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 ریها:

 منابع درآمدی شهرداریها:

 
 

 )درآمدهای ناشی از عوارض عمومی)درآمد مستمر 

 مد ناشی از عوارضدرآ 

  اختصاصی 

 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:

 

 (قبل از انقالب:1

  1335قانون شهرداری مصوب  54ماده  8بند 

  1351آئین نامه مالی شهرداری مصوب 33ماده 

 (بعد از انقالب:2

  1311شوراهای اسالمی کشور مصوب  قانون تشکیالت 34ماده  1بند 

  1311قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن موارد معین مصوب  53بند الف ماده 

  1314قانون شوراها و اصالحیه های بعدی آن مصوب  11ماده  11بند 

  1381قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب  43ماده  1تبصره 

  1335قانون شهرداریها مصوب 

 در وظایف انجمن شهر:54ماده: 

 ی عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان :تصویب لوایح و برقرار8بند
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 سایر مستندات قانونی مرتبط با عوارض  

 

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

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

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 

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

 در غیاب انجمن شهر انتخاب نماینده انجمن از طرف شوراهای شهرستان خواهد بود.

 

 

 

 

 )درآمدهای ناشی از عوارض عمومی)درآمد مستمر 

 درامد ناشی از عوارض اختصاصی 

  های موسسات انتفاعیبهای خدمات و درآمد 

 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 عوار

 

 

 کمیستعیین می نماید و مودی و شهرداری در موردختالف بین قانون شهرداری مصوب 04ماده  8د بن
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 : تعاریف

 و وظایف ، تشکیالت قانون 81 ماده 11 بند مطابق آن وضع و برقراری اختیار که گردد می اطالق عوارضی به : محلی عوارض

 باشد. می شهر اسالمی شورای با بعدی اصالحات 1/3/1314 مصوب شهرداران انتخاب و کشور اسالمی شوراهای تانتخابا

 در )موجود یا و مستمر عوارض منبع به خدمات یا و محصول و کاال از اعم( تولید از فارغ که است عوارضی محلی عوارض

 آالت ماشین ساختمان، زمین، برای شده وضع عوارض توان می محلی عوارض انواع از .گیرد می تعلق شهر شهروحریم محدوده

 از شهرداری توسط وجهی هرگونه دریافت 1114 سال ابتدای از .برد نام را خاص مشاغل و ،حرف پیشه و کسب عوارض و

 نداشته جدید مصوبه به نیاز که قوانینی و مصوبات و تعرفه این موجب به صرفاً وغیره خدمات بهاء ، عوارض از اعم شهروندان

 .باشد می ممنوع شهرداری مقررات و ازضوابط خارج وجهی هرگونه اخذ و پذیرد می صورت باشند

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

 .است نموده راتعیین آن

 ... و 133 ماده کمیسیون قطعی آراء از ناشی جرائم / مجاز تراکم بر مازاد عوارض مانند : ناپایدار عوارض

 و کسب /ساختمانی پروانه صدور / مسافر بلیط درصد4 /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 شده   زمین معامالتی ارزش ای، منطقه قیمت یا

 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 44 ماده 15 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، مخابرات و  اسالمی انقالب نهادهای و دولت به وابسته ، غیردولتی ، دولتی ، عمومی موسسات (

 . ) شوند می محسوب تجاری واحد تعرفه این در هستند مالیات پرداخت مشمول و شوند می اداره بازرگانی اصول با کهبانکها(

 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

 دبیرستان ، 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
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 سازمان تائید با ) درمانی و بهداشتی ( مربوطه کاربری در که هایی ساختمان کلیه از است عبارت : درمانی و بهداشتی مراکز

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

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

 بهره 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

 ، 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

 به 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

 شورای مجلس 1311اسفند مصوب مستقیم های مالیات قانون 15 ماده ج بند موضوع ساختمان قیمت : ساختمان قیمت

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

  شود

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

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

 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:

 بخش اول: ارزش معامالتی عرصه امالک:

واقع در هریک از بلوکهای مجموعه پیوست و اعمال ارزش معامالتی عرصه امالک بر اساس میانگین ارزشهای روز عرصه امالک 

 شاخص نسب ارزیابی سال مورد نظر به شرح ذیل می باشد.

 ارزشهای معامالتی با اعمال ضرائب مربوط به نوع کاربری امالک به شرح ذیل تعدیل می گردد.-1

 

 ضرایب تعدیل نوع کاربری ردیف

 0 مسکونی 0

 2 تجاری 2

 0.2 اداری 3

 1.0 ، انبار و توقفگاهصنعتی=کارگاهی، حمل ونقل 0

ورزشی، -خدماتی، آموزشی، فرهنگی، بهداشت، درمانی، تفریحی 4

 گردشگری، هتلداری و ....

1.8 

کشاورزی)باغات،اراضی مرزوعی،دامداری،دامپروری،پرورش طیورو  0

 آبزیان، پرورش گل و گیاه و .....(

1.0 

 1.0 سایر 7

 

 

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

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

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

بری متفاوت )مختلط(، براساس قدرالسهم عرصه هریک از اعیانی های مستحدثه و نوع کاربری آنها تعیین می اعیانی های با کار

 گردد.

 ل فوق عمل خواهدشد.و( جد1در خصوص عرصه امالک فاقد کاربری و فاقد اعیانی، طبق ردیف ) -3-2

متر می باشد و به ازای هر  12ابر با عرضی ارزش های معامالتی عرصه مندرج در جداول پیوست این مجموعه، مربوط به مع-3

 درصد به ارزش های مزبور اضافه یا کسر می گردد. 2متر ، مازاد یا کسری نسبت به مبنای مذکور، حسب مورد 

متر جهت امالک با کاربری مسکونی و معابر باالتر از  23درصدی مذکور در ارزش عرصه برای معابر باالی  2*تذکر: افزایش 

 ای سایر کاربری ها محاسبه نمی گردد.متر بر 33
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 بخش دوم: ارزش معامالتی ساختمان )اعیانی(

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

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

 

 

 لحاظ می گردد.  2330333سبحان شهرداری و شهرک ولیعصر قیمت منطقه بندی شهرک : تعاونی مسکن 1تبصره 

 گردد.میلحاظ  2430333 قیمت منطقه بندی باغ شهر آرین حریم منفصل شهری و : نواحی2تبصره 

)شامل گردد.میافزوده  به کلیه عوارض مربوطه 104ریم، ضریب : کلیه شهرکهای مسکونی و ویالیی در ح3تبصره 

 (نمی شود 1و شامل تبصره  نیز می شود 2تبصره 

در صورت داشتن بنای مسکونی و بنایی غیر از دامداری، قیمت همان  و بخش کشاورزی در مورد دامداریها: 5تبصره 

 منطقه لحاظ میگردد.

 5430333متر با کاربری مختلط و تجاری ،  24: قیمت منطقه بندی  بر بلوار اصلی و خیابان های باالی  4تبصره 

 ریال لحاظ می گردد.

 به ریال قیمت هر مترمربع ساختمان بر مبنای نوع سازه نوع کاربری اعیانی ردیف

 سایر تمام بتن،اسکلت بتنی و فلزی،سوله

 201111 381111 تجاری 0

 311111 مسکونی و اداری 2

 

221111 

ورزشی، -، تفریحیدرمانی -کارگاهی، خدماتی،آموزشی،بهداشتی -صنعتی 3

 گردشگری، حمل و نقل انبار، پارکینگ عمومی)توقفگاه(و...فرهنگی، هتلداری، 
201111 201111 

 011111 081111 کشاورزی )دامداری، دامپروری،پرورش طیور و آبزیان ،پرورش گل و گیاه و ...( 0

ارزش معامالتی هرمترمربع عرصه که مبنای محاسبه ارزش معامالتی عرصه ملک قرار گرفته  %31اعیانی امالک، تذکر: برای محاسبه ارزش معامالتی 

