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 قانوني مرتبط با عوارض  : مستندات قانوني وضع عوارض و سایر مستندات
 

 :6431آيين نامه مالي شهرداريها مصوب 

هر شهرداري داراي  تعرفه اي خواهد بود كه در آن كليه انواع عوارض و بهاي خدمات و ساير درآمدهايي كه به وسيله شهرداري و  -93ماده 

فه عوارض يا بهاي خدمات جديدي كه وضع و تصويب مي گردد يا مؤسسات تابعه و وابسته به آن وصول يا تحصيل مي شود ، درج و هر عنوان تعر

 هر تغييري كه در نوع و ميزان نرخ آن ها صورت مي گيرد در تعرفه مذكور منعكس مي شود .

 5731قانون تشكيالت ، وظايف و انتخابات شوراهاي اسالمي كشور و انتخابات شهرداران با اصالحيه هاي بعدي مصوب 

 كشورآيين نامه نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهاي اسالمي 

 

 قانون تشکيالت، وظايف و انتخابت شوراهای اسالمي کشور:

 وظایف شورای اسالمی شهر به شرح زیر است :-17ماده 
 تصويب آيين نامه هاي پيشنهادي شهرداري پس از رسيدگي به آنها با رعايت دستور العمل هاي وزارت كشور . -9

ويب لوايح برقراري يا لغو عوارض شهر و همچنين تغيير نوع و ميزان آن با در نظرگرفتن سياست عمومي دولت كه از سوي وزارت كشور تص– 51

 . ميشود اعالم

 . شهرداريها ومعامالت مالي نامه آيين بارعايت آن به وابسته وسازمانهاي شهرداري توسط شده ارائه خدمات نرخ تصويب– 61
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( شوراي اسالمي شهر مي تواند نسبت به وضع عوارض متناسب با توليدات و درآمد هاي اهالي به منظور 63/8/5781) اصالحي -11ماده 

 تأمين بخشي از هزينه هاي خدماتي و عمراني مورد نياز شهر طبق آيين نامه مصوب هيأت وزيران اقدام نمايد.

ت كشور قابل وصول است . وزير كشور مي تواند در هر مقطعي كه وصول هر عنوان تعرفه عوارض ، يك ماه پس از ارسال هر مصوبه وزار –بند 

 عوارض را منطبق بر آيين نامه مصوب نداند نسبت به اصالح يا لغو آن اقدام نمايد.

 

 

 

 

 6431قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 

عوارض محلي جديد ، كه تكليف آنها در اين قانون مشخص نشده شوراهاي اسالمي شهر و بخش جهت وضع هر يك از -7تبصره -03ماده 

 است ، موظفند موارد را حداكثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال براي اجراء در سال بعد ، تصويب و اعالم عمومي نمايند.

 قانون برنامه پنجم توسعه : 

سط دولت و قوانين مصوب منوط به تأمين آن از بودجه عمومي هر گونه تخفيف ،بخشودگي حقوق و عوارض شهرداريها تو –تبصره  -787ماده 

 ساالنه كشور است .در غير اين صورت بخشودگي و تخفيف حقوق و عوارض شهرداري ممنوع است.

ص نكته مهم : در تمام موارد مربوط به شهرسازي ، رعايت ضوابط و مقررات فني طرح جامع و تفضيلي شهر گزيك الزامي مي باشد اما در خصو

 نحوه محاسبه و اخذ عوارض برابر ضوابط و مصوبات اين دفترچه اقدام مي گردد .
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 تعاريف :

 . تهيه و تنظيم گرديده است موارد فوق االشارهعبارتست از دستورالعملي كه به استناد تعرفه عوارض :

p( منظور از:p ) ارزش روز امالک در شهر گزيك مي باشد 

 توضيحات : 

 ( باالترين بر مالک عمل مي باشد . p) روز( متفاوت مي باشند ، ارزش p)روزدر امالكي كه داري چند بر با ارزش  -5

K: مي رسدشوراي اسالمي شهر شهرداري پيشنهاد و به تصويب ضريبي است كه در تعرفه هاي مختلف با توجه به مقتضيات هر شهر توسط . 

ساختماني كه براي سكونت افراد و يا خانواده ساخته مي شود و شامل اتاق ، آشپزخانه و سرويس هاي الزم عبارت است از : مسكونيیک واحد 

 ميباشد.

در برخي از تعرفه هاي عوارض مبلغي به عنوان حداقل در نظر گرفته شده استكه از اين مبلغ موقعي استفاده : حداقل در برخي از تعرفه ها

مصوب پاسخ كمتر از اين مبلغ باشد لذا اين مبلغ دريافت مي گردد و در غير مي گردد كه پس از محاسب عوارض آن رديف طبق فرمول و ضرايب 

 سبه شده باالتر از حداقل باشد عوارض طبق فرمول محاسبه مي گردد . اينصورت يعني در مواردي كه عوارض محا

شوراي عالي شهرسازي و معماري در  51/7/5789تعاريف و اصالحات بكار رفته در اين دستورالعمل براساس مصوبه مورخ انواع کاربری ها :

 خصوص طرح تدقيق تعاريف و مفاهيم كاربري هاي شهر مي باشد .
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 دومصل ف

 وساز ساخت
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 (صورت تک واحدی )از نوع مسکونی به زیربنا)احداثی( هر مترمربع عوارض –( 2-9تعرفه شماره)
 

 هرمترمربععوارض واحد مسكونيسطح ردیف

 P×60/6 عمترمرب06تا 7

 P×60/6 مترمربع066تا 2

 P×60/6 مترمربع056تا 9

 P×60/6 مترمربع066تا 4

 P×60/6 مترمربع066تا 0

 P×60/6 مترمربع066تا 6

 P×60/6 مترمربع566تا 1

 P×60/6 مترمربع066تا 8

 P×60/6 مترمربع به باال066از 3

 در این تعرفه ارزش روز امالک عرصه می باشد ( P)منظور از 
 

یش از یک واحد احداث نشود و چنانچه در هر طبقه و یا طبقات دو واحد ساخته شود تک واحدی محسوب نمی گردد و در اینگونه ب منظور از واحد مسکونی تک واحدی،اعیانی است که در سطح و یا هر طبقه،: 1بند

 مالک عمل خواهد بود.( 2-2)تعرفه زیر بنا از نوع مجتمع های مسکونی عوارض نحوه محاسبه موارد 

 باشد .تکمیلی واحد اصلی، عوارض در همین تعرفه محاسبه و در پروانه و پایانکار تنها یک واحد درج و سایر طبقات به عنوان تکمیلی آن واحد می : در صورت درخواست متقاضی برای احداث طبقات به صورت 2بند 

ی برای این ابل وصول می باشد. چنانچه قسمتی از اعیانق) (30p/مربع رات شهرسازی با ازای هر متربا رعایت ضوابط و مقر در صورت درخواست متقاضیان برای احداث استخر، سونا ، جکوزی)خارج از اعیانی(: 3بند

 مورد محاسبه قرار نمی گیرد.مجدداً منظور استفاده شود در محاسبه عوارض 

 نمی گردد. زیربنا وارضعشامل محاسبه احداث گردیده است (هادی،جامع،تفضیلی و...)شهر و طبق طرحهای مصوب ضوابط و مقررات شهرسازی با رعایتمساحت پارکینگ مورد نیاز که در ملک  :4بند

متر در ردیف بعدی  166متر مربع نیز جزء ردیف یک محسوب می گردد و بیش از آن تا  06جمع کل زیربنا مورد نظر می باشد و تا متراژ اعالمی جژء آن ردیف محاسبه می گردد . یعنی خود اوالً:در هر ردیف 5بند

متر مربع زیر بنا می باشد کل عوارض درردیف سوم محاسبه واخذ  126نمی گردد به عنوان مثال ملکی که دارای  محاسبه می گردد . ثانیا کل مساحت در ردیف مربوطه محاسبه گردیده و تفکیکی در متراژ زیربنا انجام

 می گردد. 

کد عوارض در بودجه 

 شهرداری :

201001 
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 پارتمانهاآرای مجتمع ها و عوارض هر مترمربع زیربنا)احداثی( از نوع مسکونی ب –( 2-2تعرفه شماره)
 

 

 هرمترمربععوارض بناسطح زیر  ردیف

60/ عمترمرب066تا 7 × P × میانگین سطح واحد

066
 

60/ مترمربع066تا 2 × P × میانگین سطح واحد

066
 

60/  مترمربع066تا 9 × P × میانگین سطح واحد

066
 

6/65  مترمربع0566تامترمربع 066از 4 × P × میانگین سطح واحد

066
 

6/60 مترمربع0666تامترمربع 0566از 0 × P × میانگین سطح واحد

066
 

6/60 مترمربع به باال0666از 6 × P × میانگین سطح واحد

066
 

 

 عرصه می باشد (ارزش روز امالک در این تعرفه  P)منظور از  

 توضیحات:

 .گردد،اعیانی است که در سطح و یا هر طبقه، بیش از یک واحد احداث ارتمانهای مسکونیپمجتمع ها و آ: منظور از 1بند

قابل وصول می باشد. چنانچه قسمتی ( 6065×(pازای هر متر مربع  هصورت درخواست متقاضیان برای احداث استخر، سونا ، جکوزی)خارج از اعیانی( با رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی ب: در 2بند

 مورد محاسبه قرار نمی گیرد.مجدداً عوارض دراز اعیانی برای این منظور استفاده شود 

 ل محاسبه عوارض نمی گردد.پارکینگ مورد نیاز که در ملک با رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی و طبق طرحهای مصوب شهر)هادی،جامع،تفضیلی و...( احداث گردیده است شام: مساحت 3بند

 د نظرملک مور تقسیم بر تعداد کل واحد های مسکونی:منظور از میانگین سطح واحد عبارت است مجموع کل زیربنا )ناخالص(4بند

 

 

کد عوارض در بودجه 

 شهرداری :

201001 
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 از یک واحد تجاری)احداثی( پذیرهعوارض هر مترمربع  –( 2-3تعرفه شماره)

 مأخذ و نحوه محاسبه عوارض طبقات ردیف

 P×6/0 زيرزمین 7

 P ×6/0 همكف 2

 P ×6/0 اول 9

 P ×6/0 دوم 4

 P ×6/05 به باالسوم 0

 P ×6/0 نیم طبقه 6

 عرصه می باشد (ارزش روز امالک در این تعرفه  P)منظور از 

 توضیحات:

 .محاسبه خواهد شد عکمتر از عوارض پذیرهزیرزمین برای هر متر مرب %36: عوارض پذیره طبقات پایین تر از زیر زمین ، به ازای هر طبقه پایین تر از زیر زمین1بند

 عوارض یک متر مربع پذیره%06تجاری، عوارض متعلقه به ازای هر متر مربع برای انباری متصل به واحد تجاری معادل: در خصوص انباری متصل و یا مجزا یک واحد 2بند

محاسبه و عوارض یک متر مربع پذیره تجاری همان طبقه  %06عوارض انباری مجزا از واحد تجاری به ازای هر متر مربع معادل ووصول می گردد ومحاسبه  همان طبقه

