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 ضوابط اجرایی ارزش معامالتی امالک

 قسمت اول :ارزش عرصه

 الف(ارزش عرصه امالک به جز امالک زراعی و بایر

 متر مربع برابر ارزشهای تعیین شده در دفترچه ارزش معامالتی 2000تا-

 ارزشهای تعیین شده در دفترچه ارزش معامالتی 80/0ربع متر م2000متر مربع مازاد بر4000تا-

 ارزشهای تعیین شده در دفترچه ارزش معامالتی 70/0متر مربع 4000مازاد بر -

باشند،باالترین ارزش معبر مربوطه مالک  بر یا بیشتر می2در محاسبه ارزش امالکی که دارای -1

 .عمل خواهد بود

که در بلوک مربوطه برای ان ارزش خاص تعیین نشده ارزش عرصه امالک واقع در میادینی -2

 .شود است برابر باالترین ارزش معبری است که از ان میدان منشعب می

ارزش امالک واقع در سراها ،پاساژها و کاروانسراهای منشعب ازهر خیابان ،کوچه یا بازار که -3

ارزش همان خیابان  دئر بلوکهای مربوطه برای ان ارزش خاصی تعیین نشده است برابر با

 .،کوچه یا بازار منظور شود

ارزش امالکی که دارای راه عبور مستقلی نبوده و حق عبور از ملک مجاور رادارند ،برابر -4

 .شود ارزش معبری است که راه عبور ملک مورد نظر از ان منشعب می60/0

د مالکیت انها اصالح نشده ارزش امالکی که نیاز به اصالح اسناد مالکیت دارند تا زمانیکه اسنا-5

 باشد تابع مشخصات مندرج در سند مالکیت می باشد.
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ب(ارزش عرصه امالک زراعی و بایر به شرح زیر قابل محاسبه می باشد:

بیاری میشوند در هر پالک ثبتی تا مساحتو یا سایر روشهای آ بی که بوسیله قنات ،چاه ،رودخانهارزش اراضی  زراعی آ-1

ارزشهای تعیین شده در بلوک مربوط محاسبه شود.50/0متر مربع برابر  10000و مازاد بر 75/0ع برابر متر مرب 10000

متر مربع برابر 10000و مازاد بر 50/0متر مربع برابر 10000زار در هر پالک ثبتی تا مساحت  ارزش اراضی زراعی دیم-2

 ارزشهای تعیین شده در بلوک مربوط محاسبه شود.25/0

متر مربع برابر3000متر مربع برابر ارزشهای تعیین شده و مازاد بر 3000ایر در هر پالک ثبتی تا مساحت اراضی ب-3

.ارزشهای تعیین شده در بلوک مربوط محاسبه شود75/0

-

4-ارزش آن دسته از امالك زراعی و بایر که راه عبور مستقلی ندارند و حق عبور از ملک مجاور را دارند برابر 0/75ارزش 

معبري است که راه عبور ملک از آن منشعب می شود. 

-  عوارض صدور مجوز درب نفر رو – ماشین رو ، احداث پل مشرف به فضاى سبز و انهار ف بهره بردارى در کاربرى مشاغل 

دد. خاص طبق دفتر چه سال قبل محاسبه مى گر

بخشنامه شماره 20/3/116749 مورخ 98/12/12 معاون هماهنگی امور عمرانی در مورد دامداري ها ، مرغداري ها ، آبزیان و 

. دیوار کشی و امثال آن الزم االجراء می باشد 

مبنی بر ابطال تعرفه عوارض صادر شده و مواردی که توسط اجرای مواردی که دارای رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری   -

وزیر محترم کشور ابالغ گردیده و همچنین نامه شماره  17/10/96مورخ  77452/32/20وزارت کشور طی نامه شماره 

مدیرکل محترم دفتر امور شهری و شوراهای استانداری اصفهان منضم به لیست تعرفه های  4/10/99مورخ  91268/32/20

بطالی دیوان عدالت اداری الزامی می باشد.ا
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A : مبالغ به ریال ( 1401ارزش محاسباتی مورد عمل عوارض محلی شهر کهریزسنگ سال( 

: قیمت منطقه P 1بلوک  ردیف

 94بندی سال 

A ارزش محاسباتی :

 1400سال 

ارزش محاسباتی 

 1401پیشنهادی سال 

هر تا جاده اصفهان از مرز امور مالیاتی خمینی ش 1

 کانال سیمانی هر متر 
8800 11750 12900 

جاده اصفهان از کانال سیمانی تا خیابان اصغر اباد  2

 هر متر
20000 30300 33300 

 18400 16750 11000 هر متر 21خیابان ولیعصر تا کوی شماره  3

 41تا کوچه شماره  21خیابان ولیعصر از کوی شماره  4

 هر متر
7500 11450 12600 

 51تا کوچه شماره  41یابان ولیعصر از کوی شماره خ 5

 هر متر
5500 8500 9350 

خیابان کوشک از جاده اصفهان تا خیابان لوله گاز  6

 )بلوار معلم ( هر متر
5500 8110 8900 

 2530 2300 1500 متر عرض هر متر 8کوچه های کمتر از  7

 3400 3100 2000 متر عرض و باالتر هر متر  8کوچه های  8

و اراضی خیابان گاز حد فاصل اصغر آباد  9

 کهریزسنگ هر متر 
1500 2200 2400 

اراضی مزروعی و باغات و اراضی غرب کانال  11

 شهر هرمتر مالیاتی خمینیکهریزسنگ مرز امور 
1300 1800 1980 
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A مبالغ به ریال ( 1401: ارزش محاسباتی مورد عمل عوارض محلی شهر کهریزسنگ سال( 

 

 دیفر

 

 2بلوک 

P قیمت منطقه :

 94بندی سال 

A ارزش :

محاسباتی سال 

1400 

A ارزش :

 محاسباتی

سال  پیشنهادی

1401 

 33650 30600 20000 هر متر 32خیابان امام از خیابان ولیعصر تا کوچه  1

تا بلوار امام حسن) شهدای کاشی  32خیابان امام از کوچه  2

 اصفهان ( هرمتر

16000 24550 27000 

 18530 16850 11000 هر متر 20خیابان ولیعصر از خیابان امام تا کوچه  3

 12700 11550 7500 هرمتر 40تا کوچه  20خیابان ولیعصر از کوچه  4

 9350 8500 5500 هرمتر 60تا کوچه  40خیابان ولیعصر از کوچه  5

 6650 6050 4000 خیابان کاشی از خیابان امام تا انتهای خیابان گاز هر متر 6

 2530 2300 1500 (44خیابان گاز هر مترمربع )خیابان  7

 1760 1600 1200 اراضی مزروعی و باغات در این بلوک هرمتر 8

 2530 2300 1500 متر عرض و پایین تر هر متر 8کوچه  های  9

 3080 2800 1800 عرض هر متر  متر به باال  8باالتر از کوچه های  10
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A :مبالغ به ریال ( 1401مورد عمل عوارض محلی شهر کهریزسنگ سال  ارزش محاسباتی( 

