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شرح کلی پروژه:

با پيشرفت جوامع و تکنولوژيهاي روزمره دنيا ،عدم استفاده از آنها نوعي عقب ماندگي و سستي در تحرک و
پيشرفت به حساب ميآيد ،فلذا الزم است که تغييراتي در عادتهاي گذشته صورت گيرد و روندهاي هوشمند
سازي بصورت جدي تر ،پياده سازي شوند .روش سنتي صدور قبوض کاغذي براي اطالع رساني و دريافت هزينه
بهاي وصول عوارض شهري از طريق مراجعه حضوري به بانک ها ،يکي از موارد مذکور است که سالها در حال انجام
بوده و با هزينههاي بسيار باال همراه مي باشد .نظر به باال بودن هزينه اجرايي اين امر و همچنين کندي عمليات آن
و بروز نبودن تکنولوژي اين پروسه و همچنين مضرات زيست محيطي آن ،دولت جمهوري اسالمي بر اين امر تاکيد
دارد تا در راستاي اجراي طرح دولت الکترونيک ،حذف قبوض کاغذي ميبايست با سريعترين روند ممکن صورت
پذيرفته و روشهاي جايگزين آن اتخاذ گردد.
در اين طرح به مطالعه روشهاي ممکن براي حذف قبوض کاغذي مورد استفاده در شهرداري قم پرداخته شده و
با بررسي نقاط قوت و ضعف هر يک از روشها سعي بر آن شده تا بهترين روش جايگزيني انتخاب ،و جهت عملياتي
سازي آن و پتانسيلهاي موجود همراه با راهکارهاي ممکن تنظيم و ارائه گردد.
در اين گزارش چگونگي ،الزامات و نحوه پياده سازي اپليکيشن پرداخت عوارض شهري قم به همراه ساير روشهاي
ديجيتال پرداخت عوارض شهري به منظور جايگزيني روش هاي کاغذي آورده شده است.
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بررسی وضعيت موجود:

در حال حاضر عوارض مختلف شهري به روش زير محاسبه و توسط شهروندان پرداخت مي گردد:
کليه اطالعات مربوط به شهر شامل اطالعات تجاري ،مسکوني ،آپارتمان ها ،عوارض و خدمات شهري ،حمل و نقل
و ساير عوامل تاثيرگذار در خدمات شهري در يک دوره  1تا  5ساله توسط شهرداري و طي پروسه به نام مميزي
شهري به طور مدام برداشت و بروزرساني مي گردد .پس از جمع آوري اطالعات پايه و با توجه به مصوبه و استاندارد
محاسبه عوارض توسط شوراي شهر ،وزارت کشور و شوراي عالي شهرداري ها ،هر يک از نهادها و سازمانهاي مربوط
به شهرداري با استفاده از سامانه هاي مختلف و روشهاي گوناگون اقدام به محاسبه و برآورد هزينه عوارض شهروندان
مي نمايند و در نهايت نيز متناسب با صالحديد و شرايط خود ،هر سازمان عوارض مختلف را از شهروندان اخذ مي
نمايد .برخي عوارض از جمله عوارض نوسازي که از معروفترين و آشناترين عوارض مي باشند به صورت دستي و
کاغذي و در بازه زماني ساليانه توسط پست و يا کارشناسان شهرداري توزيع گرديده تا شهروندان به طور داوطلبانه
اقدام به پرداخت عوارض نمايند ،و برخي از عوارض مانند عوارض خودرو نيز در زمان نقل و انتقال سند مالکيت
توسط شهرداري اخذ مي گردد .لذا سامانه جامع و يا يکپارچه اي که قابليت محاسبه و ارسال کليه عوارض براي
شهروندان را دارا باشد و هر شهروند نياز به دريافت اطالعات و پرداخت عوارض خود به صورت آنالين را دارا باشد
وجود نداشته و از سوي ديگر ،شهرداري ها نيز امکان محاسبه درآمد خود ،به طور يکپارچه و يکجا ندارند .مازاد بر
اين مطالب هزينه هاي مربوط به صدور قبض و عوامل ديگر نيز به سبک سنتي و قديمي محاسبه و پرداخت عوارض
را در سال  0411مورد توجه قرار مي دهد .در اين طرح هدف طراحي و توليد يک سامانه جامع محاسبه و پرداخت
عوارض مختلف شهري براي ازاي کليه خدمات مورد نياز اين حوزه مي باشد.
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 3ارزش افزوده و اهداف پروژه:
همانطور که در موارد فوق نيز اشاره شد ،علي رغم اينکه روش صدور قبض کاغذي سال هاست که در کشور صورت
ميگيرد و نواقص و ايرادات آن رفع گرديده و به يک فرايند دائمي تبديل شده است وليکن با توجه به اينکه اين
فرايند بسيار هزينه بر بوده و عالوه بر هزينههاي کاغذ ،جوهر و ساير اقالم مصرفي نيازمند به مراجعه حضوري
نيروي انساني در هر مرحله و در محل مشترک براي قرائت و تحويل قبوض ميباشد .در بدو امر تبديل قبض کاغذي
به قبض الکترونيک حداقل يکي از مراحل حضوري پرسنل را حذف کرده و صرفهجويي قابل توجهي در زمان و
هزينه پرسنل و شهرداري ها به همراه دارد .همچنين با توجه به اينکه ارسال و در اختيار قراردادن اطالعات قبوض
به صورت الکترونيکي بسيار سريعتر از مراجعه حضوري کارشناسان شهرداري است ،فلذا وصول مطالبات نيز در
روشهاي سنتي بسيار زمانبرتر از روشهاي الکترونيکي ميباشد .لذا موارد زير را مي توان جزء ارزش افزوده و
اهداف پروژه بر شمرد:
 ايجاد تحول ديجيتال در فرايند صدور قبوض عوارض شهري
 ارتقاء و افزايش سرعت عملکرد در ارائه خدمات به شهروندان و همچنين وصول وجوه عوارض شهري
 حذف قابل توجه اقالم مصرفي به ويژه کاغذ و جوهر و در نتيجه صرفهجويي قابل توجه اقتصادي
 توسعه و ترويج دولت الکترونيک
 بهرهمندي از فناوريهاي نو و امکان تبادل پايدار و با کيفيت اطالعات و همچنين استفاده از اطالعات جمع
آوري شده
 بهره برداري بهينه از نيروي پرسنلي با توجه به حذف حداقل يک مرحله از مراجعه حضوري کارکنان شهرداري
 حفظ محيط زيست
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عوارض نوسازی شهرداری و نحوهی محاسبهی آن:

قانون نوسازي و عمران شهري و اصالحات آن با هدف تأمين نيازمنديهاي شهري و اصالح و توسعه معابر و ايجاد
پارکها ،پارکينگها ،توقفگاه ها ،ميدانها و حفظ و نگهداري آنها در سال  0147تدوين و تصويب شد .شهرداريها
براي اجراي اين قانون مکلف به تهيه برنامه هاي اجرايي و نقشه هاي جامع هستند .اجراي اين برنامه ها هزينه هاي
بسياري دارد که يکي از راه هاي تأمين آن دريافت عوارض نوسازي است .عوارض نوسازي و عمران شهري از اول
فروردين هر سال يا از تاريخي که وزارت کشور تعيين ميکند به ملک تعلق ميگيرد و بايد سال به سال توسط
مالکان خانه ها و مغازه ها پرداخت شود ،اما خيليها از زير بار پرداخت آن شانه خالي ميکنند.
شهرداري ساليانه اقدام به دريافت عوارض نوسازي از کليه ساختمانهاي موجود در شهر ميکند ،زيرا اين سازمان
به عنوان تنها مجري و تامينکننده نيازهاي منطقه و معابر آن وظيفه نوسازي و اصالح خيابانها ،توسعه مراکز
تفريحي همچون پارک و شهربازي ،ايجاد فضاي سبز بيشتر ،پارکينگها ،سرويسهاي بهداشتي ،توفقگاه ها،
ميدانها ،مراکز تجاري و فرهنگي ،مراکز درماني و از همه مهمتر ،مراقبت و نگهداري مداوم از تکتک اين موارد را
در هر شهري از کشور بر عهده دارد.
اجراييکردن اين موارد به پرداخت هزينه هاي بسياري نياز دارد که بخش بزرگي از آن با دريافت مبالغ انواع مجوزها
و مالياتهايي همچون عوارض نوسازي تامين ميشود؛ در واقع شهروندان با پرداخت بهاي مربوط به عوارض شهري،
شرايط الزم براي زندگي راحتتر خود و خانوادهشان را مهيا ميکنند.
پرداخت کامل عوارض شهري يا مفاصاحساب شهرداري يکي از مدارک الزم براي هرگونه انتقال سند است و در
زمان فروش ملک بايد نسبت به تسويه حساب آن اقدام نمود.
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نکته :نحوه کامل محاسبه و چگونگي پرداخت عوارض شهرداري به جزء ،در پيوست ( 0پيوست عوارض شهري و
الزامات پياده سازي) اين شرح خدمات آورده شده است( ،الزم به ذکر است اين اطالعات به صورت وب سرويس از
سامانه ها و نرم افزارهاي موجود در شهرداري اخذ شده و در موارد ناقص نيازمند به پياده سازي توسط سرمايه گذار
مي باشد).
انواع عوارض شهرداری برای ساختمانها
شهرداري ،عوارض متفاوتي را در خصوص امالک و حتي خودروها در نظر گرفته که در اين بخش تنها به معرفي
برخي از انواع عوارض شهرداري مربوط به ساختمانها و چند مورد ديگر پرداخته شده وليکن سامانه مي بايد قابليت
توسعه براي پرداخت انواع عوارض شهرداري را دارا باشد که در پيوست  0به طور کامل و به تشريح آورده شده
است:
 0.2.2عوارض عمران و نوسازی شهرداری
مبلغ عوارض نوسازي مطابق آيين نامه مصوب وزارت کشور تعيين ميشود و به انواع ساختمانها و همچنين اراضي
تعلق ميگيرد .مبناي محاسبه اين عوارض از اول فروردين هر سال تا انتهاي همان سال است؛ البته در صورتي که
بدهي قبلي بابت عوارض سالهاي پيش ،وجود نداشته باشد .شهرداري طبق قانون با دريافت مبالغ مذکور ،موظف
به صدور برگ مفاصا حساب و درج آن در پرونده پالک ثبتي مدنظر است.
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 0.2.1برگ مميزی
شهرداري هر پنج سال يکبار با ارائه فرم مخصوص و آمارگيري در سطح عمومي ،اطالعات مربوط به امالک را جهت
محاسبه عوارض نوسازي بروز ميکند و عالوه بر درج در پرونده ،اطالعات را در برگهاي مميزي به مالکين نيز ابالغ
ميکند.
 0.2.3عوارض محل کسب و کار
عوارض ديگري که توسط شهرداري از شهروندان دريافت ميشود ،مربوط به مشاغل است؛ در واقع اين مورد به
شغل و ساختمان در کنار هم تعلق ميگيرد .تمام موسسات خصوصي ،شرکتها و ادارات ،واحدهاي صنفي ،مطب
پزشکان و مراکز درماني ،دفاتر (روزنامه ،وکالي دادگستري و اسناد رسمي) ،مراکز تجاري و هر ساختماني که
دربردارنده شغل باشد؛ موظف به پرداخت عوارض مشاغل به سازمان خواهند شد.
 0.2.0عوارض خدمات مربوط به پسماند
شوراي اسالمي شهرها براي خدمات روزانه شهرداري در خصوص رفت و روب معابر ،مديريت پسماند و زباله ها
(جمعآوري ،جابهجايي ،حمل و دفع) بهاي خدمات در نظر گرفته است .کليه ساختمانها اعم از مسکوني و غير
مسکوني ،موظف به پرداخت اين مبالغ در قبال سرويسهاي دريافتي از شهرداري هستند.
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نحوه محاسبه عوارض شهرداری ساختمان
همانطور که پيشتر بيان کرديم؛ هر ساختماني ،موظف به پرداخت عوارض نوسازي و عمران است ،که چگونگي
محاسبه مبلغ آن در زير آورده شده است.
 0.1.2محاسبه ارزش منطقهای ملک
مهمترين مورد تاثيرگذار در تعيين مبلغ عوارض نوسازي ،محاسبه ارزش منطقهاي ملک برحسب متراژ آن است.
آخرين قيمت اعالمشده براي عرصه و اعيان ساختمان در منطقه خاص که براساس دفترچه ارزش معامالتي دارايي
(دفترچه مذکور به صورت ساليانه منتشر و ابالغ ميشود) مشخص ميشود؛ مبناي اصلي محاسبه عوارض نوسازي
است.
نکته مهم :ارزش منطقهاي براي عرصه (زمين) و اعيان (ساختمان) متفاوت است و عوارض هر يک برحسب متراژ
دقيق آن مشخص ميشود.
 0.1.1محاسبه عوارض نوسازی
در قدم بعدي ،بايد طبق ارزش منطقهاي که براي زمين و ساختمان در مرحله قبل بهدست آمد؛ ميزان عوارض
نوسازي ساختمان محاسبه شود .تا بحال در محاسبه ميزان عوارض مذکور ،سه مرحله تغييرات بهوجود آمده است:
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 از سال  0148تا  0180مبناي محاسبه عوارض ساالنه ،دريافت بهاي  5در  0111ارزش ملک بود.
 از سال  0181تا  0188طبق قانون تجميع عوارض و ماليات بر ارزش افزوده ،مبناي آن به يک درصد ارزش
ساختمان افزايش پيدا کرد.
 از سال  0189تا اين لحظه ،مبلغ عوارض نوسازي براساس قانون بودجه کشور بر اساس  0٫5درصد ارزش
ملک مشخص ميشود.
نکته :نحوه محاسبه عوارض شهرداري به جزء در پيوست (0پيوست عوارض شهري و الزامات پياده سازي) اين شرح
خدمات آورده شده است.
نحوه پرداخت عوارض نوسازی
شهرداري بهصورت ساليانه پس از محاسبه عوارض شهري ،قبض چاپي آن را به آدرس ملک ارسال و تحويل فرد
ساکن در آن محل ميدهد .سپس مالک بايد با در دست داشتن قبض به بانک مشخصشده در آن مراجعه کرده و
مبلغ را به حساب سازمان واريز کند ،اطالعات تکميلي در پيوست (0پيوست عوارض شهري و الزامات پياده سازي)
اين شرح خدمات آورده شده است اين اطالعات به صورت وب سرويس از سامانه ها و نرم افزارهاي موجود در
شهرداري اخذ شده و در موارد ناقص نيازمند به پياده سازي توسط سرمايه گذار مي باشد).
در صورتي که شخص براي کسب پروانه ساخت ،برگ پايانکار يا هرگونه استعالمي به شهرداري مراجعه کند؛ بايد
عوارض نوسازي آن سال يا سالهاي قبلي که پرداخت نکرده را با سازمان تسويه کند تا پاسخ يا مجوز مورد نظر
وي صادر شود.
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 0.3.2تخفيف خوشحسابی پرداخت عوارض نوسازی
براساس قانون عمران شهري ،مالکيني که در مدت زمان مشخص اقدام به پرداخت عوارض نوسازي ساختمان خود
کنند؛ مشمول کسر  01درصد از کل مبلغ خواهند شد .در حقيقت ،اين مبلغ به عنوان جايزه و تشکر بابت
خوشحسابي و پرداخت بموقع عوارض به شهروندان تعلق ميگيرد.
نکته مهم :تخفيف مذکور شامل حال بدهيهاي سال گذشته صاحبان پالک ثبتي نميشود.
چند نکته مهم درخصوص عوارض شهرداری ساختمان
 مساجد ،مدارس دولتي و غيرانتفاعي موظف به پرداخت عوارض نوسازي نيستند.
 حداکثر تا  4ماه ،مالک فرصت اعتراض به برگ مميزي را دارد.
 مالکين پيش از انتقال ملک ،موظف به تسويه عوارض نوسازي هستند.
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موضوع شرح خدمات درخواست شده از سرمایه گذار

 خدمات شرح خدمات مطابق قابليت مجموعه نرم افزاري جامع براي راهاندازي پايگاه اينترنتي اختصاصي سامانه
اپليکيشن ها و ايجاد درگاه هاي وصول عوارض شهري و حذف قبوض کاغذي ارايه مي گردد که در پيوست شماره
 0شرح داده ميشود .اين سامانه مشتمل بر نرم افزارهاي موبايل ،وب ،سرور وگاها دسکتاپ به همراه پايگاه هاي
داده و طراحي زيرساخت هاي الزم در سرور مرکزي (مانند امنيت و سيستم هاي بکاپ گيري ،و سرورهاي ابري
ميباشد که داده هاي خود را با ارتباط با ساير سيستم هاي محاسباتي عوارض شهرداري دريافت مي نمايد.
 کليه هزينه هاي سخت افزاري و نرم افزاري پياده سازي و بهره برداري به عهده سرمايه گذار بوده و پس از بهره
برداري توسط شهرداري به نحوه زير درآمد حاصله تقصيم خواهد شد:
 oسهم شهرداري  98.3%از هر يک از قبوض پرداختي عوارض شهرداري
 oسهم سرمايه گذار  1.7%از هر يک از قبوض پرداختي عوارض شهرداري
 حقوق معنوي برنامه براي شهرداري محفوظ است و استفاده مکرر از برنامه براي راه اندازي سامانه مشابه مستلزم اخذ
مجوز از شهرداري ميباشد .از سوي ديگر مالکيت کليه اطالعات و محتويات موجود در برنامه به شهرداري قم تعلق
داشته و هرگاه که بنا به هر دليلي ارايه خدمات متوقف شود ،پايگاه هاي اطالعاتي و محتويات نرم افزارها به جزء در
اختيار کارفرما قرار داده خواهد شد .همچنين دسترسي استفاده کنندگان از خدمات براي تهيه پشتيبان از اطالعات خود
از ابتداي شرح خدمات فراهم خواهد بود.
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الزامات فنی اجرای کار توسط سرمایه گذار

شرکت سرمايه گذار متعهد به اجراي نرم افزار و اپليکيشن وصول عوارض در قالب الزامات فني ذيل مي باشد .شايان
ذکر است الزامات فني ذيل به صورت کلي بوده و سرمايه گذار متعهد به اجراي تمامي درخواست هاي سازمان
محترم فناوري اطالعات و ارتباطات شهرداري قم و يا مشاور آن سازمان است.
الزامات نرم افزار وصول عوارض شهری
 نرم افزار مي بايست مبتني بر وب باشد.
 محاسبه و بروز رساني انواع عوارض مي بايست عالوه بر دريافت وب سرويس از ساير نرم افزارهاي جاري شهرداري
قم در خصوص پرداخت عوارض ،توسط نرم افزار نيز صورت پذيرد.
 نرم افزار مي بايست به منظور پرداخت تمامي عوارض شهرداري طراحي گردد.
 ارائه ي وب سرويس به ساير اپليکيشن هاي موجود از قبيل آپ ،شرکت سداد ،به پرداخت ملت ،سامانه ي قميار،
اپليکيشن بله و  ...و تالش براي امکان پرداخت از طريق اپليکيشن هاي مذکور
 امکان عضويت و بررسي سوابق قبلي توسط کاربران
 امکان ارتباط با انواع درگاه هاي پرداخت عضو شبکه ي شتاب
 پنل مديريت و گزارش گيري از کليه اطالعات سيستم
 ارتباط با درگاه مستقيم پرداخت شهرداري
 اخذ گواهي امنيت افتا
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 امکان تبادل اطالعات با ساير سيستم ها و نرم افزارهاي شهرداري بويژه نرم افزارهاي مالي
 حفظ کليه سوابق و گردش کارها به صورت بلند مدت
 امکان بروز رساني تعرفه هاي عوارض شهري توسط کاربر شهرداري
 قابليت انجام تنظيمات اصلي سامانه به صورت برخط
 امکان تشکيل پروندهي ديجيتالي براي افراد (شامل درج مشخصات صاحب ملک و يا صاحب خودور اعم از
مشخصات فردي و شماره ي تلفن همراه ،مشخصات ملک ،مشخصات خودرو و کليهي مشخصات مورد نياز به
منظور پرداخت انواع عوارض)
 امکان استعالم بدهي هرگونه عوارض از طريق سامانهي مخصوص پرداخت عوارض و اپليکيشن پرداخت عوارض،
به عنوان مثال عوارض خودرو شامل (عوارض ورود به محدوده طرح ترافيک و محدوده کنترل آلودگي هوا (زوج
و فرد سابق) ،عوارض پارک حاشيه اي ،عوارض ساليانه خودرو) و ......
 آگاه سازي مالکين از کدنوسازي ملک خود با ورود به سامانه ي مخصوص پرداخت عوارض ،ماژول پرداخت عوارض
موجود در سامانه ي قميار ،ارسال پيامک و ايميل به صاحب ملک
 قابليت نمايش تمامي عوارض هاي پرداخت شده و نمايش گردش حساب افراد
 طراحي داشبورد مديريتي به منظور آگاهي مديران از ميزان مطالبات عوارض و ميزان وصول مطالبات به تفکيک
نوع عوارض
 امکان افزودن و ويرايش سريع و موثر صفحات و مطالب درخواستي
 قابليت تغيير چينش صفحات و نمايش مطالب
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 امکان افزودن بلوکهاي متني و تصويري به حاشيهي پايگاه
 امکان تعريف مديران صفحات و مديران بخشها
 امکان تعريف سطح دسترسي براي کاربران سيستم (کارشناسان شهرداري)
 امکان تعريف صفحهي شخصي براي کاربران
 امکان تعريف خبر نامه و صفحه اطالع رساني عمومي
 امکان دريافت و ثبت برخط اطالعات و پرداخت عوارض با پر کردن فرم آنالين
 امکان ارسال پست الکترونيک دستهجمعي
 امکان بکارگيري سرويس خبرنامهي الکترونيکي
 امکان تعامل با کاربران به صورت پرسش و پاسخ
 امکان ارسال پيامک ( )SMSبراي کاربران و گروه هاي طبقهبندي شده افراد
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الزامات اپلکيشن وصول عوارض شهری
 قابليت نصب در سيستم عامل هاي اندرويد و ioS
 استعالم بدهي انواع عوارض
 دسترسي به پرونده ي ديجيتال افراد
 امکان درخواست ويرايش اطالعات افراد
 آگاهي از کدنوسازي ملک
 اتصال به درگاه هاي بانکي عضو شبکه ي شتاب
 قابليت ارتباط با پشتيبان
 قابليت اعالم رضايت و عدم رضايت از خدمات ارائه شده و طرح شکايت
 ذخيره ي اطالعات تمامي درخواست ها
 قابليت ارائه در دو زبان انگليسي و فارسي
 دريافت پيامک تراکنش هاي مالي
 قابليت نمايش تمامي عوارض هاي پرداخت شده و نمايش گردش حساب
 پياده سازي تمامي سياست هاي احراز هويت و امنيت
 و ......
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 6.1.2ویژگیهای پایگاه داده و زیرساختی
 طراحي سازمانيافته و مطابق با الگوهاي استاندارد طراحي وب
 امکان تغيير قالب و زبان کل برنامه و سازگار به دو زبان فارسي و انگليسي
 امکان ايجاد پروندهي پشتيبان از بانک اطالعات و پوشه هاي سرور
 ايجاد موتور جستجوي خودکار براي مطالب پايگاه
 امکان ارتباط با سامانهي شهرداري
 امکان تبادل پرونده با سرويسدهندهي وب به صورت  ftpيا http
 امکان گزارشگيري از بانک اطالعاتي پايگاه و اطالعات مختلف پايگاه
 امکان ايجاد آلبوم تصاوير از قبوض عوارض صادر شده قبلي در پايگاه

امکانات تکميلی
سامانه اعتبارسنجي و ارزشيابي ،امکان ارزيابي فني و محتوايي سامانه و زير بخشهاي آنها به صورت الکترونيک
مقدور گردد .با کمک اين سامانه مي توان پايش محتواي صفحات سامانه و نيز بررسي خودکار نقاط ضعف و قوت
آنها را به صورت يک فرايند الکترونيک منظم انجام داد .اين سامانه بايد داراي سه بخش ارزيابي فني ،ارزيابي
محتوايي و امتيازات ويژه باشد .بخش مديريت تنظيماتي مانند امکان مشاهده عمومي آمار زيربخشها ،افزودن
امتياز پايه ،تعيين امتياز براي شاخص هاي فني ،مشاهده ارزشيابي هاي فني و ...را فراهم نمايد.
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پشتيبانی فنی:
مجري متعهد ميگردد فضاي الزم براي راه اندازي پايگاه ،حداکثر به ميزان  111111مگابايت براي مدت يکسال
را به عنوان فضاي ذخيره داده هاي پايگاه (وب ،ايميل و برنامه هاي مربوطه) با پهناي باند  01گيگابايت در ماه
فراهم نمايد .سرعت کارکرد مناسب سرويسدهنده و ميزان  UpTimeبيش از  99درصد تضمين ميگردد.
همچنين ابزار  Cpanelبراي مديريت ابزارها و پرونده هاي پايگاه از قبيل آمارگيري ،مديريت پايگاه داده ها در
اختيار کارفرما قرار داده ميشود.
از کليه بانک هاي اطالعاتي سرورهاي تحت پوشش سامانه هر روز به صورت کامل پشتيبان ( )Backupتهيه مي
شود .همچنين تمام فايل هاي مرتبط هر هفته روي همان سرور پشتيبان گيري مي شوند و به درخواست شهرداري
به سرورهاي شهرداري منتقل مي گردد .براي اطمينان از حفظ و بازيابي داده ها ،تمام فايل ها و بانک هاي اطالعاتي
هر دو ماه يکبار در هارد پشتيبان شرکت بايگاني مي شوند.
اگر سامانه بر روي سرورهاي شرکت سرويس دهنده نصب شده باشد ،در صورت نياز و با هماهنگي بايد ابزارها
پشتيبان مورد نظر را تهيه و در اختيار شهرداري قرار دهد.
در صورت عدم استفاده از سرور شرکت سرويس دهنده ،مسوليت تهيه سرور و حفظ امنيت و سازگاري آن با برنامه
و نيز نگهداري و تهيه فايل هاي پشتيبان بر عهده کارفرما خواهد بود .اما در صورت نياز به خدمات شرکت براي
نصب يا پشتيباني از سرور بايد اسناد مربوطه را در نشاني زير بررسي کرده و براي عقد شرح خدمات اقدام نماييد:
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پشتيبانی و خدمات آموزشی:
 آموزش اجزاي برنامه به رابط معرفي شده از سوي شهرداري قم
 توضيح :آموزش طي چند جلسه حضوري به صورت رايگان در شهر قم برگزار خواهد شد .هزينه سفر و
اسکان براي برگزاري جلسات آموزشي شهر قم و يا جلسات اضافي در شهر قم بر عهده شرکت سرويس
دهنده خواهد بود.
 ارائه مستندات و راهنماي کار با برنامه به صورت برخط
 رفع اشکاالت مطرح شده در هنگام آموزش يا کار با برنامه مديريتي طي مدت پشتيباني
 بخش پشتيباني شرکت موظف است بعد از دريافت اطالعات کامل در مورد اشکال يا درخواست شهرداري و
يا کاربران سيستم (مردم) ،تاريخ پاسخگويي يا رفع اشکال را ظرف  14ساعت به کارفرما اعالم نمايد .بخش
توسعه به طور مداوم در حال بهبود و ارتقاي امکانات برنامه بوده ،اما پشتيباني به طور رسمي شامل ارتقاي
امکانات برنامه نبود و فقط شامل رفع اشکاالتي خواهد بود که در عملکرد عادي برنامه اختالل ايجاد کنند.
پشتيبانی سال های آینده:
کليه خدمات پشتيباني تا زمان همکاري سرمايه گذار با شهرداري به صورت رايگان بوده و سرمايه گذار حق دريافت
وجه ديگري به جز مبلغ  0.7درصد از وصول مطالبات عوارض را ندارد .پشتيباني شامل رفع اشکاالت نرم افزاري،
ارايه قابليت ها و امکانات جديد برنامه ،آموزش مجدد براي هر بخش در محل شهرداري و رفع اشکاالت آموزشي
خواهد بود.
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 0مدت اجرای شرح خدمات و برنامهی زمان بندی
زمان شروع اجراي شرح خدمات از زمان امضاي قرارداد با شهرداري ميباشد و برنامه حداکثر  7ماه پس از تاييد
نهايي اطالعات توسط کارفرما راه اندازي و پياده سازي خواهد شد .در صورت نياز به طراحي قالب اختصاصي
گرافيکي مطابق با درخواست شهرداري يا توسعه ماژول هاي اختصاصي ،مشخصات و زمان تحويل آنها در پيوست
شرح خدمات يا شرح خدماتهاي جداگانه تعيين خواهد شد .آغاز رسمي شروع شرح خدمات از تاريخ انعقاد خواهد
بود .پشتيباني مفاد شرح خدمات  4سال شامل  1سال دوره ي تضمين و  1سال دوره ي پشتيباني از بهره برداري
ميباشد .طي مدت زمان تضمين هر گونه اشکال در برنامه به صورت رايگان برطرف شده و امکانات جديد برنامه
به شهرداري تحويل و آموزش داده خواهند شد .همچنين در صورت درخواست کارفرما شرکت مجري متعهد به
تمديد خدمات پشتيباني حداقل به مدت  5سال ديگر با شرح خدماتي مجزا و قيمت مجزا مي باشد.
برنامه عملياتی و زمان بندی اجرای طرح
2

1

3

0

5

6

0

8

1

پشتيبانی

27

4

برداری

22

3

تست و بهره

21

2

توليد سامانه

0

........

1

طراحی

1

67

(ماه)

قرارداد

فاز

مدت

0
پایان
قراداد
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 8برآورد هزینه و درآمد طرح
سرمايه و هزينه ها :کليه سرمايه گذاري و هزينه هاي پروژه از ابتداي اجراي طرح در حين عملياتي سازي و بهره
برداري پروژه و يا زمان پشتيباني به عهده سرمايه گذار بوده و تامين زيرساخت هاي الزم از جمله منابع سخت
افزاري ،نرم افزاري ،نيروي فني و يا پشتيباني نيز شامل اين بند ميباشد و هر گونه کمبود مالي نبايد باعث اختالل
در پيشرفت پروژه ،توقف و يا نقص در آن گردد.
درآمدزايي :سرمايه گذار پس از توليد نرم افزار و راه اندازي آن به طور کامل و يا بخشي از آن که به طور کامل رفع
نقص و عملياتي شده باشد در  %0.7از هر قبض صادره از سيستم به منظور پرداخت عوارض که مبلغ آن توسط
مردم به شهرداري پرداخت گرديده است شريک مي باشد.
نحوه پرداخت :نحوه پرداخت حق الزحمه (سهم) سرمايه گذار ،به طور ماهيانه و از حساب شهرداري به حساب معرفي
شده توسط شرکت سرمايه گذار و به ازاي هر قبض صادر شده و پرداخت شده توسط مردم به شهرداري ميباشد.
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 شروع اجراي پروژه سال  0411و اتمام آن پايان سال  0414منظور شده است.
 مدت زمان الزم براي ارائهي نرم افزار و اپليکيشن یک سال و دورهي تضمين (رفع عيوب) محصوالت ارئه
شده دو سال در نظر گرفته شده است .سرمايه گذار متعهد به ارائهي خدمات پشتيباني از بهره برداري به
مدت دو سال پس از اتمام دوره ي تضمين مي باشد.
 به منظور برآورد هزينهي توليد نرم افزار و اپليکيشن از مصوبهي شوراي عالي نظام صنفي رايانه اي کشور
مبني بر اعالم تعرفهي نرخ پايه خدمات فني -تخصصي انفورماتيک سال  0199استفاده شده است .به منظور
برآورد حداقل دستمزد ساعتي در سال  17 ،0411درصد به دستمزد مذکور درسال (0199مندرج در مصوبه
ي مذکور) افزوده شده است .شايان ذکر است ضريب  0.15مقرر در مصوبهي مذکور که به منظور سود
شرکت هاي  ITلحاظ شده در ميزان حداقل دستمزد ساعتي سال 0199استفاده شده در سند جاري حذف
شده است.
 روش برآورد هزينهي توليد محصوالت نرم افزاري ،به تفصيل در فصول  1و  1مصوبهي فوق الذکر درج شده
است.
 به منظور برآورد هزينهي ارائهي خدمات پشتيباني پس از دوره ي تضمين ،از تعرفهي مندرج در فصل سوم
مصوبه ي فوق الذکر با لحاظ نرخ  15درصد قيمت قرارداد اصلي و لحاظ نرخ تورم  16.9درصد استفاده شده
است.
 محاسبات هزينه تامين تجهيزات براي سال  0411منظور شده است.
 مدل مالي پيشنهادي قرارداد سرمايه گذار از نوع  BOTمي باشد.
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 نرخ تنزيل %15 :MARR
 ماليات بر درآمد سرمايه گذار%15 :
 برآورد هزينهي توليد نرم افزار و اپليکيشن وصول عوارض بر مبناي فرضيات جدول ذيل و استفاده از روش مندرج
در مصوبهي شوراي عالي نظام صنفي رايانه اي کشور در سال  0199و برآورد افزايش  17درصدي حداقل دستمزد
ساعتي در سال 0411صورت گرفته است.
رتبهی
عناوین شغلی

مدرک تحصيلی سابقه ی کار

شرکت

رده شغلی

مرتبه ی شغلی

تعداد

کارشناس پشتيبانی و نصب

کارشناسي ارشد

 6تا 01سال

کارشناس

درجه 0

1

0

کارشناس کنترل پروژه و مستند ساز

کارشناسي ارشد

 1تا  6سال

کارشناس

درجه 1

0

0

آموزش دهنده

کارشناسي ارشد

 6تا 01سال

مدرس

درجه 0

1

0

کارشناس تضمين کيفيت ،طراح آزمون

کارشناسي ارشد

 6تا 01سال

مميز

درجه 0

1

0

کارشناس فرآیند استقرار و راه اندازی

کارشناسي ارشد

 6تا 01سال

کارشناس

درجه 0

0

0

برنامه نویس ،طراح پایگاه داده

کارشناسي ارشد

 6تا 01سال

برنامه نويس

درجه 0

1

0

تحليل گر ارشد ،کارشناس امنيت نرم افزار

کارشناسي ارشد

 6تا 01سال

تحليل گر /معمار

درجه 0

1

0

مدیر پروژه

کارشناسي ارشد

 01تا 05سال

مدير فني

درجه 0

0

0

برنده
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 برآورد درآمد سرمايه گذار بر مبناي دريافت  0.7درصد از وصول مطالبات ساليانهي عوارض صورت گرفته
است .طبق اعالم جناب آقاي مهندس رنگرز مدير کل محترم تشخيص و وصول درآمد شهرداري قم ميزان
وصول مطالبات عوارض در سال  0198برابر با  0،179،111،111،111ريال بوده است .شايان ذکر است در
صورت استفاده از ظرفيت اپليکيشن هاي آپ ،به پرداخت ملت و ...امکان شريک شدن سرمايه گذار از سهم
تراکنش صورت گرفته با بانک عاملي که تراکنش از درگاه آن صورت گرفته است وجود دارد.
منبع:
https://www.imna.ir/news/430522/%D8%AA%D8%AF%D9%88%DB%8C%D9%8
6-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF%DB%8C%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C

آیتم
درآمد سرمایه
گذار
از محل 0.7درصد
وصول مطالبات
عوارض

شرح

1401

با فرض  0179ميليارد
ريال وصول مطالبات
عوارض توسط شهرداري
در سال 98

23,443,000,000

1402

26,256,160,000

1403

29,406,899,200

1404

32,935,727,104

نکته :ميزان رشد درآمد 01درصد نسبت به سال گذشته منظور شده است.
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جدول شماره  -2خالصه عملکرد پروژه

آیتم

مبالغ (ميليون ریال)

2

هزینه فاز صفر -سال 2077

33،521

1

درآمد در سال اول بهره برداری -سال 2072

13،003

3

ماليات در سال اول بهره برداری  -سال 2072

1،510

6

حداقل نرخ بازگشت سرمایه قابل قبول سرمایه گذارMARR-

%15

0

خالص ارزش فعلی کل سرمایه گذاری در طی ده سال NPV -

0،251

8

نرخ بازده داخلی کل سرمایه گذاری ()IRR

%33

1

نرخ بازده داخلی آورده سرمایه گذار ()IRRE

%33

27

دورهی بازگشت آوردهی سرمایه گذار با فاز ساخت

 0سال

22

دوره ی بازگشت آوردهی سرمایه گذار به صورت دایناميک با فاز ساخت
()DPBP

 0سال

 باتوجه به باالتر بودن نرخ  IRRنسبت به نرخ  ،MARRدر صورت انجام پروژه با فرضيات صورت گرفته در
بخش درآمد زايي ،اجراي پروژه توجيه پذيراست.
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جدول شماره  -0صورت سود و زیان در سال اول بهره برداری -سال 2072

آیتم
2

درآمد

1

هزینه

شرح تفصيلی آیتم

مبالغ (ميليون ریال)

درآمد

13،003

هزینه ی حقوق و دستمزد دورهی تضمين

4,361

هزینه ی دوره ی پشتيبانی -پس از دورهی تضمين

7

هزینه های جاری دفتر (اجاره ،قبوض برق و )...

323

تعمير نگهداری تجهيزات شبکه و سرور

262

تعمير نگهداری ملزومات اداری

292

بيمه دارایی های ثابت

24

استهالک تجهيزات شبکه و سرور

1,638

استهالک اثاثيه و ملزومات اداری

730

استهالک هزینه های پيش بينی نشده

735

استهالک هزینه های قبل از بهره برداری

0،180

ماليات

1،510
0،501

ميزان سود خالص
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جدول شماره  -5صورت سود و زیان از سال دوم تا سال آخر بهره برداری
سال بهره برداری
سال دوم بهره برداری-سال 2071

سال سوم بهره برداری-سال 2073

سال چهارم بهره برداری -سال 2070

آیتم

مبلغ (ميليون ریال)

درآمد

16،156

هزینه

20،010

سود

8،061

درآمد

11،070

هزینه

12،137

سود

0،000

درآمد

31،136

هزینه

11،867

سود

27،706

جدول شماره  -6جریان نقدی  5سالهی پروژه
آیتم

سال 2077

سال 2072

سال 2073

سال 2071

سال 2070

مجموع (ميليون ریال)

درآمد
پنج
سال
اول

سرمایه

7

13،003

11،070

16،156

31،136

221،701

گذار
هزینه

33،521

5،162

22،352

6،086

22،025

68،731

ماليات
بر

7

1،510

1،011

1،112

3،351

22،116

درآمد
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شرایط شرکت در فراخوان جذب سرمایه گذار و الزامات حقوقی
مجوزها:

 مجري طرح مي بايست داراي حداکثر رتبه هاي ذيل از شوراي عالي انفورماتيک باشد.
موضوع فعاليت اصلی شرکت

حداکثر رتبهی شرکت سرمایه
گذار

توليد و پشتيبانی نرمافزارهای سفارش مشتری

1

ارائه و پشتيبانی بستههای نرمافزاری و نرم افزارهای حامل محتوا

1

ارائه و پشتيبانی نرمافزارهای پایه ،سيستم و ابزارها

1

خدمات شبکههای اطالع رسانیProviders

3

شبکه دادههای رایانه ای و مخابراتی

3

امنيت فضای توليد و تبادل اطالعات

1

مشاوره و نظارت بر اجرای طرحهای انفورماتيکی

1

خدمات پشتيبانی

1

 عضويت در سازمان نظام صنفي رايانه اي
 ارائه گواهي ماليات بر ارزش افزوده
 ارائه ي مفاصا حساب از سازمان تامين اجتماعي و سازمان امور مالياتي کل کشور
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تعهدات حقوقی
 سرمايه گذار متعهد به ارائه نرم افزار و سخت افزار مطابق با موارد مورد نياز است.
 طراحي ارائه شده توسط سرمايه گذار و يا مجري ايشان نبايد محدود به الزامات فني ارائه شده در سند جاري
باشد بلکه سرمايه گذار و يا مجري ايشان متعهد به اجراي تمامي درخواست هاي کارفرما و يا مشاور وي مي باشد.
 سرمايه گذار متعهد مي باشد مطابق با شرايط پشتيباني اعالم شده و شرايط پشتيباني مورد درخواست کارفرما
اقدام نمايد.
 سرمايه گذار متعهد به ارائه ي گواهي نامهي تست هاي عملکردي و امنيتي نرم افزار و اپليکيشن ارائه شده از
آزمايشگاه ها و سازمان هاي ذي صالح مي باشد.
 کارفرما مالکيت معنوي و فکري موضوع طرح را تا پايان قرارداد دارا مي باشد.
 تامين مالي مستقيم و غير مستقيم اجراي طرح تمام وکمال به عهده سرمايه گذار مي باشد.
 سرمايه گذار متعهد به بيمه ي تمام خطر تجيهزات مورد استفاده خواهد بود.
 سرمايه گذار متعهد مي باشد طبق مراحل اعالمي و مطابق با جدول زمان بندي ارائه شده پروژه را پيش ببرد و در
اتمام هر مرحله به شهرداري اعالم نمايد.
 شهرداري هيچ گونه تعهدي در خصوص حوادث مترقبه و غير مترقبه در زمان اجراي پروژه و پس از آن را براي
کارکنان شرکت هاي سرمايه گذار و در فاز اجرا براي مردم ندارد.
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 شهرداري متعهد مي باشد در اتمام هر مرحله اعالمي از سوي سرمايه گذار مطابق با زمان اعالمي بررسي و نتيجه
تست خود را با کمک سرمايه گذار اعالم نمايد.
 تامين نيروي انساني مجرب و هزينههاي متعلقه به آنان اعم حقوق و مزاياي جاري و سنواتي و بيمه و اياب وذهاب
و ، ...جهت انجام موضوع قرارداد بر عهده سرمايه گذار مي باشد.
 سرمايه گذار حق انتقال اين قرارداد را جزء يا کل حتي به صورت نمايندگي و وکالت و صلح حقوق و  ...بدون موافقت
شهرداري قم را ندارد.
 طرفين متعهد مي باشند که از موضوع و جزئيات پروژه حاضر اطالع کامل داشته و دامنه قرارداد و الزامات تعريف
شده در آن و همچنين تمامي مخاطرات اجراي پروژه را بررسي و شناسايي کرده و به آن واقف هستند و دانش فني
و ساير نيازمنديهاي اجراي تعهدات خود را در اختيار دارند و يا ميتوانند تأمين کنند و هيچگونه امر مجهول و
مبهمي براي آنها وجود ندارد که بعداً بتوانند در مورد آن به جهل خود استناد کنند.
 پرداخت کلية هزينه هاي اجراي شرح خدمات در زمان بهره برداري و پشتيباني
 ارائهي گزارشات دوره اي و درخواستي از انجام شرح خدمات و مورد نياز شهرداري در هر دوره زماني
 هرگونه تغيير و اصالح مفاد شرح خدمات توسط مجري مي بايست کتباً به تائيد شهرداري و مراجع ذيربط برسد


ارتباط با شرکت ها و سازمانهاي سرويس دهنده اطالعات عوارض شهري و دريافت وب سرويس ها و اطالعات مورد
نياز در محاسبات و تهيه سيستم
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تعهدات شهرداری
 تسويه حساب و پرداخت کامل سهم سرمايه گذار
 صدور مجوز ها و تسهيل و انجام هماهنگي هاي الزم جهت عملياتي سازي پروژه
 تأمين اطالعات خام مربوط به پروژه
 ورود اطالعات و انجام تغييرات الزم از طريق کنترل پنل و بخش هاي مديريتي برنامه
 هماهنگي و الزام به همکاري متوليان ،شرکت ها و سازمانهاي سرويس دهنده و محاسبه کننده اطالعات
عوارض شهري مورد نياز
 ارزيابي گزارشهاي شرح خدمات حداکثر درمدّت پانزده روز پس از دريافت گزارش
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مدارک و مستندات مورد نياز


نامه شرکت در فراخوان

 اساسنامه ،اظهارنامه ،روزنامه رسمي ،آگهي تاسيس ،آگهي آخرين تغييرات در روزنامه رسمي ،شناسه ملي،
کد اقتصادي
 ارائه ي گواهي رتبه از شوراي عالي انفورماتيک مطابق با جدول مندرج در بخش 9.0
 گواهي امضاي صاحبان امضاي مجاز شرکت کننده در فراخوان در يکي از دفاتر ثبت اسناد رسمي
 گواهي صالحيت ايمني از وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعي
 مستندات مربوط به تجربه و سوابق اجرايي
 مستندات مربوط به سوابق کارهاي مشابه قبلي
 مستندات مربوط به حسن سوابق و رضايت نامه کارفرمايان قبلي
 مستندات مربوط به توان مالي در خصوص سرمايه گذاري
 مستندات مربوط به توان فني
 مستندات مربوط به رتبه از شوراي عالي انفورماتيک ،سازمان نظام صنفي رايانه اي و ساير مجوزها و تاييديه
هاي دستگاه هاي نظارت کشور
 معتبر بودن کليه مستندات در زمان ارزيابي کيفي
 در صورتي که چند سرمايه گذار به صورت مشارکت در جهت سرمايه گذاري اقدام نمايند ،امتيازات سرمايه
گذاران فرعي به نسبت درصد مشارکت مالي ،در ارزيابي کيفي سرمايه گذار اصلي لحاظ مي شود.
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 شرکت هاي مشارکتي (کنسرسيوم) بايد نسبت به ارسال قرارداد مشارکت مدني تاييد شده در دفاتر اسناد
رسمي في مابين با قيد تاريخ و مدت مشارکت به همراه ساير اسناد اقدام نمايند.

ارزیابی و امتياز دهی
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جدول شماره  :2جدول معيارهای ارزیابی کيفی سرمایه گذار و درصد وزنی هریک از معيارها

امتياز تخصيصی

درصد وزنی

امتياز کسب شده

(A ،)7-277

معيارB ،

()A*B/100

ردیف

عنوان معيارهای ارزیابی کيفی

0

تجربه و سوابق اجرايي پروژه

15

1

رضايت کارفرما در پروژه هاي قبلي

11

1

توان مالي جهت سرمايه گذاري

11

4

توان فني

11

5

شرکت هاي بومي يا همجوار به استان قم

5

امتياز کل ارزيابي کيفي سرمايه گذار ()1-011

حداقل امتياز ارزيابي کيفي به منظور تاييد صالحيت کيفي هر يک از سرمايه گذارن برابر با  65مي باشد.
تبصره :در صورتي که هيچ يک از شرکت کنندگان در فراخوان سرمايه گذاري حداقل امتياز صالحيت کيفي
( 65امتياز) را کسب ننمايند ،امکان تراز کردن امتيازات با اعمال ضريب به رديف هاي  4 ،1و  5از جدول فوق
وجود دارد.
نکته :به ازاي ارائهي هر يک از گواهي رتبه يک شوراي عالي انفورماتيک (جدول بخش  )9در رسته هاي "توليد و
پشتيباني نرمافزارهاي سفارش مشتري و "ارائه و پشتيباني نرمافزارهاي پايه سيستم و ابزارها" 5 ،امتياز به امتياز
کل افزوده خواهد شد.
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جدول شماره :1جدول ارزیابی تجربه و سوابق اجرایی پروژه

امتياز تخصيصی

درصد وزنی

امتياز کسب شده

(A ،)7-277

معيارB ،

()A*B

ردیف

عنوان معيار

0

مبلغ قراردادهاي اجرا شده در  5سال اخير

%11

1

سوابق اجرايي در زمينه ي توليد اپليکيشن ها و نرم
افزارها در  01سال اخير

%11

1

سوابق اجرايي در زمينه ي توليد اپليکيشن ها و نرم
افزارهاي حوزه ي پرداخت و دولت الکترونيک در
01سال اخير

%15

4

سوابق اجرايي در زمينه ي توليد اپلکيشن ها و نرم
افزارها و ارائهي هرگونه خدمات نرم افزاري به
کارفرماي سازمان فناوري اطالعات و ارتباطات
شهرداري ها

%05

جمع امتياز ارزيابي تجربه و سوابق پروژه ()1-011
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جدول شماره  :3نحوه تخصيص امتياز ( )7-277برای هریک از آیتم های جدول شماره 1

شرح امتياز دهی

ردیف

عنوان معيار

0

مبلغ قراردادهاي اجرا شده در  5سال اخير

1

سوابق اجرايي در زمينه ي توليد اپليکيشن ها و نرم
افزارها در  01سال اخير

1

سوابق اجرايي در زمينه ي توليد اپليکيشن ها و نرم
افزارهاي حوزه ي پرداخت الکترونيک در 01سال اخير

4

سوابق اجرايي در زمينه ي توليد اپلکيشن ها و نرم
افزارها و ارائه ي هرگونه خدمات نرم افزاري به
کارفرماي سازمان فناوري اطالعات و ارتباطات
شهرداري ها

حداقل مجموع مبالغ قراردادها براي کسب امتياز  51برابر با
 10ميليارد ريال
مجموع مبالغ قراردادها براي کسب امتياز ( )61-81برابر با
 11ميليارد ريال الي  51ميليارد ريال
مجموع مبالغ قراردادها براي کسب امتياز ( )81-011برابر با
 51ميليارد ريال الي  71ميليارد ريال
 1پروژه :امتياز 51-61
 4الي  7پروژه :امتياز 60-81
باالتر از  :8امتياز 80-011
تبصره :در صورت اجراي پروژه در خارج از کشور  5امتياز به
ازاي هر پروژه افزوده خواهد شد.
 0الي 1پروژه :امتياز 51-61
 1الي  4پروژه :امتياز 60-81
باالتر از  :4امتياز 80-011
 0الي 1پروژه :امتياز 51-61
 1الي  4پروژه :امتياز 60-81
باالتر از  :4امتياز 80-011

جدول شماره  : 0نحوه امتياز دهی به ارزیابی رضایت کارفرما

ردیف

عنوان معيار

شرح امتياز دهی

0

رضايت کتبي کارفرما در خصوص ليست تمامي پروژه
هاي ارائه شده

در صورت ارائه رضايت کتبي کارفرما براي همه ي پروژه هاي
ارائه شده در جدول شماره  ،1امتياز  011و در غير اين
صورت به ازاي هر عدم رضايت (تعداد پروژه هاي معرفي شده
در جدول شماره  )011/1امتياز کسر خواهد شد.
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جدول شماره  : 5ارزیابی توان مالی سرمایه گذار
*

ردیف

عنوان معيار

شرح امتياز دهی

0

مبلغ خالص صورت وضعيت هاي پرداخت شده توسط
کارفرما  +مبلغ ناخالص صورت وضعيت هاي تاييد
شده در5سال اخير

بيشتر از  91ميليارد ريال

1

گردش حساب در  1سال اخير

بيشتر از  61ميليارد ريال

در صورت تطبيق با هر دو شرط شرح امتياز دهي ،امتياز برابر  011و در غير اين صورت صفر لحاظ مي شود.
جدول شماره  : 6توان فنی
حداکثر امتياز
تخصيصی

درصد وزنی معيارB ،

ردیف

عنوان معيار

امتياز هر نفر

1

تعداد کارکنان کليدي با مدرک کارشناسي
ارشد و حداقل  6سال سابقه ي کار مرتبط با IT
و حوزه ي نرم افزار

01

45

0

تعداد کارکنان کليدي با مدرک حداقل
کارشناسي ارشد و حداقل سابقه ي کار 01
سال مرتبط با  ITو حوزه ي نرم افزار

15

11

5

متودولوژي و روش کار ارائه شده

(A ،)7-277

امتياز کسب شده
()A*B

15

در صورت وجود  01سال سابقه در سمت مديريت پروژه ي 5 ،امتياز به جمع کل امتياز کسب شده اضافه خواهد
شد.
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پيوست شماره 2
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-2پيوست شماره  :2عوارض شهری و الزامات پياده سازی:
با توجه به حداکثر اطالعات محاسباتي سيستم به صورت وب سرويس از سامانه ها و نرم افزارهاي مختلف شهرداري
اخذ مي گردد ،لذا اين بخش به منظور آشنايي و تکميل فرايندهاي محاسباتي سيتم تهيه و ارئه گرديده تا در
صورت نقص در محاسبات و کمبودهاي سيستم عوارض شهرداري از اين بهش بهره برداري و استفاده شود.
عوارض و بهای خدمات
ماده  :1مالحظات
افرايش عوارض نبايد بيشتر از نرخ تورم سال  98باشد
خودداري از ايجاد تشويش و نگراني در مردم
جلوگيري از اثرات تورمي و منفي
مدنظر قرار دادن تشويق و محدوديت در موضوعات خاص
تعديل عوارض و وصول تدريجي آن به شکل نقدي و غير نقدي به منظور حمايت از سرمايه گذاران
دريافت سهم شهرداري از پروژه ها به جاي عوارض با نگرش حمايت از سرمايه گذاران و ايجاد درآمد
پايدار شهرداري
مشارکت دادن مردم و دستگاه هاي دولتي و غير دولتي در تصميم گيريها و انجام پروژه هاي عمراني
ابالغ تعرفه به کليه واحدهاي شهرداري جهت رعايت آن
ابالغ ضوابط شهرسازي به واحدهاي درآمد شهرداري جهت رعايت آنها در وصول عوارض مصوب
ممهور نمودن کليه صفحات تعرفه به مهر شهرداري ،شوراي شهر و فرمانداري (تأييد کننده)
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هزينه درآمدها در رديف هاي مربوطه
ابالغ عوارض سال آينده دستگاه ها و سازمان ها و نهادهاي دولتي ،نظامي و غيردولتي و...
رعايت قوانين و مقررات جاري کشور

￭ تعاریف
 :pقيمت (ارزش) منطقهاي روز ،عبارت است ارزش معامالتي زمين در سال  1397که در اجراي ماده

64

قانون مالياتهاي مستقيم مصوب سال  1367و اصالحيه هاي بعدي آن تعيين شده است.
الزم به ذکر است با توجه به افزايش ارزش منطقه اي  ،1397احتمال افزايش بي رويه عوارض با فرمول هاي
اين دستورالعمل را به دنبال داشته باشد .لذا به منظور جلوگيري از آثار تورمي و منفي آن ،ضرورت

دارد نسبت به تعديل منطقي ضرايب در موقع پيشنهاد و تصويب تعرفه اقدام گردد.
 :Kضريب و در فرمول هاي مختلف متفاوت است.

