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 صفحه شرح عوارض کد عوارض فصل ردیف

 6 مستندات قانونی وضع عوارض وسایر مستندات - اول 9

 9 تعاریف - اول 9

 92 اعیان P)اعیان( ارزش ارزش معامالتی ساختمانجدول  - اول 9

 99 عرصه Pزمین)عرصه( ارزش ارزش معامالتی جداول  - اول 5

 91 عوارض زیر بنا مسکونی تک واحدی 9-9 دوم 1

 91 عوارض زیر بنا مسکونی مجتمع ها 9-9 دوم 6

 91 عوارض پذیزه تجاری تک واحدی 9-9 دوم 1

 99 عوارض پذیره تجاری چند واحدی 5-9 دوم 9

 99 عوارض پذیره اداری 1-9 دوم 1

 99 عوارض پذیره صنعتی 6-9 دوم 92

 95 عوارض پذیره هتل ها،مسافرخانه هاواماکن گردشگری 1-9 دوم 99

 91 عوارض تأسیسات وتجهیزات شهری 9-9 دوم 99

 91 آموزشی،ورزشی،مذهبی،فرهنگی هنری وبهداشتی درمانیعوارض پذیره  1-9 دوم 99

 96 عوارض پذیره خدمات درمانی خصوصی 92-9 دوم 95

 91 عوارض صدور مجوز حصار 99-9 دوم 91

 صفحه شرح عوارض کد عوارض فصل یفرد
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 91 عوارض تأمین پارکینگ 99-9 دوم 96

 99 عوارض برارزش افزوده ناشی از تغییرکاربری 99-9 دوم 91

 95 عوارض مازاد بر تراکم و ارتفاع مجاز 95-9 دوم 99

 91 آیین نامه نحوه تمدید پروانه های ساختمانی 91-9 دوم 91

 99 عوارض پیش آمدگی به معابر 96-9 دوم 92

 91 عوارض ارزش افزوده ناشی از طرح های توسعه شهری 91-9 دوم 99

 52 عوارض تفکیک و افراز عرصه 99-9 دوم 99

 59 عوارض تفکیک و افراز واحد اضافه 91-9 دوم 99

 59 عوارض سطح شهر 92-9 دوم 95

 55 عوارض سالیانه کسب برای مشاغل وصنوف مختلف 9-9 سوم 91

 51 عوارض تغییر شغل وافتتاح محل کسب 9-9 سوم 96

 51 عوارض غرفه  ها ونمایشگاه های فصلی ودائمی 9-5 چهارم 91

 59 تابلوها و انواع تبلیغات عوارض 9-5 چهارم 99

 19 عوارض دکل های مخابراتی 9-5 چهارم 91

 15 عوارض قطع اشجار 9-1 پنجم 92

 65 عوارض بر موتورسیکلت ها 9-1 پنجم 99

 61 مصوبه   99
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 فصل اول
 و ضمائم تعاریف مستندات،
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 مستندات قانوني وضع عوارض و سایر مستندات قانوني مرتبط با عوارض  :
 

 :6431آيين نامه مالي شهرداريها مصوب 

عه و وابسته به آن هر شهرداري داراي  تعرفه اي خواهد بود كه در آن كليه انواع عوارض و بهاي خدمات و ساير درآمدهايي كه به وسيله شهرداري و مؤسسات تاب -92ماده 

نوع و ميزان نرخ آن ها صورت مي گيرد وصول يا تحصيل مي شود ، درج و هر عنوان تعرفه عوارض يا بهاي خدمات جديدي كه وضع و تصويب مي گردد يا هر تغييري كه در 

 در تعرفه مذكور منعكس مي شود .

 5731قانون تشكيالت ، وظايف و انتخابات شوراهاي اسالمي كشور و انتخابات شهرداران با اصالحيه هاي بعدي مصوب 

 آيين نامه نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهاي اسالمي كشور
 

 شوراهای اسالمي کشور: قانون تشکيالت، وظايف و انتخابت

 وظایف شورای اسالمی شهر به شرح زیر است : -19ماده 

 تصويب آيين نامه هاي پيشنهادي شهرداري پس از رسيدگي به آنها با رعايت دستور العمل هاي وزارت كشور . -9

 مي شود.  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 – 51

  يين نامه مالي و معامالت شهرداري ها .آزمان هاي وابسته به آن با رعايت توسط شهرداري و سا تصويب نرخ خدمات ارائه شده – 61

 هاي خدماتي ( شوراي اسالمي شهر مي تواند نسبت به وضع عوارض متناسب با توليدات و درآمد هاي اهالي به منظور تأمين بخشي از هزينه63/8/5781) اصالحي  -11ماده 

  و عمراني مورد نياز شهر طبق آيين نامه مصوب هيأت وزيران اقدام نمايد.
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صوبه وزارت كشور قابل وصول است . وزير كشور مي تواند در هر مقطعي كه وصول هر عنوان تعرفه عوارض را منطبق بر آيين نامه عوارض ، يك ماه پس از ارسال هر م –بند 

  مصوب نداند نسبت به اصالح يا لغو آن اقدام نمايد.
 

 6431قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 

رد را حداكثر يك از عوارض محلي جديد ، كه تكليف آنها در اين قانون مشخص نشده است ، موظفند مواشوراهاي اسالمي شهر و بخش جهت وضع هر  -9تبصره -12ماده 

  ه هر سال براي اجراء در سال بعد ، تصويب و اعالم عمومي نمايند.تا پانزدهم بهمن ما
 

 بايستي رعايت شود : 6411موارد ذيل در کليه تعرفه های عوارضي سال  : نکته مهم 

 5-     الزامي مي باشد. اما در خصوص نحوه محاسبه و اخذ عوارض برابر  درحمصهوب شهر  هاديدر تمام موارد مربوط به شههرسهازي رعايت ضهوابط و مقررات فني طرح

 گردد.  ضوابط و مصوبات اين دفترچه اقدام مي

 6- هيأت عمومي ديوان عدالت پس از وصههول جرائم سههاختماني به نرخ  7/6/81مورخ  88و همچنين دادنامه شههماره  61/55/87مورخ  183با توجه به دادنامه شههماره

 زمان وقوع تخلف ، عوارض  و ساير هزينه هاي متعلقه به نرخ روز محاسبه و اخذ خواهد شد.

 7- قانون شهرداري است.  33مرجع رفع هر گونه اختالف بين مودي و شهرداري در مورد عوارض و بهاي خدمات ، كميسيون موضوع ماده 

 8- . عوارض موضوع اين تعرفه در داخل و خارج محدوده و حريم شهر و براساس محل ارائه خدمت قابل وصول است 

 
 



                9911سال                                                   تعرفه عوارض شهرداری درح

  9صفحه

 91/92/9919:مورخ 9192/19 شماره:نامه درح :  الیحه پیشنهادی شهرداری

 حسین مقیمی :درحشهردار 
  29/99/9919 :مورخ 51شماره: مصوبات جلسه رسمی)عادی(  9بند  مصوبه شورای اسالمی شهر درح:

 غالمحسین خزاعی      حسن کاوسی     محمد مهدی خامس پناه     محمدابراهیم شجاعی درح      سمیه ساالری

 

 تعاریف:

 دستورالعملي كه به استناد موارد فوق االشاره تهيه و تنظيم گرديده است .: عبارتست از تعرفه عوارض 

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

در نظر گرفته شده است كه از اين مبلغ در مواردي  حداكثر ياهاي عوارض مبلغي به عنوان حداقل در برخي از تعرفه  :)دربرخی از تعرفه ها( و حداکثر حداقل

در غير  و مي گردد اين مبلغ دريافت از اين مبلغ باشد لذا  يا بيشتر پاسخ كمترطبق فرمول و ضرايب مصوب گردد كه پس از محاسبه عوارض آن رديف  استفاده مي

 باشد. عوارض طبق فرمول دريافت مي گردد. مابين حداقل و حداكثرعوارض محاسبه شده صورت يعني در مواردي كه  اين

شوراي عالي شهرسازي و معماري در خصوص طرح تدقيق  51/7/5789تعاريف و اصالحات بكار رفته در اين دستورالعمل براساس مصوبه مورخ  :انواع کاربری ها

 ي هاي شهر مي باشد .تعاريف و مفاهيم كاربر

با استثناي عوارض نوسازي موضوع قانون  درحخدمات شهرداري  فه و سايرتعرفه هاي عوارض و بهاء( در كليه فرمول هاي محاسباتي اين تعرpمنظور از ) :pضریب 

 حوزه براي عرصه و يك جدول براي اعيان تعيين گرديده است مي باشد: 1نوسازي و عمران شهري موارد ذيل كه در قالب 

 

 الترين بر مالک عمل مي باشد.ا( بp(  متفاوت مي باشند، ارزش معامالتي )pتوضيحات: در امالكي داراي چند بر با ارزش معامالتي هاي)
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 اعيان برای تعرفه های مورد استفاده P)اعيان( ارزش ارزش معامالتي ساختمانجدول 

 معامالتی )ریال(ارزش  نوع 

 *  انواع ساختمان )اسكلت( الف

 هشتاد هزار ریال 920222 ساختمان اسكلت بتونی باهرنوع سقف 1

 هفتاد هزار ریال 120222 ساختمان اسكلت فلزی باهرنوع سقف تاسه طبقه 3

 پنجاه هزار ریال 120222 باستونهای فلزی یا بتونیساختمان اسكلت مختلط مصالح بنائی  5

 چهل هزارریال 520222 ساختمان اسكلت آجری 6

 ده هزارریال 920222 ساختمان اسكلت مخلوط خشت وگل وسنگ وچوب 7

 *  سالنها ياتوقفگاهها بادهانه بيش ازچهارمتر ،ساختمان انبارها ب

 هفتاد هزار ریال 120222 سنگی با هرنوع سقفساختمان اسكلت آجری با بلوك سيمانی یا  1

 هزار ریالیكصد  9220222 ساخته با هرنوع سقفهای پيشساختمان اسكلت فلزی ویا سوله 2

 *  ساير و

 سی هزار ریال 920222 دیواركشی باهرنوع مصالح هرمترطول 3
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 عرصه برای تعرفه های مورد استفاده  Pجداول ارزش معامالتي زمين )عرصه( ارزش 
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 یك بلوكمحدوده 

 (تا مزار شيخ ابواسحاق شيرازی انتهای محدوده خدماتی شهر)سمت کوه شرق:  مسير رودخانه  شمال:

 رودخانهتا  6کوچه شهداء  غرب: اراضی کشاورزی وانتهای محدوده خدمات شهری جنوب: 
 

 )ریال( P و موقعيت محل شرح ردیف )ریال( P شرح و موقعيت محل ردیف

    ...210 تا مسجد جامع و ميدان انقالب 6بر خيابان شهدا  9

    ...80 ساير اراضی واقع در بلوک  9

 دو بلوكمحدوده 

 تا رودخانه 6کوچه شهداء  شرق: انتهای محدوده خدماتی ) جهاد کشاورزی و پاسگاه انتظامی( شمال:

 مسير رودخانه غرب: محدوده خدمات شهریاراضی کشاورزی وانتهای  جنوب: 
 

 )ریال( P شرح و موقعيت محل ردیف )ریال( P شرح و موقعيت محل ردیف

    ...230 بر خيابان امام حسين تا انتها 2

    ...230 6بر خيابان شهدا از رودخانه تا شهدا 1

    ...80 ساير اراضی واقع در بلوک 3
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 سه بلوكمحدوده 

 تا انتها مرزبانانتقاطع بلوار معلم و خيابان  شرق: بلوار معلم  شمال:

 تا انتها امام رضا)ع( تقاطع بلوار معلم و غرب: )عج(بلوار ولی عصر جنوب: 
 

 )ریال( P شرح و موقعيت محل ردیف )ریال( P شرح و موقعيت محل ردیف

 ...260 بر بلوار عشاير  5 ...260 بر خيابان پاسداران از ميدان تا انتها 2

 ...200 بر خيابان ولی عصر )عج( 6 ...250 دي 9بهمن و 11بر خيابان  1

   7 ...200 بر خيابان مرزبانان از تقاطع معلم تا انتها 3

 ...200 5فاز  پاسداران متري 26برخيابان هاي  8 ...210 ساير اراضی واقع در بلوک 0

 چهار بلوكمحدوده 

 از ابتدا تا انتهای امام خمينی شرق: (1تا انتهای فردوسی  1ورودی شهر)از امام خمينیحاشيه  شمال:

 تا تقاطع مطهری  بلوار امام رضا)ع( غرب:  تا بلوار امام رضاامام خمينی  از خيابان شهيد مطهری جنوب: 
 

 )ریال( P شرح و موقعيت محل ردیف )ریال( P شرح و موقعيت محل ردیف

 ...260 بر خيابان فردوسی 3 ...1.0 (از تقاطع خيابان امام خمينی )ره(  تا انتها ) پيامبر اعظمبر بلوار  9

 ...250 ساير اراضی واقع در بلوک 0 ...270 بر خيابان امام خمينی )ره( 9

 



                9911سال                                                   تعرفه عوارض شهرداری درح

