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شمـاره 1401 وژیه انهم شهر جهانی اللجین

پروژه آسفالت معابر عمومی سطح شهراللجین

مجموع اعتبار هزینه شده : 8 میلیارد تومان
متراژ آسفالت ریزی شده : 165000 مترمربع

تناژ آسفالت تسطیح شده : 32000 تن
معابر آسفالت ریزی شده :

لکه گیری آسفالت بلوار 45متری آیت اله خامنه ای
روکش آسفالت خیابان امام خمینی )ره(

روکش آسفالت خیابان توحید 

 آسفالت ریزی خیابان های :سعدی - گلشن و فرعی ها - جنب 
مدرسه شهیدان شیرینی - بلوار معلم  - بسیج ارتش - شهید اسماعیلی 

عزت - 30 متری حافظ - الله و فرعی ها - شهید رمضانی پی  کشوری - 
دالوران - سبزی فروشان - رمپ ورودی خیابان معلم و انتهای پاسداران 

آسفالت ریزی کوچه های :
وحدت - وحدت 5 و 7 و 8 - شــهید حســینقلی پور - 15 خرداد - شهید 
احمدی متمایل  پیام 5 - کوچه آقا - شــهید عســگری - پونه 1 و 2 و 3  - 
کوچه  دانش - نشاط 2 - شهید موذنی - سفالگر )جنب ترمینال( - بن بست 
جنب نظری - بن بست مرمر- بن بست میرزایی - صالحی و جماعت روبروی 
مســجدجامع - شکوفه - بن بست جنب شــهید احمدپور - بن بست افق - 

شهید خلیلی فرد - بن بست جنب حسینیه مهدیه  پردیس  - کوچه صاحب 
و مدرسه اندیشه - آسفالت ریزی محوطه محوطه باغ رضوان - آسفالت ریزی 

محوطه پارک سفال و الین کند رو

پیام شهردار اللجین به مناسبت چهلمین 
سالگرد  پیروزی انقالب شکوهمند اسالمی

انقالبــی   ، ایــران  ملــت 
شــکوهمندآفرید که در بســتر 
ســنت های الهی ، جلوه ای زیبا 
از قدرت و عظمت حضرت حق و 
صالبت و کرامت انســان ها را به 
نمایش گذاشت و دفتری از تاریخ 
را به نام خویش رقم زد و امروز در 
چهلمین سال پیروزی شکوهمند 
انقــالب ، ملــت عزیز ایــران با 
اعتماد و اتکال به خداوند متعال 
به مدد و قدرت دانش ، تخصص 
و تعهد فرزنــدان برومندش روبه 
سوی آینده ای روشن دارد که در 
بلندای عرصه های مختلف دانش 
و فرهنگ چشم جهانیان را خیره 

خواهد کرد.
بدینوســیله این ایام غرور آفرین 

و شــکوهمند را به محضر رهبر معظم انقالب و 
به خصوص شــهروندان عزیز شهرجهانی سفال 
تبریــک و تهنیت عرض می نمایــم و امیدوارم 

خدمات صورت گرفته در جهت رشــد و تعالی 
شــهرمان مورد عنایــت پــروردگار و رضایت 

همشهریان عزیز در پی داشته باشد. 

پروژه زیرسازی معابر عمومی سطح شهر

مجموع اعتبار هزینه شده : 4 میلیارد تومان
متراژ معابر زیرسازی شده : 200/000 مترمربع

معابر زیرسازی شده  
خیابان های : ســعدی - گلشــن و فرعی ها - جنب مدرســه شهیدان 
شیرینی - بلوار معلم   بسیج - ارتش - شهید اسماعیلی عزت - 30 متری 
حافظ - الله و فرعی ها - شــهید رمضانی پی-کشوری - دالوران - سبزی 

فروشان - گلبو - شهیدان 1و2 - رمپ ورودی خیابان معلم 
کوچه های : وحدت - وحدت 5 و 7 و 8 - شــهید احمدی متمایل- پیام 
5 - کوچه آقا - شــهید عســگری - پونه 1 و 2 و 3  - دانش 1و2و3و4 - 
نشــاط 2 - شهید موذنی -  بن بســت مرمر- بن بست میرزایی - شکوفه 
- بن بســت جنب شهید احمدپور - هنر - بن بست افق - بن بست جنب 
حســینیه مهدیه-پردیس - رضوان 1و2و3 - نوید 1و2 - هالل - شبنم - 

رحمت -بهارستان 1 و 2     

بازدید معاون سیاسی امنیتی واجتماعی استاندار،امام 
جمعه وفرماندار بهار ومسئولین شهرستان از غرفه 

شهرداری اللجین در نمایشگاه دست آوردی های چهلمین 
سالگردپیروزی انقالب اسالمی در شهرستان بهار

جلسه شهردار با اعضای شورای اسالمی شهر اللجین
با بررسی مسائل و مشکالت شهرجهانی سفال 

بازدید مهندس محبی شهردار و اعضای شورای اسالمی شهر 
اللجین از نمایشگاه دست آوردی های چهلمین سالگردپیروزی 

انقالب اسالمی در شهرستان بهار - شماره 1401   14 بهمن  1397 

وژیه شهر جهانی اللجین

اللجین در مسیر توسعه

خالصه عملکرد شهرداری اللجین
ادامه صفحه 4

10 ماهه 97
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وژیه انهم شهر جهانی اللجینشمـاره 1401
تعرفه عوارض  محلی شهرداری اللجین در سال 1398

مقدمه:
در اجراي ماده 30 آيین نامه مالي شهرداريها، هر شهرداري بايد داراي تعرفه اي باشد که در آن کلیه درآمدهاي شهرداري اعم از عوارض ، بهاء خدمات و ساير درآمدها که بوسیله شهرداري و موسسات تابعه و وابسته به آن وصول يا تحصیل مي شود ، درج شود .

در همین راستا بدنبال اجراي قوانین و مقررات جاريه و به منظور شفاف سازي و تكريم ارباب رجوع ، روش محاسبه عوارض و بهاء خدمات در چهار چوب قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 و ساير مقررات مربوطه ، اطالع رساني به عموم شهروندان امري ضروري است . زيرا داشتن اطالعات
 و آگاهي شهروندان از وضعیت منابع درآمدي شهرداريها موجب ايجاد هماهنگي ، تشريك مساعي ، مشارکت و رعايت حقوق متقابل شهروندان با شهرداري خواهد شد و نهايتا موجب افزايش خدمات رساني هر چه مطلوبتر و موثر تر به همشهريان عزيز و رضايتمندي شهروندان را بدنبال خواهد داشت . 

خداوند را شــاکريم که هنر بي بديل هنرمندان چیره دست اللجیني که 
حاصل زحمات نیاکان و گذشتگان در طي هزاران سال بود به نتیجه رسید 
و جهاني شــدن ،نام اللجین را در کشور و سراسر دنیا پر آوازه تر شد که 
جا دارد اين اتفاق میمون و مبارك را به تمام هنرمندان و مردم تالشــگر 
تبريك عرض نموده، لذا براي شهر جهاني نیاز به اعتبارات ويژه اي است 
که زير ساخت ها، نما ، سیما و مبلمان شهري در خور گردشگران داخلي 
و خارجي احداث گردد و بتوانیم با تمديد دوره هاي جهاني شهرمان را به 
جايگاه واقعي آن برسانیم لذا انتظاراست با تامین اعتبارات ملي و استاني 
بتوانیم شــهري بصورت واقعي ، جهاني براي شــهروندان وگردشگران 

داخلي و خارجي مهیا نمايیم.

در تنظیم تعرفه عوارض محلي ســال 1398 همچون سال گذشته عمران 
و آباداني و نشــاط عمومي شهر در نظر گرفته شــده که با اين عوارض 
خواسته ها و انتظارات شهر جهاني در آن محقق نمي شود که الزم است 
با جذب اعتبارات ملي و اســتاني آنها را عملیاتــي کرد،لذاامیدواريم  با 
هدايت و مديريت امور شــهري و طراحي مسیر توسعه شهر و همچنین 
سیاست گذاري صحیح در اين عرصه گامي در رشد و توسعه شهرمان قدم 
برداريم. در همین راستا به منظور شفاف سازي و تكريم ارباب رجوع روش 
محاسبه عوارض و بهاي خدمات در چهار چوب قوانین و ضوابط شهرداريها 
به اطالع عموم شهروندان عزيز اللجین مي رسد و انتظار است با مشارکت 
و همكاري عمومي بتوانیم اللجین پايتخت سفال ايران را به جايگاه واقعي 

خود برسانیم و شهرمان را آنچنان که اليق گردشگران و شهروندان نجیب 
اللجین است بسازيم و اين را فراموش نكنیم شهري  آباد است که شهر و 

شهروند باهم رشد کنند. 
تمام تالش اينجانب افزايش رفاه ،آسايش ،امنیت و رضايتمندي شهروندان 
عزيز مي باشــد و دغدغه بزرگ ما تحقق شعار شهروند مداري ، احساس 
مسئولیت در حضور خداوند مهربان وتوجه کامل به بیانات ورهنمودهاي 
رهبر معظم انقالب اسالمي ايران مبني براين فرمايش ايشان بوده است که: 
))سازمانهايي نظیر شهرداري که تماس دائمي با مردم دارند ، خدمتگزاري 

صادقانه را هدف اصلي طرحها واقدامات خود قرار دهند ((
وبراين اســاس وظیفه ولي نعمتان اين نظام وانقالب بخصوص شهرداران 

را که چند صباحي در اين مســئولیت به خدمت مشغولند دوچندان مي 
نمايد .همانگونه که برمســئوالن نظام جمهوري اسالمي الزم است ،گوش 
به فرمان مقام عظماي واليت حضرت آيت اهلل خامنه اي )مد ظله العالي ( 
در مسیر حل تدريجي مشكالت گام بردارند ودر اين مسیر از شتابزدگي 
واقدامات زودگذر ودرعین حال ناکارآمد بپرهیزند ، اينجانب نیز به عنوان 
شهردار وخادم مردم مذهبي ،فرهیخته ،مومن وخیر شهراللجین در کنار 
پرسنل خدوم وزحمتكش شهرداري ، اعضاي محترم شوراي اسالمي شهر 
و همشهريان گرانقدر در صدد بوده ايم همگام وهمسو با برنامه هاي کوتاه 
مدت ،میان مدت وبلند مدت دولت تدبیــر وامیدگام هاي جدي خود را 

براي عمران وآباداني منطقه و اصالح امور برداريم .

حمید محبي مجید -شهـردار اللجیـن

فصل اول کلیات و تعاريف

تعاريف و اصطالحات

فصل دوم ساخت و ساز
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  سایر مستندات قانونی مرتبط با عوارضو  عوارضمستندات قانونی وضع 

1346آیین نامه مالی شهرداریها مصوب -

ه و وابسته به آن وصول یا تحصیل می هر شهرداري داراي تعرفه اي خواهد بود که در آن کلیه انواع عوارض و بهاي خدمات و سایر درآمدهایی که به وسیله شهرداري و مؤسسات تابع - 30ماده 

. منعکس می شودهر نوع عوارض یا بهاي خدمات جدیدي که وضع و تصویب می گردد یا هر تغییري که در نوع و میزان نرخ آن ها صورت می گیرد در تعرفه مذکور  شود، درج و

1375قانون تشکیالت ، وظایف و انتخابات شوراهاي اسالمی کشور و انتخاب شهرداران با اصالحیه هاي بعدي مصوب -

:وظایف شوراي اسالمی شهر در  -71ماده 

  .م می شودتصویب لوایح برقراري یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوي وزارت کشور اعال –16بند 

دات و درآمدهاي اهالی به منظور تأمین بخشی از هزینه هاي خدماتی و عمرانی شوراي اسالمی شهر می تواند نسبت به وضع عوارض متناسب با تولی) 27/8/1386اصالحی (-77ماده 

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

ر آیین نامه مصوب نداند نسبت به وزیر کشور می تواند در هر مقطعی که وصول هر نوع عوارض را منطبق ب.عوارض ، یک ماه پس از ارسال هر مصوبه وزارت کشور قابل وصول است –بند

  . اصالح یا لغو آن اقدام نماید

1387قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب -

تا پانزدهم شوراهاي اسالمی شهر و بخش جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید، که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، موظفند موارد را حداکثر  -1تبصره -50ماده 

.من ماه هر سال براي اجراءدر سال بعـد، تصویب و اعالم عمومی نمایندبه

  :قانون برنامه پنجم توسعه کشور -

جاد ذاري هاي ملی و استانی، ایبه منظور ارتقاء نظام برنامه ریزي کشور با لحاظ نمودن دو اصل آمایش سرزمین و پایداري محیطی در کلیه فعالیتهاي توسعه اي و سرمایه گ -181ماده 

رعایت عدالت در توزیع منابع و فرصتها، توسعه متوازن مناطق، ارتقاء توانمندي هاي مدیریتی استانها و انتقال اختیارات اجرایی به اي و منطقه  –هماهنگی بخشی، منطقه اي و بخشی

  .وزیران می رسد رها و شاخصهاي الزم به تصویب هیأتاستانها و تمرکز امور حاکمیتی در مرکز، ساز وکا

در غیر این . هر گونه تخفیف، بخشودگی حقوق و عوارض شهرداریها توسط دولت و قوانین مصوب منوط به تأمین آن از بودجه عمومی ساالنه کشور است –181ذیل ماده ماده  تبصره

  .صورت بخشودگی و تخفیف حقوق و عوارض شهرداري ممنوع است

  

  :الزامی است 1391و قانون برنامه و ششم توسعه حسب مورد و قانون جامع خدمت رسانی به ایثارگران مصوب  98بودجه سال رعایت قوانین مصوب در قانون -

عوارض  يها نهیدر شهر محل سکونت خود از پرداخت هز يمترمربع تجار ستیمترمربع و ب ستیو ب کصدیتا  دیمف يربنایبا ز یواحد مسکون کیاحداث  يقانون برا نیـ مشموالن ا 6ماده

  .نخواهد بود ثارگرانیاعمال و مازاد بر تراکم شامل ا زین یمسکون يها ماده در احداث مجتمع نیمفاد ا. باشندیمعاف م ادیبن یبار با معرف کیيبرا يو نوساز یساختمان يها صدور پروانه

  .احداث بدون مجوز و مازاد بر پروانه شامل این بند نمی گردد : 1توضیح 
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  .این تخفیف شامل عوارض تفکیک و زیر حدنصاب و عدم تامین پارکینگ و سطح اشغال و تراکم در ارتفاع نمی گردد:2توضیح 

  :1ه ماد

ین و مقررات جاریـه  دریافت هر گونه وجهی توسط شهرداري و سازمانهاي تابعه از شهروندان اعم از عوارض و بهاء خدمات و غیره صرفا به موجب این تعرفه و قوان 1398از ابتداي سال 

  .فت صورت می پذیرد و  اخذ هر گونه وجهی خارج از ضوابط و مقررات ممنوع می باشد و متخلفین تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گر

  :2ماده 

از شمول این تعرفه مستثنی و کلیه اشخاص مشمول اعم از حقیقـی و حقـوقی مکلـف بـه      که و سایر قوانین و مقررات مربوط 1387عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 

  .پرداخت آن می باشد 

بـا  متر مربـع تجـاري   20و  مترمربع  120ي یک بار از پرداخت هزینه صدور پروانه ساختمانی مسکونی با زیربناء فقط برا) پدر، مادر ، فرزند و همسر(خانواده هاي معظم شهداء : 1تبصره 

  .الزامی است 1391و اصالحیه بعدي مصوب  1386رعایت قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مصوب . رعایت ضوابط شهرسازي معاف می باشند

  .بر پروانه شامل این بند نمی گردد احداث بدون مجوز و مازاد : 1توضیح 

  .این تخفیف شامل عوارض تفکیک و زیر حدنصاب و عدم تامین پارکینگ و سطح اشغال و تراکم در ارتفاع نمی گردد:2توضیح  

  :تخفیفات نهادهاي حمایتی : 2تبصره 

متر مربع زیر بنا 80تا سقف ) تک واحدي(و افراد تحت پوشش سازمانهاي بهزیستی براي ساخت یک واحد مسکونی طبق ضوابط ) ره(کمک به افراد تحت پوشش کمیته امداد امام 

روانه کسب و پیشه که قبال از مساعدت استفاده نکرده باشند و براي همین افراددر عوارض نوسازي واحد مسکونی و نیز پ. مشروط به رعایت اصول و ضوابط شهرسازي برخوردار میشوند

  .ریال براي یکبار مساعدت و از محل ردیف تعیین شده در بودجه دولتی تامین اعتبار می گردد000/400حد اکثر تا سقف 

م را اعمال خواهد نمود و مصوبات الزم را به تناسب موضـوع از شـوراي   شهرداري در جهت حمایت از سرمایه گزاران سطح شهر در ابعاد اقتصادي و صنعتی مساعدت هاي الز: 3تبصره 

  .اسالمی شهر اخذ خواهد نمود

  :3ماده 

  .هد شد برابر مفاد ، مواد و بندهاي مشروحه ذیل   محا سبه ، اجراء و وصول خوا. . . ) تجاري ، مسکونی، اداري و ( عوارض زیر بنا و پذیره و ضوابط نحوه صدور شناسنامه ساختمان 

  :4ماده 

قانون مالیاتهاي مستقیم تعیین و ابالغ مـی   64عبارت است از ارزش معامالتی زمین که مالك عمل اداره امور اقتصادو دارایی هر شهر بوده و در اجراي ماده  p  : قیمت منطقه بندي دارایی 

باشـدکه  می 97سال  عرصه دارایی منطقه قیمت هاي يدرصد15افزایشpمبناي محاسبات 97با عنایت به تغییرات اساسی در قیمت هاي منطقه اي دارایی  براي اجرا ء در سال  لذا  .گردد

  .لحاظ خواهد گردید 98براي اجرادر سال 
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  :گردید طبق جدول ذیل محاسبه واخذ خواهد 98ضمنا ارزش معامالتی اعیانی سال 

  )اعیانی(ارزش معامالتی ساختمان 

  .بر اساس متراژ اعیانی مستحدثه ، نوع سازه ساختمان  و کاربري آن مطابق جدول و با رعایت مقررات ذیل محاسبه می گردد) اعم از مختلط و غیر مختلط (ارزش معامالتی اعیانی امالك 

  

  

ف
دی

ر
  

  

  ساختمان بر مبناي نوع سازهقیمت هر متر مربع   نوع کاربري اعیانی    

  

  ساختمانهاسایرجنس   اسکلت بتونی و فلزي 

  000/280  000/330  و اداري دولتی واداري خصوصی و مختلط تجاري  1

  000/180  000/280  مسکونی    2

3  

آموزشی، بهداشتی ،درمانی ، ،خدماتی ،کارگاهی ،صنعتی 

تفریحی ،ورزشی ، فرهنگی ، هتلداري ،گردشگري، حمل 

  ...ونقل ، انبار ، پارکینگ عمومی و 

000/200  000/135  

4  
دامداري ، دامپروري ،پرورش طیور ( کشاورزي 

  ...)وآبزیان،پرورش گل و گیاه و
000/155  000/90  

  .وصول میگردد 1و2و3عوارضهاي سایر ساختمانها درردیفهاي % 50خشتی براي ساختمانهاي:توضیح 

  

  :   5ماده 

قانون شهرداریها تمامی اشخاص حقیقی و حقـوقی  110قانون شهرداریها و به منظوروضع مقرارت خاص و اقدام مناسب جهت حفظ و زیبایی شهر و به استناد ماده55ماده27بنداجراي در

اخذ پایانکار نسبت به نماسازي ساختمان خود اقدام نکرده انـد   مالکین امالك واقع در محدوده و حریم شهر که اقدام به احداث ساختمان نموده و یا پس ازمهلت مقرر پروانه ساختمانی و

لحـاظ   نسبت به تکمیل نماهاي کلیه سطوح خوددر داخل معابر عمومی اقدام نمایندو با توجه به اینکه شهر اللجین به دلیل موقیعت شـهر جهـانی و بـه    1398مکلفندتا پایان شهریور ماه

مالکـان  همچنـین   و.کسر خواهـد شـد  % 50ملک مربوطه  و بهاي خدمات از عوارض نوسازي و نماسازي منطبق با معماري اسالمی منظر شهريتشویق شهروندان به امر آراستگی سیما و 

ملک مربوطه و بهاي خدمات از عوارض نوسازي  ، واحدهاي تجاري که در بلوار آیت اله خامنه اي  فعالیت دارند در صورت احداث سرویس بهداشتی جهت استفاده گردشگران شهر جهانی

  .در عوارض پروانه ساختمانی می گردند% 20مالکی امالکی که در پشت بام نسبت به اجراي بام سبز اقدام می نمایند مشمول تخفیف تا همچنین  .کسر خواهد شد% 30
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  :6ماده 

متري جبهه اول  25چنانچه زمینی در : در محاسبه عوارض. ک مشرف بر معبر محاسبه خواهد شد در محاسبه عوارض ، چنانچه زمینی داراي چند بر باشد قیمت منطقه بندي گرانترین بر مل

درصـد کمتـر از عـوارض جبهـه اول وصـول مـی        50تـا   30واقع شده باشد لیکن ارزش روز دارایی زمین کمتر از امالك مشابه جبهه اول باشد کلیه عوارض مشمول ) داخل معابر فرعی(

  .عوارض وصولی کمتر از عوارض محاسباتی جبهه دوم نباشدمشروط بر اینکه .شود

  :7ماده 

  

  :تعاریف 

بدیهی است انجام پـاره اي از  . ( عبارت است از کلیه ساختمانهایی که براي سکونت افراد و یا خانواده ساخته شود و شامل اتاق ، آشپزخانه و سرویسهاي الزم است : واحد مسکونی  –1

