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 کلیات تعرفه 
 بایستی رعایت شود : 0011موارد ذیل در کلیه تعرفه های عوارضی سال 

صورتی که ملکی در میدان یا فلکه واقع شده باشد چنانچه ملکی دارای چند بر باشد در محاسبه عوارض مربوطه باالترین قیمت منطقه ای بر ملک مشرف به معبر مالک عمل خواهد بود همچنین در  -0
 اساس باالترین قیمت منطقه ای جبهه خیابانی که از میدان یا فلکه منشعب می گردد محاسبه خواهد شد.عوارض بر 

را  شده است، شهرداری حق وصول هیچگونه عوارضیمادام که کلیه مراحل صدور پروانه ساختمانی از جمله استعالمات مربوطه و جانمایی پارکینگ بر اساس ضوابط طرح تفصیلی مورد عمل انجام ن -2
رت هیچ حقی برای مالک در خصوص سال محاسبه عوارض ندارد و پس از انجام مراحل مذکور و تأیید نهایی نقشه توسط شهرداری ، مالک دو هفته فرصت پیگیری اخذ پروانه را دارد و در غیر این صو

 مترتب نخواهد بود.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر  3/2/81مورخ  08و همچنین دادنامه شماره  21/00/83مورخ  183دادنامه شماره  وزارت کشور ومستند 0330سال  30/0/20011با توجه به بخشنامه شماره   -3
  .روز قابل وصول است ، در محاسبه این عوارض پس از قطعی شدن رأی توسط کمیسیون مذکور به قیمت  011قانونی بودن وصول عوارض مربوط به تخلفات ساختمانی عالوه بر جرائم کمیسیون ماده 

 ه محاسبه خواهد شد. در خصوص تخلفات ساختمانی بناهای بدون پروانه و داخل تراکم مجاز عوارض صدور پروانه مسکونی و پذیره تجاری، اداری و صنعتی برابر تعرف -0

 داری است.قانون شهر 33مرجع رفع هر گونه اختالف بین مؤدی و شهرداری در مورد عوارض ، کمیسیون موضوع ماده  -1

 مجوز از مراجع قانونی ذیربط است. عوارض در داخل محدوده و حریم شهر قابل وصول است و موافقت شهرداری با هر گونه عملیات عمرانی و تفکیک اراضی در حریم شهر منوط به اخذ -6

 رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی مطابق با طرح مصوب مورد عمل الزامی است. -3

عوارضات با ضریب  چنانچه اشخاص بصورت خیرخواهانه اقدام به احداث بنا در جهت استفاده عموم با مشارکت ادارات دولتی و نهاد و موسسات عمومی بنماید کلیه 0011سال  در کلیه عوارضات مصوب -8
محاسبه و وصول  1.2خیریه با تاییده از مراجع ذیربط نماید کلیه عوارضات با ضریب  و چنانچه افراد بصورت مستقل یا در قالب موسسه خیریه اقدام به ساخت و ساز به منظور استفاده عموم ودر امور 1.6

 د.دمی گر

 این تعرفه مشمول کلیه اراضی و امالک واقع  در محدوده و حریم  شهر می گردد.  -9

 .ضمیمه تعرفه می باشد است که قیمت منطقه ایی تعدیل شده  Mدر این تعرفه منظور از  -01
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 1011عوارض زير بنا )احداث اعیانی( از نوع مسکونی جهت اجراء در سال -(1جدول )

 

 توضيحات عوارض نحوه محاسبه نوع عوارض رديف

يكتعرفه 

 مترمربع
 حداكثر حداقل

% 1جدول باشد داکثر ذکر شده در مواردی که عوارض زیربنا بر مبنای تعرفه فوق کمتر از حداقل ذکر شده در جدول باشد حداقل عوارض در نظر گرفته می شودو چنانچه بیش از ح-0
 مازاد برحداکثر محاسبه و دریافت می گردد.

چنانچه هر طبقه بیش از یک واحد مسکونی باشد عوارض مربوطه پس از اعمال بند یک در -2
  3

8
 تعداد واحد مسکونی می باشد. Nضرب می گردد که  

گردد.)در صورتیکه این دو کاربری تراکم محسوب گردند نیز طبق تعرفه تراکم  این تعرفه محاسبه میو پارکینک طبق )بجز انباری متصل یا منفصل تجاری(زیربناهای با کاربری انبار -3
 مسکونی محاسبه می شود(

وارضات کلیه ع 1باشد برمبنای سال پرداخت قابل وصول می 011مبنای محاسبه وصول این عوارض در صورت داشتن تخلفات ساختمانی پس از رای ابقا بنا توسط کمیسیون ماده -0

 81الی  33سال  -% 61باشد ضریب 80الی  80 -% 31باشد ضریب  88الی  81متعلقه که پس از صدور رای کمیسیون وصول می گردد جهت پرونده هایی که سال ساخت آنها از سال

 % لحاظ گردد.21ضریب  68الی  61% و از سال  31ضریب  69الی  32سال  -%01ضریب  36الی  33سال -%11ضریب
که در ساختمان مذکور به غیر از کاربری پارکینگ زیربنا با کاربری دیگری احداث نگردد کلیه عوارضاتی که به  خاصی که صرفاٌ قصد احداث پارکینگ طبقاتی را دارند در صورتیاش-1

 محاسبه گردد. 1.1ساختمان تعلق می گیرد )زیربنا،تراکم،بالکن و...( با ضریب 
که قسمتی از زیربنای ساختمان همزمان  دین عوارض به آن تعلق گیرد تمامی عوارضات قابل محاسبه و پرداخت می باشد به عنوان مثال در صورتیبدیهی است چنانچه موردی چن-6

 گردد عوارض زیربنا ،تراکم وبالکن هر کدام به صورت مجزا محاسبه و دریافت می گردد. مشمول تراکم وزیربناوبالکن
ست مترمربع تجاری در یست مترمربع و بیکصد و بید تا یربنای مفیک واحد مسکونی با زی ن قانون برای احداثیمشموالن اع خدمات رسانی به ایثارگران ، قانون جام 6بموجب ماده  -3

