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   ضوابط اجرایی ارزش معامالتی ملک

  قسمت اول  -کلیات 

  : ك زراعی بایر ارزش عرصه امال) الف 

  متر مربع برابر ارزشهاي تعیین شده در دفترچه ارزش معامالتی  2000تا  

  در دفترچه ارزش معامالتی ارزشهاي تعیین شده  %80 عبرمتر م 2000متر مربع مازاد بر  4000تا  

  ارزشهاي تعیین شده معامالتی % 70متر مربع  4000مازاد بر  

 .بر یا بیشتر می باشد باالترین ارزش معبر مربوطه مالك عمل خواهد بود  2در محاسبه ارزش امالکی که داراي  - 1

 .ت که از آن میدان منشعب می شود اي آن ارزش خاص تعیین نشده است برابر باالترین ارزش معبري اسرببوطه ك واقع در میادینی که در بلوك مرارزش عرصه امال - 2

 ،ابان با ارزش همان خی ن نشده است برابرییارزش امالك واقع در سراها ، پاساژها و کاروانسراهاي منشعب از هر خیابان ، کوچه یا بازار که در بلوکهاي مربوطه براي آن ارزش خاص تع - 3

 .منظور شود  ربازایا کوچه 

 .ک مورد نظر از آن منشعب می شود لارزش معبري که راه عبور م% 50عرصه امالکی که داراي راه عبور مستقلی نبوده و حق عبور از ملک مجاور را دارند برابر ارزش  -4

 .شخصات مندرج در وضعیت موجود ملک می باشد باشد تابع م نشده حا اصالمانی که اسناد مالکیت آنهزارند تا ارزش امالکی که نیاز به اصالح اسناد مالکیت د -5

  :ارزش عرصه امالك زراعی و بایر به شرح زیر قابل محاسبه می باشد ) ب 

ارزشهاي % 50متر مربع  10000 د برازاو م% 75متر مربع برابر  10000ی تا مساحت آبیاري می شوند در هر پالك ثبت چاه ، رودخانه و یا سایر روشهاارزش اراضی آبی که بوسیله قنات ،  -1

ارزشهاي تعیین % 25متر مربع برابر  10000و مازاد بر % 50متر مربع برابر  10000ارزش اراضی زراعی دیمزار در هر پالك ثبتی تا مساحت .تعیین شده در بلوك مربوطه محاسبه می شود 

در بلوك ارزشهاي تعیین شده % 75متر مربع برابر  2000متر مربع برابر ارزشهاي تعیین شده و مازاد بر  3000احت مس ات ثبتی كاراضی بایر در هر پال.ه محاسبه شود شده در بلوك مربوط

از آن منشعب  وربع راهه ک تارزش معبري اس% 50ر را دارند برابر ارزش آن دسته از امالك زراعی و بایر که راه عبور مستقلی ندارند و حق عبور ملک از ملک مجاو.مربوطه محاسبه شود 
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صورت  قرار دارند تا زمانی که معابر مذکور نظیر خیابانهاي داخلی شهر از نظر عبور و مرور استفاده نمی شوند و رفت و آمد از خیابانهاي دیگر  امالکی که بر بزرگراه و اتوبانها.می شود 

  .شود  معابر آنها برابر خیابان مورد استفاده محاسبه میمی پذیرد ارزش 

  :   توضیحات 

   ضوابط اجرایی ارزش معامالتی ملک
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  پاراگراف دیوان

و مواردي که توسط وزارت  همبنی بر ابطال تعرفه عوارض صادر شد عدالت اداريکلیه تعرفه هاي عوارض محلی مصوب شوراي اسالمی شهر از سالیان گذشته مواردي که داراي راي هیئت دیوان 

  .فاقد اعتبار و ملقی می گردد کماکان قابل محاسبه و وصول نخواهد بود  17/10/1391مورخ  77252/32/20کشور طی نامه شماره 

رح معاونت محترم عمرانی استانداري ، تعرفه هاي دامپروري و دامداري و کشاورزي و امثالهم به ش 12/12/1398مورخ  116749/1/2/20و  05/08/1399مورخ  729037/03/20طبق نامه شماره 

  .ی گردد به مساحزیر م

معاونت هماهنگی عمرانی استانداري درخصوص کاهش عوارض کلیه واحدهاي تولیدي بخش کشاورزي با رعایت نکات و اصالحات زیر به تایید  12/12/98مورخ  116719/3/20مفاد نامه شماره 

 .رسید 

 .و امثالهم و سالن پرورش قارچ با یک چهارم تعرفه محاسبه و وصول خواهد شد  یتسن،  عتیاعم از صنعوارض مربوط به سالن مسقف مرغداري ، دامداري  3بند ) الف 

رزي قابل محاسبه .درصد تعرفه مصوب بخش کشاو 10احتساب  کشت آنها با هر نوع سازه از پرداخت عوارض معاف و عوارض سایر تاسیسات جانبی نیز باکلیه گلخانه ها و محل  4بند ) ب 

 .براساس تعرفه مسکونی محاسبه می شود ي رگرکا اقاتضمنا ، باشد می

ر امور شهري و شوراها در نیز توسط دفت 1400تولید کنندگان بخش کشاورزي از مزایا و تسهیالت مذکور بهره مند شوند و براي سال ، تا در مدت باقیمانده مفاد نامه مذکور مورد تاکید ) ج

  .سایر بندهاي نامه فوق به تایید رسیده و به قوت خود باقی است . می شهرها لحاظ و رعایت گردد الاي اسشوراهدفترچه الگوي عوارض محلی پیشنهادي به 

باغ ها مشروط به اینکه موجب تفکیک و قطعه بندي اراضی نشود )  فنس کشی(هیئت محترم وزیران حصار کشی  21/4/1399ه مورخ  57429ت46826تصویبنامه شماره  3بموجب بند  - 2

  . اري نخواهد شد اصالحی قانون شهرد 101نیاز کشاورزي محسوب و مشمول ماده مورد  یتکمیلاقدام 

 .قانون اصالحی شهرداري ها نخواهند بود  101یک قسمت از زمین مزروعی خود دامداري یا گلخانه احداث کنند به شرطی که دیوار کشی نکنند مشمول ماده مالکینی که در 

دفتر امور شهرداري و شوراهاي  02/10/1399مورخ  91268/32/20با توجه به نامه شماره . شهرداري ها قابل پذیرش می باشد شاورزي توسط سی کدنهظام منقشه هاي گلخانه با مهر ن

 . ط دیوان عدالت اداراي رعایت آن الزم االجرا می باشد استانداري اصفهان منضم به لیست تعرفه هاي ابطالی عوارض توس

  

   :  توضیحات 

  
  
  

  تعاریف و کلیات مربوط به عوارض : عنوان 
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بوده ،  مالك عمل است Aآن   و نماد میباشدقانون مالیاتهاي مستقیم  64در اجراي ماده  و تعیین گردیده صادي و دارائی تقاداره امور ااز طرف  1394زمین که در سال  باتیحاسارزش م - 1

  .است محاسبه خواهد شد  خیابانمشرف به  ملک کهاصلی بر  ارزش محاسباتی قیمت ، د باش رب ي چنددر محاسبه عوارض چنانچه زمینی داراهمچنین 

قبل از اي تمدید پروانه د و پس از انقضاي مدت مذکور در صورت تقاضسال از تاریخ صدور پروانه ساختمان می باشن 3ا ظرف مدت حداث بنکلیه مالکین متقاضی پروانه ساختمان موظف به ا - 2

قیمت روز ضمن کسر مبالغ پرداخت پرداخت عوارض پذیره و یا عوارض زیربنا به د و پس از آن مودي موظف به سال بدون اخذ وجه می باش به تمدید تا دوموظف ت پروانه شهرداري لهمتمام ا

  .د می باشمدت یک سال قبلی براي 

صرفا عوارض پایان پایان ساخت ، پروانه ساختمان جدید با اخذ عوارض صدور شناسنامه ساختمان واهی فت گایرعدم دسال از تاریخ صدور شناسنامه ساختمان و  5در صورت اتمام مهلت  - 3

  .دریافت می گردد  کار

رفه بنا براساس تعزیر  و هریپذ رضنه جدید بوده و عواموظف به دریافت پروا کگونه ساخت و ساز ، پروانه باطل و مالل از تاریخ صدور پروانه ساختمان و عدم هر سا 5گذشت درصورت  -4

  .گردد می  محاسبه و مابه التفاوت دریافتو مبلغ پرداختی به نرخ روز  جدید محاسبه

  :   توضیحات 
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  وط به عوارض برتعاریف و کلیات م: عنوان 

  

  .عبارت است از مجموع کلیه بناهاي موجود در ساختمان : سطح ناخالص بنا  -1

  .مین ساختمان به کل مساحت ز ت از نسبت سطح زیر بنايسبارت اع :نی تراکم ساختما -2

شامل تراکم کم ، متوسط ، زیاد و بسیار زیاد می شود بدیهی است این واحدها  وعبارت است از کلیه ساختمانهایی که براي سکونت افراد و یا خانوارها ساخته شده : واحد مسکونی  -3

  .اشند بزم می ال هايخانه و سرویس داراي اطاق ، آشپز

و یا در آنها واحدهاي صنفی  هدقانون شهرداریها یه منظور کسب و پیشه و تجارت احداث گردی 55ماده  24تمانهایی که برابر تبصره ذیل بند لیه ساخعبارت است از ک :واحد تجاري  -4

  .فعالیت داشته باشند .. و ، صندوقهاي قرض الحسنه موسسات مالی و اعتباري  نکها ،اب نندقوانین خاص ماتحت پوشش قانون نظام صنفی و یا واحدهاي تابع قانون تجارت و یا 

رت ز مراجعی ماننـد وزا و ایجاد کارگاه هاي صنعتی احداث شده و یا می شوند و داراي موافقت اصولی ا عبارت است از کلیه ساختمانهایی که به منظور استفاده صنعتی: واحد صنعتی  -5

  .معادن می باشند  نایع وص وزي جهاد کشاور

هی است چنانچه موسسات دولتی و وابسـته  یدت از کلیه ساختمانهاي ادارات و سازمانهاي دولتی و نهادهاي انقالب اسالمی و مراکز نظامی و انتظامی ، بعبارت اس: اداري  حدهايوا -6

  .می گردند  بخت عوارض ، تجاري محسوت مالیات باشند از نظر پرداداخرپ مولاره شوند و مشمی با اصول بازرگانی ادبه دولت و نهادهاي انقالب اسال

  

  :   توضیحات 
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  تعاریف و کلیات مربوط به عوارض : عنوان 

  

.... اسـناد زسـمی و    دفـاتر  ، هشـگا پزشـکی و آزمای که به منظور ارائه خدمات خاص مانند دفاتر مهندسین ، وکال ، مطبهاي است از کلیه ساختمانهایی  عبارت: واحدهاي خدماتی  -7

  .ی نمی باشند فنس و زیر نظر اتحادیه صتاسی

بوده که در آن چند خانوار زندگی می کنند و داراي ورودي و فضاهاي عمومی مشـترك   نیبه ساختمانهایی اطالق می گردد که بیش از دو طبقه و پیلوت یا زیر زم: مجتمع مسکونی  -8

  ) .ب می شود وسباشد مجتمع مسکونی مح دو طبقه بیش از یک واحد یک یا رد نچهچنا( ی باشند اکنین مبین س

  .متر می باشد 20/2جدا کننده گفته می شود که فاصله زیر سقف آن از گذر  به قسمتی از ساختمان هم سطح گذرکه بصورت فضائی شامل ستونها و بدون دیوارهاي: پیلوت  -9

قـانون مالیاتهـاي مسـتقیم     64صادي و دارائی می باشد که در اجراي ماده تقمالك عمل اداره امور ا 1394امالتی زمین که در سال مع شزار عبارت است از :قیمت منطقه بندي  -10

  .واهد شد خحاسبه م تاس مشرف به معبر میباشد در محاسبه عوارض چنانچه زمینی داراي چند بر باشد قیمت منطقه اي گرانترین بر ملک که A تعیین و ابالغ می گردد و نماد آن

قانون مالیاتهاي  64اجراي ماده  مالك عمل اداره امور اقتصادي و دارائی می باشد که در 1394از ارزش معامالتی اعیانی ساختمان که در سال  عبارت است: قه اعیانی قیمت منط -11

  .میباشد  Aمستقیم تعیین و ابالغ می گردد و نماد آن 

  .کمیسیون ماده صد با ابقاء آن موافقت گردیده مشمول عوارض این تعرفه می باشند  پروانه احداث شده و درکه بدون پروانه و یا مازاد بر  یثحداهاي اساختمان کلیه -12

  .باشند  عاف میم هبوطگونه عوارض مرمی و طبقاتی در محل هاي مورد تایید شهرداري داشته باشند از پرداخت هر به احداث پارکینگ عمو لچنانچه افرادي تمای -13

  :   توضیحات 
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  ها و دهیاري هازینه شهرداري ه پایدار و قانون درآمد ) 2( ماده ) 1( دستورالعمل اجرایی موضوع تبصره

  

بخشها پس از تأیید آن با پیشنهاد شوراي اسالمی شهرها و  لوعناوین عوارض و ترتیبات وص": قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداریها و دهیاریها که اشعار می دارد ) 2(ماده ) 1(به موجب تبصره 

قانون مذکور که بهاء خدمات ) 1(تبصره ) الف(جزء ) 9(و همچنین بند  ". شوراي عالی استانها، تهیه گردیده و دستورالعمل آن حداکثر تا پایان آذرماه هر سال توسط وزیر کشور تصویب و ابالغ میشود

ه است وزارت کشور در راستاي اجراي قانون فوق االشاره و ارتقاي بهبود عملکرد شهرداري ها و دهیاري ها دستورالعمل مربوط به اوین مندرج در دستورالعمل مذکور داشتنع شهرداریها را منحصر به

