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 سایر مستندات قانونی مرتبط با عوارض و مستندات قانونی وضع عوارض
  1346مصوب  هاآیین نامه مالی شهرداری -

شود، درج میو مؤسسات تابعه و وابسته به آن وصول یا تحصیل یی که به وسیله شهرداری هاهر شهرداری دارای تعرفه ای خواهد بود که در آن کلیه انواع عوارض و بهای خدمات و سایر درآمد -30ماده 
 شود. میگیرد در تعرفه مذکور منعکس میصورت  هاگردد یا هر تغییری که در نوع و میزان نرخ آنمییا بهای خدمات جدیدی که وضع و تصویب  عنوان تعرفه عوارضو هر 

  1375ی بعدی مصوب هاکشور و انتخاب شهرداران با اصالحیهی اسالمی هاوظایف و انتخابات شورا ،قانون تشکیالت -

 :در وظایف شورای اسالمی شهر -71ماده 

 شود.میم تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعال – 16بند 
ی خدماتی و عمرانی مورد نیاز شهر طبق هالی به منظور تأمین بخشی از هزینههای اهاتواند نسبت به وضع عوارض متناسب با تولیدات و درآمدمی( شورای اسالمی شهر 27/8/1386)اصالحی  - 77ماده 

  آیین نامه مصوب هیأت وزیران اقدام نماید.

را منطبق بر آیین نامه مصوب نداند نسبت به  عنوان تعرفه عوارضتواند در هر مقطعی که وصول هر میوصول است.وزیر کشور  یک ماه پس از ارسال هر مصوبه وزارت کشور قابل ،عوارض – بند
 اصالح یا لغو آن اقدام نماید. 

  1387قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب  -

در این قانون مشخص نشده باشد، موظفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال  ها، که تکلیف آنوضع هر یک از عوارض محلی جدید برایی اسالمی شهر و بخش هاشورا - 1بند -50ماده 
 برای اجراءدر سال بعـد، تصویب و اعالم عمومی نمایند.

 :توسعه کشورقانون برنامه ششم  -

گاه مساجد به عنوان اصلی ترین پایگاه عبادی ، تربیتی ، سیاسی ، اجتماعی وفرهنگی اقدامات زیر انجام می به منظور توسعه فضاهای مذهبی فرهنگی وبهره گیری از اماکن مذهبی وتثبیت جای-95ماده 
 شود :

اث ، اراضی ا وشهر های جدید االحدوزارت راه وشهرسازی ، بنیاد مسکن انقالب اسالمی وشهرداریها موظفند در طراحی واجرای طرحهای جامع تفضیلی شهری وهادی روستایی وشهرک ه –الف 
هزینه وبا حفظ مالکیت عمومی در اختیار متقاضیان مناسب برای احداث مساجد وخانه عالم در جوار مساجد جهت استفاده امام جماعت همان مسجد پیش بینی کنند وپس از آماده سازی بدون دریافت 

 احداث مساجد قرار دهند .

ای دینی مصرح در قانون اساسی وحوزه های علمیه شامل مراکز آموزشی ، پژوهشی ، واداری از پرداخت هزینه های حق انشعاب آب ، برق ، مساجد ، مصلی ها ، اماکن صرفا مذهبی اقلیت ه –صره تب
 گاز وفاضالب وعوارض ساخت وساز فقط برای فضای اصلی معاف می باشند .

 قانون حمایت از ایثارگران وجانبازان وخانواده های شهدا :88بند ث ماده 
زندان آنان ، جانبازان وهمسران وفرزندان جانبازان شهرداری ها ودهیاریها وسازمان اوقاف وامور خیریه مکلفند به منظور ارج نهادن به والدین ، همسران وفرزندان شهداوآزادگان وهمسران وفر -4 بند
 نامه در امامزادگانی که دفن اموات در آنها مجاز می باشد وآرامستانها بدون اخذ هزینه اقدام نمایند .وباالتر ورزمندگان با سابقه حضور شش ماه وباالتر در جبهه را با رعایت مفاد وفق 25%
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ایجاد هماهنگی ی ملی و استانی، های توسعه ای و سرمایه گذاریهابه منظور ارتقاء نظام برنامه ریزی کشور با لحاظ نمودن دو اصل آمایش سرزمین و پایداری محیطی در کلیه فعالیت -181ماده 
و تمرکز امور  هاو انتقال اختیارات اجرایی به استان های مدیریتی استانها، توسعه متوازن مناطق، ارتقاء توانمندیهارعایت عدالت در توزیع منابع و فرصتای و منطقه –ای و بخشیبخشی، منطقه

 رسد.میران وزی ی الزم به تصویب هیأتهاو شاخص هارحاکمیتی در مرکز، ساز وکا
توسط دولت و قوانین مصوب منوط به تأمین آن از بودجه عمومی ساالنه کشور است. در غیر این صورت بخشودگی و  هاهر گونه تخفیف، بخشودگی حقوق و عوارض شهرداری –181تبصره ذیل ماده 

 تخفیف حقوق و عوارض شهرداری ممنوع است.
 1391 ات رسانی به ایثارگران مصوبقانون جامع خدم -

 صدور عوارض یهاهزینه پرداخت از خود سکونت محل شهر در تجاری مربعمتر بیست و مترمربع بیست و یکصد تا مفید زیربنای با مسکونی واحد یک احداث برای قانون این مشموالن -6ماده 

 بود. نخواهد ایثارگران شامل تراکم بر مازاد و اعمال نیز مسکونی یهامجتمع احداث در ماده این مفاد .ندباشمی معاف بنیاد معرفی با بار یک برای نوسازی و شهرداری عوارض ساختمانی، یهاپروانه
ندان آزادگان فرزندان رزمندگان ( قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران پس از عبارت جانبازان وآزادگان وفرزندان شاهد ، عبارت فرزندان جانبازان ،فرز31دربند الف ماده ) –ششم توسعه بند ج  برنامهدر 

 با حداقل شش ماه سابقه حضور جبهه اضافه می شود.
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 تعاریف و اصطالحات
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 است.توسط وزارت کشور تهيه و تنظيم گردیده  هانامه مالی شهرداریآیين  30عبارتست از دستورالعملی که به استناد ماده  عوارض:تعرفه  :تعاريف

 P: منظو( ر ازP یا قيمت منطقه ای، ارزش معامالتی زمين و ساختمان بر مبنای اعالم سازمان امور اقتصادی و دارایی در اجرای ماده )باشدمیی مستقيم هاقانون ماليات 64 . 

دفترچه ارزش معامالتی  شهرداری 1401با عنایت به اینکه در تاریخ تهيه تعرفه سال  ،1399( اصالحی قانون ماليات های مستقيم مصوب سال 64( ماده )3وجوه موضوع تبصره ) ماخذ محاسبه سایر عوارض و - 

اصالحی قانون مالياتهای مستقيم تعيين نشده است ، لذا مالک عمل برای محاسبه عوارضات 64ماده 3همچنين ضریبی جدیدی توسط هيات وزیران در اجرای تبصره  اداره دارایی ارائه نشده و توسط 1402سال 

 .ارائه نشده باشد دارایی که دفترچه ارزش معامالتی جدید تا زمانی 1401ال س

K: گردد.میتعيين اسالمی شهر  با توجه به مقتضيات هر شهر توسط شورایی مختلف هادر تعرفهی است که ضریب 

 باشد . میی الزم هاآشپزخانه و سرویس ،شامل اتاق شود ومیی که برای سکونت افراد و یا خانواده ساخته ساختمان عبارت است از :یک واحد مسکونی

  :توجه

  :رعایت شودبایستی  1402سال ی عوارضی هاموارد ذیل در کليه تعرفه

ه ملکی در ميدان یا فلکه واقع شده باشد عوارض صورتی کچنانچه ملکی دارای چند بر باشد در محاسبه عوارض مربوطه باالترین قيمت منطقه ای بر ملک مشرف به معبر مالک عمل خواهد بود همچنين در   .1

 گردد محاسبه خواهد شد.میبر اساس باالترین قيمت منطقه ای جبهه خيابانی که از ميدان یا فلکه منشعب 

 عوارض را تعيين نماید. مبنای محاسبه  تعرفهحداقل ری تواند در موارد خاص با پيشنهاد شهردامیشورای شهر  .2

عوارض متعلقه به نرخ  ،پس از وصول جرائم ساختمانی به نرخ زمان وقوع تخلفهيأت عمومی دیوان عدالت اداری  3/2/85مورخ  48و همچنين دادنامه شماره  25/11/83مورخ  587شماره  با توجه به دادنامه .3

 روز محاسبه خواهد شد.

 قانون شهرداری است. 77يسيون موضوع ماده کم ،و بهای خدمات مرجع رفع هر گونه اختالف بين مؤدی و شهرداری در مورد عوارض .4

 در داخل محدوده و حریم شهر قابل وصول است.موضوع این تعرفه  عوارض .5

در هر حال تخلفات د گردمیبينی بودجه سنواتی پيشیی که در قوانين هاو یا معافيت( 17/2/87پس از تصویب قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب (ی مصوب هامعافيت قوانين و مقررات مربوط به .6

  ساختمانی مشمول استفاده از هيچ گونه تخفيف و معافيتی نخواهند بود.