 است، 

منطقه 

 ها

داخل 

 محدوده

سرو، اراضی شنده)داخل 

 ایستگاه چندارخ ، محدوده(

به پایین، خ آزادی،گل شرقی 

خ شهید مهدی وغربی،

خ شهید نواب ، ،فالحت پور

خ طباطبائی، خ  خ چمران ،

)و کوچه های سمیه به پایین

 (فرعی آنها

حریم قلعه 

 چندار

کردان)کل 

 پالک ها(

اراضی واقع در حریم شهر 

 کوهسار

کلیه دامداریها 

 در حریم

قیمت 

منطقه 

 )ریال(بندی
211.111 241.111 211.111 311.111 241.111 041.111 
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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  =متراژمجاز 

p  =عرصه ای منطقه قیمت 

 متر مربع 011عوارض ساختمانی مسکونی محدوده قانونی شهر )تک واحدی ( تا 

 عوارض مساحت هر متر مربع سطح بنا یک واحد مسکونی ردیف

 قیمت منطقه ای زمین %021 متر مربع 01تا  1

 قیمت منطقه ای زمین %031 متر مربع 011تا  2

 قیمت منطقه ای زمین %001 متر مربع 041تا  3

 قیمت منطقه ای زمین %041 متر مربع 211تا  5

 منطقه ای زمینقیمت  %001 متر مربع 311تا  4

 قیمت منطقه ای زمین %084 متر مربع 011تا  1

 قیمت منطقه ای زمین %201 متر مربع 411تا  1

 قیمت منطقه ای زمین %271 متر مربع وبیشتر 011تا  8

 

 و نشود احداث واحد یک از بیش ، طبقه هر یا و سطح در که است اعیانی ، واحدی تک مسکونی واحد از منظور( : 0) تبصره

 عوارض 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

 می شهرداری از کار پایان یا و ساختمانی پروانه دارای که موجود مسکونی بناهای نوسازی و تخریب صورت در: ( 2) تبصره

 .گیرد می قرار محاسبه مالک عوارض این  k34%ل قب مساحت میزان تا باشند
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 وجدول فرمول طبق ) مجتمع( ازآن بیش و مربع متر 211 تا مسکونی های مجتمع پروانه صدور عوارض

 :گردد می محاسبه ذیل

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=                                        

 صدور پروانه مجتمع های مسکونی                    011 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 یک از بیش طبقه هر در یا و شهرداری از الزم مجوز اخذ با که است اعیانی واحدی چند مسکونی واحد از منظور( : 0) تبصره

 .گردد احداث مسکونی واحد

 در لذا باشند می بیشتری ارزش باالتردارای طبقات اینکه به نظر و طبقات به یکسان دسترسی امکان به توجه با :( 2) تبصره

 .گردد می اضافه P ضریب به % 13 آسانسور دارای های مجتمع

 می شهرداری از کار پایان یا و ساختمانی پروانه دارای که موجود مسکونی بناهای نوسازی و تخریب صورت در( : 3) تبصره

 .گیرد می قرار محاسبه مالک عوارض این K %34 قبل مساحت میزان تا باشند

 

 

 

 kضریب  سطح ناخالص کل بنا ردیف

 %123 مترمربع 233تا  0

 %143 مترمربع 533تا  231 2

 %183 مترمربع 133تا  531 3

 %213 مترمربع 1433تا  131 0

 %213 مترمربع 3333تا  1431 4

 %333 مترمربع 3333بیش 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 

 همکف  -عوارض هر متر مربع پذیره تک واحدی در محدوده قانونی

 

 

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

 

 مربوطهضریب کاربری  طبقات

 عوارض همکف%13 زیرزمین

 عوارض همکف %83 اول

 عوارض همکف %13 دوم و باالتر

 عوارض همان طبقه%43 انباری

 عوارض همان طبقه %13 هنیم طبق

 

 محسوب تجاری ناخالص مساحت عنوان به...  و ،آسانسور پله ،راه راهرو مانند تجاری مفید بنای بر مازاد فضای:  0 تبصره

 گردد می محاسبه مربوطه تعرفه %43 معادل آنها پذیره عوارض و گردیده

 هر ازای به باشد داشته را شدن تجاری قابلیت چنانچه(همکف زیر) اول زیرزمین از تر پایین زیرزمینهای عوارض:  2 تبصره

 .باشد می محاسبه قابل مربع متر هر برای اول زیرزمین پذیره عوارض از کمتر./. 13 اول زیرزمین از تر پایین طبقه

 جبهه ای منطقه قیمت باالترین باشند می بر چند دارای که امالکی برای تجاری پذیره عوارض محاسبه مالک:  3 تبصره

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

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

 میباشد وصول قابل مربوطه تعرفه  مسکونی

 سایر صنعتی اداری و خدماتی تجاری طبقات

 11p P13 P8 P1   همکف
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 .گردد می لحاظ مربوطه عوارض%83 متر23 از بیش عمق و الذکر فوق فرمول طبق متر23عمق تا تجاری کاربری : 4تبصره

 کاربری مجوز یا شهرداری از تجاری ساختمانی پروانه دارای که موجود تجاری بناهای نوسازی و تخریب صورت در:   0 تبصره

 .گیرد می قرار محاسبه مالک پذیره عوارض % 34قبل مساحت میزان تا باشند می پنج ماده ازکمیسیون تجاری

 قبوض ، اتحادیه از کسب پروانه : از مورد دو حداقل شامل شهرداری تأسیس از قبل ملک بودن تجاری اثبات مدارک : 7 تبصره

 صورت این در که است ذیصالح مراجع از آن بودن تجاری بر مبنی تجاری پروانه سالیانه، مالیات پرداخت برگ برق،گاز، آب،

 یک هر وجود شهرداری تأسیس از بعد و شد نخواهد ای جریمه یا و عوارض هیچ پرداخت مشمول و شده تلقی موجود وضعیت

 در و نمود خواهد مشخص قبل سالهای عوارض همچنین و جریمه محاسبه برای را تخلف وقوع سال صرفاً مدارک این از

 نظام قانون 11 ماده 1 تبصره استناد به اند نموده اقدام قبل سالهای در شغلی عوارض پرداخت به نسبت که افرادی خصوص

 .بود نخواهد صنفی حقوق احراز موجب عوارض پرداخت برگ ؛ کشور صنفی

 . باشد می مربع متر 24 تجاری واحد حداقل  8:تبصره

 . باشد می مربع متر 43 اداری واحد حداقل  1:  تبصره

 در متر، 104 معادل همکف طبقه در سقف زیر تا شده تمام کف از فراشهری و شهری مقیاس در مغازه ارتفاع 01 : تبصره

 . باشد می متر 304 طبقات سایر برای خدماتی  اداری واحدهای ارتفاع و متر 504 اول طبقه یا زیرزمین

 . باشد می همکف در قطعه تجاری خالص سطح % 53 آن مساحت حداکثر و متر 2013 طبقه نیم ارتفاع  00 :تبصره

 ارتفاع و متر 104 معادل همکف طبقه در سقف زیر تا شده تمام کف از ای منطقه مقیاس در تجاری ارتفاع  :02 تبصره

 . باشد می متر 304 طبقات سایر برای مسکونی اداری واحدهای

 در و متر 504 معادل همکف طبقه در سقف زیر تا شده تمام کف از ای ناحیه  ای محله مقیاس در تجاری ارتفاع  03 :تبصره

 . باشد می متر304 طبقات سایر

 لحاظ بعدی طبقه عنوان به آن مازاد و محسوب صنعتی طبقه یک ارتفاع متر 1 هر سیلوها و صنعتی واحدهای در  00 :تبصره

 . گردد می

اداری  ناخالص مساحت عنوان به...  و ،آسانسور پله ،راه راهرو نورگیر ، مانند اداری مفید بنای بر مازاد فضای : 04تبصره 

 .گردد می محاسبه مربوطه تعرفه %43 معادل آنها پذیره عوارض و گردیده محسوب
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 وجدول فرمول طبق ) مجتمع (مجاز دهنه و ارتفاع با )تجاری،اداری،صنعتی( مترمربع یک پذیره عوارض

 :گردد می محاسبه ذیل

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

 = S  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

 مالحظات و خدماتی اداری تجاری طبقات ردیف

تعداد واحد تجاری یا اداری و   p041% (01+n)p031% N ( n+01) همکف 0

 می باشد. 2حداقل آن برابر با 

 41برای پذیره های باالتر از 

 لحاظ می گردد. 41واحد ، همان 

منظور از ارتفاع و دهنه مجاز 

ضوابط اعالم شده با توجه به 

ضوابط شهرسازی و بافت منطقه 

و شرایط طرح جامع و تفضیلی 

 خواهد بود.

