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 فهرست :
 فصل اول : ارزش محاسباتی

 کلیات و تعاریف:  دومفصل 

 مستندات قانونی وضع عوارض و سایر مستندات مرتبط با عوارض  -الف

 تعاریف و اصطالحات   -ب

 : ساخت وساز سومفصل 
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 (یوارکشیحصار )دعوارض صدور مجوز  -3-10

 از تراکم  اراضی و امالک مسکونی و غیرمسکونی یعوارض ارزش افزوده ناش -3-11
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 و بازرگانی غیرمشمول نظام صنفی یفعاالن اقتصاد ،مشاغل خاص سالیانه: عوارض  پنجمفصل 
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 ارزش محاسباتی شهرداری زرین شهر

 1401سال  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 استانداری اصفهان                                                         شورای اسالمی شهر زرین شهر                                                                                شهرداری زرین شهر             

     

 

 

 

 

 

 1صفحه 

 

 

 1بلوک :  شماره

 شهر : زرین شهر

 حدود :

 امتداد میدان مهرآباد به سمت شمالشرق :                                                            شمال : گردنه گاو پیسه  

 امتداد آن به سمت شمال و غرب : بلوار سردار شهید باغبانی    میدان مهرآباد                 جنوب :بلوار آیت هللا محمود شریعت تا  

 

 

 

 94محاسباتی سال ارزش  شرح ارزش عرصه امالک ردیف

 به لایر

 1400سال   یارزش محاسبات

 به لایر

 1401سال   یارزش محاسبات

 به لایر

   

 55000 50000 14000 بر بلوار سردار شهید باغبانی  1

 50000 42585 28000 زرین شهربرشمالی بلوارآیت هللا محمودشریعت تاآخرمحدوده قانونی  2

 11712 10647 7000 متر عرض  12تا  10طرفین کوچه های  3

 10038 9125 6000 متر عرض 10تا 8طرفین کوچه های  4

 8365 7605 5000 متر عرض 8تا  طرفین کوچه های 5

 2312 2102 1500 اراضی زراعتی مشروب از قنات ،چاه ،چشمه  6

 1079 981 700 اعتی از قرار متر مربع رزمین های غیر ز 7



 

                      2شماره بلوک : 

 شهر : زرین شهر

 حدود :

 امتداد خیابان سردار شهید باغبانی به سمت گردنه گاو پیسهشرق :                             شمال : امتداد کوههای گردنه گاوپیسه   

 زرین شهر –غرب : جاده اصفهان بسیج از میدان امام حسین)ع(                     بلوار  جنوب :  

                                                  تا ابتدای خیابان سردارشهید باغبانی           

 

 

 94محاسباتی سال ارزش  شرح ارزش عرصه امالک   ردیف              

 به لایر

 1400سال  یارزش محاسبات

 لایر به

 1401سال  یارزش محاسبات

لایر به  

 

 76957 66919 44000 زرین شهر –بر جاده اصفهان  1

 46844 28897 19000 بر بلوار بسیج )ضلع شمالی بلوار (  2

 46844 18251 12000 ( پلیسضلع شمالی بلوار)ادامه بلوار بسیج بطرف شرق 3

 19240 16730 11000 متر عرض  12تا  10طرفین کوچه های  4

 15741 13688 9000 متر عرض 10تا 8طرفین کوچه های  5

 13992 12167 8000 متر عرض 8تا  هایطرفین کوچه  6

 4837 4206 3000 اراضی زراعتی مشروب از قنات ،چاه ،چشمه  7

 1128 981 700 متر مربع هر اعتی از قرار رزمین های غیر ز 8

 

 

 استانداری اصفهان                                                                          ر زرین  شهرشورای اسالمی شه                                               شهرداری زرین شهر                                

 

 

                                                                                                                              

 

 

          

 

 2صفحه :



 

 

 

                              3شماره بلوک : 

              شهر : زرین شهر

                 حدود :

 )ع(سجاد  امام شمال : بلوار شهدای بسیج                             جنوب : خیابان   

 شهداغرب : خیابان                        ان فارسی    شرق : خیابان سلم   

 

  94محاسباتی سالارزش  شرح ارزش عرصه امالک   ردیف              

 به لایر

1400سال  یارزش محاسبات  

لایر به  

 

 1401سال  یارزش محاسبات

 لایر به

 61216 53231 35000 بر بلوار بسیج و محدوده قانونی شهر  1

 65000 53231 35000 تا تقاطع سلمان فارسی )ع(سجادامام بر خیابان   2

 40000 33459 22000 خیابان سلمان فارسیبر 3

 93078 77565 51000 شهدابر خیابان  4

 24486 21292 14000 متر 12متر عرض تا  10بر کوچه های  5

 19240 16730 11000 متر 10تا  8بر کوچه های  6

 16122 14019 10000 متر عرض 8تا  بر کوچه های 7

 

 

 

 ی اصفهاناستاندار                                                    شورای  اسالمی شهر زرین شهر                                                                          شهرداری زرین شهر                               

 

 

 

                                                                                                                        

 

 

 

 3صفحه :

 



 

 

                            4شماره بلوک : 

 شهر : زرین شهر

 حدود :

 تا فرهنگسرای بهمن خیابان سجاد شمال : بلوار شهدای بسیج                             جنوب :

 سلمان فارسیغرب : خیابان خیابان امام سجاد)ع(از روبروی             شرق : 

                                      فرهنگسرای بهمن تا میدان شهدا)میدان پلیس(

 

 94محاسباتی سال ارزش  شرح ارزش عرصه امالک   ردیف              

 به لایر 

1400سال  یارزش محاسبات  

لایر به  

 

 1401سال  یارزش محاسبات

 لایر به

 61216 53231 35000 بر بلوار بسیج و محدوده قانونی شهر  1

 40000 33459 22000 خیابان سلمان فارسیبر  2

 93078 77565 51000  میدان شهدابر  3

 47224 41064 27000 )میدان شهدا(حد فاصل سلمان فارسی تا فلکه پلیس 4

 24486 21292 14000 متر 12متر عرض تا  10بر کوچه های  5

 19240 16730 11000 متر 10تا  8بر کوچه های  6

 17490 15209 10000 متر عرض 8تا  یبر کوچه ها 7

 

 

 

 استانداری اصفهان                                             شورای اسالمی شهر زرین شهر                                                                               شهرداری زرین شهر                              

 

 

 

 

 

 

 4صفحه :



 

                    5شماره بلوک : 

 شهر : زرین شهر

    حدود :   

 سردار شهید باغبانی تا بلوار آن و ادامه کاشانیآیت اله : خیابان  جنوب                             )ع(سجاد امام شمال : خیابان   

 چهارراه مسجد اعظمتا بلوار امام حسین )ع( غرب :                        شهید باغبانی سرداربلوارشرق :    

 94محاسباتی سال ارزش  شرح ارزش عرصه امالک   ردیف              

 به لایر  

 1400سال یارزش محاسبات

 لایر به

 1401سال  یارزش محاسبات

لایر به  

 

 65000 53231 35000 تا تقاطع سلمان فارسی )ع(سجادامام بر خیابان  1

 153913 133837 88000 کاشانی تا مجتمع فرهنگسراآیت اله خیابان بر   2

 90000 45626 30000 فرهنگسرا تا تقاطع فردوسیآیت اله کاشانی خیابان بر  3

 240907 200756 132000 پمپ بنزین سابق  اعظم تا تقاطع مسجد از )ره(خمینی برخیابان امام 4

 200756 182505 120000 كاشانیآیت اله طرفین خیابان شهدا حد فاصل فرهنگسرا تا خیابان  5

 167297 152088 100000 )ع(سجادامام خیابان شهدا باند دوم حد فاصل فرهنگسرا تا خیابان  6

 120454 100378 66000 )ع(سجادامام از پمپ بنزین تا تقاطع خمینی )ره( امام بر  خیابان 7

 44000 40000  طرفین خیابان شهید چاووشی 8

 55000 50000  طرفین خیابان شهید ابوالحسنی  9

 55000 50000  شهید باغبانیسرداربر بلوار  10

 25000 19772 13000 متر عرض  12تا 10بر کوچه های  11

 20000 15209 10000 متر عرض 10تا8بر کوچه های  12

 17000 12167 8000 متر عرض 8بر کوچه های  تا  13

 

 استانداری اصفهان                                        شورای اسالمی شهر زرین شهر                                                                              شهرداری زرین شهر                          

 

 5صفحه :



 

 

                          6شماره بلوک : 

 شهر : زرین شهر

 حدود :    

 مدنیآیت اله  شهید جنوب : خیابان      کاشانی                         آیت اله شمال : خیابان     

 )ره( غرب : خیابان امام خمینی   شرق : خیابان فردوسی                                         

 

  94محاسباتی سال ارزش  شرح ارزش عرصه امالک   ردیف              

 به لایر 

1400سال  یارزش محاسبات  

لایر به  

 

 1401سال  یارزش محاسبات

 لایر به

 90000 45626 30000 ازخیابان شهدا تا خیابان فردوسی کاشانی آیت الهبر خیابان  1

 140000 100000 55000 شهداخیابان تا  خمینی)ره( از خیابان امام بر خیابان شهید مدنی  2

 92000 80000 40000 از خیابان شهدا تا فردوسی مدنیشهید بر خیابان  3

 66919 60835 40000 بر خیابان فردوسی 4

 133837 121670 80000 شهدا حد فاصل خیابان آیت هللا كاشانی تا خیابان شهید مدنیطرفین خیابان  5

 365010 304175 200000 خمینی)ره(بر خیابان امام  6

 157411 136879 90000 کاشانی از فلکه مسجد اعظم تا خیابان شهداآیت اله برخیابان  7

 36730 31939 21000 متر  12تا  10طرفین کوچه های  8

 27984 24334 16000 متر  10تا 8طرفین کوچه های 9

 24486 21292 14000 متر  8طرفین کوچه های تا  10

 

 

 استانداری اصفهان                                              شورای اسالمی شهر زرین شهر                                                 شهرداری زرین شهر                                       

 

 

 

 6صفحه :

 



 

                       7شماره بلوک : 

 شهر : زرین شهر

 حدود :     

 شمال : خیابان شهید مدنی                         جنوب : خیابان ولی عصر )عج(    

 خمینی)ره(غرب : خیابان امام             دوسی                شرق : خیابان فر    

 

 

 

  94محاسباتی سال ارزش  شرح ارزش عرصه امالک   ردیف              

 به لایر 

1400سال  یارزش محاسبات  

لایر به  

 

 1401سال  یارزش محاسبات

 لایر به

 140000 83649 55000 تا شهدا خمینی)ره( از خیابان امام بر خیابان شهید مدنی 1

 90000 60835 40000 از خیابان شهدا تا فردوسی بر خیابان شهید مدنی 2

 314822 273758 180000 کوچه کتابخانه فلکه انقالب تا از )عج(بر خیابان ولی عصر 3

 148000 136879 90000 طالقانیآیت اله مقابل خیابان  ازکوچه کتابخانه تا )عج( عصر برخیابان ولی 4

 96196 83649 55000 طالقانی تا تقاطع خ فردوسی خیابان آیت اله از مقابل )عج(بر خیابان ولی عصر 5

 90000 60835 40000 بر خیابان  فردوسی 6

 474514 395428 260000 خمینی )ره( بر خیابان امام 7

 80000   )عج(طرفین خیابان شهدا حد فاصل خیابان آیت هللا مدنی تا خیابان ولی عصر 8

 31482 27376 18000 متر عرض  12تا  10بر کوچه های  9

 27984 24334 16000 متر عرض 10تا  8طرفین کوچه های  10

 22738 19772 13000 متر عرض 8تا های طرفین کوچه  11

 

 

 

 استانداری اصفهان                                                 شورای اسالمی شهر زرین شهر                                                                         ن شهر                        شهرداری زری    

    

 7صفحه :



 

                      8شماره بلوک : 

 شهر : زرین شهر

 حدود :   

 کاشانی به طرف شرق                          جنوب : خیابان ولی عصر )عج( آیت اله شمال : امتداد خیابان    

 غرب : خیابان فردوسی                                 شهید باغبانی                سردار شرق : بلوار     

 

 94محاسباتی سال ارزش  شرح ارزش عرصه امالک   ردیف              

 به لایر 

1400سال  یمحاسباتارزش   

لایر به  

 

 1401سال  یارزش محاسبات

 لایر به

 70000 60835 40000  )عج(میدان ولی عصر تاتقاطع خیابان فردوسی  از)عج(عصر ولیخیابن بر 1

 90000 60835 40000 بر خیابان  فردوسی  2

 50000 30418 20000 طرفین  خیابان والفجر 3

 16729 15208 10000 متر عرض  12تا  10بر  کوچه های  4

 15057 13688 9000 متر عرض 10تا  8طرفین کوچه های  5

 13384 12167 8000 متر عرض 8تا های طرفین کوچه  6

 4627 4206 3000 اراضی زراعتی  7

 55000 50000  شهید باغبانی سردار بر بلوار 8

 

 

 

 

 استانداری اصفهان                 شهر زرین شهر                                                   شورای اسالمی                                    شهرداری زرین شهر                                  

 

 

 

 8صفحه :



 

                             9شماره بلوک : 

 زرین شهرشهر : 

 حدود :

 جنوب : خیابان شهید مطهری                                شمال : خیابان ولی عصر )عج( 

 خمینی )ره( غرب : خیابان امام                                  طالقانیآیت اله شرق : خیابان  

 

 94محاسباتی سال ارزش  شرح ارزش عرصه امالک   ردیف              

 به لایر  

 1400سال یارزش محاسبات

 لایر به

 1401سال  یارزش محاسبات

لایر به  

 

 314822 273758 180000 تا کوچه شهید وفائی )عج(بر خیابان  ولی عصر 1

 148666 129275 85000 طالقانیآیت اله سه راه  وفائی تا کوچه شهید از )عج(بر خیابان ولی عصر  2

 100000 68440 45000 کوچه مختارتا بر خیابان شهید مطهری  3

 68440   از کوچه مختار تا میدان شجره بر خیابان شهید مطهری 4

 66919 60835 40000 طالقانیآیت اله بر خیابان  5

 328510 273758 180000 خمینی )ره( بر خیابان امام 6

 33232 28897 19000 متر عرض  12 تا 10طرفین کوچه های  7

 27984 24334 16000 عرض متر10تا  8های طرفین  کوچه  8

 20989 18251 12000 متر عرض 8تا های طرفین کوچه  9

 

 

 

 

 

 استانداری اصفهان                                          شورای اسالمی شهر زرین شهر                                                                       شهرداری زرین شهر                                   

 

 9صفحه :



 

                    10شماره بلوک : 

 شهر : زرین شهر

 حدود : 

 جنوب : خیابان شهید فهمیده         شمال : خیابان شهید مطهری                       

 خمینی)ره( غرب : خیابان امام   شرق : محدوده شهر به موازات حد غربی             

  94محاسباتی سال ارزش  شرح ارزش عرصه امالک   ردیف              

 به لایر 

 1400سال  یارزش محاسبات

 لایر به

 1401سال  یارزش محاسبات

لایر به  

 

 100000 68440 45000 تا کوچه مختاربر خیابان شهید مطهری  1

 68440   از کوچه مختار تا میدان شجره بر خیابان شهید مطهری 2
 235736 235736 155000 بر خیابان  امام جنوبی تا روبروی سه راهی حافظ  3

 167296 167296 110000 بلوار شهید فهمیده  روبروی سه راهی حافظ تا برخیابان امام از 4

 65398 65398 43000 انتهای کوچه شهید خیرهللا سلیمیان  بلوارشهید فهمیده تا 5

 47148 47148 31000  شجرهبربلوار شهید فهمیده از کوچه شهید خیرهللا سلیمیان تا میدان  6

 20989 18251 12000 متر عرض  12تا 10طرفین کوچه های  7
 19240 16730 11000 متر عرض10تا  8طرفین  کوچه های  8
 17490 15209 10000 متر عرض 8تا های طرفین کوچه  9

 6448 5607 4000 اراضی زراعتی مشروب از رودخانه هر متر مربع  10
 4837 4206 3000 اراضی زراعتی مشروب از چاه ،قنات ،چشمه 11

 

 

 استانداری اصفهان                                                              شورای اسالمی شهر زرین شهر                                                                                                  شهرداری زرین شهر               

 

                                                                                                                                      

 10صفحه :



 

                           11شماره بلوک : 

 شهر : زرین شهر    

 حدود : 

 و ساحل زاینده رود  حریمجنوب : خط            شمال : بلوار شهید فهمیده                   

 خمینی )ره( غرب : خیابان امام     شرق : خط محدوده و زمین زراعتی             

 

  94محاسباتی سال ارزش  شرح ارزش عرصه امالک   ردیف              

 به لایر  

 1400سال یارزش محاسبات

 لایر به

 1401سال  یارزش محاسبات

لایر به  

 

 68440 68440 45000 بلوار شهید فهمیده تا کوچه شهید خیرهللا سلیمیان 1
 45626 38022 25000 شجرهبلوار شهید فهمیده از کوچه شهید خیرهللا سلیمیان تا میدان   2
 200755 167296 110000 تا ساحل زاینده رود خمینی )ره( بر خیابان امام  3
 20989 18251 12000 متر عرض  12تا  10طرفین کوچه های  4
 19240 16730 11000 عرض متر10تا  8طرفین  کوچه های  5
 17490 15209 10000 متر عرض 8تا های طرفین کوچه  6
 5642 4906 3500 مربعی مشروب از رودخانه از قرار هر مترتاراضی زراع 7
 4030 3504 2500 اراضی زراعتی مشروب از چاه ،قنات ،چشمه 8

 

 

 

 

 استانداری اصفهان                                                           شورای اسالمی شهر زرین شهر                                                 شهرداری زرین شهر                                      

  

 

                                                                                                                                   

 

 11صفحه :



 

                       12شماره بلوک : 

 شهر : زرین شهر

 حدود :  

 جنوب :  ساحل شمالی زاینده رود                          )عج(شمال : خیابان ولی عصر     

 طالقانیآیت اله غرب : خیابان                        بلوار شهید محمود ریاحیشرق :      

 

  94محاسباتی سال ارزش  شرح ارزش عرصه امالک   ردیف              

 به لایر 

  1400سال یارزش محاسبات

 لایر به

 1401سال  یارزش محاسبات

لایر به  

 

 70000 60835 40000 )عج(طالقانی تا میدان ولی عصرآیت اله ازتقاطع خیابان  )عج(بر خیابان ولی عصر 1

 52470 45626 30000 بطرف شرق هاز خیابان آیت هللا شریعت تا خط محدود )عج(برخیابان ولی عصر  2

 66919 60835 40000 طالقانی آیت اله بر خیابان 3

 54220   بر بلوار شهید محمود ریاحی 4

 20989 18251 12000 متر عرض  12تا 10طرفین کوچه های  5

 19240 16730 11000 عرض متر10تا  8طرفین  کوچه های  6

 17490 15209 10000 متر عرض 8تا های طرفین کوچه  7

 6448 5607 4000 ی مشروب از رودخانه از قرار هر متر مربعتاراضی زراع 8

 4837 4206 3000 اراضی زراعتی مشروب از چاه ،قنات ،چشمه 9

 

 

 

  

 استانداری اصفهان                                           شورای اسالمی شهر زرین شهر                                                                         شهرداری زرین شهر                                

     

 

 

 12صفحه :



 

                         13شماره بلوک : 

 شهر : زرین شهر 

 حدود :     

 بلوار آیت هللا شریعت                   جنوب :  محله های مهر آباد و قلعه قاسم تا ساحل زاینده رود شمال :       

 غرب : بلوار شهید فهمیده                              جاده کشتارگاهشرق :        

 

  94محاسباتی سال ارزش  شرح ارزش عرصه امالک   ردیف              

 به لایر 

 1400سال یمحاسباتارزش 

 لایر به

 1401سال  یارزش محاسبات

لایر به  

 

 50000 42585 28000 شریعت  آیت اله برخیابان 1

 26214 23831 17000 بر خیابان اصلی مهرآباد و قلعه قاسم از قرار هر متر مربع 2

 15421 14019 10000 متر عرض 12تا  10بر کوچه های  3

 13879 12617 9000 عرضمتر  10تا  8بر کوچه های  4

 12337 11215 8000 متر عرض 8تا های طرفین کوچه  5

 6168 5607 4000 ی مشروب از رودخانه از قرار هر متر مربعتاراضی زراع 6

 4627 4206 3000 اراضی زراعتی مشروب از چاه ،قنات ،چشمه 7

 

 

 

  

 

 استانداری اصفهان                                           شورای اسالمی شهر زرین شهر                                                                 شهرداری زرین شهر                                       

 

 

 

                                           

 13صفحه :



 

                   14شماره بلوک : 

 شهر : زرین شهر

 دود :    ح

 شهر و ذوب آهن             جنوب :  بلوار جانبازان  حریمشمال :      

  حریمغرب : خط  زرین شهر         –شرق : جاده اصفهان     

 

  94محاسباتی سال ارزش  شرح ارزش عرصه امالک   ردیف              

 به لایر 

1400سال  یارزش محاسبات   

لایر به  

 

 1401سال  یارزش محاسبات

 لایر به

 503231 53231 35000 از قرار متر مربع، صنعتی و اراضی ذوب آهن زمینهای غیر زراعتی  1

 61215 53231 35000  بر جاده اصفهان  2

 115000 100000 18000 بر بلوار جانبازان  3

 3854 3504 2500 اراضی کشاورزی مشروب از رودخانه هر متر مربع 4

 2312 2102 1500 کشاورزی مشروب از قنات ،چاه، چشمه هر متر مربعاراضی  5

 

 

 

 

 استانداری اصفهان                                                         شورای اسالمی شهر زرین شهر                                                  شهرداری زرین شهر                                           

   

 

 

 

                                                                                                                   

 

 14صفحه :



 

                                       15شماره بلوک : 

 شهر : زرین شهر

 حدود :  

 جنوب :  ساحل شمال رودخانه زاینده رود               بلوارخلیج فارسشمال :         

  جاده کشتارگاهغرب : کوه گهواره                   شرق :          

 

  94محاسباتی سال ارزش  شرح ارزش عرصه امالک   ردیف              

 به لایر  

 1400سال یارزش محاسبات

 لایر به

 1401سال  یارزش محاسبات

لایر به  

 

 19240 16730 11000 طرفین جاده بداغ آباد و خیابانهای اصلی 1

 15741 13688 9000 متر 20تا  16طرفین خیابانهای   2

 34500 30000  بر بلوار خلیج فارس 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 استانداری اصفهان                                                  شورای اسالمی شهر زرین شهر                                                        شهرداری زرین شهر                                      

   

 

 

 

                                                                                                                 

 

 15صفحه :



 

 

                            16شماره بلوک : 

 شهر : زرین شهر

 حدود :   

 شمال : بلوار جانبازان                                             جنوب :  خیابان شهید بهشتی   

 خیابان مالصدرا  غرب :                                  خمینی )ره(شرق : خیابان امام    

 

  94محاسباتی سال ارزش  شرح ارزش عرصه امالک   ردیف              

 به لایر 

 1400سال یارزش محاسبات

 لایر به

 1401سال  یارزش محاسبات

لایر به  

 

 136879 136879 90000 و بر پارکبلوار جانبازان  1

 127753 106461 70000 جم از فلکه ورودی تا خیابان جامخمینی )ره(برخیابان امام   2

 250000 228131 150000 خیابان شهید بهشتی ازخیابان جام جم تا خمینی )ره(برخیابان امام  3

 216000 180000 110000 بر خیابان شهید بهشتی 4

 114000 95000 35000 بر خیابان مالصدرا 5

 103500 90000 55000 تا پاسداران  خمینی )ره( بر خیابان جام جم از خیابان امام 6

 92000 80000 31000 بر خیابان جام جم از پاسداران تا بلوار مالصدرا 7

 92000 80000  طرفین خیابان شهید نخودی 8

 69000 60000  طرفین خیابان شهید باقری 9

 31938 27772 14000 متر عرض  12تا 10طرفین کوچه های  10

 29657 25789 13000 متر عرض  10تا 8طرفین  کوچه های  11

 25095 21822 11000 متر عرض  8تا  طرفین  کوچه های 12

 

 

 استانداری اصفهان                                             شورای اسالمی شهر زرین شهر                                                            شهرداری زرین شهر                                   
  

 

 16صفحه :



 

                          17شماره بلوک : 

 شهر : زرین شهر 

 حدود :   

 شمال : بلوار جانبازان                            جنوب :  خیابان ایثارگران    

 شرق : خیابان مالصدرا                           غرب : خیابان شهید باهنر     

 

  94محاسباتی سال ارزش  شرح ارزش عرصه امالک   ردیف              

 به لایر 

 1400سال  یارزش محاسبات

 لایر به

 1401سال  یارزش محاسبات

لایر به  

 

 139921 121670 80000 بلوار جانبازان  1

 200755 167296 110000 از خیابان کارگر تا خیابان ایثارگران برخیابان شهید باهنر  2

 180000 150000 55000 بر  خیابان کارگر 3

 100000 80000 45000  طرفین خیابان ایثارگرانبر 4

 144000 120000 35000 بر خیابان مالصدرا 5

 43346 37692 19000 متر عرض  12تا 10طرفین کوچه های  6

 36501 31740 16000 متر عرض  10تا 8طرفین  کوچه های  7

 31938 27772 14000 متر عرض 8تا  های طرفین  کوچه 8

 

