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 الف: تعاریف

هر شهرداری دارای تعرفه ای خواهد بودکه در آن کلیه انواع عوارض و بهای خدمات و سایر درآمدهایی که به وسیله  -30ماده 
شهرداری و موسسات تابعه و وابسته به آن وصول یا تحصیل می شود، درج و هرنوع عوارض یا بهای خدمات جدیدی که وضع و 

 نرخ آنها صورت می گیرددر تعرفه مذکور منعکس می شود.تصویب می گردد یا هر تغییری که در نوع و میزان 
( شورای اسالمی شهر می توان نسبت به وضع عوارض متناسب با تولیدات و درآمدهای اهالی به 27/08/1386)اصالحی -77ماده

 اید.منظورتامین بخشی از هزینه های خدماتی و عمرانی مورد نیاز شهر طبق آیین نامه مصوب هیأت وزیران اقدام نم
عوارض، یک ماه پس از ارسال هر مصوبه وزارت کشور قابل وصول است. وزیر کشور می تواند در هر مقطعی که وصول  -تبصره

 هر عنوان ترفه وارض را منطبق بر آیین نامه مصوب نداند نسبت به اصالح یا لغو آن اقدام نماید.
 در وظایف شورای اسالمی شهر:-80ماده

است عمومی دولت که از سوی یبرقراری یا لغو عوارض شهرو همچنین تغییر نوع و میزان آن با درنظر گرفتن ستصویب لوایح -16بند
 وزارت کشور اعالم می شود.

 1387قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 
شوراهای اسالمی شهر و بخش جهت وض هر یک از وارض محلی جدید، که تکلیف آنها در این قانون  -1تبصره -50ماده 

 مشخص نشده باشد، موظفند موارد را حداکثر تنا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجراء در سال بعد ، تصویب و اعالم عمومی نمایند
 

  تبصره ها الف:

 بت هایی از جمله دهه فجر و ... مجاز به اعطای هدیه به شهروندان نمی باشد.شهرداری در طول سال بابت مناس :1تبصره 
در محاسبه عوارض امالکی که دارای دو بر و بیشتر می باشند، قیمت منطقه ای باالترین بر مرغوب ، مالک عمل خواهد  :2تبصره

 بود.
 المی شهر ارایه طریق گردد.در صورت هرگونه ابهام در محاسبه عوارض در طول سال از شورای اس: 3تبصره

شهرداری مکلف است به منظور یکپارچه کردن جرایم و عوارض مشمول تخلف ساختمانی اعم از اضافه بنا، کسر  :4تبصره 
پارکینگ، تغییر کاربری اعیانی و ... آیین نامه ای تحت عنوان ارزش معامالتی ساختمان ف مالک عمل در کمیسیون ماده صد را به 

ماده صد قانون شهرداری با رعایت اختیارات قانونی کمیسیون مزبور، مطابق با تبصره های ماده صد، در کمترین  11رهاستناد تبص
زمان ممکن تدوین و به تصویب شورای اسالمی شهر برساند بدیهی است با تصویب و قطعیت یافتن آئین نامه یادشده، از ابتدای 

 امه مذکور قابل اجرا خواهد بودن عوارض فراتر از مجوز حذف و آیین 98سال 
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 دوم              فصل

 مسکونی تک واحد و مجتمعبخش  عوارض زریبنا )رد حد رتاکم( 
 الف: تعاریف 

 های مسکونی واحد -1

شده و یا می شود و حداقل دارای اتاق، آشپزخانه و جهت سکونت افراد و یا خانواده  احداث به صورت تک واحد ساختمان هایی که 
 سرویسهای الزم باشد.

 مجتمع های مسکونی -2

مسکونی به محلی اطالق می شود که احداث اعیانی های آن در بیش از یک بلوک در داخل یک محوطه در چارچوب ضوابط  مجتمع
 14/12/1371مصوبه مورخ  6سرانه های مورد نیاز برابر بند  و مقررات طرح های جامع و تفصیلی بوده و فضای باز، خدمات عمومی و

 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در آن تامین شده باشد.

 عوارض مازاد بر تراکم مجاز پایه-3

 صورت می پذیرد 5اعطای مازاد بر تراکم مجاز پایه صرفاً برابر بر ضوابط طرح تفصیلی و یا اخذ مجوز از کمیسیون ماده 

 نحوه محاسبه عوارضب: 
 عوارض کل زیر بنا و مازاد تراکم مجاز مجتمع ها و ساختمان های مسکونی از طریق فرمول زیر محاسبه می گردد.

  𝛼 = √(𝑀 + 𝑚)2 × 𝑁𝑆10
 

  𝐴 = 𝑀 × 𝑇 × 𝛼 × (10 + 𝑁) × 0.03 
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 فرمول تعاریف: ج

Mساختمان  = زیربنای کل 
mطبقه همکف مسکونی در =زیربنای 
S)مساحت عرصه )زمین= 𝛼ضریب تراکم= 

T قیمت منطقه ای= 

Nتعداد واحد مسکونی= 
Aعوارض زیر بنا در حد تراکم = 

 : تبصره هاد

امالکی که بیشتر از یک بر دارند بر مبنای قیمت منطقه ای تعدیل شده مرغوبترین بر ملک مشرف عوارض مذکور برای : 1تبصره 
 به معبر احتساب خواهد شد.

مشموالن قانون خدمات رسانی به ایثارگران و همچنین مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی )ره( و سازمان : 2تبصره 
 قوانین مربوطه معاف می باشند.بهزیستی کشور از پرداخت عوارض طبق 

 ممنوع می باشدبالکن  و طرح تفصیلی شهر هفشجان به استناد مصوبه شورای شهرسازی و معماری :3تبصره

عمران شهری محاسبه قانون نوسازی و  29ماده  2مراتب اخذ عوارض تمدید پروانه می بایست بر اساس ترتیبات تبصره :4تبصره 
 و دریافت گردد
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 دوم              فصل

 عوارض زریبنا )رد حد رتاکم( ربای اراضی  غیر مسکونی
 الف: تعاریف

 :واحد تجاری -1

استفاده کسب و پیشه و تجارت احداث گردیده و یا شهرداریها به منظور  55ماده  24کلیه ساختمان هائی که برابر تبصره ذیل بند  
می گردد، واحدهای صنفی تحت پوشش قانون نظام صنفی و یا واحد های که تابع قانون تجارت فعالیت دارندو همچنین کلیه اداراتی 

 تواما فراهم باشد.که با اصول بازرگانی اداره شده و مشمول پرداخت مالیات، مطابق قوانین و اسانامه های این قبیل موسسات 

 واحد اداری: -2

 خارج باشد. 5و4و3و1کلیه ساختمان های دولتی و نهادهای انقالب اسالمی و همچنین سایر ساختمان هایی که از مشمول بندهای 

 :و کارگاهی واحد صنعتی-3

کلیه ساختمان هایی که به منظور استفاده صنعتیو ایجاد کارگاه های صنعتی ساخته شده و دارای موافقت اصولی از مراجعی مانند  
 وزارت صنایع و معادن و وزارت جهاد کشاورزی و ... حسب قانون باشند.

 :احد آموزشیو-4

 داز کلیه ساختمان هایی که به منظور استفاده آموزشی ساخته می شون 

 :واحد ورزشی-5

 کلیه ساختمان هایی که توسط مراجع ذیصالح و صرفاً به منظور استفاده ورزشی و تفریحی و بصورت عام ساخته می شوند.از 

 عوارض مازاد بر تراکم مجاز پایه -4

 صورت می پذیرد. 5اعطای مازادبر تراکم مجاز پایه صرفاً برابر بر ضوابط طرح تفضیلی و یا اخذ مجوز از کمیسیون ماده 
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 ب: نحوه محاسبه عوارض
 سبه می گردد.عوارض کل زیر بنا و مازاد تراکم مجاز مجتمع ها و ساختمان های مسکونی از طریق فرمول زیر محا

𝛼 = √(𝑀 + 𝑚)2 × 𝑁𝑆10
 

𝐴𝐴 = 𝑀 × 𝑇 × 𝛼 × (1 + 0.03𝑁) × 𝐾 

 

 فرمول تعاریف: ج

Mزیربنای کل =   
mدر طبقه همکف =زیربنا 
S)مساحت عرصه )زمین= 𝛼ضریب تراکم= 

T قیمت منطقه ای= 
N تعداد واحد= 

K ضریب کاربری= 𝐴𝐴 در حد تراکم= عوارض زیر بنا 
 

 برای کاربری های مختلف K ضریب

 
 
 

 

 

 رئیس شورای اسالمی                                                                                                                                                                                                                                     شهرداری هفشجان                                
 اسدالله گل محمدی                                                                                                                                                                                                          سید نقی کنعانی                                                                    

 Kضریب  کاربری ردیف
 7/1 ورزشی، آموزشی و گردشگری  1
 2 کارگاهی ، درمانی، تجاری ، خدماتی 2
 6/1 اداری 3



 1400شهرداری هفشجان سال  و خدمات   تعرفه عوارض

9 

 

 د: تبصره ها 

مالک عمل برای تعداد واحد )اداری، درمانی و ...( تعداد اتاق در نقشه می باشدو توسط واحدهای طرح تفصیلی طبق  :1تبصره 
 نقشه به واحد درآمد جهت محاسبه اعالم می گردد.

ملک  ( مرغوبترین بر T)  عوارض مذکور برای امالکی که بیشتر از یک بر دارند بر مبنای قیمت منطقه ای تعدیل شده :2تبصره
 مشرف به معبر محاسبه می گردد.

 در ساختمان هایی مختلط )با کاربری های متفاوت( عوارض بر حسب کاربری مربوطه محاسبه و اخذ  خواهد شد. :3تبصره

در محاسبه عوارض پذیره فضای باز قسمت وسط مجتمع های تجاری که در طول ارتفاع ساختمان امتداد داشته و تمام  :4تبصره
 طبقات از هر طبقه قابل رویت باشد مورد محاسبه قرار نمی گیرد.

انند عوارض پذیره محاسبه عوارض پذیره اماکن روباز با توجه به اینکه موجب کمال انتفاع از کاربری مربوطه می باشد و م  :5تبصره
 میگردد.