 p031% (01+n)p011%  (n+01) زیر زمین 2

 p021% (01+n)p014%  (n+01) اول 3

 p004% (01+n)p11%  (n+01) دوم 0

سوم و  4

 باالتر

(01+n) p011 % (01+n)p84% 

 p41 % (01+n)p01% (n+01) انباری 0

 p41% (01+n)01%  (n+01) نیم طبقه 7

 ضرایب برابر اول جبهه عمق ، امثالهم و سرای ، تیمچه پاساژ، مانند تجاری های مجمتع پذیره عوارض درمحاسبه  0:تبصره

 .باشد می عمل مالک اول جبهه ای منطقه قیمت % 83 معادل برآن ومازاد مصوب

 ساختمان ارتفاع طول در که مشاعی باز فضای ، شوند می احداث پاساژ و مجتمع صورت به که تجاری واحدهای  2:تبصره

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

 کاربری مجوز یا شهرداری از تجاری ساختمانی پروانه دارای که موجود تجاری بناهای نوسازی و تخریب صورت در  3:تبصره

 .گیرد می قرار محاسبه مالک پذیره عوارض % 34 قبل مساحت میزان تا باشند می پنج ماده ازکمیسیون تجاری

 .گردد می تعیین متر 23 اول جبهه عمق  0 :تبصره

 بنام مالکیت سند دارای پالک کل درصورتیکه باشند، می پاساژ ویا مجموعه بصورت که اداری و تجاری های واحد  :4تبصره

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

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

 است پذیره عوارض مشمول
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 همکف-در حریم شهر  عوارض هر متر مربع بنای تک واحدی -0جدول 

 

 سایر خدماتی صنعتی  اداری تجاری مسکونی طبقات

 21p P 22 P00  P00 01p P0 همکف

 

 سایر طبقات-تک واحدی عوارض هر متر مربع بنای -2جدول 

 ضریب کاربری مربوطه طبقات

 عوارض همکف %71 زیرزمین

 عوارض همکف %81 اول

 عوارض همکف %01 دوم و باالتر

 عوارض همان طبقه %41 انباری

 عوارض همان طبقه %01 نیم طبقه

 

بدیهی است ساخت وساز در حریم شهر صرفاً پس از تثبیت بنا با نظر مراجع ذیصالح قانونی مشمول پرداخت  : 0تبصره 

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

 شهرسازی است .

  .محاسبه می شود ضریب مسکونی %43اتاق کارگری و نگهبانی پاژ آب،اتاق پم برای:  2تبصره 

 تعرفه مربوطه لحاظ می گردد. %13: برای محاسبات عوارض شهرک ولیعصر و شهرک سبحان،  3 تبصره

 

 

 

 



 شهرداری کوهسار 0011تعرفه عوارض سال 

 

                                                                 مهدی جمعدار                                                    جید عظیمیم                    

معاون هماهنگی امور عمرانی          رئیس شورای اسالمی شهر کوهسار                                      ار    ـسکوهــهردار ش

 
13 

 

 

 در حریم شهر متر مربع تجاری مجتمع رض پذیره یکجدول عوا

 

N  می باشد. 2تعداد واحد تجاری یا اداری و حداقل آن برابر با 

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

 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  0تبصره

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

 و ضوابط شهرسازی است.

N   می باشد. 2تعداد واحد تجاری یا اداری و حداقل آن برابر با 

 لحاظ می گردد. 41واحد ، همان  41برای پذیره های باالتر از 

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

 طرح جامع و تفضیلی خواهد بود.

 

 سایر اداری و خدماتی تجاری طبقات ردیف

 p143% (13+n) p133% (13+n) p123%(n+13) همکف 0

 p133% (13+n)p133% (13+n)p133% (n+13) زیر زمین 2

 p123% (13+n)p 134% (13+n)p134% (n+13) اول 3

 p114% (13+n)p 13% (13+n)p13% (n+13) دوم 0

 p133% (13+n)p 84% (13+n)p84% (n+13) سوم و باالتر 4

 13%p (13+n)p 13% (13+n)p 43% (n+13) انباری 0

 p133% (13+n)p 13% (13+n)p43% (n+13) نیم طبقه 7
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 شهربازی پروانه صدور عوارض (1

 

 . گردد می محاسبه طبقه همان به مربوط تجاری پذیره عوارض %43 باشد مسقف اگر  0.

 . گردد می محاسبه تعرفه تجاری %24 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

 می محاسبه طبقه همان به مربوط تجاری پذیره تعرفه % 43 باشد شهربازی داخل از آن ورودی که شهربازی درون تجاری . 5

 گردد

 . گردد می محاسبه تجاری پذیره تعرفه%13  بازی شهر به کاربری تغییر 4. 

 

 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

 Kتعرقه عوارض  نوع کاربری ردیف

 %01 کاربری درمانیاحداث مراکز بهداشتی و درمانی در  1

 %74 احداث مراکز ورزشی در کاربری ورزشی 2

 %04.4 )حسینیه ها، تکایا و غیره(در کاربری مذهبیاماکن مذهبی و پارکینگ های متعلقه 3

 %04.4 مترمربع( 233عرصه )حداکثر  %23تجاری مساجد، سقف  5

 00 تجاری ورزشی در کاربری ورزشی 4

 7.4 تجاری %23تجاری مساجد، مازاد بر  1

 7.4 آموزش عالی -تجاری در مراکز آموزشی حوزه علمیه 1

 %74 کتابخانه های دولتی و خصوصی  8

 %04.4 دارالقرآن و مراکز فرهنگی بخش خصوصی 1
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 %74 اماکن نظامی و انتظامی 13

 %74 سرای سالمندان و معلولین 11

 0.4 تجاری سرای سالمندان و معلولین 12

 7.4 آموزشگاه های خصوصی 13

 %01 آموزشگاه های غیرانتفاعی 15

 %01 مهدکودک و کودکستان 14

 %01 سینماها و سالن های همایش 11

 04 عوارض پذیره نانوایی ها 11

 CNG 04تجاری سینماها و سالن های همایش و پمپ بنزین ها و  18

 3.4 جکوزی -سونا 11

 7.4 درمانی تجاری بهداشتی 23

 0.4 تجاری برای سایر موقوفات خاص 21

 3.4 ورزشی در کاربری غیرمرتبط 22

 CNG 3.4عوارض سایبان برای پمپ بنزین ها و  23

 %74 آموزشی 25

 %74 موسسات خیریه )ایتام، کودکان سرطانی، کودکان بی سرپرست و ....( 24

 0.4 تجاری موسسات خیریه 21

 

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

  همکف طبقه % 01 اول طبقه و طبقه نیم ، زیرزمین عوارض -0

 همکف طبقه % 01 دوم طبقه عوارض -2

 همکف طبقه % 31 باالتر و سوم طبقه عوارض -3

 همکف طبقه %31 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 0 :تبصره

 باراندازهای مثل مربوطه فعالیت انجام راستای در که مختلف های کاربری در استفاده مورد باز فضاهای برای  : 2 تبصره

 سبک مصالح با هایی غرفه آن در که گردد می اطالق فضاهایی به گاراژ از منظور ( گاراژ علوفه، انبارهای، فروشی دفاترآهن

 K ضریب کارواش، ،) گیرد قرار استفاده مورد گاراژ عنوان تحت و خودرو تعمیرات جهت وصرفا باشد شده ایجاد سبک وسقف

 .شود استفاده تجاری 1 شماره جدول 1 ردیف انبار ازمقوله

 و محاسبه عوارضشان ساختمانی پروانه در شده ذکر کاربری نوع با مطابق کارگری اتاق نگهبانی، سرایداری، بناهای  3 :تبصره

 . شد خواهد وصول

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

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

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

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

 میانگین عمل مالک است مجاز حد از بیشتر تجاری واحدهای ارتفاع و دهنه عرض که تجاری های مجتمع در  4 :تبصره

 . است مجاز غیر واحدهای ارتفاع و دهنه عرض

 سازمان مجوز دارای مهمانپذیر -مسافرخانه-، متل ، رستوران آپارتمان هتل هتل، شامل اقامتی واحدهای احداث  0 :تبصره

 و آرایشی فروشی، عتیقه دستی، صنایع تجاری، غرفه رستوران، خدماتی، باز فضاهای احداث همچنین و گردینوجها ایرانگردی