 

 

 

 

 استانداری اصفهان                              شورای اسالمی شهر زرین شهر                                                                         شهرداری زرین شهر                                

 

                                                                                                                                       

    

                                                                                                                                              

 17صفحه :



 

                       18شماره بلوک : 

 شهر : زرین شهر 

 حدود :   

 جنوب :  خیابان شهید بهشتی                   شمال : خیابان ایثارگران                 

 شرق : خیابان مالصدرا                                 غرب : خیابان شهید باهنر    

 

  94محاسباتی سال ارزش  شرح ارزش عرصه امالک   ردیف              

 به لایر 

 1400سال  یارزش محاسبات

 لایر به

 1401سال  یارزش محاسبات

لایر به  

 

 200000 152088 100000 بر بلوارشهید بهشتی  1

 273757 228131 150000 برخیابان شهید باهنر  2

 90000 70000 38000 خیابان ایثارگران بر 3

 144000 120000 38000 بر خیابان مالصدرا 4

 45626 39675 20000 متر عرض  12تا 10طرفین کوچه های  5

 34221 29757 15000 متر عرض  10تا 8طرفین  کوچه های  6

 29657 25789 13000 متر عرض 8تا  طرفین  کوچه های 7

 

 

 

 

 

 

 استانداری اصفهان                                           شورای اسالمی شهر زرین شهر                                                        شهرداری زرین شهر                                   

 

                                                                                                                             

 

 18صفحه :



 

                       19شماره بلوک : 

 شهر : زرین شهر

     حدود :

 شریعتیدکترشمال : بلوار شهید بهشتی                                     جنوب :  خیابان    

  یسه ایت هللا مدیغرب : خیابان آ                              خمینی)ره(شرق : خیابان امام     

 

  94محاسباتی سال ارزش  شرح ارزش عرصه امالک   ردیف              

 لایربه 

 1400سال  یارزش محاسبات

 لایر به

 1401سال  یارزش محاسبات

لایر به  

 

 198000 165000 100000 مدیسه ایآیت اله  یابانتا خ خمینی)ره( برخیابان شهید بهشتی از خیابان امام 1

 مدیسه ایآیت اله  یابانبر خیابان شریعتی از میدان انقالب تا خ 2
310000 471471 

565765 

 565765 471471 310000 مدنی مقابل خیابان شهید قالب تانازمیدان ا خمینی)ره(خیابان امام  بر 3

 565765 471471 310000 بهشتی یابانخاز تقاطع خیابان شهید مدنی تا فلکه مسجد اعظم نبش  خمینی)ره( بر خیابان امام 4

 172500 150000 70000 مدیسه ایآیت اله  یابانبر خ 5

 36730 31939 21000 متر عرض 12تا  10طرفین کوچه های  6

 33232 28897 19000 متر عرض10تا  8طرفین کوچه های  7

 29733 25855 17000 متر عرض 8تا  طرفین  کوچه های 8

 

 

 

 

 استانداری اصفهان                                          شورای اسالمی شهر زرین شهر                                                                                            شهرداری زرین شهر           

 

 

 19صفحه :



 

 

                                 20شماره بلوک : 

 شهر : زرین شهر

 حدود :

  یعتیجنوب :  خیابان شر                                      یبهشتشهید شمال : بلوار   

 د باهنریغرب : خیابان شه              ای               سهیت اله مدیشرق : خیابان ا   

 

 94محاسباتی سال ارزش  شرح ارزش عرصه امالک   ردیف              

 به لایر 

 1400سال یارزش محاسبات

 لایر به

 1401سال  یمحاسباتارزش 

لایر به  

 

 200000 150000 90000 بربلوارشهید بهشتی 1

 547516 456263 300000 فلكه هالل احمر مدیسه ای تاآیت اله خیابان  شریعتی ازبرخیابان   2

 172500 150000 70000 یت اله مدیسه ای آبرخیابان  3

 474514 395428 260000 احمرفلكه هالل  تا نماز فلكه  شهید باهنرازبر خیابان  4

 130000 100000 50000 بر خیابان بهشت 5

 43725 38022 25000 متر عرض 12تا  10طرفین کوچه های  6

 34981 30418 20000 متر عرض10تا  8طرفین کوچه های  7

 31482 27376 18000 متر عرض 8تا  طرفین  کوچه های 8

 

 

 

 

 

 

 استانداری اصفهان                                    شورای اسالمی شهر زرین شهر                                                                        شهرداری زرین شهر                                   

 

 

 20صفحه :



 

                                        21شماره بلوک : 

 شهر : زرین شهر 

 حدود :

 شمال : خیابان شریعتی                                                 جنوب :  خیابان حافظ    

 غرب : خیابان شیخ بهایی                                         خمینی)ره(شرق : خیابان امام      

 

  94محاسباتی سال ارزش  شرح ارزش عرصه امالک   ردیف              

 به لایر 

 1400سال  یارزش محاسبات

 لایر به

 1401سال  یارزش محاسبات

لایر به  

 

 430000 334593 220000 شریعتی دکتر خیابان بر 1

 120000 117108 77000 خیابان  حافظ بر  2

 380219 380219 250000 خمینی )ره( خیابان امام 3

 145000 136879 90000 بر خیابان  شیخ بهایی 4

 224825 224825 170000 طرفین خیابان امام رضا )ع( 5

 36730 31939 21000 متر  12تا  10طرفین کوچه های  6

 27984 24334 16000 متر عرض10تا  8طرفین کوچه های  7

 22738 19772 13000 متر عرض 8تا  طرفین  کوچه های 8

 

 

 

 

 

 

 استانداری اصفهان                                                 شهرداری زرین شهر                                                                         شورای اسالمی زرین شهر                      

 

 

 21صفحه :



 

                              22شماره بلوک : 

 شهر : زرین شهر 

 حدود :        

 شمال : خیابان حافظ                            جنوب :  خیابان سعدی     

 غرب : خیابان شیخ بهائی                 خمینی)ره(شرق : خیابان امام      

 

  94محاسباتی سال ارزش  شرح ارزش عرصه امالک   ردیف              

 به لایر  

 1400سال  یارزش محاسبات

 لایر به

 1401سال  یارزش محاسبات

لایر به  

 

 182506 152088 100000 توکلیشهید از تقاطع حافظ تا کوچه  خمینی)ره( امامبرخیابان  1

 115435 100378 66000 بر  خیابان حافظ  2

 148000 136879 90000 بر خیابان  سعدی 3

 173381 144484 95000 از کوچه توکلی تا خیابان سعدی  خمینی)ره( خیابان امامبر  4

 121670 121670 80000 بر خیابان شیخ بهائی از فلکه شهید توکلی)فلکه مدیر( تا بلوار سعدی 5

 115000 100000 25000 ادامه خیابان امام رضا )ع( 6

 26236 22814 15000 متر  12تا  10طرفین کوچه های  7

 19240 16730 11000 متر عرض10تا  8طرفین کوچه های  8

 17490 15209 10000 متر عرض 8تا  طرفین  کوچه های 9

 

 

 

 

 

 هانفاستانداری اص                                           شورای اسالمی شهر زرین شهر                                                         شهرداری زرین شهر                                    

 

 

 

 22صفحه :



 

                                   23شماره بلوک : 

 شهر : زرین شهر

 حدود :     

 شمال : خیابان سعدی                     جنوب :  ساحل شمالی زاینده رود    

 غرب : امتداد خیابان شیخ بهائی تا ساحل شمالی زاینده رود          خمینی)ره(امام  شرق : خیابان    

 

  94محاسباتی سال ارزش  شرح ارزش عرصه امالک   ردیف              

 به لایر  

 1400سال  یارزش محاسبات

 لایر به

 1401سال  یارزش محاسبات

لایر به  

 

 139921 121670 80000 برخیابان سعدی 1

 70000 68440 45000 بر امتداد خیابان شیخ بهایی تا ساحل زاینده رود   2

 200755 167296 110000 تا پل زاینده رود   خمینی)ره( بر خیابان امام 3

 27984 24334 16000 متر عرض 12تا  10طرفین کوچه های  4

 26236 22814 15000 متر عرض10تا  8طرفین کوچه های  5

 22738 19772 13000 متر عرض 8تا  طرفین  کوچه های 6

 6448 5607 4000 اراضی زراعتی  7

 115000 100000  بر کانال آب 8

 

 

 

 

 

 استانداری اصفهان                                                  شورای اسالمی شهر زرین شهر                                                     شهرداری زرین شهر                                    

 

 

 

 

 23صفحه :



 

                                               24شماره بلوک : 

 شهر : زرین شهر

 حدود :

 شمال : بلوار جانبازان                جنوب :  خیابان شهید رجائی    

 هنر            غرب : خیابان عالمه طباطبائی شرق : خیابان شهید با    

 

  94محاسباتی سال ارزش  شرح ارزش عرصه امالک   ردیف              

 به لایر 

 1400سال  یارزش محاسبات

 لایر به

 1401سال  یارزش محاسبات

لایر به  

 

 244861 212923 140000 بلوار جانبازان حد فاصل خیابان باهنر تا خیابان طباطبائی 1

 310259 258549 170000 بر خیابان شهید باهنر  2

 170000 136879 90000 بر خیابان  شهید رجائی 3

 85000 68440 45000 بر خیابان عالمه طباطبایی 4

 168000 140000 85000 بر خیابان صنعت 5

 100000 80000 50000 بر خیابان شهید مراد ملکی 6

 156000 130000  بر بلوار حریت 7

 52470 45626 30000 متر عرض  12تا  10بر کوچه های  8

 36730 31939 21000 متر عرض  10تا  8بر کوچه های  9

 27984 24334 16000 متر عرض 8تا  طرفین  کوچه های 10

 

 

 

 

 استانداری زرین شهر                                                          شورای اسالمی شهر زرین شهر                                                         شهرداری زرین شهر                             

 

 

 

 24صفحه :



 

                                           25شماره بلوک : 

 شهر : زرین شهر

 حدود :     

 شمال : خیابان شهید رجائی                             جنوب :  خیابان شهید دستغیب    

 شرق : خیابان شهید با هنر                             غرب : خیابان عالمه طباطبائی     

 

 94محاسباتی سال ارزش  شرح ارزش عرصه امالک   ردیف              

 به لایر 

 1400سال  یارزش محاسبات

 لایر به

 1401سال  یارزش محاسبات

لایر به  

 

 130000 100000 61000 خیابان  شهید رجائی پارک و طرفین بر 1

 204000 170000 100000 بر خیابان شهید باهنر  2

 168000 140000 61000 بر خیابان شهید دستغیب 3

 85000 68440 45000 بر خیابان عالمه طباطبایی 4

 130000 100000 50000 خیابان زکریای رازیبر  5

 66919 58190 22000 متر عرض  12تا  10بر کوچه های  6

 60835 52900 20000 متر عرض  10تا  8بر کوچه های  7

 57794 50256 19000 متر عرض 8تا  طرفین  کوچه های 8

 

 

 

 

 

 

 استانداری اصفهان                                                       شورای اسالمی شهر زرین شهر                                                              شهرداری زرین شهر                              

 

 

 

 25صفحه :



 

                                           26شماره بلوک : 

 شهر : زرین شهر

  حدود :     

 شمال : خیابان شهید دستغیب                   جنوب :  بلوار معلم     

 غرب : خیابان عالمه طباطبائی   هنر                   شرق : خیابان شهید با     

 

  94محاسباتی سال ارزش  شرح ارزش عرصه امالک   ردیف              

 به لایر 

 1400سال  یارزش محاسبات

 لایر به

 1401سال  یارزش محاسبات

لایر به  

 

 132000 110000 67000 بر خیابان شهید دستغیب 1

 438012 365010 240000 بر خیابان شهید باهنر تا بلوار معلم  2

 262351 228131 150000 میدان نهم دی بر بلوار معلم از فلکه هالل احمر تا  3

 85000 68440 45000 تا تقاطع خیابان شهید دستغیب  میدان نهم دیبر خیابان عالمه طباطبایی از  4

 41976 36501 24000 متر عرض  12تا  10بر کوچه های  5

 36730 31939 21000 متر عرض  10تا  8بر کوچه های  6

 34981 30418 20000 متر عرض 8تا  طرفین  کوچه های 7

 

 

 

 

 

 استانداری اصفهان                                        شورای اسالمی شهر زرین شهر                                                              شهرداری زرین شهر                                

 

 

 

 

                                                                                                                                                

 

 26صفحه :



 

 

 

                                            27شماره بلوک : 

 شهر : زرین شهر

 حدود :   

 جنوب :  خیابان نهضت                            شمال : بلوار معلم     

 شرق : خیابان شیخ بهائی                  غرب : بلوار معراج      

 

  94محاسباتی سال ارزش  شرح ارزش عرصه امالک   ردیف              

 به لایر 

 1400سال یارزش محاسبات

 لایر به

 1401سال  یارزش محاسبات

لایر به  

 

 136879 136879 90000 میدان نهم دیبر بلوار معلم از فلکه هالل احمر تا  1

 106461 106461 70000 بر خیابان نهضت از فلکه شهید توکلی تا تقاطع بلوار معراج  2

 139921 121670 80000 بر خیابان شیخ بهایی 3

 76044 76044 50000 بر بلوار معراج تا تقاطع خیابان نهضت 4

 90000 76044 50000 طرفین خیابان شیخ مرتضی ریزی 5

 33232 28897 19000 متر عرض  12تا  10بر کوچه های  6

 31482 27376 18000 متر عرض  10تا  8بر کوچه های  7

 29733 25855 17000 متر عرض 8تا  طرفین  کوچه های 8

 

 

 

 استانداری اصفهان                                                شورای اسالمی شهر زرین شهر                                                                   شهر                        شهرداری زرین

 

 

 

 

 27صفحه :

 



 

                                       28شماره بلوک : 

 شهر : زرین شهر 

 حدود :   

 شهید قجه ای بلوارشمال : خیابان نهضت                                                 جنوب :     

 غرب : بلوار معراج                                            شرق : خیابان شیخ بهائی    

 

  94محاسباتی سال ارزش  شرح ارزش عرصه امالک   ردیف              

 به لایر 

  1400سال یارزش محاسبات

 لایر به

 1401سال  یارزش محاسبات

لایر به  

 

 88000 80000 60000 بر خیابان نهضت 1

 96196 83649 55000 بر بلوار معراج از خیابان نهضت تا میدان جهان پهلوان تختی  2

 78706 68440 45000 بر بلوار شهید قجه ای از تقاطع سعدی تا میدان جهان پهلوان تختی 3

 75284 68440 45000 بر امتداد خیابان شیخ بهایی 4

 30114 27376 18000 متر عرض  12تا  10بر کوچه های  5

 26767 24334 16000 متر عرض  10تا  8بر کوچه های  6

 23421 21292 14000 متر عرض 8تا  طرفین  کوچه های 7

 

 

 

 

 

 اصفهان استانداری                                                               شورای اسالمی شهر زرین شهر                                                                 شهرداری زرین شهر                              

         

 

 

 

 

 

 28صفحه :



 

                                            29شماره بلوک : 

 شهر : زرین شهر

 حدود :      

 شهید قجه ای                                 جنوب :  ساحل شمالی زاینده رود  بلوارشمال :      

 اینده رود  غرب : خیابان جدید االحداث به طرف پل زی به سمت رودخانه            رق : خیابان شیخ بهائش    

 

  94محاسباتی سال ارزش  شرح ارزش عرصه امالک   ردیف              

 به لایر  

 1400سال  یارزش محاسبات

 لایر به

 1401سال  یارزش محاسبات

لایر به  

 

 87451 76044 50000 میدان جهان پهلوان تختی  تامیدان کشاورز قجه ای از شهیدبلوار بر 1

 75284 68440 45000 بر  امتداد خیابان شیخ بهایی به سمت رود خانه   2

 26236 22814 15000 متر عرض  12تا  10بر کوچه های  3

 22738 19772 13000 متر عرض  10تا  8بر کوچه های  4

 19240 16730 11000 متر عرض 8تا  طرفین  کوچه های 5

 6448 5607 4000 اراضی زراعتی  6

 103500 90000 3000 کانال آببر  7

 

 

 

 

 

 استانداری اصفهان                                            شورای اسالمی شهر زرین شهر                                                                              شهرداری زرین شهر      

 

 

 

 

                                                                                                                                        

 

 29صفحه :



 

 30شماره بلوک : 

 شهر : زرین شهر

 جنوب :  ادامه بلوار معلم بطرف چمگردان    حدود :                         شمال : بلوار جانبازان                          

 شرق : بلوار عالمه طباطبائی                  غرب : بلوار توحید                                   

 

  94محاسباتی سال ارزش  شرح ارزش عرصه امالک   ردیف              

 به لایر  

 1400سال  یارزش محاسبات

 لایر به

 1401سال  یمحاسباتارزش 

لایر به  

 

 262351 228131 150000 ادامه بلوار جانبازان )به طرف چمگردان( 1

 85000 68440 45000 بر بلوارعالمه طباطبایی  2

 90000 76044 50000 بر بلوار توحید 3

 131176 114066 75000 بر ادامه بلوار معلم از میدان معراج تا بلوار توحید  4

 80000 68440 45000 متری 20مولوی  بر خیابان 5

 80000 68440 45000 مدرسآیت اله بر خیابان  6

 126500 110000 65000 خیابان محمد رسول هللا 7

 43725 38022 25000 متر عرض  12تا  10بر کوچه های  8

 36730 31939 21000 متر عرض  10تا  8بر کوچه های  9

 32243 28037 20000 متر عرض 8تا  طرفین  کوچه های 10

 8060 7009 5000 اراضی زراعتی  11

 

 

 

 

 استانداری اصفهان                                     شورای اسالمی شهر زرین شهر                                                           شهرداری زرین شهر                                              

                                                                                

 

 

 30صفحه :

 



 

                                     31شماره بلوک : 

 شهر : زرین شهر 

 حدود :         

 چمگردان  شمال : بلوار جانبازان                       جنوب :  ادامه بلوار معلم به طرف    

 یشهر  خط محدودهغرب :       شرق : بلوار توحید                        

 

 94محاسباتی سال ارزش  شرح ارزش عرصه امالک   ردیف              

 به لایر 

 1400سال  یارزش محاسبات

 لایر به

 1401سال  یارزش محاسبات

لایر به  

 

 218627 190110 125000 ادامه بلوار جانبازان )به طرف چمگردان( 1

 90000 76044 50000 بلوار توحید  2

 80000 50000 23000 بلوار اندیشه  3

 174901 152088 100000 ادامه بلوار معلم 4

 57500 50000 30000 متر عرض  12تا  10بر کوچه های  5

 51750 45000 21000 متر عرض  10تا  8بر کوچه های  6

 60835 52900 20000 متر عرض  8 ی تابر کوچه ها 7

 8060 7009 5000 اراضی زراعتی مشروب از رودخانه هر متر مربع  8

 4837 4206 3000 اراضی زراعتی مشروب از قنات ،چاه ،چشمه 9

 

 

 

 

 اصفهاناستانداری                                                                شورای اسالمی شهر زرین شهر                                             شهرداری زرین شهر                                         

 

 31صفحه :



 

                                         32شماره بلوک : 

 شهر : زرین شهر 

 حدود :   

 شمال : از فلکه معلم به طرف چمگردان تا خط محدوده         جنوب :  ساحل شمالی زاینده رود       

 یشهر  خط محدوده غرب :                          تختی         شرق : بلوار معراج تا میدان     

 

  94محاسباتی سال ارزش  شرح ارزش عرصه امالک   ردیف              

 به لایر 

 1400سال  یارزش محاسبات

 لایر به

 1401سال  یارزش محاسبات

لایر به  

 

 148666 129275 85000 تا خط محدوده به طرف چمگردان دی 9از میدان  1

 87451 76044 50000 تا پایان خط محدوده شهری دی 9بلوار معراج از میدان   2

 46000 40000 20000 متر عرض و باالتر 12تا  10بر کوچه های  3

 40250 35000 19000 متر عرض  10تا  8بر کوچه های  4

 34500 30000 18000 متر عرض 8 ی تابر کوچه ها 5

 6448 5607 4000 اراضی زراعتی مشروب از رودخانه هر متر مربع  6

 4837 4206 3000 اراضی زراعتی مشروب از قنات ،چاه ،چشمه 7

 

 

 

 استانداری اصفهان                                         شورای اسالمی شهر زرین شهر                                                              شهرداری زرین شهر                                          

 

 

 

 

 32صفحه :



 

                                                    33شماره بلوک : 

 شهر : زرین شهر 

 کارگاههای مشاغل شهری

 حدود : 

 بلوارخلیج فارسجنوب :           گردنه گاوپیسه                   شمال :       

 ت شمالامتداد میدان مهرآباد به سم   غرب :مسیرراه آهن سراسری                 شرق :       

 

  94محاسباتی سال ارزش  شرح ارزش عرصه امالک   ردیف              

 به لایر 

  1400سال یارزش محاسبات

 لایر به

 1401سال  یارزش محاسبات

لایر به  

 

 66919 66919 44000 خلیج فارس بربلوار 1

 59315 59315 39000 برخیابانهای اصلی داخل محدوده  2

 51710 51710 34000 داخل محدودهبرخیابانهای فرعی  3

 

 

 

 

 

 

 استانداری اصفهان                                    شورای اسالمی شهر زرین شهر                                              شهرداری زرین شهر                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 33صفحه :



 

 

                                            34بلوک : شماره 

 شهر : زرین شهر

 شهرک حمل و نقل

 حدود : 

 بلوارخلیج فارسجنوب :           گردنه گاوپیسه                   شمال :      

 راه آهن   غرب :خط حریم                                   شرق :      

 

 94محاسباتی سال ارزش  شرح ارزش عرصه امالک   ردیف              

 به لایر 

 1400سال  یارزش محاسبات

 لایر به

 1401سال  یارزش محاسبات

لایر به  

 

 75000 60835 40000 برخیابانهای اصلی 1

 72000 53231 35000 برخیابانهای فرعی  2

 72000 53231 35000 محدوده کارگاههای تولید آسفالت وسنگ شکن شن وماسه 3

 75000 60835 40000 طرفین مسیرراه آهن سراسری 4

 72000 53231 35000 محدوده کارخانجات ماشین سازی 5

 74000 56074 40000 طرفین جاده کنارگذر غرب اصفهان 6

 8060 7009 5000 اراضی ازحریم بزرگ راه تا کوه  7

 

 

 

 

 استانداری اصفهان                                            شورای اسالمی شهر زرین شهر                                                       شهرداری زرین شهر                                      

 

 

 

 34صفحه :



 
 

 

 دومفصل 

 کلیات و تعاریف

 الف : کلیات  

 مستندات قانونی وضع عوارض –

 سایر مستندات قانونی مرتبط با عوارض -
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 مستندات قانونی وضع عوارض :
 قبل از انقالب :  -1

 O  1334قانون شهرداری مصوب  45ماده  8بند  

 O  1346آیین نامه مالی شهرداری ها مصوب  30ماده 

 بعد از انقالب : -2

O   1361قانون تشکیالت شوراهای اسالمی کشوری مصوب 35ماده  1بند 

 O 1369قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 43بند الف ماده 

 O  1375قانون شوراها و اصالحیه های بعدی آن مصوب 71ماده  16بند  

 O 1381قانون تجمیع عوارض مصوب  5ماده 1تبصره 

  O1387قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب  50ماده1صرهتب 

  1334قانون شهرداری مصوب 

 در وظایف انجمن شهر : -45ماده 

 تصویب لوایح برقراری یا الغاء عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن – 8بند 

  1346آیین نامه مالی شهرداریها مصوب 

ه و وابسته به آن وصول یا تحصیل هر شهرداری دارای تعرفه ای خواهد بود که در آن کلیه انواع عوارض و بهای خدمات و سایر درآمدهایی که به وسیله شهرداری و مؤسسات تابع -30ماده 

 ع و میزان نرخ آن ها صورت می گیرد در تعرفه مذکور منعکس می شود. می شود، درج و هر نوع عوارض یا بهای خدمات جدیدی که وضع و تصویب می گردد یا هر تغییری که در نو

 1361قانون تشکیالت شوراهای اسالمی کشوری مصوب 
 وظایف و اختیارات شورای اسالمی شهر:-35ماده

متناسب با امکانات اقتصادی محل و خدمات ارائه شده تعیین  مادامی که درآمدهای پیش بینی شده کافی نباشد شورای شهر می تواند با تصویب وزارت کشور و تنفیذ ولی امر عوارضی-1

 نماید.

  1369ن مصوب یدولت و مصرف آن در موارد مع یاز درآمدها یقانون وصول برخ

ب یر کشور و تصویشنهاد وزید صرفاً با پش عوارض موجوید و افزاید وضع عوارض جدیها را ننمایشهردار یهانهیهز یاز عوارض تکافو یناش یوصول یکه درآمدهایالف ـ در صورت -43ماده 

 س جمهور خواهد بود. یرئ

  1375قانون تشکیالت ، وظایف و انتخابات شوراهای اسالمی کشور و انتخاب شهرداران با اصالحیه های بعدی مصوب 

 در وظایف شورای اسالمی شهر : -71ماده 

 م می شود.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 

 



مین بخشی از هزینه های خدماتی و عمرانی ( شورای اسالمی شهر می تواند نسبت به وضع عوارض متناسب با تولیدات و درآمدهای اهالی به منظور تأ27/8/1386)اصالحی  - 77ماده 

  مورد نیاز شهر طبق آیین نامه مصوب هیأت وزیران اقدام نماید.