 .گرددوصول می 

 .عوارض پذیره مالک محاسبه قرار میگیرد% 06، قبل مجوز :  در صورت تجدید بناهای تجاری تا میزان مساحت3بند

تعلق آن به ملک مورد که : مدارک اثبات تجاری بودن ملک قبل از تاسیس شهرداری شامل حداقل پروانه کسب از اتحادیه صنفی مربوطه و یا سایر مراجع ذیصالح 4بند

نخواهد شد و بعد از تاسیس شهرداری وجود هر بابت تغییرکاربری مشمول پرداخت عوارض و یا جریمه ای می باشد که در این صورت برای شهرداری به اثبات برسد تقاضا

 را مشخص خواهد نمود.یک از این مدارک صرفاً سال وقوع تخلف رابرای محاسبه جریمه و همچنین عوارض سال های قبل 
 

کد عوارض در بودجه 

 شهرداری :

201001 
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 . می باشدp×6032به ازای هر مترمربع بهره برداری از فضای بازدر این کاربریحق : 5بند

رای به ابقاء آن صادر گردد در هنگام محاسبه عوارض پذیره آن فرمول ذیل به ردیف  166: در صورتیکه ملکی دارای تخلف ساختمانی باشد و در کمیسیون ماده 0بند

 گردد .  مربوطه در جدول فوق به عنوان ضریب اضافه می

 (0 +
(𝐿 + 𝐻)

01
) 

L 
 اختالف طول دهنه به متر

H 
 اختالف طول ارتفاع به متر 

L=Ls-Lo H=Hs-Ho 

Ls طول دهنه به متر Hs طول ارتفاع به متر 

Lo  طول دهنه مجاز به متر Ho طول ارتفاع مجاز به متر 

LوH ر می گردد .می بایست مساوی و یا بزرگتر از صفر باشند و در صورت منفی بودن )یعنی طول دهنه و یا ارتفاع کمتر از حد مجاز باشد( بجای آن صفر منظو 
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 تجاری یواحد چندعوارض هر مترمربع پذیره)احداثی( از  –( 2-4تعرفه شماره)
 مأخذ و نحوه محاسبه عوارض طبقات ردیف

 P×6/5 زيرزمین 7

 P×6/0 همكف 2

 P×6/0 اول 9

 P×6/0 دوم 4

 P×6/05 به باالسوم 0

 P×6/0 نیم طبقه 6

 عرصه می باشد (ارزش روز امالک در این تعرفه  P)منظور از 

 توضیحات:

قیمت منطقه ای جبهه اول  %06یب مصوب و مازاد بر آن معادل امتر( برابر ضر12عمق جبهه اول ) امثالهم، ز ،تیمچه سرای و: در محاسبه عوارض پذیره مجتمع های تجاری مانند پاسا1بند

 .مالک عمل می باشد

چنین یت می نماید و همواحداث می شوند ، فضای باز مشاعی که در ساختمان امتداد داشته و تمام طبقات را از هر طبقه قابل ر ژ:واحدهای تجاری که به صورت مجتمع و پاسا2بند

 .د بودنسرویس بهداشتی و نماز خانه مشمول عوارض نخواه

 عوارض پذیره مالک محاسبه قرار میگیرد.%06صورت تجدید بناهای تجاری تا میزان مساحت مجوز قبل،  در : 3بند

عوارض یک متر مربع پذیره همان طبقه  %06 به واحد تجاری معادلدر خصوص انباری متصل و یا مجزا یک واحد تجاری، عوارض متعلقه به ازای هر متر مربع برای انباری متصل : 4بند

 عوارض یک متر مربع پذیره تجاری همان طبقه محاسبه و وصول می گردد. %06محاسبه ووصول می گردد و عوارض انباری مجزا از واحد تجاری به ازای هر متر مربع معادل

 کمتر از عوارض پذیره زیرزمین برای هر متر مربع محاسبه خواهد شد. %36ازای هر طبقه پایین تر از زیر زمینعوارض پذیره طبقات پایین تر از زیر زمین ، به : 5بند 

 .محاسبه می گردد : در مجتمع های تجاری که در یک طبقه به صورت یکپارچه ایجاد میشوند عمق جبهه مالک عمل نبوده و عوارض کل بنا بر اساس ضریب تعیین شده0بند
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 گزیک شهردار

 خزاعی نژادمحمدحسین 

 اعضای شورای اسالمی شهر گزیک

دفتر امور شهری و شوراهای  عبدالحمید احراری-5محمد صالح احراری   -4سعید اللهیاری     -3علیرضا سلیمانی   -2حسن قاسمی  -1

 استانداری خراسان جنوبی

 

 9317شهرداری گزیک               دفترچه تعرفه عوارض سال 

 .  می باشدP×601ر این کاربری به ازای هر مترمربعبهره برداری از فضای بازدحق : 7بند

رای به ابقاء آن صادر گردد در هنگام محاسبه عوارض پذیره آن فرمول ذیل به ردیف  166در صورتیکه ملکی دارای تخلف ساختمانی باشد و در کمیسیون ماده :0بند

 گردد .مربوطه در جدول فوق به عنوان ضریب اضافه می 

 (0+(
𝑛

06
) + (

(𝐿+𝐻)

01
 

L 
 اختالف طول دهنه به متر

H 
 اختالف طول ارتفاع به متر 

L=Ls-Lo H=Hs-Ho 

Ls طول دهنه به متر Hs طول ارتفاع به متر 

Lo  طول دهنه مجاز به متر Ho طول ارتفاع مجاز به متر 

n تعداد واحد تجاری 

 در فرمول جدول قرار می دهیم  Lو بجای  نمودهآنها بزرگتر از صفر باشد را محاسبه  Lواحدهایی که  L(و سپس میانگینL=Ls-Loواحد را محاسبه نموده ) Lابتدا  Lبرای محاسبه 

 در فرمول جدول قرار می دهیم  Hو بجای  نمودهآنها بزرگتر از صفر باشد را محاسبه  Hواحدهایی که  H(و سپس میانگینH=Hs-Hoواحد را محاسبه نموده ) Hابتدا  Hبرای محاسبه 
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 استانداری خراسان جنوبی

 

 9317شهرداری گزیک               دفترچه تعرفه عوارض سال 

 

 اداری(عوارض هر مترمربع پذیره)احداثی –( 2-5تعرفه شماره)

 مأخذ و نحوه محاسبه عوارض طبقات ردیف

 P×6/0 کلیه طبقاتسطح ودر  7

 عرصه می باشد (ارزش روز امالک در این تعرفه  P)منظور از 

 توضیحات:

مورد مالک عمل قرار  (حسبو... هادی، تفضیلیجامع، واحدهای اداری می باشد که رعایت ضوابط و مقررات مربوط از جمله طرح مصوب ): وصول عوارض مزبور در خصوص 1بند

 .می گیرد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کد عوارض در بودجه 

 شهرداری :

201001 
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 استانداری خراسان جنوبی

 

 9317شهرداری گزیک               دفترچه تعرفه عوارض سال 

 

 صنعتیعوارض هر مترمربع پذیره)احداثی(  –( 2-6تعرفه شماره)

 محاسبه عوارضمأخذ و نحوه  طبقات ردیف

 P×6/0 در سطح وکلیه طبقات 7

 عرصه می باشد (ارزش روز امالک در این تعرفه  P)منظور از 

 توضیحات:

 5ماده ه فنی و یا کمیسیون : وصول عوارض مزبور درخصوص واحدهایی که کاربری واحد مورد نظر صنعتی باشد و یا آنکه کاربری غیر مرتبط بوده که با طرح موضوع در کمیت1بند 

 حسب موردتغییر کاربری یافته باشدعالوه بر عوارض های متعلقه بابت واحدهای صنعتی مطابق با این تعرفه قابلیت ایصال دارد.

 : چنانچه در قسمتی از کاربری مذکور واحدهای مسکونی ،تجاری یا اداری احداث شود عوارض آن مطابق تعرفه های مربوطه وصول خواهد شد. 2بند 

 می باشد.(P×6025ر این کاربری به ازای هر مترمربع)حق بهره برداری از فضای بازد: 3بند
 

 

 

 

 

 

 

 

کد عوارض در بودجه 

 شهرداری :

201001 
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 گزیک شهردار
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 استانداری خراسان جنوبی

 

 9317شهرداری گزیک               دفترچه تعرفه عوارض سال 

 

 هتلها، مسافرخانه ها و اماکن گردشگریعوارض هر مترمربع پذیره)احداثی(  –( 2-7تعرفه شماره)
 

 مأخذ و نحوه محاسبه عوارض طبقات ردیف

 P×.6/05 وکلیه طبقاتدر سطح  7

 P×6/0 فضاهای تجاری خارج از ساختمان اصلی هتل 2

 عرصه می باشد (ارزش روز امالک در این تعرفه  P)منظور از 

 توضیحات:

نه ها برابر بخش صنایع گردشگری و مسافر خاعوارض پذیره صدور پروانه برای هتل ها و اماکن  70701376قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردیمصوب  0: به استناد ماده 1بند

 خواهد بود.

از  به صورت قسطی ، عوارض ناشی از تغییر کاربری و فروش تراکم 150001304قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب  22ماده  4: به استناد بند 2بند

 ردشگری( گ)با تقاضای سازمان . ری مربوطه پرداخت خواهد شدشروع بهره برداری توسط سرمایه گذاران به شهردا

 می باشد.P×603: حق بهره برداری از فضای بازدر این کاربری به ازای هر مترمربع 3بند

 

 

 
 

 

کد عوارض در بودجه 

 شهرداری :

201001 
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 گزیک شهردار

 خزاعی نژادمحمدحسین 
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دفتر امور شهری و شوراهای  عبدالحمید احراری-5محمد صالح احراری   -4سعید اللهیاری     -3علیرضا سلیمانی   -2حسن قاسمی  -1

 استانداری خراسان جنوبی

 

 9317شهرداری گزیک               دفترچه تعرفه عوارض سال 

 شهریوتجهیزات تأسیسات عوارض هر مترمربع پذیره)احداثی(  –( 2-8تعرفه شماره)
 

 مأخذ و نحوه محاسبه عوارض طبقات ردیف

 P×6/0 در سطح وکلیه طبقات 7

 عرصه می باشد (ارزش روز امالک در این تعرفه  P)منظور از 

 توضیحات:

خانه های آب و فاضالب، دکل ، پست مخابرات، تصفیه پست ترانسفورماتور، پست گاز: منبع آب، تأسیسات و تجهیزات شهری مانند : موارد مشمول این ردیف تعرفه عبارتند از1بند

 وکلیه دکلهای ارتباطی، کیوسک تلفن و... براتهای برق و مخا

 .مورد محاسبه قرار میگیرد در عوارض (1بندموضوع ط تاسیسات وتجهیزات شهری)سمحدوده مورد استفاده تو سطح :کل2بند 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

کد عوارض در بودجه 

 شهرداری :