 باشند.  معاف میاد نیک بار با معرفی بیهای ساختمانی، عوارض شهرداری و نوسازی برای  های عوارض صدور پروانه نهیشهر محل سکونت خود از پرداخت هز
 Mبرابر  31موردنیاز حیاط ساختمان بایستی رعایت گردد لیکن در صورت عدم رعایت وکمبود آن، به ازاء هر متر مربع  در هنگام صدور پروانه ساختمانی ضوابط مربوط به تامین فضای-8

 ریال تعیین می گردد. 3811111ریال و حداکثر آن  0011111به عوارض زیربنا اضافه و محاسبه و دریافت می گرددحداقل هر متر مربع 

 

1 

 مترمربع31تا
1M 17011 00111 

 2M 01111 00111مترمربع021تا 2

 3M 07111 09111مترمربع211تا 3

 4M 71111 01111مترمربع311تا 4

 5M 110111 107111مترمربع011 5

 6M 170111 010111مترمربع111تا 6

 7M 000111 000111 وباالتر مترمربع110تا 7
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 0011عوارض پذيره يك متر مربع از يك واحد تجاري جهت اجراء در سال  -(2)جدول  

 توضيحات  نحوه محاسبه  نوع عوارض  رديف

 زمینعوارض پذیره در زیر 1
7M 


 مربع محاسبه خواهد شد.%کمتر از عوارض پذیره زیرزمین برای هر متر 21عوارض پذیره طبقات پایین تر از زیرزمین ، به ازای هر طبقه پایین تر از زیرزمین -0
% عوارض یک متر مربع پذیره 31در خصوص انباری متصل و یا مجزا یک واحد تجاری ، عوارض متعلقه به ازای هر متر مربع برای انباری متصل به واحد تجاری معادل -2

 پذیره تجاری همان طبقه قابل احتساب و وصول می باشد.%عوارض یک متر مربع 11محاسبه و عوارض انباری مجزا از واحد تجاری به ازای هر متر مربع معادل 
 مدارک اثبات تجاری بودن ملک برابر ضوابط طرح تفضیلی مصوب می باشد -3
کلیه  1باشد برمبنای سال پرداخت قابل وصول می 011مبنای محاسبه وصول این عوارض در صورت داشتن تخلفات ساختمانی پس از رای ابقا بنا توسط کمیسیون ماده  -0

باشد  80الی  80 -% 31باشد ضریب  88الی  81عوارضات متعلقه که پس از صدور رای کمیسیون وصول می گردد جهت پرونده هایی که سال ساخت آنها از سال
 .% لحاظ گردد21ضریب  68الی  61% و از سال  31ضریب  69الی  32سال  -%01ضریب  36الی  33سال -%11ضریب 81الی  33سال  -% 61ضریب

این تعرفه برای واحدهای تجاری سه واحدی و کمتر قابلیت اجرائی دارد . - 1

نی که از میدان یا فلکه در صورتیکه ملکی در میدان یا فلکه واقع شود یا اینکه دارای چند بر باشد عوارض زیربنا تجاری بر اساس باالترین قیمت منطقه ایی خیابا- 6
 .گردد منشعب میشود محاسبه می

 

 5/5M عوارض پذیره در همکف 2


 6/5M عوارض پذیره در طبقه اول 3


 5M عوارض پذیره در طبقه دوم 4


 4/2M ترعوارض پذیره درطبقه سوم و باال 5


 طبقهمربوطه%05 عوارض پذیره در نیم طبقه)بالکن داخل مغازه( 6

 0011عوارض پذيره يك متر مربع از چند واحد تجاري و خدماتي جهت اجراء در سال  -(3جدول )

 توضيحات  محاسبه  نحوه نوع عوارض  رديف

 قابلیت اجرائی داردو بانکها و موسسات مالی و اعتباری چهار واحدی و باالتر و خدماتی این تعرفه برای واحدهای تجاری -M1.3 0(n+01) عوارض پذیره در زیر زمین1
 %عوارض پذیره خواهد بود.11در واحدهای تجاری که به صورت مجتمع احداث می شوند ، سرویس بهداشتی ، نمازخانه و تأسیسات مشمول -2
وارض یک مترمربع پذیره محاسبه و عوارض انباری مجزا از واحد %ع31درخصوص انباری متصل و یا مجزا یک واحد تجاری عوارض متعلقه به ازاء هرمترمربع برای انباری متصل به واحد تجاری معادل  -3

 %عوارض یک مترمربع پذیره تجاری همان طبقه قابل احتساب و وصول می باشد..11تجاری به ازاء هر متر مربع معادل 
 گردد. اساس باالترین قیمت خیابانی که از میدان یا فلکه منشعب میشود محاسبه می: در صورتیکه ملکی در میدان یا فلکه واقع شود یا اینکه دارای چند بر باشد عوارض زیربنا تجاری بر  -0
کلیه عوارضات متعلقه که پس از صدور  .باشد برمبنای سال پرداخت قابل وصول می 011مبنای محاسبه وصول این عوارض در صورت داشتن تخلفات ساختمانی پس از رای ابقا بنا توسط کمیسیون ماده  -1

 -%01ضریب  36الی  33سال -%11ضریب 81الی  33سال  -% 61باشد ضریب 80الی  80 -% 31باشد ضریب  88الی  81سیون وصول می گردد جهت پرونده هایی که سال ساخت آنها از سالرای کمی
 % لحاظ گردد.21ضریب  68الی  61% و از سال  31ضریب  69الی  32سال 

 می باشند. این تعرفهموسسات مالی واعتباری و بانکها مشمول  -6
 در نظرگرفته می شود. 01تعداد واحدموسسات مالی و اعتباری با هر تعداد واحد ، جهت بانکهاو،گردد محاسبه می 21در هر طبقه و حداکثر واحد  تعداد -3
 شامل بانکها و موسسات مالی و اعتباری نمی باشد. 1بند -8

 M1.91(n+01) عوارض پذیره در همکف 2

 M1.61(n+01) پذیره در طبقه اولعوارض  3

 M1.1(n+01) باالترو عوارض پذیره در طبقه دوم 4

5 
عوارض پذیره در نیم 

 طبقه)بالکن داخل مغازه(
 مربوطه طبقه11%
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 0011عوارض پذيره اداري  جهت اجراء در  سال  -( 0جدول )

 توضيحات  ماخذ و نحوه محاسبه عوارض  نوع عوارض  رديف

0 12M 0-  وصول عوارض مزبور در خصوص واحدهای اداری می باشد که رعایت ضوابط و مقررات مربوط از جمله طرح
 مصوب )تفصیلی ( حسب مورد  مالک عمل قرار می گیرد . 

