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 ( عوارض سالیانه موتور سیکلت و ماشین آالت راهسازی و سنگین و سایر خودروها1-5تعرفه شماره )

 ماخذ و نحوه محاسبه عوارض عوارض سالیانه وسائط نقلیه ردیف

 ریال 100,000 موتور سیکلتانواع  1

 ریال 800,000 تن 10ماشین آالت سنگین تا  2

 ریال 1,000,000 تن 10ماشین آالت سنگین بیش از  3

 ریال 1,500,000 ماشین آالت راهسازی 4

 ریال 600,000 تن 1وانت تک کابین تا  5

 ریال 800,000 تن 3تا  2وانت تک کابین  6

 ریال 1,500,000 اتوبوس 7

 ریال 1,000,000 مینی بوس 8

 ریال 800,000 سایر خودروها 9

 .یابد افزایش می %100و حداکثر تا  %10ن ساالنه این عوارض در مورد خودروهای با عمر بیش از ده سال )به استثنای خودردوهای گازسوز( به ازاء سپری شدن هر سال )تا مدت ده سال( به میزا (1

 ، مبنای محاسبه عوارض، بخشنامه های اعالمی دولت می باشد.گیردروهای اعالمی وزارت دارایی قرار لیست خودخودروهایی که در لیست باال آمده است، چنانچه در  (2

 محاسبه عوارض سالیانه دیگر خودروها، بر مبنای بخشنامه های اعالمی دولت و لیست اعالمی وزارت دارایی می باشد. (3

 .این تعرفه میباشد 9نگیرد مشمول ردیف  هر خودرویی که نام آن در لیست خودروهای اعالمی وزارت دارایی قرار (4
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 ( عوارض سالیانه وسائط نقلیه دریایی2-5تعرفه شماره )

 ماخذ و نحوه محاسبه عوارض عوارض سالیانه وسائط نقلیه دریایی ردیف

 ریال 150,000 موتور لنج باری بر اساس ظرفیت ) به ازای هر تن ( 1

 ریال 80,000 ازای هر تن ( موتور لنج صیادی بر اساس ظرفیت ) به 2

 ریال 100,000 موتور لنج مسافر بری بر اساس ظرفیت ) به ازای هر تن ( 3

 ریال 200,000 قایق صیادی 4

 ریال 200,000 قایق مسافربری 5

 ریال 400,000 قایق تفریحی 6

 ریال 450,000 یدك کش بر اساس ظرفیت ) به ازای هر تن ( 7

 ریال 450,000 اساس ظرفیت ) به ازای هر تن (دوبه موتور دار بر  8

 ریال 450,000 بارج مسطح بر اساس ظرفیت ) به ازای هر تن ( 9

 ریال 450,000 بارج فن دار  بر اساس ظرفیت ) به ازای هر تن ( 10

 ریال 100,000 کشتی صیادی بر اساس ظرفیت ) به ازای هر تن ( 11

 ریال 350,000 ازای هر تن ( کشتی باربری بر اساس ظرفیت ) به 12

 ریال 150,000 کشتی مسافر بری بر اساس ظرفیت ) به ازای هر تن ( 13
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 حق امتیاز سالیانه تاكسی ، مینی بوس و اتوبوس( 3-5تعرفه شماره )

 ماخذ و نحوه محاسبه عوارض حق امتیاز تاکسی، مینی بوس و اتوبوس ردیف

 ریال 5,000,000 حق امتیاز تاکسی درون شهری 1

 ریال 5,500,000 حق امتیاز تاکسی برون شهری 2

 2,500,000 حق امتیاز مینی بوس 3

 4,000,000 بوساتوحق امتیاز  4
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 مسافر برها( حق امتیاز سالیانه 4-5تعرفه شماره )

 ماخذ و نحوه محاسبه عوارض سالیانه مسافر برهاحق امتیاز  ردیف

 ریال 8,000,000 تاکسی درون شهریحق امتیاز خط ویژه  1

 ریال 1,200,000 حق امتیاز مسافربر شخصی درون شهری 2

 2,200,000 حق امتیاز مسافربر شخصی برون شهری 3

 4,000,000 حق امتیاز مسافربر ون شخصی 4

 5,000,000 حق امتیاز مسافربر تاکسی ون درون شهری 5

 6,300,000 حق امتیاز مسافربر تاکسی ون برون شهری 6

 6,300,000 حق امتیاز مسافربر خط ویژه تاکسی ون درون شهری 7

 400,000 صدور دفترچه تاکسیرانی 8

 600,000 صدور کد شناسایی 9

 400,000 حق آزمون شهر شناسی 10

 400,000 صدور پروانه تاکسیرانی 11

 300,000 شهریه ثابت تاکسی 12

 5,000,000 شهریه ثابت خط ویژه تاکسی 13
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 ترمینال مسافربری در فعالیتانجام  ورود برای ( بهاء5-5تعرفه شماره )

