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مستندات قانوني وضع عوارض و سایر مستندات قانوني مرتبط با عوارض :
آيين نامه مالي شهرداريها مصوب :1346
ماده  -30هر شهرداری دارای تعرفه ای خواهد بود که در آن کليه انواع عوارض و بهای خدمات و ساير درآمدهايی که به وسيله شهرداری و مؤسسات تابعه و
وابسته به آن وصول يا تحصيل می شود  ،درج و هر عنوان تعرفه عوارض يا بهای خدمات جديدی که وضع و تصويب می گردد يا هر تغييری که در نوع و ميزان نرخ
آن ها صورت می گيرد در تعرفه مذکور منعکس می شود .
قانون تشکيالت  ،وظايف و انتخابات شوراهای اسالمی کشور و انتخابات شهرداران با اصالحيه های بعدی مصوب 1375
قانون تشکيالت ،وظايف و انتخابت شوراهای اسالمي کشور:
ماده  -71وظایف شورای اسالمی شهر به شرح زیر است :
 -9تصويب آيين نامه های پيشنهادی شهرداری پس از رسيدگی به آنها با رعايت دستور العمل های وزارت کشور .
 – 16تصويب لوايح برقراری يا لغو عوارض شهر و همچنين تغيير نوع و ميزان آن با در نظرگرفتن سياست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعالم می شود.
 – 26تصويب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمان های وابسته به آن با رعايت آيين نامه مالی و معامالت شهرداری ها .
ماده  ( -77اصالحی  ) 1386/8/27شورای اسالمی شهر می تواند نسبت به وضع عوارض متناسب با توليدات و درآمد های اهالی به منظور تأمين بخشی از هزينه
های خدماتی و عمرانی مورد نياز شهر طبق آيين نامه مصوب هيأت وزيران اقدام نمايد.
بند – عوارض  ،يک ماه پس از ارسال هر مصوبه وزارت کشور قابل وصول است  .وزير کشور می تواند در هر مقطعی که وصول هر عنوان تعرفه عوارض را منطبق بر
آيين نامه مصوب نداند نسبت به اصالح يا لغو آن اقدام نمايد.
قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 1387
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ماده  -50تبصره -1شوراهای اسالمی شهر و بخش جهت وضع هر يک از عوارض محلی جديد  ،که تکليف آنها در اين قانون مشخص نشده است  ،موظفند موارد
را حداکثر تا پانزدهم بهمن ماده هر سال برای اجراء در سال بعد  ،تصويب و اعالم عمومی نمايند.
قانون برنامه پنجم توسعه :
ماده  -181تبصره – هر گونه تخفيف ،بخشودگی حقوق و عوارض شهرداريها توسط دولت و قوانين مصوب منوط به تأمين آن از بودجه عمومی ساالنه کشور است
.در غير اين صورت بخشودگی و تخفيف حقوق و عوارض شهرداری ممنوع است.
قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران مصوب 1391
ماده -6مشموالن اين قانون برای احداث يک واحد مسکونی با زيربنای مفيد تا يکصد و بيست متر مربع و بيست مترمربع تجاری در شهر محل سکونت خود از
پرداخت هزينه های عوارض صدور پروانه های سا ختمانی  ،عوارض شهرداری و نوسازی برای يک بار با معرفی بنياد معاف می باشند  .مفاد اين ماده در احداث
مجتمع های مسکونی نيز اعمال و مازاد بر تراکم شامل ايثارگران نخواهد بود.

تعاریف :
تعرفه عوارض  :عبارتست از دستورالعملی که به استناد موارد فوق االشاره تهيه و تنظيم گرديده است .
:pمنظور از ( )pی ا قيمت منطقه اي  ،ارزش معامالتي زمين و ساختمان بر مبناي اعالم سازمان امور اقتصادي و دارائي در اجراي ماده  64قانون
مالياتهاي مستقيم مي باشد .
:Kضريبی است که در تعرفه های مختلف با توجه به مقتضيات هر شهر توسط شهرداری پيشنهاد و به تصويب شورای اسالمی شهر می رسد.
يك واحد مسكوني  :عبارت است از ساختمانی که برای سکونت افراد و يا خانواده ساخته می شود و شامل اتاق  ،آشپزخانه و سرويس های الزم ميباشد.
حداقل(در برخي از تعرفه ها) :در برخی از تعرفه های عوارض  ،مبلغی به عنوان حد اقل در نظر گرفته شده است که از اين مبلغ در مواردی استفاده می گردد
که پس از محاسبه عوارض آن رديف طبق فرمول وضرايب مصوب پاسخ کمتر از اين مبلغ باشد لذا اين مبلغ دريافت می گردد ودر غير اين صورت يعنی در مواردی
که عوارض محاسبه شده باالتر از حد اقل باشد عوارض طبق فرمول دريافت می گردد.
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انواع کاربري ها :تعاريف و اصالحات بکار رفته در اين دستورالعمل براساس مصوبه مورخ  1389/3/10شورای عالی شهرسازی و معماری در خصوص طرح تدقيق
تعاريف و مفاهيم کاربری های شهر می باشد .

موارد ذیل در كليه تعرفه هاي عوارضي سال  1396بایستي رعایت شود :
 -1چنانچه ملکی دارای چند بر باشد در محاسبه عوارض مربوطه باالترين قيمت منطقه ای بر ملک مشرف به معبر مالك عمل خواهد بود همچنين در صورتی
که ملکی در ميدان يا فلکه واقع شده باشد عوارض بر اساس باالترين قيمت منطقه ای جبهه خيابانی که از ميدان يا فلکه منشعب می گردد محاسبه خواهد
شد.
 -2شورای شهر می تواند در موارد خاص با پيشنهاد شهرداری حداقل تعرفه مبنای محاسبه عوارض را تعيين نمايد.
 -3با توجه به دادنامه شماره  587مورخ  83/11/25و همچنين دادنامه شماره  48مورخ  85/2/3هيأت عمومی ديوان عدالت پس از وصول جرائم ساختمانی به
نرخ زمان وقوع تخلف  ،عوارض متعلقه به نرخ روز محاسبه و اخذ خواهد شد.
 -4مرجع رفع هر گونه اختالف بين مودی و شهرداری در مورد عوارض و بهای خدمات  ،کميسيون موضوع ماده  77قانون شهرداری است.
 -5عوارض موضوع اين تعرفه در داخل محدوده و حريم شهر قابل وصول است .
قوانين و مقررات مربوط به معافيتهای مصوب ( پس از تصويب قانون ماليات بر ارزش مصوب  ) 87/2/17و يا معافيتهايی که در قوانين بودجه سنواتی پيش بينی می
گردد با رعايت تبصره ذيل ماده  181قانون برنامه پنجم توسعه اعمال خواهد شد در هر حال تخلفات ساختمانی مشمول استفاده از هيچ گونه تخفيف و معافيتی
نخواهند بود.
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فصل دوم
ساخت وساز
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تعرفه شماره( – )2-1عوارض هر مترمربع زيربنا(احداثي) از نوع مسکوني به( صورت تک واحدی )
رديف

سطحواحد مسكوني

عوارضهرمترمربع

1

تا60مترمربع

1 .P

2

تا100مترمربع

1/2 .P

3

تا150مترمربع

1/5.P

4

تا200مترمربع

2 .P

5

تا300مترمربع

3 .P

6

تا400مترمربع

3/5 .P

7

تا500مترمربع

4 .P

8

تا600مترمربع

4/5 .P

9

از600مترمربع به باال

5 .P

توضیحات:
بند :1منظور از واحد مسکونی تک واحدی،اعیانی است که در سطح و یا طبقات ،بیش از یک واحد احداث نشود و چنانچه در هر طبقه و یا طبقات دو واحد یا بیشتر ساخته
شود تک واحدی محسوب نمی گردد و در اینگونه موارد نحوه محاسبه عوارض زیر بنا از نوع مجتمع های مسکونی (برابر تعرفه  )2-2مالک عمل خواهد بود.
بند  :2در صورت درخواست متقاضی برای احداث طبقات به صورت تکمیلی واحد اصلی ،عوارض در همین تعرفه محاسبه ودر پروانه وپایان کار تنها یک واحد درج
وسایر طبقات به عنوان تکمیلی آن واحد در نظر گرفته می شود.

امضاي اعضاي شوراي اسالمي شهر بشرويه
علي قلیان اول

علي زارع رمضاني

احمد دهوکي

محمد مقیمیان هوش

معصومه عامري
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بند :3در صورت درخواست متقاضیان برای احداث استخر ،سونا  ،جکوزی درخارج از اعیانی با رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی با ازای هر متر مربع  6pقابل
وصول می باشد .چنانچه قسمتی از اعیانی برای این منظور استفاده شود در محاسبه عوارض مجدداً مورد محاسبه قرار نمی گیرد.
بند :4مساحت پارکینگ مورد نیاز که در ملک با رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی و طبق طرحهای مصوب شهر(هادی،جامع،تفضیلی و )...احداث گردیده است شامل
محاسبه عوارض زیربنا نمی گردد.
بند  : 5ساختمانهائی که بدون اخذ پروانه ساختمانی یا خالف پروانه ساختمانی وضوابط شهرسازی احداث گردیده اند و در کمیسیون ماده 100رای به ابقاء آن صادر
گردیده است عالوه بر پرداخت جریمه کمیسیون و سایر هزینه ها ،عوارض زیربنای تخلف شده بر اساس جدول فوق محاسبه میگردد.
بند  :6در خصوص ساختمان های مسکونی بدون پروانه که قبل از ابالغ اولین نقشه شهر (سال) 1364احداث شده در کابری مجاز جهت دریافت استعالم صرفاً عوارض
زیر بنا برابر این تعرفه با ضریب  2برابر اخذ گردد.

امضاي اعضاي شوراي اسالمي شهر بشرويه
علي قلیان اول

علي زارع رمضاني

احمد دهوکي

محمد مقیمیان هوش

معصومه عامري
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تعرفه شماره( – )2-2عوارض هر مترمربع زيربنا(احداثي) از نوع مسکوني برای مجتمع ها و آپارتمانها
رديف

سطح زير بنا

1

تا200مترمربع

2

تا400مترمربع

3

تا600مترمربع

4

از600مترمربع تا1500مترمربع

5

از1500مترمربع تا3000مترمربع

6

از3000مترمربع به باال

عوارضهرمترمربع
میانگین سطح واحد 3. P.
100
میانگین سطح واحد 4. P.
100
میانگین سطح واحد 5. P.
100
میانگین سطح واحد 6.
100
میانگین سطح واحد 7. P.
100
میانگین سطح واحد 8. P.
100

توضیحات:
بند :1منظور از مجتمع ها و آپارتمانهای مسکونی،اعیانی است که در سطح و یا طبقات ،بیش از یک واحد احداث گردد.
بند :2در صورت درخواست متقاضیان برای احداث استخر ،سونا  ،جکوزی درخارج از اعیانی با رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی به ازای هر متر مربع  6pقابل
وصول می باشد .چنانچه قسمتی از اعیانی برای این منظور استفاده شود در عوارض مجدداً مورد محاسبه قرار نمی گیرد.
بند : 3مساحت پارکینگ مورد نیاز که در ملک با رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی و طبق طرحهای مصوب شهر(هادی،جامع،تفضیلی و )...احداث گردیده است شامل
محاسبه عوارض نمی گردد.
امضاي اعضاي شوراي اسالمي شهر بشرويه
علي قلیان اول

علي زارع رمضاني

احمد دهوکي

محمد مقیمیان هوش

معصومه عامري
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بند:4منظور از میانگین سطح واحد عبارت است مجموع کل زیربنا (ناخالص)تقسیم بر تعداد کل واحد های مسکونی ملک مورد نظر
بند :5عوارض فوق شامل امالک واقع در محدوده بافت فرسوده نمی باشند واز این عوارض معاف می باشند.

