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 مستندات قانوني وضع عوارض و سایر مستندات قانوني مرتبط با عوارض  :
  :6431آيين نامه مالي شهرداريها مصوب 

عه و هر شهرداري داراي  تعرفه اي خواهد بود كه در آن كليه انواع عوارض و بهاي خدمات و ساير درآمدهايي كه به وسيله شهرداري و مؤسسات تاب -33ماده 

نوع و ميزان نرخ وابسته به آن وصول يا تحصيل مي شود ، درج و هر عنوان تعرفه عوارض يا بهاي خدمات جديدي كه وضع و تصويب مي گردد يا هر تغييري كه در 

 آن ها صورت مي گيرد در تعرفه مذكور منعكس مي شود .

 5731قانون تشكيالت ، وظايف و انتخابات شوراهاي اسالمي كشور و انتخابات شهرداران با اصالحيه هاي بعدي مصوب 

 

 قانون تشکيالت، وظايف و انتخابت شوراهای اسالمي کشور:

 شرح زیر است :وظایف شورای اسالمی شهر به  -74ماده 

 تصويب آيين نامه هاي پيشنهادي شهرداري پس از رسيدگي به آنها با رعايت دستور العمل هاي وزارت كشور . -9

 مي شود.  تصويب لوايح برقراري يا لغو عوارض شهر و همچنين تغيير نوع و ميزان آن با در نظرگرفتن سياست عمومي دولت كه از سوي وزارت كشور اعالم – 51

  توسط شهرداري و سازمان هاي وابسته به آن با رعايت آيين نامه مالي و معامالت شهرداري ها . تصويب نرخ خدمات ارائه شده – 61

( شوراي اسالمي شهر مي تواند نسبت به وضع عوارض متناسب با توليدات و درآمد هاي اهالي به منظور تأمين بخشي از هزينه 63/8/5781) اصالحي  -77ماده 

  خدماتي و عمراني مورد نياز شهر طبق آيين نامه مصوب هيأت وزيران اقدام نمايد. هاي

منطبق بر  عوارض ، يك ماه پس از ارسال هر مصوبه وزارت كشور قابل وصول است . وزير كشور مي تواند در هر مقطعي كه وصول هر عنوان تعرفه عوارض را –بند 

  غو آن اقدام نمايد.آيين نامه مصوب نداند نسبت به اصالح يا ل
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 6431قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 

شوراهاي اسالمي شهر و بخش جهت وضع هر يك از عوارض محلي جديد ، كه تكليف آنها در اين قانون مشخص نشده است ، موظفند موارد  -4تبصره -03ماده 

  تصويب و اعالم عمومي نمايند.را حداكثر تا پانزدهم بهمن ماده هر سال براي اجراء در سال بعد ، 

 قانون برنامه پنجم توسعه : 

هر گونه تخفيف ،بخشودگي حقوق و عوارض شهرداريها توسط دولت و قوانين مصوب منوط به تأمين آن از بودجه عمومي ساالنه كشور است  –تبصره   -434ماده 

  ..در غير اين صورت بخشودگي و تخفيف حقوق و عوارض شهرداري ممنوع است

 6436قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران مصوب 

از  مشموالن اين قانون براي احداث يك واحد مسكوني با زيربناي مفيد تا يكصد و بيست متر مربع و بيست مترمربع تجاري در شهر محل سكونت خود -6ماده

ي براي يك بار با معرفي بنياد معاف مي باشند . مفاد اين ماده در احداث پرداخت هزينه هاي عوارض صدور پروانه هاي ساختماني ، عوارض شهرداري و نوساز

  مجتمع  هاي مسكوني نيز اعمال و مازاد بر تراكم شامل ايثارگران نخواهد بود.

 تعاریف :

 . تهيه و تنظيم گرديده است موارد فوق االشارهعبارتست از دستورالعملي كه به استناد  تعرفه عوارض :

p:( منظور ازp )قانون  46ا قيمت منطقه اي ، ارزش معامالتي زمين و ساختمان بر مبناي اعالم سازمان امور اقتصادي و دارائي در اجراي ماده ی

 مالياتهاي مستقيم مي باشد .

K: رسد ميشوراي اسالمي شهر نهاد و به تصويب شهرداري پيشضريبي است كه در تعرفه هاي مختلف با توجه به مقتضيات هر شهر توسط . 
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 عبارت است از ساختماني كه براي سكونت افراد و يا خانواده ساخته مي شود و شامل اتاق ، آشپزخانه و سرويس هاي الزم ميباشد. یك واحد مسكونی :

تدقيق تعاريف و مفاهيم شوراي عالي شهرسازي و معماري در خصوص طرح  51/7/5789تعاريف و اصالحات بكار رفته در اين دستورالعمل براساس مصوبه مورخ 

 كاربري هاي شهر مي باشد .

 توجه :
 بایستي رعایت شود : 4931موارد ذیل در كليه تعرفه هاي عوارضي سال 

عمل خواهد بود همچنين در صورتي مالك چنانچه ملكي داراي چند بر باشد در محاسبه عوارض مربوطه باالترين قيمت منطقه اي بر ملك مشرف به معبر  -5

هد در ميدان يا فلكه واقع شده باشد عوارض بر اساس باالترين قيمت منطقه اي جبهه خياباني كه از ميدان يا فلكه منشعب مي گردد محاسبه خواكه ملكي 

 شد.

 شوراي شهر مي تواند در موارد خاص با پيشنهاد شهرداري حداقل تعرفه مبناي محاسبه عوارض را تعيين نمايد.  -6

هيأت عمومي ديوان عدالت پس از وصول جرائم ساختماني به  7/6/81مورخ  88و همچنين دادنامه شماره  61/55/87مورخ  183با توجه به دادنامه شماره  -7

 خواهد شد. و اخذ نرخ زمان وقوع تخلف ، عوارض متعلقه به نرخ روز محاسبه

 قانون شهرداري است.  33موضوع ماده عوارض و بهاي خدمات ، كميسيون  مرجع رفع هر گونه اختالف بين مودي و شهرداري در مورد -8

  عوارض موضوع اين تعرفه در داخل محدوده و حريم شهر قابل وصول است . -1

( و يا معافيتهايي كه در قوانين بودجه سنواتي پيش بيني مي 53/6/83قوانين و مقررات مربوط به معافيتهاي مصوب ) پس از تصويب قانون ماليات بر ارزش مصوب 

قانون برنامه پنجم توسعه اعمال خواهد شد در هر حال تخلفات ساختماني مشمول استفاده از هيچ گونه تخفيف و معافيتي  585تبصره ذيل ماده گردد با رعايت 

 نخواهند بود.
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 دومفصل                                                                                             

 ساخت وساز
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 ( صورت تک واحدی )از نوع مسکوني به زيربنا)احداثي( هر مترمربع عوارض –( 2-6تعرفه شماره)
 

 هرمترمربع عوارض  حداقل هرمترمربع عوارض واحد مسكونی سطح ردیف

 ریالP7/3 0333.  عمترمرب63تا 4

 ریالP3/3 0003.  مترمربع433تا 0

 ریالP4 0703. مترمربع403تا 3

 ریالP3/4 3033.  مترمربع033تا 1

 ریالP0 0003.  مترمربع333تا 0

 ریالP0/0 0703.  مترمربع133تا 6

 ریالP1/0 6003.  مترمربع033تا 7

 ریالP6/0 6703.  مترمربع633تا 3

 ریالP3 3333.  مترمربع به باال633از 9

 توضیحات:

یش از یک واحد احداث نشود و چنانچه در هر طبقه و یا طبقات دو واحد ساخته شود طبقه، بمنظور از واحد مسکونی تک واحدی،اعیانی است که در سطح و یا هر  :1بند

 زیر بنا از نوع مجتمع های مسکونی مالک عمل خواهد بود.عوارض نحوه محاسبه تک واحدی محسوب نمی گردد و در اینگونه موارد 

قابل  p6با رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی با ازای هر متر مربع  برای احداث استخر، سونا ، جکوزی)خارج از اعیانی( در صورت درخواست متقاضیان: 2بند

 مورد محاسبه قرار نمی گیرد.مجدداً ی برای این منظور استفاده شود در محاسبه عوارض وصول می باشد. چنانچه قسمتی از اعیان

شامل  احداث گردیده است (هادی،جامع،تفضیلی و...)شهر و طبق طرحهای مصوب ضوابط و مقررات شهرسازی با رعایتمساحت پارکینگ مورد نیاز که در ملک  :3بند

 نمی گردد. زیربنا وارضعمحاسبه 
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 معصومه عامری   حممد مقیمیان هوش     امحد دهوکی   علی زارع رمضانی     علی قلیان اول معصومه عامری   حممد مقیمیان هوش     امحد دهوکی   علی زارع رمضانی     علی قلیان اول معصومه عامری   حممد مقیمیان هوش     امحد دهوکی   علی زارع رمضانی     علی قلیان اول

 امضای اعضای شورای اسالمی شهر بشرویه

رای به ابقاء آن صادر  111و در کمیسیون ماده اند گردیدهشهرسازی احداث ضوابط پروانه ساختمانی واخذ پروانه ساختمانی یا خالف ساختمانهائی که بدون : 4بند

 )دوبرابر(محاسبه میگردد.2 بر اساس جدول فوق و با ضریب تخلف شدهعوارض زیربنای  ،گردیده است عالوه بر پرداخت جریمه کمیسیون و سایر هزینه ها

 مجتمع ها و آپارتمانهارای عوارض هر مترمربع زيربنا)احداثي( از نوع مسکوني ب –( 2-2تعرفه شماره)
 

 

 هرمترمربع عوارض  حداقل هرمترمربع عوارض سطح زیر بنا ردیف

میانگین سطح واحد      عمترمرب033تا 4

   
 ریال3033 

میانگین سطح واحد      مترمربع133تا 0

   
 ریال7333 

میانگین سطح واحد        مترمربع633تا 3

   
 ریال9333 

میانگین سطح واحد      مترمربع4033تامترمربع 633از 1

   
 ریال43033 

میانگین سطح واحد        مترمربع3333تامترمربع 4033از 0

   
 ریال44333 

میانگین سطح واحد        مترمربع به باال3333از 6

   
 ریال40033 

 

 توضیحات:

 .گردد،اعیانی است که در سطح و یا هر طبقه، بیش از یک واحد احداث ارتمانهای مسکونیپمجتمع ها و آمنظور از  :1بند

قابل  p6ازای هر متر مربع  هبرای احداث استخر، سونا ، جکوزی)خارج از اعیانی( با رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی ب : در صورت درخواست متقاضیان2بند

 مورد محاسبه قرار نمی گیرد.مجدداً  عوارض درفاده شود وصول می باشد. چنانچه قسمتی از اعیانی برای این منظور است
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 معصومه عامری   حممد مقیمیان هوش     امحد دهوکی   علی زارع رمضانی     علی قلیان اول معصومه عامری   حممد مقیمیان هوش     امحد دهوکی   علی زارع رمضانی     علی قلیان اول معصومه عامری   حممد مقیمیان هوش     امحد دهوکی   علی زارع رمضانی     علی قلیان اول

 امضای اعضای شورای اسالمی شهر بشرویه

است شامل  : مساحت پارکینگ مورد نیاز که در ملک با رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی و طبق طرحهای مصوب شهر)هادی،جامع،تفضیلی و...( احداث گردیده3بند

 محاسبه عوارض نمی گردد.