  . الزم ابالغ می نماید  عناوین عوارض و بهاء خدمات و ترتیبات وصول آنها را به شرح ذیل جهت اقدام

  : اریفعت –فصل اول 

ي و روستایی و ارزش وجوهی است که براي تأمین بخشی از هزینه هاي شهر و روستا بر مواردي اعم از اراضی مستحدثات تأسیسات تبلیغات معابر و فضاهاي درون شهر :عوارض محلی ) 1(ماده 

  .رات وضع میگردد و عناوین و ترتیبات وصول آن در این دستورالعمل تعیین شده استن و مقریناافزوده ناشی از اجراي طرح هاي توسعه شهري و روستایی و داراییهاي غیر منقول مطابق قو

 و خدمات مستقیم وصول میکندکارمزدي است که شهرداري سازمانها مؤسسات و شرکتهاي وابسته به شهرداري ها و یا دهیاري ها در چارچوب قوانین و مقررات در ازاي ارائه  :بهاء خدمات ) 2(ماده  

  .آن در این دستورالعمل تعیین شده استعناوین 

  .میباشد 1401منظور از قانون در این دستورالعمل قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداریها و دهیاري ها مصوب سال   : قانون 3ماده 

  .منظور از شوراها در این دستورالعمل شوراهاي اسالمی شهر و بخش میباشد :شوراها ) 4(ماده 

 :  ضوابط تنظیم عناوین عوارض و بهاء خدمات - موفصل د

صرفا محدود به عناوین مندرج در این دستورالعمل خواهد بود و تصویب . عناوین عوارض محلی و بهاء خدمات که توسط شوراها تصویب و جهت اجرا به شهرداریها و دهیاریها ابالغ می گردد )5(ماده 

  . وراها ممنوع میباشداز موارد اعالم شده در این دستورالعمل توسط ش ریهرگونه عنوان عوارض و بهاء خدمات به غ

همچنین مسئول وصول بهاء خدمات در محدوده و حریم شهر ،شهرداري یا سازمانها و . مسئول وصول عوارض در محدوده و حریم ،شهر شهرداري و در محدوده روستا دهیاري میباشد )6(ماده 

  .ت روستاهاي واقع در حریم شهر توسط دهیاري وصول میشوددوده روستا، دهیاري میباشد عوارض و بهاي خدماحم شرکتها و مؤسسات وابسته و در

  دهیاري در  ای بنا به پیشنهاد شهرداري شوراها مکلفند نسبت به تصویب عناوین عوارض و بهاء خدمات و نحوه محاسبه آنها منطبق بر ضوابط این دستورالعمل و با لحاظ مقتضیات محلی )7(ماده  
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تورالعمل جهت ن شهرداري یا دهیاري و یا شوراي روستاي مربوطه در تدوین نحوه محاسبه عوارض و بهاء خدمات صرفاً میتواند از شاخصهاي مندرج در این دسهمچنی. مهلت قانونی اقدام نمایند 

  .تدوین ضابطه محاسبه عوارض و بهاء خدمات استفاده نماید

ضیات شهرها و روستاها صورت میگیرد و هیچ ضرورتی براي تصویب همه عناوین عوارض و بهاء خدمات موضوع این ارض و بهاء خدمات با توجه به شرایط و مقتوین عوانعتصویب  )1(تبصره  

  . دستورالعمل در شهرها و روستاها وجود ندارد

،قانون ) 2(ماده ) الف(قسمت ) 7(اي هر یک از شاخصها طبق بند یاتهاي مستقیم عالوه بر ضریب تعدیل پیشنهادي برلامقانون ) 64(استفاده از شاخص ارزش معامالتی امالك موضوع ماده  )2(تبصره 

و ترتیبات  تامابطه محاسبه عوارض بهاء خدبه عنوان شاخص محاسبه عوارض و بهاء خدمات براي هر یک از عناوین توسط شوراها مجاز میباشد صرفاً در مواردي که هیچ شاخصی جهت تدوین ض

به میزان است پیشنهاددهندگان میتوانند با توجه به عنوان و مقتضیات محلی و با رعایت ضوابط نسبت به تعریف شاخص و استفاده از آن در رابطه محاسوصول آن در جدول مربوطه تعیین نشده 

  . عوارض و بهاء خدمات استفاده نمایند

ل جاري برابر با میزان نرخ تورم اعالمی توسط مرکز آمار ایران با احتساب میانگین نرخ تورم یک ساله ل بعد نسبت به ساحداکثر نرخ رشد عوارض براي سا نون،قا) 2(ماده ) 8(مطابق با بند  )8(ماده 

  .خواهد بود )پایان آذرماه(و نه ماهه سال جاري ) دي بهمن اسفند( سه ماهه سال گذشته ،

یقی و حقوقی یکسان باشد و نباید بین اشخاص در ضوابط محاسبه هیچ گونه تفاوت و تبعیض ایجاد ید براي کلیه اشخاص حقخدمات مصوب توسط شوراها با ءعناوین و نرخ عوارض و بها )9(ماده 

  .گردد

کلیه . باشدی که قبالً به تصویب شوراها رسیده است ممنوع میتاماز تاریخ ابالغ این دستورالعمل وضع هر نوع عنوان عوارض و بهاء خدمات و وصول آن با وصول عناوین عوارض و بهاء خد )10(ماده 

ملغی گردیده و صرفاً عوارض و بهاء خدمات مصوب مندرج در دفترچه تعرفه  1402گردیده است از ابتداي سال  عناوین عوارض و بهاء خدمات محلی که قبل از این دستورالعمل تصویب و وصول می

  .می باشد ، قابل وصول می گرددبا رعایت قوانین و مقررات این دستورالعمل تصویب  هک 1402عوارض و بهاء خدمات سال 

 : فصل سوم ضوابط اجرایی

درآمد  قانون 9 هدرعایت ما(. دي ابالغ گرددوتوسط صادر کننده به م ) یا چایی اعم از الکترونیکی(مهلت قانونی پرداخت عوارض و بهاء خدمات باید پس از تصویب شورا در صورتحساب  )11(ماده 

  ) ..داردپایدار در این بخش ضرورت 

  . شهرداریها مکلف هستند عوارض و بهاء خدمات را هر سال به مؤدیان مشمول ابالغ نمایند )12(ماده  
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  . حال وصول میباشد ، طبق قوانین مربوطه وصول میشود ردمبالغ مربوط به عوارض و بهاي خدمات که قبل از ابالغ این دستورالعمل قطعی و نحوه پرداخت آن با مودي مشخص و  )13(ماده 

قوانین و مقررات مربوط به اعطاي ) ) 87(قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ) 50(ماده ) 3( تنفیذ تبصره( 1400قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ) 55(ماده ) 1(مستند به بند  )14(ماده 

  .عوارض یا وجوه به شهرداري و دهیاري ملغی شده است تختخفیف یا معافیت از پردا

کم درآمد تلقی شده و از پرداخت عوارض صدور پروانه ساختمانی براي یکبار و یک واحد تا سازمان بهزیستی کشور به عنوان اقشار ) ره(کلیه افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی  ) 15(ماده 

قط یک بار شامل افراد مشمول ضمناً این معافیت ف. قانون جامع خدمات رفاهی به ایثارگران مالك عمل می باشد) 6(در مورد معافیت ایثارگران نیز ماده  و سقف الگوي مصرف معاف خواهند بود

  .دمیگرد

یب شوراها برسد یط عوارض و بهاء خدمات طبق دستورالعملی که به تصوسقتنسبت به ) قانون شهرداریها و اصالحات بعدي 32ماده (شهرداریها میتوانند بر اساس تکالیف مندرج در قوانین )16(ماده 

قانون رفع موانع  59م تصویب عوارض صدور پروانه ساختمانی هزینه تقسیط این عوارض را در اجراي ماده ماه اقدام نمایند و در صورت تقسیط شوراي اسالمی شهر میتوانند هنگا 36حداکثر به مدت 

  .الزم به توضیح است جرائم مشمول ضوابط این بند نخواهد بود. اي نظام مالی کشور لحاظ نمایدقترتولید رقابت پذیر ا

رالعملی وتسماهه مطابق د 36آیین نامه مالی دهیاریها انجام پذیرد به نحوي که دهیاري مطالبات خود را با اقساط حداکثر ) 38(ماده  هیاریها میبایست منطبق بر مفاددتقسیط عوارض در  )17(ماده  

  .که به پیشنهاد دهیار به تصویب شوراي اسالمی روستاي مربوطه می رسد دریافت نماید 

ی نقل و هاودور مفاصا حساب مالی و یا گصه ساختمانی کلیه مطالبات معوقه و جرائم متعلقه موجود ملک را تعیین تکلیف و وصول نمایند شهرداریها و دهیاریها مکلف اند هنگام صدور پروان )18(ماده 

  .ویه حساب با شهرداریها و دهیاري ها میباشدانتقال منوط به تس

قانون مذکور باید در ) 3(با اصالحات و الحاقات بعدي ضریب تعدیل موضوع تبصره  1366قانون مالیاتهاي مستقیم مصوب سال ) 64(ده مادر صورت استفاده از ارزش معامالتی موضوع  )19( ماده

قانون ) 64(ماده ) 3(استفاده از مصوبه موضوع تبصره  مالك عمل. ض خواهد بودمیناي ارزش معامالتی آخرین دفترچه تقویم امالك مالك عمل در زمان تصویب عوار. ددرگ محاسبه عوارض لحاظ

 .درصد میباشد 16ادل عم هیئت محترم وزیران 1401/2/28هـ مورخ 59636ت /29671ابالغیه شماره  1402مالیاتهاي مستقیم براي محاسبه عوارض سال 

شهري شهرداریها و دهیاري ها موظف اند با رعایت مقررات ملی ساختمان و مقتضیات محلی تاریخ اتمام عملیات ساختمانی را طبق  قانون نوسازي و عمران) 29(ماده ) 2(مطابق تبصره  )20(ماده 

  .ضوابط مندرج در جدول ذیل در پروانه هاي صادره درج نمایند
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  )ماه(حداقل زمان اتمام عملیات   )مترمربع(مساحت زیربنا   فردی

  12  300تا   1

2  2000-300  24  

3  5000 -2000  36  

4  10000-5000  48  

  60  10000بیش از   5

قانون پایان بهمن ماه براي اجرا در سال بعد از طریق پورتال  رد شهرداریها و دهیاري ها موظف اند کلیه عناوین و نحوه محاسبه آنها را پس از طی مراحل قانونی و در بازه زمانی مندرج ) 21( ماده 

 .رددگقانون با مستنکفان برخورد می) 2(ماده ) 3(مان قانونی مطابق تبصره زدر در صورت عدم اعالم عمومی. سانندسازمانی و یا روزنامه کثیراالنتشار به اطالع عموم بر

ل موظف به ارائه خدمت جدید بشوند که بهاء خدمات آن در عناوین پیوست پیش بینی نشده است پس از پیشنهاد نمایندگان قانونی آنها در طول سا و در مواردي که شهرداریها دهیاریها ) 22( ماده

پس از ابالغ . ددشهرداري ها و دهیاري ها ابالغ گر هبموده تا توسط وزیر کشور جهت اجرا شهرداري و دهیاري مربوطه به شوراي عالی استانها شوراي مذکور عنوان جدید را به وزارت کشور ارسال ن

  .بهاء خدمات شوراي اسالمی مربوطه می تواند نسبت به تصویب نرخ و میزان تعرفه ابالغی با رعایت ضوابط اقدام نماید 

  هاء خدمات و ضوابط موضوعو انطباق آن با عناوین عوارض و ب یمنسبت به بررسی مصوبات شوراي اسال قانون شوراها) 90(هیئت تطبیق مصوبات شوراها در اجراي ماده  )23(ماده 

قررات این بدیهی است مسئولیت وضع هر نوع عوارض و بهاء خدمات خارج از چارچوب قوانین و م. این دستورالعمل اقدام نموده و موارد مغایر را جهت اصالح و بازنگري به شوراي مربوطه اعالم نماید 

  .برخورد میگردد دهنده شورا و هیئت انطباق مربوطه خواهد بود و با متخلفین طبق ترتیبات قوانین و مقررات مربوطه هادنشیدستور العمل بر عهده پ

مصوبه شوراي (ترافیکی  يانوسازي و عمران شهري اجراي طرحه از جمله عوارض. عناوین عوارض و بهاء خدمات که به استناد سایر قوانین وضع و نحوه وصول آنها تعیین گردیده است )24(ماده 

آئین نامه اجرایی قانون حفظ و  8و ماده  4موضوع تباصر ماده (بهاء خدمات فضاي سبز ، رسیدگی به تخلفات رانندگی بهاء خدمات صدور معاینه فنی خودرو  15طع اشجار، اجراي ماده ق) ترافیک

 .به قوت خود باقی و قابل وصول میباشد ) ی وزیر کشورغالطبق دستورالعمل اب( دیریت پسماندبهاء خدمات م، ) گسترش فضاي سبز

قانون شهرداري مطرح گردیده و رأي کمیسیون مذکور الزم  77، موضوع در کمیسیون ماده  در صورت وجود اختالف استنکاف و اعتراض در خصوص عوارض و بهاء خدمات شهرداریها) 25(ماده 

و رأي قانون مطرح گردیده ) 10(ماده ) 3(استنکاف و اعتراض در خصوص عوارض و بهاء خدمات دهیاریها موضوع در کمیسیون مندرج در تبصره  فالهمچنین در صورت وجود اخت. االجرا خواهد بود

  . بوطه قطعی و الزم االجرا خواهد بودکمیسیون مر
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عمل شود موارد کمتر از  قانون جزء اسناد الزم االجرا بوده و باید طبق مقررات مربوط به اسناد رسمی) 10(ماده ) 2(کلیه مطالبات شهرداریها که باالي یک میلیارد ریال باشد طبق تبصره  )26(ماده 

  . این دستورالعمل خواهد شد) 26(مات مشمول ماده یک میلیارد ریال مربوط به عوارض و بهاء خد

