وکال (کانون وکال)

2/000/000

2

دفتر وکال (مشاوران)

2/000/000

3

دفاتر اسناد رسمی 

2/000/000

4

دفاتر فنی و مهندسی 

2/000/000

5

دفاتر روزنامه و مجله

2/000/000

1

استخر شنا

10/000/000

2

بازیهای رایانه ای

1/000/000

3

باشگاههای ورزشی

10/000/000

1

سنجش بینایی و مشاغل مشابه

7/000/000

2

کلینیکهای تخصصی

5/000/000

3

کلینیکهای عمومی و اورژانس 

5/000/000

4

درمانگاهها 

5/000/000

5

کلینیک دامپزشکی

4/000/000

1

استخر شنا

10/000/000

2

بازیهای رایانه ای

1/000/000

3

باشگاههای ورزشی

10/000/000

دفتر خانه ها

اتحادیه ورزشی

درمانگاه ها و کلینیك های درمانی

اتحادیه ورزشی

110

www.polsefid.ir
polesefid.city@gmail.com

آدرس :پل سفید ،شهرداری پل سفید

تلفن011-42422914 :

نمابر011-42422915 :

تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 97

مصوب  8بهمن 1396
شورای اسالمی شهر پل سفید

فصل هشتم
خدمات شهری
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بهای خدمات جمعآوری پسماند عادی (زباله شهری)
بهای خدمات مدیریت پسماندها :بهای خدمات مدیریت انواع پسماندهای عادی ،پزشکی ،ویژه ،کشاورزی
و صنعتی داخل محدوده و ریم شهر با رعایت قانون مدیریت پ سماند و آییننامه اجرایی و د ستوالعمل
مربوبه متناسب با وضعیت هر شهر بایستی از کلیه وا دهای فعال شهر اعم از اشخاع قیقی و قوقی
با تصویب شورای اسالمی شهر وصول گردد.
دستورالعمل نحوه تعیین بهای خدمات مدیریت پسماندهای عادی شهری
این دستورالعمل باستناد ماده  8قانون مدیریت پسماندها و بهمنظور تشوی تولیدکنندگان به تولید کمتر
پسماند و افزایش کمی و کیفی تفکیک از مبدأ و بازیافت ،کاربردی بودن برای شهرداریها ،انعطافپذیری،
افزایش نقش شوراهای ا سالمی ،ت شوی شهرداران جهت ارائه خدمات منا سبتر و کاهش هزینهها جهت
پسماندهای عادی تهیه گردیده است و هر شهرداری باید متناسب با وضعیت شهر خود پیشنهاد و توسر
شورای شهر تصویب نماید.
ماده  : 1واژهها و اصطال ات بهکار رفته در این دستور العمل تابا تعاریف مندرج در ماده  2قانون مدیریت
پسماندها مصوب  1383/2/20و ماده  1آییننامه اجرایی شماره /28488ت32561ه مورخ  84/5/1مصوب
هیأت محترم دولت میباشد.
ماده  : 2منابا درآمد مدیریت اجرایی پسماند عبارت است از بهای خدمات وصولی از تولیدکنندگان کلیه
پسالالماندهای عادی ازجمله وا دها و اماکن مسالالکونی ،تجاری ،خدماتی ،صالالنفی ،تولیدی ،اداری و غیره یا
کشاورزی واقا در داخل ریم شهرها.
ماده  : 3پرداخت کننده ،اشخاع قیقی و یا قوقی (تولید کننده پسماند) تأدیهکننده بهای خدمات به
مدیریت اجرایی میباشند.
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ماده  : 4صورتح ساب بدهی ،قبض صادره تو سر مدیریت اجرایی پ سماند ا ست که م شخ صات و میزان
بدهی ا شخاع قیقی و یا قوقی تولیدکننده پ سماندها در آن درج شده و با ذکر شماره ساب بانکی
تنظیم و جهت پرداخت به تولید کننده پسماند ارائه میگردد.
ماده  : 5رسید دریافت وجه ،قسمتی از برگه صورتحساب بدهی شامل مشخصات پرداختکننده بوده که
پس از واریز بهای خدمات توسر بانک مورد تایید قرار گرفته و به پرداختکننده تسلیم میگردد.
تبصره  :شهرداریها موظف به تفکیک بهای خدمات از سایر درآمدها و نگهداری در ساب جداگانه بوده
که بر اساس قانون و آییننامه فقر صرف هزینههای مدیریت پسماند میگردد.
ماده  : 6بهای خدمات مدیریت اجرایی پسماندها
جدول
امالک مسکونی

1

اماکن مسکونی

1

گلفروشی

550/000

2

میوهفروشی

550/000

3

ساندویچی

550/000

4

سوپرمارکت

550/000

5

آرایشگاه زنانه و مردانه

550/000

6

نجاری و درودگری

550/000

7

کافه تریا ،کافیشاپ و بستیفروشی

550/000

8

مرغ ،تخممرغ ،ماهی و گوشت قصابیها

550/000

9

تعویض روغن ،صافکاری و تعمیرگاه اتومبیل

550/000

10

جوشکاری ،آلومینیومسازی و درب و پنجرهسازی

550/000

11

مبلسازی

550/000

12

سایر مشاغل صنفی و کسبی مشابه

550/000

400/000
مشاغل صنفی

مشاغل صنفی(هرطبقه و واحد بصورت مجزا و هر یکصد و پنجاه مترمربع یك واحد)
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1

تاالر پذیرایی ،هتلها ،رستوران با تاالر پذیرایی

2/500/000

2

رستورانهای فاقد تاالر

1/500/000

3

مهمانپذیرها ،مسافرخانهها ،سوئیتهای گردشگری

3/500/000

4

اوبفروشیها ،اوببریها

1/000/000
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5

فروش آهنآالت ،تیراه بلوكسازی

2/500/000

6

بارفروشان میادین بار و میوه و ترهبار

1/500/000

7

خدمات آژانسهای مسافربری

1/500/000

8

جایگاههای سوخت به ازای هر نازل پمپ

1/200/000

1

مدارس ابتدایی ،دبیرستانها  ،غیر انتفاعی و مهدکودك

1/000/000

2

آموزشگاهها ،کالسهای تخصصی و خصوصی

1/000/000

1

نمایندگان فروش تولیدات کارخانجات خودروسازی

6/000/000

2

آموزشگاههای رانندگی

1/500/000

3

ترمینال مسافربری (مینی بوس ،سواری)

4/000/000

مدارس

خودرو

دانشگاه ها

1
2
3
4

مؤسسات آموزشی دانشگاهی دولتی و غیر انتفاعی

6/000/000

دانشگاه پیام نور

دو برابر عوارض
ساالنه نوسازی

دانشگاه آزاد

دو برابر عوارض
ساالنه نوسازی

خوابگاههای دانشجویان

3/500/000

پزشکی(هرطبقه و واحد بصورت مجزا وهردویست مترمربع یك واحد)

1

کلینیکهای پزشکی ،درمانگاههای خصوصی

6/000/000

2

درمانگاهها و آزمایشگاهها

6/000/000

3

مطب پزشکان ،دندانپزشکان ،داروخانهها

2/000/000

4

کلینیک دامپزشکی ،داروخانههای دامپزشکی

2/500/000

دفتر خانه ها

1

دفاتر اسناد رسمی ،دفتر وکال ،کانون وکال ،دفتر مشاوران

2/200/000

2

دفاتر فنی و مهندسی و سابرسی

2/200/000

3

دفاتر بیمه و یا بیمهگذار

2/000/000

4

دفاترکرایهدهندگان داربست فلزی

1/500/000

5

دفاتر ااپخانههای سطح شهر اعم از افست یا بنر و...

1/800/000

6

دفاتردولتی (پستی ،مخابراتی و)...

2/000/000

پارکینگ ها وانبارها

1

پارکینگ وانبارها زیر  100مترمربا

1/000/000

2

پارکینگ و انبارها تا  500مترمربا

2/700/000

3

پارکینگ و انبارها بیش از  500مترمربا

3/700/000
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ادارات (هرطبقه و واحد بصورت مجزا وهردویست مترمربع یك واحد)

1

ادارات دولتی و سازمانهای وابسته به دولت

6/000/000

2

ارگانهای نظامی و انتظامی و مراکز بسیج ،بنیادها

6/000/000

بانك ها

1

شعب بانکها و پستبانک

20/000/000

2

مؤسسات مالی و اعتباری

14/000/000

3

صندوقهای قرضالحسنه

2/000/000

1

شرکتهای تعاونی (کارکنان،کارمندان مؤسسات و)...

2

کارخانجات تولیدی

شرکت های تعاونی  ،کارخانجات

تبصرر  -1هلررس

4/200/000
دوبرابر عوارض
ساالنه نوسازی

ز لرسلرر  30د ررد ا هلررس دی ورر هر ررو رردهعب ا هيضامرر

لردگی رتی هیوببد  40د د هسلضد ر تع ه هصرن د یسه
تبص ر  -2هببررسر عرردم هعسل ر

ا ضی ررسد

هیگ دد

اضاررد سر وسرربی ض ضم ر گرررض ی ضتجسدی ر

رربری ه رر ر ا تسی ررد

شه دض ر هیرسشد
تبصرر  -3زيشرر سن دض افسنرر ورر رصررر و اضاررد هسرر ق د ود ب ررم ررس ا د هسناررس ررس هسرر ق
هیرسشبد شسه

1ي

يیب فدهسو زسمسند دضگسن هیگ دند
رهررسك فرردهسو امرر زسرررمسند د ارر ی شرره د
شرره دض ر دا ر ضررر هبدررري هرر ور د فصرررص هلررس

ررر و ض ضمرر فرردهسو تر ررط
ه رررر د هجررداد

ررسنرنی

ا ی شه هیگ دد

2ي

يیبر فرردهسو امر لرسلر ا ن سلر شرره ر ا یررس زسررمسند ولررسا لر ا ضررسیعسو رررسل
ولررسا لر اض ررع د هجررداد

ررسنرنی شرره ا دیار ضررسیعسو رربع ی هلررمرب و ضی ر

فدهسو ام رس تر ط شه دض ر هیگ دد

3ي

يیب ر فرردهسو امرر لرسل ر ا یررس ت د رر لرسل ر ا ن سل ر تر ررط اضاررد سر ترل رردر ا
وس فسن ررسو اض ررع د ارر ی ا فررس ا ضل ارر ی د هجرر
شه ر هبر ر ترضهی رس شه دض ر ا ز دضف
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رررسل دض نررد دضم ا ررر دا ر ضررر

تبصرر  -4عرررض

يیبرر فرردهسو هسرر رنی رعبرررضن عرررض

رسلدض ند هجس ب ا ا رب گ دد

عوارض سالیانه خدمات آتشنشانی
شالالهرداری بابت ارائه خدمات ایمنی وآتشنشالالانی مبلغی معادل  %30عوارض خدمات جماآوری پسالالماند
عادی را از شهروندان دریافت نماید .این عوارض در قبوض نوسازی و خدمات سالیانه پایدار خواهد شد.

