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اصفهاناستانداری   شهرکمشچه اسالمی شورای    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 
 98مصوب بهمن 

، بيش از يك واحد احداث ، اعياني است كه در سطح و يا هر طبقه: منظور از واحد مسكوني تك واحدي(1بند ) P1/1 A1/1 متر مربع  06تا زیربنای  1
 گونه مواردگردد و در ايننشود و چنانچه در هر طبقه و يا طبقات دو واحد ساخته شود تك واحدي محسوب نمي

 هاي مسكوني مالك عمل خواهد بود.نا )احداث اعياني مسكوني( از نوع مجتمعبنحوه محاسبه عوارض زير
، جكوزي )خارج از اعياني( با رعايت ضوابط و ، سونابراي احداث استخر: در صورت درخواست متقاضيان (2بند )

اين منظور  باشد. چنانچه قسمتي از اعياني برايوصول ميقابل  A6مربع مترمقررات شهرسازي به ازاي هر 

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

 گردد.محاسبه عوارض نمي
اريها قانو ن شهرد صد سيون مادهابقاء بناء توسط كمبدون پروانه احداث گردد درصورت  كهيئساختمانها(: 4بند)

قانوني عمومي ديوان عدالت اداري مبني برهئيت  3/2/87مورخ  27/11/83مورخ  785ستند به دادنامه شماره م
 قابل وصول مي باشد و جرائم عوارض عالوه بر جريمه كمسيون ماده صد عوارض برابر اين تعرفهبودن 

فرد به نرخ روز محاسبه وقابل وارض مربوط درسال مراجعه احداث تعيين مي گردد ليكن عساختماني باسال 
 وصول مي باشد.

پذيره يا  عوارضابقاء  صدور راي كميسيون ماده صد مبني بر در صورت به ساير كاربريها: پيلوت (: تبديل 7بند)
 .مي گردد زيربنا مابه التفاوت كاربري اوليه نسبت به وضع موجود محاسبه

  ن برابر يك دوم تعرفه محاسبه مي گردد.سات ساختما(: تاسي6بند)

A می باشد.هک ضمیمه  دفترهچ عوارض محلی ممهور هب مهر هس گاهن  ;  9311: 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 366 تا 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

 9-2تعرفه شماره
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 های مسكونیمانها و آپارتبنا )احداث اعيانی( صدور پروانه ساختمانی مجتمععوارض زير

 ردیف
سطح ناخالص 

 کل بناء

 به ازای هر متر مربع زیربنا
  توضیحات

نحوه محاسبه عوارض 

 مصوب قبلی

نحوه محاسبه عوارض مصوب 

 98بهمن ماه

 051تا زیربنای  1
 متر مربع

011/P46/2×  میانگین
 سطح واحد

011/A46/2× واحد میانگین سطح 
 هاي مسكوني اعياني است كه در هر طبقه بيش از يك واحد مسكوني احداث گردد.آپارتمانها و : منظور از مجتمع(1بند )
ارض به عوصيلي شامل محاس، راه پله، آسانسور، شوتينگ زباله و خرپشته با رعايت ضوابط طرح تف: مساحت پاركينگ (2بند )
 وارض نيز مي گردد.وعالوه برجريمه مشمول عحكم اضافه بنا محسوب گرددومازاد به آن درنمي
، جكوزي )خارج از اعياني( با رعايت ضوابط و مقررات شهرسازي به  ، سونابراي احداث استخر: درصورت درخواست متقاضيان (3بند )

ار رباشد.چنانچه قسمتي از اعياني براي اين منظور استفاده شود در عوارض زيربنا مورد محاسبه ققابل وصول مي A 6مربعمترازاي هر 
 گيرد.نمي
، بيش از يك واحد احداث نشود و چنانچه در هر ، اعياني است كه در سطح و يا هر طبقه: منظور از واحد مسكوني تك واحدي(4بند )

بنا )احداث اعياني گونه موارد نحوه محاسبه عوارض زيرگردد و در اينطبقه و يا طبقات دو واحد ساخته شود تك واحدي محسوب نمي
 هاي مسكوني مالك عمل خواهد بود.ي( از نوع مجتمعمسكون

 785ساختمانهائيكه بدون پروانه احداث گردد درصورت ابقاء بناء توسط كمسيون ماده صد قانو ن شهرداريها مستند به دادنامه شماره 
ريمه كمسيون ماده صد هئيت عمومي ديوان عدالت اداري مبني برقانوني بودن عوارض عالوه بر ج 3/2/87مورخ  27/11/83مورخ 

عوارض برابر اين تعرفه قابل وصول مي باشد و جرائم ساختماني باسال احداث تعيين مي گردد ليكن عوارض مربوط درسال مراجعه 
 فرد به نرخ روز محاسبه وقابل وصول مي باشد.

 رابر اين تعرفه محاسبه و وصول مي(: تبديل پيلوت وانباري مسكوني در صورت ابقاء بناء توسط كمسيون ماده صد عوارض ب7بند)
 گردد.

اي مسكوني مي باشد لذا در مجتمع هدسترسي يكسال به طبقات ونظر به اينكه طبقات باالتر داراي ارزش بيشتر باتوجه به امكان  (:6بند)
 اضافه مي گردد. Aبه ضريب درصد 11داراي آسانسور 

له دافتند در معاتعداد واحدها افزايش يس از اخذ مجوز افزايش يابد دراين صورت پها (: ساختمانهاي احداثي درصورتيكه تعداد واحد5بند)
  محابسه ومابالتفاوت برابر اين وصول خواهد شد.محاسباتي قرار گرفته وعوارض آن بروز 

 يك دوم تعرفه محاسبه مي گردد. (: تاسيسات ساختمان برابر8بند)
A مي باشد.عوارض محلي ممهور به مهر سه گانه   كه ضميمه  دفترچه; 1311: ارزش محاسباتي سال 

 211تا زیربنای  2
 متر مربع

011/P95/3×  میانگین
 سطح واحد

011/A95/3× میانگین سطح واحد 

 311تا زیربنای  3
 متر مربع

011/P3/5×  میانگین سطح
 واحد

011/A3/5× میانگین سطح واحد 

 611تا زیربنای  4
 متر مربع

011/P4/4× حمیانگین سط 
 واحد

011/A4/4× میانگین سطح واحد 

 511تا زیربنای  5
میانگین سطح  ×P9/7/011 متر مربع

 واحد
011/A9/7× میانگین سطح واحد 

 0511تا  511از  0
میانگین  ×P5/01/011 متر مربع

 سطح واحد
011/A5/01× میانگین سطح واحد 

 3111تا 0511از  5
میانگین  ×P3/03/011 متر مربع

 سطح واحد
011/A3/03× میانگین سطح واحد 

 3111بیش از  3

میانگین  ×P7/05/011 مترمربع

 سطح واحد
011/A7/05× میانگین سطح واحد 

 2- 2تعرفه شماره 
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 پذيره يك متر مربع از يك واحد تجاری عوارض 

 طبقات ردیف

 توضیحات نحوه محاسبه عوارض

نحوه محاسبه 
عوارض مصوب 

 قبلی

نحوه محاسبه 
عوارض مصوب 

 98بهمن 

مربع متركمتر از عوارض پذيره زيرزمين براي هر  %21، به ازاي هر طبقه پايين تر از زيرزمين : عوارض پذيره طبقات پايين تر از زيرزمين(1)بند 
 محاسبه خواهد شد.

 %31به واحد تجاري معادل مربع براي انباري متصل متر، عوارض متعلقه به ازاي هر : در خصوص انباري متصل و يا مجزا يك واحد تجاري(2بند )
مربع پذيره تجاري همان مترعوارض يك  %41مربع معادل مترمربع پذيره محاسبه و عوارض انباري مجزا از واحد تجاري به ازاي هر مترعوارض يك 

 باشد.طبقه قابل احتساب و وصول مي
پذيره مالك محاسبه قرار  عوارض %61تا ميزان مساحت قبل  ده اندكه مفاساحساب شهرداري اخذ نمو هاي تجاري: در صورت تجديد بنا(3بند )
 رد ومازاد آن برابر اين تعرفه محاسبه مي گردد.گيمي
پروانه كسب از اتحاديه صنفي مربوطه و يا ساير مراجع  شهرداري شامل حداقل دو مورد از: مدارك اثبات تجاري بودن ملك قبل از تأسيس (4)بند

ت از مراجع ذيصالح است كه در اين صورت وضعي برق، گاز، برگ پرداخت ماليات ساليانه، پروانه تجاري مبني بر تجاري بودن آن ، قبوض آب،ذيصالح
اي نخواهد شد و بعد از تأسيس شهرداري وجود هر يك از اين مدارك صرفاً سال وقوع موجود تلقي شده و مشمول پرداخت هيچ عوارض و يا جريمه

 خواهد نمود. پرداخت مالكسبه جريمه و همچنين عوارض تخلف را براي محا
، بيش از يك واحد احداث نشود و چنانچه در هر طبقه و يا طبقات ، اعياني است كه در سطح و يا هر طبقهمنظور از واحد مسكوني تك واحدي(: 7بند)

هاي بنا )احداث اعياني مسكوني( از نوع مجتمععوارض زيرگونه موارد نحوه محاسبه گردد و در ايندو واحد ساخته شود تك واحدي محسوب نمي
 مسكوني مالك عمل خواهد بود.

مورخ  785ساختمانهائيكه بدون پروانه احداث گردد درصورت ابقاء بناء توسط كمسيون ماده صد قانو ن شهرداريها مستند به دادنامه شماره 
ني برقانوني بودن عوارض عالوه بر جريمه كمسيون ماده صد عوارض برابر اين هئيت عمومي ديوان عدالت اداري مب 3/2/87مورخ  27/11/83

تعرفه قابل وصول مي باشد و جرائم ساختماني باسال احداث تعيين مي گردد ليكن عوارض مربوط درسال مراجعه فرد به نرخ روز محاسبه وقابل 
 وصول مي باشد.

