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  اصالح ميگردد.  97افزايش نسبت به سال  %10به ميزان  98ارزش قيمت منطقه اي سال 

  ورزش و جوانـان اداره كـل  "تعرفه به عبارت  2ماده  7در بند  "سازمان وزرش و جوانان"عبارت" 
 )97تعرفه سال  3(صفحه  اصالح ميگردد.

  97رفه سال تع 6(صفحه تعرفه اضافه شود:  2تبصره اي به شرح ذيل به ماده( 
صوص ت در خچنانچه بين مفاهيم و تعاريف اين ماده با تعاريف و مفاهيم ضابطه طرح تفصيلي شهر رش تبصره:
 ها اختالف وجود داشته باشد، مالك عمل طرح تفصيلي مي باشد.كاربري
  97تعرفه سال  7(صفحه تعرفه حذف ميگردد.  2قسمت يادآوري ماده( 
  97تعرفه سال  8(صفحه اده مزبور به شرح ذيل اصالح ميگردد: و بند الف م 5عنوان ماده( 

 سرانه خدمات، شوارع و معابر عمومي   : قدرالسهم5ماده 

شـد و  اراضي كه با طي مراحل قانوني و رعايت ضوابط فني و شهرسازي بـه قطعـات كـوچكتر تقسـيم شـده با      الف:
ـ  500ك يا افراز اراضي بيشتر از در اثر تفكيقدرالسهم شهرداري با تفكيك آن موافت نمايد،  بـار   ع بـراي هـر  مترمرب

ـ مجلس شوراي اسالمي،  28/1/90قانون شهرداري ها، مصوب  101تفكيك، مطابق ماده واحده اصالح ماده  ه شـرح  ب
 گردد:ذيل محاسبه مي

عمومي  ي) ، بابت تامين سرانه ي فضا500 >مساحت زمين  ≥ 1000مترمربع (  1000تا  500براي اراضي بين  -1
محاسبه ر مذكوازمساحت زمين به عنوان قدرالسهم  %25و خدماتي و تامين شوارع و معابر عمومي شهر، در مجموع 

 و دريافت مي گردد. 
ضـاي  ) ، بابـت تـامين سـرانه ي ف   1000 >مساحت زمين  ≥ 3000مترمربع (  3000تا  1000براي اراضي بين  -2

 مـذكور  همازمساحت زمين به عنوان قدرالس %30مومي شهر، در مجموع عمومي و خدماتي و تامين شوارع و معابر ع
 محاسبه و دريافت مي گردد.

ضـاي  ) ، بابـت تـامين سـرانه ي ف   3000 >مساحت زمين  ≥ 6000مترمربع (  6000تا  3000براي اراضي بين  -3
 مـذكور  منوان قدرالسهازمساحت زمين به ع %35عمومي و خدماتي و تامين شوارع و معابر عمومي شهر، در مجموع 

 محاسبه و دريافت مي گردد.
فضـاي   ) ، بابت تامين سرانه ي6000 >مساحت زمين  ≥ 10000مترمربع (  10000تا  6000براي اراضي بين  -4

 مـذكور  همازمساحت زمين به عنوان قدرالس %40عمومي و خدماتي و تامين شوارع و معابر عمومي شهر، در مجموع 
 گردد. محاسبه و دريافت مي



  شهرداري رشت 1398عوارض و بهاي خدمات پيشنهادي سال تعرفه 
 

 
2  

 

 محاسبه مي گردد:مطابق فرمول زير  مذكور قدرالسهم مترمربع، 10000براي اراضي باالتر از  -5
 A= ست مجموع درصدي از ملك كه درحرايم و شبكه معابر طرح تفصيلي و شبكه معابر ناشي از طرح تفكيك قرار گرفته ا

 B= است  شبكه معابر ناشي از طرح تفكيك قرار گرفته مجموع متراژي از  ملك كه درحرايم و شبكه معابر طرح تفصيلي و
 S= تراژ كل ملك مطابق با سند مالكيت م                                                                                                  

 X= ضاي عمومي و خدماتي ز شوارع و معابر و سرانه فقدرالسهم براي تامين اراضي مورد نيا                                      

 
A= B×100      

          
 S    

X=%٤٣/٧٥ - A 
 

از كل مساحت  درصد25، ابتدا تا سقف 5در بند  ""Xو عدد حاصل از فرمول  4الي  1در تمامي بندهاي  -1تبصره
 اده خواهداستف رع و معابر عمومي شهرزمين، براي تامين سرانه فضاي عمومي و خدماتي و مابقي براي تامين شوا

