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 قطع اشجار عوارض -( 5-1تعرفه شماره )

 توضیحات ماخذ و نحوه محاسبه عوارض عنوان تعرفه عوارض ردیف

1 
عوارض قطع درخت با محیط بن  

 سانتیمتر 30تا 
 000/000/2هر اصله 

اصالح قانون حفظ و گسترش "نامه قانون  آیین (: به منظور استفهام واقعی از این تعرفه رعایت1بند )
مجمع تشخیص مصلحت نظام  1388مصوب  "انقالب شورای 1359ها مصوب  فضای سبز در شهر

 زامی است.ال

2 

عوارض قطع درخت با محیط بن  
+ به ازای هر سانتیمتر  000/000/3 سانتیمتر 50تا  30

 000/200سانتیمتر  مبلغ  30مازاد بر 

3 

عوارض قطع درخت با محیط بن  
 سانتیمتر 100تا  50

+ به ازای هر سانتیمتر  000/000/4
 000/250سانتیمتر  مبلغ  50بر مازاد 

4 

عوارض قطع درخت با محیط بن  
 سانتیمتر 100باالتر از 

+ به ازای هر سانتیمتر  000/000/5
 000/300سانتیمتر  مبلغ  30مازاد بر 
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  اشجار هرسعوارض  -( 5-2تعرفه شماره )

 نوع خسارت محل نوع درخت یا گونه گیاهی ردیف
س هر سانتیمتر ) محیط محل قطع هر شاخه درخت براسا

 انشعاب شاخه ( ریال

 درخت مثمر 1

 معابر عمومی
 000/50 عمد

 000/25 غیرعمد

 باغات خصوصی و سازمانها
 000/120 عمد

 000/35 غیرعمد

 درخت غیر مثمر 2

 معابر عمومی
 000/50 عمد

 000/25 غیرعمد

 باغات خصوصی و سازمانها
 000/120 عمد

 000/35 رعمدغی

 معابر عمومی قطع کامل درختچه  3
 000/300 عمد

 000/120 غیرعمد
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 کشتار دام عوارض  -( 5-3تعرفه شماره )

 توضیحات ماخذ و نحوه محاسبه عوارض عنوان تعرفه عوارض ردیف

1 
هر  حملو عوارض کشتار دام سبك 

 رأس گوسفند ، بز ، میش 
 ریال 000/05

 

2 
 و حمل دام سنگینعوارض کشتار 

 هررأس 
 ریال 000/100
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 بهای خدمات پسماند شهری  –( 5-4تعرفه شماره )

 توضیحات ماخذ و نحوه محاسبه عوارض نوع عوارض ردیف

 ( : لیست مشاغل پر زباله شهری ) شهر پاوه ( به شرح ذیل می باشد : 1تبصره )  ریال 000/30 هر خانوار شهری 1
میوه و سبزی فروشی ، سوپر مارکت ، خودروهای سیار میوه فروشی ،  گل فروشی ،

 کافه شاب ، آب مویه فروشی ها ، تاالرهای پذیرایی ، بار فروشان ، اتو سرویس ها
 ریال 000/40 واحدهای تجاری عادی 2

 ریال 000/120 واحدهای تجاری پر زباله  3

4 
مراکز اداری و شرکت های دولتی و غیر 

 دولتی 
 ریال  000/300
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 عوارض خودرو  –( 5-4تعرفه شماره )

 توضیحات عوارض سالیانه نوع عوارض ردیف

( : عوارض سالیانه خودروهایی که در قانون ارزش افزوده پیش بینی  1تبصره )  000/30 انواع موتور سیکلت   1
 000/540 انواع ماشین آالت راه سازی وکشاورزی  2 نگردیده است 

 000/264 تن10انواع ماشین آالت سنگین تا  3

 000/540 تن 10انواع ماشین آالت سنگین بیش از  4

 000/232 انواع وانت تک کابین تا یک تن 5

 000/204 انواع وانت تک کابین بیش از یک تن تا سه تن 6

 000/264 اتوبوس  7

 000/232 مینی بوس  8

 000/84 ریانواع سواری کرایه برون شه 9
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 عوارض بر وسائط نقليه عمومی ) تاکسی (   –( 5-6تعرفه شماره )

