1

سٗطَٖ ِٞاضو هحلی قْطزاضی اؾٟطایي ؾبل 1397

ایه تعرفٍ با پیشىهاد شهرداری ،تصًیب شًرای اسالمی شهر(مصًبٍ شمارٌ

مًرخٍ

/

/

) ي تایید يزارت کشًر (استاوداری) سیر

قاوًوی را طی ومًدٌ ي از ابتدای سال  1397الزم االجراء می باشدضماوت اجرایی يصًل  :کمیسیًن مادٌ 77
6101202

 -1نام عوارضَٖ :اضو ظیطثٌب (احساص اٖیبًی) اظ ًَٔ هؿًَ٧ی ثهَضر سٍ ٥احسی ثِ اظای ّط هشط هطثٕ

6120102

طزیك هحاسثه عوارض:
َٖاضو ظیطثٌب (احساص اٖیبًی) اظ ًَٔ هؿًَ٧ی ثهَضر سٍ ٥احسی ثِ اظای ّط هشط هطثٕ

هبذص ٍ ًحَُ

هبذص ٍ ًحَُ

ضزیٝ

ظیطثٌبی هٟیس

هحبؾجِ96

هحبؾجِ97

1

سب ظیطثٌبی  100هشطهطثٕ

6×p

6.6×p

2

سب ظیطثٌبی  150هشطهطثٕ

6.60 ×p

7.26 ×p

3

سب ظیطثٌبی  200هشطهطثٕ

7.26×p

7.98×p

4

سب ظیطثٌبی  300هشطهطثٕ

7.86 ×p

8.64×p

5

سب ظیطثٌبی  400هشطهطثٕ

8.47×p

9.31×p

6

سب ظیطثٌبی  500هشطهطثٕ

9 ×p

9.9 ×p

7

سب ظیطثٌبی  600هشطهطثٕ

9.68 ×p

10.64 ×p

8

اظ ظیطثٌب  600هشط هطثٕ ثِ ثبال

10.23 ×p

11.25×p

تثصزه  : 1هٌَٓض اظ ٍاحس هؿًَ٧ی سٍ ٥احسی  ،اٖیبًی اؾز  ِ٦زض ؾُح یب اضسٟبٔ ثیف اظ یٍ ٥احس هؿش٣ل احساص ًگطزز.
تثصزه  :2زض نَضر زضذَاؾز هش٣بيیبى ػْز احساص اؾشرط ،ؾًَب ،ػَ٧ظی
قْطؾبظی ثِ اظای ّط هشط هطثٕ

«٢»12×pبثل ٍنَل هی ثبقس

(ذبضع اظ اٖیبًی

) ثب ضٖبیز يَاثٍ ٍ ه٣طضار

 .چٌبًچِ ٢ؿوشی اظ اٖیبًی ثطای ایي هٌَٓض اؾشٟبزُ قَز زض َٖاضو

ظیطثٌب هَضز هحبؾجِ ٢طاض ًوی گیطز.
شیطُ ًبًَایی ًیع زٍ ثطاثط ضزی 1 ٝػسٍل  ٠َٞهحبؾجِ ٍ اذص گطزز.
تثصزه َٖ :3اضو ح
تثصزه :4هبل ٥هَْ ٝاؾز ْط ٜهسر ی٧ؿبل دؽ اظ زضذَاؾز دطٍاًِ ٍ ٍاضیع ٍػِ ًؿجز ثِ اضائِ

ً٣كِ سبییس قسُ

ٍ زضیبٞز

دطٍاًِ ا٢سام ًوبیس زض ٚیط ایي نَضر هكوَل دطزاذز هب ثِ الشٟبٍر َٖ ٍ٣ٞاضو دصیطُ اٖیبًی ٍ ٖطنِ هی گطزز.
تثصزه :5زض نَضر اٞعایف ٢یوز هٌُ ِ٣ای

 pزض ؾبل  97ثِ سٌبؾت زضنس اٞعایف

 pاظ اٞعایف ّبی اٖوبل قسُ زض زٞشطچِ ثطای ؾبل

97

٦ؿط ذَاّس قس ٍ.ایي سجهطُ قبهل هٗبثط سبظُ ثبظگكبیی ًوی ثبقس ٍ ثط هجٌبی  pؾبل  1394هحبؾجِ ٍ اذص هی گطزز.

