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 گفتار پيش

 يا باشند نمي خود براي تامين آن به قادر تنهايي به هريك كه دارند مشتركي نيازهاي سلسه يك شهر مردم اينكه به نظر

 مشترك نيازهاي اين آن در كه است شهري ديگر مطلوب طرف از و است سنگين بسيار آنها انفرادي تامين هزينه اينكه

 خوبي به ديگر موارد از وبسياري نشاني آتش خدمات ،شهر زيبايي و نظافت د روان،ترد ،سبز فضاي ؛ نظير( محلي نيازهاي)

 .است ضروي آنها تامين براي اجتماعي سازمان يك وجود لذا .شود تامين براي شهروندان

 و خود طبيعي حقوق از با استفاده ،شهر يك سكنه كه است سازماني شهرداري كه گفت توان مي شهرداري توصيف در

 شهري اجراي نظامات و وضع ،عمومي تاسيسات كردن و اداره ايجاد منظور به ،است نموده اعطا آنها به قانون كه رياختيا

 به كه را خدماتي هزينه تا دهند مي نمايندگي و اختيار آن به و آورند مي وجود به مشترك محل نيازمنديهاي تامين و

 وصول آنها از و توزيع نموده ،كنندگان استفاده و شهر سكنه بين دالنهعا و منطقي اسلوبي با است، گرديده آن واگذار عهده

 داده آن به قانون حكم به كه قهريه قوه از با استفاده ،شهري نظافات رعايت عدم يا سهم پرداخت عدم صورت در و نمايد

 .بنمايد شهري رعايت مقررات و پرداخت به وادار را آنها ،است

 مي واگذار شهر در شوراي خود نمايندگان به را شهر محلي عمومي امور مورد در گيري تصميم شهر يك مردم واقع در

 خود كه است الزم ،هستند شهرداري يعني آن عامل اجرايي سوي از عمومي كااليي يا خدمت ارائه خواستار چنانچه و كنند

 .گيرد مي صورت عوارض اخذ قالب در امر اين بپردازد كه را خود خواسته اين هزينه نيز

 قوانين استناد به طرفي از مي باشند، درآمدي منابع نيازمند شهروندان به مطلوب خدمات ارائه براي ها شهرداري براين بنا

 خواهد درآمد كسب گروه در شهرداري اهداف تحقق و گردد مي خودكفا تلقي دولتي غير عمومي نهاد شهرداري ،مربوطه

 مثمرثمر مدت شهرداري كوتاه و درازمدت هاي برنامه پيشبرد در تواند مي مهم درآمدهاي از يكي به عنوان عوارض و بود

 رويكرد با قانوني اختيارات موازات به كه بوده شهرداري كارشناسان اين از جمعي انديشي هم حاصل تعرفه اين عليهذا .باشد

 بموقع عوارض وصول محل از هريش كالن اهداف به يابي دست با تا نموده اقدام محلي وضع عوارض به نسبت انگيزشي

 اميد و نائل فهيم شهروندان منزلت و در خورشأن مدرن، شهري آرمان به ذيربط مراجع تمامي همياري با و شده تعيين

  د.بگير قرار مرتبط امور زمينه در متقاضيان و شهروندان كار رهگشاي بتواند مجموعه اين داريم
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ضيحاتتو  

 واحد رابه مربوطه و قبض واريز شهرداري حساب به موديان توسط بايد مصوب عوارض وجوه كه شودمي اعالم تذكراً -١

 .برسد مصرف به مصوب بودجه طبق تا دهند تحويل شهرداري مالي و درآمد

 از لهحاص وجوه از يا استفاده و ازموديان كاركنان توسط وجوه هرنوع دريافت شهرداريها مالي نامه آئين 73 ماده براساس -٢

 پرداخت يابراي و الحسابعلي بصورت عنوان هربه  شهرداري درآمد قطعي حساب به آنها داشتن ازمنظور قبل درآمدها

 .است ممنوع فوري و ضروري هايهزينه

قانون اصالح موادي  0ماده  7قانون ماليات بر ارزش افزوده و همچنين تبصره  05ماده  7نظر به اينكه براساس تبصره  -7

وچگونگي برقراري عوارض وساير وجوه  وفرهنگي جمهوري اسالمي ايران ،اجتماعي ،انون برنامه سوم توسعه اقتصاديازق

آئين  ١3مجلس شوراي اسالمي وماده  ٢٢/١5/1١مصوب  ازتوليد كنندگان كاالوارائه دهندگان خدمات وكاالهاي وارداتي

قوانين ومقررات مربوط به اعطاي تخفيف يا معافيت ازپرداخت كليه  ٢1/١٢/1١ نامه اجرايي هيات محترم وزيران مصوب

دستگاههايي  شهرداري ملغي گرديده بنابراين مقتضي است شهرداري مراتب راكتبا به اطالع مسئولين كليهعوارض يا وجوه به

سال آتي ادارات  همچنين عوارض و برساند بوده اندكه قبال به استفاده قوانين مربوطه وياخاص ازپرداخت عوارض معاف 

در سالهاي آينده تاپايان آذرماه هرسال كتبا به مسئولين دستگاه  بهمن ماه و 75دولتي وسازمانهاي وابسته درسال جاري راتا 

دستگاه خود پادار ونسبت به پرداخت به موضع آن اقدام  اعتبارالزم را دربودجهبتوانند  امر ذيربط اعالم نمايد تا متصديان

 .نمايند
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 تعاريف
عبارتست از آخرين ارزش معامالتي عرصه كه مالك عمل اداره امور اقتصادي و دارائي هر ( P حرف)قيمت منطقه اي ( ١

 .قانون مالياتهاي مستقيم تعيين و ابالغ مي گردد 64اجراي ماده  باشد و درشهر مي

قانون ماليات بر ارزش افزوده و تبصره يك آن و با رعايت مقررات  05عوارض محلي: عوارضي است كه به استناد ماده ( ٢

و آئين نامه  ١/7/١730وظايف و انتخابات شوراي اسالمي كشور و انتخاب شهرداران مصوب  ،قانون تشكيالت  مندرج در

 .گرددمي اسالمي شهر وضع شوراهاي اجرايي آن توسط

 .خواهد شد در محاسبه عوارض چنانچه زمين داراي چند بر باشد قيمت منطقه اي گرانترين بر ملك مشرف به معبر محاسبه

مالك و معابر ( تراكم: عبارتست از نسبت زيربناي كل ملك به كل عرصه كه بر اساس نسبت جمعيتي نفر در هكتار براي ا7

 .گرددميبيني و تعيين كل شهر پيش

 .( بهاي خدمات: بهاي فوق در زمان ارائه خدمت خاص توسط شهرداري از مؤديان اخذ ميگردد6

آشپزخانه و  ،قتاكه براي سكونت افراد و يا خانوار ساخته شده و شامل اييواحد مسكوني: عبارتست از كليه ساختمانها( 0 

 .(بود خواهد شد )بديهي است انجام پاره اي فعاليت هاي شخصي مندرج در قوانين نيز در آنها مجازبا سرويس هاي الزم

فاده است قانون شهرداريها به منظور 00ماده  6٢( واحد تجاري: عبارتست از كليه ساختمانهائيكه كه برابر تبصره ذيل بند 4

واحدهاي تابع قوانين  كسب و پيشه و تجارت احداث گرديده و يا در آنها واحدهاي صنفي تحت پوشش قانون نظام صنفي و يا

 .تجارت فعاليت داشته باشند

موافقت ههاي صنعتي و داراي( واحد صنعتي: عبارتست از كليه ساختمانهائيكه كه به منظور استفاده صنعتي و با ايجاد كارگا3

جهانگردي ، ايرانگردي صنايع سبك و سنگين و معاون و فلزات و سازمان -اصولي از مراجع ذيربط مانند وزارت جهاد كشاورزي