201001 
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 گزیک شهردار

 خزاعی نژادمحمدحسین 

 اعضای شورای اسالمی شهر گزیک
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 استانداری خراسان جنوبی

 

 9317شهرداری گزیک               دفترچه تعرفه عوارض سال 

شی، ورزشی، واحدهای آموزعوارض هرمترمربع پذیره)احداثی(–(2-1تعرفه شماره)

 درمانی- بهداشتیمذهبی،فرهنگی،هنری،

 مأخذ و نحوه محاسبه عوارض طبقات ردیف

 P×6/05 زيرزمین 7

 P×6/0 همكف 2

 P×6/0 اول 9

 P×6/05 دوم 4

 P×6/0 سوم به باال 0

 عرصه می باشد (ارزش روز امالک در این تعرفه  P)منظور از 

 توضیحات:

قانون اصالحی تاسیس و اداره مدارس ، مراکز آموزشی و پرورشی غیر دولتی مصوب 11: آموزشگاه ها و مراکز آموزشی غیر انتفاعی برای اخذ پروانه ساختمانی بر اساس ماده  1بند 

 برخورداری از تخفیفات، ترجیحات و کلیه معافیت های مالیاتی و عوارض در حکم مدارس دولتی هستند. در 1006501307

 قانون نوسازی ( 20ماده به استناد عوارض این تعرفه معاف می باشند )  ت: کلیه مساجد و اماکن مذهبی از پرداخ 2بند 
 

 

 
 

 

کد عوارض در بودجه 

 شهرداری :

201001 
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 استانداری خراسان جنوبی

 

 9317شهرداری گزیک               دفترچه تعرفه عوارض سال 

 درمانی خصوصی ،مراکز خدماتیعوارض هر مترمربع پذیره)احداثی(  –( 2-91تعرفه شماره)
 

 مأخذ و نحوه محاسبه عوارض طبقات ردیف

 P×6/0 زيرزمین 7

 P×6/05 همكف 2

 P×6/00 اول به باال 9

 عرصه می باشد (ارزش روز امالک در این تعرفه  P)منظور از 

 توضیحات:

 ،آزمایشگاه هاو...مطب پزشکان، روان پزشکان، دندانپزشکی، بینائی سنجی، رادیولوژیست ها، سونوگرافی، داروخانه ها: موارد مشمول این ردیف تعرفه عبارتند: 1بند

 کاربریها بر اساس تقاضای مالک صادر می گردند. سایراین مراکز معموالً خارج از کاربریهای بهداشتی درمانی واقع در طرحهای شهری و بر اساس ضوابط شهرسازی در : 2بند

 همان ردیف خواهد بود. %56: تعرفه انباری در هریک از طبقات 3بند
 

در صورتیکه بنای احداثی مورد تقاضا بر اساس  2-91لغایت  2-9تبصره : در کلیه ده تعرفه مربوط به زیر بنا از تعرفه 

درصد عوارض 21تایید کتبی مراجع ذیصالح جهت استفاده در امور خیریه و توسط خیرین احداث گردد از پرداخت 

 طبق تعرفه هر کاربری معاف می باشد . 

 

 

 

کد عوارض در بودجه 

 شهرداری :

201001 
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 گزیک شهردار

 خزاعی نژادمحمدحسین 
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 استانداری خراسان جنوبی

 

 9317شهرداری گزیک               دفترچه تعرفه عوارض سال 

 صدور مجوز حصار طول عوارض هر متر –( 2-99تعرفه شماره)

 مأخذ و نحوه محاسبه عوارض نوع حصار ردیف

 ريال 666/05 ديوارکشی 7

 ريال 666/05 فنس کشی 2

 بنا های مخروبه و غیرمناسب با وضع محل و یا نیمه تمام واقع در محدوده شهرقانون شهرداری که مقرر میدارد: نسبت به زمین یا 116: عوارض صدور مجوز احصار در خصوص ماده 1ندب

زیبایی شهر یا موازین شهرسازی باشد شهرداری با تصویب شورای شهر می تواند به مالک اخطار دهد نهایت و و منافی با پاکی و پاکیزگی گرفته رکه درخیابانیا کوچه و یا میدان قرا

ظور تامین نظر و ه یا دیوار و یا مرمت آن که منطبق با نقشه مصوب شورای شهر باشد اقدام کند اگر مالک مسامحه و یا امتناع کرد شهرداری می تواند به منظرف دو ماه به ایجاد نرد

فه صدی ده از مالک یا متولی و یا متصدی موقوفه اجرای طرح مصوب شورا در زمینه زیبایی و پاکیزگی و شهرسازی هر گونه اقدامی را که الزم بداند معمول  و هزینه آن را به اضا

به مالک ابالغ می شود در صورتی که مالک ظرف پانزده روز از تاریخ ابالغ به صورت حساب شهرداری اعتراض نکرد  هرداری بدواًشدریافت نماید در این مورد صورت حساب 

ارجاع خواهد شد صورت حساب  هائی که مورد اعتراض واقع 77موضوع به کمیسیون مذکور در ماده  صورت حساب قطعی تلقی می شود و هر گاه ظرف مهلت مقرره اعتراض کرد

در حکم سند قطعی  و الزم االجرا بوده  و اجراء ثبت مکلف است بر طبق مقررات اجرای اسناد رسمی الزم االجراء  77نشده  و همچنین آرای کمیسیون رفع اختالف مذکور در ماده 

 طلب شهرداری اجرائیه صادر و به مورد اجرا بگذارد از شمول این تعرفه مستثنی است.نسبت به وصول 

و فنس را به تفکیک در مجوز صادره  : ارتفاع مجاز برای احصار با ترکیب دیوار  و فنس  یا نرده مطابق ضوابط طرح تفضیلی شهر خواهد بود. )شهرداری مکلف است ارتفاع دیوار  2بند 

 .باشد و مازاد بر آن نرده یا فنسحداکثر یک مترچینی باید دیوارارتفاع شهرهای فاقد ضوابط در درج نماید ( 

 عرصه مورد نظر می باشد.کل مالک محاسبه جهت حصار کشی محیط : 3بند

 ماه میباشد.12می گردد حداکثر: مدت اعتبار مجوز حصار کشی بر اساس موقعیت و وضعیت ملک توسط شهرداری تعیین 4بند 

 ریال )بیست هزار ریال( کاهش یابد . 26666: عوارض مربوط به حصارکشی واقع در بافت مرکزی شهر ) بافت قدیمی( در ردیف یک به 5بند

 

 

در بودجه کد عوارض 

 شهرداری :

201001 
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 در کاربریهای مختلفحذف شده  پارکینگ مربعهر مترتأمین پارکینگ به ازای عوارض  –( 2-92تعرفه شماره)
 

 می باشد (ارزش روز امالک در این تعرفه  P)منظور از توضیحات:
 .:بر اساس ضوابط طرح های توسعه شهری احداث وتامین پارکینگ برای ساختمان ها ضروری می باشد1بند

(بدون تامین شهرییا کمیته های فنی طرح های  5ضوابط طرح های توسعه شهری یا مجوز مراجع قانونی)کمیسیون ماده  س:در موارد استثنا از جمله موارد ذیل شهرداری می تواند بر اسا2بند

 پارکینگ،پروانه ساختمانی صادر نماید:

 ودسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشدمتر وبیشتر قرار داشته  45ساختمان در بر خیابان های سریع السیر به عرض -2-1

 متر وبیشتر واقع شده ودسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد. 26ساختمان در فاصله یک صدمتری تقاطع  خیابان های به عرض -2-2

 آن را نداده باشد. عطساختمان در محلی قرار گرفته باشد که ورود به پارکینگ مستلزم قطع درختان کهن باشد که شهرداری اجازه ق-2-3

 ساختمان در بر کوچه های قرار گرفته باشدکه به علت عرض کم کوچه ،امکان عبور اتومبیل نباشد.-2-4

 ساختمان در بر معبری قرار گرفته باشد که به علت شیب زیاد،احداث پارکینگ در آن از نظر فنی مقدور نباشد.-2-5

 .به صورتی باشد که از نظر فنی نتوان در سطح طبقات احداث پارکینگ نمود در صورتی که وضع وفرم زمین زیر ساختمان-2-0

 اساس ضوابط فنی وشهرسازی تعیین می گردد. رب 5:شیب مقرر در بند 3بند

 .شهرداری مکلف است عوارض دریافتی از پارکینگ های تامین نشده را برای احداث پارکینگ عمومی هزینه نمایند:4بند

ط پارکینگ خارج گردد(موضوع در خالف نقشه ساختمان و مجوز های صادره )پروانه ساختمان،پایانکار ساختمان و ....( حذف و یا تبدیل پارکینگ)به نحوی که از شرایط و ضوابدر صورتیکه بر :5بند

 ا ملزم به اجرای رای کمیسیون و دریافت عوارض این تعرفه ممنوع میباشد. براساس آرای دیوان عدالت اداری حذف پارکینگ تنهرسیدگی و رای کمیسون الزم االجرا می باشد. 166کمیسیون ماده 

 حداکثر)ریال( حداقل )ریال( مأخذ و نحوه محاسبه عوارض کاربری ردیف

 P×6/0 666/05 666/056 مسكونی 7

 P×6/05 666/00 666/005 تجاری 2

 P×6/0 666/05 666/056 اداری 9

 P×6/0 666/05 666/056 ساير 4

کد عوارض در بودجه 

 شهرداری :

201001 

کد عوارض در بودجه 

 شهرداری :

201001 

کد عوارض در بودجه 

 شهرداری :

201001 

کد عوارض در بودجه 

 شهرداری :

201001 

کد عوارض در بودجه 

 شهرداری :

102001 
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 اراضی و امالک  کاربریانتفاع مربع عوارض هر متر –( 2-93تعرفه شماره)
 مأخذ و نحوه محاسبه عوارض به کاربری از کاربری ردیف

 P×6/5 0نوع 0نوع 7

 P×.6/0 0نوع 0نوع 2

 P×6/0 0نوع 0نوع 9

 P×6/0 0نوع 0نوع 4

 P×6/0 0نوع 0نوع 0

 P×6/0 0نوع 0نوع 6

 P×6/05 0نوع 5نوع 1

 P×6/0 0نوع 5نوع 8

 P×6/0 0نوع 5نوع 3

 P×6/0 0نوع 5نوع 73

 P×0 0نوع 0نوع 77

 P×6/05 0نوع 0نوع 72

 P×6/05 0نوع 0نوع 79

 P×6/05 0نوع 0نوع 74

 P×.6/05 5نوع 0نوع 70

 عرصه می باشد (ارزش روز امالک در این تعرفه  P)منظور از توضیحات:

ضوابط شهرسازی مطابق طبق یا  5یا با درخواست مالک در کمیسیون ماده(کاربری مجاز به کاربری اولیهاز محاسبه )یافته عاتفان : امالکی که بر اساس طرح های مصوب شهری1بند

 .خواهد شد محاسبه و اخذعوارض ، یابداین تعرفه انتفاع عناوین قید شده در 

 این  خرین پروانه تغییر نکرده باشد مشمول پرداختآمصوبه ابقاءیا تثبیت صادر می گردد،در صورتی که مالکیت بر اساس  5:هرگونه ابقاءکاربری اولیه که بعضاً از کمیسیون ماده 2بند 

 عوارض نمی گردد.