ت به تصویب عناوین پیشنهادي اقدام نموده شورا مکلف است حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه نسب. مربوطه ارائه شود ياپیشنهاد عناوین عوارض هر سال باید حداکثر تا پایان دي ماه به شور )27(ماده 

  .هیئت تطبیق ارسال نماید و مصوبه را جهت طی فرآیند قانونی به

ایط این تبصره در خصوص عناوین عوارض مالك عمل در سال شر. عمل خواهد بود كالرسد تعرفه سال قبل مندر صورتی که در مهلت تعیین شده عناوین عوارض به تصویب شوراي اسالمی : تبصره 

  . اعمال نمی شود 1402

 زرعایت ضوابط مندرج در بخش توضیحات هر یک ا) پیوست(میباشد ) 2(و عناوین عوارض دهیاري ها به شرح جدول شماره ) 1(جدول شماره  فهرست عناوین عوارض شهرداریها به شرح )28(ماده 

  .عناوین در هنگام تدوین و تصویب عوارض الزامی است

رعایت ضوابط مندرج در بخش توضیحات ) پیوست.(میباشد ) 4(یاري ها به شرح جدول شماره و عناوین بهاء خدمات ده) 3(فهرست عناوین بهاء خدمات شهرداریها به شرح جدول شماره  )29(ماده 

  . خدمات الزامی میباشد ءاههریک از عناوین در هنگام تدوین و تصویب ب

  .ماده و سه تبصره تدوین شده و از زمان ابالغ، الزم االجرا میباشد 30این دستورالعمل در  ) 30(ماده 

  :   توضیحات 
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 پیشنهادي شهرداري گزبرخوار 1402محلی سال عمل محاسبه عوارض  ارزش محاسباتی مالك

  

  آدرس  ردیف
  یمت پیشنهاديق

  1401سال 

  ديیمت پیشنهاق

  1402سال 

 154,000  118،000  بر بلوار معلم  1

  54,000  41,000  بر خیابان بعثت  2

  37,000  28,000  ربر خیابان شهید باهن  3

  90,000  69,000  اجه نصیرر خوبلوا  4

  90,000  69,000  بر خیابان شیخ بهایی  5

  54,000  41,000  بر خیابان سپاه  6

  51,000  39,000  انن آشیخیابابر   7

  39,000  30,000  شهداء یابانخ بر  8

  98,000  75،000  )از سیالب به کمربندي  شهداء برخیابان ( عتی نص  9

  117,000  90،000  نصیربر خیابان خواجه   10

  42,000  32,000  بر خیابان خرازي  11

  42,000  32,000  بر خیابان سجاد  12

  49,000  37,000  یان بهشتبر خیاب  13

  71,000  54,000  بر خیابان استقالل  14

  71,000  54,000  بر خیابان آزادي  15

  110,000  84,000  یرجای راه شهید فردوسی تا چهار  16

  103,000  79,000  سیلچهار راه تا پل مفردوسی از   17

  37,000  28,000  بر خیابان جوي گز  18

  49,000  37,000   د رجایی بر خیابان شهی  19

  49,000  37,000  یاسالم يجمهور ابانیبر خ  20
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  آدرس  ردیف
  یمت پیشنهاديق

  1401سال 

  ديیمت پیشنهاق

  1402سال 

  71,000  54,000  يمطهر دیشه ابانیبر خ  21

  42,000  32,000  ، دانشجوينواب صفو ابانیبر خ  22

  42,000  32,000  سجاد ابانیبه خ یمنته نیسنگ يخودرو نگیپارک يورود ابانیخ  23

  81,000  62,000  اله هیبق ناابیخ  24

  49,000  37,000  رپو ینعلیسح ابانیخ  25

  49,000  37,000  زانابجان-کارگر ابانیخ  26

  37,000  28,000  یقاپناه و اشر زدانی ابانیخ  27

  98,000  75,000  شهر نیشاهاتوبان ا ت یفردوس ناابیخ ينتهاا از  28

  78,000  60,000  و خوش طعم يکمر بند ابانیخ نیطرف  29

  91,000  70,000  یمنطقه کارگاه يابانهایخ ریسا  30

  52,000  40،000  ریو سا يجر پزآ رهمانند کو یگاهق کارطمنا ریسا  31

  37,000  15,000  متر عرض و باالتر 8 گذرهاي ریبر سا  32

  4,000  3,000  ) يخارج از محدوده خدمات شهر( یمزروع یاراض  33

  3,000  2,000  )يت شهرامخارج از محدوده خد(یمزروع ریغ یاراض  34

  20,000  15,000  آباد و شهدا روزفی –حافظ  ابانیخبر   35

  32,000  24,000  حانیربوا ابانخی –پور  ياسد ابانیبر خ  36

  104,000  80،000  ي د مطهرییابان شهخ تا) ع(حسین  بر میدان امام  37

  78,000  60،000  )ع(میدان امام حسین تا ) ره(بتداي بلوار امام ا از 38

  37,000  28،000  ید مطهري تا انتهاي خیاباناز چهار راه شه  39
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١٥ 
 

  

   : کد  1402سال  )متر مربع  600تا  يدتک واحی ونري مسکبرکا با ( پروانه هاي ساختمانی صدورض ارعو: ن اونع

  1402پیشنهادي سال

  شرح 

  محاسبه

  عوارض 

  محلی

ي اتی ابتداسباحارزش م Aمنظور از   )1402سال پیشنهاد  (هرمترمربع ساحت مارض عو  سطح بناء یک واحد مسکونی  ردیف

  .اشد یبم عوارض محلی دفترچه

  

  A85/0  بع رمترم 150تا   1

  A09/1  بع مترمر 200تا   2

  A4/1  مترمربع  300تا   3

  A6/1  ع ترمربم 400تا   4

  A04/2  مترمربع  500تا   5

  A3/2  مترمربع  600تا   6

  A6/2  مربع به باالترم 600  7

  ) کارگاهی  ي مسکونی ، تجاري وبا کاربر( ث پل احدو اعوارض تعمیرات ساختمان ، درب و پنجره مشرف به معابر 

    د تعمیرورم انیاعیمتراژ  ×A28/0  مسکونیتعمیرات   1

    مورد تعمیر عیانیمتراژ ا× A36/0  تجاريتعمیرات   2

  مورد تعمیراعیانی راژ تم× A17/0   رگاهی اکتعمیرات   3

 A34× احت دربسم ) +ه زش افزودرا (  درب و پنجره مشرف به معابر  4

 A35 ×پل متراژ  لپاحداث   5

  : تبصره   

ضوع دو عنوان عوارض مو لوصود و امکان ردگ از زیربناي احداثی صرفاً یکی از عناوین موضوع این بخش وصول می. به می گرددسین محاقانون شهرداریها بر اساس همین عناو) 100(در صورت صدور رأي ابقا در کمیسیون ماده  زیربناي مازاد بر پروانه ساختمانی صادرهعوارض 

لحاظ سیاست  باد در بافت فرسوده تجمیع پالکها صورت میگیرد شوراي اسالمی شهر می توان ردي کهادر مو .زیر بناي پارکینگ ساختمان که طبق ضوابط الزام به تامین آن وجود دارد مشمول پرداخت عوارض این بخش نمی گردد .هم زمان وجود نداردرت این بخش به صو

 شامل دیوارکشیخلی بوده و تعمیرات دات رفاً جهص) اريتج(وم عوارض ردیف د .ددرف ها گایر سققه و س، افزایش طب کینگمیزان پار د ،حواد ی و تعدااساسی نسبت به نقشه قبلعمیرات نباید منجر به تغییرام تانج .تصویب نمایده این بخش را متفاوت تشویقی عوارض مربوط ب

   .عرفه عوارضی نمی باشد تعمیرات جزیی داخلی مشمول این ت .ث تفکیک آن شود  نمی باشدباعکه  و اجراي بالکن داخلیعویض سقف ت و

   . ی گرددمنمشمول این تعرفه د شده تمانی و سند مالکیت قینگ که در نقشه ساخب حیاط و پارکیردپل هاي مقابل  یالره ت بیمتر مربع قازاي هر مرض مجوز احداث پل به عوا .بود  دنواهخنرفه ن تعای لشموت ملکینقشه و سند مااي مندرج در پروانه ساختمانی و ره هجندرب و پ
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١٦ 
 

  
  

  : کد    1402سال -ي نی چند واحدع هاي مسکوتمانی مجتمي ساخاه پروانه صدورض اروع: ن عنوا

  1402ال ادي سهپیشن

 

  

 

 

  شرح

  محاسبه

  عوارض

  محلی

  بنا  ناخالص کلبع سطح رممبناي محاسبه عوارض براي هرمتر  ا نب سطح ناخالص کل

  )1402پیشنهادي سال (

 یاسباتارزش مح Aز منظور ا

محلی بتداي دفترچه عوارض ا

  .میباشد 

   

 

  بع مترمر  300تا 

  واحدین سطح گمیان× A×  2×نا متراژ زیرب

100  

 

  مترمربع 600تا 

  دحامیانگین سطح و× A× 2.5 ×متراژ زیربنا

     100       

 

    به باال  مترمربع 600از

  دحح وان سطمیانگی×  A×3×متراژ زیربنا 

            100             

  : تبصره 

دو عنوان  لز عناوین موضوع این بخش وصول می گردد و امکان وصواز زیربناي احداثی صرفاً یکی ا. دردگ قانون شهرداریها بر اساس همین عناوین محاسبه می) 100(قا در کمیسیون ماده بر رأي ادر صورت صدو زیربناي مازاد بر پروانه ساختمانی صادرهعوارض 

گیرد شوراي اسالمی شهر  یرسوده تجمیع پالکها صورت مبافت ف دره در مواردي ک .بخش نمی گردد به تامین آن وجود دارد مشمول پرداخت عوارض این ط الزامزیر بناي پارکینگ ساختمان که طبق ضواب .هم زمان وجود نداردعوارض موضوع این بخش به صورت 

  .واحدهاي مسکونی  تقسیم بر اکل بن صناخالسطح  عبارت است از واحد ح هرگین سطنایم .تصویب نمایدمی تواند با لحاظ سیاست تشویقی عوارض مربوط به این بخش را متفاوت 
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١٧ 
 

 
  

  : کد   1402سال  عتیصن –ی تماخد –اداري  -احد تجاريو یکز مربع ارتپذیره یک معوارض : عنوان 

  

  شرح 

  بهمحاس

  عوارض  

  لیمح

ارزش  Aمنظور از   1402سال  دياشنهیپ  حشر

ابتداي  یحاسباتم

عوارض  دفترچه

  .میباشد محلی 

  

  صنعتی  شرح    صنعتی  شرح  خدماتی  –ي رادا  ري تجا  طبقات 

رآورده هاي ف و مه سنتیداري نیمدا  A44  اري داساختمان     A33  A9   همکف 

  يکشاورز میدا

*A*S32  

  A*S49*  دامداري صنعتی  A46  زیر بناي قمیر   A 22   A8   زیرزمین

  A*S49*  باغ تاالر ، باغ ، ویال  6A4  سالن خشک کن   A 21   A7  اول طبقه 

  A*S49*  تاالر عمومی  A33  اي بارگیري مکانه   A 20  A6  دوم طبقه 

  A*S49*  اتتاسیس و ريباانآالچیق و   A5.5  خدماتیري و کارگ تاق، اتعمیر قمیر  A19   A5    البا هسوم ب

  A*S4*  گلخانه و تولید قارچ  A11   شک کنختعمیر   A26  A4   يرانبا

      A*S11*  ینتس دامداري  A 12  A3  نیم طبقه 

  : تبصره 

دو عنوان  لاز زیربناي احداثی صرفاً یکی از عناوین موضوع این بخش وصول می گردد و امکان وصو. رددانون شهرداریها بر اساس همین عناوین محاسبه می گق) 100(قا در کمیسیون ماده رأي ابر دودر صورت ص زیربناي مازاد بر پروانه ساختمانی صادرهعوارض 

گیرد شوراي اسالمی شهر  در مواردي که در بافت فرسوده تجمیع پالکها صورت می .ل پرداخت عوارض این بخش نمی گرددموالزام به تامین آن وجود دارد مشط ابزیر بناي پارکینگ ساختمان که طبق ضو .هم زمان وجود ندارداین بخش به صورت  ض موضوععوار

  .تصویب نمایدین بخش را متفاوت ابوط به می تواند با لحاظ سیاست تشویقی عوارض مر

محترم  معاونت 12/12/1398به تاریخ  116779/3/20مه شماره مفاد ناو  5/8/1399به تاریخ  72907/3/20اره خشنامه شمب قفوتی میبایستولید قارچ  گلخانه و ي صنعتی و، دامدار رآورده هاي دامی کشاورزيف و ي نیمه سنتیرادامداري سنتی ، دامدردیفهاي 

  : اسبه و اعمل گردد طبق اصالحات ذیل مح هاي و دامداریرزاوش کشخلیدي بوت با واحدهاي تباطدر ار رانی استانداري اصفهانگی امور عماهنمه

  . ل خواهد شدوصو ومحاسبه چهارم تعرفه  کیو امثالهم و سالن پرورش قارچ با  یو سنت یاعم از صنعت ي، دامدار يقف مرغدارمسن ربوط به سالرض معوا:  3بند ) الف

  .شود یمحاسبه م یبر اساس تعرفه مسکون ياتاق کارگر ، ضمناباشد  یقابل محاسبه م يزبخش کشاور وبمصتعرفه ) صد ه درد( با احتساب  زین یجانب ساتیتاس ریرداخت عوارض معاف و عوارض ساز پا زهبا هر نوع سا امحل کشت آنهگلخانه ها و  هیکل:  4بند ) ب
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١٨ 
 

 
  

  : کد   1402سال  )تیماخد - تجاري مجتمع( خدماتی –واحد تجاري دنیک مترمربع از چپذیره عوارض  :ن اعنو