امضاي اعضاي شوراي اسالمي شهر بشرويه
علي قلیان اول

علي زارع رمضاني

احمد دهوکي

محمد مقیمیان هوش

معصومه عامري
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تعرفه شماره( – )2-3عوارض هر مترمربع پذيره(احداثي) از يک واحد تجاری
رديف

طبقات

مأخذ و نحوه محاسبه عوارض

1

زيرزمین

2

همكف

10.P
15.P

3

اول

12.P

4

دوم

9.P

5

سومبه باال

8.P

6

نیم طبقه

2.P

توضیحات:
بند :1عوارض پذیره طبقات پایين تر از زیر زمين :به ازای هر طبقه پایین تر از زیر زمین 20%کمتر از عوارض پذیره زیرزمین برای هر
متر مربع محاسبه خواهد شد.
بند :2در خصوص انباری متصل و یا مجزا یك واحد تجاری :عوارض متعلقه به ازای هر متر مربع برای انباری متصل به واحد تجاری
معادل70%عوارض یک متر مربع پذیره همان طبقه محاسبه ووصول می گردد و عوارض انباری مجزا از واحد تجاری به ازای هر متر مربع
معادل %80عوارض یک متر مربع پذیره تجاری همان طبقه محاسبه و وصول می گردد.
بند :3در صورت تجدید بناهای تجاری تا میزان مساحت مجوز قبل%20 ،عوارض پذیره مالک محاسبه قرار میگیرد.

امضاي اعضاي شوراي اسالمي شهر بشرويه
علي قلیان اول

علي زارع رمضاني

احمد دهوکي

محمد مقیمیان هوش

معصومه عامري

تعرفه عوارض سال  1396شهرداري بشرويه
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بند:4منظور از مجوز برای بناهای تجاری پروانه ساختمانی تجاری ویا هر گونه برگه ای از طرف شهرداری که مبین تجاری بودن یا اجازه استفاده
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.
بند :5ساختمانهائی که بدون اخذ پروانه ساختمانی یا خالف پروانه ساختمانی وضوابط شهرسازی احداث گردیده اند و در کمیسیون ماده 100رای
به ابقاء آن صادر گردیده است عالوه بر پرداخت جریمه کمیسیون و سایر هزینه ها ،عوارض زیربنای تخلف شده بر اساس جدول فوق محاسبه
میگردد.
بند :6حق بهره برداری از فضای بازدر این کاربری به ازای هر مترمربع 4 .pمی باشد.
بند  : 7در صورتیکه ملکی دارای تخلف ساختمانی باشد و در کمیسیون ماده  100رأی به ابقاء آن صادر گردد  .در هنگام محاسبه عوارض پذیره آن
فرمول ذیل به ردیف مربوطه در جدول فوق به عنوان ضریب اضافه می گردد:
L
Ls

اختالف طول دهنه به متر
L=Ls-Lo
طول دهنه به متر

h
Hs

اختالف طول ارتفاع به متر
h=hs-ho
طول ارتفاع به متر
طول ارتفاع مجاز به متر

 Loطول دهنه مجاز به متر
Ho
 L -و  hباید مساوی یا بزرگتر از صفر باشد و در صورتی که منفی باشد به جای آن صفر قرار می دهیم.

امضاي اعضاي شوراي اسالمي شهر بشرويه
علي قلیان اول

علي زارع رمضاني

احمد دهوکي

محمد مقیمیان هوش

معصومه عامري

تعرفه عوارض سال  1396شهرداري بشرويه
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تعرفه شماره( – )2-4عوارض هر مترمربع پذيره(احداثي) از چند واحدی تجاری
رديف

طبقات

مأخذ و نحوه محاسبه عوارض

1

زيرزمین

11.P

2

همكف

16.P

3

اول

13.P

4

دوم

10.P

5

سومبه باال

9.P

6

نیم طبقه

2.P

توضیحات:
بند :1در محاسبه عوارض پذیره مجتمع های تجاری مانند پاساز ،تیمچه سرای و امثالهم ،عمق جبهه اول (12متر) برابر ضرایب مصوب و مازاد بر آن معادل  %80قیمت
منطقه ای جبهه اول مالک عمل می باشد
بند:2واحدهای تجاری که به صورت مجتمع و پاساز احداث می شوند  ،فضای باز مشاعی که در ساختمان امتداد داشته و تمام طبقات را از هر طبقه قابل روئیت می نماید
و همچنین سرویس بهداشتی و نماز خانه مشمول عوارض نخواهند بود.
بند :3درصورت تجدید بناهای تجاری تا میزان مساحت مجوز قبل20% ،عوارض پذیره مالک محاسبه قرار میگیرد.
بند :4در خصوص انباری متصل و یا مجزا یك واحد تجاری :عوارض متعلقه به ازای هر متر مربع برای انباری متصل به واحد تجاری معادل70%عوارض یک
متر مربع پذیره همان طبقه محاسبه ووصول می گردد و عوارض انباری مجزا از واحد تجاری به ازای هر متر مربع معادل 80%عوارض یک متر مربع پذیره تجاری
همان طبقه محاسبه و وصول می گردد.
امضاي اعضاي شوراي اسالمي شهر بشرويه
علي قلیان اول

علي زارع رمضاني

احمد دهوکي

محمد مقیمیان هوش

معصومه عامري

تعرفه عوارض سال  1396شهرداري بشرويه
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بند  5:عوارض پذیره طبقات پایين تر از زیرزمين :به ازای هر طبقه پایین تر از زیرزمین  % 20کمتر از عوارض پذیره زیرزمین برای هر مترمربع محاسبه
خواهد شد.
بند : 6در 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 شده محاسبه می
گردد
بند :7ساختمانهائی که بدون اخذ پروانه ساختمانی یا خالف پروانه ساختمانی وضوابط شهرسازی احداث گردیده اند و در کمیسیون ماده 100رای به ابقاء آن صادر
گردیده است عالوه بر پرداخت جریمه کمیسیون و سایر هزینه ها ،عوارض زیربنای تخلف شده بر اساس جدول محاسبه میگردد.
بند :8حق بهره برداری از فضای بازدر این کاربری به ازای هر مترمربع  4pمی باشد
L

اختالف طول دهنه به
متر(شرح ذيل)

h

اختالف طول ارتفاع به متر(شرح ذيل)

Ls

طول دهنه به متر

Hs

طول ارتفاع به متر

Lo

طول دهنه مجاز به متر

Ho

طول ارتفاع مجاز به متر

n

تعداد واحد تجاری

برای محاسبه  Lابتدا  Lهر واحد را محاسبه نموده ( ) L=Ls-Loو سپس میانگین  Lواحدهایی که  Lآنها بزرگتر از صفر باشد را محاسبه می کنیم و به جای  Lدر فرمول جدول قرار میدهیم
برای محاسبه  hابتدا  hهر واحد را محاسبه نموده ( ) h=hs-hoو سپس میانگین  hواحدهایی که  hآنها بزرگتر از صفر باشد را محاسبه می کنیم و به جای  hدر فرمول جدول قرار میدهیم

امضاي اعضاي شوراي اسالمي شهر بشرويه
علي قلیان اول

علي زارع رمضاني

احمد دهوکي

محمد مقیمیان هوش

معصومه عامري

تعرفه عوارض سال  1396شهرداري بشرويه
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تعرفه شماره( – )2-5عوارض هر مترمربع پذيره(احداثي) اداری
ردیف

طبقات

مأخذ و نحوه محاسبه عوارض

1

در سطح وکليه طبقات

10.P

توضیحات:
بند :1وصول عوارض مزبور در خصوص واحدهای اداری می باشد که رعایت ضوابط و مقررات مربوط از جمله طرح مصوب (جامع ،هادی ،تفضیلی و)...حسب مورد
مالک عمل قرار می گیرد
بند :2ساختمانهائی که بدون اخذ پروانه ساختمانی یا خالف پروانه ساختمانی وضوابط شهرسازی احداث گردیده اند و در کمیسیون ماده 100رای به ابقاء آن صادر
گردیده است عالوه بر پرداخت جریمه کمیسیون و سایر هزینه ها ،عوارض زیربنای آنها بر اساس جدول فوق محاسبه میگردد.
بند :3وصول عوارض در خصوص سرایداری و ...واحد های اداری برابر جدول فوق محاسبه می گردد.

امضاي اعضاي شوراي اسالمي شهر بشرويه
علي قلیان اول

علي زارع رمضاني

احمد دهوکي

محمد مقیمیان هوش

معصومه عامري

تعرفه عوارض سال  1396شهرداري بشرويه
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تعرفه شماره( – )2-6عوارض هر مترمربع پذيره(احداثي) صنعتي
ردیف

طبقات

مأخذ و نحوه محاسبه عوارض

1

در سطح وکليه طبقات

7.P

توضیحات:
بند  : 1وصول عوارض مزبور درخصوص واحدهایی که کاربری واحد مورد نظر صنعتی باشد و یا آنکه کاربری غیر مرتبط بوده که با طرح موضوع در کمیته فنی و یا
کمیسیون ماده  5حسب موردتغییر کاربری یافته باشدعالوه بر عوارض های متعلقه بابت واحدهای صنعتی مطابق با این تعرفه قابلیت ایصال دارد.
بند  : 2چنانچه در قسمتی از کاربری مذکور واحدهای مسکونی ،تجاری یا اداری احداث شود عوارض آن مطابق تعرفه های مربوطه وصول خواهد شد.
بند :3ساختمانهائی که بدون اخذ پروانه ساختمانی یا خالف پروانه ساختمانی وضوابط شهرسازی احداث گردیده اند و در کمیسیون ماده 100رای به ابقاء آن صادر
گردیده است عالوه بر پرداخت جریمه کمیسیون و سایر هزینه ها ،عوارض زیربنای تخلف شده بر اساس جدول محاسبه میگردد.
بند :4حق بهره برداری از فضای بازدر این کاربری به ازای هر مترمربع  4pمی باشد.

امضاي اعضاي شوراي اسالمي شهر بشرويه
علي قلیان اول

علي زارع رمضاني

احمد دهوکي

محمد مقیمیان هوش

معصومه عامري

تعرفه عوارض سال  1396شهرداري بشرويه
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تعرفه شماره( – )2-7عوارض هر مترمربع پذيره(احداثي) هتل ها ،مسافرخانه ها و اماکن گردشگری
ردیف

طبقات

مأخذ و نحوه محاسبه عوارض

1

در سطح وکليه طبقات

7.P

2

فضاهای تجاری خارج از ساختمان اصلی هتل

14.P

توضیحات:
بند :1به استناد ماده  8قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی مصوب  1370/7/7عوارض پذیره صدور پروانه برای هتل ها و اماکن گردشگری و مسافر خانه ها
برابر بخش صنایع خواهد بود.
بند :2به استناد بند  4ماده  22قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب  ، 1384/8/15عوارض ناشی از تغییر کاربری و فروش تراکم به
صورت قسطی از شروع بهره برداری توسط سرمایه گذاران به شهرداری مربوطه پرداخت خواهد شد(با تقاضای سازمان گردشگری)
بند :3با توجه به لزوم حمایت از صنعت گردشگری ،عوارض فضاهای تجاری داخل ساختمان اصلی هتل برابر این تعرفه خواهد بود.
بند :4ساختمانهائی که بدون اخذ پروانه ساختمانی یا خالف پروانه ساختمانی وضوابط شهرسازی احداث گردیده اند و در کمیسیون ماده 100رای به ابقاء آن صادر
گردیده است عالوه بر پرداخت جریمه کمیسیون و سایر هزینه ها ،عوارض زیربنای آنها بر اساس جدول فوق محاسبه میگردد.