 :Sمساحت عرصه يا اعياني ملک  :Rpرتبه حرفه مشاغل  :RLرتبه موقعيت مشاغل :kb
ضريب تعديل

 :Ksضريب مساحت

ماده  :2موارد مستثنی از دریافت پروانه و پرداخت عوارض
سرويس بهداشتي در حياط به مقدار حداکثر  3مترمربع با ورودي از حياط ،درصورت احداث بيش از

3

متر کل مساحت از طريق کميسيون ماده  100رسيدگي خواهد شد.
سايبان خودرو در حياط با مصالح غير بنايي منفک ازساختمان
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سايبان روي درب حياط حداکثر با 30سانتيمتر پيش آمدگي در معابر
سايبان در حاشيه بام خانه ها و باالي پنجره هاي معابر  10متر و باالتر حداکثر  25سانتي متر و در کليه
قطعات شمالي (ورود به حياط)
باران گير در ورودي هاي زيرزمين با مصالح غير بنايي جهت پوشش پله هاي ورودي و رمپ
نماسازي ساختمان يا ديوارهاي ملک بدون تجديد بناي آنها به شرطي که به معبر تجاوز نشده باشد.
تعميرات جزئي و تعويض در و پنجره ها بدون تغيير در ابعاد آنها
تغيير در تقسيمات داخلي ساختمان هاي مسکوني
الحاق دو ياچند مغازه به همديگر بدون تغييردر ابعاد ساختمان ،به شرطي که مغازه ها در يک مسير
گذر واقع شوند.
نصب پنجره به بالکن هاي سه طرف بسته
احداث گلخانه با هر طرحي در داخل خانه
استفاده ادارات ،سازمانها ،شرکتها و  ...از اعياني واحدهاي مجاز مربوطه به عنوان مهد کودک ،کتابخانه،
واحد آموزش ،غذا خوري ،باشگاه ورزشي و  ...فقط براي کارکنان خود
تبديل قسمتي از اعياني به پارکينگ و ايجاد پارکينگ در اعياني
استفاده از زير پله يا تراس با رعايت ارتفاع مندرج درنقشه درطبقه همکف و يا اطاقک باالي پله به عنوان
انباري بارضايت کليه مالکين ساختمان
احداث ساختمانهاي موقت پروژهاي عمراني و ساختماني تا مدت اعتبار مهلت موافقت نامه اوليه و يا
مدت اعتبار پروانه ساختماني قابل قبول بوده و مالک يا پيمانکار مکلف است بعد از انقضاء مهلت مذکور
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نسبت به بر چيدن تاسيسات فوق الذکر اقدام نمايد .بديهي است شهرداري از پيمانکار در رابطه با
برچيدن ساختمان هاي مورد بحث اين بند ،تعهد ثبتي اخذخواهد نمود.
احداث حوض يا استخر يا مخزن آب و مواد سوختي در داخل خانه و حياط خود بدون پوشش سقف
اجراي عقب کشي در امالک مطابق طرح توسعه شهري با هماهنگي شهرداري
تعبيه و جابجايي پنجره موجود با اخذ مجوز از شهرداري
تعمير اساسي ساختمان هاي با ارزش تاريخي و فرهنگي با تاييد سازمان ميراث فرهنگي ،بديهي است
که تعمير اساسي که نيازمند ستون گذاري در داخل اعياني موجود بوده بايستي به شکلي باشد که شکل
ظاهري و ديوارهاي جانبي ساختمان تغيير نيابد.
تعويض سقف مسکوني هادرصورت احتمال ريزش به صورت رايگان ،در مورد تجاري ها با اخذ

1/2

عوارض پذيره بدون افزايش ارتفاع و زيربنا (مساحت) در صورتي که ملک عقب کشي نداشته باشد.
تبصره :1
چنانچه عليرغم مفاد پروانه ساختماني و يا مفاد گواهي معامله ملکي ،کاربري آن با نوع درخواست فعاليت مالک
در آن ساختمان تطبيق نمايد موافقت با درخواست مالک در صورت ارايه گواهي استحکام بنا و ايمني و تأمين
پارکينگ مورد نياز براي فعاليت جديد و فقدان مشکل بهداشتي و مزاحمت براي سايرين و دريافت عوارض استفاده
جديد بالمانع است .در صورت مغايرت کاربري ملک ،بايستي کاربري آن مطابق ضوابط ،توسط کميسيون ماده

5

يا کميته فني تغيير و بعدآ اقدام گردد.
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تبصره :2
شهرداري بايد قبل از ارجاع پرونده تغيير کاربري به کميسيون ماده  5يا کميته فني تغييرات طرح هاي هادي در
رابطه با مطالبات مربوطه مطابق تعرفه مصوب تضمين کافي از متقاضي دريافت نمايد .بديهي است عدم اخذ
تضمين دليل بر عدم پرداخت هزينه يا عوارض تغيير کاربري نخواهد بود.
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ماده  :3مقررات عمومی
 )1به موجب تصويبنامه /182455ت41134ک مورخ  8/10/1387و تصويبنامـه /251483ت44025ک مورخ
17/12/1388

کميسيون موضوع اصل

138

قانون اساسي وقانون جامع حمايت از ايثارگران ،کليه جانبازان

25

درصد و باالتر ،آزادگان و خانواده شهدا (همسر ،فرزندان و والدين) و ساير مشمولين مقرر در ماده  1تصويب
نامه و قانون مذکور از پرداخت عوارض زير بنا و پذيره براي يک بار تا يکصد و بيست متر مربع مسکوني و تجاري
تا بيست متر مربع در کاربري مربوطه و با رعايت ضوابط شهرسازي معاف مي باشند .مازاد بر يکصد و بيست
متر مربع مشمول پرداخت عوارض است .در صورتي که دراين خصوص قوانين جديد مصوب و ابالغ گردد ،مالک
عمل قوانين جديد خواهد بود.


به منظور حمايت از افراد تحت پوشش بهزيستي و معلوالن عزيز و کميته امداد ،بيماران خاص سرپرست خانوار
تسهيالت اين بند در مورد آنها نيز اعمال خواهد شد.
در صورت احداث ساختمان به صورت چند واحدي مسکوني که مالکيت آنها به تعداد واحدهاي احداثي باشد به
شرط ارائه سند مالکيت يا قرارداد واگذاري به نام متقاضيان از تسهيالت بندهاي  1و  2اين ماده استفاده خواهند
کرد.



تسهيالت بندهاي  1و  2مشمول پرونده هاي مطروحه در کميسيون ماده  100نخواهد بود.
عوارض ساختمان هائي چون آسايشگاه معلوالن و سالمندان ،بازپروري معتادان با رعايت مقررات شهرسازي
عوارض احداث ندارند .در صورت تبديل اين نوع ساختمان ها يا استفاده غير از موارد مذکور ،در زمان تبديل
برابر مقررات شهرداري با آنها رفتار خواهد شد.
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براي احداث يک واحد مسکوني (حداکثر تا  200مترمربع) که در تملک مسجد يا حوزه هاي علميه باشد صدور
پروانه ساختماني عوارض ندارد.
در زمينهائي که مالکيت آنها به صورت مشاعي متعلق به چند ورثه بوده و حداکثر تعداد واحدهاي مسکوني به
تعداد ورثه باشد براي يک بار عوارض صدور پروانه ساختماني آن عبارت است از متوسط زير بناي هر واحد که
از تقسيم سطح کل زيربنا (سطح ناخالص کل بنا) بر تعداد واحد مسکوني مطابق عوارض تک واحدي محاسبه
خواهد شد.
مساحت پارکينگ الزامي و مورد نياز مطابق ضوابط طرح تفصيلي و يا هادي در محاسبه عوارض زيربنا کسر
خواهد شد .و در صورت احداث پارکينگ اضافي و استفاده به عنوان پارکينگ به آن قسمت نيز عوارض تعلق
نخواهد گرفت.
قيمت (ارزش) منطقه اي روز ،عبارت است ارزش معامالتي زمين در سال  1397که در اجراي ماده  64قانون
مالياتهاي مستقيم مصوب سال  1367و اصالحيه هاي بعدي آن تعيين شده است.

الزم به ذکر است با توجه به افزایش ارزش منطقه ای  ،1397احتمال افزایش بی رویه عوارض با فرمول
های این دستورالعمل را به دنبال داشته باشد .لذا به منظور جلوگيری از آثار تورمی و منفی آن ،ضرورت

دارد نسبت به تعدیل منطقی ضرایب در موقع پيشنهاد و تصویب تعرفه اقدام گردد.
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در محاسبه عوارض صدور پروانه ساختماني چنانچه ملکي داراي چند بر باشد قيمت منطقه اي
گرانترين بر ملک مشرف به معبر (بر ملک اعم از بر دسترسي شامل در ورودي يا پنجره مي باشد)
بعد از تعريض محاسبه خواهد شد.
مالکين کليه واحدهاي مسکوني که داراي پروانه ساختماني معتبر (از لحاظ مدت اعتبار) مي باشند بنا
به ضرورت اگر خواستار تعويض و تغيير نقشه هاي ساختماني بدون افزايش مساحت زيربنا و تعداد واحد
و نوع استفاده باشند مشمول پرداخت مجدد عوارض صدور پروانه ساختماني نخواهند بود.
پروانه هاي ساختماني مسکوني که مراحل صدورشان وفق مقررات (تهيه و تأييد نقشه هاي ساختماني
و تعيين تکليف نهايي کليه عوارض مربوطه) تا قبل از اجراي اين مصوبه طي شده باشد مشمول
مقررات اين تعرفه نبوده و شهرداري موظف به صدور پروانه هاي مذکور بر مبناي ضوابط قانوني قبلي
مي باشند .بديهي است که مالکين و ذينفع هاي اين نوع پرونده ها تا آخر خرداد سال اجراي اين
مصوبه مجاز به استفاده از اين تبصره ميباشند .که در صورت عدم اقدام تا تاريخ مذکور مطابق
مقررات زمان مراجعه اقدام خواهد شد که اين موضوع بايد به نحو شايسته کتباً موقع اقدام متقاضي
به وي ابالغ گردد.
دهنه مورد نظر براي هر مغازه يعني بر هر مغازه در اين دستورالعمل ،عبارت است از فاصله بين دو تيغه
(عرض مغازه) ،بنابراين چنانچه يک مغازه داراي چند درب باشد مالک محاسبه دهنه مجاز است و به
اضافه طول آن يعني به بزرگ ترين بر ملک عوارض پذيره تعلق خواهد گرفت .چنانچه دهنه ها از جهات
مختلف باشند فقط اضافه بر دهنه مجاز از بزرگ ترين بر مغازه مالک عمل خواهد بود.
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مثال :اگر دهنه مجاز واحد تجاري به معبري

14

متر و معبر ديگر

12

متر باشد مالک محاسبه عوارض،

بزرگترين دهنه ملک (دهنه طوالني) با مبناي گران ترين ارزش منطقهاي خواهد بود.
در ساختمان هاي مختلط مسکوني ،تجاري عوارض زيربناي مساحت مسکوني و تجاري وفق مقررات
و ضوابط مربوطه دريافت خواهد شد .بديهي است اين موضوع در مورد سايرساختمان هاي مختلط
نيز عمل خواهد شد.
کليه عوارض پذيره مجتمع هاي اداري و تجاري مانند پاساژ ،تيمچه ،سراي در زمان احداث و صدور
پروانه آن بر مبناي  %100قيمت منطقه اي گرانترين بر ملک محاسبه خواهد شد.
عوارض فضاهاي راهرو پاساژها و مجتمع هاي تجاري  %50پذيره تعلق گرفته و فضاي باز مشاعي که
در طول ارتفاع ساختمان امتداد داشته و تمام طبقات را از هر طبقه قابل رؤيت مي نمايد مشمول
عوارض پذيره نخواهد بود.
عوارض پذيره واحدهاي صنعتي کالً بر اساس قيمت منطقه اي بر جبه ه اصلي محاسبه خواهد شد.
احداث ساختمان براي مساجد ،امام زاده ها و تکايا و حسينيه ها و پايگاه هاي مقاومت بسيج به
انضمام کتابخانه و يا موزه در محوطه آنها ،پايگاه هاي مقاومت بسيج از نظر احداث (پس از تأييد
شدن نقشه ها و صدور پروانه رايگان ساختماني و پرداخت عوارض نوسازي و سطح شهر) عوارض
ندارند .چنانچه قسمت هايي از اماکن مذکور به عنوان تجاري و خدماتي و ...در نظر گرفته شوند و
پروانه ساختماني درخواست نمايند به شرح ضوابط تعرفه ،مشمول پرداخت عوارض مربوطه خواهد
بود و همچنين نحوه پرداخت عوارض ساختمانهاي صندوق هاي اعتباري عام المنفعه و غير دولتي
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مشابه عوارض صدور پروانه ساختمان هاي بانکها با  %20کاهش يعني با وصول  %80عوارض متعلقه
اقدام خواهد شد.
در صورت افزايش زيربناي پروانه ساختماني عوارض اعياني احداثي جديد صرفا با اشل و ضريب و
ارزش منطقه اي زمان صدور مجوز افزايش زيربنا ،محاسبه و وصول ميشود.
به منظور تشويق احداث پارکينگ ،هر گونه احداث اعياني درپيلوت و پارکينگ و همچنين قسمت
هاي اشتراکي ساختمان هاي مسکوني مانند روشنايي ،انباري حداکثر تا  15متر مربع براي هر واحد
در پيلوت و داکت عوارض احداث ندارد و چنانکه مساحت پارکينگ احداثي کمتر از مساحت مقرر
در طرح توسعه شهري باشد ولي ظرفيت گنجايش تعداد خودرو به تعداد مورد نياز طرح را داشته
باشد به شرطي که در جابجايي و گنجايش خودروها ايراد وارد نشود عوارضي تحت عنوان کسري يا
کاهش پارکينگ دريافت نخواهد شد.
 در صورت احداث پارکينگ اضافي و مازاد بر ضوابط طرح توسعه شهري و استفاده به عنوان پارکينگ
به آن قسمت نيز عوارض تعلق نخواهد گرفت.
 به منظور تشويق سازندگان پارکينگهاي عمومي در کاربري مربوطه و با رعايت ساير ضوابط شهرسازي،
عوارض ندارد.
تأمين پارکينگ کارخانه ها و ادارات و ساختمان هاي عمومي ديگر با رعايت ضوابط شهرسازي در
فضاي باز به صورت سايبان بالمانع است.
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براي قسمتهاي سايبان و مخازن سوخت جايگاه هاي عرضه مواد نفتي و گاز معادل  %30عوارض
زيربناي صنعتي محاسبه و وصول خواهد شد و عوارض قسمت دفتري با مبناي اداري و اعياني ها ديگر
مثل تعويض روغن و فروشگاه و ...با مبناي تجاري وصول ميشود.
در محاسبه عوارض صدور پروانه و گواهي هاي مرتبط ،در صورت اعمال عوارض مشرفيت و پرداخت
غرامت به مالک ،ارزش منطقه اي عرض معبر بعد از عقب کشي امالک و با ارزش منطقه اي معبر
جديد مبناي محاسبه عوارض خواهد بود.
به موجب ماده

77

قانون شهرداري ،رفع هرگونه اختالف بين مودي و شهرداري در مورد عوارض ،به

کميسيوني مرکب از نمايندگان وزارت کشور ،دادگستري و شوراي اسالمي شهر ارجاع مي شود و
تصميم کميسيون مزبور قطعي بوده و هرگونه اقدام مغاير ،غير قانوني مي باشد
بدهي هائي که طبق تصميم اين کميسيون تشخيص داده مي شود ،طبق مقررات اسناد الزم االجرا به
وسيله اداره ثبت ،قابل وصول مي باشد .اجراي ثبت مکلف است بر طبق تصميم کميسيون مزبور به
صدور اجرائيه و وصول طلب شهرداري مبادرت نمايد.


ضمناً شهرداري بايد نسبت به فعال نمودن کميسيون مذکور و ارجاع موارد الزم اقدام الزم به عمل آورد.

واحدهاي آهن فروشي و بلوکزني و فروش مصالح ساختماني و فروش ضايعات آهن ،الستيک و ...که
عالوه براي قسمت هاي مسقف و احداثي ،از فضاي باز به عنوان انبارکاال و باسکول استفاده مي نمايند
قسمتهاي مسقف مشمول عوارض پذيره تجاري بوده و فضاهاي باز معادل  %30عوارض استفاده به
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عنوان فضاي تجاري مشمول دريافت عوارض پذيره تجاري خواهد بود و در صورت اخذ مجوز براي
مسقف نمودن همان محل %70 ،مابه التفاوت زمان مراجعه محاسبه و وصول خواهد شد.
براي کارکنان شاغل در شهرداري محل که بيش از

24

ماه به صورت رسمي ،پيماني ،قراردادي

مشغول خدمت باشند براي احداث ساختمان مسکوني يکبار در طول خدمت تا سقف

50

ميليون

ريال عوارض احداث ندارد.


ضمناً تسهيالت اين بند مشمول افراد شاغل در شرکت هاي طرف قرارداد شهرداري نخواهد بود.
عوارض صدور پروانه و عوارض ابقاي اعياني ساختمان هاي ابقاء شده در کميسيون ماده

100

در

صورتي که توسط شهرداري محاسبه و مالک يا ذينفع مقداري از آن را واريز و مابقي به زمان مراجعه
به نسبت مقدار واريز شده کسر و باقيمانده درصد مطالبات تناسب سازي و موقع مراجعه وصول
وگواهي مفاصا حساب صادرخواهدشد.
مثال:

اگر عوارض صدور پروانه يا عوارض ابقاء ساختمان ابقاء شده در کميسيون ماده  100مبلغ 50000000

ريال باشد و مالک در سال  1393مبلغ  10000000ريال ( )20%از عوارض مذکور را پرداخت نمايد و
از پرداخت بقيه بدهي عوارض اعالمي شهرداري خودداري نمايد و در سال  1398براي پرداخت بقيه
بدهي عوارض مراجعه نمايد کل عوارض به سال مراجعه محاسبه و به دليل پرداخت  %20از عوارض
اعالمي %80 ،محاسبه زمان مراجعه اخذ خواهد شد.
 بديهي است اين بند شامل جرايم آراء کميسيون ماده  100نخواهد بود.
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شهرداري شهرهاي داراي سازمان بهسازي ونوسازي  %10عوارض زيربنا و پذيره پروانه هاي ساختماني
را براي بهسازي و نوسازي بافت فرسوده شهر هزينه خواهد نمود
سهم آموزش و پرورش و بهاي خدمات توسعه فضاي سبز ،از مبلغ قابل وصول با رعايت ضريب تعديل
مربوطه محاسبه و دريافت خواهد شد.
وصول هرگونه عوارض اين تعرفه توسط شهرداري در داخل محدوده و حريم مصوب شهر مجاز مي باشد.
به درآمدهاي شهرداري از بابت عوارض و هزينه خدمات با پيشنهاد شهرداري و تصويب شوراي شهر
با رعايت سقف بودجه مصوب شهرداري و آيين نامه مالي شهرداريها (به خصوص ماده  37آن) و
ثبت در دفاتر مالي و صرفه و صالح شهر و شهرداري براي افراد بي سرپرست و ناتوان ،حادثه ديده،
نخبگان ،کارکنان شهرداري و فرزندان آنها و .....بايستي اعمال شود.
 بديهي است تسيهالت اين بند شامل جرايم نمي باشد.

مدارک اثبات تجاری بودن ملک قبل از اولين طرح توسعه شهر ارائه يکي از مدارک :پروانه کسب،
قبوض آب ،برق ،گاز ،برگ پرداخت ماليات ساليانه يا پروانه تجاري مبني بر تجاري بودن آن از مراجع
ذيصالح که در اين صورت وضعيت موجود تلقي شده و مشمول پرداخت هيچ نوع عوارض نبوده و
چنانچه اعياني احداثي بعد از اولين طرح توسعه شهر باشد وجود هريک از اين مدارک صرفاً سال
وقوع تخلف را براي محاسبه جريمه مشخص خواهد نمود و درخصوص افرادي که نسبت به پرداخت
51

شماره بازنگریA3 :
تاریخ بازنگری2311/71/70 :

شناسایی فرصت های سرمایه گذاری در حوزه شهر هوشمند قم

بسته ی سرمایه گذاری توليد اپليکيشن ها و ایجاد درگاه های وصول
عوارض شهری و حذف قبوض کاغذی
شماره مدرک

MT-FHM-QMICTO-5950-FS-95-FG-003

عوارض ساليانه کسب در سال هاي قبل اقدام نمودهاند به استناد تبصره  3ماده  27قانون نظام صنفي
کشور ،برگ پرداخت عوارض موجب احراز حقوق صنفي نخواهد بود.
کليه معافيتهاي شهرداري به استناد قانون ماليات بر ارزش افزوده و قانون برنامه پنج ساله ششم و
قوانين کشوري ملغي شده لذا اعطاي هرگونه معافيت فاقد وجاهت قانوني مي باشد.
منظور از طرح توسعه شهري ،طرح جامع يا هادي ،تفصيلي مي باشد.
کليه دستگاه هاي اجرايي دولتي و سازمانهاي غير دولتي و ...در خصوص مناسب سازي محيط شهري و
ساختمان ها و اماکن مورد استفاده عمومي براي افراد داراي معلوليت ،مکلفند مشابه آيين نامه اجرايي
بند (ج) ماده  193قانون برنامه پنج ساله سوم توسعه و قانون جامع حمايت از معلولين و آيين نامه اجرايي
آن اقدام نمايند .بنابراين شهرداري مکلف به رعايت آن بوده و صدور پايانکار به ساختمان هايي که مالکين
و يا سازنده آنها نسبت به انجام تعهدات خود طبق نقشه هاي ساختماني اقدام ننموده و مناسب سازي را
انجام نداده باشند ممنوع است.

ماده  :4نحوه پرداخت نقدی و تقسيط عوارض
در صورت پرداخت نقدي

76

درصد عوارض پروانه و ابقا (زيربنا ،پذيره ،پيش آمدگي) محاسبه و وصول

خواهد شد.
بقيه عوارض ،جرايم و هزينه هاي خدمات شهري شامل کاهش نخواهد بود.
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تبصره  :1تقسيط مطالبات مطابق دستور العمل زير و بنا به درخواست مؤدي و تشخيص و دستور کتبي
شهردار با رعايت ماده  32ايين نامه مالي شهرداري ها صورت خواهد گرفت.
تبصره  :2در هر صورت مؤدي به هر عنوان جهت پايانکار ،انجام معامله و يا هر گونه مفاصا حساب قطعه
مورد نظر مراجعه کند بايستي باقيمانده مبالغ (بدهي) تقسيط شده را به صورت يکجا تأديه نمايد.
تبصره  :3عوارض پايانکار به هيچ عنوان قابل تقسيط نمي باشد.
تبصره  :4در صورت پرداخت يکجاي مانده مطالبات تقسيط شده قبل از موعد سر رسيد چک هاي تحويلي،
به مقدار ماه هاي قبل از موعد سررسيد و براي مانده مطالبات بعد از تناسب سازي شامل تسهيالت تشويقي
پرداخت نقدي زمان تقسيط مي گردد.
تبصره  :5براي مطالبات تقسيط شده ي باالي يک ميليارد ريال عالوه براخذ چک ،ضمانت نامه بانکي
اخذ خواهد شد.
مطالبات و عوارض شهرداري تامبلغ ده ميليون ريال نقد و بدون تقسيط مي باشد.
ازمبلغ ده ميليون ريال تا پنجاه ميليون ريال بصورت يک دوم نقد و مابقي تا اقساط شش ماه.
ازمبلغ پنجاه ميليون ريال تا يکصد و پنجاه ميليون ريال بصورت يک سوم نقد و مابقي تا اقساط دوازده ماه.
ازمبلغ يکصد و پنجاه ميليون ريال تا سيصد ميليون ريال بصورت يک چهارم نقد و مابقي تا اقساط هيجده ماه.
ازمبلغ سيصد ميليون ريال تا پانصد ميليون ريال بصورت يک پنجم نقد و مابقي تا اقساط بيست و چهار ماه.
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ازمبلغ پانصد ميليون ريال تا يک ميليارد ريال بصورت يک هفتم نقد و مابقي تا اقساط سي ماه.
ازمبلغ يک ميليارد ريال به باال بصورت يک دهم نقد و مابقي تا اقساط سي و شش ماه.


اخذ (تعهد کتبي و تنظيم مصالحه نامه) جهت وصول به موقع اقساط الزامي است .ضمناً در صورت
عدم وصول به موقع مطالبات تقسيط شده ،باقيمانده آنها در صورت افزايش عوارض مربوطه به نسبت
به روز محاسبه و پس از تناسب سازي وصول خواهد شد .و در صورت عدم افزايش مشمول قانون چک
و از طريق مراجع قضايي نسبت به اخذ اصل مبلغ چک به همراه هزينه هاي دادرسي و مبلغ تاخير
تاديه خواهد بود.

نمونه درخواست

تقسيط مودی به نام خدا شهردار محترم ...
احتراما اينجانب  ..................مالک پرونده شماره  ........از بابت  .................مبلغ  ................ريال به شهرداري
بدهکار بوده که به دليل عدم توانايي مالي قادر به پرداخت آن بطور يکجا نمي باشم و تقاضاي تقسيط مبلغ
فوق را دارم .خواهشمند است دستور فرماييد اقدام الزم را معمول نمايند .ضمنا متعهد مي شوم در صورت
عدم وصول به موقع مطالبات تقسيط شده و افزايش مبناي عوارض و بهاي خدمات ،باقيمانده مطالبات به
نسبت روز ،محاسبه و پس از تناسب سازي وصول شود.
امضاء
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ماده  :5عوارض صدور پروانه ساختمان
الف) مسکونی:

جدول عوارض زیر بنای مسکونی به ازاء هر مترمربع

بالکن به شارع

زير بنا
رديف

طبقات سازه اي

مطابق ضوابط زير بناي خارج از
ضوابط

و مطابق

سه طرف
بسته

روباز

کاربري

روپوشيده

زير زمين اول و دوم و
5P

1

-

-

پايين تر
2

3

همکف ،اول

10P

دوم ،سوم و چهارم

20P

50

30

50

30

5P
4

پنجم و ششم

25P

30

50

5

هفتم وهشتم

30P

30

50

6

نهم و باالتر

35P

30

50

توضيح :عوارض بالکن (روباز و روپوشيده) به حياط يک دوم جدول فوق محاسبه خواهدشد
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تبصره  :1واحدي که از نظر امکانات بهداشتي دريک ملک (سرويس بهداشتي و حمام و آشپزخانه براي
يک واحد پيش بيني شده باشد) تک واحدي تلقي خواهد شد.
تبصره  :2در ساختمان هاي دوبلکس و ...مسکوني که ارتفاع آنها بيش از  3/2متر ارتفاع داشته باشند
حداکثر تا  6متر ارتفاع ،عوارض دو طبقه مسکوني محاسبه و وصول خواهد.
تبصره  :3براي پروانه هاي ساختماني تک واحدي در يک طبقه به مساحت حداکثر يکصد متر مربع ،با
ضريب  70درصد جدول مربوطه اعمال خواهد شد.
تبصره  :4منظور از زيربناي خارج از ضوابط شامل زيربناهاي افزون بر سطح اشغال و هر نوع تراکم مجاز
طرح توسعه شهري بوده که در صورت تصويب کميسيون ماده  5يا کميته فني تغييرات طرح هادي اقدام
خواهد شد.
تبصره  :5در صدور مجوز پيش آمدگي (بالکن) رعايت ضوابط و مقررات طرح هاي توسعه شهري و مصوبات
شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران ازجمله ضوابط و مقررات ارتقاء کيفي سيما و منظر شهري جلسه
مورخ  1387/9/25الزامي مي باشد
تبصره  :6درصورت کوچک بودن قطعات از حد مجاز تفکيکي و در صورت تصويب کميسيون ماده

5

يا

کميته فني تغييرات طرح هادي عوارض اين ماده با ضريب  1/5براي هر متر مربع خواهد بود.
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الف) اسناد قديمي و داراي اعياني وضع موجود و قبل از تأسيس شهرداري و وارد شده از خارج حريم به
حريم يا محدوده شهر در مشمول ضريب عوارض تبصره  6نمي باشد.
ب) براي اراضي مجاز که در اثر اجراي طرح شهرداري کمتر از حد نصاب تفکيک شوند بعد از اجراي ماده
 45قانون و لحاظ در آلبوم اجرايي طرح ،مشمول ضريب عوارض تبصره  6نمي باشد.
تبصره  :7عوارض زير بناي خانه باغ ها با ضريب  2جدول فوق محاسبه خواهد شد.
ب) غير مسکونی:

ب :1/عوارض انباري تجاري ،خدماتي و صنعتي طبقه همکف و طبقات زيرزمين و باالي همکف با دسترسي از داخل
ساختمان  %80عوارض طبقه مربوطه محاسبه و وصول خواهد شد.
ب :2/عوارض انباري تجاري ،خدماتي وصنعتي طبقات با دسترسي مستقل %100 ،عوارض تجاري ،خدماتي و صنعتي
طبقه مربوطه محاسبه و اخذ خواهد شد .درصورت تبديل اين نوع انباري ها به استفاده تجاري و خدماتي و ...ازطريق
کميسيون ماده 100رسيدگي خواهد شد.
ب :3/حداکثر مساحت بالکن (نيم طبقه) داخل واحد تجاري و خدماتي و باالي پارکينگ ملحق به تجاري و خدماتي
تا  %50مساحت اعياني مطابق ضوابط طرح توسعه شهري ،عوارض  %60طبقه مربوطه (طبقه اي که بالکن در آن
طبقه احداث يا ايجاد مي شود) محاسبه خواهد شد.
ب :4/در صورت الحاق انباري مجاز تجاري و خدماتي به تجاري و خدماتي مجاز ،عوارض پذيره مساحت قسمت
الحاقي طبق جدول ب )1/با ضريب  %60محاسبه و وصول خواهد شد.
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ب :5/در صورت احداث نيم طبقه يا بالکن بيش از  %50اعياني مربوطه ،اين احداثي به عنوان يک واحد مستقل (يک
طبقه مستقل) منظور خواهد شد.
ب :6/عوارض پذيره تجاري و خدماتي زيرزمين دوم و سوم به ترتيب  %10براي هر طبقه زيرزمين نسبت به زيرزمين
اول تعديل خواهد شد.
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ب )1/عوارض پذیره یک متر مربع از یک یا چند واحد تجاری ،اداری ،فرهنگی ،صنعتی و......

صنعتي

تجاري وخدماتي

بالکن به شارع تجاري

ساير کاربري ها

و خدماتي

طبقات
مطابق
ضوابط

خارج ازضوابط

همکف

20P

(20 p) 1/7

زيرزمين

12P

(12 p) 1/7

اول به باال

10P

(10 p) 1/7

مطابق

خارج

مطابق

خارج

ضوابط

ازضوابط

ضوابط

ازضوابط

1/7

p

p

1/7

روباز

روپوشيده

60

100

توضيح :عوارض بالکن (روباز و روپوشيده) به حياط يک دوم جدول فوق محاسبه خواهد شد
تبصره  :1سایر کاربری ها شامل ساختمانهاي اداري ،آموزشي ،آموزش عالي ،بهداشتي و درماني و حرف پزشکي،
ورزشي و تفريحي ،مراکز فرهنگي و هنري مورد تأييد دستگاه هاي مسئول ،کميته امداد امام ،سازمان
بهزيستي ،هالل احمر و توانبخشي و ...در کاربري مربوطه توسط اشخاص حقيقي و حقوقي مي باشد.
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تبصره  :2در صورت انتقال مشاغل مزاحم شهري موضوع بند  20ماده  55قانون شهرداري به محل هاي تعيين
شده شهرداري %50 ،کليه عوارض پروانه ساختماني و هزينه ارزش افزوده استفاده از خدمات شهرداري مشمول
مطابق ضوابط و تعرفه وصول خواهد شد.

تبصره :3پيش آمدگي سقف آخرين طبقه ساختمان که به منظور استفاده سايبان (باران گير) احداث
شود مشمول اين عوارض نخواهد بود.
تبصره  :4منظور از پذيره خارج از ضوابط شامل زيربناهاي افزون بر سطح اشغال و هر نوع تراکم و ارتفاع
و عرض دهنه مجاز طرح توسعه شهري بوده که در صورت تصويب کميسيون ماده  5يا کميته فني تغييرات
طرح هادي اقدام خواهد شد.
تبصره  :5قطعات فاقد مجوز تفکيک شهرداري ،به ازاي هر متر مربع از زمين در موقع اخذ پروانه ساختماني
سهم مشاعي بر مبناي  p10وصول خواهد شد.
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ماده  :6نحوه صدور پروانه ساختمان و تمدید
الف) صدور پروانه ساختمان

صدور پروانه ساختماني و تعيين نوع استفاده از آنها به استناد ماده  100و بند  24ماده  55قانون شهرداري
و تبصره  2ماده  29قانون نوسازي به شرح زير خواهد بود:
در پروانه هاي ساختماني که از طرف شهرداري صادر ميشود بايد حداکثر مدتي که براي پايان يافتن
ساختمان ضروريست و نوع استفاده از آن درج گردد.
اقدام به دريافت پروانه ساختماني با ثبت درخواست مالک در شهرداري شروع خواهد شد و شهرداري
در صورت مطابقت ضوابط ،مجوز تهيه نقشه را کتبا“ به متقاضي اعالم خواهد نمود.
 - 3مالک موظف است طبق مجوز تهيه نقشه نسبت به تهيه و ارائه آن به شهرداري در اسرع وقت اقدام
نمايد و عوارض پروانه ساختماني با ارزش معامالتي زمان صدور پروانه ساختماني محاسبه خواهد شد.
 -4مالک مکلف است در زمان تعيين شده ساختمان خود را به اتمام برساند.
 مالک يک سال براي شروع عمليات ساختماني مهلت دارد .ضمناً مالک ميتواند بعد از تأييد نقشه هايساختماني با دريافت مجوز نسبت به تجهيز کارگاه و آماده سازي زمين اقدام نمايد .اين مجوز دليلي براي
براي شروع عمليات ساختماني نمي باشد.
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 براي ساختمان هاي نظامي ،انتظامي و امنيتي نياز به ارائه نقشه هاي تفصيلي ساختماني نبوده وشهرداري با اعالم بر و کف و دريافت عوارض احداث طبق مفاد اين تعرفه اقدام خواهد نمود .ضمناً کليه
دستگاه ها ملزم به اخذ پروانه احداث از شهرداري ميباشند.
 به اسناد عادي و غير ثبتي با اخذ تنفيذ قضايي يا احراز مالکيت توسط مراجع قضايي و تعهد محضريبرابر مقررات شهرسازي نسبت به صدور پروانه اقدام خواهد شد.
 -8مجوز تهيه نقشه  6ماه براي صدور پروانه اعتبار داشته و  6ماه ديگر قابل تمديد مي باشد.
ب) تمدید و تجدید پروانه

مالک مکلف به اتمام به موقع ساختمان به منظور جلوگيري از متروکه ماندن آنها و ممانعت از ايجاد
مشکالت ترافيکي و اجتماعي و مبلمان شهري و ...حداکثر تا انتهاي مهلت پروانه ساختماني بوده چنانچه
در مهلت مقرر ،ساختمان احداث نشود پروانه ساختماني با رعايت موارد زير اقدام خواهد شد.
تمديد اعتبار پروانه به شرطي که درخواست مالک قبل از اتمام مهلت پروانه و تمديد پروانه در دبيرخانه
شهرداري ثبت شود هيچ گونه عوارض ندارد.
اجراي بند

1

اين ماده ،تاريخ تمديد پروانه از ابتداي اتمام مهلت پروانه ساختماني و يا اتمام مهلت

تمديد منظور خواهد شد.
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در صورت وقوع عوامل غير مترقبه و خارج از اختيار مالک و يا صدور احکام قضايي که موجب رکود
عمليات ساختماني شده باشد با رعايت مفاد تعرفه عوارض ،نسبت به کسر مدت رکود عمليات
ساختماني از مهلت پروانه و يا تمديد آن نسبت به بقيه مدت تمديد خواهد شد.
 –4شهرداري مکلف است به منظور رعايت ضوابط تمديدها و پايانکار موضوع را به صورت کتبي موقع اخذ
پروانه احداث به مالک ابالغ و در سوابق پرونده ملکي يک نسخه از موارد امضاء شده را نگهداري نمايد.
منظور از شروع عمليات ساختماني مندرج در پروانه ساختماني اجراي فونداسيون بوده و مالک مکلف
به اعالم شروع به مهندس ناظر مي باشد.
اخذ پايانکار در مهلت قانوني پروانه و تمديد آن به شرطي که مراحل احداث توسط مهندس ناظر
مربوطه تأييد شود رايگان و نماکاري در صدور پايانکار الزامي است لذا متوجه ساختن مالک به اين
موضوع در هنگام صدور پروانه ساختماني و اعالم کتبي به ايشان ضروريست.
اصالح سند در اجراي ماده  45قانون ثبت و صلح معوض براي امالک غيرثبتي ضروري بوده و شهرداري
قبل از اصالح سند نمي تواند پايان کار صادر نمايد.
حداکثر مدت زمان جهت اخذ کليه تمديد و تجديد ها از تاريخ ثبت در دبيرخانه شهرداري دو ماه مي
باشد در صورت عدم مراجعه مالک در موعد مقرر شامل عوارض مي گردد.
شهرداري موظف است قبل از اتمام مدت زمان پروانه هاي ساختماني از روشهاي مختلف مانند نامه
نگاري ،ارسال پيامک و ......موضوع را به مالکان اطالع رساني نمايد.
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مدت
رديف

اعتبار

زيربناي پروانه

تمديد

پروانه

1

تا  500مترمربع

 36ماه

2

تا  1000مترمربع

 48ماه

3

تا  2000مترمربع

 54ماه

4

تا  5000مترمربع

 60ماه

عدم شروع عمليات احداث ساختمان در مدت
مهلت پروانه وتمديد

پروانه قبلي از درجه اعتبار ساقط و پروانه جديد
يک نوبت به

مطابق ضوابط روز و تعرفه زمان مراجعه با کسر

مدت دو سال

دريافتي قبلي صادر مي شود.

هر  5000مترمربع بعدي يک سال به
5

مدت پروانه اضافه مي شود .که در کل از 7
سال تجاوز ننمايد
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ماده  :7تسهيالت تجدید بنا
به منظور مقاوم سازي ساختمانها با رعايت اصول فني و ايمني و بهداشتي به منظور نوسازي شهر با رعايت
آخرين ضوابط شهرسازي ،تسهيالتي به شرح زير در محاسبه عوارض لحاظ ميشود.

عوارض تجدید بنا

 -2به اندازه مساحت اعياني ساختمان هاي مسکوني مجاز و يا احداثي هاي قبل از طرح هادي و يا جامع
فعلي شهر در کاربري مربوطه و حداکثر برابر ضوابط طرح توسعه شهري با اخذ (پروانه) مجوز از
شهرداري عوارض زير بنا ندارد .چنانچه طبق ضوابط طرح توسعه شهري امکان صدور مجوز به اندازه
مساحت قبلي مقدور نباشد مطابق ضوابط طرح مذکور اقدام خواهد شد.
 -1در صورت نوسازي ساختمانهاي مجاز اداري و صنعتي و ...و با رعايت کاربري مربوطه و ساير ضوابط
زمان مراجعه و به اندازه مساحت قبلي و در ساختمانهاي تجاري و خدماتي حداکثر تا ارتفاع و دهنه
مجاز و تراکم و سطح مجاز اشغال زمين مندرج در طرح توسعه شهري زمان مراجعه با پرداخت %25
عوارض متعلقه ،پروانه ساخت صادر خواهد شد.
 -3در صورت نوسازي ساختمان هاي مجاز فرهنگي ،ورزشي ،آموزشي و بهداشتي و توانبخشي و اداري و
نظامي با رعايت ضوابط زمان مراجعه و به اندازه مساحت قبلي با پرداخت  %10عوارض متعلقه ،پروانه
ساخت صادر خواهد شد.
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 -0اضافه بناي بندهاي ( )1و ( )2و ( )3ناشي از صدور پروانه ساختماني مطابق ضوابط شهرسازي معادل
 %50عوارض پروانه ساختماني وصول مي شود .شايان ذکر است که رعايت مقررات قوانين خاص مثل
قانون ساماندهي مسکن در صورت شمول الزامي است .اين بند مشمول ساختمان هاي تجاري و
خدماتي نخواهد بود.
 -5در تجميع قطعات مسکوني به منظور استفاده مسکوني ،موقع صدور پروانه با رعايت ضوابط شهرسازي،
معادل  % 25تسهيالت اين ماده (عوارض زير بنا) دريافت خواهد شد.
 -6تجديد بناي ساختمانهاي تخريب شده ناشي از حوادث غير مترقبه از جمله زلزله ،بمباران ،رانش
زمين ،حريق و ...با تأييد مراجع ذي صالح به اندازه اعياني تخريب شده عوارض احداث تعلق نمي
گيرد.
 -0در اجراي تبصره  6ماده  100قانون شهرداري در هنگام صدور پروانه ساختماني مالک مکلف به اجراي
عقب کشي و اصالح معابر مطابق ضوابط طرح هاي توسعه شهري بوده و شهرداري مکلف به پرداخت
غرامت نمي باشد .جهت تشويق شهروندان به نوسازي امالک با اخذ پروانه ساختماني ،از

4

برابر

مساحت ،مقدار واقع در عقب کشي عوارض پروانه اخذ نخواهد شد.
تبصره :در زمان نوسازي ملک در رابطه با مقدار واقع در مسير و انتقال آن بنام شهرداري ،اقدامات الزم
توسط شهرداري انجام خواهد گرفت.
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ماده  :8نحوه صدور پروانه ساختمانی المثنی
صدور پروانه ساختماني المثني فقط با تأييد مراجع ذي صالح از جمله نيروي انتظامي در موقع مفقودي و
سرقت و آتش سوزي و ساير حوادث غير مترقبه ديگر بعد از محرز شدن وقوع حادثه با دريافت کارمزد به
شرح زير مقدور خواهد بود.
● زيربناي تا  500مترمربع معادل  3000ريال براي هر مترمربع
● زيربناي از  501تا  1000مترمربع معادل  2500ريال براي هر مترمربع
● زيربناي از  1001تا  2000مترمربع معادل  2000ريال براي هر مترمربع
● زيربناي از  2001تا  3000مترمربع معادل  1500ريال براي هر مترمربع
● زيربناي بيش از

3001

مترمربع معادل

500

ريال براي هر مترمربع پروانه صادره به عنوان کارمزد پروانه

المثني دريافت خواهد شد.

ماده  :9نحوه استرداد عوارض و بهای خدمات
الف) پروانه ساختماني در شرايط زير باطل و عوارض وصولي بعد از کسر هزينه خدمات شهرداري مطابق
تعرفه به مؤدي مسترد خواهد شد:
مالک تا زمان تغييرکاربري با تصويب طرح هادي يا جامع جديد نسبت به شروع عمليات ساختماني
در مدت اعتبار پروانه و تمديد هاي قانوني آن داراي پروانه اقدام ننموده باشد.
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پروانه ساختماني از طرف مراجع قضايي ابطال شده باشد.
چنانچه مؤدي قبل از صدور پروانه و يا بعد از صدور پروانه ساختماني بدون کسر هزينه تا مدت اعتبار
پروانه و تمديد تا يک سال از احداث آن منصرف و ابطال پروانه و استرداد عوارض را درخواست نمايد.
توقف احداث بنا در اثر حوادث غير مترقبه و قهري (ناشي از زلزله ،طوفان ،آتش سوزي و) ....که موجب
انصراف مالک از ادامه احداث ساختمان شود که با تأييد موضوع توسط مراجع ذي صالح بدون کسر
کارمزد عوارض دريافتي مسترد ميشود.
اشتباه واريزي اشخاص به حساب شهرداري بدون کسر کارمزد
انصراف قبل از تغييرکاربري و در صورت تقليل مساحت مندرج در مصالحه نامه ،با کسر کارمزد از
مبلغ دريافتي ب) گواهي معامله و حفاري در صورت انصراف مالک از انجام معامله و حفاري و تأييد
دفاتر اسناد رسمي و ...دريافتي شهرداري با کسر کار مزد به شرح زير مسترد خواهد شد.
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عوارض منصرفين ازدريافت پروانه ساختماني .غيره مقرر در ابن ماده با کسر عوارض متعلقه طبق جدول زير
به عنوان هزينه شهرداري ،مسترد خواهد شد.

مبلغ

تا  1ميلياد ريال

مازاد بر 1ميليارد

مازاد بر 2ميليارد

تا  2ميلياد ريال

تا  3ميليارد ريال

مازاد بر 3ميليارد و
ارقام بعدي

درصد
%4

%3

%2

%1

استرداد

ج) اين استرداد مشمول کل مطالبات شهرداري به صورت واريز نقدي رديف هاي اين ماده خواهد بود.
ماده  :27عوارض حصارکشی
عوارض احداث ديوار صرفاً مطابق ضوابط شهرسازي و ساير مقررات مربوطه و مقتضيات محل فقط در صورت تقاضاي
احداث ديوار و فقط در کاربريهاي عمومي و باغ و اراضي زراعي که مالک صرفاً درخواست حصارکشي و يا همراه با
آن احداث واحد کوچکي مثل خانه باغ را داشته باشند نيز اين عوارض دريافت خواهد شد.
احداث ديوار در کاربريهاي عمومي و باغ و اراضي زراعي فقط براي بر مشرف به معبر و تا ارتفاع  80سانتي متر با
مصالح بنايي و بقيه به صورت نرده يا فنس با اخذ تعهد ثبتي مبني بر حفظ وضعيت باغ و مزروعي زمين و و
استعالم از مراجعي چون سازمان پارکها و يا واحد مربوطه در شهرداري و جهاد کشاورزي (خارج از محدوده شهرها)
و راه و شهرسازي و ...و با رعايت ضوابط طرح توسعه شهري مقدور خواهد بود.
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تبصره :1صدور مجوز حصارکشي بنام مالک صرفاً به منزله محصور نمودن آن تلقي ،هيچگونه مجوزي در جهت
احداث بنا محسوب نشده و مراتب مي بايست در مجوز صادره از سوي شهرداري صراحتاً قيد شود.
تبصره  :2مالکين امالکي که داوطلبانه و رايگان نسبت به عقب کشي ديوار خود مطابق طرح توسعه شهري
اقدام نمايند مشمول اين عوارض نبوده و شهرداري مبلغي دريافت نخواهد کرد.
تبصره  :3براي امالکي که پروانه ساخت (به غير از خانه باغ) اخذ مينمايند اين عوارض شامل نمي شود.
تبصره :4امالک ناشي از اجراي مواد  110قانون شهرداري ،مشمول عوارض اين بند نبوده و مطابق ماده  110اقدام
خواهد شد.
تبصره  :5فنس کشي عوارض احداث ديوار ندارد.
تبصره  :6احداث ديوار بيش از  80سانتي متر با مصالح ساختماني ،مغاير مقررات موجود تلقي و غير قانوني خواهد بود.

P
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ماده  22هزینه تعبيه درب اضافه (ارزش افزوده)
در اجراي تبصره  6ماده  96و ماده  101قانون شهرداري کليه انهار ،شوارع و معابر عمومي متعلق به شهرداري مي
باشد لذا درصورتي که ملکي داراي بيش از يک بر باشد و ساير اضالع ملک محدود به معبر عمومي باشد ودر سند
مالکيت يا اسناد غيرثبتي و عرفي محل درب ذکر نشده باشد ،در صورت تقاضاي مالک جهت ايجاد در اضافي در
ضلع ديگر ملک در معابر عمومي (همان ضلع داراي معبر) ،عوارض ايجاد درب به ازاي ايجاد هر درب به شرح زير
محاسبه و دريافت خواهد شد .در ايجاد در اضافي موضوع عدم ايجاد مشکالتي مثل مزاحمتهاي ترافيکي و
اشرافيت به واحدهاي همسايه و شهرداري و ارايه خدمات و ...بايد توسط هيات تشخيص (کارشناسان امالک –
شهرسازي  -حقوقي -عضوي از شورا  -حمل و نقل  -درآمد – نماينده فرمانداري – نماينده ثبت اسناد) بررسي
و تأييد شود تا مشکالتي براي سايرين ايجاد نگردد.
تبصره  :1در صدور مجوز موضوع اين ماده رعايت ضوابط شهرسازي الزامي است.
تبصره  :2بيش از يک ورودي پارکينگ در صورت عدم مغايرت با ضوابط شهرسازي و تأييد موضوع توسط
هيأت تشخيص مقرر در اين ماده عوارض متعلقه طبق فرمول مربوطه عمل خواهد شد.
تبصره  :3در صورت دريافت عوارض حق مشرفيت درصورت تعيين تکليف درب اضافي عوارض اين ماده
دريافت نخواهد شد.
تبصره  :4ايجاد هر گونه باز شو درکوچه هاي بن باز دراختيار شهرداري بوده و بار عايت ضوابط مربوطه و با
تأييد هيأت تشخيص مجاز خواهد بود.
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تبصره  :5کوچه و يا راهرو اشتراکي و اختصاصي به آنهائي اطالق مي گردد که در اسناد مالکيت امالک قيد و
جزء عرصه آنها محسوب گردد و نيز شبکه تاسيسات آب و برق و گاز و فاضالب بيرون از آنها قرار گرفته باشد.
تبصره :6به لحاظ حقوقي ايجاد هرگونه درب سواره و پياده و يا روزنه و پنجره طبق ضوابط فوق الذکر زماني
مي تواند صورت پذيرد که کوچه يا معبر عمومي بوده واسناد مالکيت امالک آن حد به معبر تعريف شده باشد
و کوچه مورد نظر در مالکيت خاص يک پالک نباشد.
تبصره  :7در محاسبه عوارض اين ماده در صورتي که عرض گذر يا طول بر ضلع مشرف به گذر بيش از  20متر
باشد مالک عمل همان  20متر خواهد بود.
تبصره  :8مجوز ايجاد درب برابر ضوابط شهرسازي براي هر ملک حداکثر يک درب نفررو تا عرض 1/5متر و
يک درب پارکينگ يا حياط به عرض

3

متر مجاز بوده در صورت تقاضاي بيش از آن صرفاً با تأييد هيأت

تشخيص و با رعايت ضوابط شهرسازي و مسايل حقوقي امکان پذير خواهد بود .ضمناً تعداد درب هاي مجاز
مجتمع ها بيش از يک درب نفررو و يک درب ماشين رو مطابق ضوابط شهرسازي عمل خواهد شد .چنانچه
عرض درب ماشين رو در ضوابط طرح توسعه شهري بيش از  3متر باشد ضوابط مذکور مالک عمل شهرداري
خواهد بود.
تبصره  :9ايجاد درب اضافي در معابر با عرض کمتر از  6متر ممنوع است.
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تبصره  :10در هر صورت صدور مجوز ايجاد درب اضافي در معابر باعرض بيش از  6مترو فقط در معابر (غير
اختصاصي) با رعايت مسايل حقوقي و شهرسازي و مقررات جاري و با تأييد هيأت تشخيص امکان پذير مي باشد.
تبصره  :11باتوجه به وضعيت هرشهر و ارزش افزوده ناشي ازايجاد درب اضافي شوراي اسالمي شهر و شهرداري
شهر مربوطه مي تواندنسبت به تعديل يا افزايش عوارض ايجاد درب اقدام نمايد
تبصره  :12در محاسبه عوارض اين ماده درصورتي که مساحت قطعه بيش از  500متر مربع باشد ،مالک عمل همان
 500مترمربع خواهد بود.
تبصره  :13ايجاد درب بادرخواست مالک و پس از طي مراحل مقرر در اين ماده و عقد صلح امکان پذير خواهد بود.
تبصره  :14در مورد ايجاد درب در پخ يا قوس ساختمان يا ملک ،تابع ضوابط شهرسازي مي باشد.
تبصره  :15درصورت درخواست مالکان مراکز عمومي شامل مراکز آموزشي ،مراکز بهداشتي و درماني و ارگانهاي
دولتي ،مجتمع هاي مسکوني (بيش

از20

واحد) جهت ايجاد درب نفررو و ماشين رو اضافي و اضطراري به

معبري که هيچگونه دربي در آن ضلع قطعه تعبيه نشده باشد ،رايگان مي باشد.
فرمول عوارض ایجاد درب اضافی در معابر:

حداقل ارزش منطقه اي  20000ريال مي باشد.
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در صورتي که قطعهاي برابر طرح توسعه شهري از معبر عمومي فاقد درب ،مقداري در تعريض واقع
گردد شهرداري در مقابل رعايت بر اصالحي ،مجوز ايجاد درب به صورت رايگان در برابر واگذاري
رايگان قسمتي از ملک به معبر صادر خواهد کرد.
در صورت ايجاد درب اضافي بدون اخذ مجوز از شهرداري ،در کميسيون ماده  100قانون شهرداري
طرح و تصميم گيري خواهد شد .در صورت رأي بالمانع کميسيون ماده  ،100عوارض ايجاد درب اين
ماده با ضريب  2اقدام ميشود.
صدور مجوز ايجاد درب در صورتي مقدور خواهد بود که درب ايجادي روبروي درب قطعه مقابل نباشد.
بازشوهاي دربهاي ماشين رو به طرف داخل امالک خواهد بود.
ايجاد پنجره برابر ضوابط طرح توسعه شهري خواهد شد.
عوارض تعبيه درب اضافي از معبري ديگر براي واحد هاي تجاري و خدماتي حداقل

30/000/000

ريال خواهد بود
 مواردي که منجر به افزايش طبقات شود ارزش افزوده اضافي مشمول مقررات مربوطه خواهد بود.
 در زمان صدور مجوز تعبيه درب اضافي مصالحه اي في مابين شهرداري و مالک يا مالکين منعقد شده

که حق هرگونه اعتراض آتي را در هرمرجع از خود سلب و ساقط مي نمايد.
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ماده  :12عوارض ابقای ساختمان
کليه بناهايي که بدون پروانه و يا مازاد بر پروانه در محدوده يا حريم شهر احداث و از سوي کميسيون
ماده  100ابقاء شوند .مطابق تعرفه عوارض محلي به شرح زير اقدام خواهد شد.
الف) در محاسبه عوارض ابقاء ،عوارض (زيربنا ـ پذيره ـ پيش آمدگي) مبناي محاسبه خواهد بود .به غير از
اين  3رديف عوارض ،بقيه عوارض در صورت شمول معادل ضريب و ضوابط صدور پروانه اقدام خواهد شد.
تبصره :با دريافت عوارض ابقاء ،عوارضي تحت عنوان صدور پروانه ساخت وصول نخواهد شد.