: قیمت P 40بلوک  ردیف

منطقه بندی 

 94سال 

A ارزش :

محاسباتی سال 

1400 

Aارزش محاسباتی : 

سال  پیشنهادی 

1401 

         خیابان امام از کانال سیمانی کوشک تا منبع آب جدید  1

 هر مترامام ( 33) کوچه 

22000 33600 36960 

تا جاده  امام (  33) از کوچه  خیابان امام از منبع اب 2

 متر هر) بلوار پژوهش (  قهدریجان

22000 33600 36960 

 9350 8500 5500 متر هر) بلوار پژوهش (  خیابان قهدریجان 3

 1980 1800 1100 متر متر عرض هر 6کوچه های تا  4

 2420 2200 1400 متر متر عرض هر 8تا  6کوچه های بین  5

 3080 2800 1800 هر متر  متر عرض و باالتر 8های از کوچه  6

 1650 1500 1100 اراضی مزروعی و باغات هرمتر 7
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 به ازاء هرمترمربع عوارض صدور شناسنامه ساختمانی واحدهای مسکونی تک واحدی

عوارض مساحت هر مترمربع  سطح بنا یک واحد مسکونی

 1400سال 

هر مترمربع پیشنهادی عوارض مساحت 

 1401سال 

 متر مربع زیر بنا 60تا 
    A01/1 

 ریال2,760حداقل 

    A01/1 

 ریال3030حداقل 

 متر مربع زیربنا 100تا 
 A 16/1 

 ریال 4,830حداقل 

 A 16/1 

 ریال 5300حداقل 

 متر مربع زیربنا 150تا 
A 30/1 

 ریال5,600حداقل 

A 30/1 

 ریال6160حداقل 

 رمربع زیربنامت 200تا 
A 38/1 

 ریال 7,600حداقل 

A 38/1 

 ریال 8360حداقل 

 مترمربع زیربنا 300تا 
A 74/1 

 ریال 9,710حداقل 

A 74/1 

 ریال 1068حداقل 

 متر مربع زیربنا 400تا 
A 14/2 

 ریال11,150حداقل 

A 14/2 

 ریال12260حداقل 

 متر مربع زیربنا 500تا 
A 25/2 

 ریال 13,800حداقل 

A 25/2 

 ریال 15180حداقل 

 متر مربع زیربنا 600تا 
A 29/2  

 ریال 16,100حداقل 

A 29/2  

 ریال 17700حداقل 

 مترمربع باشد 600اگر زیربنا بیشتر از 
A 3 

 ریال18,400حداقل 

A 3 

 ریال20240حداقل 

 توضیحات:

از یک واحد احداث نشود و چنانچه در هر ( منظور از واحد مسکونی تک واحدی اعیانی است که در سطح و یا هر طبقه بیش 1بند

) احداث طبقه و یا طبقات دو واحد ساخته شود تک واحدی محسوب نمی شود و در این گونه موارد نحوه محاسبه عوارض زیربنا

 .نوع مجتمع های مسکونی مالک خواهد بود اعیانی مسکونی( از

 -گچ کاری-سرامیک-تعمیرات شامل ) کاشی کاری .ریافت می گردد % ردیف مربوطه محاسبه و د 30( انجام تعمیرات داخلی 2بند )

( که فقط شامل تعمیرات داخلی ساختمان می باشد و شامل تعمیرات اساسی مثل )تعویض سقف و ...تعویض لوله کشی و غیره 

 (.دیوارها و غیره نمی باشد 

= A   1401ارزش محاسباتی مورد عمل سال 
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 انبار به ازاء هر مترمربع -صنعتیکارگاهی ، بع از یک واحد تجاری، خدماتی،عوارض صدور پذیره یک متر مر

 تجاری برای هر مترمربع زیربنا

حداقل  عوارض مورد  1401مصوب پیشنهادی سال  مصوب قبلی طبقات

محاسبه  برا ی هر مترمربع 

 ریال مصوب قبلی

حداقل  عوارض مورد 

محاسبه  برا ی هر مترمربع 

 1401ریال پیشنهادی 

 A15/18 A15/18 42،600 46850 زیرزمین

 A 45/21 A 45/21 46،000 50600 هم کف

 A15/18 A15/18 34،000 37400 طبقه اول 

 A2/7 A2/7 30،000 33000 طبقه دوم

 A95/4 A95/4 27،600 30360 سوم به باال

 A95/2 A95/2 20،120 22130 نیم طبقه

 هر مترمربع زیربناانبار  برای  -صنعتی -کارگاهی -خدماتی

 A7/2 A7/2 34،000 37400 زیرزمین

 A4 A4 34،000 37400 هم کف

 A7/2 A7/2 22،400 24640 طبقه اول 

 A5/2 A5/2 2،120 2330 طبقه دوم

 A95/1 A95/1 9،200 10120 سوم به باال

 A84/0 A84/0 8،850 9730 نیم طبقه

درصد ارزش  80متر بر اساس  20تا  10متر اول بر اساس ارزش محاسباتی جبهه اول از  10ی مانند پاساژ تا عوارض پذیره مجتمع های تجار -1توضیحات: تبصره 

 .جبهه اول در صورتی که از ارزش محاسباتی جبهه بعدی کمتر نباشد ارزش محاسباتیدرصد  60متر مربع به بعد بر اساس  20محاسباتی جبهه اول  از 

 ,ی در کل براساس ارزش محاسباتی جبهه اصلی محاسبه خواهدشدعوارض پذیره های  صنعت -2تبصره

قانون شهرداری ها به منظور استفاده کسب و پیشه و تجارت احداث  55واحد تجاری :عبارت است از ساختمانهایی که برابر تبصره ذیل ماده  -3تبصره 

 .ی تابع قانون تجارت فعالیت داشته باشدگردیده و یا در آنها واحدهای صنفی تحت پوشش قانون نظام صنفی و یا واحدها