امضاي اعضاي شوراي اسالمي شهر بشرويه
علي قلیان اول

علي زارع رمضاني

احمد دهوکي

محمد مقیمیان هوش

معصومه عامري

تعرفه عوارض سال  1396شهرداري بشرويه
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تعرفه شماره( – )2-8عوارض هر مترمربع پذيره(احداثي) تأسيسات وتجهيزات شهری
ردیف

طبقات

مأخذ و نحوه محاسبه عوارض

1

در سطح وکليه طبقات

5P

توضیحات:
بند :1موارد مشمول این ردیف تعرفه عبارتند از تأسیسات و تجهیزات شهری مانند :منبع آب ،پست ترانسفورماتور ،پست گاز ،پست مخابرات ،تصفیه خانه های آب و
فاضالب ،دکل های برق و مخابرات وکلیه دکلهای ارتباطی ،کیوسک تلفن و...
بند :2ساختمانهائی که بدون اخذ پروانه ساختمانی یا خالف پروانه ساختمانی وضوابط شهرسازی احداث گردیده اند و در کمیسیون ماده 100رای به ابقاء آن صادر
گردیده است عالوه بر پرداخت جریمه کمیسیون و سایر هزینه ها ،عوارض زیربنای تخلف شده بر اساس جدول محاسبه میگردد.
بند :3کل سطح محدوده مورد استفاده توسط تاسیسات وتجهیزات شهری(موضوع بند )1در عوارض مورد محاسبه قرار میگیرد.

امضاي اعضاي شوراي اسالمي شهر بشرويه
علي قلیان اول

علي زارع رمضاني

احمد دهوکي

محمد مقیمیان هوش

معصومه عامري

تعرفه عوارض سال  1396شهرداري بشرويه
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تعرفه شماره(–)2-9عوارض هرمترمربع پذيره(احداثي)واحدهای آموزشي ،ورزشي ،مذهبي،فرهنگي،هنری،بهداشتي درماني
ردیف

طبقات

مأخذ و نحوه محاسبه عوارض

1

زیرزمين

7.P

2

همکف

9.P

3

اول

8.P

4

دوم

7.P

5

سوم به باال

6.P

توضیحات:
بند  : 1آموزشگاه ها و مراکز آموزشی غیر انتفاعی برای اخذ پروانه ساختمانی بر اساس ماده 19قانون اصالحی تاسیس و اداره مدارس  ،مراکز آموزشی و پرورشی
غیر دولتی مصوب 16/5/1387در برخورداری از تخفیفات ،ترجیحات و کلیه معافیت های مالیاتی و عوارض در حکم مدارس دولتی هستند.
بند : 2ساختمانهائی که بدون اخذ پروانه ساختمانی یا خالف پروانه ساختمانی وضوابط شهرسازی احداث گردیده اند و در کمیسیون ماده 100رای به ابقاء آن صادر
گردیده است عالوه بر پرداخت جریمه کمیسیون و سایر هزینه ها ،عوارض زیربنای تخلف شده بر اساس جدول محاسبه میگردد.
بند  :3مساجد حسینیه ها ،تکایا وسایر اماکن مذهبی که مورد تایید اوقاف وامورخیریه باشند شامل  %5تخفیف جدول فوق می باشند.ضمناً امالک که در این اماکن مذهبی
تحت عنوان کاربری تجاری ساخته می شوند شامل تخفیف نمی باشد.

امضاي اعضاي شوراي اسالمي شهر بشرويه
علي قلیان اول

علي زارع رمضاني

احمد دهوکي

محمد مقیمیان هوش

معصومه عامري
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تعرفه شماره( – )2-10عوارض هر مترمربع پذيره(احداثي) مراکز خدماتي ،بهداشتي ،درماني خصوصي
ردیف

طبقات

مأخذ و نحوه محاسبه عوارض

1

زیرزمين

5.P

2

همکف

8.P

3

اول به باال

4.P

توضیحات:
بند :1موارد مشمول این ردیف تعرفه عبارتند :مطب پزشکان ،روان پزشکان ،دندانپزشکی ،بینائی سنجی ،رادیولوژیست ها ،سونوگرافی ،داروخانه ها ،آزمایشگاه ها و...
بند :2این مراکز معموالً خارج از کاربریهای بهداشتی درمانی واقع در طرحهای شهری و بر اساس ضوابط شهرسازی در سایر کاربریها بر اساس تقاضای مالک صادر
می گردند.
بند :3تعرفه انباری در هریک از طبقات  %70همان ردیف خواهد بود.
بند : :4ساختمانهائی که بدون اخذ پروانه ساختمانی یا خالف پروانه ساختمانی وضوابط شهرسازی احداث گردیده اند و در کمیسیون ماده 100رای به ابقاء آن صادر
گردیده است عالوه بر پرداخت جریمه کمیسیون و سایر هزینه ها ،عوارض زیربنای تخلف شده بر اساس جدول محاسبه میگردد.

امضاي اعضاي شوراي اسالمي شهر بشرويه
علي قلیان اول

علي زارع رمضاني

احمد دهوکي

محمد مقیمیان هوش

معصومه عامري
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تعرفه شماره( – )2-11عوارض هر متر طول صدور مجوز حصار
ردیف

نوع حصار

مأخذ و نحوه محاسبه عوارض

1

دیوارکشی

30/000ريال

2

فنس کشی

20/000ريال

3

ترکيب دیوار و فنس

 25/000ريال

توضیحات:
بند :1عوارض صدور مجوز احصار در خصوص ماده 110قانون شهرداری که مقرر می دارد :نسبت به زمین یا بنا های مخروبه و غیرمناسب با وضع محل و یا نیمه
تمام واقع در محدوده شهر که درخیابان یا کوچه و یا میدان قرا گرفته و منافی با پاکی و پاکیزگی وزیبایی شهر یا موازین شهرسازی باشد شهرداری با تصویب شورای
شهر می تواند به مالک اخطار دهد نهایت ظرف دو ماه به ایجاد نرده یا دیوار و یا مرمت آن که منطبق با نقشه مصوب شورای شهر باشد اقدام کند اگر مالک مسامحه 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 که الزم بداند معمول و
هزینه آن را به اضافه صدی ده از مالک یا متولی و یا متصدی موقوفه دریافت نماید در این مورد صورت حساب شهرداری بدواً به مالک ابالغ می شود در صورتی که
مالک ظرف پان زده روز از تاریخ ابالغ به صورت حساب شهرداری اعتراض نکرد صورت حساب قطعی تلقی می شود و هر گاه ظرف مهلت مقرره اعتراض کرد موضوع
به کمیسیون مذکور در ماده  77ارجاع خواهد شد صورت حساب هائی که مورد اعتراض واقع نشده و همچنین آرای کمیسیون رفع اختالف مذکور در ماده  77در حکم
سند قطعی و الزم االجرا بوده و اجراء ثبت مکلف است بر طبق مقررات اجرای اسناد رسمی الزم االجراء نسبت به وصول طلب شهرداری اجرائیه صادر و به مورد اجرا
بگذارد از شمول این تعرفه مستثنی است.
بند  : 2ارتفاع مجاز برای احصار با ترکیب دیوار و فنس یا نرده مطابق ضوابط طرح تفضیلی شهر خواهد بود( .شهرداری مکلف است ارتفاع دیوار و فنس را به تفکیک
در مجوز صادره درج نماید ) وحصار اجرا شده باید به تایید کارشناس شهرداری برسد در غیر این صورت به عنوان ملک فاقد حصار تلقی می گردد.
امضاي اعضاي شوراي اسالمي شهر بشرويه
علي قلیان اول

علي زارع رمضاني

احمد دهوکي

محمد مقیمیان هوش

معصومه عامري
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بند : :3ساختمانهائی که بدون اخذ پروانه ساختمانی یا خالف پروانه ساختمانی وضوابط شهرسازی اقدام به حصار نموده اند و در کمیسیون ماده 100رای به ابقاء آن
صادر گردیده است عالوه بر پرداخت جریمه کمیسیون و سایر هزینه ها ،عوارض حصار آنها بر اساس جدول محاسبه میگردد.
بند :4مالک محاسبه جهت حصار کشی محیط کل عرصه مورد نظر می باشد.
بند  :5مدت اعتبار مجوز حصار کشی از تاریخ صدور حداکثر 12ماه خواهد بود.

امضاي اعضاي شوراي اسالمي شهر بشرويه
علي قلیان اول

علي زارع رمضاني

احمد دهوکي

محمد مقیمیان هوش

معصومه عامري
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تعرفه شماره( )2-12عوارض تأمين پارکينگ به ازای هر مترمربع کسرپارکينگ در کاربريهای مختلف
ردیف

کاربری

مأخذ و نحوه محاسبه عوارض

حداقل هر متر مربع

حداکثر هر متر مربع

1

مسکونی

30.P

150/000ريال

300/000ريال

2

تجاری

35.P

700/000ريال

5/000/00ريال

3

اداری

32.P

480/000ريال

960/000ريال

4

سایر

32.P

480/000ريال

960/000ريال

توضیحات:
بند:1بر اساس ضوابط طرح های توسعه شهری احداث وتامین پارکینگ برای ساختمان ها ضروری می باشد.
بند:2در موارد استثنا از جمله موارد ذیل شهرداری می تواند بر اساس ضوابط طرح های توسعه شهری یا مجوز مراجع قانونی(کمیسیون ماده  5یا کمیته های فنی طرح
های شهری) بدون تامین پارکینگ،پروانه ساختمانی صادر نماید:
-1-2ساختمان در بر خیابان های سریع السیر به عرض  45متر وبیشتر قرار داشته ودسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد
-2-2ساختمان در فاصله یک صدمتری تقاطع خیابان های به عرض  20متر وبیشتر واقع شده ودسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد.
-3-2ساختمان در محلی قرار گرفته باشد که ورود به پارکینگ مستلزم قطع درختان کهن باشد که شهرداری اجازه قطع آن را نداده باشد.
-4-2ساختمان در بر کوچه های قرار گرفته باشد که به علت عرض کم کوچه ،امکان عبور اتومبیل نباشد.
-5-2ساختمان در بر معبری قرار گرفته باشد که به علت شیب زیاد،احداث پارکینگ در آن از نظر فنی مقدور نباشد.
-6-2در صورتی که وضع وفرم زمین زیر ساختمان به صورتی باشد که از نظر فنی نتوان در سطح طبقات احداث پارکینگ نمود
بند:3شیب مقرر در بند  5بر اساس ضوابط فنی وشهرسازی تعیین می گردد.
امضاي اعضاي شوراي اسالمي شهر بشرويه
علي قلیان اول

علي زارع رمضاني

احمد دهوکي

محمد مقیمیان هوش

معصومه عامري
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بند :4شهرداری مکلف است عوارض دریافتی از پارکینگ های تامین نشده را برای احداث پارکینگ عمومی هزینه نمایند
بند  :5عوارض فوق شامل امالک واقع در محدوده بافت فرسوده نمی باشند وتامین پارکینگ در این محدوده برابر ضوابط طرح جامع خواهد بود.
بند : 6در صورتی که بر خالف نقشه ساختمان ومجوز های صادره (پروانه ساختمان ،پایانکار ساختمان و )...حذف یا تبدیل پارکینگ (به هر نحوی که از شرایط
وضوابط پارکینگ خارج گردد) موضوع در کمیسیون ماده صد رسیدگی رای کمیسیون الزم االجراء است وبر اساس آراء دیوان عدالت اداری این پرونده ها در خصوص
خذف پارکینگ تنها ملزم به اجرای رای کمیسیون می باشد ودریافت عوارض این تعرفه ممنوع می باشد.