 شد.
ز، درصد سهم شهرداري براي تامين فضاي عمومي ترجيحاً از كـاربري هـاي عمـومي ماننـد فضـاي سـب       –2تبصره 

ود از تجهيزات و تاسيسات و ساير كاربريهاي عمومي تعيين شده در طرح تفكيكي اخذ مـي شـود و در صـورت كمبـ    
 امين خواهد شد .كاربري هاي مسكوني و يا تجاري ت

جـاري  درصد سهم خالص شهرداري مورد نياز شوارع و معابر عمومي شهر از كاربري هـاي مسـكوني و ت   -3تبصره 
 دريافت و در صورت عدم وجود از كاربري هاي عمومي دريافت خواهد شد.

اري و شـهرد  چنانچه به هر عنوان در تعيين موقعيت و نوع كاربري زمين سـهم شـهرداري بـين مالـك      -4تبصره 
ط كارشناس اختالف نظر باشد كليه پالك ها و قطعات تفكيكي اعم از كاربري هاي عمومي يا مسكوني و تجاري توس

 رسمي دادگستري قيمت گذاري و مقدار زمين بر اساس درصدهاي سهم شهرداري متناسب با قيمـت مجمـوع كـل   
 ردد.     زمين خالص به كسر شوارع و معابر و حرايم تعيين و وصول مي گ

ه در اثر اصالحي، بديهي است سرانه هاي فضاي عمومي و خدماتي ك 101ماده  4به استناد تبصره  -5تبصره 
ز خدماتي ا ومي وتفكيك و افراز حاصل مي شود، متعلق به شهرداري است، لذا چنانچه امكان تامين سرانه فضاي عم

دماتي ي و خرع از محل قدرالسهم سرانه فضاي عمومزمين مورد تفكيك و افراز ميسر نباشد، امكان تامين شوا
 بالمانع است.

قانون مذكور، امكان تامين انواع سرانه، شوارع و معـابر از زمـين مـورد     4در مواردي كه به استناد تبصره  -6تبصره 
بـه  تفكيك يا افراز ميسر نباشد شهرداري مي تواند نسبت به تعيـين قيمـت روز زمـين قدرالسـهم خـود، بـا توجـه        

(تعيين قيمت روز زمين توسط كارشناس رسمي  هاي مربوطه اقدام و نسبت به دريافت نقدي آن اقدام نمايد.كاربري
 تري صورت مي گيرد.)سدادگ
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 101ده مالكين اراضي بزرگ مي توانند عالوه بر درصدهاي مربوط به حق تفكيك، موضوع اصـالحيه مـا   -7تبصره 
 خـالص خـود را بـه منظـور انجـام عمليـات آمـاده سـازي شـامل آسـفالت،          درصـد از ملـك   10قانون شهرداري ها، 

 گذاري، پياده سازي و سيستم زهكشي دفع آبهـاي سـطحي بـه شـهرداري واگـذار و شـهرداري طـي قـرارداد        جدول
 جداگانه اي نسبت به انجام عمليات عمراني مذكور اقدام نمايد.

از  تفكيك شبكه معابر ناشي از طرحعابر طرح تفصيلي و چنانچه مقدار مساحت واقع درحرايم و شبكه م -8تبصره 
تفاوتي نيـز بـه   باشد، دريافت قدرالسهم تفكيك ضرورتي نداشته و مابه ال 5درصد هاي تعيين شده در بند هاي ا الي 

 متقاضي پرداخت نمي گردد.
 مثال:

اصل از عابر حممسير كوچه و نحوه محاسبه سهم شهرداري از ملكي به مساحت دو هكتار كه هزار مترمربع آن در  
 ود.شسبه مي ي است به شرح زير محامترمربع آن در مسير شبكه ها و معابر و حرايم طرح تفصيل 1400تفكيك و 

 

S=٢٠٠٠٠ m ٢ 
 

B=٢٤٠٠ = ١٤٠٠+١٠٠٠ m ٢ 
 

A= B×100 =12% 
        s  

X=٤٣/٧٥ – A = %٣١/٧٥ = ١٢% - ٤٣٧/٧٥٪ 
 ٢ m  ٥٠٠٠=٢٠٠٠٠ ×٢٥%= سهم شهرداري بابت تامين سرانه فضاي خدماتي و عمومي 

 ٢ m  ١٣٥٠= 20000 ×(٢٥%-٣١/٧٥%) = سهم شهرداري بابت تامين شوارع و معابرعمومي شهر

  ٢ m  ٨٧٥٠=١٣٥٠+٥٠٠٠ + ٢٤٠٠= مجموع قدرالسهم 

 
وع به وضم 30/1/97ش مورخ /183/97بر اساس مصوبه شماره  5در شرايط خارج از مفاد مندرج در ماده  :9 تبصره

 كارگروه مربوطه ارجاع و تصميم گيري نهايي بعمل آيد . 
 

