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تعاریف :
عوارض :

عبارت است از مبلغ يا مبالغي كه مستند به قوانين جاري  ،نوع و ميزان آن به تصووي

مججوق قوانوني رسويدب و بوه

صورت آگهي عمومي توسط شهجداري اعالم مي شود.
منبع عوارض :

عبارت است از ملك  ،يا اموال  ،يا كاال  ،يا خدمات  ،يا حقوق و غيجب كه بجابوج ترجهوه  ،موالع اعموال عووارر قوجار
مي گيجد.
نوع عوارض :

عوارر ممكن است از لحاظ ترلق به منبق عوارر  ،يكي از حاالت ذيل را داشته باشد :
 مستقيم باشد از قبيل نوع عوارر مترلق به زمين و ساختمان و اموال غيج منقول و منقول. غيج مستقيم باشد  ،از قبيل انواع عوارر مترلق به منابق عوارر نظيج كاالها و خدمات. عمومي باشد و كليه منابق عوارر را بدون استثناء شامل شود. خاص باشد و هقط منبق عوارر مشخصي را شامل شود.ال بجاي چند ماب يا
 محدود باشد چه از لحاظ مكاني ( مثالً عوارر يك نمايشگاب خاص )  ،چه از لحاظ زماني ( مث ًهصلي از سال نظيج عوارر استفادب از پيست اسكي در زمستان )
 مستمج يا غيجمستمج باشد . عوارر محلي  ،منطقه اي ( استاني ) و يا ملي باشد .عوارر محلي عمدتاً عوارضي است كه هارغ از توليد ( اعم از كاال و محصول و يا خدمات ) به منبق عوارر مستقج و يا
موجود در حدود شهج ( محدودب قانوني  ،حجيم  ،حوزب شهجي ) ترلق مي گيجد  .از انوواع عووارر محلوي موي تووان
عوارر وضق شدب بجاي زمين و ساختمان و عوارر كس
محصوالت را حس

و پيشه را نام بجد  .عوارر مترلق به توليودات و خودمات و

آنكه محل مصجف بجون داد هراليت در حدود شهجباشد يا در سطح استان و يا در سطح كشور و يا

خارج از كشور  ،مي توان به محلي و منطقه اي ( استاني ) و ملي تقسيم كجد  .تريين و تشخيص نوع و ميزان عووارر
محلي ،منطقه اي ( استاني ) و ملي تابق دستورالرمل هاي وزارت كشور است .
عوارض محلي :

عوارضي است كه به استناد تبصجب ( )1مادب ( )5قانون تجميق عوارر و تبصجب ( )1مادب ( )55قانون ماليوات بوج ارز
اهزودب  ،با رعايت مقجرات مندرج در قانون تشكيالت  ،وظايف و انتخابات شوراهاي اسالمي كشور و انتخاب شهجداران
مصوب  1335/3/1و آيين نامه اججايي آن توسط شوراهاي اسالمي كشوري وضق مي گجدد.
توليدكنندگان كاال :

اشخاص حقيقي و حقوقي سازندب و مونتاژكنندب كاالهاي موضوع قانون مي باشند.

2
به تصویب شورای اسالمی شهر احمدآباد رسید

تعرفه عوارض و بهاي خدمات شهرداري احمدآباد جهت اجراءدرسال49

ارائه دهندگان خدمات :

اشخاص حقيقي و حقوقي ارائه دهندب خدمات موضوع قانون مي باشند.
بهاي خدمات :

مبلغي است كه شهجداري بجابج مجوز قانوني در ازاي خدمات ارايه شدب به طور مستقيم از متقاضيان درياهت خدمات ،
وصول مي نمايد.
مؤدي عوارض یا درآمد شهرداري

شخص ( حقيقي يا حقوقي ) تأديه كنندب عوارر يا درآمد به شهجداري است كه ممكن است منبق عوارر يوا درآمود
مترلق به وي باشد يا وي وسيله وصول و ايصال عوارر و درآمد باشد .
مأمور تشخيص :

كسي است كه از طجف شهجداري يا سازمان هاي تابره و وابسته به شهجداري با توجه بوه موادب  31آيوين ناموه موالي
شهجداري  ،اختيار تطبيق وضق هج مؤدي يا هج مورد با ترجهه عوارر  ،درآمدها و تشخيص بدهي مؤدي كتباً به عهودب
او گذاشته مي شود.
مأمور وصول :

مأمور مخصوصي است كه از طجف شهجداري با توجه به مادب  35قانون شهجداري ( بنام مأمور وصول ) تريين مي شود.
آگهي عمومي :

شهجداري در اججاي مادب  73قانون شهجداري مكلف است مصوبات شوراي اسالمي شهج را كه جنبه عموومي دارد ( از
جمله عوارر ) به وسايل ممكنه بجاي اطالع عمومي آگهي نمايد .بجابج مادب  53قانون شهجداري  ،مقوجرات شوهجداري
كه جنبه عمومي دارد و به تصوي

شوراي اسالمي شهج رسيدب است پس از اعالم بجاي كليه ساكنين شهج الزم الجعايه

است .
پيش آگهي :

آگهي مختصجي مي باشد كه حاوي مشخصات منبق عوارر و مؤدي يا مؤديان است  ،با ذكج مسوتند قوانوني و نووع و
ميزان عوارر و مبلغ آن و تاريخ مهلت پج داخت عوارر و شمارب حساب بانكي شهجداري و نام و آدرس بانك كه برود
از سج رسيد موعد پجداخت عوارر بجاي بدهكار عوارر و يا مؤدي عوارر هجستادب مي شود .
اخطاریه :

ياد بجگي است كه برد از صدور و ارسال پيش آگهي بجاي آگاهي و گوشزد به بدهكار عوارر و يا موؤدي عووارر كوه
پجداخت بدهي ناشي از عوارر خود را به تأخيج انداخته است هجستادب مي شود .
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ابالغيه :

رساندن پيام حكمي است كه بج له يا عليه بدهكار عوارر و يا مؤدي عوارر صادر شدب است.
تقسيط عوارض :

عبارت است از تقسيم عوارر مترلقه به منبق عوارر و پجداخت آن توسط مؤدي در زمانهاي مرينه بج اسواس مفواد
مادب  33آيين نامه مالي شهجداري .
منطقه شهرداري :

منطقه شهجداري محدودب اي است كه رسماً در تبريت يك شهجداري است و بيش از  35555نفج جمريت ساكن دارد .
شهرنشين :

شهجنشين يا شهجوند كسي است كه در شهج زندگي مي كند و از حقوق و مزاياي مدني بهجب مند است .
حومه شهر :

نواحي اي است كه اغل

در شراع نزديك شهجها قجار دارند و خدمات مورد نياز خود را از شهج تأمين مي كنند  .حومه

شهج بيشتج جزئي از خود شهج است كه به دليل گجاني زمين و يا آلودگي هوا در داخل شهج  ،در حاشيه احودا شودب
است .
مراكز شهر :

منطقه اي است جاذب سفجهاي پيجامون كه ساختمانهاي اداري  ،تجاري و خدماتي در آن واقق شدب اند  .مجكوز شوهج
مرموالً در محل تقاطق خيابانهاي اصلي شهج با يكديگج شكل مي گيجد.
اراضي شهري :

به زمينهايي اطالق مي گجدد كه در محدودب و حجيم شهجها و شهجع ها قجار گجهته باشند.
اراضي بایر :

منظور زمين هايي است كه سابقه عمجان و احيا دارند و به تدريج به حالت موات در آمدب اند  ،بودون اينكوه مالكيوت
شان در نظج گجهته شدب باشد.
اراضي موات :

منظور زمين هايي است كه بالفرل مالك ندارند و سابقه مالكيت خصوصي شان مرلوم نيسوت و كشوت و زرع و بنوا و
آبادي نيز در آنها وجود ندارد.
افراز :

مجزا كجدن سهم مشاع هج يك از شجكاء هج ملك.
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تجميع :

چنانچه بتوان از نظج ثبتي دو يا چند قطره زمين مجاور يكديگج را تبديل به يك پالع ثبتي كجد  ،اين عمل را تجميوق
گويند.
مشاع :

ملكي است كه مالكيت آن بين چند نفج مشتجع باشد.
ارتفاع بنا :

عبارت است از هاصله قائم باالتجين حد يك ساختمان تا كف تريين شدب  ،بج اساس مربج دستجسي مجاور قطره زمين .
ارتفاع مفيد :

عبارت است از هاصله كف تريين شدب تمام يا قسمتي از دو طبقه تا پايين تجين حد ساخت و ساز سقف همان طبقه .
اضافات

عبارت است از ساخت و سازهايي كه عالوب بج ساختمان اصلي  ،به منظور بهبود كيفي عملكجد بنا احدا مي شوند.
بر زمين :

حدي از قطره زمين است كه مشجف به گذر باشد.
بر اصالحي :

آن حدي از قطره زمين است كه مشجف به گذر ،و از قسمت عمق مستلزم عق

نشيني باشد.

پخي :

عبارت است ا ز خط موربي كه سطح گوشه اي از قطره زمينِ قجار گجهته در نبش دو مربج را  ،به منظور ايجاد ديد
مناس

رانندگي حذف مي كند و آن را جزو هضاهاي عمومي شهج قجار مي دهد.

پروانه ساختمان :

مجوز شهجداري است بجاي احدا بنا  ،ترميج و تغييج اساسي در ساختمان .
پایان كار :

گواهي شهجداري مبني بج اتمام ساختمان است ،كه بايد منطبق با پجوانه صادر شدب از نظج اصوول هنوي  ،بهداشوتي ،
ايمني و سايج نظامات ضجوري در ساختمان باشد.
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محدوده شهر:

عبارت است از حد كالبدي موجود شهج و توسره آتي در دورب طجح جامق و تا تهيه طجح مذكور در طجح هوادي شوهج
كه ضوابط و مقجرات شهج سازي در آن الزم االججا مي باشد .
حریم شهر:

عبارت است از قسمتي از اراضي بالهصل پيجامون محدودب شهج كه نظارت و كنتجل شهجداري در آن ضجورت دارد و از
مجز تقسيمات كشوري شهجستان و بخش مجبوطه تجاوز ننمايد .
انواع كاربري زمين :

كاربري مسكوني  :شامل خانه ها و منازل مسكوني و مجتمق هاي سكونتگاهي با تجاكم كم  ،متوسط  ،زياد و بسيار زياد.
كاربري آموزشي  :شامل مهد كودع  ،دبستان  ،دبيجستان  ،دانشگاب و ديگج مجاكز آموزشي.
كاربري اداري  :شامل وزارتخانه ها  ،نهادها و شهجداري ها .
كاربري تجاري  :شامل مغازب ها  ،سوپج ماركت ها  ،رستوران ها  ،عمدب هجوشي ها و

مجتمق هواي تجواري و مجاكوز

خجيد.
كاربري فضاي سبز  :شامل پارع ها و بوستان ها  ،هضاهاي سبز و كمجبند سبز اطجاف شهج.
كاربري بهداشتي  :شامل درمانگاب ها ،كلينيك ها و بيمارستان ها
كاربري حمل و نقل  :شامل ايستگاب ها و پايانه هاي اتوبوس هاي مساهجبجي  ،متجو  ،راب آهن و هجودگاب .
كاربري خدمات شهري  :شامل آتش نشاني  ،پست و مخابجات  ،نواحي شهجداري و حوزب هاي نيجوي انتظامي .
كاربري خدمات عمومي  :شامل كشتارگاب ها و ميدان هاي ميوب و تجب بار.
كاربري فرهنگي و مذهبي  :شامل سينما  ،تئاتج  ،كتابخانه  ،حسينيه  ،مسجد و اماكن مذهبي .
كاربري تجهيزات شهري شامل آب  ،بجق  ،گاز  ،تلفن  ،هاضالب و سايج تأسيسات.
كاربري صنعتي شامل كارگاب ها  ،كارخانه ها  ،ترميجگاب ها و كارگاب هاي توليدي
كاربري كشاورزي شامل اراضي مزروعي و صيفي كاري .
كاربري باغ شامل باغ هاي خصوصي بجاي استفادب پايان هفته .
كاربري انبارداري  :شامل انبارها  ،سجدخانه ها و باراندازها.
كاربري پاركينگ شامل پاركينگ هاي همكف و طبقاتي.
انواع پروانه هاي ساختماني عبارتند از

پروانه مسكوني  :به پجوانه هايي اطالق مي گجدد كه صجهاً استفادب مسكوني داشته باشد.
پروانه تجاري به پجوانه هايي اطالق مي گجدد كه در آن بجابج تبصجب ذيل بند  37مادب  55قانون شهجداريها بوه منظوور
استفادب كس

و پيشه و تجارت صادر مي گجدد و تحت پوشش قانون نظام صنفي يا قانون تجارت هراليت دارد.
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پروانه اداري به پجوانه هايي اطالق مي شود كه صجهاً وابسته به وزارتخانه ها و سازمانهاي دولتي باشود كوه ايون اموج
شامل شجكتهاي مخابجات  ،آب و هاضالب  ،بجق و گاز نمي باشد.ضمناً مؤسسات دولتي و وابسته به دولوت و نهادهواي
انقالب اسالمي كه با اصول بازرگاني ادارب مي شوند و مشمول پجداخت ماليات هستند از نظج پجداخت عوارر پذيجب ،
تجاري محسوب مي گجدند.
پروانه صنعتي به پجوانه هايي اطالق مي گجدد كه به منظور استفادب صنرتي و ايجاد كارگاههاي توليدي اعم از سوبك و
سنگين صادر مي شوند و داراي مواهقت اصولي از جهاد كشاورزي  ،صنايق سبك و سونگين و مروادن و هلوزات موي
باشند.
پروانه خدماتي به پجوانه هايي اطالق مي شود كه هراليت آنها پيجامون ارائه خدمات آموزشوي و پزشوكي موي شوود .
توضيح اينكه قسمتهاي اداري آن شامل اين بند نمي شود.
از قانون شهرداریها :

مادب  : 37شهجداري با تصوي

انجمن شهج آئين نامه اججائي وصول عوارر شهجداري و آب بها و امثال آن را تودوين

وتنظيم مي نمايد.
مادب  : 35عوارر و درآمد شهجداري به وسيله مأمورين مخصوصي كه از طجف شهجداري به نام موأمور وصوول تريوين
مي شوند درياهت خواهد شد و مأمورين وصول بايد طبق مقجرات امور مالي تضمين كاهي بسپارند.
مادب  : 33رهق هجگونه اختالف بين مؤدي و شهجداري در مورد عوارر به كميسيوني مجك

از نمايندگان وزارت كشور

و دادگستجي و انجمن شهج ارجاع مي شود و تصميم كميسيون مزبور قطري است  .بدهي هايي كه طبق تصوميم ايون
كميسيون تشخيص شود طبق مقجرات اسناد الزم االججا به وسيله ادارب ثبت قابل وصول مي باشد اججاي ثبت مكلوف
است بج طبق تصميم كميسيون مزبور به صدور اججائيه و وصول طل

شهجداري مبادرت نمايد  ،در نقاطي كه سوازمان

قضائي نباشد رئيس دادگستجي شهجستان يك نفج را به نمايندگي دادگستجي تريين مي نمايد و در غياب انجمن شهج
انتخاب نمايندب انجمن از طجف شوراي شهجستان به عمل خواهد آمد.
مادب  : 37عوارضي كه توأم با مالياتهاي دولتي اخذ مي شود به وسيله دارايي وصول و همچنين عوارر كاالهوايي كوه
بايد شجكتها و مؤسسات بپجدازند به تجتيبي كه شهجداري مقجر مي دارد به وسيله همان مؤسسات درياهت مي گجدد و
كليه وجوهي كه جمق آوري مي شود بايد در صورت وجود بانك در بانك متمجكز و در صورت نبودن بانك در شهج يوا
در محل نزديك به آن شهجداري با نظارت انجمن در شهجداري متمجكز شود.
مادب  : 155مالكين اراضي و امالع واقق در محدودب شهج يا حجيم آن بايد قبل از هج اقدام عمجاني يا تفكيوك اراضوي و
شجوع ساختمان از شهجداري پجوانه اخذ نمايند.
شهجداري مي تواند از عمليات ساختماني ساختمانهاي بدون پجوانه يا مخالف مفاد پجوانه به وسيله مأمورين خود اعوم
از آنكه ساختمان در زمين محصور يا غيج محصور واقق باشد جلوگيجي نمايد.
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تبصجب : 1در موارد مذكور هوق كه از لحاظ اصول شهجسازي يا هني يا بهداشوتي  ،قلوق تأسيسوات و بناهواي خوالف
مشخصات مندرج درپجوانه ضجورت داشته باشد يا بدون پجوانه شهجداري  ،ساختمان احدا يا شجوع به احدا شودب
از نمايندب وزارت كشور به انتخاب وزيجكشوور و يكوي از

باشد به تقاضاي شهجداري موضوع در كميسيون هائي مجك

قضات دادگستجي به انتخاب وزيج دادگستجي و يكي از اعضاي انجمن شهج بوه انتخواب انجمون مطوجح موي شوود .
كميسيون پس از وصول پجوندب به ذينفق اعالم مي نمايد كه ظجف دب روز توضيحات خود را كتباً ارسال دارد  ،پوس از
انقضاي مدت مذكور كميسيون مكلف است موضوع را با حضور نمايندب شهجداري كه بدون حق رأي بجاي اداي توضيح
مورد اتخاذ كند .

شجكت مي كند ظجف مدت يك ماب تصميم مقتضي بج حس

در مواردي كه شهجداري از ادامه ساختمان بدون پجوانه يا مخالف مفاد پجوانه جلوگيجي ميكند  ،مكلف است حوداكثج
ظجف يك هفته از تا ريخ جلوگيجي موضوع را در كميسيون مذكور مطجح نمايد در غيج ايون صوورت كميسويون بوه
تقاضاي ذينفق به موضوع رسيدگي خواهد كجد .
در صورتي كه تصميم كميسيون بج قلق تمام يا قسمتي از بنا باشد  ،مهلت مناسبي كه نبايود از دو مواب تجواوز كنود
تريين مي نمايد  .شهجداري مكلف است تصميم مزبور را به مالك ابالغ كند .هج گاب مالك در مهلت مقجر اقدام به قلوق
بنا ننمايد شهجداري راسا اقدام كجدب و هزينه آن را طبق مقجرات آئين نامه اججائي وصول عوارر از مالوك درياهوت
خواهد نمود .
تبصجب : 3در مورد اضاهه بنا زائد بج مساحت زيجبناي مندرج در پجوانه ساختماني واقوق در حووزب اسوتفادب از اراضوي
مسكوني،كميسيون مي تواند در صورت عدم ضجورت قلق اضاهه بنا با توجه به موقريت ملك از نظوج مكواني ( در بوج
خيابانهاي اصلي يا خيابانهاي هجعي و يا كوچه بن باز يا بن بست ) رأي به اخذ ججيمه اي كه متناس

با نوع استفادب از

هضاي ا يجاد شدب و نوع ساختمان از نظج مصالح مصجهي باشد تريين و شهجداري مكلف است بج اساس آن نسوبت بوه
وصول ججيمه اقدام نمايد  ( .ججيمه نبايد از حداقل يك دوم كمتج و از سه بجابج ارز

مرامالتي ساختمان بجاي هج متج

مجبق بناي اضاهي بيشتج باشد ) در صورتي كه ذينفق از پجداخت ججيمه خودداري نمود شهجداري مكلف است مجودداً
پجوندب را به همان كميسيون ارجاع و تقاضاي صدور رأي تخجي
رأي تخجي

را بنمايد  .كميسيون در اين مورد نسبت به صودور

اقدام خواهد نمود .