جب بخشنامه وزارت کشـورو اسـتانداري ، آرایشـگاه زنانـه و خیـاطی زنانـه       قانون شهرداریهاو به مو 55ماده  24فعالیت هاي شخصی مندرج در قوانین مربوطه و مشاغل ذیل تبصره بند 

  .به استثناء آپارتمانها و امالك مشاعی ،استفاده تجاري محسوب نمی شود 

ی تحت پوشـش قـانون نظـام صـنفی و یـا      عبارت است از کلیه ساختمانهایی که  به منظور استفاده کسب ، پیشه و تجارت احداث می شود و یا در آنها واحدهاي صنف: واحد تجاري  –2

  .فعالیت داشته باشد . . . واحدهاي تابع قانون تجارت مانند بانکها ، موسسات مالی و اعتباري ، صندوق هاي قرض الحسنه و 

اخذ موافقت اصولی از مراجع ذیربط مانند وزارت صنایع ، وزارت عبارت است از کلیه ساختمانهایی که به منظور استفاده صنعتی و یا ایجاد کارگاههاي صنعتی و اداري با : واحد صنعتی  –3

  .احداث می شود . . . جهاد کشاورزي و 

  .که از بودجه دولتی استفاده می کنند عبارت است از کلیه ساختمانهاي دولتی و نهادهاي انقالب اسالمی و سازمانهاي دولتی یا وابسته به دولت: دولتی   واحد اداري –4

احـداث مـی    و غیـره  مسکونی ،مختلط،درمانیبهداشتی هاياز ساختمانهایی که توسط اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی به  منظور ارائه خدمات در کاربری ستعبارت : )غیردولتی(اداري خصوصیواحد -5

  .شوند

ریهـاي خـدماتی ، فرهنگـی ،    ساختمانها و واحدهاي خدماتی عبارت است از ساختمانهایی که توسط اشخاص حقیقی و حقوقی توسط بخش خصوصی و به منظور ارائه خـدمات در کارب : واحد خدماتی  –6

  .، دفاتر مهندسی ، دفاتر وکالت و موسسات عمومی غیر دولتی احداث می شوند همچنین ساختمان پزشکان ، دفاتر اسناد رسمی . . . مذهبی  ، آموزشی ، درمانی ، بهداشتی ، ورزشی و 

واز کسب و پیشـه  عبارت است از  ساختمان هایی که جهت تولید سفال و سرامیک در سطح شهر با توجه به موقعیت ویژه شهر اللجین احداث می شوند و نیز صدور ج: واحد کارگاهی  –7

  .براي این واحد ها دلیل بر تغییر کاربري آنها نیست 

  .هاي مختلف در یک قطعه زمین با توجه به طرح تفصیلی می باشدعبارت از ترکیب دو عملکرد از کاربری:کاربري مختلط -8

  .، مراکز تصفیه آب  ...)و)BTS(دکل(مخابرات زبناهایی که جهت برطرف نمودن نیازهاي شهري ایجاد می شوند مانند پست هاي برق و گاز ، مراک:تاسیسات تجهیزات شهري -9

  .استقرار وزارتخانه ها ،موسسات دولتی،شرکتهاي دولتی و موسسات و نهادهاي غیر دولتی و نیز بسیج و نیروهاي انتظامی گفته می شودبه اراضی اختصاص یافته جهت :انتظامی کاربري-10
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١٩

  عوارض پذیره یک متر مربع از یک واحد تجاري-) 2- 3(تعرفه شماره 

  :  توضیحات    ماخذ و نحوه محاسبه عوارض   نوع عوارض   ردیف

1
عوارض پذیره در زیر 

 7Pزمین 
شدن را داشته باشد  یا انباري تجاري چنانچه قابلیت تجاري) پایین تر از همکف(عوارض پذیره زیرزمین ) : 1(تبصره

  .براي هر متر مربع محاسبه خواهد شد طبقه ماقبلکمتر از عوارض پذیره % 20، به ازاي هر طبقه پایین تر از زیرزمین 

عوارض قابل احتساب و  P5به ازاي هر متر مربع معادل داخل همکف عوارض انباري مجزا از واحد تجاري) : 2(تبصره

  .می باشدزمین هم به این منوال کاهش می یابد و طبقات زیر%20ش هر طبقه و با افزایوصول می باشد

مالك محاسبه قرار  روانه تجاريعوارض پ% 50تجاري تا میزان مساحت قبل تجدید بناهاي  در صورت) : 3(تبصره

  .مشروط به رعایت ضوابط شهرسازي و تامین پارکینگ.می گیرد

  : مدارك اثبات تجاري بودن ملک قبل از تأسیس شهرداري شامل حداقل دو مورد ) : 4(تبصره

پرداخت مالیات پروانه کسب از اتحادیه صنفی مربوطه و یا سایر مراجع ذیصال ح ،قبوض آب، برق، گاز، برگ اخذ -1

  .براي ملک که نشان از تجاري بودن آن باشد قبل از تاسیس شهرداري سالیانه

پروانه تجاري مبنی بر تجاري بودن آناز مراجع ذیصالح است که در این صورت وضعیت موجود تلقی شده و  -2

و بعد از .خواهد شد مشمول پرداخت هیچ نوع عوارض به استثناء عوارض نوسازي و بهاي خدمات و جریمه اي ن

را براي محاسبه جریمه و همچنین سهم تفکیک  تأسیس شهرداري وجود هر یک از این مدارك صرفاً سال وقوع تخلف

  .سالهاي قبل مشخص خواهد نمود  و زیر حد نصاب 

و  دندگریبه نرخ روز م یفقط مشمول عوارض پروانه ساختمان 1369احداث شده قبل از سال  يامالك تجار: )5(تبصره

  .شوند  یماده صد ارجاع نم ونیسیبه کم

که بصورت فروشگاه سفال و سرامیک می  )مسکونیو تجاري  تجاري (تجاري در ساختمانهاي انبار موقت): 6( تبصره

باشد به جهت مساعدت به مالکین می توان انبا ي تجاري موقت شش ساله و با مصالح سبک و بدون ارجاع به نظام 

  .اقدام نمود P5مترمربع با ماخذ  50مهندسی تا مساحت 

  .اخذ می گردد معابر سازيبهدر محاسبات کلیه پذیره ها ) :7(تبصره 

P 16  عوارض پذیره در همکف   2

3  
عوارض پذیره در طبقه 

  اول 

  

P 7  

4  
عوارض پذیره در طبقه 

  دوم

P 5/6  

5  
عوارض پذیره درطبقه 

  سوم به باال 

P 5

6  
عوارض پذیره در نیم 

  ) بالکن داخل مغازه(طبقه

P 5/4  

7  
انباري تجاري در طبقات 

  زیر زمین ، همکف و اول
P 5  

    P  :قیمت عرصه منطقه بندي دارایی  
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٢٦

  ها و حرف وابسته  ، داروخانه ، سونوگرافی ها ، رادیولوژیست سنجی ، بینایی ، دندانپزشکی پزشکان ، روان هاي مطب پزشکان واحد پذیرهعوارض   -) 2-12(تعرفه شماره 

  توضیحات  ماخذ و نحوه محاسبه عوارض  عنوان تعرفه عوارض  ردیف

P 3  زیرزمین1

  .اخذ می گردد بهسازي معابردر محاسبات کلیه پذیره ها ): ا(تبصر

P 7  همکف  2

P 5  اول  3

P 4دوم  4

P 3سوم و باالتر  5

P 3  نیم طبقه  6

P 3  انباري زیرزمین و همکف  7

  

  

  و مشاغل مرتبط کشاورزي پذیره واحدهايعوارض   -) 2-13(تعرفه شماره 

  توضیحات  ماخذ و نحوه محاسبه عوارض  عنوان تعرفه عوارض  ردیف

P 3/2  زیرزمین1

  .اخذ می گردد بهسازي معابردر محاسبات کلیه پذیره ها ): ا(تبصر

P 5  همکف  2

P 2  اول  3

  P 2دوم  4

-سوم و باالتر  5

P 2  نیم طبقه  6

P 2  انباري زیرزمین و همکف  7
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٢٦

  ها و حرف وابسته  ، داروخانه ، سونوگرافی ها ، رادیولوژیست سنجی ، بینایی ، دندانپزشکی پزشکان ، روان هاي مطب پزشکان واحد پذیرهعوارض   -) 2-12(تعرفه شماره 

  توضیحات  ماخذ و نحوه محاسبه عوارض  عنوان تعرفه عوارض  ردیف

P 3  زیرزمین1

  .اخذ می گردد بهسازي معابردر محاسبات کلیه پذیره ها ): ا(تبصر

P 7  همکف  2

P 5  اول  3

P 4دوم  4

P 3سوم و باالتر  5

P 3  نیم طبقه  6

P 3  انباري زیرزمین و همکف  7

  

  

  و مشاغل مرتبط کشاورزي پذیره واحدهايعوارض   -) 2-13(تعرفه شماره 

  توضیحات  ماخذ و نحوه محاسبه عوارض  عنوان تعرفه عوارض  ردیف

P 3/2  زیرزمین1

  .اخذ می گردد بهسازي معابردر محاسبات کلیه پذیره ها ): ا(تبصر

P 5  همکف  2

P 2  اول  3

  P 2دوم  4

-سوم و باالتر  5

P 2  نیم طبقه  6

P 2  انباري زیرزمین و همکف  7
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  کارگاههاي سفال و سرامیک پذیرهعوارض   -) 2-14(شماره تعرفه 

  توضیحات  ماخذ و نحوه محاسبه عوارض  عنوان تعرفه عوارض  ردیف

P 5/3  زیرزمین1
  .منظور از واحدهاي کارگاهی محلهایی است که جهت تولید سفال و سرامیک در محدوده قانونی و حریم شهر قرار می گیرند

  .بعنوان انبار کارگاه تلقی می گردد محل باالي کوره: 1تبصره 

  .از زیربناي کارگاه محسوب می گرددکوره نیز جزئی : 2تبصره 

در خصوص کارگاههاي سفال که در حال تخریب و ریزش می باشندو مالک درخواست پروانه ساختمانی  با کاربري کارگـاه  : 3بصره ت

پروانـه سـاختمانی بـا    ، شه طرح تفضیلی داراي کاربري کارگاهی باشـد  سفال داشته باشد، شهرداري می تواند در صورتیکه که در نق

  .کاربري کارگاه سفال با تامین پارکینگ مورد نیاز اقدام نماید

ساله و بـدون ارجـاع بـه     6در کارگاههاي سفال که نیاز به انباري ذخیره سفال می باشد شهرداري می تواند بصورت موقت : 4تبصره 

ذ تعهد محضري از مالک و با سقف سبک و اخاشغال  عوارض ، بدون دریافت عوارض مازاد تراکم در سطح  نظام مهندسی و با وصول

  .نمایدوصول  P5مترمربع به ماخذ  150تا مساحت 

  .کارگاههاي تولید گل هم مشمول عوارض کارگاههاي سفال می گردند :5تبصره 

صرفا جهت کاربري بشرط عدم ایجاد کوره پخت و مزاحمت براي مجاورین یدسفال وسرامیک درهرفعالیت واحدهاي تول: 6تبصره

  .است بهره برداري بال مانع

در صورت .ستفاده می نمایندواگذاري انشعاب گاز به کارگاههاي سطح شهر که در وضعیت موجود در خارج از کاربري مجاز ا: 7تبصره 

 عتوسط شرکت تعاونی سفالسازان و تایید فعالیت آنان از سوي اداره صنایتایید این امالك مبنی بر استفاده از سوخت نفت سفید 

پرداخت عوارض مشمول توسط مالکین براساس کاربري روي نقشه طرح تفضیلی شهر ضمن و اتحادیه سفال دستی و گردشگري 

ي ملک بر اساس نقشه طرح تفضیلی بالمانع می باشد و ارجاع پرونده به کمسیون ماده صد در صورتی امکان پذیر خواهد بود که کاربر

  .مجاز باشد

از  و،می باشندسال که فاقد هرگونه امتیازات و انشعابات 15ارائه انشعاب گاز براي کارگاههاي قدیمی ساز  قدمت باالي : 8تبصره 

  .د صرفا با تشخیص شهرداري مقدور می باشدنفت سفید استفاده نمی نماین

  :اساسی و غیر اساسی در کارگاهها صورت پذیرد به شرح ذیل مشمول پرداخت عوارض می گردددرصورتی که تعمیرات : 9تبصره 

وصول بدون لحاظ پارکینگ عوارض پروانه کارگاهی % 70تعمیرات اساسی که با برداشت سقف و اضافه نمودن ستون می باشد -1

  .می گردد

  .هی وصول می گرددعوارض پروانه کارگا% 40در صورتیکه تعمیرات غیر اساسی باشد  -2

  

P 5/4  همکف  2

P 5/3  اول  3

P 5/2دوم  4

-سوم و باالتر  5

P 5/3  نیم طبقه  6

7  
و  انباري زیرزمین و همکف

  طبقه اول
P 5/3

شـهرداري مـی    یـده سی متر مربع به عنوان مشاغل خانگی لحاظ گردواحدهاي مسکونی که بدون طی مراحل شهرداري به کارگاه تبدیل می شوند با توجه به اینکه طبق ضوابط طرح تفضیلی : تبصره یک 

همچنین و م مزاحمت براي مجاورین و رضایت همسایگان تواند بر اساس مازاد احداثی بدون هر گونه تغییر کاربري صرفا جهت بهره برداري در کاربري مورد استفاده با اخذ تعهد محضري در خصوص عد

  .می بایست به حالت کاربري مجاز تبدیل گردد یا احداث و در صورت واگذاري ملک به غیر و اتحادیه سفال باشد با اخذ عوارض محاسبه و وصول شودداراي تاییدیه میراث فرهنگی 
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  )رعایت اصول و ضوابط شهرسازي و طرح تفضیلی الزامیست  (عوارض پذیره احداث و بهره برداري باغ رستوران ، سفره خانه سنتی و سایرمشاغل مرتبط -) 2-15(تعرفه شماره 

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

                                                                                   

1  

عوارض پذیره احداث و بهره برداري 

، سفره خانه سنتی باغ رستوران 

  سایرو

P 4  همکف

وصول P٢عوارض احداث استخر و فضا سازي به ازاي هر مترمربع : تبصره ا

  میگردد 

مترمربع باید یک واحد 10در محدوده و حریم شهر به ازاي هر : 2تبصره 

ودرصورت عدم تامین پارکینگ به علت فاقد سابقه .پارکینگ تامین نماید 

سابقه قبلی ،تا زمانیکه تعیین تکلیف از سوي مراجع قانونی و بودن یا مازاد بر 

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

  .ریال محاسبه و وصول گردد 000/000/1ازاي هر پارکینگ تامین نشده مبلغ

  .اخذ می گردد بهسازي معابر در محاسبات از کلیه پذیره ها ) :3(تبصره 

  

  نظامی و انتظامی پذیره واحدهايعوارض   -) 2-16(تعرفه شماره 

  توضیحات  ماخذ و نحوه محاسبه عوارض  عنوان تعرفه عوارض  ردیف

P 10  زیرزمین1

.اخذ می گردد بهسازي معابردر محاسبات از کلیه پذیره ها ) :1(تبصره 

P 16  همکف  2

P 11  اول  3

P 11دوم  4

P 8سوم و باالتر  5

P 6  نیم طبقه  6

P 8  انباري زیرزمین و همکف  7
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  پارکینگ براي واحدهاي مسکونی، تجاري، اداري و غیره تامینعدم عوارض-)2-17(تعرفه شماره 

ف
دی

ر
  

  نوع عوارض
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ر 
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ن
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تا
  

  توضیحات

تامین عدم عوارض   1

پارکینگ  براي 

واحدهاي مسکونی 

  به ازاي هر واحد

P30  P20  

  .براساس ضوابط طرح هاي توسعه شهري ، احداث و تامین پارکینگ براي ساختمانها ضروري می باشد) :  1(تبصره

یا  5کمیسیونهاي ماده (ی از جمله موارد ذیل شهرداري می تواند براساس ضوابط طرح هاي توسعه شهري یا مجوز مراجع قانونی یدر موارد استثنا) : 2(تبصره

  : بدون تامین پارکینگ پروانه ساختمانی صادر نماید) کمیته هاي فنی طرح هادي

  .دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشدمتر و بیشتر قرارداشته و  45ساختمان در بر خیابانهاي سریع السیر به عرض .1

  .متر و بیشتر واقع شده و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد 20ساختمان در فاصله یکصد متري تقاطع خیابانهاي به عرض .2

  .نداده است ساختمان در محلی قرار گرفته باشد که ورود به پارکینگ مستلزم قطع درختان کهن باشد که شهرداري اجازه قطع آن را.3

  .ساختمان در بر کوچه هایی قرار گرفته باشد که به علت عرض کم کوچه ، امکان عبور اتومبیل نباشد.4

  .ساختمان در بر معبري قرار گرفته باشد که به علت شیب زیاد ، احداث پارکینگ در آن از نظر فنی مقدور نباشد.5

  .که از نظر فنی نتوان در سطح طبقات احداث پارکینگ نموددر صورتیکه وضع و فرم زمین زیر ساختمان به صورتی باشد .6

  .بر اساس ضوابط فنی و شهرسازي تعیین می گردد 5شیب مقرر در بند ) : 3(تبصره

  :. وصول عوارض عدم تامین پارکینگ به شرح جداول مذکور می باشد) :4(تبصره

  .می باشد تفضیلیمتر مطابق ضوابط طرح  80/1اقل ارتفاع ورودي آن متر و حد 80/2حداکثر ارتفاع کف تا روي سقف پارکینگ ) :5(تبصره

در )متر مربع25(غربی که بصورت دو طبقه مسکونی یا مختلط می باشد حداکثر تا یک واحد پارکینگو  ،شرقیشمالی با استقرار در ساختمانهاي) :6(تبصره

  .اشغال وصول خواهد شد حیاط به صورت روباز منظور گردد، ضمنا در صورت وجود  عوارض سطح 

احداث میشوند با دریافت عوارض تامین پارکینگ، ایجاد  تر باشند و با سطح اشغال کاملمتر مربع و یا کم100کل عرصه آنها  امالکی که مساحت ) : 7(تبصره

  .پارکینگ ضرورت ندارد 

در صورتی که تراکم مجاز لحاظ . کهبر اساس ضوابط احداث میگردد در فضاي حیاط می تواند پارکینگ احداث گردد در سوله ها و انبارهاي احداثی) : 8(تبصره

  .گردد

  .متر و پایین تر ارتفاع پارکینگ همتراز ارتفاع مسکونی می باشد 10در ساختمانهاي بامعابر ) : 9(تبصره

بنا به تشخیص واحد (ابتدا با مسکونی و سپس با تجاري می باشد ) مسکونی و تجاري(اولویت لحاظ نمودن پارکینگ در پروانه هاي مختلط ):10(تبصره

  .)شهرسازي شهرداري

تامین پارکینگ را در قالب درهنگام صدور پروانه ساختمانی و تجدید بناواحدهاي تجاري و کارگاهی که سابقه پرداخت هزینه عوارض عدم ):11(تبصره 

  .گردد می دارند سابقه پرداخت حذف پارکینگ قبلی آنها در محاسبات جدید لحاظ 100ساختمانی یا جریمه ماده  انهپرو

  .اصول و ضوابط شهرسازي و طرح تفضیلی و قوانین و مقررات مربوطه الزامی است   در کلیه بندهاي این تعرفه: نکته 

  

تامین عدم عوارض   2

پارکینگ  براي 

واحدهاي تجاري به 

  ازاي هر واحد

P40  P30  

تامین  عدم عوارض  3

پارکینگ  براي 

واحدهاي اداري به 

  ازاي هر واحد

P50  P40  

تامین عدم عوارض   4

پارکینگ  براي سایر 

کاربریها به ازاي هر 

  واحد

P30P20

تامین  عدم عوارض  5

پارکینگ براي 

کاربري هاي تجاري 

  ، مسکونی توام

P35P25  
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  عوارض صدور مجوز حصار -) 2-18(تعرفه شماره 

  عنوان تعرفه عوارض  ردیف
ماخذ و نحوه 

  محاسبه عوارض
  توضیحات

1  

عوارض صدور مجوز احصار 

در مورد اراضی واقع در  

حریم شهر به ازاء  

  هرمترطول

بشرح 

  توضیحات

نسبت به زمین یا ": دارد قانون شهرداري که مقرر می 110عوارض صدور مجوز احصار در خصوص ماده : )1(تبصره 

هاي مخروبه و غیر مناسب با وضع محل و یا نیمه تمام واقع در محدوده شهر که در خیابان یا کوچه و یا میدان قرار  بنا

تواند به  موازین شهرسازي باشد، شهرداري با تصویب شوراي شهر می گرفته و منافی با پاکی و پاکیزگی و زیبائی شهر یا

مالک اخطار دهد نهایت ظرف دو ماه به ایجاد نرده یا دیوار و یا مرمت آن که منطبق با نقشه شهر اقدام کند اگر مالک 

نه زیبائی و پاکیزگی و تواند به منظور تأمین نظر و اجراي طرح مصوب شورا در زمی مسامحه و یا امتناع کرد شهرداري می

شهرسازي هر گونه اقدامی را که الزم بداند معمول و هزینه آن را به اضافه صدي ده از مالک یا متولی و یا متصدي دریافت 

شود در صورتی که مالک ظرف پانزده روز از تاریخ ابالغ  نماید در این مورد صورت حساب شهرداري بدواً به مالک ابالغ می

شود و هر گاه ظرف مهلت مقرره اعتراض کرد  شهرداري اعتراض نکرد صورتی حساب قطعی تلقی میبه صورت حساب 

هائی که مورد اعتراض واقع نشده و همچنین آراي   صورت حساب. ارجاع خواهد شد 77موضوع به کمیسیون مذکور در ماده 

ده و اجراء ثبت مکلف است بر طبق مقررات در حکم سند قطعی و الزم االجرا بو 77کمیسیون رفع اختالف مذکور در ماده 

از شمول این  ".اجراي اسناد رسمی الزم االجراء نسبت به وصول طلب شهرداري اجرائیه صادر و به مورد اجرا بگذارد

  . تعرفه مستثنی است

  

به منظور محصور  دیوار فقطبرابر قیمت منطقه اي دارایی عرصه براي هر متر طول )  5/3(: عوارض دیوار کشی : )2(تبصره 

برابرفرمول 2و براي زمین بایر با تشخیص شهرداري .وصول می گردد و حداکثر به ارتفاع دو مترتفکیک شده  کردن زمین 

و درصورت شهرسازي حقی براي مالک ایجاد نمایدو بدون اینکه از حیث مسائل تفکیکی و افراز  فوق وصول می گردد،

  .سا نسبت به تخریب آن اقدام می نمایدرا افزایش ارتفاع دیوارکشی شهرداري

  

و  P×L1×در هنگام صدور پروانه ساختمانی مسکونی و سایر عوارض دیوارکشی جهت محدود کردن ملک : )3(تبصره 

  .طول دیوار است  Lکه در آن  ،وصول گردد P×L5/0×بصورت نرده کشی 
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  عوارض سابقه دار کردن امالك و اراضی )2-19( تعرفه شماره

یا داراي اسـناد عـادي معتبـر     ه اندقانون ثبت اسناد و امالك تفکیک شد 147و148در جهت تامین سرانه هاي عمومی شهر در هرکاربري هنگام سابقه دار نمودن امالك عادي و آنهایی که براساس ماده 

  :به صورت زیر مشمول دریافت عوارض میگردد،ه در شهرداري می باشندقد سابقه پروندفاو در شهرداري فاقد سابقه عرصه و اعیان هستند و یا به هر عنوان باشند 

  خواهد بود)SP)30  همان کمتر یا برابر باشد عوارض سابقه دار کردن  % 10در صورتی که در اجراي طرح تفکیکی زمین رفته به معبر از :  1تبصره 

  .خواهد بود 30 (95/0(SPهمانعوارض سابقه دار کردن باشد % ) 11-% 20(در صورتی که در اجراي طرح تفکیکی زمین رفته به معبر : 2تبصره 

  .خواهد بود  30(9/0(SPمانهعوارض سابقه دار کردن باشد ه% ) 21-% 30(در صورتی که در اجراي طرح تفکیکی زمین رفته به معبر : 3تبصره  

  .خواهد بود  30(8/0(SPهمانعوارض سابقه دار کردن باشد % ) 31-% 40(در صورتی که در اجراي طرح تفکیکی زمین رفته به معبر : 4تبصره  

Sهمانعوارض سابقه دار کردن باشد % ) 41-% 50(در صورتی که در اجراي طرح تفکیکی زمین رفته به معبر : 5تبصره  P)30(7/0  خواهد بود.  

