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2 
شهرکمشچه اسالمی شورای استانداری اصفهان    شهردار کمشچه 

 

 

 

 صورت تك واحدیبنا )احداث اعيانی( از نوع مسكونی بهعوارض زير

 نوع عوارض ردیف
 به ازای هر متر مربع زیربنا

نحوه محاسبه عوارض  توضیحات
 مصوب قبلی

نحوه محاسبه عوارض 
 79مصوب بهمن 

، اعياني است كه در سطح و يا : منظور از واحد مسكوني تك واحدي(1بند ) P1/1 A1/1 متر مربع  06تا زیربنای  1
، بيش از يك واحد احداث نشود و چنانچه در هر طبقه و يا طبقات هر طبقه

گونه موارد نحوه گردد و در ايندو واحد ساخته شود تك واحدي محسوب نمي
ي هاي مسكون)احداث اعياني مسكوني( از نوع مجتمع بنامحاسبه عوارض زير

 مالك عمل خواهد بود.
، جكوزي ، سونابراي احداث استخر: در صورت درخواست متقاضيان (2بند )

مربع متر)خارج از اعياني( با رعايت ضوابط و مقررات شهرسازي به ازاي هر 

A6  فاده ين منظور استباشد. چنانچه قسمتي از اعياني براي اوصول ميقابل

 گيرد.شود در عوارض زيربنا مورد محاسبه قرار نمي
پله، آسانسور، شوتينگ زباله و خرپشته با ، راه: مساحت پاركينگ(3بند )

 گردد.رعايت ضوابط طرح تفصيلي شامل محاسبه عوارض نمي

A ی باشد.م گاهن  هک ضمیمه  دفترهچ عوارض محلی ممهور هب مهر هس ;  8989: ارزش محاسباتی سال 

 P3/1 A3/1 متر مربع 166تا زیربنای  2
 P55/1 A55/1 متر مربع 156تا زیربنای  3
 P35/2 A35/2 متر مربع 266تا زیربنای  4
 P33/2 A33/2 متر مربع 366تا زیربنای  5
 P53/3 A53/3 متر مربع 466تا زیربنای  0
 P23/4 A23/4 متر مربع 566تا زیربنای  5
 P22/4 A22/4 متر مربع 066تا زیربنای  3
 P05/5 A05/5 متر مربع به باال 066از  2
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3 
شهرکمشچه اسالمی شورای استانداری اصفهان    شهردار کمشچه 

 

 

 های مسكونیها و آپارتمانبنا )احداث اعيانی( صدور پروانه ساختمانی مجتمععوارض زير

 سطح ناخالص کل بناء ردیف
 به ازای هر متر مربع زیربنا

  توضیحات

 79محاسبه عوارض مصوب بهمن ماه نحوه نحوه محاسبه عوارض مصوب قبلی

هاي مسكوني ها و آپارتمان: منظور از مجتمع(1بند ) واحد ميانگين سطح ×A04/2/166 ميانگين سطح واحد ×P04/2/166 متر مربع 156تا زیربنای  1
اعياني است كه در هر طبقه بيش از يك واحد مسكوني 

 احداث گردد.
 پله، آسانسور، شوتينگ، راه : مساحت پاركينگ (2بند )

زباله و خرپشته با رعايت ضوابط طرح تفصيلي شامل 
 گردد.محاسبه عوارض نمي

براي احداث : درصورت درخواست متقاضيان (3بند )
، جكوزي )خارج از اعياني( با رعايت  ، سونااستخر

 A 6مربعمترضوابط و مقررات شهرسازي به ازاي هر 
قسمتي از اعياني براي باشد.چنانچه قابل وصول مي

اين منظور استفاده شود در عوارض زيربنا مورد محاسبه 
 گيرد.قرار نمي

A هر هک ضمیمه  دفترهچ عوارض محلی ممهور هب م ; 8989: ارزش محاسباتی سال

 می باشد.هس گاهن  

 

 ميانگين سطح واحد ×A25/3/166 ميانگين سطح واحد ×P25/3/166 متر مربع 266تا زیربنای  2

 ميانگين سطح واحد ×A3/5/166 ميانگين سطح واحد ×P3/5/166 متر مربع 366تا زیربنای  3

 ميانگين سطح واحد ×A0/0/166 ميانگين سطح واحد ×P0/0/166 متر مربع 466تا زیربنای  4

 ميانگين سطح واحد ×A2/5/166 ميانگين سطح واحد ×P2/5/166 متر مربع 566تا زیربنای  5

 ميانگين سطح واحد ×A5/16/166 ميانگين سطح واحد ×P5/16/166 متر مربع 1566تا  566از  0

 ميانگين سطح واحد ×A3/13/166 ميانگين سطح واحد ×P3/13/166 متر مربع 3666تا 1566از  5

 مترمربع 3666بيش از  3

166/P5/15× 166 ميانگين سطح واحد/A5/15× ميانگين سطح واحد 
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4 
شهرکمشچه اسالمی شورای استانداری اصفهان    شهردار کمشچه 

 

 

 

 متر مربع از يك واحد تجاری پذيره يك عوارض 

 طبقات ردیف
 توضیحات نحوه محاسبه عوارض

نحوه محاسبه 
 عوارض مصوب قبلی

نحوه محاسبه عوارض 
 79مصوب بهمن 

 %22، به ازاي هر طبقه پايين تر از زيرزمين : عوارض پذيره طبقات پايين تر از زيرزمين(1بند )
 مربع محاسبه خواهد شد.رمتكمتر از عوارض پذيره زيرزمين براي هر 

ع مربمتر، عوارض متعلقه به ازاي هر : در خصوص انباري متصل و يا مجزا يك واحد تجاري(2بند )
مربع پذيره محاسبه و عوارض مترعوارض يك  %32براي انباري متصل به واحد تجاري معادل 

مربع پذيره تجاري مترض يك عوار %02مربع معادل مترانباري مجزا از واحد تجاري به ازاي هر 
 باشد.همان طبقه قابل احتساب و وصول مي

عوارض پذيره مالك محاسبه  %62هاي تجاري تا ميزان مساحت قبل : در صورت تجديد بنا(3بند )
 گيرد.قرار مي

پروانه  شهرداري شامل حداقل دو مورد از: مدارك اثبات تجاري بودن ملك قبل از تأسيس (0)بند
، قبوض آب، برق، گاز، برگ پرداخت ز اتحاديه صنفي مربوطه و يا ساير مراجع ذيصالحكسب ا

از مراجع ذيصالح است كه در اين صورت  ماليات ساليانه، پروانه تجاري مبني بر تجاري بودن آن
اي نخواهد شد و بعد از وضعيت موجود تلقي شده و مشمول پرداخت هيچ عوارض و يا جريمه

وجود هر يك از اين مدارك صرفاً سال وقوع تخلف را براي محاسبه جريمه و تأسيس شهرداري 
 هاي قبل مشخص خواهد نمود.همچنين عوارض سال

A ی باشد.م   هک ضمیمه  دفترهچ عوارض محلی ممهور هب مهر هس گاهن; 8989: ارزش محاسباتی سال 
 

 P3/15 A3/15 عوارض پذیره در زیرزمين 1
 P3/31 A3/31 فعوارض پذیره در همک 2
 P25/23 A25/23 )بالکن داخل مغازه ( در نيم طبقه 3
 P0/26 A0/26 عوارض پذیره در طبقه اول 4
 P46/22 A46/22 عوارض پذیره در طبقه دوم 5
 P52/21 A52/21 عوارض پذیره در طبقه سوم و باالتر 0
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5 
شهرکمشچه اسالمی شورای استانداری اصفهان    شهردار کمشچه 

 

 

 دهنه مجاز با ارتفاع وپذيره يك متر مربع از چند واحد تجاری عوارض 

 طبقات ردیف
 نحوه محاسبه عوارض

نحوه محاسبه عوارض  توضیحات
 مصوب قبلی

نحوه محاسبه عوارض 
 79مصوب بهمن 

25/2 در زیرزمين 1 P  )× n  (16 +  25/2 A  )× n  (16 +  ، عمق، سراي و امثالهمهاي تجاري مانند پاساژ، تيمچه: درمحاسبه عوارض پذيره مجمتع(1بند ) 
اي جبهه اول مالك عمل قيمت منطقه %02برابر ضرايب مصوب و مازاد برآن معادل  جبهه اول

 باشد. مي
، فضاي باز مشاعي كه شوندهاي تجاري كه به صورت مجتمع و پاساژ احداث مي: واحد(2بند )

نمايد و همچنين سرويس در ساختمان امتداد داشته و تمام طبقات را از هر طبقه قابل رؤيت مي
 شتي و نمازخانه مشمول عوارض پذيره نخواهد بود. بهدا

عوارض پذيره مالك  %02هاي تجاري تا ميزان مساحت قبل : در صورت تجديد بنا(3بند )
   گيرد.محاسبه قرار مي

: درخصوص انباري متصل و يا مجزا يك واحد تجاري عوارض متعلقه به ازاء هرمترمربع (0بند )
عوارض يك مترمربع پذيره محاسبه و عوارض  %02تجاري معادلبراي انباري متصل به واحد 

عوارض يك مترمربع پذيره تجاري  %22مربع معادل مترانباري مجزا از واحد تجاري به ازاء هر 
 باشد.همان طبقه قابل احتساب و وصول مي

ر دگردد. الزم به توضيح است : عمق جبهه اول برابر ضوابط طرح تفصيلي تعيين مي(0بند )
شوند عمق جبهه مالك عمل هاي تجاري كه در يك طبقه به صورت يكپارچه ايجاد ميمجتمع

 گردد.نبوده و عوارض كل بنا بر اساس ضريب تعيين شده محاسبه مي

A می باشد.هک ضمیمه  دفترهچ عوارض محلی ممهور هب مهر هس گاهن  ; 8989: ارزش محاسباتی سال 

 

55/5 در همکف 2 P  )× n  (16+  55/5 A  )× n  (16+  

3/5 در نيم طبقه )بالکن داخل مغازه( 3 P  )× n  (16+  3/5 A  )× n  (16+  

2/4 در طبقه اول 4 P  )× n  (16+  2/4 A  )× n  (16+  

25/2 در طبقه دوم 5 P  )× n  (16+  25/2 A  )× n  (16+  

35/2 در طبقه سوم و باالتر 0 P  )× n  (16+  35/2 A  )× n  (16+  
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6 
شهرکمشچه اسالمی شورای استانداری اصفهان    شهردار کمشچه 

 

 

 ، خدماتی و تأسيسات شهری عوارض پذيره اداری

 طبقات ردیف

 نحوه محاسبه عوارض

 توضیحات زیربنا( مربعمتربه ازاء هر )
نحوه محاسبه 

 عوارض مصوب قبلی
نحوه محاسبه عوارض 

 97مصوب بهمن 

 
1 

 

