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 تك واحدی صورت بهداث اعياني( از نوع مسكوني )اح بنا زيرعوارض  - (2-1تعرفه شماره )

 عنوان تعرفه عوارض ردیف
ماخذ و نحوه محاسبه 

 عوارض
 توضیحات

 P125% مربع متر  60ی بنا زیرتا   1
بیش از یک واحد احداث  ، اعیانی است که در سطح و یا هر طبقه ، منظور از واحد مسکونی تک واحدی : (1بند )

گونه موارد  گردد و در این میو یا طبقات دو واحد ساخته شود تک واحدی محسوب ننشود و چنانچه در هر طبقه 
 .ی مسکونی مالک عمل خواهد بودها )احداث اعیانی مسکونی( از نوع مجتمع بنا زیرنحوه محاسبه عوارض 

یت ضوابط و جکوزی )خارج از اعیانی( با رعا ، سونا ، احداث استخر برای در صورت درخواست متقاضیان  : (2بند )
باشد. چنانچه قسمتی از اعیانی برای این منظور  میوصول قابل  p50%مربع  متر مقررات شهرسازی به ازای هر 

 گیرد. میاستفاده شود در عوارض زیربنا مورد محاسبه قرار ن
شامل پله، آسانسور، شوتینگ زباله و خرپشته با رعایت ضوابط طرح تفصیلی  راه ، مساحت پارکینگ : (3بند )

 گردد. میمحاسبه عوارض ن

 P135% مربع متر  100بنای  تا زیر  2

 P145% مربع متر  150بنای  تا زیر  3

 P165% مربع متر  200بنای  تا زیر  4

 P205% مربع متر  300بنای  تا زیر  5

 P220% مربع متر  400بنای  تا زیر  6

 P245% مربع متر  500بنای  تا زیر  7

 P335% مربع متر  600بنای  تا زیر  8

 P175% مربع به باال متر  600بنای  از زیر  9
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 ی مسکونیها و آپارتمان ها )احداث اعياني( صدور پروانه ساختمانی مجتمع بنا زيرعوارض  -( 2-2تعرفه شماره )

 توضیحات ماخذ و نحوه محاسبه عوارض عنوان تعرفه عوارض ردیف

 مربع متر  200بنای  تا زیر 1
P145  %X     M 

100 

های مسکونی اعیانی است که در هر طبقه بیش از یک   ها و آپارتمان  : منظور از مجتمع (1بند )
 واحد مسکونی احداث گردد.

، راه پله، آسانسور، شوتینگ زباله و خرپشته با رعایت ضوابط طرح  : مساحت پارکینگ (2بند )
 گردد. تفصیلی شامل محاسبه عوارض نمی

، جکوزی )خارج از اعیانی(  ، سونا برای احداث استخر در صورت درخواست متقاضیان :  (3بند )
باشد.  قابل وصول می p50%مربع  متر با رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی به ازای هر 

چنانچه قسمتی از اعیانی برای این منظور استفاده شود در عوارض زیربنا مورد محاسبه قرار 
 گیرد. نمی

 مربع متر  400نای ب تا زیر 2
P155  %X     M 

100 

 مربع متر  600بنای  تا زیر 3
P165  %X     M 

100 

 مربع متر  1500تا مربع  متر  600از  4
P125  %X     M 

100 

 مربع متر  3000تا  1500از  5
P115  %X     M 

100 

 مربع متر  3000بیش از  6
P105  %X     M 

100 
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 ،اداری،خدماتیمربع از يك واحد تجاري متر عوارض پذيره يك  -( 2-3تعرفه شماره )

 توضیحات خدماتی اداری تجاری طبقات ردیف

کمتر از  P  6، به ازای هر طبقه پایین تر از زیرزمین  : عوارض پذیره طبقات پایین تر از زیرزمین (1بند ) P  15 P  15 P  6 همکف 1
 مربع محاسبه خواهد شد. متر عوارض پذیره زیرزمین برای هر 

مربع برای  متر ، عوارض متعلقه به ازای هر  : در خصوص انباری متصل و یا مجزا یک واحد تجاری (2بند )
مربع پذیره محاسبه و عوارض انباری مجزا از واحد  متر عوارض یک  P 6 انباری متصل به واحد تجاری معادل

مربع پذیره تجاری همان طبقه قابل احتساب و وصول  متر یک عوارض  p4مربع معادل  متر تجاری به ازای هر 
 باشد. می

عوارض پذیره مالک محاسبه قرار  p5های تجاری تا میزان مساحت قبل  : در صورت تجدید بنا (3بند )
 گیرد. می

 : پروانه کسب از : مدارک اثبات تجاری بودن ملک قبل از تأسیس شهرداری شامل حداقل دو مورد از (4بند )
، قبوض آب، برق، گاز، برگ پرداخت مالیات سالیانه، پروانه  اتحادیه صنفی مربوطه و یا سایر مراجع ذیصالح

از مراجع ذیصالح است که در این صورت وضعیت موجود تلقی شده و  تجاری مبنی بر تجاری بودن آن
جود هر یک از این ای نخواهد شد و بعد از تأسیس شهرداری و مشمول پرداخت هیچ عوارض و یا جریمه

های قبل مشخص خواهد  مدارک صرفاً سال وقوع تخلف را برای محاسبه جریمه و همچنین عوارض سال
 نمود.