عوارض ابقاي اعياني در زمان مراجعه و مطابق تعرفه زمان مراجعه محاسبه و وصول خواهد شد.
به خاطر تشويق نماسازي در صورت نماسازي و نورپردازي ساختمان هاي فاقد پروانه و رعايت ضوابط
گذربندي مقرر در طرح توسعه شهري ،عوارض ابقاء رديفهاي فوق با  %10تعديل محاسبه و اخذ
خواهد شد.
براي پاسخ هرگونه استعالم ملکي در صورتي که ملک داراي تخلف ساختماني باشد ابتدا بايستي
موارد تخلف در کميسيون ماده  100مطرح و پس از صدور راي ابقاء و تعيين تکليف جرايم و عوارض
متعلقه ،شهرداري نسبت به صدور جوابيه الزم اقدام نمايد
در ابقاي ساختمان هاي فاقد مجوز تفکيک عرصه از شهرداري ،به ازاي هر متر مربع از عرصه ،عوارض
ابقاء بابت سهم مشاعي بر مبناي  p10وصول خواهد شد.
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جدول عوارض ابقاء مسکونی به ازاء هر مترمربع

رديف

طبقات سازه اي

زير بنا مطابق

زير

ضوابط و

بناي

مطابق

خارج از

کاربري

ضوابط

بالکن به شارع
سه طرف
بسته

روباز

روپوشيده

زير زمين اول و دوم
5P

1

-

-

و پايين تر

2

همکف ،اول

10P

3

دوم ،سوم و چهارم

20P

30

30

50

50

5P
4

پنجم و ششم

25P

30

50

5

هفتم وهشتم

30P

30

50

35P

30

50

6

نهم وباالتر
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توضيح :عوارض بالکن (روباز و روپوشيده) به حياط يک دوم جدول فوق محاسبه خواهدشد

جدول عوارض ابقاء غيرمسکونی به ازاء هر مترمربع

تجاري وخدماتي

صنعتي و ساير کاربري ها

بالکن به شارع
تجاري و خدماتي

طبقات
مطابق
ضوابط

خارج

مطابق ضوابط

ازضوابط

همکف

20 p

(20 p) 1/7

زيرزمين

12 p

(12 p) 1/7

اول به باال

10 p

(10 p) 1/7

P
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خارج ازضوابط

1/7P

روباز

60 p

روپوشيده

100 p
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توضيح  :1عوارض بالکن تجاري وخدماتي (روباز و روپوشيده) به حياط يک دوم جدول فوق محاسبه خواهدشد.

توضيح  :2عوارض بالکن (رو به شارع و حياط) روپوشيده صنعتي و سايرکاربري ها ،جزء زيربنا و بالکن روباز
آنها يک دوم زيربنا تعيين مي گردد.

ارزش معامالتي ساختمان هاي احداثي سال 1398موضوع تبصره  11ماده  100قانون شهرداري
 +1/2ارزش معامالتي ساختمان طبق جدول ذيل = ارزش معامالتي اعياني ها

مبلغ به ريال

رديف

الف) انواع ساختمان (اسکلت)

1

ساختمان اسکلت بتوني با هرنوع سقف تا  5طبقه هر متر مربع

1560000

2

ساختمان اسکلت بتوني با هر نوع سقف از  5طبقه به باال هر متر مربع

1680000

3

ساختمان اسکلت فلزي با هر نوع سقف تا 5طبقه هر متر مربع

1440000

4

ساختمان اسکلت فلزي با هر نوع سقف از  5طبقه به باال هر متر مربع

1600000

ساختمان مختلط بنايي با ستون هاي فلزي يا بتوني (که معموال در وسط ساختمان اجرا مي
1260000

5
شود)
79

شماره بازنگریA3 :
تاریخ بازنگری2311/71/70 :

شناسایی فرصت های سرمایه گذاری در حوزه شهر هوشمند قم

بسته ی سرمایه گذاری توليد اپليکيشن ها و ایجاد درگاه های وصول
عوارض شهری و حذف قبوض کاغذی
شماره مدرک

MT-FHM-QMICTO-5950-FS-95-FG-003

6

اسکلت آجري

1000000

7

اسکلت مخلوط خشت و گل و سنگ وچوب

840000

8

ساختمان هاي تمام چوب معمولي

920000

9

ساختمان هاي تمام صنعتي (پيش ساخته يا ساخته شده ازچوب هاي صنعتي و اشباع شده)

1980000

ب) ساختمان انبارهاي با دهانه بيش از چهارمتر
10

اسکلت آجري يا بلوک سيماني يا سنگي با هر نوع سقف هرمترمربع

1200000

11

اسکلت فلزي و يا سوله هاي پيش ساخته با هرنوع سقف هرمترمربع

1440000

ج) سالنها يا توقف گاه ها
12

با مصالح بنايي سنگ و آجر و بلوک سيماني با هر نوع سقف

1320000

13

اسکلت فلزي با ستون هاي بتون آرمه

1560000

14

گلخانه با هرنوع مصالح و هر نوع سقف

750000

د) آشيانه و سايبان ها
15

باپايه هاي چوبي و مصالح بنايي با هرنوع سقف

750000

16

باپايه هاي فلزي ياستون هاي بتون آرمه

880000

ه) تاسيسات
17

دستگا ه هاي حرارت مرکزي و شوفاژ سانترال
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18

تهويه مطبوع (گرمايش – خنک کننده)

420000

19

آسانسور و ساير

630000

و) ساير احداثي ها
احداث هرديوار (هرمترطول)

20

500000

ارزش معامالتي هرمترمربع عدم احداث پارکينگ و يا غير قابل استفاده بودن آن با هر نوع
4200000

21
کاربري

 با توجه به تأثير جرايم کميسيون ماده  100در جلوگيري از تخلفات ساختماني و حذف تدريجي
عوارض ،در صورت ضرورت و توجيه منطقي ،مي توان ارزش معامالتي اين جدول را افزايش داد.
 ارزش سرقفلي موضوع تبصره

4

ماده

100

قانون شهرداري از طريق کارشناس رسمي با ارجاع

کميسيون تعيين خواهد شد.
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تبصره  11ماده  100قانون شهرداری
آيين نامه ارزش معامالتي ساختمان پس از تهيه توسط شهرداري و تصويب انجمن شهر (شوراي اسالمي
شهر) در مورد اخذ جرايم قابل اجراست .و اين ارزش معامالتي سالي يک بار قابل تجديد نظر خواهد بود.
نحوه تعيين قدمت ساختمان ها:
– بر اساس سوابق موجود در پرونده نوسازي مربوط به برگه هاي مميزي امالک
– بر اساس سوابق موجود در پرونده پيشه و کسب
– بر اساس زمان صدور پروانه ساخت و گزارش پيشرفت فيزيکي ارائه شده از طرف نظام مهندسي
 -4بر اساس نوع ساخت و نوع مصالح مصرفي
– بر اساس اسناد و مدارک ارائه شده از طرف مالک مانند قبوض آب و برق و ...و سند مالکيت و...
– بر اساس اخطاريه صادره از طرف مأمورين تخلفات ساختماني
– بر اساس سوابق موجود در پرونده هاي تخلفات قبلي
– بر اساس سوابق استعالمهاي صادره براي نقل و انتقال و بانک و ادارات و...
– بر اساس نقشه وضع موجود طرح تفصيلي
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ماده  :13بهره برداری از معبر
مالکين يا سازندگان حق دپوي مصالح در معابر را ندارند و ملزمند بعد از ريختن مصالح و نخاله ها نسبت
به جمع آوري آنها اقدام نمايند در صورت عدم ايجاد مزاحمت و گزارش مأموران شهرداري به شرح زير
اقدام خواهد شد.
چنانچه براي مالکين ساختمانهاي احداثي امکان جمع آوري مصالح وجود نداشته باشد و با رعايت مسائل
ايمني شهروندان بخواهند حداکثر از

عرض معابر شهر براي دپوي مصالح استفاده نمايند و يا براي

محافظت عابرين نسبت به احداث ديوار و يا فنس و يا هرحائلي که قسمتي از معابر را اشغال کنند يا چنانچه
شرکت هاي دولتي و ساير اشخاص حقوقي بخواهند از معابر و فضاهاي عمومي شهر براي دپوي مصالح يا
تجهيز کارگاه براي احداث ساختمان يا توسعه و واگذاري انشعابات و ...استفاده نمايند با رعايت موارد زير
مجوز صادر خواهد شد.
عرض قابل بهره برداري از معابر شهر بر اساس مبحث مربوط در نظام مهندسي تعيين و طول معبر
قابل استفاده حداکثر به اندازه بر ملک در نظرگرفته خواهد شد.
اراضي که پشت جبه ه و فاقد بر باشند مساحت قابل بهره برداري از سوي شهرداري تعيين خواهد
شد.
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نصب عاليم هشدار دهنده و ايمني همسايگان و عدم مزاحمت به سايرين و ترددکنندگان به عهده
مالک يا پيمانکار بوده و در صورت قصور مالک يا پيمانکار ،تعهدات ايجاد شده به عهده مالک يا
پيمانکار خواهد شد.
نظارت بر اجراي اين ماده به عهده معاونت يا واحد خدمات شهري شهرداري خواهد بود.
مجوز نصب پل رايگان براي هر پالک غير مجتمع يک مورد و مجتمع ها دو مورد بوده و شهرداري
در موارد فاقد مجوز نصب پل نسبت به صدور اخطار جهت جمعآوري پل اقدام و در صورت عدم
اقدام مؤثر از سوي مالکين رأساً نسبت به جمعآوري پل اقدام خواهد نمود.


بديهي است صدور مجوز نصب پل اضافي حتي با پرداخت وجه به شهرداري غير قانوني مي باشد.

ماده  :14عوارض ارزش افزوده ناشی از تبدیل یک یا چند واحد به واحدهای بيشتر
در صورت اخذ مجوز تبديل يک يا چند واحد به واحدهاي بيشتر با رعايت ضوابط مربوطه از جمله
شهرسازي و ساير مقررات مندرج در طرح هاي توسعه شهري ،به زمان مراجعه مابه التفاوت عوارض
اخذ خواهد شد.
در مواردي که مالکين ساختمانها نسبت به پروانه اخذ شده يا مجاز شده از طريق ابقاء کميسيون ماده
 ،100به افزايش واحدهاي بيشتر در اثر تبديل واحد يا واحدهاي مجاز اقدام نمايند و از طريق کميسيون
ماده  100ابقاء شوند عالوه بر اخذ عوارض قانوني ،عوارض ارزش افزوده ناشي از اين اقدام
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براي هر متر مربع مسکوني جدا شده و براي تجاري و خدماتي جدا شده با ضريب

6

برابر فرمول

عوارض پذيره زمان مراجعه از واحدهاي تبديلي به عنوان عوارض تبديل محاسبه و وصول خواهد شد.
براي واحدهاي ايجادي فاقد مجوز که ضوابط پارکينگ و فضاي باز را رعايت نمايند  % 60عوارض اين
ماده وصول مي شود.
تبصره  :1در صورت تفکيک يک واحد به دو يا چند واحد ،از کوچکترين واحد يا واحد مساوي عوارض اين
ماده دريافت خواهد شد.
تبصره  :2در صورت تجميع دو يا چند واحد تجاري – خدماتي و مسکوني و ....عوارضي تحت هرعنوان
دريافت نخواهد شد.
ماده  :15سهم ارزش افزوده ورود امالک به محدوده
شهر الف) اراضی وارد شده به محدوده شهر

از بابت کليه امالکي که بنا به مقتضيات هر شهر يا طي مراحل قانوني به محدوده شهر وارد ميشوند عالوه
بر تأمين و واگذاري سرانه فضاي عمومي و خدماتي و تأمين اراضي مورد نياز شوارع و معابر عمومي ،در
اجراي تبصره  4ماده واحده قانون تعيين وضعيت امالک و ...معادل  %10کل ملک به هنگام اخذ خدمات از
شهرداري ،توسط متقاضي به شهرداري واگذار خواهد شد.
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تبصره :1مطالبه عوارض (يا سهم) اين ماده توسط شهرداري از تاريخ تصويب قانون تعيين وضعيت امالک
مصوب سال 1367/8/29و اصالحات بعدي آن خواهد بود.
تبصره  :2الويت واگذاري مطالبات اين ماده به شهرداري سهمي از ملک بوده که در صورت عدم امکان
واگذاري ملک يعني سهم شهرداري کمتر از يک قطعه باشد؛ مقدار

10

درصد سهم شهرداري به صورت

عوارض دريافت خواهد شد.
تبصره :3حفظ باغات و توسعه آن ها در اولويت اول برنامه هاي فضاي سبز شهرداري مي باشد .در صورت
حفظ امالک مزروعي و باغ از سوي مالک و درخواست گواهي معامله با اخذ تعهد ثبتي ازخريدار مبني
برحفظ کاربري قبل از ورود به محدوده شهر و درج آن در گواهي معامله ،سهم فوق از طرف شهرداري
مطالبه نخواهد شد و در مراجعات بعدي و در صورت درخواست خدمات از جمله تغيير کاربري ،تفکيک،
احداث ساختمان و ...حقوق شهرداري وصول خواهد شد.
تبصره  :4اراضي که بعد از ورود به محدوده شهر مطابق کاربري طرح توسعه شهري به منظور استفاده
کاربري عمومي مثل ورزشي ،بهداشتي ،فرهنگي ،مذهبي ،آموزشي ،تأسيسات و تجهيزات شهري استفاده
شود سهم ورود به محدوده شهر دريافت نخواهد شد.
تبصره  :5براي کاربريهاي زراعي ،باغ و براي کاربري هاي مورد استفاده صنعتي ،کارگاهي و توليدي %5
سهم اين ماده تعيين مي گردد.
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ب) امالک دارای ساختمان وارد شده به محدوده یا حریم شهر

چنانچه ملکي خارج از محدوده يا حريم شهر واقع و اعياني غيرمجاز احداث و بعداً وارد محدوده شهر
شوند ،بعد از رسيدگي به تخلفات ساختماني آن از سوي کميسيون مقرر در ماده

99

قانون شهرداري

(اعيانيهاي خارج از حريم شهر) يا ماده ( 100اعيانيهاي خارج از محدوده و داخل حريم شهر) و در صورت
ابقاء و يا بالمانع شناخته شدن اعياني آن ،از بابت مزاياي (ارزش افزوده) ورود امالک داراي اعياني به
محدوده شهر ،معادل  %10کل عرصه ملک به هنگام اخذ خدمات از شهرداري ،توسط متقاضي به شهرداري
واگذار خواهد شد.
الويت واگذاري مطالبات اين ماده طبق تبصره  4قانون تعيين وضعيت امالک ...به شهرداري سهمي از ملک
بوده و در صورت عدم امکان واگذاري ملک (يعني سهم شهرداري کمتر از يک قطعه باشد)  10درصد سهم
شهرداري به شرح زير دريافت خواهد شد.
اراضي که بعد از ورود به محدوده شهر مطابق کاربري طرح توسعه شهري به منظور استفاده کاربري عمومي
مثل ورزشي ،بهداشتي ،فرهنگي ،مذهبي ،آموزشي ،تأسيسات و تجهيزات شهري استفاده شود سهم ورود
به محدوده شهر و از بابت کاربري سهمي دريافت نخواهد شد.
براي کاربري هاي زراعي ،باغ و براي کاربري هاي مورد استفاده صنعتي ،کارگاهي و توليدي ،سهم شهرداري
 %5تعيين مي گردد.
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نحوه محاسبه سهم ارزش افزوده ورود امالک به محدوده شهر (بندهای الف و ب این ماده)
قيمت کارشناس رسمی ذیربط با تعيين شهرداری وصول خواهد شد .در صورت اعتراض طرفين (اعتراض شهرداری به عهده
گروهی متشکل از کارشناسان مرتبط خواهد بود) به قيمت کارشناس رسمی ،موضوع تعيين قيمت به ترتيب به هيأت سه
و بعد پنج نفر با پرداخت هزینه کارشناسی توسط معترض ارجاع خواهد شد.
قيمت کارشناسی احصاء شده توسط کارشناسان شهرداری بررسی و در صورت وجود مغایرت با قيمت واقعی و روز محل
اعتراض خواهد شد.

تبصره  :1اخذ سهم اين ماده در مورد ساختمانها ،با درخواست مالک براي ورود به محدوده شهر ،عالوه بر
جريمه تخلفات ساختماني و عوارض مربوطه ميباشد.
تبصره  :2به ساختمانهاي روستاهاي وارده به محدوده شهر عوارض اين رديف تعلق نمي گيرد .ضمناً بعد از
ورود به محدوده شهر هرگونه اقدام عمراني اعم از تفکيک و احداث و ...مطابق ضوابط زمان مراجعه عمل
خواهد شد.
ماده  :16سهم شهرداری از بابت اجرای قانون اصالح ماده  101قانون شهرداری (تفکيک و افراز)
قطعه بندي ملک بزرگ به قطعات کوچکتر و با درخواست مالک ،تفکيک اطالق ميشود .بنابراين تقسيم
يک ملک به دو يا چند قطعه در اثر عبور لوله هاي آب و گاز و دکلها و تيرهاي برق و مشابه آنها صورت
ميگيرد تفکيک تلقي نشده و سهمي ندارد.
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بنابراین تفکيک به یکی از اشکال زیر انجام و مطالبات شهرداری مطابق این تعرفه وصول خواهد
شد:
 تفکيک اراضي باير يا اراضي داير براى ساختمان سازى مسکونى در کاربرى مربوط
 تفکيک اراضى غير مسکونى
 تفکيک باغات و مزارع به عنوان باغ و مزرعه
 تفکيک باغ و مزارع براى استفاده غير باغ ومزرعه بعد از صدور مصوبه مرجع ذيصالح
 تقسيم باغات و مزارع و کاربرى هاى عمومى بدون طى مراحل قانونى چه داراى سند و يا فاقد سند در
صورت ابقاى اعيانى ها توسط آراى کميسيون ماده  100سهمي مطابق تعرفه عوارض محلى تعلق مى
گيرد.
 زميني که ازطريق ادارات دولتي به صورت اجاره به شرط تمليک و غيره در داخل حريم ومحدوده شهر
واگذارميشودمشمول اين ماده مي باشد.
بر اساس قانون تعيين وضعيت امالک کليه هزينه هاي آماده سازي اراضي تفکيک شده و پياده روها وکوچه هاي مرتبط حاصل از تفکيک بر عهده مالک است.
 زميني که از طريق منابع طبيعي يا راه و شهرسازي و ساير اشخاص حقيقي و حقوقي داخل محدوده و
حريم شهرها به صورت استيجاري و غيره واگذار ميشود مشمول اين ماده ميباشند.
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 زمين هاي اوقافي طبق جلسه مورخ1390/8/25فقهاي معظم شوراي نگهبان مشمول تبصره 4ماده

101

اصالحي قانون شهرداري نمي باشد .با توجه به نظريه شماره  90/30/44599مورخه  90/9/2شوراي محترم
نگهبان تسري تبصره ( )4اين قانون به موقوفات خالف موازين شرع تشخيص داده شده است .در هر
صورت اجراي ضوابط و مقررات طرح هاي توسعه شهري براي اين اراضي طبق ضوابط جاري الزامي
است و سرانه هاي شوارع و معابر و خدماتي بايد تامين شود .بديهي است مالکيت اين اراضي (سرانه ها)
همچنان در اختيار اداره اوقاف قرار دارد.
-

زميني که کاربري آن فرهنگي و مذهبي بوده در صورت تفکيک و افراز و حفظ کاربري و استفاده

فرهنگي و مذهبي مانند مسجد و کتابخانه از سهم تفکيک مستثني ميباشند.
 متقاضيان تفکيک و افراز با مساحت بيشتر
(مجاز) که داراي اعياني و

از500

مترمربع در داخل محدوده شهر با کاربري مربوط

فاقد اعياني مي باشند .اين سهم دريافت خواهد شد.
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برای قطعات باالی  500متر مربع که دارای سند ششدانگ می باشند به استناد ماده 101اصالحی قانون شهرداری
به شرح زیر اقدام خواهد شد:
جدول الف) کاربری های مسکونی ،تجاری

رديف
1

درصد (خالص قطعات)

مساحت

 10درصد قطعه

قطعات  500مترمربع تا  1000متر مربع

2

قطعات باالي  1000مترمربع تا  3000متر مربع

 15درصد قطعه

3

قطعات باالي  3000مترمربع تا  5000متر مربع

 20درصد قطعه

4

 25درصد سهم سرانه هاي عمومي و خدماتي و  25درصد از

قطعات باالي  5000مترمربع

باقي مانده ملک (18/75درصد) سهم معابر و شوارع عمومي)

جدول ب) کاربری های صنعتی وکارگاهی و انباری

رديف

مساحت (مترمربع)

1

کمتر

2

 2000تا

3

 6000تا15000

4

بيش

از 2000
6000

از 15000
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قطعات حاصل از تفکيک

سهم شهرداري

حداکثر دو قطعه

7%

 2000و بيشتر

6%

 3000و بيشتر

6%

 7500و بيشتر

5%
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اراضي که مطابق کاربري طرح توسعه شهري به منظور استفاده کاربري عمومي مثل ورزشي ،بهداشتي،

فرهنگي ،مذهبي ،آموزشي ،تأسيسات و تجهيزات شهري استفاده شود از بابت تفکيک سهمي دريافت نخواهد
شد.
 در مواردي که امکان تامين انواع سرانه ،شوارع و معابر از زمين مورد تفکيک و افراز ميسر نباشد شهرداري
ميتواند معادل قيمت آن را طبق نظر کارشناس رسمي مرتبط دادگستري دريافت نمايد.
قيمت کارشناس رسمی ذیربط با تعيين شهرداری وصول خواهد شد .در صورت اعتراض طرفين (اعتراض شهرداری به عهده
گروهی متشکل از کارشناسان مرتبط خواهد بود) به قيمت کارشناس رسمی ،موضوع تعيين قيمت به ترتيب به هيأت سه
و بعد پنج نفر با پرداخت هزینه کارشناسی توسط معترض ارجاع خواهد شد.
 قيمت کارشناسی احصاء شده توسط کارشناسان شهرداری بررسی و در صورت وجود مغایرت با قيمت واقعی و روز محل
اعتراض خواهد شد.

 سهم شهرداري از بابت تفکيک و افراز مطابق جدول هاي الف و ب طبق ضوابط شهرسازي مي باشد و
در صورتيکه در رديف
o

جدول الف ،سهم شهرداري در هر مورد (سرانه هاي عمومي و خدماتي يا معابر و شوارع عمومي) بيشتر

از درصدهاي فوق باشد درصد بيشتر بصورت رايگان به شهرداري انتقال يافته ولي اگر درصدهاي فوق کمتر
باشد بايستي مانده درصدها را بصورت قطعه يا وجه نقد طبق نظريه کارشناسي رسمي دادگستري تامين
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نمايد و در صورت بيشتر بودن يک سهم از سهم ديگر کسر نخواهد شد (بيشتر بودن درصد يک سهم به
سهم ديگر ارتباطي ندارد).
براي اسنادي که از طريق مواد  147و  148قانون ثبت اسناد و قانون تعيين تکليف اراضي فاقد سند رسمي و ساير
قوانين جاري صادر شده باشند و مساحت آنها بيشتر از  500متر مربع باشد طبق موارد فوق ،عمل خواهد شد.

درصورتي که در کاربري غير مرتبط مالک متقاضي استفاده ورود به محدوده شهر و و ارزش افزوده خدمات
شهرداري و تفکيک به صورت هم زمان باشد در مجموع %80سهم ماده  15و  16تعيين و درصورت درخواست و
استفاده هم زمان از ارزش افزوده خدمات شهرداري وتفکيک  %70سهم ماده  16تعيين مي شود.
مثال :تغيير کاربري ملکي با کاربري زراعي يا فضاي سبز به تجاري به مساحت  4000متر مربع
مطالبات (سهم) شهرداري به شرح زير خواهد بود:
سهم ورود به محدوده شهر (سهم ورود به محدود شهر)
سهم استفاده از ارزش افزوده خدمات شهرداري به تجاري
سهم سرانه هاي عمومي ،خدماتي و معابر و شوارع
4000-

مترمربع
متر مربع

4000×%10= 400
3600×% 45=1620

متر مربع )1620+400( ×%43/75 =866/25

با توجه به تقاضاي همزمان استفاده از ارزش افزوده خدمات شهرداري و تفکيک و ورود به محدوده

شهر در مجموع  %80سهم شهرداري مطابق ماده  15و  16به مساحت ودرصد زير تعيين مي گردد:
سهم شهرداري  57/725درصد

متر مربع )866+1620+400/25( ×%80=2309
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متر مربع

سهم مالک  42/275درصد

4000-2164/68=1691

در مثال باال درخواست و استفاده هم زمان از ارزش افزوده خدمات شهرداري و تفکيک ،سهم شهرداري به شرح
زير تعيين مي شود:
 -1سهم استفاده از ارزش افزوده خدمات شهرداري به تجاري
-2سهم سرانه هاي عمومي ،خدماتي و معابر و شوارع

مترمربع
متر مربع

4000×%45 =1800

4000- )1800( ×%43/75 = 962/5

با

توجه به تقاضاي همزمان استفاده از ارزش افزوده خدمات شهرداري و تفکيک در مجموع  %70سهم شهرداري
مطابق ماده  16به مساحت و درصد زير تعيين مي گردد:
سهم شهرداري

48/35

درصد

سهم مالک  51/65درصد

متر مربع
متر مربع

)962+1800/5( ×%70=1933/75
4000-1933/75= 2066/25

شهرداري موظف است سهم خود از بابت اجراي اين ماده در کاربري باغ و زراعي را حفظ و فقط در
توسعه فضاي سبز استفاده نمايد.
در اجراي طرح تعريض و ايجاد معابر و ميادين توسط شهرداري مساحت معابر مقرر در طرح توسعه
شهري از سهم تفکيک شهرداري کسر خواهد شد و در رابطه با اين نوع امالک مطابق عوارض بر حق مشرفيت
اقدام خواهد شد.
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مبناي ريالي ارزش منطقهاي ،ارزش بعد از تغيير کاربري خواهد بود .چنانچه بعد از تغيير کاربري فاقد
ارزش منطقه اي در دفترچه ارزش معامالتي باشد نزديکترين بلوک و کاربري مربوطه مبناي عمل خواهد بود.
قبل از ارسال پرونده به کميسيون ماده

5

يا کميته تغييرات اساسي طرحهاي هادي شهرداري بايد

طبق مصالحه نامه ضمانت الزم را اخذ نمايد .شايان ذکر است قدر السهم شهرداري ،نقداً به حساب سپرده
شهرداري واريز يا ضمانت نامه بانکي معادل سهم اخذ خواهد شد پس از تصويب موضوع در کميسيون مربوط،
مبلغ ضمانتنامه يا وجوه نقد در حساب سپرده ،به ترتيب به نفع شهرداري ضبط يا به حساب جاري منتقل
خواهد شد و نيازي به اذن مودي نخواهد بود.
امالکي که براساس طرح توسعه شهري داراي کاربري شناور از جمله تجاري مي باشند مشمول پرداخت
اين سهم مي باشند.
اراضي که بعد از ورود به محدوده شهر مطابق کاربري طرح توسعه شهري به منظور استفاده کاربري
عمومي مثل ورزشي ،بهداشتي ،فرهنگي ،مذهبي ،آموزشي ،تأسيسات و تجهيزات شهري استفاده شود بعد از
اخذ سهم ورود به محدوده شهر از بابت کاربري سهمي دريافت نخواهد شد.
اراضي و امالک مورد درخواست براي استفاده تجاري ،خدماتي داخل حريم شهر مطابق اين ماده اقدام
خواهد شد
براي اراضي و امالک زراعي و باغ مورد استفاده خانه باغ ،صنعتي ،کارگاهي و توليدي در خارج از
محدوده و داخل حريم شهر  50درصد سهم اين ماده تعيين مي گردد.
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جدول ج) ارزش افزوده استفاده از خدمات شهرداری

کاربري مورد درخواست
رديف

عنوان کاربري
مسکوني

1

مسکوني

-

2

تجاري

-

3

باغ -زراعي -فضاي سبزوباير

4

کارگاهي و صنعتي

5

پارکينگ

تجاري

%30
-

%25
-

%45
%25

%40

%50

کارگاهي و
صنعتي
%10
%20
%25

پارکينگ

ساير

-

-

-

-

-

-

-

باغ

%10
%20

-

ساير (اداري -آموزشي -ورزشي-
6

بهداشتي -تاسيسات و تجهيزات

%30

%40

%15

-

%10

-

شهري و)...

در صورتي که امکان تفکيک زمين طبق مقررات شهرسازي وجود نداشته باشد ارزش افزوده ناشي از خدمات
شهرداري مطابق جدول فوق الذکر با قيمت روز براساس اعالم نظريه کارشناس رسمي دادگستري (طبق کاربري
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تغييريافته خام) خواهد بود .ضمنا معادل اين مبلغ ضمانتنامه بانکي يا وجوه نقد به حساب سپرده شهرداري
توديع خواهد شد و در صورتيکه مالک بعد از تصويب طرح در کميسيون ماده

5

انصراف نمايد مطابق نحوه

استرداد عوارض و بهاي خدمات (ماده  )9اقدام خواهد شد.
تبصره  :1در طرح ارائه شده از طرف مالک جهت ارسال به کميسيون ماده 5استان بايستي سهم شهرداري
به صورت مشخص تعيين گردد.
تبصره  :2در صورتيکه موضوع در کميسيون ماده 5استان مطرح ومصوبه کميسيون مردود يا مشروط (خارج
از مفاد مصالحه نامه بر ذمه مالک) باشد اگر موارد مشروطي مورد قبول مالک يا شهرداري واقع نگردد
ضمانتنامه يا وجوه نقد توديعي به حساب سپرده با درخواست مالک بدون کسر کارمزد مسترد خواهد شد
وضمنا مراتب لغو مصوبه به کميسيون ماده 5ارسال خواهد شد.
تبصره :3اجراي اين بند منوط به درخواست مالک وتنظيم مصالحه نامه في مابين مشاراليه وشهرداري
بوده ودر مفادمصالحه نامه قيد خواهد شد مالک طرح هر گونه دعوي بر عليه شهرداري را در مراجع
قضايي اعم از کيفري وحقوقي را از خود سلب مي نمايد.
تبصره  :4مصالحه نامه هایی که در راستاي وظايف شهرداري به کمسيون ماده

5

يا کارگروه تخصصي امور

زيربنايي ارسال مي گردد در صورتي که بنا به دالئلي سال تصويب موضوع به سنوات آتي (خارج از سال مورد
مصالحه) انتقال يابد با توجه به اينکه مودي هيچ گونه قص ـوري در رابطه با موض ـوع نداش ـته ،لذا مبلغ
مصالحه نامه مورد قبول شهرداري بوده و شهرداري هيچ گونه مابه التفاوتي اخذ نخواهد نمود و در صورتي که
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مصالحه نامه ها در سال مورد مصالحه مورد تصويب مراجع مذکور قرار بگيرد شهرداري بالفاصله بعد از تصويب
و ابالغ مفاد صورتجلسه از سوي مراجع مذکور نسبت به ضبط مبلغ ضمانت نامه بانکي يا ضبط وجه نقد سپرده
مبادرت خواهد نمود در اين خصوص نيازي به اذن مودي نمي باشد.
 به منظور حمايت از ايجاد جايگاه هاي عرضه سوخت  CNGاز بابت استفاد از خدمات شهرداري و ورود به
محدوده شهر عوارض يا سهمي دريافت نخواهد کرد.
 کليه بناهاييکه در کميسيون ماده  100ابقاء شوند .ارزش افزوده استفاده از خدمات شهرداري اخذ نخواهد شد.
 در صورتي که کاربري و تراکم ملکي در طرح تفصيلي قبلي مجاز و شهرداري براي آن پروانه ساختماني
صادر و ياپرونده ملک در کميسيون ماده  100مطرح وراي ابقاء توسط کميسيون ماده  100صادر شده باشد و
در طرح تفصيلي فعلي کاربري و تراکم آن مغاير با طرح قبلي باشددر صورت درخواست تغيير کاربري و
استفاده از خدمات شهرداري از سوي مالک به کاربري قبلي ،شهرداري بدون دريافت هرگونه وجهي پرونده
را جهت تغيير کاربري به کميسيون ماده  5يا کميته تغييرات اساسي طرحها ارسال خواهد نمود.
 چنانچه ملکي درخارج از محدوده و داخل حريم شهرتوسط کميسيون تبصره يک ماده يک قانون حفظ
کاربري اراضي زراعي و باغات تغيير کاربري گردند ،ارزش افزوده استفاده از خدمات شهرداري معادل %20
جدول مربوط اخذ خواهد شد و در صورتي که مطابق تبصره چهار ماده يک قانون مذکور مجوز صادر گردد،
مبلغي اخذ نخواهد شد.
 شهرداري ها موظفند حداقل  %20از درآمد حاصل از ارزش افزوده استفاده خدمات شهرداري را به منظور
خريد زمين واحداث فضاهاي عمومي شهر هزينه نمايند.
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مصالحه نامه (نمونه)
-1مصالح :آقاي…… ..فرزند ………شماره ملي ……………مالک پالک ثبتي شماره ..............واقع
در شهر ............خيابان......................................
-2متصالح :شهرداري شهر ...................به نمايندگي آقاي ...............................بعنوان شهردار..................
-3موضوع مصالحه ::با عنايت به درخواست شماره ............مورخه .....................از سوي مصالح مبني برتقاضاي
تغييرکاربري و بهره مندي از ارزش افزوده استفاده از خدمات شهرداري با شرايط زيرمنعقدگرديد:
الف) سهم شهرداري :مطابق جدول ارزش افزوده ...............درصد به مساحت .............متر مربع تعيين مي گردد.
با توجه به اينکه واگذاري قطعه به دليل ................مقدور نمي باشد ،براساس نظريه شماره ...............مورخ
 .................کارشناس رسمي دادگستري مبلغ ...........................ريال تقويم مي گردد.
ب) تعهدات مالک :مالک ملزم به واگذاري مساحت .....مترمربع ازقطعه يا قطعات درخصوص بند الف مي
باشد ج) مالک ملزم به پرداخت مبلغ ....................ريال طبق مصالحه نامه دروجه شهرداري ..............ويا ارائه
ضمانت نامه بانکي قبل از ارسال به کميسيون ماده  5ياکميته فني تغييرات طرح هادي مي باشد.
د) تعهدات شهرداري :طرح موضوع مصالحه نامه در کميسيون ماده

5

ياکميته فني تغييرات طرح هادي

واخذ مصوبه مربوط.
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شرایط عمومی مصالحه نامه
مصالح مکلف است حداکثر تا  6ماه پس از ابالغ شهرداري براي اخذ پروانه ساختماني اقدام نمايد.
در غير اينصورت پس از انقضاء مهلت مذکور عوارض متعلقه (به استثناء ارزش افزوده استفاده
خدمات شهرداري) طبق عوارض محلي در زمان مراجعه محاسبه و اخذ خواهد شد
کليه شرايط صحت صلح قطعي اعم از صيغه و اظهار و قبض و اقباض و غيره بين طرفين جاري
شد و به سائقه احتياط کافه خيارات خصوصا خيار غبن هرچند فاحش از طرفين اسقاط گرديد.
مورد مصالحه اعم از عين و منافع از طريق سند عادي يا رسمي يا وکالت قبال به کسي واگذار نشده
و هر کس اعم از اشخاص حقيقي و حقوقي در اين خصوص در هر مرجع و مقامي ادعايي داشته
باشد مصالح شخصا جوابگو بوده و شهرداري در اين خصوص مسؤوليتي نخواهد داشت و متصالح با
رؤيت و وقوف کامل از محل وقوع و حدود و مشخصات ،قبول و اقرار به تصرف و قبض مورد مصالحه
نمود
اين مصالحه نامه با رضايت کامل طرفين منعقد و پس ازتصويب درشوراي اسالمي شهر و کميسيون
ماده  5ياکميته فني تغييرات طرح هادي قابليت اجرا داشته ودرصورت عدم تصويب ازسوي مراجع
مذکوراين مصالحه نامه کان لم يکن تلقي گرديده و مالک هيچگونه ادعا و اعتراضي نداشته و مصالح
هر گونه شکايت اعم از کيفري و حقوقي در حال و آينده را از خود سلب و ساقط نمود .ضمنا مبلغ
يا ضمانت نامه دريافتي بدون کسر ،مسترد خواهد شد.
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اين مصالحه نامه در .........بند .........تبصره و .........نسخه که هر کدام داراي حکم واحد ميباشند منعقد گرديد.
ماموربازديد

مالک

معاون يا مسئول شهرسازي

مسئول درآمد

مسئول حراست شهرداري

مشاور حقوقي

مسئول امورمالي

شهردار شهر......
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ماده :17ضوابط احداث پارکينگ
پيش بيني و تامين پارکينگ در ساختمان ها الزامي بوده و بايستي مطابق ضوابط طرح جامع يا هادي يا
تفصيلي و در اجراي ماده

1

قانون توسعه حمل و نقل و مديريت مصرف سوخت و آيين نامه اجرايي آن

نسبت به ايجاد پارکينگ اقدام گردد.
تبصره  :1در صورت تبديل پارکينگ ساختمانهاي داراي پروانه به استفاده غير پارکينگ ،موضوع بايد توسط
کميسيون ماده  100رسيدگي و با توجه به قانون و اهميت و ضرورت موضوع و مفاد پروانه ،رأي برگشت به
حالت اوليه و قلع آثار تبديلي صادر گردد .در صورتي که بر خالف آن توسط کميسيون ماده  100ابقاء و
عدم امکان ايجاد پارکينگ در قسمت ديگر ساختمان عالوه بر اعتراض به رأي بدوي توسط شهرداري و در
صورت صدور رأي تجديد نظر (قطعي) و تأييد رأي بدوي يا ابقاي تخلف مذکور به شرح فوق رأي کميسيون
اجرا خواهد شد
ساختمان هايي که بدون تأمين پارکينگ به صورت غيرمجاز (مازاد يا فاقد پروانه) احداث شوند مشمول
مقررات اين ماده و عوارض ابقاي اعياني ها خواهد بود.
تبصره  :2در صدور پروانه ساخت و پايانکار و رأي توسط کميسيون ماده  100رعايت مفاد پروانه و ضوابط
طرح توسعه شهري و به ويژه قانون توسعه حمل و نقل و مديريت مصرف سوخت و آيين نامه اجرايي آن
الزامي است.
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تبصره  :3شهرداريها موظفند هر نوع درآمد حاصل از پارکينگ اعم از جرايم پارکينگ و ...را به حساب
جداگانه اي واريز و صرفا جهت احداث پارکينگ هاي عمومي هزينه نمايند.
هزينه تامين پارکينگ در هرشهرداري با رعايت ضوابط شهرسازي و ازجمله نامه ارسالي از سازمان شهرداري
ها و دهياري هاي کشور به شماره

47531

مورخ 97/9/27در مورد موارد استثنايي اخذ هزينه پارکينگ و

واريز آن به حساب ويژه پارکينگ به شرح زير:
● مستلزم قطع درختان کهنسال
● در ميادين و خيابان هاي شرياني
●عرض کوچه
●عرض قطعه
●فرم وشيب زمين
●معابر باالي  45متري
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ماده  :18عوارض بر حق مشرفيت
کليه امالک واقع در معابر شهر که با خريد و يا با تملک به مالکيت شهرداري در ميآيند شهرداري حق
تصرف و احداث ديوار به منظور ممانعت از ورود اشخاص را داشته و هيچ شهروندي حق بهره برداري از آن
بدون مجوز شهرداري را ندارد.
بنابراين تا زمانيکه مالکين همجوار چنين امالک عمومي از شهرداري اجازه نگرفتهاند حق ايجاد درب به
اين امالک را هر چند که قسمتي از اين امالک به خيابان تبديل شده باشد ندارند مگر اينکه حق ارتفاق
داشته باشند که مستلزم پرداخت حق مشرفيت خواهند بود.
عليهذا مالکين کليه اراضي و امالکيکه در اثر اجراي طرحهاي احداث ،تعريض و توسعه و اصالح معابر و
ميادين و چهارراه ها در برگذر احداثي يا اصالحي و يا تعريضي و يا در توسعه واقع ميشوند در صورت
پرداخت عوارض حق مشرفيت ،ميتوانند نسبت به دريافت مجوز ايجاد درب به خيابان اقدام نمايند .و در
ساير موارد عوارض حق مشرفيت در زمان مراجعه براي توافق و اخذ خدمات شهرداري ،اجراي طرح ،نقل و
انتقال ،اصالح سند ،پايان کار ساختمان يا تفکيک محاسبه و وصول خواهد شد.
عوارض حق مشرفيت مطابق فرمول زير براي کليه معابر محاسبه و اخذ خواهد شد:
[ (A-B) ×L×P×S] ×K

 Aعرض معبر جديد
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 Bعرض معبر قبلي
طول ضلع ملک مشرف به معبر

L

ارزش منطقه اي بعد از اجراي طرح

P

مساحت باقي مانده ملک

S

K

ضريب تعديل درکاربري هاي تجاري وخدماتي با ضريب  2عمل خواهد شد.



درکاربري مسکوني با ضريب  1عمل خواهد شد( .براي قطعات زير  100متر مربع با ضريب  1/5عمل خواهد شد).



درکاربري هاي اداري وغيره با ضريب  1/5عمل خواهد شد.



درکاربري هاي باغ و مزروعي با حفظ کاربري  %25فرمول وصول خواهد شد.



در کاربري هاي مختلط مسکوني – تجاري با ضريب  1/5عمل خواهد شد.

جدول ضریب تعدیل ()K

L

K

رديف

1

تا يک متر

5%

12

تا  12متر

2

تا  2متر

6%

13

تا  13متر

17%

3

تا  3متر

7%

14

تا  14متر

18%

4

تا  4متر

8%

15

تا  15متر

19%

5

تا  5متر

9%

16

تا  16متر

20%

رديف

6

تا  6متر

17

10%
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L

K
16%

تا  17متر
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7

تا  7متر

11%

18

تا  18متر

22%

8

تا  8متر

12%

19

تا  19متر

23%

9

تا  9متر

13%

20

تا  20متر

24%

10

تا  10متر

14%

21

بيش از  20متر

25%

11

تا  11متر

15%

-

-

-

تبصره  :1در مواردي که بعد از اجراي طرح تعريض و توسعه معابر موجود و ايجاد معابر و ميادين و چهارراه
ها ،ملکي مشمول عقب کشي نشده و ارزش منطقه اي قبل و بعد از اجراي طرح تغيير کند از بابت ارزش
افزوده ناشي از اجراي طرح تعريض و يا ايجاد معابر جديد توسط شهرداري ،عوارض حق مشرفيت بر مبناي
کل مساحت ملک با مبناي  20برابر مابه التفاوت ارزش منطقه اي قبل و بعد از اجراي طرح محاسبه و اخذ
خواهد شد.
تبصره  :2حداقل  Pمبناي محاسبه عوارض اين ماده  20000ريال مي باشد.
تبصره  :3عوارض حق مشرفيت باقي مانده ملک از %20ارزش روز زمين (زمان مراجعه به شهرداري جهت
پرداخت) بيشتر نخواهد بود.
تبصره  :4در معابر جديد االحداث با هر عرض به دليل فقدان معبر قبلي ،مبناي مورد محاسبه اين فرمول
کال عرض معبر جديد خواهد بود.
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تبصره  :5عوارض حق مشرفيت در مواقع زير و هر کدام در زمان اجرا يا بعد از اجراي معبر فقط براي يک
بار تعلق ميگيرد:
براي امالکي که قسمتي از آنها در مسير تعريض قرار مي گيرند عوارض حق مشرفيت به هنگام توافق
براي خريد يا بعد از اجراي طرح تعريض به هنگام مراجعه مالک بر مبناي ارزش منطقه اي روز ،محاسبه و
اخذ يا تهاتري (يعني ارزش واگذاري مالک و مطالبات شهرداري به صورت ريز برآورد ريالي شده و تهاتر
خواهد شد) اقدام خواهد شد.
در هنگام توافق براي خريد يا تملک قسمتي از امالک براي اجراي طرح به شرطي که به غير از معبر
احداثي راه دسترسي به ملک وجود نداشته باشد.
در موقع معامله امالکي که در بر خيابان واقع هستند و يا قرار ميگيرند به سبب احداث خيابان ارزش
افزوده پيدا نمودهاند.
تبصره  - 6به استناد تبصره بند الف ماده  18قانون نوسازي واگذاري باقيمانده اراضي از اجراي طرحها که
مساحت آنها کمتر از حد نصاب تفکيک مندرج در ضوابط طرح تفصيلي يا هادي شهر باشد به دليل شناخته
نشدن به عنوان يک قطعه و عدم امکان صدور سند به عنوان يک قطعه ممنوع است و به منظور جلوگيري
از متروکه و مخروبه ماندن آن بايستي اين گونه اراضي تماما“ توسط شهرداري از مالک خريداري و يا طبق
قانون تملک اقدام نمايد.
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اراضي که دراجراي طرح تعريض به مالکيت شهرداري درمي آيند چنانچه در اجراي ماده

19

قانون

نوسازي به امالک همجوار الحاق شوند با توجه به ارزش افزوده ايجاد شده ،حق مشرفيت امالک مجاور %70
عوارض اين ماده دريافت خواهد شد.
چنانچه ملکي که در بر معابر واقع است توسط مالک ملک همجوار (پشت جبه ه و يا برهاي آن)
خريداري و به ملک خود الحاق نمايد حق مشرفيت آنها  %70عوارض اين ماده دريافت خواهد شد.
تبصره  :7چنانچه عرصه ملکي به صورت مجاز تفکيک و يا برحسب مرور زمان به صورت مجاز در آمده و
مورد تأييد شهرداري قرارگرفته باشد و اينک مالک درخواست پروانه ساختماني کرده باشد ولي بر اساس
طرح هاي گذربندي فعلي ،ملزم به رعايت عقبکشيهاي مقرر در طرح توسعه شهري باشد شهرداري مکلف
است در زمان صدور پروانه ساختماني ارزش عرصه واقع در عقب کشي را با عوارض حق مشرفيت و پروانه
ساختماني تهاتر نمايد و تراکم و سطح اشغال بعد از اجراي طرح برابر ضوابط طرح توسعه شهري اقدام
خواهد شد.
تبصره  :8در مواردي که در اثر اجراي طرحهاي احداث معابر جديد عالوه بر معبر موجود ،معبر يا معابر
جديدي ايجاد شود جهاتي که از ملک به معابر مشرف شوند عوارض حق مشرفيت مطابق ارزش منطقه اي
گرانترين بر ملک با احتساب مجموع طول اضالع مشرف به معابر مبناي محاسبه عوارض قرار خواهد گرفت.
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تبصره  : 9در صورتي که عمق يک پالک (قطعه) تفکيک شده واقع در مسير تعريض شهرداري بيش از

25

متر باشد  25متر اول برابر تعرفه و عمق بيش از  25متر آن پالک با مبناي  %50عوارض  25متر اول اخذ
خواهد شد.
تبصره  :10عوارض حق مشرفيت امالک واقع در ميادين و تقاطع ها و خروجي ميادين و تقاطع ها حداکثر
تا  10متر فاصله از محل مذکور با ضريب  1/5برابر فرمول اين تعرفه محاسبه خواهد شد.
تبصره

11

 :محاسبه و اخذ عوارض حق مشرفيت طرحهاي اجرا شده از اول سال  88به بعد با مبناي اين

ماده اقدام خواهد شد و براي طرحهاي اجرا شده قبل از  ،88با مبناي  %45اين تعرفه اقدام خواهد شد.
با توجه به برقراري عوارض حق مشرفيت از  1372عوارض اين ماده به امالک واقع در مسير اجرا گرديده
قبل از  1371تعلق نخواهد گرفت.
تبصره

12

 :محاسبه و دريافت اين عوارض به هنگام مراجعه مالک يا ذينفع براي اخذ هرگونه خدمات از

شهرداري از جمله پروانه ساخت ،گواهي معامله ،گواهي حفاري و ...دريافت خواهد شد.
تبصره  :13پرداخت هرگونه هزينه يا صدور پروانه ساختماني منوط به اجراي ماده  45قانون ثبت و ثبت در
دفاتر امالک شهرداري مي باشد.
تبصره  :14درصورت عدم حصول توافق جهت اجراي طرح توسعه و تعريض و اصالح معابر و ميادين و ايجاد
معابر و ميادين جديد في مابين شهرداري و مالک يا مالکين دررابطه با قيمت مقدار واقع در طرح توسعه،
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چنانچه موضوع به کارشناس رسمي ارجاع يا از طريق دادگاه حکمي صادر شود حق مشرفيت شهرداري
ازباقي مانده ملک %20قيمت روز بعد از اجراي شهرداري با تقويم کارشناس رسمي خواهد بود.
تبصره  :15در صورتيکه در سنوات گذشته بيش از  10درصد (ده درصد) از مساحت امالک در نتيجه اجراي
طرح هاي مصوب شهري بدون دريافت هرگونه غرامتي به خيابان احداثي جديد الحاق شده باشد براي باقي
مانده اين قبيل امالک عوارض مشرفيت شامل نخواهد شد.
ماده  :19نحوه استفاده از ساختمان
شهرداري به استناد بند

24

ماده

55

قانون شهرداري موظف است نوع استفاده (نوع بهره برداري) از

ساختمان را در پروانه ساختماني قيد نمايد و چنانچه مالک مغاير با مفاد پروانه ساختماني از اعياني ها
استفاده نمايد از طريق کميسيون مقرر در ماده

100

قانون شهرداري رسيدگي خواهد شد .و در صورت

تقاضاي مالک يا ذينفع جهت استفاده غير از مفاد پروانه صادره و يا در ساختمان هاي وضع موجود مجاز
فاقد پروانه ،چنانکه کاربري مورد تقاضا با کاربري زمان تقاضا مطابقت نمايد شهرداري مي تواند در صورت
مطابقت ضوابط شهرسازي و فني و بهداشتي با اخذ  2برابر عوارض مربوطه در اين تعرفه مجوز الزم را صادر
نمايد.
شرايط صدور مجوز بهره برداري از ساختمان مسکوني به صورت يکي از حرف پزشکي در صورتيکه يک ساختمان
داراي شرايط زير باشد بر اساس مقررات ماده واحده در رابطه با فعاليت حرف پزشکي در ساختمان هاي
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مسکوني ،شهرداري مجاز به صدور مجوز استفاده از ساختمان براي حرف وابسته به پزشکي مي باشد و عوارض
آن معادل يک برابر ارزش منطقه اي مساحت اعياني بهره برداري شده ميباشد.
 - 1در هر واحد ساختمان ها شهرداري مجاز به صدور مجوز فعاليت يک واحد مطب بوده و داير نمودن
واحد تزريقات در آن و يا در واحد ساختماني بالمانع است.
ساختمان از نظر فني و ايمني براي فعاليت مورد نظر مورد تأييد باشد.
ساختمان طبق ضوابط داراي پارکينگ مناسب براي مراجعين و کارکنان باشد.
ارائه رضايت نامه ثبتي از ساکنين آن ساختمان و همسايگان براي فعاليت حرف پزشکي
تأسيس کلينيک درماني يا هر فعاليت عمومي ديگر از جمله بيمارستان ها و مدارس و دانشگاه ها در
ساختمان هاي موجود مستلزم رعايت کاربري و تأمين استحکام و ايمني بنا و ساير بندهاي اين ماده است.
از طرفي عالوه بر تطبيق کاربري ساختمان هايي که به منظور فعاليت مذکور مورد استفاده قرار مي گيرد بايستي
ملک داراي موقعيت مناسب با فعاليت مربوطه از جمله عدم ايجاد مشکالت ترافيکي و مزاحمت هاي ديگر به
شهر باشد و چنانچه ساختماني داراي شرايط الزم باشد مراتب به کميسيون ماده  5يا کميته فني در استانداري
ارجاع و با تصويب موضوع ،شهرداري ميتواند مقررات خود را در رابطه با صدور مجوز بهره برداري اعمال نمايد.
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تبصره :در صورت بهره برداري خالف پروانه صادره ،شهرداري بايستي پرونده را به کميسيون ماده

100

ارجاع و در صورت ابقاي کميسيون مذکور ،شهرداري عوارض اين ماده را با ضريب  2از بابت عدم رعايت
تشريفات اخذ مجوز محاسبه و اخذ خواهد نمود.
ماده  :20عوارض یا هزینه کارشناسی و بازدید
هزينه بازديد براي امالک و اراضي داخل محدوده شهر

250000

ريال (دويست پنجاه هزار ريال) و براي

حريم شهر  500000ريال (پانصد هزار ريال) براي هر واحد در ساختمان هاي  2يا بيش از  2واحد اخذ
خواهد شد.
ماده  :21عوارض فعاليت و حرفه
با هماهنگی مجمع امور صنفی و اتحادیه های مربوطه تصویب و اجرا می شود.
الف :عوارض اصناف مطابق جدولي که شهرداري تهيه مي کند تصويب مي گردد.
ب :چنانچه حرفه و يا صنفي در جدول فوق (بند الف) تطبيق نکند و شامل عوارض محصول نهايي (ماليات
بر ارزش افزوده) نگردد مطابق فرمول زير عوارض وصول خواهد شد.

