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تعرفه عوارض و بهای خدمات شهری سال 1399شهرداری های استان گلستان

ماده یک  :تعاریف
مطابق ابالغیه شماره  300/310/1797مورخ  1389/03/26معاون وزیر و دبیر شورایعالی شهرسازی و معماری ایران
جدول شماره  : 1کاربری های شهری

3

تعریف

ردیف

نوع کاربری

1

مسکونی

2

آموزش تحقیقات و
فناوری

به اراضی که جهت فعالیت های آموزش عالی و تکمیلی و پژوهشی بعد از دوره تحصیالت
رسمی و عمـومی(تحصیالت متوسطه) اختصـاص داده میشود گفته میشود.

3

آموزشی

به اراضی اختصاص یافته برای فعالیت های آموزش رسمی و عمومی تحت مدیریت وزارت
خـانه های آموزش و پرورش و کار و امور اجتمـاعی گفته میشود.

4

اداری و انتظامی

به اراضی اختصـاص یـافته جهت استقـرار وزارت خـانه ها ،موسسات دولتی ،شرکت های
دولتی و موسسـات نهـادهـای عمومی غیر دولتی و نیروهای انتظامی و بسیج گفته میشود.

5

تجاری -خدماتی
(انتفاعی وغیرانتفاعی)

به اراضی اختصاص یافته برای انواع فعالیت های بازرگانی و خدمات انتفاعی و غیر انتفـاعی گفته
میشود.

6

ورزشی

به اراضی اختصاص یافته جهت انجام ورزش های مختلف از سطـوح حرفه ای تـا مبتدی گفته
میشود.

7

درمانی

به اراضی اختصاص یافته به خدمات پزشکی ،درمانی و سالمت انسان ودام و مدد کاریهای
اجتماعی گفته میشود.

8

فرهنگی -هنری

9

پارک و فضای سبز

به اراضی اختصاص یافته جهت پارک(بوستان) که توسط شهرداری احداث و مورد استفاده
عموم قرار میگیرد ،گفته میشود.

10

مذهبی

به اراضی اختصـاص یافته جهت انجـام فـرایض دینی و مذهبی و بقـاع متبـرکه گفته میشود.

11

تجهیزات شهری

به اراضی اختصاص یافته جهت رفع نیازهای عمومی شهروندان که عمدتاً در وظایف شهرداری
است گفته میشود.

12

تاسیسات شهری

به اراضی که جهت امور مربوط به تاسیسات زیربنایی شهر و یا بهداشت شهر و شهروندان
اختصاص مییابد گفته میشود.

13

حمل و نقل و انبارداری

به اراضی اختصاص یافته جهت شبکه معابر و ساختمان هایی که برای انجام سفرهای شهری،
برون شهری و بین شهری و انبارها نیاز است گفته میشود.

14

نظامی

15

باغات و کشاورزی

16

میراث تاریخی

17

طبیعی

به سطوح اختصـاص یـافته به جنگل هـای طبیعی و دست کـاشت و امثـالهم میشود.

18

حریم

به اراضی که حسب قانون جهت اهداف خاص حفاظت ومنظور می شوند گفته میشود.

19

تفریحی و توریستی

20

صنعتی

به اراضی اختصاص یافته جهت سکونت اطالق میشود.

به اراضی اختصاص یافته به فعالیت های فرهنگی گفته میشود.

به اراضی اختصاص یافته به نیروهای مسلح گفته میشود.
به اراضی اختصاص یافته به باغات و زمین های کشـاورزی گفته میشود.
به اراضی اختصاص یافته به مکان های تاریخی گفته میشود.

به اراضی اختصاص یافته جهت اقامت و سیاحت گفته میشود.
به اراضی اختصاص یافته جهت استقرار صنایع مشمول گروه الف  ،موضوع مصوبه شماره
/64677ت18591مورخ  88/12/26هیئت وزیران و اصالحات بعدی آن گفته میشود.
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جدول شماره : 2عملکردهای مجاز کاربری های شهری به تفکیک سطوح تقسیمات شهری
ردیف

تعریف

نوع کاربری

مقیاس

1

مسکونی

محله

سکـونت گـاه هـای تک واحدی و مجتمـع هـای چنـد واحدی و خوابگاه های
دانشجویی خارج از محوطه دانشگاه

2

آموزشی ،تحقیقات
و فناوری

شهر

مدارس عـالی ،دانشگاه هـا ،دانشکـده ها ،دانشسراها ،حـوزه هـای علمیه و مراکز
تحقیقاتی و پژوهشی و علمی و کاربردی و پارک فناوری

محله

آموزش های پیش دبستانی (مهد کودک – آمادگی – دبستان)

3

آموزش

4

اداری و انتظامی

ناحیه

کالس های سواد آموزی -مدارس راهنمایی – دبیرستان و پیش دانشگاهی

منطقه

هنرستانهای صنعتی وابسته به آموزش و پرورش و مجتمع های آموزش فنی و
حرفه ای وزارت کار و امور اجتماعی

شهر

مدارس اسالمی ،مدارس کودکان استثنایی ،مراکز پرورش استعدادهای درخشان،
مدارس شاهد و مدارس اتباع خارجی

منطقه

مجتمع های قضایی ،ادارات آب و برق  ،گاز  ،مخابرات ،آموزش و پرورش،راهنمـایی
و راننــدگی،تامین اجتمــاعی ،پســت،وبت احــوال ،وبــت اســناد ،امــور اقتصــادی و
مالیاتی،راهنمایی و رانندگی ،کالنتری آگاهی و پایگاه های بسیج

شهر

وزارتخـانه هـا و سـازمـان های مستقل دولتی ادارات کل و شرکت های وابستـه به
وزارتخـانه هـا و سازمـان های مستقـل دولتی و نهادهای عمـومی غیـر دولتی،
ستـاد نیروهای نظامی و انتظامی و سایر مراکز انتظـامی ،سفارتخـانه ها ،کنسول
گـ ری ها و سازمان های بین المللی ،شهرداری وشورای اسالمی شهر ،دادگستری و
زندان های موجود و مراکز بازپروری و کانون های اصالح و تربیت و سرپرستی بانکها.

خارج از
محدوده شهر

زندان

تجاری  -محله واحدهای خرید روزانه (خوار و بار  ،میوه و سبزی ،نانوایی  ،قصابی و امثالهم)
واحدهـایخرید هفتگی (سوپر مـارکت ،فروشگاه های مصرف شهر و روسـتا ،نوشـت
افزار ،قنادی ،آجیـل فروشـی و )...شـعب بانـک هـا وصـندوق هـای قـره الحسـنه
تجاری -ناحیه

وموسسات مالی و اعتباری ،بنگاه های معامالت امالک ،بازارچـه هـا ،فروشـگاه هـای
منســوجات ،پالســتیک  ،لــوازم خــانگی ،لــوازم صــوتی و تصــویری ،کتابفروشــیهــا،
رستورانها ،شرکت های بیمه ،داروخانه و انواع مشابه دیگر

تجاری  ،خدماتی
5

(انتفاعی  ،غیر

عمد ه فروشی ها ،راسته هـای صـنوف مختلـف و بـورس هـا  ،بـازار  ،شـرکت هـای

انتفاعی)

بازرگانی و تجاری ،واحدهای خرید خـاص و بلند مدت مـانند فروشـگاه هـای بـزر
زنجیره ای  ،مبل فروشی ها ،پوشاک ،شـعب مرکـزی بانـک هـا و موسسـات مـالی و
تجاری شهر

اعتباری ،موسسات تجاری واردات و صادرات کاال ،نماینـدگی فـروش عرضـه وسـایل
نقلیه ،فروشگاه عرضه فعالیت قطعات یدکی وسایل نقلیـه و فروشـگاه عرضـه صـنایع
دستی و فرش ،تاالرهـای پـذیرایی ،تعمیرگـاه هـای لـوازم خـانگی و خـودرو ،دفـاتر
نمایندگی بانک های خارجی  ،نمایندگی موسسات تجاری خارجی

4

تعرفه عوارض و بهای خدمات شهری سال 1399شهرداری های استان گلستان

جدول شماره : 2عملکردهای مجاز کاربری های شهری به تفکیک سطوح تقسیمات شهری
ردیف

نوع کاربری

تجاری  ،خدماتی
5

5

مقیاس

خدمات
انتفاعی-محله

دفاتر(پست ،امور مشترکین تلفن همراه  ،فروش روزانه و محله) ،آرایشگاههای زنانه و
مطب پزشکان

خدمات
انتفاعی-ناحیه

پلیس 10+آموزشگاههای خصوصی ،دفاتر(وکالتف مهندسی و نقشه برداری ،وبت
اسناد ،ازدواج و طالق ،شرکت های پیمانکاری و مشاور خدمات) ،آزمایشگاه های
طبی و تخصصی ،مراکزرادیولوژی ،سالن های ورزشی کوچک ،مرکز مشاوره درمانی
و خانوادگی

خدمات
انتفاعی-
منطقه

ارائهخدمات اینترنت ،دفاتر حسابرسی،مراکز ام آی آرای و مشابه ،آمبوالنس
خصوصی ،درمان اعتیاد ،فیزیوتراپی  ،مراکز کاریابی ،مرکز معاینه فنی خودرو ،رسانه
های دیجیتال انتفاعی ،رادیولوژی  ،مطب دامپزشکان

خدمات
غیرانتفاعی-
شهر

دفـاتر احـزاب ،تشکل های مردم نهـاد ،موسسـات خیریه  ،اتحـادیه های ،مجامع،
انجمن ها و تعاونی ها ،رسـانه های دیجیتال خبری ،هیئت ورزشی و آموزشگاه های
مذهبی (به غیر از حوزه های علمیه )

(انتفاعی  ،غیر
انتفاعی)

6

ورزشی

7

درمانی

8

فرهنگی و هنری

9

پارک

10

مذهبی

تعریف

محله

زمین های بازی کوچک

ناحیه

زمین های ورزشی و سالن های کوچک ورزشی و استخرها

شهر

ورزشگاه ها و مجتمع های ورزشی ،زورخانه ها ،مجموعه های آبی ورزشی

محله

مراکز بهداشت و تنظیم خانواده درمانگاه ها

ناحیه

پلی کلینیک ها

منطقه

مراکز انتقال خون ،بیمارستان های کمتر از  64تخت و مراکز اورژانس

شهر

بیمارستان های اصلی شهر ،زایشگاه ها ،تیمارستان ها ،مراکز توانبخشی و مراکز
نگهداری کودکان بی سرپرست و سالمندان ،معلولین و جانبازان و درمانگاه های
دامپزشکی

ناحیه

کتابخانه ها و سالن های اجتماعات کوچک  ،کانونهای پرورش فکری کودکان و
نوجوانان ،سینما

شهر

کتابخانه مرکزی و تخصصی ،نگارخانه ،فرهنگسرا و مجتمع های فرهنگی ،سالن
اجتماعات ،سینما ،تئاتر ،سالن کنسرت ،موسسات و دفاتر مرکزی روزنامه و محله،
مراکز صدا و سیما

محله

بوستان (پارک) محله ای

ناحیه

بوستان (پارک) ناحیه ای

شهر

بوستان (پارک) اصلی شهر

محله

مساجد ،حسینیه ها و فاطمیه ها
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جدول شماره : 2عملکردهای مجاز کاربری های شهری به تفکیک سطوح تقسیمات شهری
ردیف

نوع کاربری

11

تجهیزات شهری

12

تاسیسات شهری

13

حمل و نقل و
انبارداری

مقیاس

محله

ایستگاه های جمع آوری زباله

ناحیه

ایستگاه های جمع آوری زباله ،ایستگاه های آتش نشانی ،میادین میوه و تره بار ،
اورژانس  ،115جایگاه های سوخت

شهر

گورستان های موجود – نمـایشگاه هـای دائمی و مراکز امداد و نجات هالل احمر

خارج از
محدوده شهر
محله

6

تعریف

کشتارگاه  ،گورستان  ،مرکز دفع بهداشتی زباله  ،میدان مرکزی میوه و تره بار و
حمل و نقل بار
ایستگاه های تنظیم فشار گاز  ،آب و فاضالب  ،سرویس های عمومی بهداشتی

منطقه

مخازن آب زمینی و هوایی  ،تصفیه خانه های آب و فاضالب و پسماند ایستگاه های
تنظیم فشار

محله

معابر و پارکینگ های محله ای و ایستگاه های مترو

ناحیه

معابر ،پارکینگ های عمومی و اتوبوسرانی شهری ،پایانه های مسافربری

شهر

معابر ،پایانه های مسافربری درون شهری و بین شهری  ،ایستگاه فرودگاه های
موجود ،بنادر ،تاسیسات مرکز مترو ،پارکینگ های بزر و کوچک و سردخانه ها

خارج از
محدوده شهر

انبارهای اصلی کاال فرودگاه  ،سیلو وسردخانه ها

14

نظامی

شهر

پادگان ها و آمادگاه های موجود نیروهای نظامی

15

باغات وکشاورزی

محله

زمین های کشاورزی و باغات و واحدهای باغ مسکونی

16

تاریخی

شهر

اماکن و محوطه های تاریخی  ،موزه ها  ،بناهای یادبود ،آرامگاه مشاهیر  ،امکان
متبرکه و حریم های تملک شده آن

17

طبیعی

شهر

سطوحی که جهت جنگل های طبیعی و فضای سبز دست کاشت (غیر از پارک)
مییابد.

18

حریم

شهر

حریم قانونی رودخانه ها ،تاالبها ،آبگیرها  ،مسیلها و راه  ،حریم قانونی تملک راه
آهن های بین شهری و تاسیسات زیربنایی آب و برق و گاز و نفت فاضالب

19

تفریحی -محدوده
شهر

شهر

هتل ،مسافرخانه ،مهمانپذیر و مهمانسراها ،هتل آپارتمان و متل ،شهربازی ،تفریحـی
ویژه  ،پارکهای جنگلی و اردوگاه های جهانگردی و پالژهای ساحلی و ...

خارج از
محدوده شهر

باغ وحش
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نوع کاربری

20

صنعتی

تعریف

مقیاس

غذایی:
 -1تهیه و بسته بندی خشکبار بدون شستشو

7

 -2بسته بندی خرما بدون شستشو
 -3واحد تولید آب نبات و پولکی و شکر پنیر و غیره تا  3000تن در سال
 -4واحد تولید نبات(نبات ریزی)
 -5واحد تولید گز و سوهان تا  300تن در سال
 -6واحد بسته بندی نمک و ادویه جات
 -7واحد بسته بندی چای
 -8واحد بسته بندی قهوه
 -9واحد تولید قند حبه و کله تا  300تن در سال به روش نم زدن و بدون روش
پخت
گروه های الف  -10واحد بسته بندی عسل
 -11تولید بستنی تا  100تن
مصوبه
شماره64677ت  -12تولید شیرینی و نان تا 300تن در سال
 -13 1378/12/26آسیاب و تولید آرد گندم و جو تا  300تن در سال
هیئت مدیران  -14واحد بسته بندی
 – 15تولید بیسکوئیت و شکالت تا  300تن در سال
با اصالحات
 -16واحد رشته بری تا  300تن در سال
بعدی
 -17واحد ماکارونی سازی تا  300تن در سال
 -18واحد تولید آج موم (مخصوص کندوی عسل)
 -19واحد بسته بندی سبزیجات و میوه جات
 -20واحد تولید یخ(صرفاً در مناطق صنعتی درون شهری بایستی استقرار یابند)
 -21واحد تولید نان بستنی
 -22واحد بسته بندی گالب
 -23واحد بسته بندی عرقیات گیاهی
 -24واحد بسته بندی جو بدون عملیات بوجاری و شستشو
 -25واحد سورتیگ و بسته بندی حبوبات بدون بوجاری
 -26واحد تولید ،بهبود دهنده کیفیت آرد
 -27واحد تولید غذای کودکان آرد غالت آماده عملیات بوجاری و آسیاب
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ردیف

نوع کاربری

20

صنعتی

تعریف

مقیاس

نساجی:
 -1واحدهای قالیبافی  ،زیلوبافی و نمد مالی دستی و دست بافتها
 -2شیرازه دوزی حاشیه موکت و فرش ماشینی
 -3جوراب بافی حداکثر سه دستگاه (با حداکثر در سال)
 -4کشبافی و وتریکوبافی،گردبافی ،کتان و راشل حداکثر تا سه دستگاه (یا حداکثر 100
تن در سال)
 -5واحد تولید لبـاس و پوشـاک حداکثر  30000دست انواع لبـاس و پوشـاک در سال
 -6تولید طناب نخی یاکنفی ،تور ماهیگیری  ،قیطان  ،انوع نوار و روبان
 -7واحد دوزندگی لحاظ و تشک و بالش بدون خط حالجی یا با استفاده از پشم شیشه
 -8واحد چاپ پارچه به روش دستی(مانند پارچه قلمکار اصفهان چاپ سیلک و غیره)
 -9پارچه بافی دستی(غیر موتوری)
 -10واحد تولید فیتیله نفت سوز و نوارهای صنعتی
 -11واحد تولید الیاف پروپلین
چرم:
گروه های الف
مصوبه
شماره64677ت
1378/12/26
هیئت مدیران
با اصالحات
بعدی