وزارتخانه ها ومؤسسات دولتی ووابسته به دولت ومؤسسات خیریه برای ایجاد ساختمان مؤسسات خود مطابق ماده  -2
قانون نوسازی و عمران شهری مکلف به دریافت پروانه ساختمان از شهرداری  26ماده  0اری و تبصره قانون شهرد 011

 ورعایت می باشد .
مبنای محاسبه وصول این عوارض در صورت داشتن تخلفات ساختمانی پس از رای ابقاء بنا توسط کمیسیون ماده صد بر مبنای -3

 قابل وصول می باشد. پرداخت سال 

2 
13M 

 

3 
12/5M 

 

0 
12M 

 

 0011عوارض پذيره واحدهاي  صنعتي  جهت اجراء در سال  -( 5جدول )

 توضيحات  ماخذ و نحوه محاسبه عوارض  نوع عوارض  رديف

0 11M 


مزبور در خصوص واحدهایی که کاربری واحد مورد نظر صنعتی باشد و یا آنکه کاربری غیر مرتبط وصول عوارض  -0

حسب مورد تغییر کاربری یافته باشد عالوه بر عوارض های  1بوده که باطرح موضوع در کمیته فنی و یا کمیسیون ماده 
 متعلقه بابت واحدهای صنعتی مطابق با این تعرفه قابل وصول می باشد .

چنانچه در قسمتی از کاربری مذکور ، واحدهای مسکونی، تجاری یا اداری درخواست گردد که ضوابط طرح اجازه  -2
احداث را داده باشد و یه مجوز احداث آن از مراجع قانونی دریافت شده باشد عوارض آن مطابق تعرفه باکاربری مربوطه 

.محاسبه و دریافت می گردد
ون ماده یسیعوارض در صورت داشتن تخلفات ساختمانی پس از رای ابقاء بنا توسط کمن یمبنای محاسبه وصول ا-3

 قابل وصول می باشد. پرداخت صد بر مبنای سال 

2 12M 

 

3 11/5M 

 

0 11M 
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 0011هتل ها و اماکن گردشگری و مسافرخانه ها  جهت اجراء در سال پذيره عوارض -(6جدول )
 توضيحات  ماخذ و نحوه محاسبه عوارض  نوع عوارض 

و مسافرخانه ها برابر بخش صنایع عوارض پذیره صدور پروانه جهت هتل ها و اماکن گردشگری  3/3/0331قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی مصوب  8( : به استناد ماده 0تبصره )
 خواهد بود.

؛ عوارض ناشی از تغییر کاربری و فروش تراکم با اقساط پنج تا ده 01/8/80قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب  22ماده  0( : به استناد بند 2تبصره )
 شهرداری مربوط پرداخت خواهد شد )با تقاضای سازمان گردشگری(ساله از شروع بهره برداری توسط سرمایه گذاران به 

نمی گردد. 2( : عوارض فضاهای تجاری داخل ساختمان اصلی هتل برابر تعرفه تجاری محاسبه ووصول خواهد شد و مشمول تبصره 3تبصره )

 0011بهداشتی و درمانی و مذهبي جهت اجراء در سالعوارض صدور پروانه ساختماني واحدهاي آموزشي،ورزشي، فرهنگي، هنري،  -(7جدول )

 توضيحات  ماخذ و نحوه محاسبه عوارض  نوع عوارض  رديف

0 M



 همکف 2
M 

 

 اول 3
M 

 

 دوم وباالتر 0
M 

 

 0011عوارض امتياز ناشي از ارزش افزوده  امالك با تبديل به قابليت تجاری محله ايي جهت اجراء در سال -( 8جدول شماره )

 توضيحات  عوارض يك مربع تجاري محله ايي  Mقيمت  رديف

 115M ریال و کمتر 01111 1

 

 وسایر عوارضات طبق تعرفه قابل وصول میباشد. بوده این عوارض صرفا جهت امتیاز تجاری محله ایی-0
تواند برابر ضوابط تجاری محله ایی از آن استفاده نماید و  با دریافت این عوارض ذینفع صرفاً تا زمان پایداری بنا می-2

 گردد.  چنانچه قصد تخریب و نوسازی ملک را داشته باشد عرصه با کاربری اولیه محسوب می
 

 ریال21111تا ریال  01110 2
114M 

 

 ریال و باالتر 21111 3
101M 
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 0011عوارض صدور مجوز حصار جهت اجراء در سال -( 9دول )ج

ماخذ و نحوه  نوع عوارض 

 محاسبه عوارض 
 توضيحات 

عوارض صدور مجوزحصار در مورد اراضی داخل 
 ريال 110111 محدوده شهر به ازاء هرمترطول

نسبت به زمین یا بناهای مخروبه و غیر مناسب با وضع محل و یا نیمه تمام واقع در محدوده شهر "قانون شهرداری که مقرر می دارد :  001( : عوارض صدور مجوز حصار در خصوص ماده 0تبصره )
ف دو ماه به تواند به مالک اخطار کند منتها ظر جمن شهر میکه در خیابان یا کوچه و یا میدان قرار گرفته و منافی با پاکی و پاکیزگی و زیبائی شهر یا موازین شهرسازی باشد، شهرداری با تصویب ان

تواند به منظور تأمین نظر و اجرای طرح مصوب انجمن در  ایجاد نرده یا دیوار و یا مرمت آن که منطبق با نقشه مصوب انجمن شهر باشد اقدام کند اگر مالک مسامحه و یا امتناع کرد شهرداری می
و هزینه آن را به اضافه صدی ده از مالک یا متولی و یا متصدی موقوفه دریافت نماید در این مورد صورت حساب  زمینه زیبائی و پاکیزگی و شهرسازی هر گونه اقدامی را که الزم بداند معمول