 مالک محاسبه عوارض عرض موجود معبر می باشد. .7

 شده بعد از رای کميسيون های ماده صد قانون شهرداری ها برای کليه بندهای این فصل محاسبه و دریافت خواهد شد.عوارض بناهای ابقا  -8
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 :صل دومف

 عوارض ناشی از توسعه شهر 
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 جدول مقرارت مربوط به مدت اعتبار پروانه هاي ساختمانی 

 

 حداقل زمان اتمام عملیات) ماه( مساحت زیربنا ) مترمربع(

 12 مترمربع 300تا 

 24  مترمربع2000مریع تا متر300از 

 36  متر مربع 5000مربع تا متر2000از 

 48 مترمربع 10000تا مربع متر5000از 

 60  مترمربع 10000بیش  از 
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 مبالغ به ریال                      (110201بنا )احداث اعیانی( از نوع مسكونی ) در حد تراکم() کد درآمدي رض زيرعوا -( 2-1تعرفه شماره )                                              

 

 (110201) کددرآمدي  بر ساختمانها و عوارض سطح شهر  عوارض –( 2-2تعرفه شماره )

 توضیحات 1402مصوب سال  1401مصوب سال  عنوان تعرفه عوارض  رديف

 مترمربع 700تا  مسکونی )مترمربع عرصه( 1
١

٢٠
𝑝 

١

٣٦
𝑝 

هاي مسکونی اعيانی است كه در هر طبقه بيش از يک واحد ها و آپارتمان: منظور از مجتمع(١ند )ب

 مسکونی احداث گردد و يا تعداد واحد بيش دو واحد باشد.

عيانی( ، جکوزي )خارج از ا، سونابراي احداث استخر: در صورت درخواست متقاضيان (٢بند )

باشد. چنانچه قسمتی از قابل وصول می 6Pمربعمتربارعايت ضوابط ومقررات شهرسازي به ازاي هر 

 گيرد.اعيانی براي اين منظور استفاده شود درعوارض زيربنا مورد محاسبه قرار نمی

( : خدمات صدور پروانه و پايانکار براي واحدهاي تک واحدي مسکونی وتجاري به مبلغ ٣بند ) 

ريال ) براي پروانه وپايانکار بصورت مجزا ( و براي مجتمع هاي مسکونی وتجاري ) تک 5٠٠/٠٠٠

 –ريال خواهد بود ٠٠٠/٠٠٠/٢واحد به مبلغ ١٠ريال ومجتمع هاي باالتر از ٠٠٠/٠٠٠/١واحدي  (  به مبلغ 

 ضمنا در صورت تمديد يا اصالح پروانه هزينه مربوطه مجددا قابل دريافت می باشد .

 

2 
 700 بیش ازمسکونی )مترمربع عرصه( 

 مترمربع

١

٢٠
𝑝 

١

55
𝑝 

 مسکونی )مترمربع اعیان( 3
١

٦
𝑝 

١

١٢
𝑝 

 تجاری مترمربع 
٢

٣
𝑝 

١

٢
𝑝 

9 
١ اداری مترمربع

٣
𝑝 

١

5
𝑝 

  

 احمد کشاورزصفیئی                                                                    مهدي کشاورزحداد                                                                    بهرام کلهرچگینی         

 وراي اسالمی شهررئیس ش                                                               سیردانشهردار                                                                            مالیمسئول                                                         

 

 توضیحات 1402مصوب سال 1401 مصوب سال عنوان تعرفه عوارض  رديف

  p 4/4  p 6/2 مربعمتر 150بنای تا زیر 1
، جکوزي )خارج از اعيانی( با ، سونابراي احداث استخر: در صورت درخواست متقاضيان (١بند )

باشد. چنانچه قسمتی از وصول میقابل  6Pمربعترمرعايت ضوابط و مقررات شهرسازي به ازاي هر 

 گيرد.اعيانی براي اين منظور استفاده شود در عوارض زيربنا مورد محاسبه قرار نمی

: بابت احداث سازه هاي سبک به عنوان سايبان،پاركينگ و نظاير آن )با رعايت اصول فنی( (٢بند )

 دد.محاسبه و دريافت گر %p5٠جهت هرمتر مربع . صدور 

در خصوص عوارض صدور پروانه براي بافتهاي فرسوده شهري برابر دستورالعمل هاي ابالغی اقدام 

 خواهد شد.

 p 6 /4 p 7 /2 مربعمتر 400تا  150بنایاز زیر 2

 p 9 /4 p 8 /2 مترمربع 400بیش از  3
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 (110202) کد درآمدي  ، صنعتیتجاري مسكونی، بخش زيربنا ) در حد تراکم (براي عوارض –( 2-3تعرفه شماره )

 توضیحات 1402مصوب سال  1401مصوب سال  عنوان تعرفه عوارض  رديف

4/4 مترمربع 150مسکونی غیرفرسوده تا عوارض پذیره  1  p 6/2  p 

 %4٠، به ازاي هر طبقه پايين تر از زيرزمين  -١: عوارض پذيره طبقات پايين تر از زيرزمين(١)بند 

 مربع محاسبه خواهد شد.متركمتر از عوارض پذيره زيرزمين براي هر 

عوارض پذيره مالک محاسبه  %١٠٠هاي تجاري تا ميزان مساحت قبل : در صورت تجديد بنا(٢بند )

 گيرد.قرار می

: پروانه : مدارک اثبات تجاري بودن ملک قبل از تأسيس شهرداري شامل حداقل دو مورد از(٣)بند 

، قبوض آب، برق، گاز، برگ پرداخت ماليات كسب از اتحاديه صنفی مربوطه و يا ساير مراجع ذيصالح

يت از مراجع ذيصالح است كه در اين صورت وضع ساليانه، پروانه تجاري مبنی بر تجاري بودن آن

اي نخواهد شد و بعد از تأسيس موجود تلقی شده و مشمول پرداخت هيچ عوارض و يا جريمه

شهرداري وجود هر يک از اين مدارک صرفاً سال وقوع تخلف را براي محاسبه جريمه و همچنين 

 هاي قبل مشخص خواهد نمود.عوارض سال

 

6/4 مترمربع 400تا  150از مسکونی غیرفرسوده عوارض پذیره  2  p 7/2  p 

 p9/4 P8/2 مترمربع 400بیش از مسکونی غیرفرسوده عوارض پذیره  3

  p 4/3 P 2 مترمربع 150مسکونی بافت فرسوده تا عوارض پذیره  4

 p 6/3 p 1/2 مترمربع 400تا  150از  مسکونی بافت فرسودهعوارض پذیره  5

 P5/4 P6/2 مترمربع 400بیش از  مسکونی بافت فرسودهعوارض پذیره  6

 P10 P6/8 طبقه اول تجاری هر مترمربععوارض پذیره  7

 p 12 p 2/7 طبقه همکف تجاری هر مترمربععوارض پذیره  8

 p 9 p 5/6 زیر زمین تجاری هر مترمربععوارض پذیره  9

 p 8 p 7/5 نیم طبقه تجاری هر مترمربععوارض پذیره  10

 p 5 p 4/3 هر مترمربع اداریعوارض پذیره  11

 p 5/4 p 4/3 هر مترمربع صنعتیعوارض پذیره  12
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 (110202) کد درآمدي  هتل ها و اماکن گردشگري و مسافرخانه ها، مجتمع هاي خدماتی ، زيربنا ) در حد تراکم (براي عوارض   -( 2-7عرفه شماره )ت

 وضیحاتت 1402مصوب سال  1401مصوب سال  عنوان تعرفه عوارض  رديف

1 

برای عوارض پذیره صدور پروانه و یا صدور مجوز 

ها و اماکن گردشگری و هتلمجتمع های خدماتی 

 مربعمترها به ازای هر مسافرخانه

p 8 p 8 

قانون توسعه صنعت ايرانگردي و جهانگردي مصوب  8: به استناد ماده (١بند )

ها ا و اماكن گردشگري و مسافرخانههبراي هتلعوارض پذيره صدور پروانه  ١٣7٠/7/7

 برابر بخش صنايع خواهد بود.

قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشی از مقررات  ٢٢ماده  4: به استناد بند (٢بند )

، عوارض ناشی از تغيير كاربري و فروش تراكم با اقساط ١5/8/١٣84مالی دولت مصوب 

گذاران به شهرداري مربوط پرداخت سط سرمايهبرداري توپنج تا ده ساله از شروع بهره

 خواهد شد )با تقاضاي سازمان گردشگري(

هاي تجاري داخل ، عوارض فضا: با توجه به لزوم حمايت از صنعت گردشگري(٣بند )

 ساختمان اصلی هتل برابر اين تعرفه خواهد بود. 