  99صفحه

 91/92/9919:مورخ 9192/19 شماره:نامه درح :  الیحه پیشنهادی شهرداری

 حسین مقیمی :درحشهردار 
  29/99/9919 :مورخ 51شماره: مصوبات جلسه رسمی)عادی(  9بند  مصوبه شورای اسالمی شهر درح:

 غالمحسین خزاعی      حسن کاوسی     محمد مهدی خامس پناه     محمدابراهیم شجاعی درح      سمیه ساالری

 

 پنج بلوكمحدوده 

 مسيررودخانه شرق: خانهدتا رو 2از امام خمينی شمال:
 تا تقاطع امام خمينی و شهيد مطهری 2از امام خمينی غرب: تا رودخانه خيابان شهيد مطهری)ره( جنوب: 

 

 )ریال( P شرح و موقعيت محل ردیف )ریال( P شرح و موقعيت محل ردیف

 ...280 بر خيابان امام صادق )ع( شمالی 9 ...150 بر بلوار بسيج  9

 ...1.0 بر خيابان مرزبانان تا خيابان معلم 1 ...130 بر بلوار شهدا )از پل( تا تقاطع خبان امام خمينی )ره( 9

 ...1.0 بر بلوار معلم  .2 ...1.0 بر خيابان امام علی )ع( تا ميدان جانباز 9

 ...280 معابر فرعی بلوار بسيج 22 ...270 بر خيابان امام جواد)ع( 5

 ...260 ساير اراضی واقع در بلوک 21 ...270 بر خيابان امام سجاد)ع( 1

 ...270 ميالن پيامبر اعظم يك 23 ...260 خيابان امام صادق )ع( جنوبیبر  6

 ...280 بر خيابان شهيد مطهري 20 ...270 بر خيابان واليت 1

 محدوده بلوك شش

 بر بلوار امام رضا   شرق: ابتدای ورودی خيابان امام رضا به سمت غرباز  شمال:
 انتهای بلوك های بلوار امام رضا  غرب: ازانتهای  خيابان امام رضا به سمت غرب جنوب: 

 

 )ریال( P شرح و موقعيت محل ردیف )ریال( P شرح و موقعيت محل ردیف
 ...250 6كليه اراضی واقع در فاز  .2 ...1.0 تا تقاطع خيابان مطهرياز ورودي بر خيابان امام رضا )ع(  9
   22 ...270 بر خيابان امام رضا )ع( از معلم تا انتها 9



                9911سال                                                   تعرفه عوارض شهرداری درح

  95صفحه

 91/92/9919:مورخ 9192/19 شماره:نامه درح :  الیحه پیشنهادی شهرداری

 حسین مقیمی :درحشهردار 
  29/99/9919 :مورخ 51شماره: مصوبات جلسه رسمی)عادی(  9بند  مصوبه شورای اسالمی شهر درح:

 غالمحسین خزاعی      حسن کاوسی     محمد مهدی خامس پناه     محمدابراهیم شجاعی درح      سمیه ساالری

 

  فصل دوم

 ساخت وساز
 

 



                9911سال                                                   تعرفه عوارض شهرداری درح

  91صفحه

 91/92/9919:مورخ 9192/19 شماره:نامه درح :  الیحه پیشنهادی شهرداری

 حسین مقیمی :درحشهردار 
  29/99/9919 :مورخ 51شماره: مصوبات جلسه رسمی)عادی(  9بند  مصوبه شورای اسالمی شهر درح:

 غالمحسین خزاعی      حسن کاوسی     محمد مهدی خامس پناه     محمدابراهیم شجاعی درح      سمیه ساالری

 

 عوارض هر مترمربع زيربنا)احداثي( از نوع مسکوني به صورت تک واحدی –( 6-2*تعرفه شماره)

 در این تعرفه ارزش معامالتی عرصه می باشد. P* منظور از   -  29/9929 =شهرداری  بودجه دراین تعرفه عوارض  کد*

 زیربنا هرمترمربععوارض زیربنا براساس ردیف

 P *901 مترمربع922تا 9

 P901* مترمربع912تا 9

 P*5 مترمربع922تا 9

 P*509 مترمربع922تا 5

 P*505 مترمربع522تا 1

 P*506 مترمربع122تا 6

 P*509 مترمربع622تا 1

 P*1 مترمربع9222تا  622از 9

 P *109 به باال مترمربع9222از 9

 

 



                9911سال                                                   تعرفه عوارض شهرداری درح

  96صفحه

 91/92/9919:مورخ 9192/19 شماره:نامه درح :  الیحه پیشنهادی شهرداری

 حسین مقیمی :درحشهردار 
  29/99/9919 :مورخ 51شماره: مصوبات جلسه رسمی)عادی(  9بند  مصوبه شورای اسالمی شهر درح:

 غالمحسین خزاعی      حسن کاوسی     محمد مهدی خامس پناه     محمدابراهیم شجاعی درح      سمیه ساالری

 

 توضيحات:

واحدي، اعيانی است كه در سطح و يا طبقات، بيش از يك واحد احداث نشود و چنانچه در هر طبقه و يا طبقات دو واحد يا منظور از واحد مسکونی تك :1بند

( مالک عمل 1-1بيشتر ساخته شود تك واحدي محسوب نمی گردد و در اينگونه موارد نحوه محاسبه عوارض زير بنا از نوع مجتمع هاي مسکونی)برابر تعرفه

 خواهد بود.

 ددر پروانه و پايانکار تنها يك واحدر صورت درخواست متقاضی براي احداث طبقات به صورت تکميلی واحد اصلی، عوارض در همين تعرفه محاسبه و :2بند

 شود. درج و ساير طبقات به عنوان تکميلی آن واحد درنظر گرفته می

قابل  P.1ارج از اعيانی با رعايت ضوابط و مقررات شهرسازي به ازاي هر مترمربع درصورت درخواست متقاضيان براي احداث استخر، سونا و جکوزي در خ:9بند

 وصول می باشد. چنانچه قسمتی از اعيانی براي اين منظور استفاده شود در محاسبه عوارض مجدداً مورد محاسبه قرار نمی گيرد.

شهرسازي و طبق طرح هاي مصوب شهر)هادي،جامع،تفضيلی و...( احداث گرديده مساحت پاركينگ مورد نياز كه در ملك با رعايت ضوابط و مقررات :5بند

 است شامل محاسبه عوارض زيربنا نمی گردد.

مترمربع هم جزء رديف يك می باشد ..2در هر رديف اوالً جمع كل زيربنا مورد نظر می باشد و تا متراژ اعالمی جزء آن رديف محسوب می شود يعنی خود :1بند

 دردگ ثانياً كل مساحت در رديف مربوطه محاسبه می گردد و تفکيکی در متراژ زيربنا انجام نمی می گردد متر مربع در رديف بعدي محاسبه  .25تا  و بيش از آن

   .می گردد محاسبه و اخذ  دوممترمربع در رديف .21مترمربع زيربنا می باشد كل .21يعنی ملکی كه داراي 

 



                9911سال                                                   تعرفه عوارض شهرداری درح

  91صفحه

 91/92/9919:مورخ 9192/19 شماره:نامه درح :  الیحه پیشنهادی شهرداری

 حسین مقیمی :درحشهردار 
  29/99/9919 :مورخ 51شماره: مصوبات جلسه رسمی)عادی(  9بند  مصوبه شورای اسالمی شهر درح:

 غالمحسین خزاعی      حسن کاوسی     محمد مهدی خامس پناه     محمدابراهیم شجاعی درح      سمیه ساالری

 

 عوارض هر مترمربع زيربنا)احداثي( از نوع مسکوني برای مجتمع ها و آپارتمانها –( 2-2*تعرفه شماره)

 در این تعرفه ارزش معامالتی عرصه می باشد. P* منظور از   -  29/9929*کد عوارض این تعرفه در بودجه شهرداری = 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 هرمترمربععوارض سطح زیر بنا ردیف

میانگین سطح واحد.P.9  عمترمرب922تا 9

922
  

میانگین سطح واحد.P.5.9  مترمربع522تا 9

922
  

میانگین سطح واحد.P.1.1  مترمربع622تا 9

922
  

میانگین سطح واحد.P.9.9  مترمربع9122تامترمربع 622از 5

922
  

میانگین سطح واحد.P.99.1  مترمربع9222تامترمربع 9122از 1

922
  

میانگین سطح واحد.P.96.5  مترمربع به باال9222از 6

922
  



                9911سال                                                   تعرفه عوارض شهرداری درح

  99صفحه

 91/92/9919:مورخ 9192/19 شماره:نامه درح :  الیحه پیشنهادی شهرداری

 حسین مقیمی :درحشهردار 
  29/99/9919 :مورخ 51شماره: مصوبات جلسه رسمی)عادی(  9بند  مصوبه شورای اسالمی شهر درح:

 غالمحسین خزاعی      حسن کاوسی     محمد مهدی خامس پناه     محمدابراهیم شجاعی درح      سمیه ساالری

 

 توضيحات:

 .منظور از مجتمع ها و آپارتمانهاي مسکونی،اعيانی است كه در سطح و يا هر طبقه، بيش از يك واحد احداث گردد :1بند

 P.5خارج از اعيانی با رعايت ضوابط و مقررات شهرسازي به ازاي هر مترمربع در  در صورت درخواست متقاضيان براي احداث استخر، سونا ، جکوزي :2بند

 .قابل وصول می باشد. چنانچه قسمتی از اعيانی براي اين منظور استفاده شود در عوارض مجدداً مورد محاسبه قرار نمی گيرد

،جامع،تفضيلی و...( احداث گرديده هاي مصوب شهر)هادي طبق طرحمساحت پاركينگ مورد نياز كه در ملك با رعايت ضوابط و مقررات شهرسازي و  :3بند

 است شامل محاسبه عوارض نمی گردد.

 كل واحد هاي مسکونی ملك مورد نظر.تقسيم بر تعداد  منظور از ميانگين سطح واحد عبارت است مجموع كل زيربنا )ناخالص( :4بند

 

 

 



                9911سال                                                   تعرفه عوارض شهرداری درح

  91صفحه

 91/92/9919:مورخ 9192/19 شماره:نامه درح :  الیحه پیشنهادی شهرداری

 حسین مقیمی :درحشهردار 
  29/99/9919 :مورخ 51شماره: مصوبات جلسه رسمی)عادی(  9بند  مصوبه شورای اسالمی شهر درح:

 غالمحسین خزاعی      حسن کاوسی     محمد مهدی خامس پناه     محمدابراهیم شجاعی درح      سمیه ساالری

 

 عوارض هر مترمربع پذيره)احداثي( از يک واحد تجاری –( 4-2*تعرفه شماره)

 در این تعرفه ارزش معامالتی عرصه می باشد. P* منظور از   -  99/9929*کد عوارض این تعرفه در بودجه شهرداری = 

 مأخذ و نحوه محاسبه عوارض طبقات ردیف 

 P.92 زیرزمین 9

 P.91 همكف 9

 P.9 اول 9

 P.6 دوم 5

 P.1 به باالسوم 1

 P.901 نیم طبقه 6

 توضيحات:

 براي هر مترمربع محاسبه خواهد شد. كمتر از عوارض پذيره زيرزمين  %92 به ازاي هر طبقه پايين تر از زيرزمين :عوارض پذیره طبقات پایین تر از زیرزمین :1بند

عوارض يك مترمربع پذيره همان %12عوارض متعلقه به ازاي هر مترمربع براي انباري متصل به واحد تجاري معادل :در خصوص انباری متصل و یا مجزا یك واحد تجاری :2بند

 عوارض يك مترمربع پذيره تجاري همان طبقه محاسبه و وصول می گردد.  %92وصول می گردد و عوارض انباري مجزا از واحد تجاري به ازاي هر مترمربع معادل طبقه محاسبه و

 عوارض پذيره مالك محاسبه قرار ميگيرد.%92در صورت تجديد بناهاي تجاري تا ميزان مساحت مجوز قبل،    :3بند



                9911سال                                                   تعرفه عوارض شهرداری درح

  92صفحه

 91/92/9919:مورخ 9192/19 شماره:نامه درح :  الیحه پیشنهادی شهرداری

 حسین مقیمی :درحشهردار 
  29/99/9919 :مورخ 51شماره: مصوبات جلسه رسمی)عادی(  9بند  مصوبه شورای اسالمی شهر درح:

 غالمحسین خزاعی      حسن کاوسی     محمد مهدی خامس پناه     محمدابراهیم شجاعی درح      سمیه ساالری

 

 اشامل حداقل پروانه كسب از اتحاديه صنفی مربوطه و يا ساير مراجع ذيصالح كه تعلق آن به ملك مورد تقاض اولين طرح شهر؛ تصويبمدارك اثبات تجاري بودن ملك قبل از  :4بند
شهرداري وجود هر يك از اين براي شهرداري به اثبات برسد می باشد كه در اين صورت مشمول پرداخت عوارض و يا جريمه اي بابت تغييركاربري نخواهد شد و بعد از تاسيس 

 براي محاسبه جريمه و همچنين عوارض سال هاي قبل را مشخص خواهد نمود. مدارك صرفاً سال وقوع تخلف را

