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 : افراز اراضی قدر السهم تفکیک-1
ح ماده نون اصالبق قاقدرالسهم شهرداری از محل تفکیک و افراز اراضی می باشد که ط یکی از درآمدهای شهرداری

 وصول می گردد . 28/01/1390قانون شهرداری مصوب  101
ی فت تقاضاوقع دریامقانون شهرداری : ادارات ثبت اسناد و امالک و حسب مورد دادگاهها موظفند در  101ماده 

هند که دی انجام قشه اوده شهرها ، از سوی مالکین ، عمل تفکیک را براساس نتفکیک یا افراز اراضی واقع درمحد
تصویب در  ده و جهته نموقبالًبه تایید شهرداری مربوط رسیده باشد . نقشه ای که مالک برای تفکیک زمین خود تهی
مات عمومی وط به خدربی مقبال رسید ، تسلیم شهرداری می نماید ، باید پس از کسر سطوح معابر و قدرالسهم شهردار
 د .از کل زمین ، از طرف شهرداری حداکثر ظرف مدت سه ماه تایید و کتباً به مالک ابالغ شو

از را به ک یا افرتفکی بعد از انقضاء مهلت مقرر و عدم تعیین تکلیف از سوی شهردای مالک می تواند خود تقاضای
ومی با اخذ ه های عمسران ای مقرر درخصوص معابر ، شوارع ودادگاه تسلیم نماید . دادگاه با رعایت حداکثر نصاب ه

 ( ، به موضوع رسیدگی و اتخاذ تصمیم می نماید .5نظر کمیسیون ماده )
،  ر مدت فوقدرسال پاسخ ( حداکثر ظرف دو ماه باید به دادگاه مذکور پاسخ دهد . در صورت عدم ا5کمیسیون ماده )

صادر  أی مقتضیرگی و ر چهارچوب سایر ضوابط و مقررات ، به موضوع رسیددادگاه با مالحظ طرح جامع و تفصیلی د
 می نماید.

شهرا و  ر محدودهرعایت حد نصاب های تفکیک و ضوابط و مقررات آخرین طرح جامع و تفصیلی مصوب د– 1تبصره 
ذیل ، در تهیه  ه قوانینز جملهمچنین عایت حد نصاب ها ، ضوابط ، آیین نامه ها و دستورالعمل های مرتبط با قوانین ا

 و تایید کلیه نقشه های تفکیکی موضوع این قانون توسط شهرداریها الزامی است :
 1366صوب سال م( قانون زمین شهری 15( و)14مواد  )-
ر سکن و سایانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکتهای تعاونی مق-

  1381قی مصوب سال اشخاص حقیقی و حقو
 و اصالحات بعدی  1374ربری اراضی زراعی و باغ ها مصوب سال قانون حفظ کا-
و  1385اقتصادی مصوب سال  –خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی  قانون جلوگیری از-

 اصالحات بعدی آن .
 حات بعدی آن شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و اصال (قانون تأسیس5ماده )-

 قدام خواهد شد ا 1366( قانون زمین شهری مصوب سال 11( ماده )1ی دولتی ، مطابق تبصره )در مورد اراض-2تبصره 
ه ای تأمین سرانشهرداری برپانصد مترمربع که دارای سند شش دانگ است  در اراضی با مساحت بیشتر از-3صره تب

داث شوارع و معابر ( و برای تأمین اراضی مورد نیاز اح%25) فضای عمومی و خدماتی تا سقف بیست و پنج درصد
ز عمل اجاد شده ده ایعمومی شهر در اثر تفکیک این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی با توجه به ارزش افزو

با  ، شهرداری مجاز است ( از باقیمانده اراضی را دریافت می نماید%25تفکیک برای مالک ، تا بیست و پنج درصد )
مچنین هنماید.  ربافتتوافق مالک قدرالسهم مذکور را براساس قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس رسمی داگستری د

 ضرب گردد.  %70ب لحاظ شده یعنی مبالغ تعیین شده در ضری  %30% میزان تخفیف  25برای جانبازان کمتر از 
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کیک و افراز و صدور می و اراضی خدماتی که در اثر تف( و معابر و شوارع عمو3لیه اراضی حاصل از تبصره )ک-4تبصره 
ت لک پرداخاحب مصسند مالکیت ایجاد می شود ، متعلق به شهرداری است و شهرداری در قبال آن هیچ وجهی به 

 نخواهد کرد.
واند ی می تیسر نباشد ، شهردارمو معابر از زمین مورد تفکیک و افراز  در مواردی که امکان تأمین انواع سرانه ، شوارع

 با تصویب شورای اسالمی شهر معادل قیمت آن را به نرخ کارشناسی دریافت نماید.
طبق قانون  ،افراز اراضی ، جرم تلقی شده و متخلفین  رگونه تخلف از موضوع این قانون در تفکیکیه-5تبصره 

 مجازات اسالمی و قانون تخلفات اداری تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت .
اسالمی تصویب و در  مجلس شورای 28/01/1390ون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ قان

 به تایید شورای نگهبان رسید .1390 /27/02تاریخ 
ضای نه های فم سراعه بندی اراضی ار قطعات بزرگ به قطعات کوچکتر اطالق شده و نحوه محاسبه قدرالسهطبه ق

ذیل  ابر جدولمومی برتفکیک شهر جویبار با محفوظ نمودن کسر شوارع  و معابر عقدر السهم  عمومی و خدماتی در
 محاسبه و دریافت گردد .

