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 تعرفه عوارض سال 1398

شهرداري دلیجان
(موضوع ماده 30 آیین نامه  مالی شهرداری ها مصوب 1346/4/12 با اصالحات بعدی) 

بخش چهارم: 
نکات الزامی برای اجرای تعرفه

نکات الزامی برای اجرای تعرفه:
موارد ذیل در کلیه تعرفه های عوارضی سال 1398 بایستی 

رعایت شود: 
1- منظور از قیمت منطقه ای جهت محاسبه عوارض یا عالمت 
)q( در فرمول هاي محاسباتي همان دفترچه قیمت محلي 
اراضي و امالك و منظور از k نیز ضریبي است که براساس 
ارزش تجاري هر منطقه در سطح شهر تعریف شده است که به 

پیوست ارائه میگردد.
باشد در محاسبه عوارض  2- چنانچه ملکی دارای چندبر 
مربوطه باالترین قیمت منطقه ای بر ملک مشرف به معبر مالك 
عمل خواهد بود، همچنین در صورتی که ملکی در میدان یا 
فلکه واقع شده باشد، عوارض بر اساس باالترین قیمت منطقه 
ای جبهه خیابانی که از میدان یا فلکه منشعب می گردد 

محاسبه خواهد شد.
3-  با توجه به دادنامه شماره 587 مورخ 1383/11/25 و 
همچنین دادنامه شماره 48 مورخ 85/5/23 و دادنامه شماره 
786 مورخ 1396/08/9 هیات عمومی دیوان عدالت اداری 
تخلفات  به  مربوط  عوارض  وصول  بودن  قانونی  بر  مبنی 
ساختمانی عالوه بر جرائم کمیسیون ماده صد در محاسبه این 
عوارض پس از صدور رای ابقاء توسط کمیسیون مذکور به 

صورت زیر عمل می شود:
-کلیه تخلفات ساختمانی)درحد تراکم و مازاد بر تراکم (که در 
کابری های مندرج در ضوابط طرح انجام می گیرد ، پس از 
مراحل قانونی و طرح در کمیسیون ماده صد و ابقا توسط 
کمیسیون ،عوارض و بهاي خدمات در تخلفات سال جاري بر 
مبناي سال 1398 و بابت تخلفات سال هاي قبل، در کاربري 
هاي مسکوني، به قیمت روز و در کاربري تجاري در تخلفات 
سال هاي 1391 به قبل به ازاي هرسال 2درصد تا سال وقوع 
تخلف تا سقف 80درصد کسر و در تخلفات سال هاي 1391 به 
بعد به قیمت روز محاسبه مي گردد.در سایر کاربري ها نیز 

عوارض به قیمت روز محاسبه مي گردد.
4- مرجع رفع هر گونه اختالف بین مؤدي و شهرداري در مورد 
عوارض و بهای خدمات، کمیسیون موضوع ماده 77 قانون 

شهرداري است.
5- عوارض در داخل محدوده  و حریم شهر قابل وصول است.

6- کلیه معافیت های موجود در قوانین مصوب مجلس و برنامه 
ششم توسعه و یا معافیت های که در بودجه سنواتی کشور پیش 

بینی می گردد اعمال خواهد شد.
وزیر   71/04/28 – شماره 343/1/8616  دستورالعمل   -7
محترم وقت کشور در خصوص تخلفات ساختماني صورت 
پذیرفته قبل از تاریخ 66/01/01 با مفاد و شرایط مندرج در 
دستورالعمل مورد نظر به منظور تسریع و تسهیل در رسیدگي 

به کار ارباب رجوع رعایت مي گردد.. 
8- به استناد ماده 6 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران 
کلیه مشمولین با ارائه کارت معتبر و یا معرفي نامه از مراجع 
ذیصالح  از پرداخت عوارض زیربنا براي یکبار تا یکصدو بیست 
متر مربع  و پذیره تجاری تا مساحت بیست متر مربع  فقط برای 

یک بار معاف مي باشند. 
9- کلیه فضاهای احداثی توسط خیرین در کلیه کاربری ها به 
غیر از تجاری با تایید رییس دستگاه اجرایی )با رعایت ضوابط 
شهرسازی و تامین پارکینگ (از پرداخت کلیه عوارض و بهای 
خدمات مربوط جهت تشویق و ترغیب خیرین جهت این امر 

خداپسندانه معاف می باشند. 
- در جهت اجراي نوسازي بافتهاي فرسوده شهری که داراي 
طرح تفصیلي مصوب مي باشند چنانچه عملیات احداث طبق 

ضوابط طرح صورت پذیرد به منظور تشویق و ترغیب سرمایه 
پروانه  صدور  زمان  فرسوده  های  بافت  احیای  در  گذاران 
ساختمانی مسکوني عوارض زیر بنا و تراکم یک پالك 50 % 
تخفیف و تجمیع دو و سه پالك ثبتی 80 % تخفیف ، تجمیع  
4 پالك ثبتی  و باالتر از 100 % تخفیف بر خوردار می گردد 
و در زمان صدور پروانه تجاري مشمول 20درصد تخفیف 

عوارض صدور پروانه تجاري)پذیره تجاري( مي گردد.
10- در کلیه اراضی و امالك که آن اراضی در طرح تعریض 
احداث معبر واقع می گردد و مالکین قسمتی از ملک خود را به 
صورت رایگان به شهرداری واگذار می نمایند ، شهرداری مجاز 
می باشد تراکم طبق مساحت زمین قبل از عقب نشینی را به 

مالکین بدهد .
11-در محاسبه عوارض مشاعات کلیه کاربری ها اعم از راه پله، 
راهرو، نورگیر، آسانسور و تاسیسات مشمول پرداخت عوارض 
زیربنا نمي گردد و براي انباری مسکونی ، شهرداری مکلف به 
وصول عوارض معادل عوارض زیربنای مسکونی همان ساختمان 

بابت هر متر مربع می باشد .
12- کلیه مالکینی که طبق ضوابط شهرسازی مجاز به ایجاد 
فضای ورزشی در فضای مشاعات کاربری های مسکونی )تک 
واحدی یا چند واحدی( در طبقات زیرزمین یا پیلوت جهت 
استفاده ساکنین می باشند ، مکلف به پرداخت عوارض معادل 
عوارض زیر بنای مسکونی همان ساختمان بابت هر مترمربع 

فضای ورزشی می باشند 
13- برای صدور پایان کار ساختمانی ، ساختمان های تجاری ، 
اداری ، صنعتی که پروانه ساختمانی آنها قبل از ابالغ بخشنامه 
1087/1/3/34-69/1/19 صادر شده و تخلفی ندارند عوارض 

پذیره تجاری وصول نخواهد شد .
14- ساختمان هایی که دارای تخلف تجاری یا اداری یا صنعتی 
در   69/1/19-1087/1/3/34 بخشنامه   از  قبل  تا  و  بوده 
کمیسیون های ماده صد و یا محاکم قضایی ذیربط منتهی به 
صدور رای شده و حکم صادره قطعیت یافته باشد برای صدور 
پایان کار ساختمانی مشمول پرداخت عوارض پذیره نخواهند 

بود.
تبصره: در مورد ساختمان هایی که قبل از ابالغ بخشنامه 
تخلف  و  رسیده  برداری  بهره  به   69/1/19-1087/1/3/34
ساختمانی دارند بدون محاسبه عوارض پذیره رای کمیسیون 

ماده صد مالك عمل خواهد بود.
15- مادامی که مالکین یا قائم مقام قانونی آن ها تغییری در 
وضعیت ملک خود اعم از واحدهای مسکونی و اداری، تجاری، 
آموزشی، ورزشی، مذهبی، پزشکی، بهداشتی، درمانی و ... به 
وجود نیاورند و مغایر با مفاد پروانه ساختمانی و نقشه تأیید شده 
از سوی شهرداری نباشد جهت تعمیرات جزئی ملک خود نیاز 
به کسب مجوز ندارد و عوارضی تحت عنوان تعمیرات به آنان 

تعلق نخواهد گرفت. 
16- موافقت شهرداری با هر گونه عملیات عمرانی و تفکیک 
اراضی در حریم شهر منوط به اخذ مجوز از مراجع قانونی ذیربط 

است.
17- مالك محاسبه سهم آموزش پرورش بند 3 ماده 13 قانون 
تشکیل شوراهای آموزش وپرورش مصوب 26 دیماه 1372 
مجلس شورای اسالمی می باشد.که بر اساس )عوارض صدور 
پروانه ساختمانی+عوارض تفکیک عرصه+عوارض پذیره+عوارض 
نوسازی( محاسبه می شود و ضریب آن توسط شوراي آموزش 

و پرورش تعیین میگردد.
18- در کلیه تعرفه ها، پیشنهاد دهنده شهرداري دلیجان به 
استناد بند 26 ماده 55 قانون شهرداری ها و مرجع تصویب 
کننده، شوراي اسالمي شهر دلیجان به استناد بند 16 ماده 80 
قانون شوراها و تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده 

مي باشد.

تبصره 1( :کلیه کاربري هاي تجاري، اعم از شناور ، خطی ، کالن 
و ...  یا کاربري هایي که در اثر تجدیدنظر طرح )هادي، جامع، 
تفصیلي( به تجاري تغییر یافته یا مي یابند و یا کاربري هایي که 
در اثر تصویب در کمیسیون ماده 5 به تجاري تغییر مي یابند و 
یا در کمیسیون ماده صد رأي بر ابقاء بناي تجاري صادر مي 

گردد مشمول پرداخت عوارض این تعرفه مي باشند. 
تبصره 2(: عوارض این تعرفه فقط مشمول مساحت خالص 

تجاري در هر طبقه مي باشد .
تبصره 3(: در خصوص فضاي باز مربوط به اماکن تجاری و 
کارگاهی ، گاراژها، باربریها و نمایندگیهاي فروش خودرو)ضمن 
رعایت و تعیین فضاي مورد نیاز جهت استفاده پارکینگ به 
تعداد الزم ( ، عوارض پذیره پس از کسر پارکینگهاي در نظر 
گرفته شده ، براي هر متر مربع معادل  q 5 محاسبه و قابل 

وصول مي باشد.
تبصره 4(: عوارض انباري ملحق و یا مجزا از یک و چند واحد 
ازاي هر متر مربع معادل 50 %  عوارض یک  تجاري، به 

مترمربع پذیره تجاري، قابل محاسبه و وصول مي باشد.
تبصره 5(: در صورت تمایل مالکین واحدهاي تجاري دارای 
ساختمانی،عدم  پروانه  شهرداری)دارای  تایید  مورد  مجوز 
خالف،پایان کار،پروانه کسبي معتبر فعال( مبني بر نوسازي و 
تجدید بنا، چنانچه تمام یا قسمتي از بنا در طرح تعریض و 
توسعه معبر قرار گیرد و آن میزان  به صورت رایگان به شهرداري 
واگذار گردد، شهرداري مجاز است با رعایت ضوابط و مقررات 

طرح مصوب و در صورت لزوم پس از اخذ مجوز از مراجع 
ذیصالح، در باقیمانده و یا جبهه متصل به پشت همان ملک ، 2 
برابر مساحت تجاری واگذار شده، پروانه ساختماني بصورت 
رایگان صادر نماید. )الزم به ذکر است چنانچه ملک واقع در 
طرح دارای تعدد طبقات تجاری باشد ، به ازای مساحت تجاری 
واقع در طرح در هر طبقه ، امتیاز مندرج در این بند )پروانه 

رایگان( در همان طبقه صادر خواهد شد .(
تبصره 6( : مدارك اثبات تجاری بودن ملک قبل از تأسیس 
شهرداری شامل حداقل دو مورد از : پروانه کسب از اتحادیه 
صنفي مربوطه و یا سایر مراجع ذیصالح ، قبوض آب، برق، گاز، 
برگ پرداخت مالیات سالیانه، پروانه تجاری مبنی بر تجاری 
بودن آن از مراجع ذیصالح است که در این صورت وضعیت 
موجود تلقی شده و مشمول پرداخت هیچ عوارض و یا جریمه 
ای نخواهد شد و بعد از تأسیس شهرداری وجود هر یک از این 
برای محاسبه جریمه و  را  سال وقوع تخلف  مدارك صرفاً 
همچنین عوارض سالهای قبل مشخص خواهد نمود و در 
خصوص افرادی که نسبت به پرداخت عوارض سالیانه کسب در 
سالهای قبل اقدام نموده اند به استناد تبصره 3 ماده 27 قانون 
نظام صنفی کشور ؛ برگ پرداخت عوارض موجب احراز حقوق 

صنفی نخواهد بود.
تبصره7(: براي صدور پروانه هاي واحدهاي تجاري در هنگام 
نوسازي و تجدید بنا که در طرح تعریض و یا توسعه قرار ندارند 