 رعایت با مربوطه کاربری در ندارند شهر معابر به مستقیم راه و شود می باز مذکور های مجموعه در آن ورودی درب که غیره

 .گردد می عمل صنعتی تعرفه  2/1 مجاز تراکم

 دارای( کاال مستقیم وبازارعرضه بار وتره میوه میادین مثل عمومی خدمات واحدهای برای پذیره عوارض محاسبه در 7 : تبصره

( پذیره تجاری برای حریم %83برای داخل بافت و هشتاد درصد )  تجاری پذیره (%43پنجاه درصد ) )ذیربط مجوزازمراجع

 .شود می لحاظشهر

 مسکونی پایانکار و پروانه دارای که هایی ساختمان در فروش یا کار دفتر خود کارخانه یا و شرکت از خارج کسانیکه  : 8تبصره

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

 . گردد می اخذ و محاسبه تجاری

 یا اصالح سند ولی شده اجرا خیابان اینکه یا شده تعریف سبز فضای ماورای اصلی خیابان به سند حدود که امالکی1  : تبصره

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

 . بود خواهد ساختمانی پروانه عوارض محاسبه مالک

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

 جبهه گرانترین ارزش به % 14 افزایش با نگردیده تعیین خاصی ارزش آن برای و گرفته قرار میادین بر که امالکی 01 : تبصره

 . گردد می محاسبه شود می منشعب میدان از که خیابانی

تعرفه تجاری  %34: برای محاسبه عوارض پذیره مراکز درمانی، باشگاه ورزشی و سالن تفریحات سالم اجتماعی  00تبصره 

 استفاده می شود.
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 ماده کمیسیون و کارشناسی نظریه اخذ از پس شهرداری با توافق جهت که واقع در محدوده قانوی شهر اراضی در: 02 تبصره

) برای .می گردد واگذار شهرداری به افزوده ارزش بعنوان یا معادل ریالی آن عرصه از  %23 ، نماید )عرصه(کاربری تغییر  4

 در آن اعمال می گردد( 131امالکی که ماده 

جهت توافق با شهرداری پس از  ،به آنها تعلق نمی گیرد  131ماده  در اراضی واقع در محدوده قانونی شهر که : 03تبصره 

 بعنوان ارزش افزوده یا معادل ریالی آن از عرصه %33 ،تغییر کاربری )عرصه( نماید  4اخذ نظریه کارشناسی و کمیسیون ماده 

 گردد.شهرداری واگذار می به

 %43معادل   و پارکینگ تاسیسات ، کانکس ، سایبان مشاعات ، در محاسبه عوارض بنای سوله با کاربری انباری، : 00تبصره 

وسایر بناهای فاقد فونداسیون  )باغ وحش، باغ پرندگان(عوارض تعرفه مربوطه و در محاسبه سکو ، همکف بالکن ، النه حیوانات

اعمال می  عوارض مربوطه %43مکف بالکن بصورت دوطرف بسته باشد و درصورتی که ه عوارض تعرفه مربوطه %23معادل 

 گردد.

 تعرفه مربوطه لحاظ میگردد. مسکونی عوارض مانندمحاسبه عوارض آالچیق  : 04 تبصره

: بناهای موجود در بافت فرسوده که مالکین درخواست تجدیدبنا و اخذ پروانه جدید را دارند صرفا بنای مسکونی از 00تبصره 

 فرسوده نیستند.مند می شود و زمین تجاری و اداری به غیر از مسکونی مشمول بافت  تخفیف بهره 43%

ی و اعتباری و : برابر دستورالعمل وزارت کشور شرکت آب، گاز ، برق ، تلفن، مخابرات ، کلیه بانکها، موسسات مال07تبصره 

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

 شود. بصورت تجاری محاسبه و دریافت

که اعیانی آن مسکونیست ، قیمت منطقه به غیر از کاربری تجاری و مسکونی  : در داخل محدوه شهر با کاربری08تبصره 

 مسکونی لحاظ می گردد. و ضرایب بندی

 مربوطه لحاظ می گردد. مسکونی عوارض برابر در حریم شهر برای محاسبه بناهای پیش ساخته :01تبصره 

ریال خودیاری و کمک به طرح های عمرانی مورد  333/333/333/1اجازه داده می شود تا سقف  : به شهرداری21تبصره 

 تقاضای شهروندان با تقاضای کتبی شهروند و دستور و موافقت شخص شهردار به حساب سر فصل درآمدی واریز گردد.

هیچ گونه تخفیفی به عوارض ملکی آنها  : مودیانی که قصد دارند عوارض و جرائم خود را با شهرداری تهاتر کنند،20تبصره 

 خودشان یا همسر و فرزندانشان مالک آن هستند تهاتر کنند.تعلق نمیگیرد و فقط میتوانند به ملکی که 

: برای امالک با کاربریهای صنعتی، باغ، کارگاهی و ....)کاربریهایی به غیر از مسکونی و تجاری و اداری( یا فاقد 22تبصره 

عوارض از متقاضی دریافت کاربری و فاقد اعیانی )که به کاربریشان تخفیف تعلق میگیرد( در صورت تغییر کاربری ماباالتفاوت 

  میگردد.

 مترمربع میباشد. 33باغ حداکثر متراژ اتاق کارگری برای اعمال کاربری  :23تبصره 

 مبنای محاسبه نواحی منفصل شهری همانند محاسبات حریم شهر می باشد. :20تبصره 

 ریال 2330333هر عرض گذری با  قسمت اول 1طبق جدول صفحه  قیمت منطقه بندی برای داخل بافت: حداقل  24تبصره 

 میباشد. ریال 2430333و برای قسمت دوم داخل محدوده 
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 واحد اضافی  عوارض  (3
  واحد چند یا دو به واداری تجاری ، مسکونی واحد یک تبدیل از حاصل افزوده ارزش بهای

 مسکونی واحد تبدیل عوارض( الف

 p 13 مربع متر هر ازای به بزرگتر واحد کسر از پس پروانه بر مازاد اول اضافی واحد یک عوارض-1

 p 11  مربع متر هر ازای به  بزرگتر واحد کسر از پس پروانه بر مازاد دوم اضافی واحد عوارض -2

 p 12  مربع متر هر ازای به بزرگتر واحد کسر از پس پروانه بر مازاد سوم اضافی واحد عوارض -3

 p 13  مربع متر هر ازای به بزرگتر واحد کسر از پس پروانه بر مازاد چهارم اضافی واحد عوارض -5

 p13 مربع متر هر ازای به بزرگتر واحد کسر از پس پروانه بر مازاد باالتر و پنجم اضافی واحد عوارض -4

 .گردد می اخذ و محاسبه تعرفه %43 مسکونی واحدهای تبدیل خصوص در فرسوده بافتهای در: 1تبصره

 ، نپذیرد مصوب نقشه و پروانه از عدول تخلف برای را خود صالحیت صد ماده کمیسیون که صورتی در: 2 تبصره

 . است وصول قابل فوق عوارض

 تجاری واحدهای تبدیل عوارض(ب

 p 23  مربع متر هر ازای به بزرگتر واحد کسر از پس پروانه بر مازاد اضافی واحد یک عوارض-1

 p 22  مربع متر هر ازای به  بزرگتر واحد کسر از پس پروانه بر مازاد دوم اضافی واحد عوارض -2

  p24  مربع متر هر ازای به بزرگتر واحد کسر از پس پروانه بر مازاد سوم اضافی واحد عوارض -3

 p 24  مربع متر هر ازای به بزرگتر واحد کسر از پس پروانه بر مازاد چهارم اضافی واحد عوارض -5

 p24  مربع متر هر ازای به بزرگتر واحد کسر از پس پروانه بر مازاد باالتر و پنجم اضافی واحد عوارض -4

 .گردد می اخذ و محاسبه تعرفه %43 مسکونی واحدهای تبدیل خصوص در فرسوده بافتهای در: 1تبصره

 ، نپذیرد مصوب نقشه و پروانه از عدول تخلف برای را خود صالحیت صد ماده کمیسیون که صورتی در: 2 تبصره

 . است وصول قابل فوق عوارض

 :اداری واحدهای تبدیل عوارض( ج

 p 14  مربع متر هر ازای به بزرگتر واحد کسر از پس پروانه بر مازاد اضافی واحد یک عوارض-1

 p 18  مربع متر هر ازای به  بزرگتر واحد کسر از پس پروانه بر مازاد دوم اضافی واحد عوارض -2

 p 18  مربع متر هر ازای به بزرگتر واحد کسر از پس پروانه بر مازاد سوم اضافی واحد عوارض -3