آیین نامه مصوب نداند نسبت عوارض ، یک ماه پس از ارسال هر مصوبه وزارت کشور قابل وصول است.وزیر کشور می تواند در هر مقطعی که وصول هر نوع عوارض را منطبق بر  –تبصره 

 به اصالح یا لغو آن اقدام نماید. 

 1381ران مصوبیا یاسالم یجمهور یو فرهنگ ی،اجتماع یاز قانون برنامه سوم توسعه اقتصاد یقانون اصالح مواد
 گردد  یب و اعالم عمومیاجرا در سال بعد تصو یماه هر سال براحداکثر تا پانزدهم بهمن یستیبای، میک از عوارض محلیش نرخ هر یا افزاید و یجد یوضع عوارض محل -1تبصره -5ماده 

  1387قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 

ن قانون مشخص نشده باشد، موظفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن یف آنها در اید، که تکلیجد یک از عوارض محلیشهر و بخش جهت وضع هر  یاسالم یشوراها - 1تبصره -50ماده 

 ند.ینما یب و اعالم عمومیاجراءدر سال بعـد، تصو یماه هر سال برا

   منابع درآمدی شهرداریها :
O ناشی از عوارض عمومی )درآمدهای مستمر( درآمدهای 

 O درآمدهای ناشی از عوارض اختصاصی 

 O  بهای خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی 

 O درآمدهای حاصل از وجوه و اموال شهرداری 

  O دولت و سازمان های دولتیکمک های اهدایی 

 Oاعانات و هدایا و دارائیها 

 Oسایر منابع تأمین اعتبار 

 سایر مستندات قانونی مرتبط با عوارض : 
 قانون شهرداری :

ون مزبور یسیم کمیشود و تصمیو انجمن شهر ارجاع م یندگان وزارت کشور و دادگستریمرکب از نما یونیسیمورد عوارض به کمنه اختالف بین مؤدی و شهرداری دررفع هر گو -77ماده 

م یثبت مکلف است بر طبق تصم یباشد اجرایله اداره ثبت قابل وصول میص شود طبق مقررات اسناد الزم االجرا، به وسیون تشخیسین کمیم ایکه طبق تصم یهائیاست. بده یقطع

د ینماین مییتع یدادگستر یندگیک نفر را به نمایشهرستان  یس دادگسترینباشد رئ یکه سازمان قضائ ید در نقاطیت نمامبادر یه و وصول طلب شهرداریون مزبور به صدور اجرائیسیکم

 شهرستان به عمل خواهد آمد. ینده انجمن از طرف شورایاب انجمن شهر انتخاب نمایو در غ

 ند. یپروانه اخذ نما یو شروع ساختمان از شهردار یک اراضیا تفکی یاز هر اقدام عمران د قبلیم آن بایا حریو امالک واقع در محدوده شهر  ین اراضیمالک -100ماده 

 یریرمحصور واقع باشد جلوگیا غین محصور ین خود اعم از آنکه ساختمان در زمیله مأموریا مخالف مفاد پروانه به وسیبدون پروانه  یهاساختمان یات ساختمانیتواند از عملیم یشهردار

 د. ینما

 یا بدون پروانه شهرداریخالف مشخصات مندرج در پروانه ضرورت داشته باشد  یسات و بناهایقلع تأس یا بهداشتی یا فنی یدر موارد مذکور فوق که از لحاظ اصول شهرساز -1بصره ت

به انتخاب  یاز قضات دادگستر یکیر کشور و یوزارت کشور به انتخاب وزنده یمرکب از نما یهائونیسیموضوع در کم یشهردار یا شروع به احداث شده باشد به تقاضایساختمان احداث 

حات خود را کتباً ارسال دارد ید که ظرف ده روز توضینماینفع اعالم میون پس از وصول پرونده به ذیسیشود. کمیانجمن شهر به انتخاب انجمن مطرح م یاز اعضا یکیو  یر دادگستریوز



بر حسب  یم مقتضیک ماه تصمیکند ظرف مدت یح شرکت میتوض یادا یبرا یکه بدون حق رأ ینده شهرداریون مکلف است موضوع را با حضور نمایسیپس از انقضاء مدت مذکور کم

ون یسیموضوع را در کم یریخ جلوگیرک هفته از تایکند مکلف است حداکثر ظرف یم یریا مخالف مفاد پروانه جلوگیاز ادامه ساختمان بدون پروانه  یکه شهردار یمورد اتخاذ کند در موارد

 خواهد کرد.  یدگینفع به موضوع رسیذ یون به تقاضایسین صورت کمیر اید، در غیمذکور مطرح نما

 د. ینماین میید از دو ماه تجاوز کند تعیکه نبا یاز بنا باشد مهلت مناسب یا قسمتیون بر قلع تمام یسیم کمیکه تصم یدر صورت

وصول  ین نامه اجراینه آن را طبق مقررات آئیرأساً اقدام کرده و هز ید شهرداریم مزبور را به مالک ابالغ کند. هر گاه مالک در مهلت مقرر اقدام به قلع بنا ننمایمکلف است تصم یشهردار

 . 1افت خواهد نمودیعوارض از مالک در

تواند در صورت عدم ضرورت قلع اضافه بنا با یون میسیکم یمسکون یواقع در حوزه استفاده از اراض یانمندرج در پروانه ساختم یر بنایدر مورد اضافه بنا زائد بر مساحت ز -2تبصره 

شده و نوع جاد یا یکه متناسب با نوع استفاده از فضا یامهیبه اخذ جر یا بن بست( رأیا کوچه بن باز یو  یفرع یهاابانیا خی یاصل یهاابانی)در بر خ یت ملک از نظر مکانیتوجه به موقع

 یک دوم کمتر و از سه برابر ارزش معامالتید از حداقل یمه نباید. )جریمه اقدام نمایمکلف است براساس آن نسبت به وصول جر ین و شهردارییباشد، تع یساختمان از نظر مصالح مصرف

 یون ارجاع و تقاضایسیمکلف است مجدداً پرونده را به همان کم ینمود شهردار یدارمه خودینفع از پرداخت جریکه ذ یشتر باشد( در صورتیب یاضاف یهر مترمربع بنا یساختمان برا

 .2ب اقدام خواهد نمودیتخر ین مورد نسبت به صدور رأیون در ایسید. کمیب را بنمایتخر یصدور رأ

تواند در صورت عدم ضرورت قلع اضافه یون میسیکم یو ادار یو صنعت یتجارت یواقع در حوزه استفاده از اراض یدر مورد اضافه بنا زائد بر مساحت مندرج در پروانه ساختمان -3تبصره 

جاد شده و یا یفضاکه متناسب با نوع استفاده از  یامهیبه اخذ جر یا بن بست( رأیا کوچه بن باز یو  یفرع یهاابانیا خی یاصل یهاابانی)در بر خ یت ملک از نظر مکانیبنا با توجه به موقع

 ید از حداقل دو برابر کمتر و از چهار برابر ارزش معامالتیمه نباید )جریمه اقدام نمایمکلف است براساس آن نسبت به وصول جر ین و شهردارییباشد، تع ینوع ساختمان از نظر مصالح مصرف

ون ارجاع و یسیمکلف است مجدداً پرونده را به همان کم ینمود شهردار یمه خوددارینفع از پرداخت جریکه ذ یشتر باشد( در صورتیجاد شده بیا یاضاف یهر مترمربع بنا یساختمان برا

 .3ب اقدام خواهد نمودیتخر ین مورد نسبت به صدور رأیون در ایسید. کمیب را بنمایتخر یصدور رأ یتقاضا

بر اخذ  یتواند با صدور رأیون میسیت شده باشد کمیرعا یو شهرساز یو بهداشت یکه اصول فن یطه در صورتمربو یبدون پروانه در حوزه استفاده از اراض یدر مورد احداث بنا -4تبصره 

داشته باشد، هر کدام  یافت سرقفلیکه ساختمان ارزش در یساختمان، در صورت یک پنجم ارزش سرقفلیا یساختمان  یک دهم ارزش معامالتیبدون مجوز  یمه به ازاء هر مترمربع بنایجر

 . 4عمل خواهد شد 3و  2 یهاد. اضافه بنا زائد بر تراکم مجاز بر اساس مفاد تبصرهیاعالم نما یان ساختمان را به شهردارینفع، بالمانع بودن صدور برگ پایشتر است از ذیه مبلغ آن بک

به اخذ  ینگ رأیپارک یو نوع استفاده از فضا یت محلیتواند با توجه به موقعیون میسیرقابل استفاده بودن آن و عدم امکان اصالح آن کمیا غینگ و یدر مورد عدم احداث پارک -5تبصره 

متر  25نگ با احتساب گردش ید )مساحت هر پارکینگ باشد، صادر نماین رفته پارکیاز ب یهر متر مربع فضا یساختمان برا یک برابر و حداکثر دو برابر ارزش معامالتیکه حداقل  یامهیجر

 .5باشدیان ساختمان مین شده و صدور برگ پاییمه تعیمکلف به اخذ جر یشهردار باشد(یمربع م

                                                



که بر خالف  یند. در صورتیرا بنما یاصالح یت برهایمصوب رعا یهابر اساس پروانه ساختمان و طرح ین موظف هستند در هنگام نوسازیدر مورد تجاوز به معابر شهر، مالک -6تبصره 

ر موارد تخلف مانند عدم استحکام ید. در سایون ارسال نمایسیو پرونده امر را به کم یریات جلوگیمکلف است از ادامه عمل یرد شهردارین مورد انجام گیدر ا یتجاوزا بدون پروانه یپروانه و 

 .6ماده صد است یهاونیسیت کمیدر صالح یدگیدر ساختمان رس یو شهرساز یو بهداشت یت اصول فنیبنا، عدم رعا

ها و صات مندرج در پروانه و نقشهگردد از لحاظ انطباق ساختمان با مشخیت آنها احداث میکه به مسئول یساختمان یات اجرائیمکلفند نسبت به عمل یهندسان ناظر ساختمانم -7تبصره 

ا ید و ینما یواهند. هر گاه مهندس ناظر بر خالف واقع گینما یرا گواه یان کار مطابقت ساختمان با پروانه و نقشه و محاسبات فنیمه آن مستمراً نظارت کرده و در پایضم یمحاسبات فن

لف مک یب ساختمان گردد شهرداریا تخریمه یجر یو صدور رأ یک ماده صد قانون شهرداریون مندرج در تبصره یسیبه طرح در کم یاعالم نکند و موضوع منته یتخلف را به شهردار

مجدداً مرتکب  که یت از کار و در صورتیماه تا سه سال محروم 6ت موضوع به یحسب مورد با توجه به اهم یو ساختمان یبرابر قانون نظام معمار ریاست مهندس ناظر را در صورت ثبوت تقص

ر پروانه د یو ساختمان ینظام معمار یانتظام یت از طرف شورایون ماده صد گردد به حداکثر مجازات محکوم کند. مراتب محکومیسیله کمیب به وسیتخر یتخلف شود که منجر به صدور رأ

صد به  ون مادهیسیت به محض وقوف از تخلف مهندس ناظر و ارسال پرونده کمیمحکوم یمکلف است تا صدور رأ یگردد. شهرداریراالنتشار اعالم میاز جرائد کث یکیاشتغال درج و در 

ها نظارت نز مکلفند در مورد ساختماین ید. مأموران شهردارینما یخوددار یمان جهت پروانه ساختمان شهردارساخت یامضاء مهندس ناظر مربوطه برا یماه از اخذ گواه 6مدت حداکثر 

 یدگیخلف آنان رسبه ت یشوند طبق مقررات قانون یریانطباق ساختمان با پروانه مرتکب تقص یا در مورد صدور گواهینکنند و  یریند و هر گاه از موارد تخلف در پروانه به موقع جلوگینما

 ب خواهند بود. یز قابل تعقین جهت نیهم باشد از ا یواجد جنبه جزائ یمهندسان ناظر و مأموران شهردار یکه عمل ارتکاب یشود و در صورتیم

 یبرا یات خود و در صورت لزوم مأموران انتظامیمأموران اجرائ تواند با استفاده ازیاجرا نشود م یاست و دستور شهردار یات ساختمانیاز عمل یریمکلف به جلوگ یکه شهردار یدر موارد

 .7دیاقدام نما یات ساختمانیمتوقف ساختن عمل

معامله را که توسط خ انجام یعدم خالف تا تار یناتمام گواه یهار مورد ساختمانان ساختمان و دیپا یها گواهمکلفند قبل از انجام معامله در مورد ساختمان یدفاتر اسناد رسم -8تبصره 

 ند. ید نمایصادر شده باشد مالحظه و مراتب را در سند ق یشهردار

که مورد  یشد در صورته خارج شده باید مالک اولی( معامله انجام گرفته و از 24/11/1355ها )یبه ماده صد قانون شهردار یتبصره الحاق 6ب قانون یکه قبل از تصو یهائدر مورد ساختمان

 باشد. یح آن در سند انجام معامله بالمانع مینبوده و با ثبت و تصر یان ساختمان الزامیا برگ پایعدم خالف  یپالک را شامل نگردد گواهمعامله کل 

جاد بنا قبل از سال ینشان دهنده اده باشد و مدارک و اسناد یحادث نگرد یدیکه اضافه بناء جد یجاد شده در صورتیب نقشه جامع شهر ایخ تصویکه قبل از تار یهائدر مورد ساختمان

 .8باشدیت انجام معامله بالمانع میح مراتب فوق در سند مالکیب طرح جامع شهر باشد با ثبت و تصریتصو

 . 9باشندیمعاف م یماده صد قانون شهردار 1ب نقشه جامع شهر صادر شده است از شمول تبصره یخ تصویکه پروانه ساختمان آنها قبل از تار ییهاساختمان -9تبصره 

د، مرجع یاعتراض نما یظرف مدت ده روز نسبت به آن رأ یخ ابالغ رأیا قائم مقام او از تاریا مالک ی یهر گاه شهردار یون ماده صد قانون شهرداریسیدر مورد آراء صادره از کم -10تبصره 

 .10است یون قطعیسین کمیا یاند. رأشرکت داشته یقبل یباشند که در صدور رأ یز افرادر ایآن غ یگر ماده صد خواهد بود که اعضایون دیسین اعتراض کمیبه ا یدگیرس

                                                



دنظر یکبار قابل تجدی یسال ین ارزش معامالتیب انجمن شهر در مورد اخذ جرائم قابل اجراست. و ایو تصو یه توسط شهرداریساختمان پس از ته ین نامه ارزش معامالتیآئ -11تبصره 

 .11خواهد بود

 مالیات بر ارزش افزوده :قانون 

 گردد :ین مییر تعیات و عوارض خدمات خاص به شرح زیمال -43ماده 

 ط )به عنوان عوارض(.یبل( بهاء%5رصـد )پنج د ییو هوا ییای(، دریلی)به استثناءر ینیل زمیمسافر در داخل کشور با وسا یحمل و نقل برون شهر -الف

ک در هزار مجموع یا ی( و  یمت فروش کارخانه )داخلیک در هزار قیحسب مـورد معادل  یا وارداتید داخل ین اعم از تولیو وانت دو کاب یسوار یانه انواع خودروهایعوارض سال  –ب 

 آنها. یو حقوق ورود یارزش گمرک

زان ساالنه ده یشدن هر سال )تا مدت ده سال( به م یبه ازاء سپر  وز(گازس یودروهاش از ده سال )به استثناءخیبا عمر ب ین ماده در مورد خودروهایعوارض موضوع بند )ب( ا -تبصره

 ابد.ییش میافزا  ن مادهی( عوارض موضوع بند مزبور ا%100و حداکثر تا صد درصد )  (%10درصد )

 ر خواهد بود.ی( به ازاء هر ماه نسبت به مدت تأخ%2درصد )عادل دو م یمه این قانون پس از موعد مقرر موجب تعلق جری( ا43ات و عوارض موضوع ماده )یپرداخت مال -و - 46ماده 

 قانون برنامه پنجم توسعه کشور :

 های ذیل اقدام نماید :می و شهرداریها و سایر مراجع ذیربط موظفند تا پایان سال اول برنامه از طریق تدوین نظام درآمدهای پایدار شهرداریها با اعمال سیاستشوراهای اسال -174ماده 

و نیز تبدیل  قلیمی و موقعیت محلیکاهش نرخ عوارض صدور پروانه ساختمانی در کاربریهای تجاری، اداری، صنعتی متناسب با کاربریهای مسکونی همان منطقه با توجه به شرایط ا –الف 

 ری.ارزش افزوده اراضی و امالک ، ناشی از اجرای طرحهای توسعه شهاین عوارض به عوارض و بهای خدمات بهره برداری از واحدهای احداثی این کاربریها و همچنین عوارض بر 

، عمران شهری و هروندان در تأمین هزینه های خدمات عمومی و شهری، نگهداری، نوسازی و عمران شهری و همچنین تعیین سهم دولت در ایجاد زیرساختهای توسعهتعیین سهم ش -ب

 حمل و نقل.

 داریها از عوارض بر امالک به عوارض ناشی از مصرف و خدمات.تبدیل عوارض موضوع درآمد شهر -ج

 عیین ضمانت اجرایی برای وصول عوارض، بهای خدمات و سایر درآمدهای قانونی شهرداریها.ت -د

 فزایش تراکم زمینهای مشجر با سطح اشغال کمتر نسبت به زمینهای غیر مشجر با سطح اشغال بیشتر.ا -هـ

 دیریت و نظارت بر هزینه کرد شهرداری.تقویت ساز و کارهای م -و

اعتبارات شهرداری به  ظایف قابل واگذاری و هدایت بودجه شهرداریها به سمت هزینه کرد در حوزه وظایف اصلی و قانونی آنها و ممنوعیت پرداخت هر گونه هزینه ازوبرون سپاری  -ز

 دستگاههای اجرایی.

آمایش سرزمین و پایداری محیطی در کلیه فعالیتهای توسعه ای و سرمایه گذاری های ملی و استانی، ایجاد  ی کشور با لحاظ نمودن دو اصلبه منظور ارتقاء نظام برنامه ریز -181ماده 

ات اجرایی به ا و انتقال اختیارمنطقه ای و رعایت عدالت در توزیع منابع و فرصتها، توسعه متوازن مناطق، ارتقاء توانمندی های مدیریتی استانه –هماهنگی بخشی، منطقه ای و بخشی

 استانها و تمرکز امور حاکمیتی در مرکز، ساز وکارها و شاخصهای الزم به تصویب هیأت وزیران می رسد.

و  این صورت بخشودگی هر گونه تخفیف، بخشودگی حقوق و عوارض شهرداریها توسط دولت و قوانین مصوب منوط به تأمین آن از بودجه عمومی ساالنه کشور است. در غیر –تبصره 

 تخفیف حقوق و عوارض شهرداری ممنوع است.
 

                                                



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ب : تعاریف و اصطالحات 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 تعاریف :

قانون تشکیالت ، وظایف و انتخابات شوراهای اسالمی کشور و انتخاب شهرداران مصوب  71ماده  16به عوارضی اطالق می گردد که اختیار برقراری و وضع آن مطابق بند  عوارض محلی :

 اصالحات بعدی با شورای اسالمی شهر می باشد. 1375/3/1

 یرد. از انواع عوارض محلیگیم شهر تعلق میا موجود( در محدوده شهرو حریا خدمات به منبع عوارض مستمر و یصول و د )اعم از کاال و محیاست که فارغ از تول یعوارض محلی عوارض

 شه ، حرف و مشاغل خاص را نام برد. ین آالت و عوارض کسب و پین، ساختمان، ماشیزم یتوان عوارض وضع شده برایم

 برقراری آن شورای اسالمی شهر نبوده و قانونگذار صالحیت برقراری آن را تعیین نموده است. به کلیه عوارضی اطالق می شود که مرجع  عوارض ملی :

  و ...100مانند عوارض مازاد بر تراکم  مجاز / جرائم ناشی از آراء قطعی کمیسیون ماده عوارض ناپایدار :

  درصد بلیط مسافر / صدور پروانه ساختمانی/ کسب و پیشه ، حرف و مشاغل خاص و ...5مانند عوارض ملی/ نوسازی یا سطح شهر /خودرو/  عوارض پایدار :

A : ( منظور ازA یا قیمت منطقه ای، آخرین ارزش معامالتی زمین و ساختمان بر مبنای اعالم سازمان امور اقتصادی و دارایی در اجرای ماده )ن مالیاتهای مستقیم می باشد.قانو 64 

K : ( ضریبA.است و در تعرفه های مختلف حسب صالحدید شورای اسالمی شهر متفاوت است ) 

 . عبارت است از کلیه ساختمان هایی که برای سکونت افراد و یا خانواده ساخته می شود و شامل اتاق ، آشپزخانه و سرویس های الزم می باشد  یک واحد مسکونی :

قانون شهرداری ها به منظور استفاده کسب و پیشه و تجارت احداث گردیده و یا در آنها واحدهای  55ماده  24عبارت است از کلیه ساختمانهایی که برابر تبصره ذیل بند  تجاری :واحد

 صنفی تحت پوشش قانون نظام صنفی و یا واحدهای تابع قانون تجارت فعالیت داشته باشند . 

این تعرفه واحد تجاری محسوب ، دولتی ، غیردولتی ، وابسته به دولت و نهادهای انقالب اسالمی که با اصول بازرگانی اداره می شوند و مشمول پرداخت مالیات هستند در ) موسسات عمومی 

 می شوند ( .

صنعتی و تولیدی احداث می شوند ) صنعت توریسم ، جهانگردی و ایرانگردی با تایید عبارت است از کلیه ساختمان هایی که به منظور استفاده صنعتی و یا ایجاد کارگاههای واحد صنعتی :

 سازمان ایرانگردی و جهانگردی اگر مشمول تعریف تجاری نگردد در این قسمت قرار می گیرد ( .

 قرار می گیرد. خارج باشند در ردیف واحد اداری 3و  2و  1مول تعریف بندهای عبارت است از کلیه ساختمان هایی دولتی و نهادهای انقالب اسالمی ، ساختمان هایی که از ش واحد اداری :

، کلیه مدارس آموزشی ) عبارت است از کلیه ساختمان هایی که در کاربری آموزشی با تائیدیه سازمان آموزش و پرورش و وزارت آموزش عالی به منظور احداث مهدکودک  واحد آموزشی :

 ، مدارس راهنمایی ، دبیرستان ها ، دانشگاه ها ، حوزه علمیه و سایر مراکز آموزشی ( احداث و مورد بهره برداری قرار  می گیرد .  اعم از کودکستان ، دبستان

تاسیسات  –ور احداث حمام عمومی عبارت است از کلیه ساختمان هایی که در کاربری مربوطه ) بهداشتی و درمانی ( با تائید سازمان بهداشت و درمان به منظ مراکز بهداشتی و درمانی :

 آزمایشگاه ها ... احداث و مورد بهره برداری قرار می گیرد .  –مراکز بهداشتی  –درمانگاه ها  –بیمارستان ها  –خانه بهداشت  –بهزیستی 

 ث و مورد بهره برداری قرار می گیرد . عبارت است از اماکن ورزشی و تربیتی که درکابری مربوطه با تائید اداره کل تربیت بدنی احدا اماکن ورزشی :

 جهت رفاه عمومی شهروندان احداث می گردد . ، پست برق ، گاز، مخابرات و...آب ، پست ترانسفورماتور تاسیسات و تجهیزات شهری مانند : عبارت است از تاسیسات و تجهیزات شهری :

ربری مربوطه از قبیل موزه ها ، کتابخانه ها ، سالن اجتماعات ، نمایشگاه ها ) فرهنگی ، هنری و ... ( سالن سینما ، تئاتر ، عبارت است از ساختمان هایی که در کا اماکن تاریخی و فرهنگی :

 احداث و موره بهره برداری قرار میگیرد . 



بقات آن به صورت مسکونی یا کاربری غیرتجاری مورد استفاده واقع نمی به ساختمان هایی اطالق می شود که فقط به عنوان تجاری مورد بهره برداری قرار می گیرد و ط تجاری متمرکز :

 شود . مانند ، پاساژها ، مغازه های واقع در محدوده بازار و ....

الک تعیین و ابالغ می گردد مجلس شورای اسالمی که توسط کمیسیون تقویم ام 1366قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند  64قیمت ساختمان موضوع بند ج ماده  قیمت ساختمان :

 که به طور اختصار قیمت معامالتی ساختمان نیز گفته می شود . 