 اهش می يابد .نسبت به همکف ك %١٠* تعرفه طبقات فوقانی وتحتانی همکف بترتيب 

 p 5 p 5 های تجاری خارج از ساختمان اصلی هتلفضا 2

 

) کد درآمدي  ، سونوگرافی و..ها، راديولوژيستسنجی، بینايی، دندانپزشكیپزشكان، روانعوارض  زير بنا )در حد تراکم(براي بخش هاي  مطب پزشكان –( 2-8تعرفه شماره )

110202) 

 توضیحات 1402مصوب سال  1401مصوب سال  رض عنوان تعرفه عوا رديف

درصورتيکه داروخانه، راديولوژي،سونوگرافی وساير حرف وابستته  *  تجاری برابر تعرفه صدور پروانه  تجاری برابر تعرفه صدور پروانه  در زیرزمین 1

پزشکی داخل ساختمان پزشکان باشد مشمول اين عوارض بوده )برابر 

مسکونی( در غيراينصورت )استقرار فضتاي  تعرفه هاي صدور پروانه 

 ( مشمول تعرفه تجاري خواهد بود. مذكور خارج از ساختمان

 تجاریبرابر تعرفه صدور پروانه  تجاریبرابر تعرفه صدور پروانه  در همکف 2

 تجاریبرابر تعرفه صدور پروانه  تجاریبرابر تعرفه صدور پروانه  طبقه اول و طبقات باالتر 3

 درصد تعرفه مصوب  60 درصد تعرفه مصوب  60 ری در زیر زمین یا همکف و دیگر طبقاتانبا 4

                          

 

 احمد کشاورزصفیئی                                                                    مهدي کشاورزحداد                                                                    بهرام کلهرچگینی         
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 ) حد مجاز طبق ضابطه شهري ( -( 110203) کد درآمدي  عوارض بر پروانه ساختمانی مازاد بر تراکم پايه )مسكونی( -( 2-10تعرفه شماره )

 توضیحات 1402مصوب سال  1401مصوب سال  عنوان تعرفه عوارض  رديف

  P3 P2 ی هر مترمربعبه ازا بر خیابانمسکونی درآمد حاصل ازمازاد تراکم  1

  P3 P2 به ازای هر مترمربع سایر مناطق شهریمسکونی درآمد حاصل ازمازاد تراکم  2

  P9 P7 به ازای هر مترمربع مازاد بر اشتغال حد مجازدرآمد حاصل ازمازاد تراکم مسکونی  3

  P4 P3 به ازای هر مترمربع طبقه اضافیمسکونی مازاد تراکم  درآمد حاصل از 4

  p5 0 اداری و...   به ازای هر مترمربع تجاری /صنعتی / مازاد تراکم  درآمد حاصل از 5

م در پايين برابر عوارض مازاد تراكم طبقه اول وعوارض مازاد تراك -١و عوارض مازاد تراكم  زير زمين عوارض مازاد تراكم طبقه اول از  كمتردرصد  %٢٠تبصره يک :  عوارض مازاد تراكم  براي طبقه همکف 

ضمنا احداث پاركينگ در طبقات زير زمين براي استفاده همان مجتمع مشمول عوارض مازاد . كاهش ميابد -١اد تراكم زير زمين نسبت به عوارض ماز%٢٠به ازاي هر طبقه پايين تر   -١تراز سطح زير زمين 

 تراكم نمی گردد . 

 پروانه اخذ شده در حين ساخت توسط مالک مشمول عوارض مازاد تراكم ساختمانی  می باشد .: كاهش پاسيو وتراس وساير مشاعات نسبت به (١بند )

 وطه می باشد  . : تبديل يا تغيير كاربري نسبت به پروانه اخذ شده در حين ساخت توسط مالک شامل محاسبه مابه التفاوت عوارض پروانه  بر حسب تعرفه  مرب(٢بند )

 می گردد .) حذف پاركينگ ( در حين ساخت توسط مالک نسبت به پروانه اخذ شده كه توسط كميسيون جريمه شده است مشمول عوارض مازاد تراكم ساختمانی ن:  تغيير در تعداد (٣بند )

 ض مازاد تراكم ساختمانی نمی گردد.شامل محاسبه عوارض پروانه وعواركه توسط كميسيون جريمه شده است.  %4٠(: احداث پاركينگ غير مسقف ) با سازه آهنی ( در فضاي 4بند)

 مازاد تراكم ساختمانی نمی باشد.( : تبديل زير زمين انباري به مسکونی كه در كميسيون جريمه شده مشمول عوارض 5) بند

 (110205کد درآمدي  )   بر بالكن و پیش آمدگیعوارض  -( 2-11تعرفه شماره )

 

 احمد کشاورزصفیئی                                                                    مهدي کشاورزحداد                                                                    بهرام کلهرچگینی         

 وراي اسالمی شهررئیس ش                                                               سیردانشهردار                                                                            مالیمسئول                                                         

 توضیحات 1402مصوب سال  1401مصوب سال  عنوان تعرفه عوارض  رديف

 بالکن و پیش امدگی 1

 معبر عمومی
 p 12 p 12 خیابان های اصلی

 P11 P11 کوچه ها 

 P8 0 طرفین بسته ملک مالک

 راه پله 2
 P5 0 داخل ساختمان

 P4 0 خارج از ساختمان 
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 110206کد درآمدي –عوارض ارزش افزوده ناشی از اجراي طرح هاي عمران و توسعه شهري )عوارض بر حق مشرفیت(  –( 2-12تعرفه شماره )  

 توضیحات 1402مصوب سال  1401سال مصوب  عنوان تعرفه عوارض  رديف

1 

برای امالکی که پس از تعریض یا 

بازگشایی در بر معبر قرار 

 گیرندمی

0 
 ×  P ×A ×متراژ عرصه ×  40%

 عرض معبر جدید(  -عرض معبر قدیم)

: زمان وصول اين عوارض به هنگام صدور پروانه ساخت و هرگونه (١بند )

( و همچنين  درخواست مالک م معاملهعمليات ثبتی و  نقل وانتقال )انجا

 باشد. می

، قسمتی از آن در تعريض قرار : امالكی كه در اثر تعريض معبر(٢بند )

تواند عوارض موضوع اين تعرفه را در گيرد دراين حالت شهرداري می

  مقابل مطالبات مالک تهاتر نمايد.

امکان  هاي توسعه شهري(: چنانچه مالک برابر ضوابط طرح٣بند )

، مشمول پرداخت اين عوارض استفاده از موقعيت جديد را نداشته باشد

  نخواهد بود.

، شوندهاي بعدي واقع می: امالكی كه پس از اجراي طرح در جبهه(4بند )

، ... درصدي از ، متناسب با فاصله ملک ازعرض معبرجديددراين صورت

  .عوارض موضوع اين تعرفه محاسبه و وصول شود

: امالكی كه در اجراي طرح داراي عقب نشينی هستند مشمول (5بند )

 جدول تعرفه فوق می گردند .٢بند 

A ضريبی از برملک )طول يا عرض ملک( كه مشرف به معبر مربوطه می :

 باشد.

در ضمن در ساير خيابان ها و معابر ، نام هاي قديم يا جديد مالک 

فاَ وجود يا عدم وجود معبر محاسبه و دريافت حق تشرف نمی گردند.صر

و يا تعريض آن )بر اساس بخشنامه هاي مرتبط (مالک محاسبه و دريافت 

 اين عوارض می باشد.

2 

برای امالکی که پس از تعریض 

واجرای طرح دارای باقیمانده 

 هستند

0 
 × P × A×متراژ عرصه باقیمانده×30%

 عرض معبر جدید(-عرض معبر قدیم)

3 

ینی ندارند ولی نشامالکی که عقب

معبر مشرف به ملک تعریض 

 شودمی

0 
 × P × A ×متراژ عرصه×50%

 عرض معبر جدید( -عرض معبر قدیم)
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 مبالغ به ریال                                                              110208دي کد درآم -عوارض قطع اشجار ( 2-13جدول )                                                                                     

 توضیحات 1402مصوب سال  1401مصوب سال  عنوان تعرفه عوارض  رديف

  000/000/5 000/000/2  سانتیمتر50درخت با محیط  1

  000/000/7 000/500/2 و بیشتر سانتی متر 100درخت با محیط  2

  000/700 0 سانتی متر 50قطع و هرس هر شاخه تا محیط  3

 (110209)کد درآمدي  حصارکشی و ديوارکشی براي امالك فاقد مستحدثاتعوارض  -( 2-14تعرفه شماره )                                                         

 توضیحات 1402مصوب  سال  1401مصوبه سال  عنوان تعرفه عوارض رديف

1 

صدور مجوز احصار در  عوارض

مورد اراضی واقع در محدوده و 

 ر متر طوله حریم شهر به ازای

  متر 5/2در ارتفاع 

P8/2 

 به ازای هر متر مربع

P8/2 

 هر متر مربع به ازای

هاي نسبت به زمين يا بنا": داردقانون شهرداري كه مقرر می ١١٠: عوارض صدور مجوز احصار در خصوص ماده (١بند )

ه و غير مناسب با وضع محل و يا نيمه تمام واقع در محدوده شهر كه در خيابان يا كوچه و يا ميدان قرار گرفته و مخروب

تواند به مالک منافی با پاكی و پاكيزگی و زيبائی شهر يا موازين شهرسازي باشد، شهرداري با تصويب شوراي شهر می

ار و يا مرمت آن كه منطبق با نقشه مصوب شوراي شهر باشد اقدام اخطار دهد نهايت ظرف دو ماه به ايجاد نرده يا ديو

تواند به منظور تأمين نظر و اجراي طرح مصوب شورا در زمينه كند اگر مالک مسامحه و يا امتناع كرد شهرداري می

از مالک يا  زيبائی و پاكيزگی و شهرسازي هر گونه اقدامی را كه الزم بداند معمول و هزينه آن را به اضافه صدي ده

شود در صورتی متولی و يا متصدي موقوفه دريافت نمايد در اين مورد صورت حساب شهرداري بدواً به مالک ابالغ می

شود كه مالک ظرف پانزده روز از تاريخ ابالغ به صورت حساب شهرداري اعتراض نکرد صورتی حساب قطعی تلقی می

ارجاع خواهد شد. صورت  77ه كميسيون مذكور در ماده و هر گاه ظرف مهلت مقرره اعتراض كرد موضوع ب

در حکم سند  77هائی كه مورد اعتراض واقع نشده و همچنين آراي كميسيون رفع اختالف مذكور در ماده حساب

