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 منابع درآمدی شهرداریها:

 
 

 )درآمدهای ناشی از عوارض عمومی)درآمد مستمر 

 مد ناشی از عوارضدرآ 

  اختصاصی 

  درآمد ناشی از عوارض پس از کمیسیون 

 بهای خدمات و درآمد های موسسات انتفاعی 

 درآمدهای حاصل از وجوه و اموال شهرداری 

 کمکهای اهدایی دولت از سازمان های دولتی 

 اعانات و هدایا و دارائیها 

 سایر منابع تامین اعتبار 

 

 مستندات قانونی وضع عوارض:

 

 ( قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها2( ماده )1تبصره )دستورالعمل اجرایی موضوع 

 

 

 سایر مستندات قانونی مرتبط با عوارض

 

رفع هرگونه اختالف بین مودی و شهرداری در مورد عوارض به کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت : 77ماده

ون مذبور قطعی است . بدهی هائی که طبق کشور و دادگستری و انجمن شهر ارجاع می شود و تصمیم کمیسی

تصمیم این کمیسیون تشخیص شود طبق مقررات الزم اجراء بوسیله اداره ثبت )اداره اجرا( قابل وصول می باشند. 

اجرای ثبت مکلف بر طبق تصمیم کمیسیون مذبور به صدور اجرائیه و وصول طلب شهرداری مبادرت نماید در 

د رئیس دادگستری شهرستان یک نفر را به نمایندگی تعیین می نماید و در غیاب نقاطی که سازمان قضائی نباش

 انجمن شهر انتخاب نماینده انجمن از طرف شوراهای شهرستان خواهد بود.
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 کمیستعیین می نماید و مودی و شهرداری در موردختالف بین قانون شهرداری مصوب 04ماده  8 

 : تعاریف

 
برای تامین بخشی از هزینه های شهر و روستا بر مواردی اعم از اراضی ، مستحدثات ، وجوهی است که  : محلی عوارض

تاسیسات ، تبلیغات معابر و فضاهای درون شهر و روستایی و ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های توسعه شهری و 

یبات وصول آن در دستوالعمل روستایی و دارایی های غیرمنقول مطابق قوانین و مقررات وضع می گردد و عناوین و ترت

 اجرایی تعیین شده است.

 صالحیت قانونگذار و نبوده شهر اسالمی شورای آن برقراری مرجع که شود می اطالق عوارضی کلیه به : ملی عوارض

 .است نموده راتعیین آن برقراری

 ... و 111 ماده کمیسیون قطعی آراء از ناشی جرائم / مجاز تراکم بر مازاد عوارض مانند : ناپایدار عوارض

 و کسب /ساختمانی پروانه صدور / مسافر بلیط درصد5 /خودرو/ شهر سطح یا نوسازی /ملی عوارض مانند : پایدار عوارض

 ... و خاص مشاغل حرفه و ، پیشه

P:  از نظورم (p)می باشد که در قسمت قیمت منطقه بندی این تعرفه آورده   زمین معامالتی ارزش ای، منطقه قیمت یا

 شده است.

 K   :ضریب ( P ) است متفاوت شهر اسالمی شورای صالحدید حسب مختلف های تعرفه در و است. 

 اتاق شامل و شود می ساخته خانواده یا و افراد سکونت برای که هایی ساختمان کلیه از است عبارت : مسکونی واحد یک

 . باشد می الزم های وسرویس آشپزخانه ،

 استفاده منظور به ها شهرداری قانون 55 ماده 11 بند ذیل تبصره برابر که ساختمانهایی کلیه از است عبارت : واحدتجاری

 قانون تابع واحدهای یا و صنفی نظام قانون پوشش تحت صنفی واحدهای آنها در یا و گردیده احداث تجارت و پیشه و کسب

 باشند داشته فعالیت تجارت

)شرکتهای آب، گاز، برق، تلفن،  اسالمی انقالب نهادهای و دولت به وابسته ، غیردولتی ، دولتی ، عمومی موسسات (

 محسوب تجاری واحد تعرفه این در هستند مالیات پرداخت مشمول و شوند می اداره بازرگانی اصول با کهمخابرات و بانکها(

 . ) شوند می

 تولیدی و صنعتی کارگاههای ایجاد یا و صنعتی استفاده منظور به که هایی ساختمان کلیه از است عبارت: صنعتی واحد

 شوند. می احداث

 این در نگردد تجاری تعریف مشمول اگر جهانگردی و ایرانگردی سازمان تایید با ایرانگردی و جهانگردی ، توریسم صنعت (

 . ) گیرد می قرار قسمت

 تعریف شمولم از که هایی ساختمان ، اسالمی انقالب نهادهای و دولتی هایی ساختمان کلیه از است عبارت : اداری واحد

 . گیرد می قرار اداری واحد ردیف در باشند خارج 3 و1 و 1 بندهای

 وزارت و پرورش و آموزش سازمان تائیدیه با آموزشی کاربری در که هایی ساختمان کلیه از است عبارت : آموزشی واحد

 ، راهنمایی مدارس ، دبستان ، کودکستان از اعم ( آموزشی مدارس کلیه ، مهدکودک احداث منظور به عالی آموزش

 . گیرد می قرار برداری بهره مورد و احداث ) آموزشی مراکز سایر و علمیه حوزه ، ها دانشگاه ، ها دبیرستان
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 تائید با ) درمانی و بهداشتی ( مربوطه کاربری در که هایی ساختمان کلیه از است عبارت : درمانی و بهداشتی مراکز

 مراکز ها درمانگاه ها بیمارستان بهداشت خانه بهزیستی تاسیسات عمومی حمام احداث منظور به درمان و بهداشت سازمان

 . گیرد می قرار برداری بهره مورد و احداث ... ها بهداشتی ، آزمایشگاه

 مورد و احداث بدنی تربیت کل اداره تائید با مربوطه درکابری که تربیتی و ورزشی اماکن از است عبارت : ورزشی اماکن

 . گیرد می قرار برداری بهره

 برق پست ، ترانسفورماتور پست ، آب : مانند شهری تجهیزات و تاسیسات از است عبارت : شهری تجهیزات و تاسیسات

 . گردد می احداث شهروندان عمومی رفاه جهت ... و ،مخابرات گاز ،

 سالن ، ها کتابخانه ، ها موزه قبیل از مربوطه کاربری در که هایی ساختمان از است عبارت : فرهنگی و تاریخی اماکن

 . میگیرد قرار برداری بهره موره و احداث ، تئاتر ، سینما سالن ) ... و هنری ، فرهنگی ( ها ،نمایشگاه اجتماعات

 آن طبقات و گیرد می قرار برداری بهره مورد تجاری عنوان به فقط که شود می اطالق هایی ساختمان به : متمرکز تجاری

 و بازار محدوده در واقع های مغازه ، پاساژها ، مانند . شود نمی واقع استفاده مورد غیرتجاری کاربری یا مسکونی صورت به
.... 

 شورای مجلس 1344اسفند مصوب مستقیم های مالیات قانون 41 ماده ج بند موضوع ساختمان قیمت : ساختمان قیمت

 گفته نیز ساختمان معامالتی قیمت اختصار طور به که گردد می ابالغ و تعیین امالک تقویم کمیسیون توسط که اسالمی

  شود می

دیگری که عوارض موضوع این آیین نامه از اماکن، واحدهای صنفی، تولیدی، خدماتی، صنعتی و هرگونه منبع درآمدی 

محل استقرار آن در محدوده قانونی و حریم شهر کوهسار که کنترل ساخت و ساز ساختمان و خدمات به عهده شهرداری 

 است قابل وصول می باشد.
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 ضوابط اجرایی ارزش معامالتی امالک
 

 ارزش معامالتی عبارت است از مجموع ارزش معامالتی عرصه و اعیان به شرح ذیل:

( قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و 2( ماده )1دستورالعمل اجرایی موضوع تبصره ) (21طبق ماده )

 دهیاری ها

 دارایی می باشد. 1111ارزش معامالتی سال  %14، مبنای محاسبات       
 

 بخش اول: ارزش معامالتی عرصه امالک:

به تفکیک کاربری های مسکونی ، تجاری و ارزش معامالتی عرصه امالک بر اساس میانگین ارزشهای روز عرصه امالک 

اداری و در مورد سایر کاربری ها بر اساس ضرائب تعدیل ارزش های معامالتی امالک مسکونی )مندرج در نقشه های هر 

 گردد: بلوک( به شرح جدول ذیل و مطابق مجموعه پیوست تعیین می

 

 ضرایب تعدیل نوع کاربری ردیف

 4.7 ورزشی، گردشگری، هتلداری... -درمانی ، تفریحی-خدماتی ، آموزشی، فرهنگی، بهداشتی 1

 4.0 کارگاهی ، حمل و نقل ، انبار و توقفگاه-نعتیص 2

 کشاورزی 3

پرورش گل و الف( باغات ، اراضی مزروعی آبی، دامداری، دامپروری، پرورس طیور و آبزیان، 

 گیاه و ....

 ب( اراضی مزروعی دیمی

 ج( اراضی ملی و باغات

 

4.0 

 

4.0 

4.1 

 4.0 سایر 1

 

 تشخیص نوع کاربری عرصه امالک به شرح ذیل صورت می پذیرد: -2

 کاربری امالک براساس نوع کاربری مندرج در سند رسمی و یا سایر اسناد مثبته مربوط می باشد. -2-1

امالکی که کاربری انها مشخص نمی باشد، براساس نوع کاربری اعیانی احداث شده در انها در خصوص در خصوص  -2-2

های با کاربری متفاوت )مختلط( بر اساس قدرالسهم عرصه هر یک از تعیانی های مستحدثه و نوع کاربری آنها  اعیانی

 تعیین می گردد.

 ( جدول فوق عمل خواهد شد.1، طبق ردیف ) در خصوص عرصه امالک فاقد کاربری و فاقد اعیانی -2-3

متر می باشد و به ازای هر  21ارزش معامالتی عرصه مندرج در جداول پیوست این مجموعه ، مربوط به معابر با عرض  -3

به  %2و در سایر کاربری ها  %3امالک با کاربری تجاری متر) با ضریبی از متر(، مازاد یا کسری نسبت به مبنای مذکور،

 ارزش های مزبور اضافه یا از آن کسر می گردد.
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متر در خصوص امالک با کاربری  25رزش های معامالتی عرصه امالک برای معابر باالتر از افزایش های مذکور در اتذکر: 

 متر برای کاربری ها محاسبه نمی گردد. 35مسکونی و معابر باالتر از 

بر یا بیشتر می باشند، باالترین ارزش معبر مربوط مالک عمل خواهد بود،  2زش عرصه هایی که دارای در محاسبه ار -1

 بر این که از معبر مذکور راه عبور داشته باشد. مشروط

 ، معادل باالترین ارزش معبری است که از آن میدان منشعب می شود. ارزش عرصه امالک واقع بر میادین -5

که در بر بزرگراه ، اتوبان ، مسیل، حریم راه آهن و نهر قرار دارند، تا زمانی که شرایط استفاده و  ارزش عرصه امالکی -4

عبور و مرور آنها ، نظیر خیابان های داخلی شهر جهت دسترسی به ملک موردنظر مهیا نباشد و رفت و آمد آنان از خیابان 

 می شود. های دیگر صورت پذیرد، برابر خیابان مورد استفاده محاسبه

ارزش معامالتی عرصه سراها ، پاساژها و کاروانسراها براساس باالترین ارزش معامالتی معبری که از آن منشعب می  -7

 شوند، محاسبه می شود.