)مثال:انبار تجاری(با رعایت ضوابط و مقررات برای  دبه کاربری انباری کاربری جدیبخشی از ملک از کاربری اولیه  )استفاده(کاربریانتفاع : در صورت درخواست مالک جهت 4بند 

 ردیف مربوطه دریافت می گردد . %56این قسمت 

کد عوارض در بودجه 

 شهرداری :

000020 
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و مقررات شهرسازی ملکی از کاربری با ارزش باالتر به کاربری با ارزش پایین تر تغییر کاربری یابد ؛ هزینه ای بابت این : در صورتی که بر اساس درخواست مالک و برابر ضوابط  5بند 

 نوع تغییر کاربری دریافت نمی گردد . 

 :می باشدبه شرح جدول ذیل  1603001معماری وشهرسازی مورخ دسته بندی فوق بر اساس مصوبه شورای عالیدر یک نوع قرار گرفته و کاربریهای هم ارزش : 4بند

 تعریف نوع کاربری ردیف نوع

7 7 
خدماتي)انتفاعي وغير  -تجاري

 انتفاعي(
 به اراضي اختصاص يافته براي انواع فعاليت هاي بازرگاني وخدمات انتفاعي وغير انتفاعي گفته ميشود

2 

 

 هيات وزيران واصالحات بعدي آن گفته ميشود 61/56/5788مورخ  58195-/ت17133ع مصوبه شماره ومشمول گروه الف موض عاستقرار صنايضي اختصاص يافته جهت ابه ار صنعتي 2

 به اراضي اختصاص يافته جهت اقامت وسياحت گفته ميشود تفريحي وتوريستي 9

 اختصاص يافته جهت سكونت اطالق مي شود يبه اراض مسكوني 4 9

4 

 كاري هاي اجتماعي گفته ميشودمدد ت پزشكي درماني وسالمت انسان ودام واخدم به اراضي اختصاص يافته به درماني 0

 رفع نيازهاي عمومي شهروندان كه عمدتاً در رضايت شهرداري است گفته ميشود تبه اراضي اختصاص يافته جه تجهيزات شهري 6

 شهر ويا بهداشت شهر وشهروندان اختصاص مي يابد گفته ميشود يتاسيسات زير بنايبه اراضي كه جهت امور مربوط به  تاسيسات شهري 1

 ي انجام سفر هاي شهري ،برون شهري وشهروندان اختصاص مي يايد گفته ميشودت شبكه معابر وساختمانهاي كه برابه اراضي اختصاص يافته جه حمل ونقل وانبارداري 8

0 

 كه جهت فعاليت هاي آموزش عالي وتكميلي وپژوهشي بعد از دوره تحصيالت رسمي وعمومي )تحصيالت متوسط(اختصاص داده مي شود گفته  ميشودبه اراضي  آموزش تحقيقات وفناوري 3

 ميشوداي آموزش وپرورش وكار وامور اجتماعي گفته هبه اراضي اختصاص يافته براي فعاليت هاي آموزش رسمي وعمومي تحت مديريت وزارتخانه  آموزش 73

 مي وبسيج گفته مي شوندبه اراضي اختصاص يافته جهت استقرار وزارتخانه ها،موسسات دولتي ،شركت هاي دولتي  وموسسات ونهاد هاي عمومي غير دولتي ونيروهاي انتظا ادار ي وانتظامي 77

 به اراضي اختصاص  يافته به نيروهاي مسلح گفته ميشود نظامي 72

 ختلف از سطوح حرفه اي تا مبتدي گفته ميشودمبه اراضي اختصاص يافته جهت انجام ورزش هاي  ورزشي 79

 به اراضي اختصاص  يافته به فعاليت هاي فرهنگي گفته ميشود فرهنگي هنري 74

 به اراضي اختصاص يافته جهت انجام فرايض ومراسم مذهبي وديني وبقاع متبركه گفته ميشود مذهبي 70

6 
 به اراضي اختصاص يافته جهت پارک)بوستان(كه توسط شهرداري احداث ومورد استفاده عموم قرار ميگيرد گفته ميشود پارک وفضاي سبز 76

 به اراضي اختصاص  يافته به باغات وزمين هاي كشاورزي گفته ميشود باغات وكشاورزي 71

1 

 گفته مي شود به اراضي اختصاص يافته به مكانهاي تاريخي ميراث تاريخي 78

 به سطوح اختصاص يافته به جنگلهاي طبيعي ودست كاشت وامثالهم گفته مي شود طبيعي 73

 منظور مي شود گفته مي شود... به اراضي كه حسب قانون جهت اهداف خاص حفاظت و حريم 23

  گروه هفت ممنوع  می باشد. تبصره:هرگونه تغییر کاربری در
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 بهره برداری در کاربری غیر مرتبط( عوراض 2-94تعرفه شمار)

 به کاربری از کاربری ردیف
متر( طبقه 72وبیش از72معابر اصلي)

 همكف

وبیش 72معابر اصلي سایر طبقات)

 متر(72از

متر( طبقه 72معابر فرعي) کمتر از

 همكف

متر( سایر 72معابر فرعي)کمتر از

 طبقات

 S×P×0/0 S×P×0 S×P×6/0 S×P×6/0 7نوع 2نوع 7

 S×P×0/5 S×P×0/0 S×P×6/0 S×P×6/0 7نوع 9نوع 2

 S×P×0/0 S×P×6/0 S×P×6/0 S×P×6/0 2نوع 9نوع 9

 S×P×0/0 S×P×0/0 S×P×0/0 S×P×0/0 7نوع 4نوع 4

 S×P×0/0 S×P×0 S×P×6/0 S×P×6/0 2نوع 4نوع 0

 S×P×0 S×P×6/0 S×P×6/0 S×P×6/5 9نوع 4نوع 6

 S×P×0/0 S×P×0/0 S×P×0/6 S×P×0/0 7نوع 0نوع 1

 S×P×0/0 S×P×0 S×P×6/0 S×P×6/0 2نوع 0نوع 8

 S×P×/ S×P×6/0 S×P×6/0 S×P×6/5 9نوع 0نوع 3

 S×P×6/0 S×P×6/5 S×P×6/0 S×P×6/0 4نوع 0نوع 73

 S×P×0/0 S×P×0/0 S×P×0/0 S×P×0/0 7نوع 6نوع 77

 S×P×0/0 S×P×0/0 S×P×0/0 S×P×0 2نوع 6نوع 72

 S×P×0/0 S×P×0/0 S×P×0 S×P×6/0 9نوع 6نوع 79

 S×P×0 S×P×6/0 S×P×6/0 S×P×6/5 4نوع 6نوع 74

 S×P×6/0 S×P×6/5 S×P×6/0 S×P×6/0 0نوع 6نوع 70

 عرصه می باشد ( روز امالکدر این تعرفه ارزش  P)منظور از 
Sبرای استفاده در کاربری غیر مرتبط می باشد .   : مساحت مورد تقاضا 

کار بوده و هیچگونه حقی برای ملک و مالک : عوارض این تعرفه برای مدت یکسال می باشد )شروع و پایان بر اساس مجوز شهرداری ( و حق ایجاد شده تنها متعلق به متقاضی صاحب کسب و  1بند 

 ایجاد نخواهد کرد . 

 ت در پایان سال ملک را به کاربری اولیه بازگردانده یا نسبت به تمدید حق بهره برداری یا اخذ مجوز جدید اقدام نماید . : متقاضی می بایس2بند

 : دریافت کننده مجوز بهره برداری حق واگذاری به غیر را ندارد . 3بند

کد عوارض در بودجه 

 شهرداری :

401007 
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 و ارتفاع مجاز   پایه(عوارض مازاد بر تراکم 2-95تعرفه شماره)

 زو تراکم مجا مازاد بر تراکم پایههر متر مربع بنای الف : عوارض 

 سایر کاربریها تجاری مسكوني عنوان تعرفه عوارض ردیف

 P×00/6 P×00/6 P×00/6 عوارض مازاد بر تراکم پايه تا سقف پیش بینی شده در ضوابط طرح تفصیلی 7

2 
شده در طرح تفصیلی پس از تصويب در کمسیون عوارض مازاد بر تراکم پیش بینی 

 066يا کمیته فنی يا ابقاءتوسط کمیسیون ماده  5ماده 
P×0/6 P×05/6 P×0/6 

 عرصه می باشد ( روز امالکدر این تعرفه ارزش  P)منظور از توضیحات:
 .نقاط مختلف شهر بر اساس قوانین ومقررات موضوعه وضوابط طرح توسعه مصوب شهری میباشد:میزان تراکم پایه ومازاد بر آن تا سقف پیش بینی شده در طرح وهمچنین سطح اشغالدر 1بند

 ر تراکم پایه در هر شهر میباشد.تراکمی است که ضوابط طرح افزون ب؛ مازاد تراکم پیش بینی شده در طرحرح در هر منطقه پیش بینی شده وتراکم پایه حداقل تراکمی استکه در ضوابط ط: 2بند

 عوارض اضافه ارتفاع مغایر با ضوابط طرح توسعه شهری ب:

 ماخذ و نحوه محاسبه عوارض  موارد شمول ردیف

 اختالف ارتفاع احداثی با ارتفاع مجاز (متر×سطح بنا×p×65/6ارتفاع مجاز/ ) مسكونی 7

 اختالف ارتفاع احداثی با ارتفاع مجاز (متر×سطح بنا×p×60/6ارتفاع مجاز/ ) تجاری 2

 اختالف ارتفاع احداثی با ارتفاع مجاز (متر×سطح بنا×p×605/6ارتفاع مجاز/ ) اداری و صنعتی 9

 اختالف ارتفاع احداثی با ارتفاع مجاز (متر×سطح بنا×p×65/6ارتفاع مجاز/ ) درمانی،پزشكی و ساير کاربريها-فرهنگی ، هنری ، ورزشی ، آموزشی ، بهداشتی 4

 مجاز می باشد .  166تعرفه در موارد مغایر پروانه ساختمانی ، صرفا در صورت ابقاء توسط کمیسیون ماده  : وصول عوارض موضوع این1بند 

 فاع اضافه قرار می گیرد . : منظور از سطح بنا سطح طبقه یا طبقاتی است که اضافه ارتفاع دارند و در فرمول در قسمت سطح بنا تنها مساحت طبقه یا طبقات دارای ارت2بند 

 : در صورتیکه اضافه ارتفاع طبقات متفاوت باشد ، عوارض برای هر طبقه جداگانه محاسبه و در پایان مجموع آن دریافت می گردد . 3 بند

 : وصول عوارض موضوع این تعرفه در مواردی که از نظر ضوابط شهری بالمانع باشد )مانند دوبلکس در واحدهای مسکونی( بالمانع می باشد . 4بند 

کد عوارض در بودجه 

 شهرداری :

201000 
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 :(عوارض تمدید پروانه ساختمانی2-96تعرفه شماره )
 

یافتن ساختمان ضروری ماده قانون نوسازی وعمران شهری در پروانه های ساختمانی که از طرف شهرداری ها صادر  میشود باید حداکثر مدتی که برای پایان 21ماده  2تبصره :طبق 1بند

ت به تعیین مهلت راهای اسالمی شهر می توانند با توجه به حجم عملیات ساختمانی وبر اساس گروه بندی چهارگانه قانون نظام مهندسی ساختمان)الف،ب،ج،د(نسبشواست قیدگردد. 

