
  مسكوني نوع از( تراکم حد در) بنازير( عوارض 1-2)شماره تعرفه
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(55*zp+3.250.000)*6% 

 تبصره ها

 بجز پيش آمدگي ها مي باشد. : منظور از زيربنا در محاسبه عوارض اين بند، زيربنا ناخالص(1بند )
، جكوزي )خارج از اعياني( با ، سونابراي احداث استخر: در صورت درخواست متقاضيان (2بند )

باشد. چنانچه قسمتي وصول ميقابل  zp5.5مربع متررعايت ضوابط و مقررات شهرسازي به ازاي هر 
 گيرد.اکم مورد محاسبه قرار نمياز اعياني براي اين منظور استفاده شود در عوارض مازاد تر

، آسانسور، شوتينگ زباله و خرپشته با رعايت ضوابط طرح تفصيلي شامل : مساحت پارکينگ(3بند )

 گردد ولي در رديف عوارض تراکم محاسبه نمي گردد.زيربنا مي محاسبه عوارض
و  13.2zpني باغشهر ، اتاقک نگهبا 5.5zp( : اتاقک نگهباني: براي ساختمان هاي مسكوني 4بند )

 محاسبه خواهد شد. 5.5zp، گلخانه  با 11zpآالچيق و سايبان 

شاخص منطقه بندي مالک  Bدر ستون جهت محاسبه عوارض زير بنا بخش آپارتماني  B( : 5بند )

 مشخص گرديده است.محاسبه عوارض 
 

  به شرح جدول ذيل مي باشد. يبخش باغشهر ربنايجهت محاسبه عوارض زK (:6بند )

 بيضر ناحيه
K 

 3.5 تا چهار کيباغشهر فاز 

 1.45 تياهل  ب يمجمع جهان

و  يهكتار 30قصر سبز، 
 وزارت اطالعات

3.25 

 3.9 تنگ جالب

و  2و فاز 1دادگستري فاز 
 سلطاني

1.4 

 1.3 و ملک زاد 3دادگستري فاز 

 
( : چنانچه ذينفعان پس از ساخت وساز بر خالف مندرجات پروانه ساختماني اقدام به تبديل 7بند)

واحدهاي مجاز به واحد هاي بيشتر)واحد اضافي( بدون تغيير متراژ زيربنا نمايند پس از طرح موضوع 
 قانون شهرداري ،چنانجه راي قطعي بر ابقاء موضوع تخلف صادر گردد، با 100در کميسيون ماده 

توجه ارزش افزوده ايجاد شده براي ذينفع  و تحميل هزينه هاي خدمات رساني مضاعف براي 
جهت مسكوني يک واحد به چند شهرداري ، ذينفع مكلف به پرداخت عوارض ايجاد واحد اضافي 

مسكوني بيش از  يک واحد به چند واحد طبق فرمول ذيل قابل وصول مي باشد.) با واحد  و ايجاد 

راي هيات تخصصي ديوان عدالت اداري و به استناد  5/12/1396مورخ  336ادنامه شماره توجه به د
 راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري( 25/2/1397مورخ  326قسمت موخر دادنامه شماره 

m-n)×S)zP*14.5 
m: تعداد واحد جديد 

n :تعداد واحد قبلي 
m (2)حداقل    

با حفظ  يآن از لحاظ مقررات شهرساز ليکه امكان احداث و تبد ياضاف يعوارض واحدها تبصره :

 نيکوچكتر يهر مترمربع بنا يدر هر طبقه ، برا يواحد مسكون کيباشد تا  سريم يليتراکم طرح تفص
 ازواحدبزرگتر مج يهر مترمربع بنا يدر هر طبقه، برا ،يواحد مسكون کياز  شيواحد اضافه و ب

 هرطبقه مالک محاسبه خواهد بود. يکوچكتر اضاف ياواحد ه مساحت  جمعميانگين و
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 1.1Bعوارض زيربنا غير آپارتماني *  
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متر  100
 مربع اول

Zp*8*K 

متر  100

 مربع دوم
Zp* 12* K 

متر  100
 مربع سوم

K*16*zp 

متر  100
مربع 

 چهارم

Zp*k*20 

متر  100
مربع 

پنجم و 

 بيشتر

K*24*zp 

 بعدي هاي اصالحيه با 1375 مصوب شهرداران انتخاب و کشور اسالمي شوراهاي انتخابات و وظايف تشكيالت، قانون  80ماده  16مستندات قانوني: بند 



 

 

 

 

 مربع تجاريمتر(: عوارض زيربنا از نوع غير مسكوني )احداث بنا(  يک 2-2تعرفه شماره )

 رديف
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(152*zp+1097000) 

 مورد محاسبه قرار مي گيرد. 8و  7بند  خالص به استثناي نا( : در اين تعرفه زيربنا 1بند )

که  يباز مشاع يشوند ، فضا يکه به صورت مجتمع و پاساژ احداث م يتجار يواحدها( :2بند )

 مشمول دينما يم تيدر طول ارتفاع ساختمان امتداد داشته و تمام طبقات را از هر طبقه قابل رؤ
 نخواهد بود.  زيربنا  عوارض

تر از همكف( چنانچه  نيي)پا نيرزميز يمتر تجار کي يمسكون ريغ يربناي( :  عوارض ز3بند)

عوارض   کمتر از %10تر از همكف   نييهر طبقه پا يشدن را داشته باشد، به ازا يتجار تيقابل

چهارم  ،کمتر از عوارض عوارض زيربنا همكف و طبقه دوم ، سوم %10زيربنا  همكف  و طبقه اول 
هر متر مربع محاسبه  يارض زيربنا همكف براعوکمتر از  % 25و  % 20،  % 15 بيبه باال به ترت

  گردد.   يم

 ينباري اهر متر مربع برا يعوارض متعلقه به ازا،  يواحد تجار کي يدر خصوص انبار( : 4بند) 

قابل احتساب و همان طبقه متر مربع عوارض زيربنا  کيعوارض  %50معادل  يبه واحد تجار
 باشد.  يوصول م

از سقف  يکه در ارتفاع ياست که داخل واحد تجار ييفضا يداخل مغازه تجار بالكن:( 5) بند

.در صورت باشديم يبه آن صرفاً از داخل واحد تجار يگردد و راه دسترس يم يطراح يواحد تجار

 گردد. يمحاسبه م يعوارض زيربنا تجار %50عوارض ان معادل   ياحداث بالكن تجار



 

 (: عوارض زيربنا از نوع غير مسكوني جهت ساير کاربريهاي مصوب شهري3-2شماره )تعرفه 

 رديف
عنوان تعرفه 

 عوارض
 توضيحات ماخذ و نحوه محاسبه عوارض) متر مربع(

1 
 آموزش

 و تحقيقات

 فناوري

 معادل مسكوني غير آپارتماني

، داروخانهعوارض صدور پروانه ساختماني کاربري هاي تجاري به جز تبصره :

در مكانهاي موضوع اين تعرفه چنانچه راه دسترسي آنها فقط از داخل 

درصد تعرفه تجاري محاسبه مي شود در  25مجموعه تأمين شود معادل 

  غير اين صورت بطور کامل بصورت تجاري محاسبه و اخذ مي گردند.

  zp*0 آموزشي 2

 zp*25 انتظامي و اداري 3

زيربنا واحدهاي اداري ساختمان ادارات دولتي  صرفا عوارض عوارض تبصره: 

 .عوارض عوارض زيربنا اداري اخذ ميشود 20%

 مسگوني غير آپارتماني %50  ورزشي 4
ورزشي شامل عوارض زير بنا نمي گردد احداثي  صرفا جهت کاربريتبصره: 

، بخش اداري ، مديريت ، تجاري و ... مشمول عوارض بند مرتبط به خود 

 بود.خواهند 
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(135*zp+1090000) 
 