تبصجب : 3در مورد اضاهه بنا زائد بج مساحت مندرج در پجوانه ساختماني واقق در حوزب اسوتفادب از اراضوي تجواري و
صنرتي و اداري كميسيون مي تواند در صورت عدم ضجورت قلق اضاهه بنا با توجه به موقريت ملك از نظج مكواني (در
بج خيابانهاي اصلي يا خيابانهاي هجعي و يا كوچه بن باز يا بن بست ) رأي به اخذ ججيمه اي كه متناس

با نوع استفادب

از هضاي ايجاد شدب و نوع ساختمان از نظج مصالح مصجهي باشد تريين و شهجداري مكلف است بج اساس آن نسبت به
وصول ججيمه اقدام نمايد  ( .ججيمه نبايد از حداقل  3بجابج كمتج و از  7بجابج ارز

مرامالتي ساختمان بجاي هوج متوج

مجبق بناي اضاهي ايجاد شدب بيشتج باشد ) در صورتي كه ذينفق از پجداخت ججيمه خودداري نمود شوهجداري مكلوف
است مجدداً پجوندب را به همان كميسيون ارجاع و تقاضاي صدور رأي تخجي
نسبت به صدور رأي تخجي

را بنمايود  .كميسويون در ايون موورد

اقدام خواهد نمود .
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تبصجب : 7در مورد احدا بناي بدون پجوانه در حوزب استفادب از اراضي مجبوطه در صورتي كه اصول هني و بهداشتي و
شهجسازي رعايت شدب باشد كميسيون مي تواند با صدور رأي بج اخذ ججيمه به ازاء هج متج مجبق بناي بدون مجوز يك
دهم ارز

مرامالتي ساختمان يا يك پنجم ارز

سوجقفلي سواختمان  ،در صوورتي كوه سواختمان ارز

درياهوت

سجقفلي داشته باشد  ،هج كدام كه مبلغ آن بيشتج است از ذينفق  ،بالمانق بودن صدور بجگ پايوان سواختمان را بوه
شهجداري اعالم نمايد.در مورد اضاهه بنا زائد بج تجاكم مجاز بج اساس مفاد تبصجب هاي  3و  3عمل خواهد شد .
تبصجب : 5در مورد عدم احدا پاركينگ و يا غيج قابل استفادب بودن آن و عدم امكان اصالح آن كميسيون مي تواند با
توجه به موقريت محلي و نوع استفادب از هضاي پاركينگ رأي به اخذ ججيمه اي كه حداقل يك بجابوج و حود اكثوج دو
بجابج ارز

مرامالتي ساختمان بجاي هج متج مجبق هضاي از بين رهته پاركينوگ باشود  ،صوادر نمايود ( مسواحت هوج

پاركينگ با احتساب گجد

 35متج مجبق مي باشد) شهجداري مكلف به اخذ ججيمه تريين شدب و صدور بوجگ پايوان

ساختمان ميباشد.
تبصجب : 6در مورد تجاوز به مرابج شهج  ،مالكين موظف هستند در هنگام نوسازي بج اساس پجوانوه سواختمان و طوجح
هاي مصوب رعايت بجهاي اصالحي را بنمايند  .در صورتي كه بج خالف پجوانه و يا بدون پجوانه تجواوزي در ايون موورد
انجام گيجد شهجداري مكلف است از ادامه عمليات جلوگيجي و پجوندب امج را به كميسيون ارسال نمايد .در سايج موارد
تخلف مانند عدم استحكام بنا  ،عدم رعايت اصول هني و بهداشتي و شهجسازي در ساختمان رسيدگي به موضووع در
صالحيت كميسيون هاي مادب صد است .
تبصجب  : 3مهندسان ناظج ساختماني مكلفند نسبت به عمليات اججايي ساختماني كه به مسئوليت آنها احدا مي گجدد از لحاظ
انطباق ساختمان با مشخصات مندرج در پجوانه و نقشه ها و محاسبات هني ضميمه آن مستمجاً نظوارت كوجدب و در پايوان كوار
مطابقت ساختمان با پجوانه و نقشه و محاسبات هني را گواهي نمايند .هج گاب مهندس ناظج بج خالف واقق گواهي نمايد و يا تخلف
را به موقق به شهجداري اعالم نكند و موضوع منتهي به طجح در كميسيون مندرج در تبصجب يك مادب صد قوانون شوهجداري و
صدور رأي بج ججيمه يا تخجي

ساختمان گجدد شهجداري مكلف است مجات

را به نظام مرمواري و سواختماني مونركس نمايود.

شوراي انتظامي نظام مذكور موظف است مهندس ناظج را در صورت ثبوت تقصيج بجابج قانون نظام مرماري و سواختماني حسو
مورد با توجه به اهميت موضوع به  6ماب تا سه سال محجوميت از كار و در صورتي كه مجدداً مجتك
صدور رأي تخجي

به وسيله كميسيون مادب صد گجدد به حداكثج مجازات محكوم كنود .مجاتو

تخلف شود كوه منجوج بوه
محكوميوت از طوجف شووراي

انتظامي نظام مرماري و ساختماني در پجوانه اشتغال درج و در يكي از ججائد كثيجاالنتشار اعالم مي گجدد .
شهجداري مكلف است تا صدور رأي محكوميت به محض وقوف از تخلف مهندس ناظج و ارسال پجوندب به كميسيون مادب صد بوه
مدت حداكثج  6ماب از اخذ گواهي امضاء مهندس ناظج مجبوطه بجاي ساختمان جهت پجوانه ساختمان شهجداري خودداري نمايود.
مأموران شهجداري نيز مكلفند در مورد ساختمان ها نظارت نمايند و هجگاب از موارد تخلف در پجوانه به موقق جلوگيجي نكننود و
يا در مورد صدور گواهي انطباق ساختمان با پجوانه مجتك

تقصيجي شوند طبق مقجرات قانوني به تخلف آنان رسيدگي مي شود

و در صورتي كه عمل ارتكابي مهندسان ناظج و مأموران شهجداري واجد جنبه جزائي هم باشد از اين جهوت نيوز قابول ترقيو
خواهند بود .در مواردي كه شهجداري مكلف به جلوگيجي از عمليات ساختماني است و دستور شهجداري اججا نشود مي تواند با
استفادب از مأموران اججائيات خود و در صورت لزوم مأموران انتظامي بجاي متوقف ساختن عمليات ساختماني اقدام نمايد.
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تبصجب : 7دهاتج اسناد رسمي مكلفند قبل از انجام مرامله قطري در مورد ساختمان ها گوواهي پايوان سواختمان و در
مورد ساختمان هاي ناتمام گواهي عدم خالف تا تاريخ انجام مرامله را كه توسط شهجداري صادر شدب باشد مالحظوه و
مجات

را در سند قيد نمايند.

در مورد ساختمان هايي كه قبل از تصوي

قانون  6تبصجب الحاقي به مادب صد قانون

شهجداري هوا ( ) 1355/11/37

مرامله انجام گجهته و از يد مالك اوليه خارج شدب باشد در صورتي كه مورد مرامله كل پالع را شامل نگوجدد گوواهي
عدم خالف يا بجگ پايان ساختمان الزامي نبودب و با ثبت و تصجيح آن در سند انجام مرامله بالمانق مي باشد.
در مورد ساختمان هايي كه قبل از تاريخ تصوي

نقشه جامق شهج ايجاد شدب در صورتي كه اضاهه بناء جديدي حاد

نگجديدب باشد و مدارع و اسناد نشان دهندب ايجاد بنا قبل از سال تصوي
مجات

طجح جامق شهج باشد بوا ثبوت و تصوجيح

هوق در سند مالكيت انجام مرامله بالمانق مي باشد.
نقشه جامق شهج صادر شدب اسوت از شومول

تبصجب : 9ساختمان هايي كه پجوانه ساختم ان آنها قبل از تاريخ تصوي
تبصجب  1مادب صد قانون شهجداري مراف مي باشند .

تبصجب : 15در مورد آراء صادرب از كميسيون مادب صد قانون شهجداري هجگاب شهجداري يا مالك يا قائم مقام او از تاريخ
ابالغ رأي ظجف مدت دب روز نسبت به آن رأي اعتجار نمايد  ،مججق رسيدگي به اين اعتجار كميسيون ديگوج موادب
صد خواهد بود كه اعضاي آن غيج از اهجادي باشند كه در صدور رأي قبلي شجكت داشوته انود  .رأي ايون كميسويون
قطري است .
تبصجب : 11آئين نامه ارز

مرامالتي ساختمان پس از تهيه توسط شهجداري و تصوي

قابل اججاست و اين ارز

مرامالتي سالي يكبار قابل تجديد نظج خواهد بود .

انجمن شهج در مورد اخذ ججائم

بند  37مادب : 55
صدور پجوانه بجاي كليه ساختمانهايي است كه در شهج احدا مي شود .
تبصجب :شهجداري در شهجهايي كه نقشه جامق شهج تهيه شدب مكلف است طبق ضوابط نقشه مذكور در پجوانوه هواي
ساختماني نوع استفادب از ساختمان را قيد كند .در صورتي كه بج خالف مندرجات پجوانه سواختماني در منطقوه غيوج
تجاري محل كس

يا پيشه و يا تجارت دائج شود شهجداري مورد را در كميسيون مقجر در تبصجب يوك موادب  155ايون

قانون مطجح مي نمايد .
و كميسيون در صورت احجاز تخل ف مالك يا مستأجج با تريين مهلت مناس
ترطيل محل كس

كه نبايد از دو ماب تجاوز نمايود در موورد

يا پيشه و يا تجارت ظجف مدت يك ماب اتخاذ تصميم مي كنود.اين تصوميم بوه وسويله موأمورين

شهجداري اججاء مي شود و كسي كه عالماً از محل مزبور پس از ترطيل بجاي كس

و پيشه و يا تجارت استفادب كند بوه

حبس جنحه اي از شش ماب تا دو سال و جزاي نقدي از پنج هزار و يك ريال تا دب هزار ريوال محكووم خواهود شود و
محل كس

نيز مجدداً ترطيل مي شود.دائج كجدن دهتج وكالت و مط

و دهتج اسناد رسومي و ازدواج و طوالق و دهتوج

روزنامه و مجله و دهتج مهندسي بوسيله مالك از نظج اين قانون استفادب تجاري محسوب نمي شود.
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بند  36مادب : 55
پيشنهاد بجقجاري يا الغاء عوارر شهج و همچنين تغييج نوع و ميزان عوارر اعوم از كاالهواي وارداتوي و صوادراتي و
محصوالت داخلي و غيجب و ارسال يك نسخه از تصوي

نامه بجاي اطالع وزارت كشور.

تبصجب  3بند  3مادب : 99
عوارضي كه از عقد قجاردادها عايد مي گجدد بايستي تماماً به شهجداري هاي محل اججاي قجارداد پجداخت گجدد.
از آئين نامه مالي شهرداریها :

مادب : 35
هج شهجداري داراي ترجهه اي خواهد بود كه در آن كليه انواع عوارر و بهاء خدمات و سايج درآمدهايي كه به وسويله
شهجداري يا مؤسسات تابره و وابسته به آن وصول يا تحصيل مي شود درج و هج نوع عوارر يا بهاء خدمات جديودي
كه وضق و تصوي

مي گجدد يا هج تغييجي كه در نوع و ميزان نجخ آنها صورت مي گيجد در ترجهه مذكور مونركس موي

شود.
مادب : 31
تطبيق وضق هج مؤدي يا هج مورد با ترجهه عوارر درآمدها و تريين و تشوخيص بودهي موؤدي بوه عهودب موأمورين
تشخيص يا كساني است كه از طجف شهجداري يا سازمان تابره و وابسته اختيار تشخيص بوه آنهوا دادب شودب اسوت .
مأمورين مذكور مكلفند كمال دقت بي طجهي را در تشخيص هاي خود به كار بجند و در صورت تخلف به وضق آنهوا در
دادگاب اداري شهجداري رسيدگي و تنبيهات مقجر دربارب آنها اتخاذ و به موقق اججاء گذاردب خواهد شد.
مادب : 33
اصالحيه مادب  : 33طبق بودجه سال  93به شهجداريهاي كل كشور اجازب دادب مي شود تا مطالبات خوود را بوا اقسوا
حداكثج  65ماهه مطابق دستورالرملي كه بنا به پيشنهاد شهجدار به تصوي

شوراي اسالمي شوهج مجبوطوه موي رسود

درياهت نمايد  .در هج حال صدور مفاصا حساب موكول به تأديه كليه بدهي مؤدي خواهد بود.
از قانون اصالح موادي از قانون برنامه سوم (موسوم به قانون ارزش افزوده ) :

تبصجب  1مادب : 55
شوراهاي اسالمي شهج و بخش جهت وضق هج يك از عوارر محلي جديد  ،كه تكليف آنها در اين قانون مشخص نشودب باشود ،
موظفند موارد را حداكثج تا پانزدهم بهمن ماب هج سال بجاي اججاء در سال برد  ،تصوي

و اعالم عمومي نمايند .

تبصجب  3مادب : 55
قوانين و مقجرات مجبو به اعطاء تخفيف يا مراهيت از پجداخت عوارر يا وجوب به شهجداريها و دهياريها ملغي ميگجدد
تبصجب ذيل مادب  171قانون بجنامه پنجم توسره كشور
هج گونه تخفيف ،بخشودگي حقوق و عوارر شهجداري ها توسط دولت و قوانين مصوب منو به توامين آن از بودجوه
عم ومي ساالنه كشور است.در غيج اينصورت بخشودگي و تخفيف حقوق و عوارر شهجداري ممنوع است.
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قانون جامق خدمات رساني به ايثارگجان مصوب :1391
مشموالن اين قانون بجاي احدا يك واحد مسكوني با زيجبناي مفيد تا يكصد و بيست متج مجبوق و بيسوت متجمجبوق
تجاري در شهج محل سكونت خود از پجداخت هزينه هاي عوارر صدور پجوانه هاي ساختماني ،عووارر شوهجداري و
نوسازي بجاي يكبار با مرجهي بنياد شهيد و امور ايثارگجان مراف مي باشد.مفاد ايون موادب در احودا مجتموق هواي
مسكوني نيز اعمال و مازاد بج تجاكم شامل ايثارگجان نخواهد شد.
از قانون مدیریت پسماندها :

مادب : 7
توليد كنندگان پسماند عادي و اشخاص حقيقي و حقوقي مسئول مجاكز و مجتمق هوايي كوه پسوماند عوادي توليود
مي كنند  ،از قبيل ساكنين منازل  ،مديجان و متصديان مجتمق ها و شهجكها  ،اردوگاهها  ،سوجبازخانه هوا  ،واحودها و
مجتمق هاي تجاري  ،خدماتي  ،آموزشي  ،تفجيحي و تفججگاهي در قبال مديجيت اججائي پسماند عادي پاسخگو بوودب
و ملزم به رعايت مقجرات و شيوب نامه هاي آئين نامه مي باشد .
توضيحات :
 -1قيمت منطقه اي:

قيمت منطقه اي عبارت است ارز

مرامالتي زمين و ساختمان بج مبناي اعالم سازمان اموور اقتصوادي و دارايوي در

اججاي مادب  67قانون مالياتهاي مستقيم مي باشد.
تبصجب : 1
در محاسبه عوارر  ،چنانچه زميني داراي چند بج باشد قيمت منطقه اي گجانتجين بج ملك مشجف به مربوج محاسوبه
خواهد شد .
تبصجب : 3
قيمت منطقه اي خيابانهاي جديداالحدا
است،بجاساس باالتجين ارز
بج اساس باالتجين ارز

كه در دهتجچه ارز

مرامالتي شهجداري بجاي آن قيموت مشوخص نشودب

مرابج همرجر موجود در منطقه و درصورت عدم وجود مربجهمرجر در منطقه مجبوطوه،
شوراي اسوالمي شوهج تريوين

مرابج همرجر مناطق هم جوار با پيشنهاد شهجداري و تصوي

مي گجدد .
 -2سال احداث :

كنتور بوجق وهمچنوين ارائوه

سال احدا

بجمبناي نظجيه كميسيون مادب صديا سايج دالئل مثبته از قبيل تاريخ نص

پجوانه كس

،عكس هوايي وعنداللزوم نظج كارشناس رسمي دادگستجي مشخص مي گجدد.