 18 مربع متر هر ازای به بزرگتر واحد کسر از پس پروانه بر مازاد چهارم اضافی واحد عوارض -5

 p 18مربع متر هر ازای به بزرگتر واحد کسر از پس پروانه بر مازاد باالتر و پنجم اضافی واحد عوارض -4

 .گردد می اخذ و محاسبه تعرفه %43 مسکونی واحدهای تبدیل خصوص در فرسوده بافتهای در: 0تبصره

 ، نپذیرد مصوب نقشه و پروانه از عدول تخلف برای را خود صالحیت صد ماده کمیسیون که صورتی در: 2 تبصره

 . است وصول قابل فوق عوارض
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پس از ابقا توسط کمیسیون  )پیلوت، پارکینگ و انباری(تغییر کاربریعوارض برای ارزش افزوده  (4

 ماده صد
 

A = K × S × P  
K    =طبقات و کاربری نوع به مربوط عوارض تعرفه  

S   =مساحت تغییر کاربری 

P    =عرصه ای منطقه قیمت 

 

 K شرح ردیف

 8 تغییر کاربری از پیلوت به مسکونی 0

 23 تغییر کاربری از پیلوت به تجاری 2

 14 تغییر کاربری از پیلوت به سایر کاربریها 3

 25 مسکونی تغییر کاربری از پارکینگ به 0

 34 تغییر کاربری از پارکینگ به تجاری 4

 21 تغییر کاربری از پارکینگ به سایر کاربریها 0

 11 تغییر کاربری از انباری به مسکونی 7

 25 تغییر کاربری از انباری به تجاری  8

 23 تغییر کاربری از انباری به سایر کاربریها 1
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 تغییر کاربری :ارزش افزوده حاصل از  (5

      P ×S×K. پس از ابقا در کمیسیون ماده صد ارزش افزوده حاصل از تغییرکاربری در اعیان

               متراژ مساحت × یمت منطقه بندیق× ارزش افزوده حاصل از تغییر کاربری= ضریب کاربریهای مربوطه 

  ضریبK  :از مبدا به مقصد بر اساس فرمول ذیل لحاظ میگردد 

 

 عوارض بر ارزش افزوده از اضافه ارتفاع (6

ضوابط و مقررات شهرسازی ایجاد نماید آنگاه عالوه بر در صورتیکه مالک از هر کاربری سقف بناهای احداثی را اضافه بر ارتفاع 

 ون ماده صد عوارض ارتفاع بشرح ذیل وصول می گردد.یاخذ جریمه کمیس

N x K x P x S  

Sمساحت اضافه ارتفاع انجام شده : 

Kضریب تصویبی شورای اسالمی : 

N.ارتفاع بناست که حداقل یک می باشد : 

 ضریب شرح ردیف

 %041  ارتفاععوارض اضافه   0

ردی Kضریب  نوع کاربری ردیف

 ف

ضریب  نوع کاربری
K 

 04 صنعتی به اداری 1 07 مسکونی به تجاری 1

 21 سایر به تجاری  13 04 اداری و خدماتی به تجاری 2

 04 سایر به مسکونی 11 03 مسکونی به اداری و خدماتی 3

 21 در حریم به تجاری 12 4 اداری و خدماتی به مسکونی  5

 04 در حریم به اداری و خدماتی 13 03 به اداریخدماتی  4

 01 در حریم به مسکونی 15 01 صنعتی به مسکونی 0

 8 سایر 14 01 اداری به صنعتی 7

   11 02 مسکونی به صنعتی 8
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 شهر های خیابان و معابر به های آمدگی پیش عوارض (7

 
 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  
 

 آمدگی به معابر و خیابانهای شهرپیش 
 Kضریب  شرح کاربری ردیف

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

 استفاده قرار گیرد
8 

 0 چنانچه پیش آمدگی بصورت روباز و فاقد دیوارهای جانبی باشد)تراس( مسکونی 2

 

 
 Kضریب  شرح کاربری ردیف

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

 مورد استفاده قرار گیرد
02 

 01 چنانچه پیش آمدگی بصورت روباز و فاقد دیوارهای جانبی باشد)تراس( تجاری 2

 

 
 Kضریب  شرح کاربری ردیف

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

 استفاده قرار گیرد
01 

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

 

 
 Kضریب  شرح کاربری ردیف

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

 استفاده قرار گیرد
0 

 2 آمدگی بصورت روباز و فاقد دیوارهای جانبی باشد)تراس(چنانچه پیش  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 :  0 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:  2تبصره 

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

عوارض  %43( عوارض معادلو بصورت بالکن چنانچه پیش آمدگی بصورت روباز و فاقد دیوارهای جانبی باشد)تراس .1

 ی مربوطه لحاظ خواهد شد.طبق کاربر

 عوارض مربوطه لحاظ می گردد. %13پیش آمدگی بصورت مسقف و دارای دیوارهای جانبی )بصورت بالکن(  .2

رجسته ، نماسازی و دکورهای بمتر( 1) تا عمق برای محاسبه عوارض پیش آمدگی بناهای غیر مفید مثل باران گیر  .3

عوارض مربوطه می  %23متر مشکول  1بارانگیر باالتر از عمق  بری فوق ، مشمول عوارض نخواهد شد،غیره در کار

 گردد.

 عوارض لحاظ می گردد. %43همکف تراس بصورت دوطرف بسته،  .5

 

 بازسازی و تخریب عوارض   (8

 

 وضعیت و دهنه تعداد و بنا متراژ حد در حداکثر و قدمت هر با بنا تجدید و نوسازی هنگام در ساختمانی پروانه صدور برای -0

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

 نظر از ساخت پروانه صدور اینکه به مشروط شد خواهد لحاظ مربوطه عوارض تعرفه)درصد سی و پنج)  %34معادل نوسازی

 . باشد بالمانع و مجاز شهرداری

 باشد می تفضیلی طرح با مطابق که جدید پروانه صدور زمان در پروانه یا و خالف عدم پایانکار، از بیش بنای مازاد : 0 تبصره

 . بود نخواهد فوق بند مشمول

 احیاء، قانون 8 ماده موضوع ( تفضیلی طرح اساس بر فرسوده بافت های محل در شده واقع اراضی نوسازی به تشویق جهت - 2

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

 و دفترچه در مندرج تخفیفات سایر ضمنا . گردند می برخوردار ساختمانی عوارض تخفیف )درصد پنجاه(   %43 موجود ی

 میگردد. مشمول مختلف های مناسبت تخفیفات همچنین

 تبصره : این تخفیف شامل زمینهای واقع در بافت فرسوده که فاقد بنا میباشند ، نمی شود.
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 و مخازن استخر احداث عوارض  (9
 باشد 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

                                            طول×   عرض×   ارتفاع×  بندی منطقه قیمت×     مربوطه ضریب          

K×P×H×W×L 

 .باشد می 0 صنعتی مصارف برای و 23 مسکونی واحد داخل واستخر تفریحی مصارف برای :0تبصره 

 .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:  3 تبصره

 اعمال می گردد. 21: عوارض احداث استخر با کاربری عمومی ورزشی با ضریب  0تبصره 

 02 و در حریم ضریب  1 با ضریب در داخل بافت تبدیل استخر کشاورزی به تفریحی بعد از کمیسیون : عوارض 4تبصره 

 محاسبه می گردد.

محاسبه می  01و در حریم )بدون مجوز از جهاد( با ضریب  0 عوارض احداث استخر کشاورزی داخل بافت با ضریب :0تبصره

 گردد.

 اعمال می گردد. 4عوارض حوضچه و آبنما با ضریب  :7تبصره 

متر می باشد درغیر اینصورت ضریب استخر تفریحی اعمال  13متر و حداکثر سطح اشغال  304برای حوضچه حداکثر ارتفاع 

 میگردد.