 -1واحد تولید سراجی از قبیل کیف ،دستکش  ،جلد چرمی و نظایر آن
 -2واحد تولید مصنوعات پوستی از قبیل کاله پوستی ،پوستین و موارد مشابه از پوست
دباغی شده
 -3واحد تولید پستایی کفش حداکثر  90000جفت در سال
 -4واحد تولید کفش ماشینی حداکثر  90000جفت در سال
 -5واحد مونتاژ دست و پای مصنوعی با استفاده از چرم
 -6واحد مونتاژ لوازم ارتوپدی با استفاده از چرم
دارویی  ،آرایشی و بهداشتی
 -1واحد تولید مواد بهداشتی وآرایشی (فرموالسیون)
 -2واحد اختالط و بسته بندی پودر ازاله مو
 -3واحد تولید قرص و پودر اکسیژنه
 -4واحد تولید اکسیدان ،کرم بهداشتی و صنعتی پودر بلودار اکسیژن
 -5واحد تولید اسانس  ،تنطور ،الکالوئید از مواد شیمیایی و طبیعی
 -6واحد تولید هورمون و آنتی بیوتیک
کشاورزی
 -1واحد زنبورداری و پرورش ملکه( تا ردیف  4فاقد محدودیت فاصله از امکان
مسکونی)
 -2واحد پرورش پرندگان زینتی تا  100قطعه
 -3واحد پرورش کرم ابریشم
 -4واحد پرورش ماهی زینتی
 -5آزمایشگاه دامپزشکی
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جدول شماره : 2عملکردهای مجاز کاربری های شهری به تفکیک سطوح تقسیمات شهری
ردیف

نوع کاربری

20

صنعتی

تعریف

مقیاس

سلولزی:

گروه های الف
مصوبه
شماره64677ت
1378/12/26
هیئت مدیران
با اصالحات
بعدی

 -1واحد تولید جعبه مقوایی و کارتن از ورق ساده
 -2واحد تولید پاکت خوار و بار و مراسالت مشابه آن
 -3واحد تهیه کاغذ دیواری از کاغذ آماده و چاپ شده
 -4واحد تولید کاغذ و دفتر از کاغذ آماده
 -5واحد تولید لوازم التحریر کاغذی و مقوایی از ورق آماده
 -6واحد صحافی و چاپخانه های ساده
 -7واحد تولید مصنوعات چوب پنبه ای
 -8واحد تجاری و خراطی بدون الوارسازی
 -9واحد مبل سازی و سایر مصنوعات چوبی تا  200مترمکعب چوب در سال بدون رنگ
آمیری واحد
 -10تولید انواع فیلترهای کاغذی از جمله فیلترهای هوا با استفاده از ورق آماده
 -11واحد تولید انواع دوک و لوله طاقه پیچی مقوایی و سایر مصنوعات مشابه از ورق
آماده
 -12تولید محصوالت ساخته شده از نی و حصیر و سبدبافی از الیاف گیاهی
-13واحد بسته بندی دستمال و محصوالت مشابه با استفاده از کاغذ آماده
-14واحد پرس کاری و چسباندن روکش نئوپان با استفاده از روکش آماده
 -15واحد تولید قایق های چوبی و بلم تا  200دستگاه در سال
 -16واحد تهیه کاربن و استنسیل از کاغذ آماده
 -17واحد تولید کالسور و زونکن از مقوای آماده
 -18واحد تولید سازهای سنتی
فلزی :
-1واحد قلمزنی انواع فلزات
 -2واحد تراشکاری و قطعه سازی و قالب سازی بدون ریخته گری و آبکاری حداکثر تا
سه دستگاه تراش
-3واحد تولید درب و پنجره آهنی و آلومینیومی(صرفاً در مناطق صنعتی درون شهری)
-4واحد تولید کانال کولر ،لوله بخاری(صرفاً در مناطق صنعتی درون شهری)
-5واحدهای طراحی و مونتاژ حداکثر تا سه دستگاه تراش
-6واحدهای صنعتی تولید ظروف آلومینیوم از ورق آماده با یک دستگاه خم کن حداکثر
 100تن در سال صرفاً در مناطق صنعتی درون شهری
-7واحد مونتاژ تجهیزات گرد و غبارگیر از قطعات آماده
-8واحد تولید اتصاالت هیدرولیک (پرس بست فلزی به دو انتهای شیلنگ فشار قوی)
-9واحد طراحی و مونتاژ کولر اتومبیل
-10واحد طراحی و مونتاژ کاربراتور گازسوز
-11واحد تولید ترموستات
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جدول شماره : 2عملکردهای مجاز کاربری های شهری به تفکیک سطوح تقسیمات شهری
ردیف

نوع کاربری

20

صنعتی

تعریف

مقیاس

کانی غیرفلزی :
-1واحد تولید مصنوعات شیشه ای بدون کوره روب
-2واحد تولید آیینه ،پوکه آمپول ،شیشه آزمایشگاهی بدون کوره
-3واحد تولید مصنوعات تزئینی سنگی (صنایع دستی)
-4واحد تولید پودر جوشکاری
شیمیایی:
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-1واحد تولید آب مقطر
گروه های الف -2واحد تولید نایلون و نایلکس و سلوفان (با استفاده از رول آماده)
-3واحد صرفاً برش اسکاچ ظرفشویی
مصوبه
شماره64677ت -4واحد طراحی و مونتاژ لنت ترمز
 1378/12/26ماشین سازی
هیئت مدیران
 -1واحد قالب و مدل (درجه ریخته گری ،فیکچر ،قالب قطعات استاندارد ،قالب قید و
با اصالحات
بست و ابزار قالب ،مدل)
بعدی
 -2واحد تجهیزات شبکه آب و فاضالب(پمپهای دیاگرامی کف کش ،لجنکش و
تجهیزات تصفیه)
 -3واحد ماشین آالت و تجهیزات حمل و نقل مکانیکی (آسانسور ،پله برقی ،باالتراک،
جروقیل سقفی ،جروقیل پست کامیونی ،جک پالت باالبر و قطعات مربوطه ،نوار نقاله و ...
 -4واحد پمپ و کمپرسور(پمپهای خالء و کیوم آتش نشانی ،آب  ،کمپرسورهای صنعتی
و مصرفی گاراژی ،مواد فله و تلمبه های بادی

شهردار قرق

رییس شورای اسالمی شهرقرق

مرتضی امینی

محمد علی پودینه

تعرفه عوارض و بهای خدمات شهری سال 1399شهرداری های استان گلستان

ماده دو  :مقررات عمومی و سیاست های تشویقی
 )1در مورد خـانوادههـای معظـم شهــداء (فرزنـد و همسـر و پـدر و مــادر شـهید) ،آزادگــان و جـانبــازان %25و بــاالتر و همچنـین
مددجویـانتحت پـوششکمیته امداد امـام خمینی (ره) و سازمان بهزیستیکشور با توجه به بودجه مصوب ساالنه کل کشـور یـا هـر
قانون خاص مصوب اقدام خواهد شد و در صورت عدم پیش بینی در قانون بودجه سـال  1399یـا قـانون خـاص ،تـا 100متـر مربـع
مشمول پرداخت عواره صدور پروانه ساختمانی مسکونی نمیگردند .تسهیـالت این بند مشمـول افـرادی که قبالً از ایـن تسـهیالت
استفـاده کـردهاند نمیشود.
 )2کلیه اماکن مذهبی مـانند مسـاجد ،مصلی ها  ،حوزه های علمیه  ،دارالقرآن ها  ،تکایـا ،حسـینیه هـا( ،پایگـاه هـای مقاومـت بسـیج،
کتابخانه در داخل محوطه اماکن مذهبی) دارای مجوز از مراجع ذیصالح  ،که در عرصه متعلق به مکان مذهبی احداث شوند با توجـه
به اینکه در طرح تفصیلی فاقد محدودیت در سطح اشغـال و تـراکم و طبقـات میباشند مشمول پرداخت عواره نمیگردند.
تبصره یک :تسهیالت ساختمانی این بند فقط به هنگام صدور پروانه سـاختمانی تعلـق مـیگیـرد و در صـورتیکه بـدون اخـذ پروانـه
ساختمانی مبادرت به احداث بنا نمایند تسهیالت فوق به آنان تعلق نمیگیرد.
تبصره دو :به منظـور ایجـاد منابع مالی برای مساجد تا مساحت  50متر مربع تجاری (یک باب) در عرصه اماکن مذکور(تا60درصـد
سطح اشغال) با اخذ پروانه ساختمانی مشمول پرداخت عواره ساختمانی نمیگردند.
 )3به منظور ارائه تسهیالت و تشویق سرمایه گذاری جهت رفع کمبود و کاستیها در شهر ،بهنگـام صـدور پروانـه سـاختمانی کـه دارای
مجوز از مراجع ذیصالح باشند تسهیالتی به شرح ذیل تعلق میگیرد.
میزان تسهیالت
ردیف

عنوان

1

احداث مسافرخانه  ،متل و هتل

شرح عوارض

اعطایی
(بخشودگی)

کلیه عواره ساختمانی مسافرخانه ،متل و هتل در کاربری مربوطه
(اقامتی و پذیرایی) برابر ضوابط فنی معماری هتل به استناد قانون

55درصد

توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی

2

احداث ترمینال توسط اشخاص

سالنهای عمومی،دفاترفروش بلیط ،خوابگاه رانندگان ،نمازخانه و

حقیقی و شرکتهای تعاونی

سرویسهای بهداشتی ،غرفه ها ،رستوران ،واحدهای اقامتی و پذیرایی

50درصد

احداث بنا در بافتهای فرسوده شهری
3

و سکونتگاههای غیر رسمی
(مسکونی)

11

به میزانکل زیربنا حداکثر تا سقف تراکم مجاز طرح مصوب شهری

 50درصد
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احداث پارکینگ های طبقاتی و سایر
4

پارکینگها در کلیه کاربریها به هر

به میزان کل زیربنا(شامل فضای پارک خودرو  ،فضای نصب جک،

میزان درهنگام صدور پروانه

راه پله  ،رمپ  ،ورودی پارکینگ و آسانسور )

75درصد

ساختمان و عدم خالف
 )4مبنای محاسبات عواره و بهای خدمات شهری در سال  ، 1399قیمت منطقه ای تصویبی شورای اسالمی شهر برای اراضی واقـع در
محدوده و حریم شهر می باشد.
 )5در محاسبه کلیه عواره و بهای خدمات چنانچه ملکی دارای چند بَر باشد ،قیمت منطقه ای مصوب شورای اسالمی شهر (موضوع بند
 4ماده مقررات عمومی و سیاست های تشویقی) بر اساس گرانترین بَر ملک مشرف به معبر مصوب محاسبه خواهد شد.
 )6شهرداری مکلف است حداکثر تا یک هفته پس از پرداخت نقدی یا تعیین تکلیف به صورت اقساط وصدورگواهی حـق بیمـه ازسـوی
تامین اجتماعی نسبت به صدور و تحویل یا ارسال پروانه ساختمان متقاضی اقدام نماید
تبصره :درصورت عدم تعیین تکلیف بدهی عوارضی درکلیه مجوزهای ساختمانی از قبیل پروانه احداث بنـا ،اصـالحی ،عـدم خـالف و
پایانکار مبنای محاسبه ضوابط قانونی و تعرفه سال جاری و قیمت منطقه ای تصویبی شورای اسالمی شهر میباشد.
 )7مطابق ماده  12آیین نامه اجرایی قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی در صورت احداث تأسیسات ایرانگـردی وجهـانگردی و
دفاتر خدمات مسافرتی و تأسیسات اقامتی( نظیر هتل ،مهمانسرا و مسافرخانه و تأسیسات ورزشی مثل استخر) درکـاربری مربوطـه از
نظر پرداخت عواره صدور پروانه ساختمانی مشمول تعرفه عواره پذیره صنعتی خواهند بود .ضمناً مبنای محاسبه عـواره  ،نقشـه
های تصویبی شهرداری می باشد
تبصره  :موافقت اصولی صادر شده و نقشه های تایید شده از سوی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی الزامی بـرای
صدور پروانه ساختمانی نمی باشد.
 )8درمحاسبه عواره صدور پروانه وگواهیهای مرتبط ،مالک عمل قیمت منطقهای تصویبی شورای اسالمی شهر براساس عـره گـذر و
عره معبر برابر با آخرین طرح مصوب شهری می باشد.
 )9درصورت بروز اختالف در مورد عواره بین شهرداری و مؤدی مرجع رفع اختالف کمیسیون مقرر در ماده  77قانون شهرداری خواهد
بود.
 )11عواره ساختمان هائی چون آسایشگاه معلوالن و سالمندان و کودکـان بـی سرپرسـت  ،در صـورت کسـب مجـوز فعالیـت از مراجـع
ذیصالح با رعایت مقررات شهرسازی عواره احداث آن به صـورت مسـکونی محاسـبه و وصـول گـردد .در صـورت تبـدیل ایـن نـوع
ساختمانها یا استفـاده غیر از موارد مذکور ،در زمان تبدیل برابر مقررات شهرداری با آنها رفتار خواهد شد.
 )11تشویق متقاضیان در پرداخت نقدی عواره (جایزه خوش حسابی):
به منظور تشویق شهروندان جهت مراجعه به موقع و پرداخت  100درصد کلیه مطالبات شهرداری به صـورت نقـدی  ،صـرفاً عـواره
آنان با ضریب75درصد محاسبه و اخذ خواهد شد.
تبصره یک  :این سیاست تشویقی مشمول پرداخت های اقساطی  ،ضمانت نامه بانکی ،چک نخواهد شد.
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تبصره دو :این سیاست تشویقی مشمول جرایم کمیسیون مـاده  ،100عـواره خـودرو ،اجـارههـا و فـروش مسـتغالت و تأسیسـات
شهرداری ،هزینههای حفاری  ،ارزش افزوده ناشی از مصوبات کمیسیون ماده  5و یا مراجع ذیصالح  ،عـواره نوسـازی وکارشناسـی
نخواهد بود.
تبصره سه :کلیه ادارات ،سـازمان هـا ،نهـادهای عمومی و دولتی بانـک هــا و موسسـات مــالی ،صـندوق هـا و تعاونیهـای اعتبـاری
مشمول سیاست تشویقی این ماده نخواهند بود.
 )12آن دسته از مودیانی که درخواست پرداخت قسطی بدهی عواره صدور پروانه ساختمانی خود را بنمایند پس از پرداخت پیش )12

قسط ،مستند به ماده  59قانون رفع موانع تولید  ،باقیمانده بدهی به میزان 10درصد مشمول پرداخت (کارمزد تقسیط) بوده و
نحوه محاسبه نرخ سود مذکور به صورت روز شمار و بر مبنای فرمول مالک عمل محاسبات نرخ سود بانک مرکزی انجام خواهد
)تعداد اقساط ×(1+نرخ سود×) پیش پرداخت −عواره محاسبه شده(
2400

شد.