  1402پیشنهادي سال 

  شرح 

  سبهمحا

  عوارض  

  لیحم

 ياتدارزش محاسباتی اب Aمنظور از    1402 سال هاديپیشن  1402سال  يپیشنهاد  

  .محلی میباشد  ه عوارضدفترچ

  

  خدماتی   – يادار  ي تجار  ت قاطب

  n (5.5 A  )5+n (A4.4+10(   کف مه

  n (A3.3  )5+n (A2.2+10(  زیرزمین 

  n (A3.3  )5+n (A3.3+10(  طبقه اول 

  n (A2.2  )5+n (A1.1+10(  طبقه دوم 

  n  (A1.1    )5+n (A0.77+10(  اال به بسوم 

  n  (A3.3  )5+n (A1.65+10(  يارانب

  n (A1.65 )5+n (A1.65+10(  بقه نیم ط

  : تبصره 

وان دو عن لاز زیربناي احداثی صرفاً یکی از عناوین موضوع این بخش وصول می گردد و امکان وصو. اوین محاسبه می گرددقانون شهرداریها بر اساس همین عن) 100( صورت صدور رأي ابقا در کمیسیون مادهر د زیربناي مازاد بر پروانه ساختمانی صادرهعوارض 

گیرد شوراي اسالمی شهر  در مواردي که در بافت فرسوده تجمیع پالکها صورت می .ارد مشمول پرداخت عوارض این بخش نمی گرددآن وجود د ق ضوابط الزام به تامینطبه زیر بناي پارکینگ ساختمان ک .هم زمان وجود نداردخش به صورت ض موضوع این برواع

فروش بلیط  رتدفا _ی مخابرات _پستی  قبیل خدمات زاداري ا ومی وی عمخدمات رسان رونظم که بهکلیه ساختمان هایی : از  است بارتع تیخدما واحد، می باشد  دواح دتعدا n .تصویب نمایدبوط به این بخش را متفاوت رعوارض ممی تواند با لحاظ سیاست تشویقی 

  . غیره احداث میگردد و
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١٩ 
 

  : کد   1402سال   و صنعتی ارگاهید هاي کحمربع واپذیره یک مترعوارض : وان نع

   1402پیشنهادي سال 

  شرح 

  بهمحاس

  عوارض  

  محلی

تداي باسباتی اش محارز Aظور از نم  هبنحوه محاس  متراژ  ردیف

  .یباشد م رض محلیچه عوادفتر

  
  A39  مترمربع  50تا   1

  A33   مربع رتم 70تا   2

  A 29  مترمربع  100تا   3

  A 28  به باال  مربع ترم 100از   4

 صنعتی→ابنمتراژ زیر× A94    صنعتی  دامپروري و  دامداري  5

 صنعتی یمه ن→ا زیربن تراژم×  A64  عتینص مهنیدامپروري و  دامداري  6

    A36×متراژ اعیانی   سوله احداث  7

  : تبصره 

دو عنوان  لی از عناوین موضوع این بخش وصول می گردد و امکان وصواز زیربناي احداثی صرفاً یک. گرددی م قانون شهرداریها بر اساس همین عناوین محاسبه) 100(ماده ابقا در کمیسیون  يصدور رأدر صورت  زیربناي مازاد بر پروانه ساختمانی صادرهعوارض 

گیرد شوراي اسالمی شهر  ت میبافت فرسوده تجمیع پالکها صوردر  کهي در موارد .رض این بخش نمی گرددام به تامین آن وجود دارد مشمول پرداخت عوازوابط الزیر بناي پارکینگ ساختمان که طبق ض .هم زمان وجود نداردعوارض موضوع این بخش به صورت 

انون اصالح راجع به تاسیس قه حدماده وا 7عوارض صنعتی در رعایت بند .بود  دهکشاورزي خواط به موافقت جهاد وشهر من ز در حریمو ساخت و ساصدور مجوز دیوار کشی .تصویب نمایدمی تواند با لحاظ سیاست تشویقی عوارض مربوط به این بخش را متفاوت 

تباط با واحدهاي در اراصفهان نی استانداري ارهماهنگی امور عممحترم  تمعاون 12/12/1398تاریخ به  20/3/116749و مفاد نامه شماره  5/8/1399به تاریخ  72907/3/20نامه شماره شخطبق ب میبایستیفوق  درموا .  استمی اعتی الزنصاي هرك هشرکت ش

  :گردد  المحاسبه و اعم ذیلت طبق اصالحا هابخش کشاورزي و دامداری يدتولی

  . ه و وصول خواهد شدمحاسب م تعرفهقارچ با یک چهارسالن پرورش عم از صنعتی و سنتی و امثالهم و ااري ، دامداري به سالن مسقف مرغدعوارض مربوط :  3بند  )الف

می  ه مسکونی محاسبهر اساس تعرفنا اتاق کارگري ببه می باشد ، ضماورزي قابل محاستعرفه مصوب بخش کش) ده درصد % ( 10ساب تحنبی نیز با ااجر تاسیسات یاض سارعوارض معاف و عوع سازه از پرداخت نور ا و محل کشت آنها با هکلیه گلخانه ه:  4بند ) ب

  .اشد یبم طرح تفصیلی و جامع شهرداري الزامی رعایت حد نصاب واحدهاي کارگاهی مطابق . شود
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٢٠ 
 

  

  :کد    1402 لاري سجا، ت ینع مسکورتفاراکم در اتمازاد عوارض : عنوان 

   1402سال ادي یشنهپ        برخوار اي اسالمی شهرگزشور - 1388: نده قبلی تاریخ ومرجع تصویب کن

  شرح 

  محاسبه

   ضعوار 

  محلی

   ط طرح تفضیلیباپایه درضو زاد برتراکمض ماعوار

  

  A 5.5 ×طبقه  يح زیربناسط× زرحد مجاب ادارتفاع ماز 

  

ارزش محاسباتی  Aمنظور از 

چه عوارض محلی تردفي ادابت

  .میباشد 

  

از تصویب تفضیلی پس ح طرط بضوا ارض مازاد بر تراکم دروع

   صده ماد نوسییتوسط کم ءیا ابقا 5سیون ماده یرکمد
  A11× طبقه  يسطح زیربنا ×رحد مجاز ارتفاع مازاد ب 

  : ه صرتب

دو عنوان  لاز زیربناي احداثی صرفاً یکی از عناوین موضوع این بخش وصول می گردد و امکان وصو. قانون شهرداریها بر اساس همین عناوین محاسبه می گردد) 100(ماده ابقا در کمیسیون  يصدور رأدر صورت  ساختمانی صادره زیربناي مازاد بر پروانهعوارض 

  .هم زمان وجود نداردرت صوه عوارض موضوع این بخش ب

  

  

  

  

  

  

  



  ارت کشور زو   

  اصفهان   استانداري

      وار           خشهرداري گزبر

  

  نفهاتاندار اصاس                                               خوارز برشوراي اسالمی شهر گ                                   شهردار گز برخوار                            

  

٢١ 
 

 

  : کد    1402سال   بر بالکن و پیش آمدگی عوارض: ن اوعن

  برخوار ی شهرگزشوراي اسالم 1388:  لیتصویب کننده قبومرجع تاریخ 

  شرح 

  محاسبه

  عوارض  

  محلی

داي دفترچه اتی ابتبسارزش محا Aاز ور منظ  1402 الس يداپیشنه

  .عوارض محلی میباشد 

   s × h × t   ×A22               :    کونیمس-1  

               s × h × t   ×A48                 :  ي تجار -2

                 s × h × t   ×A24                :  خدماتی  -3

               s × h × t   ×A43                : کارگاهی  -4

  : تبصره 

  .میباشد  مساحت:  s  ع ،ارتفا:  h،  یا واحد  تتعداد طبقا:  t  منظور از .این عنوان می گردد ) ه ساختمانی عوارض صدور پروان(  عوارضصرفا مشمول پرداخت ن و پیش آمدگی لکبازیر بناي مربوط به 

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  ارت کشور زو   

  اصفهان   استانداري

      وار           خشهرداري گزبر

  

  نفهاتاندار اصاس                                               خوارز برشوراي اسالمی شهر گ                                   شهردار گز برخوار                            

  

٢٢ 
 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 : کد    1402سال  - ساختمانی نهپرواتمدید  عوارض : عنوان 

شرح 

  محاسبه

  عوارض  

 اتبهاي خدم

  1402پیشنهادي سال  ردیف

 

  

  محاسبه می گردد و شرح تبصره ذیل ) دفترچه  نای 19الی  15طبق صفحات (  صدور پروانه ساختمان عوارضدرصد 

  

  

  

  : تبصره

 ودر این صورت عوارض تمدید پروانه براي سال اول رایگان . ته باشد پروانه تمدید میگرددبط طرحهاي توسعه شهري مغایرت نداشواض ن رسیده باشد و پروانه ساختمانی صادره بااختمانی به پایانه سپروادر مواردي که تاریخ اتمام عملیات ساختمانی درج شده در 

میزان دو درصد عوارض صدور پروانه ساختمانی به ترخ به  سال نشود، عوارض تمدید پروانه هر یلکمد اگر همچنان در پایان سال دوم ساختمان تروز تعیین میشو نرخ ی بهعوارض صدور پروانه ساختمان) با تصویب شوراي مربوطه(صد در 3براي سال دوم حداکثر 

 شبه راجع قضایی وه به دستور ممدید میگردد امالکی کت فهغایرت با طرح هاي توسعه شهري طبق این تعره باشد علیرغم مع شدشرو اگر عملیات ساختمانی طبق نظر مهندس ناظر. ز بالغ گرددروز افزایش می یابد تا به بیست درصد عوارض صدور به نرخ رو

 .قضایی توقیف شده اند از این ضوابط مستثنی می باشند



  ارت کشور زو   

  اصفهان   استانداري

      وار           خشهرداري گزبر

  

  نفهاتاندار اصاس                                               خوارز برشوراي اسالمی شهر گ                                   شهردار گز برخوار                            

  

٢٣ 
 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 : کد    1402سال  - پروانه ساختمانی تجدید عوارض : عنوان 

شرح 

  محاسبه

  عوارض  

 اتمدي خبها

  1402ال پیشنهادي س ردیف

 

  

  اسبه می شودمح )این دفترچه  19الی  15ات صفح( ساختمانی  ط به عوارض صدور پروانهبومرطبق ضوابط هر یک از عناوین 

  

  

  

  : تبصره

شته باشد، دا رتیانه صادره مغانموده و با پرو رییتغ يتوسعه شهر ياه که ضوابط طرح یدر صورتر شروع نشده باشد، طبق نظر مهندس ناظ یتمانساخ اتیباشد و عمل دهیبه اتمام رس یدرج شده در پروانه ساختمان یساختمان اتیاتمام عمل خیکه تار يدر موارد

  .دگرد یلحاظ م يبه عنوان طلب مود یشده قبل روز و عوارض پرداخت خنر به دیحالت عوارض پروانه جد نیدر ا. گردد یصادر م دیقابل اجرا بوده و پروانه جد ریغ یگفته پروانه قبل شیط پیدر صورت وجود همه شرا صرفاً

 .گردد یمازاد بر پروانه به نرخ روز طبق تعرفه عوارض محاسبه و وصول م يربنایرا داشته باشد صرفاً عوارض ز یدرخواست اصالح پروانه ساختمان يدکه مو ياست در موارد حیالزم به توض



  ارت کشور زو   

  اصفهان   استانداري

      وار           خشهرداري گزبر

  

  نفهاتاندار اصاس                                               خوارز برشوراي اسالمی شهر گ                                   شهردار گز برخوار                            

  

٢٤ 
 

  

  : کد   1402سال  - درمانی شتیبهدا ،هنري ی ،هنگفر ، ورزشی ،واحد هاي آموزشی  ور پروانه ساختمانیصدرض عوا: ن واعن

                                                    : رجع تصویب کننده قبلی خ ومریات

  شرح 

  محاسبه

  عوارض 

  محلی

  طبقات
ابتداي ارزش محاسباتی  Aاز  رظومن  ) اهر متر مربع زیر بن(  1402 لاسپیشنهادي 

  .وارض محلی میباشد دفترچه ع

  

 

  ی درمانیبهداشت  هنگی ، هنريفر،  یزشور  زشیومآ

  A%55  A%44  A%66  زیرزمین

  A%66  A%55  A%83  همکف

  A%77  A%55  A%94  طبقه اول

  A%99  A%61  A%94  دوم به باال

  : تبصره 

دو عنوان  لوصواز زیربناي احداثی صرفاً یکی از عناوین موضوع این بخش وصول می گردد و امکان . ه می گرددبیها بر اساس همین عناوین محاسهردارنون شقا) 100(ر کمیسیون ماده ر رأي ابقا ددر صورت صدو نی صادرهتمازیربناي مازاد بر پروانه ساخعوارض 

در بافت فرسوده تجمیع پالکها صورت میگیرد شوراي اسالمی شهر می  دي کهردر موا .وارض این بخش نمی گرددپرداخت ع ط الزام به تامین آن وجود دارد مشموله طبق ضوابساختمان ک زیر بناي پارکینگ .هم زمان وجود نداردعوارض موضوع این بخش به صورت 

ت رفاً جهص) اريتج(وم عوارض ردیف د .ددف ها گرایر سققه و س، افزایش طب کینگارپمیزان  د ،حواد ی و تعدابلبه نقشه ق اساسی نسبتر به تغییرعمیرات نباید منجام تانج .تصویب نمایدتواند با لحاظ سیاست تشویقی عوارض مربوط به این بخش را متفاوت 

   .اشد عرفه عوارضی نمی بن تی داخلی مشمول ایتعمیرات جزی .که باعث تفکیک آن شود  نمی باشد شامل دیوارکشی و تعویض سقف و اجراي بالکن داخلیخلی بوده و تعمیرات دا