در زمان مراجعه به شهرداری ، در صورتی که دارای یکــی از

  
 تا حد تراكم پايه وچند واحديواحدي  بصورت تک اني(ازنوع مسکونييعاربنا)احداث يعوارض زنام عوارض:  –1

 

 مأخذ و نحوه محاسبه عوارض نوع عوارض رديف
 ريال كمتر نباشد 10.000% كه حداقل مبلغ هر متر مربع از q40 متر مربع 150بناي  ريزتا  1
 ريال كمتر نباشد 15.000% كه حداقل مبلغ هر متر مربع از q55 متر مربع 250بناي  ريزتا  2
 ريال كمتر نباشد 30.000% كه حداقل مبلغ هر متر مربع از q80 متر مربع 300بناي  ريزتا  3
 ريال كمتر نباشد 60.000% كه حداقل مبلغ هر متر مربع  از q130 متر مربع 600تا زير بناي  4
 ريال كمتر نباشد 150.000% كه حداقل مبلغ هر متر مربع از q150 بيشترمتر مربع و  600زير بناي  5

 

 

 صدور پروانه تجاريعوارض نام عوارض:  –2
 

 مالحظات مأخذ و نحوه محاسبه عوارض

5𝑞𝑞 × 𝑀𝑀 × (1 + 𝑁𝑁
10) × 𝐾𝐾

2 × 𝑆𝑆 
Sمساحت خالص تجاري = 
q = ريال به اي منطقه قيمت 

 ضريب درصد طبقات طبق جدول = M جدول ميزان ضريب Mدر طبقات 
 واحد 5= تعداد واحدهاي تجاري و حداکثر  N تجاري طبقات

 = ضريب هر معبر)طبق جدول پيوست( K %100 همكف
 - %60 زير زمين اول
 - %50 زيرزمين دوم

 - %50 طبقه اول
 - %45 طبقه دوم

 - %35 طبقه سوم به باال
 - %20 نيم طبقه

 

 

در اجرای بند 1۶ ماده 80 قانون موسوم به  شوراها و تبصره یک ماده 50 قانون مالیات برارزش افزوده دفترچه عوارض شهرداری دلیجان مورد عمل سال 1398 پس از طی تشریفات قانونی به شرح زیر اعالم می گردد. الزم به ذکر است 

سه فصل اول این دفترچه شامل تعاریف، مستندات و معافیت ها در سایت شهرداری دلیجان به آدرس اینترنتی زیر  www.delijan.ir  قابل دسترسی و مشاهده می باشد.

تبصره 1(: رعایت »ضوابط و مقررات شهر سازي مطابق با 
طرحهاي مصوب« مورد عمل، الزامي است.

تبصره )2(: منظور از مساحت مندرج در هر ردیف کل مساحت 
زیربنا مي باشد و در هر ردیف سقف متراژ تعیین شده نیز 

مشمول خواهد شد.
تبصره )3( : در صورت درخواست متقاضیان جهت احداث 
استخر ، سونا ، جکوزی )خارج از اعیانی( با رعایت ضوابط و 
مقررات شهرسازی به ازای هر متر مربع q 10  )که از حداقل 

200.000 ریال کمتر نباشد( قابل وصول می باشد. چنانچه 
قسمتي از اعیاني براي این منظور استفاده شود در عوارض 

زیربنا مورد محاسبه قرار نمي گیرد.
تبصره )4(: بخشنامه شماره 8616/1/3/34 مورخ 1371/4/28 
وزارت کشور )به جانشینی قائم مقام شورای اسالمی شهر(در 
خصوص تخلفات ساختمانی قبل از 1366/1/1لغو و در صورت 
ارجاع اینگونه موارد به کمیسیون ماده 100 و صدور راي 

ابقا،طبق تعرفه روز محاسبه خواهد شد.



   
به ازاي هر مترمربع باستثناء متراژ  انتظامي نام عوارض: عوارض پذيره )احداث اعياني( واحدهاي اداري –4

 پارکينگ و نمازخانه
 

 مالحظات مأخذ و نحوه محاسبه عوارض

10𝑞𝑞 × 𝑀𝑀 × (1 + 𝑁𝑁
10) × 𝑆𝑆 

Sمساحت خالص اداري= 
q = ريال به اي منطقه قيمت 

 = ضريب درصد طبقات طبق جدول M جدول ميزان ضريب Mدر طبقات 
 = تعداد واحدهاي اداري N اداري طبقات
 - %60 همكف

 - %30 زير زمين

 - %40 طبقه اول
 - %30 طبقه دوم

 - %20 طبقه سوم به باال
 - %20 انباري

 - %10 نيم طبقه
 

تعرفه عوارض سال 1398 شهرداري دلیجانانهمروز

واحدهاي  خصوص  در  مزبور  عوارض  وصول   :)1 تبصره 
صنعتي در صورتي که کاربري واحد مورد نظر صنعتي باشد 
و یا آنکه کاربري غیر صنعتي بوده و با طرح موضوع در 
کمیسیون ماده 5 قانون شوراي عالي معماري و شهرسازي به 
کاربري صنعتي تغییر یافته باشد، عالوه بر عوارض هاي 
متعلقه بابت پذیره واحدهاي صنعتي مطابق با این تعرفه 

قابلیت ایصال دارد.
تبصره 2(: عوارض احداث گلخانه ها 20% تعرفه صنعتي 

محاسبه مي گردد.
تبصره )3( : چنانچه در قسمتي از کاربري مذکور ، واحدهاي 
مسکوني، تجاري یا اداري احداث شود ، عوارض آن مطابق 

تعرفه هاي مربوطه وصول خواهد شد. 
تبصره)4( : عوارض ساخت و ساز در شهرك صنوف بر اساس 
عوارض پذیره صنعتی و معادل همین تعرفه محاسبه و 

وصول میکردد.

تبصره )5( : عوارض ساخت و ساز با کاربري نمایشگاهي در 
صورتي که در قرارداد خرید زمین با شهرداري بهاي زمین 
مربوطه توسط مالک با کاربري نمایشگاهي پرداخت شده 
بود.در  خواهد  وصول  قابل  تعرفه  همین  براساس  باشد 

غیراینصورت مطابق تعرفه تجاري محاسبه خواهد شد.
تبصره )6(: در صورت تغییر کاربري مابه التفاوت مبلغ اخذ 

مي گردد.

تبصره 1(: مساجد، تکایا، حسینیه ها، امامزاده ها، اماکن 
مقدسه و متبرك و همچنین کلیساها در حد ضوابط و 
مقررات تعریف شده مندرج در طرحهاي مصوب، با ضریب 

صفر محاسبه  مي گردد.
تبصره 2(: چنانچه هیئت امناء مساجد، تکایا، حسینیه ها و 
همچنین خلیفه گري ارامنه و تولیت آستان مقدسه امامزاده 
ها متقاضي صدور پروانه ساختماني به منظور احداث اعیاني 
تجاري باشند، ) چنانچه در ضوابط طرح جامع یا تفصیلي 
داراي کاربري تجاري بوده یا پس از موافقت کمیسیون ماده 

5( عوارض متعلقه به عنوان پذیره تجاري طبق تعرفه عوارض 
پذیره یک مترمربع از یک واحد تجاري با دهنه و ارتفاع مجاز، 

محاسبه مي گردد.
و  مجوز  داراي  آموزشي  واحدهاي  3(:درخصوص  تبصره 
نظارت آموزش و پرورش با رعایت بند ه تبصره 9 قانون 
بودجه سال 1397 کشور و آئین نامه اجرایي قانون مذکور 
مالك عمل مي باشد و در صورت ابالغ هرگونه ضوابط جدید 

در قانون بودجه سال 1398 مراتب لحاظ خواهد شد.

تبصره 1(: عوارض کلیه تاسیسات جانبی ) در مجموعه هتل  
، متل ، مهمانپذیر ،مراکز اقامتی خودپذیرایی و مراکز اقامتی 
بوم گردی ( از قبیل رستوران ، فضا های تجاری ، ورزشی ، 
خدماتی ، بهداشتی ، درمانی ، فرهنگی ، اجتماعی به جهت 
پذیره صنعتی  عوارض  معادل  توسعه صنعت گردشگری 

محاسبه می گردد .
تبصره 2(: مصادیق واحدهاي گردشگري با رعیات بند ج 
ماده 1 آئین نامه ایجاد،اصالح،تکمیل،درجه بندي و نرخ 
گذاري تاسیسات گردشگري و نظارت بر آنها تعیین مي 

گردد.

تبصره3(: نقشه هاي ساختماني جهت هتل ها و مهمانپذیرها 
بایستي به تایید سازمان میراث فرهنگي، صنایع دستي و 

گردشگري برسد.
تبصره 4(: به استناد بند 4 ماده 22 قانون الحاق موادي به 
قانون تنظیم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 84/08/15 
عوارض ناشي از تغییر کاربري و فروش تراکم )در مجموعه 
هتل  ، متل ، مهمانپذیر ، مراکز اقامتی خودپذیرایی و مراکز 
اقامتی بوم گردی ( با اقساط 5 تا 10 ساله از شروع بهره 
برداري توسط سرمایه گذاران به شهرداري پرداخت خواهد 

شد.

تبصره 1(:در مواردی که به تشخیص شهرداری امکان احداث 
پارکینگ مقدور نمی باشد )موارد شش گانه ذیل( به منظور 
تامین پارکینگ عمومی سطح شهر که مالکین بتوانند از آنها 
استفاده نمایند . به استناد بند 2 ماده 29 آیین نامه مالی 
شهرداری ها مصوب 1346/4/12 با اصالحات بعدی و ماده 
اجرای نحوه وضع و وصول عوارض مصوب  نامه  آیین   7
1387/7/7 این عوارض تصویب می گردد تا برای احداث 
پارکینگ عمومی سطح شهر به عنوان )عوارض اختصاصی ( 

وصول و هزینه گردد. 

1- ساختمان در فاصله پنجاه متري تقاطع خیابانهاي به 
به محل  و دسترسي  واقع شده  بیشتر  و  متر  عرض 20 

اتومبیل رو نداشته باشد.
2- ساختمان در محلي قرار گرفته باشد که ورود به پارکینگ 
مستلزم قطع درختان کهن باشد که شهرداري اجازه قطع آن 

را نداده است.
3- ساختمان در بر کوچه هایي قرار گرفته باشد که به علت 

عرض کم کوچه ، امکان عبور اتومبیل نباشد.

صفحه2

  

 پذيره واحدهاي صنعتیعوارض نام عوارض:  –3
 

 مالحظات ماخذ و نحوه محاسبه عوارض

10𝑞𝑞 × 𝑀𝑀 × (1 + 𝑁𝑁
10) × 𝑆𝑆 

=   صنعتیمساحت خالص  S 
q = ريال به اي منطقه قيمت 

 ضريب درصد طبقات طبق جدول = M جدول ميزان ضريب Mدر طبقات 
 = تعداد واحدهاي صنعتی N صنعتی طبقات
 - %100 همكف

 - %35 زير زمين
 - %50 طبقه اول

 - %35 طبقه دوم
 - %35 طبقه سوم به باال

 - %35 انباري
 - %35 نيم طبقه

 

نام عوارض: عوارض صدور پروانه ساختمان واحدهاي آموزشي، ورزشي، فرهنگي، هنري، کارگاهي و بهداشتي و  –5
 درماني پزشکي و ...  اعم از اشخاص حقيقي يا حقوقي به ازاي هر مترمربع

 

 مالحظات و نحوه محاسبه عوارض مأخذ

8𝑞𝑞 × 𝑀𝑀 × (1 + 𝑁𝑁
10) × 𝑆𝑆 

Sمساحت خالص = 
q = ريال به اي منطقه قيمت 

 ضريب درصد طبقات طبق جدول = M جدول ميزان ضريب Mدر طبقات 
 = تعداد واحدها N  طبقات
 - %100 همکف

 - %60 زير زمين اول
 - %50 زيرزمين دوم

 - %50 طبقه اول
 - %45 طبقه دوم

 - %35 طبقه سوم به باال
 - %10 نيم طبقه

 

، متل ، مهمانپذير ،مراکز اقامتی خودپذيرايی و مراکز اقامتی بوم  نام عوارض: عوارض پذيره هتل –6
 گردی و تاسیسات وابسته به آن به ازای هر متر مربع

 

 ضمأخذ و نحوه محاسبه عوار
 برابر عوارض پذيره واحدهای صنعتی

 

 پارکينگ عمومی در سطح شهر و تامين اختصاصی احداث عوارض نام عوارض:  –7
 

 مأخذ و نحوه محاسبه عوارض
𝒒𝒒 <  ريال 80.000.000هر واحد معادل ؛  5.000ال ري

ريال 5.000 ≤q<  ريال 110.000.000واحد معادل ؛ هر  10.000
ريال 10.000 ≤q<  ريال140.000.000؛هر واحد معادل  20.000
ريال 20.000 ≤q<  ريال170.000.000؛هر واحد معادل  30.000

ريال 30.000 ≤q<  ريال200.000.000؛هر واحد معادل  40.000
ريال 40.000 ≤q<  ريال 230.000.000؛ هر واحد معادل  50.000
ريال 50.000 ≤q<  ريال 260.000.000؛ هر واحد معادل  100.000

ريال 100.000 ≤q  ريال 300.000.000؛ هر واحد معادل 
 

،عدم  )پروانه ساختمانی  تایید شهرداری  مورد  مجوزهای 
خالف ، پایان کار ،پروانه کسبی معتبر فعال ( و یا تجاری 
های قبل از بند 24ذیل ماده 55 قانون شهرداری ها )تاریخ 
1352/5/17 (دایر بوده اند به میزان مساحت تجاری تایید 
شده از تخفیفي معادل80 % عوارض این تعرفه برخوردار 

خواهند بود.
تبصره 8(: فضاي باز وسط واحدهاي تجاري و اداري که این 
فضا در طول ارتفاع ساختمان امتداد داشته و از هر طبقه، 
تمام طبقات قابل رویت مي باشد به صورت مجتمع و پاساژ 

احداث مي شوند، مشمول عوارض پذیره نخواهد بود.
تبصره 9(: در کلیه امالك اعم از مسکونی و تجاری که در 

طرح تعریض احداث معبر واقع و مالک از شهرداري غرامت 
را طبق قیمت روز دریافت مي نماید ، پذیره تجاري جهت 
باقیمانده ملک در زمان محاسبه عوارض پذیره تجاری به 
جای عبارت K/2  مقدار K در فرمول اعمال و محاسبه می 

گردد.
تبصره 10(:درخصوص تبصره 9 بند ه قانون بودجه سال 
1397 هرگونه تصمیمات مقتضي از طریق مراجع ذیصالح 
لحاظ خواهد شد و منوط به تصویب شوراي اسالمي شهر 

خواهد بود.