 .ايجاد شده باشد

دولت گانها و ادارات كه از بودجه عمومي( واحد اداري: عبارتست از كليه ساختمانهاي دولتي و نهادهاي انقالب اسالمي وار1

 .مشمول تعريف واحد اداري مي شود، برخوردار ميگردند

مشمول پرداخت تبصره: مؤسسات دولتي و وابسته به دولت و نهادهاي انقالب اسالمي كه با اصول بازرگاني اداره مي شوند و 

دولتي( از نظر پرداخت عوارض  گاز و بانكهاي خصوصي و -برق  –ب و فاضالب آ –ماليات هستند مانند )شركتهاي مخابرات 

 .تجاري محسوب ميشوند، پذيره

درهرنوع  منظورارائه خدمات ( واحد خدماتي: كليه ساختمانهايي كه توسط اشخاص حقيقي يا حقوقي بخش خصوصي به9

 ،دفاترمهندسي ،دفاتراسنادرسمي ،ي اطالق مي گردد مانند ساختمان پزشكانواحدهاي خدمات ،كاربري احداث مي گردند

 ...وكالت و دفاتر

 «استفاده از مفاد اين مصوبه و محتويات اين دفترچه منوط به رعايت دقيق كليه نكات ميباشد»
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  تک واحدي مسكوني عوارض زير بناي ـ1ماده 

 P  (K)ضريب  رديف

 4/2 متر مربع 06تا  

 44/2 مترمربع166تا 

 4/2 مترمربع146تا 

 0/2 مترمربع266تا 

 54/2 مترمربع366تا 

 54/2 مترمربع466تا 

 64/3 مترمربع 466 تا

 14/3 متر مربع 066تا 

 7/3 متر مربع به باال 066از 

 بنا × K × Pنحوه محاسبه: 

 )مجتمع و آپارتمان ( حديچند وا مسكوني عوارض زير بناي ـ2ماده 

 P  (K)ضريب  رديف

 3 مترمربع 266تا 

 06/2 مترمربع 466تا 

 06/2 مترمربع 066تا 

 06/2 مترمربع 1466 تا

 06/2 مترمربع 3666تا 

 06/2 مترمربع 3666 بيش از

 كل بنا( ÷( 166 ×))واحد  × K × P ×جمع بنا نحوه محاسبه: 

 *توضيحات:

بيش از يك واحد احداث نشود و چنانچه  ،اعياني است كه در سطح و يا هر طبقه ،مسكوني تك واحديمنظور از واحد  -١

در هر طبقه و يا طبقات دو واحد ساخته شود تك واحدي محسوب نمي گردد و در اين گونه موارد نحوه محاسبه عوارض 

 زيربنا از نوع مجتمع هاي مسكوني عمل خواهد بود.

 جتمع ها و آپارتمان هاي مسكوني اعياني است كه در طبقه بيش از يك واحد مسكوني احداث گردد.از م منظور -٢

شوتينگ زباله و خرپشته با رعايت ضوابط طرح هادي شامل محاسبه عوارض  ،آسانسور ،راه پله ،مساحت پاركينگ -7

 گردد.نمي
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 واحد تجاري عوارض زير بناي ـ3ماده 

 K رديف

 10 همكف

 12 اول

 16 دوم

 5 سوم

 5 نيم طبقه

 

 بنای تجاری × K × P × 1)اضافه ارتفاع + اضافه دهنه + تعداد واحد(/ نحوه محاسبه: 

 *توضيحات:

برابر عوارض يك متر  05/5عوارض متعلقه به ازاي هر متر مربع  ،در خصوص انباري متصل و يا مجزا يك واحد تجاري -١

 ري قابل احتساب و وصول مي باشد.مربع زيربناي تجا

 عوارض پذيره مالك محاسبه قرار ميگرد. 05/5 ،در صورت تجديد بناهاي تجاري تا ميزان مساحت قبل -٢ 

 ،قبوض آب ،مدارك اثبات تجاري بودن ملك قبل از تاسيس شهرداري شامل پروانه كسب از اتحاديه صنفي مربوطه -7 

 ليات ساليانه مي باشد كه در اين صورت وضعيت موجود تلقي شده و مشمول پرداخت هيچگاز و برگ پرداخت ما ،برق

شهرداري وجود هر يك از اين مدارك صرفاً سال وقوع تخلف را براي محاسبه جريمه اي نخواهد شد و بعد از تاسيس 

 جريمه وهمچنين عوارض سال هاي قبل مشخص خواهد نمود. 

 شود:جاري در زمان صدور پروانه به شرح ذيل اخذ ميارزش افزوده براي هر واحد ت -6

  204660666 ×هر واحد تجاری 

 چند واحد تجاري عوارض زير بناي -4ماده 

 K رديف

 10 همكف

 12 اول

 16 دوم

 5 سوم

 5 نيم طبقه

 *توضيحات:

عوارض يك متر مربع  %05درخصوص عوارض واحدهاي تجاري )متصل و منفصل( عوارض متعلقه به ازاي هر مربع معادل -١

 باشد.پذيره محاسبه و قابل وصول مي



 8931 سال –عوارض محلی مصوب شهرداری کوهی خیل 

 

0 

 رییس شورای اسالمی شهر    شهردار                                     
  سید احمد سلیلی                                                                               لی اصغر قاسمیع                         

 عوارض پذيره مالك محاسبه قرار ميگرد. 05/5 ،در صورت تجديد بناهاي تجاري تا ميزان مساحت قبل-٢

درصد كل طول بنا (  75تيمچه و امثالهم عمق جبهه اول )  ،در محاسبه عوارض پذيره مجتمع هاي تجاري مانند پاساژ-7

درصد قيمت منطقه اي جبهه اول مالك عمل مي باشد.)در مجتمع هاي تجاري  15ضرايب مصوب و مازاد بر آن معادل  برابر

ضريب كه در يك طبقه به صورت يكپارچه ايجاد مي شوند عمق جبهه اول مالك عمل نبوده و عوارض كل بنا بر اساس 

 تعيين شده محاسبه ميگردد. (

فضاي باز مشاعي كه در ساختمان امتداد داشته و تمام  ،جتمع و پاساژ احداث مي شوندواحد هاي تجاري كه به صورت م-6

 نخواهد بود.خانه مشمول عوارض پذيره  طبقات را از هر طبقه قابل رويت مي نمايد و همچنين سرويس بهداشتي و نماز

 .گرددبه عنوان ارزش افزوده تجاري اخذ مي P0به ازاي هر واحد تجاري به ميزان  -0

 بهداشتي درماني  ،فرهنگي ،ورزشي ،آموزشي ،گردشگري ،صنعتي،اداري عوارض زير بناي -5ماده 

 رديف
K  

  حريم و محدوده

 12 اداری

 16 صنعتي

 16 مسافر خانه ها و...(0متل 0گردشگری )هتل

 بهداشتي درماني 0هنری 0فرهنگي 0ورزشي 0آموزشي

 )كلينيک و بيمارستان( 
16 

 راديولوژيست 0دندانپزشكان 0وانپزشكانر 0مطب پزشكان

 داروخانه ها و حرف وابسته  0ها
12 

 

 P × K ×كل بنا نحوه محاسبه: 

 *توضيحات:

 د.شوعوارض فضاهاي تجاري اماكن گردشگري برابر اين ماده محاسبه مي ،با توجه به لزوم حمايت از صنعت گردشگري-١

مورخه  ٢7699١/19نامه شماره  اكن مقدسه و متبركه با تائيد اوقاف )موضوعام ،امامزاده ها ،حسينيه ها ،تكايا ،مساجد-٢

رئيس ستاد پشتيباني و هماهنگي امور مساجد كشور ( در ضوابط طرح هادي مصوب از پرداخت عوارض معاف  ١719/٢0/50