ظر به اينكه طبقات باالتر داراي ارزش بيشتر مي باشد لذا در مجتمع هاي مسكوني داراي باتوجه به امكان دسترسي يكسال به طبقات ون(: 6)بند
 اضافه مي گردد Aدرصد به ضريب 11آسانسور 

ساختمانهاي احداثي درصورتيكه تعداد واحدها پس از اخذ مجوز افزايش يابد دراين صورت تعداد واحدها افزايش يافتند در معادله محاسباتي (: 5بند)
 گرفته وعوارض آن بروز محابسه ومابالتفاوت برابر اين وصول خواهد شد.  قرار

A می باشد.  هک ضمیمه  دفترهچ عوارض محلی ممهور هب مهر هس گاهن; 9311: ارزش محاسباتی سال 

عوارض پذیره در  1

 زیرزمین

P3/15 A3/15 

عوارض پذیره در  2

 همکف

P3/31 A3/31 

در نیم طبقه )بالکن  3

 غازه (داخل م

P25/23 A25/23 

عوارض پذیره در طبقه  4

 اول

P0/26 A0/26 

عوارض پذیره در طبقه  5

 دوم

P46/22 A46/22 

عوارض پذیره در طبقه  0

 سوم و باالتر

P52/21 A52/21 

 

 

  9- 2تعرفه شماره 
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 با ارتفاع و دهنه مجازعوارض پذيره يك متر مربع از چند واحد تجاری 

 طبقات ردیف

 نحوه محاسبه عوارض

نحوه محاسبه  توضیحات
عوارض مصوب 

 قبلی

نحوه محاسبه 
عوارض مصوب 

 98بهمن 

25/2 در زیرزمین 1 P  )× n  (16 +  25/2 A  )× n  (16 + د يتبصره اين تعرفه بادرصد اضافه ويا كاهش نسبت به اين تعرفه اضافه نمائادارياحداث شود در-پزشكي-جاري امكان تاسيس دفتر كاروخدماتي(: مجتمع ت1بند ) 
 نمي باشد.اداري خدماتي مربوط به ادارات وساختمانهاي خدماتي مي باشد قابل محاسبه در مجتمع تجاري درتعرفه بعدي 

، فضاي باز مشاعي كه در ساختمان امتداد داشته و تمام طبقات را از هر طبقه قابل رؤيت شوندهاي تجاري كه به صورت مجتمع و پاساژ احداث مي: واحد(2بند )
 نمايد و همچنين سرويس بهداشتي و نمازخانه مشمول عوارض پذيره نخواهد بود. مي

  گيرد.عوارض پذيره مالك محاسبه قرار مي %71تا ميزان مساحت قبل از شهرداري  مفاصاحساب هاي تجاري: در صورت تجديد بنا(3بند )
عوارض يك مترمربع  %71قه به ازاء هرمترمربع براي انباري متصل به واحد تجاري معادل: درخصوص انباري متصل و يا مجزا يك واحد تجاري عوارض متعل(4بند )

 باشد.عوارض يك مترمربع پذيره تجاري همان طبقه قابل احتساب و وصول مي %21مربع معادل مترپذيره محاسبه و عوارض انباري مجزا از واحد تجاري به ازاء هر 
، قبوض پروانه كسب از اتحاديه صنفي مربوطه و يا ساير مراجع ذيصالح ملك قبل از تأسيس شهرداري شامل حداقل دو مورد ازمدارك اثبات تجاري بودن  (: 7بند )

از مراجع ذيصالح است كه در اين صورت وضعيت موجود تلقي شده و مشمول  آب، برق، گاز، برگ پرداخت ماليات ساليانه، پروانه تجاري مبني بر تجاري بودن آن
اي نخواهد شد و بعد از تأسيس شهرداري وجود هر يك از اين مدارك صرفاً سال وقوع تخلف را براي محاسبه جريمه و همچنين خت هيچ عوارض و يا جريمهپردا

 عوارض پرداخت مالك خواهد نمود.
احداث نشود و چنانچه در هر طبقه و يا طبقات دو واحد ساخته  ، بيش از يك واحد، اعياني است كه در سطح و يا هر طبقهمنظور از واحد مسكوني تك واحدي (: 6بند )

 هاي مسكوني مالك عمل خواهد بود.بنا )احداث اعياني مسكوني( از نوع مجتمعگونه موارد نحوه محاسبه عوارض زيرگردد و در اينشود تك واحدي محسوب نمي
 3/2/87مورخ  27/11/83مورخ  785كمسيون ماده صد قانو ن شهرداريها مستند به دادنامه شماره  ساختمانهائيكه بدون پروانه احداث گردد درصورت ابقاء بناء توسط

اختماني جرائم س هئيت عمومي ديوان عدالت اداري مبني برقانوني بودن عوارض عالوه بر جريمه كمسيون ماده صد عوارض برابر اين تعرفه قابل وصول مي باشد و
 ن عوارض مربوط درسال مراجعه فرد به نرخ روز محاسبه وقابل وصول مي باشد.باسال احداث تعيين مي گردد ليك

ه قرار گرفتساختمانهاي احداثي درصورتيكه تعداد واحدها پس از اخذ مجوز افزايش يابد دراين صورت تعداد واحدها افزايش يافتند در معادله محاسباتي  (: 5بند )
 ين وصول خواهد شد.وعوارض آن بروز محابسه ومابالتفاوت برابر ا

A می باشد.  هک ضمیمه  دفترهچ عوارض محلی ممهور هب مهر هس گاهن; 9311: ارزش محاسباتی سال 

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

در نیم طبقه )بالکن  3

 داخل مغازه(
3/5 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+  

در طبقه سوم و  0

 باالتر
35/2 P  )× n  (16+  35/2 A  )× n  (16+  

 

 4- 2تعرفه شماره
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اصفهاناستانداری   شهرکمشچه اسالمی شورای    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 

 98مصوب بهمن 

 
1 

 

 
47/8 زیر زمین P 47/8 A 

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

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

کف دکل ه همطبقدکلهای مخابراتی برابر تعرفه تجاری وارتفاع : عوارض نصب 2تبصره 

 .در آن ضرب می گردد

 

A می باشد.  هک ضمیمه  دفترهچ عوارض محلی ممهور هب مهر هس گاهن; 9311: ارزش محاسباتی سال 

 

 
2 

 
87/11  همکف P 87/11 A 

 

3 

 

 

7/14 باالتر از همکف P 7/14 A 

 

 

 

 

 5-2تعرفه شماره



 9911- تعرفه عوارض شهرداری کمشچه                      

 
  

7 
اصفهاناستانداری   شهرکمشچه اسالمی شورای    شهردار کمشچه 

 

 

 

 واحدهای گلخانه ایعوارض پذيره 

 طبقات ردیف

 نحوه محاسبه عوارض

 توضیحات زیربنا( مربعمترر به ازاء ه)
نحوه محاسبه 

 عوارض مصوب قبلی
نحوه محاسبه عوارض 

 98مصوب بهمن 

 
1 

 

 
 
 

 

 همکف
- 3A 

11/65/25مورخ  04544/2/26(: بخشنامه شماره 1بند)  

بدون پروانه احداث گردد درصورت ابقاء بناء توسط كمسيون ماده صد قانو ن  ي كهگلخانه هاي(: 2بند)

هئيت عمومي ديوان عدالت اداري  3/2/87مورخ  27/11/83مورخ  785ا مستند به دادنامه شماره شهرداريه
مبني برقانوني بودن عوارض عالوه بر جريمه كمسيون ماده صد عوارض برابر اين تعرفه قابل وصول مي 

به نرخ روز باشد و جرائم ساختماني باسال احداث تعيين مي گردد ليكن عوارض مربوط درسال مراجعه فرد 
 محاسبه وقابل وصول مي باشد.

درصد تعرفه مربوطه محاسبه شود و  16تبصره:احداث گلخانه های با سازه لوله ای و پالستیکی 

ی باشدگلخانه با سازه چوبی مشمول این تعرفه نم  

A می باشد.هک ضمیمه  دفترهچ عوارض محلی ممهور هب مهر هس گاهن  ; 9311: ارزش محاسباتی سال 
 

 

 

 

 6-2تعرفه شماره
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اصفهاناستانداری   شهرکمشچه اسالمی شورای    شهردار کمشچه 

 

 

 

 واحدهای صنعتیعوارض پذيره 

 عنوان تعرفه ردیف

 نحوه محاسبه عوارض

 توضیحات زیربنا( مربعمتربه ازاء هر )
نحوه محاسبه 

 عوارض مصوب قبلی
نحوه محاسبه عوارض 

 98مصوب بهمن 

 

1 

 

8/32 در زیرزمین P 8/32 A 
نظر صنعتی باشد و یا  هایی که کاربری واحد مورد(: وصول عوارض مزبور درخصوص واحد1بند)

حسب مورد تغییر  5آنکه کاربری غیر مرتبط بوده که باطرح موضوع در کمیته فنی و یا کمیسیون ماده 

یت ایصال های صنعتی مطابق با این تعرفه قابلهای متعلقه بابت واحدکاربری یافته باشد عالوه بر عوارض

 دارد .

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

  های مربوطه وصول خواهد شد.عوارض آن مطابق تعرفه

 .سیس شرکت شهرک های صنعتی الزامیستاماده واحده قانون اصالح راجع به ت 5(: رعایت بند3بند )

سيون ماده صد قانو ن بدون پروانه احداث گردد درصورت ابقاء بناء توسط كم اگرواحدهاي صنعتي(: 4بند)
هئيت عمومي ديوان عدالت اداري  3/2/87مورخ  27/11/83مورخ  785شهرداريها مستند به دادنامه شماره 

مبني برقانوني بودن عوارض عالوه بر جريمه كمسيون ماده صد عوارض برابر اين تعرفه قابل وصول مي باشد 
وارض مربوط درسال مراجعه فرد به نرخ روز محاسبه و جرائم ساختماني باسال احداث تعيين مي گردد ليكن ع

 وقابل وصول مي باشد.

A می باشد.هک ضمیمه  دفترهچ عوارض محلی ممهور هب مهر هس گاهن  ; 9311: ارزش محاسباتی سال 

 

2 

 

 P 7/66 A 7/66 در همکف

 
3 

 

 

 باالتر در طبقات 

3/36 P 3/36 A 

 

 

 7-2تعرفه شماره
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اصفهاناستانداری   شهرکمشچه اسالمی شورای    شهردار کمشچه 

 

 

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

 عنوان تعرفه ردیف
 نا(زیرب مربعمترهر ) نحوه محاسبه عوارض

 توضیحات
نحوه محاسبه 

 عوارض مصوب قبلی
نحوه محاسبه عوارض 

 98مصوب بهمن 

عوارض پذیره صدور پروانه و یا  1

ها و اماکن برای هتلصدور مجوز 

 ها خانهگردشگری و مسافر
12P 12A 

 5/5/1356قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی مصوب  3: به استناد ماده (1بند )

 ها برابر بخشها و اماکن گردشگری و مسافرخانهبرای هتلعوارض پذیره صدور پروانه 

 صنایع خواهد بود.

نظیم بخشی از مقررات مالی قانون الحاق موادی به قانون ت 22ماده  4: به استناد بند (2بند )

، عوارض ناشی از تغییر کاربری و فروش تراکم با اقساط پنج تا 15/3/1334دولت مصوب 

گذاران به شهرداری مربوط پرداخت خواهد شد برداری توسط سرمایهده ساله از شروع بهره

 )با تقاضای سازمان گردشگری(

های تجاری داخل ، عوارض فضای: با توجه به لزوم حمایت از صنعت گردشگر(3بند )

 ساختمان اصلی هتل برابر این تعرفه خواهد بود. 
(: ساختمانهائيكه بدون پروانه احداث گردد درصورت ابقاء بناء توسط كمسيون ماده صد قانو ن شهرداريها مستند 4بند)

مبني برقانوني بودن عوارض هئيت عمومي ديوان عدالت اداري  3/2/87مورخ  27/11/83مورخ  785به دادنامه شماره 
عالوه بر جريمه كمسيون ماده صد عوارض برابر اين تعرفه قابل وصول مي باشد و جرائم ساختماني باسال احداث 

 تعيين مي گردد ليكن عوارض مربوط درسال مراجعه فرد به نرخ روز محاسبه وقابل وصول مي باشد.

