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فصل : 1
تعاريف و توضيحات :
ماده : 1

از ابتداي سال  1317دريافت هر گونه وجهي توسط شهرداري و ساازاانهاي تابهاه از شاهرونداع ااا از ااواره و بهاات وادااه و فااره
اوجب اين تهرفه و قوانان و اقرراه جاريه

ارفا باه

وره اي پذيرد و اوذ هر گونه وجهي وارج از ضوابط و اقرراه اين تهرفه امنوع ااي باشاد و اتفيناان

تحت پاگرد قانوني قرار وواهند گرفت .
ماده : 2

در اجراي بند  27ااده  55قانوع شهرداريها و به انظور وضع اقرراه واص و اقدام اناسب جهت حنظ و زيبايي شاهر و باه اساتناد اااده  111قاانوع
شهرداريها  ،تمااي اشفاص حقاقي و حقوقي و االكان ااال  ك واقع در احدوده قانوني و حري شهر هه اقادام باه احاداخ سااوتماع نماوده و ياا پا

از

اهيت اقرر در پروانه ساوتماني و اوذ پايانكار نسبت به نما سازي ساوتماع وود اقدام نكرده اند اكينند نسبت باه تكماان نماهااي هيااه سا وح نمايااع
ساوتماع وود هه از داون اهابر قابن اشاهده اي باشد اا از نماهاي ا يي يا نماي جانبي هه امواا حق امواي تيقي اي گردد اقدام نمايند .
ماده : 3

اواره اوضوع قانوع االااه بر ارزش افزوده اصوب  1337و ساير قوانان و اقرراه اربوط از شمول اين تهرفه استثني و هيااه اشافاص اشامول
اا از حقاقي و حقوقي اكيف به پرداوت آع اي باشد .
ماده : 4اواره زير بنا و پذيره و ضوابط نحوه

دور شناسنااه ساوتماع ( تجاري  ،اسكوني ،اداري و  ) . . .برابار انااد  ،ااواد و بنادهاي اشاروحه

ذين احا سبه  ،اجرات و و ول وواهد شد .
ماده p : 5اباره است از ارزش احاسباتي زاان در سال  1317هه در ضمامه  1تهرفه درج شده است.
ماده : 6در احاسبه اواره  ،چنانچه زااني داراي چند بر باشد ارزش احاسباتي گرانترين بر ايك اشرف بر اهبر اال ك امن وواهد بود .
1
شهردار تویسرکان :کاظم گمار

رئیس شورای اسالمي شهر تویسرکان:

تعرفه پیشنهادی عوارض شهرداری تویسرکان سال 1931

-1

ماده : 7
تعاريف :

 – 1واحد اسكوني  :اباره است از هياه ساوتمانهايي هه براي سكونت افراد و يا وانواده ساوته شاود و شااان اتاا  ،آشاززوانه و سرويساهاي مزم
است  ( .بديهي است انجام پاره اي از فهالات هاي شفصي اندرج در قوانان اربوطاه و اشاافن ذيان تبصاره بناد  24اااده  55قاانوع شاهرداريهاو باه
اوجب بفشنااه وزاره هشورو استانداري  ،اانند دفااتر وهالات وا اب ودفااتر اساناد رسامي ودفااترازدواج وطاال ودفتار روزناااه واجياه و دفتار
اهندسي ا آرايشگاه زنانه و وااطي زنانه بوسايه االك استناده تجاري احسوب نمي شود( ولي اشامول پرداوات ااواره هساب وپاشاه ااشاود) باه
استثنات آپارتمانها و ااال ك اشااي
 – 2واحد تجاري  :اباره است از هياه ساوتمانهايي هه به انظور استناده هسب  ،پاشه و تجاره احداخ اي شود و يا در آنها واحادهاي
پوشش قانوع نظام

نني و يا واحدهاي تابع قانوع تجاره اانند بانكها  ،اوسساه االي و ااتباري ،

انني تحات

ندو هاي قاره الحسانه و  . . .فهالاات داشاته

باشد .
 – 3واحد

نهتي  :اباره است از هياه ساوتمانهايي هه به انظور استناده

اراجع ذيربط اانند وزاره

نهتي و يا ايجاد هارگاههااي

انهتي و اداري باا اواذ اوافقات ا اولي از

نايع  ،وزاره جهاد هشاورزي و  . . .احداخ اي شود .

 – 4واحد اداري  :اباره است از هياه ساوتمانهاي دولتي و نهادهاي انقالب اسالاي و شرهت ها و سازاانهاي دولتي يا وابسته باه دولات و ب اور هياي
ساوتمانهايي هه از شمول بندهاي  1و  2و  3وارج باشند ساوتماع اداري احسوب اي شوند
 – 5واحد ودااتي  :ساوتمانها و واحدهاي ودااتي اباره است از ساوتمانهايي هه توسط اشافاص حقاقاي و حقاوقي توساط بفاش وصو اي و باه
انظور ارائه ودااه در هاربريهاي ودااتي  ،فرهنگي  ،اذهبي  ،آاوزشي  ،درااني  ،بهداشتي  ،ورزشي و  . . .همچنان ساوتماع پزشاكاع  ،دفااتر اساناد
رسمي  ،دفاتر اهندسي  ،دفاتر وهالت و اوسساه امواي فار دولتي احداخ اي شوند .
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ماده : 3

اواره اربوط به اوسساه  ،شرهتها و سازاانهاي امواي فار دولتي هه از بودجه دولت ي استناده نماي هنناد و باا ا اول بازرگااني اداره ااي شاوند
اهادل اواره اداري احاسبه و و ول وواهد شد .
ماده : 1

به شهرداري تويسرهاع اجازه داده اي شود در سال 1317از االكان اراضي و ااال ك در احدوده قانوني و حري شاهر هاه اتقاضاي اساتناده هااربري
افتيط تجاري و اداري باشند برابر جداول پروانه ساوتماع  ،تراه و ارتناع و  ...زير بناي ااورد تقاضاا باه تنكااك احاسابه و و اول ااي گاردد  .در
ضمن اوذ اوافقت هماساوع ااده  5از سوي شهرداري حسب اورد الزااي است .
ماده : 11

احاسبه ار ه با توجه به اتراژ و قامت ان قه بندي دارايي به جزت ااال ك زرااي و باير احاسبه وواهدشد.
تبصره  : 1ارزش ار ه ااال ك واقع در اااديني هه در بيو ك اربوطه براي آع ارزش وا ي تهاان نشده است  ،برابار باا باامترين ارزش اهباري اسات
هه از آع ااداع انشهب اي شود .
تبصره  : 2ارزش ار ه ااال ك واقع در سراها  ،پاساژها و هاروانسراهاي انشهب از هر وااباع  ،هوچه ياا باازار هاه در بياو ك هااي اربوطاه باراي آع
ارزش وا ي تهاان نشده است برابر با ارزش هماع وااباع  ،هوچه يا بازار انظور وواهد شد .
تبصره  : 3ارزش ار ه ااالهي هه داراي راه ابور استقيي نبوده و حق ابور از ايك اجاور را دارند  ،برابر  %61ارزش اهبري است هه راه اباور اياك
اورد نظر آع انشهب اي شود .
تبصره:4با توجه به ااده  12قانوع ديواع ادالت اداري،تهرفه هاي اواره احيي اندرج در اين تهرفه هه به اوجب آرات هاأه امواي ديواع ادالت
اداري در اورد شهر تويسرهاع ويا ساير شهرهاي هشور اب ال گرديده ودر اين تهرفه درج گرديده باطن وفار قابن و ول است.
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فصل دوم
ماده:1
كد عوارض
1112

شرح عوارض

عوارض
حق الثبت

مستند قانونی
تبصررر  1مررر 05
ق نون م لی ت ب ارزش
افزو مصرو ار

نحوه وصول عوارض تصويبی و توضيحات
جدول شماره1
از هرگونه نقن واتقال ااوال انقول ،فار انقول به اازاع  ٪3هه در وره ادم اغايره با قانوع واقرراه توسط دفاتر اسناد رسمي و ول وبه
حساب وزانه واريز اي گردد وازآع طريق به حساب شهرداري واريز وواهد شد.

 1931و بن ر  11م ر
 11و مرر
شوراه

 11قرر نون

ماده:2
كد عوارض
1117

شرح عوارض

عوارض
گذرن مه

مستند قانونی
قررررر نون بو

ررررره

ا  1933کشور

نحوه وصول عوارض تصويبی و توضيحات
در هنگام

دورگذرنااه اوارضي به اازاع 5در د تهرفه

جدول شماره2
دور آع اي باشد هه در

وره ادم اغايره با قانوع واقرراه توسط اراجع

ادرهننده گذرنااه و ول وبه حساب شهرداري واريز وواهدشد.
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ماده:3
كد عوارض

شرح عوارض

1212

عوارض بر
پ وانرررررره
ارر مان ن
تک واح ی

مستند قانونی
 1مر

تبص

 05قررررر ر نون
م لیررر ت بررر

نحوه محاسبه عوارض زير بنای ساختمانهای تک واحدی
جدول شماره 3
عوارض زی بن ی ا مان نه ی مسکون تک واح ی به ازای ه ما م بع به ش ح

مصوب ت مجلس شورای ااالم  ،هیئت محا م ولت  ،وزارت مسکن و شه ا زی و مصوب ت

شورای ت مین مسکن ااا ن وصو مواه ش .

مصررو ارر

عوارض صدور پروانه ساختمان مسکونی تک واحدی

 1931و بن 11
م

 11قررررر ر نون
شوراه

و ذیل

مح ابه مواه ش  .ر ضنن عوارض پ وانه ا مان ن ماعلق به مسکن مه ب اا س

ارزش افرررزو

 11و م

توضيحات

رديف

سطح بنای يک واحد

عوارض هر
مترمربع

حداقل عوارض هر متر مربع بريال

تبص : 1
منظور از واح مسکون تک واح ی ،اعی ن
اات که ر اطح و ی ه طبقه بیش از یک
واح اح اث نشو و چن نچه ر ه طبقه و ی
طبق ت و واح ا ماه شو تک واح ی
محسو نن شو .
تبص : 2
مس حت پ رکینگ ر مح ابه عوارض لح ظ

1

ت  105ما م بع

٪95P

13555

نن گ

2

ت  255ما م بع

%05P

20555

9

ت  955ما م بع

٪15P

91555

تبص  :9ر کلیه موار این تع فه که ن خ
مح ابه عوارض ب ای بن ه ی مالف ا ز(اعم

0

ت  055ما م بع

٪35P

03555

0

ت  055ما م بع

٪155P

15555

1

از  055ت  155ما م بع

٪125P

12555

٪ 105 P

30555

1

.

از مسکون – تج ری و )...رج گ ی

به اینکه بن ه ی اح اث تواط کنیسیون م
ص ابق ءگ

وب اصو اه گ نه شه ا زی –

فن وبه اشا مغ ی ت ن اشاه ب ش .

از  155ما م بع به ب ال
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ماده:4
كد عوارض
1252

شرح عوارض
عرروارض زی ر
بنرر ی صرر ور
پ وانررررررررره
اررررر مان ن
مجانررررررررع
مسررکون ترر
 155ما م بع

مستند قانونی
تبصرر

 1مرر

نحوه محاسبه عوارض زير بنای مجتمع های مسکونی
05

قرر نون م لیرر ت برر
ارزش افزو مصو
ا

 1931و بنر 11

مرر

11

 11و مرر

ق نون شوراه

و بیش از 155
ما م بع

ر یف

اطح ن م لص بن

1

ت  255ما م بع

2
9

ت  055ما م بع
ت  155ما م بع

توضيحات
تذک  : 1عوارض پ وانه ا مان ن اراض ماعلق به

جدول شماره 4
مبن ی مح ابه عوارض ه ما م بع اطح ن م لص
کل بن

مسکن مه ب اا س مصوب ت مجلس شورای ااالم ،
هیئت محا م ولت  ،وزارت مسکن و شه ا زی و

 / 155 ( *٪35Pمی نگبن اطح واح )

مصوب ت شورای ت مین مسکن ااا ن وصو مواه ش

ح اقل 91555ری
 / 155 ( *٪115Pمی نگبن اطح واح )
ح اقل 05555ری
 / 155 ( *%105Pمی نگبن اطح واح )

.تذک  : 2می نگین اطح ه واح عب رت اات از اطح
ن م لص کل بن تقسیم ب تع ا واح ه .
تذک  : 9مس حت پ رکینگ ر مح ابه عوارض لح ظ
نن گ .

ح اقل  13555ری

 Pقینت منطقه بن ی ارای
و شن ر 0
ر یف
1

اطح ن م لص بن
بیش از  155ما
م بع

تبص  : 1عوارض اااخ  ،اون و کوزی  :به هنگ م ص ور پ وانه ا مان ن ر
ه ما م بع ق بل وصو م ب ش .

مبن ی مح ابه عوارض ه ما م بع اطح ن م لص
کل بن
 / 155 ( *٪110Pمی نگبن اطح واح )
ح اقل  35555ری
ح اقل قینت ب ای ه ما م بع م ب ش .

او  9و  0و  0و1و1و3و تق ض ی م لکین هت اح اث اااخ  ،اون و کوزی ( م رج از اعی ن ) به م مذ  9 Pب ای
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تبصره:2چنانچه در ملکی پاركينگ در طبقه زير زمين احداث گردد ودر طبقه همکف ،كاربری غير از پاركينگ ايجاد شود .اگر كاربری همکف به صورت انباری مسکونی باشد عوارض
زيربنا ی آن  2برابرو وچنانچه به صورت كاربری مسکونی باشد عوارض زيربنای آن  4برابر محاسبه می شود( .ابتدا عوارض آن با توجه به متراژ نهايی ساختمان با توجه به جداول فوق
محاسبه وسپس مفاد اين تبصره اعمال خواهد شد).

ماده:5عوارض پذيره واحدهای تجاری تک واحدی و مجتمع با دهنه و ارتفاع مجاز
كد عوارض
1212

شرح عوارض

مستند قانونی

نحوه محاسبه عوارض پذيره يک متر مربع از يک واحد تجاری

عررررروارض

تبصرر  1مرر 05
قرر نون م لیرر ت برر

جدول شماره 6

پررذی

یررک

ما م بع از
یررک واحرر
تج ری

ارزش افزو
ا

مبنای محاسبه عوارض يک

مصو

 1931و بنر 11

مرر  11و مرر
ق نون شوراه

11

متر مربع از يک واحد
رديف

تجاری(در حد تراكم

طبقات

ومساحت قبلی مندرج در
پرونده)

توضيحات
 : Sمس حت
 : Pقینت ارزش مح اب ت ع صه

مبنای محاسبه عوارض يک متر

 : Mض یب
ر صورت ابق ء بن تواط کنیسیون

تجاری(احداثی جديد(برای

ص و ع م مغ ی ت ب اصو اه

مربع از يک واحد
اعماق هم محاسبه می شود))

M =0
M =0/20

M =3
M =3/0

1

هنکف

M*P*S

2

زی زمین

M*P*S

9

او

M =0

M*P*S

M =9

0

وم

M*P*S

M =2/0

M =0

0

اوم به ب ال

M*P*S

1

نیم طبقه

M*P*S

M =2
M =1/0

M =9/0
M =2

1

انب ری ر طبق ت

M*P*S

M =1/0

M =2

3

انب ره ی ک اله ی
ب زرگ ن ( اوله و

M*P*S

M =2

م

گ نه شه ا زی – فن وبه اشا

M =2/0

انب ره ی مجزا)
تبصره  : 1ب لکن تج ری ح اکث مس حت اطح اشغ
عوارض زی بن ب اا س

ب اب ضوابط ط ح تفضیل  ،ض یب ) M =5/1گ فقط به صورت ب رانگی ب ش ).واگ

ر طبق ت به فضر ی تجر ری اضر فه شرو ضرنن مح اربه

و فوق عوارض ب لکن به میزان  1 * P * Sوصو مواه ش .
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تبصره  : 2عوارض ت ایس ت پنپ بنزین ( فا ک ر  ،ات ق نگهب ن  ،ا ویس به اشا و نن ز م نه و  )...ب اب
تبصره  : 9ا یه ب ن پنپ ب اب تع فه عوارض صنعا مح ابه م گ
تبصره  : 0محوطه گ راژه ی که اااف

و عوارض زی بن ی مسکون مح ابه مواه ش .

.
روب ز 5/1*P * S

تج ری شون م نن آهن ف وش و مص لح ف وش

تبصره  : 0چن نچه ر ع صه فض ی پنپ بنزین و گ ز  ،فض ی تج ری هت ع ضه محصوالت اح اث گ

ف ت و گ راژه و پ رکینگ ه 9 *P * S

ب اا س عوارض تج ری

و م بوطه وصو م شو .

تبصره  : 1ر اوله ه و انب ره ی ب زرگ ن ت  0ما ارتف ع ب اب تع فه و هت ه یک ما م زا ارتف ع یک چه رم عوارض اض فه وصو م گ
تبصره  : 1رهنگ م گسا ش بن ( اصالح ت و تغیی ات پ وانه) عوارض میزان بن ی اض فه ش ب تو ه به قینت منطقه بن ی
او مح ابه عوارض زی بن ی ه ک رب ی بی ون کشی م شو مح ابه وصو مواه ش .

.

ی وب اا س ض یب که پس از نع ننو ن ما اژ قبل ب ما اژ

تذكر  : 1ر صورت تس ی ا ی عوارض از نله م زا ت اکم  ،ارتف ع  ،کنسو و  ...عوارض مذکور نیز مح ابه و وصو مواه ش .
تذكر  : 2چن نچه تق ض ی گسا ش و تواعه بن بع از مهلت مق ر ر شن ان مه  ،ا مان ن صورت بگی
 : 2/1ر ح لایکه عنلی ت ا مان ن به پ ی ن ن ای
 : 2/2ر ح لایکه پ ی نک ر ص ر ش

و پ ی ن ک ر ص ر نش

حسب رمواات م لک و ط م احل ق نون

و ح لت پی ا م کن .

اات پس از وصو عوارض تن ی شن ان مه ا مان ن به ش ح ب ال عنل مواه ش .

ب ش فقط عوارض آن قسنت از بن که تواعه و گسا ش م ی ب مح ابه و وصو مواه ش .

3
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ماده:6
كد
عوار
ض
1212

شرح
عوارض
عررروارض

مستند قانونی

جدول شماره 7
تبص

 1مر

 :nتع ا واح تج ری اات

یرک

 05قررررررر نون

ما م برع

م لی ت ب ارزش

پذی

نحوه محا سبه عوارض پذيره يک متر مربع از چند واحد تجاری با ارتفاع مجاز

توضيحات

از چنررررر

افزو

واحرررررر

مبنای محاسبه عوارض يک متر مربع از يک واحد
طبقات

رديف

حداكثر ضريب

مبنای محاسبه عوارض يک متر مربع از

تجاری(تجديدبنا ودر حدتراكم ومساحت قبلی

يک واحد تجاری(احداث بنای جديد -

مندرج در پرونده)

در اعماق هم مالک عمل است).

11/0× p

) M * P * (n+ 10

M =5/0

M =5/3

) M * P * (n+ 10

M =5/020

M =5/30

مج ز ضوابط اعالم ش
از اوی ط حه ی تفضیل

M =5/9

M =5/0
M =5/0

ارر ر  1931و

1

تج ری بر
ارتفررررر ع

بن  11م

11

هنکف

2

و مرررررر

11

زی زمین

12× p

مج ز

9

ق نون شوراه

او

11× p

) M * P * (n+ 10

15/0× p

) M * P * (n+ 10

M =5/20

0

اوم به ب ال

3× p

) M * P * (n+ 10

M =5/2

M =5/90

1

انب ری

1× p

) M * P * (n+ 10

M =5/10

M =5/2

1

ب لکن نیم طبقه

0× p

) M * P * (n+ 10

0

M =5/10

M =5/2

1
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بش
منظور از هنه و ارتف ع

مصرو

وم

و ح اقل آن ب اب ب  2م
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ماده:7
كد عوارض

شرح عوارض

نحوه محاسبه عوارض پذيره يک متر مربع از يک يا چند واحد تجاری با ارتفاع و دهنه غير مجاز

مستند قانونی

توضيحات

جدول شماره 3
1212

عوارض پذی

یرک

ما ر م بررع از یررک
واحرر تجرر ری برر
ارتف ع و هنه غیر
مج ز

تبص ر

 1مر

05

 : Hارتف ع مو و
 : H0ارتف ع مج ز

ق ر نون م لیرر ت برر
ارزش افرررررررزو
ار

1931

و بن  11م

 11و

مصو
مررر

 : Lهنه مو و
 : L0هنه مج ز
 : Pارزش مح اب ت ع صه

 11قررر نون

 : Sمس حت

شوراه

 : nتع ا
 : Mض ایب من رج ر

عوارض پذی

شن ر 1م ب ش .

چنر

واحرر تجرر ری برر
ارتف ع و هنره غیر
مج ز
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ماده:3
كد عوارض

شرح عوارض
اواره پروانه
ساوتماني

تبصرر

05

قرر نون م لیرر ت برر
ارزش افزو مصو

اداري ،

ا

آاوزشي ،

مرر

 1931و بنر 11
 11و مرر

جدول شماره 1
بانک
رديف

واحدهاي

مستند قانونی
 1مرر

عوارض پروانه ساختمان اداری  ،صنعتی  ،خدماتی  ،آموزشی  ،ورزشی و . . .

طبقات

اداری

اداری

و

(شخصی)

(دولتی)

موسسات

11

صنعتی

6

انباري

2 ×P

9 ×P

0 ×P

5/20 ×P

7

نا طبقه

2 ×P

9 ×P

9/0 ×P

5/20 ×P

5

وبامتر

ب اب تع فه عوارض مسکون

آپارتماع

2/20 P

9/0 P

0 ×P

5/20 ×P

ب اب تع فه مسکون مح ابه میشو .

اتن و هتن

سوم

مصوص ب اب تع فه تج ری و ولا

ورزشي  ،هتن ،

ب اب تع فه عوارض مسکون

4

دوم

2/0 ×P

0/0 ×P

0/0 ×P

5/20 ×P

ب اب تع فه عوارض مسکون

نهتي و

3

اول

2/10 ×P

0/0 ×P

0/0 ×P

5/20 ×P

ب اب تع فه عوارض مسکون

 ،ودااتي ،

2

همكف

9/0 ×P

1/0 ×P

3 ×P

5/1 P

2/0×P
9/2 ×P
2/0 ×P
1/1 P
1/1P
1/1P

ب اب تع فه عوار ض صنعا

1

زيرزاان

9 ×P

1 ×P

1 ×P

فرهنگي  ،هنري

ارتوپدی

هتل آپارتمان

مالی و...
5/90 ×P

ق نون شوراه

خدماتی

ورزشی

فرهنگی

هنری

آموزشی

مطب ،آزمايشگاه

هتل  ،متل ،

زی زی زمین
ب اب 1/1 P

الف) اگر در ملکی پاركينگ در طبقه زيرزمين احداث شودودر طبقه همکف كاربری ديگری غير از پاركينگ ايجاد گردد 0.برابرضرايب مندرج در جداول 1تا  3مبنای محاسبه عوارض زيربناوپذيره يک متر
مربع زيربنا ،باتوجه به نوع كاربری مورد درخواست خواهد بود.
ب ) مع فیاه و تخفیف ت ص ور پ وانه ا مان ن ب ای یک مور که ماق ض اح اث هال  ،هال آپ رتن ن  ،مال و ا ی ب اا س

و  15مواه بو .

ج ) کلیه فض ه ی تج ری از نله ت الره ی پذی ای  ،غ فه ه و واح ه ی تج ری ر الب و ا ی نق ط هال مشنو مع فیاه مواه بو
د ) کلیه عوارض ه و پذی

واح ه ی گ شگ ی و اق ما مشنو مع فیاه ی

و  15مواه بو .

ه ) ر هت مس ع ت و تشویق ا م یه گذاران که اق ام به اح اث هال  ،هال آپ رتن ن  ،مال و  ...م نن ین و امک ن ت مین پ رکینگ مسقف ف اهم نب ش ،م توانن هنه ی تع ا ی از پ رکینرگ هر ی مرور
نی ز را ر ملک ماعلق به هال  ،مال و هال آپ رتن ن و  ...که ر هن ن مک ن واقع ش ب ش به صورت روب ز ب ون پ امت عوارض حذف پ رکینگ ت مین نن ین .
و ) چن نچه ا م یه گذاران اینگونه بن ه ر مهلت مق ر به تعه ات مو

ر قب به

ب اری و را ان ازی هال و  ...اق ام نکنن مع فیت مذکور لغو و عوارض به ن خ روز ری فت مواه ش .
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ز ) چن نچه ا م یه گذاران اینگونه واح ه ی بن ه ر نوع ک رب ی مور اااف
 ...به ا ی موار گ

و ی ا مت و ا ز انج م ش

تغیی ات انج م هن بطوریکه این تغیی ات ب عث تغیی ک رب ی ( نوع اااف

) از هال و

مع فیت مذکور لغو و عوارض به ن خ روز مح ابه و ری فت مواه ش .

ح ) مع فیاه و تخفیف ت مذکور ت پ ی ن ا  1931مج ز م ب ش .
جدول شماره 15
درجه هتل

درصد معافيت

حداكثر مدت ساخت جهت بهره برداری

 5ستاره

%71

61ماهه

 4ستاره

%51

43ماهه

 3ستاره

%41

36ماهه

ماده:1
مستند قانونی

كد عوارض

شرح عوارض

1212

عوارض زی

تبصر ر

بن

قرر نون م لیرر ت بر ر

 1مر ر

ارزش افزو

توضيحات
05

مصرو

ار  1931و بنر 11
مرر  11و مرر
ق نون شوراه

11

جدول شماره11
 – 1در ساوتمانهاي افتيط ( اسكوني  ،تجاري ) ( اسكوني  ،ودااتي ) و  ...اواره زيربناي هر هدام از واحدها وفق اقرراه و ضوابط اربوطه
دريافت وواهد شد .
 – 2ساوتمانهايي هه بصوره فار اجاز در هاربري اربوطه احداخ اي شوند در
هماساوع ااده

وره ادم ضروره قيع بنا و

دور راي بر ابقاي بنا توسط

د قانوع شهرداري االوه بر پرداوت جرائ نقدي اشمول پرداوت هياه اوارضاه اتهيقه به نرخ روز از جميه اواره زيربنا ،

تراه و فاره اي باشند .
 -3ساوتمانهايي هه بصوره فار اجاز در هاربري فار اربوط ( اغاير ) احداخ اي شوند در
بنا توسط هماساونهاي ااده

وره ادم ضروره قيع بنا و

دور راي بر ابقات

د قانوع شهرداري االوه بر پرداوت جرائ نقدي اشمول پرداوت هياه اوارضاه اتهيقه (اواره ابقاي

ساوتما ع)به نرخ روز از جميه زيربنا  ،تراه و فاره اي باشد .
 – 4اواره پذيره اجتمع هاي تجاري اانند پاساژ  ،تامچه  ،سرا و  ...تا ده اتر امق بر اساس ارزش احاسباتي بر ايك و اازاد بر ده اتر امق
دوم بر اساس  %31قامت ارزش احاسباتي بر ايك و اازاد بر  21اتر امق بر اساس  %61قامت ارزش احاسباتي بر ايك اشروط بر اينكه از
ارزش احاسباتي جبهه بهدي همتر نباشد اال ك احاسبه اواره زير بنا وواهد بود .
 – 5اواره پذيره واحدهاي

نهتي هال بر اساس ارزش احاسباتي بر جبهه ا يي احاسبه وواهد شد .
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 – 6در احاسبه اواره پذيره نا طبقه احداثي در داون واحدهاي تجاري اال ك احاسبه در امق جبهه بر اساس بند  4تهاان اي شود .
 – 7در اين تهرفه دهنه اورد نظر براي هر اغا زه اباره است از فا يه بان دو تاغه بنا براين چنانچه يك اغازه داراي چندين بر باشد اال ك
احاسبه بزرگترين دهنه اجاز از اهبر ا يي است .
 - 3در

وره اوافقت با ديوارهشي ساوتمانهاي افروبه و يا زاان هايي هه داراي بنا و يا فاقد بنا ( در احادوده قاانوني ) اشاروط باه راايات

ضوابط و اقرراه نوسازي و طرح تنضايي و چنانچه حقي از لحاظ تنكاك  ،تغاار هااربري و  ...باراي االاك ياا اتصارف قاانوني ايجااد نكناد در
وره اوذ اجوز قانوني ( با ااتبار  12ااهه ) بر هر اتر طول يك برابر قامت ارزش احاسباتي ( ار ه ) و ول وواهاد شاد  .و در وصاوص
نحوه اجراي ديوارهشي راايت ضوابط فني و شهرسازي الزااي است .
 - 1اواره ديوار هشي بافاه يك برابر قامت ان قه بندي دارايي به نسبت طول با راايت ضوابط فني و شهرسازي وواهد باود و در وصاوص
نحوه اجراي ديوار هشي بافاه ؛ چگونگي اجرا و ضوابط فني و شهرسازي آع به هنگام
 - 11در

دور اجوز ابالغ وواهد شد .