 – ها سردخانه و انبارها عوارض     (11

 برای 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

 

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

 0، سایر =    2،  بازرگانی =    0.4، صنعتی =    3، تجاری =   0 = کشاورزی

 انبار فضای عنوان به ها سردخانه و اداری،انبارها های ساختمان و تأسیسات ، سبز فضای ، شوارع به مربوط فضای  0 :  تبصره

  شود نمی تلقی
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 حصارکشی عوارض (11
 

 از بایست می شهرداری مختلف، های کاربری با اراضی برای و دیوارنرده  دیوار احداث پروانه صدور هنگام در

 . نماید اقدام متعلقه عوارض محاسبه به نسبت ذیل فرمول

  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  
 

 عوارض دیوارکشی

 Kضریب  نوع کاربری ردیف

 0 تراکم کم  مسکونی 0

 0 تراکم متوسط مسکونی 

 0 باغ مسکونی مسکونی 

 7 تجاری و اداری 2

 7 صنعتی داخل بافت 3

 0 )بجز بخش کشاورزی(سایر کاربریها داخل محدوده 0

 0 در حریم شهرفاقد بنا  4

 01 مسکونی حریم شهر 0

 01 تجاری حریم شهر 7

 7 بجز جدول مربوط به بخش کشاورزی سایر کاربری ها 8

ضریب  %41 فنس کشی  1

 مربوطه
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 تمام نیمه یا و محل وضع با مناسب غیر و مخروبه بناهای یا زمین به نسبت شهرداری قانون 113 ماده استناد به 0 :  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

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

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

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

 .شد خواهد ارجاع 11 ماده در مذکور کمیسیون به موضوع کرد اعتراض مقرره مهلت ظرف گاه هر و شود می تلقی قطعی

 قطعی سند حکم در 11 ماده در مذکور اختالف رفع کمیسیون آراء همچنین و نشده واقع اعتراض مورد که هائی حساب صورت

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

 .بگذارد اجراء مورد به و صادر اجرائیه

 تفصیلی طرح ضوابط مطابق نرده یا فنس و دیوار ترکیب با که باشد می متر  202 احصار جهت مجاز حداکثرارتفاع : 2 تبصره

 )نماید درج صادره مجوز در تفکیک به را فنس و دیوار ارتفاع است مکلف شهرداری)  شد خواهد احداث شهر

 .گیرد می تعلق دارد دیوار احداث به نیاز که عرصه از قسمت آن به صرفاً حصارکشی عوارض:  3 تبصره

 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

 رعایت به نسبت داوطلبانه بصورت چنانچه اند گردیده احداث ساختمانی پروانه اساس بر که هایی ساختمان کلیه : 4 تبصره

 . است معاف ضلع همان به مربوط دیوارکشی عوارض پرداخت از نمایند اقدام شهرداری نظر مورد اصالحی

 احداث 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

 بر مبنی ذیصالح و قضائی محاکم و مراجع سوی از قطعی آراء و احکام صدور همچون معتبری مدارک چنانچه:  7 تبصره

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

 دیوار همان کاربری لحاظ می گردد. %43، برای محاسبه تراس بندی در سطح خاک:  0تبصره 

 باشد نداشته مغایرت شهرسازی ضوابط با چنانچه باشند، کشاورزی جهاد اداره از کشی فنس مجوز دارای که اراضی  :8 تبصره

 . نمایند پرداخت ، به استثنای بخش کشاورزی کشی حصار عوارض % 43 بایست می ملک پیرامون فنس احداث جهت

 .عوارض دیوار وصول میگردد %43در صورت تبدیل فنس به دیوار )که قبال عوارض فنس پرداخت شده(، : 1تبصره 

عین دیوار لحاظ میگردد، فقط در صورتی که قطر)عرض( سنگ چین از نیم متر  ،برای محاسبه سنگ چین ضریب: 01تبصره 

 بیشتر باشد ، مازاد آن در محاسبه لحاظ می گردد.

 نرده روی دیوار معاف از عوارض می باشد. :00تبصره 

 باشد.می  104مترمربع برای کاربری مسکونی تراکم کم و متوسط،  333ضریب دیوار برای عرصه زیر :  02تبصره 
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 تراکم بر مازاد عوارض  (12

 مجاز پایه تراکم بر مازاد عوارض

 و جامع طرح دفترچه در شده بینی پیش ضوابط برابر که مختلف های کاربری با پایه تراکم بر مازاد عوارض محاسبه برای

 تصویب برای پیشنهاد هنگام باشند داشته تراکم افزایش به نیاز شهر محدوده در واقع امالک که صورتی در همچنین و تفضیلی

 .شود می استفاده زیر فرمول از معماری و شهرسازی عالی شورای قانون 4 ماده موضوع یاکمیسیون فنی کمیته در

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

 01 تراکم کم  مسکونی 1

 01 تراکم متوسط مسکونی 

 02 باغ مسکونی مسکونی 

 04 اداری  2

 21 تجاری 3

 01 صنعتی 5

 01 سایر کاربری ها 4

 
 .باشد می تراکم مشمول زیربنای جزء باشد ای طبقه چه در اینکه به توجه بدون تجاری انباری:  0   تبصره

 .گردد نمی تراکم پرداخت مشمول عمومی های پارکینگ احداث : 2 تبصره

 باشد. می مستثنی فوق قاعده از فرهنگی و تاریخی محور محدوده : 3 تبصره

 ودرطبقات)شش(  1،  %53 تا % 24 از صنعتی بناهای در اشغال سطح بر مازاد فروش پذیره عوارض محاسبه برای:  0تبصره 

 .گردد محاسبه ای منطقه قیمت برابر )پنج)  4طبقه  ونیم

 .شد خواهد اضافه طبقه همان در پذیره عوارض % 133 مجاز، اشغال سطح از بیش فروش عوارض : 4 تبصره
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 : شهری توسعه و عمران های طرح اجرای از ناشی افزوده ارزش عوارض (13

 

 در میادین و ها خیابان و معابر اصالح و توسعه و تعریض های طرح اجرای اثر در شهرداری قانونی محدوده داخل امالک : الف

 طرح اجرای از ناشی افزوده ارزش عوارض ) اصالحی بدون ( گیرند می قرار ای توسعه یا تعریضی یا اصالحی یا احداثی برگذر

 بر در طرح اجرای به مشروط ساخت پروانه اخذ زمان در که گیرد می تعلق آنها به بار یک برای شهری توسعه و عمران های

 .شود می اخذ ذیل فرمول برابر امالک قبیل این صاحبان از اصالحی

 X A x K x P x S ( عرض معبر جدید –عرض معبر قدیم)T=  

 = T شهری توسعه و عمران های طرح اجرای از ناشی افزوده ارزش عوارض 

 = A  ملک عرض یا طول ( ملک بر از ضریبی ( 

 = K  ضریب 

P   =بندی منطقه قیمت 

S    =عرصه مساحت 

 

 
 

 عوارض اجرای طرحهای عمرانی و توسعه شهر

 Kضریب  نوع کاربری ردیف

 0.4 تراکم کم  مسکونی 1

 2 تراکم متوسط مسکونی 

 2.4 ارزشمند سبز مسکونی 

 0 اداری  2

 02 تجاری 3

 2 صنعتی 5

 3 مشاغل مزاحم شهری 4

 0 آموزشی، فضای سبز، مذهبی، بهداشتی، درمانی، ورزشی 1

 

 برگذر در میادین و ها خیابان و معابر اصالح و توسعه و تعریض های طرح اجرای اثر در شهر قانونی محدوه در امالک  :ب

 طرح اجرای از ناشی افزوده ارزش عوارض هستند باقیمانده دارای و گیرند می قرار ای توسعه یا تعریضی یا اصالحی  یا احداثی

 بر در طرح اجرای به مشروط زمان درخواس مالک در که گیرد می تعلق آنها به بار یک برای شهری توسعه و عمران های

 .شود می اخذ ذیل فرمول برابر امالک قبیل این صاحبان از اصالحی

X A x K x P x S ( عرض معبر جدید –عرض معبر قدیم)T=  
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=T  شهری توسعه و عمران های طرح اجرای از ناشی افزوده ارزش عوارض 

A    =ملک عرض یا طول ( ملک بر از ضریبی ( 

K    =ضریب 

P   =بندی منطقه قیمت 

 S   =عوارض اجرای طرحهای عمرانی و توسعه شهری    هباقیماند عرصه مساحت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 برگذر در میادین و ها خیابان و معابر اصالح و توسعه و تعریض های طرح اجرای راستای در شهر محدوه داخل که امالکی  :پ