 
00/0 زیر زمين P 00/0 A 

تبصره:تعرفه تاسيسات شهری بر اساس مصوبه شورای گفتگو دولت با بخش 

تعرفه خدماتی محاسبه  14/2/24مورخ  02514/42/2شماره خصوصی نامه 

 ميگردد./

 

A می باشد.  هک ضمیمه  دفترهچ عوارض محلی ممهور هب مهر هس گاهن; 8989: ارزش محاسباتی سال 

 

 
2 

 
00/12  همکف P 00/12 A 

 

3 

 

 

0/10 باالتر از همکف P 0/10 A 
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7 
شهرکمشچه اسالمی شورای استانداری اصفهان    شهردار کمشچه 

 

 

 واحدهای گلخانه ایعوارض پذيره 

 طبقات ردیف

 حوه محاسبه عوارضن

 توضیحات زیربنا( مربعمتربه ازاء هر )
نحوه محاسبه 

 عوارض مصوب قبلی
نحوه محاسبه عوارض 

 97مصوب بهمن 

 
1 

 

 
 
 

 3A - همکف

درصد تعرفه  16:احداث گلخانه های با سازه لوله ای و پالستيکی تبصره

.نمی باشدمربوطه محاسبه شود و گلخانه با سازه چوبی مشمول این تعرفه   

 

A می باشد.هک ضمیمه  دفترهچ عوارض محلی ممهور هب مهر هس گاهن  ; 8989: ارزش محاسباتی سال 
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8 
شهرکمشچه اسالمی شورای استانداری اصفهان    شهردار کمشچه 

 

 

 واحدهای صنعتیعوارض پذيره 

 عنوان تعرفه ردیف

 نحوه محاسبه عوارض

 توضیحات زیربنا( مربعمتربه ازاء هر )
نحوه محاسبه 

 عوارض مصوب قبلی
نحوه محاسبه عوارض 

 97وب بهمن مص

 

1 

 

0/32 در زیرزمين P 0/32 A 
هایی که کاربری واحد مورد نظر صنعتی خصوص واحد(: وصول عوارض مزبور در1ند)ب

باشد و یا آنکه کاربری غير مرتبط بوده که باطرح موضوع در کميته فنی و یا کميسيون 

های ت واحدباب های متعلقهحسب مورد تغيير کاربری یافته باشد عالوه بر عوارض 5ماده 

 صنعتی مطابق با این تعرفه قابليت ایصال دارد .

های مسکونی، تجاری یا اداری ، واحد: چنانچه در قسمتی از کاربری مذکور(2بند )

  های مربوطه وصول خواهد شد.، عوارض آن مطابق تعرفهاحداث شود

A د.می باشر هب مهر هس گاهن  هک ضمیمه  دفترهچ عوارض محلی ممهو; 8989: ارزش محاسباتی سال 
 

 

2 

 

 P 0/66 A 0/66 در همکف

 
3 

 

 

3/36 باالتر در طبقات  P 3/36 A 
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9 
شهرکمشچه اسالمی شورای استانداری اصفهان    شهردار کمشچه 

 

 

 هامسافرخانه و گردشگری اماکن و هاهتل برای مجوز صدور يا و پروانه صدور پذيره عوارض

 عنوان تعرفه ردیف
 نا(زیرب مربعمترهر ) نحوه محاسبه عوارض

 توضیحات
محاسبه  نحوه

 عوارض مصوب قبلی
نحوه محاسبه عوارض 

 97مصوب بهمن 

عوارض پذیره صدور پروانه و یا  1

ها و اماکن برای هتلصدور مجوز 

 ها گردشگری و مسافرخانه
12P 12A 

قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی مصوب  3: به استناد ماده (1بند )

ها و اماکن گردشگری و برای هتلعوارض پذیره صدور پروانه  5/5/1356

 ها برابر بخش صنایع خواهد بود.مسافرخانه

قانون الحاق موادی به قانون تنظيم بخشی از  22ماده  4: به استناد بند (2بند )

، عوارض ناشی از تغيير کاربری و 15/3/1334مقررات مالی دولت مصوب 

گذاران برداری توسط سرمایهرهفروش تراکم با اقساط پنج تا ده ساله از شروع به

 به شهرداری مربوط پرداخت خواهد شد )با تقاضای سازمان گردشگری(

اری های تج، عوارض فضا: با توجه به لزوم حمایت از صنعت گردشگری(3بند )

 داخل ساختمان اصلی هتل برابر این تعرفه خواهد بود. 

A ی باشد.م رض محلی ممهور هب مهر هس گاهن  هک ضمیمه  دفترهچ عوا ; 8989: ارزش محاسباتی سال 
 

 

 
2 

 

 

 

های تجاری خارج از ساختمان فضا

 اصلی هتل
10P 10A 
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10 
شهرکمشچه اسالمی شورای استانداری اصفهان    شهردار کمشچه 

 

 

  

 پروانه ساختمانی واحدهای آموزشی ، ورزشی ، فرهنگی ، هنری ، بهداشتی درمانیارض صدور عو

 نوع عوارض ردیف
 به ازای هر متر مربع عرصه

 توضیحات
نحوه محاسبه 

 وب قبلیعوارض مص
نحوه محاسبه عوارض 

 97مصوب بهمن 

 11براي اخذ پروانه ساختماني بر اساس ماده ها و مراكز آموزشي غيرانتفاعي : آموزشگاه(1بند ) P5/14 A5/14 در زیر زمين 1
، مراكز آموزشي و پرورشي غيردولتي مصوب قانون اصالحي تأسيس و اداره مدارس

هاي مالياتي و عوارض در ، ترجيحات و كليه معافيتيفاتبرخورداري از تخفدر 1301/0/16
 حكم مدارس دولتي هستند. 

، اماكن مقدسه و متبركه با تأييد اوقاف )موضوع ها، امامزادهها: مساجد، تكايا، حسينيه(2بند )
رئيس ستاد پشتيباني و هماهنگي امور مساجد  20/0/1301 مورخ 230111/01نامه شماره 

 باشند. چنانچه هيأتحد ضوابط طرح تفصيلي )مصوب( از پرداخت عوارض معاف ميدر كشور( 
هاي متقاضي صدور پروانه ساختماني به منظور احداث اعياني واحد امناي مراكز فوق بجز تكايا

مربع از پرداخت عوارض تجاري معاف و مازاد آن طبق تعرفه تجاري متر 122تجاري باشند تا 
 گردد.عمل مي

Aمی باشد. 8989هک ضمیمه  دفترهچ عوارض محلی ممهور هب مهر هس گاهن  ;زش محاسباتی سال : ار 
 

 P22 A22 در همکف 2

 P22 A22 در طبقه اول 3

 P5/14 A5/14 در طبقه دوم 4

 P5/14 A5/14 در طبقه سوم به باال  5
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شهرکمشچه اسالمی شورای استانداری اصفهان    شهردار کمشچه 

 

 

، رافی، سونوگها، راديولوژيستسنجی، بينايیدندانپزشكی، پزشكان، روانهای مطب پزشكانعوارض صدور پروانه ساختمانی واحد

 ها و حرف وابستهداروخانه

 نوع عوارض ردیف
 به ازای هر متر مربع عرصه

 توضیحات
نحوه محاسبه عوارض مصوب 

 قبلی
نحوه محاسبه عوارض مصوب 

 97بهمن 

  P0 A0 در زیر زمين 1

A مهور هب مهر وارض محلی م هک ضمیمه  دفترهچ ع ;: ارزش محاسباتی سال

 می باشد. 8989هس گاهن  
 

 

 P45/3 A45/3 در همکف 2

 P25/5 A25/5 از طبقه اول به باال 3

 درصد تعرفه مصوب 56 درصد تعرفه مصوب 56 انباری در زیرزمين یا همکف و دیگر طبقات 4
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شهرکمشچه اسالمی شورای استانداری اصفهان    شهردار کمشچه 

 

 

 )به ازای هر متر مربع عرصه( 5ه عوارض ارزش افزوده ناشی از تغيير  کاربری پس از تصويب کميسيون ماد

                   به                       ردیف
 از

 کارگاهی صنعتی  تجاری مسکونی 
تاسیسات 

 شهری
خدماتی و 

 انبار
فرهنگی ، آموزشی 
 توضیحات ، بهداشتی ، مذهبی

ی ئتحت تاثير طرح های کلی و جز* کليه اراضی که  P 3/140 - P 133 P 1/12 P 133 P 3/1 - مصوب قبلی مسکونی  1

ارزش  افزایش صورت در، تفضيلی و جامع شهر قرار گرفته

 خواهند بوداین عوارض مشمول ، تغييرآن  ناشی ازافزوده 

 تعرفه مربوطه %25 اراضی به ازای هر متر مربععوارض  و

 محاسبه و وصول می گردد.

ده ا: امالکی که با درخواست مالک در کميسيون م(1بند )

، مطابق عناوین قيد شده در تعرفه تغيير کاربری یابد این 5

 عوارض اخذ خواهد شد. 

: هر گونه ابقاء کاربری اوليه که بعضاً از کميسيون (2بند )

ی که گردد، در صورتمصوبه ابقاء یا تثبيت صادر می 5ماده 

مالکيت بر اساس آخرین پروانه تغيير نکرده باشد مشمول 

 گردد.تغيير کاربری نمیپرداخت عوارض 

تغيير کاربری کشاورزی به سایر کاربری ها پس از * 

و جهاد کشاورزی خواهد  5موافقت کميسيون فنی و ماده 

بود . وصول عوارض تغيير کاربری موکول به موافقت 

 و سایر مراجع قانونی خواهد بود. 5کميسيون فنی ، ماده 

A لی ترهچ عوارض مح هک ضمیمه  دف ; 8989: ارزش محاسباتی سال

 می باشد.ممهور هب مهر هس گاهن  

 

 A 3/140 - A 133 A 1/12 A 133 A 3/1 - 79مصوب بهمن
 P00 - P 121 P 133 P 1/12 P 1/12 P 3/1 مصوب قبلی تجاری  2

 A00 - A 121 A 133 A 1/12 A 1/12 A 3/1 79مصوب بهمن
 P 121 - - P 3/20 P 3/20 P 4/20 - مصوب قبلی صنعتی  3

 A 121 - - A 3/20 A 3/20 A 4/20 - 79مصوب بهمن

 P 5/06 P 121 - - P 3/20 P 3/20 P 4/20 مصوب قبلی کارگاهی 4
 A 5/06 A 121 - - A 3/20 A 3/20 A 4/20 79مصوب بهمن

 P 0/32 P 135 P 133 P 133 P 55 P 1/133 P 4/20 مصوب قبلی فضای سبز  5
 A 0/32 A 135 A 133 A 133 A 55 A 1/133 A 4/20 79مصوب بهمن