چنانچه برای امالک واقع در حریم قانونی شهر، بخش و روستای موردنظر ارزش معامالتی تعیین نشده باشدف معادل  -8

 ی نزدیکترین محل مشابهف حسب مورد مبنای محاسبه خواهدبود.ارزش معامالت 71%

 متر میباشد. 12و حریم طبق ارزش معامالتی با عرض گذر  حداقل قیمت منطقه بندی برای داخل بافت -9

 می باشد. %11 ، 1111نسبت به سال  1112افزایش عوارض سال  -11

 بخش دوم: ارزش معامالتی ساختمان )اعیانی(
 

معامالتی اعیانی امالک )اعم از مختلط و غیرمختلط( بر اساس متراژ اعیانی مستحدثه، نوع سازه ساختمان و کاربری ارزش 

 می گردد: لحاظ جهت محاسبه سطح شهر آن مطابق جدول و با رعایت مقررات ذیل

 

 میشوند، مساحت عرصه لحاظ نمیشود. 1در محاسبه سالیانه سطح شهر ، برای امالکی که مشمول ردیف تبصره : 

 

قیمت هر مترمربع ساختمان بر مبنای نوع  نوع کاربری اعیانی ردیف

 به ریال سازه
بتن،اسکلت بتنی تمام 

 و فلزی،سوله
 سایر

 144444 044444 تجاری 2

 244444 044444 مسکونی و اداری 1

-، تفریحیدرمانی -کارگاهی، خدماتی،آموزشی،بهداشتی -صنعتی 0

ورزشی، فرهنگی، هتلداری، گردشگری، حمل و نقل انبار، پارکینگ 

 عمومی)توقفگاه(و...

104444 214444 

 کشاورزی )دامداری، دامپروری،پرورش طیور و آبزیان ،پرورش گل و  0

 گیاه و ...(
204444 04444 

 
امالتی عرصه ملک قرار ارزش معامالتی هرمترمربع عرصه که مبنای محاسبه ارزش مع %04اعیانی امالک، تذکر: برای محاسبه ارزش معامالتی 

 می باشد. % 1.4گرفته است. ضریب سطح شهر به ازای هر سال 
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 محاسبه ذیل وجدول فرمول طبق واحدی تک بصورت مسکونی نوع از ) اعیانی احداث( بنا زیر عوارض

 : گردد می

A = K × S × P 
k  =مربوطه عوارض درصد  

s  =و تراکم پارکینگپس از کسر متراژ  متراژمجاز 

p  =عرصه ای منطقه قیمت 
 

 عوارض ساختمانی مسکونی محدوده قانونی شهر )تک واحدی ( 

 عوارض مساحت هر متر مربع سطح بنا یک واحد مسکونی ردیف

 قیمت منطقه ای زمین %144 متر مربع 04تا  1

 قیمت منطقه ای زمین %124 متر مربع 244تا  2

 قیمت منطقه ای زمین %114 متر مربع 244تا  3

 قیمت منطقه ای زمین %104 متر مربع 144تا  1

 قیمت منطقه ای زمین %104 متر مربع 044تا  5

 قیمت منطقه ای زمین %174 متر مربع 044تا  4

 قیمت منطقه ای زمین %114 متر مربع 444تا  7

 قیمت منطقه ای زمین %004 متر مربع وبیشتر 044تا  8

 

 و نشود احداث واحد یک از بیش ، طبقه هر یا و سطح در که است اعیانی ، واحدی تک مسکونی واحد از منظور( : 2) تبصره

 محاسبه نحوه موارد اینگونه در و گردد نمی محسوب واحدی تک شود ساخته واحد دو طبقات یا و هرطبقه در چنانچه

  . بود خواهد عمل مالک مسکونی های مجتمع نوع از ) مسکونی اعیانی احداث ( بنا زیر عوارض

ی و غربی، خ خیابانهای سرو ، اراضی شنده )داخل محدوده( ، خ ایستگاه چندار به پایین، خ آزادی ، گل شرق : 1تبصره 

و کوچه های فرعی سمیه به پایین، خ گلها و خ کاج  ، خ شهید نواب ، خ چمران، خ طباطبائی، خشهید مهدی فالحت پور

 ریال لحاظ می گردد. 511.111متری ،  12قیمت منطقه بندی برای عرض گذر ها،  آن
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 طبق ) مجتمع( ازآن بیش و مربع متر 144 تا مسکونی های مجتمع پروانه صدور عوارض

 :گردد می محاسبه ذیل وجدول فرمول
A = K × S × P × M 

K   =مربوطه عوارض درصد  

= S  متراژمجاز 

= P  عرصه ای منطقه قیمت 

= M  واحدها سطح میانگین 

 

  تعداد واحدها/متراژ  زیربنا

M=                                        
 244                     

 صدور پروانه مجتمع های مسکونی

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 از بیش طبقه هر در یا و شهرداری از الزم مجوز اخذ با که است اعیانی واحدی چند مسکونی واحد از منظور( : 2) تبصره

 .گردد احداث مسکونی واحد یک

 لذا باشند می بیشتری ارزش باالتردارای طبقات اینکه به نظر و طبقات به یکسان دسترسی امکان به توجه با :( 1) تبصره

  .گردد می اضافه P ضریب به % 15 آسانسور دارای های مجتمع در

 

 

 

 

 

 kضریب  سطح ناخالص کل بنا ردیف

 %211 مترمربع 211تا  2

 %231 مترمربع 111تا  211 1

 %251 مترمربع 411تا  111 0

 %271 مترمربع 1511تا  411 0

 %331 مترمربع 3111تا  1511 4

 %371 مترمربع 3111بیش از  0
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 فرمول طبق )واحدی تک( مجاز ودهنه باارتفاع )تجاری،اداری،صنعتی( مربع متر یک پذیره عوارض

 :گردد می محاسبه ذیل وجدول
A = K × S × P 

 k مربوطه عوارض رصد= د  

S  =متراژمجاز 

 = P عرصه ای منطقه قیمت 

 

 (k) ضریب همکف  -عوارض هر متر مربع پذیره تک واحدی در محدوده قانونی: 1جدول 

 

 

 

 

 

  – طبقات سایر - قانونی محدوده در واحدی تک پذیره مربع متر هر عوارض -2 جدول

  
 

 ضریب کاربری مربوطه طبقات

 عوارض همکف%71 زیرزمین

 عوارض همکف %81 اول

 عوارض همکف %71 دوم و باالتر

 عوارض همان طبقه%51 و نیم طبقه انباری

 

 

 ناخالص مساحت عنوان به...  و ،آسانسور پله ،راه راهرو مانند کاربریهای فوق الذکر مفید بنای بر مازاد فضای:  2 تبصره

 گردد می محاسبه مربوطه تعرفه %51 معادل آنها پذیره عوارض و گردیده محسوب

 ازای به باشد داشته را شدن تجاری قابلیت چنانچه(همکف زیر) اول زیرزمین از تر پایین زیرزمینهای عوارض:  1 تبصره

 .باشد می محاسبه قابل مربع متر هر برای اول زیرزمین پذیره عوارض از کمتر./. 11 اول زیرزمین از تر پایین طبقه هر

اداری و  تجاری طبقات

 خدماتی

 سایر صنعتی

 8     8     1.3 1.5 همکف
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 جبهه ای منطقه قیمت باالترین باشند می بر چند دارای که امالکی برای تجاری پذیره عوارض محاسبه مالک:  0 تبصره

 .گرفت خواهد قرار محاسبه مالک باشد معبر آن به ملک دسترسی و بیشتر همه از که میدان یا خیابان

 عوارض باشد تجاری مسکونی کاربری دارای مختلط بصورت مصوب طرحهای با مطابق ساختمانی چنانچه:  0 تبصره

 میباشد وصول قابل مربوطه تعرفه  مسکونی زیربنای

 می لحاظ مربوطه عوارض%81 متر21 از بیش عمق و الذکر فوق فرمول طبق متر21عمق تا تجاری کاربری : 4تبصره

 .گردد

 در و متر 1.5 معادل همکف طبقه در سقف زیر تا شده تمام کف از ای ناحیه  ای محله مقیاس در تجاری ارتفاع  :0تبصره

 مازاد برآن به عنوان طبقه بندی لحاظ می گردد.  . باشد می متر3.5 طبقات سایر

 

 در کاربری اداری مبنای محاسبات قیمت منطقه بندی تجاری می باشد.: 7تبصره 

 لحاظ بعدی طبقه عنوان به آن مازاد و محسوب صنعتی طبقه یک ارتفاع متر 4 هر سیلوها و صنعتی واحدهای در :8تبصره

 . گردد می
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 فرمول طبق ) مجتمع (مجاز دهنه و ارتفاع با )تجاری،اداری،صنعتی( مترمربع یک پذیره عوارض

 :گردد می محاسبه ذیل وجدول

A = K x S x P 
 = K  طبقات و کاربری نوع به مربوط عوارض درصد  

 = S  پس از کسر پارکینگ و تراکم متراژمجاز 

= P  عرصه ای منطقه قیمت 

n  =  تجاری واحد تعداد 

 

    - شهر قانونی محدوده در خدماتی ، اداری تجاری، واحد چند از مربع متر یک پذیره عوارض جدول

 هنگام صدور مجوز 

 

  به پذیره تک واحدی اضافه می گردد. %24تجاری چند دهنه به ازای هر دهنه اضافه تر در امالک 

  به پذیره تک واحدی اضافه می گردد. %4در امالک اداری چند واحده به ازای هر واحد اضافه تر 

 N  تعداد واحد تجاری یا اداری ) برای تجاری =N  می باشد. 1و برای اداری حداکثر  20حداکثر 

  : توضیحN   می باشد. 1حداقل 

 

 ضرایب برابر اول جبهه عمق ، امثالهم و سرای ، تیمچه پاساژ، مانند تجاری های مجمتع پذیره عوارض محاسبه در  2:تبصره

 .باشد می عمل مالک اول جبهه ای منطقه قیمت % 81 معادل برآن ومازاد مصوب

 ساختمان ارتفاع طول در که مشاعی باز فضای ، شوند می احداث پاساژ و مجتمع صورت به که تجاری واحدهای  1:تبصره

 .بود نخواهد پذیره عوارض مشمول نماید می رؤیت قابل طبقه هر از را طبقات تمام و داشته امتداد

 مالکیت سند دارای پالک کل درصورتیکه باشند، می پاساژ ویا مجموعه بصورت که اداری و تجاری های واحد  :0تبصره

 وسرویس پله راه و راهرو از اعم سطوح کلیه نمایند پالک کل برای پروانه صدور درخواست و باشد متقاضیان یا متقاضی بنام

 سطح باشد، مستقل مالکیت سند دارای مجموع از تجاری واحد چند یا یک چنانچه شد خواهد پذیره عوارض مشمول

 است پذیره عوارض مشمول مفید تجاری
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 (k)ضریب همکف –عوارض هر متر مربع بنای تک واحدی در حریم شهر  -2جدول 
 

مسکون مناطق ردیف

 ی

تجار

 ی

 اداری

 خدماتی

صنعت

 ی

 سایر

 24 24 10 0.4 10 کردان 2

 14 14 04 0.4 02 حریم قلعه چندار و حسن آباد 1

 24 24 04 8 18 شهرک آرین 0

آردهه، گوزل دره -حریم شهر 0  04 14 48 04 04 

 04 04 04 0 04 حریم شمال شهر 4

 04 04 44  0 دامداری هرجاب 0

الشهرک حافظیه ، فالح ، باغبان ک 7  10 0 10 24 24 

 04 04 08 0 04 بانوصحرا 8

 14 14 17 0.4 21 هلجرد 1

 04 04 08 0 10 شرکت تعاونی مسکن اسپناس 24

 

 

 سایر طبقات-حریم عوارض هر متر مربع بنای تک واحدی -1جدول 

 ضریب کاربری مربوطه طبقات

 عوارض همکف %244 زیرزمین

 عوارض همکف %204 اول

 عوارض همکف %204 دوم و باالتر

 عوارض همان طبقه %44 و نیم طبقه انباری

 

بدیهی است ساخت وساز در حریم شهر صرفاً پس از تثبیت بنا با نظر مراجع ذیصالح قانونی مشمول پرداخت  تبصره:

عوارض مذکور خواهد بود .صدور پروانه در این مورد موکول به رعایت کامل قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها 

 وضوابط شهرسازی است .
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 (K) ضریب در حریم شهر رض پذیره یک متر مربع مجتمعجدول عوا

 

  اضافه می گردد.به پذیره تک واحدی  %24در امالک تجاری چند دهنه به ازای هر دهنه اضافه تر 

  به پذیره تک واحدی اضافه می گردد. %4در امالک اداری چند واحده به ازای هر واحد اضافه تر 

 N  تعداد واحد تجاری یا اداری ) برای تجاری =N  می باشد. 1و برای اداری حداکثر  20حداکثر 

 

 

N : می باشد. 1تعداد واحد تجاری یا اداری و حداقل آن برابر با 

از ارتفاع و دهنه مجاز ضوابط اعالم شده با توجه به ضوابط شهرسازی و بافت منطقه و شرایط طرح منظور 

 جامع و تفضیلی خواهد بود.

