
 
 

 

 



 
 

 

 



 



 

 

 



 

 تعرفه  پیشنهادی

 عوارض شهرداری

5931سال



 ديوارگذاری )ديوارکشی( پروانه صدور عوارض  -2 ماده

درصد قيمت منطقهه   08برابر با  نمايند، مراجعه مي شهرداري به ديوارگذاري پروانه اخذ جهت كه مالكيني از آندسته

 اي به ازاي هر متر طول اخذ گردد.

 
=T  شی طول دیوارک  p   قیمت منطقه =                           .p Tعوارض دیوار کشی = 

 

 صدور مجوز احصار از سوي شهرداري با درخواست متقاضي انجام مي پذيرد .( 5تبصره )

( : صدور مجوز احصار بنام مالک صرفاً به منزله محصور نمودن آن تلقي شده هيچگونه مجوزي در 2تبصره )

 حسوب نمي شود و مراتب مي بايست در مجوز صادره از سوي شهرداري صراحتاً قيد شود .جهت احداث بنا م

( چنانچه مدارک معتبرهمچون صدور احكام و آراء قطعي از سوي مراجع و محاكم قضائي و ذيصالح 3تبصره )

 د شد . مبني بر تشكيک و يا نفي مالكيت متقاضي به شهرداري ارائه شود ، صدور مجوز احصار متوقف خواه

قانون شهرداري نسبت به زمين و بنا هاي مخروبه و غير مناسب با وضع محل  118( به استناد ماده 4تبصره )

و يا نيمه تمام واقع در محدوده شهر كه در خيابان يا كوچه و يا ميدان قرار گرفته و منافي و پاكي و پاكيزگي 

صويب انجمن شهر مي تواند به مالک اخطار كند منتها و زيبايي شهر يا موازين شهرسازي باشد ، شهرداري با ت

ظرف دو ماه به ايجاد نرده يا ديوار و يا مرمت آن كه منطبق با نقشه مصوب انجمن شهر باشد اقدام كند اگر 

مالک مسامحه و يا امتناع كرد شهرداري مي تواند به منظور تامين نظر و اجراي طرح مصوب انجمن در زمينه 

گي و شهرسازي هر گونه اقدامي را كه الزم بداند معمول و هزينه آن را به اضافه صدي ده از زيبايي و پاكيز

مالک يا متولي و يا متصدي موقوفه دريافت نمايد در اين مورد صورت حساب شهرداري بدواً به مالک ابالغ مي 

تراض نكرده صورتي شود در صورتي كه مالک ظرف پانزده روز از تاريخ ابالغ به صورت حساب شهرداري اع

 77حساب قطعي تلقي مي شود و هر گاه ظرف مهلت مقرره اعتراضكرد موضوع به كميسيون مذكور در ماده 

 ارجاع خواهد شد .

صورت حساب هائي كه مورد اعتراض واقع نشده و همجنين آراء كمسيسون رفع اختالف مذكور در 

ثبت مكلف است بر طبق مقررات اجراي اسناد  در حكم سند قطعي و الزم االجرا بودن و اجراء 77ماده 

 رسمي الزم االجراء نسبت به وصول طلب شهرداري اجرائيه صادر و به مورد اجراء بگذارد . 

متر مي باشد كه با ترتيب ديهوارفن  يها نهرده مطهابق      2(: حداكثر ارتفاع مجاز جهت احصار 5تبصره )

ي مكلف است ارتفاع ديوار و فن  را به تفكيهک  ضوابط طرح تفصيلي شهر احداث خواهد شد. ) شهردار

 در مجوز صادره درج نمايد

 

 

 

 
 



 عرصه تفكیك عوارض -9ماده 

 : ميشود اطالق تفكيک كوچكتر قطعات به بزرگ ملک بندي قطعه

 : گيرد مي صورت شكل دو به اراضي تفكيک -5

 تفكيهک  بها  شهرداري و باشند شده تقسيم وچكترقطعات ك به شهرسازي ضوابط رعايت و قانوني مراحل طي با كه اراضي الف:

 . بود خواهد وصول قابل تفكيک بار هر براي ماده عوارض اين . باشد موافق آن

و  147-140كه از طريهق مهاده    سند سند يا فاقد نظريه شهرداري )داراي كسب وبدون قانوني مراحل طي بدون كه اراضي ب:

 بهه  ذينفهع  يها  مالهک  كهه  مقطعهي  يها  هر مرحلهه  در اند شده تقسيم كوچكتر قطعات قانون ثبت و اسناد و امالک ...( بهغيره 

 حد نصهاب  مبناي محاسبه در هر صورت . بود خواهد وصول قابل تقسيم بار هر براي اين ماده عوارض نمايد مراجعه شهرداري

 باشد. الزامي مي اراضي تفكيک براي شهرسازي ضوابط با رعايت

B=S×1P 

 . باشد مي وصول قابل شهر حريم و قانوني محدودهدر عوارض اين -2

 متر مربع   155ارزش افزوده حاصل از تفكیك کمتر ز  عوارض -الف   

 :شود مي وصول شرح بدين مورد تفكيک مسكوني با كاربري تفكيک عوارض

 =B(2)تفكيک                  عوارض آمده بدست )حاصل (ميزان B=S×P      =Pييدارا اي منطقه ارزش 

 =Sتفكيک قابل عرصه مساحت 
    : متمرکز، صنعتی، اداری تجاری کاربری در تفكیك عوارض -ب

 B = S × 3 Pمتمركز                                                         تجاري كاربري

                                                         B = S ×0/5 P                       ...و ،اداري صنعتي كاربري

  : تجاری نوار کاربری در تفكیك عوارض -ج

B=S(3P)                                                                          

 ومزرعه باغ بعنوان مزارع و باغات تفكیك عوارض-د

B = S× 0/15P                                                                                                   

 معابر )كوچه كسر به فوق فرمول برابر … و مسكوني و تجاري، صنعتي، اداري كاربري با اراضي تفكيک عوارض :3-5تبصره    

 . است وصول قابل وجود آمده( به و خيابانهاي ها

 مهي  محاسهبه  (44سال مستقيم مالياتهاي قانون )موضوع امالک ههجب عمق رعايت با تفكيک قابل عرصه مساحت :3-2تبصره 

 .گردد

عوارض تفكيک و ادغام در كاربري هاي تجاري، مسكوني و غيره كه به دليل اشهتباهات ثبتهي و غيهره انجهام مهي       :3-9تبصره 

 متر مربع باشد: 38گردد و مساحت آن كمتر از 

 دغامقيمت منطقه اي * مساحت زمين مورد تفكيک و ا 5% 

تفكيک در هنگام اخذ مجوز يا پاسخ استعالم و نقل و انتقال قابل وصول ويا پ  از صدور راي كمسيسيون ماده صد  عوارض: 3-4تبصره 

 عالوه بر جرائم ، عوارض مربوط هم قابل وصول مي باشد .

ر مجوز قانوني از سوي مراجع اراضي با كاربري مزروعي و باغات مستنثي از اين تعرفه است و چنانچه با صدو: 3-1تبصره 

ذيصالح تغييركاربري اينگونه اراضي در داخل حريم شهر انجام شود ، عوارض تفكيک يا افراز بر اساس نوع كاربري تغيير يافته 

 محاسبه وقابل وصول است .