Sانعوارض سابقه دار کردن باشد هم% ) 51-% 60(صورتی که در اجراي طرح تفکیکی زمین رفته به معبر در : 6تبصره  P)30(6/0  خواهد بود.  

Sمانعوارض سابقه دار کردن باشد ه% ) 61-% 70(در صورتی که در اجراي طرح تفکیکی زمین رفته به معبر : 7تبصره  P)30(4/0  خواهد بود.  

Sباشد عوارض سابقه دار کردن همان% ) 71-% 80(که در اجراي طرح تفکیکی زمین رفته به معبر  در صورتی: 8تبصره  P)30 (3/0  خواهد بود.  

  .خواهد بود  30 (1/0(SPباشد عوارض سابقه دار کردن مان) و باالتر % 81(در صورتی که در اجراي طرح تفکیکی زمین رفته به معبر : 9تبصره 

  .الحی شهرداریها عمل خواهد گردیدصقانون ا 101متر مربع بر اساس ماده  500باالي در اراضی : 10تبصره 
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  .و مازاد بر آن مشمول عوارض سطح اشغال میگرددسطح مغازه می باشد% 40بالکن تجاري حداکثر مساحت سطح اشغال : 1تبصره 

و مازاد بر آن مشمول عوارض سـطح اشـغال   ،قابل محاسبه ،وصول می گردد% 60عوارض انباري تجاري وصول می گردد وتا سقف سطح اشغال % 50بالکن داخل انباري تجاري :2تبصره 

  .میگردد

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

  .وصول می شود ) 2-3(و) 2-4(چنانچه در عرصه فضاي پمپ بنزین و گاز ، فضاي تجاري جهت عرضه محصوالت احداث گردد بر اساس عوارض تجاریجداول: 4تبصره 

 تـراکم در ارتفـاع   عوارض )P*H*S5/2*(ارتفاع هر یک متر مازاد جهت  تعیین شده حسب ضوابط شهرسازي متر ارتفاع 5تا  صنعتی و حمل و نقل انباردر سوله ها و انبارهاي : 5تبصره 

  .سطح ارتفاع مازاد میباشد Sارتفاع مازاد و  Hوصول می گردد که در آن 

  .حسب تعرفه تجاري محاسبه میگردد و متعلقات آن عوارض احداث پمپ بنزین، گاز و نفت گاز : 6تبصره 

چنانچه زمان و مهلت مقرر در شناسنامه ساختمان منقضی نشده باشد و مالک احداث بنا نموده باشد و تغییرات و گسـترش  ) : اصالحات و تغییرات پروانه ( عوارض گسترش بنا : 7تبصره 

به قیمت ) تغییرات و اصالحات ( قه بندي سال اخذ پروانه و میزان بنا اضافی بنا موجب تغییر در دهانه و ارتفاع مجاز ، تراکم و طبقات گردد می بایست عوارض میزان بناي قبل به قیمت منط

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

  .عوارض مذکور نیز محاسبه و وصول خواهد شد ... اد تراکم ، ارتفاع ، کنسول و در صورت تسري سایر عوارض از جمله ماز: 1تذکر 

  .پیدا می کند چنانچه تقاضاي گسترش و توسعه بنا بعد از مهلت مقرر در شناسنامه ، ساختمان صورت بگیرد حسب درخواست مالک و طی مراحل قانونی دو حالت : 2تذکر 

  .فوق الذکر عمل خواهد شد   8پایان نرسیده و پایان کار صادر نشده است بر اساس دستورالعمل تمدید شناسنامه ساختمان و تبصره  در حالتیکه عملیات ساختمانی به: 1/2

.شد  در حالتیکه پایانکار صادر شده باشد فقط عوارض آن قسمت از بنا که توسعه و گسترش می یابد به نرخ سال مورد تقاضا محاسبه و وصول خواهد: 2/2
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  عوارض پذیره یک متر مربع از چند واحد تجاري -)2- 4(تعرفه شماره 

  توضیحات   ماخذ و نحوه محاسبه عوارض   نوع عوارض   ردیف

  در زیرزمین   1
)

10
1(6

n
p   

درمحاسبه عوارض پذیره مجمتع هاي تجاري مانند پاساژ، تیمچه ، سراي و امثالهم ، ) : 1(تبصره

قیمت منطقه اي جبهه اول مالك عمل % 80عمق جبهه اول برابر ضرایب مصوب و مازاد برآن معادل

  . می باشد

  

اعی که واحدهاي تجاري که به صورت مجتمع و پاساژ احداث می شوند ، فضاي باز مش) : 2(تبصره

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

  .  بهداشتی و نمازخانه مشمول عوارض پذیره نخواهد بود

  

عوارض پذیره %  50در صورت تجدید بناهاي تجاري موجود تا میزان مساحت قبل) : 3(تبصره

  .ه رعایت ضوابط شهرسازي وتامین پارکینگ مشروط ب.مالك محاسبه قرار می گیرد

  

قابل 5pبه ازاء هر متر مربع معادلدر طبقه همکف عوارض انباري مجزا از واحد تجاري ) : 4(تبصره

  ین منوال همکاهش می یابد و زیر زمین هم به %20و با افزایش هر طبقه  احتساب و وصول می باشد

  

الزم به توضیح است در .عمق جبهه اول برابر ضوابط طرح تفصیلی تعیین می گردد) : 5(تبصره

مالك عمل  اول مجتمع هاي تجاري که در یک طبقه بصورت یکپارچه ایجاد می شوند عمق جبهه

  .شودنبوده و عوارض کل بنا براساس ضریب تعیین شده محاسبه می 

  

محاسـبه و در   P×L1×عوارض دیوارکشی در واحدهاي تجاري جهت محدود کردن ملک : )6(تبصره

  .مشمول عوارض می گردد/.P×L5×صورت نرده کشی 

  .اخذ می گردد بهسازي معابردر محاسبات کلیه پذیره ها ) :7(تبصره 

N =باشدمی تعداد واحد تجاري.  

  در همکف   2

)
10

1(15
n

p 

  در طبقه اول    3
)

10
1(6

n
p   

  در طبقه دوم   4

)
10

1(4
n

p   

  در طبقه سوم به باال   5

)
10

1(4
n

p 

بالکن داخل (نیم طبقه   6

(  و انباري) مغازه
10

1(3
n

p 

7  

انباري تجاري در زیرزمین، 

  همکف و طبقات

)
10

1(6.3
n

p 
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  دولتی  عوارض پذیره اداري -) 2- 5(شماره تعرفه 

  توضیحات  ماخذ و نحوه محاسبه عوارض  عنوان تعرفه عوارض  ردیف

باشد که رعایت ضوابط و  هاي اداري می وصول عوارض مزبور در خصوص واحد): 1(تبصرهP 13  زیرزمین1

  .گیرد قرار میحسب مورد، مالك عمل ) یلیصهادي، تف (مقررات مربوط از جمله طرح مصوب 

  

  .این جدول وصول می گردد%50عوارض پذیره اداري خصوصی :)2( تبصره

  

محاسبه و  P×L×1عوارض دیوارکشی در واحدهاي اداري جهت محدود کردن ملک : ) 3(تبصره

  /.P×L5×در صورت نرده کشی 

  .اخذ می گردد بهسازي معابردر محاسبات کلیه پذیره ها ) :3(تبصره 

  

P 22  همکف2

P 13  اول3

P 10دوم4

P 5/6سوم و باالتر5

P 5/5  نیم طبقه6

P 5  انباري زیرزمین و همکف7

  

  

  )مشروط به رعایت قوانین و مقرارت مربوطه(و باغ مسکونیاحداث بنا در باغاتعوارض پذیره  -) 2- 6(تعرفه شماره 

  عنوان تعرفه عوارض  عنوان تعرفه عوارض  ردیف
محاسبه  ماخذ و نحوه

  عوارض
  توضیحات

1  

چنانچه بنا در باغ در محدوده شهر بر اساس 

 1/9/74قانون زمین شهري مصوب  14ماده 

صادر شد عوارض زیر بنا صبق جدول فوق 

  .محاسبه می گردد

عوارض احداث استخر و فضا سازي به ازاي هر متر مربع     : تبصره اP 4  زیرزمین

P 5/3  وصول میگردد.  

  

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

  .میگردد 

  .اخذ می گردد معابر سازيبهدر محاسبات کلیه پذیره ها ) :3(تبصره 

P 6  همکف

P 4  اول
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  وحمل و نقل بار هاي صنعتی واحد هاي عوارض پذیره -) 2-7(عرفه شماره 

  توضیحات  محاسبه عوارضماخذ و نحوه   عنوان تعرفه عوارض  ردیف

هایی که کاربري واحد مورد نظر صنعتی باشد و یا آنکه  وصول عوارض مزبور در خصوص واحد): 1(تبصره P 4  زیرزمین1

کاربري غیر مرتبط بوده که باطرح موضوع در کمیته فنی و یا حسب مورد تغییر کاربري یافته باشد عالوه بر 

  .صنعتی مطابق با این تعرفه قابلیت ایصال دارد هاي  هاي متعلقه بابت واحد  عوارض

، عوارض  هاي مسکونی، تجاري یا اداري احداث شود ، واحد چنانچه در قسمتی از کاربري مذکور: )2(تبصره

  . هاي مربوطه وصول خواهد شد  آن مطابق تعرفه

  .ریال می باشد 000/50قیمت منطقه اي برابر حداقل و داخل حریم  امالك خارج از محدوده در):3(تبصره

سطح انبارمی باشـدو مـازاد بـر آن    % 40بالکن داخل انبار صنعتی حداکثر مساحت سطح اشغال : )4(تبصره 

  .مشمول عوارض سطح اشغال میگردد

  .اخذ می گرددمعابر سازي بهدر محاسبات کلیه پذیره ها ) :4(تبصره 

P 11  همکف2

P 4  اول3

P 5/2دوم4

P 5/2باالترسوم و 5

P 5/2  و بالکن داخل انبار صنعتی نیم طبقه6

P 5/3  انباري زیرزمین و همکف7

  عوارض پذیره تأسیسات شهري -) 2- 8(تعرفه شماره 

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

صدور مجوز تأسیسات و تجهیزات شهري مانند 

، پست  ، پست گاز ، پست ترانسفورماتور آبمنبع 

هاي   ، دکل هاي آب و فاضالب  ، تصفیه خانه مخابرات

هاي ارتباطی،   و کلیه دکل) BTS(برق و مخابرات 

  مربع متر کیوسک تلفن و غیره به ازاي هر 

P 5/4  زیرزمین
  می باشد20M2سطح اشغال  دکل هاي برقی و مخابرات و سایر حداقل :) 1(تبصره 

  .عوارض فوق شامل امالك دولتی و خصوصی میگردد) :2(تبصره

شود مگر  می ممانعت یو آموزش یدر اماکن بهداشت BTSياز نصب آنتن ها) :3(تبصره 

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

توسط  در نصب دکل هاو  .آورد می به عملرا دکل هاي نصب شده درکاربري غیر مجاز 

  .از نظر استحکام، فوندانسیون تمهیدات الزم اندیشیده و رعایت شود مالکان بایستی
  

P 11  همکف

P 4  و باالتر اول

  عوارض نصب دکل هاي مخابراتی–)2-9(تعرفه شماره

  PS١٠٠  براساس مترمربع در سطح  اداري و سایر

  PS١٢۵  سطحبراساس مترمربع در   خصوصی
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  و پارکینگ عمومی طبقاتی ها  ها و اماکن گردشگري و مسافرخانه  هتلعوارض پذیره   -) 2-10(تعرفه شماره 

  توضیحات  ماخذ و نحوه محاسبه عوارض  عنوان تعرفه عوارض  ردیف

  P 4  زیرزمین1

می نمایند و امکان تامین ... متل و در جهت مساعدت و تشویق سرمایه گذارانی که اقدام به احداث هتل ، هتل آپارتمان ، ): 1(تبصره 

که در ... پارکینگ مسقف فراهم نباشد همه یا تعدادي از پارکینگ هاي مورد نیاز را در ملک متعلق به هتل ، متل و هتل آپارتمان و 

رض آن مشمول همان مکان واقع شده باشد را به صورت روباز بدون پرداخت عوارض تامین نمایند و صرفا در صورت تراکم مازاد،عوا

  .می گردد

اقـدام  ... چنانچه سرمایه گذاران اینگونه بنا ها در مهلت مقرر به تعهدات خود در قبال بهره برداري و راه اندازي هتـل و  ) : 2(تبصره 

  .نکنند معافیت مذکور لغو و عوارض به نرخ روز دریافت خواهد شد 

ناها در نوع کاربري مورد استفاده از ساخت و ساز انجام شده تغییراتی انجـام  چنانچه سرمایه گذاران اینگونه واحدها یا ب): 3(تبصره 

به سایر موارد گردد معافیت مذکور لغو و عوارض به نـرخ  ... از هتل و ) نوع استفاده ( دهند بطوریکه این تغییرات باعث تغییر کاربري 

  .روز محاسبه و دریافت خواهد شد 

کلیه فضاهاي تجاري پیش بینی شده در داخل نقشه هاي معماري هتل از جمله تاالرهاي پذیرایی ،غرفه ها و واحدهاي ): 4(تبصره 

تجاري داخل البی ها و سایر نقاط هتل که قابل دسترسی به معبر عمومی نداشته باشند به منظور ارائه خدمات گردشگران در نظر 

طبقه همکف عوارض صرفا در سبه و وصول میگردد ودر جهت مساعدت و تشویق سرمایه گذارانمحا p.s.7معادل .گرفته می شود

  .گرددمی گردد و الباقی بایستیتوسط مالک پرداخت)2- 10- 1(جدول معافیت  درصد شاملتجاري 

ـ    ):5(تبصره ه در صورت درخواست احداث بناي مازاد بر ضوابط شهرسازي وتایید مراجع ذیصـالح کلیـه عـوارض متعلق

  .مطابق تعرفه محاسبه و وصول گردد

 150در صورت عدم امکان تامین پارکینگ براي واحدهاي فوق سرمایه گذار مـی توانـد در شـعاع حـداکثر     ): 6(تبصره 

  .متري نسبت به تامین پارکینگ مورد نیاز اقدام نمایند

  باتوجه به جهانی بودن شهر اللجین هتل ها و اماکن گردشگري درصد معافیت) 2-10-1(جدول *

  

هتل و 

اماکن 

  گردشگري

  درصد معافیت
حداکثر مدت ساخت جهت بهره 

  برداري

  ماهه 24  %100  ستاره 5

  ماهه 24  %90  ستاره 4

  ماهه 24  %80  ستاره 3

  ماهه 12  %60  سایر

P 8  همکف2

P 5/4  اول3

P 5/3دوم4

P 5/2سوم و باالتر5

P 4/1  نیم طبقه6

P 5/2  انباري زیرزمین و همکف7

1398در سال  )شهر جهانی سفال(تعرفه عوارض محلی شهرداري اللجین

٢٥

  

  :پارکینگ عمومی طبقاتی *

احداث پارکینگهاي عمومی طبقاتی براي پارك نمودن خودرو در محدوده شهر به جهت جلوگیري از ایجـاد ترافیـک کـالً مشـمول     

  .)در صورت که زمین قبالً تفکیک شده باشد(می گردد  احداثتخفیف عوارض 

تبصره . وصول می گرددطبق نوع استفاد پذیره مورد محاسبه و در صورت احداث بنا درپارکینگهاي طبقاتی :تبصره ا

بصـورت سـالیانه محاسـبه و     )P×S×1×%20(در خصوص بهاي خدمات پارکینگ هاي خصوصی طبق فرمـول :2

  .وصول میگردد

  

  

  هاي آموزشی، ورزشی، فرهنگی، هنري، بهداشتی درمانی واحد پذیرهعوارض  -) 2-11(تعرفه شماره 

  ردیف
عنوان تعرفه 

  عوارض
  ورزشی  فرهنگی

ی
ش

وز
آم

و  
ي 

نر
وه

ی 
شت

دا
به

ی
مان

در
  

  توضیحات

براي اخذ پروانه ساختمانی بر اساس ماده  ها و مراکز آموزشی غیرانتفاعی  آموزشگاه: )1(تبصرهP 3P 2P 3  زیرزمین1

، مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی مصوب  قانون اصالحی تأسیس و اداره مدارس 19

هاي مالیاتی و عوارض در حکم  ، ترجیحات و کلیه معافیت برخورداري از تخفیفاتدر 1387/5/16

  . تند،در صورتی که در کاربري مجاز احداث گردندمدارس دولتی هس

موضوع (، اماکن مقدسه و متبرکه با تأیید اوقاف  ها  ، امامزاده ها  مساجد، تکایا، حسینیه: )2(تبصره

رئیس ستاد پشتیبانی و هماهنگی امور مساجد 25/5/1389مورخ 234991/89نامه شماره 

چنانچه هیأت . باشند پرداخت عوارض معاف می از) مصوب(در حد ضوابط طرح تفصیلی ) کشور

هاي  امناي مراکز فوق بجز تکایامتقاضی صدور پروانه ساختمانی به منظور احداث اعیانی واحد

  .تجاري باشند ودر صورت احداث بناي تجاري مشمول پرداخت هزینه می باشند

  .اخذ می گردد بهسازي معابردر محاسبات کلیه پذیره ها ) :3(تبصره 

مطابق قانون قانون بودجه تغییر کاربري هاي آموزشی  9طبق بند ه تبصره ): 4(تبصره 

  .اعمال میگردد 98فوق یا قانون برنامه ششم توسعه یا قانون بودجه 

P 5P 3.5P 5  همکف  2

P 3P 2.5P 4  اول  3

P 2P 2P 3دوم  4

P 2P 2P 3سوم و باالتر  5

P 2P 1.5P 3  نیم طبقه  6

7  
انباري زیرزمین و 

  همکف
P 2  P 2  P 3
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  :پارکینگ عمومی طبقاتی *

احداث پارکینگهاي عمومی طبقاتی براي پارك نمودن خودرو در محدوده شهر به جهت جلوگیري از ایجـاد ترافیـک کـالً مشـمول     

  .)در صورت که زمین قبالً تفکیک شده باشد(می گردد  احداثتخفیف عوارض 

تبصره . وصول می گرددطبق نوع استفاد پذیره مورد محاسبه و در صورت احداث بنا درپارکینگهاي طبقاتی :تبصره ا

بصـورت سـالیانه محاسـبه و     )P×S×1×%20(در خصوص بهاي خدمات پارکینگ هاي خصوصی طبق فرمـول :2

  .وصول میگردد

  

  

  هاي آموزشی، ورزشی، فرهنگی، هنري، بهداشتی درمانی واحد پذیرهعوارض  -) 2-11(تعرفه شماره 

  ردیف
عنوان تعرفه 

  عوارض
  ورزشی  فرهنگی

ی
ش

وز
آم

و  
ي 

نر
وه

ی 
شت

دا
ه

ب

ی
ان

رم
د

  