: بدیهی است ساخت و ساز در حریم شهر صرفاً پس از تثبیت بنا با نظر مراجع ذیصالح قانونی مشمول پرداخت   2تبصره

نیز در این مورد موکول به رعایت کامل قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها و عوارض مذکور خواهد بود .. صدور پروانه 

 ضوابط شهرسازی است.

  .می شود هدر پذیره های چند واحدی ، ضرایب مذکور شامل پارکینگ نمی شود و پارکینگ تک واحدی محاسب :1تبصره 
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 شهربازی پروانه صدور عوارض (1
 

 . گردد می محاسبه طبقه همان به مربوط تجاری پذیره عوارض %51 باشد مسقف اگر  2.

 . گردد می محاسبه تعرفه تجاری %25 عوارض باشد روباز شهربازی اگر . 2

 می محاسبه طبقه همان به مربوط تجاری پذیره تعرفه همانند باشد بیرونی معبر از آن ورودی که شهربازی درون تجاری . 3

 . گردد

 محاسبه طبقه همان به مربوط تجاری پذیره تعرفه % 51 باشد شهربازی داخل از آن ورودی که شهربازی درون تجاری . 1

 گردد می

  

 

 همکف طبقه در ها کاربری سایر پروانه صدور عوارض محاسبه نحوه  (2
 

A = K × S × P 
 

K    =طبقات و کاربری نوع به مربوط عوارض تعرفه  

S    =متراژمجاز 

P     =عرصه ای منطقه  قیمت 

 صدور پروانه سایر کاربریها در طبقه همکف

 

 K نوع کاربری ردیف

 1 احداث مراکز بهداشتی و درمانی در کاربری درمانی 1

 0 احداث مراکز ورزشی در کاربری ورزشی 2

)حسینیه ها، تکایا و غیره(در اماکن مذهبی و پارکینگ های متعلقه 3

 کاربری مذهبی
4.4 

 0 مترمربع( 211عرصه )حداکثر  %21مساجد، سقف تجاری  1

 8 تجاری ورزشی در کاربری ورزشی 5

 7.4 تجاری %21تجاری مساجد، مازاد بر  4

 7.4 آموزش عالی -تجاری در مراکز آموزشی حوزه علمیه 7

 4.4 کتابخانه های دولتی و خصوصی  8

 4.4 دارالقرآن و مراکز فرهنگی بخش خصوصی 9
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 4.4 نظامی و انتظامیاماکن  11

 %74 سرای سالمندان و معلولین 11

 0.4 تجاری سرای سالمندان و معلولین 12

 7.4 آموزشگاه های خصوصی 13

 1 دولتیآموزشگاه های  11

 1 مهدکودک و کودکستان 15

 7.4 سینماها و سالن های همایش 14

 7.4 عوارض پذیره نانوایی ها 17

 CNG 24تجاری سینماها و سالن های همایش و پمپ بنزین ها و  18

 7.4 درمانی تجاری بهداشتی 19

 0.4 تجاری برای سایر موقوفات خاص 21

 0.4 ورزشی در کاربری غیرمرتبط 21

 CNG 0.4عوارض سایبان برای پمپ بنزین ها و  22

 1 آموزشی 23

 4.4 کودکان بی سرپرست و ....(موسسات خیریه )ایتام، کودکان سرطانی،  21

 0.4 تجاری موسسات خیریه 25

 

 

 :شد خواهد محاسبه ذیل شرح به طبقات سایر عوارض فوق جدول به توجه با :نکته

 
  همکف طبقه % 04 اول طبقه و طبقه نیم ، زیرزمین عوارض -2

 همکف طبقه % 04 دوم طبقه عوارض -1

 همکف طبقه % 04 باالتر و سوم طبقه عوارض -0

 همکف طبقه %04 انباری عوارض -0
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 : ها تبصره

 .شد خواهد لحاظ معبر گرانترین بندی منطقه قیمت فرمولها در باشد بر چند دارای ملک چنانچه:  2تبصره

 باراندازهای مثل مربوطه فعالیت انجام راستای در که مختلف های کاربری در استفاده مورد باز فضاهای برای  : 1 تبصره

 تعمیرات جهت وصرفا باشد شده ایجاد سبک وسقف سبک مصالح با هایی غرفه ( گاراژ علوفه، انبارهای، فروشی دفاترآهن

 .شود استفاده تجاری انبار ضریب کارواش، ،) گیرد قرار استفاده مورد گاراژ عنوان تحت و خودرو

 می گردد.  محاسبهمربوطه  کاربری   %51با مطابق، اتاق پمپاژ  کارگری اتاق نگهبانی، :  0 تبصره

 بنابراین . تیغه دو بین فاصله از عبارتست دستورالعمل این در مغازه، هر بر یعنی مغازه هر برای نظر مورد دهنه  :0تبصره

 خواهد تعلق پذیره عوارض آن طول اضافه به و است مجاز دهنه محاسبه مالک باشد درب چند دارای مغازه یک چنانچه

 و بود خواهد عمل مالک مغازه، بر بزرگترین از مجاز دهنه بر اضافه فقط باشند مختلف جهات از ها دهنه چنانچه و گرفت

 . باشد مغازه داخل طبقه نیم دارای چند هر آن بعدی طبقه کف تا واحد کف فاصله از است عبارت ارتفاع از منظور

و سایر صنوف  مهمانپذیر -مسافرخانه-، متل ، رستوران آپارتمان هتل هتل، شامل اقامتی واحدهای احداث  :4تبصره

 عتیقه دستی، صنایع تجاری، غرفه احداث وتعرفه صنعتی  %51   گردینوجها ایرانگردی سازمان مجوز دارایخدمات رسان 

 در ندارند شهر معابر به مستقیم راه و شود می باز مذکور های مجموعه در آن ورودی درب که غیره و آرایشی فروشی،

 .گردد می عمل تجاری تعرفه %51 مجاز تراکم رعایت با مربوطه کاربری

 کاال مستقیم وبازارعرضه بار وتره میوه میادین مثل عمومی خدمات واحدهای برای پذیره عوارض محاسبه در :0رهتبص

( پذیره تجاری برای %81)برای داخل بافت و هشتاد درصد   تجاری پذیره (%51پنجاه درصد ) )ذیربط مجوزازمراجع دارای(

 .شود می لحاظحریم شهر

 پایانکار و پروانه دارای که هایی ساختمان در فروش یا کار دفتر خود کارخانه یا و شرکت از خارج کسانیکه  : 7تبصره

 بر پذیره عوارض باشد شده صادر بنا ابقاء بر رای و رسیدگی صد ماده کمیسیون در چنانچه نمایند می ایجاد دارند مسکونی

 . گردد می اخذ و محاسبه تجاری تعرفه مبنای

 اصالح سند ولی شده اجرا خیابان اینکه یا شده تعریف سبز فضای ماورای اصلی خیابان به سند حدود که امالکی: 8 تبصره

 طرح( اصلی معبر گرانترین عوارض تعرفه شوند می بهرمند اصلی خیابان مزایای از ولی است نشده تعریف فوق معبر به یا

 . بود خواهد ساختمانی پروانه عوارض محاسبه مالک )تفضیلی

 . بود خواهد تفضیلی طرح مطابق عادی اسناد با امالک محاسبه مبنای : توجه

 گرانترین ارزش به % 15 افزایش با نگردیده تعیین خاصی ارزش آن برای و گرفته قرار میادین بر که امالکی1  : تبصره

 . گردد می محاسبه شود می منشعب میدان از که خیابانی جبهه

تعرفه تجاری  %51: برای محاسبه عوارض پذیره مراکز درمانی، باشگاه ورزشی و سالن تفریحات سالم اجتماعی  24تبصره 

 استفاده می شود.

 5کمیسیون ماده که قصد تغییرکاربری عرصه را دارند، جهت ارسال به  واقع در محدوده قانوی شهر اراضی در: 22 تبصره

 بایستی با شهرداری توافق کنند.

معادل   و پارکینگ تاسیسات ، کانکس ، سایبان مشاعات ، در محاسبه عوارض بنای سوله با کاربری انباری، : 21تبصره 

وسایر بناهای فاقد فونداسیون معادل  )باغ وحش، باغ پرندگان(عوارض تعرفه مربوطه و در محاسبه سکو ، النه حیوانات 51%

 اعمال می گردد. عوارض تعرفه مربوطه 21%
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 تعرفه مربوطه لحاظ میگردد. مسکونی عوارض مانندمحاسبه عوارض آالچیق  :20 تبصره

: بناهای موجود در بافت فرسوده که مالکین درخواست تجدیدبنا و اخذ پروانه جدید را دارند صرفا بنای مسکونی 20تبصره 

 و زمین تجاری و اداری به غیر از مسکونی مشمول بافت فرسوده نیستند. عوارض تعلق می گیرد  %51از 

ی و اعتباری و مخابرات ، کلیه بانکها، موسسات مال : برابر دستورالعمل وزارت کشور شرکت آب، گاز ، برق ، تلفن،24تبصره 

ه چون مشمول مالیات هستند و از قانون تجارت استفاده می کنند، عوارض پذیره آنها میبایست صندوقهای قرض الحسن

 بصورت تجاری محاسبه و دریافت شود.

 مربوطه لحاظ می گردد. مسکونی عوارض برابر برای محاسبه بناهای پیش ساخته  :20تبصره 

را با شهرداری  و یا هر پرونده ایی که از سوی او معرفی میشود : مودیانی که قصد دارند عوارض و جرائم خود27تبصره 

 . لق نمیگیردتهاتر کنند، هیچ گونه تخفیفی به عوارض ملکی آنها تع

 می باشد.مبنای محاسبه نواحی منفصل شهری همانند محاسبات حریم شهر  :28تبصره 

 تعرفه تجاری می باشد . %51سوارکاری  تفریحی و  مبنای محاسبه عوارض باشگاه ها و مجتمع های :21هتبصر

 پیش متر تیسان 51 حداکثر حیاط درب و منازل درب روی سایبان رمپ، پله ورودی در محوطه ، سردر منزل ، :14تبصره 

تعرفه مربوطه محاسبه  %21با ضریب سانتی متر   111 حداکثر ها پنجره باالی و ها بام کناره در معابر، سایبان در آمدگی

 می گردد.
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 شهر های خیابان و معابر به های آمدگی پیش عوارض (3
 

 طرف به خیابان یا معبر سطح از مناسب ارتفاع الخصوص علی شهرسازی ضوابط رعایت با که ای ابنیه عوارض محاسبه برای

 : شود می استفاده ذیل فرمول از ، دارند آمدگی پیش ملک از بیرون فضای

A = K × S × P  
 

 پیش آمدگی به معابر و خیابانهای شهر

 
 Kضریب  شرح کاربری ردیف

در صورتیکه پیش آمدگی در معبر عمومی بصورت روبسته زیربنای مفید  مسکونی 1

 مورد استفاده قرار گیرد
24 

 8 جانبی روباز و فاقد دیوارهای چنانچه پیش آمدگی بصورت مسکونی 2

 

 

 Kضریب    شرح کاربری ردیف

در صورتیکه پیش آمدگی در معبر عمومی بصورت روبسته زیربنای  تجاری 1

 مفید مورد استفاده قرار گیرد
14 

چنانچه پیش آمدگی بصورت روباز و فاقد دیوارهای جانبی  تجاری 1

 باشد)تراس(
20 

 

 
 Kضریب  شرح کاربری ردیف

در صورتیکه پیش آمدگی در معبر عمومی بصورت روبسته زیربنای مفید  اداری 1

 مورد استفاده قرار گیرد
24 

 24 چنانچه پیش آمدگی بصورت روباز و فاقد دیوارهای جانبی باشد)تراس( اداری 2

 

 
 Kضریب  شرح کاربری ردیف

زیربنای مفید در صورتیکه پیش آمدگی در معبر عمومی بصورت روبسته  صنعتی 1

 مورد استفاده قرار گیرد
0 

 1 چنانچه پیش آمدگی بصورت روباز و فاقد دیوارهای جانبی باشد)تراس( صنعتی 2
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 محاسبه بر عالوه لذا شود می محسوب مفید زیربنای جزء آمدگی پیش اینکه به باتوجه فوق جداول 1 بند در :  2 تبصره

 . شد خواهد وصول نیز مربوطه پذیره آمدگی پیش عوارض
برابر ضوابط و مقررات طرح هادی یا تفضیلی با رعایت  رتیکه بالکن و پیش آمدگی به معابر عمومی نبوده در صو:  1تبصره 

 ارتفاع مجاز ایجاد و احداث شود به شرح ذیل عمل خواهد شد.