 يهر چند دارا ياحداث يحالت بنا نيدر ا %100توسعه بالكن درحد  ايدر صورت احداث : (6)بند 

 يطبقه تجار کيو به صورت  گردديد بالكن محسوب نمباش يتجار ياز داخل فضا يراه دسترس

 . رديگ يمورد محاسبه قرار م
 منا ، ضگردد يممحاسبه  يمسكون زيربنادو برابر تعرفه  يتجار نگيپارکزيربنا  ( :عوارض7)بند

 باشد. يمعاف م ي بهداشت سينمازخانه و سرو

،آسانسور، اتاقک آسانسور،تاسيسات زير عوارض راه رو تجاري، تاسيسات راه پله، سرپله ( : 8بند)

 محاسبه گردد. zp* 15 پله و حريم تجاري با ضريب

 (: جايگاه هاي سوخت بر اساس اين تعرفه محاسبه مي گيرد.9بند )

( : چنانچه ذينفعان پس از ساخت وساز بر خالف مندرجات پروانه ساختماني اقدام به 10بند)

بيشتر)واحد اضافي( بدون تغيير متراژ زيربنا نمايند پس از تبديل واحدهاي مجاز به واحد هاي 

قانون شهرداري ،چنانجه راي قطعي بر ابقاء موضوع تخلف  100طرح موضوع در کميسيون ماده 
صادر گردد، با توجه ارزش افزوده ايجاد شده براي ذينفع و تحميل هزينه هاي خدمات رساني 

قابل وصول مي باشد.)  ت عوارض طبق فرمول ذيلمضاعف براي شهرداري ،مودي مكلف به پرداخ

راي هيات تخصصي ديوان عدالت اداري و به  5/12/1396مورخ  336با توجه به دادنامه شماره 

راي هيات عمومي ديوان عدالت  25/2/1397مورخ  326استناد قسمت مورخ دادنامه شماره 
 اداري(

m-n)×(S/m))4%4اري*عوارض زيربنا هر مربع چند واحدي تج 

m: تعداد واحد جديد 

n :تعداد واحد قبلي 
S:زيربنا خالص تجاري 

دا مراتب ابت ،يليضوابط طرح تفص تيواحد و رعا چندبه  يواحد تجار کي لي: در صورت تبدتبصره

بر ابقاء عوارض واحد  يمبن ونيسيکم يريگ ميماده صد ارجاع و در صورت تصم ونيسيبه کم

 مساحت واحد ها قابل محاسبه خواهد بود. نيانگيم يبه مبنا ياضاف

 بعدي هاي اصالحيه با 1375 مصوب شهرداران انتخاب و کشور اسالمي شوراهاي انتخابات و وظايف تشكيالت، قانون  80ماده  16مستندات قانوني: بند 



  معادل مسكوني غير آپارتماني درماني 5

  معادل مسكوني غير آپارتماني هنري  فرهنگي 6

 مذهبي 7
 مواد قانوني برنامه ششم توسعه و قوانين

 بودجه ساليانه کل کشور

 

  معادل مسكوني غير آپارتماني شهري تجهيزات 8

  معادل مسكوني غير آپارتماني شهري تاسيسات 9

 
 و باغات

 کشاورزي
 معادل مسكوني غير آپارتماني

تبصره: کليه گلخانه هاي سنتي و صنعتي که جهت توليد محصوالت 

 تعرفه مي گردد.اين کشاورزي بهره برداري مي گردد مشمول عوارض 

10 
 و نقل و حمل

 انبارداري
 معادل مسكوني غير آپارتماني

 

  انتظامي  %50 نظامي 11

12 
امالک واقع در 

 حريم شهر
 معادل کاربريهاي واقع در محدوده شهر

 

13 
 تفريحي

 گردشگريو

عوارض عوارض زيربنا صدور 

پروانه و يا صدور مجوز جهت 

هتل ها و اماکن گردشگري و 

مسافرخانه ها به ازاي هر متر 
 مربع

 

8

1

 عوارض 

زيربناي 

غيرمسكوني  
اماکن 

 تجاري

ها و اماکن گردشگري و مسافرخانه  فضاي تجاري موجود در هتل تبصره :

 ها به ازاي هر متر مربع به صورت زير محاسبه خواهد شد:

 قيمت تجاري %60 فضاي تجاري که به معبر راه ندارد: .1

 برابر جدول تجاري فضاي تجاري که به معبر راه دارد: .2

 

  معادل مسكوني غير آپارتماني%50 صنعتي 14

زي يکليه اراضي واقع در حريم شهر صرفا پس از اخذ موافقت کمسيسون امور زيربناي و شهرسازي استان و تاييد و ابالغ آن توسط شوراي برنامه ر -( 1بند)

 و توسعه استان فارس مجاز به اخذ پروانه ساختماني پس ازپرداخت عوارض و بهاء خدمات مربوطه به حساب شهرداري مي باشد. 
قانون شهرداري ها منجر به صدور راي قطعي ابقاء بنا گردد مشمول پرداخت جرايم کميسيون و  100امالکي که پس از طرح در کميسيون ماده  - (2بند )

مورخ   48، شماره  25/11/83مورخ  587شماره   يبه دادنامه ها کليه عوارض و بهاء خدمات متعلقه در  اين بند و ديگر بندهاي اين تعرفه با استناد 

 مي باشند. يعدالت ادار وانيد يعموم أتيه 2/5/97مورخ  1274و شماره  13/2/97مورخ  307، شماره 26/4/97مورخ  1234، شماره 3/2/85

اي مجاز به واحد هاي بيشتر)واحد اضافي( بدون ( : چنانچه ذينفعان پس از ساخت وساز بر خالف مندرجات پروانه ساختماني اقدام به تبديل واحده10بند)
قانون شهرداري ،چنانجه راي قطعي بر ابقاء موضوع تخلف صادر گردد، با توجه ارزش  100تغيير متراژ زيربنا نمايند پس از طرح موضوع در کميسيون ماده 

 جهت ي ، ذينفع مكلف به پرداخت عوارض ايجاد واحد اضافي افزوده ايجاد شده براي ذينفع  و تحميل هزينه هاي خدمات رساني مضاعف براي شهردار

راي هيات تخصصي ديوان عدالت  5/12/1396مورخ  336( طبق فرمول ذيل قابل وصول مي باشد.) با توجه به دادنامه شماره 3-2کاربري هاي تعرفه شماره)

 عمومي ديوان عدالت اداري(راي هيات  25/2/1397مورخ  326اداري و به استناد قسمت موخر دادنامه شماره 
m-n)×S)14.5*zp* 

 m: تعداد واحد جديد 

n :تعداد واحد قبلي 

S:زيربنا خالص 

  بعدي هاي اصالحيه با 1375 مصوب شهرداران انتخاب و کشور اسالمي شوراهاي انتخابات و وظايف تشكيالت، قانون  80ماده  16بند  مستندات قانونی:

 و دادنامه هاي فوق الذکر هيأت عمومي ديوان عدالت اداري

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (: عوارض حصار کشي و ديوار کشي و مجوز احصار 4-2تعرفه شماره )

 عنوان تعرفه عوارض رديف

ماخذ و نحوه 

محاسبه 

 عوارض)متر طول(

 توضيحات



 

 

 

 

 

 

1 
عوارض صدور مجوز 

 ديوار کشي 
6.6*zp 

: داردقانون شهرداري که مقرر مي 110: عوارض صدور مجوز احصار در خصوص ماده (1بند )

هاي مخروبه و غير مناسب با وضع محل و يا نيمه تمام واقع در نسبت به زمين يا بنا"

محدوده شهر که در خيابان يا کوچه و يا ميدان قرار گرفته و منافي با پاکي و پاکيزگي و 
ک تواند به مالوازين شهرسازي باشد، شهرداري با تصويب شوراي شهر ميزيبائي شهر يا م