 P 2/53 P 135 P 133 P 133 P 55 P 1/133 P 4/20 مصوب قبلی کشاورزی 0
 A 2/53 A 135 A 133 A 133 A 55 A 1/133 A 4/20 79مصوب بهمن

 P 00 P 135 P 133    P 133 - P 3/102 P 4/20 مصوب قبلی تاسيسات شهری 5
 A 00 A 135 A 133    A 133 - A 3/102 A 4/20 79همنمصوب ب

 P 00 P 5/06 P 00 P 00 P 1/12 - P 4/20 مصوب قبلی خدماتی و انبار 3
 A 00 A 5/06 A 00 A 00 A 1/12 - A 4/20 79مصوب بهمن

فرهنگی ، آموزشی  2
 ، بهداشتی ، مذهبی

 - P 00 P 135 P 133 P 133 P 55 P 1/133 مصوب قبلی
 - A 00 A 135 A 133 A 133 A 55 A 1/133 79مصوب بهمن
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شهرکمشچه اسالمی شورای استانداری اصفهان    شهردار کمشچه 

 

 

 

 پيش آمدگی مشرف به معابرعوارض 

 نوع عوارض ردیف

 توضیحات به ازای هر متر مربع 

نحوه محاسبه 
 عوارض مصوب قبلی

نحوه محاسبه عوارض 
 79مصوب بهمن 

محترم كشور به شرح وزير  0/12/1312مورخ  30/3/1/20110: كليه ضوابط مقرر در بخشنامه ( 1بند )
 :ذيل الزم الرعايه است 

هاي بناي مفيد مورد استفاده واحدصورت روبسته و زيرآمدگي در معبر عمومي، بهكه پيشدر صورتي -1
كه جزو زيربناي مفيد محسوب و عوارض مسكوني، تجاري، اداري، صنعتي قرار گيرد، عالوه بر اين

وز كه از  قيمت رمشروط بر اينبرابر اين تعرفه آمدگي ر مترمربع پيشمربوطه وصول خواهد شد. از ه
 زمين تجاوز ننمايد، از متقاضيان وصول خواهد گرديد. 

ورد صورت بناي غيرمفيد مهاي جانبي باشد ولي بهصورت روبسته و داراي ديوارآمدگي بهاگر پيش -2
كه جزو زيربناي ناخالص محسوب و عوارض ينصورت بالكن( عالوه بر ااستفاده قرار گيرد )صرفاً به

 بند يك وصول خواهد شد.  %02آمدگي مربوطه وصول خواهد شد،از هر مترمربع پيش
بند يك  %02هاي جانبي باشد )تراس( فقط معادل صورت روباز و فاقد ديوار آمدگي بهچنانچه پيش -3

د استفاده بان مورصورت سايها صرفاً بهآمدگي سقف آخرين طبقه بنبند: چنانچه پيشوصول خواهد شد. 
   قرار گيرد. مشمول مقررات اين تعرفه نخواهد بود. 

آمدگي پس از ساخت بنا و خارج از درصد مجاز بوده باشد در صورت ابقاء توسط : چنانچه پيش(2بند )
ربوطه ه مصورت مازاد بر تراكم مجاز بر مبناي تعرفآمدگي بهكميسيون ماده صد وصول عوارض پيش

 محاسبه خواهد شد .

A می باشد.هک ضمیمه  دفترهچ عوارض محلی ممهور هب مهر هس گاهن  ; 8989: ارزش محاسباتی سال 

 

 P35/42 A35/42 در واحدهای تجاری  1

 P2/36 A2/36 در واحد های اداری و صنعتی 2

 P12/14 A12/14 در واحدهای مسکونی  3

،  در واحدهای فرهنگی ، هنری 4

ورزشی ، آموزشی ، بهداشتی 

 درمانی ، پزشکی وغيره 

P1/13 A1/13 
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شهرکمشچه اسالمی شورای استانداری اصفهان    شهردار کمشچه 

 

 

 

 مشاغل خاصعوارض بهره برداری در کاربری 

 نوع عوارض ردیف
  نحوه محاسبه 

 توضیحات
نحوه محاسبه 

 عوارض مصوب قبلی
نحوه محاسبه عوارض 

 97مصوب بهمن 

مشاغل عوارض بهره برداری  1

 خاص

P×S×0 

 

A×S×0 

 

S حت اعيان= مسا 
قانون  00ماده  20صرفا در رابطه با مالكين مشمول بند تعرفه اين 

و مشاغل خانگي بوده و در صورت راي كميسيون ماده صد  شهرداريها
مبني بر ابقا وضع موجود در خصوص مشاغل مذكور قابل وصول بوده و 

حقي براي ذينفع يا ملك در جهت تغييركاربري ايجاد نمي   هيچ گونه
 نمايد.

بديهي است افراد تحت پوشش سازمانهاي حمايتي مشمول اين تعرفه 
نخواهند بود و مالك محاسبه متراژ ساختمان مورد استفاده غير مرتبط 

 مي باشد.

A باشد. هک ضمیمه  دفترهچ عوارض محلی ممهور هب مهر هس گاهن  می; 8989: ارزش محاسباتی سال 
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شهرکمشچه اسالمی شورای استانداری اصفهان    شهردار کمشچه 

 

 

 مازاد بر تراکم پايهعوارض 

 وارضنوع ع ردیف
  نحوه محاسبه

 توضیحات
نحوه محاسبه عوارض 

 مصوب قبلی
نحوه محاسبه عوارض 

 97مصوب بهمن 

عوارض مازاد بر تراكم پايه تا سقف  1
بيني شده در ضوابط طرح پيش

 تفصيلي**

P 0/30 
 103322از حداقل 

ريال كمتر نباشد و از 
 0023222حداكثر   

 ريال بيشتر نباشد

A 0/30 
 103322از حداقل 

ريال كمتر نباشد و از 
 0023222حداكثر   

 ريال بيشتر نباشد

بيني شده در طرح و همچنين سطح اشغال در : ميزان تراكم پايه و مازاد بر آن تا سقف پيش(1بند )
رح شتوسعه مصوب شهري به  نقاط مختلف شهر بر اساس قوانين و مقررات موضوعه و ضوابط طرح 

 :باشدذيل مي

تراكم مازاد تا سقف پيش  تراكم پايه )درصد( اشغال )درصد(سطح  تراكم
 بيني شده در طرح ) درصد(

62 62 122 110 

پله، آسانسور، شوتينگ زباله و خرپشته با رعايت ضوابط طرح تفصيلي ، راه: مساحت پاركينگ(2بند )
 گردد. شامل محاسبه عوارض نمي

 است.طرح در هر منطقه پيش بيني شده در ضوابط  تراكم پايه حداقل تراكمي است كه*
تراكمي است كه ضوابط طرح افزون بر تراكم پايه در هر  :پيش بيني شده در طرح تراكم مازاد  **

 باشد.ميشهر 

به عوارض تراكم پايه تا ارتفاع مجاز طبق ضوابط طرح جامع عوارض زيربنا تعلق نميگيرد.نامه -3بند
 معاون هماهنگي امور عمراني 11/3/10مورخه  16231/0/22شماره 

A ی باشد.م هک ضمیمه  دفترهچ عوارض محلی ممهور هب مهر هس گاهن  ; 8989: ارزش محاسباتی سال 
 

 بينيعوارض مازاد بر تراكم پيش 2
شده در طرح تفصيلي پس از 

يا  0تصويب در كميسيون ماده 
كميته فني يا ابقا توسط كميسيون 

 122ماده 

P0/62 
 

 2223222از حداقل 
ريال كمتر نباشد و از 

 6203222 حداكثر 
 ريال بيشتر نباشد.

A0/62 
 2223222از حداقل 

ريال كمتر نباشد و از 
 6203222 حداكثر 

 ريال بيشتر نباشد.

 



 8931- تعرفه عوارض شهرداری کمشچه                      

 
  

16 
شهرکمشچه اسالمی شورای استانداری اصفهان    شهردار کمشچه 

 

 

دفتر  29/82/8931مورخ  15155/93/32گانه طبق ضوابط و اصول شهرسازی موضوع نامه شماره  6هزينه تامين پارکينگ با رعايت موارد 

 دفتر برنامه ريزی سازمان شهردای های برقرار گرديد. 31/23/8931مورخ  51598امور شهری منضم به نامه شماره 

 نوع عوارض ردیف
  نحوه محاسبه

 توضیحات (مربعمترهر  به ازاء)
نحوه محاسبه 

 عوارض مصوب قبلی
نحوه محاسبه عوارض 

 97مصوب بهمن 

 باشد. ها ضروري ميهاي توسعه شهري احداث و تأمين پاركينگ براي ساختمان: بر اساس ضوابط طرح(1بند ) P11×20 A11×20 مسكوني واحدهاي  1
هاي هاي توسعه شهري يا مجوز مراجع قانوني )كميسيونتواند بر اساس ضوابط طرحد ذيل شهرداري مي: در موارد استثناي از جمله موار(2بند )
  ، پروانه ساختماني صادر نمايد:هادي( بدون تأمين پاركينگهاي هاي فني طرحيا كميته 0ماده 
  سي به محل اتومبيل رو نداشته باشد.متر و بيشتر قرارداشته و دستر 00السير به عرض هاي سريعساختمان در بر خيابان  .1
  متر و بيشتر واقع شده و دسترسي به محل اتومبيل رو نداشته باشد. 22هاي به عرض ساختمان در فاصله يكصدمتري تقاطع خيابان  .2
  ست.نداده ا ساختمان در محلي قرار گرفته باشد كه ورود به پاركينگ مستلزم قطع درختان كهن باشد كه شهرداري اجازه قطع آن را  .3
  ، امكان عبور اتومبيل نباشد.هايي قرار گرفته باشد كه به علت عرض كم كوچهساختمان در بر كوچه  .0
  ، احداث پاركينگ در آن از نظر فني مقدور نباشد.ساختمان در بر معبري قرار گرفته باشد كه به علت شيب زياد  .0
 ي باشد كه از نظر فني نتوان در سطح طبقات احداث پاركينگ نمود.كه وضع و فرم زمين زير ساختمان به صورتدر صورتي  .6

 گردد.بر اساس ضوابط فني و شهرسازي تعيين مي 0: شيب مقرر در بند (3بند )
 اي واريز و صرفاً در امر تملك و احداث پاركينگ عمومي: شهرداري موظف است درآمد حاصل از اين تعرفه را به حساب جداگانه(0بند )

 نه نمايد.هزي 
 هاي عمومي هزينه نمايند.هاي تامين نشده را در براي احداث پاركينگها مكلف هستند عوارض دريافتي از پاركينگ(: شهرداري0بند )

اكينگ ارجاع داده مي شوند يا به دليل كسر يا حذف پ 122(: ساختمان هايي كه براي صدور پروانه ساختماني پرونده آنها به كمسيون ماده 6بند)
 محكوم به پرداخت جريمه مي شوند از پرداخت عوارض اين تعرفه معاف مي باشند و فقط مشمول پرداخت جرائم كميسيون مي گردند.

