
 2041در سال  )شهر جهانی سفال( اللجینتعرفه عوارض محلی شهرداری 
 

 

1 

 

  

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 2041و بهای خدمات شهرداری اللجین در سال  تعرفه عوارض

 



 2041در سال  )شهر جهانی سفال( اللجینتعرفه عوارض محلی شهرداری 
 

 

2 

 

 سخن شهردار و شورای اسالمی شهر   

 

 حکیم سخن در زبان آفرین                 به نام خداوند جان آفرین

 الحمداهلل شهرداریها طوری شده اند که خدمت در آنها عبادت است امام خمینی )ره(

داریم، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره هجری شمسی قرار  2041که در آستانه فرا رسیدن چهل و چهارمین سالگرد پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی، نوروز سال  اکنون

 شهریان عزیز آرزوی سربلندی، سالمتی و خوشبختی داریم .هم میهنان و هم یبنیانگذار  انقالب اسالمی امام خمینی ) ره ( و شهدای واال مقام، از خداوند مهربان برای تمام

مقام معظم رهبری همواره با  تاکید بر عدالت در تقسیم خدمات شهری،  دوم انقالب حاکی از نحوه خدمتگذاری به مردم است. مدر بیانیه گا اسالمی گفتمان رهبر معظم انقالب

به  نیت معنوی، ظهور و اعتالی مظاهر اسالمی و انقالبی ، عمران و آبادی و زیبایی، حفظ طبیعت و صفای معنوی و سالم سازی محیط زیست ، توجهمآرامش روحی و اتامین 

 سالمت اداری و رفع تبعیض را از شاخصه های مهم خدمت رسانی مسئوالن دانسته اند.

پویایی شهری و شادی برای شهروندان، از آرمانهای انقالب اسالمی و  ت شهری و اتخاذ تدابیر سازنده در راستای رفع مشکالت، ایجادتوجه به نیازهای شهروندان در عرصه مدیری

د انتخاب آحاد ملت ت گذاری مورتوجه به محرومان و مستمندان از تاکیدات حضرت امام خمینی ) ره ( بوده است. حال که در اولین سال استقرار دولت مردمی که با آرمان خدم

 هم میهنان دانسته است .قرار گرفته و با در نظر گرفتن معیارهای مذکور، مبارزه با فساد را از عوامل اصلی رسیدن به عدالت اجتماعی و توزیع عادالنه خدمات به 

ز افزون را در راستای خدمت رسانی به شهروندان اللجین شامل حال ما ال خود و در ذیل توجهات حضرت ولی عصر ) عح ( عنایات روزامیدواریم که خداوند متعال با قدرت الی

 بگرداند.

شد و در کنار توجه و تالش شهر جهانی سفال با ظرفیت های بی نظیر فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی ، قابلیت پیشرفت سریع و رسیدن به مراتب عالی پیشرفت را دارا می با

 ن ، باعث تحقق این پیشرفت خواهد بود.مسئولین، مشارکت بیش از پیش شهروندا

 

 رئیس شورای اسالمی شهر اللجین -شهردار اللجین                                     فرامرز خوش زارع –سیدرضا موسوی 
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 مقدمه :
 

 

باید داراي تعرفه اي باشد كهه در آن كيیهه    ، هر شهرداريو دهیاري ها داریهاقانون درآمد پایدار و هزینه شهر 2در اجراي ماده 

درآمدهاي شهرداري اعم از عوارض ، بهاء خدمات و سایر درآمدها كه بوسیيه شهرداري و موسسات تابعه و وابسته به آن وصول 

 یا تحصیل مي شود ، درج شود .

ارباب رجوع ، روش محاسبه عهوارض و   در همین راستا بدنبال اجراي قوانین و مقررات جاریه و به منظور شفاف سازي و تكریم

، اطالع رساني به عموم شهروندان قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداري ها و دهیاري ها 2ماده  3به استناد تبصره بهاء خدمات 

امري ضروري است . زیرا داشتن اطالعات و آگاهي شهروندان از وضعیت منابع درآمدي شهرداریها موجه  ایاهاد همهاهن،ي ،    

شریك مساعي ، مشاركت و رعایت حقوق متقابل شهروندان با شهرداري خواهد شد و نهایتا موج  افزایش خدمات رساني هر ت

 چه مطيوبتر و موثر تر به همشهریان عزیز و رضایتمندي شهروندان را بدنبال خواهد داشت . 
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 سایر مستندات قانوني مرتبط با عوارضو  مستندات قانوني وضع عوارض
 6331آیین نامه مالي شهرداریها مصوب  -

یيه شهرداري و مؤسسات تابعه و وابسته به آن وصول یا تحصیل مي هر شهرداري داراي تعرفه اي خواهد بود كه در آن كيیه انواع عوارض و بهاي خدمات و سایر درآمدهایي كه به وس -33ماده 

 عرفه مذكور منعكس مي شود. شود، درج و هر نوع عوارض یا بهاي خدمات جدیدي كه وضع و تصوی  مي گردد یا هر تغییري كه در نوع و میزان نرخ آن ها صورت مي گیرد در ت

  6331ي كشور و انتخاب شهرداران با اصالحیه هاي بعدي مصوب قانون تشكیالت ، وظایف و انتخابات شوراهاي اسالم -

 در وظایف شوراي اسالمي شهر : -03ماده 

 م مي شود.تصوی  لوایح برقراري یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومي دولت كه از سوي وزارت كشور اعال – 61بند 

راني ( شوراي اسالمي شهر مي تواند نسبت به وضع عوارض متناس  با تولیدات و درآمدهاي اهالي به منظور تأمین بخشي از هزینه هاي خدماتي و عم23/0/6301)اصالحي  - 01ماده 

 مورد نیاز شهر طبق آیین نامه مصوب هیأت وزیران اقدام نماید.

ل است.وزیر كشور مي تواند در هر مقطعي كه وصول هر نوع عوارض را منطبق بر آیین نامه مصوب نداند نسبت به عوارض ، یك ماه پس از ارسال هر مصوبه وزارت كشور قابل وصو –بند

 اصالح یا لغو آن اقدام نماید. 

  6303قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب  -

ها در این قانون مشخص نشده باشد، موظفند موارد را حداكثر تا پانزدهم شوراهاي اسالمي شهر و بخش جهت وضع هر یك از عوارض محيي جدید، كه تكيیف آن - 6تبصره -13ماده 

 بهمن ماه هر سال براي اجراءدر سال بعهد، تصوی  و اعالم عمومي نمایند.

 قانون برنامه پنام توسعه كشور : -

محیطي در كيیه فعالیتهاي توسعه اي و سرمایه گذاري هاي ميي و استاني، ایااد به منظور ارتقاء نظام برنامه ریزي كشور با لحاظ نمودن دو اصل آمایش سرزمین و پایداري  -606ماده 

رعایت عدالت در توزیع منابع و فرصتها، توسعه متوازن مناطق، ارتقاء توانمندي هاي مدیریتي استانها و انتقال اختیارات اجرایي به اي و منطقه  –هماهن،ي بخشي، منطقه اي و بخشي

 وزیران مي رسد. رها و شاخصهاي الزم به تصوی  هیأتحاكمیتي در مركز، ساز وكااستانها و تمركز امور 

این  هر گونه تخفیف، بخشودگي حقوق و عوارض شهرداریها توسط دولت و قوانین مصوب منوط به تأمین آن از بودجه عمومي ساالنه كشور است. در غیر –606ذیل ماده ماده  تبصره

 وارض شهرداري ممنوع است.صورت بخشودگي و تخفیف حقوق و ع

 

 الزامي است: 6336و قانون برنامه و ششم توسعه حس  مورد و قانون جامع خدمت رساني به ایثارگران مصوب  6332رعایت قوانین مصوب در قانون بودجه سال  -

عوارض  يها نهیدر شهر محل سكونت خود از پرداخت هز يمترمربع تاار ستیمترمربع و ب ستیو ب كصدیتا  دیمف يربنایبا ز يواحد مسكون كیاحداث  يقانون برا نیه مشموالن ا 1ماده

 نخواهد بود. ثارگرانیاعمال و مازاد بر تراكم شامل ا زین يمسكون يها ماده در احداث ماتمع نی. مفاد اباشند يمعاف م ادیبن يبار با معرف كی يبرا يو نوساز يساختمان يها صدور پروانه
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 اوز و مازاد بر پروانه شامل این بند نمي گردد .احداث بدون م: 6توضیح 

 این تخفیف شامل عوارض تفكیك و زیر حدنصاب و عدم تامین پاركینگ و سطح اشغال و تراكم در ارتفاع نمي گردد.:2توضیح  

 : 6ه ماد

قهوانیني كهه   و  مصوباترض و بهاء خدمات و غیره صرفا به موج  این تعرفه و دریافت هر گونه وجهي توسط شهرداري و سازمانهاي تابعه از شهروندان اعم از عوا 6332از ابتداي سال 

 صورت مي پذیرد و  اخذ هر گونه وجهي خارج از ضوابط و مقررات ممنوع مي باشد. نیاز به مصوبه جدید نداشته باشند

 : 2ماده 

از شمول این تعرفه مستثني و كيیه اشخاص مشمول اعم از حقیقهي و حقهوقي مكيهف بهه      كه بوطو سایر قوانین و مقررات مر 6303عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 

 پرداخت آن مي باشد .

بها  تاهاري   متر مربهع 23و  مترمربع  623: خانواده هاي معظم شهداء )پدر، مادر ، فرزند و همسر( فقط براي یك بار از پرداخت هزینه صدور پروانه ساختماني مسكوني با زیربناء  6تبصره 

 الزامي است. 6336و اصالحیه بعدي مصوب  6301رعایت ضوابط شهرسازي معاف مي باشند. رعایت قانون جامع خدمات رساني به ایثارگران مصوب 

 : احداث بدون ماوز و مازاد بر پروانه شامل این بند نمي گردد .6توضیح 

 تامین پاركینگ و سطح اشغال و تراكم در ارتفاع نمي گردد.:این تخفیف شامل عوارض تفكیك و زیر حدنصاب و عدم 2توضیح  

 تخفیفات نهادهاي حمایتي ::  2تبصره 

متر مربع زیر بنا 03تا سقف كمك به افراد تحت پوشش كمیته امداد امام )ره( و افراد تحت پوشش سازمانهاي بهزیستي براي ساخت یك واحد مسكوني طبق ضوابط )تك واحدي( 

ستفاده نكرده باشند صول و ضوابط شهرسازي برخوردار میشوند. و براي همین افراددر عوارض نوسازي واحد مسكوني و نیز پروانه كس  و پیشه كه قبال از مساعدت امشروط به رعایت ا

 براي یكبار مساعدت و از محل ردیف تعیین شده در بودجه دولتي تامین اعتبار مي گردد. ریال 333/333/6حد اكثر تا سقف 

به تناس  موضهوع از شهوراي    : شهرداري در جهت حمایت از سرمایه گزاران سطح شهر در ابعاد اقتصادي و صنعتي مساعدت هاي الزم را اعمال خواهد نمود و مصوبات الزم را 3ره تبص

 اسالمي شهر اخذ خواهد نمود.

 : 3ماده 

 ، مسكوني، اداري و . . . ( برابر مفاد ، مواد و بندهاي مشروحه ذیل   محا سبه ، اجراء و وصول خواهد شد .عوارض زیر بنا و پذیره و ضوابط نحوه صدور شناسنامه ساختمان ) تااري 

 : 3ماده 

عمل در زمان  با اصالحات و الحاقات بعدي ، مالک 11قانون مالیات هاي مستقیم مصوب سال  13مبناي ارزش معامالتي ، آخرین دفترچه تقویم امالک موضوع ماده   :  ارزش محاسباتي

مورخ  13131ت 23136ابالغیه شماره  6332مالیات هاي مستقیم براي محاسبه عوارض سال  3تصوی  عوارض خواهد بود. همچنین مالک عمل استفاده از مصوبه موضوع تبصره 

 مي باشد.  61/3هیئت محترم وزیران معادل  20/2/6336
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 .محاسبه واخذ خواهد گردید ترچه قیمت منطقه اي دارایي آخرین دف طبق 6332ضمنا ارزش معامالتي اعیاني سال 

 :   1ماده 

قانون شهرداریها تمامي اشخاص حقیقي و حقهوقي  663قانون شهرداریها و به منظوروضع مقرارت خاص و اقدام مناس  جهت حفظ و زیبایي شهر و به استناد ماده11ماده23اجراي بنددر

انهد   ر كه اقدام به احداث ساختمان نموده و یا پس ازمهيت مقرر پروانه ساختماني و اخذ پایانكار نسبت به نماسازي ساختمان خود اقدام نكردهمالكین امالک واقع در محدوده و حریم شه

ه دلیل موقیعت شههر جههاني و بهه لحهاظ     نسبت به تكمیل نماهاي كيیه سطوح خوددر داخل معابر عمومي اقدام نمایندو با توجه به اینكه شهر اللاین ب 6336مكيفندتا پایان شهریور ماه

توسط شهرداري تعمیرات جزئي و كيي و نوسازي و نماي مذكور براساس ال،وهاي ارائه شده  و نماسازي منطبق با معماري اسالمي تشویق شهروندان به امر آراست،ي سیما و منظر شهري

مالكان واحدهاي تااري كه در بيوار آیت اله خامنه اي  فعالیت دارند در صورت احداث سرویس بهداشتي ین همچن .و% كسر خواهد شد13ميك مربوطه  و بهاي خدمات از عوارض نوسازي

مالكي امالكي كه در پشت بام نسبت به اجراي بام سبز اقدام مي همچنین  .% كسر خواهد شد33ميك مربوطه و بهاي خدمات از عوارض نوسازي  ، جهت استفاده گردش،ران شهر جهاني

اني مي گردند همچنین با عنایت به اینكه بيوارآیت اهلل خامنه اي به عنوان محور گردش،ري و گذر صنایع دستي لحاظ گردیهده و در  % در عوارض پروانه ساختم23د مشمول تخفیف تا نماین

كه شهروندان نسبت به زیباسازي ناماي مذكور براساس ال،وهاي ارائه شده جهت ترغی  و بهبود نماي ظاهري ساختمان اعم از شیرواني ، نماهاي جانبي و جداره تمام كاربریها در صورتی

 توسط شهرداري اقدام نمایند در مرحيه پرداخت ، كيیه عوارض تعمیرات جزئي و كيي و كس  و پیشه همان سال مشمول عوارض نخواهد بود

 : 1ماده 

متري جبهه اول  21دي گرانترین بر ميك مشرف بر معبر محاسبه خواهد شد . در محاسبه عوارض: چنانچه زمیني در در محاسبه عوارض ، چنانچه زمیني داراي چند بر باشد قیمت منطقه بن

درصهد كمتهر از عهوارض جبههه اول وصهول مهي        13تها   33)داخل معابر فرعي( واقع شده باشد لیكن ارزش روز دارایي زمین كمتر از امالک مشابه جبهه اول باشد كيیه عوارض مشمول 

 د.مشروط بر اینكه عوارض وصولي كمتر از عوارض محاسباتي جبهه دوم نباشد.شو

 : 3ماده 

 تعاریف و مفاهیم كاربري هاي شهر مي باشد.تدقیق شوراي عالي شهرسازي و معماري در خصوص طرح  63/3/6303براساس طرح تفضیيي شهر اللاین و همچنین مصوبه 

 تعاریف :

ره اي از كيیه ساختمانهایي كه براي سكونت افراد و یا خانواده ساخته شود و شامل اتاق ، آشپزخانه و سرویسهاي الزم است . ) بدیهي است اناام پها  واحد مسكوني : عبارت است از – 6

نداري ، آرایشه،اه زنانهه و خیهاطي زنانهه     قانون شهرداریهاو به موج  بخشنامه وزارت كشهورو اسهتا   11ماده  23فعالیت هاي شخصي مندرج در قوانین مربوطه و مشاغل ذیل تبصره بند 

 .به استثناء آپارتمانها و امالک مشاعي ،استفاده تااري محسوب نمي شود 

و یها  پوشهش قهانون نظهام صهنفي      واحد تااري : عبارت است از كيیه ساختمانهایي كه  به منظور استفاده كس  ، پیشه و تاارت احداث مي شود و یا در آنها واحدهاي صنفي تحت – 2 

 واحدهاي تابع قانون تاارت مانند بانكها ، موسسات مالي و اعتباري ، صندوق هاي قرض الحسنه و . . . فعالیت داشته باشد .
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یربط مانند وزارت صنایع ، وزارت ز مراجع ذواحد صنعتي : عبارت است از كيیه ساختمانهایي كه به منظور استفاده صنعتي و یا ایااد كارگاههاي صنعتي و اداري با اخذ موافقت اصولي ا – 3

 جهاد كشاورزي و . . . احداث مي شود .