ي واحد هاي تجاري باشند مي باشند. چنانچه هيات امناي مراكز فوق متقاضي صدور پروانه ساختماني به منظور احداث اعيان

 متر مربع از پرداخت عوارض تجاري معاف و مازاد آن طبق تعرفه تجاري عمل مي گردد.  ٢5تا 
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 )منبع آب، پست ترانسفورماتور، پست گاز، پست مخابرات، دکل هاي برق و مخابرات( تاسيسات شهريارض پذيره عو -6ماده 

 Pضريب  عنوان رديف

1 
ت و تجهيزات شهری تاسيسا پذيرهعوارض 

 46  )به ازای هر مترمربع(

2 
تاسيسات و تجهيزات  بهره برداریعوارض 

 شهری )به ازای هر متر طول(
3/6 

*نصب دكلهاي مخابراتي چنانچه در معابر عمومي و يا امالك شهرداري مورد درخواست باشد پس از طي مراحل قانوني و 

ره ساليانه( اقدام گردد ولي چنانچه در امالك خصوصي و تنظيم اجاره نامه با تنظيم قرارداد با امور مالي )حق نصب و اجا

مالكين نصب گردد چون اكثرا پالكهاي مورد اجاره داراي كاربري مسكوني مي باشند ولي با نصب دكل مخابراتي عمال قسمتي 

ه ازاي هر دكل مخابراتي حداقل از پالك به صورت تجاري بهره برداري مي گردد مالك مي بايست بابت عوارض ساليانه ب

 ريال در وجه شهرداري پرداخت نمايد.  555/555/6مبلغ 

 صدور مجوز حصار کشيعوارض -7ماده 

 )به متر طول( نحوه محاسبه

K*P*L  k=2    ,  

 توضيحات: 

نسبت به زمين يا بناهاي مخروبه و غير "ميدارد قانون شهرداري كه مقرر  ١١5عوارض صدور مجوز احصار در خصوص ماده 

مناسب با وضع محل و يا نيمه تمام واقع در محدوده شهر كه در خيابان يا كوچه ويا ميدان قرار گرفته و منافي با پاكي و 

هد دشهرداري با تصويب شوراي اسالمي شهر مي تواند به مالك اخطار ،پاكيزگي و زيبائي شهر يا موازين شهرسازي باشد

نهايت ظرف دو ماه به ايجاد نرده يا ديوار ويا مرمت آن كه منطبق با نقشه مصوب اقدام كند اگر مالك مسامحه و يا امتناع 

نظر و اجراي طرح مصوب شورا در زمينه زيبائي و پاكيزگي و شهرسازي هر گونه كرد شهرداري مي تواند به منظور تامين 

از مالك يا متولي و يا متصدي موقوفه دريافت نمايد در اين  درصد ينه آنرا به اضافه دهاقدامي را كه الزم بداند معمول و هز

روز از تاريخ ابالغ به صورت حساب  ١0صورت حساب شهرداري بدواً به مالك ابالغ مي شود در صورتي كه مالك ظرف 

رد موضوع به كميسيون مذكور شهرداري اعتراض نكرد صورت حساب قطعي تلقي شده و هرگاه ظرف مهلت مقرر اعتراض ك

ارجاع خواهد شد. صورت حساب هائي كه مورد اعتراض واقع نشده و همچنين آراي كميسيون رفع اختالف  33در ماده 

در حكم سند قطعي و الزم االجراء بوده و اجراء ثبت مكلف است بر طبق مقررات اجراي اسناد رسمي  33مذكور در ماده 

 طلب شهرداري اجرائيه صادر و به مورد اجراء بگذارد. الزم االجراء نسبت به وصول
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 اداري و ... ،تجاري ،تامين پارکينگ براي واحد هاي مسكونيعوارض  -8ماده

 مقررات و دستورالعمل ها به،با توجه به اهميت و ضرورت تامين پاركينگ توسط مالكان و يا سازندگان كه از طريق قوانين

رداري ها ابالغ گرديده،شهرداري از تمامي مجاري قانوني و نظارتي جهت تامين پاركينگ واحدها با كاربري مختلف توسط شه

پاركينگ ميسر نباشد عوارضي گانه ذيل ويا تحت هر عنوان تامين  4مالكان ويا سازندگان اقدام نمايد و چنانچه تحت شرايط 

از صدور پروانه ساختماني اخذ و به حساب جداگانه اي تحت عنوان عوارض تامين  ذيل از مالكان و يا سازندگان قبل به شرح

پاركينگ واريز نمايد. درآمد اين بخش از شهرداري مي بايست الزاماً در خريد زمين مناسب جهت تامين پاركينگ عمومي 

 هزينه گردد.

 ريال 75 555 555 عوارض تامين پاركينگ براي هر واحد مسكوني -١

 ريال  65 555 555 اداري و .... ،خدماتي ،ن پاركينگ براي هر واحد تجاريعوارض تامي -٢

 توضيحات :

 :عوارض موضوع اين تعرفه به هنگام صدور پروانه احداث ساختمان در مناطقي كه بشرح زير

 متر و بيشتر  60ساختمان دربر خيابان هاي سريع السير به عرض  -١

 متر و بيشتر  ٢5صله يكصد متري تقاطع خيابانهاي ساختمان در فا -٢

 .كينگ مستلزم قطع درختان كهن باشدساختمان در محلي قرار داشته كه ورود به پار -7

 .ساختمان دربر كوچه هائي قرار گرفته باشد كه بعلت عرض كم كوچه امكان عبور اتومبيل نباشد -6

 .مقدور نباشدر معبري قرار گرفته باشد كه به علت شيب زياد احداث پاركينگ در آن از نظر فنيساختمان درب -0 

 .احداث پاركينگ نمود در صورتي كه وضع و فرم زمين زير ساختمان به صورتي باشد كه نظر فني نتوان در سطح طبقات -4 

به هر ، نداشته باشد وجود (خدماتي و صنعتي، اداري، جاريت، اعم از مسكوني)امكان تأمين پاركينگ در ساختمانها چنانچه 

 .تعلق خواهد گرفت جدول فوقمتر مربع عوارضي به شرح  ٢0واحد پاركينگ معادل 

در مواردي كه به هر نحو از انحاء، تامين پاركينگ مورد نياز مطابق ضوابط ساختماني اعم از ساختمانهاي داراي  :1تبصره 

رت نپذيرد و يا بعد از صدور پايانكار بمنظور استفاده غير تبديل گردد، پس از طرح موضوع در پروانه توسط مالك صو

 كميسيون ماده صد چنانچه راي برجريمه كسري پاركينگ صادر شود عوارض متعلقه اخذ نخواهد شد.