A می باشد.ارض محلی ممهور هب مهر هس گاهن  هک ضمیمه  دفترهچ عو ; 9311: ارزش محاسباتی سال 

 

 
2 

 

 

 

های تجاری خارج از ساختمان فضا

 اصلی هتل
18P 18A 

 

 8-2تعرفه شماره
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اصفهاناستانداری   شهرکمشچه اسالمی شورای    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 

 مصوب قبلیعوارض 
نحوه محاسبه عوارض 

 98مصوب بهمن 

قانون ماليات برارزش افزوده وهمچنين تبصره ذيل ماده  71ماده  3به استناد تبصره : (1بند ) P5/14 A5/14 در زیر زمین 1
قانون پنجم توسعه مدارس مشمول پرداخت عوارض مي گردد ومدارس ومراكز آموزشي  181

  داث گردد مشمول تخفيف مي باشد. كه توسط خيرين مدرسه ساز اح
متبركه با تأييد اوقاف )موضوع  ، اماكن مقدسه وها، امامزادهها: مساجد، تكايا، حسينيه(2بند )

رئيس ستاد پشتيباني و هماهنگي امور مساجد  27/7/1381 مورخ 234111/81نامه شماره 
 باشند. چنانچه هيأتعاف ميدر حد ضوابط طرح تفصيلي )مصوب( از پرداخت عوارض مكشور( 

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 111تجاري باشند تا 

 گردد.عمل مي

A می باشد. 9311ممهور هب مهر هس گاهن   هک ضمیمه  دفترهچ عوارض محلی;: ارزش محاسباتی سال 
 

 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

 

 

 1-2تعرفه شماره
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اصفهاناستانداری   شهرکمشچه اسالمی شورای    شهردار کمشچه 

 

 

 

، رافی، سونوگها، راديولوژيستسنجی، بينايی، دندانپزشكیپزشكان، 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 

 98بهمن 

بدون پروانه احداث گردد درصورت ابقاء  داروخانه ها وحرف وابستهاگر(: 1بند) P0 A0 در زیر زمین 1

 785مسيون ماده صد قانو ن شهرداريها مستند به دادنامه شماره بناء توسط ك
هئيت عمومي ديوان عدالت اداري مبني برقانوني  3/2/87مورخ  27/11/83مورخ 

بودن عوارض عالوه بر جريمه كمسيون ماده صد عوارض برابر اين تعرفه قابل 
وارض عوصول مي باشد و جرائم ساختماني باسال احداث تعيين مي گردد ليكن 

 مربوط درسال مراجعه فرد به نرخ روز محاسبه وقابل وصول مي باشد.
(: واحدهای یادشده، درصورت تقاضای صدور پروانه ساختمان مختلط 2بند)

در یک بنا: مشروط به اینکه ضوابط ومقررات جاری شود درطرح مورد عمل 

 کانجام این امررا مقدور بداند عوارض برای زیربنای تجاری مسکونی ت

واحدی ومجتمع هریک بطور جداگانه و براساس تعرفه مربوط محاسبه 

 میگردد. 

A می باشد. 9311هک ضمیمه  دفترهچ عوارض محلی ممهور هب مهر هس گاهن  ;: ارزش محاسباتی سال 
 

 P45/3 A45/3 در همکف 2

 P25/5 A25/5 از طبقه اول به باال 3

انباری در زیرزمین یا همکف و  4

 اتدیگر طبق

درصد تعرفه  56 درصد تعرفه مصوب 56

 مصوب

 

 91-2تعرفه شماره
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اصفهاناستانداری   شهرکمشچه اسالمی شورای    شهردار کمشچه 

 

 

 

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

                   به                       ردیف
 از

 کارگاهی صنعتی  تجاری مسکونی 
تاسیسات 

 شهری
خدماتی و 

 انبار
موزشی فرهنگی ، آ

 توضیحات ، بهداشتی ، مذهبی

جامع  تغییر و تصویب طرح هایکه تحت تاثیر  * کلیه امالکی P 3/140 - P 133 P 1/12 P 133 P 3/1 - مصوب قبلی مسکونی  1

 %26گردند، ارزش افزوده  بگیرند و موجبتفضیلی قرار و 

 تعرفه تغییر کاربری مربوطه قابل وصول خواهد بود.

تعرفه بنا به درخواست مالک و در صورت این : (1بند )

 قابلیت دارد. 5تصویب کمیسیون ماده 

: هر گونه ابقاء کاربری اولیه که بعضاً از کمیسیون ماده (2بند )

کیت گردد، در صورتی که مالمصوبه ابقاء یا تثبیت صادر می 5

بر اساس آخرین پروانه تغییر نکرده باشد مشمول پرداخت 

 گردد.ی نمیعوارض تغییر کاربر

تغییر کاربری کشاورزی به سایر کاربری ها پس از موافقت * 

و جهاد کشاورزی خواهد بود . وصول  5کمیسیون فنی و ماده 

عوارض تغییر کاربری موکول به موافقت کمیسیون فنی ، ماده 

 و سایر مراجع قانونی خواهد بود. 5

A لی ممهور هب مح هک ضمیمه  دفترهچ عوارض ; 9311: ارزش محاسباتی سال

 می باشد.مهر هس گاهن  

 

 A 3/140 - A 133 A 1/12 A 133 A 3/1 - 98مصوب 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 98مصوب 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 - 98مصوب 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 98مصوب 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 98مصوب 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 98مصوب بهمن

 P 00 P 135 P 133    P 133 - P 3/102 P 4/20 مصوب قبلی تاسیسات شهری 5
 A 00 A 135 A 133    A 133 - A 3/102 A 4/20 98مصوب بهمن

 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 98مصوب 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 98منمصوب به

 99-2تعرفه شماره
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اصفهاناستانداری   شهرکمشچه اسالمی شورای    شهردار کمشچه 

 

 

 پيش آمدگی مشرف به معابرعوارض 

 نوع عوارض ردیف

 توضیحات به ازای هر متر مربع 

نحوه محاسبه 
 عوارض مصوب قبلی

نحوه محاسبه عوارض 
 98مصوب بهمن 

محترم كشور به شرح وزير  8/12/1352مورخ  34/3/1/27518: 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 پيش مربوطه وصول خواهد شد. از هر مترمربع
 زمين تجاوز ننمايد، از متقاضيان وصول خواهد گرديد. 

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

 بند يك وصول خواهد شد.  %71آمدگي مربوطه وصول خواهد شد،از هر مترمربع پيش
بند يك  %71هاي جانبي باشد )تراس( فقط معادل صورت روباز و فاقد ديوار آمدگي بهچنانچه پيش -3

د استفاده بان مورصورت سايههآمدگي سقف آخرين طبقه بنا صرفاً ببند: 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 )
صورت مازاد بر تراكم مجاز بر مبناي تعرفه مربوطه آمدگي بهكميسيون ماده صد وصول عوارض پيش

 محاسبه خواهد شد .

A می باشد.هک ضمیمه  دفترهچ عوارض محلی ممهور هب مهر هس گاهن  ; 9311: 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

آموزشی ، بهداشتی  ورزشی ،

 درمانی ، پزشکی وغیره 

P1/13 A1/13 
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14 
اصفهاناستانداری   شهرکمشچه اسالمی شورای    شهردار کمشچه 

 

 

 مشاغل خاصعوارض بهره برداری در کاربری 

 نوع عوارض ردیف
  نحوه محاسبه 

 توضیحات
نحوه محاسبه 

 عوارض مصوب قبلی
نحوه محاسبه عوارض 

 98مصوب بهمن 

مشاغل عوارض بهره برداری  1

 خاص

P×S×0 

 

A×S×0 

 

S مساحت اعيان = 
قانون  77ماده  24مشاغل خاص صرفا مشاغل مندرج در بند متن آخر 

قانون سامانده مشاغل خانگي، طبق ليست اداره  2شهرداريها و ماده 
و در صورت راي كميسيون ماده صد مبني بر ابقا رفاه و امور اجتماعي 

  وضع موجود در خصوص مشاغل مذكور قابل وصول بوده و هيچ گونه
 ا ملك در جهت تغييركاربري ايجاد نمي نمايد.حقي براي ذينفع ي

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; 9311: ارزش محاسباتی سال. 
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15 
اصفهاناستانداری   شهرکمشچه اسالمی شورای    شهردار کمشچه 

 

 

 مازاد بر تراکم پايهعوارض 

 نوع عوارض ردیف
  نحوه محاسبه

 توضیحات
نحوه محاسبه عوارض 

 مصوب قبلی
نحوه محاسبه عوارض 

 98مصوب بهمن 

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

 تفصيلي**

P 8/38 
 143311از حداقل 

ريال كمتر نباشد و از 
 4713111حداكثر   

 ريال بيشتر نباشد

A 8/38 
 143311از حداقل 

ريال كمتر نباشد و از 
 4713111حداكثر   

 ريال بيشتر نباشد

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

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

61 61 121 157 

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

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

 ت محترم معاون 18/2/15مورخه  11146/32/21نامه شماره بخش .تراكم، عوارض زيربنا تعلق نمي گيردبه -3بند
 در مورد عوارض مضاعف هماهنگي امور عمراني

(: درصورتيكه بدون پروانه احداث گردد پس از ابقاء بناء توسط كمسيون ماده صد عوارض برابر اين تعرفه 4بند)
 وصول خواهد شد.

A د.می باشهک ضمیمه  دفترهچ عوارض محلی ممهور هب مهر هس گاهن  ; 9311: ارزش محاسباتی سال 

 

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

يا  7تصويب در كميسيون ماده 
كميته فني يا ابقا توسط كميسيون 

 111ماده 

P7/61 
 

 2213111از حداقل 
ريال كمتر نباشد و از 

 6173111 حداكثر 
 ريال بيشتر نباشد.

A7/61 
 2213111از حداقل 

ريال كمتر نباشد و از 
 6173111 ر حداكث

 ريال بيشتر نباشد.