 توضیحات نحوه محاسبه عوارض نوع عوارض ردیف

  000/300 امتیاز حاصل از صدور و تمدید پروانه تاکسیرانی )کارت شهری راننده کمکی( 1

 000/500 ( مالک امتیاز حاصل از صدور پروانه تاکسیرانی )کارت شهری 2

 000/400 (2امتیاز تمدید پروانه تاکسیرانی )مربوط به ردیف  3

 000/350 برداری اشخاص حقیقی  امتیاز صدور خدمات پروانه بهره 4

 % مبلغ صدور50 (4برداری اشخاص حقیقی )مربوط به ردیف  تمدید پروانه بهره 5

6 
برداری و پروانه تاکسیرانی در طول مدت اعتبار  امتیاز تعویض پروانه بهره

 )المثنی(
000/200 

 % 2 امتیاز واگذاری خودروی جدید و تبدیل پالک شخصی به تاکسی 7

 000/35 حق عضویت ماهیانه به ازاء هر دستگاه تاکسی ماهیانه 8

 000/000/5 سیم  تاکسی بی امتیاز واگذاری 9

10 
برداری اشخاص حقیقی  برداری پروانه بهره امتیاز نقل و انتقال و حقوق بهره

 انتقال سند تاکسی به خرید و فروش
2 % 

 000/000/20 امتیاز صدور پروانه نمایندگی شرکتهای حمل و نقل درون شهری 11

 000/000/2 هزینه خدمات سالیانه پروانه نمایندگی 12

  صدور% مبلغ 10 ( 11مربوط به ردیف  تهای حمل و نقل )هزینه تمدید پروانه شرک 13
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 عوارض بر وسائط نقليه عمومی ) تاکسی (  –( 5-7تعرفه شماره )

 توضیحات نحوه محاسبه عوارض نوع عوارض ردیف

14 
)  امتیاز و انتقال پروانه نمایندگی شرکتهای حمل و نقل درون شهری

 ( 11مربوط به رئیف 
 % مبلغ صدور  50

 

15 
هزینه حق عضویت و خدمات خودرویی در اتحادیه تاکسیرانی سراسر 

 کشور و سازمانهای حمل و نقل همگانی )برای هر خودرو(

سالیانه توسط اتحادیه سازمان 
های حمل و نقل همگانی کشور 

 تصویب می شود .

 000/200 عوارض سالیانه جهت ساماندهی وانت بارها ) به ازاء هر دستگاه وانت ( 16

17 
حق افتتاحیه جهت واگذاری و ساماندهی وانت بارها و ثبت در سامانه حمل 

 و نقل همگانی
000/300/1 

 000/000/6 امتیاز واگذاری آژانش تاکی تلفنی 18

 درصد مبلغ صدور 50 ( 18نقل و انتقال آژانس تاکسی تلفنی ) مربوط به ردیف  19
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 الت شهرداری پاوه اجاره ماشين آ –( 5-8تعرفه شماره )

 توضیحات  ) ریال ( مبلغ اجاره شرح ردیف

( : میزان اجاره بلدوزر ، لودر ، گریدر ، غلطک و  1بند )  000/000/1 بلدوزر 1
 فنیشر بر اساس ساعت کارکرد تعیین می گردد .

( : میزان اجاره تانکر حمل آب در داخل محدوده  2بند ) 
 .   شهر بر اساس سرویس تعیین می گردد

( : میزان اجاره تانکر حمل آب در خارج از محدود  3بند ) 
 جدول بر اساس هر کیلومتر طول 6عالوه بر ردیف  شهر

 تعیین می گردد .  