A می باشد.هک ضمیمه  دفترهچ عوارض محلی ممهور هب مهر هس گاهن  ; 8989: ارزش محاسباتی سال 
 

 P3/61×20 A3/61×20 ي تجاري هاواحد 2

 P1/10×20 A1/10×20 اداري هاي واحد 3

 

 P0/16×20 A0/16×20 ها ساير كاربري 4

 

 

 كسر نصاب پاركينگ 5
P5/10× ( متراژ

 (     25 -پاركينگ 

A5/10× ( متراژ

 (     25 -پاركينگ 
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شهرکمشچه اسالمی شورای استانداری اصفهان    شهردار کمشچه 

 

 

 تعميرات غير اساسی ساختمانوارض ـع

 اتعوارض صدور مجوز تعمیر ردیف

 ساختمانغیر اساسی 

بنای در دست به ازای هر متر زیر

 تعمیر  

 توضیحات

نحوه محاسبه 
 عوارض مصوب قبلی

نحوه محاسبه عوارض 
 97مصوب بهمن 

مطابق ضوابط و مقررات شهرسازي و معماري شهر كمشچه تعميرات غير - P2/1 A2/1 مسکونی 1
اساسي شامل جابجا كردن ديوارهاي غير باربر ، پنجره ها ، درب ها ، لوله 

ل ي داخ، حفر چاه جذبي و ارت ، اصالح سطوح نازك كاركشي ، كاشي كاري 
ر ، تعويض كف فرش ، احداث ، تعمير و تغيير حوض بنا ، حياط سازي ) تعمي

و ساير اقدامات محوطه سازي ( مي باشد كه مستلزم اخذ مجوز و پروانه 
 تعميري از شهرداري مي باشد.

A ی باشد.م محلی ممهور هب مهر هس گاهن   هک ضمیمه  دفترهچ عوارض; 8989: ارزش محاسباتی سال 
 

 P5/5 A5/5 تجاری 2

 P5/5 A5/5 صنعتی -اداری  –خدماتی  3
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شهرکمشچه اسالمی شورای استانداری اصفهان    شهردار کمشچه 

 

 

 ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های توسعه شهریوارض ـع

 عنوان تعرفه عوارض ردیف
 نحوه محاسبه عوارض

 97نحوه محاسبه عوارض مصوب بهمن  نحوه محاسبه عوارض مصوب قبلی

براي امالكي كه پس از تعريض در بر معبر  1
 گيرندقرار مي

 عرض معبر جديد( -عرض معبر قديم)× A0/1×W×متراژ عرصه  عرض معبر جديد( -عرض معبر قديم)× P0/1×A×متراژ عرصه 

براي امالكي كه پس از اجراي طرح داراي  2
 باقيمانده هستند

 جديد(عرض معبر-عرض معبرقديم× )P2/1× A×متراژ عرصه باقيمانده 
عرض -عرض معبرقديم× )A2/1× W×متراژ عرصه باقيمانده 

 جديد(معبر

نشيني ندارند ولي معبر امالكي كه عقب 3
 شودمشرف به ملك تعريض مي

 عرض معبر جديد(-عرض معبر قديم× )A10/2×W×متراژ عرصه عرض معبر جديد(-عرض معبر قديم× )P10/2× A×متراژ عرصه

 باشد. ( و همچنين  درخواست مالك ميصول اين عوارض به هنگام صدور پروانه ساخت و  نقل وانتقال )انجام معامله: زمان و(1بند )
  نمايد.تواند عوارض موضوع اين تعرفه را در مقابل مطالبات مالك تهاتر ، قسمتي از آن در تعريض قرار گيرد دراين حالت شهرداري مي: امالكي كه در اثر تعريض معبر(2بند )
  ، مشمول پرداخت اين عوارض نخواهد بود.هاي توسعه شهري امكان استفاده از موقعيت جديد را نداشته باشد(: چنانچه مالك برابر ضوابط طرح3بند )
درصدي از عوارض موضوع اين تعرفه محاسبه و وصول  22، ديد، متناسب با فاصله ملك ازعرض معبرج، دراين صورتشوندهاي بعدي واقع مي: امالكي كه پس از اجراي طرح در جبهه(0بند )
  .شود
 ، تراكم سطح وارتفاع نيز درنظرگرفته شود.، عالوه برتوجه به ارزش افزوده ناشي از تعريض معبر، مواردي از جملهkدرتعيين ضريب  :توجه
W)ضريبي از برملك )طول يا عرض ملك : 

 شد. را بوده و خيابان ها و فلكه هاي احداثي قبل را شامل نمي گردد و صرفاً طرح هاي توسعه شهري كه شهرداري منبعد اجرا نمايد مشمول خواهدقابل اج برقراري اين عوارض از سال -
 الطرفين تجاوز نمايد.طبق نظريه كارشناس رسمي مرضي  روزقيمت  % 22نبايد حداكثر از و قبل از اجراي طرح و بعد از اجراي طرح منطقه بندي مابه التفاوت قيمت -

A می باشد.هک ضمیمه  دفترهچ عوارض محلی ممهور هب مهر هس گاهن  ; 8989: ارزش محاسباتی سال 
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19 
شهرکمشچه اسالمی شورای استانداری اصفهان    شهردار کمشچه 

 

 

 

 اضافه ارتفاع مغاير با ضوابط طرح های توسعه شهری و مفاد پروانه ساختمانیوارض ـع

 موارد شمول ردیف
 نحوه عوارض

 97عوارض مصوب بهمن  نحوه محاسبه نحوه محاسبه عوارض مصوب قبلی

(اختالف ارتفاع احداثي با ارتفاع مجاز×سطح بنا  × مسكوني 1  1/12 P) ÷ارتفاع مجاز  (اختالف ارتفاع احداثي با ارتفاع مجاز×سطح بنا  ×   1/12 A) ÷ارتفاع مجاز   

(اختالف ارتفاع احداثي با ارتفاع مجاز×سطح بنا × تجاري 2  10/10 P) ÷ارتفاع مجاز  (اختالف ارتفاع احداثي با ارتفاع مجاز×سطح بنا ×   10/10 A) ÷ارتفاع مجاز   

(اختالف ارتفاع احداثي با ارتفاع مجاز×سطح بنا  × اداري و صنعتي 3  0/0 P) ÷ارتفاع مجاز  (اختالف ارتفاع احداثي با ارتفاع مجاز×سطح بنا  ×   0/0 A) ÷ارتفاع مجاز   

، ، ورزشيفرهنگي، هنري 4
، رماني، بهداشتي دآموزشي

هاپزشكي وسايركاربري  

(اختالف ارتفاع احداثي با ارتفاع مجاز×سطح بنا  ×  6P) ÷ارتفاع مجاز  (اختالف ارتفاع احداثي با ارتفاع مجاز×سطح بنا  ×   6A) ÷ارتفاع مجاز   

 باشد.از مي، مجرت ابقاء بنا توسط كميسيون ماده صد، صرفاً در صو(: وصول عوارض موضوع اين تعرفه در موارد مغايربا مفاد پروانه ساختماني1بند) توضيحات
 دارد. اي است كه اضافه ارتفاعسطح طبقه : منظور از سطح بنا،(2بند )

A می باشد.هک ضمیمه  دفترهچ عوارض محلی ممهور هب مهر هس گاهن  ; 8989: ارزش محاسباتی سال 
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20 
شهرکمشچه اسالمی شورای استانداری اصفهان    شهردار کمشچه 

 

 

 به ازای هر متر مربع هرگونه حصاروارض ـع

 ارضنوع عو ردیف
 نحوه محاسبه

 توضیحات
نحوه محاسبه 

 عوارض مصوب قبلی
نحوه محاسبه عوارض 

 97مصوب بهمن 

نسبت به زمين ": داردقانون شهرداري كه مقرر مي 112: عوارض صدور مجوز احصار در خصوص ماده (1بند ) P5/14 A5/14 مسکونی  1
تمام واقع در محدوده شهر كه در خيابان يا كوچه و يا هاي مخروبه و غير مناسب با وضع محل و يا نيمه يا بنا

ميدان قرار گرفته و منافي با پاكي و پاكيزگي و زيبائي شهر يا موازين شهرسازي باشد، شهرداري با تصويب 
تواند به مالك اخطار دهد نهايت ظرف دو ماه به ايجاد نرده يا ديوار و يا مرمت آن كه منطبق شوراي شهر مي

ر تواند به منظووب شوراي شهر باشد اقدام كند اگر مالك مسامحه و يا امتناع كرد شهرداري ميبا نقشه مص
تأمين نظر و اجراي طرح مصوب شورا در زمينه زيبائي و پاكيزگي و شهرسازي هر گونه اقدامي را كه الزم بداند 

دريافت نمايد در اين مورد  معمول و هزينه آن را به اضافه صدي ده از مالك يا متولي و يا متصدي موقوفه
شود در صورتي كه مالك ظرف پانزده روز از تاريخ ابالغ به صورت حساب شهرداري بدواً به مالك ابالغ مي

شود و هر گاه ظرف مهلت مقرره اعتراض صورت حساب شهرداري اعتراض نكرد صورتي حساب قطعي تلقي مي
هائي كه مورد اعتراض واقع نشده اهد شد. صورت حسابارجاع خو 11كرد موضوع به كميسيون مذكور در ماده 

در حكم سند قطعي و الزم االجرا بوده و اجراء ثبت  11و همچنين آراي كميسيون رفع اختالف مذكور در ماده 
مكلف است بر طبق مقررات اجراي اسناد رسمي الزم االجراء نسبت به وصول طلب شهرداري اجرائيه صادر و 

   از شمول اين تعرفه مستثني است.  "رد.به مورد اجرا بگذا
 .براي احصار با تركيب ديوار و فنس يا نرده مطابق ضوابط طرح تفصيلي شهر خواهد بود(: ارتفاع مجاز 2بند )

 و فنس را به تفكيك در مجوز صادره درج نمايد(ديوار  ارتفاع)شهرداري مكلف است 
درصد اين تعرفه  02جهاد كشاورزي مي باشد ، فنس كشي  صدور هر گونه مجوز در حريم شهر منوط به موافقت

 محاسبه مي گردد. مجوز هاي ساختماني از هر نوع كاربري تعرفه ديوار كشي محاسبه نخواهد شد.

