تعرفه عوارض شهرداری درق
(موضوع ماده  30آییننامه مالی شهرداریها مصوب  1346/4/12با
اصالحات بعدی)
سال 1398

1

تعرفه عوارض
نکته:
عوارض محلی که توسط شهرداری پیشنهاد و توسط شورای اسالمی تصویب و پس از رعایت تشریفات قانونی
توسط شهرداری باید وصول گردد به شرح ذیل میباشد:

2

تعرفه عوارض محلی شهرداری درق

سال  1398شورای اسالمی شهر(مصوبه شماره

 18مورخه 1396/11/07

) و تایید وزارت کشور (ا

تعرفه با پیشنهاد شهرداری  ،تصویب شورای اسالمی شهر (مصوبه شماره  52مورخه  )1397/11/13و تأیید وزارت کشور(استانداری) سیر قانونی را
طی نموده و از ابتدای سال  1398الزم االجراء می باشد .ضمانت اجرایی وصول :کميسيون ماده  1397 77الزم االجراء می این تعرفه این تعرفه با
مربع را طی
متر قانونی
ی) سیر
تکوزارت
بصورتتایید
مسکونی ) 1396و
مورخه /11/07
(احداثشماره
شهر(مصوبه
اسالمی
تصویب شورای
شهرداری،
(استاندارهر
کشوربه ازای
واحدی
اعیانی)18از نوع
زیربنا
عوارض
عوارض:
پیشنهادنام
-1

نموده و از ابتدای سال  1397الزم االجراء می باشدضمانت اجرایي وصول  :کمیسیون ماده 77

طریق محاسبه عوارض :

با پیشنهاد شهرداری ،تصویب شورای اسالمی شهر(مصوبه شماره

 18مورخه 1396/11/07

عوارض زیربنا (احداث اعیانی) از نوع مسکونی بصورت تک واحدی به ازای هر متر

) و تایید وزارت کشور (استانداری) سیر قانونی را

نموده و از ابتدای سال  1397الزم االجراء می باشدضمانت اجرایي وصول  :کمیسیون ماده 77
طی
ردیف
مربع زیربنای مفید

ماخذ و نحوه محاسبه

ماخذ و نحوه محاسبه

1397

1398

1.89 ×p

2.01 ×p

باشدضمانت اجرایي وصول  :کمیسیون ماده 77
مترمربع
100
زیربنای
را 1طی نموده و از ابتدای سال  1397الزم تا
االجراء می باشدضمانت اجرایي وصول  :کمیسیون ماده 77
2.6 ×p
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شهر(مصوبه101
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مترمربع) و تایید وزارت کشور (استتانداری) ستیر قتانونی را طتی نمتوده و از
1396150
/11/07
مربع تامورخه
شمارهمتر18
تصویب شورای اسالمی
2.40 ×p

2.76 ×p

مترمربع
200
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مربع تا
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3
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طی201
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الزم االجراء
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ابتدایتا سال
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 18مورخته 1396/11/07

) و تاییتد وزارت

استالمی شهر(مصتوبه×pشت3.1
شتورای2.78
پیشنهاد شهرداری ،تصتویب ×p
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این400
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ماده 77
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وصول :

6
مورخه 1396/11/07

18

سیر500
زیربنای
کشورمربع تا
 401متر
3.48×pاجرایي
3.03×pاالجراء می باشتدضمانت
مترمربعنموده و از ابتدای سال  1397الزم
قانونی را طی
(استانداری)
) و تاییداز وزارت

وصول  :کمیسیون ماده 77
7

از  501متر مربع تا زیربنای  600مترمربع

3.16 ×p

3.63 ×p

از زیربنا  600متر مربع به باال

3.79 ×p

4.3 ×p

8

تبصره  : 1منظور از واحد مسکونی تک واحدی  ،اعیانی است که در سطح یا ارتفاع بیش از یک واحد مستقل احداث نگردد.
تبصره  : 2در صورت درخواست متقاضیان جهت احداث استخر ،سونا ،جکوزی(خارج از اعیانی) با رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی به ازای
هر متر مربع « »10.12×pقابل وصول می باشد .چنانچه قسمتی از اعیانی برای این منظور استفاده شود در عوارض زیربنا مورد محاسبه قرار
نمی گیرد.
تبصره  : 3مساحت پارکینگ ،راه پله  ،آسانسور ،شوتینگ زباله و خر پشته با رعایت ضوابط طرح تفصیلی شامل محاسبه عوارض نمی گردد.
تبصره  : 4عوارض پذیره نانوایی نیز دو برابر ردیف  1جدول فوق محاسبه و اخذ گردد.
تبصره : 5مالک موظف است ظرف مدت یکسال پس از درخواست پروانه و واریز وجه نسبت به ارائه نقشه تایید شده و دریافت پروانه اقدام
نماید در غیر این صورت مشمول پرداخت ما به التفاوت فقط عوارض پذیره می گردد.
تبصره : 6در صورت افزایش قیمت منطقه ای  pدر سال  1397به تناسب درصد افزایش  pاز افزایش های اعمال شده در دفترچه برای سال
 1397کسر خواهد شد.و این تبصره شامل معابر تازه بازگشایی نمی باشد و بر مبنای  pسال  1397محاسبه و اخذ می گردد.
تبصره : 7در عوارض انباری تا  2مترمربع به ازای هر واحد رایگان و مازاد بر آن تا حداکثر حد مجاز طرح تفصیلی برابر ردیف  1این تعرفه
محاسبه و اخذ گردد
تبصره  : 8احداث سایبان درحیاطدر صورتیکه از سطح اشغال مجاز طرح تفصیلی تجاوز ننماید صرفاًبرای پارک خودروبا خرپایه فلزی وسقف
ایرانت ،چادر ،برزنت درقطعات شمالی ،شرقی مشروط براینکه حداکثرمساحت آن18مترمربع باشد مشمول عوارض نخواهد شد وبیش
از18متر مربع تخلف بوده و کل مساحت سایبان به ماده صدارجاع خواهدشد(.رعایت ضوابط طرح تفصیلی الزامی است)

=P

قیمت منطقه ای زمین ،آخرین ارزش معامالتی زمین که مالک عمل اداره امور اقتصادی دارایی هر شهر بوده و در اجرای ماده 64قانون

مالیاتهای مستقیم تعیین و ابالغ میگردد.

شهردار درق
عباس جعفري

رئيس شوراي اسالمي شهر
موسي ميرزائي

اعضاي شوراي اسالمي شهر درق
نعمت حسن زاده ،روح ا ...حسين زاده ،جواد شامحمدي ،عباسعلي محمدزاده
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تعرفه عوارض محلی شهرداری درق

سال  1398شورای اسالمی شهر(مصوبه شماره

 18مورخه 1396/11/07

) و تایید وزارت کشور (ا

تعرفه با پیشنهاد شهرداری  ،تصویب شورای اسالمی شهر (مصوبه شماره  52مورخه  )1397/11/13و تأیید وزارت کشور(استانداری) سیر قانونی را
طی نموده و از ابتدای سال  1398الزم االجراء می باشد .ضمانت اجرایی وصول :کميسيون ماده  1397 77الزم االجراء می این تعرفه این تعرفه با
پیشنهاد شهرداری ،تصویب شورای اسالمی شهر(مصوبه شماره  18مورخه  ) 1396/11/07و تایید وزارت کشور (استانداری) سیر قانونی را طی

مجتمع ها و آپارتمان های مسکونی
پروانه
صدور
اعیانی)
الزمزیربنا
عوارض
عوارض:
-2
ساختمانی 77
کمیسیون ماده
وصول :
اجرایي
(احداثضمانت
االجراء می باشد
سال 1397
نامو از ابتدای
نموده
شورای اسالمی شهر(مصوبه شماره
محاسبهتصویب
پیشنهاد شهرداری،
عوارض:
با طریق

 18مورخه 1396/11/07

) و تایید وزارت کشور (استانداری) سیر قانونی را

77 M
کمیسیون=ماده
وصول :
ضمانت اجرایي
سطح واحد)
(/میانگین
طی نموده و از ابتدای سال  1397الزم االجراء می باشد 100

باشدضمانت اجرایي وصول  :کمیسیون ماده 77
ردیف

ماخذ و نحوه

عوارض زیربنا (احداث اعیانی) صدور پروانه ساختمانی مجتمع ها و

را طی نموده و از ابتدای سال  1397الزم االجراء می باشدضمانت اجرایي وصول  :کمیسیون ماده 77
آپارتمان های مسکونی زیربنای مفید

مترمربع1396/
مورخه 11/07
تصویب شورای اسالمی شهر(مصوبه شمارهتا 18
،
زیربنای 200
1

محاسبه 1397

ماخذ و نحوه محاسبه
1398

3.26×pو از
طتی نمتوده
(استتانداری)
2.84×pستیر قتانونی را×M
) و تایید وزارت کشور ×M

شهر(مصوبه شتماره
400اسالمی
شورای
تصویب
شهرداری،
پیشنهاد
مترمربع
زیربنای
مربع تا
 201متر
ابتدای 2سال  1397این تعرفه با از

18

3.48
×p×M
مورخته3.03
×p×M
وزارت
تاییتد
 ) 1396/11/07و

3.7 ×p ×M
3.22
×p ×M
کمیسیون ماده 77
وصول :
االجراء می باشدضمانت اجرایي
600الزم
1397
ابتدای سال
نموده و
مترمربع
زیربنای
متر ازمربع تا
طی 401
کشور(3استانداری) سیر قانونی را از
×Mشت×p
شتورای 3.41
پیشنهاد شهرداری ،تصتویب×p ×M
مترمربع
مازاد :زیربنای
ماره183.9
استالمی شهر(مصتوبه
1500تعرفه با
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متر77
601ماده
کمیسیون
االجراء 4می باشدضمانت اجرایي وصول

مورخه1396/11/07 5

3.59 ×p ×M

4.12 ×p ×M

3.79 ×p ×M

4.34 ×p ×M

مازاد زیربنای  1501متر الی2500
مترمربع نموده و از ابتدای سال  1397الزم االجراء می باشتدضمانت اجرایي
قانونی را طی
) و تایید وزارت کشور (استانداری) سیر

6

وصول  :کمیسیون ماده 77

بیش از  2500متر مربع

تبصره  : 1منظور از واحد مسکونی چند واحدی  ،اعیانی است که با اخذ مجوز الزم از شهرداری در سطح یا ارتفتا بتیش از یت

واحتد

مسکونی احداث گردد.
تبصره  : 2در خصوص تعاونی های مسکن ،مجتمع های مسکونی و انبوه سازان مبنای سطح زیربنتا عبارتستت از متوستی زیربنتای هتر
واحد که از تقسیم سطح کل زیربنا مفید مسکونی بر تعداد واحدهای مسکونی حاصل می شود.
تبصره  : 3مساحت پارکینگ،راه پله  ،آسانسور ،شوتینگ زباله و خر پشته با رعایت ضوابی طرح تفصیلی شامل محاستبه عتوارض نمتی
گردد.
تبصره  : 4در صورت درخواست متقاضیان جهت احداث استخر ،سونا ،جکوزی(خارج از اعیانی) با رعایت ضوابی و مقررات شهرسازی بته
ازای هر متر مربع «»10.12 ×pقابل وصول می باشد .چنانچه قسمتی از اعیانی برای این منظتور استتفاده شتود در عتوارض زیربنتا متورد
محاسبه قرار نمی گیرد.
تبصره  : 5در عوارض انباری تا  2مترمربع به ازای هر واحد رایگان و مازاد بر آن تا حداکثر حد مجاز طرح تفصتیلی برابتر ردیت  1ایتن
تعرفه محاسبه و اخذ گردد.

 = Pقیمت منطقهای زمین ،آخرین ارزش معامالتی زمین که مالك عمل اداره امور اقتصادی دارایی هر شهر بتوده و در اجترای متاده 64
قانون مالیاتهای مستقیم تعیین وابالغ میگردد

شهردار درق
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رئيس شوراي اسالمي شهر
موسي ميرزائي

اعضاي شوراي اسالمي شهر درق
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تعرفه عوارض محلی شهرداری درق

سال  1398شورای اسالمی شهر(مصوبه شماره

 18مورخه 1396/11/07

) و تایید وزارت کشور (ا

تعرفه با پیشنهاد شهرداری  ،تصویب شورای اسالمی شهر (مصوبه شماره  52مورخه  )1397/11/13و تأیید وزارت کشور(استانداری) سیر قانونی را
طی نموده و از ابتدای سال  1398الزم االجراء می باشد .ضمانت اجرایی وصول :کميسيون ماده  1397 77الزم االجراء می این تعرفه این تعرفه با
پیشنهاد شهرداری ،تصویب شورای اسالمی شهر(مصوبه شماره  18مورخه  ) 1396/11/07و تایید وزارت کشور (استانداری) سیر قانونی را طی
عوارض پذیره تک واحدی با کاربری تجاری
 -3نام
نموده و از ابتدای سال  1397الزم االجراء می باشدضمانت اجرایي وصول  :کمیسیون ماده 77

عوارض :

طریق محاسبه عوارض:

با پیشنهاد شهرداری ،تصویب شورای اسالمی شهر(مصوبه شماره

 18مورخه 1396/11/07

) و تایید وزارت کشور (استانداری) سیر قانونی را

عوارض پذیره تجاری یک متر مربع با دهنه وارتفاع مجاز غیر

ماخذ و نحوه محاسبه

ماخذ و نحوه محاسبه

مقرر طرح های جامع وتفصیلی به ازای هرمتر مربع

1397

1398

9.10 ×p

10.4 ×p

طی نموده و از ابتدای سال  1397الزم االجراء می باشدضمانت اجرایي وصول  :کمیسیون ماده 77
ردیف

باشدضمانت اجرایي وصول  :کمیسیون ماده 77

را طی نموده و از ابتدای سال  1397الزم االجراء می باشدضمانت اجرایي وصول  :کمیسیون ماده 77
1

زیرزمین

2

همکف

 ،تصویب شورای اسالمی شهر(مصوبه شماره

 18مورخه 1396/11/07

) و تایید وزارت کشور (استتانداری) ستیر قتانونی را طتی نمتوده و از
12.14 ×p

13.9 ×p

تاییتد وزارت
 )×pو
6.0718مورخته 1396/11/07
6.98
ابتدای سال  1397این تعرفه با پیشنهاد شهرداری ،تصویب شورای اسالمی شهر(مصوبه شتماره ×p
طبقه اول

3

3.79×pوصول  :کمیسیون ماده 77
ابتدای سال  1397الزم االجراء می باشدضمانت اجرایي
کشور(4استانداری) سیر قانونی را طی نموده و از
4.35×p
طبقه دوم
شتماره
شتورای استالمی شهر(مصتوبه
باال 77این تعرفه با پیشنهاد شهرداری ،تصتویب
کمیسیونبهماده
االجراء 5می باشدضمانت اجرایي وصول :
2.9×p
2.53×p
طبقه سوم

مورخه1396/11/07 6

18

5.8×p
5.06×p
مغازه)
(بالکن داخل
ضمانت اجرایي
 1397الزم االجراء می باشتد
سیر قانونی را طی نموده و از ابتدای سال
(استانداری)
طبقهکشور
نیموزارت
) و تایید

 77جدول فوق طبق بلوك بندی کمیسیون ماده  100برای بلوك  aبا ضریب  ، 1.2بلوك  bبرابرجدول و بلوك  0.7 cجدول
پذیره
تبصره(: )1
عوارضماده
کمیسیون
وصول :
فوق اعمال گردد.
تبصره( : )2واحدهای اداری بانکها،موئسسات مالی و اعتباری ،بیمه ها و سایر ادارات و شرکتهایی که برابر قانون تجارت اداره می شوند شامل تعرفه
فوق نمی باشد و می بایستی معادل  18.17 ×pمحاسبه گردد
تبصره ( : )3در محاسبه عوارض پذیره جدول فوق عمق جبهه اول(برابر ضوابی طرح تفصیلی تا  3برابر عرض قطعه ) برابر ضرایب مصوب و مازاد بر
آن معادل  %75قیمت منطقه ای جبهه اول مالك عمل می باشد.در محاسبه عوارض پذیره تجاری ها بتا احتستاب تبصتره فتوق قیمتت منطقته ای
متوسی لحاظ نمی گردد و بر مبنای قیمت pمنطقه ای محاسبه می شود.
تبصره ( : )4عوارض پذیره زیرزمین (پایین تر از همک ) چنانچه قابلیت تجاری شدن را داشته باشد به ازای هر طبقه پایین تر از زیرزمین اول %10
کمتر از عوارض پذیره زیرزمین اول برای هر متر مربع محاسبه خواهد شد.
واحد تجاری ،عوارض متعلقه به ازای هر متر مربع برای انباری ملحق به واحد تجاری معادل

تبصره ( : )5در خصوص انباری ملحق و یا مجزی ی

 %50عوارض ی متر مربع پذیره محاسبه و عوارض انباری مجزی از واحد تجاری به ازای هر متر مربع معادل  %30عوارض یت
تجاری همان طبقه قابل احتساب و وصول می باشد.