()Rp ×RL × P× kb × S×K s
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اين عوارض به عوامل متعدد وابسته است از جمله:
تاثير موقعيت ملک در کسب درآمد برحسب واقع شدن در بر خيابانهاي اصلي و فرعي ،کوچه ها،
ميادين ،بازار و پاساژ ،راسته ،خيابان ،محالت
تاثير نوع فعاليت در کسب درآمد از جمله عمده فروشي ،نمايندگي ،نمايشگاه ،تجمالتي و تشريفاتي و
لوکس ،دفاتر شرکت هاي خدماتي و توزيعي و فني و مهندسي و کشاورزي و.....
در نظرگرفتن اماکن خدماتي ،بهداشتي و درماني و ...تفاوت قائل شدن آن از حرف لوکس ،تجارتي،
بازرگاني و....
توضيح فرمول عوارض فعاليت در شهر

الف) رتبه حرفه ( profession

 )Rankکه در  3سطح رتبه بندی میشود.

رتبه اول با ضریب 3

شامل آهن فروشي ،آيينه و شمعداني و لوستر ،آلومينيوم فروشي ،اسباب بازي ،الکتريکي ،بارفروشي،
بزا ري ،بدليجات طال و نقره ،تريکو و پوشاک و لباس فروشي ،درب و پنجره فروشي ،رادياتور فروشي ،ساعت
فروشي ،سنگ فروشي ،صرافي ها ،طال و جواهر فروشي ،ظروف پالستيک و آلومينيوم ،فرش و موکت فروشي
ماشيني ،قنادي ،کيف و کفش فروشي ،کاموا و پشم فروشي ،کاالي دندانپزشکي و لوازم آن ،کاالي صوتي
تصويري و لوازم ،کامپيوتر و لوازم آن ،گل فروشي ،الستيک فروشي ،لوازم خانگي ،لوازم بهداشتي ساختمان
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و لوله ،لوازم يدکي ماشينآالت ،لوازم عکاسي ،لباس زنانه ،لباس ورزشي ،موتورسيکلت و دوچرخه و لوازم آن،
مقاطعه کاري ،نوار و سي دي فروشي ،نايلون و شمع و ظروف پالستيک ،لوازم مرغداري ،لوازم بهداشتي،
نمايندگي نوشابه
رتبه دوم ـ با ضریب 2

شامل امانت فروشي ،آهنگري کشاورزي و اتومبيل ،اطاق سازي اتومبيل ،آبغوره و آبليموکشي ،اوراق
اتومبيل ،اره تيزکني ،بلوکزني و موزائيک سازي ،بافتني ماشيني ـ کش بافي ،بازيهاي کامپيوتري ،پرس
شيلنگ ،پيراهن دوزي ،پنچرگيري ،تزئينات ساختمان ،توليد و فروش پوشاک ،توليد پيراهن زنانه ،تريلي
سازي ،توليد و فروش ماشين آالت کشاورزي و ادوات ،تعميرات طال و جواهر ،تعويض روغن و فروشي،
تعميرات باطري و فروشي ،تعميرات کمک فنر ،تراشکاري و ميل لنگ تراشي ،تعمير موتورسيکلت و
دوچرخه ،توليد و فروش کفش ،کفاشي ،کيف فروشي ،تودوزي اتومبيل و چادر دوزي ،تعمير لوازم برقي و
لوازم خانگي ،تعمير ماشينهاي اداري ،تعمير راديو ضبط ،تلويزيون ،تعمير تلفن ،تهيه و توليد و فروش
فيلتر هواي خودرو ،تابلو نويسي ،توليد و فروش فنر پوشه ،تعمير جکهاي اتومبيل ،تعميرات جلوبندي و
تعمير پمپ گازوئيلي ،توليد و فروش پوشاک ،تودوزي مبل ،تعمير ماشين و ادوات کشاورزي ،تعمير و مونتاژ
کامپيوتر و خدمات ،جرثقيل ،جوراب بافي ،چراغ و سماور سازي ،چوب بري و چوب فروشي ،حلبي سازي
و کرکره سازي ،خياطي مردانه ،خياطي زنانه ،خرازي و لوازم خياطي ،درب و پنجره سازي آهني و آلومينيوم،
دفتر سازي ،کارتن سازي ،رادياتور سازي ،صافکاري ،سپرسازي رنگ و ابزارآالت ،سيم کشي برق صنعتي،
سيم پيچي دينام ،ساعت سازي ،سنگ تراشي ،سراجي ،شيشه بري و قاب و عکس سازي ،شيريني پزي،
114

شماره بازنگریA3 :
تاریخ بازنگری2311/71/70 :

شناسایی فرصت های سرمایه گذاری در حوزه شهر هوشمند قم

بسته ی سرمایه گذاری توليد اپليکيشن ها و ایجاد درگاه های وصول
عوارض شهری و حذف قبوض کاغذی
شماره مدرک

MT-FHM-QMICTO-5950-FS-95-FG-003

شوفاژ و تأسيسات حرارتي ،ظروف آلومينيوم سازي ،عايق رطوبتي ،عکاسي و فتوکپي و فيلمبرداري ،عينک
سازي ،عروسک سازي ،فروشندگي گچ پيش ساخته ،فروشندگي ضايعات آهن ،فروش وسائل زنبورداري،
فروشندگان داروهاي گياهي و دامي ،کابينتسازي ،کانتينر سازي ،کليدسازي ،گلدوزي ،لوله کشي ،لنت
کوبي ،مهرسازي ،مصالح ساختماني ،نقاشي اتومبيل ،نعلبندي ،بخاري و دکور سازي و صنايع دستي،
نباتريزي ،نمايشگاه ماشين ،بنگاه معامالت.
رتبه سوم ـ با ضریب 1

از قبيل آبميوه و بستني ،آژانس ،انواع آرايشگري ،آاليش خام فروشي ،آبگوشت و کله پزي ـ کباب و حليم،
پارچه کيلويي ،پشم و پنبه فروشي ،چلوکبابي ،غذاخوري ،قهوه خانه ،حکاکي ،خريد و فروش پوست ،خواربار،
سوپرمارکت و غيره ،ساندويچي ،سبزي و ميوه فروشي ،سوسيس و کالباس و مرغ و ماهي ،شرکت هاي
پخش مواد غذايي ،عطاري ،عالفي ،فروشندگي نفت ،فرشبافي و گليم بافي و لحاف و تشکدوزي ،قصابي،
کرايه ظروف ،گرمابه داري ،مرغ و تخم مرغ و ماهي فروشي ،نان ماشيني و فانتزي و غيره ،نمک کوبي ،و...
ب) رتبه موقعيتي

(Location

 )Rankکه در 3موقعيت به شرح ذيل رتبه بندي ميشود.

رتبه اول با ضريب  :3ميدان ها و خيابان اصلي شهر و بازار با تراز تجاري مطلوب از جمله پاساژها رتبه دوم با
ضريب  :2ساير خيابان ها رتبه سوم با ضريب  :1کوچه و محالت شهر
ج) ارزش منطقهاي ملک ( )pاست
(Balancing –k

) د) ضريب تعديل
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اين ضريب نسبت به هريک از محالت و خيابان ها و ميادين و ...با توجه به موقعيت اقتصادي و وضعيت
درآمدي صنوف واقع در آن محدوده ها توسط شهرداري تعيين و به تصويب شوراي اسالمي شهر خواهد
رسيد که ميتواند براي هر محله ،منطقه ،بازار ،ميادين ،خيابان اصلي و فرعي متغير باشد.
ضریب تعدیل برابر با  0/01تا  0/7با توجه به محالت و خيابان ها و ميادین و ...و موقعيت اقتصادی
صنوف بعد از مساحت محل فعاليت (الف) و ضریب مساحت محل فعاليت (ب) با تصویب شورا قابل
اجرا می باشد.
هـ) مساحت محل فعاليت ( )Space
و :ضريب مساحت محل فعاليت)Space- k( :
تا  15متر مربع  - %100تا  25متر مربع  - %90تا  35مترمربع  - %80تا  45مترمربع  - %70تا  55مترمربع
 - %60بيشتر از  55مترمربع %50
توضيح :حداقل عوارض ساالنه فعاليت هر واحد صنفی مبلغ  200000ریال و مشاورین امالک 1000000

ریال خواهد بود.
تبصره  :1با تصويب اين تعرفه ،فقط عوارض ساالنه دريافت خواهد شد و عوارض افتتاحيه دريافت نخواهد
شد با توجه به حذف عوارض افتتاحيه شهرداري بايد در محاسبه و دريافت عوارض ساالنه به صورت متعادل
لحاظ نمايد.
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تبصره  :2واحدهاييکه عوارض توليد و يا قرارداد و يا پيمان و ....مطابق قانون ارزش افزوده مي پردازند
مشمول عوارض فعاليت و انبار و محوطه نخواهند بود.
تبصره  : 3مبناي عدم فعاليت واحدهاي کسبي ارائه گواهي اتحاديه صنفي مربوطه و تاييد شهرداري ميباشد.
تبصره  : 4مشاغل خاص مثل فروشگاه هاي زنجيرهاي و تاالرهاي پذيرايي نيز مشمول پرداخت عوارض
ساليانه مي باشند.
ج :برپایی غرفه ها و نمایشگاه ها
برپايي غرفه ها و نمايشگاه ها اعم از فروش ،تخصصي ،ادواري ،فصلي و دائمي و بازارهاي روز در مناطقي که
توسط شهرداري تعيين ميشود با توافق و شرايطي اعالمي شهرداري اقدام خواهد شد و در نظر گرفتن مسائل
ترافيکي ،مبلمان شهري و  ...الزامي است.
توضيح:
متوليان برگزاري نمايشگاه هاي ادواري ،فصلي و دائمي مکلفند معادل  %5اجاره بها و غرفه مورد اجاره را
از طرف قرارداد کسر و حداکثر تا

10

روز بعد از اتمام نمايشگاه به حساب شهرداري واريز نمايند .در غير اين

صورت شهرداري مجاز به وصول وثيقه مربوطه مي باشد.
مسئوليت وصول و واريز وجوه حاصله به عهده متوليان نمايشگاه خواهد بود ،مأموران وصول شهرداري مي
توانند با مراجعه به محل دفتر نمايشگاه نسبت به بررسي ميزان وصولي اقدام نمايند
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صاحبان غرفه ها در بازارهاي روز مکلفند به ميزان ..........درصد از بهاي اجاره خود را به عنوان عوارض به
شهرداري پرداخت نمايند.
 -7وصول عوارض نمايشگاه ها در محدوده و حريم شهر به استثناء نمايشگاه هاي صنايع دستي و فرش مجاز
مي باشد.
د :انبار واحدهای توليدی و تجاری و اقتصادی و....
 عوارض ساالنه انبار جدا از محل فروش معادل  %50مبناي عوارض ساالنه فعاليت و حرفه مربوطه وصولمي شود .در صورتي که محل مذکور در کنار دفتر فروش مثل آهن فروشي قرار داشته باشد  %100عوارض
اين ماده وصول خواهد شد.
 محوطه بازي که به منظور نگهداري توليدات و يا مواد اوليه استفاده ميشود عوارضي معادل  10درصدعوارض حرفه وصول مي شود.
هـ :تعویض صنف و حرفه و محل و فرد
 -تغيير نوع صنف و يا محل فعاليت قبل از سپري شدن

6

ماه از صدور پروانه و اخذ عوارض شهرداري

عوارضي معادل  %50عوارض ساالنه فعاليت حرفه جديد محاسبه و وصول مي شود.
 -تغيير فرد صنفي و يا حرفه معادل کل عوارض ساالنه فعاليت و حرفه تعيين مي شود.
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ماده  :22عوارض فعاليتهای خانگی
الف :چنانچه اين فعاليتها در مکان هاي مستقل باشند مشمول عوارض ساالنه حرفه و فعاليت مي باشند..
ب :چنانچه فعاليت خانواده براي توليد صنايع دستي در قسمتي از واحد مسکوني خود بالمانع بوده وليکن
چنانچه در توليد صنايع دستي از خدمت کارگران استفاده به عمل آيد کارگاه تلقي و تا زماني که فعاليت
آنها مزاحمتي به همسايگان ايجاد نکند و فعاليت ادامه داشته باشد براي فعاليت آنها عوارضي معادل %25
عوارض ساالنه حرفه و فعاليت تعلق ميگيرد .مساحت محل فعاليت اينگونه حرف فقط سالن و يا اطاق مورد
استفاده در فرمول منظور خواهد شد
ج) فعاليتهاي خانوادگي اعم از فردي يا جمعي و همچنين فعاليت هاي هنري (نقاشي ،خطاطي ،خياطي ،منبت
کاري ،سوزن دوزي و) ،...صنايع دستي با فعاليت خانوادگي ،آموزش خصوصي ،علمي و پژوهشي درمنزل که
کارگاه و آموزشگاه تلقي نشود و سکونت خانواده را تحت الشعاع قرار ندهد عوارض ندارند.
تبصره :شهرداري مکلف است تمهيدات پيشبيني شده در قانون ساماندهي مشاغل خانگي را تدبير و اجرا
نمايد.
عوارض فعاليتهاي خانگي (کارگاهي) ،معادل  %25عوارض ساالنه فعاليت و حرفه مشابه تعيين
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ماده  :23عوارض تبليغات محيطی
در اجراي تبصره بند  25ماده  71قانون تشکيالت ،وظايف و انتخابات شوراهاي اسالمي کشور ،تبصره  6ماده
 ،96بند  27ماده  55و ماده  92قانون شهرداري ومبحث بيستم مقررات ملي ساختمان و همچنين آيين نامه
پيش آمدگي هاي ساختماني در گذرها و به منظور هماهنگي و يکسان سازي در ضوابط و مقررات مربوط
به تبليغات محيطي و ساماندهي امور و پاسخگويي به متقاضيان در زمينه نصب تابلو و انجام تبليغات،
شهرداي مکلف است ضوابط تابلوهاي مجاز را از نظر اندازه و نوع در معابر شهر تدوين نمايد .که با رعايت
بندهاي زير اقدام خواهد شد.
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تعاریف:
تابلو :پيکره يا سازه اي است که به نحوي از انحا براي معرفي هر نوع کاال و ارايه خدمات يا به منظور
انتقال پيام مشخصي در محدوده و حريم شهر نصب و در معرض ديد عموم قرار داده مي شود ،اعم
از اينکه افقي ،عمودي ،مستقر بر روي بام يا نماي ساختمان ،بدون پايه يا با پايه مستقل ،متحرک،
الکتريکي ،نوشته بر پارچه يا شيشه و امثالهم باشد.
تابلوي شناسايي کسب :تابلوهايي است که فقط جنبه معرفي کسب و حرفه مالک را دارد و فاقد
هرگونه آرم ،نام و نشانه اي از محصوالت و کاالهاي تجاري باشد.
تابلوي تجاري :تابلوهايي است که داراي آرم ،نام و نشانه اي از محصوالت و کاالهاي تجاري داخلي يا
خارجي باشد.
تابلوي فرهنگي و ترافيکي :تابلوهايي است که فقط داراي جنبه آموزش شهروندي و اطالع رساني
باشد.
بيلبورد :تابلوهايي با سطح قابل تبليغ بيش از

24

مترمربع که توسط پايه روي زمين در فضاهاي

عمومي شهر نصب مي شود.
تابلوي کوچک مقياس :تابلوهايي شامل تابلوهاي کنار ديوار و بردهاي ديواري که داراي پيکره دايم و
ابعاد کوچکتر از  24مترمربع باشند.
استند :تابلوهاي يک يا چند وجهي که براي استفاده عابران نصب شده و سطح تبليغ هر وجه آن
حداکثر  1مترمربع است.
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تلويزيون شهري :با توجه به تکنولوژي بکار رفته الکترونيکي براي تبليغات شهري در روز و شب مورد استفاده
قرار گرفته و عنصر صدا در آن اهميت نداشته و پيام در قالب تصوير و گرافيک به مخاطب القاء مي گردد.
تبليغات ترسيمي :تبليغات ترسيمي و نوشتاري بر بدنه وسايط نقليه.
محدودیت مکان نصب عالئم و تابلوها:
 -1نصب عالئم و تابلوها بر تيرهاي برق ،پايه هاي عالئم و چراغهاي راهنمايي و رانندگي ،درختان ،صخره
ها و ساير عناصر طبيعي ممنوع است.
 -2نصب تابلوي تبليغاتي بصورتي که مانع از ديده شدن تابلوي نصب شده قانوني ديگر گردد ،ممنوع است.
 -3نصب تابلو و عالئم ديگري که به تشخيص مسئولين باعث پنهان شدن همه يا قسمتي از هر تابلو يا
چراغ هشدار دهنده و انتظامي و راهنمايي و رانندگي و راهنماي شهري باشد و يا به هر صورت مزاحم
کارکرد آنها گردد ،ممنوع است.
 - 4نصب عالئم و تابلوها ،بصورتيکه پنجره يا درب ،راه پله و نردبام ،راه گريز از حريق ،راه آتش نشان ها،
بازشو و نورگير و راه تهويه را در ساختماني ببندد ممنوع است.
 -5در ساختمان هائي که در طرح آنها محل نصب تابلوها پيش بيني شده (و اين محل نصب به تاييد
مسئولين امور تابلو رسيده و با اين مقررات منافاتي نداشته باشد) ،دارندگان تابلو موظفند تابلو خود را در
محل تعييين شده نصب نمايند.
-6نصب هرگونه تابلو عمود برساختمان ورفوژ مياني معابر ،پياده روها ،فضاهاي سبزشهري ،ميادين ،معابر
و هر نوع تابلوي غيرمجاز و پرخطر ممنوع است.
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ضوابط نصب تابلو
 -1کليه واحدهاي صنفي ،صنعتي ،توليدي ،توزيعي ،خدماتي ،اداري ،بانکها ،مؤسسات مالي و اعتباري،
صندوق هاي قرض الحسنه ،شرکت ها ،سازمان ها ،ادارات ،ارگان ها ،مؤسسات و دفاتر دولتي ،عمومي و
خصوصي ،مساجد ،حسينيه ها ،خيريه ها ،مؤسسات غيرانتفاعي ،مراکز نظامي و انتظامي و کليه مؤسسات
وابسته به آنها و همچنين مراکز علمي ،پژوهشي ،درماني ،بهداشتي و ساير موارد مشابه ،تنها مجاز به نصب
يک تابلوي شناسايي واحد متبوع در چهارچوب ضوابط تعيين شده به صورت رايگان بر سردرب محل فعاليت
مي باشند.
تبصره - 1نصب تابلو شناسايي پزشکان ،درمانگاه ها ،داروخانه ها ،و کالي حقوقي ،دفاتر اسناد رسمي و
ازدواج و طالق برابر توافقنامه اي که بين مراجع ذيصالح مربوط ،مديريت زيبا سازي و طراحي شهري و
سازمان ميادين ميوه و تره بار و ساماندهي مشاغل شهري انجام مي شود ،رايگان بوده و تغييرات خارج از
ضوابط يا توافق ممنوع مي باشد.
تبصره  :2براي مغازه هاي يک طبقه ،تابلوي شناسايي نبايد باالتر از بام مغازه قرارگيرد.
تبصره  :3براي ساختمان هاي دو طبقه بايد به گونه اي طراحي و نصب شود که مزاحم نما و پنجره هاي
ساختمان فوقاني نباشد.
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تابلو دفاتر نمايندگي شرکت ها ،کارخانجات ،واحدهاي توليدي و موارد مشابه که داراي گواهي رسمي نمايندگي
باشند و هيچ کاالي ديگري غير از نام کارخانه مربوطه را عرضه ننمايند ،به عنوان تابلوي شناسايي کسب محسوب
مي شود .اين امتياز فقط براي يک تابلوي دفتر فروش يا نمايندگي مرکزي در سطح شهر است و بيشتر از يک
نمايندگي در سطح شهر ،از اين امتياز برخوردار نبوده و مشمول پرداخت عوارض خواهد بود.
مکان هاي مجاز استفاده از فضاهاي تبليغاتي (بيلبورد ،تابلو ،استند و تلويزيون) مطابق نظر کميته مکانيابي
و بر پايه مطالعات طرح جامع ساماندهي تبليغات شهري تعيين مي گردد.
صدور مجوز نصب تابلومنوط به دارا بودن پروانه کسب مي باشد.
رعايت کليه اصول ايمني وايستايي تابلوها بارعايت مقررات مبحث بيستم ساختمان برعهده مالک مي باشد.
شماره پروانه تابلوها بايددرمنتهي اليه پايين سمت چپ تابلو به صورت خوانا نوشته شود.
تابلوهایی که نياز به مجوز از مدیریت های شهری نداشته و رایگان می باشند.
تابلوي موقت معرفي کننده دست اندرکاران امر ساختمان در ساختمانهاي در حال احداث حاوي نام
کارفرما ،مجري ،طراح معماري و سازه و ...پيمانکاران و تاريخ آغاز به کار ساختمان ،کاربري آتي بنا ،با
ابعاد حداکثر  1مترمربع (بصورت زرد رنگ) در مدت ساخت بي نياز از مجوز است.
تابلوهاي موقت مربوط به اجاره و فروش ابنيه و امالک ،در مساحت حداکثر  0/5مترمربع به تعداد يک
عدد واقع در هر ملک.
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تابلوهاي هشدار دهنده موقت در مورد ساختمان در دست احداث ،امکان سقوط مصالح ساختماني و
نظاير آن ،به مساحت حداکثر  0/25مترمربع.
پالک معرف تأسيسات و اماکن مربوط به تأسيسات زيربنائي شهري ،پست برق ،مخابرات و تلفن و...
به مساحت حداکثر  0/25مترمربع.
شيشه نويسي روي ويترين مغازه ها در صورتيکه از  %25سطح شفاف ويترين تجاوز ننمايد.
تذکرات و هشدارهاي ايمني و عمومي در ابعاد حداکثر  %25مترمربع.
تابلوهايي که از سوي مقامات رسمي نصب مي شود شامل :تابلوهاي انتظامي ،تابلوهاي اطالع رساني و
راهنماي مسير و تابلوهاي راهنماي شهري.
پرچم کشور يا ديگر کشورها و سازمانهائي که دولت جمهوري اسالمي ايران عضو آنها مي باشد ،گروه
ها و پيامهاي ديني ،نهادهاي سياسي مدني.
تابلوهاي کوچک که نمايانگر شماره پالک هستند ،منجمله تابلوهاي کوچکي که جهت معرفي نام
ساکنين يک واحد مسکوني تعبيه ميشوند( .به شرط عدم تبليغ کاالهاي تجاري)
تابلوهاي منع کننده از شکار ،ماهيگيري ،آبتني ،ورود به امالک خصوصي ،هشدار دهنده نسبت به
حيوانات وحشي و نظاير آن.
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عوارض تابلوها و فضاهای تبليغاتی سطح شهر
نحوه محاسبه عوارض فضاهاي تبليغاتي براي مدت يک ماه
 = Sوسعت تابلو به مترمربع

=K×p×s

 =Pارزش منطقه اي زمين  = Kضريب
نوع تابلو

K

تابلوهاي منصوب در پمپ بنزين ها و پمپ گاز و ساير فضاهاي روباز
استندها ،تابلوهاي مبلمان شهري و ايستگاه هاي اتوبوس ،تاکسي ،مترو و قطارشهري
تابلوهاي تبليغاتي بزرگ (بيلبورد) ،تابلوهاي کوچک مقياس ،پل ها
تلويزيون منصوب بر نماي ساختمان با پيام تجاري
تلويزيون منصوب در معابر

ضريب  kباتوجه به وضعيت شهر تصميم گيري شود.
تبصره :1ميزان عوارض تابلوها و فضاهاي تبليغاتي براي کاالي خارجي چهار برابر محاسبه مي گردد.
تبصره :2درتابلوهاي چند وجهي مساحت کل وجه ها قابل محاسبه مي باشد.
تبصره -3ميزان عوارض تبليغات ترسيمي بر بدنه وسايط نقليه به ازاي هر مترمربع مبلغ  2/5ميليون ريال
و تبليغات تصويري (تلويزيون) به ازاي هر مترمربع مبلغ  5ميليون ريال براي مدت يکسال محاسبه گردد.
تبصره :4نوشتن هرنوع آگهي تبليغاتي وي ا الصاق هرنوشته اي برروي ديوارهاي شهرممنوع است
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يا نصب تابلو و ...توسط اشخاص حقيقي و حقوقي مبلغ 500/000

ريال و بيش از يک مترمربع دو برابر به عنوان عوارض خدمات پاکسازي براي هر بار اقدام بدون مجوز وصول
خواهد شد .در مورد واحدهاي صنفي در صورت عدم پرداخت و تکرار موضوع ،شهرداري از طريق مجامع
امور صنفي و بازرگاني نسبت به ابطال پروانه واحد تجاري تبليغ کننده اقدام خواهد کرد.
ماده  :24عوارض قطع درختان معابر شهر
به منظور حفظ و گسترش فضاي سبز و جلوگيري از قطع بي رويه درختان ،قطع هر نوع درخت در معابر،
ميادين ،بزرگراه ها ،پارکها ،باغات و محل هايي که به صورت باغ شناخته شوند و نيز ساير محل هايي که
داراي درخت با هر مساحت در محدوده قانوني و حريم شهرها بدون اجازه شهرداري ممنوع است.
در اجراي تبصره  3ماده  5آئين نامه اصالح قانون حفظ و گسترش فضاي سبز شهرها براي جبران بخشي
از خسارات وارده به فضاي سبز و درختان عوارضي تحت عنوان قطع درختان از طريق کميسيون ماده

7

آئين نامه مذکور بر حسب نوع درخواست مطابق ماده  5آئين نامه قطع غير عمدي درختان مانند برخورد
با اتومبيل و غيره به شرح زيرتعيين مي گردد که صد درصد درآمدهاي حاصل ازاين عوارض به مصرف
امورزيربنايي و گسترش فضاي سبز خواهد رسيد.

تبصره  :1حداقل مبلغ دريافتي  1000000ريال براي هر اصله درخت وصول خواهد شد.
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تبصره  :2در صورتي که قطع درختان معابر شهر توسط شهرداري غير عمدي تشخيص داده شود %50
عوارض مربوطه تعلق ميگيرد.
تبصره  :3در صورت تخريب فضاي سبز و گلها و نهالهاي پارکها و ...متعلق به شهرداري هزينه آن طبق
نظريه کارشناس فضاي سبز و با  %10هزينه اضافي دريافت خواهد شد.
تبصره :4هرگونه هرس و سر برداري منوط به اجازه ازشهرداري (سازمان پارکها و فضاي سبز) خواهد بود.
تبصره  :5ضريب تعديل عوارض قطع درخت در کليه معابر متناسب با وضعيت شهر توسط شهرداري و
شوراي شهر تعيين مي شود.
فرمول عوارض قطع درختان معابر شهر
(ضریب تعدیل × هزینه نگهداری درخت در زمان قطع آن × عمر درخت)

 هزينه نگهداري درخت برابر با حداقل حقوق يک ماه ه يک نفر کارگر با مبناي اداره کار خواهد بود. در صورت تقاضاي قطع درخت توسط مالک و رعايت مقررات مربوطه و بويژه رعايت قانون اصالحاليحه قانوني حفظ و گسترش فضاي سبز در شهر مصوب  1359مورخ  87/12/14مجلس شوراي اسالمي
و اصالحي  88/4/20مجمع تشخيص مصلحت نظام الزامي است.
ماده  :25عوارض سطح شهری
معادل درصد عوارض قانون نوسازي و عمران شهري و اصالحات بعدي آن براي عرصه و اعياني امالک
واقع در محدوده ،شهرهاي غير مشمول قانون نوسازي و عمران شهري تعيين مي شود.
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تبصره :کليه اراضي بايري که در محدوده شهر واقع و کاربري آن مشخص و خدمات آب و برق آنها تأمين
ولي حصار کشي نشده باشند به ازاي هر سال بدون حصارکشي اين گونه اراضي از زمان اتمام مهلت داده
شده توسط شهرداري به مالک (مشابه ماده

29

قانون نوسازي) معادل دو برابر عوارض نوسازي يا سطح

شهري در هر سال تعلق ميگيرد.
ماده  :26بهای خدمات توسعه فضای سبز
عوارض پروانه ساختمانی

 %2عوارض پروانه ساختماني موقع صدور آن جهت توسعه فضاي سبز شهر
 %1جهت توسعه فرهنگ شهرنشيني (جمعاً معادل )%3
تبصره :عوارض اين ماده از عوارض زيربنا و پذيره و تفکيک عرصه محاسبه و وصول خواهد شد و شهرداري
و سازمانها و واحدهاي مربوطه موظفند درآمد حاصله را نگهداري و در توسعه فضاي سبز شهر و آموزش
فرهنگ شهرنشيني هزينه نمايند.
ماده  :27عوارض خدمات مدیریت پسماندها
عوارض خدمات مديريت انواع پسماندهاي عادي ،پزشکي ،ويژه ،کشاورزي و صنعتي داخل محدوده و
حريم شهر با رعايت قانون مديريت پسماند و آيين نامه اجرايي و دستوالعمل مربوطه متناسب با وضعيت
هر شهر بايستي از کليه واحدهاي فعال شهر اعم از اشخاص حقيقي و حقوقي با تصويب شوراي اسالمي
شهر وصول گردد.
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دستورالعمل نحوه تعيين بهای خدمات مدیریت پسماندهای عادی شهری

اين دستورالعمل باستناد ماده  8قانون مديريت پسماندها و به منظور تشويق توليدکنندگان به توليد کمتر
پسماند و افزايش کمي و کيفي تفکيک از مبداء و بازيافت ،کاربردي بودن براي شهرداري ها ،انعطاف پذيري،
افزايش نقش شوراهاي اسالمي ،تشويق شهرداران جهت ارائه خدمات مناسب تر و کاهش هزينه ها ،جهت
پسماندهاي عادي تهيه گرديده است و هر شهرداري بايد متناسب با وضعيت شهر خود پيشنهاد و توسط
شوراي شهر تصويب نمايد.
ماده  :1واژه ها و اصطالحات به کار رفته در اين دستور العمل تابع تعاريف مندرج در ماده  2قانون مديريت
پسماندها مصوب  1383/2/20و ماده  1آيين نامه اجرايي شماره /28488ت32561ه مورخ  84/5/1مصوب هيئت
محترم دولت مي باشد.
ماده  :2منابع در آمد مديريت اجرايي پسماند ؛ عبارت است از بهاي خدمات وصولي از توليد کنندگان کليه
پسماندهاي عادي از جمله واحدها و اماکن مسکوني ،تجاري ،خدماتي ،صنفي ،توليدي ،اداري و غيره يا
کشاورزي واقع در داخل حريم شهرها.
ماده  :3پرداخت کننده ؛ اشخاص حقيقي و يا حقوقي (توليد کننده پسماند) تأديه کننده بهاي خدمات به
مديريت اجرايي مي باشند.
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ماده  :4صورتحساب بدهي؛ قبض صادره توسط مديريت اجرايي پسماند است که مشخصات و ميزان بدهي
اشخاص حقيقي و يا حقوقي توليد کننده پسماندها در آن درج شده و با ذکر شماره حساب بانکي تنظيم و
جهت پرداخت به توليد کننده پسماند ارائه مي گردد.
ماده  :5رسيد دريافت وجه ؛ قسمتي از برگه صورتحساب بدهي شامل مشخصات پرداخت کننده بوده که
پس از واريز بهاي خدمات توسط بانک مورد تاييد قرار گرفته و به پرداخت کننده تسليم مي گردد.
تبصره :شهرداريها موظف به تفکيک بهاي خدمات از ساير درآمدها و نگهداري در حساب جداگانه بوده
که بر اساس قانون و آيين نامه فقط صرف هزينه هاي مديريت پسماند مي گردد.
ماده  :6نحوه محاسبه بهاي خدمات مديريت اجرايي پسماندها (به عنوان نمونه)
الف) بهای خدمات پرداختی توسط توليد کنندگان پسماند عادی برای اماکن مسکونی
C= F ×D× R× (Ct + Cd) ×E1 ×E2

بعد خانوار شهري ( 4/5نفر =)

F

روزهاي سال ( 365روز

=) D

سرانه توليد پسماند در شهر مربوطه (کيلوگرم
هزينه جمع آوري و حمل و نقل يک کيلوگرم پسماند عادي شهري در شهر مربوطه
دفع يک کيلوگرم پسماند عادي شهري در شهر مربوطه (ريال =)
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(ريال=) Ct

=) R

هزينه
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نسبت عوارض نوسازي واحد مسکوني مورد نظر به متوسط عوارض نوسازي يک واحد مسکوني شهر =
ضريب تعديل منطقه اي =

E

 0/4 < E < 1/5با شرط
نسبت پسماند تفکيک نشده به کل پسماند توليدي (حداقل اين مقدار  0/7مي باشد) = ضريب تشويق
جهت گسترش تفکيک از مبدا =

E

بهاي خدمات پسماند يک خانوار شهري در شهر مربوطه (ريال

=) C

مثال :در صورتي که در يک شهر سرانه توليد پسماند به ازاي هر نفر  0/7کيلوگرم و تفکيک از مبدا صورت
نپذيرد و هزينه جمع آوري ،حمل و نقل و دفع بر اساس جداول پيشنهادي  1و ( 2جداول پيوست  )1به
ترتيب معادل  130و  40ريال باشد و متوسط عوارض نوسازي يک واحد مسکوني در شهر  200000ريال و
عوارض نوسازي واحد مسکوني مورد نظر  140000ريال باشد بهاء خدمات پسماند معادل  136820ريال مي
گردد.
C = 4/5 ×365× 0. /7× (40 +130) × (140000 ÷ 200000) ×1
C =136820

تبصره  :1شوراي اسالمي شهر مي تواند حداکثر تا  30درصد هزينه هاي مديريت پسماند را از ساير منابع
شهرداري تامين و معادل اين رقم به عنوان يارانه از بهاي خدمات محاسبه شده فوق (  )Cکسر نمايد.
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تبصره  :2يارانه منظور شده بايد حداکثر در طي يک دوره  5ساله حذف گردد.
بهاي مديريت پسماند هرواحد مسکوني در سال حداقل  150000ريال تعيين ميشود.
ب) بهای خدمات پرداختی توسط توليد کنندگان پسماند تجاری و اداری:

بند  :1بهاي خدمات مديريت پسماند ،صنوف ( %50پنجاه درصد) عوارض کسب با توجه به نوع کسب تعيين
مي گردد.
بند  :2بهاي خدمات ساالنه مديريت پسماند کليه اماکن اداري و مراکز و موسسات آموزشي و شرکت هاي
دولتي و خدماتي که صنف محسوب نمي گردند معادل  %100عوارض نوسازي ملک (اعم از ملکي ،اجاره
اي ،رهني يا وقفي) تعيين مي گردد.
تبصره  :1در مورد مشاغل پر زباله (از قبيل ليست پيوست  )2عالوه بر بهاي (عوارض) خدمات بند

1

مديريت اجرايي مي تواند بر اساس تعرفه و روش اجرايي متناسب با نوع پسماند (خشک _ تر و حجم يا
وزن) که توسط شوراي اسالمي تصويب مي شود هزينه هاي مربوطه را دريافت دارد.
تبصره  :2مساجد ،حسينيه ها و تکايا از پرداخت مديريت پسماند معاف مي باشند .بديهي است چنانچه
در اين اماکن واحد هاي غير مرتبط (مانند واحد هاي تجاري و )...مستقر باشند متناسب با تعداد واحد و
نوع کسب مشمول پرداخت بهاي خدمات مديريت پسماند خواهند بود.
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تبصره  :3مدارس (ابتدايي ،راهنمايي و متوسطه) دولتي و غير انتفاعي از پرداخت بهاي خدمات مديريت
پسماند معاف مي باشند.
ماده  :7کليه توليد کنندگان پسماندهاي عادي و کشاورزي مستقر در حريم شهرها مکلفند عوارض خدمات
جمع آوري ،جدا سازي ،پردازش و دفع پسماندها را که به تصويب شوراي اسالمي شهر مربوطه رسيده است
به حساب شهرداري که به طور جداگانه افتتاح گرديده واريز نمايند.
ماده  :8وزارت کشور (سازمان شهرداريها و دهياري هاي کشور) مسئول نظارت بر حسن اجرا و رعايت
اين دستور العمل بوده و در صورت لزوم قابل تجديد نظر خواهد بود.
اين دستور العمل به استناد ماده  8قانون مديريت پسماندها در  8ماده و  6تبصره به تصويب وزير محترم
کشور رسيده و جهت اجرا به کليه شهرداري هاي کشور ابالغ مي گردد.
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پيوست  1ليست مشاغل پر زباله شهری
:

رديف

شغل (واحد تجاري)

1

گل فروشي ها

2

ميوه و سبزي فروشيها

3

ساندويچيها

4

سوپر مارکتها

5

رستورانها

شغل (واحد تجاري)

رديف

تاالرهاي پذيرائي
16
خواربار فروشي ها
17
خشکبار و آجيل فروشي ها
18
بار فروشان (ميوه و تره بار)
19
اتو سرويسها (خدمات روغن ،الستيک ،تعميرات و کارواش)
20

هتلها و مهمانسراها
6

کارخانجات داخل حريم شهر
21

7

دندان پزشکي ها

8

مطبها و کلنيک هاي پزشکي

9

درمانگاه هاي (پسماند غير عفوني)

مراکز تجاري و پاساژها
22
مراکز اداري  -نهادها _ شرکتها _ ارگان هاي دولتي و غير دولتي
23
مراکز آموزشي (به جز مدارس دولتي)
24
بوفه هاي سينما _ مراکز آموزشي و...

بيمارستانها (پسماند غير غفوني)
25

10
آرايشگاه هاي مردانه و زنانه
11

کله پزي و سيرابي فورشي ها
26

آشپزخانه ها
12

راه آهن
27
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کافه ترياها و کافي شاپ ها
13

ترمينال هاي مسافربري
28

بستني و آبميوه فروشي ها
14

فرودگاه ها
29

فروشگاه هاي مرغ و ماهي و تخم مرغ
15

مبل سازي و درودگري و نجاري
30

ماده  :28عوارض ذبح احشام
با توجه به هزينه هاي باالي مديريت کشتارگاه و رعايت دقيق مسائل بهداشتي و نظارت مناسب بر
موضوع شهرداري سعي نمايد تا به بخش خصوصي واگذار نمايد و در صورت عدم امکان واگذاري يا حتي
مديريت توسط بخش خصوصي ،عوارض ذبح وحمل گوشت به شرح زير خواهد بود:
معادل  %1ارزش ريالي وزن گوشت.
توضيح :عوارض اين ماده متعلق به شهرداري بوده و مطالبات قانوني دامپزشکي و جنگل باني و ماليات و...
مربوط به ساير دستگاه ها به عهده پيمانکار و ذبح کنندگان خواهد بود.
ماده  :29عوارض حق الثبت

در اجراي بند ج تبصره  90قانون بودجه سال  1362از بابت ثبت اسناد رسمي در دفاتر اسناد رسمي معادل %8
حق ثبت تعيين ميشود که بايستي بعد از اعالم شهرداري به اداره ثبت اسناد و با ابالغ آن سازمان به دفاتر
اسناد رسمي ،توسط آن دفاتر به حساب شهرداري واريز شود.
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ماده  :30عوارض پيمان ها وقراردادها:

مطابق قانون ماليات برارزش افزوده توسط سازمان امور مالياتي وصول وبه شهرداري ها پرداخت خواهد شد.

ماده  :31عوارض حق بيمه

تعرفه عوارض شماره

73/2/20–1963

مصوب رياست محترم جمهوري موضوع اخذ عوارض از حق بيمه

دريافتي مربوط به انواع حريق و هم چنين ساير انواع بيمه ها مثل خودرو (ثالث – بدنه) حق مسئوليت،
سرقت ،صاعقه و سيل ،عمر و ...از شرکت هاي بيمه و نمايندگي آنها معادل  %3از مبلغ کل دريافتي به
عنوان عوارض شهرداري تعيين ميشود.
تبصره  :1شرکت هاي بيمه بايستي مبلغ مذکور را بعد از صدور هر نوع بيمه نامه به صورت ماهانه به حساب
اعالمي شهرداري واريز نمايند و در صورت عدم واريز عوارض مذکور از طريق کميسيون ماده  77رسيدگي
و تصميم گيري خواهد شد.
تبصره  :2چنانچه در اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده عوارض موضوع اين ماده توسط سازمان امور
مالياتي وصول و به حساب شهرداري محل واريز شود مشمول قانون مذکور بوده و طبق اين ماده شهرداري
رأسا ًاز مؤديان نسبت به وصول آن اقدام نخواهد کرد.
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ماده  :32عوارض حق نظارت وطراحی مهندسين:
مطابق قانون ماليات برارزش افزوده توسط سازمان امور مالياتي اقدام خواهد شد.

ماده  :33عوارض حمل بار
مطابق قانون ماليات برارزش افزوده توسط سازمان امور مالياتي وصول وبه شهرداري ها پرداخت خواهد شد.
ماده :34عوارض توزین باسکول
معادل  %3بهاي توزين تعيين که بايد صاحبان يا بهره برداران باسکول ها به حساب اعالم شده شهرداري
پرداخت نمايند.
تبصره :چنانچه در اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده عوارض موضوع اين ماده توسط سازمان امور مالياتي
وصول و به حساب شهرداري محل واريز شود مشمول قانون مذکور بوده و طبق اين ماده شهرداري رأسا ًاز
مؤديان نسبت به وصول آن اقدام نخواهد کرد.
ماده  :35عوارض سينما و نمایش
معادل  %3بهاي بليط تعيين ميشود که بعد از اعالم شهرداري به اداره فرهنگ و ارشاد اسالمي و با ابالغ
آن سازمان به بهره برداران سينماها و مجريان نمايشها بايد توسط آنها به حساب شهرداري واريز نمايند.
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تبصره :چنانچه در اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده عوارض موضوع اين ماده توسط سازمان امور مالياتي
وصول و به حساب شهرداري محل واريز شود مشمول قانون مذکور بوده و طبق اين ماده شهرداري رأسا ًاز
مؤديان نسبت به وصول آن اقدام نخواهد کرد.
ماده  :36عوارض خدمات آتش نشانی و امور ایمنی شهرداری
تعرفه عوارض طرح ايمني واحدهاي مسکوني -اداري -آموزشي -تربيتي و خدماتي هنگام اخذ پروانه
ساختماني

رديف

هرمتر مربع

مساحت

(ريال)

مبلغ کل (ريال)

1

تا  150متر مربع

مقطوع

240000

2

تا  250متر مربع

مقطوع

480000

3

تا  500متر مربع

1800

900000

4

تا  1000متر مربع

2160

2160000

5

تا  1500متر مربع

3000

4500000

6

تا  2000متر مربع

3600

7200000

7

تا  2500متر مربع

4200

10500000
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8

تا  3000متر مربع

4920

14760000

9

تا  3500متر مربع

5760

20160000

10

تا 4000متر مربع

7200

28800000

11

تا  4500متر مربع

8400

37800000

12

تا  5000متر مربع

10200

51000000

از  5000مترمربع به باال

13

-

12000

تعرفه عوارض طرح ایمنی واحدهای صنعتی – توليدی – تجاری – انبار و پارکينگ در سال 1394

رديف

1
2

مساحت
از
0

هرمتر مربع

تا

مبلغ کل

مقطوع

100

از  100مترمربع به باال

4200

420/000/-

تبصره  )1از تعاوني هاي مسکن که به صورت مجتمع هاي مسکوني اقدام به احداث نمايند .معادل %60
ارقام تعيين شده دريافت خواهد شد.
تبصره  )2بازديد اوليه کارشناسان به صورت رايگان بوده و درصورت درخواست متقاضي براي بازديدهاي بعدي
به ازاي هر بازديد  100/000/-ريال دريافت ميشود.
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ماده  :37سهم آموزش و پرورش

معادل  %5عوارض زيربنا و پذيره و تفکيک عرصه و نوسازي يا سطح شهري (در زمان صدور پروانه ساختماني)
تعيين و بايستي به حساب اعالم شده آموزش و پرورش واريز گردد.
در رابطه با مجتمع هايي که ساختمان آموزشي مورد نياز را مطابق قانون تشکيل شوراهاي آموزش و پرورش
استانها پيش بيني و تأمين نمايند مشمول پرداخت اين عوارض نخواهند بود.
ماده :38هزینه ترميم حفاری های معابر شهر
بر اساس فهرست بهاي ترميم نوار حفاري سال مراجعه اخذ خواهد شد.
ماده  :39آماده سازی
آماده سازي امالکي که مالکين درخواست تفکيک عرصه را دارند و منجر به ايجاد معبر جديد گرديده
است طبق ماده

101

قانون شهرداريها و نيز ماده  8آئين نامه اجراي قانون ساماندهي و حمايت از

توليد مسکن به عهده متقاضيان است.
امالکي که درخواست هر نوع گواهي به غير از پروانه ساختماني را دارند و آماده سازي هنوز در گذر
آنها صورت نگرفته است (زيرسازي ،جدولکشي ،آسفالت) آماده سازي به عهده مالکين مي باشد.
آماده سازي کويها و شهرکهايي به عهده متقاضيان مي باشد.
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ماده  :40هزینه ها و جرایم مربوط به تاکسيرانی و .....متناسب با وضعيت هر شهر بررسی و تصميم گيری خواهد
شد.

ماده  :41حق جلسه
طبق بخشنامه شماره  128225مورخ  1397/7/17وزير محترم کشور و ارسالي دفتر امور شهري و شوراها به
شماره  194472مورخه  1397/7/26اقدام خواهد شد.
ماده  :42تسهيالت تشویقی
در راستاي اجراي ماده  8قانون توسعه صنعت ايرانگردي و جهانگردي و ماده  12آيين نامه اجرايي آن
در صورت احداث تأسيسات ايرانگردي و جهانگردي و دفاتر خدمات مسافرتي و تأسيسات و اماکن
گردشگري و اقامتي (نظير هتل ،مهمانسرا و مسافرخانه و تأسيسات ورزشي مثل استخر) در کاربري
مربوطه با تأييد سازمان ميراث فرهنگي ،صنايع دستي و گردشگري عوارض صدور پروانه ساختماني
ندارند .کاربري هاي گردشگري چنانچه تعيين نشده باشد (منظور خارج از محدوده و داخل حريم شهر
باشد) پس از طي مراحل مربوطه تغيير کاربري از سازمان جهاد کشاورزي (تبصره  1ماده  1قانون حفظ
کاربري باغات و اراضي زراعي) شهرداري معادل قسمت اعياني ايجادي ،ارزش افزوده خدمات شهرداري
و عوارض ورود به محدوده (درصورت شمول ورود به محدوده شهر) را اخذ نخواهد نمود ضمناً طي
مراحل تصويب کاربري مربوطه از مبادي ذيربط الزامي است.