 )13ارزش افزوده ناشی از تصمیمات کمیسیون ماده  5و یا سایر مراجع ذیصالح که به امالک و اراضی درون محدوده و حریم شهر ایجاد
می گردد  ،در صورت مشمول مرور زمان شدن،در اولین مراجعه مالک به شهرداری با ضوابط و تعرفه روز محاسبه و اخذ میگردد.
 )14وصول هرگونه عوارهاین تعرفهتوسط شهرداری درداخل محدوده و حریم مصوبشهر مجاز میباشد.
 )15برای آن دسته از مالکینی که پس از پرداخت عواره قانونی و دریافت پروانه ساختمانی از اجرای عملیات ساختمانی انصراف داده و
خواستار دریافت عواره پرداختی خود باشد؛ شهرداری میتواند کلیه عواره قانونی اخذ شده را پس از اخذ تاییدیه گـزارش واحـد
شهرسازی مبنی بر اینکه هیچگونه عملیات ساختمانی توسط مالک انجام نشده باشد ابتدا پروانه ساختمانی از درجه اعتبار سـاقط و
پس از کسر عواره نوسازی و عمران شهری ،عواره سطح شهر %5 ،سهم آموزش و پرورش ،بهای خدمات ،و ارزش افـزوده ناشـی
از تصمیمات کمیسیون ماده  5و یا سایر مراجع ذیصالح وکارشناسی و عواره و مالیات بـرارزش افـزوده سـهم مودیـان ویاچنانچـه
علت عدم اجرای پروانه ساختمانی از طرف شهرداری باشد از الباقی مبلغ به میزان 95درصد در غیر اینصورت چنانچه پروانـه دارای
اعتبار باشد در طول مدت  3ماه بعد از صدور پروانه به میزان 90درصد هزینه ریالی دریافت شده و بعد از مـدت مـذکور(الباقی) 80
درصدهزینه ریالی دریافت شده  ،ضمن تنظیم صورتجلسه به مالک مسترد گردد.
تبصره یک :چنانچه متقاضی قبل از صدور پروانه ساختمانی از دریافت آن انصراف دهد پس از کسر موارد فوق الـذکر در بنـد 15
سایر مبالغ پرداختی به طور کامل مسترد میگردد.
تبصره دو :چنانچه متقاضی پس از دریافت پروانه ساختمانی و پرداخت عواره و بهای خدمات قبل از شروع عملیات سـاختمانی ،
به هر نحوی از انحاء به حکم مراجع قانونینتواند نسبت به شروع عملیات ساختمانی اقدام نماید پـس از ارائـه آراء قطعـی از مراجـع
قضایی با کسر آیتم های مشروحه فوق به استثناء ارزش افزوده ناشی از اعطای ضابطه از طریق کمیسیون مـاده پـنج و یـا کـارگروه
امور زیربنایی 90درصد الباقی عواره پرداختی مسترد میگردد.
 )16امالکی که از طریق مراجع ذیصالح  ،یا دارای هرگونه مجوز ساختمانی  ،یا پاسخ استعالم از شهرداری یـا دهیـاری و یـا دارای
بنای احداوی قبل از سال  1395باشند ،در فرمول زیربنا و پذیره ضریب  K1برابر با صفر می باشد
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 )17در محاسبه تراکم و عواره زیربنای مسکونی و پذیره تجاری و سایر کاربری ها در هنگام تغییر نقشـه(افزایش یـا کـاهش متـراژ یـا
واحد) در کلیه مراحل صدور مجوزهای ساختمانی اعم از اصالح پروانه ،عدم خالف و پایان کار وضعیت مجاز قبلی با تعرفه جدیـد و
وضعیت درخواستی نیز با تعرفه جدید محاسبه و مابه التفاوت آن اخذ یا مسترد میگردد.
 )18دربافت فرسوده و بافت تاریخی و قدیم و سکونتگاههای غیررسمی مصوب کلیهآیتم های عـواره قابـل محاسـبه در صـدورپروانـه
ساختمانیمسکونی(درحد ضابطه) برای تمامی سازندگان مشمول  50درصد تسهیالت اعطائی کاهش عواره میشوند.
تبصره  :پرداخت حقوق و وجوه قانونی سایر دستگاهها ،ناشی از صدور پروانه ساختمانی بعهده متقاضی میباشد.
 )19امالکی که در هنگام صدور پروانه ساختمانی براساس طرح های مصوب شهری (جـامع  ،تفصـیلی  ،هـادی) و مجوزهـای صـادره از
کمیسیون ماده  5و یا کارگروه امور زیربنایی بدون تامین پارکینگ مجاز بـه احـداث بنـا مـی گردنـد پـارامتر  Tبرابـر تعـداد واحـد
پارکینگ هایی که امکان تامین آن وجود ندارد در فرمول عواره زیربنا و پذیره لحاظ مـی گـردد و در غیـر اینصـورت مقـدار  Tدر
فرمول زیربنا و پذیره صفر در نظر گرفته می شود
تبصره  :این بند فقط در هنگام صدور پروانه ساختمانی لحاظ می گردد و در سایر درخواست ها مقدار  Tدر فرمول زیربنا و پـذیره
صفر در نظر گرفته می شود.
 )20چنانچه صنوف واقع در خیابان امام رضا نسبت به تغییر و تعویض درب بصورت سکوریت و آلومینیوم کرکره ای انجام دهند
مشمول 100درصد تخفیف عوارض تعمیرات  ،کسب و پیشه و بهای خدمات برای آن سال می گردند .تخفیف مشمول افرادی
است که مجوز اخذ نموده اند نه اینکه خود اقدام نمایند.
 )21چنانچه واحد های کسبی در سال جاری نسبت به برداشتن ساایه باان جیاوی مغاازه اقادام نمایناد مشامول تخفیاف
100درصدی عوارض کسب وپیشه ،بهای خدمات (برای آن سال) خود میگردند  ،چنانچه شهرداری راسا اقدام نمایند شاام
تخفیف نخواهند شد
)22مساحت پارکینگ الزامی مطابق ضوابط طرح تفصییی و یا هادی درجمع ناخالص بنا هنگام محاسبه مبنای محاسابه ایان
عوارض مشمول ک زیربنای ناخالص منهای تا مساحت  25متر مربع به ازای هر واحد پارکینگ می باشد و مسااحت هاای
مازاد بر این پارکینگ  ،که بعنوان پارکینگ بهره برداری نماید جز محاسبه عوارض لحاظ نخواهد شد و لی در صورتی کاه
پارکینگ با مساحت کمتر از  25متر مربع تامین گردد مابه التفاوت تا  25متر مربع مشمول عوارض به ازای هار متار مرباع
کسری مشمول 3pعوارض محاسبه و به عوارض زیر بنا افزوده خواهد شد
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 )23قیمت  Pو ( Tارزش قیمت گذاری عرصه و اعیان ) به ازای هر متر مربع برمبنای قیمت همین دفترچه تعرفه عوارض
و بهای خدمات میباشد .مالک عم عرض معبر بعداز طرح توسعه شهری میباشد و عرصه بر مبناای منطهاه بنادی معاابر و
اعیان بر مبنای سازه مصوب گردیده مالک محاسبه قرار میگیرد
)24کییه درآمد های عوارض و بهای خدمات به حساب در آمد ها شهرداری قرق نزد بانک صادرات قرق و میی فاض آباد و یا
سایر بانکهای درآمدی شهرداری واریز خواهد شد
)25مالکین کییه واحدهای مسکونی که دارای پروانه ساختمانی معتبر (از لحاظ مدت اعتبار) میباشند بنا به ضرورت اگر خواستار
تعویض و تغییر نهشههای ساختمانی بدون افزایش مساحت زیربنا و تعداد واحد و نوع استفاده باشند ،مشمول پرداخت مجدد
عوارض صدور پروانه ساختمانی نخواهند بود (.صرفا مشمول پرداخت هزینه کارشناسی و بهای خدمات و عوارض سطح شهر
خواهند بود.
)26عوارض ساختمان هایی چون آسایشگاه معیوالن و سالمندان ،بازپروری معتادان در صورت کسب مجوز فعالیت از مراجع
ذیصالح با رعایت مهررات شهرسازی عوارض احداث آن به صورت مسکونی محاسبه و وصول گردد .در صورت تبدی این نوع
ساختمانها یا استفاده غیر از موارد مذکور ،در زمان تبدی برابر مهررات شهرداری با آنها رفتار خواهد شد
 )27چنانچه خیرین قصد احداث هر گونه بنا بمنظوراستفاده عام المنفعه و اهدا آن به مردم شهر باشند با هرنوع کاربری و جهت
هرگونه استفاده باشد مشمول  95درصد صدور پروانه رایگان با ارایه اسناد مثبته مورد تایید شهرداری چنانچه خیریا خیرین به هر
نحو ازقصدخود پشیمان شود واهدا ننماید به نرخ روز مشمول نوع استفاده جداول مربوطه عوارض وبهای خدمات میباشد .
 -)28چنانچه افرادی قصد احداٍث استخر شنا عمومی را داشته باشند مشمول 80درصد تخفیف خواهند شد
-)29چنانچه دولت قصد احداٍث بیمارستان و کیینیک ویا پیی کیینیک را داشته باشند مشمول 50درصد تخفیف گردند
 )30با عنایت به اینکه شهر قرق فاقد کیینیک پزشکی میباشد در صورتی افرادی قصد احداث بنا صرفا جهت کاربری بهداشتی
ودرمانی را داشته باشند مشمول 50در صد تخفیف خواهند شد
)31در هنگام درخواست مالک مبنی بر صدور پروانه ساختمانی  ،اگر عرصه دارای تعریض باشد و مالک تهاضای پرداخت
خسارت ننماید مالک عم محاسبه سطح اشغال و تراکم ،مساحت عرصه قب از تعریض می باشد و در صورت درخواست
پرداخت خسارت مبنای محاسبه سطح اشغال و تراکم ،مساحت بعد از تعریض می باشد
 )32به جهت تشویق به بزرگتر شدن واحدهای تجاری سطح شهر در تبدی چند باب به یک باب و یا کاهش تعداد واحد تجاری
عوارض تبدی چند باب به یک باب عوارض اخذ نمیگردد
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.
 )33در صورت تجمیع دو یا چند پالک وبتی ششدانگ (تاریخ صدور حداقل یکی از اسناد مالکیت قبل از سـال  1397باشـد) بـه
یک پالک در بر خیابان های با عره  12متر و باالتر ،سیاست های تشویقی زیر در محاسـبه عـواره زیربنـا و پـذیره اعمـال مـی
گردد.
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عنوان

درصد تسهیالت تشویقی

تجمیع پالک ها تا  400مترمربع

 10درصد

تجمیع پالک ها بیش از  400مترمربع تا  1000مترمربع

 20درصد

تجمیع پالک ها بیش از  1000مترمربع

 25درصد

شهردار قرق

رییس شورای اسالمی شهرقرق

مرتضی امینی

محمد علی پودینه
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ارزش قیمت گذاری عرصه مبنای  pتعرفه عوارض
ردیف

قیمت هر متر مربع (ریال)

شرح و موقعیت عمل
قیمت به حروف

مسیر جنوبی

قیمت به عدد

-1

مسیر ابتدای جنگل قرق تا انتهای جنگل مسیر جنوبی تا عمق  200متر

چهل ودو هزار ریال

42/000

-2

از انتهای جنگل تا نبش فردوس 6

پنجاه ویکهزار ریال

51/000

-3

از نبش فردوس  6تا نبش فردوس 20

شصد ودوهزار ریال

62/000

-4

از نبش فردوس  20تا نبش فردوس 30

شصت وهشت هزار ریال

68/000

-5

از نبش فردوس  30تا نبش فردوس 34

یکصد هزار ریال

100/000

-6

از نبش فردوس  34تا نبش فردوس 44

هشتاد هزار ریال

80/000

-7

از نبش فردوس  44تا نبش فردوس 52

شصت وشش هزار

66/000

-9

از نبش فردوس  52تا ابتدای دیوار دخانیات

پنجاه و هفت هزار

57/000

-10

از دیوار دخانیات تا انتهای حریم قانونی شهر

پنجاه هزار

50/000

مسیر شمالی
از ابتدای حریم قانونی شهر نبش دیوار کارخانه نئوپان تا انتهای دیوار

-11

سی و پنج هزار ریال

35/000

نهالستان
-12

بعد انتهای دیوار نهالستان تا نبش خط نفت

چهل ودوهزار ریال

42/000

-13

بعد نبش خط نفت تا نبش فردوس 7

پنجاه ویک هزار

51/000

-14

بعد نبش فردوس  7تا نبش فردوس 13

شصت وهشت هزار ریال

68/000

-15

بعد نبش فردوس  13تا نبش فردوس 21

یکصد هزار ریال

100/000

-16

بعد نبش فردوس  21تا نبش فردوس 29

هشتاد ویک هزار ریال

81/000

-17

بعد نبش فردوس  29تا انتهای دیوار مرکز بهداشت

پنجاه و پنج هزار ریال

66/000

-18

بعد انتهای دیوار مرکز بهداشت تا ابتدای باغ عجم

پنجاه وهفت هزار ریال

57/000

-19

بعد ابتدای دیوا ر باغ عجم تا خیابان تیمور آباد حریم قانونی شهر

پنجاه هزار ریال

50/000

-20

فرعی ها

-21

ضلع غربی خ فردوس  13از ابتدای خیابان تا فرهنگ 7

پنجاه هزار ریال

50/000

-22

ضلع غربی فردوس  13بعد فرهنگ  7تا انتها

چهل ودو هزار ریال

42/000

-23

ضلع شرقی فردوس  13از ابتدای خیابان تا فرعی اول

پنجاه هزارریال

50/000

-24

ضلع شرقی فردوس 13از فرعی اول تا فرهنگ2

چهل وهشت هزار ریال

48/000

-25

ضلع شرقی فردوس  13از فرهنگ  2تا انتها

چهل و چهار هزار ریال

44/000

-26

ضلع غربی فردوس  32از ابتدا تا انتها

سی و شش هزار ریال

36/000

-27

ضلع غربی فردوس 36از ابتدا تا انتها

سی و شش هزار ریال

36/000

-28

فرعی ها کمتر از  6متر در شمال و جنوب شهر

بیست ودو هزار ریال

22/000

-29

فرعی  6متری در شمال و جنوب شهر

بیست وهشت هزار ریال

28/000

-30

فرعی  8متر

سی و یک و پانصدهزار ریال

31/500

-31

فرعی  10متر

سی و چهار هزار ریال

34/000

-32

فرعی  12متری و به باال

سی و هفت هزار ریال

37/000
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-33

اراضی و امالک خارج محدوده قانونی در الین شمالی

چهل ودو هزار ریال

42/000

-34

اراضی و امالک خارج از محدوده قانونی حد جنوبی

چهل و دو هزار ریال

42/000

35

خط نفت طرفین حد شمالی و جنوبی

بیست و هفت هزار ریال

28/000

36

فرد.وس  44حدشرقی و غربی

چهل هزار ریال

40/000

ارزش قیمت گذاری اعیان مبنای T ،تعرفه عوارض
ساختمان های با سازه سنتی هر متر مربع 145/000ریال(یکصدوچه وپنج هزارریال)
سازه بتنی و فیزی و مختیط هر متر مربع 215000ریال (دویست وپانزده هزار ریال )
ساختمان چوبی هر متر مربع 70/000ریال (هفتاد هزار ریال )
ساختمان سوله هر متر مربع 150/000ریال (یکصدوپنجاه هزارریال)
گیخانه ها هر متر مربع 150/000ریال (یکصدوپنجاه هزار ریال )
مخازن هر متر مربع 150/000ریال ( یکصدوپنجاه هزار ریال)
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ماده سه  :عوارض زیربنای مسکونی
ردیف

فرمول و توضیحات

شرح و ضرایب

(KPS) + (K1 PA) + 25K 2 TP

عواره زیربنا ( احداث اعیانی ) صدور پروانه ساختمانی
مجتمع ها و آپارتمان های مسکونی و یک واحدی
1

K2

K1

K

پارامتر

30

6

9

ضریب

پارام
تر

تعریف

S

مساحت اعیانی(سطح ناخالص)

K

ضریب اعیان

K1

ضریب سطح اشغال

K2

ضریب

𝑇

تعداد واحد پارکینگ هایی که امکان تامین آن
وجود ندارد

P

قیمت تصویبی شورای اسالمی شهر برای اراضی
واقع در محدوده و حریم شهر

A

مساحت اشغال شده همکف بجزپارکینگ باسازه
سبک

 )1عوارهساختمانهای مسکونی که قبل از سال (1382قبل از تاسیس دهیاری)احداث شده و مدارک الزمه و مثبت به تاییـد واحـد
شهرسازی رسیده باشد بدون ارجاع پرونده ساختمانی به کمیسیون ماده صـد ،عـواره زیربنـا مسـکونی معـادل 3/5Pبـرای هـر
مترمربع محاسبه و اخذ گردد
 )2عوارهساختمانهای مسکونی از سال 1382به بعدتازمان تاسیس شهرداری احداث شده و مدارک الزمه و مثبت بـه تاییـد واحـد
شهرسازی رسیده باشد بدون ارجاع پرونده ساختمانی به کمیسیون ماده صد ،عواره زیربنا مسکونی معادلp6برای هـر مترمربـع
محاسبه و اخذ گردد
 )3بعضاً مشاهده میگردد مالکین جهت استفاده اختصاصی بخشی از فضای پشت بام را در زمان صدور پروانه یا بصورت خـالف تبـدیل
به یک واحد مسکونی مینمایندو مابقی فضای پشت بام صرفاً مورد استفاده اختصاصی مالک همان واحد قرار میگیـرد و اداره وبـت
هم برابر استعالم به عمل آمده این فضا را در سند مالکیت آن واحد وبت مینماید ،لذا در این خصوصدرزمان صدور پروانه یـا عـدم
خالف به ازای هر مترمربع فضای پشت بام تبدیل شده به فضای اختصاصی به میزان  3Pعواره محاسبه و اخذ گردد.
 )4زیربنای فضاهایی همچون استخر ،سونا ،جکوزی  ،کافی شـاپ ،سـالن اجتماعـات و ورزشـی در مجتمـع هـای مسـکونی مشـمول
عوارضی معادل  5PSمی گردد
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𝐾
= 2/8

1

عواره
پذیره در زیر زمین

2

عواره پذیره در همکف

3

عواره پذیره در طبقه
اول و نیم طبقه مستقل
یا بالکن داخل واحد
تجاری

𝐾=3

4

عواره پذیره در طبقه
دوم به باال

𝐾=2/5

𝐾=6

عواره پذیره یک یا چند واحد
خدماتی با دهنه و ارتفاع مجاز مقرر در
طرح مصوب شهر

5

فرمول و توضیحات

طبقه

ردیف

شرح

ضریب

ماده چهار  :عوارض پذیره تجاری و خدماتی

N
L
H
+
)+ ) + (5KPS + K1 PA + 25K 2 TP
10 10 10

KPS (1 +

پارام
تر

تعریف

S

سطح خالص اعیانی واحدهای تجاری و خدماتی

K

ضریب اعیان

K1

ضریب سطح اشغال

K2

ضریب

T

تعداد واحد پارکینگ هایی که امکان تامین آن وجود ندارد

P

قیمت منطقه ای تصویبی شورای اسالمی شهر برای اراضی واقع در
محدوده و حریم شهر

A

مساحت اشغال شده همکف

N

تعداد واحد

L

جمع کسری طول دهانه واحدهای تجاری به نسبت ضابطه

H

قدرمطلق (ارتفاع طبق نقشه ارائه شده یا وضع موجود منهای ارتفاع
طبق ضابطه) و در صورت متغیر بودن ارتفاع واحدهای تجاری،
خدماتی H ،معادل قدرمطلق جمع ارتفاع طبق نقشه ارائه شده یا
وضع موجود تقسیم بر تعداد واحد های دارای اختالف ارتفاع منهای
ارتفاع طبق ضابطه
N
)KPS (1 + ) + (5KPS + K1 PA + 25K 2 TP
10

درفرمول فوق K1=5و K 2=50می باشد
 )1عوارهپذیره در امالک تجاری که قبل از سال (1382قبل از تاسیس دهیاری)احداث شده و مدارک الزمه و مثبـت بـه تاییـد
واحد شهرسازی رسیده باشد بدون ارجاع پرونده ساختمانی به کمیسیون ماده صد ،عواره زیربنا تجاری معادل 7Pبـرای هـر
مترمربع محاسبه و اخذ گردد.
عوارهپذیره در امالک تجاری از سال 1382به بعدتازمان تاسیس شهرداری احداث شده و مدارک الزمه و مثبت به تایید واحد شهرسازی
رسیده باشد بدون ارجاع پرونده ساختمانی به کمیسیون ماده صد ،عواره زیربنا تجاری معادل P12برای هر مترمربع محاسبه و اخذ
گردد
تبصره یک  :در محاسبه عواره پذیره مجتمع های تجاری و خدماتی (پاساژ) 85درصد ضرایب مصوب مالک عمل خواهد بود
(ضریب 85درصد صرفاً جهت کاربری های تجاری پاساژ مشمول گردد).
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تبصره دو  :حاصل جمع عبارت داخل پرانتز

𝑁
𝐻
𝐿
+
) +
10 10 10

(1 +

مالک عمل در نحوه محاسبه عواره پذیره تجاری و

خدماتی در طبقات بشرح ذیل مالک عمل قرار گیرد:
مالک عمل

طبقه

𝑁
𝐻
𝐿
+
+ ) ≤ 1/5
10 10 10
𝑁
𝐻
𝐿
(1 +
+
+ ) ≤ 2/5
10 10 10
𝑁
𝐻
𝐿
(1 +
+
+ ) ≤ 1/9
10 10 10
𝑁
𝐻
𝐿
(1 +
+
+ ) ≤ 1/9
10 10 10

زیرزمین  1به پایین

(1 +

همکف
اول
دوم به باال

توضیح( :کسری دهانه واحدهای تجاری ،صرفاً به نسبت تعداد و مساحت تجاری دارای کسری طول دهانه محاسبه گردد).
تبصره سه :زمین های با عمق کمتر از  25متر درمحاسبات پذیره مجتمع های تجاری و خدماتی (پاساژ ) مشمول ضریب تعدیل فوق
نمیگردند.
تبصره چهار  :درخصوص انباری یک واحد تجاری اعم از بالکن ،انباری تجاری و خدماتی به ازای هر متر مربع 𝑃 3عواره محاسبه و اخذ
گردد.
تبصره پنج :در صورت تجدیدبنا در بناهای تجاری موجود که دارای پروانه سـاختمـانی یا مجـوز از شهـرداری بـاشند به میـزان
مسـاحت قبلی  30درصد حاصل فـرمول فوق ) (5KPSدر محاسبات لحاظ گردد.
تبصره شش :عواره پذیره یک مترمربع تجاری و خدماتی محاسبه شده حداقل از مترمربعی  800/000ریال برای تجاری و
700/000ریال برای خدماتی کمتر نباشد.
تبصره هفت :کلیه مشاعـات در پـاساژ هـا ،مجتمع هـای تجـاری و خدماتی و تجـاری خطی (مطـابق ضوابط شهرسازی)شامـل
پـارکینـگ ،راه پله  ،راهـرو ،نـورگیر ،فضـای رمـپ وجک ،سرویس بهداشتی ،آسانسور ،نمـاز خـانه ،تـاسیسـات و فضـای ورزشی
مشروط به مشاع بودن آن مشمول پرداخت عواره پذیره به میزان kpsمیگردد.
تبصره هشت :در محاسبات عواره پذیره خدماتی فرمول ) (5KPSلحاظ نمیگردد.
تبصره نه  :چنـانچه تعداد تجـاری (مغازه) یک باب باشد،

N
10

از فرمول فوق الذکر حذف میگردد.