 واحدهای تجاری در معابر فرعی در صورت طی مراحل قانونی پنج درصد به ارزش محاسباتی مصوب اضافه می گردد.-4تبصره 

قت اصولی  از مراجع ذیربط واحد صنعتی : عبارت است از ساختمانهایی که به منظور استفاده صنعتی و یا ایجاد کارگاههای صنعتی و اداری مواف -5تبصره 

 .داشته باشد ....اداره صنایع و –مانند وزارت  جهاد و کشاورزی 

 2درصد ردیف  20شت در گلخانه ها از عوارض معاف و سایر بخش های گلخانه به ازاء هر متر مربع بر اساس سازه های سبک گلخانه و محل ککلیه  -6تبصره 

 دد.محاسبه می گرکارگاهی  -تعرفه خدماتی 

و پذیره  کارگاهی محاسبه می گردد–تعرفه خدماتی  2درصد ردیف  50 عوارض صدور ساختمان موتورخانه , چاه عمیق و نیمه عمیق و استخر در باغ -7تبصره 

 محاسبه می گردد .  اهیکارگ -تعرفه خدماتی 2درصد ردیف  20 هر متر مربع بر اساس ءساختمان های با سقف پلیت و شیروانی جهت تاسیسات و انباری به ازا

 استخرهای بخش کشاورزی مشمول این تعرفه نمی شود .  -

 اخذ مجوز از سازمان جهاد کشاورزی ذیصالح قبل از احداث استخر الزامی است . -

ویض لوله کشی و تع -گچ کاری-سرامیک-تعمیرات شامل ) کاشی کاری ,% ردیف مربوطه محاسبه و دریافت می گردد  30انجام تعمیرات داخلی  -8 تبصره

 سقف و دیوارها و غیره نمی باشد(( که فقط شامل تعمیرات داخلی ساختمان می باشد و شامل تعمیرات اساسی مثل )تعویض ...غیره 

 ,شد چنانچه در قسمتی از کاربری مذکور واحدهای مسکونی , تجاری یا اداری احداث شود, عوارض آن مطابق تعرفه های مربوطه وصول خواهد -9تبصره 

 اصالح راجع به تاسیس شرکت شهرک های صنعتی الزامی است . رعایت بند ماده واحده قانون -10تبصره 

= A   1401ارزش محاسباتی مورد عمل سال 
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 عوارض صدور پذیره یک متر مربع از یک واحد اداری به ازاء هر مترمربع

مصوب پیشنهادی سال  مصوب قبلی طبقات

1401 

د حداقل  عوارض مور

محاسبه  برا ی هر مترمربع 

 ریال مصوب قبلی

حداقل  عوارض مورد 

محاسبه  برا ی هر 

مترمربع ریال پیشنهادی 

1401 

 A7/2 A7/2 34،000 37400 زیرزمین

 A3/5 A3/5 30،000 33000 هم کف

 A7/2 A7/2 22،400 24640 طبقه اول 

 A4/2 A4/2 20،120 22130 طبقه دوم

 A95/1 A95/1 18،300 20130 سوم به باال

 A84/0 A84/0 8،850 9730 انباری

 توضیحات: 

 ,ی دولتی و نهادهای وابسته به دولت مد نظر می باشداکلیه ساختمانهای ادارات و سازمانه ساختمانهای اداری شامل

 ,محسوب می شوند شرکتهای دولتی که بر اساس قانون تجارت اداره  می شوند تجاری

ص واحدهای اداری می باشد که رعایت ضوابط و مقررات مربوط از جمله طرح مصوب)هادی و جامع( وصول عوارض مزبور درخصو

 .حسب مورد مالک عمل قرارمی گیرد

= A   1401ارزش محاسباتی مورد عمل سال 
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 عوارض زیربنا ، صدور پروانه، مستحدثات)احداث اعیانی( تاالر، گردشگری، هتل به ازاء هرمترمربع

ارض مساحت هر مترمربع عو کاربری

 مصوب قبلی

عوارض مساحت هر مترمربع 

 1401پیشنهادی 

عوارض پذیره پروانه و یا صدور مجوز جهت 

 هتل ها ، اماکن گردشگری و مسافرخانه ها 

A19/15 

حداقل عوارض هر متر مربع  

 (ریال19740)

A19/15 

حداقل عوارض هر متر مربع  

 (ریال21700)

 A27/18 از هتل  فضاهای تجاری خارج    

حداقل عوارض هر متر مربع  

 (ریال23750)

A27/18 

حداقل عوارض هر متر مربع  

 (ریال26120)
 A28 فضاهای تاالرو پذیرایی   

حداقل عوارض هر متر مربع  

 (ریال1000000)

A28 

حداقل عوارض هر متر مربع  

 (ریال1100000)

 توضیحات:

عوارض پذیره صدور پروانه برای هتل ها  7/7/1370نعت ایرانگردی مصوب قانون توسعه ص 8( به استثنائ ماده 1بند

 .و مسافرخانه ها برابر بخش صنایع خواهد بود

عوارض  15/8/84قانون الحاق موادی به تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب  22ماده  4(به استثناء بند 2بند 

ساله از شروع بهره برداری توسط سرمایه گذاران به  10تا  5ناشی از تغییر کاربری و فروش تراکم با اقساط 

 )با تقاضای سازمان گردشگری(.شهرداری مربوطه پرداخت خواهد شد

 این تعرفه محاسبه  3ردیف درصد  55( عوارض صدور مجوز ساختمان در باغ به ازاء هر متر مربع بر اساس 3بند 

 می گردد.