های ساختمانی،پیرو بخشنامه وزیر محترم کشور به استانداران در خصوص تمدید پروانه 1600070-20340301014071بخشنامه شماره  با توجه به و همچنینپروانه ساختمان اقدام نماید.

 عنوان نمونه()به ذیل اقدام میگرددنحوه تمدید کلیه پروانه های ساختمانیبه شرح  دستورالعمل های ساختمانیراجع به چگونگی تمدید پروانه 005070-2034030100550شماره 

 *نحوه تمدید کلیه پروانه های ساختماني:
اتمام ساختمان در مهلت مقرر می باشد بنابراین مالک موظف است پس از اخذ پروانه کار به پروانه ساختمانی به شرح زیر تمدیدو دارای اعتبار خواهد بود وهدف مکلف نمودن مالک 

بت به تمدید پروانه ساختمانی به شرح ذیل اقدام نماید. شایان ذکر است برای این منظورساختمانهای مسکونی و تجاری و .....با توجه به نسبت به شروع عملیات اجرایی اقدام و سالیانه نس

 د:نبه دو دسته تقسیم می گرد محل وقوع

 :متر(21متر وبيش از 21)در بر معابر اصليی واقعساختمانها-الف
اقدام نمایند.در پایان سال آن نسبت به تمدید باید قبل از اتمام مهلت یکساله مالکین  عملیات ساختمانی سه سال از تاریخ صدور پروانه می باشد وبرای این ساختمانها حداکثر زمان اتمام 

به التفاوت عوارض پروانه ساختمانی به قیمت سوم می بایست ساختمان به اتمام رسیده و مالک نسبت به اخذ پایانکار اقدام نمایدو در صورت عدم اتمام کار مالک موظف به پرداخت ما 

 .می باشد اجراسال( قابل 5از زمان صدور اً حداکثر تا دو سال دیگر)مجموعاین عمل می باشد که  روز و زمان صدور پروانه ساختمانی

 :(متر 21کمتر از )در بر معابر فرعي  ی واقعساختمانها -ب
سال از تاریخ صدور پروانه ساختمانی می باشد مشروط به اینکه مالک هر سال قبل از اتمام زمان تمدید پروانه پنج برای این گروه از ساختمانها حداکثر زمان انجام عملیات ساختمانی 

 .مانی،عملیات ساختمانی به اتمام رسیده باشدساختمانی نسبت به تمدید آن اقدام نماید به طوریکه در پایان سال پنجم از تاریخ صدور پروانه ساخت

عوارض در بودجه کد 
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ذ میگردد و در صورت برای هرگونه اصالح پروانه ساختمانی در صورت باقی بودن اعتبار فقط عوارض بناءاضافی وموارد متعلقه جدید بر اساس قیمت روز محاسبه واخ:1تبصره

 انجام و مابه التفاوت عوارض پرداختی قبلی و عوارض جدیدوصول خواهد شد.عدم اعتبار پروانه ساختمانی محاسبات کل نقشه بر اساس قیمت روز 

 اگر ساختمان دارای بناءغیر مجاز باشد عالوه بر جریمه کمیسیون ماده صد به شرح ذیل اقدام می گردد::2تبصره 

 .سبه و اخذ میگردداگر پروانه ساختمان دارای اعتبار باشد کلیه عوارضمربوط به بناءغیر مجاز به قیمت روز محا-الف

 پروانه ساختمان اخذ می گردد.اگر پروانه ساختمان فاقد اعتبار باشد کل عوارض مربوط به زیربناء موجود به قیمت روزمحاسبه و مابه التفاوت عوارض نسبت به زمان صدور -ب

ید)گواهی عدم خالف(کلیه عوارض بناءغیر مجاز به قیمت روزمحاسبه و اخذ می گردد و دارای بناءغیر مجاز باشددر زمان صدور پایانکار جد اگر ساختمان دارای پایانکار بوده-ج

 .و سپس نسبت به صدور پایانکار جدید)گواهی عدم خالف( اقدام می شود

روزمحاسبه و مابه التفاوت عوارض نسبت به زمان ر تمامی موارد درخواستها ومراجعه به شهرداری اگر پروانه ساختمان فاقد اعتبار باشد کل عوارض مربوطه به قیمت د:4تبصره 

 .را پرداخت می نمایددرخواست مربوطه  تنها هزینه های کارشناسی ودر زمان اعتبار پروانه مراجعه نماید  اما در صورتی که مالک صدور پروانه ساختمان اخذ می گردد.

 ،مراجعه به شهرداریمالک باید درزمان  مواردی که منجر به عدم صدور پایانکار گرددء نما یا هر یک از اجرانمای ساختمان جزء شرایط پایانکار بوده و در صورت عدم :5تبصره 

 ردد.کل عوارض مربوطه به قیمت روزمحاسبه و مابه التفاوت عوارض نسبت به زمان صدور پروانه ساختمان اخذ می گ )تا زمان دریافت پایانکار(اگر پروانه ساختمان فاقد اعتبار باشد

دارای معلولیت  کلیه دستگاههای اجرایی دولتی وسازمانهای غیر دولتی در خصوص مناسب سازی محیط شهری وساختمانها واماکن مورد استفاده عمومی برای افراد: 6تبصره 

شهرداری مکلف به رعایت آن بوده وصدور پایانکار به ساختمانهایی که قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه اقدام نمایند .بنابراین  101،مکلفند مشابه آیین نامه اجرای بند)ب( ماده 

 .  مالکین ویا سازنده آنها نسبت به انجام تعهدات خود طبق نقشه های ساختمانی اقدام ننموده ومناسب سازی را انجام نداده باشند ممنوع است

 .راجعه اقدام نماید هر یک از مراحل مراجعه در صورتی که مالک برخی از عوارض را تاکنون پرداخت ننموده باشد باید نسبت به پرداخت آن بر اساس تعرفه زمان مدر :7تبصره 

ورت زمین باشد باید نقشه ها بر اساس ضوابط روز سال پروانه به اتمام رسیده باشد و در واقع پروانه ابطال گردیده و ملک هنوز به ص 5یا  3در صورتیکه در مدت :  8تبصره 

 بررسی و مجدداً به تایید نظام مهندسی برسد .
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 به ازای هر متر مربعآمدگی مشرف به معابر ( عوارض پیش2-97تعرفه  شماره )

 ماخذ ونحوه محاسبه عوارض عنوان تعرفه ردیف

 P×5/6 واحدهای تجاری 7

 P×0/6 واحد های اداری و صنعتی 2

 P×0/6 واحد های مسكونی 9

 P×05/6 درمانی، پزشكی و ساير کاربری ها -واحد های فرهنگی ، هنری ، ورزشی ، آموزشی ، بهداشتی  4

 عرصه می باشد ( روز امالکدر این تعرفه ارزش  P)منظور از                                                                   توضیحات:
 وزارت محترم کشور به شرخ ذیل الزم الرعایه است:001201372مورخ  303401026710:کلیه ضوابط مقرر در بخشنامه 1بند

عالوه بر این که جزو زیر بنای مفید )کنسول( درصورتی که پیش آمدگی در معبر عمومی به صورت روبسته وزیر بنای مفید مورد استفاده واحد های مسکونی ،تجاری،اداری،صنعتی قرار گیرد -1

 قیمت روز زمین تجاوز ننماید از متقاضیان وصول خواهد گردید. محسوب وعوارض مربوطه وصول خواهد شد از هر متر مربع پیش آمدگی برابر تعرفه مشروط بر این که از

بنای ناخالص محسوب ء زیرصورت روبسته ودارای دیوراهای جانبی باشد ولی به صورت بنای غیرمفید مورد استفاده قرارگیرد)صرفاًبه صورت بالکن(عالوه بر اینکه جزمدگی بآگر پیش ا-2

 بند یک وصول خواهد شد.%76رمربع پیش آمدگی وعوارض مربوطه وصول خواهد شد از هر مت

 بند یک وصول خواهد شد.%56رهای جانبی باشد)تراس(فقط معادل اانچه پیش آمدگی به صورت روباز وفاقد دیونچ-3

 بنا صرفاً به صورت سایه بان مورد استفاده قرار گیرد مشمول مقررات این تعرفه نخواهد بود. هتبصره:چانچه پیش آمدگی سقف آخرین طبق

 محاسبه خواهد شد.مربوطه د بر تراکم مجاز بر مبنای تعرفه وده باشد عوارض مازاخارج از درصد مجاز بگی نچه پیش آمد:چنا2بند 

 

 

کد عوارض در بودجه 

 شهرداری :

201001 
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 طرح های  توسعه شهری (عوارض بر ارزش افزوده ناشی از اجرای2-98تعرفه شماره )

 متر و بیشتر 72نحوه محاسبه عوارض برای معابر  متر 72نحوه محاسبه عوارض برای معابر کمتر از  عنوان تعرفه ردیف

برای امالکی که پس از تعريض در معبر قرار می  7

 گیرند
w×p×s×0 w×p×s×60/6 

امالکی که عقب نشینی ندارندولی معبر مشرف به  2

 شودملک تعريض می 
w×p×s×0 w×p×s×60/6 

برای امالکی که پس ازاجرای طرح دارای  9

 باقیمانده هستند
w×p×s×0.5 w×p×s×60/6 

 می باشد (در بر معبر عرصه جدید عرصه  روز امالکدر این تعرفه ارزش  P)منظور از 

:s متراژ عرصه باقیمانده ملک 

W  ردیف یک( و عرض اضافه شده به معبر در ردیف های( 0و  2عرض معبر ایجاد شده..w ) عرض معبر قدیم ( :W2-  )عرض معبر جدید(w1 

 توضیحات:

 منظور از عرض معبر در تقسیم بندی عوارض ، عرض معبر جدید بر اساس طرح می باشد .:1بند

 ردیف مربوطه محاسبه و اخذ می گردد .  %06متر( بر اساس  12متر بر مبنای جول فوق و پشت جبهه )بعد از عمق  12: عوارض فوق تا عمق 2بند

 اخت وساز ونقل وانتقال )انجام معامله( وهمچنین در خواست مالک  میباشد.این عوارض به هنگام صدور پروانه س:زمان وصول 3بند

 نماید. در اثر تعریض معبر قسمتی از آن در تعریض قرار گیرد در این حالت شهرداری می تواند عوارض موضوع این تعرفه را در مقابل مطالبات تهاتر:امالکی که 4بند