 متر 12قدرالسهم تفکیک در معابر بیش از  متر 12تا  10قدرالسهم تفکیک در معابر  متر  8 تا 6قدرالسهم تفکیک در معابر  مساحت کل عرصه  ردیف

 درصد عرصه 15               درصد عرصه 12               درصد عرصه 10               مترمربع1000 کمتر از -1
 درصد عرصه  20              درصد عرصه 16               درصد عرصه  13               مترمربع3000تا 1000 -2
 درصد عرصه 25               درصد عرصه 19               درصد عرصه  15                مترمربع5000تا3000 -3
 درصد عرصه 25               درصد عرصه  22               درصد عرصه  18                مترمربع5000بیش از  -4

یزان م متر ازکجدید  جدید جهت تفکیک اراضی و یا ایجاد شبکه معابر بکه معابر: در صورت عدم ایجاد ش 1تبصره 
ق یجاد شده در جدول فودرصد از باقیمانده اراضی ( برابر تناسب ا 25قانون شهرداری )  101تعیین شده در ماده 

انون فوق برابر ق هرداریو معابر عمومی شهر در اثر تفکیک نیز محاسبه و دریافت گردد و ش شوارعقدرالسهم احداث 
دالسهم ماتی و قو خد را ) قدرالسهم سرانه های فضای عمومی مجاز است با توافق مالک قدرالسهم های اشاره شده

اید . ریافت نمدگستری و معابر عمومی شهر ( را براساس قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس رسمی داد شوارعاحداث 
فکیک تکه ملک  فعاتیدهمچنین در هر مرحله قطعی که مالک یا ذینفع به شهرداری مراجعه نماید عوارض تفکیک به 

 . می گردد قابلیت وصول دارد.
قدرت  1390حی از سال اصال 101قانون شهرداری در زمان حاکمیت خود و ماده  101با توجه به اینکه ماده : 2تبصره

وز قانونی بدون مج نی کهاجرائی داشته ،تمامی شهروندان در هنگام تفکیک باید مواد مذکور رارعایت نمایند و کسا
توسط  1390سال  بل ازقخت نکرده باشند ،برای زمین خود را تفکیک و حق السهم شهرداری را طبق ماده مذکور پردا

 مع ه طرح جاا نقشیکارشناس رسمی دادگستری یا قبض برق ) شماره کنتور توسط کارشناس ساختمانی چک شود ( و 
ضمناً  د.خت نماینپردا فقط شوارع و برای بعداز آن حق السهم شهرداری در شوارع و سرانه های خدماتی را بایستی

 8تا  6از  در معابر کمتر قدرالسهم تفکیکبر اساس عرض معابر مالکیت می باشد متر بدون سند  500ا زمین هایی که ت
نطقه ای و قدرالسهم برابر قیمت م 5  یمتر 12تا  10برابر قیمت منطقه ای قدرالسهم تفکیک در معابر  4 متری 

 . در مساحت عرصه محاسبه می گردد برابر قیمت منطقه ای  6 متر 12تفکیک در معابر بیش از 
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تی و و بهزیس امداد : در صورت محاسبه قدرالسهم تفکیک وتباصر فوق متعلق به مالکین تحت پوشش کمیته 3تبصره 
 500رصد برای اراضی کمتر از د 25خانواده درجه یک شهدا ) پدر ، مادر ، همیر و فرزندان شهدا ( و جانبازان بیش از 

 در صورت دد. همچنیند مبالغ تعیین شده اعمال گشته و دریافت و به حساب شهرداری واریز گردرص 50مترمربع ، 
ای بسیار انواده هاز خ ارثفوت مالکین اراضی و تفکیک و افراز بصورت وراثتی برابر ضوابط شهرسازی در صورتی که 

و موجود  ایط حاکمر شرهرداری برابکم درآمد و مستمندان شهر برابر استشهاد محلی و مصوبه شورای شهر و تایید ش
ریب ضشده در  مشخص باشد در صورت تفکیک و افراز برابر ضوابط شهرسازی قدرالسهم تفکیک و افراز برابر جدول

به و رای افراد فوق محاسدرصد مبالغ تعیین شده در جداول مربوطه ب 80درصد ضرب گشته و محاسبه گردد در واقع  80
 دریافت گردد.

 وارض کسبی مربوط به کسبه های فعال در جمعه بازار جویبار :ع- 2
ر هر متر ومی برابببه های بازار ( و برای کسمربوط به کسبه های جمعه بازار برای هر هفته ) هر دوره عوارض کسبی 

 000/200ار ر بازمسیه بمشرف  ریال و برای کسبه های غیر بومی برابر هر متر بر 000/100بر مشرف به مسیر بازار 
 ریال تعیین می گردد . 

 عوارض و بهای خدمات طرح دریای چپکرود شهر جویبار :-3
ریال ، ون و    000/100ورود به طرح دریا و استفاده از امکانات طرح برای اتومبیل های سواری عوارض مربوط به 

 غ فوق برای مالکانریال  محاسبه و دریافت گردد و همچنین مبال 000/500ریال  و اتوبوس  000/250مینی بوس 
رداخت وتورسیکلت از پمدرصد تخفیف محاسبه و دریافت گردد و در ضمن افراد پیاده و  50خودرو و افراد بومی با 

 عوارض فوق معاف می باشند .
رفه ها و آالچیق غریال ،  000/250ریال ، آالچیق های بزرگ  000/000/1ساعت سوئیت  24بهای اجاره برای هر 

ل محاسبه و ریا 000/70محوطه طرح سکوی ریال و مکان های رو باز داخل  000/150های کوچک و سرپوشیده 
 باشند . اف میدریافت گردد . همچنین پرسنل شهرداری و اعضای شورای شهر از پرداخت ورودی و آالچیق مع

 شهرداری : دستورالعمل چگونگی دریافت و تقسیط مطالبات-4

و فاع مواناع تولیاد    رقاانون   59قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و مااده   73با استناد به ماده 
کشاور اجاازه داده    : به شهردارهای کال  32آیین نامه مالی شهرداریها  )اصالح ماده  32اصالحیه ماده 

هاد باه پیشان   می شود تا مطالبات خود را با اقساط حداکثر سی و شش ماهه مطاابق دساتورالعملی کاه   
ر ل صادو شهردار به تصویب شورای محترم اسالمی شهر مربوطه می رساد دریافات نمایاد در هار حاا     

