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فصل اول 
کلیات وتعاریف
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وارض مستندات قانونی وضع عوارض وسایر مستندات قانونی مرتبط با ع

1346آیین نامه مالی شهرداری ها مصوب 
تابعه هر شهرداری دارای تعرفه ای خواهد بودکه درآن کلیه انواع عوارض وبهای خدمات وسایر درآمدهایی که به وسیله شهرداری وموسسات-30ماده 

ه در نوع وووابسته به آن وصول یاتحصیل می شود،درج وهر عنوان تعرفه عوارض یا بهای خدمات جدیدی که وضع و تصویب می گرددیا هر تغییری ک
.میزان نرخ هاصورت میگیرددر تعرفه مذکور منعکس می شود

1375قانون تشکیالت ،وظایف وانتخابات شوراهای اسالمی کشوروانتخاب شهرداران با اصالحیه های بعدی مصوب -
:وظایف شورای اسالمی شهر-71ماده 
رت کشور اعالم تصویب لوایح بر قراری یا لغو عوارض  شهر وهمچنین تغییر نوع ومیزان آن با درنظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزا-16بند

.می شود
خشی از شورای اسالمی شهر میتواندنسبت به وضع عوارض متناسب باتولیدات و درآمدهای اهالی به منظور تامین ب(1386/8/27اصالحی)-77ماده 

.مورد نیاز شهر طبق آیین نامه مصوب هیات وزیران اقدام نمایدهزینه های خدماتی وعمرانی 

ارض وزیر کشورمیتواند در هر مقطعی که وصول هر عنوان تعرفه عو. عوارض ،یک ماه پس از ارسال هر مصوبه  وزارت کشورقابل وصول است -بند
.برآیین نامه مصوب نداند نسبت به اصالح یا لغوآن اقدام نمایدرامنطبق 

1387قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب -
شوراهای اسالمی شهروبخش برا ی وضع هر یک از عوارض محلی جدید ،که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده -1بند -50ماده 

.                                                                                                                            باشد،موظفندمواردراحداکثرتاپانزدهم بهمن ماه  هر سال برای اجرا در سال بعد تصویب و اعالم عمومی نماید

:قانون برنامه پنجم توسعه کشور -
ی  وسرمایه به منظور ارتقاءنظام برنامه ریزی کشوربا لحاظ نمودن دو اصل آمایش سرزمین وپایداری محیطی در کلیه فعالیتهای توسعه ا-181ماده 

گزاریهای ملی واستانی ،ایجاد
یتی منطقه ای ورعایت عدالت در توزیع منابع وفرصتها،توسعه متوازن مناطق ،ارتقاءتوانمندی های مدیر–هماهنگی بخشی ،منطقه ای وبخشی 

.استانهاوانتقال اختیارات اجرایی به استانها وتمرکزامورحاکمیتی در مرکز،سازوکارهاوشاخص های الزم به تصویب هیات وزیران میرسد
االنه کشور هر گونه تخفیف بخشودگی حقوق وعوارض شهرداریها توسط دولت وقوانین مصوب منوط به تامین آن از بودجه عمومی س-181تبصره ذیل ماده 

.درغیر این صورت بخشودگی وتخفیف حقوق وعوارض شهرداری ممنوع است . است 
1391قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مصوب 

هر محل سکونت خود مشموالن این قانون برای احداث یک واحد مسکونی با زیر بنای مفید تا یکصد بیست متر مربع و بیست متر مربع تجاری در ش-6ماده 
ماده در مفاد این.ازپرداخت هزینه های عوارض صدور پروانه های ساختمانی ،عوارض شهرداری ونوسازی برای یک بار با معرفی بنیادمعاف می باشند

احداث مجتمع های مسکونی نیز اعمال ومازاد بر تراکم شامل ایثارگران نخواهد بود
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تعاریف واصطالحات  
:تعاریف

آیین نامه مالی شهرداریها توسط وزارت کشورتهیه وتنظیم 30عبارتست ازدستورالعملی که به استنادماده :تعرفه عوارض 
.گردیده است 

p:منظور از(p)داره یا قیمت منطقه ای ،ارزش معامالتی زمین وساختمان بر مبنای اعالم دفترچه ارزش امالک و مستغالت ا
پیشه اقتصاد و دارایی شهر خرمشهر مالک عمل در شهرداری جهت صدور پروانه ساختمان وهزینه خدمات شهروعوارض کسب و

میباشد
K :ضریبی است که در تعرفه های مختلف با توجه به مقتضیات هرشهر  توسط شورای اسالمی  تعیین می گردد  .

نه وسرویس عبارتست ازساختمانی که برای سکونت افرادویا خانواده ساخته میشودوشامل اتاق ،آشپزخا:یک واحد مسکونی 
.های الزم میباشد

شورای عالی شهرسازی ومعماری در 1389/3/10تعاریف واصطالحات بکاررفته دراین دستورالعمل بر اساس مصوبه مورخ 
.باشدطرح تدقیق تعاریف ومفاهیم کاربری های شهر می خصوص 
:توجه 

:بایستی رعایت شود1398مواردذیل در کلیه تعرفه های عوارض سال 
ر مالک عمل چنانچه ملکی دارای چند بر باشددر محاسبه عوارض مربوطه باالترین قیمت منطقه ای بر ملک مشرف به معب1.

قه ای جبهه خواهد بودهمچنین درصورتیکه ملکی در میدان یا فلکه واقع شده باشدعوارض بر اساس باالترین قیمت منط
.خیابانی که از میدان یا فلکه منشعب می گرددمحاسبه خواهد شد

هیات عمومی دیوان عدالت 85/2/3مورخ 48وهمچنین دادنامه شماره 83/11/25مورخ 587باتوجه به دادنامه شماره 2.
.اداری پس از وصول جرائم ساختمانی به نرخ زمان وقوع تخلف عوارض متعلقه به نرخ روز محاسبه خواهد شد

قانون 77مرجع رفع هر گونه اختالف بین مودی وشهرداری درمورد عوارض وبهای خدمات کمیسیون موضوع ماده 3.
شهرداری است 

.عوارض موضوع این تعرفه در داخل محدوده وحریم شهر قابل وصول است 4.

( 87/2/17پس ازتصویب قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب )قوانین ومقررات مربوط به معافیت های مصوب 5.
قانون برنامه پنجم توسعه 181ویامعافیت هایی که درقوانین بودجه سنواتی پیش بینی میگرددبارعایت تبصره ذیل ماده 

اعمال خواهدشددر هر حال تخلفات ساختمانی مشمول استفاده از هیچ گونه تخفیف ومعافیتی نخواهد بود
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فصل دوم 

ساخت وساز 
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98وصول حق کارشناسی داخل محدوده شهری سال 

قانون مالیات بر ارزش افزوده  50عوارض و بهای خدمات شهرداری خرمشهردر اجرای تبصره یک ماده 

5شهردار  خرمشهر

کد عوارضبه ریالشرح وظایف 

300/000متر مربع                    500اعیان تا عرصه بدون( 1

350/000مترمربع                                                                                                              1000متر تا 500بیش از بدون اعیانعرصه( 2

500/000بباالمتر1000ازبیشاعیانبدونعرصه(3

450/000مترمربع200تااعیانوعرصهدارایمسکونی(4

600/000مربعمتر500تامتر200ازبیشاعیانوعرصهدارایمسکونی(5

800/000مترمربع1000تامتر500ازبیشاعیانوعرصهدارایمسکونی(6

1/200/000مربعمتر1000ازبیشاعیانوعرصهدارایمسکونی(7

500/000متر500تاونخیالتباغاتعرصه(8

800/000تاحداکثر9بندبعالوهریال50/000متر500هرازایبهباالبهمترمربع500ازونخیالتباغاتعرصه(9

6الی8بندهایاضافهبهریال70/000مبلغواحدهرازایبهمسکونیهایدرمجتمع(1):تبصره

3102

رشورای اسالمی شهر خرمشهرییس 



98وصول حق کارشناسی واحدهای تجاری سال 

قانون مالیات بر ارزش افزوده  50عوارض و بهای خدمات شهرداری خرمشهردر اجرای تبصره یک ماده 

6 شهردار خرمشهر

کد عوارضبه ریالشرح وظایف 

300/000متر مربع                                                                                       25برای امالک تجاری تا (1

500/000متر مربع                                                            50متر تا25برای امالک تجاری باالی (2

2به اضافه بند 50/000متر مربع  10متر  به ازا ی هر 50باالتر از (3

ریال200/000متر   100وصول حق کارشنلسی انبارهای تجاری  به ازای هر ( 4

(          محوطه بازداخل انبار)به بند دو اضافه میگردد 

ریال                                  150/000در مجتمع های  تجاری به ازای هرواحدتجاری مبلغ :تبصره 

.وصول می گردد2الی 1بعالوه بندهای 

3102

رشورای اسالمی شهر خرمشهرییس 



98غیردولتی سال درمانی –صنعتی –وصول حق کارشناسی اداری 
کد عوارضبه ریالشرح وظایف 

1/000/000مترمربع   اداری                                                                                                   500ـ عرصه و اعیان تا 1

1/500/000اداری                                                                      متر مربع1000تا مترمربع500عرصه و اعیان از -2

2به اضافه بند 30/000/000ریال حداکثر 30/000متر50به ازاء هر مازاد بر آن-3

1/000/000متر مربع صنعتی                                                                                                    100تا 1امالک برای-4

20/000/000ریال تا حداکثر                                                 35/000مازاد بر آن به ازاء هر مترمربع صنعتی -5

01/200/00مترمربع                                                                                                 500عرصه واعیان درمانی تا -6

ریال15/000/000ریال تا حداکثر 55/000متر 100مترمربع به ازای هر 500واعیان درمانی بیش ازعرصه-7

.محاسبات بر اساس عرصه می باشد : 1تبصره 

وصول حق  کارشناسی ساخت وسازهای کوچک درعرصه های بزرگ برابربا فرمول ذیل اخذ میگردد  :2تبصره 

× T ) ×%2                                                 A=P×(S:فرمول

%2= ضریب تعدیل =Tارتفاع ساختمان  =Sسطح  زیر بنا =Pقیمت منطقه ای  =Aقیمت هزینه کارشناسی
.عرض زمینی که در آن بنا احداث میگردد بدون در نظر گرفتن طبقات ×سطح زیر بنا عبارت است از طول 

.ضریب تعدیل  دو درصد میباشد

3102

قانون مالیات بر ارزش افزوده  50عوارض و بهای خدمات شهرداری خرمشهر در اجرای تبصره یک ماده 

7
هرجانشین شورای اسالمی شهر خرمششهردار خرمشهر



98حق کارشناسی امالک خارج از محدوده شهری سال

کد عوارضبه ریالشرح وظایف 

ریال1/000/000مترمربع                                                                                       1000ـ برای امالک تا 1

ریال2/000/000اضافه می شود تا حداکثر 1ریال به بند 7/000متر مربع 100ـ مازاد بر آن هر 2
3102

گزارش کارشناسی طبق سابقه قبلی ملک و عدم حضور میدانی یک دوم هزینه موضوعه وصول می شود:1تبصره 

روز اعتبار دارد30صدور گواهی گزارش کارشناسی به مدت :2تبصره 

.وصول نمی شود( مساجد)هزینه کارشناسی جهت اماکن مذهبی :3تبصره 

.می باشندازپرداخت هزینه کارشناسی معاف(که با اصول بازرگانی اداره نمی شوند)مراکزعام المنفعه و خیریه و دارالقرآن: 4تبصره 

.عاف میباشندازپرداخت هزینه کارشناسی م.که سند مالکیت آنها بنام اداره اوقاف می باشد(حسینیه و تکایا)اماکن مذهبی : 5تبصره 

.حق کارشناسی اداری وصنعتی محاسبه می گردد%50کلیه اماکن درمانی دولتی :6تبصره 

تبصره های وصول حق کارشناسی 

قانون مالیات بر ارزش افزوده  50عوارض و بهای خدمات شهرداری  خرمشهر در اجرای تبصره یک ماده 

8 رشورای اسالمی شهر خرمشهرییس شهردار خرمشهر



رشورای اسالمی شهر خرمشهرییس شهردار خرمشهر 9

98ارزش جرائم ساختمان برای سال 
شرح گروه ساختمانهاردیف

لریابه 98نرخ سال 97نرخ سال 
مسکونیتجاری

2650001/590/000طبقه5تاساختمان اسکلت بتونی با هر نوع سقف 1
2650001/590/000طبقه به باال5ساختمان اسکلت بتونی با هر نوع سقف 2
1900001/140/000طبقه5ساختمان اسکلت فلزی با هر نوع سقف تا3
2200001/320/000طبقه به باال5ساختمان اسکلت فلزی با هر نوع سقف 4
340/000----1700001/020/000اجراء میشوتمان اسکلت مختلط مصالح بنائی یا ستونهای فلزی یا بتونی که معموال در وسط ساخ5
135/000-------135000810/000اسکلت آجری وسنتی6
115000115/000اسکلت مختلط خشت و گل، سنگ و چوب 7
8500085/000اسکلت ساختمانهای تمام چوب معمولی 8
235000940/000اسکلت ساختمانهای تمام چوب صنعتی9

135000810/000قفمتر اسکلت آجری ، بلوک سیمانی یا سنگی با هر نوع س4انبارهای با دهنه بیش از 10
135000810/000متر اسکلت فلزی یالوله های پیش ساخته با هرنوع سقف4انبارهای با دهنه بیش از 11
135000810/000بلوک سیمانی وهرنوع سقف-آجر-سالونها و توقفگاهها با مصالح بنائی سنگ12
1950001/170/000سالونها و توقفگاهها با ستونهای بتون آرمه13
105000105/000گلخانه با هرنوع مصالح بنائی با هرنوع سقف14
90000540/000آشیانه ها و سایبانها با پایه های چوبی ومصالح بنائی هرنوع سقف15
105000105/000آشیانه هاو سایبانها با پایه های  فلزی و با ستونهای بتون آرمه 16
135000630/000دستگاههای حرارت مرکزی شوفاژ سانترال17
170000170/000((گرمایش و خنک کننده))تهویه مطبوع 18
9000090/000آسانسور19
265000265/000متر مکعب به باال 6انواع مخازن اعم از زیر زمینی ، هوائی از20
265000265/000هرمتر مکعب سکو 21
265000265/000هرمترمربع دیوار کشی با هرنوع مصالح متر طول22



رییس شورای اسالمی شهر خرمشهر  10شهردار  خرمشهر

قانون مالیات بر ارزش افزوده  50عوارض و بهای خدمات شهرداری  خرمشهر در اجرای تبصره یک ماده  در جدول محاسبات اجرا میشود%45جهت صدور پروانه ساختمانی که پس از اعمالKضریب کاهشی  

متری26خیابانهای از 
بباال  تجاری

متری 26خیابانهای از 
مسکونیبباال

متری تا 12خیابانهای از 
تجاریمتری 24

متری 12خیابانهای از  
مسکونیمتری24تا 

متری تا 4کوچه های از 
تجاریمتری12

متری تا 4کوچه هایاز 
متری مسکونی12

بلوک رد
یف

40% 80% 20% 25% 15% 20% 7 1

70% --------- 40% 45% 25% 30% 8 2

75% ---------- ------------ ----------- 70% --------------------- 9 3

60% ---------- 70% 80% 50% 65% 10 4

80% ----------- 60% 80% 30% 60% 11 5

60% 60% 70% ------------ 30% 45% 16 10

80% 80% 50% 60% 35% 60% 13 7

55% 90% 50% 65% 30% 40% 14 8

---------- ------------ ---------------- ------------- 70% ------------------- 15 9

----------- 140% 50% 50% 30% 35% 16 10

60% --------------- 70% ------------------ 30% 45% 17 11

45% ----------- 20% 50% 20% 30% 18 12

45% 80% 25% 30% 25% 30% 19 13

45% 80% 25% 30% 25% 30% 20 14

-------------------- 140% 65% -------------------- 90% 70% 21 15

150% 250% 120% 120% --------------------- ------------------ 22 16

150% 250% ----------------------- -------------- ------------------------
--

120% 23 17

------------ 120% ---------------------- --------------------- 120% 180% 24 18

اعمال میشود% 45فقط با Kمابقی بلوک ها بدون ضریب کاهشی: مهم



98ال صدور پروانه ساختمانی مجتمع ها وآپارتمانهای مسکونی س(احداث اعیانی)عوارض زیر بنا -(2-1)تعرفه شماره 

محاسبه عوارض برای هر متر مربع سطح ناخالص کل بنامبنای ناخالص کل بناسطح ردیف

100÷    ( میانگین سطح واحد ) × ( ریال15/000حداقل ایقیمت منطقه%80) مترمربع200تا 1

100÷  ( میانگین سطح واحد ) × ( ریال25/000حداقل منطقه ای  قیمت % 70) مترمربع400تا 2

100÷   ( میانگین سطح واحد ) × ( ریال30/000منطقه ای حداقلقیمت % 60)مترمربع600تا 3

100÷    ( میانگین سطح واحد ) × ( ریال35/000قیمت منطقه  ای حداقل % 50)مترمربع1500مترمربع تا 600از4

100÷    ( میانگین سطح واحد )×(ریال40/000قیمت  منطقه ای حداقل  %40)مترمربع3000مترمربع تا 1500از5

100÷    (میانگین سطح واحد) × ( ریال45/000قیمت  منطقه ای  حداقل  %35)متر مربع 3000بیش از 6

قانون مالیات بر ارزش افزوده  50عوارض و بهای خدمات شهرداری  خرمشهر در اجرای تبصره یک ماده 

11 شورای اسالمی شهر خرمشهررییس شهردار  خرمشهر

:توضیحات
.گرددمنظورازمجتمع هاوآپارتمان های مسکونی اعیانی است که در هر طبقه بیش ازیک واحدمسکونی احداث(:1)بند
امل محاسبه عوارض مساحت پارکینگ ،راه پله آسانسور،شوتینگ زباله وخرپشته با رعایت ضوابط طرح تفضیلی ش(:2)بند

.نمیگردد
ررات بارعایت ضوابط و مق(خارج از اعیانی )در صورت درخواست متقاضیان برای احداث استخر،سونا،جکوزی (:3)بند

ه چنانچه قسمتی از اعیانی برای این منظوراستفاد.قابل وصول می باشد p2شهرسازی به ازای هر متر مربع زیر بنا  
.شوددرعوارض زیر بنا مورد محاسبه قرار نمیگیرد

.  میانگین سطح واحد عبارتست ازسطح ناخالص کل بنا تقسیم بر واحد های مسکونی (:4)بند
دیوار و در صورت ساخت آالچیق فقط با مصالح مرتبط با آن و عدم محصور نمودن آالچیق اعم از شیشه و(:5)بند

دارای سقف شیروانی یا مخروطی و مشروط به اینکه در نمای ساختمان دیده نشود معادل یک سوم عوارض
زیربنای اخذ میشود  



بقدات منظورازواحدمسکونی تک واحدی ،اعیانی است که در سطح ویاهرطبقه، بیش ازیک واحداحدداث نشدودوچنانچه درهرطبقده ویاط:1بند
جتمع هدای ازنوع م(احداث اعیانی مسکونی)دوواحدساخته  شودتک واحدی محسوب نمی گرددودراین گونه مواردنحوه محاسبه عوارض زیر بنا

مسکونی مالک عمل خواهدبود

بارعایدت ضدوابطومقررات شهرسدازی بده ازای (خدارج ازاعیدانی )در صورت درخواست متقاضیان برای احداث استخر،سدونا،جکوزی :2بند
.گیردچنانچه قسمتی ازاعیان برای این منظوراستفاده شوددرعوارض زیربناموردمحاسبه قرارنمی.قابل وصول می باشد  2pهرمترمربع

.می گرددمساحت پارکینگ ،راه پله ،آسانسور،شوتینگ زباله وخرپشته بارعایت ضوابط طرح تفصیلی شامل محاسبه عوارض ن: 3بند

98صورت تک واحدی سال به از نوع مسکونی(احداث اعیانی)عوارض زیر بنا-(2-1)تعرفه شماره 
عوارض مساحت هر متر مربعمسکونیسطح بنای مجموعردیف

ریال نباشد3000ای تا حداقل عوارض کمتر از قیمت منطقه % 25متر مربع60از یک متر تا 1
ریال نباشد4500ای تا حداقل عوارض کمتر از قیمت منطقه % 35مترمربع100متر تا 61از 2
ریال نباشد5500ای تا حداقل عوارض کمتر از قیمت منطقه % 45متر مربع150تا 101از 3
ریال نباشد7000ای تا حداقل عوارض کمتر از منطقه قیمت %55متر مربع 200تا 151از 4
ریال نباشد8500ای تا حداقل عوارض کمتر از منطقه برابرقیمت %65متر مربع300تا 5201
ریال نباشد9500ای تا حداقل عوارض کمتر از منطقه برابرقیمت %90مترمربع 400تا 301از 6
ریال نباشد11000برابرقیمت منطقه ای تا حداقل عوارض کمتر از 1/2متر مربع500تا 401از 7
ریال نباشد12500ای تا حداقل عوارض کمتر از قیمت منطقه برابر 2متر مربع 600تا 501از 8
ریال نباشد14000کمتر از تا حداقل عوارضبرابر قیمت منطقه ای 2/2به باالمترمربع600از9