ويژه اي بـر   درصدهاي تعيين شده در اين ماده، مالك عمل براي اقدام مناطق بوده، لكن چنانچه شرايط :10 تبصره
 ان نـاظر ملك مذكور، مترتب باشد موضوع به كميسيون مذكور كه عضوي از شوراي محترم اسالمي شهر نيز به عنـو 

قـد تصـميم   ندر آن حضور دارد، ارجاع، تا پس از بررسي، نسبت به دريافت قدرالسهم زمين، يا تبـديل آن بـه وجـه    
 گيري نمايد. صورتجلسه اين كارگروه به امضاي رياست جلسه (شهردار) الزم االجرا مي باشد.
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  اصـالح   "سرانه خدمات عمـومي قدرالسهم "به عبارت  "عوارض تفكيك"عبارت  5در بند ب ماده
 )97تعرفه سال  15(صفحه ميگردد.

  97تعرفه سال  18(صفحه  به شرح ذيل اصالح ميگردد: 5بند ب ماده  4تبصره( 
ت ميباشـد مشـمول پرداخـ    1369سند مالكيـت قبـل از سـال     ها مطابقتفكيك آن هايي كه تاريخزمين :4 تبصره

   گردد.موضوع اين ماده نمي
  97 تعرفه سال 22(صفحه  :گرددمي  اصالح به شرح ذيل 10تبصره يك ماده( 

 گردد.محاسبه و وصول مي 5/0ذ به مأخ  Rبه Rدر پهنه  Mضريب  :1تبصره
 

  97 تعرفه سال 22(صفحه گردد: مي  به شرح ذيل اصالح 10ماده  3تبصره( 
 

و  25/3 به ميزان M به پهنه ، 6/4 به ميزان   M'در جدول Sپهنه  تثبيت شده به Sدر پهنه  M' ضريب :3تبصره
 .رديگمالك عمل محاسبه عوارض اين ماده قرار مي 5/0 به ميزان  Rبه پهنه 

 

  97 تعرفه سال 35(صفحه  تعرفه به شرح زير اصالح مي شود: 12ماده  1-2جدول( 
 )kضريب تعداد واحد ( تعداد واحد عوارض يك مترمربع سطح ناخالص كل بنا رديف

 k×  (٪٢٠ × P) مترمربع 200تا  1
 1 واحد 2تا 

 02/1 واحد 2بيش از 

 k×  (٪٣٠ × P) مترمربع 400تا  201از  2
 1 واحد 3تا 

 02/1 واحد 3بيش از 

 k×  (٪٤٣ × P) مترمربع 600تا  401از  3
 1 واحد 5تا 

 02/1 واحد 5بيش از 

  تا تعداد واحد معادل  k × (٪٤٧ × P) مترمربع 601بيش از  4
1 

 02/1 با تعداد واحد بيش از 

  97 تعرفه سال 35(صفحه گردد: مي تعرفه به شرح زير اصالح  12ماده  1-2جدول ذيل  1تبصره( 
 اعشاري باشد، به: درصورتي كه عدد حاصل از ستون تعداد واحد در رديف چهار جدول فوق، 1تبصره

 سمت كمتر يا بيشتر بر مبناي نيم گرد شود.