قطعی و الزم االجرا بوده و اجراء ثبت مکلف است بر طبق مقررات اجراي اسناد رسمی الزم االجراء نسبت به وصول 

   از شمول اين تعرفه مستثنی است.  "ري اجرائيه صادر و به مورد اجرا بگذارد.طلب شهردا

 عوارض صدور مجوز حصار براي كل محيط زمين دريافت می شود . (:٢)بند 
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 (110217)کد درآمدي عوارض انقضاي مهلت عملیات ساختمانی   –( 2-15تعرفه شماره )

 توضیحات 1402مصوب  سال  1401ال مصوبه س عنوان تعرفه عوارض رديف

 پروانه ساختمانی انقضای مهلتعوار ض  1
  000/000/2 0 قبل از اتمام مهلت

  000/500/2 0 بعد از اتمام مهلت

  P4 P4 مترمربع ماهیانه ) مساحت نما( –عوارض تاخیر در نماسازی  2

  000/7 0 هماهیان -اعیان )مترمربع( –عوارض تاخیر در  احداث ساختمان  3

  000/10 0 هر مترمربع بنا –صدور پروانه المثنی با تائید مراجع ذیصالح  4

  طول بر(× s×p÷ ) محیط طول بر(× s×p÷ ) محیط نصب درب 5

                                                                                     

 

 مبالغ به ریال                                             (110301) کد درآمد   دور و تمديد پروانه تاکسیرانیبهاي خدمات ص –( 2-17تعرفه شماره )

 

 توضیحات 1402مصوب  سال  1401مصوبه سال  عنوان تعرفه عوارض رديف
 فروش ی )بهاي: بر اساس تعرفه اداره ماليات 5مبناي محاسبه رديف  000/000/6 000/000/6 حق امتیاز تاکسی 1

داخل و  توليد خودروهاي وانتقال انواع نقل ماليات محاسبه مبناي

 خارج ( می باشد.
 000/500/1 000/000/1 سال( 1های برون شهری ) به مدت  صدور پروانه تاکسی 2

 000/500/1 000/000/1 تمدید مهلت اعتبار پروانه  تاکسی های خطی 3
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 (110313و  110303 يدرآمد هاي  ) کد و سالیانه وانت بار ا و ناوگان حمل و نقل بارهخدمات ناشی از صدور و تمديد پروانه شرکت عوارض  -( 2-18تعرفه شماره )

 توضیحات 1402مصوب  سال  1401مصوبه سال  عنوان تعرفه عوارض

خدمات ناشی از صدور عوارض 

ها و ناوگان حمل و پروانه شرکت

  و سوخت و پروانه اشتغال نقل بار

 تن 3.5زیر

000/500 

000/600 

ن صدور پروانه شركت ها و ناوگان حمل و نقل باري ابتدا می بايست در سامانه  مديريت حمل و نقل  متقاضيا

 درون شهري و سوخت ثبت نام و براي اخذ پروانه به همراه مدارک به شهرداري مراجعه نمايند.

 000/800 تن 6تا  3.5بین 

 000/000/1 تن 6بیش از 

 خدمات ناشی از عوارض 

ها و ناوگان پروانه شرکتتمدید 

و  و پروانه اشتغال حمل و نقل بار

 سوخت

 تن 3.5زیر

000/500 

000/600 

 000/800 تن 6تا  3.5بین 

 000/000/1 تن 6بیش از 

 

 (110302عوارض موتور سیكلت ها  ) کد درآمد  -( 2-19تعرفه شماره )

 وضیحاتت 1402مصوب  سال  1401مصوبه سال  عنوان تعرفه عوارض

 موتور سیکلت هاعوارض 
براساس تبصره 

 مندرج در توضیحات

براساس تبصره مندرج 

 در توضیحات

 .: عوارض كليه موتور سيکلت ها بر اساس تعرفه سامانه يکپارچه عوارض خودروها محاسبه و دريافت می گردد(١بند)

 

 

 (110104) کد درآمد  سواري و ساير وسائط نقلیه خودرو هايعوارض  -( 2-20تعرفه شماره )

 توضیحات 1402مصوب  سال  1401مصوبه سال  عنوان تعرفه عوارض

عوارض خوردوهای سواری و سایر 

 وسائط نقلیه

براساس تبصره 

 مندرج در توضیحات

براساس تبصره مندرج در 

 توضیحات

 .ودروها محاسبه و دريافت می گردد: عوارض كليه خودروها و وسائط نقليه بر اساس تعرفه سامانه يکپارچه عوارض خ(١بند)
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 فصل سوم

 عوارض ناشی از بهره برداری از فضای  شهر 
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 ( 110402) کد درآمدي  سطح شهر عوارض –( 3-1تعرفه شماره )

 

 110405و کد درآمدي  110403الحسنه کد درآمدي موسسات مالی و اعتباري و قرض ها وعوارض سالیانه و حق افتتاح محل فعالیت بانک  -( 3-2تعرفه شماره )

 توضیحات 1402مصوب  سال  1401مصوبه سال  عنوان تعرفه عوارض رديف

 T ×p×0/5 T ×p×0/5 ها و موسسات مالی و اعتباری و قرض الحسنهعوارض سالیانه محل فعالیت بانک 1

 باشد.می سيردانزش منطقه اي ار   p و اعيانی مساحت  T(:١بند )

ماليات بر  قانون ١٢ماده  ١١(: عوارض موضوع اين تعرفه به استثناء بند ٢بند)

 باشدارزش افزوده می

 شهریتاسیسات  سالیانه عوارض  2

ارتفاع ×مساحت زمین 

قیمت منطقه  %30×

 ای

مساحت زمین 

قیمت  %30×ارتفاع ×

 منطقه ای

مذكور بر اساس قيمت منطقه اي اداري طبق قيمت منطقه اي عوارض : ١تبصره 

 دفترچه ارزش معامالتی اداره دارايی در سال مربوطه می باشد .
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 توضیحات 1402مصوب  سال  1401مصوبه سال  عنوان تعرفه عوارض رديف

 مسکونی -عوارض سطح شهر   1
دارايی  ١4٠١بر اساس دفترچه ارزش معامالتی سال   pضريب  قیمت منطقه ای× عرصه ×  %1.5 ای قیمت منطقه× عرصه ×  1.5%

 قیمت معامالتی×  اعیانی ×  %1.5 قیمت معامالتی×  اعیانی ×  %1.5 می باشد.

 تجاری  -عوارض سطح شهر   3
 قیمت منطقه ای× عرصه ×  %5 قیمت منطقه ای× عرصه ×  5%

 
 قیمت معامالتی×  اعیانی ×  %5 قیمت معامالتی  ×اعیانی ×  5%

 اداری -عوارض سطح شهر   4
 قیمت منطقه ای× عرصه ×  %6 قیمت منطقه ای× عرصه ×  6%

 قیمت معامالتی×  اعیانی ×  %6 قیمت معامالتی×  اعیانی ×  6%
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 110406مشاغل خاص کد درآمدي  مشمول قانون نظام صنفی وغیر صنفی و-پروانه هاي کسب ،فروش وخدماتی  عوارض بر مشاغل و -(3-3تعرفه شماره )

 توضیحات 1402مصوب  سال  1401مصوبه سال  عنوان تعرفه عوارض رديف

1 

سالیانه محل کسب برای عوارض 

مشاغل و صنوف مشمول قانون نظام 

 صنفی

 A× ضریب شغل ×20%

×S.P 
 A ×S.P× ضریب شغل ×20%

ها ارائه نمايد ضريب شغل بر اساس نوع شغل و ميزان خدماتی كه شهرداري بايستی به آن(: ١بند )

 گردد.تعيين می

هر شهر تعيين  شهرسازيضوابط بر اساس حداقل مبناي محاسبه عوارض واحد كسبی : (٢بند )

 شود.می

 باشد.ضريب موقعيت ملک می S(: ٣بند )

 باشد.می صنفی و كسبمساحت واحد   A (:4بند )

(: منظور از مشاغل خاص اعم از مطب پزشکان، خدمات الکترونيک دولت، و اسناد رسمی 5بند)

 باشد.می

 

2 
عوارض سالیانه محل فعایت برای 

 ون نظام صنفیمشاغل غیر مشمول قان

×  A× ضریب شغل ×25%
S.P 

 A  ×S.P× ضریب شغل ×25%

3 
عوارض سالیانه انباری مجزا از 

 واحدکسبی و بالکن تجاری

×   A× ضریب شغل ×%12
S*0.5*P 

×   A× ضریب شغل ×%12
S*0.5*P 

 

 سیردان( ضرايب موقعیت ملک تجاري شهر 3-3جدول )                                  

 (Sضريب موقعیت ملک ) ضريب  موقعیت ملک  تجاري براي مشاغل کسب فردي

 2  بافت سنتی شهر 1

 5/1 شهرک امید 2
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 (جهت محاسبه  عوارض سالیانه کسب براي مشاغل وصنوف مشمول قانون نظام صنفی وغیر صنفی ومشاغل خاص3-3جدول ضريب شغل  )

