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 39جهت اجراءدرسال تعرفه عوارض و بهاي خدمات شهرداري احمدآباد

 هاي ساختماني تك واحديعوارض صدور پروانه  -1

 عوارض صدور پروانه هاي ساختماني تك واحدي   )1-1
 

   مساحت كل  زيربنا×  P  2.2          مترمربع زيربنا به ازاي هرمترمربع       021تا 

                                                                                                         011                 

  زيربنا كل  مساحت×  P 3    مترمربع زيربنا به ازاي هرمتر مربع   112تا   020از 

                                                                                                         011   

 مساحت كل  زيربنا×  P 3.3      مترمربع زيربنا به باال به ازاي هرمتر مربع   210 از

=p011         قیمت منطقه اي   

اصالح پروانه همراه با افزايش ويا اخذ مجووز افوزايش بنوا را دا وته با و   : در صورتي كه مالك درخواست 0تبصره

( محاسبه و پس از كسر عوارض زير بنواي داراي مجووز بور اسوا   0-0عوارض ص ور پروانه كل زيربناء طبق رديف) 

 همین رديف ما به التفاوت وصول خواه    .
 

 (0-0داراي مجوز برمبناي رديف ) ( منهاي عوارض زيربنا0-0ي رديف )عوارض كل زيربنا برمبناعوارض زيربنا)قابل پرداخت (= 

 0251ص ور پروانه بر روي اراضي موقوفه و فاق  سن  و قولنامه اي   در صورت سپردن تعه  الزم ) طبق مصوبه  ماره  :2تبصره

 ص ور پروانه اخذ مي گردد .( بالمانع  مي با   ضمناً هزينه تفكیك   تغییر كاربري در زمان  10/ 5/8د / ش مورخ 

عوارض اين رديف اخوذ موي گوردد .  %21معادل  15درخصوص ساخت وساز بناهاي مسكوني ب ون مجوز قبل از سال  :3تبصره

 بناهاي خشت وگلي از پرداخت عوارض اين رديف معاف مي با ن  .

متر مربع برابور ارزش  31رافیت ن ا ته با   تا : درمورد اضافه بنا زائ  بر مساحت من رج درپروانه  در صورتیكه حق ا 4تبصره

 .محاسبه و از مالك اخذ  ود 011ماده 00معامالتي طبق تبصره 

 بافت قديمعوارض صدور پروانه مسكوني در ( 1-2

 %21معوادلبناهوا  اينگونوه درآن  واقوع مقاوم سازي  تشويق  هرون ان به بازسازي ونوسازي و و ق يم به منظور احیاء بافت   

  ولي در بافت فرسوده  امل اين معافیت نمي با ن . معاف مي با ن . (0-0) ض زيربنا رديفعوار

  .                                                                  اين بخشودگي مشمول تخلف ساختمان نمي  ود

 ( عوارض صدور پروانه مسكوني موقوفه 1-9

عام المنفعه اداره مي  ون  و موسسات خیريه كه  فاق  مالكیت خصوصي بوده و موروثي نمي با و     موقوفات عام كه به صورت 

مشروط به ارائه گواهي از اداره اوقاف مبني بر وقف و عام المنفعه بودن    با ارائه پیشنهاد  هرداري وتصويب  ووراي اسوالمي 

  هر   از پرداخت عوارض ص ور پروانه معاف مي با ن  .

صره : در صورتي كه موقوفات به ا خاص حقیقي و حقوقي واگذار و يا اجاره داده   ه و يا بشود و در سن  واگذاري يا اجواره تب

حق ايجاد بنا و مستح ثات و اخذ سن  مالكیت اعیاني براي ا خاص منظور   ه با   ا خاص مذكور در حكم مالك محسوب و 

 ود. مشمول پرداخت عوارض به  هرداري خواهن  ب
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 ( عوارض تمديد پروانه ساختمانهاي مسكوني1-4
  ريال81111 باضافه  تراكم وتغییر كاربريبه جز پاركینگ و آموزش و پرورش  به نرخ روز پروانهص وردرص  عوارض 0به ازاي هرماه تاخیر

  تم ي  پروانه از مبلغ عوارض ص ور پروانه به نرخ روز تجاوز نكن .مشروط به اينكه مبلغ 

بار تم ي    ه و عملیات ساخت وساز به اق ام نرسی ه  در صورت مراجعه مشمول مابه التفاوت هزينه پروانه  2پروانه هايي كه 

 .هزينه ها به نرخ روز( -)به نرخ روز(مي  ود.) وجوه پرداختي 

 محاسبه مي گردد.0381الطبق سكه بابت خسارت تعريض معابر صادر   ه است با هر گونه كاربري جهت تم ي  پروانه هايي 

عوارض ص ور پروانه اخذ مي  %31چنانچه هیچگونه ساخت و سازي انجام نش ه يا در ح  كرسي چیني اق ام   ه با     -0

 مشروط بر اينكه از مبلغ تم ي  پروانه برابر اين رديف تجاوز نكن .گردد .

 عوارض ص ور پروانه اخذ میگردد . %21سقف ( با    درصورتیكه ساخت و ساز انجام   ه در ح  پاكار )آماده اجراي   -2

 مشروط بر اينكه از مبلغ تم ي  پروانه برابر اين رديف تجاوز نكن .

مشروط بر  عوارض ص ور پروانه ساختمان اخذ مي گردد  . %01اسكلت و سقف   برابر مفاد پروانه   فقط  درصورت اح اث  -3

 رديف تجاوز نكن .اينكه از مبلغ تم ي  پروانه برابر اين 

 توضیحات:
 

ساختمان تك واح ي مسكوني  امل زير زمین به صورت انباري و همكف بصوورت يوك واحو  مسوكوني و طبقوه اول آن  - 0

 بصورت توسعه همكف مي با  . 

و تغییر  جهت دريافت پروانه تا پايان سال اق ام  نكن   با هر گونه  یكهدر صورت ص ور پروانه  پس از پرداخت عوارضمالك   - 2

   مشمول مابه التفاوت خواه    .در سال بع  در میزان عوارضافزايش 

زمان محاسبه و اخذ عوارض زيربنا  زماني است كه پرون ه  تمام مراحل قانوني ص ور پروانه را طوي نمووده و پویش نوويس  - 3

   . اطالعات من رج در پیش نويس مبناي محاسبه عوارض زيربنا قرار خواه  گرفت .پروانه تنظیم   ه با

در صورتیكه در خواست پروانه مسكوني بر روي همكف تجاري بشود واز نظر ضوابط ص ور چنین پروانوه اي مجواز با و    – 4

 ( محاسبه خواه    .0-3عوارض زيربناي طبقه اول با توجه به مساحت زير بناي طبقه اول  و برمبناي رديف)

 ناسنامه ساختمان )پروانه (  همان مجوز  روع عملیات ساختماني مي با   واين ب ين معني است كه اگر بر روي ملكوي   – 2

درخواست پروانه   ه با   و تمام مراحل آن اعم از تهیه نقشه   پرداخت عوارض وغیره طي   ه بوا  و  ولوي قبول از اخوذ 

اق ام به ساخت و ساز  ودآن ساخت و ساز به عنوان ب ون پروانه تلقي و پرون ه آن به كمیسیون مواده  ناسنامه توسط مالك  

ص  ارجاع مي  ود  و عوارض آن بر اسا  تعرفه ب ون مجوز محاسبه و عوارض پرداختي ازآن كسر  و مابه التفاوت وصول موي 

 گردد. 