 كه از بودجه دولتي استفاده مي كنند. : عبارت است از كيیه ساختمانهاي دولتي و نهادهاي انقالب اسالمي و سازمانهاي دولتي یا وابسته به دولت دولتي   واحد اداري – 3

احهداث مهي    و غیهره  مسكوني ،مختيط،درمانیبهداشتي هاياز ساختمانهایي كه توسط اشخاص حقیقي و حقوقي خصوصي به  منظور ارائه خدمات در كاربری ستارتعب :  واحد اداري خصوصي)غیردولتي(-1

 شوند.

منظور ارائه خهدمات در كاربریههاي خهدماتي ، فرهن،هي ،      واحد خدماتي : ساختمانها و واحدهاي خدماتي عبارت است از ساختمانهایي كه توسط اشخاص حقیقي و حقوقي توسط بخش خصوصي و به –1

 سسات عمومي غیر دولتي احداث مي شوند .مذهبي  ، آموزشي ، درماني ، بهداشتي ، ورزشي و . . . همچنین ساختمان پزشكان ، دفاتر اسناد رسمي ، دفاتر مهندسي ، دفاتر وكالت و مو

كه جهت تولید سفال و سرامیك در سطح شهر با توجه به موقعیت ویژه شهر اللاین احداث مي شوند و نیز صدور جواز كس  و پیشهه   واحد كارگاهي : عبارت است از  ساختمان هایي –3

 .براي این واحد ها دلیل بر تغییر كاربري آنها نیست 

 فصیيي مي باشد.كاربري مختيط :عبارت از تركی  دو عميكرد از كاربریهاي مختيف در یك قطعه زمین با توجه به طرح ت-0

 ، مراكز تصفیه آب . و...((BTS))دكلمخابرات زتاسیسات تاهیزات شهري :بناهایي كه جهت برطرف نمودن نیازهاي شهري ایااد مي شوند مانند پست هاي برق و گاز ، مراك-3

 تي و موسسات و نهادهاي غیر دولتي و نیز بسیج و نیروهاي انتظامي گفته مي شود.به اراضي اختصاص یافته جهت استقرار وزارتخانه ها ،موسسات دولتي،شركتهاي دولانتظامي: كاربري-63

 

 : 0ماده 

% عهوارض تاهاري محاسهبه و     03د معهادل  عوارض مربوط به موسسات ، شركتها و سازمانهاي عمومي غیر دولتي كه از بودجه دولتي استفاده نمي كنند و با اصول بازرگاني اداره مي شون

 . وصول خواهد شد

 : 3ماده 

از مالكین اراضي و امالک در محدوده قانوني و حریم شهر كه متقاضي استفاده كاربري مختيط باشند برابر جداول پروانه ساختمان ،  6332لاین اجازه داده مي شود در سال به شهرداري  ال

 تراكم و ارتفاع و ... زیر بناي مورد تقاضا به تفكیك محاسبه و وصول نمایند . 

 : 63ه ماد

مودیاني كه توانایي پرداخت كامل عوارض را بصورت نقدي ندارند شهرداري مااز است با توجه به موقعیت شهر اللاین 
2

3
تها  از عوارض بصورت نقدي و مابقي بصورت تقسیط حداكثر     

 از مودیان دریافت گردد. ماه 60

 : 66ماده 

 دارایي به جزء امالک زراعي و بایر بشرح ذیل خواهد بود محاسبه عرصه با توجه به متراژ و قیمت منطقه بندي
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 يامتر مربع برابر ارزشهاي تعیین شده در دفترچه قیمت منطقه  2333: تا  6تبصره 

 % قیمت منطقه بندي دارایي محاسبه خواهد شد . 03متر مربع  2333متر مربع مازاد بر  3333: تا  2تبصره 

 % قیمت منطقه بندي دارایي محاسبه خواهد شد . 13  متر مربع 3333: مازاد بر  3تبصره 

 ز آن میدان منشع  مي شود .: ارزش عرصه امالک واقع در میادیني كه در بيوک مربوطه براي آن ارزش  خاصي تعیین نشده است ، برابر با باالترین ارزش معبري است كه ا 3تبصره 

و كاروانسراهاي منشع  از هر خیابان ، كوچه یا بازار كه در بيوک هاي مربوطه براي آن ارزش خاصي تعیین نشده اسهت برابهر بها     : ارزش عرصه امالک واقع در سراها ، پاساژها 1تبصره 

 ارزش قیمت منطقه اي وصول خواهد شد.%(33بر آن با ) متر( و مازاد 21ارزش همان خیابان ، كوچه یا بازار منظور خواهد شد . )تا طول 

 % ارزش معبري است كه راه عبور ميك مورد نظر آن منشع  مي شود .  03امالكي كه داراي راه عبور مستقيي نبوده و حق عبور از ميك مااور را دارند ، برابر  : ارزش عرصه 1تبصره 

مورد شهر اللاین و یا سایر  درعمومي دیوان عدالت اداري قانون دیوان عدالت اداري تعرفه هاي عوارض محيي مندرج در این تعرفه كه به موج  آراي هیئت 32: با توجه به ماده  3تبصره 

 شهرهاي كشور ابطال گردیده و ماددا اگر این تعرفه درج گردیده باطل و غیر قابل وصول است .

 :26ماده 

 صول مي گردد.درصد كاهش نسبت به طبقه ما قبل با هرنوع كاربري به استثنا پاركینگ عوارض و23نفي در زیرزمین هر طبقه ماحداث طبقات 

 

 :63ماده 

% 03اسبات با اعمال ضری  قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاي نظام مالي كشور در صورت پرداخت نقدو یكااي عوارض پروانه ساختماني در تمامي ایام سال مح 13نظر به ماده 

 اعمال شود.

 
 :36ماده 

 عوارض آالیندگي:

نمایند، طبق تشخیص و اعالم سازمان حفاظت  زیست كه استانداردها و ضوابط حفاظت از محیط زیست را رعایت نمي واحدهاي تولیدي آالینده محیط"بر ارزش افزوده  قانون مالیات 30ماده  6طبق تبصره 

%( از قیمت 6عوارض متعيق موضوع این قانون، مشمول پرداخت یك درصد )، عالوه بر مالیات و و...  محیط زیست )تا پانزدهم اسفند ماه هر سال براي اجراء در سال بعد(، همچنین واحدهاي پتروشیمي

 .باشند فروش به عنوان عوارض آالیندگي مي
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 :16ماده 

ست و شههرداري در رفهاه   موضوع صدور سند مالكیت براي اراضي واقع در محدوده شهر اللاین از سوي اداره  ثبت اسناد و امالک برقرار گردیده ا 6331با عنایت به اینكه از اواخر سال 

دام نموده است لذا اسناد صادر شده هیچ گونهه  حال شهروندان و تسریع در امور ثبتي بدون بازدید از امالک آنها و پرداخت هرگونه عوارض و جریمه و سهم تفكیكي و كاربریها از امالک اق

نمي گردد و بایستي در هن،ام مراجعه بعدي و سایر استعالمات حق و حقوق ميك را بطور كامهل بهه    ييقحقي به لحاظ پرداخت عوارض جریمه و سهم تفكیك و سایر موارد به شهرداري ت

 شهرداري پرداخت نماید.

 

 :61ماده

 قانون شهرداریها با اخذ ماوز از شوراي محترم  اسالمي  شهر بالمانع مي باشد .11ماده63به استناد بند خودیاري شهروندان و هدایاي دریافتي 

 

  : 63 ماده

 ي تعریضي مي باشند جهت تعیین قیمت مساحت واقع در طرح  بر اساس نظر كارشناس رسمي دادگستري عمل می،ردد.ي كه بر اساس طرح تفصیيي شهر دارامالكطبق این ماده 

 

  : 60ماده 

جهت پی،ري روند پرونده در شهرداري هن،ام مراجعه در سال به عدم مراجعه مالك  در صورتیكه مالك قسمتي از عوارض پروانه ساختماني را در سنوات قبل پرداخت نموده باشد و با توجه

 و اخذ گردد.جاري نسبت پرداختي در سنوات قبل متناس  با مبيغ عوارض پروانه به سال پرداختي از مبيغ محاسبه شده در سال جاري كسر و الباقي محاسبه 

 

  : 63ماده 

گردد در سال بعد صرفا عوارض پروانه ساختماني را درسال جاري پرداخت نماید و به عيت تهیه نقشه و یا سایر موارد پروانه به سال بعدي موكول در صورتیكه مالك براساس خود اظهاري 

  عوارض مازاد بر خوداظهاري محاسبه و دریافت خواهد گردید و عوارض پرداختي مالک صدور پروانه خواهد بود.

 

 :23ماده

از پرداخت عوارض نوسازي و بهاي خدمات فقط براي یهك بهار بهراي یهك واحهد مسهكوني        6332% و باالتر ،درطول سال 33و جانبازان فرزندان(-همسر-مادر-درخانواده معظم شهدا)پ

مهاه حضهور درجبههه( سهالیانه     1ن )حهداقل ریال و ایثارگرا333/133/6% سالیانه 33% تا كمتر از21 مشروط به اینكه ميك به نام ایشان باشد مشمول عوارض فوق نمي شوند و جانبازان

 .مي گردندپالک ثبتي شامل تخفیف  صرفا در یك ریال از عوارض نوسازي مشروط به اینكه ميك به نام ایشان باشد333/333/6
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 :26ماده 

 (K):(  ضریP.است و در تعرفه هاي مختيف حس  صالحدید شوراي اسالمي شهر متفاوت است ) مي باشد. 2الي  3.2سبات این تعرفه ضری  تعدیل براي كيیه محا 

(pa): محاسبه آخرین دفترچه قیمت منطقه بندی دارایی ارزش معامالتی اعیانی امالک )اعم از مختلط و غیر مختلط ( بر اساس متراژ اعیانی مستحدثه ، نوع سازه ساختمان  و کاربری آن مطابق

 می گردد.

 بایستي رعایت شود : 6332ال موارد ذیل در كيیه تعرفه هاي عوارضي ستوجه : 

 :22ماده 

صورتي كه ميكي در میدان یا فيكه واقع چنانچه ميكي داراي چند بر باشد در محاسبه عوارض مربوطه باالترین قیمت منطقه اي بر ميك مشرف به معبر مالک عمل خواهد بود همچنین در 

 كه از میدان یا فيكه منشع  مي گردد محاسبه خواهد شد.شده باشد عوارض بر اساس باالترین قیمت منطقه اي جبهه خیاباني 

لف و ب قانون مالیات بر ارزش افزوده در صورت تأخیر در پرداخت عوارض سالیانه خودرو و همچنین حمل و نقل مسافر برون شهري )صرفاً موضوع بند ا 31به استناد بند )و( ماده  :6-22

 صد به ازاي هر ماه تأخیر قابل وصول است.در 1/2قانون فوق(جریمه آن به میزان 33ماده 

 قانون شهرداري است. 33مرجع رفع هر گونه اختالف بین مؤدي و شهرداري در مورد عوارض ، كمیسیون موضوع ماده  :2-22

 هرگونه اقدام عمراني در داخل محدوده قانوني و حریم شهرها مستيزم اخذ ماوز از شهرداري مربوطه مي باشد.:22 -3

 عایت ضوابط و مقررات شهرسازي مطابق با طرح مصوب مورد عمل الزامي است.ر :3-22

بودجه سنواتي پیش بیني مي گردد با و یا معافیتهایي كه در قوانین ( 63/2/03پس از تصوی  قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب (كيیه معافیتهاي موجود در قوانین مصوب  :1-22

 اعمال خواهد شد.توسعه  یا برنامه ششم برنامه پنام قانون 606رعایت تبصره ذیل ماده 

 

                                                                                                                                                                                                                                                         :23ماده 

 و بهاي خدمات این تعرفه عوارض محاسبات كيیه افزایش ودر هر حال قانون مالیات هاي مستقیم مي باشد.   13ارزش معامالتي موضوع ماده   Pدر تمامي فرمول هاي این تعرفه ، نماد

 نخواهد شد. كمتر درصد 23 بیشتر و یا تاصد در 21تا قبلسال عوارض و بهاي خدمات  نسبت به  

  

 : 23ماده 

 قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداریها و دهیاري ها عمل خواهد شد. 63در صورت عدم پرداخت عوارض و بهاي خدمات شهرداریها توسط مودیان ،بر اساس ماده 
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 زیربناي مسكوني رپروانه ساختماني عوارض ب -(2-6تعرفه شماره )

 نوع عوارض ردیف

و 
ذ 
اخ
م

ه 
حو
ن

ه 
سب
حا
م

ض
وار
ع

 

 توضیحات

( : منظور از واحد مسكوني تك واحدي ، اعیاني است كه در سطح و یا هر طبقه ، بیش از یك واحد احداث نشود و چنانچه در 6) تبصره )P)S 03٪+000/250 متر مربع 13تا زیر بناي  6

واحد ساخته شود تك واحدي محسوب نمي گردد و در این،ونه موارد نحوه محاسبه عوارض زیر بنا ) بیش از یك  طبقات هر طبقه و یا 

 احداث اعیاني مسكوني ( از نوع ماتمعهاي مسكوني مالک عمل خواهد بود . 