رای به ابقاء آن صادر  111ساختمانی یا خالف پروانه ساختمانی وضوابط شهرسازی احداث گردیده اند و در کمیسیون مادهساختمانهائی که بدون اخذ پروانه : 4بند

 )دوبرابر(محاسبه میگردد.2گردیده است عالوه بر پرداخت جریمه کمیسیون و سایر هزینه ها، عوارض زیربنای تخلف شده بر اساس جدول فوق و با ضریب 

  ملک مورد نظر تقسیم بر تعداد کل واحد های مسکونیانگین سطح واحد عبارت است مجموع کل زیربنا )ناخالص(:منظور از می5بند

 از يک واحد تجاری)احداثي( پذيرهعوارض هر مترمربع  –( 2-4تعرفه شماره)
 مأخذ و نحوه محاسبه عوارض طبقات ردیف 

+P(1. زیرزمين 4
((    ) (    ))

  
)43 

+P(1. همكف 0
((    ) (    ))

  
40 

+P(1. اول 3
((    ) (    ))

  
40 

+P(1. دوم 1
((    ) (    ))

  
9 

+P(1. به باال سوم 0
((    ) (    ))

  
3 

+P(1. نيم طبقه 6
((    ) (    ))

  
7 

L به متر طول دهنه 

Lo به متر مجاز طول دهنه 

h طول ارتفاع به متر 

ho طول ارتفاع مجاز به متر 

 توضیحات:

 عبرای هر متر مرب زیرزمین  کمتر از عوارض پذیره 03%پذیره طبقات پایین تر از زیر زمین ، به ازای هر طبقه پایین تر از زیر زمین: عوارض 1بند

 محاسبه خواهد شد 
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 امضای اعضای شورای اسالمی شهر بشرویه

: در خصوص انباری متصل و یا مجزا یک واحد تجاری، عوارض متعلقه به ازای هر متر مربع برای انباری متصل به واحد تجاری 2بند

عوارض انباری مجزا از واحد تجاری به ازای هر متر مربع  ووصول می گردد ومحاسبه  همان طبقه عوارض یک متر مربع پذیره70%دلمعا

  .محاسبه و وصول می گرددعوارض یک متر مربع پذیره تجاری همان طبقه  %63معادل

 .پذیره مالک محاسبه قرار میگیردعوارض %33 ، قبل مجوز :  در صورت تجدید بناهای تجاری تا میزان مساحت3بند

که : مدارک اثبات تجاری بودن ملک قبل از تاسیس شهرداری شامل حداقل پروانه کسب از اتحادیه صنفی مربوطه و یا سایر مراجع ذیصالح 4بند

بابت تغییرکاربری جریمه ای مشمول پرداخت عوارض و یا می باشد که در این صورت  برای شهرداری به اثبات برسدتعلق آن به ملک مورد تقاضا 

نخواهد شد و بعد از تاسیس شهرداری وجود هر یک از این مدارک صرفاً سال وقوع تخلف رابرای محاسبه جریمه و همچنین عوارض سال های قبل 

 را مشخص خواهد نمود.

ه مبین تجاری بودن یا اجازه استفاده شهرداری کهر گونه برگه ای از طرف :منظور از مجوز برای بناهای تجاری پروانه ساختمانی تجاری ویا 5بند

.توضیح اینکه قبوض آب وبرق وتلفن وپروانه کسب وبهداشتی به عنوان مدرک تجاری بودن ملک محسوب ،دائمی از ملک به صورت تجاری باشد 

 نمی شود.

رای  111زی احداث گردیده اند و در کمیسیون مادهساختمانهائی که بدون اخذ پروانه ساختمانی یا خالف پروانه ساختمانی وضوابط شهرسا: 6بند

به ابقاء آن صادر گردیده است عالوه بر پرداخت جریمه کمیسیون و سایر هزینه ها، عوارض زیربنای تخلف شده بر اساس جدول فوق و با ضریب 

 )دوبرابر(محاسبه میگردد.2

 می باشدp 1. ربعبه ازای هر مترم حق بهره برداری از فضای بازدر این کاربری :7بند
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 امضای اعضای شورای اسالمی شهر بشرویه

 تجاری یواحد چندعوارض هر مترمربع پذيره)احداثي( از  –( 2-3تعرفه شماره)
 مأخذ و نحوه محاسبه عوارض طبقات ردیف 

)+P(1. زیرزمين 4
 

  
)+
(    ) (    )

  
)43 

)+P(1. همكف 0
 

  
)+
(    ) (    )

  
)40 

)+P(1. اول 3
 

  
)+
(    ) (    )

  
)40 

)+P(1. دوم 1
 

  
)+
(    ) (    )

  
)9 

)+P(1. به باال سوم 0
 

  
)+
(    ) (    )

  
)3 

)+P(1. نيم طبقه 6
 

  
)+
(    ) (    )

  
)7 

L طول دهنه به متر 

Lo طول دهنه مجاز به متر 

h طول ارتفاع به متر 

ho طول ارتفاع مجاز به متر 

n تعداد واحد تجاری 

 توضیحات:

% قیمت 01یب مصوب و مازاد بر آن معادل امتر( برابر ضر12ز ،تیمچه سرای و امثالهم، عمق جبهه اول ) مجتمع های تجاری مانند پاسا: در محاسبه عوارض پذیره 1بند

 منطقه ای جبهه اول مالک عمل می باشد

و تمام طبقات را از هر طبقه قابل روئیت می نماید :واحدهای تجاری که به صورت مجتمع و پاساز احداث می شوند ، فضای باز مشاعی که در ساختمان امتداد داشته 2بند

 .د بودنو همچنین سرویس بهداشتی و نماز خانه مشمول عوارض نخواه

 عوارض پذیره مالک محاسبه قرار میگیرد.33%صورت تجدید بناهای تجاری تا میزان مساحت مجوز قبل،  در: 3بند
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 معصومه عامری   حممد مقیمیان هوش     امحد دهوکی   علی زارع رمضانی     علی قلیان اول معصومه عامری   حممد مقیمیان هوش     امحد دهوکی   علی زارع رمضانی     علی قلیان اول معصومه عامری   حممد مقیمیان هوش     امحد دهوکی   علی زارع رمضانی     علی قلیان اول

 امضای اعضای شورای اسالمی شهر بشرویه

عوارض یک متر مربع 70%عوارض متعلقه به ازای هر متر مربع برای انباری متصل به واحد تجاری معادلدر خصوص انباری متصل و یا مجزا یک واحد تجاری، : 4بند

عوارض یک متر مربع پذیره تجاری همان طبقه  63%پذیره همان طبقه محاسبه ووصول می گردد و عوارض انباری مجزا از واحد تجاری به ازای هر متر مربع معادل

 محاسبه و وصول می گردد.

 :منظور از مجوز برای بناهای تجاری پروانه ساختمانی تجاری ویا هر گونه برگه ای از طرف شهرداری که مبین تجاری بودن یا اجازه استفاده5بند

دائمی از ملک به صورت تجاری باشد ،.توضیح اینکه قبوض آب وبرق وتلفن وپروانه کسب وبهداشتی به عنوان مدرک تجاری بودن ملک محسوب 

 نمی شود.
محاسبه می  : در مجتمع های تجاری که در یک طبقه به صورت یکپارچه ایجاد میشوند عمق جبهه مالک عمل نبوده و عوارض کل بنا بر اساس ضریب تعیین شده6بند

 گردد

رای به ابقاء آن صادر  111کمیسیون مادهساختمانهائی که بدون اخذ پروانه ساختمانی یا خالف پروانه ساختمانی وضوابط شهرسازی احداث گردیده اند و در  :7بند

 )دوبرابر(محاسبه میگردد.2گردیده است عالوه بر پرداخت جریمه کمیسیون و سایر هزینه ها، عوارض زیربنای تخلف شده بر اساس جدول فوق و با ضریب 

 می باشد p1حق بهره برداری از فضای بازدر این کاربری به ازای هر مترمربع : 0بند

  ).k.p تنها از فرمول برای چند واحدیهرداریهای فاقد طرح تفصیلی درش توضیح:
 

  
 استفاده شود. (
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 معصومه عامری   حممد مقیمیان هوش     امحد دهوکی   علی زارع رمضانی     علی قلیان اول معصومه عامری   حممد مقیمیان هوش     امحد دهوکی   علی زارع رمضانی     علی قلیان اول معصومه عامری   حممد مقیمیان هوش     امحد دهوکی   علی زارع رمضانی     علی قلیان اول

 امضای اعضای شورای اسالمی شهر بشرویه

 اداری (عوارض هر مترمربع پذيره)احداثي –( 2-5تعرفه شماره)
 مأخذ و نحوه محاسبه عوارض طبقات ردیف 

 P43. کليه طبقاتسطح ودر  4

 توضیحات:

مورد  (حسبو... هادی، تفضیلیجامع، اداری می باشد که رعایت ضوابط و مقررات مربوط از جمله طرح مصوب ): وصول عوارض مزبور در خصوص واحدهای 1بند

 مالک عمل قرار می گیرد

صادر رای به ابقاء آن  111ساختمانهائی که بدون اخذ پروانه ساختمانی یا خالف پروانه ساختمانی وضوابط شهرسازی احداث گردیده اند و در کمیسیون ماده: 2بند

 )دوبرابر( محاسبه میگردد.2گردیده است عالوه بر پرداخت جریمه کمیسیون و سایر هزینه ها، عوارض زیربنای آنها بر اساس جدول فوق و با ضریب 

 می باشد.p1 : حق بهره برداری از فضای بازدر این کاربری به ازای هر مترمربع 3بند
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 امضای اعضای شورای اسالمی شهر بشرویه

 صنعتيعوارض هر مترمربع پذيره)احداثي(  –( 2-1تعرفه شماره)

 
 مأخذ و نحوه محاسبه عوارض طبقات ردیف

 P7. در سطح وکليه طبقات 4

 توضیحات:

ه فنی و یا : وصول عوارض مزبور درخصوص واحدهایی که کاربری واحد مورد نظر صنعتی باشد و یا آنکه کاربری غیر مرتبط بوده که با طرح موضوع در کمیت1بند 

 حسب موردتغییر کاربری یافته باشدعالوه بر عوارض های متعلقه بابت واحدهای صنعتی مطابق با این تعرفه قابلیت ایصال دارد. 5کمیسیون ماده 

 : چنانچه در قسمتی از کاربری مذکور واحدهای مسکونی ،تجاری یا اداری احداث شود عوارض آن مطابق تعرفه های مربوطه وصول خواهد شد. 2بند 

رای به ابقاء آن صادر  111ساختمانهائی که بدون اخذ پروانه ساختمانی یا خالف پروانه ساختمانی وضوابط شهرسازی احداث گردیده اند و در کمیسیون ماده: 3بند

 )دوبرابر(محاسبه میگردد.2گردیده است عالوه بر پرداخت جریمه کمیسیون و سایر هزینه ها، عوارض زیربنای تخلف شده بر اساس جدول فوق و با ضریب 

 می باشد. p1: حق بهره برداری از فضای بازدر این کاربری به ازای هر مترمربع 4بند
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 امضای اعضای شورای اسالمی شهر بشرویه

 ها، مسافرخانه ها و اماکن گردشگری هتلعوارض هر مترمربع پذيره)احداثي(  –( 2-1تعرفه شماره)
  

 مأخذ و نحوه محاسبه عوارض طبقات ردیف

 P7. در سطح وکليه طبقات 4

 P41. فضاهای تجاری خارج از ساختمان اصلی هتل 0

 توضیحات:

نه ها عوارض پذیره صدور پروانه برای هتل ها و اماکن گردشگری و مسافر خا 7/7/1371مصوب  قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی 0: به استناد ماده 1بند

 برابر بخش صنایع خواهد بود.

به  ، عوارض ناشی از تغییر کاربری و فروش تراکم 15/0/1304قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب  22ماده  4: به استناد بند 2بند

 ردشگری( گاز شروع بهره برداری توسط سرمایه گذاران به شهرداری مربوطه پرداخت خواهد شد)با تقاضای سازمان  صورت قسطی

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

رای به ابقاء آن صادر  111ساختمانهائی که بدون اخذ پروانه ساختمانی یا خالف پروانه ساختمانی وضوابط شهرسازی احداث گردیده اند و در کمیسیون ماده: 4بند

 )دوبرابر( محاسبه میگردد.2جریمه کمیسیون و سایر هزینه ها، عوارض زیربنای آنها بر اساس جدول فوق و با ضریب گردیده است عالوه بر پرداخت 

 می باشد. p1 : حق بهره برداری از فضای بازدر این کاربری به ازای هر مترمربع 5بند
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 امضای اعضای شورای اسالمی شهر بشرویه

 شهریوتجهيزات تأسيسات عوارض هر مترمربع پذيره)احداثي(  –( 2-3تعرفه شماره)
  

 مأخذ و نحوه محاسبه عوارض طبقات ردیف

 P41 در سطح وکليه طبقات 4

 توضیحات:

، پست مخابرات، تصفیه خانه های آب و پست ترانسفورماتور، پست گاز: منبع آب، تأسیسات و تجهیزات شهری مانند : موارد مشمول این ردیف تعرفه عبارتند از1بند

  وکلیه دکلهای ارتباطی، کیوسک تلفن و...  براتفاضالب، دکل های برق و مخا

رای به ابقاء آن صادر  111ساختمانهائی که بدون اخذ پروانه ساختمانی یا خالف پروانه ساختمانی وضوابط شهرسازی احداث گردیده اند و در کمیسیون ماده: 2بند 

 )دوبرابر(محاسبه میگردد.2تخلف شده بر اساس جدول فوق و با ضریب  گردیده است عالوه بر پرداخت جریمه کمیسیون و سایر هزینه ها، عوارض زیربنای

 .مورد محاسبه قرار میگیرد در عوارض (1بندموضوع ط تاسیسات وتجهیزات شهری)سمحدوده مورد استفاده تو سطح :کل3بند 
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 امضای اعضای شورای اسالمی شهر بشرویه

 درماني بهداشتيمذهبي،فرهنگي،هنری،شي، ورزشي، واحدهای آموزعوارض هرمترمربع پذيره)احداثي(–(2-3تعرفه شماره)
 مأخذ و نحوه محاسبه عوارض طبقات ردیف

 P7. زیرزمين 4

 P9. همكف 0

 P3. اول 3

 P7. دوم 1

 P6. سوم به باال 0

 توضیحات:

اداره مدارس ، مراکز آموزشی و پرورشی قانون اصالحی تاسیس و 11: آموزشگاه ها و مراکز آموزشی غیر انتفاعی برای اخذ پروانه ساختمانی بر اساس ماده  1بند 

 در برخورداری از تخفیفات، ترجیحات و کلیه معافیت های مالیاتی و عوارض در حکم مدارس دولتی هستند.1307/5/16غیر دولتی مصوب 

 رئیس ستاد پشتیبانی و هماهنگی25/5/1301مورخ  234111/01اماکن مقدسه و متبرکه با تایید اوقاف)موضوع نامه شماره  ، حسینیه ها ، امامزاده ها ،: مساجد  2بند 

از پرداخت عوارض معاف می باشند . چنانچه هیات امنای مراکز فوق متقاضی صدور  (و... تفضیلی های مصوب)جامع، هادی، امور مساجد کشور(در حد ضوابط طرح

از پرداخت عوارض تجاری معاف و مازاد آن طبق تعرفه تجاری عمل می  طح اشغال مجاز%س11پروانه ساختمانی به منظور احداث اعیانی واحدهای تجاری باشند تا 

 گردد.