تبصره ده  :اضافه ارتفاع از5مترو کاهش ارتفاع از 3/5متر و کاهش دهنه زیر 3متر محاسبه میگردد.
تبصره یازده  :به منظـور تشـویق و مساعدت به متقاضیـان احداث مراکز معـاینه فنی خودرو که مسـاحت آن بـیش از 500متـرمــربع
1

بـاشند ،به غیـر از تجـاری هـای بخش فـروشندگی این مکـان ها  3 ،فرمول تعـرفه فوق الـذکر (پـذیره تجـاری و خـدماتی) در کـاربری
خدماتی برای آنان محـاسبه میگردد.
تبصره دوازده :در ساختمان های تجاری مسکونی (مختلط) راه پله طبقه همکف به صورت مسکونی در عواره زیربنـا محاسـبه و اخـذ
گردد.
تبصره سیزده  :برای محاسبه عواره پذیره تجاری و خدماتی طبقه اول و باالتر و طبقات زیرزمین  ،ضریب  K1برابر صفر می باشد
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ماده پنج :عوارض پذیره اداری ،صنعتی ،آموزشی ،ورزشی ،فرهنگی هنری ،بهداشتی-درمانی و مذهبی و سایر
فرمول و توضیحات

شرح

عواره صدور پروانه ساختمانی واحدهای
آموزشی  ،ورزشی  ،فرهنگی هنری  ،بهداشتی-
درمانی

KPS + K1 PA

عواره صدور پـروانه ساختمانی واحدهـای
آموزشی ،ورزشی ،فرهنگی و هنری ،بهداشتی-
درمانی (توسط بخش خصوصی)

KPS + K1 PA

عواره صدور پروانه ساختمانی واحدهای اداری

KPS + K1 PA

عواره صدور پروانه ساختمانی واحدهای
صنعتی

KPS + K1 PA

مذهبی (بعد از صدور رأی جریمه ماده صد)

KPS + K1 PA

سایر کاربری ها

KPS + K1 PA

پارام
تر

تعریف

S

مساحت اعیانی(سطح ناخالص)

K

ضریب اعیان

K1

ضریب سطح اشغال

P

قیمت منطقه ای تصویبی شورای اسالمی
شهر برای اراضی واقع در محدوده و حریم
شهر

A

مساحت اشغال شده در همکف

K=12
K1 = 6

 )1به جز کاربری تجاری و خدماتی با دسترسی مستقل عواره سایر بناها با کاربری کل پروژه محاسبه میگردد.
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ماده شش :عوارض تراکم
تا %100مساحت عرصه احداث بنا مشمول پرداخت عواره تراکم نمیگردد و بیش از  %100تا  %120مساحت عرصه ،در کلیه مـوارد
مشمول تراکم به استثناء موارد ذیل به ازای هر مترمربع  4pو بیش از  %120تا  %180مساحت عرصه به ازای هـر مترمربـع  4/5Pو
بیش از %180تا  %240به ازای هر مترمربع 5Pبیش از  %240به ازای هرمترمربع  5/5Pعـواره تـراکم در هنگـام صـدور هرگونـه
مجوز و گواهی ساختمانی محاسبه و اخذ گردد.
تبصره یک  :عواره فوق هنگام صدور مجوز ساختمانی صرف ًا برای یکبار محاسـبه و اخـذ مـی گـردد و در صـورت افـزایش بنـا و یـا
تغییرات نسبت به مجوز صادره که موجب افزایش تراکم می گردد ،مساحت افزایش یافته مشمول عواره بند فوق خواهد شد.
تبصره دو :کلیه مشاعات شامل پارکینگ ،تـاسیسات ،راه پله  ،راهرو ،نمازخانه  ،البی ،سونا ،جکـوزی ،اسـتخر در کلیـه کــاربری هــا
مشمول عواره تراکم نمیگردند.
تبصره سه :بالکن داخل واحد تجاری (با کاربری انباری تجاری) تا میزان30درصد مساحت همان واحد تجاری مشمول عـواره تـراکم
نمیگردند.
تبصره چهار :امالکی که دارای اعیان مسکونی در حوزه تراکمی مسکونی می باشـند ( دارای پایانکـار) و مالـک درخواسـت تبـدیل بـه
کاربری خدماتی و اداری از طریق کمیسیون ماده  5و یا مراجع ذیصالح مینمایند به ازای هر متر مربـع 6Pو بـرای تبـدیل کـاربری بـه
تجاری به ازای هر متر مربع  12Pعواره محاسبه و اخذ گردد.
تبصره پنج :اعطای تراکم با هرگونه سطح اشغال و طبقه در حریم شهر از طریق کارگروه امورزیربنایی یا کمیسیون ماده صـددر صـورت
ابقاء به ازای هر متر مربع به میزان  5Pمحاسبه و اخذ گردد مشروط به اینکه از حداقل متر مربع 600/000ریال کمتر نباشد.
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ماده هفت  :عوارض پیش آمدگی (کنسول ،بالکن ،تراس )
در صورت صدور رای کمیسیون ماده صد مبنی بر ابقای بنای احداوی پیش آمدگی عواره ساختمانی آن به شرح ذیل محاسبه اخذ می
گردد.
ردیف

شرح

مسکونی

تجاری و خدماتی

1

پیش آمدگی مسقف

7PS

12PS

2

پیش آمدگی غیرمسقف

3PS

6PS

توضیحات

پارام
تر

تعریف

S

مساحت پیش آمدگی

K

ضریب
قیمت منطقه ای تصویبی شورای اسالمی
شهر برای اراضی واقع در محدوده و حریم
شهر

P

تبصره یک :منظور از پیش آمدگی مسقف عبارت است از پیش آمدگی در معابر عمومی که بصورت مسقف و زیر بنای مفید مورد
استفـاده واحدهـای مسکونی ،تجـاری و خدماتی قرار میگیرد.
تبصره دو  :منظور از پیش آمدگی غیر مسقف عبارت است از پیش آمدگی در معابرعمومی که بصورت بنای غیر مفید صرفاً بصورت
بالکن مورد استفاده قرار میگیرد.
تبصره سه :چنانچه پیش آمدگی سقف آخرین طبقه بنا صرفاً بصورت سایه بان مورد استفاده قرار گیرد مشمول پرداخت عواره مذکور
نخواهد بود.
تبصره چهار :عوارض امالکی که قب از تاسیس شهرداری احداث گردیده و دارای بالکن یا پیش آمدگی باشند و فاقد پروانه در
زمان پاسخ استعالمات یا نه و انتهال یا اخذ گواهی عدم خالف و ...معادل 55درصد جدول فوق محاسبه میگردد
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ماده هشت :ارزش افزوده ناشی از تصمیمات کمیسیون ماده  5ویا مراجع ذیصالح
 -1در صورت افزایش طبقات  ،سطح اشغال و بنای تجاری ،مسکونی و سایر کاربریهاصرف نظر از افزایش یا عدم افـزایش تـراکم ناشـی از
مصوبه کمیسیون ماده  5و یا کارگروه امور زیربنایی ،به ازای هرمترمربع  7Pمحاسبه واخذ می گردد.
 -2در اراضی که با کاربری های مجاز و با تصویب در کارگروه امور زیربنایی و شهرسازی و کمیسیون تبصره یک ماده یک موضوع قـانون
حفظ اراضی زراعی و باغ ها  ،امکان صدور پروانه ساختمانی در حریم شهر برای شهرداری وجـود داشـته باشـد هنگـام صـدور پروانـه
ساختمانی عواره فوق به ازای هرمترمربع اعیانی مصوب به میزان  7Pمحاسبه و اخذ میگردد.
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مرتضی امینی

ماده نه :عوارض صدور مجوز حصارکشی و دیوارکشی برای امالک فاقد مستحدثات
عواره فـوق به مـأخذ  2Pبه ازای هر مترطول محیط عرصه اخذ میگردد.
تبصره  :مدت اعتبـار مجـوز حصارکشی یکسـال می بـاشد و پس از انقضای مدت مذکور ،مالک مکلف است نسبت به اخذ مجوز جدید
اقدام نماید.

شهردار قرق

رییس شورای اسالمی شهرقرق

مرتضی امینی

محمد علی پودینه

ماده ده  :عوارض افزایش تعداد واحدهای تجاری و مسکونی
افزایش تعداد باب های تجاری و واحدهای مسکونی پس از صدور رأی جریمه ماده صد صرفاً درخصوص افزایش فـوق الذکر به شرح ذیل
عواره محاسبه و اخذ می گردد).به ازای هرمتر مربع می باشد)
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کاربری

فرمول

تجاری

7NP

مسکونی

1/5NP

توضیحات

پارام
تر

تعریف

N

تعداد واحد اضافه

K

ضریب

P

قیمت منطقه ای تصویبی شورای اسالمی شهر
برای اراضی واقع در محدوده و حریم شهر

تعرفه عوارض و بهای خدمات شهری سال 1399شهرداری های استان گلستان

تبصره یک :به جهت تشویق به بزرگتر شدن واحدهای تجاری و مسکونی سطح شهر ،کاهش تعداد باب تجاری و کاهش تعداد واحد
مسکونی مشمول عواره نمیگردند.
تبصره دو :عـواره فـوق در صورت محـاسبه برای واحد مسکونی باید حداقل ازمبلغ120 /000ریال و برای باب تجاری باید حداقل از
مبلغ 700/000ریال کمتر نباشد.
تبصره سه :هرگونه تغییر در مساحت،کاهش و افزایش ارتفاع ،کاهش دهنه و تعداد واحد نسبت به آخرین وضعیت مجاز ساختمان ،
عالوه بر موارد فوق الذکر مشمول محاسبه سایر عواره تجاری نیز میگردد.

شهردار قرق

رییس شورای اسالمی شهرقرق

مرتضی امینی

محمد علی پودینه

ماده یازده  :عوارض تعمیرات ساختمان
چنـانچـه بنایی خارج از شمول تبصره شش ماده صد باشد و متقاضی درخـواست تعمیرات ملک خـود را داشتــه بــاشد عــواره فـوق
الذکر براساس جدول ذیل محاسبه و اخذ میگردد.
کاربری

فرمول

تجاری

1/5PS

مسکونی

0/5PS

توضیحات

پارام
تر

تعریف

S

مساحت اعیانی

K

ضریب

P

قیمت منطقه ای تصویبی شورای اسالمی
شهر برای اراضی واقع در محدوده و حریم
شهر

تبصره یک :با توجه به اینکه بعضاً تعمیرات ساختمانی شامل نمای ساختمان نیز میگردد لـذا بـه جهـت زیبــاسازی شـهر از تعمیـرات
نمـای ساختمان عـواره تعمیرات اخذ نمیگردد.
تبصره دو  :مدت اعتبـار پروانه تعمیرات ساختمانی  12ماه میباشد .پس از انقضای مدت مذکور ،مالک مکلف است نسبت به اخذ مجوز
جدید اقدام نماید.
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شهردار قرق

رییس شورای اسالمی شهرقرق

مرتضی امینی

محمد علی پودینه

تعرفه عوارض و بهای خدمات شهری سال 1399شهرداری های استان گلستان

ماده دوازده :عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییرکاربری
با توجه به رای شماره  1237الی  1240مورخ  1397/04/19و  367الی  361مورخ  1397/03/08صادره از هیات عمومی دیـوان عـدالت
اداری و با در نظر گرفتن تکالیف مقرر در بند  2ماده  49آیین نامه نحوه بررسی و تصویب طرح های توسعه و عمران محلی  ،ناحیـه ای ،
منطقه ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور ،به منظور تأمین سرانه های خدمات عمومی شـهری ناشـی از تبـدیل کاربریهـای
عمومی (آموزشی ،اداری انتظامی ،ورزشی،درمانی ،فرهنگی هنری ،فضای سبز عمومی و پارکها ،مـذهبی ،تأسیسـات و تجهیـزات ،حمـل و
نقل و انبارهـا ،نظـامی ،باغـات و کشـاورزی ،میـراث تـاریخی و طبیعـی ،تفریحـی و توریسـتی ،خـدمات ناحیـه و محلـه) بـه کاربریهـای
اختصاصی(تجاری ،خدماتی ،مسکونی و صنعتی) به ازای هر متر مربع  7Pعواره محاسبه و اخذ گردد.

شهردار قرق

رییس شورای اسالمی شهرقرق

مرتضی امینی

محمد علی پودینه

ماده سیزده  :عوارض کاهش عقب ساخت و کسری عرصه در هنگام صدور پروانه ساختمانی
در صورت کاهش در عقب ساخت به ازای هر مترمربع عرصه15Pعواره محاسبه و اخذ گرددودرصورت کسری مساحت عرصـه تامقـدار
تعیین شده در ضابطه به ازای هرمتر مربع کسری عرصه  p2/5عواره محاسبه و اخذ گردد

شهردار قرق

رییس شورای اسالمی شهرقرق

مرتضی امینی

محمد علی پودینه

ماده چهارده :عوارض کسب و پیشه(صنفی)
تعرفه عـواره کسبی (صنفی) بـرای سال  1399برابرتعرفه سال 1398محاسبه و اخذ گردد ،عواره فـوق شـامل کلیـه امـالک تجـاری
مشمول بند  24ماده  55قانون شهرداریها که درخواست مجوز کسب از شهرداری را دارند میگردد و بصورت سالیانه از مؤدیان اخذ مـی-
شود.
 -1عواره کسب و پیشه باسکول ساالنه 2/000/000ریال

 -4عواره کسب وپیشه دفاتر بیمه 800/000ریال

 -2عواره کسب و پیشه مراکز معاینه فنی خودرو ساالنه 5/000/000ریال

 -5عواره کسب و پیشه داروخانه 1/500/000ریال

 -3عواره کسب بانک ها و موسسات مالی و اعتباری 20/000/000ریال
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 -6عواره کسب و پیشه مطب ها 1/500/000ریال