 .می باشد P.1در اين كاربري به ازاي هر مترمربع  بهره برداري از فضاي بازحق  :5بند

فرمول ذيل به رديف مربوطه . در هنگام محاسبه عوارض پذيره آن رأي به ابقاء آن صادر گردد 011داراي تخلف ساختمانی باشد و در كميسيون ماده در صورتی كه ملکی : 6بند 
 :می گردد اضافه در جدول فوق به عنوان ضريب 

 (9+
(𝐿+ℎ)

92
) 

L 
 طول دهنه به متراختالف 

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 

 L   وh .بايد مساوي يا بزرگتر از صفر باشد و در صورتی كه منفی باشد به جاي آن صفر قرار می دهيم 

 

 

 

 عوارض هر مترمربع پذيره)احداثي( از چند واحدی تجاری –( 3-2* تعرفه شماره)



                9911سال                                                   تعرفه عوارض شهرداری درح

  99صفحه

 91/92/9919:مورخ 9192/19 شماره:نامه درح :  الیحه پیشنهادی شهرداری

 حسین مقیمی :درحشهردار 
  29/99/9919 :مورخ 51شماره: مصوبات جلسه رسمی)عادی(  9بند  مصوبه شورای اسالمی شهر درح:

 غالمحسین خزاعی      حسن کاوسی     محمد مهدی خامس پناه     محمدابراهیم شجاعی درح      سمیه ساالری

 

 در این تعرفه ارزش معامالتی عرصه می باشد. P* منظور از   -  99/9929*کد عوارض این تعرفه در بودجه شهرداری = 

 مأخذ و نحوه محاسبه عوارض طبقات ردیف 

)+P(9.106 زیرزمین 9
𝑛

92
)) 

)+P(9.96 همكف 9
𝑛

92
)) 

)+P(9.9 اول 9
𝑛

92
)) 

)+9) .101 دوم 5
𝑛

92
)) 

)+P(9.1 به باالسوم 1
𝑛

92
)) 

)+P(9.909 نیم طبقه 6
𝑛

92
)) 

 توضيحات:

قيمت  %92متر( برابر ضرايب مصوب و مازاد بر آن معادل 99،تيمچه سراي و امثالهم، عمق جبهه اول ) ژمجتمع هاي تجاري مانند پاسا: در محاسبه عوارض پذيره 9بند
 منطقه اي جبهه اول مالك عمل می باشد

احداث می شوند ، فضاي باز مشاعی كه در ساختمان امتداد داشته و تمام طبقات را از هر طبقه قابل روئيت مينمايد  ي تجاري كه به صورت مجتمع و پاساژ:واحدها9بند
 و همچنين سرويس بهداشتی و نماز خانه مشمول عوارض نخواهند بود.

 گيرد. عوارض پذيره مالك محاسبه قرار می%92صورت تجديد بناهاي تجاري تا ميزان مساحت مجوز قبل، در: 9بند



                9911سال                                                   تعرفه عوارض شهرداری درح

  99صفحه

 91/92/9919:مورخ 9192/19 شماره:نامه درح :  الیحه پیشنهادی شهرداری

 حسین مقیمی :درحشهردار 
  29/99/9919 :مورخ 51شماره: مصوبات جلسه رسمی)عادی(  9بند  مصوبه شورای اسالمی شهر درح:

 غالمحسین خزاعی      حسن کاوسی     محمد مهدی خامس پناه     محمدابراهیم شجاعی درح      سمیه ساالری

 

عوارض يك مترمربع %12عوارض متعلقه به ازاي هر مترمربع براي انباري متصل به واحد تجاري معادل :در خصوص انباری متصل و یا مجزا یك واحد تجاری :5بند

عوارض يك مترمربع پذيره تجاري همان طبقه  %92وصول می گردد و عوارض انباري مجزا از واحد تجاري به ازاي هر مترمربع معادل پذيره همان طبقه محاسبه و
 محاسبه و وصول می گردد.

 براي هر مترمربع محاسبه خواهد شد. كمتر از عوارض پذيره زيرزمين  %92به ازاي هر طبقه پايين تر از زيرزمين  عوارض پذیره طبقات پایین تر از زیرزمین: :1بند

 .عوارض كل بنا بر اساس ضريب تعيين شده محاسبه می گردديشوند عمق جبهه مالك عمل نبوده وپارچه ايجادمدرمجتمع هاي تجاري كه دريك طبقه به صورت يک:6بند

 می باشد p.1حق بهره برداري از فضاي بازدر اين كاربري به ازاي هر مترمربع  :1بند

جايگزين قسمت داخل فرمول ذيل  ،: در صورتی كه ملکی داراي تخلف ساختمانی باشد و در كميسيون ماده رأي به ابقاء آن صادر گردد. در هنگام محاسبه عوارض پذيره آن 9بند 
 :می گردد پرانتز 

 (9+(
𝑛

92
)+

(𝐿+ℎ)

92
) 

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 

 براي محاسبهL  ابتداL(هر واحد را محاسبه نمودهL=Ls-Lo و سپس ميانگين )L  واحدهايی كهL  آنها بزرگتر از صفر باشد را محاسبه می كنيم و به جايL در فرمول جدول قرار ميدهيم.  

  براي محاسبهh  ابتداh (هر واحد را محاسبه نمودهh=hs-ho و سپس ميانگين )h  واحدهايی كهh  آنها بزرگتر از صفر باشد را محاسبه می كنيم و به جايh در فرمول جدول قرار ميدهيم. 
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 عوارض هر مترمربع پذيره)احداثي( اداری –( 5-2*تعرفه شماره)

 در این تعرفه ارزش معامالتی عرصه می باشد. P* منظور از    -  99/9929عوارض این تعرفه در بودجه شهرداری = *کد 

 مأخذ و نحوه محاسبه عوارض طبقات ردیف 

 P.91 در سطح وکلیه طبقات 9
 توضيحات:

از جمله طرح مصوب )جامع، هادي، تفضيلی و...(حسب مورد مالك  عوارض در خصوص واحدهاي اداري می باشد كه رعايت ضوابط و مقررات مربوطاين : وصول 9بند
 عمل قرار می گيرد

 عوارض هر مترمربع پذيره)احداثي( صنعتي –( 1-2*تعرفه شماره)

 در این تعرفه ارزش معامالتی عرصه می باشد. P* منظور از   -  99/9929*کد عوارض این تعرفه در بودجه شهرداری = 

 نحوه محاسبه عوارضمأخذ و  طبقات ردیف

 P.6 در سطح وکلیه طبقات 9
 توضيحات:

ه فنی و يا : وصول عوارض مزبور درخصوص واحدهايی كه كاربري واحد مورد نظر صنعتی باشد و يا آنکه كاربري غير مرتبط بوده كه با طرح موضوع در كميت9بند 
 هاي متعلقه بابت واحدهاي صنعتی مطابق با اين تعرفه قابليت ايصال دارد.حسب موردتغيير كاربري يافته باشدعالوه بر عوارض  5كميسيون ماده 

 : چنانچه در قسمتی از كاربري مذكور واحدهاي مسکونی ،تجاري يا اداري احداث شود عوارض آن مطابق تعرفه هاي مربوطه وصول خواهد شد. 9بند 
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 می باشد. p.5: حق بهره برداري از فضاي بازدر اين كاربري به ازاي هر مترمربع 9بند

 عوارض هر مترمربع پذيره)احداثي( هتل ها، مسافرخانه ها و اماکن گردشگری –( 1-2*تعرفه شماره)

 در این تعرفه ارزش معامالتی عرصه می باشد. P* منظور از   -  95/9929*کد عوارض این تعرفه در بودجه شهرداری = 

 مأخذ و نحوه محاسبه عوارض طبقات ردیف

 P.1 در سطح وکلیه طبقات 9

 P.91 فضاهای تجاری خارج از ساختمان اصلی هتل 9
 توضيحات:

عوارض پذيره صدور پروانه براي هتل ها و اماكن گردشگري و مسافر خانه ها برابر بخش  1/1/9912قانون توسعه صنعت ايرانگردي و جهانگردي مصوب  9: به استناد ماده 9بند

، عوارض ناشی از تغيير كاربري و فروش  91/9/9995 قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 99ماده  5به استناد بند  و صنايع خواهد بود
 بهره برداري توسط سرمايه گذاران به شهرداري مربوطه پرداخت خواهد شد)با تقاضاي سازمان گردشگري(  تراكم به صورت قسطی از شروع

با توجه به لزوم حمايت از صنعت گردشگري، عوارض فضاهاي تجاري داخل و  باشددسترسی از معابر براي عموم قابل جدول، فضاي تجاري است كه  2منظور از رديف : 9بند
 اين تعرفه خواهد بود. رديف يك برابر ساختمان اصلی هتل

 می باشد. p.5در اين كاربري به ازاي هر مترمربع  : حق بهره برداري از فضاي باز5بند

 عوارض هر مترمربع پذيره)احداثي( تأسيسات وتجهيزات شهری –( 3-2*تعرفه شماره)

 در این تعرفه ارزش معامالتی عرصه می باشد P* منظور از   -  91/9929*کد عوارض این تعرفه در بودجه شهرداری = 
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 مأخذ و نحوه محاسبه عوارض طبقات ردیف

 P.1 در سطح وكليه طبقات 9
 توضيحات:

انه هاي آب و فاضالب، دكل موارد مشمول اين رديف تعرفه عبارتند از تأسيسات و تجهيزات شهري مانند: منبع آب، پست ترانسفورماتور، پست گاز، پست مخابرات، تصفيه خ :9بند
 هاي برق و مخابرات وكليه دكلهاي ارتباطی، كيوسك تلفن و...  

 گيرد. ( در عوارض مورد محاسبه قرار می9وتجهيزات شهري)موضوع بندكل سطح محدوده مورد استفاده توسط تاسيسات  :9بند 

********** 

 عوارض هرمترمربع پذيره)احداثي(واحدهای آموزشي، ورزشي، مذهبي،فرهنگي،هنری،بهداشتي درماني–(1-2*تعرفه شماره)

 در این تعرفه ارزش معامالتی عرصه می باشد. P* منظور از   -  96/9929*کد عوارض این تعرفه در بودجه شهرداری = 
 2مشمولين بند مأخذ و نحوه محاسبه عوارض مأخذ و نحوه محاسبه عوارض طبقات ردیف

 P.9 P.2.9 زیرزمين 9
 P.1 P.201 همكف 9
 P.901 P.2.91 اول 9
 P.9 P.2.9 دوم به باال 5

 توضيحات:

قانون اصالحی تاسيس و اداره مدارس ، مراكز آموزشی و پرورشی غير دولتی 91: آموزشگاه ها و مراكز آموزشی غير انتفاعی براي اخذ پروانه ساختمانی بر اساس ماده  9بند 

 در برخورداري از تخفيفات، ترجيحات و كليه معافيت هاي مالياتی و عوارض در حکم مدارس دولتی هستند.96/1/9991مصوب 
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فقط كه در حد ضوابط طرح هاي مصوب)جامع، هادي، تفضيلی و...(و امور خيريه و اوقافاداره اماكن مقدسه و متبركه با تاييد بخشهائی از مساجد ، حسينيه ها ، امامزاده ها ،:  9ند ب
 می گردد محاسبه و اخذ در جدول عوارض آن براساس ستون اين بند استفاده مذهبی دارند 

 می گرددستون اوليه محاسبه و اخذ گردند بر اساس  احداث می براساس ضوابط طرح هاي مصوب)جامع، هادي، تفضيلی و...( 2موضوع بنددر كاربريهاي  بناهايی كهساير  : 9بند 
يا سايركاربريها باشند پس از اخذ مجوزهاي الزم از كميسيون مراكز فوق متقاضی صدور پروانه ساختمانی به منظور احداث اعيانی واحدهاي تجاري  چنانچه هيات امنا و مالکانو 

 می گردد. يا كاربري مربوطه محاسبه و اخذعوارض آن طبق تعرفه تجاري  5ماده 

********** 
 عوارض هر مترمربع پذيره)احداثي( مراکز خدماتي، درماني خصوصي –( 61-2*تعرفه شماره)

 در این تعرفه ارزش معامالتی عرصه می باشد. P* منظور از   -  91/9929*کد عوارض این تعرفه در بودجه شهرداری = 

 مأخذ و نحوه محاسبه عوارض طبقات ردیف

 P.1 زیرزمين 9

 P.9 همكف 9

 P.5 اول به باال 9
 

 توضيحات:

 زشکان و صاحبان حرف وابستهاز پ : موارد مشمول اين رديف تعرفه عبارتند9بند

 ند.خارج از كاربريهاي بهداشتی درمانی واقع در طرحهاي شهري و بر اساس ضوابط شهرسازي در ساير كاربريها بر اساس تقاضاي مالك صادر می گرد: اين مراكز معموالً 9بند
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 همان رديف خواهد بود.  %12: تعرفه انباري در هريك از طبقات 9بند