متتر مربتع پتذیره

تبصره ( : )6در صورت نوسازی بناهای تجاری موجود که قبل از تصویب اولین طرح جامع سال  1359شهر بجنورد بوده و یا دارای سابقه پرداخت
عوارض پذیره  ،ویژه و پارکینگ یا مجوز پروانه تجاری از شهرداری می باشندبر اساس ضوابی طرح تفصیلی و سال مراجعه بته میتزان% 50عتوارض
پذیره تجاری وپارکینگ محاسبه ودریافتگرددو این تبصره مشمول بنای تجاری فاقدسابقه تجاری نمیباشد.
تبصره ( : )7در صورتی ملکی ،به صورت تجاری موجود تلقی می گردد که دارای مجوز تجاری یا پروانه ساخت تجاری یا ستابقه پرداختت عتوارض
پارکینگ و عوارض ویژه تجاری از شهرداری و یا سند ی باب دکان بوده یا قبل از تصویب اولین طترح جتامع ستال  1359شتهر بجنتورد بصتورت
تجاری استفاده شده باشد.در اینصورت(در صورت عدم سابقه پرداخت عوارض) صرفاً عوارض پذیره تجاری محاسبه و دریافت می شود .
تبصره ( : )8در محاسبه عوارض پذیره تجاری ت

واحدی به استثناء نیم طبقه و انباری تجاری با دهانه بیش از حد مجتاز طترح تفلتیلی فرمتول
( =L0طول دهنه مجاز=برابر ضتوابی طترح تفصتیلی  = L ،طتول دهانته

مبنای محاسبه قرار می گیرد.
موجود  = k ،ضرایب جدول فوق  = S ،مساحت  = n ،تعداد دربند )
تبصره:تاالرهای پذیرایی با هر مساحتی به عنوان ی

شهردار درق
عباس جعفري

دربندمحسوب میگردد و مشمول عوارض پذیره  6برابرجدول فوق محاسبه میگردد.

رئيس شوراي اسالمي شهر
موسي ميرزائي

اعضاي شوراي اسالمي شهر درق
نعمت حسن زاده ،روح ا ...حسين زاده ،جواد شامحمدي ،عباسعلي محمدزاده
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تعرفه عوارض محلی شهرداری درق

سال  1398شورای اسالمی شهر(مصوبه شماره

 18مورخه 1396/11/07

) و تایید وزارت کشور (ا

تعرفه با پیشنهاد شهرداری  ،تصویب شورای اسالمی شهر (مصوبه شماره  52مورخه  )1397/11/13و تأیید وزارت کشور(استانداری) سیر قانونی را
طی نموده و از ابتدای سال  1398الزم االجراء می باشد .ضمانت اجرایی وصول :کميسيون ماده  1397 77الزم االجراء می این تعرفه این تعرفه با
پیشنهاد شهرداری ،تصویب شورای اسالمی شهر(مصوبه شماره  18مورخه  ) 1396/11/07و تایید وزارت کشور (استانداری) سیر قانونی را طی

 -4نام عوارض  :عوارض پذیره چند واحدی با کاربری تجاری

نموده و از ابتدای سال  1397الزم االجراء می باشدضمانت اجرایي وصول  :کمیسیون ماده 77
 =nتعداد
طریق محاسبه عوارض:
دربند 18مورخه 1396/11/07
با پیشنهاد شهرداری ،تصویب شورای اسالمی شهر(مصوبه شماره

) و تایید وزارت کشور (استانداری) سیر قانونی را

عوارض پذیره یک متر مربع از چند واحد تجاری با ارتفاع دهنه مجاز

ماخذو نحوه محاسبه

ماخذونحوه محاسبه

مقرر در ضوابط طرح مصوب مورد عمل برای هرمتر مربع

عوارض 1397

عوارض1398

طی نموده و از ابتدای سال  1397الزم االجراء می باشدضمانت اجرایي وصول  :کمیسیون ماده 77
باشدردیف
ضمانت اجرایي وصول  :کمیسیون ماده 77

)0.56 ×p ×(n+10
زیرزمین
باشدضمانت اجرایي وصول  :کمیسیون ماده 77
را طی 1نموده و از ابتدای سال  1397الزم االجراء می
2
تصویب شورای اسالمی شهر(مصوبه شماره
،

18همکف
مورخه 1396/11/07

3

طبقه اول

4

طبقه دوم

5

طبقه سوم به باال

6

نیم طبقه (بالکن داخل مغازه)

)0.64 ×p ×(n+10

)0.75×p ×(n+10

)0.86×p ×(n+10

)0.37 ×p ×(n+10

)0.42 ×p ×(n+10

) و تایید وزارت کشور (استتانداری) ستیر قتانونی را طتی نمتوده و از

ابتدای سال  1397این تعرفه با پیشنهاد شهرداری ،تصویب شورای اسالمی شهر(مصوبه شتماره

 18مورخته 1396/11/07

)0.33 ×p ×(n+10

) و تاییتد وزارت

)0.37 ×p ×(n+10

کشور (استانداری) سیر قانونی را طی نموده و از ابتدای سال  1397الزم االجراء می باشدضمانت اجرایي وصول  :کمیسیون ماده 77
)0.29 ×p ×(n+10

)0.33 ×p ×(n+10

180.42
االجراء می باشدضمانت اجرایي وصول  :کمیسیون ماده  77این تعرفه با پیشنهاد شهرداری ،تصتویب شتورای استالمی شهر(مصتوبه شتماره
)×p ×(n+10
)0.37 ×p ×(n+10
مورخه 1396/11/07
تبصره ( : )1مجتمع تجاری عبارت است از مجموعه واحدهای تجاری و دفترکار در ی مالکیت با تعداد  4واحتد تجتاری یتا بیشتتر کته
) و تایید وز ارت کشور (استانداری) سیر قانونی را طی نموده و از ابتدای سال  1397الزم االجراء می باشتدضمانت اجرایي

کمیسیون وماده 77
وصول
فلاهای عمومی مشترك و درارتباط با یکدیگر می باشند .و غیر از آن ت
دارای :ورودی ها

واحدی محسوب می گردد.

تبصره ( : )1در محاسبه عوارض پذیره مجتمع های تجاری مانند پاساژ،تیمچه،سترای و امثتالهم ،عمتق جبهته اول ( برابتر ضتوابی طترح
تفصیلی تا  3برابر عرض قطعه ) برابر ضرایب مصوب و مازاد بر آن معادل  %75قیمتت منطقته ای جبهته اول متالك عمتل متی باشتد.در
محاسبه عوارض پذیره تجاری ها با احتساب تبصره فوق قیمت منطقه ای متوسی لحاظ نمتی گتردد و بتر مبنتای قیمتت  pمنطقته ای
محاسبه می شود.
تبصره ( : )2واحدهای تجاری که به صورت مجتمع و پاساژ احداث می شوند.فلای باز مشاعی که در طول ارتفا ساختمان امتداد داشته
و تمام طبقات را از هر طبقه قابل رویت می نماید مشمول عوارض پذیره نخواهد بود و غیر آن مشمول عوارض پذیره خواهد بود.
تبصره ) : )3در صورت نوسازی بناهای تجاری موجودکه قبل از تصویب اولین طترح جتامع ،تجتاری بتوده و یتا دارای ستابقه پرداختت
عوارض پذیره  ،ویژه و پارکینگ یا مجوز پروانه تجاری از شهرداری می باشند بر اساس ضوابی طرح تفصیلی و ستال مراجعته بته میتزان
 % 50عوارض پذیره تجاری و پارکینگ محاسبه و دریافت گردد و این تبصره مشمول بنای تجاری فاقد سابقه تجاری نمی باشد.
تبصره ( : )4عوارض کاربری با قابلیت تجاری پس از تأیید کمیسیون ماده  5بالمانع می باشد.
تبصره ( : )5در خصوص انباری ملحق و یا مجزای ی

واحد تجاری ،عوارض متعلقه به ازای هر متر مربع برای انباری ملحق به واحد تجاری معادل

 % 75عوارض ی متر مربع پذیره محاسبه و عوارض انباری مجزا از واحد تجاری به ازای هر متر مربع معادل  %30عوارض ی
همان طبقه قابل احتساب و وصول می باشد.

متر مربع پذیره تجاری

تبصره ( : )5در محاسبه عوارض پذیره تجاری چند واحدی فقی واحد تجاری با دهانه بیش از حد مجاز طرح تفلیلی فرمول مبنای محاسبه قرار می
( =L0طول دهنه مجاز=برابر ضوابی طرح تفصیلی = L ،طول دهانه موجود  k= ،ضرایب جدول

گیرد.
فوق  = S ،مساحت  = n ،تعداد دربند

تبصره= مساحت هربند برابر طرح تفصیلی جهت محاسبه  nحداکثر  50مترمربع می باشد .ومازاد برآن هر 50مترمربع ی

دربندمحسوب میگردد.

تبصره ( : )6در صورتی ملکی ،به صورت تجاری موجود تلقی می گردد که دارای مجوز تجاری یا پروانه ساخت تجاری یا سابقه پرداخت عوارض
پارکینگ و عوارض ویژه تجاری از شهرداری و یا سند ی باب دکان بوده یا قبل از تصویب اولین طرح جامع سال شهر درق بصورت تجاری استفاده
شده باشد
(L0طول دهنه مجاز(متر)= برابر طرح تفصیلی= L ،طول دهانه موجود (متر) = k ،ضرایب جدول فوق ضربدرعدد  =n ،10تعداددربند  ،و= Sمساحت )
شهردار درق
عباس جعفري

رئيس شوراي اسالمي شهر
موسي ميرزائي

اعضاي شوراي اسالمي شهر درق
نعمت حسن زاده ،روح ا ...حسين زاده ،جواد شامحمدي ،عباسعلي محمدزاده
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تعرفه عوارض محلی شهرداری درق

سال  1398شورای اسالمی شهر(مصوبه شماره

 18مورخه 1396/11/07

) و تایید وزارت کشور (ا

تعرفه با پیشنهاد شهرداری  ،تصویب شورای اسالمی شهر (مصوبه شماره  52مورخه  )1397/11/13و تأیید وزارت کشور(استانداری) سیر قانونی را
طی نموده و از ابتدای سال  1398الزم االجراء می باشد .ضمانت اجرایی وصول :کميسيون ماده  1397 77الزم االجراء می این تعرفه این تعرفه با
پیشنهاد شهرداری ،تصویب شورای اسالمی شهر(مصوبه شماره  18مورخه  ) 1396/11/07و تایید وزارت کشور (استانداری) سیر قانونی را طی
کمیسیون ماده
پروانهضمانت
صدورمی باشد
عوارضاالجراء
عوارض  1397:الزم
ناماز ابتدای سال
نموده و
آموزشی77،ورزشی ،فرهنگی و هنری ،بهداشتی
وصول :های
اجرایيواحد
ساختمانی
-5
با پیشنهاد شهرداری ،تصویب شورای اسالمی شهر(مصوبه شماره

 18مورخه 1396/11/07

) و تایید وزارت کشور (استانداری) سیر قانونی را

عوارض:
محاسبه
طریق
 1397الزم االجراء می باشدضمانت اجرایي وصول  :کمیسیون ماده 77
ابتدای سال
نموده و از
طی
پیشنهادی سال 1397

77هر متر مربع
ازای
کمیسیونبه
ضمانت اجرایي وصول  :عوارض
ردیف
ماده
باشد

پیشنهادی سال 1398

2.84
زیرزمین
را 1
77
می باشدضمانت اجرایي وصول  :کمیسیون×pماده
طی نموده و از ابتدای سال  1397الزم االجراء
2
همکف مورخه 1396/11/07
تصویب شورای اسالمی شهر(مصوبه شماره 18
،

3.26 ×p

(5.69استتانداری) ستیر قتانونی×pرا 6.5
طتی نمتوده و از
) و تایید وزارت×pکشور
3.79 ×p

4.35 ×p
4.35×p

4.35 ×p

3

طبقه اول

4

طبقه دوم

3.79×p

5

طبقه سوم به باال

3.79 ×p

ابتدای سال  1397این تعرفه با پیشنهاد شهرداری ،تصویب شورای اسالمی شهر(مصوبه شتماره

 18مورخته 1396/11/07

) و تاییتد وزارت

کشور (استانداری) سیر قانونی را طی نموده و از ابتدای سال  1397الزم االجراء می باشدضمانت اجرایي وصول  :کمیسیون ماده 77

االجراء می باشدضمانت اجرایي وصول  :کمیسیون ماده  77این تعرفه با پیشنهاد شهرداری ،تصتویب شتورای استالمی شهر(مصتوبه شتماره
6

مورخه1396/11/07 7

1.89 ×p

نیم طبقه

2.17 ×p

18

ضمانت اجرایي
باشتد
ابتدای سال
2.17
 13971.89الزم االجراء می ×p
) و تایید وزارت کشور (استانداری) سیر قانونی را طی نموده و از ×p

وصول : 8کمیسیون ماده 77

انباری در زیرزمین یا همکف

5.69 ×p

اماکن ورزشی دارای موافقت از تربیت بدنی

6.54 ×p

تبصره ( : )1شرکت ها و موسسات دولتی و وابسته به دولت و موسسات عمومی غیر دولتی و واحتدهای وابستته بته آنهتا کته بتا اصتول
بازرگانی اداره می شوند ،مشمول تعرفه عوارض پذیره ی

متر مربع از ی

واحد تجاری برای صدور پروانه ساختمانی می باشند.

تبصره( : )2درصورتی که متولیان ساختمان های ذکر شده در تبصره  1برخالف پروانه ساختمانی صادره نسبت به افزایش بنا یا تبتدیل
آن اقدام نمایند پس از طرح پرونده در کمیسیون ماده  100کلیه جرائم و عوارضات مربوطه شامل مازاد تراکم و پذیره و غیره بتر استاس
داد نامه شماره  587مورخه  83/11/25و همچنین داد نامه شماره  48مورخه  85/2/3هیات عموی دیوان عتدالت اداری پتس از وصتول
جرایم ساختمانی به نرخ زمان وقو تخل  ،عوارض متعلقه به نرخ روز محاسبه و اخذ میگردد.