 می باشدبه استناد مصوبه شورای شهرسازی و معماری ، بالکن سمت معابر ممنوع : 6تبصره 
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 دوم              فصل

 مسکونی غیر و مسکونی دوبخش ربای رتاکم رب مازاد عوارض
 

 الف: تعاریف
در صورتی که رأی قطعی کمیسیون ماده صد مبنی بر ابقاء زیر بنای مازاد پروانه ساختمانی صادر شده و یا بناهای احداثی  بدون 

ابقای ه مجوز صادر شده باشد و یا بعد از رسیدگی در کمیسیون ماده صد رأی ب 5پروانه ساختمانی باشدیا ازطریق کمیسیون ماده 
 ساختمان صادر گردیده باشد.

 ب: نحوه محاسبه عوارض
عالوه بر جریمه قانونی، عوارض زیربنای احداث شده ی فراتر از مجوز برابر فرمول زیر محاسبه و دریافت خواهد شد و عوارض و 

=𝑋1 جرایم ماده صد، دو مقوله جدا از هم هستند. 𝑓+𝑌0.8×𝑆 𝑋2= 𝑓+𝑌0.5×𝑆 𝑡 = 1400 − 𝑍 ساختمانی پروانه صدور سال = 0.75 − 0.025𝑡 + |0.25 − 0.025𝑡| 𝜆 = 10𝑋1𝑜𝑟2 + 1718 + |10𝑋1𝑜𝑟2 − 115 | 𝑅 = 𝑓 × 𝑇 × 𝛼 × 𝜆 × 𝐾 × 𝑍 
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   پروانه اقدام به ساخت و ساز نموده اند بدون جهت امالکی که =𝑋2   پروانه اقدام به ساخت و ساز نموده اند مازاد بر=جهت امالکی که 𝑋1 فرمول تعاریف: ج
Yمساحت بالکن= 
t=ضریب سال ساخت 𝛼ضریب تراکم= 

T قیمت منطقه ای= 
Z=ضریب سال ساخت  

Kضریب کاربری= 

 f=میزان تراکم  𝜆 =ضریب شدت تخلف 

R=عوارض تراکم 

 برای کاربری های مختلف K ضریب

 
 
 

 تبصره ها: ج

در صورتیکه کارشناس بازدید سال ساخت را در یک بازه زمانی اعالم نمود مالک عمل آخرین سال در بازه زمانی می  :1تبصره
 باشد.

 اضافه می گردد.  fدر صورت ابقا بنای بالکن توسط کمیسیون ماده صد متراژ بالکن ها به متراژ : 2تبصره
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به  T در امالکی که بر خیابان واقع شده و امکان احداث اعیانی با کاربری مسکونی ، انبار مسکونی و پارکینگ می باشد  :3تبصره
 روش زیر محاسبه می گردد.

برای امالکی که به صورت غیرمجاز )بدون اخذ مجوز پروانه ساختمانی( احداث شده اند، سال صدور پروانه ساختمانی، : 4تبصره 
 سالی است که مأمور بازدید اعالم می نماید. 

عوارض در حد تراکم مجاز با هرنوع کاربری که مالک بدون مجوز ، احداث می نماید مطابق عوارض صدور پروانه،  : 5تبصره 
حاسبه و وصول می گردد. این عوارض صرفاً مشمول ساختمان هایی می گرددکه بدون مجوز احداث شده و در کمیسیون ماده صد م

 امکان احداث مازاد بر مجوز داده شده باشد. 5منجر به جریمه شده اند و یا در کمیسیون ماده 
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 دوم              فصل

کان احداث و اتمین اپرکینگ رد ساختمان با توجه هب شرایط شش گاهن   عوارض عدم ام
 الف: تعاریف

شهرداری حق احداث و تامین پارکینگ برای کلیه ساختمان های جدیداالحداث ) بر اساس ضوابط طرح تفصیلی ( الزامی است و 
 34/3/1/2332اخذ عوارض حذف پارکینگ را ندارد بجز موارد استثناء )شش گانه( که به شهرداری داده می شود برابر بخشنامه شماره 

وزارت کشور و ضوابط عمومی پارکینگ مندرج در ضوابط طرح تفصیلی شهر در موارد مذکور را به شرح ذیل  07/02/80مورخه 
 محاسبه و اخذ نماید:

 متر و بیشتر قرار داشته و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد. 45ساختمان دارای دو بر خیابان سریع السیر به عرض -1

ساختمان در محلی قرار گرفته باشد که ورود به پارکینگ مستلزم قطع درخت های کهن باشد که شهرداری اجازه قطع دآنها را -2
 نداده است.

ار گرفته باشد که به علت عرض کم کوچه امکان عبور اتومبیل و یا امکان ورود به پارکینگ را نداشته ساختمان در معبری قر-3
 باشد.

 در صورتی که وضع و فرم زمین زیر ساختمان به صورتی باشد که از نظر من نتوان در سطح طبقات ، پارکینگ احداث نمود.-4

متر و بیشتر واقع شده و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته  20عرض  ساختمان در فاصله یک صد متری تقاطع خیابان های به-5
 باشد.

 ساختمان در معبری واقع شده باشد که به علت شیب زیاد معبر احداث پارکینگ آن از نظر فنی مقدور نباشد.-6

 ب: نحوه محاسبه عوارض

𝛼 = √(𝑀 + 𝑚)2 × 𝑁𝑆10
 𝑉 = 𝑄 × 𝑇 × 4 × 𝛼 
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 تعاریف فرمول: ج

Mساختمان  = زیربنای کل 
mزیربنای مسکونی در طبقه همکف= 
S)مساحت عرصه )زمین= 𝛼ضریب تراکم= 

T قیمت منطقه ای= 

Qمساحت یک واحد پارکینگ= 
Vعوارض کسر پارکینگ = 

 هاد: تبصره 

کلیه دستگاه های اداری و بانکها و ارگانها و نهادهای انقالب اسالمی و موسسات و اماکن مذهبی و غیره ... برابر ضوابط : 1تبصره 
طرح تفصیلی ملزم به تامین پارکینگ کارکنان و مراجعین خود می باشندو شهرداری موظف است پیگیری الزم تا تاسیس پارکینگ 

بعمل آورد و چنانچه دستگاههای دولتی بجز موارد استثنا چه در زمان صدور پروانه و چه بعد از آن با  برابر ضوابط طرح تفصیلی
 شهرداری همکاری ننمایند شهرداری موظف است از صدور هر گونه گواهی خودداری نماید.

ساب پارکینگ جهت تملک شهرداری موظف است وجوه دریافتی بابت جرایم و عوارض حذف پارکینگ را منحصراً در ح: 2تبصره 
 و احداث پارکینگهای عمومی و در قالب بودجه مصوب سالیانه به مصوب برساند.

 متر محاسبه می گردد 25ضوابط طرح تفصیلی تعیین می گردد و مساحت هر واحد  طبق تعداد واحد کسری :3تبصره

ت منطقه ای تعدیل یافته مرغوبترین بر ملک مشرف عوارض مذکور برای امالکی که بیشتر از یک بر دارند بر مبنای قیم: 4تبصره
 به معبر احتساب خواهد شد.

ساختمان هایی که در کمیسیون ماده صد به دلیل کسری / حذف کسری حذف پارکینگ مشمول جریمه میشوند، مشمول  :5تبصره
    عوارض محاسبه نمی گردند.
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 دوم              فصل

 بالکن و پیشامدگیعوارض  
 الف: تعاریف

ضوابط و شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص  29/10/87مورخه  55019/310/300با عنایت به مصوبه شماره 
مقررات ارتقاع کیفی سیما و منظر شهری احداث هر گونه بالکن در معابر عمومی ممنوع اعالم گردیده است و این عوارض صرفاً 

مطرح و کمسیون  100دریافت نموده و یا در کمسیون ماده  5مشمول بالکن هایی می گردد که مجوز احداث را از کمسیون ماده 
 ایدرای بر ابقای بالکن صادر نم

=𝑋1 ب: نحوه محاسبه عوارض 𝑓+𝑌0.8×𝑆 𝑋2= 𝑓+𝑌0.5×𝑆 𝑡 = 1400 − 𝑍 ساختمانی پروانه صدور سال = 0.75 − 0.025𝑡 + |0.25 − 0.025𝑡| 𝜆 = 10𝑋1𝑜𝑟2 + 1718 + |10𝑋1𝑜𝑟2 − 115 | 
𝛼 = √(𝑀 + 𝑚)2 × 𝑁𝑆10

 

𝐵 = 3 × 𝑌 × 𝑇 × 𝜆 × 𝛼 
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   جهت امالکی که مازاد بر پروانه اقدام به ساخت و ساز نموده اند =𝑋2   =جهت امالکی که بدون پروانه اقدام به ساخت و ساز نموده اند𝑋1 فرمول تعاریف: ج
tضریب سال ساخت= 𝛼ضریب تراکم= 

T قیمت منطقه ای= 

Z ضریب سال ساخت= 

Y= بالکنمساحت 
 f میزان تراکم= 𝜆ضریب شدت تخلف = 

B=عوارض و پیش آمدگی  

 د: تبصره ها

عوارض مذکور برای امالکی که بیشتر از یک بر دارند بر مبنای قیمت منطقه ای تعدیل یافته مرغوبترین بر ملک مشرف : 1تبصره
 به معبر احتساب خواهد شد.

هم  100خارج از درصد تراکم مجاز باشد در صورت ابقا توسط کمسیون ماده در صورتی که بالکن خارج از ساختمان و : 2تبصره
 به صورت تراکم و هم بالکن محاسبه می گردد.
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 دوم              فصل

 افقد مستحداثتصدور مجوز حصار کشی و دیوار کشی ربای امالک عوارض  

 الف: تعاریف
در صورتی که مالک قصد حصار کشی جهت عرصه ملک فاقد ساختمان را داشته باشد شهرداری با رعایت ضوابط عقب نشینی در 

 پروانه تحت عنوان حصار کشی خواهد نمودطرح تفصیلی پس از تهیه نضشه به تایید سازمان نظام مهندسی اقدام به صدور 

 ب: نحوه محاسبه عوارض

 𝐵 = 𝑇 × 𝐿 × 𝐻 × 𝑆 × 0.01 

 

 تعاریف فرمول: ج

Tقیمت منطقه ای = 
Lطول دیوار= 
Hارتفاع دیوار= 𝑆=مساحت عرصه 

 د: تبصره ها

  است یالزام جهت صدور پروانه حصار کشی یرسم سند داشتن:1تبصره 

 صدور پروانه حصار کشی صرفا جهت امالک واقع در محدوده شهر هفشجان می باشد:2تبصره
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  دوم              فصل

  یمعرف  یاتبلواه از ری غ  هب یط ی مح  غاتی تبل  رب عوارض

 الف: تعاریف
ضوابط و مقررات فضاسازی و تبلیغات محیطی هر واحد صنفی  در یک کادر هماهنگ می تواند یک  3ماده  13به بند با توجه -2

گرفتن از سطح تابلو جهت تبلیغات استفاده شده باشد و با در نظر  %30تابلو معرفی واحدصنفی داشته باشد به شرطی که کمتر از 
 شرایط فوق تابلو مذکور از هزینه تبلیغات سالیانه معاف می باشد.