 

 94-2تعرفه شماره
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16 
اصفهاناستانداری   شهرکمشچه اسالمی شورای    شهردار کمشچه 

 

 

 قانون نوسازی و عمران شهری نمی باشند( 2سطح شهر )شهرهايی که مشمول ماده وارض ـع

 توضیحات تفکیک زیرحد نصابعرصه به ازای هر متر مربع  عوارضتعرفه  عنوان ردیف

هب  هک ضمیمه  دفترهچ عوارض محلی ممهور;  11 عوارض قیمت منطقه ای سال مالک محاسبه مساحت اعیانی × ارزش معامالتی ساختمان  ×% 5/1 عوارض اعیانی 1

 می باشد.مهر هس گاهن  
 مساحت عرصه ×قیمت منطقه ای  ×% 5/1 عوارض عرصه 2
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17 
اصفهاناستانداری   شهرکمشچه اسالمی شورای    شهردار کمشچه 

 

 

دفتر  19/91/9917مورخ  85845/92/21گانه طبق ضوابط و اصول شهرسازی موضوع نامه شماره  6هزينه تامين پارکينگ با رعايت موارد 

 دفتر برنامه ريزی سازمان شهردای های برقرار گرديد. 27/11/9917مورخ  47599امور شهری منضم به نامه شماره 

 نوع عوارض ردیف
  نحوه محاسبه

 توضیحات (مربعمتربه ازاء هر )
نحوه محاسبه 

 عوارض مصوب قبلی
نحوه محاسبه عوارض 

 98مصوب بهمن 

 باشد. ها ضروري ميهاي توسعه شهري احداث و تأمين پاركينگ براي ساختمان: بر اساس ضوابط طرح(1بند ) P15×27 A15×27 مسكوني واحدهاي  1
دفتر امور شهري و شوراها منضم به  3/11/15مورخ  87847/32/21گانه موضوع نامه شماره  6هزينه تامين پاركينگ صرفا در موارد : (2بند )

  دفتر برنامه ريزي و بودجه سازمان شهرداريها و دهياريها 25/11/15خ مور 45731نامه شماره 
  متر و بيشتر قرارداشته و دسترسي به محل اتومبيل رو نداشته باشد. 47السير به عرض هاي سريعساختمان در بر خيابان  .1
  سي به محل اتومبيل رو نداشته باشد.متر و بيشتر واقع شده و دستر 21هاي به عرض ساختمان در فاصله يكصدمتري تقاطع خيابان  .2
  ساختمان در محلي قرار گرفته باشد كه ورود به پاركينگ مستلزم قطع درختان كهن باشد كه شهرداري اجازه قطع آن را نداده است.  .3
  ، امكان عبور اتومبيل نباشد.هايي قرار گرفته باشد كه به علت عرض كم كوچهساختمان در بر كوچه  .4
  ، احداث پاركينگ در آن از نظر فني مقدور نباشد.ر بر معبري قرار گرفته باشد كه به علت شيب زيادساختمان د  .7
 كه وضع و فرم زمين زير ساختمان به صورتي باشد كه از نظر فني نتوان در سطح طبقات احداث پاركينگ نمود.در صورتي  .6

 گردد.تعيين ميبر اساس ضوابط فني و شهرسازي  7: 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(4بند )

 هزينه نمايد. 
 مي هزينه نمايند.هاي عموهاي تامين نشده را در براي احداث پاركينگها مكلف هستند عوارض دريافتي از پاركينگ(: شهرداري7بند )

ارجاع داده مي شوند يا به دليل كسر يا حذف پاكينگ  111(: ساختمان هايي كه براي صدور پروانه ساختماني پرونده آنها به كمسيون ماده 6بند)
 .دمحكوم به پرداخت جريمه مي شوند از پرداخت عوارض اين تعرفه معاف مي باشند و فقط مشمول پرداخت جرائم كميسيون مي گردن

A می باشد.هک ضمیمه  دفترهچ عوارض محلی ممهور هب مهر هس گاهن  ; 9311: ارزش محاسباتی سال 
 

 P3/61×27 A3/61×27 ي تجاري هاواحد 2

 P1/17×27 A1/17×27 هاي اداري واحد 3

 

 P7/16×27 A7/16×27 ها ساير كاربري 4

 

 

 كسر نصاب پاركينگ 5
P5/10× ( متراژ

     ( 25 -پاركينگ 

A5/10× ( متراژ

 (     25 -پاركينگ 
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18 
اصفهاناستانداری   شهرکمشچه اسالمی شورای    شهردار کمشچه 

 

 

 تعميرات غير اساسی ساختمانوارض ـع

 اتعوارض صدور مجوز تعمیر ردیف

 ساختمانغیر اساسی 

به ازای هر متر زیربنای در دست 

 تعمیر  

 توضیحات

نحوه محاسبه 
 عوارض مصوب قبلی

نحوه محاسبه عوارض 
 98مصوب بهمن 

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

ل ي داخكشي ، كاشي كاري ، حفر چاه جذبي و ارت ، اصالح سطوح نازك كار
 ر ، تعويض كف فرش ، احداث ، تعمير و تغيير حوضبنا ، حياط سازي ) تعمي

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

A باشد. میهک ضمیمه  دفترهچ عوارض محلی ممهور هب مهر هس گاهن  ; 9311: ارزش محاسباتی سال 
 

 P5/5 A5/5 تجاری 2

 P5/5 A5/5 صنعتی -اداری  –خدماتی  3
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19 
اصفهاناستانداری   شهرکمشچه اسالمی شورای    شهردار کمشچه 

 

 

 زوده ناشی از اجرای طرح های توسعه شهریارزش افوارض ـع

 عنوان تعرفه عوارض ردیف
 نحوه محاسبه عوارض

 98نحوه 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)× A4/1×W×صه متراژ عر عرض معبر جديد( -عرض معبر قديم)× P4/1×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× )A17/1×W×متراژ عرصه عرض معبر جديد(-عرض معبر قديم× )P17/1× A×متراژ عرصه

 باشد. ( و همچنين  درخواست مالك مي: زمان وصول اين عوارض به هنگام صدور پروانه ساخت و  نقل وانتقال )انجام معامله(1بند )
  تواند عوارض موضوع اين تعرفه را در مقابل مطالبات مالك تهاتر نمايد.، قسمتي از آن در تعريض قرار گيرد دراين حالت شهرداري ميامالكي كه در اثر تعريض معبر :(2بند )
  پرداخت اين عوارض نخواهد بود.، مشمول 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  21، ، متناسب با فاصله ملك ازعرض معبرجديد، دراين صورتشوندهاي بعدي واقع مي: امالكي كه پس از اجراي طرح در جبهه(4بند )
  .شود
 ، تراكم سطح وارتفاع نيز درنظرگرفته شود.اشي از تعريض معبر، مواردي از جمله، عالوه برتوجه به ارزش افزوده نkدرتعيين ضريب  :توجه
W)ضريبي از برملك )طول يا عرض ملك : 

 مشمول خواهد شد. قابل اجرا بوده و خيابان ها و فلكه هاي احداثي قبل را شامل نمي گردد و صرفاً طرح هاي توسعه شهري كه شهرداري منبعد اجرا نمايد برقراري اين عوارض از سال -
 طبق نظريه كارشناس رسمي مرضي الطرفين تجاوز نمايد. روزقيمت  % 21نبايد 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  ; 9311: ارزش محاسباتی سال 

 98-2تعرفه شماره
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20 
اصفهاناستانداری   شهرکمشچه اسالمی شورای    شهردار کمشچه 

 

 

 اضافه ارتفاع مغاير با ضوابط طرح های توسعه شهری و مفاد پروانه ساختمانیرض واـع

 موارد شمول ردیف
 نحوه عوارض

 98نحوه محاسبه عوارض مصوب بهمن  نحوه محاسبه عوارض مصوب قبلی

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

(اختالف ارتفاع احداثي با ارتفاع مجاز×سطح بنا × تجاري 2  17/18 P) ÷ارتفاع مجاز  (اختالف ارتفاع احداثي با ارتفاع مجاز×سطح بنا ×   17/18 A) ÷ارتفاع مجاز   

(تفاع مجازاختالف ارتفاع احداثي با ار×سطح بنا  × اداري و صنعتي 3  4/8 P) ÷ارتفاع مجاز  (اختالف ارتفاع احداثي با ارتفاع مجاز×سطح بنا  ×   4/8 A) ÷ارتفاع مجاز   

، ، ورزشيفرهنگي، هنري 4
، ، بهداشتي درمانيآموزشي

هاپزشكي وسايركاربري  

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

 باشد.، مجاز مي، صرفاً در صورت ابقاء بنا توسط كميسيون ماده صد(: وصول عوارض موضوع اين تعرفه در موارد مغايربا مفاد پروانه ساختماني1بند) توضيحات
 دارد. اي است كه اضافه ارتفاعسطح طبقه : منظور از سطح بنا،(2بند )
متر و باالتر مشمول  71/5اع (: احداث بناء تا دوطبقه روي پيلوت صاف ومازاد برآن مشمول پرداخت اين تعرفه مي باشد ساختمانهائيكه بدون پيلوت مي باشد حداكثر ارتف3بند)

 پرداخت عوارض اين تعرفه خواهد بود. 
عوارض تراكم ارتفاع محاسبه و  4/1ط جان پناه وابقاء بناء توسط كمسيون ماده صد برابرصورت عدم رعايت ضوابارتفاع موردمحاسبه بدون جان پناه مجاز مي باشد ودر (: 4بتد)

 وصول مي گردد.

A می باشد.هک ضمیمه  دفترهچ عوارض محلی ممهور هب مهر هس گاهن  ; 9311: ارزش محاسباتی سال 
 

 

 91-2تعرفه شماره
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اصفهاناستانداری   شهرکمشچه اسالمی شورای    شهردار کمشچه 

 

 

 به ازای هر متر مربع هرگونه حصاروارض ـع

 نوع عوارض ردیف
 نحوه محاسبه

 توضیحات
نحوه محاسبه 

 عوارض مصوب قبلی
نحوه محاسبه عوارض 

 98مصوب بهمن 

هاي مخروبه و نسبت به زمين يا بنا": داردقانون شهرداري كه مقرر مي 111: عوارض صدور مجوز احصار در خصوص ماده (1بند ) P5/14 A5/14 مسکونی  1
م واقع در محدوده شهر كه در خيابان يا كوچه و يا ميدان قرار گرفته و منافي با پاكي و پاكيزگي غير مناسب با وضع محل و يا نيمه تما

تواند به مالك اخطار دهد نهايت ظرف دو ماه به ايجاد و زيبائي شهر يا موازين شهرسازي باشد، شهرداري با تصويب شوراي شهر مي
شوراي شهر باشد اقدام كند اگر مالك مسامحه و يا امتناع كرد شهرداري نرده يا ديوار و يا مرمت آن كه منطبق با نقشه مصوب 

تواند به منظور تأمين نظر و اجراي طرح مصوب شورا در زمينه زيبائي و پاكيزگي و شهرسازي هر گونه اقدامي را كه الزم بداند مي
يافت نمايد در اين مورد صورت حساب شهرداري معمول و هزينه آن را به اضافه صدي ده از مالك يا متولي و يا متصدي موقوفه در

شود در صورتي كه مالك ظرف پانزده روز از تاريخ ابالغ به صورت حساب شهرداري اعتراض نكرد صورتي بدواً به مالك ابالغ مي
شد. صورت  ارجاع خواهد 55شود و هر گاه ظرف مهلت مقرره اعتراض كرد موضوع به كميسيون مذكور در ماده حساب قطعي تلقي مي

در حكم سند قطعي و الزم االجرا  55هائي كه مورد اعتراض واقع نشده و همچنين آراي كميسيون رفع اختالف مذكور در ماده حساب
بوده و اجراء ثبت مكلف است بر طبق مقررات اجراي اسناد رسمي الزم االجراء نسبت به وصول طلب شهرداري اجرائيه صادر و به 

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

 مي گردد. درصد تعرفه اضافه 21و مازاد برآن به ازاي هر متر  و فنس را به تفكيك در مجوز صادره درج نمايد(ديوار  ارتفاع

محاسبه مي تعرفه درصد اين  71صدور هر گونه مجوز در حريم شهر منوط به موافقت جهاد كشاورزي مي باشد ، فنس كشي 
گردد و كليه پروانه هاي ساختماني با هر نوع كاربري و آرا بر كميسيون ماده صد مبني بر ابقاء مشمول پرداخت 

 .و محاسبه اين تعرفه نخواهد بود
صورت تخلف واحداث بناء بدون پروانه پس از ابقاء توسط كمسيون عوارض برابر اين تعرفه وصول (: در3بند)

 خواهد شد.