ول مشمیا تعریض انجام شده ارزش افزوده ای برای ملک ایجاد نکند شد بااستفاده از موقعیت جدید را نداشته :چنانچه مالک برابر ضوابط طرح های توسعه شهری امکان 5بند

 پرداخت این عوارض نخواهد بود.
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 قانون نوسازی وعمران شهری نمی باشد(. 2( عوارض سطح شهر)شهر هایی که مشمول ماده 2-91تعرفه شماره)

 ماخذ ونحوه محاسبه عوارض عنوان تعرفه ردیف

 مساحت اعیانی× قانون نوسازی 0معامالتی ماده ارزش ×0.5% عوارض اعیانی 7

 مساحت عرصه× قیمت منطقه ای × 0.5% عوارض عرصه 2

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

کد عوارض در بودجه 
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 عرصه ( عوارض تفکیک وافراز2-21تعرفه شماره)

 محاسبه عوارضماخذ ونحوه  عنوان تعرفه عوارض ردیف

7 
 P×5/6 عوارض تفكیک عرصه با کاربری مسكونی به ازاءهر مترمربع

2 
 P×0/6 عوارض تفكیک عرصه با کاربری تجاری به ازاءهر مترمربع

9 
 P×0/6 عوارض تفكیک عرصه با کاربری صنعتی به ازاءهر مترمربع

4 
 P×0/6 مترمربعبه ازاءهر کاربری ها عوارض تفكیک عرصه با کاربری اداری وساير 

0 
 دو برابر رديف مربوطه کسری حد نصاب تفكیک برای اراضی زير نصاب تفكیكی مصوب

 عرصه می باشد ( روز امالکدر این تعرفه ارزش  P)منظور از توضیحات:
 قانونی شهرداری را پرداخت ننموده اند مشمول پرداخت عوارض می باشند.قانون ثبت اسناد وامالک کشور سند دریافت وعوارض تفکیک وحقوق  140و 147:کلیه امالکی که به استناد مواد 1بند

 نخواهند بود. این تعرفه متر مربع را تفکیک نموده اند مشمول پرداخت عوارض تفکیک566زمین های باالی  200101316قانون شهرداری مصوب  161اشخاصی که با توجه به قانون اصالح ماده  :2بند

 هم قابل وصول میباشد. ه،عوارض مربوط ،ی کمیسیون ماده صد عالوه بر جرائمأیا پاسخ استعالم ونقل وانتقال قابل وصول ویا پس از صدور ر صدور پروانه و پایانکارهنگام  عوارض تفکیک در :3بند

 .مترمربع خواهد بود 566:عوارض ذکر شده در این تعرفه به استثناء بند یک فقط مشمول زمینهای کمتر از 4بند

 .سهم مالک( %50.25سهم شهرداری و %43.75)گردندمی تفکیک  200101316قانون شهرداری مصوب  161قانون اصالح ماده بر اساس باید متر مربع  566باالی  : امالک5دبن

و شهرداریهایی  و اخذ می باشد. محاسبهمی باشد لذا عوارض این تعرفه برای اسناد بعد از این تاریخ قابل 2006101316قانون شهرداری یعنی 161تاریخ تصویب مادهتعلق عوارض تفکیک مالک  :0بند

 که پس از این تاریخ تأسیس گردیده اند می توانند سال تأسیس را مالک قرار دهند.

 

 

 

کد عوارض در بودجه 
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 اضافهواحد ( عوارض تفکیک وافراز 2-29تعرفه شماره)

 عنوان تعرفه عوارض ردیف
ماخذ ونحوه محاسبه 

 عوارض

 P×0/6 عوارض تفكیک اعیان با کاربری مسكونی به ازاءهر مترمربع 7

 P×05/6 عوارض تفكیک اعیان با کاربری تجاری به ازاءهر مترمربع 2

 P×0/6 عوارض تفكیک اعیان با کاربری صنعتی به ازاءهر مترمربع 9

 P×0/6 اعیان با کاربری اداری وساير به ازاءهر مترمربععوارض تفكیک  4

 دو برابر رديف مربوطه کسری حد نصاب تفكیک برای واحد های زير نصاب تفكیكی مصوب 0

 می باشد (عرصه  روز امالکدر این تعرفه ارزش  P)منظور از 

 توضیحات:

مشمول پرداخت )واحد اضافی(متقاضی تفکیک اعیانی هستند یا اقدامبه تفکیک نموده اندو...زاد بر ضوابط شهرسازی و پروانه ساختمانی ما:کلیه امالکی که 1بند

 عوارض می باشند.

 : زیر بنای کوچکترین واحد اضافه مبنای دریافت عوارض در هر طبقه قرار می گیرد . 2بند 

 

 

کد عوارض در بودجه 

 شهرداری :

201007 
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 فصل سوم

 کسب مشاغل و

 حرف خاص
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 9317شهرداری گزیک               دفترچه تعرفه عوارض سال 

 (عوارض سالیانه کسب برای مشاغل وصنوف  مشمول قانون نظام صنفی وغیر صنفی ومشاغل خاص3-9شماره )تعرفه 

 عنوان تعرفه ردیف

 ماخذ ونحوه محاسبه عوارض

 متصل انباری محل کسب

7 
عوارض سالیانه  کسب برای مشاغل و صنوف مشمول 

 قانون نظام صنفی
T×S×P×665/6 5/6×T×S×P×665/6 

2 
سالیانه محل فعالیت برای مشاغل غیر مشمول عوارض 

 و مشاغل خاص قانون نظام صنفی
T×S×P×660/6 5/6×T×S×P×660/6 

9 
عوارض سالیانه انباری مجزا از واحد کسب وبالكن 

 تجاری
T×S×P×660/6 - 

 عرصه می باشد ( روز امالکدر این تعرفه ارزش  P)منظور از                                                                              

 توضیحات:

 کمیته تخصصی درآمد استان ( ابالغی)طبق دفترچه .نمایندمی شهروندان ارائه  به ضریب شغل بر اساس نوع شغل ومیزان خدماتی کهT:1بند

 .میباشد یا انباری مساحت واحد کسب s:2بند

 میباشد.  نظیر آن ودفاتر بیمه ، اسناد رسمیدفاتر نیک دولت،رو،خدمات الکتمشاغل خاص اعم از مطب پزشکان از ر:منظو3بند

 و... مطابق جداول مربوطه وصول خواهد شد.16ی سوخت مانند تجاری ،خدماتی ،پلیس به اضافه ا:عوارض سالیانه سایر کاربری ها واقع در جایگاه ه4بند

 

 

 

کد عوارض در بودجه 

 شهرداری :

207000 
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 9317شهرداری گزیک               دفترچه تعرفه عوارض سال 

 ( عوارض تغییر شغل وافتتاح محل کسب3-2تعرفه شماره)

 

 حداقل ماخذ ونحوه محاسبه عوارض عنوان تعرفه ردیف

 - برابر عوارض سالیانه شغل جديد5 عوارض تغییر شغل 7

 - برابر عوارض سالیانه شغل مورد نظر5 عوارض حق افتتاح محل کسب 2

 ريال 666/066 (P0-P0)×5 یکسبجابه جايی مكان  9

 توضیحات:

ب انچه شهرداری بدون اخذ عوارض افتتاح پروانه کسب را صادر نموده وعوارض افتتاح کسب بر مبنای سال صدور مجوز در صورت  داشتن تعرفه مصونچ:»1بند

ویا برگ تشخیص مالیاتیدر واحد تجاری  میباشد در غیر این صورت بر اساس سال درخواست افتتاح کسب اقدام میگردد.چنانچه مودی دارای پرداخت عوارض صنفی

 رداخت عوارض صنفی ویا ارائه برگ تشخیص مالیاتی در شغل مورد نظر می باشد.پونیز شغل مورد استعالم باشد مالک محاسبه عوارض افتتاح کسب اولین سال 

 . مکان کسبی جدید می باشد P2قبلی و  کسبیمکان  P1: منظور از2بند

 

 

 

 

 

کد عوارض در بودجه 

 شهرداری :
207000 

207000 

000004 
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 فصل چهارم

 حقوقياشخاص 

 )عمومي  دولتي وغیر دولتي(
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 9317شهرداری گزیک               دفترچه تعرفه عوارض سال 

 ( عوارض غرفه ها ونمایشگاه های فروش فصلی و دائمی4-9تعرفه شماره )

 ماخذ ونحوه محاسبه عوارض عنوان تعرفه ردیف

 ريالS×N×666/0 عوارض غرفه ها ونمايشگاه های فروش فصلی و دائمی 7

 توضیحات:

S مساحت غرفه می باشد : 

N : تعداد روز 

غرفه ها و نمایشگاه ها اعم از فروش، تخصصی، ادواری، فصلی و دائمی و بازارهای روز در محدوده وحریم شهر باستثناء نمایشگاه های : عوارض این تعرفه شامل 1بند

 صنایع دستی می گردد.

به حساب شهرداری واریز و رسید آن را مایشگاه، عوارض وصولی را روز بعد از اتمام هر دوره برگزاری ن16متولیان برگزاری نمایشگاه موظفند در مهلت حداکثر : 2بند

 می باشد.به شهرداری ارائه نمایند در غیر اینصورت شهرداری مجازبه وصول وثیقه مربوطه 

محل دفتر نمایشگاه نسبت به بررسی : مسئولیت وصول و واریز وجوه حاصله بعهده متولیان نمایشگاه خواهد بود، مأموران وصول شهرداری می توانند با مراجعه به 3بند

وصول عوارض یین نامه میزان وصولی اقدام نمایند، مسئولین نمایشگاه مکلف به همکاری با مأمورین شهرداری می باشند در غیر اینصورت شهرداری می تواند برابر آ

 نسبت به وصول حق و حقوق قانونی خود اقدام نماید.

 : بازارهائی که توسط شهرداری ایجاد می شوند مشمول پرداخت عوارض این بخش نخواهند بود.4بند

 

 

 

کد عوارض در بودجه 

 شهرداری :

701001 
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 9317شهرداری گزیک               دفترچه تعرفه عوارض سال 

 ( عوارض تابلوهای تبلیغاتی4-2تعرفه شماره)
 

 ماخذ ونحوه محاسبه عوارض عنوان تعرفه ردیف

 )عالوه بر تابلوی شناسايی( عوارض نصب تابلو 7

 مساحت تابلومي باشد Sمنظور از 

 چنانچه تابلو بر روی بام ملک يا بر روی ديوار آن نصب گردد:

S  ×65/6 × محل روزارزش 

 چنانچه تابلو بر روی معبر ويک ضلع آن بر روی ديوار ملک نصب گردد:

S  ×60/6× محل روزارزش 

 مهار در معبر وپیاده رو ممنوع می باشدنصب هر گونه تابلو دارای پايه يا 

 محل)باالترين بر محل( روزارزش ×  65/6×  مساحت برای يک ماه ردونصب بیلب 9

 لا ري  666/066برای هر مورد  و بوم در محل های تعیین شده توسط شهرداری نصب پالکارد  4

 محل روزارزش × 60/6× مساحت  ديورانويسی  با مجوز شهرداری 0

هیات عمومی دیوان عدالت اداری این عوارض قابل 2600012مورخ551قانون شوراها وهمچنین دادنامه شماره 71ماده  25قانون شهرداری وبند  12وماده 55ماده  27:به استناد بند 1بند

 وصول است.