 

 .شد خواهد لحاظ مربوطه کاربری طبقبنا  عوارض همانن مسقف تراس عوارض -1

 .شد خواهد لحاظ مربوطه کاربری طبق عوارض %51معادل عوارض باشد جانبی دیوارهای فاقد و روباز صورت به  تراس -2

، نماسازی و دکورهای متر(سانتی 111ق) تا عمبرای محاسبه عوارض پیش آمدگی بناهای غیر مفید مثل باران گیر -3

 %21ول ممتر مشسانتی 111از عمق بری فوق ، مشمول عوارض نخواهد شد، بارانگیر باالتر غیره در کارو رجسته ب

 عوارض مربوطه می گردد.
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 بازسازی و تخریب عوارض   (4
 

 وضعیت و دهنه تعداد و بنا متراژ حد در حداکثر و قدمت هر با بنا تجدید و نوسازی هنگام در ساختمانی پروانه صدور برای

 جز به پروانه صدرور جهت پذیره و بنا زیر عوارض خالف عدم و پایانکار های گواهی آخرین یا و قبلی پروانه در مندرج

 ساخت پروانه صدور اینکه به مشروط شد خواهد لحاظ مربوطه عوارض تعرفه)درصد سی و پنج)  %35معادل نوسازی عوارض

 . باشد بالمانع و مجاز شهرداری نظر از

 می تفضیلی طرح با مطابق که جدید پروانه صدور زمان در پروانه یا و خالف عدم پایانکار، از بیش بنای مازاد : 2 تبصره

 . بود نخواهد فوق بند مشمول باشد

 8 ماده موضوع ( تفضیلی طرح اساس بر فرسوده بافت های محل در شده واقع اراضی نوسازی به تشویق جهت :  1تبصره 

 دارند وبازسازی و احداث بنا تخریب قصد که امالکی ) شهری ناکارآمد و فرسوده های بافت نوسازی و بهسازی احیاء، قانون

 در مندرج تخفیفات سایر ضمنا . گردند می لحاظ ساختمانی عوارض )درصد پنجاه(   %51 موجود ایبن متراژ ،درحد

 میگردد. مشمول مختلف های مناسبت تخفیفات همچنین و دفترچه

در محالت هدف مصوب در طرح بازآفزینی در بافت فرسوده شهر کوهسار که در ستاد بازآفرینی استان مورد  :0تبصره 

)صد درصد(  %111تایید قرار گرفته است ، امالکی که قصد تخریب و بازسازی و احداث بنا دارند ، در حد متراژ موجود 

 روز محاسبه می شود.ه ن متراژ در غیر اینصورت بیف عوارض ساختمانی تعلق می گیرد ، با همان کاربری و هماتخف

امالکی که در طرح تعریض معابر مصوب طرح تفضیلی معابر قراردارند بایستی نسبت به اصالح و عقب نشینی  :0تبصره

 اقدام نمایند تا مشمول تخفیف عوارض بند فوق الذکر قرار گیرند .

 شامل زمینهای واقع در بافت فرسوده که فاقد بنا میباشند ، نمی شود. اتاین تخفیف :0تبصره 
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 و مخازن استخر احداث عوارض  (5
 می کشاورزی آب ذخیره مصرف مورد اینکه خصوص در شهرسازی واحد تشخیص با  استخر احداث عوارض محاسبه برای

 :گردد می استفاده ذیل فرمول از گردد، می احداث تفریح جهت یا و باشد
 

         K  ×P ×  H  × W  × L                  طول×   عرض×   ارتفاع×  بندی منطقه قیمت×     مربوطه ضریب

       
استخر  مناطق ردیف

 تفریحی)داخ

 صنعتیا کشاورزی

 0 24 12 کردان 2

حریم قلعه چندار  1

 و حسن آباد

04 24 0 

 

 0 21 14 شهرک آرین 0

 -حریم شهر 0

 آردهه، گوزل دره

02 14 0 

 0 14 02 حریم شمال شهر 4

 0   دامداری هرجاب 0

شهرک حافظیه ،  7

 فالح ، باغبان کال

12 24 0 

 0 27 00 بانوصحرا 8

 0 21 14 هلجرد 1

 27 داخل محدوده 24

 

24 0 

 

 .گردد می اعمال 0 ضریب با( و سیلو ذخیره سازی خانه، مخزن تصفیه) صنعتی استخر عوارض: 2تبصره

 .گردد می اعمال صنعتی ضریب با سوختی مواد  برای و تفریحی استخر ضریب با و سونا جکوزی:  1 تبصره

اعمال  1با ضریب  )مختص باشگاه ها و مجتمع های تفریحی(: عوارض احداث استخر با کاربری عمومی ورزشی 0تبصره 

 می گردد.

 اعمال می گردد. کاربری مربوطه در استخر ضریب  %21عوارض آبنما  :0تبصره 

 می گردد. استخر تفریحی محاسبهتعرفه  %51  ،متر 1.5حداکثر با عمق حوضچه  :4تبصره 
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 – ها سردخانه و انبارها عوارض     (6

 آنها از استفاده ونوع ها انبارهاوسردخانه فضای مساحت تنوع به باتوجه ها سردخانه و انبارها ماهیانه عوارض محاسبه برای

  شود می استفاده ذیل فرمول از ... و تجاری ، بازرگانی ، کشاورزی ، صنعتی : جمله از مختلف شغلی گروههای برای

 

A= 
𝑵+( 𝑷 ×𝑺 ×𝑲 )

𝟏𝟎𝟎
  

A    =ماهیانه عوارض 

K    =شغلی ضریب 

 = S  سردخانه یا انبار مساحت 

= P  استقرار محل ای منطقه قیمت 

 = N  باشد می ریال 27111 ها خانهدسر و انبارها پایه قیمت ( سردخانه یا انبار صنف پایه قیمت ( 

 

 : مختلف های کاربری در K ضرایب

 2، سایر =    1،  بازرگانی =    2.4، صنعتی =    0تجاری =  ،  2 = کشاورزی

 انبار فضای عنوان به ها سردخانه و اداری،انبارها های ساختمان و تأسیسات ، سبز فضای ، شوارع به مربوط فضای  :  تبصره

 . شود نمی تلقی

 

 

 

 

 حصارکشی عوارض (7

 
 اراضی برای  کشی فنس یا دیوارنرده  یا دیوار احداث پروانه صدور در مواردی که مالکین صرفا در خواست 

 عوارض محاسبه به نسبت ذیل فرمول از بایست می شهرداری ،دارند  مختلف های کاربری با فاقد مستحدثات 

                 . نماید اقدام متعلقه

                                                                                                   A = K x P x L x H 
 

K    =مربوطه عوارض درصد  

L    =حصارکشی طول 

H    =مصالح نوع هر با حصارکشی ارتفاع 

= P   عرصه ای منطقه قیمت  
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 عوارض دیوارکشی

 
 ضریب دیوار مناطق ردیف

 24 کردان 2

 20 حریم قلعه چندار و حسن آباد 1

 24 شهرک آرین 0

 10 آردهه، گوزل دره -حریم شهر 0

 27 حریم شمال شهر 4

 8 دامداری هرجاب 0

 24 شهرک حافظیه ، فالح ، باغبان کال 7

 20 بانوصحرا 8

 24 هلجرد 1

 0 داخل محدوده 24

 
 

 تمام نیمه یا و محل وضع با مناسب غیر و مخروبه بناهای یا زمین به نسبت شهرداری قانون 111 ماده استناد به : 2  تبصره

 موازین یا شهر زیبائی و پاکیزگی و پاکی با منافی و گرفته قرار میدان یا و کوچه یا خیابان در که شهر درمحدوده واقع

 یا و دیوار یا نرده ایجاد به ماه دو ظرف نهایتا کند اخطار مالک به تواند می شهر انجمن تصویب با شهرداری باشد، شهرسازی

 به تواند می شهرداری کرد امتناع یا و مسامحه مالک اگر کند اقدام باشد شهر انجمن مصوب نقشه با منطبق که آن مرمت

 بداند الزم که را اقدامی گونه هر شهرسازی و پاکیزگی و زیبائی زمینه در انجمن مصوب طرح اجرای و نظر تأمین منظور

 حساب صورت مورد این در نماید دریافت موقوفه متصدی یا و متولی یا مالک از ده صدی اضافه به را آن هزینه و معمول

 اعتراض شهرداری حساب صورت به ابالغ تاریخ از روز پانزده ظرف مالک که صورتی در شود می ابالغ مالک به بدواً شهرداری

 77 ماده در مذکور کمیسیون به موضوع کرد اعتراض مقرره مهلت ظرف گاه هر و شود می تلقی قطعی صورتحساب نکرد

 .شد خواهد ارجاع

 سند حکم در 77 ماده در مذکور اختالف رفع کمیسیون آراء همچنین و نشده واقع اعتراض مورد که هائی حساب صورت

 طلب وصول به نسبت االجراء الزم رسمی اسناد اجرای مقررات طبق بر است مکلف ثبت اجراء و بوده االجرا الزم و قطعی

 .بگذارد اجراء مورد به و صادر اجرائیه شهرداری

 طرح ضوابط مطابق نرده یا فنس و دیوار ترکیب با که باشد می متر  2.1 احصار جهت مجاز حداکثرارتفاع : 1 تبصره

 )نماید درج صادره مجوز در تفکیک به را فنس و دیوار ارتفاع است مکلف شهرداری)  شد خواهد احداث شهر تفصیلی
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 ضوابط با ویا باشند کشاورزی جهاد اداره از حصارکشی مجوز دارای که امالکی برای صرفاً مربوطه عوارض اخذ : 0 تبصره

 .است پذیر امکان باشند نداشته مغایرت شهرسازی
. 

 درجهت مجوزی وهیچگونه شده تلقی آن نمودن محصور منزله به صرفاً مالک بنام حصارکشی مجوز صدور : 0 تبصره

 .شود قید صراحتاً شهرداری سوی از صادره مجوز در بایست می مراتب و شود نمی محسوب بنا احداث

 بر مبنی ذیصالح و قضائی محاکم و مراجع سوی از قطعی آراء و احکام صدور همچون معتبری مدارک چنانچه:  4 تبصره

 .شد خواهد متوقف احصار مجوز صدور شود، ارائه شهرداری به متقاضی مالکیت نفی یا و تشکیک

 دیوار همان کاربری لحاظ می گردد. %51، در سطح خاکسنگ چین برای محاسبه :  0تبصره 

 .دیوار وصول میگرددروز عوارض  %111در صورت تبدیل فنس به دیوار )که قبال عوارض فنس پرداخت شده(، : 7تبصره 

 . دیوار لحاظ میگردد همانند  چین ضریببرای محاسبه سنگ : 8تبصره 

 دیوار محاسبه می گردد. اننددیوار نرده م: 1تبصره 

در صورت تخریب و بازسازی دیوار مجوزدار )اعم از مجوز و عدم خالف(، عوارض تخریب بازسازی تعلق می : 24تبصره 

 گیرد.

 ضریب دیوار همان کاربری لحاظ می گردد. %21برای محاسبه تراس بندی ،  : 22تبصره 

 .در صورت دریافت مجوز اتاق کارگری .سرایداری و انباری عوارض دیوار محاسبه میگردد : 21تبصره 

 لحاظ می گردد. 1.5برای محاسبه فنس در داخل محدوده و حریم شهر ضریب  :20تبصره 

 بیشتر از حد مجاز و مجوز طبق جدول فوق محاسبه می گردد.عوارض حصارکشی  :20تبصره 

 

 

 تفکیک عوارض (8

 

قانون  133آئین نامه قانون ثبت اسناد و ماده 118و117ماده  قانون تعیین تکلیف ، به استناد اراضی و امالکی که  کلیه

بدون در  را و اعیان برنامه چهارم یا از طریق دادگاهها و اداره راه و شهرسازی و یا بصورت تفکیک یا افراز سند و افراز عرصه

 111جب مفاد ماده ، عوارض تفکیک  به مو نظر گرفتن ضوابط شهرداری و اصول شهرسازی و معماری صورت گرفته است

 قانون شهرداریها وصول می گردد.