قانون مالیات بر ارزش افزوده  50عوارض و بهای خدمات شهرداری خرمشهر در اجرای تبصره یک ماده 

12 راسالمی شهر خرمشهرییس شورای شهردار  خرمشهر



قانون مالیات بر ارزش افزوده  50عوارض و بهای خدمات شهرداری  خرمشهر در اجرای تبصره یک ماده 

11 شورای اسالمی شهر خرمشهررییس شهردار  خرمشهر

98سال ( جدول -کانیوو-آسفالت) وصول هزینه  خدمات عمرانی 

قانون مالیات بر ارزش افزوده  50عوارض و بهای خدمات شهرداری  خرمشهر در اجرای تبصره یک ماده 

13

:        w2= o    pفرمول =w1  هزینه جدول

=oعرض ملک

در مواقعیکه در )جهت تامین هزینه جدول ،آسفالت و کانیوو در هنگام صدور پروانه ساختمان یا پایان کار

.برابر فرمول ذیل  فقط برای یک باراز مالکان محترم اخذ می گردد.( هنگام صدور پروانه اخذ نگردیده باشد

شورای اسالمی شهر خرمشهررییس شهردار  خرمشهر

.تعرفه فوق جهت یک واحدمسکونی یا تجاری  اخذمیگردد: 1تبصره  
مبلغ فوق به ازای هر واحد  وصول خواهد %70جهت واحدهای آپارتمانی: 2تبصره  

× 1/2f   ×

=p جدول یا اسفالت که توسط سازمان عمران شهرداری اعالم میشود قیمت

=w2  هزینه آسفالت

:w1= o   pفرمول

×
=fعرض خیابان



قانون مالیات بر ارزش افزوده  50عوارض و بهای خدمات شهرداری  خرمشهر در اجرای تبصره یک ماده 

14 اسالمی شهر خرمشهر رییس شورای شهردار  خرمشهر

98عوارض تعمیرات وتخریب ساختمانی سال

ریال4/500/000بباالمترمربع عرصه و اعیان 201تعمیرات جزیی مسکونی هر واحدازعوارض -1

ریال3/500/000مترمربع عرصه و اعیان  200تا 101تعمیرات جزیی مسکونی هر واحدازعوارض -2

ریال2/500/000اعیا      مترمربع عرصه و 100تعمیرات جزیی مسکونی هر واحد   تا عوارض -3

مترمربع10مترمربع به ازای هر50مازاد بر تعمیرات ساختمانهای تجاری عوارض -5
اضافه خواد شد4به ردیف ریال  500.000مبلغ  

ریال 60/000/000ساختمان های ادا ری تعمیرات -6

ریال  4/000/000مترمربع     50تعمیرات ساختمانهای تجاری جهت هر واحد   تاعوارض -4

متراژکل*     50/.=مجوز تخریب مسکونی -7

متراژکل*منطقه قیمت *2.50=تجاری وانبار   تخریب مجوز -8

متراژکل*ایی منطقه قیمت *4=    وغیره   ادارات تخریب مجوز -9

اییمنطقه قیمت * 

:اقداماتی که احتیاج به کسب مجوز ندارد
بامعایقتعویضقبیلاز)بامکفمرمت-1

میرتعیاتعویضکاهگل،،اندودموزایک،نصب
(شیروانی

پلهراهوساختمانموزائیکتعویض-2
کاشینصبونقاشیوسفیدکاری-3
دیواروساختمانازاعممحدود،نماسازی-4
ایدبنمااساسیبازسازیوتغییربرای)حیاط
(شوداخذذیربطمراجعازالزممجوز
هایمجتمعومنازلدرسازیمحوطه-5

عنوهرواستخریاحوضاحداثازاعممسکونی
حذفعدمبهمشروطبندیباغچهبندی،کف

دهسرپوشیسبزفضایاحداثعدموپارکینگ
هایسرویستعویضیاتعمیرونصب-6

بهداشتی
غییرتعدمبهمشروط،پنجرهیادرتعویض-7
ساختمانکاربریمعماریوفنینظامدر
نصبوگازفاضالب،،آبکشیلوله-8

بهازنیموتورخانهمحلاینکهبرمشروطشوفاژ،
.باشدنداشتهجدیدیساختماناحداث
آنتخلیهوفاضالبچاهحفر-9
ازمجزا(توالت)سرویساحداث-10

مترمربع2مساحتبهساختمان
حیاصالبرکهدیواریترمیمیاتعویض-11
.باشدنداشته
وطمشرساختمان،بهداشتینواقصرفع-12
کاربریومعماریفنی،نظامتغییرعدمبه

ساختمان



98ال فروش مازاد بر تراکم دربافت مسکونی غیر بلند مرتبه سازی سو عوارض  تراکم

5p-------------------------------عوارض تراکم برای مسکونیـ 1

7p----------------------------------------... اداری وبرای تراکم عوارض ـ 2

5p-------------------------------واحد تجاریبرای تراکم عوارض ـ 3

2p---------------------نیم طبقه تجاری  اماکن عوارض تراکم برای ـ 4

قانون مالیات بر ارزش افزوده  50عوارض و بهای خدمات شهرداری  خرمشهر در اجرای تبصره یک ماده 

15 رشورای اسالمی شهر خرمشهرییس شهردار  خرمشهر

----------------------------------- 10pمسکونی برای پیش آمدگی عوارض -5

20p------------------تجاری و صنعتیعوارض پیش آمدگی برای ـ 6

------------------------------------ 12pعوارض پیش آمدگی برای اداری ـ 7

ََ با کاربری مختلف ساختمانهای دیگرَ
محاسبه میشود10pبا ضریب پیش آمدگی بر اساس 

عوارض پیش آمدگی بیش از حد مجاز تراکم     



98سال ...عوارض پذیره یک مترمربع از یک واحدتجاری و-(2-2)تعرفه شماره 

16 شورای اسالمی شهر خرمشهررییس شهردار  خرمشهر

هجهت صدور پروانماخذ و نحوه محاسبه عوارض ساخته شده  عنوان تعرفه عوارض  ردیف

( L– Lo) + (h – ho)       
p (1+ -- ------------------)     ×43P

10                  

عوارض پذیره در زیر 
زمین 

1

( L– Lo) + (h – ho)       
p (1+ -- ------------------)     ×107P

10                      

عوارض پذیره در 
همکف 

2

( L– Lo) + (h – ho)       
p (1+ -- ------------------)     ×73P

10                      

ه عوارض پذیره درطبق
اول 

3

( L– Lo) + (h – ho)       
p (1+ -- ------------------)     ×52.50P

10                     

ه عوارض پذیره در طبق
دوم 

4

( L– Lo) + (h – ho)       
p (1+ -- ------------------)     ×32.75P

10                         

ه درطبقعوارض پذیره
سوم به باال

5

( L– Lo) + (h – ho)       
p (1+ -- ------------------)     ×2/53.50P

10                    

عوارض پذیره در نیم
بالکن داخل )طبقه 
(مغازه 

6

L =طول دهنه به مترLo= طول دهنه مجاز به مترh     = طول ارتفاع  مترho =طول ارتفاع مجاز به متر

توضیحات
ن عوارض پذیره طبقات پایین تدراز زیدرزمی(:1)بند

% 30،به ازای هر طبقده پدایین تدراز زیدر زمدین 
ع کمترازعوارض پذیره زیر زمین برای هر متر مربد

.محاسبه خواهد شد
عوارض انباری مجزاو دارای فاصله ازواحد (:2)بند

عدوارض %75هر متر مربع معادل تجاری به ازای
یک متر مربع پذیره تجداری ازهمدان طبقده قابدل

احتساب و عوارض میشود

مدارک اثبات تجاری بدودن ملدک قبدل از (:3)بند
پروانه کسدب از: بازسازی شامل حداقل دو مورداز 

ب اتحادیه صنفی وسایر مراجع ذیصدالح ،قبدوض آ
ه ،برق ،گاز،برگ پرداخت مالیدات سدالیانه ،پرواند
ح تجاری مبنی بر تجاری بودن آن ازمراجع ذیصدال
ه است که در این صورت وضعین موجود تلقدی شدد
ومشمول پرداخت هیچگونده عدوارض وجریمده ای 
نخواهدشد و بعد از تاسیس شهرداری وجود هر یدک
از این مدارک صرفا سدال وقدوع تخلدف را بدرای 
محاسبه جریمه وهمچندین عدوارض سدالهای قبدل 

.مشخص خواهد نمود



قانون مالیات بر ارزش افزوده  50عوارض و بهای خدمات شهرداری  خرمشهر در اجرای تبصره یک ماده 

17 رییس شورای اسالمی شهر خرمشهرشهردار  خرمشهر

98عوارض پذیره یک متر مربع از چند واحد تجاری ساخته شده سال -(2-3)تعرفه شماره 

توضیحات  ماخذ ونحوه محاسبه عوارض ساخته شده عنوان تعرفه 
عوارض 

رد
یف

N             (L- Lo )+( h – ho-)      
p( 1+  ---- +  ----------------------------) ×7/5

10                   10                    

زیر زمین در 1

N             ( L– Lo )+( h – ho)      

.p(1+  ---- +  -----------------------------)×15
10                    10                    

در همکف  2

N            (L – Lo )+( h – ho)      

p( 1+  ---- +  -----------------------------)×10
10                    10                    

در طبقه اول  3

N               (L-lo)+( h – ho)       
p( 1+  ---- +  -----------------------------)×7/5

10                    10                 

در طبقه دوم  4

N            (L– Lo)+( h – ho)       

p( 1+  ---- +  ----------------------------)×6
10                   10                    

االدر طبقه سوم به ب 5

(L–Lo)+( h – ho)      N

p( 1+  ---- +  ----------------------------)×4/5
10                  10                    

بالکن)نیم طبقه 
(داخل مغازه 

6

واحدهای تجاری که به صورت مجتمع وپاسداژ احدداث (:1)بند
وتمدام میشوند ،فضای باز مشاعی که در ساختمان امتدادداشته

یس طبقات را از هر طبقه قابل روئیت می نمایددوهمچنین سدرو
.بهداشتی ونمازخانه مشمول عوارض پذیره نخواهد بود

در صورت تجدید بناهای تجداری تدا میدزان مسداحت (:2)بند
.عوارض پذیره مالک محاسبه قرار می گیرد%  40قبل
عوارض انباری مجزا از واحدتجاری به ازاء هدر متدر (:3)بند

عوارض یک متر مربع  پذیره تجاری همدان %75مربع معادل 
.طبقه قابل احتساب و وصول می باشد 

ن مدی عمق جبهه اول برابرضوابط طرح تفضدیلی تعیدی(:4)بند
گرددالزم به توضیح است در مجتمع های تجداری کده در یدک

مدل طبقه به صورت یکپارچه ایجادمی شوندعمق جبهه مدالک ع
سبه مدی نبوده وعوارض  کل بنا بر اساس ضریب تعیین شده محا

.گردد

L=           طول دهنه به مترLo = طول دهنه مجاز به متر
h =  مترطول ارتفاعho         =طول ارتفاع مجاز به متر

=n  تعدادواحد



قانون مالیات بر ارزش افزوده  50عوارض و بهای خدمات شهرداری  خرمشهر در اجرای تبصره یک ماده 
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ماخذ ونحوه محاسبه عوارض صدور پروانه عنوان تعرفه عوارض ردیف

) S           N+10*)40 ./p زیر زمین در 1

). SN+10*)./80p

در همکف  2

)   S         N+10*)60 ./p

در طبقه اول  3

)    S         N+10*)05/p در طبقه دوم بباال 4

)   S        N+10*)25 ./p بالکن)نیم طبقه 
(داخل مغازه 

5

98عوارض پذیره یک متر مربع از چند واحد تجاری سال -(2-4)تعرفه شماره 

در محاسبه عوارض پدذیره مجتمدع هدای (: 1)بند
ق تجاری مانند پاساژ  تیمچه ، سرای وامثدالهم ،عمد

.جبهه اول مالک عمل میباشد
اژ واحدهای تجاری که به صورت مجتمع وپاس(:2)بند

ان احداث میشوند ،فضای باز مشاعی که در سداختم
ئیت امتدادداشته وتمام طبقات را از هر طبقه قابل رو

می نمایدوهمچنین سدرویس بهداشدتی ونمازخانده
.مشمول عوارض پذیره نخواهد بود

و عددوارض انبدداری مجددزا از محاسددبه (:3)بنددد
واحددتجاری بده ازاء هدر متدر مربدع معدادل 

قه یک متر مربع  پذیره تجاری همان طبعوارض 75%
.قابل احتساب و وصول می باشد 

ی عمق جبهه اول برابرضوابط طدرح تفضدیل(:4)بند
هدای تعیین می گرددالزم به توضیح است در مجتمع
دمی تجاری که در یک طبقه به صورت یکپارچه ایجدا
ا بر شوندعمق جبهه مالک عمل نبوده وعوارض  کل بن

.اساس ضریب تعیین شده محاسبه می گردد



قانون مالیات بر ارزش افزوده  50عوارض و بهای خدمات شهرداری  خرمشهر در اجرای تبصره یک ماده 
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98عوارض پذیره اداری سال -(2-6)تعرفه شماره 
توضیحات  ماخذونحوه محاسبه عوارض عنوان تعرفه عوارض  ردیف 

وصول عوارض مزبدوردر خصدوص واحددهای (:1)بند
ز اداری  می باشد که رعایت ضوابط ومقررات مربدوط ا

ک حسب مورد،مال(هادی ،تفصیلی )جمله طرح مصوب 
.عمل قرار میگیرد

p×7
احداث اعیانی )عوارض پذیره 

واحدهای اداری به ازاء هر متر مربع ( 1

98عوارض پذیره  واحدی صنعتی سال -(2-5)تعرفه شماره 
توضیحات  ماخذونحوه محاسبه عوارض عنوان تعرفه عوارض ردیف 

وصول عوارض مزبوردر خصوص واحدهایی که   کاربری واحد مدورد  نظرصدنعتی (:1)بند
یسدیون مداده باشدویا آنکه کاربری غیر مرتبط بوده که با طرح موضوع در کمیته فنی ویا کم

عتی مطابق با حسب مورد تغییرکاربری یافته باشدعالوه بر عوارض متعلقه بابت واحدهای صن5
.این تعرفه قابلیت ایصال دارد 

چنانچه در قسمتی از کاربری مذکور،واحد های مسکونی ،تجاری یا اداری احدداث(:2)بند
.شود، عوارض آن مطابق تعرفه های مربوط وصول خواهد شد

P ×10 به  ازای هر متدر
مربع 

عوارض پذیره واحد
های صنعتی  1

98عوارض پذیره تاسیسات شهری سال -(2-7)تعرفه شماره
ماخذ ونحوه محاسبه عوارض عنوان تعرفه عوارض  ردیف

s  ×p ×7
،گازپستماتورترانسفورپست،آبمنبعمانندشهریوتجهیزاتتاسیسات

(تومخابرابرقهایدکلوفاضالبآبهایخانه،تصفیهمخابراتپست

(btsمربعمترهرازایبهوغیرهتلفن،کیوسکارتباتیهایدکلوکلیه.
1

s×p ×10حوضچه های تصفیه آب وشبکه های برق وغیره            



قانون مالیات بر ارزش افزوده  50عوارض و بهای خدمات شهرداری  خرمشهر در اجرای تبصره یک ماده 
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عوارض پذیره صدور پروانه ویا صدور مجوز برای هتل ها واماکن گردشگری ومسافرخانه ها -(2-8)تعرفه شماره 
98سال 

ماخذ ونحوه محاسبه 
عوارض 

عنوان تعرفه عوارض  ردیف

s  ×3P

هپروانصدورپذیرهعوارض
اههتلبرایمجوزصدورویا

گردشگریاماکنو
هرازایبههاومسافرخانه

مربعمتر

1

s  ×5P

تجاری خارج فضاهای
ازساختمان اصلی هتل 

2

توضیحات 

قانون توسعه صنعت ایرانگدردی8به استنادماده (: 1)بند
عوارض پذیره صددور 1370/7/7وجهانگردی مصوب  

هدا پروانه برای هتل ها و اماکن گردشگری ومسافرخانه
.برابر بخش صنایع خواهد بود

قانون الحاق موادی بده 22ماده 4به استناد بند(:2)بند
قانون تنظیم بخشی از مقدررات مدالی دولدت مصدوب 

عوارض ناشی از تغییر کاربری وفدروش1384/8/15
ساله ازشروع بهره برداری توسدط 10تا5تراکم با اقساط 

سرمایه گزاران به شهرداری مربوطه  پرداخدت خواهدد 
(با تقاضای سازمان گردشگری )شد
با توجه به لزوم حمایت از صدنعت گردشدگری(:3)بند

ابر ،عوارض فضاهای تجاری داخل ساختمان اصلی هتل بر
این تعرفه خواهد بود



21 رییس شورای اسالمی شهر خرمشهرشهردار  خرمشهر

قانون مالیات بر ارزش افزوده  50عوارض و بهای خدمات شهرداری  خرمشهر  در اجرای تبصره یک ماده -(2-8)تعرفه شماره 

1398مشروط به تغییرکاربری    سالعوارض صدور پروانه ساختمانی واحدهای  ورزشی-(2-9)تعرفه شماره 

ماخذ و نحوه محاسبه عوارض عنوان تعرفه عوارض ردیف

s ×p1/5 در زیر زمین  1

s ×p ×5 در همکف  2

s ×p ×3/50 در طبقه اول  3

s ×p×2/50 در طبقه دوم  4

s ×p ×1/50 در طبقه سوم به باال 5

مسددداجد تکایا،حسدددینیه (:1)بندددد
با ها،امامزاده ها،اماکن مقدسه ومتبرکه

موضدوع نامده شدماره )تایید اوقداف 
1389/5/25مدددورخ 89/234991

ی رئددیس سددتاد پشددتیبانی و همدداهنگ
در حد ضوابط طرح(امورمساجدکشور

از پرداخت عدوارض(مصوب )تفضیلی 
چنانچه هیئدت  امندای.معاف میباشند

مراکددز فددوق بجددز تکایامتقاضددی 
داث صدورپروانه ساختمانی به منظوراح
متر 20اعیانی واحدهای تجاری باشندتا 

مربع از پرداخت عوارض  تجاری معاف
ومازادآن طبق تعرفده تجداری عمدل 

.میگردد

مالک محاسبه عوارض جهت عوارض ورزشی در کاربریهای غیر ورزشی معادل عوارض : تبصره
//تجاری محسوب میشود
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1398آموزشی-،فرهنگی و هنری عوارض صدور پروانه ساختمانی واحدهای -(2-9)تعرفه شماره 

توضیحات 
آموزشیهنری      .فرهنگی عنوان تعرفه عوارض  رد

یف

./9P     -2.25P عوارض پذیره در زیر 
زمین 

1

3/5P   -- -7P عوارض پذیره در همکف  2

5P -------- - - --------- 2P  

عوارض پذیره درطبقه اول 3

1/50P --------3/50P

عوارض پذیره در طبقه 
دوم 

4

./9P        -----2.25P

درطبقه عوارض پذیره
سوم به باال

5

./75P        -----1/50P

قه عوارض پذیره در نیم طب
(بالکن داخل مغازه )

6

مسددداجد تکایا،حسدددینیه (:1)بندددد
با ها،امامزاده ها،اماکن مقدسه ومتبرکه

موضدوع نامده شدماره )تایید اوقداف 
1389/5/25مدددورخ 89/234991

ی رئددیس سددتاد پشددتیبانی و همدداهنگ
در حد ضوابط طرح(امورمساجدکشور

از پرداخت عدوارض(مصوب )تفضیلی 
چنانچه هیئدت  امندای.معاف میباشند

مراکددز فددوق بجددز تکایامتقاضددی 
داث صدورپروانه ساختمانی به منظوراح
متر 20اعیانی واحدهای تجاری باشندتا 

مربع از پرداخت عوارض  تجاری معاف
ومازادآن طبق تعرفده تجداری عمدل 

.میگردد
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عوارض صدور پروانه ساختمانی واحدهای مطب پزشکان ،روان -(2-10)تعرفه شماره 
پزشکان،دندانپزشکی،بینایی سنجی ، رادیولوژیست ها،سونوگرافی ،داروخانه هاو حرف 

98سال (  بهداشتی-درمانی)وابسته
جهت صدور پروانه عنوان تعرفه عوارض  ردیف

3P                                            عوارض پذیره در زیر زمین 1

10P                                     

عوارض پذیره در همکف  2

7P

عوارض پذیره درطبقه اول  3

5P

عوارض پذیره در طبقه دوم  4

3P                                    

درطبقه سوم به باالعوارض پذیره 5

2.5                                     

ن بالک)عوارض پذیره در نیم طبقه 
(داخل مغازه 

6
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مبلغ عنوان تعرفه عوارض  رد
یف