وارض مربوطه را عچنانچه پالكي درزمان صدورپروانه مشمول پرداخت عوارض كسري پاكينگ بوده ومتقاضي :2تبصره 

افزايش سطح وتامين پاركينگ  كه منجربه( احداث بناي مازادبرپروانه)ه ژپرداخت نمايدوبنا به داليلي درحين اجراي پرو

عوارض دريافت شده بابت كسري  ،صادرگردد(تامين بودن پاركينگ براي كليه واحدها)گرددوپايانكاربراساس وضع موجود

 .بود هيچ وجه قابل استرداد نخواهد پاركينگ در زمان صدورپروانه به

 شود:به صورت فرمول زير عمل مي ١794: براي محاسبه كسري پاركينگ واحدهاي تجاري و مسكوني قبل از سال 7تبصره 

 )واحدهاي تجاري( P × 1 × ٢0 ×تعداد واحد    )واحدهاي مسكوني( P × 4 × ٢0 ×تعداد واحد 
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 ر کاربري يتغيعوارض -9ماده

 محاسبهنحوه 
K 

 و محدوده حريم

K*P  4 فضای سبز به مسكوني 

K*P 5 مسكوني به تجاری 

K*P 5 ساير تغيير كاربری ها 

 بهره برداري در کاربري غير مرتبطعوارض -11ماده

 نحوه محاسبه
K 

 حريممحدوده و 

K*P*s 0 

 مازاد بر تراکم پايه و سطح اشغال مجاز عوارض -11ماده

 K عنوان 

د بر تراكم پايه و سطح اشغال مجاز تا سقف عوارض مازا

 پيش بيني شده در ضوابط طرح تفصيلي مسكوني
7 

عوارض مازاد بر تراكم پايه و سطح اشغال مجاز تا سقف 

 پيش بيني شده در ضوابط طرح تفصيلي غير مسكوني
5 

 P × K ×ميزان تراكم نحوه محاسبه: 

 پيش آمدگي مشرف به معابر عوارض -12 ماده

 K ن عنوا

 15 عوارض پيش امدگي به معابر به ازای هر متر مربع در واحد های مسكوني

 22 عوارض پيش امدگي به معابر به ازای هر متر مربع در واحد های تجاری

عوارض پيش امدگي به معابر به ازای هر متر مربع در واحد های اداری و 

 صنعتي و ساير كاربری ها
22 

 P × K ×آمدگي به معابر ميزان پيشنحوه محاسبه: 
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 توضيحات :

 واحدهاي (تراس -بالكن) مصوبه شوراي عالي شهرسازي عوارض پيش آمدگي مشرف بر معابر عمومي در مورد پيش آمدگي

شود از هر متر پيش  مسكوني كه مطابق ضوابط و مقررات طرح هاي مصوب شهري ايجاد و احداث، صنعتي، تجاري اداري

 .صول خواهد شدآمدگي عوارض زير و

اداري ، واحدهاي مسكوني تجاري در صورتيكه پيش آمدگي در معبر عمومي بصورت روبسته و زيربناي مفيد مورد استفاده 

عوارض مربوطه وصول خواهد شد از هر متر مربع پيش  و صنعتي قرار گيرد عالوه بر اينكه جزو زيربناي مفيد محسوب و

  .وصول خواهد شد و از متقاضيانمحاسبه  جدول فوق آمدگي به شرح

 نحوه استرداد عوارض پروانه ساختمان  -13 ماده

 پروانه ساختماني در شرايط زير باطل و عوارض وصولي بعد از كسر بهاي خدمات مطابق تعرفه به مودي مسترد خواهد شد: 

ديد نسبت به شروع عمليات ساختماني داراي پروانه اقدام مالك تا زمان تغيير كاربري با تصويب طرح هادي يا جامع ج -١

 . باشدننموده 

 پروانه ساختماني از طرف مراجع قضايي ابطال شده باشد.  -٢

 چنانچه مودي قبل از صدور پروانه ساختماني از احداث آن منصرف و ابطال پروانه و استرداد عوارض را درخواست نمايد.  -7

حوادث غيرمترقبه ) ناشي از زلزله، طوفان، آتش سوزي و ... ( كه موجب انصراف مالك از ادامه  توقف احداث بنا در اثر -6

 احداث ساختمان شود كه با تائيد موضوع توسط مراجع ذي صالح بدون كسر كارمزد عوارض دريافتي مسترد مي شود. 

 اشتباه واريزي اشخاص به حساب شهرداري  -0

از وجوه پرداختي  %١5افت پروانه ساختماني با شرايط فوق ) قبل از اخذ پروانه ( با كسر : عوارض منصرفين از دري١تبصره 

 به عنوان كارمزد خدمات انجام شده، مسترد خواهد شد. 

درصد از وجوه پرداختي به عنوان كارمزد خدمات  ٢5: در صورت انصراف مالك از احداث بنا پس از صدور پروانه ٢تبصره 

  اهد شد.انجام شده مسترد خو

 الحاق دو يا چند مغازه تجاري  -14 ماده

 الحاق دو يا چند مغازه به همديگر با كسب مجوز شهرداري )بدون تغيير مساحت(  -١

 تبديل قسمتي از اعياني به پاركينگ  -٢

 احداث ساختمان هاي موقت پروژه هاي عمراني و ساختماني  -7

اداري كه به صورت مجتمع و يا پاساژ باشد فضاي باز قسمت وسط را  در محاسبه عوارض ساختمان واحدهاي تجاري و -6

 كه در طول، ارتفاع ساختمان امتداد داشته و تمام طبقات را در هر طبقه قابل رويت مي نمايد مورد محاسبه قرار نمي گيرد. 

ها و تيرهاي برق و مشابه آنها  تقسيم يك ملك به دو يا چند قطعه در اثر عبور خيابان، عبور لوله هاي آب و گاز و دكل -0

 و يا با احكام قضايي )به شرط عدم انتقال و اخذ سند مجزا شامل حق تفكيك و نقل و انتقال مي گردد. 
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فعاليت هاي خانوادگي اعم از فردي يا جمعي و همچنين فعاليتهاي هنري ) نقاشي، خطاطي، خياطي، منبت كاري، سوزن  -4

فعاليت خانوادگي، آموزش خصوصي، علمي و پژوهشي در منزل كه كارگاه و آموزشگاه تلقي  دوزي و ... (، صنايع دستي با

 نمي نشود و سكونت خانواده را تحت الشعاع قرار ندهد عوارض ندارند. 

 ريال اخذ مي شود.  555/055/٢در زمان تعمير و نوسازي هر واحد تجاري مبلغ  -3

 بط طرح هاي توسعه شهري مفاد پروانه ساختمانياضافه ارتفاع مغاير با ضوا عوارض -15 ماده

 K عنوان 

 2 مسكوني

 4 تجاری

 4 صنعتي و ساير كاربری ها 0اداری

 K × P ×سطح بنا  ×اختالف ارتفاع نحوه محاسبه : 

 عوارض آماده سازي : – 16ماده 

 : محدوده  /خيابان2 × 56 666 ×بر زمين  × /طبقات (2)

 /خيابان : حريم 2 × 366 666 ×بر زمين  × /طبقات (2)

 در صورت اضافه بناي واحد تجاري يا مسكوني عوارض آماده سازي محدوده محاسبه و مابه التفاوت آن اخذ مي شود. 

 خدمات شهري عوارض -17 ماده

از  ابالغي مات مديريت پسمانددستورالعمل نحوه تعيين بهاي خدفرمول ذيل و مطابق  بهاي خدمات پسماند )زباله شهري(

 سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور مي باشد.
C=F*D*R*(ct+cd)*E1*E2 

 = بهای خدمات پسماند46/4×304×0/6×(166+024)×1×1

 ريال  714 457

F (نفر  0/6) بعد خانوار شهري 

D (روز  740 ) روزهاي سال 

R (كيلو گرم  4/5سرانه توليد پسماند) 

Ct  ريال ( 4٢0پسماند )هزينه جمع اوري و حمل يك كيلو گرم 

Cd ( ١55هزينه دفن يك كيلو گرم پسماند ) ريال 
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 (١ضريب عوارض نوسازي ) 

 (١ضريب تشويقي جهت تفكيك زباله) 

 سال از صدور پروانه قابل اجرا است. 7عوارض زباله پس از گذشت 

 ريال 366 666   عوارض آتش نشاني 
  (:  اي قبل از تاسيس شهرداري تمام كاربري هابراي ساختمانه ١711و از سال ديد از زمان صدور پروانه براي ساختمان هاي ج)

 ريال  566 666عوارض حمل زباله مسكوني : 

 ريال  566 666: ها و مدارسبانک ها و موسسات0 ادارات00 شركتعوارض حمل زباله تجاری

 يال ر 1 366 666عوارض حمل زباله اماكن عمومي )غير مسكوني و غير تجاری( : 

 ريال 5660666عوارض حمل زباله حريم شهر )نوار ساحلي(: به ازای هر واحد اقامتي و... 