امضاي اعضاي شوراي اسالمي شهر بشرويه
علي قلیان اول

علي زارع رمضاني

احمد دهوکي

محمد مقیمیان هوش

معصومه عامري
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تعرفه شماره( – )2-13عوارض ارزش افزوده هر مترمربع ناشي از تغييرکاربری
ردیف

از کاربری

به کاربری

مأخذ و نحوه محاسبه عوارض

1

نوع2

نوع1

100.P

2

نوع3

نوع1

175.P

3

نوع3

نوع2

75.P

4

نوع4

نوع1

175.P

5

نوع4

نوع2

75.P

6

نوع4

نوع3

50.P

7

نوع5

نوع1

175.P

8

نوع5

نوع2

75.P

9

نوع5

نوع3

50.P

10

نوع5

نوع4

60.P

11

نوع6

نوع1

175.P

12

نوع6

نوع2

75.P

13

نوع6

نوع3

75.P

14

نوع6

نوع4

60.P

15

نوع6

نوع5

75.P

توضیحات:
بند :1امالکی که بر اساس طرح های مصوب شهر ی انتفاع یافته(محاسبه از کاربری اولیه به کاربری مجاز) یا با درخواست مالک در کمیسیون ماده 5یا طبق ضوابط
شهرسازی مطابق عناوین قید شده در تعرفه تغییر کاربری یابد ،این عوارض محاسبه و اخذ خواهد شد.
بند  :2هرگونه ابقاءکاربری اولیه که بعضاً از کمیسیون ماده  5مصوبه ابقاء یا تثبیت صادر می گردد ،در صورتی که مالکیت بر اساس آخرین پروانه تغییر نکرده باشد
مشمول پرداخت عوارض تغییر کاربری نمی گردد.
امضاي اعضاي شوراي اسالمي شهر بشرويه
علي قلیان اول

علي زارع رمضاني

احمد دهوکي

محمد مقیمیان هوش

معصومه عامري
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بند  :3عوارض انتفاع هر متر مربع عرصه نباید از  %70مابه التفاوت ارزش افزوده (تفاوت قیمت روز کاربری ثانویه با قیمت روز کاربری اولیه ) ناشی از انتفاع کاربری
کمتر ونباید از  %80آن بیشتر باشد.
بند : 4در صورت درخواست مالک جهت انتفاع کاربری(استفاده)بخشی از ملک از کاربری اولیه به کاربری انباری کاربری جدید (مثال:انباری تجاری)با رعایت ضوابط
ومقررات برای این قسمت  %50ردیف مربوطه دریافت می گردد.
بند  : 5در صورتی که بر اساس درخواست مالک وبرابر ضوابط ومقررات شهرسازی ملکی از کاربری با ارزش باالتر به کاربری با ارزش پایین تر تغییر کابری یابد
هزینه ای بابت این نوع تغییر کاربری دریافت نمی گردد.
بند :3کاربری های هم ارزش در یک نوع قرار گرفته و دسته بندی فوق بر اساس مصوبه شورای عالی معماری وشهرسازی مورخ 89/3/10به شرح جدول ذیل می باشد:
نوع

رديف

نوع كاربري

تعريف

1

1

تجاری -خدماتی(انتفاعی وغير انتفاعی)

به اراضی اختصاص يافته برای انواع فعاليت های بازرگانی وخدمات انتفاعی وغير انتفاعی گفته ميشود

2

2

صنعتی

به ارضی اختصاص يافته جهت استقرار صنايه مشمول گروه الف مووضع مصوبه شماره /64677ت 18591-مورخ  1388/12/26هيات وزيران واصالحات بعدی آن گفته ميشود

3

تفريحی وتوريستی

به اراضی اختصاص يافته جهت اقامت وسياحت گفته ميشود

4

مسکونی

به اراض اختصاص يافته جهت سکونت اطالق می شود

5

درمانی

به اراضی اختصاص يافته به خدمات پزشکی درمانی وسالمت انسان ودام ومدد کاری های اجتماعی گفته ميشود

6

تجهيزات شهری

به اراضی اختصاص يافته جه رفع نيازهای عمومی شهروندان که عمدتاً در رضايت شهرداری است گفته ميشود

7

تاسيسات شهری

به اراضی که جهت امور مربوط به تاسيسات زير بنای شهر ويا بهداشت شهر وشهروندان اختصاص می يابد گفته ميشود

8

حمل ونقل وانبارداری

به اراضی اختصاص يافته جهت شبکه معابر وساختمانهای که برا ی انجام سفر های شهری ،برون شهری وشهروندان اختصاص می يايد گفته ميشود

9

آموزش تحقيقات وفناوری

به اراضی که جهت فعاليت های آموزش عالی وتکميلی وپژوهشی بعد از دوره تحصيالت رسمی وعمومی (تحصيالت متوسط)اختصاص داده می شود گفته ميشود

10

آموزش

به اراضی اختصاص يافته برای فعاليت های آموزش رسمی وعمومی تحت مديريت وزارتخانه ای آموزش وپرورش وکار وامور اجتماعی گفته ميشود

11

ادار ی وانتظامی

به اراضی اختصاص يافته جهت استقرار وزارتخانه ها،موسسات دولتی ،شرکت های دولتی وموسسات ونهاد های عمومی غير دولتی ونيريوهای انتظامی وبسيج گفته می شوند

3

4

5

امضاي اعضاي شوراي اسالمي شهر بشرويه
علي قلیان اول

علي زارع رمضاني

احمد دهوکي

محمد مقیمیان هوش

معصومه عامري
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12

نظامی

به اراضی اختصاص يافته به نيروهای مسلح گفته ميشود

13

ورزشی

به اراضی اختصاص يافته جهت انجام ورزش های نختلف از سطوح حرفه ای تا مبتدی گفته ميشود

14

فرهنگی هنری

به اراضی اختصاص يافته به فعاليت های فرهنگی گفته ميشود

15

مذهبی

به اراضی اختصاص يافته جهت انجام فرايض ومراسم مذهبی ودينی وبقاع متبرکه گفته ميشود

16

پارك وفضای سبز

به اراضی اختصاص يافته جهت پارك(بوستا ن)که توسط شهرداری احداث ومورد استفاده عموم قرار ميگيرد گفته ميشود

17

باغات وکشاورزی

به اراضی اختصاص يافته به باغات وزمين های کشاورزی گفته ميشود

18

ميراث تاريخی

به اراضی اختصاص يافته به مکانهای تاريخی گفته می شود

19

طبيعی

به سطوح اختصاص يافته به جنگلهای طبيعی ودست کاشت وامثالهم گفته می شود

20

حريم

به اراضی که حسب قانون جهت اهداف خاص حفاظت ومنظور می شود گفته می شود

تبصره:هرگونه تغییر کاربری در گروه هفت ممنوع می باشد.

امضاي اعضاي شوراي اسالمي شهر بشرويه
علي قلیان اول

علي زارع رمضاني

احمد دهوکي

محمد مقیمیان هوش

معصومه عامري

تعرفه عوارض سال  1396شهرداري بشرويه

30

تعرفه شمار( )2-14عوراض بهره برداری موقت در کاربری غير مرتبط
(معبر اصلي وفرعي بر اساس تقسيمات دفترچه ارزش منطقه اي دارايي تعيين مي گردد).
ردیف

از کاربری

به کاربری

1

نوع2

نوع1

2

نوع3

نوع1

3

نوع3

نوع2

4

نوع4

نوع1

5

نوع4

نوع2

6

نوع4

نوع3

7

نوع5

نوع1

8

نوع5

نوع2

9

نوع5

نوع3

10

نوع5

نوع4

11

نوع6

نوع1

12

نوع6

نوع2

13

نوع6

نوع3

14

نوع6

نوع4

15

نوع6

نوع5

مساحت مورد تقاضا s:

معابر اصلی طبقه همکف

معابر اصلی سایر طبقات

معابر فرعی طبقه همکف

معابر فرعی سایر طبقات

5.P.S

4.P.S

25.P.S

20.P.S

9.P.S

7.P.S

45.P.S

40.P.S

4.P.S

3.P.S

20.P.S

15.P.S

9.P.S

7.P.S

45.P.S

40.P.S

4.P.S

3.P.S

20.P.S

15.P.S

3.P.S

2.P.S

15.P.S

10.P.S

9.P.S

7.P.S

45.P.S

40.P.S

4.P.S

3.P.S

20.P.S

15.P.S

3.P.S

2.P.S

15.P.S

10.P.S

3.P.S

2.P.S

15.P.S

10.P.S

9.P.S

7.P.S

45.P.S

40.P.S

4.P.S

3.P.S

20.P.S

15.P.S

4.P.S

3.P.S

20.P.S

15.P.S

3.P.S

2.P.S
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4.P.S

3.P.S

20.P.S

15.P.S

 : Sمساحت قسمت مورد تقاضا جهت استفاده برای کاربری غیر مرتبط می باشد.
بند :1عوارض این تعرفه برای مدت یکسال می باشد (شروع وپایان بر اساس مجوز شهرداری) وحق ایجاد شده تنها متلق به متقاضی صاحب کسب وکار بوده وهیچگونه حقی برای برای
مالک ایجاد نخواهد کرد.
بند : 2متقاضی باید در پایان سال ملک را به کاربری اولیه بازگرداند تا نسبت به تمدید حق بهره برداری یا اخذ مجوز جدید اقدام نماید.
بند  :3دریافت کننده مجوز بهره برداری حق واگذاری به غیر را ندارد.
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تعرفه شماره()2-15عوارض مازاد بر تراکم وارتفاع مجازبه ازای هر متر مربع
الف-عوارض مازاد بر تراکم پايه
ماخذ ونحوه محاسبه عوارض

رديف

عنوان تعرفه عوارض

1

عوارض مازاد بر تراکم پایه تا سقف پيش بينی شده تراکم
مجاز در ضوابط طرح جامع یا تفصيلی**

2

عوارض مازاد بر تراکم پيش بينی شده در طرح جامع یا
تفصيلی پس از تصویب در کمسيون ماده  5یا کميته فنی یا
ابقاءتوسط کميسيون ماده 100

مسکونی

6.P

تجاری وسایر کاربری ها

9.P

مسکونی

18.P

تجاری وسایر کابری ها

27.P

توضیحات:
بند:1میزان تراکم پایه ومازاد بر آن تا سقف پیش بینی شده در طرح وهمچنین سطح اشغال در نقاط مختلف شهر بر اساس قوانین ومقررات موضوعه وضوابط طرح
توسعه مصوب شهری می باشد.
بند :2تراکم پایه حداقل تراکمی است که در ضوابط طرح در هر منطقه پیش بینی شده است و مازاد تراکم پیش بینی شده در طرح تراکمی است که طبق ضوابط طرح،
افزون بر تراکم پایه در هر شهر می باشد .
بند  :3مازاد تراکم پیش بینی شده در طرح تراکمی است که ضوابط طرح افزون بر تراکم پایه در هر شهر می باشد.
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بند:4از آنجائیکه بر اساس بند 3ضوابط ومقررات ساختمانی در پهنه تجاری طرح جامع شهر بشرویه حداکثرسطح مجاز اشغال در کاربری های تجاری  80درصد می
باشد و با علم به اینکه اغلب زمین های تجاری سطح شهر با متراژهای پایین بوده ومالکین نسبت به ساخت 100درصد اقدام می نمایند شهرداری مجاز به گرفتن اختالف
سطح اشغال تا  100درصد بر اساس جدول فوق می باشد.
بند  :5عوارض فوق شامل امالک واقع در محدوده بافت فرسوده نمی باشند و در این محدوده برابرضوابط طرح جامع یا تفضیلی عمل خواهد گردید.
ب-عوارض اضافه ارتفاع مغاير باضوابط طرح توسعه شهری
رديف

موارد شمول

ماخذ ونحوه محاسبه عوارض

1

مسكوني

ارتفاع مجاز*3.P(/سطح بنا*اختالف ارتفاع احداثي با ارتفاع مجاز)متر

2

تجاري

ارتفاع مجاز*4.P(/سطح بنا*اختالف ارتفاع احداثي با ارتفاع مجاز)متر

3

اداري وصنعتي

ارتفاع مجاز*4.P(/سطح بنا*اختالف ارتفاع احداثي با ارتفاع مجاز )متر

4

فرهنگي هنري،ورزشي،آموزشي،بهداشتي درماني،پزشكي وساير کاربريها

ارتفاع مجاز*3.5.P(/سطح بنا*اختالف ارتفاع احداثي با ارتفاع مجاز )متر

توضیحات:
بند:1وصول عوارض موضوع این تعرفه در موارد مغایر پروانه ساختمانی ،صرفاً در صورت ابقاء توسط کمیسیون ماده صد مجاز می باشد
بند:2منظور از سطح بنا سطح طبقه ای است که اضافه ارتفاع دارد و در فرمول در قسمت سطح بنا تنها مساحت طبقه دارای ارتفاع اضافه قرار میگیرد.