از سطح تابلو هر صنفی  %30ضوابط و مقررات فضاسازی و تبلیغات محیطی در صورتی که بیش از  3با توجه به بند یازده ماده -3
 و مشمول پرداخت هزینه تبلیغات می باشد. ه عنوان تبلیغات استفاده شده باشد کل مساحت تابلو به عنوان تبلیغاتی محسوب شدهب

واحد های صنفی که بیش از یک تابلو دارند فقط یک تابلو که با شرایط ضوابط و مقررات فضاسازی  و تبلیغات محیطی همخوانی -4
 .دارد از پرداخت هزینه تبلیغات معاف می باشد و تابلو دوم بر اساس مصوبه باید هزینه تبلیغات پرداخت نماید

در سطح شهر با مجوز شهرداری در محدوده مکانی و زمانی مشخص نصب تابلوهای موقت مانند پالکارد و کارتن پالست و ... -6
 امکان پذیر می باشدو در صورتی که جنبه تبلیغاتی داشته باشد مشمول پرداخت هزینه ی تبلیغات به شهرداری می شود

 محاسبه می گردد.هزینه تابلوهای تبلیغاتی بر اساس فرمول ذیل 

 ب: نحوه محاسبه عوارض

 ماخذ و نحوه محاسبه عوارض نوع عوارض  رديف
 ریال 000/40روزانه هر متر مربع  )متر مربع(اطراف میدان نصب بیلبرد  1

 الیر 000/30روزانه هر متر مربع  )متر مربع( سایر نقاط شهر لبردینصب ب 
 ریال  000/20روزانه هر متر مربع     دیوار نویسی با مجوز شهرداری 2
 ریال  000/25روزانه هر متر مربع   نصب داربست تبلیغاتی با مجوز شهرداری 3
 ریال 000/500/2ساالنه به ازای هر تابلو  )سالیانه(لوهای پزشکان و وکال و کارشناسانتاب 4

 ریال 000/000/1ساالنه به ازای هر متر مربع  تابلو تبلیغات کسبه 5
تبلیغات بانکها و استقرار خودروهای جوایز  6

 قرض الحسنه به منظور تبلیغات در معابر
به ازای هر دستگاه خودرو در هر دوره سه ماهه 

 ریال 000/000/10و کمتر از آن  
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 دوم              فصل

 قطع اشجار عوارض

 الف: تعاریف
مجمع  1388مصوب “ شورای انقالب 1359اصالح قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب ”آیین نامه قانون   رعایت

  زامی است.تشخیص مصلحت نظام ال

 ب: نحوه محاسبه عوارض

 

 درخت اصله هر یازا به مبلغ درخت اصله هر ازاء به اشجار قطع عوارض رديف
 ریال 000/000/10 سانتیمتر 15هر اصله درخت با محیط تا  1
 ریال 000/000/18 سانتیمتر 50تا  15هر اصله درخت با محیط بن  2
 ریال 000/000/1 سانتیمتر 50 بر مازاد سانتیمتر هر ازای به 3

  

 د: تبصره ها

 منظور از بن درخت محیط پایین ترین قسمت ساقه درخت که از خاک بیرون است .   :1تبصره 
 منظور از سن درخت ، عمردرخت میباشد که مسئول تشخیص کارشناس فضای سبز است : 2تبصره 
محکومیت مرتکبین قطع درخت ویا ازبین بردن آن به مجازات قانونی و پرداخت خسارت ، مانع از اخذ عوارض مقرر در  :3تبصره 

 این مصوبه نمی گردد. 
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 دوم              فصل

کلتموتور  عوارض   سی
 

 : نحوه محاسبه عوارضالف

 

 عوارض سالیانه  نوع دستگاه  رديف
 ریال 200/73 موتور سیکلت 1

 
 د: تبصره ها

این عوارض در مورد خودروهای با عمر بیش از ده سال )به استثناء خودروهای گازسوز( به ازاء سپری شدن هر  : 1تبصره 
 افزایش می یابد. %100( و حداکثر تا %10سال )تا مدت ده سال( به میزان ساالنه ده درصد)
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 دوم              فصل

پست اهی  ,رتانسفورماتور اه ,عوارض صدور مجوز اتسیسات شهری )دکل اهی مخارباتی
 مخارباتی و...

 الف: تعاریف
مسکونی نمی گردد و صرفاً بهای خدمات سالیانه مربوطه از شرکت  پرداخت این گونه بهای خدمات سالیانه شامل صاحبان امالک-

 خدمات دهنده وصول خواهد شد.
مجلس شورای اسالمی  شهرداری موظف  17/2/1387قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب  50دراجرای تبصره یک ذیل ماده 

قانون مدیریت خدمات کشوری   5های اجرایی مندرج درماده است از کلیه بهربرداران اعم از حقوقی وحقیقی )سازمانها وکلیه دستگاه 
مجلس شورای اسالمی ( که مبادرت به نصب وبهره برداری از انواع تجهیزات مخابراتی وارتباطی اعم از دکل   1386مصوب 
BTS   پایه دار به صورت وتکرارکننده و.... در حریم ومحدوده شهر اقدام مینماید .عالوه بر اجاره محل ، عوارضی  تحت عوارض

ماهیانه براساس فرمول تعریف شده  وصول تا به منظور مدیریت وساماندهی  باالزامات شهری ،زیبا سازی ،زیست محیطی  وکاهش 
 آلودگی ها بصری در جهت ارتقاء کیفیت زندگی شهروندان هزینه شود . 

شهری به صورت مهاری وغیره مهاری خود ایستا نصب  عبارت است از انواع سازه های  فلزی  که درپشت بامها وفضا های دکل :
 شده وبر روی آنها انواع آنتن نصب میشود .

عوارض نصب در هنگام صدور مجور با در نظر گرفتن کلیه مقررات و حسب تاییدیه محل ازطریق مراجع قانونی محاسبه و وصول -
 خواهد شد.

𝐺 : نحوه محاسبه عوارضب = 11 × 𝑂 × 𝑇 

 تعاریف فرمول: ج

Tقیمت منطقه ای = 
O مساحت= 
Gعوارض صدور مجوز تاسیسات شهری= 
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 دوم              فصل

 ارزش افزوده انشی از اجرا و یا تغییر طرح اهی مصوب شهری
 الف: تعاریف

 رییشده در تعرفه تغ دیق نی، مطابق عناو 5ماده  ونیسیبا درخواست مالک در کم ایامالکی که بر اساس طرح های مصوب شهری 
 عوارض اخذ خواهد شد. نیا ابدی یکاربر

 : نحوه محاسبه عوارضب
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 د: تبصره ها
درصورتی که کاربری ملکی از کاربری با ارزش باال به کاربری با ارزش کمتر تغییر یابد عوارض این تعرفه دریافت  : 1تبصره 

 نخواهد شد. 

امالکی که دراثر تعریض معبر قسمتی از آن درتعریض قرارگیرد وشهرداری خسارتی به مالک پرداخت نماید ارزش  :2تبصره 
تهاتر  است  تبصره فوق درصورتی قابل اجرا است که ضرورت طرح از طرف شهرداری  افزوده  درمقابل مطالبات ملک قابل 

درخواست غرامت از طرف مالک شهرداری موظف است  مبلغ ارزش افزوده  را محاسبه واز ملک وصول  تشخیص داده شود ودر
 نماید.

 رئیس شورای اسالمی                                                                                                                                                                                                                                     هرداری هفشجان                                ش 
 اسدالله گل محمدی                                                                                                                                                                                                          سید نقی کنعانی                                                                    

 ماخذ و نحوه محاسبه عوارض  نوع عوارض  رديف
 کارشناسیارزش افزوده نظریه  %40 آموزشی به مسکونی 1

 ارزش افزوده نظریه کارشناسی %40 اداری به مسکونی 2

 ارزش افزوده نظریه کارشناسی %40 صنعتی یا کارگاهی به مسکونی 3

 ارزش افزوده نظریه کارشناسی %40 سایر کاربریها به مسکونی 4

 ارزش افزوده نظریه کارشناسی %40 مسکونی به تجاری 5

 ارزش افزوده نظریه کارشناسی %40 صنعتی یا کارگاهی به تجاری 6

 ارزش افزوده نظریه کارشناسی %40 فضای سبز به مسکونی  7

 ارزش افزوده نظریه کارشناسی %40 گردشگری به تجاری 8

 ارزش افزوده نظریه کارشناسی %40 گردشگری به مسکونی 9
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          دومفصل 

 بازدید و کارشناسی واحد آتش نشانی
 

 الف: نحوه محاسبه:
 
 
 
 
 
 

 ب: تبصره ها
 ندارد نشانی آتش خدمات ارائه برای ای وظیفه شهر حریم محدوده از خارج در شهرداری :1 تبصره
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 مبلع به ريال موضوع رديف

000/200 بازدید جهت صدور برگه عدم خالف یا پایان کار 1  

000/500 بازدید جهت جهت صدور پروانه کسب 2  

صدور پروانه ساختمانیبازدید جهت جهت  3  000/300  
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            دومفصل 
 بازدید اه و کارشناسی اهی شهرداریساری 

 الف: نحوه محاسبه:
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 مبلغ )ريال( موضوع رديف
 000/500/1 هزینه کارشناسی جهت امالک دولتی و غیر دولتی 1
 000/500/3 هزینه کارشناسی جهت نقل و انتقال 2
 000/000/2 مترمربع  امالک  500هزینه کارشناسی جهت تفکیک زیر  3
 000/000/1 هزینه کارشناسی جهت صدور عدم خالف 4
 000/000/1 هزینه کارشناسی جهت تمدید و صدور پروانه کسب 5
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 دوم              فصل