نحوه محاسبه و وصول بهای خدمات وهزینه آمادهسازی
بَرِملك * نصف عرض خیابان* قیمت پایه هزینه آمادهسازی= عوارض متعلقه
ننته ها:

 هزینه آمادهسازی برای مازاد یک وا د تجاری یا مسکونی به ازای هر وا د  %16به مبلغ اولیه اضافه
میگردد.
 قیمت پایه هزینه آماده سازی یک مترمربا در سال  97با توجه به فهر ست بهاء مبلغ  90/000ریال
برآورد و تعیین میگردد.
 زمینهایی که دارای دو بر یا بیشتر هستند هر بر بصورت جداگانه محاسبه و وصول میگردد.


داکثر عرض معبر  25متر مالك محاسبه خواهد بود.

 هنگام تجدید بنای سالالاختمانهای قدیمی دارای پروانه سالالاختمانی ،هزینه آمادهسالالازی محاسالالبه و
دریافت خواهد شد.
 بناهای دارای پروانه سالالالاختمانی در زمان صالالالدور پایانکار مشالالالمول پرداخت هزینه آمادهسالالالازی
نمیگردند.
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 بناهایی که

سب آرای کمی سیون ماده صد م شمول پرداخت جریمه میگردند م شمول پرداخت

هزینه خدمات آمادهسازی نیز میباشند.
بناهای مسکونی ا داثی قبل از سال  66در زمان اخذ مجوز و پرداخت عوارض مشمول هزینه آماده سازی
به میزان  50درصد میگردند.
باسالالالتناد ماده  22آئیننامه اجرایی قانون زمین شالالالهری کلیه هزینههای مربوط به عملیات آمادهسالالالازی
قطعات تفکیکی از قبیل تعیین بر وکف ،جدولک شی ،ت سطیح و زیر سازی و شنریزی ،آ سفالت معابر و
شوارع ،جماآوری و دفا آبهای سطحی با نظارت فنی شهرداری کالً بر عهده مالکین یا تفکیک کنندگان
خواهد بود.
هزینه آماده سازی (اعم از ا داث شبکه معابر ،ت سطیح و زیر سازی و شنریزی ،جدولگذاری آ سفالت و
دفا آبهای سطحی و )...مراکز اداری ،خدماتی ،آموزشی ،فرهنگی ،ورزشی ،نظامی ،مجتماهای مسکونی،
تعاونیمسکن و ...کالً بر عهده مالکین میباشد و در غیر این صورت شهرداری براساس فهرست بهای سال
مربوبه و برابر قیمتهای روز هزینه آمادهسازی را از مالک دریافت مینماید.

بهای خدمات خاكبرداری
در زمان ا داث بنا مترمکعبی  17/000ریال.

هزینه خدمات صدور المثنی پروانه ساختمان
صدور المثنی پروانه ساختمانی فقر با تأیید مراجا ذی صالح از جمله نیروی انتظامی ،فرمانداری در موقا
مفقودی و سرقت و آتش سوزی و سایر وادث غیرمترقبه دیگر بعد از محرز شدن وقوع ادثه با دریافت
هزینه به شرح زیر مقدور خواهد بود:
 به ازای هر پروانه مبلغ  1/000/000ریال.
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بهای خدمات حاصل از تأخیر در حمل نخالههای ساختمانی
انانچه شالالهروندی بدون اخذ مجوز از شالالهرداری اقدام به ریختن نخاله سالالاختمانی درمعبر عمومی نماید
شالالالهرداری میتواند پس از ابالغ کتبی مدتدار به شالالالهروند مذکور جهت روزهای بعد از مهلت مقرر در
اخطار که نامبرده اقدام به جماآوری ودفا نخالهها ننموده نسبت به دریافت این عوارض اقدام نماید.
 = S.P.Tعوارض متعلقه
 =Sمسا ت سطح اشغال نخاله
 = Pقیمت منطقهای (سال دریافت عوارض)
 = Tتعداد روزهای تأخیر

بهای خدمات اراضی و ساختمانها و امالك متروکه رها شده و بال استفاده و غیرمحصور
به منظور فظ زیبایی شهر و جلوگیری از جماشدن زبالهها درزمینهایی که فاقد ساخت و ساز و
دیوارکشی هستند و اعیانیهای فرسودهای که محل تجما یوانات موذی و شیوع بیماری و بروز خطرات
جانی میگردند با عنایت به ماده  110و بند  14ماده  55و  85قانون شهرداریها ،شهرداری با تصویب
شورای اسالمی شهر پس از اخطار نهایت ًا ظرف  2ماه نسبت به محصور نمودن یا مرمت منطب با نقشه
مصوب اقدام و هزینه آن را به اضافه ده درصد از مالک یا متولی دریافت نماید.
تبصر  -1د ررر و ترردضر اللم رر ضر ارررظ شرره ضل فطر
ش سر

ا ا هررع فطر ضل ربس ررس ا دیرض ررسر

ر

اض ررع د هعررسر عمرررهی ا ورچ ر ررس زررر ضل ضفطررس ههد ر دض  ،شرره دض ر ض رسا ض رردضم ر ر
ن ض ر ر ضضررسه زررسنيد د ررد ضل ر خ د یسه ر

هررع فط ر ا يیب ر

فرض ررد نمرررد ربررد  14هررسد

 55سنرن شه دض ر سي
تبص  -2د هرض د دیار ره ر ض ر
ا ا رررب عرررض
تع

 ،د لهررسن د یسهرر

شد د ز اضنر

ررض رط تبصر
ز اضنرر

رسف مسن ،هسلرم نسرب

رس نمسیررد ،ر هسا ررض ررط

یر هرسد  15یر

ررسف  ،عرررض
رر

رسف

نسهر ض ضیری نجرر اضرع

ن دیررد شرررد ا ضگرر د ههدرر

ض ردضم نبمسیرد یرس رصرر و ن مر ورس

سشرردگی ض ضضری ر هجصررر هررر د ن(ر رر شر ح یر تع ر

گر دد
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عرررض
ندضش

ضی ر هررسد هلررمرب ضهالورری فرض ررد شررد و ر

عارن ر هبررع ررسنرنی ه ر

اصس ولرری

رسشد

 =Tتعداد سالهایی که اراضی و امالک محصور نشده است
 =Sمساحت ملك
) =S× (20%P×Tعوارض متعلقه

قابلذکر است همه دغدغه شهرداری بواسطه ترغیب مالکین اراضی رها شده یا ساختمانهای نیمهکاره
رها شده می باشد که منافی با پاکی و پاکیزگی و زیبایی شهر یا موازین شهرسازی بوده (ماده  110قانون
شهرداریها) و همچنین تجما معتادان و شیوع بیماریها با وجود یوانات موذی نیز مزید برعلت میباشد.

ارزش افزوده بهای خدمات حاصل از معامالت اموال غیر منقول (اعم از عرصه و اعیان)
به استناد بند  26ماده  71قانون شورا
=K.P.Sفرمول محاسبه
ارزش افزوده بهای خدمات ا صل از معامالت که به صورت ر سمی (در دفاتر ر سمی) و غیر ر سمی (به
صورت قولنامهای) انجام میشود به شرح زیر اخذ میگردد.
 .1امالك ،مستغالت ،مستحدثات و سرقفلیها
 .2مسکونی واقا در معابر اصلی و فرعی (کواه تا  4متر) به ازای هر مترمربا معادل  %8ارزش معامالتی.
 .3تجاری به ازای هر مترمربا معادل % 8ارزش معامالتی.
 .4اداری به ازای هر مترمربا معادل  % 50ارزش معامالتی.
 .5صنعتی به ازای هر مترمربا معادل  % 25ارزش معامالتی.
 .6سایر به ازای هر مترمربا معادل  %8ارزش معامالتی.
.7سرقفلی به ازای هر مترمربا معادل %8ارزش معامالتی.
 .8اراضی به ازای هر مترمربا معادل %8ارزش معامالتی.
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تبص  -1ادض

هقدض  Pر ضر  22/000هیرسشد P≥22/000ي

تبص  -2نق ا ضن قرسب اریضال

ا نقر ا ضن قرسب رر نرسم شره ا شره اندضن ور اسلر

رر ا ض

عمرهی ز دض وبردي ضل مدر ضن قرسب رر نرسم ه ضوري هر بی ،عدمری ،ه باری ،ف یر  ،ا لشری ،فسنر
عسل ا رهدضش

ا د هسن ضل ز دضف

نق ا ضن قسب هعسخ هیرسشبد

عرض

بهای خدمات حاصل از نقل وانتقال برای وسائط نقلیه موتوری
(انواع خودرو سبک ،سنگین و موتورسیکلت) به شرح جدول ذیل دریافت میگردد:
جدول 18
نوع خودرو

عوارض سالیانه (ریال)