   

به ازاي هر مترمربع باستثناء متراژ  انتظامي نام عوارض: عوارض پذيره )احداث اعياني( واحدهاي اداري –4
 پارکينگ و نمازخانه

 

 مالحظات مأخذ و نحوه محاسبه عوارض

10𝑞𝑞 × 𝑀𝑀 × (1 + 𝑁𝑁
10) × 𝑆𝑆 

Sمساحت خالص اداري= 
q = ريال به اي منطقه قيمت 

 = ضريب درصد طبقات طبق جدول M جدول ميزان ضريب Mدر طبقات 
 = تعداد واحدهاي اداري N اداري طبقات
 - %60 همكف

 - %30 زير زمين

 - %40 طبقه اول
 - %30 طبقه دوم

 - %20 طبقه سوم به باال
 - %20 انباري

 - %10 نيم طبقه
 

تبصره1(: در خصوص کاربري اداري، رعایت ضوابط و مقررات 
مربوطه مطابق با طرحهاي مصوب مورد عمل، الزامي است.

تبصره 2(: در محاسبه عوارض پذیره اداري مساحت N  طبق 
ضوابط و مقررات طرح تفصیلي شهر در نظر گرفته شده، که 

حداکثر تعداد اتاقهاي منظور شده 40 واحد باشد.

تبصره )3(: واحدهاي اداري خصوصي برابر ضوابط تعیین 
شده در طرح تفضیلي و معادل 2 برابر عوارض این تعرفه 

مورد عمل قرار مي گیرد.



صفحه3 تعرفه عوارض سال 1398 شهرداري دلیجان

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

5- در صورتي که وضع و فرم زمین زیر ساختمان به صورتي 
باشد که از نظر فني نتوان در سطح طبقات احداث پارکینگ 

نمود.
6- ساختمان در بر خیابان هاي سریع السیر به عرض 45 متر 
و بیشتر قرار داشته و دسترسي به محل اتومبیل رو نداشته 

باشد.
تبصره 2(: در صورت تصویب کمیسیون ماده 5 ، جهت 
مالکینی که امکان تامین پارکینگ در ردیف های 6 گانه فوق 
را نداشته باشند و یا مجتمع های تجاری که قصد احداث 
پارکینگ مورد نیاز واحدهای تجاری و مسکونی خود را در 
امالکی غیر از پالك مورد پروانه )حداکثر تا شعاع 200 
متری( تامین نمایند بدون اخذ این تعرفه، شهرداری مجاز به 

صدور پروانه می باشد.
تبصره3(: مالکین مجاز مي باشند در قبال عدم پرداخت 
عوارض حذف پارکینگ، معادل مساحت واحد پارکینگ 
حذف شده را از نزدیک ترین اراضي و امالك اشخاص حقیقي 
و حقوقي که طبق طرح جامع و تفصیلي در کاربري پارکینگ 
عمومي سطح شهر قرار گرفته اند به ترتیب اولویت تعیین 
شده توسط شهرداري، آن امالك را خریداري و سند مربوطه 

را به نام شهرداري منتقل نماید.

تبصره 4(: این عوارض برای مطالعه ، خرید زمین ، اجاره 
زمین ، احداث در راه اندازی پارگینک های عمومی سطح 

شهر هزینه می شود.  
تبصره 5(: عوارض حذف پارکینگ بانک ها ، موسسات مالي 
و اعتباري، کلیه سازمان ها و شرکت ها و موسسات دولتي و 
عمومي که از طریق اصول بازرگاني اداره مي شوند و مشمول 
تبصره )1(می باشند، عوارض حذف پارکینگ آنها به قیمت 
روز طبق نظریه کارشناس رسمی دادگستری و واولویت 

امالك تعیین شده توسط شهرداری ، وصول مي گردد.
تبصره 6(: عوارض حذف پارکینگ مراکز اداري، بهداشتي، و 
درماني و ورزشي و کلیه کاربري هایی که مشمول تبصره 

1می باشند طبق این تعرفه اخذ گردد.
تبصره 7(: عوارض حذف پارکینگ امالك با کاربري هاي 

تجاري، 30% مازاد بر تعرفه عوارض این تعرفه اخذ گردد.
تبصره 8(: بر اساس راي قطعي شماره 1477 – 1481 مورخ 
86/12/12 هیات عمومي دیوان عدالت اداري نظر به اینکه 
قانون گذار به شرح تبصره 5 ماده صد قانون شهرداري تکلیف 
عدم رعایت پارکینگ را معین و متخلف را بر اساس راي 
کمیسیونهاي مقرر در آن ماده به پرداخت جریمه محکوم 
نموده وصول عوارض در مورد عدم رعایت پارکینگ ، خالف 

هدف و حکم مقنن است.

کلیه امالك واقع در سطح شهر تا میزان دو طبقه بر روي 
زیرزمین یا پیلوت بر مبناي سطوح اشغال تعریف شده در 
ضوابط طرح تفصیلي، از پرداخت عوارض مازاد بر تراکم معاف 
و مازاد بر دو طبقه را تا سقف مجاز ضابطه طرح تفصیلی می 
بایستی عوارض مازاد بر تراکم را  طبق بند )الف( به شهرداری 
پرداخت نمایند.تراکم مجاز و مازاد بر تراکم پایه براساس 

عرصه بعد از عقب نشیني و اصالح سند مي باشد.
تبصره 1(: عوارض تراکم  بند )ب( مربوط به کلیه اراضي و 
امالکي است که مالکین آن قصد احداث بناي مازاد بر تراکم 
طرح تفصیلي شهر را دارند، که پس از درخواست مالک و 
تایید کمیسیون ماده 5 نسبت به پرداخت عوارض بناي مازاد 

بر تراکم ، اقدام نمایند.
تبصره 2(: مالک یا مالکین موضوع بند )ب( موظفند براي هر 
واحد مازاد بر تراکم با ضوابط طبق طرح تفصیلی، پارکینگ 

احداث  نمایند.

  
تبصره 3(: نظر به مفاد  بند )هـ( ماده 174 قانون برنامه پنجم 
توسعه اقتصادي و ماده 12 آیین نامه اجرایي اصالح قانون 
حفظ و گسترش فضاي سبز مصوب 88/02/04 مجمع 
تشخیص مصلحت نظام، شهرداري مجاز مي باشد پس از 
طي مراحل قانوني و تایید مراجع ذیربط، در کلیه باغات 
نسبت به دریافت عوارض تراکم مازاد بر ضوابط طرح تفصیلي 
و وصول عوارض فروش تراکم برابر تعرفه عوارض بند )ب( 

اقدام نماید.
تبصره 4(: در کلیه ساختمان هایي که داراي تخلف ساختماني 
مازاد بر تراکم ساختماني مصوب بوده و کمیسیون ماده صد 
، راي به  ابقاء بنا صادر نموده ، مالکین موظف به پرداخت 

تعرفه عوارض برابر بند )ب( مي باشند.
تبصره 5(: کلیه ضوابط این تعرفه منطبق با ضوابط طرح 

مصوب شهري تعیین مي گردد.

انهمروز

 احداث بنا بيش از تراكم پايه در اراضي و امالك مسكوني)تراكم مجاز و تراكم مازاد(عوارض نام عوارض:  –8
 مجاز تا  سقف ضوابط طرح تفصيليالف( نام عوارض: عوارض تراكم 

 مأخذ و نحوه محاسبه عوارض
متري 60سين،رجائي ، رازي ،كارگر و معلم ،برخيابانهاي اصلي،طالقاني،  امام خميني،بهشتي،ديالمه،امام ح-1

 q50شهرك امام رضا و خيابان پارك ملت 

 ريال000/300/1شرق  خيابان شهيد بهشتي از فرمانداري تا بيمارستان  -2

 ريال000900.و پشت تامين اجتماعي و چمران  شهرك قدس-3

 ريال 000/750ضلع غربي خيابان امام از پليس راه تا ميدان امام رضا)ع(-4

 ريال000/900شهريور  17حدفاصل خيابان طالقاني تا -5

 ريال 000/900شهريور تا انتهاي ضلع شمالي شهر 17حدفاصل خيابان -6

 ريال000/850حد فاصل خيابان طالقاني تا بلوار معلم  -7

 ريال000/750ام علي )ع( و آذرآباد شهرك امام رضا)ع(و ام-8

 ريال 1.000.000متر  8بهشتي تا بيمارستان كوچه هاي زير شرق خيابان -9

 
 عوارض تراكم مازاد بر ضوابط طرح تفصيلي مصوبب( نام عوارض: 

 مأخذ و نحوه محاسبه عوارض
 برابر بند الف 2

 

به طرح های  مربوط  مقررات  و  رعایت ضوابط  تبصره1(: 
پروانه ساختمانی،  تجدید  در خصوص  مصوب شهرداری 

الزامی است.
تبصره2(: تبصره 2 ماده 29 قانون نوسازي و عمران شهري 
در پروانه هاي ساختماني که از طرف شهرداري ها صادر مي 
باید حداکثر مدتي که براي پایان یافتن ساختمان  شود 

ضروري است قید گردد .
تبصره3(: مالکیني که در مهلت مقرر در پروانه ساختماني )دو 
بار( نسبت به تمدید آن اقدام مي نمایند مشمول پرداخت 

عوارض صدور پروانه ساختماني نمي شوند.
از پایان مهلت مقرر در پروانه  تبصره4(:مؤدیاني که پس 
ساختماني جهت تجدید پروانه مراجعه مي نمایند، در صورت 
عدم شروع عملیات ساختماني ظرف مدت مقرر در پروانه از 
تاریخ صدور یا تجدید پروانه، مکلف به پرداخت مابه التفاوت 

عوارض و بهاي خدمات صدور پروانه ساختماني باشند.

تبصره 5( : مؤدیاني که قبل از اتمام مهلت مقرر در پروانه )بار 
اول( از احداث بنا صرف نظر نمایند و درخواست ابطال پروانه 
را داشته باشند شهرداري پس از کسر 20 درصد ، نسبت به 
عودت وجوه واریزي جهت صدور پروانه اقدام نمایند. )عوارض 
تفکیک ، نوسازی یا سطح شهر، آموزش و پرورش، آماده 

سازي ، فضای سبز ، آتش نشانی قابل استرداد نیست(
تبصره 6( : در صورت عدم مراجعه مالک برای تجدید و 
گذشت مدت مقرر و ابطال پروانه، هزینه های صدور پروانه با 
اعمال تبصره )5( این تعرفه  قابل استرداد است و در صورت 
درخواست پروانه جدیدبا دریافت مابه التفاوت  برابر تعرفه 

های جاری مورد عمل خواهد بود .
تبصره 7(:منظور از شروع عملیات ساختماني )از قبیل گود 
برداری، فندانسیون و....(اعالم توسط مهندس ناظر و تایید 

کارشناس فنی و شهرسازی می باشد.