 ذکر شده است . Aق م م که در این دفترچه  64آخرین ارزش معامالتی زمین و ساختمان بر مبنای اعالم سازمان امور اقتصادی و دارائی در اجرای ماده  قیمت منطقه ای :

 

 توجه : 
 بایستی رعایت شود : 1400موارد ذیل در کلیه تعرفه های عوارضی سال 

صورتی که چنانچه ملکی دارای چند بر باشد در محاسبه عوارض مربوطه باالترین قیمت منطقه ای بر ملک مشرف به معبر مالک عمل خواهد بود همچنین در  -1

 ین قیمت منطقه ای جبهه خیابانی که از میدان یا فلکه منشعب می گردد محاسبه خواهد شد.ملکی در میدان یا فلکه واقع شده باشد عوارض بر اساس باالتر

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر قانونی بودن وصول  3/2/85مورخ  48ن دادنامه شماره یو همچن 25/11/83مورخ  587با توجه به دادنامه شماره  -2

 قابل وصول می باشدن عوارض پس از قطعی شدن رأی توسط کمیسیون یدر محاسبه ا 100بر جرائم کمیسیون ماده عوارض مربوط به تخلفات ساختمانی عالوه 

 عوارض فروش کاربری تجاری و پذیره تجاری در تخلفات ساختمانی :       

 است. قانون شهرداری 77مرجع رفع هر گونه اختالف بین مؤدی و شهرداری در مورد عوارض ، کمیسیون موضوع ماده  -1

 عوارض در داخل محدوده و حریم شهر قابل وصول است. -2

 رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی مطابق با طرح مصوب مورد عمل الزامی است. -3

( و یا معافیتهایی که در قوانین بودجه 17/2/87پس از تصویب قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب (کلیه معافیتهای موجود در قوانین مصوب  -4

قانون برنامه پنجم توسعه اعمال خواهد شد در هر حال تخلفات ساختمانی مشمول استفاده  181سنواتی پیش بینی می گردد با رعایت تبصره ذیل ماده 

 از هیچ گونه تخفیف و معافیتی نخواهند بود.

 ودی تحویل نماید.شهرداری می تواند در هنگام صدور فیش و در راستای شفاف سازی فرم ریز محاسبات را  به م -3

 .المنفعه با ارسال الیحه ای توسط شهرداری به شورا مشمول کاهش عوارض خواهد شداستفاده عام  هرگونه ساخت وساز توسط خیرین یا جهت-4

 

 



 

 امالک معامالتی ضوابط اجرایی ارزش کلی الگوی

 . بود خواهد مجموعه این های بلوک از یک هر در شده تعیین های ارزش با مطابق و ذیل بندهای رعایت با امالک عرصه معامالتی ارزش -الف

 راه مذکور معبر از اینکه به مشروط بود خواهد عمل مالک معبر مربوطه ارزش باالترین باشند می بیشتر یا برد دو دارای محاسبه ارزش عرصه هایی که در-1

 باشد. داشته عبور

 باشد. می منشعب میدان آن از که است معبری ارزش باالترین برابر است نشده خاص ارزش آن برای مربوطه بلوک در که میادین در واقع امالک عرصه ارزش -2

 است نشده تعیین خاص ارزش آن برای مربوطه بلوکهای در که بازار یا کوچه خیابان ، هر از منشعب کاروانسراهای و ها پاساژ ها ، سراه در واقع امالک ارزش-3

 . می شود  منظور بازار یا ، کوچه خیابان همان ارزش با برابر

 آن از نظر مورد ملک عبور راه که است معبری ارزش درصد 60 برابر دارند را مجاور ملک از حق عبور و نبوده مستقلی عبور راه دارای که امالکی عرصه ارزش-4

 . شودمی منشعب

 می ملک موجود وضعیت در مندرج تابع مشخصات باشد نشده اصالح آنها مالکیت اسناد که زمانی تا دارند مالکیت اسناد اصالح به نیاز که امالکی ارزش-5

 . باشد

 . شوند می آبیاری هایروش یا سایر و ، رودخانه ، چاه قنات وسیله به که باغات و آبی زراعی اراضی ارزش-6

 شود. محاسبه مربوطه بلوک در شده تعیین ارزش درصد 50 ، برابر مربع متر 10000 بر مازاد و درصد 75 ، برابر مربع متر 10000 مساحت تا ثبتی پالک هر در-7

 تعیین های ارزش درصد 75 برابر مربع متر 3000 بر مازاد و شده تعیین های ارزش برابر مترمربع 3000 مساحت تا ثبتی پالک هر در دیمزار اراضی ارزش -8

 . شود محاسبه مربوطه بلوک در شده

 شده تعیین های ارزش درصد 75 برابر مربع متر 3000بر  مازاد و شده تعیین های ارزش برابر مربع متر 3000 مساحت تا ثبتی پالک هر در باید اراضی ارزش-9

 محاسبه شود . مربوط بلوک در

 آمد و رفت و شودنمی استفاده مرور و عبور نظر از شهر داخلی های خیابان نظیر معابر  مذکور از که زمانی تا دارند قرار ها اتوبان و ها بزرگراه بر که امالکی -10

 . شود محاسبه استفاده مورد خیابان برابر آنها معبر ارزش  پذیرد ، می صورت دیگر های خیابان از

 دیوان توسط شده ابطال عوارض های تعرفه لیست به شوراهای استانداری اصفهان منظم و شهری امور دفتر 4/10/99مورخ  91268/32/20مفاد نامه شماره  -11

 گردد. رعایت باید اداری عدالت

 

 
 استانداري اصفهان شوراي اسالمي شهر زرين شهر شهرداري زرين شهر



 

 معاون محترم هماهنگی امور عمرانی استانداری اصفهان  12/12/98مورخ  116749/3/20رعایت مفاد نامه شماره  -ب

 . وصول می گردد و محاسبه تعرفه این درصد 40 متراژ هر با ماهی پرورش استخر عوارض-1

 30 میزان با نمایند اخذ مجوز کشاورزی جهاد از که صنایعی و کود انواع تولید کشاورزی محصوالت بندیبسته و ، تکمیلی تبدیلی تولیدی صنایع عوارض-2

 باشد . می وصول و محاسبه قابل درصد

 تعرفه این چهارم یک با قارچ ، پرورش سالن نیز و ساختمانی( مصالح با سنگین )سازه دائمی های گلخانه،  دامداری مرغداری ، مسقف سالن مربوطه عوارض -3

 شد . خواهد وصول و محاسبه

 و ها گلخانه سبک های سازه کلیه اخیر های خشکسالی و دولت هایسیاست و استان مقاومتی اقتصاد راهبردی ستاد 5/9/1398 مورخ مصوبه به عنایت با-4

 درصد تعرفه قابل محاسبه و وصول می باشد . 10 احتساب با نیز گلخانه بخشهای رسای و معاف عوارض از ها گلخانه در کشت محل

 در مندرج وضعیت و دهنه تعداد و متراژ حد در بنا تجدید و نوسازی هنگام در کشاورزی و صنعتی و ، اداری تجاری واحدهای ساختمانی پروانه صدور برای-5

 مفاد مطابق عیناً موردنظر های ساختمان اینکه بر مشروط شد ، خواهد منظور پذیره عوارض درصد 80 معادل ، تخفیفی پایان کار گواهی آخرین یا و قبلی پروانه

 . شود احداث ساختمانی پروانه

 بود. خواهد محاسبه قابل طرف این درصد 10 مشابه موارد و آبشخور علوفه انبار و ، هانگار ، آغل اسطبل برای-6

 . می باشد وصول و محاسبه قابل درصد این تعرفه 10 دائم غیر و موقت هایسقف  عوارض -7

 . باشد می خارج تعرفه شمول از فوق موارد کلیه در مسقف غیر مساحت و عرصه -8

 گردد . می محاسبه مسکونی تعرفه اساس بر کارگری اتاق و معاف عوارض پرداخت از کشاورزی بخش آب ذخیره استخر -9

 کلیه تعرفه های ابطالی توسط دیوان عدالت اداری الزامی است. -10
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 سومفصل 

ساخت و ساز



 1 تعرفه عوارض محلی شهرداری زرین شهر 

 استانداري اصفهان شوراي اسالمي شهر زرين شهر شهرداري زرين شهر

 (3-1تعرفه شماره )

  یبصورت تک واحد ی( از نوع مسکونیانیر بنا )احداث اعیعوارض ز

 

نحوه محاسبه  نوع عوارض  رديف

عوارض مصوب 

 سال قبل

 نحوه محاسبه

عوارض مصوب 

 1400بهمن ماه  

منشاء 

 قانوني 

 توضيحات 

عوارض زير بنا )احداث اعياني( از نوع  

مسكوني بصورت تك واحدي به ازاء 
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و يا احداث  درخواست پروانه ساختماني نمايند يك تا دو واحد( : منظور از واحد مسكوني تك واحدي ، اعياني است كه در سطح 1تبصره )

تك واحدي محسوب نمي گردد و در اينگونه موارد نحوه محاسبه  واحد و بيشتر  احداث و يا درخواست پروانه گردد شده باشد. چنانچه سه

 . خواهد بودمالك عمل  در كليه طبقات هاي مسكوني عوارض زير بنا ) احداث اعياني مسكوني ( از نوع مجتمع

 

به  توجه اريها با سيون ماده صد قانون شهرديبنا از طريق كم ابقاء ساختمانهايي كه بدون پروانه احداث گردد، در صورت  (2تبصره )

ت عمومي ديوان هيئ9/8/1396مورخ 786و دادنامه   3/2/85مورخ 48ه شماره مدادناو همچنين  25/11/83مورخ  587دادنامه شماره 

   سيون ماده صد عوارض نيز قابل وصول خواهد بودو جرائم يعدالت اداري مبني بر قانوني بودن وصول عوارض ، عالوه بر جرائم كم

                                 قابل وصول و  در سال مراجعه مودي به نرخ روز محاسبه هيكن عوارض مربوطل ماده صد با سال احداث تعيين ميگرددساختماني 

 .مي باشد

با رعايت ضوابط و مقررات شهرسازي به ازاي هر نمايند يكه درخواست  احداث استخر ، سونا ، جكوزي در صورت( : متقاضيان 3تبصره )

 وصول مي باشد. قابل    s A5متر مربع 

ارجاع با بدون پروانه احداث گرديده  66كليه واحدهاي مسكوني بصورت تك واحد يا مجتمع هاي مسكوني كه قبل از سال ( : 4تبصره )

با ارسال پرونده به كميسيون راي به ابقاء بنا  71تا سال  66سال درصد ، در صورتيكه بعد از  60پرونده به كميسيون ماده صد عوارض 
 ، صد درصد عوارض به روز محاسبه مي گردد.71درصد و بعد از سال  65

در صورت پرداخت عوارض در زمان صدور پروانه ساختماني عوارض قبلي از عوارض جديد كسر و ما به  11و  10( : در بند 5تبصره )

 ردد.)در صورت صدور راي ماده صد مبني بر ابقا(التفاوت عوارض اخذ گ

  

 % A*s  43 % A*s  43 متر مربع  60زير بناي  1

 A*s   60% A*s   60% متر مربع  100تا  61زير بناي 2

 % A*s  85 % A*s  85 متر مربع 150تا  101 زير بناي 3

  A*s  110%  A*s  110% متر مربع 200تا 151  زير بناي 4

  A*s  144%  A*s  144% متر مربع 300تا  201 زير بناي 5

  A*s  202%  A*s  202% متر مربع 400تا  301 زير بناي 6

 A*s  253% A*s  253% متر مربع 500تا  401 زير بناي 7

  A*s  321%  A*s  321% متر مربع 600تا   501 زير بناي 8

 A*s  484% A*s  484% به باال 600زير بناي  9

 انباري به عوارض تبديل زير زمين 10

 مسكوني
A*s  660% A*s  660% 

پيلوت، البي،پاركينگ و عوارض تبديل  11

 به مسكونيانباري 
A*s880% A*s880% 

 



 2 تعرفه عوارض محلی شهرداری زرین شهر 

 استانداري اصفهان شوراي اسالمي شهر زرين شهر شهرداري زرين شهر

 ( 3-2تعرفه شماره )

 به ازای هر متر مربع ( صدور پروانه ساختمانی مجتمع ها و آپارتمانهای مسکونییانیر بنا )احداث اعیعوارض ز
نحوه محاسبه عوارض  نوع عوارض  رديف

 مصوب سال قبل

نحوه محاسبه عوارض 

 1400بهمن ماه مصوب 
 توضيحات  منشاء قانوني 

   عنوان متفرقه عوارض 
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از سه    ( : منظور از واحد مسكوني چند واحدي اعياني است كه با اخذ مجوز الزم از شهرداري 1تبصره )

  احداث گردد.واحد و باالتر 

   سقف متراژ خرپشته برابر ضوابط عوارض نمي گردد.  مشمولمساحت پاركينگ و خرپشته ( : 2تبصره )

حسوب و عالوه بر جريمه مشمول عوارض نيز خواهد طرح تفصيلي بوده و بيش از آن در حكم اضافه بنا م

 .بود
( : در صورت درخواست متقاضيان جهت احداث استخر ، سونا ، جكوزي با رعايت ضوابط و مقررات 3تبصره )

 قابل وصول مي باشد.    A*S*5شهرسازي به ازاي هر متر مربع 

در صورتي كه تعداد واحدها پس از اخذ مجوز افزايش يابد در اين صورت تعداد واحد افزايش ( : 4تبصره )

  زمان پرداخت محاسبه  ارزش محاسباتييافته در معادله ي محاسباتي قرار گرفته و عوارض آن به قيمت 

 .گردد مي

رصد عوارض اين د 50موتورخانه، تاسيسات، البي، اتاق نگهباني و سرايداري مشمول  ( :5تبصره ) 

 تعرفه خواهد بود.

 

 A* s 42/2 A* s 42/2 متر مربع 150تا زير بناي  1

 A*s63/3  A*s63/3  متر مربع 300تا زير بناي  2

 A*s84 /4 A*s84 /4 متر مربع 400تا زير بناي  3

 A*s05/6 A*s05/6 متر مربع 500تا زير بناي  4

 A*s05/6 A*s05/6 متر مربع 600 تا زير بناي  5

متر  700تا زير بناي  6

 مربع

A*s15/7 A*s15/7 

متر  900تا زير بناي  7

 مربع

A*s7/7 A*s7/7 

متر  1200تا زير بناي  8

 مربع

A*s25/8 A*s25/8 

  A*s9  A*s9 متر مربع1200 بيش از  9



 3 تعرفه عوارض محلی شهرداری زرین شهر 

 استانداري اصفهان شوراي اسالمي شهر زرين شهر شهرداري زرين شهر

 (3-3تعرفه شماره )

                                       هر متر مربع یبه ازا دفتر کارو  یخدماتی، ک واحد تجاریره یعوارض پذ 
منشاء  1400بهمن ماه نحوه محاسبه عوارض مصوب  نحوه محاسبه عوارض مصوب سال قبل نوع تعرفه عوارض  رديف

 قانوني 

 توضيحات 

عوارض پذيره يك متر  

مربع از يك واحد تجاري 
با دهنه ي مجاز و و.... 

ارتفاع مجازتعريف شده 

 در طرح مصوب 
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شدن را داشته باشد ، به ازای  ( : عوارض پذیره زیرزمین )پایین تر از همکف( چنانچه قابلیت تجاری1تبصره )

کمتر از عوارض پذیره زیرزمین اول برای هر متر مربع محاسبه خواهد  %10هر طبقه پایین تر از زیرزمین اول 

  شد.

( : در خصوص انباری ملحق و یا مجزا یک واحد تجاری ، عوارض متعلقه به ازای هر متر مربع برای 2تبصره )

ادل پنجاه درصد عوارض یک متر مربع پذیره طبقه همکف محاسبه و عوارض انباری ملحق به واحد تجاری مع

متر مربع پذیره تجاری همان مربع معادل چهل درصد عوارض یک انباری مجزا از واحد تجاری به ازای هر متر 

تاسیسات نظیر پست برق ،  گاز و مخابرات می باشد مرغداریها همانند صنعتی،  طبقه قابل احتساب و وصول

بهداشتی و درمانی و بیمارستان برابر واحد های  ،برابر کارگاهی CNGتصفیه آب و غیره خدماتی پمپ گاز 

گل فروشی ها تجاری و قسمت تولید  ،قسمت تعمیر و کنترل انباری ،نمایندگی خودروسازان تجاری ،پزشکی

 گل بر اساس انباری محاسبه میگردد.

اخذ مجوز افزایش یابد در این صورت تعداد واحد افزایش  بدون در صورتی که تعداد واحدها ( : 3تبصره )

 بر اساس پذیره چند واحدی محاسبه می گردد. یافته در معادله ی محاسباتی قرار گرفته و عوارض

بنا  ابقاءپس از  مبنای محاسبه وصول عوارض این تعرفه در صورت داشتن تخلفات ساختمانی ،: 4تبصره 

 48شماره  یدادنامه  نیو همچن 25/11/83مورخ  578شماره  یماده صد مستند به آرا ونیسیتوسط کم

بودن وصول  یبر قانون یمبن یعدالت ادار وانید یعموم یئته 9/8/96مورخ  786دادنامه  3/3/85مورخ 

 باشد. یقابل وصول م به روز محاسبه وزمان تخلف و عوارض  مهیجر ،عوارض 

: درکاربری های مطابق طرح تفصیلی، عوارض محوطه های روباز واحد های تجاری شامل بنگاه های  5تبصره 

 30اتومبیل و کلیه کارگاه های تجاری که به عنوان نمایشگاه عرضه کاال و انبار مورد استفاده قرار می گیرد 

 در صد این تعرفه محاسبه و قابل وصول می باشد.

بدون پروانه  66که قبل از سال  تجاریبصورت تک واحد یا مجتمع های  تجارییه واحدهای کل : 6تبصره 

با ارسال پرونده به کمیسیون ،  71 تا سال 66بعد از سال  کهیدر صورت ، درصد 60احداث گردیده عوارض  

 گردد. یعوارض به روز محاسبه م صدصد در  71درصد و بعد از سال   65 رای به ابقاء بنا
 

 اداري و تجاري 

 دفتركار

 اداري و تجاري خدماتي

 دفتركار

  خدماتي

 A*s 5/5 A*s 05/3 A*s 3 A*s 5/5 A*s 05/3 A*s 3 عوارض پذيره در زير زمين   1

 A*s 12 A*s 6/6 A*s 6 A*s 12 A*s 6/6 A*s 6 عوارض پذيره در همكف   2
 عوارض پذيره در طبقه اول   3

A*s6/6 
A*s 5/3 A*s 3 

A*s6/6 
A*s 5/3 A*s 3 

 A*s 5/5 A*s 05/3 A*s 3 A*s 5/5 A*s 05/3 A*s 3  عوارض پذيره در طبقه دوم  4
عوارض پذيره درطبقه سوم   5

 به باال 
A*s 63/3 A*s 5/1 A*s 4/1 A*s 63/3 A*s 5/1 A*s 4/1 

عوارض پذيره در نيم   6

 طبقه)بالكن داخل مغازه( 
A*s 63/3 A*s 5/1 A*s 4/1 A*s 63/3 A*s 5/1 A*s 4/1 

Lطول دهنه به متر = 

Loمتر 3.5  = طول دهنه مجاز به متر 

h طول ارتفاع به متر = 
hoمتر 4  = طول ارتفاع مجاز به متر 

A قيمت منطقه اي = 

K ضريب =  

= M ضريب ثابت 

K*M*A*S  =  فرمول نحوه محاسبه 

 

 

 



 4 تعرفه عوارض محلی شهرداری زرین شهر 

 استانداري اصفهان شوراي اسالمي شهر زرين شهر شهرداري زرين شهر

 (3-4تعرفه شماره )

 هر متر مربع                                       یبه ازای و دفترکار وخدماتی ره چند واحد تجاریپذعوارض 
         

رد

                                       ف            ی

منشاء  1400بهمن ماه نحوه محاسبه عوارض مصوب  نحوه محاسبه عوارض مصوب سال قبل نوع عوارض 

  یقانون

 حات یتوض

ره یعوارض پذ 

ک متر مربع ی

از چند واحد 

 و... یتجار
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ع های تجاری مانند پاساژ، تیمچه ، سرای و امثالهم ، عمق ( : درمحاسبه عوارض پذیره مجتم1) تبصره 

   5/3و معادله ی محاسبه این تعرفه جهت واحدهای تجاری با دهانه ی جبهه مالک عمل نمی باشد. 

درصد به ضریب تعرفه  اضافه         10متر می باشد و مازاد آن به ازای هر تا یک متر 4متر و ارتفاع 

 میگردد.

    احدهای تجاری که به صورت مجتمع و پاساژ احداث می شوند ، فضای باز مشاعی،( : و2تبصره )

راهروها  که در طول ارتفاع ساختمان امتداد داشته و در تمام طبقات را از هر طبقه قابل رؤیت می 

تاسیسات جانبی اعم از نمازخانه سرویس بهداشتی  % پذیره خواهد بود.  50نماید مشمول عوارض 

، پس از ابقاء بنا     مشمول پرداخت یک دوم عوارض تعرفه می باشند و در صورت حذف پست برق 

 می گردد. توسط کمیسیون ماده صد مشمول مابه التفاوت این تعرفه 

    ( : درخصوص انباری ملحق و یا مجزا یک واحد تجاری عوارض متعلقه به ازاء هرمترمربع3تبصره )

 همکف پذیره عوارض معادل شصت درصد عوارض یک مترمربع برای انباری ملحق به واحد تجاری

محاسبه و عوارض انباری مجزا از واحد تجاری به ازاء هر متر مربع معادل چهل درصد عوارض یک 

 مترمربع پذیره تجاری همان طبقه قابل احتساب و وصول می باشد.

خدماتی محاسبه و وصول  ( : عوارض پذیره تاسیسات شهری و موارد مشابه مطابق تعرفه4تبصره ) 

 میگردد.

ماده صد  ونیبنا توسط کمس یقابگردند ، پس از ا یکه بدون پروانه احداث م ییهاساختمان( : 5تبصره )

و  3/3/85مورخ  48 ت شماره یدادنامه  نیو همچن 25/11/83مورخ 578شماره  یمستند به آرا

   بودن وصول عوارض  یبر قانون یبنم یعدالت ادار وانید یعموم اتیه6/8/96مورخ  786دادنامه 

     پرداخت به روز محاسبه و برمبنای این تعرفه محاسبه وزمان تخلف و عوارض زمان  مهیقابل و جر

 باشد. یم قابل وصول

بدون  66که قبل از سال  تجاریبصورت تک واحد یا مجتمع های  تجاریکلیه واحدهای  : 6تبصره 

با ارسال پرونده   71 تا سال 66بعد از سال  کهیدر صورت ، درصد 60پروانه احداث گردیده عوارض  

 یعوارض به روز محاسبه م صدصد در  71درصد و بعد از سال   65 به کمیسیون رای به ابقاء بنا

 گردد.

 

 

 

1 

و  یادار یتجار 

 دفتر کار

 پزشکی یخدمات دفتر کارو  یادار یتجار پزشکی یخدمات

 نیرزمیدر ز
K*A*s 

104% 
*A*s 60% 

*A*s 
55% 

*A*s 50% K*A*s 104% *A*s 60% *A*s 55% *A*s 50% 

2 
 در همکف

K*A*s 
170% 

*A*s 
68% 

*A*s 
72% 

*A*s 66% K*A*s 170% *A*s 68% *A*s 72% *A*s 66% 

3 
 در طبقه اول

k*A*s 
85% 

*A*s 51% 
*A*s 
66% 

*A*s 61% k*A*s 85% *A*s 51% *A*s 66% *A*s 61% 

4 
 طبقه دومدر 

K*A*s 
73% 

*A*s 
43% 

*A*s 
61% 

*A*s 55% K*A*s 73% *A*s 43% *A*s 61% *A*s 55% 

در طبقه سوم  5

 به باال
K*A*s 

53% 

*A*s 
34% 

*A*s 
61% 

*A*s 55% K*A*s 53% *A*s 34% *A*s 61% *A*s 55% 

م طبقه ین 6

)بالکن داخل 

 مغازه(

K*A*s 
19% 

*A*s 18% 
*A*s 
17% 

*A*s 17% K*A*s 19% *A*s 18% *A*s 17% *A*s 17% 

Lطول دهنه به متر = 

Lo طول دهنه مجاز =

 3.5 به متر

h طول ارتفاع به متر = 

ho طول ارتفاع مجاز =

 متر 4 به متر

n  تعداد واحد که =

حد اقل دو واحد 

 باشدیم

 

 

 

 .سبه می شودابرای هر متر مربع  مح ارزش محاسباتی ودر ب ( ضرn+10کلیه اعداد باال در )
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 5 تعرفه عوارض محلی شهرداری زرین شهر 

 استانداري اصفهان شوراي اسالمي شهر زرين شهر شهرداري زرين شهر

 ( 3-5تعرفه شماره )

                                                             دارات دولتی به ازای هر متر مربعره ایعوارض پذ  
نحوه محاسبه عوارض   نوع عوارض  فيرد

 مصوب سال قبل

نحوه محاسبه عوارض  

 1400بهمن ماه مصوب 

اء 
نش
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  ي

 حات يتوض

 :یره اداریعوارض پذ 
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ت يباشد كه رعا يم  يادار ي(: وصول عوارض مزبور در خصوص واحدها1تبصره)

( حسب و جامع، تفصيلي يضوابط و مقررات مربوط از جمله طرح مصوب ) هاد

 رد . يگ يممورد، مالك عمل قرار 

( : مبناي محاسبه وصول اين عوارض در صورت داشتن تخلفات 2تبصره )

سبون ماده صد مستند به آراي هيات  يبنا توسط كم ابقاي ساختماني پس از 

 عمومي ديوان عدالت اداري مبني بر قانوني بودن عوارض قابل وصول مي باشد.