1

2

3

4

5

توضیحات 
قدانون 110عوارض صدورمجوز احصداردر خصدوص مداده (:1)بند

غیدر نسبت به زمین یا بناهای مخروبه و“:شهرداری که مقرر می دارد
یابان مناسب با وضع محل و یا نیمه تمام واقع در محدوده شهرکه در خ
زیبدایی یاکوچه ویا میدان قرار گرفته و منافی با پاکی و پاکیزگی و

ر شهریاموازین شهر سازی باشد،شهرداری  با تصدویب شدورای شده
یوار میتواندبه مالک اخطار دهد نهایت ظرف دو ماه به ایجاد نرده یا د
کنداگر ویا مرمت آن که منطبق بانقشه مصوب شورای شهر باشداقدام
ن نظر مالک مسامحه ویا امتناع کردشهرداری می تواندبه منظور تامی
زی هر واجرای طرح مصوب شورا در زمینه زیبایی وپاکیزگی وشهرسا
ده از گونه اقدامی را که الزم بداندمعمول وهزینه آنرابه اضافه صدی
ورت مالک یا متولی ویا متصدی موقوفه دریافت نمایددر این موردص
ظرف حساب شهرداری بدوا به مالک ابالغ می شوددر صورتیکه مالک

پانزده روز از تاریخ ابالغ به صدورت حسداب شدهرداری اعتدراض 
رره نکردصورت حساب قطعی تلقی می شود و هر گاه ظرف مهلت مقد

در حکم سدند 77اعتراض کردموضوع به کمیسیون مذکور در ماده 
در و قطعی والزم االجراءنسبت به وصول طلب شهرداری اجرائیه صدا

.از شمول این تعرفه مستثنی است “.به مورد اجراء بگذارد
مطابق ارتفاع مجاز برای احصار با ترکیب دیوار وفنس یا نرده(:2)بند

تفداع شهرداری مکلف است ار.)ضوابط طرح تفصیلی شهر خواهد بود
(دیوار وفنس را به  تفکیک در مجوز درج نماید

98عوارض صدور مجوز احصار سال -(2-11)تعرفه شماره 

ی مشروط به اجرای دیوار آجری بندکش
شده و مطابق طرح ابالغی  

معاف

ته مشروط به اجرای دیوار بتنی پیش ساخ
ول ویا دیوار بلوکی پالستر شده هرمتر ط

دیوار با ارتفاع مجاز

مشروط به اجرای دیوار بلوکی یا آجری
فاع پالستر نشده هرمتر طول دیوار با ارت

مجاز
ریال  1/000/000

ساحت مالک مساحت نهایی دیوار مشرف به   معبر میباشدو م:مهم
دیوار خارج از دید و نما ی اصلی معاف از پرداخت عوارض 

//است

بق چنانچه دیوارکشی به اراده مالک و یا با اخطار باشد مطا
3و 2و 1بندهای 

یا  110چنانچه دیوارکشی توسط شهرداری و اعمال ماده 
مام درصد باالسری نسبت به قیمت ت10باشد بر اساس 55ماده

شده محاسبه میشود

ریال  500/000
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توضیحات 
98عوارض تامین پارکینگ برای واحدهای مسکونی،تجاری ،اداری وغیره سال -(2-12)تعرفه شماره 

هاضروریساختمانبرایپارکینگوتامیناحداثشهریتوسعهطرحهایضوابطبراساس:(1)بند
.باشدمی
هایطرحضوابطاساسبرتوانندمیشهرداریمواردذیلجملهازموارداستثناییدر:(2)بند

بدون(هادیطرحهایفنیهایکمیتهیا5مادهکمیسیون)قانونیمراجعمجوزیاشهریتوسعه
:نمایدصادرساختمانی،پروانهپارکینگتامین
بهدسترسیوقرارداشتهمتروبیشتر45عرضالسیربهسریعهایخیابانبردرساختمان-1

.باشندرونداشتهاتومبیلمحل
ودسترسیشدهواقعمتروبیشتر20عرضبهخیابانهایتقاطعیکصدمتریدرفاصلهساختمان-2
.باشدنداشتهرواتومبیلمحلبه
باشدکههنکدرختانقطعمستلزمپارکینگورودبهباشدکهقرارگرفتهدرمحلیساختمان-3

.استندادهراآنقطعاجازهشهرداری
ورعبامکان،کوچهکمعرضعلتبهباشدکهگرفتهقرارییهاکوچهدربرساختمان-4

.نباشداتومبیل
ازنظرآنردپارکینگ،احداثزیادشیبعلتبهباشدکهقرارگرفتهمعبریبردرساختمان-5

.مقدورنباشدفنی
سطحدرنتوانفنینظرازباشدکهصورتیبهساختمانزیرزمینوفرموضعدرصورتیکه-6

.نمودپارکینگاحداثطبقات
.میگرددتعیینسازیوشهرفنیضوابطاساسبر5دربندمقررشیب:(3)بند
رفاواریزوصایجداگانهحساببهراتعرفهاینازحاصلدرآمداستموظفشهرداری:(4)بند
.نمایدهزینهعمومیپارکینگواحداثتملکامردر
.اشدبمحلهماندرشهرداریتوسطپارکینگاحداثهزینهبامتناسببایدkضریب:(5)بند
احداثرابراینشدهتامینازپارکینگهایدریافتیهستندعوارضمکلفهاشهرداری:(6)بند

.نمایندهزینهعمومیهایپارکینگ
100همادکمیسیونبهآنهاپروندهساختمانیپروانهصدوربرایکههاییساختمان:(7)بند

جرائمپرداختمشمولمیباشندوفقطمعافتعرفهاینعوارضپرداختشوندازمیدادهارجاع
.میگردندکمیسیون
فهای             عوارض حذف پارکینگ رافقط از امالک و مستغالت مشمول ردی: تذکر مهم

کینگ در غیر اینصورت مالکین موظف به تامین پار.می توان وصول کرد6الی  1
.میباشند

محاسبهماخذونحوه
عوارض

عوارضتعرفهعنوان ردی
ف

K×p×200 برایپارکینگتامینعوارض
ازایبهمسکونیواحدهای

هرواحد

1

K×p  ×350 برایپارکینگتامینعوارض
هرازایبهتجاریواحدهای

واحد

2

K×p×400 برایپارکینگتامینعوارض
ازایبهاداریواحدهای

هرواحد

3

مغازه های تجاری با مساحت کمتر از
یک 1مترمربع 20مترمربع براساس 50

مترمربع 50واحد پارکینگ و بیشتر از 
واحد 1مترمربع 50به ازای هر

پارکینگ اخذ میشود

=k
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98عوارض تغییر کاربری اراضی و امالک سال -(2-13)تعرفه شماره 

مجاز هستندبعدازطی مراحل قانونی کاربری آنها تغییر می نمایدمناطق   شهرداری 100امالکی که دراثرآراء کمیسیون های ماده 1تبصره
.اقدام به اخذعوارض تغییرکاربری نماید(5کمیسیون ماده )تغییرکاربری

عوارض ماخذ ونحوه محاسبه
 N=نوع کاربریهای

ونحوه محاسبهماخذعوارض
 M=نوع کاربریهای

عنوان تعرفه عوارض  ردیف

3p.s 3p.s مسکونی تغییر هر گونه کاربری  به  1

7p.s     30%(دثاتبودن کاربری مستحبافرض تجاری)قیمت به روز کارشناسی تغییر هر گونه کاربری  به تجاری     2

10p.s    30%(دثاتبودن کاربری مستحبافرض تجاری)قیمت به روز کارشناسی تغییر هر گونه کاربری  به صنعتی 3

8p.s     30%(دثاتبافرض تجاری بودن کاربری مستح)قیمت به روز کارشناسی و هتل تغییر هر گونه کاربری  به اداری
4

7p.s     30%(دثاتبودن کاربری مستحبافرض تجاری)قیمت به روز کارشناسی تغییر هر گونه کاربری  به خدماتی و درمانی
آموزشی 5

معاف معاف (جدمس)تغییر هر گونه کاربری  به اماکن مذهبی 6

=Mنوع کاربریهای
هرگونه نمایشگاه کاال و تجهیزات ومصالح ساختمانی-کلیه سالن ها-نمایشگاهها-شامل بنگاههای امالک اتومبیل

گارگاههای تیرچه و مصادیق به این مضمون-کارواشها

Mشامل پروانه های  تجاری درآپارتمانها و پروانه های غیر از موارد کاربریهای ردیف= Nنوع کاربریهای

اخذ  عوارض فوق بدون درج در لوحه محاسبات پروانه وجهات قانونی ندارد و فقط جهت ساخت صدور مجوز میشود : 2تبصره
هزینه کارشناسی فوق بعهده مالک میباشد: 3تبصره



هایپروانهدرشهریوعمراننوسازیقانون29ماده2بندطبق:(1)بند
ایبرکهمدتیحداکثرشودبایدمیصادرهاشهرداریطرفازکهساختمانی

باوانندتشهرمیاسالمیشوراهای.گرددقیداستضروریساختمانیافتنپایان
نظامقانونچهارگانهبندیگروهبراساسوساختمانیعملیاتیحجمبهتوجه

اقدامساختمانپروانهمهلتتعیینبهنسبت(،ب،ج،دالف)ساختمانمهندسی
.نماید

تمدیدآنبهنسبت(دوبار)ساختمانیپروانهمقرردرمهلتدرکهمالکینی:(2)بند
.دشوننمیساختمانیصدورپروانهعوارضپرداختنمایندمشمولمیاقدام

برایساختمانیپروانهدرمقررمهلتپایانازپسکهمودیانی:(3)بند
ساختمانیعملیاتکارهنیمهوشروعصورتنمایند،درمیمراجعهتمدیدپروانه

بهماتپرداخبه،مکلفتمدیدپروانهیاصدورتاریخازپروانهمقرردرمدتظرف
.باشندمیبنازیرعوارضالتفاوت

.اشدبمیناظرمهندستوسطاعالمساختمانیعملیاتشروعازمنظور:(4)بند
ابناحداثاز(اولبار)پروانهمقرردرمهلتازاتمامقبلکهمالکینی:(5)بند

ایستمیبباشندشهرداریداشتهراپروانهابطالودرخواستنمایندنظرصرف
نمایداقدامعوارض%10ازکسرپسپروانهاستردادعوارضبهنسبت
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توضیحات 98عوارض تمدید پروانه سال -(2-16)تعرفه شماره 

ماخذونحوه محاسبه عوارض  عنوان تعرفه عوارض 

براساس تباصرمندرج در 
توضیحات 

تمدید پروانه عوارض
ساختمانی 

ریال700/000ساختمان      پروانه  صدور المثنی و تعویضی هزینه 

ه  این گونده عدوارض بد) وصول عوارض ساختمانهای نیمه کاره  
سده ساختمانهایی که دارای پروانه ساخت بوده و پس از گذشدت

ه اقددام بد(در صورت درخواست تمدید پروانه ساختمانی )سال 
. ( :  د تکمیل ساختمان خود ننموده به شرح ذیل تعلق می گیر

(تراکم + زیر بنا ) تفاوت عوارض سال های قبل به جدید 

ان گذشدته اشخاصی که از مهلت قانونی پروانه ساختمانش:تبصره 
باشد و ساختمان خود را نیز به پایان رسانیده باشند

بده )قاما اقدام به اخذ پایان کار ننموده باشند مشمول عوارض فو
قدط جهت تاخیر در اخذ پایان کاردر مهلت قانونی تعیین شدده ف

میگردند( تفاوت زیربنا

ماه  12:     مدت پروانه------------متر مربع   600طبقه ارتفاع از روی زمین یا حداکثر زیربنای ( 2) تا  ( 1) ساختمانهای : الفگروه 
ماه  18:       مدت پروانه-------------مترمربع  2000طبقه ارتفاع از روی زمین یا حداکثر زیربنای   ( 5)تا  ( 3)ساختمانهای: بگروه 
ماه  24:      مدت پروانه------------مترمربع 5000طبقه ارتفاع از روی زمین یا حداکثر زیربنای ( 10) تا ( 6) ساختمانهای: جگروه 
ماه  24:       مدت پروانه--------------------مترمربع   5000طبقه ارتفاع از روی زمین یا بیش از ( 10) از ساختمانهای بیش : دگروه 

ساختمانی جهت تمدیدضوابط مدت زمان اعتبار  پروانه های 



قانون مالیات بر ارزش افزوده  50عوارض و بهای خدمات شهرداری خرمشهر در اجرای تبصره یک ماده 

28 رییس شورای اسالمی شهر خرمشهر شهردار  خرمشهر

98بالکن مشرف به معابر سال عوارض پیش آمدگی-(2-17)تعرفه شماره 
توضیحات  ماخذ ونحوه محاسبه

عوارض 
عنوان تعرفه عوارض  ردیف 

ع عوارض پیش آمدگی مشرف به معابر به ازای هر متر مرب

s×p×50 در واحد های تجاری  1

s×p×100 در واحدهای اداری وصنعتی 2

s×p×30 در واحدهای مسکونی  3

s×p×20
فرهنگی ،هنری در واحدهای

،ورزشی ،آموزشی ، بهداشتی
درمانی ،پزشکی و غیره 

4

وزیر1372/12/8مورخ25798/1/3/34بخشنامهدرمقررضوایطکلیه:(1)بند
:استالرعایهالزمذیلشرحبهکشورمحترم

مفیدبنایوزیرروبستهصورت،بهعمومیمعبردرآمدگیپیشکهصورتیدر-1
اینکهبرگیردعالوهقرار،صنعتی،اداری،تجاریمسکونیواحدهایاستفادهمورد

یشپمربعمترهراز.شدخواهدوصولمربوطهعوارضومحسوبمفیدبنایجزوزیر
،ازننمایدتجاوززمینروزقیمتازاینکهبرمشروطتعرفهاینبرابرآمدگی

.خواهدگردیدوصولمتقاضیان
صورتبهباشدولیجانبیدیوارهایودارایروبستهصورتبهآمدگیپیشاگر-2

زیرجزوینکهابرعالوه(بالکنصورتبهصرفا)قرارگیرداستفادهمفیدموردغیربنای
پیشمربعمترهرازشدخواهدوصولمربوطهوعوارضمحسوبناخالصبنای

.شدخواهدوصولیکبند%50آمدگی
فقط(تراس)باشدجانبیدیوارهایفاقدوبازروصورتبهآمدگیپیشچنانچه-3

.شدخواهدوصولبندیک%50معادل
استفادهردموسایبانصورتبهصرفابناطبقهآخرینسقفآمدگیپیشچنانچه-4

.بودنخواهدتعرفهاینمقرراتمشمول.گیردقرار
رباشددبودهدرصدمجازازوخارجبناازساختپسآمدگیپیشچنانچه:(2)بند

مازادبرصورتبهآمدگیپیشعوارضوصول100مادهکمیسیونابقاءتوسطصورت
.شدخواهدمحاسبهمربوطتعرفهمبنایبرمجازتراکم

=Sکل مساحت زیربنای طبقات خارج از پیش آمدگی
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98عوارض حق مشرفیت  سال -(2-18)تعرفه شماره 
ماخذ و نحوه محاسبه عوارض  عنوان   تعرفه عوارض ردیف 

S          ×20%A برای امالک مسکونی در
طرح رفته

1

S            ×30%A برا ی امالک تجاری در 
طرح رفته

2

توضیحات

ساختپروانهصدورهنگامبهعوارضاینوصولزمان:(1)بند
.اشدبمیمالکدرخواستهمچنینو(معاملهانجام)انتقالوونقل

یضتعردرآناز،قسمتیمعبرتعریضاثردرکهامالکی:(2)بند
اینموضوعتواندعوارضمیشهرداریحالتاینگیرددرقرار
.نمایدتهاترمالکمطالباتمقابلدرراتعرفه

انامکشهریتوسعههایطرحضوابطبرابرمالکچنانچه:(3)بند
نایپرداختباشدمشمولنداشتهجدیدراموقعیتازاستفاده
.بودنخواهدعوارض

A:باقیماندهمساحتکارشناسیقیمتs=

متر عقب 3امالکی که در اثر تعریض خیابان یا معبر تا :   1تبصره 
م اخذ نشینی به آنها اعمال شده باشد  چنانچه مالک راضی به عد

خسارت عرصه در طرح باشد مساحت محاسبه شده جهت پروانه
/مالک عمل میباشدساختمانی ،مساحت قبل از تعریض  

متر عقب 3امالکی که در اثر تعریض خیابان یا معبر تا :   1تبصره 
ت نشینی به آنها اعمال شده باشد  ومالک اصرار به اخذ خسار

را داشته باشدعالوه بر محاسبه عوارض حق عرصه در طرح
حت مشرفیت مساحت محاسبه شده جهت پروانه ساختمانی ،مسا

/بعد از تعریض  مالک عمل میباشد
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98عوارض اضافه ارتفاع مغایر با ضوابط طرح های توسعه شهری ومفادپروانه ساختمانی  سال -(2-19)تعرفه شماره 

ماخذ ونحوه محاسبه عوارض  موارد شمول  ردیف

(ختالف ارتفاع احداثی با ارتفاع مجاز ا×سطح بنا×p×5)÷ ارتفاع مجاز
مسکونی  1

(اختالف ارتفاع احداثی با ارتفاع مجاز ×سطح بنا× p×10) ÷ ارتفاع مجاز
تجاری  2

(اختالف ارتفاع احداثی با ارتفاع مجاز ×سطح بنا× p ×20) ÷ ارتفاع مجاز
اداری  3

(اختالف ارتفاع احداثی با ارتفاع مجاز ×سطح بنا× p×15) ÷ ارتفاع مجاز

فرهنگی ،هنری ، 
ورزشی 

آموزشی ،بهداشتی
درمانی پزشکی 
وسایرکاربری ها

4

توضیحات 

عوارض موضوع ایدن وصول(:1)بند
نده تعرفه در مواردمغایر با مفاد پروا
ندا ساختمانی صرفا در صورت ابقاء ب

توسط کمیسیون ماده صد مجاز مدی
.باشد

منظور از سطح بندا ، سدطح (:2)بند
.اردطبقه ای است که اضافه ارتفاع د
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98پروانه  ساختمانی در سال جهت صدور سپرده نخاله برداری 

خرمشهر شورای اسالمی شهر رییس شهردار خرمشهر

ریال800/000متر مربع زیر بنا 150سپرده نخاله برداری پروانه های ساختمانی مسکونی  تا -الف
ریال1/000/000متر مربع زیر بنا 200نخاله برداری پروانه های ساختمانی مسکونی  تا سپرده -ب
ریال1/500/000متر مربع زیر بنا 300نخاله برداری پروانه های ساختمانی مسکونی  تا سپرده -ج
ریال3/000/000متر مربع زیر بنا بباال 301مسکونی ازنخاله برداری پروانه های ساختمانی سپرده -د
ریال 7/000/000اپارتمانی به ازای هرواحد                     نخاله برداری پروانه های ساختمانی سپرده -ر
ریال1/000/000مترمربع                               50تجاری  هر باب     تا نخاله برداری پروانه های سپرده -ز

ریال اضافه میشود100.000مترمربع10مترمربع به ازای هر50مازادبر
.مالک موظف است که کلیه پسماند باقیمانده از ساخت وساز را جمع آوری نماید–1تبصره 
مازاد بر در صورت عدم برداشت پسماند  توسط مالک شهرداری مجاز است کلیه هزینه های برداشت را محاسبه و-2تبصره 

.هزینه جمع اوری  را از مالک اخذ  نماید
.بند الف و ب مسترد خواهد شد%70در صورت جمع آوری پسماند و پاکسازی محل توسط مالک مبلغ -3تبصره 

ف جهت چنانچه هرگونه نخاله در معبر و خیابان باشد شهرداری نسبت به ابالغ و اخطاریه به مالک یا شخص متخل: مهم
ریال شهرداری 5/000/000متر مکعب برداشت نخاله یا جابجای مصالح توسط شهرداری مبلغ 6تنظیفات اقدام و به ازای هر 
/میتواند مطالبه می نماید

ریال5/000/000-----------------------سپرده تعمیرات 

(اشدشهرداری ملزم به جلوگیری از فعالیت تا واریز سپرده میب)جریمه سپرده تعمیرات در صورت عدم مجوز
ریال5/000/000* 2
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98عوارض تفکیک زمین وساختمان سال 

               p*s%10عوارض تفکیک مسکونی  

p*s%100تجاری                     عوارض تفکیک 

ضریبعرصهضریبعرصهضریبعرصهرده

50010p15020p5030pمحله ایی

40010p20020p10030pمنطقه ای

50010p35020p10030pشهری

مترمربع500بهای خدمات تفکیک تجاری تا

ضریباعمالمترمربع500بهای خدمات تفکیک مسکونی تاردیف

        18pمترمربع200بهای خدمات تفکیک عرصه مسکونی با کاربری مرتبط طبق ضوابط تا1

         15pمترمربع300بهای خدمات تفکیک عرصه مسکونی با کاربری مرتبط طبق ضوابط تا2

        12pترمربع400بهای خدمات تفکیک عرصه مسکونی با کاربری مرتبط طبق ضوابط تا 3

 10pمترمربع500بهای خدمات تفکیک عرصه مسکونی با کاربری مرتبط طبق ضوابط تا4

ش تفکیک بیعوارض :تبصره مهم 
قانون 101مترمربع با اعمال ماده 500

شهرداریها 
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بهرهبهصدمادهکمیسیونآراینتیجهدرکههاییساختمانوساختمانیپروانهصدوردرهنگام
وبناءزیرشاملساختمان،پروانهمبلغدرصد10دهمعادلسبزفضایسرانهایجادمیرسندبرداری