)بخشنامه   1369/01/16 از  قبل  که  اراضي   :)1 تبصره 
944/1/3/34 وزارت کشور(، تفکیک و یا افراز گردیده اند 

مشمول پرداخت این تعرفه نخواهند شد.
قانون  ماده  مفاد  رعایت  به  مکلف  شهرداري   :)2 تبصره 
اصالحیه ماده 101 قانون شهرداري ها و تبصره هاي 1، 2 و 

4 آن مي باشد.
تبصره 3(: شهرداري مجاز است با توافق مالک قدرالسهم 
مربوط به خدمات و معابر عمومي را براساس قیمت روز زمین 

طبق نظر کارشناس رسمي دادگستري دریافت نماید.
تبصره 4(: چنانچه بعد از الزم االجرا شدن قانون اصالح ماده 

101 قانون شهرداریها متعاقب مراجعه مالک به شهرداری 
مشخص شود که مالک یا مالکین بدون تایید نقشه تفکیکی 
یا افرازی توسط شهرداری و پرداخت سهم زمین مربوطه ، 
ازطریق مراجع دیگر منجمله دادگاه / اداره ثبت اسناد و...  
نسبت به تفکیک ویا افراز ملک خود اقدام نموده باشند ، 
شهرداری مجاز است پس از تامین معبر مورد نیاز، به میزان 
15 درصد از مساحت قطعه ای که سند دریافت نموده به 
قیمت روز زمین طبق نظر کارشناسي محاسبه و دریافت  

نماید .

تبصره 1(: به استناد بند )د( دادنامه های شماره 367الی381 
مورخ97/3/8 هیات عمومی دیوان عدالت اداری کشور، وضع 
عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری امالك پس از 
صدور مجوز توسط کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای 

عالی شهرسازی و معماری ایران قابل وصول می باشد .
تبصره 2(: ایجاد و یا تغییر هر گونه کاربري بر روي اراضي 
از  به محدوده شهری پس  ورود  یا  و  واقع درحریم شهر 
تصویب توسط مراجع ذیصالح، عوارض ارزش افزوده برابر 
50% ارزش افزوده ایجاد شده طبق نظریه هیات کارشناسي 

،عمل خواهد شد.
تبصره3(: در صورتیکه مالک تقاضای تغییر کاربری کل پالك 
را نداشته باشد و صرفاً تقاضای افزایش مساحت تجاری مازاد 
بر ضوابط طرح تفصیلی را داشته باشد، پس از تصویب در 
کمیسیون ماده 5 می بایست بابت هر مترمربع مساحت مازاد 
بر ضوابط طرح تفصیلی، معادل 40 درصد عوارض پذیره 

تجاری را پرداخت نماید.
تبصره 4(: مالکین امالکی که در راستای ماده واحده قانون 
تعیین و ضعیت امالك واقع در طرح های دولتی و غیره 

مصوب سال 1358، بهره مندی از حقوق مالکانه را تقاضا 
پروانه  شهرداری  از  واحدهایی  ماده  صورت  به  و  داشته 
و  جامع  طرح  بازنگری  در  و  نمایند  دریافت  ساختمانی 
تفصیلی، کاربری آن ها به مسکونی تغییر یابد، مشمول 

پرداخت عوارض تغییر کاربری این تعرفه می گردند.
غیر  کاربری  با  امالك  و  اراضی  کلیه  مالکین  تبصره5(: 
مسکونی که در راستای ماده واحده قانون تعیین وضعیت 
امالك واقع در طرح های دولتی و غیره مصوب سال 1358، 
به شهرداری مراجعه و نسبت به تفکیک پالك ثبتی خود 
طبق قانون اصالحیه ماده 101 قانون شهرداری ها قدرالسهم 
خدمات عمومی و معبر و یا قبل از قانون مذکور بابت تفکیک 
و یا تغییر کاربری به شهرداری قطعه واگذار کرده اند اقدام 
نموده اند، چنانچه کاربری ملک طبق طرح و یا کمیسیون 
ماده 5، به مسکونی تغییر یابد از پرداخت این عوارض معاف 

می باشند.
تبصره 6(:عوارض تغییر کلیه کاربري ها به مسکوني مي 
بایست از متري 1.500.000 ریال و عوارض تغییر کلیه 
کاربري ها به تجاري از متري 3.000.000 ریال کمتر نباشد.
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تعرفه عوارض سال 1398 شهرداري دلیجانانهمروز

تبصره 1(: طبق استفتاء مقام معظم رهبری به موجب نامه 
1/1551- 69/2/18 در اینکه ارزش افزوده ناشی از عبور 
خیابان از نزدیکی یک ملک متعلق به صاحب آن ملک است 
نباید هیچ شک داشت، دولت یا شهرداری می تواند در 
صورت تصویب مجلس یا هر مقام قانونی مالیات ببندند، هم 
بر این ارزش افزوده و هم برای ملکی که خیابان جدید از 

کنار آن عبور می کند.
به  کشور  وزیر  ابالغی  بخشنامه  استناد  به   :)2 تبصره 
استانداران به شماره 26463/1/3/34 مورخ70/11/27 که 
تجویز  ها  شهرداری  توسط  تشرف  حق  عوارض  وصول 
گردیده ، کلیه طرح های اجرایی قبل از تاریخ 1370/11/3 

مشمول این تعرفه نمی باشند
تبصره 3(: هنگام مراجعه مالک یا قائم مقام قانوني وي بعد 
از اجراي طرح و رعایت بر اصالحي به شهرداري به منظور 
انجام هر گونه نقل و انتقال رهني یا قطعي به هر فرد 
پروانه  صدور  شهرداری،   از  غیر  به  حقوقی  و  حقیقی 
ساختماني ، پاسخ استعالم بانک، گواهي عدم خالف، پایان 
کار عوارض بر ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های توسعه 

شهری قابل وصول مي باشد.
تبصره4(: اراضي و امالکي که در اثر اجراي طرح تفصیلی، 
به استناد ماده7قانون شورای عالی شهر سازی ومعماری 
حائز یکي از شرایط ذیل شوند، مساحت باقیمانده مشمول 
پرداخت عوارض بر ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های 

توسعه شهری مي گردد.
-ملک بر خیابان واقع شود.

-ملک فاقد راه دسترسي  بوده وداراي دسترسي شود.
-ملک قبال داراي دسترسي پیاده بوده و داراي راه دسترسي 

سواره گردد.
تبصره5(: در بند )الف( تعرفه منظور از ارزش  ، ارزش روز 
ملک مي باشد که توسط هیات کارشناسي )کارشناس 

رسمي دادگستري( تقدیم مي گردد.
تبصره6(: در کلیه معابر با عرض گذر کمتر از 10متر در 
بافت های فرسوده شهری که دارای دسترسی پیاده بوده و 
مطابق طرح تفصیلی دارای دسترسی سواره می گردند ، 
چنانچه مالکین بدون دریافت غرامت و تراکم مساحت قبل 
از اصالحی ، نسبت به اخذ پروانه ساختمانی اقدام نمایند ، 
مالکین امالك موصوف )واقع در بافت فرسوده( از شمول 

این تعرفه مستثنی می باشند .
تبصره7(: شهرداری مجاز می باشد در صورت درخواست 
مالک و موافقت شهرداری  عوارض ارزش افزوده ناشی از 
اجرای طرح های توسعه شهری و سایر عوارض قانونی ملک 
را با غرامت اراضی واقع در طرح تهاتر و نسبت به تنظیم 

سند حسابداری و ثبت آن اقدام نماید.
تبصره 9( : مبلغ پرداختی توسط مالک در هر نقطه از شهر 
باقیمانده  روز  قیمت  درصد   30 ازحداکثر  نبایستی 
ملک)کارشناسي(بیشتر باشد و  از حداقل 1.000.000 

ریال براي هرمترمربع کمتر نباشد.
تبصره 10( براي امالك تجاري موجود مشمول هریک از 

ردیف هاي فوق عوارض دو برابر اخذ خواهد شد
تبصره 11( : مبلغ پرداختی توسط مالک در خیابان هاي 
اصلي جهت امالك تجاري نبایستی ازحداکثر 30 درصد  
قیمت روز باقیمانده ملک)کارشناسي(بیشتر باشد و  از 

حداقل 3.500.000 ریال براي هرمترمربع کمتر نباشد.
تبصره 12( چنانچه مالک درخواست احداث درب در بر 
معبر بزرگتر ملک خود را داشته باشد  به شرط رعایت 
ضوابط و مقررات شهرسازي، مبلغ q 5  براي هر مترمربع 
عرصه در کاربري هاي مسکوني و q 10  براي سایر کاربري 

ها قابل وصول خواهد بود.

تبصره 1( : حداقل مساحت واحد کسبی بر اساس ضوابط 
طرح تفصیلی هر شهر تعیین می شود. (20متر(

تبصره2(: مبناي عدم فعالیت واحدهاي کسبي ارائه گواهي 
اتحادیه صنفي مربوطه و تأیید شهرداری  مي باشد.

تبصره 3( : حداقل عوارض سالیانه محل کسب و پیشه براي 
مشاغل گروه اول نباید از 200.000 ریال کمتر باشد.

حداقل عوارض سالیانه محل کسب و پیشه براي مشاغل گروه 
دوم نباید از 300.000 ریال کمتر باشد.

حداقل عوارض سالیانه محل کسب و پیشه براي مشاغل گروه 
سوم نباید از 400.000 ریال کمتر باشد.

حداقل عوارض سالیانه محل کسب و پیشه براي مشاغل گروه 
چهارم نباید از 500.000 ریال کمتر باشد.

حداقل عوارض سالیانه محل کسب و پیشه براي مشاغل گروه 
پنجم نباید از 600.000 ریال کمتر باشد.

تبصره 4(: مغازه ها و واحدهاي تجاري که در زیرزمین و یا 
طبقات باالتر از همکف قرار دارند عوارض سالیانه محل کسب 

و پیشه 20– کمتر محاسبه مي شود.
تبصره 5(: به منظور جلوگیری راه اندازی مشاغل بدون مجوز 
حقوق  و  نموده  اخذ  مجوز  که  اصنافی  تشویق  و 
)اتحادیه،بیمه،دارایی،شهرداری ( را پرداخت مینمایند ، کلیه 
افرادی که بدون مجوز نسبت به راه اندازی کسب اقدام نموده 
اند تا زمانی که پروانه کسب از مراجع ذیصالح دریافت ننمایند 

معادل 2 برابر عوارض کسب خود )جهت هر سال( را باید به 
شهرداری پرداخت نمایند .)ضمنا اخذ عوارض کسب بدون 
پروانه برای مالک یا ذینفع یا متصدی حقی ایجاد نمی نماید 

).
تبصره 6(: دریافت عوارض از انباري ها و بالکنهاي داخل مغازه، 

فاقد هرگونه سقف ریالي مي باشند.
تبصره 7(: چنانچه در گاراژهایي، فضاي باز جهت استفاده 
به  باز  فضاي  عوارض  باشد  داشته  وجود  کسب  واحدهاي 
تناسب مساحت واحدهاي کسبي از مشاغل در آن گاراژها 

قابل وصول مي باشد.
تبصره 8(: کلیه جانبازان 20درصد به باال، آزادگان و خانواده 
معظم شهدا )پدر، مادر، همسر و فرزندان شهید( با ارائه کارت 
معتبر و یا معرفي نامه از مراجع ذیصالح براي یکبار از پرداخت 
عوارض صدور پروانه کسب معاف مي باشند. در خصوص 
تمدید پروانه کسب، دارنده پروانه کسب از پرداخت %50 

عوارض محاسبه شده معاف مي باشد.
تبصره 9(: عوارض تغییر شغل از واحدهاي کسبي در صورت 
تغییر نوع فعالیت شغلي متناسب با مدت زمان نوع فعالیت در 

طول سال دریافت مي گردد.
تبصره 10(: عوارض انتقال محل کسب برابر با عوارض سالیانه 

محل کسب جدید قابل وصول مي باشد.

تبصره 1( : صدور مجوز احصار بنام مالک صرفا بمنزله 
و مجوزي جهت  گردد  تلقي مي  ملک  نمودن  محصور 
احداث بنا محسوب نمي شود لذا مراتب مي بایست در 

مجوز صادره از سوي شهرداري صراحتاً قید شود.
تبصره 2(: الزمه صدور مجوز احصار از سوي شهرداري، 
منوط به احراز مالکیت مالک و ارائه مدارك و مستندات از 
جمله سند رسمي مالکیت مي باشد که در صورت تعدد 
مالکین ارائه وکالتنامه رسمي متقاضي، از جانب تمام شرکا 
در خصوص دیوارکشي محل مشاعي، ضروري است.رعایت 

کلیه ضوابط و مقررات مربوطه الزامي مي باشد.

تبصره 3(: این تعرفه مشمول فنس کشي و یا احداث دیوار 
و نرده هم مي باشد.