 ارزش دارای خیابان تعریض اثر بر ولی ندارند هم نشینی عقب که گیرند می قرار ای توسعه یا تعریضی یا اصالحی یا احداثی

 که گیرد می تعلق آنها به بار یک برای شهری توسعه و عمران های طرح اجرای از ناشی افزوده ارزش عوارض گردند می افزوده

 الف بخش جدول و فرمول برابر امالک قبیل این صاحبان از اصالحی بر در طرح اجرای به مشروط ساخت پروانه اخذ زمان در

 .شود می اخذ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Kضریب  نوع کاربری ردیف

 0 تراکم کم  مسکونی 1

 0.4 تراکم متوسط مسکونی 

 2 باغ مسکونی مسکونی 

 3 اداری  2

 0 تجاری 3

 0 صنعتی 5

 0.4 مشاغل مزاحم شهری 4

 0 آموزشی، فضای سبز، مذهبی، بهداشتی، درمانی، ورزشی 1
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 :ارزش افزوده ناشی از طرح های توسعه شهری (14

  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 5 تبصره دراجرای ذیربط ازمبادی شهر محدوده به ورود قانونی مراحل رعایت بر عالوه گیرد قرار موافقت

 سهم یا عوارض این مطالبه.نماید واگذار شهرداری به رایگان بصورت را ملک کل درصد %21  باید   امالک وضعیت

 .بود خواهد 1311 سال معین امالک وضعیت تعیین قانون تصویب تاریخ از شهرداری

 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 های

 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

 بر اساس اصول و ضوابط شهرسازی پوشش تعویض عوارض  (15
 

 بدون چنانچه نخواهدشد عوارض مشمول نشود وسطح ارتفاع افزایش به منجر داردچنانچه پوشش تعویض قصد که بنایی -1

 گردد. می دریافت پروانه صدور % 2 4معادل شود ارتفاع افزایش به منجر سطح افزایش

 تعویض و نگردد اضافه زیربنا مقدار صورتیکه در دارند بنا استحکام قصد به اساسی تعمیرات به نیاز که ساختمانهایی -2

 . گردد نمی عوارض مشمول نگردد احداث جدیدی سقف یا و نگیرد صورت پوشش

 

 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

) به استثنای صد ماده کمیسیون از بعد عوارض و پروانه صدور متعلقه عوارض مجموع از %5 مأخذ به مالک از پروانه صدور

 و نشانی آتش ایستگاههای توسعه و گسترش صرف فقط و دریافت و آموزش و پرورش( رض تفکیکجریمه ماده صد، عوا

 شود می آن امکانات
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 عوارض مبلغ استرداد و مودیان از عوارض فیشهای دریافت نحوه (17
 

 درآمد 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

 .نیستند استرداد قابل عنوان هیچ به )ادارت سایر و پرورش و ،آموزش نوسازی تفکیک،( های عوارض 0- 

 مجموع % 13 گردد منصرف پروانه دریافت از ساختمانی پروانه صدور از قبل ساختمان پروانه دریافت متقاضی چنانچه  2-

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

 .باشد می استرداد قابل شهرداری حساب به اشخاص واریزی اشتباه  3-

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

 و 11/11/1311 مورخ ت/153232/113 شماره به وزیران محترم هیئت مصوبه حفاری دستورالعمل در مقرر ضوابط طبق

 .باشد می وصول مالک کشور حفاری شورای 2/1/1318 مورخ 1315/35/23 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

 راهبردی معاونت توسط ساله هر که حفاری های¬ترانشه ترمیم پایه بهای فهرست  آخرین مبنای بر ترمیم هزینه: 0 تبصره

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

 فهرست با برابر نظارت هزینه بعالوه گیرد می قرار شهرداری عهده به که ای مرحله از حفاری مرمت های هزینه: 2 تبصره

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

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

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

 کند. وصول و محاسبه تعدیالت و ضرایب کلیه
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 عوارض سالیانه  بانکها : (18

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

                                                                                                                                                          

0/0 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

 : اشجار قطع عوارض (19
 
 یا حقیقی اشخاص از ذیل شرح به عوارضی شود می داده اجازه شهرداری به شوراها تشکیالت قانون 11 ماده 11 بند اجرای در

 : نماید وصول نمایند می درخت قطع به اقدام که حقوقی

 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   1303330333 پایه بصورت اصله هر متر سانتی 43 تا 14 از بن محیط با درخت -1

 .شود گرفته نظر در 1341 مصوبگسترش باغات 

با رعایت الیحه حفظ و  ریال 4330333هرسانت به ازای  1عالوه بر بند سانتی متر  133تا  43درخت با محیط بن  -2

 در نظر گرفته شود. 1341گسترش باغات مصوب 

دو به مبلغ  یک و متر محیط مازاد بر بند سانتی هر ازای به پایه بر سانتی متر عالوه 133درخت با محیط بن بیش از  -3

 ریال وصول می شود. 103330333

 ریال وصول می شود. 205330333مترمربع مبلغ عوارض مربوط به گیاهان پوششی به ازای هر  -5

حفظ و گسترش باغات با در نظر گرفتن  15عوارض مربوط به درختچه های زینتی با نظر کمیسیون بند )ب( ماده  -4

 هزینه های نگهداری وصول می شود.

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

 و مقررات استناد به 15 ماده)ب(بند کمیسیون محترم اعضای تشخیص به بنا باشد داشته را آن وجابجای قطع تقاضای- مالک

 .شد خواهد تصمیم اتخاذ مربوطه قوانین

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

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

 مشمول )  1341 مصوب شهرها در سبز فضای وگسترش حفظ( قانون 1 ماده در شده بینی پیش برجزای عالوه سازند فراهم

 .بود خواهند فوق عوارضات پرداخت
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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  -0

 معابر در آمدگی پیش متر سانتی 43 حداکثر حیاط درب و منازل درب روی سایبان   -2

 cm 133 حداکثر ها پنجره باالی و ها بام کناره در سایبان -3

 باشد نشده تجاوز معبر به که شرطی به ها آن بنای تجدید بدون ملک های دیواره یا ساختمان نماسازی -0

 ها آن ابعاد در تغییر بدون پنجره و در تعویض و ساختمان مرمت و جزئی تعمیرات -4

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

 یکدیگر به مغازه چند یا دو الحاق -7

 بسته طرف سه های بالکن به پنجره نصب -8

 خانه داخل در طرحی هر با گلخانه احداث -1

 ، غذا آموزشی واحد ، کتابخانه ، مهدکودک عنوان به مربوط مجاز واحدهای اعیانی ازها  سازمان ، ادارات استفاده -01

 ... و ورزشی باشگاه ، خوری

 شهری توسعه طرح مطابق مجاز ظلع از پارکینگ درب نصب و اعیانی از قسمتی تبدیل -00

 انباری عنوان به پله باالی اطاقک یا پله زیر از استفاده -02

 پروانه اعتبار مدت یا و اولیه نامه موافقت مدت تا ساختمانی و عمرانی های پروژه موقت های ساختمان احداث -03

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

 اقدام نماید الذکر فوق تاسیسات

 شهرداری هماهنگی با شهری توسعه مطابق امالک در نشینی عقب اجرای - -00

 شهرداری از مجوز اخذ با موجود پنجره جابجایی و تعبیه -04

 ستون به منجر اساسی تعمییر فرهنگی میراث سازمان تایید با فرهنگی و تاریخی ارزش با ها ساختمان اساسی تعمیر -00

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

 

 مجاز 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 شهرداری که
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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 

 معاف )خرپشته و پیلوت( مربوطه مشاعات با مفید بنای مربع متر 123 تا وغیره تراکم زیربنا، شامل پروانه صدور از و شهرداری

 .بود خواهد اقدام مالک مربع متر 123 تا فرد هر سهم مسکونی های مجتمع در . باشند می
 

 تمامی معافیت ها طبق قانون اعمال خواهد شد. -2
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 تسهیالت و تشویقات (3
 

 زمین، زلزله،حریق،رانش مثل غیرمترقبه ازحوادث ناشی تخریب ویادرحال شده مجازتخریب ساختمانهای بنای تجدید -0

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

 شود می لحاظ ذیصالح مراجع نظر با بودن غیرعمدی

اداره کل راه و شهرسازی  13/35/15مورخ  131/21111  شماره نامه پیرو فرسوده بافتهای مالکین تشویق منظور به -2

 )درصد پنجاه)  43 %شهری ناکارآمد و فرسوده های بافت نوسازی و بهسازی ، احیا قانون 8 ماده برابراستان البرز و

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

 . گردد نمی شامل بناهارا

صنفی و  ، بهای خدماتعوارض پس از کمیسیون،  کاربری نوع هر با ساختمان پروانه صدور زمان در که مالکینی -3

 . بود خواهند عوارض % 83 پرداخت مشمول نمایند اقدام عوارض % 133  پرداخت به نسبت سطح شهر

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

 تسویه نموده اند.

