
 

 فصل اول

 عوارض

 نکته:

 باشد:ذیل میعوارض محلی که توسط شهرداری پیشنهاد و توسط شورای اسالمی تصویب و پس از رعایت تشریفات قانونی توسط شهرداری باید وصول گردد به شرح 

 عوارض زيربنا )احداث اعياني( از نوع مسکوني بصورت تك واحدینام عوارض:  -1

 هاقانون شهرداری 55ماده  62شهرداری جم به استناد بند  پيشنهاد دهنده:

 قانون مالیات بر ارزش افزوده 58ماده  6قانون شوراها و تبصره  08ماده  62شورای اسالمی شهر به استناد بند  مرجع تصويب کننده:

 قانون شهرداری 77کمیسیون ماده  ضمانت اجرايي وصول:

 

 از نوع مسكونی بصورت تك واحدیعوارض زیر بنا )احداث اعیانی( 

 نحوه محاسبه عوارض هر مترمربع شرح ردیف

 P%5 متر مربع 28تا زیر بنای  6

 P%10 متر مربع 688مترمربع تا زیر بنای  28مازاد بر  6

 P%18 متر مربع 658مترمربع تا زیر بنای  688مازاد بر  3

 P%30 متر مربع 688مترمربع تا زیر بنای  658مازاد بر  4

 P%45 متر مربع 388مترمربع تا زیر بنای  688مازاد بر  5

 P%65 متر مربع 488مترمربع تا زیر بنای  388مازاد بر  2

 P%90 متر مربع 588مترمربع تا زیر بنای  488مازاد بر  7

 P%120 متر مربع 288مترمربع تا زیر بنای  588مازاد بر  0

 P%150 باالمتر مربع به  288از زیر بنای  9

 P%50 انباری 68

Pبا اصالحات بعدی  6322های مستقیم مصوب قانون مالیات 24ای موضوع ماده : قیمت منطقه 

Z ضریب تصویبی شورای اسالمی شهر : 

چنانچه در هر طبقه و یا طبقات دو واحد ساخته شود تك واحدی محسوب نمی گردد و در اینگونه موارد نحوه ( : منظور از واحد مسكونی تك واحدی ، اعیانی است که در سطح و یا هر طبقه ، بیش از یك واحد احداث نشود و 6تبصره )

 محاسبه عوارض زیر بنا ) احداث اعیانی مسكونی ( از نوع مجتمعهای مسكونی مالك عمل خواهد بود .

قابل وصول می باشد. چنانچه قسمتی از اعیانی برای این منظور استفاده شود  P.5ج از اعیانی( با رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی به ازای هر متر مربع ( : در صورت درخواست متقاضیان جهت احداث استخر ، سونا ، جكوزی )خار6تبصره )

 گیرد.در عوارض زیربنا مورد محاسبه قرار نمی

 پشته برابر ضوابط طرح تفصیلی بوده و بیش از آن در حكم اضافه بنا و عالوه بر جریمه مشمول عوارض نیز خواهد بود.( : مساحت پارکینگ و خرپشته شامل محاسبه عوارض نمی گردد. سقف متراژ خر3تبصره )

 ها و آپارتمانهای مسکونيعوارض زير بنا )احداث اعياني( صدور پروانه ساختماني مجتمعنام عوارض:  -2

 هاقانون شهرداری 55ماده  62شهرداری جم به استناد بند  پيشنهاد دهنده:

 قانون مالیات بر ارزش افزوده 58ماده  6قانون شوراها و تبصره  08ماده  62شورای اسالمی شهر به استناد بند  مرجع تصويب کننده:

 قانون شهرداری 77کمیسیون ماده  ضمانت اجرايي وصول:

 سبه عوارض ماخذ و نحوه محا نوع عوارض  ردیف

  میانگین سطح واحد( ÷. )صد P.%45 متر مربع  688تا زیر بنای  6

  میانگین سطح واحد( ÷. )صد P.%55 متر مربع  488مترمربع تا زیر بنای  688مازاد بر  6

  میانگین سطح واحد( ÷. )صد P.%65 متر مربع  288مترمربع تا زیر بنای  488مازاد بر  3

  میانگین سطح واحد( ÷. )صد P.%75  متر مربع 6588تا  مترمربع 288مازاد بر   4

  میانگین سطح واحد( ÷. )صد P.%80 متر مربع  3888تا  مترمربع 6588مازاد بر   5

  میانگین سطح واحد( ÷. )صد Z.P متر مربع  3888بیش از   2



 

نوسازی بناهای  ( : در صورت 4تبصره )

محله های بافت  مسكونی موجود در 

پروانه ساختمانی از  فرسوده که دارای 

  این عوارض مالك محاسبه قرار می گیرد.   %58شهرداری می باشند تا میزان مساحت قبل 

 میانگین سطح واحد( ÷. )صد P.%90 انباری 7



 

Pبا اصالحات بعدی  6322های مستقیم مصوب قانون مالیات 24ای موضوع ماده : قیمت منطقه 

Z ضریب تصویبی شورای اسالمی شهر : 

 .( : منظور از واحد مسكونی چند واحدی اعیانی است که با اخذ مجوز الزم از شهرداری و یا در هر طبقه بیش از یك واحد مسكونی احداث گردد6تبصره )

 اد واحدهای مسكونی حاصل می شود.( : در خصوص تعاونی های مسكن )کارکنان دولت( مبنای سطح زیربنا عبارتست از متوسط زیربنای هر واحد که از تقسیم سطح کل زیربنا بر تعد6تبصره )

 اضافه می گردد.  Pبه ضریب %68باشند لذا در مجتمعهای دارای آسانسور ( : با توجه به امكان دسترسی یكسان به طبقات و نظر به اینكه طبقات باالتردارای ارزش بیشتری می 3تبصره )

 .سقف متراژ خرپشته برابر ضوابط طرح تفصیلی بوده و بیش از آن در حكم اضافه بنا و عالوه بر جریمه مشمول عوارض نیز خواهد بود( : مساحت پارکینگ و خرپشته شامل محاسبه عوارض نمی گردد. 4تبصره )

قابل وصول می باشد. چنانچه قسمتی از اعیانی برای این منظور استفاده شود  P.5ربع ( : در صورت درخواست متقاضیان جهت احداث استخر ، سونا ، جكوزی )خارج از اعیانی( با رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی به ازای هر متر م5تبصره )

 بنا مورد محاسبه قرار نمی گیرد. ر عوارض زیرد

 شود.استفاده می 5-6برای محاسبه عوارض یك مترمربع از یك واحدتجاری، اداری و صنعتی ازجدول 

 مالحظات 3صنعتی  6اداری  6تجاری  طبقات ردیف

 P5 P7 P همكف 6

 

 P3 P5 P5/8 زیرزمین 6

 P5/3 P4 P35/8 اول 3

  P65/3 P5/6 دوم 4

  P75/6 P سوم بباال 5

  P P انباری 2

  P5/8 P5/8 نیم طبقه 7

Pبا اصالحات بعدی  6322های مستقیم مصوب قانون مالیات 24ای موضوع ماده : قیمت منطقه 

Z ضریب تصویبی شورای اسالمی شهر : 

 بر ملك مشرف به معبر محاسبه خواهد شد.ترین ای گراندر محاسبه عوارض پذیره چنانچه زمینی دارای چند بر باشد قیمت منطقه

 ریال بشرح زیر خواهد بود.  888/68ای مترمربع به قیمت منطقه 688مثال: عوارض پذیره یك واحد تجاری در دو طبقه )همكف، زیرزمین( به متراژ هر طبقه 

 P =888/68ریال 

 5×888/68=888/58         5-6عوارض پذیره یك مترمربع همكف با توجه به ردیف یك ستون یك جدول 

 888/58×688=888/888/5ریال                   عوارض پذیره طبقه همكف                

  5-6عوارض پذیره یك مترمربع زیرزمین با توجه به ردیف دو ستون یك جدول 

888/38=888/68×3 

 888/38×688=888/888/3ریال               عوارض پذیره زیرزمین                                                

 888/888/5+888/888/3=888/888/0ریال            کل عوارض پذیره دو طبقه                              

 شود.استفاده می 5-6برای محاسبه عوارض پذیره یك مترمربع چند واحد تجاری، اداری از جدول  6-5

 وزارت کشور( 38/66/6329مورخ  64658/ 3/6ه محاسبه و وصول عوارض پذیره، صدور پروانه های ساختمانی، واحدهای تجاری، صنعتی و اداری، شماره )قسمتی از دستورالعمل اجرایی نحو

 

 های آموزشی، ورزشی، فرهنگی، هنری، بهداشتی درمانیعوارض صدور پروانه ساختمانی واحدنام عوارض:  -4

 هاقانون شهرداری 55ماده  62شهرداری جم به استناد بند  پيشنهاد دهنده:

 قانون مالیات بر ارزش افزوده 58ماده  6قانون شوراها و تبصره  08ماده  62شورای اسالمی شهر به استناد بند  مرجع تصويب کننده:

 قانون شهرداری 77کمیسیون ماده  ضمانت اجرايي وصول:

 

 نحوه محاسبه عوارضماخذ و  عنوان تعرفه عوارض ردیف

 P*2 در زیرزمین 6

 P*5 در همكف 6

 P*3 در طبقه اول 3

 P*2 در طبقه دوم 4

 P*1 درطبقه سوم به باال 5

، ترجیحات و کلیه در برخورداری از تخفیفات6307/5/62، مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی مصوب قانون اصالحی تأسیس و اداره مدارس 69برای اخذ پروانه ساختمانی بر اساس ماده ها و مراکز آموزشی غیرانتفاعی : آموزشگاه(6بند )

 هستند.  های مالیاتی و عوارض در حكم مدارس دولتیمعافیت

 رض: عوارض پذيره يك متر مربع از يك واحد )تجاری، اداری، صنعتي(نام عوا -3

 هاقانون شهرداری 55ماده  62شهرداری جم به استناد بند  پيشنهاد دهنده:

 قانون مالیات بر ارزش افزوده 58ماده  6قانون شوراها و تبصره  08ماده  62شورای اسالمی شهر به استناد بند  مرجع تصويب کننده:

 قانون شهرداری 77کمیسیون ماده  اجرايي وصول: ضمانت



 

رئیس ستاد پشتیبانی و هماهنگی امور مساجد کشور( در حد ضوابط طرح تفصیلی )مصوب( از پرداخت  65/5/6309مورخ  634996/09، اماکن مقدسه و متبرکه با تأیید اوقاف )موضوع نامه شماره ها، امامزادهها: مساجد، تكایا، حسینیه(6بند )

 گردد.مربع از پرداخت عوارض تجاری معاف و مازاد آن طبق تعرفه تجاری عمل میمتر 68های تجاری باشند تا أت امنای مراکز فوق بجز تكایا متقاضی صدور پروانه ساختمانی به منظور احداث اعیانی واحدباشند. چنانچه هیعوارض معاف می

 

 و دهنه مجازنام عوارض: عوارض پذيره يك مترمربع از چند واحد تجاری، اداری با ارتفاع  -5

 هاقانون شهرداری 55ماده  62شهرداری جم به استناد بند  پيشنهاد دهنده:

 قانون مالیات بر ارزش افزوده 58ماده  6قانون شوراها و تبصره  08ماده  62شورای اسالمی شهر به استناد بند  مرجع تصويب کننده:

 قانون شهرداری 77کمیسیون ماده  ضمانت اجرايي وصول:

 

 جدول عوارض پذيره يك مترمربع از چند واحد تجاری، اداری با ارتفاع و دهنه مجاز

 مالحظات 6اداری  6تجاری  طبقات ردیف

 P5/8 (68+n)P7/8(n+68) همكف 6

n  باشدمی 6تعداد واحد تجاری یا اداری حداقل آن برابر با 

منظور از ارتفاع و دهنه مجاز ضوابط اعالم شده از سوی 

 تفضیلی است.های طرح

 P3/8 (68+n)P5/8(n+68) زیرزمین 6

 P65/8 (68+n)P4/8(n+68) اول 3

 P665/8 (68+n)65/8(n+68) دوم 4

 P675/8 (68+n)P/8(n+68) سوم بباال 5

 P6/8 (68+n)P/8(n+68) انباری 2

 P5/8 (68+n)P5/8(n+68) نیم طبقه 7

 ریال بشرح زیر خواهد بود. 888/68ای آن ای که قیمت منطقهمترمربع در محله 688مترمربع و طبقه اول  688واحد تجاری در طبقه اول یك مجتمع تجاری به متراژ طبقه همكف  68همكف و واحد تجاری در طبقه  68مثال: عوارض پذیره 

 P=888/68ریال 

 5/8×888/68(68+68=)888/658                    5-6عوارض پذیره یك مترمربع طبقه همكف از ردیف یك ستون یك جدول 

 688×888/658=888/888/38ریال             عوارض پذیره طبقه همكف

 5-6عوارض پذیره یك مترمربع طبقه اول از ردیف سه ستون یك جدول 

 65/8×888/68(68+68=)888/58ریال 

 688×888/58=888/888/5ریال                   عوارض پذیره طبقه اول 

 888/888/38+888/888/5=888/888/35پذیره مجتمع تجاری                                                        ریال کل عوارض 

ها برابر با ضوابط وزارت کشور( چنانچه دهنه و ارتفاع مغازه 38/66/6329مورخ  64658/ 3/6)قسمتی از دستورالعمل اجرایی نحوه محاسبه و وصول عوارض پذیره، صدور پروانه های ساختمانی، واحدهای تجاری، صنعتی و اداری، شماره  

 شود.محاسبه می 5-3ضیلی( نباشد عوارض پذیره یك مترمربع واحد تجاری از جدول شهرسازی )دهنه و ارتفاع مجاز اعالم شده توسط طرح تف

 هادی –عوارض پذيره يك مترمربع از واحد )تجاری، اداری، صنعتي( با ارتفاع و دهنه مغاير با ضوابط مجاز اعالم شده توسط طرح تفضيلي  5-3جدول 

 

 مالحظات 6اداری  6تجاری  طبقات ردیف

 همكف 6
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 زیرزمین 6












 10
10

15
1

1
hh

LL
P 












 10
10

152
1

1
hh

LL
P/ 6=L طول دهنده مجاز به متر 

 اول 3
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 دوم 4
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 سوم به باال 5
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دهنه مجاز و ارتفاع کمتر از ضوابط مجاز 

 مالك عمل

 هادی –ي نام عوارض: عوارض پذيره يك مترمربع از واحد )تجاری، اداری، صنعتي( با ارتفاع و دهنه مغاير با ضوابط مجاز اعالم شده توسط طرح تفضيل -6

 هاقانون شهرداری 55ماده  62شهرداری جم به استناد بند  دهنده:پيشنهاد 

 قانون مالیات بر ارزش افزوده 58ماده  6قانون شوراها و تبصره  08ماده  62شورای اسالمی شهر به استناد بند  مرجع تصويب کننده:

 قانون شهرداری 77کمیسیون ماده  ضمانت اجرايي وصول:



 

 انباری 2
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و  5-6نخواهد بود و عیناً مطابق با جدول 

 شودمحاسبه می 6-5

/hhL( نیم طبقه 7 11010  
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طهول آن عهوارض پهذیره تعلهق خواههد      دارای چند درب باشد مالك محاسبه دهنه مجاز است و بهه اضهافه    توضیح: دهنه مورد نظر برای هر مغازه یعنی بر هر مغازه، در این دستورالعمل عبارتست از فاصله بین دو تیغه، بنابراین چنانچه یك مغازه

 ترین بر مغازه، مالك عمل خواهد بود.ها از جهات مختلف باشند فقط اضافه بر دهانه مجاز از بزرگگرفت و چنانچه دهانه

 گردد.متر باشد عوارض به شرح ذیل محاسبه می 4و  3تفضیلی دهنه ارتفاع مجاز به ترتیب  ریال و برابر اعالم طرح 888/58ای معادل در یك خیابان مورد نظر وجود دارد. قیمت منطقه 4×3و  3×4مثال: دو مغازه به ابعاد 

  P=888/58ریال 

 5×888/58×66=888/888/3ریال                  5-6( با استفاده از ردیف یك ستون یك جدول 3×4الف( مغازه )

 5-3( با استفاده از ردیف یك ستون یك جدول 4×3ب( مغازه )

 5×888/58( ×6+4-3=)888/675پذیره یك مترمربع                    ریال عوارض 

 63×888/675=888/388/3ریال 

 : چنانچه تعداد مغازه ها از یك باب بیشتر باشد برای محاسبه از فرمول کلی زیر استفاده می کنیم.4-5
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m.pB 

=P  یم با اصالحات بعدیهای مستقمالیات 24قیمت منطقه ای موضوع ماده 

=m ( 5-4ضریب طبقات از جدول) 

=n تعداد مغازه ها بیش از یكباب 

=L طول دهنه به متر 

6=L طول دهنه مجاز به متر 

=h ارتفاع به متر 

6=h ارتفاع مجاز به متر 

 در طبقات Mمیزان ضریب  5-4جدول 

 صنعتی اداری تجاری طبقات

 %688 %28 %688 همكف

 %58 %58 %28 زیرزمین

 %35بقیه حاالت  %48 %58 اول

  %38 %45 دوم

  %68 %35 سوم بباال

  %68 %68 انباری

  %68 %68 نیم طبقه

 

 توضیحات: 

 صدور پروانه ساختمانی مجاز نمی باشد. عنوان و یا عوارض. در زمان صدور پروانه ساختمانی واحدهای تجاری، اداری و صنعتی فقط عوارض پذیره محاسبه و دریافت می شود و دریافت وجه دیگری تحت هر 6

 های مختلط مسكونی وفق مقررات و ضوابط مربوط دریافت خواهد شد.تبصره: در ساختمان

 6322قانون مالیاتههای مسهتقیم مصهوب سهال      24باشد و در اجرای ماده ر میی و دارائی هر شه. محاسبه عوارض پذیره بر اساس قیمت منطقه ای روز می باشد که عبارت است از آخرین ارزش معامالتی زمین که مالك عمل اداره امور اقتصاد6

 گردد.تعیین و ابالغ می

 شود. قیمت منطقه ای جبهه اول محاسبه می %08ای جبهه اول و مازاد بر آن بر اساس . عوارض پذیره مجتمع های اداری و تجاری مانند پاساژ، تیمچه، سرای تا سی متر عمق بر اساس قیمت منطقه3

 . عوارض پذیره واحدهای صنعتی کالً بر اساس قیمت منطقه ای بر جبهه اصلی محاسبه خواهد شد.4

 تعیین می شود. 3بند . در محاسبه عوارض پذیره نیم طبقه احداثی در داخل سطوح تجاری صرفاَ مساحت نیم طبقه ایجاد شده مالك محاسبه است و عمق جبهه بر اساس 5

 وزارت کشور( 38/66/6329مورخ  64658/ 3/6مل اجرایی نحوه محاسبه و وصول عوارض پذیره، صدور پروانه های ساختمانی، واحدهای تجاری، صنعتی و اداری، شماره )قسمتی از دستورالع

 یادآوری:

برابر عوارض پروانه ساختمانی همان کاربری محاسبه و باید توسط مالهك بهه    65های کلیه کاربریهای این دفترچه معادل های مسكونی واحدهای تجاری، اداری، صنعتی و مجتمع. عوارض صدور پروانه مازاد تراکم واحدهای مسكونی، مجتمع6

 حساب شهرداری واریز گردد. 