 ريال 306660666عوارض حمل زباله اماكن عمومي)تاالر پذيرايي0 اماكن ورزشي و...( ماهانه 

 عوارض تفكيک و افراز - 18 ماده

با اختصاص و واگذاري  ،قانون شهرداريها ١5١اصالح ماده  قانون 6و7مترمربع به استنادتبصره  055براي تفكيك عرصه باالي 

به شهرداري برابرضوابط طرح  و احداث شوارع ناشي از تفكيك عموميسهم خدمات  پالك بابت %3/67رايگان حداكثرتا 

بوده و  كميته فني استانوتنظيم صورتجلسه توافق و تصويب شوراي اسالمي قابل طرح در  كيوتاييد نقشه تفكي تفصيلي

 .باشدمي قابل اعمالهاي بر اساس فرمول كميته فني استانازموافقت  پس

  %24الي  %16 × 5660666 ×برای معابر فرعي: متراژ زمين   (1

  %24الي  %16 × 100660666 ×اژ زمين رای معابر اصلي: مترب (2

 عوارض تفكيك اعياني در محدوده و حريم شهر در زمان صدور پايان كار قابل وصول مي باشد. * 

 :١5١مراحل نحوه دريافت عوارض حق تفكيك مطابق ماده 

 با تشكيل كميسيون توافقات متر: 055الف( عرصه باالي 

 عوارض حاصل از تجميع - 19 ماده

تفكيك به شهرداري  پس از اخذ عوارض يك ياتمامي پالكها يي كه بابت عوارض ،دو يا چند پالكدرزمان درخواست تجميع 

 :باشدتجميع به شرح ذيل قابل دريافت ميعوارض ، بدهي داشته اند

  P × s٢ × درتجميع امالك بامعبريكسان( الف

S ( = ت مساحميانگين)دو يا چند پالك تجميعي 

صدورپروانه ازمزاياي درهركاربري باعث دسترسي يكي از پالكها به معبربزرگترگردد و در زمانها كدرصورتيكه تجميع پال( ب

 :دو بر بودن استفاده نمايد

s × {05% × 2p  +1p }× 0 
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S ( = مساحت ميانگين)دو يا چند پالك تجميعي 

 .بيشتر نباشد ريال 555/١55ريال كمتر و حداكثرازمترمربعي  555/٢5اينكه حداقل ازمترمربعي  بند ب مشروط بر

 عوارض تبديل واحد-21ماده 

شد و مسكوني را افزايش داده با عوارض تبديل واحد شامل طبقاتي است كه متقاضي نسبت به پروانه ساختماني تعداد واحد

 گردد:ميبشرح ذيل محاسبه 

 ، قابل محاسبه و وصولاز صدور راي كميسيون ماده صد شهرداري پس) الزم به ذكر است كه عوارض اين ماده صرفا 

  باشد(.مي

مساحت واحدهاي اضافه برابر  P6 واحد اضافه باشد به نسبت يك چنانچه در هر پالك تبديل واحدهاي مسكوني در حد -١

 .پس از كسر مشاعات محاسبه مي گردد

برابر مساحت واحدهاي  P0نسبت  واحد اضافه باشد به 7تا  ٢ چنانچه در هر پالك تبديل واحدهاي مسكوني در حد -٢ 

 .اضافه پس از كسر مشاعات تصويب مي گردد

برابر مساحت واحدهاي اضافه  3P  انچه در هر پالك تبديل واحدهاي مسكوني بيش از سه واحد اضافه باشد به نسبتچن -7 

 .پس از كسر مشاعات تصويب مي گردد

احد احداثي در و چون برابر تعداد ،تبديل پاركينگ به مسكوني و همچنين طبقاتي كه كال بدون پروانه احداث مي گردند -6

 ود.نخواهد ب كميسيون ماده صد مطرح و جريمه مي شوند مجدد ًا مشمول عوارض مازاد واحد

 حفاريها - 21ماده 

بهاي خدمات اين ماده قبل از پاسخ استعالم ادارت خدمات رسان )آب، برق، گاز، تلفن و...( ويا قبل از هر گونه عمليات  

 و حقوقي به شرح ذيل قابل وصول است.حفاري توسط اشخاص حقيقي 

 

 نوع بستر
 46طول با عرض به ازای هر متر 

 به ريال سانتي متر 

 666/566 آسفالت

 666/126 خاكي

 666/246 بتن

 666/466 موزاييک

 666/266 شوسه )زير سازی شده(

  اضافه عرض حفاري محاسبه و اخذ گردد. سانتي متر به نسبت تناسب ميزان 65در صورت حفاري بيش از عرض  -١: تذكر 
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در معابر شهر كه پروژه عمليات توسعه يا ايجاد شبكه لوله آب شهري )آشاميدني( بصورت مشاركتي و با هزينه شهرداري  -٢

ول قرار دارند به ازا هر مترط خيابان دريا و شركت آب و فاضالب شهرستان جويبار ايجاد شده است، از متقاضياني كه در مسير

 اخذ خواهد شد.  هزينه ايجاد تاسيساتريال در زمان صدور پروانه يا انشعاب امتياز آب، بنام  555/١05بر ملك، مبلغ 

 عوارض ايجاد درب اضافه جهت تامين پارکينگ - 22 ماده

مايد و همچنين ن پالكي كه داراي دو ياچند بر باشد مالك نمي تواند برابر ضوابط طرح تفضيلي بر روي پخيها ايجاد درب 

درصورت ايجاد دربهاي بيشتر در هر  ،متر دو درب ايجاد نمايد١5متريك درب وبيشتراز  ١5مجاز مي باشد درهر بر به طول 

 .نمايد شهرداري ميتواند بابت درب اضافه به صورت زيرعوارض اخذ، بر

شهرداري مجازمي باشد  ،زاي هرپاركينگ تامين شده ازاين بابتچنانچه ايجاد درب اضافه منجربه تامين پاركينگ گردد به ا 

پاركينگ ازحداقل  مشروط براينكه به ازاي هر ،را اخذ نمايد)بدون درنظرگرفتن تخفيفات( درصد عوارض كسري پاركينگ  ١5

 .نباشد ريال كمتر 555/555/7

 صنعتي و ساير -اداري -تجاري -د پروانه ساختماني اعم از مسكونيعوارض تمدي -23 ماده

سال صدور و سال درخواست از  پذيره ما به التفاوت عوارض %05 ،سال از زمان صدور 7هاي صادره پس از مديد پروانه ت -١

  گردد.متقاضي اخذ مي

التفاوت عوارض سال صدور و سال مابه %75ها به قبل به منظور تشويق مالكين، تن 9١هاي هاي صادره سالپروانه -7

 گردد.درخواست جهت تمديد اخذ مي

 زيرحد نصاب  عوارض کسري سطح -24ماده 

مترمربع و مسكوني ٢55در تفكيك امالك رعايت حداقل حدنصاب تفكيك براي قطعات تفكيكي )مسكوني كم حداقل  يگاه

ن پذير نخواهد بود. چنانچه مالكين درخواست تفكيك زير حدنصاب از مترمربع( به داليل گوناگون امكا٢05متوسط حداقل 

قانون ثبت را داشته باشند، لذا مصوب  ١63و يا به موجب معرفي اداره ثبت و اسناد در اجراي ماده كميته فني استانطريق 

ه اداره و يا امكان معرفي ب كميته فني استانمي گردد در صورت تاييد كميته فني شهرداري مبني برامكان ارجاع پرونده به 

برابرارزش منطقه اي دارائي حداقل مترمربعي  ١0ثبت اسناد جهت صدور سند مالكيت، به ازاي مساحت كسري به نسبت 

رت عدم تاييد توسط كميته فني استان و اداره ثبت، مبلغ دريافتي عودت داده در صو ( محاسبه گردد.ريال ١55/555)

 شود.مي

 P × S × 14                  نحوه محاسبه 
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 عوارض صدور پروانه المثني  -25ماده 

                    ني با رعايت كليه ضوابط مربوطه بابت صدور هر دفترچه پروانه ساختماني و خدمات جانبيدرهنگام صدور پروانه المث

 دريافت گردد. ريال 555/555/١مبلغ 

 جريمه فک پلمپ  -26ماده 

ول ااماكني كه در اجراي تصميمات كميسيونهاي مربوطه پلمپ مي گردند، عوارض فك پلمپ )به صورت قانوني( براي بار 

دريافت و  ريال 555/555/6و براي بار سوم  ريال 555/555/٢ريال اخذ گردد و در صورت تكرار براي بار دوم  ١/555/055

 به حساب شهرداري مربوطه واريز گردد.