بزسفضایوهاپارکاحداثهایطرحاجراءجهتسبزفضایسازمانبحسابوگرددمیاخذتراکم
(((.میشودوصولباریکبرایسبزفضایسرانه)))گرددمیواریز

هزینه سرانه فضای سبز

طبقدماتیوخعمومیهایفضاسرانهتامینجهتاراضیتفکیکمتقاضیانازشهرداریالسهمقدروصول
طرحاجراییمقرراتووضوابط90/1/27مصوبشهرداریقانون101مادهاصالحقانوندستورالعمل

.گرددمیانجام،1372مصوبتفصیلی

قدر السهم شهرداری حاصل از تفکیک اراضی 
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98به صورت ساالنه سال عوارض بهره برداری در کاربری غیر مرتبط(3-1)تعرفه شماره 

توضیحات  و نحوه محاسبه عوارض ماخذ عنوان تعرفه عوارض  ردیف 

×p × s2.5 طبهره برداری در کاربری غیر مرتبعوارض
(کاربری موقت)

(  تغییرکاربری موقت)عوارض سطوح

ق جهت جلوگیری از ساخت و سازه های غیر مجاز بمنظور عدم پرداخت ح: تبصره
p×10010حق نظارت مهندس ناظر عالوه بر جریمه کمیسیون ماده –بیمه  کل زیربنا غیر مجاز ×



فصل سوم 

کسب مشاغل و حرف خاص 

35
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98عوارض تغییر شغل و افتتاح محل کسب  سال -(3-4)تعرفه شماره

ماخذ ونحوه محاسبه عوارض  تعرفه عوارض عنوان ردیف 

غل برابر عوارض سالیانه ش
جدید

عوارض تغییر شغل 
1

برابر عوارض سالیانه2
شغل مورد نظر  

عوارض حق افتتاح محل
کسب               2

توضیحات

پروانهافتتاحعوارضاخذبدونشهرداریچنانچه:(1)بند
السمبنایبرکسبافتتاحعوارضنمودهراصادرکسب
یرغدرباشدمیمصوبتعرفهداشتنصورتدرمجوزصدور
میاقدامکسبافتتاحدرخواستسالاساسبرصورتاین
ویاصنفیعوارضپرداختسابقهدارایمودیچنانچه.گردد
شغلونیزواحدتجاریدرمالیاتیتشخیصبرگ

اولینکسبافتتاحعوارضمحاسبهباشدمالکمورداستعالم
یاتیمالتشخیصبرگویاارائهصنفیعوارضپرداختسال
.باشدمیموردنظرشغلدر

ثبتربعالوهسرویستاکسیآژانسهاینظرباینکه–(2)بند
مایندمینکسبپروانهاخذبهاقداماتحادیهطریقازشرکت

افتدریکاملراکسبافتتاحیهحقاولنوبتدرشهرداریو
خذابهواقدامشرکتتغییرمدیریتصورتدرلذاداشته
سومیککسبافتتاحیهحقفقطدیگرایپروانه
میگردددریافت1/3

قانون مالیات بر ارزش افزوده  50عوارض و بهای خدمات شهرداری خرمشهر در اجرای تبصره یک ماده 



98کسب و پیشه صنوف عمده فروشان و بنکداران و سردخانه ها  سالعدوارض 

37 رییس شورای اسالمی شهر خرمشهرشهردار خرمشهر

A    =  عوارض سالیانه کسب
صنوف
P1   =  قیمت مندرج در جدول

صنوف

= P2  ه قیمت منطقه ای دفترچ
دارایی

=  s  مساحت  تجاری

.بشرح ذیل میباشدKضریب

=k%25متر مربع50تا 

=k%20متر مربع 80تا 

=k%15متر مربع 120تا  

مترمربع به باال 121از 
10%k=

مشروط براینکه ازجدول 

مبلغ عوارض پیشنهادی کمتر و

برابر بیشتر نشود2از

k×A=(P1+P2)×S: فرمول
شرحردیف

عوارض 
ل پیشنهادی سا

97

عوارض 
ال پیشنهادی س

98

1
عمده فروشان انواع لوازم یدکی خودرو و موتور                 

هگازی و غیر-نفتی–سیکلت و لوازم خانگی برقی 
410000410000

11000001100000عمده فروشان انواع مصالح و ابزار ساختمانی 2

13800001380000عمده فروشان آهن و پروفیل و انواع لوله های گانوالیزه3
ی و پارچه عمده فروشان انواع البسه و فرشهای ماشینی و بافندگ4

و رختخواب و انواع کفش
420000420000

420000420000ه وغیرهعمده فروشان انواع وسائل بهداشتی وزیبایی و شویند5
420000420000عمده فروشان خواربار و انواع مواد غذایی6
530000530000عمده فروشان انواع ظروف منزل و آشپزخانه7

عمده فروشان انواع وسائل تزئینی و گلهای مصنوعی و8
420000420000سرگرمیها و بازیها

640000640000عمده فروشان لوازم الکترونیکی و صنعتی9

420000420000فروشان موادلبنی و سردخانه هاسایر عمده 10
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98آنها سال فروشندگان جزء  انواع  خودرو و لوازم مورد نیاز 
ردی
ف

شرح
ی عوارض پیشنهادی ماهانه برا

به ریال97سال
عوارض پیشنهادی ماهانه برای

به ریال98سال
8100081/000فروشندگان جزء لوازم یدکی اتومبیل وماشین آالت اتاق سازی 1

4800048/000اتومبیل دست دوم و اوراق چی فروشندگان2

4200042/000شیشه اتومبیل فروشندگان3

7000070/000جزء موتور سیکلت و دوچرخهفروشندگان4

7400074/000فروشندگان انواع الستیک اتومبیل وغیره 5

4250042/000فروشندگان فروشندگان پیچ ومهره 6

4850048/500انواع روغن خودروفروشندگان7

4600046/000لوازم یدکی دوچرخه وموتور سیکلتفروشندگان8

-رووخدمات دهندگان پس از فروش نمایندگی های ایران خودفروشندگان9
کامیونها-سایپا

26500002650000

5750057/500فروشندگان تزئینات اتومبیل، موتور سیکلت ودوچرخه10

9800098/000نمایشگاههای فروش اتومبیل 11

5750057/500عوارض دفتر خدمات خودرو12

265000265/000عوارض لیزینگ خودرو13

k×A=(P1+P2)×S: فرمول
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98وغیره سال فروشندگان جزء  انواع  لوازم اداری و خانگی برقی،نفتی،گازی 

شرحردیف
عوارض پیشنهادی 

به 97سالماهانه برای 
ریال

هانه عوارض پیشنهادی ما
به ریال98سالبرای 

4600046000فروشندگان جزء وسائل صوتی وتصویری از قبیل ویدئو، نوار کاست 1

-بخاری-فریزر-جزء لوازم خانگی الکتریکی،نفتی و گازی از قبیل یخچالفروشندگان 2
پنکه -کولر

5200052000

اسی وانواع جزء کاربنهای عکاسی ، فیلمبرداری،انواع پروژکتور،لوازم عکفروشندگان 3
فیلم

4250042500

4600046000کابینتجزء مصنوعات فلزی اعم از اداری،خانگی از قبیل میز وصندلی وفروشندگان 4
5750057500کامپیوتر ووسائل رایانه ایفروشندگان 5

7000070000فروشندگان تلفن همراه6

4600046000لوازم تصفیه آب7

4250042500سمساری و امانت فروشی8

115000115000فروشندگان مصنوعات چوبی ونمایشگاههای مبل تا دودهنه9

2500025000بلغ قبلیفروشندگان مصنوعات چوبی ونمایشگاههای مبل بیش از دودهنه اضافه به م10

6500065000عوارض سیستم تهویه مطبوع و هود11

4100041000فروشندگان جزء ماشینهای بافندگی وانواع چرخهای خیاطی 12

k×A=(P1+P2)×S: فرمول
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98وغیره سال فروشندگان جزء  انواع  مصالح و ابزار ساختمانی 

شرحردیف
نه عوارض پیشنهادی ماها

به ریال97سالبرای 
عوارض پیشنهادی

98سالماهانه برای 
به ریال

4600046000فرنگی وغیرهتوالت-سردوش حمام-فروشندگان جزء وسائل بهداشتی ساختمان از قبیل کاشی1

قبیل سیمان، آهک، گچ، آجر و ابزار بنایی از فروشندگان مصالح ساختمانی 2
،ماسه،موزائیک،سرامیک 

9400094000

4600046000جزء انواع رنگ فروشندگان3

7000070000جزء آهن وپروفیل وانواع لوله های گالوانیزهفروشندگان4
4600046000جزء انواع ایرانیت وفارسیت وانواع پولیکافروشندگان5
4600046000جزء انواع کفپوش وکاغذ دیواریفروشندگان6
4600046000بریفروشندگان قطعات گچ 7
7000070000فروشندگان ابزار یراق8
7000070000فروشندگان لوله واتصاالت9

5150051500عوارض فروش و نصب ایزوگام10
4100041000نصب و فروش انواع شیشه11
2900029000نقاش ساختمان12
5150051500آهنگران و درب و پنجره سازان آهن و آلومینیوم و فرفروژه 13
3700037000انواع بشکه های حلبی -لوله بخاری-سازندگان کانال کولر14

4250042500دکورساز اعم از چوبی،فلزی و پالستیکی 15
2900029000رنگ کاری چوب16
138000138000عاملین توزیع سیمان و مصالح ساختمانی غیر فلزی17
4600046000پرس کاری چوب18

k×A=(P1+P2)×S: فرمول
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شرحردیف
به 97سالعوارض پیشنهادی ماهانه برای 

ریال
98سالعوارض پیشنهادی ماهانه برای 

به ریال

4600046000بلوک زنیها19

4600046000عوارض بر اپن سازی20
4600046000عوارض بر پانل سازی21

115000115000عوارض ساخت و نصب تیرچه و بلوک سازی22
3700037000عوارض اجاره وسائل کار ساختمانی وبنائی 23
تاسیسات مکانیکی ساختمان و لوله کشی24

گاز
4200042000

4200042000عوارض رومالین25
برق و ساختمان و مرمت کاری تابلوهای 26

صنعتی
5750057500

4800048000فروش دربهای چوبی27
9800098000فروش انواع سنگ28
8300083000سازندگان درب وپنجره های اتوماتیک29
4900049000فروشندگان درب وپنجره های اتوماتیک30
5800058000تزئینات و دکوراسیون ساختمان31

7000070000کارگاه چوب بری32
7000070000داربست فلزی 33
4850048500فروشندگان جزء چوب والوار 34
upvc4200042000داری دوجداره فروشندگان شیشه های 35

pvc4200042000دیوارکوب 36

98وغیره سال فروشندگان جزء  انواع  مصالح و ابزار ساختمانی 

k×A=(P1+P2)×S: فرمول
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98سال البسه وفرشهای ماشینی ورختخواب جزءانواع فروشندگان 

شرحردیف
عوارض پیشنهادی ماهانه برای 

به ریال97سال
عوارض پیشنهادی ماهانه برای 

به ریال98سال

4250042500فروشندگان جزء کاالهای اسفنجی وپشم شیشه1

4600046000بزازیها -فروشندگان جزء پارچه2

2500025000الئی وموئی-زیپ-انواع لوازم خیاطیفروشندگان3

2500025000جزء پوشاکفروشندگان4

7800078000پرده وپرده دوز فروشندگان5

5150051500فروشندگان وگالری وکرایه دهندگان لباس عروس 6

4600046000فروشندگان جزء فرشهای ماشینی وموکت 7

3700037000کرک -مو-فروشندگان جزء پشم8

3700037000فروشندگان جزء پنبه 9

4200042000حوله ولحاف -روتختی-فروشندگان جزء پتو10

4600046000فروشندگان جزء انواع جوراب وزیر پوش 11

3700037000فروشندگان انواع چادر وخیمه وسایبان12

k×A=(P1+P2)×S: فرمول
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شرحردیف
97السعوارض پیشنهادی ماهانه برای 

به ریال
به 98سالعوارض پیشنهادی ماهانه برای 

ریال

3700037000فروشندگان وسراجان جزء کیف وچمدان وسایر چرمی 13

4200042000فروشندگان جزء چرم و چیتایی سازان 14

4600046000و دمپایی دوز کفش ماشینی ودست فروشندگان 15

4600046000فروشندگان کاله وکاله دوزان 16

9200092000فروشندگان انواع فرش دستباف 17

4600046000فروشندگان جزء گلیم وجاجین وتریکو 18

3800038000فروشندگان جزء کاموا 19

3700037000فروشندگان جزء کاالهای کشبافت 20

واداولیه مقبیل تترون و از شیمیائیفروشندگان جزء الیاف 21
کشباف 

3700037000

4600046000فروشندگان جزء البسه و وسایل ورزشی 22

98ورختخواب  سال البسه وفرشهای ماشینی جزءانواع فروشندگان 

k×A=(P1+P2)×S: فرمول



رییس  شورای اسالمی شهر خرمشهرشهردار خرمشهر 44

شرحردیف
عوارض پیشنهادی ماهانه برای 

به ریال97سال
انه عوارض پیشنهادی ماه

به ریال98سالبرای 

4600046000فروشندگان جزء اجناس خرازی 23

5750057500فروشندگان انواع پوسهای قیمتی خز، چین، چیال، سمور وغیره24
2650026500فروشندگان پوستین و پوستین دوز25
2650026500م التحریرفروشندگان یراق و پرچم وعالئم نظامی و موسسات انتشاراتی وچاپ لواز26

4600046000فروشندگان جوراب و انواع زیر فروشهای زنانه، مردانه، بچه گانه27

4600046000دوخته فروش28
7000070000خیاطی مردانه 29

6550065500خیاطی زنانه 30

5150051500بوتیک و مزون های پوشاک 31
2500025000دکمه فروش و سنگ دوز و دکمه منگنه32

3700037000نداف و لحاف دوز و پنبه زن 33
4600046000نمایشگاههای البسه بدون مبلمان تا دودهنه34
4600046000نمایشگاههای البسه بدون مبلمان بیش از دودهنه35

2500025000نمایشگاههای البسه بدون مبلمان برای هر طبقه اضافی36
4600046000عوارض جهیزیه عروس37
4600046000و قلیان-زغال-عرضه دخانیات38

98ورختخواب و غیره سال جزءانواع البسه وفرشهای ماشینی فروشندگان 

k×A=(P1+P2)×S: فرمول



45 اسالمی شهر خرمشهررییس شورای شهردار خرمشهر

98سالرای فروشندگان جزء  انواع  وسائل بهداشتی،زیبائی و مواد شوینده ب

شرحردیف
عوارض پیشنهادی ماهانه 

به ریال97سالبرای 
عوارض پیشنهادی ماهانه

به ریال98سالبرای 
3700037000ریاتفروشندگان جزء لوازم آرایشی وزیبائی و عط1
3700037000تراپیفروشندگان جزء لوازم تناسب اندام و فیزیو2

ی و جزء دامی وسموم دفن آفات نباتفروشندگان3
کود شیمیائی

4600046000

4600046000جزء  مواد شیمیائیفروشندگان4
3700037000جزء عینکهای طبی و آفتابیفروشندگان5
5850058500توردراگ اس–فروشندگان انواع وسائل بهداشتی 6
2900029000اسشوئیجزء پودر مایع ظرفشوئی ولبفروشندگان7
100000100000لوازم پزشکی و طبی فروشندگان8

k×A=(P1+P2)×S: فرمول



46 رییس شورای اسالمی شهر خرمشهرشهردار خرمشهر

98سالفروشندگان جزء خواروبار وخشکبار برای 

شرحردیف
عوارض پیشنهادی ماهانه برای

به ریال97سال 
عوارض پیشنهادی ماهانه برای

به ریال98سال 
4600046000فروشندگان جزء خشکبار و آجیل فروش1

2500025000آرد فروش جزء2

4600046000خواروبار فروشان 3

3700037000عطار و سقط فروشان 4

2500025000عالف و فروشندگان حبوبات5

3700037000فروشندگان قهوه و کاکائو6

3800038000فروشندگان جزء چای داخله وخارجه7

3700037000فروشندگان جزء انواع ادویه جات ونمک8

3700037000فروشندگان جزء خوارک طیور و دام وعلوفه9

2500025000فروش عرقیات وعصاره های گیاهی10

k×A=(P1+P2)×S: فرمول



47 رییس شورای اسالمی شهر خرمشهرشهردار خرمشهر

98بار سال فروشندگان مواد لبنی و پروتئینی و میوه و تره 

شرحردیف
ال عوارض پیشنهادی ماهانه برای س

به ریال97
سال عوارض پیشنهادی ماهانه برای

به ریال98
9200092000کالباسمرکز توزیع وفروش سوسیس و 1

219000219000بنکداران مواد غذائی2

3700037000فروشندگان لبنیات 3

5200052000فروشندگان مواد پروتئینی 4

3700037000قصاب گوشت گوسفند و گاو 5

4600046000فروشندگان مرغ،ماهی،پرنده وتخم مرغ 6

3700037000فروشندگان کله پاچه و جگر خام7

9200092000کارگر20تولید کنندگان جزء مواد لبنی باکمتر از 8

4600046000کشک سائی9

2500025000سبزی خورد کنی10

2500025000وجهفروشندگان جزء انواع ترشیجات ،مربا جات،سوسیس و رب گ11

7000070000سوپر مارکت 12

7800078000(کارگاه)خرما بسته بندی 13

9200092000عامل توزیع مرغ کشتار روز14

2500025000فروشندگان جزء میوه و تره بار15

k×A=(P1+P2)×S: فرمول



48 رییس شورای اسالمی شهر خرمشهرشهردار خرمشهر

98غیره سال فروشندگان جزء  انواع شیرینی جات، آبمیوه و بستنی و 

شرحردیف
عوارض پیشنهادی ماهانه برای

به ریال97سال 
سال عوارض پیشنهادی ماهانه برای

به ریال98

3700037000فروشندگان لوازم قنادی1

104000104000فروشندگان شیرینی و قنادی 2

7500075000آبمیوه گیری فروشندگان4

8300083000بستنی  و کافه تریا فروشندگان6

باقلوا -میهبا-زولبیا) فروشندگان و شیرینی پزان8
...(  و

9200092000

2500025000آبنبات پز و نقل فروشان جزء10

k×A=(P1+P2)×S: فرمول



49 رییس  شورای اسالمی شهر خرمشهرشهردار خرمشهر

98آشپزخانه سال فروشندگان جزء  ظروف منزل و 

شرحردیف
رای عوارض پیشنهادی ماهانه ب

ریالبه 97سال
عوارض پیشنهادی ماهانه برای

به ریال98سال 

5200052000فروشندگان جزء بلور چینی آالت 1

3700037000جزء انواع ظروف روحی وآلومینیومی فروشندگان2

4600046000جزء سماور وچراغ خوراک پزی فروشندگان3

4600046000فروشندگان فانوس ، چراغ توری، المپ گازی 4

4200042000فروشندگان جزء پالست و ظروف پالستیکی و مالمین5

4600046000فروشندگان ظروف یکبار مصرف6

3700037000عوارض بر کرایه دهندگان ظروف ووسائل آشپزی7

219000219000عوارض تولیدی ظروف یکبار مصرف8

85000-----عوارض واحدهای تولیدی وفروش اب تصفیه9

k×A=(P1+P2)×S: فرمول



50 رییس شورای اسالمی شهر خرمشهرشهردار خرمشهر

98وبازیها سالفروشندگان جزء  وسائل تزئینی، هنری و سرگرمی 

شرحردیف
عوارض پیشنهادی ماهانه 

به ریال97برای سال 
عوارض پیشنهادی ماهانه 

به ریال98برای سال 
5200052000فروشندگان اجناس لوکس وکادوئی 1

4600046000فروشندگان آئینه و آئینه ساز و شمعدان 2

3700037000فروشندگان گلهای طبیعی و درختچه های تزئینی3

3700037000فروشندگان جزء گلهای مصنوعی4

4150041500فروشندگان جزء اسباب بازی 5

3800038000فروشندگان وسائل موسیقی سنتی6

و نوار فروشندگان وکرایه دهندگان محصوالت فرهنگی و سی دی7
فروشیها

2500025000

4600046000عوارض کرایه آالت موسیقی8

3700037000فروشندگان کتاب و لوازم التحریر و انواع پوستر 9

53000-----عوارض فروشندگان لوازم صید ماهی وشکاری10

k×A=(P1+P2)×S: فرمول



51 رییس شورای اسالمی شهر خرمشهرشهردار خرمشهر

98صنعتی سال فروشندگان جزء  وسائل الکترونیکی و 

شرحردیف
انه عوارض پیشنهادی ماه

به ریال97برای سال 
انه عوارض پیشنهادی ماه

ریالبه 98سالبرای 

5200052000فروشندگان جزء انواع باطری ویژه ساعت وماشینهای تحریر 1

توکپی فروشندگان جزء انواع ماشینهای حساب وتحریر، پلی کپی و ف2
وزیراکس 

5200052000

ن تراش ومته فروشندگان جزء انواع ابزار صنعتی نظیر دستگاه جوش وماشی3
برقی ، پمپ آب و غیره 