رفه مشمول این تعشده د تمانی و سند مالکیت قینگ که در نقشه ساخب حیاط و پارکیردپل هاي مقابل  ت به ریالیمتر مربع قازاي هر مرض مجوز احداث پل به عوا .بود  دنواهخنرفه ن تعای لکیت مشمولنقشه و سند مانه ساختمانی و ااي مندرج در پروره هجندرب و پ

  .کاهش عوارض برخوردار خواهد بود  %75ند و اگر زمیت متعلق به خیر باشد از رکاهش این تعرفه برخوردا% 50ت ازسالم خیرین . ی گرددمن

  
  
  
  
  
  
  
 
  
  



  ارت کشور زو   

  اصفهان   استانداري

      وار           خشهرداري گزبر

  

  نفهاتاندار اصاس                                               خوارز برشوراي اسالمی شهر گ                                   شهردار گز برخوار                            

  

٢٥ 
 

  
  

  1402سال  –عرصه در اجراي طرح هاي توسعه شهري بري اشی از تغییرکارعوارض ارزش افزوده ن: ان عنو

A =ض محلیترچه عواردفی ضمیمه باتسامح زشرا   

ه بسشرح محا

  رض محلیعوا

  1402سال  يداهپیشن  عنوان  ردیف

  متراژ عرصه ×A310  تجاريبه مسکونی   1

 صهمتراژ عر× A117 خدماتیی به مسکون  2

 عرصهمتراژ ×  A22 ريبه تجا کارگاهی  3

 رصهاژ عمتر × A198 کارگاهیبه  بزفضاي س  4

 هراژ عرصتم× A121 ونیکسم هب زبس فضاي  5

 متراژ عرصه× A198 یخدماتبز به فضاي س  6

  :تبصره 

ش افزوده ایجاد درصد ارز 40بیشتر از این عوارض نباید میزان . بري شده و با کاربري قبلی آن تغییر یابد ئ از این اقدام ارزش افزوده براي ملک ایجاد شود مشمول پرداخت این عنوان عوارض می گردد ربري تعیین کاردرخواست مالک ملک فاقد کا درصورتیکه به

  .را نداشته باشد مشمول پرداخت این عنوان نمی گردد زمانی که مالک درخواست بهره برداري از کاربري جدید  یر کاربري ثبت نشده باشد تامالک جهت تغی اگر درخواست. شده باشد 

 

  
  
  
  
  
  
  
  



  ارت کشور زو   

  اصفهان   استانداري

      وار           خشهرداري گزبر

  

  نفهاتاندار اصاس                                               خوارز برشوراي اسالمی شهر گ                                   شهردار گز برخوار                            

  

٢٦ 
 

  1402سال  –سعه شهري در اجراي طرح هاي تو عرصهبري کارعیین اشی از تعوارض ارزش افزوده ن: ان عنو

A =ض محلیترچه عوارضمیمه دف یباتسامحزش را   

ه بسشرح محا

  رض محلیواع

  1402سال  يداپیشنه  عنوان  ردیف

  متراژ عرصه× A310  تجاريبه مسکونی   1

 صهمتراژ عر× A117 خدماتیی به مسکون  2

 عرصهاژ متر×  A22 ريبه تجا کارگاهی  3

 رصهاژ عمتر × A198 کارگاهیبه  بزس فضاي  4

 هراژ عرصمت× A121 ونیکسم به زبس فضاي  5

 متراژ عرصه× A198 یفضاي سبز به خدمات  6

  :تبصره 

اد درصد ارزش افزوده ایج 40نباید بیشتر از  میزان این عوارض. عنوان عوارض می گردد ود مشمول پرداخت این براي ملک ایجاد شبري شده و با کاربري قبلی آن تغییر یابد ئ از این اقدام ارزش افزوده درخواست مالک ملک فاقد کاربري تعیین کار درصورتیکه به

  . ن عنوان نمی گرددرا نداشته باشد مشمول پرداخت اییر کاربري ثبت نشده باشد تا زمانی که مالک درخواست بهره برداري از کاربري جدید مالک جهت تغیاگر درخواست . شده باشد 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  ارت کشور زو   

  اصفهان   استانداري

      وار           خشهرداري گزبر

  

  نفهاتاندار اصاس                                               خوارز برشوراي اسالمی شهر گ                                   شهردار گز برخوار                            

  

٢٧ 
 

  

  

  : کد                                      1402سال  -فاقد مستحدثات براي امالك  کشی ردیواحصار کشی و  صدور مجوزارض وع:  نواعن

  شرح 

  محاسبه

  عوارض  

  محلی

وارض ع چهدفتر ارزش محاسباتی ابتداي Aمنظور از   1402پیشنهادي سال 

  . شدیبامحلی م

    

  

55/0 A×H(S+L) :اراضی مسکونی -1                                                              

  S+L(H×A2.2(                                               :اورزي و باغات شک یضارا-2

  

  :توضیحات 

  .شد نخواهد تریافدان ساختم هناومتقاضیان پر از خذ وا ارندرا د ن ملک خودنمود رمحصو ياقاضکه ت لکینیام از هاتنعوارض این کد  – 1

  )…و ر، سیم خاردا آجر، نرده اي (. د استفاده قرار می گیردمور هطبوک مرلم تفکیک نمودن ور ،محص اظی است که براينوع حف هر دیوار ر ازمنظو-2

  . ددرگمی  افهیه اضقیمت پابه % 20فزایش ارتفاع ، درصورت ا دوی شه مفتنظر گرمتر در  5/2رتفاع دیوار ا-3

 .ح اقدام گردد پس از استعالم و اخذ مجوز از مراجع ذیصال فوق ضوارع-4

 و کلماابط شهرسازي براي رضوسای یا ربري وک ، تغییرکاتفکیک ، تمللحاظ  از ه دیوارکشی حقیکاینبرروط شم دباشن  ) خدماتی محدوده در(  یا فاقد بناء و داراي بنا یی کهنهازمی یا به ورومخدانگ که قصد دیوارکشی ساختمانهاي  شش ثبتی اراي اسناددان الکم-5

  .دمیتوانند اقدام به دیوارکشی نماین ینوقان خذ مجوزرت اودرص ندنک دصرف قانونی ایجامت یا

  .د بود فه قابل وصول خواهتعر نیا% 50با فنس  یر کشحصا -6

  .ود نخواهد ب هرفتع نیاسبه اداخت و محمول پرشم ءبر ابقا ید مبنماده ص ونیسیآراء کم و ير نوع کاربرهبا  یتمانخاس يوانه هاپر هیکل-7

  . اشدی بی مکشاریوطول د Lمساحت زمین و Sارتفاع و  Hو هچمحاسباتی ابتداي دفتر شزارA منظوراز-8

اصالحیه ذیل  قبط اهاریکشاورزي و دامد بخش ديیلبا واحد هاي تو ر ارتباطد انامور عمرانی استانداري اصفه ترم هماهنگیونت محمعا 5/8/1399ه تاریخ ب 72907/3/20شماره مهبخشنا بایستی طبقاورزي و باغات می یوار کشی اراضی کشمورد احداث د -9

  : ددو اعمال گرمحاسبه 

 یحاصال 101شمول ماده و م وبسحنیاز کشاورزي م لی موردیمکت قطعه بندي اراضی نشود اقدام و فکیکینکه موجب تمشروط به ا باغ ها)  فنس کشی( صار کشی ح، ران یزئت محترم وهی 31/04/1399ریخ به تا 57429ت46826تصویبنامه شماره  3د ب بنبموج

  .ود باري ها نخواهند ردشهن اصالحی قانو 101 ی نکنند مشمول مادهکشوار یده شرطی که خانه احداث کنند بخود دامداري یا گلت از زمین مزروعی مسیک ق که دری ینمالک .نخواهد شد  ون شهرداري هاناق

 

  

  



  ارت کشور زو   

  اصفهان   استانداري

      وار           خشهرداري گزبر

  

  نفهاتاندار اصاس                                               خوارز برشوراي اسالمی شهر گ                                   شهردار گز برخوار                            

  

٢٨ 
 

  

  : کد      1402ل سا ه هامسافرخان ماکن گردشگري وا و اه  لته ايیا صدور مجوز بر وانه صدور پروض رعوا: عنوان 

  1402سال  يهادشنپی  وارخرشوراي اسالمی شهرگزب – 1388 :تصویب کننده قبلی  تاریخ و مرجع

  شرح 

  بهمحاس

  عوارض 

  محلی

ه ها افرخانمس ي واماکن گردشگر ا وهتل  ه يارب مجوز یا صدور عوارض پذیره صدور پروانه و

  رمربعتم ره ازايبه 

  

 A1.1  

ي اابتد تیباارزش محاس Aمنظور از 

  .یباشد عوارض محلی مرچه دفت

   

  

  

  

  

 

  للی هتاص مانهاي تجاري خارج از ساختا فض

  

A5/5  

  

   :تبصره 

دو عنوان  لوصواز زیربناي احداثی صرفاً یکی از عناوین موضوع این بخش وصول می گردد و امکان . به می گرددشهرداریها بر اساس همین عناوین محاس قانون) 100(ر رأي ابقا در کمیسیون ماده ودر صورت صد زاد بر پروانه ساختمانی صادرهزیربناي ماعوارض 

در بافت فرسوده تجمیع پالکها صورت میگیرد شوراي اسالمی شهر می  ردي کهدر موا .داخت عوارض این بخش نمی گرددط الزام به تامین آن وجود دارد مشمول پربزیر بناي پارکینگ ساختمان که طبق ضوا .ردهم زمان وجود ندات ضوع این بخش به صورعوارض مو

ت رفاً جهص) اريتج(وم عوارض ردیف د .ددف ها گرایر سققه و س، افزایش طب کینگمیزان پار د ،حواد ی و تعدابه نقشه قبل تاساسی نسبعمیرات نباید منجر به تغییرام تانج .تصویب نمایدت ه این بخش را متفاوتواند با لحاظ سیاست تشویقی عوارض مربوط ب

   .اشد بعرفه عوارضی نمی جزیی داخلی مشمول این ت تعمیرات .نمی باشد باعث تفکیک آن شود که  شامل دیوارکشی و تعویض سقف و اجراي بالکن داخلیخلی بوده و تعمیرات دا

مشمول این تعرفه د شده قیمانی و سند مالکیت تنگ که در نقشه ساخب حیاط و پارکیردپل هاي مقابل  ت به ریالیمتر مربع قازاي هر مرض مجوز احداث پل به عوا .بود  دنواهخنرفه ن تعای لکیت مشمولنقشه و سند ماساختمانی و  اي مندرج در پروانهره هجندرب و پ

   . ی گرددمن
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  : کد   1402ال س -سبز ي اضف بیقطع اشجار و تخررض عوا:   ناعنو

  1402پیشنهادي سال 

  ح شر

  محاسبه

  عوارض  

  محلی

  حفظ و گسترش فضاي سبز در شهرها قانون

بزرگراه ها، پارك ها، بوستان ها،  ن،یادیدر معابر، م قینابودکردن آن به هر طر ایدرختان، قطع هر نوع درخت و  هیرو یز قطع با يریسبز و جلوگ ياظور حفظ و گسترش فضـ به من1ماده

ضوابط و . ع استط مربوطه ممنوضواب تیو رعا يرداراجازه شه بدونشهرها  میدر محدوده و حرشهر، باغ شناخته شوند  یاسالم يشورا صیکه به تشخ ییمحل ها زیباغات و ن

 طیسازمان حفاظت مح ،يوزارت مسکن و شهرساز یمناطق مختلف کشور توسط وزارت کشور با هماهنگمتنوع  طیشرا تینامه مربوط با رعا نییآ بماده در چارچو نیاجراء ا یچگونگ

   .رسد یا ماستان ه یعال يشورا بیه و به تصویتهران ته يو شهردار يوزارت جهاد کشاورز ست،یز

  .شود یانجام م يو طبق ضوابط مصوب وزارت جهاد کشاورز ستیماده ن نیمشمول ا یکل ایو  یشهرها به شکل جزئ میباغات در حر يـ اصالح و واکار1تبصره            

مجلس  سیبه اطالع رئ رانیا یاسالم يورجمه یقانون اساس) 138(و هشتم  یو س صدکیاصل  تیو رعا نیبا قوان قیاستان ها جهت تطب یعال يوبات شوراـ مص2تبصره            

  .استان ها ارسال گردد یعال يو اصالح به شورا دنظریتجد يبرا لیبود، با ذکر دل نیف قوانکه برخال یتا در صورت دیخواهدرس یاسالم يشورا

  :شود یم نیگزیااصالح و ج لیبه شرح ذ) 4(ماده ) 1(ـ تبصره 2ماده            

قطع  یو درج عنوان باغ در اسناد صادره مجاز است ول يرات شهرسازمقر ریسا تیقانون و با رعا نیا) 1(ماده  مشجر و باغات فقط براساس ضوابط یاراض کیفکـ ت1تبصره            

  .قانون ممنوع است نیرخت در هر محل و با هر مساحت بدون کسب اجازه وفق مقررات اد

  :شود یم نیگزیاصالح و جا لیشرح ذبه ) 4(ماده ) 3(ه ـ تبصر3ماده            

شود به تعداد معادل دو برابر  یصادر م يشهردار يکه اجازه قطع آنها از سو ییشوند مکلفند به ازاء درخت ها یبه صورت باغ شناخته مکه  ییباغات و محل ها نیـ مالک3تبصره            

موجود در فصل  يها متر بر طبق ضوابط و دستورالعمل یسانت 10 حداقل بن طیخواهد کرد درخت با مح نییتع يرکه شهردا یهر محل ایده در همان محل و بن درختان قطع ش طیمح

  .ندیسب غرس نمامنا

  :گردد یاصالح م لیبه شرح ذ یقانون مجازات اسالم) 686(مذکور با توجه به ماده  یقانون حهیـ ال4ماده            

ها را فراهم آورد، عالوه بر جبران رفتن آن نیموجبات از ب ایو عامداً و برخالف قانون مذکور قطع  سبز را عالماً يقانون گسترش فضا) 1(ع ماده ـ هرکس درختان موضو4ماده            