 و پذیر رقابت تولید موانع رفع قانون 41 ماده مشمول باشند داشته را خود عوارض تقسیط خواست در که مالکینی -0

 . شد کشورخواهند مالی نظام ارتقای

در خصوص تقسیط مطالبات شهرداری طبق دستور العمل ذیل و با  1383اصالحیه سال  32در راستای اجرای ماده  -4

 توجه به وضعیت مالی شهرداری و صالحدید شهردار محترم پیشنهاد می گردد:

 

 تعداد ماه تقسیط درصد نقدی مبلغ بدهی)ریال( ردیف

 ماه 02حداکثر  نقد %21حداقل  111/111/311تا سقف  0

 ماه 00حداکثر  نقد %31حداقل  111/111/411تا سقف  2

 ماه 00حداکثر  نقد %41حداقل  111/111/741تا سقف  3

 ماه 08حداکثر  نقد %41حداقل  به باال 111/111/741از  0

خانواده های: تحت پوشش کمیته امداد،  4

معظم شهدا، دارای شرایط خاص)بیماران 

خانم ، بی سرپرست سرطانی، العالج،

شرکت های  های سرپرست خانوار(،

 صنعتی و دامداری ها

 

 نقد %01حداقل 

 

 ماه 30حداکثر 
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تا  11عوارض ، از سال  %13:  13تا  11: معاف از عوارض ، از سال  1313قبل از سال  شده انجام سازهای و ساخت  -0

وصول می  بنا ابقاء عوارض عنوان به عوارض روز %24:  قبل از تاسیس شهرداریتا  81عوارض ، از سال  14%:  83

 .گردد

عوارض می  %43مشمول و قرار نداشتن در بافت فرسوده، برای صدور مجوز  13قبل از سال  داخل بافت برای بناهای -7

 درصورتی که بنای خود را تخریب کنند و درخواست مجوز داشته باشند() گردد.

  برای دریافت مجوز، بوده اند شهرک سبحانکارکنانی که از ابتدا دارای عضویت تعاونی مسکن شهرداری کوهسار  -8

 عوارض فقط برای یکبار می گردد. %43مشمول 

)در صورت تخریب دیوار موجود و عقب  متر داخل بافت 433در صورت عقب نشینی مالک برای مساحت عرصه زیر  -1

 معاف می باشد. تخریب بازسازی دیوار از پرداخت عوارض نشینی مالک(

در کاربری مسکونی با تراکم کم و از ملک در راه قرار میگیرد، %13برای امالکی که بر اثر عقب نشینی بیش از  -01

 می گردد. وصولعوارض   %13و در کاربری باغ مسکونی و باغات  %43متوسط 
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 کشاورزی بخش  (4

 

 

P =      قیمت منطقه ایs  = مساحت 

: عوارض ساخت در سازه گلخانه موقت و استخر آب ژئوممبران برابر صفر میباشد و از پرداخت عوارض ساخت و ساز  0تبصره 

 معاف می باشند. 133معاف می باشند. لذا پرونده های مربوط به واحدهای یاد شده از طرح در کمیسیون ماده 

آب در بخش کشاورزی مورد استفاده قرار می گیرند مشمول جدول فوق : استخرهایی که صرفا به منظور ذخیره  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 قابل  3تبصره 

 بوده و از عوارض فضای سبز معاف می باشد.دریافت 

ف
دی

ر
 

 kضریب  عوارض ساخت در بخش کشاورزی

 1 گلخانه موقت با مصالح سبک 1

 1.4 گلخانه دائم با سازه مصالح ساختمانی 2

 2 استخر ذخیره آب بتونی 3

 1 استخر ذخیره آب ژئوممبراین 5

 0 اسطبل ، آغل و هانگار 4

 0 استخر پرورش آبزیان 1

 3 )پایه مجاز و نرده(اتاق کارگری ، دفتر کار و دیوارکشی  1

 0 دیوارکشی )در صورت داشتن مجوز( 8

 3 صنایع تبدیلی، تکمیلی و بسته بندی محصوالت کشاورزی پس از استعالم از جهاد کشاورزی 1

 0.4       سالن دامداری                                                                                                                  13

 0.4 سالن مرغداری 11

 0.4 سالن پرورش قارچ 12

 1.4 فنس کشی 13

 0.4 سایر فعالیتهای کشاورزی 15
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: اگر متقاضی مطابق با پروانه دیوارکشی را اجرا ننمود و تماماً دیوارکشی انجام داده شود کل ارتفاع دیوار پس از ابقا  0تبصره 

 محاسبه می گردد. 13در کمیسیون ماده صد عوارض دیوارکشی با ضریب 

 مترمربع می باشد. 2433اورزی برای باغ های باالی : فنس کشی فقط با مجوز جهادکش 4تبصره 

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

 جدول فوق نمی گردد. 1صنعتی دفترچه محاسبه گردیده و شامل ردیف  kبا 

وق پس از تایید مراجع ذیصالح شهرداری می تواند مابه تفاوت عوارض را از : در صورت تغییر کاربری موارد ف 7تبصره 

 متقاضی دریافت نماید.
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 :در محدوده قانونی شهرمحاسبه عوارض سطح شهر

استانداری( بهای آن  23/2/81مورخ  12143/52/81عوارض خاص ساالنه به مأخذ یک ونیم درصد)بر اساس نامه شماره  

این تعرفه       1صفحه بر قرارمی شود.الزم بذکر است مبنای بهای عرصه امالک و اعیانی آنها طبق ارزش منطقه بندی 

 می باشد.

 (n×p2×k+   )عوارض سطح شهر اعیانی   : (s × p0  × k)عوارض سطح شهر عرصه    :   

 

           p2ارزش معامالتی اعیانی :،       p1قیمت منطقه ای زمین :،     nمتراژ 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 عوارض ناشی از

 
 مورخ 441 شماره دانامه همچنین و شوراها قانون 11 ماده 24 بند و شهرداری قانون 12 ماده و 44 ماده 24 بند استناد به

 قابل تبلیغاتی تابلوهای عوارض محاسبه برای و باشد می وصول قابل عوارض این اداری، عدالت دیوان هیات عمومی 23/38/12

                                               وصول می گردد. مطابق بانظریه کارشناس  عوارض غیره و پزشکان صنفی، صنعتی، اداری، اماکن تجاری، روی بر نصب

 . شد نخواهد دولتي های بيمارستان و دولتي ادارت شامل عوارض اين وصول :  1تبصره 

 . است وصول قابل يکبار برای نصب مجوز صدورعوارض :  2 تبصره

 مجوز فاقد تبليغاتي تابلوهای آوری جمع به نسبت راسا مجوز اخذ به نسبت موظفند شهر سطح تبليغاتي تابلوهای مالکين : كليه 3 تبصره

 . بود نخواهد شهرداری عهده به مسئوليتي آنان اموال به خسارت هرگونه ورود صورت در . نمود خواهد اقدام كتبي با اعالم

 به شده نوشته ديوار مساحت شوند مي نوشته شهر سطح خيابانهای و معابر به مشرف ديوارهای روی بر كه تبليغاتي برای :  4 تبصره

 .شود مي عمل فوق فرمول مطابق و گرديده لحاظ تابلو عنوان مساحت

 .شود می استفاده ذيل فرمول از محاسبه هنگام در دارد شهری معابر در آن نصب و پايه به نياز كه تابلوهايي برای : 5تبصره 

 

 × K تابلو عوارض =تابلو( مساحت + پایه ارتفاع   × (نصب محل ای منطقه قیمت 

 معاف مي باشد. ،داخل استاندارد ف صنفعوارض تابلوهای معر : 6تبصره 

  .بود خواهد عمل مالك شهر شورای در تصويب از پس ، فوقعوارض  دريافت نحوه چگونگي دستورالعمل تغيير صورت در : 7 تبصره

 