A می باشد.هک ضمیمه  دفترهچ عوارض محلی ممهور هب مهر هس گاهن  ; 8989: ارزش محاسباتی سال 

 P5/06 A5/06 خدماتی - تجاری 2

 P5/43 A5/43 فرهنگی -اداری  3

 P0/52 A0/52 کشاورزی و باغ 4

 P5/43 A5/43 صنعتی  5
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21 
شهرکمشچه اسالمی شورای استانداری اصفهان    شهردار کمشچه 

 

 

 

 وارضـع

 نوع عوارض ردیف
 نحوه محاسبه

 97نحوه محاسبه عوارض مصوب بهمن  نحوه محاسبه عوارض مصوب قبلی

 )عرض گذر + طول ضلع ایجاد درب( ×مساحت عرصه  × A22/6 رب()عرض گذر + طول ضلع ایجاد د ×مساحت عرصه  × P22/6 عـوارض ایجاد درب اضافی 1

 متراژ پنجره ) هر متر مربع ( ×A2/24 متراژ پنجره ) هر متر مربع ( ×P2/24 عوارض صدور مجوز پنجره 2

 توضیحات

 پس از اخذ مجوزهاي الزم از كميسيون هاي مربوطه قابل وصول مي باشد.   -
اد درب اضافي در معابر عمومي ، درصورت عدم ايجاد مشكالتي نظير مزاحمت هاي ترافيكي و ايجاد مزاحمت براي درصورت تقاضاي مالك جهت ايج -

و پروانه ساختماني و نقشه واحدهاي همسايه كه بايد توسط شهرداري بررسي و تائيد گردد اين عوارض اخذ مي گردد. دربهاي مندرج در اسناد مالكيت 
 نمي باشد.مشمول اين تعرفه ساختماني 

A می باشد.هک ضمیمه  دفترهچ عوارض محلی ممهور هب مهر هس گاهن  ; 8989: ارزش محاسباتی سال 
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22 
شهرکمشچه اسالمی شورای استانداری اصفهان    شهردار کمشچه 

 

 

 

  خدمات شهریوارض ـع

 توضیحات به ازای هر متر مربع عنوان تعرفه عوارض ردیف

 

1 

 

 آتش نشانی

 
: اين عوارض هنگام صدور پروانه، توسط (1بند ) 97نحوه محاسبه عوارض مصوب بهمن  نحوه محاسبه عوارض مصوب قبلی

شهرداري وصول و صرفاً بايستي در ارتباط با 
 توسعه و تجهيز 

 نشاني و يا فضاي سبز هزينه گردد.آتش
هايي كه توسط عوارض فوق از بنا: (2بند )

شود نيز راي ابقاء صادر مي 122كمسيون ماده 
ز يصرفاً بايستي در ارتباط با توسعه و تجهوصول و 

 نشاني و يا فضاي سبز هزينه گردد.آتش

A مهور هک ضمیمه  دفترهچ عوارض محلی م ;: ارزش محاسباتی سال

 می باشد. 8989هب مهر هس گاهن  
 

 
 

عوارض زیربنا یا پذیره  %5معادل 
به اضافه یک درصد عوارض 

 مازاد بر تراکم متعلقه
 
 

عوارض زیربنا یا پذیره  %5معادل 
عوارض  به اضافه یک درصد

 مازاد بر تراکم متعلقه
 
 

 فضای سبز 2
عوارض زیربنا به  4 %  معادل

اضافه یک درصد عوارض 
 متعلقهتراکم 

عوارض زیربنا به  4 %  معادل
اضافه یک درصد عوارض 

 متعلقهتراکم 
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23 
شهرکمشچه اسالمی شورای استانداری اصفهان    شهردار کمشچه 

 

 

 

 

 وارض ـع

 نوع عوارض ردیف
 به ازای هر متر مربع

 97عوارض مصوب بهمن نحوه محاسبه  نحوه محاسبه عوارض مصوب قبلی

 P5/15 A5/15 صدور مجوز استخر روباز  1

 P2/32 A2/32 صدور مجوز استخر سرپوشيده  

 5/15 ×حجم مخزن )مترمکعب( 5/15 ×حجم مخزن )مترمکعب( صدور مجوز احداث مخزن و منبع آب 2

 رفه نمی باشند.استخرهای بخش کشاورزی با معرفی سازمان جهاد کشاورزی مشمول این تع - توضیحات :

A می باشد.هک ضمیمه  دفترهچ عوارض محلی ممهور هب مهر هس گاهن  ; 8989: ارزش محاسباتی سال 
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24 
شهرکمشچه اسالمی شورای استانداری اصفهان    شهردار کمشچه 

 

 

 نحوه محاسبه نوع عوارض ردیف

1 

 

 

 

 تمدید پروانه ساختمانی

شود بايد حداكثر ها صادر ميهاي ساختماني كه از طرف شهرداريقانون نوسازي و عمران شهري در پروانه 21ماده  2: طبق بند (1بند)
با توجه به حجم عمليات ساختماني و بر اساس  هاي اسالمي شهر شورامدتي كه براي پايان يافتن ساختمان ضروري است قيد گردد. 

 نمايد. سال تعيين مي نوبت تمديد پنج 2با احتساب را پروانه ساختمان اعتبار گروه بندي چهارگانه قانون نظام مهندسي ساختمان مهلت 
نمايند مشمول پرداخت عوارض صدور پروانه ديد آن اقدام مي: مالكيني كه در مهلت مقرر در پروانه ساختماني )دو بار( نسبت به تم(2بند )

 شوند.ساختماني نمي
ات عملي عدم شروع، در صورت نمايندبراي تمديد پروانه مراجعه مي: مؤدياني كه پس از پايان مهلت مقرر در پروانه ساختماني (3بند )

  باشند.زيربنا مي، مكلف به پرداخت مابه التفاوت عوارض نهظرف مدت مقرر در پروانه از تاريخ صدور يا تمديد پروا ساختماني
 باشد.اعالم توسط مهندس ناظر مي : منظور از شروع عمليات ساختماني(0بند )

 د: مالكيني كه قبل از اتمام مهلت مقرر در پروانه )بار اول( از احداث بنا صرف نظر نمايند و درخواست ابطال پروانه را داشته باشن(0بند )
 هاي كارشناسي اقدام نمايد.بايست نسبت به استرداد عوارض صدور پروانه پس از كسر هزينهشهرداري مي

سال مراجعه نمايند و عمليات ساختماني طبق نظر مهندس ناظر و  0( متقاضيان پايان ساخت در صورتي كه پس از انتقضا در مدت 6بند )
 ول اين عوارض نمي باشند.)ما به تفاوت تعلق نمي گيرد(دايره فني شهرداري به پايان رسيده باشد مشم

دفتر امور شهري پرونده هاي ساختماني و پرونده هاي  11/3/11مورخ  22102/32/22:  با توجه به آراء ديوان و بخشنامه شماره  1بند 
 داراي ماده صد مشمول اين تعرفه نمي باشند.

A می باشد.عوارض محلی ممهور هب مهر هس گاهن  هک ضمیمه  دفترهچ ; 8989: ارزش محاسباتی سال 
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25 
شهرکمشچه اسالمی شورای استانداری اصفهان    شهردار کمشچه 

 

 

 

 نصب تابلو تبليغاتیوارض ـع

 توضیحات نحوه محاسبه نوع عوارض ردیف

نحوه محاسبه عوارض مصوب بهمن  نحوه محاسبه عوارض مصوب قبلی
99 

1 
هاي تبليغاتي ب تابلوصدور مجوز نص

هر سال  و خارج از ضوابط شهرسازي
مربعمتربه ازاي هر   

0/16 P  0/16 A  

 20قانون شهرداري و بند  12و ماده   00ماده  21: به استناد بند (1تبصره )
هيأت  22/0/12مورخ  001ها و همچنين دادنامه شماره قانون شورا 11ماده 

 ، اين عوارض قابل وصول است.عمومي ديوان عدالت اداري
هاي دولتي مارستان(: وصول اين عوارض  شامل ادارات دولتي و بي2تبصره)

 نخواهد شد. 
 : عوارض صدور مجوز نصب براي يك بار قابل وصول است.(3تبصره )
ذ هاي تبليغاتي سطح شهر موظفند نسبت به اخ: كليه مالكين تابلو(0تبصره )

مجوز الزم از شهرداري اقدام نمايند در غير اين صورت شهرداري رأساً نسبت 
تي فاقد مجوز با اعالم كتبي اقدام خواهد نمود. هاي تبليغابه جمع آوري تابلو

در صورت ورود هر گونه خسارت به اموال آنان مسئوليتي به عهده شهرداري 
 نخواهد بود.

براي معرفي اماكن مربوطه در محل اسقرار و هايي كه صرفاً : تابلو(0تبصره )
شد از پرداخت بامترمربع مي 0/1رساني مطابق با استاندارد متراژ براي اطالع

 عوارض  ساليانه معاف است.

 تابلوهاي معرفي اصناف تا سه مترمربع معاف مي باشد.

A ی باشد.م هک ضمیمه  دفترهچ عوارض محلی ممهور هب مهر هس گاهن  ; 8989: ارزش محاسباتی سال 

 

هاي تبليغاتي و خارج از تابلوعوارض  2
مربع(متر) ضوابط شهرسازي  

6/12 P 
ريال  63222ر مربع روزانه هر مت  

6/12 A 
ريال  63222روزانه هر متر مربع   

مترمربع(برد )نصب بيل 3  
0/62 P 

ريال 13212مربع  مترروزانه هر   

0/62 A 

ريال 13212مربع  مترروزانه هر   

 نصب پالكارد با مجوز شهرداري 4
ريال3633222ورودي هر پالكارد   

ريال 13212روزانه هر مترمربع    

ريال3633222هر پالكارد ورودي   
ريال 13212روزانه هر مترمربع    

 ديوار نويسي با مجوز شهرداري 5
ريال    336323222ورودي        

ريال   622مربع   مترروزانه هر   
ريال    336323222ورودي        

ريال   622مربع   مترروزانه هر   

ريال   3632مربع مترروزانه هر  نصب داربست تبليغاتي با مجوز  0 ريال   3632مربع مترروزانه هر    

هاي پزشكان )ساليانه(تابلو 5  0/62 P در معابر عمومي     0/62 A در معابر عمومي     
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26 
شهرکمشچه اسالمی شورای استانداری اصفهان    شهردار کمشچه 

 

 

 کسب و پيشهوارض ـع

 تعاریف و کلیات عوارض کسب و پیشه

ماتی ، به فعاليتهای اقتصادی ، تجاری ، بازرگانی ، خدکليه اصناف ، کسبه ، پزشکان ، وکال ، شرکتها ، اشخاص حقيقی ، حقوقی که مشغول  -1

آموزشی ، مشاوره ای و ... هستند مکلف به پرداخت حق بهره برداری برای یک مرتبه و همچنين عوارض کسب و پيشه بصورت ساالنه مطابق 

 ليست عوارض کدهای محلی جهت محل فعاليت خود می باشند .