ضريب  نوع شغل رديف

 شغلی

 ضريب شغلی نوع شغل رديف

 5/1 نمایشگا ههای اتومبیل 22 5/1 ها رستوران وچلوکبابی وسالن غذاخوری 1

 5/1 طال فروشی وبدلیجات 23 5/1 تاالر برگزاری جشن ومراسم 2

 1 ...فروش ساعت و 24 1 آشپزخانه ها وپذیرایی از مهمان –خدمات تهیه غذا  3

 5/1 گل فروشی ها وماهی تزئینی 25 5/1 قنادی های وشیرینی فروشی ها 4

 2/1 فروشندگان لبنیات وتخم مرغ و 26 5/1 فروشی هاآب میوه فروشی وبستنی  5

 8/0 خیاطی ها وتعمیرات لباس و... 27 5/1 کافی شاپ ها وکافی تریا و... 6

 5/1 فروش پرده وپرده دوزی و.. 28 1 تولید آبغوره وآب لیمو وترشی فروشی و... 7

 5/1 ساختمانتزئینات ودکوراسیون  29 5/1 فروش انواع  میوه و مرکبات و سبزی 8

 1 فروشندگان لوازم یکبار مصرف 30 1 سمنو پزی وتولید رب وشربت 9

 1 خرازی ها 31 5/1 طباخی ها ) کله وپاچه ، سیران شیردان وعدسی و...( 10

 5/1 فروش فرش وموکت وتابلو فرش وتابلو و... 32 2/1 00جگرکی ها وکبابی ها و 11

 5/1 فروشندگان لوازم خانگی بزرگ و... 33 5/1 فروشندگان لوازم آرایشی وبهداشتی 12

 1 بلور فروشی ولوازم ریز خانگی 34 5/1 فروشندگان مرغ وماهی وتخم مرغ فروشی وپروتئینی و.. 13

 2/1 عطاری ها وفروشندگان عرقیجات وگیاهان دارویی... 35 5/1 آرایشگاههای زنانه ومردانه وسالن های زیبایی و 14

 2/1 ...قصابان و 36 2/1 ا ) انواع ساندویچ ، انواع پیتزا ، مرغ سوخاری و...(اغذیه فروشی ه 15

 5/1 ابزار ویراق آالت 37 5/1 فروش مبل ، کابینت ،  –صنایع چوب وفلز ) مبل سازی  16

 1 ی و...فروشندگان آالت موسیق 38 2/1 خدمات خودرو ) مکانیکی ، جلوبندی ، نقاشی ، صافکاری ، باطری سازی و....( 17

 5/1 ،  آلومینومی و...upvدرب وپنجره سازی آهنی ،  39 5/1 کارواش 18

 2/1 الکتریکی ها  وفروشندگان لوازم برقی 40 2/1 خواربار فروشی ها 18

 1 تعمیرات لوازم خانگی وبرقی ، صوتی ،تصویری و... 41 5/1 فروشگاه بزرگ زنجیره ای ) کوروش ، هفت ، بسیجیان و.. 20

 5/1 فروش انواع پوشاک 42 5/1 مشاورین امالک 21
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 (جهت محاسبه  عوارض سالیانه کسب براي مشاغل وصنوف مشمول قانون نظام صنفی وغري صنفی ومشاغل خاص3-3جدول ضريب شغل )

ضريب  نوع شغل رديف

 شغلی

 ضريب شغلی نوع شغل رديف

 5/1 فروش انواع الستیک اتومبیل  64 5/1 پارچه فروشی ها و وبزازی ها  43

 5/1 عینک فروشی ها  65 8/0 .لحاف دوزی و.. 44

 5/1 دفاتر پیشخوان دولت  66 5/1 فروش موبایل وتعمیرات موبایل  45

 2/1 برنج فروشی ها  67 2/1 فروش رنگ وابزار ساختمانی  46

 5/1 خشکبار وآجیل فروشی  68 5/1 سیمان و....(–گچ  –فروش انواع مصالح ) سرامیک  47

 1 نانوایی های سنتی  69 5/1 کافی نت و –ی  واینترنت کامپیوتر وخدمات کامپیوتر 48

 2/1 نان های فانتزی وخشکه پزی  70 1 لوازم التحریر وکتاب فروش ها  49

 1 مزون های عروس 71 2/1 فروش انواع کیف وکفش ولوازم ورزشی  50

 1 ها  لباس شویی وخشکشوئی 72 5/1 موسسات چاپ ، صحافی وپرینت و 51

 5/1 سیسمونی فروشی وفروش لوازم اسباب بازی  73 5/1 اب وتشک وتختخواب و....کاالی خو 52

 5/1 فروش وتعمیر پکیج  74 1 لوستر و فروش تزیینات منزل   53

 5/1 آهن وآلومینیوم فروشی  75 1 پالستیک فروشی ها و 54

 1 باسکول  76 5/1 فروش انواع دوچرخه وموتور سیکلت  55

 1 لوازم پزشکی  77 5/1 زم یدکی اتومبیل فروش انواع لوا 56

 1 لوازم دامپزشکی وسموم  78 1 شیشه بری وشیشه سکوریت  57

 1 باشگاههای ورزشی  79 1 آموزشگاه های فنی وحرفه ای ، زبان و..... 58

 1 فروش انواع  پرندگان  80 5/1 آموزشگاه های رانندگی  59

 1 رودگری ونجاری د 81 1 تعمیرات دوچرخه وموتور و... 60

 2/1 سرامیک و... –سنگ فروشی ، کاشی  82 1 تعمیر آیفون و..–کلید سازی  _خدمات فنی  61

 1 سایر صنوف  83 5/1 داروخانه ها  62

   84 5/1 عکاسی وآتلیه وفیلمبرداری  63
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 کلیه واحدهاي تولیدي ،خدماتی و اقتصاديعوارض بر فضاي شهري مورد استفاده براي فعالیت هاي فصلی و دامی   -( 3-4تعرفه شماره )

 110406کد درآمدي -) براساس نوع شغل محل جغرافیايی ملک ،مساحت ملک( 
. 

 توضیحات 1401مصوب  سال  1400مصوبه سال  عنوان تعرفه عوارض رديف

1 

اعم از فروش،  هاها و نمایشگاهعوارض غرفه

های تخصصی، ادواری، فصلی و دائمی و بازار

ر محدوده و حریم شهر به استثناء روز د

 های صنایع دستی و فرشنمایشگاه

P*S10% P*S10% 

، روز بعد از اتمام هر دوره برگزاري نمايشگاه ١٠: متوليان برگزاري نمايشگاه موظفند در مهلت حداكثر (١بند )

غير اين صورت شهرداري عوارض وصولی را به حساب شهرداري واريز و رسيد آن را به شهرداري ارائه نمايند در 

  باشد.مجاز به وصول وثيقه مربوطه می

، مأموران وصول شهرداري : مسئوليت وصول و واريز وجوه حاصله بعهده متوليان نمايشگاه خواهد بود(٢بند )

، مسئولين نمايشگاه توانند با مراجعه به محل دفتر نمايشگاه نسبت به بررسی ميزان وصولی اقدام نمايندمی

تواند برابر آيين نامه وصول باشند در غير اين صورت شهرداري میلف به همکاري با مأمورين شهرداري میمک

  عوارض نسبت به وصول حق و حقوق قانونی خود اقدام نمايد.

 شوند مشمول پرداخت عوارض اين بخش نخواهند بود.هايی كه توسط شهرداري ايجاد میبازار

p  قيمت منطقه اي :     S :مساحت  اشغال شده  
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 130202و آگهی  تجاري و تبلیغات محیطی کد  110407کد درآمدي  معرف  محل خارج از استاندارد بر تابلوهاي  عوارض –( 3-5تعرفه شماره )

 توضیحات 1402مصوب  سال  1401مصوبه سال  عنوان تعرفه عوارض رديف

1 

 

 –فضای های تجاری بیلبرد سطح شهر 

بصورت متر مربع ) تابلوهای  –ماهانه 

 130204درآمدی شهرداری ( کد 

000/400 000/480 

قانون  9٢و ماده   55ماده  ٢7: به استناد بند (١تبصره )

ها و همچنين دادنامه قانون شورا 7١ماده  ٢5شهرداري و بند 

، هيأت عمومی ديوان عدالت اداري ٢٠/8/9٢مورخ  55١شماره 

 اين عوارض قابل وصول است.

ت دولتی و (: وصول اين عوارض  شامل ادارا٢تبصره )

هاي دولتی مساجد،حسينيه ها،كليه مراسم مذهبی بيمارستان

 نخواهد شد. 

: عوارض  صدور مجوز نصب تابلوبراي يک بار قابل (٣تبصره )

 وصول است.

هاي تبليغاتی سطح شهر موظفند : كليه مالکين تابلو(4تبصره )

نسبت به اخذ مجوز الزم از شهرداري اقدام نمايند در غير اين 

هاي تبليغاتی ورت شهرداري رأساً نسبت به جمع آوري تابلوص

فاقد مجوز با اعالم كتبی اقدام خواهد نمود. در صورت ورود هر 

گونه خسارت به اموال آنان مسئوليتی به عهده شهرداري 

 نخواهد بود.

براي معرفی اماكن مربوطه و هايی كه صرفاً : تابلو(5تبصره )

باشد از می 3*2با استاندارد متراژ  رسانی مطابقبراي اطالع

پرداخت عوارض  ساليانه معاف است. وفقط يکبار در زمان نصب 

 دريافت می شود.