  توضیحات

براي اخذ پروانه ساختمانی بر اساس ماده  ها و مراکز آموزشی غیرانتفاعی  آموزشگاه: )1(تبصرهP 3P 2P 3  زیرزمین1

، مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی مصوب  قانون اصالحی تأسیس و اداره مدارس 19

هاي مالیاتی و عوارض در حکم  ، ترجیحات و کلیه معافیت برخورداري از تخفیفاتدر 1387/5/16

  . تند،در صورتی که در کاربري مجاز احداث گردندمدارس دولتی هس

موضوع (، اماکن مقدسه و متبرکه با تأیید اوقاف  ها  ، امامزاده ها  مساجد، تکایا، حسینیه: )2(تبصره

رئیس ستاد پشتیبانی و هماهنگی امور مساجد 25/5/1389مورخ 234991/89نامه شماره 

چنانچه هیأت . باشند پرداخت عوارض معاف می از) مصوب(در حد ضوابط طرح تفصیلی ) کشور

هاي  امناي مراکز فوق بجز تکایامتقاضی صدور پروانه ساختمانی به منظور احداث اعیانی واحد

  .تجاري باشند ودر صورت احداث بناي تجاري مشمول پرداخت هزینه می باشند

  .اخذ می گردد بهسازي معابردر محاسبات کلیه پذیره ها ) :3(تبصره 

مطابق قانون قانون بودجه تغییر کاربري هاي آموزشی  9طبق بند ه تبصره ): 4(تبصره 

  .اعمال میگردد 98فوق یا قانون برنامه ششم توسعه یا قانون بودجه 

P 5P 3.5P 5  همکف  2

P 3P 2.5P 4  اول  3

P 2P 2P 3دوم  4

P 2P 2P 3سوم و باالتر  5

P 2P 1.5P 3  نیم طبقه  6

7  
انباري زیرزمین و 

  همکف
P 2  P 2  P 3
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  :8ماده 

عـوارض تجـاري محاسـبه و    % 80معـادل   دعوارض مربوط به موسسات ، شرکتها و سازمانهاي عمومی غیر دولتی که از بودجه دولتی استفاده نمی کنند و با اصول بازرگانی اداره می شون

  .وصول خواهد شد 

  :9ماده 

از مالکین اراضی و امالك در محدوده قانونی و حریم شهر که متقاضی استفاده کاربري مختلط باشند برابر جداول پروانه ساختمان ،  1398به شهرداري  اللجین اجازه داده می شود در سال 

  . ورد تقاضا به تفکیک محاسبه و وصول نمایند زیر بناي م... تراکم و ارتفاع و 

  :10ماده 

مودیانی که توانایی پرداخت کامل عوارض را بصورت نقدي ندارند شهرداري مجاز است با توجه به موقعیت شهر اللجین 
�

�
تـا  از عوارض بصورت نقدي و مابقی بصورت تقسیط حداکثر   		

  .از مودیان دریافت گردد یک سال

  :11ماده 

  محاسبه عرصه با توجه به متراژ و قیمت منطقه بندي دارایی به جزء امالك زراعی و بایر بشرح ذیل خواهد بود

  متر مربع برابر ارزشهاي تعیین شده در دفترچه ارزش معامالتی یا قیمت منطقه بندي 2000تا : 1تبصره 

  .منطقه بندي دارایی محاسبه خواهد شد قیمت % 80متر مربع  2000متر مربع مازاد بر  4000تا : 2تبصره 

  .قیمت منطقه بندي دارایی محاسبه خواهد شد % 60متر مربع   4000مازاد بر : 3تبصره 

  .دان منشعب می شود آن میارزش عرصه امالك واقع در میادینی که در بلوك مربوطه براي آن ارزش  خاصی تعیین نشده است ، برابر با باالترین ارزش معبري است که از : 4تبصره 

خاصی تعیین نشده اسـت برابـر بـا    ارزش عرصه امالك واقع در سراها ، پاساژها و کاروانسراهاي منشعب از هر خیابان ، کوچه یا بازار که در بلوك هاي مربوطه براي آن ارزش : 5تبصره 

  .ارزش قیمت منطقه اي وصول خواهد شد%)70(بر آن با  و مازاد) متر 25تا طول . (ارزش همان خیابان ، کوچه یا بازار منظور خواهد شد 

  . ارزش معبري است که راه عبور ملک مورد نظر آن منشعب می شود % 80ارزش عرصه امالکی که داراي راه عبور مستقلی نبوده و حق عبور از ملک مجاور را دارند ، برابر : 6تبصره 

داخـل محـدوده   عـوارض هـاي مشـمول امـالك واقـع در      % 50ارزش محاسباتی پروانه ساختمانی براي محل هایی که خارج از محدوده و داخل حریم شهر قرار دارند برابر بـا  : 7تبصره 

  .ریال تعیین می گردد 000/60،ضمنا حداقل قیمت منطقه بندي دراین امالك باشدمی

مورد شهر اللجین و یا سایر  درانون دیوان عدالت اداري تعرفه هاي عوارض محلی مندرج در این تعرفه که به موجب آراي هیئت عمومی دیوان عدالت اداري ق92با توجه به ماده : 8تبصره 

  .شهرهاي کشور ابطال گردیده و مجددا اگر این تعرفه درج گردیده باطل و غیر قابل وصول است 

  :21ماده 

  .درصد کاهش نسبت به طبقه ما قبل با هرنوع کاربري به استثنا پارکینگ عوارض وصول می گردد20زیرزمین هر طبقه نفی در ماحداث طبقات 
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  :13ماده 

% 85با اعمال ضریب  اسباتقانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاي نظام مالی کشور در صورت پرداخت نقدو یکجاي عوارض پروانه ساختمانی در تمامی ایام سال مح 59نظر به ماده 

  .اعمال شود

  

  :41ماده 

  :عوارض آالیندگی

نمایند، طبق تشخیص و اعالم سازمان حفاظت  زیست که استانداردها و ضوابط حفاظت از محیط زیست را رعایت نمی واحدهاي تولیدي آالینده محیط"قانون مالیات بر ارزش افزوده  38ماده  1طبق تبصره 

از قیمت %) 1(، عالوه بر مالیات و عوارض متعلق موضوع این قانون، مشمول پرداخت یک درصد ... و ، همچنین واحدهاي پتروشیمی)اسفند ماه هر سال براي اجراء در سال بعدتا پانزدهم (محیط زیست 

  .باشند فروش به عنوان عوارض آالیندگی می

  

  :51ماده 

ه موضوع صدور سند مالکیت براي اراضی واقع در محدوده شهر اللجین از سوي اداره  ثبت اسناد و امالك برقرار گردیده است و شـهرداري در رفـا   1396با عنایت به اینکه از اواخر سال 

نموده است لذا اسناد صادر شده هیچ گونـه   دامحال شهروندان و تسریع در امور ثبتی بدون بازدید از امالك آنها و پرداخت هرگونه عوارض و جریمه و سهم تفکیکی و کاربریها از امالك اق

نمی گردد و بایستی در هنگام مراجعه بعدي و سایر استعالمات حق و حقوق ملک را بطور کامـل بـه    یحقی به لحاظ پرداخت عوارض جریمه و سهم تفکیک و سایر موارد به شهرداري تلق

  .شهرداري پرداخت نماید

  

  :16ماده

  .قانون شهرداریها با اخذ مجوز از شوراي محترم  اسالمی  شهر بالمانع می باشد 55ماده10به استناد بند خودیاري شهروندان و هدایاي دریافتی 

  

  :17ماده 

متر مربع باشد بر  50ت واقع در تعریض باالي امالکی که بر اساس طرح تفصیلی شهر داراي تعریضی می باشند جهت تعیین قیمت مساحت واقع در طرح اگر مساحت قسمطبق این ماده 

  .اساس نظر کارشناس رسمی دادگستري عمل میگردد
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  :تعاریف 

  .آیین نامه مالی شهرداریها توسط وزارت کشور تهیه و تنظیم گردیده است 30عبارتست از دستورالعملی که به استناد ماده :تعرفه عوارض

)P( : منظور از)P ( و یا قیمت مصوب در تعرفه قانون مالیاتهاي مستقیم  64یا قیمت منطقه اي، آخرین ارزش معامالتی زمین بر مبناي اعالم سازمان امور اقتصادي و دارایی در اجراي ماده

  .)4با رعایت ماده ( می باشدعوارض محلی 

(K): ضریب)P ( شوراي اسالمی شهر متفاوت استاست و در تعرفه هاي مختلف حسب صالحدید.  

)pa(: ارزش معامالتی اعیانی امالك) محاسبه می گردد 10صفحه  بر اساس متراژ اعیانی مستحدثه ، نوع سازه ساختمان  و کاربري آن مطابق جدول) اعم از مختلط و غیر مختلط.  

  .عبارت است از کلیه ساختمان هایی که براي سکونت افراد و یا خانواده ساخته می شود و شامل اتاق ، آشپزخانه و سرویس هاي الزم می باشد  :یک واحد مسکونی 

مفاهیم کاربري هاي شهر شوراي عالی شهرسازي و معماري درخصوص طرح تدقیق تعاریف و  10/3/1389تعاربف و اصطالحات بکار رفته در این دستورالعمل براساس مصوبه مورخ 

  .باشدمی

  :بایستی رعایت شود  1398موارد ذیل در کلیه تعرفه هاي عوارضی سال : توجه 

واقع صورتی که ملکی در میدان یا فلکه چنانچه ملکی داراي چند بر باشد در محاسبه عوارض مربوطه باالترین قیمت منطقه اي بر ملک مشرف به معبر مالك عمل خواهد بود همچنین در 

  .شده باشد عوارض بر اساس باالترین قیمت منطقه اي جبهه خیابانی که از میدان یا فلکه منشعب می گردد محاسبه خواهد شد

صرفاً موضوع بند الف و ب ماده (قانون مالیات بر ارزش افزوده در صورت تأخیر در پرداخت عوارض سالیانه خودرو و همچنین حمل و نقل مسافر برون شهري  46ماده ) و(به استناد بند  -1

.درصد به ازاي هر ماه تأخیر قابل وصول است 5/2جریمه آن به میزان )قانون فوق43

.قانون شهرداري است 77ونه اختالف بین مؤدي و شهرداري در مورد عوارض ، کمیسیون موضوع ماده مرجع رفع هر گ -2

.هرگونه اقدام عمرانی در داخل محدوده قانونی و حریم شهرها مستلزم اخذ مجوز از شهرداري مربوطه می باشد-3

.ترعایت ضوابط و مقررات شهرسازي مطابق با طرح مصوب مورد عمل الزامی اس -4

بودجه سنواتی پیش بینی می گردد با رعایت و یا معافیتهایی که در قوانین ) 17/2/87پس از تصویب قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب (کلیه معافیتهاي موجود در قوانین مصوب  -5

  .اعمال خواهد شدتوسعه  یا برنامه ششم قانون برنامه پنجم 181تبصره ذیل ماده 
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  از نوع مسکونی بصورت تک واحدي) سطح بنا یک واحد(عوارض زیر بنا  -)2- 1(تعرفه شماره 

  نوع عوارض  ردیف

و 
ذ 

خ
ما

ه 
حو

ن

س
حا

م

ه 
ب

ض
ار

عو
  

  توضیحات

منظور از واحد مسکونی تک واحدي ، اعیانی است که در سطح و یا هر طبقه ، بیش از یک واحد احداث نشود و چنانچه در هر طبقه و ) : 1(تبصره  P 20٪  متر مربع 60تا زیر بناي   1

احداث اعیانی ( واحد ساخته شود تک واحدي محسوب نمی گردد و در اینگونه موارد نحوه محاسبه عوارض زیر بنا بیش از یک  یا طبقات 

  . ع مجتمعهاي مسکونی مالك عمل خواهد بود از نو) مسکونی 

با رعایت ضوابط و مقررات شهرسازي به ازاي ) خارج از اعیانی(در صورت درخواست متقاضیان جهت احداث استخر ، سونا ، جکوزي ) : 2(تبصره

  .ض زیربنا مورد محاسبه قرار نمی گیردچنانچه قسمتی از اعیانی براي این منظور استفاده شود در عوار. وصول می باشدقابل p5هر متر مربع 

  .گردد یشامل محاسبه عوارض نم یلیضوابط طرح تفص تیزباله وخرپشته با رعا نگیشوت ،مساحت پارکینگ ،راه پله ، آسانسور ) : 3(تبصره

و صرف نظر از اعمال تخفیف تخفیف در صدور پروانه ساختمانی % 50احداث امالك مسکونی در داخل بافت فرسوده شهر با اعمال ) : 4(تبصره

  .در هزینه تفکیک با رعایت اصول شهرسازي و قوانین شهرداري خواهد بود

با رعایت اصول و ضوابط ( امالکی که در هر کاربري به صورت یک واحدي می باشد در صورت تقاضاي مالک براي دو واحدي شدن): 5(تبصره

ودر صورت تقاضاي آتی مالک براي .رضهاي مشمول دو واحدي شدن بال مانع استبا دریافت عوا) شهرسازي و صرف نظرازانجام تفکیک 

  .تفکیک مشمول هزینه تفکیک می گردد

صرفاً مشمول در ساختمانهاي دوبلکسی که یک طبقه آن بصورت اتاق خواب و سرویسها و طبقه دیگر آن آشپز خانه و پذیرایی باشد :) 6(تبصره

  .میگردد یک واحد پارکینگ 

در ساختمانهاي دوبلکسی که یک طبقه آن بصورت اتاق خواب و سرویس ها و طبقه دیگر آن آشپزخانه و پذیرایی باشد صرفا مشمول ) :7(تبصره

  .یک واحد پارکینگ می گردد

و بصورت نرده کشی  P×L1×در هنگام صدور پروانه ساختمانی مسکونی تک واحدي عوارض دیوارکشی جهت محدود کردن ملک ): 8(تبصره

×P×L5 وصول گردد که در آنL طول دیوار است.  

و همچنین در صورت .باشد یم هر مترمربع يعرصه برا ییدارا يبرابر منطقه ا 5/3نیرزمیو ز لوتیدر پ يانبار احداثعوارض ) : 9(تبصره

احداثی مذکور بعنوان جزئی از بناي ) اتاق نشیمن(در آخرین طبقه احداثی )بدون احتساب خرپشته( متر مربع25تا تقاضاي مالک براي احداث

،صرفا هزینه عوارض مازاد تراکم ارتفاع وصول و سطح اشغال اخذ نمی مسکونی یا تجاري طبقه ماقبل خواهد بود و در صورت مشمول بودن تراکم

  .گردد 

پرداخت عوارض بابت پیلوت به نرخ روز محاسبه و تبدیل پیلوت به سایر کاربریها براساس تعرفه  :به مسکونی تتبدیل پیلو) : 10(تبصره

  .کسر می گردد به نرخ روز عوارض محلی آن نوع کاربري وصول و بهاي پیلوت

  P 40٪  متر مربع  100تا زیر بناي   2

  P 50٪  متر مربع  150تا زیر بناي   3

  P 65٪  متر مربع  200تا زیر بناي   4

  P 80٪  متر مربع  250تا زیر بناي   5

  P 90٪  متر مربع  300تا زیر بناي   6

  P 110٪  متر مربع  400تا زیر بناي   7

  P 125٪  متر مربع  500تا زیر بناي   8

  P 155٪  متر مربع  600تا زیر بناي   9

متر مربع  600از زیر بناي   10

  به باال 

P 180٪  

  

1398در سال  )شهر جهانی سفال(تعرفه عوارض محلی شهرداري اللجین

١٨

  ها و آپارتمانهاي مسکونیصدور پروانه ساختمانی مجتمع) احداث اعیانی(عوارض زیر بنا  -) 2- 2(تعرفه شماره 

  توضیحات   ماخذ و نحوه محاسبه عوارض   تعرفه عوارض  عنوان  ردیف

    P 100٪  متر مربع  200تا زیر بناي  1

منظور از مجتمعها و آپارتمانها مسکونی اعیانی است که در هر طبقه بیش از یک ) : 1(تبصره

  .واحد مسکونی احداث گردد

ضوابط  مساحت پارکینگ ،راه پله ، آسانسور  شوتینگ زباله وخرپشته با رعایت) : 2(تبصره

  .طرح تفصیلی شامل محاسبه عوارض نمی گردد

  

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

. قابل وصول می باشد P۵با رعایت ضوابط و مقررات شهرسازي به ازاي هر متر مربع ) اعیانی

چنانچه قسمتی از اعیانی براي این منظور استفاده شود در عوارض زیربنا مورد محاسبه قرار 

  .نمی گیرد

  

P×L5×عوارض دیوارکشی در مجتمع هاي مسکونی جهت محـدود کـردن ملـک    : )4(تبصره 

  P×L5×محاسبه و در صورت نرده کشی 

  

واحد مسکونی عوارض پـذیره بـه سـال     در تبدیل یک واحد مسکونی به دو یاچند:) 5(تبصره 

قبلی پذیره مسکونی به نرخ روز تبـدیل  رداختی پدرخواست مالک محاسبه و وصول می گردد و 

  .کسر می گردد و

  .اخذ می گردد بهسازي معابردر محاسبات کلیه پذیره ها ) :6(تبصره 

مقرر شد براي امالکی در پشت بام نسبت به اجراي بام سبز اقدام می نماینـد تـا   ): 7(تبصره 

  .درصد تخفیف عوارض پروانه اعمال گردد 20

P 135٪  متر مربع 400تا زیر بناي   2

% P 155  مربع متر 600تا زیر بناي   3

متر  1500تا متر مربع  601از 4

مربع

P 165٪

P 180٪متر مربع  3000تا  1501از 5

  P 200٪متر مربع 3000بیش از 6

  

  

  

سخن شهردار:



3 یکشنبـه 14 
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شمـاره 1401 وژیه انهم شهر جهانی اللجین

فصل سوم
کسب مشاغل و حرف خاص

فصل چهارم
اشخاص حقوقی

)عمومی دولتی و غیر دولتی(

فصل پنجم
مؤديان خاص
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  و اعیانییعوارض  تفکیک طبقات  -) 2-20(تعرفه شماره 

  توضیحات   عنوان تعرفه عوارض  ردیف

عوارض بر تفکیـک    1

  و اعیانی طبقات

  .محاسبه خواهد شد) ساختمانجنس  بر حسب نوع (و تجاري وسایر کاربریها قیمت اعیانی به ازاي هر مترمربع خالص اعیانی طبقه تفکیکی با کاربري مسکونی یک برابر: تفکیک طبقاتی*

  .تعلق می گیرد  افزایش نسبت به تفکیکی % 20ت طبقه تفکیکی تجاري مورد نظر بامی باشند جه) و مسکونی کارگاهی تجاري مسکونی یا تجاري کارگاهی(به امالکی که بصورت مختلط : 1تبصره

طبقه باشد و مالک قصد تفکیک کل طبقات  nرت ساختمانهایی که بصورت دو طبقه بوده صرفاً از طبقه مورد تقاضا براي تفکیک عوارض دریافت می گردد و نیز در حالت کلی اگر ساختمانی بصو: 2تبصره

  .تعداد طبقات می باشد nمحاسبه می گردد که در این فرمول  به لحاظ تبصره هاي قبلی )n-1(را داشته باشد  عوارض تفکیک طبقات طبق فرمول 

  

  :ساختمان صورت می پذیرد کاربري امالك بشرح بندهاي ذیل بر حسب نوعاعیانی تفکیک * 

  

  .پس از تعریضتعلق می گیردساختمان مساحت اعیانی هر مترمربع خالص به کل : نوع کاربريهر با ساختمانهاي مخلوط با خشت و گل ) الف

Pa
.Sa)(50%  

  .پس از تعریضتعلق می گیرد  ساختمانبه کل مساحت اعیانی هر مترمربع خالص  سال 10و با قدمت بیشتر از نوع کاربري هربا ساختمانهاي آجري با سقف تیرآهن  )ب

Pa
.Sa)(50%  

  . پس از تعریضتعلق می گیرد ساختمان به کل مساحت اعیانی هر مترمربع خالص سال 10و با قدمت کمتر از نوع کاربري  هر با)نیمه اسکلت(ساختمانهاي آجري با سقف تیرآهن )ج

Pa
.Sa)(50%  

  .پس از تعریض تعلق می گیرد  ساختمان کل مساحت اعیانی هر مترمربع خالص بهبا هر نوع کاربري و بتونی ساختمانهاي اسکلت فلزي) د

Pa
.Sa)(50%  

Pa
Saونوع کاربريقیمت دارایی اعیانی

  .میباشد اعیانی کل مساحت 
  

چند قسمت دارندمشمول  که قبَال به نوعی حق تفکیک براي کل ملک پرداخت نموده اند و یا اینکه داراي پروانه ساختمانی هستند و مالکین قصد تفکیک آنرابه دو یا و ساختمانهایی امالکی:)1توضیح

  .می گردنددر هر مساحت هزینه تفکیک%50پرداخت

  .کیک مشمول نداردبهاي خدمات وغیره تاثیري در مبلغ حق تف،پرداخت عوارض نوسازي : 2توضیح

انجام شده با یککه توسط مالک اولیه بدون مراجعه به شهرداري به یک یا چند قطعه تفکیک گردیده در صورت عدم مغایرت با ضوابط شهرسازي و طرح تفضیلی تفکو ساختمانهایی امالکی : 3ضیحتو

  .پرداخت کل عوارض مشمول  اعم از تفکیک  و غیره بالمانع است

1398در سال  )شهر جهانی سفال(تعرفه عوارض محلی شهرداري اللجین  

٤١

  )فاقد صنفمشاغل  (بر فضاي اشغال شده مشاغل خاص سالیانه ضعوار  -) 2-33(تعرفه شماره 

ماخذ و نحوه محاسبه   عنوان  تعرفه عوارض   ردیف

  عوارض

  توضیحات   ضریب شغل

Pa  پزشک عمومی   1
.sa)(k.2=K

در مطب پزشکانی که واحد تزریقات و پانسمان دایر می باشد بهاي خدمات ردیفهـاي  ) :1(تبصره

  .تواما وصول می گردد 1و6

Paقیمت دارایی اعیانیsa مساحت کل اعیانی می باشد  

Kضریب شغل می باشد.  