 کدهای عوارض محلی بصورت ساليانه می باشد.تعرفه های عوارض کسب و پيشه موضوع  -2

درخواست تعطيلی محل خود را داشته باشند بایستی نسبت به اعالم کتبی آن به شهرداری اقدام نمایند همچنين بازگشائی  1درصورتيکه مودیان بند  -3

 اشد.مجدد آن با تائيد شهرداری خواهد بود و در صورت عدم اعالم مشمول پرداخت عوارض ساليانه می ب

 در صورت عدم پرداخت بموقع ، عوارض کسب و پيشه معوقه بر اساس آخرین عوارض مصوب اخذ خواهد شد. -4

 واحد های صنفی که شهرداری در موعد مقرر پيگيری وصول عوارض ننموده است مشمول عوارض نمی باشد و تعرفه زمان بدهی مالک عمل خواهد بود. -5
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27 
شهرکمشچه اسالمی شورای استانداری اصفهان    شهردار کمشچه 

 

 

 

 محل کسب تغيير شغل و افتتاح وارض ـع

 نحوه محاسبه عنوان تعرفه عوارض ردیف

 شغل مورد نظر ساليانهبرابر عوارض  5  عوارض حق افتتاحيه محل کسب و پيشه 1

 برابر عوارض ساليانه شغل جدید 1 عوارض تغيير شغل 2

 توضیحات
ویه ی نسبت به پرداخت عوارض این کد اقدام و مالک موظف به دریافت تسدرصورتيکه فردی در محلی فعاليت نموده ولی مبادرت به دریافت مجوز ننموده باشد بایست -1

 حساب شهرداری از وی می باشد در غير اینصورت خود مالک بایستی این عوارض را پرداخت نماید.

ای و ... به منزله عدم رعایت این کد نبوده صدور انواع مجوز از سوی سازمان های مختلف مانند اتحادیه های صنفی ، مراکز پزشکی ، وکالت ، مهندسی ، فنی و حرفه  -2

 و کليه اشخاص موظف به پرداخت عوارض فوق قبل از شروع به فعاليت می باشند.

 در باشدیم مصوب تعرفه داشتن صورت در مجوز صدور سال مبنای بر کسب افتتاح عوارض نموده صادر را کسب پروانه افتتاح عوارض اخذ بدون شهرداری چنانچه -3

 تجاری واحد در مالياتی تشخيص برگ یا و صنفی عوارض پرداخت سابقه دارای مؤدی چنانچه. گرددمی اقدام کسب افتتاح درخواست سال اساس بر صورت این غير

 .باشدمی ظرن مورد شغل در مالياتی تشخيص برگ ارائه یا و صنفی عوارض پرداخت سال اولين کسب افتتاح عوارض محاسبه مالک باشد استعالم مورد شغل نيز و

 برابر عوارض کسب و پيشه ساليانه محاسبه می گردد. 5تبصره : عوارض صدور مجوز تاسيس آرایشگاه و خياطی زنانه در محل غير تجاری 
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28 
شهرکمشچه اسالمی شورای استانداری اصفهان    شهردار کمشچه 

 

 

 کسب و پيشهوارض ـع

ف
ردی

 

 ضرایب نوع کسب

 نحوه محاسبه عوارض
 لفا

 3درجه  2درجه  1درجه 

بهمن  نپيشي
بهمن  نپيشي 25

بهمن  نپيشي 25
25 

  33 33 116 116 143 143 آبليمو گيری 1

 
نحوه محاسبه عوارض 

 مصوب قبلی

نحوه محاسبه عوارض 
 79مصوب بهمن 

 ×مربوطه  درجه

0099 
 ×مربوطه  درجه

0099 

 

واحد های صنفی که شهرداری در موعد مقرر -

پيگيری وصول عوارض ننموده است مشمول این تعرفه 

 هی مالک عمل خواهد بود.نمی باشد و تعرفه زمان بد

 33 33 116 116 143 143   آرایشگاههای زنانه 2

 116 116 132 132 154 154   آرایشگاههای مردانه 3

 123 123 255 255 336 336  آسفالت و قير و گونی  4

 51 51 116 116 143 143  آسيابان  5

 51 51 116 116 143 143  آموزش موسيقی و سازهای سنتی 0

 154 154 262 262 242 242 آهنگران و درب و پنجره سازان آهنی  5

 143 143 154 154 262 262  آهنگر و زیر و بند ساز اتومبيل 3

 116 116 121 121 143 143 آژانس های مسافرتی 2

 143 143 156 156 122 122 آلومينيوم کاران 16
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29 
شهرکمشچه اسالمی شورای استانداری اصفهان    شهردار کمشچه 

 

 

 کسب و پيشهوارض ـع

ف
ردی

 

 ضرایب نوع کسب

 وه محاسبه عوارضنح
 ب - فال

 3درجه  2درجه  1درجه 

بهمن  نپيشي
بهمن  نپيشي 25

بهمن  نپيشي 25
25 

  22 22 116 116 121 121  حليم پزی و لبو فروشی ، آش فروشی  11

 
نحوه محاسبه عوارض 

 مصوب قبلی

نحوه محاسبه عوارض 
 79مصوب بهمن 

 ×مربوطه  درجه

0099 
 ×مربوطه  درجه

0099 

 

واحد های صنفی که شهرداری در موعد مقرر -

پيگيری وصول عوارض ننموده است مشمول این تعرفه 

 نمی باشد و تعرفه زمان بدهی مالک عمل خواهد بود.

 

 132 132 152 152 135 135  ابزار فروشی  12

 255 255 352 352 320 320  اتو سرویس  و کارواش  13

 00 00 22 22 143 143 ليه عکاسی و ظهور  استدیو های فيلمبرداری و آت 14

 00 00 22 22 121 121 و ساندویچیاغذیه فروشی  15

 33 33 42 42 55 55  اوراقچی و فروشندگان لوازم دست دوم اتومبيل  10

 51 51 32 32 33 33  ) کرایه متفرقه (  انبار 15

 143 143 150 150 123 123   باسکول 13

 06 06 22 22 143 143  و باطری فروشی و سيم کشی اتومبيل باطری سازی  12

 55 55 32 32 121 121   پارچه فروشندگان و ها بزازی 26
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30 
شهرکمشچه اسالمی شورای استانداری اصفهان    شهردار کمشچه 

 

 

 کسب و پيشهوارض ـع

ف
ردی

 

 ضرایب نوع کسب

 نحوه محاسبه عوارض
 ت -پ  – ب

 3درجه  2درجه  1درجه 

بهمن  نپيشي
بهمن  نپيشي 25

25 
پيش
 ین

بهمن 
25 

  143 143 152 152 123 123   بریا و مؤسسات باربنگاهه 21

 
نحوه محاسبه عوارض 

 مصوب قبلی

نحوه محاسبه عوارض 
 79مصوب بهمن 

 ×مربوطه  درجه

0099 
 ×مربوطه  درجه

0099 

 

واحد های صنفی که شهرداری در موعد مقرر -

پيگيری وصول عوارض ننموده است مشمول این 

مالک عمل  تعرفه نمی باشد و تعرفه زمان بدهی

 خواهد بود.

 132 132 152 152 131 131  امالک  ینی معامالتی و مشاوربنگاهها 22

 55 55 00 00 32 32  فروشگاههای لوکس وبوتيک و مزونهای پوشاک  23

 156 156 263 263 242 242 بستنی ، آبميوه ، شيرینی فروشی و قناد 24

 55 55 33 33 22 22  پرده دوز و پرده فروش 25

 143 143 150 150 226 226 پيمانکار ساختمان 20

 123 123 204 204 336 336 تاالرهای عروسی و پذیرایی 25

 55 55 22 22 143 143  خطاط –نقاش  تابلو نویس تابلو ساز و 23

 22 22 121 121 152 152  سازان انواع اتومبيل  تانکر سازان و اطاق 22

 وموتور سيکلت   و فلزات تراشکاران اتومبيل  36
132 132 22 22 00 00 
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31 
شهرکمشچه اسالمی شورای استانداری اصفهان    شهردار کمشچه 

 

 

 کسب و پيشهوارض ـع

ف
ردی

 

 ضرایب نوع کسب

 نحوه محاسبه عوارض
 ت 

 3درجه  2درجه  1درجه 

بهمن  نپيشي
25 

پيشی
 ن

بهمن 
بهمن  نپيشي 25

25 
  33 33 44 44 42 42  فن و موبایلران تلتعمير کا 31

 

 
نحوه محاسبه عوارض 

 مصوب قبلی

حوه محاسبه عوارض ن
 79مصوب بهمن 

 ×مربوطه  درجه

0099 
 ×مربوطه  درجه

0099 

 

واحد های صنفی که شهرداری در موعد مقرر -

پيگيری وصول عوارض ننموده است مشمول این 

تعرفه نمی باشد و تعرفه زمان بدهی مالک عمل 

 خواهد بود.

 42 42 06 06 32 32  تلویزیون و وسایل صوتی  ،تعمير کاران رادیو 32

 44 44 55 55 00 00  تعمير کاران کفش و واکسی ها 33

 55 55 22 22 143 143  یخچال و فریزر و غيره ،آبگرمکن  ،تعمير کاران کولر  34

 55 55 143 143 143 143  تعمير کاران الکتروموتور و ترانسفورماتور 35

 121 121 00 00 135 135  تعمير کاران  ماشين آالت سنگين و کشاورزی  30

 55 55 55 55 22 22 تعمير کاران موتور سيکلت و دوچرخه  35

 42 42 55 55 06 06  پزی  کتعمير کنندگان سماور و چراغ خورا 33

 44 44 55 55 06 06  سوز  تعمير کاران وسایل گاز 32

 55 55 00 00 22 22   تعمير کنندگان لوازم خانگی و وسایل آشپزخانه 46
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32 
شهرکمشچه اسالمی شورای استانداری اصفهان    شهردار کمشچه 

 

 

 

 کسب و پيشهوارض ـع

ف
ردی

 

 ضرایب نوع کسب

 نحوه محاسبه عوارض
 ت 

 3درجه  2درجه  1درجه 

 پيشين
بهمن 

25 
 پيشين

بهمن 
25 

 پيشين
بهمن 

25 

  55 55 00 00 22 22  تعمير لوازم برقی 41

  
نحوه محاسبه عوارض 

 مصوب قبلی

نحوه محاسبه عوارض 
 79مصوب بهمن 

 ×مربوطه  درجه

0099 
 ×مربوطه  درجه

0099 

 

واحد های صنفی که شهرداری در موعد مقرر -

پيگيری وصول عوارض ننموده است مشمول این 

تعرفه نمی باشد و تعرفه زمان بدهی مالک عمل 

 خواهد بود.