عوارض نقل وانتقال (ریال)

بریساس قانون بورج

مفارل عوی ض سالیان

خور وهاد سوی د
ماشینآالت یهسااد ،ساختمانی،
حفا د ،بلدوا  ،گر د  ،لور  ،بیل
مکانیکی

1/000/000

مفارل عوی ض سالیان

مینیبوس ،کامیونت ،وینت با ها

700/000

مفارل عوی ض سالیان

یروبوس ،کامیون ،رر لی

800/000

مفارل عوی ض سالیان

مورو سیکلت

200/000

مفارل عوی ض سالیان

بیمه امالك و شهروندان
وظایف شهروندان
مالکین اعیانیها و یا ذینفعان و ا ستفادهکنندگان مکلفند ن سبت به بیمه نمودن اعیانی در هنگام دریافت
پروانه یا پایانکار در برابر :
الف – زلزله
ب -آتشسوزی
ج -سیل
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د -بوفان
اقدام نمایند بنابراین بدون وجود بیمههای فوق صدور
 .1پایانکار ساختمانی
 .2گواهی معامله
 .3گواهی دریافت پروانه کسب و رفه
 .4گواهی بهرهبرداری از ساختمان
ممنوع است.
وظایف شهرداری
شهرداری مکلف است هر سال کلیه شهروندان را در قبال وادث شهر از قبیل :
 .1سیل
 .2تصادف رانندگی ناشی از فاری معابر
 .3سقوط اشیاء و اجسام از ارتفاع
 .4وادث ناشی از یخبندان در معابر و خیابانها
 .5سوانح ناشی از ناهمواریهای معابر و خیابانها
 .6سوانح ناشی از وجود ااهها و کانالها ا تمالی موجود در معابر
 .7سوانح ناشی از ریزش دیوارها و ساختمانها
بیمه نماید.
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تعرفههای هزینه خدمات دریافتی از تاکسیهای شهری و تلفنی و وانت بارها
تعرفه هزینه خدمات ،هزینه صالالدور پروانهها و مجوزهای موضالالوع تبصالالره  3ماده آئیننامه اجرایی قانون
الحاق یک تبصالالره به ماده وا ده قانون راجابه تمرکز امور مربوط به تاکسالالیرانی و

امتیاز پروانههای

بهره برداری و نقل و انتقال برای ا شخاع قیقی و قوقی (برا ساس بخ شنامه شماره – 86/42/91436
 90/8/9دفتر امور شهری و شوراهای استانداری مازندران)
جدول 22
ردیف

مقدار

نوع تعرفه

به ریال

1

رشکیل پرونده بت نام و پذ رش یولی یا متقاضیان

200/000

2

یمتیاا خدمات و برگزی د آامون شدرشناسی ،ک س روجیدی

100/000

3

یمتیاا حاصل یا صدو پروین راکسیرینی (ر ترچ  ،کا نام  ،کا ت شدرد) مدت
یعتبا پروین روسال (با یحتساب هز ن حب ع و ت ینندگان ر یرحار راکسیرینی
و کا مزر بیم ینندگان راکسی)

300/000

4

یمتیاا رمد د پروین راکسیرینی (مربوط ب بند)3

5

یمتیاا صدو خدمات پروین بدرهبرری د یشخاص حقیقی (مدت یعتبا رو سال)

6

رمد د پروین بدرهبرری د یشخاص حقیقی (مربوط ب بند )5

50%
300/000
50%

پروین بدرهبرری د وپروین راکسیرینی ر طول مدت یعتبا (یلمثنی)

100/000

7

یمتیاا رفو

8

یمتیاا ویگذی د خور ود جد د و ربد ل پ ك شخصی ب راکسی (ی اش خور و)

9

حب ع و ت ساالین راکسیری ین

10

یمتیاا بکا گیرد ر راکسی بی سیم رورگاه یه آهن و ررمینال

11

یمتیاا نقل و ینتقال و حقوق بدرهبرری د پروین بدرهبرری د یشخاص حقیقی ینتقال
سند راکسی ب خر د و روش (ی اش خور و)

4%

12

یمتیاا صدو پروین نما ندگی شرکتهاد حمل و نقل ر ون شدرد (مدت یعتبا 5
سال)

12/000/000

13

هز ن خدمات سالیان پروین نما ندگی

12/000/000

14

هز ن رمد د پروین شرکتهاد حمل ونقل

50%

15

یمتیاا و ینتقال پروین نما ندگی شرکتهاد حمل و نقل ر ون شدرد

50%

6%
250/000
3/600/000

هز ن ع و ت و خدمات خور و ی ر یرحار راک سیرینی سری سر ک شو و ساامانهاد حمل و نقل همگانی (برید
هرخور و) سالیان روسط هیأت مد ره یرحار راکسیرینی حمل و نقل همگانی کشو رصو میشور.
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تبص  -رر ض ر بسد ربرد  8ا  11ر خن(ر ضل مر
هرریرسیسرر

مرر

وس شبس ی هیرسیس

هبرد ا د هر اشنسهر ا هرسو ر

ال فرررد ا تر ررط وس شبس رری
تر ط هسلم ز دضف

ررمی تع رر

ربد وس فسنر

گرر دد ررردیهی ض رر

يیبرر

گ دد

 پروانه تاکسیرانی :به استناد ماده  4آییننامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به ماده وا د قانون.
 پروانه بهرهبرداری  :به استناد ماده  9آییننامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به ماده وا د قانون.
 پروانه شالالرکتهای مل و نقل درون شالالهری :به اسالالتناد ماده  13آییننامه اجرایی قانون الحاق یک
تبصره به ماده وا د قانون.
 نقل و انتقال به استناد ماده  14آییننامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به ماده وا د قانون.
 اخذ هرگونه وجهی بجز وجوه مندرج در جدول فوقالذکر ،توسالالر اشالالخاع اعم از قیقی و قوقی
ممنوع میباشد.
دریافت هرگونه وجه بدون اخذ مجوز از هیأت مدیره شالالورای سالالازمان و شالالورای اسالالالمی شالالهرها تخلف
محسوب شده و پیگرد قانونی دارد.

خدمات و نرخ هزینه و کرایه وسایل نقلیه سبك و سنگین شهرداری
جدول 24
(به ریال)

نوع خدمات
کری بیل بابکت را سقف  3ساعت

مالیات ارزش افزوده

2/000/000

2/180/000

700/000

763/000

کری لور را سقف  3ساعت

3/000/000

3/270/000

کری لور ب یاید هر ساعت ماایر بر  3ساعت

1/000/000

1/090/000

کری حمل ک سرو س ماس روسط نیسان

650/000

708/500

با گیرد هر سرو س روسط لور (خور و ره رن)

250/000

272/500

1/100/000

1/199/000

کری بیل بابکت ب یاید هر ساعت ماایر بر  3ساعت

کری حمل با روسط خور و کمپرسی یا خطیرکوه
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(به ریال)

نوع خدمات

با احتساب %9
مالیات ارزش افزوده

کری حمل با روسط خور و کمپرسی یا روآب

800/000

872/000

کری آمبوالنس ریخل محدوره شدرد

700/000

763/000

کری آمبوالنس یا ریخل شدر مسیر جاره یصلی را  15کیلومتر

1/000/000

1/090/000

کری آمبوالنس یا ریخل شدر مسیر جاره خاکی را  15کیلومتر

1/100/000

1/199/000

کری آمبوالنس ریخل شدرستان ب یاید هر کیلومتر ماایر بر پانزره
کیلومتر
کری آمبوالنس خا ج یا شدرستان را سقف پنجاه کیلومتر

25/000
1/300/000

کری آمبوالنس خا ج یا شدرستان ب یاید هر کیلومتر ماایر بر
پنجاه کیلومتر
روش هر سرو س مخلوط ورخان ید سرندشده با خور ود یری ه
ر محدوره شدر
روش و با گیرد هر سرو س مخلوط ورخان ید سرند ناده با
خور ود یری ه ر محدوره شدر

25/000
1/500/000
1/300/000

27/250
1/417/000
27/250
1/635/000
1/417/000

روش مخلوط ورخان ید سرند شده ر مفدن ب یاید هر رن

81/000

88/290

روش مخلوط ورخان ید سرند ناده ر مفدن ب یاید هر رن

75/000

81/750

روش پشت سرندد (سنگ قلوه) ب یاید هر مترمکف

120/000

130/800

روش هر رن شن و ماس سا ز ( 0-6بریبر با قیمت روش صنف
شن و ماس )

-

روش هر رن شن و ماس سا ز ( 6-12بریبر با قیمت روش صنف
شن و ماس )

-

روش هر رن شن و ماس سا ز ( 12-20بریبر با قیمت روش صنف
شن و ماس )

-

حمل خاك با کمپرسی ر محل خاکبرری د را اصل ک کیلومتر

400/000

حمل خاك با کمپرسی ر محل خاکبرری د ب یاید هر کیلومتر
ماایر بر ک کیلومتر

25/000

خاکبرری د ب صو ت سرو سی ب یاید هر سرو س

650/000

708/500

حمل خاك ر ریخل شدر با نیسان ب یاید هر سرو س

250/000

272/500

با گیرد و حمل خاك و نخال ساختمانی و غیره روسط بیل بابکت
ر ریخل شدر خت شده روسط یشخاص ب یاید هر سرو س

150/000

436/000
27/250

163/500

www.polsefid.ir
آدرس :پل سفید ،شهرداری پل سفید

تلفن011-42422914 :

نمابر011-42422915 :

polesefid.city@gmail.com

125

تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 97

مصوب  8بهمن 1396
شورای اسالمی شهر پل سفید

(به ریال)