=A   1401ارزش محاسباتی مورد عمل سال 
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، روانپزشکان، دندانپزشکی، بینایی سنجی، واحدهای مطب پزشکان عوارض زیربنا ، صدور پروانه، مستحدثات)احداث اعیانی( 

 به ازاء هرمترمربع و کلیه حرف وابسته به پزشکی و درمانیآزمایشگاه ها  رادیولوژیستها ، سونوگرافی،

عوارض مساحت هر مترمربع مصوب  طبقات

 قبلی

 1401مترمربع پیشنهادی  عوارض مساحت هر

 A27/4 A27/4 زیرزمین

 A70/10 A70/10 همکف

 A47/8 A47/8 طبقه اول به باال

انباری در زیرزمین یا همکف 

 و دیگر طبقات

A17/2 A17/2 

 :توضیحات
درصد محاسبه 40ساخت و سازهای توسط خیرین سالمت با معرفی دانشگاه علوم پزشکی استان با کاهش  (1بند

شهرداری مطالبات خود را وصول نماید و در  و در صورت تغییری کاربری بر اساس تعرفه روز و بدون کاهشمی شود 

درصد محاسبه می شود این کاهش عالوه برتخفیفات عمومی 50صورتیکه زمین توسط خیرین تهیه شود با کاهش 

 .مصوب شورا می باشد

 .(داروخانه ها همانند تجاری محسوب می شوند 2بند 

=A   1401ارزش محاسباتی مورد عمل سال 
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 اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی  فرهنگی ، هنری، ورزشی ،عوارض زیربنا ، صدور پروانه، مستحدثات)احداث اعیانی( آموزشی

 به ازاء هرمترمربع

عوارض مساحت هر مترمربع مصوب  طبقات

 قبلی

 1401عوارض مساحت هر مترمربع پیشنهادی 

 A73/2 A73/2 زیرزمین

 A15/3 A15/3 همکف

 A73/2 A73/2 طبقه اول

 A25/2 A25/2 طبقه دوم

 A75/1 A75/1 طبقه سوم به باال

انباری در زیرزمین یا همکف 

 و دیگر طبقات

A75/1 A75/1 

 توضیحات: 

ی قانون اصالح 19( آموزشگاه ها و مراکز آموزشی غیر انتفاعی برای اخذ پروانه ساختمانی بر اساس ماده 1بند

در برخورداری از تخفیفات ,  16/5/87تاسیس و اداره مدارس, مراکز آموزشی و پرورشی غیر دولتی مصوب 

 ,ترجیحات و کلیه معافیت های مالیاتی و عوارض در حکم مدارس دولتی هستند

مورخ  234991/89موضوع نامه شماره )زاده ها, اماکن مقدسه با تائید اوقاف ام( مساجد , تکایا, حسینیه ها, ام2بند

 .از پرداخت عوارض معاف می باشند رئیس ستاد پشتیبانی و هماهنگی و امور مساجد کشور( 25/5/89

=A   1401ارزش محاسباتی مورد عمل سال 
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 عوارض صدور شناسنامه ساختمان مجتمع های مسکونی چندواحدی

 به باال بعرممتر 3000 ازسطح ناخالص کل بنا  مترمربع 3000سطح ناخالص کل بنا تا 

 1401هادی پیشن مصوب قبلی 1401پیشنهادی  مصوب قبلی

A55/ 0 *مساحت کل زیربنا 

100  N  × 

 ریال4،600حداقل :

A55/ 0 *مساحت کل زیربنا 

100  N  × 

 ریال5060حداقل :

A77/ 0 *مساحت کل زیربنا 

100  N  × 

 ریال6،900حداقل :

A77/ 0 *مساحت کل زیربنا 

100  N  × 

 ریال7600قل :حدا

 توضیحات:

 .می باشد 2تعداد واحد و حداقل آن N: منظور از 1تبصره 

 .: مساحت برای هر ردیف مساحت کل بنای ساختمان می باشد2تبصره 

=A   1401ارزش محاسباتی مورد عمل سال 
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 عوارض صدور یک مترمربع ازچندواحد تجاری با ارتفاع و دهنه مجاز

حداقل  عوارض مورد   1401نهادی پیش مصوب قبلی طبقات

محاسبه  برا ی هر مترمربع 

 ریال مصوب قبلی

حداقل  عوارض مورد محاسبه  

برا ی هر مترمربع ریال 

 1401پیشنهادی 

 همکف

(10+n * )A54/1 (10+n * )A54/1 
3800 4180 

 زیرزمین

(10+n * )A84/0 (10+n * )A84/0 
1500 1650 

 طبقه اول 
(10+n * )A72/0 (10+n * )A72/0 

1100 1200 

 طبقه دوم
(10+n * )A 60/0 (10+n * )A 60/0 

960 1050 

 طبقه سوم به باال
(10+n * )A 48/0 (10+n * )A 48/0 

750 820 

 انباری 
(10+n * )A48/0 (10+n * )A48/0 

460 500 

 نیم طبقه
(10+n * )A 36/0 (10+n * )A 36/0 

227 240 

 توضیحات :
 .تعداد واحد است n:منظور از 1تبصره

 .منظور از ارتفاع و دهنه مجاز ضوابط اعالم شده از سوی طرحهای هادی و تفضیلی است -2تبصره 

=A   1401ارزش محاسباتی مورد عمل سال 
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 عوارض پذیره دفاتر کار و تاسیسات شهری )پستهای آب ، برق، گاز( به ازاء هر مترمربع

 

عوارض مساحت هر مترمربع  کاربری

 صوب قبلیم

عوارض مساحت هر مترمربع پیشنهادی 

1401 

 A16/7 A16/7 عوارض پذیره دفاتر کار  

عوارض پذیره تاسیسات و تجهیزات شهری مانند 

منبع آب، پستهای برق ، پست گاز و سایر موارد 

 مشابه

عوارض تاسیسات شهری بر اساس 

 69714/42/20بخشنامه شماره 

بر اساس تعرفه  14/9/94مورخ 

 .ماتی محاسبه ووصول می گرددخد

عوارض تاسیسات شهری بر اساس بخشنامه 

بر اساس  14/9/94مورخ  69714/42/20شماره 

 تعرفه خدماتی محاسبه ووصول می گردد.

1401ارزش محاسباتی مورد عمل سال  =   A   
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 عوارض صدور مجوز دیوارکشی برای کلیه کاربریها

 تقسیم بندی منطقه بندی تمامی

 بلوکها

 عوارض محلی عوارض محلی عوارض محلی

 دیوارکشی با آجری یا بتنی دیوارکشی با مصالح بلوکی دیوارکشی با مصالح گلی

پیشنهادی  مصوب قبلی

 1401سال

پیشنهادی  مصوب قبلی

 1401سال 

پیشنهادی  مصوب قبلی

 1401سال 

21,780 23950 34,480 37920 43,560 47900 
 

و یا ترکیبی از آنها  ,,,ار مساحت هرنوع پوشش در اطراف ملک اعم از فنس, آجر, پیش ساخته و سیمانی و بلوک و منظور از دیو-1

 .می باشد

عوارض این تعرفه از متقاضیان هر نوع دیوارکشی در اطراف زمین اخذ خواهد شد و در صورتیکه هرنوع پروانه ساختمان برای -2