( :جهت آگهی هاي آموزشی وفرهنگی و ورزشی با ٦تبصره )

 مبالغ مصوب، اخذ گردد. %5٠تائيد روابط عمومی شهرداري 

2 
تبلیغات محیطی رونمای جانبی 

 فقط یکبار  -ساختمان

قیمت منطقه × 10×سطح کل  تبلیغات ) تابلو ( 

 ای
 قیمت منطقه ای× 12×سطح کل  تبلیغات ) تابلو ( 

3 
 تابلو های تبلیغاتی سردرب مغازه ها 

 ) برند شرکت های داخلی (
 5/3×قیمت منطقه ای ×مساحت تابلو  3×قیمت منطقه ای ×مساحت تابلو 

4 
 تابلوهای تبلیغاتی سر درب مغازه ها 

 ) تابلو معرفی اماکن( 
 حذف حذف

5 
 تابلو های تبلیغاتی سردرب مغازه ها

 ) برند شرکت های خارجی ( 
 5/4×قیمت منطقه ای ×مساحت تابلو  4×قیمت منطقه ای ×مساحت تابلو 

6 
استفاده از فضای های عمومی 

 واختصاصی شهرداری جهت تبلیغات 

 قیمت منطقه ای ×مساحت محل تبلیغات 

 1×( ) تجاری 

 قیمت منطقه ای ×مساحت محل تبلیغات 

 5/1×) تجاری ( 
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 مبالغ به ریال                      (120111) کد درآمدي   -( درآمد ناشی از خسارت وارده به اموال عمومی شهرداري 3-6جدول تعرفه شماره  )

 توضیحات 1402سال  مصوب  1401مصوبه سال  شرح بهاي خدمات رديف

  بر اساس برآورد واحد فنی بر اساس برآورد واحد فنی تخریب جدول 1

  000/000/5" 000/500/3 )مترمربع(تخریب آسفالت 2

  000/000/5 000/500/3 سنگفرش)مترمربع(تخریب  3

  000/500/4 000/000/3 تخریب بتن)مترمربع( 4

 110490کد درآمدي    -( 5) با تائید کمیسیون مادهارزش افزوده ناشی از تغییر کاربري عوارض  ( ساير :  3-7جدول تعرفه شماره  )             

 توضیحات 1402سال  مصوب  1401مصوبه سال  شرح بهاي خدمات رديف

  000/400 0 مسکونی به تجاری )هر مترمربع( 1

  000/100 0 متر مربع 500مسکونی به اداری تا  3

  80//000 0 متر مربع 1000مسکونی به اداری تا  4

  000/100 0 تبدیل پارکینگ به  مسکونی 15

  000/70 0 تبدیل پارکینگ به انباری 16

  000/000/1 0 تبدیل پارکینگ به تجاری 17

                                                

           حیدري

 110506کد درآمدي    -مه تاخیر پرداخت عوارض و بهاي خدمات  ( ساير : جري 3-8جدول تعرفه شماره  )             

 

 توضیحات 1402مصوب  سال  1401مصوبه سال  شرح بهاي خدمات رديف 

4 
 جریمه تاخیر پرداخت عوارض و بهای خدمات 

 
0 2% 

قانون درآمد پایدار به  ازای هر ماه تاخیر در پرداخت  10به استناد ماده 

 یمه خواهد بود.جر %2کلیه عوارض مشمول 
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  چهارم فصل 

 عوارض اختصاصی شهرداري  

  وبهاي خدمات
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 مبالغ به ریال                                                              120108کد درآمدي -بهاي خدمات غسالخانه وآرامستان  :(4-1جدول  تعرفه شماره )  

 توضیحات 1402سال مصوب  1401مصوبه سال  شرح بهاي خدمات رديف

1 
بجز سنگ قبر برای ) بصورت کامل (  بعالوه هزینه قبر وکفن غسل و شستشو

 سال به باال( 10بزرگسال) 

قانون پنج ساله ششم  88جزء ث ماده 4به استناد بند *  000/000/10 000/500/6

يها ودهياريها وسازمان اوقاف وامور خيريه توسعه )) شهردار

مکلفند به منظور ارج نهادن به والدين ، همسران وفرزندان 

شهدا وآزادگان وهمسران وفرزندان آنان ، جانبازان وهمسران 

( وباالتر ورزمندگان با  %٢5وفرزندان جانبازان بيست درصد ) 

امه در سابقه حضور شش ماه وباالتر در جبهه را با رعايت وقفن

امامزادگان ي كه دفن اموات در آنها مجاز می باشد و 

 ارامستان ها بدون اخذ هزينه اقدام نمايند ((.

 

2 
بجز سنگ قبر برای ) بصورت کامل (  بعالوه هزینه قبر وکفن غسل و شستشو

 سال به پایین( 10خردسال) 

000/100/2 000/000/4 

 ساعت به ازای هر روز  24 خدمات نگهداری جنازه در سردخانه  پس از 3

0 000/000/1 
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 مبالغ به ریال                                                               (120109بهاي خدمات فضاي سبز ) کد درآمدي  : (4-2) تعرفه شماره    

 توضیحات 1402سال مصوب  1401مصوبه سال   شرح بهاي خدمات رديف 

: اين عوارض هنگام صدور پروانه، اصالح و يا پايان كار ساختمانی توسط شهرداري (١بند ) 000/300/1 0 (بهای خدمات  توسعه فضای سبز ) برای هر واحد مسکونی  1

 وصول می گردد.

شود نيز وصول راي ابقاء صادر می ١٠٠هايی كه توسط كمسيون ماده : عوارض فوق از بنا(٢بند ) 

 می گردد.

 ( : بهاي خدمات توسعه فضاي سبز براي هر ملک صرفا فقط يکبار قابل وصول می باشد .٣بند )

 000/900 0 (بهای خدمات  توسعه فضای سبز ) برای هر واحدتجاری 2

 000/000/3 0 اداری ( بهای خدمات  توسعه فضای سبز ) 3

 

 120110کد درآمدي  -پسماند وحمل زباله براساس قانون پسماند مديريت هاي خدماتب (4-3) تعرفه 

 توضیحات 1402مصوبه سال  1401مصوبه سال  بهاي خدمات شرح رديف

 420 295 مترمربع اعیان 400ماهانه تا بهای خدمات پسماند )حمل و دفن زباله مسکونی (  1

اسبه بهای : دستورالعمل نحوه مح 4-3 پیوستبرابر شماره 

 خدمات مدیریت اجرایی پسماند ها

 

 245 175 مترمربع اعیان 900ماهانه تا بهای خدمات پسماند )حمل و دفن زباله مسکونی (  2

 195 138 مترمربع اعیان 900ماهانه باالی بهای خدمات پسماند )حمل و دفن زباله مسکونی (  

 000/330 000/250 ماهانهنوف کم زباله  ( ص–بهای خدمات پسماند )حمل ودفن زباله تجاری  3

 000/60 000/48 ماهانه(   خدماتی  و... /بهای خدمات پسماند )اماکن ادارای 4
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 دستورالعمل نحوه محاسبه بهاي خدمات مديريت اجرايی پسماند ها:  4-3پیوست

 الف( بهای خدمات پرداختی توسط تولیدکنندگان پسماند عادی برای اماکن مسکونی:

C  سيردانشهري در شهر = بهاي خدمات پسماند يک خانوار 

F  =  ( 4بعد خانوار شهري )نفر 

D  = ( ٣٦5روزهاي سال )روز 

R  تن( ١روزانه -تن ١روزانه )يک روز در ميان  -) كيلوگرم( سيردان= سرانه توليد پسماند در شهر 

١ C  =   )هزينه جمع آوري و حمل و نقل يک كيلوگرم  پسماند عادي شهري ) ريال 

٢ C  =   زباله يک كيلوگرم پسماند عادي شهري ) ريال(هزينه دفع 

١ E 1<  5/١ = نسبت عوارض نوسازي واحد مسکونی مورد نظر  ملک مورد نظر به متوسط عوارض نوسازي يک واحد مسکونی شهر) ضريب تعديل منطقه اي( با شرطE   >4/٠  

٢E  شويق جهت گسترش تفکيک از مبدا(=ضريب ت4/٠پسماند تفکيک نشده به كل پسماند توليدي ) حداقل  = نسبت 

 ٢ E× ١ E × )2+C1×(CR×D×C = F 

  = 4C×٣٦5×5/0×(7٠٠٠) ×١×4/٠= ٠٠٠/٠44/٢ريال              
 

 :... ب( بهای خدمات پرداختی توسط تولیدکنندگان پسماند تجاری و اداری و 

 توجه به نوع كسب تعيين می گردد.% ) صد درصد( عوارض كسب با  ١٠٠: بهاي خدمات مديريت پسماند ، اصناف ١بند 

عوارض ساليانه سطح شهر  %٢٠: بهاي خدمات مديريت پسماند كليه اماكن اداري و مراكز و موسسات آموزشی و شركت هاي دولتی و خدماتی كه صنف محسوب نمی گردند معادل  ٢بند

 تعيين می گردد.

يريت پسماند معاف می باشند. بديهی است چنانچه در اين اماكن واحدهاي غير مرتبط) مانند واحدهاي تجاري و...( مستقر : مساجد حسينيه ها و تکايا از پرداخت بهاي خدمات مد ١تبصره

 باشند متناسب با تعداد واحد و نوع كسب مشمول پرداخت بهاي خدمات مديريت پسماند خواهند بود.