نوع خدمات

مالیات ارزش افزوده

کری غلطک و برهید رستی ب یاید هر ساعت

400/000

436/000

کری حمل خاك و ماس ب یاید هر سرو س ی سواو

350/000

381/500

کری حمل شن و ماس ب یاید هر سرو س روسط ی سواو

500/000

545/000

کری حمل با ی سواو یا روآب

500/000

545/000

کری حمل بیل بابکت ب خا ج یا شدر را شفاع  50کیلومتر

1/200/000

1/308/000

کری با گیرد و حمل نخال هاد ساختمانی روسط ی سواو

600/000

654/000

هز ن رسطیح مکان نخال ر محل رفیینشده شدرری د روسط
یشخاص حقیقی ب یاید هر سرو س

تبص ر  -1ر ر ضر ود ر شرره اندضن ز ر
هسش

با احتساب %9

ررر در و ر

الو ض رسد هینمسیبد ر ضر یم رس د

صررد ضارردض

43/600

40/000

ربررسر هس ر رنی ا ت ررس ر دض نررد ا ضل

سب رس ن( شه دض  %85لجسو هیشرد

 جهت رفاه ال متقاضالالالیان تحت پوشالالالش کمیته امداد ضالالالرت امام (ره) و بهزیسالالالتی تا % 85
هزینههای یاد شده قابل دریافت میباشد.
 قیمتهای باال در صالالورتیکه مدت انجام کار از  5روز به باال باشالالد  %10نسالالبت به قیمت اولیه کم
میشود.
تبصرر  -2هرر

تلررریی هررسل

ضهالورری ورر ضل رر ض شرر و

نررر

تررس ض ببرردر نسررب

ت یو ا نر سلر هدم فریا ض دضم نمسیبد تس  60د د تع ه ه ور سر د یسه

ررر

ض

تبص  -3د ر و ضهيضیا نر ر رداب هررم تر رط ه ض رع رسنرنی دیار  ،نر ر دیرد هرال

عمر

فرض د ررد
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نحوه محاسبه عوارض بهای خدمات شهری
از آنجاییکه در زمان مل نخالههای ناشالالالی از تخریب بنا ،گودبرداری ،ایجاد فنداسالالالیون و ا داث بنا
باعث پخش نخاله در سالالالطح خیابان ها و کواه های ابراف محل اجرای پروژه میگردد لذا بهمنظور
جبران بخ شی از هزینههای رُفت و روب شهری ،عوارض تحت عنوان بهای خدمات شهری از متقا ضیان
به شرح زیر اخذ میگردد:
مساحت کل بنای ناخالص × قیمت منطقهای

هزینه خدماتی بهرهبرداری سالیانه از معابر عمومی شهرداری برای استفاده تأسیسات شهری
ماخذ و نحوه محاسبه عوارض

ردیف

موارد مامول

1

رفر بدرهبرری د سالیان
یا مفابر عمومی شدرری د
برید یستفاره رأسیسات
شدرد

2

رفر بدرهبرری د سالیان
یا مفابر عمومی شدرری د
برید یستفاره رأسیسات
شدرد

هز ن خد مات حبیلنصهههه یجرید
رأسههیسههات برید با یول مفارل رو بریبر
ی اش مفام ری یم ك مو ضوع ماره 64
قانون مال یات هاد مسهههتقیم مصهههوب
یسفند ماه  1366و یص حات و رغییریت
بفدد ب یاید هر مترمربو با یحتسهههاب
حر م شهههبک ید ک ر همان خ یابان
نص میگررر ،رفیین میشور.
هز ن خدمات سهههاالن ب یاید هر متر
طول شههبک با یحتسههاب حر م مفارل
کروم ی اش مفام ری یم ك موضههوع
ماره  64قانون مال یات هاد مسهههتقیم
مصههوب یسههفند ماه 1366و یصهه حات
بفدد خیابانی ک رأسیسات ر آن نص
یست ،رفیین میگررر.

توضیحات
نظر ب ی نک ب موج ربصهههره  6ماره 96
قانون شدرری دها ی ی ضی مفابر ر محدوره
هر شهههدر ،م لک عمومی محسهههوب و ر
مالکیت شههدرری د میباشههد ،ر یجرید بند
 26ماره  76قانون رشهههکی ت ،و ظا ف و
ینتخابات شو یهاد ی س می ک شو و ینتخاب
شدرری ین ،هز ن خدمات و بدون ی جار حب
مالکیت برید رسههتگاهها ی ک یا میار ن و
مفابر شدرد جدت ن ص رأ سی سات و و
ا رامینی و هوی ی ( ک با عث ی جار حر م
برید آ نان میگررر) یسهههت فاره مین ما ند،
مانند شرکت مخابریت ،شرکت گاا ،شرکت
برق و شرکت آب و ا ض ب ب شرح ا ر یا
یول سال  88قابلیت وصول ری ر.
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تبص ر  -سر ررسیی
ررط شرره د

گرن ر ت

سررسو شرره ر ر ر عد ر
ضه ر

ررر و عرردم د یسهرر

هعسل ر

ررسر عم ضنرری شرره دض ر د هعررسر
يیبرر

ررر ا ر د د رر اس ه رر رر هلررمرب ضیرر

نمیگ دد

هزینه آسفالت شکافی
این هزینه برای هر بار فاری از اشخاع قیقی و قوقی و دستگاههای فاریکننده براساس فرمول
ذیل محاسبه میگردد:
برید یشخاص حقیقی و حقوقی

برید آسفالت:
برید موای یک و بتن:
برید خاکی و ا رساادشده:

تبصر  -1ضی ر
تدضف دضش

يیب ر رررس يیب ر

برید رستگاههاد حفا دکننده

 × 1/500/000طول حفا د × 1/5

برید یشخاص حقیقی و حقوقی

 × 1/000/000طول حفا د

برید رستگاههاد حفا دکننده

 × 1/000/000طول حفا د × 1/5

برید یشخاص حقیقی و حقوقی

 × 500/000طول حفا د

برید رستگاههاد حفا دکننده

 × 500/000طول حفا د × 1/5

رررسل ش ر سهی و ر تر ررط اضاررد ارررس ر تع ر

هرریگ ر دد نبسیررد

رسشد

تبص ر  -2ض ر یو ارررس ر رررس عبسی ر
تع

 × 1/500/000طول حفا د

ر ر اضررع

هعررسر ا هبطق ر رررس ن( ر هسررلرب اضاررد ارررس ر

هیگ دد

تبصر  -3وسسنی و ردان ضفر ه ررل ض ردضم رر اررس ر هرینمسیبرد هببرسر هجس رب عررض
دا ر ضر تع ه تع

نرسن

شد لجسو هیگ دد

تبصر  -4ضر یو ارررس ر رر ار

رررسل

دیررد رررس عبسیر

رر اضررع

هعررسر ا هبطقر رررس ن(ر

اضاد ارس ر  2ر ضر هیرسشد
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هزینه خدماتی بهرهبرداری سالیانه از معابر عمومی شهرداری
به موجب تب صره  6ماده  96قانون شهرداریها ارا ضی معابردر محدوده هر شهر ملک عمومی مح سوب و
در مالکیت شهرداری میبا شد ،در اجرای بند  26ماده  76قانون ت شکیالت ،وظایف و انتخابات شوراهای
اسالالالمی کشالالور و انتخاب شالالهرداران ،هزینه خدماتی بدون ایجاد

مالکیت برای دسالالتگاههایی که از

میادین و معابر شالالهری جهت نصالالب تأسالالیسالالات رو و زیرزمینی و هوایی (که باعث ایجاد ریم برای آنان
میگردد) استفاده مینمایند ،مانند شرکت مخابرات ،شرکت گاز ،شرکت برق و شرکت آب و فاضالب و...
خدماتی از معابر شالالهر که مالکیت و هزینههای اجرای آن مربوط به شالالهرداری بوده بهشالالرح زیر هزینه
خدماتی سالالالاالنه معابر جدیداال داث یا تعریضشالالالده تعل میگیرد که همزمان با هزینههای فاری یا
جداگانه وصول خواهد شد:
جدول 25
بابت کا وهاد مخابریری ر سطح شدر هر عدر

 3/000/000ال

بابت ریرهاد برق یحدی ی ر سطح شدر هر عدر برید با یول

 200/000ال

بابت ریرهاد برق موجور ر سطح شدر هر عدر

 100 /000ال

بابت ریرهاد برق شا قود ر سطح شدر

 400/000ال

بابت ریرهاد ررینسری برق ر سطح شدر هر عدر

 400/000ال

بابت ررینسهاد برق یراقکی برید هر مترمربو

 600/000ال

 در قبال اسالالالتفاده شالالالرکتهای آب و فاضالالالالب ،برق ،گاز ،مخابرات و  ...از هر متر بول معابر برای
لولهگذاری معادل دو برابر آخرین ارزش منطقهای خیابان مورد استفاده دریافت خواهد شد.
 در قبال اسالالتفاده شالالرکتهای آب و فاضالالالب ،برق ،گاز ،مخابرات و  ...یا بخش خصالالوصالالی به همین
منظور از هر متر بول م عابر برای کا بل گذاری خطوط تلفن و برق م عادل دو برابر آخرین ارزش
منطقهای خیابان مورد استفاده دریافت خواهد شد.
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تبص  -1ضیر

يیبر فردهسو

د رر اس س ا شرر و

سر ارررس هطررسری تع هرر ه رر رر ز دضفرر

تر ررع ا تعررری
شو

ه رر

تبصر  -2رسرر
ضدض ر م ز دضف

ر ضل يیبر سر اررس ر رررد ا يیبر سر تر ه

شررب

نمسیبررد ضررمبسا يیبرر ررسر

ررسر ن ا هسضررالن ،گررسل ،ررر م ا ه ررسر ضو د ود رر ضهررر ررر عهررد

ررد ا شه دض ر
ضهر

ارس ر رس ض رسیرد

چگرن تعهدر د ت ه

ه ور ندض د

نصررو ت ر رر م ضعر ضل ض ررالح ا تر ررع شررب

گ دد ر ش ح ی تع

رر مي ور رسیررد ضل ر خ

هیگ دد:
 1/500/000یسب

 1ر ضلضر نصو یس سر سیی

ت ر م هلس ضع

 2ر ضلضر نصو یس سر سیی

ت ر م هلس رر  3/000/000یسب

بهای خدمات ورزشی
در هنگام صالالدور پروانه سالالاختمانی یا گواهی اتمام عملیات سالالاختمانی (درخصالالوع پروندههای مطرو ه
ماده صالالالد) مبنی بر ابقای بنا و پایان کار برابر قیمت منطقهای ( ) pاز هر مترمربا بنا به عنوان بنای
خدمات ورزشالالی (برای یک بار) دریافت و در سالالاب جداگانهای برای هزینه در بخش ورزش واریز گردد.
() p ≥5000