  

  

 به ازاء هر متر مربع  یادار ی( واحدها یانیره ) احداث اعیعوارض پذ 

 A*s  24/4 A*s  24/4 نير زميز 1

2 
 همكف

A*s  5/5 A*s  5/5 

 A*s  85/4 A*s  85/4 طبقه اول 3

4 
 طبقه دوم 

A*s  24/4 A*s  24/4 

5 
 وم به بعدسطبقه 

A*s  63/3 A*s  63/3 

 A*s  42/2 A*s  42/2 انباري 6

 A*s  2/2 A*s  2/2 بالكن داخلي 7

 

   

 



 6 تعرفه عوارض محلی شهرداری زرین شهر 

 استانداري اصفهان شوراي اسالمي شهر زرين شهر شهرداري زرين شهر

 ( 3-6تعرفه شماره )

       هر متر مربع                                                             یبه ازا و ریل و سوله ی، گلخانه ا ی، کارگاه یصنعت  یره واحدهایعوارض پذ 
 حاتیتوض یمنشاء قانون 1400نحوه محاسبه عوارض  مصوب بهمن ماه  نحوه محاسبه عوارض  مصوب سال قبل نوع عوارض فیرد

 سوم به باال دوم اول همکف زیر زمین سوم به باال دوم اول همکف نیر زمیز  

د 
بن

16 
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ما
80 
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یا کارگاهی   یی که کاربری واحد مورد نظر صنعتیواحدها(: وصول عوارض مزبور در خصوص 1تبصره)

و سایر  5و یا کمیسیون ماده  یته فنیر مرتبط بوده که باطرح موضوع در کمیغ یا آنکه کاربریباشد و 

 یافته باشد عالوه بر عوارض های یر کاربرییسیونهای ذیربط حسب مورد یا طرح های مصوب تغیکم

 ن تعرفه محاسبه و وصول می گردد.یکارگاهی مطابق او  یصنعت یمتعلقه بابت واحدها

(: وصول عوارض در خصوص واحدهای دامی و کشاورزی پس از کسب مجوز از اداره های  2تبصره ) 

استانداری اصفهان محاسبه و قابل وصول 12/12/98مورخ  116749/3/20ذیربط مطابق بندهای نامه ش

 می باشد.

شامل دو خط به متر طول می باشد و تعمیرات  آن ، پنجاه درصد این تعرفه     sگذاریریل  :3 تبصره

 . مورد محاسبه قرار میگیرد

ا آذوقه یکه از محوطه باز به عنوان دپو مصالح و  دامداریها و یو کارگاه یصنعت ی: در کارگاه ها4تبصره 

ن یشد ، وصول عوارض ابا ین تعرفه محاسبه و قابل وصول میدرصد عوارض ا یشود ، سیاستفاده م

 باشد یجهت استفاده موقت م "باشد و صرفا یتعرفه جهت صدور مجوز احداث بناء نم

سیون ماده صد یکه بدون مجوز احداث می گردد ، پس از ابقا بنا توسط کم یساختمانهای :  5تبصره 

وارض بر مبنای این مستند به رای دیوان عدالت اداری مبنی بر قانونی بودن عوارض عالوه بر جریمه ، ع

 تعرفه محاسبه و قابل وصول خواهد بود.

:  ساختمانهای احداثی داخل سوله با توجه به نوع احداث بناء عوارض محاسبه و قابل وصول  6تبصره

 میباشد

 محاسبه گردد 7:  عوارض قسمت های مسقف جایگاههای سوخت مطابق ردیف  7تبصره

  یره واحدهایپذ 1

 یصنعت
A*s85/4 A*s85/4 A*s85/4  A*s63/3 A*s%85 A*s85/4 A*s85/4 A*s85/4  A*s63/3 A*s%85 

و  یصنعت یهایدامدار 2

 یسنت

  A*s3/3     
 A*s3/3 

   

 یره واحدهایپذ 3

 یگارگاه
-  A*s4/4 - - - -  A*s4/4 

- - - 

  یره واحدهایپذ 4

 ی گلخانه ا
-  A*s65/1 - - - -  A*s65/1 

- - - 

انبارها بصورت  رهیپذ 5

 سوله
- A*S*H63/3 - - - - A*S*H63/3 

- - - 

 یره  سوله هایپذ 6

 یآموزش
- A*S*H63/3 - - - - A*S*H63/3 

- - - 

 یره  سوله هایپذ 7

 یصنعت
- A*S*H6 - - - - A*S*H6 

- - - 

 یره  سوله هایپذ 8

 یورزش
- A*S*H42/2 - - - - A*S*H42/2 

- - - 

مجوز  عوارض  صدور 9

اخذ  یستگاههایا

 یستگاههایعوارض ، ا

 یل گذاریراه آهن و ر

زیرساخت های و 

  مرتبط

A*s55  A*s 73 A*s 61  A*s55    A*s50 A*s55  A*s 73 A*s  61 A*s55    A*s50 

S  =   مساحت 

H =  ارتفاع 

 A =  ارزش محاسباتی

 M =   طول متر 

Lطول دهنه به متر = 

Lo متر 6ترمجاز به م= طول دهنه 

h طول ارتفاع به متر = 

hoمتر 4.5= طول ارتفاع مجاز به متر 
 

 



 7 تعرفه عوارض محلی شهرداری زرین شهر 

 استانداري اصفهان شوراي اسالمي شهر زرين شهر شهرداري زرين شهر

 (3-7تعرفه شماره )                                                                                                        

 هر متر مربع یبه ازا گردشگری و مسافرخانه ها تفریحی، اماکنعوارض پذیره صدور پروانه و یا صدور مجوز جهت هتل ها و 

نحوه محاسبه عوارض   نوع عوارض  فيرد

 مصوب سال قبل

نحوه محاسبه عوارض  

 1400مصوب بهمن ماه 

نون
 قا

شاء
من

  ي

 حات يتوض

1 
عوارض پذيره صدور پروانه و يا صدور 

گردشگري و تفريحي مجوز جهت اماكن 

 هر متر مربعمسافرخانه ها به ازاي 

A*S85/4 A*S85/4 

د 
بن

16 
ده 

ما
80 

ده 
 ما

و
85 

ها 
ورا

 ش
ون

قان
 

ده 
 ما

ك
ه ي

صر
 تب

و
50 

ده
زو

 اف
ش

رز
ر ا

ت ب
ليا

 ما
ون

قان
 

 

از  يم بخشيبه قانون تنظ يقانون الحاق مواد 22ماده  2به استناد بند ( : 1تبصره )

  و فروش تراكم ير كاربريياز تغ ي؛ عوارض ناش15/8/84دولت مصوب  يمقررات مال

     ازآيين نامه مالي شهرداري از شروع بهره برداري  32با اقساط  به استناد ماده 

 (يسازمان گردشگر يه گذاران قابل وصول خواهد بود )با تقاضايسرما

 

ماده صد  ونيسيابقا بنا توسط كم و ، احداث بنا بدون پروانه : در صورت 2تبصره

 قابل وصول خواهد بود. اين تعرفه عوارض  يارعدالت اد وانيد يراآمستند به 

 قانون ايجاد و توسعه زيرساختهاي صنعت گردشگري رعايت گردد. 8: ماده  3تبصره 

 

كه به صورت آالچيق و  باغ تاالرها و باغ رستوران ها يعوارض محوطه ها: 4تبصره 

 3 رديف تعرفه در صد  10استفاده قرار مي گيرد  موردسازه هاي موقت و سبك 

 باشد. يمحاسبه و قابل وصول م جدول تك واحدي

فضاهاي تجاري در هتل و اماكن  2

 گردشگري 

برابر تعرفه تجاري 

 محاسبه مي گردد

برابر تعرفه تجاري محاسبه 

 مي گردد

  باغ رستوران 3

 

 

----------- 

عوارض   درصد تعرفه60برابر

تجاري تك واحد محاسبه 

 مي گردد

  پذيراييتاالرهاي  3

----------- 

برابر تعرفه عوارض تجاري 

تك واحدي محاسبه مي 

 گردد.

 

 



 8 تعرفه عوارض محلی شهرداری زرین شهر 

 استانداري اصفهان شوراي اسالمي شهر زرين شهر شهرداري زرين شهر

 ( 3-8تعرفه شماره )

 هر متر مربع یبه ازای قیو حق یاعم از اشخاص حقوق موزشی ، هنری،ورزشی،  بهداشتی ودرمانی بخش دولتی آ یواحدها یعوارض صدور پروانه ساختمان  
عوارض مصوب سال نحوه محاسبه  نوع عوارض  فيرد

 قبل

مصوب بهمن ماه  نحوه محاسبه عوارض

1400 

نون
 قا

شاء
من

  ي

 حات يتوض

ج . مراکز یبس  یگاه های. حوزه ها و پایآموزش یواحد ها یعوارض صدور پروانه ساختمان 

و  یبهداشت ، ورزشی یو هنر ی. مراکز فرهنگ یو دائم یفصل یشگاه های. نما یانتظام

 هر متر مربع  یبه ازا یبخش دولت یدرمان

د 
بن

16 
ده 

ما
80 

ده 
 ما

و
85 

ها 
ورا

 ش
ون

قان
 

ره 
ص

 تب
و

1 
ده 

ما
50 

ده
زو

 اف
ش

رز
ر ا

ت ب
ليا

 ما
ون

قان
 

 يو واحدها ير دولتيغ يوابسته به دولت و موسسات عموم ي: شركتها و موسسات دولت 1تبصره 
 يبرا يتجار يواحد هاشوند مشمول تعرفه عوارض ياداره م يوابسته به آن كه با اصول بازرگان

 باشند. يم يصدور پروانه ساختمان

ن يو آزاد مشمول پرداخت عوارض صدور پروانه ا ير انتفاعيو غ يه مراكز آموزش عاليكل: 2 تبصره

 باشند. يتعرفه م

ن تعرفه در صورت احداث بدون مجوز پس از ابقاء بنا توسط ياد شده در اي يه واحد هايكل :3 تبصره

 48شماره  يدادنامه  نيو همچن 25/11/83مورخ  578 شماره يمستند به آراون ماده صد يسيكم

بودن  يبر قانون يمبن يعدالت ادار وانيد يعموم يئته 9/8/96مورخ  786دادنامه و  3/3/85مورخ 

  باشند. ين تعرفه ميمشمول پرداخت عوارض ا وصول عوارض

درصد اين تعرفه  50حوزه سالمت احداث گردد : ساختمان هايي كه توسط خيرين در 4تبصره 

 محاسبه مي گردند.

: ساختمان هايي كه توسط خيرين در حوزه سالمت احداث گردد و عرصه آن توسط خيرين 5تبصره 

 درصد اين تعرفه محاسبه مي گردند. 40واگذار شده باشد 
 

 

 % A*s  61 % A*s  61 نير زميز 1

 % A*s  77 % A*s  77 همكف 2

 % A*s  72 % A*s  72 طبقه اول  3 

 % A*s  61 % A*s  61 طبقه دوم  4 

 % A*s  61 % A*s  61 طبقه سوم و باالتر 5

ا همكف ين ير زميدر ز يانبار 6

 و طبقات

A*s  44 % A*s  44 % 

 م طبقهين 7

 

A*s  22 % A*s  22 %   

 

 

 

 



 9 تعرفه عوارض محلی شهرداری زرین شهر 

 استانداري اصفهان شوراي اسالمي شهر زرين شهر شهرداري زرين شهر

 (3-9تعرفه شماره )

هر  یبه ازا ف وابستهو حر یسونوگرافآزمایشگاه ها ، کلینیک ،  ،  ستهایولوژی، راد یسنج یینای، ب یمطب پزشکان ، روانپزشکان ، دندانپزشک یواحدها یساختمانعوارض صدور پروانه 

 متر مربع

نحوه محاسبه عوارض  نوع عوارض  فيرد

 مصوب سال قبل

نحوه محاسبه عوارض مصوب 

 1400بهمن ماه 

اء 
نش

م

نون
قا

  ي

 حات يتوض

مطب  يواحدها يعوارض صدور پروانه ساختمان 

 ييناي، ب يپزشكان ، روانپزشكان ، دندانپزشك

،  ي، سونوگراف ستهايولوژي، راد يسنج

و حرف  آزمايشگاههاوكيلينيكهاي خصوصي

 هر متر مربع يوابسته به ازا

  

د 
بن

16 
ده 

ما
80 

ده 
 ما

و
85 

ها 
ورا

 ش
ون

قان
 

ره 
ص

 تب
و

1 
ده 

ما
50 

ت
ليا

 ما
ون

قان
 

ده
زو

 اف
ش

رز
ر ا

ب
 

مختلط  يصدور پروانه ساختمان يادشده  در صورت تقاضاي ي( : واحد ها1تبصره)

مقرر در طرح مورد عمل، انجام  يضوابط و مقررات جار نكهيبنا مشروط به ا كيدر 

)تك  يو مسكون يتجار يربنايز يامر را مقدور بداند ، عوارض متعلقه برا نيا

داگانه و بر اساس تعرفه مربوط محاسبه و  وصول بطور ج كيو مجتمع( هر  يواحد
 يبر مبنا يشگاهيو آزما يپزشك يعوارض بالكن در گذر و تراكم واحدهاگردد. يم

 گردد. يمحاسبه م يتعرفه مسكون

 

 يمبنا بر آن محاسبات  و محسوب يتجار زمره در ها داروخانه – 2 تبصره
 0باشد يم يتجار

 

گردد در صورت ابقا بنا توسط يكه بدون مجوز احداث م ييساختمانها -3 تبصره

 نيو همچن 25/11/83مورخ 578شماره  يمستند به آراون ماده صد يسيكم

 يعموم يئته 9/8/96مورخ  786دادنامه  3/3/85مورخ  48شماره  يدادنامه 

ن تعرفه قابل يعوارض ا بودن وصول عوارض يبر قانون يمبن يعدالت ادار وانيد

 اشد.ب يوصول م

ن صورت يابد در ايش ياخذ مجوز افزا بدونكه تعداد واحدها  يدر صورت:  4تبصره 

مت يقرار گرفته و عوارض آن به ق يافته در معادله محاسباتيش يتعداد واحد افزا

 .گردد يزمان پرداخت محاسبه م ارزش محاسباتي
 

 A*s*N  4/4 A*s*N  4/4 نيرزميدر ز 1

  A*s*N  10  A*s*N  10 در همكف 2

 A*s*N  5/5 A*s*N  5/5 در طبقه اول 3

 A*s*N4/4 A*s*N4/4 در طبقه دوم 4

 A*s*N  3/3 A*s*N  3/3 درطبقه سوم به باال 5

 A*s*N  75/2 A*s*N  75/2 ا همكفين و يرزميدر ز يانبار 6

  

N تعدادواحدها : 

 
 

 

 

 



 10 تعرفه عوارض محلی شهرداری زرین شهر 

 استانداري اصفهان شوراي اسالمي شهر زرين شهر شهرداري زرين شهر

 (3-10تعرفه شماره )

 طولهر متر  یبه ازا  عوارض صدور مجوز حصار 
نحوه محاسبه عوارض مصوب  نوع عوارض  فيرد

 سال قبل

نحوه محاسبه عوارض مصوب 

 1400بهمن ماه 

منشاء 

  يقانون

 حات يتوض

    

د 
بن

16 
ده 

ما
80 

ده 
 ما

و
85 

ها 
ورا

 ش
ون

قان
 

ره 
ص

 تب
و

1 
ده 

ما
50 

ده
زو

 اف
ش

رز
ر ا

ت ب
ليا

 ما
ون

قان
 

  .پذيرد يمبا درخواست مالك انجام  با ارائه اسناد  مالكيت و يشهردار يمجوز احصار از سو( : صدور 1تبصره)
 يدرجهت احداث بنا محسوب نم يچگونه مجوزيه شده و يبنام مالك صرفاً به منزله محصور نمودن آن تلق ( : صدور مجوز احصار2تبصره )

  د شود. يصراحتاً ق يشهردار يست در مجوز صادره از سويبا يشود و مراتب  م
ت يمالك يك و نفيبر تشك يصالح مبنيو ذ ييمراجع و محاكم قضا ياز سو يقطع يهمچون صدور احكام و آرا ي: چنانچه مدارك معتبر3تبصره 

 ارائه شود صدور مجوز احصار متوقف خواهد شد. يبه شهردار يمتقاض
مه تمام واقع در محدوده يا نير مناسب با وضع محل و يمخروبه و غ يا بناهاين يقانون شهرداري نسبت به زم 110( : به استناد ماده 4تبصره )

ب يبا تصو يباشد، شهردار ين شهرسازيا موازيشهر  يبائيو ز يزگيو پاك يبا پاك يدان قرار گرفته و منافيا ميا كوچه و يابان يشهر كه در خ

ا مرمت آن كه منطبق با نقشه مصوب انجمن شهر باشد يوار و يا ديجاد نرده يا تواند به مالك اخطار كند منتها ظرف دو ماه بهيانجمن شهر م
 يزگيو پاك يبائينه زيطرح مصوب انجمن در زم ين نظر و اجرايتواند به منظور تأميم يا امتناع كرد شهردارياقدام كند اگر مالك مسامحه و 

د در يافت نمايموقوفه در يا متصديو  يا متوليده از مالك  يرا به اضافه صد نه آنيرا كه الزم بداند معمول و هز يهر گونه اقدام يو شهرساز
 يخ ابالغ به صورت حساب شهرداريكه مالك ظرف پانزده روز از تار يشود در صورتيبدواً به مالك ابالغ م ين مورد صورت حساب شهرداريا

ارجاع خواهد  77ون مذكور در ماده يسياعتراض كرد موضوع به كم شود و هر گاه ظرف مهلت مقرر ،يم يتلق ياعتراض نكرد صورت حساب قطع
 شد. 

و الزم االجرا  يدر حكم سند قطع 77ون رفع اختالف مذكور در ماده يسين آراء كميكه مورد اعتراض واقع نشده و همچن يهائصورت حساب

ه صادر و به مورد اجراء ياجرائ يالزم االجراء نسبت به وصول طلب شهردار ياسناد رسم يبوده و اجراء ثبت مكلف است بر طبق مقررات اجرا
   بگذارد. 

با تركيب ديوار و فنس يا نرده مطابق ضوابط طرح تفصيلي شهر باشد كه  يمتر م 2عوارض  ي(: حداكثرارتفاع مجاز جهت محاسبه 5تبصره )
و مازاد بر آن به ازاي هر متر ، بيست  به تفكيك در مجوز صادره درج نمايد(و فنس را ديوار  ارتفاع. )شهرداري مكلف است احداث خواهد شد

   درصد ضريب تعرفه اضاقه مي گردد.
 يو محاسبه م يريگيقابل پ يربط و جهاد كشاورزيم شهر پس از اخذ مجوز از مراجع ذيواقع در حر يدر اراض ي: عوارض حصاركش  6تبصره 

 باشد 

 درصد محاسبه گردد.  50و نرده به صورت  يفنس و تور : 7تبصره 
ن يفنس باشد ، عوارض آن طبق ا "باغات صرفا يك حفظ كاربريك ماده يت تبصره يبا رعا يكه از طرف جهاد كشاورز ي: در صورت 8تبصره 

 گردد. يتعرفه محاسبه و وصول م
ن تعرفه قابل وصول يون ماده صد عوارض ايسيابقاء بنا توسط كم ند پس ازيوار اقدام نمايكه بدون مجوز نسبت به احداث د ي: در صورت 9تبصره 

 باشد.يم
 ( : پروانه هاي ساختماني با هر نوع كاربري مشمول اين تعرفه نمي گردند.10تبصره )

د رعايت در مورد حصاركشي اطراف اراضي كشاورزي و باغات و دامداريها باي 5/8/99مورخ  72907/3/20ه نامه شماره مفاد صورتجلسه ضميم

 گردد.

1 

حصار در مورد عوارض صدور مجوز 

داخل محدوده شهر به ازاء  ياراض
 هرمترطول

H*L*A76/1 H*L*A76/1 

2 

حصار در مورد عوارض صدور مجوز 

م شهر به ازاء هر يواقع در  حر ياراض
 مترطول

H*L*A5/8 H*L*A5/8 

  
  

H  =   ارتفاع 
L  = طول 

A =  ارزش محاسباتي 

  



 11 تعرفه عوارض محلی شهرداری زرین شهر 

 استانداري اصفهان شوراي اسالمي شهر زرين شهر شهرداري زرين شهر

 (3-11تعرفه شماره ) 

 هر مترمربع یبه ازا یرمسکونیو غ یو امالک مسکون یو اراض درسطح از تراکم یعوارض ارزش افزوده ناش
نحوه محاسبه عوارض  عنوان تعرفه عوارض رديف

 مصوب سال قبل

نحوه محاسبه عوارض مصوب 

 1400بهمن 

منشأ 

 قانوني

 توضيحات

عوارض ارزش افزوده  

اراضي در از تراكم  يناش

و امالك مسكوني و 

غيرمسكوني به ازاي هر 

 متر مربع

 غيرمسكوني مسكوني

 ي،تجاري)صنعت

 (اداري،يخدمات

 غيرمسكوني مسكوني

 

 

قانون ثبت و صلح  45ماده  یو اصالح سند که اصالح سند شامل اجرا ینیعرصه بعداز عقب نشه بر اساس یوصول عوارض مازاد بر تراکم پا : 1تبصره 

ا مفاصا حساب صادر یان کار یتواند پاینم یا قرار ترک دعویقبل از اصالح سند  یباشد.و شهردار یم یبا قرار ترک دعو یامالک قولنامه ا یمعوض و برا

 د.ینما

افزودن  مجوز ضوابط طرح و در درصد( 120)حداکثر  استشده  ینیش بیپ یشهر یتوسعه است که در ضوابط طرح  یه حداقل تراکمیتراکم پا :2تبصره 

  یستیشتر از مجاز باشد بایاستفاده از تراکم ب یمتقاض یاست چنانچه مود یهی.بدشده است دادهتراکم مجاز سقف تا مجوز فروش آن  و بر تراکم پایه 

 عوارض محاسبه و وصول گردد.5ماده ون یسیپس از اخذ مصوبه کم

 .می باشدن تعرفه یمطابق ا یو امالک با هر نوع کاربر یتراکم مازاد به اراضمالک محاسبه : 3تبصره 

 تذکر: تراکم مجاز هر کاربری در کاربری دیگر )غیرمجاز( صفر می باشد  .

 است. شده ینیش بیپدرصد  60سطح اشغال  و با  درصد 120 ی) دو سقف (مسکون یها یکاربردر ه یپاتراکم  :4تبصره 

 نخواهد شد. مشمول عوارض تراکم، ربنا یزمشمول عوارض : متراژ 5تبصره 

 باشد.  یدرصد م 60 یغرب -یشرق یتراکم مجاز  پالک هامطابق ضوابط طرح تفصیلی  : 6تبصره 

 اقدام می گردد.در صورت تصویب و  ابالغ طرح شهری جدید بر اساس ضوابط طرح جدید :7تبصره 

متر مربع  50از  یکه مساحت عرصه تجار یباشند. در صورت یمتر مربع از پرداخت تراکم معاف م 50ریز ی با کاربری تجاریتجار ی: عرصه ها8تبصره 

 خواهد بود. یعرصه مشمول پرداخت عوارض تراکم تجار متر 50متراژ باال تر از شتر باشد یب

 باشند. یم یدرصد عرصه به صورت تراکم ادار 50پرداخت عوارض مازاد بر : دفاتر کار مشمول 9تبصره 

که  یدرصد عرصه و در صورت 60باشند مساحت مازاد بر  یاگر مسکون یتجار یطبقات رودر  یو شهر یخدمات محله ا یدر محورها:   10تبصره 

 هد بود.درصد عرصه مشمول پرداخت عوارض تراکم خوا 50باشند مساحت مازاد بر  یخدمات

، تجاری، اداری و خدماتی و ... تا  یک طبقه بیشتر از تراکم پایه برابر این عوارض ساختمان های مسکونی در هنگام صدور پروانه ساختمانی:  11تبصره 

برای طبقه دوم  ،نجکمیسیون ماده پ مصوبهتعرفه محاسبه میگردد و در صورت درخواست مالک مبنی بر افزایش تراکم تا سقف تراکم مجاز طرح و یا 

 اضافه می گردد. سی درصد و برای طبقات بعدی در هر طبقه پانزده درصد نسبت به درصد طبقه قبلی   به این تعرفه مازاد بر تراکم پایه 

 

 10در گذرهاي بيش از  1

متر عرض و با رعايت 

ضوابط فني و شهرسازي 

 و طرح تفضيلي

A*s 18 
22A ×  مازاد

پايهبر تراكم   
A*s 18 

22A ×  مازاد

 بر تراكم پايه

 10در گذرهاي با عرض  2

متر و كمتر و با رعايت 

ضوابط فني و شهرسازي 

 و طرح تفصيلي

A*s 27 
24A×  مازاد

پايهبر تراكم   
A*s 27 

24A×  مازاد

 بر تراكم پايه
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 12 تعرفه عوارض محلی شهرداری زرین شهر 

 استانداري اصفهان شوراي اسالمي شهر زرين شهر شهرداري زرين شهر

 (3-12تعرفه شماره )  

 هر مترمربع یبه ازا یپروانه ساختمان تراکم مجاز در با  ریاز تراکم اضافه ارتفاع مغا یعوارض ارزش افزوده ناش
 توضيحات 1400نحوه محاسبه عوارض مصوب بهمن  نحوه محاسبه عوارض مصوب قبلي عنوان تعرفه عوارض رديف

عوارض اضافه ارتفاع  

مغاير با ضوابط مجاز و 

پروانه ساختماني به 

 ازاي هر مترمربع

اداري،  تجاري مسكوني

صنعتي، 

 پزشكي

فرهنگي، 

خدماتي، 

ورزشي، 

آموزشي و 

... 