********** 

استفاده در مراجع ذيصالح جهت بر اساس تاييد كتبی  ي احداثی مورد تقاضادر صورتی كه بنا 01-2لغايت تعرفه 0-2ارهتعرفه مربوط به زيربنا از تعرفه شم)ده(01: در كليه تبصره
 معاف می باشد. طبق تعرفه هر كاربريعوارض  درصد51پرداختامور خيريه و توسط خيرين احداث گردد از 

********** 

 عوارض هر متر طول صدور مجوز حصار –( 66-2*تعرفه شماره)

  19/9929*کد عوارض این تعرفه در بودجه شهرداری = 
 مأخذ و نحوه محاسبه عوارض نوع حصار ردیف

 ریال 920222 دیواركشی 9

 یالر920222 فنس كشی 9
 
 

 توضيحات:

ع در محدوده شهر كه سب با وضع محل و يا نيمه تمام واقبه زمين يا بنا هاي مخروبه و غيرمنا قانون شهرداري كه مقرر می دارد: نسبت001حصار در خصوص ماده : عوارض صدور مجوز 9بند
 هشهرداري با تصويب شوراي شهر می تواند به مالك اخطار دهد نهايت ظرف دو ما ،گرفته و منافی با پاكی و پاكيزگی وزيبايی شهر يا موازين شهرسازي باشد ردرخيابان يا كوچه و يا ميدان قرا

تواند به منظور تامين نظر و اجراي طرح مصوب شورا  به ايجاد نرده يا ديوار و يا مرمت آن كه منطبق با نقشه مصوب شوراي شهر باشد اقدام كند اگر مالك مسامحه و يا امتناع كرد شهرداري می
 ه آن را به اضافه صدي ده از مالك يا متولی و يا متصدي در زمينه زيبايی و پاكيزگی و شهرسازي هر گونه اقدامی را كه الزم بداند معمول  و هزين
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اب حساب شهرداري بدواً به مالك ابالغ می شود در صورتی كه مالك ظرف پانزده روز از تاريخ ابالغ به صورتحساب شهرداري اعتراض نکرد صورتحسه دريافت نمايد در اين مورد صورتموقوف

ارجاع خواهد شد صورتحساب هائی كه مورد اعتراض واقع نشده  و همچنين آراي كميسيون  77ه اعتراض كرد موضوع به كميسيون مذكور در ماده قطعی تلقی می شود و هرگاه ظرف مهلت مقرر
به وصول طلب شهرداري اجرائيه صادر و به در حکم سند قطعی و الزم االجرا بوده و اجراء ثبت مکلف است بر طبق مقررات اجراي اسنادرسمی الزم االجراء نسبت  77رفع اختالف مذكور در ماده 

 مورد اجرا بگذارد از شمول اين تعرفه مستثنی است.

 وه تفکيك در مجوز صادره درج نمايد( نس را ب: ارتفاع مجاز براي حصار با تركيب ديوار و فنس يا نرده مطابق ضوابط طرح تفضيلی شهر خواهد بود.)شهرداري مکلف است ارتفاع ديوار  و ف 9بند 
 كارشناس شهرداري برسد درغير اينصورت به عنوان ملك فاقد حصار تلقی می گردد.كتبی حصار اجرا شده بايد به تأييد 

 : : مالك محاسبه جهت حصار كشی محيط كل عرصه مورد نظر می باشد.9بند

 ماه 99 حداكثروضعيت ملك توسط شهرداري تعيين می گردد كه ، مساحت و بر اساس موقعيتمدت اعتبار مجوز حصاركشی  :5بند
 می باشد. 

********* 

 

 
 

 در کاربريهای مختلف حذف شده عوارض تأمين پارکينگ به ازای هر مترمربع پارکينگ –( 62-2تعرفه شماره)

  در این تعرفه ارزش معامالتی عرصه می باشد. P* منظور از   -  9929*کد عوارض این تعرفه در بودجه شهرداری = 
 حداكثر حداقل مأخذ و نحوه محاسبه عوارض كاربری ردیف

 ریال 902220222 ریال  P.92 1220222 مسكونی 9
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 توضيحات:

 بر اساس ضوابط طرح هاي توسعه شهري احداث وتامين پاركينگ براي ساختمان ها ضروري می باشد.: 9بند

يا كميته هاي فنی طرح هاي شهري(  5: در موارد استثنا از جمله موارد ذيل شهرداري می تواند بر اساس ضوابط طرح هاي توسعه شهري يا مجوز مراجع قانونی)كميسيون ماده 9بند
 كينگ، پروانه ساختمانی صادر نمايد:بدون تامين پار

 متر وبيشتر قرار داشته ودسترسی به محل اتومبيل رو نداشته باشد 55ساختمان در بر خيابان هاي سريع السير به عرض -2-0
 باشد.متر وبيشتر واقع شده ودسترسی به محل اتومبيل رو نداشته  21ساختمان در فاصله يك صدمتري تقاطع  خيابان هاي به عرض -2-2
 ساختمان در محلی قرار گرفته باشد كه ورود به پاركينگ مستلزم قطع درختان كهن باشد كه شهرداري اجازه قطع آن را نداده باشد.-2-3
 باشد كه به علت عرض كم كوچه ،امکان عبور اتومبيل نباشد. ساختمان در بر كوچه هاي قرار گرفته-2-5
 شد كه به علت شيب زياد،احداث پاركينگ در آن از نظر فنی مقدور نباشد.ساختمان در بر معبري قرار گرفته با-2-5
 در صورتی كه وضع وفرم زمين زير ساختمان به صورتی باشد كه از نظر فنی نتوان در سطح طبقات احداث پاركينگ نمود.-2-6

 بر اساس ضوابط فنی وشهرسازي تعيين می گردد. 5: شيب مقرر در بند 9بند

 کلف است عوارض دريافتی از پاركينگ هاي تامين نشده را براي احداث پاركينگ عمومی هزينه نمايد.شهرداري م :5بند

 ریال 901220222 ریال  P.92 1120222 تجاری 9

 ریال 909220222 ریال  P.91 6120222 اداری وسایر كاربریها 9
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ز شرايط و ضوابط پاركينگ : درصورتی كه بر خالف نقشه ساختمان و مجوزهاي صادره)پروانه ساختمان، پايانکار ساختمان و...( حذف يا تبديل پاركينگ)به هر نحوي كه ا1بند
رسيدگی و رأي كميسيون الزم االجراست و براساس آراء ديوان عدالت اداري اين پرونده ها در خصوص حذف پاركينگ تنها ملزم به  011وع در كميسيون ماده خارج گردد( موض

 اجراي رأي كميسيون می باشند و دريافت عوارض اين تعرفه ممنوع می باشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 و ساير قوانين براساس ضوابط طرح تفضيليبرارزش افزوده ناشي از تغييرکاربری عوارض هر مترمربع  –( 64-2*تعرفه شماره)

 در این تعرفه ارزش معامالتی عرصه می باشد. P* منظور از   -  6992*کد عوارض این تعرفه در بودجه شهرداری = 

 مأخذ و نحوه محاسبه عوارض به كاربری از كاربری ردیف
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 p.91 9نوع 9نوع 9

 p.12 9نوع 9نوع 9

 p.91 9نوع 9نوع 9

 p.61 9نوع 5نوع 5

 p.52 9نوع 5نوع 1

 p.91 9نوع 5نوع 6

 p.11 9نوع 1نوع 1

 p.12 9نوع 1نوع 9

 p.91 9نوع 1نوع 1

 p.96 5نوع 1نوع 92

 p.12 9نوع 6نوع 99

 p.61 9نوع 6نوع 99

 p.12 9نوع 6نوع 99

 p.91 5نوع 6نوع 95

 p.96 1نوع 6نوع 91

 
 توضيحات:
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يا طبق ضوابط  5امالكی كه بر اساس طرح هاي مصوب شهري انتفاع يافته)از كاربري اوليه به كاربري مجاز يا جديد( يا با درخواست مالك در كميسيون ماده : 9 بند
 شهرسازي مطابق عناوين قيد شده در اين  تعرفه انتفاع يابد، اين عوارض محاسبه و اخذ خواهد شد.

مصوبه ابقاء يا تثبيت صادر می گردد، در صورتی كه مالکيت بر اساس آخرين پروانه تغيير نکرده باشد  5هرگونه ابقاء كاربري اوليه كه بعضاً از كميسيون ماده  : 9 بند
 مشمول پرداخت اين عوارض نمی گردد.

اوليه به كاربري انباري كاربري جديد)مثال: انبار تجاري( با رعايت ضوابط  در صورت درخواست مالك جهت انتفاع كاربري)استفاده( بخشی از ملك از كاربري : 9 بند

 ./.می گردد رديف مربوطه دريافت  %12و مقررات براي اين قسمت

د تغييركاربري ياب در صورتی كه بر اساس درخواست مالك و برابر ضوابط و مقررات شهرسازي ملکی از كاربري با ارزش باالتر به كاربري با ارزش  پايين تر: 5  بند
 هزينه اي بابت اين نوع تغييركاربري دريافت نمی گردد.

 به شرح جدول ذيل می 01/3/98ارزش در يك نوع قرار گرفته و دسته بندي فوق بر اساس مصوبه شوراي عالی معماري وشهرسازي مورخ كاربري هاي هم : 1 بند
 باشد:

 می باشد. هرگونه تغيير كاربري در گروه هفت ممنوع  :تبصره
 
 
 

 

 تعريف نوع كاربري رديف نوع

 به اراضي اختصاص يافته براي انواع فعاليت هاي بازرگاني وخدمات انتفاعي وغير انتفاعي گفته ميشود خدماتي)انتفاعي وغير انتفاعي( -تجاري 9 9
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9 

 

 هيات وزيران واصالحات بعدي آن گفته ميشود 61/56/5788مورخ  58195-/ت18133 به ارضي اختصاص يافته جهت استقرار صنايع مشمول گروه الف مووضع مصوبه شماره صنعتي 9

 به اراضي اختصاص يافته جهت اقامت وسياحت گفته ميشود تفريحي وتوريستي 9

 به اراضي اختصاص يافته جهت سكونت اطالق مي شود مسكوني 5 9

5 

 وسالمت انسان ودام ومدد كاري هاي اجتماعي گفته ميشودبه اراضي اختصاص يافته به خدمات پزشكي درماني  درماني 1

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

 وشهروندان اختصاص مي يابد گفته ميشودبه اراضي كه جهت امور مربوط به تاسيسات زير بنائي شهر ويا بهداشت شهر  تاسيسات شهري 1

 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 9

1 

 وتكميلي وپژوهشي بعد از دوره تحصيالت رسمي وعمومي )تحصيالت متوسط(اختصاص داده مي شود گفته  ميشودبه اراضي كه جهت فعاليت هاي آموزش عالي  آموزش، تحقيقات وفناوري 1

 به اراضي اختصاص يافته براي فعاليت هاي آموزش رسمي وعمومي تحت مديريت وزارتخانه ي آموزش وپرورش وكار وامور اجتماعي گفته ميشود آموزش 92

 گفته مي شوداختصاص يافته جهت استقرار وزارتخانه ها،موسسات دولتي ،شركت هاي دولتي  وموسسات ونهاد هاي عمومي غير دولتي ونيروهاي انتظامي وبسيج  به اراضي ادار ي وانتظامي 99

 به اراضي اختصاص  يافته به نيروهاي مسلح گفته ميشود نظامي 99

 از سطوح حرفه اي تا مبتدي گفته ميشود به اراضي اختصاص يافته جهت انجام ورزش هاي مختلف ورزشي 99

 به اراضي اختصاص  يافته به فعاليت هاي فرهنگي گفته ميشود فرهنگي هنري 95

 به اراضي اختصاص يافته جهت انجام فرايض ومراسم مذهبي وديني وبقاع متبركه گفته ميشود مذهبي 91

6 
 پارک)بوستا ن(كه توسط شهرداري احداث ومورد استفاده عموم قرار ميگيرد گفته ميشودبه اراضي اختصاص يافته جهت  پارک وفضاي سبز 96

 به اراضي اختصاص  يافته به باغات وزمين هاي كشاورزي گفته ميشود باغات وكشاورزي 91

1 

 به اراضي اختصاص يافته به مكانهاي تاريخي گفته مي شود ميراث تاريخي 99

 يافته به جنگلهاي طبيعي ودست كاشت وامثالهم گفته مي شودبه سطوح اختصاص  طبيعي 91

 به اراضي كه حسب قانون جهت اهداف خاص حفاظت ومنظور مي شود گفته مي شود حريم 92

 (عوارض مازاد بر تراکم و ارتفاع مجاز63-2*تعرفه شماره)

 و تراکم مجاز مازاد بر تراکم پایه هر مترمربع بنای الف: عوارض
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 در این تعرفه ارزش معامالتی عرصه می باشد. P* منظور از   -  9929*کد عوارض این تعرفه در بودجه شهرداری = 

 سایر کاربری ها تجاری مسكونی عنوان تعرفه عوارض ردیف

 P 9.P 1.P.6 عوارض مازاد بر تراكم پايه تا سقف پيش بينی شده در ضوابط طرح تفصيلی 9

 P 96.P 99.P.92 011يا ابقاء توسط كميسيون ماده  5تراكم پيش بينی شده در طرح، پس از تصويب در كمسيون ماده عوارض مازاد بر  9

 توضيحات:
 مصوب ضوابط طرح توسعه:ميزان تراكم پايه ومازاد بر آن تا سقف پيش بينی شده در طرح وهمچنين سطح اشغال در نقاط مختلف شهر بر اساس قوانين ومقررات موضوعه و0بند

 شهري می باشد.
 ق ضوابط طرح، افزون بر تراكم: تراكم پايه حداقل تراكمی است كه در ضوابط طرح در هر منطقه پيش بينی شده است و مازاد تراكم پيش بينی شده در طرح:تراكمی است كه طب2بند

 پايه در هر شهر می باشد.