رای به ابقاء آن صادر  111ساختمانهائی که بدون اخذ پروانه ساختمانی یا خالف پروانه ساختمانی وضوابط شهرسازی احداث گردیده اند و در کمیسیون ماده: : 3بند 

 )دوبرابر(محاسبه میگردد.2ریمه کمیسیون و سایر هزینه ها، عوارض زیربنای تخلف شده بر اساس جدول فوق و با ضریب گردیده است عالوه بر پرداخت ج
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 امضای اعضای شورای اسالمی شهر بشرویه

 درماني خصوصي ،مراکز خدماتيعوارض هر مترمربع پذيره)احداثي(  –( 2-61تعرفه شماره)
  

ردی

 ف
 مأخذ و نحوه محاسبه عوارض طبقات

 P9. زیرزمين 4

 P41. همكف 0

 P44. اول به باال 3
 توضیحات:

 و... آزمایشگاه ها ،مطب پزشکان، روان پزشکان، دندانپزشکی، بینائی سنجی، رادیولوژیست ها، سونوگرافی، داروخانه ها: موارد مشمول این ردیف تعرفه عبارتند: 1بند

سایر کاربریها بر اساس تقاضای مالک صادر این مراکز معموالً خارج از کاربریهای بهداشتی درمانی واقع در طرحهای شهری و بر اساس ضوابط شهرسازی در : 2بند

 می گردند.

  % همان ردیف خواهد بود.51: تعرفه انباری در هریک از طبقات 3بند

رای به ابقاء آن صادر  111ساختمانی یا خالف پروانه ساختمانی وضوابط شهرسازی احداث گردیده اند و در کمیسیون مادهساختمانهائی که بدون اخذ پروانه : : 4بند 

 )دوبرابر(محاسبه میگردد.2گردیده است عالوه بر پرداخت جریمه کمیسیون و سایر هزینه ها، عوارض زیربنای تخلف شده بر اساس جدول فوق و با ضریب 
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 امضای اعضای شورای اسالمی شهر بشرویه

 صدور مجوز حصار طول عوارض هر متر –( 2-66تعرفه شماره)
  

 مأخذ و نحوه محاسبه عوارض نوع حصار ردیف

 ریال333/33 دیوارکشی 4

 ریال333/03 فنس کشی 0

 توضیحات:

وضع محل و یا نیمه دارد: نسبت به زمین یا بنا های مخروبه و غیرمناسب با  قانون شهرداری که مقرر می111: عوارض صدور مجوز احصار در خصوص ماده 1ندب

زیبایی شهر یا موازین شهرسازی باشد شهرداری با تصویب شورای و و منافی با پاکی و پاکیزگی گرفته یا کوچه و یا میدان قرا که درخیابان تمام واقع در محدوده شهر

طبق با نقشه مصوب شورای شهر باشد اقدام کند اگر مالک مسامحه و شهر می تواند به مالک اخطار دهد نهایت ظرف دو ماه به ایجاد نرده یا دیوار و یا مرمت آن که من

که الزم بداند معمول  و  یا امتناع کرد شهرداری می تواند به منظور تامین نظر و اجرای طرح مصوب شورا در زمینه زیبایی و پاکیزگی و شهرسازی هر گونه اقدامی را

به مالک ابالغ می شود در صورتی که  هرداری بدواًشیا متصدی موقوفه دریافت نماید در این مورد صورت حساب هزینه آن را به اضافه صدی ده از مالک یا متولی و 

کرد موضوع  مالک ظرف پانزده روز از تاریخ ابالغ به صورت حساب شهرداری اعتراض نکرد صورت حساب قطعی تلقی می شود و هر گاه ظرف مهلت مقرره اعتراض

در حکم  77ارجاع خواهد شد صورت حساب  هائی که مورد اعتراض واقع نشده  و همچنین آرای کمیسیون رفع اختالف مذکور در ماده 77ده به کمیسیون مذکور در ما

مورد اجرا  یه صادر و بهسند قطعی  و الزم االجرا بوده  و اجراء ثبت مکلف است بر طبق مقررات اجرای اسناد رسمی الزم االجراء نسبت به وصول طلب شهرداری اجرائ

 بگذارد از شمول این تعرفه مستثنی است.

و فنس را به تفکیک  : ارتفاع مجاز برای احصار با ترکیب دیوار  و فنس  یا نرده مطابق ضوابط طرح تفضیلی شهر خواهد بود. )شهرداری مکلف است ارتفاع دیوار  2بند 

 .باشد و مازاد بر آن نرده یا فنس حداکثر یک مترچینی باید ردیواارتفاع شهرهای فاقد ضوابط در در مجوز صادره درج نماید ( 

رای به ابقاء آن  111و در کمیسیون ماده اقدام به حصار نموده اند: ساختمانهائی که بدون اخذ پروانه ساختمانی یا خالف پروانه ساختمانی وضوابط شهرسازی : 3بند

 .)دوبرابر( محاسبه میگردد2آنها بر اساس جدول فوق و با ضریب  حصارصادر گردیده است عالوه بر پرداخت جریمه کمیسیون و سایر هزینه ها، عوارض 

 عرصه مورد نظر می باشد.کل مالک محاسبه جهت حصار کشی محیط : 4بند
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 امضای اعضای شورای اسالمی شهر بشرویه

 در کاربريهای مختلف پارکينگکسر مربعهر مترتأمين پارکينگ به ازای وارض ع –( 2-62تعرفه شماره)
  

 

 توضیحات:

 .های توسعه شهری احداث وتامین پارکینگ برای ساختمان ها ضروری می باشد:بر اساس ضوابط طرح 1بند

 (شهریهای  یا کمیته های فنی طرح 5ضوابط طرح های توسعه شهری یا مجوز مراجع قانونی)کمیسیون ماده  س:در موارد استثنا از جمله موارد ذیل شهرداری می تواند بر اسا2بند

 ساختمانی صادر نماید:بدون تامین پارکینگ،پروانه 

 متر وبیشتر قرار داشته ودسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد 45ساختمان در بر خیابان های سریع السیر به عرض -2-1

 متر وبیشتر واقع شده ودسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد. 21ساختمان در فاصله یک صدمتری تقاطع  خیابان های به عرض -2-2

 آن را نداده باشد. عتمان در محلی قرار گرفته باشد که ورود به پارکینگ مستلزم قطع درختان کهن باشد که شهرداری اجازه قطساخ-2-3

 که به علت عرض کم کوچه ،امکان عبور اتومبیل نباشد. ساختمان در بر کوچه ها قرار گرفته باشد-2-4

 شیب زیاد،احداث پارکینگ در آن از نظر فنی مقدور نباشد.ساختمان در بر معبری قرار گرفته باشد که به علت -2-5

 در صورتی که وضع وفرم زمین زیر ساختمان به صورتی باشد که از نظر فنی نتوان در سطح طبقات احداث پارکینگ نمود-2-6

 اساس ضوابط فنی وشهرسازی تعیین می گردد. رب 5:شیب مقرر در بند 3بند

 ریافتی از پارکینگ های تامین نشده را برای احداث پارکینگ عمومی هزینه نمایندشهرداری مکلف است عوارض د :4بند

 .باید متناسب با هزینه احداث پارکینگ توسط شهرداری در همان محل باشد Kضریبتوضیح: 

 

 

 هر متر مربع حداقل مأخذ و نحوه محاسبه عوارض کاربری ردیف

 ریالP33 66333. مسكونی 4

 ریالP30 96333. تجاری 0

 ریالP30 406333. اداری 3

 ریالP03 63333. سایر 1
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 امضای اعضای شورای اسالمی شهر بشرویه

 مربع تغييرکاربریعوارض هر متر –( 2-64تعرفه شماره)
 مأخذ و نحوه محاسبه عوارض به کاربری از کاربری ردیف

 P033. 4نوع 0نوع 4

 P303. 4نوع 3نوع 0

 P403. 0نوع 3نوع 3

 P303. 4نوع 1نوع 1

 P403. 0نوع 1نوع 0

 P433. 3نوع 1نوع 6

 P303. 4نوع 0نوع 7

 P403. 0نوع 0نوع 3

 P433. 3نوع 0نوع 9

 P403. 1نوع 0نوع 43

 P303. 4نوع 6نوع 44

 P403. 0نوع 6نوع 40

 P403. 3نوع 6نوع 43

 P403. 1نوع 6نوع 41

 P403. 0نوع 6نوع 40

 توضیحات:

ضوابط شهرسازی مطابق عناوین قید طبق یا  5یا با درخواست مالک در کمیسیون ماده (کاربری مجاز به کاربری اولیهاز محاسبه )اء یافتهتفان : امالکی که بر اساس طرح های مصوب شهر ی1بند

 .خواهد شد محاسبه و اخذاین عوارض ، شده در تعرفه تغییر کاربری یابد

خرین پروانه تغییر نکرده باشد مشمول پرداخت عوارض آدر صورتی که مالکیت بر اساس  یا تثبیت صادر می گردد، مصوبه ابقاء 5هرگونه ابقاءکاربری اولیه که بعضاً از کمیسیون ماده  :2بند 

 تغییر کاربری نمی گردد.

 :می باشدبه شرح جدول ذیل  11/3/01معماری وشهرسازی مورخ دسته بندی فوق بر اساس مصوبه شورای عالیدر یک نوع قرار گرفته و های هم ارزش  کاربری: 3بند

محترم شهر  امه به شورایرائه توافق ن:در صورتی که مالک به تعرفه تغییر کاربری معترض بود به شهرداری اجازه داده می شود با اخذ قیمت زمین توسط کارشناس رسمی دادگستری وا4بند

 % قیمت کارشناسی رسمی دادگستری نسبت به تغییر کاربری موافقت نماید .51نسبت به تغییر کاربری با اخذ 
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 تعريف نوع كاربري رديف نوع

 وغير انتفاعي گفته ميشودبه اراضي اختصاص يافته براي انواع فعاليت هاي بازرگاني وخدمات انتفاعي  )انتفاعي وغير انتفاعي(خدماتي -تجاري 4 4

0 

 

 هيات وزيران واصالحات بعدي آن گفته ميشود 61/56/5788مورخ  58195-/ت18133به ارضي اختصاص يافته جهت استقرار صنايه مشمول گروه الف مووضع مصوبه شماره  صنعتي 0

 به اراضي اختصاص يافته جهت اقامت وسياحت گفته ميشود تفريحي وتوريستي 3

 به اراض اختصاص يافته جهت سكونت اطالق مي شود مسكوني 1 3

1 

 ت پزشكي درماني وسالمت انسان ودام ومدد كاري هاي اجتماعي گفته ميشودبه اراضي اختصاص يافته به خدما درماني 0

 است گفته ميشودبه اراضي اختصاص يافته جه رفع نيازهاي عمومي شهروندان كه عمدتاً در رضايت شهرداري  تجهيزات شهري 6

 به اراضي كه جهت امور مربوط به تاسيسات زير بناي شهر ويا بهداشت شهر وشهروندان اختصاص مي يابد گفته ميشود تاسيسات شهري 7

 اختصاص مي يايد گفته ميشودبه اراضي اختصاص يافته جهت شبكه معابر وساختمانهاي كه برا ي انجام سفر هاي شهري ،برون شهري وشهروندان  حمل ونقل وانبارداري 3