اداري،  تجاري مسكوني

صنعتي، 

 پزشكي

خدماتي، ورزشي، ،  فرهنگي

 آموزشي و ...

 
 

مازاد  ش ارتفاع ساختمانيمالك در صورت افزا :1تبصره 

ون ماده صد يسيبنا توسط كم يارتفاع مجاز پس از ابقا بر

  باشد. ين تعرفه ميمشمول پرداخت عوارض ا

مازاد بر تراكم  يدر صورت احداث طبقه اضاف: 2تبصره 

ون ماده صد مشمول يسيبنا توسط كم يمجاز پس از ابقا

 ز خواهد بود.ين تعرفه نيا

احداث  ين تعرفه متراژ بنايتذكر : منظور از مساحت در ا

مجاز منطقه طبق ضوابط طرح  يشده باالتر از تراز ارتفاع

 .باشد يمصوب م يليتفص

 10گذرهاي بيش از در  1

 متر

A*s 84/4 A*s 

8/8 
A*s 6/6 A*s 3/3 A*s 84/4 A*s 8/8 A*s 6/6 A*s 3/3 

2 

 

 

 

متر  10در گذرهاي با عرض 

 و كمتر

A*s 63/3 

 

 

 

 

 

A*s 6/6 

 

 

 

A*s 5/5 

 

 

 

A*s 2/2 

 

 

A*s 63/3 

 

 

 

 

 

A*s 6/6 

 

 

 

A*s 5/5 

 

 

 

A*s 2/2 

 

 

H=( h-h') 
h ارتفاع اجرا شده ساختمان : 

h' ارتفاع مجاز منطقه : 

 

 

 



 13 تعرفه عوارض محلی شهرداری زرین شهر 

 استانداري اصفهان شوراي اسالمي شهر زرين شهر شهرداري زرين شهر

 (3-13تعرفه شماره )

                                                                   هر متر مربع یبه ازا  یپروانه ساختمان عوارض ناشی از انقضای مهلت قانونی قید شده در 
نحوه محاسبه عوارض مصوب  نوع عوارض 

 سال قبل

نحوه محاسبه عوارض 

 1400مصوب بهمن ماه 

منشاء 

  يقانون

 حات يتوض

عوارض 

د يتمد

پروانه 

 يساختمان
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 شهري محاسبه و دريافت گردد.قانون نوسازي و عمران  29ماده  2تمديد پروانه مي بايست بر اساس تبصره  : 1 تبصره

دفتر امور شهري و شورا ها، پرونده هاي ساختماني داراي راي  19/3/97مورخ  20741/32/20با توجه به آراي ديوان و بخشنامه شماره :  2تبصره 

 ماده صد مشمول اين تعرفه نمي باشد.

به شهرداري اعالم نمايند ، در غير اينصورت عواقب ناشي از عدم       : مالكين موظفند شروع عمليات ساختماني را با تاييد مهندس ناظر3تبصره 

 اطالع متوجه مالك و مهندس ناظر خواهد بود.

قانون نوسازي و عمران شهري در پروانه ساختماني كه از طرف شهرداري صادر مي شود بايد حداكثر مدتي كه      29ماده  2: طبق بند  4تبصره 

 ن ضروري است قيد گردد.براي پايان يافتن ساختما

 شوراي اسالمي شهر مي توانند با توجه به حجم عمليات ساختماني و بر اساس گروه بندي  چهار گانه قانون نظام مهندسي ساختمان 

 ) الف،ب،ج،د( نسبت به تعيين مهلت پروانه ساختماني اقدام نمايند.

 ل نسبت به شروع عمليات ساختماني اقدام ننمايند و طرح هاي مصوب : پروانه ساختماني صادره در صورتيكه ظرف مدت يك سا 5تبصره 

 با آخرين طرح مصوب نسبت به اعمال عقب نشيني اقدام نمايند. ابدي رييتغ ياحداث يرهاگذ
 
 

 تغيير نام 

 

شناسنامه 

   ساختمان

A  33 عرصه * % 

+ 

A   31% ياني* اع 

A  33 عرصه * % 

+ 

A   31% ياني* اع 

 

 

 

 

 

 

 

 



 14 تعرفه عوارض محلی شهرداری زرین شهر 

 استانداري اصفهان شوراي اسالمي شهر زرين شهر شهرداري زرين شهر

 ( 3-14تعرفه شماره )

    هر متر مربع                                                           یمشرف به معابر  به ازا یش آمدگیپ ارزش افزوده ناشی از 
نحوه محاسبه  نوع عوارض  رديف

عوارض  مصوب 

 سال قبل

نحوه محاسبه عوارض  

مصوب بهمن ماه 

1400 

 توضيحات  منشاء قانوني 

 

عوارض پيش آمدگي مشرف به معابر به ازاي 

  هر متر مربع
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در صورتيكه پيش آمدگي سقف آخرين طبقه صرفاً در ساختمان هاي مسكوني : 1 تبصره

 اين تعرفه نخواهد شد. محاسبه عوارض بصورت سايه بان مورد استفاده قرار گيرد مشمول 

بنا  ابقاء : چنانچه  پس از ساخت بنا و خارج از درصد مجاز بوده باشد در صورت  2تبصره 

مجاز بر مبناي تعرفه سيون ماده صد وصول عوارض بصورت مازاد بر تراكم يتوسط كم

 مربوطه محاسبه و قابل وصول مي باشد.

.مفيد : در صورتيكه پيش آمدگي در معبر عمومي به صورت روبسته و زيربناي  3تبصره 

 مورد استفاده واحدهاي مسكوني ، تجاري ، اداري و صنعتي و غيره قرار گيرد عالوه بر 

صول خواهد شد از هر متر مربع اينكه جزء زيربنا ي مفيد محسوب و عوارض مربوطه و

     پيش آمدگي برابر اين تعرفه مشروط به اينكه از قيمت روز زمين تجاوز ننمايد از 

قابل وصول مي  8/12/1372مورخ  35791/ 3/1 /34متقاضيان مستند به بخشنامه ي 

 باشد.

 A*s   13   A*s   13    در واحدهاي مسكوني  1

 A*s   18 A*s   18 تجاري يدر واحدها  2

3  
، ورزشي ،  خدماتي.  اداريدر واحدهاي 

 و غيرهآموزشي ، 

  A*s   11   A*s   11 

 A*s   13 A*s   13 ي و كارگاهيصنعت يدر واحدها  4

بهداشتي درماني ، پزشكي و  يدر واحدها 5

 خصوصي و غيره 

  A*s   11   A*s   11 

    

 

 



 15 تعرفه عوارض محلی شهرداری زرین شهر 

 استانداري اصفهان شوراي اسالمي شهر زرين شهر شهرداري زرين شهر

 ( 3-15تعرفه شماره )

 هر مترمربع یبه ازا یو صنعت یکارگاه - یتجار یجهت واحدها یداخل یصدور مجوز بالکن هااز   یارزش افزوده ناش

 )نیم طبقه(
 توضيحات 1400نحوه محاسبه عوارض مصوب بهمن  نحوه محاسبه عوارض مصوب قبلي  

عنوان  رديف

تعرفه 

 عوارض

صنعتي و  تجاري

 كارگاهي

بنا  ابقاء  ند پس ازيكه بدون پروانه نسبت به احداث بنا ، اقدام نماساختمانهايي  صنعتي و كارگاهي تجاري

 يقابل وصول م محاسبه و  ن تعرفهيا عوارض برابر ون ماده صديسيتوسط كم

 باشد.

 A*s   2/2 A*s 1/1 A*s   2/2 A*s 1/1 زيرزمين 1 

 A * S 63/3 A * S 81/1 A × S 63/3 A × S 81/1 همكف 2

 A*s   3/3 A*s   65/1 A*s   3/3 A*s   65/1 اول 3

 A*s   2/2 A*s   1/1 A*s   2/2 A*s   1/1 دوم 4

سوم و  5

 باالتر

A*s  65/1 A*s 88 % A*s  65/1 A*s 88 % 

 A*s   63/3 A*s   9/1 A*s   63/3 A*s   9/1 انباري 6

 A*s   63/3 A*s   9/1 A*s   63/3 A*s   9/1 نيم طبقه 7

 
  



 16 تعرفه عوارض محلی شهرداری زرین شهر 

 استانداري اصفهان شوراي اسالمي شهر زرين شهر شهرداري زرين شهر

 (3-16تعرفه شماره )

 هر متر مربع یبه ازا توسعه خیابانهای اصلی طبق تعریف طرح جامع یطرح ها یاز اجرا یعوارض ارزش افزوده ناش

نحوه محاسبه عوارض  عنوان تعرفه عوارض

 مصوب سال قبل

نحوه محاسبه عوارض مصوب 

 99بهمن 

ی
ون

ان
 ق
شأ

من
 

 توضیحات

 

  

عوارض ارزش افزوده 

اجراي طرح ناشي از 

تفصيلي و طرح هاي 

عمراني با كاربري هاي 

 مختلف

متراژ عرصه باقي مانده  

× 20A 

A 20  *يمتراژ عرصه باق 
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د ودر  يبصورت متروك درآ ياز معابر عموم يا قسمتي( تمام  يليتفصا ي) جامع  يمصوب شهر يطرحها يجه اجرايهرگاه در نت  -توضيح

قصد فروش آن قسمت را  يخواهد بود و چنانچه شهردار ينباشد آن قسمت متعلق به شهردار يو حقوق يقيا اشخاص حقيت اوقاف يمالك
و  يقانون نوساز 19ه باشد بر اساس ماده ت صدور جواز و استفاده مستقل را نداشتين قابلينكه آن مقدار زميداشته باشد مشروط به ا

 ين الحاق شده داراين صورت ، اگر قطعه زميامالك مذكور را دارند و در ا يداريت خرين امالك اولوين ايآن مجاور ياطالحات بعد

كم ارزش  يكاربر يدارا ن الحاق شدهيكه زميو در صورت هرنديمت آن براساس الحاق گيرنده باشد ، قيبا ارزش تر از امالك الحاق گ يكاربر
 0گردد.  يمحاسبه و واگذار م ين الحاق شده به نرخ كارشناسيمت زميرنده باشد ، قيتر از ملك الحاق گ

 ليدل به طرح ياجرا يايمزا از ياحداث گذر به مشرف اول قطعه پشت ا دريو  مصوب طرح ياجرا اثر در كه يامالك از دسته آن -1 تبصره
 مشمول ، شونديم بهره مند ديجد و بهتر خدمات ارائه نهيزم و ياصل معابر به عيسر و كينزد يدسترس  جادياو  منطقه و محله بافت اصالح

 به باشد يم ياحداث گذر به طرف كه اول قطعه پشت قطعات از افزوده ارزش ماخذ عوارض باشندو يم تعرفه نيا افزوده ارزش پرداخت
 .بود خواهد ريز شرح به متر 50 عمق

 بر طرح اجرايي صد عوارض در صد: طرح  بر – الف

   بر طرح اجرايي عوارض  يك دوم متر  : 25تا عمق طرح  غير از بر   - ب 
         بر طرح اجرايي عوارض  يك چهارم متر  : 50تا عمقطرح  غير از بر   - ج

 باشد. يحساب قابل وصول م ن تعرفه در زمان پروانه ساختمان يا  هر گونه مفاصايوصول عوارض ا -2تبصره 
 ، نديآ يم در يشهردار تيمالك به يشهر و يعمران يطرحها ياجرا در تملك اي و ديخر با كه شهر معابر در واقع امالك هيكل -توضيح

 از مجوز بدون آنرا از يبردار بهره حق يشهروند چيه و داشتند را اشخاص ورود از ممانعت منظور به واريد احداث و تصرف حق يشهردار
 نداشته را امالك به درب جاديا اندحق ننموده اخذ مجوز يشهردار از يامالك نيچن همجوار نيمالك كهيزمان تا نيا بنابر ، ندارند يشهردار

 خواهد(  افزوده ارزش)  تيمشرف حق پرداخت مستلزم كه داشته ارتفاق حق نكهيا باشندمگر شده مشرف ابانيخ به امالك نيا كه چند هر

 بود
 ديجد معبر(  موجود)  هياول گذر بر عالوه ييگشا ريمس و ديجد معابر ياحداث يها طرح ياجرا اثر در كه يامالك از دسته ان -3 تبصره

 عوارض ، شود مند بهره ياحداث گذر ازاتيامت از ياول گذر يايمزا از استفاده ضمن مجزا جهت چند اي دو از ملك كهيبطور شود جاديا گريد
 .گردد يم وصولبرابر اين تعرفه  افزوده ارزش

 

      20ما به التفاوت قيمت منطقه اي قبل و بعد از اجراي طرح نبايد از حد اكثر 

 در صد قيمت روز طبق نظر كارشناس رسمي مرضي الطرفين بيشتر باشد.

 

 

 A =ارزش محاسباتی جدید   –از اجرای طرح ارزش محاسباتی قبل 



 17 تعرفه عوارض محلی شهرداری زرین شهر 

 استانداري اصفهان شوراي اسالمي شهر زرين شهر شهرداري زرين شهر

 (3-17تعرفه شماره ) 

 هر متر مربع یبه ازا ساتیمخازن و تأسعوارض صدور مجوز 

 
 

 

نحوه محاسبه عوارض مصوب بهمن  نحوه محاسبه عوارض مصوب سال قبل عنوان تعرفه عوارض رديف

1400 

ي
نون

 قا
شأ

من
 

 توضیحات

عوارض صدور مجوز  1

 احداث مخازن هوایی
A 63/3*حجم مخزن A 63/3*حجم مخزن 

د 
بن

16 
ده 

ما
80 

ده 
 ما

و
85 

ها 
ورا

 ش
ون

قان
 

ره 
ص

 تب
و

1 
ده 

ما
50 

ده
زو

 اف
ش

رز
ر ا

ت ب
ليا

 ما
ون

قان
 

 

: در صورت جمع آوري تاسيسات و منصوبات مربوط توسط  1تبصره 

مالك مجوز ان ابطال و هيچ گونه وجهي مسترد نخواهد شد و 

مجوزهاي صادره قابل نقل و انتقال به روي ساير امالك  "ضمنا

 د بود .نخواه

ر محاسبه دكل هاي مخابراتي حداقل سي و د  Aضريب:  2تبصره 

هزار ريال محاسبه ميگردد و مساحت پنج هزار و حداكثر پنجاه 

 متر مربع مي باشد. 25صب هر دكل ن

عوارض صدور مجوز  2

احداث مخازن زمینی، 

و زیر زمیني استخر 

 صنعتی و خدماتی

A 63/3*  حجم مخزن A 63/3*   مخزنحجم 

3 
عوارض صدور مجوز 

 احداث تأسیسات

متراژ  A  6*  2/1ارتفاع * 

 زیربنا

 

متراژ  A  6*  2/1ارتفاع * 

 زیربنا

 

عوارض پذیره نصب  4

 دکل های مخابراتی

A*S 3ارتفاع* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A*S 3ارتفاع* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 18 تعرفه عوارض محلی شهرداری زرین شهر 

 استانداري اصفهان شوراي اسالمي شهر زرين شهر شهرداري زرين شهر

 (3-18تعرفه شماره )

 کاربری  در محدوده شهر و حریم پس از تصویب در کمیسیون ماده پنج به ازای هر متر مربع و تعیین ارزش افزوده ناشی از تغییرعوارض 

   

 

 

 

نحوه محاسبه عوارض مصوب بهمن  نحوه محاسبه عوارض سال قبل عنوان تعرفه عوارض رديف

شأ  1400
من

ي
نون

قا
 

 توضیحات

 تغییر کاربری کشاورزی و فضای سبز و خدمات شهر به الف

د 
بن

16 
ده 

ما
80 

ده 
 ما

و
85 

ها 
ورا

 ش
ون

قان
 

ره 
ص

 تب
و

1 
ده 

ما
50 

ده
زو

 اف
ش

رز
ر ا

ت ب
ليا

 ما
ون

قان
 

كاربري  5: در صورتيكه از طريق مصوبات كميسيون ماده  1تبصره 

ملك تغيير كند و نسبت به طرح قبلي داراي ارزش افزوده گردد 

 عوارض تغيير كاربري برابر اين تعرفه محاسبه مي گردد.

: اراضي كشاورزي واقع در حريم مشمول قانون حفظ كاربري  2تبصره 

و تعيين كاربري توسط  اقدام مي گردد و پس از تصويب طرح اصالحي

 برابر اين تعرفه محاسبه و وصول مي گردد. مراجع ذي صالح

: كليه امالكي كه تحت تاثير طرح هاي جامع و تفصيلي قرار 3تبصره 

ت به طرح قبلي گردند پنجاه درصد گيرند و داراي ارزش افزوده نسب

 تعرفه مربوطه قابل وصول است.
 

Sداده شده یکاربر ریی= متراژ تغ 

 

A قیمت ارزش محاسباتی = 

 34A*S 34A*S مسکونی -1 

 5A*S7 75A*S تجاری -2

 40A*S 40A*S اداری،خدماتی -3

 40A*S 40A*S صنعتی -4

 37A*S 37A*S کارگاهی-4

 25A*S 25A*S پایانه و حمل بار -5 

 ر کاربری فرهنگی،مذهبی،ورزشی،تفریحی،توریستی به یتغی ب

 20A*S 20A*S مسکونی -1 

 27A*S 27A*S تجاری -2

 22A*S 22A*S اداری خدماتی -3

 20A*S 20A*S صنعتی -4

 18A*S 18A*S کارگاهی -5

 بهداشتی،درمانی،آموزشی بهتغییر کاربری  ج

 20A*S 20A*S مسکونی -1 

 30A*S 30A*S تجاری -2

 20A*S 20A*S اداری ،خدماتی -3

 17A*S 17A*S صنعتی -4

 کارگاهی -5
15A*S 15A*S 



 19 تعرفه عوارض محلی شهرداری زرین شهر 

 استانداري اصفهان شوراي اسالمي شهر زرين شهر شهرداري زرين شهر

 (3-18تعرفه شماره )

 پس از تصویب در کمیسیون ماده پنج به ازای هر متر مربع  ارزش افزوده ناشی از تغییر وتعیین کاربری  در محدوده شهر و حریمعوارض 
 1400نحوه محاسبه عوارض مصوب بهمن  نحوه محاسبه عوارض سال قبل عنوان تعرفه عوارض رديف

شأ 
من

ي
نون

قا
 

 توضیحات

 تغییر کاربری تاسیسات شهری ،اداری و انتظامی به د (

د 
بن

16 
ده 

ما
80 

ده 
 ما

و
85 

ها 
ورا

 ش
ون

قان
 

ره 
ص

 تب
و

1 
ده 

ما
50 

ده
زو

 اف
ش

رز
ر ا

ت ب
ليا

 ما
ون

قان
 

كاربري  5: در صورتيكه از طريق مصوبات كميسيون ماده  1تبصره 

ملك تغيير كند و نسبت به طرح قبلي داراي ارزش افزوده گردد 

 عوارض تغيير كاربري برابر اين تعرفه محاسبه مي گردد.

ربري : اراضي كشاورزي واقع در حريم مشمول قانون حفظ كا 2تبصره 

و تعيين كاربري توسط  اقدام مي گردد و پس از تصويب طرح اصالحي

 برابر اين تعرفه محاسبه و وصول مي گردد. مراجع ذي صالح

: كليه امالكي كه تحت تاثير طرح هاي جامع و تفصيلي قرار 3تبصره

گيرند و داراي ارزش افزوده نسبت به طرح قبلي گردند پنجاه درصد 

 صول استتعرفه مربوطه قابل و

 

Sداده شده یکاربر ریی= متراژ تغ 

A قیمت ارزش محاسباتی = 

 17A*S 17A*S مسکونی -1 

 20A*S 20A*S تجاری -2

 18A*S 18A*S صنعتی -3

 15A*S 15A*S کارگاهی-4

 10A*S 10A*S خدماتی-4

 ر کاربری حمل و نقل و انباری بهیتغی( و

 20A*S 20A*S مسکونی -1 

 30A*S 30A*S تجاری -2

 25A*S 25A*S صنعتی -3

 22A*S 22A*S کارگاهی-4

 22A*S 22A*S اداری ،خدماتی -5

 تغییر کاربری اراضی رزرو مسکونی به ه (

 30A*S 30A*S مسکونی -1 

 40A*S 40A*S یا  خدماتی تجاری -2 

 15A*S 15A*S سایر کاربری ها-3 

 تغییر کاربری مسکونی به ی(

 صنعتی-1 

 و پایانه حمل بار

35A*S 35A*S 

 12تجاری در گذر بیش از -2 

 متر

50A*S 50A*S 

 12تجاری در گذر کمتر از  -3 

 متر

75A*S 75A*S 

 40A*S 40A*S اداری ،خدماتی -4 



 1 تعرفه عوارض محلی شهرداری زرین شهر 

 

 

 استانداري اصفهان شوراي اسالمي شهر زرين شهر شهرداري زرين شهر

 
 

 

 

 

 

 فصل چهارم

  1401تعرفه عوارض كسب و پيشه سال 



 2 تعرفه عوارض محلی شهرداری زرین شهر 

 

 

 استانداري اصفهان شوراي اسالمي شهر زرين شهر شهرداري زرين شهر

 
 

 (1-4تعرفه شماره )

 کسب وپیشه عوارض 

 نوع عوارض ردیف
نحوه محاسبه عوارض 

 مصوب سال قبل

نحوه محاسبه عوارض 

 1400مصوب بهمن 

ی
شا قانون

من
 

 توضیحات

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

عوارض کسب و 

 پیشه

 جداول پیوست جداول پیوست
بند 

16 
ماده 

71
 

صره 
شوراها و تب

سوم به 
ن مو

قانو
1 

ماده 
50
 

ش افزوده
ت بر ارز

ن مالیا
قانو

 

 

مودی کمتر از یک سال فعالیت کسبی داشته باشد  : تعرفه های عوارض کسب و پیشه ، موضوع کدهای عوارض محلی بصورت سالیانه بوده و در صورتیکه 1تبصره 

 در ازاء هر ماه فعالیت یک دوازدهم عوارض کسب مربوطه محاسبه و دریافت خواهد شد.