ن به معبر اصلي و قسمت ديگر همان ح   به ملك مجواور منتهوي قیمت منطقه اي امالك مسكوني كه قسمتي از يك ح  آ  -5

مي گردد   ب ين گونه است كه آن قسمت كه مشرف به خیابان و يا معبر اصلي مي با    داراي قیمت بر خیابان و يا معبر اصلي   

منطقوه اي خیابوان و يوا قیمت  %11و آن قسمت كه به ملك مجاور منتهي مي  ود ) از آن قسمت دسترسي به خیابان ن ارد ( 

 معبر اصلي مبناي محاسبه قرار خواه  گرفت   مشروط به آنكه از قیمت معبر فرعي ) در صورت دو بر بودن ملك ( كمتر نبا  .
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 و مازاد بر پروانه پروانه بدون مسكوني تك واحديزيربناي ساختمانهاي عوارض  -2

 39 سال در پروانه بدون واحديتك مسكوني زيربناي ساختمانهاي عوارض( 2-1
 

 به ازاي هر مترمربع)پالكهاي پشت جبهه(برابر قیمت منطقه اي24

 به ازاي هر متر مربعبرابر قیمت منطقه اي)بر خیابان(21

در صورتیكه كمیسیون مربوطه راي بر ابقاي بنا صادر نماي  15ون مجوز بع  از سال  در مورد ساخت و ساز بنا هاي مسكوني ب

 .قانون  هرداريها اخذ گردد011رديف به اضافه جريمه كمیسیون حاصل از ماد ه عوارض اين 

 زيربناي ساختمان هاي مسكوني تك واحدي مازاد بر پروانه  عوارض( 2-2
   مساحت كل  زيربنا×    P  8/2             مترمربع زيربنا به ازاي هرمترمربع 021تا      

                                                                                                               011     

   مساحت كل  زيربنا×    P  3/3             زيربنا به ازاي هرمترمربعمتر مربع  112تا  مترمربع 020 از    

                                                                                                                   011     

 

   مساحت كل  زيربنا×   P  8/3                     مترمربع زيربنا به باال به ازاي هرمترمربع       210از   

                                                                                                            011                    

 : : مابه التفاوت عوارض ساختمانهاي اح اثي مازاد بر مجوز:0تبصره

                                                (0-0مجوزبرمبنوواي رديووف )(  منهوواي عوووارض سوواختمان داراي 2-2عوووارض كوول زيوور بنووا بوور مبنوواي رديووف)

( محاسوبه وپوس از كسور  0 -3: در صورت تب يل هر يك از طبقات به بیش از يك واح   عوارض زيربنا برابر رديف  ) 2تبصره 

() مشروط به اينكه ساختمان قبلي در مهلت پروانوه احو اث  و ه با و  و يوا 0-0عوارض زيربنا تك واح ي بر مبناي رديف )

ساختمان قبل از تب يل داراي ع م خالفي با   ( مابه التفاوت اخذ مي گردد و در صورتي كه ساختمان قبل از تب يل خوارج از 

                                                      ( كسر خواه    . 0 -3  ه با   صرفاً عوارض پرداختي قبلي از عوارض محاسبه   ه برابر رديف )  مهلت پروانه ساخته

                                   چند واحديهاي ساختماني  عوارض صدور پروانه -9

 چند واحدي وارض صدور پروانه هاي ساختماني ( ع9-1

   P 21                   به ازاي هر متر مربع                                                                

             P2و اتاق نگهباني   تأسیسات    انباري پیلوت    پاركینگبه ازاي هرمتر مربع 

روي همكف تجاري بشود و از نظر ضوابط  ص ور چنین  :در صورتیكه درخواست اولیه چن  واح ي مسكوني بر0تبصره

 پروانه اي مجاز با   عوارض زيربناي طبقه اول و باالتر بر مبناي اين رديف محاسبه خواه    .

 محاسبه گردد.  P 21هر متر مربع كسري فضاي باز  :2 تبصره

 مربع مورد نیاز مي با  .متر 31) فضاي باز به ازاي هر واح  
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 بافت قديمدر مجتمع مسكوني  عوارض صدور پروانه (9-2

 %21معوادلبناهوا  اينگونوه درآن  واقوع مقاوم سوازي  تشويق  هرون ان به بازسازي ونوسازي و و ق يم به منظور احیاء بافت

 ولي در بافت فرسوده  امل اين معافیت نمي با ن . معاف مي با ن . (3-0) ض زيربنا رديف  عوار

 مشمول تخلف ساختمان نمي  ود.اين بخشودگي 

 مجتمع مسكوني موقوفه  ( عوارض صدور پروانه9-9

موقوفات عام كه به صورت عام المنفعه اداره مي  ون  و موسسات خیريه كه  فاق  مالكیت خصوصي بووده و مووروثي 

ارائوه پیشونهاد  وهرداري  نمي با      مشروط به ارائه گواهي از اداره اوقاف مبني بر وقف و عام المنفعه بودن    بوا

 وتصويب  وراي اسالمي  هر   از پرداخت عوارض ص ور پروانه معاف مي با ن  . 

تبصره : در صورتي كه موقوفات به ا خاص حقیقي و حقوقي واگذار و يا اجاره داده   ه و يا بشود و در سن  واگذاري 

يا اجاره حق ايجاد بنا و مستح ثات و اخذ سن  مالكیت اعیاني براي ا خاص منظور   ه با و  ا وخاص موذكور در 

بود . ب يهي است رعايت سواير ضووابط الزاموي  حكم مالك محسوب و مشمول پرداخت عوارض به  هرداري خواهن 

                                                                                                          است .  

      000و، بانك ها تجاري ،اداري ،صنعتي  هاي واحد پذيره )صدور پروانه(عوارض  -4
 

  تجاري پروانه(پذيره )صدور عوارض  (4-1
 

 

   P11 تجاري به ازاي هر متر مربع همكف

 P10 زير زمین تجاري به ازاي هر متر مربع  

 P 1 و باالترطبقه اول 

 P 5  به ازاي هر متر مربع                                              انباري

 P5                                    نیم طبقه

 P2 به ازاي هر متر مربع                              و تاسیسات پاركینگ

  
 پذيره تجاري مي  ون  .%21كه اق ام به تغییر سقف نموده مشمول ب ون پروانه مغازه هاي ق يمي :0تبصره 

 ( عوارض پذيره اداري دولتي   4-2

  P                                      41 به ازاي  هر متر مربع زيربنا  

 P 2تأسیسات و پاركینگ مسقف اح اثي به ازاي هرمترمربع  

 با  (ريال مي 01111براي واح هاي اداري  P: )ح اقل  0تبصره

اداره بوا اصوول  -0: منظور از اداري دولتي   دستگاههاي دولتي و وابسته به دولوت كوه يكوي از دو  ورط :  2تبصره

پرداخت مالیات را مطابق قوانین و اساسونامه هوا ي ايون دسوتگاهها ن ا وته با ون  اينگونوه  مشمول -2بازرگاني 

 دستگاهها  مشمول عوارض پذيره اداري دولتي مي  ون .
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ي جبهه اول و مازاد بر آن به ازاي امتر براسا  قیمت منطقه  21تا عمق اداري مجتمع هاي زيربناي عوارض :   3تبصره

قیموت منطقوه اي  %52متر عموق براسوا   41قیمت منطقه اي جبهه اول و مازاد بر  %82  متر عمق دوم براسا 21

 جبهه اول در صورتیكه از قیمت منطقه اي جبهه هواي بعو ي كمتور نبا و  ) كوه در اينصوورت قیموت منطقوه اي

تن  كوه محول منظور از مجتمع اداري   ساختمانهايي هسوجبهه هاي بع  مالك عمل خواه  بود ( محاسبه مي گردد.  

استقرار ادارات مختلف مي با  . ب يهي است عوارض ساختمانهاي اداري تك واح ي براسا  قیموت منطقوه اي بور 

 سبه میشود. احجبهه اصلي م

:  عوارض پذيره قسمتي از تأسیسات اداري را جهت آموزش كاركنان ويا ايجاد مهو  كوودك اختصواص داده  4تبصره

  ود  بر مبناي پذيره اداري محاسبه مي گردد. 

 ( عوارض پذيره مجتمع هاي اداري بخش خصوصي 4-9

  P 21                    به ازاي  هر متر مربع زيربنا                                             

  P 2تأسیسات و پاركینگ مسقف اح اثي به ازاي هرمتر مربع زيربنا          

 با  مي (ريال هزار ده) 01111براي واح هاي اداري  P: )ح اقل  0تبصره

دولتوي و : منظور ساختمانهايي هستن  كه از نظر نقشه داراي خصوصیات اداري بوده ولي توسط دستگاههاي 2تبصره

غیره كه با اصول بازرگاني اداره و مشمول پرداخت مالیات مي با ن  تأسیس و اداره مي  ون  ضمناً با توجه به اينكوه 

 ماهیت اين گونه فعالیت ها تجاري مي با   مي بايست كاربري آن تجاري با  .