  97 تعرفه سال 35(صفحه  .گرددتعرفه حذف مي  12ماده  1-2جدول ذيل  2تبصره( 

 اصـالح   12ماده  2-3ستون سوم جدول در  "يگردشگر يحيتفر" به كاربري "جهانگردي"ي كاربر
 )97 تعرفه سال 37(صفحه  .ميگردد

  97 تعرفه سال 42(صفحه  ميگردد:اضافه تعرفه  12يل به انتهاي ماده به شرح ذ 10تبصره( 
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اهي اتمـام  جهت دريافت گو يبايستر صورت عدم اتمام بناي ساختماني در مهلت تعيين شده، مالكين د : 10تبصره 
 23/11/70 مـورخ  34/3/1/23897برابر بخشنامه شـماره   صادره يپروانه اعتبار يكساله عمليات ساختماني و تجديد

 ام نمايند.نسبت به پرداخت كليه عوارض متعلقه قانوني به نرخ روز بكسر پرداختي قبلي اقد وزير محترم كشور،
  97 تعرفه سال 42(صفحه  به شرح ذيل به تعرفه اضافه ميگردد: 13ماده( 

 در پروژه هاي با مقياس هاي مختلف: شرايط اتمام عمليات ساختماني 13ماده 
از وظـايف   قانون شهرداريها، صدور پروانه ساختماني براي كليه سـاختمانهاي سـطح شـهر    55ماده  24براساس بند  

سـت را در  شهرداريها شناخته شده است و شهرداري بايد حداكثر مدتي كه براي پايان عمليات ساختماني ضـروري ا 
 قيد نمايد. هپروانه هاي صادر

از تاريخ ، ماه 24مترمربع،  1000ي سقف و تا حداكثر زيربنا 3لي ا 1مدت الزم براي اتمام عمليات ساختمانهاي  -1
 شروع عمليات ساختماني.

مـاه، از   30مترمربـع،   1500سقف و تـا حـداكثر زيربنـاي      5الي  4مدت الزم براي اتمام عمليات ساختمانهاي  -2
 تاريخ شروع عمليات ساختماني.

اه، از تاريخ م 36مترمربع،  2000سقف و تا حداكثر زيربناي  7الي  6مدت الزم براي اتمام عمليات ساختمانهاي  -3
 شروع عمليات ساختماني.

 48 بـع، مترمر 3000و تا حـداكثر زيربنـاي    سقف 10الي سقف  8مدت الزم براي اتمام عمليات ساختمان هاي  -4
 از تاريخ شروع عمليات ساختماني. ماه

ربنـاي بـيش از    باالتر  و يا پروژه هاي بزرگ ساختماني با زي سقف و 11مدت الزم براي خاتمه كار ساختمانهاي  -5
د نمالك مي توا ،زماني، بندهاي فوق امكان پذير نبوده  هاي مترمربع، كه اتمام عمليات ساختماني آن در بازه 3000

و  شـهر راي شـو با موافقت تأييد شهردار رشت  با توجيهات فني و درخواست كتبي و ساختماني، قبل از صدور پروانه
ظـر ارتقـاء   ، مدت زمان اتمام عمليات ساختمان را متناسب با پـروژه مـورد ن  كميل فرم پيشرفت عمليات ساختمانيت

 دهد.

سـال فرصـت   ، مالك از تاريخ صدور پروانه تا شروع عمليـات سـاختماني يك  پس از صدور پروانه ساختماني :1تبصره 
مـي   بنـدهاي فـوق   ، مطابق با ويژگي هاي ساختمان و برابرارائهم شروع عمليات ساختماني را دارد، و پس از ارائه فر

 بايست نسبت به تمام عمليات ساختماني اقدام نمايد.
وانه د اعتبار پرچنانچه شروع و اتمام عمليات ساختماني مطابق با بازه هاي زماني بندهاي فوق رعايت گرد :2تبصره 

 ساختماني تا پايان زمانبندي فوق رايگان است.
چنانچه هر يك از شروط زمانبندي فوق الذكر در فرآيند شروع و اتمام عمليات ساختماني، رعايـت نشـده    :3هتبصر

نمايد، كليه عـوارض قـانوني منـدرج    شروع يا اتمام عمليات ساختماني  يكسالهلت باشدو مالك درخواست افزايش مه
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اخذ خواهـد شـد؛ افـزايش مهلـت بـا كنتـرل        دراين دفترچه به نرخ روز محاسبه و با كسر پرداختي در سالهاي قبل،
 ضوابط شهرسازي و متناسب با مقياس پروژه و بر اساس بندهاي فوق الذكر لحاظ خواهد شد.

ـ ، 1زه يكساله اعـالم شـده در تبصـره    در صورت عدم ارائه فرم شروع عمليات ساختماني در با :4تبصره  ا تقاضـاي  ب
ل داكثر يكسـا حـ ن افزايش مهلت ارائه فرم شروع عمليـات سـاختماني تـا    ، امكامالك و قبل از اتمام بازه يكساله اول
 ديگر به صورت رايگان مقدور است.