 عوارض بازار هفتگي )فعاليتهاي کسبي سيار( -27 ماده

يا هفتگي به ميزان  تحت عنوان بازارروزانهفعاليت صنفي بصورت دستفروشي درمكانهاي تعيين شده توسط شهرداري 

 .تعيين مي گردد براي هرروز نفر هر از ريال 555/75

 کارشناسي  خدمات نرخ -28ماده 

 P ×اعياني  :ب( حريم         P × 0/5 ×الف( محدوده: اعياني  حق كارشناسي صدور پروانه:   -١

 p × 10% × اعيانيمساحت        p × 15% × عرصهمساحت    ها: حق كارشناسي استعالم -٢

 ريال 655،555حق بازديد فني:  -7

 مساحت اعياني ×ريال  ٢5،555مميزي و مساحي واقع در حريم  -6

 بر زمين ×ريال  05،555حق فني خط پروژه به ازاي هر پالك زمين  -0

 باشد.ميماه  7ازتاريخ پرداخت هزينه به مدت هاي انجام شده كارشناسيكليه  عتبارتبصره: ا

 (سد معبر)جرائم تخلفات اجرائيات  -29ماده 

جرائم تخلفات اجرائيات )سدمعبر( كه در صورت جمع آوري توسط مامورين شهرداري و ضمن اخذ تعهد پس از سير مراحل 

 قانوني به متقاضيان مسترد مي گردد بشرح ذيل پيشنهاد مي گردد:

 اخطار كتبي بار اول

 ريال  555/655 بار دوم

 ريال  555/055 ار سومب
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 ريال  555/555/٢ بار چهارم
 

 سد معبر ناشي از تخليه و نگهداري مصالح و نخاله ساختماني در معابرعمومييمه جر - 31 ماده

تخليه و نگهداري انواع  در مواردي كه به هنگام احداث ساختمان در سطح شهر مالكين اقدام به ايجاد سد معبر ناشي از

عمل موجبات مزاحمت تردد شهروندان را  له ساختماني مازاد در سطح معابر اصلي و فرعي مي نمايند و با اينمصالح و نخا

قانون شهرداريها ناچار به جمع آوري و انتقال مي گردد كه  00شهرداري به موجب تبصره يك بند دو ماده  ،فراهم مي كنند

لذا پيشنهاد مي گردد هزينه انجام شده در اينخصوص برابر گزارش ،دخواهد بو قطعا مستلزم هزينه اي از سوي شهرداري

تشخيص  ،ساختماني شهرداري و بر مبناي ساعت كار انجام شده طبق قرارداد ماشين آالت با پيمانكاران مسئول واحد بازرسي

 هاي ساليانه و يا مراجعهصورتحسابارسال  ضبط و به هنگام ساختمانيگرديده و در هنگام مراجعه شهروند يا در پرونده 

 .گردد موديان از آنان دريافت

 عوارض ديوار نويسي  -31ماده 

 ريال ١05،555 مربع به ازاي هر متر
 

 عوارض تبليغاتي و تابلوهاي شهري  -32ماده 

 ر ماهبه ازاي هدر تابلو تبليغاتي مستقر در سه راه شهداء  ريال 555/٢05 به ازاي هر مترمربع بنر 

 به ازاي هر ماه كليه سطح شهر) غير از سه راه شهداء ( ريال در تابلو تبليغاتي مستقر در 555/١05به ازاي هر مترمربع بنر  

 

 کارکرد ماشين آالت نرخ  -33ماده 

 ريال 555/455ساعتي  ريال 555/055/6روزانه  كمپرسي 

 لريا 555/605ساعتي  ريال 555/055/7روزانه  بيل مكانيكي 

 ليتر هرسرويس4555تانكر آب 

 )بدون هزينه آب(
 ريال 555/555/١خارج از محدوده شهر  ريال 555/655

 ١،555،555ساعتي  4،555،555روزانه  لودر
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 بر و فضاي سبز عموميادر مععوارض قطع اشجار  -34ماده 

 ريال 555/555/٢ساله به ازاي قطع هر اصله ٢الف( درختان تا 

 ريال  555/055/٢ساله به ازاي قطع هر اصله 0ب( درختان تا 

 ريال 555/055/7ساله به ازاي قطع هر اصله ١5ج( درختان تا 

 ريال 555/055/6ساله به ازاي قطع هر اصله ١0د( درختان تا 

 ريال  555/555/١0اي قطع هر اصله ساله به از ١0ه( درختان بيش از 

نسبت به كاشت درختان به تعداد ي : در صورت عدم توانايي در پرداخت جريمه قطع اشجار، با موافقت شهردار١تبصره

 برابر درختان قطع شده اقدام نمايد. ١5

 باشد.مبالغ تعيين شده فوق مي ١/5: قطع اشجار در منازل و اراضي باغي ٢تبصره

 ماده صد قانون شهرداريها (  11ارزش معامالتي ساختمان )تبصره  – 35ماده 

 حريم مبناي محاسبه )به ريال( محدوده مبناي محاسبه )به ريال( نوع اسكلت رديف

 555/305 555/455 اسكلت بتني ١

 555/355 555/005 اسكلت فلزي ٢

 555/455 555/055 اسكلت مختلط )بتني و فلزي( 7

 555/005  555/655 اسكلت بلوكي و آجري و ...  6

 

 باشد.ريال مي 155،555هاي ساحلي )حريم( ارزش معامالتي براي تامين پاركينگ در شهرك تبصره:

 خدمات آرامستان نرخ  -36ماده 

 ١793سال  مصوب –خيل  نرخ خدمات آرامستان شهرداري كوهي

 مصوبقيمت  عنوان هزينه ای رديف

 555/605 آجر ديوار هر قبر ١

 555/755 سيمان مصرفي يك قبر ٢

 555/٢55 ماسه مصرفي يك قبر 7
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 مصوبقيمت  عنوان هزينه ای رديف

 555/005 كارگر و بنا جهت چيدن ديواره قبر 6

 555/305 لحد 0

 555/٢05 هزينه حفر گودال يك قبر 4

 555/٢55 كارگر جهت تدفين روز فوت 3

 555/055/١ ، كافور و ... سدروسائل دفن شامل كفن،  1

 555/355 دستمزد مرده شور 9

 555/055 هزينه استفاده از سالن غسال خانه ١5

 

١١ 
 هزينه استفاده از سالن اجتماعات

 555/٢55/١ مراسم اموات

 555/055/١ ساير مراسم

 555/455 رهزينه سنگ فرش مابين قبرها به ازاي هر قب ١٢

 هزينه ماشين حمل اموات )آمبوالنس( ١7

محدوده شهري و قيمت پايه براي 

 ساير مناطق
555/055 

براي ساير مناطق عالوه بر قيمت 

 پايه به ازاي هر كيلومتر طي شده
555/٢5 

ه سازي محوطه، درصد تحت عنوان هزينه هاي آماد ٢0ميگردد به كليه اقالم و خدمات فوق به ميزان  مصوب : ١تبصره 