رداخت جریمه کمیسیون ماده صد، توسط مالك باید عوارض مهازاد تهراکم   ن مجوز نسبت به احداث بنای مازاد تراکم اقدام نماید، پرونده تخلف به کمیسیون ماده صد ارجاع در صورت صدور رای ابقاء بنا عالوه بر پ. در صورتیكه مالك بدو6

 نیز به حساب شهرداری واریز نماید. 

 



 

 اراضی و امالك مسكونی به ازای هر متر مربععوارض فروش تراکم در نام عوارض:  -7

 هاقانون شهرداری 55ماده  62شهرداری جم به استناد بند  پيشنهاد دهنده:

 قانون مالیات بر ارزش افزوده 58ماده  6قانون شوراها و تبصره  08ماده  62شورای اسالمی شهر به استناد بند  مرجع تصويب کننده:

  قانون شهرداری 77کمیسیون ماده  ضمانت اجرايي وصول:

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 

 

 

 نام عوارض: عوارض فروش تراکم در اراضي و امالک صنعتي وخدماتي به ازای هر متر مربع -9

 هاقانون شهرداری 55ماده  62شهرداری جم به استناد بند  پيشنهاد دهنده:

 قانون مالیات بر ارزش افزوده 58ماده  6قانون شوراها و تبصره  08ماده  62شورای اسالمی شهر به استناد بند  مرجع تصويب کننده:

 قانون شهرداری 77کمیسیون ماده  ضمانت اجرايي وصول:

 

 خدماتي صنعتي فروش تراکم در اراضی و امالك صنعتی وخدماتی به ازای هر متر مربع رديف

 P 4*P*4 زیر زمین 1

 P 15*P*15 همکف 2

 P 12*P*12 طبقه اول 3

 P 10*P*10 طبقه دوم 4

 P 8*P*8 طبقه سوم به باال 5

 P 10*P*10 انباری 6

 P 10*P*10 نيم طبقه 7

 

 عوارض فروش تراکم در اراضي و امالک صنعتي وخدماتي به ازای هر متر مربع

 .مي باشد  قبل  از عقب نشيني و اصالح سند* ( : وصول عوارض مازاد بر تراکم پايه بر اساس عرصه 1تبصره )

 :متقاضي مکلف به پرداخت عوارض زيربنا عالوه بر عوارض فروش تراکم مي باشد.( 2تبصره)

 مي باشد وب شهری توسعه مص ( : ميزان تراکم پايه و مازاد بر آن تا سقف پيش بيني شده در طرح و همچنين سطح اشغال در نقاط مختلف شهر بر اساس ضوابط طرح 3تبصره )

عالوه بر تراکم مصوب موجود طرحهای جامع و تفصييلي هير    24/11/69(:مازاد تراکم موضوع اين تعرفه عبارت است از تراکمي که شورای عالي شهرسازی و معماری ايران در قالب مصوبه مورخ 4تبصره)

 شهر تصويب و اعالم نمايد. 

 

 و امالك ورزشی،آموزشی وبهداشتی  به ازای هر متر مربع عوارض فروش تراکم در اراضینام عوارض:  -11

 هاقانون شهرداری 55ماده  62شهرداری جم به استناد بند  پيشنهاد دهنده:

 قانون مالیات بر ارزش افزوده 58ماده  6قانون شوراها و تبصره  08ماده  62شورای اسالمی شهر به استناد بند  مرجع تصويب کننده:

 

  ماخذ و نحوه محاسبه عوارض عوارض فروش تراکم در اراضی و امالك مسكونی به ازای هر متر مربع ردیف

 6P زیر زمین 6

 66P همكف 6

 68P طبقه اول 3

 0P طبقه دوم 4

 2P طبقه سوم به باال 5

 4P انباری 2

 10P نیم طبقه 7

 عوارض فروش تراکم در اراضي و امالک تجاری واداری به ازای هر متر مربعنام عوارض:  -8

 هاقانون شهرداری 55ماده  62شهرداری جم به استناد بند  پيشنهاد دهنده:

 ر ارزش افزودهقانون مالیات ب 58ماده  6قانون شوراها و تبصره  08ماده  62شورای اسالمی شهر به استناد بند  مرجع تصويب کننده:

 قانون شهرداری 77کمیسیون ماده  ضمانت اجرايي وصول:

 اداری تجاری فروش تراکم در اراضی و امالك تجاری واداری به ازای هر متر مربع رديف

 P 20*P*15 زیر زمین 1

 P 35*P*30 همکف 2

 P 20*P*20 طبقه اول 3

 P 18*P*18 طبقه دوم 4

 P 15*P*15 طبقه سوم به باال 5

 P 12*P*10 انباری 6

 P 20*P*20 نيم طبقه 7



 

 قانون شهرداری 77کمیسیون ماده  صول:ضمانت اجرايي و

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 عوارض صدور مجوز حصارکشي يا ديوارکشينام عوارض:  -11

 هاقانون شهرداری 55ماده  62شهرداری جم به استناد بند  پيشنهاد دهنده:

 قانون مالیات بر ارزش افزوده 58ماده  6قانون شوراها و تبصره  08ماده  62شورای اسالمی شهر به استناد بند  مرجع تصويب کننده:

 قانون شهرداری 77کمیسیون ماده  ضمانت اجرايي وصول:

 

 

  ماخذ و نحوه محاسبه عوارض نوع حصارکشی یا دیوارکشی به ازای هر متر طول ردیف

 P×1 اراضی داخل محدوده شهر 6

 P×5. اراضی واقع در حریم شهر 6

Pبا اصالحات بعدی  6322های مستقیم مصوب قانون مالیات 24ای موضوع ماده : قیمت منطقه 

Z ضریب تصویبی شورای اسالمی شهر : 

زمینهای زراعی، باغی و کشاورزی، و سایر واقع در حریم شهر، حصارکشی طبق استعالم از مراجع قانونی مربوطهه   پذیرد. برایعوارض صدور مجوز حصارکشی از سوی شهرداری با ارائه سند مالكیت رسمی و با درخواست مالك انجام می -1

 گردد.های مصوب اقدام مییا طرح

 . ارتفاع مجاز برای دیوارکشی یا فنس و یا نرده برابر ضوابط شهرسازی خواهد بود.6

 ود.محصور نمودن آن تلقی، هیچگونه مجوزی در جهت احداث بنا محسوب نمی شود و مراتب می بایست در مجوز صادره از سوی شهرداری صراحتاً قید ش. صدور مجوز حصار کشی بنام مالك صرفاً به منزله -3

 ارائه شود، صدور مجوز حصار کشی متوقف خواهد شد.چنانچه مدارك معتبری همچون صدور احكام و آراء قطعی از سوی مراجع و محاکم قضائی و ذیصالح مبنی بر عدم مالكیت و یا داشتن معارض  -4

ین شهرسهازی  میدان قرار گرفته و منافی با پاکی و پاکیزگی و زیبهایی شههر بها مهواز    قانون شهرداری نسبت به زمین یا بنای مخروبه و غیر مناسب با وضع محل و یا نیمه تمام واقع در محدوده شهر که در خیابان یا کوچه و یا  668به استناد ماده  -5

شه مصوب انجمن شهر باشد اقدام کند اگر مالك مسامحه و یا امتناع کرد شهرداری مهی توانهد بهه منظهور     باشد. شهرداری با تصویب شورای شهر می تواند به مالك اخطار کند منتها ظرف دو ماه به ایجاد نرده یا دیوار یا مرمت آن که منطبق با نق

یا متصدی موقوفه دریافت نماید. در این صورت حساب شهرداری بدواً را در زمینه زیبایی و پاکیزگی و شهرسازی هرگونه اقدامی را که الزم بداند معمول و هزینه آن را به اضافه صدی ده از مالك یا متولی و تامین نظر و اجرای طرح مصوب شو

 77ه صورت حساب شهرداری اعتراض نكرد صورت حساب قطعی تلقی می شود و هرگاه ظرف مهلت مقرره اعتراض کرد موضوع به کمیسیون مذکور در ماده روز از تاریخ  ابالغ ب 65به مالك ابالغ می شود در صورتی که مالك ظرف مدت 

 ارجاع خواهد شد.

االجرا بوده و اجراء ثبت مكلف است بر طبق مقررات اجرای اسناد رسمی الزم االجهراء نسهبت بهه وصهول     در حكم سند قطعی و الزم  77صورت حساب هایی که مورد اعتراض واقع نشده و همچنین آراء کمیسیون رفع اختالف مذکور در ماده 

 طلب شهرداری اجرائیه صادر و به مورد اجراء بگذارد.

 

 عوارض برای ارزش افزوده ناشي از تغيير کاربری )با درخواست مالك(نام عوارض:  -12

 هاقانون شهرداری 55ماده  62د به استناد بن جمشهرداری  پيشنهاد دهنده:

 قانون مالیات بر ارزش افزوده 58ماده  6قانون شوراها و تبصره  08ماده  62شورای اسالمی شهر به استناد بند  مرجع تصويب کننده:

 قانون شهرداری 77کمیسیون ماده  ضمانت اجرايي وصول:

 

 تغییر کاربری حاصل گردد، شهرداری باید عوارض ذیل را وصول نماید. 5باشند و با موافقت شهرداری و کمیسیون ماده در صورتیكه مالكین برای تغییر کاربری ملك درخواست داشته 

 S×Z×P    نحوه محاسبه عوارض: 

 ماخذ و نحوه محاسبه عوارض عنوان تعرفه عوارض ردیف

 
 بهداشتی آموزشی ورزشی عوارض فروش تراکم در اراضی و امالك ورزشی،آموزشی وبهداشتی  به ازای هر متر مربع

 P P P زیر زمین 6

 5P 5P 5P همكف 6

 3P 3P 15P طبقه اول 3

 2P 2P 10P طبقه دوم 4

 10P 15P 8P طبقه سوم به باال 5

 P P 2P انباری 2

 2P 2P 10P نیم طبقه 7

 .می باشد  ( : وصول عوارض مازاد بر تراکم پایه بر اساس عرصه  قبل از عقب نشینی و اصالح سند*6تبصره )

 تراکم می باشد.:متقاضی مكلف به پرداخت عوارض زیربنا عالوه بر عوارض فروش ( 6تبصره)

  ( : میزان تراکم پایه و مازاد بر آن تا سقف پیش بینی شده در طرح و همچنین سطح اشغال در نقاط مختلف شهر بر اساس ضوابط طرح 3تبصره )

 می باشد توسعه مصوب شهری 

 عالوه 64/68/29یران در قالب مصوبه مورخ (:مازاد تراکم موضوع این تعرفه عبارت است از تراکمی که شورای عالی شهرسازی و معماری ا4تبصره)

 بر تراکم مصوب موجود طرحهای جامع و تفصیلی هر شهر تصویب و اعالم نماید.  

 



 

S مساحت تغییر کاربری یافته : 

Z ضریب تصویبی شورای اسالمی شهر : 

Pبا اصالحات بعدی  6322های مستقیم مصوب قانون مالیات 24ای موضوع ماده : قیمت منطقه 

 افزوده ناشی از تغییر کاربری )با درخواست مالك(عوارض برای ارزش
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 10 15 20 20 20 20 20 15 15 15 15 20 15 15 15 0 15 20 20 0 مسكونی 6

6 
آموزش تحقیقات 

 و فناوری

20 0 0 10 0 10 10 10 20 10 20 20 20 15 20 20 20 20 15 15 

 15 15 20 20 20 20 15 20 20 20 10 20 10 10 10 0 10 0 0 10 آموزشی 3

 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 20 30 10 30 0 10 10 30 اداری و انتظامی 4

5 

خدماتی) -تجاری

انتفاعی و غیر 

 انتفاعی (

25 25 25 25 0 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 

 10 10 20 20 20 20 15 15 20 20 10 15 10 10 0 15 20 15 15 10 ورزشی 2

 15 15 20 20 20 20 20 20 20 20 15 20 15 0 10 15 15 10 10 20 درمانی 7

 15 15 20 20 20 20 20 20 20 20 15 20 0 15 10 15 15 15 15 10 هنری -فرهنگی 0

9 
پارك و فضای 

 سبز

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 مذهبی 68

 10 15 30 30 30 30 15 15 0 0 15 30 15 15 15 10 15 10 15 15 تجهیزات شهری 66

 10 15 30 30 30 30 15 15 0 0 15 30 15 15 15 10 15 10 15 15 تاسیسات شهری 66

63 
حمل و نقل و 

 انبارداری

15 15 15 15 15 20 20 20 20 10 20 20 0 15 20 20 20 20 10 10 

 10 10 20 20 20 20 0 0 20 20 10 20 20 20 20 15 15 15 15 15 نظامی 64

 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 باغات و کشاورزی 65

 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 میراث تاریخی 62

 10 10 10 0 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 طبیعی 67

 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 حریم 60

 15 0 20 20 20 20 20 15 15 15 20 20 20 15 15 15 20 20 20 20 تفریحی و توریستی 69

 0 15 20 20 20 20 20 15 15 15 20 20 20 15 15 15 20 20 20 20 صنعتی 68

 نام عوارض: عوارض واحد اضافي -13

 هاقانون شهرداری 55ماده  62به استناد بند جم شهرداری  پيشنهاد دهنده:

 قانون مالیات بر ارزش افزوده 58ماده  6قانون شوراها و تبصره  08ماده  62شورای اسالمی شهر به استناد بند  مرجع تصويب کننده:

 قانون شهرداری 77کمیسیون ماده  ضمانت اجرايي وصول:



 

ارض ذیل نیز وصول گردد.ارجاع و اگر کمیسیون ماده صد رای بر ابقاء بنا صادر نماید، آن وقت عالوه بر اخذ جریمه عوهای سطح شهر اگر مالكین نسبت به احداث واحد اضافی اقدام و پرونده تخلف به کمیسیون ماده صد در کلیه کاربری  

 

 نحوه محاسبه عوارض واحد اضافی هر واحد نام کاربری ردیف

 SP5 مسكونی 6

 SP7 کاربری تجاری 6

 SP10 کاربری اداری 3

 SP6 هاسایر کاربری 4

S مساحت واحد اضافی : 

Pبا اصالحات بعدی  6322های مستقیم مصوب قانون مالیات 24ای موضوع ماده : قیمت منطقه 

Z ضریب تصویبی شورای اسالمی شهر : 

 عوارض کسری حد نصاب تفکيك اراضي نام عوارض: -14

 هاقانون شهرداری 55ماده  62به استناد بند جم شهرداری  پيشنهاد دهنده:

 قانون مالیات بر ارزش افزوده 58ماده  6قانون شوراها و تبصره  08ماده  62شورای اسالمی شهر به استناد بند  تصويب کننده:مرجع 

 قانون شهرداری 77کمیسیون ماده  ضمانت اجرايي وصول:

 

 صورتیكه برای هر یك از موارد توسط هیات عمومی دیوان عدالت اداری یا مراجع مجدداً تایید گردد از تاریخ صدور رای یا ابالغ قابل اجراباشد در فوق به استناد آرای هیات عمومی دیوان عدالت باطل گردیده و فعال قابل وصول نمی عوارض

 باشد.می

 