اخطار دهد نهايت ظرف دو ماه به ايجاد نرده يا ديوار و يا مرمت آن که منطبق با نقشه 

ه تواند بمصوب شوراي شهر باشد اقدام کند اگر مالک مسامحه و يا امتناع کرد شهرداري مي

وب شورا در زمينه زيبائي و پاکيزگي و شهرسازي هر منظور تأمين نظر و اجراي طرح مص
گونه اقدامي را که الزم بداند معمول و هزينه آن را به اضافه صدي ده از مالک يا متولي و يا 

متصدي موقوفه دريافت نمايد در اين مورد صورت حساب شهرداري بدواً به مالک ابالغ 

خ ابالغ به صورت حساب شهرداري شود در صورتي که مالک ظرف پانزده روز از تاريمي

شود و هر گاه ظرف مهلت مقرره اعتراض کرد اعتراض نكرد صورتي حساب قطعي تلقي مي
هائي که مورد ارجاع خواهد شد. صورت حساب 77موضوع به کميسيون مذکور در ماده 

در حكم  77اعتراض واقع نشده و همچنين آراي کميسيون رفع اختالف مذکور در ماده 

قطعي و الزم االجرا بوده و اجراء ثبت مكلف است بر طبق مقررات اجراي اسناد رسمي سند 

از شمول  "الزم االجراء نسبت به وصول طلب شهرداري اجرائيه صادر و به مورد اجرا بگذارد.
 اين تعرفه مستثني است. 

(:  مبناي صدور مجوز حصار کشي و ديوار کشي ضوابط  و مقررات طرح مصوب و 2بند )

براي احصار با ترکيب ديوار و فنس مالک عمل شهرداري مي باشد در هر حال ارتفاع مجاز 

يا نرده مطابق ضوابط طرح مصوب شهري و در حريم شهر طبق راي کارگروه امور زيربنايي 
 . و شهرسازي خواهد بود

الزامي ( رعايت قوانين و آيين نامه هاي اجرايي قانون حفظ اراضي زراعي و باغات 3بند)

 قانون حفظ اراضي زراعي و باغات(. 1ماده  1است.) تبصره 

مصوب در محدوده شهر صرفاً  يليبنام مالک و برابرطرح تفص ( : صدور مجوز احصار4) بند
به منزله محصور نمودن آن تلقي شده وهيچگونه مجوزي درجهت احداث بنا محسوب نمي 

 شهرداري صراحتاً قيد شود. شود و مراتب  مي بايست در مجوز صادره از سوي 

(: چنانچه مدارک معتبري همچون صدور احكام و آراء قطعي از سوي مراجع و محاکم 5) بند

قضائي و ذيصالح مبني بر تفكيک و يا نفي مالكيت متقاضي به شهرداري ارائه شود، صدور 
 مجوز احصار متوقف خواهد شد.

 باشد. ينم يکاربر رييو تغ تيبر مالك يليگونه دل چي(: صدور مجوز حصار ه6)بند

(: جهت هرگونه ديوارکشي و پروانه ساختماني عالوه بر ماخذ محاسبه اين عوارض 7بند)

راي ريال و ب 9000000جهت نصب درب ورودي نفرو و ماشين رو براي کاربري تجاري 
و براي ساير ريال  88000000ريال ، اتومبيل رو  44000000باغشهري  ورودي کاربري 

 ريال اخذ مي گردد.  1400000کاربري ها 

 اصالحيه با 1375 مصوب شهرداران انتخاب و کشور اسالمي شوراهاي انتخابات و وظايف تشكيالت، قانون  80ماده  16مستندات قانوني: بند 

  بعدي هاي



 (:عوارض تراکم براي دو بخش مسكوني و غير مسكوني5-2تعرفه شماره )

 نوع کاربري عنوان رديف
 ماخذ و نحوه

 محاسبه عوارض )متر مربع(
 توضيحات
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عوارض 

 تراکم

 تجاري و خدماتي انتفاعي 

ه عالو ربناي( : متقاضي مكلف به پرداخت عوارض  ز1)بند zp*112.5 زيرزمين

 باشد.  يبر عوارض  مازاد تراکم م

( : ميزان تراکم پايه و مازاد بر آن تا سقف پيش 2) بند

در نقاط مختلف  مجاز همچنين سطح اشغالو بيني شده 
بازنگري مصوب  شهر صدرا  و  جامع  شهر در طرح

تصويب آن توسط کارگروه امورزيربنايي و شهرسازي 

 مي باشد.استان فارس  

که در جهت  يدرصورت نيزم ري(: اضافه بنا در ز3) بند
پس از راي قطعي حادث شود  و انباري  نگيپارک احداث

 zp10 بيبا ضرکميسيون ماده صد مبني بر ابقا بنا 

 گردد. يمحاسبه م

 يضوابط و مقررات فن تيعوارض صرفا با رعا نيا افتيدر
نامه هاوآرا  نيين،آيقوان تيمصوب و رعا يو شهرساز

 .تراسيمربوطه امكان پذ يصالح قانون يذ يونهايسيکم

 چنانچه از سطح بالكن رو بسته  يربناي( : نصف ز4) بند

به عنوان مازاد تراکم اشغال و تراکم مجاز تجاوز نمايد ، 
 محاسبه گردد.

(: چنانچه ذبنفع  اقدام به ساخت وساز بيش از حد 5بند )

مجاز سطح اشغال مندرج در پروانه ساختماني در طبقات 

در  100نمايد و بعد از طرح پرونده در کميسيون ماده 
صورت راي قطعي ابقاء بنا، ذينفع مكلف به پرداخت 

عوارض بابت متراژ مازاد سطح اشغال مجاز در طبقات در 

 140کاربري مربوطه مي باشد.)با توجه به دادنامه شماره 

راي هيأت تخصصي ديوان عدالت  12/8/1395مورخ 
 اداري(

( حريم و محوطه تجاري جز سطح اشغال محاسبه 6بند )

 لي جز تراکم محاسبه نمي گردد.شده و

  

 zp  *137.5 همكف

طبقه اول و نيم 

 طبقه مستقل
113.5* zp 

 طبقه دوم
 

116.8* zp 

طبقه سوم  به 

 باال
96.25* zp 

 انباري
30.75* zp 

 

 مسكوني  
29zp 

 52.8zp باغشهري

 ساير کاربري هاي:
 فناوري و تحقيقات آموزش  

 ورزشي -آموزشي 

 هنري  فرهنگي -درماني 
 سبز فضاي و پارک 

 شهري تجهيزات -مذهبي 

 شهري تاسيسات 
 انبارداري و نقل و حمل 
  کشاورزي و باغات -نظامي 

 تاريخي طبيعي ميراث 

29zp 



 آمدگي و پيش بالكن(:عوارض 6-2تعرفه شماره )

 رديف
عنوان تعرفه 

 عوارض
 توضيحات ماخذ و نحوه محاسبه عوارض )متر مربع(

 کاربري

 مسكوني 
غير آپارتماني 

و خدماتي 

 غير انتفاعي

 مسكوني 

 آپارتماني

تجاري و 

خدماتي 

 انتفاعي

اداري ، صنعتي 

 و ساير
 باغشهري

(:در پيشامدگي 1بند) 
ها رعايت حريم شبكه 

برق و ساير تاسيسات 

شهري توسط اداره ذي 

 ربط الزامي مي باشد.
(:رعايت حريم 2بند)

تاسيسات و اصول فني و 

شهرسازي ، سيما و 

منظر شهري الزامي 
 است

1 

ش
 پي

ض
وار
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باز
رو 
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6.2 zp 10 zp 41.25 zp 12.5 zp  
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7.5 zp 12.5 zp 82.5 zp 15 zp  