شهردار قرق

رییس شورای اسالمی شهرقرق

مرتضی امینی

محمد علی پودینه

تعرفه عوارض و بهای خدمات شهری سال 1399شهرداری های استان گلستان

ماده پانزده  :عوارض ارزش افزوده اراضی و امالک ناشی از اجرای طرح های توسعه شهری
 -1به کلیه اراضی و امالکی که بر اور اجرای طرحهای احداث ،تعریض و توسعه و اصالح معابر و میادین در بَرگذر احداوی یا اصالحی یا
تعریضی یا توسعه ای واقع میشوند قسمتی از ملک را که در معره طرح قرار میگیرد ارزیابی و همراه با میزان ارزش افزوده بقیه
ملک در لیست واحدی منظور خواهد نمود .به هنگام پرداخت غرامت میزان عواره ارزش افزوده از غرامت و بهای ملک واقع در طرح
تعریض و تملک کسر میگردد و مابه التفاوت به مالک پرداخت میشود.
عواره ارزش افزوده صرفاً یکبار فقط در صورت پرداخت غرامت به صاحبان این قبیل امالک تـوسط شهـرداری برای بـاقیمانده
عـرصه ملک  ،مـورد محـاسبه قرار خواهد گرفت و از مطالبات صاحبان امالک واقع در تعریض کسر خواهد گردید و باقیمانده
مطالبات مربوط به غرامت پرداخت خواهد شد.
تبـصـره یک :عـواره ارزش افزوده هـر قطعه زمینی که در معـره اجـرای طرحهـای مذکـور در متن بند یک قـرار میگیرد،
عبارتست از 100درصد قیمت روز بهای زمین که به تشخیص کارشناس رسمی دادگستری که مالک پرداخت غرامت قرار میگیرد
برای معادل مساحت عرصه باقیمانده واقع در تعریض مورد مالک عمل میباشد.
برای باقیمانده عرصه تا عمق  20متر معادل  80درصد بهای کارشناسی عرصه ملک واقع در تعریض مورد مالک محاسبه قرار خواهد
گرفت و از عمق بیش از  20متر تا  40متر معادل 60درصد بهای کارشناسی عرصه واقع در تعریض مالک محاسبه میباشد و مازاد بر
عمق  40متر مشمول محاسبه عواره ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح توسعه شهری نخواهد شد.
تبصـره دو :چنانچه در اجرای متن تبصره یک مطالبات شهرداری بیش از میزان غرامت آن قسمت از اراضی و امالکی که در معره
طرح قرار میگیرد باشد در هنگام پرداخت غرامت عو اره مربوط به میزان مازاد ملک به هنگـام محــاسبه غرامت منظور و از
مطالبات مالک کسر می شود و باقیمانده مطالبات شهرداری پس از اعالم به مالک به هنگام صدور پروانه ساختمانی یا فروش ملک
دریافت میگردد.
تبصره سه :در صورت عدم دریافت غرامت توسط مالک در خصوص بهای ملک واقع در تعریض  ،سطح اشغال و تراکم بر اساس
مساحت ملک قبل از تعریض مالک عمل خواهد بود.
تبصره چهار :مالکین آن دسته از امالک سطح شهر با هر میزان عره معبر که رأساً از طریق اقدامات مراجع قضایی به نحوی از
انحاء نسبت به میزان مساحت واقع در طرح اقدام به اخذ غرامت و خسارت از شهرداری مینمایند به ازای هر مترمربع عرصه
باقیمانده ،به میزان 400Pشمول پرداخت عواره ارزش افزوده میگردند.
 -2بدیهی است زمان شمولیت عواره ارزش افزوده در مورد کلیه اراضی یا امالک و عرصه دارای مستحدوـات که قبالً پشت جبهه بوده
و در اور تعریض در برگذر جدید قرار می گیرند و یا در اوـر احداث معابر و تملک امالک واقع در مسیر آن در برگذر جدید واقـع می-
ش وند ،عـواره ارزش افزوده عرصه اینگونه امالک بر اسـاس تبصره یک و برمبنای بهای کارشناسی عرصه که مالک پرداخت غـرامت
قـرار گـرفت بـه میـزان 70درصد غـرامت پـرداختی در هـر متر عـرصه و اعیـان محاسبه و پس از تعیین میزان ارزش افزوده در
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زمان صدور پروانه و تغییر کاربر ی و یا فروش ملکی عـرصه و اعیـان محاسبه و پس از تعیین میزان ارزش افزوده در زمان صدور
پروانه و تغییر کاربری و یا فروش ملکی که در اور اجرای طرح بَر معبر قرار گرفت از مالک آن وصول میگردد .بدیهی است پس از
محاسبات ارزش افزوده مراتب باید اعالم گردد.

شهردار قرق
مرتضی امینی

رییس شورای اسالمی شهرقرق
محمد علی پودینه

ماده شانزده  :عوارض صدور پروانه ساختمانی تکمیل بنا
 -1مستند به بند  3بخشنامه نحوه تنظیم شناسنامه ساختمان به شماره  25281/3/33مورخ  1371/11/24معاون هماهنگی امور
عمرانی وزارت کشور حداکثر مدت اتمام عملیات ساختمانی پروانه های ساختمانی صادره به شرح ذیل تعیین می گردد.
الف ) مهلت پروانه ساختمانی تا  1000مترمربع زیربنا با احتساب یک سال شروع عملیات ساختمانی  24ماه از تاریخ صدور و تا 2
دوره یکساله بدون پرداخت عواره تمدید پروانه ،امکان افزایش اعتبار پروانه ساختمانی می باشد.
ب) مهلت پروانه ساختمانی بیش از  1000تا  4000مترمربع زیربنا با احتساب یک سال شروع عملیات ساختمانی  30ماه از تاریخ
صدور و تا  2دوره یکساله بدون پرداخت عواره تمدید پروانه ،امکان افزایش اعتبار پروانه ساختمانی می باشد.
ج) مهلت پروانه ساختمانی بیش از  4000مترمربع زیربنا با احتساب یک سال شروع عملیات ساختمانی  36ماه از تاریخ صدور و تا
 2دوره یکساله بدون پرداخت عواره تمدید پروانه ،امکان افزایش اعتبار پروانه ساختمانی می باشد.
 -2مستند به بند  22آخرین صفحه شناسنامه ساختمان موضوع پیوست مصوبه شماره /1655دش مورخ  1371/08/19شورای عالی
اداری در خصوص هماهنگ نمودن صدور پروانه  ،گواهی عدم خالف و گواهی پایان ساختمان در سطح شهرداری های کشور و بند
 12بخشنامه نحوه تنظیم شناسنامه ساختمان به شماره  25281/3/33مورخ  1371/11/24معاون هماهنگی امور عمرانی وزارت
کشور ،چنانچه مالک در حداکثر مدت تعیین شده در بند های فوق ،اقدام به تکمیل ساختمان ننماید ملزم به اخذ پروانه جدید می
باشد .از اینرو  ،برای صدور پروانه ساختمانی جدید (تکمیل بنا) به ازای هر مترمربع بنای ناخالص (به استثنای پارکینگ) به میزان
 4Pبرای بناهای تجاری و برای سایر کاربری ها به میزان  2/5Pمحاسبه و اخذ می گردد.
 -3در خصوص پروانه های صادره از سوی دهیاری که اعتبار آنها به اتمام رسیده عواره ساختمانی جهت امالک مسکونی 1Pتجاری
2/5Pبه ازای هر متر مربع اخذ می گرددو بهای خدمات شهری و کارشناسی و سطح شهر به صورت سایر امالک اخذ می گردد
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رییس شورای اسالمی شهرقرق

مرتضی امینی

محمد علی پودینه
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ماده هفده  :عوارض نصب تابلو تبلیغاتی در سر درب واحدهای تجاری،خدماتی (غیر از تابلوهای معرفی
شغل)باابعاد*1/5طول دهنه
به ازای هرمترمربع (مبلغ به ریال)بصورت
ردیف

نوع تابلو

معبر

1

تابلوهای تبلیغاتی ایرانی

اصلی

100/000ریال

2

تابلوهای تبلیغاتی ایرانی

فرعی

50/000ریال

3

تابلوهای تبلیغاتی غیر ایرانی

اصلی

120/000ریال

4

تابلوهای تبلیغاتی غیر ایرانی

فرعی

60/000ریال

سالیانه مازاد بر*1/5طول دهنه

شهرداری اجازه داردکسبه شهر چنانچه قصد بر پایی استند با هزینه خود را داشته باشند و تا سه سال استند را به شهرداری
واگذار نمایدتوافق نماید

تابیوهای نصب شده بر روی تیر برق های وسط بیوار سالیانه به ازای هر تیر برق4/400/000ریال اخذ گردد
اجاره استند های خیابان اصیی ماهیانه 800/000ریال برای استندهای کوچک (موسوم به 6متری) و برای استند های بزرگ(موسوم
به12متری )به ازای هرماه 1/400/000ریال اخذگرددو چنانچه احدی ک استند ها را سالیانه یکجا اجاره نماید 20درصد کمتر
میباشد
بانک ها ،موسسات اقتصادی و تجاری و شرکت ها و موارد مشابه جهت تبییغ امکانات و خودرو و نظایران مکیفند مبالغی به شرح
زیر به شهرداری پرداخت نماید :
 در صورت استفاده از پیاده رو عمومی برای تبییغ هر دستگاه خوردو در هر شبانه روز مبیغ 250000ریال اخذ گردد. -در صورت عدم استفاده از پیاده رو و استفاده از محوطه شخصی برای تبییغ هر دستگاه خودرو شبانه روز مبیغ 150000
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مرتضی امینی
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تعرفه عوارض و بهای خدمات شهری سال 1399شهرداری های استان گلستان

ماده هجده  :عوارض قطع اشجار
ردیف

موضوع

قیمت (ریال)

غیر مجاز(ریال)

1

عواره قطع درخت تا بن  50سانتی متر هر اصله

3/000/000

6/000/000

2

3

4

عواره قطع درخت با بن  50سانتی متر تا  100سانتی متر مازاد بر ردیف
اول
عواره قطع درخت با بن بیش از 100سانتی متر به ازای هر سانتی متر مازاد
بر ردیف دوم

5/000/000

6/000/000

10/000/000

12/000/000

آسیب دیدگی درخت ناشی از سوزاندن ،کندن یا از بین بردن پوشته تنه آن تا
 10درصد حسب نظر کارشناسان شهرداری برای متقاضیان حقیقی و حقوقی
آسیب دیدگی درخت ناشی از سوزاندن ،کندن یا از بین بردن پوشته تنه آن تا

5

 10درصد به باال حسب نظر کارشناسان شهرداری برای متقاضیان حقیقی و
حقوقی

6

قطع یا از بین بردن و یا هرگونه صدمه به پرچین ها (ترون – شمشاد -رزماری

1/000/000

2/000/000

1/500/000

3/000/000

8

قطع شاخه درخت تا بن  25سانتی متر در معابر عمومی

2/000/000

4/000/000

9

قطع شاخه درخت از بن  25سانتی متر تا  50سانتی متر در معابر عمومی

2/500/000

5/000/000

7

و غیره)
قطع یا از بین بردن و یا هرگونه صدمه به (رز – پیراکانتا – زرشک) باالی دو
سال

شهردار قرق
مرتضی امینی
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تعرفه عوارض و بهای خدمات شهری سال 1399شهرداری های استان گلستان

ماده نوزده  :عوارض سالیانه خودرو های عمومی و کرایه
ردیف

نوع خودرو

عوارض تصویبی (مبلغ به ریال)

1

کامیون  6چرخ

400/000

2

کامیون  10چرخ

500/000

3

کامیون  18چرخ

600/000

4

مینی بوس

200/000

5

اتوبوس

350/000

6

کامیونت (نیسان)

200/000

7

وانت تک کابین

200/000

8

موتور سیکلت

50/000

9

ماشین آالت عمرانی

800/000

10

چروقیل

800/000

11

تاکسی

50/000

شهردار قرق

رییس شورای اسالمی شهرقرق

مرتضی امینی

محمد علی پودینه

ماده بیست  :عوارض دکل های برق و مخابراتی
شرح

فرمول

دکل های برق
25PS
و مخابراتی

توضیحات

پارام
تر

تعریف

S

مساحت سطح مقطع فونداسیون دکل

K

ضریب

P

قیمت منطقه ای تصویبی شورای اسالمی
شهر برای اراضی واقع در محدوده و حریم
شهر

 )1میلغ فوق از حداقل  100/000/000ریال نباید کمتر گردد.
 )2نصب دکل های مخابراتی در پشت بام های مجتمع های مسکونی ممنوع می باشد.
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ماده بیست و یک :نوسازی  ( :جهت آندسته از شهرداری هایی که مشمول ماده  2قانون نوسازی و عمران شهری می باشند)
برای کییه اراضی و امالک واقع در محدوده شهرنرخ اعالمی ازسوی هیات محترم وزیران محاسبه خواهد شد
ردیف

نوع عوارض

نحوه محاسبه

1

عوارض اعیانی

نرخ اعالمی

2

عوارض عرصه

نرخ اعالمی

ارزش قیمت گذاری اعیان مبنای  ،نرخ اعالمی
تبصره:ضمنا در خصوص بدهی عوارض سطح شهرسنوات گذشته همچنان بر اساس تعرفه های گذشته به قوت خود باقی
است

شهردار قرق
مرتضی امینی

رییس شورای اسالمی شهرقرق
محمد علی پودینه

ماده بیست و دو  :محاسبه الحاق به محدوده
شهرداری اجازه دارد به منظور تعیین تکلیف امالک الحاق شده به محدودهی قانونی شهر که بصورت غیـر مجـاز تفکیـک
شده اند و سهم سرانه ی دهیاری وقت وشهرداری نداده اند و امکان واگذاری عرصه به شهرداری ندارند را با مشخص شـدن
معابر و شوارع و رعایت نصاب تفکیک مطابق ضوابط طرح هادی شهر باستناد تبصره  4قانون تعیین وضعیت امالک واقـع در
طرح های دولتی شهرداریها مصوب  1367/8/29معادل  %21از ارزش قیمت گذاری شـده بـه نـرخ روز را براسـاس نظریـه
کارشناس رسمی دادگستری در قالب توافق و صلحنامه از مالکین یا مراجعین دریافـت نماینـدس سـنس نسـبت بـه پاسـ
استعالمات و درخواستهای مربوطه اقدام نمایندس

شهردار قرق
مرتضی امینی
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رییس شورای اسالمی شهرقرق
محمد علی پودینه

تعرفه عوارض و بهای خدمات شهری سال 1399شهرداری های استان گلستان

ماده بیست و سه  :عوارض عبور تاسیسات شهری:
طبق تبصره ماده  96قانون شهرداریها کلیه اراضی  ،کوچه های عمومی و میدان ها  ،پیاده روها و خیابان ها بطور کلی معـابر
واقع در محدوده شهر ملک عمومی محسوب و در مالکیت شهرداری قرار داردس از این رو ادارات خدمات رسـان نسـبت بـه
عبور تاسیسات اقدام می نمایند که ادارات مذکور تعرفه به شرح ذیل را ماهیانه به حساب درآمد عمومی پرداخت نمایندس
ردیف

34

شرح

مبلغ

1

هر اصله تیر برق

311/111

2

هر ترانس برق و مخابرات

311/111

3

ایستگاه برق

4

هر متر عبور لوله در معابر

21/111

5

هر متر عبور سیم برق

11/111

6

هر عدد کافوی مخابراتی

7

هر عدد علمک گاز

11/111/111

2/111/111
31/111
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مرتضی امینی
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فص
ل دوم

بهای خدمات
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ماده یک  :بهای خدمات بهره برداری موقت
 -1بهای خدمات بهره برداری موقت برای مشاغل آموزشی ،فرهنگی هنری ،درمانی ،ورزشی ،خوابگاه دانشجویی بـر اسـاس فرمـول ذیـل
برای مدت یکسال محاسبه و اخذ می گردد.

فرمول

2PS

توضیحات

پارام
تر

تعریف

S

مساحت اعیان مورد بهره برداری موقت

K

ضریب

P

قیمت تصویبی شورای اسالمی شهر برای
اراضی واقع در محدوده و حریم شهر

تبصره یک  :درصورتی که ملک مورد درخواست قابلیت صدور مجوز بهره برداری موقت را داشته باشد و آن ملک فاقد مجوز سـاخت و
یا بنای مازاد بر مجوز ساخت باشد ،ابتدا در کمیسیون ماده صد مطرح و پس از تعیین تکلیف رای کمیسیون ماده صد و عـواره متعلقـه،
بهای خدمات بهره برداری موقت بر اساس فرمول فوق محاسبه می گردد.
تبصره دو :کلیه قراردادهـای بهره بـرداری قبلی تـا اتمام مدت قـرارداد به قـوت خود باقی می باشد و جهـت تمدیـد و یـا عقـد قـرارداد
جدید مطابق ضوابط و فرمول فوق عمل گردد.
تبصره سه :کلیه تعاریف کاربری امالک برابر تعاریف مصوب شورای عالی معماری و شهرسازی کشور مندرج در این دفترچه می باشد.
 -2هرگونه بهره برداری موقت از عرصه هایی که دارای اعیان و یا فاقد اعیانی واقع در محدوده و حریم شـهر جهـت انجـام فعالیـت هـای
شغلی عالوه بر بهای خدمات موضوع بند یک نیز به میزان عرصه مورد بهره برداری مشمول 𝐴𝑃𝐾 می گردد
 =Aمساحت عرصه مورد بهره برداری موقت
توضیح  :کلیه قراردادها یکساله براساس جدول فوق محاسبه میگردد
الف ) صدور پروانه بهره برداری موقت برای بخشی از واحد مسکونی ویالیی به شرط وجود راه دسترسی مستقل بالمانع است.
ب ) صدور پروانه بهره برداری موقت برای مجتمع های مسکونی ،رضایت محضری سایر مالکین آپارتمان الزامیست
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ماده دو  :بهای خدمات شهری
برای شهرهای عدم مشمول قانون نوسازی :
 )1بابت بهای خدمات شهری در کاربری های مسکونی به میزان 350/000ریال یا برابر عواره نوسـازی هرکـدام کـه کمترباشـد بایـد
محاسبه و اخذ گردد.
 ) 2بـابت بهـای خـدمات شـهری در کــاربری هـای آمـوزش تحقیقـات و فنــاوری ،آمــوزشی ،ورزشـی ،فرهنگـی  -هنـری بـه میـزان
1/500/000ریال اخذ گردد.
 )3بابت بهای خدمات شهری در کاربری های تجـاری و خـدماتی ،ح مـل و نقـل و انبـارداری ،صـنعتی ،تفریحـی و توریسـتی بـه میـزان
 400/000ریال اخذ گردد.
 -4بابت بهای خـدمات شـهری در کـاربری هـای اداری و انتظـامی ،تجهیـزات شـهری ،نظـامی ،درمـانی ،تأسیسـات شـهری بـه میـزان
2/000/000ریال اخذ گردد.
بهای جمع آوری زباله های شرکت های کمیا چوب و دخانیات و روستا های اطراف طبق توافق و رضایت طرفین عم گردد و
سایرموارد بشرح ذی :
تبصره :1باجه های مخابراتی سالیانه مبیغ  1/00/000ریال دریافت گردد.
تبصره  :2دفاتر خدمات پستی ساالنه مبیغ  850/000ریال دریافت گردد.
تبصره :3دفاتر پییس  10+مبیغ  2/500/000ریال دریافت گردد.
تبصره :4دفاتر خدمات پستی و مخابراتی ساالنه 850/000ریال دریافت گردد.
تبصره  :5آموزشگاه راهنمایی رانندگی سالیانه مبیغ  3/500/000ریال دریافت گردد.
تبصره  6دفاتر و نمایندگی های بیمه سالیانه مبیغ 700/000دریافت گردد.
تبصره  : 7بهای خدمات جایگاه های سوخت متعیق یا در اجاره اشخاص حهیهی یا حهوقی به ازای هردستگاه پمپ در
هرسال 800/000ریال می باشد .
تبصره  : 8چنانچه دستگاه پمپ دارای  2یا چند نازل باشد هر نازل یک پمپ محسوب می گردد.
تبصره  :9عوارض یاد شده می بایست حداکثر تا پایان سال پرداخت گردد .
تبصر ه : 10بهای خدمات رستوران باغ گمشده 3/000/000ریال و آشپزخانه ها 1/500/000ریال
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تبصره:11بابت بهای خدمات شهری ( حم زباله ) از بانک های دولتی و خصوصی و موسسات مالی و اعتباری برای سال 1399
ساالنه 6/000/000ریال اخذ می گردد
تبصره  : 12چنانچه شهرداری با کارخانه دخانیات شهر قرق در خصوص جمع آوری زباله به توافهی نرسند بابت بهای خدمات
جمع آوری زباله سالیانه معادل یک برابر عوارض سطح شهر سال 98تعیین میگردد
تبصره :13تعاریف کاربری های فوق الذکر بر اساس مصوبه شورایعالی معماری و شهرسازی کشور که در ابتدای همـین تعرفـه قـرار دارد
میباشد.
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رییس شورای اسالمی شهرقرق