  

داروخانه هاي شبانه روزي  سطح شهر  به جهت ارایه خدمات شبانه روزي به : ) 2(تبصره

  .محاسبه و وصول می گرددK%=25ب طبق ضری)2-23( شهروندان عوارض جدول

Pa  پزشک متخصص   2
.sa)(k.5/2=K

Pa  دندانپزشک   3
.sa)(k.2=K

Pa  رادیولوژي   4
.sa)(k.2=K

Pa  آزمایشگاه   5
.sa)(k.15=%K  

Pa  تزریقات و پانسمان   6
.sa)(k.1=K

Pa  مراکز خدمات درمانی  7
.sa)(k.15=%K

8  
پیشخوان ، اسناد رسـمی ، مهندسـی و   : دفاتر

  ...ازدواج وباربري

Pa
.sa)(k.2=K

Pa  نمایندگی شرکتهاي بیمه و وکالي دادگستري  9
.sa)(k.2=K

Pa  آموزشگاههاي تعلیم رانندگی  10
.sa)(k.15=%K

Pa  داروخانه  11
.sa)(k.15=%K

Pa  استخر   12
.sa)(k.1=K  

Pa  سردخانه در محدوده خدماتی  
.sa)(k.1=K

13  
سایر مشاغل تحت نظارت سازمان نظام 

پزشکی

Pa
.sa)(k.5/1=K  

  

  عوارض عوارض ورود به محدوده شهر -) 2-34(تعرفه شماره 

  توضیحات  ماخذ و نحوه محاسبه عوارض  عنوان تعرفه عوارض  ردیف

1  

عــوارض ورود بــه محــدوده 

    شهر

امالکی که طبق نقشه مصوب شهر در خارج از محدوده و داخل حریم قرار دارند و بنا به دالیلی طی روند 

قبل از (ناخالص زمین % 20حق تفکیک مقدار  وصولقانونی در محدوده شهر واقع می گردند عالوه بر 

قانون   4مستند به تبصره  (به عنوان عوارض ورود به محدوده شهر به شهرداري تعلق می گیرد ) تفکیک

  )مجلس شوراي اسالمی1367تعیین وضعیت امالك واقع در طرحهاي دولتی و شهرداریها مصوب 

1398در سال  )شهر جهانی سفال(تعرفه عوارض محلی شهرداري اللجین

٥١

  در محدوده و حریم شهر و شهرك اللجین براي کلیه مشاغل کسب سالیانه عوارض  -) 3- 2(رفه شماره تع

  توضیحات   نوع عوارض   ردیف

1  

 کسب سالیانه محل عوارض

براي مشاغل صنوف مشمول 

  قانون نظام صنفی

  زیر تعیین می شودعوارض سالیانه و صدور جواز کسب اصناف بر مبناي فرمول 

  = (A×K)عوارض اصناف 

  .ضریبی است بر مبناي سطح که به شرح جدول ذیل تعیین می شود Aکه در آن 

  

  

  )3-2-1جدول شماره (

ضریب جهت محاسبه  )مترمربع(مساحت زیربنا   

1  )M215-1(  P5A=

2  )M225-16(  P7A=  

3  )M250-26(  P10A=

4  )M2100-51(  P12A=

5  )M2200-101(  P15A=

6  )M2300-201(  P17A=

7  )M2 301و بیشتر(  P19A=

  .ریال منظور می باشد 000/50قیمت منطقه اي دارایی است که حداقل در این فرمول  Pکه در آن 

  

  

  

  

  

  

  
1398در سال  )شهر جهانی سفال(تعرفه عوارض محلی شهرداري اللجین

٥٢

  توضیحات   نوع عوارض   ردیف

مـورد  و همچنین مساحت مورد محاسبه ، مساحت فضاي محصوري است که از آن براي فعالیت صنفی استفاده می شود ؛ با توجه به شرایط خـاص اللجـین در   

  .ضریبی است که بر مبناي تقسیمات زیر تعیین می شود Kصنف سفال و سرامیک و 

  )3-2-2جدول شماره (

  = 1K  چینی آالت بهداشتی و سایر مشاغل تولیديبراي کارگاههاي سفالسازي و تولید   1

  = 75/1K  براي فروشگاههاي سفال ، سرامیک و چینی و خدمات وابسته  2

= 12K  بنگاههاي معامالت ملکیبراي   3

= 10K  تاالر پذیرایی ، هتل و هتل آپارتمان و دیزي سراي سنتیبراي   4

= 7K  براي  شغل طال فروشی و اصناف مرتبط  5

  = 3K  چایخانه سنتی و رستورانها و چلوکبابی  6

= 1.5K  محدوده و حریم براي سایر اصناف  7

  :توضیحات * 

ـ   -1 وابط با توجه به شرایط خاص شهر اللجین و وجود کارگاهها و سفالگري ها و سفال فروشی ها  و برخی اصناف فاقد مجوز قانونی ضمن اینکه برابـر ض

می شود لیکن از آنجائیکه از خدمات و امکانات شهري بهره مند می شوند و هزینـه هـاي قـانونی را در قالـب مجوزهـاي      جهت برخورد هاي قانونی اقدام 

با نـرخ هـاي    قانونی پرداخت نکرده و نمی نمایند لیکن شهرداري می تواند جهت استفاده از امکانات شهري، هزینه هاي خدمات از اینگونه اصناف را برابر

بدون اینکه این امر تعهدي براي ملک مورد نظر از لحاظ کـاربري و دیگـر حقـوق    . خدمات شهري در قالب فرم هاي خاص وصول نماید فوق بعنوان هزینه

  .ایجاد نماید

  جدول شماره2و  1تعیین می گردد که به ردیفهاي  ریال 000/000/1هزینه خدمات بابت جمع آوري ضایعات سفال و سرامیک و غیره به مبلغ   -2

  .اضافه می گردد)1-3-3(

برابر قیمت منطقه اي محل جدید در صـورتی کـه محـل     15در صورت تغییر محل فعالیت اصناف داراي جواز فعالیت از شهرداري می توانند با پرداخت  -3

  .جدید پیشنهادي از سوي مالک یا مستأجر از نظر شهرداري مورد تأیید باشد، اقدام نمایند

  .اضافه بهاي خدمات آن سال می باشده برابر عوارض سالیانه ب 5کسب و پیشه براي کلیه واحدها عوارض بر صدور جواز  -4

 عوارض بر صدور جواز کسب و پیشه براي مشاغل فعال در شهرك صنعتی اللجین برابر تعرفه اعالمی محدوده شهر اللجین می باشد که حداقل قیمـت  -5

ریـال   000/60و نیز حداقل قیمت دارایی  در محدوده شهر برابر  می باشد ریال 000/000/1ین برابر با منطقه اي دارایی عرصه براي شهرك صنعتی اللج 1398در سال  )شهر جهانی سفال(تعرفه عوارض محلی شهرداري اللجین

٥٣

  توضیحات   نوع عوارض   ردیف

  .می باشد 

بنـا بـه موقعیـت اللجـین در     . (ریال به عنوان هزینه صدور گواهی شغلی براي مراجعین به بانکها جهت اخذ تسهیالت وصول می گـردد 000/500مبلغ  -6

  )صنعت سفال

تولیدي گل سـفال  ( موقعیت ویژه شهر اللجین که مرکز تولید سفال و سرامیک می باشد جهت صدور جواز کسب و پیشه در مشاغل تولیدي با توجه به  -7

، تولیـدي  ، تولیدي مواد اولیه چینی ، تولیدي مجسمه گچی ، تولیدي سفال چرخی ، تولیدي کاسه توالت سفالی ، دوغابی و چینـی ، تولیـدي کاسـه لعـابی     

، تولیـدي  آالت بهداشتی ، تولیدي دیزي و قلک ، تولیدي گلدان سفید قالبی و لعابی ، تولیدي پارچ و لیوان ، تولیدي کوزه روغنـی ، تولیـدي دوغـابی    چینی 

مشـروط   ، دنیاز به ملک تجاري نمی باشد و اخذ جواز کسب و پیشه در شغل هاي تولیدي فوق با کاربري کارگاهی می باش) رنگ و لعاب ، تولیدي تندیس

  .به عدم مغایرت با اصول و ضوابط شهرسازي و طرح تفضیلی 

شهرداري می تواند به شـهروندانی کـه تقاضـاي    ) وجود کارکاهها و فروشگاه هاي سفال و سرامیک و مشاغل مرتبط(بنا به موقعیت ویژه شهر اللجین  -8

مشروط به عدم مغایرت با قانون منع فروش اراضی فاقد کـاربري  ،  صادر نمایدآب، برق و گاز صنعتی براي امالك خود می نمایند مجوزهاي الزم را 

  .81مسکونی مصوب 

ـ   -9 نفی مربوطـه  افرادي که داراي جواز کسب و پیشه بوده و بنا به دالیلی خواستار انتقال آن به نام اشخاص دیگر می باشند با ارائه گواهی از اتحادیـه ص

  .برابر قیمت منطقه اي دارایی ملک مذکور بعنوان عوارض نقل و انتقال می باشند 15شمول پرداخت عالوه بر پرداخت عوارض سالیانه م

  .مشاغلی که بعداَ بوجود می آیند و یا اینکه در تعرفه عوارض محلی نام آنها قید نشده است عوارض آنها مطابق شغلهاي مشابه وصول می گردد -10

کسب و پیشه توسط اتحادیه صنفی مشمول پرداخت عوارض و بهاي خدمات می باشـد و تعطیلـی خـود سـرانه      هر واحد صنفی تا ابطال کامل پروانه -11

  .موجب نفی عوارض نمی گردد

  .کسب وپیشه خواهد بوده یصدورجوابنامه اتحادیه مبنی بر اخذ جواز کسب  و پیشه شهروندان مالك عمل  شهرداري در -12

  

  

  

  

  

  

1398در سال  )شهر جهانی سفال(تعرفه عوارض محلی شهرداري اللجین

٥٤

  و  حق امتیاز و افتتاحصدور و تمدید کارت رانندگان آژانسها و وانت بارهاي فعال در حمل و نقل کاال و مسافر خدماتبهاي   -) 3- 3(تعرفه شماره 
  توضیحات   عنوان  تعرفه عوارض   ردیف

1  

بهاي خدمات صدور و تمدید کارت 

رانندگان آژانسها و وانت بارهاي فعال در 

  حمل و نقل کاال و مسافر

  

  :بر اساس ظرفیت بار فقره کارت تردد وانت بار در سطح شهر اللجین و حومهدر ازاي صدور هر 

  

  مبلغ به ریال  ظرفیت  ردیف

  ریال 000/800  تن 3.5تا   1

  ریال000/300/1  تن 6تا  2

  ریال000/700/1  تن به باال6  3

  

ریال و در صورت استفاده  000/500اجتماعی را داشته باشد هزینه تمدید سالیانه آن در صورتی که مالک خودرو قصد استفاده از تسهیالت بیمه تأمین 

  می باشد) به جز بیمه هاي تأمین اجتماعی(ریال  000/250از سایر خدمات 

  ریال می باشد 000/290هزینه صدور و تمدید سالیانه کارت رانندگان آژانسهاي تاکسی تلفنی تحت نظارت شهرداري و موسسات کرایه اتومبیل مبلغ 

با عنایت به ویژگی مختص شهر اللجین در امر تولید سفال و سرامیک  ، شهرداري می تواند نسبت به معرفی مالکین وانت بارهایی که در امر : تبصره 

  .حمل و نقل سفال و سرامیک فعالیت می نمایند جهت برخورداري از بیمه تأمین اجتماعی اقدام نماید

  :سرویس مدارس 

مجوز فعالیت حمل و نقل دانش آموزان و صدور گواهی  1387موزان مصوب سال آائین نامه اجرایی حمل و نقل دانش  7و ماده  6به استناد ماده 

ه نامه فعالیت سرویس مدارس در زصالحیت رانندگان حمل و نقل دانش آموزي به عهده شهرداریها می باشد و شهرداري به ازاي صدور هر فقره اجا

  .شهر اللجین و حومه بصورت ماهیانه براساس نوع خودرو بشرح ذیل از مالک خودرو اخذ می نماید سطح

  ریال000/40تاکسی درون شهري                               - 1

  ریال000/90مینی بوس                                              - 2

  ریال000/90              خودرو ون                                - 3

  ریال000/90خودروهاي شخصی               آژانس ها و - 4

معرفی سرویس مدارس بعهده آموزش و پرورش منطقه می باشد و درصورت عدم معرفی مشکالت بعد متوجه اداره مربوطه می باشد و :1تبصره 

  .شهرداري مسئولیتی در این قبال ندارد

1398در سال  )شهر جهانی سفال(تعرفه عوارض محلی شهرداري اللجین

٥٥

2  

تمدید    آژانس،  حق  امتیاز و افتتاح و

موسسات کرایه اتوموبیل و تاکسیرانی و 

  شرکتهاي حمل و نقل درون شهري

  

  

  

  ریال 000/000/6و تاکسیرانی و شرکتهاي حمل و نقل درون شهري مبیل حق  امتیاز و افتتاح  آژانس، موسسات کرایه اتو

  

  

  

3  

 )مفاصاحساب(حق  امتیاز و افتتاح و تمدید

آژانس و تاکسیرانی  و شرکتهاي مسافربري 

برون شهري

  

  

  ریال 000/000/6حق  امتیاز و افتتاح  آژانس و تاکسیرانی  و شرکتهاي مسافربري برون شهري

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1398در سال  )شهر جهانی سفال(تعرفه عوارض محلی شهرداري اللجین

٥٧

  فصلی و دائمی فروش هاي نمایشگاهها و   عوارض غرفه  -) 4- 1(تعرفه شماره 

  عنوان تعرفه عوارض  ردیف
ماخذ و نحوه محاسبه 

  عوارض
  توضیحات

1  

اعم از  ها ها و نمایشگاه  عوارض غرفه

تخصصی، ادواري، فصلی و فروش، 

هاي روز در محدوده و  دائمی و بازار

هاي  حریم شهر به استثناء نمایشگاه

به ازاي هر ماه  صنایع دستی و فرش

  فعالیت

*P*S1  

روز بعد از اتمام هر دوره برگزاري  10متولیان برگزاري نمایشگاه موظفند در مهلت حداکثر : )1(تبصره

، عوارض وصولی را به حساب شهرداري واریز و رسید آن را به شهرداري ارائه نمایند در غیر  نمایشگاه

  .باشد این صورت شهرداري مجاز به وصول وثیقه مربوطه می

  

، مأموران وصول  ول و واریز وجوه حاصله بعهده متولیان نمایشگاه خواهد بودمسئولیت وص: )2(تبصره

،  توانند با مراجعه به محل دفتر نمایشگاه نسبت به بررسی میزان وصولی اقدام نمایند شهرداري می

باشند در غیر این صورت شهرداري  مسئولین نمایشگاه مکلف به همکاري با مأمورین شهرداري می

  .بر آیین نامه وصول عوارض نسبت به وصول حق و حقوق قانونی خود اقدام نمایدتواند برا می

.شوند مشمول پرداخت عوارض این بخش نخواهند بود هایی که توسط شهرداري ایجاد می بازار

  

  مساحت مورد استفاده می باشد Sمنظور از ) : 3(تبصره

  

  

  

  تنظیمی در دفاتر اسناد رسمیالثبت اسناد رسمی و  عوارض حق  -) 4- 2(تعرفه شماره 

  توضیحات  ماخذ و نحوه محاسبه عوارض  عنوان تعرفه عوارض  ردیف

1  
الثبت اسناد رسمی و  عوارض حق

  تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی
  -  الثبت حق% 8معادل 

1398در سال  )شهر جهانی سفال(تعرفه عوارض محلی شهرداري اللجین

٥٠

  جایگاههاي سوختسطح اشغالبر سالیانه بهاي خدمات-) 3- 1(تعرفه شماره 

ف
دی

ر
  

  ماخذ و نحوه محاسبه عوارض  عنوان  تعرفه عوارض 
  توضیحات 

1

سالیانه بر  بهاي خدمات

جایگاههاي سطح اشغال

ره ایا در اج سوخت متعلق

اشخاص حقیقی و حقوقی

25% (Pa
.sa)

بهداشـتی و نمـاز   دفتر کار ، اتاق نگهبانی ، سـرویس  ( عوارض تاسیسات پمپ بنزین : 1تبصره 

  )خانه

  P * S )5/7(  

  

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

  

Pa
saوقیمت دارایی اعیانی 

.مساحت اعیانی می باشد 
  

  

فضـاي تجـاري جهـت عرضـه     نفت گـاز،   چنانچه در عرصه فضاي پمپ بنزین و گاز ،: 3تبصره 

  .وصول می شود محصوالت احداث گردد بر اساس عوارض تجاري 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1398در سال  )شهر جهانی سفال(تعرفه عوارض محلی شهرداري اللجین

٤٢

  نقشه برداريو  هزینه ترسیم کروکیو شهرسازيبهاي خدمات بازدید عوارض  -) 2-35(تعرفه شماره 

  توضیحات  مبلغ به ریال  عنوان تعرفه عوارض  ردیف

1  
  هزینه حق کارشناسی 

000/500  
  .می باشد ریال  000/500به ازاي هر مورد بازدید یا ترسیم کروکی از امالك مبلغ 

  .ریال دریافت می گردد 000/500فروش هر شیت نقشه مبلغ 

 بابت ترسیم کروکی توسط طراحان کروکی در محدوده و حریم شهر بعنوان بهاي دریافتی% 5

  .بایستی به شهرداري در پایان هر ماه پرداخت گردد عوارض

ترسیم نفشه امالك توسط شهرداري براي مراجعان هزینه نظام مهندسی که پیش بینی نموده 

  .است قابل دریافت است

  

ادارات و بانکها و مراجع قضایی و دفترخانه  اسناد رسمی  ات از سويجهت استعالم:تبصره

  .درصد جدول افزایش می یابد 50مبلغ فوق 

  :هزینه نقشه برداري توسط شهرداري : توضیح 

  ریال000/300/1مترمربع 200تا 

  ریال000/400/2مترمربع 1000تا 

  ریال000/500/3مترمربع 5000تا 

  ریال000/600/4مترمربع 10000تا 

  

  

  

  

  

2  
هزینه ترسیم کروکی

000/500

3  
  هزینه تعییین بر و کف

000/400

4  
فروش نقشه ها

000/500

5  
  هزینه نقشه برداري

بشرح توضیحات

6  

هزینه ترسیم کروکی و نقشه 

برداري توسط طراحان و 

بهاي ترسیمی کروکی% 10  بنگاههاي معامالتی سطح شهر

گردد می بایست به حساب شهرداري توسط اداره میه توسط اداره اوقاف دریافت ک... تبدیل به احسن، افراز و  ،دریافتی بابت اجاره بها مبالغ% 10  بهاي خدمات امالك اوقافی  7

مبلغ فوق . مطرح وصول خواهد شد  77عدم اعالم مراتب بصورت علی الراس از سمت شهرداري به کمیسیون ماده  صورتاوقاف واریز گردد و در 

1398در سال  )شهر جهانی سفال(تعرفه عوارض محلی شهرداري اللجین  .رسمی دادگستري امکان پذیر می باشد ناسر با سهم اوقافی امالك شهري نیز از طریق کارشقابلیت تهات

٤٣

  بهسازيبهاي خدمات و درآمد حاصل از آماده عوارض  -) 2-36(تعرفه شماره 

  توضیحات  عنوان تعرفه عوارض  ردیف

1  

بهاي خدمات و درآمد حاصل 

ــطح  از  ــابر س ــازي مع بهس

  شهر

، ،خدماتی،توریستی تفریحیبا کاربریهاي مسکونی ، تجاري ، کشاورزي، آموزشی ، اداري ، انتظامی و نظامی ، فرهنگیسازي در حین احداث بنا به

  .بشرح ذیل تعلق می گیرد سوله هاخانه باغها و و و بهداشتی و درمانی ، تاسیسات شهري ، کارگاهی و حمل و نقل ورزشی ، صنعتی

مسکونی ، تجاري ،اداري ، آموزشی ، فرهنگی، ورزشی ،  کاربریها بر اساس مساحت خالص احداثیمی شوند  به کلیه ساختمانهایی که احداث

اثی هاي به استثناي احد( سوله هاحمل و نقل انبار وخانه باغها و ، ،خدماتی، تاسیسات شهري بهداشتی ، درمانی ، کارگاهی ، نظامی و انتظامی 

  .تعلق می گیرد)P50%ریال000/180(تا فرمول بهسازي معابر طبق عوارض )موقت

  .سازي معابرمتعلق به مسکن مهر را ندارد بهشهرداري تعهدي در : 1تبصره

عوارض بهره برداري از دکه هاي اغذیه فروشی یا هرعنوان دیگر در سطح شهر و یا پارك سفال به ازاي هر متر مربع سطح اشغال : 2تبصره

  .ریال در هرماه می باشد 000/350بصورت روباز یا رو بسته

  .می باشدبعنوان خودیاري تعهد مالک در%50در صورت تقاضاي مالک اجراي پیاده رو هزینه پیاده رو سازي : 3تبصره 

وارد به هنگام صدور پروانه ساختمانی براي زمینهاي اراضی قولنامه اي و زمینهاي که بدون تشریفات قانونی تفکیک شده و یا در اجراي م:4تبصره 

  .ل گرددومحاسبه  و وص ثبت هزینه بهسازي معابر اصالح قانون  148و147

  