 مبلغ عوارض کسر حد نصاب تفكیك نوع کاربری ردیف

 Z×P×5 مسكونی 6

 Z×P×4 آموزش تحقیقات و فناوری 6

 Z×P×4 آموزشی 3

 Z×P×4 انتظامیاداری و  4

 Z×P×8 خدماتی) انتفاعی و غیر انتفاعی (-تجاری 5

 Z×P×3 ورزشی 2

 Z×P×3 درمانی 7

 Z×P×3 هنری -فرهنگی 0

 Z×P×0 پارك و فضای سبز 9

 Z×P×1 مذهبی 68

 Z×P×10 تجهیزات شهری 66

 Z×P×10 تاسیسات شهری 66

 Z×P×5 حمل و نقل و انبارداری 63

 Z×P×3 نظامی 64

 Z×P×5 باغات و کشاورزی 65

 Z×P×4 میراث تاریخی 62

 Z×P×5 طبیعی 67

 Z×P×3 حریم 60

 Z×P×3 تفریحی و توریستی 69

 Z×P×5 صنعتی 68

S  مساحت کسری حدنصاب تفكیك : 

Pبا اصالحات بعدی  6322های مستقیم مصوب قانون مالیات 24ای موضوع ماده : قیمت منطقه 

Z  ضریب تصویبی شورای اسالمی شهر :  

 مجوز احداث استخر عوارض صدور نام عوارض: -15

 هاقانون شهرداری 55ماده  62به استناد بند  جمشهرداری  پيشنهاد دهنده:

 قانون مالیات بر ارزش افزوده 58ماده  6قانون شوراها و تبصره  08ماده  62شورای اسالمی شهر به استناد بند  مرجع تصويب کننده:

 قانون شهرداری 77کمیسیون ماده  ضمانت اجرايي وصول:



 

 گردد.عوارض استخرهای شنا براساس تعرفه کاربری ورزشی محاسبه می -6

 سبه و وصول گردد.درصد عوارض صدور پروانه ساختمانی کاربری مربوطه محا 50های غیرورزشی و غیرکشاورزی به ازای هر مترمربع مساحت معادل .عوارض استخرهای شنا یا هر استخری در کاربری -6

 محاسبه و وصول گردد. 5Pعوارض استخرهای کشاورزی در صورت ارایه مجوزهای الزم از مراجع ذیصالح به ازای هرمترمربع مساحت با هر عمق  -3

Pبا اصالحات بعدی  6322های مستقیم مصوب قانون مالیات 24ای موضوع ماده : قیمت منطقه 

Z ر: ضریب تصویبی شورای اسالمی شه 

 توضیحات:

 الف( کلیه مالكین مكلفند براساس ضوابط شهرسازی برای احداث )زیربنای خود نسبت به احداث پارکینگ موردنیاز اقدام نمایند(.

هها  نامه مالی شههرداری آیین 69ماده  6ه ذیل( به منظور تأمین پارکینگ عمومی سطح شهر که مالكین بتوانند از آنها استفاده نمایند. به استناد بند باشد )موارد شش گانب( در مواردی که به تشخیص شهرداری امكان احداث پارکینگ مقدور نمی

رای احداث پارکینگ عمومی در سطح شهر تا مادامیكه سرانه کامل تامین نشهده باشهد بعنهوان    گردد تا باین عوارض تصویب می 7/7/6307نامه اجرای نحوه وضع و وصول عوارض مصوب آیین 7با اصالحات بعدی و ماده  66/4/6342مصوب 

 )عوارض اختصاصی( وصول و هزینه گردد.

 چگونگي محاسبه عوارض

 

 توضیحات مبلغ عوارض نوع کاربری ردیف

 گانه تعلق عوارضمواد شش S×P×50 مسكونی 6

 

پارکینگ دریك ساختمان ضرورت داشته باشد، شهرداری حق دریافت عوارض حذف (: درصورتی که براساس ضوابط، احداث 6تبصره )

پارکینگ را ندارد. بنابراین چنانچه در نقشه ساختمانی تعداد پارکینگ موردنیاز طبق ضوابط شهرسازی، پارکینگ درنظر گرفته نشود، صدور 

 می باشد:بند ذیل  2پروانه ساختمانی ممنوع می باشد مگر در شرایط خاص که شامل 

 

 متر و بیشتر قرارداشته و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد. 45ساختمان در بر خیابانهای سریع السیر به عرض  -6

 متر و بیشتر واقع شده و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد. 68ساختمان در فاصله یكصد متری تقاطع خیابانهای به عرض  -6

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

 ساختمان در بر کوچه هایی قرار گرفته باشد که به علت عرض کم کوچه ، امكان عبور اتومبیل نباشد. -4

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

 نمود. در صورتیكه وضع و فرم زمین زیر ساختمان به صورتی باشد که از نظر فنی نتوان در سطح طبقات احداث پارکینگ -2

 

 S×P×60 آموزش تحقیقات و فناوری 6

 S×P×60 آموزشی 3

 S×P×150 اداری و انتظامی 4

 S×P×120 غیر انتفاعی ( خدماتی) انتفاعی و-تجاری 5

 S×P×70 ورزشی 2

 S×P×80 درمانی 7

 S×P×80 هنری -فرهنگی 0

 S×P×50 پارك و فضای سبز 9

 S×P×40 مذهبی 68

 S×P×80 تجهیزات شهری 66

 S×P×80 تاسیسات شهری 66

 S×P×100 حمل و نقل و انبارداری 63

 S×P×100 نظامی 64

 S×P×20 باغات و کشاورزی 65

 S×P×60 میراث تاریخی 62

 S×P×20 طبیعی 67

 S×P×50 حریم 60

 S×P×120 تفریحی و توریستی 69

 S×P×120 صنعتی 68

 گردد.د( این عوارض هنگام صدور پروانه ساختمان وصول می

 شود.عمومی در سطح شهر هزینه میهای اندازی پارکینگهه( این عوارض برای مطالعه، خرید زمین، اجاره زمین، احداث در راه

S  مساحت حذف پارکینگ هر کاربری بر اساس ضوابط طرح تفضیلی : 

Pبا اصالحات بعدی  6322های مستقیم مصوب قانون مالیات 24ای موضوع ماده : قیمت منطقه 

Z ضریب تصویبی شورای اسالمی شهر : 

 

  

 نام عوارض: عوارض اختصاصي احداث پارکينگ عمومي در سطح شهر -16

 هاقانون شهرداری 55ماده  62شهرداری جم به استناد بند  پيشنهاد دهنده:

 قانون مالیات بر ارزش افزوده 58ماده  6قانون شوراها و تبصره  08ماده  62شورای اسالمی شهر به استناد بند  مرجع تصويب کننده:

 قانون شهرداری 77کمیسیون ماده  ضمانت اجرايي وصول:

 اراضينام عوارض: عوارض بر ارزش افزوده حاصل از تجميع  -17

 هاقانون شهرداری 55ماده  62شهرداری جم به استناد بند  پيشنهاد دهنده:

 قانون مالیات بر ارزش افزوده 58ماده  6قانون شوراها و تبصره  08ماده  62شورای اسالمی شهر به استناد بند  مرجع تصويب کننده:

 قانون شهرداری 77کمیسیون ماده  ضمانت اجرايي وصول:



 

 

 های خدمات شهری کلیه مالكین به هنگام تجمیع اراضی خود با هر کاربری باید به شرح جدول ذیل عوارض تجمیع پرداخت نمایند.منظور تامین قسمتی ازهزینهبه 

 محاسبه عوارض شرح ردیف

 S×P×%50 عوارض تجمیع اراضی با هر کاربری 6

Pبا اصالحات بعدی  6322یم مصوب های مستققانون مالیات 24ای موضوع ماده : قیمت منطقه 

Z ضریب تصویبی شورای اسالمی شهر : 

S مساحت زمین تجمیع شده : 
 

پرونده تخلف به کمیسیون ماده صد ارجاع در صورتیكه کمیسیون رای بر ابقاء بنا صهادر نمایهد آنگهاه عهالوه بهر اخهذ جریمهه        در صورتیكه مالك از هر کاربری سقف بناهای احداثی را اضافه بر ارتفاع ضوابط و مقررات شهرسازی ایجاد نماید. 

 گردد. کمیسیون ماده صد عوارض اضافه ارتفاع بشرح ذیل وصول می

 

 محاسبه عوارض شرح ردیف

 N×1×P×S عوارض اضافه ارتفاع 6

 

Pبا اصالحات بعدی  6322های مستقیم مصوب قانون مالیات 24ای موضوع ماده : قیمت منطقه 

Z ضریب تصویبی شورای اسالمی شهر : 

N باشد.: ارتفاع بنا است که حداقل یك می 

S گردد. مجوز تعمیرات بشرح ذیل وصول می : مساحت اضافه ارتفاع انجام شدهعوارض صدور 

 

 محاسبه عوارض شرح ردیف

 درصد از مبلغ صدور پروانه ساختمانی همان کاربری 10معادل هابه ازای مجوز تعمیرات ساختمانی برای کلیه کاربری 6

،مذهبی، پزشكی ،درمانی و غیره بوجود نیاورند که مغایر با مفاد پروانه ساختمان و نقشه تایید ( : تامادامی که مالكین و یا قائم مقام قانونی آنها تغییری در وضعیت ملك خود اعم از واحدهای مسكونی، اداری، تجاری، آموزشی ،ورزشی 6تبصره )

 عنوان تعمیرات به آنان تعلق نخواهد گرفت .  شده از سوی شهرداری نباشد، عوارض تحت

 ی می باشد.( : این عوارض شامل تعمیرات جزئی یا داخلی )نقاشی ، کف سازی و ....( نخواهد شد و صرفاً تعمیرات اساسی بدون تغییر اساسی در سفت کار6تبصره )

 بری های دیگر می گردد .عوارض پروانه محاسبه شده به روزشامل سایر بنا ها و کار  % 68د  : معادل 

بنا یا تجدید بنا ، ماننهد نماسهازی ، تقویهت ایمنهی سهاختمان ، ایجهاد تاسیسهات        : بازسازی ونوسازی قسمت هایی از ساختمان که موجب افزایش عمر ساختمان یا ارتقاء کیفی ساختمان شود مشروط به عدم تعویض پوشش ، اضافه  تعمیرات کلی 

 ت کلی در داخل ساختمانحرارتی ، تعمیرات وتغییرا

 

 نام عوارض: عوارض اعياني ورود به محدوده شهر -21

 هاقانون شهرداری 55ماده  62به استناد بند جم شهرداری  پيشنهاد دهنده:

 قانون مالیات بر ارزش افزوده 58ماده  6قانون شوراها و تبصره  08ماده  62شورای اسالمی شهر به استناد بند  مرجع تصويب کننده:

 قانون شهرداری 77کمیسیون ماده  ضمانت اجرايي وصول:

 

 گردد.برابر جدول ذیل برای یك بار وصول می شوند درصورتی که ملك دارای اعیانی باشد ارقامهنگام ورود اراضی که از حریم شهر به داخل محدوده شهر وارد می

Pبا اصالحات بعدی  6322های مستقیم مصوب قانون مالیات 24ای موضوع ماده : قیمت منطقه 

Z ضریب تصویبی شورای اسالمی شهر : 

S مساحت اعیانی ورود به محدوده شهر : 

 عوارض اعیانی ورود به محدوده شهر

 فرمول محاسبه کاربری ردیف

 S×1×P مسكونی 6

 نام عوارض: عوارض بر ارزش افزوده ناشي از اضافه ارتفاع -18

 هاقانون شهرداری 55ماده  62. به استناد بند جمشهرداری  پيشنهاد دهنده:

 قانون مالیات بر ارزش افزوده 58ماده  6قانون شوراها و تبصره  08ماده  62شورای اسالمی شهر به استناد بند  مرجع تصويب کننده:

 قانون شهرداری 77کمیسیون ماده  ضمانت اجرايي وصول:

 نام عوارض: عوارض صدور مجوز تعميرات ساختمان -19

 هاقانون شهرداری 55ماده  62به استناد بند  جمشهرداری  پيشنهاد دهنده:

 قانون مالیات بر ارزش افزوده 58ماده  6قانون شوراها و تبصره  08ماده  62شورای اسالمی شهر به استناد بند  مرجع تصويب کننده:

 قانون شهرداری 77کمیسیون ماده  ضمانت اجرايي وصول:



 

 S×1×P آموزش تحقیقات و فناوری 6

 S×1×P آموزشی 3

 S×1×P اداری و انتظامی 4

 S×2×P خدماتی) انتفاعی و غیر انتفاعی (-تجاری 5

 S×1×P ورزشی 2

 S×1×P درمانی 7

 S×50%×P هنری -فرهنگی 0

 S×50%×P پارك و فضای سبز 9

 S×1×P مذهبی 68

 S×1×P تجهیزات شهری 66

 S×1×P تاسیسات شهری 66

 S×1×P حمل و نقل و انبارداری 63

 S×1×P نظامی 64

 S×1×P باغات و کشاورزی 65

 S×1×P میراث تاریخی 62

 S×1×P طبیعی 67

 S×1×P حریم 60

 S×1×P تفریحی و توریستی 69

 S×1×P صنعتی 68

 

 )پيلوت، پارکينگ و انباری(نام عوارض: عوارض برای ارزش افزوده تغيير کاربری يا تبديل  -21

 هاقانون شهرداری 55ماده  62به استناد بند جم شهرداری  پيشنهاد دهنده:

 قانون مالیات بر ارزش افزوده 58ماده  6قانون شوراها و تبصره  08ماده  62شورای اسالمی شهر به استناد بند  مرجع تصويب کننده:

 قانون شهرداری 77کمیسیون ماده  ضمانت اجرايي وصول:

 

 عوارض بر ارزش افزوده تغییر کاربری

 مبلغ عوارض شرح ردیف

 p×20×S تغییر کاربری از پیلوت به مسكونی 6

 p×70×S تغییر کاربری از پیلوت به تجاری 6

 p×40×S هاتغییر کاربری از پیلوت به سایر کاربری 3

 Z×40×S تغییر کاربری از پارکینگ به مسكونی 4

 Z×80×S تغییر کاربری از پارکینگ به تجاری 5

 Z×35×S هاتغییر کاربری از پارکینگ به سایر کاربری 2

 Z×30×S تغییر کاربری از انباری به مسكونی 7

 Z×70×S تغییر کاربری از انباری به تجاری 0

 Z×25×S هاتغییر کاربری از انباری به سایر کاربری 9

Pبا اصالحات بعدی  6322های مستقیم مصوب قانون مالیات 24ای موضوع ماده : قیمت منطقه 

Z ضریب تصویبی شورای اسالمی شهر : 

S مساحت تغییر کاربری یافته : 

 باشد.قابل وصول می 5ها جدول فوق پس از تصویب کمیسیون ماده عوارض بر ارزش افزوده تغییر کاربری -6

عوارض فوق را پرداخت و در این صورت هیچگونه حقی برای مالك ایجاد  درصد 58تغییر کاربری را تصویب ننماید و امكان تعطیلی محل یا برگشت به حالت اولیه مقدور نباشد مالك مكلف است معادل  5یون ماده تا زمانیكه کمیس -6

 نخواهد گردید.