A می باشد.هک ضمیمه  دفترهچ عوارض محلی ممهور هب مهر هس گاهن  ; 9311: ارزش محاسباتی سال 

 P5/06 A5/06 خدماتی - تجاری 2

 P5/43 A5/43 فرهنگی -اداری  3

 P0/52 A0/52 باغکشاورزی و  4

 P5/43 A5/43 صنعتی  5

 

 

 21-2تعرفه شماره



 9911- تعرفه عوارض شهرداری کمشچه                      

 
  

22 
اصفهاناستانداری   شهرکمشچه اسالمی شورای    شهردار کمشچه 

 

 

 وارضـع

 نوع عوارض ردیف
 نحوه محاسبه

 98نحوه محاسبه عوارض مصوب بهمن  نحوه محاسبه عوارض مصوب قبلی

 ضلع ایجاد درب()عرض گذر + طول  ×مساحت عرصه  × A22/6 )عرض گذر + طول ضلع ایجاد درب( ×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.   -
ايجاد مشكالتي نظير مزاحمت هاي ترافيكي و ايجاد مزاحمت براي  درصورت تقاضاي مالك جهت ايجاد درب اضافي در معابر عمومي ، درصورت عدم -

د و سنپروانه ساختماني و نقشه هاي مندرج در و پنجره  واحدهاي همسايه كه بايد توسط شهرداري بررسي و تائيد گردد اين عوارض اخذ مي گردد. درب
 مشمول اين تعرفه نمي باشد.مالكيت 

A می باشد.یمه  دفترهچ عوارض محلی ممهور هب مهر هس گاهن  هک ضم ; 9311: ارزش محاسباتی سال 
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23 
اصفهاناستانداری   شهرکمشچه اسالمی شورای    شهردار کمشچه 

 

 

  خدمات شهریوارض ـع              

 توضیحات به ازای هر متر مربع عنوان تعرفه عوارض ردیف

 

1 

 

 آتش نشانی

 
 98نحوه محاسبه عوارض مصوب بهمن  نحوه محاسبه عوارض مصوب قبلی

قانون  3ماده  7ه :عوارض در حريم شهرها تبصر(1بند )
تعاريف محدوده و حريم شهر، روستا و شهرك و نحوه 

در هر محدوده و يا حريمي  14/11/84تعيين آنها مصوب 
كه در شهرداري عوارض ساختماني و غيره را دريافت مي 

 نمايد موظف به ارائه كليه خدمات شهري مي باشد.
 ي: اين عوارض هنگام صدور پروانه، توسط شهردار(1بند )

وصول و صرفاً بايستي در ارتباط با توسعه و تجهيز 
 نشاني و يا فضاي سبز هزينه گردد.آتش
هايي كه توسط كمسيون ماده عوارض فوق از بنا: (2بند )
ر صرفاً بايستي دشود نيز وصول و راي ابقاء صادر مي 111

ينه نشاني و يا فضاي سبز هزارتباط با توسعه و تجهيز آتش
 گردد.

Aاهن  هک ضمیمه  دفترهچ عوارض محلی ممهور هب مهر هس گ;ش محاسباتی سال : ارز

 می باشد. 9311

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

 مازاد بر تراکم متعلقه
 
 

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

 مازاد بر تراکم متعلقه
 
 

 فضای سبز 2
عوارض زیربنا به  4 %  لمعاد

اضافه یک درصد عوارض 
 متعلقهتراکم 

عوارض زیربنا به  4 %  معادل
اضافه یک درصد عوارض 

 متعلقهتراکم 
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24 
اصفهاناستانداری   شهرکمشچه اسالمی شورای    شهردار کمشچه 

 

 

 وارض ـع

 نوع عوارض ردیف
 به ازای هر متر مربع

 98نحوه محاسبه عوارض مصوب بهمن  نحوه محاسبه عوارض مصوب قبلی

 P5/15 A5/15 صدور مجوز استخر روباز  1

 P2/32 A2/32 صدور مجوز استخر سرپوشیده  

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

 درصورت احداثاورزی مشمول این تعرفه نمی باشند. استخرهای بخش کشاورزی با معرفی سازمان جهاد کش - توضیحات :

 بقاء به بناء توسط کمسیون عوارض برابر این تعرفه محاسبه می گردد.بدون پروانه پس از ا

A می باشد.هک ضمیمه  دفترهچ عوارض محلی ممهور هب مهر هس گاهن  ; 9311: ارزش محاسباتی سال 
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25 
اصفهاناستانداری   شهرکمشچه اسالمی شورای    شهردار کمشچه 

 

 

 صدور مجوز نصب )احداث پل(وارض ـع

 ردیف
صدور مجوز نصب و احداث انواع موارد شمول 

 پل

 طول به ازای هر متر
 یحاتتوض

نحوه محاسبه عوارض 
 مصوب قبلی

نحوه محاسبه عوارض 
 98مصوب بهمن 

از این  و حیاط پلهای مقابل ورودی درب پارکینگ ها- P2/145 A2/145 مسکونی 1

 تعرفه معاف می باشند.

A مهر هک ضمیمه  دفترهچ عوارض محلی ممهور هب; 9311: ارزش محاسباتی سال 

 می باشد.هس گاهن  
 

 P3/215 A3/215 و مختلط تجاری 2

 P4/226 A4/226 اداری و سایر کاربری ها 3
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26 
اصفهاناستانداری   شهرکمشچه اسالمی شورای    شهردار کمشچه 

 

 

 نحوه محاسبه نوع عوارض ردیف

1 

 

 

 

 تمدید پروانه ساختمانی

هاي ساختماني كه از طرف در پروانهبايد محاسبه و قانون نوسازي  21ماده  2 تبصره تمديد و تجديد پروانه ساختماني براساس: (1بند)
وجه به با ت هاي اسالمي شهر شود بايد حداكثر مدتي كه براي پايان يافتن ساختمان ضروري است قيد گردد. شوراها صادر مياريشهرد

 2اب با احتسرا پروانه ساختمان اعتبار حجم عمليات ساختماني و بر اساس گروه بندي چهارگانه قانون نظام مهندسي ساختمان مهلت 
 نمايد. ين ميسال تعي نوبت تمديد پنج

نمايند مشمول پرداخت عوارض صدور پروانه : مالكيني كه در مهلت مقرر در پروانه ساختماني )دو بار( نسبت به تمديد آن اقدام مي(2بند )
 شوند.ساختماني نمي

ات عملي صورت عدم شروع، در 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 ظرف مدت مقرر در پروانه از تاريخ صدور يا تمديد پروانه ساختماني

 باشد.اعالم توسط مهندس ناظر مي : منظور از شروع عمليات ساختماني(4بند )

در پروانه )بار اول( از احداث بنا صرف نظر نمايند و درخواست ابطال پروانه را داشته باشند  : مالكيني كه قبل از اتمام مهلت مقرر(7بند )
 هاي كارشناسي اقدام نمايد.بايست نسبت به استرداد عوارض صدور پروانه پس از كسر هزينهشهرداري مي

ايند و عمليات ساختماني طبق نظر مهندس ناظر و سال مراجعه نم 7( متقاضيان پايان ساخت در صورتي كه پس از انتقضا در مدت 6بند )
 دايره فني شهرداري به پايان رسيده باشد مشمول اين عوارض نمي باشند.)ما به تفاوت تعلق نمي گيرد(

دفتر امور شهري پرونده هاي ساختماني و پرونده هاي  11/3/15مورخ  21542/32/21:  با توجه به آراء ديوان و بخشنامه شماره  5بند 
 داراي ماده صد مشمول اين تعرفه نمي باشند.

A می باشد.هک ضمیمه  دفترهچ عوارض محلی ممهور هب مهر هس گاهن  ; 9311: ارزش محاسباتی سال 
 

 

 

 25-2تعرفه شماره



 9911- تعرفه عوارض شهرداری کمشچه                      

 
  

27 
اصفهاناستانداری   شهرکمشچه اسالمی شورای    شهردار کمشچه 

 

 

 

 نصب تابلو تبليغاتیوارض ـع

 توضیحات نحوه محاسبه نوع عوارض ردیف

نحوه محاسبه عوارض مصوب بهمن  نحوه محاسبه عوارض مصوب قبلی
98 

1 
هاي تبليغاتي ب تابلوصدور مجوز نص

هر سال  و خارج از ضوابط شهرسازي
مربعمتربه ازاي هر   

8/16 P  8/16 A  

 27قانون شهرداري و بند  12و ماده   77ماده  25: به استناد بند (1تبصره )
هيأت  21/8/12مورخ  771ها و همچنين دادنامه شماره قانون شورا 51ماده 

 ، اين عوارض قابل وصول است.دالت اداريعمومي ديوان ع
هاي دولتي (: وصول اين عوارض  شامل ادارات دولتي و بيمارستان2تبصره)

 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(4تبصره )

ز شهرداري اقدام نمايند در غير اين صورت شهرداري رأساً نسبت مجوز الزم ا
هاي تبليغاتي فاقد مجوز با اعالم كتبي اقدام خواهد نمود. به جمع آوري تابلو

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

كن مربوطه در محل اسقرار و براي معرفي اماهايي كه صرفاً : تابلو(7تبصره )
باشد از پرداخت مترمربع مي 7/1رساني مطابق با استاندارد متراژ براي اطالع

 عوارض  ساليانه معاف است.

 تابلوهاي معرفي اصناف تا سه مترمربع معاف مي باشد.

A د.ی باشم هک ضمیمه  دفترهچ عوارض محلی ممهور هب مهر هس گاهن  ; 9311: ارزش محاسباتی سال 

 

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

6/52 P 
ريال  63111روزانه هر متر مربع   

6/52 A 
ريال  63111روزانه هر متر مربع   

مترمربع(برد )نصب بيل 3  
7/61 P 

ريال 13211مربع  مترروزانه هر   

7/61 A 

ريال 13211مربع  مترروزانه هر   

كارد با مجوز شهردارينصب پال 4  
ريال3633111ورودي هر پالكارد   

ريال 13211روزانه هر مترمربع    

ريال3633111ورودي هر پالكارد   
ريال 13211روزانه هر مترمربع    

 ديوار نويسي با مجوز شهرداري 5
ريال    336313111ورودي        

ريال   611مربع   مترروزانه هر   
ريال    336313111ورودي        

ريال   611مربع   مترروزانه هر   

ريال   3631مربع مترروزانه هر  نصب داربست تبليغاتي با مجوز  0 ريال   3631مربع مترروزانه هر    

هاي پزشكان )ساليانه(تابلو 5  7/61 P در معابر عمومي     7/61 A در معابر عمومي     
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اصفهاناستانداری   شهرکمشچه اسالمی شورای    شهردار کمشچه 

 

 

 کسب و پيشهوارض ـع

 کسب و پیشه تعاریف و کلیات عوارض

کلیه اصناف ، کسبه ، پزشکان ، وکال ، شرکتها ، اشخاص حقیقی ، حقوقی که مشغول به فعالیتهای اقتصادی ، تجاری ، بازرگانی ، خدماتی ،  -1

 قآموزشی ، مشاوره ای و ... هستند مکلف به پرداخت حق بهره برداری برای یک مرتبه و همچنین عوارض کسب و پیشه بصورت ساالنه مطاب

 لیست عوارض کدهای محلی جهت محل فعالیت خود می باشند .