ي منـدرج  ، مطابق با شرايط و زمانبنـد 1397در خصوص كليه پروانه هاي ساختماني صادره تا آخر سال  :5تبصره 
، مطـابق  ت چنانچه هر يك از شروط مندرج در پراونه رعايـت نشـده باشـد   در آن پروانه عمل خواهد شد، بديهي اس

 فوق الذكر اقدام خواهد شد.   3تبصره 
ء مهنـدس  مالك شروع عمليات ساختماني، تاريخ ثبت فرم شروع عمليات ساختماني ممهور به مهر و امضا :6تبصره

 ناظر در شهرداري منطقه مربوطه است.
  تعريفP  97 تعرفه سال 43(صفحه   :گردده به شرح زير اصالح مي تعرف 16در ذيل ماده( 

 P  =ارزش قيمت منطقه اي بر اساس دفترچه مصوب شوراي اسالمي شهر 
  97 تعرفه سال 46(صفحه  به شرح ذيل اصالح مي شود: 16ماده  2تبصره( 

ح شـهر رشـت   راكم پايـه سـط  ول اين ماده محاسبه مي شود و با توجه به اينكه تاكل زير بناي مشمول تراكم، از جد
كوني مسـ  معادل احداث بنـا بـه صـورت   ) در هر نوع كاربري، پس از عقب نشيني( مساحت قطعه مالكيت %80برابر 

 رابـر ضـوابط  تعيين  گرديده (مگر اينكه در جدول ضوابط طرح تفصيلي تراكم پايه ديگري تعيين شده باشـد)، لـذا ب  
 ايجاد شده م در كاربري مورد نظر، از فرمول مربوط به عوارض ارزششهرسازي و معماري، كل زيربناي مشمول تراك

، از كـل  ورت مسـكوني صـ ناشي از مازاد بر تراكم پايه اعيانات محاسبه و مبلغ برابر با تراكم پايه معادل احداث بنا به 
سـر  كتر نباشـد)  بيشعوارض (مشروط بر اينكه از مبلغ كل عوارض ارزش افزوده حاصل از مازاد بر تراكم پايه اعيانات 

 مي گردد. 
 

 97 تعرفه سال 49(صفحه : اضافه شود 16به شرح ذيل به ماده  اي تبصره( 
رح تفصـيلي  برابر شبكه معـابر طـ  چنانچه در پالكي با هر يك از كد پهنه هاي (سكونت، فعاليت و مختلط)  تبصره:

بنـاي مجـاز   مترمربـع، از زير معادل دو  ،شده از مساحت عقب نشيني مترمربعبه ازاء هر  پذيرد،عقب نشيني صورت 
 ايعه نامـه و شويقي رايگان به مالك اعطاء مي گردد، شهرداري مي بايست طي مبدر قالب تراكم تمشمول تراكم آن، 

 در ازاي عقب نشيني صورت گرفته با مالك تهاتر نمايد.
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  97 تعرفه سال 52(صفحه  تعرفه به شرح ذيل اصالح ميگردد: 26ماده  2بند( 
2 :P6 پاركينگ تأمين  عدم متراژ هر واحد هزينهازاي  به  

 مترمربع ميباشد.) 25(متراژ كل هر واحد پاركينگ با احتساب فضاي دور گردش جمعاً 
 

  97 تعرفه سال 52(صفحه  تعرفه اضافه شود: 26تبصره اي به شرح ذيل به ماده( 
وسعه ناوگان و ت به منظورمنحصراً اين ماده  1ند ب وصولي حاصل از ،بر اساس مقررات است مكلف هرداريش تبصره:

 برساند. به مصرف ساخت پاركينگ عموميجهت  اين ماده را 2وصولي حاصل از بند شبكه حمل و نقل همگاني و 
موال اوني در در حكم تصرف غير قان مادهموارد مصرح در اين  از در غير مادهمصرف وجوه حاصل از اجراي اين 

 .دولت خواهد بود
 97 تعرفه سال 54(صفحه  تعرفه اضافه شود: 29بصره اي به شرح ذيل به ماده ت( 

هاي آموزش عوارض مذكور را وصول كرده و منحصراً بمصرف ،بر اساس مقررات است مكلف هرداريش تبصره:
ين ر ادمصرح  موارد از در غير مادهمصرف وجوه حاصل از اجراي اين  شهروندي در حوزه فرهنگ ترافيكي برساند.