Pبا اصالحات بعدی  6322های مستقیم مصوب قانون مالیات 24ای موضوع ماده : قیمت منطقه 

Z ضریب تصویبی شورای اسالمی شهر : 

S مساحت تغییر کاربری یافته : 

 نام عوارض: عوارض کاربری با قابليت تجاری -22

 هاقانون شهرداری 55ماده  62شهرداری جم  به استناد بند  پيشنهاد دهنده:

 قانون مالیات بر ارزش افزوده 58ماده  6قانون شوراها و تبصره  08ماده  62شورای اسالمی شهر به استناد بند  مرجع تصويب کننده:

 قانون شهرداری 77کمیسیون ماده  ضمانت اجرايي وصول:

 



 

 عوارض کاربری با قابلیت تجاری  

 ماخذ و نحوه محاسبه عوارض نوع عوارض ردیف

 P.40.S تجاری کاربری با قابلیتعوارض  6

6 
 تجاری عوارض کاربری با قابلیت

 برای بالكن و انباری تجاری
P.20.S 

یها   5ه ساختمانی نسبت به احداث تجاری اقدام نموده اند پس از طرح در کمیسیون ماده ( : امالکی که بر اساس طرح تفضیلی دارای کاربری تجاری شناور می باشند مشمول پرداخت این عوارض بوده و از متقاضیانی که برخالف پروان6تبصره )

 یا کمیته فنی می بایستی نسبت به پرداخت این عوارض اقدام نمایند.  5صول است. همچنین متقاضیان تغییر کاربری به تجاری پس از اخذ مصوبه کمیسیون ماده کمیته فنی و ابقاء توسط کمیسیون ماده صد قابل و

  انه از پرداخت فروش کاربری تجاری معاف بوده و صرفاً عوارض پذیره از آنها قابل وصول است.( : در مجتمع های تجاری، عالوه بر فضای باز طبقات ، راهروی جلوی مغازه ها ، راه پله ها ، سرویس بهداشتی و نمازخ6تبصره )

دد. همچنهین عمهق جبههه اول برابهر ضهریب      محاسبه می گر%58و از طبقه سوم به باال معادل %28، طبقه دوم %78، طبقه اول   %08( : محاسبه این عوارض در مجتمع های تجاری برای طبقه همكف معادل ضریب مصوب ، برای زیرزمین 3تبصره )

 جبهه اول محاسبه می گردد. %28و بعد از آن تا انتهای مجتمع معادل   %08متر پشت جبهه اول  68مصوب و مازاد برآن تا 

 ( : عمق جبهه اول بر اساس ضوابط طرح تفصیلی تعیین می گردد.4تبصره )

 باید سطح اشغال وضوابط حداقل تجاری رعایت گردد. ( : درصورت تغییرکاربری ازمسكونی به تجاری5تبصره)

Pبا اصالحات بعدی  6322های مستقیم مصوب قانون مالیات 24ای موضوع ماده : قیمت منطقه 

Z ضریب تصویبی شورای اسالمی شهر : 

S  مساحت کاربری قابلیت تجاری : 

 نام عوارض: عوارض تاسيسات شهری -23

 هاقانون شهرداری 55ماده  62شهرداری جم به استناد بند  پيشنهاد دهنده:

 قانون مالیات بر ارزش افزوده 58ماده  6قانون شوراها و تبصره  08ماده  62شورای اسالمی شهر به استناد بند  مرجع تصويب کننده:

 قانون شهرداری 77کمیسیون ماده  ضمانت اجرايي وصول:

 باشد. این عوارض مخصوص نصب یا ایجاد تاسیسات شهری می

 تاسیسات شهری همانند :

 -5  های آب، سوخت و گاز منبع -4  ترانسفور موتورها  -3 تاسیسات مخابرات، برق، وزارت نیرو ، گاز -6 های مخابرات )ایرانسل، همراه اول، رایتل و...(دکل -6

 هرگونه تاسیساتی که دراین تعرفه قید نشده باشد. -0  های برقدکل -7 های مردمیآوری کمكهای امانت، جمع، صندوقهای تلفنکیوسك -2 کافوهای مخابرات 

 S×5×Pعوارض تاسیسات شهری = 

 هاها و دیشهای مخابرات و تاسیسات و آنتنعوارض ماهیانه بر دکل

 ریال588.888ایرانسل، همراه اول، رایتل و...(ماهیانه . (به ازای هر دکل

 ریال588.888به ازای هر آنتن مخابرات ماهیانه 

 ریال488.888به ازای هر دیش مخابرات ماهیانه 

 گیرد.های خانگی و مصارف شخصی تعلق نمیها و آنتنتبصره: عوارض فوق شامل دیش

Pبا اصالحات بعدی  6322های مستقیم مصوب قانون مالیات 24ای موضوع ماده : قیمت منطقه 

Z ضریب تصویبی شورای اسالمی شهر : 

S باشد.: مساحت اشتغال شده توسط تأسیسات که حداقل یك مترمربع می 

 آید.میر ضوابط و مقررات اقدام الزم بعمل برای کلیه موارد فوق بایستی براساس ضوابط شهرسازی و ایمنی مجوز الزم اخذ گردد در صورت نصب هر گونه تاسیسات بدون مجوز شهرداری براب

 

 آمدگي مشرف به معبرنام عوارض: عوارض پيش -24

 هاقانون شهرداری 55ماده  62شهرداری جم به استناد بند  پيشنهاد دهنده:

 قانون مالیات بر ارزش افزوده 58ماده  6قانون شوراها و تبصره  08ماده  62شورای اسالمی شهر به استناد بند  مرجع تصويب کننده:

 قانون شهرداری 77کمیسیون ماده  وصول:ضمانت اجرايي 

 

عدم رعایت  سیما و منظر شهری مشرف به معابر )کنسول، تهراس،  هایی که در ضوابط طرح تفصیلی مجاز شناخته شده است و همچنین در صورتیكه مالكین بدون مجوز شهرداری برخالف ضوابط و مقررات شهرسازی و این عوارض برای محل

 نماید.آمدگی مشرف به معبر بشرح ذیل وصول می نمایند پرونده تخلف به کمیسیون ماده صد ارجاع در صورتیكه کمیسیون رای بر ابقاء بنا صادر نماید شهرداری ضمن دریافت جریمه عوارض پیشبالكن( ایجاد 

 

 محاسبه عوارض شرح ردیف

 درصد از عوارض پروانه ساختمان همان کاربری 68دل هر مترمربع معا هاعوارض پیش آمدگی مشرف به معبر در کلیه کاربری 6

 شود.حداقل مساحت پیش آمدگی یك مترمربع محاسبه می

 نام عوارض: عوارض مازاد بر سطح اشغال -25

 هاقانون شهرداری 55ماده  62شهرداری جم به استناد بند  پيشنهاد دهنده:

 قانون مالیات بر ارزش افزوده 58ماده  6قانون شوراها و تبصره  08ماده  62شورای اسالمی شهر به استناد بند  مرجع تصويب کننده:

 قانون شهرداری 77کمیسیون ماده  ضمانت اجرايي وصول:

 



 

در صورتیكه کمیسیون ماده صد رای بر ابقاء بنا صادر نماید آنگاه شهرداری ضمن دریافت جریمه عوارض مازاد بر سطح اشتغال  در صورتیكه مالكین مازاد برسطح اشتغال بنا احداث نمایند، باید پرونده تخلف به کمیسیون ماده صد ارجاع گردد.

 نماید.را بشرح ذیل وصول می

 

 محاسبه عوارض شرح ردیف

 برابر قيمت منطقه ای 51 واحدیهای توسعه شهری مسکوني تك به ازای هر مترمربع احداث اعياني مازاد بر سطح اشغال برابر طرح 6

 برابر قيمت منطقه ای111 های توسعه شهری مجتمع مسکوني به ازای هر مترمربع احداث اعياني مازاد بر سطح اشغال برابر طرح 6

 برابر قيمت منطقه ای81 های توسعه شهری تجاری به ازای هر مترمربع احداث اعياني مازاد بر سطح اشغال برابر طرح 3

 برابر قيمت منطقه ای211 های توسعه شهری اداری،بانك هاو... به ازای هر مترمربع احداث اعياني مازاد بر سطح اشغال برابر طرح 4

 برابر قيمت منطقه ای91 های توسعه شهری ساير به ازای هر مترمربع احداث اعياني مازاد بر سطح اشغال برابر طرح 5

Pبا اصالحات بعدی  6322های مستقیم مصوب قانون مالیات 24ای موضوع ماده : قیمت منطقه 

Z ضریب تصویبی شورای اسالمی شهر : 

S باشد.: مساحت اشتغال شده توسط تأسیسات که حداقل یك مترمربع می 

 نام عوارض: عوارض )بالکن، تراس، کنسول( در داخل حياط مالك  -26

 هاقانون شهرداری 55ماده  62شهرداری جم به استناد بند  پيشنهاد دهنده:

 قانون مالیات بر ارزش افزوده 58ماده  6قانون شوراها و تبصره  08ماده  62شورای اسالمی شهر به استناد بند  مرجع تصويب کننده:

 قانون شهرداری 77کمیسیون ماده  ضمانت اجرايي وصول:

 

 گردد.وصول میعوارض فوق برابر جدول محاسبه و 

 

 محاسبه عوارض شرح ردیف

 درصد از جمع عوارض صدور پروانه ساختمان هر کاربری68 عوارض )بالكن، تراس، کنسول( داخل حیاط مالك هر مترمربع 6

 گردد.مساحت کمتر از یك مترمربع برای محاسبه عوارض یك مترمربع تلقی می

 

 عمومي و شهریعوارض تأمين سرانه خدمات  نام عوارض: -27

 هاقانون شهرداری 55ماده  62شهرداری جم به استناد بند  پيشنهاد دهنده:

 قانون مالیات بر ارزش افزوده 58ماده  6قانون شوراها و تبصره  08ماده  62شورای اسالمی شهر به استناد بند  مرجع تصويب کننده:

 قانون شهرداری 77کمیسیون ماده  ضمانت اجرايي وصول:

 

ها مالكین مكلفند تا سقف بیست و پنج درصد از ملك خود را هنگام تفكیك یا افراز برای تأمین شهرداری 686قانون اصالح ماده  3قانون مالیات بر ارزش افزوده باتوجه به اینكه به استناد تبصره  6قانون شوراها و تبصره  08ماده  62استناد بند  به

الذکر اگر امكهان تهامین انهواع سهرانه فضهاهای      هار قانون فوقست و پنج درصد از باقیمانده ملك خود را جهت تامین معابر سطح شهر بصورت رایگان به شهرداری تحویل نمایند. از طرفی به استناد تبصره چسرانه فضاهای عمومی و همچنین تا بی

اند مكلفنهد برابهر جهدول    دل ریالی آنرا از مالك دریافت نماید فلذا کلیه مالكینی که بدون اجازه شهرداری نسبت به تفكیك یا افزار ملك خود اقدام نمودهتواند با مجوز شورای اسالمی شهر معاپذیر نباشد شهرداری میعمومی و خدمات امكان

 ذیل نسبت به پرداخت وجه به شهرداری اقدام نمایند.

 

 

 درصد ملك نوع کاربری ردیف

 مسكونی 6

و 686قانون اصالح ماده  4تبصره درصد مورد توافق بر اساس ضوابط 

اعالم قیمت روز زمین توسط کارشناس رسمی دادگستری تعیین 

 گردد.می

تبصره: به شهرداری جم اجازه داده میشود سهم ورود به محدوده امالك 

)هفت درصد( %7متر مربع  5.888در صورت دارا بودن سند ثبتی تا 

ده درصد( و باالتر از )%68متر تا ده هزار متر مربع 5.888باالتر از 

)پانزده درصد( اخذ نماید. در مورد %65مترمربع را حداکثر  68.888

 اجراء میگردد. %65سندهای قولنامه ای وعادی سقف کامل 

 آموزش تحقیقات و فناوری 6

 آموزشی 3

 اداری و انتظامی 4

 خدماتی) انتفاعی و غیر انتفاعی (-تجاری 5

 ورزشی 2

 درمانی 7

 هنری -فرهنگی 0

 پارك و فضای سبز 9

 مذهبی 68

 تجهیزات شهری 66

 تاسیسات شهری 66

 حمل و نقل و انبارداری 63

 نظامی 64

 باغات و کشاورزی 65



 

 میراث تاریخی 62

 طبیعی 67

 حریم 60

 تفریحی و توریستی 69

 صنعتی 68

 

 نام عوارض: عوارض صدور مجوز حفاری -28

 هاقانون شهرداری 55ماده  62شهرداری جم به استناد بند  پيشنهاد دهنده:

 قانون مالیات بر ارزش افزوده 58ماده  6قانون شوراها و تبصره  08ماده  62شورای اسالمی شهر به استناد بند  مرجع تصويب کننده:

 قانون شهرداری 77: کمیسیون ماده ضمانت اجرايي وصول

 

 حقوقی هنگام حفاری معابر سطح شهر مكلفند عوارض حفاری را بشرح ذیل پرداخت نمایند.اشخاص حقیقی و 

 

 فرمول محاسبه برای هر مترطولی حفاری موضوع عوارض ردیف

 ریال58.888 متر وبزرگراه ها 64حفاری در معابر آسفالت باالی  6

 ریال58.888 متر  64حفاری در معابر آسفالت زیر  6

 ریال58.888 روهاپیادهحفاری در  3

 ریال68.888 اندهایی که هنوز آسفالت نشدهحفاری در محل 4

 

 عوارض ساالنه استفاده از کاربری مغاير نام عوارض: -29

 هاقانون شهرداری 55ماده  62شهرداری جم به استناد بند  پيشنهاد دهنده:

 قانون مالیات بر ارزش افزوده 58ماده  6قانون شوراها و تبصره  08ماده  62شورای اسالمی شهر به استناد بند  مرجع تصويب کننده:

 قانون شهرداری 77کمیسیون ماده  ضمانت اجرايي وصول:

 

های توسعه شهری فقط براساس های قید شده در پروانه ساختمانی یا در طرحاید. از طرفی مالكین نیز مكلفند در کاربریشهرداری مكلف است ضوابط شهرسازی را رعایت نم 6356قانون شهرسازی و معماری ایران مصوب سال  7به استناد ماده 

که فرآیند کمیسهیون  ماده صد ارجاع تا اقدامات الزم بعمل آید. تا زمانیکه هر مالك خالف ضوابط شهرسازی در ملك از کاربری مغایر استفاده نماید. شهرداری باید مراتب را به کمیسیون کاربری قید شده در ملك استفاده بنماید. در صورتی

 عوارض سالیانه به شهرداری پرداخت نماید. ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری رابه عنوان معادل  ده درصد ازماده صد طی گردد مالك یا ذینفع مكلف است 

 

S مساحت محل مورد استفاده : 

Pبا اصالحات بعدی  6322های مستقیم مصوب قانون مالیات 24ای موضوع ماده : قیمت منطقه 

Z ضریب تصویبی شورای اسالمی شهر : 

 نام عوارض: عوارض )ارزش افزوده ناشي از اجرای طرحهای تعريض يا توسعه معابر( عوارض برحق مشرفيت -31

 هاقانون شهرداری 55ماده  62شهرداری جم به استناد بند  پيشنهاد دهنده:

 قانون مالیات بر ارزش افزوده 58ماده  6قانون شوراها و تبصره  08ماده  62شورای اسالمی شهر به استناد بند  مرجع تصويب کننده:

 قانون شهرداری 77کمیسیون ماده  ضمانت اجرايي وصول:

 

گردد فلذا مهالكین مكلفنهد عهوارض    گردند و برای مالكین ارزش افزوده ایجاد میشوند و یا امالك از عرض کمتر به عرض بیشتر مشرف میر اثر آزادسازی و بازگشایی معابر جدید امالك مشرف به معبر میدر مواردی که در اراضی مالكین ب

 ذیل را پرداخت نمایند.

 )ارزش افزوده ناشي از اجرای طرحهای تعريض يا توسعه معابر( عوارض برحق مشرفيت 

 

 توضيحات ماخذ و نحوه محاسبه عوارض نوع عوارض رديف

 
   عوارض بر حق مشرفیت ) ارزش افزوده ناشی از اجرای طرحهای تعریض یا توسعه معابر(

 

6 
 عرض معبر جدید(-عرض معبر قدیم×) P.8×متراژ عرصه  گیرندبرای امالکی که پس از تعریض در بر معبر قرار می 

  عرض معبر جدید(-عرض معبر قدیم×) P.6×متراژ عرصه باقیمانده  برای امالکی که پس از اجرای طرح دارای باقیمانده هستند 6

  عرض معبر جدید(-معبر قدیمعرض ×) P.5×متراژ عرصه  امالکی که عقب نشینی ندارند ولی معبر مشرف به ملك تعریض می شود 3



 

 

 خواهد بود .  ( : زمان وصول عوارض حق مشرفیت به هنگام مراجعه مالك یا قائم مقام قانونی وی به شهرداری جهت هر امری در رابطه با ملك او قابل وصول6تبصره )

  شهرداری خسارتی به مالك پرداخت ننماید حق مشرفیت در مقابل مطالبات مالك قابل پایاپای است.( : امالکی که در اثر تعریض معبر ، قسمتی از آن در تعریض قرار گیرد و 6تبصره )

و پنجهره در بهر جدیهد احهداث نمهی نمایهد مشهمول         رقبل از عقب نشینی می باشد و ضمناً امالکی که پس از تعریض در بر معبر قرار می گیرند مادامی که مالك از بر جدید استفاده نمهی کنهد و د   P( : در رابطه با بند یك مالك عمل 3تبصره )

  پرداخت این عوارض نخواهد بود.

  درصد از حق مشرفیت جبهه اول کسر و مابقی باید پرداخت گردد. 58( : امالکی که پس از اجرای طرح در جبهه های بعدی واقع می شوند به ازای هر جبهه 4تبصره )

 قیمت روز )کارشناسی( ملك بیشتر باشد. %68نبایستی از حداکثر ( : مبلغ پرداختی توسط مالك 5تبصره )

 نام عوارض: عوارض ساالنه سطح شهر -31

 هاقانون شهرداری 55ماده  62شهرداری جم به استناد بند  پيشنهاد دهنده:

 قانون مالیات بر ارزش افزوده 58ماده  6قانون شوراها و تبصره  08ماده  62شورای اسالمی شهر به استناد بند  مرجع تصويب کننده:

 قانون شهرداری 77کمیسیون ماده  ضمانت اجرايي وصول:

 

گردند اما تا زمان انجام ممیزی امالك شهر که باید برای اولهین بهار بها مجهوز وزارت کشهور      مول وصول عوارض نوسازی میاند مشهائی که ممیزی امالك انجام دادهشهرداری 7/9/6347قانون نوسازی و عمران شهری مصوب  6به استناد ماده 

 صورت پذیرد شهرداری باید عوارض سالیانه سطح شهر را به شرح ذیل وصول نماید.