5200052000

ی،چرخ فروشندگان جزء ماشینهای تهیه بستنی وقهوه جوش،مواد گوشت4
گوشت،ترازوی عقربه دار 

5200052000

9200092000فروشندگان جزء باسکول وترازوهای بزرگ5

3800038000فروشندگان قطعات الکترونیکی6

230000230000عوارض نمایندگی شرکتهای سازنده لوازم الکترونیکی7

100000100000....اول وهمراه+عوارض شرکت اینترنتی ایرانسل8

k×A=(P1+P2)×S: فرمول



52 رییس شورای اسالمی شهر خرمشهرشهردار خرمشهر

98سنتی سال هتلها و قهوه خانه های -تاالرها-رستورانها-فروشندگان جزء  مواد غذائی

شرحردیف
عوارض پیشنهادی ماهانه

به ریال97سالبرای 
عوارض پیشنهادی ماهانه

به ریال98سالبرای 

9400094000رستورانها1

7000070000(( رمخوراک سرد وگ))اغذیه فروشی پیتزا، فست فود2

9200092000تاالر سلف سرویس وسالن جشن عروسی وپذیرائی3

3700037000حلیم پزی و آش فروشی -کبابی4

3700037000کله پزی و سیرابی فروشی 5

3700037000جگرکی و سیرابی فروشی 6

7800078000چلوکبابیها وچلوخورشتی 7

7000070000جوجه کبابیها وفروشندگان مرغ سوخاری8

k×A=(P1+P2)×S: فرمول



53 رییس  شورای اسالمی شهر خرمشهرشهردار خرمشهر

شرحردیف
97ال عوارض پیشنهادی ماهانه برای س

به ریال
98ل عوارض پیشنهادی ماهانه برای سا

به ریال
4600046000اسنک وسمبوسه فروشیها 9

8100081000کافی شاپ10

7000070000غذاهای کیلوئی وبیرون بر11

4600046000بوفه سینما وتاتر وتماشاخانه 12

3700037000قهوه خانه وچایی خانه 13

4600046000نینانوائی های سنتی وسفید پزی و نان ماشی14

4400044000بربری ولواش-نان سنگک15

5200052000نان فانتزی پزان16

5850058500سفره خانه های سنتی17
2450024500کیوسکهای سیار اغذیه فروشی18
4600046000تولید نان بستنی19
8300083000عاملین سیار توزیع و پخش مواد غذائی20
42000-----عوارض خرما فروشان21

98سنتی سال هتلها و قهوه خانه های -تاالرها-رستورانها-فروشندگان جزء  مواد غذائی

k×A=(P1+P2)×S: فرمول



54 رییس  شورای اسالمی شهر خرمشهرشهردار خرمشهر

98انواع خودروها و وسایط نقلیه  سالتعمیرکاران 

ردیف
شرح

ال عوارض پیشنهادی ماهانه برای س
به ریال97

ال عوارض پیشنهادی ماهانه برای س
به ریال98

4150041500تعمیرکاران موتورسیکلت و دوچرخه 1

7800078000مکانیک ماشین آالت سنگین 2

4150041500اگزوزسازگلگیر ساز، رادیاتور ساز، 3

5200052000مکانیک اتومبیل 4

4150041500آهنگر اتومبیل 5

9300093000نقاش اتومبیل 6

5200052000باطری ساز وباطری فروش و سیم کش اتومبیل 7

4150041500تعویض روغنی،آپاراتی ، پنچرگیری،باالنس وچرخ باد 8

14150041500کمک فنرساز اتومبیل درجه9

4150041500تشک دوز و تودوزی اتومبیل 10

4150041500لنت کوبی اتومبیل 11

k×A=(P1+P2)×S: فرمول



55 رییس شورای اسالمی شهر خرمشهرشهردار خرمشهر

شرحردیف
به 97عوارض پیشنهادی ماهانه برای سال 

ریال
به 98عوارض پیشنهادی ماهانه برای سال 

ریال
131000131000تراشکاری اتومبیل و فلزات 12

7800078000تانکر سازان 13

4600046000کلید ساز وتعمیرکار قفل اعم از اتومبیل ومنازل 14

9300093000صافکاری اتومبیل 15

5200052000سپرسازان اتومبیل وپرسکاران 16

23000002300000عوارض برآژانس های کرایه ماشین آالت سنگین وجرثقیل17

8500085000عوارض توقفگاه و پارکینگ سنگین18

3700037000برش شیلنگ خودرو-واشر بری19

3800038000تنظیم موتور خودرو20

4600046000تراش سیلندر موتورسیکلت21

4150041500و نصب دوربین مدار بستهدزدگیرنصب 22

CNG4600046000تعمیر کیت گاز سوز 23

3700037000((آهنگرکوره ای))عوارض حدادی24

4600046000جلوبندی خودرو25

138000138000(کارواش  ) اتو سرویس 26

98انواع خودرو سالتعمیرکاران 

k×A=(P1+P2)×S: فرمول



56 رییس شورای اسالمی شهر خرمشهرشهردار خرمشهر

98گازی وغیره-نفتی-تعمیرکاران و سازندگان  انواع لوازم خانگی واداری برقی

شرحردیف

ای عوارض پیشنهادی ماهانه بر
به ریال97سال

رای عوارض پیشنهادی ماهانه ب
به ریال98سال 

5200052000تعمیرکاران رادیو وتلویزیون و وسائل صوتی و ویدیو 1

5200052000تعمیرکاران کولر،آبگرمکن،یخچال وفریزر 2

5200052000آنایر تعمیر کاران الکتروموتور ، ترانسفورماتور، پمپ آب ونظ3

5200052000تعمیرکاران تلفنهای معمولی و الکترونیک 4

4150041500تعمیرکاران ماشینهای حساب و تحریر 5

4150041500تعمیرکاران ساعت، فندک، خوشنویس 6

4150041500اک پز آبگرمکن، خور: تعمیرکاران لوازم نفت سوز خانگی مانند7

4150041500تعمیرکاران وسائل گاز سوز 8

5200052000تعمیرکاران وسائل عکاسی وفیلمبرداری وپروژکتور 9

4150041500تعمیرکاران آمپرکیلومترشماردرجه آب 10

k×A=(P1+P2)×S: فرمول



57 رییس شورای اسالمی شهر خرمشهرشهردار خرمشهر

شرحردیف
رای عوارض پیشنهادی ماهانه ب

به ریال97سال 
نه عوارض پیشنهادی ماها

به ریال98برای سال 

4150041500تعمیرکاران وفروشندگان رادیو ضبط وکولراتومبیل 11
4150041500سیمکش جزء لوازم الکتریکی 12
5850058500(موبایل)تعمیرکاران انواع تلفن همراه13
9900099000ابینت سازانتولید کنندگان مصنوعات فلزی اعم ازاداری،خانگی از قبیل میزوصندلی وک14
3700037000تعمیرکاران کامپیوتر ووسائل رایانه ای ورایت سی دی15
5850058500((برنامه ریزی))خدمات کامپیوتر و وسائل رایانه ای16
8500085000تولید کیت الکترونیک17
138000138000((MDFمبلمان،میز،کمد،درب وپنجره و عوارض کابینت))تولید محصوالت چوبی18

3700037000عوارض تعمیر ابزار صنعتی19
5200052000عوارض خدمات برق صنعتی20
4400044000تعمیرکاران چرخ خیاطی وماشین تایپ21
5200052000تعمیرات مبلمان22
2500025000تعمیر کاران وسائل موسیقی سنتی23
4150041500تعمیرکاران و رفو گران فرش 24

3700037000تعمیرکاران کفش وواکسیها 25

98وغیره سال گازی -نفتی-لوازم خانگی واداری برقیانواع تعمیرکاران 

k×A=(P1+P2)×S: فرمول



58 رییس شورای اسالمی شهر خرمشهرشهردار خرمشهر

وغیره لوله کشها و فروشندگان وسایل اتش نشانی اتلیه داران وتعمیرکاران 
98سال 

شرحردیف

عوارض پیشنهادی ماهانه برای
به ریال97سال 

ای عوارض پیشنهادی ماهانه بر
به ریال98سال 

4200042000لوله کش آب ساختمان 1

5150051500آژانسهای کرایه دهی اتومبیل 2

7800078000آتلیه های فیلمبرداری وعکاسی و ظهور فیلم 3

2900029000شعب فروش نفت جزئی4

4400044000چراغ-هپنک-کرایه دهندگان وسائل برقی نظیر بلندگو5

9400094000بنگاههای معامالت ومشاور امالک6

138000138000عوارض تولید تابلوهای برق صنعتی7

165000165000((غیرهقایق و-کیوسک))فروش محصوالت فایبر گالس8

5150051500فروشندگان جزء وسایل ایمنی و آتشنشانی 9

k×A=(P1+P2)×S: فرمول
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98عوارض پیشنهادی برای سایر صنوف برای سال 

شرحردیف
رای عوارض پیشنهادی ماهانه ب

به ریال97سال 
ه عوارض پیشنهادی ماهان

به ریال98برای سال 

7800078000عوارض کارگاههای قالی بافی1
4600046000((ته لنجی))فروش کاالهای ملوانی2
تولید ))واحدهای تولیدی مشمول نظام صنفی 3

((پوشاک،جوراب ولباس زیر
115000115000

7000070000بافندگیهای پوشاک4
7000070000کارگاههای قالی شوئی5
4150041500لباسشوئی وخشک شوئی اتو بخاری6
2500025000حصیربافی وحصیر فروشی7
4150041500رنگرزی منسوجات8
4600046000یعوارض قالب بافی و سیم بکسل و طناب فروش9

فروش سیم کارت و خدمات شارژ ایرانسل وعوارض10
همراه اول 

5400054000

k×A=(P1+P2)×S: فرمول



60 رییس شورای اسالمی شهر خرمشهرشهردار خرمشهر

98واحد های صنفی بهداشتی و آرایشی سال 

شرحردیف

عوارض پیشنهادی ماهانه برای
به ریال97سال 

سال عوارض پیشنهادی ماهانه برای
به ریال98

4150041500آرایشگاه مردانه 1

5150051500آرایشگاه زنانه 2

3700037000گرمابه3

صابون پز و صابون 4
فروش

3700037000

k×A=(P1+P2)×S: فرمول
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98کسب سایر صنوف سال  عوارض

شرحردیف
ی عوارض پیشنهادی ماهانه برا

به ریال97سال 
عوارض پیشنهادی ماهانه 

ریالبه 98سالبرای 
115000115000انبار پخش و توزیع نوشابجات غیر الکلی1

5850058500((کاالهای خانگی،مواد غذائی،چوب وغیره)) انبارها2

5150051500((کیوسک،قایق وغیره))تولید محصوالت فایبر گالس3
230000230000فلزات وغیره-شیشه-عوارض آسیاب وبازیافت پالستیک4
5850058500پالستیک ونان خشک-عوارض ضایعات آهن5
288000288000هزینه تمدید پروانه های کسب 6
115000115000هزینه جابجائی پروانه های واحدهای صنفی 7
5850058500پیک موتوری8
3700037000تعمیرکاران قایقهای دریائی9

5850058500عوارض سیم بکسل بافی10
8500085000واحدهای تولید آب شیرین11
3800038000میز وصندلی جهت جشنها ومراسم مختلف–کرایه ظروف 12
4600046000عوارض بر محل بازیهای بیلیارد13
7000070000عوارض بر کافی نتها14
3700037000باکس وغیرهگیم نت و محل بازیهای کامپیوتری، پلی استیشن،ایکس15
4600046000خدمات اکسیژن16
2550025500مطبوعات داخلی وخارجی-کیوسکهای فروش جراید17
4600046000عوارض نامه نویسی وعریضه نویسی18

k×A=(P1+P2)×S: فرمول
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شرحردیف
ال عوارض پیشنهادی ماهانه برای س

به ریال97
ال عوارض پیشنهادی ماهانه برای س

به ریال98
2500025000دارالترجمه و دارالتحریر19
7800078000عوارض آژانسهای تاکسی سرویس20
2500025000نعل بند ونعل ساز-چلنگر21
132000132000عوارض صرافی22
198000198000کارگاه طال وجواهرسازی23
158000158000طال وجواهر فروشی24
9650096500تعمیرکاران طال وجواهر25
2500025000فروشگاه خاتم کاری و مینیاتوری26
4600046000((ملیله کاری)) نقره سازی و نقره فروشی27
2500025000تعمیرکاران نقره28
2550025500سازندگان مجسمه وفروشندگان مجسمه های تزئینی29
2550025500عقیق و فیروزه فروشی30
3700037000عتیقه فروشی31
3700037000سازندگان و فروشندگان ظروف سفالین32
3700037000واریمپرورش دهندگان ماهی های تزئینی و فروشندگان اک33
7800078000ریخته گری و قالب سازی34
9200092000سفیدگر و مسی ساز و فروشندگان ظروف مسی35
4150041500تابلوفروش و گالری های نقاشی و هنری 36
5200052000تابلو نویس و نقاش و خطاط 37

98عوارض کسب سایر صنوف سال  

k×A=(P1+P2)×S: فرمول
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شرحردیف
انه عوارض پیشنهادی ماه

به ریال97برای سال 
ال عوارض پیشنهادی ماهانه برای س

به ریال98

4150041500سازندگان تابلوهای نئونی و پالستیک38
2500025000خراطان و سازندگان قالبهای چوبی39
4150041500حکاکی مهر الستیکی و پالکسازی -مهرسازی40
3700037000درودگرو نجار و سازندگان صندوق و بشکه های چوبی41
4150041500صحاف و آلبوم ساز و قاب ساز 42
یت و نظایر نمایشگاهها و فروشگاهای کلکسیون تمبر، کبر43

2500025000آن

اراتی سازندگان یراق وپرچم وعالئم نظامی و موسسات انتش44
138000138000وچاپ لوازم التحریر

5200052000چاپخانه دارای ماشین های مسطح45
9200092000دیجیتالوافستچاپخانه دارای ماشینهای رتاتیب و 46
138000138000کلیشه و گراورسازی وچاپخانه47
2500025000(وغیره گواهینامه ، کارت شناسائی) فتوکپی پرسکاری 48
127500127500عوارض توقفگاه و پارکینگ خودروهای سبک49
218000218000فروش مهمات و اسلحه50

k×A=(P1+P2)×S: فرمول
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98سالواردکنندگان

شرحردیف
ه عوارض پیشنهادی ماهان

به ریال97برای سال 
عوارض پیشنهادی 

به 98ماهانه برای سال 
ریال

14400001440000وارد کنندگان انواع خودرو و لوازم مورد نیاز1
11500001150000ی و غیرهگاز-نفتی–واردکنندگان انواع لوازم خانگی برقی 2
14400001440000وارد کنندگان انواع مصالح و ابزار ساختمانی3
11500001150000وارد کنندگان انواع ظروف منزل و اشپزخانه4
واب و واردکنندگان انواع البسه و فرشهای ماشینی و رختخ5

ماشینهای بافندگی و چرخ خیاطی
11500001150000

11500001150000ان و غیرهزیبایی و شویندگ-واردکنندگان انواع وسایل بهداشتی6
11500001150000واردگنندگان خواربار و انواع مواد غذایی7
11500001150000و بازیهاهنری و سرگرمی-واردگنندگان انواع وسایل تزیینی8
14400001440000واردگنندگان انواع وسایل الکترونیکی9

11500001150000سایر واردکنندگان10

k×A=(P1+P2)×S: فرمول
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98بهای خدمات آموزشگاههای خدماتی،فنی وغیره برای سال 

به 97سالعوارض پیشنهادی ماهانه برای شرحردیف
ریال

سال عوارض پیشنهادی ماهانه برای
به ریال98

240000130/000بهای خدمات آموزشگاه ماشین نویسی1
300000250/000بهای خدمات آموزشگاه حسابداری2
500000250/000بهای خدمات آموزشگاه کامیپوتر3
300000250/000بهای خدمات آموزشگاه نقشه برداری4
500000250/000بهای خدمات آموزشگاه آرایشی وزیبائی5
150000130/000خطاطیبهای خدمات آموزشگاه 6
100000130/000و خیاطیگلدوزی بهای خدمات آموزشگاه 7
100000130/000بهای خدمات آموزشگاه صنایع دستی8
300000250/000بهای خدمات آموزشگاه عکاسی وچاپ عکس9

500000250/000بهای خدمات آموزشگاه تعلیم رانندگی10
300000250/000بهای خدمات آموزشگاه مکانیکی11
200000250/000بهای خدمات آموزشگاه جوشکاری12
200000250/000بهای خدمات آموزشگاه برق والکترونیک13
300000250/000((زبان )) بهای خدمات آموزشگاه زبانکده14
500000130/000بهای خدمات آموزشگاه دریانوردی15
300000130/000بهای خدمات آموزشگاه غواصی16
200000130/000بهای خدمات آموزشگاه موسیقی17
300000130/000بهای خدمات نظایرآموزشگاههای فوق18
100000130/000بهای خدمات آموزشگاه شطرنج19
250/000------باالبربهای شرکت های نصاب و فروشندگان اسانسور و20

k×A=(P1+P2)×S: فرمول
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98خدمات موسسات، دفاتر و مشاغل غیر مشمول نظام صنفی برای سال بهای 

شرحردیف
عوارض پیشنهادی ماهانه برای

ریالبه 97سال 
عوارض پیشنهادی ماهانه

به ریال98برای سال 
1000000700/000مازوت-گازوئیل-پیمانکاران نفت مشعل1
1000000250/000زنبورعسل-دام-موسسات پرورش طیور2
1000000250/000گمرکی ونظایرآن–حقوقی -دفاترحسابرسی مالی3
500000150/000موسسات انتشاراتی4
500000150/000موسسات تبلیغاتی وکانونهای آگهی های تجاری5
500000250/000شرکتهای تعاونی مصرف6
10000001/250/000انبارداران کاالهای بازرگانی7
300000750/000زکنی چاهموسسات حفاری چاههای عمیق ونیمه عمیق،تنظیفات لوله با8
200000250/000دفاتر رسمی ازدواج وطالق9

300000400/000«باسکول»دفاترتوزین 10
7000001000/000کارخانه یخسازی11
500000600000دفاتروکالی دادگستری وکارشناسان خبره رسمی12
شتی ها ایجنت یانمایندگی ورود وخروج ک-شرکتهای ترخیص کاال13

وکشتیرانی ودفاتر نمایندگی آنها
10000001/500/000

10000001/500/000ماتیو شرکتهای خدودفاتربازرگانیشرکتهای صادرات وواردات 14
500000600000حق العمل کاران دارو وداروئی15

k×A=(P1+P2)×S: فرمول
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98خدمات موسسات، دفاتر و مشاغل غیر مشمول نظام صنفی برای سال بهای 

شرحردیف
ه عوارض پیشنهادی ماهان

ریالبه 97برای سال 
عوارض پیشنهادی ماهانه 

به ریال98برای سال 
1000000250/000دفاترتخلیه وبارگیری17
16000001600000هواییزمینی و دریایی وشرکتهای حمل ونقل بار و باربری 18
500000500000( ل مسافرحمل ونق) دفاتر فروش بلیطهای مسافربری زمینی 19

200000200000موسسات عمومی20
--------------دفاتر مهندسین ناظر و نقشه کش21
-ریلی، عوارض دفاتر فروش بلیط مسافرین هوائی ، دریائی22

زمینی
500000200/000

200000100/000وانموسسات خدمات پستی وتیپاکس و دفاتر پیشخ23
300000100/000نمایندگیهای  پخش گاز مایع طرح سبدی24
20000001/500/000شعب مرکزی شرکتهای بیمه ای  ماهیانه25
320000500/000دفاتر نمایندگی بیمه ای  ماهیانه26
500000250/000عوارض مراکزمکانیزه معاینه فنی27
500000500/000بازرسی شناورها–شرکتهای رده بندی 28
250/000300/000دفاتر خدمات فن اوری29

k×A=(P1+P2)×S: فرمول



68 رییس شورای اسالمی شهر خرمشهرشهردار خرمشهر

98ال بهای خدمات تبلیغ، آگهی ، بیلبورد، بنر ، دیوارنویسی،تابلوهای معرف شغل وغیره برای س

شرحردیف
عوارض پیشنهادی برای

به ریال97سال 
عوارض پیشنهادی برای

به ریال98سال 
عوارض  بهای خدمات ، دیوار نویسی در هرجای امالک شخصی و اماکن عمومی 1

...برای هر متر مربع ماهیانه
5150051.500

ن بهای خدمات کارتن، پالست، پالکارد و بنر  در هرجای امالک شخصی و اماک2
...عمومی برای هر متر مربع ماهیانه

195000195.000

ای هر بهای خدمات تابلوهای معرف شغل برروی پایه های فلزی دراماکن عمومی بر3
ماهیانه بامجوز شهرداریمتر مربع 