وره ادم اجرا ديوار هشي در اهيت اقرر (  12ااهه ) و انقضات اهيت اذهور تمديد و اوذ اجوز ديوارهشي با پرداوات ااباه التنااوه

اواره پرداوتي با اواره به نرخ روز وواهد بود .
 - 11احداخ بنا بصوره سايه باع در واحدهاي اسكوني بدوع ديوارهاي جانبي ،زيربناي اساكوني احساوب شاده و

ارفا ااواره زيار بناا

مح ابه و و ول وواهد شد
 - 12اواه زير بناي ساوتمانهاي احداثي در حري اصوب شهر پ

از راايت هياه ضوابط اوجود و اقرراه فني و شهرسازي به اازاع ارقام

واحدهاي احداثي در احدوده قانوني شهر وواهد بود .
 - 13حداقن ارزش احاسباتي براي حري ها هماهنگ با اناطق اجاور آع احاسبه و لحاظ وواهد گرديد .
1212

تهماااااراه و
تغاااااراه در
ساوتماع

تبصر ر  1مر ر 05
قرر نون م لیرر ت بر ر
ارزش افزو

مصرو

ار  1931و بنر 11
مرر  11و مرر
ق نون شوراه

11

هياه تهماراه و تهويض هر نوع سقف تجاري  ،اداري  ،اسكوني و  ...ستوع گذاري و پن گذاري به شرح ذين اي باشد :
 – 1در

وره ادم افزايش بنا و واحدها و اازاع پارهانگ و ادم تغاار اساسي و در

آاوزشي ,ورزشي ,اذهبي پزشكي  ,بهداشتي درااني و فاره اوارضي به اازاع
عوارض به میزان  0 ×Pوب ای تغیی ات امل ب نک ه ( تغیی

 – 2در

وره اوذ اجوز قانوني براي واحدهاي اسكوني

 5/0 Pوب ای و اح ه ی تج ری عوارض به میزان  pب ای واح ه ی ا اری

کوراایون وغی ) عوارض به میزان  0 ×Pبه ازاء ه ما م بع زی بن

وره تغااراه اساسي و افزايش بنا و واحدها و اازاع پارهانگ در

و ول وواهد شد.

وره اوذ اجوز قانوني  %111از اواره پروانه ساوتماع حسب

نوع هاربري دريافت گردد .
 – 3در

وره تغاار اساسي ( ستوع و پن گذاري ) و افزايش بنا و واحدها ارائه نقشه اهماري و سازه و تاياد نظام اهندسي الزااي است .

 – 4هر گونه افزايش بنا در طبقاه  ،داون يا اجاوره ساوتماع هه اوجب افزايش زير بنا گرددبراسااس نقشاه اهمااري ا االحي ونااز نداشاتن
اغايره با ضوابط واقرراه شهرسازي اواره (اضافه تراه ,زيربنا ,حذف پارهانگ و)...اوذ ودر
پرونده به هماساوع ااده

وره ادم اوذ اجوز تهماراه از شهرداري

د ارجاع اي گردد.
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ماده:11
كد عوارض

شرح عوارض

نحوه وصول عوارض تصويبی و توضيحات

مستند قانونی

جدول شماره12
1212

عررررروارض
اح اث م نره
بغ

تبصر ر

05

 1مرر

قرر نون م لیرر ت برر
ارزش افزو

مصو

ع الت ا اری حذف ش

اات ورع یت ح نص

م بع زی بن مح ابه ووصو م گ

ا

 1931و بنر 11

مرر

11

 11و مرر

مجوز ب غ مسکون ب رع یت ااورالعنل م

10ق نون زمین شه ی به اااثن ءبن 9م

ه ی تفکیک ومف من رج ر آن ص ر م گ

.ش مل پ امت آم

عوارض به میرزان 15 ×Pبره ازاء هر مار

ا زی ب اا س تع فه ب غ مسکون وحق تفکیک ب اا س ضروابط تفکیرک

ب غ ت م شو ( .رع یت ق نون حفظ اراض زراع وب غ ت مصو  1910ب اصالحیه ه ی بع ی الزم اال
رع یت اصو وضوابط شه ا زی وط ح تفضیل وقوانین ومق رات

اات)

ریه الزام اات.

ر صورت ه گونه اض فه بن وتغیی ک رب ی ب مالف ضوابط ضنن ارا
پ امت کلیه عوارض ومقوق ت به ن خ روز وضوابط این تع فه مواه ش .

ق نون شوراه

الرف آن اراورالعنل کره ب تو ره رای یروان

پ ون

به کنیسیون م

ص

ر صورت ابق ء بن مشرنو

ماده:11
كد عوارض
1213

شرح عوارض
عوارض مر زا
بررر تررر اکم( ر
ارررررررررررطح
وارتف ع)مش وط
به امذ مجروز از
کنیسیون مر

مستند قانونی
تبصرر  1مرر 05
قرر نون م لیرر ت برر
ارزش افزو
ا

مصو

 1931و بنر 11

مرر  11و مرر
ق نون شوراه

پنج

11

نحوه وصول عوارض تصويبی و توضيحات
جدول شماره13
ر ا  1931ت اکم مبن ی اح اث بن ب ای زمین ه ی ب مس حت ع صه  255ما م بع وبیشا  %125رص ب اطح اشغ  15رص
وب ای قطع ت زی ح نص تفکیک ب اا س ضوابط ط ح تفضیل و مع م ب ش وعوارض م زا ب ت اکم پ یه ت اقف پ یه( مجروز
ابالغ کنیسیون م

)0به ش ح زی مح ابه .امذ مواه ش .

مح ابه اض فه ت اکم ب ای امالک که ارای اض فه ب پ وانه ی ب ون پ وانه ب اا س تبص ه ی  2و9م  155ق نون شه اری ه :
ائم کنیسیون م ص ما اژ اض فه ت اکم ب اااف از ف مو :
اگ اض فه ارتف ع ر طبقه پیلوت ح ث شو عالو ب
( (H-H0)/H0×Sمش وط به ع م مغ ی ت ب اصو وضوابط شه ا زی وط ح تفضیل واصو اه گ نه شه ا زی – فن وبه اشرا
وابق ء بن تواط کنیسیون م

ص ) مح ابه م شو که Sمس حت طبقه(ما م بع) وHارتف ع طبقه وH0ارتف ع مج ز طبقه بر حسرب

ما م ب ش  (.رصورت ابق ءبن تواط کنیسیون م

.)0

تبص  :1ر صورت که ف ی ر هنگ م ص ور پ وانه ا مان ن ماق ض اح اث پ رکینگ ر زی زمین واح اث واح مسرکون ر طبقره
هنکف ب ش ب تو ه به اینکه ارتف ع طبقه هنکف (که طبق ضوابط م ب یست پیلوت ب ش ) تغییر پیر ا مر کنر اضر فه تر اکم آن بره
صورت حجن مط بق ف مو ب ال مح ابه ووصو م شو .
ب تو ه به اینکه ت اکم پ یه شه تویس ک ن ب ای امالك ب مس حت ع صه  255ما م بع و بیشا %125ب اطح اشغ
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باشد( االوه بر پايوه هه اجوز آع به

وره تشويقي به همه داده اي شود) نحوه احاسبه اواره اضافه تراه ابناا تاا تاراه

اا ايي طبق دستورالهمن هماساوع ااده  5شهرسازي به شرح بندها و فراول هاي زير اي باشد:
-1احداخ بنا باشتراز تراه  %121تا تراه %131درهاربري اسكوني به اازاع  5/5 ×Pودرهاربري تجاري به اازاع
 2احداخ بنا باشتراز تراه  %131تا تراه  %241به اازاع  6/5 ×Pودرهاربري تجاري به اازاع
 -3احداخ بنا از تراه  %241تا تراه  %311به اازاع  7×Pودرهاربري تجاري به اازاع

3×P

-4احداخ بنا از تراه  %311تا تراه  %361به اازاع  3 ×Pودرهاربري تجاري به اازاع

1×P

 -5احداخ بنابا تراه باش از  %361به اازاع  1 ×Pودرهاربري تجاري به اازاع

6/ 5×P

7/ 5×P

11×P

تبصره: 1براي ق هاه زير حد نصاب تنكاك چوع تراه ابنا طبق ضوابط طرح تنضايي همتر از  %121وس ح اشغال  %61در د
اي باشد اضافه تراه ابناي طرح تنضايي تا تراه  %121ناز به اازاع بند يك و باشتر از  %121بر ابناي بند هااي باام احاسابه
وواهد شد.
تبصره:2براي ساير هاربري ها ناز فراول هاي فو با توجه باه ارزش احاساباتي آع هااربري و تاراه هااي اا اايي براسااس
ضريب هاربري اسكوني احاسبه وواهد شد.

تبصره : 9تراکم مجاز در طبقه زیرزمین  15درصد مساحت عرصه ملک می باشد.مازاد بر  15درصد مشمول پرداخت عوارض
اضافه ترکم می باشد  .عوارض اضافه تراکم برای هر متر مربع مازاد بر تراکم فوق در کاربری پارکینگ به میزاا  ، pدر
کاربری مسکونی وغیره به میاا  1/0 pودر کاربری اداری به میاا  2 pو در کاربری تجاری به میاا  9pخواهد بود.
تذک  :ر

ورتي هه اضافه تراه

وره گرفته در حد تراه اجاز و دستورالهمن هماساوع ااده  5باشد اواره اضاافه تاراه

بر اساس فراول هاي بام احاسبه وواهد شد .در اواردي هه اضافه تراه باشتر از تراه اجاز وساتورالهمن ابالفاي هماسااوع
ااده  5باشد پ

از ارسال پرونده به هماساوع ااده

ارجاع اي گردد در

دو

دور راي ابني برا ابقاات بناا پروناده باه هماسااوع اااده  5اساتاع

ورتي هه هماسوع اذهور اجوز اضافه ارتناع را

ادر نمايد اواره اضافه تراه به اازاع تهرفه انادرج

در جدول اواره ابقاي ساوتماع احاسبه واوذ وواهد شد.
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ماده:12
كد عوارض

نرح عوارض

نحوه وصول عوارض تصويبی و توضيحات

مستند قانونی

جدول شماره14
1214

151

عوارض ب تفکیرک و

اصالحیه م

افرررر از اراضرررر و
ارر مان ن ( اعیرر ن )

ق نون شه اری ه

مسررکون  ،تج ر ری ،
ا اری و اررر ی بررره
ااررراثن ء اراضررر
ماعلق به مسکن مه

وتبص

1م

05

الف ا احاسبه اواره تنكاك يا افراز اراضي بدوع اوذ اجوز از شهرداري وادم راايت ضوابط وقرراه شهرسازي واهماري در احدوده

قر نون م لیر ت ب ر

قانوني وحري شهر(داراي استحدثاه وفاقد استحدثاه)

ارزش افررررررزو

احاسبه اواره تنكاك چنان اراضي از فراول s×k×pاحاسبه اي شود.هه sاساحت ار ه به اتر اربع و kضريب اربوط به هاربري

مصو

ا

و بن  11مر
و مرر

1931
11

 11قرر نون

شوراه

اي باشد هه ا ابق جدول زير احاسبه اي هرددو pاباره است از قامت ارزش احاسباتي ار ه(.بدوع اجوزها).
در هاربري تجاريk=5

در هاربري اسكونيk=3/5

درسايرهاربري هاي طرح هاي توسهه شهري k=3

ب ا حق تنكاك يا افراز اراضي داراي استحدثاه يافاقد استحدثاه با اساحت ار ه بامتر از  511اتراربع
تنكاك اراضي بامي  511اتراربع براساس ااده  111ا الحي قانوع شهرداري ها اي باشد.
ج -حق تنكاك يا افراز بافاه با راايت حد نصاب تنكاك اقرر با هماع هاربري باغ به ازات هر اتر اربع اساحت باغ به اازاع

P

احاسبه

وو ول وواهد شد.راايت هياه قوانان واقرراه اربوطه وصو ا قانوع حنظ اراضي زرااي وبافاه اصوب  1374وا الحاه هاي بهدي
مزم الجرا اي باشد.
د-نحوه تنكاك و استناده اسكوني از بافاه داون احدوده قانوني( ر منطقه ب غ مسکون )

(دراين بندراايت هياه قوانان واقرراه اربوطه,ا ول وضوابط شهرسازي وطرح تنضايي الزااي اي باشد).
در اجراي ضوابط واقرراه طر ح جااع و تنضايي شهر تويسرهاع و در راستاي حنظ اراضي زرااي و بافااه واقاع در احادوده قاانوني شاهر و
همچنان در اجراي دستورالهمن ااده  14قانوع زاان شاهري اصاوب 1374/1/1شاوراي ااالي شهرساازي واهمااري و تهااان وضاهات بافااه
واراضي زرااي داون احادووه شاهر طباق

ورتجيساه اورواه  1331/12/4نماينادگاع شاوراي ااالي شهرساازي واهمااري هشاور هاه طاي

دستورالهمن شماره  15/414/374/32122اوروه  1331/12/23اهاونت ااور امراني استانداري همداع به اين شهرداري ابالغ گرديده است ذياال

نحوه تنكاك اراضي زرااي و بافاه واقع در احدوده قانوني شهر ودر منطقه ب غ مسکون

به شرح زير پاشنهاد اي گردد.

16
شهردار تویسرکان :کاظم گمار

رئیس شورای اسالمي شهر تویسرکان:

تعرفه پیشنهادی عوارض شهرداری تویسرکان سال 1931

-1

اين ضوابط واقرراه براي تبدين وتغاار هاربري – افراز و تنكاك بافاه و اراضي هشاورزي يا آيش اوضوع ااده  14قاوع زاان شهري با اامال
قانوع حنظ وگسترش فضاي سبز در شهر ها اصوب  1351و پ

از تصويب شوراي اسالاي شهر تويسرهاع قابيات اجرات دارد.

الف)نحوه تنكاك و استناده از بافاه داون احدوده قانوني ودر ان قه باغ اسكوني
اين اصوبه شاان بافاتي هه فاقد هاربري اصوب ودااتي و فضاي سبز برابر طرح تنضايي است اي باشد.
-1-1حداقن تنكاك افراز وتقسا بافاه  2111اتر اربع با تراه ساوتماني  %21و حداهثر س ح اشغال  %11اي باشد.
ورتي هه االك ااين به استناد ه از تراه باشتر باشد در اقابن افزايش اساحت ق هاه تنكاكي اجازه احاداخ بناا باا تاراه و طبقااه

تبصره:در

افزوع تر به شرح زير داده اي شود.
-1-2ق هاه  3111اتر اربهي تا  5111اتر اربهي تراه  %31و حداهثر س ح اشغال %15
تبصره:بافاه تنكاك شده قبن هه اساحت آع ها همتر از  2111اتراربع اي باشد ناز اشمول بند 1-1اي باشد  .در ق هاتي هاه سا ح اشاغال آع
همتر از  151اتر اربع اي باشد حداهثر  151اتر اربع س ح اشغال دردوطبقه و يك طبقه زيرزاان اجاز است.
تبصره :2احن استقرار ساوتماع اسكوني از هر ضيع زاان در ساوتماع يك طبقه اي بايست  4اتر فا يه داشته باشد .اين فا ايه در سااوتماع
هاي  2طبقه  3اتر  3طبقه  12اتر و 4طبقه  16اتر اي باشد.حداهثر طبقاه در اين اراضي  4طبقه اي باشد واحن اساتقرار سااوتماع باا راايات
همترين اازاع ق ع دروت اي باشد.
تبصره :3در هاربري هاي ودااتي انتنااي وصو ي اانند هتن و ااور تنريحي ورزشي و فرهنگي راايت هياه ضاوابط ايان دساتورالهمن الزاااي
است ولي در هاربري هاي ودااه امواي هه با ااتباراه دولت احداخ اي شود استناده از حداهثر  % 15س ح اشغال و  %45تراه در تمام حامه
بالاانع است.
تبصره :4با استناد ه از ازاياي تنكاك اربوط به ق هاه بزرگتر اوضوع بندهاي فو الذهر هر گونه تنكاك بهدي امنوع و اراتب بايساتي در ساند
االكات و

وره اجي

تبصره:5براي

تنكاكي قاد گردد.

دور پروانه در اراضي با اساحت باش از  511اتراربع اجازه هماساوع ااده  7ميحه حنظ وگسترش فضاي سبز براي تشفاص

باغ وق ع احتمالي دروت براي شهرداري الزااي است.
تبصره:6در اجراي ااده واحده قانوع ا الح ااده  111قانوع شهرداري هاا اصاوب  1311/2/23هيااه اهاابر وشاوارع احادوده تنكااك شاده و
همچنان اراضي ودااه امواي اتهيق به شهرداري ودولت است و اگر در احدوده تنكاكي طرح ودااه امواي نباشد اهادل  %25ق هاه واالص
تنكاك پ

از هسر اهابر وشوارع هه اتهيق به شهرداري ودولت است با قامت هارشناساي روز قابياات ورياد توساط االاك رادارد.در فاار ايان

وره قدرالسه فو به االوه اهابر وشوراع به

عوارض پ وانه ب مبن ی
تفضیل الزام م ب ش .

وره اشاع به شهرداري انتقال اي يابد تا اال ك تنظا

و زی مح ابه ووصو مواه ش  .ر ضرنن رع یرت ضروابط ومقر رات آمر ین طر ح ر مع و
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تبص

حداقل عوارض هر متر مربع

رديف

سطح بنای يک واحد

عوارض هر مترمربع

1

ت  15ما م بع

15P

9555555

2

ت  155ما م بع

03P

9255555

9

ت  105ما م بع

03P

9055555

0

ت  255ما م بع

01P

9055555

0

ت  955ما م بع

01P

9155555

1

ت  055ما م بع

00P

9155555

1

ت  055ما م بع

00P

9355555

3

از  055ت  155ما م بع

09P

9355555

3

از  155ما م بع به ب ال

02 P

0555555

بريال

:1اح اث بن ت ح  2طبقه مشنو پ امت عوارض اض فه ت اکم نخواهر شر و از و طبقره بیشرا مشرنو پ امرت

عوارض اض فه ت اکم و ب تو ه به ف مو تعیین ش

ب ای ک رب ی مسکون مواه ش .

ب -اراضي زرااي -تنكاك و تبدين وتغاار هاربري اراضي زرااي داون احدوده قانوني شهر
در

ورتي هه هاربري زاان در طرح تنضايي وجااع اسكوني باشد با اامال ااده  111ا الحي قانوع شاهرداري هاا وپا

از هسار قدرالساه

شهرداري ااكاع پذير است.
تبصره  -1در

ورتي هه هاربري زاان در طرح جااع ازرواي ولي در طرح تنضايي اسكوني باشد اناد بند ب اجرات اي گردد.

تبصره  -2در

ورتي هه هاربري زاان در طرح جااع اسكوني و طبق طرح تنضايي زرااي باشد و ياا در طارح جاااع و تنضاايي زراعی ب شر

االوه بر اامال تبصره  1تاياده اداره راه وشهرسازي ناز الزااي است.
از اراضي حا ن از تنكاك بافاه هه اتهيق به شهرداري ودولت است .راايت ضوابط اداره هن راه وشهرسازي وقوانان وقرراه اربوطه الزاااي
است.
1214

عوارض ب تفکیک و
افررر از اراضررر و

تبص

 1م

05

ق نون م لی ت ب

احاسبه بهاي ودااه تنكاك طبقاتيالف:تنكاك طبقااتي هار واحاد اساكوني(باه ازات هار اتار ارباع)(باراي سااوتماع هااي قاديمي هاه اجاوز
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ا مان ن ( اعیر ن )

ارزش

مسکون  ،تجر ری ،
ا اری و اررررررر ی

مصو

ک رب ی ه

افزو

ساوت ,پاياع هار ياادم والف

ادره قبيي به

وره تك واحدي بوده ودروواست تنكاك واحدي يا تايااد

ا

1931

استهالم اداراه جهت استناده از ازاياي واحدهاي تنكاكي را دارند)

و بن  11م

 11و

تبصره :چنانچه تهداد واحد هاي اسكوني احداثي از تهداد واحد اسكوني اندرج در پروانه ساوتماني يا پرونده اوجود در شهرداري باشتر باشد

11

ق نون

اواره برروي هوچكترين واحد يا واحدهاي احداثي به ازات هر اتر اربع../2 ×n × pهه nتهداد واحد اسكوني اي باشد حداهثر به اازاع2× p

م
شوراه

احاسبه اي گردد.در ضمن در

وره تهيق ساير اواره ناز اوذ وواهد شد.

ب -تنكاك طبقاتي هر واحد تجاري(به ازات هر اتر اربع) (براي ساوتماع هاي قديمي هه اجوز ساوت,پاياع
هار ياادم والف

ادره قبيي به

2× p

وره تك واحدي بوده ودروواسات تنكااك واحادي ياا تايااد اساتهالم

اداراه جهت استناده از ازاياي واحدهاي تنكاكي را دارند)
تبصره :چنانچه تهداد واحد تجاري نسبت به تهداد واحد اندرج در پروانه ساوتماني يا پرونده اوجود در شهرداري يباشتر باشد(بدوع افزايش
بنا)اوارضي به اازاع،S(M×Sاجموع اساحت واحدهاي تجاري با اساحت هوچكتر است هه از واحد هاي تجاري اولاه بوجود آاده است
وMهماع ضرايب اندرج در جداول تهرفه اواره پذيره تجاري است)احاسبه وو ول وواهد شد.
ساير اواره ناز در

وره تهيق اوذ وواهد شد.

ج-اواره تنكاك ااااني (طبقااتي)واحاد هااي اداري  ،انهتي و هارگااهي وفااره (باه اساتثنات اساكوني
وتجاري) (براي ساوتماع هاي قديمي هه اجوز ساوت,پاياع هار ياادم والف

ادره قبيي به

P×S

اوره تاك

واحدي بوده ودروواست تنكاك واحدي يا تاياد استهالم اداراه جهت استناده از ازاياي واحدهاي تنكاكاي
را دارند)ودر
1214

وره تقاضاي االك بدوع تغاار هاربري به ازات هر اتر اربع

اواره تجماع دو يا

تبص  1مر 05
ق ر نون م لی ر ت ب ر
ارزش افررررررزو

واحد اسكوني به دو

مصو

ا

1931

ب:در

ياااا چناااد واحاااد و

و بن  11م

 11و

ايك همتر از  1111اتراربع باشد به اازاع 1/5 × p× Sوچنانچاه اسااحت اياك باامتر از  1111اترارباع باشاد باه ااازاع( 1/25× p× Sهاه

چنااد پااال ك ثبتااي و
اواره تجمااع ياك

بااالهك

و اااواره

تجماااع يااك واحاااد

مررر

 11قررر نون

الف:جهت تشويق االكان جهت تجماع پال ك ها اواره اذهور اوذ نفواهدشد.
واحدهاي تجاري هه پ

از تجم اع بااث افزايش طول دهنه يا بر ايك اي شود اشمول پرداوت اواره پذيره باه ااازاع ااباه التنااوه ااواره

پذيره چند دهنه به يك دهنه با توجه به فراول هاي اين تهرفه وواهد شد.
ورتي هه اشفاص حقاقي ،بانك ها و...دروواست تجماع پال ك و يا الحا ايك به ااال ك وود نمايند اواره تجماع در ورتي هه اساحت

sاساحت هن پال ك پ

از تجماع اي باشد) احاسبه وو ول وواهد شد.

شوراه

تجاري به دو يا چناد
واحد و بالهك
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ماده:13
كد عوارض
1215

شرح عوارض

اااااواره باااار
باااالكن و پااااش
آادگي

مستند قانونی
تبص ر

 1مر

نحوه وصول عوارض تصويبی و توضيحات
05

ق ر نون م لیرر ت برر
ارزش افرررررررزو
ار

1931

و بن  11م

 11و

مصو
مررر
شوراه

 11قررر نون

جدول شماره15
از ه ما م بع پیش آم گ ر مع ب عنوم که مور اااف ه ی مسکون  ،تج ری  ،ا اری و  ...ق ار م گی عوارض به ش ح
مح ابه وامذ مواه ش (.مش وط به رع یت اصو وضوابط شه ا زی وط ح تفضیل وقوانین ومق رات م بوطه).
رديف
1

نوع بالكن
بالكن وپاش آادگي با سقف شار اني ياا اساقف

نحوه احاسبه اواره
ارف باه

اوره ساايه

1/7 × s × pبدوع و ول اواره زير بنا

باع(سقف آورين طبقه)
2

پاش آادگي ها وبالكن ها در اهابر (به

3

پاش آادگي ها وبالكن ها دراهابر (به
به

4

وره روبسته وزير بنا اناد)
وره روبسته وداراي ديوارهاي جاانبي

وره زير بناي فار اناد )

پاش آادگي ها وبالكن ها دراهابر(به

( 7× s × pاالوه بر و ول اواره ز ر بنا)
(3/5× s × pاالوه بر و ول اواره زير
بنا)

وره روباز فاقد ديوار جانبي(تراس))

 3/5× s × pبدوع و ول اواره
زير بنا
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ماده:14
كد
عوارض
1311

شرح عوارض

نحوه وصول عوارض تصويبی و توضيحات

مستند قانونی

جدول شماره17

اواره ساامنه
وشماره گاذاري
اوتورساكيت

تبصر ر

 1مر ر

05

قرر نون م لیرر ت بر ر
ارزش افزو

مصرو

ار

 1931و بن ر 11

مرر

11

 11و مرر

-1اواره سالاانه اوتورساكيت در سال61111، 1317ريال تهاان اي گردد هه در هنگام اراجهه االكان به شهرداري اوذ اي شود.
-2اواره شماره گذاري اوتورساكيت در سال 51111 ،1317ريال تهاان اي شود هه در هنگام اراجهه االكان و ول اي شود.
و ول اين اواره اشروط به ادم اغايره باقوانان واقرراه اي باشد.

ق نون شوراه وق نون
بو

رررررررررررررررره

ا 1933کشور

ماده:15
كد عوارض
1314

شرح عوارض

مستند قانونی

تهرفه ارهز

اررررررراورالعنل

اهاينه فناي
وودروهاي

ا بالغ ااا ن اری
محا م

سبك

نحوه وصول عوارض تصويبی و توضيحات
جدول شماره13
با توجه به راه اندازي ارهز اهاينه فني وودروهاي سبك شهرداري برابر دستورالهمن ارسالي استانداري احترم تهرفه اهاينه فني وودرو ها به شرح زيار
اي باشد.در وره تغاار در نرخ يا ابالغ دستورالهمن يا بفشنااه جديد در وصوص ارهز اهاينه فني توسط اراجع ذياربط نارخ هااي جدياد ااال ك امان
وواهد بود.
نرخ اهاينه فني وودروهاي سبك(اادي وگازسوز) 221111ريال اي باشد.
-2نرخ ودااه اهاينه فني براي اوتورساكيت ها 51111ريال اي باشد.
-3نرخ ودااه اهاينه فني براي هر بار اراجهه بهددي ظرف اده يك ااه بهد از اراجهه اول براي وودروهاي سبك 51111ريال اي باشد.
-4نرخ ودااه اهاينه فني براي هر بار اراجهه بهدي ظرف يك ااه بهد از اراجهه اول براي اوتورساكيت 11111ريال اي باشد.
-5االوه بر نرخ ودااه باماواره اهاينه فني هر دستگاه اوتورساكيت 5111ريال و وودروهاي سبك هر دستگاه11111ريال اي باشد.
*توضاح:بهد از گذشت يك ااه از اراجهه اول اوضوع بندهاي( 2و )3اراجهه بهدي به انواع اولان اراجهه وواهد بود.
و ول اواره فو اشروط به ادم اغايره با ساير دستورالهمن ها و بفشنااه هاي

ادره از سوي اراجع ذيربط اي باشد.
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ماده:16
كد عوارض

شرح عوارض

نحوه وصول عوارض تصويبی و توضيحات

مستند قانونی

جدول شماره11
1315

اواره

دور

گاااااوا هاناااااااه
راهنمااااااااااااايي
ورانندگي

 1مررر

تبصررر

05

ق نون م لی ت ب ارزش
مصرو

افزو

ار

 1931و بن ر  11م ر
 11و مرر

با توجه به قانوع بودجه سال  1331هشور در هنگاام

ادور گواهاناااه راهنماايي وراننادگي در

آاوزشگاه هاي راهنمايي ورانندگي اي بايست اوارضي به اازاع ٪5تهرفه

اوره اادم اغاايره باا قاوانان واقارراه

دور گواهانااه از اتقاضااع دريافت وبه حساب شهرداري وارياز

نمايند.