تبصره 4(: به منظور ترغیب مردم در زیباسازي )دیوارکشي(، 
اقدام کنندگان در بر خیابانهاي اصلي و میادین محاسبه این 
عوارض با ضریب صفر مي باشند. )منظور از خیابانهاي اصلي 
در این تعرفه خیابانهاي زیر مي باشد: خیابان شهید بهشتی، 
خیابان امام خمیني)ره(، خیابان طالقانی، بلوار عبدالهادی، 
خیابان کارگر، خیابان امام حسین، بلوار فاضل نراقی و بلوار 

60 متری شهرك امام رضا(

تبصره 1(: بیمارستان هاي دولتی از پرداخت این عوارض 
معاف می باشد.

تبصره 2(: کلیه مراکز درمانی که به صورت خیریه یا توسط 

سازمان بهزیستی، کمیته امداد امام خمینی)ره( و جمعیت 
هالل احمر ایجاد و مدیریت میگردد از پرداخت این عوارض 

معاف می باشند.

صفحه4

 توسعه و تعريض(ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های  حق مشرفيت ) نام عوارض: عوارض بر – 12
 

 مأخذ و نحوه محاسبه عوارض نوع عوارض رديف

 الک خارج محدوده و داخل حريم  شهرام 1
التفاوت ارزش ملك قبل از اجرای  % مابه50بابت هر مترمربع برابر 

طرح با قيمت بعد از اجرای طرح به قيمت روز طبق نظريه 
 كارشناسی

2 
امالكی كه عقب نشينی ندارند ولی معبر 

مشرف به ملك تعريض يا احداث يا توسعه و 
 يا اصالح می شود

 عرض معبر جديد(-عرض معبر قديم×)10q×ه متراژ عرص
 

3 
امالكی كه در بر معبر اصالحی قرار می 

 گيرند و بعد از اصالح باقيمانده دارند
 عرض معبر جديد(-عرض معبر قديم×)q5×متراژ باقيمانده عرصه 

 

 

 هر مترطولنام عوارض: عوارض صدور مجوز احصار )دیوارکشی(به ازای  – 13
 

 مأخذ و نحوه محاسبه عوارض نوع عوارض ردیف

عوارض صدور مجوز احصار یا دیوارکشی در اراضی داخل الف(  1
 محدوده شهر به ازای هر متر طول

1.5q  ×که از حداقل  متر طول
 ریال کمتر نباشد 40.000

2 
عوارض صدور مجوز احصار یا دیوارکشی در اراضی داخل حریم ب( 

 به ازای هر متر طولمصوب شهر 
q 2  ×که از حداقل  متر طول

 ریال کمتر نباشد 150.000

 

مشاغل و صنوف تابع قانون نظام صنفی كه ملزم به نام عوارض: عوارض ساليانه محل كسب براي كليه  -14
 باشند عضويت در اتحاديه صنف مربوطه می

 

 مأخذ و نحوه محاسبه عوارض عنوان عوارض
%  12 الف( عوارض ساليانه محل كسب و پيشه q   × S   ×K 

 
ج( عوارض ساليانه انباري مجزا از واحد 

 كسبی صاحبان مشاغل
% عوارض ساليانه يک 20براي هر مترمربع انباري واحد كسبی، معادل 

 مترمربع از همان واحد كسبی محاسبه و قابل وصول می باشد.

د( عوارض ساليانه انباري ملحق و بالکن 
 داخل محل كسب

%عوارض 30براي هر مترمربع انباري ملحق و بالکن داخل مغازه معادل 
احد كسبی محاسبه و قابل وصول می ساليانه يک مترمربع از همان و

 باشد.
ه( عوارض ساليانه فضاي باز مورد استفاده 
برخی از مشاغل مانند آهن فروشی، چوب 

فروشی، گاراژهاي تعميرگاهی، 
 نمايشگاهی

محاسبه % قيمت منطقه اي عرصه روز 20براي هر مترمربع فضا معادل 
 و قابل وصول می باشد.

 
 

Kضريب واحد كسبی : 
 
 

                         5گروه هاي  غلش -

                         4هاي گروه  شغل -

       3گروه هاي  شغل -
 2                 شغل هاي گروه-

                               1شغل هاي گروه  -
 

 

ک ها و مراکز بهداشتی و درمانی نام عوارض: عوارض سالیانه خدمات از کلیه اماکن مورد استفاده فعاالن کلینی -15
 ،داروخانه ها، مطب پزشکان و .....

 

 محاسبه عوارض شرح ردیف
 دولتی)ریال( خصوصی )ریال(

 - 72.000.000 های عمومیبیمارستان 1
 86.000.000 43.000.000 های درمانی تخصصیها و کلینیکدرمانگاه 2
 50.000.000 30.000.000 های درمانی عمومیها و کلینیکدرمانگاه 3
 - 40.000.000 مطب پزشکان فوق تخصص 4
 - 30.000.000 مطب پزشکان متخصص 5
 - 15.000.000 مطب پزشکان عمومی 6
 - 25.000.000 مطب دندانپزشکان 7
 - 10.000.000 مطب دندانسازی تجربی 8
 - 3.500.000 تزریقات و پانسمان 9

، مرکز سونوگرافی، مراکز پزشکی های طبی، رادیولوژیآزمایشگاه 10
 30.000.000 10.000.000 و ... ایهسته

 7.000.000 3.500.000 مطب و کلینیک دامپزشکی 11
 - 20.000.000 های روزانهداروخانه 12
 - 40.000.000 های شبانه روزیداروخانه 13
 - 4.000.000 ها، فیزیوتراپی(سایر موارد پزشکی )تغذیه، مامایی 14
 - 12.000.000 سایر خدمات پرستاری 15

 



تعرفه عوارض سال 1398 شهرداري دلیجان

تبصره 1(: مالك عمل در این تعرفه مطابق با بند 12 
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري درخصوص 
ضوابط استقرار در کاربري هاي گوناگون موضوع نامه 
و  مسکن  وزارت   89/3/26 مورخ   300/310/17/97

شهرسازي مي باشد.
تبصره 2(: کلیه دکل هایي که تاکنون نصب و بهره برداري 
و فاقد مجوز تبصره یک مي باشند در صورت ابقاء در 
کمیسیون ماده صد شهرداري ، مشمول پرداخت تعرفه 

عوارض مذکور مي باشند.
تبصره 3(: این عوارض از اشخاص حقیقي وصول نمي 
گردد و به عهده شرکت هاي خدماتي مربوطه مي باشد و 
در صورت عدم پرداخت در هنگام صدور مجوز، شهرداري 
موظف است در حساب هاي في مابین بدهي عوارض 

مربوطه را تهاتر نماید.
تبصره 4(:  دکل هاي خصوصي که در امالك خصوصي 
شرکت نصاب که داراي کاربري اداري مي باشند، نصب 

گردند،  50% عوارض این تعرفه وصول مي گردد.
تبصره 5(: کلیه صندوق هاي صدقات و ایتام و نذورات 
عوارض  این  درصد  شده اند، 0  نصب  قبالً  که  مساجد 

محاسبه 
می گردد.

تبصره 6(: درخصوص مراجع نصب صندوق هاي صدقات، 
ایتام و نذورات مساجد مقرر گردید از تاریخ الزم االجرا  
شدن تعرفه تصویبي، جهت نصب صندوق هاي مذکور از 
صورت  این  غیر  در  گردد.  دریافت  مجوز  شهرداري 
شهرداري نسبت به جمع آوري آن طبق ضوابط و مقررات 

مربوطه اقدام خواهد نمود.
تبصره 7(:جهت دکل های نصب شده مربوط به بی سیم 
های اختصاصی دستگاههایی مانند نیروهای انتظامی، 
ناحیه مقاومت بسیج و ...  0 درصد این تعرفه محاسبه می 

گردد .

تبصره1(: با گذشت هر سال از تصویب و زمان اجرا، معادل %10 
به مبالغ مذکور اضافه مي شود.

تبصره )2(: شمولیت این تعرفه ناظر به قطع اشجار در معابر 
باشد و  به شهرداري مي  پارکهاي متعلق  باغات و   ، عمومي 
بنابراین قطع اشجار توسط مالکین باغات و باغچه ها و قلمستانها 
از تعلق این تعرفه مستثني خواهد بود که صرفاً مکلف به کاشت 
دو نهال در مکاني که شهرداري جانمایي و تعیین مي نماید 
خواهند بود . به منظور استفهام واقعي از این تعرفه رعایت  آیین 
نامه قانون ”اصالح قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها 
مصوب 1359 شورای انقالب“ مصوب 1388 مجمع تشخیص 
مصلحت نظام الزامي است.در این رابطه رعایت تبصره 1 ماده 6 

قانون مذکور الزامي است
تبصره )3(: وصول عوارض قطع اشجار فقط پس از تصویب 
کمیسیون مربوطه مي باشد و در صورت عدم توافق کمیسیون و 
قطع، به دادگاه معرفي مي گردد و پس از رأي دادگاه،عوارض 

ردیف هاي فوق دریافت خواهد شد.
تبصره4(: در مواردي که در اثر تصادف وسایط نقلیه عبوري 
منجر به قطع اشجار گردد مشمول پرداخت عوارض قطع اشجار 

مي گردد.
تبصره )5(:در مواردي که درختان سطح شهر براي اجراي طرح 
هاي عمراني و غیره)مستند به ماده 103 قانون شهرداري ها( 
توسط اشخاص حقیقي و حقوقي مورد هرس سبک یا شاخه زني 
قرار گیرد، 25درصد قیمت ردیف هاي 1-2-3 این تعرفه قابل 

وصول خواهد بود.
تبصره )6(:در مواردي که درختان سطح شهر براي اجراي طرح 
هاي عمراني و غیره)مستند به ماده 103 قانون شهرداري ها( 
توسط اشخاص حقیقي و حقوقي مورد هرس سنگین یا شاخه 
زني قرار گیرد، 35درصد قیمت ردیف هاي 1-2-3 این تعرفه 

قابل وصول خواهد بود
تبصره )7(: وصول عوارض قطع اشجار فقط پس از تصویب 
کمیسیون مربوطه مي باشد و در صورت عدم توافق کمیسیون و 
قطع، به دادگاه معرفي مي گردد و پس از رأي دادگاه،عوارض 

ردیف هاي سه گانه دریافت خواهد شد.
S: مساحت به سانتیمتر

N : نوع درخت که بشرح جدول زیر می باشد

تبصرهs :)1 مساحت اعیاني مي باشد.
تبصره2(: عوارض سالیانه فعالیت صندوق های قرض الحسنه 

50% بند )2( این تعرقه محاسبه و وصول می گردد.
و  مسکونی  اعیانی  مساحت  مشمول  تعرفه  این  تبصره3(: 
مهمانسرای بانک ها و مؤسسات مالي و اعتباري و قرض الحسنه 

ها نمی شود

تبصره4(: عوارض موضوع ردیف)3(از خودپردازهایی قابل وصول 
است که برای انجام عملیات بانکی از معبر شهری استفاده می 

نمایند .
تبصره 5(: عوارض موضوع این تعرفه به استثناء بند 11 ماده 12 

قانون مالیات بر ارزش افزوده مي باشد.

تبصره1(: به استناد بند )الف( ماده 175 قانون برنامه 
پنجم توسعه ، اداره دارایی و امور مالیاتی مکلف است، 

اطالعات و مدارك مربوطه را در اختیار شهرداری قرار 
دهد.

تبصره )1( :درخصوص جایگاه هاي سوخت منظور از 
فضای مورد استفاده، فضای عمومی شامل محل استقرار 

پمپها، و محل سوختگیری خودروها می باشد
در  واقع  کاربریهای  عوارض سالیانه سایر   :  )2( تبصره 

جایگاه های سوخت مانند تجاری، خدماتی، پلیس +10 و 
... مطابق با جداول مربوطه عوارض کسب مشاغل وصول 

خواهد شد.