بهاء خدمات مربوط به آرامستان (هزینه خدمات غسالخانه)
 .1هزینه شستشو ،تغسیل ،تکفین جنازه (پنبه ،سدر ،کافور و1/500/000 )...ریال
 .2هزینه خدمات مربوط به دفن اموات در مکان گلزار شهدای شهر به لحاظ تو سعه و ا داث
آرامستان جدید و ا داث غسالخانه به ازای هر قبر ده میلیون ریال تعیین میگردد.
 .3انانچه بازماندگان اموات ق صد ا ستفاده ببقاتی از یک قبر را دا شته با شند به ازای هر ببقه
معادل پنجاه درصد تعرفه بند  2دریافت میگردد.
 .4شهرداری مجاز ا ست انانچه متقا ضیان تدفین قبل از وفات تمایل به رزرو مکان قبر دا شته
باشند برابر بند  2رفتار نماید.
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هزینه خدمات خسارت وارده به دیوارههای شهری

نوشالالالتههایی که بدون مجوز باشالالالند شالالالهرداری مجاز اسالالالت برای پاكسالالالازی بر روی دیوارهای آجری
 100/000ریال در هر مترمربا ،نمای سالالالنگ یا کنیتکس  200/000ریال در هر مترمربا ،نمای سالالالنگ
تیشالالهای  300/000ریال در هر مترمربا در ماه و نمای سالالنگ گرانیتی  500/000ریال در هر مترمربا
دریافت نماید.

بهای خدمات بهرهبرداری موقت از معابر و فضاهای عمومی شهری
انانچه شالالرکتهای دولتی یا اشالالخاع قیقی و قوقی بخواهند از معابر و فضالالاهای عمومی شالالهرداری
برای دپوی مصالالالح و یا تجهیز کارگاه و تبلیغات و سالالایر موارد ممکن به هر نحو اسالالتفاده نمایند مطاب
رابطه ذیل برای هر ماه عوارض محاسبه و اخذ خواهد شد.
 =K.P.Sعوارض متعقله
تبص  -د هر د ت س ر هر

هقدض  ،Kعدد  2ا د سی هرض د  1تع

هیگ دد

بهای خدمات تخلیه زباله در مکان دفن زباله
بابت تخلیه زباله هر د ستگاه نی سان مبلغ 850/000ریال و ای سوزو هر د ستگاه  1/200/000ریال بابت هر
سرویس زباله میباشد.

هزینه خدمات تخلیه غیرمجاز نخاله
با توجه به افزایش سالیانه هزینههای جماآوری نخاله غیرمجاز در سطح شهر هزینه:
وانت و نیسان کمپرسی

 1/500/000ریال

www.polsefid.ir
آدرس :پل سفید ،شهرداری پل سفید

تلفن011-42422914 :

نمابر011-42422915 :

polesefid.city@gmail.com

131

تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 97

مصوب  8بهمن 1396
شورای اسالمی شهر پل سفید
تراکتور

 1/500/000ریال

خاور

 1/800/000ریال

کمپرسیتک

 3/000/000ریال

کمپرسیدهارخ

 4/000/000ریال

هزینه مرمت و ترمیم حفاریهای معابر
ماده  103قانون شهرداری -کلیه وزارتخانهها و مؤسالالسالالات دولتی و خصالالوصالالی موظفند قبل از هرگونه
اقدامی نسالالبت به کارهای عمرانی واقا در مناب مندرج در ماده  97و  98از قبیل ا داث شالالبکه تلفن و
برق وآب و سایر تأ سی سات و همچنین ات صال راههای عمومی و فرعی و رعایت نق شه جاما شهر سازی را
بنمایند .این قبیل اقدامات باید با موافقت کتبی شهرداری انجام گیرد و مؤ س سه اقدامکننده موظف ا ست
هرگونه خرابی و زیانی را که بر اثر اقدام مزبور به آسالالالفالت یا سالالالاختمان معابر عمومی وارد آید در مدت
متناسبی که با جلب نظر شهرداری تعیین خواهد شد ترمیم نموده و به وضا اول درآورده و یا هزینه آنرا
براساس فهرست بهای سال ظرف مدت اعالمی توسر شهرداری از تاریخ تنظیم صورتجلسه به شهرداری
پرداخت نماید در غیر این صورت شهرداری خواهد توان ست ن سبت به و صول آن از بری کمی سیون ماده
 77اقدام نماید.
رررسل

ر ض ررس

تبصر  -يیبر

ر ه ه رررع لیر

ررسلر ا

ر ض بسد هه

رهسر سب ه رر

هر د عم هیگ دد

مر

ررسر ال تر ررط شرره دض ر ررس

مساولیت هماهنگی ترافیکی با راهنمایی و رانندگی و ممانعت از ایجاد صدمه به تأسیسات زیرزمینی و
عابرین و وسایر نقلیه و قوق قه امالك شهروندان با نصب عالیم هشداردهنده و موانا استاندارد و
اراغهای اشمک زن و یا گماردن نگهبان به عهده دستگاه فار (و پیمانکاران دستگاه فار) است و
شهرداری باید ضمن ذکر آن در موافقتنامه ،در اجرای صحیح این موضوع مستمراً نظارت داشته باشد.
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فهرست بهای ترمیم و بازسازی نوار حفاری در معابر شهری
ا ستفاده از این فهر ست بها برای برآورد هزینه عملیات برگرداندن م سیر فاری به الت اولیه میبا شد و
نحوه عمل و ترمیم و بازسازی نوار فاری در معابر شهری بهشرح (یکی از دو روش) زیر میباشد:
 .1ترمیم و باز سازی نوار فاری فقر در الیههای فوقانی (ق شر ا ساس ،ق شر بیندر و ق شر توپکا) تو سر
شهرداری بب م شخ صات فنی انجام می شود در این صورت هزینه عملیات برگرداندن م سیر فاری به
الت اول و اخذ این هزینه تو سر شهرداری از د ستگاه م ساول اجرای فاری برای ن صب تأ سی سات
زیربنایی ا ست و شهرداری م ساول اجرای مرمت نوار فاری برای الیههای فوقانی و د ستگاههای مذکور
عهدهدار ترمیم الیههای زیرین بب مشخصات فنی هستند.
 .2شهرداری میتواند انجام ق شر ا ساس ،ق شر بیندر و ق شر توپکا را نیز بر

سب درخوا ست د ستگاه

متقا ضی فاری پس از ت شخیص توانایی و تخ صص پیمانکار مربوط به د ستگاه اجرایی واگذار نماید .در
این صورت تضمین سن انجام کار به مدت دو سال به عهده دستگاه مذکور خواهد بود.
جدول 26

شماره
010101

واحد
مترمربع

(ریال)

بهای واحد

ررمیم و بااسههااد نوی حفا د ر سههوی ه و و مفابر (آسههفالت ) ب عمب 60
سانتیمتر شامل:
کندن مجدر نوی حفا د ب عمب  60سههانتیمتر ،آبپاشههی و کوبیدن کف
ررینش  ،ردی  ،پخش و کوبیدن قشرهاد یساس ب ضخامت  50سانتی متر و
رریکم  %95رد ی و یجرید قشهههر ی ندور نفوذد (پر م کت) رد ی  ،پخش و
کوبیدن آ سفالت ق شر آ ستر (بیند ) ب ضخامت  6سانتیمتر ،ردی و یندور
سههطحی (رک کت) پخش و آسههفالت قشههر و ( روپکا) ب ضههخامت 4
سهههانتیمتر و حمل رمامی خاكهاد یضههها ی و یجرید کا ها ب طو کامل
طبب مشخصات نی با وسا ل رستی ا ماشین آالت مو ر نیاا.

1/136/329

شرح
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شماره
010103
010105

010102

واحد
مترمربع
مترمربع
متر منعب

(ریال)

134

بهای واحد

مرمت مسیر لول  ،شامل :
کندن مجدر خاك ود ررینش  ،آبپاشی وکوبیدن ود ررینش  ،آبپیشی و
کوبیدن ب ستر ،ردی م صالح ا ر ی ساس و ی ساس ،ختن ،پخش و کوبیدن
آن با رریکم الام و حمل مویر ای د و یندیاهگیرد برح س حجم م صالح ا ر
ی ساس و ی ساس کوبیده شده .یجرید کا ها ب طو کامل طبب م شخ صات
نی با وسا ل رستی ا ماشینآالت مو ر نیاا.

1/239/045

ررمیم و بااسهههااد نوی حفا د ر بز گریهها ،سهههوی ه و و مفابر ب عمب 20
سانتیمتر شامل:
کندن مجدر نوی حفا د ب عمب  20سههانتیمتر ،آبپاشههی و کوبیدن کف
ررین ش  ،ردی  ،پخش ،کوبیدن ق شرهاد ی ساس ب ضخامت  10سانتیمتر و
رریکم  ،%95رد ی و یجرید قشهههر ی ندور نفوذد (پر م کت) ،رد ی پخش
وکوبیدن آسههفالت قشههر آسههتر (بیند ) ب ضههخامت  6سههانتیمتر ،ردی و
یجرید یندور سطحی (رک کد) ،پخش وکوبیدن آ سفالت ق شر و (روپکا)
ب ضهههخامت  4سهههانتیمتر و حمل رمامی خاكهاد یضههها ی و مویر ایئد،
یجرید کا ها ب طو کامل طبب مشهههخصهههات نی با وسههها ل رسهههتی ا
ماشینآالت مو ر نیاا.