  بعدي هاي اصالحيه با 1375 مصوب شهرداران انتخاب و کشور اسالمي شوراهاي انتخابات و وظايف تشكيالت، قانون  80ماده  16بند مستندات قانوني: 

 
 

 

 

 

 

 توريستي و تفريحي 

  صنعتي 

 انتظامي و اداري 

 تجاري غير انتفاعي 

 بعدي هاي اصالحيه با 1375 مصوب شهرداران انتخاب و کشور اسالمي شوراهاي انتخابات و وظايف تشكيالت، قانون  80ماده  16مستندات قانوني: بند 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (: عوارض ارزش افزوده ناشي از اجرا و يا تغيير طرح هاي مصوب شهري7-2تعرفه شماره )

ف
دي

ر
 

 توضيحات ماخذ و نحوه محاسبه عوارض ساليانه

 130zp از ساير به تجاري 1

اگر مالكين محترم قبل از دريافت مجوزهاي مربوطه اقدام (: 1) بند
به تبديل کاربري يا تغيير ضابطه نمايند موضوع از طرف شهرداري 

ارجاع خواهد شد که در صورت صدور رأي  100به کميسيون ماده 

د جزء موارابقاء بنا چنانچه موضوع تبديل کاربري صورت گرفته 

 5تا  1ذکر شده در اين تعرفه باشد، عوارض مطابق رديف هاي 
 (محاسبه اخذ مي گردد.7-2تعرفه شماره )

(: کليه کساني که قبل از ساخت، جهت تبديل کاربري يا 2بند)

تغيير ضابطه اقدام به اخذ مجوز مربوطه از مراجع ذيصالح )اصالح 
شوراي عالي معماري ،  5و بازنگري طرح تفصيلي، کميسيون ماده 

ارزش افزوده مطابق نظر  %15و شهرسازي و . . . ( مي نمايند،  

کارشناس رسمي دادگستري را جهت عوارض ارزش افزوده ناشي 

 از اجرا و يا تغيير طرح هاي مصوب شهري پرداخت نمايند.

-367هيأت عمومي ديوان عدالت اداري طي دادنامه هاي شماره 

و شماره  19/4/97مورخ  1237شماره و  8/3/97مورخ  381

وضع عوارض  9/5/97مورخ   1310و شماره  9/5/97مورخ  1308

ارزش افزوده ناشي از تغيير کاربري را  منطبق بر قانون و در حدود 
 اختيارات شوراي شهر تشخيص داده است.

در صورتي که در تبديل کاربري از تراکم مجاز، تجاوز « تبصره  

(:عوارض 5-2)شماره فه محاسبه نشده وتعرفهشده باشد اين تعر

محاسبه و اخذ مي  دو بخش مسكوني و غير مسكوني  يتراکم برا
گردد و در صورتي که تراکم مجاز حفظ شده باشد اين تعرفه قابل 

همچنين در صورتي که بخشي از تبديل کاربري  وصول مي باشد

د با حفظ تراکم مجاز و مابقي خارج از حد تراکم مجاز باش

متراژتبديل تا حئ تراکم مجاز از اسن تعرفه محاسبه شده و مازاد 
 .( محاسبه مي گردد2-5تراکم از تعرفه شماره )

 52.8zp از ساير به مسكوني 2

 66zp از ساير به ورزشي 3

 66zp اداري و آموزشي از ساير به  4

 13.2zp از ساير به انباري 5



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(:عوارض مشاغل بر اساس نوع شغل محل جغرافيايي ملک و مساحت ملک 8-2شماره )تعرفه 

 مشمول و غير مشمول قانون نظام صنف 

 عنوان تعرفه عوارض رديف
ماخذ و نحوه محاسبه 

 عوارض ساليانه
 توضيحات

1 

عوارض ساليانه محل کسب 

براي مشاغل و صنوف مشمول 

 قانون نظام صنفي

3.3AK 

مشاغل و صنوف مشمول قانون نظام صنفي موضوع  رديف (: ليست 1بند)

 يک تعرفه مطابق مشاغل تعريف شده اصناف مي باشد .

 عوارض به شرح ذيل مي باشند: 2(: مشاغل موضوع رديف 2بند)

ها، الحسنهها، موسسات مالي واعتباري، تعاوني اعتباري، قرض*بانک
ها، دفاتر بيمهموسسات حسابرسي، موسسات حقوقي، نمايندگي دفاتر 

 مهندسي و موارد مشابه

 جايگاه سوخت )بنزين، گاز، نفت گاز(، جايگاه سيلندر پرکني گاز

 آموزي و موارد مشابههاي زبان، کنكور، مهارت*آموزشگاه
 ها(التوزين )باسكول*حق

 هاي رانندگي*آموزشگاه

ز، ساوهاي عمراني، ابنيه، مطالعاتي، ساخت*پيمانكاران اجراي پروژه

 آوري زباله، فضاي سبز و هر قراردادي که مشمول بيمه باشد.جمع
هاي ورزشي، هنري، نقاشي، *موسيقي، خياطي و موارد *باشگاه و آموزشگاه

 مشابه

 *دفاتر پيشخوان دولت، دفاتر خدمات دولت، دفاتر پستي و موارد مشابه

 هاي باربري، دفاتر باربري*بنگاه
 هاها، هتل آپارتمانمتل ها،*تاالرهاي پذيرايي، هتل

 ها، فروش غذاها، کترينگ*رستوران

2 

سااااليانه خدمات از  عوارض 

فاده  ماکن مورد اسااات يه ا کل

براي مشاغل  فعاالن اقتصادي

 غيرمشمول قانون نظام صنفي

8.8AK 



 *استخرهاي شنا عمومي

 هاي اينترنتي*دفاتر تاکسي

 ها، انتشارات و موارد مشابهو تكثير، چاپخانه هاي تايپ*شرکت
هاي فصلي پوشاک، ارزاق، لوازم صوتي، تصويري و خانگي و *نمايشگاه

 مواردمشابه

 هاي انواع خودرو خارجي و ايرانيها و نمايندگي*شرکت

 هاي فروش بليط هواپيما، قطار و اتوبوسها و نمايندگي*شرکت
 هاي بازرگاني، تجاري، توليدي، خدماتي، *دفاتر شرکت

 ها و بخش خصوصيهاي توزيع، مصرف ادارات و سازمان*تعاوني

 ها، تئاترهاها و موسسات تبليغي، سينما*شرکت

 و غيردولتي*مدارس غيرانتفاعي 
 ها و موسسات سياحتي و جهانگردي، زيارتي*دفاتر شرکت

 *دفاتر روزنامه، مطبوعات، موسسات دارالترجمه

 ها و...ها، پانسيون*مهدکودک

 ها و موسسات آموزشي غيرانتفاعي*دانشگاه
 اهها و مراکز بهداشتي و آزمايشگاهها، کلينيک*  مطب پزشكان، داروخانه

 دامپزشكي، آمبوالنس خصوصي و..هاي *کلينيک

 *موسسات فيزيوتراپي، ماساژ طبي، پرورش اندام، راديولوژي و...

 دفاتر وکالي دادگستري –*دفاتر اسناد رسمي 
 *خدمات خودپرداز بانک

تبصره( چنانچه مشاغلي مشمول يا غيرمشمول قانون نظام صنفي در شهر 

اشد، عوارض مربوط به اين موجود باشد بگونه اي که در اين بند قيد نشده ب

بند با تشخيص شهرداري و حتي االمكان بر اساس نزديكترين مشاغل قيد 
 شده در اين تعرفه محاسبه و وصول خواهد شد.