اصله باشد  یاز س شیکه قطع درخت ب یر درخت و در صورتقطع ه يبرا الیر) 10،000،000( ونیلیتا ده م الیر) 1،000،000( ونیلیم کیاز  ينقد يخسارت وارده حسب مورد به جزا

  .از شش ماه تا سه سال محکوم خواهدشد يریزعبه حبس ت

   :ضیحات وت
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  : کد   1402سال  - محیطی تبلیغاتی ي هابلوتابر عوارض : عنوان 

  شرح

  محاسبه

  عوارض

  محلی

 يش محاسباتی ابتدارزا A ازر منظو     محاسبه عوارض     نوع عوارض

  لومساحت تاب×   A50  ربعممتر ري به ازاي هزاسشهرط ابضوز ا جرخا غاتی ویبلت بلوهايمجوز نصب تا روصد   .ی میباشد دفترچه عوارض محل

  A5  ابط شهرسازيضوز ج اخار وهاي تبلیغاتی وتابل یانهالعوارض س

  A2  روزانه) مترمربع(نصب بیل بورد 

   A%50  )تره هرمروزان( ردکاالپ نصب

 A25  مترمربع سالیانهدیوارنویسی 

  A80  ی تاغینصب داربست تبل

  A20  )نهسالیا(پزشکان  ويبلتا

  A50  ابرمعحسنه ها درال قرض تبلیغات بانک ها و

  :توضیحات 

  . ل استصوو بلاقن عوارض یا،  يان عدالت اداری دیوومهیات عم 20/8/92 مورخ 551مه شماره اهمچنین دادن ها وا ورش ونانق 71ه دام 25بند  قانون شهرداري و 92ماده  و 55ماده  27د د بنستنااه ب -1 

موال ا هبهرگونه خسارت  رت ورودواهد نمود ، درصوالم کتبی اقدام خعا قد مجوز باغاتی فالیتبي هاتابلو يردرغیر این صورت شهرداري راسا نسبت به جمع آو، د نماینقدام شهرداري ا ز الزم ازذ مجوه اخر موظفند نسبت باي تبلیغاتی سطح شهلوهتابن کلیه مالکی -2

  .  بودد ی بعهده شهرداري نخواهیتولئمس نانآ

  .گیردب را اتیخدم و یفواحدهاي صن دید سایر يت نصب شده نبایستی جلوداربس و دت گردترافیکی رعای یمنی وابط ای ضوربست فلزي بایستدرموقع نصب دا -3 

  .می باشد ي اردزیباسازي شهر دحوا مسئول نظر زیر ي مختلفبه وضعیت مکان هاوجه ست احداثی باتبابعاد دار -4

  . باشد قاضیمت کدرمل ینکه نصب آنها صرفا سرمشروط به انخواهدشد  ض اخذعوار رطول براي عموم اینتم دو ي تاپرده ها طول وترم دوتارفی واحد صنفی عمي هاازتابلو-5
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   :کد     1402سال  - )ائر آنها هاي مخابراتی ، ترانسفورماتورها و نظ تننتجهیزات و آ ها ،دکل (صدور مجوز احداث و نصب تاسیسات شهري  ضعوار: ان ونع

  :  ی بلده قصویب کننع تمرجتاریخ و

  شرح 

  محاسبه

  وارض ع

  حلیم

  

n×a×h×s  

محاسباتی  ارزش Aنظور از م

عوارض محلی چه ابتداي دفتر

   .میباشد 

   

  

 

  : بصره ت

  .صول می گردد واین عنوان عوارض فقط یکبار و هنگام صدور مجوز 

S   : ، مساحت محل احداثh  :ف آنتن محاسبه می گردد ارتفاع باالترین نقطه سازه براساس متر و درخصوص آنتن هاي منصوبه بر روي پشت بام ، ارتفاع بین صفر صفر و ک ،a   :ه عوارض ، چزش محاسباتی ابتداي دفترارn  :ه شده تعداد تجهیزات استفاد.  
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   :کد    1402ل سا -) دائمی و فروش فصلینمایشگاه هاي  غرفه ها و(یسات شهري صدور مجوز احداث و نصب تاس ضعوار: نوان ع

  :  ی ده قبلتاریخ ومرجع تصویب کنن

  رح ش

  محاسبه

  عوارض 

  حلیم

n×a×h×s   

سباتی ابتداي ارزش محا Aمنظور از 

   .باشد دفترچه عوارض محلی می

   

  

 
  : بصره ت

  .ز وصول می گردد عنوان عوارض فقط یکبار و هنگام صدور مجو این

S   : ، مساحت محل احداثh  : سازه ارتفاع a   :چه عوارض ، ارزش محاسباتی ابتداي دفترn  :ه شده تعداد تجهیزات استفاد.  
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   ريعمران شهي طرحهاي اجرا رزش افزوده ناشی از ا عوارض: عنوان 

  توضیحات  1402ال س یشنهاديبه عوارض پنحوه محاس  رفه عوارضعتعنوان   دیفر

  

  

  درصد ارزش افزوده ایجاد شده  40حداکثر به میزان 

  

  :تبصره 

   د ایجاد شده براي یکبار قابل وصول می باش هدرصد ارزش افزود 40زش افزوده ایجاد می گردد حداکثر به میزان یا تعریض معابر براي آنها ار این عنوان عوارض از اراضی و امالکی که بر اثر اجراي احداث
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  صنفینوع واحد   ردیف
  1402یشنهادي سال عوارض پ  1401سال  يداشنهیعوارض پ

  رجه سهد  ودرجه د  که یدرج   درجه سه  درجه دو  درجه یک

  3,886,000  4,367,000 4,866,000 2988900 3359200  3742700  مك سرد و گرراخواغذیه فروشی   1

  1,393,000  1,565,000  1,737,000 1071200 1203500  1335700  ات پز جزبآب ن 2

  1,720,000  1,926,000  2,150,000 1322500 1481200  1653100  ورزشی جز و لباس البسه 3

  2,493,000  2,803,000  3,130,000 1917600 2155700  2407000  یروشو شمعدان ف آیینه 4

  1,015,000  1,135,000  1,273,000 780300 872900  978700  تران فلواآبک 5

  2,373,000  2,665,000  2,958,000 1825100 2049900  2274700  زوگامفالت کار ایآس 6

  9,164,000  10,316,000  11,451,000 7048900 7935000  8807900  هاراستخ 7

  6,069,000  6,826,000  7,582,000 4668400 5250300  5832200  روشی عمدهفو پروفیل آهن  8

  2,029,000  2,287,000  2,545,000 1560600 1758900  1957300  ساز ي میخآهنگر 9

  1,015,000  1,135,000  1,273,000 780300 872900  978700  زساگري زنگ آهن 10

  1,685,000  1,909,000  2,115,000 1296100 1468000  1626700  اطاق ساز اتومبیل 11

  4,660,000  5,244,000  5,829,000 3584000 4033600  4483300  زنانه گاهآرایش 12

  4,058,000  4,574,000  5,072,000 3121100 3517900  3901400  ه فروشدوز و پرد پرده 13

  5,450,000  6,121,000  6,809,000 4192300 4708100  5237100  پوشاك فروشی عمده 14

  1,720,000  1,926,000  2,150,000 1322500 1481200  1653100  زوشی جپوشاك فر 15

  3,886,000  4,367,000  4,866,000 2988900 3359200  3742700  فروشی فحاو لوروتختی پتو  16

  3,886,000  4,367,000  4,866,000 2988900 3359200  3742700  و فروشندگان زیهاابز 17

  5,450,000  6,121,000  6,809,000 4192300 4708100  5237100  تمانپیمانکار ساخ 18

  7,135,000  8,029,000  8,923,000 5488400 6176100  6863800  اربريبر دفات 19

  1,685,000  1,909,000  2,115,000 1296100 1468000  1626700  اوراقچی لوازم دست دوم اتومبیل 20
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  صنفینوع واحد   ردیف
  1402یشنهادي سال عوارض پ  1401سال  يداشنهیعوارض پ

  رجه سهد  ودرجه د  که یدرج   درجه سه  درجه دو  درجه یک

  3,886,000  4,367,000  4,866,000 2988900 3359200  3742700  یلاتومب ه دهیس کرایآژان 21

  5,450,000  6,121,000  6,809,000 4192300 4708100  5237100  وتیکب 22

  533,000  602,000  671,000 410000 462900  515800  عمیرکار ساعت و فندكت  24

  1,342,000  1,513,000  1,685,000 1031600 1163800  1296100  خچالن یولر آبگرمکتعمیر ک 25

  2,373,000  2,665,000  2,958,000 1825100 2049900  2274700  فورماتورانرتعمیر الکتروموتورت 26

  1,342,000  1,513,000  1,685,000 1031600 1163800  1296100  ز خانگیرکار وسایل نفت سومیتع 27

  4,281,000  4,814,000  5,347,000 3293000 3703000  4113000  لوستر فروش 28

  2,700,000  3,044,000  3,387,000 2076300 2340800  2605300  یل سنگینبمک اتوانیمک 29

  2,236,000  2,511,000  2,786,000 1719300 1930900  2142500  ک اتومبیل سبکمکانی 30

  4,608,000  5,175,000  5,760,000 3544300 3980700  4430400  زل عایق کاريات منسه خدموسم 31

  6,534,000  7,342,000  8,167,000 5025500 5647100  6281900  فروشی عمدهصالح م 32

  3,112,000  3,491,000  3,886,000 2393700 2684700  2988900  دهرشی خمصالح فرو 33

  2,855,000  3,198,000  3,559,000 2195400 2459900  2737600  میل لنگ تتراشی 34

  1,531,000  1,720,000  1,926,000 1177000 1322500  1481200  روشیالمین فم 35

  1,118,000  1,273,000  1,410,000 859600 978700  1084500  ر فروشیسماو 36

  2,029,000  2,287,000  2,545,000 1560600 1758900  1957300  نال کولراسازندگان ک 37

  1,634,000  1,824,000  2,029,000 1256400 1402900  1560600  انو فروش کیف و چمد راجیس 38

  2,167,000  2,442,000  2,717,000 1666400 1878000  2089600  یتومبیل فروشیشه اش 39

  4,264,000  4,797,000  5,330,000 3279800 3689800  4099800  روشی عمدهیشه فر و شبیشه ش 40

  1,342,000  1,513,000  1,685,000 1031600 1163800  1296100  دروییشرکت خدمات خو 41

  1,548,000  1,737,000  1,943,000 1190300 1335700  1494400  طباخ  42
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  صنفینوع واحد   ردیف
  1402یشنهادي سال عوارض پ  1401سال  يداشنهیعوارض پ

  رجه سهد  ودرجه د  که یدرج   درجه سه  درجه دو  درجه یک

  1,548,000  1,737,000  1,943,000 1190300 1335700  1494400  م فروشینیوو آلومیروي ظروف  43

  1,685,000  1,909,000  2,115,000 1296100 1468000  1626700  وشیعینک فر 44

  1,342,000  1,513,000  1,685,000 1031600 1163800  1296100  روشندگان حبوباتعالف و ف 45

  4,660,000  5,244,000  5,829,000 3584000 4033600  4483300  عکاسی لمبرداري وفی 46

  2,029,000  2,287,000  2,545,000 1560600 1758900  1957300  سازفنر  47

  5,829,000  6,568,000  7,290,000 4483300 5052000  5607400  رش ماشینیففروش  48

  4,986,000  5,622,000  6,241,000 3835300 4324600  4800700  دستبافوش فرش فر 49

  1,685,000  1,909,000  2,115,000 1296100 1468000  1626700  یردگزفروش و نصب د 50

  1,548,000  1,737,000  1,943,000 1190300 1335700  1494400  ت کاريمنبو فروش خاتم  51

  9,405,000  10,574,000  11,760,000 7234100 8133400  9045900  الحسنهقرض  52

  3,112,000  3,491,000  3,886,000 2393700 2684700  2988900  ان جزدوش کیف وچمفر 53

  3,112,000  3,491,000  3,886,000 2393700 2684700  2988900  فروش کفش ماشینی 54

  3,112,000  3,491,000  3,886,000 2393700 2684700  2988900  زکفش دست دوز جفروش  55

  5,450,000  6,121,000  6,809,000 4192300 4708100  5237100  یارتیاروان زک 56

  3,559,000  4,006,000  4,453,000 2737600 3081400  3425300  زيه پلک 57

  895,000  998,000  1,118,000 687700 767100  859600  یروشکتابف 58

  34,265,000  38,546,000  42,827,000 26357400 29650500  32943500  ه اتومبیلگانمایش 59

  1,685,000  1,909,000  2,115,000 1296100 1468000  1626700  گزوز سازيا لگیري رادیات وگ 60

  4,281,000  4,814,000  5,347,000 3293000 3703000  4113000  طبیعی و مصنوعی گلهاي 61

  5,193,000  5,829,000  6,482,000 3994000 4483300  4985800  فروشییوه م 62

  14,992,000  16,866,000  18,740,000 11532200 12973700  14415300  انیلح ساختممصا 63



  ارت کشور زو   

  اصفهان   استانداري

      وار           خشهرداري گزبر

  

  نفهاتاندار اصاس                                               خوارز برشوراي اسالمی شهر گ                                   شهردار گز برخوار                            

  

٣٧ 
 

  صنفینوع واحد   ردیف
  1402یشنهادي سال عوارض پ  1401سال  يداشنهیعوارض پ

  رجه سهد  ودرجه د  که یدرج   درجه سه  درجه دو  درجه یک

  2,700,000  3,044,000  3,387,000 2076300 2340800  2605300  نگیني سنیک خودروهامکا 64

  3,112,000  3,491,000  3,886,000 2393700 2684700  2988900  وشییک سازي و سرامیک فرموزائ 65