 تعرفه های عوارض کسب و پیشه موضوع کدهای عوارض محلی بصورت سالیانه می باشد. -2

 درخواست تعطیلی محل خود را داشته باشند بایستی نسبت به اعالم کتبی آن به شهرداری اقدام نمایند همچنین بازگشائی 1درصورتیکه مودیان بند  -3

 مجدد آن با تائید شهرداری خواهد بود و در صورت عدم اعالم مشمول پرداخت عوارض سالیانه می باشد.

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

طرف مودیان ونسبت به پرداخت اقدام ننموده است محاسبه عوارض زمان واحد های صنفی که دارای عوارض معوقه می باشد و شهرداری در موعد مقرر پیگیری از -5

 بدهی مالک عمل خواهد بوددر غیر این صورت به زمان سال خود می باشد.
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29 
اصفهاناستانداری   شهرکمشچه اسالمی شورای    شهردار کمشچه 

 

 

 

 

 تغيير شغل و افتتاح محل کسب وارض ـع

 نحوه محاسبه عنوان تعرفه عوارض ردیف

 شغل مورد نظر سالیانهارض برابر عو 5  عوارض حق افتتاحیه محل کسب و پیشه 0

 برابر عوارض سالیانه شغل جدید 1 عوارض تغییر شغل 2

 توضیحات
ه دریافت تسویه ف بدرصورتیکه فردی در محلی فعالیت نموده ولی مبادرت به دریافت مجوز ننموده باشد بایستی نسبت به پرداخت عوارض این کد اقدام و مالک موظ -1

 ر غیر اینصورت خود مالک بایستی این عوارض را پرداخت نماید.حساب شهرداری از وی می باشد د

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

 ه فعالیت می باشند.و کلیه اشخاص موظف به پرداخت عوارض فوق قبل از شروع ب

 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 مالیاتی تشخیص برگ یا و یصنف عوارض پرداخت سابقه دارای مؤدی چنانچه. گرددمی اقدام کسب افتتاح درخواست سال اساس بر صورت این غیر

 .باشدمی ظرن مورد شغل در مالیاتی تشخیص برگ ارائه یا و صنفی عوارض پرداخت سال اولین کسب افتتاح عوارض محاسبه مالک باشد استعالم مورد شغل نیز و

 عوارض کسب و پیشه سالیانه محاسبه می گردد.برابر  3تبصره : عوارض صدور مجوز تاسیس آرایشگاه و خیاطی زنانه در محل غیر تجاری 

 

 27-  2تعرفه شماره

 27-  2عرفه شمارهت



 9911- تعرفه عوارض شهرداری کمشچه                      

 
  

30 
اصفهاناستانداری   شهرکمشچه اسالمی شورای    شهردار کمشچه 

 

 

 کسب و پيشهوارض ـع

ف
ردی

 

 ضرایب نوع کسب

 نحوه محاسبه عوارض
 لفا

 3درجه  2درجه  1درجه 

بهمن  نپیشی
بهمن  نپیشی 23

بهمن  نپیشی 23
23 

  25 33 121 116 155 143 آبلیمو گیری 1

 
نحوه محاسبه عوارض 

 مصوب قبلی

ض نحوه محاسبه عوار
 98مصوب بهمن 

 ×مربوطه  درجه

9911 
 ×مربوطه  درجه

9911 

 

واحد های صنفی که شهرداری در موعد مقرر -

پیگیری وصول عوارض ننموده است مشمول این تعرفه 

 نمی باشد و تعرفه زمان بدهی مالک عمل خواهد بود.

 25 33 121 116 155 143   آرایشگاههای زنانه 2

 121 116 145 132 102 154   آرایشگاههای مردانه 3

 213 123 363 255 303 336  آسفالت و قیر و گونی  4

 53 51 121 116 155 143  آسیابان  5

 53 51 121 116 155 143  آموزش موسیقی و سازهای سنتی 0

 102 154 236 262 200 242 آهنگران و درب و پنجره سازان آهنی  5

 103 143 102 154 236 262  مبیلآهنگر و زیر و بند ساز اتو 3

 121 116 133 121 155 143 آژانس های مسافرتی 2

 155 143 135 156 211 122 آلومینیوم کاران 16

 

 28- 2تعرفه شماره



 9911- تعرفه عوارض شهرداری کمشچه                      

 
  

31 
اصفهاناستانداری   شهرکمشچه اسالمی شورای    شهردار کمشچه 

 

 

 کسب و پيشهوارض ـع

ف
ردی

 

 ضرایب نوع کسب

 نحوه محاسبه عوارض
 ب - فال

 3درجه  2درجه  1درجه 

بهمن  نپیشی
بهمن  نپیشی 23

بهمن  نپیشی 23
23 

  162 22 121 116 133 121  حلیم پزی و لبو فروشی ، آش فروشی  11

 
نحوه محاسبه عوارض 

 مصوب قبلی

نحوه محاسبه عوارض 
 98مصوب بهمن 

 ×مربوطه  درجه

9911 
 ×مربوطه  درجه

9911 

 

واحد های صنفی که شهرداری در موعد مقرر -

پیگیری وصول عوارض ننموده است مشمول این تعرفه 

 اشد و تعرفه زمان بدهی مالک عمل خواهد بود.نمی ب

 

 145 132 155 152 260 135  ابزار فروشی  12

 363 255 335 352 430 320  اتو سرویس  و کارواش  13

 53 00 162 22 155 143 استدیو های فیلمبرداری و آتلیه عکاسی و ظهور   14

 53 00 162 22 133 121 و ساندویچیاغذیه فروشی  15

 42 33 54 42 01 55  اوراقچی و فروشندگان لوازم دست دوم اتومبیل  10

 53 51 26 32 25 33  ) کرایه متفرقه (  انبار 15

 103 143 124 150 213 123   باسکول 13

 00 06 162 22 103 143  باطری سازی و باطری فروشی و سیم کشی اتومبیل  12

 01 55 26 32 133 121   پارچه فروشندگان و ها بزازی 26

 21-  2تعرفه شماره



 9911- تعرفه عوارض شهرداری کمشچه                      

 
  

32 
اصفهاناستانداری   شهرکمشچه اسالمی شورای    شهردار کمشچه 

 

 

 کسب و پيشهوارض ـع

ف
ردی

 

 ضرایب نوع کسب

 نحوه محاسبه عوارض
 ت -پ  – ب

 3درجه  2درجه  1درجه 

بهمن  نپیشی
بهمن  نپیشی 23

 پیشین 23
بهمن 

23 
  155 143 155 152 213 123   بریبنگاهها و مؤسسات بار 21

 
نحوه محاسبه عوارض 

 مصوب قبلی

عوارض  نحوه محاسبه
 98مصوب بهمن 

 ×مربوطه  درجه

9911 
 ×مربوطه  درجه

9911 

 

واحد های صنفی که شهرداری در موعد مقرر -

پیگیری وصول عوارض ننموده است مشمول این 

تعرفه نمی باشد و تعرفه زمان بدهی مالک عمل 

 خواهد بود.

 145 132 155 152 122 131  امالک  ینی معامالتی و مشاوربنگاهها 22

 01 55 53 00 26 32  فروشگاههای لوکس وبوتیک و مزونهای پوشاک  23

 135 156 223 263 200 242 بستنی ، آبمیوه ، شیرینی فروشی و قناد 24

 35 55 25 33 162 22  پرده دوز و پرده فروش 25

 103 143 124 150 242 226 پیمانکار ساختمان 20

 213 123 226 204 303 336 تاالرهای عروسی و پذیرایی 25

 01 55 162 22 103 143  خطاط –نقاش  تابلو نویس تابلو ساز و 23

 162 22 133 121 155 152  سازان انواع اتومبیل  تانکر سازان و اطاق 22

 53 00 162 22 145 132 وموتور سیکلت   تراشکاران اتومبیل و فلزات  36

 91-  2تعرفه شماره



 9911- تعرفه عوارض شهرداری کمشچه                      

 
  

33 
اصفهاناستانداری   شهرکمشچه اسالمی شورای    شهردار کمشچه 

 

 

 کسب و پيشهوارض ـع

ف
ردی

 

 یبضرا نوع کسب

 نحوه محاسبه عوارض
 ت 

 3درجه  2درجه  1درجه 

بهمن  نپیشی
23 

پیشی
 ن

بهمن 
بهمن  نپیشی 23

23 
  42 33 43 44 54 42  فن و موبایلران تلتعمیر کا 31

 

 
نحوه محاسبه عوارض 

 مصوب قبلی

نحوه محاسبه عوارض 
 98مصوب بهمن 

 ×مربوطه  درجه

9911 
 ×مربوطه  درجه

9911 

 

صنفی که شهرداری در موعد مقرر واحد های -

پیگیری وصول عوارض ننموده است مشمول این 

تعرفه نمی باشد و تعرفه زمان بدهی مالک عمل 

 خواهد بود.

 54 42 00 06 26 32  تلویزیون و وسایل صوتی  ،تعمیر کاران رادیو 32

 43 44 01 55 53 00  تعمیر کاران کفش و واکسی ها 33

 35 55 162 22 103 143  یخچال و فریزر و غیره ،آبگرمکن  ،لر تعمیر کاران کو 34

 01 55 103 143 103 143  تعمیر کاران الکتروموتور و ترانسفورماتور 35

 133 121 53 00 260 135  تعمیر کاران  ماشین آالت سنگین و کشاورزی  30

 01 55 01 55 162 22 تعمیر کاران موتور سیکلت و دوچرخه  35

 54 42 01 55 00 06  پزی  کتعمیر کنندگان سماور و چراغ خورا 33

 43 44 01 55 00 06  سوز  تعمیر کاران وسایل گاز 32

 01 55 53 00 162 22   تعمیر کنندگان لوازم خانگی و وسایل آشپزخانه 46

 

 92-  2تعرفه شماره



 9911- تعرفه عوارض شهرداری کمشچه                      

 
  

34 
اصفهاناستانداری   شهرکمشچه اسالمی شورای    شهردار کمشچه 

 

 

 

 کسب و پيشهوارض ـع

ف
ردی

 

 ضرایب نوع کسب

 نحوه محاسبه عوارض
 ت 

 3درجه  2ه درج 1درجه 

 پیشین
بهمن 

23 
 پیشین

بهمن 
23 

 پیشین
بهمن 

23 

  01 55 53 00 162 22  تعمیر لوازم برقی 41

  
نحوه محاسبه عوارض 

 مصوب قبلی

نحوه محاسبه عوارض 
 98مصوب بهمن 

 ×مربوطه  درجه

9911 
 ×مربوطه  درجه

9911 

 

واحد های صنفی که شهرداری در موعد مقرر -

رض ننموده است مشمول این پیگیری وصول عوا

تعرفه نمی باشد و تعرفه زمان بدهی مالک عمل 

 خواهد بود.