مشاغل رب اساس نوع شغل ، محل جغرافیای ملک، مساحت ملک )هب  عوارض 
استثناء مشاغلی که توسط دیوان عدالت اداری اخذ عوارض از آنها خالف قوانین 

 (و مقررات تشخیص داده شده است
 الف: تعاریف

 

 موقعیت مکانی درجه بندی 
کاشانی، شهید مظلوم، شهدا، ولیعصر، نواب غربی و خیابان  1درجه 

 متری( ، نهضت 250بهمن  )تا  22شرقی ، مدرس و خیابان 

 2درجه 

خرداد، پاسداران،  15خیابان های وحدت ، امام حسین، 
باهنر، بلوار متر به بعد( ، چمران، رجایی، 250بهمن) 22

 .بسیج و سایر معابر
 

 : نحوه محاسبه عوارضب
بر اساس نوع کسب و درجه بندی و مساحت واحد تجاری بر اساس جداول ذیل  1400وصول عوارض کسب و پیشه جهت سال 

 محاسبه و وصول خواهد شد
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 2 درجه 1 درجه یصنف رسته فیرد هیاتحاد نام

 اغذیه فروشان
 364،320×∆ 607،200×∆ ساندویچ فروشی 1
 498،960×∆ 831،600×∆ پیتزا فروشی 2
 364،320×∆ 607،200×∆ سوسیس و کالباس فروشی 3

 ابزار فروشان
 641،520×∆ 1،069،200×∆ فروشندگان ابزار صنعتی  4
 562،320×∆ 937،200×∆ فروشندگان قفل و لوال )ابزار آالت(  5
 475،200×∆ 792،000×∆ فروش و شارژکپسول آتش نشانی 6

 آب نبات سازان

 221،760×∆ 369،600×∆ پولک و نبات  7
 158،400×∆ 264،000×∆ مربا ساز 8
 198،000×∆ 330،000×∆ قند ریز 9

 237،600×∆ 396،000×∆ خرد کردن قند با دستگاه 10
 403،920×∆ 673،200×∆ تولید آبلیمو و آبغوره  11
 396،000×∆ 660،000×∆ عمده فروش قند و شکر  12

 364،320×∆ 607،200×∆ آرایشگر بانوان  13 آرایشگاه زنانه
 316،800×∆ 528،000×∆ آرایشگر مردانه 14 آرایشگاه مردانه

 آهنکاران

 459،360×∆ 765،600×∆ درب و پنجره ساز فلزی 15
 356،400×∆ 594،000×∆ اسکلت ساز  16
 728،640×∆ 1،214،400×∆ داربست فلزی  17
 459،360×∆ 765،600×∆ تانک ساز   18
 364،320×∆ 607،200×∆ کارگاههای جوشکاری   19
 364،320×∆ 607،200×∆ جوشکار آبگرمکن 20
 316،800×∆ 528،000×∆ فروش درب و پنجره دست دوم  21

برش النه زنبوری تیرآهن و خم  22
 475،200×∆ 792،000×∆ نرده سازی 

 356،400×∆ 594،000×∆ ساخت دستگاه قالبافی 23
 871،200×∆ 1،452،200×∆ ساخت درب های مشبک فلزی  24
 396،000×∆ 660،000×∆ آرموتوربند 25

 آلومینیوم کاران

 364،320×∆ 607،200×∆ قاب سازی آلومینیوم 26
 475،200×∆ 792،000×∆ تولید و نصب پارتیشن 27
 435،600×∆ 726،000×∆ تولید کابینت آلومینیوم 28
 459،360×∆ 765،600×∆ آلومینیوم کار 29
 pvc ∆×726،000 ∆×435،600سازنده درب های  30
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 2 درجه 1 درجه یصنف رسته فیرد هیاتحاد نام

 آهن فروشان
 789،840×∆ 1،316،400×∆ آهن فروشی 31
 768،240×∆ 1،280،400×∆ پروفیل فروش 32
 237،600×∆ 396،000×∆ فروش ضایعات آهن 33

آرایشی بهداشتی و 
 عطاری

 380،160×∆ 633،600×∆ فروش لوازم آرایشی و بهداشتی 34
 475،200×∆ 792،000×∆ فروش لوازم پزشکی و آزمایشگاهی 35
 324،720×∆ 541،200×∆ فروش سموم و دفع آفات گیاهی 36
 396،000×∆ 660،000×∆ فروش مکمل های ورزشی و غذایی 37
 277،200×∆ 462،000×∆ عطاری 38
 237،600×∆ 396،000×∆ عرقیجات 39

 باطری سازان

 316،800×∆ 528،000×∆ سازیباطری  40
 316،800×∆ 528،000×∆ باطری فروشی 41
 316،800×∆ 528،000×∆ برقکار اتومبیل 42
 316،800×∆ 528،000×∆ تعمیر و شارژ کولر خودرو 43

 459،360×∆ 756،600×∆ فروشندگان میوه و تره بار 44 بنگاه میوه و تره بار

 364،320×∆ 607،200×∆ فروشندگان پارچه 45 پاچه فرشان
 475،200×∆ 792،000×∆ بنکدار پارچه 46

 پوشاک فروشان

 324،720×∆ 541،200×∆ فروش پوشاک بزرگساالن 47
 324،720×∆ 541،200×∆ فروش پوشاک سیسمونی 48
 316،800×∆ 528،000×∆ فروش لوازم ورزشی 49
 277،200×∆ 462،000×∆ فروش حوله  50
 324،720×∆ 541،200×∆ گانه فروش پوشاک بچه 51

تعمیر دوچرخه و 
 موتورسیکلت

 459،360×∆ 756،600×∆ فروش دوچرخه 52
 459،360×∆ 756،600×∆ فروش موتورسیکلت 53
 364،320×∆ 607،200×∆ تعمیر موتورسیکلت 54
 316،800×∆ 528،000×∆ تعمیردوچرخه 55
 459،360×∆ 765،600×∆ فروش لوازم موتورسیکلت 56

 تعمیرکاران اتومبیل

 586،080×∆ 976،800×∆ مکانیک اتومبیل  57
 728،640×∆ 1،214،400×∆ مکانیم اتومبیل سنگین  58
 554،400×∆ 924،000×∆ تعمیر پمپ و انژکتور 59
 498،960×∆ 831،600×∆ تعمیر کاربراتور و تنظیم موتور  60
 475،200×∆ 792،000×∆ خدمات گازسوز کردن خودرو  61
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 2 درجه 1 درجه یصنف رسته فیرد هیاتحاد نام

 تعمیرکاران اتومبیل

 316،800×∆ 528،000×∆ قطعه شویی 62
 728،640×∆ 1،214،400×∆ لنت کوبی 63
 459،360×∆ 765،600×∆ تعمیر ماشین های کشاورزی  64
 554،400×∆ 924،000×∆ اوراقچی 65
 459،360×∆ 765،600×∆ تعمیر ماشین های راهسازی  66
 554،400×∆ 924،000×∆ تعمیر دیسک صفحه 67
 475،200×∆ 792،000×∆ تعمیر و لوله کشی ترمز کامیون 68
 514،800×∆ 858،000×∆ تعمیر دیفرانسیل 69
 792،000×∆ 1،320،000×∆ تعمیرگاههای مجاز )نمایندگی(  70

 396،000×∆ 660،000×∆ تولید کننده فرش دستباف 71 فرش

تابلو سازان و تابلو 
 نویسان

 459،360×∆ 765،600×∆ تابلو نویس  72
 459،360×∆ 765،600×∆ پارچه نویس 73
 459،360×∆ 765،600×∆ خوشنویس 74
 459،360×∆ 765،600×∆ چاپ سیلک 75
 396،000×∆ 660،000×∆ فروش تابلو نقاشی و پوستر 76
 396،000×∆ 660،000×∆ فروش لوازم خوشنویسی و نقاشی  77
 364،320×∆ 607،200×∆ مهر و پالک ساز  78

لوازم خانگی صوتی 
 و تصویری

 435،600×∆ 726،000×∆ تعمیر وسایل سردکننده 79
 435،600×∆ 726،000×∆ تعمیر لوازم صوتی و تصویری  80
 364،320×∆ 607،200×∆ تعمیر لوازم گازسوز 81
 316،800×∆ 528،000×∆ تعمیر و نصب کولر گازی و آبی  82
 435،600×∆ 726،000×∆ تعمیرکار تلفن 83
 435،600×∆ 726،000×∆ تعمیر وسایل خانگی  84
 396،000×∆ 660،000×∆ فروش قطعات الکترونیکی  85
 475،200×∆ 792،000×∆ فروش لوازم برقی و گازسوز 86

تعمیرگاه الکترو 
 موتور و سیم پیچی

 403،920×∆ 673،200×∆ الکتروموتوروسیم پیچی  فروشندگان 87
 475،200×∆ 792،000×∆ تابلو سازان برق صنعتی 88
 475،200×∆ 792،000×∆ دامداری تجهیزات و شیردوش تولید 89

 تزئینات ساختمان
 728،640×∆ 1،214،400×∆ ساخت پرده کرکره 90
 728،640×∆ 1،214،400×∆ پرده دوز 91
 498،960×∆ 831،600×∆ شومینه و گچبری 92
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 2 درجه 1 درجه یصنف رسته فیرد هیاتحاد نام

 تزئینات ساختمان
 403،920×∆ 673،200×∆ موکت فروش 93
 435،600×∆ 726،000×∆ خدمات رولکس و کنیتکس و تزئینات ساختمانی  94
 459،360×∆ 765،600×∆ تولیدوفروش قطعات پیش ساخته گچ 95

 تودوزی اتومبیل

 435،600×∆ 726،000×∆ تودوزی اتومبیل 96
 277،200×∆ 462،000×∆ چادردوزی 97
 316،800×∆ 528،000×∆ فایبر گالس 98
 237،600×∆ 396،000×∆ کاوردوزی مبل 99

 348،480×∆ 580،800×∆ رویه کوبی مبل 100

 728،640×∆ 1،214،400×∆ تراشکاری  101 تراشکاران
 498،960×∆ 831،600×∆ ریخته گری 102

 تاسیسات ساختمان

 403،920×∆ 673،200×∆ لوله کشی آب و فاضالب  103
 316،800×∆ 528،000×∆ نشت یابی  104
 277،200×∆ 462،000×∆ خدمات تأسیسات ساختمان 105
 364،320×∆ 607،200×∆ سیم کشی ساختمان  106
 277،200×∆ 462،000×∆ موسسات لوله بازکنی و تخلیه چاه 107
 586،080×∆ 976،800×∆ فروشندگان لوازم و لوله کشی شوفاژ  108
 364،320×∆ 607،200×∆ تعمیر و نصب آبگرمکن 109