 935الي  933و شماره  1/3/97مورخ  355(: دادنامه هاي شماره 3بند )

هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص عدم ابطال اين  12/4/97مورخ 

 نوان عوارض صادر شده است. ع
 113(: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري طي دادنامه هاي شماره 4بند )

مورخ   1052و شماره  12/10/96مورخ  1033و شماره  29/2/87مورخ 

اداري وضع عوارض کسب و پيشه)عوارض محلي( از بانكهاي  19/10/96

اعتباري را   دولتي، خصوصي، صتدوقهاي قرض الحسنه و موسسات مالي و
 منطبق بر قانون و در حدود اختيارات شوراي شهر تشخيص داده است. 

مورخ  1136(: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري طي دادنامه شماره 5بند )

وضع عوارض مشاغل از جمله دفاتر اسناد رسمي را  منطبق بر  3/11/96
 قانون و در حدود اختيارات شوراي شهر تشخيص داده است.
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A 1399: حداقل تعرفه مالک عمل سال 

 برابر فرمول ماده واحده در نظر گرفته خواهد شد. 2خوردو  يها يندگينما هيکل ي: محاسبه عوارض شغل1 بند
ند به باش يم يمتعدد يشغل يها تيفعال يمشابه که دارا يمصرف و فروشگاه ها يها يو تعاون يا رهيزنج يفروشگاه ها هيکل يشغل انهي: عوارض سال2بند 

 شود. يمتر در نظر گرفته م 20فعال، عوارض مورد محاسبه و حداقل مساحت هر واحد فعال  يازاء هر واحد شغل

 اوقاف مشمول پرداخت عوارض مذکور نخواهند بود. تيو تحت تول هيريخ يدرمانگاه ها تبصره:

 گردد. ياقدام م ريبه شرح فرمول ز يها خصوص مارستانيب هيکل يشغل انهي: عوارض سال3 بند
 خواهد بود. ياتيمال صيدرصد برگ تشخ کيبراساس  يدولت يها مارستانيب يشغل انهيعوارض سال ضمناً 

 فرمول: فيتعار
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Tانهي: عوارض سال 

A (1 وستي)پ 1395: حداقل تعرفه مالک عمل سال 

ZPباشد. يم يمحاسبه عوارض شهردارمالک عمل  شاخص محاسبه ني: آخر 

nمارستاني: تعداد تخت ب 
 باشد. ياز آن ها برده نشده است مالک عمل تعرفه مشاغل مشابه آن م ينام 1398که در تعرفه مالک عمل سال  ي:در مورد مشاغل4 بند

 يشهردار کارشناس دييبا تأ يمسئول واحد شغل ياعالم کتب ايو  هياتحاد ،ينظام پزشك ،يانتظام ييقضا صالح،يمراجع ذ يصرفاً به گواه ي: واحد شغل5 بند

 گردد. يبوده است مشمول پرداخت عوارض نم ليکه تعط يمدت زمان يصرفاً برا

 .دازندر: چنانچه در يک واحد آپارتماني بيش از يک پزشک مستقر باشد ، هر کدام مي بايست به صورت جداگانه برابر جدول عوارض ساليانه خود را بپ6بند
 : هزينه بهاي خدمات پسماند بر اساس مصوبه شوراي اسالمي شهر دريافت مي گردد.7بند 

هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص عدم ابطال اين عنوان  12/4/97مورخ  935الي  933و شماره  1/3/97مورخ  355: دادنامه هاي شماره 8بند

 عوارض صادر شده است. 

 بعدي هاي اصالحيه با 1375 مصوب شهرداران انتخاب و کشور اسالمي شوراهاي انتخابات و وظايف تشكيالت، قانون  80ماده  16مستندات قانوني: بند 

 و دادنامه هاي فوق الذکر هيأت عمومي ديوان عدالت اداري

 



 هاي معرفيعوارض بر تبليغات محيطي به غير از تابلو (:9-2تعرفه شماره )



عنوان عوارض  نيدر خصوص عدم ابطال ا يعدالت ادار وانيد يعموم أتيه 20/8/92مورخ  551و شماره  26/2/96مورخ  153شماره  ي: دادنامه ها(1بند )

 صادر شده است. 

معاون توسعه  24/5/97مورخ  24836نامه شماره  نيها و همچنقانون شورا 80ماده  25و بند  يقانون شهردار 92و ماده   55ماده  27(: به استناد بند 2) بند
 عوارض قابل وصول است. نيکشور ا يها يسازمان شهردار يبانيمنابع و پشت

 نخواهد شد. يدولت يهامارستانيعوارض  شامل ادارات دولتي و ب نيوصول ا(: 3) بند

 93و ماده  55ماده  37بند  الت،یقانون تشک 76ماده  25شهر صدرا به استناد بند  میدر محدوده حر یشهر غاتیتبل یینامه اجرا نییآ: 1ماده

 .دیگرد بیتصو لیبه شرح ذ یقانون شهردار
و  يمومع هينقل ليشهر و اماکن مشرف بر آن، وسا يعموم يدر فضا يغاتيتبل يها تيفعال هيدر خصوص کل يشهر غاتيتبل يسامانده يينامه اجرا نييآ -1

 الزم االجرا است. يخصوص
 ،يشهر ونيزيلوت ،يحجم يبالون، استند، سازه ها لبورد،ي)بيغاتيتبل ينامه عبارتند از: نصب و الصاق هرگونه برزنت، پالکارد، تابلوها نييمشمول آ غاتيتبل -2

به  تراکت، برچسب و ،يکاغذ يترهاپوس ،يسيوارنوي، د رند،يگ يقرار م يمورد بهره بردار يشهر ي( که در فضاادهيعابر پ ييهوا يو پلها يواريد يپانل، بردها

 .يغاتيهرگونه منصوبات و ملحقات تبل يطور کل

رف نوع مع يو تابلوها يغاتيتبل يها كرهياز پ يو مرجع صدور مجوز نصب و بهره بردار يغاتيتبل يها تيفعال هينظارت بر کل يول و متولئمس يشهردار -3
 باشد. يآن م حيصح ينامه و اجرا نييدر محدوده موضوع آ تيفعال

 صدرا تعلق خواهد گرفت.  يسطح شهر به شهردار يغاتيتبل يرساختهايز جاديدرصد ارزش قرارداد بابت ا 15سطح شهر،  يغاتيتبل يقراردادها هيبه ازاء کل -4

 یصدور پروانه بهره بردار ضوابط
 .نديقدام نماا يغاتيتبل ياز سازه ها يمجوز نصب و پروانه بهره بردار افتيدر يتوانند برا يم ليذ طيبا دارا بودن شرا يغاتيتبل يو کانون ها يشرکت ها هيکل

 و ارائه آن. رازيشهرستان ش ياز اداره فرهنگ و ارشاد اسالم يغاتيتبل تيبر بالمانع بودن فعال يمبن يدارا بودن مجوز رسم -1
 امهن نييشرکت ها و کانون ها و موسسات و مفاد آ ياز ضوابط و مقررات عموم يرويپ -2

 يوزارت فرهنگ و ارشاد اسالم يغاتيتبل يکانون ها التيداشتن حداقل سابقه الزم براساس قانون تشك -3

 فيدر چهارچوب وظا يمجوز و اطالع رسان افتيدر ينامه برا نييو آ يتوانند طبق ضوابط و مقررات شهردار يم ،يعموم ،يفرهنگ ي: موسسات و نهادها1تبصره

 .ندياقدام نما يالتيتشك
 باشد. يحساب م هيتسو يمنوط به ارائه گواه دهيباشد شرکت در مزا يدر شهردار يبده يدارا يغاتي: چنانچه شرکت تبل2تبصره

 غاتیطرح ها و تبل یبررس ونیسیکم
که اعضا آن به انتخاب شهردار  يونيسيشرکت ها به کم يمدارک و طرح ها ده،يو قبل از مزا يبه شهردار يمتقاض ياز ارائه طرح ها و مدارک شرکت ها پس