 با  . منظور از مجتمع اداري   ساختمانهايي هستن  كه محل استقرار ادارات مختلف مي

ي جبهه اول و مازاد بر آن به ازاي امتر براسا  قیمت منطقه  21تا عمق اداري مجتمع هاي زيربناي عوارض :  3تبصره

قیموت منطقوه اي  %52متر عموق براسوا   41قیمت منطقه اي جبهه اول و مازاد بر  %82متر عمق دوم براسا    21

ع ي كمتر نبا   ) كه در اينصورت قیمت منطقه اي جبهه هاي جبهه اول در صورتیكه از قیمت منطقه اي جبهه هاي ب

ب يهي است عوارض ساختمان اداري تك واحو ي بور مبنواي قیموت  بع  مالك عمل خواه  بود ( محاسبه مي گردد.

 منطقه اي بر جبهه اصلي )ب ون لحاظ نمودن  عمق ( مي با  .
 

 ( عوارض پذيره صنعتي  4-4

  P 02                                                     )داخل مح وده  هري( بنابه ازاي  هر متر مربع زير 

  P 2                             ))داخل حريم وخارج از مح وده  هريبه ازاي  هر متر مربع زير بنا

 P 2                   داخل مح وده  هريپاركینگ مسقف اح اثي به ازاي هر متر مربع زير بنا

 P 2/0     خارج از مح وده  هري پاركینگ مسقف اح اثي به ازاي هر متر مربع زير بنا

 ) مالك  دا تن پروانه  از سازمان صنايع و معادن خواه  بود.(

واح هاي صنعتي واح هايي هستن  كه بمنظور استفاده صنعتي ويا ايجادكارگاههاي صنعتي و اداري)مرتبط( بوا اخوذ 

 از مراجع ذيربط مانن  وزارت جهاد كشاورزي  صنايع سبك و سنگین و معادن و فلزات ايجاد میشون .  موافقت اصولي 

 با  (ريال مي01111براي واح هاي صنعتي P: )ح اقل  0تبصره
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 به تصویب شورای اسالمی شهر احمدآباد رسید

 

 

 39جهت اجراءدرسال تعرفه عوارض و بهاي خدمات شهرداري احمدآباد

: قیمت منطقه اي گرانترين معبر برجبهه ملك مبناي محاسبه عوارض پذيره صنعتي مي با و  وعموق ملوك  2تبصره

 ن ارد.تأثیري برآن 
 

 ( عوارض  پذيره هتل و مهمانپذير 4-5

  P 31             به ازاي  هر متر مربع زير بنا                                

 P 2پاركینگ مسقف اح اثي به ازاي هر متر مربع                    

 با  (ريال مي 01111براي هتل و مهمانپذير  P: )ح اقل 0تبصره 

مطابق ضوابط من رج در طرحهاي تفصیلي  هر   اح اث تأسیسات اقامتي مانن  هتل و مهمانپذير در اراضي :  2تبصره

با كاربري خ مات جهانگردي و پذيرائي و همچنین در كاربري تجاري امكان پذير مي با و  و در موواردي كوه زموین 

غیور از كاربريهواي يواد  و ه تقاضواي  مناسب براي ايجاد تأسیسات مذكور در طرح مشخص نش ه و يا در مكاني به

اح اث تأسیسات فوق گردد پس از طرح موضوع در كمیسیون ماده پنج و يا كمیسیون تغییركاربري طرحها به يكي از 

دو حالت ا اره   ه تأسیسات فوق قابل اح اث خواه  بود در صورتي كه تأسیسات فوق در غیر از دو كواربري فووق 

 يره تجاري مي  ون .اح اث  ود مشمول عوارض پذ
 

 ( عوارض پذيره واحدهاي فرهنگي ، آموزشي ، ورزشي ، درماني 4-6
 

 P 5به ازاي  هر متر مربع                                                        

 P 3        پاركینگ مسقف اح اثي به ازاي هر متر مربع          

 با  .مي ريال8111براي واح  هاي فرهنگي  آموز ي   ورز ي ودرماني  P: :)ح اقل  0تبصره

:واح  هاي فرهنگي  آموز ي   ورز ي ودرماني كه بصورت موقوفات عام هستن و همچنین مساج واماكن مق سه و 2تبصره

از طرف خود اوقاف يا  موسسات خیريه عام المنفعه غیر انتفاعي رسمي كه به ثبت رسی ه ان   مشروط بر اينكه سرمايه گذاري

ا خاص خیر و نیكوكار درموقوفات با   و به صورت عام المنفعه اداره  ون  ) فاق  مالكیت خصوصي بوده و موروثي نمي با  ( 

 با رعايت ساير ضوابط از پرداخت عوارض پذيره معاف مي با ن  ضمنًا ارائه گواهي از اداره اوقاف كه مبني بر وقف و عام المنفعه

 الزامي مي با  .بودن 

: در صورتي كه موقوفات به ا خاص حقیقي و حقوقي واگذار و يا اجاره داده   ه و يا بشود و در سن  واگذاري يا اجاره  3تبصره

حق ايجاد بنا و مستح ثات و اخذ سن  مالكیت اعیاني براي ا خاص منظور   ه با   ا خاص مذكور در حكم مالك محسوب و 

به  هرداري خواهن  بود .ب يهي است در هر زمان كه ملكي يكي از دو  رط موقوفه عام بودن و يا عام مشمول پرداخت عوارض 

 المنفعه بودن خود را ازدست ب ه  مشمول عوارض بر مبناي روز پرداخت خواه    .

عايوت سواير ضووابط از  وود بوا رها و معاب  اقلیتهاي مذهبي كه صرفاً استفاده مذهبي از آنها مي: مساج  و حسینیه 4تبصره

 با ن .پرداخت عوارض پذيره معاف مي

 : عوارض پذيره خوابگاهاي دانشجويي كه در كاربري آموز ي اح اث مي  ون    برمبناي اين رديف محاسبه مي  ود.  2تبصره

: به منظور تشويق بانیان امور خیريه واح هاي فرهنگي  آموز ي  ورز ي  درماني بوا پیشونهاد  وهرداري وتصوويب 5تبصره 

 وراي اسالمي  هر ازپرداخت عوارض پذيره فوق معاف مي با ن . درصورتي كه انتقال سن  مالكیت بوه غیور  وود مشومول 

 عوارض به نرخ روز خواهن    . 
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 به تصویب شورای اسالمی شهر احمدآباد رسید

 

 

 39جهت اجراءدرسال تعرفه عوارض و بهاي خدمات شهرداري احمدآباد

  )بجز مسكوني (روانه ( عوارض تمديد پ4-7

 . ريال021111باضافه به ازاي هر ماه تاخیر  به نرخ روز  درص  عوارض ص ور پروانه 2/0

 مشروط به اينكه مبلغ پرداختي )فعلي + هنگام ص ور(از هزينه پرداختي نرخ روز بیشتر نشود.
صورت مراجعه مشمول مابه التفاوت هزينه پروانه بار تم ي    ه و عملیات ساخت وساز به اق ام نرسی ه  در  2پروانه هايي كه 

 هزينه ها به نرخ روز( -)به نرخ روز(مي  ود.) وجوه پرداختي 

 توضیحات:

 بجز مسكوني مي با  . .  111عوارض اين رديف مشمول ساختمان تجاري  اداري  صنعتي   بانك ها و – 0

 پذيره بانك ها و مؤسسات مالي و اعتباري و صندوق هاي قرض الحسنه ( عوارض 4-8

 P 51 به ازاي هر متر مربع همكف

 P 8 زير زمین به ازاي هر متر مربع  

 P 01 طبقه اول و باالتر به ازاي هر متر مربع

 P 3 نیم طبقه داخل واح  به ازاي هر متر مربع   

 P 5  به ازاي هر متر مربع                                              انباري

 P 01                                    انباري مستقل به ازاي هر متر مربع

 P 5 پاركینگ مسقف به ازاي هر متر مربع                             

 P 3 تأسیسات  به ازاي هر متر مربع                                         
 

 