 P  12 P  12 P  5 زیرزمین 2

 P  11 P  11 P  5 اول 3

 P  11 P  11 P  4 دوم 4

 P  9 P  9 P  4 سوم به باال 5

 P  8 P  8 P  4 انباری 6

 P  8 P  8 P  4 نیم طبقه 7
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 و خدماتی مربع از چند واحد تجاري متر عوارض پذيره يك  - (2-4)تعرفه شماره 

 توضیحات خدماتی  تجاری طبقات ردیف

، عمق جبهه اول  ، سرای و امثالهم های تجاری مانند پاساژ، تیمچه  : درمحاسبه عوارض پذیره مجمتع (1بند ) P(n+10)5 P(n+10)4 همکف 1
 باشد.  ای جبهه اول مالک عمل می % قیمت منطقه80رایب مصوب و مازاد برآن معادل برابر ض

، فضای باز مشاعی که در ساختمان  شوند های تجاری که به صورت مجتمع و پاساژ احداث می : واحد (2بند )
ازخانه نماید و همچنین سرویس بهداشتی و نم امتداد داشته و تمام طبقات را از هر طبقه قابل رؤیت می

 مشمول عوارض پذیره نخواهد بود. 
عوارض پذیره مالک محاسبه قرار  P2های تجاری تا میزان مساحت قبل  : در صورت تجدید بنا (3بند )

   گیرد. می
: درخصوص انباری متصل و یا مجزا یک واحد تجاری عوارض متعلقه به ازاء هرمترمربع برای انباری  (4بند )

عوارض یک مترمربع پذیره محاسبه و عوارض انباری مجزا از واحد P80%دل متصل به واحد تجاری معا
عوارض یک مترمربع پذیره تجاری همان طبقه قابل احتساب و P60%مربع معادل  متر تجاری به ازاء هر 

 باشد. وصول می
های   گردد. الزم به توضیح است در مجتمع : عمق جبهه اول برابر ضوابط طرح تفصیلی تعیین می (5بند )

شوند عمق جبهه مالک عمل نبوده و عوارض کل بنا  تجاری که در یک طبقه به صورت یکپارچه ایجاد می
 گردد. بر اساس ضریب تعیین شده محاسبه می

 P(n+10)4 P(n+10)2 زیرزمین 2

 P(n+10)3 P(n+10)3 اول 3

 P(n+10)3 P(n+10)3 دوم 4

 P(n+10)3 P(n+10)2 سوم به باال 5

 P(n+10)2 P(n+10)2 اریانب 6

 P(n+10)2 P(n+10)2 نیم طبقه 7

N =واحد تجاری تعداد 
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  اداري يک متر مربع از چند واحد عوارض پذيره -( 2-5تعرفه شماره )

 توضیحات ماخذ و نحوه محاسبه عوارض عنوان تعرفه عوارض ردیف

باشد که رعایت ضوابط و مقررات  اداری می های (: وصول عوارض مزبور در خصوص واحد1بند ) P(n+10)5 همکف 1
   گیرد. ( حسب مورد، مالک عمل قرار می یلیصهادی، تف مربوط از جمله طرح مصوب )

 مربع متر های اداری به ازاء هر  احداث اعیانی( واحد ) (: عوارض پذیره 2بند)
 

 P(n+10)3 زیرزمین 2

 P(n+10)4 اول 3

 P(n+10)3 دوم 4

 P(n+10)3 سوم به باال 5

 P(n+10)2 انباری 6

N =اتاق تعداد 
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 ي صنعتيها عوارض پذيره واحد -( 2-6تعرفه شماره )

 توضیحات ماخذ و نحوه محاسبه عوارض عنوان تعرفه عوارض ردیف

هایی که کاربری واحد مورد نظر  (: وصول عوارض مزبور در خصوص واحد1بند) P  10 همکف 1
ا آنکه کاربری غیر مرتبط بوده که باطرح موضوع در کمیته فنی صنعتی باشد و ی

حسب مورد تغییر کاربری یافته باشد عالوه بر  5و یا کمیسیون ماده 
های صنعتی مطابق با این تعرفه قابلیت ایصال  های متعلقه بابت واحد  عوارض

 دارد .
تجاری یا  های مسکونی، ، واحد : چنانچه در قسمتی از کاربری مذکور (2بند )

 های مربوطه وصول خواهد شد.   ، عوارض آن مطابق تعرفه اداری احداث شود
 

 P  7 زیرزمین 2

 P  9 اول 3

 P  8 دوم 4

 P  7 سوم به باال 5

 P  6 انباری 6

 P  8 نیم طبقه 7
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 ها  و اماکن گردشگری و مسافرخانه اه  هتل براي عوارض پذيره صدور پروانه و يا صدور مجوز   -( 2-7تعرفه شماره )

 عنوان تعرفه عوارض ردیف
ماخذ و نحوه محاسبه 

 عوارض
 توضیحات

1 
عوارض پذیره صدور پروانه و یا صدور 

و اماکن گردشگری  ها  هتل برای مجوز 
 مربع متر به ازای هر  ها  و مسافرخانه

P6 
 7/7/1370و جهانگردی مصوب قانون توسعه صنعت ایرانگردی  8به استناد ماده  : (1بند )

برابر بخش  ها  و اماکن گردشگری و مسافرخانه ها  هتل برای عوارض پذیره صدور پروانه 
 صنایع خواهد بود.

قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی  22ماده  4به استناد بند  : (2بند )
ی و فروش تراکم با اقساط پنج تا ده عوارض ناشی از تغییر کاربر ، 15/8/1384دولت مصوب 

گذاران به شهرداری مربوط پرداخت خواهد شد )با  مایهبرداری توسط سر بهرهساله از شروع 
 تقاضای سازمان گردشگری(

ی تجاری داخل ها عوارض فضا،  با توجه به لزوم حمایت از صنعت گردشگری : (3بند )
  ساختمان اصلی هتل برابر این تعرفه خواهد بود.

 

2 
ی تجاری خارج از ساختمان ها فضا

 اصلی هتل
P15 
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 عوارض پذيره تأسيسات شهری -( 2-8تعرفه شماره )

 عنوان تعرفه عوارض ردیف
ماخذ و نحوه محاسبه 

 عوارض
 توضیحات

1 

تأسیسات و تجهیزات شهری مانند منبع 
 ، پست گاز ، پست ترانسفورماتور ، آب

ی آب و اه  تصفیه خانه ، پست مخابرات
ی برق و مخابرات ها  دکل ، فاضالب

(BTSو کلیه دکل )  ی ارتباطی، ها
کیوسک تلفن و غیره به ازای هر 

 مربع متر 

P30 - 
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 ورزشي، فرهنگي، هنري، بهداشتی درمانی ، ي آموزشيها عوارض صدور پروانه ساختماني واحد - (2-9)تعرفه شماره 

 عنوان تعرفه عوارض ردیف
حوه محاسبه ماخذ و ن

 عوارض
 توضیحات

قانون  19برای اخذ پروانه ساختمانی بر اساس ماده  ها و مراکز آموزشی غیرانتفاعی  : آموزشگاه (1بند ) P  6 همکف 1
برخورداری در 1387/5/16، مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی مصوب  اصالحی تأسیس و اداره مدارس

 های مالیاتی و عوارض در حکم مدارس دولتی هستند.  ، ترجیحات و کلیه معافیت از تخفیفات
، اماکن مقدسه و متبرکه با تأیید اوقاف )موضوع نامه شماره  ها  ، امامزاده ها  : مساجد، تکایا، حسینیه (2بند )

در حد ضوابط رئیس ستاد پشتیبانی و هماهنگی امور مساجد کشور(  25/5/1389 مورخ 234991/89
 باشند. چنانچه هیأت امنای مراکز فوق بجز تکایا پرداخت عوارض معاف می طرح تفصیلی )مصوب( از

مربع از  متر  20های تجاری باشند تا  متقاضی صدور پروانه ساختمانی به منظور احداث اعیانی واحد
 گردد. پرداخت عوارض تجاری معاف و مازاد آن طبق تعرفه تجاری عمل می

 P  5 زیرزمین 2

 P  5 اول 3

 P  4 مدو 4

 P  4 سوم به باال 5

 P  4 انباری 6

7 

 P  4 نیم طبقه
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 ، ها راديولوژيست ، سنجی بينايی ، دندانپزشکی ، پزشکان روان ، ی مطب پزشکانها عوارض صدور پروانه ساختمانی واحد  - (2-10)تعرفه شماره 

 و حرف وابسته ها  داروخانه ، سونوگرافی

 توضیحات ماخذ و نحوه محاسبه عوارض ضعنوان تعرفه عوار ردیف

 P8 در زیرزمین 1

- 
 P9 در همکف 2

 P7 از طبقه اول به باال 3

4 
انباری در زیر زمین یا همکف و دیگر 

 طبقات
P5 
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 عوارض صدور مجوز احصار -( 2-11تعرفه شماره )

 عنوان تعرفه عوارض ردیف
ماخذ و نحوه 

 محاسبه عوارض
 توضیحات

1 

رض صدور مجوز احصار عوا
در مورد اراضی واقع در  

داخل محدوده شهر به ازاء  
 هرمترطول

P5/1 

های مخروبه و غیر  نسبت به زمین یا بنا":  دارد قانون شهرداری که مقرر می 110: عوارض صدور مجوز احصار در خصوص ماده  (1بند )
خیابان یا کوچه و یا میدان قرار گرفته و منافی با پاکی و پاکیزگی و  مناسب با وضع محل و یا نیمه تمام واقع در محدوده شهر که در

تواند به مالک اخطار دهد نهایت ظرف دو ماه به ایجاد نرده یا  زیبائی شهر یا موازین شهرسازی باشد، شهرداری با تصویب شورای شهر می
تواند به منظور  گر مالک مسامحه و یا امتناع کرد شهرداری میدیوار و یا مرمت آن که منطبق با نقشه مصوب شورای شهر باشد اقدام کند ا

تأمین نظر و اجرای طرح مصوب شورا در زمینه زیبائی و پاکیزگی و شهرسازی هر گونه اقدامی را که الزم بداند معمول و هزینه آن را به 
شود در  ت حساب شهرداری بدواً به مالک ابالغ میاضافه صدی ده از مالک یا متولی و یا متصدی موقوفه دریافت نماید در این مورد صور