 عوارض مستحدثاث + عوارض اعیان + عوارض عرصه = عوارض ساالنه سطح شهر

A      +            B        +             D         عوارض ساالنه سطح شهر = 

K )ارزش معامالتي ساختمان)اعياني: 

 رعایت مقررات ذیل محاسبه می گردد:ارزش معامالتی اعیانی امالك ) اعم از مختلط وغیر مختلط(براساس متراژ اعیانی مستحدثه ، نوع سازه ساختمان وکاربری آن مطابق جدول وبا

 قیمت هر متر مربع ساختمان بر مبنای نوع سازه)ارقام به هزار ریال( نوع کاربری اعیانی رديف

 سایر تمام بتن،اسكلت بتونی وفلزی،سوله

 درصد  58 3.888.888 تجاری،مسكونی  واداری 1

-صنعتی،کارگاهی،آموزشی،بهداشتیدرمانی،تفریحی 2

ونقل،انبار،پارکینگ ورزشی،فرهنگی،هتلداری،گردشگری،حمل 

 عمومی)توقفگاه( و....

 درصد  58 6.588.888

 درصد  58 6.888.888 کشاورزی) دامپروری،دامداری،پرورش گل وگیاه و....( 4

 گرفته است، به قیمت هرمتر مربع ساختمان مندرج در جدول فوق اضافه می گردد.ارزش معامالتی هر متر مربع عرصه که مبنای محاسبه ارزش معلمالتی عرصه ملك قرار  %38تذکر:برای محاسبه ارزش معامالتی اعیانی امالك ،

 

 می شود. جدول فوق اضافه 6( به قیمت هر متر مربع ساختمان  ردیف %68صد)در ساختمانهای مسكونی واداری بیش از چهار طبقه) بدون احتساب زیر زمین وپیلوت( از طبقه پنجم به باال به ازای هر طبقه باالتر  ده در -6

 درصد قمت هر متر مربع ساختمان مندرج درجدول فوق تعیین میگردد. 58ارزش هر متر مربع پارکینگ وانباری متعلق به هر واحد ساختمانی معادل  -6

 درصد( که مطابق بندهای فوق تعیین میگردد کسر میشود68معامالتی اعیانی ملك )تاسقف از کل ارزش  %6سال نسبت به سال محاسبه ارزش معامالتی  68به ازاء هر سال قدمت ساختمان ) باارائه اسناد ومدارك مثبته( تا سقف  -3

= A  یك و نیم درصد ×P  ×مساحت عرصه 

= B  یك و نیم درصد× K  ×مساحت اعیان 

= D  عوارض مستحدثات ×یك و نیم درصد 

K  با اصالحات بعدی  6324های مستقیم مصوب قانون مالیات 24: ارزش معامالت اعیان موضوع ماده 

 . گرددهای مستقیم با اصالحات بعدی رقم تعیین میقانون مالیات 24های گرمایشی و سرمایشی که برای هر یك هر سال توسط کمیسیون ماده مستحدثات عبارتند از : نمای لوکس، آسانسور، سیستم

 محاسبه میگردد 2تبصره : محاسبه قیمت عرصه با ضریب 

 نام عوارض: عوارض خدمات شهری -32

 هاقانون شهرداری 55ماده  62شهرداری جم به استناد بند  پيشنهاد دهنده:

 قانون مالیات بر ارزش افزوده 58ماده  6قانون شوراها و تبصره  08ماده  62شورای اسالمی شهر به استناد بند  مرجع تصويب کننده:

 قانون شهرداری 77کمیسیون ماده  ضمانت اجرايي وصول:

 

 گردد.ایمنی و آتش نشانی عوارض ذیل طبق جدول ذیل وصول می به منظور حفظ و نگهداری و افزایش سطوح فضای سبز و هم چنین افزایش  توان تجهیزاتی جهت حفظ شهر از نظر خدمات

 

 محاسبه عوارض شرح ردیف

 درصد از عوارض صدور پروانه ساختمانی 65معادل  هاعوارض فضای سبزبه هنگام صدور پروانه ساختمانی برای کلیه کاربری 6

 درصد از عوارض صدور پروانه ساختمانی65معادل  هاکاربرینشانی به هنگام صدور پروانه ساخمانی برای کلیه عوارض آتش 3

 



 

 نام عوارض: عوارض سهم آموزش وپرورش -33

 هاقانون شهرداری 55ماده  62شهرداری جم به استناد بند  پيشنهاد دهنده:

 قانون مالیات بر ارزش افزوده 58ماده  6قانون شوراها و تبصره  08ماده  62شورای اسالمی شهر به استناد بند  مرجع تصويب کننده:

 قانون شهرداری 77کمیسیون ماده  ضمانت اجرايي وصول:

 

ز عوارض)تفكیك،پذیره ونوسازی یا سطح شهر( را از مالك اخذ نموده وبه حسابی که از طرف خزانه آموزش وپرورش اعالم ا %5به منظور تاسیس وتوسعه واحدهای آموزشی در مناطق کمتر توسعه یافته، به شهرداری اجازه داده میشود معادل 

 وپرورش محل انجام فعالیت گردداز عوارض سهم پسماند از ادارات،نهادهای دولتی وشرکت ها نیزدریافت وبه صرف آموزش  %5میگردد واریز نموده تا در موارد مذکور هزینه نماید./ همچنین مصوب میگردد 

 محاسبه عوارض شرح ردیف

 درصد از عوارض )تفكیك،پذیره ونوسازی یا سطح شهر وپسماند( 5معادل  سهم آموزش وپرورش %5عوارض  6

 

 نام عوارض: عوارض حاصل از فروش بليط مسافرت وباربری -34

 هاقانون شهرداری 55ماده  62شهرداری جم به استناد بند  پيشنهاد دهنده:

 قانون مالیات بر ارزش افزوده 58ماده  6قانون شوراها و تبصره  08ماده  62شورای اسالمی شهر به استناد بند  مرجع تصويب کننده:

 قانون شهرداری 77کمیسیون ماده  ضمانت اجرايي وصول:

 

 ازفروش بليط مسافرت وباربری 5%

 از فروش بلیط مسافرت وباربری )اتوبوس،مینی بوس وسواری های برون شهری( برابر تعرفه اعالن شده از طرف سازمان پایانه ها و حمل ونقل %5: اخذ  6تبصره 

 : در مورد سرویس های دربستی بدون توجه به تعداد مسافر، بصورت ظرفیت کامل محاسبه واعالن میگردد6تبصره 

 عوارض قطع درخت )قطع اشجار(نام عوارض:  -35

 هاقانون شهرداری 55ماده  62شهرداری جم به استناد بند  پيشنهاد دهنده:

 قانون مالیات بر ارزش افزوده 58ماده  6قانون شوراها و تبصره  08ماده  62شورای اسالمی شهر به استناد بند  مرجع تصويب کننده:

 قانون شهرداری 77کمیسیون ماده  ضمانت اجرايي وصول:

 

 گردد.باشد برای محاسبه عوارض فوق از فرمول ذیل استفاده میمصوب شورای عالی استانها( ضروری می 65/86/6309نامه )قانون اصالح قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب رعایت مفاد آیین

 
B وارض قرار میگیرد.ستنگاه زمین یا نقطه تماس زمین با تنه درخت می باشد در صورتیكه یك درخت چند تنه داشته باشد محیط قطورترین تنه درخت مبنای محاسبه ع: بن درخت که عبارتست از محیط درخت از محل ر 

Z .ضریب تصویبی شورای اسالمی شهر : 

N باشد.: نوع درخت که بشرح جدول زیر می 

 ضریب درخت نوع درخت ردیف

 6 کاج 6

 68 مثمر درخت 6

 6 سرو 3

 3 زبان گنجشك 4

 7 خرما 5

 4 سایر 2

 باشد.نامه میآیین 7الذکر و یا تصمیم کمیسیون ماده نامه اجرایی فوقچگونگی حمل درختان مشمول این تعرفه جهت آسب نرسیدن به درخت براساس آیین -6

 ریال 688.888عوارض تخریب چمن به ازای هر مترمربع  -6

 ریال 388.888شهرداری به ازای هر مترمربع  تخریب گل و گیاهعوارض  -3

 درصد عوارض قطع همان درخت 68عوارض انتقال درخت به محل دیگر معادل  -4

 گیرد.محلی که کمیسیون تعیین کند غرس نماید عوارض قطع درخت تعلق نمیرسیده باشد و مالك یك درخت در محل قبلی یا هر  7در صورتی که به هر دلیل منجمله )آفت زدگی درخت، خشك شدن و...( به تایید کمیسیون ماده  -5

 

 الثبت اسناد رسمي و تنظيمي دردفاتر اسناد رسميعوارض حق نام عوارض: -36

 هاقانون شهرداری 55ماده  62شهرداری جم به استناد بند  پيشنهاد دهنده:

 قانون مالیات بر ارزش افزوده 58ماده  6قانون شوراها و تبصره  08ماده  62شورای اسالمی شهر به استناد بند  مرجع تصويب کننده:

 قانون شهرداری 77کمیسیون ماده  ضمانت اجرايي وصول:

 

 الثبت اسناد رسمي و تنظيمي دردفاتر اسناد رسميحقعوارض 

 



 

 شرح ردیف

6 

سهاب شههرداری   الثبت اسناد رسمی و تنظیمی دردفاتر اسناد رسمی محاسبه و توسط دفاتر اسناد رسمی )یا اداره ثبت اسناد( از متقاضیان ذیربط اخذ و به حاین عوارض معادل هشت درصد هزینه حق

 گردد. واریز می

 گردد.( به مؤدیان اعالم میچگونگی و زمان واریز عوارض به حساب شهرداری طی نامه مكتوب )توسط شهرداری

 

 

 

 

 

 

 گزاری مجالس ، فروش گل وگیاه ، انبار های تجاری ،برنامه پنجم توسعه وبه منظور اخذ حقوق شهر از متقاضیان استفاده موقت از امالك واراضی ) جهت انجام هر نوع فعالیت ( اعم از باغات برقانون  674براساس ماده 

هها   سنگ فروشی ها ، کارواش ها ، تعمیر گاه ها وخدمات پس از فروش خودرویی ، کارگاه های تولید مصالح ساختمانی ، انبار لهنج داران ، گهاراژ  نمایشگاه اتومبیل ، آهن فروشی ها ، قراضه فروشی ها ، مصالح فروشی ها ، چوب فروشی ها ، 

قانون مالیات  58ذیل ماده  6مه فعالیت آنها به نحوی در فضاهای روباز صورت می گیرد ، مستند به تبصره داوسایر موارد مشابه به استثناء فعالیت های ورزشی واقع در محدوده وحریم شهر جم اعم از تولیدی ، تجاری ، خدماتی و ...... که انجام وا

  ( طبق فرمول فوق محاسبه واخذ گردد : برارزش افزوده به شهرداری جم اجازه داده می شود سالیانه عوارضی تحت عنوان )) عوارض ناشی از خدمات واستفاده موقت از فضاهای روباز (

S مساحت محل مورد استفاده : 

Pبا اصالحات بعدی  6322های مستقیم مصوب قانون مالیات 24ای موضوع ماده : قیمت منطقه 

Z  قیمت منطقه ای( %688اعیان  –قیمت منطقه ای  %58: ضریب تصویبی شورای اسالمی شهر: )عرصه 

 

 تابلوهای معرفعوارض ساليانه تبليغات محيطي به غير از  نام عوارض: -38

 هاقانون شهرداری 55ماده  62شهرداری جم به استناد بند  پيشنهاد دهنده:

 قانون مالیات بر ارزش افزوده 58ماده  6قانون شوراها و تبصره  08ماده  62شورای اسالمی شهر به استناد بند  مرجع تصويب کننده:

 قانون شهرداری 77کمیسیون ماده  ضمانت اجرايي وصول:

 

راهی و پیاده رها، ساماندهی بهه منظهر شههری( مصهوب مهورخ      سازی معابر پیادهها، مناسبدارهه منظور معرفی اشخاص حقوقی و مشاغل و اصناف ضرورت دارد به استناد ضوابط و مقررات ارتقاء کیفی سیما و منظر شهری )پاکسازی نماها و جب

 یه و تدوین و به ذینفعان ابالغ نماید.شهرداری اندازه تابلو معرف هر شغل را ته 65/9/6307

 گردد باید عوارض بشرح ذیل پرداخت نمایند.توسط شهرداری ابالغ می که هر شخص حقیقی یا حقوقی بخواهند تابلویی مازاد بر اندازه تابلوی معرفی نصب نمایند با رعایت ضوابط شهرسازی و رعایت نكات ایمنی کهدر صورتی

 

 به ازای هر مترمربع مازاد بر مساحت تابلوی معرف سالیانه تابلو استفاده کننده از ردیف

 5P اصناف 6

 10P های دولتیادارات و ارگان 6

 6P مشاغل غیرمشمول نظام صنفی 3

 8P کارخانجات و سایر 4

 

 گردد. نصب می باشد که براساس ضوابط شهرسازی و با مجوز شهرداری بر سر درب مغازهاین عوارض فقط برای تابلوهایی می – 6تبصره 

 باشد.پذیر میننامه مالی شهرداری امكاها، میادین با اجازه شهرداری و براساس ضوابط و مقررات آیینروها، پاركتابلوها و بیلبوردهای قابل نصب در معابر، پیاده -6تبصره 

 باشد.روها و با تشخیص شهرداری میکف خیابان، پیاده ها،ها، جدارهمنظور از تبلیغات هرگونه نوشته، نور، پرتاب بالن، بدنه اماکن، دیوارها، فضا، آسمان، بدنه خودروها، پل -3تبصره 

 شود.محاسبه میمتر مربع سانتی 58سانتی مترمربع معادل  58مساحت کمتر از  -4تبصره 

Pبا اصالحات بعدی  6322های مستقیم مصوب قانون مالیات 24ای موضوع ماده : قیمت منطقه 

Z ضریب تصویبی شورای اسالمی شهر : 

 وری(نام عوارض: عوارض ساليانه محل کسب و پيشه )عوارض مشاغل حق پيشه -39

 هاقانون شهرداری 55ماده  62شهرداری .جم. به استناد بند  پيشنهاد دهنده:

 قانون مالیات بر ارزش افزوده 58ماده  6قانون شوراها و تبصره  08ماده  62شورای اسالمی شهر به استناد بند  مرجع تصويب کننده:

 قانون شهرداری 77کمیسیون ماده  ضمانت اجرايي وصول:

 

 وحريم شهر زير نظر اتحاديه های صنفي فعاليت ميکند موظف است ساليانه عوارض حق کسب خود را به شرح جدول پيوست پرداخت نمايد./هرفرد صنفي که در محدوده 

 ماخذ و نحوه محاسبه عوارض نوع عوارض ردیف

 S*P*Z عوارض  ناشی از خدمات واستفاده موقت از فضاهای روباز 6

 عوارض  ناشي از خدمات واستفاده موقت از فضاهای روباز نام عوارض: -37

 هاقانون شهرداری 55ماده  62شهرداری جم  به استناد بند  پيشنهاد دهنده:

 قانون مالیات بر ارزش افزوده 58ماده  6قانون شوراها و تبصره  08ماده  62شورای اسالمی شهر به استناد بند  مرجع تصويب کننده:

 قانون شهرداری 77کمیسیون ماده  ضمانت اجرايي وصول:



 

انهد تها   اندازی کسب اقدام نمودهنمایند. کلیه افرادی که بدون مجوز نسبت به راهمیاندازی مشاغل بدون مجوز و تشویق اصناف محترمی که مجوز اخذ نموده و حقوقات )اتحادیه، بیمه، دارایی، شهرداری( را پرداخت به منظور جلوگیری راه -6

 که پروانه کسب از مراجع ذیصالح دریافت ننمایند معادل دو برابر عوارض کسب مندرج در جدول را باید پرداخت نمایند.زمانی

 نماید.جاد نمیضمنا اخذ عوارض کسب بدون پروانه برای مالك یا ذینفع یا متصدی حقی ای

 توانند نسبت به پرداخت آن اقدام نمایند.بعد از صدور فیش عوارض کسب، هر یك از مالكین یا ذینفعان می -6

 افزوده داشته باشد.درصد عوارض محل کسب جدید اگر نسبت به محل قدیم ارزش %688عوارض نقل و انتقال محل کسب به محل دیگر معادل  -3

 عوارض یك ساله همان کسب %688ل پروانه کسب به شخص دیگری معادل عوارض نقل و انتقا -4

 شهرداری می تواند نسبت به توافق با اتحادیه ها ویا مجمع امور صنفی در جهت اخذ این عوارض طی قرارداد اقدام نماید -5

 ع میگردد.شهرداری از هرگونه همكاری وپاسخ استعالم های امالکی که بدهی صنفی ویا سایر بدهی ها دارند من -2

 ليست صنوف )کسبه(

 98مبلغ مصوب سال  نام کسبه  ردیف

 088.888 فروشیآبمیوه  6

 988.888 آپاراتی 3

 988.888 های زیربناییاحداث و تعمیر ساختمان 4

 5.888.888 آرایشگری زنانه 5

 6.888.888 آلومینیوم سازی درب و پنجره 2

 5.888.888 آهنگری درب و پنجره 7

 6.888.888 بازیافت و آسیاب مواد و ضایعات پالستیكی 9

 6.58.888 باسكول داری 68

 3.888.888 باطری سازی 66

 6.888.888 پیرایشگری مردانه 66

 6.588.888 پیكرتراشی 63

 988.888 تابلوسازی چوبی 64

 6.888.888 تابلوسازی فلزی 65

 6.588.888 تافتونی ماشینی 62

 6.588.888 قیمتیتراش سنگهای  67

 4.888.888 تراشكاری موتور اتومبیل 60

 3.888.888 تراشكاری و فلزکاری 69

 4.888.888 تزیینات ساختمان )نصب و تعمیر موکت، کفپوش، پرده، کرکره، کاغذدیواری، شومینه و کارهای چوبی و فلزی( 68