 53 00 121 116 145 132  گیری  باالنس تنظیم فرمان تعویض روغن آپارات  پنچر 42

 53 00 162 22 121 116   یکیتی و پالسهای  کاغذو جعبه تولید کنندگان پاکت  43

 44 46 01 55 26 32   مالمین ستیک وتولید کنندگان ظروف پال 44

 44 46 54 42 01 55  و عمده فروشان خوراک دامتولید کنندگان  45

 00 06 25 33 121 116 تولید کنندگان انواع مواد لبنی  40

 44 46 54 42 01 55  پولک  تولید کنندگان نبات و 45

 01 55 121 116 103 143 تعمیرکاران اتومبیل 43

 162 22 103 143 213 123  تلفنی  کسیتا 42

 162 22 133 121 103 143 تراشکاری صنعتی   56

 

 99-  2تعرفه شماره



 9911- تعرفه عوارض شهرداری کمشچه                      

 
  

35 
اصفهاناستانداری   شهرکمشچه اسالمی شورای    شهردار کمشچه 

 

 

 کسب و پيشهوارض ـع

ف
ردی

 

 ضرایب نوع کسب

 نحوه محاسبه عوارض
 د - خ -چ 

 3درجه  2درجه  1درجه 

 پیشین
بهمن 

23 
 پیشین

بهمن 
23 

 پیشین
بهمن 

25 

  162 22 103 143 260 135  و رستوان هاچلوکبابی و چلو خورشتی  51

 
نحوه محاسبه عوارض 

 مصوب قبلی

نحوه محاسبه عوارض 
 98مصوب بهمن 

 ×مربوطه  درجه

9911 
 ×مربوطه  درجه

9911 

 

واحد های صنفی که شهرداری در موعد -

مقرر پیگیری وصول عوارض ننموده است مشمول این 

تعرفه نمی باشد و تعرفه زمان بدهی مالک عمل خواهد 

 .بود

 01 55 26 32 144 131  خدمات الکتریکی  52

 22 20 01 55 26 32 خدمات کامپیوتری و بازیهای رایانه ای  53

 01 55 26 32 121 116 خوار و بار فروش  54

 43 32 01 55 53 00  خرازی فروشی  55

 133 121 102 154 122 131 خیاطی  50

 162 23 145 132 103 143   درب و پنجره سازان  و کابینت سازان 55

 01 55 26 32 133 121  و نجار و سازندگان صندوق و بشکه های چوبی درودگر 53

 01 55 53 00 26 32  پالستیک  –فلزی  –دکور سازان اعم از چوبی  52

 14 13 36 25 42 33 دکه های فروش جراید و مطبوعات  داخلی   06

 

 

 94-  2تعرفه شماره



 9911- تعرفه عوارض شهرداری کمشچه                      

 
  

36 
اصفهاناستانداری   شهرکمشچه اسالمی شورای    شهردار کمشچه 

 

 

 کسب و پيشهوارض ـع

ف
ردی

 

 ضرایب ع کسبنو

 نحوه محاسبه عوارض
 س -ز  –ر  –د 

 3درجه  2درجه  1درجه 

 پیشین
بهمن 

23 
 پیشین

بهمن 
23 

 نپیشی
بهمن 

23 

  42 33 01 55 53 00  دوچرخه فروشی 01

 
نحوه محاسبه عوارض 

 مصوب قبلی

نحوه محاسبه عوارض 
 98مصوب بهمن 

 ×مربوطه  درجه

9911 
 ×مربوطه  درجه

9911 

های صنفی که شهرداری در موعد مقرر  واحد-

پیگیری وصول عوارض ننموده است مشمول این تعرفه 

 نمی باشد و تعرفه زمان بدهی مالک عمل خواهد بود.

 133 121 155 143 103 143  سازی  ریخته گری و قالب 02

 242 226 254 231 200 242 زرگر و طال فروش 03

112 116  سازندگان اسلکت فلزی  04  23 162 32 26 

 46 30 43 44 54 42  های صنعتی سازندگان قالب 05

 162 22 155 143 102 154  سازندگان لوله های سیمانی  00

 20 24 33 36 46 30 کیف و چمدان چرمی  سراجان و فروشندگان 05

 102 154 124 150 242 226  سازندگان تیرچه و بلوک  03

 01 55 26 32 133 121  لوله  بخاری و حلبی سازندگان کانال کولر  02

 01 55 162 22 155 143  سازندگان و فروشندگان موزائیک و کاشی و بلوک  56

 

 

 95-  2تعرفه شماره



 9911- تعرفه عوارض شهرداری کمشچه                      

 
  

37 
اصفهاناستانداری   شهرکمشچه اسالمی شورای    شهردار کمشچه 

 

 

 کسب و پيشهوارض ـع

ف
ردی

 

 ضرایب نوع کسب

 نحوه محاسبه عوارض
 ط -ص  -ش  –س 

 3درجه  2درجه  1درجه 

 پیشین
بهمن 

23 
 پیشین

بهمن 
23 

 پیشین
بهمن 

23 

  01 55 53 00 26 32 رد کن سبزی خ 51

 
نحوه محاسبه عوارض 

 مصوب قبلی

نحوه محاسبه عوارض 
 98مصوب بهمن 

 ×مربوطه  درجه

9911 
 ×مربوطه  درجه

9911 

 

واحد های صنفی که شهرداری در موعد مقرر -

پیگیری وصول عوارض ننموده است مشمول این تعرفه 

 ل خواهد بود.نمی باشد و تعرفه زمان بدهی مالک عم

 01 55 53 00 26 32  سری دوز پیراهن دوزنده و فروشنده پیراهن  52

 01 55 162 23 155 143   سنگتراش و سنگفروشی های جزئی 53

 01 55 53 00 26 32  سیم پیچی  54

 01 55 53 00 26 32  سیم کشی برق ساختمان 55

 01 55 53 00 26 32 ..و. توزیع و مصرف دولت  و محلی های شرکت تعاونی 50

 01 55 53 00 26 32  شعب فروش نفت بطور جزئی  55

 01 55 53 00 26 32  شیشه بر و فروشندگان انواع میز های شیشه ای  53

 01 55 162 23 155 143  صافکار و گلگیر ساز اتومبیل  52

 145 132 155 152 213 123 طباخی ) خدمات آشپزی (  36

 

 

 96-  2تعرفه شماره



 9911- تعرفه عوارض شهرداری کمشچه                      

 
  

38 
اصفهاناستانداری   شهرکمشچه اسالمی شورای    شهردار کمشچه 

 

 

 کسب و پيشهض وارـع

ف
ردی

 

 ضرایب نوع کسب

 نحوه محاسبه عوارض
 ف  -ع 

 3درجه  2درجه  1درجه 

 پیشین
بهمن 

23 
 پیشین

بهمن 
23 

 پیشین
بهمن 

23 

  01 55 53 00 26 32  عطار و سقط فروش  31

 
نحوه محاسبه عوارض 

 مصوب قبلی

نحوه محاسبه عوارض 
 98مصوب بهمن 

 ×مربوطه  درجه

9911 
 ×بوطه مر درجه

9911 

 

واحد های صنفی که شهرداری در موعد مقرر -

پیگیری وصول عوارض ننموده است مشمول این تعرفه 

 نمی باشد و تعرفه زمان بدهی مالک عمل خواهد بود.

 53 00 53 51 162 23 و موبایلفروش لوازم الکتریکی  32

 01 55 53 00 31 54  فروش و خدمات لوازم گاز سوز  33

 162 23 121 116 133 121  وشگاه لوازم یدکی ماشین سنگین فر 34

 121 116 133 121 145 132   سوپر مارکت ها -فروشگاه مواد غذائی 35

 14 13 36 25 42 33  فلزی فروشندگان مصنوعات  30

 01 55 53 00 26 32  فروشندگان اجناس لوکس وکادوئی  35

 102 154 135 156 122 131  فروشندگان آهن آالت  33

 121 116 133 121 145 132  فروشندگان انواع لوله  32

 121 116 103 143 124 150  صنعتی  رگان انواع ابزافروشند 26

 

 97-2تعرفه شماره



 9911- تعرفه عوارض شهرداری کمشچه                      

 
  

39 
اصفهاناستانداری   شهرکمشچه اسالمی شورای    شهردار کمشچه 

 

 

 کسب و پيشهوارض ـع

ف
ردی

 

 ضرایب نوع کسب

 نحوه محاسبه عوارض
 ف

 3درجه  2درجه  1درجه 

 پیشین
بهمن 

23 
 پیشین

بهمن 
23 

 پیشین
بهمن 

23 

  121 116 133 121 145 132 فروشندگان انواع الستیک  21

 
نحوه محاسبه عوارض 

 مصوب قبلی

نحوه محاسبه عوارض 
 98مصوب بهمن 

 ×مربوطه  درجه

9911 
 ×مربوطه  درجه

9911 

 

واحد های صنفی که شهرداری در موعد مقرر -

پیگیری وصول عوارض ننموده است مشمول این تعرفه 

 زمان بدهی مالک عمل خواهد بود. نمی باشد و تعرفه

 14 13 36 25 42 33  دام  و علوفه  خوراک  طیورفروشندگان  22

 121 116 133 121 145 132  فروشندگان لوازم برق صنعتی تابلو سازان فشار قوی  23

 01 55 53 00 26 32  فروشندگان لوازم التحریر 24

 26 32 162 23 121 116  یخچال  فروشندگان لوازم خانگی فریزر  بخاری  25

 121 116 133 121 145 132  فروشندگان انواع ظروف روی  ، آلومینیوم  و استیل  20

 53 00 31 54 26 32  فروشندگان لوازم کشاورزی 25

 42 33 01 55 53 00  فروشندگان لوازم یدکی اتومبیل و ماشین آالت  23

 01 55 53 00 26 32  یکلت و دوچرخه فروشندگان لوازم یدکی موتور س 22

 01 55 26 32 121 116  فروشندگان فرشهای ماشینی  166

 

 

 98-  2تعرفه شماره



 9911- تعرفه عوارض شهرداری کمشچه                      

 
  

40 
اصفهاناستانداری   شهرکمشچه اسالمی شورای    شهردار کمشچه 

 

 

 کسب و پيشهوارض ـع

ف
ردی

 

 ضرایب نوع کسب

 نحوه محاسبه عوارض
 ک -ق  –ف 

 3درجه  2درجه  1درجه 

 پیشین
بهمن 

23 
 پیشین

بهمن 
23 

 پیشین
بهمن 

23 

  36 25 30 33 42 33  دیواری  پرده  ذفروشندگان موکت کفپوش کاغ 161

 
نحوه محاسبه عوارض 

 مصوب قبلی

نحوه محاسبه عوارض 
 98مصوب بهمن 

 ×مربوطه  درجه

9911 
 ×مربوطه  درجه

9911 

 

واحد های صنفی که شهرداری در موعد مقرر -

پیگیری وصول عوارض ننموده است مشمول این تعرفه 

 خواهد بود. نمی باشد و تعرفه زمان بدهی مالک عمل

 162 22 121 116 133 121  مبلمان ، میز و صندلی و ...فروشندگان  162

 53 00 162 23 103 143 ساختمان  فروشندگان لوازم بهداشتی 163

 43 44 53 51 114 164 فروشندگان ظروف یکبار مصرف پالستیکی 164

 26 32 162 23 121 116 )طیور و ماکیان( ماهیو فروشندگان مرغ  165

 155 152 260 135 242 226  فروشندگان مصالح ساختمانی از قبیل سیمان و گچ 160

 103 143 260 135 242 226  فروشندگان و توزیع کنندگان کپسولهای گاز مایع  165

 121 116 133 121 145 132  فروشنده پلیکا و ایرانیت  163

 01 55 162 23 145 132   ابی ـقص 162

 42 33 54 42 01 55  قهوه خانه و چایخانه  116

 

 

 91-  2تعرفه شماره



 9911- تعرفه عوارض شهرداری کمشچه                      

 
  

41 
اصفهاناستانداری   شهرکمشچه اسالمی شورای    شهردار کمشچه 

 

 

 کسب و پيشهوارض ـع

ف
ردی

 

 ضرایب نوع کسب

 نحوه محاسبه عوارض
 ن  -م  –ل  –ک 

 3درجه  2درجه  1درجه 

 پیشین
بهمن 

23 
 پیشین

بهمن 
23 

 پیشین
بهمن 

23 

  42 33 54 42 01 55  کارگاه قالی بافی 111

 
نحوه محاسبه عوارض 

 یمصوب قبل

نحوه محاسبه عوارض 
 98مصوب بهمن 

 ×مربوطه  درجه

9911 
 ×مربوطه  درجه

9911 

 

واحد های صنفی که شهرداری در موعد مقرر -

پیگیری وصول عوارض ننموده است مشمول این تعرفه 

 نمی باشد و تعرفه زمان بدهی مالک عمل خواهد بود.