  :حفاريترمیموگیريلکهوآسفالتحق–) 2-37(تعرفه شماره 

با  98و در صورت عدم ابالغ بر اساس فرمت سال  .می گردد  ابالغشهرداريبهمصوبنرخهرسالدرابتدايکههمداناستانداريعمرانیامورمحترممعاونتدستورالعملبراساس

  .اعمال ضرایب مربوط و تعدیل محاسبه میگردد 

مطابق هزینه روکش آسفالت عالوه بر حفاري ترانشه ) شرکت هاي خدمات رسان (سال عمر دارند در صورت حفاري توسط اشخاص حقیقی و حقوقی 5سفالت هایی که زیر آ:1تبصره

  .ارت کشور محاسبه و هزینه آن وصول می گردد دستور العمل حفاري وز

  .نیز به جهت ترافیک و سختی کار و کلیه هزینه هاي باالسري اعمال میگردد40/1عالوه بر ضرایب فهرست بها ضریب  هزینه حفاري براي معابر اصلی نسبت به معابر فرعی: 2تبصره 

  .می باشد 1هزینه حفاري جالیز همانند توضیح :3تبصره

  .ی که بتن و سیمان انجام شده توسط مالک صورت پذیرفته  باشد صرفا هزینه حفاري خاکی وصول می گرددو در صورت.وصول می گردد 1توضیح % 50هزینه حفاري سیمان و بتن : 4تبصره

در موعد مقرر به ازاي هرماه رداخت بدهی پي تنظیم می گردد، درصورت عدم و قراداد اقدام به حفاري مینمایند) آب ، برق،گاز،مخابرات (که شرکت هاي خدمات رسان یدر صورت:5تبصره
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به حفاري اقدام ننماید به ازاي هر روز  در نامه مکتوب به سازمان مربوطه ارسال میگردد نسبتکه ) روز  15حداکثر ( در صورتیکه دستگاه حفار در زمان اعالمی توسط شهرداري : 6تبصره 

  .هزینه حفاري به مبالغ فوق اضافه و از سازمان مربوطه اخذ میگردد% 5

تراژحفاري توسط دستگاههاي ذیربط شهرداري می تواند به صورت علی الراس نسبت به در صورت درخواست شهرداري از دستگاههاي حفر مبنی بر اعالن متراژ حفاري و : 7تبصره 

  نسبت به وصول با جرائم مربوطه اقدام نمایند 77عیین متراژ مطابق قرارداد اقدام و از طریق کمیسیون ماده ت

 5/1را با اعمال ضریب در صورت عدم اخذ مجوز حفاري از شهرداري توسط دستگاههاي حفار شهرداري می تواند بعد از اعالم به دستگاههاي حفار هزینه حفاري مربوطه : 8تبصره 

  .ریافت نمایدد

  اشغال معبر سد معبر و عوارض –) 2-38(تعرفه شماره 

  عنوان تعرفه عوارض  ردیف

  توضیحات

  مبالغی را به دلیل رفع اسنداد معابر عمومی ، اشغال و بهره برداري از  97به شهرداري اللجین اجازه داده می شود از ابتداي سال 

  . پیاده روها و استفاده غیر مجاز براي کسب یا هرعنوان دیگري از اشخاص حقیقی یا حقوقی بعنوان بهاي خدمات وصول گردد

1  

  عوارض سد معبر
و در P×S5/1×و در اخطار مرتبه دوم  P×S1×درصورت تصرف معابر توسط واحدهاي صنفی یا غیر صنفی در اخطار مرتبه اول :1تبصره

  .به ازاي هر روز وصول گردد P×S5/2×اخطار سوم 

  .شهرداریها اقدام نماید 55ماده  20درصورت تکرار شهرداري موظف است نسبت به تشکیل پرونده و ارسال آن به کمیسیون بند :2تبصره 

می باشد و نیز ریال  000/500بهاي خدمات ترخیص اموال توقیف شده ساخت و ساز غیرمجاز و سد معبر از بابت هر انتقال مبلغ :3تبصره 

  .برگشت اموال بعهده مالک می باشد

  .بهاي خدمات ترخیص اموال توقیف شده سد معبر در ساماندهی دستفروشان بازار هفتگی هزینه می گردد:تبصره

2  

  

پیـاده  ( عوارض اشغال معبر 

  )رو وخیابان 

عنوان عامل بازدارنده براي اشغال معابر عمومی جهت براي جلوگیري از اشغال بی رویه و غیر اصولی معابر سطح شهر ، شهرداري به 

  عملیات ساختمانی مازاد بر سه ماه بشرح زیر عوارض وصول می نماید

  ماه اول رایگان  3

  ریال بطور ماهیانه 000/23ماه بعدي هر متر مربع سطح اشغالی  3

  ریال بطور ماهیانه  000/46ماه براي هر متر مربع سطح اشغالی  6بعد از 

ي جلوگیري از دپوي غیر اصولی سفال و سرامیک و مصالح مرتبط در معابر شهري ، شهرداري با دادن اخطار نسبت به موضوع اقدام می برا

  .ریال براي هر ماه مازاد بر یک متر عرض وصول می نماید 000/35لیکن همزمان جریمه براي هر متر مربع . نماید
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  عوارض نوسازي -) 2-39(تعرفه شماره 

  توضیحات  عنوان تعرفه عوارض  ردیف

1  

  

  

  

  

  

  

  

  عوارض نوسازي

  5مـاده   2و اصالحات بعدي  آن  و همچنین تبصـره   1347عوارض نوسازي به استناد قانون نوسازي و عمران شهري مصوب سال -

و مصوبات  1387سال قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب  50ماده  2و تبصره  1381قانون موسوم به تجمیع عوارض مصوب سال 

در ازاي % 5/1هیئت محترم دولت و بخشنامه هاي صادره ، در محدوده قانونی  و حریم شهر از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی به میزان

  .هر مترمربع عرصه و اعیان قابل وصول می باشد 

خدمات مقرر دراین قانون را نپردازند از  قانون نوسازي و عمران شهري که تا پایان هر سال عوارض نوسازي و بهاي 14طبق ماده -

ماه  6زیان دیرکرد در سال به نسبت مدت تاخیر خواهند بود و شهرداري مکلف است پس از پایان % 9آغاز سال بعد ملزم به پرداخت 

  . این قانون نسبت به استیفاي مطالبات خود اقدام نماید 13انون مقررات ماده قاول سال بعد طبق 

  

عوارض نوسازي و بهاي خدمات را پرداخت نماید بعنوان جایزه خوش حسابی عوارض  98یانی که در سه ماهه اول سال مود:1تبصره 

  .اخذ گردد% 75با اعمال ضریب 

عوارض نوسازي و بهاي خدمات را پرداخت نماید بعنوان جایزه خوش حسابی  98مودیانی که در سه ماهه دوم  سال : 2تبصره 

  .اخذ گردد% 80عوارض با اعمال ضریب 

عوارض نوسازي و بهاي خدمات را پرداخت نماید بعنوان جایزه خوش حسابی  98مودیانی که در سه ماهه سوم  سال :3تبصره 

  .اخذ گردد% 85عوارض با اعمال ضریب 

  

  عوارض سالیانه بانکها  –) 2-40(تعرفه شماره 

  توضیحات  ماخذ و نحوه محاسبه عوارض  نوع عوارض

  مساحت خالص اعیان : Sقیمت اعیانی ساختمان     و      : P  P×S١×  عوارض سالیانه بانکها 
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  بهاي خدمات روز بازارهاي هفتگی عوارض )  4- 3(تعرفه شماره 

  توضیحات   فضاي اشغال شده   مبلغ به ازاي هر متر مربع  ردیف

  .ریال می باشد000/150حداکثربهاي خدمات دریافتی :تبصره   متر 5تا   000/60  1

  متر 10تا   000/120  2

  و باالتر متر 15تا   000/180  3

  . عالوه بر مبالغ باال دریافت می گردد% 10در صورت ایجاد غرفه در فضاهاي جدیداالحداث هزینه احداث براي سال اول : تبصره 

  

  هاي تبلیغاتی عوارض تابلو –) 4- 4(تعرفه شماره 

  توضیحات  ماخذ و نحوه محاسبه عوارض  نوع عوارض  ردیف

1  

هاي تبلیغاتی  بدون  ب تابلونص

مجوزدرمحدوده و خارج محدوده به ازائ 

  در طول یکماه مربع متر 

*P*S4  

  توضیح

  هرگونه تبلیغ محیطی بر روي فضا هاي تبلیغاتی سطح شهر نیازمند اخذ مجوز از شهرداري میباشد

قانون  71ماده 25قانون شهرداري و بند  92و ماده  55ماده  27به استناد بند : )1(تبصره 

هیات عمومی دیوان عدالت  20/8/92مورخ  551شوراها و همچنین دادنامه شماره 

  .اداري،این عوارض قابل وصول است

صرفا تابلو معرفی وصول این عوارض شامل ادارات دولتی و بیمارستانهاي دولتی : )2(تبصره 

ب تابلوهاي سردرب خود به تعداد یک عدد و بر اساس ضوابط مندرج در آیین نامه مصو

  .و مازاد بر آن شامل عوارض میگردد. معاف می باشند 

  .عوارض  صدور مجوز نصب براي یک بار قابل وصول است: )3(تبصره 

هاي تبلیغاتی سطح شهر موظفند نسبت به اخذ مجوز الزم از  کلیه مالکین تابلو: )4(تبصره 

هاي  شهرداري اقدام نمایند در غیر این صورت شهرداري رأسًا نسبت به جمع آوري تابلو

در صورت ورود هر گونه خسارت به . تبلیغاتی فاقد مجوز با اعالم کتبی اقدام خواهد نمود

ضمنا اگردر معبرهاي عمومی که مورد .ولیتی به عهده شهرداري نخواهد بوداموال آنان مسئ

2  
در ماه  هاي تبلیغاتی تابلوعوارض سالیانه 

  مربع متر درمحدوده وخارج محدوده به ازائ 
*P*S3  

  )مربع متر (برد و پایه بنر  نصب بیل  3
p)*S70%+000/150( مترمربع ماهیانه  

ریال  000/200مربع            متر ویاهر 

ریال 000/90مربع            متر ماهیانه هر   پالکارد با مجوز شهردارينصب   4

5  
مال االجاره خالص متراژ بنر با مالکیت 

  شهرداري
  ریال  000/100هر مترمربع ماهیانه

  ریال   000/100سالیانه هر مترمربع  دیوار نویسی با مجوز شهرداري  6

  ریال  000/80مربع    متر ماهیانه هر   نصب داربست تبلیغاتی با مجوز شهرداري  7
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  )سالیانه(هاي پزشکان  تابلو  8
  P5در معابر عمومی 

  

عوارض بهره برداري  7pبرابرنصب گردد به ازاي هرمتر مربع در سال  باشد تایید شهرداري

  .وصول می گردد

رسانی مطابق با  براي اطالع براي معرفی اماکن مربوطه و  هایی که صرفاً  تابلو: )5(تبصره 

باشد از پرداخت عوارض  سالیانه  صرفا یک عددمعاف است و  می 1*2متراژ استاندارد 

و درصورت تبلیغ شرکت و یا محصول آن، عوارض . مازادبر این شامل عوارض می گردد

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

داخلی با ضریب  بدلیل حمایت از تولید داخلی از تولید داخلی کاالهاي تبلیغاتی:)6(تبصره 

و براي % 10و براي کاالهاي تبلیغاتی تحت لیسانس با افزایش .تعیین شده وصول می گردد

  .جدول محاسبه و وصول می گردد% 20کاالهاي تبلیغاتی وارداتی با افزایش 

  :اجاره بها *

  .وصول می گرددریال 000/000/1اجاره بها کانکس نگهبانی ماهیانه 

  .وصول می گرددریال 000/120لیتري ماهیانه4000اجاره بهاتانکر آب 

9  
نصب بنر تبلیغاتی به ازاي هر مترمربع در 

  یکماه 
3*P*S

10  
هاي جوایز  ها و استقرار خودرو تبلیغات بانک

  قرض الحسنه به منظور تبلیغات در معابر

دوره سه ماهه و به ازاي هر دستگاه خودرو در هر 

  ریال 000/700/2کمتر از آن

  

11  

  

ریال که و در موارد خاص شوراي شهر می تواند آیین نامه جدید ارائه دهد 000/000/3اجاره سالن آمفی تئاتر به ازاي هر مراسم 
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  براساس ضوابط طرح تفصیلی در هرنوع کاربري  عوارض کسر حد نصاب تفکیکی -) 2-41(تعرفه شماره 

  توضیحات  عنوان تعرفه عوارض  ردیف

1  

عوارض کسـر حـد نصـاب    

  تفکیکی

حداقل متراژ تفکیکی طبق ضوابط طرح هاي مصوب شهر در کاربریهاي مختلف می باشد که حد کمتر از آن مشمول عوارض کسر حد نصاب 

  :معادل تاطبق فرمول ذیل می گردد

P × S10  

P: قیمت منطقه اي دارایی عرصه  

S :مساحت کسري حد نصاب  

امالك قدیم ساز که در سالهاي گذشته به توسط خود مالکین تفکیک گردیده اند لیکن در حال حاضر جهت تعیین تکلیف امالك خود : تبصره

گانه تنظیم نموده اند، شهرداري می به شهرداري مراجعه می نمایند و ملکشان زیر حد نصاب تفکیک می باشد و براي امالك خود سند جدا

  .تواند نسبت به تعیین تکلیف آنها با اخذ عوارض فوق اقدام نماید

  

  بهاي خدمات شناسنامه ساختمان  -) 2-42(تعرفه شماره 

  توضیحات   نوع عوارض   ردیف 

بهاي خدمات شناسنامه   1

  ساختمان

  .ریال می باشد 000/300به ازاي صدور هر جلد شناسنامه مبلغ 

  .ز مالک وصول می گرددریاال 000/250/1به ازاي صدور هر جلد المثنی شناسنامه مبلغ 

  

  بهاي خدمات اداري  -) 2-43(تعرفه شماره 

  توضیحات   نوع عوارض   ردیف 

،  ...ومالکینی که در طی مراحل اداري صدور پروانه ساختمانی و تفکیـک  :   و غیره بهاي خدمات انصراف از پروانه هاي ساختمانی و تفکیک  بهاي خدمات اداري  1

درصد  بعنوان هزینه خـدمات  10انصراف نمایند مبلغ ،در بازده زمانی یکسال از تاریخ پرداخت اولیه ...و از اخذ  پروانه ساختمانی و تفکیک

  .پول مزبور عودت داده نخواهد شد،)یکساله(مهلت مقرره ودر صورت پایان.اداري از کل پرداختی کسرو مابقی استرداد می گردد
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  و یا افزایش تراکم معبر تعریض عرضناشی از حق مشرفیت عوارض بر)2-44(تعرفه شماره 

  توضیحات  ماخذ و نحوه محاسبه عوارض  نوع عوارض  ردیف

پس از  براي امالکی که  1

تعریض در بر معبر قرار 

  میگیرند

  

  )عرض معبر جدید-معبر قدیمعرض (× k×P×متراژ عرصه

k که عبارت ازضریب کاربري میباشد:  

  P15براي کاربري تجاري       P8براي کاربري مسکونی 

  P6براي سایرکاربري   P10براي کاربري کارگاهی 

زمان وصول عوارض حق مشرفیت به هنگام مراجعه مالک یا قائم مقام ) : 1(تبصره 

  . قانونی وي به شهرداري جهت هر امري در رابطه با ملک او قابل وصول خواهد بود 

امالکی که در اثر تعریض معبر ، قسمتی از آن در تعریض قرار گیرد و ) : 2(تبصره 

ید حق مشرفیت در مقابل مطالبات مالک قابل شهرداري خسارتی به مالک پرداخت ننما

.تهاتر است

قبل از عقب نشینی می باشد و ضمناً امالکی Pدر رابطه با بند یک مالك عمل ) : 3(تبصره 

که پس از تعریض در بر معبر قرار می گیرند مادامی که مالک از بر جدید استفاده نمی 

مول پرداخت این عوارض نخواهد کند و در و پنجره در بر جدید احداث نمی نماید مش

  .بود

امالکی که پس از اجراي طرح در جبهه هاي بعدي واقع می شوند به ازاي ) : 4(تبصره 

  .درصد از حق مشرفیت جبهه اول کسر و مابقی باید پرداخت گردد20هر جبهه

در مواردي که مالکین با تقاضاي شخصی پروانه ساختمانی دریافت نموده یا می : 5تبصره

نماید و بخشی از ملک آنان در مسیر تعریض واقع گردیده و یا می گردد و به هر نحـو از  

انحاء تقاضاي غرامت براي ملک خود می نمایند در صورتی که شهرداري از آنـان بابـت   

باقیمانده ملک ارزش افزوده ناشی از تغییر عرض معبر وصول نکرده می تواند با غرامـت  

  .ادعایی آنها تهاتر نماید

در صورتی که مالکین عالوه بر معبري که از آن منتفع می گردند در صورتی که : 6تبصره

طبق طرح تفصیلی معبر جدیدي ایجاد گردد و مالکین حق انتفاع و ایجاد درب جدیدي 

داشته باشند و یا اینکه بخواهند عالوه بر معبر مورد استفاده به معبر دیگر دسترسی پیدا 

به ازاي هر متر مربع عرصه باقیمانده بعنوان حق انتفاع )2-43(یف طبق رد نمایند بایستی

  .و ایجاد درب جدید عوارض پرداخت نمایند

2  

براي امالکی که پس از 

اجراي طرح داراي 

باقیمانده هستند

  

عرض معبر -عرض معبر قدیم(( × k×P×متراژ عرصه باقیمانده

  :ضریب کاربري میباشد که عبارت ازk)جدید

  P5/8براي کاربري تجاري       P4براي کاربري مسکونی 

  P٣براي سایرکاربري   P5براي کاربري کارگاهی 

امالکی که عقب نشینی   3

 روبريندارند ولی معبر 

ملک تعریض شود

  

  

  )عرض معبر جدید-عرض معبر قدیم(( × k×P×متراژ عرصه

kضریب کاربري میباشد که عبارت از:  

  P3براي کاربري تجاري       P١براي کاربري مسکونی 

  P1کاربري سایربراي   P2کارگاهی براي کاربري
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  )بصورت عمدي و غیر عمدي(عوارض قطع اشجار -) 5- 1(تعرفه شماره 

  

  عنوان تعرفه عوارض  ردیف
ماخذ و نحوه محاسبه 

  )بصورت غیر عمدي(عوارض

  )عمديغیر بصورت (ماخذ و نحوه محاسبه عوارض

قانون حفظ و گسترش فضاي سبز  6و  1بر اساس ماده : تبصره یک 

هرکسی بدون اطالع شهرداري اقدام به قطع اشجار واقع  59مصوب سال 

  : دمی باش ذیل به شرحدر معابر و میادین شهرداري نماید 

  

1  

  ریال 000/450هر سانتیمتر   ریال 000/250هر سانتیمتر   )بر حسب قطر شاخه(هزینه قطع شاخه 

هزینه قطع هر اصله و تنه درخت در اثر سهل انگاري و 

  )بر حسب قطر درخت( تصادف 
  ریال 000/150/1هر سانتیمتر   ریال 000/600هر سانتیمتر 

  ریال 000/800هر مترمربع   ریال 000/500هر مترمربع   انگاري و تصادفات صدمه بخوردهزینه چمن که در اثر سهل 

هزینه گلهاي فصلی که در اثر سهل انگاري و تصادفات صدمه 

  بخورد
  ریال 000/800هر مترمربع   ریال 000/500هر مترمربع 

  ریال 000/000/2هر متر طول   ریال 000/050/1هر متر طول   هزینه ترون که در اثر سهل انگاري و تصادفات صدمه بخورد

هزینه درختچه که در اثر سهل انگاري و تصادفات صدمه 

  بخورد

  ریال 000/750مربعهر متر 

  

  ریال 000/500/1مربعهر متر 

  

  

  .نیز لحاظ می گردد سال به عنوان ضریب بر روي مبالغ باال  5حد اکثر در قطع عمد درختان عمر درخت ): 1(تبصره 

متقاضی می بایستی هزینه عوارض قطع درخت براساس عوارض غیر درصورت درخواست قطع اشجار توسط شهروندان در سطح شهر و اعالم بالمانع بودن از طرف شهرداري : )2(تبصره

  .عمدي وصول می گردد

  .متقاضی آماده سازي و نهال کاشته شود با تشخیص کارشناس شهرداري به تعداد درختان قطع شده در نزدیکی محل مذکور توسط ): 2(تبصره 
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  عوارض حق التوزین-)5- 2(تعرفه شماره 

  توضیحات   ماخذ و نحوه محاسبه عوارض   عنوان تعرفه عوارض   ردیف

    مبلغ باسکول  %2معادل  عوارض حق التوزین 

درآمد باسکول طبق گزارش اداره دارایی و در غیر اینصورت طبق برآورد % 2

  .شهرداري وصول خواهد شدکارشناس 

  

  عوارض سالیانه وسائط نقلیه  -) 5- 3(تعرفه شماره 

  توضیحات  بلغ به ریالم  عنوان تعرفه عوارض  ردیف

    عوارض سالیانه وسائط نقلیه  

قانون مالیات برارزش افزوده در صورت تاخیرعوارض  4ماده ) و(به استناد بند 

 43و همچنین حمل و نقل مافربرون شهري صرفا مووضع بند الف و ب ماده   خودرو

که در  .درصد به ازاي هرماه تاخیر قابل وصول است 2قانون فوقجریمه آن به میزان 

:الیحه ارزش افزوده نامی از آنها برده نشده است 

سایر خودروها

در هزار قیمت کارخانه  5/1

در هزار ارزش گمرگی 5/1

)براساس اعالم سازمان امور مالیاتی(

  