شته باشد عووارض افوراز   مالک یا مالکین به موجب دادگاه یا مقررات ثبت اسناد تقاضای افراز ملکی را دا چنانچه: 3-6تبصره 

 به میزان عوارض تفکیک وصول خواهد شد

 

 



  اعیانات تفكیك عوارض -4 ماده

 شود: مي زير تعيين شرح به صنعتي اداري، تجاري، مسكوني، واحدهاي تفكيک عوارض

 . باشد مي وصول قابل شهر حريم و قانوني محدوده در عوارض اين

 )   % S ) *P4 كار  پايان صدور زمان در اعيان مساحت          :                           مسكوني -1 

 )   S) * P4% كار پايان صدور زمان در اعيان مساحت:                                غيره و تجاري -2

 پايانكهار  مبناي بر متراژ آخرين نحوه محاسبه، و شود مي اطالق ساختمان به فقط اعيان ماده دراين  :5تبصره

پايانكار بر اساس تعهداد   صدور در زمان آن عوارض كه باشد مي ادره )طبق نقشه هاي تاييد شده شهرداري(ص

 . است وصول قابل واحد

 بهه  سهازي  شههر  مقررات و رعايت ضوابط با ، خود ثبتي پالک تفكيک قصد كه مالكيني از آندسته : 2 تبصره

 و محاسهبه  اعيانات تفكيک 4 ماده برابر آن تفكيک عوارض اعيان رادارند قطعه يک و عرصه قطعه يک صورت

 يک بصورت خودرا دارد ملک قصد شهرداري مقررات و ضوابط رعايت با مالک چنانچه و . وصول ميباشد قابل

 اعيهان  شهامل  كهه  اي قطعه ،نمايند تفكيک عرصه بصورت را (قطعه يک از بيش) ديگر قطعات و اعيان قطعه

 مهاده  مشمول ميباشند زمين بصورت و بوده اعيان فاقد كه ديگر قطعات و رضعوا تعرفه 4 ماده مشمول باشد

 . بود خواهند عوارض تعرفه 5

عوارض این تعرفه به کل بنا تعلق گرفته و مشترکات به میزن قدر السهم بین واحدهای تقسویم  :  9 تبصره

 می شود .

خواست متقاضي براي تفكيک اعيهاني و يها در ههر    دريافت پايان كار و در صورت در  عوارض ، در زمان: اين  4 تبصره

زماني ديگري كه مالک تقاضاي تفكيک اعياني يا تقاضاي گواهي معامله داشته باشد قابل وصول است و بدون تقاضاي 

 مالک براي تفكيک ، وصول آن غير قانوني است .

شهرداري موظف است در گواهي پايان كار در هنگام صدور پايان كار چنانچه مالک متقاضي اعياني نباشد  :  1  تبصره 

 قيد نمايد كه اين گواهي براي تفكيک اعياني فاقد ارزش است .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 بنا احداث عوارض -55 ماده

 مسكونی بنای احداث -5

 : واحد تك مسكونی بنای احداث پروانه صدور -الف

 حداقل ايشدرصد افز مربع متر يك عوارض بنا )متر مربع( کل ناخالص سطح رديف

 P38% 188% 24888 48تا  5

 P 35 % 18% 33758 188تا  48از  2

 P 08 % 188% 42888 158تا  188از  9

 P185% 45% 58758 288تا  158از  4

 P145% 58% 48888 388تا  288از  1

 P195% 48% 72888 488تا  388از  6

 P258% 45% 99888 588تا  488از  7

 P315% 78% 127588 588بيش  8
: منظور از واحد مسکونی تک واحدی ، اعیانی است که در سطح و یا هر طبقه ، بیش از یک واحد احداث نشوود و   1بصره : ت

توضویح اینکوه چنانچوه سواختمان      چنانچه در هر طبقه و یا طبقات دو واحد ساخته شود تک واحدی محسوب نمی گردد

ی واحد ها پیش بینی گردید حتی اگور یوک واحود از هور طبقوه باشود                 طبقاتی دارای یک ورودی و دسترسی جداگانه برا

و در اینگونه موارد نحوه محاسبه عوارض زیر بنوا   احوداث اعیوانی مسوکونی   از نوو        مجتمع مسکونی منظور می گردد 

 های مسکونی مالک عمل خواهد بود . مجتمع

تخر ، سونا ، جکوزی   خوار  از اعیوانی   بوا رعایوت ضوواب  و      : در صورت در خواست متقاضیان جهت احداث اس2تبصره 

قابل وصول می باشد . چنانچه قسمتی از اعیانی برای این منظور اسوتفاده   % p   05مقررات شهرسازی به ازای هر متر مربع 

 شود در عوارض زیر بنا مورد محاسبه قرار می گیرد . 

 صرفاً در حد تراکم پایه بر اساس ضواب  شهرسازی مالک عمل قرار می گیرد  : در محاسبه این عوارض متراژ اعیانی 3تبصره 

قوانون اساسوی ،    134کمیسیون موضو  اصول   53/59/1315ک مورخ  49514/ ت  131101: به موجب تصویبنامه  4بصره ت

 1یر مشومولین مقورر در مواده    در صد و یاالتر ، ازادگان و خانواده شهدا   همسر ، فرزند و والدین   و سا 205کلیه جانبازان 

تصویب نامه مذکور از پرداخت عوارض شهرداری و هزینه های صدور پروانه ساخت تا یکصد متر مربع معوا  موی باشوند .    

درصد نیز صورفاً مشومول اسوتفاده از تخفیفوات      20مازاد بر یکصد متر مربع مشمول پرداخت عوارض است . جانیازان زیر 

 مسکن مهر می باشند .

 ساختمان های چند واحدی : های عوارض صدور پروانه ب( 
 

 عوارض يك متر مربع بنا )متر مربع( کل ناخالص سطح رديف
درصد 

 افزايش
 حداقل 

5 199-1 188(/P 48%)38888 %188 *ميانگين سطح واحد 

2 399-288 188(/P 45%)48888 %188 *ميانگين سطح واحد 

9 599-488 188(/P 78%ميانگين سطح واح*)58888 %38 د 

 48888 %35 *ميانگين سطح واحد(P 75%/)188 به باال 488 4

 مسكوني واحد مشاعات(/ تعداد + )مفيد ناخالص بناي زير كل سطح = واحد سطح ميانگين: 5تبصره 



از منظور از واحد مسكوني چند واحدي اعياني است كه با اخذ مجوز الزم از شهرداري و يا در هر طبقه بهيش   :2تبصره 

 يک واخد مسكوني احداث گردد .
در خصوص تعاوني هاي مسكن ، مجتمع هاي مسكوني و انبوه سازان مبناي سطح زير بنا عبارتسهت از متوسهط زيهر      :9 تبصره

 بناي هرواحد كه از تقسيم سطح كل زير بنا بر تعداد واحد هاي مسكوني حاصل مي شود .