 -3سال تبدیل :

تاريخ قطري شدن رأي كميسيون مادب صد و يا گواهي ادارب دارايي و يا تاريخ نص

كنتور بجق و يا قبور بجق مصجهي

كه تريين كنندب سال تبديل و نوع استفادب ازساختمان باشد مالع سال تبديل خواهدبود.
تبصجب :
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در صورتي كه ارائه گواهي ادارب مالياتي و يا تاريخ نص

كنتور بجق به تنهايي نتواند سال تبديل را بوه اثبوات بجسواند

نظجيه كارشناس رسمي دادگستجي مجضي الطجهين مالع عمل قجارخواهد گجهت.
 -9سال بهره برداري :

تاريخي قطري شدن رأي كميسيون مادب صد و يا گواهي ادارب دارايي و يا قبور بجق كوه تريوين كننودب سوال بهوجب
بجداري باشد مالع سال بهجب بجداري خواهدبود
تبصجب :
در صورتي كه ارائه مدارع هوق به تنهايي نتواند سال بهجب بجداري را بوه اثبوات بجسواند نظجيوه كارشوناس رسومي
دادگستجي مجضي الطجهين مالع عمل قجار خواهد گجهت .
 -5زمان محاسبه و تعلق عوارض صدور پروانه :

عوارر صدور پجوانه ساختماني اعم از تجاري  ،اداري و صنرتي و غيجو ،پس از طي مجاحل قانوني و ارائه مدارع الزم و
تكميل پيش نويس شناسنامه ساختمان و بج اساس اطالعات مندرج در آن ،محاسبه و اخذ مي شود.
 -6مهلت پرداخت عوارض صدور پروانه :

هيش عوارر صدور پجوانه بايد در مهلت تريين شدب در آن پجداخت گجدد و قبور صوادرب در روزهواي پايواني سوال
مالي ،تا آخجين روز سال اعتبار داشته و در صورت عدم پجداخت تمام و يا قسمتي از بدهي در سال محاسبه  ،عووارر
بج مبناي سال پجداخت تمام بدهي ( به صورت نقدي و يا اقسا ) محاسبه و مبلغ پجداختي عيناً از كول بودهي كسوج
مي شود(.منظور از پجداخت بدهي ،پجداخت به صورت نقدي و اقسا مي باشد )
 -3منظور از قيمت كارشناسي روز زمين ،نظجيه كارشناس رسمي دادگستجي و يوا هيواتي متشوكل از دو كارشوناس
رسمي و يك خبجب محلي مرجهي شدب توسط شهجداري مي باشد.
 -7نحوب پجداخت عوارر درآيين نامه اصالحي مادب  33قانون شهجداريها (مصوب شوراي اسالمي شهج ) تريين شودب
است .
 -9شهجداري مي تواند به آن دسته از اهجادي كه عوارر خود را اعم از نوسازي و كس

و ساليانه اتومبيل پجداخت نمودب اند بوه

قيد قجعه در زمان خاصي كه به تشخيص شهجدار مي باشد جوايزي را اهداء نمايد.
 شهجداري جهت تشويق شهجوندان مبني بج پجداخت به موقق عوارر نوسازي مي تواند بشجح ذيل اقدام نمايد.الف  -سه ماهه اول سال  65درصد خدمات پسماند ب -سه ماهه دوم سال  75درصد خدمات پسماند ج -سه ماهوه سووم سوال
35درصد خدمات پسماندتخفيف دادب شود و سه ماهه چهارم سال 155درصد خدمات پسماند اخذ گجدد .
 -11موارد ذيل از درياهت پجوانه و پجداخت عوارر مراف مي باشند:
الف) زيجزمين هاي با ارتفاع كمتج از  3متج با استفادب انباري و مساحت كمتج از  35متج
ب) سجويس بهداشتي در حيا به مساحت حداكثج  3متج مجبق زيجبناي مفيد
ج)سايبان خودرو در حيا با مصالح غيج بنايي با ارتفاع بجابج ديوار حيا حداكثج  35متجمجبق
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د) سايبان روي درب منازل و درب حيا مشجو به اينكه از  7متج مجبق بيشتج نباشد و به گذر تجاوز نشدب باشد
ذ) در باهتهاي قديم كه هقط قسمتي ازسقف ساختمان را تا  35متجمجبق تغييج دادب اند (قبل از سوال 36بوا توجوه بوه سووابق
نوسازي و يا تاييد مامور هني)
)11-1پجوانه هايي كه قبل از سال36صادر شدب عوارر مازاد آن  35درصد هجمول محاسبه و عوارر زيوجزمين آن مرواف وجوزء
زيجبناي مجاز محاسبه شود.
در صورت گزار

اختالف متجاژ هنگام صدور مفاصاحساب حداكثج به ميوزان  15متجمجبوق مرواف و موابقي  55درصود هجموول

محاسبه و عوارر اخذ مي گجدد.
 -13متقاضياني كه از تفكيك ويا صدور پجوانه قبل از اتمام مهلت مقجر در پجوانه و قبل از شجوع هج گونوه عمليوات سواختماني
منصجف شدب اند و درخواست استجداد وجه پجداختي را نمودب اند شهجداري با كسج  %15مبلغ پجداختي)بجاي واحدهاي مسكوني
حداكثج 1555555ريال) ما بقي مبلغ هوق برد از طي مجاحل قانوني به متقاضي پجداخت مي نمايد.
 -13مجاجريني كه برد از صدور پجوانه نسبت به تغييج نقشه اقدام نمودب و در برضي طبقات كمتج احودا بنوا نمودنود عووارر
اضاهه پجداختي بابت عوارر مازاد منظور خواهد شد و ما به التفاوت عووارر اجوجا شودب و پجداختوي محاسوبه و مسوتجد يوا
اخذخواهدشد .
-17شهجداري مجاز است بجروي زمينهاي قولنامه اي پجوانه ساختماني صادر نمايد مشجو بج اينكه مالكيوت هجوشوندب محوجز
باشد .در مورد زمينهاي موقوهه اجازب احدا اعياني از متولي آن اعم از حقيقي يا حقوقي الزم است.

14
به تصویب شورای اسالمی شهر احمدآباد رسید

تعرفه عوارض و بهاي خدمات شهرداري احمدآباد جهت اجراءدرسال49

هصل دوم:

ساخت و ساز
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توضیحات کلی:
 - 1ساختمان تك واحدي مسكوني شامل زيج زمين به صورت انباري و همكف بصوورت يوك واحود مسوكوني و طبقوه اول آن
بصورت توسره همكف مي باشد.
 - 3مالك پس از پجداخت عوارر صدور پجوانه ،در صورتيكه جهت درياهت پجوانه تا پايان سال اقدام نكند ،با هج گونه تغييج و
اهزايش در ميزان عوارر در سال برد ،مشمول مابه التفاوت خواهد شد.
 - 3زمان محاسبه و اخذ عوارر زيجبنا ،زماني است كه پجوندب ،تمام مجاحل قانوني صدور پجوانه را طوي نموودب و پويش نوويس
پجوانه تنظيم شدب باشد .اطالعات مندرج در پيش نويس مبناي محاسبه عوارر زيجبنا قجار خواهد گجهت .
 – 7ش ناسنامه ساختمان (پجوانه ) ،همان مجوز شجوع عمليات ساختماني مي باشد واين بدين مرني است كه اگج بج روي ملكوي
درخواست پجوانه شدب باشد و تمام مجاحل آن اعم از تهيه نقشه  ،پجداخت عوارر وغيجب طي شدب بوا شود ولوي قبول از اخوذ
شناسنامه توسط مالك ،اقدام به ساخت و ساز شودآن ساخت و ساز به عنوان بدون پجوانه تلقي و پجوندب آن به كميسيون موادب
صد ارجاع مي شود ،و عوارر آن بج اساس ترجهه بدون مجوز محاسبه و عوارر پجداختي ازآن كسج ،و مابه التفاوت وصول موي
گجدد.
 -5قيمت منطقه اي امالع مسكوني كه قسمتي از يك حد آن به مربج اصلي و قسمت ديگج همان حد ،به ملك مجواور منتهوي
مي گجدد  ،بدين گونه است كه آن قسمت كه مشجف به خيابان و يا مربج اصلي مي باشد ،داراي قيمت بج خيابان و يا مربج اصلي ،
و آن قسمت كه به ملك مجاور منتهي مي شود ( از آن قسمت دستجسي به خيابان ندارد )  %35قيمت منطقوه اي خيابوان و يوا
مربج اصلي مبناي محاسبه قجار خواهد گجهت  ،مشجو به آنكه از قيمت مربج هجعي ( در صورت دو بج بودن ملك ) كمتج نباشد.
چنانچه ملكي داراي چند بج باشد در محاسبه عوارر مجبوطه باالتجين قيمت منطقه اي بج ملك مشجف بوج مربوج موالع عمول
خواهد بود.

.
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 -1عوارض صدور پروانه هاي ساختماني تك واحدي
 (1-1عوارض صدور پروانه هاي ساختماني تك واحدي

تا  135متجمجبق زيجبنا به ازاي هجمتجمجبق

 ×3.3 Pمساحت كل زيجبنا
155

از  131تا  355متجمجبق زيجبنا به ازاي هجمتج مجبق

 ×3.3 Pمساحت كل زيجبنا
155

از  351متجمجبق زيجبنا به باال به ازاي هجمتج مجبق

 ×3.5 Pمساحت كل زيجبنا
155

تبصجب :1در صورتي كه مالك درخواست اصالح پجوانه همجاب با اهزايش ويا اخذ مجووز اهوزايش بنوا را داشوته باشود،
عوارر صدور پجوانه كل زيجبناء طبق رديف(  ) 1-1محاسبه و پس از كسج عوارر زيج بنواي داراي مجووز بوج اسواس
همين رديف ما به التفاوت وصول خواهد شد.
عوارر زيجبنا(قابل پجداخت )= عوارر كل زيجبنا بجمبناي رديف ( )1-1منهاي عوارر زيجبنا داراي مجوز بجمبناي رديف ()1-1
تبصجب :3صدور پجوانه بج روي اراضي موقوهه و هاقد سند و قولنامه اي  ،در صورت سپجدن ترهد الزم ( طبق مصوبه شمارب 1565
د/

مورخ  ) 31 /7/6بالمانق مي باشد ضمناً هزينه تفكيك  ،تغييج كاربجي در زمان صدور پجوانه اخذ مي گجدد .

تبصجب :3درخصوص ساخت وساز بناهاي مسكوني بدون مجوز قبل از سال  36مرادل  %55عوارر اين رديف اخوذ موي گوجدد .
بناهاي خشت وگلي از پجداخت عوارر اين رديف مراف مي باشند .
تبصجب :7درمورد اضاهه بنا زائد بج مساحت مندرج درپجوانه ،در صورتيكه حق اشجاهيت نداشته باشد تا  35متج مجبق بجابوج ارز
مرامالتي طبق تبصجب 11مادب  155محاسبه و از مالك اخذ شود.

حد اقل قيمت منطقه اي  7555ريال
 )2-1عوارض صدور پروانه مسكوني در بافت قدیم

به منظور احياء باهت قديم و تشويق شهجوندان به بازسازي ونوسازي و مقاوم سازي واقوق درآن ،اينگونوه بناهوا مروادل%55

عوارر زيجبنا رديف ( )1-1مراف مي باشند .ولي در باهت هجسودب شامل اين مراهيت نمي باشند.
اين بخشودگي مشمول تخلف ساختمان نمي شود.
 )3-1عوارض صدور پروانه مسكوني موقوفه

موقوهات عام كه به صورت عام المنفره ادارب مي شوند و موسسات خيجيه كه هاقد مالكيت خصوصي بودب و موروثي نمي باشود ،
مشجو به ارائه گواهي از ادارب اوقاف مبني بج وقف و عام المنفره بودن  ،با ارائه پيشنهاد شهجداري وتصوي

شووراي اسوالمي

شهج  ،از پجداخت عوارر صدور پجوانه مراف مي باشند .
تبصجب  :در صورتي كه موقوهات به اشخاص حقيقي و حقوقي واگذار و يا اجارب دادب شدب و يا بشود و در سند واگذاري يا اجوارب
حق ايجاد بنا و مستحدثات و اخذ سند مالكيت اعياني بجاي اشخاص منظور شدب باشد اشخاص مذكور در حكم مالك محسوب و
مشمول پجداخت عوارر به شهجداري خواهند بود.
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 )9-1عوارض زیربناي ساختمانهاي مسكوني تك واحدي بدون پروانه

37بجابج قيمت منطقه اي(پالكهاي پشت جبهه)به ازاي هج متجمجبق
35بجابج قيمت منطقه اي(بج خيابان)به ازاي هج متج مجبق
در مورد ساخت و ساز بنا هاي مسكوني بدون مجوز برد از سال 36در صورتيكه كميسيون مجبوطه راي بج ابقاي بنا صادر نمايد
عوارر اين رديف به اضاهه ججيمه كميسيون حاصل از ماد ب 155قانون شهجداريها اخذ گجدد .پس از وصول ججائم ساختماني به
نجخ تاريخ وقوع تخلف ،عوارر مترلقه به نجخ روز پجداخت محاسبه مي شودو همچنين تخلفات ساختماني مشمول هيچگونه
تخفيف و مراهيتي نخواهد بود.
حداقل قيمت منطقه اي  7555ريال

 -2عوارض صدور پروانه هاي ساختماني چند واحدي
 )1-2عوارض صدور پروانه هاي ساختماني چند واحدي

35 P

به ازاي هج متج مجبق

به ازاي هجمتج مجبق پاركينگ ،پيلوت  ،انباري  ،تأسيسات و اتاق نگهباني 3P
تبصجب: 1در صورتيكه درخواست اوليه چند واحدي مسكوني بج روي همكف تجاري بشود و از نظج ضوابط ،صدور چنين
پجوانه اي مجاز باشد عوارر زيجبناي طبقه اول و باالتج بج مبناي اين رديف محاسبه خواهد شد.
تبصجب  :3هج متج مجبق كسجي هضاي باز  55 Pمحاسبه گجدد.
( هضاي باز طبق ضوابط طجح باالدست مصوب)
حداقل قيمت منطقه اي7555ريال
 )2-2عوارض صدور پروانه مجتمع مسكوني در بافت قدیم

به منظور احياء باهت قديم و تشويق شهجوندان به بازسازي ونوسازي و مقاوم سوازي واقوق درآن ،اينگونوه بناهوا مروادل%55

عوارر زيجبنا رديف ( )1-3مراف مي باشند .ولي در باهت هجسودب شامل اين مراهيت نمي باشند.
اين بخشودگي مشمول تخلف ساختمان نمي شود.
 )3-2عوارض صدور پروانه مجتمع مسكوني موقوفه

موقوهات عام كه به صورت عام المنفره ادارب مي شوند و موسسات خيجيه كه هاقد مالكيت خصوصي بوودب و مووروثي
نمي باشد  ،مشجو به ارائه گواهي از ادارب اوقاف مبني بج وقف و عام المنفره بودن  ،بوا ارائوه پيشونهاد شوهجداري
وتصوي

شوراي اسالمي شهج  ،از پجداخت عوارر صدور پجوانه مراف مي باشند .

تبصجب  :در صورتي كه موقوهات به اشخاص حقيقي و حقوقي واگذار و يا اجارب دادب شدب و يا بشود و در سند واگذاري
يا اجارب حق ايجاد بنا و مستحدثات و اخذ سند مالكيت اعياني بجاي اشخاص منظور شدب باشد اشخاص مذكور در
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حكم مالك محسوب و مشمول پجداخت ع وارر به شهجداري خواهند بود  .بديهي است رعايت سايج ضوابط الزامي
است .
 )3عوارض تمدید پروانه ساختمانهاي مسكوني

به ازاي هجماب تاخيج1درصد عوارر صدورپجوانه به نجخ روز باضاهه حق كارشناسي مشجو به اينكه مبلغ تمديد
پجوانه از مبلغ عوارر صدور پجوانه به نجخ روز تجاوز نكند.
پجوانه هايي كه اعتبار آنها پس از 3بار تمديد يا عدم تمديد به پايان رسيدب و عمليات ساخت و ساز به پايان نجسيدب
است به شجح ذيل مشمول پجداخت عوارر جهت صدور پجوانه جديد مي باشند:
 -1چنانچه هيچگونه ساخت و سازي انجام نشدب يا در حد اججاي هونداسيون باشد  %35عوارر صدور پجوانه به نجخ
روزاخذ مي گجدد .
 -3درصورتيكه ساخت و ساز انجام شدب در حد پاكار (آمادب اججاي سقف ) باشد  %35عوارر صدور پجوانه به نجخ
روزاخذ ميگجدد .
 -3درصورت اججاي سقف  ،بجابج مفاد پجوانه  ،هقط  %15عوارر صدور پجوانه ساختمان به نجخ روزاخذ مي گجدد .
 -9عوارض پذیره (صدور پروانه) واحد هاي تجاري ،اداري ،صنعتي  ،بانك ها و000
 )1-9عوارض پذیره (صدور پروانه) واحدهاي تجاري

همكف تجاري به ازاي هج متج مجبق

25P

زيج زمين تجاري به ازاي هج متج مجبق

12P

طبقه اول و باالتج

11 P

انباري به ازاي هج متج مجبق

6P

نيم طبقه

6P

پاركينگ و تاسيسات به ازاي هج متج مجبق

6P

 )2-9عوارض پذیره واحدهاي تجاري تك واحدي بدون پروانه

همكف تجاري به ازاي هج متج مجبق

35P

زيج زمين تجاري به ازاي هج متج مجبق

35P

طبقه اول و باالتج

35P

انباري به ازاي هج متج مجبق

15P

نيم طبقه

15P

پاركينگ و تاسيسات به ازاي هج متج مجبق 15P
تبصجب :1مغازب هاي قديمي بدون پجوانه كه اقدام به تغييج سقف نمودب مشمول %55پذيجب تجاري مي شوند .
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حداقل قيمت منطقه اي خيابان امام حد هاصل ميدان شهجداري تا شهدا13555ريال
حداقل قيمت منطقه اي خيابان امام حد هاصل ميدان شهدا تا حوزب علميه خواهجان 15555ريال
حداقل قيمت منطقه اي سايج خيابانهاي اصلي 15555ريال
حداقل قيمت منطقه اي سايج مرابج7555ريال
)5عوارض پذیره ادارات دولتي
)1-5عوارض پذیره ادرات دولتي با پروانه

55 P

به ازاي هج متج مجبق زيجبنا

تأسيسات و پاركينگ مسقف احداثي به ازاي هجمتجمجبق 6 P
تبصجب : 1منظور از اداري دولتي  ،دستگاههاي دولتي و وابسته به دولت كه يكي از دو شج  -1 :ادارب با اصول بازرگاني
 -3مشمول پجداخت ماليات را مطابق قوانين و اساسنامه ها ي اين دسوتگاهها نداشوته باشوند اينگونوه دسوتگاهها
،مشمول عوارر پذيجب اداري دولتي مي شوند.
تبصجب : 3عوارر زيجبناي مجتمق هاي اداري تا عمق  35متج بجاساس قيمت منطقه اي جبهه اول و مازاد بج آن به ازاي
 35متج عمق دوم بجاساس  %75قيمت منطقه اي جبهه اول و مازاد بج  75متج عموق بجاسواس  %65قيموت منطقوه اي
جبهه اول در صورتيكه از قيمت منطقه اي جبهه هواي برودي كمتوج نباشود ( كوه در اينصوورت قيموت منطقوه اي
جبهه هاي برد مالع عمل خواهد بود ) محاسبه مي گجدد .منظور از مجتمق اداري  ،ساختمانهايي هسوتند كوه محول
استقجار ادارات مختلف مي باشد .بديهي است عوارر ساختمانهاي اداري تك واحدي بجاساس قيموت منطقوه اي بوج
جبهه اصلي محاسبه ميشود.
تبصجب : 3عوارر پذيجب قسمتي از تأسيسات اداري را جهت آموز