ا رعایت ضوابط و مقررات ( : در صورت درخواست متقاضیان جهت احداث استخر ، سونا ، جكوزي )خارج از اعیاني( ب2) تبصره

وصول مي باشد. چنانچه قسمتي از اعیاني براي این منظور استفاده شود در عوارض زیربنا قابل  p1شهرسازي به ازاي هر متر مربع 

 مورد محاسبه قرار نمي گیرد.
 گردد. يمشامل محاسبه عوارض  ييیضوابط طرح تفص تیزباله وخرپشته با رعا نگیشوت ،مساحت پاركینگ ،راه پيه ، آسانسور ( : 3) تبصره

و با رعایت % تخفیف در صدور پروانه ساختماني 13( : احداث امالک مسكوني در داخل بافت فرسوده شهر با اعمال 3) تبصره

 .و صرف نظر از اعمال تخفیف در هزینه تفكیك با رعایت اصول شهرسازي و قوانین شهرداري خواهد بودتعریضي ميك 

كي كه در هر كاربري به صورت یك واحدي مي باشد در صورت تقاضاي مالك براي دو واحدي شدن) با رعایت اصول (: امال1) تبصره

و ضوابط شهرسازي و صرف نظرازاناام تفكیك ( با دریافت عوارضهاي مشمول دو واحدي شدن بال مانع است.ودر صورت تقاضاي 

 آتي مالك براي تفكیك مشمول هزینه تفكیك مي گردد.

( :در ساختمانهای دوبلکسی که یک طبقه آن بصورت اتاق خواب و سرویس ها و طبقه دیگر آن آشپزخانه و پذیرایی باشد 6)هتبصر

 صرفا مشمول یک واحد پارکینگ می گردد.

ر و همچنین دباشد. يم هر مترمربع يعرصه برا یيدارا يرابر منطقه اب 0نیرزمیو ز يوتیدر پ يانبار احداثعوارض ( : 3) تبصره

، سرایداري و  اتاق نشیمندر آخرین طبقه احداثي) ) بدون احتساب خرپشته(متر مربع21تا صورت تقاضاي مالك براي احداث

، هزینه ( احداثي مذكور بعنوان جزئي از بناي مسكوني یا تااري طبقه ماقبل خواهد بود و در صورت مشمول بودن تراكمن،هباني

 ح اشغال اخذ مي گردد .عوارض مازاد تراكم ارتفاع وصول و سط

پرداخت عوارض بابت پیيوت به نرخ روز محاسبه و تبدیل پیيوت به سایر كاربریها براساس  :به مسکونی تتبدیل پیلو( : 0) تبصره

 كسر مي گردد. به نرخ روز تعرفه عوارض محيي آن نوع كاربري وصول و بهاي پیيوت

 %633یا تااري مسكوني در صورت درخواست مالك احداث زیرزمین به صورت  در امالک با كاربري تااري یا مسكوني ( :3تبصره )

 .با اخذ عوارض قابل اناام است سطح اشغال ، 

 ( مشروط به عدم مغایرت با اصول و ضوابط شهرسازي و ضوابط طرح تفصیيي مي باشد.3تا6كيیه تباصر فوق )

 )P)S 6+000/250 متر مربع  633تا زیر بناي  2

 )P)S 6.2+000/250 متر مربع  613تا زیر بناي  3

 )P)S 6.3+000/250 متر مربع  233تا زیر بناي  3

 )P)S 6.1+000/250 متر مربع  213تا زیر بناي  1

 )P)S 6.1+000/250 متر مربع  333تا زیر بناي  1

 )P)S 6.0+000/250 متر مربع  333ي تا زیر بنا 3

 )P)S 2+000/250 متر مربع  133تا زیر بناي  0

 )P)S 2.3+000/250 متر مربع  133تا زیر بناي  3

متر مربع  133از زیر بناي  63

 به باال 
P)S 2.1+000/250( 
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% به اضافه راه پيه و نورگیر و 13ال بعد از رعایت تعریضي بصورت در امالكي كه داراي تعریضي مي باشند سطح اشغ ( :63تبصره )

 آسانسور محاسبه می،ردد.

 ایااد نمود . متري و باالتر ، مي توان بالكن مفید در طبقات به سمت معبر 63واقع در معابر  کدر امال ( :66تبصره )

)بر اساس قیمت كارشناسي محيي ریضي ميك ، اجازه تهاتر در امالكي كه داراي تعریضي مي باشند بر اساس متراژ تع ( :62تبصره )

 لحاظ مي گردد.مي توان تا سقف متراژ تعریضي در عوارض پروانه و تفكیك و ... یا دادگستري( 

در صورتي كه مالك مازاد بر پروانه ساختماني یا ماوز صادره نسبت به افزایش ارتفاع طبقه ) مازاد بر ضوابط طرح  ( :63تبصره )

 عوارض ارزش افزوده وصول خواهد شد . یيي ( را نماید در صورت راي بر جریمه در كمیسیون ماده صد ،تفض

به صورت ذیل در امالكي كه داري تعریضي بر اساس طرح تفصیيي شهر مي باشند در جهت جبران بخشي از خسارت  ( :63تبصره )

 )مشروط به عدم مغایرت با قوانیین و مقررات جاري(یف می،ردند .عمل مي گردد. عالوه بر هرگونه تخفیف شورا شامل این بند تخف

 تخفیف% 61% در مسیر تعریضي باشند  63اگر تا 

 % تخفیف33%در مسیر تعریضي باشند 23% تا  63از  

 % تخفیف 33%در مسیر تعریضي باشند 33% تا  23از 

 % تخفیف 13%در مسیر تعریضي باشند 33% تا  23از 

 % تخفیف33مسیر تعریضي باشند  % بیشتر در 33از 

شهرداري مي تواند حد اكثر  ، قاني جهت سرایداري و ن،هباني تااري یا كارگاهي یا مختيط احداث طبقه فوامالک در  ( :61تبصره ) 

 اخذ عوارض مربوطه اقدام نماید. تا سطح اشغال مااز و با 

فا تامین ن،ردد مالك  موظف به پرداخت تراكم ارتفاع پاركینگ ، صرااز اع پاركینگ ، اگر ارتفاع مفدر جهت تامین ارت ( :61تبصره )

 متري از طریق كمیسیون ماده صد حل گردد. 63متري مي باشد و در معابر باالي  63در معابر زیر 

با خطرات ، بهاي خدمات پیش،یري و مبارزه  6330سیل مصوب سال قانون پیش،یري و مبارزه با خطرات  2( : طبق ماده 63تبصره )

 % عوارض ابقاء بنا مي باشد. 2% عوارض بهاي خدمات و 2سیل شامل 

و  ارتفاع( )سطح  1(: تراكم درحد مااز طبق مصوبات مراجع تصوی  كننده طرح هاي توسعه شهري و كمیسیون ماده 60تبصره)

و براي  PS63هر متر مربع معادل مسكوني و تااري ، كارگاهي و غیره با رعایت ضوابط شهرسازي به ازاي  عوارض سطح اشغال

 محاسبه و وصول مي گردد. PHS1ارتفاع مازاد معادل 

 633و630كه براساس ماده  یيو آنها يامالک عاد كیهن،ام تفك يشهر در هركاربر يعموم يسرانه ها نیدر جهت تام (:63تبصره )

به  ایهستند و  انیفاقد سابقه عرصه و اع يند و در شهردارمعتبر باش ياسناد عاد يدارا ایشده اند  كیقانون ثبت اسناد و امالک تفك

 :،رددیعوارض م افتیمشمول در ریباشند،به صورت ز يم يرهر عنوان فاقد سابقه پرونده در شهردا



 2041در سال  )شهر جهانی سفال( اللجینتعرفه عوارض محلی شهرداری 
 

 

17 

 

 (P*S33. خواهد بود ) 

 .دیعمل خواهد گرد هایشهردار يقانون اصالح 636متر مربع بر اساس ماده  133 يباال ي: در اراض63 تبصره

 گردد. ياضافه م زین p63به مقدار ضرائ  فوق يتاار ي: در امالک با كاربر66 تبصره

خود را اعالم  ازیاست و عدم ن دهیدرخواست مالك استعالم گرد رویپ ربطیباشند و از ادارات ذ يم يعموم يكاربر يكه دارا يامالك

با وصول عوارض متعيقه نسبت به صدور  يدولت يدر طرح هاامالک واقع  تیوضع نییبر اساس قانون تع تواندیم يشهردار ندینما يم

 يكه اجرا يدر صورت نیشهر و سطح اشغال مااور هیامالک مااور و با تراكم پا يو ... با كاربر كیماوز فروش ، ساخت ، حق تفك

 .دیساله اقدام نما 1 يسال قبل باشد با اخذ تعهد مظهر 1طرح تا 

به  نیآن را مالك نهی% هز33 ردیپذ يصورت م يساز بایو ز يرو ساز ادهیپ اتیو سطح شهر كه عمي يمتر 31در امالک واقع در بيوار  

 پرداخت كنند. دیبا يبه شهردار ياریعنوان خود

اصالح و  اتیكه عمي يو ...( ميك خود در معابر كی، تفك ي) اخذ پروانه ساختمان فیتكي تییكه در نظر دارند نسبت به تع ينیمالك

شده  لیتكم ایو آسفالت آنها در دست اقدام و  يساز ری، ز يو در حال حاضر جدول،ذار دهیاجرا گرد يبر توسط شهردارتوسعه معا

اصول و ضوابط شهرسازي  فوق رعایت در كيیه تبصره هاي :  (23تبصره ).ندی% اقدام نما13تا  ياریودنسبت به پرداخت خ دیاست با

 مي باشد.و طرح تفصیيي و مقررات مربوطه الزامي 
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 میرات و تغییرات ساختمان                                 تع،  مسكونيزیربناي عوارض برپروانه ساختماني  -( 2-2تعرفه شماره )
 توضیحات   شرح عوارض  عنوان عوارض ردیف

كيیه تعمیرات و تعویض هر نوع سقف مسكوني ستون گذاري و پل گذاري به شرح ذیل مي  تعمیرات و تغییرات در ساختمان تعمیرات 6

 باشد :

موافقت شهرداري دم تغییر اساسي و در صورت و عصورت عدم افزایش بنا و واحدها  در – 6

 گردد .مي از عوارض پروانه ساختمان دریافت   % 33معادل 
از   %33در صورت تغییرات اساسي و یا افزایش بنا با ارجاع به كمسیون ماده صد و نیزمعادل – 2

 عوارض پروانه ساختمان دریافت مي گردد.
 

 

 تعمیرات و تغییرات ساختمان      ،  غیرمسكونيزیر بناي اختماني عوارض برپروانه س -( 2-3تعرفه شماره )
 نحوه وصول عوارض تصویبي و توضیحات شرح عوارض ردیف

 
4 

تعمیههههرات و 

تغییههههرات در 

 ساختمان

 ... ستون گذاري و پل گذاري به شرح ذیل مي باشد :، و  ،كارگاهيكيیه تعمیرات و تعویض هر نوع سقف تااري ، اداري 

از عوارض پروانه ساختمان حس  نوع   % 33موافقت شهرداري معادل و عدم تغییر اساسي و در صورت ورت عدم افزایش بنا و واحدها ص در – 6

 دریافت گردد .% عوارض پروانه ساختماني 33و براي تعمیرات غیراساسي واحدهاي كارگاهي كاربري 
 حس  نوع كاربري دریافت مي گردد. ياز عوارض پروانه ساختمان  %33كمسیون ماده صد و نیزمعادلدر صورت تغییرات اساسي و یا افزایش بنا با ارجاع به  – 2
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                                  هاي مسكوني ها و آپارتمان ماتمع ، مسكونيزیربناي عوارض برپروانه ساختماني  -( 2-3تعرفه شماره )
 توضیحات  حاسبه عوارض ماخذ و نحوه م تعرفه عوارض  عنوان ردیف

  )P) S 2.1+000/250 متر مربع  233تا زیر بناي 6

بیش یك یا ( : منظور از ماتمعها و آپارتمانها مسكوني اعیاني است كه در هر طبقه 6) تبصره

 از یك واحد مسكوني احداث گردد.

ضوابط  یتمساحت پاركینگ ،راه پيه ، آسانسور  شوتینگ زباله وخرپشته با رعا( : 2) تبصره

 طرح تفصیيي شامل محاسبه عوارض نمي گردد.

( : در صورت درخواست متقاضیان جهت احداث استخر ، سونا ، جكوزي )خارج از 3) تبصره

قابل وصول مي باشد.  P7اعیاني( با رعایت ضوابط و مقررات شهرسازي به ازاي هر متر مربع 

در عوارض زیربنا مورد محاسبه قرار  چنانچه قسمتي از اعیاني براي این منظور استفاده شود

 نمي گیرد.
در تبدیل یك واحد مسكوني به دو یاچند واحد مسكوني عوارض پهذیره بهه سهال    :( 3تبصره )

درخواست مالك محاسبه و وصول مي گردد و پرداختي قبيي پذیره مسكوني به نرخ روز تبهدیل  
 و كسر مي گردد.

ام نسبت به اجراي بام سبز اقدام مي نماینهد تها   (: مقرر شد براي امالكي در پشت ب1تبصره )
 درصد تخفیف عوارض پروانه اعمال گردد. 23

 )P) S 2.1+000/250 متر مربع 333تا زیر بناي  2

 )P) S 2.1+000/250 متر مربع 133تا زیر بناي  3

متر  6133تا متر مربع  136از  3

 مربع

P) S 2.1+000/250( 

 )P) S 2.1+000/250 ربع متر م 3333تا  6136از  1

 )P) S 2.1+000/250 متر مربع  3333بیش از  1
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 تك واحدي تااري ،غیر مسكوني  زیربناي پروانه ساختماني عوارض بر -( 2-1تعرفه شماره )
 توضیحات :    ماخذ و نحوه محاسبه عوارض  نوع عوارض  ردیف

6 
عوارض پذیره در زیر 

 زمین 

P) S 66+000/250( ( : عوارض پذیره زیرزمین )پایین تر از همكف( چنانچه قابيیت تااري یا انباري تااري شدن را داشته باشد ، به 6) تبصره

 % كمتر از عوارض پذیره طبقه ماقبل براي هر متر مربع محاسبه خواهد شد.23ازاي هر طبقه پایین تر از زیرزمین 

عوارض قابل احتساب و  P1داخل همكف به ازاي هر متر مربع معادل ( : عوارض انباري مازا از واحد تااري2) تبصره

 %كاهش مي یابد و طبقات زیرزمین هم به این منوال مي باشد.23و با افزایش هر طبقه وصول مي باشد

مالک محاسبه قرار مي  روانه تااريعوارض پ%  13تااري تا میزان مساحت قبل تادید بناهاي  ( : در صورت3) تبصره

 شروط به رعایت ضوابط شهرسازي و تامین پاركینگ.مگیرد.