 11قرر نون

شوراه وق نون بو ه
ا 1933کشور

ماده:17
كد عوارض

شرح عوارض

مستند قانونی

اواره بر سانما

تبصررر  1مررر 05
ق نون م لی ت ب ارزش

نحوه وصول عوارض تصويبی و توضيحات
جدول شماره21

1411

و نماااااااااايش و
اسابقاه ورزشي
 ،هنساااره هااااا ،
استفر ها  ،پارهها

افزو

مصرو

ار

 1931و بن ر  11م ر
 11و مرر

-1عوارض ب ف وش بلیط اینن ونن یش ب ای فیلم ه ی م ر
تعیین م شو .

٪20به ی ف وش بلیط وب ای فیلم هر ی املر ٪15بهر ی بلریط آنهر

-2عوارض ب ف وش بلیط امور تف یح ،ورزش وف هنگ  ٪0به ی بلیط تعیین م گ

.

 11قرر نون

شوراه
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ماده:13
كد عوارض

شرح عوارض

نحوه وصول عوارض تصويبی و توضيحات

مستند قانونی

جدول شماره21
1412

ااااواره ااااااهن
امواي،هتن،اسافر
وانه – تامر – اتن
وفبره

تبصرر

 1مرر

05

قرر نون م لیرر ت برر
ارزش افررررررررزو
مصو ا  1931و
بنرر  11مرر
مررر
شوراه

 11و

وفق مق رات ق نون م لی ت ب ارزش افزو

عوارض مذکور به میزان %2ف وش و هزینه م م ت اراء ش

وصو این بن ب ای مح ابه ووصو عوارض مذکور از ت الره (پذی ای ب غذا وم اام)شه اری مج ز به وصو %2ف وش وهزینه
به ء م م ت ی مع

آن ری فت ح اقل مبلغ  15555555ری ب احاس

بو .مش وط ب اینکه واح ه ی مذکور مشنو ق نون م لی ت ب ارزش افزو

عوارض پسن ن ماعلقه ب ای ا  1931مواه
نب ش .

 11قررر نون
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ماده:11
كد عوارض

شرح عوارض

مستند قانونی

1413

اواره سالاانه

تبص  1م 05
ق نون م لی ت ب ارزش
افزو مصو ا

نحوه وصول عوارض تصويبی و توضيحات
جدول شماره22

هسب وپاشه

 1931و بن  11م
 11و م  11ق نون
شوراه

پسماندA=(P×K)+(T×12)+
 =Pقامت ارزش احاسباتي ار ه(باه ضارح ضامامه  1تهرفاه)

 =Aاواره هسب و پاشه (ا ناف)

 = Tااواره ااهااناه اصاوب

ا ناف و پاشه وراع (جدول شماره )23
:Sاساحت اغازه به اتراربع.
ض یب ،kض یب مس حت مغ ز م ب ش که ب تو ه به

و زی مح ابه م شو .

ضريب K

اساحت اغازه

ضريب K

اساحت اغازه

K=1

واحد تجاري از  31تا  41اتراربع

K=2

واحد تجاريا از  11تا  15اتراربع

K = 1/25

واحد تجاري از  41تا  61اتراربع

K = 2/25

واحد تجاري از  15تا  21اتراربع

K = 1/5

واحد تجاري از  61اتراربع به بام

K = 2/5

واحد تجاري از  21تا  31اتراربع

K = 1/75

واحد تجاري تا  11اتراربع

تبصره  :1اواره واحدهاي

نني هه در تهرفه تنناذي پاش باني نشده اند ا ابق واحدهاي

تبصره :2بهاي ودااه پسماند هر
تبصره  :3حق افتتاح واحدهاي

نف برابر است با  %51اواره هسب سامنه هماع

نني اشابه احاسبه وواهند شد .

نف

نني  3برابر اواره سالاانه هماع سال

تبصره  :4بهاي ودااه پسماند واحدهاي
تبصره : 5حق افتتاح واحدهاي هه تابع نظام

نني و اداري پر زباله (بشرح جدول شماره  )24برابر با  %71اواره هسبي وواهد بود .
نني ناستند واز قانوع شرهت ها،تهاوني ها،وقانوع تجاري تبهات اي هنند 3،برابر اواره

سالاانه هماع سال اي باشد.
تبصره:6در

وره جابه جايي پروانه هسب(بشرط ادم تغاار نام دارنده پروانه ونوع شغن)اوارضي به ااوذ 2برابر اواره سالاانه هماع

شغن و ول اي گردد.
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تبصره :7تغاار نوع شغن و يا نام دارنده پروانه يا انتقال اشمول پرداوت  2برابر اواره سالاانه نوع شغن وواهد بود.
تبصره:3هر واحد

نني نا اب ال هاان پروانه توسط اتحاديه اربوطه،اشمول پرداوت اواره هسب وبهات ودااه اي گردوته اياي احان

بدوع اذر اوجه قانوني دلان ادم و ول اواره نفواهد بود .ارجع حن اوتالف في اابان اودي وشهرداري،هماساوع ااده  77اي باشد.
تبصره :1چنانچه بر اثر اواان فار اترقبه احن هسب وپاشه ته ان گردد،فقط با ارائه اسناد اثبتاه از طرياق اتحادياه هااي
ا ناف يا سازااع ااور االااتي پ

انني ياا اتاا

از تاياد هماساوع ااده 77قانوع شهرداري ها،اواره هسب وپاشه اوذ نفواهد شد.

تبصره  :11پاسخ استهالم به اتقاضااع پروانه اوقت هسب فقط براي يك بار با و ول اوارضي به ااوذ  2برابر اواره سالاانه هر شغن
ااكاع پذير بوده ور
تبصره:11در

وره ادم تااان شرايط اوذ پروانه دائ قابن تمديد نبوده ووفق اقرراه رفتار وواهد شد.

ورتي هه اغازه اي فاقد پروانه هسب باشد (در

وره نداشتن اشكن ساوتماني) باراي ساال اول اوارضاي باه ااازاع دو

برابر اواره هسب شغن اربوطه و در سال دوم اوارضي به اازاع سه برابر اواره سالاانه شغن اربوطه احاسبه وو ول اي گردد.
تبصره  :12اال ك احاسبه اواره هسبي نوع فهالات هنوني واحد هسبي اي باشد واسئول پاشه وري ايزم باه راايات ايان تبصاره جهات
احاسبه اواره هسبي اي باشد.
تبصرهp:13اباره است از قامت ارزش احاسباتي ار ه در سال  1317هه در ضمامه  1همان تهرفه درج شده است.
تبصره:14اواره هسب از سال 1312لغيات  1316براساس تهرفه سامنه اندرج در دفتر چه اواره سال اربوطه وااواره ساال هااي
 1311وااقبن براساس تهرفه اواره سال  1312احاسبه وو ول وواهد شد.
تبصره:16در ورتي هه افزايش قامت احاسباتي بااث افزايش اواره باش از  11در دي شود حاداهثر  11در اد باه تهرفاه ااواره
هسب ا الح شده سال  1316اضافه شود.
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جدول شماره:23عوارض پايه ماهيانه اصناف وپيشه وران
رديف
شرح انواع اواره(جدول شماره)23

اواره اصوب سال

اواره اصوب سال

(1316ريال)

(1317ريال)

1

آب هاراع فيزاه اانند ناكن  ،هروم و ورشو-استان

15111

15111

2

آب نباه پز و نقن فروش

23511

23511

3

آبماوه گاري

21111

21111

4

آرايشگاه زنانه

21111

21111

5

آرايشگاه اردانه

15111

15111

6

آزاايشگاه هاي طبي  ،راديولوژي و فازيوتراپي

23111

23111

7

آژانسهاي تاهسي بي سا

23511

23511

3

آژانسهاي هرايه اتوابان حمن بار دروع شهري(تاهسي بار) اوسساه باربري

21111

21111

1

آشززي وانگي ( طبخ و پفش فذا)

25111

25111

11

آاوزشگاه هاي تهيا رانندگي

23511

23511

11

آاوزشگاه هاي زباع وارجي

21111

21111

12

آاوزشگاه هاي ااشان نويسي  ،حسابداري  ،تقويتي  ،نقشه برداري  ،وااطي  ،اكاسي  ،و اطي  ،آرايشي  ،اوساقي  ،نقاشاي و

15111

15111

فاره
13

آهنگر اتوابان

21111

21111

14

آهنگراع درب و پنجره (جوشكاراع)

23511

23511

15

اره تازهني

15111

15111

16

استوديوهاي فايمبرداري و آتياه اكاسي ديجاتالي (چاپ و ظهور فاي )

46511

46511

17

استوديوهاي فايمبرداري و آتياه هاي اكاسي و ظهور فاي اهمولي

21111

21111

13

انبار هامهاي بازرگاني

17511

17511

11

اوراقچي و فروشندگاع لوازم دسته دوم اتوابان

21111

21111

21

بارفروشاع ااادين ااوه و تره بار

25111

25111

21

باشگاه و هيوپ تنريحاه سال با رستوراع

21111

21111

22

باشگاه و هيوپ تنريحاه سال بدوع فذا

21111

21111

26
شهردار تویسرکان :کاظم گمار

رئیس شورای اسالمي شهر تویسرکان:

-1

رديف

تعرفه پیشنهادی عوارض شهرداری تویسرکان سال 1931

شرح انواع اواره(جدول شماره)23

اواره اصوب سال

اواره پاشنهادي سال

(1316ريال)

(17ريال)

23

باطري سازي و سا هشي اتوابان

17511

17511

24

بنگاهها و اوسساه اسافربري و باربري

41111

41111

25

بنگاههاي اهاااله و اشاور ااال ك

65111

65111

26

بوفه سانما  ،تئاتر و تماشاوانه

21111

21111

27

بامارستانهاي وصو ي

51111

51111

23

پفش و توزيع نوشابه هاي فار الكيي(جزت)

21111

21111

21

پرده دوزي وپرده فروش

21111

21111

31

پرهنندگاع هزسول گاز(وانگي –

21111

21111

31

پرنده و قناري فروش

21111

21111

32

پاتزا فروشي

21511

21511

33

پامانكاراع ننت  ،اشهن  ،گازوئان و اازوه

21511

21511

34

تانكر سازاع

21111

21111

35

تراشكاري اتوابان

21111

21111

36

تزريقاه و پاسماع

31111

31111

37

تشك دوز و تو دوز اتوابان

21111

21111

33

تهماراه اسيحه شكاري

21111

21111

31

تهمارهاراع آازر  ،هايواتر شمار و درجه آب

21111

21111

41

تهمارهاراع اتوابان و ااشان آمه سنگان

31111

31111

41

تهمارهاراع الكترواوتور  ،ترانسنورااتور  ،پمپ آب و نظاير آع

21111

21111

42

تهمارهاراع تيننهاي امواي و الكتروناك

21111

21111

43

تهمارهاراع راديو  ،تيويزيوع  ،وساين

21111

21111

44

تهمارهاراع فند ك و ساات

21111

21111

45

تهمارهاراع هنش وواهساها

21111

21111

نهتي)

وتي  ،هاازاوتر و ويدئو

27
شهردار تویسرکان :کاظم گمار

رئیس شورای اسالمي شهر تویسرکان:

-1

رديف

تعرفه پیشنهادی عوارض شهرداری تویسرکان سال 1931

شرح انواع اواره(جدول شماره)23

اواره اصوب سال

اواره پاشنهادي سال

(1316ريال)

(17ريال)

46

تهمارهاراع هولر  ،آبگراكن  ،يفچال  ،جارو برقي و نظاير آع

21111

21111

47

تهمارهاراع لوازم برقي والكتروناكي

21111

21111

43

تهمارهاراع لوازم ننت سوز وانگي  ،آبگراكن  ،چراغ وورا ك پزي  ،سماور و فاره

21111

21111

41

تهمارهاراع ااشان حساب  ،تحرير و دستگاه هاي هزي

21111

21111

51

تهمارهاراع اوتور ساكيت و دوچروه

25111

25111

51

تهمارهاراع و رفوگراع فرش

21111

21111

52

تهمارهاراع وساين گاز سوز

21111

21111

53

تهمارهاراع وساين ادرع اكاسي  ،فايمبرداري و پرژهتور

21111

21111

54

تهمارگاهها و اتو سرويسها

25111

25111

55

تهويض روفني  ،آپاراتي  ،پنچرگاري  ،بامن

21111

21111

56

توقنگاهها و پارهانگها

21111

21111

57

تولاد هنندگاع پودر  ،اايهاه ظرفشويي و لباسشويي

34111

34111

53

تولادهنندگاع هيوچه وناع روفني

25111

25111

51

تولادهنندگاع و فروشندگاع گيهاي زينتي

21111

21111

61

تولادهنندگاع وسازندگاع تارچه هرواات و هر

31111

31111

61

جايگاه هاي پمپ بنزين اوتصا ي و دولتي و فرآوردهاي اواد ننتي (فار از )CNG

41111

41111

62

جرثقان داراع

52111

52111

63

جريمه تفياه فاراجاز نفاله (توسط تراهتور)

2111111

2111111

64

چاپ اوزالاد  ،نقشه  ،پرس هاره  ،فتوهزي و فاره

21111

21111

65

چاپفانه و اوسساه انتشاراتي

25111

25111

66

چايفانه

21111

21111

67

چيوهباب و چيو وورشت

25111

25111

63

حق الهمن هاراع برنج و حبوباه

25111

25111

61

حق الهمن هاراع وشكبار(گردو امغز گردو ا سار ا بادام و )...

51111

51111

چرخ و تنظا فرااع

23
شهردار تویسرکان :کاظم گمار

رئیس شورای اسالمي شهر تویسرکان:

-1

رديف

تعرفه پیشنهادی عوارض شهرداری تویسرکان سال 1931

شرح انواع اواره(جدول شماره)23

اواره اصوب سال

اواره پاشنهادي سال

(1316ريال)

(17ريال)

71

حكاهي اهر مستاكي  ،ژمتاني و پال ك سازي

21111

21111

71

حيبي سازاع  ،فيزهاراع و چاقو سازاع

21111

21111

72

ودااه هاازاوتر-نرم افزار

25111

25111

73

ورازي فروشاع

21111

21111

74

وراطاع و سازندگاع قابهاي چوبي

21111

21111

75

وشكبارفروشي گردو،اغزگردو،بادام وسار

41111

41111

76

وشكبارفروشي گندم،جو،گاودانه و...

41111

41111

77

و اط  ،نقاش هنري و سازندگاع تابيوهاي نئوع

21111

21111

73

وواربار فروش

25111

25111

71

وااطي زنانه

21111

21111

31

وااطي اردانه

21111

21111

31

دارووانه ها و انواع لوازم بهداشتي

71111

71111

32

دراانگاه و هياناكهاي درااني

31111

31111

33

دفاتر اسناد رسمي

35111

35111

34

دفاتر پاش وواع دولت و ودااه ارتباطي

31111

31111

35

دفاتر حسابرسي االي  ،حقوقي و گمرهي-اهندسي-تبياغاتي-وهالت-اداري--ودااتي

21111

21111

36

دفاتر شهب بامه (وصو ي)

51111

51111

37

دفاترهارواع هاي زيارتي وسااحتي

31111

31111

33

دفاتر و شرهتهاي گازرساني س ح شهر

31111

31111

31

دفتر فروش آجر فشاري و ااشاني

21111

21111

11

دهور ساز اا از چوبي  ،فيزي و پالستاكي

21111

21111

11

دنداع سازاع تجربي

25111

25111

12

رنگرزي انسوجاه

21111

21111

21
شهردار تویسرکان :کاظم گمار

رئیس شورای اسالمي شهر تویسرکان:

-1

رديف

تعرفه پیشنهادی عوارض شهرداری تویسرکان سال 1931

شرح انواع اواره(جدول شماره)23

اواره اصوب سال

اواره پاشنهادي سال

(1316ريال)

(17ريال)

13

روسري فروشي

21111

21111

14

رويه هوبي ابن

---

21111

15

ريفته گري و قالبسازي

21111

21111

16

سازندگاع جهبه هاي اقوائي (هنش  ،قنادي و فاره)

21111

21111

17

سازندگاع هانال هولر  ،لوله بفاري  ،انواع بشكه و لوازم جانبي

21111

21111

13

سازندگاع اجسمه هاي زينتي

21111

21111

11

سازندگاع و فروشندگاع انواع قنسهاي پرندگاع

25111

25111

111

سازندگاع و فروشندگاع اوزائاك  ،هاشي  ،تارچه بيو ك (همتر از  21هارگر)

31111

31111

111

ساندويچ فروشي ( سرد و گرم)

21111

21111

112

سبزي وتره فروشي

21111

21111

113

سزر سازاع اتوابان و پرس هاراع

21111

21111

114

سراج (هاف و چمداع ساز)

21111

21111

115

سردوانه ها(دولتي و وصو ي)

25111

25111

116

سيف سرويسها و سالنهاي فذا ووري

31111

31111

117

سمساري و ااانت فروشي

21111

21111

113

سنگ تراش اقابر و فروشندگاع سنگ قبر

25111

25111

111

سا هشي و فروشندگاع لوازم الكتروناك و لوازم برقي ساوتماني

25111

25111

111

شارژ هزسول گاز وانگي وپاك ناك پرهني

21111

21111

111

شرهت هاي تبياغاتي(طراحي – گرافاك هاازاوتر – چاپ بنر – هارتن پالست – فيك

31111

31111

112

شهب فروش ننت

21111

21111

21111

21111
31111
21111

فا )

113

ابوع پز ،

114

افكاري ااشان آمه سبك و سنگان

31111

115

حاف  ،آلبوم ساز و قاب ساز

21111

ابوع فروش و انواع شمع روشنايي

31
شهردار تویسرکان :کاظم گمار

رئیس شورای اسالمي شهر تویسرکان:

تعرفه پیشنهادی عوارض شهرداری تویسرکان سال 1931

-1

رديف

شرح انواع اواره(جدول شماره)23

116

طال و جواهر فروش

71111

117

اايق هاراع پشت بام (شرهتهاي ايزوگام)

25111

25111

113

اسن فروشي

21111

21111

111

ا اراع

21111

21111

121

امده فروشاع آجان  ،وشكبار و اغز گردو

53111

53111

121

امده فروشاع آهن  ،پروفان و انواع لوله هاي فيزي

13111

13111

122

امده فروشاع ابزارآمه  ،لوم  ،دستگاره  ،قنن و فاره

51111

51111

123

امده فروشاع دوانااه

---

21111

124

امده فروشاع اواد فذائي

51111

51111

125

امده فروشاع اوهت  ،هنزوش  ،هافذ ديواري و پرده هرهره اي,تزئاناه ساوتماني

31111

31111

126

امده فروشاع وساين تهويه ا بوع ساوتماع  ،چاير شوفاژ  ،هواهش و فاره

41111

41111

127

اواره بر اجاره دهندگاع بامبر ا بتنار وويبراتور

25111

25111

123

اواره بر تامرها  ،هتيها  ،اهمانسراها رستوراع باغ (اشروط برادم شمول قانوع االااه برارزش افزوده)

%2فروش وودااه ارائه شده يا

%2فروش وودااه ارائه شده يا

و ول سامنه ابيغ

و ول سامنه ابيغ 61111111

اواره اصوب سال

اواره پاشنهادي سال

(1316ريال)

(17ريال)
71111

 61111111ريال

ريال

121

اواره برتولادهنندگاع بتن آااده

41111

41111

131

اواره بر تولادهنندگاع اوزائاك و سنگ هاي تزئاني واصنواي

25111

25111

131

اواره بر تولادهنندگاع وفروشندگاع بيو ك هاي ديواري وسقني

41111

41111

132

اواره بر دفاتر نقشه هشي ا نقشه برداري ا اجرا ونظاره ساوتماع

31111

31111

133

اواره بر سنگبري وسنگ فروشي

31111

31111

25111

25111
51111
21111

134

اواره بر

135

اواره بر هارگاه هاي وانگي پوست هني گردو

51111

136

اواره بر هيوپ هاي ورزش پرورش اندام – باياارد و)...

21111

دور سند ازدواج (توسط دفاتر ازدواج و طال )

31
شهردار تویسرکان :کاظم گمار

رئیس شورای اسالمي شهر تویسرکان:

تعرفه پیشنهادی عوارض شهرداری تویسرکان سال 1931

-1

رديف

شرح انواع اواره(جدول شماره)23

137

اواره بر ااشان آمه راه سازي وساوتماني

31111

133

اواره برحمن نفاله و وا ك هاي اازاد شهري با تراهتور وفاره

511111

511111

131

اواره بر فروش لوازم آشززوانه ادرع

31111

31111

141

اواره براؤسساه آاوزشي فارانتنااي

25111

25111

141

اواره تزئان اتوابان و لوازم جانبي

21111

21111

142

اواره تولاد هنندگاع و فروشندگاع تارچه  ،بيو ك ساماني و هرواات

31111

31111

143

اانك ساز و اانك فروش

21111

21111

144

فروشندگاع تجهازاه پزشكي

31111

31111

145

فروش ضايهاه ناع

25111

25111

146

فروش لوازم دندانززشكي

31111

31111

147

فروشگاه هاي

نايع دستي

21111

21111

143

فروشگاه هاي هنش ااشاني

35111

35111

141

فروشندگاع آئانه و شمهداع

25111

25111

151

فروشندگاع اجناس هادوئي

31111

31111

151

فروشندگاع احشام( چوبداراع)

411111

411111

152

فروشندگاع ادويه و نمك

21111

21111

153

فروشندگاع اسباب بازي

21111

21111

154

فروشندگاع انواع جوراب و زيرپوش

21111

21111

155

فروشندگاع انواع چوب  ،تراورس ريال تفته سه ميي و نئوپاع

31111

31111

156

فروشندگاع انواع رنگ

51111

51111

157

فروشندگاع انواع شاشه هاي ساوتماني

21111

21111

153

فروشندگاع انواع لوازم وااطي

21111

21111

151

فروشندگاع باسكول و ترازو(اكاناكي وديجاتالي)

21111

21111

اواره اصوب سال

اواره پاشنهادي سال

(1316ريال)

(17ريال)
31111

32
شهردار تویسرکان :کاظم گمار

رئیس شورای اسالمي شهر تویسرکان:

تعرفه پیشنهادی عوارض شهرداری تویسرکان سال 1931

-1

رديف

شرح انواع اواره(جدول شماره)23

161

فروشندگاع تجهازاه پزشكي

31111

161

فروشندگاع پتو  ،لحاف  ،روتفتي  ،حوله و فاره

35111

35111

162

فروشندگاع پش  ،او  ،هر ك  ،پنبه

21111

21111

163

فروشندگاع پوست احشام

51111

51111

164

فروشندگاع جرايد و ا بوااه داويي

21111

21111

165

فروشندگاع جزت آجان  ،وشكبار و اغز گردو

41111

41111

166

فروشندگاع جزت ابزارآمه  ،لوم  ،دستگاره  ،قنن و فاره

31111

31111

167

فروشندگاع جزت انواع مستاك (اتوابان و فاره)

31111

31111

163

فروشندگاع جزت باطري انواع پرژهتور  ،لوازم اكاسي و انواع فاي

21111

21111

161

فروشندگاع جزت باطري ساات و ااشان حساب

21111

21111

171

فروشندگاع جزت برنج و حبوباه

25111

25111

1171

فروشندگاع جزت لوازم بهداشتي ساوتماني (هاشي  ،سراااك  ،شار  ،دوش حمام  ،اوزائاك و فاره)

41111

41111

172

فروشندگاع جزت اوتور ساكيت و دوچروه

41111

41111

173

فروشندگاع جزت اوهت  ،هنزوش ،هافذ ديواري و پرده هرهره اي

21111

21111

174

فروشندگاع چادر  ،وامه  ،سايباع

21111

21111

175

فروشندگاع چاي داويي و وارجي

21111

21111

176

فروشندگاع چرم

21111

21111

177

فروشندگاع چاني  ،بيور و ظروف هريستال

21111

21111

173

فروشندگاع وورا ك دام وطاور

31111

31111

171

فروشندگاع داروهاي گااهي

31111

31111

131

فروشندگاع دستگاه تصناه آب

31111

31111

131

فروشندگاع دستمال هافذي وااي بي بي

21111

21111

132

فروشندگاع ساات

21111

21111

اواره اصوب سال

اواره پاشنهادي سال

(1316ريال)

(17ريال)
31111

33
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رديف

شرح انواع اواره(جدول شماره)23

133

فروشندگاع شاشه اتوابان

اواره اصوب سال

اواره پاشنهادي سال

(1316ريال)

(17ريال)

25111

25111

25111

25111
25111

134

فروشندگاع

135

فروشندگاع ظروف پالستاكي

25111

136

فروشندگاع ظروف روي و آلوااناواي

25111

25111

137

فروشندگاع ظروف سنالي

21111

21111

133

فروشندگاع ظروف اسي

22111

22111

131

فروشندگاع ظروف يكبار اصرف

25111

25111

111

فروشندگاع فرش دستباف

21111

21111

111

فروشندگاع فرش ااشاني و پشتي

25111

25111

112

فروشندگاع هامهاي اسننجي و پش شاشه

21111

21111

113

فروشندگاع هاازاوتر(سفت افزار وق هاه ساست )

31111

31111

114

فروشندگاع هودهاي ريزاغذي(ژله اي)

21111

21111

115

فروشندگاع هودهاي شاماايي و سموم دفع آفاه نباتي

31111

31111

116

فروشندگاع هاف وهنش

31111

31111

117

فروشندگاع گن هاي طباهي وتزئاناه

25111

25111

113

فروشندگاع گوني  ،هتاني و هنف

21111

21111

111

فروشندگاع لباس و تريكو

25111

25111

211

فروشندگاع لوازم آرايشي و زيبايي و ا رياه

25111

25111

211

فروشندگاع لوازم اسقاطي ساوتماع  ،درب و پنجره

25111

25111

212

فروشندگاع لوازم ايمني و آتش نشاني

21111

21111

213

فروشندگاع لوازم تنظاف

21111

21111

214

فروشندگاع لوازم جزت يدهي ااشان آمه سنگان

41111

41111

215

فروشندگاع لوازم وانگي جزت (هولر  ،يفچال  ،پنكه و لوازم برقي)

31111

31111

ندو هاي نسوز ا گاو ندو ا ترازو ا باسكول ا ترازو هاي ديجاتالي

34
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رديف

شرح انواع اواره(جدول شماره)23

216

فروشندگاع لوازم وانگي فار لوه

اواره اصوب سال

اواره پاشنهادي سال

(1316ريال)

(17ريال)

21111

21111

41111

41111
21111

217

فروشندگاع لوازم

213

فروشندگاع لوازم اقد واروسي و ازع اروس

21111

211

فروشندگاع لوازم اهندسي ونقشه هشي

25111

25111

211

فروشندگاع لوازم و التحرير

21111

21111

211

فروشندگاع لوازم و هامهاي ورزشي

21111

21111

212

فروشندگاع لوازم وادواه هشاورزي سبك

31111

31111

213

فروشندگاع لوستر

21111

21111

214

فروشندگاع ارغ  ،ااهي و تف ارغ

21111

21111

215

فروشندگاع اصالح ساوتماني (ساماع  ،گچ  ،آهك و فاره)

41111

41111

216

فروشندگاع اصنوااه چوبي وام دي اف وفاره

31111

31111

217

فروشندگاع اواد پروتئاني (سوپر اارهت)

41111

41111

213

فروشندگاع اواد شوينده بهداشتي

21111

21111

211

فروشندگاع و پرورش دهندگاع ااهاهاي زينتي آهواريوم

21111

21111

221

تهمارهنندگاع گوشي تينن همراه (اوباين)

25111

25111

221

فروشندگاع و هرايه دهندگاع لباس اروس

21111

21111

222

فروشندگاع وسازندگاع پنجره هاي دوجداره ويوپي وي سي

35111

35111

223

فروشندگاع وساين بنائي و ساوتماني  ،زنبه  ،االه  ،بان  ،هينگ  ،تراز  ،تور سامي و قارگوني