0 

 ميشود به اراضي كه جهت فعاليت هاي آموزش عالي وتكميلي وپژوهشي بعد از دوره تحصيالت رسمي وعمومي )تحصيالت متوسط(اختصاص داده مي شود گفته  آموزش تحقيقات وفناوري 9

 مديريت وزارتخانه اي آموزش وپرورش وكار وامور اجتماعي گفته ميشودبه اراضي اختصاص يافته براي فعاليت هاي آموزش رسمي وعمومي تحت  آموزش 43

 امي وبسيج گفته مي شوندبه اراضي اختصاص يافته جهت استقرار وزارتخانه ها،موسسات دولتي ،شركت هاي دولتي  وموسسات ونهاد هاي عمومي غير دولتي ونيريوهاي انتظ ادار ي وانتظامي 44

 گفته ميشود نيروهاي مسلحبه اراضي اختصاص  يافته به  نظامي 40

 به اراضي اختصاص يافته جهت انجام ورزش هاي نختلف از سطوح حرفه اي تا مبتدي گفته ميشود ورزشي 43

 به اراضي اختصاص  يافته به فعاليت هاي فرهنگي گفته ميشود فرهنگي هنري 41

 انجام فرايض ومراسم مذهبي وديني وبقاع متبركه گفته ميشودبه اراضي اختصاص يافته جهت  مذهبي 40

6 
 به اراضي اختصاص يافته جهت پارك)بوستا ن(كه توسط شهرداري احداث ومورد استفاده عموم قرار ميگيرد گفته ميشود پارك وفضاي سبز 46

 ميشودبه اراضي اختصاص  يافته به باغات وزمين هاي كشاورزي گفته  باغات وكشاورزي 47

7 

 ص يافته به مكانهاي تاريخي گفته مي شودبه اراضي اختصا ميراث تاريخي 43

 به سطوح اختصاص يافته به جنگلهاي طبيعي ودست كاشت وامثالهم گفته مي شود طبيعي 49

 به اراضي كه حسب قانون جهت اهداف خاص حفاظت ومنظور مي شود گفته مي شود حريم 03

  گروه هفت ممنوع  می باشد. کاربری درتبصره:هرگونه تغییر 
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 امضای اعضای شورای اسالمی شهر بشرویه

 بهره برداری در کاربری غير مرتبط  ( عوراض2-63تعرفه شمار)
 s)معبر اصلي وفرعي بر اساس تقسيمات دفترچه ارزش منطقه اي دارايي تعيين مي گردد.(     مساحت مورد تقاضا :

 معابر فرعی سایر طبقات معابر فرعی طبقه همكف طبقات معابر اصلی سایر معابر اصلی طبقه همكف به کاربری از کاربری ردیف

 P.S5 .P.S4 .P.S25 .P.S21. 4نوع 0نوع 4

 P.S9 .P.S7 .P.S45 .P.S41. 4نوع 3نوع 0

 P.S4 .P.S3 .P.S21 .P.S15. 0نوع 3نوع 3

 P.S9 .P.S7 .P.S45 .P.S41. 4نوع 1نوع 1

 P.S4 .P.S3 .P.S21 .P.S15. 0نوع 1نوع 0

 P.S3 .P.S2 .P.S15 .P.S11. 3نوع 1نوع 6

 P.S9 .P.S7 .P.S45 .P.S41. 4نوع 0نوع 7

 P.S4 .P.S3 .P.S21 .P.S15. 0نوع 0نوع 3

 P.S3 .P.S2 .P.S15 .P.S11. 3نوع 0نوع 9

 P.S3 .P.S2 .P.S15 .P.S11. 1نوع 0نوع 43

 P.S9 .P.S7 .P.S45 .P.S41. 4نوع 6نوع 44

 P.S4 .P.S3 .P.S21 .P.S15. 0نوع 6نوع 40

 P.S4 .P.S3 .P.S21 .P.S15. 3نوع 6نوع 43

 P.S3 .P.S2 .P.S15 .P.S11. 1نوع 6نوع 41

 P.S4 .P.S3 .P.S21 .P.S15. 0نوع 6نوع 40

S مساحت مورد تقاضا : 

 :عوارض فوق به صورت سالیانه می باشد 1بند 
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 امضای اعضای شورای اسالمی شهر بشرویه

به ازای هر متر مربع مازاد بر تراکم پايه  (عوارض2-65تعرفه شماره)  

 عوارض یك متر مربع حداقل ماخذ ونحوه محاسبه عوارض عنوان تعرفه عوارض ردیف

عوارض مازاد بر تراکم پایه تا سقف پيش بينی شده در ضوابط  4

 **طرح تفصيلی

 ریالP40 00333. مسكونی

 ریالP43 10333. تجاری وسایر کاربری ها

بينی شده در طرح تفصيلی پس از عوارض مازاد بر تراکم پيش  0

یا کميته فنی یا ابقاءتوسط کميسيون  5تصویب در کمسيون ماده 

 011ماده 

 ریال P01 03333. مسكونی

 ریال P36 93333. تجاری وسایر کابری ها

 توضیحات:

مختلف شهر بر اساس قوانین ومقررات موضوعه وضوابط طرح در نقاط  :میزان تراکم پایه ومازاد بر آن تا سقف پیش بینی شده در طرح وهمچنین سطح اشغال1بند

 توسعه مصوب شهری به شرح ذیل میباشد:

 تا سقف پيش بينی شده در طرح )درصد( مازاد تراکم  تراکم پایه)درصد( سطح اشغال)درصد( تراکم

 01% 01% 021% 

 بینی شده است.تراکم پایه حداقل تراکمی است که در ضوابط طرح در هر منطقه پیش : 2بند

 ر تراکم پایه در هر شهر می باشد.مازاد تراکم پیش بینی شده در طرح:تراکمی است که ضوابط طرح افزون ب: 3بند

درصد می  01طرح جامع شهر بشرویه حداکثرسطح مجاز اشغال در کاربری های تجاری  مقررات ساختمانی در پهنه تجاریضوابط و3 :از آنجائیکه بر اساس بند4بند

درصد اقدام می نمایند شهرداری مجاز به گرفتن اختالف 111باشد و با علم به اینکه اغلب زمین های تجاری سطح شهر با متراژهای پایین بوده ومالکین نسبت به ساخت 

 فوق می باشد.بر اساس جدول درصد  111 تاسطح اشغال 
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 امضای اعضای شورای اسالمی شهر بشرویه

 :(عوارض تمديد پروانه ساختماني2-61تعرفه شماره )
ختمان ماده قانون نوسازی وعمران شهری در پروانه های ساختمانی که از طرف شهرداری ها صادر  میشود باید حداکثر مدتی که برای پایان یافتن سا2:طبق بند 1بند

توجه به حجم عملیات ساختمانی وبر اساس گروه بندی چهار گانه قانون نظام مهندسی  ضروری است قیدگردد .شوراهای اسالمی شهر می توانند با

وزیر محترم کشور به  11/0/76-2/34/3/1/14671بخشنامه شماره  با توجه به و همچنینساختمان)الف،ب،ج،د(نسبت به تعیین مهلت پروانه ساختمان اقدام نماید.

نحوه  دستورالعمل های ساختمانی راجع به چگونگی تمدید پروانه 0/5/76-2/34/3/1/0556های ساختمانی،پیرو بخشنامه شماره  استانداران در خصوص تمدید پروانه

 :ذیل اقدام میگرددبه شرح  تمدید کلیه پروانه های ساختمانی

 نحوه تمدید کلیه پروانه های ساختمانی:*

اتمام ساختمان در مهلت مقرر می باشد بنابراین مالک موظف است پس از به و دارای اعتبار خواهد بود وهدف مکلف نمودن مالک  پروانه ساختمانی به شرح زیر تمدید

شایان ذکر است برای این منظورساختمانهای   روانه ساختمانی به شرح ذیل اقدام نماید.اخذ پروانه کار نسبت به شروع عملیات اجرایی اقدام و سالیانه نسبت به تمدید پ

 د:نبه دو دسته تقسیم می گرد محل وقوعمسکونی و تجاری و .....با توجه به 

 :متر(21متر وبيش از 21)در بر معابر اصلي ی واقعساختمانها-الف

در  اقدام نمایند.آن نسبت به تمدید باید برای این ساختمانها حداکثر زمان اتمام عملیات ساختمانی سه سال از تاریخ صدور پروانه می باشد و قبل از اتمام مهلت یکساله 

تمام کار مالک موظف به پرداخت ما به التفاوت عوارض و در صورت عدم ا پایان سال سوم می بایست ساختمان به اتمام رسیده و مالک نسبت به اخذ پایانکار اقدام نماید

 .می باشد اجراسال( قابل 5حداکثر تا دو سال دیگر)مجموع از زمان صدوراین عمل می باشد که  پروانه ساختمانی به قیمت روز و زمان صدور پروانه ساختمانی

 متر 21در بر معابر فرعي كمتر از  ی واقعساختمانها -ب

سال از تاریخ صدور پروانه ساختمانی می باشد مشروط به اینکه و مالک هر سال قبل از اتمام 5ساختمانها حداکثر زمان انجام عملیات ساختمانی  برای این گروه از

 .انی به اتمام رسیده باشدمزمان تمدید پروانه ساختمانی نسبت به تمدید آن اقدام نماید به طوریکه در پایان سال پنجم از تاریخ صدور پروانه ساختمانی،عملیات ساخت
 
 

 



 27 .............................................................................. شهرداری بشرویه 5931 تعرفه عوارض  سال

 

    

 معصومه عامری   حممد مقیمیان هوش     امحد دهوکی   علی زارع رمضانی     علی قلیان اول معصومه عامری   حممد مقیمیان هوش     امحد دهوکی   علی زارع رمضانی     علی قلیان اول معصومه عامری   حممد مقیمیان هوش     امحد دهوکی   علی زارع رمضانی     علی قلیان اول

 امضای اعضای شورای اسالمی شهر بشرویه

ذ برای هرگونه اصالح پروانه ساختمانی در صورت باقی بودن اعتبار فقط عوارض بناءاضافی وموارد متعلقه جدید بر اساس قیمت روز محاسبه واخ :4تبصره

وصول  التفاوت عوارض پرداختی قبلی و عوارض جدیدمیگردد و در صورت عدم اعتبار پروانه ساختمانی محاسبات کل نقشه بر اساس قیمت روز انجام و مابه 

 خواهد شد.

 اگر ساختمان دارای بناءغیر مجاز باشد عالوه بر جریمه کمیسیون ماده صد به شرح ذیل اقدام می گردد: :2تبصره 

 .خذ میگردداگر پروانه ساختمان دارای اعتبار باشد کلیه عوارضهای مربوط به بناءغیر مجاز به قیمت روز محاسبه و ا-الف

پروانه ساختمان اگر پروانه ساختمان فاقد اعتبار باشد کل عوارض مربوط به زیربناء موجود به قیمت روزمحاسبه و مابه التفاوت عوارض نسبت به زمان صدور -ب

 اخذ می گردد.

ی عدم خالف(کلیه عوارض بناءغیر مجاز به قیمت روزمحاسبه و اگر ساختمان دارای پایانکار باشد و دارای بناءغیر مجاز باشددر زمان صدور پایانکار جدید)گواه-ج

 .اخذ می گردد و سپس نسبت به صدور پایانکار جدید)گواهی عدم خالف( اقدام می شود

ابه التفاوت ر تمامی موارد درخواستها ومراجعه به شهرداری اگر پروانه ساختمان فاقد اعتبار باشد کل عوارض مربوطه به قیمت روزمحاسبه و مد: 1تبصره 

درخواست  تنها هزینه های کارشناسی ودر زمان اعتبار پروانه مراجعه نماید  اما در صورتی که مالک عوارض نسبت به زمان صدور پروانه ساختمان اخذ می گردد.

 .را پرداخت می نمایدمربوطه 

مالک باید درزمان  مواردی که منجر به عدم صدور پایانکار گرددء نما یا هر یک از نمای ساختمان جزء شرایط پایانکار بوده و در صورت عدم اجرا: 5تبصره 

کل عوارض مربوطه به قیمت روزمحاسبه و مابه التفاوت عوارض نسبت به  )تا زمان دریافت پایانکار(اگر پروانه ساختمان فاقد اعتبار باشد ،مراجعه به شهرداری

 زمان صدور پروانه ساختمان اخذ می گردد.