 ( : مدارک اثبات تااري بودن ميك قبل از تأسیس شهرداري شامل حداقل دو مورد : 3) تبصره

اخذپروانه كس  از اتحادیه صنفي مربوطه و یا سایر مراجع ذیصالح ،قبوض آب، برق، گاز، برگ پرداخت مالیات سالیانه  -6

 براي ميك كه نشان از تااري بودن آن باشد . قبل از تاسیس شهرداري

پروانه تااري مبني بر تااري بودن آناز مراجع ذیصالح است كه در این صورت وضعیت موجود تيقي شده و مشمول  -2 

پرداخت هیچ نوع عوارض به استثناء عوارض نوسازي و بهاي خدمات و جریمه اي نخواهد شد .و بعد از تأسیس شهرداري 

ك از این مدارک صرفاً سال وقوع تخيف را براي محاسبه جریمه و همچنین سهم تفكیك و زیر حد نصاب  وجود هر ی

 سالهاي قبل مشخص خواهد نمود .

و به  ،ردندیبه نرخ روز م يفقط مشمول عوارض پروانه ساختمان 6313احداث شده قبل از سال  ي: امالک تاار(1)تبصره

 شوند.  يماده صد ارجاع نم ونیسیكم

ساله مي باشند درصورت درخواست مالكین، شهرداري مي تواند درصورت  1(:امالكي كه داراي انباري موقت1تبصره )

 .صالحدید و نداشتن شاكي و رضایت همسای،ان با دریافت عوارض انباري موقت ،نسبت به تمدید مادد آن اقدام نماید 

وني كه پاركینگ آنها در زیر زمین تامین می،ردد و به واسطه آن ( : در امالک داراي كاربري تااري یا تااري مسك3تبصره )

 دی،ر افزوده میشود. P 2مالك از تااري بیشتري منتفع می،ردد . در ضرائ  تااري 

 اصول و ضوابط شهرسازي و طرح تفصیيي و مقررات مربوطه الزامي مي باشد. رعایت (: در كيیه تبصره هاي فوق0تبصره )

 )P) S 23+000/250 همكف عوارض پذیره در  2

3 
عوارض پذیره در طبقه 

 اول 

P) S 11+000/250( 

3 
عوارض پذیره در طبقه 

 دوم

P) S 63+000/250( 

1 
عوارض پذیره درطبقه 

 سوم به باال 

P) S 0+000/250( 

1 
عوارض پذیره در نیم 

 طبقه)بالكن داخل مغازه( 

PS 0 

3 
انباري تااري در طبقات 

 مكف و اولزیر زمین ، ه

PS 0 
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 و مازاد بر آن مشمول عوارض سطح اشغال می،ردد. % سطح مغازه مي باشد13كثر مساحت سطح اشغال : بالكن تااري حدا 6تبصره 

بر آن مشمول عوارض سهطح اشهغال   و مازاد ،% قابل محاسبه ،وصول مي گردد13% عوارض انباري تااري وصول مي گردد وتا سقف سطح اشغال 13بالكن داخل انباري تااري : 2تبصره 

 می،ردد.

 : سایه بان پمپ بنزین جزو فضاي تااري میباشد . 3تبصره 

 ( وصول مي شود . 2-1( و)2-1)جداول : چنانچه در عرصه فضاي پمپ بنزین و گاز ، فضاي تااري جهت عرضه محصوالت احداث گردد بر اساس عوارض تااري 3تبصره 

 ( شهرداري میتواند بخشي از حیاط را به عنوان پاركینگ با وصول عوارض تراكم در سطح پیش بیني نماید .|رها )حمل و نقل و انبار: در سوله ها و انبا 1تبصره 

 حس  تعرفه تااري محاسبه می،ردد .و متعيقات آن : عوارض احداث پمپ بنزین، گاز و نفت گاز  1تبصره 

پروانه ( : چنانچه زمان و مهيت مقرر در شناسنامه ساختمان منقضي نشده باشد و مالك احداث بنا نموده باشد و تغییرات و گسهترش  : عوارض گسترش بنا ) اصالحات و تغییرات  3تبصره 

ي ) تغییرات و اصالحات ( به قیمت میزان بنا اضافبنا موج  تغییر در دهانه و ارتفاع مااز ، تراكم و طبقات گردد مي بایست عوارض میزان بناي قبل به قیمت منطقه بندي سال اخذ پروانه و 

 دید وصول گردد .منطقه اي سال مورد تقاضا و محل بنا بر اساس تعرفه عوارض سال جاري محاسبه و تفاضل عوارض پرداختي سال اخذ پروانه با محاسبات عوارض ج

 ذكور نیز محاسبه و وصول خواهد شد .: در صورت تسري سایر عوارض از جميه مازاد تراكم ، ارتفاع ، كنسول و ... عوارض م 6تذكر 

 ت پیدا مي كند .: چنانچه تقاضاي گسترش و توسعه بنا بعد از مهيت مقرر در شناسنامه ، ساختمان صورت ب،یرد حس  درخواست مالك و طي مراحل قانوني دو حال 2تذكر 

 فوق الذكر عمل خواهد شد .  0بر اساس دستورالعمل تمدید شناسنامه ساختمان و تبصره  : در حالتیكه عميیات ساختماني به پایان نرسیده و پایان كار صادر نشده است 6/2

 هد شد .: در حالتیكه پایانكار صادر شده باشد فقط عوارض آن قسمت از بنا كه توسعه و گسترش مي یابد به نرخ سال مورد تقاضا محاسبه و وصول خوا 2/2

 سازمان شهرداریها و دهیاریها در خصوص مدت زمان پروانه ساختماني الزامي است . 61/3/30مورخه  33631: رعایت دستورالعمل شماره 3/2
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 چند واحدي تااري ،غیر مسكوني زیربناي عوارض برپروانه ساختماني  - (2-1)تعرفه شماره 

 توضیحات  ماخذ و نحوه محاسبه عوارض  نوع عوارض  ردیف

 در زیرزمین  6
S )

10
1)(7000/250(

n
p  

( : درمحاسبه عوارض پذیره مامتع هاي تااري مانند پاساژ، تیمچه ، سراي و امثالهم ، 6) تبصره

% قیمت منطقه اي جبهه اول مالک عمل  03عمق جبهه اول برابر ضرای  مصوب و مازاد برآن معادل

 مي باشد. 

ضاي باز مشاعي كه ( : واحدهاي تااري كه به صورت ماتمع و پاساژ احداث مي شوند ، ف2) تبصره

در ساختمان امتداد داشته و تمام طبقات را از هر طبقه قابل رؤیت مي نمایدو همچنین سرویس 

 بهداشتي و نمازخانه مشمول عوارض پذیره نخواهد بود.  

%  عوارض پذیره  13( : در صورت تادید بناهاي تااري موجود تا میزان مساحت قبل3) تبصره

 مشروط به رعایت ضوابط شهرسازي وتامین پاركینگ .د.مالک محاسبه قرار مي گیر

قابل 1p به ازاء هر متر مربع معادلدر طبقه همكف ( : عوارض انباري مازا از واحد تااري 3) تبصره

 ین منوال هم%كاهش مي یابد و زیر زمین هم به 23و با افزایش هر طبقه  احتساب و وصول مي باشد

ضوابط طرح تفصیيي تعیین مي گردد.الزم به توضیح است در ( : عمق جبهه اول برابر 1) تبصره

مالک عمل  اول ماتمع هاي تااري كه در یك طبقه بصورت یكپارچه ایااد مي شوند عمق جبهه

 شود.نبوده و عوارض كل بنا براساس ضری  تعیین شده محاسبه مي 

N باشدمی = تعداد واحد تااري. 

 در همكف  2
S )

10
1)(16000/250(

n
p  

 در طبقه اول   3
S )

10
1)(7000/250(

n
p  

 در طبقه دوم  3
S )

10
1)(5000/250(

n
p  

 در طبقه سوم به باال  1
S )

10
1)(5000/250(

n
p  

نیم طبقه )بالكن داخل  1

 مغازه( و انباري
)

10
1(5

n
p S 

انباري تااري در زیرزمین،  3

 همكف و طبقات
S )

10
1(5

n
p  
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 اداري غیر مسكوني () زیربناي عوارض برپروانه ساختماني -( 2-3تعرفه شماره )

 توضیحات ماخذ و نحوه محاسبه عوارض عنوان تعرفه عوارض ردیف

باشد كه رعایت ضوابط و  هاي اداري مي (: وصول عوارض مزبور در خصوص واحد6) تبصره )P)S 60+000/250 زیرزمین 6

 گیرد. ( حس  مورد، مالک عمل قرار مي یييصهادي، تف از جميه طرح مصوب ) مقررات مربوط

 

 %این جدول وصول مي گردد.13(:عوارض پذیره اداري خصوصي 2) تبصره
 
 

 )P)S 32+000/250 همكف 2

 )P)S 60+000/250 اول 3

 )P)S 61+000/250 دوم 3

 )P)S 62+000/250 سوم و باالتر 1

 PS 63 نیم طبقه 1

 PS 63 انباري زیرزمین و همكف 3

 

و  1و اخذ ماوز از كمیسیون ماده  )مشروط به رعایت قوانین و مقرارت مربوطهباغات  )غیر مسكوني (زیربنايعوارض برپروانه ساختماني  -( 2-0تعرفه شماره )

                           (سایر مراجع ذیربط و قانوني

 تعرفه عوارض عنوان عنوان تعرفه عوارض ردیف
ماخذ و نحوه محاسبه 

 عوارض
 توضیحات

6 

چنانچه بنا در باغ در محدوده شهر بر اساس 

 6/3/33قانون زمین شهري مصوب  63ماده 

صادر شد عوارض زیر بنا صبق جدول فوق 

 . محاسبه مي گردد

 تبصره ا: عوارض احداث استخر و فضا سازي به ازاي هر متر مربع      PS 1 زیرزمین

P  1/3 . وصول می،ردد 

 

وصول P 2 : عوارض احداث گيخانه به ازاي هر متر مربع  2تبصره

 می،ردد .
 

 PS 0 همكف

 PS 1 اول
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                                                                                           وحمل و نقل بار صنعتي )غیر مسكوني ( زیربناي عوارض برپروانه ساختماني -( 2-3عرفه شماره )
 توضیحات ماخذ و نحوه محاسبه عوارض عنوان تعرفه عوارض ردیف

هایي كه كاربري واحد مورد نظر صنعتي باشد و یا آنكه  (: وصول عوارض مزبور در خصوص واحد6تبصره ) )P). S 0+000/250 زیرزمین 6

فني و یا حس  مورد تغییر كاربري یافته باشد عالوه بر  كاربري غیر مرتبط بوده كه باطرح موضوع در كمیته

 هاي صنعتي مطابق با این تعرفه قابيیت ایصال دارد . هاي متعيقه بابت واحد  عوارض

، عوارض  هاي مسكوني، تااري یا اداري احداث شود ، واحد : چنانچه در قسمتي از كاربري مذكور (2تبصره )

 خواهد شد.  هاي مربوطه وصول  آن مطابق تعرفه

% سطح انبارمي باشهدو مهازاد بهر آن    13ر صنعتي حداكثر مساحت سطح اشغال ( : بالكن داخل انبا3تبصره )

 مشمول عوارض سطح اشغال می،ردد.

 )P). S 61+000/250 همكف 2

 )P). S 0+000/250 اول 3

 )P).S 1+000/250 دوم 3

 )P).S 1+000/250 سوم و باالتر 1

 PS 1 بالكن داخل انبار صنعتي و نیم طبقه 1

 PS 1 انباري زیرزمین و همكف 3

 

                                                                                                                   تأسیسات شهري )غیر مسكوني ( زیربنايعوارض برپروانه ساختماني  -( 2-63تعرفه شماره )
 توضیحات ماخذ و نحوه محاسبه عوارض عنوان تعرفه عوارض عنوان تعرفه عوارض ردیف

صدور ماوز تأسیسات و تاهیزات شهري مانند 

، پست  ، پست گاز ، پست ترانسفورماتور منبع آب

هاي   ، دكل هاي آب و فاضالب  ، تصفیه خانه مخابرات

هاي ارتباطي،   ( و كيیه دكلBTSبرق و مخابرات )

 مربع متر سك تيفن و غیره به ازاي هر كیو

02M( :حداقل سطح اشغال  دکل های برقی و مخابرات و سایر 1تبصره ) )P).S 0+000/250 زیرزمین
 می باشد0

 ( :عوارض فوق شامل امالك دولتی و خصوصی میگردد.0) تبصره

شود م،ر  مي ممانعت يو آموزش يدر اماكن بهداشت BTSياز نص  آنتن ها( :3تبصره )

شهرداري اقدامات الزم در جهت جمع آوري ضمناً پس از اخذ ماوز از مراجع ذیربط. 

توسط  در نص  دكل هاو  آورد. مي به عملرا دكل هاي نص  شده دركاربري غیر مااز 

 از نظر استحكام، فوندانسیون تمهیدات الزم اندیشیده و رعایت شود. مالكان بایستي
 

 )P).S 61+000/250 همكف

 و باالتر اول
P).S 0+000/250( 

 

                                                                                                                                    عوارض نص  دكل هاي مخابراتي–(2-66 )تعرفه شماره
 PS200 براساس مترمربع در سطح اداري و سایر

 PS200 سطحبراساس مترمربع در  خصوصي
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                                          و پاركینگ عمومي طبقاتي ها  ها و اماكن گردش،ري و مسافرخانه  هتل )غیر مسكوني ( بناي زیر عوارض برپروانه ساختماني  -( 2-62تعرفه شماره )
 توضیحات ماخذ و نحوه محاسبه عوارض عنوان تعرفه عوارض ردیف

 )P).S 0+000/250  زیرزمین 6
(: در جهت مساعدت و تشویق سرمایه گذاراني كه اقدام به احداث هتل ، هتل آپارتمان ، متل و ... مي نمایند و امكان تامین 6تبصره )

آپارتمان و ... كه در همان مكان پاركینگ مسقف فراهم نباشد همه یا تعدادي از پاركینگ هاي مورد نیاز را در ميك متعيق به هتل ، متل و هتل 

 واقع شده باشد را به صورت روباز بدون پرداخت عوارض تامین نمایند و صرفا در صورت تراكم مازاد،عوارض آن مشمول مي گردد.

و ... اقهدام  ( : چنانچه سرمایه گذاران این،ونه بنا ها در مهيت مقرر به تعهدات خود در قبال بهره برداري و راه اندازي هتهل  2تبصره )

 نكنند معافیت مذكور لغو و عوارض به نرخ روز دریافت خواهد شد .

(: چنانچه سرمایه گذاران این،ونه واحدها یا بناها در نوع كاربري مورد استفاده از ساخت و ساز اناام شده تغییراتي اناهام  3تبصره )

هتل و ... به سایر موارد گردد معافیت مذكور لغو و عوارض به نهرخ  دهند بطوریكه این تغییرات باعث تغییر كاربري ) نوع استفاده ( از 

 روز محاسبه و دریافت خواهد شد .