كاركنان ويا ايجاد مهود كوودع اختصواص دادب

شود ،بج مبناي پذيجب اداري محاسبه مي گجدد.
)2-5عوارض پذیره ادارات دولتي بدون پروانه

به ازاي هجمتج مجبق
تأسيسات و پاركينگ مسقف احداثي

35 P
9P

تبصجب ( :حداقل  Pبجاي واحدهاي اداري  13555ريال ميباشد)
 )6عوارض پذیره ادارات بخش خصوصي
 )1-6عوارض پذیره ادارات بخش خصوصي

همكف به ازاي هج متج مجبق زيجبنا

65 P

تأسيسات و پاركينگ مسقف احداثي به ازاي هجمتج مجبق زيجبنا

6P

تبصجب : 1منظور ساختمانهايي هستند كه از نظج نقشه داراي خصوصيات اداري بودب ولي توسط دسوتگاههاي دولتوي و
غيجب كه با اصول بازرگاني ادارب و مشمول پجداخت ماليات مي باشند تأسيس و ادارب مي شوند ضمناً با توجه به اينكوه
ماهيت اين گونه هراليت ها تجاري مي باشد مي بايست كاربجي آن تجاري باشد.
تبصجب :3منظور از مجتمق اداري  ،ساختمانهايي هستند كه محل استقجار ادارات مختلف مي باشد.
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تبصجب : 3عوارر زيجبناي مجتمق هاي اداري تا عمق  35متج بجاساس قيمت منطقه اي جبهه اول و مازاد بج آن به ازاي
 35متج عمق دوم بجاساس  %75قيمت منطقه اي جبهه اول و مازاد بج  75متج عموق بجاسواس  %65قيموت منطقوه اي
جبهه اول در صورتيكه از قيمت منطقه اي جبهه هاي بردي كمتج نباشد ( كه در اينصورت قيمت منطقه اي جبهه هاي
برد مالع عمل خواهد بود ) محاسبه مي گجدد .بديهي است عوارر ساختمان اداري تك واحودي بوج مبنواي قيموت
منطقه اي بج جبهه اصلي (بدون لحاظ نمودن عمق ) مي باشد.
)2-6عوارض پذیره ادارات بخش خصوصي بدون پروانه:

به ازاي هجمتج مجبق

73 P

تأسيسات و پاركينگ مسقف احداثي

7.5 P

تبصجب :حداقل Pبجاي واحدهاي اداري بجابج با13555ريال (دب هزارريال) ميباشد.
 ) 7عوارض پذیره واحدهاي صنعتي،انبار و كارگاهي
 ) 1-7عوارض پذیره واحدهاي صنعتي،انبار و كارگاهي

به ازاي هج متج مجبق زيج بنا(داخل محدودب شهجي)

16 P

به ازاي هج متج مجبق زيج بنا(داخل حجيم وخارج از محدودب شهجي (

6P

پاركينگ مسقف احداثي به ازاي هج متج مجبق زيج بناداخل محدودب شهجي

6P

پاركينگ مسقف احداثي به ازاي هج متج مجبق زيج بنا خارج از محدودب شهجي

3P

( مالع ،داشتن پجوانه از سازمان صنايق و مرادن خواهد بود).
تبصجب  :قيمت منطقه اي گجانتجين مربج بججبهه ملك مبناي محاسبه عوارر پذيجب صنرتي موي باشود وعموق ملوك
تأثيجي بجآن ندارد.
 )2-7عوارض پذیره واحدهاي صنعتي،كارگاه وانبار بدون پروانه

به ازاي هجمتج مجبق زيجبنا

35 P
15 P

به ازاي هجمتج مجبق زيجبناخارج محدودب وداخل حجيم

تبصجب( : 1حداقل  Pبجاي واحدهاي صنرتي( 15555دب هزار) ريال ميباشد)
 )8عوارض پذیره هتل و مهمانپذیر

به ازاي هج متج مجبق زيج بنا
پاركينگ مسقف احداثي به ازاي هج متج مجبق

35 P
6P

تبصجب ( :1حداقل  Pبجاي هتل و مهمانپذيج  13555ريال ميباشد)
تبصجب : 3مطابق ضوابط مندرج در طجحهاي تفصيلي شهج  ،احدا تأسيسات اقامتي مانند هتل و مهمانپذيج در اراضي
با كاربجي خدمات جهانگجدي و پذيجائي و همچنين در كاربجي تجاري امكان پذيج مي باشود و در موواردي كوه زموين
مناس

بجاي ايجاد تأسيسات مذكور در طجح مشخص نشدب و يا در مكاني به غيوج از كاربجيهواي يواد شودب تقاضواي

احدا تأسيسات هوق گجدد پس از طجح موضوع در كميسيون مادب پنج و يا كميسيون تغييجكاربجي طجحها به يكي از
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دو حالت اشارب شدب تأسيسات هوق قابل احدا خواهد بود در صورتي كه تأسيسات هوق در غيج از دو كواربجي هووق
احدا شود مشمول عوارر پذيجب تجاري مي شوند.
 )4عوارض پذیره واحدهاي فرهنگي  ،آموزشي  ،ورزشي  ،درماني
 )1-4عوارض پذیره واحدهاي فرهنگي  ،آموزشي  ،ورزشي  ،درماني

به ازاي هج متج مجبق

3/5 P

پاركينگ مسقف احداثي به ازاي هج متج مجبق

3/ 5 P

تبصجب(: : 1حداقل  Pبجاي واحد هاي هجهنگي ،آموزشي  ،ورزشي ودرماني 15555ريال ميباشد.
تبصجب: 3واحد هاي هجهنگي ،آموزشي  ،ورزشي ودرماني كه بصورت موقوهات عام هستندو همچنين مساجدواماكن مقدسه و
موسسات خيجيه عام المنفره غيج انتفاعي رسمي كه به ثبت رسيدب اند ،مشجو بج اينكه سجمايه گذاري از طجف خود اوقاف يا
اشخاص خيج و نيكوكار درموقوهات باشد و به صورت عام المنفره ادارب شوند ( هاقد مالكيت خصوصي بودب و موروثي نمي باشد)
با رعايت سايج ضوابط از پجداخت عوارر پذيج ب مراف مي باشند ضمن ًا ارائه گواهي از ادارب اوقاف كه مبني بج وقف و عام المنفره
بودن الزامي مي باشد.
تبصجب : 3در صورتي كه موقوهات به اشخاص حقيقي و حقوقي واگذار و يا اجارب دادب شدب و يا بشود و در سند واگذاري يا اجارب
حق ايجاد بنا و مستحدثات و اخذ سند مالكيت اعياني بجاي اشخاص منظور شدب باشد اشخاص مذكور در حكم مالك محسوب و
مشمول پجداخت عوارر به شهجداري خواهند بود .بديهي است در هج زمان كه ملكي يكي از دو شج موقوهه عام بودن و يا عام
المنفره بودن خود را ازدست بدهد مشمول عوارر بج مبناي روز پجداخت خواهد شد.
تبصجب : 7مساجد و حسينيهها و مرابد اقليتهاي مذهبي كه صجهاً استفادب مذهبي از آنها ميشوود بوا رعايوت سوايج ضووابط از
پجداخت عوارر پذيجب مراف ميباشند.
تبصجب :5چنانچه هيئت امناي مجاكز هوق متقاضي صدور پجوانه ساختماني به منظور احدا واحدهاي اعياني تجواري باشوند توا
35متج مجبق از پجداخت عوارر تجاري مراف و مازاد آن طبق ترجهه تجاري عمل گجدد.
تبصجب : 6عوارر پذيجب خوابگاهاي دانشجويي كه در كاربجي آموزشي احدا مي شوند  ،بجمبناي اين رديف محاسبه مي شود.
تبصجب  : 3به منظور تشويق بانيان امور خيجيه واحدهاي هجهنگي ،آموزشي ،ورزشي ،درماني بوا پيشونهاد شوهجداري وتصووي
شوراي اسالمي شهج ازپجداخت عوارر پذيجب هوق مراف مي باشند .درصورتي كه انتقال سند مالكيت بوه غيوج شوود مشومول
عوارر به نجخ روز خواهند شد.
)2-4عوارض پذیره واحدهاي فرهنگي  ،آموزشي  ،ورزشي  ،درماني بدون مجوز

به ازاي هج متج مجبق

13/5 P

تبصجب  :حداقل  Pبجاي واحد هاي هجهنگي ،آموزشي  ،ورزشي ودرماني  15555هزار ريال ميباشد .
 )10عوارض پذیره بانك ها و مؤسسات مالي و اعتباري و صندوق هاي قرض الحسنه
 )1-10عوارض پذیره بانك ها و مؤسسات مالي و اعتباري و صندوق هاي قرض الحسنه

زيج زمين به ازاي هج متج مجبق

35 P
15 P

همكف به ازاي هج متج مجبق
طبقه اول و باالتج به ازاي هج متج مجبق

13 P
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نيم طبقه داخل واحد به ازاي هج متج مجبق

7 P
7 P

انباري مستقل به ازاي هج متج مجبق
پاركينگ مسقف به ازاي هج متج مجبق

13 P
7 P

تأسيسات به ازاي هج متج مجبق

7 P

انباري به ازاي هج متج مجبق

 )2-10عوارض پذیره بانك هاو موسسات مالي و اعتباري بدون پروانه

همكف به ازاي هج متج مجبق
زيج زمين به ازاي هج متج مجبق
طبقه اول و باالتج به ازاي هج متج مجبق
نيم طبقه داخل واحد به ازاي هج متج مجبق
انباري به ازاي هج متج مجبق
انباري مستقل به ازاي هج متج مجبق
پاركينگ مسقف به ازاي هج متج مجبق
تأسيسات به ازاي هج متج مجبق

113 P
15 P
19 P
5 P
9 P
15 P
9 P
6/5 P

حداقل قيمت منطقه اي 13555ريال
 )11عوارض تمدید پروانه (بجز مسكوني )

 1/5درصد عوارر صدور پجوانه به نجخ روز به ازاي هج ماب تاخيج باضاهه حق كارشناسي مشجو به اينكه مبلوغ تمديود پجوانوه از
مبلغ عوارر صدور پجوانه به نجخ روز تجاوز نكند.
پجوانه هايي كه اعتبار آنها پس از 3بار تمديد يا عدم تمديد به پايان رسيدب و عمليات ساخت وساز به پايان نجسيدب است به
شجح ذيل مشمول پجداخت عوارر جهت صدور پجوانه جديد مي باشند:
 -1چنانچه هيچگونه ساخت و سازي انجام نشدب يا در حد اججاي هونداسيون باشد  %35عوارر صدور پجوانه به نجخ روز اخذ
مي گجدد .
 -3درصورتيكه ساخت و ساز انجام شدب در حد پاكار (آمادب اججاي سقف ) باشد  %35عوارر صدور پجوانه به نجخ روز اخذ
ميگجدد .
 -3درصورت اججاي سقف  ،بجابج مفاد پجوانه  ،هقط  %15عوارر صدور پجوانه ساختمان به نجخ روز اخذ مي گجدد .

توضیحات:
 – 1عوارر اين رديف مشمول ساختمان تجاري ،اداري ،صنرتي  ،بانك ها و 555بجز مسكوني مي باشد. .
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)12عوارض پيش آمدگي مشرف بر معابر

بند الف-1:در صورتي كه پيش آمدگي در مربج عمومي به صورت روبسته و زيجبناي مفيد مورد استفادب مسكوني ،تجاري اداري
،صنرتي قجار گيجدعالوب بج بج اين كه جزو زيجبناي مفيد محسوب و عوارر مجبوطه وصول خواهد شد از هج متج مجبق پيش
آمدگي بجابج قيمت روز از متقاضيان وصول خواهد گجديد.
-3اگج پيش آمدگي به صورت روبسته و داراي ديوارهاي جانبي باشد ولي به صورت بناي غيجمفيد مورد استفادب قجار گيجد
(صجهه به صورت بالكن)عالوب بج اين كه جزو زيجبناي ناخالص محسوب و عوارر مجبوطه وصول خواهد شد از هج متج مجبق پيش
آمدگي %55ارز

روز زمين وصول خواهد شد.

-3چنانچه پيش آمدگي به صورت روباز و هاقد ديوارهاي جانبي باشد (تجاس)مرادل %55قيمت كارشناسي وصول خواهد شد.
بند:چنانچه پيش امدگي سقف آخجين طبقه بنا صجها به صورت سايه بان مورد استفادب قجار گيجد مشمول اين ترجهه نخواهد
شد.
بند ب :چنانچه پيش آمدگي پس از ساخت بنا و خارج از حد مجاز بودب باشد در صورت ابقاء توسط كميسيون مادب صد وصول
عوارر پيش آمدگي به صورت مازاد بج تجاكم مجاز بج مبناي ترجهه مجبوطه محاسبه خواهد شد.

 )13عوارض حذف پاركينگ تجاري و مسكوني (در صورت داشتن شرایط شش گانه)

به ازاي هجمتج مجبق پاركينگ حذف شدب تجاري واداري

35 P

به ازاي هجمتج مجبق پاركينگ حذف شدب مسكوني بج خيابان

13 P

به ازاي هجمتج مجبق پاركينگ حذف شدب مسكوني پشت جبهه

17 P

اين عوارر هقط در زمان صدور پجوانه ودر موارديكه امكان تأمين پاركينگ در ساختمانها و يوا در بوج مربوج ( بودليل
داشتن شجايط شش گانه مورد نظج در دستورالرمل وزارت كشور ) وجود نداشته باشد  ،محاسبه و اخذ مي گجدد.
شرایط شش گانه

 )1ساختمان در بج خيابانهاي سجيق السيج به عجر  75متج و بيشتج قجار داشته و دستجسي به محل اتومبيل رو نداشته
باشد .
 )3ساختمان در هاصله يكصد متجي تقاطق خيابانهاي به عجر  75متج و بيشتج قجارداشته و دستجسي به محل اتومبيل
رو نداشته باشد .
 ) 3ساختمان در محلي قجار گجهته باشد كه ورود به پاركينگ مستلزم قطق درختهاي كهن باشد كه شهجداري اجوازب
قطق آنجا ندادب باشد.
)7ساختمان در بجكوچه هايي قجارگجهته كه برلت عجر كم كوچه امكان عبور اتومبيل نباشد.
 ) 5ساختمان در بج مربجي قجار گجهته كه برلت شي

زياد احدا پاركينگ در آن از نظج هني مقدور نباشد .

 )6در صورتيكه وضق و هجم زمين زيج ساختمان به صورتي باشد كه از نظوج هنوي نتووان در سوطح طبقوات احودا
پاركينگ نمود .
تبصجب :تريين ضوابط تشخيص شي

زياد زمين بجاي حذف پاركينگ در صالحيت شوراي شهجسازي استان مي باشد .
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 )19عوارض كسر پاركينگ واحدهاي تجاري و مسكوني

به ازاي هجمتج مجبق كسج پاركينگ مورد نياز تجاري و اداري(بج مربج و داخل پالع)

 %35ارز
%155ارز

به ازاي هج متج مجبق كسج پاركينگ مورد نياز بانكها و موسسات مالي و اعتباري

روز زمين
روز زمين

35P

به ازاي هجمتج مجبق كسج پاركينگ مورد نيا ز داخل ساختمان مسكوني

تبصجب :1در خصوص كسجي پاركينگ بج مربج واحدهاي تجاري كه توسط كميسيون مادب  5ملزم به رعايت پاركينوگ
بج مربج مي باشند و طبق ضوابط طجح تفصيلي متجاژ پاركينگ بج مربج بيشتجي مي بايست تأمين نماينود ،در صوورت
تأمين پاركينگ مورد نياز توسط شهجداري تا شراع مناس

به گونه اي كه از نظج مبلغ مروادل مبلوغ كارشناسوي روز

پاركينگ بج مربج تأمين نشدب باشد بالموانق ودرغيجاينصوورت بجاسواس نظجيوه كارشوناس رسومي محاسوبه واخوذ
مي گجدد.ضمناً عوارر اين رديف صجهاً در همان منطقه صجف هزينه احدا پاركينگ خواهد شد .
پاركينگ مورد نياز بجاساس طجح باالدست مصوب
حداقل قيمت منطقه اي مطابق با قيمت منطقه اي عوارر پذيجب همان كاربجي
 )15عوارض مازاد بر تراكم ساختمان
الف:مسكوني
به ازاي هج متج مجبق تجاكم ( 35 pپشت جبهه)
به ازاي هج متج مجبق تجاكم ( 35 pپالع هاي بج خيابان)
ب:تجاري،اداري و سایر:
به ازاي هج متج مجبق 75P
حداقل قيمت منطقه اي مطابق با قيمت منطقه اي عوارر پذيجب همان كاربجي
)16عوارض اضافه ارتفاع مغایر با ضوابط طرح هاي توسعه شهري و مفاد پروانه ساختماني
*9pاختالف ارتفاع غيج مجاز به متج*سطح زيجبنا به متج مجبق
بند)1وصول عوارر موضوع اين ترجهه در موارد مغايج با مفاد پجوانه ساختماني ،صجها در صورت ابقا بنا توسوط كميسويون موادب
صد مجاز مي باشد.
بند)3منظور از سطح بنا سطح طبقه اي است كه اضاهه ارتفاع دارد.
 )17 .صدور المثني پروانه ساختماني

در صورت ارائه دهتجچه مبلغ  355555ريال اخذ شود.
)18عوارض خدمات شهري
الف:بهاي خدمات آتش نشاني و ایمني

مسكوني بازاي هجمتجمجبق

655ريال

تجاري بازاي هجمتجمجبق

1655ريال

اداري و صنرتي بازاي هجمتجمجبق

3555ريال

سايجكاربجيها بازاي هجمتجمجبق

1655ريال
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در زمان صدور پجوانه يا پايان كار ،جهت تجهيز وسايل وامكانات ايمني آتش نشاني شهجداري و عندالزوم اضاهه نمودن ايستگاب
آتش نشاني هقط بجاي يك بار از مالك اخذ مي شود
ب:فضاي سبز
 %3عوارر صدور پجوانه
در زمان صدور پجوانه يا پايان كار جهت توسره هضاي سبز از مالك اخذ مي شود.
)14عوارض جایگزین واحدهاي تجاري احداثي فاقد مجوز قبل از سال 76

هقط حق پاركينگ اخذ مي گجدد
( بازاي هجمتج پاركينگ مورد نياز 75بجابج قيمت منطقه اي مي باشد )
مالع عمل عكس هوايي  /قبور بجق يا آب مي باشد.
)20عوارض تفكيك

مسكوني  5بجابج قيمت منطقه اي بجاي هجمتجمجبق
تجاري  7بجابج قيمت منطقه اي بجاي هج متجمجبق
سايج كاربجيها  5بجابج قيمت منطقه
تبصجب )1امالكي كه از طجيق مادب  173و  133ادارب ثبت نيز تفكيك شدب است جهت اخذ عوارر تفكيك نياز به استرالم از
ثبت در خصوص مساحت اوليه سند مي باشد و مالك مقجر به پجداخت قدر السهم خود از مساحت اوليه مي باشد.
حداقل قيمت منطقه اي مطابق با قيمت منطقه اي عوارر پذيجب همان كاربجي
)21خدمات تفكيك

به ازاي هجقطره  655/555ريال در زمان تفكيك
)22ارزش افزوده ناشي از تعدیل حد نصاب تفكيكي

13بجابج قيمت منطقه اي بجاي هجمتجمجبق ما به التفاوت حد نصاب تفكيك
طبق ضوابط طجح اراضي اي كه در حد  35متج مجبق كمتج از حد نصاب تفكيك مي باشد بدون ارجاع پجوندب به كميسون مادب
5از مالكين اخذ شود .حد نصاب تفكيك طبق طجح باال دست مصوب مي باشد.
)23هزینه سطوح خدمات

رديف مساحت كل زمين

مجموع درصد از كل زمين

1

تا 555متج مجبق

طبق بند  35و 31

3

مازاد بج  555تا 1555متج مجبق

%1

3

مازاد بج 1555تا 1555متج مجبق

%3

7

مازاد بج  1555تا  3555متج مجبق

%3

5

مازاد بج  3555تا 3555متج مجبق

%5

6

مازاد بج  3555تا  7555متجمجبق

%3

3

مازاد بج  7555تا 5555متجمجبق

%13

7

5555متج به باال

طبق مادب  151قانون شهجداريها
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تبصجب )1مساحت اصالح شدب مبناي محاسبه رديف هاي1،3،3،7،5،6،3و مساحت اصالح نشدب مبنواي محاسوبه رديوف  7موي
باشد.