 هرداریهامفاصاحساب موکول به  کلیه بدهی مؤدی خواهد بود ( نحاوه وصاول و تقسایط مطالباات شا     
اراضی  ، تفکیک ازاشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی مربوط به عوارض زیربنا ، تراکم ، مازاد بر تراکم

جارائم   و، تغییر کاربری ، پاذیره ، حاذف و کساری پارکینات ، تخلفاات سااختمانی ، پایش آمادگی         
 به شرح دستورالعمل تعیین می گردد . غیره ...کمیسیون ماده صد و 
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  ی باشد .مریال قابل تقسیط بدون کارمزد در کمیسیون  000/000/50کلیه مطابات کمتر از 

 حداقل پیش قسط مبلغ کل بدهی ردیف
تعداد 

 اقساط

کارمزد مأخوذه از 

 مؤدی

1 
ریال تا  00/000/50باالتر از 
 ریال  000/000/100

25 % 

  12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       11% 

24 14% 

36 17% 

2 
ریال تا  000/000/100باالتر از 

 ریال  000/000/200
25 % 

12 12% 

24 15% 

36 18% 

3 
ریال تا  000/000/200باالتر از 

 ریال  000/000/300
25 % 

12 14% 

24 17% 

36 20% 

4 
ریال تا  000/000/300باالتر از 

 ریال  000/000/500
25 % 

12 15% 

24 18% 

36 21% 

5 
ریال الی  000/000/500باالتر از 

 آخر 
25 % 

12 16% 

24 19% 

36 22% 

 

 

 

 برای محاسبه سود و مبلغ هر قسط از فرمول زیر استفاده می کنیم : -

 سود  =
 اصل مبلغ بدهی× نرخ × + مدت به ماه( 1)

2400 

 

 مبلغ قسط هر ماه =
 + سود بدهی اصل مبلغ

 مدت ماه
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ی و ک قولناماه ا مورد تقسیط عوارض و جرائم ماده صد و بهای خدمات و دیگر موارد برای اماال در :   1تبصره 

ای دلیلای بار    ک قولناماه فاقد سند مالکیت همانند موارد فوق قابلیت اقدام دارد . دریافت هرنوع عوارض از امال

 مالکیت نمی باشد .

حاده مصاوب   داری می تواند بموجب ماده وادر صورت عدم وصول مطالبات شهرداری مؤدی ، شهر:   2تبصره 

 نرخ تورم از تااریخ  که مقرر می دارد خسارت تاخیر تادیه را بر مبنای 21/9/77تشخیص مصلحت نظام به تاریخ 

ا هزیناه  با سررسید چک تا زمان وصول آن که توسط بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران اعاالم شاده اسات    

 قانونی از ذینفع دریافت نماید .دادرسی و حق الوکاله بر اساس تعرفه 

ساتگاه  ازمانها ، دمصوبات این دستورالعمل مشمول مطالبات شهرداری جویبار از وزارتخاناه هاا ، سا   :   3تبصره 

نکهاا ،  ولتای ، با دهای دولتی ، شرکتهای وابسته به دولت ، ارگانهای نظامی و انتظامی و موسساات عماومی و   

مطالبات  می گردد وندها و ارگانهای عمومی و سازمانهای عمومی غیردولیت موسسات مالی اداری وابسته به نها

ادیق دهی از مصا بشهرداری ناشی از عوارض و جرائم ماده صد و دیگر مطالبات در صورت استنکاف در پرداخت 

 تلقی می گردد . 77قابل طرح در کمیسیون ماده 

ویه ر منوط باه تسا  پایانکا و تفکیک، رصه و اعیانی صدور هرگونه مفاصاحساب برای نقل و انتقال ع:   4تبصره 

 حساب کامل مؤدی با شهرداری خواهد بود .

ار حاداکثر  یا حسب دستور شهرد در صورتی که مؤدی نسبت به پرداخت کل بدهی بصورت نقدی و:   5تبصره 

عاوارض   و مطالباات  کلیاه   اقادام نمایاد  مطالباات شاهرداری    تقسیط طی یک فقره چک دو ماهه بدون انجام

احت سا مسارانه ساالمت    ،شهرداری مربوط به عوارض زیربنا ، تراکم ، مازاد بر تراکم پایه ، پذیره ، کارشناسای  

 وارض صادور عتفکیک عرصه و اعیان ، حذف و کسری پارکینت ، عوارض زیرسازی و آسفالت ، پیش آمدگی ، 

ا ا ضریبی برابر ب. . . ب  غیره عوارض ارزش افزوده  وو پروانه ساختمانی ، ارزش افزوده حاصل از تغییر کاربری ، 

ن فقاط  درصد ضرب و محاسبه و از مؤدی بدلیل خوش حسابی دریافت می شاود )جهات تشاویق شاهروندا     75

 .از عوارض شهرداری را نقداً پرداخت نمایند(  75%

وافقات  ( باا م 5ا تا  1تقسیط مطالبات شاهرداری در تماامی ردیاف هاای جادول فاوق ) از ردیاف        :   6تبصره 
ساالمی  م شاورای ا کمیسیونی مرکب از شهردار ، مسئول حراست ، مسئول درآمد ، مسئول مالی و نماینده محتر

 شهر صورت خواهد پذیرفت.
جارائم   ومرجع رفع هرگونه اختالف بین ماؤدی و شاهرداری در ماورد عاوارض و بهاای خادمات       :    7تبصره 

 خواهد بود . قانون شهرداری 77کمیسیون موضوع ماده 
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ای درجاه یاک   هدر جدول فوق برای مودیان تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی و خانواده :  8تبصره 
ای دو طبقاه و دو واحاد   مالکین دار ودرصد به باال  25شهدا ) پدر ، مادر ، همسر و فرزندان ( و جانبازان 

بت پایش  با 8بصره کلیه افراد ت رد .تقسیط بدون کارمزد صورت گیمسکونی بانضمام خانواده معظم شهدا 
 پرداخت با نظر شهردار محترم انجام گردد.