 معاف خواهند بودو از عوارض نصب تابلو کالً)پنجاه درصد(  %56پس از اخذ مجوز رسمی از شهرداری به میزان  دیوار نویسیکلیه دستگاههای دولتی از پراخت بهای خدمات :2بند

 :عوارض صدور مجوز نصب برای یک بار قابل وصول است.3بند

اری راساً نسبتبه جمع آوری تابلوهای تبلیغاتی فاقد مجوز با شهرداری اقدام نمایند در غیر اینصورت شهرداز :کلیه مالکین تابلوهای سطح شهر موظفند نسبتبه اخذ مجوز الزم 4بند

 ی به عهده شهرداری نخواهد بود.ونه خسارت به اموال آنان مسئولیتاعالم کتبی اقدام خواهد نمود.در صورت ورود هر گ

 002004کد عوارض در بودجه شهرداری :
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 9317شهرداری گزیک               دفترچه تعرفه عوارض سال 

 بهای عوارض دیوار نویسي:توضيحات در خصوص  -2

)یک میلیون(ریال کمتر نباشد به صورت چک معتبر جهت تضمین پاکسازی به 1.666.666رصد( مبلغ منوط به اینکه از )پنجاه د%56: مبلغ فوق نقداً باید پرداخت گردد و 1تبصره

 شهرداری تحویل گردد.

 : کلیه طرحهای دیوار نویسی پس از ارائه طرح به شهرداری واخذ مجوز قابل اجرا خواهد بود. 2تبصره

ه می باشد که پس از اتمام مدت تعیین شده مالک موظف به پاکسازی محل ویا تمدید قرارداد خواهد بود در غیر اینصورت )شش( ما0: زمان استفاده از دیوار نویسی 3تبصره

 افزایش وصول خواهد شد. %16شهرداری رأساً نسبت به جمع آوری اقدام وهزینه های جمع آوری با

 اخذ مجوز از شهرداری وپرداخت بهای خدمات مربوطه ارائه رضایت نامه کتبی مالک ملک الزامی است.: چنانچه دیوارنویسی در امالک شخصی افراد واقع گردد قبل از 4تبصره

قبل از اتمام قرارداد به شرح ذیل اقدام می  ، : درصورت مطلوب بودن کیفیت دیوارنویسی)با تأیید شهرداری(، بازسازی یا اجرای مجدد دیوارنویسی وتمدید آن توسط مالک5تبصره

 گردد:
 

 

 

 عوارض پالکاردها وبومهای تبليغاتي:بهای توضيحات در خصوص -1

 .: مبلغ فوق نقداً باید پرداخت گردد 1تبصره

 : کلیه پالکاردها پس از ارائه به شهرداری و اخذ مجوز قابل نصب خواهد بود. 2تبصره

سالم وبصورت اولیه باقی بماند و پس از مدت تعیین شده مالک موظف به جمع آوری  )دو(ماه خواهد بود مشروط بر اینکه2: مدت زمان نصب پالکارد وبوم 3تبصره

 افزایش وصول خواهد شد %16وپاکسازی محل خواهد بود در غیر اینصورت شهرداری رأساً نسبت به جمع آوری اقدام وهزینه های جمع آوری با

 طرح جدید بازسازی طرح اولیه طرح اولیه مرحله تمدید
 هزینه روز %80 هزینه روز %33 هزینه روز %30 ماهه دوم(6هزینه اولین تمدید)

 هزینه روز %10 هزینه روز %80 هزینه روز %33 ماهه سوم(6هزینه دومین تمدید)

 هزینه روز %60 هزینه روز %83 هزینه روز %80 ماهه چهارم(6هزینه سومین تمدید)
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 9317شهرداری گزیک               دفترچه تعرفه عوارض سال 

کارد وبوم پس از اخذ مجوز رسمی از شهرداری برای مناسبتهای ملی ومذهبی عمومی)محرم : کلیه اشخاص حقیقی وحقوقی از پرداخت بهای خدمات نصب پال4تبصره

 وصفر، دهه فجر، نوروز، والدت وشهادت ائمه و... ( معاف می باشند.

رضایت نامه کتبی از مالک  : چنانچه نصب پالکارد در امالک شخصی افراد واقع گردد قبل از اخذ مجوز از شهرداری و پرداخت بهای خدمات مربوطه ارائه5تبصره

 ملک الزامی است.
 

 عوارض نصب تابلو بهای توضيحات در خصوص -0

، تمام واحدهای صنفی ، صنعتی ، تولیدی ، توزیعی ، خدماتی ، اداری ، بانکها و موسسات مالی و اعتباری ، صندوقهای قرض الحسنه و...  10101317از تاریخ  -1تبصره 

(مترمربع 2(مترمربع وحداکثردو)1نصب تنها یک تابلوی شناسایی کسب ) واحد( رایگان در سردرب واحد باحداقل مساحت یک) مشمول مصوبه مذکور ، مجاز به

 د.نمیباش

د بجز تابلوهای شناسایی کسب قید شده در این مصوبه ، هر یک از اشخاص حقیقی و حقوقی که تابلویی در سردرب مکان کسبی خود نصب نمایند بای -2تبصره 

 فوق عوارض پرداخت نمایند. تعرفه عوارض جدولسالیانه بر اساس 

و شش تا نه  %76و سه  تا شش ماه  %46اهی با نیازهای متقاضیان ، قراردادهای تا سه ماه به میزان عقد قراردادهای نصب تابلو ، یکساله است ، لیکن برای همر -3تبصره 

 مبلغ قرارداد سالیانه محاسبه میشود.  %16ماه به میزان 

ما ، جوانب و یا بام ساختمان ، برای حفظ زیبایی و پیشگیری از مخدوش شدن نمای عمومی شهر ، نصب هر گونه تابلو در هر محل ، اعم از سر درب ، ن -4تبصره 

 منوط به کسب مجوز از شهرداری می باشد

 ع مشابه ایرانی است.محاسبه تعرفه ها برای تابلوهای مربوط به تبلیغ کاالهای خارجی ) کاالهایی که در خارج از کشور تولید می شود( به میزان سه برابر انوا -5تبصره 

 ی با رعایت ضوابط ، مقررات و جوانب ایمنی ، منوط به کسب مجوز از شهرداری می باشد.نصب تابلو در ارتفاع ملک شخص -0تبصره 

 اخذ خواهد شد. %26در صورت نصب هر گونه تابلو بدون مجوز شهرداری عوارض مربوطه بعالوه  -7تبصره 

 تخفیف در نظر گرفته می شود. %16نمایند معادل  ضمناً به اشخاصی که خود نسبت به تمدید قرارداد سالیانه مراجعه نموده و خوش حسابی -0تبصره 
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واهد برای نصب تابلوهای منصوبه به شرح فوق می بایست مجوز نصب وبهره برداری از شهرداری اخذ گردد در غیر اینصورت برابر مقررات جمع آوری خ -1تبصره 

 .شد

 .وده وقابل جابجائی ویا انتقال نمیباشدهزینه های پرداختی فقط برای واحد صنفی معرفی شده همان مکان ب -16تبصره 

 .این ضابطه مشمول کلیه تابلوهای سطح شهر اعم از اشخاص حقیقی وحقوقی وادارات دولتی وبانکها وغیره می باشد -11تبصره 

 )پنجاه درصد( مبالغ فوق الذکر می باشد.%56کلیه تابلوهای پارچه ای وبوم مشمول پرداخت  -12تبصره 
 

 عوارض بيلبوردهای تبليغاتي:ص توضيحات در خصو -7

در مالکیت شهرداری قراردارد)باستثنای بیلبوردهایی که توسط اشخاص حقیقی وحقوقی با مجوز شهرداری در  گزیککلیه بیلبوردهای موجود در حریم شهر  -1تبصره

 (می گرددامالک شخصی نصب 

جع ذیصالح برای نصب هرگونه آگهی و... ارائه مجوز از اداره فرهنگ وارشاد اسالمی واماکن انتظامی الزامی بوده ومالک طرح وآگهی باید پاسخگوی مرا -2تبصره 

 باشد.
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 فصل پنجم

 مودیان خاص
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 9317شهرداری گزیک               دفترچه تعرفه عوارض سال 

 

 (عوارض قطع اشجار5-9تعرفه شماره )
شهروندان در رابطه با  به لحاظ باز دارندگی و جلوگیری از قطع بی رویه درختان وخسارات وارده به فضای سبز بوسیله دامها و نیز وحدت رویه و ایجاد انگیزه بین

 303051و گسترش فضای سبز مورخه  نگهداری و مراقبت از فضای سبز با توجه به هزینه های بسیار سنگین احداث و نگهداری و به جهت اجرای الیحه قانونی حفظ

ارائه می گردد. امید است با تصویب ضوابط پیشنهادی با استفاده از یک وحدت  گزیکضوابط اجرائی مربوطه تهیه و جهت تصویب در شورای محترم اسالمی شهر 

 موجود نمود. ضوابط پیشنهادی ارائه شده عبارتند از :رویه ، با وصول حداقل هزینه های تمام شده بتوان آنرا مجدداً صرف بهبود و بازسازی فضای سبز 

 درخواست مالک:

 واحد پارکها و فضای سبز ارسال نماید. هدرقالب فرمی مشخصات درخواست کننده و مورد درخواست را ب

 یرد:الزم به ذکر است قبل از اینکه به چنین مسائل و مشکالتی دچار گردیم الزم است موارد زیر جزء اصول کار قرار گ

ملزم به نگهداری الف ( در صدور پروانه های ساختمانی برای متقاضیان بایستی هرگونه فضای سبز موجود به صورت عکس در پرونده ساختمانی نامبرده منعکس تا     

 فضای سبز باشد.

مکان می بایست طوری طراحی گردد تا درختان ماندگار ب ( در صدور پروانه های ساختمانی در صورتی که درخت و یا درختانی در عرصه قرار گرفته حتی اال    

 گردند.

متر به باال با توجه به الیحه حفظ و گسترش فضای سبز در محوطه های اداری ، نظامی ، کارخانجات و باغات بعمل  566پ ( الزم است کنترل های الزم در سطوح     

 آید.