 43145/ ت  124548ساز تعاونيهاي مسكن مهر بر اساس تصميم نامه شهماره  در محاسبه كليه هزينه هاي ساخت و  :4 تبصره

اقهدام   29/18/1300مصوبات چهل و يكمين جاسه شوراي مسهكن اسهتان مهورخ     9رياست جمهوري و بند  84/00/ 24مورخ 

 خواهد شد . 

ني ( با رعايهت ضهوابط و   در صورت در خواست متقاضيان جهت احداث استخر ، سونا ، جكوزي ) خارج از اعيا: 1 تبصره

قابل وصول مي باشد . چنانچه قسمتي از اعياني بهراي ايهن منظهور     % p 58مقررات شهر سازي به ازاي هر متر مربع 

 استفاده شود در عوارض زير بنا مورد استفاده قرار نمي گيرد . 
 شهرسازي مالک عمل مي گيرد:در محاسبه اين عوارض متراژ اعياني صرفاً در تراک پايه بر اساس ضوابط  6تبصره

 : پذيره تجاری ، اداری ، صنعتی و تجهیزات شهری   عوارض محاسبه نحوه - 2

 اسهتفاده  1-2جدول  از شهري تجهيزات صنعتي , اداري تجاري واحد يک از مربع متر يک پذيره عوارض محاسبه براي -1-2

 شوند. مي
 شهری( وتجهیزات صنعتی,اداری, واحد)تجاری ازيك مترمربع يك پذيره :عوارض5-2 جدول

ف
دي
ر

 

 طبقات
       تجاری

 34سال 

 ورزشی.اداری.فرهنگی 31پیشنهاد برای سال 

 .درمانی
 مالحضات صنعتی

 حداقل 

 اسهت از  اي منطقه عبارت كه قيمت P5/2 P5/8  ندارد P2/4 زمين زير 5

 كهه  زمهين  معهامالتي  ارزش آخهرين 

 و اقتصهادي  امهور  اداره مهالک عمهل  

 ماده اجراي در و بوده هر شهر اراييد

 قانون 44

 ابالغ مهي  و مستقيم تعيين مالياتهاي

  . گردد

چنانچهه   پهذيره  عهوارض  درمحاسهبه 

منطقه  قيمت باشد بر دو داراي زميني

معبهر   بهه  مشهرف  ملهک  بر گرانتر اي

 شد خواهد محاسبه

 P5/7 P18 48888888 P5/3 P5/1 همكف 2

  P75/3 P5 25888888 P2 اول 9

 P5/3 p5/4 28888888 P75/1 دوم 4

 P3 P4 15888888 P1 سوم به باال 1

 P2 P4 5888888 P1 انباري 6

 P4   P5/2 نيم طبقه  7

8 
بالكن 

 مغازه 
P1   - 

 ده ميگردد.جهت وصول عوارض استفا 7درصورتيكه بالكن مغازه بيش از حد مجاز )حداكثر يک سوم مغازه( باشد از رديف  :5تبصره 

عبارتست از زيرزمين كه در زير مغازه ها احداث شده و ارتباط مستقيم و آزاد با گذر نداشته  1-2جدول  4انباري مذكور در بند   :2تبصره 

 باشد و فقط براي انباراستفاده شود درغير اينصورت تمام انباريهاي تجاري در رديف تجاري محاسبه ميگردد.

 ن در رديف واحدهاي تجاري محاسبه ميگردد.ساختمان پزشكا :9تبصره 

ريهال   18888اي منطقهه  قيمت كه مربع متر188 طبقه هر متراژ زمين( به )همكف،زير طبقه دو در تجاري واحد يک پذيره عوارضمثال: 

 بود: خواهد زير بشرح

                                                                                                 18888=P 

 (1-2جدول)  ستون يک رديف دو به توجه با همكف مربع متر يک پذيره عوارض

                                                                                  75888=18888*5/7 

    75888*188=7588888عوارض پذيره طبقه همكف                                          

 (1-2جدول) يک يک ستون رديف به توجه با زمين زير مربع متر يک پذيره عوارض

                                                                                42888 =2/4*18888 



 42888*188= 4288888 زمين                                            زير پذيره عوارض

 7588888+4288888=11788888طبقه                            دو پذيره عوارض كل

عوراض صدور پروانه ساختمان واحد هاي آموزشي ، ورزشي ، مذهبي ،فرهنگي هنري ، بهداشتي درماني متعلق و وابسته به دولت :4تبصره 

نتظامي و امنيتي مطابق با تعرفه عوارض صدور پروانه ساختمان زير بنها  و همچنين در صورت احداث مراكز فوق توسط واحد هاي نظامي ا

 ) احداثي اعياني ( از نوع تک واحدي به ازاي هر متر مربع خواهد بود .

مساجد ، تكايا ، حسيسنه ها ، امازاده ها ، اماكن مقدسه و متبركه كه بهدون پرداخهت ههر گونهه عهوارض در حهد ضهوابط طهرح          :1تبصره 

 مصوب ( از پرداخت عوارض معاف مي باشند .تفصيلي ) 

شركتها و موسسات دولتي و وابسته به دولت و موسسات عمومي غير دولتي و واحد هاي وابسته به آنها كه با اصول بازرگاني اداره  :6تبصره 

 مي شود ، مشمول تعرفه عوارض پذيره يک واحد تجاري براي صدور پروانه ساختمان مي باشند . 

 منظور از حداقل در اين تعرفه بيانگير اين است كه عوارض دريافتي نبايد از حداقل كمتر باشد :7تبصره 
برای محاسبه عوارض پذیره یک متر مربع از چند واحد تجااری اااره    -2-2

 استفااه می شوند .  2-2صنعتی تجهیزات شهری از جدول 

 مجاز دهنه و ارتفاع با ریادا,تجاری واحد ازچند مربع متر يك پذيره :عوارض2-2جدول

 تجاری طبقات رديف
 ورزشی.اداری

 .فرهنگی .درمانی
 مالحظات

 p42/8 (18+n )p275/8( n+18) زمين زير 5
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 n p9/8 (18+n )p44/8)+18) همكف 2

 p4/8 (18+n )p275/8( n+18) اول 9

 p305/8 (18+n )p22/8( n+18) دوم 4

 p33/8 (18+n )p145/8( n+18) سوم به باال 1

 p275/8 (18+n )p11/8( n+18) انباري 6

 p7/8 (18+n )p11/8( n+18) نيم طبقه  7

   p3/8( n+18) بالكن  8

جههت وصهول عهوارض اسهتفاده      7رديهف  درصورتيكه بالكن مغازه بيش از حد مجاز )حداكثر يک سوم مغازه( باشد از  :5تبصره 

 ميگردد.