 6.888.888 تعمیر اجاق گاز و بخاری 66

 6.888.888 بافندگی، خیاطی و گلدوزیتعمیر انواع چرخ  66

 6.888.888 تعمیر انواع ساعت )مچی، رومیزی، دیواری( 63

 4.888.888 تعمیر دوچرخه و سه چرخه 64

 6.588.888 تعمیر دوربین و لوازم عكاسی و فیلمبرداری 65

 6.888.888 تعمیر سپر اتومبیل 62

 6.888.888 تعمیر عینك 67

 6.888.888 تعمیر قفل و کلید 60

 6.888.888 تعمیر کیف و کفش و پوتین 69

 6.588.888 تعمیر لوازم صوتی و تصویری 38

 6.688.888 تعمیر لوازم کوچك برقی منزل بجز لوازم صوتی و تصویری 36

 6.888.888 تعمیر و پرس انواع لوله و شیلنگ 36

 5.888.888 تعمیر و تعویض جلوبندی خودرو 33

 6.588.888 فرش تعمیر و رفوی 34

 6.888.888 تعمیر و نگهداری تجهیزات جانبی رایانه 35

 6.888.888 تعمیر و نگهداری ماشین آالت اداری 32

 3.888.888 تعمیر و نگهداری موتورسیكلت و موتور گازی 37

 4.888.888 تعمیر یخچال، فریزر، یخچال فریزر 30

 4.888.888 تعویض روغن 39

 6.888.888 اگزوزتعویض و تعمیر  48

 6.888.888 تعویض و تعمیر رادیاتور اتومبیل 46

 3.888.888 توردوزی انواع خودرو 46

 6.888.888 تولید آّبغوره و ترشی و آبلیمو 43



 

 4.888.888 تولید تیرچه و بلوك و قطعات بتونی 44

 6.588.888 تولید فایبرگالس 45

 6.888.888 تولید فرش و قالی دستباف 42

 6.588.888 تولید قطعات الستیكی 47

 6.888.888 تولید کاشی و سرامیك 40

 6.588.888 تولید لباس بچه 49

 6.888.888 تولید مانتو وشلوار و لباس زنانه سفارشی 58

 6.888.888 تولید مصنوعات سیمانی )لوله سیمانی، کالف حوض و قرنیز، پله( 56

 6.588.888 ساندویچی، قندی، رژیمی و طبیهای حجیم و فانتزی، تولید نان 56

 6.888.888 آالت کشاورزی )بجز کمباین و تیلر(تولید و تعمیر ادوات و ماشین 53

 4.888.888 تولید و تعمیر الكتروموتور 54

 4.888.888 آنتولید و تعمیر انواع پمپ، موتور پمپ، سوپاپ، شیر و لوازم یدکی  55

 4.888.888 دینامتولید و تعمیر انواع  52

 4.888.888 تولید وتعمیر انواع کابینت فلزی 57

 6.588.888 تولید و تعمیر قفل و دستگیره، کلید و لوال فلزی 50

 68.888.888 آالت راهسازی ساختمانی و معدنیتولید و تعمیر ماشین 59

 3.888.888 تولید و فروش بستنی 28

 6.588.888 غیرفلزیتولید و تعمیر مبل و اثاثیه  26

 4.888.888 جوشكاری فلزات 26

 6.888.888 چاپ تریكو )چاپ سیلك اسكرین( 23

 4.888.888 ریزی ساختمانخدمات آرماتوربندی و بتون 24

 6.888.888 خدمات تاسیسات برقی ساختمان 25

 6.888.888 های مخابراتشهری )تلفنخانه( باجههای شهری و برونخدمات تلفن 22

 3.888.888 خدمات جانبی تلفن همراه 27

 988.888 خدمات چاپ 20

 6.888.888 کاری ساختمانخدمات عایق 29

 3.888.888 خدمات عكاسی و فیلمبرداری 78

 6.888.888 خدمات فتوکپی، زیراکس و اوزالید 76

 6.888.888 افزار رایانهای مربوط به سختخدمات مشاوره 76

 3.888.888 اجاره داربست فلزیخدمات نصب و  73

 6.888.888 های مرتبط به آنافزار سایر فعالیتاندازی نرمخدمات نصب و راه 74

 6.888.888 فروشی انواع خیمه و چادرخرده  75

 088.888 فروشی انواع ساعتخرده  72

 6.888.888 فروشی پوتین و چكمهخرده  77

 6.888.888 فروشی پوشاك مردانهخرده  70

 4.888.888 چرخه و لوازم یدکی آنفروشی دوچرخه و سهخرده  79

 3.588.888 آالتفروشی زینت خرده 08

 68.888.888 خرده فروشی طال و جواهرات 06

 3.888.888 فروشی ظروف و لوازم سنگی و سرامیك و سفالیخرده  06

 6.888.888 فروشی ظروف و لوازم فلزی به جز نقرهخرده  03

 6.888.888 خرده فروشی عینك 04

 4.888.888 های نفتیخرده فروشی فرآورده 05

 6.888.888 فروشی کامپیوتر و لوازم جانبی آنخرده  02

 6.888.888 فروشی کفش به استثنای کفش ورزشی خرده 07

 6.888.888 کیففروشی  خرده 00

 3.888.888 لوازم الكتریكی و برقیفروشی  خرده 09

 6.888.888 لوازم شوفاژ و تهویه مطبوعفروشی  خرده 98

 988.888 لوازم کفش فروشی  خرده 96

 988.888 لوازم و آالت موسیقیفروشی  خرده 96

 6.888.888 کاری و مینا کاری و خاتم کاری منبت –کاری مصنوعات معرقفروشی  خرده 93

 3.888.888 خشك شویی و لباس شویی 94



 

 088.888 خطاطی 95

 3.888.888 درودگری )نجاری( 92

 088.888 دستكش و کاله دوزی 97

 988.888 دوخت و تعمیر انواع چادر و خیمه، دوردوزی پتو 90

 088.888 دوزندگی لباس نظامی 99

 088.888 ردا و قبا و عبادوزی 688

 988.888 رنگ کاری مصنوعات چوبی 686

 088.888 رنگرزی لباس 686

 988.888 ریخته گری انواع قطعات آهنی و چدنی 683

 6.588.888 سری دوزی لباس زنانه 684

 3.888.888 کاری و آیینه کاریسفیدکاری و گچ 685

 3.888.888 سنگ بری 682

 6.588.888 سوله سازی 687

 5.888.888 شستشوی اتومبیل 680

 988.888 شیرمال پزی 689

 3.888.888 گلگیرسازیصافكاری و  668

 6.888.888 صحافی 666

 6.888.888 طراحی مدارهای الكترونیكی 666

 6.988.888 فروشی انواع نخ و الیاف نساجی مصنوعیعمده  663

 6.888.888 فروشی تخت و مبملما و مصنوعات چوبی خانگیعمده  664

 6.588.888 های ساختمانی آماده نصبفروشی سنگعمده  665

 6.588.888 فروشی قطعات الكترونیكیعمده  662

 4.888.888 فروش لوازم تزیینات اتومبیل 667

 3.888.888 فروش موتورسیكلت و موتورگازی و لوازم یدکی آن 660

 6.588.888 های مربوط به اداره کاروانسرا و گاراژ و توقفگاه )پارکینگ(فعالیت 669

 6.688.888 های مشورتی معماریفعالیت 668

 6.588.888 قالب سازی چوبی 666

 6.588.888 قالب سازی فلزی 666

 3.888.888 قالی شویی )قالی، قالیچه، موکت( 663

 5.888.888 قنادی و شیرینی پزی 664

 3.888.888 کافه تریا 665

 6.888.888 کافی نت 662

 6.588.888 کاالهای فلزی جهت استفاده در دفتر کار به جز مبلمان 667

 6.888.888 کانال سازی کولر 660

 3.888.888 کرایه جرثقیل با راننده 669

 3.888.888 کرایه ماشین آالت راهسازی و ساختمانی با اپراتور 638

 6.888.888 گل دوزی 636

 3.888.888 الستیك فروشی 636

 6.888.888 لباس کار دوزی 633

 3.888.888 لحاف و تشك و بالش و پشتی دوزی 634

 6.888.888 لعاب کاری و رنگ کاری فلزات 635

 6.888.888 لوله بازکنی و تشخیص ترکیدگی لوله 632

 6.588.888 لوله کشی آب و فاضالب 637

 3.888.888 لوله کشی گاز و نصب لوازم گازسوز 630

 5.888.888 مكانیكی اتومبیل 639

 6.888.888 مهر و پالك سازی 648

 6.888.888 موزاییك سازی 646

 088.888 نان بربری سنتی 646

 088.888 نان بربری ماشینی 643

 088.8888 نان تافتون سنتی 644

 988.888 نان سنگكی سنتی 645



 

 088.888 نان لواش سنتی 642

 088.888 نان لواش ماشینی 647

 3.888.888 نصب انواع شیشه ساختمان 640

 6.888.888 آنتن و سایر لوازم برقی خودرونصب دزدگیر فندك و  649

 6.888.888 نصب قفل انواع خودرو 658

 4.888.888 نصب و تعمیر آسانسور و باالبر برقی 656

 6.888.888 نصب و تعویض شیشه اتومبیل 656

 6.688.888 های حفاظتیاندازی سیستمنصب و راه 653

 6.888.888 تاسیسات ساختمانینظافت انواع ساختمان، ماشین آالت و  654

 6.888.888 نقاشی انواع خودرو 655

 3.888.888 نقاشی ساختمان 652

 6.888.888 نقشه کشی و طراحی ساختمانی 657

 6.088.888 نماسازی ساختمان  650

 

 90مبلغ مصوب سال  نام کسب رديف

 6.588.888 انبارداری و نگهداری کاالهای عمومی 6

 6.888.888 ایرایانههای بازی 6

 6.888.888 فروشی )خرده(پارچه 5

 4.888.888 پتیزافروشی 0

 4.888.888 تاالر برگزاری جشن و مراسم 9

 6.888.888 تریكوبافی 63

 6.888.888 تعمیر و رفوی فرش 64

 3.888.888 جگرکی )جگر، دل و قلوه( 67

 6.888.888 چایخانه و قهوه خانه سنتی 60

 3.888.888 آهنباربری و حمل ونقل زمینی کاال به جز راهخدمات  69

 6.588.888 خدمات تاکسی بار 68

 6.588.888 خدمات تهیه غذا، غذارسانی و پذیرایی از میهمانان در منازل و ادارت و مجالس 66

 6.888.888 بوس با راننده بدون برنامه زمانی(خدمات حمل و نقل مسافر )اتوبوس و مینی 66

 6.888.888 خدمات حمل ونقل مسافر بوسیله اتومبیل با راننده )بدون برنامه زمانی( 65

 988.888 خدمات عرضه محصوالت فرهنگی 62

 6.888.888 خدمات کشاورزی بجز بوجاری و شالیكوبی 67

 6.888.888 خرازی 60

 988.888 های گازدارخرده فروشی آب معدنی و نوشیدنی 69

 6.088.888 ابزارآالت کشاورزیخرده فروشی  38

 6.888.888 خرده فروشی اتصاالت فلزی، غیرفلزی و چدنی و پلیكا 36

 6.888.888 خرده فروشی اسباب بازی و وسایل سرگرمی و بازی 36

 6.288.888 خرده فروشی انواع ریسمان، اسفنج، زغال چوب 33

 3.888.888 خرده فروشی انواع گوشت قرمز 34

 3.888.888 فروشی انواع مرغ و ماهیخرده  35

 4.888.888 جاتخرده فروشی انواع میوه و صیفی 32

 4.888.888 خرده فروشی آهن آالت 37

 6.588.888 خرده فروشی ایرانیت پالستیكی 30

 6.588.888 خرده فروشی بدلیجات تزئینی 39

 6.588.888 های روغنیخرده فروشی بذرهای گیاهی و دانه 48

 988.888 خرده فروشی پرندگان 46

 088.888 خرده فروشی پنبه، پشم، پر، کرك و مو 46

 3.888.888 خرده فروشی پوشاك زنانه 43

 3.888.888 خرده فروشی پوشاك مردانه 44

 088.888 خرده فروشی ترازو و لوازم توزین 45

 588.888 خرده فروشی جوراب 42

 288.888 چوبی ساختمانیخرده فروشی چوب، الوار و لوازم  47



 

 088.888 خرده فروشی روبالشی و مالفه و روتختی و حوله 40

 3.888.888 ای و کریستال و بلورخرده فروشی ظروف و لوازم چینی و شیشه 49

 6.888.888 خرده فروشی عرقیات گیاهی 58

 .6.888.888 خرده فروشی عسل 56

 3.888.888 های گوشتیخرده فروشی فراورده 56

 4.888.888 خرده فروشی فرش ماشینی 53

 4.888.888 خرده فروشی کاشی و سرامیك 54

 4.888.888 خرده فروشی کاالهای بهداشتی ساختمان 55

 6.888.888 خرده فروشی کاه و علوفه حیوانات 52

 6.888.888 خرده فروشی کود، سم و داروهای شیمیایی برای محصوالت کشاورزی 57

 6.588.888 خرده فروشی گازهای ایمنی 50

 6.588.888 های مصنوعیخرده فروشی گل 59

 6.888.888 خرده فروشی لوازم التحریر 28

 4.888.888 خرده فروشی لوازم صوتی و تصویری 26

 6.888.888 خرده فروشی لوازم صید و شكار 26

 988.888 خرده فروشی لوازم کمك آموزشی 23

 6.888.888 لوازم نقاشیخرده فروشی  24

 3.888.888 خرده فروشی لوازم نوزاد 25

 6.688.888 خرده فروشی لوازم و آالت موسیقی 22

 6.588.888 خرده فروشی لوزام و تجهیزات مهندسی و نقشه کشی 27

 3.888.888 خرده فروشی لوازم ورزشی 20

 6.888.888 خرده فروشی لوستر، آباژور، آیینه و شمعدان 29

 6.888.888 خرده فروشی ماهی آکواریوم 78

 3.888.888 خرده فروشی مصالح ساختمانی به استثنای سیمان 76

 4.888.888 خرده فروشی مواد آرایشی و لوازم آرایشی 76

 4.888.888 خرده فروشی مواد و مصنوعات پالستیكی 73

 3.888.888 خرده فروشی موکت 74

 6.888.888 خرده فروشی نشریات ادواری 75

 3.888.888 خرده فروشی وسایل خانگی برقی 72

 6.888.888 خرده فروشی وسایل خانگی نفتی 77

 6.588.888 خرده فروشی یراق آالت 70

 5.888.888 العمل کاری انواع خودروهای سبكخرید، فروش و حق 79

 6.888.888 العمل کاری انواع خودروهای سنگین و نیمه سنگینخرید، فروش و حق 08

 5.888.888 خواربار فروشی 06

 5.888.888 رستوران و چلوکبابی و سالن غذاخوری 06

 6.588.888 رنگرزی و شستشوی نخ خامه، کرك و پشم و ابریشم )مواد اولیه فرش( 03

 3.888.888 ساندویج فروشی 04

 3.888.888 خانه سنتیسفره 05

 5.888.888 سوپر موادغذایی 02

 988.888 صحافی 07

 6.888.888 طباخی )کله، پاچه، سیراب و شیردان پزی( 00

 6.588.888 آجیل و خشكبارعمده فروشی  09

 6.588.888 عمده فروشی انواع پارچه 98

 6.588.888 عمده فروشی انواع میوه و مرکبات 96

 6.888.888 عمده فروشی برنج 96

 6.888.888 عمده فروشی پتو 93

 6.888.888 آوری غالتهای حاصل از عملپس مانده عمده فروشی 94

 6.588.888 العملعمده فروشی پوشاك، بصورت حق 95

 6.888.888 عمده فروشی تخم مرغ 92

 988.888 عمده فروشی جارو 97

 6.888.888 عمده فروشی حبوبات 90



 

 988.888 عمده فروشی خوراك حیوانات، بصورت حق العمل 99

 088.888 کودهای حیوانیعمده فروشی  688

 6.888.888 عمده فروشی گبه، گلیم و زیلو 686

 6.588.888 عمده فروشی گل و گیاه طبیعی 686

 6.588.888 فروشی مواد و محصوالت غذایی بصورت نمایندگی و پخش آنعمده 683

 6.888.888 فروشی(فروش کاالهای خانگی دست دوم )سمساری، کهنه 684

 6.888.888 های سبكیدکی ماشین فروش لوازم 685

 6.888.888 سازیهای سنگین و راهفروش لوازم یدکی ماشین 682

 6.588.888 شویی )قالی، قالیچه، موکت(قالی 687

 6.888.888 کباب و حلیم پزی 680

 6.888.888 کرایه لوازم برگزاری مجالس 689

 6.888.888 کباب و حلیم پزی 668

 6.688.888 برگزاری مجالسکرایه لوازم  666

 988.888 مرغ سوخاری 666

 588.888 یخ فروشی عمده 663

 988.888 سایر کسبه 664

 

 عوارض  بر سرويس مدارس وتاکسي های بيسيم نام عوارض: -41

 هاقانون شهرداری 55ماده  62شهرداری جم  به استناد بند  پيشنهاد دهنده:

 قانون مالیات بر ارزش افزوده 58ماده  6قانون شوراها و تبصره  08ماده  62شورای اسالمی شهر به استناد بند  مرجع تصويب کننده:

 قانون شهرداری 77کمیسیون ماده  ضمانت اجرايي وصول:

  

عوارض مذکور سالیانه بوده ودر ابتدای  –ت به وصول عوارض فوق و صدور تاییدیه صالحیت اقدام نماید کلیه تاکسی های )آژانس ها( بیسیم موظفند سالیانه پروانه تایید صالحیت را از شهرداری اخذ نمایند و به شهرداری اجازه داده میشود نسب

 سال وصول میگردد./

  
 مبلغ  نوع عوارض ردیف

 ریال6.588.888 عوارض تاکسی بیسیم  6

 ریال6.888.888 عوارض سرویس مدارس 6



 

 فصل دوم:

 بهای خدمات

 نکته:  

 ل را وصول نمایدنماید فلذا شهرداری مكلف است هنگام ارائه خدمات مبالغ ذیشهرداری در مواردی خدماتی را به شهروندان ارائه می

 باشد فلذا برای آماده سازی از وظایف شهرداری نمی 64/3/6376نامه اجرایی قانون زمین شهری مصوب آیین 63و  66به استناد ماده 

 

 

 گردد.ینمایند مبلغ تغیین شده زیر توسط شهرداری وصول ممتقاضیانی که به شهرداری مراجعه و درخواست انجام آماده سازی اراضی خود را می

 

 

 نام بهای خدمات: هزينه بهای خدمات اجاره دادن وسايل نقليه شهرداری -2

 نامه مالی شهرداریآیین 69ماده  3شهرداری جم به استناد بند  پيشنهاد دهنده:

 قانون مالیات بر ارزش افزوده 58ماده  6قانون شوراها و تبصره  08ماده  62شورای اسالمی شهر به استناد بند  مرجع تصويب کننده:

 قانون شهرداری 77کمیسیون ماده  ضمانت اجرايي وصول:

 

 

 مبلغ به ازای هر ساعت به ریال در خارج از محدوده شهر ه ازای هر ساعت به ریال در داخل محدوده شهرمبلغ ب موضوع اجاره ردیف

 ریال 388.888 ریال 688.888 های شهرداری برای مراسماتبوسدربستی مینی 6

6 
نشههانی بههرای مراسههمات و کارخانجههات، سههمینارها و   اعههزام ماشههین سههنگین آتههش 

 هانمایشگاه
 ریال 358.888 ریال 658.888

3 
نشههانی بههرای مراسههمات و کارخانجههات، سههمینارها و    اعههزام ماشههین سههبك آتههش  

 هانمایشگاه
 ریال388.888 ریال 688.888

 ریال588.888 ریال488.888 کمپرسی شهرداری 4

 ریال 6.388.888 ریال 6.688.888 گریدر شهرداری –لودر  5

 ریال 488.888 ریال 388.888 حمل خاك و نخاله توسط هر دستگاه وانت 2

 ریال288.888 ریال 588.888 حمل خاك و نخاله توسط هر دستگاه کامیونت 7

 ریال 788.888 ریال288.888 حمل خاك نخاله توسط هر دستگاه کامیون 0

 ریال 788.888 ریال288.888 غلطك شهرداری 9

 ریال 788.888 ریال288.888 بیل بكهو شهرداری 68

 ریال 288.888 ریال588.888 لودر شهرداریمینی  66

 

 نام بهای خدمات: هزينه بهای خدمات بازديد کارشناسي،سپرده و کروکي)فروش نقشه( -3

 نامه مالی شهرداریآیین 69ماده  3شهرداری جم به استناد بند  پيشنهاد دهنده:

 قانون مالیات بر ارزش افزوده 58ماده  6قانون شوراها و تبصره  08ماده  62شورای اسالمی شهر به استناد بند  مرجع تصويب کننده:

 قانون شهرداری 77کمیسیون ماده  ضمانت اجرايي وصول:

 

 باشد.های شهر میموارد جدول ذیل به ازای هر بار بازدید و برای کلیه کاربری

 

 محدوده شهر به ریالمبلغ در داخل  موضوع ردیف
مبلغ در داخل حریم شهر به 

 ریال
 توضیحات

 سازی اراضينام بهای خدمات: هزينه و يهای خدمات آماده -1

 نامه مالی شهرداریآیین 69ماده  3شهرداری جم به استناد بند  پيشنهاد دهنده:

 قانون مالیات بر ارزش افزوده 58ماده  6قانون شوراها و تبصره  08ماده  62شورای اسالمی شهر به استناد بند  مرجع تصويب کننده:

 قانون شهرداری 77کمیسیون ماده  ضمانت اجرايي وصول:

 مبلغ در حریم شهر به ریال مبلغ در محدوده شهر به ریال شرح ردیف

 ریال388.888 ریال688.888 سازی اراضی با هر کاربریهزینه هر مترمربع آماده 6



 

6 
هزینه بازدید کارشناسی برای صدور پروانه ساختمانی، صدور عدم خالفی، صدور پایانكار و هر 

 موردی که نیاز به بازدید داشته باشد
  ریال288.888 ریال 588.888

  ریال 6.888.888 ریال6.888.888 پایانكار(هزینه صدور المثنی )پروانه ساختمانی، عدم خالفی و  6

  ریال288.888 ریال 588.888 نشانی و خدمات ایمنیهزینه بازدید کارشناسان آتش 3

،  58.888گردد. هزینه سپرده ساختمانی به ازاء هر متر مربع ریال اضافه می 5.888باشد و برای مساحت بیشتر از آن به ازای هر مترمربع مبلغ مترمربع می 688متر مربع (و اراضی . 668جدول برای زیربنای ساختمانی )اعیانی  3تا  6های ارقام ردیف

 ریال  5.888هر متر مربع  به ازایهزینه کروکی وتایید نقشه 

 نام بهای خدمات: هزينه بهای خدمات، مديريت پسماند -4

 نامه مالی شهرداریآیین 69ماده  3شهرداری جم به استناد بند  پيشنهاد دهنده:

 بر ارزش افزودهقانون مالیات  58ماده  6قانون شوراها و تبصره  08ماده  62شورای اسالمی شهر به استناد بند  مرجع تصويب کننده:

 قانون شهرداری 77کمیسیون ماده  ضمانت اجرايي وصول:

 دستورالعمل نحوه تعیین بهای خدمات مدیریت پسماندهای عادی شهر

. کاربری بودن برای شهرداری ها . انعطهاف پهذیری. افهزایش نقهش شهوراهای اسهالمی. تشهویق         قانون مدیریت پسماندها و به منظور تشویق تولید کمتر پسماند و افزایش کمی و کیفی تفكیك از مبداء و بازیافت 0این دستورالعمل باستناد ماده 

 شهرداران در جهت ارائه خدمات مناسب تر و کاهش هزینه ها . جهت پسماندهای عادی تهیه گردیده است.

مصوب هیئت محترم دولت می  6/5/6304ه مورخ  36526/ت 60400آیین نامه اجرایی شماره  6و ماده  68/6/6303قانون مدیریت پسماند ها مصوب  6: واژه ها و اصطالحات به کار رفته در این دستورالعمل تابع تعاریف مندرج در ماده  6ماده 

 باشد.

ها و اماکن مسكونی . تجاری . خدماتی . صنفی . اداری و غیره یها کشهاورزی واقهع در داخهل حهریم      : منابع درآمد مدیریت اجرایی پسماند : عبارت است از بهای خدمات وصولی از تولید کنندگان کلیه پسماندهای عادی از جمله واحد  6ماده 

 شهرها.

 : پرداخت کننده : اشخاص حقیقی یا حقوقی) تولید کننده پسماند ( تادیه کننده بهای خدمات به مدیریت اجرایی می باشند. 3ماده 

م و جهت پرداخت به تولید کننهده  اجرایی پسماند است که مشخصات و میزان بدهی اشخاص حقیقی و یا حقوقی تولید کننده پسماند درآن درج شده و با ذکرشماره حساب بانكی تنظی : صورتحساب بدهی : قبض صادره توسط مدیریت 4ماده 

 پسماند ارائه می گردد.

 ه بوده که پس از واریز بهای خدمات توسط بانك مورد تأیید قرار گرفت و به پرداخت کننده تسلیم میگردد.: رسید دریافت وجه : قسمتی از برگه صورتحساب بدهی شامل مشخصات پرداخت کنند 5ماده 

 رف هزینه های مدیریت پسماند می گردد.تبصره : شهرداری ها موظف به تفكیك بهای خدمات از سایر درآمدها و نگهداری در حساب جداگانه بوده که بر اساس قانون و آیین نامه فقط ص

 : نحوه محاسبه بهای خدمات مدیریت اجرایی پسماند ها :  2ماده 

 الف : بهای خدمات پرداختی توسط تولید کنندگان پسماند عادی برای اماکن مسكونی:
C=f*D*R(Ct+Cd)*E1*E2 
 

F( 5/3= بعد خانوار شهری )نفر 

D( 325= روزهای سال )روز 

R( کیلو گ6.5= سرانه تولید پسماند در شهر مربوطه)رم 

Ct( 6.588= هزینه جمع آوری و حمل و نقل یك کیلو گرم پسماند عادی شهری در شهر مربوطه)ریال 

Cd( 6.688= هزینه دفع یك کیلو گرم پسماند عادی شهری در شهر مربوطه)ریال 

E1 با شرط( 6/5= نسبت به عوارض نوسازی واحد مسكونی مورد = ضریب تعدیل منطقه ای مورد نظر به متوسط عوارض نوسازی یك واحد مسكونی شهر > E1 > 4)./ 

E2 می باشد( = ضریب تشخیص جهت گسترش تفكیك از مبدأ 7/8= نسبت پسماند تفكیك نشده به کل پسماند تولیدی )حداقل این مقدار 

Cی خدمات پسماند یك خانوار شهری در شهر مربوطه )ریال(= بها 

 ب( بهای خدمات پرداختی توسط تولید کنندگان پسماند تجاری و اداری:

 ) پنجاه درصد( عوارض کسب با توجه به نوع کسب تعیین میگردد. %58: بهای خدمات مدیریت پسماند . صنوف  6بند

 عوارض نوسازی ملك ) اعم از ملكی . اجاره ای . رهنی یا وقفی ( تعیین می گردد.%688ن اداری و مرکز و موسسات آموزشی و شرکتهای دولتی و خدماتیكه صنف محسوب نمی گرد ند معادل : بهای خدمات مدیریت پسماند کلیه اماک 6بند 

تر و حجم یا وزن ( که توسط شورای اسالمی تصهویب مهی    –رایی می تواند بر اساس تعرفه و روش اجرایی متناسب با نوع پسماند ) خشك مدیریت اج 6( عالوه بر بهای خدمات بند  6: در مورد مشاغل پر زباله ) از قبیل لیست پیوست  6تبصره 

 شود هزینه های مربوطه را دریافت دارد.

 در این اماکن واحدهای غیر مرتبط کسب مشمول پرداخت بهای خدمات مدیریت پسماند خواهد بود.: مساجد حسینیه ها و تكایا از پرداخت بهای خدمات مدیریت پسماند معاف می باشند  بدیهی است چنانچه  6تبصره 

 : مدارس ) ابتدایی . راهنمایی و متوسطه ( دولتی از پرداخت بهای خدمات مدیریت پسماند معاف می باشند. 3تبصره 

بهه حسهاب    شهرها مكلفند هزینه تمام شده خدمات جمع آوری . جداسازی. پردازش و دفع پسماند ها را که به تصویب شهورای اسهالمی شههر مربوطهه رسهیده اسهت      : کلیه تولید کنندگان پسماند های عادی و کشاورزی مستقر در حریم  7ماده 

 شهرداری که به طور جداگانه افتتاح گردیده واریز نمایند.

 

 باشدمبلغ به ریال و سالیانه می شرح ردیف

 پنجاه درصد عوارض کسب سالیانه برای صنوف بهای خدمات مدیریت پسماند 6

6 
بهای خدمات مدیریت و پسماند امهاکن اداری و مهر اکهز و موسسهات آموزشهی و شهرکتهای دولتهی و خهدماتی کهه صهنف           

 شوندمحسوب نمی

ای، رهنهی یها   صد در صد عوارض نوسازی ملهك اعهم از )ملكهی، اجهاره    

 وقفی(

 ریال سالیانه باید پرداخت گردد.  6.888.88الذکر مبلغ عالوه بر بهای خدمات ساالنه فوقبرای مشاغل پر زباله ، طبق لیست پیوست 

 باشند(ليست مشاغل پر زباله )مبالغ ساليانه مي

 

 مبلغ به ریال شغل)واحد تجاری( ردیف مبلغ به ریال شغل )واحد تجاری( ردیف

 4.888.888 بستنی و آبمیوه فروشی ها 63 4.888.888 گل فروشی ها 6



 

 2.888.888 فروشگاه های مرغ و تخم مرغ 64 4.888.888 میوه و سبزی فروشی ها 6

 68.888.888 تاالرهای پذیرایی 65 6.588.888 ساندویچی ها 3

 68.888.888 خواربار فروشی 62 4.888.888 سوپرمارکت ها 4

 5.888.888 خشكبار و آجیل فروشی ها 67 5.888.888 رستوران ها 5

  بارفروشان ) میوه و تره بار( 60 5.888.888 هتل ها و مهمانسراها 2

  کارخانجات داخل حریم شهر 69 7.888.888 دندانپزشكی ها 7

 68.888.888 مراکز تجاری و پاساژها 68 2.888.888 مطب ها و کلینیك ها 0

 68.888.888 شرکت ها، ارگان های دولتی و غیر دولتی مراکز اداری ، نهادها 66 0.888.888 درمانگاه ها ) پسماندهای غیر عفونی( 9

 2.888.888 کله پزی و سیرابی فروشی 66 68.888.888 آشپزخانه ها 68

 68.888.888 ترمینال های مسافربری 63 3.888.888 کافه تریاها و کافی شاپ ها 66

 68.888.888 مبل سازی و درودگری و نجاری 66
  

 

 

 هزينه بهای خدمات ترميم و آسفالت حفارینام بهای خدمات:  -5

 نامه مالی شهرداریآیین 69ماده  3شهرداری جم به استناد بند  پيشنهاد دهنده:

 قانون مالیات بر ارزش افزوده 58ماده  6قانون شوراها و تبصره  08ماده  62شورای اسالمی شهر به استناد بند  مرجع تصويب کننده:

 قانون شهرداری 77کمیسیون ماده  ضمانت اجرايي وصول:

 

پر نمودن محهل حفهاری و آسهفالت و روکهش آن     های حفار مكلفند برای حفاری ضمن اخذ مجوز کتبی از شهرداری حفاری را بر اصول ضوابط شهرسازی و ایمنی انجام و بعد از آن نیز نسبت به قانون شهرداری کلیه دستگاه 683به استناد ماده 

 گردد.ها مطابق جدول دریافت میر صورتیكه دستگاه حفار امكانات حفاری نداشته باشد با درخواست کتبی و موافقت شهرداری اقدامات ذیل توسط شهرداری صورت گرفته و هزینهاقدام نمایند. د

 

 هر مترمربع به ریال شرح ردیف

 ریال688.888 هزینه اسفالت شكافی 6

 ریال 388.888 هزینه پر نمودن و کوبیدن 6

 ریال 488.888 هزینه و مخلوط ریزی و کوبیدن 3

 ریال288.888 هزینه، آسفالت و روکش 4

 ریال 658.888 هزینه نظارت  5

 باشدهای فوق عالوه بر عوارض مندرج در فصل عوارض )عوارض حفاری( میهزینه -6

نامه هماهنگی اقدامات عمرانی، موسساتی که خدمات آنها در داخل محدوده شههرها مسهتلزم حفهاری    قانون شوراها و مفاد )آیین 08ماده  66ضوابط و مقررات بند در انجام حفاری توسط دستگاه حفار ضوابط و مقررات کمیسیون حفاری و  -6

 باشد.و اصالحات بعدی الزم الرعایه می 84/68/6322باشد( مصوب معابر و احداث تاسیسات می

 اتباع خارجیبهای خدمات  نام بهای خدمات:  -6

 نامه مالی شهرداریآیین 69ماده  3شهرداری جم به استناد بند  پيشنهاد دهنده:

 قانون مالیات بر ارزش افزوده 58ماده  6قانون شوراها و تبصره  08ماده  62شورای اسالمی شهر به استناد بند  مرجع تصويب کننده:

 قانون شهرداری 77کمیسیون ماده  ضمانت اجرايي وصول:

  

ط دفتر امور خارجه در استانداری بوشهر ویا نمایندگی آن در فرمانداری اخذ وبه حساب شهرداری از هر کدام از اتباع خارجی که در شهر اقامت داشته ویا مشغول کسب وکار هستند از به شرح ذیل  اخذ می گردد . مبلغ مذکور می بایست توس 

 واریز گردد .

 ریال 6.888.888خانوار تك نفره :  -6

 ریال 6.388.888خانوار دو نفره :  -6

 ریال 6.288.888خانوارسه نفره :  -3

 ریال 6.988.888خانوار چهار نفره :  -4

 ریال 6.688.888خانوار پنج نفره :  -5

 ریال 6.588.888خانوار شش نفره :  -2

 ریال 6.088.888خانوار هفت نفره :  -7

 ریال 3.688.888خانوار هشت نفره :  -0

 ریال 3.488.888خانوار نه نفره :  -9

 ریال 3.788.888خانوار  ده نفره به باال :  -68

 

ید، مالك عمل یگردد. لذا بهای خدمات مندرج در این دفترچه تا زمان اعالم بهای خدمات جدید پابرجاست ودر صورت اعالم بهای خدمات جدبهای خدمات اتباع خارجی ساالنه توسط دفتر امور اتباع ومهاجرین خارجی به شهرداریها اعالم م

امور اتباع ومهاجرین خارجی است. بخش نامه اعالم شده دفتر / 

 فصل سوم:

 سایردرآمدها 

 قانون شهرداری( 111ماده  11نام درآمد: ارزش معامالتي ساختماني )تبصره  -1

 گردد.های کمیسیون ماده صد استفاده میاین جدول فقط برای استفاده جرایم تبصره

 گروه به شرح : 9الف ه انواع ساختمان ها با توجه به نوع مصالح بكار رفته و ارتفاع ساختمان شامل 



 

 مبلغ هر مترمربع به ریال شرح ردیف

 348.888 طبقه 6ساختمان اسكلت بتونی با هر نوع سقف تا  6

 378.888 طبقه به باال 3ساختمان اسكلت بتونی با هر نوع سقف از  6

 368.888 طبقه 6ساختمان اسكلت بتونی فلزی با هر نوع سقف تا  3

 328.888 طبقه به باال 3ساختمان اسكلت فلزی با هر نوع سقف از  4

 628.888 معموالً در وسط ساختمان اجراء می شود(اسكلت مختلط مصالح بنایی با ستونهای فلزی یا بتونی )که  5

 688.888 اسكلت آجری 2

 648.888 اسكلت آجری مخلوط خشت و گل و سنگ و چوب 7

 648.888 ساختمانهای تمام چوب معمولی 0

 668.888 ساختمانهای تمام چوب صنعتی 9

 متر( در دو گروه شامل : 4ب ي ساختمان انبارها )بادها نه بيش از 

 مبلغ هر مترمربع به ریال شرح ردیف

 388.888 اسكلت آجری و یا بلوك سیمانی یا سنگی با هر نوع سقف 6

 388.888 اسكلت فلزی و یاسوله های پیش ساخته با هر نوع سقف 6

 ج ه سالن ها یا توقفگاهها در سه گروه شامل :

 مبلغ هر مترمربع به ریال شرح ردیف

 678.888 آجر، بلوك سیمانی با هر نوع سقفبا مصالح بنائی سنگ،  6

 608.888 اسكلت فلزی یا ستونهای بتون آرمه 6

 648.888 گلخانه با هر نوع مصالح و هر نوع سقف 3

 د ه آشیانه ها و سایبانها در دو گروه شامل :

 مبلغ هر مترمربع به ریال شرح ردیف

 08.888 باپایه های چوبی و مصالح بنائی با هر نوع سقف 6

 648.888 باپایه های فلزی یا ستون های بتون آرمه 6

 هه ه تاسیسات در سه گروه شامل :

 مبلغ هر مترمربع به ریال شرح ردیف

 78.888 دستگاه های حرارت مرکزی، شوفاژ سانترال 6

 98.888 خنك کننده( -تهویه مطبوع )گرمایش 6

 688.888 آسانسور 3

 

 :وه سایر در سه گروه شامل 

 مبلغ هر مترمربع به ریال شرح ردیف

 668.888 انواع مخازن اعم از زیرزمینی ، هوائی 6

 48.888 سكوها و باراندازها 6

 668.888 دیوارکشی با هر نوع مصالح 3

 

 نام درآمد: قدرالسهم تفکيك و افراز اراضي -2

 گردد.وصول می 60/86/6398قانون شهرداری مصوب  686باشد که طبق قانون اصالح ماده اراضی مییكی از درآمدهای شهرداری قدرالسهم شهرداری از محل تفكیك و افراز 

ای انجام دهند که قهبالً  افراز را براساس نقشه از سوی مالكین، عمل تفكیك یا ه ادارات ثبت اسناد و امالك و حسب مورد دادگاهها موظفند در موقع دریافت تقاضای تفكیك یا افراز اراضی واقع در محدوده و حریم شهرها،686ماده -686ماده 

نماید، باید پس از کسر سطوح معابر و قدرالسهم شهرداری مربوط به خدمات عمومی از کل زمین، ای که مالك برای تفكیك زمین خود تهیه نموده و جهت تصویب در قبال رسید، تسلیم شهرداری میبه تأیید شهرداری مربوط رسیده باشد. نقشه

 ز طرف شهرداری حداکثر ظرف سه ماه تأیید و کتباً به مالك ابالغ شود.ا

ی عمهومی بها أخهذ نظهر     هها های مقرر در خصوص معهابر، شهوارع و سهرانه   تواند خود تقاضای تفكیك یا افراز را به دادگاه تسلیم نماید. دادگاه با رعایت حداکثر نصآبتكلیف از سوی شهرداری مالك میبعد از انقضاء مهلت مقرر و عدم تعیین

 نماید.(، به موضوع رسیدگی و اتخاذ تصمیم می5کمیسیون ماده )

یدگی و رأی مقتضهی صهادر   هارچوب سایر ضوابط و مقررات، به موضهوع رسه  ( حداکثر ظرف دو ماه باید به دادگاه مذکور پاسخ دهد. در صورت عدم ارسال پاسخ در مدت فوق، دادگاه با مالحظه طرح جامع و تفصیلی در چ5کمیسیون ماده )

 نماید.می

ها و دستورالعملهای مرتبط با قوانین از جمله قوانین ذیهل، در تهیهه و تأییهد    نامهها، ضوابط، آیینهای تفكیك و ضوابط و مقررات آخرین طرح جامع و تفصیلی مصوب در محدوده شهرها و همچنین رعایت حدنصآبه رعایت حدنصآب6تبصره

 یكی موضوع این قانون توسط شهرداریها الزامی است:های تفكکلیه نقشه

  6322( قانون زمین شهری مصوب سال 65( و )64ه مواد )

 6306فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسكونی برای امر مسكن به شرکتهای تعاونی مسكن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی مصوب سال ه قانون منع

 و اصالحات بعدی آن 6374ها مصوب سال زراعی و باغه قانون حفظ کاربری اراضی 

 و اصالحات بعدی آن 6305ه قانون جلوگیری از خردشدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی ه اقتصادی مصوب سال 

 ( قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و اصالحات بعدی آن5ه ماده )



 

 اقدام خواهدشد. 6322( قانون زمین شهری مصوب سال 66( ماده )6مطابق تبصره ) ه در مورد اراضی دولتی،6تبصره

ارع و معابر عمومی شهر در ( و برای تأمین اراضی مورد نیاز احداث شو%65پنج درصد ) ه در اراضی با مساحت بیشتر از پانصد مترمربع که دارای سند ششدانگ است شهرداری برای تأمین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف بیست و3تبصره

نماید. شهرداری مجاز است با توافق مالهك قدرالسههم   ( از باقیمانده اراضی را دریافت می%65درصد )اثر تفكیك و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی با توجه به ارزش افزوده ایجادشده از عمل تفكیك برای مالك، تا بیست و پنج 

 قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری دریافت نماید.مذکور را براساس 

خهت  وجههی بهه صهاحب ملهك پردا    شود، متعلق به شهرداری اسهت و شههرداری در قبهال آن ههیچ     ( و معابر و شوارع عمومی و اراضی خدماتی که در اثر تفكیك و افراز و صدور سند مالكیت ایجاد می3ه کلیه اراضی حاصل از تبصره )4تبصره

 نخواهدکرد.

 تواند با تصویب شورای اسالمی شهر معادل قیمت آن را به نرخ کارشناسی دریافت نماید.در مواردی که امكان تأمین انواع سرانه، شوارع و معابر از زمین موردتفكیك و افراز میسر نباشد، شهرداری می

 شده و متخلفین، طبق قانون مجازات اسالمی و قانون تخلفات اداری تحت پیگرد قانونی قرار خواهندگرفت.ی، جرم تلقیه هرگونه تخلف از موضوع این قانون در تفكیك یا افراز اراض 5تبصره

 تأیید شورای نگهبان رسید.به  7/6/6398ب و در تاریخ قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز یكشنبه مورخ بیست و هشتم فروردین ماه یكهزار و سیصد و نود مجلس شورای اسالمی تصوی

 اراضي و واحد مسکوني از اراضي واگذاری دولت %11نام درآمد: سهم  -3

 د.گردده درصد از اراضی و واحدهای مسكونی به قیمت تمام شده به شهرداری واگذاری می 60/0/6378ها مصوب قانون نحوه تقویم ابنیه، امالك و اراضی موردنیاز شهرداری 2به استناد تبصره 

ها اختصاص دهد تا پس واحدهای مسكونی قابل واگذاری را با قیمت تمام شده به شهرداری از اراضی و %68گیرد دولت موظف است ها قرار میجهت تأمین معوض ابنیه، امالك، اراضی شرعی و قانون مردم که در اختیار شهرداری - 2تبصره 

 گردد.وض تحویلها به عنوان معاز توافق بین مالكین و شهرداری

 اراضي خود از حريم شهر به داخل محدوده شهر ورود اراضي رايگان سهم شهرداری هنگام ورود به محدوده شهر هنگام تقاضای مالکين جهت : درآمد نام -4

های مصوب توسعه شهری مورد تأیید مراجهع قهانونی قهرار بگیهرد، مراجهع مزبهور       محدوده مزبور طبق طرحاحتیاج به توسعهسازی میسر نباشد و بندی و تفكیك و ساختمانهای مجاز برای قطعهدر مواردی که تهیه زمین عوض در داخل محدوده

الزم بهرای تأسیسهات و تجهیهزات و خهدمات     سازی زمهین و واگهذاری سهطوح   اراضی برای استفاده از مزایای ورود به محدوده توسعه و عمران شهر، عالوه بر انجام تعهدات مربوط به عمران و آمادهتوانند در مقابل موافقت با تقاضای صاحبانمی

متهر حهداکثر    68.888) ده درصد( ومازاد بهر  %68متر مربع  68.888متر مربع تا سقف 5.888)هفت درصد( مازاد بر %7متر مربع  5.888عمومی، به شهرداری جم اجازه داده میشود عوارض ورود به محدوده را در صورت داشتن سند ثبتی تا متراژ 

 لحاظ گردد./ %65) پانزده درصد( دریافت نماید ./امالك با سند غیر ثبتی)بنچاق یا قولنامه ای( کامال 65%

 نام درآمد: عوارض نوسازی و عمران شهری -5

 ید وصول گردد.با اصالحات بعدی توسط شهرداری از شهروندان با 7/9/6347این عوارض به استناد قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 

 نام درآمد: فروش اموال منقول و غيرمنقول -6

 نماید.ها با مجوز شورای اسالمی شهر نسبت به فروش اموال منقول و غیرمنقول خود اقدام میشهرداری 66/4/6342ها مصوب نامه شهرداریآیین 63به استناد ماده 

های واحدها و تاسیسات موسسات تابعه شهرداری با جلب موافقت منقول شهرداری از طریق مزایده کتبی صورت خواهد گرفت لكن در مورد فروش اموال منقول و اجاره دادن فرآوردهفروش اموال منقول و غیرمنقول و اجاره اموال غیر -63ماده 

 توان از طریق مزایده حضوری )حراج( اقدام نمود.شورای اسالمی شهر می

 گذارینام درآمد: مشارکت و سرمايه -7

 وزارت کشور اقدام نماید. 4/66/6396مورخ  3/6/66484گذاری موضوع بخشنامه شماره نامه سرمایهنامه مالی شهرداری و همچنین مفاد شیوهتواند با رعایت آیینشهرداری می

 نام درآمد: عوارض ارزش افزوده و عوارض آاليندگي  -8

های تعیین شده به حساب هر شهرداری ها به نسبتهای مالیاتی استانهای شهرداری را به صورت متمرکز وصول و از طریق سازمانبا اصالحات بعدی وزارت دارایی تعدادی از عوارض 67/6/6307به استناد قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 

 نماید.واریز می

 های دولتي و مردمينام درآمد: کمك -9

 گردد.ب شهرداری هزینه میهای دولتی پس از واریز به حساکمك -6

 کرد اقدام نماید.گردد باید ابتدا مصوبه شورای اسالمی اخذ و سپس به استناد مصوبه شورا نسبت به هزینهها به حساب شهرداری واریز میقانون شهرداری 55ماده  68های مردمی که به استناد بند در خصوص کمك -6

 ایا به نام شهر با تصویب شورای اسالمی شهراهدا و قبول اعانات و هد -55ماده  68بند 

 آيين نامه تقسيط عوارض - 11

و به منظور ايجاد وحدت رويه واحد در تقسيط عوارض وبدهي هيای   1381قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب سال  73اصالحي آيين نامه مالي شهرداريها موضوع ماده  32در راستای ماده 

ماده تنظيم وبه شيرح زيير    11در  متقاضيان صدور پروانه ساختماني در پرداخت عوارض ، همچنين احقاق حقوق شهرداری در اجرای تقسيط بدهي ها وتسهيل در انجام خدمات بهتر ،شهرداری وکمك به 

 ارائه مي گردد .

 تقال ، سرقفلي ، فروش اموال غير منقول مشمول مقررات اين آيين نامه مي باشند .: کليه عوارض وبهاء خدمات به استثناءعوارض نوسازی ساليانه ،کسب و پيشه ، نقل وان 1ماده  

 نحوی از بودجه دولتي سهم دارند قابل تقسيط نمي باشد  تبصره : عوارض مورد مطالبه شهرداری از ادارات ، سازمان های دولتي ، نهاد های عمومي وانقالب اسالمي و نيروهای نظامي وانتظامي که به   
ي توانند بدهي خيود را بصيورت تقسييط بيا احتسياب      : در صورتيکه متقاضيان  صدور پروانه ساختماني يا بدهکاران شهرداری توانايي پرداخت بدهي خود را بصورت يکجا ) نقدی ( نداشته باشند م 2ماده 
 پايينتر از سود بانکي رايج( پرداخت نمايند . %2سود)

 بصورت زير قابل تقسيط مي باشد : 1ماده : عوارض و مطالبات موضوع 3ماده  

 ماهه 3يك قسط درصد بصورت نقد و مابقي بصورت  51ريال  111/111/111الف ( عوارض تا 

 قسط ماهيانه  8درصد بصورت نقد ومابقي بصورت اقساط حداکثر طي  41ريال 511.111.111ريال  تا 111.111.111ب( مازاد بر

 قسط ماهيانه 10درصد بصورت نقد ومابقي بصورت اقساط حداکثر طي  41، ريال  511.111.111ج(  مازاد بر  

 تعهد به پرداخت مانده بدهي خواهد بود : در صورتيکه متقاضي تقاضای پرداخت به صورت تقسيط را داشته باشد با تکميل قراردادی که در هنگام تقسيط با شهرداری منعقد مي نمايد م 4ماده  

 هنگام تقسيط بدهي خود مي بايست مدارک زير تحويل نمايند :  : متقا ضيان در 5ماده  

 الف( به تعداد افساط ، چك به عهده بانك های مستقر در شهر جم توسط متقاضي تقسيط 

 ب( چك به ميزان کل بدهي توسط ضامن کارمند  

 ج( امضاء و تحويل قرارداد ضميمه آيين نامه  

 : در زمان نقل وانتقال کليه چك های تقسيطي ، حال شده و جواب استعالم نقل وانتقال منوط به پرداخت نقدی کليه بدهي است  6ماده  



 

 : شهرداری موظف است از پاسخ مثبت به هر گونه استعالم متقاضياني که  به  هر صورت چك آنها در موعد مقرر وصول نشده خودداری نمايد . 7ماده 

مبلغ چك به عنوان عوارض تاخير وتاديه تعلق ميگيرد که شهرداری ميي بايسيت طبيق قيرارداد      %2.5درصورت عدم وصول چك های تقسيطي در سررسيدهای مقرر ،به صورت روزشمار ماهيانه  – 8 ماده

 که در هنگام تقسيط تکميل و به امضا متقاضي مي رساند اخذ نمايد 4موضوع ماده 

 جزء الينفك اين آيين نامه مي باشد . 5قرارداد موضوع ماده  کليه موارد – 9ماده  

 در هر صورت صدور مفاصا حساب موکول به تاديه کليه بدهي های مودی خواهد بود – 11ماده 

 حسابي( در نظر گرفته شده استتخفيف ) جايزه خوش  %8: شهرداری به منظور تشويق به پرداخت نقدی به کليه مودياني که بصورت نقدی پرداخت نمايند ميزان 1تبصره 

 :متقاضياني که سابقه تاخير در پرداخت عوارض ويا دارای چك تسويه نشده در تاريخ سررسيد هستند مشمول تقسيط جديد نميگردند./2تبصره 

 قانون تشکيالت شوراها الزم االجراء مي باشد 71ماده و دو تبصره تنظيم شده است که پس از تصويب شورای اسالمي شهر طبق بند ماده  11اين آيين نامه در  -11ماده 
 