تعویض روغن و 
 آپاراتی اتومبیل

 316،800×∆ 528،000×∆ تعویض روغن 110
 316،800×∆ 528،000×∆ پنچرگیری و آپاراتی  111
 633،600×∆ 1،056،000×∆ کارواش 112
 633،600×∆ 1،056،000×∆ پارکینگ عمومی  113
 277،200×∆ 462،000×∆ نفت فروشی 114

 چایخانه داران

 546،480×∆ 910،800×∆ چاپخانه 115
 403،920×∆ 673،200×∆ دفاتر فنی چاپ 116
 403،920×∆ 673،200×∆ تایپ و تکثیر 117
 498،960×∆ 831،600×∆ صحافی و دفتر سازی  118
 459،360×∆ 765،600×∆ کانون های تبلیغاتی  119
 316،800×∆ 528،000×∆ کپی خدمات  120
 316،800×∆ 528،000×∆ مترجم متون خارجی  121

 364،320×∆ 607،200×∆ خوار و بار فروش 122 خواربارفروشان
 594،000×∆ 990،000×∆ بنگاه خوار و بار  123
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 2 درجه 1 درجه یصنف رسته فیرد هیاتحاد نام

 خواربارفروشان

 364،320×∆ 607،200×∆ فروش آجیل و خشکبار  124
 380،160×∆ 633،600×∆ فروش چای  125
 316،800×∆ 528،000×∆ نخودچی ریز 126
 569،520×∆ 949،200×∆ بنگاه بذر و علوفه 127
 364،320×∆ 607،200×∆ پخش و توزیع نوشابه های غیر الکلی 128
 364،320×∆ 607،200×∆ عمده فروش دخانیات 129

 خدمات رایانه ای

 364،320×∆ 607،200×∆ رایانهتعمیر و فروش  130
 364،320×∆ 607،200×∆ خدمات نرم افزاری  131
 546،480×∆ 910،800×∆ گیم نت 132
 546،480×∆ 910،800×∆ خدمات کافی نت و اینترنت 133
 277،200×∆ 462،000×∆ تعمیر ماشینهای اداری  134
 396،000×∆ 660،000×∆ فروش ماشینهای اداری  135

مردانه و خیاطی 
 خشک شویی

 277،200×∆ 462،000×∆ مردانه خیاط 136
 459،360×∆ 765،600×∆ تولید پوشاک مردانه 137
 396،000×∆ 660،000×∆ فروش ماشینهای بافت و چرخ خیاطی  138
 316،800×∆ 528،000×∆ تولید و فروش اسفنج 139
 316،800×∆ 528،000×∆ جوراب بافت و گردبافت 140
 316،800×∆ 528،000×∆ لحاف و تشک دوز  141
 277،200×∆ 462،000×∆ فروش لحاف  142
 277،200×∆ 462،000×∆ تعمیر ماشینهای بافندگی و خیاطی  143
 277،200×∆ 462،000×∆ فروش تشک خوشخواب  144
 277،200×∆ 462،000×∆ خشکشویی 145
 277،200×∆ 462،000×∆ گرمابه دار 146

دوخته خیاطان و 
 فروشان مردانه

 277،200×∆ 462،000×∆ خیاطی زنانه  147
 324،720×∆ 541،200×∆ فروش پوشاک زنانه 148
 594،000×∆ 990،000×∆ کرایه سفره عقد و خونچه  149
 459،360×∆ 765،600×∆ تولید پوشاک زنانه 150
 459،360×∆ 765،600×∆ گلدوزی  151
 594،000×∆ 990،000×∆ کرایه لباس عروس  152
 396،000×∆ 660،000×∆ فروش روسری  153

 396،000×∆ 660،000×∆ خرازی فروش 154 خرازان
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 2 درجه 1 درجه یصنف رسته فیرد هیاتحاد نام

 خرازان

 586،080×∆ 976،800×∆ چینی ، بلور ، پالستیک و مالمین فروش  155
 277،200×∆ 462،000×∆ ظروف یکبار مصرف  156
 396،000×∆ 660،000×∆ فروش صنایع دستی  157
 277،200×∆ 462،000×∆ فروش لوازم مجاز شکار و ماهیگیری  158
 396،000×∆ 660،000×∆ جوراب فروش  159
 475،200×∆ 792،000×∆ فروش بدلیجات و تیتانیوم  160
 498،960×∆ 831،600×∆ فروش لوازم کادوئی و مجسمه  161
 277،200×∆ 462،000×∆ سازندگان و فر وشندگان وسایل سفالی  162
 316،800×∆ 528،000×∆ کاموا فروش 163
 277،200×∆ 462،000×∆ فروش لوازم خیاطی 164
 277،200×∆ 462،000×∆ فروش اسباب بازی  165
 546،480×∆ 910،800×∆ نجار و خراط 166

 درودگران

 728،640×∆ 1،214،400×∆ مبل فروش  167
 728،640×∆ 1،214،400×∆ تولید میز و صندلی چوبی  168
 728،640×∆ 1،214،400×∆ کارگاه چوب بری و فروش انواع الوار 169
 396،000×∆ 660،000×∆ مبلتعمیر و رفوی  170
 403،920×∆ 673،200×∆ حصیر فروش 171
 546،480×∆ 910،800×∆ قابسازی چوبی 172
 396،000×∆ 660،000×∆ فروش درب و پنجره سازی چوبی  173
 546،480×∆ 910،800×∆ درب و پنجره سازی چوبی  174
 728،640×∆ 1،214،400×∆ تولید تجهیزات اداری چوبی  175
 728،640×∆ 1،214،400×∆ ساخت کابینت چوبی   176
 396،000×∆ 660،000×∆ قالب بند  177

رنگ فروشان و 
 نقاش ساختمان

 435،600×∆ 726،000×∆ رنگ فروشی  178
 435،600×∆ 726،000×∆ نقاش ساختمان  179
 435،600×∆ 726،000×∆ کارگاههای  رنگ زنی  180
 435،600×∆ 726،000×∆ اتومبیلساخت و تعمیر رنگ  181
 435،600×∆ 726،000×∆ کارگاه رنگ کوره ای  182
 435،600×∆ 726،000×∆ نقاشان سیار ساختمان   183

 546،480×∆ 910،800×∆ رستوران داران  184 رستوران داران
 546،480×∆ 910،800×∆ کبابی  185
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 2 درجه 1 درجه یصنف رسته فیرد هیاتحاد نام

 رستوران داران

 546،480×∆ 910،800×∆ دل و قلوه و جگرپز   186
 221،760×∆ 369،600×∆ و حلیم پز آش  187
 277،200×∆ 462،000×∆ کله پاچه فروش  188
 546،480×∆ 910،800×∆ طباخی  189
 720،720×∆ 1،320،000×∆ هتل و مهانپذیر تاالر پذیرایی  190
 792،000×∆ 1،042،800×∆ سفره خانه و رستوران سنتی  191
 300،960×∆ 501،600×∆ فروش غذای آماده کیلویی   192

زیربند سازان و 
 آهنگران

 396،000×∆ 660،000×∆ آهنگر اتومبیل  193
 396،000×∆ 660،000×∆ میزان فرمان  194
 498،960×∆ 831،600×∆ زیروبندساز اتومبیل 195
 475،200×∆ 792،000×∆ جک ساز  196
 316،800×∆ 528،000×∆ تعمیر کمک فنر اتومبیل 197

 380،160×∆ 633،600×∆ تعمیرکاران ساعت 198 ساعت سازان
 380،160×∆ 633،600×∆ فروشندگان ساعت 199

 شیرینی فروشان

 364،320×∆ 607،200×∆ شیرینی فروش  200
 641،520×∆ 1،069،200×∆ شیرینی ساز و فروش بستنی و آبمیوه 201
 316،800×∆ 528،000×∆ کافی شاپ 202
 641،520×∆ 1،069،200×∆ گزسازی 203
 562،320×∆ 937،200×∆ فروش وسایل قنادی  204
 586،080×∆ 976،800×∆ فروش شیشه و رفلکس و سکوریت 205
 396،000×∆ 660،000×∆ شیشه بر و شیشه فروش  206

صافکاری و نقاش 
 اتومبیل

 728،640×∆ 1،214،400×∆ صافکار 207
 728،640×∆ 1،214،400×∆ نقاش اتومبیل 208
 364،320×∆ 607،200×∆ رادیاتور و ازوز ساز 209
 277،200×∆ 462،000×∆ تعمیر قفل و کیلومتر اتومبیل 210
 277،200×∆ 462،000×∆ کلیدساز  211

ظال و جواهر 
 فروشان

 768،240×∆ 1،280،400×∆ طال و جواهر فروش  212
 641،520×∆ 1،069،200×∆ نقره فروش  213
 768،240×∆ 1،280،400×∆ تعمیر کار نقره و طال 214
 768،240×∆ 1،280،400×∆ صرافی  215
 768،240×∆ 1،280،400×∆ فروش سکه  216
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 2 درجه 1 درجه یصنف رسته فیرد هیاتحاد نام

 عکاسان

 546،480×∆ 910،800×∆ عکاسی معمولی و دیجیتال 217
 546،480×∆ 910،800×∆ تولید عکس معمولی و دیجیتال  218
 728،640×∆ 1،214،400×∆ فیلمبرداری و عکاسی مجالس 219
 475،200×∆ 792،000×∆ تعمیر دوربین و وسایل جانبی  220

 عینک سازان
 380،160×∆ 633،600×∆ عینک ساز  221
 380،160×∆ 633،600×∆ تعمیرکار عینک     222
 380،160×∆ 633،600×∆ فروش عینک 223

 641،520×∆ 1،069،200×∆ کلوپویدئو  224 محصوالت فرهنگی 

 فلزکاران

 768،240×∆ 1،280،400×∆ کابینت ساز 225
 498،960×∆ 831،600×∆ حلبی ساز  226
 316،800×∆ 528،000×∆ کانال کولر ساز  227
 396،000×∆ 660،000×∆ مسگر و روی فروش  228
 475،200×∆ 792،000×∆ تولید سیم ظرفشویی 229
 396،000×∆ 660،000×∆ استیل و تفلون پرداخت ظروف 230
 768،240×∆ 1،280،400×∆ تولید و فروش تجهیزات فلزی  اداری  231