21111

21111

224

فروشنذگاع ور هاي اوجدار وآزبست

31111

31111

225

قصاب گاوي

25111

25111

226

قصاب گوسنندي

31111

31111

227

قماش فروش

21111

21111

وتي و تصويري
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رديف

شرح انواع اواره(جدول شماره)23

223

هابانت ساز و تولاد هنندگاع اصنوااه فيزي

21111

221

هاروانجاه تولاد آرد (پفش فار يارانه اي)

21111

21111

231

هارگاه چوب بري

21111

21111

231

هارگاه شاريني پزي

25111

25111

232

هارگاه قالاشويي

31111

31111

233

هارگاه هاي پوست هني گردو

51111

51111

234

هافه تريا و بستني

21111

21111

235

هافه قناديها

25111

25111

236

هافي شاپ

21111

21111

237

هبابي  ،حيا پزي و لبو فروشي

25111

25111

233

هتاب فروشاع

21111

21111

231

هرايه دهندگاع ظروف و وساين پذيرايي

21111

21111

241

هرايه دهندگاع وساين برقي (بيندگو  ،پنكه  ،چراغ  ،اهو و فاره)

21111

21111

241

هرايه دهندگاع وساين حناري (هاتر  ،بان اكاناكي و فاره)

21111

21111

242

هشك سازي

21111

21111

243

هيه پزي و جگرهي

21111

21111

244

هياد سازي و تهمارگاه قنن (اتوابان و انازل)

21111

21111

245

هياناك گااه پزشكي

21111

21111

246

هياه تهاوناهاي توزيع و اصرف شهري( اا از هارگري و هاراندي-اتكات-ااكاع-تهاوني هاي احيي شهروند)

25111

25111

247

همك فنر ساز اتوابان

31111

31111

243

هاف فروشي

35111

35111

241

هاوسكهاي ساار و افذيه فروشي و ا بوااتي

21111

21111

251

گالري هاي نقاشي هنري

21111

21111

اواره اصوب سال

اواره پاشنهادي سال

(1316ريال)

(17ريال)
21111
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رديف

شرح انواع اواره(جدول شماره)23

251

گراابه ها

21111

252

گيگارساز  ،رادياتورساز و اگزوزساز

25111

25111

253

لباس شوئي و وشك شوئي

21111

21111

254

لبنااه فروش

21111

21111

255

لحاف دوز و پنبه زع

21111

21111

256

لنت هوبي اتوابان

21111

21111

257

لوله هشي ساوتماع آب(سرد و گرم)

25111

25111

253

ااشان شويي ها(هارواش)

31111

31111

251

اراهز توزيع و امده فروشي سوسا

21111

21111

261

ارهز پفش وفروشندگاع فايترجاه

31111

31111

261

اسافروانه و اااهن اقااتي

41111

41111

262

اسگر و سنادگر ظروف

21111

21111

263

ا ب پزشكاع امواي

31111

31111

264

ا ب پزشكاع اتفصص

51111

51111

265

ا ب دنداع پزشكاع

41111

41111

266

ا ب و هياناك دااززشكي

31111

31111

267

اكاناك اتوابان ااشان آمه سبك

25111

25111

263

انبت هار

21111

21111

261

اوسساه حناري چاههاي نامه اماق و اماق

25111

25111

271

اوسساه ودااتي انازل  ،نظافت  ،لوله بازهني و تفياه چاه

21111

21111

2271

اوسساه ااساژ طبي و تناسب اندام

21111

21111

272

اوسساه وآاوزشگاه هاي ودااه هاازاوتري

25111

25111

273

اوسساه ودفاتر هارواع هاي زيارتي وسااحتي

25111

25111

و هالباس

اواره اصوب سال

اواره پاشنهادي سال

(1316ريال)

(17ريال)
21111
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رديف

شرح انواع اواره(جدول شماره)23

274

اهد هود ك و پانساوع نگهداري اطنال شارووار

25111

275

ااوه فروشاع جزت

25111

25111

276

نانوائي بربري پزي

21111

21111

277

نانوائاهاي سنتي و سناد پزي  ،ناع بستني  ،ناع ساندويچ  ،ناع فانتزي و سنگكي

21111

21111

273

نانوائاهاي ااشاني (لواش و سنگك)

25111

25111

271

نجاري و سازندگاع جهبه

21111

21111

231

نصب آسانسور وبامبر

35111

35111

231

نصب هات گاز بر روي ااشان هاي بنزين سوز

31111

31111

232

نصب وتهمار درب هاي رييي والكتريكي وهرهره هاي برقي

31111

31111

233

نصب وتهمارساست هاي حرارتي وبرودتي

35111

35111

234

نصب وفروش ساست هاي حناظتي انازل ووسايط نقياه

31111

31111

235

نقاش اتوابان

25111

25111

236

نقاش ساوتماع

21111

21111

237

نقاشي ورنگ آاازي ابن

---

21111

233

نقره،اقاق و فاروزه ،بدلاجاه،تاتاناوم فروش

21111

21111

231

نمايشگاه فروش اتوابان

51111

51111

211

نمايشگاه ابن

41111

41111

211

وارد هنندگاع الكترواوتور  ،ترانسنورااتور و لوازم باطري

53111

53111

212

وارد هنندگاع انواع اتوابان و ااشان آمه جاده سازي و هشاورزي

15111

15111

213

وارد هنندگاع داروهاي دااي و سموم دفع آفاه نباتي

25111

25111

214

وارد هنندگاع لوازم يدهي انواع اتوابان و ااشان آمه

71111

71111

215

وارد هنندگاع اواد شاماائي

21111

21111

216

وارد هنندگاع و امده فروشاع انواع تاغهاي

32511

32511

وره تراشي

اواره اصوب سال

اواره پاشنهادي سال

(1316ريال)

(17ريال)
25111
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رديف

شرح انواع اواره(جدول شماره)23

217

وارد هنندگاع و امده فروشاع لوازم وانگي (هولر  ،يفچال  ،پنكه و لوازم برقي)

71111

213

وارد هنندگاع و امده فروشاع اوتور ساكيت و دوچروه

61511

61511

51111

51111
21111

اواره اصوب سال

اواره پاشنهادي سال

(1316ريال)

(17ريال)
71111

211

وارد هنندگاع و امده فروشاع وساين

311

وارد هنندگاع و فروشندگاع جزت اانك طبي و آفتابي

21111

311

واردهنندگاع انواع مستاك (اتوابان و فاره)

51111

51111

312

واردهنندگاع لوازم بهداشتي ساوتماني (هاشي  ،سراااك  ،شار  ،دوش حمام  ،اوزائاك و فاره)

61111

61111

313

واردهنندگاع اواد و لوازم بهداشتي

25111

25111

314

ويدئو هيوپ هاي اجاز و بازي هاي رايانه اي

25111

25111

315

فروشندگاع انواع اوباين

31111

31111

316

هافي نت

31111

31111

317

اتا ساز انواع اتواوبان سنگان

51111

51111

وتي تصويري (راديو و تيويزيوع)

تذهر :واحد پاشه وري ايزم به بازديد و ا ابقت فهالات هسبي با شغن قاد شده در پروانه در اوقع

دور يا تمديد بوده تا اواره هسبي بنحو

حاح اوذ گردد.
لیست مش غل پ زب له شه ی (

و شن ر )20

و شن ر :20لیست مش غل پ زب اله
شغن واحد تجاري

رديف

شغن واحد تجاري

رديف

1

گن فروشاها

15

فروشگاه هاي ارغ  ،ااهي و تف ارغ

2

ااوه و سبزي فروشاها

16

ابن سازي و دورودگري و نجاري

3

ساندويچي ها و پاتزا فروشي ها

17

تامرهاي پذيرائي

4

سوپر اارهتها

13

وواربار فروشاها

5

رستورانها

11

وشكبار و آجان فروشي

6

هتيها و اهمانسراها

21

بار فروش ااوه و تره بار

31
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7

دندانززشكاها

21

اتو سرويسها (تهويض روفن  ،مستاك ،هارواش و تهماراه)

3

ا بها و هياناكهاي پزشكي

22

هاروانجاه داون حري شهر

1

دراانگاهها (پسماند فار انوني)

23

اراهز تجاري  .پاساژها

11

بامارستانها (پسماند فار انوني)

24

اراهز اداري  ،نهادها  ،شرهتها  ،ارگانهاي دولتي و فار دولتي

11

آرايشگاه هاي اردانه و زنانه

25

اراهز آاوزشي (بجز ادارس دولتي)

12

آشززوانه ها

26

بوفه سانما  ،اراهز آاوزشي و 111

13

هافه ترياها و هافي شاپها

27

هيه پزيها

14

بستني و آبماوه فروشاها

23

تراانالهاي اسافربري

ماده:21
نحوه وصول عوارض تصويبی و توضيحات

كد

شرح عوارض

مستند قانونی

عوارض
2111

اواره نوسازي

ااااده2قااانوع نوسااازي وامااراع

اباره 0در هزار اوضوع ااده2قانوع نوسازي وامراع شهري اصوب  1347/1/7با توجه به تبصره 2ااده05قانوع االااه بر ارزش

شهري تبصاره  2اااده  05قاانوع

افزوده به يك در د وبر اساس ا الحاه قانوع بودجه سال 1311هشور به 1/5در د تغاار يافته است هه اواره نوسازي در سال

االااه بار ارزش افازوده اصاوب

 1316ناز بر اين اساس احاسبه وواهد شد.

جدول شماره25

ساال  7831وقااانوع بودجاه سااال
 7831هشور

تبصره :7اواره ودااه ايمني وااداد شهري %11اواره نوسازي احاسبه وو ول وواهد شد.
تبصره:2هياه نهادها اداراه سازااع هاو بانك ها واؤسسا ه فاردولتي هه اناسب سازي ساوتماع وود را به استناد ااده  2قانوع
اناسب سازي احاط براي اهيومع انجام نداده اند ،سامنه اوارضي اهادل اواره نوسازي ساوتماع اربوطه احاسبه واوذ
اي گردد.

ماده:21
كد
عوارض
2112

شرح عوارض

اواره حذف
و هساااااااااار
پارهانگ

مستند قانونی
تبص

1م

نحوه وصول عوارض تصويبی و توضيحات

 05ق نون م لیر ت

ب ارزش افرزو
 1931و بن  11مر

مصرو

ار

 11و مر

جدول شماره26
طبق قانوع اساحت پارهانگ اورد ناازبه ازاتهر واحد اسكوني  25اتر اربع اي باشد( .واحدهاي اسكوني با اساحت همتار از 121
اتر اربع )در

ورتي هه اتقاضااع احداخ واحدهاي اسكوني حداقن پارهانگ ااورد ناااز را جهات واحادهاي اساكوني ( باا راايات

ضوابط طرح تنضايي) پاش باني نمايند .به ازات هر اتر اربع هسر پارهانگ هر واحد تا سقف  25اتر اربع اواره هسر پارهانگ باه
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 11ق نون شوراه

شرح زير احاسبه وو ول وواهد شد( .اشروط بر ادم اغايره با قوانان واقرراه اربوطاه وا اول وضاوابط شهرساازي وطارح
تنضايي).
براساس دستورالهمن شماره  23313/3/34به تاريخ1371/7/2شرايط شش گانه اندرج در جدول باام هاه انجار باه حاذف پارهاناگ
اي شود به شرح زير اي باشد.
-1ساوتماع در بر وااباع هاي سريع السار به اره  45اتر وباشتر قرار داشته ودسترسي به احن اتوابان رو نداشته باشد.
-2ساوتماع در فا يه يك

د اتري تقاطع واا باع هاي به اره 21اتر وباشتر واقع شده ودسترسي به احن اتواباان رو نداشاته

باشد.
-3ساوتماع در احيي واقع شده باشد هه ورود به پارهانگ استيزم ق ع دروتاع ههنسال باشد هه شهرداري اجازه ق ع آنهاا راناداده
باشد.
-4ساوتماع دربر هوچه هايي واقع شده باشد هه به ايت اره ه هوچه ااكاع ابور اتوابان نباشد.
-5ساوتماع دراهبري واقع شده باشد هه به ايت شاب زياد اهبر احداخ پارهانگ درآع از نظر فني اقدور نباشد.
-6در

ورتي هه وضع وفرم زاان وساوتماع به

ورتي باشد هه از نظر فني نتواع در س ح طبقاه احداخ پارهانگ نمود.

االوه بر شرايط شش گانه بام در اواقع زير ناز هه ااكاع احداخ پارهانك اقدور نمي باشد اواره حاذف پارهاناگ و اول وواهاد
شد.
-1اغازه هاي اوجود در ان قه بافت بازار ,پاساژها,سراها,ااداع ااام احدوده بازار هه در هنگام تفريب ونوسازي به سبب هوچك
بودع اساحت زاان ااكاع تااان پارهانگ وجود ندارد.
-2اغازه هاي اوجود در وااباع هاي س ح شهر هه در چهارچوب اساحت وضع اوجود(حداهثر  31اتراربع )قصد تفريب
ونوسازي دارند هه به دلان هوچك بودع اساحت زاان ااكاع تااان پارهان وجود ندارد
به ازات هر اتراربع حذف پارهانگ  ،اواره حذف پارهانگ به اازاع  25×pو به ازات هر اتر اربع هسري پارهانگ اوارضي به
اازاع 21×Pاحاسبه وو ول اي گردد.
تبصره : 1در زااع احداخ پارهانگ در واحدهاي تجاري بدوع پارهاناگ داراي پرواناه سااوتماع ااواره احاداخ پارهاناگ و اول
نفواهد شد.
تبصره:2در

ورتي هه در راي

ادره هماساوع ااده

د جريمه حذف يا هسر پارهانگ (در

وره شمول)لحاظ نشده باشد برابار

تهرفه بام اواره حذف پارهانگ وهسر پارهانگ قابن و ول اي باشد.
تبصره:2هياه اواره حذف پارهانگ و ولي بايد در جساب جداگانه اي جهت احداخ پارهانگ امواي شهر واريز ونگهداري شود.
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ماده:22
كد
عوارض
2114

شرح عوارض

نحوه وصول عوارض تصويبی و توضيحات

مستند قانونی

جدول شماره27

ااااااااااواره
سالاانه وسائط
نقياه

بنر
افررزو

قر نون م لیر ت بر ارزش
و تبصرر

 1مرر

05

به استناد بند ب قانوع االااه بر ارزش افزوده اصوب سال 1337اجي

شوراي اسالاي االكاع وودروهاي سواري ووانت دو هابان

اا از تولاد داون يا وارداتي اكينند اواره سالاانه ووروهاي اتهيق به وود،اوضوع بند (ب)ااده  43اين قاانوع را باه نار خ ياك در

ق نون م لیر ت بر ارزش افرزو

هزار قامت فروش هاروانه(داويي)ويا اجموع ارزش گمرهي وحقو ورودي(وارداتي)را براسااس قامات هااي انادرج در جاداولي هاه

مصو ا

توسط سازااع ااور االااتي هر ساله ااالم اي نمايد به حساب شهرداري واريز نمايند.

 11و م

 1931و بن  11م
 11ق نون شوراه

تبصره:بر اساس قانوع بودجه سال  1331يك در هزار اوضوع قانوع االااه بر ارزش افزوده به 1/5در هزار تغاار يافته است.
با توجه به اينكه تكياف پرداوت بهضي از وسايط نقياه در قانوع االااه بر ارزش افزوده اشفص نشده است ،اواره سالاانه چناان
وودروهايي جهت اجراتدر سال 1317به شرح جدول زير اي باشد.
نوع وسايه نقياه

ابيغ اواره سالاا نه

نوع وسايه نقياه

ابيغ اواره سالاينه

وانت تك هابان

131/111

هاااوع  11چرخ به بام

321/111ريال

ااني بوس

 261/111ريال

تريير

 371/111ريال

اتوبوس

321/111ريال

هاااوع  6چرخ

271/111ريال

تذهر:اواره وودروهاي سنگان راه سازي(لودر،گريدر،بان اكاناكي،بولدوزر،بكوب،انواع جرثقان)بر اساس نرخ تهرفه اواره ترييار
(371111ريال)احاسبه واوذ وواهد شد.
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ماده:23
كد

شرح عوارض

عوارض
2116

اااواره آتااش

نحوه وصول عوارض تصويبی و توضيحات

مستند قانونی

جدول شماره23
نشاني

تبصررر  1مررر 05
ق نون م لی ت ب ارزش
افزو

مصرو

ار

 1931و بن ر  11م ر
 11و مرر
شوراه

 11قرر نون

الف-در سال 1317اواره آتش نشاني به اازاع  %7اواره زير بنا (پذيره) احاسبه وو ول اي گردد.
اواره و بهاي ودااه آتش نشاني به شرح زير تهاان اي گردد.
-1بهات ودااه آب پاشي احوطه و بناي ساوتماع هاي قديمي هه تفريب اي شوند به ازات هر سروي

آب  511111ريال.

-2اازام ااشان آتش نشاني جهت اراس افتيف(اداراه ونهادهاي دولتي و 1511111)...ريال.
-3اازام نارو به انظور آاوزش اقدااتي پرسنن اداراه وارگاع ها بدوع

دور گواهانااه به ازات هر ننر ساات  111111ريال (حداقن  511111ريال).

-2بهات ودااه اطناتآتش سوزي هايي هه به تاياد ها رشناس واسئول آتش نشاني امادي تشافاص داده شاود باه ازات هار ساروي

در داوان شاهر

 511111ريال و در روستاهاي همجوار  611111ريال احاسبه وواهد شد.
-3برگزاري هالس آاوزشي براي هارهناع اداراه و ارگاع هاي دولتي در ساااه اداري با

دور گواهاناااه باه ازات هار ننار  411111رياال احاسابه

وواهد شد.
-4حق هارشناسي ساوتماع هاي  3سه طبقه وبامتر جهت راايت ضوابط آتش نشاني ،در ابتدا هار يا اوقع

دور گاواهي پايااع هاار  411111رياال

احاسبه وواهد شد.
-5در

وره ادم اجرائ پيه فرار يا هاهش اره پيه حذف آسانسور وساير اوارد راايت ايمني ساوتماع با توجه به راي هماساوع ااده

اد اقادام

وواهد شد.

ماده:24
كد
عوارض
3111

شرح عوارض

حق آسانالت
ولكااه گاااري
وتاااااااراا

نحوه وصول عوارض تصويبی و توضيحات

مستند قانونی

جدول شماره21
تهرفه حناري بر اساس دستورالهمن اهاونت احترم ااور امراني استانداري همداع وساير اراجع ذيصاالح اسات .هاه در ابتاداي هار ساال باه

اراورالعنل هر ی مع ونررت
محاررر م امرررور عن انررر

شهرداري ابالغ اي شود.

ااا ن اری

تبصره:1چنانچه اهالي هوچه هاي س ح شهرتقاضاي هار هاي امرني وود را وارج از اولويت وبودجه اصوب داشته باشند وايك ايشاع داراي

حناري

پروانه ساوتماني ،پاياع هار باشد وبدهي به شهرداري نداشته باشند با اوذ %51هزينه اقدام وواهد شد.ودر
احداخ شده باشند %111هزينه و ول وواهد شد.
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ماده :25
كد

شرح عوارض

نحوه وصول عوارض تصويبی و توضيحات

مستند قانونی

جدول شماره31

عوارض
3111

اااااااواره
دوراجوز
براي فضااي
اشغال شاده
در ساااا ا ح

هت اح اث ی مجوز به ب اری ت ایس ت شه ی م نن منبع آ ,پست ت انسفورم تور,پسرت گر ز,پسرت
تبصرر  1مرر  05قرر نون  -1عوارض فض ی اشغل ش
مخ ب ات  ,کل ه ی ب ق و کیواک تلفن وامث آن به ازای ه ما م بع اعی ن  15 ×Pمح ابه م شو .
م لیرر ت برر ارزش افررزو
مصو ا  1931و بن  -2 11عوارض فض ی اشغ ش کله ی مخ ب ات – ای انسل  ،هن ا او و...

م ر  11و مرر
شوراه

 11قرر نون

10*P*S

ر هنگ م نصب کل :
 : Sمس حت اشغ

ش

 :Pقینت ارزش مح اب ت ع صه ر ا :s 1931مس حت اشغ

ش

تواط کل به ما م بع

شهر
عوارض فض ی اشغ

ش

ا ی ت اسی ت شه ی به ش ح زی مح ابه ووصو م گ

.

-1اواره سامنه فضاي اشغال شده پستهاي افابراتي (هاوسك تينن و هافو و )...در اهابر و پاااده روهااي شاهرداري باه ازاي هار دساتگاه
1511111ريال اي باشد.
-2اواره فضاي اشغال شده در هنگام نصب تار بر جديد در اهابر وپااده روهاي شهرداري هر ادد 511111ريال اي باشد.
-3اواره برفضاي اشغال شده

ندو هاي پست واقع در اهابر وپااده روهاي س ح شهر سالاانه باه ازاي هار

اندو  111111رياال ااي

باشد.
-4اواره بر فضاي اشغال شده پست هاي بر (تران

وفاره)به ازاي هر دستگاه 2511111ريال اي باشد.

-5اواره بر فضاي اشغال شده تار هاي بر اوجودسامنه هر ادد 21111ريال اي باشد.
-6اواره بر فضاي اشغال شده دهن هاي فشار قوي بر در اراضي اورد االكات شهرداري سامنه به ازاي هر دهن 2511111ريال اي باشد.
-7اواره بر انهول آب وفاضالب,بر ووابراه وگاز به ازات هر ادد سامنه  111111ريال اي باشد.
-7چنانچه شفص يا اشفا ي(اا از حقاقي وحقوقي)در وواست احداخ پن فيزي بر روي جداول (روبروي اغازه ،انازل ياا اداره و)...نماياد در
وره ادم ايجاد سد اهبر اجوز احداخ پن حداهثر به اره 2/5اتر وبا اوذ ابيغ511111ريال
 -3با توجه پاش باني احن هاي مزم ونصب تابيوهاي تبياغاتي ،در

ادر اي گردد.

وره نصب هر گونه تابيوهاي تبياغااتي ،تجااري ياا وادااتي در احادوده

قانوني شهر شهرداري نسبت به جمع آوري آنها اقدام وواهد نمود.
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-1اجاره بايبرد اتهيق به شهرداري واقع در ااداع ااام وماني (ره)روزانه 251111ريال اي باشد.
-11نصب داربست جهت نماهاري ساوتماع (با اشغال حداهثر  2اتر از ااره اهبار) باه ازاي هار طبقاه در ااده زاااع ياك اااه رايگااع ااي
باشد.اازاد بر يك ااه به ازاي هر روز اوارضي بر اساس فراول s×k×pبه ازات هر اتر اربع فضاي اشغال شده احاسبه واوذ وواهاد شاد.در
اين فراول  k = 1/11وsاساحت س ح اشغال به اتر اربع و pقامت ارزش احاسباتي اهبر اي باشد.
تبصره :قبن از نصب اوذ اجوزاز شهرداري الزااي است.
-11دپوي اصالح در اهابر شهري جهت احداخ بنا حداهثر تا س ح اشغال يك سوم اره پااده رو(براي وااباع ها)و براي هوچه هاي با اره
اهبر همتر از  12اتربا س ح اشغال حداهتر يك چهارم اره اهبر در طول اهيت پروانه ساواتماع رايگاع واازاد بر س ح اشغال هاي اذهور به
ازاي هر اتراربع اوارضي بر اساس فراول1/12×s ×pبه

وره روزانه از هر اتر اربع فضاي اشغال شده اوذ وواهد شد.در اين فراول

sاساحت س ح اشغال به اتر اربع و pقامت ارزش احاسباتي اهبر اي باشد.

كد

شرح عوارض

نحوه وصول عوارض تصويبی و توضيحات

مستند قانونی

جدول شماره 32

عوارض

3111

اواره بر
تبياغاه
احا ي در
س ح شهر

تبص  1م
ب ارزش افزو

 05ق نون م لی ت آئین ن مه تبلیغ ت محیط :
مصو ا

 1931و بن  11م
 11ق نون شوراه

 11و م

م

 : 1ت بلوه ی مع ف م م ت پزشک و وکالی ا گسا ی و ا فا ان :

 -1تابيو ا ب پزشكاع ،دندانززشكاع و ساير حرف پزشكاع ووهالي دادگستري در ورتي هه در اجتمع همتراز سه واحد ودااتي باشد:
تهداد يك ادد تابيو به اندازه  71×51سانتي اتر امود بر ساوتماع و از جن

فيك

فا

يا نئوع پالستاك يا قاب فيزي انبع نور ،اشاروط

به راايت ضوابط طرح تنصايي (حداهثر پاش آادگي از بر ايك  31سانتي اتر و حداقن ارتناع از هف اهبر  3/5اتر)در

وره ااكاع نصب

امودي  ،نصب تابيو با ابهاد ذهر شده بر پاشاني ساوتماع بالاانع است (با تشفاص واحد زيبا سازي)
 -2در اواردي هه باش از سه واحد ودااتي در يك اكاع استقر باشند (اجتمع هاي باش از سه واحد )تهداد يك تابيو با توافق االكان تهااه
و بر سر درب ورودي ا يي چسباده به بدنه ساوتماع هه طول آع اتناسب با دهانه ورودي ساوتماع و اره تابيو حاداهثر  121ساانتي
اتر باشد نصب اي گردد.
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 -3دراانگاهها  ،اجتمع هاي پزشكي و اراهز تشفاص طبي (پارا پزشكي)و دارووانه ها همانند بند  2اجاز به نصب تابيو اي باشند .
تبصره  :در راستاي يكساع سازي و زيبا سازي احاط شهري سازااع نظام پزشكي اساتاع و هاانوع وهاالت ،هاانوع سار دفتاراع ،هاانوع
هارشناساع رسمي دادگستري اشفصاه و رنگ زاانه تابيو را با راايت ابهاد ذهر شده با هماهنگي شهرداري تهاه و به ااضات جهت اجرا
ابالغ وواهد نمود .

م

 :2ت بلوه ی آموزش و ا اری:

 -1تهداد يك ادد تابيو نصب بر سر درب ورودي ا يي (باه

اوره افقاي ) هاه ابهااد آع اناساب باا دهاناه ورودي سااوتماع و حاداهثر

(اره)تابيو  121سانتي اتر اي باشد.
 -2حداهثر ضفاات هتابه يا قاب تابيو در ارتناع نصب  2تا  2/5اتري از هف اهبر  15سانتي اتر اي باشد.
تبصره  : 1در هر حال حداقن ارتناع نصب در

وره وجود بالكن زير بالكن وواهد بود.

 -3حداهثر ضفاات هتابه يا قاب تابيو از ارتناع  3/5اتري از هف اهبر  21سانتي اتر اي باشد.

م

 :9ت بلوه ی تج ری و م م ت :

 -1تهداديك ادد تابيو نصب بر سر درب ورودي ا يي (روي پاشاني ) هه ابهاد آع اتناسب با دهانه ورودي ساوتماع و حداهثر اره
تابيو يك اتر اي باشد
تبصره :در اواردي هه ارتناع پاشاني همتر از يك اتر باشد اال ك اره تابيو حداهثر اهادل ارتناع پاشاني واحد تجاري وواهد بود .
 -2حداهثر ضفاات هتابه يا قاب تابيو از ارتناع نصب  2/5تا  3/5اتري از هف اهبر  15سانتي اتر و از ارتناع  3/5اتري به بام اهاادل 21
سانتي اتر اي باشد.
تبصره  :در هر حال حداقن ارتناع نصب در
تبصره :3

وره وجود بالكن هف بالكن وواهد بود .

دور اجوز نصب تابيو انوط به دارا بودع پروانه هسب اي باشد و چنانچه ابهاد تابيوهاي نصب شاده بااش از بنادهاي فاو

باش از حد نصاب تهاان شده باشد و جنبه تبياغاتي نداشته باشد و

م

رفا به انزله اهرفي باشد .

 : 0ت بلوه ی تبلیغ ت :

 -1هياه تابيوهاي دروواستي اشفاص حقاقي و حقوقي وارج از شرايط وضوابط اين ايان نااه به انواع تابيو تبياغاتي احسوب اي گردد.
-2نصب هر گونه تابيو جهت تبياغاه با راايت اناد آيان نااه در اهابر

رفا در اوتاار شهرداري اي باشد .

 -3انجام هر گونه تابيو تبياغاتي اشرف به اهابر و تاثار گذار بر نماي شهري

رفا با اجوز شهرداري و در چار جوب اين آيان نااه اجاز

اي باشد .
 -4حداهثر اره هتابه يا قاب تابيو اربوط به واحد هاي تجاري و ودااتي در همكف ،تا ارتناع زير پنجره يا جاع پناه طبقه اول به هماهنگي
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االكان طبقه فوقاني  121ساتني اتر اي باشد.
 -5شاشه نويسي ،نوشتن روي سايبانهاي اجاز ،استناده از نئوع اتصن به شاشه در اندازه اتناسب در جهت شناسايي واحد هاي تجااري
– ودااتي همكف در

ورتاكه

رفا اهرف نوع هسب باشد بالاانع است .