 می باشند.  بهاي خدمات مديريت پسماند معاف: مدارس )ابتدايی  ، راهنمايی و متوسطه( دولتی از پرداخت ٢تبصره

 .معاف می باشند ١٣98بصورت عام المنفعه اداره می شود از سال  كليه موسسات عام المنفعه غير انتفاعی رسمی به ثبت رسيده و –  ٣تبصره 

ت نمی گردد، و براي اثبات خالی بودن ارائه قبض برق و آب در دوره مربوطه الزامی دريافی طی سال هاي كه خالی بوده باشد : بهاي خدمات پسماند براي واحد هاي تجاري ومسکون 4تبصره 

 است.
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 مبالغ به ریال                                                     (120190) کد درآمدي  -بهاي خدمات تشكیل پرونده (: ساير :4-4تعرفه شماره  )                                                               

 توضیحات 1402سال  مصوب  1401مصوبه سال  بهاي خدمات شرح  رديف 

   000/500  0 به ازای هر واحد  –درج کد نوسازی  و –بهای خدمات تشکیل پرونده ملکی  1

  000/000/1  0 5جهت طرح در کمیسیون ماده  -بهای خدمات تشکیل پرونده   2

  000/000/1  0 و...دامداری  –بهای خدمات تشکیل پرونده  واحد های صنعتی  3

 

 

 (130101کد درآمدي )–( بهاي خدمات ناشی از ترمیم حفاري ، حق لكه گیري وآسفالت و... 4-5جدول تعرفه  شماره )

 توضیحات 1402پیشنهادي سال  1401مصوبه سال  شرح بهاي خدمات

  بر اساس فهرست بهای سال بر اساس فهرست بهای سال  نوار حفاریبهای خدمات ترمیم 
در معابر  ینوار حفار یو بازساز میرشته ترم هیواحد پا یفهرست بها

 مربوطهسال  یشهر
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 مبالغ به ریال                                                              (130102کد درآمدي ) –(بهاي خدمات  کارشناسی 4-6) تعرفه شماره  جدول                                                                             

                                 

 رديف 

 توضیحات 1402سال  مصوب  1401مصوبه سال  شرح بهاي خدمات

  000/500/4 000/000/3 حق بازدید کارشناس فنی ) داخل محدوده شهر (  1

  000/000/6 000/500/4  (حق بازدید کارشناس فنی ) داخل حریم استحفاظی شهر  2

 

 

 

 (130112کد درآمدي ) –آتش نشانی  توسعه ايستگاهبهاي خدمات  : (4-8ه شماره  )تعرف

 توضیحات 1402سال  مصوب  1401مصوبه سال  شرح بهاي خدمات رديف 

 مسکونی 1
 *اعیانیp%* 5/6 0 یک طبقه

يا پايان كار ر پروانه ساخت اين عوارض هنگام صدو

 ساختمانی توسط شهرداري وصول می گردد.

 

 *اعیانیp*%10 0 طبقه دو 

 *اعیانیp*%20 0 تجاری 2

 *اعیانیp*%22 0 اداری/خدماتی 3

 *اعیانیp*%25 0 صنعتی 4
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 ارزش افزوده مالیات بر-(4-9تعرفه شماره )
 

محاسبه  مطابق آيتم هاي اعالمی مشمول هاي ذيل در مورد متقاضيان پروانه ساختمان ويا داراي تخلفات ساختمانی كه كميسيون ماده صد راي جريمه صادر نموده از آيتم

سازمان امور مالياتی ونامه  ١٣/٠9/89مورخه ١55٣١ )كدهاي درآمدي بر اساس نامه شماره ماليات بر ارزش افزوده از سوي سازمان امور مالياتی كشور می باشد

 .اربريها(ساير ك فضاي سبز و-باغات-بهداشتی-صنعتی-تجاري اداري-)امالک مسکونی -سازمان شهرداريها ( ٣١/٠٦/89مورخه ١/١/٢9٢٦١

 فروش نقشه كارشناس و .١

 خدمات پيمانکاري  -لکه گيري وترميم حفاري حق آسفالت ، .٢

 خدمات پسماند .٣

 تبليغاتیتابلوهاي آگهی هاي تجاري و .4

 آماده سازي .5

 كاركرد ماشين آالت     .٦

     درآمد خدمات روز بازارها .7

  خدمات آرامستان ) تدفين و...( .8

 فروش اموال منقول واسقاط  .9

 انه وآرامستان خدمات غسالخ .١٠
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  پنجم فصل                                                

درآمد حاصل از وجوه واموال 

 شهرداری 
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 مبالغ به ریال                               (140101) کد درآمدي   -شهرداري    مستحدثات مال االجارهدرآمد و ( 5-1) شماره  جدول تعرفه

 توضیحات 1402سال  مصوب  1401مصوبه سال  شرح بهاي خدمات رديف

  ) روزانه ( ٠٠٠/١٠ ٠ به ازای هر متر مربع  –بازار های هفتگی  اجاره زمین جهت دایر نمودن بازار روز و 1

  ٠٠٠/٢٠ ٠ روزانه  –هر متر مربع  -مین جهت دایر نمودن غرفه ) داربست (جهت فروش میوه وتره باراجاره ز 2

 

 (140103کدهاي  درآمدي  ) -  از ماشین آالت و تجهیزات لدرآمد حاص( 5-2)شماره  جدول تعرفه 

 توضیحات 1402سال  مصوب  1401مصوبه سال  شرح بهاي خدمات  رديف 

 65اجاره لودر  1

 000/000/10 000/200/3 شهروندان به ازای هر ساعت

 

 ادارات و پیمانکاران  –شرکت ها 

 به ازای هر ساعت
000/500/3 000/000/10 

 اجاره مینی لودر 2

 000/800/2 شهروندان به ازای هر ساعت
000/000/5 

 

 ادارات و پیمانکاران  –شرکت ها 

 به ازای هر ساعت
000/000/3 000/000/5 

 اجاره بیل بکهو 3

 000/000/7 000/200/3 شهروندان به ازای هر ساعت

 ادارات و پیمانکاران  –شرکت ها 

 به ازای هر ساعت
000/500/3 000/000/7 

4 
اجاره خودرو 

 آمبوالنس
- 

 000/000/1داخل شهر    
 000/10برگشت+000/30  هر کیلومتر رفت

 000/000/2داخل شهر    
 000/15برگشت+000/70  هر کیلومتر رفت

5 
اجاره کامیون 

 کمپرسی
  000/500/3 000/000/3 هر ساعت

                                        
                                                    

 

 احمد کشاورزصفیئی                                                                    مهدي کشاورزحداد                                                                    بهرام کلهرچگینی         

 وراي اسالمی شهررئیس ش                                                               سیردانشهردار                                                                            مالیمسئول                                                         

 



36 

 

 

 

 

 فصل ششم

درآمد های اتفاقی که به موجب قانون 

جرایم کمیسیون  )وصول می شود 
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 مبالغ به ریال                                                              160205کد درآمدي  -  100( تعرفه جرايم کمیسیون ماده 6-1) تعرفه شماره  جدول                                                                        

 توضیحات 1402مصوب  سال  1401مصوبه سال   شرح رديف

 --- --- انواع ساختمان هاي اسكلتی: الف

روانه ساخت كليه ساختمان هاي كه بدون اخذ مجوز  و پ

برابر عوارض فوق  ٢٠احداث می گردند ملزم به پرداخت 

 الذكر می گردند.

 ٠٠٠/4٠٠/١ ٠ ساختمان های بتن آرمه ) بتن مسلح ( 1

 ٠٠٠/4٠٠/١ ٠ ساختمان های اسکلت فلزی و اسکلت بتونی 2

 ٠٠٠/١٠٠/١ ٠ ساختمان های اسکلت فلزی و بتونی فاقد پیلوت و زیر زمین 3

 ٠٠٠/٦٠٠ ٠ ان های دیوار جانبی باربر، وسط اسکلت فلزی، سقف آهن یا تیرچهساختم 4

 ٠٠٠/45٠ ٠ ساختمان های قدیمی با سقف شیروانی یا ایرانیت 5

 ٠٠٠/7٢٠ ٠ ساختمان های قدیمی با سقف تیر آهن 6

 ٠٠٠/45٠ ٠ ساختمان های قدیمی با تیر چوبی و طاق ضربی با آجر یا خشت 7

 ٠٠٠/٠٠٠/١ ٠ ختلط ، خشت ، گل و سنگ و چوبساختمان م 8

 ٠٠٠/79٠ ٠ انبار در ساختمان های تجاری 9

 ٠٠٠/٦5٠ ٠ انبار در ساختمان های مسکونی 10

 ٠٠٠/١٠٠/١ ٠ ساختمان های تمام چوبی معمولی 11

 --- --- سوله ها: ب

 ٠٠٠/١٠٠/١ ٠ متر 10با هر نوع پوشش تا دهنه  1

 ٠٠٠/١5٠/١ ٠ متر 20تا دهنه با هر نوع پوشش  2

 ٠٠٠/١5٠/١ ٠ متر 20با هر نوع پوشش تا دهنه بیش از  3

 --- --- انبارها: ج

 ٠٠٠/79٠ ٠ با پایه آجر و پوشش آجری و آهن یا هر نوع سقف 1

 ٠٠٠/9٠٠ ٠ اسکلت فلزی یا سوله پیش ساخته با هر نوع سقف 2
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 مبالغ به ریال                                                              160205کد درآمدي  -  100( تعرفه جرايم کمیسیون ماده 6-1جدول تعرفه شماره  )                                                                                    

 توضیحات 1402مصوب  سال  1401مصوبه سال   شرح ديفر

 --- --- سالن ها و تأسیسات د

 

 

 

 

 000/400 0 با پوشش شیروانی یا آجری یا تیرآهن گاراژ و توقف گاه 1

 000/600 0 سالن های مرغداری و دامداری که ساختمان آنها آجر و تیر آهن با هر نوع سقف باشد. 2