عبارتست از زيرزمين كه در زير مغازه ها احداث شده و ارتباط مسهتقيم و آزاد بها    1-2جدول  4انباري مذكور در بند   :2تبصره 

 ردد.گذر نداشته باشد و فقط براي انباراستفاده شود درغير اينصورت تمام انباريهاي تجاري در رديف تجاري محاسبه ميگ

 شود: عمل بشرح ذيل دستورالعمل(2-2 )موضوع جدول اداري و تجاري واحد چند از متر مربع يک پذيره عوارض در محاسبه توجه:
 :شود رعايت زير موارد اينكه بر مشروط بود خواهد فوق شماره العمل جداول دستور اساس بر تجاری واحد چند از مربع متر يك پذيره عوارض الف(

  دارايي روز اي منطقه قيمت برابر 25 تا حداكثر فهمك طبقه در

  دارايي روز اي منطقه قيمت برابر 15 تا حداكثر زيرزمين طبقه در

  دارايي روز اي منطقه قيمت برابر 12تا حداكثر اول طبقه در

  دارايي روز اي منطقه قيمت برابر 18 تا حداكثر دوم طبقه در

  دارايي روز اي منطقه قيمت بربرا 9 تا حداكثر به باال سوم طبقه در

  دارايي روز اي منطقه قيمت برابر 4 تا حداكثر زيرزمين در انباري

  دارايي روز اي منطقه قيمت برابر 14 تا حداكثر طبقه نيم
 :خواهدبود عبارت فوق شماره دستورالعمل جداول اساس بر اداری واحد چند مربع متر يك پذيره ب( عوارض

 دارايي روز اي منطقه قيمت برابر 12 ات حداكثر همكف در -

 دارايي روز اي منطقه قيمت برابر 18 تا حداكثر زيرزمين در -

 دارايي روز اي منطقه قيمت برابر 0 تا حداكثر اول طبقه در -

 دارايي روز اي منطقه قيمت برابر 4 تا حداكثر دوم طبقه در -

 دارايي روز اي منطقه قيمت برابر 4 تا حداكثر بباال سوم طبقه در -

 دارايي روز اي منطقه قيمت برابر 12 تا حداكثر طبقه نيم -



در محاسبه عوارض پذيره مجتمع هاي تجاري مانند پاساژ ، تيمچه ، سراي و امثالهم ، عمق جبههه اول برابهر ضهرايب     :9تبصره 

 قيمت منطقه اي جبهه اول مالک عمل مي باشد .  %08مصوب و مازاد بر آن معادل 

واحد هاي تجاري كه به صورت مجتمع و پاساژ احداث مي شوند ، فضاي بهاز مشهاعي كهه در طهول ارتفهاع سهاختمان       :4ه تبصر

 امتداد داشته و تمام طبقات را از هر طبقه قابل رويت مي نمايد مشمول عوارض پذيره نخواهد بود 

 . عمق جبهه اول برابر ضوابط طرح تفصيلي تعيين مي گزدد :1تبصره 
 وارض تبدیل پیلوت و زیر زمین به مسکونی ع -4-2

 عوارض تبديل پيلوت به مسكوني 

 P     48%  ريال براي هر متر مربع كمتر نباشد . 28888به ازاء هر متر مربع كه از حداقل مبلغ 

 عوارض تبديل زير زمين به مسكوني 

        P     48%  اي هر متر مربع كمتر نباشد .ريال بر 18888به ازاء هر متر مربع كه از حداقل مبلغ 

چنانچه تبديل پيلهوت و زيهر    5بر اساس ضوابط شهرسازي و پ  از تاييد كميسيون ماده :  1تبصره

زمين به مسكوني داخل در صد مجاز باشد محاسبه عوارض بر اساس اين تعرفه و چنانچه خهارج درصهد   

 باشد براساس تعرفه مازد بر تراكم مجاز خواهد بود .
 رض پذیره تاسیسات شهری به ازای هر متر مربع عوا -5-2

تاسيسات و تجهيزات شهري مانند منبع آب ، پست ترانسفور ماتور ، پسهت گهاز ، پسهت مخهابرات و     -1

 p    25غيره به ازاي هر متر مربع اعياني         

 p    25ني ( كيوسک تلفن و امثال آن به ازاي هر متر مربع اعيا  BTSدكل هاي برق و مخابرات ) -2

 p    25( كيوسک تلفن و امثال آن به ازاي هر متر طولي      BTSدكل هاي برق و مخابرات ) -3

 پذيره تجاريمحاسبه مي شود  2-1تبصره : بر اساس جدول 

 عوارض خدمات شهری   -6-2
 ينگ(مجموع عوارض صدور پروانه)پذيره ، تراكم، پارك %4آتش نشاني                     معادل  -1

 مجموع عوارض صدور پروانه)پذيره ، تراكم، پاركينگ( % 2فضاي سبز                     معادل  -2

بهه   1: اين عوارض هنگام صدور پروانه ساختماني توسط شهرداري محاسبه و در مهورد رديهف   1تبصره 

ا حسهاب  به حساب سازمان پاركها و فضاي سهبز و يه   2حساب سازمان آتش نشاني و در خصوص رديف 

معرفي شده از سوي شهرداري در اين زمينه واريز مي گردد و صهرفاً بايسهت  در ارتبهاط بها تجهيهز و      

 نگهداري آتش نشاني و يا فضاي سبز هزينه گردد . 

 

 

 

 

 

 عوارض بهره برداری از معبر -55ماده 



راي دپو مصهالح اسهتفاده   چنانچه مالكين و يا سازندگان ساختمانهاي در حال احداث بخواهند از معابر شهري ب

نمايند يا براي محافظت عابرين نسبت به احداث ديوار يا فن  و يا هر حايلي كهه قسهمتي از معبهر را اشهغال     

كند به شرطي كه موجب كندي تردد و ايجاد مشكل براي شهروندان نشود به تشخيص شهرداري با پرداخهت  

 د.عوارض به شرح زير مجوز از سوي شهرداري صادر خواهد ش
 عوارض بر مبنای استفاده ماهیانه )ريال( شرح رديف

 *مساحت قابل بهربرداريP58% متر18معابر با عرض گذر كمتراز 1
 *مساحت قابل بهربرداريP75% متر34تا18معابر با عرض گذر 2
 *مساحت قابل بهربرداريP188% متر34معابر با عرض گذربيشتراز 3

عابر شهري بر اساس مبحث مربوط در نظام مهندسي تعيين و طول معبهر  عرض قابل بهره برداري از م :5تبصره

   قابل استفاده حداكثر به اندازه بر ملک ميباشد.

