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از طریق پرتال شهرداری تهران به-1

آدرس

www.Tehran.ir
در بخش عوارض، روی گزینه 

پرداخت عوارض و درخواست 

.دمفاصاحساب نوسازی کلیک نمایی

: شهروند گرامی 

ماند غیر مسکونی و بهای خدمات مدیریت پسپرداخت الکترونیکی عوارض نوسازی، جهت 

.  مراحل ذیل را به ترتیب انجام دهید

http://www.tehran.ir/


راهنمای پرداخت عوارض نوسازی



ونیمسکگزینهابتدا-2
انتخابرا(نوسازی)

.نمائید
ره  شما)شماره شناسایی -3

( بلوک ، ملک ، ردیف 
یا و 

رقمی  15شناسائی شماره 
ملک را وارد نمائید

کد امنیتی -4
اعالم شده را وارد 

. نمایید

185760010000001

گزینه پرداخت عوارض-5
ا به را کلیک نمائید تامسال 

.مرحله بعد وارد شوید



ونوسازیعوارضگزینه-7
نمودهانتخابراشهریعمران

.شویدبعدمرحلهواردو

: توجه -6
جود شهروند گرامی خواهشمند است از صحت اطالعات مرتبط با ملک و مالک اطمینان حاصل نموده و در صورت و

.ماییدمغایرت پس از پرداخت بدهی با در دست داشتن مستندات جهت اصالح به اداره درآمد منطقه مربوطه مراجعه فر



عوارضپرداختگزینه-8
اطاقسوکلیبصورتنوسازی

مرحلهواردونمودهانتخابرا
.شویدبعد



یکلپرداختبهتصمیمکهصورتیدر-9
دوارکادردررابدهیمبلغتمامدارید،عواض

.نمایید
5اتحداکثر)تقسیطبهتمایلصورتدرو

ابرااولقسطبراینظرموردمبلغ(قسط
نتعیی.نماییدواردریالهزاریکصدحداقل

تعیینغمبلپرداختبهمنوطبعدیقسطمبلغ
.بودخواهدقبلیقسطدرشده

«فیشصدور»گزینهروی-11
یشیفبعدمرحلهدر.نماییدکلیک

وضقبشناسهونظرموردمبلغبا
وهمشاهدقابلشمابرایپرداخت
.بودخواهدپرداخت

یامنیتکد-10
نماییدواردرا



قسط مورد نظر-12
.را انتخاب نمایید

وبانکسامانهبهورودجهت-14
ازیکینظر،موردعوارضپرداخت

اتنماییدانتخابرازیردرگاههای
.دشویمتصلنظرموردبانکبه

دارایصادرهقبوضتمامی-13
زاوبودهپرداختوقبضشناسه
وشعبکلیهبهمراجعهطریق
اینترنت)حضوریغیرهایدرگاه

کلیه(بانکبانک،تلفنبانک،موبایل
شهرداریقراردادطرفهایبانک

پرداختقابل137سامانهوتهران
.باشندمی



«پس از پرداخت عوارض نوسازی با مراجعه به صفحه اصلی نسبت به پرداخت بهای خدمات مدیریت پسماند اقدام فرمایید»

راهنمای پرداخت بهای خدمات مدیریت پسماند 
مسکونی



ونیمسکگزینهابتدا-2
انتخابرا(نوسازی)

.نمائید
ره  شما)شماره شناسایی -3

( بلوک ، ملک ، ردیف 
یا و 

رقمی  15شناسائی شماره 
ملک را وارد نمائید

کد امنیتی -4
اعالم شده را وارد 

. نمایید

185760010000001

گزینه پرداخت عوارض-5
ا به را کلیک نمائید تامسال 

.مرحله بعد وارد شوید



خدماتمدیریتبهایگزینه-7
واردونمودهانتخابراپسماند
.شویدبعدمرحله

: توجه -6
جود شهروند گرامی خواهشمند است از صحت اطالعات مرتبط با ملک و مالک اطمینان حاصل نموده و در صورت و

.ماییدمغایرت پس از پرداخت بدهی با در دست داشتن مستندات جهت اصالح به اداره درآمد منطقه مربوطه مراجعه فر



صورتپرداختگزینه-8
ویکلبصورتپسماندحساب
واردونمودهانتخابرااقساط
.شویدبعدمرحله



یکلپرداختبهتصمیمکهصورتیدر-9
دوارکادردررابدهیمبلغتمامدارید،عواض

.نمایید
5اتحداکثر)تقسیطبهتمایلصورتدرو

ابرااولقسطبراینظرموردمبلغ(قسط
نتعیی.نماییدواردریالهزاریکصدحداقل

تعیینغمبلپرداختبهمنوطبعدیقسطمبلغ
.بودخواهدقبلیقسطدرشده

«فیشصدور»گزینهروی-11
یشیفبعدمرحلهدر.نماییدکلیک

وضقبشناسهونظرموردمبلغبا
وهمشاهدقابلشمابرایپرداخت
.بودخواهدپرداخت

یامنیتکد-10
نماییدواردرا



قسط مورد نظر-12
.را انتخاب نمایید

وبانکسامانهبهورودجهت-14
ازیکینظر،موردعوارضپرداخت

اتنماییدانتخابرازیردرگاههای
.دشویمتصلنظرموردبانکبه

دارایصادرهقبوضتمامی-13
زاوبودهپرداختوقبضشناسه
وشعبکلیهبهمراجعهطریق
اینترنت)حضوریغیرهایدرگاه

کلیه(بانکبانک،تلفنبانک،موبایل
شهرداریقراردادطرفهایبانک

پرداختقابل137سامانهوتهران
.باشندمی



«پس از پرداخت عوارض نوسازی با مراجعه به صفحه اصلی نسبت به پرداخت بهای خدمات مدیریت پسماند اقدام فرمایید»