185000با مجوز شهرداری

ع ماهیانه بهای خدمات تابلوهای معرف شغل برروی تیرک های برق  برای هر متر مرب4
بامجوز شهرداری 

185000با مجوز شهرداری

250.000-----عوارض تلویزیون تبلیغات درون شهری ماهیانه برای هر مترمربع5

یانه  بهای خدمات تابلوهای معرف شغل برروی بام محل کار  برای هر متر مربع ماه6
سالیانه بامجوز شهرداری

----با مجوز شهرداری

384000384.000بهای خدمات استفاده از بیلبوردهای شهرداری برای هرمترمربع ماهیانه7
18000050/000روزانهبهای خدمات استفاده از بیلبوردهای شخصی  برای هرمترمربع 8
ک بهای خدمات تابلوهای تبلیغاتی محصوالت شرکتهای داخلی  در هرجای امال9

بامجوز شهرداری...شخصی و اماکن عمومی برای هر متر مربع ماهیانه
250000با مجوز شهرداری

1000000010.000.000بابت تبلیغ خودروهای جایزه ای بانکها در معابر شهری ماهیانه10
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عوارض سالیانه1/2عوارض نقل و انتقال انواع شناورها معادل 

98رودخانه سال عوارض و بهای خدمات شناورها در 

شرحردیف
عوارض پیشنهادی

به ریال97برای سال 
عوارض پیشنهادی

به ریال98برای سال 
15000001500000تن سالیانه 100عوارض کشتی ولنجهای بزرگ باری وماهیگیری تا وزن 1
960000960000تن سالیانه 60عوارض کشتی ولنجهای متوسط باری وماهیگیری تا وزن 2
700000700000تن سالیانه 30عوارض کشتی ولنجهای کوچک باری وماهیگیری تا وزن 3
بنزین عوارض قایقهای ماهیگیری ، تفریحی و مسافربری با مصرف سوخت4

سالیانه 
300000300000

صدور مجوز تعمییر ، خرد کردن و از آب خارج ساختن انواع شناورهای 5
روز15دریائی سبک در ساحل روزانه برای مدت

17400001/800/000

صدور مجوز تعمییر ، خرد کردن و از آب خارج ساختن انواع شناورهای 6
روز15مدتدریائی سنگین در ساحل روزانه برای 

24000002/500/000

مت جریمه رها سازی شناورهای سنگین در ساحل رودخانه به لحاظ ایجاد مزاح7
روزانه از تاریخ ابالغ شهرداری به صاحبان شناورها

18000001800000

300000300000عوارض بر صید ماهی لنجداران ماهیانه8
180000180000عوارض بر صید ماهی قایقداران و صیادان محلی ماهیانه9

10000001000000حق امتیاز صدورمجوز قایقرانی برای یک نوبت10

45000004500000(ماهیانه)بابت توقف شناورها در رودخانه 11
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98خودروها برای سال عوارض نقل و انتقال 

شرحردیف
ی عوارض پیشنهادی برا

به ریال97سال 
ی عوارض پیشنهادی برا

به ریال98سال 

از ساختمانی و حفاری-ماشین آالت راه سازی و کشاورزینقل و انتقال عوارض 1
(ثقیل وغیرهجر-بیل مکانیکی-لودر-اسکوپر-تراکتور-گریدر-بلدوزر)قبیل 

25000002500000

عوارض سال جاری  اخذ می گردد½ بابت پاسخگوئی استعالم خودروها هر نوبت معادل 2

.ریال اخذ می گردد350000نوع سند در دفاتر رسمی معادل شهری و درون شهری جهت تنظیم هرعوارض خودروهای کرایه ای برون 3

اتی به بابت خودروهای خارجی که از طریق منطقه آزاد وارد و بفروش میرسند یک در هزار قیمت خودرو طبق فهرست اداره امور مالی4
.شهرداری پرداخت نمایند

ریال10000وصول هزینه برچسب عوارض سالیانه خودرو مبلغ 5
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98ها سال و مهدکودکپا نسیونها تفریحی، سرگرمی، ورزشی، محلهای و پیشه کسبخدماتبهای 

شرحردیف
نه عوارض پیشنهادی ماها

ریالبه 97برای سال 
عوارض پیشنهادی ماهانه

به ریال98برای سال 

500000150/000گاه و تاترباشگاهها و کلوپهای تفریحات سالم با تریا بستنی، آرایش1

300000100/000شگاه و تاترباشگاهها و کلوپهای تفریحات سالم بدون تریا بستنی، آرای2

100000100/000باشگاههای بدنسازی3

500000150/000موسسات ماساژ طبی ، تناسب اندام و حمام سونا4

20000002000000استخرهای شنا5

500000500000پانسیون با غذا 6

100000100000سال5مهد کودک نگهداری اطفال تا7

----%5عوارض فروش بلیط سینما فیلمهای ایرانی وخارجی8

رگرمی ها بمنظور تشویق و مشارکت افراد در ساخت مراکز تفریحی و س9
سال از پرداخت عوارض شغلی معاف می باشند1بمدت

سال از پرداخت معاف1سال از پرداخت معاف1

از قرارداد اجاره محل اخذ %  2تاالرهای پذیرائی و برپائی هر نوع مراسمی 10
گردد

3000000-----

k×A=(P1+P2)×S: فرمول
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98بهای خدمات مراکز درمانی ، بهداشتی و حرف وابسته وغیره برای سال 
رای عوارض پیشنهادی ماهانه بشرحردیف

به ریال97سال 
رای عوارض پیشنهادی ماهانه ب

به ریال98سال 

24000002/500/000بهای خدمات بیمارستانهای خصوصی 1
14400001/500/000بهای خدمات کلینیک ها و درمانگاههای خصوصی2
300/000250/000بهای خدمات مطب پزشکان تخصصی3
250/000180/000بهای خدمات مطب پزشکان عمومی4
300/000250/000بهای خدمات مطب دندان پزشکان5
250/000180/000بهای خدمات مطب دندان سازان تجربی6

200/000130/000بهای خدمات مطب تزریقات و پانسمان7

200/000130/000بهای خدمات مطب مامائی8
200/000130/000بهای خدمات مطب کارشناس تغذیه9

200/000130/000بهای خدمات مطب کارشناس بینائی10
200/000130/000بهای خدمات  مطب کارشناس شنوائی وگفتاردرمانی11
200/000130/000بهای خدمات مطب کلینیکهای دامپزشکی12
200/000130/000بهای خدمات مطب دامپزشکی13
ی تی س-فیزیوتراپی-رادیولوژی-بهای خدمات آزمایشگاههای طبی14

ام آرآی ونظایرآنها-اسکن
500/000250/000

500/000250/000بهای خدمات داروخانه ها15

k×A=(P1+P2)×S: فرمول
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98باشندشهرداری که بصورت سرقفلی ویاکرایه وبهای خدمات می اماکن 

ردی
شرحف

ال عوارض پیشنهادی برای س
به ریال97

به 98عوارض پیشنهادی برای سال 
ریال

ایش در قرارداد افزافزایش کرایه های ماهیانه اماکن تجاری که بصورت سرقفلی میباشند درصورتیکه1
ذکر نشده باشند

10%10%

یباشند میا بهای خدمات افزایش کرایه های  و بهای خدمات ماهیانه اماکن تجاری که بصورت کرایه2
افزایش در قرارداد ذکر نشده باشنددرصورتیکه

15%15%

%1.5%1.5خسارت دیرکردبهای خدمات وکرایه به ازاء هرماه تاخیر3

یارزش سرقفلی باب تفکیک%20یکیارزش سرقفلی باب تفک%20حق تفکیک یک باب به دوباب4

وجهی اخذنشودوجهی اخذنشودبابت حق انتقال سرقفلی از افرادمتوفی به احدی از وراث7

%10%10نشده باشندافزایش در قرارداد ذکردرصورتیکهکوی طالقانی .خدمات بازارچه های حافظافزایش بهای8

1200000012.000.000بهای خدمات استفاده از معابرجهت به نمایش گذاشتن خودرو بعنوان جوایز بانکها ماهیانه9

–متری اروند 30غرفه های بازارچه های خ حافظ وخ -بابت تغییرنام صاحبان کیوسکهای دارای مجوز10

جمهوریمغازه های پاساژ –مغازه های قدیم پیش ساخت -واحد های تجاری مجتمع شهید جهان آرا
اشدتجاری شهرداری که بصورت رهن و اجاره میبمغازههای-دکه های ماهی پاکنی

کرایه و بهای خدمات برابر 15
ماهیانه

انهکرایه و بهای خدمات ماهیبرابر 15

11
هیان نور و بابت بهای خدمات متقاضیان مکانی جهت عرضه محصوالت و مواد غذایی در پایان سال به را

مهمانان نوروزی ماهیانه 
600000600000
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98عوایدی پایانه مسافربری هجرت شهرداری برای سال 

شرحردیف
درصد10به میزان افزایش در قرارداد ذکر نشده باشندباشنددرصورتیکهافزایش کرایه و بهای خدمات غرفه هایی که به صورت سرقفلی می 1
افزایش در قرارداد ذکر نشده باشندافزایش کرایه و بهای خدمات غرفه هایی که به صورت اجاره می باشنددرصورتیکه2

%15به میزان 
دستگاه ری هبابت حق ورودی خودروهای سواری ، اتوبوس و مینی بوس دارای مجوز فعالییت از اداره کل حمل ونقل و پایانه های استان به پایانه مسافربر3

ریال وصول شود10000
کارواش پایانه پس از طی مراحل قانونی به بخش خصوصی واگذار گردد4
.  گرددجهت وصول ورودی خودروها به پایانه نسبت به نصب گیت  اقدام 5

.به ازاء هرماه تاخیر وصول شود% 1.5بابت تاخیر در پرداخت بموقع کرایه ها و بهای خدمات جریمه ای معادل: تبصره
نرخ اتوبوسهای مسیر شلمچه به شرح ذیل افزایش یابد

9798مسیرردیف9898مسیرردیف
108000108000گچساران16300016300015تهران1
108000108000یاسوج16300016300016قم2
8600086000دزفول18500018500017بندرعباس3
6400064000اهواز19600019600018مشهد4
8600086000بهبهان13000013000019شیراز5
141000141000بروجرد13000013000020فسا6
141000141000خرم آباد13000013000021جهرم7
196000196000اردبیل18500018500022کرمان8
196000196000تبریز 18500018500023یزد9

163000163000کرمانشاه19600019600024رشت10
163000163000سنندج13000013000025اردبیل11
152000152000شهرکرد16300016300026اصفهان12
163000163000همدان10800010800027بوشهر13
196000196000ارومیه10800010800028کنگان14
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ریال1/000/000ماهیانه وصول هزینه خدمات حق العمل کاران و میادین میوه و تره بار بابت هر غرفه

و بساطی های سطح شهر( جمعه بازار و غیره ) هزینه خدمات کسبه بازار هفتگی 

ریال200/000روزی2*1کوچکهایبساط

5*1بزرگهایبساط

3*1متوسطهایبساط

ریال500/000روزی        

ریال400/000روزی 

ریال10/000/000بر اساس هر کارگاه  سالیانه                 بهای خدمات از کارگاههای لنج سازی در حاشیه رودخانه کارون

. أخذ انبارداری از صاحبان وسایلی که توسط واحد اجرائیات جمع آوری و نگهداری می شوند

(اضافه گردد % 10روز 10باالتر از یک ماه هر ) ریال 300ر000: ماهیانه 
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98عوارض غرفه ها و نمایشگاه های فروش فصلی ودائمی سال -(3-3)تعرفه شماره
توضیحات  ماخذ و نحوه 

محاسبه عوارض 
عنوان تعرفه عوارض  ردیف 

بهارخود،عوارضموظفندنمایشگاهبرگزاریمتولیان:(1)بند
هارائشهرداریمامورینبهراآنرسیدوواریزشهرداریحساب
وطهمربوثیقهوصولبهمجازشهرداریصورتدرغیرایننمایند
بعهدهحاصلهوجوهواریزووصولمسولیت:(2)بندباشدمی

وانندتمیشهرداریوصولخواهدبود،ماموراننمایشگاهمتولیان
وصولیمیزانبررسیبهنسبتدفترنمایشگاهمحلبهمراجعهبا

ورینمامباهمکاریبهمکلفنمایشگاهنمایند،مسولیناقدام
ابرتواندبرمیشهرداریصورتاینغیردرباشندمیشهرداری
خودقانونیوحقوقحقوصولبهنسبتعوارضوصولنامهآیین
.نماینداقدام

تپرداخمشمولشوندمیایجادشهرداریتوسطکهبازارهایی
.نخواهندبودبخشاینعوارض
امنیتیویایمننکاتموظفندنمایشگاهکنندگانبرگذار:تبصره
نمایندرعایترامحل

به ازای هر غرفه 
از 20%

قراردادمنعقده
مستاجرینبا

عوارض غرفه ها ونمایشگاه ها اعم 
و ازفروش، تخصصی ،ادواری ،فصلی
دائمی و بازارهای روز در محدوده 

ه های وحریم شهربه استثناء نمایشگا
صنایع دستی وفرش  

1

ودچنانچه محل نمایشگاه در تاسیسات شهرداری باشد عالوه بر کرایه زمین عوارض فوق اخذ میش:1تبصره 

تش نشانی هر قرارداد میبایست با امضای نماینده آتش نشانی در ذیل قرارداد و همچنین استقرار ماشین آ:2تبصره 

در محدوده نمایشگاه و یک غرفه جهت مدیریت با نظارت شهرداری



98عوارض امور تاکسیرانی برای سال 

شرحردیف
ی عوارض پیشنهادی برا

به ریال97سال 
عوارض پیشنهادی برای

به ریال98سال 
1/000/0001/000/000حق االمتیاز مسافر بر خط ویژه1
1/000/0001/000/000حق االمتیاز وانت بار درون شهری2
300/000300/000صدور کارت شهری یکساله خط ویژه3
300/000300/000صدور کارت شهری جهت مالک تاکسی4

300/000300/000(مسافربر شخصی)صدور کارت شهری جهت مالک تاکسی ویژه5
300/000300/000صدور کارت شهری جهت مالک وانت بار درون شهری6
300/000300/000بارصدور کارت شهری کمک راننده تاکسی،تاکسی ویژه و وانت7
750/000750/000حق امتیاز کمک راننده تاکسی و تاکسی ویژه و وانت بار8
درصد3درصد3بابت نقل و انتقال تاکسی 9

2/000/0002/000/000حق االمتیاز تاسیس آژانس 10

2/300/0002/300/000سال یکبار5تمدید پروانه بهربرداری 11

1/000/0001/000/000تشکیل پرونده راننده آژانس12
1/000/0001/000/000حق االمتیاز مجوز مدیریت وانت بار درون شهری13

2/300/0002/300/000سال یکبار5تمدید پروانه بهربرداری مدیریت وانت بار هر 14

450/000450/000شهریه ساالنه وانت بار درون شهری15
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98عوارض امور تاکسیرانی برای سال 

شرحردیف
عوارض پیشنهادی 

به ریال97برای سال 
ای عوارض پیشنهادی بر

به ریال98سال 

50/00050/000ماه تاکسی داران درون شهری بابت هرروز1مرخصی بیش از 16
70/00070/000تمدید کارت شهری راننده تاکسی و ویژه و وانت بار17
450/000450/000شهریه سالیانه تاکسی، تاکسی ویژه و وانت بار درون شهری18

1/200/0001/200/000(شخصی به تاکسی) حق االمتیاز تاکسی تبدیل احسن 19
1/300/0001/300/000حق االمتیاز تاکسی افزایشی20

800/000800/000تنظیم قولنامه تاکسی21
ر که خرمشهر و شهرهای دیگ( ویژه) جریمه تاکسی ها و مسافربرهای شخصی 22

بدون برگ مرخصی از محدوده شهر خارج و یا واردمی شوند
400/000400/000

750/000750/000ساماندهی تاکسی سرویس مدارس23
ی وجهی دریافت به تاکسیرانبابت یکسال اول تاخیر پرداخت شهریه تاکسیداران24

درصد تاخیر وصول شود30نشود لیکن از سال دوم اضافه بر بدهی شهریه
50%50%

200/000200/000هزینه ثبتنام بیمه برای راننده و کمک راننده25
یه بانک بحساب اتحاد–حقه عضویت در اتحادیه تاکسیرانیهای شهری کشور 26

ملی بابت هر تاکسی
300/000300/000

2/300/0002/300/000افزایشی-حق امتیاز خودروهای منطقه آزاد 27
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روج بار از اداره شرکت تاسیسات دریائی و خبه و تردد شهری معابر از سنگین خودروهایبهای خدمات عبور 
98بندر و محموله های ترافیکی برای سال 

شرحردیف

عوارض پیشنهادی برای
به ریال97سال 

عوارض 
رای پیشنهادی ب

به 98سال 
ریال

200000200000هرنوبت بهای خدمات خروج بار از اداره بندر با کامیونهای ده چرخ و تریلی درون استانی1

200000200000ی هرنوبت بهای خدمات خروج بار از اداره بندر با کامیونهای ده چرخ و تریلی برون استان2

ود به بهای خدمات و تردد انواع خودروهای حامل لوله به شرکت تاسیسات دریائی و ور5
اداره بندر درب فعلیه هر نوبت 

250000250000

455000455000تن به باال وزن تریلی با بار به ازای هرتن40عبور محموله های ترافیکی و سنگین از 12

گرفته نیروی انتظامی وراهنمائی رانندگی در امر وصول بهای خدمات فوق الذکر همکاری و شهرداری نیز حق الزحمه ای با بت همکاری صورت: 1تبصره
.پرداخت نماید



98سال ( گاز-مخابرات-برق-آب)خدمات ازادارات بهای 

ردیف
خیابانها،کوچه )باتوجه به قانون مالکیت اراضی شهری

عوارض بهره برداری از معابر به صورت  88ازابتدای سال (ها،معابرومیادین
پرداخت اجاره سالیانه به شرح ذیل وصول شود

یانه پیشنهادی سالعوارض 
به ریال97برای سال 

نه  پیشنهادی  سالیاعوارض 
به ریال98برای سال 

7000000...........متر طول سالیانه  هر تاسیسات شهری بابت 1

2500000...........یانهاستقرارکیوسکهای تلفن وکافو مخابرات هردستگاه سال2

5000000...........بابت هردستگاه پست برق سالیانه 3

------...........بابت هردستگاه باجه های پست،هرصندوق سالیانه  4

5000000...........بابت هردستگاه عابربانک سالیانه 5

2000000...........بابت هردستگاه دکل فشارقوی برق سالیانه6
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بر رهن و کرایه محل می باشد% 1چنانچه محل به صورت کرایه و رهن باشد مشمول پرداخت عوارض : تبصره
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هزینه حفاری ، تنظیف ، حق نظارت و جریمه تاخیر–130کد 

98شرح و نرخ عوارض سال کد
130-1

تمبلغ هزینه واقعی اجرا شدبا پیش براورد تایید شده توسط معاون% 120× ( متر 2+ عرض حفاری ) × طول حفاری = هزینه حفاری 
فنی

130-2
به ازای هر متر ) 500× مدت زمان حفاری به روز × عرض معبر × طول حفاری = تنظیف توسط پیمانکارهزینه تنظیف در صورت عدم

(مربع مساحت 
130-3

کل هزینه حفاری% 3= حق نظارت 
130-4

2-130ردیف%110= جریمه تاخیر 
.روز محاسبه می شود 15مدت زمان حفاری حداقل : 1تبصره 
نرخ هزینه تنظیم مورد عمل بر اساس قرارداد یا آنالیز قیمت شهری: 2تبصره 

: شهرنحوه محاسبه اخذ عوارض حفاری ، مرمت و نظارت دستگاه های حفاری در سطح 

باال سری  %20عالوه ابالغی وزارت کشور یا انالیز هزینه کرد روز بچنانچه هزینه مرمت توسط شهرداری انجام گیرد بر اساس مبلغ –1
.و دریافت می گرددمحاسبه 

بعنوان 2هزینه های محاسبه نشده بند % 3به میزان ( چنانچه تمام یا بخشی از مرمت توسط دستگاه ذیربط انجام گیرد ) حق نظارت –2
هزینه های نظارت دریافت می گردد



98.سازه دکلهای  مخابراتی و اینترنتی برابر فرمول ذیل عمل می گرددعوارض ساخت

 A=(3P×S1) +(4P×S2×T ): فرمول:    خابراتی و اینترنتی مفرمول دکل های

= Pقیمت منطقه ای .                                           محیط سیم مهار دکل مورد محاسبه نمی باشد : هتبصر

= Tارتفاع دکل 

=S1سطح زیر بنای کانکس  

=S2سطح زیر بنای فونداسیون دکل 
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98....       عوارض فروش ضایعات  از ادارات و

وصول عوارض توسط شهرداری از خریداران آهن آالت قراضه و مستعمل و 

خودروهای اسقاطی مربوط به ادارات و   سازمانها و شرکتهای دولتی و 

.غیردولتی به میزان پنج درصد بهای فروش کاالهای موصوف 



فصل چهارم 
اشخاص حقوقی 

(عمومی دولتی وغیر دولتی)
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موسسات .صنعتی.اداری.تجاری.مسکونی)هزینه خدمات آتَََش نشانی به هنگام صدور پروانه ساختمانی شامل 
98برای سال ( اماکن مذهبی ومساجد.بیمارستانها.آموزشی

ا به ازای هرمتر مربع زیر بن
98بریال

97به ازای هرمتر مربع زیر بنا  شرح موارد رد
ی
ف

27/500 25/000 مسکونی  همکف تا چهار طبقه 1

44/000 40/000 بباالمسکونی بیش از چهار طبقهو تجاری   2

44/000 40/000 ادارات دولتی به جز بانکها و موسسات 
مالی و اعتباری

3

60/000 50/000 بانکها و موسسات مالی و اعتباری و 
صندوقهای قرض الحسنه

4

80/000

120/000

70/000

--------

جایگاههای سوخت )موسسات صنعتی 
(شهرک صنعتی. کارخانجات.