شود و هر گاه  صورتی که مالک ظرف پانزده روز از تاریخ ابالغ به صورت حساب شهرداری اعتراض نکرد صورتی حساب قطعی تلقی می
رد اعتراض واقع نشده هائی که مو  ارجاع خواهد شد. صورت حساب 77ظرف مهلت مقرره اعتراض کرد موضوع به کمیسیون مذکور در ماده 

در حکم سند قطعی و الزم االجرا بوده و اجراء ثبت مکلف است بر طبق  77و همچنین آرای کمیسیون رفع اختالف مذکور در ماده 
از شمول این تعرفه  "مقررات اجرای اسناد رسمی الزم االجراء نسبت به وصول طلب شهرداری اجرائیه صادر و به مورد اجرا بگذارد.

   است.  مستثنی

 ارتفاع. )شهرداری مکلف است برای احصار با ترکیب دیوار و فنس یا نرده مطابق ضوابط طرح تفصیلی شهر خواهد بود (: ارتفاع مجاز 2بند )
 و فنس را به تفکیک در مجوز صادره درج نماید(دیوار 

2 

عوارض صدور مجوز احصار 
در مورد اراضی واقع در  

حریم شهر به ازاء  
 لهرمترطو

P5/1 

3 
دیوار کشی اعیان به ازای هر 

 متر طول

P30% 
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 ي مسكوني، تجاري، اداري و غيرهها پاركينگ براي واحد مينتأ عوارض – (2-12)تعرفه شماره 

 عنوان تعرفه عوارض ردیف
ماخذ و نحوه 

 محاسبه عوارض
 توضیحات

1 

مین أت عوارض
پارکینگ برای 

ی مسکونی به ها واحد
 ربعم متر ازای هر 

P13 

 باشد.  میضروری  ها  ی توسعه شهری احداث و تأمین پارکینگ برای ساختمانها بر اساس ضوابط طرح : (1بند )
ی توسعه شهری یا مجوز مراجع قانونی ها تواند بر اساس ضوابط طرح میاز جمله موارد ذیل شهرداری  یدر موارد استثنا : (2بند )

  پروانه ساختمانی صادر نماید:،  دی( بدون تأمین پارکینگها ی ها فنی طرح یها  یا کمیته 5ی ماده ها  )کمیسیون
  متر و بیشتر قرارداشته و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد. 45السیر به عرض  ی سریعها ساختمان در بر خیابان  .1
دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته  متر و بیشتر واقع شده و 20ی به عرض ها متری تقاطع خیابانساختمان در فاصله یکصد  .2

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

  است.
  امکان عبور اتومبیل نباشد. ، یی قرار گرفته باشد که به علت عرض کم کوچهها  ساختمان در بر کوچه  .4
  احداث پارکینگ در آن از نظر فنی مقدور نباشد. ، مان در بر معبری قرار گرفته باشد که به علت شیب زیادساخت  .5
 که وضع و فرم زمین زیر ساختمان به صورتی باشد که از نظر فنی نتوان در سطح طبقات احداث پارکینگ نمود. در صورتی  .6

 گردد. میسازی تعیین بر اساس ضوابط فنی و شهر 5شیب مقرر در بند  : (3بند )
واریز و صرفاً در امر تملک و احداث پارکینگ  ای شهرداری موظف است درآمد حاصل از این تعرفه را به حساب جداگانه : (4بند )

 عمومی هزینه نماید.

2 

مین تأ عوارض
پارکینگ برای 

ی تجاری به ها واحد
 مربع متر ازای هر 

P14 

3 

مین تأ عوارض
پارکینگ برای 

ی اداری به ها واحد
 مربع متر ازای هر 

P14 
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4 

تامین  عوارض
یر پارکینگ برای سا

به ازای هر  ها  کاربری
 مربع متر 

P12 

 باید متناسب باهزینه احداث پارکینگ توسط شهرداری در همان محل باشد.  Kضریب : (5بند )
ی عمومی هزینه ها  ی تامین نشده را در برای احداث پارکینگها  مکلف هستند عوارض دریافتی از پارکینگ ها  (: شهرداری6بند )

 نمایند.

یا به دلیل کسر یا  ارجاع داده می شوند 100(: ساختمان هایی که برای صدور پروانه ساختمانی پرونده آنها به کمسیون ماده 7بند)
از پرداخت عوارض این تعرفه معاف می باشند و فقط مشمول پرداخت جرائم  شوند حذف پاکینگ محکوم به پرداخت جریمه می

 کمسیون می گردند.
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 بهبود کيفيت عوارض - (2-13)تعرفه شماره 

 عنوان تعرفه عوارض ردیف
ماخذ و نحوه محاسبه 

 عوارض
 توضیحات

مطابق  ، 5ماده  ی مصوب شهری یا با درخواست مالک در کمیسیونها  امالکی که بر اساس طرح : (1بند )  اراضی بهبود کیفیتعوارض 
 یابد این عوارض اخذ خواهد شد.  بهبود کیفیتعناوین قید شده در تعرفه 