مهلت مقرره  شود و هر گاه ظرف شود در صورتی که مالک ظرف پانزده روز از تاریخ ابالغ به صورت حساب شهرداری اعتراض نکرد صورتی حساب قطعی تلقی می شهرداری بدواً به مالک ابالغ می
در حکم سند قطعی و  33هائی که مورد اعتراض واقع نشده و همچنین آراء کمیسیون رفع اختالف مذکور در ماده  ارجاع خواهد شد. صورت حساب 33اعتراض کرد موضوع به کمیسیون مذکور در ماده 

 از شمول این تعرفه مستثنی است.  "الجراء نسبت به وصول طلب شهرداری اجرائیه صادر و به مورد اجراء بگذارد.الزم االجرا بوده و اجراء ثبت مکلف است بر طبق مقررات اجرای اسناد رسمی الزم ا
 نماید(و فنس را به تفکیک در مجوز صادره درج دیوار  ارتفاع. )شهرداری مکلف است مترخواهد بود 1/3(: ارتفاع مجاز جهت احصار با ترکیب دیوار و فنس یا نرده حداکثر 2تبصره )

 .جع ذیصالح هستند( این عوارض صرفاٌ جهت امالکی می باشد که دارای سند ثبتی یا واگذاری اداره راه و شهرسازی ،شهرداری و یا گواهی اثبات مالکیت از مرا3تبصره)

عوارض صدور مجوز حصار در مورد اراضی واقع 
 ريال  00111 در  حریم شهر به ازاء هر مترطول

 

 0011به مسکونی جهت اجراء در سال  يرزمينا زيلوت يپ تبديلعوارض  –(01)جدول  

 توضيحات ماخذ و نحوه محاسبه عوارض نوع عوارض رديف

،چنانچه تبدیل پیلوت و زیرزمین به مسکونی داخل تراکم مجاز )پایه( باشد محاسبه 1بر اساس ضوابط شهرسازی و پس از تأیید کمیسیون ماده  -0 دو برابر عوارض زیربنا به ازاء هر متر مربع زیربنای تبدیل شده عوارض تبدیل پیلوت به مسکونی 1
 عوارض بر اساس این تعرفه و چنانچه خارج از تراکم مجاز باشد بر اساس تعرفه فروش تراکم مسکونی خواهد بود . 

درصورت عدم  011مجوز اقدام به تغییر وتبدیل پیلوت به مسکونی ...  نمایند  پس از طرح پرونده در کمیسیون ماده درصورتی که مالکین بدون  -2
 حکم به اعاده به وضع پروانه به عبارتی درصورت صدور جریمه از سوی کمیسیون عالوه بر جریمه عوارض به قیمت روز قابل وصول می باشد . 

 غییر دراستفاده ویا تبدیل پیلوت یازیرزمین به مسکونی میباشد که عالوه بر عوارض زیربنایی می باشد.بمنظور ت "عوارض مزبور صرفا-3

 

 دو برابر عوارض زیربنا به ازاء هر متر مربع زیربنای تبدیل شده عوارض تبدیل زیرزمین به مسکونی 2
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 0011عوارض پيش آمدگي مشرف به معابر جهت اجراء در  سال  -( 00جدول )

 توضیحات نحوه محاسبه نوع عوارض رديف

0 

 1و0پیش آمدگی به صورت روبسته در زیربنای مفیددر معبردر بلوک
147M 

 
 :محترم کشور به شرح ذیل الزم الرعایه است وزیر  8/02/0332مورخ 30/3/0/21398کلیه ضوابط مقرر در بخشنامه  -0

در صورتیکه پیش آمدگی در معبر عمومی، بصورت روبسته و زیر بنای مفید مورد استفاده واحدهای مسکونی، تجاری، اداری، صنعتی  -الف
برابر این تعرفه قرار گیرد، عالوه بر اینکه جزو زیربنای مفید محسوب و عوارض مربوطه وصول خواهد شد. از هر مترمربع پیش آمدگی 

 مت روز زمین تجاوز ننماید، از متقاضیان وصول خواهد گردید. مشروط بر اینکه از  قی
                                                                                     اگر پیش آمدگی بصورت روبسته و دارای دیوارهای جانبی باشد ولی بصورت بنای غیرمفید مورد استفا -ب

رت بالکن( عالوه بر اینکه جزو زیربنای ناخالص محسوب و عوارض مربوطه وصول خواهد شد، از هر مترمربع ده قرار گیرد )صرفاً بصو
 % بند یک وصول خواهد شد. 11پیش آمدگی 

محاسبه و دریافت  1/0به بعد پروانه ساختمانی اخذ و اقدام به احداث بالکن در معبر نمایند تمامی موارد باضریب 96اشخاصی که از سال-چ
 ی گردد.م

 بان مورد استفاده قرار گیرد. مشمول مقررات این تعرفه نخواهد بود.  تبصره: چنانچه پیش آمدگی سقف آخرین طبقه بنا صرفاً بصورت سایه
چنانچه پیش آمدگی پس از ساخت بنا و خارج از درصد مجاز بوده باشد در صورت ابقاء توسط کمیسیون ماده صد وصول عوارض پیش  -2

 وه بر عوارض مازاد بر تراکم مجاز بر مبنای تعرفه مربوطه محاسبه خواهد شد . آمدگی عال
 باالتر است  M: مالک محاسبه اراضی دوبر الزاماً بر با قیمت -3
 ریال مشخص می گردد . 30111111حداکثر عوارض یک متر مربع بالکن -0
برمبنای سال  011پس از رای ابقا بنا توسط کمیسیون ماده نای محاسبه وصول این عوارض در صورت داشتن تخلفات ساختمانی بم -1

کلیه عوارضات متعلقه که پس از صدور رای کمیسیون وصول می گردد جهت پرونده هایی که سال ساخت  1باشد پرداخت قابل وصول می
 -%01ضریب  36الی  33سال -%11ضریب 81الی  33سال  -% 61باشد ضریب 80الی  80 -% 31باشد ضریب  88الی  81آنها از سال

 % لحاظ گردد.21ضریب  68الی  61% و از سال  31ضریب  69الی  32سال 

 173M 0پیش آمدگی به صورت روبسته در زیربنای مفیددر معبردر بلوک

 

 154M 6و3و2پیش آمدگی به صورت روبسته در زیربنای مفیددر معبردر بلوک

 

 زیربنای مفیددر معبرپیش آمدگی صرفا به صورت بارانگیر بدون  2
57M 

 