راهنمای پرداخت عوارض غیر مسکونی
(کسب و پیشه)



تجاریگزینهابتدا-2
خابانترا(پیشهوکسب)

.نمائید
ره  شما)شماره شناسایی -3

( بلوک ، ملک ، ردیف 
یا و 

رقمی  15شناسائی شماره 
ملک را وارد نمائید

کد امنیتی -4
اعالم شده را وارد 

. نمایید

122400010001001

گزینه پرداخت عوارض-5
ا به را کلیک نمائید تامسال 

.مرحله بعد وارد شوید



حسابصورتگزینه-7
راپیشهوکسبعوارض
دبعمرحلهواردونمودهانتخاب

.شوید

: توجه -6
مینان اط( بهره بردار)و مالک ( واحد غیر مسکونی)شهروند گرامی خواهشمند است از صحت اطالعات مرتبط با ملک 

د حاصل نموده و در صورت وجود مغایرت پس از پرداخت بدهی با در دست داشتن مستندات جهت اصالح به اداره درآم
.منطقه مربوطه مراجعه فرمایید



عوارضپرداختگزینه-8
وکلیبصورتپیشهوکسب

واردونمودهانتخابرااقساط
.شویدبعدمرحله



یکلپرداختبهتصمیمکهصورتیدر-9
دوارکادردررابدهیمبلغتمامدارید،عواض

.نمایید
5اتحداکثر)تقسیطبهتمایلصورتدرو

ابرااولقسطبراینظرموردمبلغ(قسط
نتعیی.نماییدواردریالهزاریکصدحداقل

تعیینغمبلپرداختبهمنوطبعدیقسطمبلغ
.بودخواهدقبلیقسطدرشده

«فیشصدور»گزینهروی-11
یشیفبعدمرحلهدر.نماییدکلیک

وضقبشناسهونظرموردمبلغبا
وهمشاهدقابلشمابرایپرداخت
.بودخواهدپرداخت

یامنیتکد-10
نماییدواردرا



قسط مورد نظر-12
.را انتخاب نمایید

وبانکسامانهبهورودجهت-14
ازیکینظر،موردعوارضپرداخت

اتنماییدانتخابرازیردرگاههای
.دشویمتصلنظرموردبانکبه

دارایصادرهقبوضتمامی-13
زاوبودهپرداختوقبضشناسه
وشعبکلیهبهمراجعهطریق
اینترنت)حضوریغیرهایدرگاه

کلیه(بانکبانک،تلفنبانک،موبایل
شهرداریقراردادطرفهایبانک

پرداختقابل137سامانهوتهران
.باشندمی



پس از پرداخت عوارض غیرمسکونی  با مراجعه به صفحه اصلی نسبت به پرداخت بهای خدمات مدیریت پسماند »
«اقدام فرماییدمسکونی غیر 

راهنمای پرداخت بهای خدمات مدیریت پسماند
(کسب و پیشه)غیر مسکونی 



کد امنیتی -4
اعالم شده را وارد 

. نمایید

گزینه پرداخت عوارض-5
ا به را کلیک نمائید تامسال 

.مرحله بعد وارد شوید

تجاریگزینهابتدا-2
خابانترا(پیشهوکسب)

.نمائید
ره  شما)شماره شناسایی -3

( بلوک ، ملک ، ردیف 
یا و 

رقمی  15شناسائی شماره 
ملک را وارد نمائید

122400010001001



اندپسمحسابصورتگزینه-7
ونمودهانتخابراغیرمسکونی

.شویدبعدمرحلهوارد

: توجه -6
مینان اط( بهره بردار)و مالک ( واحد غیر مسکونی)شهروند گرامی خواهشمند است از صحت اطالعات مرتبط با ملک 

د حاصل نموده و در صورت وجود مغایرت پس از پرداخت بدهی با در دست داشتن مستندات جهت اصالح به اداره درآم
.منطقه مربوطه مراجعه فرمایید



حسابصورتپرداختگزینه-8
کلیبصورتمسکونیغیرپسماند

واردونمودهانتخابرااقساطو
.شویدبعدمرحله



یکلپرداختبهتصمیمکهصورتیدر-9
دوارکادردررابدهیمبلغتمامدارید،عواض

.نمایید
5اتحداکثر)تقسیطبهتمایلصورتدرو

ابرااولقسطبراینظرموردمبلغ(قسط
نتعیی.نماییدواردریالهزاریکصدحداقل

تعیینغمبلپرداختبهمنوطبعدیقسطمبلغ
.بودخواهدقبلیقسطدرشده

«فیشصدور»گزینهروی-11
یشیفبعدمرحلهدر.نماییدکلیک

وضقبشناسهونظرموردمبلغبا
وهمشاهدقابلشمابرایپرداخت
.بودخواهدپرداخت

یامنیتکد-10
نماییدواردرا



قسط مورد نظر-12
.را انتخاب نمایید

بانکسامانهبهورودجهت-14
نظر،موردعوارضپرداختو

انتخابرازیردرگاههایازیکی
تصلمنظرموردبانکبهتانمایید
.شوید

شناسهدارایصادرهقبوضتمامی-13
هبمراجعهطریقازوبودهپرداختوقبض
)حضوریغیرهایدرگاهوشعبکلیه

کلیه(انکببانک،تلفنبانک،موبایلاینترنت
تهرانشهرداریقراردادطرفهایبانک

.باشندمیپرداختقابل137سامانهو



با سپاس از شما شهروند گرامی که با پرداخت به موقع عوارض » 
«خود شهرداری تهران را در اداره شهر یاری می نمایید 