انهمروز صفحه5

 

 نام عوارض: عوارض سالیانه خدمات از کلیه مشاغل ، حرف و اصنافی که تابع قانون نظام صنفی نمی باشند. -16
 

 مأخذ و نحوه محاسبه عوارض عنوان عوارض ردیف

الف( عوارض سالیانه خدمات دفاتر وکال ، کارشناسان رسمی  1
 دادگستری و موسسات حقوقی

 ریال 15.000.000

ب( عوارض سالیانه خدمات از کلیه مشاغل ، حرف و اصناف و دفاتری  2
 که تابع قانون نظام صنفی نمی باشند

3q×S 

 

 سیسات شهریأنام عوارض: عوارض ت -17
 

 عنوان عوارض ردیف
مأخذ و نحوه محاسبه 

الف(عوارض ناشی از نصب و ایجاد كلیه تاسیسات و تجهیزات شهری در محدوده و  عوارض
 شخصی حریم شهر در  اراضی و امالك با مالكیت دولتی و عمومی و یا

1 
بابت نصب دكل های مخابرات )ایرانسل ، همراه اول، رایتل و.... ( روی 

 سطح زمین و ارتفاع اعیانی امالك احداثی
 ریال 200.000.000

 ریال 3.000.000 بابت نصب هر كیوسك تلفن 2

 ریال 10.000.000 بابت نصب تاسیسات و كافو مخابرات 3

 ریال 5.000.000 بابت نصب هر ترانس و تابلو برق 4

سایر تاسیسات و تجهیزات شهری شركت های خدماتی )آب و فاضالب،  
 q  10 برق، مخابرات، گاز و ... ( به ازاء هر متر مربع سطح اشغال

ب(عوارض بهره برداری سالیانه كلیه تاسیسات و تجهیزات شهری در محدوده و 
الی  1)ردیف  و یا شخصیحریم شهر در  اراضی و امالك با مالكیت دولتی و عمومی 

4) 

درصد عوارض ناشی از  20
 نصب و ایجاد

 

 عوارض تجهيزات شهري -18

 

 مأخذ و نحوه محاسبه نوع عوارض ردیف

فضاي هر مترمربع عوارض تجهيزات شهري به ازاي  1
 در هر سال  مورد استفاده

3q 

 

 

 

 هانام عوارض: عوارض بانک -19
 

 مأخذ و نحوه محاسبه عوارض عنوان عوارض ردیف

1 
ها و مؤسسات مالي و اعتباري و قرض عوارض حق افتتاح بانک

 هاالحسنه
S×q20 

2 
ها و مؤسسات مالي و اعتباري و قرض عوارض سالیانه فعالیت  بانک

 هاالحسنه
به ازاي هر مترمربع مساحت 

 ریال500.000اعیاني مبلغ 

3 
مؤسسات مالي و اعتباري و قرض ها و بانکعوارض فعالیت خودپرداز 

 الحسنه ها
به ازاي هر دستگاه ماهیانه 

 ریال5.000.000
 

 

 نام عوارض: عوارض قطع اشجار -20
 

مأخذ و نحوه  عنوان عوارض ردیف
 محاسبه عوارض

براي انواع سانتيمتر محيط از بن درخت  30به ازاء هر اصله درخت تا  نهالعوارض قطع  1
 درختان

1.500.000 
 ریال

2 
 از بن به ازاء هر سانتيمتر مربع سانتيمتر 50تا  30عوارض قطع اشجار 

N*S*50.000 
 

سانتيمتر از بن عالوه بر مبلغ بند )الف( و )ب(به ازاء هر  100عوارض قطع اشجار تا  3
 سانتيمتر مربع

N*S*80.000 
 

عوارض قطع اشجار به ازاء هر اصله درخت عالوه بر عوارض بندهاي )الف( و )ب( و  4
 خت از یك متر بيشتر)ج(به ازاء هر سانتيمتر قطع در

N*S*120.000 
 

 

 مأخذ و نحوه محاسبه عوارض عنوان عوارض ردیف

 هاي فصلی و ...گياهان پوششی و گلتخریب  4
 

 ریال 1.000.000 :گياهان پوششی هر مترمربع-1
 ریال 800.000 :هر متر مربع گلكاري-2
 ریال 2.000.000 طول:  مترهر  پرچين-3

 ریال 1.000.000درختچه هر بن:-4
 

 ضریب درخت نوع درخت ردیف

 2 درختان هميشه سبز)كاج و سرو و...( 1

 5 درخت مثمر 2

 1 زیتون تلخ ،عرعر،زبان گنجشك 3

 1.5 اقاقيا،نارون و توت كاكوزا 4

 2 افرا و بيد 5

 3 چنار 6

 

 



تعرفه عوارض سال 1398 شهرداري دلیجانانهمروز
صفحه۶

 نام عوارض: عوارض سالیانه موتور سیکلت و ماشین آالت راهسازی و سنگین -21
 

 عوارض سالیانه نوع دستگاه ردیف
 ریال 60.000 موتور سیکلت 1
 ریال 480.000 تن 10ماشین آالت سنگین تا  2
 ریال 840.000 تن 10ماشین آالت سنگین بیش از  3
 ریال 840.000 ماشین آالت راهسازی 4
 ریال 240.000 تن 1وانت تک کابین تا  5
 ریال 300،000 تن3وانت تک کابین از یک تا  6
 ریال 420.000 اتوبوس 7
 ریال 300.000 مینی بوس 8

 

تبصره1(: بر اساس تبصره ذیل بند )ب( ماده 43 قانون 
مورد  در  خودرو  عوارض  افزوده،  ارزش  بر  مالیات 
خودروهاي با عمر بیش از ده سال )به استثناء خودروهاي 

گاز سوز( به ازاي سپري شدن هر سال )تا مدت 10 سال( 
به میزان ساالنه ده درصد )10%( و حداکثر تا %100 

افزایش مي یابد.

تبصره1(: به استناد بند 27 ماده 55 و ماده 92 قانون 
شهرداري و بند 25 ماده 76  قانون تشکیالت، وظایف و 
انتخابات شوراهاي اسالمي کشور، و همچنین دادنامه 
دیوان  عمومي  هیئت   92/08/20 مورخ   551 شماره 

عدالت اداري، این عوارض قابل وصول است.
تبصره 2(: کلیه مالکین تابلوهاي سطح شهر موظفند 
نسبت به اخذ مجوز الزم از شهرداري اقدام نمایند در غیر 
اینصورت شهرداري راسا نسبت به جمع آوري تابلوهاي 
فاقد مجوز با اعالم قبلي به مالک اقدام خواهد نمود. در 
صورت ورود هرگونه خسارت به تابلو مسئولیتي به عهده 

شهرداري نخواهد بود.
تبصره3(: نصب تابلوهای تبلیغاتی موضوع بند)1( این 
تعرفه حداقل اندازه تابلو یک مترمربع با تایید و مجوز 

شهرداری می باشد .
تبصره4(: صاحبان مشاغل بند )3( این تعرفه می بایست 
نامه  آیئن  مفاد  تابلو،  نصب  مجوز  صدور  زمان  در 
استانداردسازی تابلوهای موضوع بند ج ماده 3 فصل دوم 
مصوب  پزشکی  نظام  سازمان  تشکیالت  قانون 
1383/01/25 مجلس شورای اسالمی را جهت تابلوی 
پزشکان و در خصوص سایر تابلوهای بند مذکور بایستی 
براساس ابعاد تعریف شده توسط شهرداری و از جنس 
فلکس رعایت نمایند، در غیر این صورت در ازای هر 
 ) استاندارد  ابعاد  بر  )مازاد  ریال  متر 80.000  سانتی 

سالیانه محاسبه و وصول می گردد.

تبصره 5(: نصب هر گونه تابلو پایه دار در خارج از ملک 
واحد های تجاری به هر نحوی ممنوع می باشد.

تبصره 6(: نوشتن، نصب و ایجاد هرگونه وسیله تبلیغاتي 
نصب  و  دولتي  تاسیسات  و  درختان  دیوارها،  روي  بر 
خودسرانه تابلوهاي تبلیغاتي در اشکال مختلف آن، شامل 
دیوار نویسي، پارچه نویسي، داربست، طاق نصرت و یا 
تابلوهاي پایه دار در محدوده و حریم شهر ممنوع بوده و 
در صورت تخلف از سوي افراد حقیقي و حقوقي از این 
ضوابط، عوارض به ازای هر مترمربع در زمان نصب تا 
زمان برچیده شدن، روزانه مبلغ 100.000ریال محاسبه 

و قابل وصول مي باشد.
تبصره 7(: نصب آگهي هاي تبلیغاتي بر روي خودروهاي 
حمل و نقل عمومي درون شهري شامل: تاکسي، میني 
بوس و خودروهاي فعال در آژانسها، باید با هماهنگي 
شهرداري و مجوز سازمان حمل و نقل درون شهري انجام 
گیرد. عوارض مربوطه نیز طبق مصوبات سازمان حمل و 

نقل، محاسبه و به حساب سازمان واریز خواهد شد.
تبصره9(: صدور مجوز نصب تابلو ، به منظور حفظ حقوق 
شهرداري  معبر،  ترافیکي  مسائل  رعایت  و  شهروندان 

مختار به رد یا قبول تقاضا مي باشد.
تبصره 10(: نصب آگهي هاي تبلیغاتي کاغذي و اعالمیه 
هاي فوت، بر روي درختان و دیوارها، غیر از محلهایي که 
توسط شهرداري براي این امر پیش بیني شده است، 
ممنوع بوده و پیگرد قــانونـي دارد و شهرداري مجـاز و

موظف به امحاء آن مي باشد.
تبصره11(: به منظور معرفی اشخاص حقوقی و مشاغل و اصناف 
ضرورت دارد به استناد ضوابط و مقررات ارتقاء کیفی سیما و منظر 
شهری )پاکسازی نماها و جداره ها، مناسب سازی معابر پیاده راهی 
و پیاده رها، ساماندهی به منظر شهری( مصوب مورخ 1387/9/25 
شهرداری اندازه تابلو معرف هر شغل را تهیه و تدوین و به ذینفعان 

ابالغ نماید. در صورتی که هر شخص حقیقی یا حقوقی بخواهند 
تابلویی مازاد بر اندازه تابلوی معرفی نصب نمایند با رعایت ضوابط 
ابالغ  شهرداری  توسط  که  ایمنی  نکات  رعایت  و  شهرسازی 

می گردد باید مابه التفاوت آن را طبق بند 1 پرداخت نمایند.

متولیان برگزاري نمایشگاههاي فصلي و دائمي مکلفند معادل 
10% اجاره بها و غرفه مورد اجاره را از طرف قرارداد کسر و 

بحساب شهرداري واریز نمایند.

تبصره 1(: کتابفروشي ها و نمایشگاههاي کتاب از این مورد 
مستثني مي باشند.

تبصره 1(: پرداخت این عوارض بر عهده سر دفتران اسناد رسمي 
مي باشد که در تصریح آن معاونت محترم هماهنگي امور عمراني 
با   1370/6/25-3/32/13644 شماره  نامه  طي  کشور  وزارت 
عنوان مدیر کل محترم خزانه وزارت امور اقتصادي و دارایي، تاکید 

نموده اند.
تبصره 2(: کلیه بخشنامه ها دستورالعمل ها و مصوبات شوراي 
اسالمي شهر قبل از این مصوبه در این خصوص لغو و بالاثر مي 

گردد.

تبصره1(: عوارض تامین سرانه های خدمات عمومی شهری در 
اجرای بند ب ماده 174 قانون برنامه پنجم توسعه کشور هنگام 
صدور پروانه ساختمانی و پس از ابقاء توسط ك م 100 برای کلیه 
کاربری ها توسط شهرداری محاسبه و به حساب جداگانه معرفی 

شده از طرف شهرداری توسط مودی واریز می گردد.
تبصره2(: درآمد حاصل از این محل صرفا جهت تملک سرانه های 

عمومی مرتبط با وظایف شهرداری می باشد.

بنای  زیر  تبصره3(: درآمد فوق صرفا شامل محاسبه عوارض 
مشمول  عنوان  هیچ  به  و  گردد  می  خالص(  ساختمان)بنای 

پارکینگ، راه پله و... نمی گردد.
تبصره4(: متقاضیانی که قبال عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر 
کاربری را پرداخت کرده اند، و اراضی و امالکی که طبق اصالحیه 
ماده 101 نسبت به پرداخت سرانه های مربوط به شهرداری اقدام 

نموده اند مشمول پرداخت این عوارض نمی باشند.