142

شماره بازنگریA3 :
تاریخ بازنگری2311/71/70 :

شناسایی فرصت های سرمایه گذاری در حوزه شهر هوشمند قم

بسته ی سرمایه گذاری توليد اپليکيشن ها و ایجاد درگاه های وصول
عوارض شهری و حذف قبوض کاغذی
شماره مدرک

MT-FHM-QMICTO-5950-FS-95-FG-003

به منظور ايجاد انگيزه فعاليت بيشتر در بخش خصوصي در راستاي افزايش و توسعه مراکز فرهنگي و
گردشگري از قبيل خانه هاي فرهنگي ،کتابخانه ،سينما ،مراکز تفريحي و ورزشي از قبيل سالنها و
مجموعه هاي ورزشي ،مراکز توريستي و اقامتي از قبيل کمپ هاي گردشگري و مراکز نمونه گردشگري
مصوب ،هتلها در مقابل مجموع زيربناهاي احداثي با اشل مربوطه مجوز  %2کل زيربنا به عنوان واحد
تجاري بدون اخذ عوارض مجوز صادر خواهد شد.
حذف عوارض يا هزينه پسماند واحدهاي گردشگري درسال

1398

-4در صورت تبديل استفاده ساختمانهاي مورد تأييد سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري در جهت توسعه
امر گردشگري با تأييد سازمان ميراث فرهنگي ،صنايع دستي و گردشگري عوارضي از اين بابت دريافت
نخواهد شد.
 -5کاهش  %20عوارض پروانه هاي ساختماني مسکوني (زيربنا ،پيش آمدگي) و وصول  %80با رعايت
تسهيالت ماده ( 4نحوه پرداخت نقدي وتقسيط عوارض) اقدام خواهد شد.
 -6به منظور حمايت از احياء ،بهسازي و نوسازي بافت هاي فرسوده و ناکارآمد شهري صدورپروانه
ساختماني مسکوني درمناطق بافت هاي فرسوده درحدتراکم مجاز طرح هاي توسعه شهري رايگان بوده
واز زيربناي خارج از ضوابط  %50عوارض وصول خواهدشد.
 -7به منظور تشويق مالکان امالک به بيمه نمودن ساختمان ها در مقابل حوادث غيرمترقبه (سيل ،زلزله،
آتش سوزي و )....بهاي خدمات پسماند با 30درصد کاهش وصول خواهد شد.
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فصل دوم :تعاریف ،قوانين وآئين نامه های اجرایی تعاریف ومفاهيم کلی
سند :عبارت است از هر نوشته اي که در مقام دعوي يا دفاع قابل استناد باشد( .ماده  1284قانون مدني)
سند رسمی :اسنادي که در اداره ثبت اسناد و امالک و يا دفاتر سنادرسمي يا در نزد ساير مامورين رسمي
در حدود صالحيت آنهابر طبق مقررات قانوني تنظيم شده باشند رسمي است( .ماده  1287قانون مدني)
مالکيت رسمی :مالکي که به موجب سند مالکيت به اسناد ماده  22قانون ثبت مالک شناخته مي شود و
لو اينکه در واقع مالک نباشد (ماده  22قانون ثبت)
مشاع :هر گاه عده اي به صورت مساوي يا غير مساوي مشترکاً ملکي را خريده و با هم شراکت داشته
باشند به نحوي که مقدار سهم هر کدام از کل ملک مشخص باشد ولي حد و حدود قسمت مالکيت
مشخص نباشد اين نوع مالکيت را مشاع گويند.
تفکيک :از نظر لغوي ،يعني از هم بگشادن ،جدا کردن دو چيز از يکديگر و تفکيک در اصطالح ثبتي،
يعني تقسيم يک ملک به قطعات مختلف مثل تفکيک يک ساختمان به چند آپارتمان و يا تفکيک يک
زمين به چند قطعه مجزا
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تجميع :ادغام دو قطعه يا بيشتر با يکديگر و ابطال سند اوليه و دريافت يک سند را با نظر مالکين آنها
عمل تجميع رسمي گويند.
قطعه زمين :قطعه زمين عبارت است از زميني با حدود مشخص که داراي سند مالکيت رسمي است و
حداقل به يک معبر راه داشته باشد.
اراضی دایر شهری :به زمين هايي گفته مي شود که آنها را آباد و احيا کرده باشند و در حال حاضر در
حيطه بهره برداري مالک قرار دارد و در مقابل باير ،موات و متروکه
ساختمان :هر نوع بنايي که جهت سکونت و استفاده هاي خدماتي و غيره بکار رود و داراي ديوار و سقف
و يا اسکلت باشد ساختمان ناميده مي شود.
زیربنای ساختمان :عبارت است از مجموعه سطوح ساخته شده ساختمان چه در طبقه همکف و چه در
طبقات در يک قطعه زمين.
شناسنامه ساختمان :مجوزي است مکتوب که از طرف شهرداري و ساير مراجع ذيصالح صادر مي گردد
و به موجب ان مالک حق احداث ساختمان ،تجديد بنا ،تعمير و تغير اساسي در ساختمان در پالک
تعيين شده با رعايت ابعاد مندرج در شناسنامه و در مدت تعيين شده با رعايت ساير ضوابط مربوطه را
کسب مي کند بر طبق مصوبه جلسه مورخ  1371/8/13شوراي عالي اداري ،پروانه گواهي عدم خالفي و
گواهي پايان ساختمان را شامل مي گردد.
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محدوده شهر :عبارت است از کلبدي شهر و توسعه اتي در دوره طرح جامع و تا تهيه طرح مذکور در
طرح هادي شهر که ضوابط و مقررات شهرسازي در آن الزم االجرا مي باشد (ماده

1

قانون تعاريف

محدوده و حرم شهر ،روستا و شهرک مصوب )1384/10/14
حریم شهر :عبارت است از قسمتي اراضي بالفصل پيرامون محدوده شهر که نظارت و کنترل شهرداري
در آن ضرورت دارد و از مرز تقسيمات کشوري شهرستان و بخش مربوطه تجاوز ننمايد (ماده قانون
تعاريف محدوده شهر تا محدوده روستا و شهرک مصوب )1384/10/14
عمران :منظور از عمران احداث ساختمان و ايجاد باغ ميوه يا باغ چاي و قلمستان و انجام عمليات زراعي
است( .تبصره  2ماده از قانون مربوط به اراضي ساحلي مصوب )1346/5/25
اراضی شهری :زمين هايي که در محدوده (قانوني) و حريم (استحفاظي) شهر ها و شهرک ها قرار گرفته
است (ماده  2قانون زمين شهري مصوب  )1366/6/22که محدوده و حريم طبق قانون (تعاريف محدوده
و حريم شهر ،روستا و شهرک مصوب  )1384/10/14مورد عمل قرار مي گيرد.
طرح هادی شهر :طرح هادي عبارت از طرحي ا ست که در آن جهت گسترش آتي شهر و نحوه استفاده
از زمين هاي شهري براي عملکرد هاي مختلف به منظور حل مشکالت حتد و فوري شهر و ارائه راه
حلهاي کوتاه مدت و مناسب براي شهر هايي که داراي طرح جامع نمي باشند تهيه مشود (قانون تغير
نام وزارت آباداني و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازي و تعيين وظايف آن مصوب )1353/4/16
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طرح جامع شهر  :طرح جامع شهر عبارت از طرح بلند مدتي است که در آن نحوه استفاده از اراضي و
منطقه بندي مربوط به حوزه هاي مسکوني –صنعتي ،بازرگاني ،اداري ،کشاورزي و تاسيسات و تجهيزات
و تسهيالت شهري و نيازمندي هاي عمومي شهري ،خطوط کلي ارتباطي و محل مراکز خط (ترمينال)
و فرودگاه ها و بنادر و سطح الزم براي ايجاد تاسيسات و تجهيزات و تسهيالت عمومي مناطق نوسازي،
بهسازيو اوليت هاي مربوط به آنها تعيين مي شود .و ضوابط و مقررات مريوط به کليه موارد فوق و
همچنين ضوابط مربوط به حفظ بناهاي تاريخي و مناظر طبيعي ،تهيه و تنظيم مي گردد .طرح جامع
شهر بر حسب ضرورت قابل تجديد نظر خواهد بود( .قانون تغيير نام وزارت آباداني مسکن به وزارت
مسکن و شهرسازي و تعيين وظايف آن مصوب

1353/4/16

طرح تفصيلی :طرح عبارت از طرحي است که بر اساس معيار ها و ضوابط کلي طرح جامع شهر نحوه
استفاده از زمين هاي شهري در سطح محالت مختلف شهر و موقعيت و مساحت دقيق زمين براي هر
يک از آنها و وضع دقيق و تفصيلي شبکه عبور و مرور و ميزان تراکم جمعيت و تراکم ساختماني در
واحدهاي شهري و اولويت هاي مربوط به مناطق بهسازي و نوسازي و توسعه و حل مشکالت شهري و
موقعيت کليه عوامل مختلف شهري در آن تعيين مي شود و نقشه ها و مشخصات مريوط به مالکيت بر
اساس مدارک ثبتي تهيه و تنظيم مي گردد( .قانون تغيير نام وزارت آباداني مسکن به وزارت مسکن و
شهر سازي و تعيين وظايف آن مصوب )1353/4/16
پایان کار ساختمان :گواهي شهرداري مبني بر اتمام ساختمان با رعايت اصول فني ،بهداشتي ،ايمني و
شهرسازي و ساير نظامات ضروري در ساختمان زير نظر مهندس داراي پروانه فعاليت
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عدم خالفی :گواهي شهرداري براي ساختمان هايي که در حد سفت کاري مطابق مندرجات پروانه و
رعايت ضوابط احداث شده باشد.
ورود به محدوده  :به اسناد تبصره 4قانون تعيين وضعيت امالک واقع در طرح هاي دولتي و شهرداري ها
(مصوب  )1367/8/29کليه مالکين مکلفند هنگام درخواست براي ورود ملک خود به محدوده شهر پس
از موافقت مراجع ذيربط %20 ،از ملک خود را رايگان به شهرداري تحويل نمايند.
کسری حد نصاب :برابر طرح هاي جامع ،هادي و تفصيلي در هر شرح براي هر کاربري (حدود  30کاربري)
حداقل نصاب تفکيک تعريف گرديده است .و هيچ مالکي حق ندارد در زمين هاي کمتر از حد نصاب
تفکيک بنا احداث نمايد .به طور مثال زمين هاي کاربري مسکوني حداقل

250

متر و کاربري تجاري

حداقل  30متر در بعضي از شهر ها تعريف گرديده است.
حداقل سطح تفکيک کاربری :آن اندازه از سطح زمين است که تفکيک آن به قطعات کوچکتر مجاز نمي
باشد.
بنای بدون مجوز :با استناد ماده  100قانون شهرداري ها مالکين مکلفند در محدوده و حريم شهرقبل از
هر گونه احداث بنا ،تفکيک يا عمران از شهرداري پروانه اخذ نمايند (ماده  100قانون شهرداري ها) فلذا
هر بنايي که بدون پروانه شهرداري احداث شودد بناي بدون مجوز تلقي مي گردد که اضافه بنا مي تواند
به صورت اضافه طبقه در ارتفاع يا اضافه در سطح افقي يا هر دو تواماً باشد.
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بنای مازاد بر مجوز :مالکين مکلف اند بناي خود را برابر نقشه و مفاد مندرج در شناسنامه ساختماني
احداث نمايند (مفاد دفترچه شناسنامه ساختماني) فلذا آن مقدار از بنا که عالوه بر مندرجات پروانه
ساختماني احداث گرديده باشد بناي مازاد بر مجوز تلقي مي گردد.
حق مشرفيت :کليه مالکين مکلفند هنگام ساخت و ساز بر اصالحي را رعايت نمايند (تبصره  6ماده )100
بر اصالهي يعني انکه مالک در آن قسمت از زميني که در معبر قرار دارد حق ساخت و ساز ندارد وبايستي
شهر داري آن قسمت را برابر قانون تملک نمايد .تا زماني که تملک قانوني صورت نگرفته شهرداري حق
باز گشايي محل را ندارد.
بر اصالحی :مالکين مکلفند به استناد تبصره  6ماده  100قانون شهرداري موقع ساخت و ساز بر
اصالحي را رعايت نمايند .بر اصالحي يعني اينکه مالک در آن قسمت از که در مسير تعريض قرار مي
گيرد حق ساخت و ساز ندارد و بايستي شهرداري آن قسمت را طبق قانون ،تملک نمايد .قبل از تملک
شهرداري حق بازگشايي و اجراي طرح را ندارد.
کاربری :کاربري در ارتباط با طرح جامع ،تفصيلي و يا هادي داراي مفهوم و کاربرد مي باشد به
طور کلي تعيين نحوه ي استفاده از زمين را کاربري مي نامند.
 - 29کاربری غير مرتبط :مالکين مکلفند برابر ضوابط شهرسازي در کاربري تعيين شده ساخت و ساز
انجام و بر اساس کاربري تعيين شده از ملک استفاده نمايند .هر گونه ساخت و ساز و استفاده در غير از
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کاربري تعيين شده در ضوابط طرح و دفترچه شناسنامه ساختماني تعريف کاربري غير مرتبط را مشمول
مي گردد.
طبقه اضافی :مالکين مکلفند بناي خود را برابر مندرجات پروانه احداث و همان گونه نيز بهره برداري
نمايند( .مفاد دفترچه شناسنامه ساختماني) در صورتيکه هنگام احداث و يا بعد از اخذ پايانکار نسبت به
اضافه نمودن طبقه اضافه نمايند مشمول طبقه اضافي مي گردد.
واحد اضافی :مالکين مکلفند بناي خود را برابر مندرجات پروانه احداث و همان گونه نيز بهره
بردارينمايند (مفاد دفدرچه شناسنامه ساختماني) در صورتيکه مالک مجوز  2واحد را گرفته باشد هنگام
ساخت و ساز و يا بعد از اخذ پايان کار نسبت به تفکيک آن اقدام و يک واحد اضافي ايجاد نمايند مشمول
واحد اضافي مي گردد.
کميسيون ماده ( :100قسمتي از ماده100قانون شهر داري ها) مالکين اراضي و امالک واقع در محدوده
شهر يا حريم ان بايد قبل از هر اقدام عمراني يا تفکيک اراضي و شروع ساختمان از شهرداري پروانه اخذ
نمايد شهرداري مي تواند از عمليات ساختماني ساختمان هاي بدون پروانه يا مخالف مفاد پروانه به وسيله
مامورين خود اعم از آنکه ساختمان در زمين محصور يا غير محصور واقع باشد جلوگيري نمايد .اعضاء
کمسيون ماده 100عبارتند از  -1نماينده وزارت کشور به انتخاب وزير کشور  -2يکي از قضات دادگستري
به انتخاب وزير دادگستري  -3يکي از اعضاي شوراي اسالمي شهر به انتخاب شوراي شهر
کميسيون ماده  :77رفع هر گونه اختالف بين مودي و شهرداري در مورد عوارض به کميسيوني مرکب
از نمايندگان وزارت کشور و دادگستري و انجمن شهر (شوراي شهر) ارجاع مي شود و تصميم کمسيون
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مزبور قطعي است بدهي هايي که طبق تصميم اين کمسيون تشخيص داده مي شود و طبق مقررات
اسناد الزم االجراء به وسيله اداره ثبت قابل وصول مي باشد.
مبنای جریمه کمسيون ماده  :100بر اساس ازش معامالتي ساختمان ،آيين نامه ارزش معامالتي
ساختمان پس از تهيه توسط شهرداري و تصويب انجمن شهر در مورد جرايم قابل اجرا است و اين ارزش
معامالتي سالي يک بار قابل تجديد نظر خواهد بود
مبنای محاسبه عوارض نوسازی :کميسيون ماده  64قانون ماليات هاي مستقيم هر شهرستان مي باشد
کميسيون تقویم امالک :منظور کميسيون

ماده64

قانون ماليات هاي مستقيم است که مرجع تعيين

ارزش معامالتي امالک مي باشد( .قسمتي از ماده 64قانون ماليات هاي مستقيم)
کميسيون ماده  : 8منظور کميسيون ماده

8

قانون نوسازي و عمران مي باشد .اعتراضات راجع به

مميزي در مورد اختالف مساحت اراضي و مستحدثات و محل وقوع ملک و تطبيق مشخصات ملک با
ضوابط و رسيدگي به اعتراضات راجع به ارزيابي امالک و حقوق کسب و پيشه و ميزان آن مربوط به
اجراي طرح هاي نوسازي و اصالح و توسعه معابر در کليه شهرداري هاي کشور در کميسيون مرکب از
 3نفر افراد محلي بصير و مطلع در تقويم امالک يک نفر از طرف انجمن شهر و يک نفر از طرف رئيس
دادگاه شهرستان و يک نفر از طرف ومزارت کشور تعيين مي شود به عمل خواهد آمد (ماده  8قانون
نوسازي و عمران)
پيش آمدگی یا کنسول :منظور ،قسمت پيش آمدگي نسبت به سطح نماي ساختمان مي باشد .کنسول
به سمت ملک مجاور نيست ،احداث پيش آمدگي به سمت گذر عمومي به ميزان محدود معين ،در
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صورت عدم رعايت حداقل ارتفاع در گذرهايي خاص که از حداقل عرض برخوردار باشند ،ضمن رعايت
ساير ضوابط از جمله کابل و سيم برق مجاز مي باشد.
بالکن :سطح سرپوشيده اي در طبقه ساختماني که حداقل يک طرف آن باز بوده و جزء اتاق ها نباشد
که به صورت پيش آمدگي و يا فرورفتگي در ساختمان احداث مي شود.
پيشروي طولي :مالکين مکلفند بناي خود را در محل تعيين شده در پروانه ساختمني و مطابق مندرجات
پروانه احداث نمايند در صورتي که بناي احداثي خارج از محل تعيين شده و در طول ساختمان جا بجا
احداث شود مصداق پيشروي طولي دارد( .مفاد دفترچه شناسنامه ساختمان)
تراکم ساختمان :عبارت است از نسبت سطح کل زيربناي ساختمان به مساحت زمين مربوطه.
 مازاد تراکم :عبارت است از تراکمي که شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در قالب مصوبهمورخه

1369/10/22

عالوه بر تراکم مصوب موجود طرح هاي جامع و تفضيلي هر شهر تصويب و اعالم

نمايد.
تراکم ناخالص جمعيت :نسبت ميزان جمعيت بر سطح کل هر يک از کاربري هاي شهري مي باشد.
تراکم خالص مسکونی :ميزان جمعيت بر سطوح مسکوني خالص در هر يک از تقسيمات شهري است.
سرانه جمعيت :نسبت سطح هر يک از کاربري ها به جمعيت شهر.
کارگاه های غيرمزاحم :منظور کارگاه هايي است که تعداد کارکنان آن محدود و نوع فعاليت آن در
فضاهاي محدود قابل انجام بوده و هيچ گونه مشکالتي براي محيط اطراف ايجاد نمي کند و معموالً
مزاحم يا غيرمزاحم بودن براساس آخرين ضوابط و مقررات سازمان محيط زيست تعيين مي شود.
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مجتمع مسکونی :مجموعه واحدهاي مسکوني در يک قطعه ملک که داراي ورودي و فضاهاي عمومي
مشترک باشند.
واحد مسکونی :مکان مستقلي که يک يا چند خانوار در آن سکونت دارند و معموالً از آشپزخانه،
سرويس بهداشتي ،حمام ،،اطاق خواب ،هال پذيرايي و غيره تشکيل مي شود .در مواردي يک يا چند
مورد از فضاهاي ياد شده در واحد مسکوني ساخته مي شود.
سطح اشغال :سطحي از زمين که روي آن بنا احداث مي شود.
فضای باز :سطح باز يا فضاي باز باقي مانده که در روي آن بنا احداث نشده يا نمي شود و براي محوطه
سازي ،ايجاد آبنما ،پارکينگ غيرمسقف ،ايوان روباز و از اين قبيل فضاها مورد استفاده قرار مي گيرد.
مجموع سطح باز و سطح پر (که سطح اشغال نيز به آن گفته مي شود) با هم سطح کل قطعه را تشکيل
مي دهند.
ارتفاع ساختمان :بلندترين نقطه سقف آخر ساختمان رقوم ارتفاعي زمين گفته مي شود .در مواردي
سقف شيب دار به بلندترين خط الرأس بام از سطح و معبر گفته مي شود.
زیر زمين :عبارت است از زيربنايي که در قسمت تحتاني همکف ساخته مي شود و حداکثر از تراز
متوسط معبر مجاور يا فضاي آزاد ساختمان  1/40متر از زيرسقف ارتفاع داشته باشد.
طبقه همکف :قسمتي از ساختمان که ارتفاع کف آن از سطح معبر حداکثر  1/20متر باشد.
طبقه فوقانی :منظور کليه طبقات احداث شده روي همکف يا پيلوت مي باشد.
پارکينگ :منظور سطوح پيش بيني شده براي توقف (موقت يا دائم) وسايل نقليه موتوري مي باشد.
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پيلوت :عبارت است از تمام يا قسمتي از طبقه همکف که به صورت فضاي سرپوشيده و در زير تمامي
يا قسمتي از کف طبقه اول قرار مي گيرد .حداکثر سطح پيلوتي معادل آن قسمت از طبقه اول است که
سقف پيلوتي محسوب مي گردد و ارتفاع پيلوت بعد از نصب سقف کاذب معموال  2/40متر و با احتساب
سقف کاذب حداکثر  3متر مي باشد و سطح مشرف به آن به معبر و فضاي باز هر طبقه مي تواند کامالً
باز و با نرده و يا با ديوار محافظ گردد.
پاسيو (نورگير ):به فضاي باز بي سقف يا پوشيده شده با اليه نازک شفاف گفته مي شود که در داخل
ساختمان جهت تامين نور و هوا به اطاق ها ،سالن و آشپزخانه و غيره ايجاد مي شود.
نمای ساختمان :عبارت است از کليه سطوح خارجي ساختمان که مشرف به فضاي باز حياط اصلي و
فرعي يا حياط خلوت همان ساختمان يا مشرف به فضاهاي باز مربوط به گذرهاي عمومي شهر باشد.
تبليغات محيطی :عبارت است از استفاده رسانه هاي تبليغات محيطي در فضاي تبليغات و مجاز جهت
انتقال هر نوع پيام به ديگران.
 واحد مسکونی  :عبارت است از کليه ساختمانه ائي که براي سکونت ساخته شده و شامل اطاق،آشپزخانه و سرويسهاي الزم باشد( .بديهي است انجام پارهاي فعاليت هاي شخصي مندرج در قوانين نيز
در آنها مجاز خواهد بود)
واحد تجاری و خدماتی :عبارت است از کليه ساختمان هائي که برابر تبصره ذيل بند

24

ماده ()55

قانون شهرداريها به منظور استفاده کسب ،پيشه و تجارت احداث گرديده و يا در آنها واحدهاي صنفي
تحت پوشش قانون نظام صنفي و يا واحدهاي تابع قانون تجارت فعاليت داشته باشند.
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تبصره :کليه مؤسساتي که با اصول بازرگاني اداره ميشوند مشمول اين بند هستند.
واحد صنعتي :عبارت است از کليه ساختمانهائي که به منظور استقرار واحدهاي صنعتي و يا ايجاد
کارگاه هاي صنعتي و اداري با موافقت اصولي از مراجع ذيربط مانند وزارت جهاد کشاورزي ،وزارت صنايع
و معادن و فلزات ايجاد شده باشند .مانند کارخانه ،مرغداري ،گاوداري
واحد فرهنگي و ورزشي ،آموزشي و بهداشتي :کليه ساختمانهاي آموزشي ،آموزش عالي ،بهداشتي و
درماني ،ورزشي ،مراکز فرهنگي و هنري ،کميته امداد امام خميني (ره) ،سازمان بهزيستي ،هالل احمر
و آسايشگاه سالمندان و .....را شامل ميشود.
واحد اداري :عبارت است از کليه ساختمانهاي دولتي و نهادهاي انقالب اسالمي و ارگان هاي نظامي،
بديهي است ساير ساختمانهايي که از شمول بندهاي  3 ،2 ،1و  4اين ماده خارج باشند مشمول تعريف
واحد اداري ميشوند.
مجتمع :عبارت است از کليه ساختمانهايي که بيش از  200واحد بوده و امکانات عمومي الزم از جمله
آموزشي و تأسيسات عمومي و ...در آنها پيش بيني و اجرا شود.
عوارض صدور پروانه :شامل عوارض زيربنا و پذيره ،پيش آمدگي در معابر عمومي ،کسري حد نصاب
تفکيک ،مازاد بر تراکم و کسري پارکينگ مي باشد.
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ضوابط طرح های توسعه شهری جهت اطالع بيشتر:

ضوابط پارکينگ :حداقل سطح مورد نياز براي يک پارکينگ طبق ضوابط طرح شهري (با ورود و
خروج مستقل) و براي دو باب پارکينگ هريک  25متر مربع (5*5متر) بوده و چنانچه تعداد پارکينگ
مورد نياز بيش از دو واحد باشد به ازاء هر واحد پارکينگ اضافي  25متر مربع فضا به همراه مسير عبور
و مرور نياز خواهد بود .چنانچه کليه ورودي و خروجي پارکينگها مستقل باشد مساحت هر يک برابر
حداقل ضوابط طرح شهري خواهد بود.
رعايت حداقل عرض  3متر براي يک پارکينگ و  4/8متر براي دو واحد پارکينگ به طول هريک  5متر
الزامي است اين ابعاد براي محل توقف خودروهاست و شامل مسير رفت و آمد پارکينگ نمي شود.
 حداکثر شيب رامپ دسترسي سواره رو به پارکينگ  15درصد است و شروع آن مي بايست در حريمملک باشد.
ارتفاع دسترسي رمپ حداقل  1/9متر مي باشد.
دسترسي مستقيم از فضاهاي پارکينگ به طبقات مسکوني بايد پيش بيني شود.
رمپ ها و مسيرهاي دسترسي به پله ها و فضاهاي با عرض کمتر از  2/5متر جزء فضاي پارکينگ
محسوب نخواهد شد در اين حالت ارائه نقشه اي که رمپ ها و مسيرهاي دسترسي را از محل پارکينگ
تفکيک مي کند ضروري است.
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نقشه استقرار خودروها در پارکينگ به نحوي که امکان مانور هر خودرو به صورت مستقل باشد بايستي
هنگام درخواست صدور پروانه همراه ساير نقشه ها ارائه گردد.
سایر :زيرزمين و پيلوت جزء طبقات و تراکم به حساب نمي آيد.
درصورت استفاده از زيرزمين به عنوان واحد مسکوني ،زيرزمين جزء تراکم ساختماني محاسبه خواهد
گرديد.
از نظر سايه اندازي و اشرافيت نبايستي نسبت به مجاورين مزاحمت ايجاد نمايد.
در صورت احداث ساختمان با سطح اشغال کمتر از حد مجاز ،استفاده از مابه التفاوت سطح اشغال تا حد
مجاز آن به صورت پارکينگ روباز مي تواند مورد استفاده قرار گيرد .اگر در فضاي باز تامين گردد به ازاي
هر واحد به متراژ طرح شهري خواهد بود.

 )2آیين نامه اجرایی فصل اول تعاریف:
ماده  :1عبارات و کلمات مندرج در اين آئين نامه معادل تعريفي است که ذيالً ذکر شده است.
 درآمد :درآمدهاي موضوع مورد بحث به شرح ذيل مي باشد: درآمدهاي ناشي از عوارض عمومي (درآمدهاي مستمر)درآمدهاي ناشي از عوارض اختصاصيبهاي خدمات و درآمدهاي موسسات انتفاعي شهرداري157
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 عوارض :عبارت است از مبلغ يا مبالغي که مستند به قوانين جاري ،نوع و ميزان آن به تصويب مرجعقانوني رسيده و اعالم عمومي شده باشد.
 بهاي خدمات :مبلغي است که شهرداري برابر مجوز قانوني در ازاي خدمات ارائه شده از استفادهکنندگان دريافت خدمات وصول مي نمايد.
تعرفه عوارض و بهاي خدمات :فهرستي است تهيه شده بر اساس مفاد ماده  30آيين نامه شهرداري هااز کليه انواع عوارض و بهاي خدمات و ساير درآمدهايي که وسيله شهرداري و موسسات تابعه و وابسته
به آن وصول يا تحصيل مي شود .درج هر نوع عوارض و بهاي خدمات جديدي که وضع و تصويب مي
گردد يا هر نوع تغييري که در نوع و ميزان نرخ آنها صورت مي گيرد در تعرفه مذکور طبق دستورالعمل
وزارت کشور منعکس مي گردد( .ماده  30آيين نامه مالي شهرداري ها)
مودي عوارض يا درآمد شهرداري :شخص (حقيقي يا حقوقي) تأديه کننده عوارض يا درآمد به شهردارياست که ممکن است منبع عوارض يا درآمد متعلق به وي باشد يا وي وسيله وصول و ايصال عوارض و
درآمد باشد.
مأمور تشخيص :کسي است که از طرف شهرداري يا سازمانهاي تابعه و وابسته به شهرداري با توجه بهماده
 31آئين نامه مالي شهرداري ،اختيار تطبيق وضع هر مودي يا هر مورد را با تعرفه (عوارض و درآمدهايي
که به موجب قانون اختيار وصول آن به عهده شهرداري ها گذاشته شده است) داشته و تشخيص بدهي
مودي کتباً به عهده او گذاشته مي شود.
158

شماره بازنگریA3 :
تاریخ بازنگری2311/71/70 :

شناسایی فرصت های سرمایه گذاری در حوزه شهر هوشمند قم

بسته ی سرمایه گذاری توليد اپليکيشن ها و ایجاد درگاه های وصول
عوارض شهری و حذف قبوض کاغذی
شماره مدرک

MT-FHM-QMICTO-5950-FS-95-FG-003

مامور وصول :مامور مخصوصي است که از طرف شهر داري با توجه به ماده 75قانون شهرداري بنام مامور
وصول تعيين مي شود.
مأمور ابالغ :کسي است که هر نوع اوراق صادر شده برله و عليه مودي توسط شهرداري ،سازمانهاي تابعهو وابسته به شهرداري را ،که شامل پرداخت هرگونه عوارض قانوني ،جريمه و ...مي باشد ،به مودي يا
نماينده قانوني وي ابالغ مي نمايد.
تشخيص علي الرأس :تشخيصي است که مامور تشخيص بر اساس قرآئن و شواهد موجود در هنگاميکه مودي از ارائه و در اختيار گذاشتن مدارک و دفاتر خودداري نمايد ،خواهد داد.
آگهي عمومي :شهردار در اجراي ماده  47قانون شهرداري مکلف است مصوبات شوراي اسالمي شهرکه جنبه عمومي دارد را (از جمله عوارض) ،به وسايل ممکنه براي اطالع عموم آگهي نمايد .برابر ماده 57

قانون شهرداري ،مقررات شهرداري که جنبه عمومي دارد و به تصويب شوراي اسالمي شهر رسيده است
پس از اعالم براي کليه ساکنين شهر الزم الرعايه است .ضمن اينکه بر اساس تبصره  1ماده  50قانون
ماليات بر ارزش افزوده شوراي اسالمي شهرها مي بايست عوارض وضع شده جديد را حداکثر تا  15بهمن
ماه هر سال براي اجراي در سال بعد اعالم عمومي نمايد.
 پيش اگهي :آگهي مختصري مي باشد (برابر مفاد فرم مربوط) که حاوي مشخصات عوارض و مودييا موديان است ،با ذکر مستند قانوني و نوع و ميزان عوارض و مبلغ آن و تاريخ مهلت پرداخت عوارض و
امثال آن و شماره حساب بانکي و نام و آدرس بانک که بعد از سررسيد موءد پرداخت بدهکار و يا مودي،
فرستاده مي شود.
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اخطاريه :برگه اي است برابر مفاد فرم مربوط که بعد از صدور و ارسال پيش آگهي براي آگاهي وتذکر به بدهکار عوارض و امثال آن و يا مودي که پرداخت بدهي ناشي از عوارض خود را به تأخير انداخته
است ،فرستاده مي شود.
ابالغيه :رساندن پيام حکمي است که برله يا عليه بدهکار عوارض امثال آن و يا مودي صادر شدهاست.
تقسيط عوارض :عبارت است از تقسيم عوارض متعلق به منبع عوارض و پرداخت آن توسط مودي درزمان هاي معين بر اساس ماده  32آئين نامه مالي شهرداري
مرجع تقسيط عوارض :ماده  32آيين نامه هاي شهرداري ها به شرح ذيل:به شهرداري هاي کل کشوراجازه داده مي شود تا مطالبات خود را با اقساط حداکثر 36ماه ه مطابق دستورالعملي که به پيشنهاد
شهرداري ،به تصويب شوراي اسالمي شهر مربوط مي رسد دريافت نمايد (ماده

32

آيين نامه مالي

شهرداري ها)
صورتحساب بدهي :صورتحسابي شامل ميزان بدهي اشخاص حقيقي يا حقوقي يه شهرداري ياموسسات تابعه يا وابسته به شهرداري (برابر مفاد فرم مربوط) است ،اعم از اين که در ارتباط با موضوع
تبصره ذيل بند  14ماده  55و ماده  85و نيز ماده  110قانون شهرداري و يا از بابت انواع عوارض و امثال
آن متعلق به ملک و يا مقررات قانوني باشد و نيز نحوه محاسبه و مستند قانوني عوارض و امثال آن يا
بدهي مي باشد که با درخواست مودي يا دفترخانه اسناد رسمي توسط شهرداري تنظيم ،تسليم و يا
ارسال مي شود .چنانچه صورتحساب بدهي به منظور اعالم ميزان بدهي ملک به شهرداري و در پاسخ
استعالم دفاتر اسناد رسمي براي انجام معامله يا براي غير از مورد انجام معامله صادر شود ،مي بايستي
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شماره حساب بانکي شهرداري (اعم از حساب جاري و يا سپرده) نيز به اطالع دريافت کننده صورتحساب
برسد .ضمناً شهرداري نيز رأساً مي تواند نسبت به تهيه و تنظيم و ارسال صورتحساب بدهي اقدام نمايد.
تسويه حساب :عمليات حسابداري است که بر اساس مدارک معتبر موجود در شهرداري يا موسساتتابعه و وابسته و يا ارائه شده توسط مودي ،مانده حساب مودي (اعم از طلب يا بدهي) با شهرداري يا
موسسه تابعه و وابسته را به صورت تراز مالي در تاريخ معين نشان داده و در پرونده مودي نگه داري و
نتيجه را به صورت درخواست مودي در اختيار وي قرار مي دهد.
رسيد دريافت وجه :سندي است (برابر مفاد فرم مربوط) که به موجب آن شهرداري به دريافت وجهاعم از وجوه نقدي واريز شده به حساب بانکي شهرداري و يا وجوه غير نقدي مانند چک و يا اسناد
دريافتي ،نظير سفته اقرار مي نمايد و حاوي مشخصات کامل مودي ،علت دريافت وجه و ساير اطالعات
مورد نياز شامل مشخصاتدرآمد و يا بهاي خدمات و شماره حساب بانک و نيز مشخصات چک يا سفته يا
سند دريافتي مي باشد.
مفاصا حساب :برگ شناسايي است که پس از تسويه حساب منجر به پرداخت کامل بدهي موديبهشهرداري و يا اثبات عدم بدهي مودي (شخص حقيقي و حقوقي) يه شهرداري در تاريخ معين براي بره
ه (مقطع) زماني مشخص صادر مي شود و در آن مي بايستي مشخصات کامل پرداخت کننده عوارض و
امثال آن و نوع عوارض و حسب مورد مبلغ و شماره و تاريخ فيش بانکي محل پرداخت درج شود.
برگ اعتراض :نامه کتبي است (برابر مفاد فرم مربوط) که توسط مودي يا نماينده قانوني وي در دونسخه تنظيم و طي آن به منبع عوارض و امثال آن و يا نوع و ميزان آن و يا نحوه محاسبه و غيره کال يا
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بعضاً مستنداً و مستدالً ايراد گرفته شده و درخواست رسيدگي مي گردد .نسخه اول فرم مذکور به
شهرداري تحويل و رسيد آن در نسخه دوم اخذ و نزد اعتراض کننده باقي مي ماند.
صورتجلسه توافق :صورتجلسه اي است به منظور تعيين نحوه پرداخت مطالبات شهرداري ،که موديو شهرداري قبل از صدور اجراييه مطابق ضوابط تنظيم مي نمايد.
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فصل دوم وظايف
ماده :2وظيفه مؤديان:
الف :برابر ماده  10قانون نو سازي و عمران شهري ،مصوبه  ،1347عوارض هر سال در اول فروردين ماه آن
سال تحقق مي يابد و بايد حداکثر تا پايان همان سال به شهرداري پرداخت گردد.
ب :به موجب ماده

14

قانون نظام صنفي ،مصوب  ،1382/12/24افراد صنفي مکلفند در هر سال ،عوارض

کسب و پيشه خود را بپردازند.
ت -به موجب بند ب ماده  47قانون ماليات بر ارزش افزوده ،مالکان خودروهاي سواري و وانت دو کابين،
اعم از توليد داخل يا وارداتي ،مکلفند عوارض ساليانه خودروهاي متعلق به خود را به نرخ يک در هزار
قيمت فروش کارخانه (داخلي) و يا مجموع ارزش گمرکي و حقوق ورودي (وارداتي) بر اساس قيمت
هاي مندرج در جداولي که توسط سازمان امور مالياتي کشور اعالم مي گردد ،محاسبه و به حساب
شهرداري محل واريز نمايد.
به موجب ماده  8مديريت قانون مديريت پسماندها مصوب سال  1383و دستور العمل نحوه تعيين
بهاي خدمات مديريت پسماند ابالغي  ،1385/7/17مؤديان موظفند بهاي خدمات مديريت پسماند
(مسکوني و غير مسکوني) را به مديريت اجرايي (شهرداري) بر اساس تعرفه اي که طبق دستورالعمل
وزارت کشور تعيين مي شود ،پرداخت نمايند.
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چ -کليه موديان موظفند در صورت لزوم نسبت به ارائه هرگونه اسناد مالي مثبته (اعم از اسناد دفتري،
نرم افزاري و )...مرتبط با وصول عوارض و امثال آن به مأموران شهرداري صرفاً جهت کنترل صحت
ارقام وصولي ،اقدام نمايد.
به موجب ماده

57

قانون شهرداري ها ،اجراء مقررات شهرداري که جنبه عمومي دارد و تصويب

شوراي اسالمي شهر رسيده است ،پس از اعالم ،براي ساکنين شهر الزم الرعايه است.
ماده  :3وظيفه شهرداري:
شهرداري موظف است در موقع پاسخ استعالمات مراجع قانون ،نظير اتحاديه هاي صنفي دفاتر اسناد
رسمي وغيره و نيز هنگام صدور پروانه ساختماني و يا تفکيک اراضي و ساختمان ،ميزان عوارض و نيز
بقاياي عوارض قانوني متعلق به همان ملک را که برابر مقررات و تعرفه مصوب و معتبر محاسبه شده
است را در فرم صورتحساب بدهي به مالک و يا نماينده قانوني وي و يا ذينفع (درخواست کننده پروانه
ها و استعالم) ونيز مرجع استعالم کننده؛ ظرف مهلت هاي مقرره قانوني ابالغ و پاسخ استعالم و صدور
پروانه را منوط به صدور مفاصا حساب نمايد و به مجرد پرداخت عوارض هاي مربوطه از ناحيه اشخاص
ذينفع ،شهرداري موظف است مفاصا حساب مربوط به عوارض را صادر و پاسخ استعالم را برابر مقررات
صادر نمايد؛ مگر آنکه در تعرفه عوارض و مقررات موضوعه ،نحوه خاص ديگري پيش بيني شده باشد.
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فصل سوم :تشخيص
ماده  :4تشخيص عوارض و بهاء خدمات و امثال آن در مورد هر مودي ،از طرف شهرداري و بر اساس ميزان
مقرر در مصوبه و تعرفه مصوب خواهد بود.
ماده :5شهرداري مي تواند در مواردي که دفاتر و پرونده هاي موسسات ،کارخانجات و شرکت هايي را که
در اجراي ماده  78قانون شهرداري مکلف به وصول عوارض ،خدمات و امثال آن به نفع شهرداري را رسيدگي
و کنترل نمايد و اين قبيل مئوسسات موظفند دفاتر مربوطه را در اختيار مأموران شهرداري قرار دهند.
تبصره  :1در صورتيکه موسسات مذکور در اين ماده از وصول و ايصال عوارض يا ارائه دفاتر و مدارک
الزم به منظور تعيين ميزان واقعي عوارض وصول شده خودداري نمايند ،شهرداري مي تواند با توجه به
مفاد ماده  31آئين نامه مالي شهرداري ها بر مبناي امارات و قرائن موجود ميزان عوارض را به طور علي
الرأس تشخيص و از طريق صدور پيش آگهي از موسسات مربوطه مطالبه نمايد.
تبصره  :2مأموران شهرداري که در اجراي اين ماده دفاتر و مدارک شرکتها يا موسسات مربوط را مورد
رسيدگي قرار مي دهند ،مکلفند از افشاي اطالعات مکتسبه خود جز در موارد مربوط به تشخيص
عوارض و اعالم آن به مراجع ذيصالح خودداري نمايند.
تبصره  :3چنانچه ساير قوانين ترتيبات ديگري در خصوص تشخيص و وصول عوارض و امثال آن
شهرداري ها وضع نموده باشند ،ترتيبات مذبور مبناي اقدامات شهرداري در خصوص وصول عوارض و
امثال آن خواهد بود.
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ماده  :6براي وصول عوارض و بهاء خدمات و امثال آن با اعالم کتبي به مودي يا موديان ابالغ مي شود
که مطالبات شهرداري را ظرف

10

روز کاري از تاريخ اعالم به حساب درآمد شهرداري واريز نموده و

رسيد دريافت دارند .در صورت امتناع مودي يا موديان از پرداخت در مهلت مقرر شهرداري بايد مبادرت
به صدرو پيش آگهي نمايند.
ماده  :7در پيش آگهي مندرج در ماده  4بايد به مودي ابالغ گردد که ظرف مدت يکماه از تاريخ رويت يا
ابالغ قانوني (مستند به فصل ابالغ آئين دادرسي مدني) مطالبات شهرداري مندرج در پيش آگهي را به
شهرداري پرداخته و رسيد دريافت نمايد .بديهي است مودي در مهلت مقرر حق اعتراض به مبلغ فوق از
طريق کمسيونماده

77

قانون شهرداري (در مورد عوارض) و ديگر مراجع قانون (در بهاي خدمات و امثال

آن) را دارد.
تبصره  :1در صورتيکه مودي يا موديان نسبت به پيش آگهي ابالغ شده ظرف مهلت مقرر در اين ماده
اعتراض ننمايند پيش آگهي مذکور قطعي و الزم االجرا خواهد شد.
تبصره  :2در هر صورت صدور مفاصاحساب براي مودي يا موديان منوط به پرداخت مطالبات شهرداري مي
باشد.

فصل چهارم :صدور پيش آگهي و ابالغ
ماده  :8پيش آگهي هاي صادره شامل موراد زير بوده و هرگاه مودي يکنفر باشد پيش آگهي در دو
نسخه و اگر متعدد باشند براي هر يک نفر به تعداد نفرات در دو دونسخه تهيه خواهد شد.
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الف -نام و نام خانوادگي مودي يا موديان.
موضوع بدهي و ميزان آن با ذکر مشخصات کامل و مستندات قانوني آن.
مهلت اعتراض و ذکر اينکه در صورت عدم اعتراص در مهلت مقرر ،پيش آگهي قطعي و الزم االجرا
خواهد شد.
ذکر ميزان جريمه ديرکرد در صورت عدم پرداخت به موقع و همچنين ذکر هزينه هاي اجرايي
وصول در صورت اقدام به عمليات اجرايي.
ماده  :9پيش آگهي به شرح و طي مراحل زير به مودي ابالغ مي شود:
الف -پيش آگهي با اخذ رسيد به مامور ابالغ و مامور موظف است ظرف مدت  3روز آن را به رؤيت
مخاطب رسانده و يک نسخه آن را به وي تسليم و نسخه رؤيت شده را با ذکر تاريخ و گواهي امضاء به
دبيرخانه عودت دهند.
ب -هرگاه مودي در محل پيشه يا سکونت خود حاضر نباشد ،پيش آگهي به متصدي امور يا کساني
که با مودي در يک محل زندگي يا کار مي کنند ،ابالغ مي شود مشروط به اينکه سن ظاهري آنان
براي تميز اهميت اخطاريه کافي باشد.
پ -هر گاه اشخاص نامبرده از ارائه رسيد خودداري و يا شخص مؤدي از رؤيت امتناع کند ،مامور مکلف
است پيش آگهي را با پست سفارشي دوقبضه براي مؤدي ارسال و نسخه دريافت شده مؤدي را در
پرونده ضبط نمايد.
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ج -هرگاه مودي از دريافت پست سفارشي و امضاء رسيد آن امتناع نمايد ،شهرداري موظف است به
هر طريف ممکن قانوني مبادرت به الصاق پيش آگهي به محل اقامت و يا کسب مودي نموده از آن
عکس يا فيلم تهيه نمايد.
د -هرگاه پيش آگهي مربوط به وزارتخانه ،ادارات و سازمان هاي دولتي باشد به دبيرخانه ادارات و
سازمان ها به شرح فوق ابالغ مي گردد.
ه -هر گاه در صورتيکه پيش آگهي مربوط به شرکت باشد به مدير يا رئيس دفتر شرکت يا اشخاصي
که حق امضاء دارند ،بر طبق مقررات آئين نامه ابالغ مي شود.
و -چنانچه پيش آگهي مربوط به شرکت يا بازرگانان متوقف باشد عالوه بر ابالغ به متوقف يک نسخه
پيش آگهي جهت اقدام به مدير تصفيه و ادارات تصفيه ورشکستگي ارسال مي شود.
ز -بر طبق آئين دادرسي مدني روز ابالغ پيش آگهي و روز تسليم اعتراض و تعطيالت رسمي ،در
مواعد مندرجدر اين آيين نامه محاسبه نخواهند شد.
ح -هر گاه مودي در داخل کشور و در خارج از حوزه شهرداري سکونت داشته باشد بيست روز و در
صورتيکه در خارج از کشور ساکن باشند دو ماه مهلت به اعتراض اضافه خواهد شد.
ط -مامور ابالغ مکلف است حداکثر مدت پنج روز اوراق را به مودي تسليم کند و در برگ ديگر اخطاريه
رسيد بگيرد .در صورت امتناع مودي از گرفتن اوراق ،امتناع او را در برگ اخطاريعه قيد و اعاده مي
نمايد.
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ي -هر گاه مامور ابالغ نتواند اوراق را به مودي برساند بايد در نشاني تعيين شده به يکي از بستگان يا
خادمان او که سن و وضعيت ظاهري آنان براي تميز اهميت اوراق ياد شده کافي باشد ،ابالغ نمايد و نام
و سمت گيرنده اخطاريه را در نسخه دوم قيد و آنرا اعاده کند.
فصل پنجم :مرجع حل اختالف:
ماده :10
به موجب ماده

77

قانون شهرداري ،رفع هرگونه اختالف بين مودي و شهرداري در مورد عوارض ،به

کميسيوني مرکب از نمايندگان وزارت کشور ،دادگستري و شوراي اسالمي شهر ارجاع مي شود و
تصميم کميسيون مزبور قطعي است .بدهي هائي که طبق تصميم اين کميسيون تشخيص داده مي
شود ،طبق مقررات اسناد الزم االجرا به وسيله اداره ثبت ،قابل وصول مي باشد .اجراي ثبت مکلف است
بر طبق تصميم کميسيون مزبور به صدور اجرائيه و وصول طلب شهرداري مبادرت نمايد.
الف :اختالف و استنکاف از پرداخت وجوه دريافتي بندهاي الف و ب ماده

43

قانون ماليات بر ارزش

افزوده (عوارض  %5بهاء بليط حمل و نقل برون شهري و عوارض ساليانه خودروها) مشمول احکام ماده
 77قانون شهرداري خواهد بود.
ب :پرداخت ماليات و عوارض موضوع ماده  43قانون ماليات بر ارزش افزوده پس از موعد مقرر ،موجب
تعلق جريمه اي معادل ( )2%به ازاي هر ماه نسبت به مدت تاخير خواهد بود.
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پ :برابر قسمت اخير ماده  110قانون شهرداريها ،در صورتيکه مالک ظرف پانزده روز از تاريخ ابالغ،
به صورتحساب شهرداري اعتراض ننمايد ،صورتحساب قطعي تلقي مي شود و هرگاه مالک ظرف مهلت
مقرره اعتراض نمايد ،موضوع به کميسيون ماده  77قانون شهرداري ارجاع مي شود.
ت :به موجب ماده  8قانون نوسازي و عمران شهري ،اعتراض راجع به مميزي در مورد اختالف مساحت
و ...به عهده کميسيون مزبور و رسيدگي به ساير اختالفات ناشي از اجراي قانون نوسازي منحصرا در
صالحيت کمسيون رفع اختالف موضوع ماده  77قانون شهرداري مي باشد.
فصل ششم :وصول
ماده  :11صاحبان سينما -تاترها -تماشاخانه ها -لوناپارک ها و مراکز تفريحي و کليه برگزارکنندگان
مسابقات ورزشي و هر نوع نمايش يا کنسرت موظفند نسبت به پرداخت عوارض مقرره و دريافت
مفاصاحساب از شهرداري محل ،پس از اخذ مجوزهاي الزم از مراجع ذيربط اقدام نمايند.
ماده  :12در مورادي که در اماکن عمومي و خصوصي نمايشگاه هاي برگزار مي شود و شهرداري براي
اجاره ،واگذاري غرفه يا بازديد از آن ،عوارض و يا بهاء ،خدمات وضع نمايد .برگزار کنندگان موظف به
وصول و پرداخت آن طبق اين آئين نامه مي باشند.
ماده  :13روش هاي پرداخت موارد مطروحه در مواد  11و  12فوق ،شامل پرداخت حضوري ،پرداخت
الکترونيکي ،پرداخت ازطريق فضاي مجازي (اينترنتي و )...و پرداخت از طريق شارژ کارت و ...مي باشد.
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ماده  :14در صورت انقضاي مهلت مندرج در پيش آگهي و عدم اعتراض مودي ،پيشآگهي قطعيت مي
يابد و شهرداري موکلف است ظرف  10روز پس از قطعيت پيشآگهي ميزان بدهي قطعي شده مودي را
مجدد به وي ابالغ نموده و ضمن ابالغ مذکور متذکر گردد هر گاه ظرف  15روز از تاريخ ابالغ نسبت
به پرداخت بدهي خود اقدام ننمايد به استناد ماده

28

و تبصره هاي ذيل ماده

13

قانون نوسازي و

عمران شهري ،از طريق عمليات اجرايي نسبت به وصول بدهي عوارض اقدام خواهد شد و در اين صورت
هزينه عمليات اجرايي ثبت نيز به عهده مودي خواهد بود.
تبصره :در صورتي که بدهي مودي طبق راي کميسيون رفع اختالف مذکور در قانون شهرداري مشخص
گردد ،شهرداري مکلف است به استناد ماده  77قانون شهرداري و بدون رعايت  15روز مهلت مذکور در
اين ماده از طريق عمليات اجرايي ثبت نسبت به وصول بدهي عوارض مودي اقدام نمايد.
ماده  :15در صورتي که مودي پس از قطعيت بدهي و انقضاي مهلت نسبت به پرداخت مطالبات شهرداري
اقدام ننمايد ،شهرداري بايد از طريق اجراي ثبت ،محل نسبت به وصول مطالبات خود اقدام نمايد.
تقاضاي شهرداري در مورد صدور اجرائيه بايد حاوي نکات و مدارک زير باشد:
مشخصات آخرين نشاني محل اقامت يا محل کاري مودي.يک نسخه از پيش آگهي ققطعي شده موضوع ماده  10که به رويت مودي رسيده و تاريخ ابالغ درآن قيد شده باشد.
-يک نسخه از اخطاريه (قبل از تقاضاي صدور اجرائيه) که به مودي ابالغ شده است.
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-در صورتيکه بدهي مودي طبق راي کميسيون ماده

77

مشخص شده باشد ارسال يک نسخه از

رونوشت يا فتوکپي مصدق راي مذکور.
ماده  :16شهرداري مکلف است براي وصول وجوه قطعي شده و جرايم متعلقه از مستنکفين طبق
موازين اين آئين نامه عمل نمايد .در صورتي که در قوانين مربوط به برقراري عوارض ،نحوه خاصي براي
وصول پيش بيني شود طبق ان عمل خواهد شد.
تبصره :بقاياي عوارض و بهاي خدمات و امثال آن که ملغي شده (مطالبات معوقه مربوط به عوارض و.
بهاي خدمات که سابقاً به قطعيت رسيده ولي از نظر قانوني ملغي گرديده اند) نيز به موجب مقررات
اين آئين نامه وصول مي شود.
ماده  :17به شهرداري اجازه داده مي شود تا سقف  %1از وجوهي که بابت درآمد شهرداري وصول مي
گردد را (به استثناء کمک هاي دولتي ،وام و فروش اموال غير منقول) در زمينه حسابرسي وآموزش،
تربيت و تشويق کارکنان و کساني که در امر وصول درآمدهاي شهرداري فعاليت موثري مبذول داشته
و يا مي دارند ،صرف نمايد.
ماده  :18کليه عوارض شهرداري که به مرحله قطعيت پرداخت رسيده باشد منجمله عوارض نوسازي،
در چارجوب سازو کارهاي مطروحه در اين آيين نامه قابل وصول خواهد بود.
در صورت عدم پرداخت توسط مودي ،به استناد ماده  28قانون نوسازي و عمران شهري مراتب مطابق
احکام تبصره هاي ماده  13قانون مذکور با صدور اجرائيه وصول خواهد شد.
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فصل هفتم :اجرا ماده :19
به موجب ماده

181

آئين نامه اجرايي مفاد اسناد رسمي الزم االجرا و طرز رسيدگي به شکايات از

عمليات اجرايي که در مورخ  1387/6/11به تصويب رياست محترم قوه قضائيه رسيده است ،براي تقاضاي
صدور اجرائيه بابت عوارض شهرداري ،موضوع ماده  77قانون اصالح پاره اي از مواد و الحاق مواد جديد
به قانون شهرداري ،مصوب  ،1345/11/27بايد اوراق نيز به ثبت محل تسليم شود:
الف :در خواست نامه مخصوص صدور اجرائيه
ب :رونوشت مصدق راي کميسيون حل اختالف.
ج :اخطاريه ابالغ شده راي مذکور به مودي
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فصل پنجم  :قوانين مرتبط
فهرست:

آئين نامه”اصالح قانون حفظ و گسترش فضاي سبز در شهرها مصوب سال  1359شوراي انقالب
مصوب  1388/5/13مجمع تشخيص مصلحت نظام
آيين نامه مالي شهرداري ها و قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت
قانون توسعه حمل و نقل و مديريت مصرف سوخت
آئيننامه اجرايي قانون توسعه حمل و نقل عمومي و مديريت مصرف سوخت
قانون توسعه صنعت ايرانگردي و جهانگردي مصوب  1370/7/7با اصالحات
آئين نامه اجرايي قانون توسعه صنعت ايرانگردي و جهانگردي
قانون جامع حمايت از حقوق معلوالن
قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران
قانون حفظ کاربري اراضي زراعي و باغها
ضوابط و مقررات ارتقاء کيفي سيما و منظر شهري جلسه مورخ  1387/9/25شوراي عالي
شهرسازي و معماري ايران
قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسکن
موادي از قانون شهرداري ها
قانون ماليات هاي مستقيم
قانون ماليات برارزش افزوده
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قانون منع فروش و واگذاري اراضي فاقد کاربري مسکوني براي امر مسکن به شرکت هاي تعاوني
مسکن و ساير اشخاص حقيقي و حقوقي
اليحه قانوني راجع به منع مداخله وزراء و نمايندگان مجلسين و کارمندان دولت در معامالت دولتي
و کشوري مصوب  22ديماه 1337
قانون نظام صنفي کشور
قانون نوسازي و عمران شهري
قانون مديريت پسماند
آيين نامه اجرايي قانون مديريت پسماند
ماده واحده وضعيت امالک واقع در طرحهاي دولتي و شهرداريها
قانون رفع موانع توليد رقابت پذير
آئين نامه اجرايي نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهاي اسالمي شهر ،بخش و شهرک موضوع
قانون تشکيالت ،وظايف و انتخابات شوراهاي اسالمي کشور و انتخاب شهرداران ـ مصوب 1375
مصوب 1378 /7/7
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آئين نامه”اصالح قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب سال
انقالب “ مصوب  1388/5/13مجمع تشخيص مصلحت نظام

1359

شورای

ماده 5

براي قطع و جابجايي هرگونه درخت در معابر و اماکن عمومي ،دولتي و خصوصي واقع در محدوده و حريم
شهر ،با درخواست مالکين ،متوليان ،متصديان و اشخاص مسئول اين اماکن ،در موارد زير پس از تصويب
کميسيون موضوع ماده  7آيين نامه ،شهرداري مکلف به صدور مجوز مي باشد.
الف درخت غير مثمري که به سن بهره وري رسيده باشد و به قصد انتفاع از چوب آن درخواست قطع داده
شده باشد که در اين صورت بايد به جاي آن که توسط مالک با متقاضي مجدداً درخت غرس شود.
چنانچه شهرداري مايل به حفظ درخت باشد ،بهاي عادله چوب آن را با توافق با مالک پرداخت مي نمايد و
در صورت اختالف بهاي آن طبق نظر کارشناس رسمي دادگستري تعيين و به مالک پرداخت خواهد شد.
ب درختي که به علت آفت زدگي ،بيماري ،انگل و يا علل غير عمد ديگر خشک شده و يا احتمال سرايت آفت
و بيماري از آن به ديگر درختان و گياهان وجود داشته باشد و يا احتمال سقوط آن برود که در اين صورت
بايد به جاي آنها نهال به ميزان دوبرابر محيط بن درخت غرس شود (مطابق تبصره  2انجام شود)
چ درخت در محل احداث ساختمان و يا مسير راه ،کانال و مجاري آب ،خطوط انتقال برق ،لوله کشي نفت،
گاز ،تلفن و نظاير آن قرار گرفته باشد و يا به هر نوعي مانع از اجراي طرح هاي عمراني و عمومي باشد.
د درخت واقع در معابر و يا ميادين مانع عبور و مرور طبيعي باشد و يا وجود آن براي مالکين و ساکنين
مزاحمت ايجاد کرده باشد.
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تبصره 3

عوارض قطع درخت موضوع اين ماده طبق تعرفه اي که به پيشنهاد شهرداري به تصويب شوراي اسالمي شهر
مي رسد ،توسط شهرداري اخذ خواهد شد.
آیين نامه مالی شهرداریها
ماده  - 29درآمد شهرداريها به شش طبقه به شرح زير تقسيم ميشود:
درآمدهاي ناشي از عوارض عمومي (درآمدهاي مستمر)
درآمدهاي ناشي از عوارض اجتماعي.
بهاء خدمات و درآمدهاي مؤسسات انتفاعي شهرداري.
درآمدهاي حاصله از وجوه و اموال شهرداري.
کمکهاي اعطايي دولت و سازمانهاي دولتي.
اعانات و کمکهاي اهدايي اشخاص و سازمانهاي خصوصي و اموال و دارايي هايي که به طور اتفاقي
يا به موجب قانون به شهرداري تعلق مي گيرد.
تبصره  -از انواع درآمدهاي مذکور در ماده فوق فقط درآمدهاي ناشي از عوارض عمومي درآمدهاي مستمر)
مشمول پرداخت سهميه ها و حد نصاب هاي مقرر در ماده  68قانونشهرداري ميباشد.
ماده

30

 -هر شهرداري داراي تعرفهاي خواهد بود که در آن کليه انواع عوارض و بهاء خدمات و ساير

درآمدهايي که به وسيله شهرداري و مؤسسات تابعه و وابسته به آن وصول يا تحصيل ميشود درج و هر نوع
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عوارض يا بها خدمات جديدي که وضع و تصويب ميگردد يا هر تغييري که در نوع و ميزان نرخ آنها صورت
مي گيرد در تعرفه مذکور منعکس ميشود.
وزارت کشور براي طرز تنظيم تعرفه و درج تغييرات بعدي و همچنين چگونگي وضعو تشخيص و وصول
انواع عوارض و درآمدها دستورالعمل جامع تهيه و براي راهنمايي به شهرداري ها ابالغ خواهد کرد.
ماده  - 31تطبيق وضع هر مؤدي يا هر مورد با تعرفه عوارض درآمدها و تعيين و تشخيص بدهي مؤدي به
عهده مأمورين تشخيص يا کساني استکه از طرف شهرداري يا سازمان هاي تابعه و وابسته اختيار تشخيص
به آنها داده شده است مأمورين مذکور مکلفند کمال دقت بينظري را درتشخيص هاي خود به کار برند و در
صورت تخلف به وضع آنها در دادگاه
اداري شهرداري رسيدگي و تنبيهات مقرر درباره آنها اتخاذ و به موقع اجراگذارده خواهد شد.
ماده  - 32شهرداري مجاز به تقسيط مطالبات خود ناشي از عوارض نيست مگر در مواردي که به تشخيص
کميسيون منظور در ماده  77قانون اصالحپارهاي از مواد و الحاق مواد جديد به قانون شهرداري مصوب سال
1334

مؤدي قادر به پرداخت تمام بدهي خود به طور يک جا نباشد که در اينصورت ممکن است بدهي

مؤدي براي مدتي که از سه سال تجاوز نکند با بهره متداول بانک ملي تقسيط شود ولي در هر حال صدور
مفاصا حساب موکول به وصول کليه بدهي است.
اصالحيه ماده 32بر اساس قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت :به شهرداري هاي کل کشور اجازه
داده مي شود تا مطالبات خود را با اقساط حداکثر سي وششه ماه ه مطابق دستورالعملي که به پيشنهاد
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شهردار به تصويب شوراي اسالمي شهر مربوطه مي رسد دريافت نمايد .در هر حال صدور مفاصا حساب
موکول به تاديه کليه بدهي مودي خواهد بود.
ماده

37

 -استفاده از وجوه حاصله از درآمدها ،قبل از منظور داشتن آنها به حساب قطعي درآمد به هر

عنوان حتي به طور عليالحساب و يا برايپرداخت هزينه هاي ضروري و فوري ممنوع است.

قانون توسعه حمل و نقل و مدیریت مصرف سوخت

ماده -1دولت مکلف است در جهت توسعه حمل و نقل درون شهري و برون شهري کشور و مديريت بر
مصرف سوخت نسبت به بهينه سازي عرضه خدمات حمل و نقل (از طريق اصالح و توسعه شبکه حمل
ونقل ريلي ،برقي کردن خطوط و اجراء عالئم و تأسيسات و ارتباطات ،افزايش سرعت در شبکه ريلي،
يکپارچه سازي و ساماندهي مديريت حمل و نقل ،اصالح قيمت ها ،ايمن سازي و بهبود تردد ،بهسازي يا
از رده خارج نمودن خودروهاي فرسوده سبک و سنگين مسافري و باري درون و برون شهري ،تبديل
خودروهاي بنزين سوز و گازوئيل سوز به
دوگانه سوز ،الزام معاينه فني ،توسعه ناوگان حمل ونقل همگاني ون و ميني بوس و مديبوس و اتوبوس،
استفاده از سامانه هوشمند حمل و نقل ،ساخت و توسعه شبکه آزادراه ها و بزرگراه هاي بين شهري ،حمل
ترکيبي کاال از مبدأ تا مقصد نهايي با شبکه ريلي و شبکه مکمل جاده اي ،الزام به داشتن توقفگاه در انواع
کاربريها ،احداث توقفگاه هاي عمومي ،ساماندهي و ايجاد توقفگاه ها و پايانه هاي بار و مسافر شهري و برون
شهري اعم از ريلي و جاده اي در نقاط مناسب از شهرها و حومه آن ،افزايش امنيت و قابليت اطمينان و
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دسترسي) ،بهينه سازي تقاضاي حمل و نقل (از طريق اصالح فرايندهاي اداري ،کاربرد فناوري اطالعات و
ارتباطات ،اصالح کاربري زمين و آمايش سرزمين ،اعمال محدوديت هاي ترافيکي ،آموزش و فرهنگ سازي)،
بهينه سازي مصرف انرژي (از طريق عرضه بنزين و گازوييل در بخش هاي حمل ونقل و صنعت و کشاورزي
با اولويت کارت هوشمند سوخت ،احداث جايگاه هاي عرضه گاز ،حمايت از ابداعات و اختراعات موثر در
کاهش مصرف سوخت) ،بهينه سازي توليد خودرو (از طريق توليد خودروهاي گازسوز ،تامين تجهيزات
استفاده ازگاز توسط خودروها ،حمايت از توليد خودروهاي برقي ،دونيروئي و کم مصرف ،استانداردسازي
توليد خودروي سبک و سنگين و موتور سيکلت در مصرف سوخت و کاهش آاليندگي) و خروج بنزين و
گازوييل از سبد حمايتي ،حداکثر از ابتداي سال 1391هجري شمسي اقدام نمايد.
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آئين نامه اجرایی قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت  1ماده  -1اصالحات ذکر
شده در اين آئين نامه در معاني مشروح زير به کار مي روند:
الف -هيئت :نمايندگان ويژه رئيس جمهور ،موضوع تصويب نامه شماره/13943ت\39614هـ مورخ

1387/2/4

ب -ستاد :ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت موضوع ماده ( )23اين آئين نامه
ج-دستگاه اجرايي :کليه دستگاه هاي اجرايي مشمول ماده ( )5قانون مديريت خدمات کشوري-مصوب -1386
از جمله وزارتخانه ها ،موسسات دولتي ،موسسات يا نهادهاي عمومي غير دولتي ،شرکت هاي دولتي و کليه
دستگاه هايي که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و يا تصريح نام است.

قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی مصوب  1370/7/7با اصالحات
ماده  - 8کليه تأسيسات ايرانگردي و جهانگردي ،دفاتر خدمات مسافرتي و ساير تأسيسات مشابه از هر
نظر اعم از سوخت ،آب و برق ،عوارض ،ماليات ،وام بانکي و غيره مشمول تعرفه ها مقررات و دستورالعمل
هاي بخش صنايع مي باشند.
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آئين نامه اجرایی قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی

ماده

12

– الف :تأسيسات ايرانگردي و جهانگردي و دفاتر خدمات مسافرتي و ساير تأسيسات مشابه از

جمله مؤسسات داخل تأسيسات جهانگردي از نظر پرداخت عوارض صدور پروانه ساختماني مشمول تعرفه
بخش صنايع مي باشند و شهرداري ها موظفند عوارض مقرر را فارغ از نوع پروانه و کاربري زمين براساس
تعرفه بخش صنايع و با معافيت ازعوارض عرصه غير از عوارض نوسازي ،فقط در مورد ساختمان محاسبه
و دريافت کنند.
تبصره  :شهرداري ها موظفند براي افزايش زيربناي تأسيسات ايرانگردي و جهانگردي عوارض مقرر را
براساس تعرفه بخش صنعت و يا حداکثر تخفيف محاسبه و دريافت کنند.
ب  :تأسيسات ايرانگردي و جهانگردي و دفاتر خدمات مسافرتي از نظر هزينه هاي سوخت ،آب ،برق و تلفن
اعم از انشعاب و مصرف مشمول تعرفه هاي بخش صنايع است و دستگاه هاي ذيربط موظفند هزينه هاي
مربوط را فارغ از نوع پروانه ساخت ،کاربري محل و ميزان مصرف براساس تعرفه بخش صنعت محاسبه و
دريافت کنند.
مراتب مندرج در مواد  2لغايت  8مصوبه فوق الذکر جهت اطالع و اجراء در گمرک ابالغ مي گردد .ضمنأ
چنانچه طبق مقررات صادرات و واردات براي کاالهاي همراه مسافر درورود و خروج تسهيالت بيشتري
پيش بيني شده باشد تسهيالت مذکور براي جهانگردان الزم االجراء مي باشد.
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قانون جامع حمایت از حقوق معلوالن
ماده  - 9وزارت مسکن و شهرسازي ،بانک مسکن و بنياد مسکن انقالب اسالميموظفند حداقل ده درصد
( )10%از واحدهاي مسکوني احداثي استيجاري و ارزان قيمتخود را به معلوالن نيازمند فاقد مسکن اختصاص
داده و با معرفي سازمان بهزيستي کشوردراختيار آنان قرار دهند.
تبصره  - 2سازمان ملي زمين و مسکن موظف است زمين مورد نياز احداثواحدهاي مسکوني افراد معلول
فاقد مسکن را به نرخ کارشناسي تهيه و دراختيار افرادمذکور و يا تعاوني ها و مؤسسات خيريه اي که
براي آنان مسکن احداث مي نمايند قراردهد.
قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران:
ماده

6

– مشموالن اين قانون براي احداث يک واحد مسکوني با زيربناي مفيد تا يکصد و بيست

مترمربع و بيست مترمربع تجاري در شهر محل سکونت خود از پرداخت هزينه هاي عوارض صدور
پروانه هاي ساختماني ،عوارض شهرداري و نوسازي براي يکبار با معرفي بنياد معاف ميباشند .مفاد اين
ماده در احداث مجتمعهاي مسکوني نيز اعمال و مازاد بر تراکم شامل ايثارگران نخواهدبود.
تبصره –مشموالن اين قانون از پرداخت هرگونه هزينه انشعاب آب و فاضالب ،برق و گاز و پنجاه درصد
( )50%هزينه خدمات انشعاب آنها براي يکبار معاف ميباشند.
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قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها
ماده  – 1بمنظور حفظ کاربري اراضي زراعي و باغها و تداوم و بهره وري آنها از تاريخ تصويب اين قانون
تغيير کاربري اراضي زراعي و باغها درخارج از محدوده قانوني شهرها و شهرک ها جز در موارد ضروري
ممنوع مي باشد.
تبصره  – 1تشخيص موارد ضروري تغيير کاربري اراضي زراعي و باغها در هر استان به عهده کميسيوني
مرکب از رئيس سازمان جهاد کشاورزي ،مدير امور اراضي ،رئيس سازمان مسکن و شهرسازي ،مديرکل
حفاظت محيط زيست آن استان و يک نفر نماينده استاندار مي باشد که به رياست سازمان جهاد کشاورزي
تشکيل مي گردد.
نماينده دستگاه اجرايي ذيربط ميتواند بدون حق رأي در جلسات کميسيون شرکت نمايد.
سازمان جهاد کشاورزي موظف است حداکثر ظرف مدت دو ماه از تاريخ دريافت تقاضا يا استعالم مطابق
نظر کميسيون نسبت به صدور پاسخ اقدام نمايد.
دبيرخانه کميسيون فوق در سازمانهاي جهاد کشاورزي استانها زير نظر رئيس سازمان مذکور تشکيل
ميگردد و عهدهدار وظيفه دريافت تقاضا ،تشکيل و تکميل پرونده ،بررسي کارشناسي اوليه ،مطرح نمودن
درخواستها به نوبت در کميسيون و نگهداري سوابق و مصوبات مي باشد.
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قانون زمين شهری
ماده

12

 -تشخيص عمران و احيا و تاسيسات متناسب و تعيين نوع زمين داير و تميز باير از موات به

عهده وزارت مسکن و شهرسازي است اين تشخيص قابل اعتراض در دادگاه صالحه مي باشد.
تبصره  - 1دادگاه نسبت به اعتراض خارج از نوبت و بدون رعايت تشريفات آيين دادرسي رسيدگي کرده و
حکم الزم خواهد داد ،اعتراض به تشخيص وزارت مسکن و شهرسازي در دادگاه مانع از اجراي مواد اين
قانون نمي گردد.
تبصره  - 2مالک تشخيص مرجع مقرر در ماده  12در موقع معاينه محل در مورد نوع زمينهايي که از تاريخ
1357/11/22

وسيله دولت يا ارگانها و نهادها و کميته ها و دفاتر خانه سازي احداث اعياني يا واگذار شده

بدون در نظر گرفتن اعياني هاي مذکور خواهد بود.
کميسيون ماده  12قانون زمين شهري
اين کميسيون تنها مرجع صالح براي تشخيص عمران و احيائ تاسيسات متناسب و تعيين نوع زمين دار
تميز باير از موات مي باشد .تشکيالت کميسيون کميسيون مرکب از سه نفر نمايندگان وزارت مسکن و
شهرسازي که به حکم وزير مسکن و شهرسازي منصوب ميشوند تشيل ميگردد .محل تشکيل و دبيرخانه
کميسيون در اداره مسکن و شهرسازي هر محل و زير نظر مدير کل سازمان و شهر سازي استان مربوطه
فعاليت ميکنند .کميسيون با حضور کليه اعضاء تشکيل و تصميمات آن با اکثريت اراء اتخاذ ميشود.
حدود صالحيت کميسيون کميسيون صالح به اظهار نظر و صدور نظريه نسبت به پالکهايي است که اوال
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توسط مراجع رسمي و ذيصالح جهت تشخيص و تعيين ماهيت به کميسيون ارجاع شده ثانيا” پالکهاي
معرفي شده داخل حوزه خدماتي .قانوني و استحفاظي شهر باشند.
نحوه تشخيص اراضي کليه مراجعي که به نحوي از انحاء در ارتباط با زمينهاي شهري اقداماتي از قبيل نقل
و انتقال .صدرو مجوزهاي قانوني و پروانه هاي حفر چاه يا ساختماني يا غيره انجام ميدهند ملزم و موظف
هستند قبل از هرگونه اقدامي بدوا نظر وزارت مسکن و شهرسازي را درباره نوع زمين استعالم نمايند مگر
اينکه با عنايت به مقررات مربوطه نوع زمين مشخص باشد .مراجع درخواست کننده نظريه وزارت مسکن و
شهرسازي بايد مشخصات ثبتي زمين و دو نسخه رونوشت يا فتوکپي نقشه ثبتي و در صورت نداشتن نقشه
ياد شده دو نسخه کروکي دقيق زمين را که منطبق با ثوابق ثبتي و وضع محل زمين باشد با انعکاس
موقعيت ملک روي نقشه هوائي با مقياس مناسب تهيه و به وزارت مسکن و شهرسازي ارسال نمايند .در
صورت عدم دسترسي به مدارک مالکيت در مواردي که راسا” قصد تملک دارند آخرين استعالم ثبتي و نام
آخرين مالک يا مالکين که با حضور و امضاء نماينده اداره ثبت تنظيم شده باشد را به کميسيون تسليم
نمايند .دبير خانه کميسيون پس از وصول درخواست در صورتي که مدارک الزم پيوست باشد تحقيق خواهد
نمود که پالک دولتي نباشد زيرا طرح پالک دولتي در کميسيون ممنوع است .همچنين قبال گواهي عمران
موضوع قانون لغو مالکيت اراضي موات شهري و يا اظهار نظري از ناحيه کميسيون ماده  12صادر نشده باشد.
در صورت عدم احراز مالکيت دولت و عدم صدور گواهي عمران يا راي کميسيون ماده  12مبادرت به تعيين
وقت جهت تشکيل کميسيون و عنداالقتضاء بازديد اعضاء از محل خواهد بود اعضاء کميسيون پس از تطبيق
مدارک با محل و معاينه وضع ظاهري محل و عنداللزوم تحقيق از مطلعين و معتمدين مبادرت به صدور
نظريه خواهد کرد .کميسيون يک نسخه نقشه امضاء شده را به انضام نظريه خود حداکثر ضرف يک ماه به
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مرجع درخواست کننده ارسال ميکند نسخه ديگر نقشه با يک نسخه از نظريه ياد شده در کميسيون بايگاني
ميشود نظريه کميسيون که جهت يک زمين يا ملک صادر شده براي موارد مراجعات بعدي معتبر بوده و
اخذ نظريه مجدد ضروري نمي باشد .تصميمات در برگ هاي مخصوص که حاوي مشخصات زمين مورد
نظر و مستندات و توجيه راي و محل امضاء اعضاي کميسيون و تاريخ صدور و ابالغ راي مي باشد درج
ميگردد .آراء صادره بايد عاري از هر گونه قلم خوردگي و الک گرفتگي باشد و مشخصات دقيق پالک اعم
از مالک.
شماره پالک و مساحت و ...آن در نظريه قيد گردد راي صادره مي بايست مستدل و متکي به شواهد و
مدارک .صادر گردد و مقدمه راي با نتيجه آن مقايرت و تضادي نداشته باشد و تعيين نوع داير به صورت
باغ .مزروعي آبي و يا مزروعي ديم مزروعي مشتمل بر تعدادي درخت .ساختمان و کارگاه ضروري است و
پس از صدور نظريه پرونده مستقيما به دبيرخانه کميسيون ارجاع ميگردد .ابالغ راي صرفا پس از بررسي
از طريق دبيرخانه کميسيون صورت ميگيرد .در مواردي که نياز به طرح قسمت مشخصي از يک پالک
داراي وضعيت ثبتي مشاع در کميسيون باشد اوال مي بايست قسمت مذکور مفروزالرعيه بوده و با کروکي
امضاء شده خود آن مشخص گردد و مساحت دقيق نيز روي کروکي پياده گردد .ثانيا هنگام صدور راي دو
نکته زير در متن راي ذکر گردد :الف :نظريه کميسيون روي قسمتي که صادر ميشود قابل تسري به
قسمتهاي ديگر ملک نخواهد بود .ب :نظريه مذکور صرفا از جهت تعيين نوع زمين ارائه شده و مدارکي
براي تثبيت مالکيت متقاضي روي ملک مورد نظر نخواهد بود.
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تجديد نظر از نظريه کميسيون بيان شد که تنها مرجع صالح براي تشخيص عمران و احياء زمين کميسيون
ماده  12قانون زمين شهري است که اين تشخيص قابل اعتراض در دادگاه صالحه مي باشد .ذينفع ميتواند
ظرف مدت سه ماه از تاريخ ابالغ راي کميسيون به دادگاه محل وقوع ملک مراجعه نموده و با تقديم
درخواست تقاضاي نقض نظريه کميسيون ماده

12

را بنمايد .دادگاه نسبت به اعتراض خارج از نوبت و

بدون رعايت تشريفات آيين دادرسي رسيدگي کرده و حکم الزم را صادر خواهد نمود.
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ضوابط و مقررات ارتقاء کيفی سيما و منظر شهری جلسه مورخ

1387/9/25

شورای عالی

شهرسازی و معماری ایران
1ـ کليات در راستاي وظايف محوله براساس ماده

30

قانون برنامه چهارم توسعه ،تکميل مصوبه مورخ

 ،1369/8/28شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران تحت عنوان ضوابط و مقررات نماي شهري و به منظور
ارتقاء کيفي بصري و ادراکي سيما و منظر شهري ،شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در جلسه مورخ
 1387/9/25ضوابط و مقررات ارتقاء کيفي سيما و منظر شهري را به شرح زير تصويب نمود:
1ـ1ـ دامنه کاربرداين مصوبه از تاريخ ابالغ براي کليه معماران ،طراحان شهري ،دستگاه هاي تهيه و تصويب
و نظارت بر اجراي طرح هاي توسعه شهري و شهرداري ها و ديگر مراجع صدور پايان کار ساختماني و
سازمان هاي نظام مهندسي و ساير نهادهاي ذيربط الزم االجرا خواهدبود.
1ـ2ـ حوزه شمول توسعه هاي شهري آتي ،شهرهاي جديد و شهرک هاي مسکوني جديد االحداث از زمان
ابالغ ،مشمول اين مصـوبه خواهندبود .براي بافت هاي موجود نيز به ترتيب اولويت طرح هاي موضعي
ساماندهي منظر شهري تهيه مي شود .اين طرحها مطابق برنامه تنظيمي و حداکثر ظرف مدت  5سال از
تاريخ ابالغ اين مصوبه تهيه خواهند شد.
1ـ3ـ هدف هدف از اجراي اين مصوبه:
الف ـ تالش در جهت استفاده بهينه از منابع و تأمين سالمت و رفاه ساکنين.
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ـ ساماندهي به سيما و منظر شهري در شهرها ،روستاها و ساير مجتمع هاي زيستي در کشور و تالش در
جهت ايجاد شرايط مناسب زندگي در آنها،
ـ احياي فرهنگ معماري و شهرسازي غني گذشته کشور،
ـ جلوگيري از بروز ناهماهنگي هاي بصري و کارکردي در فضاها و فعاليت هاي شهري.
هـ ـ افزايش تعامالت اجتماعي و کوشش در جهت تنظيم جريان حيات مدني.
2ـ تعاريف
2ـ1ـ منظر شهري :در اين مصوبه منظور از منظر شهري کليه عناصر طبيعي و مصنوع (ساختمان ها و
الحاقات آنها ،مبلمان شهري ،پوشش گياهي و… ).قابل مشاهده از عرصه هاي عمومي شهر شامل خيابان
ها ،ميادين ،گره ها و پهنه هاي عمومي است.
2ـ2ـ نما :منظور از نما در اين مصوبه ،نماي شهري و در انطباق با تعريف ارائه شده در بند

1

مصوبه

 1369/8/28شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران (کليه سطوح نمايان ساختمان هاي واقع در محدوده و
حريم شهرها و شهرک ها که از داخل معابر قابل مشاهده است اعم از نماي اصلي يا نماهاي جانبي) مي
باشد.
2ـ3ـ جداره :منظور از جداره ،سطوح مربوط به ديوارهاي محوطه هايي است که هيچ ساختماني به صورت
بالفصل به آن ملحق نيست نظير ديوار باغات و نظاير آن.
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2ـ4ـ پياده راه :منظور از پياده راه ،خيابان ها و گذرهايي است که منحصراً براي عبور پياده مورد استفاده
قرار مي گيرد.
2ـ  5ـ کميته هاي ارتقاء کيفي سيما و منظر شهري :اين کميته نهادي پيشنهادي است که به منظور ايجاد
هماهنگي ميان کليه سازمانها ،نهادها ،دستگاه ها ،شرکت ها و مؤسسات ذيربط در امر ارتقاء کيفي سيما و
منظر ،در شهرها تشکيل مي گردد .نهادهاي مذکور در اين مصوبه از اين پس به اختصار کميته ناميده مي
شود.
3ـ ضوابط کلي
3ـ1ـ ضوابط مربوط به سيما و منظر
3ـ1ـ1ـ طرح و اجراي بناهاي واقع در مناطق تاريخي شهر بايد داراي مقياس انساني بوده و دانه بندي و
ريخت شناسي مشابه بافت تاريخي شهر داشته باشد .در طراحي معماري بناهاي کالن مقياس ،تقسيم بنا
به احجام متناسب با دانه بندي بخش تاريخي شهر الزامي است.
3ـ1ـ2ـ در احداث ابنيه ،انتخاب مصالح نماهاي ساختماني بايد به گونه اي باشد که عالوه بر رعايت ضوابط
و مقررات طرح هاي جامع و تفصيلي و ساير مصوبات شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران ،موجب
آلودگي محيط زيست نشود و قابل بازيافت و پاکسازي باشد .به شهرداري ها امکان داده مي شود تا طي
برنامه اي  5ساله نسبت به بهسازي مصالح نماي ساختمان هاي موجود در شهرها اقدام نمايند.
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3ـ1ـ3ـ در پاکسازي مصالح ساختماني ،رنگ و بافت و مصالح نما در بخش هاي تاريخي شهر همخواني
داشته و ترجيحاً از مصالح بوم آورد (محلي) انتخاب شوند.
3ـ1ـ4ـ کليه تابلوهاي مربوط به فعاليتهاي شهري اعم از تجاري ،درماني ،خدماتي ،اداري و… .در سطح
شهرها بايد در انطباق با مبحث بيستم مقررات ملي ساختمان ،به صورت هماهنگ براي صنوف مختلف
تهيه شود .ابعاد ،فرم ،طرح و محل نصب تابلوها بايد توسط “کميته” تعيين و مالکين و بهره برداران ملزم
به رعايت اين مقررات مي باشند.
3ـ1ـ 5

ـ تعدد تابلوهاي معرف کاربري در يک منظر شهري مجاز نمي باشد؛ و هر تصرف تنها مجاز به

استفاده از يک تابلو در نما يا جداره هر يک از معابر شهري که تصرف مذکور در حاشيه آن قرار دارد ،است.
3ـ1ـ 6ـ به منظور ساماندهي و ايجاد هماهنگي ميان تابلوهاي تبليغاتي در مقياس شهري ،به شهرداري ها
اختيار داده مي شود تا نسبت به تهيه ضوابط و مقررات مربوط به محل و نحوه استقرار تابلوهاي شهري
(بيلبوردها) نقاشي ها ،جداره ها ،استفاده از نمايشگرهاي بزرگ شهري ،تابلوهاي تبليغاتي ،تابلوهاي راهنماي
شهري (نام خيابانها و ميادين و… ).اقدام نمايد و به تصويب “کميته” برساند .رعايت تصميمات “کميته”
در اين زمينه براي دستگاه ها ،سازمانها ،نهادها و مؤسسات دولتي و عمومي در اولويت قرار دارد.
3ـ1ـ7ـ پيش آمدگي بدنه ساختمانها (نظير بالکن ،تراس و…) در فضاهاي شهري ممنوع بوده و احداث
فضاهاي نيمه باز با عقب نشيني ديوارهاي خارجي از حد زمين تأمين خواهد شد .اين فضاهاي نيمه باز
جهت تقويت چشم اندازهاي مناسب شهري ،کاهش اثر تابش شديد خورشيد ،نگهداري گل و گياه و موارد
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مشابه بوده و بهره برداري از اين فضاها به عنوان انباري (محل نگهداري مواد غذايي ،سوخت و…) و خشک
نمودن البسه ممنوع است.
3ـ1ـ  8ـ طراحان موظفند در طراحي ابنيه ،فضاي مورد نياز جهت انباري و محل خشک نمودن البسه را
در درون ابنيه پيش بيني نمايند .مساحت اين فضاها تا سقف ( %10ده درصد) کل مساحت زيربنا جزء
مساحت مفيد محاسبه نمي شود.
3ـ1ـ 9ـ تمامي پيش آمدگي هاي موجود بدنه ساختمان ها از حد زمين در هنگام تخريب و نوسازي ابنيه
از نما يا جداره ساختمان حذف مي شوند.
3ـ1ـ10ـ از تاريخ ابالغ اين مصوبه تا سقف  %15مساحت زيربناي هر يک از واحدهاي مسکوني به فضاهاي
نيمه باز و پيش فضاي ورودي اختصاص خواهدداشت اين بخش جزء زيربنا محسوب نمي شود و مسدود
نمودن و الحاق نمودن آنها به فضاهاي محدود ساختمان ها به هر نحو ممنوع مي باشد.
3ـ1ـ11ـ طراحان و مجريان موظفند معماري بناهاي واقع در تقاطع معابر را به گونه اي طراحي و اجرا
نمايند که به ارتقاء کيفيت بصري و فضايي تقاطع ها منجر شود.
3ـ1ـ12ـ با توجه به اهميت معماري نبش ،کنج ،دروازه ها ،طرح و نماي ساختمانهاي واقع در اين نقاط بايد
به تأييد “کميته” برسد.
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3ـ1ـ13ـ در شهرهايي که پوشش نهايي غالب آنها از انواع پوششهاي شيبدار مي باشد “کميته” رنگ ها،
جنس و حدود شيب مجاز آن را به گونه اي معين مي نمايد که هماهنگي در سيما و منظر شهري فراهم
آيد.
3ـ1ـ14ـ استفاده از پوشش هاي شيبدار ،در شهرهايي که استفاده از آن در سنت معماري محل نباشد،
ممنوع خواهد بود.
3ـ1ـ 15ـ استفاده از فرمهاي نامتعارف (نظير کشتي ،ميوه ها و…) در طراحي و احداث بناها ،به تشخيص
کميته ممنوع مي باشد رعايت اين مصوبه براي دستگاه ها ،نهادها و سازمان هاي دولتي در اولويت قرار
دارد.
3ـ1ـ16ـ استفاده از نماهاي پرده اي (نماهاي آلومينيمي ،شيشه اي ،کامپوزيت ،شيشه هاي جيوه اي و…)
در جداره هاي بيروني و قابل مشاهده از عرصه هاي عمومي ،ضمن رعايت مبحث چهارم مقررات ملي
ساختمان ،براي کليه بناهاي دولتي و عمومي ممنوع بوده و استفاده از اين مصالح صرفاً درون بناها مجاز
است .به مالکين ابنيه موجود فرصت داده مي شود تا ظرف مدت  3سال ،با اولويت بناهاي دولتي و عمومي
به اصالح نماي اين ابنيه با مصالح جايگزيني که توسط کميته تعيين مي شود ،بازسازي نمايند.
3ـ1ـ17ـ در طراحي و اجراي ابنيه احداث تاسيسات (نظير چيلر ،کولر و…) بصورت نمايان در منظر شهري
ممنوع است و تاسيسات بايد با تمهيدات مناسب از معرض ديد عمومي حذف شوند در ابنيه موجود به
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مالکان فرصت داده مي شود تا مطابق برنامه اي که از سوي “کميته” مشخص مي شود ظرف مدت  3سال
به اصالح نما اقدام نمايند.
3ـ1ـ 18ـ از اين پس احداث ابنيه اي که به دليل ارتفاع زياد و يا درشت دانگي و… حقوق همسايگان را
در استفاده از نور ،مناظر و مواهب طبيعي سلب نمايد ممنوع مي باشد“ .کميته” سنجه هاي مورد نياز در
اين خصوص (نظير حداقل فواصل و ارتفاع بناها در همسايگي واحدها تعيين خواهد نمود).
3ـ1ـ 19ـ استفاده از بامهاي سبز در محل هايي که “کميته” تصويب نمايد مجاز خواهدبود.
3ـ2ـ ضوابط مربوط به ساماندهي کالبدي فضاهاي شهري
3ـ2ـ1ـ به مالکين ابنيه فرصت داده مي شود تا ظرف

5

سال از تاريخ ابالغ اين مصوبه ،کليه کانالهاي

تاسيساتي نمايان در نماها و در جداره هاي شهري شامل کولرها (اسپيلت ها) کانال هاي کولر ،ناودانها،
سيم ها و کابل هاي برق و تلفن ،دودکش بخاري ،لوله هاي تاسيساتي (به استثناء لوله هاي گاز شهري) و
نظاير آن به تدريج از نماهاي شهري حذف و يا به گونه اي ساماندهي شوند که در نما يا جداره شهري قابل
مشاهده نباشد .لوله هاي گاز شهري نيز بايستي متناسب با رنگ نماي ساختمانها رنگ آميزي شود.
3ـ2ـ2ـ نصب تابلوهايي که در معابر موجب اختالل در حرکت عابرين شود ،مطابق مبحث بيستم مقررات
ملي ساختمان ممنوع است.
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3ـ2ـ3ـ مکانيابي کابين ها ،کيوسکها در معابر پياده (اعم از تلفن عمومي ،روزنامه فروشي ،صندوقهاي جمع
آوري صدقات و…) بايد به گونه اي انجام شود که مزاحم حرکت عابرين پياده نباشد.
3ـ2ـ4ـ به شهرداري ها امکان داده مي شود تا مطابق برنامه هاي  3ساله نسبت به ساماندهي کابين ها و
کيوسک ها و اثاثه شهري موجود اقدام نمايند.
3ـ2ـ  5ـ ايجاد هرگونه اختالف سطح (لبه ،پله ،سکو و…) در مسير عبور در معابر پياده ممنوع است و
تغييرات سطوح بايستي بوسيله شيب راه ه و رمپ انجام شود.
3ـ2ـ 6ـ کفسازي معابر پياده بايستي به گونه اي انتخاب شود که امکان سور خوردن عابرين به حداقل
کاهش يافته ،امکان پاکسازي داشته و از مصالح بوم آورد انتخاب شده باشد.
3ـ2ـ7ـ کفسازي معابر بايد با همکاري و مشارکت عمومي مالکين بناهاي حاشيه معبر و شهرداري ،نگهداري
و مرمت شود.
3ـ2ـ  8ـ اثاثه شهري بکار رفته در فضاهاي شهري از نظر فرم ،اندازه ،رنگ و مصالح بايستي مطابق با طرح
اثاثه شهري و متناسب با بافت و احجام معماري اطراف اين فضاها طراحي و اجرا شوند.
3ـ2ـ 9ـ حفظ و توسعه فضاي سبز شهري بايد حتي االمکان با گونه هاي گياهي بومي صورت گيرد“ .کميته”
گونه هاي گياهي بومي را متناسب با ويژگيهاي طبيعي ،تاريخي و فرهنگي هر شهر مشخص نموده و اعالم
مي نمايد.
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3ـ3ـ ضوابط مربوط به ساماندهي زيرساخت هاي شهري
3ـ3ـ1ـ تعبيه تاسيسات گرمايشي و سرمايشي و کانالهاي مورد نياز در فضاهاي داخلي ساختمان الزامي است.
3ـ3ـ2ـ کليه مسيرها و کانال هاي تاسيساتي موجود در معابر (پياده روها و پياده راه ها) بايد بوسيله کفسازي
مشخص شود .کانال ها بايد به گونه اي احداث شوند که دسترسي به آنها براي تعمير به سهولت فراهم آيد.
3ـ3ـ3ـ کميته موظف است تا زمينه شکل گيري ايجاد کانال مشترک انرژي در معابر را با همکاري شهرداري،
وزارت کشور و سازمانها و دستگاه هاي ذيربط پيگيري نمايد.
3ـ4ـ ضوابط مربوط به ساماندهي کارکردي فضاهاي شهري
3ـ4ـ1ـ به منظـور استفاده بهينه از فضاهاي شهري و ايجاد سرزندگي در آنها ،به شهرداري ها اختيار داده
مي شود تا با هماهنگي کميته ها در شهرها و ساکنان مجاور ،در معابري که عرض بخشي از پياده رو آنها
بيش از سه متر باشد ،در ايام تعطيل و ساعات شبانگاهي به کاربري هائي چون اغذيه فروشي و عرضه
کنندگان آبميوه و نوشيدني هاي سرد و گرم اجازه دهند تا بخشي از معبر را با مبلمان مناسب تجهيز و از
مراجعين پذيرايي نمايند لکن احداث نرده و يا ايجاد مانع ثابت در مسير عابرين در آن ممنوع است.
3ـ  5ـ ضوابط مربوط به نظارت بر اجراي مقررات
3ـ  5ـ 1ـ تحويل نقشه حجمي ابنيه و راندوي مصالح بکار گرفته شده در طراحي ابنيه جديد و ابنيه مجاور
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(همسايگي) براي اخذ پروانه ساختماني به مراکز بررسي و کنترل نقشه و مراجع صدور پروانه ساختماني
از سوي متقاضيان الزامي است .در اين نقشه ها ايجاد هماهنگي ميان احجام از نظر فرم ،جنس و رنگ
مصالح ،دانه بندي و ريخت در واحدهاي همسايگي الزامي است .دستورالعملها و راهنماهاي مورد نياز در
اين خصوص از سوي کميته تدوين و ابالغ خواهدشد.
3ـ  5ـ 2ـ صدور پايانکار و گواهي عدم خالف براي ابنيه جديداالحداث منوط به اجراي نقشه هاي ارائه شده
جهت اخذ پروانه ساختماني است .مهندسين ناظر مسئول اجراي دقيق نقشه هاي مصوب (بويژه نما و
حجم) خواهندبود.
4ـ سازمان اجراي مقررات
4ـ1ـ به منظور تدوين ضوابط محلي و تکميلي و فراهم نمودن شرايط تحقق پذيري اين مصوبه ،کميته هاي
بين بخشي تحت عنوان “کميته ارتقاء کيفي سيما و منظر شهري” ظرف مدت سه ماه پس از ابالغ اين
مصوبه در کليه شهرها به شرح زير تشکيل خواهدشد .دبيرخانه اين کميته در سازمان مسکن و شهرسازي
استان مستقر خواهد بود.
4ـ2ـ کميته هاي ارتقاء کيفي سيما و منظر شهري
4ـ2ـ1ـ اين کميته نهادي تخصصي غيربخشي ،غيرانتفاعي است (براساس مفاد تبصره بند  3از ماده  3آيين
نامه نحوه بررسي و تصويب طرحهاي توسعه و عمران محلي ،ناحيه اي و منطقه اي و ملي و مقررات
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شهرسازي و معماري کشور مصوب  1378/10/12هيأت محترم وزيران تشکيل مي شود) که به منظور ايجاد
هماهنگي ميان کليه سازمانها ،نهادها ،دستگاه ها ،شرکتها و مؤسسات ذيربط در امر ارتقاء کيفي سيما و
منظر شهري و با عضويت نمايندگان شهرداري ،مهندسين مشاور تهيه کننده طرح توسعه شهري ،سازمان
ميراث فرهنگي ،صنايع دستي و گردشگري استان ،سازمان نظام مهندسي استان ،اداره کل فرهنگ و ارشاد
اسالمي استان ،دو نفر از اعضاء هيئت علمي دانشکده هاي معماري و شهرسازي استان ،و سازمان مسکن و
شهرسازي استان تشکيل مي گردد.
4ـ2ـ2ـ در صورت تشکيل شوراي سيما و منظر شهري در استانها اين کميته به عنوان يکي از کميته هاي
تخصصي شوراي مذکور خواهد بود.
4ـ2ـ3ـ کميته حسب مورد از نمايندگان سازمانها ،دستگاه ها و نهادهاي ذيربط جهت شرکت در جلسات
مرتبط دعوت به عمل مي آورد.
4ـ2ـ4ـ مدير (معاون) شهرسازي و معماري سازمان مسکن و شهرسازي استان دبير کميته خواهد بود.
4ـ2ـ  5ـ اعضاء کميته توسط باالترين مقام سازمان ،نهاد يا دستگاه ذيربط در استان تعيين و احکام آنان
توسط رئيس سازمان مسکن و شهرسازي استان صادر و ابالغ خواهدشد.
4ـ2ـ 6ـ اعضاء کميته بايستي داراي تخصص معماري ،طراحي شهري و يا طراحي منظر باشند.
4ـ2ـ7ـ ارتباط استخدامي نمايندگان با نهادها ،سازمانها و دستگاه هاي ذيربط الزامي نخواهد بود.
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4ـ2ـ  8ـ ضوابط و مقررات تکميلي درخصوص اين مصوبه توسط “کميته” تهيه و به تصويب کميسيون ماده
 5استان خواهد رسيد.
4ـ2ـ 9ـ وظايف کميته عبارت است از:
الف ـ ايجاد هماهنگي درخصوص مطالعات ،اقدامات اجرايي و عمراني در سيما و منظر شهري.
ـ منطقه بندي شهرها جهت انجام اقدامات بهسازي و ارتقاء کيفي سيما و منظر شهري.
پ ـ بررسي و تأييد طرحهاي موردي ساماندهي به سيما و منظر شهري.
ـ تعيين مصالح مناسب براي استفاده در نماها و جداره هاي شهري ،کفسازي بستر معابر پياده راهي و
پياده روها با عنايت به موارد اقليمي ،فرهنگي و ساير ويژگيهاي تاريخي و بومي و ايجاد هماهنگي ميان
مصالح نماها و جداره ها و کفسازي معابر پياده راهي يا پياده راه ها با اولويت بکارگيري مصالح بومي.
ـ تعيين ميزان نور مورد نياز فضاهاي شهري (معابر ،ميادين ،پهنه ها و بناهاي مهم برحسب لوکس) و
نحوه نورپردازي به آنها (به گونه اي که باعث افزايش زمان حضور شهروندان در فضاهاي شهري شده و
در عين حال مانع از مشاهده ستارگان نشود)
ـ تدوين ضوابط و استانداردهاي بومي ،اندازه ها و فواصل ميان مبلمان شهري.
چ ـ تدقيق ضوابط ،مقررات و الزامات اين مصوبه متناسب با شرايط محلي.
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ـ تدوين ضوابط و مقررات مناسب جهت نگهداري ،بهسازي ،مرمت ،بازسازي و نوسازي نماها ،جداره ها
و کفسازي معابر.
ـ تدوين ضوابط و مقررات مربوط به جانمايي مبلمان شهري در فضاهاي شهري متناسب مقتضيات محلي
و بومي.
ـ تدوين ضوابط ،مقررات و دستوارالعملهاي مورد نياز درخصوص نحوه مکانيابي ،نحوه استقرار ،جنس،
رنگ ،فرم تابلوهاي شهري و محلي.
ـ اولويت بندي فضاهاي شهري جهت انجام مطالعه ،طراحي و اقدامات بهسازي سيما و منظر شهري.
4ـ2ـ10ـ هرگاه براساس تصميمات و مصوبات اين کميته ضوابط و مقررات ساختماني مندرج در طرحهاي
توسعه شهري دچار تغييراتي شود اين تغييرات بايستي به تصويب کميسيون ماده  5استان برسد.
4ـ2ـ11ـ نحوه مديريت و تشکيل جلسات و تصميم گيري ها براساس آئين نامه داخلي کميته ها انجام
خواهدشد.
 5ـ بازنگري در ضوابط در صورت تشخيص کميته و نياز به اين مصوبه هر  5سال يکبار مورد تجديد نظر،
تکميل و اصالح قرار خواهدگرفت.
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قانون ساماندهی و حمایت از توليد و عرضه مسکن
ماده  - 16کليه طرحهاي توليدي مسکن ويژه گروه هاي کم درآمد و طرحهاي توليد مسکن در بافت هاي
فرسوده شهرها مشمول تخفيف حداقل پنجاه درصد ( )50%هزينه هاي عوارض ساخت و تراکم ساخت و
تقسيط بدون کارمزد باقي مانده مي باشد .دولت موظف است معادل صد در صد ( )100%تخفيف اعمال شده
از سوي شهرداري ها ناشي از اجرا ،اين قانون و ساير قوانين را در لوايح بودجه سنواتي منظور و پرداخت
نمايد.
موادی از قانون شهرداری ها:
ماده  - 55وظايف شهرداري به شرح ذيل است:
بند
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ماده

55

( -اصالحي )1345/11/27جلوگيري از ايجاد و تأسيس کليه اماکن که به نحوي از انحاء

موجب بروز مزاحمت براي ساکنين يا مخالف اصول بهداشت در شهرهاست ،شهرداري مکلف است از تأسيس
کارخانه ها کارگاه ها ،گاراژهاي عمومي و تعميرگاه ها و دکان ها و همچنين مراکزي که مواد محترقه مي
سازند و اصطبل چارپايان و مراکز دامداري و بطورکلي تمام مشاغل و کسب هايي که ايجاد مزاحمت و سرو
صدا کنند يا توليد دود و يا عفونت و يا تجمع حشرات و جانوران نمايند جلوگيري کند و در تخريب کوره
هاي آجرو گچ و آهک پزي و خزينه گرمابه هاي عمومي که مخالف بهداشت است اقدام نمايد و با نظارت و
مراقبت در وضع دودکش هاي اماکن و کارخانه ها و وسائط نقليه که کار کردن آنها دود توليد مي کند از
آلوده شدن هواي شهر جلوگيري نمايد و هر گاه تأسيسات مذکور فوق قبل از تصويب اين قانون بوجود آمده
باشد آنها را تعطيل کند و اگر الزم شود آنها را به خارج از شهر انتقال دهد.
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تبصره( -الحاقي  )1345/11/27شهرداري در مورد تعطيل و تخريب و انتقال به خارج از شهر مکلف است
مراتب را ضمن دادن مهلت مناسبي به صاحبان آنها ابالغ نمايد و اگر صاحب ملک به نظر شهرداري معترض
باشد بايد ظرف ده روز اعتراض خود را به کميسيوني مرکب از سه نفر که از طرف انجمن شهر انتخاب
خواهند شد تسليم کند .رأي کميسيون قطعي و الزم االجرا است.
هرگاه رأي کميسيون مبني بر تأييد نظر شهرداري باشد و يا صاحب ملک در موقع اعتراض نکرده و يا
در مهلت مقرر شخصاً اقدام نکند شهرداري بوسيله مأمورين خود رأساً اقدام خواهد نمود.

بند24

ماده  -55صدور پروانه براي کليه ساختمان هايي که در شهر مي شود .تبصره( -مصوب)1352/5/17

شهرداري در شهرهايي که نقشه جامع شهر تهيه شده مکلف است طبق ضوابط نقشه مذکور در پروانه
هاي ساختماني نوع استفاده از ساختمان را قيد کند .در صورتي که برخالف مندرجات پروانه ساختماني
در منطقه غير تجاري ،محل کسب يا پيشه و يا تجارت دائر شود شهرداري مورد را در کميسيون مقرر در
تبصره  1ماده 100اين قانون مطرح مي نمايد و کميسيون در صورت احراز تخلف مالک يا مستأجر با تعيين
مهلت مناسب که نبايد از دو ماه تجاوز نمايد در مورد تعطيل محل کسب يا پيشه يا تجارت ظرف مدت
يکماه اتخاذ تصميم مي کند.
اين تصميم بوسيله مأمورين شهرداري اجراء مي شود و کسي که عالماً از محل مزبور پس از تعطيل براي
کسب و پيشه و يا تجارت استفاده کند به حبس جنحه اي از شش ماه تا دو سال و جزاي نقدي از پنج
هزار و يک ريالتا ده هزار ريال محکوم خواهد شد و محل کسب نيز مجدداً تعطيل ميشود.
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دائر کردن دفتر وکالت و مطب و دفتر اسناد رسمي و ازدواج و طالق و دفتر روزنامه و مجله و دفتر مهندسي
وسيله مالک از نظر اين قانون استفاده تجاري محسوب نمي شود.
بند  27ماده  -55الحاقي )1345/11/27وضع مقررات خاصي براي نامگذاري معابر و نصب لوحه نام آنها و
شماره گذاري اماکن و نصب تابلوي الصاق اعالنات و برداشتن و محو کردن آگهي ها از محل هاي غير
مجاز و هرگونه اقداماتي که در حفظ نظافت و زيبايي شهر مؤثر باشند.
ماده  77قانون شهرداری (اصالحی مصوب )27/11/1345
رفع هرگونه اختالف بين مودي و شهرداري در مورد عوارض به کميسيوني مرکب از نمايندگان وزارت کشور
و دادگستري و انجمن شهر ارجاع مي شود و تصميم مزبور قطعي است.
بدهي هايي که طبق تصميم اين کميسيون تشخيص داده شود طبق مقررات اسناد الزم االجرا به وسيله اداره
ثبت قابل وصول مي باشد.
اجراي ثبت مکلف است بر طبق تصميم کميسيون مزبور به صدور اجرائيه و وصول طلب شهرداري مبادرت
نمايد.

در نقاطي که سازمان قضائي نباشد رئيس دادگستري شهرستان يک نفر را به نمايندگي از دادگستري تعيين
مي نمايد و در غياب انجمن شهر انتخاب نماينده انجمن از طرف شوراي شهرستان به عمل خواهد آمد.
اعضا” کميسيون عبارتند از:
نماينده وزارت کشور
نماينده دادگستري
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نماينده انجمن شهر (شوراي اسالمي شهر)
ماده  96قانون شهرداری
تبصره  :6اراضي کوچه هاي عمومي و ميدان ها و پياده روها و خيابان ها و بطور کلي معابر و بستر رودخانه
ها و نهرها و مجاري فاضالب شهرها و باغ هاي عمومي و گورستان هاي عمومي و درخت هاي معابر عمومي
واقع در محدوده شهر که مورد استفاده عموم است ملک عمومي محسوب و در مالکيت شهرداري است.
ايجاد تأسيسات آبياري از طرف وزارت آب و برق در بستر رودخانه ها واقع در محدوده شهرها بالمانع است.
شهرداري ها نيز مکلفند براي اجراي هرگونه عمليات عمراني در بستر رودخانه ها قبالً نظر وزارت آب و برق
را جلب نمايند

ماده  99قانون شهرداری
شهرداريها مکلفند در مورد حريم شهر اقدامات زير را بنمايند:
 1ـ تعيين حدود حريم و تهيه نقشه جامع شهرسازي با توجه به توسعه احتمالي شهر.
 2ـ تهيه مقررات براي کليه اقدامات عمراني از قبيل قطعه بندي و تفکيک اراضي ،خيابان کشي ،ايجاد باغ
و ساختمان ،ايجاد کارگاه و کارخانه و همچنين تهيه مقررات مربوط به حفظ بهداشت عمومي مخصوص
به حريم شهر با توجه به نقشه عمراني شهر.
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حريم و نقشه جامع شهرسازي و مقررات مذکور پس از تصويب انجمن شهر و تاييد وزارت کشور براي اطالع
عمومي آگهي و بموقع اجرا گذاشته خواهد شد.
تبصره  1ـ تغيير حدود فعلي شهرها از لحاظ اجراي مقررات قانون اصالحات اراضي تاثيرنخواهد داشت.
تبصره  2ـ عوارضي که از عقد قراردادها عايد ميگردد بايستي تماما به شهرداريهاي محل اجراي قرارداد
پرداخت گردد.
تبصره  3ـ بموجب قانون نوسازي و عمران شهري نسخ شده است.
 3ـ بمنظور حفظ بافت فرهنگي ـ سياسي و اجتماعي تهران و شهرستان هاي کرج ،ورامين ،شهريار و
بخشهاي تابعه ري و شميرانات دولت مکلف است حداکثر ظرف مدت  3ماه نسبت بهاصالح حريم شهر
تهران ،کرج ،ورامين ،شهريار و بخشهاي تابعه ري و شميرانات بر اساس قانون تقسيمات کشوري و منطبق
بر محدوده قانوني شهرستان هاي مذکور اقدام نمايد.
هزينه هاي حاصل از اجراي اين بند از محل درآمد موضوع تبصره  2اين قانون تامين خواهد شد.
نقاطي که در اجراي اين قانون از حريم شهرداريهاي مذکور جدا ميشوند در صورتيکه در محدوده قانوني
و استحفاظي شهر ديگري قرار گيرند عوارض متعلقه کماکان توسط شهرداري مربوط دريافت خواهد شد .و
در غير اينصورت توسط بخشداري مربوط اخذ و به حساب خزانه واريز ميگردد.
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همه ساله الاقل معادل  %80وجوه واريزي مذکور در بودجه ساالنه کل کشور براي فعاليتهاي عمراني
موضوع تبصره  3اين قانون منظور خواهد شد.
تبصره

1

ـ بمنظور حفاظت از حريم مصوب شهرهاي استان تهران ،شهرداريه اي مربوطه مکلفند از

مقررات تبصره ذيل ماده  2قانون نظارت بر گسترش شهر تهران مصوب  1352/5/17استفاده نمايند.
تبصره  2ـ بمنظور جلوگيري از ساخت و سازهاي غيرمجاز در خارج از حريم مصوب شهرها ونحوه رسيدگي
به موارد تخلف کميسيوني مرکب از نمايندگان وزارت کشور ،قوه قضاييه و وزارت مسکن و شهرسازي در
استانداريها تشکيل خواهد شد .کميسيون حسب مورد و با توجه به طرح جامع (چنانچه طرح جامع به
تصويب نرسيده باشد با رعايت ماده  4آيين نامه احداث بنا در خارج از محدوده قانوني و حريم شهرها
مصوب  )1355نسبت به صدور راي قلع بنا يا جريمه معادل پنجاهدرصد تا هفتاد درصد قيمت روز اعياني
تکميل شده اقدام خواهد نمود.
مراجع ذيربط موظفند براي ساختمانهايي که طبق مقررات اين قانون و نظر کميسيون براي آنها جريمه
تعيين و پرداخت گرديده در صورت درخواست صاحبان آنها برابر مقررات گواهي پايان کار صادر نمايند.
تبصره

3

ـ شهرداريهاي سراسر کشور مکلفند عالوه بر اعتبارات دولتي حداقل هشتاددرصد ازعوارض و

درآمدهايي را که از حريم استحفاظي شهرها کسب مي نمايند با نظارت فرمانداري و بخشداري ذيربط در
جهت عمران و آباداني روستاها و شهرکهاي واقع در حريم خصوصا در جهت راهسازي ،آموزش و پرورش،
بهداشت ،تامين آب آشاميدني و کشاورزي هزينه نمايند.
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ماده  100قانون شهرداری
ماده 100ـ مالکين اراضي و امالک واقع در محدودة شهر يا حريم آن بايد قبل از هر اقدام عمراني يا تفکيک
اراضي و شروع ساختمان از شهرداري پروانه اخذ نمايند.
شهرداري ميتواند از عمليات ساختماني ساختمانهاي بدون پروانه يا مخالف مفاد پروانه بوسيله مأمورين
خود اعم از آنکه ساختمان در زمين محصور يا غير محصور واقع باشد جلوگيري کند.
تبصره 1ـ در موارد مذکور فوق که از لحاظ اصول شهرسازي يا فني يا بهداشتي قلع تأسيسات و بناهاي
خالف مشخصات مندرج در پروانه ضرورت داشته باشد يا بدون پروانة شهرداري ساختمان احداث يا شروع
به احداث شده باشد به تقاضاي شهرداري موضوع در کميسيون هايي مرکب از نماينده وزارت کشور به
انتخاب وزير کشور و يکي از اعضاي انجمن شهر ،به انتخاب انجمن مطرح ميشود .کميسيون پس از وصول
پرونده به ذينفع اعالم ميکند که ظرف ده روز توضيحات خود را کتباً ارسال دارد پس از انقضاء مدت مذکور
کميسيون مکلف است موضوع را با حضور نماينده شهرداري که بدون حق رأي براي اداي توضيح شرکت
ميکند ظرف مدت يکماه تصميم مقتضي بر حسب مورد اتخاذ کند در مواردي که شهرداري از ادامة
ساختمان بدون پروانه يا مخالف مفاد پروانه جلوگيري مي کند مکلف است حداکثر ظرف يک هفته از
تاريخ جلوگيري موضوع را در کميسيون مذکور مطرح کند در غير اين صورت کميسيون به تقاضاي ذينفع
به موضوع رسيدگي خواهد کرد.
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در صورتي که تصميم کميسيون بر قلع تمام يا قسمتي از بنا باشد مهلت مناسبي که نبايد از دو ماه،
تجاوز کند تعيين ميکند.
شهرداري مکلف است تصميم مزبور را به مالک ابالغ کند .هرگاه مالک در مهلت مقرر اقدام به قلع بناء
نکند شهردار رأساً اقدام کرده و هزينة آن را طبق مقررات آييننامة اجراي وصول عوارض از مالک دريافت
خواهد کرد.
تبصره 2ـ در مورد اضافه بنا زائد بر مساحت زيربناي مندرج در پروانة ساختماني واقع در حوزة استفاده از
اراضي مسکوني کميسيون ميتواند در صورت عدم ضرورت قلع اضافه بنا با توجه به موقعيت ملک از نظر
مکاني (در بر خيابانهاي اصلي يا خيابانهاي فرعي و يا کوچ بنباز يا بنبست) رأي به اخذ جريمه اي که
متناسب با نوع استفاده از فضاي ايجاد شده و نوع ساختمان از نظر مصالح مصرفي باشد تعيين و شهرداري
مکلف است بر اساس آن نسبت به وصول جريمه اقدام کند (جريمه نبايد از حداقل يک دوم کمتر و از سه
برابر ارزش معامالتي براي هر متر مربع بناي اضافه بيشتر باشد) .در صورتي که ذينفع از پرداخت جريمه
خودداري کرد ،شهرداري مکلف است مجدداً پرونده را به همان کميسيون ارجاع و تقاضاي صدور رأي
تخريب را بکند .کميسيون در اين مورد نسبت به صدور رأي تخريب اقدام خواهد نمود.
تبصره 3ـ در مورد اضافه بنا زائد بر مساحت مندرج در پروانة ساختماني واقع در حوزة استفاده از اراضي
تجارتي و صنعتي و اداري کميسيون ميتواند در صورت عدم ضرورت قلع اضافه بنا با توجه به موقعيت ملک
از نظر مکاني (در بر خيابانهاي اصلي يا خيابانهاي فرعي و يا کوچه بن باز يا بن بست) رأي به اخذ جريمه
اي که متناسب با نوع استفاده از فضاي ايجاد شده و نوع ساختمان از نظر مصالح مصرفي باشد تعيين و
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شهرداري مکلف است بر اساس آن نسبت به وصول جريمه اقدام کند (جريمه نبايد از حداقل دو برابر کمتر
و از چهار برابر ارزش معامالتي ساختمان براي هر متر مربع بناي اضافي ايجاد شده بيشتر باشد) .در صورتي
که ذينفع از پرداخت جريمه خودداري کرد شهرداري مکلف است مجدداً پروانه را به همان کميسيون ارجاع
و تقاضاي صدور رأي تخريب بکند.
کميسيون در اين مورد نسبت به صدور رأي تخريب اقدام خواهد کرد.
تبصره 4ـ در مورد احداث بناي بدون پروانه در حوزه استفاده از اراضي مربوطه در صورتي که اصول فني و
بهداشتي و شهرسازي رعايت شده باشد کميسيون ميتواند با صدور رأي اخذ جريمه به ازاء هر متر مربع
بناي بدون مجوز يک دهم ارزش معامالتي ساختمان يا يک پنجم ارزش سرقفلي ساختمان در صورتي که
ساختمان ارزش دريافت سرقفلي داشته باشد ،هر کدام که مبلغ آن بيشتر است از ذينفع ،بالمانع بودن
صدور برگ پايان ساختمان را به شهرداري اعالم کند .اضافه بنا زائد بر تراکم مجاز بر اساس مفاد تبصره
هاي  2و  3عمل خواهد شد.
تبصره 5ـ در مورد عدم احداث پارکينگ و يا غير قابل استفاده بودن آن و عدم امکان اصالح آن کميسيون
ميتواند با توجه به موقعيت محلي و نوع استفاده از فضاي پارکينگ ،رأي به اخذ جريمهاي که حداقل يک
برابر و حداکثر دو برابر ارزش معامالتي ساختمان براي هر متر مربع فضاي از بين رفتة پارکينگ باشد ،صادر
کند (مساحت هر پارکينگ با احتساب گردش  25متر مربع ميباشد) .شهرداري مکلف به اخذ جريمة تعيين
شده و صدور برگ پايان ساختمان مي باشد.
تبصره 6ـ (اصالحي  )1358/6/27در مورد تجاوز به معابر شهر ،مالکين موظف هستند در هنگام نوسازي بر
اساس پروانة ساختمان و طرحهاي مصوب رعايت برهاي اصالحي را بکند ،در صورتي که بر خالف پروانه
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و يا بدون پروانه تجاوزي در اين مورد انجام گيرد شهرداري مکلف است از ادامة عمليات جلوگيري و پروانة
امر را به کميسيون ارسال کند .در ساير موارد تخلف ماندن عدم استحکام بنا ،عدم رعايت اصول فني و
بهداشتي و شهرسازي در ساختمان رسيدگي به موضوع در صالحيت کميسيونهاي مادة  100است.
تبصره 7ـ (اصالحي  )1358/6/27مهندسان ناظر ساختماني موکلفند نسبت به عمليات اجرايي ساختماني که
به مسووليت آنان احداث ميگردد ،از لحاظ انطباق ساختمان با مشخصات مندرج در پروانه و نقشه ها و
محاسبات فني ضميمة آن مستمراً نظارت کرده و در پايان کار مطابقت ساختمان با پروانه و نقشه و محاسبات
فني را گواهي کنند.
هر گاه مهندس ناظر بر خالف واقع گواهي کند و يا تخلف را بموقع به شهرداري اعالم نکند و موضوع
منتهي بطرح در کميسيون مندرج در تبصره يک مادة