شهردار درق
عباس جعفري

رئيس شوراي اسالمي شهر
موسي ميرزائي

اعضاي شوراي اسالمي شهر درق
نعمت حسن زاده ،روح ا ...حسين زاده ،جواد شامحمدي ،عباسعلي محمدزاده
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تعرفه عوارض محلی شهرداری درق

سال  1398شورای اسالمی شهر(مصوبه شماره

 18مورخه 1396/11/07

) و تایید وزارت کشور (ا

تعرفه با پیشنهاد شهرداری  ،تصویب شورای اسالمی شهر (مصوبه شماره  52مورخه  )1397/11/13و تأیید وزارت کشور(استانداری) سیر قانونی را
طی نموده و از ابتدای سال  1398الزم االجراء می باشد .ضمانت اجرایی وصول :کميسيون ماده  1397 77الزم االجراء می این تعرفه این تعرفه با
پیشنهاد شهرداری ،تصویب شورای اسالمی شهر(مصوبه شماره  18مورخه  ) 1396/11/07و تایید وزارت کشور (استانداری) سیر قانونی را طی

 77خصوصی و دولتی
درمانی
وصول :کاربری
ساختمانی با
پروانه
عوارض
عوارض :
6
کمیسیون ماده
ضمانت اجرایي
صدورباشد
االجراء می
 1397الزم
نامابتدای سال
 و ازنموده
با پیشنهاد شهرداری ،تصویب شورای اسالمی شهر(مصوبه شماره  18مورخه  ) 1396/11/07و تایید وزارت کشور (استانداری) سیر قانونی را
عوارض:
محاسبه
طریق
 1397الزم االجراء می باشدضمانت اجرایي وصول  :کمیسیون ماده 77
ابتدای سال
نموده و از
طی
باشدضمانت اجرایي وصول  :کمیسیون ماده 77

ماده 77ماخذ و نحوه ماخذ و نحوه
عوارض صدور پروانهه سهاختمانی بیمارسهتان ههاکمراکم درمانیککلینیهک
ردیف
نموده و از ابتدای سال  1397الزم االجراء می باشدضمانت اجرایي وصول  :کمیسیون
را طی

نمتوده و از
ستیر قتانونی را طتی
کشور (استتانداری)
روانپمشکانک تایید وزارت
 ) 1396/11و
مورخه /07
بهداشتکشماره 18
شهر(مصوبه
اسالمی
 ،تصویب شورای
محاسبه
محاسبه
دندانپمشکی
پمشگانک
واحدهای مطب
های
هاکخانه

ابتدای سال  1397این تعرفه با پیشنهاد شهرداری ،تصویب شورای اسالمی شهر(مصوبه شتماره  18مورخته 1396/11/07
عوارض
عوارض
ک بینایی سنجیک رادیولوژیست هاک سونوگرافیکآزمایشگاه تشخیص طبهی و

) و تاییتد وزارت

کشور (استانداری) سیر قانونی را طی نموده و از ابتدای سال  1397الزم االجراء می باشدضمانت اجرایي وصول  :کمیسیون ماده 77

ماره 18
استالمی شهر(مصتوبه شت
تعرفه با پیشنهاد شهرداری ،تصتویب شتورای
وصول :
اجرایي
ضمانت
االجراء می باشد
1398
1397
اینمربع
77متر
مادههر
کمیسیونازای
خصوصی به
بخش
وابسته
حرف
13.96
االجراء می باشتد ×p
زیرزمینسیر قانونی را طی نموده و از ابتدای سال ×p1397الزم12.14
اجرایي
ضمانت
مورخه ) 1396/11/07 1و تایید وزارت کشور (استانداری)
همکف

18.21×p

20.09×p

3

از طبقه اول به باال

9.10 ×p

10.46 ×p

4

انباری در زیرزمین یا همکف و دیگر طبقات

4.55 ×p

5.23 ×p

وصول : 2کمیسیون ماده 77

تبصره ( : )1مطب پزشکان ،دندانپزشکان ،رادیولوژیست ها ،سونوگرافی ،داروخانه ها در صورت تقاضای صدور پروانه ساختمانی مختلی در
ی بنا مشروط به اینکه ضوابی و مقررات جاری مقرر در طرح مورد عمل ،انجام این امر را مقدور بداند ،عوارض متعلقه برای هتر کتاربری
بطور جداگانه و بر اساس تعرفه مربوط محاسبه خواهد شد.
تبصره ( : )2مطب پزشکان ،دندانپزشکان ،رادیولوژیست ها ،سونوگرافی از پرداخت عوارض تجاری معاف می باشند داروخانه ها به عنتوان
تجاری حساب می شوند و بایستی عوارض تجاری پرداخت نمایند
تبصره( : )3طبق بند 24ماده  55قانون شهرداری ها دائر کردن دفتر وکالت ومطب و دفتراسناد رسمی و ازدواج و طالق و دفتر روزنامته
و مجله و دفتر مهندسی بوسیله مال

از نظر این قانون استفاده تجاری محسوب نمی شود.

تبصره ( : )4در بلوك های  20،21،22،30،31،32به دلیل تمرکزدایی و حل مشکل ترافی

در زمان مراجعه  2برابر جدول فوق محاسبه

و اخذ گردد.
تبصره ( : )5به جهت تمرکز زدایی و ایجاد انگیزه برای افتتاح مطب در مناطق محروم تر در منطقه بجز مناطق ذکتر شتده در تبصتره 4
صدور پروانه به طریق ذیل اقدام می شود:
در بلوك  %30 aافزایش نسبت به جدول فوق
در بلوك  bبرابر جدول فوق
در بلوك  %30cکاهش نسبت به جدول فوق
.
شهردار درق
عباس جعفري

رئيس شوراي اسالمي شهر
موسي ميرزائي

اعضاي شوراي اسالمي شهر درق
نعمت حسن زاده ،روح ا ...حسين زاده ،جواد شامحمدي ،عباسعلي محمدزاده

8

تعرفه عوارض محلی شهرداری درق

سال  1398شورای اسالمی شهر(مصوبه شماره

 18مورخه 1396/11/07

) و تایید وزارت کشور (ا

تعرفه با پیشنهاد شهرداری  ،تصویب شورای اسالمی شهر (مصوبه شماره  52مورخه  )1397/11/13و تأیید وزارت کشور(استانداری) سیر قانونی را
طی نموده و از ابتدای سال  1398الزم االجراء می باشد .ضمانت اجرایی وصول :کميسيون ماده  1397 77الزم االجراء می این تعرفه این تعرفه با
پیشنهاد شهرداری ،تصویب شورای اسالمی شهر(مصوبه شماره  18مورخه  ) 1396/11/07و تایید وزارت کشور (استانداری) سیر قانونی را طی
اعیانی)77
کمیسیون ماده
وصول :
اجرایي
باضمانت
پذیرهباشد
االجراء می
 1397الزم
نام ابتدای سال
 و ازنموده
(احداث
اداری
کاربری
عوارض
عوارض :
7
با پیشنهاد شهرداری ،تصویب شورای اسالمی شهر(مصوبه شماره

 18مورخه 1396/11/07

) و تایید وزارت کشور (استانداری) سیر قانونی را

عوارض:
محاسبه
طریق
 1397الزم االجراء می باشدضمانت اجرایي وصول  :کمیسیون ماده 77
ابتدای سال
نموده و از
طی
ردیف اجرایي وصول  :کمیسیون ماده 77
باشدضمانت

ماخذ و نحوه محاسبه

عوارض
را طی نموده و از ابتدای سالنوع
االجراء می باشدضمانت اجرایي وصول  :کمیسیون ماده 77
 1397الزم

عوارض به ازای هر متر
 ،تصویب شورای اسالمی شهر(مصوبه شماره  18مورخه 1396/11/07
1397
مربع سال
شتماره 18
ابتدای سال  1397این تعرفه با پیشنهاد شهرداری ،تصویب شورای اسالمی شهر(مصوبه

ماخذ و نحوه محاسبه
عوارض به ازای هر متر

) و تایید وزارت کشور (استتانداری) ستیر قتانونی را طتی نمتوده و از

1397
سال
1396
مربع/11
مورخته /07

) و تاییتد وزارت

کشور 1
همکف
نموده و از ابتدای سال  1397الزم االجراء می باشدضمانت اجرایي وصول  :کمیسیون ماده 77
(استانداری) سیر قانونی را طی
اولکمیسیون ماده  77این تعرفه با پیشنهاد شهرداری ،تصتویب شتورای استالمی شهر(مصتوبه شتماره
وصول :
می باشدضمانت اجرایي
االجراء 2
طبقه

18

28م .یPباشتدضمانت اجرایي
نموده و از ابتدای سال  1397الزم االجراء
بهکشور
وزارت
طبقهتایید
 ) 1396/11/07و
مورخه 3
دوم
طی P .
بعد(استانداری) سیر قانونی را 25

وصول 4 :کمیسیون ماده 77

زیرزمین و انباری

5

نیم طبقه

تبصره( : )1وصول عوارض مزبور در خصوص واحد های اداری می باشد که رعایت ضوابی و مقررات مربتوط از جملته
طرح مصوب(هادی،تفصیلی) حسب مورد ،مالك عمل قرار میگیرد.
تبصره ( : )2پس ازاخذ مجوز از کمیسیون ماده  5در صورتیکه سطح اشغال ،مازاد بر ضوابی طترح تفصتیلی باشتد.به
ازای هر مترمربع بنای مازاد بر سطح اشغال مجاز طرح تفصیلی 18.97×p ،در هر طبقه محاسبه می گردد.

شهردار درق
عباس جعفري

رئيس شوراي اسالمي شهر
موسي ميرزائي

اعضاي شوراي اسالمي شهر درق
نعمت حسن زاده ،روح ا ...حسين زاده ،جواد شامحمدي ،عباسعلي محمدزاده
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تعرفه عوارض محلی شهرداری درق

سال  1398شورای اسالمی شهر(مصوبه شماره

 18مورخه 1396/11/07

) و تایید وزارت کشور (ا

تعرفه با پیشنهاد شهرداری  ،تصویب شورای اسالمی شهر (مصوبه شماره  52مورخه  )1397/11/13و تأیید وزارت کشور(استانداری) سیر قانونی را
طی نموده و از ابتدای سال  1398الزم االجراء می باشد .ضمانت اجرایی وصول :کميسيون ماده  1397 77الزم االجراء می این تعرفه این تعرفه با
پیشنهاد شهرداری ،تصویب شورای اسالمی شهر(مصوبه شماره  18مورخه  ) 1396/11/07و تایید وزارت کشور (استانداری) سیر قانونی را طی
کمیسیون وماده 77
کاربریاجرایي
باشدضمانت
عوارضاالجراء می
عوارض  1397:الزم
ناماز ابتدای سال
نموده و
تاسیساتی
وصول :کارگاهی
صنعتی و
پذیره با
-8
با پیشنهاد شهرداری ،تصویب شورای اسالمی شهر(مصوبه شماره  18مورخه  ) 1396/11/07و تایید وزارت کشور (استانداری) سیر قانونی را
 1397الزم االجراء می باشدضمانت اجرایي وصول  :کمیسیون ماده 77
ابتدای سال
نموده و از
طی
عوارض:
محاسبه
طریق
باشدضمانت اجرایي وصول  :کمیسیون ماده 77

ماخذ و نحوه محاسبه عوارض به
وصول :به ازای
عوارض
محاسبه
 1397الزمماخذ
صنعتی
عوارض
کمیسیون ماده 77
اجرایي
نحوهضمانت
االجراء ومی باشد
ابتدای سال
ردیفنموده و از
را طی
 ،تصویب شورای اسالمی شهر(مصوبه شماره

 18مورخه 1396/11/07

هر متر مربع 1397

) و تایید وزارت کشور (استتانداری) ستیر قتانونی را طتی نمتوده و از

ازای هر متر مربع 1398

زیرزمینبا پیشنهاد شهرداری ،تصویب شورای اسالمی شهر(مصوبه شتماره
ابتدای سال  1397این تعرفه
1

 18مورخته 1396/11/07

) و تاییتد وزارت

کشور (استانداری) سیر قانونی را طی نموده و از ابتدای سال  1397الزم االجراء می باشدضمانت اجرایي وصول  :کمیسیون ماده 77

4.68 ×p

همکف

2

5.38 ×p

االجراء می باشدضمانت اجرایي وصول  :کمیسیون ماده  77این تعرفه با پیشنهاد شهرداری ،تصتویب شتورای استالمی شهر(مصتوبه شتماره

3
طبقه اول و به باال
مورخه 1396/11/07
4
صنعتی
انبار
ماده 77
وصول  :کمیسیون

18

) و تایید وزارت کشور (استانداری) سیر قانونی را طی نموده و از ابتدای سال  1397الزم االجراء می باشتدضمانت اجرایي

4.54 ×P

3.95 ×P

تبصره ( : )1وصول عوارض مزبور در خصوص واحدهایی که کاربری واحد مورد نظر صنعتی باشد و یتا آنکته کتاربری
غیرمرتبی بوده که با طرح موضو در کمیته فنی و یا کمیسیون ماده  5حسب مورد تغییر کاربری یافته باشد عالوه بر
عوارض های متعلقه بابت واحدهای صنعتی مطابق با تعرفه سال مراجعه قابلیت وصول دارد.
تبصره ( : )2چنانچه در قسمتی از کاربری مذکور ،واحدهای مسکونی ،تجتاری یتا اداری احتداث شتود ،عتوارض آن
مطابق تعرفه های مربوطه وصول خواهد شد.
تبصره( : )3درصورت داشتن انباری متصل به کارگاه برای محاسبه عوارض انباری طبق فرمول جدول فوق محاسبه و
اخذ گردد.
تبصره( : )4عوارض بنای گلخانه های مسق کشاورزی با مصالح مانند :پولیکا ،چوب و پوشتش پالستتی

و شیشته

عوارض آن به میزان زیربنا و عوارض آن  %50تعرفه جدول فوق محاسبه و وصول خواهد شد.
تبصره( : )5به استناد قانون ماده  8قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی عوارض پذیره صتدور پروانته جهتت
هتل ها و اماکن گردشگری و مسافرخانه ها با بخش صنایع خواهد بود
تبصره( : )6به استناد بند  4ماده  22قانون الحاق موادی به قانون تنظتیم بخشتی از مقتررات متالی دولتت مصتوب
 84/8/15عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری و فروش تراکم با اقساط پنج تا ده ساله از شترو بهتره بترداری
توسی سرمایه گذاران به شهرداری مربوط پرداخت خواهد شد(با تقاضای سازمان گردشگری)
تبصره ( : )7فقی  % 30سطح اشغال مجاز از زیربنای همک جهت کاربری های جتانبی (تجتاری و تتاالر ) منظتور
شده و با این تعرفه محاسبه و وصول گردد و مازاد بر آن طبق تعرفه کاربری مورد استفاده محاسبه و اخذ شود.
شهردار درق
عباس جعفري

رئيس شوراي اسالمي شهر
موسي ميرزائي

اعضاي شوراي اسالمي شهر درق
نعمت حسن زاده ،روح ا ...حسين زاده ،جواد شامحمدي ،عباسعلي محمدزاده
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تعرفه عوارض محلی شهرداری درق

سال  1398شورای اسالمی شهر(مصوبه شماره

 18مورخه 1396/11/07

) و تایید وزارت کشور (ا

تعرفه با پیشنهاد شهرداری  ،تصویب شورای اسالمی شهر (مصوبه شماره  52مورخه  )1397/11/13و تأیید وزارت کشور(استانداری) سیر قانونی را
طی نموده و از ابتدای سال  1398الزم االجراء می باشد .ضمانت اجرایی وصول :کميسيون ماده  1397 77الزم االجراء می این تعرفه این تعرفه با
پیشنهاد شهرداری ،تصویب شورای اسالمی شهر(مصوبه شماره  18مورخه  ) 1396/11/07و تایید وزارت کشور (استانداری) سیر قانونی را طی
ها77
کاربریماده
سایرکمیسیون
وصول :
ضمانت اجرایي
صدورباشد
االجراء می
 1397الزم
نامابتدای سال
نموده و از
ساختمانی
پروانه
عوارض
عوارض :
-9
با پیشنهاد شهرداری ،تصویب شورای اسالمی شهر(مصوبه شماره

 18مورخه 1396/11/07

) و تایید وزارت کشور (استانداری) سیر قانونی را

عوارض:
محاسبه
طریقه
 1397الزم االجراء می باشدضمانت اجرایي وصول  :کمیسیون ماده 77
ابتدای سال
نموده و از
طی
باشدضمانت اجرایي وصول  :کمیسیون ماده 77
نوع کاربری صدور
ماخذ و نحوه محاسبه عوارض 1398
ماخذ و نحوه محاسبه عوارض 1397
نموده و از ابتدای سال  1397الزم االجراء می باشدضمانت اجرایي وصول  :کمیسیون ماده 77
را طیردیف
پروانه ساختمانی

قتانونیبازرا طتی نمتوده و از
سرکشور
باز ) و تایید وزارت
1396
(استتانداری) ستیر رو
پوشیده
مورخه  /11/07رو
 18پوشیده
 ،تصویب شورای اسالمی شهر(مصوبه شماره سر
پیشنهاد شهرداری ،تصویب شورای اسالمی شهر(مصوبه شتماره
ابتدای سال  1397این
تعرفه بانقل و
حمل و

1

 18مورخته 1396/11/07

) و تاییتد وزارت

77
×Pماده
اجرایي وصول  :کمیسیون
1.89می باشدضمانت
×Pاالجراء
سال  1397الزم
قانونی راهاطی نموده و از ابتدای
2.17
9.48×P
9.48×P
کشور (استانداری) سیرپایانه

االجراء می باشدضمانت اجرایي وصول  :کمیسیون ماده  77این تعرفه با پیشنهاد شهرداری ،تصتویب شتورای استالمی شهر(مصتوبه شتماره

انبارداری
2
مورخه 1396/11/07
خدماتی بند24
وصول  :کمیسیون ماده 77

18

×P
5.69
) و تایید وزارت کشور5.69 ×P
2.17ضمانت اجرایي
ی باشتد
 1397الزم االجراء م
×Pسال
1.89نموده و از ابتدای
×Pرا طی
(استانداری) سیر قانونی

3

ماده  55قانون

 %50عوارض پذیره تعرفه

شهرداری و

شماره 4

مشاغل خانگی

استاندار

شهردار درق
عباس جعفري

مدیر کل امور شهری و شوراها

معاون امور عمرانی

رئيس شوراي اسالمي شهر
موسي ميرزائي

 %50عوارض پذیره تعرفه شماره 4

رئیس شورای اسالمی شهر

شهرداردرق

اعضاي شوراي اسالمي شهر درق
نعمت حسن زاده ،روح ا ...حسين زاده ،جواد شامحمدي ،عباسعلي محمدزاده
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تعرفه عوارض محلی شهرداری درق

سال  1398شورای اسالمی شهر(مصوبه شماره

 18مورخه 1396/11/07

) و تایید وزارت کشور (ا

تعرفه با پیشنهاد شهرداری  ،تصویب شورای اسالمی شهر (مصوبه شماره  52مورخه  )1397/11/13و تأیید وزارت کشور(استانداری) سیر قانونی را
طی نموده و از ابتدای سال  1398الزم االجراء می باشد .ضمانت اجرایی وصول :کميسيون ماده  1397 77الزم االجراء می این تعرفه این تعرفه با
پیشنهاد شهرداری ،تصویب شورای اسالمی شهر(مصوبه شماره  18مورخه  ) 1396/11/07و تایید وزارت کشور (استانداری) سیر قانونی را طی

 -10نام عوارض :

باشدضمانت اجرایي وصول  :کمیسیون ماده 77
نموده و از ابتدای سال  1397الزم االجراء می
تفکیک
با پیشنهاد شهرداری ،تصویب شورای اسالمی شهر(مصوبه شماره

 18مورخه 1396/11/07

) و تایید وزارت کشور (استانداری) سیر قانونی را

طی نموده و از ابتدای سال  1397الزم االجراء می باشدضمانت اجرایي وصول  :کمیسیون ماده 77
باشدضمانت اجرایي وصول  :کمیسیون ماده 77

تبصره ( : )1تفکی

در شهرداریها بر اساس بر اساس ماده  101قابل وصول می باشد.