 به غیر از تابلوهای معرف عوارض تبلیغات محیطینام عوارض:  -22
 

 عنوان عوارض ردیف
 حاسبه عوارضمأخذ و نحوه م

 بلیغات محیطیعوارض تالف(

عوارض بهره برداری از تابلوهای تبلیغاتی  سالیانه به ازای هر  1
 مترمربع

 ریال 1.000.000كاالی داخلی: 
 ریال 2.000.000كاالی خارجی :

عوارض سالیانه تبلیغات دیجیتال و تلویزیون شهری ،تبلیغات  2
 1برابر بند  3 روان و غیره

3 
ض سالیانه تابلوهای مشاغل خاص از جمله پزشكان ، وكال ، عوار

دفاتر كارشناسان رسمی دادگستری ، موسسات 
 حقوقی،دفاتراسناد رسمی ، دفاترمهندسی

 ریال 2.000.000

دیوار نویسی با مجوز شهرداری در امالك اشخاص حقیقی و  4
 حقوقی

 ریال 1.000.000ورودی 
 لریا 100.000ماهیانه هر متر مربع 

 مأخذ و نحوه محاسبه عوارض ب( تابلو های تبلیغاتی)بیلبورد ، استند،استرابرد و...(

 نصب بنر ، پالكارد و... با مجوز شهرداری در كلیه معابر سطح شهر 4
 ریال 200.000ورودی هر پالكارد 

 ریال 30.000روزانه هر متر مربع 

 اجاره بیلبورد تبلیغاتی 5

هر  ن سپاهمیداالف( بیلبوردهای 
 ریال 9.000.000طرف ماهیانه 

ب( بیلبوردهای ورودی و خروجی 
هر طرف ماهیانه  چهارراه سرچشمه

 ریال 8.000.000
 چهاراره فلسطین 8*1.60ج(بیلبورد 

 ریال 12.000.000در هرماه 
در  میدان امام خمینی 6*3لبورد ید(ب

 ریال10.000.000هر ماه 
در  ه(بیلبورد ورودی شهرك اصناف

 ریال 8.000.000ماه هر 

ریال تا حداكثر  150.000از قیمت پایه  روزانه شهرداری تبلیغاتی 2*3 استندهای 6
 ریال 300.000

 ریال 100.000روزانه  بالن های تبلیغاتی 7
 ریال 1.000.000روزانه هر سازه  سازه نمایش خودرو 8

 
 

   
 هاغرفه نام عوارض: عوارض -23

 

 مأخذ و نحوه محاسبه نوع عوارض ردیف
 % اجاره بها و کرایه غرفه طبق قرارداد10 غرفه هاي فروش فصلي و دائمي 1

 

  
 رسمي تنظيمي در دفاتر اسناد رسمينام عوارض: عوارض حق الثبت اسناد  -24

 

 مأخذ و نحوه محاسبه نوع عوارض ردیف
 الثبت% حق 8معادل  حق الثبت اسناد رسمي تنظيمي در دفاتر اسناد رسمي 1

 

 تامین سرانه های خدمات عمومی شهری به ازای هر متر مربع اعیانی سهم شهروندان ازنام عوارض: عوارض  -25
 

 مأخذ و نحوه محاسبه نوع عوارض ردیف

سهم شهروندان از عوارض تامین سرانه های خدمات عمومی شهری به ازای  1
 هر متر مربع اعیانی

q3  35.000كه از متری 
 نباشد ریال كمتر

 

 

 نام عوارض: عوارض حفاري -26
 

 شخاص حقیقی و حقوقی هنگام حفاری معابر سطح شهر مکلفند عوارض حفاری را بشرح ذیل پرداخت نمایند.ا

 فرمول محاسبه براي هر مترطولی حفاري موضوع عوارض ردیف

 8q حفاري در معابر آسفالت 1

 8q روها حفاري در پیاده 2

 4q اند هایی که هنوز آسفالت نشده حفاري در محل 3

 

 

 

 

 نام عوارض: عوارض خدمات شهری -27
 

به منظور حفظ و نگهداری و افزایش سطوح فضای سبز و هم چنین افزایش  توان تجهیزاتی جهت حفظ شهر از نظر خدمات ایمنی 
 گردد. و آتش نشانی عوارض ذیل طبق جدول ذیل وصول می

 محاسبه عوارض شرح ردیف

1 
پروانه ساختمانی برای کلیه  عوارض فضای سبزبه هنگام صدور
 ها کاربری

درصد از مجموع عوارض صدور پروانه  5معادل
 ساختمانی

2 
نشانی به هنگام صدور پروانه ساخمانی برای کلیه  عوارض آتش

 ها کاربری
درصد از مجموع عوارض صدور پروانه  5معادل 

 ساختمانی

 

 



انهمروزتعرفه عوارض سال 1398 شهرداري دلیجان صفحه7

تبصره )1( : مادامي که مالکین و یا قائم مقام قانوني آنها تغییري 
در وضعیت ملک خود اعم از واحدهاي مسکوني، اداري، تجاري، 
آموزشي ،ورزشي ،مذهبي، پزشکي ،درماني و غیره بوجود 
نیاورند که مغایر با مفاد پروانه ساختمان و نقشه تایید شده از 
سوي شهرداري نباشد، عوارض تحت عنوان تعمیرات به آنان 

تعلق نخواهد گرفت .
تبصره )2( : این عوارض شامل تعمیرات جزئی یا داخلی )نقاشی 
، کف سازی و ....( نخواهد شد و صرفاً تعمیرات اساسی مثل 

تعویض سقف یا ستون یا پل گذاری را مشمول می شود.
تبصره )3( : چنانچه مالک یا قائم مقام قانوني وي بدون دخل و 

تصرف و یا تغییر در ارتفاع و سقف بي آنکه از مفاد پروانه 
ساختماني و نقشه مورد تایید شهرداري  عدول نماید و صرفاً 
نسبت به تعویض سقف اقدام کند، پس از تایید واحد فني و 

شهر سازي این عوارض از وي قابل وصول مي باشد .
تبصره )4( : نحوه محاسبه عوارض مربوط به تعویض سقف براي 

واحدهاي مسکوني و غیره که بصورت شیب دار اجرا مي 
شوندمعادل 15% عوارض این تعرفه مي باشد .

تبصره )5( : این عوارض به ازای هر متر مربع نبایستی از حداکثر 
20% عوارض هر متر مربع صدور پروانه ساختمانی بر اساس 

کاربری آن بیشتر باشد.

قیمت محلی اراضی شهرستان دلیجان

 ت اساسی(عوارض تعمير ساختمان )تعميرا -28

 

 

( : مادامي كه مالكين و يا قائم مقام قانوني آنها تغييري در وضعيت ملك خود اعم از واحدهاي مسكوني، اداري، تجاري، 1تبصره )
اييد شده از سوي آموزشي ،ورزشي ،مذهبي، پزشكي ،درماني و غيره بوجود نياورند كه مغاير با مفاد پروانه ساختمان و نقشه ت

 شهرداري نباشد، عوارض تحت عنوان تعميرات به آنان تعلق نخواهد گرفت .

( : اين عوارض شامل تعميرات جزئي يا داخلي )نقاشي ، كف سازي و ....( نخواهد شد و صرفاً تعميرات اساسي مثل 2تبصره )
 تعويض سقف يا ستون يا پل گذاري را مشمول مي شود.

ه مالك يا قائم مقام قانوني وي بدون دخل و تصرف و يا تغيير در ارتفاع و سقف بي آنكه از مفاد پروانه ( : چنانچ3تبصره )
ساختماني و نقشه مورد تاييد شهرداري  عدول نمايد و صرفاً نسبت به تعويض سقف اقدام كند، پس از تاييد واحد فني و شهر 

 سازي اين عوارض از وي قابل وصول مي باشد .

( : نحوه محاسبه عوارض مربوط به تعويض سقف براي واحدهاي مسكوني و غيره كه بصورت شيب دار اجرا مي 4تبصره )
 عوارض اين تعرفه مي باشد .% 15شوندمعادل 

% عوارض هر متر مربع صدور پروانه ساختماني بر اساس 20( : اين عوارض به ازاي هر متر مربع نبايستي از حداكثر 5تبصره )
 شتر باشد.كاربري آن بي

   
 
  

 ماخذ و نحوه محاسبه عوارض نوع عوارض رديف

 2q برای واحدهای مسكونی به ازاء هر متر مربع 1

 q4 برای واحدهای تجاری به ازاء هر متر مربع 2

 8q صنعتی به ازاء هر متر مربع -برای واحدهای اداری  3

4 

واحدهای آموزشی ، ورزشی، مذهبی، پزشكی،  برای
 رمانی و غيره به ازاء هر متر مربعبهداشتی، د

 

2q 

 

   
 
  

 نام عوارض: عوارض شهر ايمن و هوشمند -29
 

 ها و دیگر امکانات برای شهروندان عوارض شهر  های هوشمندسازی ترافیک، پارکینگ به منظور تأمین قسمتی از هزینه         

 گردد. ایمن و هوشمند طبق جدول ذیل محاسبه و وصول می         

 محاسبه عوارض شرح رديف

عوارض شهر ايمن و  1
 درصد از جمع مبلغ عوارض صدور پروانه ساختمانی هر کاربری 3 وشمنده

 : درآمد حاصل از این تعرفه صرفا بابت اهداف تعیین شده هزینه می گردد.1تبصره 

 

 

(37911 پستي گشت) معبر نام q اي منطقه قيمت  (ريال)  K ضريب 

روستايي تعاوني شركت تا فلسطين چهارراه از طالقاني اله آيت خيابان جنوب  109000 130 

قاسمي شهيد كوچه تا روستايي تعاوني شركت از طالقاني اله آيت خيابان جنوب  100000 130 

عسگريان شهيد ميدان تا قاسمي شهيد كوچه از طالقاني اله آيت خيابان جنوب  96000 120 

طرف دو رازي خيابان  36000 100 

رازي و طالقاني خيابان حدفاصل بيكي ابوالفضل شهيد خيابان  45000 90 

بسيج ميدان تا عسگريان شهيد ميدان از بهشتي شهيد خيابان غرب  60000 130 

ملت پارك تا بسيج ميدان ملي بانك از شهرداري بلوار غرب  17400 95 

جانبازان ميدان تا بسيج ميدان از طرف دو جانبازان خيابان  17400 90 

خيابان انتهاي تا جانبازان ميدان از طرف دو جانبازان خيابان  15400 80 

بند سيل تا پارك ابتداي از ملت پارك خيابان طرف دو    25000 115 

چمران ميدان انتهاي تا طرف دو صدوقي شهيد خيابان  14000 90 

طرف دو دانشگاه ميدان تا چمران ميدان از چمران شهيد خيابان  13000 90 

طرف دو شيرازي صياد خيابان  15300 80 

االئمه جواد مسجد تا( جمعه امام منزل ابتداي) جانبازان خيابان از دستغيب شهيد بلوار  19800 75 

رضا امام شهرك متري 60 خيابان  25000 110 

غربي و شرقي فارس خليج خيابان  18000 85 

مركزي شعبه ملي بانك تا فلسطين چهارراه از خميني امام خيابان شرق  54000 130 

دليجاني عبدالهادي عالمه خيابان تا مركزي شعبه ملي بانك از خميني امام خيابان شرق  50000 100 

(مطهري استاد) معلم بلوار تا دليجاني عبدالهادي عالمه خيابان از خميني امام خيابان شرق  30000 100 

سنگي بند سيل تا( مطهري استاد) معلم بلوار از خميني امام خيابان شرق  15500 95 

آزادي جديداالحداث ميدان تا سنگي بند سيل از خميني امام خيابان شرق  13200 90 

طرف دو بسيج ميدان تا خيابان ابتداي از دليجاني عبدالهادي عالمه بلوار  25000 95 

 

 

طرف دو معلم بلوار  20000 85 

طرف دو پاينده خيابان  21000 90 

بيشتر و متر 15 عرض با باال هاي خيابان محدوده هاي خيابان ساير  23000 80 

بيشتر و متر 8 عرض با معابر  21000 80 

متر 8 از كمتر عرض با معابر  19000 60 

دليجان حوزه انتهاي تا بربري جديداالحداث ميدان از اصفهان جاده شرق  1500 200 

29 بند يزرع لم هاي زمين  900 150 

اصفهان جاده صنعتي شهرك در واقع هاي زمين  9800 150 

 الذكر فوق محدوده در و بوده خدماتي و صنعتي كاربري داراي يا و كارخانه صورت به كه هايي زمين
مربع متر هر باشد نشده تعيين قيمت آنها براي  9600 150 

 تعيين قيمت آنها براي الذكر فوق محدوده در و بوده دامپروري يا مرغداري صورت به كه هايي زمين
مربع متر هر باشد نشده  2280 300 

(37916 پستي گشت) معبر نام q اي منطقه قيمت  (ريال)  K ضريب 

(مدرس ميدان) الزمان صاحب مسجد تا فلسطين چهارراه از خميني امام خيابان غرب  50000 130 

جهاد تا مدرس ميدان از خميني امام خيابان غرب  34000 110 

(معلم)مطهري استاد بلوار مقابل تا جهاد خيابان از خميني امام خيابان غرب  28000 100 

سنگي بند سيل تا مطهري استاد بلوار از خميني امام خيابان غرب  17800 95 

آزادي جديداالحداث ميدان تا سنگي بند سيل از خميني امام خيابان غرب  12300 95 

طرف دو جهاد خيابان ابتداي تا الزمان صاحب مسجد از باهنر شهيد خيابان  18000 70 

طرف دو عباسپور شهيد فلكه تا جهاد خيابان ابتداي از باهنر شهيد خيابان  16000 70 

فارابي كوچه مقابل تا فلسطين چهارراه از رجايي شهيد خيابان جنوب  28000 85 

كمربندي تا فارابي كوچه مقابل از رجايي شهيد خيابان جنوب  16500 70 

طرف دو بهريار خيابان  16000 70 

طرف دو جهاد خيابان  15000 75 

 

طرف دو معلم بلوار  20000 85 

طرف دو پاينده خيابان  21000 90 

بيشتر و متر 15 عرض با باال هاي خيابان محدوده هاي خيابان ساير  23000 80 

بيشتر و متر 8 عرض با معابر  21000 80 

متر 8 از كمتر عرض با معابر  19000 60 

دليجان حوزه انتهاي تا بربري جديداالحداث ميدان از اصفهان جاده شرق  1500 200 

29 بند يزرع لم هاي زمين  900 150 

اصفهان جاده صنعتي شهرك در واقع هاي زمين  9800 150 

 الذكر فوق محدوده در و بوده خدماتي و صنعتي كاربري داراي يا و كارخانه صورت به كه هايي زمين
مربع متر هر باشد نشده تعيين قيمت آنها براي  9600 150 

 تعيين قيمت آنها براي الذكر فوق محدوده در و بوده دامپروري يا مرغداري صورت به كه هايي زمين
مربع متر هر باشد نشده  2280 300 

(37916 پستي گشت) معبر نام q اي منطقه قيمت  (ريال)  K ضريب 

(مدرس ميدان) الزمان صاحب مسجد تا فلسطين چهارراه از خميني امام خيابان غرب  50000 130 

جهاد تا مدرس ميدان از خميني امام خيابان غرب  34000 110 

(معلم)مطهري استاد بلوار مقابل تا جهاد خيابان از خميني امام خيابان غرب  28000 100 

سنگي بند سيل تا مطهري استاد بلوار از خميني امام خيابان غرب  17800 95 

آزادي جديداالحداث ميدان تا سنگي بند سيل از خميني امام خيابان غرب  12300 95 

طرف دو جهاد خيابان ابتداي تا الزمان صاحب مسجد از باهنر شهيد خيابان  18000 70 

طرف دو عباسپور شهيد فلكه تا جهاد خيابان ابتداي از باهنر شهيد خيابان  16000 70 

فارابي كوچه مقابل تا فلسطين چهارراه از رجايي شهيد خيابان جنوب  28000 85 

كمربندي تا فارابي كوچه مقابل از رجايي شهيد خيابان جنوب  16500 70 

طرف دو بهريار خيابان  16000 70 

طرف دو جهاد خيابان  15000 75 

 

وليعصر خيابان  15000 75 

بيشتر و متر 15 عرض با محدوده اين هاي خيابان ساير  12000 95 

بيشتر و متر 8 عرض با محدوده اين معابر ساير  9950 110 

متر 8 از كمتر عرض با محدوده اين معابر ساير  8500 110 

طرف دو عباسپور شهيد فلكه تا رجائي شهيد تقاطع از كمربندي خيابان  8700 150 

طرف دو اصفهان جاده تقاطع تا عباسپور شهيد فلكه از كمربندي خيابان  9000 150 

رانندگي راهنمايي اداره تا( غرب) سنگي بند سيل مقابل از  10500 110 

دليجان حوزه انتهاي تا اصفهان جاده( غرب) رانندگي و راهنمايي اداره از  1400 150 

طرف دو محالتي شهيد بلوار انتهاي ات عباسپور شهيد ميدان از  9600 150 

(شرقي)يزرع لم هاي زمين استناي به دليجان حوزه انتهاي تا بلوار انتهاي از  1400 150 

باال بند يزرع لم هاي زمين  840 150 

يزرع لم هاي زمين استناي به( غربي)صنعتي هاي زمين انتهاي تا بلوار انتهاي از  19000 150 

باال بند يزرع لم هاي زمين  1300 150 

دولتي هاي واگذاري بوعلي صنعتي قطب داخل هاي زمين  13200 150 

اصناف شهرك در واقع هاي زمين  11500 150 

 الذكر فوق محدوده در و بوده خدماتي و صنعتي كاربري داراي يا و كارخانه صورت به كه هايي زمين
باشد نشده تعيين قيمت آنها براي  9600 150 

 تعيين قيمت آنها براي الذكر فوق محدوده در و بوده دامپروري يا مرغداري صورت به كه هايي زمين
باشد نشده  2300 150 

(37917 پستي گشت) معبر نام q اي منطقه قيمت  (ريال)  K ضريب 

 و صنعتي هاي زمين استثناي به غربي معصومه حضرت جاده تا دليجان شهرستان حوزه ابتداي از
ها مرغداري  1400 150 

يزرع لم هاي زمين  840 150 

 و يزرع لم هاي زمين استثناي به غربي فهميده شهيد بلوار ابتداي تا فهميده شهيد بلوار ابتداي از
ها مرغداري و صنعتي  7200 150 
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يزرع لم هاي زمين  900 150 

غرب قسمت اول كمربندي ابتداي تا فهميده شهيد بلوار ابتداي از  13000 120 

 هاي زمين و يزرع لم هاي زمين استثناي به( غربي قسمت)راه پليس فلكه تا اول كمربندي ابتداي از
ها مرغداري و صنعتي  14000 90 

بند همين يزرع لم هاي زمين  1200 150 

حافظ كوچه تا سرچشمه خيابان از خميني امام خيابان غرب  40000 110 

فلسطين چهارراه تا حافظ كوچه از خميني امام خيابان غرب  55000 110 

فارابي كوچه تا فلسطين چهارراه از رجايي شهيد خيابان شمال  29000 90 

كمربندي تا فارابي كوچه از رجائي شهيد خيابان شمال  16000 75 

رجائي شهيد خيابان تا نماز بوستان از شورا جديداالحداث خيابان شرق  15000 90 

رجائي شهيد خيابان تا نماز بوستان از شورا جديداالحداث خيابان غرب  12000 90 

طرف دو رجائي شهيد تقاطع تا راه پليس فلكه از كمربندي  12000 90 

بيشتر و متر 15 عرض با محدوده اين هاي خيابان ساير  10000 120 

بيشتر و متر 8 عرض با محدوده اين معابر ساير  9000 120 

متر 8 از كمتر عرض با محدوده اين معابر ساير  8000 120 

دودهك صنعتي ناحيه  9600 150 

راونج صنعتي ناحيه هاي زمين  7080 150 

آباد نشست دامداري مجتمع  2280 150 

 الذكر فوق محدوده در و بوده خدماتي و صنعتي كاربري داراي يا و كارخانه صورت به كه هايي زمين
مربع متر هر باشد نشده تعيين قيمت آنها براي  9600 150 

 تعيين قيمت آنها براي الذكر فوق محدوده در و بوده دامپروري يا مرغداري صورت به كه هايي زمين
مربع متر هر باشد نشده  2280 150 

 و صنعتي هاي زمين استثناي به( شرق) معصومه حضرت جاده تا دليجان شهرستان حوزه ابتداي از
ها مرغداري  1400 150 

يزرع لم هاي زمين  840 150 

 

 زمين و يزرع لم هاي زمين استثناي به شرقي فهميده شهيد بلوار ابتداي تا معصومه حضرت جاده از
ها مرغداري و صنعتي هاي  7400 150 

بند همين يزرع لم هاي زمين  888 150 

شرق قسمت اول كمربندي ابتداي تا فهميده شهيد بلوار ابتداي از  13000 120 

 و صنعتي هاي زمين و يزرع لم هاي زمين استثناي به( شرقي)راه پليس فلكه تا اول كمربندي ابتداي از
ها مرغداري  

20000 150 

(37918 پستي گشت) معبر امن  q اي منطقه قيمت  (ريال)  K ضريب 

 و صنعتي هاي زمين استثناي به( شرق) معصومه حضرت جاده تا دليجان شهرستان حوزه ابتداي از
ها مرغداري  1400 150 

بند همين يزرع لم هاي زمين  840 150 

 زمين و يزرع لم هاي زمين استثناي به شرقي فهميده شهيد بلوار ابتداي تا معصومه حضرت جاده از
ها مرغداري و صنعتي هاي  7400 150 

بند همين يزرع لم هاي زمين  888 150 

شرق قسمت اول كمربندي ابتداي تا فهميده شهيد بلوار ابتداي از  12600 100 

 و صنعتي هاي زمين و يزرع لم هاي زمين استثناي به( شرقي)راه پليس فلكه تا اول كمربندي ابتداي از
ها مرغداري  20000 150 

بند همين يزرع لم هاي زمين  1300 150 

فلسطين چهارراه تا قيام كوچه از خميني امام خيابان شرق  55200 110 

جامع مسجد كوي تا فلسطين چهارراه از طالقاني اله آيت خيابان شمال  109000 130 

نجفي و دليري شهيد كوچه تا جامع مسجد كوي از طالقاني اله آيت خيابان شمال  100000 120 

طرف دو اشرفي محمدتقي شهيد خيابان  45000 110 

عسگريان شهيد ميدان تا نجفي و دليري شهيد كوچه از طالقاني خيابان  91000 120 

تير هفت خيابان تا عسگريان شهيد ميدان از بهشتي شهيد خيابان غرب  60000 130 

صادق امام بيمارستان تا تير هفت خيابان از بهشتي شهيد خيابان غرب  30000 110 

الحوائج باب حسينيه تا طرف دو كارگر خيابان  26000 90 

 

شفيعي شهيد كوچه تقاطع تا الحوائج باب حسينيه از طرف دو كارگر خيابان  28000 90 

بهشتي شهيد خيابان تا شفيعي شهيد كوچه تقاطع از كارگر خيابان  33000 90 

(سابق شهريور 17 خيابان)الحوائج باب حسينيه تا پيروزي از تير هفت خيابان  11000 100 

بلوار جنوبي قسمت پيروزي خيابان تقاطع تا خميني امام خيابان تقاطع از كشاورز بلوار  30000 100 

بلوار شمالي قسمت پيروزي خيابان تقاطع تا خميني امام خيابان از كشاورز بلوار  24000 80 

طرف دو پيروزي خيابان تا بهشتي شهيد خيابان از  تير هفت خيابان  16000 100 

خميني امام خيابان تا بهشتي خيابان ابتداي از طرف دو جاللي سيدنظام شهيد خيابان  19000 110 

طرف دو پيروزي خيابان  16000 90 

بان باغچه خيابان  16000 90 

بيشتر و متر 15 عرض با محدوده اين هاي خيابان ساير  15000 100 

بيشتر و متر 8 عرض با محدوده اين معابر ساير  12000 110 

متر 8 از كمتر عرض با محدوده اين معابر ساير  10000 110 

 الذكر فوق محدوده در و بوده خدماتي و صنعتي كاربري داراي يا و كارخانه صورت به كه هايي زمين
مربع متر هر باشد نشده تعيين قيمت آنها براي  9600 150 

 تعيين قيمت آنها براي الذكر فوق محدوده در و بوده دامپروري يا مرغداري صورت به كه هايي زمين
مربع متر هر باشد نشده  2300 150 

(37919 پستي گشت) معبر امن q اي منطقه قيمت  (ريال)  K ضريب 

 بن علي حضرت روزي شبانه دبيرستان تا عسگريان شهيد ميدان از بهشتي شهيد خيابان شرق
 120 70000 ابيطالب

صادق امام بيمارستان تا ابيطالب بن علي حضرت روزي شبانه دبيرستان از بهشتي شهيد خيابان شرق  32000 110 

طرف دو مصباح كوچه نبش تا عسگريان يدشه ميدان از ديالمه خيابان  60000 110 

طرف دو خيابان انتهاي تا مصباح كوچه از ديالمه خيابان  52000 100 

بسيج ميدان تا عسگريان شهيد ميدان از بهشتي شهيد خيابان شرق  70000 130 

طرف دو دانشگاه ميدان انتهاي تا بسيج ميدان از نراقي فاضل بلوار  20000 110 

 

طرف دو گاز شركت انتهاي تا دانشگاه ميدان از نراقي فاضل بلوار  16000 110 

طرف دو سنگي بند سيل تا گاز شركت انتهاي از نراق جاده  2200 150 

يزرع لم هاي زمين استثناي به طرف دو نراق آباد محمد مزرعه ابتداي تا سنگي بند سيل از  1440 150 

باال بند يزرع لم هاي زمين  756 150 

طرف دو دانشگاه خيابان انتهاي تا دانشگاه ميدان از دانشگاه خيابان  22000 70 

حسين امام مسجد تا بهشتي شهيد خيابان از حسين امام خيابان  34000 100 

دانشگاه خيابان تا حسين امام مسجد از حسين امام خيابان  21600 75 

طرف دو شرقي قيام خيابان  22000 90 

طرف دو هاشمي مهندس خيابان  19200 90 

آزادگان خيابان  21000 90 

ملت پارك تا بسيج ميدان از شهرداري بلوار شرق  24000 100 

بلوار انتهاي تا جواداالئمه مسجد از دستغيب شهيد بلوار  12600 95 

علي امام شهرك  15000 100 

گلستان متري بيست  13000 100 

بيشتر و متر 15 عرض با محدوده اين هاي خيابان ساير  17000 80 

بيشتر و متر 8 عرض با محدوده اين معابر ساير  14000 80 

متر 8 از كمتر عرض با محدوده اين معابر ساير  10000 100 

داراي يا و كارخانه صورت به كه هايي زمين  الذكر فوق محدوده در و بوده خدماتي و صنعتي كاربري 
مربع متر هر باشد نشده تعيين قيمت آنها براي  9600 150 

مرغداري صورت به كه هايي زمين  تعيين قيمت آنها براي الذكر فوق محدوده در و بوده دامپروري يا 
مربع متر هر باشد نشده  2280 150 

 