100

قانون شهرداري و صدور رأي بر جريمه يا

تخريب ساختمان گردد ،شهرداري مکلف است مراتب را به نظام معماري و ساختماني منعکس کند .شوراي
انتظامي نظام مذکور موظف است مهندس ناظر را در صورت ثبوت تقصير برابر قانون نظام معماري و
ساختماني حسب مورد با توجه به اهميت موضوع به  6ماه تا سه سال محروميت از کار و در صورتي که
مجدداً مرتکب تخلف شود که منجر به صدور رأي تخريب به وسيله کميسيون مادة  100گردد به حداکثر
مجازات محکوم کند .مراتب محکوميت از طرف شوراي انتظامي نظام معماري و ساختماني در پروانة اشتغال
درج و در يک يا چند مورد از جرايد کثيراالنتشار اعالم ميگردد .شهرداري مکلف است تا صدور رأي
محکوميت به محض وقوف از تخلف مهندس ناظر و ارسال پروندة کميسيون مادة  100بمدت حداکثر  6ماه
از اخذ گواهي امضا مهندس ناظر مربوطه براي ساختمان جهت پروانه ساختمان شهرداري خودداري کند.
مأمورين شهرداري نيز موکلفند در مورد ساختمان ها نظارت کند و هر گاه از موارد تخلف در پروانه بموقع
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جلوگيري نکنند و يا در مورد صدور گواهي انطباق ساختمان با پروانه مرتکب تقصيري شوند ،طبق مقررات
قانوني به تخلف آنان رسيدگي ميشود و در صورتي که عمل ارتکابي مهندسان ناظر و مأمورين شهرداري
واجد جنبة جزايي هم باشد از اين جهت نيز قابل تعقيب خواهند بود .در مواردي که شهرداري مکلف به
جلوگيري از عمليات ساختمان است و دستور شهرداري اجرا نشود ميتواند با استفاده از مأمورين اجراييات
خود و در صورت لزوم مأمورين انتظامي براي متوقف ساختن عمليات ساختماني اقدام کند.
تبصره 8ـ (اصالحي  )1358/6/27دفاتر اسناد رسمي مکلفند قبل از انجام معاملة قطعي در مورد ساختمان
هاي گواهي پايان ساختمان و در مورد ساختمانهاي ناتمام گواهي عدم خالف تا تاريخ انجام معامله را که
توسط شهرداري صادر شده باشد مالحظه و مراتب را در سند قيد کند .در مورد ساختمان هايي که قبل از
تصويب قانون  6تبصره الحاقي به مادة  100قانون شهرداري ها ( )1355/11/24معامله انجام گرفته و از يد
مالک اوليه خارج شده باشد ،در صورتي که مورد معامله کل پالک را شامل نگردد گواهي عدم خالف يا برگ
پايان ساختمان الزامي نبوده و با ثبت و تصريح آن در سند انجام معامله بالمانع ميباشد.
در مورد ساختمان هايي که قبل از تاريخ تصويب نقشة جامع شهر ايجاد شده در صورتي که اضافه بناي
جديدي حادث نگرديده باشد و مدارک و اسناد نشان دهندة ايجاد بنا قبل از سال تصويب طرح جامع شهر
باشد ،با ثبت و تصريح مراتب فوق در سند مالکيت انجام معامله بالمانع ميباشد.
تبصره 9ـ (الحاقي  )1358/6/27ساختمان هايي که پروانة ساختمان آنها قبل از تاريخ تصويب نقشه جامع
شهر ،صادر شده است از شمول تبصره يک مادة  100قانون شهرداري معاف مي باشند.
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تبصره 10ـ (الحاقي  )1358/6/27در مورد آراء صادره از کميسيون مادة  100قانون شهرداري هر گاه شهرداري
يا مالک يا قائم مقام او از تاريخ ابالغ رأي ظرف مدت ده روز نسبت به آن رأي اعتراض کند ،مرجع رسيدگي
به اين اعتراض کميسيون ديگر مادة  100خواهد بود که اعضاي آن غير از افرادي باشند که در صدور رأي
قبلي شرکت داشتهاند .رأي اين کميسيون قطعي است.
تبصره 11ـ (الحاقي  )1358/6/27آيين نامة ارزش معامالتي ساختمان پس از تهيه توسط شهرداري و تصويب
انجمن شهر در مورد اخذ جرائم قابل اجراست و اين ارزش معامالتي سالي يکبار قابل تجديد نظر خواهد
بود.
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ماده  101اصالحی قانون شهرداری (مصوب )1390/1/28
ماده واحده ـ ماده ( )101قانون شهرداري به شرح ذيل اصالح مي گردد:
ماده 101ـ ادارات ثبت اسناد و امالک و حسب مورد دادگاه ها موظفند در موقع دريافت تقاضاي تفکيک يا
افراز اراضي واقع در محدوده و حريم شهرها ،از سوي مالکين ،عمل تفکيک يا افراز را براساس نقشه اي
انجام دهند که قبالً به تأييد شهرداري مربوط رسيده باشد .نقشه اي که مالک براي تفکيک زمين خود تهيه
نموده و جهت تصويب در قبال رسيد ،تسليم شهرداري مي نمايد ،بايد پس از کسر سطوح معابر و قدرالسهم
شهرداري مربوط به خدمات عمومي از کل زمين ،از طرف شهرداري حداکثر ظرف سه ماه تأييد و کتباً به
مالک ابالغ شود .بعد از انقضاء مهلت مقرر و عدم تعيين تکليف از سوي شهرداري مالک مي تواند خود
تقاضاي تفکيک يا افراز را به دادگاه تسليم نمايد .دادگاه با رعايت حداکثر نصابهاي مقرر در خصوص معابر،
شوارع و سرانه هاي عمومي با أخذ نظر کميسيون ماده ( ،)5به موضوع رسيدگي و اتخاذ تصميم مي نمايد.
کميسيون ماده ( )5حداکثر ظرف دو ماه بايد به دادگاه مذکور پاسخ دهد .در صورت عدم ارسال پاسخ در
مدت فوق ،دادگاه با مالحظه طرح جامع و تفصيلي در چهارچوب ساير ضوابط و مقررات ،به موضوع رسيدگي
و رأي مقتضي صادر مي نمايد.
تبصره 1ـ رعايت حد نصاب هاي تفکيک و ضوابط و مقررات آخرين طرح جامع و تفصيلي مصوب در محدوده
شهرها و همچنين رعايت حد نصاب ها ،ضوابط ،آيين نامه ها و دستورالعملهاي مرتبط با قوانين از جمله
قوانين ذيل ،در تهيه و تأييد کليه نقشه هاي تفکيکي موضوع اين قانون توسط شهرداريها الزامي است:
ـ مواد ( )14و ( )15قانون زمين شهري مصوب

سال 1366
214

شماره بازنگریA3 :
تاریخ بازنگری2311/71/70 :

شناسایی فرصت های سرمایه گذاری در حوزه شهر هوشمند قم

بسته ی سرمایه گذاری توليد اپليکيشن ها و ایجاد درگاه های وصول
عوارض شهری و حذف قبوض کاغذی
شماره مدرک

MT-FHM-QMICTO-5950-FS-95-FG-003

ـ قانون منع فروش و واگذاري اراضي فاقد کاربري مسکوني براي امر مسکن به شرکت هاي تعاوني مسکن
و ساير اشخاص حقيقي و حقوقي مصوب سال

1381

ـ قانون حفظ کاربري اراضي زراعي و باغها مصوب سال  1374و اصالحات بعدي آن
ـ قانون جلوگيري از خردشدن اراضي کشاورزي و ايجاد قطعات مناسب فني
ـ اقتصادي مصوب سال

1385

و اصالحات بعدي آن ـ ماده ( )5قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و

معماري ايران و اصالحات بعدي آن
تبصره 2ـ در مورد اراضي دولتي ،مطابق تبصره ( )1ماده ( )11قانون زمين شهري مصوب سال  1366اقدام
خواهدشد.
تبصره 3ـ در اراضي با مساحت بيشتر از پانصد مترمربع که داراي سند ششدانگ است شهرداري براي تأمين
سرانه فضاي عمومي و خدماتي تا سقف بيست و پنج درصد ( )25%و براي تأمين اراضي موردنياز احداث
شوارع و معابر عمومي شهر در اثر تفکيک و افراز اين اراضي مطابق با طرح جامع و تفصيلي با توجه به ارزش
افزوده ايجادشده از عمل تفکيک براي مالک ،تا بيست و پنج درصد ( )25%از باقيمانده اراضي را دريافت مي
نمايد .شهرداري مجاز است با توافق مالک قدرالسهم مذکور را براساس قيمت روز زمين طبق نظر کارشناس
رسمي دادگستري دريافت نمايد.
تبصره 4ـ کليه اراضي حاصل از تبصره ( )3و معابر و شوارع عمومي و اراضي خدماتي که در اثر تفکيک و
افراز و صدور سند مالکيت ايجاد مي شود ،متعلق به شهرداري است و شهرداري در قبال آن هيچ وجهي به
صاحب ملک پرداخت نخواهدکرد .در مواردي که امکان تأمين انواع سرانه ،شوارع و معابر از زمين مورد
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تفکيک و افراز ميسر نباشد ،شهرداري مي تواند با تصويب شوراي اسالمي شهر معادل قيمت آن را به نرخ
کارشناسي دريافت نمايد.
تبصره  5ـ هرگونه تخلف از موضوع اين قانون در تفکيک يا افراز اراضي ،جرم تلقي شده و متخلفين ،طبق
قانون مجازات اسالمي و قانون تخلفات اداري تحت پيگرد قانوني قرار خواهندگرفت.
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ماده  110قانون شهرداری
نسبت به زمين يا بناهاي مخروبه و غير مناسب با وضع محل و يا نيمه تمام واقع در محدوده شهر که در
خيابان يا کوچه و يا ميدان قرار گرفته و منافي با پاکي و پاکيزگي و زيبائي شهر و يا موازين شهرسازي
باشد ،شهرداري با تصويب انجمن شهر مي تواند به مالک اخطار کند منتهي ظرف دو ماه به ايجاد نرده يا
ديوار يا مرمت آن که منطبق با نقشه مصوب انجمن شهر باشد اقدام کند .اگر مالک مسامحه يا امتناع کرد
شهرداري ميتواند به منظور تأمين نظر و اجراي طرح مصوب انجمن در زمينه زيبائي و پاکيزگي و شهرسازي
هرگونه اقدامي را که الزم بداند معمول و هزينه آن را به اضافه صدي ده از مالک يا متولي و يا متصدي
موقوفه نمايد ،در اين مورد صورت حساب شهرداري بدواً به مالک ابالغ مي شود در صورتي که مالک ظرف
پانزده روز از تاريخ ابالغ به صورت حساب قطعي تلقي ميشود و هرگاه مالک ظرف مهلت مقرر اعتراض
کرد موضوع به کميسيون مذکور در ماده  77ارجاع خواهد شد.
صورت حساب هايي که مورد اعتراض واقع نشده و همچنين آراء کميسيون رفع اختالف مذکور در
ماده  77در حکم سند قطعي و الزم االجراء بوده و اجراء ثبت مکلف است برطبق مقررات اجراي اسناد
رسمي الزم االجراء نسبت به وصول طلب شهرداري اجرائيه صادر و به مورد اجراء بگذارد.
قانون مالياتهای مستقيم:
مادة  50ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي مجاز است سفته و برات و بارنامه و اوراق ديگر مشمول حق تمبر
را چاپ و در دسترس متقاضيان بگذارد .وزارت امور اقتصادي و دارايي ميتواند در مواردي که مقتضي بداند
به جاي الصاق و ابطال تمبر به دريافت حق تمبر در قبال صدور قبض ماليات اکتفا نمايد.
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مادة  52ـ درآمد شخص حقيقي يا حقوقي ناشي از واگذاري حقوق خود نسبت به امالک واقع در ايران
پس از کسر معافيت هاي مقرر در اين قانون مشمول ماليات بر درآمد امالک مي باشد.
مادة  59ـ نقل و انتقال قطعي امالک به مأخذ ارزش معامالتي و به نرخ پنج درصد ( )5%و همچنين انتقال
حق واگذاري محل به مأخذ وجوه دريافتي مالک يا صاحب حق و به نرخ دو درصد ( )2%در تاريخ انتقال از
طرف مالکان عين يا صاحبان حق مشمول ماليات مي باشد.
تبصرة  1ـ چنانچه براي مورد معامله ارزش معامالتي تعيين نشده باشد ،ارزش معامالتي نزديکترين محل
مشابه مبناي محاسبه ماليات خواهد بود.
تبصرة  2ـ حق واگذاري محل از نظر اين قانون عبارت است ازحق کسب يا پيشه يا حق تصرف محل يا حقوق
ناشي از موقعيت تجاري محل.
مادة  64ـ تعيين ارزش معامالتي امالک به عهدة کميسيون تقويم امالک ،متشکل از هفت عضو مي باشد که
در تهران از نمايندگان سازمان امور مالياتي کشور و وزارتخانه هاي مسکن و شهرسازي ،جهاد کشاورزي و
نمايندة سازمان ثبت اسناد و امالک و سه نفر معتمد محل بصير و مطلع در امور تقويم امالک به معرفي
شوراي شهر و در شهرستان ها از مديران کل يا رؤساي ادارات امور مالياتي ،مسکن و شهرسازي ،جهاد
کشاورزي و ثبت اسناد و امالک به ترتيب در مراکز استانها يا شهرستان ها حسب مورد و يا نمايندگان آنها و
سه نفر معتمد محل بصير و مطلع در امور تقويم امالک به معرفي شوراي شهر تشکيل و هر سال يک بار
نسبت به تعيين ارزش معامالتي امالک اقدام خواهد نمود.
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در موارد تقويم امالک واقع در هر بخش و روستاهاي تابعه (براساس تقسيمات کشوري) سه نفر معتمد محل
بصير و مطلع در امور تقويم امالک توسط شوراي بخش مربوط معرفي خواهند شد .در صورت نبودن شوراي
شهر يا بخش سه نفر با شرايط مذکور کهکارمند دولت نباشند ،به معرفي فرماندار يا بخشدار مربوط
درکميسيون شرکت خواهند نمود.
کميسيون تقويم امالک در تهران به دعوت سازمان امور مالياتي کشور و در شهرستان ها به دعوت مديرکل يا
رئيس ادارة امور مالياتي در محل سازمان مزبور يا ادارات تابعة آن تشکيل خواهد شد .جلسات کميسيون با
حضور حداقل پنج نفر که سه نفر آنها عضو دولت باشند رسميت مي يابد و تصميمات متخذه با رأي موافق
چهار نفر معتبر است.
کميسيون مزبور مکلف است:
الف ـ قيمت اراضي شهري را با توجه به آخرين ارزش معامالتي تعيين شده و موقعيت جغرافيايي
(شبکهبندي زمين ،نوع خاک ،خدمات تحتاالرضي ،آب و هوا و ارتفاع) و وضعيت حقوقي (مشاع بودن ،نوع
مالکيت از لحاظ جاري بودن يا داشتن دفترچة مالکيت ،استيجاري بودن) و خدمات شهري (آب ،برق،
تلفن ،گاز ،بهداشت ،آموزش و پرورش ،شبکة حمل و نقل شهري و سايرخدمات) و ميزان مساحت و تراکم
جمعيت و تراکم ساخت و موقعيت ملک از لحاظ قرار داشتن در مناطق تجاري و صنعتي و مسکوني و
آموزشي و يا مختلط و به طور کلي نوع کاربري اراضي و دسترسيها به فضاي سبز و مراکز خريد و کيفيت
شوارع از نظر حمل و نقل و عبور و مرور.
ب ـ قيمت زمينهاي کشاورزي و روستايي را عالوه بر رعايت موارد مذکور در بند (الف) فوق ،فاصلة تا شهر،
نوع محصول و قيمت آنها ،نوع خاک و ميزان آب و داشتن قابليت براي کشت مکانيزه و وضعيت طبيعي
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زمين و داشتن جاده و نوع جاده و فاصله تا جاده هاي اصلي و مواردي که مالکين عرصه و اعيان و اشجار
باغات متفاوت باشند .ج ـ قيمت ساختمان را با توجه به نوع مصالح (اسکلت فلزي يا بتون آرمه يا اسکلت
بتوني و سوله و غيره) و قدمت و تراکم و طريقة استفاده از آن (مسکوني ،تجاري ،اداري ،آموزشي ،بهداشتي
و خدماتي و غيره) و نوع مالکيت از نظر عرصه و اعيان تعيين نمايد.
ارزش معامالتي تعيين شده پس از يک ماه از تاريخ تصويب نهايي کميسيون تقويم امالک الزماالجراء مي
باشد و تا تعيين ارزش معامالتي جديد معتبر است.
تبصرة  1ـ سازمان امور مالياتي کشور يا ادارات تابعة سازمان مزبور ميتوانند قبل از اتمام دورة يک ساله،
کميسيون تقويم امالک را در موارد زير تشکيل دهند:
ـ براي تعيين ارزش معامالتي نقاطي که فاقد ارزش معامالتي است.
ـ براي تعديل ارزش معامالتي تعيين شده نقاطي که حسب تشخيص سازمان امور مالياتي کشور با
مقايسه با نقاط مشابه هماهنگي ندارد.
ـ براي تعديل ارزش معامالتي تعيين شدة نقاطي که حسب تشخيص سازمان امور مالياتي کشور با توجه
به عوامل ذکر شده در اين ماده تغييرات عمده در ارزش تعيين شده به وجود آمده باشد.
ارزش معامالتي تعيين شده حسب اين تبصره پس از يک ماه از تاريخ تصويب نهايي کميسيون تقويم امالک
الزم االجراء بوده و تا تعيين ارزش معامالتي جديد معتبر خواهد بود.
تبصرة

2

ـ مادامي که ارزش معامالتي امالک طبق مقررات اين قانون تعيين نشده است آخرين ارزش

معامالتي تعيين شده معتبراست.
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قانون ماليات بر ارزش افزوده:
ماده  -14مأخذ محاسبه ماليات ،بهاي کاال يا خدمت مندرج در صورتحساب خواهد بود .در مواردي که
صورتحساب موجود نباشد ويا از ارائه آن خودداري شود ويا به موجب اسناد ومدارک مثبته احراز شود که
ارزش مندرج درآنها واقعي نيست ،مأخذ محاسبه ماليات بهاي روز کاال يا خدمت به تاريخ روز تعلق ماليات
مي باشد.
تبصره -موارد زير جزء مأخذ محاسبه ماليات نمي باشد:
الف -تخفيفات اعطائي؛
ب -ماليات موضوع اين قانون که قبال توسط عرضه کننده کاال يا خدمت پرداخت شده است؛ ج -ساير
مالياتهاي غير مستقيم وعوارضي که هنگام عرضه کاال يا خدمت به آن تعلق گرفته است.
ماده  -16نرخ ماليات بر ارزش افزوده ،يک ونيم درصد ( )1%/5مي باشد.
تبصره -نرخ ماليات بر ارزش افزوده کاالهاي خاص به شرح زير تعيين مي گردد:
انواع سيگار ومحصوالت دخاني ،دوازده درصد (.)12%
انواع بنزين وسوخت هواپيما بيست درصد (.)20%
تبصره  2ماده  117قانون برنامه پنجم توسعه ـ دولت مکلف است با اجراي کامل قانون ماليات بر
ارزش افزوده ،نرخ اين ماليات را از سال اول برنامه ساالنه يک واحد درصد اضافه نمايد؛ به گونهاي که
در پايان برنامه نرخ آن به هشتدرصد ( )8%برسد .سهم شهرداري ها و دهياري ها از نرخ مزبور سه درصد
(( )3%به عنوان عوارض) و سهم دولت پنج درصد ( )5%تعيين ميشود
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ماده  -17مالياتهايي که مؤديان در موقع خريد کاال يا خدمت براي فعاليتهاي اقتصادي خود به استناد
صورتحساب هاي صادره موضوع اين قانون پرداخت نموده اند ،حسب مورد از مالياتهاي وصول شده توسط
آنها کسر ويا به آنها مسترد مي گردد.
ماشين آالت و تجهيزات خطوط توليد نيز از جمله کاالي مورد استفاده براي فعاليتهاي اقتصادي مؤدي
محسوب مي گردد.
تبصره  -7مالياتهايي که در موقع خريد کاالها وخدمات توسط شهرداري ها ودهياري ها براي انجام وظايف
وخدمات قانوني پرداخت مي گردد ،طبق مقررات اين قانون قابل تهاتر ويا استرداد خواهد بود.
ماده  -23تأخير در پرداخت مالياتهاي موضوع اين قانون در مواعد مقرر ،موجب تعلق جريمه اي به ميزان
دو درصد ( )%2در ماه ،نسبت به ماليات پرداخت نشده ومدت تأخير خواهد بود.
ماده  -27مؤديان موضوع اين قانون مي توانند تنظيم گزارشهاي حسابرسي ماليات بر ارزش افزوده خود را
به سازمان حسابرسي جمهوري اسالمي ايران يا مؤسسات حسابرسي عضو جامعه حسابداران رسمي ارجاع
نمايند.
اشخاص مذکور در صورت قبول درخواست مؤدي ،مکلفند گزارش حسابرسي ماليات بر ارزش افزوده را با
رعايت شرايط زير وطبق نمونه و دستورالعملي که سازمان امور مالياتي کشور تعيين مي کند ،تنظيم نموده
وجهت تسليم به اداره امور مالياتي مربوط ،در اختيار مؤدي قرار دهند.
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الف -اظهار نظر نسبت به کفايت اسناد ومدارک حسابداري براي امر حسابرسي ماليات بر ارزش افزوده
طبق مفاد قوانين ومقررات واستانداردهاي حسابداري.
ب -تعيين مأخذ مشمول ماليات و ماليات متعلق هر دوره مالياتي بر اساس مفاد اين قانون ومقررات مربوط.
تبصره  -1اداره امور مالياتي گزارش حسابرسي را که با رعايت شرايط اخير الذکر اين ماده تنظيم شود ،بدون
رسيدگي قبول ومطابق مقررات مربوط برگه مطالبه صادر مي کند .قبول گزارش حسابرسي مالياتي هر دوره
مالياتي موکول به آن است که مؤدي گزارش مزبور را به همراه اظهار نامه مالياتي دوره مزبور ويا حداکثر
ظرف مدت يک ماه از تاريخ انقضاء مهلت تسليم اظهارنامه ،تسليم اداره امور مالياتي مربوط نموده باشد.
تبصره  -2سازمان امور مالياتي کشور مي تواند حسابرسي ماليات بر ارزش افزوده اشخاص حقيقي وحقوقي
را به سازمان حسابرسي جمهوري اسالمي ايران يا حسابداران رسمي و مؤسسات حسابرسي عضو جامعه
حسابداران رسمي واگذار نمايد .در اين صورت ،پرداخت حق الزحمه ،طبق مقررات مربوط به عهده سازمان
امور مالياتي کشور مي باشد.
ماده  -29در مواردي که اوراق مطالبه ماليات يا برگه استرداد ماليات اضافه پرداختي به مؤدي ابالغ مي
شود ،در صورتي که مؤدي معترض باشد ،مي تواند ظرف بيست روز پس از ابالغ اوراق ياد شده اعتراض
کتبي خودرا به اداره امور مالياتي مربوط براي رفع اختالف تسليم نمايد ودر صورت رفع اختالف با مسئؤل
ذيربط ،پرونده مختومه مي گردد .چنانچه مؤدي در مهلت مذکور کتباً اعتراض ننمايد ،مبالغ مندرج در
اوراق مطالبه ماليات ويا برگه استرداد ماليات اضافه پرداختي به استثناء مواردي که اوراق موضوع اين ماده
ابالغ قانوني شده باشد ،حسب مورد قطعي محسوب مي گردد.
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در صورتي که مؤدي ظرف مهلت مقرر در اين ماده اعتراض خود را کتباً به اداره امور مالياتي مربوط تسليم
نمايد ،ولي رفع اختالف نشده باشد وهمچنين در مواردي که اوراق مذکور ابالغ قانوني شده باشد ،پرونده
امر ظرف بيست روز از تاريخ دريافت اعتراض يا تاريخ انقضاء مهلت اعتراض در موارد ابالغ قانوني جهت
رسيدگي به هيأت حل اختالف مالياتي موضوع قانون ماليات هاي مستقيم احاله مي شود.
ماده  -31شهرداري ها مکلفند اطالعات موجود در پايگاه هاي اطالعاتي خود مربوط به امالک ،مشاغل وساير
موارد که در امر شناسايي يا تشخيص عملکرد مالي مؤديان مورد نياز سازمان امور مالياتي کشور مي باشد،
را حسب درخواست رئيس کل سازمان مذکور در اختيار اين سازمان قرار داده وامکان دسترسي همزمان
سازمان امور مالياتي کشور به اين اطالعات را در پايگاه هاي اطالعاتي ذيربط فراهم آورند.
ماده -38نرخ عوارض شهرداري ها و دهياري ها در رابطه با کاال و خدمات مشمول اين قانون ،عالوه بر نرخ
ماليات موضوع ماده ( )16اين قانون ،به شرح زير تعيين مي گردد:
الف -کليه کاالها و خدمات مشمول نرخ صدر ماده ( )16اين قانون ،يک و نيم درصد ( )1%/5؛ ب -انواع
سيگار و محصوالت دخاني ،سه درصد ( )3%؛ ج -انواع بنزين و سوخت هواپيما ،ده درصد ( )10%؛
د -نفت سفيد و نفت گاز ،ده درصد ( )10%و نفت کوره پنج درصد (.)5%
تبصره -1واحدهاي توليدي آالينده محيط زيست که استاندارد ها و ضوابط حفاظت از محيط زيست را
رعايت نمي نمايند ،طبق تشخيص و اعالم سازمان حفاظت محيط زيست (تا پانزدهم اسفند ماه هر سال
براي اجراء در سال بعد) ،همچنين پااليشگاه هاي نفت و واحدهاي پتروشيمي ،عالوه بر ماليات و عوارض
متعلق موضوع اين قانون ،مشمول پرداخت يک درصد ( )1%از قيمت فروش به عنوان عوارض آاليندگي مي
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باشند .حکم ماده ( )17اين قانون و تبصره هاي آن به عوارض آاليندگي موضوع اين ماده قابل تسري نمي
باشد.
واحدهايي که در طي سال نسبت به رفع آاليندگي اقدام نمايند ،با درخواست واحد مزبور و تأييد سازمان
حفاظت محيط زيست از فهرست واحدهاي آالينده خارج مي گردند .در اين صورت ،واحدهاي ياد شده از
اول دوره مالياتي بعد از تاريخ اعالم توسط سازمان مزبور به سازمان امور مالياتي کشور ،مشمول پرداخت
عوارض آاليندگي نخواهد شد.
واحدهايي که در طي سال بنا به تشخيص و اعالم سازمان حفاظت محيط زيست به فهرست واحدهاي
آالينده محيط زيست اضافه گردند ،از اول دوره مالياتي بعد از تاريخ اعالم توسط سازمان حفاظت محيط
زيست مشمول پرداخت عوارض آاليندگي خواهند بود.
عوارض موضوع اين تبصره در داخل حريم شهرها به حساب شهرداري محل استقرار واحد توليدي و در
خارج از حريم شهرها به حساب تمرکز وجوه موضوع تبصره ( )2ماده ( )39واريز مي شود ،تا بين دهياريهاي
همان شهرستان توزيع گردد.
تبصره -2در صورتي که واحدهاي توليدي به منظور ارتقاء مهارت و سالمت کارکنان خود مراکز آموزشي
و ورزشي ايجاد کرده و يا در اين خصوص هزينه نمايند ،با اعالم وزارت کار و اموراجتماعي مي توانند ده
درصد ( )10%عوارض موضوع بند (الف) اين ماده را تا سقف هزينه صورت گرفته درخواست استرداد نمايند،
در صورت تأييد هزينه هاي مزبور توسط سازمان امور مالياتي کشور ،وجوه مربوط قابل تهاتر يا استرداد
حسب مقررات اين قانون خواهد بود.
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تبصره  -3به منظور تأسيس و توسعه واحدهاي آموزشي مورد نياز در مناطق کمتر توسعه يافته ،معادل
نيم درصد ( )0%/5از عوارض وصولي بند (الف) اين ماده در حساب مخصوص در خزانه به نام وزارت آموزش
و پرورش واريز مي گردد و معادل آن از محل اعتباري که در قوانين بودجه سنواتي منظور مي گردد در
اختيار وزارت ياد شده قرار خواهد گرفت تا توسط وزارت مزبور در امر توسعه و احداث مراکز آموزشي مورد
نياز درمناطق مزبور هزينه گردد .آئين نامه اجرائي اين تبصره به پيشنهاد مشترک وزارتخانه هاي آموزش
و پرورش ،کشور و امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
ماده  -43ماليات و عوارض خدمات خاص به شرح زير تعيين مي گردد:
الف -حمل و نقل برون شهري مسافر در داخل کشور با وسايل زميني (به استثناء ريلي) ،دريايي و هوايي
پنج درصد ( )5%بهاء بليط (به عنوان عوارض).
عوارض ساليانه انواع خودرو هاي سواري و وانت دو کابين اعم از توليد داخل يا وارداتي حسب مورد
معادل يک ونيم در هزار قيمت فروش کارخانه (داخلي) و يا يک و نيم در هزار مجموع ارزش گمرکي و
حقوق ورودي آنها.
تبصره -عوارض موضوع بند (ب) اين ماده در مورد خودروهاي با عمر بيش از ده سال (به استثناءخودرو
هاي گازسوز) به ازاء سپري شدن هر سال (تا مدت ده سال) به ميزان ساالنه ده درصد ( )10%و حداکثر تا
صد درصد ( )100%عوارض موضوع بند مزبور اين ماده افزايش مي يابد.
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شماره گذاري انواع خودرو هاي سواري و وانت دو کابين اعم از توليد داخل و يا وارداتي به استثناء
خودروهاي سواري عمومي درون شهري يا برون شهري حسب مورد سه درصد ( )3%قيمت فروش کارخانه
و يا مجموع ارزش گمرکي و حقوق ورودي آنها (دودرصد ( )2%ماليات و يک درصد ( )1%عوارض).
حکم ماده ( )17اين قانون و تبصره هاي آن به ماليات و عوارض اين ماده قابل تسري نمي باشد.
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ماده -46
الف -ماليات هاي موضوع مواد ( )42و ( )43و وجوه موضوع ماده ( )45اين قانون به حساب يا حساب
هاي درآمد عمومي مربوط که توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي (خزانه داري کل کشور) تعيين و از
طريق سازمان امور مالياتي کشور اعالم مي شود ،واريز مي گردد.
وصول عوارض موضوع بندهاي (الف) و (ب) ماده ( )43اين قانون به شهرداري محل محول مي شود
و عوارض مزبور نيز به حساب شهرداري محل فعاليت واريز مي گردد.
عوارض موضوع بند (ج) ماده ( )43به حساب تمرکز وجوه ،موضوع تبصره ( )2ماده ( )39واريز مي
شود تا حسب ترتيبات تبصره مزبور توزيع و هزينه گردد.
ماليات و وجوه دريافتي موضوع مواد ( )43( ،)42و ( )45اين قانون که توسط سازمان امور مالياتي
کشور وصول مي گردد مشمول احکام فصل نهم باب چهارم قانون ماليات هاي مستقيم مصوب 1380/11/27

و اصالحات بعدي آن است.
هـ -اختالف و استنکاف از پرداخت وجوه دريافتي موضوع بندهاي (الف) و (ب) ماده ( )43اين قانون
که توسط شهرداري ها وصول مي گردد ،مشمول احکام ماده ( )77قانون اداره شهرداريها خواهد بود.
و -پرداخت ماليات و عوارض موضوع ماده ( )43اين قانون پس از موعد مقرر موجب تعلق جريمه اي
معادل دو درصد ( )2%به ازاء هر ماه نسبت به مدت تأخير خواهد بود.
ماده -47
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الف -اشخاصي که مبادرت به حمل و نقل برون شهري مسافر در داخل کشور با وسايل نقليه زميني،
دريايي و هوايي مي نمايند ،مکلفند پنج درصد ( )5%بهاء بليط موضوع بند (الف) ماده ( )43اين قانون را
با درج در بليط و يا قرار داد حسب مورد ،به عنوان عوارض از مسافران اخذ و عوارض مذکور مربوط به هر
ماه را حداکثر تا پانزدهم ماه بعد به حساب شهرداري محل فروش بليط واريز نمايند.
ماده  -50برقراري هر گونه عوارض و ساير وجوه براي انواع کاالهاي وارداتي و توليدي و همچنين ارائه
خدمات که در اين قانون ،تکليف ماليات و عوارض آنها معين شده است ،همچنين برقراري عوارض به
درآمدهاي مأخذ محاسبه ماليات ،سود سهام شرکتها ،سود اوراق مشارکت ،سود سپرده گذاري و ساير
عمليات مالي اشخاص نزد بانکها و مؤسسات اعتباري غير بانکي مجاز ،توسط شوراهاي اسالمي و ساير
مراجع ممنوع مي باشد.
تبصره -1شوراهاي اسالمي شهر و بخش جهت وضع هر يک از عوارض محلي جديد ،که تکليف آنها در اين
قانون مشخص نشده باشد ،موظفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال براي اجراء در سال بعد،
تصويب و اعالم عمومي نمايند.
تبصره -2عبارت “پنج درهزار” مندرج در ماده ( )2قانون نوسازي و عمران شهري مصوب  1347/9/7به
عبارت “يک درصد ( ” )1%اصالح مي شود.
تبصره -3قوانين و مقررات مربوط به اعطاء تخفيف يا معافيت از پرداخت عوارض يا وجوه به شهرداري ها
و دهياري ها ملغي مي گردد.
تبصره -4وزارت کشور موظف است بر حسن اجراء اين ماده در سراسر کشور نظارت نمايد
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قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکت های
تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقيقی و حقوقی

ماده -1از تاريخ الزماالجراء شدن اين قانون هرگونه واگذاري و نقل و انتقال اراضي به اشخاص حقيقي و
حقوقي و شرکت هاي تعاوني مسکن اعم از شرکت هاي تعاوني مسکن کارمندي و کارگري و تعاوني هاي
مسکن کارکنان نيروهاي نظامي و انتظامي براي امر مسکن در داخل محدوده (قانون) شهرها ،شهرک ها و
شهرهاي جديد موکول به اخذ گواهي مبني بر نداشتن کاربري معارض و ضوابط ساخت و ساز متناسب با
نياز و هدف متقاضيان در اراضي مورد نظر از مراجع مذکور در مواد ( )3و ( )4اين قانون ميباشد.
ماده -2دفاتر اسناد رسمي و کليه مراجع قانوني واگذار کننده زمين اعم از سازمانها ،نهادها و دستگاه هاي
دولتي و غيردولتي موظفند قبل از هرگونه نقل و انتقال و يا واگذاري زمين به شرکت هاي تعاوني مسکن و
اشخاص حقيقي و حقوقي موضوع بالمانع بودن احداث واحدهاي مسکوني در اراضي موردنظر را طبق مواد
آتي از مراجع تعيين شده در اين قانون استعالم و پيوست مدارک نمايند .اعتبار اين گواهي حداکثر دو سال
از تاريخ صدور ميباشد.
ماده -3کاربري ،ضوابط ساختماني و بالمانع بودن نقل و انتقال يا واگذاري زمين براي امر مسکن به
شرکت هاي تعاوني مسکن و اشخاص حقيقي در داخل محدوده (قانوني) شهرها ،بايد از طريق شهرداري
مربوط و براساس طرحهاي مصوب توسعه شهري به طور کتبي اعالم و گواهي شده باشد.
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ماده -4هرگونه نقل و انتقال و واگذاري زمين به شرکت هاي تعاوني مسکن و اشخاص حقيقي و حقوقي
براي امر مسکن در خارج محدوده (قانوني) شهرها اعم از داخل و يا خارج از حريم شهرها بجز در محدوده
مصوب شهرهاي جديد و شهرک هائي که طبق مقررات و براساس طرحهاي مصوب احداث شده يا ميشوند،
ممنوع ميباشد.
احراز وقوع زمين موردنظر در داخل شهرهاي جديد و شهرکهاي مصوب و تناسب زمين مذکور از نظر
کاربري و ضوابط ساختماني با برنامه هاي متقاضيان به عهده سازمان مسکن و شهرسازي استان مي باشد.
ماده -5ادارات ثبت اسناد و امالک موظفند تأييديه هاي زير را در مورد تهيه نقشه هاي تفکيک اراضي و
امالک و انجام قانوني مراحل تفکيک ،به شرح زير اخذ نمايند:
الف -تفکيک اراضي و امالک در داخل محدوده (قانوني) شهر و حريم شهر از رعايت مصوبات طرح هاي جامع
و هادي شهري از شهرداري مربوط.
ب -تفکيک اراضي و امالک واقع در خارج از حريم شهرها از نظر رعايت کاربري و ضوابط طرح هاي جامع
ناحيهاي و در صورت عدم تهيه طرح براي ناحيه مورد نظر ،از نظر رعايت ضوابط آئيننامه مربوط به استفاده
از اراضي و احداث بنا و تأسيسات در خارج از محدوده قانوني و حريم شهرها (مصوب  1355هيأت وزيران) و
اصالحات بعدي آن ،از سازمان مسکن و شهرسازي استان.
تبصره -در داخل محدوده روستاها مرجع تهيه و تأييد نقشه هاي مربوط بنياد مسکن انقالب اسالمي است.
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ماده -6هر نوع نقل و انتقال اعم از رسمي و عادي ،تفکيک ،افراز ،صدور سند و تغيير کاربري در مورد
زمينهاي موضوع اين قانون ،بدون رعايت مفاد اين قانون و مقررات مربوط ممنوع است .در صورت تخلف،
متخلفان از جمله هيأت مديره شرکت تعاوني ذيربط ،مسؤول جبران خسارات وارد شده به اشخاص حقيقي
و حقوقي ،شهرداري ها ،دولت و اعضاي شرکت هاي تعاوني مسکن ميباشند.
ماده -7مراجعي که خارج از حدود وظايف خود در حريم يا خارج از حريم شهرها تصميم گيري کنند و به
هر نحو به ساخت و سازهاي غيرقانوني و برخالف مفاد اين قانون اقدام نمايند و يا مؤثر در احداث اين گونه
بناها باشند و يا به نحوي در اين گونه اقدامات خالف مشارکت نمايند ،طبق اين قانون متخلف محسوب مي
شوند و با آنها برابر مقررات رفتار خواهد شد.
ماده -8کليه سازمان ها ،مؤسسات و شرکت هاي تأمين کننده خدمات آب ،برق ،گاز ،تلفن و نظاير آن
مکلفند خطوط و انشعاب به ساختمان ها را برحسب مراحل مختلف عمليات ساختماني فقط در قبال ارائه
پروانه معتبر ساختماني ،گواهي عدم خالف يا گواهي پايان ساختمان معتبر صادرشده توسط مراجع مسؤول
صدور پروانه و ذکر شماره و تاريخ مدارک مذکور در قراردادهاي واگذاري ،تأمين و واگذار نمايند.
واگذاري خطوط و انشعاب اينگونه خدمات به واحدهاي مسکوني و صنفي و هرگونه بنائي که به طور غير
مجاز و برخالف ضوابط و مقررات اجرايي طرح هاي مصوب احداث شود ممنوع ميباشد.
ماده -9وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي موظف است به کليه جرائد و ساير رسانه ها ابالغ نمايد قبل از درج
هر نوع آگهي تبليغاتي در ارتباط با تفکيک و فروش اراضي ،مجوزهاي صادر شده توسط مراجع موضوع ماده
( )5اين قانون را حسب مورد از آگهي دهنده درخواست و در صورت عدم ارائه مدارک مذکور ،نظر وزارت
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مسکن و شهرسازي (سازمان مسکن و شهرسازي استان مربوط) را در خصوص بالمانع بودن تفکيک و عرضه
زمين اخذ نمايند.
ماده  -10کليه قوانين و مقررات با اين قانون لغو ميشوند.
ماده -11آيين نامه اجرايي اين قانون توسط وزارتخانه هاي مسکن و شهرسازي ،کشور ،تعاون و کار و امور
اجتماعي حداکثر ظرف مدت سه ماه تهيه و به تصويب هيأت وزيرات خواهد رسيد.
قانون فوق مشتمل بر يازده ماده و يک تبصره در جلسه علني روز يکشنبه مورخ ششم مرداد ماه يک هزار و
سيصد و هشتاد و يک مجلس شوراي اسالمي تصويب و در تاريخ  1381/5/16به تاييد شوراي نگهبان رسيده
است.

آیين نامه اجرایی قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به
شرکت های تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقيقی و حقوقی

ماده -1در اجراي اين آيين نامه ،محدوده (قانوني) و حريم شهر ،شهرک مسکوني و شهر جديد و محدوده
روستا عبارت از محدوده ها و حريمهايي مي باشند که در طرحهاي مصوب جامع و تفصيلي و هادي شهرها،
ايجاد شهرک و شهر جديد و طرح هادي روستايي به تصويب مراجع قانوني ذيربط رسيده باشند.
ماده -2منظور از نداشتن کاربري معارض موضوع ماده ( )1قانون ،برخورداري از کاربري مسکوني در محدوده
(قانوني) طبق طرحهاي مصوب جامع ،تفصيلي و هادي و طرح هاي شهرک ها و شهرهاي جديد مي باشد.
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ماده -3کليه مقررات اين آيين نامه مانند لزوم استعالم و نظاير آن در استفاده مسکوني از زمين ،براي کليه
اشخاص حقيقي و حقوقي اعم از خصوصي ،عمومي و دولتي و وابسته به آنها و همچنين بنيادها و نهادهاي
انقالبي و اوقاف الزم االجرا است.
ماده -4واگذاري ،تفکيک و افراز اراضي فاقد کاربري مسکوني براي امر مسکن توسط تمام دستگاه هاي
دولتي و عمومي و وابسته به آنها اعم از وزارتخانه ها ،سازمانها ،نيروهاي نظامي و انتظامي ،شهرداري ها و
شرکت هاي دولتي ،بنيادها و نهادهاي انقالبي و موسسات عمومي غيردولتي و هر نهاد وابسته به دولت که
به واگذاري اراضي اقدام مي کند ،تحت هر عنوان و در هر نقطه از کشور اعم از داخل يا خارج شهرها مطلقا
ممنوع است.
ماده -5هرگونه واگذاري اراضي در داخل مناطق چهارگانه تحت مديريت سازمان حفاظت محيط زيست
ممنوع است.
ماده  -6هرگونه نقل و انتقال اراضي فاقد کاربري مسکوني ،مشروط به تسليم اقرارنامه کتبي ضمن سند
انتقال در دفاتر اسناد رسمي توسط منتقل اليه ،داير براطالع از کاربري غيرمسکوني زمين و عدم امکان
ساختن مسکن در آن خواهد بود.
ماده -7کاربريهاي اراضي غيرمسکوني که به ترتيب مقرر در ماده ( )6اين آئيننامه مورد نقل و انتقال قرار
ميگيرند ،در داخل شهرها قابل تغيير توسط کميسيون موضوع ماده ( )5قانون تأسيس شورايعالي شهرسازي
و معماري ايران – مصوب  -1351و مراجع تصويب طرح هادي و تغييرات بعدي آنها در محدوده خارج از
شهرهاي قابل تغيير توسط کميسيون موضوع ماده ( )13آيين نامه مربوط به اراضي و مستحدثات از محدوده
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قانوني و حريم شهرها نبوده و پذيرش درخواست تغيير بعدي توسط دبيرخانه هاي مربوط ،شهرداري ها و
ساير اعضاء و طرح اين درخواست در جلسات گروه ها و کارگروه ها ممنوع است.
ماده -8کليه دستگاه هايي که قانونا مجاز به واگذاري زمين براي امر مسکن به اشخاص حقيقي و حقوقي
ميباشند ،موظفند شماره ،تاريخ و متن پاسخ استعالم دريافت شده از مراجع مقرر در قانون را داير بر
برخورداري زمين مورد واگذاري از کاربري مسکوني و ضوابط و مقررات متناسب با تعداد استفاده کنندگان،
به طور کتبي در توافقنامه ها ،صورتجلسات ،ابالغيه ها و ساير مدارک مربوط به واگذاري زمين قيد نمايند.
ماده -9استعالم کنندگان کاربري زمين و ضوابط و مقررات ساختماني آن مکلفند نقشه موقعيت زمين در
مقياس مناسب طبق سند مالکيت ،نشاني زمين و ساير مشخصاتي که اظهار نظر توسط مرجع مورد استعالم
را تسهيل مينمايد ،به مراجع مورد استعالم مربوط ارايه دهند.
ماده  -10مراجع مورد استعالم مکلفند ظرف ده روز پس از وصول نامه دفترخانه اسناد رسمي يا مراجع
واگذارکننده زمين نسبت به صدور پاسخ استعالم اقدام نمايند.
تبصره -در صورت کامل نبودن مدارک ،مراجع استعالم شونده مکلفند ظرف پنج روز از تاريخ وصول استعالم،
کسري مدارک را به دستگاه استعالم کننده اعالم نمايند.
ماده -11سازمانهاي مسکن و شهرسازي در مورد زمين ها و امالک واقع در محدوده شهرک ها و شهرهاي
جديد و شهرداريها در داخل محدوده شهر ،استعالم هاي دريافت شده را براساس مصوبات و نقشه هاي
اجرايي طرحهاي جامع ،تفصيلي و هادي آنها پاسخ خواهند داد .در مورد شهرهاي داراي طرح جامع ،در
صورت فقدان طرحهاي تفصيلي و وقوع تقريبي زمين در مجاورت زمين هايي که موقعيت کلي آنها براي
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کاربريهاي عمومي و خدماتي شهرها پيشبيني گرديده اند ،بر اساس مصوبات کميسيون ماده  5قانون تأسيس
شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران عمل خواهد شد و در موارد ابهام و اشکال و اختالف نظر در نحوه
اجراي طرحهاي جامع و تفصيلي موضوع ماده ياد شده مراتب در شوراي عالي شهرسازي مطرح و نظر شوراي
عالي قطعي و الزم االجرا خواهد بود.
تبصره -در صورت وجود يا داير شدن شهرداري در شهرک ها و يا در تمام يا بخشي از هر شهر جديد،
پاسخگويي به استعالم موضوع اين ماده توسط شهرداريهاي مزبور به انجام خواهد رسيد.
ماده -12هر نوع نقل و انتقال اراضي براي امر مسکن اعم از رسمي و عادي در داخل محدوده روستاها منوط
به استعالم از دهياري مربوط براساس طرح هادي مصوب ،با همکاري بنياد مسکن انقالب اسالمي و در صورت
عدم تشکيل دهياري ،از بنياد مسکن انقالب اسالمي محل خواهد بود .دهياري ها با همکاري بنياد ياد شده
حسب مورد ،در صورت وجود طرح هادي روستايي براساس طرح مصوب مذکور و در صورت عدم وجود
طرحهاي هادي ،طبق عرف محل ،کاربري و ضوابط ساختماني مربوط را اعالم خواهند نمود.
ماده -13سازمانهاي مسکن و شهرسازي استان ها موظفند استعالم هاي دريافت شده از ادارات ثبت اسناد
و امالک در مورد نقشه هاي تفکيک اراضي و امالک واقع در خارج از حريم شهرها (به جز روستاها) را از نظر
رعايت کاربري و ضوابط طرحهاي جامع ناحي هاي و در صورت عدم تهيه طرح براي ناحيه مورد نظر از نظر
رعايت ضوابظ آيين نامه مربوط به استفاده از اراضي و احداث بنا و تاسيسات در خارج از محدوده قانوني و
حريم شهرها و اصالحات بعدي آن ،پاسخ دهند.
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ماده -14مراجع پاسخدهنده به استعالم موظفند استعالمهاي به عمل آمده از سوي ادارات ثبت اسناد و
امالک در مورد نقشه هاي تفکيک اراضي را که مي بايست منضم به نقشه تفکيکي خوانا در مقياس مناسب
و ساير اطالعات و مشخصات مورد نياز براي تشخيص موقعيت زمين باشد ،حداکثر ظرف دو ماه از تاريخ
وصول استعالم پاسخ دهند.
تبصره -1در صورت موافقت مراجع فوق الذکر با نقشه هاي تفکيکي دريافت شده از نظر کاربري و ضوابط
تفکيک ،ساير مدارک الزم براي تفکيک طبق مقررات ذيربط توسط متقاضي ارايه خواهد شد.
تبصره -2نقشه هاي تفکيکي پيشنهادي از سوي متقاضيان در مورد اراضي واقع در شهرک هاي مسکوني و
شهرهاي جديد جهت تاييد از حيث امکان تفکيک و رعايت کاربري و ضوابط تفکيک از طرف ادارات ثبت
اسناد و امالک حسب مورد به ترتيب به سازمان مسکن و شهرسازي استان مربوط و شرکت عمران شهر
جديد ذيربط ارسال خواهد شد .مراجع مذکور براساس طرحها و ضوابط و مقررات مصوب ،حداکثر ظرف دو
ماه از تاريخ وصول ،اظهار نظر خواهند نمود.
تبصره -3در صورت وجود يا داير شدن شهرداري در شهرکها و يا در تمام يا بخشي از شهر جديد ،اظهارنظر
در خصوص موضوع اين ماده به عهده شهرداريهاي مذکور خواهد بود.
ماده -15تامين و واگذاري تاسيسات زيربنايي موضوع ماده ( )8قانون (آب ،برق ،گاز و تلفن ثابت و نظاير آن)
موکول به ارايه پروانه هاي معتبر ساختماني يا عدم خالف يا پايان کار (در مورد شهرها ،شهرهاي جديد و
شهرک ها) يا تاييديه مراجع صدور مجوز ساختمان در محدوه روستا ،داير بر رعايت کاربري مسکوني خواهد
بود.
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ماده -16کميسيونهاي موضوع ماده ( )32آيين نامه اجرايي اليحه قانوني اصالح اليحه قانون واگذاري و
احياي اراضي در حکومت جمهوري اسالمي ايران – مصوب  -1359و ماده ( )31قانون حفاظت و بهره برداري
از جنگلها و منابع طبيعي – مصوب  -1346و ساير مراجعي که به موجب قوانين مجاز به واگذاري زمين
شناخته شده اند نيز الزم االجرا مي باشد“.
تبصره -نقشه تاييد شده موضوع ماده ( )4آيين نامه اجرايي قانون حفظ کاربري اراضي زراعي و باغها که
مبناي تغيير کاربري و تفکيک اراضي زراعي و باغهاي خارج از محدوده شهرها و شهرک ها توسط ادارات
ثبت اسناد و امالک قرار مي گيرند ،منحصراً مربوط به استفاده کشاورزي و باغداري از اراضي زراعي و باغات
موضوع نقشه هاي مذکور بعد از تفکيک مي باشند و در هر حال تغيير کاربري اين اراصي به مسکوني ممنوع
است.
ماده -17کليه مراجعي که در محدوده (قانوني) و حريم يا خارج از حريم شهرها ،در داخل شهرک ها و
شهرهاي جديد و حريم آنها و همچنين روستاها ،برخالف مفاد اين قانون تصميم گيري کرده و يا به هر نحو
به ساخت و سازهاي غيرقانوني اقدام نموده يا موثر در احداث بناهاي خالف باشند ،متخلف محسوب و طبق
مقررات با آنها رفتار خواهد شد.
ماده -18درج شماره ،تاريخ نام صادرکننده مجوز در آگهي هاي تفکيک و فروش موضوع اين قانون الزامي
است و آگهي هاي فاقد مشخصات مذکور ،غيرقابل چاپ و تبليغ در مطبوعات ،صدا و سيما و ساير رسانه
هاي گروهي و نصب در اماکن عمومي ميباشند و وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي اقدامات الزم را در جهت
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تحقق اين موضوع به عمل خواهد آورد وزارت مسکن و شهرسازي نيز موظف است هرگونه تخلف از اين ماده
را پيگيري نمايد.
ماده -19سازمان ثبت اسناد و امالک کشور ،وزارت بازرگاني و وزارت تعاون مکلفند حسب مورد به روشهاي
مقتضي به تمامي بنگاه هاي معامالت امالک و مستغالت ،دفاتر اسناد رسمي و شرکت هاي تعاوني ابالغ
نمايند که در اجراي مفاد ماده ( )6قانون ،از تنظيم مبايعه نامه و نظاير آنها براي زمينهاي موضوع اين قانون
که فاقد نقشه هاي تفکيک مصوب مرجع قانوني است ،اکيداً خودداري نمايند.
تبصره -وزارت بازرگاني و وزارت تعاون موظفند حسب مورد در صورت مشاهده تخلف از قانون و اين آيين
نامه توسط بنگاه هاي معامالت ملکي و شرکت هاي تعاوني و يا دريافت گزارش از سوي وزارت مسکن و
شهرسازي مبني بر وقوع تخلف ،برخورد الزم را با متخلفان به ترتيب برابر قانون نظام صنفي و قانون تعاون
به عمل آورند.
ماده -20وزارت مسکن و شهرسازي در اجراي صحيح قانون به محض اطالع از وقوع تخلف از قانون و اين
آيين نامه پس از احراز آن ،متخلفان را همراه ادله و مدارک مربوط جهت رسيدگي و صدور راي مقتضي به
مراجع صالح قضايي معرفي و تا حصول نتيجه مراتب را پيگيري نموده و همچنين وزارت مذکور و ساير مراجع
ذيربط ميتوانند ابطال اقدامات خالف ،اعاده وضعيت به حالت سابق و نيز جبران خسارت وارد شده به دولت
را مطابق مقررات مربوط از مقامات قضايي درخواست نمايند.
ماده  -21دبيرخانه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مسئوليت نظارت عالي برحسن انجام اين قانون
و آيين نامه را بر عهده خواهد داشت.
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الیحه قانونی راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسين و کارمندان دولت در معامالت
دولتی و کشوری مصوب  22دیماه  1337مـــاده اول-
از تاريخ تصويب اين قانــون اشخاص زير:
نخست وزير ،وزيران ،معاونين و نمايندگان مجلسين.
سفــرا ،استانداران ،فرمانداران کل ،شهرداران و نمايندگان انجمن شهر.
کارمندان و صاحب منصبان کشوري و لشکري و شهرداريها و دستگاه هاي وابسته به آنها
کارکنان هر سازمان يا بنگاه ها يا شرکت يا بانک يا هرموسسـه ديگر که اکثريت سهــام يا اکثريت
منافع يا مديريت يا اداره کردن يا نظارت آن متعلق بدولت يا شهرداريها و يا دستگاه هـــاي
وابستـه به آنها باشــد.
اشخاصي که بنحوي از انحاء از خزانه دولت يا مجلسين يا موسسات مذکور در باال حقوق يا مقرري
ياحق الزحمه يا پاداش ويا امثال آن بطور مستمر (باستثناي حقوق بازنشستگي و وظيفه و مستمري
قانوني) دريافت ميدارند.
مديران و کارکنان بنگاه هاي خيريه اي که از دولت يا از شهرداريها کمک مستمر دريافت ميدارند.
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شرکتها و موسساتي که پنج درصد يا بيشتر سهام يا سرمايه يا منافع آن متعلق به يکنفر از اشخاص
مذکور در فوق يا بيست درصد يا بيشتــر سهام يا سرمايه يا منافع آن متعلق به چند نفر از اشخاص
مذکور در فـوق باشد و يا اينکه نظارت و يا مديريت و يا اداره و يا بازرسي موسسات مذکور با آنها
باشد به استثناي شرکتها و موسساتي که تعداد صاحبان سهـام آن يکصد و پنجاه نفر يا بيشتر
باشد مشروط بر اينکه هيچ يک از اشخاص مذکور در فوق بيش از پنج درصد از کل سهام آن را
نداشته و نظارت يا مديريت يا اداره و يا بازرسي آن با اشخاص مذکور در فوق نباشد.
شرکتهائي که اکثريت سهام يا سرمايه يا منافع آنها متعلق بشرکت هاي منـدرج در بند  7باشد
نميتوانند (اعم از اينکه در مقابل خدمتي که انجام مي دهند حقوق يا مالي دريافت دارند يا آنکه
آن خدمت را بطور افتخـاري و رايگان انجام دهند) در معامالت يا داوري در دعاوي با دولت يا
مجلسيــن يا شهرداريها يا دستگاه هاي وابستـه به آنها و يا موسسات مذکور در (بند  4و  )6اين
مـــاده شرکت نمايند اعم از اينکه دعاوي مــزبور در مراجــع قانونــي مطرح شــده يا نشده باشد
(به استثناي معامالتي که قبل ازتصويب اين قانون قرارداد آن منعقد شده باشد).
تبصره  -1پدر و مادر و برادر و خواهر و زن يا شـوهر و اوالد بالفصل و عروس و داماد اشخاص منـــدرج
در اين قانون و همچنين شرکتها و موسساتي که اقرباء فوق الذکر بنح و مندرج در بند 7و 8درآن سهيــــم
و يا داراي سمت باشند نميتوانند با وزارتخانه ها و يا بانک ها و يا شهرداريها و يا سازمان ها و يا ساير
موسسات مذکور در اين قانـون که اين اشخاص درآن سمت وزارت ويا معاونت و يا مــــديريت دارند وارد
معامله يا داوري شوند
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تبصره  -2شرکت هاي تعاونــي کارمندان موسســات مذکور در اين ماده در امور مربوط به تعاون از
مقررات اين قانون مستثني خواهند بود.
تبصره  – 3منظوراز معامالت مندرج در اين ماده عبارتست از:
مقاطعه کاري (باستثناي معامالت محصوالت کشاورزي ولو اينکه ازطريق مقاطعه انجام شـــود).
حق العمل کاري.
اکتشاف و استخراج و بهره برداري به استثناي معادن طبقه اول مندرج در قانون معادن و همچنين نمک
طعام که معـادن مذکور در ملک شخصي آنها واقع است.
قرارداد نقشه برداري و قرارداد نقشه کشي و نظارت در اجراي آن.
قرارداد مطالعات و مشاورات فني و مالي و حقوقي.
شرکت در مزايده و مناقصه.
خريد و فروشهائ يکه بايد طبق قانون محاسبات عمومــي با مناقصه و يا مزايده انجام شود هرچند
بموجب قوانين ديگر از مناقصه و مزايده استثناء شده باشـد.
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تبصره  -4معامالت اجناس و کاالهاي انحصاري دولت و امور مطبوعاتـي دولت و شهرداريها از موضوع
اين قانون مستثني است.
ماده دوم-
اشخاصي که بر خالف مقررات ماده فوق شخصا و يا بنام و يا واسطه اشخاص ديگر مبادرت به انجام معامله
نمايند و يا بعنوان داوري در دعاوي فوق االشعار شرکت کنند و همچنين هر يک از مستخدمين دولتي (اعم
از کشوري و لشکـري) و ساير اشخاص مذکور در ماده فوق در هر رتبه و درجه و مقامي که باشند هر گاه بر
خالف مقــررات اين قانون عمل نمايند بحبس جنائـي درجه دو از (دو تا چهار سال) محکـــوم خواهند شد
و همين مجازات براي مسئولين شرکتها و موسسات مذکور در (بند