3 

 
 پیش آمدگی به صورت بارانگیروداخل محوطه

برابر عوارض زیر  0

 بنای یک

 متر مربع

 بالکن های احداثی در داخل واحدهای تجاری 0
12M 
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 0011عوارض بر ارزش افزوده ارتفاع و دهنه مازاد  جهت اجراء در سال  -( 02جدول )

 توضیحات  ماخذ و نحوه محاسبه عوارض نوع عوارض  رديف

 * سطح بنا * میزان ارتفاع اضافه شده به متر6M اضافه ارتفاع برای واحدهای مسکونی 1
وصول عوارض موضوع این تعرفه در موارد مغایر با مفاد پروانه ساختمانی ،  -0

 باشد. درصورت ابقاء بنا توسط کمیسیون ماده صد ، مجاز می"صرفا
 منظور از سطح بنا،آخرین طبقه ساختمان )به استثناء سرسرا می باشد( -2
پس از رای کمیسیون ماده صد  افزایش ارتفاع همراه با ایجاد تراکم باشد ،درصورتی که  -3

 مبنی بر ابقاء  عوارض تراکم ساختمانی و سایر عوارضات متعلقه نیز اخذ گردد
 مالک میزان اضافه ارتفاع و دهنه مغایر ضوابط طرح مصوب می باشد. -0
اختمانی پس از رای مبنای محاسبه وصول این عوارض در صورت داشتن تخلفات س -1

کلیه  1باشد برمبنای سال پرداخت قابل وصول می 011ابقا بنا توسط کمیسیون ماده 
عوارضات متعلقه که پس از صدور رای کمیسیون وصول می گردد جهت پرونده هایی که 

 -% 61باشد ضریب 80الی  80 -% 31باشد ضریب  88الی  81سال ساخت آنها از سال
%  31ضریب  69الی  32سال  -%01ضریب  36الی  33سال -%11ضریب 81الی  33سال 

 % لحاظ گردد.21ضریب  68الی  61و از سال 

 میزان ارتفاع اضافه شده به متر ×سطح بنا *6M اضافه ارتفاع برای واحدهای تجاری 2

 میزان ارتفاع اضافه شده به متر ×سطح بنا ×7M اضافه ارتفاع برای واحدهای اداری و صنعتی 3

4 

اضافه ارتفاع برای واحدهای فرهنگی . 

 3و2و0هنری و کلیه کاربری غیر ازبند

4/5M× میزان ارتفاع اضافه شده به متر ×سطح بنا 

 میزان دهنه اضافه شده به متر ×مساحت واحد تجاری× 11M عوارض دهنه مغایر برای واحدهای تجاری 5
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 0011جهت اجراء در سال ي مصوب شهريارزش افزوده ناشي از تغيير طرح هابر  عوارض–( 03جدول )

 توضيحات نحوه محاسبه عوارض

،  1( : امالکی که بر اساس طرح های مصوب شهری یا با درخواست مالک در کمیسیون ماده 0تبصره )
 . گردیداین عوارض خواهد  تغییرنماید مشمولمطابق عناوین قید شده کاربری آن 

زش باال به کاربری با ارزش کمتر جابجا گردد ( : درصورتی که کاربری ملکی از کاربری با ار2تبصره )
 عوارض این تعرفه دریافت نخواهد شد. 

 

 

 0011جهت اجراء در سال(عوارض  حق استفاده از معبر عمومي تا زمان نوسازي اراضي 00جدول )

 حاتيتوض نحوه محاسبه نوع رديف

معبر صرفا پس از رای کمیسیون ماده صد مبنی برابقاء قابل وصول است،در غیر این حالت (اخذ عوارض تجاوز به 0081M 0 تجاوز به معبر به ازاء یک متر مربع 0
 هرگونه تجاوز به معبر بایستی رفع اثر گردد ومعبر به حالت اولیه بازگردانده شود .

 تبصره:این عوارض هیچگونه حق مالکیت بر زمین اشغال شده ایجاد نمی نماید و پس از نوسازی بایستی رفع تجاوز
 صورت پذیرد

 در خصوص پالکهایی می باشدکه در چهارصددستگاه بوده و متراژ آنها از متراژدرج شده در سند بیشتر باشد. 2(بند 2

 211M زمینهای اضافه واگذاری شهرداری به ازاء یک متر مربع 2
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 0011عوارض بر  ارزش افزوده ناشي از اجراي طرح هاي توسعه شهري  جهت اجراء در سال-(05ول )جد

 توضيحات ماخذ و نحوه محاسبه عوارض نوع عوارض

  
A=S2*P*

  

 
 

A  : افزوده زمين بعد از عقب نشينيارزش 

P  : پس از عقب نشيني)با احتساب ارزش افزوده( ك متر مربع زمينيبها 

S  :مساحت زمين قبل از عقب نشيني 

S1  :مساحت زمين عقب نشيني شده 

S0  :مساحت زمين پس از عقب نشيني 

و يا يا توسعه ای واقع مي شوند  کليه اراضي و امالکي که بر اثر اجرای طرح های احداث , تعريض و توسعه و اصالح معابر و ميادين در بر گذر احداثي يا اصالحي يا تعريضي-1
تحت عنوان ارزش افزوده برای باقيمانده زمين برای يك بار تعلق مي گيرد که هنگام دريافت پروانه از  يعوارضبنا به وضعيتي چون حق درب و ... ارزش ملك باالتر ميرود  

 صاحبان اين قبيل امالک توسط شهرداری وصول خواهد گرديد.

و مالکين ، شهرداری اعالم نگرديده استدر مورد امالک واقع در معرض اجرای طرح های تعريض معابر و توسعه ميادين که زمان اجرای عمومي طرح های مذکور توسط -2

باشد به طريق زير عمل مي جهت اخذ پروانه ساختماني و نوسازی ، بصورت تدريجي و به مرور زمان به شهرداری مراجعه مي نمايند و مالك موظف به رعايت عقب نشيني مي 

 شود:

،در اين نمودقبل از عقب نشيني خواهد الف(شهرداری با توافق مالك و رعايت ضوابط مربوط به اشرافيت و سايه اندازی اقدام به محاسبه تراکم و ساير موارد بر اساس متراژ زمين 

 عقب نشيني قبل از صدور پروانه به شهرداری مي باشد .،مالك نيز متعهد به واگذاری زمين حالت ارزش افزوده زمين به هر ميزان از مالك دريافت نخواهد گرديد 

زمين عقب نشيني شده ارزش افزوده زمين طبق تعرفه محاسبه و وصول خواهد گرديدو سپس بها زمين عقب نشيني  بهاب(در صورت عدم موافقت مالك با بند الف و تقاضای 

 شده کارشناسي و به ايشان پرداخت خواهد شد.