را طی نموده و از ابتدای سال  1397الزم االجراء می باشدضمانت اجرایي وصول  :کمیسیون ماده 77

صداز
نمتوده و
سابقهقتانونی را
(استتانداری) ستیر
اخذکشور
وزارت
) 1396
ماده11/07
مورخه
که 18
شماره
شهر(مصوبه
شورای اسالمی
 ،تصویب
طتی ماده
کمیسیون
سند نموده و
تایید به
ی واقدام
/101اصالح
خارج از
امالکی
درخصوص
تبصره (: )2

وزارت
تاییتد
فتوق ) و
عتوارض1396
اختذ /11/07
 18بتهمورخته
شتماره
شهر(مصوبه
شورای اسالمی
جرائماینرا تعرفه
پرداخت1397
وابتدای سال
اشتند و
نمیب
نیتازی
شتده
محدوده واقع
تصویبداخل
شهرداری 67،در
پیشنهاد از سال
دارندبا و قبل
کشور (استانداری) سیر قانونی را طی نموده و از ابتدای سال  1397الزم االجراء می باشدضمانت اجرایي وصول  :کمیسیون ماده 77
ومجوز شتهرداری
درصورتی که بعد از سال  67در داخل محدوده قرارگرفته مشروط برنداشتن سابقه پرداخت عواض
شتورای .استالمی شهر(مصتوبه شتماره 18
االجراء می باشدضمانت اجرایي وصول  :کمیسیون ماده  77این تعرفه با پیشنهاد شهرداری ،تصتویب
پاسخگوئی گردد
تفکی حاصل ازاعیانی ورودبه محدوده طبق تعرفه شماره  51وصول و

مورخه 1396/11/07

) و تایید وزارت کشور (استانداری) سیر قانونی را طی نموده و از ابتدای سال  1397الزم االجراء می باشتدضمانت اجرایي

وصول  :کمیسیون ماده 77
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تعرفه عوارض محلی شهرداری درق

سال  1398شورای اسالمی شهر(مصوبه شماره

 18مورخه 1396/11/07

) و تایید وزارت کشور (ا

تعرفه با پیشنهاد شهرداری  ،تصویب شورای اسالمی شهر (مصوبه شماره  52مورخه  )1397/11/13و تأیید وزارت کشور(استانداری) سیر قانونی را
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 -11نام عوارض  :عوارض تعمیرات ساختمان (تعمیرات اساسی )
با پیشنهاد شهرداری ،تصویب شورای اسالمی شهر(مصوبه شماره  18مورخه  ) 1396/11/07و تایید وزارت کشور (استانداری) سیر قانونی را
عوارض :الزم االجراء می باشدضمانت اجرایي وصول  :کمیسیون ماده 77
ابتدای سال 1397
نموده و از
طی
محاسبه
طریق
باشدضمانت اجرایي وصول  :کمیسیون ماده 77
را طی نموده و از ابتدای سال  1397الزم االجراء می باشدضمانت اجرایي وصول  :کمیسیون ماده 77
ردیف
نوع کاربری
 ،تصویب شورای اسالمی شهر(مصوبه شماره  18مورخه  ) 1396/11/07و تایید وزارت کشور (استتانداری) ستیر قتانونی را طتی نمتوده و از

نحوه محاسبه (ریال)

 %20عوارض پذیره مسکونی
مسکونی
ابتدای سال 1
 1397این تعرفه با پیشنهاد شهرداری ،تصویب شورای اسالمی شهر(مصوبه شتماره  18مورخته 1396/11/07
تجاری
پذیره
عوارض
%20
کشور (استاندا 2
ماده 77
کمیسیون
مبلغ وصول :
اجرایي
تجاری 1397الزم االجراء می باشدضمانت
ری) سیر قانونی را طی نموده و از ابتدای سال

) و تاییتد وزارت

شهر(مصتوبه شتماره
شتورای استالمی
ماده  77این
االجراء می باشد3ضمانت اجرایي وصول  :کمیسیون
عوارض پذیره
تصتویب %مبلغ
صنعتیتعرفه با پیشنهاد شهرداری20 ،
اداری –

مورخه 1396/11/07

صنعتیی باشتدضمانت اجرایي
الزم-االجراء م
) و تایید وزارت کشور (استانداری) سیر قانونی را طی نموده و از ابتدای سال 1397
اداری

وصول  :کمیسیون ماده 77

4
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آموزشی ،ورزشی،مذهبی ،پزشکی ،بهداشتی،

 %20مبلغ عوارض پذیره

درمانی و غیره

آموزشی ،ورزشی و...

تبصره ( : )1تا مادامی که مالکین و یا قائم مقام آنها تغییری در وضعیت مل

خود اعم از واحدهای مستکونی ،اداری

،تجاری ،آموزشی ،ورزشی ،مذهبی ،پزشکی ،درمانی و غیره بوجود نیاورند که مغایر با مفاد پروانه ستاختمان و نقشته
تأیید شده از سوی شهرداری نباشد،عوارض تحت عنوان تعمیرات به آنان تعلق نخواهد گرفت.
تبصره ( : )2این عوارض شامل تعمیرات جزئی یا داخلی(نقاشی ،ک سازی ،تعویض درب مسکونی،مرمت دیوار و)...
نخواهد شد.الزم به ذکر است برای انجام تعمییرات جزئی نیازی به دریافت مجوز نیست و صرفاً تعمیرات اساسی مثل
تعویض سق  ،ستون  ،پل گذاری  ،دیوار باربر و تعویض درب و نما در بانت هتا و موسستات متالی و اعتبتاری را
مشمول می شود.و نیاز به اخذ مجوز دارد.
تبصره ( : )3چنانچه مال

یا قائم مقام قانونی وی بدون دخل و تصرف و یا تغییر در ارتفا وسق بی آنکه از مفتاد

پروانه ساختمانی و نقشه مورد تایید شهرداری عتدول نمایتد و صترف ًا نستبت بته تعتویض ستق اقتدام کنتد،پس از
تاییدواحد فنی و شهرسازی این عوارض از وی قابل وصول می باشد.
تبصره ( : )4نحوه محاسبه عوارض مربوط به تعویض سق برای واحد های مسکونی و غیره کته بصتورت شتیب دار
اجرا می شوند معادل% 100عوارض پذیره همان کاربری می باشد.
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عباس جعفري

رئيس شوراي اسالمي شهر
موسي ميرزائي

اعضاي شوراي اسالمي شهر درق
نعمت حسن زاده ،روح ا ...حسين زاده ،جواد شامحمدي ،عباسعلي محمدزاده
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تعرفه عوارض محلی شهرداری درق

سال  1398شورای اسالمی شهر(مصوبه شماره

 18مورخه 1396/11/07

) و تایید وزارت کشور (ا

تعرفه با پیشنهاد شهرداری  ،تصویب شورای اسالمی شهر (مصوبه شماره  52مورخه  )1397/11/13و تأیید وزارت کشور(استانداری) سیر قانونی را
طی نموده و از ابتدای سال  1398الزم االجراء می باشد .ضمانت اجرایی وصول :کميسيون ماده  1397 77الزم االجراء می این تعرفه این تعرفه با
پیشنهاد شهرداری ،تصویب شورای اسالمی شهر(مصوبه شماره  18مورخه  ) 1396/11/07و تایید وزارت کشور (استانداری) سیر قانونی را طی

وصول :معابر
مشرف به
پیش
عوارض
عوارض :
12
کمیسیون ماده 77
آمدگی اجرایي
باشدضمانت
االجراء می
 1397الزم
نامابتدای سال
نموده-و از
با پیشنهاد شهرداری ،تصویب شورای اسالمی شهر(مصوبه شماره

 18مورخه 1396/11/07

) و تایید وزارت کشور (استانداری) سیر قانونی را

عوارض:
محاسبه
طریق
 1397الزم االجراء می باشدضمانت اجرایي وصول  :کمیسیون ماده 77
ابتدای سال
نموده و از
طی

باشدضمانت اجرایي وصول  :کمیسیون ماده 77

ماخذ و نحوه محاسبه

را طی نموده و از ابتدای سال  1397الزم االجراء می باشدضمانت اجرایي وصول  :کمیسیون ماده 77

ماخذ و نحوه محاسبه
عوارض به ازای هر متر

ردیف
عوارض به ازای هر متر
نوع کاربری
 ،تصویب شورای اسالمی شهر(مصوبه شماره  18مورخه  ) 1396/11/07و تایید وزارت کشور (استتانداری) ستیر قتانونی را طتی نمتوده و از
مربع 1398
مربع 1397
ابتدای سال  1397این تعرفه با پیشنهاد شهرداری ،تصویب شورای اسالمی شهر(مصوبه شتماره  18مورخته  ) 1396/11/07و تاییتد وزارت
تجاری
32.6
28.4
77
ضمانت اجرایي وصول  :کمیسیون×Pماده
×Pباشد
نموده و از ابتدای سال  1397الزم االجراء می
کشور(1استانداری) سیر قانونی را طی
وصنعتی
اداری
2
شهرداری ،تصتویب شتورای استالمی 21.7×P
کمیسیون ماده  77این تعرفه با پیشنهاد18.9×P
شهر(مصتوبه شتماره
وصول :
االجراء می باشدضمانت اجرایي
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مسکونی
17.3×Pضمانت اجرایي
15.1×Pابتدای سال  1397الزم االجراء می باشتد
 ) 1396/11/07 3و تایید وز ارت کشور (استانداری) سیر قانونی را طی نموده و از
مورخه
فرهنگی ،هنری ،ورزشی ،آموزشی ،بهداشتی،
وصول  :کمیسیون ماده 77
12.9×P
11.3×P
4
درمانی ،پزشکی و غیره

تبصره( : )1در صورتیکه پیش آمدگی سق آخرین طبقه صرفاً بصورت سایه بان مورد استفاده قرار گیرد مشمول این تعرفه نخواهد شد.
تبصره( : )2کلیه ضوابی مقرر در بخشنامه  34/2/1/25798مورخ  1372/12/8وزیر محترم کشور به شرح ذیل الزم الرعایه است:
 -1در صورتیکه پیش آمدگی در معبر عمومی ،بصورت روبسته و زیربنای مفید مورد استفاده واحدهای مسکونی ،تجتاری ،اداری ،صتنعتی
قرار گیرد ،عالوه بر اینکه جزو زیربنای مفید محسوب و عوارض مربوطه وصول خواهد شد.با دریافت این عوارض  ،عوارض مازاد برتراکم بر
پیش آمدگی تعلق نمی گیرد.
 -2اگر پیش آمدگی بصور ت روبسته و دارای دیوارهای جانبی باشد ولی بصورت بنای غیر مفید مورد استتفاده قترار گیرد(صترفاً بصتورت
بالکن) عالوه بر اینکه جزو زیربنای ناخالص محسوب و عوارض مربوطه وصول خواهد شد،از هر متتر مربتع پتیش آمتدگی  %50بنتد یت
وصول خواهد شد.
تبصره( : )3پیش امدگی سق آخرین طبقه در حد  50سانتی متر در سمت حیاط و سمت معبر بتا اختذ مجتوز از اداره بترق و رعایتت
ضوابی طرح تفلیلی ولحاظ در نقشه ارائه شده به شهرداری ،مشمول پرداخت عوارض این تعرفه نخواهد بود
تبصره ( : )4چنانچه پیش آمدگی پس از ساخت بنا و خارج از درصد مجاز بوده باشد در صورت ابقاء توسی کمیسیون ماده صتد وصتول
عوارض پیش آمدگی بر مبنای تعرفه مربوطه محاسبه خواهد شد و مطابق کمیسیون ماده 100عمل خواهد شد.
تبصره( : )5پیش آمدگی که در سمت معبر اجرا میگردد جزء تراکم محسوب نمی شود.
.
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سال  1398شورای اسالمی شهر(مصوبه شماره

 18مورخه 1396/11/07

) و تایید وزارت کشور (ا

تعرفه با پیشنهاد شهرداری  ،تصویب شورای اسالمی شهر (مصوبه شماره  52مورخه  )1397/11/13و تأیید وزارت کشور(استانداری) سیر قانونی را
طی نموده و از ابتدای سال  1398الزم االجراء می باشد .ضمانت اجرایی وصول :کميسيون ماده  1397 77الزم االجراء می این تعرفه این تعرفه با
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ساختمانی
نام :پروانه
تغییر
تمدید و
تجدید ،
عوارض
عوارض :
-13
کمیسیون ماده 77
وصول
اجرایي
باشدضمانت
االجراء می
 1397الزم
نامابتدای سال
نموده و از
با پیشنهاد شهرداری ،تصویب شورای اسالمی شهر(مصوبه شماره  18مورخه  ) 1396/11/07و تایید وزارت کشور (استانداری) سیر قانونی را

A –A

ضمانت اجرایي وصول  :کمیسیون ماده 77
تجدیدالزم
عوارض1397
ابتدای سال
نموده و از
طی
می باشد 2
االجراء 1
پروانه:
محاسبه
طریقه

باشدضمانت اجرایي وصول  :کمیسیون ماده 77

 =A2عوارض پذیره پروانه ساختمانی در زمان مراجعه مال

جهت تجدید پروانه(بعد از پنج سال)

را طی نموده و از ابتدای سال  1397الزم االجراء می باشدضمانت اجرایي وصول  :کمیسیون ماده 77

 =A1عوارض پذیره پروانه ساختمانی در زمان صدور پروانه
 ،تصویب شورای اسالمی شهر(مصوبه شماره  18مورخه 1396/11/07
تبصره ( : )1طبق تبصره  2ماده  29قانون نوسازی و عمران شهری در پروانه های ساختمانی که از طرف شهرداری
ابتدای سال  1397این تعرفه با پیشنهاد شهرداری ،تصویب شورای اسالمی شهر(مصوبه شتماره  18مورخته  ) 1396/11/07و تاییتد وزارت
(حتداکثر  5ستال )و
ها صادر می شود باید حداکثر مدتی که برای پایان یافتن ساختمان ضروری است قیتد گتردد
کشور (استانداری) سیر قانونی را طی نموده و از ابتدای سال  1397الزم االجراء می باشدضمانت اجرایي وصول  :کمیسیون ماده 77
پروانته هتا
کسانی که در میدان ها و معابر اصلی شهر اقدام به احداث ساختمان می کنند باید ظرف متدت مقترر در
18
االجراء می باشدضمانت اجرایي وصول  :کمیسیون ماده  77این تعرفه با پیشنهاد شهرداری ،تصتویب شتورای استالمی شهر(مصتوبه شتماره
ساختمان خود را به اتمام برسانند .در غیر اینصورت عالوه بر عوارض تجدید %10مابه التفاوت عوارض جدید و قتدیم
مورخه  ) 1396/11/07و تایید وزارت کشور (استانداری) سیر قانونی را طی نموده و از ابتدای سال  1397الزم االجراء می باشتدضمانت اجرایي
تاخیر اجرای ساختمان دریافت خواهد شد.
به عنوان عوارض
وصول  :کمیسیون ماده 77
) و تایید وزارت کشور (استتانداری) ستیر قتانونی را طتی نمتوده و از

تبصره ( : )2پروانه های ساختمانی که در مهلت مقرر قانونی نسبت به تمدید آن اقدام می نمایند مشمول پرداختت
عوارض صدور پروانه ساختمانی نمی شوند.
تبصره( : )3برای تمدید پروانه ساختمانی بعد از مهلت قانونی ی

ساله برای مراجعه اول  %25فقی عوارض پذیره و

برای مراجعه دوم  % 40مابه تفاوت زمان صدور پروانه ساختمان و زمان مراجعه مبنای وصتول عتوارض تمدیتد متی
باشد و در مراجعات بعدی تمدیدو تجدیدپروانه  ،مابه تفاوت عوارض پذیره زمان آخرین تمدید با زمان مراجعه مالك
عمل می باشد.
تبصره ( : )4منظور از شرو عملیات ساختمانی ،اجرای فونداسیون می باشدکه پس از اعالم رسمی مهنتدس نتاظر
مال موظ به اعالم شرو عملیات ساختمان به شهرداری و ثبت گزارش مرحله اول عدم خالفی مندرج در پروانته
ساختمانی می باشد.
تبصره ( : )5مودیانی که قبل از اتمام مهلت مقرر در پروانه (بار اول) از احداث بنا صرف نظر نمایند در صتورتی کته
هیچ گونه عملیات ساختمانی انجام نداده باشند و درخواست ابطال پروانه را داشته باشند شهرداری می تواند پتس از
کسر  15درصد عوارض پذیره می تواند همزمان با ابطال پروانه بتدون احتستاب عتوارض تفکی ،نوستازی،آموزش و
پرورش،خزانه،آتش نشانی،فلای سبز و آماده سازی نسبت به عودت مابقی وجوه واریزی مال اقدام نماید.
تبصره( : )6جهت تغییر نام مال

در پروانه و تاییدیه شناسنامه ساختمان یا نقشه های ساختمانی رونوشتت برابتر

اصل مبلغ  720/000ریال به عنوان کارمزد دریافت می گردد.