 واحد ساختمان)فني( موظف به گزارش مساحت قابل استفاده از معبر در فرم طبقات مي باشد: 2تبصره 

 ساختمانی تعمیرات پروانه صدور عوارض  -52 ماده

 بدون  ...اداري و تجاري و مسكوني از اعم ساختماني تعميرات پروانه صدور درخواست كه ينمالك از دسته آن

 .گردد وصول 1394 سال خدمات بهاي و عوارض تعرفه برابر ذيل جدول بشرح ،دارند را بنا افزايش

 میزان وصولی درصد افزايش شرح رديف

 پذيره و غيره و احداث از زيربنا اعم عوارض%08 %188 نيكلي شامل تمام موارد محاسبه عوارض طبق گزارش ف تعميرات 1

 پذيره و احداث از زيربنا اعم عوارض%58 %188 نقاشي ( -جزئي)درحد كاشيكاري  تعميرات 2

 -  نماسازي و نما تعميرات 3

 

 ساختمان شناسنامه المثنی صدور عوارض -59 ماده

 رفهتن  بين از تاييد از بعد يا و شدن مفقود يا و سانحه وقوع شدن محرز از بعد المثني ساختماني پروانه صدور

 جزايي و حقوقي مسئوليتهاي كليه بر مبني ثبتي تعهد اخذ يا و مراجع ذيصالح سوي از حوادث اثر در پروانه

 اينكه بر قبلي)مشروط احداث مأخوذه ارض عو %2 ميزان به شود شناسنامه تعويض به ناگزير متقاضي ذمه بر

 ميباشد. مقدور ننمايد( ريال تجاوز 1888888 كمتر و از 588888 لغمب از حداكثر

 تراکم بر عوارض مازاد -56ماده

هادي شهري مورد اسهتفاده   طرح تفصيلي و تراكم مندرج در بر تراكمي كه مازاد تراكم عبارت است از بر مازاد

 وصول ميشود. محاسبه و اين عوارض بشرح زير ميگيرد. قرار
 

 يك مترمربع عوارض شرح رديف

 P15 نها عوارض مازاد بر تراكم مجاز در كاربري تجاري در هنگام صدور پرو 5

 P18 )مسكوني( عوارض مازاد بر تراكم مجاز در ساير كاربري ها در هنگام صدور پروا نه 2

 P 17 عوارض مازاد بر تراكم ابقا توسط كميسيون ماده صد)در مسكوني(  9

 P28 ابقا توسط كميسيون ماده صد)در تجاري و غيره(عوارض مازاد بر تراكم  4



قانون شههرداريها مهالكين موظهف هسهتند در هنگهام نوسهازي        188با توجه به تبصره شش ماده  : و دو بند يك

 زمهان صهدور   امالكهي كهه در   آن قسهمت از ور تشويق مالكين هذا بمنظههايند لههرعايت برهاي اصالحي را بنم

و  باقيمانده تهراكم محاسهبه خواهدشهد    و ازكل تراكم كسر ميگيرد نشيني قرارعقب رمسي پروانه ساختماني در

 شهرداري نيز مكلف است تعهدات الزم را اخذ نمايد.

 عوارض پيش بيني شده در طرح تفصيلي پ  از ابقا توسط كميسيون ماده صد مي باشد .  : سهبند 

ير )تعريف شده در طرح جامع( كهه ناشهي از احهداث    در صورت احداث هرگونه اعيان در كاربري مغا: بند چهار

و ... واحد ساختمان موظف به گهزارش ميهزان تهراكم اعيهان      5اعيان غير مجاز ، اخذ مجوز از كميسيون ماده 

احداثي و يا مورد تقاضا كه مغاير با طرح جامع مصوب مي باشد اقدام نمايد. واحد درآمد نيز مي توانهد نسهبت   

 نسبت به محاسبه عوارض اقدام نمايد 14مازاد اعيان مطابق بندهاي ماده  به اخذ عوارض تراكم

مثال: اگر ملكي در كاربري مسكوني با تراكم مجاز مسكوني واقع بوده و نسبت به احداث تجهاري )غيرمجهاز و   

مصهوب   ...( اقدام نمايد با توجه به اينكه ميزان تراكم مجاز تجهاري در طهرح   5يا اخذ مجوز از كميسيون ماده 

مترمربهع تجهاري باشهد مشهمول پرداخهت       28برابر صفر درصد ، و در صورت احداث و اخذ مجوز بطور مثال 

 عوارض تراكم تجاري براساس فرمول مصوب مي باشد.

مثال دوم: ملكي در كاربري فضاي سبز بوده و نسبت به احداث اعيان غيرمجاز به صورت مسهكوني اقهدام مهي    

ماده صد و ... طرح و نسبت به ابقاي اعيان مذكور پرداخت جريمه صدور رأي مهي  نمايد موضوع در كميسيون 

گردد حال با توجه به تراكم مجاز مسكوني كه در كاربري فضاي سبز كه برابر بها صهفر درصهد اسهت مشهمول      

  تراكم مسكوني به ميزان احداث شده مي باشد.پرداخت 

  پارکینگ کسری يا حذ ف عوارض  -58 ماده

 :زير به شرح كه مناطقي در بنا احداث پروانه صدور هنگام به ماده اين وضوعم عوارض

 اتومبيهل  محهل  به دسترسي و قرارداشته بيشتر و متر 45 عرض به السير سريع خيابانهاي بر در ساختمان -1

 . باشد نداشته را رو

 محل به دسترسي و شده واقع بيشتر و متر 28 عرض به خيابانهاي تقاطع متري يكصد فاصله در ساختمان-2

 . باشد نداشته را رو اتومبيل

 شهرداري كه باشد كهن درختهاي مستلزم قطع پاركينگ به ورود كه باشد گرفته قرار محلي در ساختمان -3

 . است نداده را آنها قطع اجازه

 . نباشد اتومبيل عبور امكان كم كوچه، عرض علت به كه باشد گرفته قرار هايي كوچه بر در ساختمان -4

 مقهدور  فني نظر از آن در پاركينگ احداث زياد شيب علت به كه باشد گرفته قرار معبري بر در ساختمان -5

 .نباشد

 طبقهات  سهطح  در نتهوان  فنهي  از نظهر  كهه  باشد صورتي به ساختمان زير زمين فرم و وضع صورتيكه در -4 

 . نمود پاركينگ احداث

نه ساختمان طبق بند يک الي شش از سوي شهرداري نبايهد مجهوز   الف ( يعني محلي كه در زمان صدور پروا

 احداث پاركينگ صادر گردد و ممنوع مي باشد .

و در  p 55: در صورت احداث پاركينگ در مورد شش گانه در واحد هاي مسهكوني عوارضهي بهر مبنهاي      تبصره

 محاسبه و تعيين مي گردد .  p 54واحدهاي تجاري ، اداري و غيره 



 کسری پارکینگ :  ب  عوارض

 وجهود  اداري،صنعتي( ، تجاري ، مسكوني ار اعم ) ساختمانها در پاركينگ عوارض كسري  تأمين امكانيعني 

 واحهد  ههر  بهراي  ) ههادي  و تفصهيلي  طهرح  پاركينگ مطهابق  شده حذف فضاي مربع متر هر به باشد نداشته

 بهراي واحهدهاي تجهاري    و p 55كونيمسه  واحدهاي مربع( در متر 25مسكوني وتجاري واحدهاي در پاركينگ

 گردد. مي تعيين و حاسبه p  54 اداري و ... 