مرتضی امینی

محمد علی پودینه

.
مـاده سه :بهای خدمات ایام تصرف معابر عمومی در هنگام ساخت و ساز
به استنـاد تبصره  6مـاده  96قـانون شهـرداری هـا اراضی کـوچه هـای عمومی و میدان ها و پیاده روها و خیابان ها و به طور کلی معابر
و بستر رودخانه ها و نهرها و مجاری فاضالب شهرها و باغ های عمومی و درختهای معابر عمومی واقع در محدوده شهر که مـورد اسـتفاده
عمومی است ملک عمومی محسوب و در مالکیت شهرداری است .لذا با توجه به اشغال معابر توسط مالکین و سازندگان (اعـم از اشـخاص
حقیقی و حقوقی) که منجر به ایجاد هزینه برای پاکسازی آنها توسط شهرداری میگردد .لذا نمالکین در زمان صدور پروانه و پرونده های
ارجاعی ماده صدئ مکلفند نسبت به پرداخت بهای خدمات ایام تصرف معابر در هنگام ساخت و ساز به شرح ذیل اقدام نمایند:
فرمول

متراژ بر اصلی ملک × 0/5 × P × 12
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پارام
تر

تعریف

K

ضریب

P
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مـاده چهار :بهای خدمات حفاری
هزینه مرمت و بازسازی نوارحفاری معابرشهری برای شرکت های خدمات رسان (آب  ،برق  ،گاز ،مخابرات ،توسعه و زیرساخت) برابـر بـا
موافقتنامه فی مابین ،برابر آخرین فهرست بهای مصوب پایه رشته ترمیم و بازسازی نوار حفـاری در معـابر شـهری بایـد محاسـبه و اخـذ
گردد.
هزینه مرمت و بازسازی نوار حفاری معابر شهری برای شهروندان به شرح جدول ذیل محاسبه و اخذ می گردد.
ردیف

نوع پوشش معبر

واحد

قیمت (ریال)

1

آسفالت

مترطول

800/000

2

بتن  ،موزاییک ،پازل

مترطول

600/000

3

زیرسازی

مترطول

150/000

4

خاکی

مترطول

100/000

تبصره  :عره حفاری مورد محاسـبه  60سـانتی متـر میباشـد و چنانچـه عـره حفـاری از60سـانتی متـر بیشـتر باشـد بـه ازای
هر10سانت اضافه20درصد به عواره فوق اضافه گردد

شهردار قرق
مرتضی امینی

رییس شورای اسالمی شهرقرق
محمد علی پودینه

ماده پنج  :بهای خدمات ایمنی ساختمانها
بهای خدمات ایمنی ساختمان ها در هنگام صدور پروانه های ساختمانی در کلیه کـاربری هـا وامـالک قـدیمی از مسـاحت کـل زیربنـا و
توسعه بنا و پرونده های ارجاعی از کمیسیون ماده صد از مساحت مـازاد بـر مجوزهـای قـانونی صـادره بـه ازای هـر متـر مربـع
مسکونی 10/000ریال و به ازای هر متر مربع تجاری و سایر کاربریهـا15/000ریـال بایـد محاسـبه و توسـط مؤدیـان بـه حسـاب درآمـد
شهرداری واریز گردد.

شهردار قرق
مرتضی امینی

رییس شورای اسالمی شهرقرق
محمد علی پودینه

ماده شش :بهای خدمات احیاء و نگهداری فضای سبز
بهـای خدمـات احیاء و نگهداری فضای سبز در هنگام صدور پـروانه های سـاختمانی در کلیه کاربری ها و امالک قدیمی از مساحت کـل
زیربنا و تـوسعـه بنا و پرونده هـای ارجاعی از کمیسیون ماده صد از مساحت مازاد بر مجوزهـای قـانونی صـادره بـه ازای هـر متـر مربـع
مسکونی10/000ریال و سایر کاربریها به ازای هر متر مربع15/000ریال باید محاسبه و توسط مؤدیـان به حساب درآمد شـهرداری واریـز
گردد.
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رییس شورای اسالمی شهرقرق

مرتضی امینی

محمد علی پودینه

تعرفه عوارض و بهای خدمات شهری سال 1399شهرداری های استان گلستان

ماده هفت :بهای خدمات فضاهای ورزشی
بهای خدمات فضاهای ورزشی در هنگام صدور پروانه های ساختمانی در کلیه کاربری ها و امالک قدیمی از مساحت کل زیربنا و تـوسعـه
بنا و پرونده های ارجاعی از کمیسیون ماده صد از مساحت مازاد بر مجوزهای قـانونی صـادره بـه ازای هـر متـر مربـع  7/000ریـال بایـد
محاسبه و توسط مؤدیـان به حساب درآمـد شهرداری واریز گردد.

شهردار قرق

رییس شورای اسالمی شهرقرق

مرتضی امینی

محمد علی پودینه

.ماده هشت :بهای خدمات پاکسازی معابر ناشی از حمل و نقل نخاله ها و مصالح ساختمانی
ازآنجاییکه هنگام شروع عملیات تخریب  ،تسطیح و خاکبرداری امالک توسط سازندگان موجب برهم زدن نظافت معابر سـطح شـهر مـی
گردد و شهرداری در ازای پاکسازی معابر بهای خدمات فوق الذکر به هنگام صدور پروانه های ساختمانی در کلیه کـاربری هـا از مسـاحت
کل زیربنا و تـوسعـه بنا و پرونده های ارجاعی از کمیسیون ماده صد از مساحت مازاد بر مجوزهای قـانونی صـادره بـه ازای هـر مترمربـع
امالک مسکونی 3/000ریال و به ازای هرمتر مربع تجاری و سایر کاربریها7/000یال باید محاسبه و توسـط مؤدیــان بـه حسـاب درآمــد
شهرداری واریز گردد.

شهردار قرق
مرتضی امینی

رییس شورای اسالمی شهرقرق
محمد علی پودینه

ماده نه  :بهای خدمات دست فروشان بازار هفتگی
نرخ بهاء خدمات از دست فروشان بازار هفتگی بشرح ذیل می باشد:
الف -غرفه داران وابت به ازاء هر غرفه در سال3/000/000ریال با احتساب ارزش افزوده اخذ میگردد.
ب -غرفه داران سیار به ازاء هرغرفه در هفته100/000ریال با احتساب ارزش افزوده اخذ میگردد.
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تعرفه عوارض و بهای خدمات شهری سال 1399شهرداری های استان گلستان

ماده ده  :بهای خدمات اتباع خارجی
مبلغ عوارض سرپرست

مبلغ عوارض برای هر نفر

جمع کل

(مبلغ به ریال )

( مبلغ به ریال )

(مبلغ به ریال )

-

1/500/000
1/450/000

ردیف

مشخصات خانوار

1

یک نفره

1/500/000

2

دو نفره

850/000

600/000

3

سه نفره

1/000/000

500/000

2/000/000

4

چهار نفره

1/000/000

450/000

2/350/000

5

پنج نفره

1/000/000

430/000

2/720/000

6

شش نفره

1/000/000

420/000

3/100/000

7

هفت نفره وباالتر

1/000/000

400/000

بر اساس نفرات

شهردار قرق

رییس شورای اسالمی شهرقرق

مرتضی امینی

محمد علی پودینه

ماده یازده  :بهای خدمات واگذاری محل دفن
ردیف

شرح

نرخ تصویبی( ریال)

1

بهای خدمات واگذاری مح دفن افراد بومی

2/000/000

2

3

بهای خدمات واگذاری مح دفن افراد غیر

4/000/000

بومی

500/000

بهای خدمات استفاده از سردخانه

تبصره :1هزینه دفن شام  ،قبر ،استفاده از غسالخانه (شستشو و غیره) و می باشد.
تبصره : 2افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی و خانواده معظم شهدا (پدر،مادر،فرزند) وجانبازان عزیز وافراد مجهول
الهویه از پرداخت معاف است
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تعرفه عوارض و بهای خدمات شهری سال 1399شهرداری های استان گلستان

ماده دوازده  :بهای خدمات کرایه آمبوالنس (حمل متوفیات)

شرح

ردیف

1

حم جنازه از گرگان به قرق و بالعکس تا  20کییومتر

2

حم جنازه خارج از شهر تا صد کییومتر

3

خارج از شهر بیش از صد کییومتر به ازای هر کییومتر

کرایه تصویبی(
ریال)
800/000
1/200/000
10000

تبصره  :بـرای متوفیان مجهول الهویه که از طرف مراجع قضایی معرفی و نیز افراد تحت پوشش کمیته امـداد و بهـزیستی بـا معرفـی از
ادارات مذکور ،هـزینه کفن و دفن رایگـان میباشد.

شهردار قرق

رییس شورای اسالمی شهرقرق

مرتضی امینی

محمد علی پودینه

ماده سیزده:بهای خدمات جمعآوری ضایعات ،خاکونخاله و سایر پسماندهای عمرانی و ساختمانی سطح شهر
شهرداری در ازای جمع آ وری ضایعات ،خاک و نخاله و سایر پسماندهای عمرانی و ساختمانی سطح شهر به شرح ذیل بهای خدمات بایـد
اخذ نماید.
ردیف

عنوان

مبلغ به ریال

1

خاور بارگیری مکانیزه با مخزن  3مترمکعب

500/000

2

بنز تک بارگیری مکانیزه با مخزن 6مترمکعب

1/000/000

3

آذرخش بارگیری بادست

500/000

4

نیسان بارگیری بادست

500/000

5

بار گیری با بیل بکهو

500/000

6

کرایه بیل مکانیکی

600/000

شهردار قرق
مرتضی امینی
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رییس شورای اسالمی شهرقرق
محمد علی پودینه

تعرفه عوارض و بهای خدمات شهری سال 1399شهرداری های استان گلستان

ماده چهارده  :بهای خدمات مربوط به امور تاکسیرانی
موضوع عوارض ( تعرفه)
ردیف
صدور دفترچه کار در تاکسی تیفنی و وانت(یکساله)
1
2

تمدید دفترچه کار تاکسی تیفنی و وانت(یکساله)

ارقام
200/000
تصویبی
100000

3

هزینه صدور دفترچه کار تاکسیرانی (المثتی)

( ریال)
200000

4

حق واگذاری امتیاز دفتر تاکسی تیفنی
هزینه تمدید یا تعویض دفترچه ( از کمک رانندگان به مالک)
ضمانت حسن انجام کارمخصوص رانندگان آژانس( وثیهه بصورت سفته)

100000000

6

ضمانت حسن انجام کار برای متهاضیان افتتاح تاکسی تیفنی ووانت (وثیهه

100000000

7

))بصورت
سفته) مکان های متهاضیان تاکسیهای تیفنی برای اشخاص حهیهی
کارشناسی
هزینه

500000

8

حهوقی
جابجایی مکان دفتر آژانس ها
وهزینه

3000000

9

هزینه ناشی از انتهال امتیاز آژانس

10000000

10

هزینه یا عوارض به ازاء هر دستگاه خودرو

100000

11

هزینه نه و انتهال تاکسی

1000000

12

هزینه واگذاری و امتیاز تاکسی نارنجی

1000000

13

امتیاز تاکسی افزایشی

400000

14

امتیاز ون ومینی بوس

2000000

15

پروانه فعالیت وانت بار هردستگاه

600/000

16

نه و انتهال ون مینی بوس

1000000

17

هزینه واگذاری وانت بار تیفنی

30000000

5

50000000

تبصره  :وصول عوارض مندرج در جداول فوق موکول به وصول مجوز قانونی میباشد.
تبصره  : 1هرگونه خدمات مربوط به آژانس ها در قبال تسویه حساب عوارض و داشتن پروانه کسب امکان پذیر است .
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مرتضی امینی

محمد علی پودینه

تعرفه عوارض و بهای خدمات شهری سال 1399شهرداری های استان گلستان

ماده پانزده  :بهای خدمات کارکرد ماشین آالت عمرانی و خدمات شهری شهرداری)جمع آوری ضایعات ،خاک و نخاله و سایر
پسماندهای عمرانی و ساختمانی در سطح شهر)
شهرداری در ازای جمع آوری ضایعات ،خاک و نخاله و  ...و کارکرد ماشین آالت عمرانی در سطح شهر به شرح ذیل بهای خدمات اخذمینماید

:
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ردیف

شرح

نحوه محاسبه

(ارقام به ریال)

1

لودر

ساعت

600/000

2

گردیدر

ساعت

600/000

3

بیل مکانیکی

ساعت

1/000/000

4

اسکید استیر لودر(بابکت)

ساعت

600/000

5

پیکور(چکش)

ساعت

300/000

6

غلطک cg 11

ساعت

500/000

7

غلطک دستی کوچک

ساعت

100/000

8

غلطک زیر سازی

ساعت

300/000

9

غلطک اتو و چرخ آهنی و فنیشر به ازای هر تن

تن

90/000

10

نیسان کمپرسی (حمل آسفالت -نخاله و)...

ساعت

500/000

11

کامیون کمپرسی تک

سرویس

500/000

12

کامیون کمپرسی جفت

سرویس

600/000

13

زباله کش مکانیزه  18متر مکعب بدون راننده و سوخت

ساعت

1/000/000

14

زباله کش مکانیزه  18متر مکعب با راننده و سوخت

ساعت

1/200/000

15

زباله کش مکانیزه  8متر مکعب بدون راننده و سوخت

ساعت

500/000

16

زباله کش مکانیزه  8متر مکعب با راننده و سوخت

ساعت

600/000

17

ایسوزو ،خاور و آذرخش سنتی

ساعت

450/000

18

باالبر خودروئی

ساعت

600/000

19

آب چاه

ساعت

500/000

20

بیل بکهو

ساعت

500/000

21

اتوبوس بیابانی

ساعت

500/000

تعرفه عوارض و بهای خدمات شهری سال 1399شهرداری های استان گلستان

ردیف

شرح

نحوه محاسبه

(ارقام به ریال)

22

مینی بوس

ساعت

200/000

23

جاروب خیابانی

ساعت

150/000

24

جدولشوی

ساعت

200/000

25

مخزن شوی

ساعت

250/000

26

کانال روب

ساعت

300/000

27

موتورجوش

روزانه

600/000

28

کمپرسور

روزانه

1/500/000

29

واتر جت

ساعت

100/000

30

تانکر آبپاش

ساعت

100/000

31

جروقیل  5تن

ساعت

200/000

32

جروقیل  500کیلویی

ساعت

100/000

33

فاضالب کش

سرویس

600/000

شهردار قرق
مرتضی امینی

رییس شورای اسالمی شهرقرق
محمد علی پودینه

ماده شانزده :هزینه بهای خدمات از هر دستگاه کامیون وماشین آالت سنگین وراه سازی وساختمانی وارده به محدوده
شهر
به استناد تبصره یک ماده  50قانون مالیات بر ارزش افزوده  ،با توجه به این که دستگاه ها و ماشین آالت سنگین راه سازی و
ساختمانی سنگ شکن های واقع در محدوده و حریم شهر از درون شهر قرق رفت و آمد می نمایند و در این بین خسارت های
فراوانی به پ ها  ،تاسیسات و آسفالت معابر شهری وارد می نمایند و از آنجایی که این خسارات باعث تعدی و حذف سرمایه
های مردمی بوده و خسارات جبران ناپذیری به شهروندان و شهرداری وارد می نمایند.
در صورت توقف ماشین آالت سنگین راه سازی موضوع ماده  6توسط راهور شهر به میزان مازاد تناژ مجاز مبیغ بهای خدمات
برابر  150/000ریال (یکصد وپنجاه هزار ریال )برای هرتن مازاد محاسبه و وصول می گردد.