 بدون پروانه يا مازاد بر پروانه  ، اداري ، صنعتي و .... ( عوارض واحدهاي تجاري 5

 ( عوارض واحدهاي تجاري تك واحدي بدون پروانه يا مازاد  بر پروانه 5-1

 P22              تجاري به ازاي هر متر مربع همكف

  P02          زير زمین تجاري به ازاي هر متر مربع

 P02                                         و باالترطبقه اول 

                                              P8                         به ازاي هر متر مربع  انباري

     P1                                                     نیم طبقه

                             P1   ر متر مربعبه ازاي ه و تاسیسات پاركینگ

 ريال8111ح اقل قیمت منطقه اي
 

 39 احداثي درسالواحدهاي بانك هاو موسسات مالي و اعتباري بدون پروانه يا مازاد  بر پروانه  عوارض (5-2
 

 P 11     به ازاي هر متر مربع همكف

 P 02 زير زمین به ازاي هر متر مربع  

 P 02 طبقه اول و باالتر به ازاي هر متر مربع

 P 4 نیم طبقه داخل واح  به ازاي هر متر مربع   
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 به تصویب شورای اسالمی شهر احمدآباد رسید

 

 

 39جهت اجراءدرسال تعرفه عوارض و بهاي خدمات شهرداري احمدآباد

 P 1   به ازاي هر متر مربع                                              انباري

 P 02                                     مستقل به ازاي هر متر مربعانباري 

 P 1 پاركینگ مسقف به ازاي هر متر مربع                             

 P 2 تأسیسات  به ازاي هر متر مربع                                         

  مازاد بر پروانهعوارض پذيره واحدهاي اداري بدون  پروانه يا ( 5-9

 واحدهاي اداري دولتي( 5-9-1
 

 P51          به ازاي هرمتر مربع                               

 P1          پاركینگ مسقف اح اثي       تأسیسات و

  مجتمع ادارات بخش خصوصي:(5-9-2

 P11 به ازاي هرمتر مربع                                        

 P1            تأسیسات و پاركینگ مسقف اح اثي    

 با  .هزارريال( ميده ريال )01111براي واح هاي اداري برابر با Pتبصره: ح اقل

 عوارض پذيره واحدهاي صنعتي بدون پروانه يا مازاد  بر پروانه   (5-4

 P21                           به ازاي هرمتر مربع زيربنا                       

 P8          خارج مح وده وداخل حريم  به ازاي هرمتر مربع زيربنا

 با  (هزار( ريال مي ده) 01111براي واح هاي صنعتي P: )ح اقل  0تبصره

 عوارض پذيره واحدهاي فرهنگي ، آموزشي ، ورزشي ، درماني )بدون مجوز(( 5-5

 P01 به ازاي  هر متر مربع                                    

 با   . هزار ريال مي 8111براي واح  هاي فرهنگي  آموز ي   ورز ي ودرماني  Pتبصره : ح اقل 

 76عوارض جايگزين واحدهاي تجاري  احداثي فاقد مجوز قبل از سال (6

 فقط حق پاركینگ اخذ مي گردد

 برابر قیمت منطقه اي مي با   ( 32پاركینگ مورد نیاز) بازاي هرمتر 

 مالك عمل عكس هوايي / قبوض برق يا آب مي با  .

 31مترمربع پاركینگ مورد نیاز مي با و  واحو  تجواري بیشوتر از  22متري ويك واح  مسكوني   31ه  ازاي هرواح  تجاري ب

 .متري طبق فرمول زير عمل مي  ود

22+2.2[01/)01-X)] =   متراژ پاركینگ مورد نیاز 

X =  متري 31متراژ واح  تجاري باالتر از 

 مترمربع پاركینگ مي بايست تامین گردد .  22براي بانكها و ادارات بازاي هر سي مترمربع زيربنا   

 عوارض مازاد بر تراكم ساختمانهاي مسكوني (7

 )پشت جبهه( p 22به ازاي هر متر مربع تراكم 
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 به تصویب شورای اسالمی شهر احمدآباد رسید

 

 

 39جهت اجراءدرسال تعرفه عوارض و بهاي خدمات شهرداري احمدآباد

 )پالك هاي بر خیابان( p 21به ازاي هر متر مربع تراكم 

 (عوارض تفكيك8

  براي هرمترمربعبرابر قیمت منطقه اي  3مسكوني   

                   برابر قیمت  منطقه اي  براي هر مترمربع  2تجاري 

 برابر قیمت منطقه 3  ساير كاربريها

 مجزا گردي ه   امل اين رديف مي گردد. نیز ثبتاداره 041امالكي كه از طريق ماده (0تبصره 

 تفكيك خدمات(3

 در زمان تفكیك ريال 111/211به ازاي هرقطعه 

 (ارزش افزوده ناشي از تعديل حد نصاب تفكيكي10

 برابر قیمت  منطقه اي براي هرمترمربع 02متراژ مابه التفاوت تقسیم برح نصاب تفكیك  ضرب ر 

 محاسبه مي گردد %31موقوفه براي  پالكهاي (0تبصره

ب ون ارجاع متر مربع كمتر از ح  نصاب تفكیك مي با    21طبق ضوابط طرح جامع تفضیلي اراضي اي كه در ح  (2تبصره

 از مالكین اخذ  ود.2ماده  نپرون ه به كمیسو

 ح  نصاب تفكیك طبق طرح هادي:

 متر مربع011ح اقل مساحت زمین براي واح هاي مسكوني

 مترمربع 211ح اقل مساحت زمین براي اح اث واح هاي مسكوني به صورت مجتمع 

 مترمربع24ح اقل مساحت زمین براي تفكیك واح هاي تجاري

 وقنوات متروكه وحريم آن (  نهرآب(بهاي اصالح حد )فروش كوچه ، 11

 ارزش روز زمین  بر اسا  نظريه كار ناسي 

 هزينه كارشناسي (12

 مسكوني  ريال 81111

 ريال  تجاري  اداري و صنعتي  021111

 مشرف  بر معابر عوارض پيش آمدگي(19

 قیمت كار ناسي براي هر متر مربع جهت بناي سر پو ی ه باالتر از  01% .0

 كار ناسي براي هر متر مربع جهت بناي سر باز .برابر قیمت روز بر مبناي2

  عوارض تغييركاربري زمينهاي واقع درطرح (14

 قیمت روز زمین 21%
 

 ( عوارض حذف پاركينگ تجاري و مسكوني )در صورت داشتن شرايط شش گانه(15

 P 22            به ازاي هرمتر مربع پاركینگ حذف   ه تجاري واداري

 P 01        بر خیابان به ازاي هرمتر مربع پاركینگ حذف   ه مسكوني
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 به تصویب شورای اسالمی شهر احمدآباد رسید

 

 

 39جهت اجراءدرسال تعرفه عوارض و بهاي خدمات شهرداري احمدآباد

 P 02مسكوني پشت جبهه      به ازاي هرمتر مربع پاركینگ حذف   ه

كه امكان تأمین پاركینگ در ساختمانها و يا در بور معبور ) بو لیل  اين عوارض فقط در زمان ص ور پروانه ودر مواردي

 دا تن  رايط  ش گانه مورد نظر در دستورالعمل وزارت كشور ( وجود ن ا ته با     محاسبه و اخذ مي گردد. 

 شرایط شش گانه
 

متر و بیشتر قرار دا ته و دسترسي به محل اتومبیل رو ن ا ته  42ر بر خیابانهاي سريع السیر به عرض ( ساختمان د0

 با   .

متر و بیشتر قراردا ته و دسترسي به محل اتومبیل  42( ساختمان در فاصله يكص  متري تقاطع خیابانهاي به عرض 2

 رو ن ا ته با   .

ورود به پاركینگ  مستلزم قطع درختهاي كهن با   كه  هرداري اجوازه  ( ساختمان در محلي قرار گرفته با   كه3

 قطع آنرا ن اده با  .

 نبا  .  (ساختمان در بركوچه هايي قرارگرفته كه بعلت عرض كم كوچه  امكان  عبور اتومبیل4

 نبا   .( ساختمان در بر معبري قرار گرفته كه بعلت  یب زياد اح اث پاركینگ در آن از نظر فني مق ور 2

( در صورتیكه وضع و فرم زمین زير ساختمان به صورتي با   كه از نظور فنوي نتووان در سوطق طبقوات احو اث 5

 پاركینگ نمود .