قسایط  کمیسایون ت  : تقسیط در سه ماه برای کلیه مبالغ بدون کارمزد محاسبه و با نظر اعضاای  9تبصره 
 انجام گیرد .

طالباات تاا   م% کلیه مطالبات شهرداری توسط مودی و تقسیط ماابقی   50: در صورت پرداخت 10تبصره 
دون کارمزد در نظار  ماه تقسیط ( مابقی مطالبات شهرداری ب 12زمان اعتبار گواهی یا مجوز ساختمانی ) 

 گرفته شده و برابر رأی و نظر اعضای کمیسیون تقسیط دریافت گردد .

 راضی واگذاری دولت :ااراضی و واحد مسکونی از  %10سهم -5
ده درصاد از   28/08/1370بنیه ، امالک و اراضی مورد نیاز شهرداری ها مصوب قانون نحوه تقویم ا 6تبصره  به استناد

 اراضی و واحدهای مسکونی به قمیت تمام شده به شهرداری واگذار می گردد .
، اراضای   بنیه ، امالکاقانون نحوه تقویم ابنیه ،امالک و اراضی مورد نیاز شهرداری ها : جهت تامین معوض  6تبصره 

د هاای  اضای و واحا  مردم که در اختیار شهرداری ها قرار  می گیرد دولت موظف است ده درصاد از ار  شرعی و قانونی
هرداری ها الکین و شممسکونی قابل واگذاری را با قیمت تمام شده به شهرداری ها اختصاص دهد تا پس از توافق بین 

 به عنوان معوض تحویل گردد .

شهرداری هنگاا   ورود باه موادوده شاهر باا       اراضی بصورت رایگان به %20سهم واگذاری -6

 تقاضای مالکین :
انون تعیاین وضاعیت   قا  4جهت ورود اراضی به محدوده شهر برابر تبصره با تقاضای مالکین اراضی واقع در حریم شهر 

 یرد.گبه شرح ذیل تا بیست درصد اراضی بصورت رایگان به شهرداری تعلق می  29/08/1367امالک مصوب 
 : 29/08/1367ون تعیین وضعیت امالک مصوب قان 4تبصره 

ازی میسار  سا در مواردی که تهیه زمین عوض در داخل محدوده های مجاز برای قطعه بنادی و تفکیاک و سااختمان    
بگیارد ،   نونی قارار نباشد و احتیاج به توسعه محدوده مزبور طبق طرح های مصوب توسعه شهری مورد تایید مراجع قاا 

دوده توساعه و  رود به محا ودر مقابل موافقت با تقاضای صاحبان اراضی برای استفاده از مزایای  مراجع مزبور می توانند
اسیسات و تزم برای عمران شهری ، عالوه بر انجام تعهدات مربوط به عمران و آماده سازی زمین و واگذاری سطوح ال

موضوع  ر طرح هایدن عوض اراضی واقع تجهیزات و خدمات عمومی ، حداکثر تا بیست درصد اراضی آنها را برای تامی
 یند .این قانون و همچنین اراضی عوض طرح های نوسازی و بهسازی شهری ، به طور رایگان دریافت نما
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  فروش اموال منقول و غیر منقول :-7
شهر نسبت ی اسالمی شهرداری ها با مجوز شورا 12/04/1346آیین نامه مالی  شهرداری ها مصوب  13به استناد ماده 

 به فروش اموال منقول و غیر منقول خود اقدام می نمایند .
 :  12/04/1346آیین نامه شهرداری ها مصوب  13ماده 

فت لکن در خواهد گر فروش اموال منقول و غیر منقول واجاره اموال غیر منقول شهرداری از طریق مزایده کتبی صورت
فقات  ا جلاب موا با های واحدها و تاسیسات موسساات تاابع شاهرداری     مورد فروش اموال منقول و اجاره دادن فراورده

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

 مشارکت و سرمایه گذاری :-8 
خشانامه  ی موضاوع ب شهرداری می تواند با رعایت آیین نامه مالی شهرداری و همچنین مفاد شیوه نامه سارمایه گاذار  

 وزارت کشور اقدام نماید . 04/12/1391مورخ  3/1/12404 شماره

 کمک های دولتی و مردمی  :-9
 هزینه می گردد .مک های دولتی پس از واریز به حساب شهرداری ک-1
گردد  قانون شهرداری ها به حساب شهرداری واریز می 55ماده  10ای مردمی که به استناد بند درخصوص کمک ه-2

 نماید. رای اسالمی اخذ و سپس به استناد مصوبه شورا نسبت به هزینه کرد اقدامباید ابتدا مصوبه شو
 قانون شهرداری ها : 55ماده  10بند

 اهداء و قبول اعانات و هدایا به نام شهر با تصویب شورای اسالمی .