 00 00 116 116 132 132  گيری  باالنس تنظيم فرمان تعویض روغن آپارات  پنچر 42

 00 00 22 22 116 116   يکیتی و پالسهای  کاغذبه و جعتوليد کنندگان پاکت  43

 46 46 55 55 32 32   مالمين توليد کنندگان ظروف پالستيک و 44

 46 46 42 42 55 55  و عمده فروشان خوراک دامتوليد کنندگان  45

 06 06 33 33 116 116 توليد کنندگان انواع مواد لبنی  40

 46 46 42 42 55 55   پولک توليد کنندگان نبات و 45

 55 55 116 116 143 143 تعميرکاران اتومبيل 43

 22 22 143 143 123 123  تلفنی  تاکسی 42

 22 22 121 121 143 143 تراشکاری صنعتی   56
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33 
شهرکمشچه اسالمی شورای استانداری اصفهان    شهردار کمشچه 

 

 

 کسب و پيشهوارض ـع

ف
ردی

 

 ضرایب نوع کسب

 نحوه محاسبه عوارض
 د - خ -چ 

 3درجه  2درجه  1درجه 

 پيشين
من به

25 
 پيشين

بهمن 
25 

 پيشين
بهمن 

25 

  22 22 143 143 135 135  و رستوان هاچلوکبابی و چلو خورشتی  51

 
نحوه محاسبه عوارض 

 مصوب قبلی

نحوه محاسبه عوارض 
 79مصوب بهمن 

 ×مربوطه  درجه

0099 
 ×مربوطه  درجه

0099 

 

واحد های صنفی که شهرداری در موعد -

نموده است مشمول این مقرر پيگيری وصول عوارض ن

تعرفه نمی باشد و تعرفه زمان بدهی مالک عمل خواهد 

 بود.

 55 55 32 32 131 131  خدمات الکتریکی  52

 20 20 55 55 32 32 خدمات کامپيوتری و بازیهای رایانه ای  53

 55 55 32 32 116 116 خوار و بار فروش  54

 32 32 55 55 00 00  خرازی فروشی  55

 121 121 154 154 131 131 خياطی  50

 23 23 132 132 143 143  درب و پنجره سازان  و کابينت سازان  55

 55 55 32 32 121 121  و نجار و سازندگان صندوق و بشکه های چوبی درودگر 53

 55 55 00 00 32 32  پالستيک  –فلزی  –دکور سازان اعم از چوبی  52

 13 13 25 25 33 33 د و مطبوعات  داخلی  دکه های فروش جرای 06
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34 
شهرکمشچه اسالمی شورای استانداری اصفهان    شهردار کمشچه 

 

 

 کسب و پيشهوارض ـع

ف
ردی

 

 ضرایب نوع کسب

 نحوه محاسبه عوارض
 س -ز  –ر  –د 

 3درجه  2درجه  1درجه 

 پيشين
بهمن 

25 
 پيشين

بهمن 
25 

 نپيشي
بهمن 

25 

  33 33 55 55 00 00  دوچرخه فروشی 01

 
نحوه محاسبه عوارض 

 مصوب قبلی

اسبه عوارض نحوه مح
 79مصوب بهمن 

 ×مربوطه  درجه

0099 
 ×مربوطه  درجه

0099 

واحد های صنفی که شهرداری در موعد مقرر -

پيگيری وصول عوارض ننموده است مشمول این تعرفه 

 نمی باشد و تعرفه زمان بدهی مالک عمل خواهد بود.

 121 121 143 143 143 143  سازی  ریخته گری و قالب 02

 226 226 231 231 242 242 و طال فروش زرگر 03

 32 32 23 23 116 116  سازندگان اسلکت فلزی  04

 30 30 44 44 42 42  های صنعتی سازندگان قالب 05

 22 22 143 143 154 154  سازندگان لوله های سيمانی  00

 24 24 36 36 30 30 کيف و چمدان چرمی  سراجان و فروشندگان 05

 154 154 150 150 226 226  ان تيرچه و بلوک سازندگ 03

 55 55 32 32 121 121  سازندگان کانال کولر لوله  بخاری و حلبی  02

 55 55 22 22 143 143  سازندگان و فروشندگان موزائيک و کاشی و بلوک  56
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35 
شهرکمشچه اسالمی شورای استانداری اصفهان    شهردار کمشچه 

 

 

 کسب و پيشهوارض ـع

ف
ردی

 

 ضرایب نوع کسب

 نحوه محاسبه عوارض
 ط -ص  -ش  –س 

 3درجه  2درجه  1جه در

 پيشين
بهمن 

25 
 پيشين

بهمن 
25 

 پيشين
بهمن 

25 

  55 55 00 00 32 32 رد کن سبزی خ 51

 
نحوه محاسبه عوارض 

 مصوب قبلی

نحوه محاسبه عوارض 
 79مصوب بهمن 

 ×مربوطه  درجه

0099 
 ×مربوطه  درجه

0099 

 

واحد های صنفی که شهرداری در موعد مقرر -

ارض ننموده است مشمول این تعرفه پيگيری وصول عو

 نمی باشد و تعرفه زمان بدهی مالک عمل خواهد بود.

 55 55 00 00 32 32  سری دوز پيراهن دوزنده و فروشنده پيراهن  52

 55 55 23 23 143 143   سنگتراش و سنگفروشی های جزئی 53

 55 55 00 00 32 32  سيم پيچی  54

 55 55 00 00 32 32  سيم کشی برق ساختمان 55

 55 55 00 00 32 32 ..و. توزیع و مصرف دولت  و محلی های شرکت تعاونی 50

 55 55 00 00 32 32  شعب فروش نفت بطور جزئی  55

 55 55 00 00 32 32  شيشه بر و فروشندگان انواع ميز های شيشه ای  53

 55 55 23 23 143 143  صافکار و گلگير ساز اتومبيل  52

 132 132 152 152 123 123 طباخی ) خدمات آشپزی (  36
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36 
شهرکمشچه اسالمی شورای استانداری اصفهان    شهردار کمشچه 

 

 

 کسب و پيشهوارض ـع

ف
ردی

 

 ضرایب نوع کسب

 نحوه محاسبه عوارض
 ف  -ع 

 3درجه  2درجه  1درجه 

 پيشين
بهمن 

25 
 پيشين

بهمن 
25 

 پيشين
بهمن 

25 

  55 55 00 00 32 32  عطار و سقط فروش  31

 
نحوه محاسبه عوارض 

 بلیمصوب ق

نحوه محاسبه عوارض 
 79مصوب بهمن 

 ×مربوطه  درجه

0099 
 ×مربوطه  درجه

0099 

 

واحد های صنفی که شهرداری در موعد مقرر -

پيگيری وصول عوارض ننموده است مشمول این تعرفه 

 نمی باشد و تعرفه زمان بدهی مالک عمل خواهد بود.

 00 00 51 51 23 23 و موبایلفروش لوازم الکتریکی  32

 55 55 00 00 54 54  فروش و خدمات لوازم گاز سوز  33

 23 23 116 116 121 121  فروشگاه لوازم یدکی ماشين سنگين  34

 116 116 121 121 132 132   سوپر مارکت ها -فروشگاه مواد غذائی 35

 13 13 25 25 33 33  فلزی فروشندگان مصنوعات  30

 55 55 00 00 32 32  دوئی فروشندگان اجناس لوکس وکا 35

 154 154 156 156 131 131  فروشندگان آهن آالت  33

 116 116 121 121 132 132  فروشندگان انواع لوله  32

 116 116 143 143 150 150  صنعتی  رگان انواع ابزافروشند 26
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37 
شهرکمشچه اسالمی شورای استانداری اصفهان    شهردار کمشچه 

 

 

 کسب و پيشهوارض ـع

ف
ردی

 

 ضرایب نوع کسب

 نحوه محاسبه عوارض
 ف

 3درجه  2درجه  1درجه 

 پيشين
بهمن 

25 
 پيشين

بهمن 
25 

 پيشين
بهمن 

25 

  116 116 121 121 132 132 فروشندگان انواع الستيک  21

 
نحوه محاسبه عوارض 

 مصوب قبلی

نحوه محاسبه عوارض 
 79مصوب بهمن 

 ×مربوطه  درجه

0099 
 ×مربوطه  درجه

0099 

 

واحد های صنفی که شهرداری در موعد مقرر -

گيری وصول عوارض ننموده است مشمول این تعرفه پي

 نمی باشد و تعرفه زمان بدهی مالک عمل خواهد بود.

 13 13 25 25 33 33  دام  و علوفه  خوراک  طيورفروشندگان  22

 116 116 121 121 132 132  فروشندگان لوازم برق صنعتی تابلو سازان فشار قوی  23

 55 55 00 00 32 32  فروشندگان لوازم التحریر 24

 32 32 23 23 116 116  فروشندگان لوازم خانگی فریزر  بخاری  یخچال  25

 116 116 121 121 132 132  فروشندگان انواع ظروف روی  ، آلومينيوم  و استيل  20

 00 00 54 54 32 32  فروشندگان لوازم کشاورزی 25

 33 33 55 55 00 00  آالت فروشندگان لوازم یدکی اتومبيل و ماشين  23

 55 55 00 00 32 32  فروشندگان لوازم یدکی موتور سيکلت و دوچرخه  22

 55 55 32 32 116 116  فروشندگان فرشهای ماشينی  166

 

 



 8931- تعرفه عوارض شهرداری کمشچه                      

 
  

38 
شهرکمشچه اسالمی شورای استانداری اصفهان    شهردار کمشچه 

 

 

 کسب و پيشهوارض ـع

ف
ردی

 

 ضرایب نوع کسب

 نحوه محاسبه عوارض
 ک -ق  –ف 

 3درجه  2درجه  1درجه 

 پيشين
بهمن 

25 
 يشينپ

بهمن 
25 

 پيشين
بهمن 

25 

  25 25 33 33 33 33  دیواری  پرده  فروشندگان موکت کفپوش کاغذ 161

 
نحوه محاسبه عوارض 

 مصوب قبلی

نحوه محاسبه عوارض 
 79مصوب بهمن 

 ×مربوطه  درجه

0099 
 ×مربوطه  درجه

0099 

 

واحد های صنفی که شهرداری در موعد مقرر -

ه است مشمول این تعرفه پيگيری وصول عوارض ننمود

 نمی باشد و تعرفه زمان بدهی مالک عمل خواهد بود.