گردد، در  مصوبه ابقاء یا تثبیت صادر می 5هر گونه ابقاء کاربری اولیه که بعضاً از کمیسیون ماده  : (2بند )
 بهبود کیفیت صورتی که مالکیت بر اساس آخرین پروانه تغییر نکرده باشد مشمول پرداخت عوارض

 گردد.  مین

 P30 فضای سبز به مسکونی 1

 P40 مسکونی به تجاری 2

 P25 انباری به تجاری 3

 P25 قابلیت مسکونی به مسکونی 4
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 پايه تراكممازاد بر عوارض  - (2-14)تعرفه شماره 

 توضیحات ماخذ و نحوه محاسبه عوارض عنوان تعرفه عوارض ردیف

1 
ازاد بر تراکم پایه تا سقف عوارض م

بینی شده در ضوابط طرح  پیش
 **جامع

P25 

بینی شده در طرح و همچنین سطح اشغال در نقاط  پیشمیزان تراکم پایه و مازاد بر آن تا سقف  : (1بند )
شرح ذیل توسعه مصوب شهری به  مختلف شهر بر اساس قوانین و مقررات موضوعه و ضوابط طرح 

 : باشد می
 

 تراکم 
سطح اشغال 

 )درصد(

تراکم پایه 
 )درصد(

بینی  پیشتراکم مازاد تا سقف 
 شده در طرح )درصد(

ضوابط طرح جامع شهری پاوه 2-4و  1-4براساس جداول  متوسط  –کم   

 
پله، آسانسور، شوتینگ زباله و خرپشته با رعایت ضوابط طرح تفصیلی  راه ، مساحت پارکینگ : (2بند )

 گردد.  میشامل محاسبه عوارض ن
 است.در ضوابط طرح در هر منطقه پیش بینی شده  تراکم پایه حداقل تراکمی است که*

تراکمی است که ضوابط طرح افزون بر تراکم پایه در هر شهر  : پیش بینی شده در طرحتراکم مازاد  **
 باشد. می

2 

بینی شده  پیشعوارض مازاد بر تراکم 
در طرح تفصیلی پس از تصویب در 

یا کمیته فنی یا ابقا  5ون ماده کمیسی
 100توسط کمیسیون ماده 

P25 
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 عوارض تمديد پروانه ساختماني - (2-15)تعرفه شماره 

عنوان تعرفه 
 عوارض

ماخذ و نحوه 
 محاسبه عوارض

 توضیحات

عوارض تمدید 
 پروانه ساختمانی

بر اساس تباصر 
مندرج در 
 توضیحات

شود باید حداکثر  میصادر  ها  ی ساختمانی که از طرف شهرداریها  سازی و عمران شهری در پروانهقانون نو 29ماده  2طبق بند  : (1بند)
توانند با توجه به حجم عملیات ساختمانی و بر  میی اسالمی شهر ها مدتی که برای پایان یافتن ساختمان ضروری است قید گردد. شورا

 )الف، ب، ج، د( نسبت به تعیین مهلت پروانه ساختمان اقدام نماید. اساس گروه بندی چهارگانه قانون نظام مهندسی ساختمان

مشمول پرداخت عوارض صدور نمایند  میمالکینی که در مهلت مقرر در پروانه ساختمانی )دو بار( نسبت به تمدید آن اقدام  : (2بند )

 شوند. میپروانه ساختمانی ن
عملیات عدم شروع در صورت  ، نمایند میتمدید پروانه مراجعه  برای وانه ساختمانی مؤدیانی که پس از پایان مهلت مقرر در پر : (3بند )

  باشند. می زیربنامکلف به پرداخت مابه التفاوت عوارض  ، ظرف مدت مقرر در پروانه از تاریخ صدور یا تمدید پروانه ساختمانی

 باشد. )فرخی( میمنظور از شروع عملیات ساختمانی اعالم توسط مهندس ناظر  : (4بند )

مالکینی که قبل از اتمام مهلت مقرر در پروانه )بار اول( از احداث بنا صرف نظر نمایند و درخواست ابطال پروانه را داشته باشند  : (5بند )

 ی کارشناسی اقدام نماید.ها  بایست نسبت به استرداد عوارض صدور پروانه پس از کسر هزینه میشهرداری 
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 آمدگي مشرف به معابر پيشعوارض  - (2-16)تعرفه شماره 

 عنوان تعرفه عوارض ردیف
ماخذ و نحوه 

محاسبه 
 عوارض

 توضیحات

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

های  بنای مفید مورد استفاده واحد صورت روبسته و زیر آمدگی در معبر عمومی، به که پیش در صورتی -1
که جزو زیربنای مفید محسوب و عوارض  مسکونی، تجاری، اداری، صنعتی قرار گیرد، عالوه بر این

ز  قیمت روز که ا مشروط بر اینبرابر این تعرفه آمدگی  مربوطه وصول خواهد شد. از هر مترمربع پیش
 زمین تجاوز ننماید، از متقاضیان وصول خواهد گردید. 