 گردد. يباشد ارجاع م يشهر م ياسالم يشورا دييو تأ

 یغاتیرتبلیو غ یغاتیتبل یتابلوها
 يغاتيرتبليغ يتابلوها -1
 نيقوان ايقانون تجارت و  ايها  يقانون شهردار 55ماده  24بند  ليپردازد که برابر تبصره ذ يم ياماکن يگردد که صرفاً به معرف ياطالق م ييتابلوها هيکل به

 .ندينما يم تيخاص فعال

 نصب گردد. ريبه شرح موارد ز تيکننده و متناسب با نوع فعال تيصرفاً بر سر درب واحد فعال يستيبا يم يغاتيرتبليغ ي: تابلوهاتذکر

 ( تابلو وکال، پزشكان و سردفترانالف
 يو آموزش ي( تابلو اماکن ادارب

 يديتول ،يخدمات ،ي( تابلو اماکن تجارج

 ( تابلو وکال، پزشکان و سردفترانالف
 يکه در مجتمع تعداد آن ها کمتر از سه واحد خدمات يو سردفتران در صورت يدادگستر يحرف پزشكان و وکال ر،ي: تابلو مطب پزشكان، دندانپزشكان و سا1 

 باشد.
 تيو منبع نور، مشروط به رعا يقاب فلز اي کينئون پالست اي سيف يمتر عمود بر ساختمان و از جنس فلكس يسانت 50×70عدد تابلو به اندازه  کي تعداد

، نصب تابلو يمتر( در صورت عدم امكان نصب عمود 5/3متر و حداقل ارتفاع از کف معبر  يسانت 120از بر ملک  يآمدگ شي)حداکثر پ يليضوابط طرح تفص

واحد خود  يو ازدواج و طالق به منظور معرف يدفاتر اسناد رسم يمتر مربع برا 3×2عدد تابلو به ابعاد  کي نيساختمان و همچن يشانيبا ابعاد ذکر شده بر پ

 بالمانع است.
ر سردرب و ب هيته نيمالك يتابلو با عنوان توافق کياز سه واحد( تعداد  شيب يمكان مستقر باشد )مجتمع ها کيدر  ياز سه واحد خدمات شيکه ب ي: در موارد2

 گردد. يمتر باشد نصب م يسانت 120ساختمان و عرض تابلو حداکثر  يبه بدنه ساختمان که طول آن متناسب با دهانه ورود دهيچسب ياصل يورود



 باشند. يمجاز به نصب تابلو م 2( و داروخانه ها همانند بند يراپزشكي)پ يطب صيو مراکز تشخ يپزشك ي: درمانگاه ها، مجتمع ها3

ابالغ خواهند  و هيته يشهردار يابعاد ذکر شده با هماهنگ تيتابلو را با رعا نهياستان و کانون وکال و سردفتران مشخصات و رنگ زم ي: سازمان نظام پزشكتبصره

 نمود.
 

 :یو ادار یآموزش ی( تابلوهاب
 يمتر برا يسانت 120ساختمان و حداکثر )عرض( تابلو  يدهانه ورود ( که ابعاد آن متناسب باي)به صورت افق ياصل يتابلو نصب بر سر درب ورود کي تعداد

 باشد بالمانع است. يواحد خود م يمعرف

 :یدیتول ،یخدمات ،یتجار ی( تابلوهاج
متر  يسانت 150ساختمان و حداکثر عرض تابلو  ي( که ابعاد آن متناسب با دهانه وروديشانيپ ي)رو ياصل يعدد تابلو نصب بر سر درب ورود کي: تعداد 1
 باشد بالمانع است. يواحد خود م يمعرف يبرا

 خواهد بود. يواحد تجار يشانيمتر باشد مالک عرض تابلو حداکثر معادل ارتفاع پ يسانت 150کمتر از  يشانيکه ارتفاع پ ي: در مواردتبصره

 يديو تول يخدمات ،يتجار يواحدها ييدر اندازه مناسب در جهت شناسا شهيمجاز، استفاده از نئون متصل به ش يها بانيسا ينوشتن رو ،يسينو شهي: ش2

 باشد بالمانع است. تيکه صرفاً معرف نوع فعال يهمكف در صورت
 يرو ايضوابط و  ريموعه با مراعات سامج يها يو ورود يآرم بدون قاب در قسمت فوقان ايبه صورت حروف  يبزرگ تجار يمجموعه ها يي: نصب تابلو شناسا3

 باشد. يبالمانع م نهيمشخص از بنا و متناسب با حجم ساختمان بدون زم يقسمت ها

 باشند. يساختمان نم يرونيب يو پاساژها مجاز به استفاده از تابلو در نما يخدمات ايو  يتجار يمستقر در داخل مجموعه ها ي: مغازه ها4

شده  ينيب شيقاب و تابلو پ بهينما بوده و در آن مشخصات کت يطرح مصوب، بدنه ساز يکه دارا ييها، محوطه ها و مجموعه ها ابانيخ: استفاده از تابلو در 5
 گردد. ياجرا م ياست صرفاً برابر طرح مصوب شهردار

 باشد. ياثر م يابا نم يدر محدوده آثار ثبت شده منوط به حفظ همگون يتجار اي يخدمات يي: استفاده از تابلو شناسا6

 باشد. يم يمانتظا يروياداره اماکن ن هيباشد. مالک نظر ياسالم يبا شئونات و ارزش ها ريمغا دينبا يغاتيو تبل ييشناسا يتابلوها هيکل ري: نوشتار و تصاو7

وژها، )رف لياز قب يعموم يدر رفوژها و فضاها يارگان ايتحت هر عنوان و توسط هر شخص  ينصب داربست فلز نيراهنما و همچن ي: استفاده از فلش و تابلوها8
 باشد. يروها، باغچه هاو...( ممنوع م ادهيپ

شمول پرداخت نداشته و م يغاتيگردند جنبه تبل يو نصب م هيضوابط ته هيکل تينامه و با رعا نييآ نيالف، ب، ج ا يکه براساس مفاد بندها ييتابلوها هيکل: 9

 گردد. يعوارض نم

 کاال و عرضه کننده خدمات ديتول يها يندگيکننده عالوه بر اسم واحد، معرف نما تيسردرب واحد فعال يچنانچه تابلو يو خدمات يتجار يتابلوها: در تبصره
 گردد. يباشد مشمول پرداخت عوارض نم زيداخل استان ن

 یغاتیتبل یتابلوها -1
 1 فيالف، ب، ج رد يو ضوابط مندرج در بندها طيگردد که خارج از شرا ياطالق م يو حقوق يقيمورد درخواست اشخاص حق ايمنصوبه و  يتابلوها هيکل به

 باشد. يم

 نديمان يخدمات م ايکاال و  غيخود اقدام به تبل واحد يعالوه بر معرفالف و ب و ج که  يبندها فيدر چهارچوب تعار يغاتيتبل يمحاسبه عوارض تابلوها فرمول
 :ندينما يمذکور را نم يابعاد شده در بندها تيکه از نظر اندازه تابلو رعا ييواحدها نيو همچن

N ×zp ×براي متراژ مازاد بر متراژ مندرج در بند الف، ب و ج( انهيطول تابلو= عوارض ماه× عرض تابلو( 

 يالف و ب و ج م ياعالم شده در بندها ياز اندازه ها شيکننده که ابعاد آن ب تيواحد فعال يدر چارچوب معرف يغاتيتبل يدر مورد تابلوها N بي: ضر1-2

 باشد. يم 2.5مازاد آن معادل  يباشد صرفاً برا
تابلو  ايو پشت بام و  واريد ياقدام به نصب تابلو بر رو "يبا مجوز شهردار يريسوخت گ يها گاهيجا نيمالك"و  يحقوق اي يقيکه اشخاص حق ي: در موارد3-2