 فرش فروشان

 554،400×∆ 924،000×∆ فرش دستباففروش  232
 459،360×∆ 765،600×∆ فروش فرش ماشینی  233
 768،240×∆ 1،280،400×∆ قالیشویی  234
 324،720×∆ 541،200×∆ قالی  رفوگری 235
 403،920×∆ 673،200×∆  رو گلیم فروشی فروش موکت های پرزدا 236
 396،000×∆ 660،000×∆ چله کشی 237
 277،200×∆ 462،000×∆ پتو فروشی 238
 396،000×∆ 660،000×∆ فروش مصالح فرش 239

فروشندگان لوازم 
 خانگی

 546،480×∆ 910،800×∆ فروش لوازم خانگی  240
 586،080×∆ 976،800×∆ فروش لوازم صوتی و تصویری  241
 277،200×∆ 462،000×∆ سمساری و امانت فروشی 242
 277،200×∆ 462،000×∆ کرایه ظروف  243
 396،000×∆ 660،000×∆ فروش ادوات موسیقی  244
 546،480×∆ 910،800×∆ فروش تجهیزات آشپزخانه صنعتی 245
 586،080×∆ 976،800×∆ فروش وسایل سرد کننده  246

 498،960×∆ 831،600×∆ فروش مصالح بهداشتی ساختمانی 247 مصالح فروشان

 رئیس شورای اسالمی                                                                                                                                                                                                                                     هرداری هفشجان                                ش 
 اسدالله گل محمدی                                                                                                                                                                                                          سید نقی کنعانی                                                                    



 1400شهرداری هفشجان سال  و خدمات   تعرفه عوارض

34 

 

 2 درجه 1 درجه یصنف رسته فیرد هیاتحاد نام

فروش مصالح 
 ساختمانی

 728،640×∆ 1،214،400×∆ فروش مصالح ساختمانی  248
 396،000×∆ 660،000×∆ سنگ فروش  249
 728،640×∆ 1،214،400×∆ فروش عایقهای رطوبتی  250
 728،640×∆ 1،214،400×∆ فروش آجرنما 251
 475،200×∆ 792،000×∆ فروش لوله و اتصاالت پلی اتیلن 252
 728،640×∆ 1،214،400×∆ موزائیک سازان 253
 871،200×∆ 1،452،000×∆ کارگاه سنگ بری  254
 871،200×∆ 1،452،000×∆ سنگ تراشی 255
 728،640×∆ 1،214،400×∆ تیرچه و بلوک  256
 396،000×∆ 660،000×∆ سیمان کاران  257

 قصابان
 364،320×∆ 607،200×∆ فروش گوشت گاو 258
 443،520×∆ 739،200×∆ گوشت گوساله و گوسفندفروش  259
 364،320×∆ 607،200×∆ فروش گوشت گوسفند 260

کتاب و لوازم 
 التحریر

 277،200×∆ 462،000×∆ کتابفروشی 261
 277،200×∆ 462،000×∆ لوازم التحریر فروش 262
 396،000×∆ 660،000×∆ فروش لوازم مهندسی و نقشه کشی 263

 کفاشان

 364،320×∆ 607،200×∆ کفش فروش  264
 364،320×∆ 607،200×∆ کیف فروش  265
 277،200×∆ 462،000×∆ فروش لوازم کفاشی 233
 277،200×∆ 462،000×∆ تعمیر کیف و کفش 267
 403،920×∆ 673،200×∆ تولید کفش 268
 316،800×∆ 528،000×∆ فروش کمربند 269

 403،920×∆ 673،200×∆ ساختمان شگاز ک 270 گازکشان

 گل فروشان
 396،000×∆ 660،000×∆ تولید گل )مصنوعی و طبیعی( 271
 380،160×∆ 633،600×∆ فروش گل 272
 380،160×∆ 633،600×∆ فروش تزئینات گل سازی 273

لوازم الکتریکی و 
 سیم کشی

 586،080×∆ 976،800×∆ فروش لوازم الکتریکی 274
 396،000×∆ 660،000×∆ ساختمان سیم کشی و خدمات برق 275
 396،000×∆ 660،000×∆ فروش  لوستر 276
 396،000×∆ 660،000×∆ فروش هود و هواکش خانگی و صنعتی 277

 364،320×∆ 607،200×∆ بندیماست  278 لبنیات فروشان
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 2 درجه 1 درجه یصنف رسته فیرد هیاتحاد نام
 277،200×∆ 462،000×∆ فروش لبنیات 279 لبنیات فروشان

 لوازم یدکی خودرو

 364،320×∆ 607،200×∆ فروش لوازم یدکی ایران خودرو و محصوالت آن 280
 364،320×∆ 607،200×∆ فروش لوازم پراید و رنو 281
 396،000×∆ 660،000×∆ لوازم یدکی ماشین آالت سنگینفروش  282
 396،000×∆ 660،000×∆ فروش تجهیزات مرغداری 283
 396،000×∆ 660،000×∆ فروش  ادوات وتجهیزات کشاورزی 284
 396،000×∆ 660،000×∆ فنر فروش 285
 396،000×∆ 660،000×∆ فروش بدنه اتومبیل 286
 728،640×∆ 1،214،400×∆ اتومبیلفروشندگان تزئینات  287
 498،960×∆ 831،600×∆ پیچ و مهره فروشی 288
 498،960×∆ 831،600×∆ فروش و خدمات شیشه اتومبیل 289
 728،640×∆ 1،214،400×∆ باسکول 290

 459،360×∆ 765،600×∆ الستیک فروش 291 الستیک فروشان
 475،200×∆ 792،000×∆ الستیک دست دوم فروش 292

مرغ و ماهی 
 فروشان

 380،160×∆ 633،600×∆ مرغ و ماهی فروش 293
 364،320×∆ 607،200×∆ پرنده فروش 294
 364،320×∆ 607،200×∆ آکواریوم فروش 295
 364،320×∆ 607،200×∆ فروش ماهی های تزئینی 296

 میوه فروشان

 459،360×∆ 765،600×∆ میوه فروش  297
 396،000×∆ 660،000×∆ سبزی خردکن با دستگاه  298
 316،800×∆ 528،000×∆ ترشی فروش 299
 396،000×∆ 660،000×∆ تولید ترشی و شوریجات 300

 728،640×∆ 1،214،400×∆ امالکمشاورین  301 مشاورین امالک
موبایل فروشی و 
 خدمات تلفن همراه

 594،000×∆ 990،000×∆ فروشندگان تلفن همراه و لوازم جانبی 302
 594،000×∆ 990،000×∆ تعمیر تلفن همراه 303

 نانوایان

 475،200×∆ 792،000×∆ نانوایی تافتون 304
 475،200×∆ 792،000×∆ نانوایی بربری  305
 475،200×∆ 792،000×∆ لواش 306
 475،200×∆ 792،000×∆ سنگکی 307
 1،092،960×∆ 1،821،600×∆ نانوایی حجیم و نیمه حجیم صنعتی  308
 419،760×∆ 699،600×∆ نان خانگی  309
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 2 درجه 1 درجه یصنف رسته فیرد هیاتحاد نام

 نانوایان
 1،092،960×∆ 1،821،600×∆ نان سفید پزی 310
 1،092،960×∆ 1،821،600×∆ فانتزینان  311
 419،760×∆ 699،600×∆ نان خشکه پز 312

 نمایشگاه اتومبیل

 768،240×∆ 1،280،400×∆ نمایشگاه اتومبیل سبک و سنگین  313
 586،080×∆ 976،800×∆ کرایه جرثقیل 314
 586،080×∆ 976،800×∆ تخلیه بار 315
 1،092،960×∆ 1،821،600×∆ وانت بار تلفنی  316
 396،000×∆ 660،000×∆ پیک موتوری  317
 396،000×∆ 660،000×∆ یدک کش اتومبیل تصادفی  318

 متفرقه

          1،518،000×∆ آموزشگاه رانندگی 319
      498،960×∆      831،600×∆ آسیاب آردی 320
      546،480×∆      910،800×∆ آموزشگاه کامپیوتر 321
      2،283،600×∆ آموزشگاه غیرانتفاعی  322
      2،283،600×∆ پزشکان عمومی  323
      2،500،000×∆ پزشکان متخصص 324
تعاونی های توزیع و مصرف شهر و روستا  325

      324،720×∆      541،200×∆ و نظیر آنها 

جایگاه پمپ بنزین و گاز دولتی و  326
      3،500،000×∆ اختصاصی و فروش مواد نفتی 

 با ازای هر نقشه ارائه شده به شهرداری %5 دفاتر نظام مهندسی 327
      871،200×∆      1،452،000×∆ دفاتر نقشه کشی و طراحی دکوراسیون 328
      728،640×∆      1،214،400×∆ دفاتر پیمانکاری  329
      728،640×∆      1،214،400×∆ اور حقوقی شدفاتر م 330
      728،640×∆      1،214،400×∆ دفاتر بیمه 331
      2،500،000×∆ دندان سازی تجربی   332
      2،500،000×∆ داروخانه  333
      2،500،000×∆ شرکت خدمات پستی )پست بانک(  334
      364،320×∆      607،200×∆ عسل فروشی  335
      221،760×∆      369،600×∆ فروشندگان ذغال چوب و سنگ 336
فروش و نصب انواع دزدگیر اتومبیل و  337

      498،960×∆      831،600×∆ ساختمان 
      459،360×∆      765،600×∆ کارخانه جات تولید آرد و عمده فروشی آن  338
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 2 درجه 1 درجه یصنف رسته فیرد هیاتحاد نام

 متفرقه

      2،000،000×∆ کلینیک دامپزشکی  339
      1،500،000×∆      2،000،000×∆ مهدکودک  340
      2،000،000×∆ هنرکده های آموزشی موسیقی  341
      2،500،000×∆ فروشگاههای بزرگ )زنجیره ای(  342
      6،000،000×∆ بانک های دولتی و خصوصی  343
      3،500،000×∆ موسسات مالی و اعتباری  344
      3،000،000×∆ صندوق قرض الحسنه  345

 د: تبصره ها
 تماماً بر اساس سال مراجعه محاسبه و وصول می گردد. 99عوارض کسب جهت سالهای قبل از سال  :1تبصره
  بر اساس جدول زیر محاسبه می گردد ∆ضریب  :2تبصره