 کلیه دستگاههای اجرایی دولتی وسازمانهای غیر دولتی در خصوص مناسب سازی محیط شهری وساختمانها واماکن مورد استفاده عمومی برای افراد: 6تبصره 

توسعه اقدام نمایند .بنابراین شهرداری مکلف به رعایت آن بوده  پنجمقانون برنامه پنج ساله  161( ماده بدارای معلولیت ،مکلفند مشابه آیین نامه اجرای بند)

زی را انجام نداده باشند وصدور پایانکار به ساختمانهایی که مالکین ویا سازنده آنها نسبت به انجام تعهدات خود طبق نقشه های ساختمانی اقدام ننموده ومناسب سا

 ممنوع است
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 امضای اعضای شورای اسالمی شهر بشرویه

 به ازای هر متر مربع مشرف به معابر ( عوارض پيشآمدگي2-61تعرفه  شماره )

 ماخذ ونحوه محاسبه عوارض عنوان تعرفه ردیف

 P022. واحدهای تجاری 4

 واحد های اداری وصنعتی 0
.P052 

 واحد های مسكونی 3
.P022 

 واحد های فرهنگی،هنری،ورزشی،آموزشی،بهداشتی درمانی،پزشكی وسایر کاربریها 1
.P02 

 توضیحات:

 وزارت محترم کشور به شرخ ذیل الزم الرعایه است:0/12/1372مورخ  3634/1/21710ضوابط مقرر در بخشنامه :کلیه 1بند

وه بر درصورتی که پیش آمدگی در معبر عمومی به صورت روبسته وزیر بنای مفید مورد استفاده واحد های مسکونی ،تجاری،اداری،صنعتی قرار گیرد عال-1

محسوب وعوارض مربوطه وصول خواهد شد از هر متر مربع پیش آمدگی برابر تعرفه مشروط بر این که از قیمت روز زمین تجاوز این که جزو زیر بنای مفید 

 ننماید از متقاضیان وصول خواهد گردید.

ء عالوه بر اینکه جزه صورت بالکن()صرفاًبصورت روبسته ودارای دیوراهای جانبی باشد ولی به صورت بنای غیرمفید مورد استفاده قرارگیردمدگی بآگر پیش ا-2

 بند یک وصول خواهد شد. %71بنای ناخالص محسوب وعوارض مربوطه وصول خواهد شد از هر مترمربع پیش آمدگی زیر

 %بند یک وصول خواهد شد.51های جانبی باشد)تراس(فقط معادل فاقد دیوراانچه پیش آمدگی به صورت روباز ونچ-3

 بنا صرفاً به صورت سایه بان مورد استفاده قرار گیرد مشمول مقررات این تعرفه نخواهد بود. هآخرین طبق انچه پیش آمدگی سقفنتبصره:چ

 محاسبه خواهد شد.مربوطه د بر تراکم مجاز بر مبنای تعرفه وده باشد عوارض مازاخارج از درصد مجاز بگی نچه پیش آمد:چنا2بند 
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رای به ابقاء  111: پیش آمدگی هائی که بدون اخذ پروانه ساختمانی یا خالف پروانه ساختمانی وضوابط شهرسازی احداث گردیده اند و در کمیسیون ماده3بند

 اسبه میگردد.)دوبرابر(مح2آنها با ضریب برای  این تعرفهعوارض کلیه آن صادر گردیده است عالوه بر پرداخت جریمه کمیسیون و سایر هزینه ها، 

 (عوارض بر ارزش افزوده ناشي از اجرای طرح های  توسعه شهری2-63تعرفه شماره )

 ماخذ ونحوه محاسبه عوارض عنوان تعرفه ردیف

 متراژعرصه*A*3.P*عرض معبر جدید(-)عرض معبر قدیم برای امالکی که پس از تعریض در معبر قرار می گیرند 4

 متراژعرصه باقیمانده*A*3.P*عرض معبر جدید(-)عرض معبر قدیم طرح دارای باقیمانده هستندبرای امالکی که پس ازاجرای  0

 متراژعرصه*A*6.P*عرض معبر جدید(-)عرض معبر قدیم امالکی که عقب نشینی ندارندولی معبر مشرف به ملك تعریض می شود 3

 توضیحات:

 ونقل وانتقال )انجام معامله( وهمچنین در خواست مالک  میباشد. اخت وسازاین عوارض به هنگام صدور پروانه س:زمان وصول 1بند

 البات تهاتر نماید.:امالکی که در اثر تعریض معبر قسمتی از آن در تعریض قرار گیرد در این حالت شهرداری می تواند عوارض موضوع این تعرفه را در مقابل مط2بند

 استفاده از موقعیت جدید را نداشته یاشد مشمول پرداخت این عوارض نخواهد بود..امکان :چنانچه مالک برابر ضوابط طرح های توسعه شهری 3بند

Aمعبر جدید(بر  یا عرض ملک در : متراژ بر ملک)طول 

Pقیمت منطقه ای معبر جدید : 
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 ( عوارض اضافه ارتفاع مغاير باضوابط طرح توسعه شهری 2-63تعرفه شماره)
 محاسبه عوارضماخذ ونحوه  موارد شمول ردیف

 *سطح بنا*اختالف ارتفاع احداثی با ارتفاع مجاز(مترP3.ارتفاع مجاز/) مسكونی 4

 *سطح بنا*اختالف ارتفاع احداثی با ارتفاع مجاز(مترP1.ارتفاع مجاز/) تجاری 0

 *سطح بنا*اختالف ارتفاع احداثی با ارتفاع مجاز (مترP1.ارتفاع مجاز/) اداری وصنعتی 3

 *سطح بنا*اختالف ارتفاع احداثی با ارتفاع مجاز (مترP3.0.ارتفاع مجاز/) هنری،ورزشی،آموزشی،بهداشتی درمانی،پزشكی وسایر کاربریهافرهنگی  1

 توضیحات:

 انی ،صرفاً در صورت ابقاء توسط کمیسیون ماده صد  مجاز می باشدم:وصول عوارض موضوع این تعرفه در موارد مغایر پروانه ساخت1بند

 .دارای ارتفاع اضافه قرار میگیرد در فرمول در قسمت سطح بنا تنها مساحت طبقه و ارتفاع دارد ه:منظور از سطح بنا سطح طبقه ای است که اضاف2بند
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 ( عوارض صدور مجوز نصب )احداث پل(2-21تعرفه شماره )

 ماخذ ونحوه محاسبه عوارض موارد شمول ردیف

 P5. تجاری ومختلط 4

 P7. مسكونی 0

 P8. اداری وسایر کاربری 3

 

 توضیحات:

 مشمول پرداخت عوارض موضوع این تعرفه نمی باشد. ی ساختمانییک پل مقابل ورودی درب پارکینگ هافقط :نصب 1بند

 .رعایت ضوابط شهرسازی در نصب پل الزامی است: 2بند

مرتبط با خدمات خودروئی در صورت صالحدید شهرداری و با اخذ هزینه های این تعرفه در نصب پل برای مشاغل ممنوع می باشد و فقط برای مشاغل : 3بند

 مدت فعالیت مجوز صادر می گردد.
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 ( عوارض خدمات شهری2-26تعرفه شماره )

 ماخذ ونحوه محاسبه عوارض عنوان تعرفه ردیف

 وحصار کشی عرصه% عوارض پذیره تجاری ،زیربنای مسكونی،تفكیك 33 آتش نشانی 4

 وحصار کشیعرصه % عوارض پذیره تجاری ،زیربنای مسكونی،تفكیك  0 فضای سبز 0

 توضیحات:

توسط  رای ابقاء صادر میشود111توسط کمیسیون ماده برای آنها بناها یی که و همچنین  کار ساختمانیپایانصدور، پروانهاصالح  یا :این عوارض هنگام صدور1بند

 شهرداری وصول وصرفاً بایستی در ارتباط با توسعه  وتجهیر آتش نشانی ویا فضای سبز هزینه گردد.
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 امضای اعضای شورای اسالمی شهر بشرویه

 ( عوارض تفکيک وافراز عرصه2-22تعرفه شماره)

 ماخذ ونحوه محاسبه عوارض عنوان تعرفه عوارض ردیف

 P5. عوارض تفكیك عرصه با کاربری مسكونی به ازاءهر مترمربع 4

 P02. تفكیك عرصه با کاربری تجاری به ازاءهر مترمربععوارض  0

 P02. عوارض تفكیك عرصه با کاربری صنعتی به ازاءهر مترمربع 3

 P05. عوارض تفكیك عرصه با کاربری اداری وسایر به ازاءهر مترمربع 1

 P05. برای اراضی زیر نصاب تفكیكی مصوبقطعات مسكونی کسری حد نصاب تفكیك  0

 P02. نصاب تفكیك قطعات تجاری برای اراضی زیر نصاب تفكیكی مصوب کسری حد 6

 P05. کسری حد نصاب تفكیك قطعات اداری وآموزشی برای اراضی زیر نصاب تفكیكی مصوب 7

 P02. کسری حد نصاب تفكیك قطعات صنعتی وکارگاهی برای اراضی زیر نصاب تفكیكی مصوب 3

 P02. وباغات برای اراضی زیر نصاب تفكیكی مصوبکسری حد نصاب تفكیك قطعات مزروعی  9

 عوارض افراز عرصه 9
تا  1براي کاربري هاي مختلف از فرمول مربوطه ردیف هاي 

 این جدول محاسبه گردد6

 توضیحات:

شهرداری را پرداخت ننمودده اند مشمول  قانون ثبت اسناد وامالک کشور سند دریافت وعوارض تفکیک وحقوق قانونی 140و 147:کلیه امالکی که به استناد مواد 1بند

 پرداخت عوارض می باشند.

متر مربع را تفکیک نموده اند مشمول پرداخت عوارض 511زمین های باالی  20/1/1311قانون شهرداری مصوب  111اشخاصی که با توجه به قانون اصالح ماده  :2بند

 نخواهند بود. این تعرفه تفکیک



 34 .............................................................................. شهرداری بشرویه 5931 تعرفه عوارض  سال

 

    

 معصومه عامری   حممد مقیمیان هوش     امحد دهوکی   علی زارع رمضانی     علی قلیان اول معصومه عامری   حممد مقیمیان هوش     امحد دهوکی   علی زارع رمضانی     علی قلیان اول معصومه عامری   حممد مقیمیان هوش     امحد دهوکی   علی زارع رمضانی     علی قلیان اول

 امضای اعضای شورای اسالمی شهر بشرویه

کلیه عوارضات جدول فوق به صورت علی الحساب در این گونه زمین ها صدور پروانه ساختمانی بر اساس قولنامه صورت می گیرد لذا  ن هابرخی زمی با توجه به اینکه

محاسبه  االتفاوت غ پرداختی به عنوان مابهقانون شهرداری گردند مبل 111ودر صورتی که درآینده مالکین قصد تفکیک وافراز داشته باشند ومشمول اصالحیه ماده 

 .خواهد گردید

،عوارض  ،ی کمیسیون ماده صد عالوه بر جرائمأیا پاسخ استعالم ونقل وانتقال قابل وصول ویا پس از صدور ر صدور پروانه و پایانکارعوارض تفکیک در هنگام  :3بند

 هم قابل وصول میباشد. همربوط

 .مترمربع خواهد بود 511فقط مشمول زمینهای کمتر از  ودو :عوارض ذکر شده در این تعرفه به استثناء بند یک4بند

% سهم 56.25% سهم شهرداری و43.75)گردندمی تفکیک  20/1/1311قانون شهرداری مصوب  111قانون اصالح ماده بر اساس باید متر مربع  511باالی  : امالک5بند

 .مالک(

و  محاسبهمی باشد لذا عوارض این تعرفه برای اسناد بعد از این تاریخ قابل  27/11/1345قانون شهرداری یعنی 111تاریخ تصویب مادهتعلق عوارض تفکیک مالک  :6بند

  و شهرداریهایی که پس از این تاریخ تأسیس گردیده اند می توانند سال تأسیس را مالک قرار دهند. اخذ می باشد.