 000/900 لودر 2

 000/800 گریدر 3

 000/700 غلطک 4

 000/500/3 فنیشر  5

 000/000/1 بیل مکانیکی 6

 000/000/1 هر  تانکر حمل آب در داخل محدوده ش 7

 000/200 تانکر حمل آب در خارج از محدوده  شهر   8

 000/000/1 تن (  10جمع آوری نخاله سطح شهر توسط )  9

 000/700 تن ( 6جمع آوری نخاله سطح شهر توسط )  10
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 عوارض از نمايندگی های فروش خودرو ) ايران خودرو ، سايپا و ... (  –( 5-9تعرفه شماره )

 توضیحات نحوه محاسبه عوارض نوع عوارض ردیف

 ( : عوارض به صورت سالیانه می باشد . 1بند )  ریال 000/000/7 نمایندگی فروش خودروهای سبک 1

 ریال  000/000/8 نمایندگی فروش خودروهای نیمه سنگین و سنگین 2
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 سد معبر   عوارض انبار داری از ايجاد کنندگان –( 5-10تعرفه شماره )

 توضیحات نحوه محاسبه عوارض نوع عوارض ردیف

به  7تا  1( : میزان عوارض انبارداری ردیفف های  1بند )  ریال 000/25 وسایل خرازی و پوشاک  1
 صورت روزانه تعیین می گردد

 
 

 ریال 000/170 خودرو های وانت توقیفی 2

 ریال 000/1 هر کیلوگرم اقالم خوراکی فاسد شدنی 3

 000/20 گاری ، دکه سیار 4

 000/20 لوازم خانگی شامل یخچال ، تلویزیون ، جارو برقی ، سینی ، ترازو وغیره   5

 000/150 ماه وسایل جمع آوری شده از محل ساخت و ساز غیر مجاز تا یک 6

7 
 000/300حمل   بابت حمل و نگهداری خودروهای فرسوده

  000/170نگهداری 

 L*400/000 ناشی از تخلیه مصالح ساختمانی در معابر اصلی به ازاء هر کامیون سد معبر 8

9 

کلیه مغازه ها و واحد های تجاری وکارگاهی که به واسطه کاالهای ارائه 

دهنده به شهروندان خارج از واحد تجاری مبادرت به قرار دادن کاالها در 

 معابر عمومی ) پیاده روها ، خیابان ها و ... (

ارض بابت یک روز      =     عو
p     ( مساحت سطح اشغال  *

 مترمربع (

 

 



 1394و کسب و پیشه و فعالیت های شغلی و خدماتی شهرداری پاوه در سال  عوارض ساختمانی

 

رئیس شورای اسالمی شهر پاوه  -آشنا لطف الهی                                                               شهردار پاوه         –سالم خسروی                        

 
61 

 

 عوارض ترميم حفاری توسط دستگاههای حفار و اشخاص حقيقی و حقوقی   –( 5-11تعرفه شماره )

 توضیحات نحوه محاسبه عوارض نوع عوارض ردیف

  بر اساس فهرست بهای سالیانه اخذ می گردد ترمیم حفاری  1

2 
مدت زمان × برابر عرض حفاری  4× طول حفاری  تنظیف

   ريال 000/25× حفاری به روز 
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 عوارض کارت پارک    –( 5-12تعرفه شماره )

 توضیحات نحوه محاسبه عوارض نوع عوارض ردیف

1 

 

 

 

 خدمات پارک خودرو در خیابان ها تعیین شده
ریال برای   000/3 هزار ریال( سهبرای یک ساعت اول )

 ریال   000/5هزار ریال (  پنجهر ساعت اضافه ) 

( محل اجرای طرح کارت پارک محدوده بافت  1بند ) 

تأسیس فرسوده شهر مصوب کمیسیون ماده پنج قانون 

 شورای عالی شهرسازی ومعماری است .

ماده مذکور از قانون  2و تبصره  15( : رعایت ماده  2بند ) 

الزامی  1389وب سال جدید رسیدگی به جرایم رانندگی مص

 می باشد . 

 

 

 

 

 

 

 