ارض عو ندينما يم يشهرداربه استثناء امالک  يحقوق اي يقياعم از حق يدر امالک شخص يسيوارنويو جدا از ساختمان و د ،يشهر يها ونيزيتلو ايدار و  هيپا

 .رديگ يمحاسبه و وصول قرار م به صورت زيرمربوطه کالً 

 انهي= عوارض ماهيالر5.000.000
 هستند. ربطياز مراجع ذ تيواحدها موظف به اخذ پروانه فعال هيکننده نبوده و کل تيواحد فعال ديي: صدور مجوز نصب تابلو به منزله تأ4-2

و اعم که قبل از هر گونه اقدام به ساخت تابل ديتحت پوشش اعالم نما ياعضا هيصنف تابلو ساز مكلف است به کل هينامه اتحاد نييآ نيا بيتصو خي: از تار5-2

 .ندياخذ نما ياز متقاض دهيگرد نييتع يمجوز ساخت و نصب را که ابعاد و نوع آن توسط شهردار ،يغاتيرتبليو غ يغاتياز تبل

 :تبصره



از  يشهردار  يو اتوبوس ها يبوسها ينيعقب م شهيو  پشت ش ني)هر قاب(  .پمپ بنز CNG گاهيجا يداخل يوارهاي)مترمربع( و د 3×5 يغاتيتبل ياستندها

 گردد.  يمحاسبه و اخذ م الير 000/500/2 انهيقرارهر عدد ماه

 ضوابط: ريسا
 .ديآن اقدام نما يمكلف است برابر مقررات نسبت به جمع آور ينامه ممنوع و شهردار نييآ نيهرگونه تابلو خارج از ضوابط ا نصب

 يوهاو نصب گردد و تابل هينامه ته نييآ نيمقررات ابراساس  ستيبا يم ديجد يتابلوها هيکل ينامه و انتشار آن توسط شهردار نييآ نيا بيتصو خيتار از

اً نسبت راس يردارشه نصورتيا ري. در غدياصالح گرد ايو  يجمع آور نفعيذ ايتوسط مالک  كسالينامه حداکثر ظرف مهلت  نييآ نيا بيمنصوبه قبل از تصو

 خواهد نمود. افتيخسارت را در نهيآنها اقدام و هز يبه جمع آور
 شهر صدرا برسد. ياسالم يشورا بيبه تصو دينامه اعم از اصالح، حذف و... قبل از اجرا با نييدر مفاد آ رييتغ هرگونه

 يعاف مم ياز پرداخت هر گونه وجه ياجتماع يو مجوز حوزه معاونت فرهنگ ديينداشته باشد در صورت تأ يکه جنبه انتفاع يفرهنگ غاتيتبل هي: کلتبصره

 باشند.



 عوارض قطع اشجار (:10-2تعرفه شماره)
مصوب شوراي عالي استانها( ضروري مي 15/02/1389نامه )قانون اصالح قانون حفظ و گسترش فضاي سبز در شهرها مصوب (: رعايت مفاد آيين1بند)

 گردد.باشد براي محاسبه عوارض فوق از فرمول ذيل استفاده مي
شوراها به شهرداري صدرا اجازه داده مي شود عوارضي به شرح ذيل از اشخاص حقيقي يا حقوقي قانون تشكيالت  80ماده  16ماده واحده: در اجراي بند 

 که اقدام به قطع درخت مي نمايند وصول نمايد:

 الف: عوارضي قطع درخت با مجوز شهرداري )مطابق جدول شماره يک(

 )جدول شماره يک(

 ميزان عوارض )ريال( اندازه محيط بن هر اصله به سانتي متر

 ريال 000/000/6 سانتي متر 50تا 

 ريال 000/000/30ريال(+  000/220سانتي متر  50)به ازاي هر سانتي متر مازاد بر  سانتي متر 100تا  51

 ريال 000/000/41ريال(+  000/330)به ازاي هر سانتي متر مازاد بر يک متر سانتي متر 100بيش از 

 

 
 (2کردن و سوزاندن )مطابق جدول شماره ب: عوارض قطع بدون مجوز، امحاء، خشک 

 (2)جدول شماره 

 ميزان عوارض )ريال( اندازه محيط بن هر اصله به سانتي متر

 ريال 000/000/9 سانتي متر 50تا 

 ريال000/000/9ريال(+  000/220سانتي متر  50)به ازاي هر سانتي متر مازاد بر  سانتي متر 100تا  51

 ريال 000/000/20ريال(+  000/330)به ازاي هر سانتي متر مازاد بر يک متر سانتي متر 100بيش از 

 عالوه بر مجازات هاي تعيين شده در اليحه قانوني حفظ و گسترش فضاي سبز در شهرها مي باشد.« ب»: عوارض بند 1تبصره
 : در صورت کاشت درخت قطع شده فقط عوارض بند الف اخذ   مي گردد.2تبصره

 : در تصادفاتي که منجر به 3تبصره

 قطع اشجار گردد عوارض قطع اشجار مطابق بند الف اخذ مي گردد.

 
 ج: عوارض گلهاي پوششي به ازاء هر متر مربع:

 ميزان عوارض )ريال( نوع خسارت

 1.700.000 عمدي

 1.400.000 غير عمدي
 

 د: عوارض چمن به ازاء هر متر مربع:

 )ريال(ميزان عوارض  نوع خسارت

 650.000 عمدي

 470.000 غير عمدي

 

 ه : عوارض درختچه به ازاء هر بن:

 ميزان عوارض )ريال( نوع خسارت

 1.000.000 عمدي

 750.000 غير عمدي
 

 ي: عوارض ترون و پرچين به ازاء هر متر طول:



 ميزان عوارض )ريال( نوع خسارت

 1.825.000 عمدي

 1.600.000 غير عمدي

 

 

 

 (: عوارض بر حق مشرفيت11-2شماره)تعرفه 
 ماده واحده

فقهاي معظم شوراي نگهبان در بازگشت به نامه  23/04/1395جلسه مورخ  02/05/1395 مورخ 1660/102/95 شماره با استناد به نظريه 
 نكرده اعالم شرع مخالف را فيتمشر يا تشرف حق بر عوارض جعل"ديوان عدالت اداري، که طي آن  12/03/1394 مورخ 200/37605/210/9000شماره

نمي           اختيار حدود از خارج و قانون شهرها مغاير اسالمي شوراهاي توسط تشرف حق يا مشرفيت حق بر عوارض وضع مصوبات بنابراين است و

امالک   اراضي کليه مالكين از کشور، اسالمي شوراهاي انتخابات و وظايف، تشكيالت قانون اصالحي قانون 80ماده  16.  بنابراين با استناد به بند "باشد

 مي دريافت برحق مشرفيت عوارض عنوان با مانده باقي عرصه ارزش درصد 20 معادل شوند مي يا واقع شده تعريضي و اصالحي توسعه، گذرهاي بر

کار  پايان يا ساختماني پروانه يا شهرداري توسط غرامت پرداخت يا انتقال و نقل در زمان شهرداري توسط ذيل هاي تبصره مفاد برابر عوارض اين گردد.