 -6نصب تابيو شناسايي اجمواه هاي بزرگ تجاري بصوره حروف يا آرم بدوع قاب در قسمت فوقاني و ورودي هاي اجمواه با اراااه
ساير ضوابط روي قسمت هاي اشفص از بنا و اتناسب با حج ساوتماع بدوع زاانه بالاانع است .
 -7اغازه هاي استقر در داون اجمواه هاي تجاري و يا ودااتي و پاساژ ها اجاز باه اساتناده از تاابيو در نمااي باروناي سااوتماع نماي
باشند .
 -3استناده از تابيو در وااباع ها احوطه ها و اجمواه هايي هه داراي طرح اصوب بدنه سازي نما بوده و در آع اشفصاه هتاباه قااب و
تابيو پاش باني شده است

رفا برابر ضوابط اقرر در اين ايان نااه اجرا اي گردد.

 -1ضوابط نصب تابيو در اااهن تجاري و ودااتي هنگام

دور پروانه ساوتماع به االكان ابالغ و در زاااع پايااع سااوتماع در

اوره

اقدام به نصب توسط شهرداري هنترل وواهد گرديد .
 -11استناده از تابيو شناسايي ودااتي يا تجاري در احدوده آثار ثبت شده انوط به حنظ همگوني با نماي احدوده اربوطه اي باشد.
 -11نوشتار و تصاوير هياه تابيو هاي شناسايي و تبياغاتي نبايد اغاير با شئوناه و ارزش هاي اسالاي و انقالبي باشد .
 -12هماهنگي با شهرداري در اورد تبياغاه تجاري توسط اتقاضي در چارچوب آيان نااه ضروري است .
 -13استناده از فيش راهنما و تابيو هاي تبياغاتي تحت هر انواع و توسط هر شفص يا ارگاني در رفوژ ها امنوع اي باشد .
تبصره  : 1در هياه اوارد ارتناع تابيو اتناسب با طرح هيي ساااندهي اهابر توسط شهرداري تهاان وواهد گرديد.
تبصره  :2راايت هياه ا ول ايمني و ايستايي تابيو ها با توجه به ضوابط شهرسازي زيبا سازي بر اهده االك اي باشد .

م

 :0ا م ن ه  ،تنظیم و نصب ت بلو ر مجانع ه ی مسکون :

 -1در هنگام بررسي طرح هاي اهماري اجتمع هاي اسكوني ،االك اوظف به ارايه طرح جانمايي اناسب در نماي ساوتماع جهت نصب
تابيو شناسايي اجتمع اي باشد.
 -2اجتمع هاي اسكوني جهت تابيو يا نشانه از حروف وياآرم برجسته و بدوع هاچ نوع قاب و زاانه در اندازه اتناسب با ساوتماع به
وره اتصن به نماي ساوتماع اي توانند استناده نمايند .

م

 :1ا ی ضوابط :

 -1نصب هر گونه تابيو وارج از ضوابط اين آيان نااه امنوع و در

وره ادم ا الح نسبت به جمع آوري تابيواقدام وواهد شد.

تبصره :اندازه تابيوهايي هه قبن از وضع آيان نااه نصب شده اند تا سقف  21سانتي اتر اازاد بر اره تهريف شده بالاانع است .
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 -2در اورد تابيوهاي تبياغاتي داراي ضوابط و اشفصاه اين آيان نااه االكان اوظنند با اراجهه به شهرداري در

وره تاياد ا ول فني

ايمني يا پرداوت هزينه ها اجوز مزم را دريافت نمايند.
 -3نصب تابيوهاي ويژه هه به زيبايي نماي شهر جيوه اي دهد با اجوز شهرداري بالاانع است .
تبصره  :تهاه و ارائه احاسبه و طرح اناسب ايستايي و ايمني پايه هاي استقرار تابيوهاي تبياغاتي جهت نصب در روي ديوارها  ،پشت بام

ها و احوطه هاي باز داون حري ايك به اهده اتقاضي اي باشد .
م

:1نحو مح ابه عوارض ت بوه ی تبلیغ ت :

تابيوهاي قاد شده در ااده هاي فو الذهر و يا در

وره اادم راايات اساتانداردهاي اوجاود در ضاوابط ا اوارضاي براسااس فرااول

s×k×pزير احاسبه واوذ وواهدشد.در اين فراول Sاساحت تابيو به اتراربع k,ضريب است هه با توجه به نوع استناده از تابيو به شارح
زير تهاان اي شود :, Pقامت ارزش احاسبتي ااال ك احن نصب تابيو اي باشد.
رديف

نوع استناده از تابيو

احاسبه به

وره

k

1

تابيوهاي نصب شده در سردرب واحدها با تبياغ هامهاي تجاري ايراني

سامنه

1/5

2

تابيوهاي نصب شده در سردرب واحدها با تبياغ هامهاي تجاري وارجي

سامنه

1

3

تابيوهاي نصب شده در سردرب واحدها با تبياغ اشتراهي هامهاي تجاري ايراني و

سامنه

1/75

وارجي
5

تابيوهاي تجاري نصب شده در پمپ بنزين ها وپمپ گاز وساير فضاهاي روباز

سامنه

2

6

تابيوهاي تجاري نصب شده در پشت بام ها

سامنه

1

7

ديوارنويسي به شرط راايت آئان نااه

سامنه

1

3

چادرنمايشگاه ارضه احصومه فرهنگي

ااهانه

1/5

ب ای مح ابه عوارض ا ی وا یل تبلیغ ت محیط (  ,بن وپ رچه تبلیغ ت و k)...به ش ح زی تعیین م شو .
رديف

نوع استناده از تابيو

احاسبه به

1

نصب بنر يا پارچه تبياغاتي پالهاردهاي تبياغاتي

ااهانه

1/5

2

تابيوهاي پاشاني پن ها

ااهانه

1/75

3

سازه نمايش وودرو يا سازه هاي جايگزين براي تبياغاه

ااهانه

1
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تبص  :1از ت بلوه ی نصب ش

ر هنگ م اولین م ا عه ی ر هنگ م ص ور مجوز نصب ب ای ت بلوه ی

به میزان  9ب اب عوارض ا النه من رج ر
تبص

ی عوارضر

و فوق مح ابه وامذ مواه ش .

:2نصب ت بلوه ی عنو ی ر مع ب شه اری ر صورت رع یت ضروابط م بوطره 1× s×pعروارض فروق الرذک

م ب ش (.که  sمس حت قسنت اصل ت بلوومع ف محل م ب ش ).
تبص

:9ب ای مح ابه عوارض وا یل تبلیغ ت محیط مو و که ف ق مجوز ب شن نیز ب اا س ف مو ه ی ب الاااف

م گ

.
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ماده:26
كد
عوارض
3112

شرح عوارض

حااااااااااااق
هارشناسي و
بهاتوااادااه
تهاه نقشه

مستند قانونی
تبص

1م

 05ق نون م لی ت

ب ارزش افزو

مصرو ار

 1931و بن  11م
 11ق نون شوراه

 11و م

نحوه وصول عوارض تصويبی و توضيحات
جدول شماره 33
اواره حق هارشناسي به انظور برسي وپاسخ استهالم هاي در داون احدوده قانوني وحري اصوب شهر به شرح زير احاسبه وو ول
اي گردد:
-1هزينه هارشناسي جهت دريافت پروانه ساوتماع وپاسخ به استهالم ها ابيغ  351111ريال اي باشد.
 -2هزينه هارشناسي وتهاان هف وبر وااالم وضهات طبق طرح هاي اصوب بدوع اميااه نقشه برداري،ابيغ411111ريال اي باشد.
 -3هزينه هارشناسي جهت

دور گواهي ادم والف وگواهي پاياع هار (جهت ساوتماع هاي اسكوني تاا  251اتار ارباع زيربناا311111

ريال واز  251اتر اربع به بام تا  511اتر اربع زير بنا 511111ريال از  511اتر اربع به باام  1111111رياال وباراي سااوتماع هااي
تجاري تا  1/5برابر قامت فو با توجه به اتراژ آع اي باشد.
 -4هزينه تهاه هزي از پروانه ،گواهي ادم والف و پاياع هار به ازاي هر برگ  211111ريال وبراي تهاه هزي از نقشه ها به ازاي هار ساري
 311111ريال اي باشد.
تهرفه ودااه نقشه برداري :
-1هزينه پايه نقشه برداري قابن احاسبه جهت ااال ك واراضي انواع شده در ذين ابيغ  2111111ريال (دو ااياوع رياال)ااي باشادهه در
هياه بندهاي ذهر شده قابن احاسبه است.
-2هزينه نقشه برداري هياه اراضي با هاربري اسكوني از قرار هراتر اربع ابيغ  5111ريال(پنج هزار ريال) اي باشد.
-3هزينه نقشه برداري هياه اراضي با هاربري ازرواي و بافاه از قرار هر جريب  1111111ريال( يك ااياوع ريال) اي باشد هه با توجاه
به نوع توپوگرافي،پوشش گااهاع و هانات اراضي اين هزينه تا هر جريب  2111111ريال(دو ااياوع ريال) با توجاه باه نظرياه هارشناساي
افزايش اي يابد.
 -4هزينه ت باق سند االكات با وضع اوجود اراضي با هاربري اسكوني به ازاي هر اتر اربع 1111ريال( هزار رياال) وجهات اراضاي باا
هاربري ازرواي و بافاه به ازاي هر جريب ابيق  111111ريال(يك

د هزار ريال)به ابالغ بندهاي 2و 3اضافه اي گردد.

-5بابت ارائه افتصاه شبكه جهاني UTMدر نقشه ها جهت اراضي با هاربري اسكوني به ازاي هر اتر اربع ابيغ  1111ريال( ياك هازار
ريال) وجهت اراضي با هاربري ازرواي وبا فاه به ازاي هر جريب ابيغ  111111ريال(يك

د هزار ريال) به ابالغ بنادهاي 2و  3اضاافه

اي گردد.
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ماده:27
كد
عوارض
3116

شرح عوارض

نحوه وصول عوارض تصويبی و توضيحات

مستند قانونی

جدول شماره 34

درآاد و اواره
ناشااي از حماان و
جمااااااااع آوري
و فروش زباله

 1مررر

تبصررر

05

ق نون م لی ت ب ارزش
افزو

مصرو

ار

 1931و بن ر  11م ر
 11و مرر

 11قرر نون

در سال 1317بهاي ودااه و ولي از تولاد هنندگاع پسماندهاي اادي با توجه به دستور الهمن /15325/3س اورخ  1335/7/17وزاره هشور
براساس فراول :تهاان اي شود .ضرايب با توجه به وضهات جمهاتي وانوارهاي شهر و وضهات جمع آوري زباله استفراج ودر فراول بام
لحاظ شده است.
-1بهاي ودااه و ولي از تولادهنندگاع پسماند اااهن اسكوني 511111،ريال اي باشد.
 -2بهاي ودااه و ولي از تولادهنندگاع پسماند

نوف و اااهن هسبي %51،اواره هسب سالاانه براي اشافن اادي و براي اشافن پر

زباله(جدول شماره ٪71 )27اواره هسب سالاانه اي باشد.

شوراه

-3بهاي ودااه و ولي ازتولادهنندگاع پسماند اااهن اداري  ،آاوزشي  ،شرهتهاي دولتي ودااتي هه

نف احسوب اي شوند %111،اواره

نوسازي ايك اي باشد.
-4بهاي ودااه و ولي به ازات هر دستگاه وودپرداز  31، ATMدر د اواره نوسازي آع شهبه اي باشد.
 -4ادارس دولتي (دبستاع ،راهنمائي و دبارستاع) ،ازپرداوت بهاي ودااه تولاد پسماند اهاف اي باشند.
-5اساجد  ،حساناه ها و تكايا (در
3116

ااواره وادااه
پاهسازي تبياغاه
هانديااااد هاااااي
رياست جمهوري،
اجياا

شااوراي

 1مررر

تبصررر

05

ق نون م لی ت ب ارزش
افزو

مصرو

ار

 1931و بن ر  11م ر
 11و مرر

وره نداشتن واحد تجاري و  )111از پرداوت بهاي ودااه تولاد پسماند اهاف اي باشند.

-1اواره ودااه پاهسازي تبياغاه هانديد هاي رياست جمهوري به ازاي هر هانديدا،ابيغ 15111111ريال اي باشد.
-2اواره ودااه پاهسازي تبياغاه هانديدهاي نماينده گي اجي

شوراي اسالاي به ازاي هر هر هانديدا،ابيغ  11........ريال اي باشد.

-3اواره ودااه پاهسازي تبياغاه هانديدهاي شوراي اسالاي شهر به ازاي هر هر هانديدا،ابيغ  4........ريال اي باشد.

 11قرر نون

شوراه

اسالاي وشوراي
اسالاي شهر

51
شهردار تویسرکان :کاظم گمار

رئیس شورای اسالمي شهر تویسرکان:

تعرفه پیشنهادی عوارض شهرداری تویسرکان سال 1931

-1

ماده:23
كد
عوارض
3113

شرح عوارض

نحوه وصول عوارض تصويبی و توضيحات

مستند قانونی

جدول شماره35

بهاااي واادااه و
درآاد حا ان از
آااده سازي

05

در اجراي تبصره ااده  16قانوع شهرداري ها اراضي،هوچه هاي امواي ،ااداع ها،پااده رو ها،وااباع ها،وب ور هيي اهابر س ح شهر هه اورد

ق نون م لی ت ب ارزش

استناده اموم است ايك امواي احسوب شده ودر االكات شهرداري اي باشد .در همان راساتا طاي ساال هااي اتماادي از طرياق تميك،ورياد

 1مررر

تبصررر
افزو

مصرو

ار

 1931و بن ر  11م ر
 11و مرر

 11قرر نون

شوراه

اراضي،پرداوت حقو ا رتناقي وبويژه هزينه هاي آااده سازي جهت ا الح وتوسهه اهابر هزينه هاي گزافي به شهرداري تحمان شاده اسات و
در پي ودااه ارائه شده توسط شهرداري ،براي ااال ك واقع در بر اهابر جديدارزش افزوده زيادي ايجاد اي شودلذا به انظور جبراع بفشي از
هزينه ها ،،هزينه ودااه آااده سازي به شرح زير و ول وواهد شد.
الف -ساوتماع هاي احداخ شده داراي پروانه ساوتماع يا اجوز اهتبر (احداخ شده تا پاياع سال( )1371با ارائه استنداه ،فاش آب،بر ،پروانه
و ...هه نشاع دهنده سال ساوت ايك اي باشد) از پرداوت هزينه آااده سازي اهاف اي باشند.
ب-براي ساوتماع هاي احداثي از ابتداي سال 1331به بهد هه آااده سازي را به هر دلان پرداوت ننموده اند آااده سازي باه نارخ روز دريافات
وواهد شد.
ج-آااده سازي اراضي و زاان به نرخ روز بر اساس ضوابط اين تهرفه احاسبه واوذ وواهد شد.
د-آااده سازي باغ ها يك ده آااده سازي اراضي اسكوني ودر ان قه باغ اسكوني وسااير هااربري هاا برابار تهرفاه آاااده ساازي اراضاي
وااال ك اسكوني اي باشد.
بهات ودااه آااده سازي ساوتماع هاي فاقد اجوز(والف ساز)
سال احداخ

رديف
1

ساوتماع احداخ شده بدوع اجوز تا پاياع سال (1361اسكوني)

2

ساوتماع هاي احداخ شده ازابتداي سال 1371به بهد

نحوه احاسبه آااده سازي
اشمول پرداوت يك سوم آااده سازي به نرخ
روز وضوابط اين تهرفه وواهد شد.
اشمول پرداوت آااده سازي به نرخ روز (اين
تهرفه)اي باشد.
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ساوتماع هاي احداخ شده(والف ساز) ازابتداي سال 1371به بهد هه به هر انواع از شهرداري انا احساب دريافت نموده اند اشمول پرداوت
هزينه آااده سازي نمي گردد،اگر بر اساس اندرجاه پرونده آااده سازي احاسبه شده باشد ولي به هر دلان پرداوت نشده باشد هه به نرخ
روز احاسبه واوذ اي گردد.
آااده سازي ساوتماع هايي هه نوساز اي شوند يك سوم نرخ اين تهرفه اي باشد.نحوه احاسبه آااده سازي ااال ك:
) A=3000×(W+Lدر اين فراول =Aآااده سازي يك اتر اربع از ايك(به ريال)

=Wاره اتوسط اهابري است هه ايك در بر آع ها قرار

رفته و =lاتوسط برايك اي باشد.
تبصره :1براي ااال ك اسكوني وتجاري و ( ...ريال) (151111≥ A≤131111ريال) ،براي ااال ك با هاربري اداري Aحداقل  511111لاير مي باشد.
تبصره :2آااده سازي فار اتهارف هه در قالب فراول هاي فو نمي گنجد وداراي هزينه هاي سنگان اي باشد به اهده االكان واحدهاي احداثي
اي باشد وشهرداري در اين وصوص هزينه اي دريافت نفواهد هرد.
تبصره:3احالتي هه آااده سازي اراضي وااال ك آنها جزو تههداه سازااع راه وشهر سازي استاع وساير دستگاه ها اي باشند،جزو تههداه
شهرداري نبوده و شهرداري تويسرهاع هاچگونه تههدي در وصوص آااده سازي اينگونه ااال ك نفواهد داشت .بديهي است آااده سازي
اينگونه احاله حسب اورد جزو تههداه سازااع ذيربط اي باشد.

ماده:21
كد عوارض
3213

شرح عوارض

مستند قانونی

اواره ذبح

تبص  1م  05ق نون
م لی ت ب ارزش افرزو

وواهد شد.

مصو ا

-1اواره ذبح سنتي گوسنندوبز به ازاتهر راس61111ريال اي باشد.

احشااام  ،دام
وطاور

نحوه وصول عوارض تصويبی و توضيحات

 1931و بن

 11مرر  11و مرر
ق نون شوراه

11

جدول شماره 36
تهرفه اواره ذبح احشام در هشتارگاه شهرداري وحمن مشه توسط وودروهاي حمن گوشت در سال  1317به شرح زير احاسبه ودريافت

-2اواره ذبح سنتي گاو وگوساله به ازات هر هايو(گوشت والص پ

از هشتار)  2111ريال وواهد بود.

تبصره :هشتار دام وارج از ساااه اداري هشتارگاه(ساات  11بح به بهد) به ازات هار راس گااو  711111رياال وباراي هار راس گوسانند
 211111ريال اي باشد ضمن اينكه اواره بام ناز و ول وواهد شد.
-2هزينه حمل الشه هر راس گوسفند  11111لاير و هر راس گاو  21111لاير مي باشد.
-3درصورت احداث كشتارگاه جديد طبق تعرفه كشتارگاه هاي صنعتي استان عمل خواهد شد.
-4بهاء خدمات شستشوی چهل پره گاوی هر عدد  51111لاير می باشد.
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ماده:31
كد عوارض

نحوه وصول عوارض تصويبی و توضيحات

شرح عوارض

مستند قانونی

هزینههههههههه

تبص ر  1مرره  05قرره ن

در سال  1317تعرف هزین خدمات گورستان ب شرح زیر تعیین می شود .

گورستان

مهلیررهب ر افز ه ر

-- 1کرای آمبوالنس داخل شهر جهت حمل جسد ب سردخان مبلغ 451111ریال وحمل جسد جهت تشییع در سطح شهر 711111ریال می باشد.

جدول شناره37
3214

مص ب سهل 1931

نر

 11مرره  11مرره 11
قه ن ش ا هه

-- 2کرای آمبوالنس جهت حمل جسد ب خارج شهر تا شعاع 11کیلومتری شهر 711111ریال می باشد.
- 3کرای آمبوالنس جهت حمل جسد از شعاع  11کیلومتر تا شعاع  41کیلومتری عالوه بر مبلهغ  711111ریهال بنهد  2به ازا ههر کیلهومتر مهازادبر 11
کیلومتر21111ریال می باشد.
- 4کرای آمبوالنس جهت حمل جسد ب فاصل بیش از  41کیلومتر ب ازای هر کیلومتر فاصل تا مقصد مبلغ  17111ریال می باشد.
- 5هزین تغسیل وشستشو جسد مبلغ  711111ریال می باشد.
- 6هز ین آماده سازی وپوشاندن قبربلوکی ب ازا هر طبق مبلغ  3511111ریال می باشد.
- 7هزین کندن ،آماده سازی وپوشاندن قبرخاکی 13111111ریال می باشد.
- 3رزرو قبربلوکی ب صورت یک جا(هردوحفره)25111111ریال ورزرو قبر بلوکی (حفره باالیی)مبلغ  6111111ریال می باشد.
- 1رزروقبر در بهشت زهرای سرابی  6111111ریال می باشد.
- 11هزین قبر،آماده سازی وپوشاندن آن در بهشت زهرا سرابی  3511111ریال می باشد.
 - 11هز ین کفن ودفن وسدر وکافور مبلغ  611111ریال می باشد.
- 12هزین نگهداری جسد در سردخان ب ازای هر  24ساعت مبلغ  311111ریال می باشد.
 - 13تجدید دفن در قبور قدیمی با کسب مجوز شرعی نصف قیمت رزرو قبر محاسب می شود.
- 14رزرو قبر ب صورت انتخابی مبلغ  51111111ریال محاسب می شود.
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ماده:31
كد عوارض

شرح عوارض

نحوه وصول عوارض تصويبی و توضيحات

مستند قانونی

جدول شماره 33
3211

اواره
فضاي سبز
(گسترش
ونگهداري
فضاهاي

1م

تبص

 05ق نون

م لی ت ب ارزش افرزو
ا

مصو

 1931و بن

 11مرر  11و مرر
ق نون شوراه

در هنگام صدور پروان ساختمان جهت اراضی وامالک با هر نوع کاربری ،عوارضی ب میزان %7عوارض پذیره(زیربنا) ب ازای هر متر مربع زیر بنای مهورد
احداث وصول وب حساب شهرداری واریز میگردد.

11

سبز امواي)

ماده:32
كد عوارض
6317

شرح عوارض

مستند قانونی

اااواره باار

تبصررر  1مررر 05
ق نون م لی ت ب ارزش

ارزش افزوده
ناشاااااااي از
اجااراي طاارح
هاي اصوب

افررزو

مصررو ا ر

 1931و بنرر  11مرر
 11و مرر
شوراه

 11قرر نون

نحوه وصول عوارض تصويبی و توضيحات
جدول شماره 41
اواره بر ارزش افزوده ناشي از اجراي طرح هاي اصوب شهري
-1اين او اره اشمول ااالهي است هه اجراي طرح اهبر آع اجراشده يا به بهره برداري رساده است واالك اي تواند از آع انتنع گردد(احداخ
گذر جديد-اضافه شدع ارضي اهبر اوجود-اضافه شدع طول دسترسي ايك)و به نسبت سه هر االك در اواقع زير اوذ اي گردد:
-2نقن وانتقال ااال ك -دور پروانه ساوتماع -دور گواهي هاي ادم والف،پاياع هار،ا الح پروانه،استهالم اداراه ودواير شهرداري-تنكاك
ار ه وااااني.
-3اين اواره براساس فراول زير احاسبه اي شود .ضمن اينكه بهات ايك واقع در تهريض ناز براساس قامت هارشناسي احاسبه واز حق
تشرف پرداوي هسر اي گردد.
-4ااالهي هه در اجراي ااده 11قانوع نوسازي با وريد اهبر اتروهه به اهبر جديد دسترسي اي يابند وانتنع اي گردند اشمول پرداوت
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%111اين اواره اي باشد.
-5هياه اراضي با قولنااه اادي يا هر سند االكات اشمول پرداوت اين اواره اي باشد.
-6اين اواره فقط براي يك بار از هر ايك قابن و ول اي باشد.
-7هياه ااالهي هه قبن از تصويب اين اواره نسبت به ا الح سندشاع اقدام شده باشداز شمول اين اواره استثني اي باشد.
-3ابناي و ول اين اواره از تاريخ تصويب آع  1371/11/3اي باشد.
نحوه احاسبه اواره حق تشرف بر اساس فراول زير اي باشد:

در اين فراول  =M:تناضن اره اهبر بهد از اجراي طرح واره اهبر قبن از طرح اي باشد.
=Lاجموع طول برا الحي ايك اشرف به اهبر يا اهابر پ

Sn

از راايت تهريض اي باشد.

فا يه از اهبرامق اول،از  11تا  21اتر امق دوم و 21اتر به بام امق سوم اي باشد.).
=Pقامت ارزش احاسباتي ار ه(به شرح ضمامه  1اي باشد).

Dn

:اساحت امق اربوطه( 11اتر

:فا يه آورين حد امق اربوطه تا اهبر

= Kضريبي است هه براساس اره اهبر وبه شرح زير تهاان اي شود.

اره اهبر

ضريب K

اره اهبر

ضريب K

همتر از  6اتر

1

از  12تا همتر از 14اتر

1/4

از 6تا همتراز 3اتر

1/1

از 14اتر تا همتراز  13اتر

1/5

از 3تاهمتراز 11اتر

1/2

باشتر از13اتر

1/6

از 11تا همتر از12اتر

1/3

تبصره :1فرمول فوق براي امالك يك بر مي باشد وبا هر بر اضافه  11درصد به مبلغي كه براساس فرمول باال محاسبه مي شود اضافه مي
گردد.
تبصره :2عوارض ارزش افزوده در خصوص باغ هاي سطح شهر ،يك دهم عوارض محاسبه شده به شرح فرمول باال مي باشد.
تبصره:2حداكثر مقدار حق تشرف نبايد از  21درصد بهاي كارشناسي روز باقيمانده ملك (پس از تعريض) تجاوز نمايد.

56
شهردار تویسرکان :کاظم گمار

رئیس شورای اسالمي شهر تویسرکان:

-1

6317

تعرفه پیشنهادی عوارض شهرداری تویسرکان سال 1931

ااااااااواره
داواان شاادع
بااه احاادوده
شهر

05

ااالهي هه با تقاضاي االك بنا به اقتضااه هر شهر داون احدوده اي شوند االوه بر تااان وواگذاري سرانه فضااي اماواي و تاااان اراضاي

ق نون م لی ت ب ارزش
افررزو مصررو ا ر

اورد نااز شوارع و اهابر امواي ضمن طي اراحن قانوني ورود به احدوده شهر از ابادي ذيربط در اجراي تبصره 4ااده واحده قاانوع تهااان

تبصررر

 1مررر

 1931و بنرر  11مرر
 11و مرر

 11قرر نون

وضهات ااال ك واقع در طرح اي بايست تا%21هن ايك به هنگام اوذ ودااه از شهرداري به

وره رايگاع به شهرداري واگذار گردد.وه چنان

طبق ضوابط طرح تنضايي ااال ك با هاربري فضاي سبز در هنگام ورود باه احادوده شاهر ااي بايسات 51در اد اسااحت ار اه را در حاق
شهرداري انتقن نمايند(.اشروط به ادم اغايره با قوانان واقرراه اربوطه).
ا البه اين اواره از تاريخ تصويب قانوع تهاان وضهات ااال ك واقع در طرح سال  1367وواهد بود.

شوراه

تبصره:براي ق هاه داراي استحدثاه با اساحت  511اتر اربع و همتراز511اتراربع اواره ورود به احدوده شهر برابر  1/1pبرابار ارزش
ان قه اي (ارزش احاسباتي روز اراجهه )به ازاي هر اتراربع ار ه احاسبه وو ول وواهد شد.
به ساوتماع هاي روستا هاي وارده(نظار اان آباد)اواره داون احدوده به اازاع  pبه ازاي هر اتر اربع ار ه احاسبه وواهد شد.
اواره ورود اراضي زرااي وفاقد استحدثاه به ازاتهر اتر اربع 1 /75 Pاحاسبه وو ول اي شود.
6317

ااااااااواره
ايجاااااد درب
اضافي

تبصررر  1مررر 05
ق نون م لی ت ب ارزش
افررزو

مصررو ا ر

 1931و بنرر  11مرر
 11و مرر
شوراه

 11قرر نون

اواره ايجاد درب اضافي االوه بر دسترسي(درب)اوجود در سند االكات در اضالع ديگر ايك به فار از گذر هاي اوتصا ي به شرح جادول
زير احاسبه و اوذ اي شود.در ايجاد درب اضافي اوضوع ادم ايجاد اشكاله اثن ازاح مات هااي ترافاكاي و اشارافات باه واحادهاي همساايه
ونازراايت هياه ضوابط واقرراه طرح تنضايي الزااي اي باشد.در ضمن حق ايجاد درب وپنجره و هرگونه راه ارتباطي و بازشو ونور گاار باه
راهروها وهوچه هاي اشتراهي واوتصا ي توسط ااالهي هه حق ارتنا از آع را ندارند امنوع اي باشد.
تبصره :1هوچه يا راهرو اشتراهي به آنهايي اطال اي گردد هه در اسناد االكات ااال ك قاد وجزت ار ه آنها احسوب گردد.
تبصره :2به لحاظ حقوقي ايجاد هر گونه درب سواره وپااده و يا روزنه وپنجره طبق شرايط بام زااني اي تواند

وره پذيرد هه هوچه يا اهبار

امواي بوده واسناد االكات ااال ك آع حد به اهبر تهريف شده باشد و هوچه اورد نظر در االكات واص يك پال ك نباشد.
تبصره :3در احاسبه اواره اين ااده در

ورتي هه طول بر اشرف به گذر باش از  21اتر باشد اال ك امن هماع  21اتر وواهد بود.