 
 
 
 
 
 

کسبه عوارض بر اساس شغل جدید محاسبه و وصول می گردد و در صورتی که  در صورت تقاضای تغییر شغل توسط  :3تبصره
 عوارض کمتر از عوارض شغل قبلی گردد مابه تفاوت قابل پرداخت نخواهد بود

در صورت تقاضای تغییر محل  کسب خود را داشته باشد عوارض بر اساس  محل کسب جدید محاسبه و مابه  :4تبصره
تفاوت آن وصول می گردد و در صورتی موقیت محل کسب جدید از محل کسب قبلی پایین تر باشد مابه تفاوت قابل 

 پرداخت نخواهد بود

افراد صنفی مکلفند در هر سال عوارض کسب و  24/12/1382قانون نظام صنفی مصوب  14به موجب ماده  :5تبصره 
 پیشه خود را بپردازند 

 تعاریف فرمول: ج
 ∆=مساحت واحد تجاری
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تجاری/مترمربعمساحت واحد  ∆  

×1/0 ∆ 0-30 

×08/0 ∆ 30-50 

×06/0 ∆ 50-70 

×04/0 ∆ 70-100 

×02/0 متر به باال100 ∆  
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 سومفصل 

 شهرداری بهای خدماتتعرفه 
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          سوم فصل

  سطح شهررتانشهای  حفاری تعرفه بهاء خدمات رتمیم
 الف: نحوه محاسبه:

 
 
 
 
 

 

 =مساحت حفاری به متر مربع𝛼 فرمول تعاریف: ب

 ج: تبصره ها
کلیه تریم حفاری سطح شهر و آسفالت مربوطه ناشی از اقدامات شرکتهای خدماتی و ادارات با عقد قرارداد بر  :1تبصره

مسیون حفاری به عهده شهرداری می باشدو شهرداری موظف است هزینه ترمیم و آسفالت مربوطه را بر اساس یاساس ک
بدیهی است که بایستی الزامات فنی و شهرسازی در فهرست بهای مذکور به اضافه افزایش از شرکت حفاری اخذ نماید 

 .ز سوی از سوی شهرداری رعایت گرددخصوص ترمیم آسفالت و زیرسازی ا

برابر از مالک اخذ  2کلیه حفاریها میبایست به وسیله کاتر انجام گیرد و در صورت قصور هزینه های معادل  :2تبصره 
 ووصول گردد
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 مبلغ به ريال محل حفاری رديف

1،500،000× خیابان های اصلی با پوشش آسفالت  1 α 

1،200،000× معابر فرعی با پوشش آسفالت 2 α 

300،000× معابر خاکی اصلی 3 α 

200،000× معابر خاکی فرعی 4 α 

700،000× بلوک فرش پیاده رو ها 5 α 

500،000× بتن پیاده رو ها 6 α 

800،000× موزاییک و آسفالت پیاده رو ها 7 α 

کاری چمن سبز فضای 8  ×500،000 α 
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          سوم فصل

 آماده سازیبهای خدمات 
 الف: نحوه محاسبه:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

𝛼 = √(𝑀 + 𝑚)2 × 𝑁𝑆10
 

 تعاریف فرمول: ج

Mزیربنای کل =   
mدر طبقه همکف =زیربنا 
S)مساحت عرصه )زمین= 𝛼ضریب تراکم= 

T قیمت منطقه ای= 
N تعداد واحد= 

W ارزش معامالتی= 
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 فرمول نوع کاربری  رديف

} مسکونی 1 0/2 × 𝑇 × 𝑆0/1 × 𝑀 × 𝑊 × 𝛼مجموع 

} تجاری 2 0/3 × 𝑇 × 𝑆0/1 × 𝑀 × 𝑊 × 𝛼مجموع 

} صنعتی و فناوران 3 0/4 × 𝑇 × 𝑆0/3 × 𝑀 × 𝑊 × 𝛼مجموع 

} اداری  4 0/5 × 𝑇 × 𝑆0/3 × 𝑀 × 𝑊 × 𝛼مجموع 

} سایر  5 0/5 × 𝑇 × 𝑆0/4 × 𝑀 × 𝑊 × 𝛼مجموع 
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 ج: تبصره ها
وصول آماده هزینه آماده سازی فقط یکبار قابل وصول می باشدو در صورت ایجاد معبر جدید شهرداری ضمن اخذ و :1تبصره 

 سازی معبر جدید به قیمت روز اقدام به آماده سازی نماید
هزینه آماد ه سازی مقرر در این تعرفه از ساختمانهایی که بدون اخذ پروانه اقدام به احداث بنا می نماید پس از صدور  :2تبصره 

 مبنی بر ابقاء بنا نیز قابل وصول است.100رای کمیسیون ماده 
 محاسبه خواهد شد %50هزینه آماده سازی جهت ساختمان های موجود در بافت فرسوده  :3تبصره 
 هزینه آماده سازی جهت مدد جویان کمیته امداد و بهزیستی و همچنین جانبازان و خانواده شهدا قابل وصول نمی باشد :4تبصره 
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          سوم فصل

  خدمات جمع آوری سد معبر  بهاء

 الف: نحوه محاسبه:
 

 ب: تبصره ها
اخذ بهای خدمات مندرج در این تعرفه بر اساس گزارش کتبی واحد مربوطه )سد معبر( بوده و پس از وصول اجناس  :1 تبصره

 عودت خواهد شد.
ساعته جهت رفع موانع اقدام، در صورت  24در صورت تخلیه مصالح ، شهرداری نسبت به دادن اخطار رسمی و مهلت  :2تبصره 

راساً نسبت به جمع آوری اقدام و همراه با اخذ بهای خدمات موضوع این ردیف هزینه جمع آوری  عدم اقدام به موقع مالک شهرداری
 روز می باشد. 10نیز از مالک دریافت می گردد حداکثر مهلت مراجعه جهت باز پس گیری مصالح جمع آوری شده  %15به اضافه 
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 مبلغ بهاء خدمات  رديف
1 

بهاء
 

خدمات
 

ناشی
 از 

 سد
معبر

 000/900 سد معبر در پیاده روها و خیابان ها  
 000/250 به ازای هر روز نگهداری اجناس 2
 000/500 سد معبر ناشی از توقف وانت  3
 000/520 سد معبر ناشی از توقف کامیون 4

وسایل جمع آوری شده از محل ساخت و ساز غیر مجاز تا  5
 000/650 یک ماه روزانه 

وسایل جمع آوری شده از محل ساخت و ساز غیر مجاز  6
 000/350 بیش از یکماه

سد معبر ناشی از تخلیه مصالح ساختمانی در معابر اصلی و  7
 000/450 تجاری مرکز شهر خارج از موعد مقرربافت 

8 

تخلیه 
غیرمجاز 
نخاله در 

سطح شهر و 
حریم شهر

 000/500/1 وانت نیسان کمپرسی  
 000/500/1 تراکتور 

 000/000/2 خاور
 000/100/2 تن 10کمپرسی تک 

 000/000/2 کمپرسی کمپرسی ده چرخ 
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          سوم فصل

کان غرفه اهی بازار روز هفتگی  بهای خدمات کراهی م
 الف: نحوه محاسبه:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ب: تبصره ها
 هزینه اخذ شده جهت بازار روز به صورت ماهیانه می باشد :1تبصره

 ریال به مبلغ روزانه اضافه خواهد شد 000/100متر مربع به ازای هر متر مربع مبلغ  10در صورت افزایش متراژ مازاد  :2تبصره 
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 مبلغ )ريال( نوع خورو  رديف
 000/350 حق ورودی به جعبه بازار خودرو به ازای هر خودرو 1

 حق ورودی به میدان و تربار 2

 000/200 سواری 

 000/350 وانت

 000/500 کامیون

متر مربع به  10دستفروشان بازارهای روز هفتگی تا  3
 000/300 ازای هر متر مربع
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          سوم فصل

 اتکسیرانی خدمات بهاء
 الف: نحوه محاسبه:

 

 

 ب: تبصره ها
 تاکسی های گردشی و مینی بوس های گردشی در سطح شهر هفشجان می باشد. این تعرفه شامل: 1تبصره 
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 مبلغ )ريال( نوع عوارض   رديف
 000/000/2 هزینه صدور پروانه تاکسی و مینی بوس  1

 000/700 هزینه خدمات سالیانه برای هر دستگاه تاکسی  2

 000/000/1 مینی بوس دستگاه هر برای سالیانه خدمات هزینه 3

هزینه واگذاری حق امتیاز پروانه شرکت حمل و نقل شهری  4
 000/000/10 )تاکسی سرویس( 

 شهری نقل و حمل شرکت پروانه امتیاز حق واگذاری هزینه 5
 000/000/12 (مینی بوس ها)

 000/000/8 هزینه نقل و انتقال تاکسی 6

 000/000/12 مینی بوس انتقال و نقل هزینه 7

 000/500/1 هزینه خدمات نوسازی تاکسی و مینی بوس 8
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          سوم فصل

  فعالیت جرثقیل اه و یدک کش اه  خدمات بهاء
 الف: نحوه محاسبه:

 

 

 ب: تبصره ها
جرثقیلهای در محدوده و حریم شهر فعالیت می نمایند به شهرداری )سازمان تاکسیرانی ( اجازه دادهمی شود از کرایه : 1تبصره 

 پنج درصد کرایه وصول نمایند.
آیین نامه اجرائی تمرکز امور مربوط به تاکسرانی و همچنین رعایت کف و سقف هزینه الزامی  5ماده  5رعایت تبصرزه  :2تبصره 

 است.
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 مبلغ )ريال( نوع عوارض   رديف

 و جرثقیل و کشها یدک نمایندگی پروانه صدور امتیاز حق 1
 بار برای یک سال تاکسی

000/100/1 

 000/000/1  بار وانت فعالیت مجوز صدور هزینه 2

 000/300  المثنی دفترچه صدور هزینه 3
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            سوم فصل

 اجاره ماشین آالت شهرداری

 الف: نحوه محاسبه:

 
 ب: تبصره ها

حمل و بارگیری نخاله های ساختمانی در داخل یا خارج از شهر به صورت توافقی توسط واحد فنی خدمات شهری و  : 1تبصره 
 ماسین آالت برآورده هزینه می شود 