729/000

ررمیم و بااسااد نوی حفا د ر بز گریهها ب عمب  80سانتیمتر شامل:
کندن مجدر نوی حفا د ب عمب  80سههانتیمتر ،آبپاشههی وکوبیدن کف
ررینش  ،ردی  ،پخش ،کوبیدن قشرهاد ا ر یساس و یساس ب ضخامت 70
سانتیمتر و رریکم  ،%95ردی ویجرید ق شر یندور نفوذد (پر مکت) ،ردی ،
پخش وکوبیدن آسفالت قشر آستر (بیند ) ب ضخامت  6سانتیمتر ،ردی و
یجرید یندور سطحی (رک کد) ،پخش و کوبیدن آسفالت قشر و (روپکا)
ب ضخامت  4سانتیمتر و حمل رمامی خاكهاد ی ضا ی ،یجرید کا ها ب
طو کامل طبب مشخصات نی با وسا ل رستی ا ماشینآالت مو ر نیاا.

870/500

شرح
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شماره
010106

متر مربع

010107

نرخ ویحد برید هر مترمربو ررمیم مسهههیر موای یک همریه با ا رسهههااد ب
عمب  30سانتیمتر.

ض ضیو هه

588/000

010108

متر مربع

1/026/850

010109

واحد
متر مربع
متر مربع

ررمیم و بااسااد نوی حفا د مفابر بتنی ب عمب  35سانتیمتر شامل:
کندن مجدر خاك ود ررینشهه ا گور ،آبپاشههی و کوبیدن بسههتر ،طبب
مشههخصههات نی و یجرید رش کف با قطفات بتنی و ا رسههااد مربوط،
مطابب وضفیت موجور قبل یا حفا د و حمل خاكهاد یضا ی.

1/206/500

(ریال)

ررمیم و بااسههااد نوی حفا د ،ر پیاره و ،باپوشههش قطفات بتنی ،ب عمب
 20سانتیمتر شامل:
کندن مجدر خاك ود ررینشهه ا گور ،آبپاشههی و کوبیدن بسههتر طبب
مشههخصههات نی و یجرید رش کف با قطفات بتنی و ا رسههااد مربوط،
مطابب وضفیت موجور قبل یا حفا د و حمل خاكهاد یضا ی.

تبص  -1ض یو رهباسم  1/152د ن( گ ه
تبص  -2ود

بهای واحد

ررمیم و بااسااد نوی حفا د ر پیاره و ( آسفالت ) ب عمب  20سانتیمتر
شامل:
کندن مجدر نوی حفا د ب عمب  20سههانتیمتر ،رسههطیح ،آبپاشههی و
کوبیدن کف ررینش  ،ردی  ،پخش و کوبیدن قشرهاد یساس ب ضخامت 15
سهههانتی متر رد ی و یجرید قشهههر یندور نفوذد (پر مکت) رد ی  ،پخش و
کوبیدن آ سفالت ق شر و (روپکا) ب ضخامت  5سانتیمتر و حمل رمامی
خاكهاد یضههها ی و یجرید کا ها ب طو کامل طبب مشهههخصهههات نی با
وسا ل رستی ا ماشینآالت مو ر نیاا.

357/000

شرح

شرد

رهسك هلمرب تمسهی ض دضد س هیگ دد
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هزینه انبارداری ناشی از سد معبر جمعآوریشده
اخذ هزینه انبارداری ( سد معبر) که در صورت جماآوری تو سر مأمورین شهرداری و ضمن اخذ تعهد
پس از سیر مرا ل قانونی به متقا ضیان م سترد میگردد و جریمه آن در مرتبه اول  1/000/000ریال و
در مرتبه دوم  1/500/000ریال و برای مراتب دیگر  2/000/000ریال میبا شد بهعنوان جریمه سد معبر
ناشی از توقف وانت فروشنده اجناس مبلغ 1/000/000ریال و کامیون فروشنده اجناس مبلغ 1/500/000
ریال و بهازای نگهداری اجناس در انبار شهرداری نیز هر روز مبلغ  10/000ریال اخذ میگردد.

هزینه خدمات سد معبر ناشی از تخلیه و نگهداری مصالح و نخاله ساختمانی در معابرعمومی
در مواردی که به هنگام ا داث ساختمان در سطح شهر مالکین اقدام به ایجاد سد معبر ناشی از تخلیه و
نگهداری انواع مصالح و نخاله ساختمانی مازاد در سطح معابر اصلی و فرعی مینمایند و با این عمل موجبات
مزا مت تردد شهروندان را فراهم میکنند ،شهرداری به موجب تبصره یک بند دو ماده  55قانون شهرداری-
ها نااار به جماآوری و انتقال میگردد که قطع ًا مستلزم هزینهای از سوی شهرداری خواهد بود ،لذا
پیشنهاد میگردد هزینه انجام شده در این خصوع برابر گزارش مساول وا د بازرسی ساختمانی شهرداری
و بر مبنای ساعت کار انجام شده بب قرارداد ماشینآالت ،که قیمت ماشینآالت در دفتراه تعیین شده
و هزینه کارکرد کارگران با توجه به ساعات کارکرده برای هر ساعت  80/000ریال وصول گردد تشخیص
گردیده و وصول میگردد.
تبص ر  -1ود ر د هررد سر اس ر ضل فرردهسو و ر د ررسنرن هسل ررسو ر ر ض لش ضهررياد ا ی ر
ض ضیرری رررس ورر نررسم هررد هلررمرب هسل ررسو تع رر

نسه ر

شررد فرض بررد ررررد ورر هرریرسیسرر

ضل

ه قسض سن ضف گ دد
تبص  -2د هرض در ور رر

بارسم ضاردض

رسف مسن د

هعبر نسشری ضل ت د ر ا ناهردض ر ضنررضا هصرسل ا ن سلر
ه عرری هرری نمسیبررد ا رررس ضیرر عمرر هر بررسو هيضامرر

136

رط شره هرسل
رسف مسنی هرسلضد د

ض ردضم رر ضی رسد رد
رط هعرسر ض ردی ا

ترر دد شرره اندضن ض هرر ض

هرریوببررد،

شرره دض ر ررر هر ررو تبصرر یررم ربررد دا هررسد  55ررسنرن شرره دض ر ررس نسچررس ررر

مررع ا ر ا
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طعرسا هسر ديم يیبر ضر ضل ررر شره دض ر فرض رد رررد ،لر ض ز لربهسد هیگر دد

ضن قسب هیگ دد ور

يیبر ضن ررسم شررد د ضیر فصرررص ر ضرر گرريض ش هسررلرب اضاررد رسل رری ررسف مسنی شرره دض ر ا رر
هببررسر ررسع

وررس ضن ررسمشررد

برری رر ض دضد هسش ر

الو رررس ز مسن ررس ضن ر ضر تع ه ر

زسرمسندي تلر و گ دیررد ا د باررسم ه ض عر شرره اند یررس د ز انررد نر رسلر ضرربط ا رر
ض سب ر تجسسن سر سل سن ا یس ه ض ع هؤدیسن ضل نسن د یسه

ررسلهسن
باررسم

گ دد

حق الزحمه کارشناسی
کار شنا سی برای هر نوبت بازدید و یا تطبی و ضعیت پروانه ساختمانی صادره با بناهای ا داثی یا
پایانکار به ازای هر مترمربا وا د های مسالالکونی به مبلغ  4/000ریال و سالالاختمانهای تجاری 6/000
ریال اداری و صنعتی و خدماتی 8/000ریال برای ارا ضی  2/500ریال محا سبه گردد .ضمناً در صورت
عدم تغییر بناء یا وضعیت ملک هر کارشناسی به مدت سه ماه قابل اعتبار میباشد.
تبص  -1عررض

رر هردو  3هرس دض ضر ضع برس هریرسشرد ا زرر ضل هردو

هررم ضل ترس ی ز دضفر

هرر ور رسیسرر ی ه رردضا تر ررط هررؤدر ز دضفرر
هبقرررب دض ضر رربد

ررمی ا ر

گرر دد ارری وس شبس رری ررر هعررسهالو ضهرررضب
ر ر ضرر هسررسا

ررمیي ر هببررسر ارردض

ع ر ا ضع ررسن

وس ر ر هدم هجس ب ا ا رب فرض د شد
رهررسر وس شبس رری ز انررد ررسیی ورر

برر ضل رر ح د وم سرر رن هررسد  5ررر وم سرر رن هررسد 5

ض سب هیگر دد رر نررا اضارد سر ضاردض ی ضل ه قسضر سن رر ضلضر ر ه ه ررع هجس رب اضفر هری-
گ دد
تبصرر  -2د باررسم هجس ررب عرررض
وس شبس ی ه رر ر ع

ررسف مسنی ،ررسف

ا ضع سن و ربس د یسه

ربررسك د ع رر هس ررد ضع ررسنی ،يیبرر

هیگ دد
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تسهیالت رفاهی وتشویقی

کلیه معافیت های موجود در قوانین مصالالالوب (پس از تصالالالویب قانون مالیات برارزش افزوده مصالالالوب
 )1387/2/17و یا معافیتهایی که در قوانین بودجه سالالنواتی پیش بینی میگردد با رعایت تبصالالره ذیل
ماده  181قانون برنامه پنجم توسالالعه (هرگونه تخفیف ،بخشالالودگی قوق و عوارض شالالهرداریها توسالالر
دولت و قوانین مصالالوب منوط به تأمین آن از بودجه عمومی سالالاالنه کشالالور اسالالت در غیر اینصالالورت
بخشودگی و تخفیف قوق و عوارض شهرداری ممنوع است) اعمال خواهد شد.
خانوادههای معظم شهداء و ایثارگران