 22 22 116 116 121 121  مبلمان ، ميز و صندلی و ...فروشندگان  162

 00 00 23 23 143 143 ساختمان  فروشندگان لوازم بهداشتی 163

 44 44 51 51 164 164 فروشندگان ظروف یکبار مصرف پالستيکی 164

 32 32 23 23 116 116 )طيور و ماکيان( ماهیو فروشندگان مرغ  165

 152 152 135 135 226 226  فروشندگان مصالح ساختمانی از قبيل سيمان و گچ 160

 143 143 135 135 226 226  فروشندگان و توزیع کنندگان کپسولهای گاز مایع  165

 116 116 121 121 132 132  فروشنده پليکا و ایرانيت  163

 55 55 23 23 132 132   ابی ـقص 162

 33 33 42 42 55 55  قهوه خانه و چایخانه  116

 

 



 8931- تعرفه عوارض شهرداری کمشچه                      

 
  

39 
شهرکمشچه اسالمی شورای استانداری اصفهان    شهردار کمشچه 

 

 

 کسب و پيشهوارض ـع

ف
ردی

 

 ضرایب نوع کسب

 نحوه محاسبه عوارض
 ن  -م  –ل  –ک 

 3درجه  2درجه  1درجه 

 پيشين
بهمن 

25 
 پيشين

بهمن 
25 

 پيشين
بهمن 

25 

  33 33 42 42 55 55  گاه قالی بافیکار 111

 
نحوه محاسبه عوارض 

 مصوب قبلی

نحوه محاسبه عوارض 
 79مصوب بهمن 

 ×مربوطه  درجه

0099 
 ×مربوطه  درجه

0099 

 

واحد های صنفی که شهرداری در موعد مقرر -

پيگيری وصول عوارض ننموده است مشمول این تعرفه 

 واهد بود.نمی باشد و تعرفه زمان بدهی مالک عمل خ

 25 25 55 55 32 32  کتاب فروشی ها  112

 25 25 33 33 55 55  کرایه دهندگان ظروف و وسائل پذیرائی 113

 25 25 33 33 00 00  کمک فنر ساز اتومبيل  فروشندگان  انواع فنر  114

 55 55 32 32 116 116  لبنيات فروشی  115

 25 25 33 33 55 55   لوله کشی ساختمان اعم از آب و گاز 110

 25 25 55 55 00 00  ی و غيره خدماتی از قبيل ایزوله  عایق کارمؤسسات  115

 00 00 116 116 121 121 و ترشيجاتسبزی فروشندگان  ميوه فروشان و 113

 231 231 204 204 221 221 و خشکه پزی نرمه پزنانوائی های  112

 231 231 204 204 221 221 نانوائی نرمه و خشکه پز سنتی 126

 

 



 8931- تعرفه عوارض شهرداری کمشچه                      

 
  

40 
شهرکمشچه اسالمی شورای استانداری اصفهان    شهردار کمشچه 

 

 

 کسب و پيشهوارض ـع

ف
ردی

 

 ضرایب نوع کسب

 نحوه محاسبه عوارض
 ن

 3درجه  2درجه  1درجه 

 پيشين
بهمن 

25 
 پيشين

بهمن 
25 

 نپيشي
بهمن 

25 

  122 122 226 226 242 242 نان حجيم و صنعتی 121

 
نحوه محاسبه عوارض 

 مصوب قبلی

نحوه محاسبه عوارض 
 79همن مصوب ب

 ×مربوطه  درجه

0099 
 ×مربوطه  درجه

0099 

 

واحد های صنفی که شهرداری در موعد مقرر -

پيگيری وصول عوارض ننموده است مشمول این تعرفه 

 نمی باشد و تعرفه زمان بدهی مالک عمل خواهد بود.

 42 42 22 22 143 143 نانوائی خانگی 122

 55 55 00 00 32 32  نقاشی اتومبيل  123

 22 22 116 116 121 121 نقره کاران و نقره فروشان 124

 
 
 

 



 8931- تعرفه عوارض شهرداری کمشچه                      

 
  

41 
شهرکمشچه اسالمی شورای استانداری اصفهان    شهردار کمشچه 

 

 

 غير مشمول قانون نظام صنفی بر محل فعاليت فعاالن عوارض 

ف
ردی

 

 ضرایب نوع کسب

 نحوه محاسبه عوارض
 

 3درجه  2درجه  1درجه 

 پيشين
بهمن 

25 
 پيشين

بهمن 
25 

 پيشين
بهمن 

25 

  51 51 116 116 143 143 رجی و کامپيوترآموزش کارهای هنری ، زبان خا 1

 
نحوه محاسبه عوارض 

 مصوب قبلی

نحوه محاسبه عوارض 
 79مصوب بهمن 

 ×مربوطه  درجه

0099 
 ×مربوطه  درجه

0099 

 

واحد های صنفی که شهرداری در موعد مقرر -

پيگيری وصول عوارض ننموده است مشمول این تعرفه 

 مل خواهد بود.نمی باشد و تعرفه زمان بدهی مالک ع

 33 33 00 00 23 23 آموزشگاه رانندگی 2

 55 55 22 22 143 143 آموزشگاه ماشين نویسی ، خطاطی ، عکاسی 3

 33 33 55 55 22 22 آموزشگاههای خياطی و گلدوزی 4

 13 13 25 25 33 33 تزریقات و پانسمان 5

 132 132 152 152 131 131 دفاتر اسناد رسمی 0

 32 32 116 116 143 143 مهندسی و نقشه کشی ساختمان دفاتر 5

 116 116 121 121 132 132 دفتر ثبت نام زائران 3

 122 122 226 226 242 242 دفاتر بازرگانی و شرکتها و نمایندگی ها 2

 

 



 8931- تعرفه عوارض شهرداری کمشچه                      

 
  

42 
شهرکمشچه اسالمی شورای استانداری اصفهان    شهردار کمشچه 

 

 

 بر محل فعاليت فعاالن غير مشمول قانون نظام صنفی عوارض 

ف
ردی

 

 ضرایب نوع کسب

 رضنحوه محاسبه عوا
 

 3درجه  2درجه  1درجه 

 پيشين
بهمن 

25 
 پيشين

بهمن 
25 

 پيشين
بهمن 

25 

 دفاتر وکال 16
242 242 226 226 122 122 

 

 
نحوه محاسبه عوارض 

 مصوب قبلی

نحوه محاسبه عوارض 
 79مصوب بهمن 

 ×مربوطه  درجه

0099 
 ×مربوطه  درجه

0099 

 

واحد های صنفی که شهرداری در موعد مقرر -

گيری وصول عوارض ننموده است مشمول این تعرفه پي

 نمی باشد و تعرفه زمان بدهی مالک عمل خواهد بود.

 

 

 52 52 34 34 22 22 دندانسازان تجربی 11

 44 44 55 55 00 00 داروخانه ، انواع وسایل بهداشتی ، دراگ استور 12

 55 55 23 23 143 143 شابهمموارد مطب پزشکان و کليه حرف پزشکی )رادیولوژی ، آزمایشگاه و  13

 25 25 33 33 33 33 مطب و کلينيک های دامپزشکی 14

 55 55 00 00 32 32 مهد کودک و پانسيون نگهداری اطفال 15

10 

 
 بانکها

 برابر عوارض نوسازی 4 سرپرستی بانکها)ساليانه(

 برابر عوارض نوسازی 3 بانکها باستثنای بانک توسعه تعاون

 باجه و موسسات اعتباری و دارایی
 برابر عوارض نوسازی 2 )مجوز از مراجع ذیضالح قانونی(

 
 



 8931- تعرفه عوارض شهرداری کمشچه                      

 
  

43 
شهرکمشچه اسالمی شورای استانداری اصفهان    شهردار کمشچه 

 

 

 عـوارض ذبح احشام

 نوع کسب ردیف
 نحوه محاسبه

نحوه محاسبه  توضیحات
 عوارض مصوب قبلی

نحوه محاسبه عوارض 
 79مصوب بهمن 

فی که شهرداری در موعد مقرر واحد های صن- 10335 10335 به ازای ذبح هر رأس گوسفند 1

پيگيری وصول عوارض ننموده است مشمول این 

تعرفه نمی باشد و تعرفه زمان بدهی مالک عمل 

 خواهد بود.

 22646 22646 به ازای ذبح هر رأس گاو و گوساله 2

 43506 43506 به ازای ذبح هر نفر شتر 3

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 8931- تعرفه عوارض شهرداری کمشچه                      

 
  

44 
شهرکمشچه اسالمی شورای استانداری اصفهان    شهردار کمشچه 

 

 

 لی و دائمیفص فروش هایها و نمایشگاهعوارض غرفه

 نوع عوارض ردیف
  نحوه محاسبه

 توضیحات
نحوه محاسبه عوارض 

 مصوب قبلی

نحوه محاسبه عوارض 
 79مصوب بهمن 

 

1 

 

 

 
اعم از  هاها و نمایشگاهعوارض غرفه

تخصصی، ادواری، فصلی و فروش، 

های روز در محدوده و دائمی و بازار

های حریم شهر به استثناء نمایشگاه

ریال   0656 )روزانه(ستی و فرشصنایع د × S 0656   ریال × S 

روز بعد از  16: متوليان برگزاری نمایشگاه موظفند در مهلت حداکثر (1بند )

، عوارض وصولی را به حساب شهرداری واریز اتمام هر دوره برگزاری نمایشگاه

ه و رسيد آن را به شهرداری ارائه نمایند در غير این صورت شهرداری مجاز ب

 وصول وثيقه مربوطه می باشد.

: مسئوليت وصول و واریز وجوه حاصله بعهده متوليان نمایشگاه خواهد (2بند )

توانند با مراجعه به محل دفتر نمایشگاه نسبت ، مأموران وصول شهرداری میبود

ا ، مسئولين نمایشگاه مکلف به همکاری ببه بررسی ميزان وصولی اقدام نمایند

 تواند برابر آیينباشند در غير این صورت شهرداری میاری میمأمورین شهرد

 نامه وصول عوارض نسبت به وصول حق و حقوق قانونی خود اقدام نماید.

شوند مشمول پرداخت عوارض این هایی که توسط شهرداری ایجاد میبازار

 بخش نخواهند بود.

=Sمساحت غرفه 

 



 8931- تعرفه عوارض شهرداری کمشچه                      

 
  

45 
شهرکمشچه اسالمی شورای استانداری اصفهان    شهردار کمشچه 

 

 

 

 قطع اشجاروارض ـع

 نوع عوارض ردیف
 حاسبهنحوه م

 توضیحات
 79نحوه محاسبه عوارض مصوب بهمن نحوه محاسبه عوارض مصوب قبلی

 نوع  ×سن  ×بن  ×A2/1 نوع  ×سن  ×بن  ×P2/1 هزینه قطع اشجار 1
 باالترين قيمت منطقه بندي مي باشد. Pمنظور از 

نامه آيين (: به منظور استفهام واقعي از اين تعرفه رعايت1بند )
ا هقانون حفظ و گسترش فضاي سبز در شهراصالح "قانون 

مجمع تشخيص  1300مصوب  "شوراي انقالب 1301مصوب 
 زامي است.مصلحت نظام ال

A اهن  هک ضمیمه  دفترهچ عوارض محلی ممهور هب مهر هس گ; 8989: ارزش محاسباتی سال

 می باشد.

 

 P00 A00 هر متر مربع مورت 2

 P5/06 A5/06 هر متر مربع چمن 3

 

 

 