 بر ارزش افزوده ناشي از اجرای طرحهای توسعه شهری به ميزان بها زمين عقب نشيني مي باشد. حداکثر مبلغ عوارضج(

 توسط قانون کارشناسي امالک و توسط کارشناسان رسمي دادگستری کارشناسي مي گردد. پس از عقب نشينيزمين  بهاءتبصره:بها زمين عقب شيني شده و
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 0011عوارض واگذاري زيربناي  مازاد بر تراكم درسطح وارتفاع دركاربري هاي مختلف جهت اجراء در سال  (06)جدول

 توضیحات نحوه محاسبه تراکم ساختمانی

تراکم جهت 
 کاربریهای مختلف
 به ازاء هر متر مربع

T=a*w*C(D+5/1M)*R 

T=یک متر مربع تراکم ساختمانی 
W= 23-0ضریب معبر طبق جدول 
C=23-2ضریب تراکم طبق جدول 
D= ارزش اعیانی براساس اسکلت ساختمان که برای اسکلت بتنی و فلزی

 گردد. ریال محاسبه می 055555ریال و اسکلت آجری  005555
R=23-3 ضریب کاربری طبق جدول 
a

 (wمعبر )عرض ( ضريب 10-1جدول ) 

 ضريب عرض معبر

 13/1 متر 8معابر زیر 

 55/1 متر 02متر تا زیر  8معابر   

 3/2 متر 08متر تا زیر  02معابر 

 7/2 متر و باالتر 08معابر 

 (C( ضريب تراکم)10-0جدول ) 

 ضريب تراکم

 0/1 سطح

 0 ارتفاع

 (R( ضريب کاربری)10-0جدول ) 

 توضیحات قیمت پايه ضريب کاربری

عدد به دست . (چنانچه طبق فرمول تراکم 0تبصره  ريال1701111 00/0 بانکها و موسسات مالی و اعتباری
آمده از قیمت پایه در هر کاربری باالتر باشد به ازاءهر 

قیمت پایه  %0ریال اضافه از قیمت پایه 155555

 به قیمت پایه اضافه و مالک محاسبه تراکم می باشد.
معاف   تراکم پرداخت  مذهبی از  (اماکن 2تبصره

 .باشند می 

 ريال1001111 00/0 تجاری

 ريال1001111 00/1 خدماتی و اداری

 ريال1111111 00/1 مسکونی

 ريال001111 00/1 وسایر آموزشی درمانی وورزشی و فرهنگی وهتل و گردشگری

 ريال001111 00/1 بیمارستانها

 گردد.% محاسبه 01ب یمه مزاحم با ضریع نیبرای شهرک صناو ٪31برای شهرک الهیه % و 81ه با ضریب ی(تمامی موارد فوق جهت محله صادق0
 و وصول می گردد. محاسبه 36/2با ضریب یا کمیسیون تطبیق  1مازاد بر طرح مصوب با تصویب کمیسیون ماده  تراکممبنای محاسبه وصول  (2
پرداخت و ن ماده صد بر مبنای سال یوسیدر صورت داشتن تخلفات ساختمانی پس از رای ابقاء بنا توسط کممازاد بر طرح مصوب  تراکممبنای محاسبه وصول (3

 باشدقابل وصول می  29/0ضریب 
تصویب می شود یا کمیسیون  تطبیق 1(که در کمیسیون ماده 2:در مواردی که ملک در بافت فرسوده قرار دارد تراکم مازاد بر طرح مصوب )موضوع بند0تبصره

 مشمول تخفیف بافت فرسوده قرار نگرفته و بصورت کامل دریافت گردد.
% 31باشد ضریب  88الی  81جهت پرونده هایی که سال ساخت آنها از سال: کلیه عوارضات متعلقه که پس از صدور رای کمیسیون وصول می گردد 2*تبصره 

% 21ضریب  68الی  61% و از سال  31ضریب  69الی  32سال  -%01ضریب  36الی  33سال -%11ضریب 81الی  33سال  -% 61باشد ضریب 80الی  80 -
 دد.لحاظ گر
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 0011جهت اجراء در سال(عوارض قطع درخت 17) جدول

 توضیحات جريمه نوع خسارت

 01بن محیط قطع و خشکاندن و بد شکل کردن درخت تا 
 سانتی متر و کمتر ازآن

 ریال0161111
پرداخت عوارض ملزم به و کمتر از آن ضمن  01در صورت قطع درخت با بن 

 اصله نهال با نظر کارشناس فضای سبز می باشد 0کاشت 
سانتی  21قطع و خشکاندن و بد شکل کردن درخت تا بن 

 متر
 ریال 1611111

سانتی مترضمن پرداخت عوارض ملزم به  21در صورت قطع درخت تا بن 
 اصله نهال با نظر کارشناس فضای سبز می باشد2کاشت 

 31بن محیط قطع و خشکاندن و بد شکل کردن درخت تا 
 سانتی متر

 ریال 3111111
سانتی متر ضمن پرداخت عوارض ملزم به  31در صورت قطع درخت تا بن 

 اصله نهال با نظر کارشناس فضای سبز می باشد 3کاشت 
 01بن محیط قطع و خشکاندن و بد شکل کردن درخت تا 

 سانتی متر
 ریال  8961111

سانتی متر ضمن پرداخت عوارض ملزم به  01صورت قطع درخت تا بن در 
 اصله نهال با نظر کارشناس فضای سبز می باشد 0کاشت 

بن محیط قطع و خشکاندن و بد شکل کردن درخت تا 
 سانتی متر11

 ریال01111111
سانتی مترآن ضمن پرداخت عوارض ملزم به  11در صورت قطع درخت تا بن 

 با نظر کارشناس فضای سبز می باشداصله نهال 1کاشت
بن  محیط قطع و خشکاندن و بد شکل کردن درخت، مازاد بر

 سانتی متر به از هر سانتی متر 011سانتی متر تا  11بیش از 
 ریال 220111

سانتی متر آن ضمن پرداخت عوارض  011تا 11در صورت قطع درخت با بن 
 ی سبز می باشداصله نهال با نظر کارشناس فضا3ملزم به کاشت 

بن بیش از  محیطقطع و خشکاندن و بد شکل کردن درخت با
 سانتی متر و بیشتر به از هر سانتی متر 011

 ریال322111
و بیشتر از آن ضمن پرداخت عوارض ملزم  011در صورت قطع درخت با بن 

 اصله نهال با نظر کارشناس فضای سبز می باشدض01به کاشت 
بردن درختچه به ازای هر متر  ن و از بیندقطع و خشکان

 طول
 ریال 3111111

متر طول درختچه با نظر  2در صورت قطع درختچه فرد ملزم به کاشت 
 کارشناس فضای سبز اقدام نماید.