/000  وانت تک کابین    1

/000  مینی بوس   2

/000  اتوبوس   3

/000  چرخ  6کامیون   4

/000  چرخ  8کامیون   5

/000  چرخ   10کامیون   6

/000  تریلر   7

/000                             ماشین االت راهسازي8

  /000                              تراکتور9

  /000                              موتور سیکلت10
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  بهاي خدمات گورستان  -) 5- 4(تعرفه شماره 

  توضیحات   نوع عوارض   ردیف 

  بهاي خدمات گورستان  1

  

  

  

  

  

  

  

هزینه احداث و نگهداري 

  بررسی می گردد

 هزینه خدمات ، آماده سازي قبر و تملک زمین براي هر مقبره قبر در باغ رضوان و در گلزارشهداریال بعنوان 000/500/5مبلغ : 1تبصره

  .تعیین می گردد  براي والدین شهدا رایگان

  .براي هر مقبره قبر در باغ رضوان وصول می گردد1درصد توضیح 40هزینه خدمات ، آماده سازي قبر و تملک زمین  براي کودکان : 2تبصره 

  ریال  000/400هزینه آمبوالنس در سطح شهر : 1ردیف 

  ریال  000/700هزینه آمبوالنس ازاللجین به بهار و بالعکس :  2ردیف 

  ریال 000/900هزینه آمبوالنس ازاللجین به همدان و بالعکس :  3ردیف 

  .می باشد ریال 000/300ریال و خدمات سردخانه  000/500/8پیش خرید هر مقبره قبر: 4ردیف 

  .ریال می باشد 000/500هزینه کفن مبلغ : 5ردیف 

  .هزار ریال نسبت به روز افزایش می یابد  000/120در طول شب  1و2و3هزینه آمبوالنس طبق ردیف : 3تبصره 

ساعت می باشد و بالغ بر این مدت به ازاي  2ساعت و برون شهري   1مدت زمان متوسط جهت آمبوالنس داخل شهري : 4تبصره 

  .ریال حق توقف اخذ خواهد شد  000/120هرساعت 

خود و  باغ رضوان مالکیت زمین را واقف هستندپیش خرید قبر در گلزار شهدا ممنوع می باشد و همچنین افرادي که در محل : 5تبصره

  .همسر ایشان به صورت رایگان می توانند قبر دریافت کنند

  .به صورت رایگان می باشددر قطعه ایثارگران % 25هزینه قبر براي ایثارگران و جانبازان باالي : 6تبصره 

  

  

  عوارض بر حمل خاك  -) 5- 5(تعرفه شماره 

  توضیحات   نوع عوارض   ردیف

مبلغ ریالی خاك حمل شده بعنوان عوارض حمل خاك در محدوده و حریم شهر تعیین می گردد و از پیمانکاران و تأمین کنندگان خاك  %5  عوارض بر حمل خاك  1

  .سفال و سرامیک وصول می شود
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  وسایط نقلیه شهرداريبهاي خدمات   -) 5- 6(تعرفه شماره 

  عنوان  تعرفه عوارض  ردیف
  توضیحات

  

1  

  شهرداري بهاي خدمات وسایط نقلیه

  

  

  .ریال می باشد  000/600ریال و بارگیري توسط کارگر  000/550حمل ضایعات با خاور و بارگیري آن با تراکتور .1

.ریال می باشد 000/600بارگیري آن با تراکتور  و حمل ضایعات با کامیون ده تن.2

ریال  000/700کامیون 2،ضمنا حمل ضایعات کمتر ازریال می باشد 000/600لودرحمل ضایعات با کامیون ده تن و بارگیري آن با .3

  .باشد می

  .ریال می باشد 000/100/1حمل ضایعات با کامیون ده تن و بارگیري آن بامینی لودر .4

  .می باشد ریال 000/400تا   000/600حمل مخلوط با کامیون ده تن باتوجه به مسیر وتعداد در خواستی بین .5

  .می باشد  ریال 000/800لیتري   000/8حمل آب با کامیون .6

  .می باشدریال  000/000/1لیتري   000/10حمل آب با کامیون .7

ل نسبت به مسیر تردد ریا 000/500و حریم شهر ریال000/300شهر محدودهبراي  6و7در بندهاي  حمل آب با کامیون .8

.افزایش می یابد

 ریال 000/700/1وبا کامیون ده تن ریال 000/350/1جهت زیر سازي معابربراي متقاضیان لیتري 000/8حمل آب با تانکر .9

  .می باشد

.ریال می باشد 000/000/1کارکرد لودر هرساعت .10

.ریال می باشد 000/100/1کارکرد گریدر هرساعت .11

.ریال می باشد 000/800کارکرد بیل بکهو هر ساعت .12

.ریال می باشد 000/200/1کارکرد تراکتور با غلطک بزرگ براي هر ساعت .13

.می باشد ریال 000/700براي هر ساعت  کششی بدون تراکتور کارکرد غلطک .14

ریال  000/400-000/650هزینه حمل غلطک  ضمنا. می باشد ریال 900/ 000هر ساعت دوچرخ براي کارکرد غلطک .15

.می باشد 

ریال 000/800/3فروش بیس سفید به همراه بارگیر ي و حمل هر ده تن .16
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ریال 000/300/3به همراه بارگیري و حمل هر ده تن  فروش بیس سیاه و بادامی.17

  ریال 000/000/2فروش میکس به همراه بارگیري و حمل .18

  .قبل از ارائه خدمات توسط واحد نقلیه واریز حداقل وجه از سوي متقاضی الزامیست ):1(تبصره

  

  .از زمان حرکت تا اتمام کاربعهده متقاضی و مسیر برگشت محاسبه نمی گردد درخصوص ساعت کار دستگاهاي باال):2(تبصره

  

  .یک ساعت می باشد ... غلطکها و تراکتور و–گریدر - مینی لودر–حداقل کارکرد براي دستگاهاي لودر ):3(تبصره

  

ا کامیون خاور یا سرویس ب 2شهرداري بابت حمل ضایعات کارگاهها در طول سال مجاز به بارگیري حد اکثر): 4(تبصره

عوارض حمل ضایعات را به  1الی 4به همان تناژ با کامیون ده تن می باشد و مازاد بر آن مالک می بایست طبق بند هاي 

  .شهرداري پرداخت نماید
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  )درب اضافی(جدید  و پنجره ایجاد دربعوارض  -) 2-45(تعرفه شماره 

  توضیحات   ماخذ و نحوه محاسبه عوارض   نوع عوارض   ردیف

در صورتی که مالکین عالوه بر معبري که از آن منتفع می گردند در صورتی که طبق : 1تبصره

طرح تفصیلی معبر جدیدي ایجاد گردد و مالکین حق انتفاع و ایجاد درب و پنجره جدیدي داشته 

باشند و یا اینکه بخواهند عالوه بر معبر مورد استفاده به معبر دیگر دسترسی پیدا نمایند بایستی 

به ازاي هر متر مربع عرصه باقیمانده بعنوان حق انتفاع و ایجاد درب جدید عوارض فرمولطبق 

  .پرداخت نمایند

1  
  P5*متراز خالص عرصه به  نفررو ایجاد درب جدید

2  
  P10*متراز خالص عرصه   ماشین رو ایجاد درب جدید

3  
  P1*متراز خالص عرصه   ایجادپنجره جدید

  

  

وزیر کشور به استانداران هرگونه اشتباه چاپی ،ابهامات با تصویب شوراي شهر و تایید استاندار در طی  14/10/92-34/3/1/118386تفویض اختیار شماره11استناد بند به : توضیح 

  .سال قابل اصالح و اعمال می باشد
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  عوارض زیر بنا   -)2-21(شماره تعرفه 
  توضیحات  عوارض عنوان تعرفه   ردیف

  زیر بناعوارض   1

  .عوارض زیربناي هر کدام از واحدها وفق مقررات و ضوابط مربوطه دریافت خواهد شد ... و ) مسکونی ، خدماتی  ) ( مسکونی ، تجاري ( در ساختمانهاي مختلط  –1

ماده صد قانون ساختمانهایی که بصورت غیر مجاز در کاربري مربوطه احداث می شوند در صورت عدم ضرورت قلع بنا و صدور راي بر ابقاي بنا  توسط کمیسیون  –2

  .جرایم ماده صد وصول خواهد شد شهرداري 

ر صورت عدم ضرورت قلع بنا و صدور راي بر ابقاء بنا توسط کمیسیونهاي احداث می شوند د) مغایر ( ساختمانهایی که بصورت غیر مجاز در کاربري غیر مربوط  -3

  .جرایم ماده صد وصول خواهد شد ماده صد ، 

% 80تا ده متر عمق بر اساس قیمت منطقه اي بر ملک و مازاد بر ده متر عمق دوم بر اساس ... عوارض پذیره مجتمع هاي تجاري مانند پاساژ ، تیمچه ، سرا و  –4

ي جبهه بعدي کمتر نباشد مالك قیمت منطقه بندي بر ملک مشروط بر اینکه از قیمتهاي منطقه ا% 60متر عمق بر اساس  20قیمت منطقه بندي بر ملک و مازاد بر 

  .محاسبه عوارض زیر بنا خواهد بود 

  .عوارض پذیره واحدهاي صنعتی کال بر اساس قیمت منطقه اي بر جبهه اصلی محاسبه خواهد شد  –5

  .می شود تعیین  4در محاسبه عوارض پذیره نیم طبقه احداثی در داخل واحدهاي تجاري مالك محاسبه در عمق جبهه بر اساس بند  –6

اسبه بزرگترین دهنه در این تعرفه دهنه مورد نظر براي هر مغازه عبارت است از فاصله بین دو تیغه بنا براین چنانچه یک مغازه داراي چندین بر باشد مالك مح –7

  . مجاز از معبر اصلی است 

و انقضاء مهلت مذکور تمدید و اخذ مجوز دیوارکشی با پرداخت مابه التفـاوت  عـوارض پرداختـی بـا     ) ماهه  12( در صورت عدم اجرا دیوار کشی در مهلت مقرر  -8

  .عوارض به نرخ روز خواهد بود 

  :احداث بنا بصورت سایه بان-9

در  زیر بنا محسوب شده و صرفا بدون ارجاع به کمیسیون عـوارض زیـر بنـا   اي جانبی زیربناي مذکور،وارهدر واحدهاي مسکونی ، کارگاهی و تجاري و غیره  بدون دی

  . ،ضمنا عوارض سطح اشغال شامل نمیگرددمحاسبه و وصول خواهد شد بنا به تشخیص شهرداري کاربري احداثی

  

  

  )عرصه و اعیان(عوارض تجمیع امالك   -) 2-22(تعرفه شماره 

به ازاي هرمتر مربع ازملک اضافه  )P20(برابر قیمت منطقه اي دارایی یع ارزش ملکی افزایش پیدا کندتابیستیک ملک با یک ملک دیگر انجام پذیرد و در اثر تجم در صورتی که تجمیع

  .شده بعنوان ارزش تجمیع دریافت می گردد

  .درصد عوارض مذکور وصول می گردد50) اري و مختلطتجاري و ادء به استثنا( ی و سایر کاربریهادر امالك مسکونی و کارگاه: 1تبصره 
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  عوارض تعمیرات و تغییرات در ساختمان  -) 2-23(تعرفه شماره 

  نحوه وصول عوارض تصویبی و توضیحات  شرح عوارض  ردیف

  

1  

ــرات و  تعمیــ

تغییــــرات در 

  ساختمان

  :گذاري و پل گذاري به شرح ذیل می باشد ستون ... ، و کلیه تعمیرات و تعویض هر نوع سقف تجاري ، اداري ، مسکونی 

از عوارض پروانه ساختمان حسب نوع   %20موافقت شهرداري معادل و عدم تغییر اساسی و در صورت صورت عدم افزایش بنا و واحدها  در –1

  .دریافت گردد عوارض پروانه ساختمانی % 40و براي تعمیرات غیراساسی واحدهاي کارگاهی کاربري 

از عوارض پروانه ساختمان حسب نوع کاربري دریافت   %20معادلو نیز ماده صد ارجاع به کمسیونبا افزایش بنا یا در صورت تغییرات اساسی و  –2

  .گرددمی 

پروانـه  عـوارض  % 40در صورت عدم ارجاع پرونده به کمیسیون ماده صد با موافقت شهرداري  جهت تعیین تکلیف ملک عوارض تعمیـرات  :)1(تبصره

  .پروانه ساختمانی دریافت میگردد% 70ساختمانی و براي کارگاههاي سفال 

  

  ...اعم از مسکونی ، تجاري و و بنگاههاي معامالت ملکی  قضاییراجع مبانکها،سازمانها،استعالمات ادارات ،  گوییپاسخ اداري جهتبهاي خدمات  عوارض - )2-24(تعرفه شماره 

  توضیحات   ماخذ و نحوه محاسبه عوارض  عنوان تعرفه عوارض  ردیف

  .این عوارض به هنگام پاسخ استعالمات ملک اخذ می گردد ) : 1(تبصره  98سه برابر عوارض نوسازي   مسکونی  1

امالکی که بصورت غیر مجاز و خارج از روند شهرداري توسط مالکین امالك یا : )2(تبصره

به اشخاص ثالث انتقال و مراجع قضایی بنگاه ههاي معامالت ملکی و اداره ثبت اسناد و امالك 

ضمنَا بنگاههاي . پیدا می نماید کلیه بدهی ملک مربوطه به عهده انتقال گیرنده ملک می باشد

ر حین واگذاري امالك ملزم به استعالم از شهرداري و اخذ جوابیه آن می باشند  معامالت ملکی د

  .در غیر اینصورت جوابگو بوده  و شهرداري طبق مقررات با آنان رفتار خواهد نمود

  .ریال می باشد  000/100/1بهاي خدمات جهت کارشناسی آتش نشانی برابر با ) : 3(تبصره

فوق تحت )2-24(جدول  برابردرصورت قرار گرفتن ملک در رهن بانک عوارض ): 4(تبصره

  .عنوان عوارض بر رهن بانک وصول می گردد

  98برابر عوارض نوسازي9  تجاري  2

  98برابر عوارض نوسازي5  اداري  3

  98برابر عوارض نوسازي7  کارگاهی  4

  98برابر عوارض نوسازي3  سایر کاربریها  5

و بخش تجاري طبق ردیف  1مسکونی طبق ردیف بخش   مختلط   6

  .محاسبه می گردد4و کارگاهی طبق ردیف 2
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  عوارض تبدیل  اعیانی هاي احداثی به سایر کاربریها                                                                 -)2-25(تعرفه شماره 

ماخذ و نحوه   عنوان تعرفه عوارض  ردیف

  محاسبه عوارض 

  توضیحات 

1

  
تبدیل انباري، انباري تجاري، مسکونی 

  و غیره به سایر کاربریها

  

  بشرح توضیحات

  کاربري هاي جدید طبق تعرفه مشمول محاسبه عوارض و پرداختی بابت کاربري قبلی کسر والباقی وصول می گردد

  )ابقاء بناء توسط کمیسیون ماده صدمشروط به اخذ مجوز از مراجع ذیربط قانونی یا (

  برحق اضافه ارزش ناشی از طرحهاي جامع و تفضیلی توسط مراجع قانونی عوارض -)2-26(تعرفه شماره 

ماخذ و نحوه محاسبه   عنوان تعرفه عوارض  ردیف

  عوارض 

  توضیحات     

اضافه ارزش ناشی از تغییر طرح عوارض 

هاي تفضیلی توسط مراجع قانونی

امالکی که در کاربري غیر مجاز توسط مالکین امالك احداث بنا گردیده اند جهت تعیین  ) :1(تبصره   

  .ارجاع خواهد گردید100تکلیف اینگونه امالك پرونده اشخاص به کمیسیون ماده 

  P20  مسکونی از فضاي سبز به کاربري  1

P30  تجاري از فضاي سبز به کاربري  2

  P20  از مسکونی به سایر کاربریها   3

  P6  از تجاري به سایر کاربریها   4

از اداري، آموزشی ، نظامی ، فرهنگی ،هنري ، ورزشـی،    5

  مذهبی به سایر کاربریها 
P10  

  P15  کشاورزي به سایر کاربریها از  6

فرهنگـی ،هنـري ،    از سایر کاربریها به کـاربري   7

  ورزشی، مذهبی

P6  

  P15  ذخیره خدمات عمومی به سایر کاربریها  از  8

  P20  از کاربري آموزشی به تجاري   9

از هر کاربري به کـاربري دیگـر بـه اسـتثتاء       10

  موارد باال
P10
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  )کاربریهاي غیر مجاز(در کاربري غیر مرتبطبهره برداري عوارض –) 2-72(تعرفه شماره 

ماخذ و نحوه محاسبه   عنوان تعرفه عوارض  ردیف

  عوارض 

  توضیحات 

1

2

  

براي واحدهاي کارگاهی به ازاي 

  به صورت سالیانههرسال 

  

  

براي واحدهاي کارگاهی براي 

  شروع فعالیت

P.s+ Pa
.sa)(15%  

  

P.s+ Pa
.sa)(  

مجاز با عنایت به شرایط ویزه شهر اللجین که در مواردي مالکین امالك از ملکهاي خود در کاربري غیر 

طبق  بعنوان کارگاه سفالسازي و مغازه هاي سفالفروشی و غیره مورد استفاده قرار می دهند به ازاي هر سال

درآینده براي مالک از لحاظ تغییر کاربري و غیره بدون اینکه حق و حقوقی .(فرمول از مالکین اخذ می گردد 

  ).ال می باشدایجاد نمایدو مبلغ پرداختی صرفاً عوارض بهره برداري همان س

  

  

  

مطب پزشکان و دفتر خانه  و دفتروکالت و داروخانه و آزمایشگاه عوارض بهره برداري معادل ) : 1(تبصره 

  .از بهره برداران وصول می گردد برابرجدول فوقدو

  

  

جهت آن دسته از مواردي که قصد دارند برابر ضوابط در : عوارض بهربرداري مشاغل خانگی ) :2(تبصره 

مساحت اعیانی برابرجدول % 50مناطق مسکونی وسایر کابریها در مشاغل خانگی فعالیت نمایند مطابق 

  . محاسبه وبصورت سالیانه وصول می گردد) 2-27(شماره

P       قیمت دارایی عرصه وs ومساحت  عرصهPa
saو نوع کاربري قیمت دارایی اعیانی 

.مساحت اعیانی می باشد 

  

  

3

  

  

  

حمل نقل  ،براي واحدهاي صنعتی

  به ازاي هرسالو  ،انبار

P.s+ Pa
.sa)(75%

  سایرومختلط  ،اداري ، تجاري4

  به ازاي هرسال

P.s+ Pa
.sa)(25%
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  )رعایت اصول و ضوابط شهرسازي و طرح تفضیلی الزامیست(سطح اشغال و ارتفاع دربرتراکممازادعوارض  -)2-28(تعرفه شماره 

  توضیحات  ماخذ و نحوه محاسبه عوارض  عنوان تعرفه عوارض  ردیف

1  

  

عوارض مازادتراکم در سطح 

  اشغالدر هر طبقه
  

از هر مترمربع ) P.S.8(معادلتافرمولمطابق طرح هاي مصوب شهري به ازاي هر مترمربع مازاد تراکم مجاز در سطح بشرح 

در صورتی که طبقه احداثی کالً در (عوارض وصول می گردد که در طبقات منفی نیز مشمول  از اعیان ایجادي در هر طبقه 

رعایت اصول و ضوابط شهرسازي و کلیه مقررات و ضوابط ).نمی باشد اشغال کاربري پارکینگ باشد جزء تراکم در سطح

  .الزامی استطرح تفصیلی 

  .تراکم در سطح براي امالکی که در تعریض قرار دارند قبل از تعریض محاسبه می گردد: 1تبصره 

متر مربع یا پایین تر باشد سطح اشغال کامل براي اینگونه امالك  100امالکی که مساحت عرصه آنها در حد :2تبصره 

  .بال مانع است

نسبت به محاسبات فوق افزایش و امالك % 40و اداري و صنعتی  تجاريسطح اشغال براي امالك تراکم در: 3تبصره 

  .فرمول فوق محاسبه می گردد کاهش نسبت به % 20کارگاهی 

2  
عوارض مازادبرتراکم در 

ارتفاع                                                   
  

  معادلارتفاع ایجادي مازاد بر تراکم مجاز بشرح فرمول  خالص احداثی،مربع  مطابق طرحهاي مصوب شهري به ازاي هر متر

)P.H.S.4.5(عوارض وصول می گردد.  