 .در حكم تصرف غير قانوني در اموال دولت خواهد بود ماده
 97 تعرفه سال 55(صفحه به شرح ذيل اصالح ميگردد:  30ماده  2صره  تب( 

 

ل به مأخذ ضرايب ذيل وصو پس از محاسبه ،تبليغات محيطي منصوب صنفي  تابلوهاي: هزينه 2تبصره 
 ميگردد:

 )  1ي يك برابر (محصوالت و كاالهاي توليد داخل تبليغ )1
 ) 25/1كـاالهاي توليد داخلي خـارج از استان يك و بيست و پنج صدم برابر( تبليغ )2
 ) 5/1كاالهاي توليد داخلي تحت ليسانس خارجي يك و نيم برابر ( تبليغ )3
 )5/2محصوالت خارجي دو و نيم برابر ( تبليغ )4

  97 تعرفه سال 55حه (صفاضافه ميگردد:  30تبصره اي به شرح ذيل به ماده( 

و ابعاد تـابل  در راستاي استانداردسازي تابلوهاي منصوبه معرفي محل در سطح شهر رشت تا ماداميكه اصالح :تبصره
ازاد مـ صورت نپـذيرد عـوارض بـر مبنـاي مسـاحت       نامه ساماندهي تبليغات محيطي)(موضوع آييندر حد استاندارد 

 گردد.  دول اين ماده محاسبه و وصول مياستاندارد تعيين شده به مأخذ يك برابر ج
 

  97 تعرفه سال 57(صفحه  تعرفه حذف ميگردد. 31ماده  1بند  خط دوم از "توليدي"كلمه( 
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  ضرايب مراكز ويژه ( 4جدول شماره)C تعرفه سال 60(صفحه به شرح ذيل اصالح ميگردد:  31)) ماده 
97( 

 )Cضريب ( مراكز تجاري
 )و مشابه ، ايرانيان، برج گلسارسارگل(  تجاري خريد مراكز

 )و مشابه هاي تجاري (دانا و پرديسو مجتمع
2/1 

 2/1 و همكف پاساژ خزر بيستونهمكف پاساژ فاتحي، همكف پاساژ همكف پاساژ امير، 
 1/1 و همكف پاساژ كويتيهمكف پاساژ پله برقي 

 2/1 پاساژ بزرگمهر، عالء الدين، تمدن، شيك و قديري
 1/1 وهر، نگين، كيوان و آرسن پاساژ گ

 

  تعرفـه   63(صـفحه  تعرفه اضافه ميگـردد:   31ماده  5تعاريف زير به صورت پاورقي ذيل جدول شماره
 )97 سال

ه كااليي مترمربع هستند كه تنها به عرضه يك گرو 150هايي با متراژ حداقل فروشگاههاي تك منظوره: فروشگاه
 نمايند.خاص مبادرت مي

وع گروه مترمربع هستند كه به عرضه بيش از يك ن 500هايي با متراژ حداقل فروشگاه اي چندمنظوره:هفروشگاه
 نمايند.كااليي خاص مبادرت مي

 

  97 تعرفه سال 92(صفحه  به شرح ذيل اصالح ميگردد: 31ماده  2بند  4تبصره( 

ـ   آموزشگاه هاي : به منظور حمايت از اقشار هنرمند و ترويج هنر، 4تبصره  ل هنري مـورد تأييـد اداره ك
 باشند.، مشمول پرداخت عوارض شغلي نميفرهنگ و ارشاد

 

  تعرفـه  92صـفحه  (تعرفه انتقال داده ميشـود.   34به صورت يك بند به ماده  31ماده  2بند  5تبصره 
 )97 سال

 

  97 تعرفه سال 92(صفحه  به شرح ذيل اصالح ميگردد: 31ماده  3بند   2تبصره( 

ـ  نه تغيير در نوع صنف و حرفه با انتفاع باالتر مشمول عوارض افتتاحيه فعاليت جديـد : هرگو2تبصره ه ب
 باشد.  مي كسر عوارض افتتاحيه قبلي هردو به نرخ روز

 

  97 تعرفه سال 93(صفحه  به شرح ذيل اصالح ميگردد: 31ماده  3بند   5تبصره( 
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 ،كاء در همان مكان و با همـان شـغل باشـد   : چنانچه تغيير نام در پروانه كسب براي يكي از شر5تبصره 
 گردد.نمي افتتاحيهمشمول پرداخت عوارض 

 

  97 تعرفه سال 93(صفحه  اضافه ميگردد: 31ماده  3بند  5تبصره اي به شرح زير به ذيل تبصره( 