 .ابل وصول نخواهد بودملکی صادر گردد, این تعرفه عوارض ق

 .حداکثر ارتفاع دیوار و نوع دیوار توسط واحد شهرسازی تعیین خواهد شد -3

به منزله محصور نمودن ملک مربوطه تلقی و  در صورتیکه ملکی فقط تقاضای احداث دیوار داشته باشد, صدور مجوز دیوار صرفا  -4

 .هیچگونه مجوزی برای احداث بنا محسوب نمی شود و مراتب بایست د رمجوزصادره از سوی شهرداری صراحتا  قید شود

 .وددرصورتیکه  پس از صدور مجوز دیواردیوارکشی پروانه ای برای ملک صادر گردد این عوارض قابل استرداد و یا تهاتر نخواهد ب-5

ارتفاع مجاز برای احصار یا ترکیب دیوار یا نرده مطابق ضوابط طرح تفصیلی شهر خواهد بود ) شهرداری مکلف است ارتفاع دیوار -6

 و فنس را به تفکیکی د رمجوز صادره درج نماید(

 حصارکشی در حریم شهر بدون اجازه جهاد کشاورزی ممنوع می باشد -7

 دیوارکشی محاسبه و وصول گردد درصد عوارض 50عوارض فنس کشی  -8

 .برای مجوزهای ساختمانی از هر نوع کاربری تعرفه دیوارکشی محاسبه نخواهد شد-9

 آراء کمیسیون ماده صد در صورت رای به ابقاء ساختمان دیوارکشی محاسبه نمی شود . -10
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 عوارض مازاد طول عرصه مجاز جهت هر مترمربع در سطح تراکم

حداقل  عوارض مورد  1401پیشنهادی  قبلیمصوب  نوع کاربری

محاسبه  برا ی هر مترمربع 

 ریال مصوب قبلی

حداقل  عوارض مورد محاسبه  

برا ی هر مترمربع ریال 

 1401پیشنهادی 

 مسکونی

A27 A27 

76000 83600 

 تاالر-خدماتی -تجاری

A29 A29 

151800 167000 

 صنعتی -کارگاهی
A  20 A  20 

125350 137800 

رض صدور مجوزمازاد بر ارتفاع مجاز عوا

 منطقه برای هر متر مربع

A  48/21 A  48/21 68610 86800 

 توضیحات :

مورخ  16237/4/20به عوارض تراکم پایه تا ارتفاع مجاز طبق ضوابط طرح جامع  عوارض زیربنا تعلق نمی گیرد) نامه شماره -1

 ری(معاون محترم هماهنگی امور عمرانی استاندا 11/3/95

این عوارض پس از تصویب در کمیسیون فنی مربوطه قابل وصول است ودرصورت ساخت بدون پروانه پس از صدور رای ماده صد -2

 ,مبنی بر جریمه و همچنین در صورت رضایت مجاورین قابل محاسبه و وصول خواهد بود
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بر پروانه ساختمانی مازاد بر تراکم پایه عوارض  

حداقل  عوارض مورد   1401پیشنهادی  یمصوب قبل نوع کاربری

محاسبه  برا ی هر 

مترمربع ریال مصوب 

 قبلی

حداقل  عوارض مورد 

محاسبه  برا ی هر مترمربع 

 1401ریال پیشنهادی 

 مسکونی

A37 ×سطح بنا A37 ×سطح بنا 

69،000 76000 

 تجاری
A35 ×سطح بنا A35 ×سطح بنا 

69،000 76000 

 اداری و صنعتی
A5 ×سطح بنا A5 ×سطح بنا 

69،000 76000 

 -ورزشی سایر کاربریها

 -هتل -تاالر-فرهنگی

 -بهداشتی -گردشگری

–پزشکی 

 -درمانی -آزمایشگاهی

 مرغداری(   -دامداری

A5 ×سطح بنا A5 ×سطح بنا 

69،000 76000 

 توضیحات :

معاونیت محتیرم  18/2/97میورخ  10946/32/20زیربنای مشمول عوارض تراکم ,مشمول عوارض زیربنا نمیی گردد.)بخشینامه شیماره -1بند

 استانداری در مورد عوارض مضاعف ( 

 منظور از سطح بنا سطح طبقه ای است که در اضافه ارتفاع واقع گردیده است . -2بند

  چنانچه پالکی درطبقه ای بر روی زیربنایی مشمول تراکم سطح و ارتفاع هر دو باشدصرفا تراکم سطح محاسبه می گردد -3بند 

 : بالکن در گذر با زیربنای مفید نیز مشمول عوارض تراکم می گردد . 4بند 

قانون  100محاسبه این عوارض صرفا در چهار چوب ضوابط طرح تفصیلی و مصوبات کمیسیون ماده پنج و آرای کمیسیون ماده :  5بند 

 ش محاسباتی آن مورد محاسبه قرار می گیرد .و در هر بلوک باالترین ارز شهرداری بر مبنای جریمه محاسبه و وصول می باشد

 عوارض زیربنا محاسبه می گردد.روی پیلوت تا دو طبقه   :1تبصره 

 درصد به تعرفه طبقه دوم اضافه می گردد  35: طبقه سوم 2تبصره 

 درصد به تعرفه طبقه سوم اضافه می گردد .  20: طبقه چهارم 3تبصره 

 رصد به تعرفه طبقه چهارم اضافه می گردد.د  25: طبقه پنجم و باالتر 4تبصره 

جیدول(  4فوق)ردیف  درصد عوارض 40به کشاورزی به استثناء قسمت های اداری پذیره دامداری و مرغداری و صنایع وابسته  برای :  5تبصره

 برای هر متربع محاسبه می گردد.
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 مترمربع           عوارض صدور مجوز، مستحدثات )بالکن یا پیش آمدگی درگذر( برای هر 

 1401پیشنهادی  مصوب قبلی نوع کاربری

 عوارض پیش آمدگی روباز مشرف به معابر واحدهای تجاری

A94/16 A94/16 

 عوارض پیش آمدگی روبسته مشرف به معابر واحدهای تجاری

A90/33 A90/33 

 یرهعوارض پیش آمدگی روبازمشرف به معابر واحدهای اداری ، کارگاهی ، صنعتی و غ

A26/15 A26/15 

 عوارض پیش آمدگی روبسته مشرف به معابر واحدهای اداری ،کارگاهی ، صنعتی و غیره

A56/29 A56/29 

 عوارض پیش آمدگی روبازمشرف به معابر واحدهای مسکونی

A15 A15 

 عوارض پیش آمدگی روبسته مشرف به معابر واحدهای مسکونی

A19 A19 

A 1401= ارزش محاسباتی سال 
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 برای هرمترمربع کارگاهی و ویالئی -انبار -خدماتی صنعتی –صدور مجوز بالکن داخلی جهت واحدهای تجاری عوارض 