کی بطور مشاع مالکیت داشته باشند هر یک از آنها می توانند نسبت به افراز سهمی خود از سایر مالکین دیگر اقدام چنانچه دو یا چند نفر نسبت به مل تعریف افراز:: 7بند

ضروری وجود حالت اشاعه در افراز  نمایند این عمل را در اصطالح حقوقی و ثبتی افراز گویند. در افراز حتماً باید تعداد مالکین دو نفر یا بیشتر باشند یا به عبارت دیگر

 .است

 در تفکیک قطعات می بایست سعی گردد حد اقل نصاب قطعات برابر ضوابط طرح انجام گردد.:7بند

تی که درآینده : تا زمانی که صدور پروانه ساختمانی بر اساس قولنامه صورت می پذیرد لذا کلیه عوارضات جدول فوق به صورت علی الحساب می باشد ودر صور0بند

 لتفاوت خواهد بود.اقدام خواهد گردید ومبالغ پرداختی به عنوان مابع ا 111ز داشته باشند بر اساس ماده وافرامالکین قصد تفکیک 

می باشد  1311قاون شهرداری ها مصوب سال  111ماده  متر مربع نحوه عمل شهرداری اصالحیه 511با مساحت باال تر از  دارای سند ثبتی: در خصوص امالک 1بند 

 % قیمت روز ملک  می باشد . 11متر مربع سهم شهرداری ارزش ریالی  511کمتر از  دارای سند ثبتی زمین های ودر رابطه با 
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 يانعا( عوارض تفکيک وافراز 2-24تعرفه شماره)

 ماخذ ونحوه محاسبه عوارض عنوان تعرفه عوارض ردیف

 P6. عوارض تفكیك اعیان با کاربری مسكونی به ازاءهر مترمربع 4

 P05. با کاربری تجاری به ازاءهر مترمربع اعیانعوارض تفكیك  0

 P02. با کاربری صنعتی به ازاءهر مترمربع اعیانعوارض تفكیك  3

 P02. ری اداری  به ازاء هر متر مربعبا کارب اعیانعوارض تفكیك  1

 P02. عوارض تفكیك اعیان با سایرکاربری  به ازاءهر مترمربع 

 توضیحات:

مشمول پرداخت  )واحد اضافی(به تفکیک نموده اند متقاضی تفکیک اعیانی هستند یا اقدام زاد بر ضوابط شهرسازی و پروانه ساختمانی و...ماکلیه امالکی که  :1بند

 عوارض می باشند.
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 نحوه صدور پروانه المثني: (2-23تعرفه شماره)
بعد از محرز  یا استشهادیه محلی و از جمله نیروی انتظامی در موقع مفقودی وسرقت وآتش سوزی وسایر حوادث غیر مترقبه دیگرصدور پروانه ساختمانی المثنی فقط با تایید مراجع ذیصالح 

ودریافت کننده پروانه المثنی  بود مقدور خواهد  ریال333/733مبلغ با پرداخت محضری در قبال هرگونه سوء استفاده از پروانه اولیه وهمچنین سپردن تعهد  برای شهرداریمفقودی و... شدن 

 متعهد به پاسخگویی می باشد.

 عوارض ايجاد درب اضافي: (2-25تعرفه شماره)
رح شقاون شهرداری در صورت تقاضای مالک جهت ایجاد درب اضافی در ضلع دیگر ملک در معابر عمومی )همان ضلع دارای معبر(،عوارض ایجاد درب به  111وماده  16ماده  6دراجرای تبصره 

هرداری درارائه خدمات و.... باید توسط شهرداری زیر محاسبه ودر یافت خواهد شد.در ایجاد درب اضافی موضوع عدم ایجاد مشکالتی مثل مزاحمت های ترافیکی ،اشرافیت به واحد های همسایه ،ش

 بررسی وتایید شود تا مشکالتی برای سایرین ایجاد نگردد.

 % عوارض این ماده تعلق خواهد گرفت.51ی  موجود به درب پارکینگ ها وورود تبصره:

 عرض گذر(« نصف»5/5طول بر ایجاد درب+×)% مساحت عرصه(51×%ارزش منطقه ای51)

 :عوارض بر معامالت غير منقول( 2-21تعرفه شماره)
می دریافت  )ق.م.م(64برابر ارزش معامالتی موضع ماده ...(ن وعرصه و اعیاملک)مجموع ارزش  %5 مالک یا ذینفع برای نقل و انتقال امالک عوارض فوق به میزان )استعالم(در زمان درخواست

 گردد.

 :امالک بالاستفاده)امالک مخروبه وزمينهای رها شده سطح شهر( ( عوارض بر2-21تعرفه شماره)
مهلفت تعیفین   تفا   انفد ماعی باعث ایجاد نمای نامطلوب شهری می گردند لذا کلیه مالکین این امالک مؤظفف  با توجه به اینکه ساختمانهای مخروبه وزمینهای خالی عالوه بر ایجاد خطرات بهداشتی واجت

تفاریخ  نسبت به احداث بنا یا حداقل پاکسازی و حصار کشی مناسب ومورد تأیید شهرداری امالک خود اقدام نمایند لذا امالکفی کفه تفا    ،ضمن مراجعه به شهرداری واخذ مجوز شده توسط شهرداری

 ح ذیل دریافت می گردد:اقدام به حصارکشی، احداث بنا و... ننموده اند و به صورت زمین یا ملک مخروبه باقی مانده اند در زمان مراجعه به شهرداری مبلغی به شر مشخص شده در اخطار

 =؟ریال S ×1 × %P )متراژکل ملک(× تاریخ مذکورتعدادماههای گذشته از 
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 :قانون شهرداريها611ماده66ارزش معامالتي ساختمان موضوع تبصره( 2-23تعرفه شماره)
 ارزش  نوع

 الف
 * انواع ساختمان )اسكلت(

 ریال333/163 ساختمان اسكلت بتونی باهرنوع سقف تاسه طبقه 1

 ریال333/033 ساختمان اسكلت بتونی باهرنوع سقف ازسه طبقه به باال 2

 ریال333/103 سقف تاسه طبقهساختمان اسكلت فلزی باهرنوع  3

 ریال333/113 ساختمان اسكلت فلزی باهرنوع سقف ازسه طبقه به باال 4

 ریال333/303 ساختمان اسكلت مختلط مصالح بنائی باستونهای فلزی یا بتونی 5

 ریال333/033 ساختمان اسكلت آجری 6

 ریال333/433 ساختمان اسكلت مخلوط خشت وگل وسنگ وچوب 7

 ریال333/463 ساختمانهای تمام چوبی معمولی 8

 ریال333/103 ساختمانهای تمام چوبی صنعتی 9

 * ساختمان انبارها بادهانه بيش ازچهارمتر ب

 ریال333/013 ساختمان اسكلت آجری با بلوك سيمانی یا سنگی با هرنوع سقف 1

 ریال333/093 ساخته با هرنوع سقف های پيش ساختمان اسكلت فلزی ویا سوله 2

 * سالنها ياتوقفگاهها ج

 ریال333/063 بامصالح بنائی سنگ،آجروبلوك سيمانی باهرنوع سقف 1

 ریال333/313 ساخته باهرنوع سقف های پيش ساختمان اسكلت فلزی یاسوله 2

 ریال333/93 گلخانه باهرنوع مصالح وهرنوع سقف 3

 * تأسيسات هـ

 ریال333/333 شوفاژ،سانترالدستگاههای حرارت مرکزی  1

 ریال333/103 کننده( تهویه مطبوع )گرمایش،خنك 2

 ریال333/93 آسانسور 3

 * ساير و

 ریال333/033 مترمكعب به باالهرمترمكعب انواع مخزن اعم اززیرزمين وهوائی ازشش 1

 ریال333/73 سكوهاوباراندازها هرمترمربع 2

 ریال 333/63 دیوارکشی باهرنوع مصالح هرمترطول 3

ماده صد 4کمیسیون ماده صد وبه لحاظ جلوگیری از رواج ساخت وساز های غیر مجاز در سطح شهر در خصوص مشمولین تبصره  4به تبصره  با علم:تبصره

 برابر لحاظ گردد. 3شهرداری ضرایب جدول فوق 

. 
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  سوم فصل                                                                                             
 ل وحرف خاصكسب مشاغ 
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 وف  مشمول قانون نظام صنفي وغير صنفي ومشاغل خاصن(عوارض ساليانه کسب برای مشاغل وص4-6تعرفه شماره )

 عنوان تعرفه ردیف

 محاسبه عوارضماخذ ونحوه 

 متصل انباری محل کسب

 K.P.S.T کسب برای مشاغل وصنوف مشمول قانون نظام صنفی عوارض سالیانه  4
K.P.S.T.0.5 

 K.P.S.T عوارض سالیانه محل فعالیت برای مشاغل غیر مشمول قانون نظام صنفی 0
K.P.S.T.0.5 

 K.P.S.T عوارض سالیانه انباری مجزا از واحد کسب وبالكن تجاری 3
- 

 - )ریال(111/251تعداد نازل* عوارض جایگاه های سوخت یا در اجاره اشخاص حقیقی  یا حقوقی 1

 K.P.S.T عوارض سالیانه بر فعالیت مشاغل خاص 0
K.P.S.T.0.5 

 توضیحات:

 (گرددمی  ابالغتهیه و  استان درآمد )توسط کمیتهنمایندمی شهروندان ارائه  به ضریب شغل بر اساس نوع شغل ومیزان خدماتی که T:1بند

 :حداقل مبنای محاسبه عوارض واحد کسبی بر اساس ضوابط شهرسازی هر شهر تعیین می شود2بند

 ضریب بر اساس وضعیت هر شهر و مصوبه شورا می باشد که به صورت ذیل اعمال می گردد:K :3بند

 %65مشاغل غیر مشمول نظام صنفی  -2%          51مشاغل وصنوف مشمول قانون نظام صنفی-1

 %71مشاغل خاص  -4%                      55انباری مجزا از واحد کسب وبالکن تجاری  -3

 باشد می یا انباری مساحت واحد کسب s:4بند

 میباشد.  و... اسناد رسمیدفاتر نیک دولت،ورص اعم از مطب پزشکان ،خدمات الکتمشاغل خا ر:منظو5بند

 و... مطابق جداول مربوطه وصول خواهد شد.11ی سوخت مانند تجاری ،خدماتی ،پلیس به اضافه ا:عوارض سالیانه سایر کاربری ها واقع در جایگاه ه6بند
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 ( عوارض تغيير شغل وافتتاح محل کسب4-2تعرفه شماره)

 حداقل ماخذ ونحوه محاسبه عوارض عنوان تعرفه ردیف

 - جدیدبرابر عوارض سالیانه شغل 0 تغییر شغلعوارض  4

 - برابر عوارض سالیانه شغل مورد نظر0 عوارض حق افتتاح محل کسب 0

 ریال333/333  (P2-P1)*5 یکسبجابه جایی مكان  3

 توضیحات:

سال صدور مجوز در صورت  داشتن تعرفه چانچه شهرداری بدون اخذ عوارض افتتاح پروانه کسب را صادر نموده وعوارض افتتاح کسب بر مبنای :»1بند

 یاتیمصوب میباشد در غیر این صورت بر اساس سال درخواست افتتاح کسب اقدام میگردد.چنانچه مودی دارای پرداخت عوارض صنفی ویا برگ تشخیص مال

ض صنفی ویا ارائه برگ تشخیص مالیاتی در شغل رداخت عوارپدر واحد تجاری ونیز شغل مورد استعالم باشد مالک محاسبه عوارض افتتاح کسب اولین سال 

 مورد نظر می باشد.

 مکان کسبی جدید می باشد P2قبلی و  کسبیمکان  P1: منظور از2بند
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 چهارمفصل                                                                                      
 اشخاص حقوقي

 دولتي()عمومي  دولتي وغير 
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 ر دفاتر اسناد رسميد( عوارض حق الثبت اسناد رسمي وتنظيمي 3-6تعرفه شماره )

 ماخذ ونحوه محاسبه عوارض عنوان تعرفه ردیف

 % حق الثبت3معادل  ت اسناد رسمی وتنظیمی در دفاتر اسناد رسمیبعوارض حق الث 4

 

 

 معابر عمومي شهرداری برای استفاده تاسيسات شهری( تعرفه بهره بردار ی ساليانه از 3-2تعرفه شماره )

 ماخذ ونحوه محاسبه عوارض عنوان تعرفه ردیف

 ریال4033به ازای هر متر طول =  شبكه های مختلف)زیرزمینی و هوائی( 2

 توضیحات:

ی شهری اعم از محدوده وحریم شهر را با :بهره برداری از فضاهای زیر سطحی،سطحی وروسطحی)هوایی(اشغال شده توسط تاسیسات موجود در فضاها 1بند

تاسیساتی )آب وفاضالب،برق،گاز،مخابرات،نفت،وسایر تاسیسات مشابه(تحت عنوان -احتساب حریم های مربوط وبه تفکیک هر یک از سازمانها وشرکت های خدماتی

 یر سطحی ومنصوبات هم سطح وهوایی دریافت نمایند.برای تاسیسات زومعابر شهری  به روش ساالنه وبرمبنای فرمول فوق  بهره برداری از شوراع

 ایجاد نمی کند. مذکور: مسیر تحت انتقال واحداث هیچگونه حق مالکیتی برای شرکت ها ی 2بند
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 غرفه ها ونمايشگاه های فروش فصلي و دائمي( عوارض 3-4تعرفه شماره )

 ماخذ ونحوه محاسبه عوارض عنوان تعرفه ردیف

 ریالS.n 0333. ونمایشگاه های فروش فصلی و دائمیعوارض غرفه ها  4

 sمساحت :       nتعداد روز های دایر:               توضیحات:

غرفه ها و نمایشگاه ها اعم از فروش، تخصصی، ادواری، فصلی و دائمی و بازارهای روز در محدوده وحریم شهر باستثناء نمایشگاه عوارض این تعرفه شامل : 1بند

 صنایع دستی می گردد.های 

به حساب شهرداری واریز و رسید آن را روز بعد از اتمام هر دوره برگزاری نمایشگاه، عوارض وصولی را 11متولیان برگزاری نمایشگاه موظفند در مهلت حداکثر : 2بند

 می باشد.به شهرداری ارائه نمایند در غیر اینصورت شهرداری مجازبه وصول وثیقه مربوطه 

شگاه نسبت به : مسئولیت وصول و واریز وجوه حاصله بعهده متولیان نمایشگاه خواهد بود، مأموران وصول شهرداری می توانند با مراجعه به محل دفتر نمای3بند

وصول می تواند برابر آیین نامه  میزان وصولی اقدام نمایند، مسئولین نمایشگاه مکلف به همکاری با مأمورین شهرداری می باشند در غیر اینصورت شهرداریبررسی 

 عوارض نسبت به وصول حق و حقوق قانونی خود اقدام نماید.