 000/300 0 آشیانه و سایه بان با پایه چوب و مصالح با هر نوع سقف 3

 000/550 0 هر نوع سقفآشیانه و سایه بان با پایه ستون های بتنی و فلزی با  4

 000/750 0 سالنهای مرغداری و دامداری اسکلت فلزی با هر نوع سقف باشد. 5

 000/690 0 دستگاه های حرارتی مرکزی ) شوفاژ و سانترال ( با هر نوع سوخت برای سوخت برای هر مترمربع در هر طبقه 6

 000/520 0 ی شوداستخر و گلخانه هایی که مورد بهره برداری کسی واقع م 7

 000/700 0 کوره های آجرپزی مترمربعی 8

 000/300 0 سیلوها برای هر مترمکعب فضا 9

 000/800 0 ساختمان های پیش ساخته هر مترمربع 10

 000/000/1 0 انواع مخازن هر متر مکعب 11

 000/320 0 هر مترمربع بدون اخذ مجوز دیوارکشی با هر نوع مصالع ساختمانی 12

 000/390 0 متر طولهر  بدون اخذ مجوز هر نوع مصالع ساختمانیجرایم فنس کشی  13

 مفاد پروانه ساختمانی هر متر مربع جرائم اضافه ارتفاع  مسکونی مغایر با ضوابط طرحهای توسعه شهری و 14
 ×سطح بنا × 1×قیمت منطقه ای 

 اختالف ارتفاع احداثی با ارتفاع مجاز
 ×سطح بنا × 1× قیمت منطقه ای

 اختالف ارتفاع احداثی با ارتفاع مجاز

 جرائم اضافه ارتفاع تجاری  مغایر با ضوابط طرحهای توسعه شهری ومفاد پروانه ساختمانی هر متر مربع 15
 ×سطح بنا × 1.5×قیمت منطقه ای 

 اختالف ارتفاع احداثی با ارتفاع مجاز

 ×سطح بنا × 1.5×قیمت منطقه ای 
 اع احداثی با ارتفاع مجازاختالف ارتف

 جرائم اضافه ارتفاع اداری وصنعتی  مغایر با ضوابط طرحهای توسعه شهری ومفاد پروانه ساختمانی هر متر مربع 16
  ×سطح بنا × 2×قیمت منطقه ای 

 اختالف ارتفاع احداثی با ارتفاع مجاز

  ×سطح بنا × 2×قیمت منطقه ای 
 جازاختالف ارتفاع احداثی با ارتفاع م

17 
جرائم اضافه ارتفاع ورزشی ،فرهنگی وهنری ،آموزشی وبهداشتی ودرمانی ،پزشکی وسایر   مغـایر بـا ضـوابط    

 طرحهای توسعه شهری ومفاد پروانه ساختمانی هر متر مربع
  ×سطح بنا × 2×قیمت منطقه ای 

 اختالف ارتفاع احداثی با ارتفاع مجاز
  ×سطح بنا × 2×قیمت منطقه ای 

 ارتفاع احداثی با ارتفاع مجاز اختالف
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 160205کد درآمدي  -  100( تعرفه جرايم کمیسیون ماده 6-1) ه شماره تعرف جدول                                                            

 توضیحات 1402مصوب  سال  1401مصوبه سال   شرح ديفر

  000/100/1 0 جرایم افزایش تراز پیاده رو هر متر مربع  18

19 
جرایم حق مرغوبیت ناشی از افزایش ارتفاع در نیم طبقه تجاری ،زیرزمین انباری ،پیلوت هر 

 متر مربع 
 ×سطح بنا × 5/0×قیمت منطقه ای 

 اختالف ارتفاع احداثی با ارتفاع مجاز

 ×سطح بنا × 5/0×قیمت منطقه ای 
 اختالف ارتفاع احداثی با ارتفاع مجاز

 

  ارتفاع ساختمان×عرض ملک ×قیمت منطقه ای  ارتفاع ساختمان×عرض ملک ×قیمت منطقه ای  خارج از نقشه  در اجرای نمای ساختمان تغییر و تخلفجرایم  20

  000/830 0 جرایم تبدیل کاربری از مسکونی به تجاری ) اعیانی( هر مترمربع 21

  000/300 0 جرایم تبدیل کاربری تجاری به مسکونی )هر مترمربع( 22

  000/640 0 جرایم تبدیل پیلوت به مسکونی و تجاری )هر مترمربع( 23

  000/550 0 ارکینگ  به ازای هر واحد مسکونی ) هر مترمربع(جرایم کسری پارکینگ و حذف پ 24

  000/790 0 ) هر مترمربع(سایر  هر واحد یبه ازا  نگیو حذف پارک نگیپارک یکسر میجرا 25

 گردند. یممبلغ ردیف مربوطه برابر  20ملزم به پرداخت  (1-6) بر اساس نوع سازه برابر هر یک از بندهای جدول مذکور گردند یکه بدون اخذ مجوز  و پروانه ساخت احداث م رابناهایی  هیکل 26
   

يم پس از ارجاع به كميسيون ماده صد عالوه برمبلغ  جرا ي تجاري دركليه طبقات وهمکف نمايدوانی نمايند ،اقدام به  اضافه بنا: در زمانی كه بعد از صدور پروانه ساختمانی مالکين  در حين ساخت تخلف ساختم  ١تبصره 

 د.كميسيون بايستی عوارض پذيره تجاري ومازاد سطح  تراكم تجاري )ونيم طبقه (را پرداخت نمايد وعوارض انطباق كاربري قابل دريافت نمی باش

وپس از ارجاع به كميسيون ماده صد عالوه برمبلغ   مازاد مسکونی دركليه طبقات نمايدي  انی نمايند واقدام به  اضافه بنا: تبصره دو : در زمانی كه بعد از صدور پروانه ساختمانی مالکين در حين ساخت  تخلف ساختم ٢تبصره 

 ن وپيش آمدگی را پرداخت نمايند.کپيش آمدگی باشد عوارض بال در صورتی كه تخلف ساختمانی بصورت بالکن و وسيون بايستی عوارض پذيره مسکونی ومازاد تراكم ساختمانی جرايم كمي

وه بر جرايم راي كميسيون بايستی مابه التفاوت عوارض پذيره مربوطه  ی كه بعد از صدور پروانه ساختمانی مالکين اقدام به تغيير كاربري نسبت به پروانه هاي صادره نمايند وموضوع به كميسيون ارجاع گردد عال: در زمان ٣تبصره  

 وعوارض انطباق كاربري قابل دريافت نمی باشد .د تراكم را پرداخت نمايد رض مازاودر صورت احداث مازاد بر پروانه عوا را نسبت به كاربري جديد و

رض ارزش افزوده يافت می گردد. وعوادر زمان صدور پروانه پذيره پروانه هاي تجاري به نرخ تعرفه اخذ ودرصورت احداث بنا مازاد بر تراكم پايه فروش تراكم به قيمت تعرفه در : در زمانی كه كاربري ملک تجاري باشد ،4تبصره 

 ناشی از تغيير كاربري ) انطباق كاربري ( قابل دريافت نمی باشد .

اخت نمايند ، جهت وعوارض نوسازي وپسماند بصورت نقدي ويکجا پرد77مربوط به عوارضات پروانه ، پايانکار ، عوارض ساالنه كسب وساير عوارض ، به جزء جرائم كميسيون ماده صد وتجديد نظر و: مالکينی كه بدهی  5تبصره 

 بدهی خود می باشند . %8٠، مشمول پرداخت  طی دو ماه از سال كه توسط شهرداري اعالم می گردد تشويق وترغيب در پرداخت
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 مبالغ به ریال                                      (160206) کد درآمدي  -(: درآمد ناشی از فروش اسناد مناقصه6-2تعرفه شماره  ) 

 توضیحات 1402سال  مصوب  1401مصوبه سال  شرح  رديف 

 بهای فروش اسناد مناقصه ومزایده ) بر اساس حجم اوراق ( 1
0 

0 

 000/200حداقل 

  000/500/1حداکثر

 

 

 

 160290کد درآمدي  -اختمانی در معابر عمومی  جرايم روزانه اشغال مجاز پیاده رو با مصالح س ساير: (6-3)تعرفه شماره  جدول 

 توضیحات 1402مصوب  سال  1401مصوبه سال  شرح  رديف 

1 
عوارض تاخیر در حمل نخاله ها ی ساختمانی به درون ساختمان و 

 روزانه-اشغال معابر با مصالح ساختمانی بیشتر از ده روز 
000/500 000/500 

 

 

2 
 000/000/1 0 ختمانی هرتن اری هرگونه مصالح ساهزینه نگهد

 

 

                                               

                                    

  شهرداری سیردانبهای خدمات   شیوه نامه تقسط عوارض و

 

 قسط با اخذ چک وصولی  5ريال يک سوم نقدا و مابقی  ٠٠٠/٠٠٠/١٠٠مبالغ تا سقف  -

 قسط با اخذ چک وصولی  7ريال يک سوم نقدا و مابقی  ٠٠٠/٠٠٠/٢٠٠تا  ٠٠٠/٠٠٠/١٠٠مبالغ  -

 قسط با اخذ چک وصولی  ١٠ريال يک سوم نقدا و مابقی  ٠٠٠/٠٠٠/4٠٠تا  ٠٠٠/٠٠٠/٢٠٠مبالغ  -

 قسط با اخذ چک وصولی ١٠ريال يک دوم  نقدا و مابقی  ٠٠٠/٠٠٠/٦٠٠تا   ٠٠٠/٠٠٠/4٠٠مبالغ  -
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