(: كيیه فضاهاي تااري پیش بیني شده در داخل نقشه هاي معماري هتل از جميه تاالرهاي پذیرایي ،غرفه ها و واحدهاي 3تبصره )

به معبر عمومي نداشته باشند به منظور ارائه خدمات گردش،ران در نظر تااري داخل البي ها و سایر نقاط هتل كه قابل دسترسي 

طبقه همكف عوارض صرفا در محاسبه و وصول می،ردد ودر جهت مساعدت و تشویق سرمایه گذاران p.s.3گرفته مي شود.معادل 

 گردد. توسط مالك پرداخت مي گردد و الباقي بایستي( 2-63-6معافیت جدول ) درصد شاملتااري 

(:در صورت درخواست احداث بناي مازاد بر ضوابط شهرسازي وتایید مراجع ذیصالح كيیه عهوارض متعيقهه مطهابق تعرفهه     1صره )تب

 محاسبه و وصول گردد.

اخذ ماوز از كمیسیون مهاده  مشروط به (: در صورت عدم امكان تامین پاركینگ براي واحدهاي فوق سرمایه گذار مي تواند 1تبصره )

 متري نسبت به تامین پاركینگ مورد نیاز اقدام نمایند. 613در شعاع حداكثر  زي و معماري استان همدان شوراي شهرسا 1

 هتل ها و اماكن گردش،ري باتوجه به جهاني بودن شهر اللاین درصد معافیت( 2-63-6*جدول )

 ماني صنعتي محاسبه و وصول می،ردد.(: عوارض پروانه ساختماني هتل ها و اماكن گردش،ري مطابق عوارض پروانه ساخت1تبصره )

هتل و 

اماكن 

 گردش،ري

 درصد معافیت
حداكثر مدت ساخت جهت بهره 

 برداري

 ماهه 23 % 633 ستاره 1

 ماهه 23 % 33 ستاره 3

 ماهه 23 % 03 ستاره 3

 ماهه 62 % 13 سایر

 همكف 2
 

P).S 61+000/250( 

 اول 3
 

P).S 0+000/250( 

 

 )P).S 1+000/250 دوم 3

 )P).S 1+000/250 سوم و باالتر 1

 PS 1 نیم طبقه 1

 PS 1 انباري زیرزمین و همكف 3
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 پاركینگ عمومي طبقاتي :* 

خودرو در محدوده شهر به جهت جيوگیري از ایاهاد ترافیهك كهالً مشهمول     احداث پاركین،هاي عمومي طبقاتي براي پارک نمودن 

 .مي گردد )در صورت كه زمین قبالً تفكیك شده باشد( احداثتخفیف عوارض 

. تبصره  طبق نوع استفاد پذیره مورد محاسبه و وصول مي گرددتبصره ا:در صورت احداث بنا درپاركین،هاي طبقاتي 

بصهورت سهالیانه محاسهبه و     ( P×S×6×%23)نگ هاي خصوصي طبق فرمهول :در خصوص بهاي خدمات پاركی2

 .وصول می،ردد

 

                                                       هاي آموزشي، ورزشي، فرهن،ي، هنري، بهداشتي درماني واحد)غیر مسكوني (زیربنايرض برپروانه ساختماني عوا -( 2-63تعرفه شماره )

 ردیف
عنوان تعرفه 

 عوارض
 ورزشي فرهن،ي

ي
ش
وز
آم

و  
ي 
نر
وه

ي 
شت
دا
به

ي
مان
در

 

 توضیحات

براي اخذ پروانه ساختماني بر  ها و مراكز آموزشي غیرانتفاعي  : آموزش،اه (6) تبصره )P).S 1+000/250( P).S 1+000/250( P).S 1+000/250 زیرزمین 6

، مراكز آموزشي و پرورشي  قانون اصالحي تأسیس و اداره مدارس 63اساس ماده 

، ترجیحات و كيیه  برخورداري از تخفیفاتدر 6303/1/61غیردولتي مصوب 

و عوارض در حكم مدارس دولتي هستند،در صورتي كه در  هاي مالیاتي معافیت

 كاربري مااز احداث گردند. 

، اماكن مقدسه و متبركه با تأیید  ها  ، امامزاده ها  : مساجد، تكایا، حسینیه (2) تبصره

رئیس ستاد پشتیباني  21/1/6303 مورخ 233336/03اوقاف )موضوع نامه شماره 

حد ضوابط طرح تفصیيي )مصوب( از پرداخت  درو هماهن،ي امور مساجد كشور( 

باشند. چنانچه هیأت امناي مراكز فوق باز تكایامتقاضي صدور  عوارض معاف مي

هاي تااري باشند ودر صورت  پروانه ساختماني به منظور احداث اعیاني واحد

 احداث بناي تااري مشمول پرداخت هزینه مي باشند.
بودجه تغییر كاربري هاي آموزشي مطابق قانون فوق  قانون 3(: طبق بند ه تبصره 3تبصره )

 اعمال می،ردد. 30یا قانون برنامه ششم توسعه یا قانون بودجه 

 )P).S 0+000/250( P).S 3+000/250( P).S 0+000/250 همكف 2

 )P).S 1+000/250( P).S 3+000/250( P).S 3+000/250 اول 3

 )P).S 1+000/250( P).S 1+000/250( P).S 1+000/250 دوم 3

 )P).S 1+000/250( P).S 1+000/250( P).S 1+000/250 سوم و باالتر 1

 PS 1 PS 1 PS 1 نیم طبقه 1

3 

انباري 

زیرزمین و 

 همكف

 

 

 

PS 1 

 

 

 

PS 1 

 

 

 

PS 1 
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ها و   ، داروخانه ، سونوگرافي ها ، رادیولوژیست سناي ، بینایي ، دندانپزشكي زشكانپ ، روان هاي مط  پزشكان واحد)غیر مسكوني (زیربنايعوارض برپروانه ساختماني   -( 2-63تعرفه شماره )

   حرف وابسته
 توضیحات ماخذ و نحوه محاسبه عوارض عنوان تعرفه عوارض ردیف

 )P).S 1+000/250 زیرزمین 6

 

 )P).S 0+000/250 همكف 2

 )P).S 1+000/250 اول 3

 )P).S 1+000/250 دوم 3

 )P).S 3+000/250 و باالترسوم  1

 PS 1 نیم طبقه 1

 PS  1 انباري زیرزمین و همكف 3

 

 

                                                                                        و مشاغل مرتبط كشاورزي واحدهاي)غیر مسكوني (زیربنايعوارض برپروانه ساختماني   -( 2-61تعرفه شماره )
 توضیحات ماخذ و نحوه محاسبه عوارض عنوان تعرفه عوارض ردیف

 )P).S 1+000/250 زیرزمین 6

 مشروط به اخذ ماوز از مراجع ذیربط و قانوني

 )P).S 0+000/250 همكف 2

 )P).S 1+000/250 اول 3

 )P).S 1+000/250 دوم 3

 )P).S 3+000/250 سوم و باالتر 1

 PS  1 نیم طبقه 1

 PS  1 انباري زیرزمین و همكف 3
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                                                                                                    هاي سفال و سرامیك كارگاه هاي واحد)غیر مسكوني ( زیربنايعوارض برپروانه ساختماني   -( 2-61تعرفه شماره )
 توضیحات ماخذ و نحوه محاسبه عوارض ضعنوان تعرفه عوار ردیف

منظور از واحدهاي كارگاهي محيهایي است كه جهت تولید سفال و سرامیك در محدوده قانوني و حریم شهر قهرار   )P).S 3+000/250 زیرزمین 6

 . مي گیرند

 : محل باالي كوره بعنوان انبار كارگاه تيقي مي گردد.6تبصره 

 ربناي كارگاه محسوب مي گردد .: كوره نیز جزئي از زی2تبصره 

: در خصوص كارگاههاي سفال كه در حال تخری  و ریزش مي باشندو مالك درخواست پروانه سهاختماني   3تبصره 

با كاربري كارگاه سفال داشته باشد، شهرداري مي تواند در صورتیكه كه در نقشهه طهرح تفضهیيي داراي كهاربري     

 اربري كارگاه سفال با تامین پاركینگ مورد نیاز اقدام نماید.كارگاهي باشد ، پروانه ساختماني با ك

 :كارگاههاي تولید گل هم مشمول عوارض كارگاههاي سفال مي گردند .3تبصره 

: فعالیت واحدهاي تولیدسفال وسرامیك درهركاربري به صورت كارگاه سنتي و خان،ي بشرط عدم  1 تبصره

 .ي بال مانع استمزاحمت براي مااورین صرفا جهت بهره بردار

 )P).S 0+000/250 همكف 2

 )P).S 3+000/250 اول 3

 )P).S 1+000/250 دوم 3

 )P).S 1+000/250 سوم و باالتر 1

 PS 63 گرمخانهو  نیم طبقه 1

3 
انباري زیرزمین و همكف و 

 طبقه اول
PS 1 

 PS 33 عوارض كوره 0

وسط شركت سطح شهر كه در وضعیت موجود در خارج از كاربري مااز استفاده مي نمایند.در صورت تایید این امالک مبني بر استفاده از سوخت نفت سفید ت : واگذاري انشعاب گاز به كارگاههاي 3تبصره 

ساس كاربري روي نقشه طرح تفضیيي شهر بالمانع مي باشد تعاوني سفالسازان و تایید فعالیت آنان از سوي اداره صنایع دستي و گردش،ري ضمن پرداخت عوارض بهره برداري مشمول توسط مالكین برا

 و ارجاع پرونده به كمسیون ماده صد در صورتي امكان پذیر خواهد بود كه كاربري ميك بر اساس نقشه طرح تفضیيي مااز باشد.
 و انشعابات مي باشند، و از نفت سفید استفاده نمي نمایند صرفا با تشخیص شهرداري مقدور مي باشد. سال كه فاقد هرگونه امتیازات61: ارائه انشعاب گاز براي كارگاههاي قدیمي ساز  قدمت باالي  0تبصره 

 : درصورتي كه تعمیرات اساسي و غیر اساسي در كارگاهها صورت پذیرد به شرح ذیل مشمول پرداخت عوارض مي گردد: 3تبصره 

 % عوارض پروانه كارگاهي بدون لحاظ پاركینگ وصول مي گردد.633باشد تعمیرات اساسي كه با برداشت سقف و اضافه نمودن ستون مي -6

 % عوارض پروانه كارگاهي وصول مي گردد13در صورتیكه تعمیرات غیر اساسي باشد  -2

شههرداري مهي    یهده ر مربع به عنوان مشاغل خان،ي لحاظ گرد: واحدهاي مسكوني كه بدون طي مراحل شهرداري به كارگاه تبدیل مي شوند با توجه به اینكه طبق ضوابط طرح تفضیيي سي مت 63تبصره 

همچنین و م مزاحمت براي مااورین و رضایت همسای،ان تواند بر اساس مازاد احداثي بدون هر گونه تغییر كاربري صرفا جهت بهره برداري در كاربري مورد استفاده با اخذ تعهد محضري در خصوص عد

) مشهروط بهه عهدم    مي بایست به حالت كاربري مااز تبهدیل گهردد .  یا احداث و در صورت واگذاري ميك به غیر ادیه سفال باشد با اخذ عوارض محاسبه و وصول شودداراي تاییدیه میراث فرهن،ي و اتح

 مغایرت با اصول و ضوابط شهرسازي و طرح تفیصیيي و قوانین و مقررات مربوطه (
 صدور پروانه اقدام نماید.در حین اخذ پروانه ساختماني ، درخواست احداث طبقه منفي دارند ، شهرداري مي تواند با اخذ عوارض سطح اشغال و غیره مي تواند نسبت به ن كارگاهي كه مالكی: در امالک با كاربري 66تبصره 

 مكان واگذاري گاز و نص  عيمك و تاسیسات از جبهه اصيي بيوار امكان پذیر نیست .متري آیت اهلل خامنه اي صرفا از جبهه دوم مقدور مي باشد و ا 31: انشعاب گاز كارگاهي جهت مسیر بيوار 62تبصره 
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                                                   باغ رستوران ، سفره خانه سنتي و سایرمشاغل مرتبط )غیر مسكوني ( زیربنايعوارض برپروانه ساختماني  -( 2-63تعرفه شماره )
 توضیحات ماخذ و نحوه محاسبه عوارض عنوان تعرفه عوارض عوارضعنوان تعرفه  ردیف

                                                                                   

6 

عوارض پذیره احداث و بهره برداري 

باغ رستوران ، سفره خانه سنتي 

 سایرو
مشروط به اخذ ماوز از مراجع ذیصالح 

 وقانوني

 )P).S 23+000/250 همكف

وصول P3 تبصره ا: عوارض احداث استخر و فضا سازي به ازاي هر مترمربع 

 می،ردد 

مترمربع باید یك واحد 63: در محدوده و حریم شهر به ازاي هر  2تبصره 

پاركینگ تامین نماید .ودرصورت عدم تامین پاركینگ به عيت فاقد سابقه 

نیكه تعیین تكيیف از سوي مراجع قانوني و بودن یا مازاد بر سابقه قبيي ،تا زما

تسویه با شهرداري عوارض حق بهره برداري از معبر به عنوان پاركینگ به 

 .محاسبه و وصول گرددPS 23ازاي هر پاركینگ تامین نشده 

 

 % عوارض مشمول وصول مي گردد. 33ي ، با اعمال تبصره یك : تبدیل اماكن تاریخي مثل حمام عمومي و ساختمانهاي با استفاده عمومي و ... به سفره خانه سنت

 

                                                                                                     نظامي و انتظامي واحدهاي )غیر مسكوني ( زیربنايعوارض برپروانه ساختماني   -( 2-60تعرفه شماره )
 توضیحات ماخذ و نحوه محاسبه عوارض ارضعنوان تعرفه عو ردیف

 )P).S 63+000/250 زیرزمین 6

 

 )P).S 23+000/250 همكف 2

 )P).S 61+000/250 اول 3

 )P).S 61+000/250 دوم 3

 )P).S 62+000/250 سوم و باالتر 1

 PS 63 نیم طبقه 1

 PS 63 انباري زیرزمین و همكف 3
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                                                                                                                            دیوار كشي و حصار كشي براي امالک فاقد مستحدثات ضعوار –( 2-63تعرفه شماره )

 عنوان تعرفه عوارض ردیف
ماخذ و نحوه 

 محاسبه عوارض
 توضیحات

6 

عوارض صدور ماوز احصار 

ورد اراضي واقع در  در م

حریم شهر به ازاء  

 و عرض و ارتفاع هرمترطول

بشرح 

 توضیحات

نسبت به زمین یا ":  دارد قانون شهرداري كه مقرر مي 663: عوارض صدور ماوز احصار در خصوص ماده  (6تبصره )

ان یا كوچه و یا میدان قرار هاي مخروبه و غیر مناس  با وضع محل و یا نیمه تمام واقع در محدوده شهر كه در خیاب بنا

تواند به  گرفته و منافي با پاكي و پاكیزگي و زیبائي شهر یا موازین شهرسازي باشد، شهرداري با تصوی  شوراي شهر مي

مالك اخطار دهد نهایت ظرف دو ماه به ایااد نرده یا دیوار و یا مرمت آن كه منطبق با نقشه شهر اقدام كند اگر مالك 

تواند به منظور تأمین نظر و اجراي طرح مصوب شورا در زمینه زیبائي و پاكیزگي و  متناع كرد شهرداري ميمسامحه و یا ا

شهرسازي هر گونه اقدامي را كه الزم بداند معمول و هزینه آن را به اضافه صدي ده از مالك یا متولي و یا متصدي دریافت 

شود در صورتي كه مالك ظرف پانزده روز از تاریخ ابالغ  ابالغ مي نماید در این مورد صورت حساب شهرداري بدواً به مالك

شود و هر گاه ظرف مهيت مقرره اعتراض كرد  به صورت حساب شهرداري اعتراض نكرد صورتي حساب قطعي تيقي مي

آراي  هائي كه مورد اعتراض واقع نشده و همچنین  ارجاع خواهد شد. صورت حساب 33موضوع به كمیسیون مذكور در ماده 

در حكم سند قطعي و الزم االجرا بوده و اجراء ثبت مكيف است بر طبق مقررات  33كمیسیون رفع اختالف مذكور در ماده 

از شمول این  "اجراي اسناد رسمي الزم االجراء نسبت به وصول طي  شهرداري اجرائیه صادر و به مورد اجرا ب،ذارد.