 .گردد مي وصول ذينفعان يا و ... از مالكان

 تعاریف 

 .دارند معبر يا طرح در اصالحات به نياز هاي شهرسازي يا طرح ترافيكي مطالعات اثر در که شود مي اطالق گذرهايي به  معابر: اصالح

 ساماندهي،مشمول  مصوب شهري و  طرحهاي يا گذربندي نامه برابر آيين بنا يا احداث بنا تجديد هنگام در که گردد مي اطالق گذرهايي به  تعريضي:

 .گردند مي نشيني عقب

ساختماني ذينفعان  پروانه و در اسناد ثبتي و نداشته وجود معبر سابقه قبالً که بافت هايي در شهرسازي مطالعات اساس احداثي: معبرهايي که بر و توسعه
 گردند. مي و احداث ايجاد است، نگرديده احداثي معابر به اي اشاره

در  و تهااتر مساير ماورد مقادار ملاک باا باقيماناده مسااحت درصاد 20 ميازان مساير، باه ماورد داشاتن صاورت در واحده ماده : موضوع1تبصره 

 و محاسابه مترمرباع هار ازاي باه زيار در فرماول مساير ماورد متاراژ کسار از درصد باقيماناده پاس 20 مازاد براي صورت بستانكاري    شهرداري

 ميگردد: اخذ

([
𝐴 − 𝐵

𝐴
] + 1) × 20× 𝑧𝑝 

A : عرض معابر بر اساس طرح 
B تغيير هرگونه از قبل معبر : عرض 

zp شاخص محاسبه عوارض : 

 درصد 20 ميزان به طرح اجراي از پس گيرند، قرار مي تعريضي و اي توسعه بر گذرهاي در مسير، مورد و تغيير داشتن بدون که : امالکي2تبصره 

×30 بر حق مشرفيت به ازاي هر متر مربع  عوارض مشمول ملک مساحت 𝑧𝑝 گردد مي. 

zp شاخص محاسبه عوارض : 

 صورت شود، در مي محاسبه 1تبصره  طبق آن عوارض و گيرد قرار مي مسير در ها آن ملک از قسمتي که امالکي مالكان به کمک جهت : به3تبصره 

باشد، جهت محاسبه و اخذ عوارض  پذير شهرسازي امكان ضوابط نظر از چنانچه ساختمان احداث مجوز صدور هنگام در مسير غرامت مورد مطالبه عدم

 اوليه ملک مالک محاسبه قرار خواهد گرفت. تراکم، مساحت

 20 مازاد بر مورد مسير به نسبت واقع مي شود، مسير موردملک،  باقيمانده درصد 20 از بيش که واحده ماده : براي آندسته از امالک موضوع4تبصره 

 مي گردد.  اقدام هيأت کارشناسي( امالک )نظر و ابنيه تقويم نحوه قانون آن برابر غرامت ملک، مانده باقي درصد

 مشرفيت و بر تعريضي و اصالحي اي، توسعه گذر به نسبت چه چنان مسير دارند مورد که واحده ماده موضوع امالک مشرفيت بر حق : عوارض 5تبصره 

درصد فرمول  70 مابقي آن متر 70 و براي 1فرمول تبصره  معادل آن، اول عمق متر 30 جهت که بود خواهد متر 100 عمق تا حداکثر باشد، داشته

 .اخذ مي گردد عوارض 1تبصره 

اساس  بر اول عمق متر 30 جهت بود که خواهد متر 100 به عمق حداکثر باشد، مي مسير مورد فاقد که شهر امالک مشرفيت بر حق عوارض :6تبصره 

 اخذ ميگردد. 2درصد فرمول تبصره  50متر مابقي آن  70و براي  2فرمول تبصره 



 رو پياده تعريض همچنين و گردد متر 12 حداکثر تا ها آن تعريضي عرض يا و اصالحي اي، توسعه هاي طرح اثر در که گذرهايي خصوص : در7تبصره

 برحق عوارض نمايند، مطالبه را مسير خود مورد غرامت ذينفعان يا مالكان چنانچه ليكن شود؛ نمي مشرفيت برحق مشمول عوارض امالک جلو هاي

 .شد خواهد محاسبه 6و  5و 2و 1تباصر طبق مشرفيت
 تا آن کهرا  عمومي()حقوق حقوقي اشخاصبه  متعلقامالک  و اراضيمشرفيت بر حق عوارض  طرح، قطعياجراي از پس  استمكلف شهرداري  :8تبصره

 .نمايد اقدامآن وصول  بهنسبت مقررات برابر و تعيين  ننموده اند،خود عوارض پرداخت  اقدام زمان

 بر عوارض ،باشدمي رسمي کارشناس قيمت برابر مسير وردم غرامت پرداخت به محكوم شهرداري دادگستري طريق از کهکالما و اراضي کليه :9تبصره

 اخذ خواهد( مسير مورد مقدار غرامت شده تعيينغ مبل طبق) مالک مطالبه مورد کارشناسي قيمت به اراضي باقيماندهدرصد  20سابراس مشرفيت حق
 .گرديد

 مي احداث وض تعري ح،اصال توسعه، داراي شود که گرفته نظر در ضلعي بر از بايست مي کامال مشرفيت حق بر محاسبه براي شاخص محاسبه: 10تبصره

 بيشتري ارزش داراي که بود خواهد قيمتي آن شاخص محاسبه کالم گردند، مي احداث و ضتعري ح،اصال توسعه، جهت چند يا 2 از که کيامال و باشد

 .است
 مشمول سبز فضاي و بهداشتي ورزشي، مذهبي،آموزشي، فرهنگي، طرحهايامالک  جلوي روهايپيادهض تعري و متر 16 تا گذرهاي عرض: 11تبصره

 1  تبصره طبق مشرفيت حق بر عوارض نمايند، مطالبه را خود مسير مورد غرامت ذينفعان يا مالكان چنانچه شود؛ ليكن نمي مشرفيت حق بر عوارض

 .شد خواهد اخذ و محاسبه

شود،  گرفته صورت پايانكار يا پروانه در جمندر گذر عرض به نسبت تعريضي و حالاصتوسعه، چنانچه و بار يک براي صرفاً  موصوف : عوارض 12تبصره 
 .شد خواهدمشمول

 .گردد هزينه مسير مورد اراضي تملک جهت صد در صد بصورت بايست موصوف مي عوارض از حاصل درآمد: 13تبصره 

 بال اثر خواهد بود. 99: تمامي مصوبات قبلي براي محاسبه عوارض بر حق مشرفيت از ابتداي سال 14تبصره 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عوارض سطح شهر (: 12-2تعرفه شماره )
 توضيحات ماخذ و نحوه محاسبه  ساليانه عنوان تعرفه عوارض رديف

 تجاري مسكوني و ساير عوارض سطح شهر 1
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قانون نوسازي و عمران شهري  2به استناد ماده (: 1بند )

هائي که مميزي امالک انجام شهرداري 7/9/1347مصوب 

تا زمان  گردند امااند مشمول وصول عوارض نوسازي ميداده
انجام مميزي امالک و اخذ مجوز وصول عوارض نوسازي از 

مراجع قانوني، شهرداري مي تواند عوارض ساليانه سطح 

 شهر را به شرح ماخذ، وصول نمايد.

(: اين عوارض بصااورت ساااليانه و در زمان تشااخيص 2بند)
شااهرداري يا در هنگام مراجعه میدي به شااهرداري جهت 

يت  عال نه ف جام هر گو پاساااخ ان نه مجوز و  خذ هر گو يا ا

 استعالم و ... قابل وصول خواهد بود.

بعدي و  هاي اصالحيه با 1375 مصوب شهرداران انتخاب و کشور اسالمي شوراهاي انتخابات و وظايف تشكيالت، قانون  80ماده  16مستندات قانوني: بند 
 با اصالحات 7/9/1347مصوب  - قانون نوسازي و عمران شهري 3و  ماده  2ماده  3تبصره 

 
 

عوارض محلي و بهاي خدمات که توسط شوراي اسالمي شهر صدرا مصوب گرديده شاخص محاسبه ( يا zp: منظور از ) zp قيمت

 است.

 که توسط شوراي اسالمي شهر صدرا مصوب گرديده است. : ضريب منطقه اي مورد استفاده در آپارتمان ها Bضريب 

 

 

 یشهردار تیبه سا یلیاطالعات تکم ریخدمات و سا ی،اصطالحات ، بها فیاز تعار شتریاطالعات ب یبرا یگرام یهمشهر

 .دییمراجعه نما http://shahrdari-sadra.irصدرا به ادرس