 تفکیک یا افراز گردیده اند مشمول این تعرفه نخواهند شد.از تاسیس شهرداری : اراضی که قبل 2تبصره

چنانچه ضوابط طرح  91شهرداریها درصورت تفکیک قبل از سال  111اراضی مشمول قانون اصالح ماده :  1تبصره 

 نکرده باشند صرفاً مشمول شوارع براساس طرح تفضیلی می شود.تفضیلی را رعایت 
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 تراکم بر مازاد عوارض  (9

 
 جامع طرح دفترچه در شده بینی پیش ضوابط برابر که مختلف های کاربری در پایه تراکم بیش از عوارض محاسبه برای

 حق تعدیل تراکم پیش بینی گردد.به شرح ذیل: باشند،

A = K x P x S 

S    =باشد می تراکم افزایش به مربوط مساحت. 

P    =زمین بندی منطقه قیمت. 

K    =باشد می مختلف کاربریهای با امالک ضریب        

 

 عوارض مازاد برتراکم                                                            

 

 Kضریب  نوع کاربری ردیف

 0 تراکم کم  مسکونی 1

 8 متوسطتراکم  مسکونی 

-)باغباغ مسکونی مسکونی 

 (کشاورزی
24 

 21 اداری  2

 14 تجاری 3

 8 صنعتی 1

 8 سایر کاربری ها 5

 
 .باشد می تراکم مشمول زیربنای جزء باشد ای طبقه چه در اینکه به توجه بدون تجاری انباری:  2   تبصره

 .گردد نمی تراکم پرداخت مشمول عمومی های پارکینگ احداث : 1 تبصره

 باشد. می مستثنی فوق قاعده از فرهنگی و تاریخی محور محدوده : 0 تبصره

)شش(  4،  %11 تا % 25 از صنعتی بناهای در اشغال سطح بر مازاد فروش پذیره عوارض محاسبه برای:  0تبصره 

 .گردد محاسبه ای منطقه قیمت برابر )پنج)  5طبقه  ونیم ودرطبقات

 .شد خواهد اضافه طبقه همان در پذیره عوارض % 111 مجاز، اشغال سطح از بیش فروش عوارض : 4 تبصره

 

 



 شهرداری کوهسار 2041تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 

 

 جالل فالح پور                                                 مرتضی فالحت پیشه                

معاون هماهنگی امور عمرانی          رئیس شورای اسالمی شهر کوهسار                                      ار    ـسکوه شهـــردار 

 
25 

  

 :طرح های توسعه شهری تعیین کاربری عرصه در اجرای ارزش افزوده ناشی ازعوارض  (11

در صورتی که به درخواست مالک، ملک فاقد کاربری تعیین کاربری شده و یا کاربری قبلی آن تغییر یابد، و از این اقدام 

 افزوده برای ملک ایجاد شود، مشمول پرداخت این عنوان عوارض می گردد.ارزش 

کاربری ثبت یین ت مالک جهت تعباشد. اگر درخواسدرصد ارزش افزوده ایجاد شده  11میزان این عوارض نباید بیشتر از 

پرداخت این عنوان نمی ول ز کاربری جدید را نداشته باشد مشمنشده باشد ، تا زمانی که مالک درخواست بهره برداری ا

 گردد.

 :طرح های توسعه شهری تغییر کاربری عرصه در اجرای ارزش افزوده ناشی ازعوارض   (11

در صورتی که به درخواست مالک، ملک فاقد کاربری تعیین کاربری شده و یا کاربری قبلی آن تغییر یابد، و از این اقدام 

 این عنوان عوارض می گردد.ارزش افزوده برای ملک ایجاد شود، مشمول پرداخت 

درصد ارزش افزوده ایجاد شده باشد. اگر درخواست مالک جهت تغییرکاربری ثبت  11میزان این عوارض نباید بیشتر از 

ول پرداخت این عنوان نمی ید را نداشته باشد مشمنشده باشد ، تا زمانی که مالک درخواست بهره برداری از کاربری جد

 گردد.

 وده ناشی از اجرای طرح های عمران شهریعوارض ارزش افز  (12

این عنوان عوارض از اراضی و امالکی که بر اثر اجرای طرح های احداث یا تعریض معابر برای انها ارزش افزوده ایجاد می گردد،  

 درصد ارزش افزوده ایجاد شده برای یکبار قابل وصول می باشد. 11حداکثر به میزان 

 

 :های توسعه شهریارزش افزوده ناشی از طرح  (13

  شهر محدوده به ورود از شهرداری سهم

مورد  چنانچه قانونی مراحل طی شهر هر مقتضات به بنا باشند داشته شهر محدوده به ورود تقاضای که امالکی مالکین

قانون  واحد ماده 1 تبصره دراجرای ذیربط ازمبادی شهر محدوده به ورود قانونی مراحل رعایت بر عالوه گیرد قرار موافقت

 شهرداری سهم یا عوارض این مطالبه.نماید واگذار شهرداری به رایگان بصورت را ملک کل درصد %14 باید  امالک وضعیت

 .بود خواهد 1347 سال معین امالک وضعیت تعیین قانون تصویب تاریخ از

 های کوچه و روسازی پیاده شده تفکیک اراضی سازی آماده های هزینه کلیه امالک وضعیت تعیین قانون براساس :1 تبصره

 .میباشد مالک عهده به شهری توسعه طرح در موجود معابر از غیر به تفکیک از حاصل معابر و خیابانها معابر از مرتبط

 مربوطه عوارض کلیه باید دیگر عملیات سایر و ساز و ساخت شهری جهت محدوده به ورود از پس امالک مالکین :2تبصره 

 .نمایند پرداخت شهرداری به را



 شهرداری کوهسار 2041تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 

 

 جالل فالح پور                                                 مرتضی فالحت پیشه                

معاون هماهنگی امور عمرانی          رئیس شورای اسالمی شهر کوهسار                                      ار    ـسکوه شهـــردار 

 
26 

  

 عوارض تمدید پروانه ساختمانی  (14

در مواردی که تاریخ اتمام عملیات ساختمانی درج شده در پروانه ساختمانی به پایان رسیده باشد و پروانه ساختمانی صادره با 

 ضوابط طرح های توسعه شهری مغایرت نداشته باشد، تمدید پروانه می گردد.

درصد عوارض صدور پروانه ساختمانی به نرخ روز  3د پروانه برای سال اول رایگان و برای سال دوم در این صورت عوارض تمدی

درصد عوارض  2تعیین می شود. اگر همچنان در پایان سال دوم ساختمان تکمیل نشود، عوارض تمدید پروانه هر سال به میزان 

 رصد عوارض صدور نرخ روز بالغ گردد.د 21صدور پروانه ساختمانی به نرخ روز افزایش می یابد تا به 

اگر عملیات ساختمانی طبق نظر مهندس ناظر شروع شده باشد، علیرغم مغایرت با طرح های توسعه شهری ، طبق این تعرفه 

 تمدید می گردد. 

 امالکی که به دستور مراجع قضایی و شبه قضایی توقیف شده اند از این ضوابط مستثنی می باشند.

 پروانه ساختمانیعوارض تجدید   (15

 

در مواردی که تاریخ اتمام عملیات ساختمانی درج شده در پروانه ساختمانی به اتمام رسیده باشد و عملیات ساختمانی طبق 

نظر مهندس ناظر شروع نشده باشد، در صورتی که ضوابط طرح های توسعه شهری تغییر نموده و با پروانه صادره مغایرت 

وجود همه شرایط پیش گفته پروانه قبلی غیرقابل اجرا بوده و پروانه جدید صادر می گردد. در  داشته باشد، صرفا در صورت

الزم به  این حالت عوارض پروانه جدید به نرخ روز و عوارض پرداخت شده قبلی به عنوان طلب مودی لحاظ می گردد.

ست اضافه اشکوب را داشته باشد صرفا عوارض توضیح است در مواردی که پروانه قبلی تغییراتی نداشته باشد و مودی درخوا

 زیربنای مازاد بر پروانه قبلی به نرخ روز طبق تعرفه عوارض محاسبه و وصول می گردد.

تبصره : در مواردی که مودی درخواست اصالح پروانه ساختمانی را داشته باشد ، عوارض زیربنای مازاد بر پروانه نیز صرفا به 

 محاسبه و وصول می گردد. نرخ روز طبق تعرفه عوارض

 

 نشانی آتش های ایستگاه توسعه عوارض  (16
 
 موقع در شهر محدوه در ساختمانها برای الزم ایمنی ایجاد لحاظ به و نشانی آتش سیستم و ایمنی امکانات افزایش منظور به

 فقط و دریافت صد ماده کمیسیون از بعد عوارض و پروانه صدور متعلقه عوارض مجموع از %1 مأخذ به مالک از پروانه صدور

 شود می آن امکانات و نشانی آتش ایستگاههای توسعه و گسترش صرف

 

 صدور مجوز احداث و نصب تاسیسات شهری )دکلها و تجهیزات(  عوارض (17

ریال لحاظ    251.111.111ریال و برای هر دکل   11.111.111: برای حفاری جهت تیرگذاری توسعه برق، مبلغ 1تبصره 

 میگردد.



 شهرداری کوهسار 2041تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 

 

 جالل فالح پور                                                 مرتضی فالحت پیشه                

معاون هماهنگی امور عمرانی          رئیس شورای اسالمی شهر کوهسار                                      ار    ـسکوه شهـــردار 

 
27 

  

 عوارض مبلغ استرداد و مودیان از عوارض فیشهای دریافت نحوه (18
 

 اداره تائید موکول آنرا قبول و نموده خودداری جدا مودیان از بانکی فیشهای مستقیم دریافت از باید شهرسازی واحدهای

 .بود خواهد حساب مفاصا ارائه و پرداخت به موکول دیگر امتیاز گونه هر و خالفی عدم و پایانکار صدور گواهی نمایند درآمد

 .نیستند استرداد قابل عنوان هیچ به )ادارت سایر و پرورش و ،آموزش نوسازی تفکیک،( های عوارض 2- 

 مجموع % 11 گردد منصرف پروانه دریافت از ساختمانی پروانه صدور از قبل ساختمان پروانه دریافت متقاضی چنانچه  1-

 .بود خواهد استرداد قابل )1 بند عوارض( جز به و مابقی کسر عوارض

 .باشد می استرداد قابل شهرداری حساب به اشخاص واریزی اشتباه  0-

  شهری معابر در... و گاز مخابرات، برق، فاضالب، و آب قبیل از حفار شرکتهای کلیه توسط که حفاری نوار ترمیم عوارض

 و 17/11/1347 مورخ ت/111212/993 شماره به وزیران محترم هیئت مصوبه حفاری دستورالعمل در مقرر ضوابط طبق

 .باشد می وصول مالک کشور حفاری شورای 2/1/1348 مورخ 1191/31/23 شماره دستورالعمل

 مطابق گاز برق، مخابرات، فاضالب، و آب شرکتهای اخص طور به و حقوقی اشخاص از( ها ترانشه ترمیم) حفاری عوارض

 .باشد می وصول و محاسبه قابل وزیران هیئت مصوب حفاری شورای دستورالعمل در مندرج ضوابط

 معاونت توسط ساله هر که حفاری های¬ترانشه ترمیم پایه بهای فهرست  آخرین مبنای بر ترمیم هزینه: 2 تبصره

 .باشد¬می عوارض وصول جهت محاسبه مالک میگردد تهیه جمهوری ریاست راهبردی

 فهرست با برابر نظارت هزینه بعالوه گیرد می قرار شهرداری عهده به که ای مرحله از حفاری مرمت های هزینه: 1 تبصره

 و محاسبه دهد می قرار اختیار در و تهیه جمهوری رئیس راهبری نظارت معاونت منظور همین به که مخصوص بهای

 را هزینه بود خواهد مجاز شهرداری نگردیده ابالغ و تهیه ساله هر مخصوص بهای فهرست زمانیکه تا شد خواهد وصول

 بعالوه موجود بهای فهرست آخرین مبنای بر اینکه یا و وصول حفار شرکت یا سازمان با خود مابین فی حاصله توافق طبق