رديف

اره اهبر

1

زير12اتر

2

بامي 12اتر

نحوه احاسبه

در جدول فو ضريب Kبراساس جدول زير تهاان اي شود.
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ضريبK

رديف

1

1/3

4

1

2

1/1

5

1/1

3

1

رديف

اره اهبر

اره اهبر

ضريبK

توضاح اينكه در فراول هاي فو =wاره گذر=L،طول بر اشرف به اهبر هه درب جديد ايجاد اي شود=S،اساحت ق هه=K،ضريب اي باشد.

ماده:33عوارض قطع اشجار
مستند قانونی

كد

شرح

عوارض
6313

عوارض
اواره

تبص

ق ااااااع

 05قرررررر نون

ر یف

اشجار

1

1م

نحوه وصول عوارض تصويبی و توضيحات
جدول شماره41
تهرفه اوذ وساره ق ع دروتاع در احدوده قانوني وحري شهر به شرح جدول زير(به ريال) اي باشد.
تهرفه احاسبه وساره(ريا ل)

ش ح عوارض(ب تو ه به محیط بن)

م لیررر ت بررر
ارزش افررزو

ت محیط بن  10ا ناینا

 1555555ری

2

رمت مثن و غی مثن

از  10ت  95ا ناینا

 0555555ری

مصررو ارر

9

 1931و بن 11

رمت مثن و غی مثن

از  95ت  05ا ناینا

 0555555ری +به ازاء ه ا نا ما م زا ب  95ا نا ما 135555ری

0

رمت مثن و غی مثن

از 05ا ناینا ت 155

1155555ری  +به ازاء ه ا نا ما م زا ب 05ا نا ما  925555ری

0

 11قرررررر نون

رمت مثن و غی مثن

بیش از  155ا ن ما

1

شوراه

رماچه

ر ه ان از

2555555

1

به ازاء ه ما طو

 1555555ری به ازاء ه ما طو

م

 11و م

قطع نه

ت ون و شنش

29155555ری

+به ازاء ه ا نا ما م زا ب 155ا نا ما  035555ری
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تبصره ()1هزينه هارشناس فضاي سبز هر اورد 331111ريال اي باشد.
تبصره ( )2اگر شفص يا اشفا ي بصوره امد اوجباه ق ع يا وشك شدع دروت يا دروتاع را فراه نمايد اواره طبق جدول فو در ضريب  5تا  7ضريب اي
گردد.
تبصره ( )3ق ع اشجار و شاوه زني توسط اداراه و نهادها پ

از هسب اجوز از شهرداري اشمول پرداوت بر اساس جدول فو اي باشد .

تبصره ( )4ق ع اشجار در ااال ك وصو ي يا شفصي اشمول پرداوت بر اساس جدول فو و در اهابر وااال ك اتهيق به شهرداري دو برابر جدول بام احاسبه
واوذ وواهد شد.
تبصره ( )5بروورد وودروها با دروت بر اثر تصادف اشمول پرداوت وساره بر اساس جدول فو اي باشد .
تبصره ( )6تهرفه

دور اجوز ق ع شاوه دروتاع براي شاوه ا يي(انشهب از تنه دروت) يكدوم و براي شاوه فراي(انشهب از شاوه ا يي) يك سوم ابيغ اندرج

در جدول فو احاسبه وو ول اي گردد. .
تهرفه اوذ وساره وارده به س وح سبز در احدوده قانوني وحري شهر به شرح جدول زير احاسبه وريافت اي شود.
رديف

شرح اواره

تهرفه احاسبه وساره((ريال)

1

چمن(به ازات هر اتر اربع)

331111ريال به ازاتهر اتراربع

2

گن فصيي

 461111ريال به ازاتهر اتر اربع

ماده:34
كد عوارض

شرح عوارض

مستند قانونی

اواره سد

تبصررر  1مررر 05
ق نون م لی ت ب ارزش

نحوه وصول عوارض تصويبی و توضيحات
جدول شماره42

6311

اهبر

افررزو

مصررو ا ر

 1931و بنرر  11مرر
 11و مرر
شوراه

 11قرر نون

با توج ب اینك کلی شوارع و معابر در مالكیت شهرداری است لذا کلی شهروندان محترم ملزم ب رعایت جنب های بهداشتی و محیطی و نیز استفاده مناسب از
معابر می باشند ودر صورت عدم رعایت موارد فوق شهرداری ب نحو مقتضی با متخلفان برخورد خواهد نمود برخی از این تخلفات ب شرح ذیل می باشد ک
شهرداری ب ترتیب زیر با متخلفان برخورد خواهد نمود:
 -1ریختن یا دفن زبال و نخال های ساختمانی (فاضالب ماشین های لجن کش -ماشین حمل بتن ومصالح ساختمانی)در محل های غیر مجازب وسیل
تراکتور هر نوبت 511111ریال توسط کامیون  5تن ،هر نوبت مبلغ  711111ریال،باکامیون های ده تن وباالتر هر نوبت  151111ریال
 -2رها سازی فا ضالب واحدهای تجاری ومسكونی در سطح شوارع وعابر برای هر بار مبلغ311111ریال
 -3شستن ماشین در سطح معابر وشوارع ب ازا هر دستگاه اتومبیل سبک مبلغ  211111ریال وب ازا هر دستگاه خودرو سنگین ونیم سنگین مبلغ
411111ریال
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 -4رها سازی فاضالب شهری توسط شرکت های مجری طرح فاضالب هر نوبت 2111111ریال
 -5حمل غیر استاندارد مصالح ساختمانی هر نوبت 511111ریال
هزین انبارداری ستاد رفع سدمعبر ب شرح زیر محاسب ووصول می شود.
- 1استفاده غیر مجاز از معبر جهت امور کسبی ب ازای هر مترمربع معبر اشغال شده ب میزان1/5pب ازای هر روز محاسب واخذ خواهد شدP .قیمت ارزش
محاسباتی معبر می باشد.
- 2هزین انبارداری اقالم جمع آوری شده توسط واحد سد معبر
الف)اجناس با ارزش تقریبی کمتر از  511111ریال مبلغ  151111ریال ب)اجناس با قیمت تقریبی بیش از  511111ریال تا  2111111ریال 211111
ریال ج)اجناس با ارزش تقریبی بیش از  2111111ریال مبلغ 311111ریال محاسب واخذ خواهد شد.
- 3جریم سد معبر وانت بار یا خودروی فروش اجناس توقیف شده ب ازای هر روز مبلغ  3111111ریال واخذ خواهد شد.

ماده35 :
كد عوارض
6311

شرح عوارض

مستند قانونی
 1مررر

نحوه وصول عوارض تصويبی و توضيحات
05

ااااواره بااار

تبصررر

بهااره باارداري

ق نون م لی ت ب ارزش

واساااااتناده از

افررزو

هاااااااااااربري

 1931و بنرر  11مرر

فارارتبط

 11و مرر

عوارض ب به

ب اری(اااف

جدول شماره43
از ک رب ی غی م تبط) ب ای ا مان ن ه وامال ك به ش ح زی مح ابه ووصو م گ

الف-عوارض بر بهره برداري(استفاده از كاربري غير مرتبط)اشروط به راي ابقات بنا توسط هماساوع ااده

مصررو ا ر
 11قرر نون

شوراه

د وراايت قوانان واقرراه و

ا ول شهرسازي)
-1اواره بربهره برداري( استناده از هاربري فار ارتبط(استناده از انباري به انواع اسكوني)) پ

از

دور راي هماساوع ااده

ر یف

طبقه

نحوه احاسبه(به ازاي هر اتر اربع)

1

ر زی زمین

1/5×S×p

2

ر هنکف

2/2×S×p

– 2اواره بر بهره برداري (استناده از هاربري فار ارتبط (استناده از پارهانگ به انواع اسكوني)) پ

از

دور راي هماساوع ااده

رديف

طبقه

نحوه احاسبه(به ازاي هر اتر اربع)

1

در زير زاان

15 ×p

2

در همكف

13 ×p
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 -3اواره بربهره برداري(استناده از هاربري فارارتبط(استناده از پارهانگ به انواع تجاري)) پ

از دورراي هماساوع ااده

رديف

طبقه

نحوه احاسبه(به ازاي هر اتر اربع)

1

زير زاان

11 ×p

2

همكف

24 ×p

-4اواره بر بهره برداري( استناده از هاربري فار ارتبط (استناده از پارهانگ به انواع انباري اسكوني)) پ

از

د

دور راي هماساوع ااده

د
رديف

طبقه

نحوه احاسبه(به ازاي هر اتر اربع)

1

زيرزاان

13 ×p

2

همكف

16 ×p

-5اواره بربهره برداري (استناده از هاربري فار ارتبط (استناده ازانبار اسكوني به انواع انباري تجاري)) پ

از

دور راي هماساوع ااده

د
رديف

طبقه

نحو مح ابه(به ازای ه ما م بع)

1

زيرزاان

4/5 ×p

2

همكف

6 ×p

-6اواره بر بهره برداري( استناده از هاربري فار ارتبط (استناده از اسكوني به انواع انباري تجاري)) پ

از

دور راي هماساوع ااده

د
رديف

طبقه

نحو مح ابه(به ازای ه ما م بع)

1

زيرزاان

3/5 ×p

2

همكف

4/5 ×p

-7اواره بر بهره برداري( استناده از هاربري فار ارتبط (استناده ازانباري اسكوني به انواع تجاري)) پ

از

دور راي هماساوع ااده

د
رديف

طبقه

نحوه احاسبه(به ازاي هر اتر اربع)

1

زيرزاان

6 ×p

2

همكف

3 ×p

-3اواره بر بهره برداري( استناده از هاربري فار ارتبط (استناده از پارهانگ به انواع انباري تجاري)) پ
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د
رديف

طبقه

نحو مح ابه(به ازای ه ما م بع)

1

زيرزاان

15 ×p

2

همكف

13 ×p

-1اواره بربهره برداري( استناده از هاربري فار ارتبط( (استناده ازانباري تجاري به انواع تجاري) پ

از

دور راي هماساوع ااده

رديف

طبقه

نحو مح ابه(به ازای ه ما م بع)

1

زيرزاان

4 ×p

2

همكف

6 ×p

-11اواره بربهره برداري( استناده از هاربري فار ارتبط( (از هر گونه هاربري (به جز هاربري هاي بام)به انواع تجاري)) پ
راي هماساوع ااده

د

ر یف

طبقه

نحو مح ابه(به ازای ه ما م بع)

1

زی زمین

7/5 ×p

2

یک هنه تج ری

هنکف

هنکف

چن هنه تج ری

3

اول

3/5 ×p

4

دوم

3×p
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5

2/25 ×p

سوم وبامتر

 -11اواره بر بهره برداري( استناده از هاربري فار ارتبط (استناده از اسكوني/اداري به انواع ا ب وبراك )) پ
هماساوع ااده

از

دور راي

د
نحوه احاسبه(به

رديف

طبقه

1

زيرزاان

1/5 ×p

2

همكف

2 ×p

3

اول

1/5 ×p

4

دوم وبامتر

p

ازاي هر اتر اربع)

تبص :9اح اث بن ی مالف ا ز نیز مشنو پ امت عوارض به ب اری( اااف
شو (پس از ص ور رای کنیسیون م ص وتعیین ینه ا مان ن).
عوارض ب اض فه ارزش اراض

از ک رب ی غی مج ز) به ش ح ف مو ه ی ب ال م

ن ش از تغیی ط ح ب ون تفکیک( ب موافقت کنیسیون م

رديف

 0شورای شه ا زی ومعن ری ااا ن)
نحوه احاسبه(به

ش ح

ازاي هر اتر اربع)
1

اواره بار اضاافه ارزش زااان وا ناشاي از

زير1111اتراربع

7/5 ×p

تغاار طرح از هاربري اسكوني به تجاري(پا

بامي1111اتراربع

3/5×P

از تصويب اراجع ذيصالح)
2

اااواره باار اض اافه ارزش زاااان وناشااي از

زير1111اتراربع

3/5 ×p

تغاار طارح از هااربري فضااي سابزيا بااغ باه

بامي1111اتراربع

6 ×p

تجاااري در ااوره تصااويب هماساااوع ااااده
5وراايت هياه ضوابط واقرراه شهرداري
9

اواره بر اضافه ارزش زاان ناشي از تغاار طرح( از زاان هاي با هااربري فضااي سابزيا بااغ باه

11 ×P

اصوب هماساوع ااده 5

4/5 ×p

تجاري) وارج از ضوابط شهرداري در ورتي هه راي هماساوع ااده
0

اواره بر اضاافه ارزش زااان ناشاي از تغااار

زير

د برابقاتبناباشد.
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طرح از فضاي سبز يا باغ به طرح تنصايي ديگار (

1111اتراربع

فار از دوبند بام)
0

استناده فار اجازاز

6 ×p

هاربري
بامي1111اتراربع(اصوب هماساوع ااده )5

3/5 ×p

اواره بر اضافه ارزش زاان ناشي از تغاار

زير1111اتراربع

7 ×p

طرح از سايرطرح هاي تنصايي به تجاري يا

بامي1111اتراربع

3/5 ×p

استناده از هاربري فاراجاز (ساير طرح ها به
انواع تجاري)
1

بامي1111اتراربع

اواره براضافه ارزش زاان ناشي از تغاار طرح
از فضاي سبز يا باغ به اسكوني يا استناده از

زير

اصوب هماساوع ااد5

هاربري فار اجاز(از هاربري فضاي سبز يا باغ

1111اتراربع

استناده فار اجاز

4/5 ×p
6 ×p
7 ×p

به انواع اسكوني)
1

اواره بر اضاافه ارزش زااان ناشاي از تغااار
طرح از ساير طرح هاي تنصاايي باه اساكوني ياا

زير

استناده فار اجاز ازهاربري(از ساير طارح هااي

1111اتراربع

تنصايي به انواع هاربري اسكوني)
3

بامي1111اتراربع

3×p

اصوب هماساوع ااد5

4×P

استناده فار اجاز

5 ×p

اواره بر اضاافه ارزش زااان ناشاي از تغااار

زير1111اتراربع

1/ 7× p

طرح از يك طرح به طرح ديگر فار از بندهاي فو

بامي1111اتراربع

1/ 7×p

يا استناده فار اجااز ازهااربري(از ياك طارح باه
انواع طرح ديگر فار از بندهاي فو )
توضاح اينكه در فراول هاي فو :
:sاساحت ايك به اتر اربع :pقامت ارزش احاسباتي ار ه :Dامق ايك به اتر (از بزرگترين اهبر) :Lبر ايك اشرف به بزرگتارين اهبار
: L0بر اجاز(3/5اتر)

:D 0امق اجاز 7اتر L2اجموع بر يا اجموع اره اتوسط چند اغازه به اتر  L1=n×L0هه nتهداد اغازه هاا ااي

باشد.
*تبصره:در استناده فار اجاز به انواع تجاري چنانچه امق وبر ايك از حداقن اجاز همتر باشد اواره استناده فار اجاز به انواع تجاري به

اازاع  11/5× p × Sاال ك امن واحاسبه وواهد بود.
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تبصره: 1چنانچه شفصي وارج از بند هاي فو االوه بر بندهاي فو  ,دروواست تنكاك ايك وود را داشته باشد در
ذيصالح،ابتدا اواره بر اضافه ارزش زاان ناشي از تغاار طرح به شرح بندهاي فو اوذ وسز

وره تصاويب اراجاع

اواره تنكاك بر اساس ضوابط اين تهرفاه

اوذ وواهد شد.
تبصره:2در

ورتي هه براي اين ااده اهاونت احترم ااور امراني استانداري يا هماساوع ااده  5اسكن وشهرسازي اصوبه يا دستورالهميي

ارسال نمايند ،اواره برآع اساس احاسبه واوذ وواهد شد.

ماده:36
كد

شرح عوارض

نحوه وصول عوارض تصويبی و توضيحات

مستند قانونی

عوارض
1م

 05ق نون م لی ت ب ارزش افزو

اااااااااااااواره

تبص

بهره برداري

 1931و بن  11م

 11و م

مصرو ار

 11ق نون شوراه

جدول شماره44
اواره بهره برداري از اهابر و اشغال آع جهت دپوي اصالح و ديوار هشي وفن

هشي قسمتي ازآنها جهت

انجام اميااه ساوتماني به شرح زير اي باشد.
-1سزردع ابيغ 511111ريال به ازات هر واحد (حداهثر تا  21واحد)به حساب سزرده شهرداري تا پاياع اميااه
ساوت وساز هه در
اين

وره پاهسازي وادم وساره به اهابر وااوال شهرداري استرداد وواهاد شاد در فاار

وره به اازاع وساره وهزينه اربوطه به ننع شهرداري ضبط وواهد شد

-2سزرده براي ساوتماع هاي تك واحدي 1111111ريال اي باشد.
ساير اواره

تبص

1م

 05ق نون م لی ت ب ارزش افزو

 1931و بن  11م

 11و م

 11ق نون شوراه

مصرو ار

ساير اواره هه در جداول قبيي ناااده است به شرح زير احاسبه ودريافت اي شود.
-1از هر بار ترافاكي هه از س ح شهر ابور نمايد اوارضي به اازاع  411111ريال بابت هر تن وزع احوله
وواهد شد.
 -2تراهتور هايي هه با راايت نكاه ايمني ،نسبت به حمن واههاي اازاد و نفاله ساوتماع در س ح شهر اقدام
اي نمايند ايزم به پرداوت اوارضي به اازاع  5411/111ريال به

وره سالاانه اي باشند.

 -3اواره اسكاع سالاانه اتباع و اهاجرين باگانه به شرح جدول زير احاسبه وو ول وواهد شد.
رديف

تهداد افراد وانواده

نحوه احاسبه (ريال)

1

وانواده هاي اهاجر 1ودوننره

1511111

2

وانواده هاي اهاجر 3و 4ننر

2111111

3

وانواده هاي اهاجر  5ننره وباشتر

2511111
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ماده:37
ساير توضيحات:

 -1دائر هردع -1ا ب پزشكاع-2دفتر روزنااه -3دفاتر اهندسي -4دفتر وهالت-5آرايشگاه زنانه,دوزندگي,هالس وااطي-6هالس تدري

وصو ي وتقويتي-7اهد هاود ك و

شارووارگاه-3فهالات هاي وانگي در هاربري هاي اسكوني براساس ضوابط طرح تنصايي و به استناد بند  24ااده  55قانوع شهرداري ها ،اشمول پرداوت اواره ويژه باه
شرح جداول زير و ول وواهد شد.
احاسبه اواره ويژه جهت دائر هردع ا ب،دفتر اهندسي،دفتر وهالت
به

توسط وود فرد

وره استاجاري

رديف

طبقه

نحوه احاسبه(به ازات هر اتر اربع)

رديف

طبقه

نحوه احاسبه(به ازات هر اتر اربع)

1

همكف

1/5× p

1

همكف

1/75× p

2

زيرزاان

p

2

زيرزاان

1/2 p

3

اول

1/75P

3

اول

p

4

دوم وبامتر

1/75 p

4

دوم وبامتر

p

احاسبه اواره ويژه جهت دائر هردع دفتر روزنااه-آرايشگاه زنانه،-دوزندگي ،هالس وااطي-هالس تدري

وصو ي وتقاويتي-اهاد هاود ك وشاارووارگاه-فهالاات هااي

وانگي
به

توسط وود فرد

وره استاجاري

رديف

طبقه

نحوه احاسبه(به ازات هر اتر اربع)

رديف

طبقه

نحوه احاسبه(به ازات هر اتر اربع)

1

همكف

/5× p

1

همكف

/6× p

2

زيرزاان

./25× p

2

زيرزاان

./3× p

3

اول

1/2 p

3

اول

./25× p

4

دوم وبامتر

1/15× p

4

دوم وبامتر

1/2× p

تبصره:در هياه اوارد  73-72-71-71-61-63- 67اشروط به ادم اغايره با قوانان و اقرراه اربوط به ا ول شهرسازي و طرح تنصايي است.
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تبصره :2اواره اشافيي اوقت هه يا به

وره فار اجاز دائر شده اند يا االك تقاضاي اوذ اجوز اوقت را دارد براساس جدول اواره ويژه دائر هردع دفاتر روزنااه

و ...احاسبه وو ول اي گردد.
 -2در

ورتي هه االك وارج از ضوابط شهرداري وبدوع هسب اجازه از شهرداري ايك وود را جهت استناده اوارد فو به فار اجازه داده باشاد ياا شفصاا اساتناده هارده

باشد اوضوع در هماساوع ااده

د جهت ته ايي احن هسب ا رح و حقو آع برابر فراول اواره بام احاسبه واوذ وواهد شد.

تبصره:براي ادااه فهالات برابر بندهاي فو اواره ويژه به شرح بند  1و ول و اجوز استناده از هاربري ادنظر با اده احدود(حداهثر5سال) ادر وواهد شد.
-3در

ورتي هه االكان احن اوجود تجاري بر والف نوع فهالات ووارج از ضوابط طرح تنضايي و بدوع اوذ اجوز شهرداري اقدام به تغاار شغن و استناده فاار اجااز باه

انواع شهب بانك يا استناده اداري نمايند پرونده در هماساوع ااده

د جهت ته ايي احن ارجاع در

ورتي هه هماساوع راي برادااه فهالات دهد اشامول پرداوات ااواره

ويژه به اازاع سه برابر اواره پذيره تجاري وواهد شد.
-4اواره جايگاه هاي سووت( قسمت سايه باع پمپ بنزين ها وجايگاه هاي  )CNGبراساس تهرفه

نهتي ودفتر هاار اتاا نگهبااني ساروي

بهداشاتي ونمازواناه براسااس

تهرفه اسكوني وفضاي تجاري آع براساس تهرفه تجاري احاسبه اي شود.
-5تهرفه اواره گيفانه برابر تهرفه اواره

نهتي وواهد بود.

 -6دور پروانه ساوتماع جهت واحدهاي نانوايي (تا زااع ادم تغاار شغن وپروانه)بر اساس ضوابط هاربري اسكوني اي باشد.
تبصره  :در
ااده

ورتي هه فردي وارج از ضوابط شهرداري اقدام به دائر نمودع واحد نانوايي نموده باشد اشمول اين بند نفواهد بود و پرونده جهت تهااان تكيااف باه هماسااوع

د ارجاع اي شود در

ورتي هه هماساوع اذهور راي به ادااه فهالات دهد اوارضي به اازاع  S×pبه ازات هر اتر اربع نانوايي احاسبه وو ول وواهد شد.

و ول اواره اذهور حقي براي االك ابني بر تغاار هاربري ايك به تجاري ايجاد نمي هند.
-7وجوه واريزي بابت

دور پروانه ااال هي هه بر اساس ااده واحده قانوع تهاان وضهات ااال ك واقع در طرح هاي دولتي از شهرداري پروانه دريافت نموده اناد در

اوره

برگشت به حالت اولاه به هاچ وجه استرد نفواهد شد.
-3در اجتمع هاي تجاري ،پاساژ هاو ...اواره زير بناي قسمت فضاي باز بر اساس اواره زيربناي اسكوني احاسبه وواهد شد.
 -1هياه ادراه ونهادها واؤسساه امواي فاردولتي ،شرهت ها وبانك ها هه پارهانگ مزم را جهت پرسنن واراجهاع به آع اداره تااان ننماوده باشاند اوارضاي باه ااازاعp
1/5به ازات هر اتر اربع كسري پارهانگ و حداهثر به اازاع دو برابر اواره سالاانه احاسبه واوذ وواهد شد.
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ماده:33
اعطای تخيف در عوارض قانونی:
در اين تهرفه راايت قانوع جااع ودااه رساني به ايثارگراع اصوب  1336وا الحاه بهدي اصوب  1311الزااي است.
حسب

راحت تبصره ذين ااده  131قانوع برنااه پنج توسهه هر گونه تفناف ا بفشودگي حقو و اواره شهرداري ها توساط دولات وقاوانان اصاوب اناوط باه تاااان

ااتبار آع در ااتباراه بودجه سامنه دستگاه اربوطه اي باشد لذا اامال تفناف به افراد تحت پوشش هماته ااداد ااام وماني (ره) ا اداره بهزيستي بنااد شهاد وااور ايثاارگراع
انوط به پرداوت ابالغ تفناف داده شده توسط ارگاع ونهاد اهرف اي باشد.لذا در

ورتي به اينگونه اؤدياه تفناف داده اي شود هه:

اوم :اهرفي نااه اهتبر از سوي ارگاع اهرف ارائه نمايد وقبال از اين ااتااز استناده ننموده باشد.
ثاناا :اا اي تفناف فقط اشمول اواره در هنگام اوذ پروانه ساوتماع اسكوني تا سقف اقرر در بند هاي زير بوده و به هاچ اناواع شااان سااوتماع واالف سااز ياا داراي
تفيف ساوتماني (اا از جريمه واوارضاه اتهيقه)و همچنان ساير هاربري ها نظار اواره پروانه تجاري نفواهدشد.
ثالثا:استناده از تفناناه قبيي(بافت فرسوده وساير تفاناه پاش باني شده )اشمول تفناف اين بند نفواهد بود.
-1به منظور تشويق بخش خصوصی در جهت احداث اماكن تفريحی خدماتی به افرادی كه نسبت به احداث بازار مبل ومنبت ـ بازارچه گردو ـ احداث پاركينگ واحداث شهربازی طبقاتی برابر آئين نامه
پيشنهادی شهرداری وبا رعايت ضوابط ومقررات مربوطه وضوابط طرح تفضيلی (موافقت كميسيون ماده )5اقدا م نمايند از پرداخت كليه عوارض وپرداختی ها به شهرداری معاف خواهند بود.
تبصره :در هنگام صدور پروانه ساختمان از مالک تعهد محضری در خصوص احداث وعدم تغيير كاربری مکان های فوق اخذ خواهدشد .بديهی است در صورتی كه مالکين و سازندگان اقدام به تغيير كاربری
امالک فوق الذكر نمايند ضمن طرح پرونده در كميسيون ماده  111شهرداری و اخذ جريمه ساختمان – ساير عوارض متعلقه نيز به نرخ روز و ضوابط تعرفه عوارض محلی وصول خواهد شد.