شهردار درق
عباس جعفري

رئيس شوراي اسالمي شهر
موسي ميرزائي

اعضاي شوراي اسالمي شهر درق
نعمت حسن زاده ،روح ا ...حسين زاده ،جواد شامحمدي ،عباسعلي محمدزاده
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تعرفه عوارض محلی شهرداری درق

سال  1398شورای اسالمی شهر(مصوبه شماره

 18مورخه 1396/11/07

) و تایید وزارت کشور (ا

تعرفه با پیشنهاد شهرداری  ،تصویب شورای اسالمی شهر (مصوبه شماره  52مورخه  )1397/11/13و تأیید وزارت کشور(استانداری) سیر قانونی را
طی نموده و از ابتدای سال  1398الزم االجراء می باشد .ضمانت اجرایی وصول :کميسيون ماده  1397 77الزم االجراء می این تعرفه این تعرفه با
پیشنهاد شهرداری ،تصویب شورای اسالمی شهر(مصوبه شماره  18مورخه  ) 1396/11/07و تایید وزارت کشور (استانداری) سیر قانونی را طی

اجرایيپل
ضمانتاحداث
مجوز
عوارض
عوارض :
14
وصول  :کمیسیون ماده 77
صدورباشد
االجراء می
 1397الزم
نامابتدای سال
نموده-و از
با پیشنهاد شهرداری ،تصویب شورای اسالمی شهر(مصوبه شماره

 18مورخه 1396/11/07

) و تایید وزارت کشور (استانداری) سیر قانونی را

 1397الزم االجراء می باشدضمانت اجرایي وصول  :کمیسیون ماده 77
ابتدای سال
نموده و از
طی
عوارض:
محاسبه
طریق
باشدضمانت اجرایي وصول  :کمیسیون ماده
 77و نحوه محاسبه عوارض
ماخذ
ردیف
 1397الزم االجراء می باشدضمانت اجرایي وصول  :کمیسیون ماده 77
ابتدای سال
نموده و از
را طی
کاربری
نوع
به ازای هر متر طول سال  1397به ازای هر متر طول سال 1398
 ،تصویب شورای اسالمی شهر(مصوبه شماره  18مورخه  ) 1396/11/07و تایید وزارت کشور (استتانداری) ستیر قتانونی را طتی نمتوده و از
تعرفه با پیشنهاد شهرداری ،تصویب ×p
اداری
 ) 1396/64و تاییتد وزارت
11/×p
56اسالمی شهر(مصوبه شتماره  18مورخته 07
شورای
ابتدای 1سال  1397این

ماخذ و نحوه محاسبه عوارض

کمیسیون ماده 77
1397
(استانداری) سیر
تجاری
کشور 2
37الزم االجراء می باشدضمانت اجرایي وصول 42 ×p:
قانونی را طی نموده و از ابتدای سال×p
االجراء می باشدضمانت اجرایي وصول  :کمیسیون ماده  77این تعرفه با پیشنهاد شهرداری ،تصتویب شتورای استالمی شهر(مصتوبه شتماره
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 3مسکونی و سایر
مورخه  ) 1396/11/07و تایید وزارت کشور (استانداری) سیر قانونی را طی نموده و از ابتدای سال  1397الزم االجراء می باشتدضمانت اجرایي
20×p

18×p

وصول  :کمیسیون ماده 77

تبصره( : )1بدیهی است شهرداری در موارد فاقد مجوز نسبت بهه صهدور اخطهار ههت مهی آوری پهل اقهدام و در
صورت عدم اقدام موثر از سوی مالکین رأساً نسبت به می آوری پل اقدام خواهد شد.
تبصره ( : )2برای هر قطعه زمین مسکونی یک پل در حد تردد یک ماشین حداکثر  3متر رایگان می باشدمازاد بر یک
پل در صورت تعلق طبق ضوابط طرح تفصیلی بر اساس دول فوق محاسبه و اخذ گردد.
نکته  :باید دقت گردد که هیچ گونه پل بدون رعایت ضوابط شهرداری صادر نشود.

شهردار درق
عباس جعفري

رئيس شوراي اسالمي شهر
موسي ميرزائي

اعضاي شوراي اسالمي شهر درق
نعمت حسن زاده ،روح ا ...حسين زاده ،جواد شامحمدي ،عباسعلي محمدزاده
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تعرفه عوارض محلی شهرداری درق

سال  1398شورای اسالمی شهر(مصوبه شماره

 18مورخه 1396/11/07

) و تایید وزارت کشور (ا

تعرفه با پیشنهاد شهرداری  ،تصویب شورای اسالمی شهر (مصوبه شماره  52مورخه  )1397/11/13و تأیید وزارت کشور(استانداری) سیر قانونی را
طی نموده و از ابتدای سال  1398الزم االجراء می باشد .ضمانت اجرایی وصول :کميسيون ماده  1397 77الزم االجراء می این تعرفه این تعرفه با
پیشنهاد شهرداری ،تصویب شورای اسالمی شهر(مصوبه شماره  18مورخه  ) 1396/11/07و تایید وزارت کشور (استانداری) سیر قانونی را طی

کشی
وصولیا :دیوار
حصارکشی
مجوز
عوارض
عوارض :
-15
ماده 77
کمیسیون
ضمانت اجرایي
صدورباشد
االجراء می
 1397الزم
نامابتدای سال
نموده و از
با پیشنهاد شهرداری ،تصویب شورای اسالمی شهر(مصوبه شماره

 18مورخه 1396/11/07

) و تایید وزارت کشور (استانداری) سیر قانونی را

عوارض:
محاسبه
طریق
 1397الزم االجراء می باشدضمانت اجرایي وصول  :کمیسیون ماده 77
ابتدای سال
نموده و از
طی
باشدردیف
کمیسیونیاماده 77
نوع وصول :
ضمانت اجرایي
دیوارکشی
حصارکشی

ماخذ و نحوه محاسبه

را طی نموده و از ابتدای سال  1397الزم االجراء می باشدضمانت اجرایي وصول  :کمیسیون ماده 77

ماخذ و نحوه محاسبه
عوارض سال 1398

عوارض سال 1397
به ازای هر متر طول
 ،تصویب شورای اسالمی شهر(مصوبه شماره  18مورخه 1396/11/07
4.76×p
4.24×p
1
اراضی داخل محدوده شهر
ابتدای سال  1397این تعرفه با پیشنهاد شهرداری ،تصویب شورای اسالمی شهر(مصوبه شتماره  18مورخته  ) 1396/11/07و تاییتد وزارت
2.42 ×p
2.11 ×p
2
اراضی واقی در حریم شهر
کشور (استانداری) سیر قانونی را طی نموده و از ابتدای سال  1397الزم االجراء می باشدضمانت اجرایي وصول  :کمیسیون ماده 77
) و تایید وزارت کشور (استتانداری) ستیر قتانونی را طتی نمتوده و از

استالمی انجام می
درخواست مال
رسمی و با
پیشنهادمالکیت
ارائه سند
شهرداری با
کمیسیونسوی
حصارکشی از
مجوز
ضمانتصدور
عوارض
االجراء (1
تبصره
پذیرد.ماره
شهر(مصتوبه شت
تصتویب شتورای
شهرداری،
تعرفه با
ماده  77این
وصول :
اجرایي
می) :باشد
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برای زمینهای زراعی ،باغی و کشاورزی ،حصارکشی طبق ضوابی قانونی مربوطه اقدام گردد.
مورخه 1396/11/07
تبصره ( : ) 2صدور مجوز حصار کشی بنام مال صرفاً به منزله محصور نمودن آن تلقی ،هیچگونه مجوزی در جهت احتداث بنتا محستوب
وصول  :کمیسیون ماده 77
نمی شود و مراتب می بایست در مجوز صادره از سوی شهرداری صراحتاً قید شود.
تبصره ( : ) 3چنانچه مدارك معتبری همچون صدور احکام و آراء قطعی از سوی مراجع و محاکم قلائی و ذیصالح مبنی بر عدم مالکیت و
یا داشتن معارض ارائه شود ،صدور مجوز حصار کشی متوق خواهد شد.
تبصره ( : )4به استناد ماده  110قانون شهرداری نسبت به زمین یا بنای مخروبه و غیر مناسب بتا وضتع محتل و یتا نیمته تمتام واقتع در
محدوده شهر که در خیابان یا کوچه و یا میدان قرار گرفته و منافی با پاکی و پاکیزگی و زیبایی شهر با موازین شهرسازی باشد .شهرداری
با تصویب شورای شهر می تواند به مال اخطار کند منتها ظرف دو ماه به ایجاد نرده یا دیوار یا مرمت آن کته منطبتق بتا نقشته مصتوب
انجمن شهر باشد اقدام کند اگر مال مسامحه و یا امتنا کرد شهرداری می تواند به منظور تامین نظر و اجترای طترح مصتوب شتورا در
زمینه زیبایی و پاکیزگی و شهرسازی هرگونه اقدامی را که الزم بداند معمول و هزینه آن را به اضتافه صتدی ده از مالت یتا متتولی و یتا
متصدی موقوفه دریافت نماید .در این صورت حساب شهرداری بدواً به مال ابالغ می شود در صورتی کته مالت ظترف متدت  15روز از
تاریخ ابالغ به صورت حساب شهرداری اعتراض نکرد صورت حساب قطعی تلقی می شود و هرگاه ظرف مهلت مقرره اعتراض کرد موضو
به کمیسیون مذکور در ماده  77ارجا خواهد شد.
صورت حساب هایی که مورد اعتراض واقع نشده و همچنین آراء کمیسیون رفع اختالف مذکور در ماده  77در حکتم ستند قطعتی و الزم
االجرا بوده و اجراء ثبت مکل است بر طبق مقررات اجرای اسناد رسمی الزم االجراء نسبت به وصول طلب شهرداری اجرائیه صادر و بته
مورد اجراء بگذارد.
تبصره ( : ) 5حداکثر ارتفا مجاز جهت حصار کشی با ترکیب مصالح بنایی با فنس یا نرده مطابق ضوابی طترح تفلتیلی شتهر 2/5متتر و
حداکثر ارتفا مجاز جهت دیوار کشی با مصالح بنتایی  1.5متتر متی باشتد . .و متتراژ صتدور مجتوز میتزان نامحصتور بتودن ملت متی
باشد(.شهرداری مکل است ارتفا حصار و فنس را به تفکی در مجوز صادره درج نماید)
) و تایید وز ارت کشور (استانداری) سیر قانونی را طی نموده و از ابتدای سال  1397الزم االجراء می باشتدضمانت اجرایي

شهردار درق
عباس جعفري

رئيس شوراي اسالمي شهر
موسي ميرزائي

اعضاي شوراي اسالمي شهر درق
نعمت حسن زاده ،روح ا ...حسين زاده ،جواد شامحمدي ،عباسعلي محمدزاده
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تعرفه عوارض محلی شهرداری درق

سال  1398شورای اسالمی شهر(مصوبه شماره

 18مورخه 1396/11/07

) و تایید وزارت کشور (ا

تعرفه با پیشنهاد شهرداری  ،تصویب شورای اسالمی شهر (مصوبه شماره  52مورخه  )1397/11/13و تأیید وزارت کشور(استانداری) سیر قانونی را
طی نموده و از ابتدای سال  1398الزم االجراء می باشد .ضمانت اجرایی وصول :کميسيون ماده  1397 77الزم االجراء می این تعرفه این تعرفه با
پیشنهاد شهرداری ،تصویب شورای اسالمی شهر(مصوبه شماره  18مورخه  ) 1396/11/07و تایید وزارت کشور (استانداری) سیر قانونی را طی

کسب
سالیانهباشدمحل
عوارض
عوارض :
-16
اجرایي وصول  :کمیسیون ماده 77
ضمانت
االجراء می
 1397الزم
نامابتدای سال
نموده و از
با پیشنهاد شهرداری ،تصویب شورای اسالمی شهر(مصوبه شماره

 18مورخه 1396/11/07

) و تایید وزارت کشور (استانداری) سیر قانونی را

عوارض:
محاسبه
طریق
 1397الزم االجراء می باشدضمانت اجرایي وصول  :کمیسیون ماده 77
ابتدای سال
نموده و از
طی

عوارض سالیانه محل کسب برای کلیه مشاغل و صنوف تابی نظام قانون نظام صنفی و قهانون تجهارت کهه ملهزم بهه عدهویت در اتحادیهه صهنف

باشدضمانت اجرایي وصول  :کمیسیون ماده 77

مربوط و مشاغل و حرف خاص می باشند وصول می گردد.

را طی نموده و از ابتدای سال  1397الزم االجراء می باشدضمانت اجرایي وصول  :کمیسیون ماده 77
نوع گرو ه مشاغل

ردیفشورای اسالمی شهر(مصوبه شماره
 ،تصویب

18

ماخذ و نحوه محاسبه

ماخذ و نحوه محاسبه

نمتوده و از
(استتانداری) ستیر قتانونی را طتی
 ) 1396و تایید وزارت کشور
عوارض1396
مورخه /11/07
حداکثر مبلغ(ریال)
عوارض 1397

0.86
شهرداری ،تصویب شورای×p ×s
مشاغل گروه
شهر(مصوبه شتماره
اسالمی
ابتدای سال  1397این تعرفه با
پیشنهادسوم3
1

0.98 ×p18
×s
مورخته 1396/11/07

) و تاییتد وزارت
14,540,000

کشور (استانداری) سیر قانونی را طی نموده و از ابتدای سال  1397الزم االجراء می باشدضمانت اجرایي وصول  :کمیسیون ماده 77
مشاغل گروه دوم

0.57 ×p ×s

2

0.65 ×p ×s

1810,183,000
االجراء 2می باشدضمانت اجرایي وصول  :کمیسیون ماده  77این تعرفه با پیشنهاد شهرداری ،تصتویب شتورای استالمی شهر(مصتوبه شتماره
مورخه 1396/11/073

طی نموده و از ابتدای ×s
 ×pرا0.28
کشور (استانداری) سیر ×s
تاییدگروه
مشاغل
اول1
 0.32الزم االجراء می باشتدضمانت اجرایي
سال1397×p
قانونی
وزارت
)و
7,273,000

وصول  :کمیسیون ماده 77

گروه مشاغل در انتهای دفترچه تعرفه عوارض ضمیمه می باشد.
 = Sمساحت واحد کسبی

تبصره( : )1محاسبه این عوارض در همکف وزیرزمین پاساژها و سایر امالک برابهر فرمهول مصهو

 ،طبقهه اول %80فرمهول ،طبقهه دوم %70

فرمول و از سوم به باال  %60فرمول مالک عمل می باشد.
تبصره ( : )2حداقل مساحت واحد کسبی ( )sبر اساس ضوابط طرح تفدیلی قبل از سال  85برابر  17/5متهر مربهی و بعهد از طهرح تفصهیلی 85
برابر  20متر مربی است.
تبصره( : )3چنانچه در حال حاضر و یا در آینده مشاغلی ایجاد شوند و یا شناسایی شهوند کهه در گهروه بنهدی ههای انجهام شهده قهرار ندارنهد
عوارض با پیشنهاد شهرداری به شورای اسالمی شهر با رعایت دیگر ضوابط قانونی هت وصول عوارض سالیانه از آنها قابل وصول خواهد بود.
تبصره ( : )4بیمارستانهای دولتی مشمول پرداخت عوارض محل کسب نخواهند شد.
تبصره ( : )5مشاغل غیر مشمول نظام صنفی مثل تعاونی های مصرف ،مطب پزشکان ،دفاتر وکالت ،دفاتر نقشه کشی ،فروشهگاه ههای زنجیهره
ای ،تعاونی های محلی ،آموز شگاه های رانندگی ،دفاتر بیمه و باشگاه ها و تاالرههای پهذیرایی نیهز بهر اسهاس هدول مشهاغل ،مشهمول پرداخهت
عوارض سالیانه می باشد.
تبصره ( : )6شهرداری مکلف است تسهیالت پیش بینی شده در قانون ساماندهی مشاغل خانگی را تدبیر و ا را نماید.
تبصره ( :)7عوارض ساالنه تاالر باغها

( 20*P*Sمساحت اعیانی موقت ودائمی) محاسبه می گردد وکلیه واحدهای مشهمول ایهن تعرفهه کهه

درسالهای قبل عوارض مکان فعالیت خود را پرداخت نکرده اند بایستی براساس تعرفه سال اری به اضافه ده درصد پرداخت نمایند.