مازاد بر متراژ مساحتهای : تعرفه های عوارض کسب و پیشه جهت یک واحد صنفی با حداقل مساحت تعیین شده توسط صنف مربوطه می باشد و برای  2تبصره 

 که طبق رابطه زیر محاسبه می شود ، ضرب می گردد: Kدر ضریب تعرفه المی صنف اع

𝑘 =
متراژ واحد صنفي 

متراژ تعيين شده  توسط صنف
 

 درصد تعرفه تصویبی هر صنف بیشتر گردد. 100نباید از )فرمول فوق(  2افزایش عوارض کسب و پیشه موضوع تبصره :  3تبصره 

 در دفترچه طبق صنوف هم عرض اعمال می گردد. : در صورت نبودن یک صنف 4تبصره 

د آن با : در صورتیکه پیشه وری درخواست تعطیلی محل کسب خود را داشته باشد ، بایستی نسبت به اعالم کتبی آن به شهرداری اقدام و بازگشایی مجد 5تبصره 

 باشد .تائید شهرداری خواهد بود و در صورت عدم اجرا مشمول پرداخت عوارض سالیانه می 

 : عوارض کسب مندرج در عوارض سالیانه بر حسب درجه یک و دو می باشد که مرجع درجه بندی آنها اتاق اصناف شهرستان می باشد. 6تبصره 

 



 3 تعرفه عوارض محلی شهرداری زرین شهر 

 

 

 استانداري اصفهان شوراي اسالمي شهر زرين شهر شهرداري زرين شهر

 
 

 عوارض كسب و پيشه

 به طور ساليانه

 نحوه محاسبه عوارض 

 مصوب سال قبل

 نحوه محاسبه عوارض

 1400مصوب بهمن  

 2درجه  1درجه   2درجه  1درجه   نوع كسب رديف

 1,545,800 2,116,200 1,344,189 1,840,259 اتو سرويس كارواش 1

 2,373,900 3,367,600 2,064,290 2,928,412 ارائه دهنده خدمات فيلمبرداری و تصويربرداری 2

 1,366,500 1,881,800 976,137 1,344,189 اسباب بازی فروشی 3

 846,500 1,122,500 736,104 976,137 الکتريکی و سيم كشی 4

 975,300 1,269,700 848,119 1,104,155 امانت فروشی و سمساری 5

 717,700 846,500 624,088 736,104 اوراقچی و لوازم دست دوم فروشی 6

 1,545,800 1,969,000 1,344,189 1,712,241 ايزوله و عايق كاری پشت بام 7

 1,398,500 1,969,000 1,216,171 1,712,241 آب شيرين كن 8

 1,398,500 1,969,000 1,216,171 1,712,241 آبکاری فلزات از قبيل آب نيکل , كُرم و ورشو و رنگ كوره ای 9

 846,500 1,122,500 736,104 976,137 آبليمو گيری و روغن گيری 10

 1,398,500 1,821,800 1,216,171 1,584,223 آرايشگاه زنانه 11

 1,122,500 1,545,800 976,137 1,344,189 مردانهآرايشگاه  12

 975,300 1,269,700 848,119 1,104,155 آسيابان 13

 975,300 1,269,700 848,119 1,104,155 آكواريم و ماهی آكواريم فروشی 14

 1,398,500 1,821,800 1,216,171 1,584,223 آلومينيوم كار 15



 4 تعرفه عوارض محلی شهرداری زرین شهر 

 

 

 استانداري اصفهان شوراي اسالمي شهر زرين شهر شهرداري زرين شهر

 
 

 عوارض كسب و پيشه

 به طور ساليانه

 نحوه محاسبه عوارض 

 مصوب سال قبل

 نحوه محاسبه عوارض

 1400مصوب بهمن  

 2درجه  1درجه   2درجه  1درجه   نوع كسب رديف

 2,337,100 2,797,100 2,032,286 2,432,342 آموزشگاه رانندگی 16

 1,398,500 1,969,000 1,216,171 1,712,241 آموزشگاه كامپيوتر 17

 8,391,500 9,790,100 7,297,026 8,513,197 آهن فروشی 18

 5,594,300 6,992,900 4,864,684 6,080,855 آهن فروشی اسقاطی 19

 717,700 975,300 624,088 848,119 كلوپ ويدئو –بازيهای كامپيوتری  20

 1,398,500 1,969,000 1,216,171 1,712,241 باسکول داری 21

 1,702,600 2,061,000 1,216,171 1,472,207 باشگاههای كلوپ بدن سازی 22

 744,100 936,100 496,070 624,088 باطری ساز و سيم پيچ اتومبيل 23

 1,288,100 1,637,800 1,120,158 1,424,200 باطری فروشی و نمايندگی آنها 24

 717,700 938,500 624,088 816,115 برش و ابزار سنگ و سراميک 25

 1,121,500 1,460,100 975,300 1,269,700 برنج فروشی 26

 1,269,700 2,005,800 1,104,155 1,744,245 بستنی و آب ميوه فروشی 27

 1,122,500 1,693,000 976,137 1,472,207 بلوک و تيرچه زنی 28

 2,521,100 3,367,600 2,192,308 2,928,412 بنکدار 29

 1,460,100 1,777,600 1,269,700 1,545,800 بنکدار وعلوف فروشی 30



 5 تعرفه عوارض محلی شهرداری زرین شهر 

 

 

 استانداري اصفهان شوراي اسالمي شهر زرين شهر شهرداري زرين شهر

 
 

 عوارض كسب و پيشه

 به طور ساليانه

 نحوه محاسبه عوارض 

 مصوب سال قبل

 نحوه محاسبه عوارض

 1400مصوب بهمن  

 2درجه  1درجه   2درجه  1درجه   نوع كسب رديف

 4,195,700 5,594,300 3,648,513 4,864,684 بنگاه امالک 31

 5,594,300 7,177,000 4,864,684 6,240,878 بنگاههای )موسسات ( حمل و نقل و باربری 32

 9,790,100 12,587,300 8,513,197 10,945,539 بيمارستانهای خصوصی 33

 1,398,500 1,821,800 1,216,171 1,584,223 پارچه فروشی 34

 717,700 975,300 624,088 848,119 پاركينگ ماشين 35

 1,269,700 1,545,800 1,104,155 1,344,189 پخش سوسيس و كالباس 36

 938,500 1,398,500 816,115 1,216,171 پرده دوزی 37

 1,693,000 1,969,000 1,472,207 1,712,241 پرس و چوب فروشی 38

 655,900 973,400 570,400 846,500 پرنده فروشی 39

 1,122,500 1,545,800 976,137 1,344,189 پالستيک فروشی 40

 2,373,900 3,514,800 2,064,290 3,056,430 پالستيک فروشی عمده 41

 1,398,500 1,821,800 1,216,171 1,584,223 پوشاک فروشی 42

 846,500 975,300 736,104 848,119 پولک و نبات سازی 43

 975,300 1,269,700 848,119 1,104,155 پيتزا فروشی 44

 1,398,500 1,969,000 1,216,171 1,712,241 پيک پستی موتور سوار 45



 6 تعرفه عوارض محلی شهرداری زرین شهر 

 

 

 استانداري اصفهان شوراي اسالمي شهر زرين شهر شهرداري زرين شهر

 
 

 عوارض كسب و پيشه

 به طور ساليانه

 نحوه محاسبه عوارض 

 مصوب سال قبل

 نحوه محاسبه عوارض

 1400مصوب بهمن  

 2درجه  1درجه   2درجه  1درجه   نوع كسب رديف

 1,398,500 1,969,000 1,216,171 1,712,241 تابلوساز , تابلو فروش نئون ,پالستيک و فلز 46

 1,840,259 2,432,342 1,840,259 2,432,342 تاكسی بيسيم 47

 1,344,189 1,712,241 1,344,189 1,712,241 تاكسی تلفنی 48

 2,373,900 3,349,200 2,064,290 2,912,410 تراشکار و ميل لنگ تراش و واشربری 49

 1,122,500 1,693,000 976,137 1,472,207 تزئينات اتومبيل و شيشه و روكش صندلی 50

 1,122,500 1,398,500 976,137 1,216,171 تزئينات منزل 51

 975,300 1,269,700 848,119 1,104,155 تزئينات و لوازم يدكی موتور سيکلت 52

 2,226,700 2,797,100 1,936,272 2,432,342 سنگينتعميرگاه مکانيک ماشينهای  53

 570,400 846,500 496,070 736,104 تعمير تلفن 54

 441,600 570,400 384,054 496,070 تعمير دوچرخه 55

 744,100 1,104,100 496,070 736,104 تعمير رادياتور و كاربراتور وسايل سبک 56

 744,100 1,104,100 496,070 736,104 تعمير راديو تلويزيون و چرخ خياطی 57

 441,600 570,400 384,054 496,070 تعمير ساعت 58

 570,400 846,500 496,070 736,104 تعمير قفل و كيلومتر و جکهای روغنی 59

 294,400 441,600 256,036 384,054 تعمير كفش 60



 7 تعرفه عوارض محلی شهرداری زرین شهر 

 

 

 استانداري اصفهان شوراي اسالمي شهر زرين شهر شهرداري زرين شهر

 
 

 عوارض كسب و پيشه

 به طور ساليانه

 نحوه محاسبه عوارض 

 مصوب سال قبل

 نحوه محاسبه عوارض

 1400مصوب بهمن  

 2درجه  1درجه   2درجه  1درجه   نوع كسب رديف

 744,100 1,104,100 496,070 736,104 تعمير لوازم خانگی و لوله بازكن 61

 1,187,300 1,545,800 848,119 1,104,155 تعمير موتور سيکلت 62

 1,693,000 2,226,700 1,472,207 1,936,272 تعمير و خدمات موبايل 63

 570,400 717,700 496,070 624,088 تعمير وسايل گازسوز 64

 1,269,700 1,545,800 1,104,155 1,344,189 تعميرات طال 65

 975,300 1,269,700 848,119 1,104,155 تعويض روغن و آپاراتی 66

 056,100,1 392,100,1 704,099 928,130 تنظيم موتور)دستگاه دياگ( 67

 975,300 1,269,700 848,119 1,104,155 تودوزی اتومبيل 68

 1,398,500 1,969,000 1,216,171 1,712,241 توزيع كننده مرغ و ماهی 69

 2,116,200 2,576,300 1,840,259 2,240,315 كننده آلومينيوم و پروفيل توزيع 70

 975,300 1,269,700 848,119 1,104,155 توزيع كننده آرد 71

 1,904,500 2,318,700 1,269,700 1,545,800 توليد آجيل 72

 1,398,500 1,674,600 1,216,171 1,456,205 توليد پوشاک 73

 717,700 975,300 624,088 848,119 توليد دمپائی 74

 975,300 1,269,700 848,119 1,104,155 توليد ظروف يکبار مصرف و مالمين 75



 8 تعرفه عوارض محلی شهرداری زرین شهر 

 

 

 استانداري اصفهان شوراي اسالمي شهر زرين شهر شهرداري زرين شهر

 
 

 عوارض كسب و پيشه

 به طور ساليانه

 نحوه محاسبه عوارض 

 مصوب سال قبل

 نحوه محاسبه عوارض

 1400مصوب بهمن  

 2درجه  1درجه   2درجه  1درجه   نوع كسب رديف

 717,700 938,500 624,088 816,115 توليد كنندگان انواع ترشی , مربا , عسل و رب گوجه 76

 1,398,500 1,877,000 1,216,171 1,632,230 توليد كنندگان پتو , روتختی , حوله و انواع لحاف بر مبنای توليد 77

 846,500 1,122,500 736,104 976,137 توليد ليوان و ظروف مالمين 78

 2,429,100 3,367,600 2,112,297 2,928,412 توليد ماكاورنی 79

 1,527,400 2,079,400 1,328,187 1,808,254 توليد و فروش لوازم خواب و حوله 80

 717,700 975,300 624,088 848,119 كوب و توزيع نمک توليدنمک و نمک 81

 1,067,300 1,398,500 928,131 1,216,171 توليدی كابينت و كمد چوبی 82

 570,400 717,700 496,070 624,088 جوراب فروشی 83

 1,272,100 1,656,200 848,119 1,104,155 چادر دوزی 84

 2,521,100 3,367,600 2,192,308 2,928,412 چايخانه 85

 570,400 846,500 496,070 736,104 گونی كنفی فروش –چتائی  86

 441,600 570,400 384,054 496,070 حکاكی مهر الستيکی و پالستيک سازی 87

 1,104,100 1,272,100 736,104 848,119 حليم و آش پزی 88

 1,748,200 2,116,200 1,520,214 1,840,259 خدمات اينترنت 89

 1,269,700 1,693,000 1,104,155 1,472,207 خدمات آشپزی 90



 9 تعرفه عوارض محلی شهرداری زرین شهر 

 

 

 استانداري اصفهان شوراي اسالمي شهر زرين شهر شهرداري زرين شهر

 
 

 عوارض كسب و پيشه

 به طور ساليانه

 نحوه محاسبه عوارض 

 مصوب سال قبل

 نحوه محاسبه عوارض

 1400مصوب بهمن  

 2درجه  1درجه   2درجه  1درجه   نوع كسب رديف

 975,300 1,269,700 848,119 1,104,155 خدمات شبرنگ 91

 846,500 1,122,500 736,104 976,137 خدمات كامپيوتر 92

 1,102,500 1,435,400 848,119 1,104,155 خرازی فروشی 93

 570,400 717,700 496,070 624,088 خراطی 94

 975,300 1,398,500 848,119 1,216,171 خشکشويی 95

 825,300 1,121,500 717,700 975,300 خوار و بار فروشی 96

 570,400 846,500 496,070 736,104 خياطی زنانه 97

 441,600 570,400 384,054 496,070 خياطی مردانه 98

 1,121,500 1,460,100 975,300 1,269,700 دام فروشی 99

 2,484,300 3,018,000 2,160,304 2,624,369 در ب های پيش ساخته 100

 1,122,500 1,398,500 976,137 1,216,171 درب و پنجره سازی 101

 2,079,400 2,484,300 1,808,254 2,160,304 درب های اتوماتيک برقی 102

 975,300 1,398,500 848,119 1,216,171 دفاتر داربست فلزی 103

 717,700 846,500 624,088 736,104 دفتر سازی 104

 3,367,600 4,048,500 2,928,412 3,520,495 دفتر مهندسی و پيمانکاری 105



 10 تعرفه عوارض محلی شهرداری زرین شهر 

 

 

 استانداري اصفهان شوراي اسالمي شهر زرين شهر شهرداري زرين شهر

 
 

 عوارض كسب و پيشه

 به طور ساليانه

 نحوه محاسبه عوارض 

 مصوب سال قبل

 نحوه محاسبه عوارض

 1400مصوب بهمن  

 2درجه  1درجه   2درجه  1درجه   نوع كسب رديف

 975,300 1,269,700 848,119 1,104,155 دوزندگی صنعتی 106

 1,398,500 1,693,000 1,216,171 1,472,207 رستوران چلوكبابی 107

 1,269,700 1,545,800 1,104,155 1,344,189 رشته سازی 108

 975,300 1,269,700 848,119 1,104,155 رنگ ساز اتومبيل 109

 1,987,400 2,465,900 1,728,243 2,144,302 رنگ فروشی ساختمان 110

 1,398,500 1,821,800 1,216,171 1,584,223 رنگ و ابزار فروشی 111

 975,300 1,269,700 848,119 1,104,155 روغن فروشی 112

 744,100 936,100 496,070 624,088 ريخته گری , آهنگری , جوشکاری صنعتی 113

 744,100 104,100,1 496,070 736,104 زير و بندسازی 114

 1,269,700 1,545,800 1,104,155 1,344,189 ساعت فروشی 115

 1,102,500 1,268,900 848,119 976,137 ساک و كيف فروشی 116

 846,500 1,122,500 736,104 976,137 ساندويچ فروشی 117

 883,300 1,140,900 768,108 992,140 سبزی فروشی 118

 441,600 570,400 384,054 496,070 سنگ تراشی 119

 3,648,500 5,472,700 2,432,342 3,648,513 سنگ تراشی و سنگفروشی های جزئی 120



 11 تعرفه عوارض محلی شهرداری زرین شهر 

 

 

 استانداري اصفهان شوراي اسالمي شهر زرين شهر شهرداري زرين شهر

 
 

 عوارض كسب و پيشه

 به طور ساليانه

 نحوه محاسبه عوارض 

 مصوب سال قبل

 نحوه محاسبه عوارض

 1400مصوب بهمن  

 2درجه  1درجه   2درجه  1درجه   نوع كسب رديف

 1,398,500 1,821,800 1,216,171 1,584,223 گوشت فروشیسوپر  121

 1,460,100 1,777,600 1,269,700 1,545,800 سوپروفروشگاههای مواد غذايی 122

 956,900 1,102,500 736,104 848,119 سيم پيچی 123

 1,269,700 1,545,800 1,104,155 1,344,189 سيمان فروشی 124

 1,122,500 1,674,600 976,137 1,456,205 كابينت و كانال سازشبکه ساز و مصنوعات  125

 1,122,500 1,398,500 976,137 1,216,171 شركت خدمات پستی خودروئی 126

 5,594,300 7,269,000 4,864,684 6,320,889 شركتهای تعاونی توزيع و مصرف 127

 1,398,500 1,969,000 1,216,171 1,712,241 شيرينی فروشی و قنادی و تم تولد 128

 570,400 975,300 496,070 848,119 شيشه بری 129

 1,122,500 1,674,600 976,137 1,456,205 شيشه سکوريت 130

 846,500 1,122,500 736,104 976,137 صافکار و آهنگر اتومبيل 131

 846,500 1,122,500 736,104 976,137 صحافی 132

 809,700 1,073,700 736,104 976,137 صنايع دستی 133

 3,940,500 4,560,600 3,152,443 3,648,513 طالوجواهرفروشی 134

 441,600 570,400 384,054 496,070 طناب تابی 135



 12 تعرفه عوارض محلی شهرداری زرین شهر 

 

 

 استانداري اصفهان شوراي اسالمي شهر زرين شهر شهرداري زرين شهر

 
 

 عوارض كسب و پيشه

 به طور ساليانه

 نحوه محاسبه عوارض 

 مصوب سال قبل

 نحوه محاسبه عوارض

 1400مصوب بهمن  

 2درجه  1درجه   2درجه  1درجه   نوع كسب رديف

 846,500 1,122,500 736,104 976,137 عسل فروشی 136

 1,269,700 1,683,700 846,500 1,122,500 عصاری -عطاری  137

 975,300 1,269,700 848,119 1,104,155 عکاسی 138

 1,122,500 1,398,500 976,137 1,216,171 عمده فروش چای 139

 1,272,100 1,656,200 848,119 1,104,155 عينک ساز 140

 1,398,500 1,969,000 1,216,171 1,712,241 فتوكپی و زيراكس 141

 1,821,800 2,521,100 1,584,223 2,192,308 فرش فروشی 142

 846,500 1,122,500 736,104 976,137 فرو ش قطعات الکترونيک 143

 717,700 975,300 624,088 848,119 فروش ابر و تشک ابری و پتو 144

 975,300 1,269,700 848,119 1,104,155 فروش ظروف آلومينيوم و مس و روی و سراميک 145

 1,067,300 1,398,500 928,131 1,216,171 فروش دوچرخه 146

 975,300 1,269,700 848,119 1,104,155 فروش زهوار و چهار چوب فلزی 147

 1,366,500 1,545,800 976,137 1,104,155 فروش سموم و دفع آفات نباتی 148

 1,269,700 1,545,800 1,104,155 1,344,189 فروش سوسيس و كالباس 149

 1,122,500 1,398,500 976,137 1,216,171 تزئينی –چينی  –فروش ظروف سراميکی  150



 13 تعرفه عوارض محلی شهرداری زرین شهر 

 

 

 استانداري اصفهان شوراي اسالمي شهر زرين شهر شهرداري زرين شهر

 
 

 عوارض كسب و پيشه

 به طور ساليانه

 نحوه محاسبه عوارض 

 مصوب سال قبل

 نحوه محاسبه عوارض

 1400مصوب بهمن  

 2درجه  1درجه   2درجه  1درجه   نوع كسب رديف

 873,700 1,187,300 624,088 848,119 فروش ظروف يکبار مصرف 151

 1,398,500 1,969,000 1,216,171 1,712,241 فروش فرش و موكت 152

 975,300 1,269,700 848,119 1,104,155 فروش قطعات پيش ساخته گچبری 153

 1,269,700 1,693,000 1,104,155 1,472,207 كامپيوترفروش قطعات  154

 1,269,700 1,693,000 1,104,155 1,472,207 فروش قطعات لوازم خانگی 155

 846,500 975,300 736,104 848,119 فروش كاست و سی دی 156

 1,269,700 1,693,000 1,104,155 1,472,207 فروش كامپيوتر )سخت افزار ( 157

 1,821,800 2,521,100 1,584,223 2,192,308 لباس عروسفروش  158

 975,300 1,269,700 848,119 1,104,155 فروش لوازم اداری مهندسی 159

 1,693,000 2,521,100 1,472,207 2,192,308 فروش لوازم آرايشی و بهداشتی 160

 975,300 1,122,500 848,119 976,137 فروش لوازم آالت موسيقی 161

 2,373,900 3,091,600 2,064,290 2,688,378 فروش لوازم بهداشتی ساختمانی 162

 2,059,400 2,850,000 1,584,223 2,192,308 فروش لوازم خانگی 163

 1,269,700 1,545,800 1,104,155 1,344,189 فروش لوازم صوتی 164

 717,700 846,500 624,088 736,104 فروش لوازم عکاسی 165



 14 تعرفه عوارض محلی شهرداری زرین شهر 

 

 

 استانداري اصفهان شوراي اسالمي شهر زرين شهر شهرداري زرين شهر

 
 

 عوارض كسب و پيشه

 به طور ساليانه

 نحوه محاسبه عوارض 

 مصوب سال قبل

 نحوه محاسبه عوارض

 1400مصوب بهمن  

 2درجه  1درجه   2درجه  1درجه   نوع كسب رديف

 694,400 1,030,500 496,070 736,104 لوازم ورزشی و سواركاریفروش  166

 1,269,700 1,674,600 1,104,155 1,456,205 فروش لوازم يدكی موتور سيکلت 167

 570,400 717,700 496,070 624,088 فروش مواداوليه فرش و رفوگری 168

 1,693,000 2,226,700 1,472,207 1,936,272 فروش موبايل 169

 2,226,700 2,797,100 1,936,272 2,432,342 فروش موتور سيکلت 170

 1,122,500 1,398,500 976,137 1,216,171 فروش نرم افزار كامپيوتر 171

 1,122,500 1,398,500 976,137 1,216,171 فروش و تعمير آالت موسيقی 172

 1,030,500 1,187,300 736,104 848,119 فروش و شارژ كپسول اكسيژن و آتش نشانی 173

 1,122,500 1,398,500 976,137 1,216,171 فروش و نصب دزدگير 174

 1,969,000 2,668,300 1,712,241 2,320,326 فروشگاه كاالی برقی 175

 30,113,300 33,459,200 26,185,500 29,095,000 فروشگاه های زنجيره ای 176

 4,195,700 6,164,800 3,648,513 5,360,754 فروشگاه های لوازم و تابلو برق صنعتی 177

 2,373,900 3,367,600 2,064,290 2,928,412 فروشندگان انواع ايرانيت , پوليکا , پليت 178

 1,398,500 1,969,000 1,216,171 1,712,241 فروشندگان كاالهای اسفنجی و پشم و شيشه 179

 1,269,700 1,545,800 1,104,155 1,344,189 فروشندگان لوازم اسقاطی ساختمان 180



 15 تعرفه عوارض محلی شهرداری زرین شهر 

 

 

 استانداري اصفهان شوراي اسالمي شهر زرين شهر شهرداري زرين شهر

 
 

 عوارض كسب و پيشه

 به طور ساليانه

 نحوه محاسبه عوارض 

 مصوب سال قبل

 نحوه محاسبه عوارض

 1400مصوب بهمن  

 2درجه  1درجه   2درجه  1درجه   نوع كسب رديف

 956,900 1,268,900 736,104 976,137 فروشندگی تاسيسات شوفاژ و پکيج 181

 665,600 915,300 512,072 704,099 فروشندگی و پخش ذغال 182

 441,600 570,400 384,054 496,070 آلبوم سازی–قاب سازی  183

 570,400 846,500 496,070 736,104 قالی شوئی 184

 716,900 873,700 512,072 624,088 قطعه شويی اتومبيل 185

 570,400 717,700 496,070 624,088 قهوه خانه 186

 1,269,700 2,005,800 1,104,155 1,744,245 كارگاه شيرينی پزی و فروش 187

 2,226,700 2,797,100 1,936,272 2,432,342 كاشی فروشی و نمايندگی آنها 188

 1,269,700 1,693,000 1,104,155 1,472,207 كافی نت 189

 920,100 060,100,1 736,104 848,119 كبابی و بريانی 190

 848,119 1,214,500 848,119 1,104,155 كتاب فروشی و نوشت افزار 191

 1,187,300 1,545,800 848,119 1,104,155 كرايه دهندگان وسايل پذيرائی 192

 846,500 975,300 736,104 848,119 نوار ويدئو –كرايه سی دی  193

 1,398,500 1,969,000 1,216,171 1,712,241 كرايه لباس عروس سفره عقد 194

 1,656,200 2,016,200 1,104,155 1,344,189 كفش فروشی 195



 16 تعرفه عوارض محلی شهرداری زرین شهر 

 

 

 استانداري اصفهان شوراي اسالمي شهر زرين شهر شهرداري زرين شهر

 
 

 عوارض كسب و پيشه

 به طور ساليانه

 نحوه محاسبه عوارض 

 مصوب سال قبل

 نحوه محاسبه عوارض

 1400مصوب بهمن  

 2درجه  1درجه   2درجه  1درجه   نوع كسب رديف

 744,100 936,100 496,070 624,088 كله پزی وجگری و سيرابی 196

 570,400 717,700 496,070 624,088 كليد ساز 197

 1,545,800 1,969,000 1,344,189 1,712,241 كارگاه جعبه مقوايی و كارتن بسته بندی 198

 1,969,000 2,797,100 1,712,241 2,432,342 كارگاه دباغی , رنگرزی منسوجات 199

 1,067,300 1,656,200 928,131 1,440,203 كارگاه قاليشوئی 200

 1,122,500 1,269,700 976,137 1,104,155 ماست بندیكارگاههای  201

 1,785,000 2,337,100 1,552,218 2,032,286 كاغذ ديواری و پاركت 202

 1,398,500 1,969,000 1,216,171 1,712,241 گل فروشی 203

 076,500,1 1,462,900 717,700 975,300 گوشت فروشی گاو و گوساله 204

 076,500,1 1,462,900 717,700 975,300 گوشت فروشی گوسفند 205

 1,674,600 1,969,000 1,456,205 1,712,241 الستيک فروشی 206

 873,700 1,030,500 624,088 736,104 لحاف دوز و پنبه زن 207

 570,400 717,700 496,070 624,088 لنت كوبی 208

 1,269,700 1,545,800 1,104,155 1,344,189 لوازم طبی و بيمارستانی 209

 2,116,200 2,797,100 1,840,259 2,432,342 لوازم يدكی ماشين 210



 17 تعرفه عوارض محلی شهرداری زرین شهر 

 

 

 استانداري اصفهان شوراي اسالمي شهر زرين شهر شهرداري زرين شهر

 
 