صورت بنای غیرمفید مورد  های جانبی باشد ولی به صورت روبسته و دارای دیوار آمدگی به اگر پیش -2
که جزو زیربنای ناخالص محسوب و عوارض  صورت بالکن( عالوه بر این استفاده قرار گیرد )صرفاً به

 % بند یک وصول خواهد شد. 50آمدگی  اهد شد، از هر مترمربع پیشمربوطه وصول خو
% بند یک 50های جانبی باشد )تراس( فقط معادل  صورت روباز و فاقد دیوار آمدگی به چنانچه پیش -3

 وصول خواهد شد. 
ول بان مورد استفاده قرار گیرد. مشم صورت سایه آمدگی سقف آخرین طبقه بنا صرفاً به بند: چنانچه پیش

   مقررات این تعرفه نخواهد بود. 
آمدگی پس از ساخت بنا و خارج از درصد مجاز بوده باشد در صورت ابقاء توسط  : چنانچه پیش (2بند )

صورت مازاد بر تراکم مجاز بر مبنای تعرفه مربوطه  آمدگی به کمیسیون ماده صد وصول عوارض پیش
 محاسبه خواهد شد . 

 P12 های تجاری در واحد 1

 P12 های اداری و صنعتی در واحد 2

 P15 های مسکونی در واحد 3

4 
،  ، آموزشی ، ورزشی هنری ،های فرهنگی در واحد

 غیره، پزشکی و  بهداشتی درمانی
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 ی توسعه شهریها عوارض برارزش افزوده ناشی از اجرای طرح – (2-17)شماره تعرفه 

 توضیحات رضنحوه محاسبه عوا نوع عوارض ردیف

1 

 

 

 

 ارزش افزوده امالک
 مساحت کل ملک  * P7میزان ارزش افزوده = 

 

آن تعداد از امالکی که در اثر اجرای طرحهای ( :  1بند ) 
احداث ، تعریض ، توسعه و اصالح معابر و میادین در پشت 
قطعه اول مشرف به گذر احداثی از مزایای اجرای طرح به 

نطقه ، ایجاد دسترسی نزدیک و دلیل احداث بافت محله و م
سریع به معابر اصلی برای امالک فوق ، فراهم شدن زمینه 

بهره مند می شوند  000ارائه خدمات بهتر و جدید و 
 . مشمول اخذ عوارض ارزش افزوده می باشد

قیمت منطقه ای موجود ) قبل از  Pتبصره : منظور از 
 (  تعریض می باشد
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 پروانه ساختمانيمفاد  ی توسعه شهری وها طرحعوارض اضافه ارتفاع مغاير با ضوابط  - (2-18)تعرفه شماره 

 توضیحات ماخذ و نحوه محاسبه عوارض موارد شمول ردیف

 ( اختالف ارتفاع احداثی با ارتفاع مجاز×سطح بنا ×p8)÷ارتفاع مجاز مسکونی 1
(: وصول عوارض موضوع این تعرفه در موارد 1بند)

صورت ابقاء  در صرفاً ، پروانه ساختمانیمغایربا مفاد 
 باشد. میمجاز ،  توسط کمیسیون ماده صد بنا

ای است که  سطح طبقه منظور از سطح بنا، : (2بند )
 دارد. اضافه ارتفاع

 

 ( اختالف ارتفاع احداثی با ارتفاع مجاز×سطح بنا ×p10)÷ارتفاع مجاز تجاری 2

 ( اختالف ارتفاع احداثی با ارتفاع مجاز×بنا  سطح×P7)÷ارتفاع مجاز اداری و صنعتی 3

4 
 ، آموزشی ، ورزشی ، هنری ،فرهنگی

پزشکی  ، بهداشتی درمانی
 ها وسایرکاربری

 ( اختالف ارتفاع احداثی با ارتفاع مجاز×سطح بنا ×P6)÷ارتفاع مجاز
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 عوارض صدور مجوز نصب )احداث پل( - (2-19)تعرفه شماره 

 لموارد شمو ردیف
ماخذ و نحوه محاسبه 

 عوارض
 توضیحات

، مشمول پرداخت عوارض موضوع این تعرفه  ها  : نصب پل مقابل ورودی درب پارکینگ (1بند) P5  و مختلط تجاری 1
 باشد. نمی
 P4 مسکونی 2 (: عوارض مربوط به مجوز نصب پل سالیانه وصول می گردد 2بند )

 P5 اداری  3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 1394و کسب و پیشه و فعالیت های شغلی و خدماتی شهرداری پاوه در سال  عوارض ساختمانی

 

رئیس شورای اسالمی شهر پاوه  -آشنا لطف الهی                                                               شهردار پاوه         –سالم خسروی                        

 
30 

 

 عوارض خدمات شهری - (2-20)ه تعرفه شمار

 توضیحات ماخذ و نحوه محاسبه عوارض عنوان تعرفه عوارض ردیف

 آتش نشانی 1
صدور پروانه عوارض  %10معادل 

 ساختمانی

یا پایان کار ساختمانی توسط شهرداری  این عوارض هنگام صدور پروانه، اصالح و : (1بند )
 نشانی و یا فضای سبز هزینه گردد. تجهیز آتش در ارتباط با توسعه و وصول و صرفاً بایستی

شود نیز  میصادر  ءرای ابقا 100یی که توسط کمسیون ماده ها عوارض فوق از بنا : (2بند )
 فضای سبز 2 نشانی و یا فضای سبز هزینه گردد. صرفاً بایستی در ارتباط با توسعه و تجهیز آتشوصول و 