 تعیین ضوابط تشخیص  یب زياد زمین براي حذف پاركینگ در صالحیت  وراي  هرسازي استان مي با   .   :تبصره

 وني واحدهاي تجاري و مسكپاركينگ كسر عوارض ( 16

 P 48               بر معبرتجاري و اداري  پاركینگ مورد نیازكسر به ازاي هرمتر مربع 

 P28                      داخل پالك تجاري و اداري پاركینگ مورد نیازكسر به ازاي هرمتر مربع 

   P22                       سكونيم داخل ساختمان پاركینگ مورد نیا زكسر  به ازاي هرمتر مربع
 

 توضیحات: 
 

ملزم به رعايت پاركینوگ  2در خصوص كسري پاركینگ بر معبر  واح هاي تجاري كه توسط كمیسیون ماده  :0صرهبت

بر معبر مي با ن  و طبق ضوابط طرح تفصیلي متراژ پاركینگ بر معبر بیشتري مي بايست تأمین نماينو   در صوورت 

ز نظر مبلغ معوادل مبلوغ كار ناسوي روز تأمین پاركینگ مورد نیاز توسط  هرداري تا  عاع مناسب به گونه اي كه ا

ودرغیراينصوورت براسوا  نظريوه كار ونا  رسومي محاسوبه واخوذ  پاركینگ بر معبر تأمین نش ه با   بالموانع

 گردد.ضمناً عوارض اين رديف صرفاً در همان منطقه صرف هزينه اح اث پاركینگ خواه     . مي
 

 31مترمربع پاركینگ مورد نیاز مي با و  واحو  تجواري بیشوتر از  22وني  متري ويك واح  مسك 31ه  ازاي هرواح  تجاري ب

 متري طبق فرمول زير عمل مي  ود

22+2.2[01/)01-X)]=   متراژ پاركینگ مورد نیاز 

X =  متري 31متراژ واح  تجاري باالتر از 

 تامین گردد مترمربع پاركینگ مي بايست 22براي بانكها و ادارات بازاي هر سي مترمربع زيربنا   



 

11 

 به تصویب شورای اسالمی شهر احمدآباد رسید

 

 

 39جهت اجراءدرسال تعرفه عوارض و بهاي خدمات شهرداري احمدآباد

 

 خدمات  پسماند(17

 يك دوم عوارض نوسازي )سطق  هر( 

 .هنگام ص ور عوارض نوسازي )عوارض سطق  هر ( محاسبه و اخذ میگردد

 ناشي از تغيير كاربري  ارزش افزوده(عوارض  18

 تغییركاربري زمین مزروعي به  مسكوني  عوارضالف / 

 خیابان()بر برابر قیمت منطقه اي براي هرمترمربع 01

 برابر قیمت منطقه اي براي هر مترمربع )پشت جبهه(2

 ب / عوارض تغييركاربري زمين مسكوني به تجاري

 برابر قیمت منطقه اي براي هرمترمربع22

 ج(عوارض تغيير كاربري از زمين مزروعي به تجاري

 بر قیمت منطقه اي براي هر متر مربعابر32

 جهت ساير            د( عوارض تغييركاربري

 برابر قیمت منطقه اي براي هرمترمربع 02

 عام المنفعه رايگاندرماني با كاربري فرهنگي  آموز ي و 

 حق تشرف(13

 قیمت روز  زمین برمبناي كار ناسي %21مابه التفاوت ارزش زمین قبل وبع  از اجراي طرح به نرخ روز يا  21%

 توضیحات:

قیموت روز بور  %21مابه التفاوت ارزش زمین قبل وبع  ازاجراي طرح به نرخ روز  يا  %21طبق تعرفه )متري   22تا عمق  :0تبصره

قیموت  %01مابه التفاوت ارزش زمین قبل وبع  از اجراي طرح به نرخ روز يا  %22متري   21تا   25مبناي كار ناسي  ( و ازعمق  

 عامله و يا صالح ح  اخذ مي گردد.روز زمین برمبناي كار ناسي مي با   و در زمان انجام م

هاي اح اث تعريض و توسعه و اصالح معابر و میادين در بوور گذر اح اثي يا : اراضي امالكي كه بر اثر اجراي طرح 2تبصره 

  ون  فارغ از سال اجراي طرح مشمول پرداخت عوارض حق مشرفیت خواهن  بود. اصالحي يا تعريضي و يا توسعه واقع مي

ان  و مالك جهت پرداخت حق مشرفیت رضايت دارد با توجه : در مورد اراضي مشاع كه مشمول حق مشرفیت گردي ه 3تبصره 

به اين كه حسب تعريف مالكیت مشاعي درص ي از كل سهم است عوارض كالً محاسبه و به نسبت ق رالسهم از مالكین مشاعي 

 گردد.وصول مي

انتقال و يا ص ور گواهي مفاصاحساب محاسبه و اخذ گردد.ب يهي اسوت عووارض  :عوارض حق مشرفیت فوق در زمان 4تبصره  

 مذكور در زمان آزادسازي با جلب توافق طرفین قابل وصول است.

 التفاوت مبلغ در وجه مالك پرداخت  ود.: در مواردي كه میزان عوارض مشرفیت از میزان غرامت كمتر با   مابه 2تبصره  

ياب قاع تاً میزان ارزش امالك را با توجه به نوع ملك و نوع مسیر اح اثي و نحوه مشورفیت ملوك در :كار ناسان ارز5تبصره 

 زمان ارزيابي منظور خواه  نمود.

 عوارض صدورمجوزحصاركشي(20

 طولريال به ازاي هرمتر 2111

 .در موقع درخواست مالك جهت حصاركشي  ملك محاسبه واخذ مي گردد
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 باز بنگاهها و فروشگاههاي داراي محوطه روو بهاي خدمات عوارض (21

                                    به صورت سالیانهمترمربع   جهت مساحت كل محوطه محصور با كسرزيربناي اح اثي براي  هربرابرقیمت منطقه اي 2

 عوارض انجام معامالت غيرمنقول اعم از عرصه واعيان(22

 معامالتي روز دارائي براي هرمترمربع  اعیانيقیمت منطقه اي وارزش  %2الف(

 قیمت منطقه اي و ارزش معامالتي روز دارائي براي هرمترمربع عرصه %01ب(

قیمت  % 21ل متري به عنوان پشت جبهه محسوب ومعاد 21تا عمق  22متربوده  و مازاد  22عمق جبهه جلو خیابان براي عرصه امالك  -0

منطقه اي مربوطه كمتر    قیمت منطقه اي پشت جبهوه محاسوبه قیمت مي گردد .  در صورتیكه قیمت پشت جبهه از  بر جبهه محا سبه

 مي گردد .

 ارزش عرصه امالكي كه داراي چن  بر)چن  جبهه ( با   جبهه گرانتر مالك عمل   مي با    . -2

 ريال مي با    111/011ح اقل عوارض انجام معامله مبلغ   -3

 عوارض حق النظاره(29

 مبلغ دريافتي بابت حق  نظارت مهن سین ناظر % 01

 به ازاي هر متر مربع ريال32111 اسكلتيريال به ازاي هر متر مربع  22111مصالق بنايي

عوارض فوق باي  توسط نظام مهن سي يا مهن   ناظر به  هرداري پرداخت و در صورت ع م اق ام موضوع به :تبصره

 ارجاع  ود.  11كمیسیون ماده 

 (عوارض مجوز تاكسي شهري و صدور دفترچه  24

 ريال 111/511

 بر بليط كنسرت و سيرك و نظاير آنعوارض ( 25

 بهاي بليط %10نمايشي ، مسابقات ورزشي ، وروديه نمايشگاهها و تئاتر و نظاير آن    عوارض بليط كنسرت ، سيرك و جشنهاي (25-1

 بلیط تمام كنسرتها و سیركها و جشنهاي نمايشي و نظاير آن باي  به مهر  هرداري ممهور گردد.