 کند. وصول و محاسبه تعدیالت و ضرایب کلیه های هزینه

 عوارض سالیانه  بانکها : (19

 یل می باشد:عوارص سالیانه شعب بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری و قرض الحسنه و تعاونی های اعتباری فرمول ذ 

                                                                                                                                                          

1/1 p  ×مساحت اعیانی شعبه 

p: قیمت منطقه بندی براساس دفترچه شهرداری 

 . اشد و شامل قسمتهای دیگر نمی شودتبصره : مالک محاسبه عوارض یاد شده مساحت مورد استفاده تجاری می ب
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 : اشجار قطع عوارض (21
 
 حقیقی اشخاص از ذیل شرح به عوارضی شود می داده اجازه شهرداری به شوراها تشکیالت قانون 71 ماده 14 بند اجرای در

 : نماید وصول نمایند می درخت قطع به اقدام که حقوقی یا

 امالک مالکین توسط عمومی باغهای و میادین ، ها خیابان ، معابر در که درختانی قطع از ناشی وارده خسارات جبران برای

 و بینی پیش ذیل شرح به عوارض شود می قطع شهرداری مجوز و هماهنگی با نیاز و ضروت به بنا خصوصی امالک و مجاور

 . گردد می وصول

ریال با رعایت الیحه حفظ و گسترش باغات  144.444.444 پایه بصورت اصله هر متر سانتی 51 تا 15 از بن محیط با درخت -1

 .شود گرفته نظر در 1359 مصوب

با رعایت الیحه حفظ و  ریال 24.444.444به ازای هرسانت  1عالوه بر بند سانتی متر  111تا  51درخت با محیط بن  -2

 در نظر گرفته شود. 1359گسترش باغات مصوب 

دو به مبلغ  یک و متر محیط مازاد بر بند سانتی هر ازای به پایه بر سانتی متر عالوه 111درخت با محیط بن بیش از  -3

 ریال وصول می شود. 14.444.444

ریال و با  311.111.111بصورت پایه سانتی متر  51تا  15گردو ( با محیط با بن از  –چنار  –)توت  درختان ارزشمند -1

سانت به ازای هر سانت  111ریال و با محیط بیش از  15.111.111سانتی متر به ازای هر سانت  111تا  51محیط بن 

 ریال وصول گردد. 11.111.111

 ریال وصول می شود. 25.111.111عوارض مربوط به گیاهان پوششی به ازای هر مترمربع مبلغ  -5

حفظ و گسترش  11با نظر کمیسیون بند )ب( ماده ریال و  111.111.111 حداقلعوارض مربوط به درختچه های زینتی  -4

 باغات با در نظر گرفتن هزینه های نگهداری وصول می شود.

 سقوط شرف در یا و داده ازدست وبیماری آفت کهولت علت به را خود باردهی مثمر درختان که مواردی در : 1بصره ت

 استناد به 11 ماده)ب(بند کمیسیون محترم اعضای تشخیص به بنا باشد داشته را آن وجابجای قطع تقاضای- مالک باشندو

 .شد خواهد تصمیم اتخاذ مربوطه قوانین و مقررات

 . گردد می اخذ الف بند مطابق اشجار قطع عوارض گردد اشجار قطع به منجر که درتصادفاتی :  2 تبصره

 درختان رفتن ازبین موجبات یا مرتکب قانونی مقررات وبرخالف "عامدا و "عالما مجوز بدون کسانیکه مواردی در :3تبصره 

 )  1359 مصوب شهرها در سبز فضای وگسترش حفظ( قانون 4 ماده در شده بینی پیش برجزای عالوه سازند فراهم را

 .بود خواهند فوق عوارضات پرداخت مشمول
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 :در محدوده قانونی شهرمحاسبه عوارض سطح شهر (21

استانداری( بهای آن بر  21/2/89مورخ  12953/12/89ونیم درصد)بر اساس نامه شماره  دوعوارض خاص ساالنه به مأخذ 

 می باشد.این تعرفه  5صفحه قرارمی شود.الزم بذکر است مبنای بهای عرصه امالک و اعیانی آنها طبق ارزش منطقه بندی 

 (n×p1×k( +   )عوارض سطح شهر اعیانی   :s × p2  × k)عوارض سطح شهر عرصه    :   

 

           p2،     ارزش معامالتی اعیانی :  p1، قیمت منطقه ای زمین :    n،   متراژ اعیانی :      sمساحت عرصه :       

 
   : عوارض هر سال در اول فروردین ماه آن سال تحقق می یابد و باید حداکثر تا پایان همان سال به شهرداری 1تبصره 

 پرداخت گردد.

 

 

 

 تبلیغاتی تابلوهای ناشی ازعوارض  (22

 
 مورخ 551 شماره دانامه همچنین و شوراها قانون 71 ماده 25 بند و شهرداری قانون 92 ماده و 55 ماده 25 بند استناد به

مطابق  عوارض تبلیغاتی تابلوهای عوارض  و باشد می وصول قابل عوارض این اداری، عدالت دیوان هیات عمومی 21/18/92

    وصول می گردد. نظریه کارشناس  با
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 کشاورزی و دامداری بخش

A = K x P x S 

P =  ی  بندقیمت منطقه ،  S: ضریب : مساحت   ،k 

 
: استخرهایی که صرفا به منظور ذخیره آب در بخش کشاورزی مورد استفاده قرار می گیرند مشمول جدول فوق  2تبصره 

 نمیگردد. 3بوده و مجوز صادره استخر از سوی جهاد کشاورزی برای باغ ویالها مشمول ردیف 

: عوارض از واحدهای تولیدی زیرمجموعه جهاد کشاورزی صرفاً در قالب فرمولهای تعیین شده در جدول فوق  1تبصره 

 قابل دریافت بوده و از عوارض فضای سبز معاف می باشد.

س از : اگر متقاضی مطابق با پروانه دیوارکشی را اجرا ننمود و تماماً دیوارکشی انجام داده شود کل ارتفاع دیوار پ 0تبصره 

 محاسبه می گردد. 11ابقا در کمیسیون ماده صد عوارض دیوارکشی با ضریب 

: صنایع تبدیلی، تکمیلی و بسته بندی محصوالت کشاورزی که مجوزشان توسط سازمان صنایع صادر گردیده  0تبصره 

 جدول فوق نمی گردد. 9و شامل ردیف صنعتی دفترچه محاسبه گردیده  kمطابق با 

ف
دی

ر
 

 kضریب  عوارض ساخت در بخش کشاورزی

 4 گلخانه موقت با مصالح سبک 1

 0 سازه مصالح ساختمانیگلخانه دائم با  2

 0 استخر ذخیره آب بتونی 3

 4 استخر ذخیره آب ژئوممبراین 1

 1 طبل ، آغل و هانگارصا 5

 1 استخر پرورش آبزیان 4

 24 اتاق کارگری ، دفتر کار  7

 8 )در صورت داشتن مجوز(و دیوار نرده دیوارکشی  8

 0 کشاورزی پس از استعالم از جهاد کشاورزیصنایع تبدیلی، تکمیلی و بسته بندی محصوالت  9

 0       سالن دامداری                                                                                                                  11

 0 سالن مرغداری 11

 0 سالن پرورش قارچ 12

 4.4 فنس کشی 13

 0 کشاورزیسایر فعالیتهای  11
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 شهرداری مأمورین توسط ازدید(کارشناسی)ب حق (1

 اقدام درآمد واحد ،توسط شهرداری مامورین میدانی بازید و نوبت تعیین جهت که تاسیس بدو از شهرداری بر حاکم روال به نظر 

 مبالغ ذیل شرح به امالک اعیان و عرصه مساحت در موجود های اختالف به توجه با لذا شود می عوارض های صدورفیش به

 .میگردد تعیین عوارض

 

 

 

مبلغ کارشناسی به  شرح بازدید ردیف

 ریال

 800.444 )مسکونی( داخل محدوده حق کارشناسی بر روی عرصه اعیان 1

 2.004.444 (تجاری و اداری مختلط) عرصه و اعیان روی بر کارشناسی حق 2

 2.004.444 حق کارشناسی بر رو عرصه و اعیان حریم شهر 3

 24.444.444 داخل محدوده )مسکونی(دفترخانه  کارشناسی پاسخ استعالمحق  3

 24.444.444 داخل محدوده )تجاری و اداری( دفترخانه حق کارشناسی پاسخ استعالم 1

 44.444.444 حریم شهر  دفترخانه حق کارشناسی پاسخ استعالم 5

 44.444.444 ...حق کارشناسی پاسخ استعالم دفترخانه شرکت ها، کارخانه ها و  4

 044.444 (اداری مسکونی و) اعیان به ازای هر واحد روی بر کارشناسی آتش نشانی حق 7

 044.444 (تجاری) اعیان به ازای هر واحد روی بر کارشناسی آتش نشانی حق 8

 044.444 حق کارشناسی فضای سبز 9

 4.444.444 (صنعتی)محدودهدر داخل و خارج از  اعیان روی بر کارشناسی آتش نشانی حق 11

 0.444.444 (صنعتی) در داخل و خارج از محدوده  اعیان و عرصه روی بر کارشناسی حق 11

 044.444 حق کارشناسی حفاری  12

 44.444.444 حق کارشناسی تمدید پروانه ساختمانی داخل محدوده )سال اول ( 13

 244.444.444 محدوده )سال اول(حق کارشناسی تمدید پروانه ساختمانی خارج از  11

 044.444 حق کارشناسی اصناف 15

 0.444.444 هزینه تشکیل پرونده 20
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 مراجعه بدون اجرائی دستگاههای سایر و شهرداری نظارت و واحدکنترل گزارش با که امالک از دسته آن خصوص در: 2تبصره

 به نسبت تا گردد می درج پروند در بدهی عنوان به فوق مبالغ با متناسب عوارض شود می فنی یددباز به منجر یا ذینفع مالک

 آید. عمل الزم به اقدام آن وصول

دوفرکانسه توسط شهرداری به متقاضیان، برمبنای قیمت کارشناسی مهندسین  utm: ارائه خدمات مربوط به نقشه  1تبصره 

 در سال جاری از متقاضی دریافت می گردد.

در صورت عدم ارائه نظر کارشناسی مورد نیاز در خصوص پرونده ساختمانی توسط مالک پرونده ، هزینه آن در زمان  :0تبصره 

 از مالک اخذ می گردد. اخذ کلیه عوارض جهت تهیه نظریه کارشناسی

و جرایم اخذ نمی  سویه عوارضهزینه کارشناسی پاسخ استعالم ادارات به جز نقل و انتقال تا مدت یکماه پس از ت : 0تبصره 

 گردد.

 

 

 بهای خدمات آماده سازی (2
 

 

، اراضی ،کوچه های عمومی، میدان ها،پیاده روها خیابان ها وبطور کلی معابر در سطح ماده واحده قانون 1در اجرای تبصره 

شهر را که مورد استفاده عموم است ملک عمومی محسوب نموده ودر مالکیت شهرداری به این گونه امالک تأکید شده 

های آماده سازی جهت توسعه  است. در همین راستا طی سالهای متمادی از طریق تملک ،خرید اراضی و به ویژه هزینه 

معابر هزینه های گزافی را تحمل می نماید به طوری که ارزش افزوده زیادی در پی خدمات ارائه شده برای امالک واقع در 

معابر جدید ایجاد می شود .از طرفی به منظور شفافیت عملکرد شهرداری ها و جلوگیری ازعملکرد سلیقه ای وقرائت های 

قانون زمین شهری و  15و11تامین بخشی از هزینه های  خدمات آماده سازی در اجرای  مقررات موارد مختلف، به منظور

 آیین نامه اجرای قانون مذکور توسط شهرداری وسایر دستگاه های اجرایی به اجرا در می آید.   23و  22و  15موارد 

  =  T (  1/2عرض گذر ×    بر ملک ×   )  ی   قیمت کارشناس×            44%                                  

 باشد. مبنای قیمت کارشناسی طبق فهرست بهای اعالمی از واحد عمران می
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 استعالم هرگونه المثنی،صدور ساختمانی پروانه صدور نحوه (3
 

 سوزی و آتش سرقت، مفقودی، موقع در انتظامی نیروی جمله از ذیصالح مراجع تائید با فقط المثنی ساختمانی پروانه صدور 1. 