شهردار درق
عباس جعفري

رئيس شوراي اسالمي شهر
موسي ميرزائي

اعضاي شوراي اسالمي شهر درق
نعمت حسن زاده ،روح ا ...حسين زاده ،جواد شامحمدي ،عباسعلي محمدزاده
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تعرفه عوارض محلی شهرداری درق

سال  1398شورای اسالمی شهر(مصوبه شماره

 18مورخه 1396/11/07

) و تایید وزارت کشور (ا

تعرفه با پیشنهاد شهرداری  ،تصویب شورای اسالمی شهر (مصوبه شماره  52مورخه  )1397/11/13و تأیید وزارت کشور(استانداری) سیر قانونی را
طی نموده و از ابتدای سال  1398الزم االجراء می باشد .ضمانت اجرایی وصول :کميسيون ماده  1397 77الزم االجراء می این تعرفه این تعرفه با
پیشنهاد شهرداری ،تصویب شورای اسالمی شهر(مصوبه شماره  18مورخه  ) 1396/11/07و تایید وزارت کشور (استانداری) سیر قانونی را طی

ضمانت کسب
باشدموقت
پروانه
عوارض
عوارض :
نموده-و ازنام
17
اجرایي وصول  :کمیسیون ماده 77
االجراء می
 1397الزم
ابتدای سال
با پیشنهاد شهرداری ،تصویب شورای اسالمی شهر(مصوبه شماره

طریق محاسبه عوارض:

 18مورخه 1396/11/07

) و تایید وزارت کشور (استانداری) سیر قانونی را

طی نموده و از ابتدای سال  1397الزم االجراء می باشدضمانت اجرایي وصول  :کمیسیون ماده 77

عوارض پروانه موقت کسب = محاسبه حق پیشه وری مجاز یکسال *2

باشدضمانت اجرایي وصول  :کمیسیون ماده 77

77در سطح شهر فعالیت مهی نماینهد و
شهرداری
وصول :مجوز
اجرایيبدون
افرادی که
االجراء ومیپیشه
الزم کسب
لوگیری از
تبصره : 1
کمیسیون ماده
باشد ،ضمانت
منظورسال 1397
نموده وبهاز ابتدای
را طی
بهه
مفاسهد اطتیتمهاعی
گیهری
کشور و لهو
فعالیهت
شماره الزم
شهر(مصوبه های
اسالمیاخذ مجوز
شورای هت
تصویب افراد
،تشویق
نمتوده و از
ستیرازقتانونی را
(استتانداری)
نوعوزارت
دولت) ودرتایید
کنترل1396
منظور/11/07
 18به مورخه
نسبت
شهرداری ا ازه داده می شود عوارض تجاری موقت برای یکسال از شاغلین وصول  ،تا آنان بتوانند در طول سال
ابتدای سال  1397این تعرفه با پیشنهاد شهرداری ،تصویب شورای اسالمی شهر(مصوبه شتماره  18مورخته  ) 1396/11/07و تاییتد وزارت

مقهررات اقهدام و
وصول :یند
مجوز نما
ضمانتاخذ
نتوانند
الزم طول
صورتیکه در
است
یند .
اقدام نما
مجوز
کشوراخذ
به
برابر ماده 77
کمیسیون
اجرایي
سالباشد
االجراء می
درسال 1397
ابتدای
بدیهی و از
طی نموده
قانونی را
ری) سیر
(استاندا
فقهط
ملهک
استالمی برای یهک
عبارت دیگر
پیشنهادممنوع
نبوده و
برای77آناینملک
پروانه موقت
دوم
برای
ماره 18
شهر(مصتوبه شت
باشد.بهشتورای
میتصتویب
شهرداری،
تعرفه با
کمیسیون ماده
صدوروصول :
امکاناجرایي
ضمانت
سالباشد
االجراء می
یکبار پروانه موقت کسب صادر می شود.

مورخه 1396/11/07

) و تایید وزارت کشور (استانداری) سیر قانونی را طی نموده و از ابتدای سال  1397الزم االجراء می باشتدضمانت اجرایي

تبصره  : 2عهوارض پروانهه کسهب موقهت یکسهاله کهه مبلهغ آن دو برابهر حهق عهوارض پیشهه وری مجازیکسهال مهی

وصول  :کمیسیون ماده 77

باشد،الزامی می باشد
تبصره  : 3چنانچه به دلیل تغییر شغل در طول سال پروانه موقت مجدداً صادر شود  ،صرفاً عوارض یکسال وصهول مهی
گردد.
تبصره  : 4پروانه موقت هیچ گونه حقی را برای آن ملک در خصوص قابلیت تجاری شدن آن ایجاد نمی کند.

شهردار درق
عباس جعفري

رئيس شوراي اسالمي شهر
موسي ميرزائي

اعضاي شوراي اسالمي شهر درق
نعمت حسن زاده ،روح ا ...حسين زاده ،جواد شامحمدي ،عباسعلي محمدزاده
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تعرفه عوارض محلی شهرداری درق

سال  1398شورای اسالمی شهر(مصوبه شماره

 18مورخه 1396/11/07

) و تایید وزارت کشور (ا

تعرفه با پیشنهاد شهرداری  ،تصویب شورای اسالمی شهر (مصوبه شماره  52مورخه  )1397/11/13و تأیید وزارت کشور(استانداری) سیر قانونی را
طی نموده و از ابتدای سال  1398الزم االجراء می باشد .ضمانت اجرایی وصول :کميسيون ماده  1397 77الزم االجراء می این تعرفه این تعرفه با
پیشنهاد شهرداری ،تصویب شورای اسالمی شهر(مصوبه شماره  18مورخه  ) 1396/11/07و تایید وزارت کشور (استانداری) سیر قانونی را طی

 77کسب توسط صاحب پروانه
تقالمادهمحل
شغل و ان
اجرایيتغییر
ضمانتکسب ،
باشد محل
االفتتاح
عوارض حق
عوارض :
-18
کمیسیون
وصول :
االجراء می
 1397الزم
نامابتدای سال
نموده و از
با پیشنهاد شهرداری ،تصویب شورای اسالمی شهر(مصوبه شماره

 18مورخه 1396/11/07

) و تایید وزارت کشور (استانداری) سیر قانونی را

ردیف
محاسبه
فرمول
فرمول محاسبه
طی نموده و از ابتدای سال  1397الزم االجراء می باشدضمانت اجرایي وصول  :کمیسیون ماده 77

ماده  77عوارض حق افتتاح
مشاغل
گرو ه
باشدضمانت اجرایينوع
کمیسیون
وصول :

عوارض حق افتتاح

حداکثر مبلغ (ریال)

ماده 77
کمیسیون
کسباجرایي
محلضمانت
را طی نموده و از ابتدای سال  1397الزم االجراء می باشد
1398
کسب
1397وصول :محل

13961.73
/11/×p
07 ×s
سوم  18مورخه
گروه شماره
شهر(مصوبه
 ،تصویب1شورای اسالمی
مشاغل
3

(1.73استتانداری) ستیر قتانونی را طتی نمتوده و از
×pکشور
وزارت
) و تایید×s

ابتدای سال  1397این تعرفه با پیشنهاد شهرداری ،تصویب شورای اسالمی شهر(مصوبه شتماره

29,095,000

 18مورخته 1396/11/07

1.16 ×p ×s

) و تاییتد وزارت

1.16 ×p ×s
2
مشاغل گروه دوم
کشور (استانداری) سیر قانونی را طی نموده و 2از ابتدای سال  1397الزم االجراء می باشدضمانت اجرایي وصول  :کمیسیون ماده 77
20,366,000
 0.57×pشتورای استالمی شهر(مصتوبه شتماره 18
شهرداری ،تصتویب
 77این
می باشدضمانت اجرایي وصول :
تعرفه با پیشنهاد ×s
0.57×p
کمیسیون ماده×s
االجراء 3
مشاغل گروه اول1
14,457,000

مورخه 1396/11/07
گروه مشاغل در انتهای صفحهات ضمیمه می باشد.
وصول  :کمیسیون ماده 77

) و تایید وزارت کشور (استانداری) سیر قانونی را طی نموده و از ابتدای سال  1397الزم االجراء می باشتدضمانت اجرایي

ردیف

نوع گرو ه مشاغل
1

مشاغل گروه

2

مشاغل گروه دوم

3

سوم3

مشاغل گروه

2

اول1

عوارض حق افتتاح

عوارض حق افتتاح

انباری واحد

انباری واحد کسبی

کسبی1397

1398

0.86 ×p ×s

0.86 ×p ×s

0.57 ×p ×s

0.57 ×p ×s

0.28 ×p ×s

0.28 ×p ×s

حداکثر مبلغ (ریال)

14,457,000
10,183,000
7,618,000

گروه مشاغل در انتهای صفحهات ضمیمه می باشد.
حق افتتاح محل کسب=دوبرابرعوارض سالیانه کسب موردنظر
عوارض سالیانه انباری مجما از واحد کسبی و بالکن تجاری = ضریب گروه شغلی * مساحت انباری * 0.029*p

عوارض انتقال محل کسب توسط صاحب پروانه  :مابه التفهاوت عهوارض صهدور پروانهه کسهب از محهل قهدیم بها
عوارض صدور پروانه کسب محل دید مالک وصول است.
تبصره ( : )1در خصوص فدای باز مورد استفاده برخی از مشاغل مانند گاراژهها ،پاسهاژها ،کاروانسهراها و امثهالهم کهه
دارای یک یا دو در

ورودی و خرو ی می باشند و از فدای باز به صورت مشاع مورد استفاده واحدهای کسهبی قهرار

دارند از شمول تعلق این تعرفه مستثنی خواهد بود.
.

شهردار درق
عباس جعفري

رئيس شوراي اسالمي شهر
موسي ميرزائي
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تعرفه عوارض محلی شهرداری درق

سال  1398شورای اسالمی شهر(مصوبه شماره

 18مورخه 1396/11/07

) و تایید وزارت کشور (ا

تعرفه با پیشنهاد شهرداری  ،تصویب شورای اسالمی شهر (مصوبه شماره  52مورخه  )1397/11/13و تأیید وزارت کشور(استانداری) سیر قانونی را
طی نموده و از ابتدای سال  1398الزم االجراء می باشد .ضمانت اجرایی وصول :کميسيون ماده  1397 77الزم االجراء می این تعرفه این تعرفه با
پیشنهاد شهرداری ،تصویب شورای اسالمی شهر(مصوبه شماره  18مورخه  ) 1396/11/07و تایید وزارت کشور (استانداری) سیر قانونی را طی

 -19نام عوارض  :عوارض قطع درختان

نموده و از ابتدای سال  1397الزم االجراء می باشدضمانت اجرایي وصول  :کمیسیون ماده 77
با پیشنهاد شهرداری ،تصویب شورای اسالمی شهر(مصوبه شماره

طریق محاسبه عوارض:

 18مورخه 1396/11/07

) و تایید وزارت کشور (استانداری) سیر قانونی را

طی نموده و از ابتدای سال  1397الزم االجراء می باشدضمانت اجرایي وصول  :کمیسیون ماده 77
نوع عوارض

ردیف

باشدضمانت اجرایي وصول  :کمیسیون ماده 77

مبلغ عوارض (ریال)

مبلغ عوارض (ریال)

1397

1398

را طی نموده و از ابتدای سال  1397الزم االجراء می باشدضمانت اجرایي وصول  :کمیسیون ماده 77
عوارض قطی اشجار به ازای هر اصله درخت در صورتیکه محیط
نمتوده و از
طتی
را
قتانونی
ستیر
(استتانداری)
کشور
وزارت
تایید
تصویب شورای اسالمی شهر(مصوبه شماره  18مورخه  ) 1396/11/07و
1 ،
8,728,000
7,590,000
از بن درخت حداقل  50سانتیمتر باشد.
شهر(مصوبه شتماره
شورای
پیشنهاد
تعرفه با
ابتدای سال 1397
اسالمیمبلغ ردیف
عالوه بر
تصویب بن
شهرداری ،متر از
 100سانتی
اشجار تا
اینقطی
عوارض

 18مورخته 1396/11/07

) و تاییتد وزارت

وصول  :کمیسیون ماده
نموده وهراز ابتدای
87277
,000
اجرایي759
 1397الزم االجراء می باشدضمانت ,000
سال مازاد
سانتی متر
طیبه ازاء
کشور(2استانداری) سیر قانونی را 1
عوارضشهرداری ،تصتویب شتورای استالمی شهر(مصتوبه شتماره
تعرفه بابرپیشنهاد
ماده 77
اجرایي
اینعالوه
درخت
کمیسیوناصله
وصول :ازای هر
اشجار به
ضمانت قطی
االجراء می باشدعوارض

18

نموده و از ابتدای سال  1397الزم االجراء می باشتدضمانت اجرایي
طی متر
درخت راازیک
سیر قانونی
(استانداری)قطی
کشور سانتیمتر
ازای هر
وزارت
تایید به
هایو 1و2
) 1396
مورخه/11/073ردیف
1.219,000
1.060,000
بیشتر
وصول  :کمیسیون ماده 77

4

عوارض قطی اشجار برای درختان کمتر از  50سانتی متر بن
درخت به ازای هر سانتی متر

45,500

52,000

تبصره ( : )1تشخیص تعیین محیط بن درخت مطابق با ماده ( )12ضوابط ا رائهی مربهوط بهه چگهونگی مهاده ( )1الیحهه
قانونی حفظ و گسترش فدهای سهبز در شههرها موضهوع تصهویب نامهه مهور  1359/11/3شهورای انقهال

و مصهو

 1373/6/29وزارت کشور خواهد بود.
تبصره ( : )2شمولیت این تعرفه ناظر به قطی اشجار در معابر عمومی،باغات و پارک های متعلق به شهرداری می باشد
و بنابراین قطی اشجار توسط مالکین باغات و باغچه ها و  ...از تعلق این تعرفه مستثنی خواهد بود که صرفاً مالک مکلف به
کاشت دو نهال در مکانی که شهرداری انمایی و تعیین می نماید خواهند بود .به منظهور اسهتعالم واقعهی از ایهن تعرفهه
رعایت آیین نامه قانون اصالح حفظ و گسترش فدای سبز در شهر هها مصهو

 1359شهورای انقهال

و مصهو

1388

مجمی تشخیص مصلحت نظام الزامی است.
تبصره ( : )3عوارض دول فوق عمدی بوده و در صورت غیر عمد یا با اخذ مجوز بر اساس تشخیص سهازمان پهارک
ها حداکثر  %50وصول می گردد.
تبصره( : )4حفاری های ادارت خدمات رسان که منجر به قطی درخت شود (پس از رای کمیسهیون مهاده  )7وقهف نهر
دول فوق محاسبه می شود و از شمول تبصره  3خارج می باشد
تبصره( : )5برای پروانه های صادر شده اشخاص حقیقی توسط شهرداری هت ورود و خروج وسائط نقلیه به پارکینگ
و یا موارد دیگر ،با مجوز کمیسیون ماده  7اقدام به قطی درخت گردد %20.مبلغ دول فوق دریافت می شود.
تبصره( : )6هر گونه شاخه زنی توسط ادارات و افراد حقوقی در صورتیکه باعث آسیب کلی به درخت نگردد و باعهث
از بین رفتن درخت نشود با اخذ مجوز از کمیسیون ماده  %30 ،7مبلغ دول فوق اخذ گردد.
شهردار درق
عباس جعفري

رئيس شوراي اسالمي شهر
موسي ميرزائي

اعضاي شوراي اسالمي شهر درق
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تعرفه عوارض محلی شهرداری درق