 بهاي بليط %10(عوارض نمايشگاهها 25-2

 : 1تبصره 

مول اين عوارض مي  ون  و نمايشگاههايي كه غرفه هاي آنها به صورت نمايشگاههايي كه در سطق  هر بر گزار میگردن  مش

اجاره بها  به جاي عوارض بلیط مي با ن    به استثناء نمايشگاه ارزاق  %01اجاره به متقاضیان واگذار مي گردد مشمول پرداخت 

 عمومي و لوازم التحرير .

 : 2تبصره

نمايشگاههاي كتاب اعم از مكتوب والكترونیكي وهمچنین نمايشگاههاي قرآني اعم از مكتوب والكترونیكي ونمايشگاههاي 

 مذهبي كه جنبه انتفاعي ن ا ته با ن  معاف مي گردن . 

 آتش نشاني مرغداري ،گاوداري،شيالت و غيره بهاي خدمات(26

 (ريال3111*مساحت زيربنا  حريم  هري)داخل 

 ريال3111به ازاي هر متر مربع 



 

13 

 به تصویب شورای اسالمی شهر احمدآباد رسید

 

 

 39جهت اجراءدرسال تعرفه عوارض و بهاي خدمات شهرداري احمدآباد

 

 و سنگ عوارض فروش مصالح ساختماني شامل كارگاههاي  توليد  تيرچه بلوك وموزائيك(27

 فروش % 2/0

 حق االرض قابل وصول از شركتهاي آب و فاضالب ، برق ، مخابرات و گازساليانه عوارض (28

 ريال111بازاي هر متر طول

 توضيح :
معابر سطق  هر داراي تاسیسات مي با ن  مشمول اين عوارض خواهن     و همچنین   ركتهاي كه كلیه  ركتها حفار كه در 

 تاسیسات آنها در باالي معابر مي با   مانن  )برق ( مشمول خواهن    .

 اعم از دولتي وخصوصي باستثناي صندوقهاي قرض الحسنه محلي و ادارات بانكها وموسسات اعتباري ماهيانه بهاي خدمات(23

 P*21%مساحت زيربنا

 بهاي خ مات  امل خ مات عمومي پسمان   آتش نشاني وايمني مي با  .

 فعال در سطح شهرصنفي عوارض ساليانه كليه مشاغل (90

 لیست پیوست

 عوارض حق افتتاح مشاغل (91

MP %31+T24= 

 T=سالیانه مشاغلنرخ تعرفه عوارض مصوب 

 Mمتراژ =

 P-قیمت منطقه اي

   عوارض انواع خودرو به استثناي سواري و وانت دو كابين(92

 ريال  11111وانت  -الف 

 ريال031111میني بو انواع و  خاور ش چرخ كامیونت  -ب

 ريال  211111باالتركامیون ده چرخ و انواع اتوبو    –ج 

 ريال 02111عوارض موتورسیكلت -هو

   ريال411111ما ین آالت راه سازي-م

 ريال 021111خاور  -و

 كه آم  و  اين وسیله نقلیه دا ته ودارد. يمیع عوارض وهمچنین تاثیراتباتوجه به لغوعوارض مصوب قبلي به موجب قانون تج

دفتر خانه هاي اسناد ضمن مراجعه متقاضیان به واح  وصول عوارض ووسائط نقلیه  هرداري ويا در هنگام انجام معامله كه در 

 .رسمي ملزم به اعزام متقاضیان به  هرداري جهت دريافت مفاصا حساب خواهن  بود

 تردد خودروهاي سنگين حامل مواد معدني و مصالح ساختمانيو بهاي خدمات  (عوارض99

 عوارض تردد خودروهاي سنگین به ازاي هر ماهالف:

 به ازاي هر ماه ريال 111/511مبلغ و خاوركامیون  ش چرخ 
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 به ازاي هرماه ريال111/811چرخ  01كامیون 

   به ازاي هر ماه ريال 111/0111تريلر 

 .: عوارض نا ي از اضافه تناژ و نیز ن ا تن تور و محافظ كه موجب ريختن مواد حمل   ه در سطق  هر مي گرددب
 ريال  111/12اضافه تناژ به ازاء هر تن 

 ريال 111/021ع م نصب تور و محافظ 

 ريال 111/211كشی ن میلگرد بر روي آسفالت در زمان حمل 

با توجه به اينكه با تناژ باال از معابر سطق  هر عبورمي نماين  و باعث خسارت بر تأسیسات زيربنايي  هر خصوصاً آسفالت موي 

  گردن  عوارض ياد   ه منظور گردي ه است.

بار نسبت به تسويه حساب عوارض مذكور اق ام نماينو  در غیور اينصوورت الزم است صاحبان ما ین آالت فوق هر سه ماه يك

  هرداري با هماهنگي راهنمايي و رانن گي از تردد ما ین هاي سنگین متخلف جلوگیري خواه  نمود.

  خدمات بيمهعوارض پيمانكاري اعم از عمراني ، اجرائي ، مشاوره اي ، مطالعاتي ، بازرگاني ، تجاري ، صنعتي وخدماتي بجز (94

 و تع يل /% مبلغ پیمان2

 جهت  هرصورت وضعیت موقت و قطعي و تع يل مربوطه  

 عوارض قطع اشجار(95

 ريال211111سانتي متر هراصله21الف( درخت با محیط بن تا 

 ريال 41111سانتیمتر  21ريال به ازاي هرسانتي متراضافه بر 421111سانتي متر عالوه بر  011ب( تا 

 ريال 111/21بريك متر  ريال به ازاي هرسانتي متر مازاد0511111محیط بن بیش از يك متر عالوه برمبلغ ج( درخت با 

 نقل وانتقال تاكسي وكرايه عوارض (96

 رتبهريال براي هرم 111/021

 وانت بار صدورمجوز عوارض  (97

 ريال 111/111

 عمومي رتمديد پروانه وانت با (98

 ريال1111/011

 يوسايل نقليه موتوري توقيفي توسط راهنمايي ورانندگي در پاركينگ شهردار حق پاركينگ (93

 ريال 211/0هر ب توقف موتور سیكلتالف ( 

 ريال 1111ب( خودروهاي سبك سواري هر ب توقف 

 ريال 111/02ج( خودروهاي نیمه سنگین هر ب توقف 

 ريال22111ح(وسايل نقلیه سنگین 

 م ير كل امور  هري و  ورا ها28/11/0310مورخ 14102 نامه  مارهبه استناد 

 رانندگيو هزينه حمل ونقل وسيله نقليه موتوري توقيفي  توسط راهنمايي  (40

 ريال41111الف(انواع موتور سیكلت
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كیلوومتر بوه ازاي هور كیلوومتر مسوافت اضوافي بوراي حمول ونقول 01در معابر برون  هري و بزرگراههاي  وهري بویش از 

 ريال افزايش مي ياب .    0111

 ريال411111ب(وسايل نقلیه سبك از قبیل سواري

بوراي حموول كیلوومتر بوه ازاي هوور كیلوومتر مسوافت اضوافي 01در معوابر بورون  وهري و بزرگوراه هوواي  وهري بویش از 

 ريال اضافه مي  ود .              2111

 ريال211111ج(وسايل نقلیه نیمه سنگین از قبیل میني بو 

ريوال اضوافه موي  وود .در 5111كیلومتر به ازاي هر كیلوومتر مسوافت اضوافي بوراي حمول 01در معابر برون  هري بیش از 

وي زمووین انتقووال يابوو  هزينووه حموول حموول بوو ون كشووی ه  وو ن چوورخ هووا ر هصووورت حموول توسووط خودروهوواي ويوو 

 ريال میبا  .                                                              811111

 ريال111111د(وسايل نقلیه سنگین

ريال اضافه مي 8111كیلومتر به ازاي هر كیلومتر مسافت اضافي براي حمل 01در معابر برون  هري و بزرگراههاي  هري بیش از 

ريال مي 0111111.در صورتي كه توسط خودروهاي وي ه حمل ب ون كشی ه   ن چرخ ها روي زمین انتقال ياب  هزينه حمل  ود

 با  .                                                                    .      