اشـد  بتبصره: چنانچه تغيير نام در پروانه كسب براي يكي از وراث قانوني در همان مكان و با همان شغل 
 گردد.نمي افتتاحيهمشمول پرداخت عوارض  تا دو سال پس از فوت صاحب پروانه كسب صورت پذيرد،

 

  97 تعرفه سال 100(صفحه  حذف ميگردد.33ماده  4بند( 

  اصـالح   "كارشناسـي  بهاي خـدمات "به عبارت  "عوارض كارشناسي"، عبارت 33در تبصره ماده
 )97 تعرفه سال 100(صفحه  ميگردد.

 

 100(صـفحه   اصالح ميگـردد.  "پسماندبهاي خدمات "به  "بهاي خدمات حمل زباله"از  34اده عنوان م
 )97 تعرفه سال

 

  از ابتـداي   "بهاي خدمات پسماند -1"و   "هزينه حمل زباله به شرح ذيل تعيين مي شود:"عبارات
 فه ميگـردد. اضـا  "-1"تعرفه حذف ميگردد و به ابتداي پاراگراف اول ماده مزبـور عبـارت    34ماده 

 )97 تعرفه سال 100صفحه (
 

  97 تعرفه سال 102صفحه (تعرفه حذف ميگردد.  34ماده  2بند( 
 

  عبـارت   بـه  34مـاده   3در تبصـره   "از پرداخت بهاي خدمات پسماند معاف خواهند شد"عبارت
 )97 تعرفه سال 102صفحه ( اصالح ميگردد. "شد نخواهندپرداخت بهاي خدمات پسماند  مشمول"

 97 تعرفه سال 104صفحه ( تعرفه به شرح ذيل اصالح ميگردد: 39ماده  1دول شماره ج( 

 بهاي پايه ترميم و بازسازي نوار حفاري :1جدول 

يف
رد

 

 شرح بستر
بهاي پايه ترميم و بازسازي نوار 

 متر مربع -حفاري 

 ريال 2,344,000  مترسانتي 80با عمق ترميم متري و باالتر  18و معابر  اصليآسفالت معابر  1

 ريال2,000,000 متر سانتي 60متر با عمق ترميم  18آسفالت معابر فرعي تا  2
 ريال 1,580,000  مترسانتي 40كف پوش كيوبيك با عمق ترميم  3

 ريال 1,000,000  مترسانتي 20ها با عمق ترميم ساير كف پوش 4

 ريال 1,000,000  مترسانتي 80بستر آماده آسفالت با عمق ترميم  5
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  97 تعرفه سال 105صفحه ( تعرفه به شرح ذيل اصالح ميگردد: 39ماده  -1-2بند( 

)) × 1جـدول   1هـا (رديـف   هاي اصلي و بزرگـراه (متر /عرض تراش آسفالت درخيابان 5/0×  طول نوار حفاري  -2-1
 ريال 1,046,067

 

  97 تعرفه سال 106ه صفح( تعرفه به شرح ذيل اصالح ميگردد: 39ماده  3تبصره( 

 1هاي جدول متر از كف ترانشه در رديف 1,5 در صورتيكه عمق كانال حفر شده، بيش از  عمق: 3تبصره
 ريال 700,000مبلغ  بهباشد، به منظور تهيه، پخش و كوبيدن قشر زيراساس به ازاي هر مترمكعب 

 گردد. محاسبه و وصول مي
 

 
 

  97 تعرفه سال 106صفحه ( الح ميگردد:تعرفه به شرح ذيل اص 39بند ج ماده( 

 ج: هزينه كارشناسي
 بهوبت نهزينه كارشناسي براي ارائه هرگونه پاسخ به استعالم متقاضيان دريافت مجوز حفاري براي هر 

 باشد.ريال مي 400,000مبلغ 
 

  97 تعرفه سال 108صفحه ( تعرفه به شرح ذيل اصالح ميگردد: 39بند د ماده  2-6قسمت( 

 هاي خدماتي (به ازاي هر پايهبه منظور پاكسازي و تنظيف محل نصب هرگونه تأسيسات شركت )6-2
 فت ميگردد.ريال دريا 1,500,000كافوي مخابرات، جعبه فيوز خياباني برق، پايه برق، ترانس هوائي) مبلغ 

 