 

 

 

 

 

 

 ب: عوارض اضافه ارتفاع مغایر باضوابط طرح توسعه شهری 
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 در این تعرفه ارزش معامالتی عرصه می باشد. P* منظور از   -  29/6929*کد عوارض این تعرفه در بودجه شهرداری = 

 ماخذ ونحوه محاسبه عوارض موارد شمول ردیف

 ارتفاع مجاز(متر*سطح بنا*اختالف ارتفاع احداثی با P.9ارتفاع مجاز/) مسكونی 9

 *سطح بنا*اختالف ارتفاع احداثی با ارتفاع مجاز(مترP.1ارتفاع مجاز/) تجاری 9

 *سطح بنا*اختالف ارتفاع احداثی با ارتفاع مجاز (مترP.5ارتفاع مجاز/) اداری وصنعتی 9

 بنا*اختالف ارتفاع احداثی با ارتفاع مجاز (متر *سطحP.9ارتفاع مجاز/) فرهنگی هنری،ورزشی،آموزشی،بهداشتی درمانی،پزشكی وسایر کاربریها 5

 توضيحات:
 : وصول عوارض موضوع اين تعرفه در موارد مغاير پروانه ساختانی ،صرفاً در صورت ابقاء توسط كميسيون ماده صد  مجاز می باشد0بند
 گيرد. قسمت سطح بنا تنها مساحت طبقه يا طبقات داراي ارتفاع اضافه قرار می ع دارند و در فرمول درا: منظور از سطح بنا سطح طبقه يا طبقاتی است كه اضافه ارتف2بند
 : درصورتی كه اضافه ارتفاع طبقات متفاوت باشد، عوارض براي هر طبقه جداگانه محاسبه و در پايان مجموع آن دريافت می گردد.3بند
 المانع باشد)مانند دوبلکس در واحدهاي مسکونی( بالمانع می باشد.: وصول عوارض موضوع اين تعرفه در مواردي كه از نظر ضوابط شهري ب5بند

 

 تمديد پروانه ساختماني: آيين نامه نحوه(65-2*تعرفه شماره )
يافتن شود بايد حداكثر مدتی كه براي پايان  میمانی كه از طرف شهرداري ها صادر قانون نوسازي وعمران شهري در پروانه هاي ساخت 28ماده 2تبصره:طبق 0بند

ردد .شوراهاي اسالمی شهر می توانند با توجه به حجم عمليات ساختمانی وبر اساس گروه بندي چهار گانه قانون نظام مهندسی گساختمان ضروري است قيد
وزير محترم كشور به  01/9/76-2/35/3/0/05678بخشنامه شماره  ساختمان)الف،ب،ج،د(نسبت به تعيين مهلت پروانه ساختمان اقدام نمايد.و همچنين با توجه به
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هاي ساختمانی دستورالعمل نحوه راجع به چگونگی تمديد پروانه 9/5/76-2/35/3/0/9556هاي ساختمانی،پيرو بخشنامه شماره استانداران در خصوص تمديد پروانه
 :می گردد ابالغ اقدام جهت تمديد كليه پروانه هاي ساختمانی به شرح ذيل 

 های ساختمانی: نحوه تمدید کلیه پروانه
مالك موظف است پس از  پروانه ساختمانی به شرح زير تمديد و داراي اعتبار خواهد بود وهدف مکلف نمودن مالك به اتمام ساختمان در مهلت مقرر می باشد بنابراين

ذيل اقدام نمايد.  شايان ذكر است براي اين منظورساختمانهاي اخذ پروانه كار نسبت به شروع عمليات اجرايی اقدام و ساليانه نسبت به تمديد پروانه ساختمانی به شرح 
 مسکونی، تجاري و .....با توجه به محل وقوع به دو دسته تقسيم می گردند:

 متر(:21بيش از  متر و21ساختمانهای واقع در بر معابر اصلي)-الف
د آن نسبت به تمدي ،قبل از اتمام مهلت يکساله مالکين بايد هرساله ور پروانه می باشد وبراي اين ساختمانها حداكثر زمان اتمام عمليات ساختمانی سه سال از تاريخ صد

ر مالك موظف به پرداخت ما به اقدام نمايند. در پايان سال سوم می بايست ساختمان به اتمام رسيده و مالك نسبت به اخذ پايانکار اقدام نمايد و در صورت عدم اتمام كا
سال( قابل اجرا 5مان صدورساختمانی به قيمت روز و زمان صدور پروانه ساختمانی می باشد كه اين عمل حداكثر تا دو سال ديگر)مجموع از زالتفاوت عوارض پروانه 

 .می گردد می باشد و پس از آن پروانه ساختمانی ابطال 

 متر 21ساختمانهای واقع در بر معابر فرعي كمتر از  -ب
سال از تاريخ صدور پروانه ساختمانی می باشد مشروط به اينکه مالك هر سال قبل از اتمام زمان  5حداكثر زمان انجام عمليات ساختمانی براي اين گروه از ساختمانها 

 تمديد پروانه ساختمانی نسبت به 
 م رسيده باشد.ن اقدام نمايد به طوريکه در پايان سال پنجم از تاريخ صدور پروانه ساختمانی،عمليات ساختمانی به اتماتمديد آ
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و در صورت  می گردد فقط عوارض بناءاضافی بر اساس قيمت روز محاسبه واخذ  پروانه براي هرگونه اصالح پروانه ساختمانی در صورت باقی بودن اعتبار :1تبصره
عوارض در هر دو حالت و  می گردد باقی دريافت به قيمت روز محاسبه و پس از كسر عوارض زيربناي پرداختی، ال كل عوارض زيربنا ،عدم اعتبار پروانه ساختمانی

 وصول خواهد شد. نيزمحاسبه و كه تاكنون پرداخت نگرديده مشمولی

 اگر ساختمان داراي بناءغير مجاز باشد عالوه بر جريمه كميسيون ماده صد به شرح ذيل اقدام می گردد: :2تبصره 
به قيمت روز محاسبه و اخذ طبق تعرفه و عوارضی كه تاكنون پرداخت نگرديده اگر پروانه ساختمان داراي اعتبار باشد كليه عوارضهاي مربوط به بناءغير مجاز -الف

 .می گردد 
 بعالوهض نسبت به زمان صدور پروانه ساختمان به قيمت روزمحاسبه و مابه التفاوت عوار طبق تعرفهكل عوارض زيربنا پروانه ساختمان فاقد اعتبار باشد اگر-ب

 اخذ می گردد.عوارضی كه تاكنون پرداخت نگرديده طبق تعرفه 
به قيمت روزمحاسبه  طبق تعرفه در زمان صدور پايانکار جديد)گواهی عدم خالف(كليه عوارض بناءغير مجاز داراي بناءغير مجاز باشد ،اگر ساختمان داراي پايانکار-ج

 و اخذ می گردد و سپس نسبت به صدور پايانکار جديد)گواهی عدم خالف( اقدام می شود.

نسبت به زمان صدور پروانه  مابه التفاوت كل عوارض زيربنادر تمامی موارد درخواستها ومراجعه به شهرداري اگر پروانه ساختمان فاقد اعتبار باشد : 4تبصره 
اخذ می گردد. اما در صورتی كه مالك در زمان اعتبار پروانه مراجعه نمايد  و به قيمت روزمحاسبهكه تاكنون پرداخت نگرديده  عوارض مشمولیو همچنين  ساختمان

 را پرداخت می نمايد. ارائه شدهدرخواست  هزينه هاي مربوط به تنها هزينه هاي كارشناسی و

و در صورت عدم اجراء نما يا هر يك از مواردي كه منجر به عدم صدور پايانکار گردد مالك بايد درزمان مراجعه نماي ساختمان جزء شرايط پايانکار بوده : 5تبصره 
مابه التفاوت كل عوارض زيربنا نسبت به زمان صدور پروانه ساختمان و همچنين عوارضی به شهرداري، اگر پروانه ساختمان فاقد اعتبار باشد)تا زمان دريافت پايانکار( 

 .را پرداخت نمايداكنون پرداخت نگرديده كه ت



                9911سال                                                   تعرفه عوارض شهرداری درح

  99صفحه

 91/92/9919:مورخ 9192/19 شماره:نامه درح :  الیحه پیشنهادی شهرداری

 حسین مقیمی :درحشهردار 
  29/99/9919 :مورخ 51شماره: مصوبات جلسه رسمی)عادی(  9بند  مصوبه شورای اسالمی شهر درح:

 غالمحسین خزاعی      حسن کاوسی     محمد مهدی خامس پناه     محمدابراهیم شجاعی درح      سمیه ساالری

 

داراي  كليه دستگاههاي اجرايی دولتی وسازمانهاي غير دولتی در خصوص مناسب سازي محيط شهري وساختمانها واماكن مورد استفاده عمومی براي افراد: 6تبصره 
پنجم توسعه اقدام نمايند .بنابراين شهرداري مکلف به رعايت آن بوده وصدور پايانکار قانون برنامه پنج ساله  068معلوليت ،مکلفند مشابه آيين نامه اجراي بند)ب( ماده 

 .ده باشند ممنوع استبه ساختمانهايی كه مالکين ويا سازنده آنها نسبت به انجام تعهدات خود طبق نقشه هاي ساختمانی اقدام ننموده ومناسب سازي را انجام ندا

ن مراجعه ارا تاكنون پرداخت ننموده باشد بايد نسبت به پرداخت آن بر اساس تعرفه زم ه در صورتی كه مالك برخی از عوارضدر هر يك از مراحل مراجع: 7تبصره 
 اقدام نمايد.

ها بر اساس  . بايد نقشهطال گرديده و ملك هنوز به صورت زمين باشدم رسيده باشد و در واقع پروانه ابسال پروانه به اتما 5يا  3در صورتی كه مدت : 8تبصره 
 ضوابط روز بررسی و مجدداً به تأييد نظام مهندسی برسد.

 ( عوارض پيشآمدگي مشرف به معابر به ازای هر متر مربع61-2*تعرفه  شماره )

 در این تعرفه ارزش معامالتی عرصه می باشد. P* منظور از   -  9921*کد عوارض این تعرفه در بودجه شهرداری = 

 ماخذ ونحوه محاسبه عوارض عنوان تعرفه ردیف

 P.99 واحدهای تجاری 9

 P.91 واحد های اداری وصنعتی 9

 P.91 واحد های مسكونی 9

 P.96 واحد های فرهنگی،هنری،ورزشی،آموزشی،بهداشتی درمانی،پزشكی وسایر کاربریها 5

 توضيحات:

 محترم كشور به شرخ ذيل الزم الرعايه است:وزارت 9/02/0372مورخ  3635/0/21789:كليه ضوابط مقرر در بخشنامه 9بند
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وصول  بناي مفيد محسوب وعوارض آنزير عالوه براينکه جزو )كنسول(درصورتيکه پيش آمدگی در معبر عمومی به صورت روبسته وزيربناي مفيد مورد استفاده قرار گيرد-0
 وز زمين تجاوز ننمايد از متقاضيان وصول خواهد گرديد.خواهد شد از هر مترمربع پيش آمدگی برابر تعرفه مشروط بر اينکه از قيمت ر

ص بر اينکه جزء زيربناي ناخال اگر پيش آمدگی بصورت روبسته وداراي ديوراهاي جانبی باشد ولی به صورت بناي غيرمفيد مورد استفاده قرارگيرد)صرفاًبه صورت بالکن(عالوه-2
 بند يك وصول خواهد شد. %71وصول خواهد شد از هر مترمربع پيش آمدگی  آنمحسوب وعوارض 

 بند يك وصول خواهد شد.%51انچه پيش آمدگی به صورت روباز وفاقد ديوراهاي جانبی باشد)تراس(فقط معادل نچ-3
 ل مقررات اين تعرفه نخواهد بود.تبصره:چنانچه پيش آمدگی سقف آخرين طبقه بنا صرفاً به صورت سايه بان مورد استفاده قرار گيرد مشمو

 :چنانچه پيش آمدگی خارج از درصد مجاز بوده باشد عوارض مازاد بر تراكم مجاز بر مبناي تعرفه مربوطه محاسبه خواهد شد.9بند 

 ارزش افزوده ناشي از اجرای طرح های  توسعه شهریبر(عوارض 61-2*تعرفه شماره )

 می باشد.در بر معبر جدید در این تعرفه ارزش معامالتی عرصه  P* منظور از   -  29/6921*کد عوارض این تعرفه در بودجه شهرداری = 

 متر وبیشتر99نحوه محاسبه عوارض برای معابر  متر99نحوه محاسبه عوارض برای معابر کمتراز عنوان تعرفه 

 S.P.W 6.S.P.W.9 قرار می گیرندبرای امالکی که پس از تعریض در معبر  9

 S.P.W 1.S.P.W.901 امالکی که عقب نشینی ندارندولی معبر مشرف به ملك تعریض می شود 9

 S.P.W 5.S.P.W.9 برای امالکی که پس ازاجرای طرح دارای باقیمانده هستند 9

S  ملكعرصه باقيمانده : متراژ 

W :  3و2عرض اضافه شده به معبر در رديفهاي عرض معبرايجاد شده)در رديف يك( و  .......................  W(=عرض معبر قديم)W2-(عرض معبر جديد)W0  

 .جديد بر اساس طرح می باشد منظور از عرض معبر در تقسيم بندي عوارض، عرض معبر:9بند
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 .می گردد رديف مربوطه محاسبه و اخذ  %92متر( براساس 02متر بر مبناي جدول فوق و پشت جبهه)بعد از عمق 02عوارض فوق تا عمق  :9بند

 باشد. :زمان وصول اين عوارض به هنگام صدور پروانه ساخت وساز ونقل وانتقال )انجام معامله( وهمچنين درخواست مالك  می9بند

 يض معبر قسمتی ازآن درتعريض قرار گيرد در اين حالت شهرداري می تواند عوارض موضوع اين تعرفه را درمقابل مطالبات مالك تهاتر نمايد.:امالكی كه در اثر تعر9بند

 ول پرداختمشم يا تعريض انجام شده ارزش افزوده اي براي ملك ايجاد نکند اشدتفاده از موقعيت جديد را نداشته ب:چنانچه مالك برابر ضوابط طرح هاي توسعه شهري امکان اس9بند
 اين عوارض نخواهد بود.