 عوارض كسب و پيشه

 به طور ساليانه

 نحوه محاسبه عوارض 

 مصوب سال قبل

 نحوه محاسبه عوارض

 1400مصوب بهمن  

 2درجه  1درجه   2درجه  1درجه   نوع كسب رديف

 1,269,700 1,693,000 1,104,155 1,472,207 لوستر و لوازم كادوئی و عتيقه 211

 1,398,500 1,969,000 1,216,171 1,712,241 لوله كشی گازمنزل و پکيج 212

 848,100 1,104,100 848,119 1,104,155 ماشين نويسی و خطاطی 213

 269,700,1 1,683,700 846,500 1,122,500 مرغ و ماهی فروشی 214

 975,300 1,269,700 848,119 1,104,155 مسافر خانه 215

 2,797,100 3,919,700 2,432,342 3,408,479 مصالح فروشی 216

 MDF 736,104 496,070 072,200,1 692,100مصنوعات چوبی و  217

 1,269,700 1,674,600 1,104,155 1,456,205 مکانيک 218

 1,122,500 1,693,000 976,137 1,472,207 موزائيک سازی 219

 1,545,800 2,116,200 1,344,189 1,840,259 موسسه فرهنگی هنری 220

 975,300 1,269,700 848,119 1,104,155 موكت فروشی 221

 1,067,300 1,398,500 928,131 1,216,171 ميوه فروشی 222

 1,269,700 1,545,800 1,104,155 1,344,189 نان ساندويچی پزی 223

 896,100 992,100 448,063 496,070 نانوا 224

 846,500 1,122,500 736,104 976,137 نجار 225



 18 تعرفه عوارض محلی شهرداری زرین شهر 

 

 

 استانداري اصفهان شوراي اسالمي شهر زرين شهر شهرداري زرين شهر

 
 

 عوارض كسب و پيشه

 به طور ساليانه

 نحوه محاسبه عوارض 

 مصوب سال قبل

 نحوه محاسبه عوارض

 1400مصوب بهمن  

 2درجه  1درجه   2درجه  1درجه   نوع كسب رديف

 570,400 846,500 496,070 736,104 نقاش ساختمان 226

 846,500 975,300 736,104 848,119 نقاشی اتومبيل 227

 1,122,500 1,398,500 976,137 1,216,171 نقره فروشی و بدليجات 228

 5,594,300 8,391,500 4,864,684 7,297,026 نمايشگاه اتومبيل سبک 229

 16,764,700 18,163,300 14,578,050 15,794,221 نمايشگاه اتومبيل سنگين 230

 2,373,900 3,367,600 2,064,290 2,928,412 نمايشگاه مبل 231

 5,594,300 8,391,500 4,864,684 7,297,026 نمايندگی فروش لوازم يدكی و تعميرگاههای مجاز اتومبيل 232

 11,188,700 16,764,700 9,729,368 14,578,050 نمايندگی فروش و لوازم يدكی ماشين آالت سنگين و راهسازی 233

 3,514,800 4,195,700 3,056,430 3,648,513 تعميرگاههای مجاز موتورسيکلتنمايندگی فروش و لوازم يدكی و  234

 1,269,700 1,545,800 1,104,155 1,344,189 نوشابه فروشی و توزيع كننده 235

 4,888,500 6,856,700 4,250,900 5,962,400 هايپر ماركت 236

 873,700 1,187,300 624,088 848,119 هنركده آموزش موسيقی 237

 
 

 

 



 1 تعرفه عوارض محلی شهرداری زرین شهر 

 استانداري اصفهان شوراي اسالمي شهر زرين شهر شهرداري زرين شهر
 

 

 فصل پنجم

فعاالن اقتصادی و بازرگانی و كليه حرف غير  ,مشاغل خاص  ساليانهعوارض 

 1401مشمول قانون نظام صنفی سال 

  



 2 تعرفه عوارض محلی شهرداری زرین شهر 

 استانداري اصفهان شوراي اسالمي شهر زرين شهر شهرداري زرين شهر
 

( 5-1تعرفه شماره )  

 

 

 1401سال  -واقع در محدوده و حریم مصوب شهر عوارض سالیانه مشاغل خاص ، فعاالن اقتصادی و بازرگانی و کلیه حرف غیر مشمول قانون نظام صنفی 

 توضیحات محاسبه عوارض :

و فعالیت  نمی باشندنظام صنفی  کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی واقع درمحدوده و حریم مصوب شهر) اعم از مستقر در منطقه  صنعتی ، قطب صنعتی ، مستقل و...( که مشمول قانون-1

شد ، فارغ از نوع فعالیت     صادی می با  شمول ع    ،آنها خدماتی  یا بازرگانی یا اقت سیس و راه اندازی م ساس نوع  زمان تأ وارض این تعرفه بوده و موظف به پرداخت عوارض این تعرفه برا

 فعالیت به شهرداری  می باشند.

سبه  در -2 شد، نوع فعالیت واحد مربوطه دخیل این عوارض  محا ست که فعالیت فعال خدماتی یا         همچنین می با صه ای ا شاخ شده در این بند عبارت از هرنوع  نوع فعالیت عنوان 

ر موارد واحد خدماتی یا بازرگانی اقتصادی با آن شناخته می شود و شامل نوع فعالیت واحد خدماتی یا بازرگانی یا اقتصادی ، نام واحد خدماتی یا تولیدی یا اقتصادی و سای        بازرگانی یا

 خصه را فعالیت نماید خواهد بود. ن شایا اقتصادی فارغ از اینکه واحد خدماتی یا بازرگانی یا اقتصادی یکی یا چند یا تمام شاخه های مربوط به آ

ضمناً   درصد کاهش به عنوان جایزه خوش حسابی خواهد بود.  2این عوارض در ابتدای هرسال تحقق پیدا کرده و به ازاء هر ماه واریز زودتر قبل از پایان سال تحقق عوارض مشمول     -3

   تعرفه برمبنای تعداد ماه های فعالیت محاسبه و اخذ خواهد شد.، عوارض این یت داشته باشددرصورتیکه واحدی کمتر از یکسال فعال

شد    -4 صورتیکه واحدی در طبقه زیرزمین قرارگرفته با صد  80عوارض این تعرفه مربوط به فعالیت در طبقه همکف بوده و در  صورتیکه در طبقه اول و به باال   در عوارض این تعرفه و در 

 تعرفه دریافت خواهد شد.عوارض این  درصد 90قرار گرفته باشد 

 داشت . پرداخت این عوارض با مجوزهای مورد نیاز که اشخاص می بایستی در هنگام شروع به فعالیت از مراجع ذیصالح دریافت نمایند ارتباطی نخواهد -5

 دریافت عوارض این تعرفه مانع از دریافت سایر عوارض قانونی نخواهد بود. -6

صادی در صور  -7 سجد جواد االئمه(،     تیکه فعال اقت ستگاه فوالدشهر تا م شتی،   در خیابان های امام )از ای صر تا خیابان شهید رجائی، خیابان مدنی تا ابتدای    شریعتی، باهنر، شید به ابتدای خیابان ولیع

   می گردد.درجه دو محسوب غیر این صورت ، درجه یک و در مستقر باشد اخیابانه ، شهید رجائی، رازی، صنعت، کارگر و کلیه کوچه های  منتهی به ایندستغیبشهید ، خیابانهای بهشت، کاشانی، شهدا

   الزامی است. 14/10/84قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا، شهرک و نحوه تعیین آنها مصوب  3ماده  5رعایت تبصره   -8



 3 تعرفه عوارض محلی شهرداری زرین شهر 

 استانداري اصفهان شوراي اسالمي شهر زرين شهر شهرداري زرين شهر
 

( 5-1تعرفه شماره )  

 1401سال  -واقع در محدوده و حریم مصوب شهرعوارض سالیانه مشاغل خاص ، فعاالن اقتصادی و بازرگانی و کلیه حرف غیر مشمول قانون نظام صنفی 
 )لایر(1400عوارض مصوب بهمن  نحوه محاسبه عوارض مصوب سال قبل  

 1درجه 2درجه  F4ستون F3ستون F2ستون F1ستون  نوع کسب رديف

 10,080,000 5,292,000 %31 %33 %40 %49 آزمايشگاه مركزی 1

 10,080,000 5,292,000 %31 %33 %40 %49 آزمايشگاه های طبی 2

3 
-متوسطه اول-)دبستانغير انتفاعی مدارس

 %49 %49 %59 %64 متوسطه دوم(
4,608,000 9,912,000 

 8,400,000 4,410,000 %31 %33 %40 %49 آموزشگاه های زبان خارجه 4

 8,400,000 4,410,000 %31 %33 %40 %49 آموزشگاه غير انتفاعی 5

 5,000,000 2,000,000 %24 %31 %33 %40 آموزشگاه كارهای هنری ,بازيگری ,تئاتر و... 6

 6,510,000 2,970,000 %23 %25 %31 %33 آموزشگاه موسيقی و سازهای سنتی 7

 8,400,000 4,410,000 %31 %33 %40 %49 آموزشگاه ماشين نويسی 8

 2,000,000 1,000,000 %18 %21 %24 %31 آموزشگاه خطاطی و خوشنويسی 9

 8,400,000 4,410,000 %31 %33 %40 %49 آموزشگاه فيلمبرداری و عکاسی 10

 8,400,000 4,410,000 %31 %33 %40 %49 آموزشگاه كامپيوتر           11

 5,040,000 2,646,000 %31 %33 %40 %49 غير دولتیآموزشگاه های فنی حرفه ای  12

 10,290,000 5,040,000 %36 %40 %49 %56 آموزشگاه تعليم رانندگی       13

 4,956,000 2,304,000 %31 %33 %40 %49 آمادگی و پيش دبستانی غير دولتی 14

15 
استخرهای دارای مجتمع تفريحی ورزشی 

 %33 %49 %58 %74 چند منظوره
6,660,000 12,180,000 

 5,880,000 3,087,000 %25 %33 %40 %49 باسکول 16

 الزامی است. 14/10/84قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا، شهرک و نحوه تعیین آنها مصوب  3ماده  5رعایت تبصره       



 4 تعرفه عوارض محلی شهرداری زرین شهر 

 استانداري اصفهان شوراي اسالمي شهر زرين شهر شهرداري زرين شهر
 

 1401سال  -واقع در محدوده و حریم مصوب شهرعوارض سالیانه مشاغل خاص ، فعاالن اقتصادی و بازرگانی و کلیه حرف غیر مشمول قانون نظام صنفی 

 )لایر(1400عوارض مصوب بهمن  نحوه محاسبه عوارض مصوب سال قبل  

 1درجه 2درجه  F4ستون F3ستون F2ستون F1ستون  نوع کسب رديف

 11,760,000 6,660,000 %46 %49 %56 %74 رستورانباغ  17

 11,760,000 6,660,000 %46 %49 %56 %74 بيمارستان خصوصی 18

 8,400,000 4,410,000 %31 %33 %40 %49 پاركينگ و گاراژ دار 19

 47,700,000 25,200,000 %53 %56 %64 %82 صادر كنندگان خشکبار 20

 2,000,000 1,000,000 %31 %33 %40 %49 پيک موتوری   21

 55,800,000 28,800,000 %62 %64 %82 %97 تاالرها و محلهای برگزاری مراسم 22

 17,820,000 10,080,000 %31 %33 %40 %49 داروخانه ) حق العمل كار دارو ( 23

 5,040,000 2,790,000 %21 %23 %24 %31 دانشگاه آزاد اسالمی 24

 20,700,000 11,250,000 %23 %25 %31 %33 درمانگاه های خصوصی 25

 12,222,000 6,156,000 %74 %82 %97 %114 دفاتر هواپيمائی 26

 18,000,000 10,290,000 %36 %40 %49 %56 دفاتر پيمانکاری راه و ساختمان و معدن 27

 6,930,000 3,600,000 %24 %31 %33 %40 دفاتر تخليه و توزيع بار 28

 32,400,000 18,000,000 %36 %40 %49 %56 حفاریكار دفاتر  29

 20,370,000 10,260,000 %74 %82 %97 %114 دفاتر اسناد رسمی  30

 4,158,000 2,160,000 %24 %30 %33 %40 دفاتر تاكسی های شهری )تاكسی سرويس , بی سيم و...( 31

 14,400,000 8,232,000 %36 %40 %49 %56 دفاتر ازدواج و طالق 32

 14,850,000 8,400,000 %31 %33 %40 %49 دفاتر حسابرسی و مالی و حقوقی 33

 23,760,000 13,230,000 %44 %49 %56 %64 دفاتر سنگبريها 34

 الزامی است. 14/10/84قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا، شهرک و نحوه تعیین آنها مصوب  3ماده  5رعایت تبصره     



 5 تعرفه عوارض محلی شهرداری زرین شهر 

 استانداري اصفهان شوراي اسالمي شهر زرين شهر شهرداري زرين شهر
 

 1401سال  -واقع در محدوده و حریم مصوب شهرعوارض سالیانه مشاغل خاص ، فعاالن اقتصادی و بازرگانی و کلیه حرف غیر مشمول قانون نظام صنفی 

 )لایر(1400عوارض مصوب بهمن  نحوه محاسبه عوارض مصوب سال قبل  

 1درجه 2درجه  F4ستون F3ستون F2ستون F1ستون  نوع کسب رديف

 22,050,000 11,760,000 %46 %49 %56 %74 شركتها و واحدهای توليدی ,خدماتی و... دفاتر 35

 13,230,000 7,056,000 %46 %49 %56 %74 موسسات تبليغاتی وبازرگانی 36

 18,000,000 10,290,000 %36 %40 %49 %56 دفاتر فروش آجرنما و فشاری 37

 14,850,000 8,400,000 %31 %33 %40 %49 دفاتر مقاطعه كاران راه و ساختمان و معدن 38

 18,000,000 10,290,000 %36 %40 %49 %56 دفاترمهندسين )مشاور راه و ساختمان , معدن , نقشه كشی و..( 39

 13,950,000 6,930,000 %24 %31 %33 %40 دفاتر مشاوره ای 40

 10,290,000 5,040,000 %36 %45 %49 %56 دفاتر ارسال كاال 41

 11,760,000 5,760,000 %44 %49 %56 %64 دفاتر فروش بليط )جاده ای وريلی ( 42

 11,760,000 5,760,000 %44 %49 %56 %64 دفاتر فروش بليط )هوايی و آبی ( 43

 11,760,000 5,760,000 %44 %49 %56 %64 دفاتر فروش بليط )جاده ای ,ريلی,هوائی,آبی( 44

 12,054,000 6,111,000 %56 %64 %82 %97 جهانگردیدفاتر خدمات مسافرتی و  45

 6,930,000 3,600,000 %24 %31 %33 %40 دفاتر مشاورين مالياتی 46

 6,510,000 2,970,000 %23 %25 %31 %33 دفتر حج و زيارت 47

 14,850,000 8,400,000 %31 %33 %40 %49 دفاتر طراحی دكراسيون داخلی ساختمان و... 48

 32,400,000 18,000,000 %36 %40 %49 %56 وكال و مشاورين حقوقیدفاتر  49

 6,510,000 2,970,000 %23 %25 %31 %33 دفاتر كاريابی 50

 2,625,000 1,395,000 %21 %23 %25 %31 و روزنامه دفاتر مطبوعاتی 51

 6,510,000 2,970,000 %23 %25 %31 %33 دفاتر تبليغاتی ) نياز منديها ( 52

 الزامی است. 14/10/84قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا، شهرک و نحوه تعیین آنها مصوب  3ماده  5رعایت تبصره    



 6 تعرفه عوارض محلی شهرداری زرین شهر 

 استانداري اصفهان شوراي اسالمي شهر زرين شهر شهرداري زرين شهر
 

 1401سال  -واقع در محدوده و حریم مصوب شهرعوارض سالیانه مشاغل خاص ، فعاالن اقتصادی و بازرگانی و کلیه حرف غیر مشمول قانون نظام صنفی 

 )لایر(1400عوارض مصوب بهمن  عوارض مصوب سال قبلنحوه محاسبه   

 1درجه 2درجه F4ستون F3ستون F2ستون F1ستون  نوع کسب رديف

 8,400,000 4,410,000 %31 %33 %40 %49 دفاتر پيش خوان دولت 53

 2,000,000 1,000,000 %31 %33 %39 %44 دفاتر خدمات نظافت منزل 54

 39,600,000 11,760,000 %44 %49 %56 %64 دفاتر نمايندگی ها 55

 39,600,000 11,760,000 %44 %49 %56 %64 دفاتر نمايندگی لوازم خانگی 56

 41,400,000 11,760,000 %46 %49 %56 %74 كارخانجاتدفاتر  57

 22,155,000 12,465,000 60/1 67/1 11/2 77/2 قرض الحسنه های مردمی 58

 6,930,000 3,600,000 %24 %31 %33 %40 انواع ( دفاتر خدمات مخابراتی و پستی) 59

 8,400,000 4,410,000 %31 %33 %40 %49 دفاترخدمات پرستاری ,سالمندان و موارد مشابه 60

 5,040,000 2,970,000 %21 %22 %24 %33 دفاتر مشاوره روانشناسی 61

 18,000,000 10,290,000 %24 %40 %49 %56 دفتر نمايندگی نظام مهندسی )اصلی( 62

 8,400,000 4,410,000 %31 %33 %40 %49 دفاتر خدمات ارتباطی تلفن همراه 63

 22,050,000 11,760,000 %44 %49 %56 %64 دفترخدماتی ارسال كاالهای بازرگانی 64

 10,395,000 5,400,000 %24 %31 %33 %40 + 10دفاترخدمات دولتی از قبيل صدورگذرنامه,گواهينامه پليس  65

 8,400,000 4,410,000 %31 %33 %40 %49 دفاترشركتهای  بيمه 66

 17,820,000 10,080,000 %31 %33 %40 %49 راديولوژی ها  و سونوگرافی     67

 32,400,000 18,000,000 %36 %40 %49 %56 شركتهای صادرات و واردات 68

 21,600,000 12,348,000 %36 %40 %49 %56 شركت حمل و نقل بار 69

 5,625,000 3,255,000 %23 %25 %31 %33 شركتهای تعاونی )انواع دفاتر شركتهای تعاونی( 70

 الزامی است. 14/10/84قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا، شهرک و نحوه تعیین آنها مصوب  3ماده  5رعایت تبصره    



 7 تعرفه عوارض محلی شهرداری زرین شهر 

 استانداري اصفهان شوراي اسالمي شهر زرين شهر شهرداري زرين شهر
 

 1401سال  -واقع در محدوده و حریم مصوب شهرعوارض سالیانه مشاغل خاص ، فعاالن اقتصادی و بازرگانی و کلیه حرف غیر مشمول قانون نظام صنفی 

 )لایر(1400عوارض مصوب بهمن  نحوه محاسبه عوارض مصوب سال قبل  

 1درجه 2درجه  F4ستون F3ستون F2ستون F1ستون  نوع کسب رديف

 28,800,000 17,220,000 %55 %64 %82 %97 خدمات خودروئیشركت  71

 22,050,000 11,760,000 %38 %49 %56 %64 شركت ساختمانی ) محل كارگاه ( 72

 22,050,000 11,760,000 %41 %49 %56 %74 شركت های حمل و پخش دارو 73

 40,500,000 22,050,000 %45 %49 %56 %74 فيزيو تراپی 74

 20,664,000 10,476,000 %59 %64 %82 %97 دندانپزشکیكلينيک  75

 11,760,000 6,660,000 %46 %49 %56 %74 كلينيک پزشکیمطب و  76

 6,930,000 3,600,000 %24 %31 %33 %40 كلينيک دام پزشکی 77

 27,000,000 14,850,000 %30 %33 %40 %49 كلينيک ها ) ساير كلينيک ها( 78

 14,850,000 8,400,000 %30 %33 %40 %49 گاراژ دار 79

 5,850,000 4,410,000 %12 %13 %21 %24 گالريهای نقاشی و هنری 80

 6,930,000 3,600,000 %24 %30 %33 %40 مخابرات ) باجه شخصی ( 81

 6,930,000 3,600,000 %24 %30 %33 %40 مركز بهره برداری تلفن راه دور 82

مستقر در مجتمع ها و مجموعه های اسباب بازی  83

 %23 %25 %31 %33 پاساژها
2,970,000 6,510,000 

 4,410,000 2,160,000 %12 %13 %21 %24 مراكز ترک اعتياد 84

 8,400,000 4,410,000 %31 %33 %40 %49 مركز مشاوره روان شناسی 85

 21,600,000 13,950,000 %24 %31 %33 %40 متل ها   86

 18,000,000 9,660,000 %36 %40 %46 %56 صنايع بسته بندی 87

 الزامی است. 14/10/84قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا، شهرک و نحوه تعیین آنها مصوب  3ماده  5رعایت تبصره     

 



 8 تعرفه عوارض محلی شهرداری زرین شهر 

 استانداري اصفهان شوراي اسالمي شهر زرين شهر شهرداري زرين شهر
 

 1401سال  -و حریم مصوب شهرواقع در محدوده عوارض سالیانه مشاغل خاص ، فعاالن اقتصادی و بازرگانی و کلیه حرف غیر مشمول قانون نظام صنفی 

 )لایر(1400عوارض مصوب بهمن  نحوه محاسبه عوارض مصوب سال قبل  

 1درجه 2درجه  F4ستون F3ستون F2ستون F1ستون  نوع کسب رديف

 6,510,000 2,970,000 %23 %25 %31 %33 موسسات انتشاراتی 88

 17,220,000 8,730,000 %56 %64 %82 %97 موسسات خدمات ايرانگردی و جهانگردی 89

 6,930,000 3,600,000 %24 %31 %33 %40 موسسات چاپ نقشه و اوزاليد و زيراكس 90

 5,544,000 2,880,000 %24 %31 %33 %40 موسسات پرورش طيور , دام , زنبور عسل,آبزيان,قارچ و موارد مشابه 91

 22,050,000 11,760,000 %46 %49 %56 %74 موسسات حفاری چاه های عميق و نيمه عميق 92

 28,800,000 17,220,000 %56 %64 %82 %97 موسسات  حفاری  وخاكبرداری 93

 14,850,000 8,400,000 %31 %33 %40 %49 موسسات خدماتی از قبيل ايزوله و عايق كاری 94

 8,610,000 4,770,000 %33 %36 %41 %53 موسسات خدماتی ) ساير موسسات خدماتی ( 95

 14,850,000 8,400,000 %31 %33 %40 %49 موسسات ماساژ طبی و تناسب اندام 96

 6,510,000 2,970,000 %23 %25 %31 %33 موسسات فرهنگی و هنری و انتشاراتی 97

 4,410,000 2,160,000 %12 %13 %21 %24 مهد كودكها  98

 8,400,000 4,410,000 %31 %33 %40 %49 )در صورتيکه مشمول عوارض ارزش افزوده نباشند( مهمانپذيرها 99

 22,050,000 11,760,000 %40 %49 %56 %74 مصالح ساختمانی 100

 50,400,000 28,800,000 %56 %64 %82 %97 نمايندگی های خودرو 101

 41,400,000 22,050,000 %46 %49 %56 %74 نمايندگی  ) ساير نمايندگی ها ( 102

 36,900,000 20,370,000 %74 %82 %97 %114 نمايندگی های فروش خودرو 103

 22,050,000 11,760,000 %45 %49 %56 %74 وارد كنندگان خوراک دام و طيور 104

 22,050,000 11,760,000 %45 %49 %56 %74 وارد كنندگان داروهای دامی و سموم  دفع آفات نباتی 105

 الزامی است. 14/10/84شهر، روستا، شهرک و نحوه تعیین آنها مصوب قانون تعاریف محدوده و حریم  3ماده  5رعایت تبصره 



 9 تعرفه عوارض محلی شهرداری زرین شهر 

 استانداري اصفهان شوراي اسالمي شهر زرين شهر شهرداري زرين شهر
 

 1401سال  -واقع در محدوده و حریم مصوب شهرعوارض سالیانه مشاغل خاص ، فعاالن اقتصادی و بازرگانی و کلیه حرف غیر مشمول قانون نظام صنفی 

 )لایر(1400عوارض مصوب بهمن  نحوه محاسبه عوارض مصوب سال قبل  

 1درجه 2درجه  F4ستون F3ستون F2ستون F1ستون  نوع کسب رديف

 8,400,000 4,410,000 %31 %33 %40 %49 وانت تلفنی 106

 22,050,000 11,760,000 %45 %49 %56 %74 )در صورتيکه مشمول عوارض ارزش افزوده نباشند(ستاره 3هتل ها  تا  107

 30,150,000 17,220,000 %56 %67 %82 %97 عوارض ارزش افزوده نباشند( درصورتيکه مشمول)به باالستاره و  4هتل ها 108

 14,850,000 8,400,000 %31 %33 %40 %49 هتل ) واحدهای خدماتی مستقر در هتل ها ( 109

 43,650,000 25,410,000 %89 %97 1/21 1/45 صرافی ها و موارد مشابه 110

 53,100,000 28,800,000 %59 %64 %82 %97 صادر كنندگان فرش 111

 27,900,000 14,850,000 31% 33% 40% 49% شعب فروش نفت )توليدات نفتی غير جايگاهی( 112

 29,700,000 18,000,000 33% 40% 49% 56% شركت ها )ساير( 113

 144,000,000 75,150,000 1/60 1/67 2/11 2/77  مالی و اعتباری بانکها و موسسات 114

واحدهای خدماتی يا بازرگانی  يا اقتصادی ) غير مشمول نظام صنفی ( كه ساير  115

 نام آنها در ليست ها موجود  نمی باشد
%51 %45 %40 %35 18,000,000 31,500,000 

 الزامی است. 14/10/84قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا، شهرک و نحوه تعیین آنها مصوب  3ماده  5رعایت تبصره    

 



 

 

 

 