سال  1398شورای اسالمی شهر(مصوبه شماره

 18مورخه 1396/11/07

) و تایید وزارت کشور (ا

تعرفه با پیشنهاد شهرداری  ،تصویب شورای اسالمی شهر (مصوبه شماره  52مورخه  )1397/11/13و تأیید وزارت کشور(استانداری) سیر قانونی را
طی نموده و از ابتدای سال  1398الزم االجراء می باشد .ضمانت اجرایی وصول :کميسيون ماده  1397 77الزم االجراء می این تعرفه این تعرفه با
پیشنهاد شهرداری ،تصویب شورای اسالمی شهر(مصوبه شماره  18مورخه  ) 1396/11/07و تایید وزارت کشور (استانداری) سیر قانونی را طی
نموده و از ابتدای سال  1397الزم االجراء می باشدضمانت اجرایي وصول  :کمیسیون ماده 77
راهسازی و سنگین
 -20نام عوارض  :عوارض سالیانه موتورسیکلت و ماشین آالت
با پیشنهاد شهرداری ،تصویب شورای اسالمی شهر(مصوبه شماره  18مورخه  ) 1396/11/07و تایید وزارت کشور (استانداری) سیر قانونی را
 1397الزم االجراء می باشدضمانت اجرایي وصول  :کمیسیون ماده 77
ابتدای سال
نموده و از
طی
عوارض:
محاسبه
طریق

باشدضمانت اجرایي وصول  :کمیسیون ماده 77

نوع دستگاه

ردیف

سال ( 1397ریال)

را طی نموده و از ابتدای سال  1397الزم االجراء می باشدضمانت اجرایي وصول  :کمیسیون ماده 77

1 ،
موتورسیکلت 18
تصویب شورای اسالمی شهر(مصوبه شماره

سال ( 1398ریال)

90,000را طتی نمتوده و از
79,000تایید وزارت کشور (استتانداری) ستیر قتانونی
مورخه  ) 1396/11/07و

10تصویب شورای اسالمی شهر(مصوبه شتماره
شهرداری،
پیشنهاد
تعرفه با
ابتدای2سال  1397این
سنگین تا
آالت
ماشین

455,000

 18مورخته 1396/11/07

) و تاییتد وزارت

523,000

طی نموده و از ابتدای سال  1397الزم االجراء می باشدضمانت اجرایي وصول  :کمیسیون ماده 77
کشور (استانداری) سیر قانونی را تن

االجراء می باشدضمانت اجرایي وصول  :کمیسیون ماده  77این تعرفه با پیشنهاد شهرداری ،تصتویب شتورای استالمی شهر(مصتوبه شتماره

18

3
ماشین آالت بیش از  10تن
1.016,000
910,000
مورخه  ) 1396/11/07و تایید وزارت کشور (استانداری) سیر قانونی را طی نموده و از ابتدای سال  1397الزم االجراء می باشتدضمانت اجرایي
ماشین آالت راهسازی
وصول : 4کمیسیون ماده 77
1.046,000
910,000
5

وانت تک کابین تا  1تن

6

وانت تک کابین  1تا  3تن

7

اتوبوس

8

مینی بوس

227,000

261,000

341,000

392,000

683,000

785,000

227,000

253,000

تبصره  :این عوارض در مورد خودروهای با عمر بیش از ده سال (به استثنای خودردوههای گهاز سهوز) بهه ازاء سه ری
شدن هر سال (تا مدت ده سال) به میزان ساالنه  %10و حداکثر تا  %100افزایش می یابد.

شهردار درق
عباس جعفري

رئيس شوراي اسالمي شهر
موسي ميرزائي

اعضاي شوراي اسالمي شهر درق
نعمت حسن زاده ،روح ا ...حسين زاده ،جواد شامحمدي ،عباسعلي محمدزاده
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تعرفه عوارض محلی شهرداری درق

سال  1398شورای اسالمی شهر(مصوبه شماره

 18مورخه 1396/11/07

) و تایید وزارت کشور (ا

تعرفه با پیشنهاد شهرداری  ،تصویب شورای اسالمی شهر (مصوبه شماره  52مورخه  )1397/11/13و تأیید وزارت کشور(استانداری) سیر قانونی را
طی نموده و از ابتدای سال  1398الزم االجراء می باشد .ضمانت اجرایی وصول :کميسيون ماده  1397 77الزم االجراء می این تعرفه این تعرفه با
پیشنهاد شهرداری ،تصویب شورای اسالمی شهر(مصوبه شماره  18مورخه  ) 1396/11/07و تایید وزارت کشور (استانداری) سیر قانونی را طی

خودرو
معاینهباشدفنی
عوارض
عوارض :
21
اجرایي وصول  :کمیسیون ماده 77
ضمانت
االجراء می
 1397الزم
نامابتدای سال
نموده-و از
با پیشنهاد شهرداری ،تصویب شورای اسالمی شهر(مصوبه شماره

 18مورخه 1396/11/07

) و تایید وزارت کشور (استانداری) سیر قانونی را

 1397الزم االجراء می باشدضمانت اجرایي وصول  :کمیسیون ماده 77
ابتدای سال
نموده و از
طی
عوارض:
محاسبه
طریق
باشدضمانت اجرایي وصول  :کمیسیون ماده 77

مبالغ
معادل %5
وصولی  1397الزم االجراء می باشدضمانت اجرایي وصول  :کمیسیون ماده 77
ابتدای سال
نموده و از
را طی

 ،تصویب شورای اسالمی شهر(مصوبه شماره

 18مورخه 1396/11/07

) و تایید وزارت کشور (استتانداری) ستیر قتانونی را طتی نمتوده و از

ابتدای سال  1397این تعرفه با پیشنهاد شهرداری ،تصویب شورای اسالمی شهر(مصوبه شتماره

 18مورخته 1396/11/07

) و تاییتد وزارت

کشور (استانداری) سیر قانونی را طی نموده و از ابتدای سال  1397الزم االجراء می باشدضمانت اجرایي وصول  :کمیسیون ماده 77
االجراء می باشدضمانت اجرایي وصول  :کمیسیون ماده  77این تعرفه با پیشنهاد شهرداری ،تصتویب شتورای استالمی شهر(مصتوبه شتماره

مورخه 1396/11/07

18

) و تایید وزارت کشور (استانداری) سیر قانونی را طی نموده و از ابتدای سال  1397الزم االجراء می باشتدضمانت اجرایي

وصول  :کمیسیون ماده 77
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عباس جعفري

رئيس شوراي اسالمي شهر
موسي ميرزائي

اعضاي شوراي اسالمي شهر درق
نعمت حسن زاده ،روح ا ...حسين زاده ،جواد شامحمدي ،عباسعلي محمدزاده

23

تعرفه عوارض محلی شهرداری درق

سال  1398شورای اسالمی شهر(مصوبه شماره

 18مورخه 1396/11/07

) و تایید وزارت کشور (ا

تعرفه با پیشنهاد شهرداری  ،تصویب شورای اسالمی شهر (مصوبه شماره  52مورخه  )1397/11/13و تأیید وزارت کشور(استانداری) سیر قانونی را
طی نموده و از ابتدای سال  1398الزم االجراء می باشد .ضمانت اجرایی وصول :کميسيون ماده  1397 77الزم االجراء می این تعرفه این تعرفه با
پیشنهاد شهرداری ،تصویب شورای اسالمی شهر(مصوبه شماره  18مورخه  ) 1396/11/07و تایید وزارت کشور (استانداری) سیر قانونی را طی
ماده 77
کمیسیون
اجرایي
االجراء می
عوارض :سال
نام از ابتدای
نموده و
دائمی و بازارهای روز در محدوده و حریم شهر
فصلی و
وصول :ادواری،
تخصصی،
ضمانتفروش،
باشداعم از
نمایشگاهها
الزم ها و
1397غرفه
عوارض
-22
با پیشنهاد شهرداری ،تصویب شورای اسالمی شهر(مصوبه شماره

 18مورخه 1396/11/07

) و تایید وزارت کشور (استانداری) سیر قانونی را

عوارض:
محاسبه
طریق
 1397الزم االجراء می باشدضمانت اجرایي وصول  :کمیسیون ماده 77
ابتدای سال
نموده و از
طی
باشدضمانت اجرایي وصول  :کمیسیون ماده 77

 %5ا اره واگذاری غرفه

را طی نموده و از ابتدای سال  1397الزم االجراء می باشدضمانت اجرایي وصول  :کمیسیون ماده 77

فهه از
نمتوده و
قتانونی را
(استتانداری)
دائمیکشور
تایید وزارت
 ) 1396و
های/11/07
نمایشگاهمورخه
شماره 18
شهر(مصوبه
شورای اسالمی
 ،تصویب
طتی غر
اره بها
معادلستیر %5ا
مکلفند
فصلی و
ادواری ،
برگزاری
متولیان
تبصره(: )1

ابتدای سال  1397این تعرفه با پیشنهاد شهرداری ،تصویب شورای اسالمی شهر(مصوبه شتماره  18مورخته 1396/11/07
مورد ا اره را از طرف قرارداد کسر و به حسا شهرداری واریز نمایند.

) و تاییتد وزارت

کشور (استانداری) سیر قانونی را طی نموده و از ابتدای سال  1397الزم االجراء می باشدضمانت اجرایي وصول  :کمیسیون ماده 77

برگهزاری
قبهل از
شهرداری10 ،
پیشنهادحهداقل
موظهف انهد
نمایشهگاه
متولیان
می: )2
تبصره(
نمایشهگاه18
شهر(مصتوبه شتماره
استالمی
روزشتورای
تصتویب
هها این تعرفه با
ماده 77
برگزاری :کمیسیون
اجرایي وصول
باشدضمانت
االجراء
مورخه 1396/11/07
،عوارض وصولی را به حسا

) و تایید وزارت کشور (استانداری) سیر قانونی را طی نموده و از ابتدای سال  1397الزم االجراء می باشتدضمانت اجرایي

وصول  :کمیسیون ماده 77

شهرداری واریز و رسید آن را به شهرداری ارائه نمایند .در صورت عدم

پرداخت به موقی به ازای هر روز تاخیر معادل ٪2. 5کل عوارض مربوطه ریمه تعلق می گیرد.
تبصره( : )3مسئولیت وصول و واریز و وه حاصله به عهده متولیان نمایشگاه خواههد بهود ،مهرموران
وصول شهرداری می ت وانند با مرا عه به محل دفتر نمایشگاه نسبت به بررسی میزان و صهولی اقهدام
نمایند،مسئولین نمایشگاه ها مکلف به همکاری با مرمورین شهرداری می باشند و در غیر ایهن صهورت
شهرداری می تواند برابر آئین نامه وصول عوارض نسبت به وصول حق و حقوق قهانونی خهود اقهدام
نماید.
تبصره( : )4صاحبان غرفه ها در بازار های روز مکلفند به میزان  10درصد از بهای ا هاره خهود را بهه
عنوان عوارض به شهرداری پرداخت نمایند.
تبصره ( : )5این عوارض شامل نمایشگاههای صنایی دستی  ،غرفه ههای فرهنگهی ،مهذهبی وآموزشهی
نمی شود.

شهردار درق
عباس جعفري

رئيس شوراي اسالمي شهر
موسي ميرزائي

اعضاي شوراي اسالمي شهر درق
نعمت حسن زاده ،روح ا ...حسين زاده ،جواد شامحمدي ،عباسعلي محمدزاده
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تعرفه عوارض محلی شهرداری درق

سال  1398شورای اسالمی شهر(مصوبه شماره

 18مورخه 1396/11/07

) و تایید وزارت کشور (ا

تعرفه با پیشنهاد شهرداری  ،تصویب شورای اسالمی شهر (مصوبه شماره  52مورخه  )1397/11/13و تأیید وزارت کشور(استانداری) سیر قانونی را
طی نموده و از ابتدای سال  1398الزم االجراء می باشد .ضمانت اجرایی وصول :کميسيون ماده  1397 77الزم االجراء می این تعرفه این تعرفه با
پیشنهاد شهرداری ،تصویب شورای اسالمی شهر(مصوبه شماره  18مورخه  ) 1396/11/07و تایید وزارت کشور (استانداری) سیر قانونی را طی
شهریاجرایي وصول  :کمیسیون ماده 77
باشدضمانت
االجراء می
 1397الزم
نامابتدای سال
نموده -و از
خدمات
عوارض
عوارض :
23
با پیشنهاد شهرداری ،تصویب شورای اسالمی شهر(مصوبه شماره

طریق محاسبه عوارض:

 18مورخه 1396/11/07

) و تایید وزارت کشور (استانداری) سیر قانونی را

طی نموده و از ابتدای سال  1397الزم االجراء می باشدضمانت اجرایي وصول  :کمیسیون ماده 77

باشدضمانت اجرایي وصول  :کمیسیون ماده 77
را طی نموده و از ابتدای سال  1397الزم االجراء می باشدضمانت اجرایي وصول  :کمیسیون ماده 77

توضیحات
عوارض
شهر(مصوبهماخذ
عوارض
ردیفشوراینوع
ستیر قتانونی را طتی نمتوده و از
 ) 1396و تایید وزارت کشور (استتانداری)
محاسبه/11/
نحوهمورخه 07
شماره و 18
اسالمی
 ،تصویب
ابتدای سال  1397این تعرفه با پیشنهاد شهرداری ،تصویب شورای اسالمی شهر(مصوبه شتماره

معادل  %2/5عوارض زیربنا به

 18مورخته 1396/11/07

) و تاییتد وزارت

تبصههره ( : )1ایههن عههوارض هنگههام صههدور پروانههه

کشور (استانداری) سیر قانونی را طی نموده و از ابتدای سال  1397الزم االجراء می باشدضمانت اجرایي وصول  :کمیسیون ماده 77

مهورد 18
درشتماره
شهر(مصتوبه
استالمی
تصتویب شتورای
تراکمپیشنهاد
عوارضتعرفه با
درصد  77این
کمیسیون ماده
اجرایي وصول :
االجراء1می باشدضمانت
محاسهبه و
شههرداری
شهرداری،توسهط
ساختمانی
اضافه یک
آتشنشانی
مورخه 1396/11/07

) و تایید وزارت کشور (استانداری) سیر قانونی را طی نموده و از ابتدای سال  1397الزم االجراء می باشتدضمانت اجرایي

وصول  :کمیسیون ماده 77

ساختمان های باالی پنج سقف

ردیههف 1بههه حسهها

سههازمان آتههش نشههانی و در

خصوص ردیف  2به حسا
سبز و یا حسا
2
فدای سبز

سازمان پارکها و فدهای

معرفی شده از سوی شهرداری در

معادل  %2/5عوارض زیربنا به

این زمینه واریز می گردد.

اضافه یک درصد عوارض تراکم

تبصره ( : )2عهوارض فهوق از بناههایی کهه توسهط

ساختمان های باالی پنج سقف

کمیسیون ماده 100رای ابقاء صادر مهی شهود نیهز
وصههول و صههرفاً بایسههتی در ارتبههاط بهها تجهیههز و
نگهداری آتش نشانی و یا فدای سبز هزینه گردد.