شهردار قرق
مرتضی امینی
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رییس شورای اسالمی شهرقرق
محمد علی پودینه

تعرفه عوارض و بهای خدمات شهری سال 1399شهرداری های استان گلستان

ماده هفده  :بهای خدمات کارشناسی
 -1جهت پاسخ به کلیه استعالمات از جمله بانک ،دفترخانه ،صنفی ،حفاری .... ،و هنگام صدور پروانه ساختمانی ،تمدید ،عدم خالف،
پایانکار و  ...در محدوده و حریم مصوب شهر بهای خدمات کارشناسی به شرح جدول ذیل محاسبه میگردد:
})ریال𝟎𝟎𝟓𝟒 × مساحت اعیان( 𝟑𝟎𝟎𝟎) +ریال × مساحت عرصه({ × 𝐊 = بهای خدمات کارشناسی کلیه کاربری ها

نوع درخواست

𝐊ضریب

پایانکار

2

پاسخ دفترخانه

3

سایرو تشکیل پرونده برای اولین
مراجعه

3

سایرو تشکیل پرونده برای دومین
1
مراجعه و به بعد پس از  6ماه

تبصره یک :بهای خدمات فوق از تاریخ پرداخت به مدت  6ماه دارای اعتبار میباشد و پس از مدت مذکور بایستی مجـداً توسـط مـودی
باضریب  k=1بجزکارشناسی پاسخ دفترخانه که هر بارمراجعه باید پرداخت گردد
تبصره دو :چنانچه متقاضیانی که بصورت سرقفلی و یا تک واحدی در مجتمع های تجاری یا مسکونی قصد اخذ مجوز ،انتقال ،ترهینـی،
پروانه کسب و  ...داشته باشد هزینه کارشناسی به میزان مساحت آن قسمت از ساختمان که دچار تغییـرات ناشـی از تقاضـا مـیگـردد را
شـامل میشود.
تبصره سه :مبنای م حاسبه بهای خدمات کارشناسـی در امـالک واقـع در حـریم شـهر بـر اسـاس فرمـول ذیـل محاسـبه و اخـذ گـردد
})𝟎𝟎𝟐𝟐ریال × مساحت اعیان( 𝟏𝟐𝟎𝟎) ≤ 𝟐𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎] +ریال × مساحت عرصه([{ = بهای خدمات کارشناسی کلیه کاربریها

تبصره چهار :بهای خدمات فوق الذکر بر اساس متراژ وضع موجود ملک اخذ میگردد.
 -2بنتظور تقویت بنیه وامکان خرید تجهیزات آتش نشانی جهت مقابله با هرگونه حوادث غیر مترقبه نظیر آتش سوزی و تصادفات
جاده ای و سقوط در چاه و ...از وظایف واحد آتش نشانی و خدمات ایمنی میباشد نیازمند داشتن پشتوانه قوی درآمـد و منـابع
مالی بوده جهت نیل به اهداف و خود کفایی امکانات و تجهیزات واحد آتش نشانی بهای خدماتی بشرح ذیل از صدور بر
حوادث و ایمنی داخل محد.وده و حریم قانونی شهر و یا هر نقطه ای که اعزام گردند قابل وصول از مراجعین و استفاده
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گـزار

تعرفه عوارض و بهای خدمات شهری سال 1399شهرداری های استان گلستان

کارشناسی واحدها ی از سوی واحد آتش نشانی
ردیف

مبنای محاسبه

قیمت مصوب

-1

واحد مسکونی به ازای هر واحد صدمه دیده داخل محدوده و خارج ازآن

 300/000ریال

2

واحد تجاری به ازای هر واحد صدمه دیده داخل محدوده و خارج از آن

 400/000ریال

3

واحدهای تولیدی و صنعتی داخل محدوده قانونی

 500/000ریال

4

واحدهای تولیدی و صنعتی داخل و خارج حریم قانونی

1/000/000ریال

5

خودروهای سبک

300/000

6

خودروهای سنگین

500/000

7

اراضی کشاورزی و جنگلی

200/000

تبصره  :این موضوع مشمول افراد تحت پوشش کمیته امداد حضرت امام (ره) و بهزیستی  ،وخانواده معظم شهدا (پـدر  ،مـادر  ،همسـر،
فرزند ) و جانباز  ،وآزاده نمی باشد
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ماده هجده:جرایم کمیسیون ماده صد
مالکین اراضی و امالک واقع در محدوده شهر یا حریم آن باید قب از هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع ساختمان از
شهرداری پروانه اخذ نمایند .شهرداری می تواند از عمییات ساختمانی ساختمان های بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه به وسییه
مأمورین خود اعم از آنکه ساختمان در زمین محصور یا غیرمحصور واقع باشد جیوگیری نماید.
 )1در موارد مذکور فوق که از لحاظ اصول شهرسازی یا فنی یا بهداشتی قیع تأسیسات و بناهای خالف مشخصات مندرج در
پروانه ضرورت داشته باشد یا بدون پروانه شهرداری ساختمان احداث یا شروع به احداث شده باشد به تهاضای شهرداری موضوع
در کمیسیون هایی مرکب از نماینده وزارت کشور به انتخاب وزیر کشور و یکی از قضات دادگستری به انتخاب وزیر دادگستری
و یکی از از اعضای شورای شهر به انتخاب شورا مطرح می شود .کمیسیون پس از وصول پرونده به ذینفع اعالم می نماید که
ظرف ده روز توضیحات خود را کتباً ارسال دارد پس از انهضاء مدت مذکور کمیسیون مکیف است موضوع را با حضور نماینده
شهرداری که بدون حق رأی برای ادای توضیح شرکت می کند ظرف مدت یک ماه تصمیم مهتضی بر حسب مورد اتخاذ کند در
مواردی که شهرداری از ادامه ساختمان بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه جیوگیری می کند مکیف است حداکثر ظرف یک هفته
از تاریخ جیوگیری موضوع را در کمیسیو ن مذکور مطرح نماید  ،در غیراینصورت کمیسیون به تهاضای ذینفع به موضوع رسیدگی
خواهد کرد.
در صورتی که تصمیم کمیسیون بر قیع تمام یا قسمتی از بنا باشد مهیت مناسبی که نباید از دو ماه تجاوز کند تعیین نماید.
شهرداری مکیف است تصمیم مذبور را به مالک ابالغ کند .هرگاه مالک در مهیت مهرر اقدام به قیع بنا ننماید شهرداری رأساً اقدام
کرده و هزینۀ آن را طبق مهررات آئین نامۀ اجرای وصول عوارض از مالک دریافت خواهد نمود.
 )2در مورد اضافه بنا زائد بر مساحت زیربنای مندرج در پروانۀ ساختمانی واقع در حوزۀ استفاده از اراضی مسکونی کمیسیون می
تواند در صورت عدم ضرورت قیع اضافه بنا با توجه به موقعیت میک از نظر مکانی( در بر خیابان های اصیی یا خیابان های
فرعی و یا کوچۀ بن باز یا بن بست) رأی به اخذ جریمه ای که متناسب با نوع استفاده از فضای ایجاد شده و نوع ساختمان از نظر
مصالح مصرفی باشد  ،تعیین و شهرداری مکیف است براساس آن نسبت به وصول جریمه اقدام نماید.
(جریمه نباید از حداق یک دوم کمتر و از سه برابر ارزش معامالتی ساختمان برای هر مترمربع بنای اضافی بیشتر باشد) در
صورتی که ذینفع از پرداخت جریمه خودداری نمود شهرداری مکیف است مجاادداً پرونده را به همان کمیسیون ارجاع و
تهاضای صدور رأی تخریب را بنماید .کمیسیون در این مورد نسبت به صدور رأی تخریب اقدام خواهد نمود.
 )3در مورد اضافه بنا زائد بر مساحت مندرج در پروانۀ ساختمانی واقع در حوزۀ استفاده از اراضی تجارتی و صنعتی و اداری
کمیسیون می تواند در صو رت عدم ضرورت قیع اضافه بنا با توجه به موقعیت میک از نظر مکانی (در بر خیابان های اصیی یا
خیابان های فرعی و یا کوچه بن باز یا بن بست) رأی به اخذ جریمه ای که متناسب با نوع استفاده از فضای ایجاد شده و نوع
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ساختمان از نظر مصالح مصرفی باشد  ،تعیین و شهرداری مکیف است براساس آن نسبت به وصول جریمه اقدام نماید (جریمه
نباید از حداق دو برابر کمتر و از چهار برابر ارزش معامالتی ساختمان برای هر مترمربع بنای اضافی ایجاد شده بیشتر باشد) در
صورتی که ذینفع از پرداخت جریمه خودداری نمود شهرداری مکیف است مجدداً پرونده را به همان کمیسیون ارجاع و تهاضای
صدور رأی تخریب را بنماید .کمیسیون در این مورد نسبت به صدور رأی تخریب اقدام خواهد نمود.
 )4در مورد احداث بنای بدون پروانه در حوزۀ استفاده از اراضی مربوطه در صورتی که اصول فنی و بهداشتی و شهرسازی
رعایت شده باشد کمیسیون می تواند با صدور رأی بر اخذ جریمه به ازاء هر مترمربع بنای بدون مجوز یک دهم ارزش معامالتی
ساختمان یا یک پنجم ارزش سرقفیی ساختمان ،در صورتی که ساختمان ارزش دریافت سرقفیی داشته باشد ،هر کدام که مبیغ آن
بیشتر است از ذینفع ،بالمانع بودن صدور برگ پایان ساختمان را به شهرداری اعالم نماید.
اضافه بنا زائد بر تراکم مجاز براساس مفاد تبصره های  2و  3عم خواهد شد.
 )5در مورد عدم احداث پارکینگ و یا غیرقاب استفاده بودن آن و عدم اصالح آن کمیسیون می تواند با توجه به موقعیت محیی
و نوع استفاده از فضای پارکینگ رأی به اخذ جریمه ای که حداق یک برابر و حداکثر دو برابر ارزش معامالتی ساختمان برای
هر مترمربع فضای از یبن رفتۀ پارکینگ باشد  .صادر نماید (مساحت هر پارکینگ با احتساب گردش  25مترمربع می باشد)
شهرداری مکیف به اخذ جریمۀ تعیین شده و صدور برگ پایان ساختمان می باشد.
 )6در مورد تجاوز به معاب ر شهر ،مالکین موظف هستند در هنگام نوسازی براساس پروانۀ ساختمان و طرح های مصوب رعایت
برهای اصالحی را بنمایند .در صورتی که بر خالف پروانه و یا بدون پروانه تجاوزی در این مورد انجام گیرد شهرداری مکیف
است از ادامۀ عمییات جیوگیری و پروندۀ امر را به کمیسیون ارسال نماید .در سایر موارد تخیف مانند عدم استحکام بنا ،عدم
رعایت اصول فنی و بهداشتی و شهرسازی در ساختمان رسیدگی به موضوع در صالحیت کمیسیون های ماده صد است .
 )7مهندسان ناظر ساختمانی مکیفند نسبت به عمییات اجرایی ساختمانی که به مسئولیت آنها احداث می گردد از لحاظ تخیف را
به موقع به شهرداری اعالم نکند و موضوع منتهی به طرح در کمیسیون مندرج در تبصرۀ یک ماده صد قانون شهرداری و صدور
رأی بر جریمه یا تخریب ساختمان گردد شهرداری مکیف است مراتب را به نظام معماری و ساختمانی منعکس نماید .شورای
انتظامی نظام مذکور موظف است مهندس ناظر را در صورت ثبوت تهصیر برابر قانون نظام معماری و ساختمانی حسب مورد با
توجه به اهمیت موضوع به  6ماه تا سه سال محرومیت از کار و در صورتی که مجدداً مرتکب تخیف شود که منجر به صدور رأی
تخریب به وسییۀ کمیسیون ماده صد گردد به حداکثر مجازات محکوم کند.
مراتب محکومیت از طرف شورای انتظامی نظام معماری و ساختمانی در پروانۀ اشتغال درج و در یکی از جرائی کثیراالنتشار
اعالم می گردد .شهرداری مکیف است تا صدور رأی محکومیت به محض وقوف از تخیف مهنادس ناظر و ارسال پرونده به
کمیسیون ماده صد به مدت حداکثر  6ماه از اخذ گواهی امضااااء مهندس ناظر مربوطه برای ساختمان جهت پروانۀ ساختمان
شهرداری خودداری نماید .مأمورین شهرداری نیز مکیفند در مورد ساختمانها نظارت نمایند و هرگاه از موارد تخیف در پروانه به
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موقع جیوگیری نکنند و یا در مورد صدور گواهی انطباق ساختمان با پروانه مرتکب تهصیری شوند طبق مهررات قانونی به تخیف
آنان رسیدگی می شود و در صورتی که عم ارتکابی مهندسان ناظر و مأموران شهرداری واجد جنبۀ جزائی هم باشد از این
جهت نیز قاب تعهیب خواهند بود.
در مواردی که شهرداری مکیف به جیوگیری از عمییات ساختمانی است و دستور شهرداری اجرا نشود می تواند با استفاده از
مأمورین اجرائیات خود و در صورت لزوم مأمورین انتظامی برای متوقف ساختن عمییات ساختمانی اقدام نماید.
 )8دفاتر اسناد رسمی مکیفند قب از انجام معامیۀ قطعی در مورد ساختمان ها گواهی پایان ساختمان و در مورد ساختمان های
ناتمام گواهی عدم خالف تا تاریخ انجام معامیه را که توسط شهرداری صادر شده باشد مالحظه و مراتب را در سند قید نمایند.
در مورد ساختمان هایی که قب از تصویب قانون  6تبصره الحاقی به ماده صد قانون شهرداریها ( )55/11/24معامیه انجام گرفته و
از ید مالک اولیه خارج شده باشد در صورتی که مورد معامیه ک

پالک را شام

نگردد گواهی عدم خالف یا برگ پایان

ساختمان الزامی نبوده و با ثبت و تصریح آن در سند انجام معامیه بالمانع می باشد.
در مورد ساختمان هایی که قب از تاریخ تصویب نهشۀ جامع شهر ایجاد شده در صورتی که اضافه بناء جدیدی حادث نگردیده
باشد و مدار ک و اسناد نشان دهندۀ ایجاد بنا قب از سال تصویب طرح جامع شهر باشد با ثبت و تصرح مراتب فوق در سند
مالکیت انجام معامیه بالمانع می باشد.
 )9ساختمان هایی که پروانۀ ساختمان آنها قب از تاریخ تصویب نهشۀ جامع شهر صادر شده است از مشمول تبصره  1ماده صد
قانون شهرداری معاف می باشد .
 )10در مااورد آراء صادره از کمیسیون ماده صد قانون شهرداری هرگاه شهرداری یا مالک یا قائم مهام او از تاریخ ابالغ رأی
ظرف مدت ده روز نسبت به آن رأی اعتراض نماید ،مرجع رسیدگی به این اعتراض کمیسیون دیگر ماده صد خواهد بود که
اعضای آن غیر از افرادی باشند که صدور رأی قبیی شرکت داشته اند .رأی این کمیسیون قطعی است .
 )11آئین نامۀ ارزش معامالتی ساختمان پس از تهیه توسط شهرداری و تصویب شورای شهر در مورد اخذ جرائم قاب اجراست و
این ارزش معامالتی سالی یکبار قاب تجدید نظر خواهد بود
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ارزش معامالتی ساختمانی موضوع تبصره  11ماده صد قانون شهرداریها :
جدول شماره یک :
ردیف

مسکونی(هر متر مربع به

تجاری(هر متر مربع

ریال)

به ریال)

360/000

500/000

الف :ساختمان تجاری یا
1

ساختمان های باهر نوع اسکلت و سقف

مسکونی

و دیوار در حد طبقا ت اشغال مجاز
2

3

مازادپروانه
هرنوع سقف ودیوار
کلیه ساختمان ها با

540/000

420/000

واسکلت مازاد برسطح اشغال و تراکم
مازادپروانهبایا بدون
پروانه ودیوار
هرنوع سقف
کلیه ساختمان ها

660/000

480/000

و اسکلت مازاد بر  10درصد سطح
4

هرنوع سقف ودیوار
کلیه ساختمان ها با
اشغال مجاز

660/000

480/000

واسکلت مازاد بر طبقات مجاز

5

تبدیل پارکینگ

450/000

700/000

6

بناهای بدون پروانه در حد سطح اشغال

 7برابر ارزش بند  1معامالتی

 10برابر ارزش بند 1معامالتی

و طبقات مجاز
تعمیرات بدون مجوز

7

تفکیک غیر مجاز برای هرنوع کاربری
8

9

80/000

50/000
به ازا هرمترمربع  3/5برابر  pدر
حدتفکیک مجاز وغیرآن 4/5p

آسانسور  :درصورت عدم اجرا برابر مفاد

60/000

500/000

پروانه ساختمانی برمبنای مساحت کل
اعیانی پیلوت
اضافه ارتفاع

10

بر خیابان اصلی شهر(بلوار
11

کسری
پارکینگ

امام رضا(ع))
کلیه خیابانهای  12متری و

 0/15ازرشT

/.25ارزش T

تک واحدی

چند واحدی

تک واحدی

چند واحدی

مسکونی

مسکونی

تجاری

تجاری

780/000

900/000

1/700/000

1/800/000

660/000

780/000

900/000

1/200/000

باالتر
کلیه خیابانهای کمتر از 12
متر
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جدول شماره دو
ردیف

قیمت مصوب

نوع کاربری

برای سال97

آموزشی با مجوز وزارت عیوم ،آموزش و پرورش و بهزیستی-
1

معادل مسکونی

آموزش عالی – مهد کودک ها

 ./1مسکونی

مدارسی که توسط خیرین ساخته میشود
2

بهداشتی درمانی (با مجوز دانشگاه عیوم پزشکی) دولتی و خصوصی

معادل مسکونی

ورزشی
-1امالک دولتی

معادل مسکونی

 -2امالک خصوصی

 %50مسکونی

4

اداری – نظامی – انتظامی(بخش دولتی)