 مودن واحد کسبی موقت :عوارض دایر ن- 10
رضایت نامه  رط ارائهط به شبایر یا با کاربری مرتبط یا غیرمرتبدر صورت دایر نمودن واحدهای کسبی موقت در اراضی 

رت اجاره یا ی )به صوهرداراز سایر ساکنین و کسب موافقت آنان تا اخذ مجوز قانونی ، با عقد قرارداد توافقی با ش

 است . نعبالما سازی(استفاده موقت( و با تایید واحدهای ذیربط )شهرسازی ، حقوقی و امالک ، سد معبر و زیبا

 مالک توافق به ازای یک سال مطابق فرمول ذیل خواهد بود :

 ضریب توافق × مساحت واحد کسبی موقت ×  P  عوارض تجاری موقت =

 مدت توافق حداکثر تایک سال از زمان توافق و با درخواست مالک می باشد .تبصره : 

 متر تحقق یابد .14استفاده تجاری موقت فقط برای خیابانهای با عرض گذر باالتر از 
 د .د نمی کنایجا اخذ عوارض مذکور به منظور صحه گذاری و تثبیت کاربری تجاری نبوده و حقی را برای مالک

 ضریب توافق با توجه به قیمت منطقه ای به صورت ذیل تعیین می گردد :
 .تعیین می گردد  3تا  1ریال ضریب توافق عدد  000/150کمتر از  برای قیمت منطقه ای -

 تعیین می گردد . 4ا ت 1ریال ضریب توافق عدد  000/300ریال تا کمتر از  000/150برای قیمت منطقه ای از  -

 ن می گردد .تعیی 5تا  1ریال و بیشتر ضریب توافق عدد  000/300برای قیمت منطقه ای باالتر از  -
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طرح  هرسازی وابط شهمچنین جهت استفاده از منازل مسکونی بصورت برخی کاربری های خدماتی که مورد تایید ضو
         شهرداری وبوده تفصیلی می باشد ) با تایید واحدشهرسازی ( بصورت موقت قابل طرح در کمیسیون ماده صد ن

 
خذ ات عوارض ده اسه محاسبه آن در فوق تعیین شمی تواند برابر  عوارض دایر نمودن واحد کسبی موقت که نحو

 نمایند.
 
 
 

 عوارض معاینه فنی خودروها :-11

حیط لودگی مک و آبا عنایت به وجود تعداد زیادی از خودروها در سطح شهر که مشکالت نظیر ترافی
 گرسوی دی و از زیست را به پیکره جامعه شهری دارد و چرخه حمل و نقل شهری را مختل می نماید

مور شهر وارد اتولیان به م مالکین این خودروها خدمات را از شهرداری مطالبه و فی الواقع هزینه هایی را
 ی مراکزماهنگهمی سازند بدین منظور شهرداری می تواند در جهت خدمات بهینه به شهروندان با 

 .د معاینه فنی نسبت به اخذیه عوارض به ازاری هر خودرو به شرح ذیل اقدام نماین
 ریال  000/30الف : خودروهای سواری 

 ریال  000/45ب : خودروهای وانت و کامیونت 
 ریال  000/75ج : خودروهای کامیون و اتوبوسها و سایر 
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الواقی ماده صد قانون شهرداری ها به تفکیک نوع ساختمان ها جهت  11و  5جرای تبصره ا-12

 تعیین مبالغ جریمه کمیسیون ماده صد به شرح ذیل می باشد : 

 

ف
دی

ر
 

 شرح

پیشنهادی جهت 

 1400 اجرادرسال

 بهای هرمترمربع

 
 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

 

8 

 بیشتر طبقه و 5 الف :انواع ساختمان ) نوع اسکلت ( تا
 روی پیلوت طبقه2 تا سقف هرنوع باو فلزی  نیبت اسکلت ساختمان
 روی پیلوت  طبقه 5تا 3از سقف هرنوع باو فلزی  نیبت اسکلت ساختمان
 روی پیلوت  طبقه 5بیشتر از سقف باهرنوع فلزیبتنی و  اسکلت ساختمان
 (میشود ااجر ساختمان وسط معموالً که) نیبت یا فلزی ستونهای اب بنایی مصالح مختلط ساختمان

 بلوکی یا آجری اسکلت
 معمولی چوب تمام ساختمانهای
 صنعتیچوب  تمام ساختمانهای
 اداری ساختمانهای

 
000/280/1 
000/600/1 
000/000/2 
000/040/1 

000/880 
000/800 
000/200/1 
000/000/15 

 

1 

2 

 چهارمتر از بیش دهانهبا  انبارها ساختمان: ب
 سقف هرنوع با سنگی یا سیمانی بلوک یا آجری اسکلت
 سقف هرنوع با اختهیشسپ سوله یا فلزی اسکلت

 
000/120/1 
000/280/1 

 

1 

2 

3 

 :توقفگاهها یا سالنها: ج
 سقف هرنوعبا  سیمانی بلوکا یبنائی ،سنت ،آجر، بامصالح
 آرمه بتن ستونهای یا فلزی اسکلت
 سقف هرنوع و مصالح هرنوع با گلخانه

 
000/960 
000/200/1 
000/120/1 

 

1 

2 

 
 : سایبانها و ها آشیانه: د

 سقف مسکونی هرنوع بای فلز و نیبت مصالح و چوبی های پایه
 تجاری فلزی و رمهآ بتن ستونهای با فلزی های پایه

 
000/960 
000/280/1 

 

1 

2 

 :تاسیسات: ه
 سانترال شوفاژ مرکزی حرارت دستگاههای

 (کننده خنک–گرمایش) مطبوع تهویه

 
000/200/1 
000/120/1 



     

  

 info@juybar.irپست الكترونيك : خيابان شهرداري -ميدان امام )ره(   -جويبار   -آدرس : مازندران 

 011 -42542399نمابر :        011 -42542424تلفن : www.juybar.irوب سايت :         4771684633كد پستي : 

 

 

 

 اتريخ:
 شماره:
  پيوست:

 ریال به ازای هر واحد کسری پارکینگ 000/000/48*  مسکونی : 
 ریال به ازای هر واحد کسری پارکینگ 000/000/80*تجاری و غیره :

 :  1عی ماده صد قانون شهرداری ها در مسیرهای اصلی فر 5جرایم پارکینگ موضوع تبصره 
 ریال  به ازای هر واحد کسری و پارکینگ  000/000/40مسکونی  :  

 ریال به ازای  هر واحد کسری و پارکینگ 000/000/64تجاری و غیره : 
،  مسکونی داث بنای: مالکین اراضی و امالك واقع در محدوده قانونی شهر که نسبت به اح 1تبصره  

د درص 80یند مازاد بر درصد سطح اشغال و تراکم اقدام نما 80تجاری ، اداری ، صنعتی ... که بیش از 
          ن جرایم قرارماده صد ( مورد مالك عمل در تعیی 11مشمول دو برابر ارزش معامالتی ) تبصره 

 می گیرد .
ه صد قانون شهرداری ماد 11تمامی مبالغ مربوط به ارزش معامالتی ساختمان موضوع تبصره :  2تبصره 

 %90با ضریب  متری 10و  8و  6ها تعیین شده در جدول فوق برای ساختمان های واقع در معابر 
 محاسبه و در جرایم کمیسیون ماده صد اعمال گردد .