 ( عوارض تفکيک وافراز عرصه63-2*تعرفه شماره)

 در این تعرفه ارزش معامالتی عرصه می باشد. P* منظور از   -  21/9925*کد عوارض این تعرفه در بودجه شهرداری = 

 عوارضعنوان تعرفه  ردیف
ماخذ ونحوه محاسبه 

 عوارض

 P1. عوارض تفكیك عرصه با کاربری مسكونی به ازاءهر مترمربع 9

 P.92 عوارض تفكیك عرصه با کاربری تجاری به ازاءهر مترمربع 9

 P.91 عوارض تفكیك عرصه با کاربری صنعتی به ازاءهر مترمربع 9

 P.91 ها به ازاءهر مترمربععوارض تفكیك عرصه با کاربری اداری وسایر کاربری  5

 برابر ردیف مربوطه9 کسری حد نصاب تفكیك برای اراضی زیر نصاب تفكیكی مصوب 1
 توضيحات:
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قانونی سند دريافت وعوارض تفکيك وحقوق و همچنين قانون حمايت از توليد و عرضه مسکن  قانون ثبت اسناد وامالك كشور 959و 951:كليه امالكی كه به استناد مواد 9بند
 عوارض می باشند.اين ده اند مشمول پرداخت اخت ننموشهرداري را پرد

متر مربع را تفکيك نموده اند مشمول پرداخت عوارض تفکيك اين 122زمين هاي باالي  99/9/9912قانون شهرداري مصوب  929: اشخاصی كه با توجه به قانون اصالح ماده 2بند
 تعرفه نخواهند بود.

عوارض مربوطه هم ك در هنگام صدور پروانه و پايانکار يا پاسخ استعالم ونقل وانتقال قابل وصول ويا پس از صدور رأي كميسيون ماده صد عالوه بر جرائم، ،: عوارض تفکي3بند
 قابل وصول ميباشد.

 اهد بود.خو و كمتر مترمربع 122 كمتر از :عوارض ذكر شده در اين تعرفه به استثناء بند يك فقط مشمول زمينهاي5بند

 سهم مالك(. %16091سهم شهرداري و %59011تفکيك می گردند) 99/9/9912قانون شهرداري مصوب  929بايد بر اساس قانون اصالح ماده  و باالتر مترمربع 122: امالك 5بند

می باشد لذا عوارض اين تعرفه براي اسناد بعد از اين تاريخ قابل محاسبه و اخذ می باشد.  99/9/9912 قانون شهرداري يعنی 929ماده اصالح: مالك تعلق عوارض تفکيك تاريخ 6بند
 و شهرداريهايی كه پس از اين تاريخ تأسيس گرديده اند می توانند سال تأسيس را مالك قرار دهند. 

 

 

 
 

 

 

 اضافه( عوارض تفکيک وافراز واحد 61-2*تعرفه شماره)
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 می باشد. عرصهدر این تعرفه ارزش معامالتی  P* منظور از   -  26/9925*کد عوارض این تعرفه در بودجه شهرداری = 

 ماخذ ونحوه محاسبه عوارض عنوان تعرفه عوارض ردیف

 P.9 عوارض تفكیك اعیان با کاربری مسكونی به ازاءهر مترمربع 9

 P.99 ازاءهر مترمربععوارض تفكیك اعیان با کاربری تجاری به  9

 P.91 عوارض تفكیك اعیان با کاربری صنعتی به ازاءهر مترمربع 9

 P.92 عوارض تفكیك اعیان با کاربری اداری وسایر به ازاءهر مترمربع 5

 برابر ردیف مربوطه9 زیر نصاب تفكیكی مصوب واحدهایکسری حد نصاب تفكیك برای  1
 می عوارضاين فی( مشمول پرداخت : كليه امالكی كه مازاد بر ضوابط شهرسازي و پروانه ساختمانی و... متقاضی تفکيك اعيانی هستند يا اقدام به تفکيك نموده اند)واحد اضا0بند

 باشند.

 ( عوارض سطح شهر)نوسازی(21 -2*تعرفه شماره)

 در این تعرفه ارزش معامالتی عرصه می باشد. P* منظور از   -  21/9925*کد عوارض این تعرفه در بودجه شهرداری = 

A=                                                                                                             )مقدار عوارض )ريال                   A=(p*s)+(p6*M)*B 
Pارزش معامالتي عرصه = 

S عرصه )مترمربع(= مساحت 

=p6 ارزش معامالتي اعيان  

B=%4 



                9911سال                                                   تعرفه عوارض شهرداری درح

  59صفحه

 91/92/9919:مورخ 9192/19 شماره:نامه درح :  الیحه پیشنهادی شهرداری

 حسین مقیمی :درحشهردار 
  29/99/9919 :مورخ 51شماره: مصوبات جلسه رسمی)عادی(  9بند  مصوبه شورای اسالمی شهر درح:

 غالمحسین خزاعی      حسن کاوسی     محمد مهدی خامس پناه     محمدابراهیم شجاعی درح      سمیه ساالری

 

 صل سومف
 کسب مشاغل وحرف خاص
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 نوف مشمول قانون نظام صنفي وغير صنفي ومشاغل خاصعوارض ساليانه کسب برای مشاغل وص(6-4*تعرفه شماره )

 در این تعرفه ارزش معامالتی عرصه می باشد. P* منظور از   -  29/9529*کد عوارض این تعرفه در بودجه شهرداری = 

 عنوان تعرفه ردیف
 ماخذ ونحوه محاسبه عوارض

 انباری متصل محل کسب

 P.S.T 209.P.S.T.201.209 عوارض سالیانه  کسب برای مشاغل وصنوف مشمول قانون نظام صنفی 9

 P.S.T 209.P.S.T.201.209 و مشاغل خاص فعالیت برای مشاغل غیر مشمول قانون نظام صنفیبرعوارض سالیانه  9

 - P.S.T.209 عوارض سالیانه انباری مجزا از واحد کسب وبالكن تجاری 9

 توضيحات:
 توسط كميته درآمد استان(طبق دفترچه ابالغی ضريب شغل بر اساس نوع شغل وميزان خدماتی كه به شهروندان ارائه می نمايند) T:0بند

 مساحت واحد كسب يا انباري می باشد s:2بند
 باشد. می  نظير آنها و ، دفاتربيمهکترونيك دولت، دفاتراسناد رسمیالخدمات دفاتر مطب پزشکان ، بانکها، موسسات مالی واعتباري، :مشاغل خاص :تعريف3بند

 و... مطابق جداول مربوطه وصول خواهد شد.92يس به اضافه :عوارض ساليانه ساير كاربري ها واقع در جايگاه هاي سوخت مانند تجاري ،خدماتی ،پل5بند
 

 

 ( عوارض تغيير شغل وافتتاح محل کسب2-4*تعرفه شماره)
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 در این تعرفه ارزش معامالتی عرصه می باشد. P* منظور از  

 کد عوارض این تعرفه در بودجه شهرداری حداقل ماخذ ونحوه محاسبه عوارض عنوان تعرفه ردیف

 29/9529 - برابر عوارض سالیانه شغل جدید1 تغییر شغلعوارض  9

 29/9529 - برابر عوارض سالیانه شغل مورد نظر1 عوارض حق افتتاح محل کسب 9

 29/6921 ریال 9120222 (P2-P1)*1 جابه جایی مكان کسبی 9
 توضيحات:
عوارض افتتاح كسب بر مبناي سال صدور مجوز در صورت  داشتن تعرفه ، پروانه كسب را صادر نموده ،چانچه شهرداري بدون اخذ عوارض افتتاح:»0بند

ياتی مصوب ميباشد در غير اين صورت بر اساس سال درخواست افتتاح كسب اقدام ميگردد.چنانچه مودي داراي پرداخت عوارض صنفی ويا برگ تشخيص مال
كسب اولين سال پرداخت عوارض صنفی ويا ارائه برگ تشخيص مالياتی در شغل  در واحد تجاري ونيز شغل مورد استعالم باشد مالك محاسبه عوارض افتتاح

 مورد نظر می باشد.

 مکان كسبی جديد می باشد P2مکان كسبی قبلی و  P0: منظور از2بند
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 فصل چهارم                                         
 اشخاص حقوقی

 )عمومی  دولتی وغیر دولتی(
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 ( عوارض غرفه ها ونمايشگاه های فروش فصلي و دائمي6-3شماره )*تعرفه 

 29/5921*کد عوارض این تعرفه در بودجه شهرداری = 

 ماخذ ونحوه محاسبه عوارض عنوان تعرفه ردیف

 ریال S.N.90222 عوارض غرفه ها ونمایشگاه های فروش فصلی و دائمی 9

 s .مساحت غرفه می باشد 

 N تعداد روز 
 توضيحات:

ثناء نمايشگاه هاي : عوارض اين تعرفه شامل غرفه ها و نمايشگاه ها اعم از فروش، تخصصی، ادواري، فصلی و دائمی و بازارهاي روز در محدوده وحريم شهر باست9بند
 صنايع دستی می گردد.

مايشگاه، عوارض وصولی را به حساب شهرداري واريز و رسيد آن روز بعد از اتمام هر دوره برگزاري ن01: متوليان برگزاري نمايشگاه موظفند در مهلت حداكثر 9بند
 را به شهرداري ارائه نمايند در غير اينصورت شهرداري مجازبه وصول وثيقه مربوطه می باشد.

محل دفتر نمايشگاه نسبت به : مسئوليت وصول و واريز وجوه حاصله بعهده متوليان نمايشگاه خواهد بود، مأموران وصول شهرداري می توانند با مراجعه به 9بند
ول رابر آيين نامه وصبررسی ميزان وصولی اقدام نمايند، مسئولين نمايشگاه مکلف به همکاري با مأمورين شهرداري می باشند در غير اينصورت شهرداري می تواند ب

 عوارض نسبت به وصول حق و حقوق قانونی خود اقدام نمايد.
 ايجاد می شوند مشمول پرداخت عوارض اين بخش نخواهند بود.: بازارهائی كه توسط شهرداري 5بند
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 تبليغات.انواع  و ( عوارض تابلوها2-3*تعرفه شماره)

 در این تعرفه ارزش معامالتی عرصه می باشد. P* منظور از 

  بهای عوارض دیوار نویسي: -2

 عوارض=  s  ×6  ×p            29/9921*کد عوارض این تعرفه در بودجه شهرداری = 

 s .مساحت ديوارنويسی می باشد 

كمتر نباشررد به صرورت چك معتبر جهت تضررمين پاكسرازي به شررهرداري    )یك میلیون(ریال902220222مبلغ منوط به اينکه از  )پنجاه درصدد( %12مبلغ فوق نقداً بايد پرداخت گردد و  :9تبصرره 
 تحويل گردد.