تبصجب )3بجاي امالع زيج  5555متج مجبق سطوح خدمات امالع تفكيك شدب بدون رعايت مادب  151قانون شهجداري در
صورتي كه مساحت سند اوليه مشخص باشد طبق جدول هوق عمل شودو نيز امالكي كه مساحت سند اوليه آنها
توسط مالك ارائه نشدب و مشخص نيست بج مبناي  %15مساحت زمين در چارچوب سند مالكيت پس از رعايت بجهاي
اصالحي محاسبه خواهد شد.
تبصجب )3در صورتيكه مساحت سطوح خدمات مورد محاسبه به اندازب يك قطره تفكيكي باشد بايستي زمين واگذار
شود ،در غيج اينصورت به ارز

روز زمين پجداخت گجدد.

)29عوارض ارزش افزوده ناشي از تغيير كاربري
الف  /مزروعي به مسكوني
15بجابج قيمت منطقه اي بجاي هجمتجمجبق(بج خيابان)
5بجابج قيمت منطقه اي بجاي هج متجمجبق (پشت جبهه)
ب  /مسكوني به تجاري
35بجابج قيمت منطقه اي بجاي هجمتجمجبق
ج) مزروعي به تجاري
75بجابج قيمت منطقه اي بجاي هج متج مجبق
د) جهت سایر كاربریها (انباري ،صنعتي ،كارگاهي و)...

 17بجابج قيمت منطقه اي بجاي هجمتجمجبق
با كاربجي هجهنگي ،آموزشي و درماني عام المنفره رايگان
و)عوارض تغييركاربري زمينهاي واقع درطرح

طبق ضوابط بندهاي هوق به اضاهه  3pو پس از طي مجاحل قانوني
مالع تغييج كاربجي اراضي ،وضق موجود و وضق پيشنهادي طبق طجح باالدست مصوب مي باشد.

حداقل قيمت منطقه اي مطابق با قيمت منطقه اي عوارر پذيجب همان كاربجي
)25حق مشرفيت

 %55مابه التفاوت ارز

زمين قبل و برد از اججاي طجح به نجخ روزيا %35قيمت روز زمين بج مبناي كارشناسي

توضيحات:
تبصجب:1تا عمق  35متجي طبق ترجهه  %55مابه التفاوت ارز

زمين قبل و برد از اججاي طجح به نجخ روزيا %35قيمت روز زمين

بج مبناي كارشناسي و ازعمق  36تا  55متجي %35مابه التفاوت ارز

زمين قبل و برد از اججاي طجح به نجخ روز يا % 15قيمت

روز زمين بج مبناي كارشناسي مي باشد و در زمان انجام مرامله و يا اصالح حد اخذ مي گجدد.
تبصجب  : 3اراضي امالكي كه بج اثج اججاي طجح هاي احدا

ترجيض و توسره و اصالح مرابج و ميادين در بووج گذر احداثي يا

اصالحي يا ترجيضي و يا توسره واقق ميشوند هارغ از سال اججاي طجح مشمول پجداخت عوارر حق مشجهيت خواهند بود.
تبصجب  : 3در مورد اراضي مشاع كه مشمول حق مشجهيت گجديدباند و مالك جهت پجداخت حق مشجهيت رضايت دارد با توجه
به اين كه حس

ترجيف مالكيت مشاعي درصدي از كل سهم است عوارر كالً محاسبه و به نسبت قدرالسهم از مالكين مشاعي

وصول ميگجدد.
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تبصجب : 7عوارر حق مشجهيت هوق در زمان انتقال و يا صدور گواهي مفاصاحساب محاسبه و اخذ گجدد.بديهي اسوت عووارر
مذكور در زمان آزادسازي با جل

تواهق طجهين قابل وصول و قابل تهاتج مي باشد.

تبصجب  : 5در مواردي كه ميزان عوارر مشجهيت از ميزان غجامت كمتج باشد مابهالتفاوت مبلغ در وجه مالك پجداخت شود.
تبصجب :6كارشناسان ارزياب قاعدتاً م يزان ارز

امالع را با توجه به نوع ملك و نوع مسيج احداثي و نحوب مشوجهيت ملوك در

زمان ارزيابي منظور خواهد نمود.
)26بهاي اصالح حد (فروش كوچه  ،نهرآب وقنوات متروكه وحریم آن )

ارز

روز زمين بج اساس نظجيه كارشناسي

 )27هزینه كارشناسي

 155555ريال مسكوني
 155555ريال غيجمسكوني
 )28عوارض سطح شهر

MP*.015+M1P1*.015
مرامالتي دارايي=P1

مساحت عجصه=M

قيمت منطقه اي دارايي=P

مساحت اعياني=M1

ارز
)24خدمات پسماند

يك دوم عوارر سطح شهج
هنگام صدور عوارر سطح شهج محاسبه و اخذ ميگجدد.
)30عوارض صدورمجوزحصاركشي

 6555ريال به ازاي هجمتجطول
در موقق درخواست مالك جهت حصاركشي ملك محاسبه واخذ مي گجدد.
 )31بهاي خدمات كاربري هاي غير مرتبط
 )1-31بهاي خدمات بنگاه ها و فروشگاههاي داراي محوطه رو باز

بجابج قيمت منطقه اي به ازاي هج متج مجبق مساحت كل محوطه محصور با كسج زيجبناي احداثي
بهاي خدمات اين رديف به ازاي بهجب بجداري موقت و به صورت ساليانه از ملك مورد نظج  ،همانند مصالح هجوشي  ،آهن هجوشي
 ،سنگ هجوشي و غيجب اخذ ميگجدد و مختص كاربجيهاي غيج مجاز ( غيج تجاري ) است و درياهت بهاي خدمات هوق هيچ گونه
امتيازي بجاي مالك مح سوب نمي شود و در صورت درخواست تغييجكاربجي طبق مقجرات اقدام خواهد شد و حداقل  Pبجابج
 3555ريال ( هفت هزارريال ) مي باشد .
 )2-31بهاي خدمات استفاده از ساختمانهاي احداثي در كاربري هاي غيرمرتبط

استفادب تجاري از همكف

(* 2pمساحت زيجبنا+زيجبناي بالكن داخل)

استفادب تجاري از زيجزمين و طبقات

(* 1pمساحت زيجزمين+زيجبناي طبقات)

استفادب بانك از همكف

)*4pمساحت زيجبنا +زيجبناي بالكن داخل)
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استفادب اداري و يا صنرتي از همكف

 (* 3pمساحت زيجبنا+زيجبناي بالكن داخل)

استفادب اداري و يا صنرتي از زيجزمين و طبقات

(* 2pمساحت زيجزمين+زيجبناي طبقات)

استفادب برنوان انباري تجاري و انباري مستقل

(*1pمساحت زيجبناي مورد استفادب)

استفادب برنوان آموزشي از قبيل آموزشگاههاي

(*1pمساحت زيجبناي مورد استفادب)

غيجانتفاعي،آموز

رانندگي،زبان،كنكور

توضيحات :
) 1بهاي خدمات اين رديف به صورت ساليانه است و مشمول امالع با كاربجي غيج مجتبط ميباشد و در زمان مطالبه شهجداري و يا
هنگام صدور هج نوع گواهي بجاي مالك و يا مستاجج درياهت مي گجدد.اخذ بهاي خدمات توسط شهجداري هيچگونه امتيازي
بجاي ملك محسوب نمي شود و در صورت درخواست تغييج كاربجي طبق مقجرات اقدام خواهد شد.
) 3در خصوص مواردي كه درخواست مجوز از شهجداري به صورت موقت (تا پايان سال تقويمي)مي شود صدور مجوز با استرالم
از ادارب كل اماكن و رضايت مالكين مجاور صورت مي گيجد.
) 3در صورتيكه محل كس

دايج باشد و نارضايتي و يا مخالفتي از طجف مالكين مجاور با ادامه هراليت مطجح نشدب باشد

شهجداري با وصول بهاي خدمات مزبور مانق ادامه هراليت نخواهد شد.
)7در صورتي كه محل كس

دايج باشد و مزاحمت بجاي مالكين مجاور ايجاد شدب باشد جهت رهق مزاحمت ،شهجداري به استناد

بند  37مادب قانون شهجداريها اقدام به ارجاع پجوندب به كميسيون مادب صد مي نمايد.
) 5آموزشگاههاي خياطي زنانه ،آرايشگجي زنانه ،قالي باهي و مشاغل خانگي كه توسط سازمان هني و حجهه اي به عنوان مشاغل
خانگي شناخته مي شوند مشمول بهاي خدمات كاربجي غيج مجتبط مي باشند.
)6كاربجي تجهيزات و تاسيسات شهجي مشابه صنرتي محاسبه مي گجدد.
) 3ساختمان هاي مترلق به مساجد وحسينيه ها و امام زادگان كه وقف آنها مي باشد و همچنين ساختمان موسسات قجآني
مرتبج كه در آنها آموز

قجآن دادب مي شود از پجداخت بهاي خدمات كاربجي هاي غيج مجتبط مراف مي باشند.

 )32پاركينگ موقت تجاري ،بانكها و....

به ازاي هج متج مجبق بجاي هج ماب p
پاركينگ موقت به ساختمانهايي ترلق مي گيجد كه در آن هراليتي مغايج با نوع مجوز و يا گواهي صادر شدب توسط
شهجداري انجام پذيجد به عنوان مثال بجاي ساختماني گواهي پايان كار تجاري(كس

وپيشه) صادر شدب و پاركينگ

يك واحد تجاري تامين و يا رعايت شدب است ولي در حاضج موقتاً بصورت بانك در آن هراليت مي شود اين واحد بايد
به ازاي هجمتجمجبق مابه التفاوت كسجي پاركينگ تجاري به بانك اين بهاي خدمات را پجداخت نمايدكه بصوورت سواليانه
طي صورتحسابي به آدرس آنان ارسال و در صورت عدم پجداخت از طجيق كميسيون مادب  33اقدام مي گجدد.

اين بهاي خدمات مشمول كليه واحدها از جمله بانكها،موسسات مالي واعتباري و ...كوه داراي كسوج پاركينوگ بوودب
وقصد استفادب از محل بصورت موقت دارند،مي شود.
در صورتيكه از محل بصورت دائم استفادب شود بجابج ضوابط ملزم به تامين پاركينگ مي باشد.
تبصره :واحدهاي تجاري خانگي اعم از آرايشگاب ،خياطي زنانه و غيجب در صورتيكه پجوانوه سواختماني آنهوا خالهوي
نداشته باشد با اخذ پاركينگ موقت (رديف  )33پاسخ به استرالم مجامق امور صنفي بالمانق مي باشد .ضومناً بوا اخوذ
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ترهدي مبني بج صدور پجوانه كس

تحت هيچ عنوان دال بج اينكه ساختمان مورد نظج داراي كاربجي تجاري يا پجوانوه

ساخت تجاري مي باشد نيست  ،و صدور پجوانه كس

ايجاد حق نسبت به موارد هوق نمي باشد.

)33عوارض انجام معامالت غيرمنقول اعم از عرصه واعيان

الف) %5قيمت منطقه اي وارز

مرامالتي روز دارائي بجاي هجمتجمجبق اعياني

ب) %15قيمت منطقه اي و ارز

مرامالتي روز دارائي بجاي هجمتجمجبق عجصه

 -1عمق جبهه جلو خيابان بجاي عجصه امالع  35متجبودب و مازاد  35تا عمق  55متجي به عنوان پشت جبهه محسوب ومرادل  % 35قيمت
بج جبهه محا سبه مي گجدد  .در صورتيكه قيمت پشت جبهه از قيمت منطقه اي مجبوطه كمتج شد قيمت منطقه اي پشت جبهوه محاسوبه
مي گجدد .
 -3ارز

عجصه امالكي كه داراي چند بج(چند جبهه ) باشد جبهه گجانتج مالع عمل مي باشد .

 -3حداقل عوارر انجام مرامله مبلغ  155/555ريال مي باشد
)39عوارض حق النظاره

 % 15مبلغ درياهتي بابت حق نظارت مهندسين ناظج
مصالح بنايي 33555ريال به ازاي هج متج مجبق  ،اسكلت هلزي و بتني73555ريال به ازاي هج متج مجبق
تبصجب :عوارر هوق بايد توسط نظام مهندسي يا مهندس ناظج به شهجداري پجداخت و در صورت عدم اقدام موضوع به
كميسيون مادب  33ارجاع شود.
)35هزینه استعالم

 155/555ريال
بابت ثبت زمينهاي هاقد سند بازاي هج متج مجبق %15قيمت منطقه اي
 )36بهاي خدمات ارزش افزوده ناشي از اقدامات عمراني شهري

15P
الف:اينگونه عوارر به زمينهاي هاقد حصار و بناهاي مخجوبه و نيمه تمام ترلق مي گيجد كه از طجف شهجداري به مالك در
خصوص حصار كشي و يا تمديد و يا تكميل پجوندب آنها به صورت مكتوب اخطار دادب باشد و يا در ملك مورد نظج تابلو اخطار
نص

شدب باشد.در صورتي كه مالكين در موعد مقجر نسبت به حصار كشي و يا رهق مزاحمت اقدام ننمايند شهجداري با توجه به

مادب  115قانون شهجداري اقدام خواهد نمود.
ب:در صورتي كه مالكين اقدام به حصاركشي بجابج ضوابط شهجداري نمايد از زمان اقدام مشمول عوارر سال اقدام نمي گجدد و
در صورتي كه در سال مورد نظج ساختمان نيمه تمام را تكميل و يا پجوانه ساختمان اخذ و يا مهلت پجوانه را تمديد نمايد
مشمول عوارر اين رديف نخواهد بود.
ج:ارا ضي زراعي و باغات دايج (وضق موجود به صورت باغ و يا زمين زراعي باشد) كه مزاحمتي بجاي شهجوندان نداشته و از نظج
سيماي شهج مشكلي نداشته باشد مشمول اين عوارر نمي شود.
د:در صورتي كه مالك درخواست پجوانه حصاركشي نمايد و صدور پجوانه بجاي شهجداري مرذوريت قانوني داشته باشد مشمول
عوارر هوق نمي شود.
ب:كساني كه از طجف شهجداري به آنها اخطار شدب و در مهلت تريين شدب اقدام به حصاركشي و يا تمديد و يا اخذ پجوانه ساخت
نكجدب باشد مشمول عوارر سال اخطار و سالهاي قبل كه اخطار دادب شدب مي باشند و در صورتي كه برد از مهلت دادب شدب
اقدام به حصاركشي و يا اخذ پجوانه و يا تمديد نمايند از پجداخت عوارر مجبو به سال اقدام مراف مي باشد.
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هصل سوم:
آيين نامه ارز

مرامالتي

ساختمان

31
به تصویب شورای اسالمی شهر احمدآباد رسید

تعرفه عوارض و بهاي خدمات شهرداري احمدآباد جهت اجراءدرسال49

 )37آ یين نامه ارزش معامالتي ساختمان موضوع تبصره  11ماده  100قانون شهرداریها

 -1ساختمان اسكلتي با هجنوع سقف تا  5طبقه بجاي هجمتجمجبق 355/555ريال
 -3ساختمان مصالح بنايي با سقف تيجآهن يا تيجچه بلوع بجاي هجمتج مجبق  135/555ريال
 -7احدا شيجواني با هجنوع اسكلت بازاي هجمتج مجبق  75/555ريال
 -5اسكلت مخلو خشت و گل وسنگ وچوب بجاي هج متج مجبق 55/555ريال
 -3سوله با هجنوع سقف  155/555ريال
 -7سالنها يا توقف گاهها با مصالح سنگ  ،آجج  ،بلوع سيماني و هجنوع سقف  95/555ريال
 -9گلخانه با هجنوع مصالح و هجنوع سقف  35/555ريال
 -15انواع مخازن اعم از زميني  ،هوايي از  6متج مكر

به باال  155/555ريال

 -11ديوار كشي با هجنوع مصالح به ازاي هجمتج طول  35/555ريال

32
به تصویب شورای اسالمی شهر احمدآباد رسید

تعرفه عوارض و بهاي خدمات شهرداري احمدآباد جهت اجراءدرسال49

هصل چهارم:
بهاي خدمات وعوارر كس
مشاغل

33
به تصویب شورای اسالمی شهر احمدآباد رسید

تعرفه عوارض و بهاي خدمات شهرداري احمدآباد جهت اجراءدرسال49

 )38عوارض حق افتتاح مشاغل

(=5)7T+%5PM1+%5PM2
نجخ ترجهه عوارر مصوب ماهيانه مشاغل=T
متجاژ مفيد =M1
متجاژ غيج مفيد =M2
قيمت منطقه ايP-