 36 25 01 55 26 32  کتاب فروشی ها  112

 36 25 42 33 01 55  دهندگان ظروف و وسائل پذیرائیکرایه  113

 36 25 42 33 53 00  کمک فنر ساز اتومبیل  فروشندگان  انواع فنر  114

 01 55 26 32 121 116  لبنیات فروشی  115

 36 25 42 33 01 55  لوله کشی ساختمان اعم از آب و گاز  110

 36 25 01 55 53 00  ی و غیره کار خدماتی از قبیل ایزوله  عایقمؤسسات  115

 53 00 121 116 133 121 و ترشیجاتسبزی فروشندگان  میوه فروشان و 113

 254 231 226 204 326 221 و خشکه پزی نرمه پزنانوائی های  112

 254 231 226 204 326 221 نانوائی نرمه و خشکه پز سنتی 126
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42 
اصفهاناستانداری   شهرکمشچه اسالمی شورای    شهردار کمشچه 

 

 

 کسب و پيشهوارض ـع

ف
ردی

 

 ضرایب نوع کسب

 نحوه محاسبه عوارض
 ن

 3درجه  2درجه  1درجه 

 پیشین
بهمن 

23 
 پیشین

بهمن 
23 

 نپیشی
بهمن 

23 

  211 122 242 226 200 242 نان حجیم و صنعتی 121

 
نحوه محاسبه عوارض 

 مصوب قبلی

نحوه محاسبه عوارض 
 98مصوب بهمن 

 ×مربوطه  درجه

9911 
 ×مربوطه  درجه

9911 

 

فی که شهرداری در موعد مقرر واحد های صن-

پیگیری وصول عوارض ننموده است مشمول این تعرفه 

 نمی باشد و تعرفه زمان بدهی مالک عمل خواهد بود.

 54 42 162 22 155 143 نانوائی خانگی 122

 01 55 53 00 26 32  نقاشی اتومبیل  123

 162 22 121 116 133 121 نقره کاران و نقره فروشان 124

 
 
 

 

 49-  2تعرفه شماره



 9911- تعرفه عوارض شهرداری کمشچه                      

 
  

43 
اصفهاناستانداری   شهرکمشچه اسالمی شورای    شهردار کمشچه 

 

 

 غير مشمول قانون نظام صنفی بر محل فعاليت فعاالن عوارض 

ف
ردی

 

 ضرایب نوع کسب

 نحوه محاسبه عوارض
 

 3درجه  2درجه  1درجه 

 پیشین
بهمن 

23 
 پیشین

بهمن 
23 

 پیشین
بهمن 

23 

  53 51 121 116 103 143 آموزش کارهای هنری ، زبان خارجی و کامپیوتر 1

 
نحوه محاسبه عوارض 

 مصوب قبلی

نحوه محاسبه عوارض 
 98مصوب بهمن 

 ×مربوطه  درجه

9911 
 ×مربوطه  درجه

9911 

 

واحد های صنفی که شهرداری در موعد مقرر -

پیگیری وصول عوارض ننموده است مشمول این تعرفه 

 نمی باشد و تعرفه زمان بدهی مالک عمل خواهد بود.

 42 33 53 00 162 23 ی غیر دولتیرانندگی وغیرانتفاعی وفنی حرفه اآموزشگاه  2

 35 55 162 22 103 143 آموزشگاه ماشین نویسی ، خطاطی ، عکاسی 3

 42 33 35 55 162 22 آموزشگاههای خیاطی و گلدوزی 4

 14 13 36 25 42 33 تزریقات و پانسمان 5

 145 132 155 152 122 131  رسمی وازدواج وطالقدفاتر اسناد  0

 26 32 121 116 103 143 )مقاطعه کاران راه وساختمان(دسی و نقشه کشی ساختماندفاتر مهن 5

 121 116 133 121 145 132 )حج وزیارت(دفتر ثبت نام زائران  3

 211 122 242 226 200 242 دفاتر بازرگانی و شرکتها و نمایندگی ها 2

 

 

 42-  2تعرفه شماره



 9911- تعرفه عوارض شهرداری کمشچه                      

 
  

44 
اصفهاناستانداری   شهرکمشچه اسالمی شورای    شهردار کمشچه 

 

 

 بر محل فعاليت فعاالن غير مشمول قانون نظام صنفی عوارض 

ف
ردی

 

 ضرایب نوع کسب

 نحوه محاسبه عوارض
 

 3درجه  2درجه  1درجه 

 پیشین
بهمن 

23 
 پیشین

بهمن 
23 

 پیشین
بهمن 

23 

 دفاتر وکال 16
242 200 226 242 122 211 

 

 
نحوه محاسبه عوارض 

 مصوب قبلی

نحوه محاسبه عوارض 
 98مصوب بهمن 

 ×مربوطه  درجه

9911 
 ×مربوطه  درجه

9911 

 
های صنفی که شهرداری در موعد مقرر پیگیری وصول  واحد-

عوارض ننموده است مشمول این تعرفه نمی باشد و تعرفه زمان 

 بدهی مالک عمل خواهد بود.

 

 

 52 52 22 34 162 22 دندانسازان تجربی 11

 43 44 01 55 53 00 داروخانه ، انواع وسایل بهداشتی ، دراگ استور 12

 01 55 162 23 103 143 شابهمه حرف پزشکی )رادیولوژی ، آزمایشگاه و موارد مطب پزشکان و کلی 13

 36 25 30 33 42 33 مطب و کلینیک های دامپزشکی 14

 01 55 53 00 26 32 مهد کودک و پانسیون نگهداری اطفال 15

10 

 
 بانکها

 برابر عوارض نوسازی 4 سرپرستی بانکها)سالیانه(

 برابر عوارض نوسازی 3 ک توسعه تعاونبانکها باستثنای بان

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

 
 

 49- 2تعرفه شماره



 9911- تعرفه عوارض شهرداری کمشچه                      

 
  

45 
اصفهاناستانداری   شهرکمشچه اسالمی شورای    شهردار کمشچه 

 

 

 عـوارض ذبح احشام

 نوع کسب ردیف
 نحوه محاسبه

نحوه محاسبه  توضیحات
 عوارض مصوب قبلی

نحوه محاسبه عوارض 
 98مصوب بهمن 

واحد های صنفی که شهرداری در موعد مقرر - 15202 10335 هر رأس گوسفند به ازای ذبح 1

پیگیری وصول عوارض ننموده است مشمول این 

تعرفه نمی باشد و تعرفه زمان بدهی مالک عمل 

 خواهد بود.
واحدهای صنفی که شهرداری درموعد مقرر پیگیری  

وصول عوارض ننموده است ونسبت به پرداخت آن از طرف 

ی یاد شده اقدام نگردیده زمان پرداخت آخرین واحدها

تعرفه مالک عمل می یاشد در غیر این صورت برابر زمان 

 خود خواهد بود.

 

 31244 22646 به ازای ذبح هر رأس گاو و گوساله 2

 45210 43506 به ازای ذبح هر نفر شتر 3

شهرداری می کشتارگاه دراختیارمبلغ پیشنهادی مربوط به عوارض می باشد لطفا در صورتیکه  توضیح:

 (دردفترچه بهای خدمات پیش بینی شود.باشدبهای خدمات)هزینه تمام شده

 
 
 
 

 

 

 

 44-  2تعرفه شماره
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46 
اصفهاناستانداری   شهرکمشچه اسالمی شورای    شهردار کمشچه 

 

 

 فصلی و دائمی فروش هایها و نمایشگاهعوارض غرفه

 نوع عوارض ردیف
  نحوه محاسبه

 توضیحات
نحوه محاسبه عوارض 

 مصوب قبلی

نحوه محاسبه عوارض 
 98مصوب 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(صنایع دستی و فرش × S 0055   ریال × S 

ز روز بعد ا 16: متولیان برگزاری نمایشگاه موظفند در مهلت حداکثر (1بند )

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

و رسید آن را به شهرداری ارائه نمایند در غیر این صورت شهرداری مجاز به 

 وصول وثیقه مربوطه می باشد.

: مسئولیت وصول و واریز وجوه حاصله بعهده متولیان نمایشگاه خواهد (2بند )

توانند با مراجعه به محل دفتر نمایشگاه نسبت ل شهرداری می، مأموران وصوبود

ا ، مسئولین نمایشگاه مکلف به همکاری ببه بررسی میزان وصولی اقدام نمایند

 تواند برابر آیینباشند در غیر این صورت شهرداری میمأمورین شهرداری می

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

شوند مشمول پرداخت عوارض این هایی که توسط شهرداری ایجاد میبازار

 بخش نخواهند بود.

=Sمساحت غرفه 
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47 
اصفهاناستانداری   شهرکمشچه اسالمی شورای    شهردار کمشچه 

 

 

 

 قطع اشجاروارض ـع

 نوع عوارض ردیف
 نحوه محاسبه

 توضیحات
 98نحوه محاسبه عوارض مصوب بهمن نحوه محاسبه عوارض مصوب قبلی

 نوع  ×سن  ×بن  ×A3/1 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 هاصالح قانون حفظ و گسترش فضاي سبز در شهر"قانون 

مجمع تشخيص  1388مصوب  "شوراي انقالب 1371مصوب 
 زامي است.مصلحت نظام ال

Aمی اهن  هک ضمیمه  دفترهچ عوارض محلی ممهور هب مهر هس گ; 9311اسباتی سال : ارزش مح

 باشد.

 

 P00 A53 هر متر مربع مورت 2

 P5/06 A55/00 هر متر مربع چمن 3

 

 

 

 46-  2تعرفه شماره