 2 بند معادل مبلغی اخذ با حادثه وقوع شدن محرز از بعد مترقبه غیر سایرحوادث

 2.111.111 مبلغ ) باشد جدید پروانه صدور به نیاز و مالک نظر حسب ( ساختمان پروانه مفاد در تغییرات بعلت درصورتیکه 1. 

 . شد خواهد ریال اخذ

 . شد خواهد انجام ریال 2.111.111 مبلغ اخذ با استعالم هرگونه تجدید یا و تمدید صدور،  0.

 
 
 

 بهای خدمات نوار حفاری (4
 

 و با توجه به حفاری محل عرض و طول متراژ اساس بر و  برق ، مخابرات آب،گاز، های اداره حفاری نوار جهت حفاری عوارض

 المی از واحد حفاری وصول می گردد.فهرست بهای اع  

ریال   5.111.111ریال و حریم شهر مبلغ :  2.111.111برای نصب انشعاب بدون حفاری ،  داخل بافت مبلغ :  :1تبصره 

 لحاظ می گردد.

 

 
 

 خارجه اتباع و مهاجرین سالیانه خدمات بهای (5

 
 عمل  وزارت کشور خارجی مهاجرین و اتباع امور ارسالی از مدیر  بخشنامه طی آخرین  خارجه اتباع و مهاجرین سالیانه عوارض

 .می شود

 توسط شده ارائه خدمات کلیه از ایشان استفاده و روستاها و شهرها محدوده در مهاجرین اکثریت اسکان به توجه با ) الف

 به سالیانه سکونت زمان مدت نسبت به خارجی اتباع از نفر هر ازای به سالیانه عوارض گردید مقرر لذا ها، و دهیاری شهرداریها

 .گردد تعیین می ذیل جدول شرح

 اتباع امور دفتر توسط خارجی واتباع مهاجرین سالیانه عوارض دریافت چگونگی العمل دستور تغییر صورت در "ضمنا : تبصره

 .بود خواهد عمل مالک شهر اسالمی ازشورای مجوز اخذ از پس ومهاجرین خارجی
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 اشخاص حقیقی و حقوقی هزینه خدمات امور تاکسیرانی و حق امتیاز بهره برداری (6

 

عوارض مصوب                                    شرح ردیف

 ریال

 111/111 تاکسیرانی ساالنه و یا تعویض پروانه هایهزینه های تمدید  2

 111/111/72 حق امتیاز خطوط تاکسیرانی 1

 قیمت فروش خودرو%5 نقل و انتقال حق امتیاز در مدت اعتبار 0

 111/711/1 (برداری از خطوط حمل مسافر)ساالنهحق بهره  0

 111/551 صدور کارنامه برای وانت بارها 4

 111/111/2 تن 11پروانه اشتغال و تمدید کامیون  باالی  0

 111/111/1 تن 4پروانه اشتغال و تمدید مینی بوس و باالی  7

 

پس از تایید شورای محترم و واحد ترافیک از پرداخت رانندگان تاکسی که به عنوان رئیس خط انتخاب می شوند  تبصره :

 عوارض ترافیکی در دوره مسؤلیت خود معاف می شوند .
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 پسماند خدمات بهای (7

 شرح به دستورالعمل مفاد رعایت ضمن شهری پسماند مدیریت خدمات بهای تعیین نحوه کشوردر وزرات دستورالعمل مطابق

 .شد خواهد اخذ پسماند خدمات بهای به عنوان ذیل جدول

 

 بهای خدمات سالیانه شرح خدمات ردیف

 )ریال(

 844.444  مسکونی داخل بافت 1

 7.444.444 مترمربع 25تجاری تا  2

 1.444.444 متر مربع 51تا  24از تجاری  3

 22.444.444 مربع متر 75 تا  51 از تجاری 1

 12.444.444 مربع متر 111متر به  74تجاری از  5

 00.444.444 مترمربع 211تا  111تجاری از  4

 20.444.444 مترمربع111مترمربع  به ازای هر  211تجاری باالتر از  7

 71.444.444 فروشگاههای زنجیره ایی و هایپرمارکت ها 8

 1.444.444 اداری به ازای هر واحد  9

 7.444.444 در محدوده قانونی شهر  ادارات دولتی و شرکت های غیرصنفی 11

 18.444.444 مطب پزشکان و پیراپزشکان  11

 18.444.444 درمانگاهها ، کلینیک ها، آزمایشگاه ها، البراتورها، رادیولوژی و سونوگرافی وداروخانه ها  12

 18.444.444 مترمربع سالن 111مطبخ ها تا  چلوکبابی ها، رستوران ،  13

 7.444.444 مترمربع اضافه 111چلوکبابی ها ، مطبخ ها به ازای هر رستوران ،  11

 248.444.444 تاالر پذیرایی 24

 20.444.444  مترمربع بنا)دارای پرونده ساختمانی( 251در حریم شهر واحدهای زیر مسکونی  14

 18.444.444 )دارای پرونده ساختمانی( مربع بنامتر 251 مسکونی در حریم شهر واحدهای باالی 17

 12.444.444 مترمربع بنا )فاقد پرونده ساختمانی( 211مسکونی درحریم شهر واحدهای زیر  18

 00.444.444 مترمربع بنا) فاقد پرونده ساختمانی( 211مسکونی درحریم شهر واحدهای باالی  19

 214.444.444 جایگاه سوخت 21

 طبق نظرکارشناس اجاره ساالنه دکه 21
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به بهای خدمات  %51به آن دسته از اصناف پرزباله که با گزارش واحد خدمات شهر و اصناف اعالم می گردد، مبلغ :  1تبصره 

 اضافه می گردد.

عوارض سالیانه مشخص شده دریافت  %81:  به اصنافی که در خیابان و کوچه های فرعی مشغول به فعالیت می باشند،  2تبصره 

 می گردد.

 وپیشه کسب عوارض و شوند نمی محسوب صنف که کارگاههای و کارخانجات از ادارات، دسته آن خصوص : در 3تبصره 

 .شود می اخذ سالیانه عوارض % 111 کنند معادل نمی پرداخت

 این در چنانچه است بدیهی باشند می معاف پسماند خدمات بهای پرداخت از تکایا و، آرامستانها  ها حسینیه : مساجد، 1تبصره 

 . بود خواهند خدمات هزینه بهای پرداخت مشمول باشند مستقر...) و تجاری واحدهای مانند( مرتبط غیر واحدهای اماکن

 خدمات هزینه بهای پرداخت از غیردولتی و دولتی( متوسطه و راهنمایی ابتدایی، کودک، مهد)مدارس و ورزشی : مراکز 5تبصره 

 باشند. می معاف

 پسماند آوری جمع خدمات هزینه نامه موافقت انعقاد با میتواند شهرداری مصوبه این مشمول از مواردخارج : درخصوص 4تبصره 

 . نماید دریافت را

 این بند میباشند. %81آن دسته از مودیانی که سال به سال بهای خدمات صنفی خود را پرداخت می کنند ، شامل :  7تبصره 

مورخ  27819/1398/1/2127شورای اسالمی شهر کوهسار و نامه بشماره  28/12/98مورخ  21718: طبق نامه بشماره 8تبصره 

 درصد شده است. 111شامل بخشودگی  98فرمانداری شهرستان ساوجبالغ، بهای خدمات اصناف تا پایان سال  98/12/25

 ی خدمات پسماندبه بها درصد 31های خدمات سالیانه محل کسب طالفروشی، مشاورین امالک و نمایشگاه اتومبیل ب:  9تبصره 

 اضافه می گردد.

: صنوف مزاحم که از معابر یا پیاده روها استفاده نمایند مثل )نمایشگاه داران اتومبیل ، مبل فروشی ها ، بستنی  11تبصره 

ورت فروشی ها ، فست فودها و .... که استفاده از معابر موجب اختالل در عبور و مرور عابرین پیاده رو را فراهم می سازد در ص

اخطار و ابالغ قانونی چنانچه نسبت به جمع آوری آن اقدام ننمایند برای بار اول نسبت به جمع آوری و رفع سد معبر توسط 

برابر تعرفه و در  3شهرداری اقدام و در صورت تکرار موضوع و عدم توجه به اخطاریه شهرداری به محاسبه بهای خدمات سالیانه 

 بر افزایش می یابد.برا 5صورت تکرار مجدد موضوع 

مصالح فروشان ساختمانی ، آهن فروشان ، کابینت سازان ، کاشی و سرامیک : صنوف مزاحم مانند سنگ فروشان ،  12تبصره 

، سازندگان کانکس و خانه های جلوبندی سازان، کارواش و صافکاری، نقاشی اتومبیل ، سازندگان درب و پنجره آهنی ، نجاری 

برابر بهای خدمات  1.5شهر فعالیت صنفی دارند می بایست  محدوده اغل مزاحم شهری تا مادامی که درو کلیه مش پیش ساخته

 محل کسب را بپردازند.
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متر مربع سطح 111کارگاههای تولید خانه های پیش ساخته و کانکس به ازای هر  : فروشندگان مصالح ساختمانی ، 13تبصره 

 ل تعلق میگیرد .ریال بهای خدمات مشاغ 111/111/31اشغال 

 بهاء خدمات بهره برداری از معابر و فضاهای عمومی شهری   (8

 درصد عوارض صدور پروانه ساختمانی و عوارض پس از کمیسیون فقط برای یکبار وصول می گردد. 21

 

 

 بهاء خدمات ارائه و تصویب طرح ایمن سازی معابر در زمان عملیات گروهی (9

مقررات ملی ساختمان و پس از ارائه طرح ایمنی عملیات ساختمان قابل وصول می  23این عنوان بر اساس ضوابط مبحث 

 باشد. 

 ( عوارض صدور پروانه ساختمانی و عوارض پس از کمیسیون خواهد بود. % 1.5مبلغ این عنوان نیم درصد ) 

 

 بهای خدمات هزینه انبارداری (11

 بهای خدمات انبارداری وسایل جمع آوری شده ساخت و ساز غیرمجاز توسط واحد کنترل نظارت به شرح ذیل میباشد: 

 

 روزانه وسایل ردیف

 ریال 5.111 بیل 2

 ریال 21.111 فرغون 1

 ریال 111.111 دستگاه جوش 0

 ریال 111.111 دستگاه سنگ برش 0

 ریال 5.111 کلنگ 4

 ریال 25.111 سایر 0

 

 : بهای خدمات انبارداری از تاریخ جمع آوری وسایل به مدت دو ماه معاف میباشد. 1تبصره

ریال و بالتر از آن به ازای  11.111.111: هزینه ماشین آالت جهت جمع آوری نخاله و تخریب ، به ازای هر یک ساعت  2تبصره 

 ریال وصول می گردد. 51.111.111هر یک ساعت 
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 تبصره ها 

به امالک دارای پایان کار ،عدم خالف و مجوز از بخشداری و فرمانداری  تعلق نمی : هزینه بهای خدمات آماده سازی  2تبصره 

 گیرد.