 تعرفه مستثني است. 

دیوار فقط به منظور محصور (  برابر قیمت منطقه اي دارایي عرصه براي هر متر طول 3)ار كشي : عوارض دیو:  (2تبصره )

برابرفرمول 2وصول مي گردد.و براي زمین بایر با تشخیص شهرداري  و حداكثر به ارتفاع دو مترتفكیك شده  كردن زمین 

 .ازي حقي براي مالك ایااد نمایدشهرسو بدون اینكه از حیث مسائل تفكیكي و افراز  فوق وصول مي گردد،

قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداریها و دهیاریها محاسبه و وصول مي  0عوارض نقل و انتقال امالک : بر اساس ماده  

 گردد.
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 اربري(توسعه و عمران شهري )ارزش افزوده ناشي از تغییر كطرحهاي اجراي ناشي از  افزوده  ارزش عوارض -(2-23تعرفه شماره )
ماخذ و نحوه محاسبه  عنوان تعرفه عوارض ردیف

 عوارض 

 توضیحات   

اضافه ارزش ناشي از تغییر طرح عوارض  

 یيي توسط مراجع قانونيصهاي تف

% ارزش افزوده 33تا

ایااد شده ناشي از 

 تغییر كاربري

 

 

 عوارض بر مشاغل و حرف  –( 2-62تعرفه شماره )
 توضیحات  و نحوه محاسبه عوارض ماخذ  عنوان تعرفه عوارض ردیف

 
 

6 

 

 

 

 

 

براي واحدهاي كارگاهي به ازاي 

 هرسال به صورت سالیانه

 

 

 

P
.s+ Pa

.sa))32% 

 

با عنایت به شرایط ویزه شهر اللاین كه در مواردي مالكین امالک از ميكهاي خود در كاربري غیر مااز 

مورد استفاده قرار مي دهند به ازاي هر سال طبق بعنوان كارگاه سفالسازي و مغازه هاي سفالفروشي و غیره 

فرمول از مالكین اخذ مي گردد .)بدون اینكه حق و حقوقي از لحاظ تغییر كاربري و غیره درآینده براي مالك 

 ایااد نمایدو مبيغ پرداختي صرفاً عوارض بهره برداري همان سال مي باشد.(

 نشعاب كارگاهي یا صنعتي ایااد نمي كند.پرداخت مبيغ مذكور هیچ گونه حقي دال بر صدور ا

ضمنا كارگاه هاي سفال سازي كه در كاربري غیر مرتبط ایااد شده و داراي سابقه و جواز كس  از 

 شهرداري مي باشد صرفا باید عوارض جواز كس  را پرداخت نمایند. 

 

عوارض بهره برداري معادل  ( : مط  پزشكان و دفتر خانه  و دفتروكالت و داروخانه و آزمایش،اه6تبصره )

 برابرجدول فوق از بهره برداران وصول مي گردد.دو

 

 
 

2 

 
 

حمل نقل  ،براي واحدهاي صنعتي

 به ازاي هرسالو  ،انبار

P
.s+ Pa

.sa))6 
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 سایرومختيط  ،اداري ، تااري 3
 به ازاي هرسال

P
.s+ Pa

.sa))33% 

 

( : عوارض بهربرداري مشاغل خان،ي: جهت آن دسته از مواردي كه قصد دارند برابر ضوابط در 2تبصره )

% مساحت اعیاني برابرجدول 13مناطق مسكوني وسایر كابریها در مشاغل خان،ي فعالیت نمایند مطابق 

 ( محاسبه وبصورت سالیانه وصول مي گردد. 2-23ره)شما

P   قیمت دارایي عرصه وs مساحت  عرصه وPa قیمت دارایي اعیاني نوع كاربري وsa  مساحت اعیاني مي

 باشد.

اراضي كه جهت فرآوري خاک و تولید گل سفال،ري مورد استفاده قرار مي گیرند به ازاي هر متر مربع زمین 

 گردند . عوارض مي  s*p شامل 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 عوارض بر مشاغل و حرف 

عوارض سالیانه محل كس  

براي مشاغل صنوف مشمول 

 قانون نظام صنفي

 صدور جواز كس  اصناف بر مبناي فرمول زیر تعیین مي شود عوارض سالیانه و

 = (A×K)عوارض اصناف 

 ضریبي است بر مبناي سطح كه به شرح جدول ذیل تعیین مي شود. Aكه در آن 

 براي اصناف A ضری  

 

 Aمساحت زیربنا ) متر مربع(                                    ضری                       

6 :                       (M
261-6)                                                          3 

2  :                     (M
221-61)                                                        3 

3 :                      (M
213-21)                                                       62 

3 :                     M
2633-16)                                                       63 

1 :                  (M
2233-636)                                                      63                        

1 :                  (M
2333-236)                                                      63 

3 :                 (M
 26                                                    (336و بیشتر 2

 

 ریال منظور مي باشد. 333/633قیمت منطقه اي دارایي است كه حداقل در این فرمول  Pكه در آن 

مساحت فضاي محصوري است كه از آن براي فعالیت صنفي استفاده مي شهود   بها   و همچنین مساحت مورد محاسبه ، 

ضریبي است كه بر مبناي تقسیمات زیر تعیین مهي   Kتوجه به شرایط خاص اللاین در مورد صنف سفال و سرامیك و 
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 شود.

 براي اصناف K ضری     

 = K 2          :اغل تولیديبراي كارگاههاي سفالسازي و تولید چیني آالت بهداشتي و سایر مش : 6

 = K 2           :                                براي فروش،اههاي سفال ، سرامیك و چیني و خدمات وابسته : 2

 = K 3  :                                                                                            براي بن،اههاي معامالت ميكي :  3

 = K 1                          :       تاالر پذیرایي ، هتل و هتل آپارتمان و دیزي سراي سنتيبراي  :  3

 = K 0:                                                                                 براي  شغل طال فروشي و اصناف مرتبط : 1

 = K  3:                                                                                   ورانها و چيوكبابيچایخانه سنتي و رست : 1

 = K 2                                                                   :    محدوده و حریم براي سایر اصناف : 3

 * توضیحات :

شهر اللاین كه مركز تولید سفال و سرامیك مي باشد جهت صدور جهواز   با توجه به موقعیت ویژه -6

كس  و پیشه در مشاغل تولیدي ) تولیدي گل سفال ، تولیدي مواد اولیه چیني ، تولیدي ماسمه گچي ، 

تولیدي سفال چرخي ، تولیدي كاسه توالت سفالي ، دوغابي و چیني ، تولیهدي كاسهه لعهابي ، تولیهدي     

ي ، تولیدي دیزي و قيك ، تولیدي گيدان سفید قالبي و لعابي ، تولیدي پارچ و لیوان ، چیني آالت بهداشت

تولیدي كوزه روغني ، تولیدي دوغابي ، تولیدي رنگ و لعاب ، تولیدي تندیس( نیاز به ميك تااري نمي 

ه باشد و اخذ جواز كس  و پیشه در شغل هاي تولیدي فوق با كاربري كارگاهي مي باشهد ، مشهروط به   

 عدم مغایرت با اصول و ضوابط شهرسازي و طرح تفضیيي .

بنا به موقعیت ویژه شهر اللاین )وجود كاركاهها و فروشه،اه ههاي سهفال و سهرامیك و مشهاغل       -2

مرتبط( شهرداري مي تواند به شهرونداني كه تقاضاي آب، برق و گاز صنعتي بهراي امهالک خهود مهي     

مشروط به عدم مغایرت با قانون منع فروش اراضي فاقد كاربري  نمایند ماوزهاي الزم را صادر نماید ،

 . 06مسكوني مصوب 

مشاغيي كه بعداَ بوجود مي آیند و یا اینكه در تعرفه عوارض محيي نام آنها قید نشده است عوارض  -3

 آنها مطابق شغيهاي مشابه وصول مي گردد.

اتحادیه صنفي مشمول پرداخت عهوارض   هر واحد صنفي تا ابطال كامل پروانه كس  و پیشه توسط -3
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د سرانه موج  نفي عوارض نمي گردد و مرجعتعيق یا عدم تعيق و بهاي خدمات مي باشد و تعطیيي خو

 مي باشد. 33كمیسیون ماده 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 عوارض بر مشاغل و حرف

 ها ها و نمایش،اه  عوارض غرفه

تخصصي، اعم از فروش، 

ادواري، فصيي و دائمي و 

هاي روز در محدوده و  بازار

حریم شهر به استثناء 

هاي صنایع دستي و  نمایش،اه

 فرش به ازاي هر ماه فعالیت

6*p*s) )نحوه محاسبه عوارض 

روز بعد از اتمام هر دوره برگزاري  63: متولیان برگزاري نمایش،اه موظفند در مهيت حداكثر  (6) تبصره

واریز و رسید آن را به شهرداري ارائه نمایند در غیر ، عوارض وصولي را به حساب شهرداري  نمایش،اه

 باشد. این صورت شهرداري مااز به وصول وثیقه مربوطه مي

، مأموران وصول  : مسئولیت وصول و واریز وجوه حاصيه بعهده متولیان نمایش،اه خواهد بود (2)تبصره

،  میزان وصولي اقدام نمایندتوانند با مراجعه به محل دفتر نمایش،اه نسبت به بررسي  شهرداري مي

باشند در غیر این صورت شهرداري  مسئولین نمایش،اه مكيف به همكاري با مأمورین شهرداري مي

 تواند برابر آیین نامه وصول عوارض نسبت به وصول حق و حقوق قانوني خود اقدام نماید. مي

 ن بخش نخواهند بود.شوند مشمول پرداخت عوارض ای هایي كه توسط شهرداري ایااد مي بازار

 مساحت مورد استفاده مي باشد S( : منظور از 3) تبصره
 

 

3 

 

 عوارض بر مشاغل و حرف 

 عوارض بازارهاي هفت،ي

 ریال 633.333متر سطح اشغال  1به ازاي 

 ریال 233.333متر سطح اشغال  63به ازاي 

 ریال 333.333متر سطح اشغال  23به ازاي 

 

Pa پزشك عمومي  0
.
sa))k. 3=K 

( :در مط  پزشكاني كه واحد تزریقات و پانسمان دایر مي باشد بههاي خهدمات ردیفههاي    6تبصره)

 تواما وصول مي گردد. 6و1
Pa
 مساحت كل اعیاني مي باشد saقیمت دارایي اعیاني 
K.ضری  شغل مي باشد 
 

ه شهروندان ( : داروخانه هاي شبانه روزي  سطح شهر  به جهت ارایه خدمات شبانه روزي ب2تبصره)

 محاسبه و وصول مي گردد. K%=21  (طبق ضری2-23عوارض جدول) 

Pa پزشك متخصص  3
.
sa))k. 3=K 

Pa دندانپزشك   63
.
sa))k. 3=K 

Pa رادیولوژي   66
.
sa))k. 3=K 

Pa آزمایش،اه  62
.
sa))k. 23=%K 

Pa تزریقات و پانسمان  63
.
sa))k. 1/6=K 

Pa مراكز خدمات درماني 63
.
sa))k. 33=%K 

Paدفاتر: پیشخوان ، اسناد رسهمي ، مهندسهي و    61
.
sa))k. 3=K 
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 قانون نوسازي و عمران شهري 23ماده  2انقضاي مهيت عميیات ساختماني منطبق بر تبصره عوارض  -( 2-22عرفه شماره )ت

 

  حداكثر زمان اتمام عميیات)ماه( مساحت زیربنا)مترمربع( ردیف

قانون نوسازي و عمران شهري، شهرداري ها و دهیاري ها  23ماده  2: مطابق تبصره توضیحات 62 333تا  6

موظفند با رعایت مقررات ميي و مقتضیات محيي، تاریخ اتمام عميیات ساختماني را طبق ضوابط 

 مندرج در جدول ذیل در پروانه درج نمایند.

 

 23 2333تا  336 2

 31 1333تا  2336 3

 30 63333تا  1336 3

 13 به باال 63336 1

ه ساختماني صادره با ضوابط طرح هاي توسعه شهري عوارض تمدید پروانه ساختماني : در مواردي كه تاریخ اتمام عميیات ساختماني درج شده در پروانه ساختماني به پایان رسیده باشد و پروان: )الف(

 درصد )با تصوی  شوراي مربوطه( عوارض صدور پروانه ساختماني به  3این صورت عوارض تمدید پروانه براي سال اول رای،ان و براي سال دوم حداكثر  مغایرت نداشته باشد پروانه تمدید مي گردد در

 23وانه ساختماني به نرخ روز افزایش مي یابد تا به درصد عوارض صدور پر 2نرخ روز تعیین مي شود اگر همچنان در پایان سال دوم ساختمان تكمیل نشود عوارض تمدید پروانه هر سال به میزان 

ي، طبق این تعرفه تمدید مي گردد امالكي كه به درصد عوارض صدور به نرخ روز بالغ گردد اگر عميیات ساختماني طبق نظر مهندس ناظر شروع شده باشد عيي رغم مغایرت با طرح هاي توسعه شهر

 ه اند از این ضوابط مستثني مي باشند.دستور مراجع قضایي و شبه قضایي توقیف شد

ساختماني طبق نظر مهندس ناظر شروع نشده باشد  عوارض تادید پروانه ساختماني: در مواردي كه تاریخ اتمام عميیات ساختماني درج شده در پروانه ساختماني به اتمام رسیده باشد و عميیات: )ب(

 مي ده و با پروانه صادره مغایرت داشته باشد، صرفا در صورت وجود همه شرایط پیش گفته پروانه قبيي غیرقابل اجرا بوده و پروانه جدید صادردر صورتي كه ضوابط طرح هاي توسعه شهري تغییر نمو

ي كه مودي درخواست اصالح پروانه ساختماني را ردگردد در این حالت عوارض پروانه جدید به نرخ روز و عوارض پرداخت شده قبيي به عنوان طي  مودي لحاظ مي گردد الزم به توضیح است در موا

  داشته باشد صرفا عوارض زیربناي مازاد بر پروانه به نرخ روز طبق تعرفه عوارض محاسبه و وصول مي گردد. 