امضاي اعضاي شوراي اسالمي شهر بشرويه
علي قلیان اول

علي زارع رمضاني

احمد دهوکي

محمد مقیمیان هوش

معصومه عامري

تعرفه عوارض سال  1396شهرداري بشرويه

33

تعرفه شماره ()2-16عوارض تمديد پروانه ساختماني:
بند:1طبق بند  2ماده قانون نوسازی وعمران شهری در پروانه های ساختمانی که از طرف شهرداری ها صادر میشود باید حداکثر مدتی که برای پایان یافتن ساختمان
ضروری است قیدگردد .شوراهای اسالمی شهر می توانند با توجه به حجم عملیات ساختمانی وبر اساس گروه بندی چهار گانه قانون نظام مهندسی
ساختمان(الف،ب،ج،د)نسبت به تعیین مهلت پروانه ساختمان اقدام نماید.و همچنین با توجه به بخشنامه شماره  76/8/10-14679/1/3/34/2وزیر محترم کشور به
استانداران در خصوص تمدید پروانههای ساختمانی،پیرو بخشنامه شماره  76/5/8-8556/1/3/34/2راجع به چگونگی تمدید پروانههای ساختمانی دستورالعمل نحوه
تمدید کلیه پروانه های ساختمانی به شرح ذیل جهت اقدام ابالغ می گردد:
*نحوه تمديد کلیه پروانه هاي ساختماني:
پروانه ساختمانی به شرح زیر تمدید و دارای اعتبار خواهد بود وهدف مکلف نمودن مالک به اتمام ساختمان در مهلت مقرر می باشد بنابراین مالک موظف است پس از
اخذ پروانه کار نسبت به شروع عملیات اجرایی اقدام نسبت به تمدید پروانه ساختمانی به شرح ذیل اقدام نماید .شایان ذکر است برای این منظورساختمانهای مسکونی و
تجاری و .....با توجه به محل وقوع به دو دسته تقسیم می گردند:
الف-ساختمانهای واقع در بر معابر اصلي:
برای این ساختمانها حداکثر زمان اتمام عملیات ساختمانی سه سال از تاریخ صدور پروانه می باشدساختمان باید در پایان سال سوم به اتمام رسیده و مالک نسبت به
اخذ پایانکار اقدام نماید و در صورت عدم اتمام کار مالک موظف به پرداخت ما به التفاوت عوارض پروانه ساختمانی به قیمت روز و زمان صدور پروانه ساختمانی می
باشد که این عمل حداکثر تا دو سال دیگر(مجموع از زمان صدور5سال) قابل اجرا می باشد وپس از آن پروانه ابطال می گردد.
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تبصره :1برای هرگونه اصالح پروانه ساختمانی در صورت باقی بودن اعتبار فقط عوارض بناءاضافی وموارد متعلقه جدید بر اساس قیمت روز محاسبه واخذ
میگردد و در صورت عدم اعتبار پروانه ساختمانی محاسبات کل نقشه بر اساس قیمت روز انجام و مابه التفاوت عوارض پرداختی قبلی و عوارض جدید وصول
خواهد شد.
تبصره  :2اگر ساختمان دارای بناءغیر مجاز باشد عالوه بر جریمه کمیسیون ماده صد به شرح ذیل اقدام می گردد:
الف-اگر پروانه ساختمان دارای اعتبار باشد کلیه عوارضهای مربوط به بناءغیر مجاز به قیمت روز محاسبه و اخذ میگردد.
ب-اگر پروانه ساختمان فاقد اعتبار باشد کل عوارض مربوط به زیربناء موجود به قیمت روزمحاسبه و مابه التفاوت عوارض نسبت به زمان صدور پروانه ساختمان
اخذ می گردد.
ج-اگر ساختمان دارای پ ایانکار باشد و دارای بناءغیر مجاز باشددر زمان صدور پایانکار جدید(گواهی عدم خالف)کلیه عوارض بناءغیر مجاز به قیمت روزمحاسبه و
اخذ می گردد و سپس نسبت به صدور پایانکار جدید(گواهی عدم خالف) اقدام می شود.
تبصره  :4در تمامی موارد درخواستها ومراجعه به شهرداری اگر پروانه ساختمان فاقد اعتبار باشد کل عوارض مربوطه به قیمت روزمحاسبه و مابه التفاوت
عوارض نسبت به زمان صدور پروانه ساختمان اخذ می گردد .اما در صورتی که مالک در زمان اعتبار پروانه مراجعه نماید تنها هزینه های کارشناسی و درخواست
مربوطه را پرداخت می نماید.
تبصره  :5نمای ساختمان جزء شرایط پایانکار بوده و در صورت عدم اجراء نما یا هر یک از مواردی که منجر به عدم صدور پایانکار گردد مالک باید درزمان
مراجعه به شهرداری ،اگر پروانه ساختمان فاقد اعتبار باشد(تا زمان دریافت پایانکار) کل عوارض مربوطه به قیمت روزمحاسبه و مابه التفاوت عوارض نسبت به
زمان صدور پروانه ساختمان اخذ می گردد الزم به ذکر است برای امالک تجاری ساخته شده قبل از سال 13 85لغایت ( 1364سال تاسیس نظام مهندسی) که دارای
پروانه می باشند و قبل از سال 1364دارای پروانه ویا فاقد پروانه با سابقه فعالیت تجاری باشند به میزان()%50پنجاه درصد کل عوارض مربوطه ( پذیره )به قیمت
روز محاسبه ومابه التفاوت عوارض نسبت به زمان صدور پروانه ساختمان اخذ ونسبت به صدور پاسخ درخواستی اقدام گردد.
تبصره  :6کلیه دستگاههای اجرایی دولتی وسازمانهای غیر دولتی در خصوص مناسب سازی محیط شهری وساختمانها واماکن مورد استفاده عمومی برای افراد
دارای معلولیت ،مکلفند مشابه آیین نامه اجرای بند(ب) ماده  169قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه اقدام نمایند .بنابراین شهرداری مکلف به رعایت آن بوده
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وصدور پایانکار به ساختمانهایی که مالکین ویا سازنده آنها نسبت به انجام تعهدات خود طبق نقشه های ساختمانی اقدام ننموده ومناسب سازی را انجام نداده باشند
ممنوع است.
تبصره  :7در هر یک از مراحل مراجعه در صورتی که مالک برخی از عوارض را تاکنون پرداخت ننموده باشد باید نسبت به پرداخت آن بر اساس تعرفه زمان
مراجعه اقدام نماید.
تبصره  :8در صورت که مدت اعتبار پروانه به اتمام رسیده باشد و ملک هنوز به صورت زمین باشددر صورت عدم مغایرت با ضوابط شهرسازی باید نقشه ها بر
اساس ضوابط روز بررسی ومجدداً به تایید نظام مهندسی برسد.
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تعرفه شماره ( )2-17عوارض پيشآمدگي مشرف به معابر به ازای هر متر مربع
رديف

عنوان تعرفه

ماخذ ونحوه محاسبه عوارض

1

واحدهاي تجاري

200.P

2

واحد هاي اداري وصنعتي

3

واحد هاي مسكوني

4

واحد هاي فرهنگي،هنري،ورزشي،آموزشي،بهداشتي درماني،پزشكي وساير کاربريها

150.P
100.P
30.P

توضیحات:
بندالف:کلیه ضوابط مقرر در بخشنامه  20798/1/3634مورخ 1372/12/8وزارت محترم کشور به شرخ ذیل الزم الرعایه است:
-1درصورتی که پیش آمدگی در معبر عمومی به صورت روبسته وزیر بنای مفید مورد استفاده واحد های مسکونی ،تجاری،اداری،صنعتی قرار گیرد عالوه بر این که جزو زیر بنای مفید
محسوب وعوارض مربوطه وصول خواهد شد از هر متر مربع پیش آمدگی برابر تعرفه مشروط بر این که از قیمت روز زمین تجاوز ننماید از متقاضیان وصول خواهد گردید.
-2اگر پیش آمدگی بصورت روبسته ودارای دیوراهای ج انبی باشد ولی به صورت بنای غیرمفید مورد استفاده قرارگیرد(صرفاًبه صورت بالکن)عالوه بر اینکه جزء زیربنای ناخالص
محسوب وعوارض مربوطه وصول خواهد شد از هر مترمربع پیش آمدگی  %70بند یک وصول خواهد شد.
-3چنانچه پیش آمدگی به صورت روباز وفاقد دیوراهای جانبی باشد(تراس)فقط معادل %50بند یک وصول خواهد شد.
تبصره:چنانچه پیش آمدگی سقف آخرین طبقه بنا صرفاً به صورت سایه بان مورد استفاده قرار گیرد مشمول مقررات این تعرفه نخواهد بود.
بند ب:چنانچه پیش آمدگی خارج از درصد مجاز بوده باشد عوارض مازاد بر تراکم مجاز بر مبنای تعرفه مربوطه محاسبه خواهد شد.
بند : 3پیش آمدگی هائی که بدون اخذ پروانه ساختمانی یا خالف پروانه ساختمانی وضوابط شهرسازی احداث گردیده اند و در کمیسیون ماده 100رای به ابقاء آن صادر گردیده است عالوه
بر پرداخت جریمه کمیسیون و سایر هزینه ها ،کلیه عوارض این تعرفه برای آنها محاسبه میگردد.
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تعرفه شماره ()2-18عوارض بر ارزش افزوده ناشي از اجرای طرح های توسعه شهری
رديف

ماخذ ونحوه محاسبه عوارض

عنوان تعرفه

1

براي امالکي که پس از تعريض در معبر قرار مي گیرند

(عرض معبر قديم-عرض معبرايجاد شده)*.P*0/6*Aمتراژعرصه

2

براي امالکي که پس ازاجراي طرح داراي باقیمانده هستند

(عرض معبر قديم-عرض معبر ايجاد شده)*.P*0/3*Aمتراژعرصه باقیمانده

3

امالکي که عقب نشیني ندارندولي معبر مشرف به ملك تعريض مي شود

(عرض معبر قديم-عرض معبر ايجاد شده)**A*k.Pمتراژعرصه

توضیحات:
تبصره:1زمان وصول اين عوارض به هنگام صدور پروانه ساخت وساز ونقل وانتقال (انجام معامله)وهمچنين درخواست مالک مي باشد.
تبصره :2امالکي که در اثر تعريض معبر قسمتي از ان در تعريض قرار گيرد در اين حالت شهرداري مي تواند عوارض موضوع اين تعرفه را در مقابل مطالبات تهاتر نمايد.
تبصره :3چنانچه مالک برابر ضوابط طرح هاي توسعه شهري امکان استفاده از موقعيت جديد را نداشته باشد يا تعريض انجام شده ارزش افزوده اي براي ملک ايجااد نکناد ممامول
پرداخت اين تعرفه نخواهد بود.
تبصره :4امالک فاقد پروانه هم شامل اين تعرفه خواهد بود.
تبصره :5امالک توافقي شهرداري بعد از تعريض که پروانه ساخت از شهرداري اخذ نموده اندشامل اين تعرفه نخواهد بود.
تبصره :6کليه مالکيني که از ابتداي سال  95مراجعه نموده اند وشامل اين تعرفه مي باشند برابراين تعرفه رفتار خواهد گرديد.
تبصره : 7مقدار  kبمرح ذيل مي باشد:
-1در حاشيه ميدان امام خميني به عمق ده متر 0/3