در زمان صدور پروانه بنای مسکونی تا یکصد متر مربا با ارائه مدارك و مستندات الزم و تجاری یک وا د
داکثر  12مترمربا  100درصالالد عوارض پذیره لحاظ نمیگردند در صالالورتیکه مسالالا ت بنای مسالالکونی
بیش از یک صد مترمربا با شد  100در صد از یک صد مترمربا و بنای تجاری  12متر از کل عوارض پذیره
لحاظ نمیگردد( .فقر برای یکبار) (درصورت استفاده از عدم پرداخت عوارض ،اداره مربوبه باید باقیمانده
عوارض افراد معرفیشده را پرداخت نمایند).
تبص ر  -ر ر ضر سنبررسلضن ر ر ضلضر ر  %10سنبررسلر  %10ت ر ر  ،لضدگررسن تررس  4ررسب ض ررس و ،%50
ر ر ا ضل  4ررسب هعررسدب ررد د ررد ،لهبرردگسن ضل  6هررس تررس یررم ررسب لهبرردگی  %20ا ر ر ا ضل
یم سب رر ضلضر ر

رسب  %10ضضرسه هریگر دد هقرط رر ضر یرم ررس ا د فصررص عررض

زر ی

هیرسشدي
شهروندان

درصورت پرداخت عوارض ساختمانی فقر در زمان صدور پروانه ساختمانی و پایانکار وا دهای مسکونی
و مسکونی تجاری به صورت یکجا (نقدی) در موعد مقرر به ساب شهرداری ،از  85تا  95درصد عوارض
با پیشنهاد مکتوب مساول درآمد (با رعایت سقف بودجه مصوب شهرداری و آییننامه مالی) و در صورت
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1

موافقت کتبی شهردار لحاظ میگرددبه استثنای منابقی که از برح تشویقی  Pبا ضریب  2محاسبه گردیده
که در غیر اینصورت ممنوع میباشد.
نکته  :هبه و مساعدت درآمدهای شهرداری ازجمله عوارض با پیشنهاد شهرداری و تصویب شورای شهر با
رعایت سقف بودجه مصوب شهرداری و آییننامه مالی شهرداری بخصوع ماده  37آن و صرفه و صالح
شهر و شهرداری برای افراد بیسرپرست و ناتوان از جمله افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره)
و بهزیستی و ادثهدیده ،خانواده معظم شهداء و ایثارگران و آزادگان ،کارکنان شهرداری ،همسر و فرزندان
آنها و اعضای شورای شهر با معرفینامه از ادارات مذکور اعمال میشود.
تبص  -1ضاردض

رسف مسن هسرس د ،ضهرسهيضد رس ،ت سیرس ا اسر ب رس ،ا هررل ا اررل رسر عدم ر

ا فسنرر عررسل د وررس ر ر ررسر ه رر رر هلررمرب ز دضفرر
سم

نبرررد الرر

سیی ضل ضهرسو هر ور رر عبررضن ت رس ر ا فردهستی د ن(ر گ ه ر شررد رر ض رس

ضی تع ه هلمرب عرض

ه رر

ت یررو گ دیررد د لهررسن رردا ز اضنر
ررسف مسنی ررر ضنرردضل هسررسا

ضررضرط

فرض بد ررد

تبص  -2سف مسن رسیی ور رر ض ر اررضد

عرض

تع هرر عرررض

چبسنعرر

ر ه

بر نسشری ضل لليلر  ،رهرسن ،ترا ررلر ا

ررسف مسن رر هب(ررر ت دیررد ربررس ضل ز دضفر

عرررض

زر ی

ت یررو شررد هطررسری ز انررد هر رررد د اضاررد نر ررسلر تع هرر

ضف نمیگ دند

تبصررر  -3رررسف مسن رررسر ه ررررد هسررر رنی ا ت رررس ر ه رررسل ضل ن(ررر ضاررردض
ررسف مسن ررسر ه رررد رررسالر  30ررسب عمرر ا رسه ر
ضع سنی نهس رل ی ور نررا ض ر رسد
ت دیررد ربررس ا د یسهرر
شررسه عرررض

ز اضنرر

ن ررس ورس ر ر د

ا ض ررر رسد ي ا

رردی هجررالو شرره ر ر ضنرردضل هسررسا
ر ح رسر هصررن تررساو نبمسیرد د لهرسن

ررسف مسنی ضل  %50عرررض

زرر ی لجررسو ا لیرر ربررسر هررسلضد ررر ن
1

فرض ررد ررررد ر ر ض ر ابسر هبررس قی و ر ضل ر ح تلررریقی  Pرررس ض ر یو  2هجس ررب

گ دید ض
تبصر  -4ررسف مسن ررسر ه رررد هس ر رنی ا ت ررس ر د ررر و دض ض رررردن ز اضنر
ترضنبد د لهسن نر سلر ضل ت ر
تبصرر  -5ضهرر ضد تجرر

هع

ررسف مسنی هرری-

شد ره هبد گ دند

زرشررا وم رر ضهرردضد ضهررسم فم برری

ي ا رهيیسرر ی ر ض ررس

ررسنرن

ررد رر ورر ولررر ض رردم فرض ررد شررد د ررر و عرردم زرر ار برری د ررد رر ورر ولررر یررم
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سفیدعسی ر
پلرع رررس
شهره رر
اسالمیررد ه
شورایررس ررق
اضادهس ر رنی ت
سی ضرضرط شه سلري ر سد د د تع ه عرض
تبص ر  -6ضه ر ضد تج ر

ضلارررر هص ر خ ا تررسه

زس و ب ر

ا عسی ر

ضف نمیگ دد

زرشررا وم ر ضهرردضد ا رهيیس ر ی زب ررس د ررد يیب ر فرردهسو د بررر

سالن ر فر دض هیرسشبد
ررسف مسنی اضاررد سر ت ررس ر ،ضدض ر ا رربع ی د باررسم نر ررسلر ا

تبص ر  -7ررر ضر رردا ز اضنرر

ت دیررد ربررس د اررد ه ر ض ا تعرردضد د بر ا اضررع

هبررد ا د ز اضنر

بر ا چر رعررد ضل

بدرری چر

تصریو ر ح رسهع یرس رسدري ا یرس فر ی گررض ی زسیرسنورس هعرسدب  %50عررض
فرض ررد شررد هل ر ا ر ر ضیب ر
ضارردض

ررسف مسن ررسر هررر د ن( ر ع ب رسا هطررسری هرررسد ز اضن ر

ررسف مسنی

چبسنع ر ربررس ررردان ز اضن ر

ررسف مسنی

شررد ا دض ضر گرررض ی زسیررسنوررس رسشرربد ررردیهی ض ر

ضی سد شد رسشرد ا یرس دض ضر ت در
ررد ا ز دضف ر

عرررض

زر ی هب(رر

ضل هررسد ز اضنر رسشرد زرر ضل ر ح هرضررا د وم سر رن هرسد

ال هلررمرب ت ر ر

1

ضی ر ربررد فرض ررد ررررد ر ر ض ر ابسر هبررس قی و ر ضل

ح تلریقی  Pرس ض یو  2هجس ب گ دید ض
 تسرره الو رسهررولررر د

ررسر ه رررد اسررو هصرررر ه دررر شررر ضر ض ررالهی ا تصررریو د ررد رر

ررسب  96اهرری ررسنرن هررر د عم ر

هعسه

تر رط دالر

هعسه

هرم ض ز دضف

ررر ضر ضارردض
هلمرب ز دضف

ر ض فرض ررد گ ه ر

رر اسرسن شره دض ر اض یري ا د

ر ضیر

هل ر ا ر ر ضیب ر ه رريضن هبدرري
رر و هسلرم ه در

ض ر

هبدري

نمسید

یررم اضاررد هسرر رنی ارردضوا تررس ررد ه ه رررعي ورر د تمدررم هسرر د هرریرسشررد
دا ز اضن

عرض

تبص ر  -8هسررس د ،اس ر ب

سف مسنی نمیگ دد

ررس ،ت سیررس ،هس م ر ررس ،لیبب ر ررس ا گر ر سن ررس هلررمرب ز دضف ر

رهسك فدهسو نمیرسشبد
اعضای شورای اسالمی شهر و کارکنان شهرداری

کلیه پرسنل شاغل و بازنشسته شهرداری و اعضای شورای اسالمی فعلی و ادواری در زمان صدور پروانه
سالالالاختمانی داکثر تا سالالالقف  750مترمربا از صالالالد درصالالالد کل تعرفه عوارض سالالالاختمان تجاری و
تجاریمسکونی (فقر یک بار در بول مدت خدمت و بازنشستگی) تعرفه عوارض اخذ نمیگردد.
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کلیه کارگران و کارکنان شاغل و بازنشسته شهرداری در تمام دورهها مشمول پرداخت بهاء خدمات ساالنه
پسماند و نوسازی برای یک وا د نمیباشند.
تذکر :هرگونه بخشودگی ،تخفیف و معافیت خارج از موارد مطرو ه در این دستورالعمل مجاز نمیباشد.
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ردیف

ارزش معامالتی

شرح موقعیت محل (نام خیابان)

(هر مترمربع)

از محل برخورد دو رودخانه راستوپی و ولوپی تا ابتدای شهر (دوراهی امیرده)

 16/000ریال

کواه با عرض بیش از  4متر

 8/000ریال

کواه با عرض تا  4متر

 5/000ریال

2

از ابتدای سهراهی آالشت به برف منطقه مسکونی آزادمهر تا پایان محدوده شهر

 15/000ریال

3

منطقه مسکونی آزادمهر

 14/000ریال

بلوار جانبازان از دوراهی امیرده تا رستوران درویش

 24/000ریال

کواه با عرض بیش از  4متر

 14/000ریال

کواه با عرض تا  4متر

 10/000ریال

از رستوران درویش تا ابتدای پل هوایی بزرگ

 37/000ریال

کواه با عرض بیش از  4متر

 15/000ریال

کواه با عرض تا  4متر

 12/000ریال

از انتهای پل بزرگ تا اهار راه ولیعصر (بلوار آیتاله صالحی مازندرانی)