 تجاری برای هر مترمربع زیربنا

مصوب پیشنهادی سال  مصوب قبلی طبقات

1401 

حداقل  عوارض مورد 

محاسبه  برا ی هر مترمربع 

 ریال مصوب قبلی

ا ی هر حداقل  عوارض مورد محاسبه  بر

 1401مترمربع ریال پیشنهادی 

 A4 A4 11،040 12140 انباری

 A8/8 A8/8 55،200 60720 زیرزمین

 A3/1 A3/1 11،040 12150 نیم طبقه

 A 5/18 A 5/18 117،300 129000 هم کف

 A6 A6 316،250 347900 طبقه اول

 A5/6 A5/6 20،700 22800 طبقه دوم

 A7/2 A7/2 21،850 24050 طبقه سوم 

 انبار  برای هر مترمربع زیربنا -کارگاهی -صنعتی -خدماتی

 A7/2 A7/2 11،040 12150 انباری

 A6 A6 15،870 17450 زیرزمین

 A2/1 A2/1 18،860 20750 نیم طبقه

 A5/8 A5/8 21،850 24050 هم کف

 A7/3 A7/3 11،040 12150 طبقه اول

 A7/2 A7/2 11،040 12150 طبقه دوم

 A7/2 A7/2 11،040 12150  طبقه سوم

 ویالئی برای هر مترمربع زیربنا

 A12 A12 69،000 76000 هم کف
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 پنج هپس از تصویب کمیسیون ماد عوارض ارزش افزوده ناشی ازتغییر کاربری

حداقل  عوارض  1401پیشنهادی  مصوب قبلی طرح بعدی طرح قبلی

مورد محاسبه  برا 

ی هرمترمربع ریال 

 مصوب قبلی

قل  عوارض مورد حدا

محاسبه  برا ی هر 

مترمربع ریال پیشنهادی 

1401 

 A60 276,000 303600×متراژ تغییر داده شده  A60×متراژ تغییر داده شده  تجاری مسکونی 

 A20 60,950 67050×متراژ تغییر داده شده  A20×متراژ تغییر داده شده  مسکونی و اداری فضای سبز 

 A13 20,120 22130×متراژ تغییر داده شده  A13×راژ تغییر داده شده مت مسکونی فرهنگی مذهبی 

 A13 31,620 34800×متراژ تغییر داده شده  A13×متراژ تغییر داده شده  مسکونی ورزشی 

متراژ تغییر داده شده  A4/2×متراژ تغییر داده شده  ورزشی مختلط 

×A4/2 

5,520 6070 

 A13 31,620 34800×متراژ تغییر داده شده  A13×ر داده شده متراژ تغیی مسکونی بهداشتی درمانی 

 A27 247,250 272000×متراژ تغییر داده شده  A27×متراژ تغییر داده شده  تجاری اداری 

 A20 55,200 60700×متراژ تغییر داده شده  A20×متراژ تغییر داده شده  مسکونی اداری 

 A43 316,250 347800×متراژ تغییر داده شده  A43×متراژ تغییر داده شده  تجاری فضای سبز 

خدماتی و 

 کارگاهی

 A20 233,450 256800×متراژ تغییر داده شده  A20×متراژ تغییر داده شده  تجاری

 A20 62,100 68300×متراژ تغییر داده شده  A20×متراژ تغییر داده شده  مسکونی کشاورزی 

 A38 372,600 410000×متراژ تغییر داده شده  A38×متراژ تغییر داده شده  تجاری کشاورزی 

کشاورزی و فضای 

 سبز 

 A17 75,900 83500×متراژ تغییر داده شده  A17×متراژ تغییر داده شده  کارگاهی و انبار

 A20 75,900 83500×متراژ تغییر داده شده  A20×متراژ تغییر داده شده  مسکونی گذر  

کارگاهی و  مسکونی 

 انباری

 A15 110,400 121450×متراژ تغییر داده شده  A15×تغییر داده شده  متراژ

 A15 46,000 50600×متراژ تغییر داده شده  A15×متراژ تغییر داده شده  فرهنگی مذهبی مسکونی 

دامداری، نیمه  کشاورزی 

 صنعتی و صنعتی

 A12 20,120 22130×متراژ تغییر داده شده  A12×متراژ تغییر داده شده 

 A24 41,400 45540×متراژ تغییر داده شده  A24×متراژ تغییر داده شده  مسکونی زشی آمو

 A36 69,000 76000×متراژ تغییر داده شده  A36×متراژ تغییر داده شده  ویالئی  کشاورزی 

تجاری و  گذر 

 کارگاهی

 A36 33,920 37300×متراژ تغییر داده شده  A36×متراژ تغییر داده شده 

 توضیحات:

قانون تاسیس شورای عالی  5وضع عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری امالک پس از صدور مجوز توسط کمیسیون ماده 

 .شهرسازی و معماری ایران خالف قانون و خارج از حدود و اختیارات شوراهای اسالمی شهر تشخیص داده نشده و قابل وصول می باشد

 و در صورت تصویب قابلیت اجرا دارد . 5ن یا مالک و طرح در کمیسیون ماده این تعرفه بنا به درخواست مالکی-
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 ارزش افزوده ناشی از تغییر و تصویب طرح های جامع و تفضیلی