 - ریال 3221111 از بین بردن چمن )جدید(به ازای هر مترمربع

 - ریال 3921111 سال(به ازای هر متر مربع 3از بین بردن چمن )بیش از 

ساختمان سازی و موارد مشابه چنانچه وجود درختی  -براساس الیحه قانونی حفظ وگسترش فضای سبز شهرها درجهت توسعه معابر شهری
باعث جلوگیری از انجام کارشود پس از ارائه درخواست الزم، تایید کمیسیون قطع اشجار شهرداری و درنهایت پرداخت هزینه آن فقط توسط 

بدیهی است چنانچه جمع آوری درخت توسط شهرداری تایید نگردد هیچ ارگانی و یا فردی اجازه  جمع آوری گردد بنابراین شهرداری می تواند
 جمع آوری درخت راندارد.

الیحه قانونی حفظ وگسترش فضای سبز شهرها: به منظور حفظ وگسترش فضای سبز و جلوگیری از قطع بی رویه درختان ، قطع هر - 0ماده 
درمعابر، میادین ، بزرگراه، پارکها ، باغات ومحل هایی که به صورت باغ شناخته شوند در محدوده قانونی وحریم شهرها بدون اجازه  نوع درخت

 شورای شهرقابل اجرا است. توسط شهرداری و تصویب شهرداری ممنوع است. ضوابط مربوط به چگونگی اجرای این ماده پس از تهیه
هرکس عالما و عامدا و برخالف مقررات این قانون مرتکب قطع و یا موجبات از بین  :الیحه قانونی حفظ وگسترش فضای سبز شهرها  -2ماده

رفتن درختان مشمول آن قانون را فراهم سازد به حبس جنحه ای تا سه سال و پرداخت جزای نقدی بر حسب نوع و محیط ، سن درخت 
 وموقعیت آن محکوم خواهد شد.

با نظر یا باعث تخریب و وارد شدن خسارت با تاسیسات ساختمان گردد بصره : چنانچه درخت روبروی پارکینگ یا ورودی قرار گیرد ت
 .گردد  محاسبه٪21تا 1اشجار با ضریبکمیسیون قطع 
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 1411جهت اجرا در سال شرايط شش گانه  ساختمانها باتوجه بهدر   پاركينگواحداث تامين  عدم امكانض عوار - 11جدول 

 توضیحات نحوه محاسبه کسری پارکینگ

 
 

یک متر مربع 
 کسری پارکینگ

G =[(
       

  
)     ]      

 

G

b

w

a

R

dد، بعنوان مثال جهت جهت یک واحد کسری پارکینگ صفر و برای سایر موارد برابر تعداد کسری پارکینگ در نظر گرفته می شو
محاسبه می شود. 1/3واحد21و0/2محاسبه و جهت یازده واحد d -2/0/0کسری دو واحد

M

 

 (wمعبر )عرض  ( ضريب 10-1جدول ) 

 ضريب عرض معبر

 15/0 متر 8معابر تا 

 55/0 متر 02متر تا زیر  8معابر   

 55/0 متر 08متر تا زیر  02معابر 

 35/1 متر و باالتر 08معابر 

 (a) منطقه( ضريب 10-0جدول ) 

 ضريب منطقه

0 64/0 

2 72/1 

3 72/1 

0 22/1 

1 1 

6 45/1 

 (R( ضريب کاربری)10-0جدول ) 

 ضريب کاربری

 45/2 وسایر مسکونی،مذهبی،آموزشی،فرهنگی،ورزشی،درمانی

 3.3 تجاری و خدماتی

 55/3 اداری

 3/4                     اعتباریبانکها و موسسات مالی و 

 را ندارد. اخذ این عوارضامکان پذیر بوده و در غیر موارد مذکور شهرداری حق درج شده که در زیر وزارت کشور صرفاٌدر موارد ششگانه  (وصول این عوارض0
  اتومبیل رو نداشته باشد متر و بیشتر قرار داشته و دسترسی به محل 01ساختمان در بر خیابان های سریع السیر به عرض. 

  متر و بیشتر قرار داشته و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد 01ساختمان در فاصله یک صد متری تقاطع خیابانهای به عرض. 

 ساختمان در محلی قرار گرفته باشد که ورود به پارکینگ مستلزم قطع درخت های کهن باشد که شهرداری اجازه قطع نداده باشد. 

 اختمان در بر کوچه هایی قرار گرفته که به علت عرض کم کوچه امکان عبور اتومبیل نباشدس. 

 ساختمان در بر معبری قرار گرفته که به علت شیب زیاد احداث پارکینگ در آن از نظر فنی مقدور نباشد. 

  طبقات احداث پارکینگ نموددر صورتی که وضع و فرم زمین زیر ساختمان به صورتی باشد که از نظر فنی نتوان در سطح. 