 م ير كل امور  هري و  وراها 28/11/0310مورخ 14102 نامه  مارهبه استناد 

 بهاي خدمات مشاغل داراي زباله خارج از حد معمول (41

ريال 111/21ماهیانه  0درجه  - 0  

ريال 111/32ماهیانه  2درجه  -2  

 برابر متوسط زباله ساير مشاغل با  .2(مشاغلي كه وزن زباله  آنها 0درجه 

 برابر متوسط زباله ساير مشاغل با  .0.2مشاغلي كه وزن زباله  آنها  (2درجه 

در خصوص مشاغلي از قبیل هتل ها رستوران هاي بزرگ وموارد مشابه ارقام ثابت پیشنهادي پاسخ گوو نبووده وبايسوتي البته 

 بصورت موردي بر آورد هزينه انجام وبه مرحله وصول در آي .

 بهاي خدمات  بازار هفتگي براي هردفعه ورود وسايل نقليه  به جايگاه  (42

 ريال111/21وانت پیكان 
 ريال111/81نیسان و مشابه مبلغ وانت 

 ريال 111/021كامیونت كامیون و 

وجمع آوري زباله هاي ريخته   ه توسط فرو ن گان   در هردفعه ورود به جايگاه  براي جبران بخشي از هزينه روفت و روب 

 بازارهفتگي از فرو ن گان كاال اخذ مي گردد.

  هزينه آسفالت (49

         هزينه آسفالت براسا  نرخ روز%31نسبت مان درخواست اهالي به در ز

و تمام تاسیسات  هري نیز عبور نموده است  هرداري نسبت به اخذ درص  پالكهاي ساخته   ه 21در معابري كه بیش از 

                                                                                                 هزينه آسفالت براسا  نرخ روز اق ام نماي .01%

 و صدور مجوز حفاري خسارت شكستن آسفالت و تخريب معابر(44

 خسارت  كستن آسفالت و تخريب معابر الف:
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 %01قیمت روز آسفالت و زيرسازي+

 :ص ور مجوز حفاريب

 .معابر آسفالت0

قیمت هر متر مربع آسفالت برسا  نرخ روز )فرمول ها طبق دستورالعمل و 20/12/10مورخ 02225طبق دستورالعمل  ماره 

 آسفالت محاسبه گردد(
 .معبرهاي زير سازي   ه2

 ريال111/11هرمترمربع  به ازاي

 .معبر هاي خاكي3

 ريال 111/01به ازاي هر متر مربع 

 .در صورتیكه حفاري موجب خسارت آم ن به سنگ ج ول  ود4

 ريال به ازاي هر متر طول111/311

 به پیاده رو  ود. نحفاري موجب خسارت آم .در صورتیكه 2

 ريال به ازاي هر متر مربع111/211

 (بهاي خدمات حفاري غير مجاز و بدون كاتر45

 .حفاري ب ون مجوز0

 مازاد%31به اضافه 42محاسبه خسارت طبق بن  

 .عوارض آسفالت  كافي و تخريب آسفالت كه ب ون كاتر صورت مي گیرد2

 مازاد%01فه به اضا 42خسارت طبق بن  

 (بهاي خدمات لوله گذاري انهار عمومي بنا به درخواست شهروندان46

 هزينه لوله گذاري21%

 براسا  نظر كار نا   هرداري

 عوارض صدور مجوز احداث پل(47

 طولبرابر قیمت منطقه اي براي هرمتر 08تجاري الف(

  طولبرابر قیمت منطقه اي براي هرمتر03مسكونيب(

 هرداري درموارد فاق  مجوز جهت جمع آوري پل اخطار ودر صورت ع م اق ام موثر از سوي متخلف   راساً نسبت ب يهي است 

اق ام عوارض  اخذ متر طول ب ون2.01تا هر واح  مسكوني  برايص ور مجوز اح اث پل  .به جمع آوري آن اق ام خواه  نمود

 گردد.
 

 بر دستگاههاي عابر بانك كه از  پياده روها   استفاده مي نمايند  و خدمات (عوارض48

 ريال  111/0111سالیانه 

 ليتري(19000)برساني آ كرايه تانكر( 43

 ريال111/22كیلومتري  -0

 ريال 111/221ح اقل قیمت هرسرويس 
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 (كاركرد لودر50

 يا براسا  متراژ به نرخ روز ريال111/411ساعتي

 (كاركرد بيل بكهو51

 ريال111/311ساعتي 

 (كاركرد بيل مكانيكي52

 ريال111/411ريال به ازاي هر ساعت 41111مكعب خاكبرداري  متربه ازاي هر 

 (كاركرد غلطك59

 ريال111/411ساعتي 

 (تراكتور54

 ريال111/211ساعتي 

 برگشت وسیله از پاركینگ به محل كار محاسبه مي گردد. يا  رفتزمان فقط در محاسبه كاركرد ساعت وسايل فوق الذكر  

                      (بهاي فروش آب چاه55
  هرداري جهت كشاورزان 2بهاي فروش هرساعت آب چاه  ماره  -0

 ريال  بازاي هر ساعت111/011

 اين مبلغ به تناسب افزايش ياب . 13در صورت افزايش نرخ تعرفه برق در سال 

  هرداري 0وش آب چاه  ماره بهاي فر  -2

 ريال بازاي هرمترمكعب 111/01

 هزينه استعالم(56

 ريال 111/011

 قیمت منطقه اي %01بابت ثبت زمینهاي فاق  سن  بازاي هر متر مربع 

 قانون شهرداريها 100ماده  11يين نامه ارزش معامالتي ساختمان موضوع تبصره  آ (57

 ريال  111/021طبقه براي هرمترمربع 2 با هرنوع سقف تاساختمان اسكلتي  -0

 ريال 111/81با سقف تیرآهن يا تیرچه بلوك براي هرمتر مربع  ساختمان مصالق بنايي -3

 ريال 111/21اح اث  یرواني با هرنوع اسكلت بازاي هرمتر مربع   -4

 ريال111/31اسكلت مخلوط خشت و گل وسنگ وچوب براي هر متر مربع  -2

 ريال 111/001هرنوع سقف  سوله با  -1

 ريال 111/11سالنها يا توقف گاهها با مصالق سنگ   آجر   بلوك سیماني و هرنوع سقف  -8

 ريال 111/21گلخانه با هرنوع مصالق و هرنوع سقف  -1

 ريال 111/021متر مكعب به باال  5انواع مخازن اعم از زمیني   هوايي از  -01

 ريال 111/21به ازاي هرمتر طول   با هرنوع مصالق  ديوار كشي -00

  (شهرنوسازي )سطح عوارض  (58
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MP*.015+M1P1*.015 

 =Mمساحت عرصه=P1                           دارايي يتارزش معامال                                                              

 =M1مساحت اعیاني                             =Pدارايي قیمت منطقه اي   

 آتش نشاني و ايمنيبهاي خدمات  (53

 ريال511                 مسكوني بازاي هرمترمربع

 يالر0211تجاري  بازاي هرمترمربع                             

 ريال0811         اداري و صنعتي بازاي هرمترمربع  

 ريال0211                    سايركاربريها بازاي هرمترمربع

در زمان ص ور پروانه يا پايان كار  جهت تجهیز وسايل وامكانات ايمني آتش نشاني  هرداري و عن الزوم اضافه نمودن ايستگاه 

                                                                                 آتش نشاني فقط براي يك بار از مالك اخذ مي  ود.

 39)افاغنه(براي سالرض ساليانه از اتباع بيگاتهعوا (60

 .به صورت يكسان در  هرداريهاي كل استان اجرا خواه      پس از اعالم اداره كل امور اتباع و مهاجرين خارجي استان اري
 بصورت ساليانهعوارض دكلهاي مخابراتي سطح شهر  (61

 به ازاي هر ماه111/121

 تاسيسات مربوطه (عوارض نصب دكلهاي مخابراتي و62

 ريال 111/111/02

 عوارض نصب تابلوها(69

 الف:عوارض  نصب  تابلوهاي  تبليغات روي جايگاههاي  تعبيه شده در سطح شهر  

 ريال  111/221به ازاي هر مترمربع ماهیانه مبلغ  

 عوارض نصب  تابلوهاي اختصاصي جدا  از ملك بصورت پايه فلزي )در  پياده روها ( ب:

 ريال 111/04هر مترمربع ماهیانه  مبلغ  به ازاي

 عوارض نصب تابلوهاي تبليغاتي در سردرب  مغازه ها  و بانكها و موسسات اعتباريج:

 ريال 111/01بازاي هر مترمربع ماهیانه مبلغ 

 تجاوز مي نمايدعوارض نصب تابلوهايي كه در حد غير مجاز و روي بام مغازه ها  نصب ميگردد يا از ارتفاع مجاز ساختمان د:

 ه اي براي هرمترمربع   سالیانهقبرابر قیمت منط 31

 تبلیغات در سطق  هر   بجز در مكانهايي كه به همین منظور تعبییه   ه ممنوع مي با    .  