    رداخت عوارض پاحداث گردیدند و سابقه  1370ه ساختمان هایی که قبل از سال * تبصره : چنانچ
ری پارکینگ ریال و هر واحد کس 000/000/15داشته اند هر واحد کسری پارکینگ تجاری بمبلغ 

 ت عوارض کسریریال و در صورت عدم واریز و پرداخت عوارض محاسبا 000/000/10مسکونی بمبلغ  
 ( بهاء فرمول های فوق محاسبه و ردیافت می گردد. %50پارکینگ نصف )

 *  منظور از ساختمانهای چوبی با چوب محلی و معمولی می باشد.
 باشد. ساختمان های احداثی با چوب صنعتی و اشباع می –*  ساختمانهای با چوب صنعتی 

 گردد.ی مبه بهای هر متر مربع اضافه « ه»*  ساختمانهای دارای تاسیسات می باشند بند 
 ماده صد قانون شهرداری ها در مسیر اصلی یک :  5جرایم پارکینگ موضوع تبصره 

 –مربندی کرحزر تا خیابان بح –خیابان شریعتی تا میدان معلم  –خیابان امام )ره( تا میدان کشتی 
مام امیدان  معلم تا ازمیدان –خیابان شهرداری تا میدان  –خیابان پهناب تا سه راهی باشگاه جعفری 

 حسین )ع( 

 

1 

2 

3 

4 

5 

 

 :سایر
 هرمترمکعب االب به مترمکعب 6 از زیرزمینی،هوائی از اعم مخازن انواع

 هرمترمربع باراندازها و سکوها
 طول متر مصالح نوع هرا ب دیوارکشی

 پارکینت احداث عدم
 دریافت ریال000/000/96باال به متر12واز000/000/64متری12تا6 معابر برای پارکینگی درب بابت
 .گردد

 

000/360/1 
000/120/1 

000/960 
 درتوضیحات ذیل
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 اتريخ:
 شماره:
  پيوست:

 ریال  به ازای هر واحد کسری و پارکینگ  000/000/80مسکونی  :  
 ریال به ازای  هر واحد کسری و پارکینگ 000/000/112تجاری و غیره : 

 ماده صد قانون شهرداری هادر مسیر اصلی دو : 5جرایم پارکینگ موضوع تبصره 

حدوده اتنهای م از میدان کشتی تا –بلوار شیخ منتظری تا میدان  – کمربندی سراسری حاجی زاده
بان خیا –ه هید فقیشخیابان –از میدان کشتی تا میدان سراجکال خیابان شهید رجایی سراجکال  –حریم 

 کمربندی –ی خیابان شهید بیابان –خیابان شهید سرپرست  –خیابان چمران  –شهدای باالمحله 
ز میدان ا–اخالقی  خیابان شهید –خیابان شهید دهقان  –د رضازاده تا انتها خیابان شهی –ورداسبی 

ابان خی–سپاه  خیابان اصلی شهرك –کمربندی تا سه راهی شورکا  –منتظری تا سه راهی ورداسبی 
 خیابان والیت باغبانمحله   ––اصلی تازه آباد 

 ریال به ازای  هر واحد کسری و پارکینگ  000/000/64مسکونی  :  
 ریال به ازای  هر واحد کسری و پارکینگ 000/000/96تجاری و غیره : 

 : 3 ماده صد قانون شهرداری ها در مسیرهای اصلی 5جرایم پارکینگ موضوع تبصره  -

نتها اد همت تا خیابان مسج –ید گنجی یابان شهخ -میدان جوانمحله تا چهارراه ساداتیان  –خیابان یاور 
 –د خیابان شاه –خیابان اصلی سینما  –یابان شهید رضائیان باغبانمحله خ - خیابان شهید دهقان -

 خیابان امید

 ت حمل و نقل شهرداري جويبار :تعرفه عوارض سازمان مديري-13

یم یه و تنظرز تهطتعرفه عوارض سازمان مدیریت حمل و نقل شهرداری جویبار در اجرای تعرفه های عناوین و 

هرداریها و شسازمان  28/6/95مورخ  30997عوارض یکنواخت شهرداریهای سراسر کشور که طی نامه شماره 

 بل اجرا می باشد :قا 1400سال دهیاریهای کشور ارسال گردید به شرح ذیل پیشنهاد که بعد از تصویب از اول 

 اضافه می گردد  )شامل تمامی بندها(.  1400به مبلغ نهایی برای سال  %20ضمناً 

 به شرح ذیل می باشد . 1400عوارض خدمات سازمان مدیریت حمل و نقل برای سال 

 عناوین کلی خدمات ردیف
مأخذ و نحوه محاسبه 

 1399سال  عوارض 

 253,500 پذیرش اولیه از متقاضیان تشکیل پرونده ثبت نا  و 1

 377,208 کالس توجیهی –امتیاز خدمات و برگزاری آزمون شهرشناسی  2

3 
امتیاز حاصل از صدور پروانه اشتغال تاکسی ها  )مدت اعتبار دو 

 سال(
377,208 

 مبلغ صدور %50 (3امتیاز حاصل از تمدید پروانه اشتغال تاکسی ها )مربوط به ردیف  4
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 اتريخ:
 شماره:
  پيوست:

5 
 –امتیاز حاصل از صدور پروانه بهره برداری تاکسی ها )دفترچه 

 دت اعتبار پروانه دو سال(م -کارت شهری –کارنامه 
377,208 

 مبلغ صدور %50 (5امتیاز تمدید پروانه بهره برداری تاکسی ها )مربوط به ردیف  6

7 
 امتیاز صدور خدمات پروانه بهره برداری اشخاص حقیقی 

 سال( 2)مدت اعتبار 
377,208 

 مبلغ صدور %50 (5تمدید پروانه بهره برداری اشخاص حقیقی )مربوط به ردیف  8

9 
دت امتیاز تعویض پروانه بهره برداری و پروانه تاکسیرانی در طول م

 )المثنی(اعتبار 
251,472 

 ارزش خودرو %4 امتیاز واگذاری خودروی جدید و تبدیل پالك شخصی به تاکسی 10

 49,972 عضویت ماهیانه به ازاء هر دستگاه تاکسیحق  11

 1,257,360 امتیاز بکارگیری در تاکسی بی سیم 12

13 
امتیاز نقل وانتقال و حقوق بهره برداری اشخاص حقیقی )انتقال 

 سند تاکسی به خریدو فروش(
 ارزش خودرو 2%

14 
امتیاز صدور پروانه نمایندگی شرکتهای حمل و نقل درون شهری 

 سال( 5اعتبار  )مدت
75,441,600 

 3,772,080 هزینه خدمات سالیانه پروانه نمایندگی 15

 مبلغ صدور %50 هزینه تمدید پروانه شرکتهای حمل و نقل 16

 انتقال پروانه نمایندگی شرکت های حمل و نقل درون شهری 17
سهام واگذاری به  12بند  20%

 قیمت روز مبایعه نامه

 251,472 المثنی هزینه صدور دفترچه 18

 251,472 هزینه حق التوریر و تشکیل پرونده  متقاضیان 19

 377,208 هزینه صدور دفترچه رانندگان آژانس ها 20

 مبلغ صدور %50 هزینه تمدید دفترچه رانندگان آژانس ها 21

22 
هزینه صدور پروانه فعالیت ناوگان باری دیزل درون شهری زیر 

 تن 5/3
806,000 

23 
هزینه صدور پروانه فعالیت ناوگان باری دیزل درون شهری بین 

 تن 6تا  5/3
1,128,400 

24 
هزینه صدور پروانه فعالیت ناوگان باری دیزل درون شهری بیش از 

 تن 6
1,612,000 

 مبلغ صدور %50 هزینه تمدید پروانه فعالیت ناوگان باری دیزل درون شهری 25
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 اتريخ:
 شماره:
  پيوست:

26 
ناوگان باری دیزل درون شهری زیر هزینه صدور پروانه اشتغال 

 تن 5/3
806,000 

27 
هزینه صدور پروانه اشتغال ناوگان باری دیزل درون شهری بین 

 تن 6تا  5/3
1,128,400 

28 
هزینه صدور پروانه اشتغال ناوگان باری دیزل درون شهری بیش از 

 تن 6
1,612,000 

 مبلغ صدور %50 درون شهریهزینه تمدید پروانه اشتغال ناوگان باری دیزل  29

30 
هزینه صدور پروانه فعالیت ناوگان مسافری دیزل درون شهری تا 

 نفر 15
600,000 

31 
 16هزینه صدور پروانه فعالیت ناوگان مسافری دیزل درون شهری 

 نفر 26تا 
1,200,000 

32 
هزینه صدور پروانه فعالیت ناوگان مسافری دیزل درون شهری 

 نفر 27بیش از 
1,800,000 

 مبلغ صدور %50 هزینه تمدید پروانه فعالیت ناوگان مسافری دیزل درون شهری 33

34 
هزینه صدور پروانه اشتغال ناوگان مسافری دیزل درون شهری تا 

 نفر 15
600,000 

35 
 16هزینه صدور پروانه اشتغال ناوگان مسافری دیزل درون شهری 

 نفر 26تا 
1,200,000 

36 
پروانه اشتغال ناوگان مسافری دیزل درون شهری هزینه صدور 

 نفر 27بیش از 
1,800,000 

 مبلغ صدور %50 هزینه تمدید پروانه اشتغال ناوگان مسافری دیزل درون شهری 37

38 
هزینه حق عضویت و خدمات خودرویی در اتوادیه حمل و نقل 

 تاکسیرانی سراسر کشور )برای هر خودرو(
اتوادیه سازمانهای حمل و  سالیانه توسط هیئت مدیره

 نقل همگانی کشور تصویب می شود

39 
مبلغ جریمه تخلف تاکسیداران و تاکسیرانان )براساس نظریه هیأت 

 انضباطی سازمان(

 مرحله اول

125,000 
 ریال

 مرحله دوم

250,000 
 ریال

 مرحله سوم

 تابع تصمیمات هیأت

 انضباطی
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 بخش پنجم:

 آرای دیوان عدالت اداریای از نمونه

 در خصوص تایید 

 وصول عوارض و بهای خدمات 
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 اتريخ:
 شماره:
  پيوست:

 مقدمه
ه بعد با همت و تالش ب 96 تعدادی از عوارض این ردیف توسط دیوان عدالت اداری باطل اعالم گردیده بود اما از سال

 جمله :   است ازعدالت اداری تایید گردیده  ها توسط دیوانوزارت کشور و پیگیری شهرداری
ی شماره ادنامه هاددیف در جدول قید گردیده طبق فلذا کلیه موارد مشمول این ر ها، دفاتر بیمه و ...عوارض بانک 

 های ذیل وصول آن را تایید نموده است .
 12/10/1396مورخ  1033دادنامه شماره 
 19/10/1396مورخ  1052دادنامه شماره 
 12/4/1397مورخ  935-933دادنامه شماره 

های مصوب شهری )طرح های جدید که براساس طرحدر خصوص عوارض ارزش افزوده اقتصادی و مزایای کاربری
 گردد. جامع و طرح تفضیلی( ایجاد می

نماید گاهاً مالکین از ارزش افزوده بینی میهای جامع و تفضیلی با تغییر کاربری که مشاور پیشپس از تهیه طرح
 گردند.مند میهرهای بالعادهفوق

راحی ت یابد طده دساین عوارض بعنوان اینکه اقدام و خدمات شهرداری موجب گردیده که شخص به این ارزش افزو
 شده است..