تمامی هزینه های ذکر شده جهت کرایه در محدوده شهر می باشد و اجاره در خارج از محدوده شهری به صورت توافق  : 2تبصره 
 می باشد.و تایید شورای اسالمی شهر شهرداری و متقاضی بین 

 و برگشت به عهده متقاضی میباشد. رفت دستگاه های  سنگین بیل مکانیکی و بلدوزر و غلطک و بارگیری حمل :3تبصره 
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 (ريال) مبلغ محل حفاری رديف
 000/000/3 دستگاه بلدوزر در زمین های سخت و سنگین ازای هر ساعت 1
 000/500/2 دستگاه بلدوزر در زمین های  نرم کشاورزی 2
 000/500/2 زمین های نرم کشاورزیدستگاه بیل مکانیکی کوماتسو در  3
 000/000/3 دستگاه بیل مکانیکی کوماتسو در زمین های سخت و سنگی به ازای هر ساعت 4
 000/000/4 دستگاه بیل میکانیکی کوماتسو پیکور به ازای هر ساعت 5
 000/500/2 دستگاه لودرکاترپیالر به ازای هر ساعت 6
 000/000/2 به ازای هر ساعت  ZL-40دستگاه لودر 7
 000/000/2 دستگاه گریدر به ازای هر ساعت  8
 000/000/1 سرویسدستگاه بنزمایلر به ازای هر  9

 000/800 سرویسدستگاه بنز اتکو و ولوو ازای هر  10
 000/000/1 دستگاه تراکتوربیلی به ازای هر ساعت 11
 000/000/1 هر ساعت دستگاه غلتک ویبره بدون تراکتور به ازای 12
 000/000/1 دستگاه غلتک ویبره با تراکتوربه ازای هر ساعت 13
 000/200/1 دستگاه غلطک کوچک به ازای هر ساعت  14
 000/700 آمبوالنس داخل شهر 18
 000/400/1 تا شهرکردآمبوالنس  19
 000/500/1 آمبوالنس تا فرخ شهر 20
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            سوم فصل
 ساری خدمات شهرداریبهاء 

 الف: نحوه محاسبه:
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 مبلغ )ريال( شرح خدمات رديف
 000/000/1  هزینه صدور پروانه ساختمانی 1
 000/000/2 هزینه صدور عدم خالف اراضی فاقد پروانه ساختمانی 2
 000/000/1 پروانه ساختماتیهزینه صدور عدم خالف جهت اراضی دارای  3
 000/000/2 هزینه صدور پایانکار جهت امالک فاقد پروانه ساختمانی 4
 000/000/1 هزینه صدور پایانکار جهت امالک دارای پروانه ساختمانی 5
 000/000/1 100هزینه تشکیل پرونده در کمسیون ماده  6
 000/000/1 77هزینه تشکیل پرونده جهت کمسیون ماده  7
 000/500 هزینه تشکیل پرونده جهت تفکیک امالک 8
 مجموع عوارضات %6 هزینه فضای سبز جهت اراضی دارای پروانه ساختمانی  و فاقد پروانه ساختمانی 9

 مجموع عوارضات %6 هزینه آتش نشانی جهت اراضی دارای پروانه ساختمانی  و فاقد پروانه ساختمانی 10
 000/700 واحد های تجاری هزینه جمع آوری پسماند 11
 000/500 هزینه پسماند واحد های مسکونی 12
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            سوم فصل
 صداخذ جرائم کمیسيون ماده  جهتارزش معامالتی ساختمان 

 الف: نحوه محاسبه:
 

 حداقل/ريال/مترمربع /ريال/مترمربع حداکثر انواع ساختمانها رديف

 ساختمان 
 000/200/1 000/750 ساختمان اسکلت فلزی یا بتنی با هر نوع سقف  1
ساختمان اسکلت مختلط بنایی با ستونهای بتنی  2

 000/000/1 000/850 ) دیوار باربر (و فلزی 

سیمانی با  3 سکلت آجری یا بلوک  ساختمانهای ا
 هر نوع سقف ) بدون شناژ قائم و افقی ( 

000/600 000/850 

اسکلت مخلوط خشت و گل و سنگ و چوب با  4
 هر نوع سقف

000/500 000/750 

 انبارها و سالن ها و توقف گاهها
اسکلت فلزی و با سوله های پیش ساخته با هر  5

 نوع سقف و بتنی  
000/750 000/000/1 

 000/000/1 000/600 اسکلت آجری با بلوک سیمانی به هر نوع سقف  6
 دیوار کشی با هر نوع مصالح بنایی  7

 
000/500 000/850 
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 چهارمفصل 
 و ارزش معامالتی قیمت منطقه ای
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       چهارم فصل

 هفشجان شهر شده تعدیل ای منطقه قیمت جداول
 الف: تعاریف:

و جداول زیر محاسبه و در فرمول ها جایگزاری می  نقشه ذیل براساس منطقه بندی Tقیمت منطقه ای در فرمول هل تحت عنوان 
 گردد
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 الف: نحوه محاسبه:
 

 . قیمت منطقه ای تعدیل شده شهر هفشجان1جدول

 مبلغ )ریال( منطقه کمتر برخوردار ردیف
 000/90 متر  8کوچه های کمتر از  1
 000/100 متر و بیشتر 8کوچه های  2
 000/130 متر  16خیابان های کمتر از  3
 000/170 متر   20متر تا  16خیابان های  4
 000/220 متر  20خیابان های بیشتر از  5
 000/420 طرفین بلوار شهید مظلوم از نبش چمران تا انتهای شهر  6

 
 
 

 قیمت منطقه ای تعدیل شده شهر هفشجان .2جدول 

 مبلغ )ریال( منطقه متوسط ردیف
 000/100 متر  8کوچه های کمتر از  1
 000/130 متر و بیشتر 8کوچه های  2
 000/140 متر  16خیابان های کمتر از  3
 000/200 متر  20متر تا  16خیابان های  4
 000/230 متر20خیابان های بیشتر از  5
 000/500 متر( 35بهمن از کاشانی تا کوچه شهید توکلی و کوچه جانبازان )عمق 22طرفین خیابان  6
بهمن از کاشانی تا کوچه شهید توکلی و کوچه جانبازان تا سه راه  22طرفین خیابان  7

 امام حسین )ع( ئو چمران
000/420 

 000/210 طرفین خیابان استکی از پاسداران تا انتها  8
 000/350 خرداد تا آخر شهر 15نهضت از  طرفین 9
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 . قیمت منطقه ای تعدیل شده شهر هفشجان3جدول

 مبلغ )ریال( منطقه عالی ردیف
 000/140 متر 8کوچه های کمتر از  1
 000/180 متر و بیشتر 8کوچه های  2
 000/210 متر 16خیابان های کمتر از  3
 000/280 متر 20متر تا  16خیابان های  4
 000/320 متر 20بر خیابان ها و بلوار های بیشتر از  5
 000/700 بهمن 22طرفین خیابان کاشانی از میدان امام)ره( تا نبش خیابان  6
 000/640 امام)ره(اطراف میدان  7

خرداد و امام  15بهمن تا نبش خیابان  22طرفین خیابان کاشانی از سه راه درمانگاه و  8
 000/640 حسین)ع(

 000/560 خرداد از خیابان کاشانی تا نهضت 15طرفین خیابان  9
 000/440 خرداد تا ولیعصر 15طرفین خیابان نهضت از خیابان  10
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 هفشجان شهر شده تعدیل ای منطقه قیمت. 4دولج

 مبلغ )ریال( منطقه خوب ردیف
 000/120 متر 8کوچه های کمتر از  1
 000/140 متر و بیشتر 8کوچه های  2
 000/180 متر 16خیابان های کمتر از  3
 000/210 متر 20متر تا  16خیابان های  4
 000/320 متر 20بر خیابان ها و بلوار های بیشتر از  5
 000/420 طرفین خیابان نواب از بلوار فجر تا انتهای محدوده غرب  6
 000/550 طرفین بلوار ولیعصر)عج( از میدان امام )ره( تا چهار راه نواب  7
 000/420 امام )ره( تا میدان گازطرفین بلوار شهدا از میدان  8
 000/210 طرفین خیابان کمربندی از ابتدای نواب تا انتها 9

 000/280 طرفین خیابان عالمه حلی 10
 000/550 طرفین بلوار شهید مظلوم از میدان امام )ره( تا چمران 11
 000/470 طرفین بلوار ولیعصر )عج( از چهار راه نواب تا میدان اداره آب  12
 000/350 طرفین بلوار ولیعصر )عج( از میدان آتش نشانی تا محدوده شهر  13
 000/140 طرفین خیابان زیر ترمینال از بلوار مظلوم تا خیابان گلستان 14
 000/280 خرداد 15طرفین خیابان دکتر مفتح از بلوار ولیعصر)عج( تا محدوده  15
 000/280 تا محدوده شهر خرداد از چهار راه نهضت 15طرفین خیابان  16
 000/120 خیابان نواب غربی از خیابان نواب اسد آبادی 4طرفین کوچه  17
 000/140 از اسدآبادی تا مفتح 23طرفین کوچه  18
 000/160 خرداد تا انتها )پل میانرود( 15طرفین خیابان کاشانی نبش خیابان امام حسین)ع( و  19
 000/350 بهمن  22طرفین خیابان امام حسین )ع( از کاشانی تا  20
 000/350 بهمن تا بلوار شهید مظلوم  22طرفین خیابان چمران از نبش  21
 000/280 طرفین خیابان ابوذر از خیابان امام حسین)ع( تا پل میانرود 22
 000/280 طرفین خیابان اسدآبادی از ولیعصر )عج( تا انتها)محدوده( 23
 000/280 طرفین خیابان شهرداری از ولیعصر )عج( تا ورزش 24
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 . قیمت منطقه ای تعدیل شده نیمه مزاحم شهر هفشجان5جدول 

 مبلغ )ریال( منطقه  ردیف
 000/130 متر  14خیابان های کمتر از  1
 000/160 متر  16متر و  14خیابان های  2
 000/190 متر  20متر و  18خیابان های  3
 000/220 متر  20خیابان های بیشتر از  4

 

 تعدیل شده شهر هفشجان معامالتی. قیمت 5جدول 

 مبلغ )ریال(  کاربری ردیف
 000/350 مسکونی 1
 000/500 تجاری 2
 000/400 صنعتی و فن آوران 3
 000/450 اداری 4
 000/300 سایر 5
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