 (عوارض دریافتی در این جدول صرفا بایستی جهت احداث پارکینگ عمومی هزینه گردد .2
 متر مربع می باشد. 21(سطح یک واحد پارکینگ 3
 پرداخت نماید.قابل وصول نیست و صرفا ذینفع جریمه حذف پارکینگ را بایستی  011(این عوارض بعد از طرح موضوع در کمیسیون ماده 0
 ریال تعیین می گردد 111111(حداقل هر متر مربع پارکینک 1
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 عوارض احداث تاسيسات شهري -(09جدول شماره )

ف
ردی

توضیحات  عوارض عوارض نوع  

 ريال1118555 مربع در هنگام ساختمنبع آب ،پست ترانسفورماتور به ازاء هر متر  1
تبصره: عوارض نصب در هنگام 
صدور مجور با در نظر گرفتن 
کلیه مقررات و حسب تاییدیه 
محل ازطریق مراجع قانونی 

 محاسبه و وصول خواهد شد.
 ريال1118555 پست  گاز ، پست مخابرات ،پست برق به ازاء هر متر مربع در هنگام ساخت 2

 ريال1118555 های آب وفاضالب به ازاء هر متر مربع در هنگام ساختتصفیه خانه  3

 ريال0085555 کیوسک تلفن و... به ازاء هر متر مربع در هنگام نصب 4

ريال800555 مخازن به ازا هر متر مکعب در هنگام ساخت 5

 و...کارشناسی و بازديد از محل  عوارض( 01جدول شماره )  

 عوارض نوع کارشناسی رديف

ريال1055 بازدید مسکونی برای هر متر مربع عرصه و اعیان 1

ريال0055 بازدید تجاری برای هر متر مربع عرصه و اعیان 0

ريال11555 بازدید اداری و سایر کاربریها برای هر متر مربع اعیان 0

ريال1555555 هر مورد تعیین برو کف  0

ريال055555 صدور شناسنامه المثنی هر فقره 0

ريال005555هرمورد فروش اوراق جهت شرکت در مزایده 0

 عوارض بر تبلیغات(01جدول شماره )

 توضیحات عوارض عنوان

تبلیغات پارچه ایی عمودی و افقی بر اساس هرمتر 
 مربع

در   (جهت نصب بنر برروی بیلبوردیا جایگاههای1

ریال  150000شهرداری هرمورد نظر گرفته شده 

 روز اضافه می گردد. 15برای مدت 

واحد خدمات شهری موظف است كلیه تابلوهای -2

نصب شده در سطح شهر را كنترل و جهت اخذ 

مجوز كتبا به واحد درآمد معرفی نماید و چنانچه در 

مهلت مقرر نسبت به اخذ مجوز اقدام ننمودند 

 نماید.خدمات شهری تابلو  را جمع آوری 

 .مجوزتابلوها یكساله صادر می گردد-3

بنر و تابلوهای تبلیغاتی واخباری مربوط به صنایع و 
 کارخانجات و ...براساس هرمتر مربع

تابلوهای نصب شده به وسیله واحدهای تجاری در 
)این تعرفه جوی درختی و... بر اساس هر متر مربع

طبق شرایط اعالم شده تابلوهای معرفی  راکه 
 سردرواحد صنفی نصب می شود را شامل نمی گردد(
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 آتش نشانی  عوارض کارشناسی(00)جدول 

  تجاري هرمترمربعطبقات رديف
هر متر مربع صنايع 

 كارگاهي
هر مترمربع 

 اداري
 توضيحات

چنانچه در زمان صدور پایانکار زیربنای - 03111 9111 02111 9111 زیرزمین، همکف و اول 0
مازاد بر پروانه ساختمانی وجود داشته باشد  
برای مقدار مازاد طبق تعرفه هر طبقه بهای 

 خدمات وصول خواهد گردید.

 09111 01111 06111 01111 دوم و سوم 2

 22111 03111 03111 03111 چهارم و پنجم 3

 20111 06111 08111 06111 ششم و هفتم 0

 آتش نشانی عوارض کارشناسی( 00-1جدول شماره )

 عوارض )ريال( عوارضنوع  رديف

 2111111 کارشناسی آتش سوزی واحد مسکونی هر مورد)در مورد مجتمع به ازاء هر واحد مسکونی( 1

 3111111 هر مورد)در مورد مجتمع به ازاء هر واحد تجاری( کارشناسی آتش سوزی واحد تجاری 2

 0311111 هر مورد2و0و غیر کاربریهای بند  کارشناسی آتش سوزی واحد صنعتی 3

ریال و سنگین هر  111111وسایل نقلیه سبک هر مورد  کارشناسی آتش سوزی وسایل نقلیه 4
 ریال  0111111مورد 

 0111111 هر ساعت نفر نیرو 2کرایه خودرو آتش نشانی )وانت و خودرو سبک(با  5

)متناسب با حرف و مشاغل( برای کارشناس آموزش و امکانات عملی استفاده شده)هزینه وسایل آموزش  6
 مصرفی با متقاضی می باشد(

سازی  های آموزشی و آموزش شهروندان که جنبه فرهنگ تبصره:آموزش مدارس و محیط
 عمومی داردبصورت رایگان است

 ریال  211111هر  ساعت 

 

د از ساختمان و ارائه دستورالعمل ایمنی با نظر کارشناس اعزام کارشناس برای بازدی 7
مجاز و رسمی مرکز آتش نشانی و خدمات ایمنی برای ساختمانهایی که پروانه 

 صادر گردیده است 91ساختمانی آنها قبل از سال 

  ریال 311111برای ساختمان تا دوطبقه هر واحد 
 ریال 211111برای ساختمان های بیش از دوطبقه هر واحد  

8 
 دادن مجوز رسمی 

 الف( به مراکز عرضه محصوالت ایمنی و شارژ و عرضه خاموش کننده های دستی
 ب( دفاتر فنی اجرایی سیستم اعالم و اطفاء حریق ونظارت مستمر به عنوان مقام قانونی مسئول درشهر 

 ریال 2111111الف(هزینه اولیه دریافتی از هر موسسه 
 ریال  33111111ب(

الف ( عوارض صدور تاییدیه سامانه هشدار و اعالم حریق جنرال )متعارف(شامل :الف( بررسی و تایید  9
ها(بازدید در مراحل انجام کار )الین گذاری و سیم کشی و ...( ج( بازدید و تست نهائی و تحویل  پالن

 کار سیستم

 ب( پرداخت این بها خدمات برعهده شرکتهای دارای مجوز می باشند.

 02111مسکونی هر متر مربع ( 0
 ریال 21111تک واحدی تجاری هر متر مربع (2
 01111(مجتمع تجاری و سایر کاربریها هر متر مربع 3

 ریال

 ريال  411111هر کپسول   شارژ سیلندر هوا 11
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