-2از پمپ بنزين تا ابتداي خيابان حسينيه حاج علي اشرف 0/4

-3از خيابان حسينه حاج علي اشرف تا ميدان شهدا -3 0/7ساير معابر 0/3
:Aمتراژ بر ملک(طول يا عرض ملک در بر معبر جديد) :Pقيمت منطقه اي معبر جديد
امضاي اعضاي شوراي اسالمي شهر بشرويه
علي قلیان اول

علي زارع رمضاني

احمد دهوکي

محمد مقیمیان هوش
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تعرفه شماره( )2-19عوارض تفکيک وافراز عرصه
ماخذ ونحوه محاسبه عوارض

رديف

عنوان تعرفه عوارض

1

عوارض تفكیك عرصه با کاربري مسكوني به ازاءهر مترمربع

2

عوارض تفكیك عرصه با کاربري تجاري به ازاءهر مترمربع

3

عوارض تفكیك عرصه با کاربري صنعتي به ازاءهر مترمربع

4

عوارض تفكیك عرصه با کاربري اداري وساير به ازاءهر مترمربع

5

کسري حد نصاب تفكیك قطعات مسكوني براي اراضي زير نصاب تفكیكي مصوب

6

کسري حد نصاب تفكیك قطعات تجاري براي اراضي زير نصاب تفكیكي مصوب

7

کسري حد نصاب تفكیك قطعات اداري وآموزشي براي اراضي زير نصاب تفكیكي مصوب

8

کسري حد نصاب تفكیك قطعات صنعتي وکارگاهي براي اراضي زير نصاب تفكیكي مصوب

9

کسري حد نصاب تفكیك قطعات مزروعي وباغات براي اراضي زير نصاب تفكیكي مصوب

10

عوارض افراز عرصه

5.P
20.P
20.P
25.P
15.P
30.P
25.P
20.P
10.P
براي کاربري هاي مختلف از فرمول مربوطه ردیف هاي  1تا
4این جدول محاسبه گردد

توضیحات:
بند:1کلیه امالکی که به استناد مواد  147و 148قانون ثبت اسناد وامالک کشوروهمچنین قانون حمایت از تولید وعرضه مسکن سند دریافت وعوارض تفکیک وحقوق
قانونی شهرداری را پرداخت ننمودده اند مشمول پرداخت عوارض می باشند.
امضاي اعضاي شوراي اسالمي شهر بشرويه
علي قلیان اول

علي زارع رمضاني

احمد دهوکي

محمد مقیمیان هوش

معصومه عامري

تعرفه عوارض سال  1396شهرداري بشرويه

39

بند :2اشخاصی که با توجه به قانون اصالح ماده  101قانون شهرداری مصوب  1390/1/28زمین های باالی 500متر مربع را تفکیک نموده اند مشمول پرداخت عوارض
تفکیک این تعرفه نخواهند بود.
بند :3عوارض تفکیک در هنگام صدور پروانه و پایانکار یا پاسخ استعالم ونقل وانتقال قابل وصول ویا پس از صدور رأی کمیسیون ماده صد عالوه بر جرائم، ،عوارض
مربوطه هم قابل وصول میباشد.
بند:4عوارض ذکر شده در این تعرفه به استثناء بند یک ودو فقط مشمول زمینهای  500مترمربع و کمتر خواهد بود.
بند :5امالک باالی  500متر مربع باید بر اساس قانون اصالح ماده  101قانون شهرداری مصوب  1390/1/28تفکیک می گردند( %43.75سهم شهرداری و %56.25سهم
مالک).
بند :6مالک تعلق عوارض تفکیک تاریخ تصویب ماده 101قانون شهرداری سال  1391می باشد لذا عوارض این تعرفه برای اسناد بعد از این تاریخ قابل محاسبه و اخذ
می باشد .و شهرداریهایی که پس از این تاریخ تأسیس گردیده اند می توانند سال تأسیس را مالک قرار دهند.
بند :7تعریف افراز :چنانچه دو یا چند نفر نسبت به ملکی بطور مشاع مالکیت داشته باشند هر یک از آنها می توانند نسبت به افراز سهمی خود از سایر مالکین دیگر اقدام
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 وجود حالت اشاعه در افراز ضروری
است.
بند  : 8زمین هایی که توسط شهرداری از طریق مزایده ،توافق یا امثالهم به اشخاص واگذار می گردد ،عوارض جدول فوق تعلق نمی گیرد مگر بخواهد به قطعات کوجکتر
تقسیم گردد.
بند :9عوارض جدول فوق شامل امالک واقع در محدوده بافت فرسوده نمی باشند واز این عوارض معاف می باشند

امضاي اعضاي شوراي اسالمي شهر بشرويه
علي قلیان اول

علي زارع رمضاني

احمد دهوکي

محمد مقیمیان هوش
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تعرفه شماره( )2-20عوارض تفکيک وافراز واحد اضافه
رديف

ماخذ ونحوه محاسبه عوارض

عنوان تعرفه عوارض

1

عوارض تفكیك اعیان با کاربري مسكوني به ازاءهر مترمربع

2

عوارض تفكیك اعیان با کاربري تجاري به ازاءهر مترمربع

3

عوارض تفكیك اعیان با کاربري صنعتي به ازاءهر مترمربع

4

عوارض تفكیك اعیان با کاربري اداري وساير به ازاء هر متر مربع

6.P
35.P
30.P
30.P

توضیحات:
بند :1کلیه امالکی که مازاد بر ضوابط شهرسازی و پروانه ساختمانی و ...متقاضی تفکیک اعیانی هستند یا اقدام به تفکیک نموده اند(واحد اضافی) مشمول پرداخت
عوارض می باشند.
بند :2منظور از  Pدر این تعرفه ارزش معامالتی عرصه می باشد.
بند :7عوارض فوق شامل امالک واقع در محدوده بافت فرسوده نمی باشند واز این عوارض معاف می باشند.

امضاي اعضاي شوراي اسالمي شهر بشرويه
علي قلیان اول

علي زارع رمضاني

احمد دهوکي

محمد مقیمیان هوش
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فصل سوم
کسب مشاغل وحرف خاص
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تعرفه شماره ()3-1عوارض ساليانه کسب برای مشاغل وصنوف مشمول قانون نظام صنفي وغير صنفي ومشاغل خاص
ماخذ ونحوه محاسبه عوارض
رديف

عنوان تعرفه

1

عوارض سالیانه کسب براي مشاغل وصنوف مشمول قانون نظام صنفي

K.P.S.T

2

عوارض سالیانه محل فعالیت براي مشاغل غیر مشمول قانون نظام صنفي

K.P.S.T

3

عوارض سالیانه انباري مجزا از واحد کسب وبالكن تجاري

K.P.S.T

4

عوارض سالیانه بر فعالیت مشاغل خاص

K.P.S.T

محل کسب

انباري متصل
K.P.S.T.0.5
K.P.S.T.0.5
K.P.S.T.0.5

بند T:1ضریب شغل بر اساس نوع شغل ومیزان خدماتی که به شهروندان ارائه می نمایند(طبق دفترچه پیوست که مورد تایید کمیته درآمدی استان می باشد)
بند:2حداقل مبنای محاسبه عوارض واحد کسبی بر اساس ضوابط شهرسازی هر شهر تعیین می شود
بند K:3ضریب بر اساس وضعیت هر شهر و مصوبه شورا می باشد که به صورت ذیل اعمال می گردد:
-1مشاغل وصنوف مشمول قانون نظام صنفی%50
-3انباری مجزا از واحد کسب وبالکن تجاری %55

 -2مشاغل غیر مشمول نظام صنفی %65
-4مشاغل خاص %70

بند s:4مساحت واحد کسب یا انباری می باشد
بند:5منظور مشاغل خاص بانک ها ،موسسات مالی واعتباری ،مطب پزشکان ،دفاترخدمات الکترونیک دولت ،دفاتراسناد رسمی ،دفاتر بیمه ونظیر آنها میباشد.
بند:6عوارض سالیانه سایر کاربری ها واقع در جایگاه های سوخت مانند تجاری ،خدماتی ،پلیس به اضافه 10و ...مطابق جداول مربوطه وصول خواهد شد.
بند :7عوارض دفاتر بیمه وبانک ها با توجه به رای دیوان عدالت اداری مشمول این تعرفه نخواهد شد.
امضاي اعضاي شوراي اسالمي شهر بشرويه
علي قلیان اول

علي زارع رمضاني

احمد دهوکي

محمد مقیمیان هوش
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تعرفه شماره( )3-2عوارض تغيير شغل وافتتاح محل کسب
رديف

عنوان تعرفه

ماخذ ونحوه محاسبه عوارض

حداقل

1

عوارض تغییر شغل

5برابر عوارض سالیانه شغل جديد

-

2

عوارض حق افتتاح محل کسب

5برابر عوارض سالیانه شغل مورد نظر

-

3

جابه جايي مكان کسبي

)5*(P2-P1

300/000ريال

توضیحات:
بند«:1چانچه شهرداری بدون اخذ عوارض افتتاح ،پروانه کسب را صادر نموده عوارض افتتاح کسب بر مبنای سال صدور مجوز در صورت داشتن تعرفه
مصوب میباشد در غیر این صورت بر اساس سال درخواست افتتاح کسب اقدام میگردد.چنانچه مودی دارای پرداخت عوارض صنفی ویا برگ تشخیص مالیاتی
در واحد تجاری ونیز شغل مورد استعالم باشد مالک محاسبه عوارض افتتاح کسب اولین سال پرداخت عوارض صنفی ویا ارائه برگ تشخیص مالیاتی در شغل
مورد نظر می باشد.
بند :2منظور از P1مکان کسبی قبلی و  P2مکان کسبی جدید می باشد

امضاي اعضاي شوراي اسالمي شهر بشرويه
علي قلیان اول

علي زارع رمضاني

احمد دهوکي

محمد مقیمیان هوش

معصومه عامري

تعرفه عوارض سال  1396شهرداري بشرويه

44

فصل چهارم
اشخاص حقوقي
(عمومي دولتي وغیر دولتي)
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تعرفه شماره ( )4-1عوارض غرفه ها ونمايشگاه های فروش فصلي و دائمي
رديف

عنوان تعرفه

1

توضیحات:

ماخذ ونحوه محاسبه عوارض
2000 .S.nريال

عوارض غرفه ها ونمايشگاه هاي فروش فصلي و دائمي

تعداد روز های دایرn:

مساحت s:

بند :1عوارض این تعرفه شامل غرفه ها و نمایشگاه ها اعم از فروش ،تخصصی ،ادواری ،فصلی و دائمی و بازارهای روز در محدوده وحریم شهر باستثناء نمایشگاه
های صنایع دستی می گردد.
بند :2متولیان برگزاری نمایشگاه موظفند در مهلت حداکثر 10روز بعد از اتمام هر دوره برگزاری نمایشگاه ،عوارض وصولی را به حساب شهرداری واریز و رسید آن را
به شهرداری ارائه نمایند در غیر اینصورت شهرداری مجازبه وصول وثیقه مربوطه می باشد.
بند : 3مسئولیت وصول و واریز وجوه حاصله بعهده متولیان نمایشگاه خواهد بود ،مأموران وصول شهرداری می توانند با مراجعه به محل دفتر نمایشگاه نسبت به
بررسی میزان وصولی اقدام نمایند ،مسئولین نمایشگاه مکلف به همکاری با مأمورین شهرداری می باشند در غیر اینصورت شهرداری می تواند برابر آیین نامه وصول
عوارض نسبت به وصول حق و حقوق قانونی خود اقدام نماید.
بند :4بازارهائی که توسط شهرداری ایجاد می شوند مشمول پرداخت عوارض این بخش نخواهند بود.

امضاي اعضاي شوراي اسالمي شهر بشرويه
علي قلیان اول

علي زارع رمضاني

احمد دهوکي

محمد مقیمیان هوش
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تعرفه شماره( )4-2عوارض تابلوهاو تبليغاتي.
-1بهای عوارض دیوار نویسی:
عوارض دیوار نویسی=p × 6 × s

=pقيمت منطقه ای عرصه

=sمساحت دیوار نویسی

تبصره: 1مبلغ فوق نقداً باید پرداخت گردد و( %50پنجاه درصد)مبلغ منوط به اینکه  500/000ریال کمتر نباشد به صورت چک معتبر جهت تضمین پاکسازی به
شهرداری تحویل گردد.
تبصره  :2کلیه طرح های دیوار نویسی پس از ارائه طرح به شهرداری واخذ مجوز قابل اجرا خواهد بود.
تبصره :3زمان استفاده از دیوار نویسی ( 6شش)ماه می باشد که پس از اتمام مدت تعیین شده مالک موظف به پاکسازی محل ویا تمدید قرار داد خواهد بود ودر غیر
این صورت شهرداری رایاً نسبت به جمع آوری آن اقدام وهزینه های جمع آوری به نرخ روز زمان تسویه حساب وبا  % 10افزایش وصول خواهد شد.
تبصره  :4کلیه دستگاههای دولتی از پرداخت بهای خدمات دیوار نویسی پس از اخذ مجوز رسمی از شهرداری به میزان (%50پنجاه درصد)معاف خواهند بود.
تبصره  : 5چنانچه دیوار نویسی در امالک شخصی افراد واقع گردد قبل از اخذ مجوز از شهرداری وپرداخت بهای خدمات مربوطه ارائه رضایت نامه کتبی مالک ملک
الزامی است.
تبصره : 6در صورت مطلوب بودن کیفیت دیوار نویسی (با تایید شهرداری)باز سازی یا اجرای مجدد دیوار نویسی وتمدید آن توسط مالک قبل از اتمام قرار داد به شرح
ذیل اقدام می گردد.
مرحله تمدید

طرح اولیه

بازسازی طرح اولیه

طرح جدید

هزینه اولین تمدید(6ماهه دوم)

 %95هزینه روز

 %90هزینه روز

 %85هزینه روز

هزینه دومین تمدید(6ماهه سوم)

 %90هزینه روز

 %85هزینه روز

 %75هزینه روز

امضاي اعضاي شوراي اسالمي شهر بشرويه
علي قلیان اول

علي زارع رمضاني

احمد دهوکي
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 %85هزینه روز

 %65هزینه روز

 %80هزینه روز

-2عوارض پالکارد ها وبوم های تبليغاتی :
عوارض نصب پالکارد وبوم در محل های تعیین شده توسط شهرداری برای هر مورد

عوارض = 600ریال

تبصره :1مبلغ فوق نقداً باید پرداخت گردد وپنجاه درصد مبلغ منوط به اینکه از  500/000ریال کمتر نباشد وبه صورت چک معتبر جهت تضمین پاکسازی به شهرداری
تحویل گردد.
تبصره  :2کلیه پالکارد ها پس از ارائه به شهرداری واخذ مجوز قابل نصب خواهد بود .
تبصره  :3مدت زمان نصب پالکارد وبوم ( 2دو)ماه خواهد بود ممروط به اينکه سالم وبه صورت اوليه باقي بماند وپس از مهلت تعيين شده مالک موظف به جمع آوري وپاکسازي محل
خواهد بود در غير اين صورت شهرداري راساً نسبت به جمع آوري اقدام وهزينه هاي جمع اوري به نرخ روز زمان تسويه حساب و %10افزايش وصول خواهد شد
تبصره :4کليه دستگاههاي دولتي از پرداخت بهاي خدمات نصب پالکارد وبوم پس از اخذ مجوز رسمي از شهرداري به ميزان (50پنجاه) درصد معاف خواهند بود.
تبصره  :5کليه اشخاص حقيقي وحقوقي از پرداخت بهاي خدمات نصب پالکارد وبوم پس از اخذ مجوز رسمي از شهرداري براي مناسبتهاي ملي ومذهبي عمومي (محرم وصفر،دهه فجر
،نوروز ،والدت وشهادت ائمه و)...معاف مي باشند .
تبصره :6چنانچه نصب پالکارد در امالک شخصي افراد واقع گردد قبل از اخذ مجوز از شهرداري وپرداخت بهاي خدمات مربوطه ارائه رضايت نامه کتبي از مالک ملک الزامي است.

-3عوارض نصب تابلو:
: 3-1چنانچه تابلو بر روي بام ملک يا بر روي ديوار آن نصب گردد:

=p× 3 × Sعوارض تابلو

 : 3-2چنانچه تابلو بر روي معبر ويک ضلع آن بر روي ديوار ملک نصب گردد

=p× 4 × Sعوارض تابلو
(12×3 P × Sماه)= عوارض تابلو

 :3-3عوارض تابلو پزشکان و وکال وامثالهم (ساليانه)
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: 3-4نصب هر گونه تابلو داراي پايه يا مهار در معبر وپياده رو ممنوع مي باشد
 :Sمساحت تابلو مورد تقاضا مي باشد

 :Pقيمت منطقه اي عرصه مي باشد.

تبصره  -1از تاريه ، 1388/1/1تمامي واحد هاي صنفي ،صنعتي ،توليدي  ،توزيعي،خدماتي  ،اداري ،بانک ها وموسسات مالي واعتباري  ،صندوق هاي قرض الحسنه و ...مممول مصوبه
مذکور  ،مجاز به نصب تنها يک تابلو شناسايي کسب (واحد) رايگان در سر درب واحد با حداقل مساحت يک()1متر مربع وحداکثر دو()2متر مربع مي باشد.
تبصره  :2به جزء تابلو هاي شناسايي کسب قيد شده در اين مصوبه هر يک از اشخاص حقيقي وحقوقي که تابلويي در سر درب مکان کسبي خود نصب نمايند بايد ساليانه بر اساس
فرمول فوق عوارض پرداخت نمايند .
تبصره  :3عوارض صدور مجوز نصب براي يک بار قابل وصول مي باشد.
تبصره  :4براي حفظ زيبايي وجلو گيري از مخدوش شدن نماي عمومي شهر ،نصب هر گونه تابلو در محل  ،اعم از سردرب ،نما ،جوانب ويا بام ساختمان  ،منوط به کسب مجوز از
شهرداري مي باشد.
تبصره  :5محاسبه تعرفه ها براي تابلو هاي مربوط به کاالي خارجي (کاال هايي که در خارج از کمور توليد مي شوند )به ميزان سه برابر انواع ممابه ايراني است.
تبصره  :6نصب تابلو در ارتفاع ملک شخصي با رعايت ضوابط ،مقررات وجوانب ايمني  ،منوط به کسب مجوز از شهرداري مي باشد .
تبصره :7در صورت نصب هر گونه تابلو بدون مجوز شهرداري عوارض مربوط بعالوه  %20اخذ خواهد شد.
تبصره  :8براي نصب تابلو ها منصوبه به شرح فوق مي بايست مجوز نصب وبهره براري از شهرداري اخذ گردد در غير اين صورت برابر مقررات جمع آوري خواهد شد.
تبصره :9هزينه هاي پرداختي فقط براي واحد صنفي معرفي شده همان مکان بوده وقابل جابجايي ويا انتقال نمي باشد .
تبصره  :10وصول اين عوارض شامل ادارات دولتي وبيمارستان ها نخواهد شد.
تبصره  :11کليه تابلو هاي پارچه اي وبوم مممول پرداخت  %50مبلغ فوق الذکر مي باشد.
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 -4عوارض بيلبورد های تبليغاتی :
-1عوارض بيلبورد های تبليغاتی با هر ابعاد ومساحت برای مدت یکماه(سی روز)
(× 5 × Sباالترين بر محل)=pعوارض
 : Sمساحت قابل استفاده بيلبورد مي باشد.
تبصره : 1کلیه بیلبورد های موجود در حریم شهر بشرویه در مالکیت شهرداری قرار دارد (به استثناء بیلبورد هایی که توسط اشخاص حقیقی وحقوقی با مجوز
شهرداری در امالک شخصی نصب گردیده)
تبصره  :2برای نصب هر گونه آگهی و ...ارائه مجوز از اداره فرهنگ وارشاد اسالمی واماکن انتظامی الزامی بوده ومالک طرح وآگهی باید پاسخگوی مراجع ذیصالح
باشد.
توضيحات :به استناد بند  27ماده  55وماده  92قانون شهرداری وبند  25ماده  71قانون شورا ها وهمچنین دادنامه شماره  551مورخ  92/8/20هیات عمومی دیوان
عدالت اداری این عوارض قابل وصول است.

امضاي اعضاي شوراي اسالمي شهر بشرويه
علي قلیان اول

علي زارع رمضاني

احمد دهوکي

محمد مقیمیان هوش

معصومه عامري

تعرفه عوارض سال  1396شهرداري بشرويه

50

فصل پنجم
موديان خاص
امضاي اعضاي شوراي اسالمي شهر بشرويه
علي قلیان اول

علي زارع رمضاني

احمد دهوکي

محمد مقیمیان هوش

معصومه عامري

تعرفه عوارض سال  1396شهرداري بشرويه

51

تعرفه شماره ()5-1عوارض قطع اشجار
رديف
1

عنوان تعرفه
هزينه قطع اشجار

ماخذ ونحوه محاسبه عوارض
بن*سن*نوع

بند:1به منظور استفهام واقعی از این تعرفه رعایت آیین نامه قانون اصالح قانون حفظ وگسترش فضای سبز در شهرها مصوب  1359شورای انقالب موصب 1388
مجمع تشخیص مصلحت نظام الزامی است.
بند: 2اشخاص 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 صورتي که امکان
جابجايي درختان و با موفقيت باالي 50 %وجود داشته باشد عوارض مصوب دريافت گردد و در مواردي که امکان جابجايي وجود نداشته باشد و يا احتمال موفقيت کمتر از
 %50باشد کل عوارض مصوب درختان در نظر گرفته مي شود  .اقدام جابجايي درختان نيز تحت نظرکارشناس مربوطه شهرداري انجام گردد.
بند  :3در صورتي که اشخاص حقيقي و حقوقي بدون اخذ مجوز ويا قبل از اعالم نظر رسمي شهرداري اقدام به جابجايي و يا قطع درخت نمايند حتي در صورت موفقيت
در جابجايي ،اين امر خسارت عمدي تلقي شده و جرائم مربوطه لحاظ خواهد گردد.
به لحاظ باز دارندگی و جلوگیری از قطع بی رویه درختان وخسارات وارده به فضای سبز بوسیله دامها و نیز وحدت رویه و ایجاد انگیزه بین شهروندان در رابطه بانگهداری 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 سبز مورخه 59/3/3
ضوابط اجرائی مربوطه تهیه و جهت تصویب در شورای محترم اسالمی شهر سربیشه ارائه می گردد .امید است با تصویب ضوابط پیشنهادی با استفاده از یک وحدت
رویه  ،با وصول حداقل هزینه های تمام شده بتوان آنرا مجدداً صرف بهبود و بازسازی فضای سبز موجود نمود .ضوابط پیشنهادی ارائه شده عبارتند از :
درخواست مالك:
درقالب فرمی مشخصات درخواست کننده و مورد درخواست را به واحد پارکها و فضای سبز ارسال نماید(.نمونه فرم پیوست می باشد)
الزم به ذکر است قبل از اینکه به چنين مسائل و مشکالتی دچار گردیم الزم است موارد زیر جزء اصول کار قرار گيرد:

امضاي اعضاي شوراي اسالمي شهر بشرويه
علي قلیان اول

علي زارع رمضاني

احمد دهوکي

محمد مقیمیان هوش

معصومه عامري

تعرفه عوارض سال  1396شهرداري بشرويه

52

الف ) در صدور پروانه های ساختمانی برای متقاضیان بایستی هرگونه فضای سبز موجود به صورت عکس در پرونده ساختمانی نامبرده منعکس تا ملزم به نگهداری فضای سببز
باشد.
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 درختان ماندگار گردند.
پ ) الزم است کنترل های الزم در سطوح  500متر به باال با توجه به الیحه حفظ و گسترش فضای سبز در محوطه های اداری  ،نظامی  ،کارخانجات و باغات بعمل آید.
ت ) الزم است به لحاظ کنترل  ،باغات اطراف شهر دارای شناسنامه گردند.
ث ) تشکیل مداوم جلسات کمیسیون ماده  14با حضور افراد زیر:
 -1شهردار یا نماینده تام االختیار ( مسئول امور شهر)
 -2مسئول فضای سبز شهرداری
 -3نماینده شورای محترم اسالمی شهر
 -1درختان
-1عوارض قطع نهال با محیط بن کمتر از  800/000 =10cmريال
 -2عوارض قطع نهال با محیط بن باالتر از 10cm
اهمیت گونه × نوع گونه × شرايط کیفي گونه × موقعیت مكاني درخت × ارزش روز = محاسبه
 70/000ريال × (بن درخت ) = ارزش درخت
جداول مربوط به موقعیت مکانی درخت  ،شرایط کیفی گونه  ،نوع گونه  ،اهمیت و ضریب زیبائی گونه پیوست می باشد.
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 -2پوششهای گیاهی
الف ) چمن :
ضريب اهمیت مكاني گونه × نوع گونه × شرايط کیفي × ارزش روز = محاسبه
تذکر :ارزش روز چمن با توجه به اینکه در مدت زمان کمی می توان رفع نقص نمود با برآورد هزینه کاشت یک متر مربع چمن با رعایت کلیه آیتم های هزینه بر محاسبه می شود.
درسال  91رفع نقص چمن با تعويض خاک و زير سازي تا يك دوره چمن زني = هر متر مربع 180/000ريال
درسال  91رفع نقص چمن بدون تعويض خاک و زير سازي تا يك دوره چمن زني = هر متر مربع  120/000ريال
شرایط کیفی با ضریب زیبایی(درصد)
عالي

خوب

معمولي

ضعیف

120

100

90

70

نوع چمن
بارابال

اسپرت

هلندي

نطنزي

مخلوط گراسها و دائم سبزها( فوتبال)

%100

%85

%90

%70

%100

با توجه به اينکه تمامي چمن کاری داخل پارک ها وميدان ها مي باشد ضريب اهميت مکاني برای اين نقاط  %150در نظر گرفته شود
ب) گل فصلي:
اهمیت مكاني گونه × نوع گونه × شرايط کیفي × ارزش روز = محاسبه
از طريق استعالم از بازار = ارزش روز
تعداد در متر مربع

نشاء

گلداني

 50بوته

 30بوته
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در صورت نیاز هزینه زیر سازی نیز محاسبه می گردد..
جداول شرایط کیفی و ضریب زیبائی مشابه چمن می باشد.
ج) پرچين ها:
اهمیت مكاني گونه × نوع گونه × شرايط کیفي × سن گونه × ارزش روز = محاسبه
پرچین ها می توانند از گونه های متفاوتی مانند ترون یا بید فرنگی  ،پیراکانت  ،کوتناستر  ،ارغوان  ،مورد و غیره باشند.
تعداد کاشته شده پرچین در متر طول × قیمت استعالم شده از بازار = ارزش روز
شرایط کیفی پرچین(درصد)
عالي

خوب

معمولي

ضعیف

150

120

100

80

د) بوته ها:
اهمیت مكاني بوته × نوع بوته × شرايط کیفي بوته × سن بوته × ارزش روز = محاسبه
انواع بوته:
-

رزها

-

رزماری و بوته های پرچینی کوتاه

-

بو مادران

-

اسطو خودوس

-

یوکا  ،سوکا

-

بوته هایی که دائم گل دارند را نیز شامل می شود.
از طريق استعالم از بازار = ارزش روز
شرایط کیفی بوته ها(درصد)
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عالي

خوب

معمولي

ضعیف

120

100

90

80

ه) درختچه ها :
اهمیت مكاني درختچه × نوع درختچه × شرايط کیفي درختچه × سن درختچه × ارزش روز = محاسبه
شرایط کیفی درختچه(درصد)
عالي

خوب

معمولي

ضعیف

170

130

100

90

درختچه ها شامل :
-

ژونی پروس رونده

-

کاج کله قندی کوچک

-

انواع یاس ها  ،توری  ،پر  ،به زاپنی

-

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:
-

انواع سد روس ها

-

انواع الوسون ها

-

درختان سه رنگ
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-

انواع نخل ها و پالم ها

-

کاج های کله قندی و توپی

-

انواع ژونی پروس ها

-

انواع مرکبات

-

کلیه درختانی که جنبه تزئینی دارند و الزم است خدمات ویژه ارائه داده شود و از نظر زیبایی از اهمیت خاصی برخوردارند
اهمیت مكاني درخت × نوع درخت × شرايط کیفي درخت × سن درخت × ارزش روز = محاسبه
به ازاء هر سال سن مبلغ  450.000ريال × قیمت سن اولیه که از طريق استعالم از بازار تعیین مي شود = ارزش روز درخت
شرایط کیفی(در صد)
عالي

خوب

معمولي

ضعیف

220

160

120

100
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فرم تقاضای بازدید از درخت و پوششهای گیاهی:

شهرداری محترم بشروهي
موضوع :حذف ردخت  /ردختان (خطری  ،آلوده و آفت زا  ،انبجا  ،مزاحم  ،هب سن بهره ربداری رسیده )
با سالم

مح
خواهشمند است دستور فرمائید کارشناس فضای سبزاز ل منزل /باغ /اداره  /ارگان /مرکز نظامی اینجانب/ایناداره  ..................................................بازدید و نظرهياعالم فرمائید.
کروکی
شمال
N

امضاء متقاضی

مح
ظرهي کارشناس:از ل بازدید هب عمل آمد.
انم گوهن :

ارزش روز گوهن:

شرایط کیفی گوهن :

سن گوهن یا محیط:

اهمیت م کانی گوهن:

توضیحات:
امضاء کارشناس فضای سبز
به کمسیون ماده  7ارجاع و پس از تایید کمیسیون ماده 7وپرداخت هزینه ها وعوارض اقدام می گردد
امضاي اعضاي شوراي اسالمي شهر بشرويه
علي قلیان اول

علي زارع رمضاني

احمد دهوکي

محمد مقیمیان هوش

معصومه عامري
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موقعيت مکاني درخت
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 در نظر گرفته شد.

ضرایب موقعیت مکانی درخت(درصد)

بلوارهاي امام رضا (ع) انقالب امام خميني و خليج فارس
خيابان مالعبداهلل و مجتهد و بلوار جانبازان  ،قائم ،بهشتي ،جهاد و ورزش
پارکها وميادين
معابر باالي  12متر
معابر زير  12متر

%200
%150
%200
%120
%100

شرايط کيفي
براساس خصوصیاتی همچون سالمتی عمومی درخت ،رشدوتوسعه تنه و تاج ،وجودآفت بیماری وکمبود ،صدمات مکانیکی ودیر زیستی کلیه درختان شهربادرصدهای معین شده طبق جدول
ذیل تقسیم می شود:

ردیف

شرایط کیفی هب ردصد

1

-200عالی

2

 100-150خوب

ردخت سالم و شاداب و رد صورتیكه عملیات هب زراعی مانند رهس و کوددهی ره ساهل انجام شود ردخت ماندگار خواهد بود و ردخت حدود  20سال دیگر عمر خواهد کرد
ه مچ
ردخت دارای رشد کافی و رد صورتیكهعملیات هبزراعی مانند رهس و کوددهی و نين شیپ گیری از آلودگی انجام پذرید و ردخت  10سال دیگر عمر خواهد کرد.

 50ضعیف

آاثر آفت  ،بیماری و صدمات م کانیکی مشاهده می شود و چنانچه عملیات هبزراعی مانند رهس و کوددهیانجام نپذرید رد آینده هن چندا ن دور ردخت خشك خواهد شد.

3
4

 100معمولی

5

– 20رد حال خشك شدن

6

- 0خشك

توضیحات
ردخت کامال سالم و گوهن ایده آل و ماندگار و حدا قل  30سال دیگر عمر خواهد کرد

حالت خشك شدن اقبل رویتاست.
ردخت خشك شدهاست.
امضاي اعضاي شوراي اسالمي شهر بشرويه
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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 ...تذکر  :درختان خزان پذیر عمدتاً اگر در شرایط مطلوب قرار گیرند از رشد بیشتری نسبت به سوزنی برگان برخوردار خواهند بود و با توجه به موقعیت شهر سربیشه سووزنی برگوان از اهمیوت
ویژه ای برخوردار می باشند
رديف

گونه

در محدوده خدماتي شهر

در حريم شهر

1

کاج

100

90

2

سرو شیراز

150

90

3

سرو نقره اي

150

90

4

توت

120

70

5

زبان گنجشك

130

80

6

عرعر

100

60

7

اقاقیا

150

70

8

چنار

100

70

9

نارون

130

50

10

گز

70

50

11

سپیدار

100

50

12

ارغوان

80

60

13

سنجد

70

70

14

سرو خمره اي

130

80

15

ساير درختان

100

60

اهميت و ضريب زيبائي گونه:

امضاي اعضاي شوراي اسالمي شهر بشرويه
علي قلیان اول

علي زارع رمضاني

احمد دهوکي

محمد مقیمیان هوش

معصومه عامري
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با توجه به جایگاه هر گونه در موقعیت خاص خودش ضمن زیبائی و چشم انداز مناسب از اهمیت خاصی برخوردار خواهد بود  .فرضاً الزم است با توجه به موقعیت هر مکانی از نقطه نظبر فرهنبگ اسبتفاده
رعایت نکات ترافیکی نوع استفاده و نیا ز  ،موقعیت توپوگرافی منطقه  ،موقعیت استرات ژیک منطقه از نقطه نظر آب و هوائی و سازگاری با اقلیم ضمن اینکبه مبی شبود هبر گونبه ای کاشبت امبا چنانچبه ببا
محاسبات و یا دالیل کاشته گردد بر زیبائی و کاربرد آن دو چندان افزوده خواهد شد ( هر گونه در جایگاه خودش ) و روش کاشت تعریف شده .
تبصر :5پیرامون ورود دامها به فضای سبزنیزطبق رویه فوق اقدام ودرصورت جزئی بودن خسارت وصالحدیدشهردارمحترم ضمن اخذ تعهدبه ازای هردام حداقل مبلغ 250،000ريال وجهت نگهداری دامهبا ببه
ازای هر رأس درهرشب مبلغ 50،000ريال اخذگردد.

امضاي اعضاي شوراي اسالمي شهر بشرويه
علي قلیان اول

علي زارع رمضاني

احمد دهوکي

محمد مقیمیان هوش
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تعرفه ()5-2عوارض موتور سيکلت ها(ساليانه)
1

انواع موتور سيکلت تک سيلندر

ريال 30/000

2

انواع موتور سيکلت دو سيلندر وباال تر

ريال50/000

امضاي اعضاي شوراي اسالمي شهر بشرويه
علي قلیان اول

علي زارع رمضاني

احمد دهوکي

محمد مقیمیان هوش
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تعرفه عوارض سال  1396شهرداري بشررويه بره اسردناد ته رر يرک )1مراد
پنجا )50قانون ماليات بر ارزش افزود وبند 9،16،26ماد  71وهمچنري

مراد

 77قانون تشکيالت  ،وظايف واندخابات شورا هاي اسالمي کشور ودسدور العمر
هررا وينرري

نامرره هرراي اارانرري ،وا ررال،ات بعرردي ين ،اهر

پيشررنهاد شررمار

.........................مورخ ................................شهرداري بشرويه در السه عادي شمار
.......................مورخ ...........................شروراي متدررا اسرالمي شرهر بشررويه بره
ت ويب رسيد.

امضاي اعضاي شوراي اسالمي شهر بشرويه
علي قلیان اول

علي زارع رمضاني

احمد دهوکي

محمد مقیمیان هوش

معصومه عامري