 ماخذ و نحوه محاسبه عوارض مسافربری ترمینال در فعالیتانجام ورود برای بهاء  ردیف

 20,000 وانت ) برای هر بار رورد( 1

 50,000 کامیونت ) برای هر بار رورد( 2

 100,000 رورد(مینی بوس ) برای هر بار  3

 150,000 کامیون و اتوبوس ) برای هر بار رورد( 4

 

 ( عوارض صدور برگ تردد وسائط نقلیه حمل بار به محدوده شهری6-5تعرفه شماره )

 ماخذ و نحوه محاسبه عوارض عوارض صدور برگ تردد ردیف

 ریال 100,000 تن 5بار تا صدور برگ مسیر جهت تخلیه خاك و نخاله در محدوده مجاز و تعیین شده هر  1

 ریال 150,000 تن 10صدور برگ مسیر جهت تخلیه خاك و نخاله در محدوده مجاز و تعیین شده هر بار تا  2

 ریال 6,000,000 تن 10صدور برگ تردد عبور شش ماهه مخصوص کامیونها بمنظور تخلیه خاك و نخاله تا  3

 ریال 8,000,000 ماشین آالت سنگین و راه سازی و نظایر آن صدور برگ تردد عبور شش ماهه مخصوص لودر و 4

 ریال 350,000 صدور برگ تردد عبور شش ماهه مخصوص لودر و ماشین آالت سنگین و راه سازی برای یک بار 5
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 مجوز تعمیر انواع شناورهای دریایی( عوارض صدور 7-5تعرفه شماره )

 ماخذ و نحوه محاسبه عوارض مسافربری ترمینال در ورود برای انجام فعالیتبهاء  ردیف

 ریال 1,200,000 روز 15انواع شناورهای سبک دریایی در ساحل برای مدت  1

 ریال 3,200,000 روز 15انواع شناورهای سنگین دریایی در ساحل برای مدت  2
 

 در ساحل ( جریمه رهاسازی انواع شناورهای سنگین دریایی8-5تعرفه شماره )

 ماخذ و نحوه محاسبه عوارض جریمه رهاسازی شناور در ساحل ردیف

 ریال 12,000,000 انواع شناورهای سنگین دریایی در ساحل بلحاظ ایجاد مزاحمت هر بار 1
 

 حمل غیر مجاز بار( جریمه 9-5تعرفه شماره )

 ماخذ و نحوه محاسبه عوارض جریمه حمل غیر مجاز بار ردیف

 ریال 1,800,000 وانت 1

 ریال 2,800,000 کامیونت 2

 ریال 3,200,000 کامیون 3

 ریال 3,600,000 میکسر 4
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 و غیرهبهای خدمات حق پاركینگ وسایل نقلیه توقیفی ( 10-5)تعرفه شماره 

 ماخذ و نحوه محاسبه عوارض بهاء خدمات حق پارکینگ ردیف

 ریال 100,000توقف  به ازای هر شبآن  از ریال بعد 500,000 تا یک هفته وانت خودرو سواری و انواع 1

 ریال 130,000توقف  آن به ازای هر شب از ریال بعد 800,000 تا یک هفته انواع کامیون 2

 ریال 80,000توقف  آن به ازای هر شب از ریال بعد 300,000 تا یک هفته انواع موتور سیکلت 3

 توضیحات:
به جمع آوری آن دسته از افرادی که بدون رعایت ضوابط شهری اقدام به فروش میوه ، و تره بار و خشکبار در معابر عمومی سطح شهر می شهرداریها موظفند با هماهنگی مراجع قضائی نسبت  (1

 . وصول نمایدمحاسبه و  باال، مبالغی به شرح جدول ،نمایند، اقدام و ضمن اعزام آنها به پارکینگ بعد از اخذ تعهد کتبی، بابت هزینه های انبار داری و پارکینگ

 . درصد حق پارکینگ میبایستی به حساب شهرداری واریز گردد 15 ، جدای از اجاره بهاء،در صورتی که پارکینگ به بخش خصوصی اجاره داده شود یا متعلق به بخش خصوصی باشد (2
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 ( بهای خدمات پاركبانی11-5)تعرفه شماره 

 عوارض ماخذ و نحوه محاسبه بهاء خدمات پارکبانی ردیف

 رایگان ورودی تا نیم ساعت 1

 ریال 20,000 (ساعت 1تا )مازاد بر نیم ساعت توقف با احتساب نیم ساعت توقف  2

 ریال 10,000 ازای هر ساعت توقف اضافه توقف از یک ساعت به باال به 3

 توضیحات:
نسبت به اجرای طرح پارکبان در معابر مصوب شهر  شهرستان،در راستای ساماندهی پارك وسایل نقلیه در حاشیه خیابانها و جلوگیری از توقف غیر مجاز، شهرداری میتواند با مجوز شورای ترافیک  (1

 هر هزینه خواهد شداقدام نماید. بهای خدمات حاصل از این موضوع در زمینه طرحهای اصالح و ساماندهی ترافیکی ش

 .شودوصول این تعرفه برای خیابانهای دارای قابلیت پارك خودرو میباشد که به صورت کارت پارك و توسط شهرداری با پیمانکار شهرداری اداره می (2

 