صدور پروانه عوارض  %10معادل 
 ساختمانی
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 باشند( ميقانون نوسازی و عمران شهری ن 2ماده  مشمولکه ی يها )شهر عوارض سطح شهر - (2-21)تعرفه شماره 

 توضیحات ماخذ و نحوه محاسبه عوارض عنوان تعرفه عوارض ردیف

 مساحت اعیانی× ارزش معامالتی اعیانی ×  %1 عوارض اعیانی 1

 

 مساحت عرصه × ای قیمت منطقه×%1 عوارض عرصه 2
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 عوارض تفكيك و افراز عرصه -( 2-22تعرفه شماره )

 عنوان تعرفه عوارض ردیف
ماخذ و نحوه محاسبه 

 عوارض
 توضیحات

1 
عوارض تفکیک عرصه با کاربری 

 مربع متر مسکونی به ازاء هر 
P3 ( 1بند) امالک کشور، سند دریافت و عوارض  قانون ثبت اسناد و 148و  147استناد مواد  : کلیه امالکی که به

  باشند. اند مشمول پرداخت عوارض می تفکیک وحقوق قانونی شهرداری را پرداخت ننموده
: عوارض تفکیک در هنگام اخذ مجوز یا پاسخ استعالم و نقل و انتقال قابل وصول و یا پس از صدور  (2بند)

 باشد.  قابل وصول می رأی کمیسیون ماده صد عالوه بر جرائم، عوارض مربوط هم
های   زمین 28/1/1390قانون شهرداری مصوب  101: اشخاصی که با توجه به قانون اصالح ماده  (3بند )

 اند، مشمول پرداخت عوارض تفکیک نخواهند بود. مربع را تفکیک نموده متر  500باالی 
مربع  متر  500های کمتر از   ین(: عوارض ذکر شده در این تعرفه به استثناء بند یک فقط مشمول زم4بند )

 خواهد بود.

2 
عوارض تفکیک عرصه با کاربری 

 تجاری به ازاء هر مترمربع
P3 

3 
عوارض تفکیک عرصه با کاربری 

 صنعتی به ازاء هرمترمربع
P5/1 

4 
عوارض تفکیک عرصه با کاربری اداری 

 و سایر به ازاء هرمترمربع
P5/1 

5 
اضی کسری حد نصاب تفکیک برای ار
 زیر نصاب تفکیکی مصوب

% افزایش عوارض 30
تفکیک در ردیف های 

 فوق می باشد

 P عوارض افراز عرصه 6
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 اعيانعوارض تفكيك و افراز  -( 2-23تعرفه شماره )

 عنوان تعرفه عوارض ردیف
ماخذ و نحوه محاسبه 

 عوارض
 توضیحات

1 
با کاربری  اعیانعوارض تفکیک 

 مربع ترم مسکونی به ازاء هر 
A55% ( 1بند) قانون ثبت اسناد و امالک کشور، سند دریافت و عوارض  148و  147استناد مواد  : کلیه امالکی که به

  باشند. اند مشمول پرداخت عوارض می تفکیک وحقوق قانونی شهرداری را پرداخت ننموده
قال قابل وصول و یا پس از صدور : عوارض تفکیک در هنگام اخذ مجوز یا پاسخ استعالم و نقل و انت (2بند)

 باشد.  رأی کمیسیون ماده صد عالوه بر جرائم، عوارض مربوط هم قابل وصول می
: ارزش معامالتی اعیانی بر اساس مقررات عمومی و ضوابط اجرایی ارزش معامالتی امالک  Aتوضیح : 

 قاون مالیات های مستقیم   64موضوع ماده 

2 
بری با کار اعیانعوارض تفکیک 

 تجاری به ازاء هر مترمربع
A90% 

3 
با کاربری  اعیانعوارض تفکیک 

 صنعتی به ازاء هرمترمربع
A45% 

4 
با کاربری اداری  اعیانعوارض تفکیک 

 و سایر به ازاء هرمترمربع
A80% 

5 
 اعیانیکسری حد نصاب تفکیک برای 
 زیر نصاب تفکیکی مصوب

% افزایش عوارض 30
تفکیک در ردیف های 

 ق می باشدفو
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 بهاء خدمات ارائه شده به شهروندان  –( 2-24تعرفه شماره )

 توضیحات ماخذ و نحوه محاسبه عوارض عنوان تعرفه عوارض ردیف

 ( : مراکز مذهبی ، ورزشی و فرهنگی از پرداخت هزینه کارشناسی معاف می باشند 1بند )  ریال 000/700 کارشناسی ) مسکونی ( عوارض  1
 ریال 000/700 کارشناسی) تجاری ( عوارض 2 گزارش کارشناس به مدت یک ماه اعتبار دارد . ، ( : از تاریخ صدور گواهی 2بند ) 

 ریال 000/000/1 کارشناسی) اداری ( عوارض 3

 

 

 



 1394و کسب و پیشه و فعالیت های شغلی و خدماتی شهرداری پاوه در سال  عوارض ساختمانی

 

رئیس شورای اسالمی شهر پاوه  -آشنا لطف الهی                                                               شهردار پاوه         –سالم خسروی                        

 
35 

 