 ازدواج وباربري...

Pa نمایندگي شركتهاي بیمه و وكالي دادگستري 61
.
sa))k. 3=K 

Pa آموزش،اههاي تعيیم رانندگي 63
.
sa))k. 33=%K 

Pa داروخانه 60
.
sa))k. 33=%K 

Pa اتيسردخانه در محدوده خدماستخر و  63
.
sa))k. 1/6=K 

23 
نظام سههازمانسههایر مشههاغل تحههت نظههارت  

 پزشكي
Pa

.
sa))k. 2=K 
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 ) درحد تراكم مااز و یا اخذ ماوز از مراجع ذیربط( بالكن و پیش آمدگيعوارض  -( 2-23تعرفه شماره )
ماخذ و نحوه  ضعنوان تعرفه عوار ردیف

 محاسبه عوارض 

 وضیحات ت
محترم كشور به شرح ذیل الزم وزیر  0/62/6332مورخ 33/3/6/21330( : كيیه ضوابط مقرر در بخشنامه 6) تبصره

 الرعایه است 

در صورتیكه پیش آمدگي در معبر عمومي، بصورت روبسته و زیر بناي مفید مورد استفاده واحدهاي مسكوني، تااري،  -6

از هر یربناي مفید محسوب و عوارض مربوطه وصول خواهد شد. زقرار گیرد، عالوه بر اینكه جزو  و غیره ي، صنعتيادار

 عوارض پیش آمدگي از متقاضیان وصول خواهد شد6.2.3طبق ردیفهاي مترمربع 

تفاده قرار گیرد اگر پیش آمدگي بصورت روبسته و داراي دیوارهاي جانبي باشد ولي بصورت بناي غیرمفید مورد اس -2

)صرفاً بصورت بالكن( عالوه بر اینكه جزو زیربناي ناخالص محسوب و عوارض مربوطه وصول خواهد شد، از هر مترمربع 

 وصول خواهد گردید 3و2و6بندهاي  %13پیش آمدگي 

 .خواهد شد وصولبند یك  %33چنانچه پیش آمدگي بصورت روباز و فاقد دیوارهاي جانبي باشد )تراس( فقط معادل   -3

بان مورد استفاده قرار گیرد. مشمول مقررات این  تبصره: چنانچه پیش آمدگي سقف آخرین طبقه بنا صرفاً بصورت سایه

 .تعرفه نخواهد بود

( : چنانچه پیش آمدگي پس از ساخت بنا و خارج از درصد مااز بوده باشد در صورت ابقاء توسط كمیسیون ماده 2) تبصره

 ش آمدگي بصورت مازاد بر تراكم مااز بر مبناي تعرفه مربوطه محاسبه خواهد شد . صد وصول عوارض پی

( :در صورتي كه پیش آمدگي بالكن مشرف به حیاط بصورت مفید یا غیر مفید باشد صرفاً عوارض هاي متعيقه 3تبصره )

 وصول مي گردد  و از بابت پیش آمدگي بالكن عوارضي دریافت نمي گردد.

% ردیفهاي 13صورتي كه ایااد بالكن مشرف به معابر در بخشي كه ميك تعریضي نموده قرار گیرد و ( :در 3تبصره )

 وصول مي گردد. 3و2و6

 عوارض پیش آمدگي مشرف به معابر به ازاي هر متر مربع

 PS33 و مختيط در واحدهاي تااري 6

2 
و مط   در واحدهاي اداري و صنعتي

 انپزشك
PS31 

 PS21 كونيدر واحدهاي مس 3

3 

زشي ، . هنري ، وردر واحدهاي فرهن،ي 

سایر و آموزشي ، بهداشتي درماني 

 6.2.3به استثناء ردیف هاي كاربریها

PS23 

 : مبناي محاسبه عوارض پروانه ساختماني بر اساس پیش نویس تنظیمي توسط دایره ساختمان و شهرسازي خواهد بود. 6تبصره 
 % عوارض پروانه ساختماني مي گردند. 21احداث گردیده اند )بصورت تااري، كارگاهي ، مسكوني و مختيط وغیره( مشمول  6313ن سال : امالكي كه تا پایا2تبصره 

 وانه ساختماني مي گردند.% عوارض پر 33احداث گردیده اند )بصورت تااري، كارگاهي ، مسكوني و مختيط وغیره( مشمول   6311تا پایان سال  6316: امالكي كه از ابتداي سال 3تبصره 

 % عوارض پروانه ساختماني مي گردند. 13احداث گردیده اند )بصورت تااري، كارگاهي ، مسكوني و مختيط وغیره( مشمول   6333تا پایان سال  6311: امالكي كه از ابتداي سال 3تبصره 

 .احداث نموده اند طبق نظر كمیسیون ماده صد مشمول جریمه ساختماني مي گردند: ساختمانهاي احداثي داراي پروانه ساختماني كه مازاد بر آن بناء  1تبصره

% هزینه هاي مشمول امالک داخل محدوده محاسبه و صول مي گردد، بر اساس معبرموجود ، 03: جهت صدور پروانه ساختماني با هر كاربري در خارج از محدوده شهر و داخل در حریم شهر معادل 1تبصره 

 ریال مي باشد .333/03قیمت دارایي عرصه برابر ضمنا حداقل 
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                                                                                                                                         عوارض نوسازي -( 2-23تعرفه شماره )

 توضیحات عنوان تعرفه عوارض ردیف

6 

 

 

 نوسازيعوارض 

  با اصالحات بعدي آن قابل وصول است. 6333بر اساس قانون نوسازي و عمران شهري مصوب عوارض نوسازي  -

 

ارائه شده توسط اداره امور مالیاتي شهرستان  قیمت منطقه اي آخرین  6332تبصره : مبناي محاسبات براي عوارض نوسازي سال 

 بهار مي باشد.

 قانون درآمدهاي پایدار عمل مي گردد. 63در پرداخت عوارض مطابق ماده  تبصره: درخصوص مدت زمان تاخیر

 

 

 و موسسات اعتباريسالیانه بانكها  عوارض –( 2-21تعرفه شماره )

 توضیحات ماخذ و نحوه محاسبه عوارض نوع عوارض

  شعبه: مساحت خالص Sو           ارزش محاسباتي: P×S3 P×%61×1× بانكها  كس  و پیشه عوارض 
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 ومسفصل 

 بهاي خدمات
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                                                                                                                                    حمل و ن،هداري تاهیزات عميیات ساختمانيبهاي خدمات   -( 3-6تعرفه شماره )
 وضیحات ت نوع عوارض  ردیف 

 قانون شهرداري ها جهت جيوگیري از ساخت و ساز غیرمااز مودیان متخيف مشمول پرداخت این عنوان مي گردند:  633در اجراي ماده  بهاي خدمات ترخیص اموال 6

نیز برگشت اموال بهه  ریال مي باشد و  333/133/6از بابت هر انتقال مبيغ  ...بهاي خدمات ترخیص اموال توقیف شده ساخت و ساز غیرمااز و 

 عهده مالك مي باشد.

 

  كارشناسي و فنيبهاي خدمات  -( 3-2تعرفه شماره )

 توضیحات مبيغ به ریال عنوان تعرفه عوارض ردیف

  تبصره : بهاي خدمات پاسخ،ویي به استعالم  ادارات و مراكز و ... شامل عوارض مي گردند. 333/333/6 كارشناسي هزینه بازدید  6

 

 بهاي خدمات ایمني و آتش نشاني                                  –( 3-3فه شماره )تعر
 )تعرفه به ریال( نحوه محاسبه عوارض  مساحت زیر بنا عنوان تعرفه عوارض  ردیف

 

6 
 

بهاي خدمات ایمني و آتش 

نشاني در زمان صدور پروانه 

 ساختماني

 

 با هر مساحت

 

% عوارض پروانه 3پروانه یا پایان كار ساختماني معادل عوارض آتش نشاني هن،ام صدور 

 ساختماني وصول مي گردد.
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                                                                                               )پسماند(زباله نجمع آوري و دف ، حمل  بهاي خدمات   -( 3-3تعرفه شماره )
 توضیحات  تعرفه عوارض عنوان   ردیف

6 

درآمد و عوارض ناشي از 

حمل و جمع آوري و دفع 

ب اساس  )پسماند(زباله

 قانون مدیریت پسماند

 قابل وصول است

 ریال  333/333/33اداري دولتي  –ریال  333/333/6تااري  –ریال  333/133/6زباله براي واحدهاي مسكوني  نعوارض جمع آوري و دف

)مهورد اسهتفاده جههت ارائهه خهدمات بهه        زیربناء عالي اعتباري دولتي و خصوصي و صندوق هاي قرض الحسنه به ازاي هر مترمرببانكها و موسسات م

 ریال 333/333/23نظامي و انتظامي  –ریال 333/333/23فرهن،ي ، ورزشي  –ریال  333/333/23آموزشي  -(  Pa3/3) مشتریان(

متهر مربهع باشهد برابهر بها      13ودر صهورتي كهه مسهاحت آن تها      ریهال 333/333/21و دیزي سهراها   ايتاالر پذیر-ریال 333/333/33آپارتمان هتل

 ریال 333/333/63

 ریال 333/333/63 چيوكبابي هاو كباب سراچایخانه سنتي و رستورانها و  - ریال333/333/23و آشپزخانه تهیه غذا

 -ریهال  333/333/0دندانپزشه،ي   –ریهال  333/133/2ش،اه تعيهیم راننهدگي   آموز-ریال333/133/2مشاغل فاقد صنف : بن،اه معامالتي سطح شهر 

ریال دفتر 333/133/2دفاتر خدمات مهندسي  –ریال  333/133/2پزش،ان عمومي و دندانپزشكان تاربي  –ریال 333/133/1متخصص زنان وزایمان 

 ریال 333/133/6مواد پروتئیني )گوشت و مرغ و ..( –ریال  333/333/63فروش مصالح ساختماني 

مشهمول   6درجهه ،  ه: عوارض جمع آوري و دفن زباله حسینیه ها كه به شهروندان در مقابل دریافت هزینه سرویس، خدمات پذیرایي ارائه دهند6 تبصره

دهند معاف  مي گردد و حسینیه هایي كه خدمات پذیرایي و سرویس ارائه نمي ریال 333/333/63مشمول پرداخت 2ریال درجه 333/333/61پرداخت 

 از عوارض مي باشند.

حسینیه كوي چمن و حسینیه حضرت ابوالفضل جزء حسینیه درجه یك محسوب  –حسینیه حضرت قمر بني هاشم  –: حسینیه حضرت عيي اكبر 2تبصره 

 می،ردد. 

اخت بهاي خدمات سهالیانه عهوارض   عوارض كس  و پیشه ، مشمول پرد (3-2-2)جدول شماره 1و  3،  3:  اینكه واحدهاي تااري ردیف هاي 3تبصره 

 333/333/3 مردانهه و زنانهه  و آرایش،ران ریال(  333/333/3كس  و پیشه نمي گردد. به استثناي فروشندگان میوه و صیفي جات كه هر واحد به مبيغ)

 مي باشد.ریال 

 مي باشد.جنس قیمت اعیاني ساختمان بر حس  نوع pa:منظور از 3تبصره 
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 بهاي خدمات آماده سازي:-(3-1تعرفه شماره )
 ضوابط وصول شرح عنوان ردیف 

ماده واحده قانون تعیین  3بهاي خدمات آماده سازي در اجراي تبصره  6

 وضعیت امالک واقع در طرح هاي دولتي و شهرداریها

 

 خدمات صرفا در صورت ارائه خدمات مستقیم به شهروندان در اجراي قانون مربوطه ياین عنوان بها

 .قابل وصول خواهد بود رح ذیل به ش

 ریال 333/213متري بازاي هر متر مربع عرصه  62معابر تا 

 ریال  333/333متري بازاي هر متر مربع عرصه  60الي  62معابر از 

 ریال  333/333متري بازاي هر متر مربع عرصه  23الي  60معابر از 

 ریال  333/133متري بازاي  هر متر مربع عرصه  23و معابر باالي 

 

 آسفالت بهاي خدمات ترمیم حفاري  و لكه گیري  –( 3-1تعرفه شماره )

با  6336م ابالغ بر اساس فرمت سال براساس دستورالعمل معاونت محترم امور عمراني استانداري همدان كه درابتداي هرسال نرخ مصوب به شهرداري ابالغ مي گردد . و در صورت عد

 محاسبه می،ردد . اعمال ضرای  مربوط و تعدیل

 سال عمر دارند در صورت حفاري توسط اشخاص حقوقي )شركت هاي خدمات رسان ( عالوه بر حفاري ترانشه هزینه روكش آسفالت مطابق دستور العمل3:آسفالت هایي كه زیر  6تبصره

( كه به ازاي هرمتر مربع بر اساس آخرین فهرست سال محاسبه خواهد شد و در  حفاري وزارت كشور محاسبه و هزینه آن وصول مي گردد .) هزینه روكش آسفالت طول *عرض مي باشد

 برابر فهرست بها وصول مي گردد . 2صورت حفاري توسط اشخاص حقیقي 

 مي باشد. 6:هزینه حفاري جالیز همانند توضیح  2تبصره 
 تن و سیمان اناام شده توسط مالك صورت پذیرفته  باشد صرفا هزینه حفاري خاكي وصول مي گردد.وصول مي گردد.و در صورتي كه ب 6% توضیح 13: هزینه حفاري سیمان و بتن  3تبصره 

هي در موعد مقرر به ازاي هرماه :در صورتي كه شركت هاي خدمات رسان)آب ، برق،گاز،مخابرات ( اقدام به حفاري مینمایند و قرادادي تنظیم مي گردد، درصورت عدم پرداخت بد 3تبصره 

 %  مبيغ قرارداد ،جریمه تاخیر بایستي پرداخت نمایند .3تاخیر ،

روز ( كه در نامه مكتوب به سازمان مربوطه ارسال می،ردد نسبت به حفاري اقدام ننماید به ازاي هر روز  61: در صورتیكه دست،اه حفار در زمان اعالمي توسط شهرداري ) حداكثر 1تبصره 

 از سازمان مربوطه اخذ می،ردد.% هزینه حفاري به مبالغ فوق اضافه و 1

ر مبني بر اعالن متراژ حفاري و تراژحفاري توسط دست،اههاي ذیربط شهرداري مي تواند به صورت عيي الراس نسبت به ا: در صورت درخواست شهرداري از دست،اههاي حف1تبصره 

 جرائم مربوطه اقدام نمایندنسبت به وصول با  33تعیین متراژ مطابق قرارداد اقدام و از طریق كمیسیون ماده 
 دریافت نماید. 1/6ه را با اعمال ضری  : در صورت عدم اخذ ماوز حفاري از شهرداري توسط دست،اههاي حفار شهرداري مي تواند بعد از اعالم به دست،اههاي حفار هزینه حفاري مربوط 3تبصره 
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 چهارمفصل               

 كس  مشاغل و حرف خاص
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                                                                                    جای،اههاي سوخت سطح اشغالبر سالیانه بهاي خدمات-( 3-6ره )تعرفه شما

ف
دی
ر

 

 ماخذ و نحوه محاسبه بهاي خدمات عنوان  تعرفه 
 توضیحات 

6 

سالیانه بر  بهاي خدمات

جای،اههاي  سطح اشغال

ره ادر اجیا  سوخت متعيق

 اشخاص حقیقي و حقوقي

21% (Pa
.
sa) 

تاسیسات پمپ بنزین ) دفتر كار ، اتاق ن،هباني ، سهرویس بهداشهتي و   بهاي خدمات :  6تبصره 

 نماز خانه(

  P * S (1/3) 

 : سایه بان پمپ بنزین جزو فضاي تااري میباشد . 2تبصره 

Pa
و قیمت دارایي اعیاني 

sa
 مساحت اعیاني مي باشد. 