شهردار درق
عباس جعفري

رئيس شوراي اسالمي شهر
موسي ميرزائي

اعضاي شوراي اسالمي شهر درق
نعمت حسن زاده ،روح ا ...حسين زاده ،جواد شامحمدي ،عباسعلي محمدزاده

25

تعرفه عوارض محلی شهرداری درق

سال  1398شورای اسالمی شهر(مصوبه شماره

 18مورخه 1396/11/07

) و تایید وزارت کشور (ا

تعرفه با پیشنهاد شهرداری  ،تصویب شورای اسالمی شهر (مصوبه شماره  52مورخه  )1397/11/13و تأیید وزارت کشور(استانداری) سیر قانونی را
طی نموده و از ابتدای سال  1398الزم االجراء می باشد .ضمانت اجرایی وصول :کميسيون ماده  1397 77الزم االجراء می این تعرفه این تعرفه با
پیشنهاد شهرداری ،تصویب شورای اسالمی شهر(مصوبه شماره  18مورخه  ) 1396/11/07و تایید وزارت کشور (استانداری) سیر قانونی را طی

مرتبط
کمیسیونغیر
کاربری
موقت در
برداری
عوارض
عوارض :
 24و -ازنام
ماده 77
وصول :
ضمانت اجرایي
بهرهباشد
االجراء می
 1397الزم
ابتدای سال
نموده

مندرج
سیربط
داری) ضوا
شرایط و
حقوق
راستای
شهرسازی و
شماره فنی
شهر(مصوبهمقررات
نمودن قوانین و
تسهیل
پیشنهادبه منظور
ماده : 1
قانونی را
شهروندان(،استان
وزارت کشور
استیفایتایید
 ) 1396و
/07در/11
18و مورخه
راییاسالمی
در اشورای
تصویب
شهرداری،
با
نماید:
اجرایياقدام
شرح زیر
است به
الزم درق
شهرداری
تبصره
طی مواد
در
کمیسیون ماده 77
وصول :
ضمانت
موظفباشد
االجراء می
زیر1397
هایسال
ابتدای
نمودهو و از
گردد که طبق تبصره ذیل بند  24ماده  55قانون شهرداری ها بر خالف کاربری قید شده پروانه
کمیسیون می
مشمول مواردی
ماده : 2
ماده 77
تعرفه وصول :
ضمانتایناجرایي
باشد
گردد.
سالمی
برداری
بهره
الزم االجراء می باشدضمانت اجرایي وصول  :کمیسیون ماده 77
1397
ابتدای
صادرهو از
ومجوزنموده
را طی
تبصره  : 1مالک عمل در خصوص محل استقرار ،نوع فعالیت ،مقدمات الزم و سایر ضوابط قانونی برای واحدهای موضوع این مصوبه اولویت

 ،تصویب شورای اسالمی شهر(مصوبه شماره

 18مورخه 1396/11/07

) و تایید وزارت کشور (استتانداری) ستیر قتانونی را طتی نمتوده و از

اول شهرداری درق رعایت ضوابط و مقررات طرح تفصیلی است و در مواردی که به مو ب آیین نامه ها و ضوابط طرح تفصیلی به واحدهای

شود 18 .مورخته 1396/11/07
شتماره
شهر(مصوبه
اسالمی
شورای
تصویب
تعرفهدربا پیشنهاد
برداری1397
ابتدای سال
استفاده
این تعرفه
باشد از
نداشته
شهرداری،و ود
پاسخگویی به آنها
موقتاینمنعی
بهره

) و تاییتد وزارت

مگر مادرده 77
کمیسیون
درق،وصول :
اجرایي
طرحمی
تکلیفاالجراء
تعیین الزم
سالتا1397
طی نموده و
تمدیدسیر قانونی
(استانداری)
کشور
مواردی که با آیین
بالمانی است
ضمانتشهر
باشد دید
تفصیلی
ابتدایقبلی
برداری ازموقت
مجوزهایرابهره
تبصره : 2
باشد.
اجرایيداشته
ضمانتمغایرت
تبصره 1
شده
نامه
کمیسیون ماده  77این تعرفه با پیشنهاد شهرداری ،تصتویب شتورای استالمی شهر(مصتوبه شتماره
وصول :
باشد
االجراءیادمی

18

تبصره  : 3مجوز بهره برداری موقت از زمان دریافت حقوق شهرداری برای مدت یکسال خورشیدی صادر می شود
االجراء .می باشتدضمانت اجرایي
مورخه  ) 1396/11/07و تایید وز ارت کشور (استانداری) سیر قانونی را طی نموده و از ابتدای سال  1397الزم

تبصره  : 4شهرداری موظف است حداکثر یک ماه قبل از پایان مهلت یکساله اقدامات الزم را در هت تمدید یا تعیین تکلیف واحد مذکور بر

وصول  :کمیسیون ماده 77

اساس نر سال دید بعمل آورد.در صورت عدم تمکین مالک شهرداری موظف است راس پایان یکسال واحد مذکور را پلمپ نماید.
تبصره  : 5سامانه ثبت اطالعات ،تعیین عوارض و صدور مجوزهای بهره برداری موقت باید صرفا در واحد درآمد در قالب سیستم یک ارچه

شهرسازی یا به طریق دیگر هت پیگیری های بعدی صورت پذیرد.
تبصره  : 6صدور مجوز های بهره برداری موقت به منزله تایید ضوابط قانونی احداث ساختمان مجاز و سایر و وه حقوقی و فنی آن نیست و
این مجوزها هیچگونه حقوق پایدار و معنوی مثل سرقفلی ،حق پیشه و غیره  ،ایجاد نمی کند.
ماده  : 3مبنای پرداخت عوارض موضوع این مصوبه از تاریخ اولین اخطار شهرداری در خصوص بهره برداری غیرمجاز در کاربری مصو
ملک یا پایان مهلت مجوز قبلی می باشد.
تبصره  : 1با تو ه به اطالع رسانی انجام شده ،عوارض بهره برداری موقت موضوع این مصوبه؛ برای سالهای  1394و بعد از آن ،به ازای تمامی
سالهایی که پرداخت نشود ،به نر زمان مرا عه محاسبه و دریافت خواهد شد و هر گونه ادعایی از سوی مودیان مبنی بر عدم اطالع از این
مصو به بعد از تاریخ درج آخرین اطالعیه(ابالغ تعرفه عوارض محلی) ،قابل قبول نبوده و ایشان در صورت عدم دارا بودن مجوز از شهرداری؛
موظف به پرداخت کامل عوارض بر اساس مفاد این مصوبه می باشند .همچنین صدور مجوز از طرف مرا ی دیگر دال بر موافقت اصولی برای
فعالیت کسبی ،نافی رعایت مفاد این مصوبه و عدم پرداخت حقوق شهرداری نخواهد بود.
تبصره  : 2چنانچه به هردلیل یک واحد دایر با بهره برداری موقت برای مدتی مشخص تعطیل وبه کاربری مجاز تغییر وضعیت داده باشد ،از
زمان اعالم کتبی ذینفی (که در همان زمان به تایید شهرداری رسیده است) تا هنگامی که کاربری مجاز خود را رعایت نماید ،از پرداخت عوارض
موضوع این مصوبه معاف می شود.
تبصره  : 3تعهدپرداخت عوارض موضوع این مصوبه صرفا بر عهده مالکان امالک بوده ولی برای تسهیل در روند امور اداری؛ ذینفعان امالک
(مالک  ،مستا ر،بهرهبردارو )...میتوانندعوارض یادشده رابه شهرداری پرداخت نمایند.
تبصره  : 4در بلوک  %50 cاین تعرفه برای مدت یکسال شامل ساختمانهای دولتی ،نهادهای عمومی غیر دولتی و آموزشی غیر انتفاعی محاسبه می گردد.
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اعضاي شوراي اسالمي شهر درق
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تعرفه عوارض محلی شهرداری درق

سال  1398شورای اسالمی شهر(مصوبه شماره

 18مورخه 1396/11/07

) و تایید وزارت کشور (ا

تعرفه با پیشنهاد شهرداری  ،تصویب شورای اسالمی شهر (مصوبه شماره  52مورخه  )1397/11/13و تأیید وزارت کشور(استانداری) سیر قانونی را
طی نموده و از ابتدای سال  1398الزم االجراء می باشد .ضمانت اجرایی وصول :کميسيون ماده  1397 77الزم االجراء می این تعرفه این تعرفه با
پیشنهاد شهرداری ،تصویب شورای اسالمی شهر(مصوبه شماره  18مورخه  ) 1396/11/07و تایید وزارت کشور (استانداری) سیر قانونی را طی
وصول :
ضمانت
االجراء می
ضرایب سال  1397الزم
نموده و: 4از ابتدای
 77مترمربی زیربنای واحدهای مختلف صنفی بر اساس
ماده هر
کمیسیونازای
خورشیدی ،به
اجرایيسال
برای یک
باشدموقت
برداری
عوارض:عوارض بهره
ماده
محاسبه
پیشنهاددول زیر
ضرایب
گردد:شهر(مصوبه شماره
دریافتاسالمی
تصویبو شورای
شهرداری،
با

 18مورخه 1396/11/07

) و تایید وزارت کشور (استانداری) سیر قانونی را

طی نموده و از ابتدای سال  1397الزم االجراء می باشدضمانت اجرایي وصول  :کمیسیون ماده
ضرائب P77دارایی

باشدضمانت اجرایي وصول  :کمیسیون ماده 77
ردیف

منطقه
مطابق
را طی نموده و از ابتدای سال  1397الزم االجراء می باشدضمانت اجرایي وصول  :کمیسیون ماده 77

واحدهای
مورخه 1396/11/07
عوارض18
 ،تصویب شورای اسالمی شهر(مصوبه شماره

کمیسیون
توضیحاتنمتوده و از
(استتانداری) ستیر قتانونی را طتی
بندی کشور
) و تایید وزارت

10018مورخته 1396/11/07
ابتدای سال  1397این تعرفه با پیشنهاد شهرداری ،تصویب شورای اسالمی شهر(مصوبه شتماره
ماده

) و تاییتد وزارت

کشور (استانداری) سیر قانونی را طی نموده و از ابتدای سال  1397الزم االجراء می باشدضمانت اجرایي وصول  :کمیسیون ماده 77

A

B

C

18
شتماره
شهر(مصتوبه
استالمی
االجراء می باشدضمانت اجرایي وصول  :کمیسیون ماده  77این تعرفه با پیشنهاد
موسسات
ها و
خصوص بانک
شهرداری ،تصتویب شتورای در
واحدهای تجاری تا مساحت  30مترمربی (ضرایب پایه) به ازای هر 7
 ) 1396و تایید وزارت کشور (استانداری) سیر قانونی را طی نموده و از ابتدای 7
ضمانت 2برابر
معادل
اعتباری
 6الزممالی
/11مربی
متر
اجرایي
باشتد
االجراء می
سال 1397
مورخه /07
1

زیربناهای تجاری مازاد بر  30مترمربی به ازای هر متر
کلیه
وصول  :برای
ماده 77
کمیسیون
مربی مازاد

2
3
4

واحدهای صنعتی سبک ،تولیدی و انبارداری

ضرایب اعالم شده محاسبه می

7
2.5

فداهای اداری و دفاتر شرکت ها

2

آموزشگاه های زبان های خار ی ،آموزشگاه های برگزار کننده دوره ای

1

آموزش دروس مدارس و کنکور ،آموزشگاه های آزاد هنری ،اماکن ورزشی

6

5

2

1.5

1.5

1

1

0.5

گردد.

مخصوص بیلیارد و بولینگ )،و کلیه بناهای آموزشی غیرانتفاعی

5

فدای مسقف کلینیک ها ،درمانگاه ها و اورژانس شخصی و سایر کاربری

1.5

1

0.5

تبصره  : 1در محاسبه عوارض بهره برداری موقت فعالیت تجاری (موضوع ردیف  1دول ماده  ،)4ضرایب تعیین شده صرفا برای طبقه
همکف و طبقه زیرزمین بوده و باید در محاسبه عوارض سایر طبقات ،ضرایب کاهشی زیر مالک عمل قرار گیرد:
طبقه اول  ، %50طبقه دوم و نیم طبقه  %30و طبقه سوم و باالتر  %20ضرایب طبقه همکف محاسبه گردد.
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تعرفه عوارض محلی شهرداری درق

سال  1398شورای اسالمی شهر(مصوبه شماره

 18مورخه 1396/11/07

) و تایید وزارت کشور (ا

تعرفه با پیشنهاد شهرداری  ،تصویب شورای اسالمی شهر (مصوبه شماره  52مورخه  )1397/11/13و تأیید وزارت کشور(استانداری) سیر قانونی را
طی نموده و از ابتدای سال  1398الزم االجراء می باشد .ضمانت اجرایی وصول :کميسيون ماده  1397 77الزم االجراء می این تعرفه این تعرفه با
پیشنهاد شهرداری ،تصویب شورای اسالمی شهر(مصوبه شماره  18مورخه  ) 1396/11/07و تایید وزارت کشور (استانداری) سیر قانونی را طی
نموده و از ابتدای سال  1397الزم االجراء می باشدضمانت اجرایي وصول  :کمیسیون ماده 77

 -25نام عوارض  :عوارض درآمد حاصل از آگهی های تبلیغاتی تجاری
با پیشنهاد شهرداری ،تصویب شورای اسالمی شهر(مصوبه شماره  18مورخه  ) 1396/11/07و تایید وزارت کشور (استانداری) سیر قانونی را
طی نموده و از ابتدای سال  1397الزم االجراء می باشدضمانت اجرایي وصول  :کمیسیون ماده 77

طریق محاسبه عوارض:

باشدضمانت اجرایي وصول  :کمیسیون ماده 77
ماده 77
بابتکمیسیون
وصولیوصول :
ضمانت اجرایي
کلیباشد
االجراء می
آگهی
انتشار
همینه
را طی نموده و از ابتدای سال  1397الزم %10
 ،تصویب شورای اسالمی شهر(مصوبه شماره  18مورخه  ) 1396/11/07و تایید وزارت کشور (استتانداری) ستیر قتانونی را طتی نمتوده و از

تبصره  : 1اخذ  %10از مبلهغ آگههی هها توسهط صهدا و سهیمای مههوری اسهالمی و رایهد کشهوری و محلهی ایهران

ابتدای سال  1397این تعرفه با پیشنهاد شهرداری ،تصویب شورای اسالمی شهر(مصوبه شتماره

 18مورخته 1396/11/07

) و تاییتد وزارت

باشد.از ابتدای سال  1397الزم االجراء می باشدضمانت اجرایي وصول  :کمیسیون ماده 77
نموده و
سیر قانونی را
(استانداری)
شهرداریطیمی
عوارض
کشورعنوان
به
االجراء می باشدضمانت اجرایي وصول  :کمیسیون ماده  77این تعرفه با پیشنهاد شهرداری ،تصتویب شتورای استالمی شهر(مصتوبه شتماره

18

تبصره  : 2شرکت سروش و سایر شرکت های تبلیغاتی که نسبت به تهیه ،پخش آگهی از طریق سیمای محلی خراسهان

مورخه 1396/11/07

) و تایید وزارت کشور (استانداری) سیر قانونی را طی نموده و از ابتدای سال  1397الزم االجراء می باشتدضمانت اجرایي

های77تجاری در صدا سیما شبکه سراسری و سایر شبکه های صدا و سیما اقدام می نمایند موظفنهد  %5از
شمالی و
آگهی ماده
کمیسیون
وصول :
مبلغ آگهی را به عنوان عوارض به شهرداری پرداخت نمایند و ذیحسابان مربوط مکلفند به پرداخهت کسهورات قهانونی
( %5مذکور به شهرداری) می باشند.
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تعرفه عوارض محلی شهرداری درق

سال  1398شورای اسالمی شهر(مصوبه شماره

 18مورخه 1396/11/07

) و تایید وزارت کشور (ا

تعرفه با پیشنهاد شهرداری  ،تصویب شورای اسالمی شهر (مصوبه شماره  52مورخه  )1397/11/13و تأیید وزارت کشور(استانداری) سیر قانونی را
طی نموده و از ابتدای سال  1398الزم االجراء می باشد .ضمانت اجرایی وصول :کميسيون ماده  1397 77الزم االجراء می این تعرفه این تعرفه با
پیشنهاد شهرداری ،تصویب شورای اسالمی شهر(مصوبه شماره  18مورخه  ) 1396/11/07و تایید وزارت کشور (استانداری) سیر قانونی را طی

عوارض :
 26و -ازنام
بلیت اجرایي وصول  :کمیسیون ماده 77
فروشضمانت
عوارض می باشد
 1397الزم االجراء
ابتدای سال
نموده
با پیشنهاد شهرداری ،تصویب شورای اسالمی شهر(مصوبه شماره

 18مورخه 1396/11/07

) و تایید وزارت کشور (استانداری) سیر قانونی را

طی نموده و از ابتدای سال  1397الزم االجراء می باشدضمانت اجرایي وصول  :کمیسیون ماده 77
باشدضمانت اجرایي وصول  :کمیسیون ماده 77

طریق محاسبه عوارض:

را طی نموده و از ابتدای سال  1397الزم االجراء می باشدضمانت اجرایي وصول  :کمیسیون ماده 77

عوارض فروش بلیت ورودی سیرک ،کنسرت ،و هرگونه مراسمی که نبه انتفاعی دارد به میزان  %10مبلغ بلیت قابهل
 ،تصویب شورای اسالمی شهر(مصوبه شماره

وصول است.

 18مورخه 1396/11/07

) و تایید وزارت کشور (استتانداری) ستیر قتانونی را طتی نمتوده و از

ابتدای سال  1397این تعرفه با پیشنهاد شهرداری ،تصویب شورای اسالمی شهر(مصوبه شتماره

 18مورخته 1396/11/07

) و تاییتد وزارت

کشور (استانداری) سیر قانونی را طی نموده و از ابتدای سال  1397الزم االجراء می باشدضمانت اجرایي وصول  :کمیسیون ماده 77
االجراء می باشدضمانت اجرایي وصول  :کمیسیون ماده  77این تعرفه با پیشنهاد شهرداری ،تصتویب شتورای استالمی شهر(مصتوبه شتماره

مورخه 1396/11/07

18

) و تایید وزارت کشور (استانداری) سیر قانونی را طی نموده و از ابتدای سال  1397الزم االجراء می باشتدضمانت اجرایي

وصول  :کمیسیون ماده 77
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