 عوارض شهروندان از عوارض تأمين سرانه های خدمات عمومی شهری  –( 2-25تعرفه شماره )

 توضیحات ماخذ و نحوه محاسبه عوارض رضعنوان تعرفه عوا ردیف

1 
عوارض تأمین سرانه های 

خدمات عمومی شهر به ازای 
 هر مترمربع اعیانی 

p30% 
قانون برنامه پنجم توسعه کشور محاسبه  174( : این عوارض در اجرای بند ب ماده  1بند ) 

 می گردد .
pقیمت منطقه ای :  
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  شناسنامه ساختمانی عوارض کروکی و –( 2-26تعرفه شماره )

 توضیحات ماخذ و نحوه محاسبه عوارض عنوان تعرفه عوارض ردیف

1 
عوارض کروکی و شناسنامه 

 ساختمانی
 B10%عوارض کارشناسی + 

B ی : مساحت اعیان 
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 عوارض تأخير   –( 2-27تعرفه شماره )

 توضیحات ماخذ و نحوه محاسبه عوارض عنوان تعرفه عوارض ردیف

 % به ازاء هر ماه تأخیر 3به میزان  خیر عوارض تأ 1
قانون مالیات بر ارزش افزوده در صورتی که  46( : به استناد بند )) و (( ماده  1بند ) 

قانون مالیات بر ارزش افزوده در موعد مقرر پرداخت نگردد  43عوارض متعلقه در ماده 
 د .عالوه بر پرداخت عوارض مصوب مشمول جریمه عوارض تأخیر می باش
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 و مزايای پرداخت عوارض سطح شهر  و ناحيه کارگاهی بافت فرسوده تسهيالت –( 2-28تعرفه شماره )

 توضیحات ماخذ و نحوه محاسبه عوارض عنوان تعرفه عوارض ردیف

  1% تخفیف بند 50 تسهیالت بافت فرسوده  1

% ) دو طبقه و  60ا تراکم ( هزینه های افزایش تراکم و عوارض صدور پروانه ت 1بند ) 
 پیلوت ( مشمول تخفیف می باشد .

(: در ساختمان های با کاربری مختلط ) تجاری و مسکونی ( فقط واحد های مسکونی 2بند)
 خواهند بود . همشمول تخفیف بافت فرسود

قانون حمایت از احیاء و بهسازی بافت های فرسوده و  8( : این تخفیف به استناد ماده 3بند)
 اعمال می گردد .  12/01/89کارآمد شهری مصوب نا

قانون شهرداری ها ( به ناحیه  55ماده  20(: در صورت انتقال شغل های مزاحم ) بند 4بند)
 کارگاهی مشمول تخفیف عوارض هزینه های صدور شناسنامه ساختمانی می گردد .

ی یابد و باید (: عوارض سطح شهر هر سال در اول فروردین ماه آن سال تحقق م 5بند)
حداکثر تا پایان همان سال به شهرداری پرداخت گردد و مودیانی که ظرف مدت مذکور 

 عوارض متعلق به هر ملک را به بپردازند به عنوان جایز مشمول تخفیف می شوند

  4% تخفیف بند 10 تسهیالت ناحیه کارگاهی  2

3 
مزایای پرداخت عوارض سطح 

 شهر
 5% تخفیف بند 20
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 عوارض بازسازی سقف –( 2-29رفه شماره )تع

 توضیحات ماخذ و نحوه محاسبه عوارض عنوان تعرفه عوارض ردیف

1 
عوارض بازسازی کامل سقف در 

 امالک مسکونی
 % عوارض ساختمانی30

مشمول عوارض بازسازی سقف می  2800( : در صورت رعایت نمودن آئین نامه 1بند)
 شوند

 
 

 
در  عوارض بازسازی کامل سقف

 امالک تجاری
 % عوارض ساختمانی25
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 عوارض ابقای اعيانی ها توسط کميسيون ماده صد     –( 2-30تعرفه شماره )

 عنوان تعرفه عوارض ردیف
ماخذ و نحوه محاسبه 

 عوارض
 توضیحات

1 --  -- 

ی ساختمانهایی که بدون پروانه یا مازاد بر پروانه یا مخالف پروانه احداث می شوند و از سو
کمیسیون ماده صد قانون شهرداری ابقاء می شوند ، عالوه بر جرائم تعیین شده از سوی 
کمیسیون ماده صد مشمول پرداخت عوارض احداث ، پذیره و عوارض پیش آمدگی پیش 

 بینی شده موجود در تعرفه می باشند.
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      ت و جداول ( ) تسطيح و مرمت آسفال عوارض بهای خدمات رفت و روب –( 2-31تعرفه شماره )

 مجتمع ها به ازای هر واحد نوع عوارض ردیف
تک واحدی های به ازای هر 

 واحد
 توضیحات

بهای خدمات رفت و روب ) تسطیح و مرمت  ریال 000/500 ریال  000/650 مسکونی 1
آسفالت و جداول ( در هنگام صدور شناسنامه 
ساختمانی برای واحدهای تجاری ، مسکونی ، 

 .در یافت می گرددیره اداری و غ
 

 ریال 000/500 ریال  000/650 تجاری  2

 ریال 000/500 ریال  000/650 اداری  3

 ریال 000/500 ریال  000/650 سایر  4

 

 