معادل تجاری

5

خدماتی و تاسیاتی وسایر

معادل تجاری

6

صنعت گردشگری -اقامتی – تفریحی صرفاً با کاربری گردشگری

معادل مسکونی

7

مذهبی (با مجوز سازمان اوقاف و امور خیریه یا تبییغات اسالمی)

 %10مسکونی

3

8

دامداری ها – مرغداری ها و آب بندان های پرورش ماهی و غیره
واقع در حریم (با مجوز از سازمان جهاد کشاورزی)

 %40تجاری

9

صنایع واقع در حریم

 %50تجاری

10

فرهنگی (با مجوز اداره ک فرهنگ و ارشاد اسالمی)

 %20مسکونی

تبصره :
چنانچه اعضا کمیسیون ماده صد در خصوص تفکیک رای صادر نمایند مالک عم تعرفه عوارض مصوب میباشد

شهردار قرق
مرتضی امینی
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ماده نوزده:دستور العمل تقسیط و چگونگی اخذ مطالبات شهرداری
برابر مفاد  73قانون تنظیم بخشی از مهررات مالی دولت مصوب  80/11/27به شهرداری اجازه داده می شود تا سهف 600000000
ریال کییه مطالبات(اعم از عوارضات و جریمه ماده  )100خود را مطابق جدول و تبصره های ذی تهسیط نماید بدیهی است
تهسیط مطالبات شهرداری مازاد بر سهف تعیین شده به کمیسیون ماده  77قانون شهرداری ها تفویض میگردد  .صدور
مفاصاحساب  ،گواهی پایان کار و نه وانتهال موکول به پرداخت کییه بدهی های مؤدی و تسویه حساب خواهد بود .
درصد پیش پرداخت نهدی

سهف اقساط الباقی بطور

ردیف

برمبنای بدهی

مساوی (ماهیانه)

1

حداق %15

10

2

حداق %20

12

3

حداق %30

15

4

حداق %40

18

5

حداق %50

22

6

حداق %6 0

28

7

حداق %70

36

تبصره  : 1آن دسته از مودیانی که درخواست پرداخت قسطی بدهی عواره صدور پروانه ساختمانی خود را بنمایند پس از پرداخت پیش
قسط ،مستند به ماده  59قانون رفع موانع تولید  ،باقیمانده بدهی به میزان 10درصد مشمول پرداخت (کارمزد تقسیط) بوده و نحوه
محاسبه نرخ سود مذکور به صورت روز شمار و بر مبنای فرمول مالک عمل محاسبات نرخ سود بانک مرکزی انجام خواهد شد.
)تعداد اقساط  × (1 +نرخ سود × ) پیش پرداخت  −عواره محاسبه شده(
2400
تبصره  : 2تهسیط مطالبات به منزله تسویه حساب نمیباشد .
تبصره  : 3این مصوبه مشمول مطالبات شهرداری از اشخاص حهیهی وشرکت های خصوصی خواهد بود و ادارات  ،سازمان ها ،
نهاد های عمومی و دولتی  ،و  ...بدون بهره بانکی برابر توافق فی مابین شهرداری و دستگاه متبوع عوارض و بدهی خود را
براساس الیحه تهدیمی از سوی شهرداری و مصوبه شورای شهر پرداخت نمایند .
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تبصره  : 4این مصوبه عطف به ما سبق نمی گردد و از زمان تصویب الزم االجرا است .
تبصره  : 5افرادی که تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی و خانواده معظم شهدا وجانبازان با اراِیه اسناد مثبته به تشخیص شهردار
صرفه و صالح بنحو صالح دید عم نماید.
تبصره  :6افراد بی بضاعت و کم توان که شرایط پرداخت براساس جدول فوق را ندارند با پیشنهاد واحد درآمد
برابرنظرشهرداریا کمسیون ماده  77عم خواهد شد .

شهردار قرق

رییس شورای اسالمی شهرقرق

مرتضی امینی

محمد علی پودینه

ماده بیست:بهای خدمات فنی و مهندسی (ترسیم نقشه)
در راستای سهولت در امر پاسخگویی به شهروندان ترسیم کروکی و نهشه برداری امالک به شرح ذی بهای خدمات فنی و مهندسی
محاسبه و اخذ می گردد.
ردیف
1

54

شرح خدمات عرصه
برداشت کروکی زمین عرصه و اعیان همکف زیر  200مترمربع

مبیغ (ریال)
( 650/000ششصد وپنجاه هزار)

2

برداشت کروکی زمین عرصه و اعیان همکف از  200مترمربع تا  250مترمربع (1/000/000یک میییون ریال )

3

برداشت کروکی زمین عرصه و اعیان همکف از  250مترمربع تا  400مترمربع (1/200/000یک میییون و دویستهزار)

4

برداشت کروکی زمین عرصه و اعیان همکف بیش از  400مترمربع

5

برداشت هر باب مغازه با هر مساحتی

6

برداشت هرطبهه مازاد طبهه همکف به ازای هر طبهه

(1/350/000یک میییون وسیصد وپنجاه هزار )
 (700/000هفتصد هزار )
 (400/000چهارصد هزار )
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ماده بیست ویک:خودیاری شهروندان وهدایای دریافتی
شهرداری باستناد بند 10ماده  55قانون شهرداریها ،شهرداری تفویض اختیارمیگردد هرنوع هدایا و هرنوع اعانات را قبول نمایدو
همچنین بند  1ماده  55قانون ،ایجاد خیابانها وکوچه ها ومیدان ها وپارکها وبوستانها وباغهای عمومی ومجاری عمومی وتوسعه
معابر از وظایف شهرداری می باشد .
با عنایت باینکه هزینه اجرای زیر سازی ،آسفالت وجدول بندی وموزائیک فرش خیابانهای سطح شهر برای شهرداری هزینه بسیار
فراوانی داشته وشهرداری به تنهایی قادر به ارائه خدمت نمی باشد مگر با مشارکت وهمیاری شهروندان لذا شهرداری چنانچه
قصد انجام عمییات عمرانی فوق را داشته باشد در طول سال به اهالی آن خیابان اعالم وشهروندان طبق توافق با شهرداری
درصدی از مبیغ برآورد را به حساب شهرداری منظور و واریز نمایند  .در غیر اینصورت شهرداری انجام عمییات عمرانی آن
محیه را را در اولویت های بعدی قرار می دهد شهرداری اجازه دارد چنانچه اهالی ا هزینه های استاد کار و دستمزد مربوطه
پرداخت نمایند توافق نماید

شهردار قرق

رییس شورای اسالمی شهرقرق

مرتضی امینی

محمد علی پودینه

ماده بیست و دو  :هزینه بهای خدمات از هر دستگاه کامیون وماشین آالت سنگین وراه سازی وساختمانی وارده به
محدوده شهر
به استناد تبصره یک ماده  50قانون مالیات بر ارزش افزوده  ،با توجه به این که دستگاه ها و ماشین آالت سنگین راه سازی و
ساختمانی سنگ شکن های واقع در محدوده و حریم شهر از درون شهر قرق رفت و آمد می نمایند و در این بین خسارت های
فراوانی به پ ها  ،تاسیسات و آسفالت معابر شهری وارد می نمایند و از آنجایی که این خسارات باعث تعدی و حذف سرمایه
های مردمی بوده و خسارات جبران ناپذیری به شهروندان و شهرداری وارد می نمایند.
در صورت توقف ماشین آالت سنگین راه سازی موضوع ماده  6توسط راهور شهر به میزان مازاد تناژ مجاز مبیغ بهای خدمات
برابر  150/000ریال (یکصد وپنجاه هزار ریال )برای هرتن مازاد محاسبه و وصول می گردد.

شهردار قرق
مرتضی امینی
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ماده بیست و سه :بهای خدمات بازبینی دوربین های ترافیکی و حفاظتی :
شهرداری قرق اجازه دارد بمنظور افزایش ضریب توان حفاظتی و ترافیک سطح شهر و و نگهداری دوربین ها نصب شده در ازا هر
بازبینی با مکاتبه مراجع نظیر نیروی انتظامی و محاکم قضایی مبلغ 300/000ریال بهای خدمات از متقاضی دریافت نماید

شهردار قرق
مرتضی امینی
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قانون اصالح ماده ( )101قانون شهرداری
ماده 101ا ادارات ثبت اسناد و امالک و حسب مورد دادگاهها موظفند در موقع دریافت تهاضای تفکیک یا افراز اراضی واقع در
محدوده و حریم شهرها ،از سوی مالکین ،عم تفکیک یا افراز را براساس نهشهای انجام دهند که قبالً به تأیید شهرداری مربوط
رسیده باشد .نهشه ای که مالک برای تفکیک زمین خود تهیه نموده و جهت تصویب در قبال رسید ،تسییم شهرداری مینماید ،باید
پس از کسر سطوح معابر و قدرالسهم شهرداری مربوط به خدمات عمومی از ک زمین ،از طرف شهرداری حداکثر ظرف سه ماه
تأیید و کتباً به مالک ابالغ شود.
بعد از انهضاء مهیت مهرر و عدم تعیینتکییف از سوی شهرداری مالک میتواند خود تهاضای تفکیک یا افراز را به دادگاه تسییم
نماید .دادگاه با رعایت حداکثر نصاب های مهرر در خصوص معابر ،شوارع و سرانههای عمومی با أخذ نظر کمیسیون ماده ( ،)5به
موضوع رسیدگی و اتخاذ تصمیم مینماید.
کمیسیون ماده ( ) 5حداکثر ظرف دو ماه باید به دادگاه مذکور پاسخ دهد .در صورت عدم ارسال پاسخ در مدت فوق ،دادگاه با
مالحظه طرح جامع و تفصییی در چهارچوب سایر ضوابط و مهررات ،به موضوع رسیدگی و رأی مهتضی صادر مینماید.
تبصره :1رعایت حدنصابهای تفکیک و ضوابط و مهررات آخرین طرح جامع و تفصییی مصوب در محدوده شهرها و همچنین
رعایت حدنصابها ،ضوابط ،آییننامه ها و دستورالعمیهای مرتبط با قوانین از جمیه قوانین ذی  ،در تهیه و تأیید کییه نهشههای
تفکیکی موضوع این قانون توسط شهرداریها الزامی است:
 مواد ( )14و ( )15قانون زمین شهری مصوب سال 1366 قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکتهای تعاونی مسکن و سایر اشخاصحهیهی و حهوقی مصوب سال 1381
 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوب سال  1374و اصالحات بعدی آن قانون جیوگیری از خردشدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی ا اقتصادی مصوب سال  1385و اصالحات بعدیآن
ا ماده ( )5قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و اصالحات بعدی آن
تبصره :2در مورد اراضی دولتی ،مطابق تبصره ( )1ماده ( )11قانون زمین شهری مصوب سال  1366اقدام خواهدشد.
تبصره :3در اراضی با مساحت بیشتر از پانصد مترمربع که دارای سند ششدانگ است شهرداری برای تأمین سرانه فضای عمومی
و خدماتی تا سهف بیست و پنج درصد ( )%25و برای تأمین اراضی موردنیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر در اثر تفکیک و
افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصییی با توجه به ارزش افزوده ایجادشده از عم تفکیک برای مالک ،تا بیست و پنج
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درصد ( )%25از باقیمانده اراضی را دریافت مینماید .شهرداری مجاز است با توافق مالک قدرالسهم مذکور را براساس قیمت
روز زمین طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری دریافت نماید.
تبصره :4کییه اراضی حاص از تبصره ( ) 3و معابر و شوارع عمومی و اراضی خدماتی که در اثر تفکیک و افراز و صدور سند
مالکیت ایجاد میشود ،متعیق به شهرداری است و شهرداری در قبال آن هیچ وجهی به صاحب میک پرداخت نخواهدکرد.
در مواردی که امکان تأمین انواع سرانه ،شوارع و معابر از زمین موردتفکیک و افراز میسر نباشد ،شهرداری میتواند با تصویب
شورای اسالمی شهر معادل قیمت آن را به نرخ کارشناسی دریافت نماید.
تبصره :5هرگونه تخیف از موضوع این قانون در تفکیک یا افراز اراضی ،جرم تیهیشده و متخیفین ،طبق قانون مجازات اسالمی
و قانون تخیفات اداری تحت پیگرد قانونی قرار خواهندگرفت.
بخش اول :
جدول شماره یک
 ) 1جهت زمینهای که از این تاریخ به بعد تا  500متر مربع تفکیک گردند مشمول محاسبه نمیگردند .
 ) 2برای زمین های بیش از  500متر مربع تا 1000متر مربع معادل هفت درصد ک عرصه سهم سرانه محاسبه گردد .
 ) 3برای زمین های بیش از  1000متر مربع تا  2000مترمربع به شرح ذی محاسبه گردد .
 ) 3-1تا متراژ  1000متر مربع معادل ردیف  7 ( 2درصد ) و مهدار مازاد آن تا  2000متر مربع معادل  10درصد سهم سرانه محاسبه گردد .
 ) 4برای زمین های بیش از  2000متر مربع تا  5000مترمربع به شرح ذی محاسبه گردد

 ) 4-1تا متراژ  1000متر مربع معادل ردیف  7 ( 2درصد ) و مهدار مازاد آن تا  2000متر مربع معادل ( 10درصد) و مهدار مازاد  2000مترمربع تا 5000
مترمربع معادل(  15درصد) سهم سرانه محاسبه گردد .
 ) 5برای زمینهای بیش از  5000مترمربع به شرح ذی محاسبه گردد .
 ) 5-1تا متراژ  1000متر مربع معادل ردیف  7 ( 2درصد ) و مهدار مازاد آن تا  2000متر مربع معادل ( 10درصد) و مهدار مازاد  2000مترمربع تا 5000
مترمربع معادل(  15درصد) و مهدار مازاد  5000مترمربع معادل(  25درصد) سهم سرانه محاسبه گردد .

تبصره  : 1در صورتیکه سهم شهرداری از تفکیک کمتر از حدنصاب ضوابط شهری باشد و از آنجاییکه برابر قانون امکان دریافت
قیمت روز برای حق السهم شهرداری برابر نظریه کارشناس رسمی دادگستری وجود دارد لذا به جهت جیوگیری از طوالنی شدن
روند پاسخگویی مراجعین به شهرداری به استناد نظر کارشناس رسمی عوارض تفکیک توسط شهرداری اخذ یک نسخه از نظریه
کارشناسی جهت اطالع به شورای محترم شهر ارسال می گردد .
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تبصره  : 2با تصویب این الیحه کییه عوارض قبیی مربوط به حق تفکیک لغو میگردد .
تبصره  :3سهم تفکیک اراضی فاقد سند مالیکت نیز براساس جدول شماره یک محاسبه میگردد .
تبصره  : 4سهم تفکیک در خصوص الحاق بخشی از پالک ثبتی تحت مالکیت افراد به پالک های همجوار به شرط تفکیک از
قطعه اول و الحاق به قطعه دوم شام عوارض تفکیک نمی گردد.
تبصره  :5چنانچه متراژ عهب نشینی مشخص شده از طرف شهرداری(درصورت عدم تفکیک عرصه باقیمانده توسط مالک )
موجب عدم رعایت حد نصاب تفکیک گردد و مالک بابت عرصه واقع در تعریض تهاضای خسارت ننماید مشمول عوارض
کسری حدنصاب تفکیک نمیگردد  ( .اصالح سند )
تبصره :6درصورتی که درخواست مالک تفکیک فاقد معابر و شوارع باشد به استناد اصالحیه ماده،101عالوه بر سهم سرانه شوارع
ومعابر به شرح ذی می باشد:
)1زمین های بیشتراز500مترمربع تا1000مترمربع3درصد ک مساحت عرصه
)2زمین های بیش از1000مترمربع تا2000مترمربع7درصدک مساحت عرصه
)3زمین های بیش از2000مترمربع 10درصد ک مساحت عرصه
تبصره  : 7امالکی با مساحت بیش از  500مترمربع که قب از عم تفکیک به سبب اجرای طرح های توسعه شهری و یا صدور
پروانه ساختمانی و گواهی های دیگر ،تعریض شده اند و مالکین آنها بابت میک واقع در طرح تعریض از شهرداری خسارت
دریافت کرده باشند ،در زمان تفکیک مشمول حداکثر نصاب مندرج در قانون اصالحیه ماده  101می گردند.

شهردار قرق
مر تضی امینی
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عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده
با توجه به حکم مربوطه در قانون مالیات بر ارزش افزوده که شهرداری هـا را مکلـف نمـوده کـه معـادل  %6( %9مالیـات و  %3عـواره)
عواره و مالیات کاال و خدمات را در بهـای فروش کاال و خدمات از اشخاص حقیقـی و حقـوقی اضــافه و دریــافت نمـوده و سـپس بـه
حساب سـازمان امور مالیاتی کشور واریز نمایند .کدهای درآمدهای مشمول مالیات بر ارزش افزوده برابر جدول ارسـالی توسـط سـازمان
شهرداری ها عمل گردد.
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عوارض آموزش و پرورش
مستند به آیین اجرایی ماده ( )13قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش در استانها ،شهرستانها و مناطق کشور و بند  8صورتجلسـه
شماره  9سال  1391شورای آموزش و پرورش استان گلستان مبنی بر اخذ کامل  5درصد سهم آموزش و پرورش از صدور کلیه پروانـه
های ساختمانی ،تفکیک زمین ها ،پذیره و نوسازی محاسبه می گردد.

تبصره  :مالکین عالوه بر تامین سهم سرانه تفکیک ،مکیف اند 5درصد میزان عرصه واگذار شده به شهرداری را برابرقیمت روز
طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری قیمت گذاری و به حساب آموزش وپرورش واریز نمایند
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