 در خصوص عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری
عدادی از آراء ته است ترفر گاین عوارض چندین نوبت توسط دیوان عدالت اداری ابطال گردید که مجدداً مورد تایید قرا

 دیوان دال بر تایید عوارض آن نموده است .
 8/3/1397مورخ  367-381امه شماره دادن -1
 9/5/1396مورخ  1308اره دادنامه شم -2

 پروانه ساختمانی( های عوارض صدوردر خصوص عوارض زیربنا )در کلیه جدول
 .منظور گردد مترمربع( در اول هر سطر –ر گردد کلمات )مازاد ببه منظور شفافیت محاسبه عوارض پیشنهاد می

 در خصوص عوارض مازاد بر سطح اشغال
ایید نموده ل آنرا تل وصوبرای وضع این عوارض نیز مشکالتی بوجود آمده بود که دیوان عدالت اداری طی دادنامه ذی

 است.
 29/1/1397مورخ  201دادنامه شماره 
 31/2/1397مورخ  43-46دادنامه شماره 

 در خصوص عوارض تامین سرانه خدمات عمومی و شهری 
متر از که قطعات بیک و تعدادی از مالکین به منظور فرار از پرداخت حقوق شهرداری امالك خود را بدون مجوز تفک

  الت اداریرسانند. به منظور وصول حقوق شهرداری عوارض حقوق دیوان عدمترمربع با قولنامه بفروش می 500
 ت . وصول آن را تایید نموده اس 17/11/96مورخ  275دادنامه شماره 
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 اتريخ:
 شماره:
  پيوست:

 مربوط به کل مصوبه تـوضیحـات
ز و قبض اب شهرداری واریبه حسو متقاضیان مصوب باید توسط مؤدیان  هکه وجو گردد تذکراعالم میجهت  -1

 و طبق بودجه مصوب به مصرف برسد.  ندمربوطه را به واحد درآمد شهرداری تحویل ده
ض ریز و قبرداری وامودیان و متقاضیان به حساب شهجهت تذکر اعالم می گردد که وجوه مصوب باید توسط  -2

ین آی 37اده ساس ممربوطه را به واحد درآمد شهرداری تحویل دهند و طبق بودجه مصوب به مصرف برسد. برا
رآمد دساب قطعی به ح نامه مالی شهرداری ها استفاده از وجوه حاصله از درآمدها قبل از منظور داشتن آنها

ت ست در صورامنوع بصورت علی الحساب و یا برای پرداخت هزینه ای ضروری و فوری م شهرداری به هر عنوان
ه بیست درصد اله بسعدم تصویب و یا عدم تغییرات در این مصوبه توسط مراجع ذیصالح در سال های بعد همه 

 قیمت سال قبل افزوده و قابل وصول خواهد بود .
به وصول  نسبت 77ادة میتواند ازطریق کمیسیون م جویبار ریشهردا ،موقع مطالباته بوصول درصورت عدم   -3

 مطالبات خود اقدام نماید.
زی و شهرسا وابط فنیضجهت تشویق سرمایه گذاران بومی به سرمایه گذاری و ساخت و ساز قانونی بابر  -4

ور پروانه از صدعد ببنا  در شهر جویبار در صورت اخذ پروانه ساختمانی و احداث بنا بصورت قانونی )احداث (
ت و ساز ذار )ساخگمایه ساختمانی ( پس از تایید شهرداری و شورای اسالمی شهر جویبار به اینکه مالک ، سر

تم های الیحه آی نندهما 1400اولین در سال  برایگر ( بومی بوده کل آیتم های عوارض محاسبه شده 
بار سوم با  و %95عوارضی محلی و برای بار دوم کل آیتم های عوارض الیحه عوارض محلی با ضریب 

        سرمایه گذار.  محاسبه گردد %80و بار پنجم الی آخر با ضریب  %85و بار چهارم با ضریب  %90ضریب 
ث بنای احدا ی دارای چهار پرونده) ساخت و ساز گر( به فردی اطالق می شود که حداقل در شهردار

 . ساختمانی بوده و این موضوع توسط شهردار و مسئول درآمد  به تائید رسیده باشد
  42419ه پیشنهاد شمارها با آئین نامةمالی شهرداری 30قانون شهرداریها ومادة 55مادة 26ه استناد بنداین تعرفه ب

آئین  ورالعملها ودستتهای عمومی دولت جمهوری اسالمی وسیاسرعایت  و  جویبار شهرداری10/1398/ 28  مورخ
 ماده  26و 16هاید بنداستناه بمطرح و جویبارشورای اسالمی شهر 11/1398/  03 مورخه نامه های اجرائی در جلس

اسالمی  شورای بتصویبه قانون تشکیالت وظائف و انتخابات شوراهای اسالمی کشور و انتخاب شهرداران  76
طی نامه شماره   1399جهت اجرا در سال جویبار   عرفه عوارض و بهای خدمات شهرداریرسید. ت جویبار شهر

 .قابلیت اجرائی خواهد داشت 1400سال  از ابتدایبه شهرداری جویبار ابالغ گردید.این تعرفه  .............مورخ............

 

 میری  سید حسین محمد فقیه
 

 مجتبی قائمی سید همت بخشیان   فوالدی اسماعیل

رئیس شورای اسالمی شهر 
 جویبار
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