 افزوده گردد. مديريت، ساماندهي آرامستان، اقالم مصرفي سالن ها و هزينه هاي انشعابات

 عوارض کسبي  - 37 ماده

                           ١791مطابق با ضوابط و آئين نامه هاي مربوط بشرح ذيل از اول سال  ١791 عوارض كسبي و حق افتتاح در سال

 :قابليت اجرا دارد

جابجائي واحد كسبي باشد عوارض  چنانچه درخواست پروانه كسب جديد بدون تغيير شغل و تغيير نام فقط بابت (١

 .باشدميتعرفه قابل وصول  %65به نسبت حق افتتاح

 %١5 عوقهمبه ازاي هر سال بدهكاري  كسانيكه در سال مقرر نسبت به پرداخت عوارض كسبي ساليانه اقدام ننمايند  (٢

 به عوارض ساليانه اضافه گردد
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 گردد:مي پيشنهاد بشرح ذيل عوارض ساليانه شغلي برخي از مشاغل خاص كه تحت اتحاديه صنفي نبوده (7

 عوارض ساليانه شغلي برخي از مشاغل خاص

 مبنای محاسبه مشاغل رديف

١ 
زيارتي و -دفاتر-گمركي-حقوقي-عوارض مشاوره كاران

 و كليه مشاغل مشابه سياحتي
 ريال 515،555،١

 ريال 945،555 عوارض دفاتر فني مهندسي ٢

 ريال 3٢5،555 عوارض دفتر اسناد رسمي 7

 ريال ١،٢55،555 عوارض پمپ بنزين و جايگاه هاي فروش گاز 6

 ريال ٢،655،555 عوارض بيمارستان ها دولتي و خصوصي 0

 ريال 455،555 عوارض پزشكان عمومي و مامائي 4

 ريال 3٢5،555 عوارض فيزيوتراپي و راديولوژي 3

 ريال 3٢5،555 عوارض پزشكان متخصص و جراح 1

 ريال 455،555 عوارض آزمايشگاه 9

 ريال 455،555 عوارض دندان پزشكي و دندان سازي ١5

 ريال ١،665،555 عوارض كلينيك و درمانگاه تخصصي ١١

 يالر ١،7٢5،555 عوارض باربري شهري ١٢

 ريال 455،555 عوارض داروخانه ١7

 ريال ١،155،555 سالن هاي ورزشيعوارض  ١6

 ريال 7،455،555 سالن استخر ١0

 ريال ١،665،555 عوارض تاالرهاي داخل حريم و خارج محدوده ١4
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 عوارض ساليانه صنوف شهر کوهي خيل

 55 مصوب نوع شغل رديف

 065،555 آرايشگاه زنانه  ١

 065،555 دانهپيرايش مر  ٢

 ١،515،555 آهن فروشي  7

 ١،515،555 ايرانيت و حلب فروشي  6

 065،555 آلومينيوم كاري  0

 ١،715،555 آهنگري و جوشكاري  4

 ١،715،555 آپاراتي و تعويض روغن  3

 165،555 اغذيه فروشي  1

 ٢،345،555 بنگاه معامالت ملكي  9

 165،555 بنكداري مواد غذايي  ١5

 ١،715،555 باسكول  ١١

 065،555 باطري سازي  ١٢

 ١،4٢5،555 بلوك زني  ١7

 615،555 پرده دوزي  ١6

 745،555 ظروف كرايه  ١0

 ١،515،555 پوشاك  ١4

 165،555 چلو كبابي و رستوران  ١3

 065،555 چادر دوزي  ١1

 065،555 پيراهن دوزي  ١9

 065،555 توليدي پوشاك  ٢5
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 55 مصوب نوع شغل رديف

 745،555 تعميرات كفش و كفاشي  ٢١

 165،555 تعميرات دوچرخه و موتور  ٢٢

 3٢5،555 تعميرات لوازم صوتي و تصويري  ٢7

 3٢5،555 تعميرات خانگي  ٢6

 745،555 تعميرات لوازم گاز سوز و نفت سوز  ٢0

 615،555 تعميرات سيم پيچي و موتور پمپ  ٢4

 165،555 تعميرات تلفن و اقالم مشابه  ٢3

 065،555 تعميرات ساعت  ٢1

 ١،715،555 تراشكاري  ٢9

 065،555 تشك دوزي اتومبيل  75

 ١،715،555 ابلو سازي صنعتيت  7١

 745،555 تابلو نويسي و خطاطي  7٢

 ١،515،555 توليد مصالح ساختماني  77

 ١،715،555 جواهر و طال فروشي  76

 065،555 جگركي  70

 ١،715،555 خوار و بار فروشي  74

 065،555 خياطي مردانه  73

 065،555 خياطي زنانه  71

 065،555 خرازي  79

 615،555 خشك شويي  65

 165،555 يوتري و فيلمبرداريخدمات كامپ  6١

 ١،715،555 دفتر تاسيساتي و گاز رساني  6٢
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 55 مصوب نوع شغل رديف

 ١،715،555 دفتر مهندسي و ساختماني  67

 065،555 دفتر شن وماسه  66

 065،555 دفترفروش مصالح ساختماني  60

 065،555 داربست فلزي  64

 065،555 رنگ فروشي  63

 065،555 رادياتور سازي  61

 065،555 سردخانه  69

 065،555 سيسموني كودك  05

 ١،515،555 سنگ فروشي  0١

 ١،715،555 شاليكوبي  0٢

 ١،515،555 شيشه بري  07

 ١،515،555 صافكاري و گلگيرسازي  06

 065،555 عينك فروشي  00

 615،555 عكاسي و فيلمبرداري  04

 065،555 عطاري و گياهان دارويي  03

 165،555 عالفان  01

 065،555 فروش لباس زيرزنانه  09

 165،555 آرايشيفروش لوازم بهداشتي و   45

 065،555 دفتر اجاره جرثقيل  4١

 3٢5،555 فروش لوازم ورزشي  4٢

 165،555 فروش چرخ خياطي  47

 ١،515،555 تعمير ماشين آالت كشاورزي  46
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 55 مصوب نوع شغل رديف

 ١5٢5،555 فروش لوازم ساختماني و بهداشتي  40

 165،555 فروش كيف وكفش  44

 3٢5،555 فروش دوچرخه و موتورسيكلت  43

 165،555 فروش چوب صنعتي  41

 165،555 فروش الوار   49

 165،555 فروش لوازم يدكي دوچرخه و موتورسيكلت  35

 165،555 فروش قاب عكس و تابلو   3١

 165،555 فروش چيني و بلور  3٢

 615،555 فروش صنايع دستي  37

 065،555 فروش اسلحه و مهمات  36

 165،555 فروش لوازم كشاورزي   30

 165،555 فروشگاه لوله و اتصاالت  34

 165،555 زم يدكي اتومبيلفروش لوا  33

 ١،5٢5،555 فروش لوازم خانگي و   31

 165،555 فروش لوازم صوتي و تصويري  39

 3٢5،555 فروش فرش ماشيني  15

 ١،155،555 فروشگاه بزرگ مواد غذايي )عمده فروشي(  1١

 ١،515،555 فروش فرش و موكت  1٢

 3٢5،555 فروش مرغ  17

 065،555 فروش ماهي  16

 ١،5٢5،555 قنادي  10

 3٢5،555 ش فروشيقما  14
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 165،555 قاب سازي  13