 كليه طرحهاي ديوار نويسی پس از ارائه طرح به شهرداري واخذ مجوز قابل اجرا خواهد بود.   :9تبصره

می باشد كه پس از اتمام مدت تعيين شده مالك موظف به پاكسازي محل ويا تمديد قرارداد خواهد بود در غير اينصورت شهرداري رأساً  )شش( ماه6زمان استفاده از ديوار نويسی  :9تبصره

 افزايش وصول خواهد شد. %92با به نرخ روز زمان تسويه حساب و جمع آوري اقدام وهزينه هاي جمع آوري نسبت به

 معاف خواهند بود. )پنجاه درصد(%12كليه دستگاههاي دولتی از پرداخت بهاي خدمات ديوارنويسی پس از اخذ مجوز رسمی از شهرداري به ميزان :5تبصره

 مالك شخصی افراد واقع گردد قبل از اخذ مجوز از شهرداري وپرداخت بهاي خدمات مربوطه ارائه رضايت نامه كتبی مالك ملك الزامی است.چنانچه ديوارنويسی در ا :1تبصره
 د به شرح ذيل اقدام می گردد:ردا: درصورت مطلوب بودن كيفيت ديوارنويسی)با تأييد شهرداري(، بازسازي يا اجراي مجدد ديوارنويسی وتمديد آن توسط مالك قبل از اتمام قرا6تبصره

 

 طرح جديد بازسازي طرح اوليه طرح اوليه مرحله تمديد

 هزینه روز %12 هزینه روز %92 هزینه روز %12 ماهه دوم(6هزینه اولین تمدید)

 هزینه روز %62 هزینه روز %12 هزینه روز %92 (و چهارم ماهه سوم6تمدید) و سومین هزینه دومین
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 وبومهای تبليغاتي:عوارض پالكاردها  -1

 29/9921*کد عوارض این تعرفه در بودجه شهرداری = 

 عوارض= )دویست وبیست هزار(ریال9120222     : عوارض نصب پالکارد وبوم در محلهای تعیین شده توسط شهرداری برای هر مورد 

كمتر نباشد به صورت چك معتبر جهت تضمين پاكسازي به شهرداري  هزار(ریال اهو پنج )یكصدد 9120222: مبلغ فوق نقداً بايد پرداخت گردد و پنجاه درصرد مبلغ منوط به اينکه از  9تبصدره 
 تحويل گردد.

 : كليه پالكاردها پس از ارائه به شهرداري و اخذ مجوز قابل نصب خواهد بود.  9تبصره

وليه باقی بماند و پس از مدت تعيين شده مالك موظف به جمع آوري وپاكسازي محل خواهد خواهد بود مشروط بر اينکه سالم وبصورت ا )دو(ماه9: مدت زمان نصب پالكارد وبوم 9تبصرره 

 افزايش وصول خواهد شد %92با به نرخ روز زمان تسويه حساب و بود در غير اينصورت شهرداري رأساً نسبت به جمع آوري اقدام وهزينه هاي جمع آوري

 معاف خواهند بود. )پنجاه درصد(%12دمات نصب پالكارد وبوم پس از اخذ مجوز رسمی از شهرداري به ميزان: كليه دستگاههاي دولتی از پرداخت بهاي خ5تبصره
ی)محرم وصررفر، دهه فجر، : كليه اشررخاص حقيقی وحقوقی از پرداخت بهاي خدمات نصررب پالكارد وبوم پس از اخذ مجوز رسررمی از شررهرداري براي مناسرربتهاي ملی ومذهبی عموم5تبصررره

 دت وشهادت ائمه و... ( معاف می باشند.نوروز، وال
 ی از مالك ملك الزامی است.: چنانچه نصب پالكارد در امالك شخصی افراد واقع گردد قبل از اخذ مجوز از شهرداري و پرداخت بهاي خدمات مربوطه ارائه رضايت نامه كتب6تبصره

 عوارض نصب تابلو -3

 29/9921*کد عوارض این تعرفه در بودجه شهرداری = 

 چنانچه تابلو بر روی بام ملک یا بر روی دیوار آن نصب گردد: :9-9

s  ×9  ×pعوارض تابلو = 



                9911سال                                                   تعرفه عوارض شهرداری درح

  12صفحه

 91/92/9919:مورخ 9192/19 شماره:نامه درح :  الیحه پیشنهادی شهرداری

 حسین مقیمی :درحشهردار 
  29/99/9919 :مورخ 51شماره: مصوبات جلسه رسمی)عادی(  9بند  مصوبه شورای اسالمی شهر درح:

 غالمحسین خزاعی      حسن کاوسی     محمد مهدی خامس پناه     محمدابراهیم شجاعی درح      سمیه ساالری

 

 چنانچه تابلو بر روی معبر ویک ضلع آن بر روی دیوار ملک نصب گردد: :9-9

s ×5 ×pعوارض تابلو = 

 : نصب هر گونه تابلو دارای پایه یا مهار در معبر وپياده رو ممنوع می باشد9-9

 s .مساحت تابلو می باشد 

مول مصوبه مذكور ، ، تمام واحدهاي صنفی ، صنعتی ، توليدي ، توزيعی ، خدماتی ، اداري ، بانکها و موسسات مالی و اعتباري ، صندوقهاي قرض الحسنه و... مش 9/9/9999از تاريخ  -9تبصره 

 ميباشد. (مترمربع9دو)وحداكثر (مترمربع9یك)احد باحداقل مساحت تابلوي شناسايی كسب ) واحد( رايگان در سردرب و مجاز به نصب تنها يك

د ساليانه بر اساس فرمول فوق بجز تابلوهاي شرناسرايی كسرب قيد شرده در اين مصوبه ، هر يك از اشخاص حقيقی و حقوقی كه تابلويی در سردرب مکان كسبی خود نصب نمايند باي     -9تبصرره  
 عوارض پرداخت نمايند.

 عوارض صدور مجوز نصب براي يك بار قابل وصول است. -9تبصره **

محل ، اعم از سررر درب ، نما ، جوانب و يا بام سرراختمان ، منوط به كسررب مجوز از  براي حفظ زيبايی و پيشررگيري از مخدوش شرردن نماي عمومی شررهر ، نصررب هر گونه تابلو در هر -5تبصررره 
 شهرداري می باشد

 انواع مشابه ايرانی است. سه برابرابلوهاي مربوط به تبليغ كاالهاي خارجی ) كاالهايی كه در خارج از كشور توليد می شود( به ميزان محاسبه تعرفه ها براي ت -1تبصره 

 نصب تابلو در ارتفاع ملك شخصی با رعايت ضوابط ، مقررات و جوانب ايمنی ، منوط به كسب مجوز از شهرداري می باشد. -6تبصره 

 اخذ خواهد شد. %92در صورت نصب هر گونه تابلو بدون مجوز شهرداري عوارض مربوطه بعالوه  -1تبصره 

 واهد شدبراي نصب تابلوهاي منصوبه به شرح فوق می بايست مجوز نصب وبهره برداري از شهرداري اخذ گردد در غير اينصورت برابر مقررات جمع آوري خ -9تبصره 

 انتقال نميباشد براي واحد صنفی معرفی شده همان مکان بوده وقابل جابجائی ويا هزينه هاي پرداختی فقط -1تبصره 
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 وصول اين عوارض شامل ادارات دولتی وبيمارستان هاي دولتی نخواهد شد -92تبصره 

 مبالغ فوق الذكر می باشد. )پنجاه درصد(%12كليه تابلوهاي پارچه اي وبوم مشمول پرداخت  -99تبصره 

 تبليغاتي: عوارض بيلبوردهای -4

 25/9921*کد عوارض این تعرفه در بودجه شهرداری = 

 )باالترین بر محل(= عوارضs  ×1  ×p         عوارض بيلبوردهای تبليغاتی با هر ابعاد ومساحت برای مدت یكماه:

 s  می باشد.سطح قابل استقاده بيلبورد مساحت 

در مالکيت شرهرداري قراردارد)باسرتثناي بيلبوردهايی كه توسرط اشرخاص حقيقی وحقوقی با مجوز شرهرداري در امالك شرخصری نصب         درحكليه بيلبوردهاي موجود در حريم شرهر   -9تبصرره 
 گرديده(

 يصالح باشد.جع ذبراي نصب هرگونه آگهی و... ارائه مجوز از اداره فرهنگ وارشاد اسالمی واماكن انتظامی الزامی بوده ومالك طرح وآگهی بايد پاسخگوي مرا -9تبصره 

ت عمومی ديوان عدالت اداري اين عوارض أهي92/9/19مورخ119قانون شوراها وهمچنين دادنامه شماره 19ماده  91قانون شهرداري وبند  19وماده 11ماده  91به استناد بند ***توضیحات: 
 قابل وصول است.

 
 
 
 

 
 



                9911سال                                                   تعرفه عوارض شهرداری درح

  19صفحه

 91/92/9919:مورخ 9192/19 شماره:نامه درح :  الیحه پیشنهادی شهرداری

 حسین مقیمی :درحشهردار 
  29/99/9919 :مورخ 51شماره: مصوبات جلسه رسمی)عادی(  9بند  مصوبه شورای اسالمی شهر درح:

 غالمحسین خزاعی      حسن کاوسی     محمد مهدی خامس پناه     محمدابراهیم شجاعی درح      سمیه ساالری

 

 عوارض دکل های مخابراتي( 4-3*تعرفه شماره )

 29/9929در بودجه شهرداری =  *کد عوارض این تعرفه

 عنوان تعرفه ردیف
 ماخذ ونحوه محاسبه عوارض

 خارج از محدوده خدماتی شهر و واقع در حریم شهر واقع در محدوده خدماتی شهر

 s ×12 ×p s ×52 ×p عوارض بر هر دکل های مخابراتی 9

 s ×92 ×p s ×91 ×p عوارض بر هر دکل های بی سیم 

 s می باشد. سطح اشغال 
 توضيحات:

 می گردد.دكل بی سيم، تلفن هاي همراه اپراتورهاي مختلف و... انواع  مانندكليه دكل هاي ارتباط مخابراتی : عوارض اين تعرفه شامل 9بند

و مستقل و جداي از ساير عوارض و بهاي خدماتی می باشد كه جهت احداث  می گردد اين عوارض ساليانه می باشد و براي هر دكل به ازاي هر سال يکبار دريافت : 9بند
می باشد و همچنين متعلق به شهرداري نصب كه محل ، می باشد. لذا شهرداري براي اجاره عرصه می گردد عرصه محل نصب دكل توسط شهرداري دريافت اجاره يا 

 .دنماياقدام بايد ومطابق مقررات مربوطه  جداگانه هعوارض و بهاء خدمات احداث و نصب موضوع فصل دوم اين تعرف
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 فصل پنجم

 مودیان خاص
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 (عوارض قطع اشجار6-5*تعرفه شماره )

 6929*کد عوارض این تعرفه در بودجه شهرداری = 
شررهروندان در رابطه با نگهداري و  به لحاظ باز دارندگی و جلوگيري از قطع بی رويه درختان وخسررارات وارده به فضرراي سرربز بوسرريله دامها و نيز وحدت رويه و ايجاد انگيزه بين

ضوابط اجرائی مربوطه  9/9/11و گسترش فضاي سبز مورخه  مراقبت از فضراي سبز با توجه به هزينه هاي بسيار سنگين احداث و نگهداري و به جهت اجراي اليحه قانونی حفظ 
. اميد است با استفاده از يك وحدت رويه ، با وصول حداقل هزينه هاي تمام شده بتوان آنرا مجدداً صرف نيز رسيده است درحتصرويب در شروراي محترم اسرالمی شرهر      بهتهيه و 

 عبارتند از : مصوببهبود و بازسازي فضاي سبز موجود نمود. ضوابط 

 درخواست مالك:
 واحد پاركها و فضاي سبز ارسال نمايد.)نمونه فرم پيوست می باشد( هدرقالب فرمی مشخصات درخواست كننده و مورد درخواست را ب

 الزم به ذكر است قبل از اينکه به چنين مسائل و مشکالتی دچار گرديم الزم است موارد زير جزء اصول كار قرار گيرد:
زم به نگهداري فضاي ف ( در صردور پروانه هاي سراختمانی براي متقاضريان بايسرتی هرگونه فضراي سبز موجود به صورت عکس در پرونده ساختمانی نامبرده منعکس تا مل     ال    

 سبز باشد.
از قطع درختان جلوگيري می بايست طوري طراحی گردد تا  صردور پروانه هاي سراختمانی در صرورتی كه درخت و يا درختانی در عرصه قرار گرفته حتی االمکان   هنگام  ب ( در    

 ماندگار گردند.گردد و درختان 

 متر به باال با توجه به اليحه حفظ و گسترش فضاي سبز در محوطه هاي اداري ، نظامی ، كارخانجات و باغات بعمل آيد. 122پ ( الزم است كنترل هاي الزم درسطوح      
 ت ( الزم است به لحاظ كنترل ، باغات اطراف شهر داراي شناسنامه گردند.      