 ون   سانتي متر  برروي ساختمان مربوطه بالمانع و از پرداخت عوارض معاف مي با  51*  011نصب تابلوي  ناسه كسب به ابعاد  

 و بزرگتر از ح     طبق تعرفه تابلوهاي اختصاصي  عوارض به آنها تعلق میگرد .  

تابلوهاي معرفي پز كان    مطبوعات و موسسات فرهنگي هنري در صورتیكه كاالي خاصي تبلیغ نكرده با ن  از پرداخت ايون 

 نوع عوارض معاف مي با ن     

در صورتیكه تابلوي منصوبه  غیر مرتبط با كسب و پیشه با   و از ح  مجاز تابلوي  ناسه كسب تجاوز كن  تبلیغاتي محسوب 

 و طبق تعرفه مربوطه عوارض اخذ میگردد . 



 

11 

 به تصویب شورای اسالمی شهر احمدآباد رسید

 

 

 39جهت اجراءدرسال تعرفه عوارض و بهاي خدمات شهرداري احمدآباد

نصب هرگونه تابلويي در هر  رايطي ب ون مجوز از  هرداري در هر نقطه  هر ممنوع بوده و در صورت مشاه ه جمع آوري و 

 جريمه از عاملین مربوطه اخذ مي گردد . %02هزينه آن باضافه 

 

 (هزينه سطوح خدمات64

 قانون  هرداريها010براسا  ماده 

ارزش افزوده نا ي از تفكیك طبق نظر كار نا  دادگستري بوه حسواب  وهرداري  2متر مربع %0111تا  211.براي قطعات از 0

 واريز گردد .

ارزش افزوده نا ي از تفكیك طبق نظر كار نا  رسمي دادگستري بوه حسواب  %01متر مربع 2111متر تا 0110.براي قطعات از 2

  هرداري واريز گردد.

ارزش افزوده نا ي از تفكیك كه مي بايست برابر ارزش آن زمین واگذار گوردد و  %02متر مربع 3111متر تا 2110.جهت قطعات 3

 یته فني  هرداري ارسال تا تصمیم به اخذ گردد.در صورتیكه براي مالك مق ر نبا   مورد را به كم

 ارزش افزوده نا ي از تفكیك كه مي بايست برابر ارزش آن زمین واگذار گردد.%21متر به باال 3111.جهت قطعات 4

 .مالك عمل مي با  11/00/0310مورخ 82311قانون  هرداريها   بخشنامه  ماره 010به محض اجرايي   ن ماده 

 بر ساختمانهاي مخروبه سطح شهر و زمينهاي بدون حصار در معبر هاي اصلي عوارض (65

P01 

 جهت 11قانون  هرداري ها در صورت ارسال نامه اخطار و ع م وصول از طريق مالك  موضوع به كمیسیون ماده 001مادهطبق 
 گردد. ارجاع وصول

 عوارض گذر نامه (66

 ء ص ور   تم ي  و يا تج ي  هر جل  گذرنامه به ازا

 كل مبالغ دريافتي توسط مرجع ص ور  01%

بصورت ماهیانه و توسط اداره گذر نامه از متقاضیان اخذ  عوارض گذر نامه به ازاء ص ور   تم ي  و يا تج ي  هر جل  گذرنامه

 یز ارائه گردد.نسخه هاي فیش مربوطه نبايست ميبه حساب  هرداري  واريز همزمان با
 

    ( صدور المثني پروانه ساختماني ( صدور المثني پروانه ساختماني 6677

 ريال اخذ  ود. 211111در صورت ارائه دفترچه مبلغ 

  جرائم تخليه غير مجاز نخالهجرائم تخليه غير مجاز نخاله  ((6688

 ريال 211111وانت 

 ريال 0111111 نیسان 

 ريال  0211111تراكتور 
 

 ريال  2111111خاور 
 

 ريال  3111111 100و كمپرسي تك

سالیانه وهزينه هاي جمع آوري نخاله غیر مجاز در سطق  هر توسط مامورين بازرسي واجرائیات  هرداري در قبال ارائه توجه به افزايش با 

 .فیش رسی 

 يا تبليغات بدون مجوز ديوار نويسيوارده به سيماي شهر بابت  وخسارت جرائم( ( 6363
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 ريال با نظر كار ناسي روابط عمومي121111ريال الي 231111كلیه معابر اصلي و فرعي هر متر مربع جرايم -0

 

 

  و خدمات مشاغل خاص )سالن ها ،مجموعه تفريحي ، گل فروشي وغيره(و خدمات مشاغل خاص )سالن ها ،مجموعه تفريحي ، گل فروشي وغيره(عوارض عوارض ( ( 7700

نزديكترين معبر اصلي به سالن يا محوطه فووق محاسوبه   pكه مبناي   pماهیانه بر اسا  مساحت سالن يا محوطه *

 گردد.

  و.... پاركينگ موقت تجاري، بانكها( ( 7711

  pبه ازاي هر متر مربع براي هر ماه  

 به ساختمانهايي تعلق مي گیرد كه  در آن فعالیتي مغاير با نوع مجوز و يا گواهي صادر   ه توسط  پاركینگ موقت

  هرداري انجام پذيرد به عنوان مثال براي ساختماني گواهي پايان كار تجاري)كسب وپیشه( صادر   ه و پاركینگ

يك واح  تجاري تامین و يا رعايت   ه است ولي در حاضر موقتاً بصورت بانك در آن فعالیت مي  ود اين واح  باي   

بصوورت سوالیانه  كهبه ازاي هرمترمربع مابه التفاوت كسري پاركینگ تجاري به بانك اين بهاي خ مات را پرداخت نماي 

 اق ام مي گردد. 11رداخت از طريق كمیسیون ماده طي صورتحسابي به آدر  آنان ارسال و در صورت ع م پ
اين بهاي خ مات مشمول كلیه واح ها از جمله بانكها موسسات مالي واعتباري و... كوه داراي كسور پاركینوگ بووده 

 وقص  استفاده از محل بصورت موقت دارن  مي  ود.

 پاركینگ مي با  . در صورتیكه از محل بصورت دائم استفاده  ود برابر ضوابط ملزم به تامین

در صورتیكه پروانوه سواختماني آنهوا خالفوي  اعم از آرايشگاه  خیاطي زنانه و غیره واح هاي تجاري خانگي تبصره:

( پاسخ به استعالم مجامع امور صنفي بالمانع مي با  . ضومناً بوا اخوذ 12ن ا ته با   با اخذ پاركینگ موقت )رديف 

هیچ عنوان دال بر اينكه ساختمان مورد نظر داراي كاربري تجاري يا پروانوه  تعه ي مبني بر ص ور پروانه كسب تحت

 ساخت تجاري مي با   نیست   و ص ور پروانه كسب ايجاد حق نسبت به موارد فوق نمي با  .

 (عوارض ساليانه ترمينالهاي پسته 72
T = mg*p+A*8000 

 0011        

=A مساحت مفی 

 ريال به ازاي هر متر مربع8111

=Tمبلغ عوارض 

=mg ظرفیت پروانه بهره برداري  

=pقیمت محصول پسته در زمان بردا ت 

 ع د ثابت=0411

 

 

 

 
 1طی بند  ردیف ،72، شامل صفحه  42 تعرفه عوارض و بهای خدمات فوق در

رسید و  احمدآبادبه تصویب شورای اسالمی شهر  28/11/12صورتجلسه مورخ 

 .    ابالغ گردید احمدآبادجهت اجرا به شهرداری 
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