  2,545,000  2,855,000  3,181,000 1957300 2195400  2446600  مایعی گاز ایندگنم 66

  7,789,000  8,751,000  9,732,000 5990900 6731500  7485400  هبی نوشانمایندگ 67

  2,700,000  3,044,000  3,387,000 2076300 2340800  2605300  مبیلنقاشی اتو 68

  1,410,000  1,582,000  1,754,000 1084500 1216700  1349000  نقاشی ساختمان 69

  980,000  1,101,000  1,221,000 753800 846400  939000  ینانوائ 70

  2,390,000  2,700,000  2,992,000 1838300 2076300  2301200  يرنجا 71

  516,000  585,000  654,000 396800 449700  502600  شیزي فروسب 72

  1,410,000  1,582,000  1,754,000 1084500 1216700  1349000  ر یخچالتعمی 73

  6,155,000  6,929,000  7,703,000 4734600 5329700  5924800  رایشیم آوازشندگی لروف 74

  1,359,000  1,531,000  1,703,000 1044800 1177000  1309300  تابلو نویسی 75

  5,829,000  6,568,000  7,290,000 4483300 5052000  5607400  فروشیرش ف 76

  6,224,000  6,998,000  7,789,000 4787500 5382600  5990900  ور سیکلت و دوچرخهندگی موتفروش 77

  1,978,000  2,218,000  2,459,000 1520900 1706000  1891200  نقشه کشی فرش 78

  2,545,000  2,855,000  3,181,000 1957300 2195400  2446600  فلزيصنایع  79

  2,253,000  2,545,000  2,820,000 1732500 1957300  2168900  و پمپ آبر کمپرسوتعمیر  80

  3,731,000  4,195,000  4,660,000 2869800 3226900  3584000  آالتش آهن رودفتر ف 81

  2,115,000  2,373,000  2,648,000 1626700 1825100  2036700  مرغ و ماهی فروشی 82

  9,405,000  10,574,000  11,760,000 7234100 8133400  9045900  کارواش  83

  7,789,000  8,751,000  9,732,000 5990900 6731500  7485400  مواد اولیه پالستیک 84



  ارت کشور زو   

  اصفهان   استانداري

      وار           خشهرداري گزبر

  

  نفهاتاندار اصاس                                               خوارز برشوراي اسالمی شهر گ                                   شهردار گز برخوار                            

  

٣٨ 
 

  صنفینوع واحد   ردیف
  1402یشنهادي سال عوارض پ  1401سال  يداشنهیعوارض پ

  رجه سهد  ودرجه د  که یدرج   درجه سه  درجه دو  درجه یک

  2,545,000  2,855,000  3,181,000 1957300 2195400  2446600  ترمپیوخدمات کا 85

  2,683,000  3,009,000  3,353,000 2063100 2314400  2578900  ی قیر و گونیگشندفرو 86

  2,545,000  2,855,000  3,181,000 1957300 2195400  2446600  م آالت موسیقیوشندگی لوازفر 87

  9,147,000  10,282,000  11,433,000 7035700 7908600  8794600  گینسن تیدکی ماشین آالازم وی لگفروشند 88

  7,789,000  8,751,000  9,732,000 5990900 6731500  7485400  یگی مصنوعات چوبفروشند 89

  2,253,000  2,545,000  2,820,000 1732500 1957300  2168900  ندروهاي سنگیکف سازي خو ري اتومبیل وآهنگ 90

  4,539,000  5,107,000  5,674,000 3491400 3927800  4364300  لتیکر سلوازم یدکی موتو گیفروشند 91

  2,253,000  2,545,000  2,820,000 1732500 1957300  2168900  وهاي سبکخودرمکانیکی  92

  5,502,000  6,207,000  6,895,000 4232000 4774200  5303200  لوله کشی گاز شهري 93

  1,170,000  1,324,000  1,462,000 899300 1018300  1124100  شیده فروپرن 94

  6,482,000  7,290,000  8,098,000 4985800 5607400  6229000  تزئینات منزل 95

  6,482,000  7,290,000  8,098,000 4985800 5607400  6229000  رتفروشندگی کامپیو 96

  2,081,000  2,339,000  2,597,000 1600200 1798600  1997000  وشیفر و آبمیوهستنی ب 97

  791,000  877,000  980,000 608400 674500  753800  سازيپالکهر پالستیکی و ی محکاک 98

  895,000  1,015,000  1,135,000 687700 780300  872900  ديماست بن 99

  7,135,000  8,029,000  8,923,000 5488400 6176100  6863800  سیمان فروشی 100

  2,253,000  2,545,000  2,820,000 1732500 1957300  2168900  موتور رولکتچی اسیم پی 101

  7,135,000  8,029,000  8,923,000 5488400 6176100  6863800  روشیالستیک ف 102

  1,685,000  1,909,000  2,115,000 1296100 1468000  1626700  )ب آ(ن لوله کشی ساختما 103

  774,000  877,000  980,000 595100 674500  753800  اعتتعمیر س 104

  7,135,000  8,029,000  8,923,000 5488400 6176100  6863800  مسکن هیهت تدفاتر معامال 105



  ارت کشور زو   

  اصفهان   استانداري

      وار           خشهرداري گزبر

  

  نفهاتاندار اصاس                                               خوارز برشوراي اسالمی شهر گ                                   شهردار گز برخوار                            

  

٣٩ 
 

  صنفینوع واحد   ردیف
  1402یشنهادي سال عوارض پ  1401سال  يداشنهیعوارض پ

  رجه سهد  ودرجه د  که یدرج   درجه سه  درجه دو  درجه یک

  5,829,000  6,568,000  7,290,000 4483300 5052000  5607400  شیبار فروخشک 106

  2,425,000  2,734,000  3,044,000 1864700 2102800  2340800  اي هوپ بازي رایانکل باشگاههاي 107

  2,425,000  2,734,000  3,044,000 1864700 2102800  2340800  اي رایانه ايزیهبا ت فرهنگی وفروش محصوال 108

  1,118,000  1,273,000  1,410,000 859600 978700  1084500  ط فروشیطار و سقع 109

  1,118,000  1,273,000  1,410,000 859600 978700  1084500  انه و چایخانهقهوه خ 110

  7,135,000  8,029,000  8,923,000 5488400 6176100  6863800  اه و قطعات جانبیتلفن همر فروشندگان 111

  14,924,000  16,780,000  18,654,000 11479300 12907600  14349100  یغذائسوپر مارکتهاي بزرگ مواد  112

  5,829,000  6,568,000  7,290,000 4483300 5052000  5607400  وشی مستعملآهن فر 113

  3,233,000  3,645,000  4,041,000 2486300 2803700  3107900  فتوکپیراکس و نهاي زیشنده ماشیفرو 114

  1,978,000  2,218,000  2,459,000 1520900 1706000  1891200  ب بريرگاه چوکا 115

  2,253,000  2,545,000  2,820,000 1732500 1957300  2168900  انیتش نشسایل ایمنی و آشنده وفرو 116

  6,482,000  7,290,000  8,098,000 4985800 5607400  6229000  يرلوازمات لوله کشی گاز شهو وش قطعات فر 117

  1,978,000  2,218,000  2,459,000 1520900 1706000  1891200  فروشی تامان - سمساري  118

  5,193,000  5,829,000  6,482,000 3994000 4483300  4985800  وشیباطري فر 119

  1,135,000  1,273,000  1,410,000 872900 978700  1084500  گزوزاجوشکاري  120

  2,390,000  2,700,000  2,992,000 1838300 2076300  2301200  آسفالت و قیر و گونی 121

  5,829,000  6,568,000  7,290,000 4483300 5052000  5607400  )نسژاآ(شهريشرکتهاي حمل و نقل درون  122

  9,732,000  10,952,000  12,156,000 7485400 8424300  9350100  رهندسین ناظم 123

  9,732,000  10,952,000  12,156,000 7485400 8424300  9350100  )ش دانه و خشکبارخریدو فرو(بنگاههاي بار ورزي   124

  8,425,000  9,491,000  10,539,000 6480300 7300200  8106900  سیه دهندگان لباس عروکرا و فروشندگان 125

  8,425,000  9,491,000  10,539,000 6480300 7300200  8106900  لسبندي ع   بسته 126



  ارت کشور زو   

  اصفهان   استانداري

      وار           خشهرداري گزبر

  

  نفهاتاندار اصاس                                               خوارز برشوراي اسالمی شهر گ                                   شهردار گز برخوار                            

  

٤٠ 
 

  صنفینوع واحد   ردیف
  1402یشنهادي سال عوارض پ  1401سال  يداشنهیعوارض پ

  رجه سهد  ودرجه د  که یدرج   درجه سه  درجه دو  درجه یک

  14,924,000  16,780,000  18,654,000 11479300 12907600  14349100  )سنگ قبر(حجاري  127

  7,789,000  8,751,000  9,732,000 5990900 6731500  7485400  نت سنگین آالپارکینگ ماشی 128

  14,270,000  16,058,000  17,846,000 10976800 12352200  13727600  )فرقه متکرایه ( نبار ا 129

  14,270,000  16,058,000  17,846,000 10976800 12352200  13727600  ازرگانیبانبار کاالهاي  130

  2,253,000  2,545,000  2,820,000 1732500 1957300  2168900  یلدوم اتومب تدس لوازم وشندگانی و فروراقچا 131

  7,789,000  8,751,000  9,732,000 5990900 6731500  7485400  تره بار وه وفروشان میار ب 132

  1,582,000  1,771,000  1,978,000 1216700 1362200  1520900  روفپرداختکاري ظ 133

  2,545,000  2,855,000  3,181,000 1957300 2195400  2446600  پرسکاري 134

  5,829,000  6,568,000  7,290,000 4483300 5052000  5607400  تومبیلتودوزي ا–ي تشکدوز 135

  5,829,000  6,568,000  7,290,000 4483300 5052000  5607400  ران فرشران و رفوگیر کاتعم 136

  6,155,000  6,929,000  7,703,000 4734600 5329700  5924800  رتوتعمیرکاران الکترو مو 137

  688,000  774,000  860,000 529000 595100  661300  کیفعمیرکاران ت 138

  7,789,000  8,751,000  9,732,000 5990900 6731500  7485400  ین کشاورزيسنگت تعمیر کاران ماشین آال 139

  5,193,000  5,829,000  6,482,000 3994000 4483300  4985800  دستگاه کپی اشین حساب تحریر ومعمیر کاران ت 140

  5,829,000  6,568,000  7,290,000 4483300 5052000  5607400  رداري و پرژکتورو فیلمب ل عکاسیوسایران کا تعمیر 141

  2,115,000  2,373,000  2,648,000 1626700 1825100  2036700  گاز سوز وسایلتعمیر کاران  142

  2,683,000  3,009,000  3,353,000 2063100 2314400  2578900  ضبط اتومبیل دگان رادیو وشنفرو تعمیر کاران و 143

  2,390,000  2,700,000  2,992,000 1838300 2076300  2301200  اي خیاطیرخهدگان چیر کننتعم 144

  2,683,000  3,009,000  3,353,000 2063100 2314400  2578900  سرویسي اتوتعمیر گا هها 145

  2,390,000  2,700,000  2,992,000 1838300 2076300  2301200  ر لوازم برقیمیتع 146

  2,683,000  3,009,000  3,353,000 2063100 2314400  2578900  یلاتومب تورکامپیوتري مو تنظیم 147



  ارت کشور زو   

  اصفهان   استانداري

      وار           خشهرداري گزبر

  

  نفهاتاندار اصاس                                               خوارز برشوراي اسالمی شهر گ                                   شهردار گز برخوار                            

  

٤١ 
 

  صنفینوع واحد   ردیف
  1402یشنهادي سال عوارض پ  1401سال  يداشنهیعوارض پ

  رجه سهد  ودرجه د  که یدرج   درجه سه  درجه دو  درجه یک

  7,135,000  8,029,000  8,923,000 5488400 6176100  6863800  ارانجرثقیل د 148

  1,359,000  1,531,000  1,703,000 1044800 1177000  1309300  چاپخانه داري 149

  1,703,000  1,909,000  2,115,000 1309300 1468000  1626700  اتومبیل وزيچادر د 150

  1,806,000  2,029,000  2,270,000 1388600 1560600  1745700  چوبیگان قالبهاي زندان و ساخراط 151

  3,250,000  3,645,000  4,058,000 2499500 2803700  3121100  یعاتوش ضاخرید و فر 152

  568,000  654,000  723,000 436400 502600  555500  نویسیخوش 153

  3,387,000  3,817,000  4,230,000 2605300 2936000  3253400  پالستیکیو فلزي و  از چوبیاعم ان ازکورسد 154

  3,387,000  3,817,000  4,230,000 2605300 2936000  3253400  وعات خارجیاید و مطبکه هاي فروش جرد 155

  2,683,000  3,009,000  3,353,000 2063100 2314400  2578900  ات داخلیو مطبوع دفروش جرای که هايد 156

  6,482,000  7,290,000  8,098,000 4985800 5607400  6229000  ارستورانه 157

  3,387,000  3,817,000  4,230,000 2605300 2936000  3253400  يفلز سازندگان اسکلت 158

  3,112,000  3,491,000  3,886,000 2393700 2684700  2988900  ن و پالستیکابلوهاي نئوندگان تساز 159

  2,683,000  3,009,000  3,353,000 2063100 2314400  2578900  وحلبیري بخالوله - سازندگان کانال کولر 160

  2,958,000  3,319,000  3,697,000 2274700 2552400  2843400  ...و یريي خرد کن و آبلیمو گبزس 161

  7,135,000  8,029,000  8,923,000 5488400 6176100  6863800  شیهاي جزئیسنگ تراش و سنگ فرو 162

  9,732,000  10,952,000  12,156,000 7485400 8424300  9350100  ق ساختمانبر سیم کشی 163