)34عوارض و بهاي خدمات ساليانه كليه مشاغل صنفي و غير صنفي فعال در سطح شهر
ليست پيوست
)90بهاي خدمات ماهيانه بانكها وموسسات اعتباري و ادارات اعم از دولتي وخصوصي باستثناي صندوقهاي قرض الحسنه محلي

مساحت زيجبنا*%55P
بهاي خدمات شامل خدمات عمومي،پسماند ،آتش نشاني وايمني مي باشد.
حداقل قيمت منطقه اي 13555ريال
 )91خدمات بر دستگاههاي عابر بانك كه از پياده روها استفاده مي نمایند

ساليانه  1355/555ريال
)92عوارض مجوز تاكسي شهري و صدور دفترچه

 655/555ريال
 )93عوارض نقل وانتقال تاكسي وكرایه

 175/555ريال بجاي هجمجتبه
 )99عوارض صدورمجوز وانت بار

 955/555ريال
 )95تمدید پروانه وانت بار عمومي

355/5555ريال
)96هزینه خدمات صدور مجوز موسسه مسافربري و باربري درون شهري وسایل نقليه نيمه سنگين
 3/555/555ريال
)97هزینه خدمات صدور كارت تردد جهت خودرو هاي نيمه سنگين
 1/355/555ريال
)98هزینه تمدید كارت تردد خودروهاي نيمه سنگين
335/555ريال
 )94عوارض و خدمات مشاغل خاص (سالن ها ،مجموعه تفریحي  ،گل فروشي وغيره)
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ماهيانه بج اساس مساحت سالن يا محوطه *  pكه مبناي  pنزديكتجين مربج اصلي به سالن يا محوطه هووق محاسوبه
گجدد.
)50بهاي خدمات آتش نشاني مرغداري ،گاوداري،شيالت و غيره
داخل حجيم شهجي( مساحت زيجبنا*3555ريال)
به ازاي هج متج مجبق 3555ريال

)51بهاي خدمات ساليانه ترمينالهاي پسته
355ريال*ظجهيت دستگاب بج حس

كيلوگجم*ترداد روزهاي كاركجد

حداقل كاركجد ساليانه  65روز
 )52بهاي خدمات مشاغل داراي زباله خارج از حد معمول

 - 1درجه  1ماهيانه  155/555ريال
 -3درجه  3ماهيانه  35/555ريال
درجه )1مشاغلي كه وزن زباله آنها 3بجابج متوسط زباله سايج مشاغل باشد.
درجه  )3مشاغلي كه وزن زباله آنها 1.5بجابج متوسط زباله سايج مشاغل باشد.
البته در خصوص مشاغلي از قبيل هتل ها رستوران هاي بزرگ وموارد مشابه ارقام ثابت پيشنهادي پاسخ گوو نبوودب وبايسوتي
بصورت موردي بج آورد هزينه انجام وبه مجحله وصول در آيد.

35
به تصویب شورای اسالمی شهر احمدآباد رسید

تعرفه عوارض و بهاي خدمات شهرداري احمدآباد جهت اجراءدرسال49

هصل پنجم:
اشخاص حقيقي و حقوقي
(عمومي دولتي و غيج دولتي

)
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 )53عوارض بر بليط كنسرت و سيرك و نظایر آن
 )1-53عوارض بليط كنسرت  ،سيرك و جشنهاي نمایشي  ،مسابقات ورزشي  ،ورودیه نمایشگاهها و تئاتر و نظایر آن  %10بهاي بليط

بليط تمام كنسجتها و سيجكها و جشنهاي نمايشي و نظايج آن بايد به مهج شهجداري ممهور گجدد.
)2-53عوارض نمایشگاهها  %10بهاي بليط
تبصره :1
نمايشگاههايي كه در سطح شهج بج گزار ميگجدند مشمول اين عوارر مي شوند و نمايشگاههايي كه غجهه هاي آنها به صورت
اجارب به متقاضيان واگذار مي گجدد مشمول پجداخت  %15اجارب بها ،به جاي عوارر بليط مي باشند  ،به استثناء نمايشگاب ارزاق
عمومي و لوازم التحجيج .
تبصره:2
نمايشگاههاي كتاب اعم از مكتوب والكتجونيكي وهمچنين نمايشگاههاي قجآني اعم از مكتوب والكتجونيكي ونمايشگاههاي
مذهبي كه جنبه انتفاعي نداشته باشند مراف مي گجدند.
)59عوارض ساليانه حق االرض قابل وصول از شركتهاي آب و فاضالب  ،برق  ،مخابرات و گاز

بازاي هج متج طول355ريال
توضيح :

كليه شجكتها حفار كه در مرابج سطح شهج داراي تاسيسات مي باشند مشمول اين عوارر خواهند شد و همچنين شجكتهاي كه
تاسيسات آنها در باالي مرابج مي باشد مانند (بجق ) مشمول خواهند شد.
)55عوارض ساليانه تاسيسات و تجهيزات شهري

-1عوارر دكل هاي مخابجاتي ماهيانه  1/555/555ريال
-3عوارر پست تجانسفورماتور ماهيانه 555/555ريال
-3عوارر پست گاز ماهيانه  555/555ريال
-7عوارر پست مخابجات  555/555ريال
الزم به توضيح است مبلغ اهتتاحيه بجاي هج يك از موارد هوق  17/555/555ريال مي باشد و در مواري كه ملك مترلق به شجكت
هاي خدمات رسان باشد از پجداخت اهتتاحيه مراف مي باشد.درياهت عوارر تحت عناوين هوق طي جلسه اي مورخ  93/9/13با
حضور كارشناسان محتجم استانداري و درآمد شهجداري هاي استان جهت هماهنگي بين شهجداريها به تاييد رسيد.
)56عوارض نصب تابلوها
الف:عوارض نصب تابلوهاي تبليغات روي جایگاههاي تعبيه شده در سطح شهر

الف:تابلوهاي از ميدان چادرملو تا كوچه شهيد عبدالكجيمي روزانه  75/555ريال
ب:تابلوهاي از كوچه عبدالكجيمي تا انتهاي بلوار امام روزانه 155/555ريال
ب:عوارض نصب تابلوهاي اختصاصي جدا از ملك بصورت پایه فلزي (در پياده روها )
به ازاي هج متجمجبق ماهيانه مبلغ  13/555ريال
ج:عوارض نصب تابلوهاي تبليغاتي در سردرب مغازه ها و بانكها و موسسات اعتباري
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بازاي هج متجمجبق ماهيانه مبلغ  35/555ريال
د:عوارض نصب تابلوهایي كه در حد غير مجاز و روي بام مغازه ها نصب ميگردد یا از ارتفاع مجاز ساختمان تجاوز مي نماید

 75بجابج قيمت منطقه اي بجاي هجمتجمجبق ساليانه
تبليغات در سطح شهج  ،بجز در مكانهايي كه به همين منظور تربيه شدب ممنوع مي باشد .
نص

تابلوي شناسه كس

به ابراد  65 * 155سانتي متج بجروي ساختمان مجبوطه بالمانق و از پجداخت عوارر مراف مي باشوند

و بزرگتج از حد  ،طبق ترجهه تابلوهاي اختصاصي عوارر به به آنها ترلق ميگجد .
تابلوهاي مرجهي پزشكان  ،مطبوعات و موسسات هجهنگي هنجي در صورتيكه كاالي خاصي تبليغ نكجدب باشند از پجداخت ايون
نوع عوارر مراف مي باشند
در صورتيكه تابلوي منصوبه غيج مجتبط با كس

و پيشه باشد و از حد مجاز تابلوي شناسه كس

تجاوز كند تبليغاتي محسوب

و طبق ترجهه مجبوطه عوارر اخذ ميگجدد .
نص

هجگونه تابلويي در هج شجايطي بدون مجوز از شهجداري در هج نقطه شهج ممنوع بودب و در صورت مشاهدب جمق آوري و

هزينه آن باضاهه  %15ججيمه از عاملين مجبوطه اخذ مي گجدد .
 )57جرائم وخسارت وارده به سيماي شهر بابت دیوار نویسي یا تبليغات بدون مجوز

-1ججايم كليه مرابج اصلي و هجعي هج متج مجبق 375555ريال الي 1155555ريال با نظج كارشناسي روابط عمومي
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هصل ششم:
درآمد ناشي از ماشين آالت و
تاسيسات شهجداري
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 )58كرایه تانكر آ برساني(13000ليتري)

 -1كيلومتجي 35/555ريال
حداقل قيمت هجسجويس  355/555ريال
يا بجاساس نجخ روز
)54كاركرد لودر

ساعتي555/555ريال يا بجاساس نجخ روز
)60كاركرد بيل بكهو

ساعتي 365/555ريال يا بجاساس نجخ روز
)61كاركرد بيل مكانيكي
به ازاي هج متج مكر

خاكبجداري 55555ريال،به ازاي هج ساعت 555/555ريال يا بجساس نجخ روز

)62كاركرد غلطك

ساعتي 755/555ريال يا بجاساس نجخ روز
)63تراكتور
ساعتي 355/555ريال يا بجاساس نجخ روز
در محاسبه كاركجد ساعت وسايل هوق الذكج ،هقط زمان رهت يا بجگشت وسيله از پاركينگ به محل كار محاسبه مي گجدد.
)69كمپرسي
بجاساس نجخ روز
)65بهاي فروش آب چاه
 -1بهاي هجو

هجساعت آب چاب شمارب  3شهجداري جهت كشاورزان

135/555ريال بازاي هج ساعت
در صورت اهزايش نجخ ترجهه بجق در سال  97اين مبلغ به تناس
 -3بهاي هجو

اهزايش يابد.

آب چاب شمارب  1شهجداري

35/555ريال بازاي هجمتجمكر
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هصل هفتم:
موديان خاص و سايج عوارر

41
به تصویب شورای اسالمی شهر احمدآباد رسید

تعرفه عوارض و بهاي خدمات شهرداري احمدآباد جهت اجراءدرسال49

)66عوارض قطع اشجار

الف) درخت با محيط بن تا 35سانتي متج هجاصله355555ريال
ب) از  35تا  55سانتي متج 1355555ريال
پ)از 55تا  155سانتي متج عالوب بج  1355555ريال به ازاي هج سانتي متج اضاهه بج 55سانتي متج 55555ريال
ج) درخت با محيط بن بيش از يك متج عالوب بجمبلغ 3355555ريال به ازاي هجسانتي متج مازاد بجيك متج 55555ريال
 )67هزینه آسفالت

در زمان درخواست اهالي به نسبت %35هزينه آسفالت بجاساس نجخ روز
در مرابجي كه بين  55تا  75درصد پالكها ساخته شدب و تمام تاسيسات شهجي نيز عبور نمودب است شهجداري نسبت به اخذ
%5هزينه آسفالت بجاساس نجخ روز اقدام نمايد.و در مرابجي كه بين  75تا  155درصد پالكها ساخته شدب ،رايگان و در اولويت
قجار گيجند.
)68خسارت شكستن آسفالت و تخریب معابر و صدور مجوز حفاري

الف:خسارت شكستن آسفالت و تخجي

مرابج

قيمت روز آسفالت و زيجسازي%15+
ب:صدور مجوز حفاري
.1مرابج آسفالت
طبق دستورالرمل جديد ابالغي از طجف مراونت عمجاني استانداري(در صورتي كه ابتداي سال  97دستورالرمل جديد از طجف
استانداري ابالغ نگجدد هجمول ها طبق دستورالرمل قبلي و قيمت هج متج مجبق آسفالت به نجخ روز محاسبه مي گجدد)
.3مربجهاي زيج سازي شدب

به ازاي هجمتجمجبق 35/555ريال
.3مربج هاي خاكي

به ازاي هج متج مجبق 15/555ريال
.7در صورتيكه حفاري موج

خسارت آمدن به سنگ جدول شود

755/555ريال به ازاي هج متج طول
.5در صورتيكه حفاري موج

خسارت آمدن به پيادب رو شود.

355/555ريال به ازاي هج متج مجبق
)64بهاي خدمات حفاري غير مجاز و بدون كاتر

.1حفاري بدون مجوز
محاسبه خسارت طبق بند  63به اضاهه %35مازاد
.3عوارر آسفالت شكاهي و تخجي

آسفالت كه بدون كاتج صورت مي گيجد

خسارت طبق بند  63به اضاهه %15مازاد
)70بهاي خدمات لوله گذاري انهار عمومي بنا به درخواست شهروندان

%35هزينه لوله گذاري
بجاساس نظج كارشناس شهجداري
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)71عوارض صدور مجوز احداث پل

الف)تجاري  31بجابج قيمت منطقه اي بجاي هجمتجطول
ب)مسكوني15بجابج قيمت منطقه اي بجاي هجمتجطول
بديهي است شهجداري درموارد هاقد مجوز جهت جمق آوري پل اخطار ودر صورت عدم اقدام موثج از سوي متخلف  ،راساً نسبت
به جمق آوري آن اقدام خواهد نمود .صدور مجوز احدا

پل بجاي هج واحد مسكوني ،تا 3.65متج طول بدون اخذ عوارر اقدام

گجدد.
)72عوارض پيمانكاري اعم از عمراني  ،اجرائي  ،مشاوره اي  ،مطالعاتي  ،بازرگاني  ،تجاري  ،صنعتي وخدماتي بجز خدمات بيمه

 %/5مبلغ پيمان و ترديل
جهت هجصورت وضريت موقت و قطري و ترديل مجبوطه
)73عوارض انواع خودرو به استثناي سواري و وانت دو كابين

الف  -وانت  115555ريال
ب -كاميونت شش چجخ ،خاورو انواع ميني بوس135555ريال
ج – انواع اتوبوس ،كاميون دب چجخ و باالتج 375555ريال
هو -عوارر موتورسيكلت 35555ريال
م-ماشين آالت راب سازي775555ريال
باتوجه به لغوعوارر مصوب قبلي به موج

قانون تجميق عوارر وهمچنين تاثيجات كه آمد وشداين وسيله نقليه داشته ودارد.

ضمن مجاجره متقاضيان به واحد وصول عوارر ووسائط نقليه شهجداري ويا در هنگام انجام مرامله كه در دهتج خانه هاي اسناد
رسمي ملزم به اعزام متقاضيان به شهجداري جهت در ياهت مفاصا حساب خواهند بود.
)79عوارض و بهاي خدمات تردد خودروهاي سنگين حامل مواد معدني و مصالح ساختماني

الف:عوارر تجدد خودروهاي سنگين به ازاي هج ماب
كاميون شش چجخ و خاورمبلغ  655/555ريال به ازاي هج ماب
كاميون  15چجخ 755/555ريال به ازاي هجماب
تجيلج  1555/555ريال به ازاي هج ماب

ب:خسارت ناشي از اضاهه تناژ و نيز نداشتن تور و محاهظ كه موج ريختن مواد حمل شدب در سطح شهج مي گجدد.
اضاهه تناژ به ازاء هج تن  35/555ريال
عدم نص

تور و محاهظ  155/555ريال

كشيدن ميلگجد بج روي آسفالت در زمان حمل  555/555ريال
با توجه به اينكه با تناژ باال از مرابج سطح شهج عبورمي نمايند و باعث خسارت بج تأسيسات زيجبنايي شهج خصوصاً آسفالت موي
گجدند خسارت ياد شدب منظور گجديدب است.
الزم است صاحبان ماشين آالت هوق هج سه ماب يكبار نسبت به تسويه حساب عوارر مذكور اقدام نماينود در غيوج اينصوورت
شهجداري با هماهنگي راهنمايي و رانندگي از تجدد ماشين هاي سنگين متخلف جلوگيجي خواهد نمود.
 )75حق پاركينگ وسایل نقليه موتوري توقيفي توسط راهنمایي ورانندگي در پاركينگ شهرداري

الف ) موتور سيكلتهجش

توقف  1/555ريال
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ب) خودروهاي سبك سواري هجش

توقف  3555ريال

ج) خودروهاي نيمه سنگين هجش

توقف  15/555ريال

ح)وسايل نقليه سنگين 35555ريال
به استناد نامه شمارب 37313مورخ 1391/59/37مديج كل امور شهجي و شورا ها
 )76هزینه حمل ونقل وسيله نقليه موتوري توقيفي توسط راهنمایي رانندگي

الف)انواع موتور سيكلت75555ريال
در مرابج بجون شهجي و بزرگجاههاي شوهجي بويش از 15كيلوومتج بوه ازاي هوج كيلوومتج مسواهت اضواهي بوجاي حمول ونقول
1555ريال اهزايش مي يابد.
ب)وسايل نقليه سبك از قبيل سواري755555ريال
در مروابج بوجون شوهجي و بزرگوجاب هوواي شوهجي بويش از 15كيلوومتج بوه ازاي هووج كيلوومتج مسواهت اضواهي بوجاي حموول
5555ريال اضاهه مي شود .
ج)وسايل نقليه نيمه سنگين از قبيل ميني بوس555555ريال
در مرابج بجون شهجي بيش از 15كيلومتج به ازاي هج كيلوومتج مسواهت اضواهي بوجاي حمول 6555ريوال اضواهه موي شوود .در
صووورت حموول توسووط خودروهوواي ويو ب حموول بوودون كشوويدب شوودن چووجخ هووا روي زمووين انتقووال يابوود هزينووه حموول
 755555ريال ميباشد.
د)وسايل نقليه سنگين355555ريال
در مرابج بجون شهجي و بزرگجاههاي شهجي بيش از 15كيلومتج به ازاي هج كيلومتج مساهت اضاهي بجاي حمل 7555ريال اضاهه مي
شود .در صورتي كه توسط خودروهاي وي ب حمل بدون كشيدب شدن چجخ ها روي زمين انتقال يابد هزينه حمل 1555555ريال مي
باشد.

.