7

و )8ماده اول که با علم و اطالع

بستگـي و ارتباط خود و يا شرکاء را در موقع تنظيم قرارداد و انجام معامله اظهار ننمايند نيز مقرر است و
معامالت مزبور باطل بوده و متخلف شخصــا و درصورت تعدد متضامنا مسئول پرداخت خسارات ناشـي از
آن معامله يادآوري و ابطال آن ميباشند.
تبصره-
کارمندان مشمول مـاده اول که بر اثر اجراي اين قانون مايل به ادامه خدمت دولتي نباشند بازنشسته
محسوب و در صورتيکه مشمول مقررات بازنشستگي نباشند کسور بازنشستگي پرداختي دفعتا واحده به آنان
پرداخت ميشود.
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ماده سوم-
از تاريخ تصويب اين قانـــون هيچيک از نمايندگان مجلسين در دوره نمايندگـــي حق قبول وکالت در
محاکــم و مراجع دادگستري ندارند ولي دعاوي و وکالتهائي که قبل از تصويب اين قانون قبـــول کرده اند
بقوت خود باقــــي است.
ماده چهارم-
دولت مامور اجراي اين قانون ميباشد.
قانون فوق که مشتمل بر چهار ماده و پنج تبصره است در جلسه سه شنبه دوم دي ماه يک هزار و سيصد و
سي و هفت به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد.
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قانون نظام صنفی کشور
ماده  - 27محل دایر شده به وسيله هر شخص حقيقی یا حقوقی که پروانه کسب دائم یا موقت
برای آن صادر نشده باشد ،با اعالم اتحادیه رأساً ازطریق نيروی انتظامی پلمب میگردد.
تبصره  - 3پرداخت عوارض توسط اشخاص موضوع این ماده موجب احراز هيچ یک از حقوق
صنفی نخواهد شد.
قانون نوسازی و عمران شهری
ماده  - 18ارزیابی امالک و تعيين غرامت
ارزيابي امالک و تعيين غرامت و پرداخت آن به مالکيني که تمام يا قسمتي از ملک آنها در اجراي طرحهاي
نوسازي و احداث و اصالح و توسعه معابر و تأمين نيازمنديهاي عمومي شهر مورد تصرف قرار ميگيرد و
دريافت حق مرغوبيت از کساني که ملک آنها بر اثر اجراء طرحهاي مذکور مرغوب ميشود به شرح زير خواهد
بود:
الف  -در مورد اعياني به نسبت خسارت وارده به ملک ارزيابي و پرداخت ميشود و در مورد عرصه ارزش آن
به مأخذ بهاي يک سال قبل از تاريخ ارزيابي به اضافه شش درصد تعيين ميگردد و در صورتي که اين قيمت
بيش از بهاي ملک در تاريخ انجام ارزيابي باشد بهاي زمان ارزيابي مالک عمل خواهد بود.
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ب  -در مورد مرغوبيت کليه اراضي و امالکي که بر اثر اجراي طرح هاي نوسازي و احداث و اصالح و توسعه
معابر در بر گذر احداثي يا اصالحي واقع ميشوند مشمول پرداخت حق مرغوبيت ميباشند .مأخذ و نحوه
دريافت حق مرغوبيت از مالکين اين گونه امالک طبق آيين نامه و جدولي استکه از طرف وزارت کشور تهيه
و به تصويب کميسيون هاي کشور مجلسين خواهد رسيد.
تبصره  -در صورتي که باقي مانده ملک به تشخيص مالک غير قابل انتفاع گردد و مالک پيشنهاد فروش آن
را به شهرداري کند شهرداري مکلف استباقي مانده ملک را هم خريداري و تصرف کند و در اين صورت ديگر
مطالبه و دريافت حق مرغوبيت موضوعا منتفي است.
ماده 19

هرگاه در نتيجه اجراي طرحهاي شهرداري تمام يا قسمتي از معابر به صورت متروک در آيد آن قسمت
متعلق به شهرداري بوده و هرگاه شهرداري قصد فروش آن را داشته باشد مالک مجاور در خريد آن حق تقدم
خواهد داشت.
ماده 29

عوارض اراضي واقع در محدوده شهر که آب لوله کشي و برق آن تأمين شده و فاقد ساختمان اساسي باشد
دو برابر ميزان مقرر در ماده  2اين قانون خواهد بود.
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تبصره  - 1در صورتي که مالکين اين گونه اراضي طبق نقشه شهرداري به نرده کشي و ايجاد فضاي سبز در
اراضي مزبور اقدام کنند مشمول مقررات اين ماده نبوده و عوارض به مأخذ مقرر در ماده  2اين قانون وصول
خواهد شد.
تبصره  - 2در پروانه هاي ساختماني که از طرف شهرداريها صادر ميشود بايد حداکثر مدتي که براي پايان
يافتن ساختمان ضروري است قيد گردد وکساني که در ميدانها و معابر اصلي شهر اقدام به ساختمان ميکنند
بايد ظرف مدت مقرر در پروانه ها ساختمان خود را به اتمام برسانند و در صورتي که تادو سال بعد از مدتي
که براي اتمام بنا در پروانه قيد شده باز هم ناتمام بگذارند عوارض مقرر در اين قانون به دو برابر افزايش يافته
و از آن به بعد نيز اگر ساختمان همچنان ناتمام باقي بماند براي هر دو سالي که بگذرد عوارض به دو برابر
مأخذ دو سال قبل افزايش خواهد يافت تا به  4درصد در سال بالغ گردد .ابنيه ناتمام که از طرف مقامات
قضايي توقيف شده باشد مشمول اين ماده نخواهد بود.
قوانين مدیریت پسماند

ماده  -2عبارات و اصطالحاتي که در اين قانون به کار رفته است ،داراي معاني زير مي باشد:
الف -سازمان :سازمان حفاظت محيط زيست
ب – پسماند :به مواد جامد ،مايع و گاز (غير از فاضالب) گفته مي شود که به طور مستقيم يا غيرمستقيم
حاصل از فعاليت انسان بوده و از نظر توليد کننده ،زايد تلقي مي شود .پسماندها به پنج گروه تقسيم مي
شوند:
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 -1پسماندهاي عادي :به کليه پسماندهايي گفته مي شود که به صورت معمول از فعاليت هاي روزمره
انسان ها در شهرها ،روستاها و خارج از آن ها توليد مي شود ،از قبيل زباله هاي خانگي و نخاله هاي
ساختماني.
 -2پسماندهاي پزشکي (بيمارستاني)  :به کليه پيشماندهاي عفوني و زيان آور ناشي از بيمارستان ها ،مراکز
بهداشتي ،درماني ،آزمايشگاه هاي تشخيص طبي و ساير مراکز مشابه گفته مي شود .ساير پسماندهاي
خطرناک بيمارستاني از شمول اين تعريف خارج است.
 -3پسماندهاي ويژه :به کليه پسماندهايي گفته مي شود که به دليل باال بودن حداقل ،يکي از خواص
خطرناک ،از قبيل سميت ،بيماري زايي ،قابليت انفجار يا اشتعال ،خورندگي و مشابه آن به مراقبت ويژه نياز
داشته باشد و آن دسته از پسماندهاي پزشکي و نيز بخشي از پسماندهاي عادي ،صنعتي ،کشاورزي که نياز
به مديريت خاص دارند ،جز پسماندهاي ويژه محسوب مي شوند.
 -4پسماندهاي کشاورزي :به پسماندهاي ناشي از فعاليت هاي توليدي در بخش کشاورزي گفته مي شود
از قبيل فضوالت ،الشه حيوانات (دام ،طيور و آبزيان) محصوالت کشاورزي فاسد يا غيرقابل مصرف.
 -5پسماندهاي صنعتي :به کليه پسماندهاي ناشي از فعاليت هاي صنعتي و معدني و پسماندهاي
پااليشگاهي صنايع گاز ،نفت و پتروشيمي و نيروگاهي و امثال آن گفته مي شود از قبيل براده ها ،سرريزها
و لجن هاي صنعتي.
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ج – مديريت اجرايي پسماند :شخصيت حقيقي يا حقوقي است که مسئول برنامه ريزي ،ساماندهي ،مراقبت
و عمليات اجرايي مربوط به توليد ،جمع آوري ،ذخيره سازي ،جداسازي ،حمل و نقل ،بازيافت ،پردازش و
دفع پسماندها و همچنين آموزش و اطالع رساني در اين زمينه مي باشد.
دفع :کليه روشهاي از بين بردن يا کاهش خطرات ناشي از پسماندها ،از قبيل بازيافت ،دفن بهداشتي ،زباله
سوزي
پردازش :کليه فراينده هاي مکانيکي ،شيميايي ،بيولوژيکي که منجر به تسهيل در عمليات دفع گردد.
د -منظور از آلودگي ،همان تعريف مقرر در ماده ( )9قانو حفاظت و بهسازي محيط زيست – مصوب
 -1353/3/28است.
تبصره  -1پسماندهاي پزشکي و نيز بخشي از پسماندهاي عادي ،صنعتي و کشاورزي که نياز به مديريت
خاص دارند ،جز پسماندهاي ويژه محسوب مي شوند.
تبصره  -2فهرست پسماندهاي ويژه از طرف سازمان ،با همکاري دستگاه هاي ذيربط تعيين و به تصويب
شوراي عالي حفاظت محيط زيست ،خواهد رسيد.
تبصره  -3پسماندهاي ويژه پرتوزا ،تابع قوانين و مقررات مربوط به خود مي باشند.
تبصره  -4لجن هاي حاصل از تصفيه فاضالب هاي شهري و تخليه چاه هاي جذبي فاضالب خانگي در صورتي
که خشک يا کم رطوبت باشند ،در دسته پسماندهاي عادي قرار خواهند گرفت.
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ماده  -8مديريت اجرايي مي تواند هزينه هاي مديريت پسماندها را از توليد کننده پسماند با تعرفه اي که
طبق دستورالعمل وزارت کشور توسط شوراهاي اسالمي بر حسب نوع پسماند تعيين مي شود ،دريافت نموده
و فقط صرف هزينه هاي مديريت پسماند نمايد
آیين نامه اجرایی قانون مدیریت پسماندها
ماده 1ـ عالوه بر عبارات و اصطالحات مندرج در ماده ( )2قانون مديريت پسماندها مصوب  ،1383عبارات و
اصطالحات زير درمعاني مشروح مربوط به کار مي رود:
قانون :قانون مديريت پسماندها

مصوب 1383

.0

جداسازي :جداکردن زباله ها از يکديگر

.1

بازيافت :فرآيند تبديل پسماند به مواد يا انرژي قابل استفاده مجدد

.1

کارگروه ملي :کارگروه ملي مديريت پسماندها

.4

صندوق :صندوق ملي محيط زيست (موضوع بند "ب" ماده ( )68قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي،
اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران مصوب )1383

.5

مؤسسه استاندارد :مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران.

.6

جزء ويژه :آن دسته از پسماندهاي ويژه ايجاد شده توسط اشخاصي که عمدتا توليد کننده پسماند عادي
هستند.

.7

سازمان :سازمان حفاظت محيط زيست.

250

شماره بازنگریA3 :
تاریخ بازنگری2311/71/70 :

شناسایی فرصت های سرمایه گذاری در حوزه شهر هوشمند قم

بسته ی سرمایه گذاری توليد اپليکيشن ها و ایجاد درگاه های وصول
عوارض شهری و حذف قبوض کاغذی
شماره مدرک

MT-FHM-QMICTO-5950-FS-95-FG-003

ماده  - 4مديريت هاي اجرايي پسماندهاي عادي بايد طرح جامع و تفصيلي مديريت پسماند را به گونهاي
تهيه کنند که در مراکز استان ها و همچنين شهرهاي با جمعيت بيش از يک ميليون نفر تا پايان

سال1390

و در ساير شهرها و روستاها تا پايان سال  ،1392همه پسماندهاي عادي را به صورت تفکيک شده جمع آوري
نمايند.
تبصره  - 1طرح جامع ياد شده در کارگروه تبصره ماده ( )2اين آيين نامه و طرح تفصيلي آن در شوراي
اسالمي مربوط تصويب مي شود.
تبصره  - 2جزء ويژه پسماند هاي عادي و کشاورزي ،پسماند عادي محسوب نشده اما مديريت اجرايي آن به
عهده مديريت اجرايي پسماند عادي مي باشد که در برنامه راهبردي مديريت پسماند عادي ،اجزاي آن پيش
بيني خواهد شد.
تبصره  - 3اعتبارات مورد نياز براي آموزش و اطالع رساني پسماندها توسط وزارت کشور (سازمان شهرداريها
و دهياري هاي کشور) تامين خواهد شد.
ماده  - 5وزارت کشور بايد با هماهنگي سازمان شيوه نامه هاي اجرايي مديريت پسماندهاي عادي وکشاورزي
و پسماند ويژه تبديل شده به پسماند عادي از قبيل توليد ،ذخيره سازي ،جمع آوري ،جداسازي ،حمل و
نقل ،بازيافت ،پردازش و دفع را با رعايت ماده ( )11قانون ،شش ماه پس از ابالغ اين آيين نامه تهيه و به مورد
اجرا گذارد.
تبصره – شيوه نامه هاي موضوع اين ماده پس از تهيه و انتشار در روزنامه رسمي جمهوري اسالمي ايران به
منزله اعالم بوده و الزم االجرا مي باشد.
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ماده  -7محلهاي دفع تعيين شده پسماندها در صورت لزوم ،با اجراي مفاد قانون نحوه خريد و تملک دراختيار
مديريتهاي اجرايي پسماندها قرار گرفته تا طبق ضوابط و مقررات مربوط بهره برداري گردد.
ماده  - 8توليدکنندگان پسماند عادي و اشخاص حقيقي و حقوقي مسئول مراکز و مجتمع هايي که پسماند
عادي توليد مي کنند ،از قبيل ساکنين منازل ،مديران و متصديان مجتمع ها و شهرک ها ،اردوگاه ها،
سربازخانه ها ،واحدها و مجتمع هاي تجاري ،خدماتي ،آموزشي ،تفريحي و تفرجگاهي در قبال مديريت
اجرايي پسماند عادي پاسخگو بوده و ملزم به رعايت مقررات و شيوه نامه هاي آيين نامه مي باشند.
ماده  - 9کليه اشخاص حقيقي و حقوقي که مبادرت به عمليات ساختماني و عمراني از هر قبيل در سطح
شهر ،روستا و بخش مي نمايند ،بايد مقررات و شيوه نامه هاي مربوط درخصوص جداسازي ،ذخيره و انتقال
نخاله هاي ساختماني را رعايت نمايند.
ماده

10

– بخشداري ها بايد براساس شيوه نامه هاي ارسالي از طرف وزارت کشور نسبت به جمع آوري،

حمل و دفع پسماندهاي عادي بين راهي از قبيل پسماندهاي رستوران ها ،پمپ بنزين ها و ساير تاسيسات
اطراف راه ها و حريم راه ها اقدام نمايند.
تبصرهـ راهداري ها بايد در مديريت پسماندهاي حريم جاده ها و اماکن بين راهي با بخشداري ها همکاري
نمايند.
ماده 11ـ کليه مراکز توليدکننده پسماندهاي ويژه همچنين توليدکنندگان جزء ويژه پسماند عادي (خانگي)
بايد نسبت به جداسازي پسماندهاي ويژه از پسماندهاي عادي در محل توليد اقدام نمايند.
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ماده 12ـ توليدکنندگان و واردکنندگان اقالم مشروح زير بايد پسماند حاصل از کاالهاي خود را بازيافت
نمايند.
درصورتي که نتوانند به اين امر اقدام نمايند ،بايد برابر نيم در هزار ارزش کاال را هم زمان با فروش و يا ورود
به صندوق پرداخت نمايند.
صندوق بايد به نسبت بازيافت پسماند حاصل از هر يک از اقالم مزبور ،مبالغ دريافتي را در اختيار واحدهاي
بازيافت کننده آن قلم از پسماند قرار دهد.
متخلفين به مجازاتهاي تعيين شده در ماده ( )16قانون محکوم خواهند شد.
.0

مواد پليمري از قبيل پالستيکها PEP ،و الستيک

.1

کاالهاي شيشه اي ،کريستال

.1

اشياي ساخته شده از فلزات ساده و آلياژي

.4

اشياي ساخته شده از چوب و نئوپان

.5

کاالهاي ساخته شده از کاغذ و مقوا

.6

انواع روغنهاي روانکار

.7

کاالهايي که حداقل از دو جزء شيشه ،فلز ،پليمر ،سلولز تشکيل شوند.

.8

لوازم برقي و الکترونيکي

.9

انواع مصالح ساختماني از نوع کاني هاي غير فلزي
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تبصره 1ـ واحدهاي توليدي که از مواد اوليه بازيافتي استفاده مي کنند ،به ازاي استفاده از اينگونه مواد از
پرداخت مبلغ تعيين شده معاف خواهند بود.
تبصره 2ـ واحدهاي توليدي که محصوالت خود را صادر مي کنند و يا وارد کنندگاني که کاالي خود را مرجوع
مي کنند ،به ازاي ميزان کاالي صادر شده و يا مرجوعي ،از پرداخت مبلغ تعيين شده معاف خواهند بود.
تبصره 3ـ تجديد نظر در اقالم و مبلغ مذکور حسب مورد پس از طرح در کارگروه ملي با پيشنهاد سازمان و
تصويب هيأت وزيران خواهد بود.
ماده 13ـ توليد کنندگان ،وارد کنندگان و کساني که مسووليت بسته بندي مواد و محصوالتي که منجر به
ايجاد پسماندهاي ويژه مي گردند (از جمله سموم و کودهاي شيميايي) بايد نحوه استفاده ،نگهداري ،حمل
و نقل و دفع پسماندهاي حاصل از مصرف و نيز اشياء و موارد آلوده شده به آنها را پس از تاييد مراجع ذي
ربط ،بر روي بسته بندي درج نمايند.
ماده  - 15سازمان بايد نسبت به تدوين فهرست کاالهايي که پس از مصرف ،پسماندبيشتر يا پسماند بابازيافت
مشکل تر و يا پسماند خطرناک ايجاد مي کنند اقدام و شيوه نامه نحوه مديريت آنها را تهيه و حسب مورد
به دستگاه ذيربط اعالم نمايد..
ماده واحده وضعيت امالک واقع در طرحهای دولتی و شهرداری ها
تبصره

4

 -در مواردي که تهيه زمين عوض در داخل محدوده هاي مجاز براي قطعه بندي و تفکيک و

ساختمان سازي ميسر نباشد و احتياج به توسعه محدوده مزبور طبق طرح هاي مصوب توسعه شهري مورد
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تأييد مراجع قانوني قرار بگيرد ،مراجع مزبور ميتوانند در مقابل موافقت با تقاضاي صاحبان اراضي براي
استفاده از مزاياي ورود به محدوده توسعه و عمران شهر ،عالوه بر انجام تعهدات مربوط به عمران و آماده
سازي زمين و واگذاري سطوح الزم براي تأسيسات و تجهيزات و خدمات عمومي ،حداکثر تا  %20از اراضي
آنها را براي تأمين عوض اراضي واقع در طرح هاي موضوع اين قانون و همچنين اراضي عوض طرح هاي
نوسازي و بهسازي شهري ،به طور رايگان دريافت نمايند.
قانون رفع موانع توليد رقابت پذیر:
ماده 55ـ ادامه فعاليت واحدهاي توليدي موجود و داراي مجوز از مراجع قانوني ذيربط در حريم شهرها و
کالن شهرها و محدوده روستاها درصورتي که به تشخيص سازمان حفاظت محيط زيست آالينده نباشد
بالمانع است.
ماده 56ـ واحدهاي توليدي کاال و خدمات آالينده مستقر در مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي و ويژه اقتصادي
شبيه به واحدهاي آالينده مستقر در سرزمين اصلي با رعايت ترتيبات مشخص شده در قانون ماليات بر ارزش
افزوده و اصالحات بعدي آن مشمول عوارض آاليندگي مي شوند.
ماده 59ـ شهرداري ها مکلفند حداکثر تا يک هفته پس از پرداخت نقدي يا تعيين تکليف نحوه پرداخت
عوارض به صورت نسيه نسبت به صدور و تحويل پروانه ساختمان متقاضي اقدام نمايند.
درخواست يا دريافت وجه مازاد بر عوارض قانوني هنگام صدور پروانه يا بعد از صدور پروانه توسط شهرداري
ها ممنوع است.
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پرداخت صد درصد ( )100%عوارض به صورت نقد شامل درصد تخفيفي خواهد بود که به تصويب شوراي
اسالمي شهر مي رسد .در پرداخت عوارض به صورت نسيه (قسطي و يا يکجا) نيز به ميزاني که به تصويب
شوراي اسالمي شهر مي رسد حداکثر تا نرخ مصوب شوراي پول و اعتبار به مبلغ عوارض اضافه مي شود.
شهرداري ها مکلفند در صورت عدم اجراي طرح با کاربري مورد نياز دستگاه هاي اجرايي موضوع ماده ()5
قانون مديريت خدمات کشوري تا پايان مهلت قانوني ،بدون نياز به موافقت دستگاه اجرايي ذيربط با تقاضاي
مالک خصوصي يا تعاوني با پرداخت عوارض و بهاي خدمات قانوني طبق قوانين و مقررات مربوطه پروانه
صادر کنند.
آئين نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض
توسط شوراهاي اسالمي شهر ،بخش و شهرک موضوع قانون تشکيالت ،وظايف و انتخابات شوراهاي اسالمي
کشور و انتخاب شهرداران ـ مصوب  1375ـ مصوب 1378/7/7
هيأت وزيران در جلسه مورخ  1387/7/7بنا به پيشنهاد وزارت کشور و به استناد مواد ( )94و ( )77قانون
تشکيالت ،وظايف و انتخابات شوراهاي اسالمي کشور و انتخاب شهرداران ـ مصوب  1375ـ و همچنين براي
تعيين سياستهاي عمومي دولت موضوع بند ( )16ماده ( )71قانون فوق الذکر ،آئين نامه اجرايي ماده
( )77و بند ( )16ماده ( )71قانون ياد شده را به شرح زير تصويب نمود:
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ماده  -1شوراهاي اسالمي شهر ،بخش و شهرک ميتوانند براي تأمين بخشي از هزينه هاي شهر ،بخش و يا
شهرک مربوط اعم از هزينه هاي خدماتي ،اداري و عمراني با رعايت ضوابط ،ترتيبات و سياست هاي موضوع
اين آيين نامه عوارض وضع نمايند.
ماده  -2وضع عوارض توسط شوراهاي اسالمي شهر ،شهرک و بخش در حدود درآمدها ،عرضه کاالها و
خدمات و ساير موضوعهايي است که مربوط به شهر ،شهرک يا بخش ذيربط باشد.
تبصره ـ وضع عوارض جديد بر توليداتي که براي عرضه در ساير نقاط يا براي صادرات اختصاص مي يابد و
همچنين وضع عوارض بر درآمدهاي ناشي از معادن ،منابع و طرح هاي ملي بر عهده ساير مراجع که در
قوانين و مقررات مربوط تعيين شده يا مي شوند ،خواهد بود.
ماده  3ـ عوارض موضوع اين آيين نامه از اماکن ،واحدهاي صنفي ،توليدي ،خدماتي ،صنعتي و هر گونه منبع
درآمدي ديگري قابل وصول است که محل استقرار آن ،در مورد شهرها ،محدوده قانوني شهر ،موضوع تبصره
( )1ماده ( )4قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات کشوري مصوب  1362و در مورد بخش و روستا ،محدوده
موضوع مواد ( 6و  )13قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات کشوري ـ مصوب  1362که به تصويب هيأت وزيران
رسيده يا برسد و در مورد شهرکها محدودهاي که به تصويب کميسيون موضوع ماده ( )13آئين نامه مربوط
به استفاده از اراضي و احداث بنا و تأسيسات در خارج از محدوده قانوني و حريم شهرها ـ مصوب 1355
رسيده است ،باشد.
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تبصره  1ـ در صورتي که محدوده شهر و روستا تعيين نشده باشد ،در مورد شهرها محدودهاي که در طرح
جامع موضوع بند ( )3ماده ( )2قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مصوب  1351و در
مورد روستاها محدودهاي که در طرح هادي موضوع ماده ( )7اساسنامه بنياد مسکن انقالب اسالمي ـ مصوب
 1366تعيين شده است ،مالک خواهند بود.
تبصره  2ـ مراجع تصميم گير در مورد محدوده شهر ،مجاز نميباشند محدوده هايي را که توسط ساير
مراجع قانوني براي ايجاد شهرک يا مراکز جمعيتي ديگر خارج از شهرها تعيين شده يا ميشوند ،بدون جلب
نظر مراجع قانوني ياد شده به حدود شهر ملحق نمايند.
ماده  4ـ وصول عوارضي که طبق اين آيين نامه توسط شوراهاي اسالمي شهر ،بخش و يا شهرک وضع
ميشود ،در مورد عوارض شهر بر عهده شهرداري ،در مورد روستا بر عهده دهيار و دهياري و در مورد شهرک
ها بر عهده مسؤوالن اجرايي شهرک مربوط خواهد بود که مطابق مقررات مربوط و ضمانت هاي اجرايي آن
اقدام مي نمايند .مرجع وصول مکلف به دادن رسيد رسمي به مودي است.
ماده  5ـ نحوه وصول عوارضي که به موجب اين آيين نامه توسط شوراهاي اسالمي شهر ،بخش و يا شهرک
وضع مي شوند ،توسط همان شورا تعيين ميگردد.
تبصره ـ وزارت کشور به استناد ماده ( )94قانون تشکيالت ،وظايف و انتخابات شوراهاي اسالمي کشور و
انتخاب شهرداران ـ مصوب  1375و به منظور تأمين هماهنگي در شيوه محاسبه عوارض در شوراهاي بخش
و شهرک و همچنين ايجاد يکنواختي در نظام عوارض در سراسر کشور ،آئين نامه هاي الزم را تهيه و جهت
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تصويب به هيأت وزيران ارايه نمايد .در خصوص شوراهاي اسالمي شهر دستورالعمل هاي موضوع ماده ()30
آيين نامه مالي شهرداريها مراعات ميگردد.
ماده  6ـ عوارضي که به موجب اين آيين نامه توسط شوراهاي اسالمي شهر ،بخش و يا شهرک وضع ميشوند،
حسب مورد براي تأمين هزينه هاي همان شهر ،روستا و يا شهرک در قالب بودجه مصوب شهرداري و
شوراهاي شهر ،شهرک و بخش مربوط مصرف خواهد شد.
ماده  7ـ شوراهاي اسالمي شهر ،بخش و شهرک ميتوانند براي تأمين تمام يا بخشي از هزينه هاي طرحهاي
خاص خدماتي يا عمراني ،عوارض خاصي براي مدت و مورد معين وضع نمايند .عوارضي که از اين طريق
وصول ميگردد ،صرفاً در همان مدت و مورد تعيين شده در مصوبه وضع عوارض ،قابل مصرف مي باشد.
ماده  -8مرجع رسيدگي به شکايت در مورد ميزان ،نحوه محاسبه و وصول و ساير موضوع هاي مربوط به
عوارضي که توسط شوراها با رعايت آيين نامه وضع ميشوند و يا عوارض محلي که قبال توسط مراجع ذيصالح
وضع شده و موضوع تبصره ماده ( )2اين آيين نامه نميباشند ،در مورد عوارض شهر به ترتيبي است که در
ماده ( )77قانون شهرداريها مقرر شده است و در خصوص عوارض موضوع اين آيين نامه که توسط شوراي
اسالمي بخش و شهرک وضع شده است ،به عهده هيأتي مرکب از وزارت کشور ،وزير دادگستري و شوراهاي
اسالمي بخش يا شهرک ميباشد.
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تبصره ـ در مورد عوارض شهر ،مرجع رسيدگي به اعتراض از تصميمات کميسيون موضع ماده ( )77قانون
شهرداريها ديوان عدالت اداري است و در مورد نظر هيأت مذکور در قسمت اخير ماده ( )8معترض ميتواند
به مرجع قانوني ذيربط مراجعه نمايد.
ماده  9ـ شوراها ميتوانند در هنگام وضع عوارض جديد يا در زمان مقتضي نسبت به موارد معافيت ،کاهش،
تخفيف و لغو عوارضي که تصويب نموده اند ،با توجه به سياستهاي مقرر در اين آيين نامه اتخاذ تصميم
نمايند.
ماده  10ـ لغو ،کاهش ،افزايش ،اعطاي تخفيف و يا معافيت از عوارض که قبل از تشکيل شوراهاي اسالمي
شهر ،شهرک و بخش موضوع قانون مصوب  ،1375توسط ساير مراجع ذي صالح وضع شده و موضوع تبصره
ماده ( )2اين آيين نامه نميباشند ،به عهده شوراي اسالمي شهر ،بخش و شهرک ذيربط ميباشد.
ماده  11ـ عوارضي که تاکنون توسط مراجع ذي صالح وضع شده و داراي شرايط مذکور در تبصره ماده ()2
آيين نامه است ،به شرح مندرج در فهرست پيوست اين آيين نامه کماکان توسط مراجعي که در مصوبات
مربوط به وضع عوارض و اصالحات آن تعيين شده است وصول ميشود و به ترتيب مقرر در همان مصوبات
به مصرف خواهند رسيد .صادرات غيرنفتي در سال  1378مطابق تبصره ( )5قانون بودجه سال  1378از
پرداخت هر گونه عوارض از جمله عوارض شهرداري به استناد هر قانوني که وضع شده باشد ،معاف است.
تبصره ـ وزارت کشور مکلف است کميتهاي مرکب از نمايندگان وزارت کشور ،وزارت امور اقتصادي و دارايي،
سازمان برنامه و بودجه ،وزارت بازرگاني ،وزارت صنايع ،نماينده دستگاه ذيربط و نماينده رييس جمهور به
260

شماره بازنگریA3 :
تاریخ بازنگری2311/71/70 :

شناسایی فرصت های سرمایه گذاری در حوزه شهر هوشمند قم

بسته ی سرمایه گذاری توليد اپليکيشن ها و ایجاد درگاه های وصول
عوارض شهری و حذف قبوض کاغذی
شماره مدرک

MT-FHM-QMICTO-5950-FS-95-FG-003

منظور بررسي عوارض موضوع تبصره ماده ( )2اين آيين نامه و ارايه راهکارهاي الزم در خصوص مرجع وضع،
کاهش ،افزايش و اعطاي تخفيف و معافيت از اين عوارض ،نحوه و چگونگي وصول و مصرف آن ،سهم دستگاه
وصول کننده ،مرجع حل اختالف بين مودي و دستگاه وصول کننده و ساير موارد مربوط تشکيل دهد .کميته
مذکور کليه جوانب موضوع را ظرف سه ماه بررسي و نتيجه را از طريق وزارت کشور به هيأت وزيران منعکس
خواهد نمود .همچنين اين کميته وظيفه دارد عوارضي را که قبالً توسط مراجع ذيربط وضع شده است و
واجد اوصاف مذکور در تبصره ماده ( )2اين آيين نامه ميباشد ،با اين آيين نامه و سياستهاي عمومي دولت
انطباق دهد و نتيجه را براي تصميم گيري به مراجع مسئول ارايه نمايد.
ماده  12ـ شوراهاي اسالمي مکلفند نسخهاي از مصوبات مربوط به عوارض را ظرف يک هفته از تاريخ تصويب
به همراه مستندات و گزارش توجيهي آن جهت ارسال به وزارت کشور به استانداران محل ارسال نمايند.
استانداريها مکلفند حداکثر ظرف دو هفته پس از وصول چنين مصوباتي مصوبه شورا و ضمايم آن را به همراه
نظارت کارشناسي خود و همچنين فهرستي از عوارض محلي وضع شده و قابل وصول در محدوده شهر ،بخش
و يا شهرک مربوط (موضوع ماده ( )3و تبصره ( )1همان ماده از اين آيين نامه) به وزارت کشور ارسال نمايند.
چنانچه مصوبات مزبور در مدت يک ماه از تاريخ وصول به وزارت کشور مورد ايراد يا لغو توسط وزير کشور
واقع نشد ،شوراها مکلفند مصوبه را از طريق درج در روزنامه ها و جرايد محلي يا روزنامه هاي کثير االنتشار
يا از طريق انتشار اعالميه و يا هر طريق ديگري که جنبه اعالن عمومي دارد ،به آگاهي عموم برسانند.
عوارض مربوط از تاريخ اعالن قابل وصول است.
تبصره ـ مصوبات مربوط به عوارض توسط شوراي اسالمي شهر تهران مستقيماً به وزارت کشور ارسال ميشود.
261

شماره بازنگریA3 :
تاریخ بازنگری2311/71/70 :

شناسایی فرصت های سرمایه گذاری در حوزه شهر هوشمند قم

بسته ی سرمایه گذاری توليد اپليکيشن ها و ایجاد درگاه های وصول
عوارض شهری و حذف قبوض کاغذی
شماره مدرک

MT-FHM-QMICTO-5950-FS-95-FG-003

ماده 13ـ اجراي مصوبات ناظر به وضع عوارض جديد يا افزايش عوارض قبلي در مورد وزارتخانه ها ،سازمانها
و مؤسسات و شرکت هاي دولتي در صورتي که قبل از تنظيم نهايي اليحه بودجه کل کشور در دولت به
تصويب شوراهاي اسالمي ذيربط رسيده باشد ،از آغاز سال مالي بعد امکان پذير ميباشد و در صورتي که بعد
از تنظيم اليحه بودجه و قبل از پايان همان سال تصويب شده باشد ،مصوبه از ابتداي دومين سال مالي بعد
از تصويب عوارض قابل اجرا خواهد بود.
ماده  14ـ شوراها موظفند به هنگام تصميم گيري راجع به عوارض عالوه بر توجه به سياستهاي کلي که در
برنامه هاي پنج ساله و قوانين بودجه ساليانه اعالم ميشود ،سياستهاي عمومي دولت را به شرح ذيل مراعات
نمايند:
الف ـ نيل به سمت خودکفايي شهرداري ،دهياري و شهرک مربوط از طريق وضع و وصول عوارض متناسب با
هزينه هاي مورد نياز؛
ـ رعايت تناسب ميزان عوارض با ارايه خدمات عمومي و عمراني به اقشار و بخشهاي مختلف اعم از دولتي و
غيردولتي؛
پ ـ جهت گيري به سوي وضع عوارضهايي که به صورت غيرمستقيم وصول ميشوند؛
ـ تناسب وضع عوارض در هر محل با توليدات و درآمدهاي اهالي؛
ـ توجه به اثرات تبعي وضع عوارض بر اقتصاد محل؛
ـ هماهنگي و وحدت رويه در نظام عوارض؛
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چ ـ رعايت اولويت وضع عوارض به صورت درصدي از قيمت فروش کاال و خدمات بر ساير روشها از جمله روش
وضع عوارض مقطوع؛
ـ وضع عوارض متناسب با ارزش افزوده زمين ناشي از تصميمات مراجع قانوني و يا اجراي طرحهاي عمراني؛
ـ جلوگيري از وضع عوارض مضاعف بر کاالهاي توليدي؛
ـ توجه داشتن به رشد توليد و گسترش واحدهاي توليدي در منطقه به هنگام وضع عوارض بر توليد؛
ـ محاسبه و وصول عوارض در مورد واحدهاي توليدي براساس فروش واقعي در دوره مورد نظر؛
ـ خودداري از وضع عوارض بر کاالهاي صادراتي؛
ـ توجه به اقشار کم درآمد هنگام وضع عوارض با اعطاي تخفيف ،معافيت و نظاير آن؛
ژ ـ رعايت حال ايثارگران هنگام وضع عوارض با اعطاي تخفيف ،معافيت و نظاير آن؛
ـ اعمال رويه هاي تشويقي براي پرداخت به موقع عوارض؛
ـ وضع بدون تبعيض عوارض براساس اصل ( )3قانون اساسي.
تبصره ـ افزايش ميزان عوارض موضوع اين آيين نامه زودتر از يک سال صورت نخواهد گرفت و وضع عوارض
جديد و افزايش عوارض قبلي عطف به ماسبق نميشود.
ماده  15ـ نسبت عوارض شهر ،روستا و شهرک با درآمدها ،عرضه کاالها و خدمات و ساير موضوع ها حداکثر
براساس نرخي است که ساالنه توسط وزارت کشور پيشنهاد شده است و به تصويب هيأت وزيران ميرسد.
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مادام که اين نسبت در هر سال به تصويب نرسيده است ،نسبت تعيين شده در سال قبل مجري خواهد بود.
براي تعيين حداکثر (سقف) نسبت عوارض به درآمدها و عوايد محلي بايد استاندارد هزينه هاي عمراني،
اداري و خدماتي شهرداريها توسط وزارت کشور با هماهنگي کميته موضوع تبصره ماده ( )11اين آيين نامه
تنظيم و به هيأت وزيران ارايه گردد .در تنظيم استانداردها بايد سهم هزينه هايي که به موجب تصميمات
مراجع ملي يا فرامحلي در طرحهاي عمراني و يا خدماتي و يا در اجراي طرح هاي جامع و هادي در شهرها،
شهرک ها و روستاها ايجاد ميشود ،به طور جداگانه مشخص گردد.
تبصره ـ در سال جاري و مادام که استانداردها و نسبتهاي موضوع اين ماده تعيين نشده اند ،مجموع عوارض
وصولي در هر محل با رعايت ماده ( )3اين آيين نامه نبايد در مورد درآمدها بيش از حداکثر دو درصد ()2%
درآمد ساليانه ،در مورد فروش کاالها يا خدمات بيش از حداکثر دو درصد ( )2%قيمت عمده فروشي و در
مورد دارايي و ثروت بيش از حداکثر نيم درصد ارزش معامالتي آن با احتساب ميزان عوارض قابل وصول
موجود باشد.
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کد

عنوان عوارض

نحوه وصول عوارض و مستندات آن

11

عوارض جايگزين عوارض دروازهاي
و عوارض بندي و نقاط مرزي
عوارض بليط کساني که با هواپيما
در خطوط داخلي پرواز ميکنند.
عوارض درآمد مشمول ماليات
قطعي شده

عوارض جايگزين عوارض دروازهاي که براساس
مصوبه
 1348/2/23قانون لغو عوارض دروازهاي توسط گمرکات
کشور وصول ميشود و توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي
بايد پرداخت شود.
عوارض بليط کساني که با هواپيما در خطوط داخلي
مسافرت مي نمايند مصوبه  1358/2/4شوراي انقالب
جمهوري اسالمي ايران
عوارض مشمول ماليات قطعي شده تصويبي مصوب
شماره 46377مورخ  1373/3/24رياست جمهوري

13

کمک از محل درآمد حاصل از عوارض %1
کارخانجات

براساس بخشنامه شماره  22237/3/32مورخ
 1374/12/6وزارت کشور

14

عوارض کمک از محل درآمد حاصل از عوارض
اضافي شماره گذاري اتومبيلهاي سواري ،سواري
بياباني وارداتي و ساخت کشور

برابر تعرفه شماره  3148مورخ  1373/2/29وزارت کشور

21

عوارض مواد نفتي

مصوبه هيأت وزيران شماره  1323سال  1323و 22946
سال  1344و مصوبه شماره  /77-102م مورخ
 1377/1/11رياست محترم جمهوري

39/1

 80%عوارض و درآمدهاي وصولي از حريم
استحفاظي شهرها

در اجراي قانون الحاق يک بند و  3تبصره به عنوان بند 3
به ماده  99قانون شهرداريها مصوب 1372/12/1
مجلس شوراي اسالمي
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عوارض اوليه شماره گذاري

 -1عوارض شماره گذاري در هنگام شماره گذاري به
حساب وزارت کشور واريز ميگردد.

41
عوارض ساليانه

 -2عوارض ساليانه انواع خودرو مصوب  1358/6/13شوراي
انقالب و افزايش بعدي آن در اجراي بند يک ماده ()35
قانون تشکيالت شوراهاي اسالمي کشور مصوب  1361که
در هنگام شماره گذاري اولين عوارض ساليانه نيز وصول
ميشود.
اتوبوس ،قطار ،کشتي ،مستند به بند يک ماده ( )35قانون
تشکيالت شوراهاي اسالمي کشور مصوب  1361و بند (الف)
43

عوارض بليط مسافرتي برون استاني

44

عوارض انواع گذرنامه و گذر مرزي

ماده ( )43قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و بند (الف)
ماده ( )30قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت که توسط
صادر کنندگان بليط وصول و به حساب شهرداري پرداخت
ميگردد.
حسب تعرفه تنفيذي و تصويبي
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مستند به بند الف ماده ( )43قانون وصول برخي از
درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين براي کليه
45

عوارض تلفن

شهرداريهاي کشور به ميزان  50ريال ماهانه هر شماره
تلفن مصوب رياست محترم جمهور توسط مخابرات وصول
و به حساب شهرداري مربوط واريز ميگردد.

عوارض بر معامالت وسايط نقليه و ماشين
47
آالت سنگين اعم از قطعي و وکالتي
براساس تعرفه هاي تنفيذي از سال  66و نوع گواهينامه
49

عوارض بر صدور گواهينامه رانندگي

55

عوارض بر صيد و شکار

57

عوارض بر قراردادها

دو شخصي و پايه يک عوارض توسط شهرداريها وصول
ميشود.
عوارض بر فروش پرورش ماهي ،ميگو پرورشي و آبزيان
به استناد تعرفه شماره  1688/34/3/1مورخ
1374/2/3
در اجراي بند الف ماده ( )43قانون وصول برخي از
درآمدهاي دولت و مصوبه شماره  2376مورخ 1372/2/25
رياست محترم جمهوري و نامه شماره  9873/1/34مورخ
 1372/5/27وزير محترم کشور خطاب به استانداران و
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بخشنامه شماره  1-11431/54-15377مورخ 1372/9/1
رياست محترم سازمان برنامه و بودجه توسط ذيحسابان
دستگاه هاي دولتي و حسابداران مؤسسات غيردولتي از
محل اعتبار طرح کسر و به حساب شهرداري محل اجراي
پروژه واريز ميگردد.
براساس تعرفه هاي تنفيذي و تصويبي که در اجراي بند
يک ماده ( )35قانون تشکيالت شوراهاي اسالمي کشور
و بند (الف) ماده ( )43قانون وصول برخي از درآمدهاي
دولت و مصرف آن در موارد معين به تصويب نماينده
ولي امر و رياست جمهور رسيده است از کارخانه ها و
عوارض کارخانه ها (موضوع تبصره ماده 2

واحدهاي توليدي به ميزان  %1بهاي فروش (به استثناي

آيين نامه)

شهرداريهايي که داراي تعرفه عوارض مضاعف بر %1

58

زير فاکتور فروش براي طرحهاي خاص استاني
ميباشند) و ضمناً شهرک هاي صنعتي واقع در حريم به
مأخذ  %5زير فاکتورفروش ،توسط کارخانه هاي مذکور
وصول و بايستي به صورت ماهيانه به حساب شهرداري
مربوط واريز گردد.
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عوارض بر محصوالت محلي (موضوع تبصره

بر حسب تعرفه هاي تنفيذي در بعضي از استانها از

59/2
ماده  2اين آيين نامه)
 59/6عوارض بر نوشابه ها

محصوالت توليدي عوارض وصول ميشود.
براساس تعرفه تنفيذي بعضي از شهرداريها وصول
ميگردد.

ماده  16ـ شوراها ميتوانند براساس اختيارات قانوني خود از طريق جلب مشارکت مردم با استفاده از روش
انتشار اوراق مشارکت و ساير روشها با رعايت قوانين و مقررات مربوط نسبت به تأمين منابع مالي مورد نياز
اتخاذ تصميم نمايند.
ماده  17ـ وزارت کشور مکلف است با همکاري سازمانها و مراکز ذيربط آموزش هاي الزم را جهت توجيه اين
آيين نامه و ساير آيين نامه هاي مربوط به اعضاي شوراها ارايه نمايد .وزارت کشور مسؤول نظارت بر حسن
اجرا و رعايت اين آيين نامه در مورد مصوبات مربوط به وضع عوارض توسط شوراها در سراسر کشور است.
معاون اول رييس جمهور ـ حسن حبيبي
فهرست عوارض غيرمحلي موضوع ماده ( )11آيين نامه
تعرفه عوارض و بهاي خدمات محلي شهرداري:
اين تعرفه و دستورالعمل ها و آئين نامه هاي اجرايي آن در اجراي تبصره  1ماده  50قانون ماليات بر ارزش
افزوده ،بندهاي  26 ،16 ،9ماده  80و ساير بندهاي آن و ماده  85قانون تشکيالت ،وظايف و انتخابات
شوراهاي اسالمي کشور و انتخاب شهرداران مصوب  1375و اصالحات بعدي آن ،بند  26ماده  55و ماده 74
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شناسایی فرصت های سرمایه گذاری در حوزه شهر هوشمند قم

بسته ی سرمایه گذاری توليد اپليکيشن ها و ایجاد درگاه های وصول
عوارض شهری و حذف قبوض کاغذی
شماره مدرک
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قانون شهرداري و ماده  30آيين نامه مالي شهرداريها در ..........ماده و ............تبصره طبق پيشنهاد
شماره ...................مورخ /

/

 1396شهرداري ........................در جلسه ............مورخ  1396 / /شوراي

اسالمي شهر ....................به تصويب رسيد.
در اجراي ماده  47قانون شهرداري و تبصره  1ماده  50قانون ماليات بر ارزش افزوده ،بايستي کليه
تشريفات تصويب و تأييد و آگهي عمومي قبل از  15بهمن سال  1396طي شود .طبق ماده  57قانون
شهرداري اجراي مقررات شهرداري که جنبه عمومي دارد و به تصويب شوراي اسالمي شهر رسيده پس از
اعالم عمومي براي کليه ساکنين شهر الزم الرعايه خواهد بود.
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