 3٢5،555 قهوه خانه  11

 ١،5٢5،555 قصابي گاوي  19

 ١،5٢5،555 قصابي گوسفندي  95

 ١،5٢5،555 قصابي گاوي و گوسفندي  9١

 165،555 كاموا و دكمه فروشي  9٢

 165،555 كتاب فروشي و لوازم التحرير  97

 ١،5٢5،555 كاشي فروشي و لوازم بهداشتي  96

 165،555 كله پزي  90

 165،555 كبابي  94

 ١،515،555 كابينت سازي  93

 3٢5،555 كليد سازي  91

 3٢5،555 گلفروشي  99

 3٢5،555 البراتور چاپ عكس  ١55

 ١،5٢5،555 الستيك فروشي  ١5١

 615،555 لنت كوبي  ١5٢

 615،555 لحاف و تشك دوزي  ١57

 065،555 لبنيات فروشي  ١56

 ١،515،555 مصالح ساختماني )گچ و سيمان(  ١50

 065،555 مجسمه سازي  ١54

 165،555 مبل فروشي  ١53

 ١،515،555 مكانيكي  ١51
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 55 مصوب نوع شغل رديف

 615،555 ميوه و تره بارفروشي  ١59

 ١،515،555 نقاشي اتومبيل  ١١5

 ١،5٢5،555 مترمربع05نمايشگاه اتومبيل تا   ١١١

 ١،715،555 مترمربع١55نمايشگاه اتومبيل تا   ١١٢

 ١،515،555 نجاري  ١١7

 ١،515،555 يراق و ابزارآالت  ١١6

 065،555 فروش لوازم الكتريكي  ١١0

 065،555 ويدئو كلوپ  ١١4

 165،555 تاكسي سرويس و دفترخدماتي  ١١3

 ١،5٢5،555 مطب  ١١1

 165،555 تزريقات و پانسمان  ١١9

 165،555 نانوايي  ١٢5

 عوارض پايان کار -38ماده 

 شهرداري عوارض ذيل را در صورت رعايت ضوابط مطابق پروانه از ،در صورت درخواست مالك مبني بر دريافت پايان كار

 مالك اخذ مي نمايد.

 عوارض كارشناسي عرصه و اعيان )ماده عوارض محلي ( -١

عوارض آتش نشاني براي ساختمان هاي جديد از تاريخ صدور پروانه ساختماني و براي ساختمان هاي قبل از تاسيس  -٢

 تا كنون  ١711شهرداري از سال 

 سال از تاريخ صدور پروانه ( 7عوارض زباله )در صورت سپري شدن  -7

زينه تهيه كپسول اطفاء حريق به ازاي هر واحد يك دستگاه )هزينه آن توسط واحد آتش نشاني تعيين قيمت ه -6

 ميگردد.(

صاعقه و زلزله) هزينه آن از طريق  –سيل  –هزينه بيمه ساختمان در مقابل حوادث غير مترقبه شامل آتش سوزي  -0

 استعالم از بيمه معتبر تعيين ميگردد.( 
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نسبت به تحويل كپسول اطفاء حريق و برگه  ،ي موظف است همزمان با تحويل دفترچه پايان كار: شهردار ١تبصره 

 بيمه حوادث ساختمان به مالك اقدام نمايد.

: در صورتيكه مالك راساً نسبت به تامين كپسول استاندارد با تامين نظر واحد آتش نشاني ويا بيمه  ٢تبصره 

 مالك از پرداخت هزينه مربوطه معاف مي گردد. ،ساختمان در مقابل حوادث اقدام نمايد

 مساعدت ها -39ماده 

ساختمان هايي كه بر اثر حوادث غيرمترقبه ناشي از زلزله، طوفان، آتش سوزي و غيره تخريب گرديده در زمان صدور  -١

شده داراي پروانه يا پروانه ساختمان به منظور تجديد بنا از پرداخت عوارض پذيره ساختماني به اندازه مساحت تخريب 

همچنين واحدهايي كه بدون پروانه بوده اند نيز در صورت حوادث  جريمه ماده صد يا مفاصا حساب درآمد معاف مي گردند.

 گردند.  تقليلدرصد از پرداخت كليه عوارض ساختماني  05تا  دچار خسارت گرديده اندمذبور 

ا داراي مفاصا حساب درآمد، قبل از تاسيس شهرداري با تائيد شوراي و يساختمانهاي مسكوني داراي پروانه ساختماني  -٢

اسالمي شهر به اندازه مساحت اعياني آنها به شرطي كه نوع استفاده آن با كاربري در طرح هاي مصوب تفاوت ننمايد در 

و زير بناي مازاد  مرتبط تقليل در ضرائب تصويبي جداول عوارضيعوارض  %05زمان تجديد بنا و دريافت پروانه ساختماني از 

 برآن شامل عوارض خواهد بود.

فرزند( و خانواده هاي تحت پوشش بهزيستي افرادتحت  -همسر -مادر -وخانواده درجه يك شهيد )پدر -آزادگان -جانبازان -7

باله ق ،و يا در صورت نداشتن سند سند داشتن پوشش كميته امداد وافراد داراي بيماري هاي خاص با معرفي مراجع ذيربط و

 بنام از تخفيف به شرح زير برخوردار مي گردند:  نامه معتبر

 مترمربع ١٢5الف( پذيره مسكوني به ازاي يك واحد مسكوني حداكثر 

 مترمربع٢6ب( پذيره تجاري به ازاي يك واحد حداكثر 

 . درصد به نسبت درصد جانبازي از تخفيفات فوق برخوردار خواهند شد٢0تذكر: تخفيف جانبازان زير

واحد باشد كسري پاركينگ به هر تعداد دقيقا مطابق  ١5تذكر: مجتمع هاي احداثي كه پاركينگ مورد نظر بيش از 

جدول مصوب و مشمول هيچگونه تخفيفي نخواهد بود. ولي در موارد خاص شامل انبوه سازي كه پاركينگ مورد نياز 

 مطرح گردد.كسري داشته باشد، موضوع در توافق درصد  75درصد پاركينگ تامين و  35واحد باشد و  05بيش از 

، به تشخيص خود كليه ضرايب را %١0شهردار كوهي خيل اختيار دارد كليه عوارض مندرج در اين اليحه را تا سقف  -6

 .دهد تقليل

  در ضرايب تصويبي تقليل دهد. %١5، متقاضي)غير از جريمه ماده صد( در صورت پرداخت نقدي كليه بدهي،  -0

قانون رفع موانع توليد، در صورت درخواست پرداخت هرگونه بدهي )عوارض و جريمه( به صورت  09به استناد ماده  -4

 گردد.محاسبه شده اضافه مي به كليه مبالغ عوارض %١5تقسيط بيش از شش ماه، ميزان 

بمنظور از حمايت از قشر جوان و تسهيل در امر تامين مسكن به جوانان متاهل كه از زمان تاهل تا درخواست پروانه  -3

درصد تقليل در ضرائب مندرج در  05مترمربع بناي مسكوني،  ١٢5تا سقف سال نگذشته باشد  0مسكوني در شهرداري 

 . اعمال خواهد شد 91اليحه عوارض محلي سال 
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 هاي مندرج در اين ماده استفاده كنند.توانند از ساير تخفيفتخفيف اين بند نميشمولين م تبصره:

باشد و در ها تقسيط عوارض و بهاي خدمات به عهده شخص شهردار ميآيين نامه مالي شهرداري 7٢به استناد ماده  -1

شهرداري  33تواند موضوع تقسيط عوارض و بهاي خدمات را به كميسيون ماده صورت تشخيص موارد خاص شهردار مي

 ارجاع نمايد. 

 

ماده در  35با  «1355شهرداری كوهي خيل جهت اجراء در سال مصوب عوارض محلي »تحت عنوان  سنداين 

در نود و پنجمين جلسه شورای اسالمي  5/11/1357ساعت كار كارشناسي مدون و در تاريخ  نفر 56صفحه با  27

 مصوب گرديد.خيل شهر كوهي

 