 : بازارهائی که توسط شهرداری ایجاد می شوند مشمول پرداخت عوارض این بخش نخواهند بود.4بند
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 اجارهبر مزايده اموال و امالک و مستغالت غير منقول اعم از فروش و ( عوارض 3-3تعرفه شماره )

 ماخذ ونحوه محاسبه عوارض عنوان تعرفه ردیف

 % بهای معامله4 عوارض بر مزایده اموال و امالک و مستغالت غیر منقول اعم از فروش و اجاره 4

 توضیحات:

می  اعم از فروش و اجاره کتبی و حضوری(، حراج ضایعات، متروکه و...)مزایده و امالک و مستغالت غیر منقول عوارض این تعرفه شامل کلیه مزایده های اموال: 1بند

 گردد.

در مزایده کلیه اموال : کلیه ادارات و سازمانها، مؤسسات، شرکت های دولتی، بانکها، شرکت های بیمه، نهادهای انقالب اسالمی و کلیه مؤسسات حقیقی و حقوقی 2بند

 به حساب شهرداری واریز نمایند. % بهای معامله را به عنوان عوارض از برنده مزایده اخذ و1خود بایستی 
 

 )ساليانه( بر سايبانها( عوارض 3-5تعرفه شماره )

 ماخذ ونحوه محاسبه عوارض عنوان تعرفه ردیف

  p.s0 سایبانهاعوارض بر  4

 sسطح بازشوی سایبان:      توضیحات:

 شهرداری نصب گردد.این سایبانها باید برروی دیوار ملک با ارتفاع مناسب پس از اخذ مجوز از : 1بند

 نوع رنگ آمیزی وغیره باید با نظر شهرداری باشد.  -نوع پوشش–: ارتفاع 2بند

 می باشد. ممنوع: نصب سایبان بصورت ثابت 3بند
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 ( عوارض تابلوهای تبليغاتي.3-1تعرفه شماره)

 

 ماخذ ونحوه محاسبه عوارض عنوان تعرفه ردیف

 ریال 111/71روزانه  پایه بنر در میدان امام خمینی )ره(به ازاءهر  غاتی یی تبلصدور مجوز نصب تابلوها 1

 ریال 111/51روزانه  پایه بنر در سایر نقاط شهربه ازاءهر  غاتییی تبلصدور مجوز نصب تابلوها 2

3 
بلوار انقالب اسالمی ،بلوار امام در غیر پایه بنر در  غاتی ینصب تابلوهای تبلصدور مجوز 

 بشروی)روزانه(  عبداله مالخمینی وخیابان 
 ریال 111/11هر متر مربع 

 ریال 511/0هر متر مربع  در غیر پایه بنر در سایر نقاط شهر ی تبلغاتی صدور مجوز نصب تابلوها 4

 P3. متر مربع(هر)تبلیغاتی عوارض سالیانه تابلوهای  5

 ریال 111/21 روزانه هر متر مربع دورنصب بیل ب 6

 ریال 611 مبلغ a4برگه  هر عدد تراکت کاغذی وپالستیکی)اگهی ترحیم و...(،الکارد نصب پ 7

 p× 6× سطح  ماه( 6)هر نویسی اردیوصدور مجوز  0

1 
%مالک(هر مورد تبلیغ 71% شهرداری و31) تبلیغات بر روی مینی بوس های شهرداری

 روز می باشد 7حداقل 
 ریال 111/111 روزهر 

 ریال  111/25روزانه هرمتر مربع   نصب داربست تبلیغاتی 11

 )ماه(p3*12متراژ تابلو* )سالیانه(وکال و... تابلوهای پزشکان 11
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هیات عمومی دیوان عدالت اداری 21/0/12مورخ551قانونن شوراها وهمچنین دادنامه شماره 71ماده  25قانون شهرداری وبند  12وماده 55ماده  27به استناد بند  :1بند

 قابل وصول است.این عوارض 

 ادارات دولتی وبینارستان های دولتی نخواهد شد. لوصول این عوارض شام :2بند

 عوارض صدور مجوز نصب برای یک بار قابل وصول است. :3بند

به جمع آوری تابلوهای تبلیغاتی  تبه اخذ مجوز الزم شهرداری اقدام نمایند در غیر اینصورت شهرداری راساً نسب کلیه مالکین تابلوهای سطح شهر موظفند نسبت :4بند

وهزینه جمع آوری آن توسط  در صورت ورود هرگونه خسارت به اموال آنان مسئولیتی به عهده شهرداری نخواهد بود. فاقد مجوز با اعالم کتبی اقدام خواهد نمود.

 شهردای محاسبه خواهد شد.

 میباشد از پرداخت عوارض سالیانه معاف است. a*bع رسانی مطابق با استاندارد متراژتابلوهای که صرفاً برای معرفی اماکن مربوطه وبرای اطال :5بند

 :  کلیه طرحهای دیوار نویسی پس از ارائه طرح به شهرداری واخذ مجوز قابل اجرا خواهد بود. 6بند 

 معاف خواهند بود. %)پنجاه درصد(03دیوارنویسی پس از اخذ مجوز رسمی از شهرداری به میزان عوارض:  کلیه دستگاههای دولتی از پرداخت 7بند

 مربوطه ارائه رضایت نامه کتبی مالک ملک الزامی است. عوارض:   چنانچه دیوارنویسی در امالک شخصی افراد واقع گردد قبل از اخذ مجوز از شهرداری وپرداخت 0بند

می باشد که پس از اتمام مدت تعیین شده مالک موظف به پاکسازی محل ویا تمدید قرارداد خواهد بود در غیر اینصفورت شفهرداری    )شش( ماه6ار نویسی : زمان استفاده از دیو1بند

 افزایش وصول خواهد شد. %43رأساً نسبت به جمع آوری اقدام وهزینه های جمع آوری با

 رارداد به شرح ذیل اقدام می گرددیید شهرداری(، بازسازی یا اجرای مجدد دیوارنویسی وتمدید آن توسط مالک قبل از اتمام ق: درصورت مطلوب بودن کیفیت دیوارنویسی)با تأ11بند
 

 

 

 

         

 

 

 طرح جدید بازسازی طرح اولیه طرح اولیه مرحله تمدید

 % هزینه روز30 % هزینه روز93 % هزینه روز90 ماهه دوم(6هزینه اولین تمدید)

 % هزینه روز70 % هزینه روز30 % هزینه روز93 ماهه سوم(6تمدید)هزینه دومین 

 % هزینه روز60 % هزینه روز33 % هزینه روز30 ماهه چهارم(6هزینه سومین تمدید)
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 عوارض پالکاردها وبومهای تبليغاتي:

 عوارض نصب پالکارد وبوم در محلهای تعیین شده توسط شهرداری خواهد بود .  -

 کلیه پالکاردها پس از ارائه به شهرداری و اخذ مجوز قابل نصب خواهد بود.    -

خواهد بود مشروط بر اینکه سالم وبصورت اولیه باقی بماند و پس از مدت تعیین شده مالک موظف به جمفع آوری وپاکسفازی محفل خواهفد بفود در       )دو(ماه0مدت زمان نصب پالکارد وبوم   -

   افزایش وصول خواهد نمود. %43نسبت به جمع آوری اقدام وهزینه های جمع آوری با غیر اینصورت شهرداری رأساً

 نصب هر گونه تابلو دارای پایه یا مهار در معبر وپياده رو ممنوع مي باشد  -

د سالیانه بر اساس فرمفول ففوق عفوارض    بجز تابلوهای شناسایی کسب قید شده در این مصوبه ، هر یک از اشخاص حقیقی و حقوقی که تابلویی در سردرب مکان کسبی خود نصب نمایند بای  -

 پرداخت نمایند.

 .اخذ خواهد شد %03در صورت نصب هر گونه تابلو بدون مجوز شهرداری عوارض مربوطه بعالوه   -

 د شدبرای نصب تابلوهای منصوبه به شرح فوق می بایست مجوز نصب وبهره برداری از شهرداری اخذ ، در غیر اینصورت برابر مقررات جمع آوری خواه  -

 این ضابطه مشمول کلیه تابلوهای سطح شهر اعم از اشخاص حقیقی وحقوقی وادارات دولتی وبانکها وغیره می باشد  -

 و... ارائه مجوز از اداره فرهنگ وارشاد اسالمی واماکن انتظامی الزامی بوده ومالک طرح وآگهی باید پاسخگوی مراجع ذیصالح باشد. برای نصب هرگونه آگهی    -

 قانون شهرداریها می باشد*** 90***توضیحات: اخذ عوارض از نصب پالکارد وبوم، دیوارنویسی و... در سطح شهر به استناد ماده 

 ایجاد بیلبورد در امالک شخصی پس از طی مراحل به شرح ذیل برای مدت یکسال صادر میگردد:مجوز           -

 ارائه درخواست کتبی به شهرداری وتشکیل پرونده -

 ارائه اجاره نامه کتبی)با مجوزاحداث بیلبورد ازمالک( یا سند مالکیت -

 ارائه مجوز از اداره فرهنگ وارشاد اسالمی واماکن انتظامی -

 حضری مبنی بر قبول مسئولیت کلیه موارد مربوط به بیلبورد وپاسخگوئی به کلیه افراد حقیقی وحقوقی.تعهدنامه م -

 )ده میلیون(ریال11.111.111سپردن وثیقه مالی مطمئن نزد شهرداری حداقل به مبلغ -

 دید قرارداد خواهد بود در غیر اینصورت شهرداری رأساً نسبت بهمدت مجوز یکسال می باشد که پس از اتمام مدت تعیین شده مالک موظف به جمع آوری ویا تم         -

 افزایش وصول خواهد شد. %43جمع آوری اقدام وهزینه های جمع آوری با                 
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 پنجمفصل                                                                                             
 مودیان خاص
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 (عوارض قطع اشجار5-6تعرفه شماره )

 ماخذ ونحوه محاسبه عوارض عنوان تعرفه ردیف

 بن*سن*نوع هزینه قطع اشجار 4
 

 1300شورای انقالب موصب  1351قانون اصالح قانون حفظ وگسترش فضای سبز در شهرها مصوب  :به منظور استفهام واقعی از این تعرفه رعایت آیین نامه1بند

 تشخیص مصلحت نظام الزامی است.مجمع 

صورتي که امکان :اشخاص حقيقي و حقوقي که قصد قطع و يا جابجايي درختان را دارند اين امر مي بايست توسط کميسيون مربوطه  بررسي و اعالم نظر گردد در 2بند

اردي که امکان جابجايي وجود نداشته باشد و يا احتمال موفقيت کمتر از وجود داشته باشد عوارض مصوب دريافت گردد و در مو 05جابجايي درختان و با موفقيت باالي% 

 % باشد کل عوارض مصوب درختان در نظر گرفته مي شود . اقدام جابجايي درختان نيز تحت نظرکارشناس مربوطه  شهرداري انجام گردد.05

نظر رسمي شهرداري اقدام به جابجايي و يا قطع درخت نمايند حتي در صورت موفقيت  : در صورتي که اشخاص حقيقي و حقوقي بدون اخذ مجوز  ويا قبل از اعالم3بند 

 در جابجايي،  اين امر خسارت عمدي تلقي شده و جرائم مربوطه لحاظ خواهد گردد. 