 .باشد مي مترمربع 25 اتومبيل گردش احتساب با پاركينگ واحد يک مساحت: 5 تبصره

 اسهتان  شهرسازي شوراي درصالحيت پاركينگ حذف براي زمين زياد شيب تشخيص ضوابط تعيين: 2 تبصره

 . باشد مي

 بها  گروههي  پاركينهگ  واحهدهاي  شهرسازي مربوطه ضوابط طبق كه ... تجاري، ، مسكوني هاي جموعهم در :9تبصره 

 . شود نمي اخذ پاركينگ حذف عوارض ميگردد، و احداث بيني پيش ساختمان مالكين هزينه

 را شهرسهازي  ضهوابط  ، مسهكوني  يا تجهاري  و مسكوني هاي مجموعه در كه مالكيني يا و مالک از دسته آن :4تبصره 

واحهدهاي   يها  و واحهد  ايجاد يا و تجاري بناي زير توسعه به مبادرت پروانه ساختماني مدلول از خارج و ننموده رعايت

 تجهاري  بصهورت  پاركينگ كسري يا حذف و عوارض پرداخت گردد، پاركينگ كسر به منجر امر اين و نمايند تجاري

 . شد خواهد وصول

 

 (555 مياده  آراء جريميه  میيزان  تعیيی   برای مختلف مصالح نوع کاربرد با ساختمانهای معامالتی ارزشجدول  -

 :) شهرداری قانون 555 ماده 55 تبصره موضوع
 

 شرح رديف
قیمت پیشنهادی 

 )ريال(

 115555 مربعي متر قرار از سقف نوع هر با آرمه بتون ساختمانهاي 5

 155555 مربعي متر قرار از سقف نوع هر با فلزي اسكلت ساختمانهاي 2

 910555 مربعي متر قرار از سقف نوع هر با آجري اسكلت ساختمانهاي 9

 120555 مربعي متر قرار از سقف نوع هر با بلوكي ساختمانهاي 4

 355555 شيرواني زير تخته و بيوچ ساختمانهاي 1

 شههر  انجمن بتصوي و توسط شهرداري تهيه از پ  ساختمان معامالتي ارزش نامه آئين : 555 ماده 55 تبصره

 .بود خواهد نظر تجديد قابل يكبار سالي معامالتي اين ارزش و اجراست قابل جرائم اخذ مورد در
 

 عوارض حق مشرفیت -25ماده 

عوارض حق تشر  هر قطعه زمینی که در معرض اجرای طرح های احوداثی ، تعوریو و توسوعه و    

ی یا توسعه ای واقع موی شووند عبوارت    اصالح معابر و معادین بر گذر احداثی یا اصالحی یا تعریض

است از ارزش روز زمین به قیمت کارشناسوی رسومی قبول از تعوریو و بعود از تعوریو توسو         

 شهرداری قابل وصول می باشد

 

 



 کارشناسی خدمات بهای  -28ماده 

 دد : گر مي تعيين ذيل به شرح دارند شهرداري از استعالم به نياز كه پاسخهايي كليه براي كارشناسي حق

 ريال 888/188 قانوني و حريم شهر  محدوده داخل در كارشناسي هزينه -1

 .كارشناسي اعزام كارشناس به محل ملک نمي باشد(اين )منظور از 

 ريال  288888در داخل محدوده قانوني حريم شهر در صورت اعزام كارشناس به محل  كارشناسي هزينه -2

 

 زباله حمل خدمات بهای -23 ماده

 : شود مي تعيين ذيل شرح به زباله حمل ههزين
 

  ميزان افزايش  

 1111111 %111 هزینه حمل زباله هتل ها و متل ها  783

 1111111 %111 هزینه حمل زباله مهمانسرا   مهمانپذیری  788

 30111 %71 هزینه حمل زباله منازل مسکونی  783

 1111111 %111 سی و ... هزینه حمل زباله مطب اانپزشکان جراح   اتو ان 731

 711111 %111 هزینه حمل زباله کارگاه واحد صنفی   مکانیکی  731

 7111111 %21 هزینه حمل زباله سازمانه   ااارات   بانکها و غیره  732

 0111111 %151 هزینه حمل زباله ارمانگاه و بیمارستانها  737

 

سماندبرای اماکن مسکونی و واحد های تجاری ، اداری بهای پرداختی توس  تولید کنندگان پقابل توجه : 

، دولتی ، خدماتی و صنفی ب استناد قانون مدیریت پسماند ، پس از اجرایی شدن این قانون در شهرداری 

   هزینه حمل زبانه   این تعرفعه می گردد .  33تالش جایگزین ماده 

 

 اريها حف اجرائی عملیات و تكمیل هزينه خدمات بهای  -94 ماده

 حفاری خدمات بهای تعرفه مبنای : الف

 عوارض مترطول )ريال( پايه قیمت عوارض مترمربع )ريال( پايه قیمت بستر شرح رديف

 458888 475888 آسفالت دو اليه  5

 345888 558888 آسفالت تک اليه 2

 384588 505888 موزائيک و پازل هاي رنگي 9

 220888 375888 بتن 4

 70888 129888 يخاكي و شن 1

 

 درصدي قيمت پايه عوارض، محاسبه و قابل وصول ميباشد.28در مسير حفاريهاي جديد افزايش : 5تبصره

سانتیمتر می باشد در صورت مازاد از حداکثر براسواس گوزارش واحود     45حداکثر عرض حفاری  : 2تبصره

 حفاری قابل محاسبه می باشد.



برابر محاسبه شده می باشد که در صورت نداشتن مازاد بعد  2 دریافت چک تضمین برای حفاری : 9تبصره

 از اتمام مرمت قابل عودت می باشد

 ( آسفالت بستری ) حفاری کانال عرض :ب

 :كمپرسور دستگاه با برش -1

 به متر يک بميزان ، مذكور توسط دستگاههاي آسفالت زيرين هاي اليه به وارده خسارت بدليل حالت اين در

 . شود مي اضافه شركت خدماتي خواستيدر نوار عرض

 : كاتر دستگاه با برش -2

 ( آسهفالت  بهرش  كاترجههت  استفاده ازدسهتگاه  درج با ) خدماتي شركت كتبي درخواست با كه حالت دراين

 .گردد مي محاسبه شده تعيين عرض نوار فقط ، باشد امكانپذيرمي

 بتنی(: و موزايیك بستر ) حفاری کانال عرض :ج

بند  مطابق حفاري نوارهاي عرض ميباشد بنابراين ميسر كمپرسور دستگاه از استفاده امكان فقط التح اين در

 .گردد مي محاسبه 1-ب

 خاکی( )بستر حفاری کانال عرض :د

 .گيرد مي صورت محاسبه 2-ب مطابق بند ، خدماتي شركتهاي درخواست نوار عرض به توجه با حالت اين در

 گردد اعالم گيالن محترم استانداري فني و شوراي ذيربط مقامات سوي از بهاء تفهرس كه صورتي در  :تبصره

 بود. خواهد اجرا قابل و ماده اين جايگزين شهر شوراي اسالمي تصويب با

 

  ساختمان احداث انصراف دهندگان به عوارض ازپرداخت حاصل وجوه استرداد نحوه  -91ماده 

 را قهانوني  عهوارض  كليه و مي نمايند مراجعه شهرداري به ساختماني پروانه اخذ جهت كه مالكيني از آندسته

 سهاختماني  عمليهات  اجهراي  از مهدتي  از بعهد  چنانچهه  ، اند ساختماني شده پروانه صدور به موفق و پرداخت

 عهوارض  كليهه  باشهند ،  نهداده  انجهام  را سهاختماني  عمليات هيچگونه اينكه به مشروط حاصل نمايند انصراف