 22/000ریال

کواه با عرض بیش از  4متر

 10/000ریال

کواه با عرض تا  4متر

 7/000ریال

از اهارراه ولیعصر تا پایان محدوده شهر (بلوار امام رضا(ع))

 18/000ریال

کواه با عرض بیش از  4متر

 8/000ریال

کواه با عرض تا  4متر

 7/000ریال

از ابتدای منطقه مسکونی فرهنگیان تا پایان محدوده شهری

 12/000ریال

میدان شهدا به سمت خیابان امام تا سهراهی شرکت نفت

 31/000ریال

کواه با عرض بیش از  4متر

 13/000ریال

کواه با عرض تا  4متر

 9/000ریال

خیابان امام از سهراهی شرکت نفت تا بانک صادرات

 45/000ریال

کواه با عرض بیش از  4متر

 13/000ریال

کواه با عرض تا  4متر

 7/000ریال

1

4

5

6

7
8
9

10
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ردیف
11

12

13

14

15
16
17

18

19
20
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شرح موقعیت محل (نام خیابان)

ارزش معامالتی
(هر مترمربع)

خیابان امام از بانک صادرات تا انتهای مدرسه شهید بباببایی

 56/000ریال

کواه با عرض بیش از  4متر

 13/000ریال

کواه با عرض تا  4متر

 7/000ریال

خیابان امام از انتهای مدرسه شهید بباببایی تا تقابا پل هوایی

 40/000ریال

کواه با عرض بیش از  4متر

 12/000ریال

کواه با عرض تا  4متر

 6/000ریال

خیابان شهدا از ابتدای سهراهی شرکت نفت تا ابتدای جاده اساس

 15/000ریال

کواه با عرض بیش از  4متر

 8/000ریال

کواه با عرض تا  4متر

 6/000ریال

خیابان شهدا از ابتدای جاده اساس تا دبیرستان ولیعصر

 12/000ریال

کواه با عرض بیش از  4متر

 8/000ریال

کواه با عرض تا  4متر

 6/000ریال

خیابان شهدا از دبیرستان ولیعصر تا پایان محدوده شهر

 10/000ریال

کواه با عرض بیش از  4متر

 6/000ریال

کواه با عرض تا  4متر

 5/000ریال

خیابان شهدا – منطقه مسکونی جنب تپه نورالشهدا

 9/000ریال

خیابان شهید بهشتی از پل قدیم تا راهبندی

 42/000ریال

کواه با عرض بیش از  4متر

 14/000ریال

کواه با عرض تا  4متر

 10/000ریال

خیابان شهید بهشتی تا ابتدای خیابان ورزش

 17/000ریال

کواه با عرض بیش از  4متر

 8/000ریال

کواه با عرض تا  4متر

 7/000ریال

خیابان شهید مطهری از ابتدای خیابان ورزش تا سالن ورزشی

 12/000ریال

کواه با عرض بیش از  4متر

 6/000ریال

کواه با عرض تا  4متر

 5/000ریال

خیابان شهید بهشتی تا اهارراه ولیعصر

 15/000ریال
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کواه با عرض بیش از  4متر

 7/000ریال

کواه با عرض تا  4متر

 6/000ریال

مالك محاسبه بر تا بول  25متر اول میباشد در صورتیکه بول بر ،بیش از آن باشد بر اساس برِ دوم محاسبه میگردد.

ردیف
21

22

23
24
25

26

27

28

ارزش معامالتی

شرح موقعیت محل (نام خیابان)

(هر مترمربع)

خیابان شهید رجایی از سهراه شورمست تا پایان محدوده شهر

13/000ریال

کواه با عرض بیش از  4متر

 6/600ریال

کواه با عرض تا  4متر

 5/500ریال

خیابان شیخ فضلاله نوری از ابتدای اهار راه ولیعصرتا پایان محدوده شهر

 13/000ریال

کواه با عرض بیش از  4متر

 5/000ریال

کواه با عرض تا  4متر

 4/000ریال

خیابان قدس از ابتدای راهبندی تا انتهای خیابان

 24/000ریال

کواه با عرض بیش از  4متر

 10/000ریال

کواه با عرض تا  4متر

 8/000ریال

خیابان انقالب از  CNGشماره  2شهرداری تا انتهای پارك فجر

 24/000ریال

خیابان شهید مفتح از ابتدای راهبندی به سمت سینیه میارکال تا انتهای کواه ایثار

 12/000ریال

کواه با عرض بیش از  4متر

 6/000ریال

کواه با عرض تا  4متر

 5/000ریال

خیابان شهید مفتح از سینیه میارکال تا پایان محدوده قانونی شهر به برف نوسرا

 10/000ریال

کواه با عرض بیش از  4متر

 5/000ریال

کواه با عرض تا  4متر

 4/000ریال

کبوتر دره تا پایان محدوده

 7/000ریال

کواه با عرض بیش از  4متر

 5/000ریال

کواه با عرض تا  4متر

 4/000ریال

خیابان شهید باهنر تا انتهای خیابان

 7/000ریال

کواه با عرض بیش از  4متر

 5/000ریال

کواه با عرض تا  4متر

 4/000ریال

www.polsefid.ir
www.polsefid.ir
آدرس :پل سفید ،شهرداری پل سفید

تلفن011-42422914 :

نمابر011-42422915 :

148

polsefid.city@gmail.com
polesefid.city@gmail.com

تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 97

مصوب  8بهمن 1396
شورای اسالمی شهر پل سفید
تبصرر  -1هرر

ضی ررسد رسرر هبس ررو رسررر

 1397به ر ضاب د
شرره
و د

رر ه

رربع ی شر هسر

هعبرر ضل ضر رردضر هج ر ر فررر د دا ادفسن ر ض ر رزی ا الرررزی تررس ز ر
ا ضل ر ض رری شر و

ح ترص دی ر عبرضن رسه

تبصرر  -2چبسنعرر هررسل
م رررض ض هر

ضارردض

تر ررع

ررسف

ا ررسل سر شرره ر رر هسا د

ررسب

نرر

تررس ضر رردضر ورچر شرره د نر ضدر ا هبررس قی
1

ه رد هل و شد  Pرس ض یو  2هجس ب هیگ دد

ربس ررسر ه رررد رررس هسررسا
ربررسر دیررد دضشر

رسشرربد د

ررسر زررسی

صررد ت م ررع زررال

ررر و تصررریو یررم بقر تر ضو هررسلضد د

وررس گ ا یررس وم س ر رن هررسد  5شرره دض ر ر ر لجررسو تلررریی ضه ر هرررم ه ررسل ض ر
ض لش ضهياد هسلضد ر ت ضو هبد ا د
تبصر  -3رر ضر هجس رب عرررض

ررسر

1

هقررط عرررض

ح ض ضف نبمسید ا  Pرس ض یو  2هجس ب هیگ دد
ررسف مسن رسر دال رری ،رسنررم رس ،نهسد ررس ا هؤ سررسو عمرررهی ا

دیا هرض د هلسر  50 ،د د ر ض یو  Pد داب هرم ضضسه هیگ دد
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توضيحـات مربوط به كل مصوبه
ضمناً اعالم میگردد وجوه مصوب باید توسر مؤدیان و متقاضیان به ساب شهرداری واریز و قبض مربوبه به
وا د درآمد شهرداری تحویل داده شده و بب بودجه مصوب به مصرف برسد.
برا ساس ماده  37آییننامه مالی شهرداریها ا ستفاده از وجوه ا صله از درآمدها قبل از منظور دا شتن آنها به
ساب قطعی درآمد شهرداری به هر عنوان بصورت علیالحساب و یا برای پرداخت هزینههای ضروری و فوری
ممنوع است.
معافیتهای مندرج در قوانین بودجه سال  1397برای شهرداری پل سفید قابلیت اجرایی خواهد داشت.
درصورت عدم تصویب و یا عدم تغییرات در این مصوبه توسر مراجا ذیصالح در سالهای بعد ،همه ساله
شاخص تورم (درصد) به قیمت سال قبل افزوده و قابلوصول خواهد بود.
درصورت عدم وصول بهموقا مطالبات ،شهرداری پلسفید میتواند از بری کمیسیون ماده  77نسبت به وصول
مطالبات خود اقدام نماید.
این تعرفه به اسالالتناد بند  26ماده  55قانون شالالهرداریها و ماده  30آییننامه مالی شالالهرداریها با پیشالالنهاد
شماره  8162مورخ  96/10/25شهرداری پل سفید و رعایت سیا ستهای عمومی دولت جمهوری ا سالمی و
د ستورالعملها و آیین نامههای اجرایی در جل سه شماره  45مورخ  96/11/8شورای ا سالمی شهر پل سفید
مطرح و به ا ستناد بندهای  16و  26ماده  71قانون ت شکیالت وظایف و انتخابات شوراهای ا سالمی ک شور و
انتخاب شالالهرداران به تصالالویب شالالورای اسالالالمی شالالهر پلسالالفید رسالالیده اسالالت .تعرفه عوارض و بهای خدمات
شهرداری پل سفید جهت اجرا در سال  96بی نامه شماره  682مورخ  96/11/13به شهرداری پل سفید ابالغ
گردید .شهرداری مکلف ا ست به ا ستناد تب صره یک ماده  50قانون مالیات برارزش افزوده ،قبل از  15بهمن
سالالال  1396آگهی عمومی نموده و تعرفه عوارض و بهای خدمات تصالالویبی از ابتدای سالالال  1397قابلیت اجرا
خواهد داشت.
مهرعلی قدیری

رئیس شورای اسالمی شهر

داوود محسنی

نائب رئیس شورای اسالمی شهر

ولی ا ..ستاوند

عضو شورای اسالمی شهر

فریدون پورمند

عضو شورای اسالمی شهر

فرزاد درزی

عضو شورای اسالمی شهر
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