شهرداري در وصوص تغاار هاربري ااال ك جهت ايجاد اااهن فو از طريق هماساوع ااده  5شهرسازي اسااده مزم را وواهد نمود.-2به انظور تشويق وترفاب همشهرياع احترم جهت ساوت وساز در بافت هاي فرسوده شهر (اصوب هماساوع ااده 5راه وشهر سازي )در هنگام

دور پرواناه سااوتماع

(با هاربري اسكوني)%61تفناف فقط در اواره پروانه و تراه ساوت اا ات اي گردد.
به انظور تشويق االكان جهت تجماع پال ك هاي همجواردر بافت هاي فرسوده تفناناتي به شرح زير در هنگام

دور پروانه سااوتماع در هااربري هااي اساكوني ااماال ااي

گردد.
رديف

تهداد ق هاه تجماع شده

اازاع تفناف

1

دو

%65تفناف در اواره زيربنا(اسكوني)و اواره اضافه تراه در س ح وارتناع

2

سه وباشتر

%71تفناف در اواره زيربنا(اسكوني)و اواره اضافه تراه در س ح وارتناع
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-3در هنگام

دور پروانه ساوتماع طرح هاي تولاد اسكن ويژه گروه هاي ه درآاد (ااده  16قانوع ساااع دهي وحمايت از تولاد وارضه اسكن اصوب) 1337/3/2اساكن

 11ساله اقشار ه درآادواجتمع هاي اسكوني طرح اسكن اهر ،براسا س اصوباه اجي

احترم شوراي اسالاي،هائت احترم دولت ،وزاره اساكن وشهرساازي وشاوراي

تااان اسكن استاع اقدام وواهد شد.
-4اراضي اتهيق به اسكن اهر از پرداوت اواره تنكاك وارزش افزوده ناشي از تغاار اره اهبر (حق تشرف يا ارفوبات)اهاف اي باشند ولي اي بايست اواره تنكااك
طبقاتي را پرداوت نمايند .
-5براساس قانوع بودجه سال  1311هشورافراد تحت پوشش هماته ااداد ااام وماني (ره)،بهزيستي) در
براي يك بار از اهافات تا سقف  75اتراربع زير بناي اناد در هن هزينه اي اربوطه در زااع
باش از  75اتر اربع اسكوني تا سقف  75اتراربع اهاف واابقي اوذ وواهد شد..در

وره ادم استناده قبيي و راايت الگوي اصرف وضوابط واقرراه

دور پروانه ساوتماع با هاربري اسكوني بهره اند اي گردند براي اساحت

وره ارسال بفشنااه يا دستورالهمن جديد از طرف اراجع ذيصالح بر اساس ضوابط

آع اقدام وواهد شد .دور پروانه تجاري اشمول اين بند نمي شود.
-6بر اساس ااده 6قانوع جااع ودات رساني به ايثارگراع اصوب 1312/1/7الف-وانواده هاي اهظ شهدا وانقودامثرها(همسراع،فرزنداع ووالدين)ب-اسراتج-جانباازاع 25
در د به بامد-آزادگاني هه فاقد اسكن هستندبراي احداخ يك واحد اسكوني با زيربناي اناد  121اتر اربع وباست اتراربع تجاري از پرداوت هزيناه هااي ااواره

ادور

پروانه ساوتماني ،اواره شهرداري ونوسازي براي يك بار با اهرفي بنااد اهاف اي باشند،اناد اين ااده در احداخ اجتماع هااي اساكوني نااز ااماال وااازاد تاراه شااان
ايثارگراع نفواهد بود.
در

وره ارسال بفشنااه يا دستورالهمن جديد از طرف اراجع ذيصالح بر اساس ضوابط آع اقدام وواهد شد.

 -7احداخ اساجد ،تكايا،وحساناه ها در هاربري هاي اربوطه اشمول پرداوت اواره نبوده ولاكن چنانچه قسمت هاايي از ااااهن ااذهور باه اناواع تجاري،وادااتي در نظار
گرفته شود بر اساس ضوابط اين تهرفه اشمول اواره اربوطه وواهد بود.
-3ساوتماع هايي هه بر اثر حوادخ فار اترقبه ناشي از زلزله،طوفاع ،آتش سوزي و...تفريب گرديده در زااع

دور پروانه ساوتماع به انظور تجديد بنا از پرداوت ااواره

ساوتماني به اندازه اساحت تفريب شده ا ابق پرونده اوجود در شهرداري اهاف اي گردد.
 -1در سال  1317هارهناع شافن در شهرداري باباش از 3سال ودات (اا از هارگري ,هاراندي ,رسمي ,قراردادي يا پاماني) براي يك اورد از ااال ك تا اساحت حاداهثر 211
اتراربع وود رفا از پرداوت اواره نوسازي سال 1317اهاف اي باشند(.آع ه به شرط تسويه حساب تا پاياع سال 1316و اشروط به ارائه سند االكات ثبتي).
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ماده:31
نحوه محاسبه عوارض ساختمان ساخته شده (:مشروط به اينکه ساختمان های ذيل در شهرداری سابقه يا پرونده پرداخت عوارض داشته باشند).

-1ساوتماع هاي اسكوني والف ساز احداثي قبن از  1367/1/1از جريمه هماساوع ااده

د اهاف اي باشند لاكن اشمول اواره ساوتماع وواهد شد.

-2ساوتماع هاي اسكوني والف ساز احداثي بهد از  1367/1/1تا پاياع سال  1371اشمول پرداوت اواره قانوني(اواره زيربنا,ااواره اضاافه تاراه ,آاااده ساازي در
وره ادم پرداوت,اواره حق تنكاك در

وره ادم پرداوت ,اواره تغاار هاربري ) اي باشند واز پرداوت جريمه ساوتماع اهاف اي باشند.

-3ساوتماع اسكوني والف ساز احداثي بهد از  1371/1/1اشمول پرداوت جريمه ساوتماع اي باشند و هياه اواره و پرداوتي ها به نرخ روز وضوابط اين تهرفه احاسابه
وو ول وواهد شد.
-4چنا نچه ايكي داراي تفيف ساوتماني اازاد بر پروانه ويا اازاد بر پرونده اوجود در بايگاني شهرداري داشته باشد يا االك دروواست اضافه بنا نماياد اتراژقبياي باا اتاراژ
جديد جمع وضريب اربوطه از جدول تهرفه اواره زيربنا(قانوني يا والف ساز) وبر اساس اتراژ نهايي باروع هشاده اي شود و ارفا ااواره زيار بنااي اضاافه شاده بار
اساس اين ضريب احاسبه وواهد شد .درضمن ساير اواره اتهيقه بر اساس ضوابط اين تهرفه اوذ وواهد شد.
 -5ساوتماع هايي هه به

وره فار اجاز احداخ اي شوند در

وره راي هماساوع ااده

د يا احاه قضايي ابني بر ابقات بنا االوه بر پرداوت جريماه سااوتماع اشامول

پرداوت هياه اواره اتهيقه از جميه اوار ه پذيره،حذف پارهانگ ،حق تنكاك ،آااده سازي وفاره اي باشد.
-6اااهن تجاري احداثي قبن از  1356/11/11از پرداوت اواره پذيره اهاف اي باشد واشمول ااده

د وطرح در هماساوع وواهد شد.

-7اااهن وساوتماع هاي اداري،تجاري ،نهتي والف ساز(اازاد بر پروانه)هه از تاريخ 1356/11/11تاتاريخ 1371/11/11احداخ يا به بهره بارداري رسااده اشامول پرداوات
جريمه ساوتماع بوده وراي هماساوع ااده

د اال ك امن اي باشد.

 -3اااهن وساوتماع هاي اداري،تجاري ،نهتي والف ساز(اازاد بر پروانه) هه بهد از  1371/1/1ساوته شده اند اشمول پرداوت اواره پاذيره تجااري و جريماه سااوتماع
اي باشد.
احراز سال های مورد اشاره توسط شهرداری الزامی است.
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ماده:41ضوابط صدور پروانه –تمديد پروانه-صدور گواهی عدم خالف وپايان كار:
الف)ضوابط تمديد پروانه ساختمان:

دور پروانه ساوتماع اي باشد و براي اده دو سال ه (اا از شروع يا اتمام ساوتماع)تمديد آع ااكانزذير است(اجموااا

* زااع شروع اميااه ساوتماني يك سال از تاريخ
 5سال وواهد بود).

* ااتبار پروانه ساوتماني جهت شروع اميااه ساوتماني تا يك سال از تاريخ
بهد از شروع اميايت ساوتماني حداهثر تا دو سال پ

از تاريخ

دور آع اي باشد وبه تقاضاي االك ااتبار آع دو نوبت ديگر تمديد وواهاد شاد.ااالكان اااال ك

دور پروانه يا انقضاي اهيت آورين تمديد پروانه فر ات دارناد امياااه سااوتماني را باه اتماام رسااند واز

شهرداري پاياع هار دريافت هند.
* چنانچه االك قبن از انقضاي اهيت پروانه ساوتماني به شهرداري اراجهه نمايد ،اهيت ااتبارپروانه فقط با اوذ اواره نوسازي به اده ياك ساال ديگار از تااريخ انقضااي
اهيت پروانه(يا اهيت انقضاي تمديد آع) تمديد وواهد شد.
* چنانچه االك پ

از انقضاي اهيت يك ساله ااتبار  ،جهت تمديد پروانه(نوبت اول يا دوم) به شهرداري اراجهه نماياد.باراي تمدياد پرواناه در نوبات اول و تمدياد نوبات دوم

اواره به شرح توضاحاه اندرج در جدول زير از ايشاع اوذ و ااتبار پروانه ساوتماني ايشاع براي يك سال ديگر از تاريخ انقضااي ااتباار پرواناه سااوتماع( ياا انقضااي
اهيت تمديد اول آع)تمديد وواهد شد.
*چنانچه االك پ

از سزري شدع دو سال از تاريخ

دور پروانه ساوتماع اميايت ساوتماني را شروع نكرده باشدو جهت تمديد ااتبار پروانه ساوتماني واود باه شاهرداري

اراجهه نمايد( با توجه به اينكه اواره تمديدنوبت اول وود را پرداوت نكرده است) براي تمديد پروانه ساوتماني ايشاع به شرح توضااحاه انادرج در جادول زيار از ايشااع
اوذ وحداهثر تا پاياع اهيت سه ساله (سزري شدع سه سال از تاريخ
تبصره:1پروانه ساوتماع دو نوبت هر هدام يك سال پ
تبصره :2پ

از سزري شدع سه سال از تاريخ

دور پروانه ساوتماع)به ايشاع فر ت داده وواهد شد هه اميااه ساوتماني را شروع نمايد.

از شروع اميااه ساوتماني قابن تمديد اي باشد.

دور پروانه ساوتماع و ادم شروع اميااه ساوتماني ،پروانه ساوتماني

ادره اب ال واز درجه ااتبار سااقط واواذ پرواناه

ساوتماني جديد استيزم پرداوت اابه التناوه هياه اواره اتهيقه به نرخ روز واواره پرداوتي قبيي وواهد بود.
تبصره :3انجام شناژ( فونداساوع) به انزله شروع اميااه ساوتماني اي باشد هه بايد اهندس ناظر وهارشناس شهر سازي انجام آع را تاٌ ياد نمايد.
تبصره :3در وصوص ساوتماع هاي نامه هاره هه اميااه ساوتماني شروع شده ولي حداهثر در طول  5سال (با احتساب دو نوبات تمدياد ) باه پايااع نرسااده باشاد .پرواناه
ساوتماني اربوطه باطن وهياه اواره وحقو

شهرداري به نرخ روز احاسبه وپ

از هسر ابالغ واريزي قبيي  ،پروانه ساوتماني جديد

ادر وواهد شد.

ب)ضوابط صدور گواهی پايان كار يا عدم خالف( مشروط به اينکه ساختمان های ذيل در شهرداری دارای سابقه ويا پرونده پرداخت عوارض باشند).
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-1جهت ساوتماع هاي احداثي قبن از سال ( 1376قبن از )1376/1/1
 -2در هنگام
-3جهت

رفا گواهي ادم والف وبهد از آع تاريخ گواهي پاياع هار

ادر اي گردد.

دور گواهي ادم والف ساوتماع هاي احداثي قبن از سال ،1376اواره گواهي ادم والف و ول نفواهد شد.

دور پاياع هار ساوتماع هاي احداثي از  1336/1/1به بهد اوارضي براساس فراول 1 /12×K×M×S×Pهه Kضريب اربوط باه ااواره زيربناا(براسااس جاداول

اربوط به نحوه احاسبه اواره زيربناي ساوتماع هاي اسكوني ،تجاري واداراي واهان اي شود)و Mتهداد ااه هاي سزري شده از آورين اهيت اقرر در پروانه جهات اواذ
گواهي پاياع هارو  Sزيربناي اربوط به هاربري اربوطه و pقامت ارزش احاسباتي ار ه اي باشد.حداهثر اين ابيغ براي ساوتماع هاي اسكوني حداهثر تا ساقف 3111111
ريال وبراي ساوتماع هاي تجاري حداهثر تا سقف  21111111ريال وبراي ساوتماع هاي اداري حداهثر تا سقف  111111111ريال وبراي ساوتماع هاي افتيط حاداهثر تاا
سقف اجموع ابالغ فو الذهراي باشد.
دور گواهي پاياع هار ساوتماع هاي احداثي از  1376/1/1لغايت  1335/12/21اوارضي به اازاع  1111111ريال براي ساوتماع هاي اساكوني  ،ابياغ 2111111

-4جهت

ريال براي ساوتماع هاي تجاري و ابيغ  5111111ريال براي ساوتماع هاي ادراي وبراي ساوتماع هاي افتيط تجاري واسكوني ابيغ  2511111ريال اوذ اي گردد.
تبصره:1توضاح اينكه در بندهاي فو اگر ساوتماني داراي تفيف ساوتماني باشد در
براساس ضوابط تهرفه اوذ وواهد شدودر

وره راي هماساوع ااده

وره دروواست گواهي ادم والف يا پاياع هار اواره

د ابني بر ابقاتبنا وپرداوات جريماه ،ااواره اضاافه بناا

دور گواهي ادم واالف ياا پايااع هاار براسااس يكاي از بنادهاي باام

احاسبه واوذ وواهد شد.
تبصره :2در ورتي هه فردي قبن از سزري شدع سه سال از تاريخ

دور پروانه ساوتماع جهت اوذ پاياع هار به شهرداري اراجهه نمايد اواره پاياع هار اود نفواهاد شاد

وفقط اواره نوسازي يا س ح شهر و ول اي شود.ولي چنانچه ساوتماع تكمان نشده باشد واضافه بنا داشته باشد برابر تبصره  1امن وواهد شد .اواره اضاافه بناا باا
توجه به ضوابط تهرفه و ول وواهد شد ودر وره ادم تمديد پروانه ساوتماع با اوذ اواره تمديد به شرح ااده ،44ساير ااور اداري ايشاع انجام وواهد شد.
تبصره :3در

ورتي هه فردي يك بار پروانه ساوتماني وود راتمديد نموده باشد وقبن از سزري شدع چهار سال از تاريخ

دور پرواناه سااوتماع جهات اواذ پايااع هاار باه

شهرداري اراجهه نمايد اواره پاياع هار اوذ نفواهد شدوفقط اواره نوسازي يا س ح شهر اوذ وواهد شد ولي چنانچه ساوتماع ايشااع تكماان نشاده باشاد واضاافه بناا
داشته باشد ابتدا اواره اضافه بنا با توجه به ضوابط تهرفه اوذ وواهد شد واواره تمديد دوم به شرح ااده 44از ايشاع و ول اي شاود وسااير هارهااي ادارياش انجاام
وواهد شد.
تبصره :4در ورتي هه فردي دو بار پروانه ساوتماني وود راتمديد هرده باشد وقبن از سزري شدع 5سال از تاريخ

دور پروانه جهت اوذ پاياع هار اراجهاه نماياد ااواره

پاياع هار اوذ نفواهد شد وفقط اواره نوسازي يا س ح شهر و ول اي شود،ولي چنانچه ساوتماع ايشاع تكمان نشده باشد واضافه بنا داشته باشاد ابتادا ااواره اضاافه
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بنا باتوجه به ضوابط تهرفه اوذ وواهدشد وساير هارهاي اداري ايشاع انجام وواهد شد ولي هر زااع جهت دريافت پاياع هار اقدام نمايد ااواره پايااع هاار باه شارح تهرفاه
وضوابط زااع اراجهه اوذ وواهد شد.
توضاح اينكه در تبصره هاي 4،3،2،1چنا نچه ساوتماع اضافه بنا داشته باشد اي بايست پ

از

دور راي ابني بر ابقات بناا توساط هماسااوع اااده

اد ااالوه بار و اول

جريمه ،اواره به نرخ روز و ول شود.
تبصره:6اراجهه اتهدد االك به شهرداري به هر ايتي(اضافه بنا،دريافت پاسخ استهالم بانك،آب ،بر ،گازو)...اانع از دريافت اواره پاياع هار ياا تمدياد باه شارح ايان تهرفاه
نمي باشد.
جدول اده ااتبار پروانه-نحوه تمديد پروانه -احاسبه اواره تاوار پاياع هار –نحوه تجديد پروانه ساوتماع
رديف

زير بناي

اده ااتبار

پروانه

پروانه

اواره

اواره تاوار در تمديد واوذ پاياع هار بهد از اهيت

ادم شروع اميااه

اواره تجديد

تمديدها

تاوار در

تمديدها در ساوتماع هاي پاياع يافته وپاياع ناافته

احداخ ساوتماع در

پروانه بهد از

تمديد وپاياع

اده اهيت پروانه

انقضاي اده

هار تا پااياع

وتمديدها

پروانه وتمديدها

اهيت تمديد
پروانه
1
2

تااااااااا  36 511ااه

دو نوبااات در

اتراربع

تمدياااااااد ااادم اراجهااه  1336/1/1بااااه بهااااد اوارضااااي براساااااس فراااااول پروانه جديد ا ابق
سامنه هار جهت تمديد،به 1 /12×K×M×S×Pهااه Kضااريب اربااوط بااه اااواره ضاااااااااوابط روز فار از هزيناه هاا و

باش از  43 511ااه
اتراربااع تااا
 1111اتاااار
اربع

3

ااااوره -1جهاات

اادور پاياااع هااار ساااوتماع هاااي احااداثي از پروانه قبيي اب ال و  %11اااااااااواره
اادور پروانااه(بااه

باااار باااه ازاي هاار ااااه زيربنا(براساس جداول اربوط به نحاوه احاسابه ااواره وتهرفااااه زااااااع اواره اربوط باه
اااده يااك تاااااوار (تااااا زيربناي ساوتماع هاي اساكوني ،تجااري واداراي واهاان اراجهااه بااا هساار ار ه اانند آاااده
سال

باشاااااااتراز  54ااه

سقف  2ساال اي شود)و Mتهداد ااه هاي سزري شاده از آوارين اهيات دريينتي قبيي
شمسااااااااي) اقرر در پروانه جهت اواذ گاواهي پايااع هاارو  Sزيربنااي اي گردد.

تنكاك)به نرخ زااع

اربااوط بااه هاااربري اربوطااه و pقاماات ارزش احاسااباتي

اراجهه احاسابه و

 1111اتاااار

اهاااادل ناااا

اربع

در ااااااااااد ار اه اااي باشادحداهثر اياان ابياغ بااراي سااوتماع هاااي
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ااواره زياار اسكوني حداهثر تا سقف  3111111ريال وبراي ساوتماع

تجدياااااد ااتباااااار

بناااا(پاااذيره) هااي تجااري حااداهثر تاا سااقف  21111111رياال وبااراي
زااع اراجهاه ساوتماع هاي اداري حداهثر تا ساقف  111111111رياال

وواهد شد.

به شهرداري

وبراي ساوتماع هاي افتيط حداهثر تا سقف اجموع ابالغ
فو الذهراي باشد.
-2جهت

دور گواهي پاياع هار ساوتماع هااي احاداثي از

 1376/1/1لغايااات  1335/12/21اوارضاااي باااه ااااازاع
 1111111ريااال بااراي ساااوتماع هاااي اسااكوني  ،ابيااغ
 2111111ريااال بااراي ساااوتماع هاااي تجاااري و ابيااغ
 5111111رياااال باااراي سااااوتماع هااااي ادراي وباااراي
ساوتماع هاي افتيط تجااري واساكوني ابياغ 2511111
ريال اوذ اي گردد.
تبصره:1توضاح اينكه در بندهاي فو اگر ساوتماني داراي
تفيف ساوتماني باشد در

وره راي هماساوع ااده

د

ابنااي باار ابقاتبنااا وپرداواات جريمااه ،اااواره اضااافه بنااا
براساااس ضااوابط تهرفااه اوااذ وواهااد شاادودر

ااوره

دروواست گواهي ادم والف يا پاياع هار اواره

ادور

گواهي ادم والف يا پاياع هار براساس يكي از بندهاي باام
احاسبه واوذ وواهد شد.
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ماده:41
عوارض ابقای ساختمان :

هياه بناهايي هه بدوع پروانه يا اازاد بر پروانه در احدوده يا حري شهر احداخ واز سوي هماساوع ااده  111ابقات شوند  .ا اابق تهرفاه ااواره احياي باه شارح زيار اقادام
وواهد شد.
الف) در

ورتي هه ساوتماع در هاربري فار اربوطه احداخ ودر طرح توسهه شهر،تراه آع تهريف نشده باشد وايي رف ااتراه شاهرداري از طرياق هماسااوع اااده 111

ابقات شود اواره اازاد تراه اين نوع ساوتماع ها در

ورتي هه (طبق ااده واحده قانوع تهاان وضهات ااال ك واقع در طرح)...از تااريخ اباالغ طارح توساهه شاهري  5ساال

سزري شده باشد اشابه تراه ق هاه ه جوار در نظر گرفته وواهد شد..چنانچه قبن از انقضاي  5سال از ابالغ طرح توسهه شهري،ساوتماني بدوع اجاوز ودر هااربري فاار
اربوطه احداخ وتوسط هماساوع ااده  111ابقات ق هي شوند هن زير بنا به فار از پايوه وزيرزاان (جهت استناده پارهانگ)اشمول اواره اازاد تراه وواهد باود.در ضامن
شهرداري اكيف است در زااع تنكاك آپارتماع ها ،هياه اتهيقاه هر واحد اا از پارهانگ (توقف گاه)و انباري و ...را هه در نقشه هاي ساوتماني براي هر واحد پاش باني شاده
در

دور گواهي تنكاك وگواهي اهاايه قاد هند و دور اجوز تنكاك آپارتماع بدوع در نظر گرفتن پارهانگ(توقف گاه)اندرج در پروانه احداخ به هر واحد امنوع اي باشد.

ب)در احاسبه اواره ابقات(زير بنا  ،پذيره ،اازاد بر تراه )ابناي احاسبه وواهد بود(با اامال ضرايب ابقاي سااوتماع).باه فاار ازايان  3ردياف اواره،بقااه ي ااواره در
وره شمول اهادل ضريب وضوابط

دور پروانه اقدام وواهد شد.

تبصره:با دريافت اواره ابقات ،اوارشي تحت انواع اواره

دور پروانه ساوت و ول نفواهد شد.

ج)اواره ابقاي ااااني در زااع اراجهه احاسبه وو ول وواهد شد.
د)هزينه آااده سازي وحق تنككاك االوه بر اواره اين ااده است.
ه) براي پاسخ هرگونه استهالم ايكي در

ورتي هه ايك داراي تفيف ساوتماني باشد ابتدا اي بايست اوارد تفيف در هماساوع اااده  111ا ارح و پا

وتهاان تكياف جراي واواره اتهيقه،شهرداري نسبت به

دور پاسخ مزم اقدام نمايد.
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اواره ابقاي ساوتماع ها
نوع هاربري

رديف

ضوابط

1

هاربري اربوط

2

هاربري اربوط

3

هاربري فار اربوط

4

اواره ابقاي ساوتماع هاي تجاري با ضريب  1/5برابر ( 3رديف بام)احاسبه اي شود.

اواره

راايت ضوابط شهرسازي ،فني وبهداشاتي بهاد از
ااده

ادور راي هماسااوع برابر اواره

دور پروانه

د

ادم راايت ضوابط شهرسازي ،فني وبهداشتي به ويژه تراه اجاز بهاد از  1/3برابر اواره
دور راي هماساوع ااده
هر نوع ااااني بهد از

دور پروانه

د

دور راي هماساوع ااده

د

 2برابر اواره

دور پروانه

ماده:42
ضوابط صدور پروانه المثنی-گواهی پايان كار المثنی:

دور پروانه المثني يا تصوير اصد پاياع هار(پروانه) فقط با تاياد اراجع ذيصالح از جميه ناروي انتظااي و...در اوقع انقودي،سرقت،آتش سوزي،وساير حوادخ فار اترقبه
بهد از احرز شدع وقوع حادثه با اوذ هارازدي اهادل  2111ريال براي هر اتر اربع زير بنا احاسبه واوذ وواهد شد.

ماده:43
نحوه استرداد وجوه و عوارض پرداختی:

در وره انصراف اتقاضي از دريافت پروانه ساوتماني ا ا الحاه پروانه و ساير گواهي هاي دروواستي بهد از هسر هارازد به اازاع %5ابيغ پرداوتي نسبت به بازپرداوات
وجوه واريزي آنها(ظرف اده يك ااه)به فار از ابالغ واريزي بابت حق هارشناسي ا اواره نوسازي و پسماندوآااده سازي اقدام وواهد شد.
تبصره:در اوارد زير بدوع هسر هارازد هياه پرداوتي ها و ابالغ واريزي به ذي ننع استرد وواهد شد
الف)اب ال پروانه ساوتماع از سوي اراجع قضايي
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ب) ادم ااكاع ادااه احداخ ساوتماع بر اثر حوادخ فار اترقبه ناشي از زلزله سان ا وفاع اآتش سوزي ا باماري

هب الهالج يا فوه االك با تاياد اراجع ذيصالح.