به استناد نامه شمارب 37313مورخ 1391/59/37مديج كل امور شهجي و شوراها
 )77بهاي خدمات بازار هفتگي براي هردفعه ورود وسایل نقليه به جایگاه

وانت پيكان 35/555ريال
وانت نيسان و مشابه مبلغ 155/555ريال

كاميون و كاميونت  155/555ريال
بجاي جبجان بخشي از هزينه روهت و روب وجمق آوري زباله هاي ريخته شدب توسط هجوشندگان  ،در هجدهره ورود به جايگاب
بازارهفتگي از هجوشندگان كاال اخذ مي گجدد.
 )78عوارض ساليانه از اتباع بيگانه(افاغنه)براي سال49

پس از اعالم ادارب كل امور اتباع و مهاججين خارجي استانداري ،به صورت يكسان در شهجداريهاي كل استان اججا خواهد شد.
 )74عوارض گذر نامه
به ازاء صدور  ،تمديد و يا تجديد هج جلد گذرنامه
 %15كل مبالغ درياهتي توسط مججق صدور
عوارر گذر نامه به ازاء صدور  ،تمديد و يا تجديد هج جلد گذرنامه توسط ادارب گذر نامه از متقاضيان اخذ و بصورت ماهيانه
همزمان با واريز به حساب شهجداري ميبايست نسخه هاي هيش مجبوطه نيز ارائه گجدد.
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 )80جرائم تخليه غير مجاز نخاله
وانت  655555ريال
نيسان  1355555ريال
تجاكتور  3555555ريال
خاور  3555555ريال
كمپجسي تك و 3555555 911ريال
با توجه به اهزايش ساليانه وهزينه هاي جمق آوري نخاله غيج مجاز در سطح شهج توسط مامورين بازرسي واججائيات شهجداري در قبال ارائه
هيش رسيد

)81دستورالعمل پرداخت نقدي عوارض و مطالبات شهرداري
مبلغ بدهي
از555هزار ريال تا  55ميليون ريال

ميزان تخفيف
%5

از  55ميليون تا 155ميليون ريال

%15

155ميليون به باال

%15

عوارر و مطالبات شهجداري شامل پجوانه ساختماني ،تفكيك ،تغييج كاربجي ،پاركينگ و ....مشمول اين دستور الرمل خواهد
بود و كليه بدهي هاي عوارر نوسازي ،كس

وانجام مرامالت مشمول اين دستورالرمل نخواهد شد.

)82دستورالعمل اجرائي تقسيط عوارض ومطالبات شهرداري
ماده :1
اين دستورالرمل به منظور ايجاد وحدت رويه در تقسيط بدهي هاي شهجوندان به شهجداري و كمك به متقاضيان و تكجيم ارباب
رجوع تنظيم گجديد.
ماده :2
متقاضيان تقسيط بايد حداقل  %35مبلغ بدهي را به صورت نقدي به حساب شهجداري واريز نمايند.
ماده:3
شهجداري مجاز است بدهي مؤديان را اعم از عوارر تفكيك و ساختمان وغيجب با رعايت مادب  3اين دستورالرمل بج اساس مبلغ
بدهي مطابق جدول ذيل تقسيط نمايد.
مبلغ بدهي

تعداد قسط

تا  55ميليون ريال

 15ماهه

از51ميليون تا  155ميليون ريال

 15ماهه

از151ميليون تا  355ميليون ريال

 35ماهه

از351ميليون تا  755ميليون ريال

 35ماهه

از751ميليون تا  555ميليون ريال

 35ماهه

بيشتج از  551ميليون ريال

 36ماهه
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ماده :9بدهي خانوادب مرظم شهدا(پدر،مادر،هجزندان و همسج شهيد) و جانبازان 35درصد و باالتج و آزادگان و رزمندگان با
بيش از ش ش ماب حضور در جبهه و اهجاد بي بضاعت صجه ًا با داشتن دهتجچه (كارت) تحت پوشش كميته امداد امام خميني (رب)
و بهزيستي  ،تا سقف  55ميليون ريال بدون رعايت مادب  ،3تقسيط خواهد شد و در صورتي كه بدهي بيش از اين مبلغ باشد
مبلغ مازاد بج اساس مادب 3و 3وصول مي گجدد .
ماده :5
در صورت عدم وصول چك هاي تقسيطي در سجرسيدهاي مقجر و يا عدم پجداخت اقسا  ،ضمن حال شدن كليه ديون مؤجل ،
شهجداري ملزم است عوارر و بهاي خدمات را به نسبت بدهي هاي مروقه بج اساس ترجهه يوم االداء  ،محاسبه و به همجاب
خسارت هاي وصول چك بجگشتي ازمؤدي درياهت نمايد.
ماده :6
شهجداري موظف است از پاسخ به استرالم و ارائه هج گونه گواهي به متقاضياني كه در هج صورت چكهاي آنها در موعد مقجر
وصول نشدب تا تاديه كل بدهي به صورت نقد خودداري نمايد.
ماده :7
صدور مفاصا حساب موكول به تاديه كليه بدهي مؤدي است.
ماده :8
در بدهي هاي بيش از مبلغ پنجاب ميليون ريال متقاضي جهت تقسيط موظف است يك هقجب چك سفيد امضاء همجاب با اعطاء
وكالت بالعزل با ظهج نويسي ضامن مرتبج به شهجداري تحويل نمايد.
نحوه اجرا:
با اججاي اين دستورالرمل مطابق اصالحيه مادب  33آئين نامه مالي شهجداريها تقسيط مطالبات توسط شهجداري و بدون ارجاع
به كميسيون مادب  33انجام مي شود كه اين امج به شهجدار تفويض مي شود.
در اججاي اين آئين نامه رعايت موارد ذيل ضجوري است:
 -1هجم درخواست تقسيط بايد توسط مؤدي تكميل و امضاء و به تاييد شهجدار بجسد.
 -3مؤدي مي تواند حداكثج هج دو قسط را در يك هقجب چك پجداخت نمايد.
 -3از به ترويق انداختن تاريخ چك خودداري نمودب و در صورت ضجورت به تشخيص شهجدار  ،ترويق هقط يك هقجب و حداكثج بجاي يك ماب بالمانق است.

 -7اخذ و درياهت هجگونه چك مخدو

و پشت نويسي شدب در وجه غيج از شهجداري ممنوع مي باشد.

 -5محل استقجار بانكي كه چك آن اخذ مي گجدد بايد در شهج احمدآباد باشد ( به جز چكهاي تحت سيستم شتاب مانند
سپهج  ،جام  ،سيبا) ودر موارد خاص با تاييد شهجدار مي توان چك بانكهاي مستقج در سايج شهجهاي استان نيز اخذ
نمود.
 -6در هنگام صدور پايان كار و يا نقل و انتقال ملك  ،بدهي ها حال شدب و متقاضي ملزم به پجداخت نقدي آن مي باشد
در هج صورت صدور پايان كار و يا نقل وانتقال و مفاصاحساب منو به پجداخت كليه بدهي ها مي باشد.

 -3در صورت عدم پجداخت بدهي در سجرسيد مقجر شهجداري عالوب بج اين كه حق دارد از طجيق مجاجق قضايي
نس بت به وصول وجه چك و كليه خسارات از قبيل هزينه دادرسي و تاخيج تاديه و غيجب اقدام نمايد ،اين حق
را نيز خواهد داشت تا بدهي مروقه را به نجخ روز يوم االداء ( به نسبت بدهي مروقه و بج اساس ترجهه روز
پجداخت بدهي ) محاسبه و اخذ نمايد.
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درخواست تقسيط

اينجان

 .................هجزند ..............داراي شناسونامه شومارب  ....................كود ملوي شومارب  ........................صوادرب

از .....................شووومارب تلفووون منوووزل  ..................................تلفووون هموووجاب ...................................بوووه آدرس
 ................................................................... ..كدپستي  .................................با پذيج

ترهد ذيول درخواسوت تقسويط

بدهي مجبوو بوه پوالع شومارب  ..................................واقوق در  ...................................................................بوه مبلوغ
..........................................را دارم  .خواهشمند است با تقسيط آن بصورت  ...........................ريال نقودي و موا بقوي در
 .............قسط مواهقت نماييد.
مادب  :1اينجان

اصل را بج پجداخت نقدي بدهيهاي شهجداري مي دانم ولي از آنجا كه توان پجداخت آن را به صوورت

نقدي ندارم درخواست تقسيط نمودب ام.
مادب  : 3اينجان

خود را ملزم به پجداخت بدهي خود در سجرسيد مقجر مي دانوم و اطوالع دارم كوه در صوورت عودم

پجداخت در سجرسيد مقجر (چك با گواهي عدم پجداخت مواجه شود) شهجداري عالوب بج اين كوه حوق دارد از طجيوق
مجاجق قضايي نسبت به وصول وجه چك و كليه خسارات از قبيل هزينه دادرسي و تاخيج تاديه و غيجب اقودام نمايود،
اين حق را نيز خواهد داشت تا بدهي مروقه را به نجخ روز يوم االداء ( به نسبت بدهي مروقه و بوج اسواس ترجهوه روز
پجداخت بدهي ) محاسبه و اخذ نما يد .و مالك يا متقاضي تقسيط حق هيچگونه ادعا و اعتجاضي را نخواهد داشوت  .و
همچنين مالك مترهد مي شود در صورت عدم پجداخت پس از اخطار شهجداري نسبت به تسويه حساب خوود اقودام
نمايد در غيج اينصورت شهجداري مي تواند ملك مذبور را جهت تامين طل
مادب  :3اينجان

خود توقيف نمايد.

اطالع دارم كه در صورت عدم پجداخت اقسا در موعد مقجر شهجداري بجابج ضوابط تا تاديوه كامول

بدهي از پاسخ به هج نوع استرالم و يا ارائه هج گونه گواهي به اينجان

خودداري خواهد نمود.

امضا متقاضی
واحد درآمد:
نسبت به درياهت

قسط اقدام گجدد.

درصد به صورت نقدي و مابقي طي

امضاءشهجدار
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مقررات مربوط به نصب آگهي  ،اطالعيه و دیوار نوشته بر دیوار معابر شهر
 -1نص

هج گونه اطالعيه  ،آگهي يا شرار نويسي بج ديوار مرابج و ميادين شهج از موارد نقص زيبائي شوهج محسووب گجديودب و

شهجداري موظف به جلوگيجي از انجام آن ميباشند.
 -3شهجداري نسبت به شناسائي كليه اطالعيه ها  ،آگهي ها و شرار نويسي ها بج روي ديوارها اقودام نموودب و خسوارات واردب
بجآورد و به طجيق ممكنه از متصديان اخذ گجدد  ( .متصدي عبارتست از شخص حقيقي و حقوقي صاح
بدون مجوز شهجداري اقدام به نص

آگهي يا اطالعيوه كوه

آنها مي نمايد و از طجيق آدرس مندرج در ذيل هج اعالميه مورد شناسائي قجار گيجد).

 -3شهجداري موظف است اخطاريه اي با امهال مدت  77ساعت بجاي متصديان ارسال تا نسبت به رهق يا محو آگهي ها يا شورار
نويسي ها اقدام نمايند ( .ضمناً يك نسخه از اخطاريه مزبور به واحد صنفي  ،ادارات و يا سوازمانهاي مجبوطوه جهوت ضوبط در
پجوندب شغلي واحد متخلف ارسال گجدد).
 -7در صورتيكه ظجف مهلت مذكور در اخطاريه  ،متصديان نسبت به اججاي آن اهمال يا اسوتنكاف نماينود  ،شوهجداري ضومن
بجآورد خسارت و ضبط يك نسخه آن در پجوندب شهجسازي متصدي از طجيق مجاري قانوني نسبت به وصول هزينه هواي انجوام
شدب و خسارات مترلقه اقدام نمايند.
 -5نص

آگهي يا اطالعيه بج پانلهاي موجود در سطح شهج مشمول موارد هوق نبودب و ممانرتي ندارد.

تبصره :
شهجداري موظف است پانلهاي موجود در سطح شهج را به نسبت نياز شوهجوندان و بنوا بوه تشوخيص ادارات مجبوطوه وابسوته
شهجداري اهزايش دهند.
مقررات مربوط به اشغال معابر توسط ساختمانهاي در حال ساخت یا تعمير
 -1ايجاد حصار ايمني بجاي كارگاههاي ساختماني الزامي است.
( در خيابانها و مرابج اصلي تججيحاً تخته كوبي )
 -3محدودب حصار ايمني در مرابج بدون پيادب رو و هضاي سبز  ،با توجه به شجايط محل و پيش بيني هاي الزم به نحووي كوه در
مدت بجپائي مشكل خاصي جهت عبور و مجور پيادب و سوارب نداشته باشد.
 -3حداكثج عمق اشغال پيادب رو خيابانها بجابج

1
2

عجر پيادب رو مشجو به اينكه باقيماندب پيادب رو در خيابانهاي اصلي كمتج از

 1/3متج و هجعي  5/7متج نباشد.
 -7محدودب اشغال شدب به هيچ وجه مشكلي بجاي رهوژهاي هضاي سبز به وجود نياورد.
 -5با توجه به بندهاي  3و  3اشغال بيش از حد مجاز مرابج توسط سقف ايمني بوا همواهنگي الزم بوا شوهجداري امكوان پوذيج
مي باشد.
 -6در كارگاههايي كه محدودب حصار يا سقف ايمني اجباراً نياز به اشغال كل پيادب رو يا قسمتي از سوارب رو باشد موي بايسوتي
طجح اصالح موقت و ايمني تجاهيكي به تأئيد حوزب مراونت حمل و نقل و تجاهيك بجسد.
 -3ايجاد سقف ايمني جهت جلوگيجي از ريز
كه محدوديت حصار در عمق مناس

و سقو اجسام و مصالح به سطح مربج بجاي ساختمانهاي مجتفق و محول هوايي

دارند الزامي است .
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 -7مالكين موظفند در هنگام اخذ پجوانه ساختمان و يا ترميجات  ،محدودب حصار يا سقف ايمني را با هماهنگي مهندس طجاح يا
ناظج ساختمان بج روي نقشه موقريت ارائه و مجوز الزم را از شهجداري اخذ نمايند.
 -9حداكثج مدت استفادب از حصار و سقف ايمني در مرابج بجابج مدت اعتبار پجوانه سواختمان و يوا مودتي كوه بوجاي ترميوجات
ساختمان مرين شدب خواهد بود.
 -15اشغال پيادب رو خيابانها و كوچه ها با توجه به موارد هوق الذكج تا حداكثج عمق

1
2

متج با اخذ مجوز الزم و رعايت مفاد بند 3

و بدون پجداخت هزينه اشغال و مازاد آن هج متجمجبق  5بجابج قيمت منطقه بندي در مدت يكسال بجآورد و اخذ گجدد.
تبصجب :
حداقل قيمت منطقه بندي  15555ريال (پانزدب هزارريال)مي باشد .
مقررات اجرائي نصب پایه هاي روشنائي در معابر پياده
 -1منبق روشنائي هاقد پايه ستوني و به صورت ديوار كوب انتخاب و روي ججز ،ستون و يا سايج سوطوح جودار پيوادب رو نصو
گجدد.
تبصره :
در صورت كس

مجوز الزم از سازمان هضاي سبز و پاركها مبني بج عدم مزاحمت بجاي درختان و هضواي سوبز موجوود  ،نصو

منابق روشنائي در محدودب هضاي سبز پيادب روها بالمانق مي باشد.
 -3ميزان ارتفاع منبق و روشنائي  3/5متج و پائين تجين قسمت بازوي روشنائي  3/3متج از سطح پيادب رو در نظج گجهته شود.
 -3نوع  ،شكل  ،اندازب و ميزان روشنائي بنا بج انتخاب متقاضي است  ،به نحوي كه با تشخيص شهجداري مزاحمتي بجاي همسايه
هاي مجاور نداشته باشد.
 -7چنا نچه قبالً در نقاطي نسبت به نص

روشنائي در سطح پيادب رو بدون مجوز اقدام گجديدب و مشخصات آنها مغايج بوا مفواد

دستورالرمل حاضج باشد شهجداري با همكاري واحد تجاري مجبوطه نسبت به حذف و جايگزين نمودن آنها به مجور زموان اقودام
نمايند.
 -5منابق روشنائي كه از المپ هاي خيجب كنندب ( بدون محاهظ و كالهك الزم ) استفادب مي كنند و موج

آزار چشم عوابجين و

رانندگان مي شود حذف شوند.
 -6رعايت كليه ضوابط ايمني توسط متقاضي در حين نص

و پس از آن امجي الزامي خواهد بود و مسوئوليت نصو

بوج عهودب

متقاضي مي باشد.
مقررات مربوط به آذین بندي و چراغاني به مناسبت اعياد
 -1ارتفاع چجاغاني يا طاق نصجت از كف خيابان ( سطح آسفالت ) سوارب رو تا پائين تجين قسمت طاقي از  7/5متج كمتج نبودب و
از كف پيادب رو  3/5متج كمتج نباشد.
 -3هيچ پايه اي به صورت سد مربج( يا مانق كمتج از ارتفاع  7/5متج در سوارب رو و  3/5متج در پيادب رو) كوه مزاحموت جودي
بجاي عابجين ( سوارب يا پيادب ) داشته باشد داخل مربج پيادب يا سوارب واقق نشود.
 -3زمان استفادب مرين باشد.
 -7در زمان نص

و جمق آوري طاق نصجت ( داخل سوارب روها ) با هماهنگي راهنمائي و رانندگي و استفادب از عالئم ايمني الزم

اقدام گجدد.
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 -5كارهاي زيبا و جال

توجه توسط شهجداري شناسائي و مورد تشويق قجار خواهد گجهت .

 -6مسئوليت و رعايت كليه موارد ايمني مشخصاً به عهدب متقاضي باشد.
مقررات مربوط به استفاده واحدهاي تجاري از سایه بان در پياده رو
 -1هيچ نوع سايه باني نسبت به سايج انواع مجسوم بجتجي ندارد و صجهاً اججاي صحيح هج نوع از آنها و يكنواختي و تشوابه و در
امتداد هم بودن مطلوب مي باشد.
( در خصوص سايه بان مغازب هاي واقق در باهت قديم ( ناحيه تاريخي ) با تشخيص شهجداري بايد بوه صوورت مناسو

صوورت

گيجد)
 -3قبل از نص

سايه بان هماهنگي و تواهق مالكين مجاور اخذ گجدد.