 بالمانع می باشد. %51، طبق دستور و صالح دید شهردار ارائه تسهیالت تا  بهای خدمات آماده سازی:  در محاسبه  1تبصره 

نقلیه ای که نخاله زباله خود را در جایی خارج از محدوده و بدون هماهنگی  تعریف شده تخلیه : به آن دسته از وسایل 0تبصره 

 ریال جریمه تعلق می گردد. 11.111.111نمایند، مطابق مقررات مبلغ 

 .ریال 111/511هزینه پالک سر در منازل  : 0تبصره 

ریال و برای  51.111.111فن و قبر برای افراد بومی هزینه کفن و د، در صورت تحویل آرامستانها به شهرداری :  4تبصره 

 ریال می باشد. 151.111.111غیربومی 

 ارجاع داده می شود. 7: در صورتی که ملک طبق مجوز دارای کسری فضای سبز باشد، به کمیسیون ماده  4تبصره 
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 ساختمانی های پروانه عوارض دریافت از مستثنی موارد (1

 
 :ندارد مجوز کسب و شهرداری مراجعه به احتیاج شده آزاد خدماتی محدوده در متقاضیان طرف از زیر اقدامات     

 

 ورق و نئوپان و نبشی با جمله از بنایی غیر و ثابت غیر مصالح با مغازه داخل در بندی قفسه -2

 باشد نشده تجاوز معبر به که شرطی به ها آن بنای تجدید بدون ملک های دیواره یا ساختمان نماسازی -1

 ها آن ابعاد در تغییر بدون پنجره و در تعویض و ساختمان مرمت و جزئی تعمیرات -0

 ) نباشد واحد تبدیل اینکه به مشروط ( ساختمان داخلی تقسیمات در تغییر - -0

 یکدیگر به مغازه چند یا دو الحاق -4

 خانه داخل در طرحی هر با گلخانه احداث -0

 ، خوری ، غذا آموزشی واحد ، کتابخانه ، مهدکودک عنوان به مربوط مجاز واحدهای اعیانی ها از سازمان ، ادارات استفاده -7

 ... و ورزشی باشگاه

 شهری توسعه طرح مطابق مجاز لعض از پارکینگ درب نصب و اعیانی از قسمتی تبدیل -8

 ساختمانی پروانه اعتبار مدت یا و اولیه نامه موافقت مدت تا ساختمانی و عمرانی های پروژه موقت های ساختمان احداث -1

 الذکر فوق تاسیسات برچیدن به نسبت مذکور مهلت انقضاء از بعد است مکلف پیمانکار یا مالک و بوده قبول و قابل استفاده

 .اقدام نماید

 

 شهرداری هماهنگی با شهری توسعه مطابق امالک در نشینی عقب اجرای  -24

 شهرداری از مجوز اخذ با موجود پنجره جابجایی و تعبیه -22

 گذاری ستون به منجر اساسی تعمییر فرهنگی میراث سازمان تایید با فرهنگی و تاریخی ارزش با ها ساختمان اساسی تعمیر -21

 . نکند تغییر ساختمان جانبی دیوارهای و ظاهر که شکلی به موجود اعیانی در داخل

 

 محل ودر آوری جمع محل از وقت اسرع در بایست می ها نخاله ، گیرد می صورت فوق اقدامات که مواردی در : تبصره

 .گردد وتخلیه حمل نموده تعیین که شهرداری مجاز
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 معافیت  (2
- 
 عوارض  کلیه از بار یک برای متبوع سازمان از معتبر مدرک ارایه صورت در بهزیستی و امداد کمیته پوشش تحت افراد   -1

 )خرپشته و پیلوت( مربوطه مشاعات با مفید بنای مربع متر 121 تا وغیره تراکم زیربنا، شامل پروانه صدور از و شهرداری

 .بود خواهد اقدام مالک مربع متر 121 تا فرد هر سهم مسکونی های مجتمع در . باشند معاف می
 

 تمامی معافیت ها طبق قانون اعمال خواهد شد. -2

 

 

 تسهیالت و تشویقات (3

 

بمب  زمین، زلزله،حریق،رانش مثل غیرمترقبه ازحوادث ناشی تخریب ویادرحال شده مجازتخریب ساختمانهای بنای تجدید -2

 با بودن غیرعمدی صورت در معافیت حریق درخصوص.گردد نمی عوارض مشمول موجود اعیانی اندازه به باران،سیل،وغیره

 شود می لحاظ ذیصالح نظر مراجع

اداره کل راه و شهرسازی استان  13/11/91مورخ  114/24711  شماره نامه پیرو فرسوده بافتهای مالکین تشویق منظور به -1

 صدور تخفیف )درصد )پنجاه  51 شهری% ناکارآمد و فرسوده های بافت نوسازی و بهسازی ، احیا قانون 8 ماده برابرالبرز و

 نمی شامل بناهارا وسایر باشد می مسکونی واحد ساخت شامل فقط تخفیف این . شود می اعمال بنا زیر درعوارض پروانه

 . گردد

 

  پرداخت به نسبت ، عوارض پس از کمیسیون و سطح شهر کاربری نوع هر با ساختمان پروانه صدور زمان در که مالکینی -0

 )به غیر از هرگونه جرائم(. بود خواهند عوارض % 81 پرداخت مشمول نمایند اقدام در کمتر از یک ماه عوارض % 111

صنفی شامل آن دسته از مودیانی می شود که هرساله بهای خدمات صنفی خود را تسویه  تبصره: تخفیف بهای خدمات

 نموده اند.

 

: 81تا  71عوارض ، از سال  %11:  73تا  44: معاف از عوارض ، از سال  1345قبل از سال  شده انجام سازهای و ساخت  -0

 .وصول می گردد بنا ابقاء عوارض عنوان به عوارض روز %51)داخل محدوده(  : 91تا سال  85عوارض ، سال  21%

از ملک در راه قرار میگیرد،در کاربری مسکونی با تراکم کم و متوسط  %11برای امالکی که بر اثر عقب نشینی بیش از  -4

 می گردد. عوارض وصول  %71و در کاربری باغ مسکونی و باغات  51%
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 تعلق  میگیرد.   %18ماه ساالنه  بهره بانکی  11ماه  بدون بهره بانکی و در صورت تقسیط  بیشتر از  11تقسیط  تا   -0

ماه قسط مساوی تقسیط بدون بهره متداول بانکی با شرایط خاص شامل: خانواده شهدا  34و الباقی طی %11حداقل   -7

ر ، خانواده تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی ، همکاران وجانبازان ، بیمار صعب العالج، بانوان سرپرست خانوا

 )شامل همسر نیز میگردد(.شهرداری

 
 

 تعداد ماه تقسیط درصد نقدی مبلغ بدهی)ریال( ردیف

 2041تا پایان سال نقد %14حداقل  444/444/444/2تا سقف  2

 2041تا پایان سال نقد %04حداقل  444/444/444/1تا سقف 1

 2041تا پایان سال نقد %04حداقل  444/444/444/0سقفتا  0

 2041تا پایان سال نقد %04حداقل  به باال 444/444/444/0از  0

 
: با عنایت به صراحت مصوبه در خصوص مانده بدهی، بدیهی است در زمان محاسبه پیش پرداخت پرونده های معوقه، 1تبصره 

 .بدهی کسر و سپس پیش پرداخت محاسبه و نقداً اخذ شود می بایست کلیه پرداخت های قبل از مبلغ اصل

: با توجه به اینکه در بندهای فوق شهرداری به جهت رفاه حال مردم از بابت تقسیط بدهی، بهره دریافت نمی نماید 2تبصره 

بهره متداول  چنانچه هر یک از چکهای مؤدیان در زمان سررسیده درج شده در چک به موقع وصول نگردد شهرداری می بایست

 بانکی را در زمان پرداخت هر یک از چکها محاسبه و دریافت نماید .

 ماه یک فقره چک به شهرداری ارائه نمایند . شش : مودیان باید جهت تقسیط بدهی  حداقل هر  3تبصره

 باشد.: تقسیط بدهی در صورتی امکان پذیر می باشد که مودی هیچ گونه بدهی به شهرداری نداشته 1تبصره 

 : صدور هرگونه مفاصا حساب منوط به تسویه حساب بدهی خواهد بود.5تبصره 
 

 ب( تقسیط عوارض صدور پروانه ساختمانی
 

 4نقداً و مابقی با اقساط) %31در صورت درخواست مؤدی مبنی بر پرداخت عوارض بصورت اقساط صرفاً با پیش پرداخت  -1

 اول بانکی قابل تقسیط می باشد.ماهه( در شش قسط مساوی بدون دریافت بهره متد

 

)هجده درصد( بهره متداول بانکی تعلق می  %18در صورتی که تقسیط خارج از بندهای فوق صورت گیرد به مبلغ باقیمانده 

 گیرد. 

 الزم به ذکر است شرایط تقسیط بنا بر شرایط مالی شهرداری و  تشخیص و صالحدید شهردار  می باشد .
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           جدول ذیل اعمال می گردد.مندرج در در محاسبه عوارض سالیانه مشاغل فرمول  ه مشاغل :عوارض سالیان

Aجمع عوارض یک ماه = 

Pارزش منطقه بندی عرصه طبق دفترچه دارایی = 

Sمساحت واحد صنفی =  

Hقیمت پایه صنف = 

K کلیه صنوف(می باشد)برای  1برابر با = ضریب گروه شغلی  

1 

                                                 :           فروشندگان مواد غذایی در اماکن عمومی

  H  = 111/311                                                                       ها :                سالنها و رستوران

                                                               H =111/31                                             ، طباخی، جگرکی، ساندویچی و...            قهوه خانه ها

 H =111.111                                                                                   تاالرها :                   

2 

                                                  اماکن عمومی و اقامتی :  

       =H 111/31                                                                        به :              استخر ، سونا ، گرما

 H=21.111                                                 تانی :، مهد و پیش دبس باشگاههای تفریحی و ورزشی

3 

                                                     فروشندگان انواع فرش ، مبل :                             

                      =H 111/41                                                               رویس خواب و فرش مبلموکت ، پرده ، س

                                   =H 111/41                                                     زم منزل و اجناس لوکس کادوئی:  فروشندگان لوا 1

                     =111/15H                                                       :     ...فروشندگان مصنوعات چرم ، برزنت و  5

                     =111/51H                                        و...  نگی، لوله کشی ساختمانخدمات ، تعمیرات وسایل خا 4

             =111/71H         مشاور امالک: دفاتر شرکتها ، مراکز فنی ، مهندسی ، خدماتی ، حقوقی ، بیمه و  7

                  =111/11Hنت             آموزشگاههای فنی ، هنری و علمی و زبان های خارجه، ویدئو کلوپ، کافی 8

                    =111/111H                                       ...          و ی و درمانی ، تشخیصی و داروخانهاماکن بهداشت 9

                                    =111/51H                                                                       و ... گان انواع گل ، نهال فروشند 11

11 

                               فروشندگان ماشین آالت و لوازم یدکی:                                                                         

 =111/311H                                       ، نمایشگاه ماشین     فروشندگان ماشین آالت و وسایل نقلیه

 =111/91H                                                              و وسایل مربوط به ماشین آالت: لوازم یدکی

 =111/51H                                            :         فروشندگان موتور ، دوچرخه و لوازم یدکی مربوطه

 =111/11H                        تی منازل:                      خشک شویی ، شویندگان فرش و خدمات نظاف 12

13 

                                                   فروشندگان لوازم و مصالح ساختمانی و ارائه خدمات ساختمانی:

فروشندگان لوازم و مصالح ساختمانی، فروشندگان تیر آهن و آهن آالت، پروفیل، نبشی و لوازم بهداشتی 

  =111/111H                                                                    ساختمان                                 

)K×P×(SA=H+  

 011 
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  =111/31H                       ها و سازندگان در و پنجره  خدمات ساختمانی ، نقاشان ، نصابان ، شیشه بر

11 

                                             محصوالت ورزشی و خدمات بهداشتی                            

 =111/31H                                                             ت آرایشی ، بهداشتی و ....خرده فروشان محصوال

 =111/211H                                                                                             سالن های آرایش:   

 =111/21H                                                                      لوازم ورزشی و اسباب بازی: فروشندگان 

15 

                                              فروشندگان انواع منسوجات و البسه:

 =111/71H                                                               اع لباس ، پارچه ، کیف و کفش فروشندگان انو

                              =111/21H                                                اطی و لوازم التحریر  خیاطی ها و فروشندگان لوازم خی

                                                                                                                         =111/51H                   ویض روغنیخدمات و تعمیرکاران انواع وسایل نقلیه، باطریسازی، صافکاری، جلوبندی سازی ،تع 14

17 

                                                         فروشندگان مواد غذایی و آشامیدنی

 =111/111H                                                                                                    عمده فروشان:

خرده فروشان، خواربارفروشی، میوه فروشی، فروشندگان مواد پروتئینی و قصابیها و سایر فروشندگان مواد 

 =111/111H                                                                غذایی                                         

 =111/11H                                                                                                         قنادان و... 

 =111/31H                                                                                    ...  فروشان و بستنی و آبمیوه 

 =111/71H                                                                     سازندگان وسایل چوبی ، فلزی ، مبل و...   18

19 

                             H=211.111                                          فروشندگان سنگها و فلزات و..                                   

 =111/211H                                                                         ت قیمتی وفروشندگان طال و جواهرا

 =H 111/31                                                                                              صنایع دستی فلزی و.

 =k=1.5          111/21H       موارد: کلید سازی، دام و طیور ، نانوایی، لوازم خیاطی و لوازم تحریر  سایر 21

 

 

 ( اضافه می گردد.Aبه قیمت اولیه ) %51متر اضافی  51 متراژ تامتر می باشد و به ازای هر 51، تا سقف   Sمساحت  : 1تبصره 

 

 

 