ج)وقوع اشتباه در احاسبه اواره وو ول ارقام اازاد بر اواره قانوني از سوي شهرداري.
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ضنینه:1قینت ارزش مح اب ت ع صه ر ا

1317

بلوک یک
قیمت ارزش محاسباتی سال
79

ردیف

خیابان

عرض معبر

1

میدان امام در کل عرصه ها

20

ریال 003,333

2

ضلع شمالی خیابان انقالب از میدان امام (ره) تا
تقاطع حافظ

20

ریال 003,333

3

ضلع شرقی خیابان شهدا از میدان امام (ره) تا
چهار راه حافظ

20

ریال 003,333

20

240,000ریال

5

خیابانهای  81متری

18

200,000ریال

6

خیابانهای  80متری

16

ریال 8130,,,

7

خیابانهای  80متری

14

ریال 893,333

8

خیابانهای  80متری

12

ریال 803,333

9

خیابانهای  83متری

10

ریال 813,333

4

ضلع جنوبی خیابان حافظ شرقی از چهارراه حافظ
تا سه راه حافظ
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10
11

کوچه های  1متری
کوچه های کمتر از  0متر

8

ریال 803,333

6

ریال 803,333

بلوک0
ردیف

عرض معبر

خیابان
ضلع شرقی خیابان شهدا از چهار راه تا تقاطع

قیمت ارزش محاسباتی سال
79

20

ریال 803,333

20

ریال 813,333

20

ریال 813,333

20

ریال 813,333

5

خیابانهای  81متری

18

ریال 803,333

6

خیابانهای  80متری

16

ریال 803,333

7

خیابانهای  80متری

14

ریال 833,333

8

خیابانهای  80متری

12

ریال 73,333

9

خیابانهای  83متری

10

ریال 13,333

10

کوچه ها ی  1متری

8

ریال 75,000

1

2

3

4

حبیب ابن مظاهر
ضلع شمالی خیابان حافظ شرقی از چهار راه تا
تقاطع خیابان فردوسی
ضلع غربی خیابان فردوسی از تقاطع حافظ تا
تقاطع حبیب ابن مظاهر
ضلع جنوبی خیابان حبیب ابن مظاهر از تقاطع
شهدا تا تقاطع خیابان فردوسی
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11

کوچه های کمتر از  0متر

ردیف

خیابان

ریال 93,333

6

بلوک 0
عرض معبر

از خیابان حبیب ابن مظاهر تا ضلع شمالی میدان

قیمت ارزش محاسباتی سال
79

20

ریال 803,333

20

ریال 803,333

20

ریال 833,333

24

ریال 13,333

5

خیابانهای  81متری

18

ریال 13,333

6

خیابانهای  80متری

16

ریال 13,333

7

خیابانهای  80متری

14

ریال 93,333

8

خیابانهای  80متری

12

ریال 93,333

9

خیابانهای  83متری

10

ریال 01,333

10

کوچه ها و خیابانهای  1متری

8

ریال 03,333

11

کوچه های کمتر از  0متر

6

ریال 13,333

1

2

3

4

هالل احمر
ضلع شرقی خیابان شهید روز رخ تا انتهای
شهرک طالقانی
طرفین جاده میررضی از میدان هالل احمر تا اداره
منابع طبیعی
طرفین جاده میررضی از اداره منابع طبیعی تا
آرامگاه میررضی
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12

طرفین خیابان فردوسی ( جدیداالحداث) از تقاطع
خ حبیب بن مظاهر تاجاده میررضی

ریال 803,333

20

بلوک 0
ردیف

عرض معبر

خیابان
خیابان انقالب از سه راه حافظ تا تقاطع خیابان

قیمت ارزش محاسباتی سال
79

20

ریال 003,333

20

ریال 813,333

20

ریال 813,333

20

ریال 813,333

5

خیابانهای  81متری

18

ریال 803,333

6

خیابانهای  80متری

16

ریال 803,333

7

خیابانهای  80متری

14

ریال 833,333

8

خیابانهای  80متری

12

ریال 93,333

9

کوچه ها ی  83متری

10

ریال 85,000

10

کوچه ها ی  1متری

8

ریال 80,000

1

2

3

4

سلمان فارسی
خیابان حافظ شرقی از سه راه حافظ تا تقاطع
خیابان فردوسی
ضلع شرقی خیابان فردوسی تا تقاطع حافظ تا
انتها
ضلع غربی خیابان سلمان فارسی از تقاطع انقالب
تا انتها
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11

کوچه های کمتر از  0متر

ردیف

خیابان

ریال 75,000

6

بلوک 1
عرض معبر

ضلع شمالی خیابان انقالب از تقاطع سلمان

قیمت ارزش محاسباتی سال
79

20

ریال 003,333

2

ضلع شرقی خیابان سلمان فارسی

20

ریال 813,333

3

ضلع غربی خیابان واقع دروسط قبرستان
دستجرده( خیابان جاودان )

12

ریال 803,333

4

خیابانهای  81متری

18

ریال 803,333

5

خیابانهای  80متری

16

ریال 803,333

6

خیابانهای  80متری

14

ریال 803,333

7

خیابانهای  80متری

12

ریال 883,333

8

کوچه ها ی  83متری

10

ریال 833,333

9

کوچه ها ی  1متری

8

ریال 73,333

1

فارسی تا میدان آزادی
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10

کوچه های کمتر از  0متر

ردیف

خیابان

ریال 80,000

6

بلوک 0
عرض معبر

ضلع شمالی بلوار بهشتی از میدان آزادی تا تقاطع

قیمت ارزش محاسباتی سال
79

40

ریال 003,333

2

ضلع شرقی خیابان دکتر حسنی

20

ریال 813,333

3

ضلع شرقی خیابان جاودان

12

ریال 803,333

4

خیابانهای  81متری

18

ریال 803,333

5

خیابانهای  80متری

16

ریال 803,333

6

خیابانهای  80متری

14

ریال 803,333

7

خیابانهای  80متری

12

ریال 883,333

8

کوچه ها ی  83متری

10

ریال 833,333

9

کوچه ها ی  1متری

8

ریال 90,000

10

کوچه های کمتر از  0متر

6

ریال 85,000

1

خیابان دکتر حسنی
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بلوک 9
قیمت ارزش محاسباتی سال
79

ردیف

خیابان

عرض معبر

1

ضلع شرقی خیابان دکتر حسنی

20

ریال 813,333

2

ضلع شمالی بلوار بهشتی از تقاطع دکتر حسنی
تاابتدای خیابان امام حسین (ع)

24

ریال 033,333

3

خیابانهای80متری منشعب از بندهای فوق

12

ریال 803,333

4

کوچه های 83متری منشعب از بندهای فوق

10

ریال 833,333

5

کوچه ها ی کمتر از  0متر منشعب از بندهای فوق

0

ریال 03,333

6

ضلع شمالی خیابان امام حسین (ع) از انتهای
بلوار بهشتی تا رود خانه سرابی

24

ریال 803,333

7

ضلع غربی رودخانه سرابی تا انتها

10

ریال 93,333

12

ریال 01,333

10

ریال 03,333

8
9

کوچه – خیابان های  80متری منشعب از بند های
فوق
کوچه های  83متری منشعب از بند های فوق
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10

کوچه های کمتر از  0متر منشعب از بند های فوق

ریال 130333

6

بلوک 1
قیمت ارزش محاسباتی سال
79

ردیف

خیابان

عرض معبر

1

ضلع شمالی خیابان امام حسین (ع) از رودخانه
سرابی تا ضلع شمالی میدان جانبازان

24

ریال 803,333

2

ضلع شرقی رودخانه سرابی تا انتها

12

ریال 01,333

3

خیابانهای  81متری

18

ریال 833,333

4

خیابانهای  80متری

16

ریال 73,333

5

خیابانهای  80متری

14

ریال 13,333

6

خیابانهای  80متری

12

ریال 93,333

7

کوچه های  83متری

10

ریال 03,333

8

کوچه های  1متری

8

ریال 13,333

9

کوچه های کمتر از  0متر

6

ریال 03,333
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بلوک 7
ردیف
1

2

3

4

عرض معبر

خیابان
از میدان جانبازان سرابی تا گذندر پایین  13متر
عمق اول در طرفین جاده(خارج از محدوده)
عمق از بند فوق این بلوک
از گزندر پایین تا گزندر باال  13متر عمق اول در
طرفین جاده
عمق ازبند فوق این بلوک

قیمت ارزش محاسباتی سال
79

45

ریال 13,333

24

ریال 03,333

45

ریال 83,333

24

ریال 1,333

36
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بلوک 83
ردیف

عرض معبر

خیابان
ضلع جنوبی خیابان انقالب از میدان امام تا تقاطع

قیمت ارزش محاسباتی سال
79

20

ریال 003,333

20

ریال 003,333

20

ریال 803,333

20

ریال 803,333

5

کوچه نجارها

10

ریال 833,333

6

خیابانهای  81متری

18

ریال 813,333

7

خیابانهای  80متری

16

ریال 803,333

8

خیابانهای  80متری

14

ریال 803,333

9

خیابانهای  80متری

12

ریال 833,333

10

کوچه های  83متری

10

ریال 95,000

11

کوچه ها ی  1متری

8

ریال 90,000

1

2
3
4

خیابان امیر کبیر
ضلع شرقی خیابان شریعتی از میدان امام ( ره)
تا تقاطع خیابان دستغیب
ضلع شمالی خیابان شهید دستغیب
ضلع غربی خیابان امیر کبیر از تقاطع انقالب
تاتقاطع دستغیب

37
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رئیس شورای اسالمي شهر تویسرکان:
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12

کوچه های کمتر از  0متر

ردیف

خیابان

ریال 80,000

6

بلوک 88
عرض معبر

ضلع شرقی خیابان شریعتی از تقاطع دستغیب تا

قیمت ارزش محاسباتی سال
79

20

ریال 813,333

20

ریال 803,333

18

ریال 803,333

4

خیابانهای  81متری

18

ریال 803,333

5

خیابانهای  80متری

16

ریال 803,333

6

خیابانهای  80متری

14

ریال 833,333

7

خیابانهای  80متری

12

ریال 73,333

8

کوچه ها ی  83متری

10

ریال 85,000

9

کوچه ها ی  1متری

8

ریال 80,000

10

کوچه های کمتر از  0متر

6

ریال 75,000

1

2

3

تقاطع امیر کبیر
ضلع جنوبی خیابان دستغیب
ضلع غربی خیابان امیر کبیر از تقاطع دستغیب
تاتقاطع شریعتی

33
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بلوک 80
قیمت ارزش محاسباتی سال
79

ردیف

خیابان

عرض معبر

1

ضلع جنوبی خیابان انقالب ازتقاطع امیر کبیر
تاتقاطع خیابان سعدی

20

ریال 003,333

20

ریال 803,333

3

ضلع غربی خیابان سعدی

20

ریال 813,333

4

طرفین خیابان قدس

14

ریال 803,333

5

ضلع شمالی کوچه قیام

10

ریال 13,333

6

خیابانهای  81متری

18

ریال 803,333

7

خیابانهای  80متری

16

ریال 803,333

8

خیابانهای  80متری

14

ریال 833,333

9

خیابانهای  80متری

12

ریال 73,333

10

کوچه های  83متری

10

ریال 13,333

11

کوچه های  1متری

8

ریال 93,333

12

کوچه های کمتر از  0متر

6

ریال 03,333

2

ضلع شرقی خیابان امیر کبیر از تقاطع انقالب تا
درمانگاه  89شهریور

31
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بلوک 80
قیمت ارزش محاسباتی سال
79

ردیف

خیابان

عرض معبر

1

ضلع جنوبی کوچه قیام

10

ریال 13,333

20

ریال 803,333

3

طرفین خیابان باب الحوائج (ع)

18

ریال 13,333

4

خیابانهای  81متری

18

ریال 91,333

5

کوچه ها و خیابانهای  80متری

16

ریال 93,333

6

خیابانهای  80متری

14

ریال 01,333

7

خیابانهای  80متری

12

ریال 03,333

8

کوچه های  83متری

10

ریال 03,333

9

کوچه ها ی  1متری

8

ریال 13,333

10

کوچه های کمتر از  0متر

6

ریال 01,333

2

ضلع شرقی خیابان امیر کبیراز درمانگاه 89
شهریور تا باغچه مقدم

11
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بلوک 80
ردیف

عرض معبر

خیابان
ضلع جنوبی خیابان انقالب از تقاطع سعدی تا

قیمت ارزش محاسباتی سال
79

20

ریال 003,333

2

ضلع شرقی خیابان سعدی

30

ریال 813,333

3

خیابان فیاض بخش

12

ریال 803,333

4

خیابانهای  81متری

18

ریال 130,000

5

کوچه ها و خیابانهای  80متری

16

ریال 803,333

6

خیابانهای  80متری

14

ریال 110,000

7

خیابانهای  80متری

12

ریال 100,000

8

کوچه های  83متری

10

ریال 90,000

9

کوچه ها ی  1متری

8

ریال 80,000

10

کوچه های کمتر از  0متر

6

ریال 75000

1

ضلع جنوبی میدان آزادی

11
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بلوک 81
ردیف

عرض معبر

خیابان
ضلع جنوبی بلوار بهشتی از ابتداتا بیمارستان ولی

قیمت ارزش محاسباتی سال
79

40

ریال 003,333

2

خیابانهای  81متری

18

ریال 803,333

3

خیابانهای  80متری

16

ریال 803,333

4

خیابانهای  80متری

14

ریال 803,333

5

خیابانهای  80متری

12

ریال 803,333

6

کوچه های  83متری

10

ریال 110000

7

کوچه ها ی  1متری

8

ریال 95000

8

کوچه های کمتر از  0متر

6

ریال 85,000

1

عصر(عج)

12
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رئیس شورای اسالمي شهر تویسرکان:
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بلوک 80
ردیف

عرض معبر

خیابان
ضلع جنوبی خیابان امام حسین (ع) ازابتداتا ضلع

قیمت ارزش محاسباتی سال
79

24

ریال 803,333

2

طرفین خیابان توحید

16

ریال 13,333

3

خیابانهای  81متری

18

ریال 13,333

4

خیابانهای  80متری

16

ریال 91,333

5

خیابانهای  80متری

14

ریال 91,333

6

خیابانهای  80متری

12

ریال 93,333

7

کوچه های  83متری

10

ریال 01,333

8

کوچه ها ی  1متری

8

ریال 03,333

9

کوچه های کمتر از  0متر

6

ریال 13,333

1

جنوبی میدان جانبازان

13
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تعرفه پیشنهادی عوارض شهرداری تویسرکان سال 1931

-1

بلوک 89
ردیف

عرض معبر

خیابان
ضلع شمالی خیابان با هنراز میدان امام (ره)تا

قیمت ارزش محاسباتی سال
79

20

ریال 003,333

10

ریال 033,333

20

ریال 003,333

20

ریال 813,333

5

ضلع جنوبی خیابان حافظ غربی از تقاطع والیت تا
میدان فرشید

20

ریال 803,333

6

خیابان والیت

12

ریال 803,333

7

کوچه های امتداد راسته بازار

8

ریال 803,333

8

خیابانهای  81متری

18

ریال 803,333

9

خیابانهای  80متری

16

ریال 803,333

10

خیابانهای  80متری

14

ریال 803,333

11

خیابانهای  80متری

12

ریال 110,000

12

کوچه های  83متری

10

ریال 110,000

13

کوچه ها ی  1متری

8

ریال 100,000

14

کوچه های کمتر از  0متر

6

ریال 95,000

1
2
3

4

میدان فرشید
راسته بازاردرکلیه عرصه ها
ضلع غربی خیابان شهدا از میدان امام (ره) تا
چهار راه حافظ
ضلع جنوبی خیابان حافظ غربی از چهار راه حافظ
تا نبش خیابان والیت

14
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بلوک 81
قیمت ارزش محاسباتی سال
79

ردیف

خیابان

عرض معبر

1

طرفین خیابان فاطمیه

16

ریال 803,333

2

خیابانهای  81متری

18

ریال 803,333

3

خیابانهای  80متری

16

ریال 803,333

4

خیابانهای  80متری

14

ریال 110,000

5

خیابانهای  80متری

12

ریال 100,000

6

کوچه های  83متری

10

ریال 95,000

7

کوچه ها ی  1متری

8

ریال 85,000

8

کوچه های کمتر از  0متر

6

ریال 80,000

15
شهردار تویسرکان :کاظم گمار

رئیس شورای اسالمي شهر تویسرکان:

تعرفه پیشنهادی عوارض شهرداری تویسرکان سال 1931

-1

بلوک 87
ردیف

عرض معبر

خیابان
ضلع شمالی خیابان حافظ غربی از چهار راه

قیمت ارزش محاسباتی سال
79

20

ریال 813,333

20

ریال 803,333

3

ضلع جنوبی خیابان امین ازتقاطع خیابان شهداتا
تقاطع بلوار بعثت

20

ریال 803,333

4

بلواربعثت از تقاطع خیابان امین تا پارک نبوت

30

ریال 803,333

20

ریال 803,333

6

طرفین خیابان فاطمیه

16

ریال 803,333

7

خیابانهای  81متری

18

ریال 803,333

8

خیابانهای  80متری

16

ریال 803,333

9

خیابانهای  80متری

14

ریال 833,333

10

خیابانهای  80متری

12

ریال 71,333

11

کوچه های  83متری

10

ریال 73,333

12

کوچه ها ی  1متری

8

ریال 13,333

13

کوچه های کمتر از  0متر

6

ریال 93,333

1

2

5

حافظ تا نبش خیابان فاطمیه
ضلع غربی خیابان شهداءاز چهار راه حافظ تا
تقاطع خیابان امین

ضلع شمالی خیابان حافظ غربی از نبش فاطمیه تا
پارک نبوت

16
شهردار تویسرکان :کاظم گمار

رئیس شورای اسالمي شهر تویسرکان:

تعرفه پیشنهادی عوارض شهرداری تویسرکان سال 1931

-1

بلوک 03
ردیف

عرض معبر

خیابان
از میدان هالل احمر تا انتهای ضلع شمالی خیابان

قیمت ارزش محاسباتی سال
79

20

ریال 803,333

30

ریال 803,333

3

از بهشت زهراتا دانشگاه پیام نور

24

ریال 93,333

4

از میدان هالل احمر تا انتهای شهرک طالقانی

24

ریال 803,333

5

خیابانهای  81متری

18

ریال 13,333

6

خیابانهای  80متری

16

ریال 93,333

7

خیابانهای  80متری

14

ریال 01,333

8

خیابانهای  80متری

12

ریال 03,333

9

کوچه های  83متری

10

ریال 11,333

10

کوچه ها ی  1متری

6

ریال 13,333

11

کوچه های کمتر از  0متر

7

ریال 01,333

1

2

امین تقاطع بلوار بعثت
ضلع شرقی بلوار بعثت از تقاطع خیابان امین تا
بهشت زهرا

17
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بلوک 08
ردیف

عرض معبر

خیابان
ضلع شمالی بلوار سرکان ازمیدان فرشیدتاتقاطع

قیمت ارزش محاسباتی سال
79

45

ریال 033,333

30

ریال 803,333

45

ریال 033,333

20

ریال 813,333

5

خیابانهای  81متری

18

ریال 803,333

6

خیابانهای  80متری

16

ریال 803,333

7

خیابانهای  80متری

14

ریال 803,333

8

خیابانهای  80متری

12

ریال 110,000

9

کوچه های  83متری

10

ریال 100,000

10

کوچه ها ی  1متری

8

ریال 90,000

11

کوچه های کمتر از  0متر

6

ریال 85,000

1

2

3

4

بلوار بعثت
ضلع شرقی بلوار بعثت از تقاطع بلوار سرکان تا
پارک نبوت
بلوار معلم از میدان فرشید تا تقاطع بلوار نبوت
ضلع جنوبی بلوار نبوت از کتابخانه تا تقاطع بلوار
بعثت

13
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بلوک 00
قیمت ارزش محاسباتی سال
79

ردیف

خیابان

عرض معبر

1

ضلع شمالی بلوار سرکان ازتقاطع بلوار بعثت تا
ضلع شمالی میدان قائم

45

ریال 813,333

45

ریال 803,333

55

ریال 803,333

45

ریال 803,333

5

طرفین خیابان آریا فر

22

ریال 803,333

6

خیابانهای  81متری

18

ریال 833,333

7

خیابانهای  80متری

16

ریال 833,333

8

خیابانهای  80متری

14

ریال 95,000

9

خیابانهای  80متری

12

ریال 90,000

10

کوچه های  83متری

10

ریال 85,000

11

کوچه ها ی  1متری

8

ریال 80,000

12

کوچه های کمتر از  0متر

6

ریال 75,000

2

3

4

ضلع غربی بلوار بعثت ازتقاطع بلوارسرکان تا
تقاطع بلوار قائم
طرفین بلوار ابن سینا از میدان قائم تاتقاطع بلوار
قائم
ضلع جنوبی بلوار قائم ازتقاطع بلوار ابن سینا تا
تقاطع بلوار بعثت

11
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تعرفه پیشنهادی عوارض شهرداری تویسرکان سال 1931

-1

بلوک 00
قیمت ارزش محاسباتی سال
79

ردیف

خیابان

عرض معبر

1

ضلع غربی بلوار بعثت از تقاطع بلوارقائم تا انتها

29

ریال 803,333

45

ریال 803,333

30

ریال 73,333

4

خیابان های  03متری

20

ریال 833,333

5

خیابانهای  81متری

18

ریال 833,333

6

خیابانهای  80متری

16

ریال 73,333

7

خیابانهای  80متری

14

ریال 73,333

8

خیابانهای  80متری

12

ریال 13,333

9

کوچه های  83متری

10

ریال 91,333

10

کوچه ها ی  1متری

8

ریال 93,333

11

کوچه های کمتر از  0متر

6

ریال 65,000

2

3

ضلع شمالی بلوارقائم ازتقاطع بلواربعثت تا
استادیوم
بلوارجانبازان ازاستادیوم تا انتهای بلوارو سایر
بلوار های  03متری
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بلوک 00
قیمت ارزش محاسباتی سال
79

ردیف

خیابان

عرض معبر

1

بلوار  01متری شهرک قائم

45

ریال 803,333

2

بلوارهای  03متری شهرک قائم

30

ریال 803,333

4

خیابانهای  81متری

18

ریال 833,333

5

خیابانهای  80متری

16

ریال 833,333

6

خیابانهای  80متری

14

ریال 71,333

7

خیابانهای  80متری

12

ریال 11,333

8

کوچه های  83متری

10

ریال 13,333

9

کوچه ها ی  1متری

8

ریال 93,333

10

کوچه های کمتر از  0متر

6

ریال 65,000
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بلوک 01
قیمت ارزش محاسباتی سال
79

ردیف

خیابان

عرض معبر

1

بلوار ابن سینا

55

ریال 803,333

2

بلوار شهید عینعلی

29

ریال 833,333

3

عمق از بندهای فوق

20

ریال 93,333

4

طرفین جاده سرکان  13متر عمق اول

18

ریال 03,333

5

جاده سرکان بعد از  13متر عمق اول

16

ریال 13,333
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بلوک 00
قیمت ارزش محاسباتی سال
79

ردیف

خیابان

عرض معبر

1

ضلع جنوبی خیابان باهنر ازمیدان امام تا میدان
فرشید

20

ریال 033,333

20

ریال 003,333

20

ریال 003,333

20

ریال 803,333

5

طرفین خیابان ولی عصر (عج)

12

ریال 813,333

6

طرفین کوچه صادقیه

12

ریال 813,333

7

خیابانهای  81متری

18

ریال 803,333

8

خیابانهای  80متری

16

ریال 803,333

9

خیابانهای  80متری

14

ریال 803,333

10

خیابانهای  80متری

12

ریال 110,000

11

کوچه های  83متری

10

ریال 100,000

12

کوچه ها ی  1متری

8

ریال 95,000

13

کوچه های کمتر از  0متر

6

ریال 90,000

2

3

4

ضلع غربی خیابان شریعتی از میدان امام تا
تقاطع خیابان مدرس سبزواری
ضلع شرقی بلوار اشرفی از میدان فرشید تا تقاطع
خیابان مدرس سبزواری
ضلع شمالی خیابان مدرس سبزواری ازتقاطع
خیابان شریعتی تا تقاطع بلوار اشرفی
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بلوک 09
قیمت ارزش محاسباتی سال
79

ردیف

خیابان

عرض معبر

1

ضلع جنوبی خیابان شهید باهنر

20

ریال 033,333

2

میدان امام  -خیابان شریعتی تا ابتدای خیابان
شهید یعقوبی

20

ریال 003,333

3

ضلع شرقی خیابان ولیعصر

12

ریال 813,333

4

طرفین خیابان تندگویان

12

803333ریال

4

خیابانهای  81متری

18

ریال 813,333

5

خیابانهای  80متری

16

ریال 803,333

6

خیابانهای  80متری

14

ریال 130,000

7

خیابانهای  80متری

12

120,000ریال

8

کوچه های  83متری

10

ریال 110,000

9

کوچه ها ی  1متری

8

ریال 100,000

10

کوچه های کمتر از  0متر

6

ریال 95,000
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بلوک 01
ردیف

عرض معبر

خیابان
ضلع شمالی خیابان مدرس سبزواری ازتقاطع

قیمت ارزش محاسباتی سال
79

20

ریال 803,333

2

ضلع جنوبی خیابان شهید یعقوبی

20

ریال 803,333

3

طرفین خیابان امام زاده اسماعیل

22

ریال 883,333

4

خیابانهای  81متری

18

ریال 833,333

5

خیابانهای  80متری

16

ریال 833,333

6

خیابانهای  80متری

14

ریال 13,333

7

خیابانهای  80متری

12

ریال 13,333

8

کوچه های  83متری

10

ریال 93,333

9

کوچه ها ی  1متری

8

ریال 03,333

10

کوچه های کمتر از  0متر

6

ریال 03,333

1

خیابان شریعتی تا تقاطع بلوار اشرفی
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بلوک 07
ردیف

1

2

3

4

عرض معبر

خیابان
ضلع غربی خیابان شریعتی از تقاطع مدرس
سبزواری تا تقاطع بلوار رجایی
ضلع جنوبی خیابان سبزواری ازتقاطع خیابان
شریعتی تا تقاطع خیابان منتظری
طرفین بلوار رجایی از تقاطع خیابان تند گویان
تاتقاطع خیابان منتظری
ضلع شرقی خیابان منتظری از تقاطع خیابان
مدرس سبزواری تا تقاطع بلوار رجایی طرفین

قیمت ارزش محاسباتی سال
79

20

ریال 8130,,,

20

ریال 803,333

24

ریال 803,333

24

ریال 883,333

خیابان تندگویان
5

خیابانهای  81متری

18

ریال 110,000

6

خیابانهای  80متری

16

ریال 100,000

7

خیابانهای  80متری

14

ریال 95,000

8

خیابانهای  80متری

12

ریال 90,000

9

کوچه های  83متری

10

ریال 80,000

10

کوچه ها ی  1متری

8

ریال 65,000

11

کوچه های کمتر از  0متر

6

ریال 60,000
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بلوک 03
قیمت ارزش محاسباتی سال
79

ردیف

خیابان

عرض معبر

1

ضلع جنوبی خیابان مدرس سبزواری ازتقاطع
خیابان منتظری تا تقاطع بلواراشرفی

45

ریال 803,333

20

ریال 883,333

24

ریال 803,333

45

ریال 003,333

45

ریال 083,333

6

خیابانهای  81متری

18

ریال150,000

7

خیابانهای  80متری

16

ریال 130,000

8

خیابانهای  80متری

14

ریال 110,000

9

خیابانهای  80متری

12

ریال 90,000

10

کوچه های  83متری

10

ریال 80,000

11

کوچه ها ی  1متری

8

ریال 70,000

12

کوچه های کمتر از  0متر

6

ریال 65,000

2

3

4

5

ضلع غربی خیابان منتظری ازتقاطع مدرس
سبزواری تاتقاطع بلوار رجایی
طرفین بلوار رجایی ازتقاطع منتظری تا تقاطع
بلواراشرفی
ضلع غربی بلوار اشرفی ازتقاطع مدرس سبزواری
تا مسجد الزهرا(س)،روبروی سپاه
ضلع غربی بلوار اشرفی از مسجد الزهرا(س)
تاضلع شرقی میدان بسیج
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بلوک 08
ردیف

عرض معبر

خیابان
ضلع غربی بلوار اشرفی از میدان فرشید تاتقاطع

قیمت ارزش محاسباتی سال
79

45

ریال 003,333

2

ضلع جنوبی بلوار سرکان از میدان فرشید تاتقاطع
بلوارفرهنگیان

45

ریال 033,333

3

ضلع شمالی بلوارحیقوق نبی(ع)

50

ریال 813,333

30

ریال 803,333

5

طرفین خیابان  00متری کارگر

24

ریال 803,333

6

خیابانهای  81متری

18

ریال 803,333

7

خیابانهای  80متری

16

ریال 803,333

8

خیابانهای  80متری

14

ریال 833,333

9

خیابانهای  80متری

12

ریال 833,333

10

کوچه های  83متری

10

ریال 73,333

11

کوچه ها ی  1متری

8

ریال 91,333

12

کوچه های کمتر از  0متر

6

ریال 03,333

1

4

بلوار حیقوق نبی (ع)

ضلع شرقی بلوار فرهنگیان ازتقاطع بلوار سرکان
تا انتها
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بلوک 00
ردیف

عرض معبر

خیابان
ضلع غربی بلوار اشرفی از تقاطع بلوار حیقوق نبی

قیمت ارزش محاسباتی سال
79

45

ریال 083,333

2

ضلع جنوبی بلوار حیقوق نبی (ع)

50

ریال 813,333

3

خیابان های  81متری

18

ریال 803,333

4

خیابان ها ی  80متری

12

ریال 883,333

5

کوچه های  1متری

8

ریال 13,333

6

کوچه های کمتر از  0متری

6

ریال 13,333

7

از میدان بسیج تا پاسگاه  13متر عمق اول

24

ریال 833,333

8

عمق ازبند 1

20

ریال 93,333

9

ازپاسگاه تا پمپ بنزین 13متر عمق اول

18

ریال 13,333

10

عمق از بند 7

16

ریال 03,333

11

از پمپ بنزین تا پل دو قلعه  13متر عمق اول

14

ریال 03,333

12

عمق از بند 83

12

ریال 03,333

1

(ع) تا ضلع غربی میدان بسیج

111
شهردار تویسرکان :کاظم گمار

رئیس شورای اسالمي شهر تویسرکان:

تعرفه پیشنهادی عوارض شهرداری تویسرکان سال 1931

-1

بلوک 00
قیمت ارزش محاسباتی سال
79

ردیف

خیابان

عرض معبر

1

طرفین بلوار شهدای مرصاد از میدان بسیج تا
انتها

45

ریال 833,333

2

خیابانهای  81متری

18

ریال 93,333

3

خیابانهای  80متری

16

ریال 93,333

4

خیابانهای  80متری

14

ریال 01,333

5

خیابانهای  80متری

12

ریال 01,333

6

کوچه های  83متری

10

ریال 03,333

7

کوچه ها ی  1متری

8

ریال 13,333

8

کوچه های کمتر از  0متر

6

ریال 03,333
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بلوک 00
ردیف

عرض معبر

خیابان
ضلع جنوبی بلوار سرکان از تقاطع بلوار فرهنگیان

قیمت ارزش محاسباتی سال
79

45

ریال 813,333

2

ضلع غربی بلوار فرهنگیان و طرفین بلوار شاهد

45

ریال 803,333

3

خیابان های کوچه های  81متری

18

ریال 883,333

4

خیابان ها و کوچه های  80متری

12

ریال 833,333

5

خیابان های کوچه های  83متری

10

ریال 91,333

6

خیابان های کوچه های  0متری

6

ریال 03,333

24

ریال 11,333

8

سایر کوچه ها و خیابانهای قلعه آقابیگ

12

ریال 03,333

9

باغات قلعه آقابیگ

10

ریال 03,333

1

7

تا ضلع جنوبی میدان قائم

طرفین خیابان انقالب و پرستار واقع در قلعه آقا
بیگ

تبصره :8جهت محاسبه ارزش محاسباتی عرصه با کاربری تجاری  13درصد به نرخ جداول باال اضافه می شود.
تبصره :0جهت محاسبه ارزش محاسباتی عرصه با کاربری اداری  03درید به نرخ جداول باال اضافه می شود.

111
شهردار تویسرکان :کاظم گمار

رئیس شورای اسالمي شهر تویسرکان:

