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 0011فهرست عوارض سال 

 صفحه شرح عوارض عوارض شماره تعرفه فصل ردیف
 6 مستندات قانونی وضع عوارض وسایر مستندات - اول 1

 16 تعاریف - دوم 2

 16 عوارض  دوم 3

 11 عوارض زیر بنا مسکونی تک واحدی   1-2 دوم 4

 22 ض زیر بنا مسکونی مجتمع هاعوار 2-2 دوم 5

 22 عوارض پذیزه تجاری تک واحدی 3-2 دوم 6

 24 عوارض پذیره تجاری چند واحدی 4-2 دوم 1

 21 عوارض پذیره اداری 5-2 دوم 8

 28 عوارض پذیره صنعتی 6-2 دوم 9

 29 عوارض پذیره هتل ها،مسافرخانه هاواماکن گردشگری 1-2 دوم 12

 32 أسیسات وتجهیزات شهریعوارض ت 8-2 دوم 11

 31 عوارض پذیره آموزشی،ورزشی،مذهبی،فرهنگی هنری وبهداشتی درمانی 9-2 دوم 12

 33 عوارض پذیره خدمات درمانی خصوصی 12-2 دوم 13

 34 عوارض صدور مجوز حصار 11-2 دوم 14
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 31 ه شهری  طرحهای عمرانی و توسعاز یناش عوارض انتفاع کاربری اراضی و امالک 12-2 دوم 15

 42 ارز ش افزوده ناشی از طرحهای توسعه شهری  13-2 دوم 16

 41   یمخابرات یدکل ها صدور مجوز نصب عوارض  14-2 دوم 11

 43 عوارض مازاد بر تراکم 15-2 دوم 18

 44 عوارض اضافه ارتفاع مغایر با ضوابط طرح توسعه شهری  16-2 دوم 19

 45 انی تمدید پروانه ساختم 11-2 دوم 22

 41 عوارض پیش آمدگی به معبر 18-2 دوم 21

 49 تفکیک اراضی و امالک   19-2 دوم 22

 52 و افراز واحد اضافه کیعوارض تفک 22-2 دوم 23

 52 عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییرکاربری پیلوت 21-2 دوم 24

 54 عوارض تاالر و باغ تاالر 22-2 دوم 25

 55 ی طولیعوارض پیشرو 23-2 دوم 26

 56 عوارض پارک های حاشیه ای 24-2 دوم 21

 58 عوارض سالیانه کسب برای مشاغل وصنوف مختلف 1-3 سوم 28

 61 فصل چهارم   چهارم   29
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 62 عوارض غرفه  ها ونمایشگاه های فصلی ودائمی 1-4 چهارم 32

 63 عوارض تابلوها و تبلیغات 2-4 چهارم 31

 64 فصل پنجم    پنجم   32

 65 عوارض قطع اشجار 1-5 پنجم 33

 19 عوارض بر موتورسیکلت ها 2-5 پنجم 34

 82 مصوبه ـ 35
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 صل اول ف

 تعاریف
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 :6431آيين نامه مالي شهرداريها مصوب  

مؤسسات  شهرداري وهر شهرداري داراي  تعرفه اي خواهد بود كه در آن كليه انواع عوارض و بهاي خدمات و ساير درآمدهايي كه به وسيله  -34ماده 

ر يا هر تغييري كه د،وو هر عنوان تعرفه عوارض يا بهاي خدمات جديدي كه وضع و تصويب مي گردد  ،يا تحصيل مي شود  درج تابعه و وابسته به آن وصول

 نوع و ميزان نرخ آن ها صورت مي گيرد در تعرفه مذكور منعكس مي شود .

 .با اصالحيه هاي بعدي 0731مصوب سال اي اسالمي كشور و انتخابات شهرداران قانون تشكيالت ، وظايف و انتخابات شوراه*

 آيين نامه نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهاي اسالمي كشور*

 قانون تشکيالت، وظايف و انتخابت شوراهای اسالمي کشور:

 وظایف شورای اسالمی شهر به شرح زیر است : -04ماده 

 هادي شهرداري پس از رسيدگي به آنها با رعايت دستور العمل هاي وزارت كشور .تصويب آيين نامه هاي پيشن -0

مي  تصويب لوايح برقراري يا لغو عوارض شهر و همچنين تغيير نوع و ميزان آن با در نظرگرفتن سياست عمومي دولت كه از سوي وزارت كشور اعالم –2

 شود. 
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ع عوارض متناسب با توليدات و درآمد هاي اهالي به منظور تأمين بخشي از هزينه هاي خدماتي و شوراي اسالمي شهر مي تواند نسبت به وض  -05ماده 

 عمراني مورد نياز شهر طبق آيين نامه مصوب هيأت وزيران اقدام نمايد. 

وصول هر عنوان تعرفه عوارض را عوارض ، يك ماه پس از ارسال هر مصوبه وزارت كشور قابل وصول است . وزير كشور مي تواند در هر مقطعي كه  –تبصره

 منطبق بر آيين نامه مصوب نداند نسبت به اصالح يا لغو آن اقدام نمايد. 

 6431قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 

شوراهاي اسالمي شهر و بخش جهت وضع هر يك از عوارض محلي جديد ، كه تكليف آنها در اين قانون مشخص نشده است ،  -1تبصره -54ماده 

 عمومي نمايند.  اجراء در سال بعد ، تصويب و اعالنوظفند موارد را حداكثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال براي م

  احکام دائمي توسعه کشور قانون 

ر كشو هر گونه تخفيف ،بخشودگي حقوق و عوارض شهرداريها توسط دولت و قوانين مصوب منوط به تأمين آن از بودجه عمومي ساالنه –23بند ت ماده 

  است .در غير اين صورت بخشودگي و تخفيف حقوق و عوارض شهرداري ممنوع است.
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 قانون رفع موانع توليد 

ام دنسبت به صدور و تحويل پروانه ساختمان متقاضي اق،شهرداري ها مكلفند حداكثر تا يك هفته پس از پرداخت نقدي يا تعيين تكليف نحوه پرداخت عوارض به صورت نسيه  -59ماده 

( عوارض به صورت نقد شامل 011۱پرداخت صد درصد ) .هنگام صدور پروانه يا بعد از صدور پروانه توسط شهرداري ها ممنوع است،درخواست يا دريافت وجه مازاد بر عوارض قانوني  .نمايند

)قسطي و يا يكجا( نيز به ميزاني كه به تصويب شوراي اسالمي شهر مي رسد حداكثر  درصد تخفيفي خواهد بود كه به تصويب شوراي اسالمي شهر مي رسد. در پرداخت عوارض به صورت نسيه

 . .تا نرخ مصوب شوراي پول و اعتبار به مبلغ عوارض اضافه مي شود

پايان مهلت قانوني، بدون نياز به موافقت دستگاه  ( قانون مديريت خدمات كشوري تا1شهرداري ها مكلفند در صورت عدم اجراي طرح با كاربري مورد نياز دستگاه هاي اجرايي موضوع ماده )

 .اجرايي ذي ربط با تقاضاي مالك خصوصي يا تعاوني با پرداخت عوارض و بهاي خدمات قانوني طبق قوانين و مقررات مربوطه پروانه صادر كنند

)اداري ، آموزشي، ورزشي و  شهرداري مي تواند در كاربري هاي خدماتي 0733رداري ها مصوب و قانون تعيين وضعيت امالک واقع در طرح هاي دولتي و شه لذا با توجه به قانون فوق الذكر

نوع  با توجه به متعلقهطبق قوانين و مقررات مربوطه پروانه صادر نمايد. بديهي است عوارضات  و حقوق مالكانه با حفظ كاربري ،.....( نسبت به صدور پروانه ساختماني مورد درخواست مالك

 اده، در تعرفه هاي مربوطه قابل وصول خواهد بود. استف
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 تعاريف:
 . عبارتست از دستورالعملي كه به استناد موارد فوق االشاره تهيه و تنظيم گرديده است: تعرفه عوارض 

p: ( منظور ازpضريب، ) ا بيشتر مي باشند باالترين ارزش معبر معبر ي 2، و در محاسبه ارزش معامالتي عرصه هايي كه داراي مي باشد ارزش روز امالک ي از

 مربوطه مالک عمل خواهد بود

ارزش روز امالک مي باشد و درصورتي كه مالك دفترچه ، ميزان خسارت توسط شهرداري ه ب،مالک محاسچنانچه ملك  عقب نشيني داشته باشد  :تبصره

 .ارزش روز تعيين شده توسط كارشناس رسمي دادگستري خواهد بود ،p باشد، مبناي محاسبهبه نرخ مربوط به ملك ، طبق اين دفترچه معترض نسبت 

:k . ضريبي است كه در تعرفه هاي مختلف با توجه به مقتضيات هر شهر توسط شهرداري پيشنهاد و به تصويب شوراي اسالمي شهر ميرسد 

 مي شود و شامل اتاق ، آشپزخانه و سرويس هاي الزم ميباشد. عبارت است از ساختماني كه براي سكونت افراد و يا خانواده ساخته یك واحد مسكوني :

در برخي از تعرفه هاي عوارض مبلغي به عنوان حداقل در نظر گرفته شده است كه از اين مبلغ در مواردي استفاده  :)دربرخي از تعرفه ها( حداقل

از اين مبلغ باشد لذا اين مبلغ دريافت ميگردد و در غير اينصورت ميگردد كه پس از محاسبه عوارض آن رديف طبق فرمول و ضرايب مصوب پاسخ كمتر 

 يعني در مواردي كه عوارض محاسبه شده باالتر از حداقل باشد. عوارض طبق فرمول دريافت مي گردد.
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زي و معماري در خصوص طرح شوراي عالي شهرسا 01/7/0731تعاريف و اصالحات بكار رفته در اين دستورالعمل براساس مصوبه مورخ  انواع کاربری ها:

 .و مفاهيم كاربري هاي شهر مي باشدقيق تعاريف د

   14/12/1384و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها مصوب  هقانون تعاریف محدود

االجراء الزم سازي در آنهادي شهر كه ضوابط و مقررات شهر حجامع و تا تهيه طرح مذكور در طر عبارت اسهت از حد كالبدي موجود شههر و توسعه آتي در دوره طرح   شههر محدوده  - 0ماده 

 .ميباشد

هرگونه  خدمات شههري و تأسهيسات زيربنايي در چارچوب وظايف قانوني خود كنترل و نظارت بر احدا    شههرداريها عالوه بر اجراي طرحهاي عمراني از جمله احدا  و توسهعه معابر و تأمين   

 .شهر را نيز به عهده دارند مات مربوط به توسعه و عمران در داخل محدودهساختمان و تأسيسات و ساير اقدا

مربوط  نظارت و كنترل شهرداري در آن ضرورت دارد و از مرز تقسيمات كشوري شهرستان و بخش حريم شههر عبارت اسهت از قسهمتي از اراضهي بالفصهل پيرامون محدوده شهر كه      - 2ماده 

 .تجاوز ننمايد

داخل حريم  اراضي كشاورزي، باغات و جنگلها، هرگونه استفاده براي احدا  ساختمان و تأسيسات در ضهي الزم و مناسهب براي توسهعه موزون شهرها با رعايت اولويت حفظ   به منظور حفظ ارا 

 .خواهد بود شهر تنها در چارچوب ضوابط و مقررات مصوب طرحهاي جامع و هادي امكانپذير

حريم شهر مجاز شناخته شده و حفاظت از حريم به استثناي شهركهاي صنعتي )كه در هر  و تأسهيسهات كه به موجب طرحها و ضهوابط مصهوب در داخل     نظارت بر احدا  هرگونه سهاختمان  

بق ط حريم تخلف محسوب و با متخلفين مربوط ميباشد، هرگونه ساخت و ساز غير مجاز در اين از محدوده قانوني و حريم شهرها و قانون شهرداريها مستثني ميباشند( به عهده شهرداري حال

 .مقررات رفتار خواهد شد
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هادي روستا داراي محدوده و حريم مستقلي بوده و شهرداري شهر مجاور حق دخالت در ساخت و ساز امور روستا  شوند مطابق طرحروستاهايي كه در حريم شهرها واقع مي – 0تبصره  7ماده 

 را ندارد.

 درآمد:  

 باشد.با اصالحات بعدي( مي 02/0/0703)مصوب ها آيين نامه مالي شهرداري 21يد شده در ماده منظور درآمدهاي ق

 :شوددرآمد شهرداريها به شش طبقه به شرح زير تقسيم مي - 21ماده 

 )درآمدهاي مستمردرآمدهاي ناشي از عوارض عمومي ) -0

 .اختصاصيدرآمدهاي ناشي از عوارض  -2 

 .هاي مؤسسات انتفاعي شهرداريبهاء خدمات و درآمد -7

 .درآمدهاي حاصله از وجوه و اموال شهرداري -0 

 .كمكهاي اعطايي دولت و سازمانهاي دولتي -1

 .گيردميطور اتفاقي يا به موجب قانون به شهرداري تعلق اعانات و كمكهاي اهدايي اشخاص و سازمانهاي خصوصي و اموال و داراييهايي كه به -3 

 اها: قانون شور -5

 باشد.با اصالحات بعدي( مي 10/7/0731منظور قانون تشكيالت، وظايف و انتخابات شوراهاي اسالمي كشور و انتخاب شهرداران )مصوب 
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 قانون تجمیع عوارض:  -6

اري وصههول عوارض و سههاير وجوه از توليدكنندگان كاال، ارايه منظور قانون اصههالح موادي از قانون برنامه سههوم توسههعه اقتصههادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسههالمي ايران و چگونگي برقر 

 باشد.با اصالحات بعدي( مي 22/01/0731دهندگان خدمات و كاالهاي وارداتي )مصوب 

   16/4/1353در قانون تغییر وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن مصوب  -1

 :طرح جامع شهر -2

و تجهيزات و  كشاورزي و تأسيساتهاي مسهكوني، صهنعتي بازرگاني، اداري و  بندي مربوط به حوزهمنطقه عبارت از طرح بلندمدتي اسهت كه در آن نحوه اسهتفاده از اراضهي و    طرح جامع شههر 

تجهيزات و تسهيالت عمومي،  نادر و سطح الزم براي ايجاد تأسيسات وها و بفرودگاهترمينال( وانتهاي خط ) تسههيالت شهري و نيازمنديهاي عمومي شهري، خطوط كلي ارتباطي و محل مراكز 

حفظ بنا و نماهاي تاريخي و مناظر طبيعي، تهيه و  شود و ضوابط و مقررات مربوط به كليه موارد فوق و همچنين ضوابط مربوط بهميتعيين مناطق نوسازي، بهسازي و اولويتهاي مربوط به آنها

 .شهر برحسب ضرورت قابل تجديد نظر خواهد بود طرح جامعگردد.تنظيم مي

 :طرح تفصيلي -7

ر ه موقعيت و مساحت دقيق زمين براياستفاده از زمينهاي شهري در سطح محالت مختلف شهر و طرح تفصهيلي عبارت از طرحي است بر اساس معيارها و ضوابط كلي طرح جامع شهر نحوه  

ت توسعه و حل مشكال واحدهاي شهري و اولويتهاي مربوط به مناطق بهسازي و نوسازي وتراكم ساختماني در ر و مرور و ميزان و تراكم جمعيت ويك از آنها و وضع دقيق و تفصيلي شبكه عبو

 .گرددها و مشخصات مربوط به مالكيت بر اساس مدارک ثبتي تهيه و تنظيم مينقشه شود وميشهري و موقعيت كليه عوامل مختلف شهري در آن تعيين

 11کمیسیون ماده  -8

 باشد.با اصالحات بعدي( مي 00/10/0770ها )مصوب قانون شهرداري 33منظور كميسيون قيد شده در ماده 
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 های سطح ناخالص کل بنا، تراکم ساختمان، تراکم خالص مسکونی، واحد )مسکونی،تجاری، صنعتی و...( واژه -9

آنها منطبق با تعاريف قيد شده در طرح جامع يا طرح تفصيلي و ضوابط شهرسازي  اي كه در اين دفترچه استفاده گرديده و تعاريفهر واژه مجتمع مسهكوني، مجتمع اداري، پيلوت، پاركين،، و 

 خواهد بود.

 122کمیسون ماده  -12

 باشد.  با اصالحات بعدي( مي 00/0/0770ها )مصوب قانون شهرداري 011منظور كميسيون قيد شده در ماده 

  های واحد مسکونی، واحد تجاری، واحد صنعتی، واحد اداریهواژ -11

 هاياي فعاليتهائي كه براي سهكونت افراد و يا خانوارها سهاخته شده و شامل اطاق، آشپزخانه و سرويس الزم باشد. )بديهي است انجام پاره  . واحد مسهكوني: عبارت اسهت از كليه سهاختمان   0

 مجاز خواهد بود.(شخصي مندرج در قوانين نيز در آنها 

ها به منظور اسهتفاده كسب و پيشه و تجارت احدا  گرديده و يا در آنها واحدهاي  قانون شههرداري  11ماده  20هائي كه برابر تبصهره ذيل بند  . واحد تجاري: عبارت اسهت از كليه سهاختمان  2

 باشند. صنفي تحت پوشش قانون نظام صنفي و يا واحدهاي تابع قانون تجارت فعاليت داشته

هاي صنعتي و اداري با موافقت اصولي از مراجع ذيربط مانند وزارت جهاد، صنايع سبك و هائي كه به منظور اسهتفاده صنعتي و يا ايجاد كارگاه . واحد صهنعتي: عبارت اسهت از كليه سهاختمان   7

 سنگين و معادن و فلزات ايجاد شده باشند.

خارج باشند مشمول تعريف واحد اداري  7، 2، 0هائي كه از شمول بندهاي هاي انقالب اسالمي، بديهي است ساير ساختمانهاي دولتي و نهادمان. واحدهاي اداري: عبارت است از كليه ساخت0

 شوند.مي

ستند از نظر پرداخت عوارض پذيره، تجاري محسوب شهوند و مشمول پرداخت ماليات ه هاي انقالب اسهالمي كه با اصهول بازرگاني اداره مي  تبصهره: مؤسهسهات دولتي و وابسهته به دولت و نهاد    

 شوند.مي

 وزارت كشور(   71/00/0731مورخ  7/0/20011هاي ساختماني، واحدهاي تجاري، صنعتي و اداري به شماره دستورالعمل اجرايي نحوه محاسبه و وصول عوارض پذيره صدور پروانه
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 سیون ماده صد(نامه ارزش معامالتی ساختمان )برای جرایم کمیآیین -12

 باشد.ها ميماده صد قانون شهرداري 00نامه موضوع تبصره منظور آيين
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 دوم  فصل

 عوارض
 



  17صفحه                                                                           1041سال                         شهرداری سرایان عوارضتعرفه 

       شهرداری سرایان    الیحه پیشنهادی

 03/30/6033مورخ     6677

 

 شهردار                                                                          رئیس شورای اسالمی شهر سرایان                    

 زینبی         رضا مطلبی پور                                                                 جواد                  
ری خراسان جنوبیتأدیی   استاندا

 
 

 

 :یحاتوضت

 از نوع مسكوني بصورت تك واحدی عوارض زیربنا احداث اعیاني :(1 -2تعرفه شماره)

 هرمترمربععوارض واحد مسكونيسطح ردیف  کد عوارض

 

 P9/6 مترمربع144تا 1

 P7 مترمربع154تا 2

 P1/7 مترمربع244تا 3

 P15/7 مترمربع344تا 0

 P2/7 مترمربع044تا 5

 7/25p مترمربع544تا 6

 7/3p مترمربع644تا 7

 7/0p مترمربع به باال644از 0
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ساخته  یشترب یاطبقات دو واحد  یاشود. چنانچه در هر طبقه و واحد احداث ن یکاز  یشطبقات، ب یااست که در سطح و  یانیاع ی،تک واحد یمنظور از واحد مسـکون : 1بند

 ( مالک عمل خواهد بود.2-2ه)برابر تعرفیمسکون یبنا از نوع مجتمع ها یرموارد نحوه محاسبه عوارض ز ینگونهگردد و در ا یمحسوب نم یشود تک واحد

ـ   : 2بند  یرواحد درج و سا یکتنها  یانکارتعرفه محاسبه و در پروانه و پا ینعوارض در هم ی،اصلواحد  یلیاحداث طبقات به صورت تکم یبرا یدر صـورت درخواسـت متقاض

 .یشودآن واحد درنظر گرفته م یلیطبقات به عنوان تکم

است شامل  یدهو...( احداث گرد ی،جامع،تفضیلیمصوب شهر)هاد یو طبق طرح ها یضـوابط و مقررات شـهرساز   یتکه در ملک با رعا یازمورد ن ینگمسـاحت پارک : 3بند

 .گردد ینم یربنامحاسبه عوارض ز

از آن  یشباشد و ب یم یک یفمترمربع هم جزء رد62خود  یعنیشود  یمحسوب م یفجزء آن رد یباشد و تا متراژ اعالم یمورد نظر م یربنااوالً جمع کل ز یفدر هر رد :0بند

ــبه م یبعد یفمتر مربع در رد 122تـا   ــاحت در  یاًثان یگرددمحاس ــبه م یفردکل مس  یاکه دار یملک یعنی یگیردانجام نم یربناز ژدر مترا یکیگردد و تفک یمربوطه محاس

 .   یگرددسوم محاسبه و اخذ م یفمترمربع در رد122باشد کل  یم یربنامترمربع ز122

،نافی طرح اقدام مالک مبنی بر تفکیک 1312و امالک مصوب اصالحی قانون ثبت اسناد 141وماده 2و1صـدور سـند مالکیت برای عرصه و اعیان به استناد تبصره های   :5 بند

،بنا براین درصورتی که عمل تفکیک  یستقانون شهرداری ن122ماده 1عرصه و اعیان بدون در نظر گرفتن ضوابط شهرداری و اصول شهرسازی ومعماری در کمیسیون تبصره 



  19صفحه                                                                           1041سال                         شهرداری سرایان عوارضتعرفه 

       شهرداری سرایان    الیحه پیشنهادی

 03/30/6033مورخ     6677

 

 شهردار                                                                          رئیس شورای اسالمی شهر سرایان                    

 زینبی         رضا مطلبی پور                                                                 جواد                  
ری خراسان جنوبیتأدیی   استاندا

 
 

اصالحی قانون فوق الذکر سند مالکیت هم تنظیم شده باشد موضوع قابل 141تفکیکی به موجب ماده  بدون رعایت ضـوابط مربوطه انجام شـده باشد ولو اینکه برای قطعات  

قانون شهرداری و تبصره های آن باید عوارض تفکیک را نیز به 122ماده  موضـوع جهت تصـمیم گیری اسـت که مالک عالوه بر پرداخت جرائم   122ارجاع به کمیسـیون ماده  

  هرداری پرداخت نمایدقانون ش121موجب مفاد ماده 

 یقابل وصول م P6هر مترمربع  یبه ازا یضوابط و مقررات شهرساز یتبا رعا یانیدر خارج از اع یسونا ، جکوز ،احداث استخر یبرا یاندر صـورت درخواسـت متقاض  : 6بند

 .یردگ ینم منظور استفاده شود در عوارض مجدداً مورد محاسبه قرار ینا یبرا یانیاز اع یباشد. چنانچه قسمت

وده شهر اخذ خواهد امالک واقع در خارج از محدوده شهر که برابر مجوز کمیسیون امور زیربنایی احداث گردیده است عوارض زیربنا معادل عوارض امالک داخل محد: 7 بند

 گردید .

 

 

 

 تمانهای مسكونيها و آپارعوارض زیر بنا )احداث اعیاني( صدور پروانه ساختماني مجتمع :(2-2تعرفه شماره ) 
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 :توضیحات

 گردد.منظور از مجتمع ها و آپارتمانهای مسکونی،اعیانی است که در سطح و یا طبقات، بیش از یک واحد احداث : 1بند

است شامل مسـاحت پارکینگ مورد نیاز که در ملک با رعایت ضـوابط و مقررات شـهرسازی و طبق طرح های مصوب شهر)هادی،جامع،تفضیلی و...( احداث گردیده     :2بند

 محاسبه عوارض نمی گردد.

  حد های مسکونی ملک مورد نظرمنظور از میانگین سطح واحد عبارت است مجموع کل زیربنا )ناخالص( تقسیم بر تعداد کل وا: 3بند

 هرمترمربععوارض سطح زیر بنا ردیف کد عوارض

114241 

.𝟓 عمترمرب244تا 1 𝐏. میانگین سطح واحد

𝟏𝟎𝟎
 

.𝟔 مترمربع044تا 2 𝐏. میانگین سطح واحد

𝟏𝟎𝟎
 

.𝟕 مترمربع644تا 3 𝐏. میانگین سطح واحد

𝟏𝟎𝟎
 

.𝟖  مترمربع1544 تامترمربع 644از 0 𝐏. میانگین سطح واحد

𝟏𝟎𝟎
 

.𝟗 مترمربع 3444تامترمربع 1544از 5 𝐏. میانگین سطح واحد

𝟏𝟎𝟎
 

 6 
 مترمربع به باال 3444از

𝟏𝟎. 𝐏. میانگین سطح واحد

𝟏𝟎𝟎
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 عوارض پذیره یك متر مربع از یك واحد تجاری :(3-2 )تعرفه شماره 

 مأخذ و نحوه محاسبه عوارض طبقات ردیف کد عوارض
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L  وh میده یآن صفر قرار م یباشد به جا یکه منف یبزرگتر از صفر باشد و در صورت ای یمساو دیبا. 

 توضیحات:

 برای هر مترمربع محاسبه خواهد شد. کمتر از عوارض پذیره زیرزمین  %15یین تر از زیرزمین به ازای هر طبقه پا: عوارض پذیره طبقات پایین تر از زیرزمین: 0بند

114242 

+ زیرزمین 1
(𝑳+𝒉)

𝟏𝟎
)1)6 p 

+ همكف 2
(𝑳+𝒉)

𝟏𝟎
)1)14p 

+ اول 3
(𝑳+𝒉)

𝟏𝟎
)1)6 p 

+ دوم 0
(𝑳+𝒉)

𝟏𝟎
)1)5 p 

+ به باالسوم 5
(𝑳+𝒉)

𝟏𝟎
)1) p 5 

+ نیم طبقه 6
(𝑳+𝒉)

𝟏𝟎
)1)5p 
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عوارض یک مترمربع  %122 : عوارض متعلقه به ازای هر مترمربع برای انباری متصـل به واحد تجاری معادل  در خصوو  ابباری مصصوو ي یا ما ا از یو يا د تااری  : 2بند

عوارض یک مترمربع پذیره تجاری همان طبقه محاسبه و  %52صول می گردد و عوارض انباری مجزا از واحد تجاری به ازای هر مترمربع معادل پذیره همان طبقه محاسبه و و

 وصول می گردد.  

 می باشد.   P5: حق بهره برداری از فضای بازدر این کاربری به ازای هر مترمربع 3بند

 

 

 

 

 

 

+
(𝐿+ℎ)

14
)0) 

L 
 تراختالف طول دهنه به م

h 
 اختالف طول ارتفاع به متر

L=Ls-Lo h=hs-ho 
Ls طول دهنه به متر Hs طول ارتفاع به متر 

Lo طول دهنه مجاز به متر Ho طول ارتفاع مجاز به متر 

 عوارض پذیره یو مصرمربع از چند يا د تااری: (4-2) تعرفه شماره
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 مأخذ و نحوه محاسبه عوارض طبقات ردیف کد عوارض

114242 

)+P (1 زیرزمین 1
𝒏

𝟏𝟎
)+

(𝑳+𝒉)

𝟏𝟎
)6 

)+P (1 همكف 2
𝒏

𝟏𝟎
)+

(𝑳+𝒉)

𝟏𝟎
)0 

)+P (1 اول 3
𝒏

𝟏𝟎
)+

(𝑳+𝒉)

𝟏𝟎
)6 

)+P (1 دوم 0
𝒏

𝟏𝟎
)+

(𝑳+𝒉)

𝟏𝟎
)5 

)+P (1 به باالسوم 5
𝒏

𝟏𝟎
)+

(𝑳+𝒉)

𝟏𝟎
)5 

)+P (1 نیم طبقه 6
𝒏

𝟏𝟎
)+

(𝑳+𝒉)

𝟏𝟎
)5 
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ابتدا  Lحاسبهمدر 

L هر واحد را

محاسبه 

  .در فرمول جدول قرار میدهیم Lآنها بزرگتر از صفر باشد را محاسبه می کنیم و به جای  Lواحدهایی که  L( و سپس میانگین L=Ls-Loنموده)

در فرمول جدول  hمحاسبه می کنیم و به جای  را آنها بزرگتر از صفر باشد hواحدهایی که  h( و سپس میانگین h=hs-hoهر واحد را محاسبه نموده) hابتدا  hبرای محاسبه 

 .قرار میدهیم

 توضیحات:

قیمت منطقه  %82متر( برابر ضرایب مصوب و مازاد بر آن معادل 12ژ ،تیمچه سرای و امثالهم، عمق جبهه اول ): در محاسبه عوارض پذیره مجتمع های تجاری مانند پاسا0بند

 ای جبهه اول مالک عمل می باشد

 (1+(
𝑛

14
)+

(𝐿+ℎ)

14
 

L )شرح ذيل(اختالف طول دهنه به متر h )اختالف طول ارتفاع به متر)شرح ذيل 

Ls طول دهنه به متر Hs طول ارتفاع به متر 

Lo طول دهنه مجاز به متر Ho طول ارتفاع مجاز به متر 

N تعداد واحد تجاري 
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روئیت مینماید و  دهای تجاری که به صـورت مجتمع و پاسـاز احداث می شوند ، فضای باز مشاعی که در ساختمان امتداد داشته و تمام طبقات را از هر طبقه قابل  :واح2بند

 همچنین سرویس بهداشتی و نماز خانه مشمول عوارض نخواهند بود.

عوارض یک مترمربع  %122ارض متعلقه به ازای هر مترمربع برای انباری متصــل به واحد تجاری معادل : عودر خصوو  ابباری مصصوو ي یا ما ا از یو يا د تااری  : 3بند

عوارض یک مترمربع پذیره تجاری همان طبقه محاسبه و  %52پذیره همان طبقه محاسبه و وصول می گردد و عوارض انباری مجزا از واحد تجاری به ازای هر مترمربع معادل 

 وصول می گردد.

 برای هر مترمربع محاسبه خواهد شد. کمتر از عوارض پذیره زیرزمین  %22: به ازای هر طبقه پایین تر از زیرزمین عوارض پذیره طبقات پایین تر از زیرزمین: 4بند

 ب تعیین شده محاسبه می گردد.:درمجتمع های تجاری که دریک طبقه به صورت یکپارچه ایجادمیشوند عمق جبهه مالک عمل نبوده وعوارض کل بنا بر اساس ضری5بند

 می باشد p6حق بهره برداری از فضای بازدر این کاربری به ازای هر مترمربع  :6بند
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 اداری نوععوارض پذیره یك مترمربع از  :(5-2)تعرفه شماره 

 

 مأخذ و نحوه محاسبه عوارض طبقات ردیف  د عوارضک

 P12 در سطح وکلیه طبقات 1 114242

 ت:توضیحا    

یلی و...(حسب مورد مالک عمل قرار : وصول این عوارض در خصوص واحدهای اداری می باشد که رعایت ضوابط و مقررات مربوط از جمله طرح مصوب )جامع، هادی، تفض0بند     

 می گیرد.

 می باشد p1حق بهره برداری از فضای بازدر این کاربری به ازای هر مترمربع  :2بند
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 عوارض پذیره یك مترمربع از واحد صنعتي :(6-2)ره تعرفه شما

 

 مأخذ و نحوه محاسبه عوارض طبقات ردیف کد عوارض

 P12 در سطح وکلیه طبقات 1 114242

 یته فنی و یا کمیسیونوصول عوارض مزبور درخصوص واحدهایی که کاربری واحد مورد نظر صنعتی باشد و یا آنکه کاربری غیر مرتبط بوده که با طرح موضوع در کم :1بند 

 حسب موردتغییر کاربری یافته ،مطابق با این تعرفه قابلیت ایصال دارد. 5ماده 

 ل خواهد شد.: چنانچه در قسمتی از کاربری مذکور واحدهای مسکونی، اداری و یا کاربری پایین تر  احداث شود عوارض آن مطابق تعرفه فوق محاسبه و وصو 2بند 

 می باشد. P1ی از فضای بازدر این کاربری به ازای هر مترمربع :حق بهره بردار 3بند
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 گردشگری هتل،مسافرخانه ها ،واماکن عوارض پذیره یك مترمربع از  :(7-2تعرفه شماره)

 

 مأخذ و نحوه محاسبه عوارض طبقات ردیف کد عوارض

114242 
 P3 در سطح وکلیه طبقات 1

 P0 تل)دسترسي از معبر دارند(فضاهای تجاری خارج از ساختمان اصلي ه 2

عوارض پذیره صدور پروانه برای هتل ها و اماکن گردشگری و مسافر خانه  1/1/1312قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی مصوب  8: به استناد ماده 1بندتوضیحات :

 خذ خواهد شد  .ها به منظور حمایت و تشویق سرمایه گزاران در این حوزه مطابق  جدول فوق محاسبه و ا

، عوارض ناشی از تغییر کاربری و فروش تراکم به صورت  15/8/1384قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب  22ماده  4: به استناد بند 2بند

پروانه مصوب ،به شهرداری مربوطه پرداخت خواهد شد)با تقاضای  قسطی از شروع بهره برداری توسط سرمایه گذاران مورد تایید میراث فرهنگی و گردشگری و یا دارای

 سازمان گردشگری( 

 : با توجه به لزوم حمایت از صنعت گردشگری، عوارض فضاهای تجاری داخل ساختمان اصلی هتل برابر ردیف یک این تعرفه خواهد بود.3بند

 می باشد. P1مربع : حق بهره برداری از فضای بازدر این کاربری به ازای هر متر0بند
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 وضیحات:ت

 ترانسفور ماتورها -3و ،گاز ،برق ،وزارت نیرمخابراتتاسیسات -1: موارد مشمول این ردیف تعرفه عبارتند از 1بند

هرگونه تاسیساتی که در این –دکل های برق -1کیوسکهای تلفن، صندوق های امانت،جمع آوری کمکهای مردمی -6کافوهای مخابرات -5منبع های آب  سوخت و گاز -4

 تعرفه قید نشده باشد 

 ( در عوارض مورد محاسبه قرار میگیرد.1دکل سطح محدوده مورد استفاده توسط تاسیسات وتجهیزات شهری)موضوع بن :2بند

ررات رابر ضوابط و مق: برای کلیه موارد فوق باستی بر اساس ضوابط شهرسازی و ایمنی مجوز الزم اخذ گردد در صورت نصب هر گونه تاسیسات بدون مجوز شهرداری ،ب تبصره

 اقدام الزم بعمل می آید .

 

 از تاسیسات و تجهیزات شهریپذیره یك مترمربع (: عوارض 0-2تعرفه شماره )

 مأخذ و نحوه محاسبه عوارض طبقات ردیف کد عوارض

 P14 در سطح وکلیه طبقات 1 114242
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 مأخذ و نحوه محاسبه عوارض طبقات ردیف کد عوارض

114242 

 زیرزمین 1

 
P3 

 همكف 2

 
P5 

 اول 3

 
P0 

 دوم 0

 
P3 

 سوم به باال 5

 
P2 

 حد آموزشي، ورزشي، مذهبي،فرهنگي،هنری،بهداشتي درمانيپذیره یك مترمربع از وا :(9-2) تعرفه شماره
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قانون اصالحی تاسیس و اداره مدارس ، مراکز آموزشی و پرورشی غیر دولتی 19س ماده : آموزشگاه ها و مراکز آموزشی غیر انتفاعی برای اخذ پروانه ساختمانی بر اسا 0 بند

 در برخورداری از تخفیفات، ترجیحات و کلیه معافیت های مالیاتی و عوارض در حکم مدارس دولتی هستند.16/5/1381مصوب 

اداره اوقاف و امور خیریه ودر حد ضوابط طرحهای )جامع ،هادی و تفضیلی و..(که فقط استفاده : بخش هایی از حسینیه ها،امامزاده ها ،اماکن مقدسه و متبرکه با تایید  2بند 

درصد از فضای مسجد به عنوان استفاده تجاری 5مذهبی دارند عوارض آن بر اساس ستون این جدول محاسبه می شود و نیز به استناد بخشنامه های ابالغی، مساجد بعالوه 

 ند بود .،از عوارض فوق معاف خواه

 و میگردد اخذ و محاسبه اولیه ستون اساس بر میگردند احداث )...و تفضیلی هادی، جامع،(مصوب های طرح ضوابط براساس فوق کاربریهای در که بناهایی : سایر3دبن

 از الزم مجوزهای اخذ از پس باشند سایرکاربریها یا تجاری واحدهای اعیانی احداث منظور به ساختمانی پروانه صدور متقاضی فوق مراکز مالکان و امنا چنانچه هیات

 .گردد می اخذ و محاسبه مربوطه کاربری یا تجاری تعرفه طبق آن عوارض 5ماده  کمیسیون
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 ها و... : موارد مشمول این ردیف تعرفه عبارتند: مطب پزشکان، روان پزشکان، دندانپزشکی، بینائی سنجی، رادیولوژیست ها، سونوگرافی،  آزمایشگاه1بند

 بر اساس ضوابط شهرسازی در سایر کاربریها بر اساس تقاضای مالک صادر می گردند.معموالً خارج از کاربریهای بهداشتی درمانی واقع در طرحهای شهری و : این مراکز2بند

 همان ردیف خواهد بود.  %52: تعرفه انباری در هریک از طبقات 3بند

 درصد هر تعرفه کاربری مربوطه پس از تایید ارگان و دستگاه اجرایی مربوطه خواهد بود. 32اخذ عوارض فوق از مراکز خیریه : 0بند 

 پذیره یك مترمربع از مراکز خدماتي، درماني خصوصي (:14-2) تعرفه شماره

 مأخذ و نحوه محاسبه عوارض طبقات ردیف کد عوارض

114242 

 P5 زمینزیر 1

 P9 همكف 2

 P5 اول به باال 3
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 توضیحات:

 حصارکشي عوارض صدور مجوز  (:11-2عرفه شماره ) ت

 داخل حریم شهر داخل محدوده شهر نوع حصار ردیف کد عوارض

114249 

 دیوارکشي 1

 ریال444/135 مسكوني 
 

 444/140 تجاری 

 ریال 27444 444/60 سایر 

 فنس کشي 2

 ریال444/60 مسكوني 
 

 444/01 تجاری 

 ریال 27444 444/30 سایر 
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کشاورزی وسایر امالک عوارض صدور مجوز حصارکشی از سوی شهرداری با ارائه سند مالکیت رسمی و با درخواست مالک انجام می پذیرد .برای زمینهای زراعی ،باغی و -1

 گردد .واقع در حریم شهر ، حصارکشی طبق استعالم از مراجع قانونی مربوطه  یا طرح های مصوب اقدام می 

مجوز صادره از  در صدور مجوز حصارکشی بنام مالک صرفاً به منزله محصور نمودن آن تلقی ، هیچ گونه مجوزی درجهت احداث بنا محسوب نمی شود ومراتب می بایست-2

 قید گردد . سوی شهرداری صراحتاً

رض ارائه شود ،صدور مجوز تضایی و ذیصالح مبنی بر عدم مالکیت و یا داشتن معچنانچه مدارک معتبری همچون صدور احکام و آرائ قطعی از سوی مراجع و محاکم ق-3

 حصارکشی متوقف خواهد شد .

ابان یا قانون شهرداری که مقررمی دارد   نسبت به زمین یا بنا های مخروبه و غیرمناسب با وضع محل و یا نیمه تمام واقع در محدوده شهر که درخی 112به استناد ماده  -4

رف لک اخطار دهد نهایت ظو یا میدان قرار گرفته و منافی با پاکی و پاکیزگی وزیبایی شهر یا موازین شهرسازی باشد، شهرداری با تصویب شورای شهر می تواند به ماکوچه 

م به اخذ مجوز حصارکشی ملک خود که بعد از اخطاریه دو ماه به ایجاد نرده یا دیوار و یا مرمت آن ،که منطبق با نقشه مصوب شورای شهر باشد اقدام کند .چنانچه مالک اقدا

اضافه صدی ده از مالک اخذ نماید های الزم و تصویب شورای اسالمی شهر خواهد بود  اقدام ننماید شهرداری می تواند اقدام به حصار کشی نموده  و هزینه های مربوط را  به 

ل فوق محاسبه و اخذ نماید در این مورد صورتحساب شهرداری بدواً به مالک ابالغ می شود در صورتی که مالک برابر جدو 6.1و نیز عوارض صدور مجوز اینگونه اراضی را 

صورتحساب قطعی تلقی می شود و هرگاه ظرف مهلت مقرره اعتراض کرد، موضوع به کمیسیون مذکور ،روز  از تاریخ ابالغ به صورتحساب شهرداری اعتراض نکرد  15ظرف 
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در حکم سند قطعی و الزم االجرا  11ع خواهد شد صورتحساب  هائی که مورد اعتراض واقع نشده  و همچنین آرای کمیسیون رفع اختالف مذکور در ماده ارجا11در ماده 

 ذارد .بوده و اجراء ثبت مکلف است بر طبق مقررات اجرای اسنادرسمی الزم االجراء نسبت به وصول طلب شهرداری اجرائیه صادر و به مورد اجرا بگ

و فنس را به تفکیک در : ارتفاع مجاز برای حصار با ترکیب دیوار  و فنس  یا نرده مطابق ضوابط طرح تفضیلی شهر خواهد بود. )شهرداری مکلف است ارتفاع دیوار   2بند 

 وان ملک فاقد حصار تلقی می گردد.مجوز صادره درج نماید( و حصار اجرا شده باید به تأیید کتبی کارشناس شهرداری برسد درغیر اینصورت به عن

 کشی محیط کل عرصه مورد نظر می باشد.: مالک محاسبه جهت حصار 3ندب

 ماه می باشد.12: مدت اعتبار مجوز حصارکشی بر اساس موقعیت و وضعیت ملک توسط شهرداری تعیین می گردد که حداکثر 4بند

ک عمل در صدور مجوز حصارکشی اخذ نظرکمیسیون تبصره یک ماده واحده )قانون اصالح قانون حف  کاربری : برای امالک خارج از محدوده خدماتی )داخل حریم( مال5بند

 اراضی زراعی و باغ ها( الزامی است.

یند پس از احداث می نما ،شده   :برای پروانه ساختمانهایی که پروانه داشته و از پشت بام استفاده اختصاصی می کنند و ارتفاع جانپناه را بیشتر از ارتفاع ضابطه تعیین6بند

 .ریال اخذ خواهد نمود 222/222مبنی بر ابقاء ،،شهرداری به ازای هر متر طول  122تایید ناظر و رای کمیسیون ماده

احداث پارکینگ عمومی تا زمان روزنسبت به تسطیح زمین ،با حف  مالکیت اشخاص نسبت به 15مرحله اخطار هرکدام به مدت 2بعد از :به شهرداری اجازه داده میشود 1بند 

 تعیین تکلیف ملک ،اقدام نماید.
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 تفضیليبر اساس ضوابط طرح  5ه شهری پس از تصویب کمیسیون ماده و توسع متر مربع ارزش افزوده ناشي از اجرای طرحهای عمراني عوارض هر  :(12-2)  تعرفه شماره

 به عوارضمأخذ و نحوه محاس به کاربری از کاربری ردیف کد عوارض

114246 

 1نوع 2نوع 1

درصد مابه التفاوت ارزش روز کاربری پایین تر به کاربری باالتر طبق دفترچه ارزش گذاری روز امالک اخذ 04

 خواهد شد .

 1نوع 3نوع 2

 2نوع 3نوع 3

 1نوع 0نوع 0

 2نوع 0نوع 5

 3نوع 0نوع 6

 1نوع 5نوع 7

 2نوع 5نوع 0

 3نوع 5نوع 9

 0نوع 5نوع 14

 1نوع 6نوع 11

 2نوع 6نوع 12

 3نوع 6نوع 13

 0نوع 6نوع 10

 5نوع 6نوع 15

 5نوع 3نوع  16
 

 0نوع 3نوع 17
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 توضیحات:

یا طبق ضوابط شهرسازی  5واست مالک در کمیسیون مادهکه بر اساس طرح های مصوب شهری انتفاع یافته)از کاربری اولیه به کاربری مجاز یا جدید( یا با درخ امالکی: 0بند

 مطابق عناوین قید شده در این  تعرفه انتفاع یابد، این عوارض محاسبه و اخذ خواهد شد.

 پروانه تغییر نکرده باشد مشمول پرداخت این عوارض نمی گردد. مصوبه ابقاء یا تثبیت صادر می گردد، در صورتی که مالکیت بر اساس آخرین 5هرگونه ابقاء کاربری اولیه که بعضاً از کمیسیون ماده : 2بند 

ه ای یرکاربری یابد هزیندر صورتی که بر اساس درخواست مالک و برابر ضوابط و مقررات شهرسازی ملکی از کاربری با ارزش باالتر به کاربری با ارزش  پایین تر تغی :3بند

 بابت این نوع تغییرکاربری دریافت نمی گردد.

 به شرح جدول ذیل میباشد. 12/3/89: کاربری های هم ارزش در یک نوع قرار گرفته و دسته بندی فوق بر اساس مصوبه شورای عالی معماری وشهرسازی مورخ4دبن

در صد ارزش روز کاربری 12ساختمان گذشته باشد  سال یا بیشتر از عمر35در صورت مراجعه متقاضی جهت درخواست تجدید بنا و تخریب ملک تجاری  ، چنانچه :5بند 

 تجاری محاسبه و اخذ خواهد شد .

)طرح نوسازی(، شامل حداقل پروانه کسب از اتحادیه صنفی مربوطه و یا سایر مراجع ذیصالح که تعلق آن به ملک مورد 65مدارک اثبات تجاری بودن ملک قبل از سال: 6بند

 تقاضا ، برای شهرداری به اثبات برسد می باشد .

هیات 18/11/1396مورخ 324هیات عمومی و رای شماره 26/29/91مورخ 1196رای شماره ،29/28/96مورخ 186و رای شماره 21/22/95مورخ 19ه استناد رای شماره :ب7بند 

 تخصصی دیوان عدالت اداری عوارض ین تعرفه قابلیت وصول دارد .

 هرگونه تغییر کاربري در گروه هفت ممنوع  می باشد.تبصره: 
 
 



  39صفحه                                                                           1041سال                         شهرداری سرایان عوارضتعرفه 

       شهرداری سرایان    الیحه پیشنهادی

 03/30/6033مورخ     6677

 

 شهردار                                                                          رئیس شورای اسالمی شهر سرایان                    

 زینبی         رضا مطلبی پور                                                                 جواد                  
ری خراسان جنوبیتأدیی   استاندا

 
 

 

 تعريف نوع كاربري رديف وعن

 به اراضي اختصاص يافته براي انواع فعاليت هاي بازرگاني وخدمات انتفاعي وغير انتفاعي گفته ميشود خدماتي)انتفاعي وغير انتفاعي( -تجاري 1 1

2 

 

 هيات وزيران واصالحات بعدي آن گفته ميشود 23/02/0733خ مور 03110-/ت30333به ارضي اختصاص يافته جهت استقرار صنايع مشمول گروه الف مووضع مصوبه شماره  صنعتي 2

 به اراضي اختصاص يافته جهت اقامت وسياحت گفته ميشود تفريحي وتوريستي 3

 به اراضي اختصاص يافته جهت سكونت اطالق مي شود مسكوني 0 3

0 

 دد كاري هاي اجتماعي گفته ميشودبه اراضي اختصاص يافته به خدمات پزشكي درماني وسالمت انسان ودام وم درماني 5

 به اراضي اختصاص يافته جهت رفع نيازهاي عمومي شهروندان كه عمدتاً در اختيار شهرداري است گفته ميشود تجهيزات شهري 6

 به اراضي كه جهت امور مربوط به تاسيسات زير بنائي شهر ويا بهداشت شهر وشهروندان اختصاص مي يابد گفته ميشود تاسيسات شهري 7

 به اراضي اختصاص يافته جهت شبكه معابر وساختمانهائي كه براي انجام سفر هاي شهري ،برون شهري وشهروندان اختصاص مي يايد گفته ميشود حمل ونقل وانبارداري 0

5 

 ميشود به اراضي كه جهت فعاليت هاي آموزش عالي وتكميلي وپژوهشي بعد از دوره تحصيالت رسمي وعمومي )تحصيالت متوسط(اختصاص داده مي شود گفته  آموزش، تحقيقات وفناوري 9

 ش وكار وامور اجتماعي گفته ميشودبه اراضي اختصاص يافته براي فعاليت هاي آموزش رسمي وعمومي تحت مديريت وزارتخانه ي آموزش وپرور آموزش 14

 مي وبسيج گفته مي شودبه اراضي اختصاص يافته جهت استقرار وزارتخانه ها،موسسات دولتي ،شركت هاي دولتي  وموسسات ونهاد هاي عمومي غير دولتي ونيروهاي انتظا ادار ي وانتظامي 11

 شودبه اراضي اختصاص  يافته به نيروهاي مسلح گفته مي نظامي 12

 به اراضي اختصاص يافته جهت انجام ورزش هاي مختلف از سطوح حرفه اي تا مبتدي گفته ميشود ورزشي 13

 به اراضي اختصاص  يافته به فعاليت هاي فرهنگي گفته ميشود فرهنگي هنري 10

 ميشودبه اراضي اختصاص يافته جهت انجام فرايض ومراسم مذهبي وديني وبقاع متبركه گفته  مذهبي 15

6 
 به اراضي اختصاص يافته جهت پارک)بوستا ن(كه توسط شهرداري احدا  ومورد استفاده عموم قرار ميگيرد گفته ميشود پارک وفضاي سبز 16

 به اراضي اختصاص  يافته به باغات وزمين هاي كشاورزي گفته ميشود باغات وكشاورزي 17

7 

 كانهاي تاريخي گفته مي شودبه اراضي اختصاص يافته به م ميرا  تاريخي 10

 به سطوح اختصاص يافته به جنگلهاي طبيعي ودست كاشت وامثالهم گفته مي شود طبيعي 19

 به اراضي كه حسب قانون جهت اهداف خاص حفاظت ومنظور مي شود گفته مي شود حريم 24



  04صفحه                                                                           1041سال                         شهرداری سرایان عوارضتعرفه 

       شهرداری سرایان    الیحه پیشنهادی

 03/30/6033مورخ     6677

 

 شهردار                                                                          رئیس شورای اسالمی شهر سرایان                    

 زینبی         رضا مطلبی پور                                                                 جواد                  
ری خراسان جنوبیتأدیی   استاندا

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

 ماخذ ونحوه محاسبه عوارض عنوان تعرفه ردیف کد عوارض 

 معبر قرار مي حاشیه ي که پس از تعریض دربرای امالک 1 114246

 گیرند

 متراژعرصه*A*4.0P*)عرض معبر ایجاد شده(

امالکي که عقب نشیني ندارندولي معبر مشرف به ملك  2

 تعریض مي شود

 متراژعرصه*A*4.0P*عرض معبر جدید(-)عرض معبر قدیم

برای امالکي که پس ازاجرای طرح دارای باقیمانده  3

 هستند

متراژعرصه *A*4.2P*عرض معبر جدید(-عبر قدیم)عرض م

 باقیمانده

 (: عوارض ارزش افزوده ناشي از اجرای طرح های  توسعه شهری13-2تعرفه شماره ) 
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:A)متراژ بر ملک)طول یا عرض ملک در بر معبر جدید 

 تقال )انجام معامله( وهمچنین درخواست مالک  میباشد.:زمان وصول این عوارض به هنگام صدور پروانه ساخت وساز ونقل وان1بند

 ات مالک تهاتر نماید.:امالکی که در اثر تعریض معبر قسمتی ازآن درتعریض قرار گیرد در این حالت شهرداری می تواند عوارض موضوع این تعرفه را درمقابل مطالب2بند

محاسبه و قسمت  شرقي که دارای عقب نشیني مي باشد بر %7قاني که  عقب نشیني ندارد ، با ضریب  تبصره :تعرفه  فوق جهت امالک واقع در قسمت غربي خیابان طال

 اساس فرمول  جدول فوق و توافقنامه انجام خواهد شد .

 ن تعرفه قابلیت وصول دارد هیات تخصصی دیوان عدالت اداری عوارض ای28/23/98مورخ 14رای شماره هیات عمومی و 29/25/91مورخ 1328رای شماره :به استناد 3بند 

 

 

 

 

 مبلغ )ریال ( عنوان تعرفه عوارض کد عوارض

 444/444/144 عوارض دکل های مخابراتي 114045

 

 دکل های مخابراتيصدور مجوز نصب عوارض (: 10-2) تعرفه شماره
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ــ       : بنددد ا ــل مبل ــر مح ــا بخــش خصوصــی در ه ــابرات ی ــرکت مخ ــابراتی توســط ش ــل مخ ــر دک ــال نصــب ه ــوان 22/222/122در قب ــه عن ــال ب ــوز صــدور ری  مج

ــای        ــا بخــش خصوصــی )شــرکت ه ــا توســط شــرکت مخــابرات ی ــل ه ــرداران دک ــره  ب ــا به ــد صــاحبان و ی ــه بای ــی شــود ک ــین  م ــل مخــابراتی تعی نصــب دک

 خصوصی یا دولتی( به حساب شهرداری واریز نمایند 

ــل     :2بنددد  ــب دک ــور نص ــه منظ ــهرداری ب ــه ش ــق ب ــل متعل ــاره مح ــه اج ــر از مب،ب ــذکور  غی ــ  م ــتری ،  ل ــمی دادگس ــناس رس ــر کارش ــق نظ ــه و طب جداگان

 محاسبه و اخذ خواهد شد . 

 :اجاره محل بر اساس نظر کارشناس رسمی دادگستری تعیین خواهد شد .3بند 

 تعرفه فوق قابلیت وصول دارد  12/21/98مورخ 9829912926212345به استناد دادنامه شماره 
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 ازاد بر تراکم و ارتفاع مجاز(: عوارض  م15-2تعرفه شماره )

 نحوه محاسبه عنوان تعرفه عوارض ردیف کد عوارض 

114243 1 
تا سقف پيش بيني شده در ضوابط طرح مسكوني عوارض مازاد بر تراكم پايه 

 تفصيلي
P0 

114240 

 
2 

 يليشده در ضوابط طرح تفص ينيب شيتا سقف پ تجاري  هيعوارض مازاد بر تراكم پا

P12 

114240 3 
ح شده در ضوابط طر ينيب شيتا سهقف پ سهاير كاربريها   هيعوارض مازاد بر تراكم پا

 يليتفص
P7 

114243 0 
س از پ، يليشههده در طرح تفصهه ينيب شيپمازاد بر تراكم  تراكم مسههكوني عوارض 

 011ماده  ونيسيابقا توسط كم ايو  يفن تهي، كم 1ماده  ونيدر كمس بيتصو
P22 

114240 5 
 پس از، يليطرح تفصههه مازاد بر تراكم پيش بيني شهههده در  كم تجاري تراعوارض 

 011ماده  ونيسيابقا توسط كم ايو  يفن تهي، كم 1ماده  ونيدر كمس بيتصو
P27 

114240 6 
 يليشههده در طرح تفصهه ينيب شيپدر سههاير كاربريها  ،مازاد برتراكم عوارض تراكم 

ماده  ونيسههيابقا توسههط كم ايو  يفن تهي، كم 1ماده  ونيدر كمسهه بيپس از تصههو

011 

P17 
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وابط طرح توسعه میزان تراکم پایه ومازاد بر آن تا سقف پیش بینی شده در طرح وهمچنین سطح اشغال در نقاط مختلف شهر بر اساس قوانین ومقررات موضوعه وض:1بند

 مصوب شهری می باشد.

ح در هر منطقه پیش بینی شده است و مازاد تراکم پیش بینی شده در طرح:تراکمی است که طبق ضوابط طرح، افزون : تراکم پایه حداقل تراکمی است که در ضوابط طر2بند

 بر تراکم پایه در هر شهر می باشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (: عوارض اضافه ارتفاع مغایر باضوابط طرح توسعه شهری16-2تعرفه شماره )

 ماخذ ونحوه محاسبه عوارض موارد شمول ردیف کد عوارض

164247 

 *سطح بنا*اختالف ارتفاع احداثی با ارتفاع مجاز(مترP.2ارتفاع مجاز/) مسکونی 1

 *سطح بنا*اختالف ارتفاع احداثی با ارتفاع مجاز(مترP.4ارتفاع مجاز/) تجاری 2

 *سطح بنا*اختالف ارتفاع احداثی با ارتفاع مجاز(مترP.3ارتفاع مجاز/) اداری وصنعتی 3

4 

فرهنگی 

شی،آموزشی،بهداشتی هنری،ورز

 درمانی،پزشکی وسایر کاربریها

 *سطح بنا*اختالف ارتفاع احداثی با ارتفاع مجاز(مترP.2ارتفاع مجاز/)
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 تعرفه در موارد مغایر پروانه ساختانی،صرفاً در صورت ابقاء توسط کمیسیون ماده صد مجاز می باشد ینا: وصول عوارض 1بند

 د.رسطح طبقه یا طبقاتی است که اضافه ارتفاع دارند و در فرمول در قسمت سطح بنا تنها مساحت طبقه یا طبقات دارای ارتفاع اضافه قرار میگی منظور از سطح بنا :2بند

 آن دریافت می گردد. اضافه ارتفاع طبقات متفاوت باشد، عوارض برای هرطبقه جداگانه محاسبه ودرپایان مجموعاگر  :3بند

 .موضوع این تعرفه در مواردی که از نظر ضوابط شهری بالمانع باشد)مانند دوبلکس در واحدهای مسکونی( بالمانع می باشدوصول عوارض  :0بند

 پروانه ساختماني اصالح  وتمدید (: آیین نامه و دستوالعمل نحوه 17-2تعرفه شماره )

 در کاربری مربوطه 114214*کد این تعرفه در بودجه شهرداری = 

 قانون نوسازی وعمران شهری در پروانه های ساختمانی که از طرف شهرداری ها صادر  میشود باید حداکثر مدتی که برای پایان یافتن ساختمان 29ماده 2صره:طبق تب1بند

لک میبایست نسبت به باشد .و ما سال از تاریخ صدور پروانه می سهبرای کلیه ساختمانهای سطح شهر  زمان اتمام عملیات ساختمانی  .ضروری است قیدگردد 

ني نسبت به تمديد پروانه ساختما شهرداري. نکند ،اقدام عملیات ساختمانی اتمام مالک نسبت به ، بعد از این مهلت اتمام عملیات ساختمانی اقدام نمایند وچنانچه 

سال (قابل 1اين عمل حد اكثر تا دو سال ديگر )مجموع از زمان صدور  كه.اقدام خواهد نمودقانون نوسازي و عمران شهري،  21ماده  2مطابق تبصره مدت يك سال ديگر اي بر

 اجرا خواهد بود وپس از آن پروانه ساختماني از درجه اعتبار ساقط مي گردد.

 مت روز محاسبه واخذ میگردد.اس قیبرای هرگونه اصالح پروانه ساختمانی در صورت باقی بودن اعتبار پروانه فقط عوارض بناءاضافی وموارد متعلقه جدید بر اس: 1تبصره

 درصد آن وصول خواهد شد. 52سال(عوارضات مربوطه به نرخ روز محاسبه و 5درصورتی که پروانه از درجه اعتبار ساقط شده باشد)بعد از اتمام مهلت  :2تبصره 
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برای افراد دارای معلولیت  ،اختمانها واماکن مورد استفاده عمومیدر خصوص مناسب سازی محیط شهری وس ،کلیه دستگاههای اجرایی دولتی وسازمانهای غیر دولتی:3تبصره 

قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه اقدام نمایند .بنابراین شهرداری مکلف به رعایت آن بوده وصدور پایانکار به ساختمانهایی  169ی بند)ب( ماده ی،مکلفند مشابه آیین نامه اجرا

 ه انجام تعهدات خود طبق نقشه های ساختمانی اقدام ننموده ومناسب سازی را انجام نداده باشند ممنوع است.که مالکین ویا سازنده آنها نسبت ب

ن مراجعه اقدام در هر یک از مراحل مراجعه در صورتی که مالک برخی از عوارض را تاکنون پرداخت ننموده باشد باید نسبت به پرداخت آن بر اساس تعرفه زما: 0تبصره 

 نماید.

س سال پروانه به اتمام رسیده باشد و در واقع پروانه از درجه اعتبار ساقط  گردیده و ملک هنوز به صورت زمین باشد. باید نقشه ها بر اسا 5در صورتی که مدت  :5صدره  تب

 ضوابط روز بررسی و مجدداً به تأیید نظام مهندسی برسد.
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 بر(: عوارض پیش آمدگي مشرف به معا10-2تعرفه شماره )

 ماخذ ونحوه محاسبه عوارض عنوان تعرفه ردیف کدعوارض

114245 

 P7 واحدهای تجاری 1

 P9 واحد های اداری وصنعتي 2

 P0 واحد های مسكوني 3

0 

واحد های 

فرهنگي،هنری،ورزشي،آموزشي،بهداشتي 

 درماني،پزشكي وسایر کاربریها
P3 
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 توضیحات:

 وزارت محترم کشور به شرخ ذیل الزم الرعایه است:8/12/1312مورخ  3634/1/22198در بخشنامه  کلیه ضوابط مقرر :1بند

ه سول( عالوه بر این کدرصورتی که پیش آمدگی در معبر عمومی به صورت روبسته وزیر بنای مفید مورد استفاده واحد های مسکونی ،تجاری،اداری،صنعتی قرار گیرد)کن-1

 لوعوارض مربوطه وصول خواهد شد از هر مترمربع پیش آمدگی برابر تعرفه مشروط بر این که از قیمت روز زمین تجاوز ننماید از متقاضیان وصو جزو زیر بنای مفید محسوب

 خواهد گردید.

 بالکن(عالوه بر اینکه جزء زیربنای اگر پیش آمدگی بصورت روبسته ودارای دیوراهای جانبی باشد ولی به صورت بنای غیرمفید مورد استفاده قرارگیرد)صرفاًبه صورت-2

 بند یک وصول خواهد شد. %12ناخالص محسوب وعوارض مربوطه وصول خواهد شد از هر مترمربع پیش آمدگی 

 بند یک وصول خواهد شد.%52ط معادل چنانچه پیش آمدگی به صورت روباز وفاقد دیوراهای جانبی باشد)تراس(فق-3

 صرفاً به صورت سایه بان مورد استفاده قرار گیرد مشمول مقررات این تعرفه نخواهد بود.،طبقه بنا  تبصره:چنانچه پیش آمدگی سقف آخرین

 عوارض مازاد بر تراکم مجاز بر مبنای تعرفه مربوطه محاسبه خواهد شد. ،چنانچه پیش آمدگی خارج از درصد مجاز بوده باشد:2بند 
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  . هزینه تفكیك برابر ضوابط طرح تفصیلي شهر اخذ خواهد شد 

قانون ثبت و ساماندهی که در اسناد مالکیت آنها مفروز و مجزا از  پالک اصلی دیگری قید گردیده است مشروط به اینکه 148و141:برای آن دسته از اراضی که طبق ماده 1بند 

هیات عمومی 24/1/91مورخ 1641دادنامه اصالحی قانون شهرداری ونیز 121ماده  3رایط ذیل باشند هزینه ای اخذ نخواهد گردید. در غیر این صورت مطابق تبصرهدارای ش

 دیوان عدالت اداری قابل وصول خواهد بود.

 الف(قبل از طرح جامع تفکیک صورت پذیرفته باشد  .

 باشد .121نی صادره توسط شهرداری قبل از تصویب اصالحیه ماده ب(اسناد مالکیت و پروانه ساختما

 قانون شهرداریها برای آنها اعمال شده باشد مشمول این تعرفه نمی شوند121:اراضی که اصالحی ماده تبصره

 .ی اعمال می گردد قانون شهرداریها و ضوابط طرح تفضیل121متر مربع مطابق قانون اصالحی ماده 522:جهت کلیه اراضی بیشتر از 2بند 

 در کاربری مربوطه 002022*کد این تعرفه در بودجه شهرداری =  

 

 
 

 

 112213کدبودجه:                     تفكیكاز (: ارزش افزوده ناشي 19-2تعرفه شماره )
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 توضیحات:

نموده اند)واحد اضافی(  افراز یا اقدام به باشند ودر سطح وکلیه طبقات فراز واحد اضافی ا: کلیه امالکی که مازاد بر ضوابط شهرسازی و پروانه ساختمانی و... متقاضی 1بند

 مشمول پرداخت این عوارض می باشند.

 ندیدام نمااق نیکمال ریخود از سا یتوانند نسبت به افراز سهم یاز آنها م کیداشته باشند هر  تیبطور مشاع مالک یچند نفر نسبت به ملک ایافراز: چنانچه دو  فی: تعر2بند

 ست.ا یوجود حالت اشاعه در افراز ضرور گریبه عبارت د ای ندباش شتریب ایدو نفر  نیتعداد مالک دی. در افراز حتماً باندیافراز گو یو ثبت یعمل را در اصطالح حقوق نیا

 افراز واحد اضافهعوارض (: 24-2تعرفه شماره )

 عنوان تعرفه عوارض ردیف کد عوارض
ماخذ ونحوه 

 محاسبه عوارض

114213 

 1p کاربری مسكوني به ازاءهر مترمربعافراز در عوارض  1

 1/5p کاربری تجاری به ازاءهر مترمربعارض افراز در عو 2

 4/5P کاربری صنعتي به ازاءهر مترمربعافراز در عوارض  3

 2P کاربری اداری وسایر به ازاءهر مترمربععوارض افراز در  0
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هیات تخصصی دیوان عدالت اداری عوارض این تعرفه  29/21/91مورخ 191هیات عمومی و  19/21/92مورخ 26رای شماره 13/26/91مورخ 315:به استناد آرای  شماره3بند 

 قابلیت وصول دارد .

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (: ارزش افزوده ناشي از  تغییر کاربری پیلوت21-2تعرفه شماره )                      

يفرد کد عوارض  نحوه محاسبه عوارض نوع كاربري 

 

 مسکونی 0

در هر   P*5به ازای هرمتر مربع پیلوت حذف شده 

 کاربری اخذ خواهد شد .

 آموزش تحقیقات و فناوری 2

 آموزشی 7

 اداری و انتظامی 0

 خدماتی) انتفاعی و غیر انتفاعی (-تجاری 1

 ورزشی 3

 درمانی 3

 هنری -فرهنگی 3

 پارک و فضای سبز 1

 مذهبي 01

 تجهيزات شهري 00

 تفريحي توريستي 02

 و نقل و انبارداري حمل 07
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 قانون شهرداری ها قابل وصول می باشد.122عوارض بر ارزش افزوده تغییرکاربری ها ی جدول فوق در صورت ابقا توسط کمیسیون ماده -1

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 نظامي 00

 باغات و كشاورزي 01

 ميرا  تاريخي 03

 صنعتي 03

 حريم 03



  53صفحه                                                                           1041سال                         شهرداری سرایان عوارضتعرفه 

       شهرداری سرایان    الیحه پیشنهادی

 03/30/6033مورخ     6677

 

 شهردار                                                                          رئیس شورای اسالمی شهر سرایان                    

 زینبی         رضا مطلبی پور                                                                 جواد                  
ری خراسان جنوبیتأدیی   استاندا

 
 

 

 

 

 

 

 نحوه محاسبه  عنوان عوارض  ردیف  کد عوارض 

 )دو دهم ضریب ارزش روز امالک * متراژ عرصه (P*S*4.2  عوارض ساالنه تاالر و باغ تاالر  1 )خارج محدوده (114211

 )داخل محدوده (114094

 

 ق عوارض ساالنه پرداخت نمایند.ه تاالرها  باید براساس فرمول فولیک

 عرصه می باشد. متراژsمنظور از 

 

 

 تاالرهای واقع در محدوده و حریم شهرساالنه تاالر و باغعوارض  (:22-2ه شماره) تعرف
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 نحوه محاسبه عوارض  نوع کاربری ردیف کد عوارض 

  مسکونی 1 001211

001211 
 آموزش تحقیقات و فناوری ۲

3*p*s 

 آموزشی 3

 اداری و انتظامی ۴

 خدماتی) انتفاعی و غیر انتفاعی (-تجاری ۵

 ورزشی ۶

 درمانی ۷

 هنری -فرهنگی ۸

 پارک و فضای سبز ۹

 مذهبی 1۱

 تجهیزات شهری 11

 تاسیسات شهری 1۲

 حمل و نقل و انبارداری 13

 نظامی 1۴

 باغات و کشاورزی 1۵

 یمیراث تاریخ 1۶

 (: عوارض پیشروی طولي بنا23-2تعرفه شماره) 
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 طبیعی  1۷

 حریم 1۸

 تفریحی و توریستی 1۹

 صنعتی ۲۱

 

 

ه تخلف به کمیسیون ماده یادآوری: در صورتی که ساختمان در محل قید شده )در پروانه ساختمانی( جرم گذاری نشده، و ساختمان چند متر جابجا شده باشد، باید پروند

 قای ساختمان صادر نماید، آن گاه توسط مالک عالوه بر مبل  جریمه این عوارض نیز به حساب شهرداری واریز گردد.صد ارجاع گردد. درصورتی که کمیسیون رای بر اب

  مساحت بنای پیشروی طولی   sمنظور از 

 
 

 

 

 

 

رو در حاشیه خیابان و معابر با رعایت موارد ذیل کنندگان خودشهرداری مکلف  است از پارک 28/12/1389قانون رسـیدگی به تخلفات رانندگی مصوب   15به اسـتناد ماده  

 عوارض وصول نماید: 

 ایهای حاشیه(: عوارض پارک 20-2تعرفه شماره) 

 نحوه محاسبه  عنوان عوارض  ردیف  کد عوارض 

عوارض پاركهاي  0 001701

 شيه ايحا

مازاد بر يك ساعت به ريال 01/111تا يك ساعت مازاد بر نيم ساعت نيم ساعت رايگان، 

 ريال به مبلغ ساعت قبلي اضافه مي شود2111مبلغ  ازاي هر ساعت اضافي 
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 شب وصول می شود .21ساعت صبح تا 1 از ساعت عوارض پارک فقط -1

 پارک خودروها تا نیم ساعت رایگان می باشد .-2
 

 صل سومف

 کسب مشاغل وحرف خاص
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 عوارض سالیانه کسب: (1-3تعرفه شماره )

 عنوان تعرفه فردی کد عوارض
 ماخذ ونحوه محاسبه عوارض

 انباری متصل محل کسب

112426 1 
عوارض سالیانه  کسب برای مشاغل وصنوف مشمول قانون 

 نظام صنفی
.2 P.S.T 2.2 P.S.T.(2.5) 

112426 2 
فعالیت مشاغل غیر مشمول ای بر کسب  عوارض سالیانه

 قانون نظام صنفی 
.4.P.S.T 2.4 P.S.T.(2.5) 

 - P.S.T.1. عوارض سالیانه انباری مجزا از واحد کسب وبالکن تجاری 3 112426

 P.S.T 2.4 P.S.T.(2.5).4. فعالیت مشاغل خاص ای عوارض سالیانه بر  4 112426

 P.S.T 2.4P.S.T.(2.5) .2.4 بانک ها و موسسات اعتباری برای عوارض سالیانه  5 112423
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 خاص حقیقی و حقوقی که به کسب ،تجارت و فعالیت در حرفه های مختلف مشغول میباشند تعلق می گیرد  این عوارض به اش-0تبصره 

 ه و کسب ،دلیلهر واحد صـنفی تا زمان ابطال پروانه کسـب مربوطه و تعطیل رسمی محل فعالیت مشمول پرداخت عوارض بوده و تعطیلی بدون اطالع قبلی محل حرف  -الف

 معافیت از عوارض نیست 

 خواهدبر اساس حوادث و عوامل غیر مترقبه با تایید مراجع ذیصالح محل حرفه و کسب را تعطیل نموده باشد ،عوارض فوق به میزان همان مدت تعلق ناشـخاص  چنانچه -ب

 گرفت  

به بعد می  1389مناًعوارض تاخیر از سال اصـل عوارض به عنوان عوارض تاخیر به اصل بدهی اضافه می شود . ض %12در صـورت عدم پرداخت عوارض تا پایان هر سـال   -ج

 نمی گردد .1389باشد و شامل سال های قبل از 

 تخفیف داده میشود .%12و شش ماهه دوم %22به کسانی که شش ماهه اول هر سال ،همان سال را پرداخت عوارض مینمایند  ،جهت تشویق مودیان-د

با تشکلهای مذکور نسبت به وصول عوارض اقدام نموده شهرداری می تواند با انعقاد تفاهم نامه  ،تجمیعی در صورت اخذ عوارض توسط تشکلهای صنفی بصورت– 1تبصره ی

 درصد میزان وصولی به عنوان کارمزد به تشکل مربوطه پرداخت نماید .12و تا 

 .ر غیر این صورت در بدهی امالک لحاظ خواهد گردید.مالکین امالک تجاری ملزم به معرفی مستاجرین جهت اخذ مفاصاحساب از شهرداری می باشند و د-0تبصره 
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 توضیحات:

 ضریب شغل بر اساس نوع شغل ومیزان خدماتی که به شهروندان ارائه می نمایند)طبق دفترچه ابالغی توسط کمیته تخصصی درآمد استان( T:1بند

 مساحت واحد کسب یا انباری می باشد s:2بند

وکال  ،دفتر، موسسات مالی واعتباری، مطب پزشکان ، دفاترخدمات الکترونیک دولت، دفاتراسناد رسمی ، دفاتر بیمه لتی و خصوصی دو :منظور از مشـاغل خاص بانکها 3بند

 و نظیر آنها  میباشد.،صندوقهای قرض الحسنه 

 . مطابق جداول مربوطه وصول خواهد شد.و..12:عوارض سالیانه سایر کاربری ها واقع در جایگاه های سوخت مانند تجاری ،خدماتی ،پلیس به اضافه 4بند

و  نیز  12/29/99،مورخ  1136،رای 28/12/92مورخ 562الی 562،آرای  32/23/92مورخ 134و 21/29/86مورخ 1258و 18/26/86مورخ 428توضیحات :به استناد آرای  شماره 

مورخ 115و رای شماره هیات عمومی  13/23/99مورخ 419الی 416،رای شماره 28/12/96مورخ 1242،رای شماره 29/22/81مورخ 113،رای شـماره  26/12/92مورخ 464رای  

 دیوان عدالت اداری عوارض این تعرفه قابلیت وصول دارد  هیات تخصصی 29/26/96
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                                           چهارم صلف

 اشخاص حقوقي
 )عمومي  دولتي وغیر دولتي(
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 ماخذ ونحوه محاسبه عوارض عنوان تعرفه ردیف کد عوارض

 ریال*تعداد روزهای دایر S7444 عوارض غرفه ها ونمایشگاه های فروش فصلي و دائمي 1 134294

 s  غرفه می باشد.مساحت 

ــد ــم     1بن ــا اع ــگاه ه ــا و نمایش ــه ه ــامل غرف ــه ش ــن تعرف ــوارض ای ــدوده     : ع ــای روز در مح ــی و بازاره ــلی و دائم ــی، ادواری، فص ــروش، تخصص از ف

 وحریم شهر باستثناء نمایشگاه های صنایع دستی می گردد.

ــد ــداکثر      2بن ــت ح ــد در مهل ــگاه موظفن ــزاری نمایش ــان برگ ــه       12: متولی ــولی را ب ــوارض وص ــگاه، ع ــزاری نمایش ــر دوره برگ ــام ه ــد از اتم روز بع

 آن را به شهرداری ارائه نمایند در غیر اینصورت شهرداری مجازبه وصول وثیقه مربوطه می باشد. حساب شهرداری واریز و رسید

ــد ــه      3بن ــه ب ــا مراجع ــد ب ــی توانن ــهرداری م ــأموران وصــول ش ــود، م ــد ب ــان نمایشــگاه خواه ــده متولی ــله بعه ــوه حاص ــز وج ــول و واری : مســلولیت وص

ــدام نم    ــولی اق ــزان وص ــی می ــه بررس ــبت ب ــگاه نس ــر نمایش ــل دفت ــی    مح ــهرداری م ــأمورین ش ــا م ــاری ب ــه همک ــف ب ــگاه مکل ــلولین نمایش ــد، مس این

  باشند در غیر اینصورت شهرداری می تواند برابر آیین نامه وصول عوارض نسبت به وصول حق و حقوق قانونی خود اقدام نماید.

 د.: بازارهائی که توسط شهرداری ایجاد می شوند مشمول پرداخت عوارض این بخش نخواهند بو4بند

 

 

 

 نمایشگاه های فروش فصلي و دائمي غرفه ها وارض عو :(1-0تعرفه شماره )
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 عوارض تابلوها و تبلیغات: (2-0تعرفه شماره )

 کد عوارض

 

 مبلغ شرح

 

114047 
 :يسینو واریعوارض د

×(p×7×s) 5% 

 ×5% (p×7×s) عوارض نصب تابلو در سطح شهر

 ×5% (p×7×s) عوارض بیلبوردها و استندهای تبلیغاتي
 ×%5 (p×7×s) عوارض الیت باکسها 

 444/156 ض پالکاردها و بومهای تبلیغاتيعوار
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 فصل پنجم

 مودیان خاص
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شهروندان در رابطه با نگهداری و به لحاظ بازدارندگی و جلوگیری از قطع بی رویه درختان وخسارات وارده به فضای سبز بوسیله دامها و نیز وحدت رویه و ایجاد انگیزه بین  

ضوابط اجرائی  3/3/59مراقبت از فضـای سـبز با توجه به هزینه های بسـیار سنگین احداث و نگهداری و به جهت اجرای الیحه قانونی حف  و گسترش فضای سبز مورخه    

صول حداقل هزینه های تمام شده بتوان مربوطه تهیه و به تصـویب در شـورای محترم اسالمی شهر سرایان نیز رسیده است. امید است با استفاده از یک وحدت رویه ، با و  

 آنرا مجدداً صرف بهبود و بازسازی فضای سبز موجود نمود. ضوابط مصوب عبارتند از :

 درخواست مالک:

 واحد پارکها و فضای سبز ارسال نماید.)نمونه فرم پیوست می باشد( هدرقالب فرمی مشخصات درخواست کننده و مورد درخواست را ب

 قبل از اینکه به چنین مسائل و مشکالتی دچار گردیم الزم است موارد زیر جزء اصول کار قرار گیرد: الزم به ذکر است

ضای ملزم به نگهداری فالف ( در صدور پروانه های ساختمانی برای متقاضیان بایستی هرگونه فضای سبز موجود به صورت عکس در پرونده ساختمانی نامبرده منعکس تا     

 سبز باشد.

 عوارض قطع اشجار: (1-5تعرفه شماره )
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ا از قطع درختان ب ( در هنگام صـدور پروانه های سـاختمانی در صـورتی که درخت و یا درختانی در عرصـه قرار گرفته حتی االمکان می بایســت طوری طراحی گردد ت        

 جلوگیری گردد و درختان ماندگار گردند.

سترش فضاي سبز در محوطه هاي اداري ، نظامی ، کارخانجات و باغات متر به باال با توجه به الیحه حفظ و گ 544پ ( الزم است کنترل هاي الزم درسطوح    

 بعمل آید.

 ت ( الزم است به لحاظ کنترل ، باغات اطراف شهر دارای شناسنامه گردند.     

 با حضور افراد زیر: 1ث ( تشکیل مداوم جلسات کمیسیون ماده      

 (شهردار یا نماینده تام االختیار ) مسلول امور شهر -1    

 مسلول  فضای سبز شهرداری -2    

 نماینده شورای اسالمی شهر   -3    
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 درختان  -1

 ارزش روز = محاسبه× موقعیت مکانی درخت × شرایط کیفی گونه × نوع گونه × اهمیت گونه 

 

 

 مصوب شرح ردیف  

سـانتی متر به ازای هر اصــله در صورت  15ارزش روز نها ل با محیط بن  0

 د نظر عدم تحویل گونه مور

222/322/1 

 222/222/5هر اصله  سانتی متر  32تا 15ارزش روز درخت  با محیط بن باالتر از  2

 222/252مبل   رسانتی مت32تر مازاد بر م+به ازای هر سانتی 222/222/5هر اصله  سانتی متر 52تا 32ارزش روز درخت  با محیط بن باالتر از  7

 222/522سانتی متر مبل  52+ به ازای هر سانتی متر مازاد بر 222/222/12 سانتی متر122تا 52از  ارزش روز درخت  با محیط بن باالتر 

 222/622سانتی متر مبل  122+به ازای  هر سانتی متر مازاد بر 222/222/35 سانتی متر122ارزش روز درخت  با محیط بن باالتر از   
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برابر تعرفه های مصوب محاسبه و پیگیری حقوقی نیز انجام خواهد  3عمدی که منجر به خشک شدن درخت گردد  :عوارض قطع درخت سبز بدون مجوز یا آسیب1تبصـره  

 شد .

 درصد تعرفه های مصوب محاسبه واخذ خواهد شد . 15عوارض قطع درخت سبز در مواردیکه سهواً بر اثر حادثه تصادف رخ دهد به میزان  :2تبصره 

 تماس رویش درخت یا درختچه با زمین که همان قطورترین محیط تنه درخت می باشد  :بن عبارت است از نقطه3تبصره 

 جداول مربوط به موقعیت مکانی درخت ، شرایط کیفی گونه ، نوع گونه ، اهمیت و ضریب زیبائی گونه پیوست  می باشد.
 پوششهای گیاهی   -2

 الف ( چمن :

 زش روز = محاسبهار× شرایط کیفی × نوع گونه × ضریب اهمیت مکانی گونه 

چمن با رعایت کلیه آیتم های هزینه بر محاسبه می  عتذکر: ارزش روز چمن با توجه به اینکه در مدت زمان کمی می توان رفع نقص نمود با برآورد هزینه کاشت یک متر مرب 

 شود.

 ریال 222/442 عتا یک دوره چمن زنی = هر متر مرب یرفع نقص چمن با تعویض خاک و زیر ساز 1421درسال 
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 ریال 222/422عتا یک دوره چمن زنی = هر متر مرب یرفع نقص چمن بدون تعویض خاک و زیر ساز 1421درسال           

 

 

 ضریب شرایط کیفی و زیبایی چمن

 ضعیف معمولی خوب عالی

2.1 2 9.0 9.0 

 ضریب نوع چمن

 ال(مخلوط گراسها و دائم سبزها) فوتب نطنزی هلندی اسپرت بارابال

2 9..0 9.0 9.0 2 

 ب( گل فصلی:
 ارزش روز = محاسبه× شرایط کیفی  ضریب×نوع گونه × اهمیت مکانی گونه 
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 از طریق استعالم از بازار =  ارزش روز

 تعداد در متر مربع
 گلدانی نشاء

 بوته 19 بوته 09

 یب زیبائی مشابه چمن می باشد.جداول شرایط کیفی و ضرنه زیر سازي نیز محاسبه می گردد و در صورت نیاز هزی

 ج( پرچین ها:

 ارزش روز = محاسبه× سن گونه × شرایط کیفی ضریب × نوع گونه × اهمیت مکانی گونه 

 پرچین ها می توانند از گونه های متفاوتی مانند ترون یا بید فرنگی ، پیراکانت ، کوتناستر ، ارغوان ، مورد و غیره باشند.