 با حضور افراد زير: 95ث ( تشکيل مداوم جلسات كميسيون ماده       
 شهردار يا نماينده تام االختيار ) مسئول امور شهر( -0     
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 مسئول  فضاي سبز شهرداري -2     
 نماينده شوراي اسالمی شهر   -3     

 درختان   -6

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

 ( = ارزش درختسانتيمتر ارتفاع از يقه درخت 021محیط درخت در قسمت سینه )× ریال  120222
 گونه پيوست  می باشد. جداول مربوط به موقعيت مکانی درخت ، شرايط كيفی گونه ، نوع گونه ، اهميت و ضريب زيبائی

 پوششهای گياهي  -2

 الف ( چمن :

 ارزش روز = محاسبه× شرایط کیفی × نوع گونه × ضریب اهمیت مكانی گونه 
 چمن با رعايت كليه آيتم هاي هزينه بر محاسبه می شود. عتذكر: ارزش روز چمن با توجه به اينکه در مدت زمان كمی می توان رفع نقص نمود با برآورد هزينه كاشت يك متر مرب 

 ریال  9220222 عتا یك دوره چمن زنی = هر متر مرب یرفع نقص چمن با تعویض خاك و زیر ساز 16درسال 

 ریال  920222 عتا یك دوره چمن زنی = هر متر مرب یرفع نقص چمن بدون تعویض خاك و زیر ساز 16درسال 
 چمن زیبایی وشرایط کیفی ضریب 

 ضعیف معمولی خوب عالی

909 9 201 201 
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 نوع چمنضریب 

 مخلوط گراسها و دائم سبزها) فوتبال( نطنزی هلندی اسپرت بارابال

9 2091 201 201 9 

 ب( گل فصلي:

 ارزش روز = محاسبه× شرایط کیفی × نوع گونه × اهمیت مكانی گونه 

 روزاز طریق استعالم از بازار =  ارزش 

 گلدانی نشاء 

 بوته 92 بوته 12 تعداد در متر مربع
 جداول شرايط كيفی و ضريب زيبائی مشابه چمن می باشد.نه زير سازي نيز محاسبه می گردد و در صورت نياز هزي

 ج( پرچين ها:

 ارزش روز = محاسبه× سن گونه × شرایط کیفی × نوع گونه × اهمیت مكانی گونه 
 از گونه هاي متفاوتی مانند ترون يا بيد فرنگی ، پيراكانت ، كوتناستر ، ارغوان ، مورد و غيره باشند.پرچين ها می توانند 

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

 ضعیف معمولی خوب عالی

901 909 9 209 

 د( بوته ها:

 ارزش روز = محاسبه× سن بوته × شرایط کیفی بوته × نوع بوته ×  اهمیت مكانی بوته

 انواع بوته:
 بوته هايی كه دائم گل دارند را نيز شامل می شود.و يوكا ، سوكا، اسطو خودوس ،نبو مادرا ،رزماري و بوته هاي پرچينی كوتاه ،رزها

 از طریق استعالم از بازار =  ارزش روز
 شرایط کیفی بوته هاضریب 

 ضعیف معمولی خوب عالی

909 9 201 209 

 ه( درختچه ها :

 ارزش روز = محاسبه× سن درختچه × شرایط کیفی درختچه × نوع درختچه × اهمیت مكانی درختچه 
 شرایط کیفی درختچهضریب 

 ضعیف معمولی خوب عالی

901 909 9 201 
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 درختچه ها شامل :
سرراير درختچه هايی كه ارتفاع و سرريب گل ، گيالس گل ، ...، انواع رونده ها، انواع خرزهره ها، زرشررك، اپنیژانواع ياس ها ، توري ، پر ، به ، كاج كله قندي كوچك، ژونی پروس رونده

 درخت نگرفته رانيز شامل می شوند.

 و( درختان ارزشمند:

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

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

 = محاسبه ارزش روز× سن درخت × شرایط کیفی درخت × نوع درخت × اهمیت مكانی درخت 

 قیمت سن اولیه که از طریق استعالم از بازار تعیین می شود = ارزش روز درخت×ریال  5120222به ازاء هر سال سن مبلغ 
 

 شرایط کیفیضریب 

 ضعیف معمولی خوب عالی

909 906 909 9 
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   فرم تقاضای بازديد از درخت و پوششهای گياهي: -4
 درحمحترم شهرداری 

 / درختان )خطری ، آلوده و آفت زا ، نابجا ، مزاحم ، به سن بهره برداری رسيده ( موضوع: حذف درخت
 با سالم  

و نظریه اینجانب/ این اداره .................................................. بازدید   مركز نظامی /ارگان /اداره   /باغ  /خواهشممند است دستور فرمائيد كارشنا  فاای سبز از محل   منزل 
 اعالم فرمائيد. 

                                                        كروكی                                                                                                                        
 شمال

                                                                                                                                                                                               
N 

 امااء متقاضی
 ظریه كارشنا :از محل بازدید به عمل آمد.ن

 اهميت مكانی گونه:                                             یا محيط: سن گونه  شرایط كيفی گونه :   ارزش روز گونه:  نام گونه :
 توضيحات:

 امااء كارشنا  فاای سبز 
 وپرداخت هزينه ها وعوارض اقدام می گردد05ارجاع و پس از تاييد كميسيون ماده  05به كمسيون ماده 



                9911سال                                                   تعرفه عوارض شهرداری درح

  62صفحه

 91/92/9919:مورخ 9192/19 شماره:نامه درح :  الیحه پیشنهادی شهرداری

 حسین مقیمی :درحشهردار 
  29/99/9919 :مورخ 51شماره: مصوبات جلسه رسمی)عادی(  9بند  مصوبه شورای اسالمی شهر درح:

 غالمحسین خزاعی      حسن کاوسی     محمد مهدی خامس پناه     محمدابراهیم شجاعی درح      سمیه ساالری

 

 موقعيت مکاني درخت
 فضاي سبز، مکانها اولويت بندي گرديد و با در نظر گرفتن اولويت بندي ضرايب به شرح جدول ذيل در نظر گرفته شد.با توجه به موقعيت شهر و اهميت درختان و 

 
 ضرایب موقعیت مکانی درخت

 

 پرچين ها درختان درخچه هاو درختان ارزشمند پوششهاي گياهي،بوته ها وگلهاي فصلي مكان

 9 9 909 201 مكان هاي تاريخي ، باستاني ، فرهنگي و مذهبي

 909 909 909 909 پاركها و زمين هاي ورزشي و ادارات ) منطقه نيمه ويژه (

 909 909 909 909 خيابان هاي اصلي درجه يك و ميادين) منطقه ويژه (

 209 201 209 201 كمربند سبز و باغات

 209 209 201 209 جنگل ها و مراكز نظامي

 9 209 9 9 6خيابان هاي اصلي درجه 

 201 201 209 209 متر مي باشند 111كارخانه ها سطوحي كه باالتر از 

 201 61 209 201 ميالن ها ، كوچه ها و محل هاي متفرقه
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 شرایط كيفي
ن معي ضريب هاي با براساس خصوصياتی همچون سالمتی عمومی درخت، رشدوتوسعه تنه و تاج، وجودآفت بيماري وكمبود، صدمات مکانيکی ودير زيستی كليه درختان شهر

 شده طبق جدول ذيل تقسيم می شود:
 توضيحات شرايط كيفي به درصدضريب  رديف

 سال ديگر عمر خواهد كرد 71درخت كامال سالم و گونه ايده آل و ماندگار و حداقل  9 عالي 9

 سال ديگر عمر خواهد كرد 61انجام شود درخت ماندگار خواهد بود و درخت حدود  درخت سالم و شاداب و در صورتيكه عمليات به زراعي مانند هرس و كوددهي هر ساله 209 – 9 خوب 9

 سال ديگر عمر خواهد كرد. 51درخت داراي رشد كافي و در صورتيكه عمليات به زراعي مانند هرس و كوددهي و همچنين پيش گيري از آلودگي انجام پذيرد و درخت  201 – 209 معمولي 9

 ت خشك خواهد شد.آفت ، بيماري و صدمات مكانيكي مشاهده مي شود و چنانچه عمليات به زراعي مانند هرس و كوددهي انجام نپذيرد در آينده نه چندان دور درخ آثار 209 – 201 ضعيف 5

 حالت خشك شدن قابل رويت است. 209کمتر از در حال خشك شدن 1

 درخت خشك شده است. 2 خشك 6

 نوع گونه :
 گونه متفاوت می باشند:درختان از نظر نوع 

 خزان پذيرياپهن برگان مانندتوت، زبان گنجشك، عرعر، اقاقيا، چنار، نارون، كاتلپا، افرا، انواع گزهاو...  -
 دائم يا سوزنی برگان مانند كاج ، سرو شيراز ، سرو نقره اي ، سرو خمره اي و ...  -

سرروزنی  درحر گيرند از رشررد بيشررتري نسرربت به سرروزنی برگان برخوردار خواهند بود و با توجه به موقعيت شررهر تذكر : درختان خزان پذير عمدتاً اگر در شرررايط مطلوب قرا
 برگان از اهميت ويژه اي برخوردار می باشند 

 
 



                9911سال                                                   تعرفه عوارض شهرداری درح

  69صفحه

 91/92/9919:مورخ 9192/19 شماره:نامه درح :  الیحه پیشنهادی شهرداری

 حسین مقیمی :درحشهردار 
  29/99/9919 :مورخ 51شماره: مصوبات جلسه رسمی)عادی(  9بند  مصوبه شورای اسالمی شهر درح:

 غالمحسین خزاعی      حسن کاوسی     محمد مهدی خامس پناه     محمدابراهیم شجاعی درح      سمیه ساالری

 

 درخت نوع گونهضرایب 

 شهر حریمدر  در محدوده خدماتي شهر گونه ردیف

 201 9 کاج 9

 201 9 سرو شیراز 9

 201 9 سرو نقره ای 9

 201 201 توت 5

 209 201 زبان گنجشك 1

 206 201 عرعر 6

 201 209 اقاقیا 1

 201 209 چنار 9

 201 206 نارون 1

 201 206 کاتلپا 92

 201 209 افرا 99

 201 206 گز 99

 201 206 سپیدار 99

 206 201 ارغوان 95

 201 209 سنجد 91

 209 201 سرو خمره ای 96

 206 201 سایر درختان 91

 اهميت و ضریب زیبائي گونه: 
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ا توجه به موقعيت هر مكاني از نقطه نظر فرهنگ استفاده رعايت با توجه به جايگاه هر گونه در موقعيت خاص خودش ضهمن زيبائي و چشهم انداز مناسهب از اهميت خاصهي برخوردار خواهد بود . فرضهاً الزم است ب     

يك منطقه از نقطه نظر آب و هوائي و سهازگاري با اقليم ضهمن اينكه مي شود هر گونه اي كاشت اما چنانچه با محاسبات و يا داليل   نكات ترافيكي نوع اسهتفاده و نياز ، موقعيت توپوگرافي منطقه ، موقعيت اسهتراتژ  

 كاشته گردد بر زيبائي و كاربرد آن دو چندان افزوده خواهد شد ) هر گونه در جايگاه خودش ( و روش كاشت تعريف شده .  

 تبصره ها: -3
هزينه ها)آزمايشگاه و....( نيز از فرد مورد  شود عمداً درختي توسط مالك يا مالكين يا افراد ذينفع خشك شده وتوسط كارشناس شهرداري تأييد گردد عالوه بر هزينه هاي قطع اشجار ساير: چنانچه مشخص 5تبصره

 نظر اخذ خواهد شد

 مبلغلهه درخهت بها توجه به نوع گونه ، سهههن ، ارتفاع و شهههرايط فيزيكي درخت به ازاي هر اصهههله از     : در صهههورت درخواسهههت هرس درخهت توسهههط اشهههخهاص حقيقي و حقوقي بهه ازاي هر اصههه     6تبصهههره

 اخذ خواهد گرديد . (ریالیك میلیون)902220222هزار(ریال تا )یكصد9220222

 وب وشاخه هاي اصالح شده متعلق به شهرداري مي باشد.، اصالح درخت توسط شهرداري يا بانظر مستقيم شهرداري صورت خواهد گرفت وچ58پس از تصويب كميسيون ماده: 7تبصره

جهت نگهداري دامها  و ریال 1220222مبلغدام حداقل  به ازاي هر محترم ضمن اخذ تعهد شهردار صالحديد صورت جزئي بودن خسارت و در اقدام وفوق طبق رويه  نيز پيرامون ورود دامها به فضاي سبز: 8تبصره

  گردد. اخذ ریال 9220222مبلغبه ازاي هر رأس درهرشب 

********** 

 ( عوارض موتورسيکلت ها2-5*تعرفه شماره)

   26/9925*کد عوارض این تعرفه در بودجه شهرداری = 

 ریال 9120222 انواع موتورسيكلت تک سيلندر
 ریال 9220222 انواع موتورسيكلت دو سيلندر به باال
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 درحتعرفه عوارض شهرداری   
( قانون مالیات بر ارزش افزوده 05( ماده پنجاه)9به استناد تبصره يك) درحشهرداری   9311سال عوارض تعرفه 

قانون تشکییتت، وااي  وانتاابات شکوراهای استمک وشور    11وهمچنین ماده 19اده م  61، و 91، 1و بندهای

 90/95/19مورخ  6165/19 ودسکتورالعمهها وئیین نامه های اررایک، و االکتتات بعدی ئن،قبپ پیشکنهاد شماره   

شورای محترم  59/99/9319مورخ  سکه شکنبه  روز  (عادیرسکمک) رهسکه  مین پنجچهل و   در  درحشکهرداری  

 به تصويب رسید. درحاستمک شهر 
 

 درحشهرداری  وشهرسازی درآمد واحد
 