 1401پیشنهادی  مصوب قبلی طرح بعدی طرح قبلی

 S ×  A15 S ×  A15 تجاری مسکونی 

 S ×  A5 S ×  A5 مسکونی و اداری فضای سبز 

 S ×  A25/3 S ×  A25/3 مسکونی بی فرهنگی مذه

 S ×  A25/3 S ×  A25/3 مسکونی ورزشی 

 S ×  A6/0 S ×  A6/0 ورزشی مختلط 

 S ×  A25/3 S ×  A25/3 مسکونی بهداشتی درمانی 

 S ×  A75/6 S ×  A75/6 تجاری اداری 

 S ×  A5 S ×  A5 مسکونی اداری 

 S ×  A75/10 S ×  A75/10 تجاری فضای سبز 

 S ×  A5 S ×  A5 تجاری خدماتی و کارگاهی

 S ×  A5 S ×  A5 مسکونی کشاورزی 

 S ×  A5/9 S ×  A5/9 تجاری کشاورزی 

 S ×  A25/4 S ×  A25/4 کارگاهی و انبار کشاورزی و فضای سبز 

 S ×  A5 S ×  A5 مسکونی گذر  

 S ×  A75/3 S ×  A75/3 کارگاهی و انباری مسکونی 

 S ×  A75/3 S ×  A75/3 فرهنگی مذهبی مسکونی 

دامداری، نیمه صنعتی و  کشاورزی 

 صنعتی

S ×  A3 S ×  A3 

 S ×  A6 S ×  A6 مسکونی آموزشی 

 S ×  A9 S ×  A9 ویالئی  کشاورزی 

 S ×  A9 S ×  A9 تجاری و کارگاهی گذر 

 توضیحات:

S   :مساحت مربوطه  

تصویب طرح هادی و تفضیلی قرار می گیرند و باعث ایجاد ارزش افزوده گردند کلیه امالکی که تحت تاثیر تغییر و 

 .مشمول این تعرفه می باشند
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)احداث خیابانهای اصلی شهر( توسعه شهریعوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرحهای   

 

 توضیحات:

 انتقال )انجام معامله( و همچنین درخواست مالک می باشد زمان وصول این عوارض به هنگام صدور پروانه ساخت و نقل و-1

عوارض موضوع با توافق مالک امالکی که در اثر تعریض معبر, قسمتی از آن درتعریض قرار گیرد در این حالت شهرداری می تواند  -2

 این تعرفه را در مقابل مطالبات مالک تهاتر نماید

شهری امکان استفاده از موقعیت جدید را نداشته باشد مشمول پرداخت این عوارض  چنانچه مالک برابر ضوابط طرح های توسعه-3

 ,نخواهد بود

 درصد 30امالکی که پس از اجرای طرح در جبهه بعدی واقع می شوند در این صورت متناسب با فاصله ملک از عرض معبر جدید, -4

 از عوارض موضوع این تعرفه محاسبه و وصول شود

Bلک )طول یا عرض ملک(: ضریبی از بر م 

تعرفه عوارضی خواهد بود و  ل نمی شود د و طرح های اجرا شده قبلی را شامبرقراری , قابلیت وصول داروصول این عوارض از زمان 

 به طرح های توسعه شهری که قبال  اجرا شده تعلق نمی گیرد

           درصد قیمت روز طبق نظر کارشناس  20نباید از  ,بعد از اجرای طرح از اجرای طرح و  ارزش معامالتی  قبل مابه التفاوت 

 مرضی الطرفین بیشتر باشد 

  A = 1401ارزش محاسباتی مورد عمل سال 

 1401تعرفه پیشنهادی در سال  مصوب قبلی عنوان تعرفه

دربر معبر برای امالکی که پس از تعریض 

 قرار می گیرند

A×B)80/2×)عرض ×)متراژ عرصه

 عرض معبر جدید(-معبر قدیم

A×B)80/2×)عرض معبر جدید(-عرض معبر قدیم×)متراژ عرصه 

برای امالکی که پس از اجرای طرح دارای 

 باقیمانده هستند

A×B)25/3×)عرض ×)متراژ عرصه

 عرض معبر جدید(-معبر قدیم

A×B)25/3×)عرض معبر جدید(-معبر قدیم عرض×)متراژ عرصه 

امالکی که عقب نشینی ندارند ولی معبر 

 مشرف به ملک تعریض می شود

A×B)80/2×)عرض ×)متراژ عرصه

 عرض معبر جدید(-معبر قدیم

A×B)80/2×)عرض معبر جدید(-عرض معبر قدیم×)متراژ عرصه 
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های ها اعم از فروش، تخصصی، ادواری، فصلی و دائمی در محدوده و حریم شهر به استثناء نمایشگاهها و نمایشگاهعوارض غرفه

  صنایع دستی و فرش

 

 S  ×1000=T × داد روزتع

 

، عوارض وصولی را به حساب روز بعد از اتمام هر دوره برگزاری نمایشگاه 10متولیان برگزاری نمایشگاه موظفند در مهلت حداکثر -1

  باشدشهرداری واریز و رسید آن را به شهرداری ارائه نمایند در غیر این صورت شهرداری مجاز به وصول وثیقه مربوطه می

: در صورتی که شخصی فقط یک غرفه اجاره کند در محاسبه عوارض مساحت همان یک غرفه لحاظ خواهد شد      Sنظور از م  -2

 ولی در صورتی که کل غرفه ها را اجاره نماید مساحت کل غرفه ها در محاسبه عوارض لحاظ خواهد شد 

 مول این تعرفه نمی گردد غرفه هایی که از طرف شهرداری به صورت مزایده واگذار می شود مش -3
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دکل های مخابراتیپذیره و نصب عوارض   

F+(a×h) 

 

 ,ریال می باشد 2،500،000ضریب محاسبه به مبلغ   aریال بوده و 15،000،000عدد ثابت صدور مجور به مبلغ  F -1تبصره 

 یا ارتفاع باالترین نقطه سازه بر اساس متر می باشد  h: منظور از 2تبصره 

اج موظفند باید قبل از کلیه اشخاص حقیقی یا حقوقی به غیر از آنتن  تلویزیون واحدهای شخصی بعلت استفاده از فضای شهری برای انتشار و یا دریافت هر گونه امو -3تبصره 

این مجوز دارای پنج سال اعتبار از  ,اخذ نمایندهرگونه اقدام درخصوص نصب سازه های مذکور نسبت به پرداخت عوارض این کد اقدام و مجوز الزم را بر طبق ضوابط شهرسازی 

 ضمنا در زمان تمدید عوارض فوق بر مبنای دو پنجم آخرین تعرفه ناشی از تبصره یک این کد اخذ خواهد شد ,زمان صدور بوده و در صورت موافقت شهرداری تمدید خواهد شد

 بل از هرگونه خدمات به متقاضیان این گونه آنتن ها مجوز شهرداری را کتبا دریافت نمایندبایستی ق ,,,کلیه سازمان های به مانند برق مخابرات و  -4تبصره 

این کد) در صورت تائید شهرداری(  3کلیه مالکان  که منصوبات  فوق بر روی امالک آنان نصب می باشد موظفند قبل از اتمام مجوز نسبت به تمدید آن طبق تبصره  -5تبصره 