 دارای شناسنامه گردند.ت ( الزم است به لحاظ کنترل ، باغات اطراف شهر     

 با حضور افراد زیر: 14ث ( تشکیل مداوم جلسات کمیسیون ماده     

 شهردار یا نماینده تام االختیار ) مسئول امور شهر( -1    

 000006کد عوارض در بودجه شهرداری :
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 9317شهرداری گزیک               دفترچه تعرفه عوارض سال 

 مسئول  فضای سبز شهرداری -2    

 نماینده شورای محترم اسالمی شهر  -3    

 درختان  -0
 ارزش روز = محاسبه× موقعیت مکانی درخت ×  شرایط کیفی گونه× نوع گونه × اهمیت گونه 

 سانتیمتر ارتفاع از یقه درخت ( = ارزش درخت125محیط درخت در قسمت سینه )× ریال  550555

 درختان ارزشمند: -0
 درختان ارزشمند شامل:

کلیه  - انواع مرکبات -انواع ژونی پروس ها  - توپی کاج های کله قندی و - انواع نخل ها و پالم ها - درختان سه رنگ - انواع الوسون ها -انواع سندروس ها 

 درختانی که جنبه تزئینی دارند و الزم است خدمات ویژه ارائه داده شود و از نظر زیبایی از اهمیت خاصی برخوردارند

 = محاسبه درخت ارزش روز× سن درخت × شرایط کیفی درخت × نوع درخت × اهمیت مکانی درخت 

 قیمت سن اولیه که از طریق استعالم از بازار تعیین می شود = ارزش روز درخت×ریال  5550555به ازاء هر سال سن مبلغ 
 

 شرایط کیفی)در صد(

 ضعیف معمولي خوب عالي

223 763 723 733 
 

 

 شرایط کيفي

وکمبود، صدمات مکانیکی ودیر زیستی کلیه درختان شهربادرصدهای براساس خصوصیاتی همچون سالمتی عمومی درخت، رشدوتوسعه تنه و تاج، وجودآفت بیماری 

 معین شده طبق جدول ذیل تقسیم می شود:
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 توضیحات شرایط کیفی به درصد ردیف

 سال دیگر عمر خواهد کرد 93درخت کامال سالم و گونه ایده آل و ماندگار و حداقل  عالی -111 1

 خوب  111-01 2
صورتیكه عملیات به زراعي مانند هرس و کوددهي هر ساله انجام شود درخت ماندگار خواهد درخت سالم و شاداب و در 

 سال دیگر عمر خواهد کرد 23بود و درخت حدود 

 معمولی   01-01 3
درخت دارای رشد کافي و در صورتیكه عملیات به زراعي مانند هرس و کوددهي و همچنین پیش گیری از آلودگي انجام 

 سال دیگر عمر خواهد کرد. 73پذیرد و درخت 

 ضعیف   01-21 4
آثار آفت ، بیماری و صدمات مكانیكي مشاهده مي شود و چنانچه عملیات به زراعي مانند هرس و کوددهي انجام نپذیرد 

 در آینده نه چندان دور درخت خشک خواهد شد.

 حالت خشک شدن قابل رویت است. درحالخشکشدن– 21کمتر از  0

 درخت خشک شده است. خشک - 1 6

 نوع گونه :

 درختان از نظر نوع گونه متفاوت می باشند:

 خزان پذیریاپهن برگان مانندتوت، زبان گنجشک، عرعر، اقاقیا، چنار، نارون، کاتلپا، افرا، انواع گزهاو...  -

 دائم یا سوزنی برگان مانند کاج ، سرو شیراز ، سرو نقره ای ، سرو خمره ای و ...  -

به موقعیت شهر گزیک تذکر : درختان خزان پذیر عمدتاً اگر در شرایط مطلوب قرار گیرند از رشد بیشتری نسبت به سوزنی برگان برخوردار خواهند بود و با توجه 

 سوزنی برگان از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشند 
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 شهر حریمدر  در محدوده خدماتی شهر گونه ردیف

 33 733 کاج 1

 33 733 سرو شیراز 2

 33 733 سرو نقره ای 3

 13 33 توت 4

 83 33 زبان گنجشک 0

 63 13 عرعر 6

 13 83 اقاقیا 7

 13 83 چنار 0

 03 63 نارون 9

 03 63 کاتلپا 11

 13 83 افرا 11

 03 63 گز 12

 03 63 سپیدار 13

 63 13 ارغوان 14

 13 83 سنجد 10

 83 33 سرو خمره ای 16

 63 13 درختانسایر  17
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 پوششهای گیاهی  -0

 الف ( چمن : -0

 = محاسبه چمن ارزش روز× چمن شرایط کیفی ×  چمننوع ×  چمنضریب اهمیت مکانی 
 

 چمن با رعایت کلیه آیتم های هزینه بر محاسبه می شود. عتذکر: ارزش روز چمن با توجه به اینکه در مدت زمان کمی می توان رفع نقص نمود با برآورد هزینه کاشت یک متر مرب

 ریال  1550555عتا یک دوره چمن زنی = هر متر مرب یرفع نقص چمن با تعویض خاک و زیر ساز95درسال 

 ریال  050555عتا یک دوره چمن زنی = هر متر مرب یرفع نقص چمن بدون تعویض خاک و زیر ساز 95درسال 

 ایی)درصد(شرایط کیفی با ضریب زیب

 ضعیف معمولي خوب عالي

723 733 33 13 

 )درصد( نوع چمن

 مخلوط گراسها و دائم سبزها) فوتبال( نطنزی هلندی اسپرت بارابال

733 80 33 13 733 

 ب( گل فصلي:
 = محاسبه گلها ارزش روز×  گلها شرایط کیفی×  گل هانوع ×  گل هااهمیت مکانی ضریب 

 گلها =  ارزش روز از طریق استعالم از بازار
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 گلداني نشاء 

 بوته 23 بوته 03 تعداد در متر مربع

 در صورت نیاز هزینه زیر سازی نیز محاسبه می گردد..

 جداول شرایط کیفی و ضریب زیبائی مشابه چمن می باشد.

 ج( پرچين ها:

 کوتناستر ، ارغوان ، مورد و غیره باشند.پرچین ها می توانند از گونه های متفاوتی مانند ترون یا بید فرنگی ، پیراکانت ، 
 = محاسبه پرچین ارزش روز×  پرچینسن ×  پرچین شرایط کیفی× نوع گونه × گونه  ضریب موقعیت مکانی

 پرچین قیمت استعالم شده از بازار = ارزش روز
 

 شرایط کیفی پرچین)درصد(

 ضعیف معمولي خوب عالي

703 723 733 83 

 

 د( بوته ها:

 بوته:انواع 

 بوته هایی که دائم گل دارند را نیز شامل می شود. -یوکا ، سوکا  -اسطو خودوس  - نبو مادرا -رزماری و بوته های پرچینی کوتاه  -رزها 

 ارزش روز = محاسبه× سن بوته × شرایط کیفی بوته × نوع بوته × مکانی بوته  ضریب موقعیت

 از طریق استعالم از بازار =  ارزش روز
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 شرایط کیفی بوته ها)درصد(

 ضعیف معمولي خوب عالي

723 733 33 83 
 

 

 ه( درختچه ها :

 درختچه ها شامل :

سایر  - سیب گل ، گیالس گل ، ... - انواع رونده ها - انواع خرزهره ها - زرشک–اپنیژانواع یاس ها ، توری ، پر ، به  - کاج کله قندی کوچک - ژونی پروس رونده

 که ارتفاع درخت نگرفته رانیز شامل می شوند.درختچه هایی 

 = محاسبه درختچه ارزش روز× سن درختچه × شرایط کیفی درختچه × نوع درختچه × مکانی درختچه ضریب موقعیت 
 

 شرایط کیفی درختچه)درصد(

 ضعیف معمولي خوب عالي

713 793 733 3 3 

 

 اهمیت و ضریب زیبائي گونه: 

در موقعیت خاص خودش ضمن زیبائی و چشم انداز مناسب از اهمیت خاصی برخوردار خواهد بود . فرضاً الزم است با توجه به موقعیت هر  با توجه به جایگاه هر گونه

آب و هوائی و موقعیت استراتژیک منطقه از نقطه نظر  ؛موقعیت توپوگرافی منطقه  ؛نوع استفاده و نیاز  ؛ رعایت نکات ترافیکی ؛ مکانی از نقطه نظر فرهنگ استفاده
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فزوده خواهد شد ) هر سازگاری با اقلیم ضمن اینکه می شود هر گونه ای کاشت اما چنانچه با محاسبات و یا دالیل کاشت گردد بر زیبائی و کاربرد آن دو چندان ا

 گونه در جایگاه خودش ( و روش کاشت تعریف شده . 

 

 گونه :موقعیت مكاني ضریب 

 .اهمیت درختان و فضای سبز، مکانها اولویت بندی گردید و با در نظر گرفتن اولویت بندی ضرایب به شرح جدول ذیل در نظر گرفته شدبا توجه به موقعیت شهر و 

 )درصد(گونه ضرایب موقعیت مکانی 

 مکان
پوششهای گیاهی،بوته 

 و چمن گلهای فصلی، ها 

درخچه هاو درختان 

 ارزشمند
 پرچین ها درختان

 733 733 773 33 باستانی ، فرهنگی و مذهبیمکان های تاریخی ، 

 773 773 773 773 پارکها و زمین های ورزشی و ادارات ) منطقه نیمه ویژه (

 723 723 723 723 خیابان های اصلی درجه یک و میادین) منطقه ویژه (

 83 80 83 13 کمربند سبز و باغات

 83 83 13 83 جنگل ها و مراکز نظامی

 733 10 733 733 2اصلی درجه خیابان های 

 33 13 83 83 متر می باشند 011کارخانه ها سطوحی که باالتر از 

 33 60 83 13 میالن ها ، کوچه ها و محل های متفرقه

 تبصره ها:

گردد عالوه بر هزینه های قطع اشجار سایر هزینه ها : چنانچه مشخص شود عمداً درختی توسط مالک یا مالکین یا افراد ذینفع خشک شده وتوسط کارشناس شهرداری تأیید 1تبصره

 )آزمایشگاه و....( نیز از فرد مورد نظر اخذ خواهد شد.
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 استانداری خراسان جنوبی

 

 9317شهرداری گزیک               دفترچه تعرفه عوارض سال 

ت به ازای هر اصله : در صورت درخواست هرس درخت توسط اشخاص حقیقی و حقوقی به ازای هر اصله درخت با توجه به نوع گونه ، سن ، ارتفاع و شرایط فیزیکی درخ2تبصره

 هزار( ریال اخذ خواهد گردید .و سی صدشش) 036.666هزار( ریال تا  و سه شصت) 03.666 از مبلغ

، اصالح درخت توسط شهرداری یا با نظر مستقیم شهرداری صورت خواهد گرفت و چوب و شاخه های اصالح شده متعلق به شهرداری 14پس از تصویب کمیسیون ماده : 3تبصره

 می باشد.

ریال  136666ضمن اخذ تعهدبه ازای هردام حداقل مبلغ ؛ اقدام ودرصورت جزئی بودن خسارت وصالحدیدشهردارفوق پیرامون ورود دامها به فضای سبزنیزطبق رویه : 4تبصره

 ریال اخذگردد.30666وجهت نگهداری دامها به ازای هر رأس درهرشب مبلغ
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 9317شهرداری گزیک               دفترچه تعرفه عوارض سال 

 موتور سیکلت ها(عوارض 5-2تعرفه شماره )
 ريال 066666 انواع موتور سیكلت تک سیلندر

 ريال 006666 انواع موتور سیكلت های دو سیلندر به باال
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