سطح ارتفاع مازادآخرین طبقـه   Sارتفاع مازاد ایجادي بر حسب متر و  H–قیمت منطقه اي دارایی عرصه  Pکه در آن 

  .بر حسب مترمربع مورد نظر  می باشد

متر و براي سایر 9براي ساختمانهاي بتنی و اسکلت فلزي مازاد بر عوارض مشمول تراکم در ارتفاع : 1تبصره

  .متر می باشد 8ساختمانها مازاد بر 

مازاد بر تراکم در ارتفاع % 50در طبقه زیرزمین و معادل  60/2تراکم در ارتفاع منفی تراکم منفی مازاد بر ارتفاع : 2تبصره 

  .وصول می گردد
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  تمدید پروانه ساختمانیعوارض  -) 2-29(تعرفه شماره 

عنوان تعرفه 

  عوارض

ماخذ و نحوه 

  محاسبه عوارض
  توضیحات

عوارض تمدید 

  پروانه ساختمانی

 هبر اساس تبصر

مندرج در 

  توضیحات

حداکثر مدتی که براي شود باید  ها صادر می  هاي ساختمانی که از طرف شهرداري  قانون نوسازي و عمران شهري در پروانه 29ماده  2طبق بند : )1(تبصره

توانند با توجه به حجم عملیات ساختمانی و بر اساس گروه بندي چهارگانه قانون  هاي اسالمی شهر می شورا. پایان یافتن ساختمان ضروري است قید گردد

  .نسبت به تعیین مهلت پروانه ساختمان اقدام نماید) الف، ب، ج، د(نظام مهندسی ساختمان 

نمایند مشمول پرداخت عوارض  آن اقدام می با پرداخت عوارض سالیانه نسبت به تمدید) دو بار(که در مهلت مقرر در پروانه ساختمانی  مالکینی: )2(تبصره

  .شوند صدور پروانه ساختمانی نمی

عملیات عدم شروع ، در صورت  یندنما براي تمدید پروانه مراجعه می در پروانه ساختمانی  )سه سال(مؤدیانی که پس از پایان مهلت مقرر: )3(تبصره

بدون ارجاع به نظام مهندسی و باشند زیربنا می، مکلف به پرداخت مابه التفاوت عوارض  ظرف مدت مقرر در پروانه از تاریخ صدور یا تمدید پروانه ساختمانی

  .بیمه تامین اجتماعی

.باشد منظور از شروع عملیات ساختمانی اعالم توسط مهندس ناظر می: )4(تبصره

 الباقیوي مبلغدرصد10تا مدت یک سال وجوه پرداختی آنها با کاهشاخذ پروانه ساختمانی نسبت به آن اعالم انصراف نمایند پس ازمالکینی که : )5(تبصره

  .و پرداختی ها را نمی تواند با عوارض ملک دیگر تهاتر و یا منطور نمایدعودت داده نخواهد شدوجوه پرداختی و بیش از مدت اعالم شده  ،می گرددعودت 

ماده  در صورتی که ساختمانی بعد از اتمام مهلت و قبل از تمدید پروانه ساخته شود به عنوان ساختمان بدون مجوز تلقی و پرونده آن به کمیسیون:)6(تبصره

  .شدصد جهت صدور رأي ارجاع خواهد 

تاریخ صدور پروانه حداکثر یک ماه پس از تاریخ پرداخت عوارض و تأیید واحد درآمد می باشد و در صورت عدم مراجعه مالک ظرف این مدت و :)7(تبصره

  .رض مشمول مابه التفاوت خواهد شدتغییر در میزان عوا
  

  .مبناي محاسبه عوارض پروانه ساختمانی بر اساس پیش نویس تنظیمی توسط دایره ساختمان و شهرسازي خواهد بود: 1تبصره 

  .عوارض پروانه ساختمانی می گردند% 25مشمول ) وغیره بصورت تجاري، کارگاهی ، مسکونی و مختلط(احداث گردیده اند  1360امالکی که تا پایان سال : 2تبصره 

  .عوارض پروانه ساختمانی می گردند% 40مشمول ) وغیره بصورت تجاري، کارگاهی ، مسکونی و مختلط(احداث گردیده اند   1365تا پایان سال  1361الکی که از ابتداي سال ام: 3تبصره 

  .عوارض پروانه ساختمانی می گردند% 60مشمول ) وغیره و مختلط بصورت تجاري، کارگاهی ، مسکونی(احداث گردیده اند   1370تا پایان سال  1366امالکی که از ابتداي سال : 4تبصره 

  ردندساختمانهاي احداثی داراي پروانه ساختمانی که مازاد بر آن بناء احداث نموده اند طبق نظر کمیسیون ماده صد مشمول جریمه ساختمانی می گ :5تبصره

، بر هزینه هاي مشمول امالك داخل محدوده محاسبه و صول می گردد% 40محدوده شهر و داخل در حریم شهر معادل جهت صدور پروانه ساختمانی با هر کاربري در خارج از : 6تبصره 

  .ریال می باشد 000/60ضمنا حداقل قیمت دارایی عرصه برابر ، موجود اساس معبر
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٣٩

  ).قابل طرح در کمیسیون ماده صد می باشد، درصورت داشتن پروانه .(مشمول طرح پرونده در کمیسیون ماده صد شهرداري نمی باشند2و 3و  4توضیح اینکه تبصره هاي * 

ا عنایت به نداشتن بیمه مانی بما لکینی که با اخذ نقشه ساختمانی و پرداخت عوارض مشمول نسبت به ساخت ملک خود اقدام نموده اند لیکن شهرداري براي آنان پروانه ساخت: 7تبصره 

  .ریال دریافت و گواهی عدم خالفی صادر نماید 000/100نامه صادر ننموده شهرداري می تواند عالوه بر عوارض دریافتی به ازاي هر متر مربع بناي احداثی 

  عوارض پیش آمدگی مشرف به معابر -) 2-30(تعرفه شماره 

ماخذ و نحوه   عنوان تعرفه عوارض  ردیف

محاسبه 

  عوارض 

  توضیحات 

محترم کشور به شرح ذیل الزم وزیر 8/12/1372مورخ 34/3/1/25798کلیه ضوابط مقرر در بخشنامه ) : 1(تبصرهعوارض پیش آمدگی مشرف به معابر به ازاي هر متر مربع

  الرعایه است 

بناي مفید مورد استفاده واحدهاي مسکونی، در صورتیکه پیش آمدگی در معبر عمومی، بصورت روبسته و زیر  -1

قرار گیرد، عالوه بر اینکه جزو زیربناي مفید محسوب و عوارض مربوطه وصول خواهد  و غیره تجاري، اداري، صنعتی

مشروط بر اینکه از  (عوارض پیش آمدگی از متقاضیان وصول خواهد شد1.2.3طبق ردیفهاي از هر مترمربع . شد

  .)ننماید قیمت روز زمین تجاوز

اگر پیش آمدگی بصورت روبسته و داراي دیوارهاي جانبی باشد ولی بصورت بناي غیرمفید مورد استفاده قرار  -2

عالوه بر اینکه جزو زیربناي ناخالص محسوب و عوارض مربوطه وصول خواهد شد، از هر ) صرفاً بصورت بالکن(گیرد 

  گردیدوصول خواهد  3و2و1بندهاي  %50مترمربع پیش آمدگی 

وصول خواهد بند یک  %30فقط معادل  ) تراس(چنانچه پیش آمدگی بصورت روباز و فاقد دیوارهاي جانبی باشد  -3

  .شد

مشمول مقررات . بان مورد استفاده قرار گیرد چنانچه پیش آمدگی سقف آخرین طبقه بنا صرفًا بصورت سایه: تبصره

  .این تعرفه نخواهد بود

چنانچه پیش آمدگی پس از ساخت بنا و خارج از درصد مجاز بوده باشد در صورت ابقاء توسط کمیسیون ) : 2(تبصره

  . ماده صد وصول عوارض پیش آمدگی بصورت مازاد بر تراکم مجاز بر مبناي تعرفه مربوطه محاسبه خواهد شد 

صرفاً عوارض هاي  باشد یا غیر مفیددر صورتی که پیش آمدگی بالکن مشرف به حیاط بصورت مفید ) :3(تبصره

  .بالکن عوارضی دریافت نمی گرددپیش آمدگی متعلقه وصول می گردد  و از بابت 

ردیفهاي % 50در صورتی که ایجاد بالکن مشرف به معابر در بخشی که ملک تعریضی نموده قرار گیرد و ) :4(تبصره

  .وصول می گردد 3و2و1

  P25  و مختلطدر واحدهاي تجاری1

  P25انپزشکو مطب در واحدهاي اداري و صنعتی2

  P20در واحدهاي مسکونی3

4

زشی ، هنري ، ور. در واحدهاي فرهنگی 

به سایر کاربریهاو آموزشی ، بهداشتی درمانی 

1.2.3استثناء ردیف هاي 
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٤٠

  عوارض خدمات شهري  -) 2-31(تعرفه شماره 

ماخذ و نحوه محاسبه   عنوان  تعرفه عوارض   ردیف

  عوارض 

  توضیحات 

1  
  آتش نشانی

پروانه عوارض % 1معادل 

  ساختمانی

به ازاي صدور هر فقره گواهی آتش سوزي براي امالك خارج از محدوده شهر مبلغ ): 1(تبصره

  .ریال دریافت می گردد 000/300

، اصالح یا پایانکار ساختمانی توسط شهرداري وصول  پروانه این عوارض هنگام صدور) : 2(تبصره

  .و صرفاً بایستی در ارتباط با توسعه و تجهیز آتشنشانی و یا فضاي سبز هزینه گردد

کمیسیون ماده صد راي ابقا صادر می شود نیز فوق از بناهایی که توسط يهاعوارض) : 3(تبصره 

  .ز آتشنشانی و یا فضاي سبز هزینه گرددوصول و صرفاً  بایستی در ارتباط با توسعه و تجهی

  

2  

  فضاي سبز

پروانه عوارض % 5/2معادل 

ه و یا جریمساختمانی

  کمیسیون ماده صد

  

  )پسماند(زباله نجمع آوري و دف ، عوارض حمل   -) 2-32(تعرفه شماره 

  توضیحات   عنوان  تعرفه عوارض   ردیف

1  

درآمد و عوارض ناشی از 

 حمل و جمع آوري و دفع

  )پسماند(زباله

  ریال  000/500/12اداري دولتی  –ریال  000/600تجاري  –ریال  000/600زباله براي واحدهاي مسکونی  نعوارض جمع آوري و دف

 -) Pa4/0()مورد استفاده جهت ارائه خدمات به مشتریان(زیربناء عبانکها و موسسات مالی اعتباري دولتی و خصوصی و صندوق هاي قرض الحسنه به ازاي هر مترمرب

  ریال 000/500/12نظامی و انتظامی  –ریال 000/500/12فرهنگی ، ورزشی  –ریال  000/000/9آموزشی 

  000/000/6متر مربع باشد برابر با 50ودر صورتی که مساحت آن تا  ریال000/000/23و دیزي سراها  تاالر پذیراي-ریال 000/000/23آپارتمان هتل

  ریال 000/000/6چلوکبابی هاو کباب سراچایخانه سنتی و رستورانها و -ریال000/000/12و آشپزخانه تهیه غذاریال

  

مشـمول پرداخـت    1درجـه ،  هعوارض جمع آوري و دفن زباله حسینیه ها که به شهروندان در مقابل دریافت هزینه سرویس، خدمات پـذیرایی ارائـه دهنـد   : 1تبصره

  .می گردد ریال 000/000/8مشمول پرداخت 2ریال درجه 000/500/11

  . حسینیه کوي چمن و حسینیه حضرت ابوالفضل جزء حسینیه درجه یک محسوب میگردد –حسینیه حضرت قمر بنی هاشم  –حسینیه حضرت علی اکبر : 2تبصره 

پیشـه  عوارض کسب و پیشه ، مشمول پرداخت بهاي خدمات سالیانه عوارض کسب و  )3-2-2(جدول شماره 5و  4،  3اینکه واحدهاي تجاري ردیف هاي   :3تبصره 

  .می باشدریال  000/300مردانه و زنانهو آرایشگران ) ریال 000/200/1(که هر واحد به مبلغبه استثناي فروشندگان میوه و صیفی جات . نمی گردد

  .می باشدجنس قیمت اعیانی ساختمان بر حسب نوع paمنظور از :3تبصره 
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وژیه انهم شهر جهانی اللجینشمـاره 1401
پروژه پیاده رو سازی سطح شهر

- مجموع اعتبار هزينه شــده : 500 میلیون 
تومان

- متراژ پیاده روسازی : 5200 متر
- محل های پیاده رو سازی شده :

سرتاســر خیابان توحید - دور میدان امام 
خمینی)ره( بلوار 45متری آيت اله خامنه ای

پروژه جدول گذاری معابر عمومی سطح شهر
مجموع اعتبار هزينه شده : 1/5 میلیارد تومان
متراژ معابر جدول گذاری شده : 15000 متر

 جدول گذاری کتابی معابر  :
کوچــه پورمختار - کوچه چراغی - کوچه پشــت 
درمانــگاه - کوچه نســترن - کوچه بــاغ 4 و 8 - 
کوچــه توحیــد 4 و 5 و 7 - کوچــه ریحان 1و 2 
- کوچه پاسداران 2 و 3 - کوچه بسیج 1 - خیابان 
راه قنات - کوچه بنفشــه -کوچــه های دانش - 
کوچه شــهید صیدی - کوچــه رضوان 1 - کوچه 
فرعی خیابان شهید زارعی - کوچه هالل - کوچه 

شبنم - دانش 1 و 2 و 3 و 4 و 5 - نوید 1 و 2 
 جدول گذاری کانیو معابر :

خیابان شــهید اســماعیلی عزت - کوچه رحمت 
- خیابان اللــه - خیابان بســیج - خیابان ارتش 
- کوچه پاســداران 1 - کوچه پشــت مسجد امام 
سجاد )ع( - اجرای جدول نهری دور میدان شهدا 
- 16متری جنب ذیق - خیابان شهیدان 2 - بلوار 
آیــت اله خامنه ای دور میــدان امام - دور میدان 

شهدا  جدول گذاری نهری معابر :
خیابان حافــظ - بلوار آیت الــه خامنه ای - دور 
میــدان امام - بلــوار معلم - خیابــان گلبو  کانال 

سنگی و پوشش انهار :
اعتبار هزینه شده : 800 میلیون تومان

خیابان جهاد : 400 متر
خیابان 15 خرداد : 230 متر
راه سبزی فروشان : 57 متر

ساير پروژه ها و اقدامات عمرانی
پروژه احداث سایت مشاغل مزاحم
متراژ پروژه : 11000 مترمربع  - اعتبار هزینه شده : 420 میلیون تومان

اقدامات انجام شده: 
- انجام زیرسازی به متراژ 11000 مترمربع

- سنگ کاری و اجرای جدول کانیو به متراژ 2000 مترطول

پروژه احداث سرویس بهداشتی و فضای سبز مقابل دانشگاه پیام نور
 اعتبار هزینه شده : 110 میلیون تومان

اقدامات انجام شده: 
- جالیز و سنگ کاری کف: 150 مترمربع

- احداث سرویس بهداشتی 6چشمه به متراژ 52 مترمربع
- اجرای طرح دیوارنگاره به متراژ  30 مترمربع

 - آماده سازی و کاشت گل و درختچه

پروژه احداث و ساماندهی ترمینال مسافربری
 اعتبار هزینه شده : 226 میلیون تومان

اقدامات انجام شده: 
- احداث ساختمان ترمینال: 115 مترمربع )شامل دفتر مدیریت- نمازخانه-سرویس بهداشتی(

- دیوار کشی دور به طول 100 متر
- اجرای جدول تک ایستاده 79 مترطول

- آسفالت ریزی محوطه : 82 تن
- نصب 3 دستگاه برج روشنایی

پروژه ساماندهی باغ رضوان  
اعتبار هزینه شده : 800 میلیون تومان

اقدامات انجام شده: 
جدول گذاری کانیو، کتابی و تک : 1340 متر طول

آسفالت محوطه : 8701 مترمربع
دیوار کشی محوطه: 250 متر   - سیمانکاری دیوار : 600 متر

بهسازی ساختمان غسالخانه
  پروژه احداث بلوار 30متری حافظ

 اعتبار هزینه شده : 585 میلیون تومان
اقدامات انجام شده: 

- آسفالت ریزی به تناژ : 2057 تن
- جدول گذاری رفوژ وسط : 620 متر

- اجرای جدول کانیو : 50 متر 
- اجرا و اصالح جدول نهری : 220 متر 

- نصب تیرهای روشنایی 8متری : 15 دستگاه 
 

 پروژه احداث ایستگاه شماره 2 آتش نشانی 
احداث ساختمان به متراژ 1000 مترمربع در دو طبقه )در مرحله سفت کاری با اسکلت بتنی(

اقدامات بخش 
فضای سبز 

- خرید و کاشــت انواع گل، درختچه و درخت و 
چمن در سطح شهر 

اعتبار هزینه شده: 100 میلیون تومان
- خرید و نصب ســت بازی پلــی اتیلن در پارک 

شاهد با 14 میلیون تومان
- تهیه طرح مطالعاتی جداسازی آب فضای سبز 

از آب شرب  با اعتبار 15 میلیون تومان
- انجام لوله گذاری پارک های محله ای در دست 

احداث

اقدامات بخش های زیباسازی
*اقدامات بخش زیباسازی و منظر شهری :

- نصب تابلوهای راهنمای شهری
تعــداد 2 دســتگاه دروازه ای - 2 دســتگاه 

صلیبی و 5 دستگاه پایه ای
اعتبار هزینه شده : 90 میلیون تومان

- نصب پایه پرچم 5 متری در ورودی شــهر 
به تعداد 40 عدد

اعتبار هزینه شده : 26 میلیون تومان
- خریــد و نصب برج های نــوری 11 متری 
به تعداد 3 دســتگاه اعتبار هزینه شده : 25 
میلیون تومان - اجرای طرح های دیوار نگاره 

در جهت زیباسازی بصری 
اعتبار هزینه شده : 12 میلیون تومان

- نصب تابلو تصاویر شهدای گرانقدر شهر در 
بلوار 45متری  به تعداد 100 عدد

اعتبار هزینه شده : 90 میلیون تومان
- خرید و نصب پایه های روشــنایی 8متری 
جهت خیابان حافظ و جنب شــهرداری 20 

عدد
اعتبار هزینه شده : 45 میلیون تومان

اقدامات بخش های فرهنگی
*اقدامات بخش فرهنگی و اجتماعی  :

- برگزاری اولین جشنواره سراسری عکس شهر جهانی سفال
این جشــنواره در راستای معرفی هر چه بیشتر شهر اللجین با 
استفاده از ظرفیت و هنر عکاسی برگزار شده که بیش از 1400 

عکس از سراسر کشور به دبیرخانه جشنواره ارسال گردید.
- برپای غرفه معرفی شهر اللجین در نمایشگاه بین المللی صنایع 

دستی تهران
- برگزاری جشــنواره 10 روزه عید تا عید در بوســتان سفال و 

برنامه تلویزیونی شبهای آمادای
- برگزاری مراسمات و جشن های عمومی به مناسبت های مختلف

- برگزاری جشنواره فرهنگی هنری عفاف و دفاع مقدس در بین 

دانش آموزان
- میزبانی از میهمانان دو اجالس گردشــگری همدان 2018 و 

ایجاد ورکشاپ سفال در   محل کارگاه های سنتی شهر
- عضویت در کمپین شهرهای تاب آور جهان

- برگزاری نشست هم اندیشی با اقشار مختلف جامعه در جهت 
دریافت نظرات ایشان

- برگزاری مسابقه مطالعه وصیت نامه سیاسی الهی امام خمینی 
)ره( و تقدیر از برگزیدگان 

- انتخاب شــهرداری اللجین بعنوان دستگاه برتر شهرستان در 
زمینه رعایت حقوق شهروندی

 *اقدامات بخش خدمات شهری و موتوری :
- پیگیری تخصیص و خرید یک دســتگاه خــودرو حمل زباله 

مکانیزه نیمه سنگین
- تهیه طرح مطالعاتی احداث سایت انتقال پسماند بخش اللجین 

به همدان
- جمع آوری و حمل زباله خانگی توســط 3 دستگاه خودرو به 

مقدار روزانه 17 تن
- جمع آوری و حمل ضایعات کارگاه های سفال یه مقدار روزانه 

10 تن
- تعمیر و بهســازی و همچنین خرید مخزن زباله 700 لیتری 

به تعداد 43 دستگاه

- نصب شیر هیدارنت آتش نشانی به تعداد 3 مورد در سطح شهر
- تهیه و نصب راهبند U و مخصوص معلولین در سطح شهر با 

اعتبار 7 میلیون تومان
- حفــر 6 حلقه چاه جذبی در نقاط مختلف شــهر با اعتبار 4 

میلیون تومان
- خریداری و دپو ماسه و نمک جاده ای با اعتبار 3 میلیون تومان

 *اقدامات آتش نشانی و خدمات ايمنی :
- تعداد عملیات اطفاء حریق : 67 مورد

- تعداد عملیات امداد و نجات : 11 مورد
- تعداد مانورهای آموزشی : 8 مورد

اقدامات بخش ترافیك 

- انجام طرح مطالعات بهبود حمل و نقل و ترافیک شهری توسط مشاور
اعتبار هزینه شده : 11 میلیون تومان

- خریداری یک دستگاه خط کش خیابانی اتوماتیک
اعتبار هزینه شده : 58 میلیون تومان

- نصب جداکننده ترافیکی )اســتاپر( در خیابان امام خمینــی )ره( به طول 5/1 کیلومتر اعتبار هزینه 
شده : 25 میلیون تومان

- نصب و راه اندازی سیســتم چراغ راهنمایی در تقاطع خیابان امام و توحید اعتبار هزینه شــده : 35 
میلیون تومان

- خط کشی طولی معابر و رنگ آمیزی محل عابرین و سرعت کاه ها 

پروژه های احداث پارک و فضای سبز
*پروژه پارك محله ای خیابان معلم  :

متراژ پروژه : 2560 مترمربع
اعتبار هزینه شده : 250 میلیون تومان

اقدامات انجام شده:
- اجرای 400 متر جدول تک ایستاده

- اجرای 800 مترمربع جالیز
- احداث چاه سپتیک

*پروژه پارك محله ای قبر آقا :
 متراژ پروژه : 4500 مترمربع

اعتبار هزینه شده : 400 میلیون تومان
اقدامات انجام شده:

- اجرای 700 متر جدول تک ایستاده
- احداث سرویس بهداشتی 6 چشمه

- احداث چاه سپتیک

*پروژه پارك محله ای محوطه ذيق تیمور  :
متراژ پروژه : 2500 مترمربع

اعتبار هزینه شده : 300 میلیون تومان
اقدامات انجام شده:

- اجرای 400 متر جدول تک ایستاده
- سنگ کاری 156 مترمکعب و سنگ کاری نمای 

دیوین 260 متر
- احداث چاه سپتیک و 35 متر طول کانال سنگی 

جهت آبهای سطحی
- جالیز و سنگ نمای کف : 200 مترمربع
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