این کد عوارض زمان گذشته را بایستی بر مبنای سه دهم آخرین تعرفه ناشی از تبصره یک  3رت گذشت مهلت مربوطه عالوه بر پرداخت عوارض تبصره اقدام نمایند و در صو

 این کد برای هر سال تاخیر پرداخت و نسبت به تمدید مجوز برای دو سال بعد اقدام نمایند

ازمان ها و ادارات دولتی که قبل از تصویب عوارض این که مبادرت به نصب تجهیزات مربوطه نموده اند موظفند ضمن اخذ کلیه اشخاص حقیقی و یا حقوقی از جمله س -6تبصره

 ,مجوز نسبت به پرداخت عوارض به مبلغ آخرین تعرفه ناشی از تبصره یک این کد از تاریخ تصویب به بعد اقدام نمایند

وی امالک اشخاص حقیقی و یا حقوقی اعم از دولتی و غیر دولتی بوده و در صورتی که این منصوبات بر روی امالک شهرداری عوارض فوق برای تجهیزات منصوبه بر ر -7تبصره 

  وصول خواهد شدبر اساس قرارداد مربوطه  اجاره ماهیانه  قرار گیرد

 نخواهد شد در صورت جمع آوری تاسیسات مربوطه توسط مالک مجوز آن ابطال و هیچگونه وجهی عودت -8تبصره 

 طرح پرونده تخلفات ساختمانی سازه های نصب شده در کمیسیون ماده صد و تامین و اخذ جریمه مانع ازدریافت عوارض این کد نخواهد شد – 9تبصره 

طول عرصه و  یا ارتفاع  %60از فضاهای مازاد  الزم االتباع می باشد و صدور مجوز به معنای تغییر کاربری و استفاده دائمی : عوارض فوق برای کلیه مالکین منصوبات10تبصره 

مبنی برغیرمجاز بودن استفاده از آنها بایستی جمع آوری گردد و شهرداری  ,,,برای سایر سازه ها نبوده و در صورت سازمان های زیربط به مانند شهرداری ، محیط زیست و 

 دبایستی نسبت به عودت مبلغ زمان های باقی مانده مجوز اقدام نمای

 ریال محاسبه می گردد. 40,000,000:عوارض دکل های تلفن همراه با هر ارتفاع و در هر مکان حداکثر 11تبصره 

 ریال محاسبه می گردد . 10,000,000: عوارض دکل های روی پشت بام اشخاص حداکثر  12تبصره 

 ی گردد.)صرفا شرکت های تلفن همراه (انتظامی و اداری شامل این تعرفه نم –: دکل های سازمان های امنیتی  13تبصره 

 قانون مالیات بر ارزش افزوده  50ماده  1قانون موسوم به شوراهاو تبصره  71ماده  16منشا قانونی بند 
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پروانه: )برای هر مترمربع( و تجدید عوارض تمدید  

 درج در توضیحات ذیل:نبر اساس تباصر م

در پروانه های ساختمانی که از طرف شهرداریها صادر می گردد باید حداکثر ان شهری قانون نوسازی و عمر 29ماده  2 طبق بند(1بند

شوراهای اسالمی شهر می توانند با توجه به حجم عملیات ساختمانی و  ,مدتی که برای پایان یافتن ساختمان ضروری است قید گردد

 ,نسبت به تعیین مهلت پروانه ساختمان اقدام نماید د(–ج  -ب -گانه قانون نظام مهندسی ساختمان )الف 4بر اساس گروه بندی 

بار( نسبت به تمدید آن اقدام می نمایند مشمول پرداخت عوارض صدور  2(مالکینی که در مهلت مقرر در پروانه ساختمانی)2بند

 ,پروانه ساختمانی نمی شوند

در صورت عدم شروع پروانه مراجعه می نمایند  ( مودیانی که پس از پایان مهلت مقرر در پروانه ساختمانی برای تمدید 3بند 

 ,می باشند زیربنامقرر درپروانه از تاریخ صدور یا تمدید پروانه مکلف به پرداخت مابه التفاوت عوارض  مدتعملیات ساختمانی ظرف 

 ,(منظور ازشروع عملیات ساختمانی اعالم توسط مهندس ناظر می باشد4بند

ه را داشته نمهلت مقرر در پروانه )بار اول( از احداث بنا صرف نظر نمایند ودرخواست ابطال پروا( مالکینی که قبل از اتمام 5بند

 ,پروانه پس از کسر هزینه های کارشناسی اقدام نمایندصدور باشند شهرداری می بایست نسبت به استرداد عوارض

  ,ر نگرفته اند مشمول این عوارض نخواهند شدساختمان هایی که عملیات ساخت و ساز آنها پایان یافته ولی پایان کا(6بند
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 عوارض قطع اشجار و خسارت به فضای سبز شهرداری

 

 مصوبه پیشنهادی مصوبه قبلی نوع عوارض

 ریال275000 ریال 250،000 سانتیمتر به ازای هر سانتیمتر25جریمه قطع درخت با محیط بن تا 

 ریال660000 ریال600،000 هر اصله به ازای هر سانتیمتر سانتیمتر50تا  25جریمه قطع درخت با محیط بن از 

 ریال880000 ریال800،000 سانتیمتر هر اصله به ازای هر سانتی متر80بن تا 50جریمه قطع درخت با محیط از 

 ریال1100000 ریال1،000،000 بن به باال به ازای هر سانتی متر 80جریمه قطع درخت با محیط از

 ریال 3300000 ریال 3،000،000 (حرص های غیرقانونی)ای زینتی به ازای هر اصله به ازای هر سانتی مترجریمه قطع درختچه ه

بابت جریمه قطع شاخه اصلی درخت در صورتیکه باعث از بین رفتن تنه و سر شاخه های دیگر و باعث تغییر شکل درخت نشود با توجه به 

 دریافت شود در غیر این صورت جریمه کامل دریافت گردد6تا 1های جریمه تعریف شده در بند (دوسوم)محیط بن درخت 

 ریال440000 ریال400،000 خسارت به گیاهان بوته ای فصلی هرمتر مربع

 ریال275000 ریال250،000 خسارت به گیاهان بوته ای دائمی

 ریال220000 ریال200،000 خسارت به فضای چمن  هر متر مربع

 ریال550000 ریال500،000 ختانعوارض سربرداری و هرس در

 :توضیحات 

 .می باشد 20/04/1388و اصالحات والحاقات 28/03/1359این جرائم بر اساس قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهر مصوب 
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