-و مجتمع های تجاریپاساژها

5

6

موسسات .صنعتی.اداری.تجاری.مسکونی)هزینه کارشناسی آتَََش نشانی به هنگام صدور پایانکار ساختمانی شامل 
98برای سال ( اماکن مذهبی ومساجد.بیمارستانها.آموزشی

هزینه خدمات ایمنی  برای خانواده شهداو : 1تبصره 
اکز با ارایه  گواهی از مر(پدر،مادر،همسرو فرزند) ایثارگران

متر مربع مسکونی 120مربوطه و کارت شناسایی تا سقف 
اعمال برای یک بار معاف و مازاد بر ان برابر تعرفه تصویبی

.می گردد
هزینه خدمات ایمنی برای هر پالک فقط یکبار : 2تبصره

نادر یک دریافت میگردد وچنانچه اضافه احداث بنا ویا توسعه ب
پالک به دفعات  صورت گیرددر هر مرحله  به میزان  

.اضافه بنا احداث قابل وصول است

ازاد فاقد پروانه  و یا اضافه بنا مساختمانهای :توضیح
اده پروانه که منجر به رای ابقا و اخذ جریمه کمیسیون  م

می میشوند، مبنای محاسبات دو برابر جدول مربوطه100
. باشد

.  ت مساجد که سند آن به نام اداره  اوقاف باشد رایگان اس
سایر  اماکن  مذهبی و موسسات خیریه و آموزشی و 

....    خدماتی ، مراکز  نظامی و انتظامی و غیره
.تعرفه مسکونی محاسبه می گردد50%

موسسات خیریه مردم نهاد که تحت پوشش : 3تبصره 
بهزیستی و بصورت رایگان خدمات می دهند از عواضات

.آتش نشانی معاف می باشند

انی هزینه خدمات آتش نشانی توسط سازمان آتش نش:4تبصره
.وخدمات ایمنی دریافت می گردد

ریال250/000--------------مترمربع      100مسکونی و تجاری  تا -1
ریال400/000-----------مترمربع     300تا 101مسکونی و تجاری از-2

ریال700/000----------مترمربع  500تا 300مسکونی و تجاری از-3

ریال1/500/000----------مترمربع   بباال  500مسکونی و تجاری از -4

ریال1/000/000----------مسکونی طبقاتی تا چهار طبقه با هر متراژ   -5
ریال2/000/000------مسکونی طبقاتی از چهارتا هشت طبقه با هر متراژ      -6

ریال4/000/000----فروشگاههای بزرگ زنجیره ایی–هتل ها -مجتمع ها تجاری و پاساژها-8

ریال3/000/000--------مسکونی طبقاتی از هشت طبقه بباال  با هر متراژ   -7

ریال8/000/000----------بانک ها و کارخانجات و کارگاههای تولیدی بزرگ-10
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مشخصات مشاغلردیفمشخصات مشاغلردیف

بیمارستانها و درمانگاهها46پمپ بنزین 1
تراقکارخانجات محصوالت تولید یا مصرف قابل اح47نفت فروشیها2

کتابخانه ها48انبارها و جایگاه نگهداری مخازن و سیلندرگاز3
بایگانیهای ادارات49شارژ و توزیع سیلندر گاز4
آشیانه هواپیما50انبار مواد شیمیائی5
خانه های سالمندان51کارگاه چاپ سیلک6
مهد کودک و کودکستان52(پاساژها) کارخانجات تولید مواد شیمیائی و سموم حشره کش مجتمع های تولید کفش7
ندامتگاهها و اندرز گاهها53جایگاه توزیع گاز خودرو8
داراالیتام–مراکز باز پروری 54رنگ سازیها9

بازداشتگاهها55تینر سازیها10
پاساژها و مجتمع های تجاری56نمایشگاه و فروشندگان اتومبیل11
مجتمع های مسکونی57نوشت افزار و لوازم مهندسی12
گاراژهای مشاغل58هتل ها13
باربریها59بنکداران چای14
ریسندگی و بافندگی 60انبار علوفه 15
توربافی 61نمایشگاه و بازارچه های موقت16
فتیله بافی62فروشگاههای بزرگ17
پتو بافی63سینماها و سالنهای نمایش18
جوراب بافی64گونی بافی19
رویه کوبی مبل65رنگ کاری مبل20

98لیست اماکن پر خطر سال 
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مشخصات مشاغلردیفمشخصات مشاغلردیف
دفاتر اسناد رسمی 66فرهنگ سرا و خانه فرهنگ21
ریخته گریها67بلورسازیها22
آزمایشگاهها68کارخانجات الستیک سازی و پالستیک سازی23
پیراهن دوزان و پیراهن فروشان69تزئینات داخلی ساختمان 24
تشکدوزان اتومبیل70تولیدکنندگان و فروشندگان کاالی کشباف25
تهیه کنندگان و فروشندگان کاله 71چاپخانه داران 26
خشکشوئی و لباسشوئی و سنگ شوئی 72خیاط زنانه و مردانه 27
سازندگان تابلونئون و پالستیک 73درودگران و مبل سازان 28
سازندگان و فروشندگان کفشهای ماشینی 74سازندگان باطری29
گلزن–صباغان 75سراجان30
فروش الستیک و روغن اتومبیل76صحافان و آلبوم سازان 31
قند ریزان 77قناد و شیرینی فروش 32
کلیشه و لیتوگرافی مهر و چاپ پالک اسکرین 78کفاشان دست دوز 33
لباس فروشیها79مکانیکهای اتومبیل34
مسافربریها80ناشران و کتابفروشان35
مهمانسراها و مسافرخانه ها81(عطاری)نبات و آب نبات ریزان 36
سوپرمارکتها82ندافان 37
اغذیه فروشان83نقاشان اتومبیل38
بوفه داران سینماها و مجامع عمومی84بنکداران مواد غذائی39
تاالرپذیرائی85پارچه فروشان 40
تخته ، و فیبرفروشیها–چوب 86چلوکبابیها41
انبارهای کاالی تجارتی87زغال فروشیها42
انبارغالت و حبوبات88طاقه فروشان پارچه 43
فرش فروشیها و موکت فروشیها89فتوکپی و اوزالید 44
زندانها90کاغذ و مقوا فروش45

98لیست اماکن پر خطر سال 
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مشخصات مشاغلردیفمشخصات مشاغلردیف

ادارات 23توقفگاه و پارکینگ اتومبیل1
سالنهای ورزشی 24تعمیر کنندگان دوچرخه وموتورسیکلت2
تعمیرکاران لوازم منزل25ذوب فلزات 3
سماور ساز و چراغ ساز26برزنت فروشان و چادر دوزان 4
قالیشوئی ها27تولید کنندگان و تعمیرکاران لوازم برقی5
فروش پالستیک و نایلون و مالمین 28سازندگان ظروف آلومینیوم 6
خشکبار و آجیل فروش29سازماندگان و فروشندگان لوازم سیم کشی7
فروش دستگاههای صوتی و تصویری30عکاسان و فیلم برداران 8
سمسار و امانت فروش31نقاشان ساختمان 9

کبابی ، حلیم پزی و آش فروشی32خرازی 10
لوازم خانگی آشپزخانه 33خواربار فروش11
فروشندگان تجیزات پزشکی 34فروش دوچرخه و موتور سیکلت 12
توقفگاه موسسات بارکش شهری35قهوه خانه ها13
فروشندگان قفل و لوال36کله پزی و سیراب فروش14
فروشندگان باطری37لوازم یدکی اتومبیل15
نانوایان38فروشندگان لوازم داندانپزشکی 16
منازل مسکونی39اتومبیل کرایه 17
مراکز آموزش و مدارس40ماشینهای کشاورزی و راهسازی18
مطبها41ظروف کرایه 19
بانکها42جراید داخلی20
تعمیرکاران لوازم الکتریکی 43آموزشگاهها21
رادیولوژیها و سونوگرافیها44دفاتر کار22

98لیست اماکن میان خطر سال 



98لیست اماکن کم خطر سال 
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مشخصات مشاغلردیفمشخصات مشاغلردیف
آرایشگاه 23آبکاران 1
آهنکاران و صنعتگران اتومبیل24آهنسازان 2
بستنی و آبمیوه و فالوده فروش25اوراق کنندگان اتومبیل3
جلوبندی ساز و عصار26تعمیرکاران و فروشندگان چرخ خیاطی4
سازندگان و فروشندگان ساعت 27گلگیرسازان 5
سازندگان و فروشندگان عینک 28فروشندگان طالو جواهر6
سازندگان و فروشندگان منتوجات فلزی29سازندگان و فروشندگان لوازم مسی7
شوفاژ و تهویه مطبوع 30سازندگان و فروشندگان درب و پنجره آلومینیومی8
فروش ظروف بلور و چینی و لوستر31مصالح ساختمانی فروش9

محصوالت گوشتی32لبنیات فروش10
فروشندگان ظروف آلومینیوم33مصالح سنگی 11
سیمانکار و موزائیک ساز34سنگبر و سنگتراش12
صابون ساز و صابون فروش35شیشه و آئینه فروش13
قفل وکلید ساز36فروش وتعمیرماشینهای اداری14
ابزار فروشان 37کاشی ساز و وکاشی تراش 15
فروشنده آهن آالت38فروش صنایع دستی و اشیاء قدیمی 16
فروشنده پرنده و ماهی 39دفتر بارکش شهری 17
فروش دل وجگرو قلوه40دفتر تاکسی بار و آژانس اتومبیل کرایه 18
(طبیعی ) گلی فروشان 41کیوسکداران و فروشندگان یخ19
فروشندگان لوازم بهداشتی و ساختمانی 42کشتار و فروش گوشت گاو و گوسفند20
میوه و سبزی فروشی43مشاورین امالک 21
--ماشین ساز و فلز تراش22
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مساحت 
زیربنا

98خطراماکن میان 
اماکن 

98پرخطر
98خطراماکن میان 

اماکن 
98پرخطر

مساحت 
زیربنا

105000110000120000135000مترمربع10تا 11

115500121000130000150000مترمربع20تا211

140700147400150000170000مترمربع50تا321

177450185900170000190000مترمربع100تا451

289450319900350000390000مترمربع300تا5101

439000459000450000480000مترمربع500تا6301

586950614900610000640000مترمربع1000تا7501

836950865900900000950000مترمربع3000تا81001

1006950105250010500001080000مترمربع5000تا93001

1269450132900013000001350000مترمربع10000تا105001

1689450176990017500001799000مترمربع20000تا1110001

2319450242990024500002550000مترمربع50000تا1220001

2471950249490028900003000000مترمربع100000تا1350001

2709450275945035000003680000مترمربع به باال14100001



.می باشندمعاف مساجد و حسینیه ها و اماکن مذهبی 
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98بهای خدمات آتش نشانی و ایمنی شهرداری خرمشهر برای سال 
98و شرکتهای بیمه(000قوه قضاییه،نیروهای انتظامی و)کارشناسی وعلت یابی حریق استعالم به منابع قضایی هزینه

به ریال97مصوب سال مبلغ 96هر نفر کارشناس در سال  شرح مورد

ریال1/725/000 1/500/000واحده         هر مسکونی 

ده هزینه علت یابی و کارشناسی در محدو
شهر

1

ریال                                                          4/000/000 2/500/000تجاری هر واحد                

ریال100/000/000 10/000/000بانکها ادارات وفروشگاههای بزرگ    

-ریال30/000/000مترمربع500تا201—ریال10/000/000مترمربع200تا
ریال80/000/000مبلغ1001االیب—ریال50/000/000مترمربع1000تا501

50/000/000کارخانجات                         

میلیون 10میلیون تومان افزایش قیمت نسبت  به 5و به ازای هرریال 1/000/000میلیون تومان 10تا سقف 
هزار تومان اضافه میشود50تومان 

2/500/000خودرو های سواری و ماشین آالت سبک   

10/000/000 5/000/000سنگینکامیون و اتوبوس  و ماشین آالت

2/500/000 2/000/000هر واحد                   مسکونی

یابی و کارشناسی خارج ازهزینه علت
محدوده شهر

24/000/000 3/000/000واحد                             تجاری هر

100/000/000 10/000/000بانکهاادارات و فروشگاههای بزرگ

-ریال30/000/000مترمربع500تا201—ریال10/000/000مترمربع200تا
ریال80/000/000مبلغ1001االیب—ریال50/000/000مترمربع1000تا501

50/000/000کارخانجات                          

-ریال30/000/000مترمربع500تا201—ریال10/000/000مترمربع200تا
ریال80/000/000مبلغ1001االیب—ریال50/000/000مترمربع1000تا501

10/000/000کارگاههاواقع درخارج محدوده         

میلیون 10میلیون تومان افزایش قیمت نسبت  به 5و به ازای هرریال 1/000/000میلیون تومان 10تا سقف 
هزار تومان اضافه میشود50تومان 

2/500/000خودروهای سواری وماشین آالت سبک 

12/000/000 5/000/000کامیون واتوبوس و ماشین آالت  سنگین  

ریال30/000/000دوبه ها     مبلغ ------300/000/000کشتی ها  40/000/000کشتی                                

هزینه کارشناسی شناورهای دریایی

3

10/000/000 6/000/000قایق تفریحی وصیادی              

50/000/000 10/000/000تن با هر نوع بدنه    30لنجها تا وزن 

70/000/000 20/000/000تن با هر نوع بدنه    60لنجها تا وزن 

100/000/000 30/000/000تن          60با وزن باالتر از لنجها 

ریال4/887/500 ریال3/500/000 تارهکهزینه کارشناسی مزارع و باغات هر 4
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براساس نرخ اعالمی تاکسیرانی بر حسب کیلومترحمل جسد به خارج از شهر                       : 3تبصره 

%50محترمجانبازان -تخفیف%50همسر وفرزند -خواهر-برادر-مادر-شامل پدر1از پرسنل شهرداری و افراد درجه: 4تبصره
.تخفیف %50بهزیستیکمیته امداد و تحت پوشش 

98آرامستان سال بهای خدمات 

شرحردیف
سال عوارض پیشنهادی برای

به ریال97
ی عوارض پیشنهادی برا

به ریال98سال 

1
1/1

بزرگسال  بهای خدمات غسل میت 
بهای خدمات غسل میت   نوزاد یا جنین

350000
---

500/000
100/000

220000500/000نگهداری جسد درسردخانه هرشب2
10000001/000/000رفهزینه آمبوالنس جهت تشیع جنازه از خانه یا بیمارستان تاقبرستان ج3
300000300000بابت خدمات اداری ارامستان4
5

5/1

5/2

(غسالخانه)هداءهزینه آمبوالنس جهت تشیع جنازه از بیمارستان تاقبرستان گلزار ش
(داخل شهری)حمل جسد جهت تشیع متوفی

حمل جسد به خارج از شهر 

700000
-----

500/000
1/000/000

یرانی براساس نرخ اعالمی تاکس
بر حسب کیلومتر

800/000------......شامپو و—صابون—پنبه—نیاز غسل از قبیل حولهتهیه لوازم مورد6

7
7/1

بزرگسالکفن میت 
کفن میت نوزاد یا جنین                                                                   

4000001/000/000
100/000

رای بدنی هر کدام بتهیه کاور مورد نیاز اجساد مجهول الهویه و یا اسیب دیده8
یک جسد

------200/000



پنجمفصل

مودیان خاص
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98عوارض دفع پسماندهای شهری برای سال تعرفه 

94 رییس  شورای اسالمی شهر خرمشهر  شهردارخرمشهر

ریال400000مترمریع 100با عرصه و زیربنا تا    ساختمانهای -1

ریال        420000مترمریع                  150تا 101از """""-2

ریال        450000مترمریع             200تا 151از """""-3

ریال        500000مترمریع                 250تا 201از """""-4

ریال  520000مترمریع                300تا 251از """""-5

ریال       550000مترمریع                 350تا 301از """""-6

ریال        470000مترمریع                 400تا 351از """""-7

ریال 500000مترمربع بباال                  401از """""-8

:خدمات پرداختی توسط تولیدکنندگان پسماند تجاری و اداری بهای ( الف

.رددعوارض کسب با توجه به نوع کسب تعیین میگ( سی و پنج درصد % ) 35خدمات مدیریت پسماند ، صنوف بهای : 1بند 
که خدمات مدیریت پسماند کلیه اماکن اداری و مراکز و موسسات آموزشی و شرکت های دولتی و خدماتیبهای : 2بند 

.تعیین می گردد( اعم از ملکی ، اجاره ای ، رهنی یا وقفی ) عوارض نوسازی ملک % 100صنف محسوب نمی گردند معادل 



98عوارض دفع پسماندهای شهری برای سال تعرفه 

95 رییس  شورای اسالمی شهر خرمشهر  شهردارخرمشهر

ساله کسب    مشاغل پرزباله که بشرح ذیل معرفی میگردد عوارض پسماند معادل عوارض یکدرمورد : 1تبصره 
.دریافت دارد

و ماهی فروشان     مرغ -6سوپرمارکتیها   -5فروشان   میوه -4گل فروشان   -3ساندویچی ها    -2بستنی فروشان  -1

ها       آشپزخانه -12پنچرگیریها   -11روغنی ها  تعویض -10کارواشها  -9زنانه و مردانه  آرایشگران -8رستورانها  -7

کله پزیها     -16تاالر پذیرایها     -15مارکتها      هایپر -14فروشان     خواربار -13

یهی است بد. ، حسینیه ها و تکایا از پرداخت بهای خدمات مدیریت پسماند معاف می باشندمساجد : 2تبصره 
تعداد واحد و مستقر باشند متناسب با... ( مانند واحدهای تجاری و ) چنانچه در این اماکن واحدهای غیرمرتبط 

.نوع کسب مشمول پرداخت بهای خدمات مدیریت پسماند خواهند بود

عاف نمی دولتی از پرداخت بهای خدمات مدیریت پسماند م( ابتدایی ، راهنمایی و متوسطه ) مدارس : 3تبصره 
.باشند
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96

: یکسالهشهری  و دفن پسماند های  غیر عفونی ادارات  و سازمان ها و مراکز آموزش عالی  و بانکها وغیره بصورتوصول هزینه خدمات 

12 ×200/000 ×100 ÷S

12 ×150/000 ×150 ÷S

12 ×150/000 ×200 ÷S

12×130/000 ×250 ÷S

12 ×100/000 ×300 ÷S
متر مربع2000متر تا 1001از -2

مربعمتر 5000متر تا 2001از -3

مربعمتر 10000متر تا 5001از -4

متر مربع و باالتر10000از -5

از یکصد متر تا یک هزار متر مربع-1

شهردارخرمشهر

باال سری در موارد فوق اقدام شود%20در صورت داشتن اشپزخانه در موارد فوق با اعمال ضریب :تذکر

وق باتوجه به اینکه خدمات شهری وجمع آوری وحمل پسماندتوسط مناطق شهرداری انجام می گرددلذا  وصول هزینه های ف:  4تبصره 
.مناطق اخذ می گرددتوسط 

ریال10/000ریال و امحا نشده 5/000:  پسماندهای عفونی بیمارستانی امحا شده هرکیلوگرم دفن هزینه
توسط سازمان )ریال هزینه نظارت بر گود برداری و تخریب  بنا و تخلیه3/000حمل پسماندهای عفونی   به ازای هر کیلو 

ریال میباشد500/000مبلغ (پسماند

(توسط سازمان پسماند)ریال وصول خواهد شد 150/000برگزاری دوره های آموزشی به ازای هر نفر مبلغ 

رییس شورای اسالمی شهر خرمشهر  
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98تعرفه عوارض دفع پسماند های شهری سال 
عوارض حمل و نقل ضایعات از قبیل آهن،شیشه،پالستیک،کارتن،امثالهم132

30000هرموردتن3هزینه صدور برگ تردد نیسان وانت و پیکاپ 132-1
60000هرموردتن5و پیکاپ ( خاور)هزینه صدور برگ تردد کامیونت 132-2
90000هرموردچرخ و بیشتر10هزینه صدور برگ تردد کامیون 132-3
40000هرسرویسحمل ضایعات گوشت و آبزیان یا مواد زاید گوشتی و مرغ و نظایر آن132-4