  97 تعرفه سال 110صفحه ( تعرفه اضافه ميگردد: 39بند ل به شرح ذيل به ماده( 

 ينه تمديدل) هز
هاي حفار تا پايان مدت تعيين شده مجوز صادره صورت هاي عمراني شركتچنانچه اجراي پروژه -1

 گردد.به مبلغ حفاري به عنوان تمديد مجوز اضافه مي %30نپذيرفت، 
آتي  هاي حفار تا پايان همان سال صورت نپذيرفت و به سالهاي عمراني شركتچنانچه اجراي پروژه -2

  .گرددآتي به سال اخذ مجوز محاسبه و وصول ميرديد، مابه التفاوت سال موكول گ
 

  با حـذف  96تعرفه سال  41مطابق با ماده  98مالك عمل هزينه انبار داري ستاد رفع سد معبر سال 
 )97 تعرفه سال 111صفحه ( اصالح ميگردد:آن  7بند 

 

  97 تعرفه سال 113صفحه ( تعرفه به شرح ذيل اصالح ميگردد: 42ماده  2فرمول بند( 

 S )×P×05/0( 

 

  97 تعرفه سال 114صفحه ( تعرفه به شرح ذيل اصالح ميگردد: 42ماده  3-1بند( 
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مالكين ساختمان هايي كه مشمول عقب نشيني به هر ميزان ميگردند (به اسـتثناي مـوارد مـورد     -1-3
وده عقـب نشـيني صـورت    در محـد  اين ماده 3بند  پرداخت عوارض مشمولمسير طرح هاي عمراني) 

 نمي باشند. گرفته،
  97 تعرفه سال 114صفحه ( تعرفه حذف ميگردد. 42ماده  3-2از ابتداي بند  "در ضمن"عبارت( 

  97 تعرفه سال 115صفحه ( :تعرفه به شرح ذيل اصالح ميگردد 42ماده  9تبصره( 

آموزشگاه هاي هنري مـورد  ها،  NGOمكتب هاي قرآن، حسينيه ها، مؤسسات خيريه، دفاتر : 9تبصره 
 .گردندنمي بهره برداري موقت، مشمول پرداخت عوارض تأييد اداره كل فرهنگ و ارشاد

  113صـفحه  ( .حـذف ميگـردد   "تخليه مصالح ساختماني و غيـره "عبارت تعرفه  42ماده  3در بند 
 )97 تعرفه سال

  97 تعرفه سال 116صفحه ( .تعرفه حذف ميگردد 42بند ب ماده( 

 

 97 تعرفه سال 121صفحه ( تعرفه به شرح ذيل اصالح مي شود: 55ه ماد( 
اكم پايـه  عوارض ساختماني شامل، احداث، پذيره و مازاد ارزش ايجـاد شـده ناشـي از مـازاد بـر تـر       »%2«درصد  دو

 اعيانات بابت توسعه فضاي سبز از كليه متقاضيان اخذ گردد.
  97 تعرفه سال 121صفحه ( ه شود:تعرفه اضاف 55تبصره اي به شرح ذيل به ماده( 

د و ايجا توسعه عوارض مذكور را وصول كرده و منحصراً بمصرف ،بر اساس مقررات است مكلف هرداريش تبصره:
د مصرح موار زا در غير مادهمصرف وجوه حاصل از اجراي اين  فضاي سبز با اولويت تكميل سيستم آب خام برساند.

 .نوني در اموال دولت خواهد بوددر حكم تصرف غير قا مادهدر اين 
 

  97 تعرفه سال 123صفحه ( .حذف ميگرددتعرفه  58ماده( 
 

 97 تعرفه سال 128صفحه ( :ماده جديد به شرح ذيل به تعرفه اضافه ميگردد( 

 غيرمنقول   (اموال) دارايي عوارض بر ارزش معامالتي
بـه  عـوارض  ض توسط شوراهاي اسالمي، آيين نامه اجرايي نحوه وضع و وصول عوار 15برابر تبصره ماده 

ـ  بر اساس نظر ارزيابي اداره دارايي  يـا ارزش   (نيم درصد) ارزش معامالتي 0,5ميزان % ده روز بـرآورد ش
 وصول ميگردد. مالكدر هنگام نقل و انتقال از توسط كارشناس رسمي دادگستري 

 

حتـرم اسـالمي شـهر رشـت،     (توجه: الزم به توضيح است در صورت تصويب ماده فوق توسط شوراي م
 تعرفه حذف ميگردد.) 26ماده  3عوارض موضوع بند 