( در مورد ساختمانهاي بزرگ هماهنگي با هيئت مديجب بناي مذكور جهت يكنواختي با سايج واحدها )
 -3مسئوليت و مجاعات كليه اصول ايمني و استحكام سايه بان در مقابل وز

باد و بجف و باران به عهدب اسوتفادب كننودب موي

باشد.
 -7انجام تبليغات متصل به سايه بان يا روي سايه بان نياز به اخذ مجوز از شهجداري دارد.
( صجهاً نام واحد مجبوطه در سايز كوچك جهت شناسائي مجاجرين بالمانق است ).
 -5پيش زدگي اجزاي سايه بان زيج ارتفاع  3متجي از كف پيادب رو ممنوع است .
 -6پيش زدگي اجزاء ثابت سايه بان ازارتفاع 3/5متجي به باال بجابجحداكثج مجاز بالكن درهمان پيادب رو.
 -3پيش زدگي اجزاي سايه بان از ارتفاع  3متجي تا  3/5متجي حداكثج 35سانتيمتج
 -7هيج يك از اجزاء سخت و متحجع سايه بان (چوب  ،هلز و  )...در ارتفاع كمتج از  3متج از كف پيادب رو واقق نشود.
 -9واحدهاي تجاري واقق در يك ساخ تمان كه ارتفاع كف و سقف مشابه دارند  ،تشويق شوند در هجصت مناس

از سايه بانهاي

متحدالشكل و يكنواخت استفادب نمايند.
 -15كليه سايه بانهاي خارج از استاندارد هوق الذكج در هجصت مناس
 -11كليه سايه بانهاي هجسودب در هجصت مناس

و با هماهنگي الزم اصالح يا جمق آوري گجدد.

مجمت يا ترويض گجدند.

 -13در ساختمانهاي بزرگ و مطجح و محل هايي كه طجح نماي وي ب دارند  ،نمونه مناسو

بوا همواهنگي موالكين و شوهجداري

انتخاب و با سياست تشويقي نسبت به همانند سازي اقدام گجدد.
 -13در خصوص تبليغات موضوع بند  ، 7بهاي تبليغات به ميزان مقجر در مورد تابلوهاي خدماتي و تجاري درياهت مي گجدد.
مقررات مربوط به نصب پالكارد در سطح معابر و ميادین سطح شهر
 -1پالكاردها بايد هقط به صورت عمودي نص

گجدد.

تبصره :

در مورد استثنائي شهجداري با رعايت كليه ضوابط و جوان

مي تواند به طور موقت اتخاذ تصميم نمايد.

 -3ابراد پالكاردها با نظج شهجداري خواهد بود.
 -3محل و ترداد پالكارد هنگام صدور مجوز توسط شهجداري مشخص شود.
 -7ترداد پالكارد مجاز جهت نص

در هج ميدان و در تقاطق خيابانها و طول خيابانها و مرابج و همچنين هاصله نص

پالكارد

با پالكارد بردي هنگام صدور مجوز توسط شهجداري مرين خواهد شد.
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 -5تاريخ نص

و جمق آوري پالكارد هنگام صدور مجوز توسط شهجداري بايد مشخص گجدد.

 -6پس ازاتمام زمان تريين شدب متقاضي بايستي نسبت به جموق آوري پالكاردهوا اقودام نمايود .بوديهي اسوت در غيوج
اينصورت شهجداري مجاز به جمق آوري آنها و درياهت هزينه مترلقه به اضاهه  %15از درخواست كنندب ميباشد.
 -3متقاضي بايستي قبل از نص
كس

پالكارد از هج نظج مواهقت كليه ارگانهاي ذيجبط را در ارتبا با بجگزاري كار موردنظج خود

نمودب باشد  .بديهي است مسئوليت مفاد مندرج در پالكاردها به عهدب متقاضي خواهد بود.

 -7در صورت عدم رع ايت موارد هوق مأمورين شهجداري نسبت به جمق آوري پالكاردها اقدام و متقاضوي حوق هيچگونوه
اعتجاضي نخواهد داشت .
 -7بهاي امتياز بهجب بجداري از محل نص

بج اساس متجاژ پالكارد ضجبدر  %15قيمت منطقه بندي محل نصو

بوه ازاي هوج

روز تريين مي گجدد.
تبصره :

حداقل قيمت منطقه بندي  15555ريال (پانزدب هزارريال)مي باشد .
مقررات مربوط به رنگ آميزي  ،ساماندهي و زیبا سازي بدنه خيابانها
 -1مشخص كجدن رنگ جهت بدنه خيابانها منحصج به سطوحي مي باشد كه اساساً جهت رنگ آميزي تهيه شودب انود ماننود :
كجكجب آهني مغازب ها  ،درب و پنججب هاي آهني  ،درب و پنججب هاي چوبي كه جنس و مشخصات ساخت آنها متناس

بوا رنوگ

آميزي منظور شدب است (.اين اقدام در مورد كليه سطوح قابل رؤيت و در همه طبقات به وسيله مالك يا مالكين مجبوطه و با نظج
شهجداري مي بايد انجام پذيجد).
 -3نماسازي خيابانها و مرابج اصلي با توجه به باهت و موقريت هج محل و نوع مصالح ساختماني بكار رهته با همواهنگي و جلو
همكاري مجامق امور صنفي و سايج مجاجق ذيجبط و به طور زيبا و هماهنگ با محيط توسط مالك يا مالكين و با نظارت شوهجداري
صورت گيجد.
مقررات مربوط به ساماندهي  ،تنظيم و نصب تابلوهاي پزشكان
 -1سايز تابلو  -مرادل ابراد رايج تابلو پزشكان حداكثج(  55 * 35سانتيمتج )
 -3جنس تابلو -تابلو دو طجهه پالستيك با قاب هلزي و منبق نور هلورسنت كه در داخل تابلو قجار مي گيجد.
 -3مجموعه تابلوها در ساختمانهاي پزشكي ( هج ساختمان كه شامل  3يا چند مط
يك قاب نجدباني كه به ترداد مطبها يا بيشتج از آن تهيه شدب  ،نص

باشد ) حتماً به صورت پيوسته و در داخول

گجدد.

 -7نحوب استقجار قاب اصلي ( نجدباني ) صجهاً بجاي مشاغل پزشكي  ،عمود بج ساختمان خواهد بود.
 -5حداقل ارتفاع از سطح پيادب تا زيج قاب تابلو  3/5متج خواهد بود.
 -6حتي االمكان حداقل هاصله عجضي تابلو از حد مالكيت هج ساختمان بجابج عجر بوالكن مجواز در آن خيابوان بوه عوالوب 35
سانتيمتج خواهد بود.
ميزان پيش زدگي تابلو به هيچ وجه نبايد بيش از حداكثج مجاز بالكن در هج خيابان به عالوب  35سانتيمتج باشد  ،بوديهي اسوت
كليه موارد ايمني و ايستائي با توجه به موقيرت هج پيادب رو مي بايد مد نظج قجار گيجد.
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 -3كليه تابلوهاي پزشكي كه خارج از سايز استاندارد مرمول حداكثج (  55 * 35سانتيمتج ) موي باشود  ،بايسوتي جموق آوري
گجدند.
 -7كليه تابلوهاي پزشكي كه در ساخت آن مصالحي به جز ورق پالستيك و قاب هلزي يا منبق نور از داخول اسوتفادب گجديودب
است مي بايد جمق آوري گجدند.
 -9تابلوهايي كه ارتفاع آنها از سطح پيادب رو كمتج از  3/5متج بودب در ارتفاع مناس

مجدداً نص

 -15تابلوهاي منفجد منصوبه بج روي نماي مجتمق هاي پزشكي ( ساختمانهاي شامل  3يا چند مط
در قاب اصلي ( نجدباني ) ساختمان نص

گجدند.
) مي بايسوتي جموق آوري و

شوند.

 -11كليه تابلوهاي پزشكي بالاستفادب بايد جمق آوري گجدد.
 -13تابلوهاي اضاهي مط

هايي كه مشجف به مرابج اصلي بودب و داراي  3يا چند تابلو مجبو به يك پزشك موي باشود  ،حوذف

خواهند شد
مقررات مربوط به ساماندهي  ،تنظيم و نصب و بهسازي تابلوهاي سطح شهر
 -1حذف كليه پالكاردها و تجاكت هايي كه به عنوان تابلو ثابت استفادب مي شود.
 -3جمق آوري كليه تابلوهاي غيجثابت (تابلوهايي كه خارج از ضابطه در سايزها و اشكال مختلف در ساعاتي از شبانه روز موورد
استفادب قجار مي گيجد)
 -3امحاء كليه ديوار نوشته ها كه به عنوان تابلو يا تبليغ استفادب مي شود.
 -7جايگزيني يا حذف تابلو واحدهايي كه تغييج شغل دادب اند و يا مدتها از ترطيل آنها مي گذرد.
 -5حذف  ،جايگزيني  ،ترميج  ،نظاهت  ،تابلوهاي هجسودب  ،ناهمگون  ،صدمه ديدب و كثيف .
 -6مجاعات كليه اصول ايمني و ايستائي هج تابلو به عهدب مالك مي باشد.
 -3در كليه موارد هوق الذكج اخطاريه كتبي با قيد هجصت مناس

جهت اقدام الزم توسط شهجداري به مالك يا نمايندب آن ابالغ

گجدد.
تبصجب :
در صورت عدم اقدام به موقق بجابج مفاد اخطاريه  ،شهجداري رأساً اقدام و بجابج ضوابط هزينه هاي مجبو به اضاهه  %15از مالك
يا ذينفق اخذ خواهد گجديد.
 -7پيش زدگي كتيبه يا قاب تابلو از ارتفاع  3تا  3/5متجي از كف مربج حداكثج  15سانتي متج
 -9حداقل ارتفاع كتيبه يا قاب تابلو از كف مربج  ،در صورتي كه بيش از  15سانتي متج پيش زدگي داشته باشد بجابوج  3/5متوج
مي باشد.
 -15حداكثج پيش زدگي كتيبه يا قاب تابلو باالي ارتفاع  3/5متجي بجابج  15سانتي متج بيشتج از حد مجاز بالكن در همان محل .
 -11حداكثج ارتفاع كتيبه يا قاب تابلو مجبو به واحدهاي تجاري همكف تا ارتفاع زيج پنججب يا جان پناب طبقه اول با همواهنگي
مالكيت قانوني و حداكثج به ارتفاع  1/3متج .
(تابلوهاي با ارتفاع بيش از  1/3متج در صورت مجاعات سايج ضوابط نياز به اخذ مجوز كوتاب مدت از شهجداري دارند)
 -13حداكثج طول كتيبه يا قاب تابلو هج واحد تجاري  ،خدماتي در همكف  ،بجابج طول مالكيت آن واحد نسبت به مربج يا مرابج.
 -13شيشه نويسي  ،نوشتن روي سايه بان  ،استفادب از نئون متصل به شيشه در سايز متناس

در جهت شناسوائي مغوازب و در

حد راهنماي عابجان پيادب بالمانق است .
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 -17تابلو شناسائي واحدهاي تجاري عبارت است از :
نام  ،نوع هراليت و خدمات  ،نوع محصول يا موادي كه به طور دائم عجضه مي گجدد  ،شمارب تلفن و هاكس  ،آرم.
 -15استفادب از انواع تابلوهاي قديم و مجسوم  ،جديد و بديق با مجاعات سايج ضووابط و در صوورتي كوه باعوث آزار واحودهاي
همجوار و عابجين پيادب رو و سوارب نباشد بالمانق است .
( به غيج از محلهايي كه در طجح نماسازي مشخصات و نوع تابلو از قبل تريين شدب باشد)
 -16تابلو مجموعه هاي بزرگ تجاري در قسمت هوقاني وروديهاي مجموعه با مجاعات سايج ضوابط و يا روي هج قسومت از بدنوه
نما بدون زمينه ( نماي ساختمان زمينه آرم و حجوف باشد ) و متناس

با حجم ساختمان انجام گجدد.

 -13مشخصات تابلو واحدهاي تجاري مستقج در داخل مجموعه ها بجابج طجح داخلي مجموعه انجام گيجد.
 -17مغازب هاي مستقج در داخل مجموعه هاي تجاري مجاز به استفادب از تابلو در نماي بيجوني ساختمان نمي باشند.
 -19تابلو واحدهاي تجاري و خدماتي ( به غيج از مغازب ها ) كه در طبقات مجموعه ها واقق شدب اند ( دهواتج كوار  ،مؤسسوات و
شجكتها ) به صورت مجموعه نجدب باني متصل  ،اهقي يا عمودي با حداكثج پيش زدگي  15سانتي متج بيشتج از حد مجواز بوالكن ،
همگي از يك نوع  ،همگي در يك اندازب  ،حداكثج اندازب  55* 35سانتي متج  ،اشغال طبقات نجدبان بج اساس موقريت هج واحود
در واحد مجموعه و در طبقات ساختمان انجام گيجد.
( در واحدهايي كه در ساختمانهاي خدمات پزشكي واقق شدب اند  ،بجابج مقجرات تابلو خدمات پزشكي و با رنگ متفواوت عمول
گجدد).
 -35استفادب از تابلو در خيابانها  ،محوطه ها و مجموعه هايي كه در طجح مصوب بدنه سازي يا نماسازي مشخصات كتيبه قواب و
تابلو پيش بيني شدب است صجهاً بجابج طجح مجبوطه خواهد بود.
 -31ابالغ ضوابط نص

تابلو در مورد ساختمانهاي جديد بايد هنگام صدور پجوانه مشخص گوجدد و ابوالغ ضووابط بوجاي سوايج

ساختمانهاي تجاري و خدماتي يا قبل از نماسازي  ،يا قبل از پايوان سواختمان توسوط شوهجداري منطقوه بوه مالكوان جهوت
پيش بيني هاي الزم ضجوري است .
مجاعات كليه اصول ايمني و ايستائي هج تابلو به عهدب مالك مي باشد.
 -33استفادب از تابلو در محوطه ها و اماكن تاريخي صجهاً بجابج طجح پيش بيني شدب خواهد بود.
 -33در مجموعه هاي تجاري كه در طجح نماي آنها مشخصات محل و ابراد تابلو پيش بيني شودب اسوت و بوا ضووابط تنظيموي
مغايجت ندارند  ،بجابج طجح نماسازي مجبوطه اقدام خواهد شد.
 -37كتيبه يا قاب تابلو واحدهاي تجاري همكف ساختمانهايي كه داراي نماسازي پيوسته و موزون هستند و در طجح نماسوازي
پيش بيني خاصي جهت تابلو نشدب است .
الف ) در محدودب زيج سقف همكف با مجاعات سايج ضوابط
ب ) در صورتي كه امكان اججاي بند الف نباشد  ،صجهاً استفادب از حجوف بججسته با اتصال مناسو

و بودون قواب و زمينوه در

هاصله سقف همكف تا زيج جان پناب طبقه اول ( با هماهنگي مالكيت قانوني ) .
 -35واحدهاي تجاري و خدماتي غيج از مغازب ها كه در طبقات واقق شدب اند و به هج علتي عالوب بج تابلو  55* 35سانتي متج نياز
به تابلو بزرگتجي دارند  ،با اخذ مجوز كوتاب مدت ( حداقل يك سال ) از شهجداري و صجهاً به صوورت حوجوف متصول بوه نمواي
ساختمان بدون قاب و زمينه و با هماهنگي سايج مالكين ساختمان بالمانق است .
 -36استفادب ازتابلو غيج از شناسائي واحد تجاري و يا اختصاص دادن تمام يا قسمتي از تابلو به عنوان تبليغ تجاري مجاز نبودب
و در صورت مغايجت نداشتن با سايج ضوابط مي بايستي از شهجداري  ،مجوز استفادب كوتاب مدت اخذ گجدد.
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 -33استفاد ب از تابلو شناسائي يا تبليغات تجاري روي بام مجاز نبودب مگج مواردي كه پس از مواهقت موالكين مجموعوه مجووز
مجبوطه از شهجداري اخذ گجدد.
 -37نوشتار و تصاويج كليه تابلوهاي شناسائي و تبليغاتي نبايد مغايج با شئون و ارزشهاي اسالمي باشد.
 -39هماهنگي با ادارب كل ارشاد اسالمي در مورد تبليغات تجاري خارجي توسط متقاضي ضجوري است .
 -35مجاعات كليه اصول ايمني و ايستائي هج تابلو به عهدب مالك مي باشد.
 -31بهاي تبليغات تابلوهايي كه نياز به اخذ مجوز صادرب از شهجداري دارند به ميزان  %55قيمت منطقه بندي در ماب به ازاي هج
متجمجبق تريين مي گجدد.

تبصره : 1
در مورد تابلوهاي داراي دو بج  ،هجمول هوق در يك ضجي

دو ضجب مي شود.

تبصره : 2
در خصوص تابلوهاي با حجوف بججسته بدون كار  ،مساحت تابلو بج اساس حداكثج ابراد عمودي و اهقي حجوف بججسته محاسوبه
و تريين مي گجدد.
ضمناً مجوزها حداقل بجاي مدت يك سال صادر و در آن قيد مي شود " مجوز صادرب دليل بج تأئيد واحد صنفي يا  ...محل نموي
باشد " و در صورت تمايل طجهين و رعايت ضوابط اين آئين نامه مدت هوق الذكج قابل تمديد خواهد بود.
مقررات مربوط به ساماندهي  ،تنظيم و نصب تابلو شناسائي مجتمع هاي مسكوني
 -1هماهنگي الزم از طجيق مناطق شهجداري انجام تا قبل از صدور پجوانه ساختمان يا پايان ساختمان مجتموق هواي مسوكوني
جانمائي و طجح تابلو در قال

طجح نماسازي ارائه و تصوي

شود.

( هج طجحي كه توسط طجاح ساختمان همجاب طجح نماسازي مطجح و تصوي

گجدد).

 -3مجتمق هاي مسكوني كه به صورت يك ساختمان در طبقات شكل گجهته يا مي گيجند و طجح خاصي جهت تابلو شناسائي در
نماسازي ندارند جهت تابلو يا نشانه از حجوف و آرم بججسته و بدون هيچ نوع قاب و زمينه در سايز متناسو

بوا سواختمان بوه

صورت متصل به نماي ساختمان استفادب گجدد.
 -3مجتمق هايي كه از مجاورت پالك هاي متردد داخل يك كوچه و يا خيابان شكل گجهته يا مي گيجد صوجها ً از توابلو يوا پوالع
مجسوم و استاندارد اسامي خيابانها يا كوچه استفادب گجدد.
 -7مجتمق هايي كه داراي ورودي يا محوطه اختصاصي بودب  ،استفادب از تابلو به صورت حجوف يا نشانه بججسته متصل بوه سوج
درب ورودي ي ا كتيبه ساختمان نگهباني مجاز و در صورت عدم امكان نص

پايه و تابلو متناس

 ،استفادب در محوطه اختصاصي

مجموعه مجاز خواهد بود .
تعرفه عوارض و بهای خدمات فوق در  54صفحه  ،شامل  7فصل و  82ردیف ،
طی صورتجلسه مورخ  1393/11/15به تصویب شورای اسالمی شهر احمدآباد
رسید و طی نامه شماره  257شورای محترم جهت اجرا به شهرداری احمدآباد
ابالغ گردید .
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