فضهاي تاهاري جههت عرضهه     نفت گهاز،   : چنانچه در عرصه فضاي پمپ بنزین و گاز ، 3تبصره 

 محصوالت احداث گردد بر اساس عوارض تااري وصول مي شود .

 

              صدور و تمدید كارت رانندگان آژانسها و وانت بارهاي فعال در حمل و نقل كاال و مسافر و افتتاح بهاي خدمات  -( 3-2تعرفه شماره )
 توضیحات  عنوان  تعرفه عوارض  ردیف

6 

 

حق  امتیاز و افتتاح و تمدید    آژانس، 

موسسات كرایه اتوموبیل و تاكسیراني و 

 شركتهاي حمل و نقل درون شهري
 
 

 ریال 333/333/63و تاكسیراني و شركتهاي حمل و نقل درون شهري مبیل حق  امتیاز و افتتاح  آژانس، موسسات كرایه اتو

 

2 
حق  امتیاز و افتتاح و تمدید )مفاصاحساب( 

آژانس و تاكسیراني  و شركتهاي مسافربري 

 برون شهري

 

 

 ریال333/333/63حق  امتیاز و افتتاح  آژانس و تاكسیراني  و شركتهاي مسافربري برون شهري
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3 

بهاي خدمات صدور و تمدید كارت 

رانندگان آژانسها و وانت بارهاي فعال در 

 كاال و مسافرحمل و نقل 

 

 بر اساس ظرفیت بار: در ازاي صدور هر فقره كارت تردد وانت بار در سطح شهر اللاین و حومه

 

 مبيغ به ریال ظرفیت ردیف

 ریال333/133/6 تن 3.1تا  6

 ریال333/333/2 تن 1تا 2

 ریال333/133/2 تن به باال1 3

 
ریال و در صورت  333/333/6ستفاده از تسهیالت بیمه تأمین اجتماعي را داشته باشد هزینه تمدید سالیانه آن در صورتي كه مالك خودرو قصد ا

 ریال )به جز بیمه هاي تأمین اجتماعي( مي باشد 333/133استفاده از سایر خدمات 

 اكسي هاي داخل شهريو ت هزینه صدور و تمدید سالیانه كارت رانندگان آژانسهاي تاكسي تيفني تحت نظارت شهرداري و موسسات كرایه اتومبیل

 ریال مي باشد 333/333/6مبيغ 

در امر  تبصره : با عنایت به ویژگي مختص شهر اللاین در امر تولید سفال و سرامیك  ، شهرداري مي تواند نسبت به معرفي مالكین وانت بارهایي كه

 اقدام نماید. حمل و نقل سفال و سرامیك فعالیت مي نمایند جهت برخورداري از بیمه تأمین اجتماعي

 سرویس مدارس :

ماوز فعالیت حمل و نقل دانش آموزان و صدور گواهي  6303ائین نامه اجرایي حمل و نقل دانش آموزان مصوب سال  3و ماده  1به استناد ماده 

مه فعالیت سرویس مدارس در صالحیت رانندگان حمل و نقل دانش آموزي به عهده شهرداریها مي باشد و شهرداري به ازاي صدور هر فقره اجازه نا

 سطح شهر اللاین و حومه بصورت ماهیانه براساس نوع خودرو بشرح ذیل از مالك خودرو اخذ مي نماید.

 ریال 333/233تاكسي درون شهري                               -6

 ریال333/333میني بوس                                              -2

 ریال333/333                                            خودرو ون  -3

 ریال333/333آژانس ها و خودروهاي شخصي               -3

:معرفي سرویس مدارس بعهده آموزش و پرورش منطقه مي باشد و درصورت عدم معرفي مشكالت بعد متوجه اداره مربوطه مي باشد و 6تبصره 

 ندارد. شهرداري مسئولیتي در این قبال
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 (به غیراز تابيوهاي معرفي )تبيیغات محیطيعوارض  –( 3-3تعرفه شماره )

 توضیحات ماخذ و نحوه محاسبه عوارض نوع عوارض ردیف

6 

هاي تبيیغاتي  بدون    تابيونص

ماوزدرمحدوده و خارج محدوده به ازائ 

 در طول یكماه مربع متر 

 

 ) به غیراز تابيوهاي معرفي(

*P*S1 

 توضیح
 ونه تبيیغ محیطي بر روي فضا هاي تبيیغاتي سطح شهر نیازمند اخذ ماوز از شهرداري میباشدهرگ

قانون  36ماده  21قانون شهرداري و بند  32و ماده  11ماده  23به استناد بند :  (6تبصره )

هیات عمومي دیوان عدالت  23/0/32مورخ  116شوراها و همچنین دادنامه شماره 

 ل وصول است.اداري،این عوارض قاب

: وصول این عوارض شامل ادارات دولتي و بیمارستانهاي دولتي صرفا تابيو معرفي  (2تبصره )

خود به تعداد یك عدد و بر اساس ضوابط مندرج در آیین نامه مصوب تابيوهاي سردرب 

 معاف مي باشند . و مازاد بر آن شامل عوارض می،ردد.

 یك بار قابل وصول است. : عوارض  صدور ماوز نص  براي (3تبصره )

هاي تبيیغاتي سطح شهر موظفند نسبت به اخذ ماوز الزم از  : كيیه مالكین تابيو (3تبصره )

هاي  شهرداري اقدام نمایند در غیر این صورت شهرداري رأساً نسبت به جمع آوري تابيو

خسارت به تبيیغاتي فاقد ماوز با اعالم كتبي اقدام خواهد نمود. در صورت ورود هر گونه 

اموال آنان مسئولیتي به عهده شهرداري نخواهد بود.ضمنا اگردر معبرهاي عمومي كه مورد 

عوارض بهره برداري  3pبرابرنص  گردد به ازاي هرمتر مربع در سال  باشد تایید شهرداري

 وصول مي گردد.

اني مطابق با رس براي اطالع براي معرفي اماكن مربوطه و  هایي كه صرفاً  : تابيو (1تبصره )

باشد از پرداخت عوارض  سالیانه  صرفا یك عددمعاف است و  مي 6*2استاندارد متراژ 

مازادبر این شامل عوارض مي گردد. و درصورت تبيیغ شركت و یا محصول آن، عوارض 

 ذیل اخذ مي گردد. *2p*sبهره برداري  برابر فرمول 

داخيي كاالهاي تبيیغاتي داخيي با ضری   :بدلیل حمایت از تولید داخيي از تولید (1تبصره )

% و براي 63تعیین شده وصول مي گردد.و براي كاالهاي تبيیغاتي تحت لیسانس با افزایش 

 % جدول محاسبه و وصول مي گردد.23كاالهاي تبيیغاتي وارداتي با افزایش 

 وصول می گردد. ریال 333/333/3اجاره بها كانكس ن،هباني ماهیانه *

 ریال 333/333/2ي غرفه عرضه خوار وبار ماهیانه بهااجاره *
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2 
در ماه  هاي تبيیغاتي تابيوعوارض سالیانه 

 مربع متر درمحدوده وخارج محدوده به ازائ 
*P*S*T63 

 

 مربع( متر برد و پایه بنر ) نص  بیل 3
p)*S 33%+333/613 مترمربع ماهیانه) 

 ریال  333/133مربع            متر ویاهر 

 ریال 333/233مربع            متر ماهیانه هر  ص  پالكارد با ماوز شهردارين 3

1 
مال االجاره خالص متراژ بنر با مالكیت 

 شهرداري
 ریال  333/133/6هر مترمربع ماهیانه

 ریال   333/133سالیانه هر مترمربع دیوار نویسي با ماوز شهرداري 1

 ریال  333/333مربع    متر ماهیانه هر  رينص  داربست تبيیغاتي با ماوز شهردا 3

 هاي پزشكان )سالیانه( تابيو 0
 P1در معابر عمومي 

 

3 
نص  بنر تبيیغاتي به ازاي هر مترمربع در 

 یكماه 
*P*S1 

63 
هاي جوایز  ها و استقرار خودرو تبيیغات بانك

 قرض الحسنه به منظور تبيیغات در معابر

هر دوره سه ماهه و  به ازاي هر دست،اه خودرو در

 ریال 333/333/3كمتر از آن

 

66 

 

ریال كه و در موارد خاص شوراي شهر مي تواند آیین نامه جدید ارائه دهد 333/333/63اجاره سالن آمفي تئاتر به ازاي هر مراسم   
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 پنامفصل 

 مؤدیان خاص
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                                                                                                                                   بهاي خدمات گورستان  -( 1-6تعرفه شماره )
 توضیحات  نوع عوارض  ردیف 

 بهاي خدمات گورستان 6

 

 

 

 

 

 

 

هزینه احداث و ن،هداري 

 بررسي مي گردد

 آماده سازي قبر و تميك زمین براي هر مقبره قبر در باغ رضوان و در گيزارشهداریال بعنوان هزینه خدمات ، 333/333/63مبيغ :  6تبصره

 تعیین مي گردد . براي والدین شهدا رای،ان

 .براي هر مقبره قبر در باغ رضوان وصول مي گردد6درصد توضیح 33هزینه خدمات ، آماده سازي قبر و تميك زمین  براي كودكان :  2تبصره 

 ریال  333/133/6نس در سطح شهر : هزینه آمبوال 6ردیف 

 ریال 333/133/2:  هزینه آمبوالنس ازاللاین به بهار و بالعكس  2ردیف 

 ریال 333/133/3:  هزینه آمبوالنس ازاللاین به همدان و بالعكس  3ردیف 

 مي باشد. ریال 333/333/6ریال و خدمات سردخانه  333/333/33: پیش خرید هر مقبره قبر 3ردیف 

 ریال مي باشد. 333/333/63مبيغ  و تغسیل بدون قبر : هزینه كفن 1ردیف 

 هزار ریال نسبت به روز افزایش مي یابد . 333/133در طول ش   6و2و3: هزینه آمبوالنس طبق ردیف  3تبصره 

ت به ازاي ساعت مي باشد و بالغ بر این مد 2ساعت و برون شهري   6: مدت زمان متوسط جهت آمبوالنس داخل شهري  3تبصره 

 ریال حق توقف اخذ خواهد شد . 333/333هرساعت 

باغ رضوان مالكیت زمین را واقف هستند خود و : پیش خرید قبر در گيزار شهدا ممنوع مي باشد و همچنین افرادي كه در محل  1تبصره

 همسر ایشان به صورت رای،ان مي توانند قبر دریافت كنند.

 به صورت رای،ان مي باشد.در قطعه ایثارگران % 21ان و جانبازان باالي : هزینه قبر براي ایثارگر 1تبصره 
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                                                                                                              وسایط نقيیه شهرداريبهاي خدمات   -( 1-2تعرفه شماره )

 رضعنوان  تعرفه عوا ردیف
 توضیحات

 

6 

بهاي خدمات وسایط نقيیه 

 شهرداري

 

 

 است. ریال  333/333/63و هزینه كاركرد بیل بكهو هر ساعت  ریال 333/333/63هزینه كاركرد گریدر هر ساعت .6

 مي باشد. ریال  333/133/3هزینه كاركرد لودر هر ساعت  .2

 است. الیر 333/333/63در هر ساعت  يرد غيطك كششكارك نهیو هزریال  333/333/63هزینه كاركرد غيطك دو چرخ هر ساعت  .3

 ریال مي باشد. 333/33/1ریال و تراكتور هر ساعت  333/333/0هزینه كاركرد میني لودر  هر ساعت  .3

 مي باشد. ریال 333/333/63وبا كامیون ده تن ریال 333/333/3جهت زیر سازي معابربراي متقاضیان لیتري 333/0حمل آب با تانكر  .1

 ریال مي باشد. 333/133/3ریال و هر سرویس خاور  333/133/3ل ضایعات با بارگیري میني لودر و كامیون ده تن مبيغ هزینه حم .1

  ریال  مي باشد. 333/133/3ریال و حمل با كامیون ده تن  333/133/2هزینه  بارگیري ضایعات و حمل با خاور  .3

هزینه حفاري هر متر مكع   با دست،اه   و ریال است. 333/333/1سوزي  به ازاي صدور هر فقره گواهي آتشبهاي خدمات آتش نشاني   .0

 ریال مي باشد. 333/633لودر 

 ریال كرایه حمل محاسبه مي گردد. 333/233فروش بیس و مخيوط رودخانه و شن نخودي و بادامي قیمت تمام شده ،بعالوه هر تن هزینه  .3

 ریال است. 333/333/1ر ساعت جرثقیل و باالبر ریال و كاركرد ه 333/333/3هزینه جرثقیل هر سرویس  .63

 ریال  است. 333/333/31لیتري  32333هزینه حمل آب با تریيي  .66

  درصد افزایش مي یابد. 633مبالغ فوق در صورت ارایه خدمات بیرون شهر با توجه به مسافت طي شده تا  .62

 

 سوي متقاضي الزامیست. (: قبل از ارائه خدمات توسط واحد نقيیه واریز حداقل وجه از6تبصره)

 از زمان حركت تا اتمام كاربعهده متقاضي و مسیر برگشت محاسبه نمي گردد. (:درخصوص ساعت كار دست،اهاي باال2تبصره)

 . ساعت مي باشدیك غيطكها و تراكتور و... –گریدر -میني لودر–(:حداقل كاركرد براي دست،اهاي لودر 3تبصره)      

سرویس با كامیون خاور یا به همان تناژ  2ري بابت حمل ضایعات كارگاهها در طول سال مااز به بارگیري حد اكثر(: شهردا3تبصره)       

 عوارض حمل ضایعات را به شهرداري پرداخت نماید. 6الي 3با كامیون ده تن مي باشد و مازاد بر آن مالك مي بایست طبق بند هاي 

 