 النظهارت  حهق  ، پهرورش  و آمهوزش  پهن  درصهد   (%18 ) السههم  حهق  و نوسازي عوارض( تثناياس به قانوني

 بهر  مبنهي  شههرداري  الزحمهه  حهق  بابت از درصد ده (%18 ) ميزان ، به ( كارشناسي وهزينه ناظر مهندسين

 .گردد مي مسترد مالک به مبلغ الباقي و كسر قانوني عوارض از شده خدمات ارائه
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 48-47-46-41-44ماده 
پيشنهاد عوارض حق افتتاح پروانه كسب و عوارض كسب و پيشه براي هر سال براساا  ارش  منقهاه هااي داراوا  و     

 s*p*=Hنحوه محاسبه طبق فرمول ذيل :       



 

 به معناي مساحت Sدر اين فرمول 

 به معناي ارش  منقهه اي داراو  Pدر اين فرمول 

 ب شغل ضري به معناي Tدر اين فرمول 
 مبلغ عوارض ساليانه م  باشد Hدر اين فرمول 

 %03: در صورت تغيير محل و تغيير شغل عالوه بر محاسبه عاوارض هااان ساال طباق فرماول فاور الا كر          1تبصره 

 عوارض حق افتتاح بعنوان عوارض تغيير محل و تغيير شغل قابل محاسبه است.

عوارض حق افتتاح قابال   %03محل كسب مورد تهاضا باشد در مجاوع : در صورت  هازمان تغيير شغل و تغيير 2تبصره 

 محاسبه م  باشد.

: در صورت  كه پاسخ بالمانع صنف  اش شهرداري دريافت ناوده ول  به داليل  درخواست تغيير شغل و يا تغيير 0تبصره 

سب در هااان ساال اش مجااع    محل ناايد در صورت  كه جوابيه اتحاديه اصناف   جهت تأييديه عدم دريافت پروانه ك

 قابل محاسبه نخواهد بود. 2و  1امور صنف  داشته باشد بندهاي 

 به عوارض ساليانه كسب پيشه اضافه خواهد شد. %10: در خصوص عاده فروشان 4تبصره 

 مثال:

 جهت محاسبه عوارض ساليانه صنف 
S             p            t          H 

 باالترين ارش 

 12×013333×%23عوارض يكسال=                                    در مركز شهر مشاغل صنعت

 پراذحام

 12× 02333=044333يكسال  ريال م  باشد.              333/333/0الشم به توضيح است افتتاح كسب حداكثر 
 

 12× 133333×%23=                                                                                         حداقل ضريب عوارض كسب

 12×23333=243333در مراكز كم اشدحام                                                                                                    

 برابر عوارض ساليانه كسب و پيشه ميباشد. 0حق افتتاح كسب: 

 ريال كاتر باشد. 333/033/1عوارض حق افتتاح كسب نبايد حداقل اش الشم به توضيح است 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  سازمان حمل و نقل )تاکسیرانی( خدمات بهای و عوارض -12ماده

 )ريال( تعرفه خدمات شرح رديف

 488888 مالک تاكسيراني پروانه صدور 5



 388888 تاكيراني كمكي پروانه صدور 2

 188888 سروي ( ونشهري )تاكسيدر نقل و حمل پروانه صدور 9

 288888 كمكي و مالک هر دو سال تاكسيراني پروانه تعويض و تمديد 4

 188888 ساليانه تاكسيراني شهري كارت صدور 1

 2888888 (سرويسهاي تاكسي(حقوقي اشخاص برداري بهره پروانه تعويض و تمديد 6

 288888 اليانهس موقت تاكسي) شخصي خودروهاي براي شهري كارت صدور 7

 188888 ساليانه حقوقي اشخاص برداري بهره پروانه صدور 8

 128888 ساله يک)سرويسها تاكسي در مشغول رانندگان براي برداري بهره پروانه خدمات 3

 48888 ماهانه)سيم بي تاكسي در مشغول رانندگان براي برداري بهره پروانه خدمات 55

55 
اعالم ارزش خودرو از سازمان تاكسيراني و اتحاديه براساس  تاكسي انتقال و نقل

 تاكسيراني ممهور به مهر 
 ارزش خودرو5/2%

 1588888 آژانسها انتقال و نقل 52

 38888 اول( شناسي )بار شهر امتحان 59

 48888 شناسي )باردوم( شهر امتحان 54

 48888 خدمات سروي  دهي به رانندگان حاشيه شهر)ماهيانه( 51

 48888 ر المثني براي كارتهاي مفقودي تاكسيها و تاكسي سروي  ها)ساليانه(صدو 56

 48888 پذيرش كليه متغاضيان در بدو ورود 57

 158888 سروي  دهي به مدارس وسواريهاي شخصي)ساليانه( 58

 18888888 98ال  -پژو-حق امتياز پروانه بهره برداري باواگذاري تاكسي سمند 53

 0588888 ي و رواحق امتياز ارد 25

 7888888 حق امتياز انواع پرايد 25

 15888888 حق امتياز انواع ون 22

 5888888 ساله(5حق امتيازتاكسي سرويسها) 29

 358888 تبديل به احسن 24

 488888 حق جابجايي مكان شركتهاي حمل و نقل مسافر درون شهري 21

 98888  )ساليانه(صدور مجوز براي معرفي مدير داخلي تاكسي سروي 26

 48888 هزينه كارشناسي جهت بازديد مكان اوليه مورد تعرفه متغاضيان تاكسي سرويسها 27

 48888 هزينه تعويض دفترچه مرخصي رانندگان 28

همين ماده قابل محاسبه بوده مشروط بر اينكه انتقال تاكسي نبايد از  11حق انتقال تاكسي براساس بند تبصره: 

ريال  4888888آردي، روا، پرايد از  -2ريال كمتر نباشد.  5888888پيكان -1شده در ذيل كمتر باشد :حداقل اعالم 

 ريال كمتر نباشد. 18888888ون از  -4ريال كمتر نباشد. 0888888از  98پژو ، سمند و ال  -3كمتر نباشد.

 
 

 

 قبض ورواي كلیه طرحها : – 55ااه م

 مبلغ به ريال شرح عوارض رديف

 15555 دی )وسیله نقلیه(ورو 5

 جدول محاسبه کرایه آمپوالنس ار خارج از محدواه شهر  – 50مااه 



 مبلغ به ريال شرح عوارض رديف

 555/515 کیلومتر  55از يك کیلومتر تا  

 555/955 کیلومتر   25تا  

 555/855 کیلومتر   95تا  

 555/355 کیلومتر  45تا  

 555/555/5 کیلومتر   15تا  

 555/955/5 کیلومتر   65تا  

 555/955/5 کیلومتر   75تا  

 555/455/5 کیلومتر   85تا  

 555/155/5 کیلومتر  35تا  

 555/655/5 کیلومتر  555تا  

  ريال اضافه می گردد   1555کیلومتر به ازای هر کیلومتر اضافی مبلغ   555باالتر از  

 تعرفه ش  و ماسه:

 ريال 033333فرو  قلوه سنگ                     -0ريال      1233333چرخ           0                كرايه حال و فرو-1

 ريال 1433333فرو  قلوه سنگ                     -4      ريال 2333333كرايه حال و فرو               ده چرخ       -2

 ريال 033333و پياانكاران       هزينه آبده  به وسيله آتش نشان  به اشخاص ثالث  -0

 

 

 

 

 

 

 

 

 ج/17ماده 

 نحوه محاسبه عوارض

 عوارض واحد اضافه به شرح ذيل محاسبه م  گردد.