  1,806,000  2,029,000  2,270,000 1388600 1560600  1745700  زئیب نفت بطور جشع  164

  7,462,000  8,390,000  9,319,000 5739700 6453800  7168000  شیعتیقه فرو 165

  4,213,000  4,746,000  5,261,000 3240100 3650100  4046900  )آشپزي تخدما(باخیط 166

  5,502,000  6,207,000  6,895,000 4232000 4774200  5303200  فروشی یعاتاض 167

  2,115,000  2,373,000  2,648,000 1626700 1825100  2036700  معی و بصريس والتعرضه محص 168



  ارت کشور زو   

  اصفهان   استانداري

      وار           خشهرداري گزبر

  

  نفهاتاندار اصاس                                               خوارز برشوراي اسالمی شهر گ                                   شهردار گز برخوار                            

  

٤٢ 
 

  صنفینوع واحد   ردیف
  1402یشنهادي سال عوارض پ  1401سال  يداشنهیعوارض پ

  رجه سهد  ودرجه د  که یدرج   درجه سه  درجه دو  درجه یک

  6,155,000  6,929,000  7,703,000 4734600 5329700  5924800  اروباروشان خوفر عمده 169

  3,886,000  4,367,000  4,866,000 2988900 3359200  3742700  د گیرو نصب دز فروش 170

  2,545,000  2,855,000  3,181,000 1957300 2195400  2446600  مینیوم استیلولآ- وينواع ظروف رافروشندگان  171

  5,502,000  6,207,000  6,895,000 4232000 4774200  5303200  واع لولهاندگان فروشن 172

  2,115,000  2,373,000  2,648,000 1626700 1825100  2036700  )س فروشلوک(ومبیلوشندگان تزئینات اتفر 173

  1,824,000  2,064,000  2,287,000 1402900 1587000  1758900  بهاي تزئینیان قابهاي عکس و قگاوشندفر 174

  6,809,000  7,651,000  8,511,000 5237100 5885100  6546400  شوئیلیاي قاههکارگا 175

  1,685,000  1,909,000  2,115,000 1296100 1468000  1626700  ي و سیرابی فروشیکله پز 176

  1,978,000  2,218,000  2,459,000 1520900 1706000  1891200  نی و نشت یابیاز کب لوله 177

  5,502,000  6,207,000  6,895,000 4232000 4774200  5303200  سس و کالباروشی سوسیف یع و عمدهز توزمراک 178

  6,499,000  7,307,000  8,133,000 4999100 5620600  6255400  زياسوله س 179

  2,683,000  3,009,000  3,353,000 2063100 2314400  2578900  يبرشکار 180

  4,797,000  5,399,000  6,001,000 3689800 4152700  4615500  کمپرسیسازي اطاق  181

  2,390,000  2,700,000  2,992,000 1838300 2076300  2301200  مبیلی اتوه کشلول 182

  1,824,000  2,064,000  2,287,000 1402900 1587000  1758900  ویض ترمز و کالجتعمیر و تع 183

  6,155,000  6,929,000  7,703,000 4734600 5329700  5924800  کوب سنگ آسیاب-زید سیمانهاي نسوتول 184

  6,155,000  6,929,000  7,703,000 4734600 5329700  5924800  گی لوازم الکتریکیندوش فر 185

  895,000  1,015,000  1,135,000 687700 780300  872900  اتیآپار 186

  4,866,000  5,468,000  6,069,000 3742700 4205600  4668400  ابزار فروشی 187

  4,660,000  5,244,000  5,829,000 3584000 4033600  4483300  ردانهه مآرایشگا 188

  1,462,000  1,651,000  1,840,000 1124100 1269600  1415100  آرديآسیاب  189



  ارت کشور زو   

  اصفهان   استانداري

      وار           خشهرداري گزبر

  

  نفهاتاندار اصاس                                               خوارز برشوراي اسالمی شهر گ                                   شهردار گز برخوار                            

  

٤٣ 
 

  صنفینوع واحد   ردیف
  1402یشنهادي سال عوارض پ  1401سال  يداشنهیعوارض پ

  رجه سهد  ودرجه د  که یدرج   درجه سه  درجه دو  درجه یک

  1,824,000  2,064,000  2,287,000 1402900 1587000  1758900  مینیم سازيآلو 190

  2,115,000  2,373,000  2,648,000 1626700 1825100  2036700  تومبیلاآهنگري  191

  2,390,000  2,700,000  2,992,000 1838300 2076300  2301200  اسقاطیوشی فر درب و پنجره 192

  2,545,000  2,855,000  3,181,000 1957300 2195400  2446600  زنیلوك ب 193

  1,978,000  2,218,000  2,459,000 1520900 1706000  1891200  باطریسازي 194

  1,462,000  1,651,000  1,840,000 1124100 1269600  1415100  سازي پولک و نبات 195

  2,390,000  2,700,000  2,992,000 1838300 2076300  2301200  تیک فروشیپالس 196

  2,115,000  2,373,000  2,648,000 1626700 1825100  2036700  وشیمهره فرپیچ و  197

  5,502,000  6,207,000  6,895,000 4232000 4774200  5303200  فروشی پارچه 198

  6,155,000  6,929,000  7,703,000 4734600 5329700  5924800  )شیوپوشاك فر(  تریکو فروشی 199

  3,112,000  3,491,000  3,886,000 2393700 2684700  2988900  تراشکاري 200

  2,115,000  2,373,000  2,648,000 1626700 1825100  2036700  انگییمرات لوازم ختع 201

  2,115,000  2,373,000  2,648,000 1626700 1825100  2036700  لویزیونترادیو و تعمیرات  202

  1,462,000  1,651,000  1,840,000 1124100 1269600  1415100  تعمیر موتور سیکلت 203

  1,238,000  1,393,000  1,548,000 952200 1071200  1190300  خهدوچر میرتع  204

  1,135,000  1,273,000  1,410,000 872900 978700  1084500  ر تلفنیتعم 205

  396,000  448,000  499,000 304200 343900  383500  عمیر کفشت 206

  3,233,000  3,645,000  4,041,000 2486300 2803700  3107900  یض روغنتعو 207

  1,410,000  1,582,000  1,754,000 1084500 1216700  1349000  ازس ابلوت 208

  5,193,000  5,829,000  6,482,000 3994000 4483300  4985800  گاه زنانهرایشآ 209

  2,253,000  2,545,000  2,820,000 1732500 1957300  2168900  راب بافیوج 210



  ارت کشور زو   

  اصفهان   استانداري

      وار           خشهرداري گزبر

  

  نفهاتاندار اصاس                                               خوارز برشوراي اسالمی شهر گ                                   شهردار گز برخوار                            

  

٤٤ 
 

  صنفینوع واحد   ردیف
  1402یشنهادي سال عوارض پ  1401سال  يداشنهیعوارض پ

  رجه سهد  ودرجه د  که یدرج   درجه سه  درجه دو  درجه یک

  4,539,000  5,107,000  5,674,000 3491400 3927800  4364300  لوکبابیچ 211

  4,213,000  4,746,000  5,261,000 3240100 3650100  4046900  خرازي 212

  4,213,000  4,746,000  5,261,000 3240100 3650100  4046900  یفروشو بار  خوار 213

  2,115,000  2,373,000  2,648,000 1626700 1825100  2036700  اطیخی 214

  2,253,000  2,545,000  2,820,000 1732500 1957300  2168900  کشوئیخش 215

  2,683,000  3,009,000  3,353,000 2063100 2314400  2578900  ي آهنیپنجره ساز درب و 216

  1,978,000  2,218,000  2,459,000 1520900 1706000  1891200  سازيز گزوي   ازاتور سارادی 217

  1,824,000  2,064,000  2,287,000 1402900 1587000  1758900  يرزرنگ 218

  1,685,000  1,909,000  2,115,000 1296100 1468000  1626700  زیر و بند سازي 219

  2,115,000  2,373,000  2,648,000 1626700 1825100  2036700  دویچ فروشیسان 220

  1,824,000  2,064,000  2,287,000 1402900 1587000  1758900  شیشه بري 221

  2,683,000  3,009,000  3,353,000 2063100 2314400  2578900  یوشرینی فرشی 222

  1,978,000  2,218,000  2,459,000 1520900 1706000  1891200  صافکاري 223

  6,482,000  7,290,000  8,098,000 4985800 5607400  6229000  روشیر فو جواه طال 224

  2,115,000  2,373,000  2,648,000 1626700 1825100  2036700  ظروف کرایه 225

  1,978,000  2,218,000  2,459,000 1520900 1706000  1891200  سیعکا 226

  6,155,000  6,929,000  7,703,000 4734600 5329700  5924800  بیقصا 227

  4,213,000  4,746,000  5,261,000 3240100 3650100  4046900  شیوفرفش ک 228

  5,193,000  5,829,000  6,482,000 3994000 4483300  4985800  ناشتی ساختمابهد لوازم 229

  4,539,000  5,107,000  5,674,000 3491400 3927800  4364300  شگاه رنگ ساختمانفرو 230

  4,866,000  5,468,000  6,069,000 3742700 4205600  4668400  یريصوتی و تصو زملوا 231



  ارت کشور زو   

  اصفهان   استانداري

      وار           خشهرداري گزبر

  

  نفهاتاندار اصاس                                               خوارز برشوراي اسالمی شهر گ                                   شهردار گز برخوار                            

  

٤٥ 
 

  صنفینوع واحد   ردیف
  1402یشنهادي سال عوارض پ  1401سال  يداشنهیعوارض پ

  رجه سهد  ودرجه د  که یدرج   درجه سه  درجه دو  درجه یک

  1,015,000  1,135,000  1,273,000 780300 872900  978700  کلید سازي 232

  9,078,000  10,213,000  11,348,000 6982800 7855700  8728500  شیبوفه فرو کمد و 233

  5,193,000  5,829,000  6,482,000 3994000 4483300  4985800  شیگل فرو 234

  5,502,000  6,207,000  6,895,000 4232000 4774200  5303200  يگچبر 235

  1,685,000  1,909,000  2,115,000 1296100 1468000  1626700  روشیف لوازم التحریر 236

  6,155,000  6,929,000  7,703,000 4734600 5329700  5924800  انگیلوازم خگی فروشند 237

  1,410,000  1,582,000  1,754,000 1084500 1216700  1349000  مبیلکوبی اتو نتل 238

  6,155,000  6,929,000  7,703,000 4734600 5329700  5924800  وازم یدکی خودروي سبکل 239

  1,135,000  1,273,000  1,410,000 872900 978700  1084500  يزلحاف دو 240

  1,582,000  1,771,000  1,978,000 1216700 1362200  1520900  تیلبنیا 241

  2,317,000  4,634,000  9,267,000  1,782,000  3,564,000  7,128,000  اههها و درمانگا وژي کلینیکدیولآزمایشگاه را  242

  1,738,000  3,475,000  6,950,000  1,336,500  2,673,000  5,346,000  گیشگاه تعلیم رانندآموز  243

  1,440,000  2,879,000  5,757,000  1,107,000  2,214,000  4,428,000  اارهنبا  244

  2,106,000  4,212,000  8,424,000  1,620,000  3,240,000  6,480,000  اي باربرياههبنگ  245

  1,755,000  3,510,000  7,020,000  1,350,000  2,700,000  5,400,000  خصوصیپارکینگ ها ي   246

  2,808,000  5,616,000  11,232,000  2,160,000  4,320,000  8,640,000  ئیذیراي عروسی و پهاتاالر  247

  1,159,000  2,317,000  4,634,000  891,000  1,782,000  3,564,000  استور  گراد و نهداروخا  248

  966,000  1,931,000  3,861,000  742,500  1,485,000  2,970,000   و پست شترکین مخابراتمدمات دفاتر خ  249

  1,931,000  3,861,000  7,722,000  1,485,000  2,970,000  5,940,000  مومیالي ع، وک طالق ازدواج و و  میدفاتر اسناد رس  250

  966,000  1,931,000  3,861,000  742,500  1,485,000  2,970,000  بیمه دفاتر  251

  580,000  1,159,000  2,317,000  445,500  891,000  1,782,000  ی فروش بلیط ماتر خددفات  252



  ارت کشور زو   

  اصفهان   استانداري

      وار           خشهرداري گزبر

  

  نفهاتاندار اصاس                                               خوارز برشوراي اسالمی شهر گ                                   شهردار گز برخوار                            

  

٤٦ 
 

  صنفینوع واحد   ردیف
  1402یشنهادي سال عوارض پ  1401سال  يداشنهیعوارض پ

  رجه سهد  ودرجه د  که یدرج   درجه سه  درجه دو  درجه یک

  1,545,000  3,089,000  6,178,000  1,188,000  2,376,000  4,752,000  10+پلیس قبیل صدور گذر نامه ، زدفاتر خدمات دولتی ا  253

  1,755,000  3,510,000  7,020,000  1,350,000  2,700,000  5,400,000  زیارتو دفاتر حج   254

  234,095,000  208,095,000  182,095,000  180,073,000  160,073,000 140,073,000  زيکوره هاي آجر پ  255

  1,159,000  2,317,000  4,634,000  891,000  1,782,000  3,564,000  ورزشی هاي سالن   256

  580,000  1,159,000  2,317,000  445,500  891,000  1,782,000   ارس غیر انتفاهیمد  257

  1,755,000  3,510,000  7,020,000  1,350,000  2,700,000  5,400,000  متخصصپزشکان مطب   258

  1,066,000  2,132,000  4,264,000  820,000  1,640,000  3,280,000  میان عموب پزشکمط  259

  1,545,000  3,089,000  6,178,000  1,188,000  2,376,000  4,752,000  زشکندانپدمطب   300

  1,545,000  3,089,000  6,178,000  1,188,000  2,376,000  4,752,000  جربیتک زشمطب دندانپ  301

  1,931,000  3,861,000  7,722,000  1,485,000  2,970,000  5,940,000   نهچاپخا  302

  1,931,000  3,861,000  7,722,000  1,485,000  2,970,000  5,940,000   ها  نهسرض الح، ق، موسسات مالی  بانک ها  303

 

 
  