 قیمت استعالم شده از بازار = ارزش روز× در متر طول تعداد کاشته شده  پرچین 

 ضریب شرایط کیفی پرچین

 ضعیف معمولی خوب عالی

2.0 2.1 2 9.. 

 د( بوته ها:
 ارزش روز = محاسبه× سن بوته × شرایط کیفی بوته  ضریب×نوع بوته × اهمیت مکانی بوته 

 از طریق استعالم از بازار =  ارزش روز

 انواع بوته:
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 ، اسطو خودوس، یوکا ، سوکا وبوته هایی که دائم گل دارند را نیز شامل می شود.نرزماری و بوته های پرچینی کوتاه، بو مادرارزها، 

 ضریب شرایط کیفی بوته ها

 ضعیف معمولي خوب عالي

1.2 1 4.9 4.0 

 ارزش روز = محاسبه× سن درختچه × شرایط کیفي درختچه × نوع درختچه × اهمیت مكاني درختچه                                                                                                                          ه( درختچه ها :

 شرایط کیفی درختچهضریب 

 ضعیف معمولي خوب عالي

1.7 1.3 1 4.9 
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 درختچه ها شامل :

 سایرو سیب گل ، گیالس گل ، ...، انواع رونده ها، انواع خرزهره ها، زرشکک ، اع یاس ها ، توری ، پر ، به زاپنیانو، کاج کله قندی کوچک، ژونی پروس رونده

 درختچه هایی که ارتفاع درخت نگرفته رانیز شامل می شوند.

 و( درختان ارزشمند:

، انواع ژونی پروس ها، کاج های کله قندی و توپی، ها و پالم هاانواع نخل ، درختان سه رنگ، انواع الوسون ها، انواع سد روس ها درختان ارزشمند شامل:

 کلیه درختانی که جنبه تزئینی دارند و الزم است خدمات ویژه ارائه داده شود و از نظر زیبایی از اهمیت خاصی برخوردارند و  انواع مرکبات

 محاسبهارزش روز = × سن درخت × شرایط کیفي درخت × نوع درخت × اهمیت مكاني درخت 

 قیمت سن اولیه که از طریق استعالم از بازار تعیین مي شود = ارزش روز درخت+ریال  444/624به ازاء هر سال سن مبلغ 

 شرایط کیفیضریب 

 ضعیف معمولي خوب عالي

2.2 1.6 1.2 1 
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 فرم تقاضای بازديد از درخت و پوششهای گياهي:-4

 ایانمحترم سرشهرداری  

 ختان )خطری ، آلوده و آفت زا ، نابجا ، مزاحم ، به سن بهره برداری رسیده (موضوع: حذف درخت / در

 با سالم 

ای جمانم / این اداره     مراز نظمامی  /ارگمان  /اداره   /بما    /خواهشممد مد اسمممت دسممتور فرمماایمد امارشمم مام ف مممای سمم ز از محم    م ز          

 یه اعالم فرمااید. .................................................. بازدید و نظر

 دا ش                                                        اروای                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                               

N 

 ءام ا

 .از مح  بازدید به عد  آمد :ظریه اارش امن

 ضرایب موقعیت مکانی درخت
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 مكان
پوششهاي گياهي،بوته ها وگلهاي 

 فصلي

درخچه هاو درختان 

 ارزشمند
 پرچين ها ختاندر

مكان هاي تاريخي ، باستاني ، 

 فرهنگي و مذهبي
1.1 0.0 0 0 

پاركها و زمين هاي ورزشي و 

 ادارات ) منطقه نيمه ويژه (
0.0 0.0 0.0 0.0 

خيابان هاي اصلي درجه يك و 

 ميادين) منطقه ويژه (
0.2 0.2 0.2 0.2 

 1.3 1.1 1.3 1.3 كمربند سبز و باغات

 1.3 1.3 1.3 1.3 نظامي جنگل ها و مراكز

 0 1.3 0 0 2خيابان هاي اصلي درجه 

كارخانه ها سطوحي كه باالتر از 

 متر مي باشند 111
1.3 1.3 1.3 1.1 

ميالن ها ، كوچه ها و محل هاي 

 متفرقه
1.3 1.3 31 1.1 
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اهممدممیممت                                                سن گونه یا محیط:  شرایط ایفی گونه :   ارزش روز گونه:  نام گونه :

 مکانی گونه:

 م اء اارش ام ف ای س زا                                                                               توضیحات:

 .ها وعوارض اقدام می گردد وپرداخت هزینه÷7ارجاع و پس از تایید کمیسیون ماده  7به کمسیون ماده  

 موقعیت مکانی درخت 

ر در نظ با توجه به موقعیت شههر و اهمیت درختان و فضهاي سبز، منانها اویویت بندي گردید و با در نظر گرفتن اویویت بندي ضرایب به شرح جدول لیل  

 گرفته شد.

 شرایط کیفی

تاج، وجودآفت بیماري وکمبود، صدمات منانینی ودیر زیستی کلیه درختان براسها  خصهوصهیاتی هم ون سهالمتی عمومی درخت، رشهدوتوسعه تنه و      

 معین شده طبق جدول لیل تقسیم می شود: ضریب هاي با شهر

 

 



  75صفحه                                                                           1041سال                         شهرداری سرایان عوارضتعرفه 

       شهرداری سرایان    الیحه پیشنهادی

 03/30/6033مورخ     6677

 

 شهردار                                                                          رئیس شورای اسالمی شهر سرایان                    

 زینبی         رضا مطلبی پور                                                                 جواد                  
ری خراسان جنوبیتأدیی   استاندا

 
 

 

 رديف
شرايط كيفي به ضريب 

 درصد
 توضيحات

 سال ديگر عمر خواهد كرد 71درخت كامال سالم و گونه ايده آل و ماندگار و حداقل  1 عالي 1

 4.0 – 1 خوب 2
درخت سهالم و شهاداب و در صورتيكه عمليات به زراعي مانند هرس و كوددهي هر ساله انجام شود درخت ماندگار خواهد   

 سال ديگر عمر خواهد كرد 21بود و درخت حدود 

 4.5 – 4.0 معمولي 3
درخت داراي رشد كافي و در صورتيكه عمليات به زراعي مانند هرس و كوددهي و همچنين پيش گيري 

 سال ديگر عمر خواهد كرد. 01لودگي انجام پذيرد و درخت از آ

 4.2 – 4.5 ضعيف 0
آثار آفت ، بيماري و صهدمات مكانيكي مشهاهده مي شود و چنانچه عمليات به زراعي مانند هرس و كوددهي انجام نپذيرد   

 در آينده نه چندان دور درخت خشك خواهد شد.

5 
در حال خشك 

 شدن
کمتر 

 4.2از
 ن قابل رويت است.حالت خشك شد

 درخت خشك شده است. 4 خشك 6

 نوع گونه :

 درختان از نظر نوع گونه متفاوت می باشند:
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 خزان پذیریاپهن برگان مانندتوت، زبان گنجشک، عرعر، اقاقیا، چنار، نارون، کاتلپا، افرا، انواع گزهاو...  -

 ، سرو خمره ای و ... دائم یا سوزنی برگان مانند کاج ، سرو شیراز ، سرو نقره ای  -

 به موقعیتتذکر : درختان خزان پذیر عمدتاً اگر در شهرایط مطلو  قرار گیرند از رشهد بیشهتري نسبت به سوزنی برگان برخوردار خواهند بود و با توجه    

 .سوزنی برگان از اهمیت ویژه اي برخوردار می باشند  ایانشهر سر

 رایب نوع گونه درختض

 شهر حریمدر  خدماتی شهردر محدوده  گونه ردیف

 4.9 1 کاج 1

 4.9 1 سرو شیراز 2

 4.9 1 سرو نقره ای 3

 4.7 4.9 توت 0

 4.0 4.9 زبان گنجشك 5

 4.6 4.7 عرعر 6

 4.7 4.0 اقاقیا 7

 4.7 4.0 چنار 0

 4.5 4.6 نارون 9

 4.5 4.6 کاتلپا 14
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 4.7 4.0 افرا 11

 4.5 4.6 گز 12

 4.5 4.6 سپیدار 13

 4.6 4.7 غوانار 10

 4.7 4.0 سنجد 15

 4.0 4.9 سرو خمره ای 16

 4.6 4.7 سایر درختان 17

 اهمیت و ضریب زیبائی گونه: 
از نقطه نظر  فرضاً الزم است با توجه به موقعيت هر مكانيبا توجه به جايگاه هر گونه در موقعيت خاص خودش ضهمن زيبائي و چشهم انداز مناسب از اهميت خاصي برخوردار خواهد بود .   

ود هر و سهازگاري با اقليم ضمن اينكه مي ش فرهن، اسهتفاده رعايت نكات ترافيكي نوع اسهتفاده و نياز ، موقعيت توپوگرافي منطقه ، موقعيت اسهتراتژيك منطقه از نقطه نظر آب و هوائي    

 دو چندان افزوده خواهد شد ) هر گونه در جايگاه خودش ( و روش كاشت تعريف شده . گونه اي كاشت اما چنانچه با محاسبات و يا داليل كاشته گردد بر زيبائي و كاربرد آن 

 تبصره ها: -4
قطع اشجار ساير هزينه : چنانچه مشهخص شهود عمداً درختي توسهط مالك يا مالكين يا افراد ذينفع خشهك شهده وتوسهط كارشهناس شهرداري تأييد گردد عالوه بر هزينه هاي        0تبصهره 

 ( نيز از فرد مورد نظر اخذ خواهد شدها)آزمايشگاه و....

مبلغ ت به ازاي هر اصله از : در صهورت درخواست هرس درخت توسط اشخاص حقيقي و حقوقي به ازاي هر اصله درخت با توجه به نوع گونه ، سن ، ارتفاع و شرايط فيزيكي درخ 2تبصهره 

 اخذ خواهد گرديد .ریال 444/144تا ریال 444/04
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 ، اصالح درخت توسط شهرداري يا بانظر مستقيم شهرداري صورت خواهد گرفت وچوب وشاخه هاي اصالح شده متعلق به شهرداري مي باشد.3كميسيون مادهپس از تصويب : 7تبصره

 444/244 مبلغدام حداقل  ازاي هر به محترم ضمن اخذ تعهد شهردار صالحديد صورت جزئي بودن خسارت و در اقدام وفوق طبق رويه  نيز پيرامون ورود دامها به فضاي سبز: 0تبصهره 

   گردد. اخذل یا444/344مبلغجهت نگهداري دامها به ازاي هر رأس درهرشب  وریال 

 661411کد عوارض اين تعرفه در بودجه شهرداری =

 

 تبصره:

درود اف ایش د به اسصناد آیین بامه تقسیط 01ماهد کو مبلغ را  با ا صساب  3درود تخفیف دي در وورت تقاضای تقسیط    بیش از 05شوهرداری ااازه داده م  شود به اسصناد اابون رفع موابع تویید  ددر وورت پرداخ  بقدی عوارضات    ه ب-0 

تقسیط اسصفاده  اهند توابس  از تسهیالتماید  .بدیه  اس  در وورتیکه مودیان ددر سر رسید مقرر بسب  به پرداخ  چکهای  تحویل  به شهرداری اادا  بنمایند در مرااعات بعدی بخوکه بعداًبه تصووی  شورای محصر  شهر م  رسد دتقسیط ب 

 بمایند .

 درود خواهد بود .21ه می ان  د اکثر ط  مناسبصهای يیژه د د اکثر سه بار در سال دب0410کاهش کلیه عوارضات شهرداری در ط  سا ل-2

 (: عوارض موتورسيکلتها1-1تعرفه شماره )

  cc 444/2به ازای هر انواع موتور سيکلت جهت همه انواع 
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