و ایجاد انگیزه بین شهروندان در رابطه با  به لحاظ باز دارندگی و جلوگیری از قطع بی رویه درختان وخسارات وارده به فضای سبز بوسیله دامها و نیز وحدت رویه-

 3/3/51ز مورخه نگهداری و مراقبت از فضای سبز با توجه به هزینه های بسیار سنگین احداث و نگهداری و به جهت اجرای الیحه قانونی حفظ و گسترش فضای سب

می گردد. امید است با تصویب ضوابط پیشنهادی با استفاده از یک وحدت  ضوابط اجرائی مربوطه تهیه و جهت تصویب در شورای محترم اسالمی شهر سربیشه ارائه

 بارتند از :رویه ، با وصول حداقل هزینه های تمام شده بتوان آنرا مجدداً صرف بهبود و بازسازی فضای سبز موجود نمود. ضوابط پیشنهادی ارائه شده ع
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 درخواست مالك:

 واحد پارکها و فضای سبز ارسال نماید.)نمونه فرم پیوست می باشد( همورد درخواست را ب درقالب فرمی مشخصات درخواست کننده و

 الزم به ذکر است قبل از اینكه به چنين مسائل و مشكالتی دچار گردیم الزم است موارد زیر جزء اصول کار قرار گيرد:

 تا ملزم به نگهداری فضای سبز باشد. ساختمانی نامبرده منعکس پرونده در سبز موجود به صورت عکس برای متقاضیان بایستی هرگونه فضای های ساختمانی الف ( درصدورپروانه    

 ان ماندگار گردند.ب ( در صدور پروانه های ساختمانی در صورتی که درخت و یا درختانی در عرصه قرار گرفته حتی االمکان می بایست طوری طراحی گردد تا درخت    

 متر به باال با توجه به الیحه حفظ و گسترش فضای سبز در محوطه های اداری ، نظامی ، کارخانجات و باغات بعمل آید. 555ترل های الزم در سطوح پ ( الزم است کن    

 ت ( الزم است به لحاظ کنترل ، باغات اطراف شهر دارای شناسنامه گردند.    

 اد زیر:با حضور افر 14ث ( تشکیل مداوم جلسات کمیسیون ماده     

 شهردار یا نماینده تام االختیار ) مسئول امور شهر( -1    

 مسئول  فضای سبز شهرداری -2    

 نماینده شورای محترم اسالمی شهر   -3    

 درختان   -1

 ریال cm43 =333/333عوارض قطع نهال با محیط بن کمتر از -4

 cm43عوارض قطع نهال با محیط بن باالتر از  -0

 ارزش روز = محاسبه× موقعیت مكانی درخت × شرایط کیفی گونه × نوع گونه × اهمیت گونه 
 

 ( = ارزش درخت بن درخت× )ریال  333/73

 جداول مربوط به موقعیت مکانی درخت ، شرایط کیفی گونه ، نوع گونه ، اهمیت و ضریب زیبائی گونه پیوست  می باشد.
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 پوششهای گیاهی  -2

 الف ( چمن :

 ارزش روز = محاسبه× شرایط کیفی × نوع گونه × گونه ضریب اهمیت مكانی 
  

 چمن با رعایت کلیه آیتم های هزینه بر محاسبه می شود. عتذکر: ارزش روز چمن با توجه به اینکه در مدت زمان کمی می توان رفع نقص نمود با برآورد هزینه کاشت یک متر مرب

 ریال 333/433 عیك دوره چمن زنی = هر متر مربتا  یرفع نقص چمن با تعویض خاک و زیر ساز 94درسال 

 ریال  333/403 عتا یك دوره چمن زنی = هر متر مرب یرفع نقص چمن بدون تعویض خاک و زیر ساز 94درسال 
 

 شرایط کیفی با ضریب زیبایی)درصد(

 ضعیف معمولی خوب عالی

403 433 93 73 
 نوع چمن

 دائم سبزها) فوتبال(مخلوط گراسها و  نطنزی هلندی اسپرت بارابال

433% 30% 93% 73% 433% 
 

 % در نظر گرفته شود  251با توجه به اینکه تمامي چمن كاری داخل پارک ها وميدان ها مي باشد ضریب اهميت مکاني برای این نقاط 

 ب( گل فصلي:

 ارزش روز = محاسبه× شرایط کیفی × نوع گونه × اهمیت مكانی گونه 

 بازار =  ارزش روزاز طریق استعالم از 

 گلدانی نشاء 

 بوته 33 بوته 03 تعداد در متر مربع

 در صورت نیاز هزینه زیر سازی نیز محاسبه می گردد..

 جداول شرایط کیفی و ضریب زیبائی مشابه چمن می باشد.
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 ج( پرچين ها:

 ارزش روز = محاسبه× سن گونه × شرایط کیفی × نوع گونه × اهمیت مكانی گونه 

 پرچین ها می توانند از گونه های متفاوتی مانند ترون یا بید فرنگی ، پیراکانت ، کوتناستر ، ارغوان ، مورد و غیره باشند.

 قیمت استعالم شده از بازار = ارزش روز× تعداد کاشته شده  پرچین در متر طول 
 

 شرایط کیفی پرچین)درصد(

 ضعیف معمولی خوب عالی

403 403 433 33 
 

 بوته ها:د( 

 ارزش روز = محاسبه× سن بوته × شرایط کیفی بوته × نوع بوته × اهمیت مكانی بوته 

 انواع بوته:

 رزها -

 رزماری و بوته های پرچینی کوتاه -

 نبو مادرا -

 اسطو خودوس -

 یوکا ، سوکا -

 بوته هایی که دائم گل دارند را نیز شامل می شود. -

 از طریق استعالم از بازار =  ارزش روز
 کیفی بوته ها)درصد(شرایط 

 ضعیف معمولی خوب عالی

403 433 93 33 
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 ه( درختچه ها :

 ارزش روز = محاسبه× سن درختچه × شرایط کیفی درختچه × نوع درختچه × اهمیت مكانی درختچه 
 

 شرایط کیفی درختچه)درصد(

 ضعیف معمولی خوب عالی

473 433 433 3 9 

 درختچه ها شامل :

 ژونی پروس رونده -

 کاج کله قندی کوچک -

 ، توری ، پر ، به زاپنی انواع یاس ها -

 زرشک -

 انواع خرزهره ها -

 انواع رونده ها -

 سیب گل ، گیالس گل ، ... -

سایر درختچه هایی که ارتفاع درخت نگرفته رانیز  -

 شامل می شوند.

 و( درختان ارزشمند:

 درختان ارزشمند شامل:

 سد روس هاانواع  -

 انواع الوسون ها - -

 درختان سه رنگ - -

 انواع نخل ها و پالم ها -

 کاج های کله قندی و توپی -  -

 انواع ژونی پروس ها  - -

 انواع مرکبات -

 یت خاصی برخوردارند کلیه درختانی که جنبه تزئینی دارند و الزم است خدمات ویژه ارائه داده شود و از نظر زیبایی از اهم -

 ارزش روز = محاسبه× سن درخت × شرایط کیفی درخت × نوع درخت × اهمیت مكانی درخت 
 

 قیمت سن اولیه که از طریق استعالم از بازار تعیین می شود = ارزش روز درخت×ریال  103.333به ازاء هر سال سن مبلغ 
 

 شرایط کیفی)در صد(

 ضعیف معمولی خوب عالی

003 463 403 433 
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 فرم تقاضای بازدید از درخت و پوششهای گیاهی:
  

 محترم بشرویهشهرداری 
 موضوع: حذف درخت / درختان )خطری ، آلوده و آفت زا ، نابجا ، مزاحم ، به سن بهره برداری رسیده (

 با سالم 

 اینجانب/ این اداره ..................................................  مرکز نظامی /ارگان /اداره   /باغ  /خواهشمند است دستور فرمائید کارشناس فضای سبز از محل   منزل

 بازدید و نظریه اعالم فرمائید.  
 

                                                        کروکی                                                                                                                        

 شمال

                                                                                                                                                                                               
N 

 

 امضاء متقاضی                                                                                                                                                                   

 ه:از محل بازدید به عمل آمد ظریه کارشناسن

 

 اهمیت مکانی گونه:                 سن گونه یا محیط:  کیفی گونه :شرایط    ارزش روز گونه:  نام گونه :

 توضیحات:

 امضاء کارشناس فضای سبز                                                                                                                                                                 

 وپرداخت هزینه ها وعوارض اقدام می گردد7ارجاع و پس از تایید کمیسیون ماده   14به کمسیون ماده 
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 موقعيت مکاني درخت
 در نظر گرفته شد. با توجه به موقعیت شهر و اهمیت درختان و فضای سبز، مکانها اولویت بندی گردید و با در نظر گرفتن اولویت بندی ضرایب به شرح جدول ذیل

 ضرایب موقعیت مکانی درخت)درصد(
 %022 بلوارهاي  امام رضا )ع( انقالب امام خميني و خليج فارس 
 %052 خيابان مالعبداهلل و مجتهد و بلوار جانبازان ، قائم،  بهشتي،  جهاد و ورزش 
 %022 پارکها وميادين

 %002 متر 00معابر باالي 
 %022 متر 00معابر زير 

 شرایط كيفي
ای معین شده طبق جدول خصوصیاتی همچون سالمتی عمومی درخت، رشدوتوسعه تنه و تاج، وجودآفت بیماری وکمبود، صدمات مکانیکی ودیر زیستی کلیه درختان شهربادرصده براساس

 ذیل تقسیم می شود:

 ردیف
 شرایط کیفی

 به درصد 
 توضیحات

 سال ديگر عمر خواهد كرد 71حداقل درخت كامال سالم و گونه ايده آل و ماندگار و  عالي -611 5

 خواهد كردديگرعمر سال61بود و درخت حدودساله انجام شوددرخت ماندگار خواهد كوددهي هرو زراعي مانند هرس به و شاداب ودرصورتيكه عمليات سالم درخت خوب  511-511 6

 ديگرعمرخواهد كرد. سال51درختوپذيرد انجام و كوددهي و همچنين پيش گيري از آلودگي رشدكافي ودر صورتيكه عمليات به زراعي مانند هرس داراي درخت معمولي   511 7

 دوردرخت خشك خواهد شد. چندان نه انجام نپذيرد درآينده عمليات به زراعي مانند هرس و كوددهي شود و چنانچه مي مشاهده مكانيكي وصدمات آثارآفت ،بيماري ضعيف   11 8

1 
  حال در – 61

 شدن خشك
 حالت خشك شدن قابل رويت است.

 درخت خشك شده است. خشك - 1 1
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 نوع گونه :
 درختان از نظر نوع گونه متفاوت می باشند:

 خزان پذیریاپهن برگان مانندتوت، زبان گنجشک، عرعر، اقاقیا، چنار، نارون، کاتلپا، افرا، انواع گزهاو...  -
 دائم یا سوزنی برگان مانند کاج ، سرو شیراز ، سرو نقره ای ، سرو خمره ای و ...  -

بفه موقعیفت شفهر    تذکر : درختان خزان پذیر عمدتاً اگر در شرایط مطلوب قرار گیرند از رشد بیشتری نسبت به سوزنی برگان برخفوردار خواهنفد بفود و بفا توجفه      
 خوردار می باشند سربیشه سوزنی برگان از اهمیت ویژه ای بر

 شهر حریمدر  در محدوده خدماتي شهر گونه ردیف

 93 433 کاج 4

 93 403 سرو شیراز 0

 93 403 سرو نقره ای 3

 73 403 توت 1

 33 433 زبان گنجشك 0

 63 433 عرعر 6

 73 403 اقاقیا 7

 73 433 چنار 3

 03 433 نارون 9

 03 73 گز 43

 03 433 سپیدار 44

 63 33 ارغوان 40

 73 73 سنجد 43

 33 433 سرو خمره ای 41

 63 433 سایر درختان 40
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 اهميت و ضریب زیبائي گونه: 

ا توجفه بفه   با توجه به جایگاه هر گونه در موقعیت خاص خودش ضمن زیبائی و چشم انداز مناسب از اهمیت خاصی برخفوردار خواهفد بفود . فرضفاً الزم اسفت بف      

ژیک منطقفه از نقطفه نظفر آب و    موقعیت هر مکانی از نقطه نظر فرهنگ استفاده رعایت نکات ترافیکی نوع استفاده و نیا ز ، موقعیت توپوگرافی منطقه ، موقعیت استرات

و چنفدان اففزوده خواهفد    هوائی و سازگاری با اقلیم ضمن اینکه می شود هر گونه ای کاشت اما چنانچه با محاسبات و یا دالیل کاشته گردد بر زیبائی و کاربرد آن د

 شد ) هر گونه در جایگاه خودش ( و روش کاشت تعریف شده . 

 

اقدام ودرصورت جزئی بودن خسارت وصالحدیدشفهردارمحترم ضفمن اخفذ تعهدبفه ازای هفردام حفداقل       فوق پیرامون ورود دامها به فضای سبزنیزطبق رویه : 5تبصر
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