(عالوه بر صدور برگ تردد ) جریمه خودروهایی که برگ تردد دریافت ننموده و متوقف شده اند 133
50000هرموردتن3نیسان وانت و پیکاپ 133-1
80000هرموردتن5و پیکاپ ( خاور ) کامیونت 133-2
110000هرموردچرخ و بیشتر10کامیون 133-3

عوارض انبارهای ضایعات در محدوده حریم شهر134
500000هرموردعوارض انبارهای ضایعات که پلمپ می گردند134-1

عوارض صدور برگ تردد وسائط حمل نخاله و نظایر آن135

30000هرموردتن5صدور برگ تردد خاک و نخاله در محدوده مجاز و تعیین شده هربار تا 135-1
60000هرموردتن10صدور برگ تردد خاک و نخاله در محدوده مجاز و تعیین شده هربار تا 135-2

عوارض جبران خسارات تخلفات شهری136

136-1
قانون 16با توجه به ماده ) ریختن ضایعات ناشی از فعالت کسبی در سطح معابر و جوی ها 

مدیریت پسماند حداقل در نظر گرفته شود
200000هرمورد

136-2
ر محلهای ریختن و دفن زباله و ضایعات و نخاله های ساختمانی و فاضالب ماشینهای لجن کش د

غیرمجاز برای اولین بار بااطالع قبلی و تعیین محل مجاز
300000هرمورد

600000هرموردعدیماشینهای لجن کش در محلهای غیرمجاز برای دفعات بفاضالب ریختن و دفن زباله و 136-3

عوارض تنظیف معابر و کانال ها،ناشی از اقدامات تخریب و خاکبرداری ساختمانی137

137-1
اکبرداری عوارض تنظیف معابر و کانال ها با موضوعیت اقدامات ساختمانی ناشی از تخریب و خ

یا هر اقدام دیگر
3000هرمترمربع
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عوارض تامین خاک138

80000هرسرویستن3تامین خاک به ازای هر کامیونت و پیکاپ 138-1
120000هرسرویستن5و پیکاپ ( خاور ) تامین خاک به ازای هر کامیونت 138-2
250000هرسرویستن20تامین خاک به ازای هر کامیون تا 138-3

عوارض حمل و دفن الشه حیوانات139
60000به ازای هر الشه139-1

(ارتفاع یا عمق ×طول×عرض×ضریب حجمی÷6=محاسبه)عوارض خاکبرداری 140
100000هرسرویسخاکبرداری بدون مجوز شهرداری عالوه بر عوارض دریافت مجوز140-1

140-2
خیابان عوارض خودروهای باری که هنگام تردد و حمل بار فاقد پوشش مناسب بوده و بر روی

ها ایجاد اثر می نمایند
200000هرمورد

آلوده کردن هوا141
50000هرموردآلوده کردن هوا از طریق آتش زدن اشیا و زباله141-1
50000هرموردآلوده کردن هوا از طریق ایجاد گرد و غبار141-2
50000هرموردآلوده کردن هوا از طریق آتش زدن شاخ و برگ141-3

98شهری سال تعرفه عوارض دفع پسماند های 
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عوارض حمل ضایعات142

100000ماهیانهعوارض حمل روغن سوخته142-1

50000هرموردعدم رعایت ضوابط نصب تابلو بر روی خودرو حمل ضایعات142-2

جریمه تخلیه شاخ و برگ درختان در سایت دفن زباله143

143-1
100000هرمورد به ازای هر وانت

143-2
150000هرمورد به ازای هر کامیونت

143-3
200000هرمورد به ازای هر کامیون

98شهری سال تعرفه عوارض دفع پسماند های 



ورت ساالنه بهای خدمات شهری مراکز صنعتی  و اداره بندروکشتیرانی جهت تامین هزینه های نگهداشت شهر خرمشهر به ص

بهای خدمات شهری =s1p1+s2p2)× )k( +1نرخ تورم)  :فرمول 

طبق اعالم مرکز آمارایران در ابتدای هر سال ،در فرمول منظور می گردد:نرخ تورم -1
2-s1: مساحت عرصه
3-p1:60% قیمت منطقه ای شهرداری
4-s2: مساحت اعیان
5-p2: قیمت نوع سازه طبق دفترچه ارزش معامالتی شهرداری
6-k: ضریبی متغییربر اساس میزان مساحت عرصع یا اعیان

K    = مترمربع 500مساحت عرصه یا اعیان بیشتر از(1=./k)
k    = مترمربع 500مساحت عرصه یا اعیان کمتر از(2=/.k)

بهای خدمات فوق توسط شهرداری مرکزی وصول خواهد شد:  تبصره 

رییس شورای اسالمی شهر خرمشهر100 شهردارخرمشهر
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98عوارض قطع اشجار برای سال -(5-1)تعرفه شماره 

توضیحات  ماخذ ونحوه محاسبه عوارض تعرفه عنوان ردیف

به منظور استفهام واقعدی از ایدن تعرفده(:1)بند
اصدالح قدانون حفد  ”رعایت آیین نامده قدانون 

1359فضای سدبز در   شدهرها مصدوب وگسترش
مجمع تشخیص نظام 1388مصوب ” شورای انقالب 
.الزامی است 

نوع ×سن×بن  هزینه قطع اشجار:الف
1

شرح  به ازای هر اصله به ریال98تعرفه جریمه قطع درختان سال ردیف

6/600/000 2/200/000 اصله سانتیمترهر30تا1قطع نهال از محیط بن  1

770/000هر سانت     220/000هرسانت  سانتیمترعالوه 75تا31قطع درخت از محیط بن 
1بربند

2

440/000هرسانت  110/000هر سانت  سانتیمتربه باال،هر76قطع درخت از محیط بن 
1بر بندهای سانتیمترعالوه

3

1/100/000 605/000 زل اطراف منبه ازای هر متر مربع فضای شمشادی 4

بدون مجوز بامجوز



 .

:  وصول عوارض ذبح گوسفند و بز 

ریال30/000(  هر رأس ) ـ گوسفندوبز 1

ریال 10/000شده  هر راس               هزینه برچسب سالمت جهت  بز وگوسفند ذبح-2

ریال 20/000سایراحشام ذبح شده هر راس                 هزینه برچسب سالمت جهت-3

:وصول عوارض ذبح گاو ، گوساله ، گاومیش و شتر 

ریال50/000(   هر رأس ) گوساله گاو وگاومیش ـ 1

ریال 60/000(                                                                                      هر راس)ـ گاو  2

ریال100/000(                                                        هر رأس ) ـ گاومیش وشتر 3

102

(  باربری ) وصول هزینه حمل گوسفند ، بز ، گاو ، گوساله ، گاومیش و شتر 

ریال40/000ـ گوسفند و بز هر رأس 1

ریال120/000ـ گاومیش ، شتر هر رأس                                                                               2

ریال70/000گاو                                                                                                                -3

ریال                                                         60/000گوساله گاو وگاومیش                               -4

شورای اسالمی شهر خرمشهررییس شهردار خرمشهر

98عوارض ذبح و هزینه حمل کشتارگاه شهرداری خرمشهر سال 

بابت حمل و نگهداری احشام سرگردان حمل تا آغل

حملونگهداریبابت
سرگرداناحشام

راسهربزوگوسفند

ریال  450/000
ساعت 24بعداز 

200/000هر روز
ریال

حملونگهداریبابت
گاوسرگرداناحشام

راسهرگاومیشو

ریال  750/000
ساعت 24بعد از 
400/000هر روز 

ریال
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98سال ( نوسازی)مالکین بهای خدمات ساالنه از امالک با انواع کاربریها از وصول 

شرحردیف
عوارض پیشنهادی برای

ریالبه 97سال 
ال عوارض پیشنهادی برای س

ریالبه 98

برابر عوارض نوسازی1یبرابر عوارض نوساز1بهای خدمات اماکن مسکونی1

برابر عوارض 10بهای خدمات اماکن تجاری2
نوسازی

یبرابر عوارض نوساز10

-ورزشی و غیره-بهداشتی-آموزشی-درمانی-بهای خدمات اماکن اداری3
ورانهاسردخانه ها و رست-مرز نشینان-تعاونیهای مصرف-فروشگاههای زنجیره ای

عوارض برابر 24
نوسازی

عوارض نوسازیبرابر 24

برابرعوارض نوسازی24یبرابرعوارض نوساز24بهای خدمات اماکن مشارکتی با شهرداری تا قبل از انتقال قطعی به غیر4

برابرعوارض نوسازی24یبرابرعوارض نوساز24بهای خدمات بانکهاوموسسات مالی اعتباری5

ریال 500/000ریال 500/000جواب استعالم برای هر گونه دفتر خانه ها برای هر واحد 6

ریال100/000ریال100/000ینهدفتر خانه مشمول هزتمدید یا تعویض مفاصاحساب حساب بنا به تغییر7

8

9

بهای خدمات از زمین 
-----------------------------------------------------------

و بهای خدمات پرسنل شاغل در شهرداری فقط مشمول پرسنل رسمی%100معافیت 
:شرایطثابت شهرداری می باشد و برای یک واحد مسکونی با

.سند مالکیت به نام فرد شاغل و یا همسر آن باشد-1
.معافیت   می باشد%50پرسنل بازنشسته مشمول -2
پرداخت نشده معافیت شامل کلیه امالک پرسنلی که در سنوات گذشته و تا به حال-3

.باشد

50%p

--------------------

-----------------------

-----------------------

-----------------------

-----------------------

-----------------------

----------------------

برابر عوارض نوسازی7
----------------------------

----------------------------

----------------------------

----------------------------

----------------------------

----------------------------

----------------------------
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ولقهمتععوارضوصولازپسصنعتیواداری،تجاریواحدهایساختمانیپروانهصدورزماندر-1
.میشودصادرساختمانیپروانهپذیرهعوارض

ومقرراتقوفمسکونیمساحتبنایزیرعوارضتجاری،مسکونیمختلطهایساختماندر:تبصره
.شدخواهدمربوطهضوابط

عبارتستکهشدبامیداراییواقتصادادارهدفترچهبندیمنطقهقیمتاساسبرپذیرهعوارضمحاسبه-2
بهبالوقباشدمیشهراسالمیشورایوخرمشهرشهرداریمالککهزمینمعامالتیارزشآخریناز

.باشدرسیدهتصویب

قیمتاساسبرعمقمتردهتاسراینیمچهپاساژمانندتجاریواداریهایمجتمعپذیرهعوارض-3
اولجبههایمنطقهقیمت%80اساسبردوممتردهازایبهآنبرمازادواولجبههشهرداریایمنطقه

ایقهمنطقیمتازصورتیکهدراولجبههشهرداریایمنطقهقیمت%60اساسبرعمقمتر20برمازادو
درکهنباشدکمتربعدیهایجبههشهرداریایمنطقهقیمتازصورتیکهدراولجبههشهرداری
.شودمحاسبهبودخواهدعملمالکبعدهایجبههشهرداریایمنطقهقیمتاینصورت

خواهدحاسبهماصلیجبههبرشهرداریایمنطقهقیمتاساسبرکالًصنعتیواحدهایپذیرهعوارض–4
.شودمیتعیین2بنداساسبرجبههعمقواستمحاسبهمالک.شد

شدهایجادقهطبنیممساحتصرفاًتجاریسطوحداخلدراحداثیطبقهنیمپذیرهعوارضمحاسبهدر-5
.شودمیتعیین2بنداساسبرجبههعمقواستمحاسبهمالک

98عوارض صدور پروانه های ساختمانی برای سال 
توضیحات در خصوص عوارض پذیره واحدهای تجاری ، اداری و صنعتی
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98عوارض صدور پروانه های ساختمانی برای سال 
توضیحات در خصوص عوارض پذیره واحدهای تجاری ، اداری و صنعتی

صورتشغلیتغییراتموجودواحدهایتعدادومحلمساحتحفظباتجاریسطحیکدرچنانچه-6
گیردنمیتعلقپذیرهعوارضباشدشدهرعایتشهرسازیضوابطسایرنیزوگیرد

ازقبلآنهامانیساختپروانهکهصنعتی،اداری،تجاریساختمانهای،ساختمانیکارپایانصدوربرای-7
.شدنخواهدوصولپذیرهعوارضنداردتخلفیوشدهصادر19/1/69–34/1/1087بخشنامهابالغ

مورخ34/1/1087بخشنامهازقبلتاوبودهصنعتییاادارییاتجاریتخلفدارایهائیکهساختمان-8
صادرهموحکشدهرایبصدورمنتهیذیربطقضائیمحاکمیاوصدمادهکمیسیونهایدر19/4/1369

.بودندنخواهپذیرهعوارضپرداختمشمولساختمانیکارپایانصدوربرایباشدیافتهقطعیت
تخلفورسیدهبرداریبهرهبه19/1/69–34/3/1/1087بخشنامهابالغازقبلساختمانهائیکهمورددر:تبصره

.بودخواهدعملمالکصدمادهکمیسیونرایپذیرهعوارضمحاسبهبدوندارندساختمانی

تجدیدوزینوساهنگامدرمسکونیوصنعتی،اداری،تجاریواحدهایساختمانیپروانهصدوربرای-9
یاجامعطرحتصویبازبعدچهوقبلچه)قبلیپروانهدرمندرجوضعیتودهنهتعدادومتراژحددربنا

منظور(5-الف)بندموضوعپذیرهعوارض%80معادلتخفیفیکارپایانگواهیآخرینیاو(هادی
دارایوشدهاحداثساختمانیپروانهمفادمطابقعیناًنظرموردساختمانهایاینکهبرمشروطشدخواهد
باشندکارپایانگواهی
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جدیدپذیرهعوارضتفاوتفقطصنعتی-اداری–تجاریواحدهایبابیکبهبابچندتبدیلبابت-10
.شوداخذ

جدیدپذیرهعوارضتفاوتفقطصنعتی-اداری–تجاریواحدهایبابچندبهبابیکتبدیلبابت-11
نیازموردگهایپارکینحذفعوارضیاوتامیننیازموردپارکینگهایتعداداینکهبهمشروطشوداخذ

.شودپرداخت

ضعوارکلیهمشمولگذاریوسرمایهمشارکتیهایپروژهوهاطرحهایپروانهصدورعوارض12
.باشندمیمصوبعوارضتعرفهدرمندرجومفادجداولطبققانونی

راملکازسمتیقویاباشندکردهتامینرانیازموردپارکینگکهوآپارتمانیمسکونیواحدهایاز-13
.نشودفتدریاپارکینگحذفعوارضبابتوجهینمایندپارکینگبهتبدیلکاربریباهرنوع

میشوداخذعوارضتومانهزار200معادلروماشینوتومانهزار100رونفراضافیدرببابت-14
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شهرسازیمقرراتوضوابطرعایتباباشندعاموقفکههاییوحسینیهمساجدساختمانیشناسنامهصدوربابت-15
شودادرصحسینیهنامبهمجوزکهصورتیدرخاصوقفهایوحسینیهمساجدخصوصدرونشوددریافتوجهی

گردداعمالتخفیفدرصد50

محدودهواردچنانچهباشندمسکنبنیادازساختپروانهودارایشهریخدماتمحدودهازخارجدرکهامالکی-16
وبهایمتعلقهعوارضاتدرصد50میزانبهبنمایدراساختمانیشناسنامهصدوردرخواستومالکشوندشهریخدمات

ونقلجهتوننمودهراساختمانیشناسنامهصدوردرخواستچنانچهضمنانشود،اخذوکاربریتراکممازادوتراکم
وصولهریشخدماتبهورودسالازخدماتبهایونوسازیعوارضوانتقالونقلعوارضفقطنمایندمراجعهانتقال

.شود

نامهشناسصدورعوارضپرداختازشهرداریوبازنشستگانکارسابقهسال5باحداقلشهرداریشاغلپرسنل-17
غیرهوپارکینگ،تراکممازادوتراکماحتسابباطبقه2تامربعمتر200حداکثرسقفتاملکیکفقطبرایساختمانی

.وندشمندبهرهمعافیتوبخشودگیازباشدانشانهمسریاخودنامبهمالکیتسنداینکهبرمشروط

تحتمددجویانهمعلولینوباالبه%25وجانبازانآزادگان(شهیدوفرزندانهمسر-مادر-پدر)شهدامعظمخانواده-18
مددجویانبرایخیرینتوسطکهواحدهاییوهمچنینکشوربهزیستیسازمانو(ره)خمینیامامامدادکمیتهپوشش
دهستنمعافساختپروانهصدورهایهزینهکلیهازمربعمتر120سقفتامصرفالگویرعایتباشوندمیساخته

.باشدآنانبنامشهریزمینقراردادیامالکیتسندبراینکهمشروط
اشندنبخودعوارضاتنقدیپرداختبهقادرچنانچهشهرداریبهوجوهودیگرخدماتوبهایعوارضمودیان-19

پرداختپیشضمنا.نمایدتقسیطماه36حداکثرتاراخودعوارضدارداجازهمودیتواناییعدمتشخیصباشهرداری
نباشدبدهیکلاز%25کمتر
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تخفیفاات اقدام به 30/11/97لغایت1/11/97–دهه مبارک فجراز تاریخبه شهرداری اجازه داده می شود درمناسبت -20
زه جهت همچنین بمنظور انگی.را تخفیف نمایدجرائم دیر کرد بدهی % 80از عوارض مازاد تراکمات و%50صدور پروانه تا 

م نمایند بمازان اقدا-ساختمانهای تفریحی-جذب سرمایه گذاراران به ان دسته از سرمایه گذارانی که بخش احداث هتل
.تخفیف در مازادتراکم و تراکم داده خواهد شد50%

ل به هرکدام از بابت حق الزحمه کارشناسان کارگروه تعرفه عوارض و بهای خدمات و قانون بودجه طبق سنوات قب-21
.پرداخت شودریال 20.000.000مبلغ کارگروههابصورت جداگانه اعضای 

ه منابع جدیاد در اجرای آئین نامه نحوه وضع وبرقراری عوارض و بهای خدمات بمنظور ایجاد انگیزه در دستیابی ب-22
دراختیار شاهردار گذاشاته و باه ریال 500.000.000مبلغ درآمدی و افزایش عوارض وبهای خدمات طبق سنوات گذشته 

طاول ساال در و همچنین به پرسنلی کاه موجاب افازایش درامادها میگارددبه پرسنل شهرداری پاداش تشخیص ایشان 
.  پرداخت شود

جه واریزی افرادی که قبل از دریافت پروانه ساخت وجهی پرداخت نموده و بعدا انصراف داده وتقاضای استرداد و-23
.وجه واریزی مابقی به وی مسترد گردد% 2را دارند پس از کسر

له انصاراف داده افرادی که بابت پروانه ساخت کل عوارض متعلقه را پرداخت و بعد از صدور پروانه ساخت بال فاصا-24
.وجه  واریزی مابقی به وی مسترد گردد%  5وتقاضای ابطال پروانه صادره و استرداد وجوه واریزی را دارند پس از کسر
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خت افرادی که کل عوارض صدور پروانه ساخت را به صورت نقادی و یاا اقسااط پرداخات نماوده و پرواناه ساا-25
رداد وجوه واریزی را دریافت داشته باشند تا حداکثریک سال از  تاریخ صدور پروانه صادره تقاضای ابطال پروانه و است

.وجوه واریزی مابقی به وی مسترد گردد% 10دارند پس از کسر 

ت صاادر افرادی که کل عوارض صدور پروانه ساخت را به صورت نقدی ویا اقساط پرداخت نموده و پروانه سااخ-26
نمایند پس از نگردیده و پس از گذشت حداکثر یک سال از تاریخ پرداخت عوارض تقاضای استرداد وجوه واریزی را ب

.وجوه واریزی مابقی به وی مسترد گردد% 5کسر 

رساال چنانچه بعداز گذشت بیش از یکسال تقاضای انصاراف بدهناد ، باه ازای ه22و21درخصوص بندهای: تبصره
.  اضافه برمیزان اعالمی از وجوه واریزی کسر خواهد شد% 2باالی سال اول  به میزان 

ه شاهرداری جهات در خصوص پرسنل رسمی که به لحاظه تبدیل وضعیت استخدامی حقوق پایه آنان کاهش یافت-27
ت از عملکارد مشروط باه رضاایدر صورت عدم تخلف و توبیخی و کاری جبران کاهش حداکثر اضافه کاری و تعطیل 

.آنان منظور نمایند

باه شاهردار به منظور قدردانی از تالش و زحمات آن دسته ازپرسنل زحمتکش شهرداری و ایجاد انگیزه در آناان-28
.ریال در طول سال را به هر پرسنل داده میشود30.000.000اختیار پرداخت حداکثر 

وادث ناگهاانی جهت کمک به آن دسته از پرسنل که قادر به تامین هزینه های درمانی و یا خساراتی که در اثر ح-29
ول وتاا مبلاغ به آنان وارد میشود شهرداری میتواند حداکثر اضافه کااری یاا تعطیال کااری را باه مادت یکساال مباذ

نمایدموضوع پاداش پرسنل پرداخت 24ریال از ردیف 30.000.000
ریال   پرداخات 300.000مبلغ هر پرونده در جلسات برای 77و 100الزحمه اعضا ی کمیسیونهای ماده بابت حق -30

شود