A=S*Z*P 

= A  عوارض واحد اضافه 

= S   مساحت واحد اضاف 

  = Zضريب عوارض در تعرفه عوارض و بهاي خدمات شهرداري 

= P قيات منقهه اي ملك 

 .نكته آموشش 0-00-0

گاهاً مالكين پس اش احداث بنا و اخ  پايانكار   واحد موجود را تغيير داده و به دو يا چند واحد تهسيم م  كنند و مورد 

ارجاع دهد و در صورت  كه  133استفاده قرار م  دهند. در اين صورت شهرداري بايست  پرونده را به كايسيون ماده 

 س اش اخ  جرياه بايست  عوارض فور را نيز محاسبه و وصول ناايد.كايسيون رأي بر جرياه صادر ناايد شهرداري پ

 مثالً:

                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ج/18ماده 

 نحوه محاسبه عوارض

 پل به شرح ذيل محاسبه م  گردد. عوارض

               

 قيات=ضريب مساحت               

   =عوارض واحد اضاف  P0×03×03333ريال=  4233333

 



A=S*Z*P 

=A عوارض پل 

=S مساحت پل 

=Z ضريب عوارض در تعرفه عوارض و بهاي خدمات شهرداري 

=P قيات منقهه اي ملك 

 . نكته آموشش 0-04-0

. دقت شود در صورت  كه ساختاان  مشاول عوارض ح ف پاركينگ گردد نبايد مالك در جلوي منازل خاود پال    1

 بساشد. عبور خودرو

. كارشنا  فن  شهرداري بايد دقت كاف  مب ول ناايد تا اصول فن  و ايان  در ساخت پل براي خودروها و افاراد  2

 پياده كامال رعايت شده باشد.

 مثالً: 

 مساحت=عوارض پل

033333=03333×P0×2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ج/13ماده 

 محاسبه عوارض نحوه

 محاسبه م  گردد.عوارض تأخير در نااساشي ساختاان به شرح ذيل 

A=S*Z*P*T 



=A عوارض تأخير در نااساشي ساختاان 

=S )مساحت  كه بايست  نااساشي شود )به تشخيص كارشنا  شهرداري 

=Z ضريب عوارض در تعرفه عوارض و بهاي خدمات شهرداري 

=P قيات منقهه اي ملك 

=T .تعداد سال هاي  كه در نااساشي تأخير شده است 

 . نكته آموشش 0-8-0

 . پايان مهلت نااساشي توسط شهرداري در پروانه ساختاان يا پايانكار درج و يا ط  اخقار به مالك ابالغ م  شود.1

  مثالً:   

 عوارض تأخير نااساشيمساحت=× ضريب× قيات ×  = سال 

                                         0333333=1 ×03333×P2×133 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ج/65ماده 

 حاسبه عوارضنحوه م

 عوارض تأخير در حال نخاله هاي ساختاان  به شرح ذيل محاسبه م  گردد.

A=S=Z=P=T 



=A  عوارض تأخير در محل نخاله هاي ساختاان 

=S مساحت اشغال شده نخاله به تشخيص مأمور شهرداري 

=Z ضريب عوارض در تعرفه عوارض و بهاي خدمات شهرداري 

=P قيات منقهه اي ملك 

=T  روشهاي تأخير در جاع آوري نخالهتعداد 

 . نكته آموشش 0-0-0

 . براي جاع آوري نخاله بايست  اخقار كتب  با درج مهلت مناسب  به مالك ابالغ گردد.1

 . تعداد روشها بعد اش پايان روش اخقار محاسبه م  گردد.2

 مثالً:

 عوارض تأخير نخاله هامساحت اشغال=×P1×قيات منقهه اي×=روش

                      2133333=0×43333×1×10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ج/65 ماده

 نحوه محاسبه عوارض

 عوارض ارش  افزوده ناش  اش طرح هاي هادي  جامع و تفضيل  براسا  فرمول ذيل محاسبه م  گردد.

 رو  اول:



A=S*Z*P 

=A عوارض ارش  افزوده 

=S مساحت كل ملك 

=Z هرداريضريب عوارض در تعرفه عوارض و بهاي خدمات ش 

=P قيات منقهه اي 

 مثالً:

 =P2×433=مساحت عرصه در كوچه ها 

                                               00333333=2×43333×433 

 در خيابان هاي ده متر به باال 433×133333×2=83333333

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ج/62ماده 

 د پروانه ساختاان :عوارض اضافه ارتفاع مغاير با ضوابط طرح هاي شهري و مفا

 اختالف ارتفاع احداث  با ارتفاع مجاش(× سقح بنا× K.Pفرمول: ارتفاع مجاش= )

 K.P×133×83/2_0÷83/2حاصل عوارض=مثال:                                                                                           

 صادره در مسكون :  ارتفاع مجاش براسا  پروانه 



 ارتفاع در وضع موجود                   

 ريال خيابان امام خاين )ره( 210333در منقهه ارش  باالي شهر ارش  منقهه 

 P0 ×133×23/3÷83/2ريال= 280/214/9 

 ريال 133333مثال: درمنقهه متوسط شهر ارش  منقهه 

 K.P×133×83/2_3÷83/2حاصل عوارض=

 P0×133×23/3÷83/2=014/280/4ريال 

 

 :محاسبه عوارض ارتفاع مهاير با ضوابط طرحهاي شهري و مفاد پروانه هاي ساختاان )در تجاري ها و انباري ها(

 اختالف ارتفاع احداث  با ارتفاع مجاش(× سقح بنا× K.Pفرمول: ارتفاع مجاش= )

 مثال:

=83/2÷K.P×10×83/2-0 

2030001=83/2÷210333×P13×10×23/3  

 

 

 

 

 

 

 

 

  :69ماده 

اراضی واقع در محور خودمات ناحیوه ای و محلوه ای در     و بهره برداری از رض ناشی از خدماتعوا

 در طرح های مذکور به میزان اعیان احداثی به شرح فرمول زیر می باشد. زمان صدور پروانه

P1 زیرزمین= 

P0همکف= 



P2طبقه اول به باال= 

داث اعیوان جهوت بهوره بورداری     مثال: ملکی در محور خدمات ناحیه ای می باشد و متقاضی احو 

مترمربع را دارد در صورت این شهرداری موافقت احداثی اعیان  155بصورت شعب بانک به مساحت 

مذکور را بنماید ضمن پرداخت عوارض مصوبه پروانه  پذیره و تراکم و ...  مشمول پرداخت خدمات 

 ناشی از بهره برداری ملک به شرح زیر می باشد.

555/555/15=145555×0×155 
 

 

 

 

 

 