تثصزهp :6ثط هجٌبی زٞشطچِ اضظـ هٗبهالسی ؾبل  1393هی ثبقس ٍ زض ٦لیِ هحبؾجبر دطٍاًِ لحبِ گطزز
تثصزه  :7احساص ؾبیجبى زضحیبٌ زض نَضسی ِ٧اظ ؾُح اقٛبل هؼبظ َطح سٟهیلی سؼبٍظ ًٌوبیس نطٞبًثطای دبض ٤ذَزضٍثب ذطدبیِ ٞلعی ٍؾٝ٣
ایطاًز،چبزض،ثطظًز زضُٗ٢بر قوبلی،قط٢ی هكطٌٍ ثطایٌ ِ٧حسا٦ظطهؿبحز آى15هشطهطثٕ ثبقس هكوَل َٖاضو ًرَاّس قس ٍثیف اظ18هشط هطثٕ سرل ٝثَزُ
ٍ ٦ل هؿبحز ؾبیجبى ثِ هبزُ نساضػبٔ ذَاّسقس(.ضٖبیز يَاثٍ َطح سٟهیلی العاهی اؾز)

اؾشبًساض
هحوسضيب نبلحی

هٗبٍى اهَض ٖوطاًی
هحوس حؿیي ٖلی ًیب

اًٖبی قَضای اؾالهی قْط -1 :حؿیي ٖب٢جشی

ٖ -2یؿی زاًبیی

هسیط ٦ل اهَض قْطی ٍ قَضاّب
ٖلی انٛط قب٦طی هُل١
ٖ -3لیطيب حؿیي آثبزی

 -4ؾلیوبى ٟٚبضی

ضئیؽ قَضای اؾالهی قْط
اثطاّین ثبثبیی

َ -5لٗز ضگجبض

 -6قوؿٗلی قٗجبًیبى

قْطزاض
هؿلن ًَضی

2

سٗطَٖ ِٞاضو هحلی قْطزاضی اؾٟطایي ؾبل 1397

ایه تعرفٍ با پیشىهاد شهرداری ،تصًیب شًرای اسالمی شهر(مصًبٍ شمارٌ

مًرخٍ

/

/

) ي تایید يزارت کشًر (استاوداری) سیر

قاوًوی را طی ومًدٌ ي از ابتدای سال  1397الزم االجراء می باشدضماوت اجرایی يصًل  :کمیسیًن مادٌ 77
6101202

-2نام عوارضَٖ :اضو ظیطثٌب (احساص اٖیبًی) نسٍض دطٍاًِ ؾبذشوبًی هؼشوٕ ّب ٍ آدبضسوبى ّبی هؿًَ٧ی

طزیك هحاسثه عوارض:

حسا٢ل 1 =M

(/ 100هیبًگیي ؾُح ٍاحس) = M
ضزیٝ

َٖاضو ظیطثٌب (احساص اٖیبًی) نسٍض دطٍاًِ ؾبذشوبًی هؼشوٕ ّب ٍ آدبضسوبى ّبی

6120102

هبذص ٍ ًحَُ هحبؾجِ96

هبذص ٍ ًحَُ هحبؾجِ 97

هؿًَ٧ی ظیطثٌبی هٟیس
1

سب ظیطثٌبی  200هشطهطثٕ

9×p ×M

10×p ×M

2

سب ظیطثٌبی  400هشطهطثٕ

9.70×p×M

10.70×p×M

3

سب ظیطثٌبی  600هشطهطثٕ

10.28 ×p ×M

11.30 ×p ×M

4

هبظاز ظیطثٌبی  600هشط الی 1500هشطهطثٕ

10.89×p ×M

12×p ×M

5

هبظاز ظیطثٌبی 1500هشط الی 2500هشطهطثٕ

11.49 ×p ×M

12.63×p ×M

6

ثیف اظ  2500هشط هطثٕ

12×p ×M

13.2×p ×M

تثصزه  : 1هٌَٓض اظ ٍاحس هؿًَ٧ی چٌس ٍاحسی  ،اٖیبًی اؾز  ِ٦ثب اذص هؼَظ الظم اظ قْطزاضی زض ؾُح یب اضسٟبٔ ثی

ـ اظ ی٥

ٍاحس هؿًَ٧ی احساص گطزز.
تثصزه  :2زض ذهَل سٗبًٍی ّبی هؿ٧ي ،هؼشوٕ ّبی هؿًَ٧ی ٍ اًجَُ ؾبظاى هجٌبی ؾُح ظیطثٌب ٖجبضسؿز اظ هشَؾٍ ظیطثٌبی ّط
ٍاحس  ِ٦اظ س٣ؿین ؾُح ٦ل ظیطثٌب هٟیس هؿًَ٧ی ثط سٗساز ٍاحسّبی هؿًَ٧ی حبنل هی قَز.
تثصزه  :3زض نَضر زضذَاؾز هش٣بيیبى ػْز احساص اؾشرط ،ؾًَب ،ػَ٧ظی
قْطؾبظی ثِ اظای ّط هشط هطثٕ

«٢»11 ×pبثل ٍنَل هی ثبقس

(ذبضع اظ اٖی اًی ) ثب ضٖبیز يَاثٍ ٍ ه٣طضار

 .چٌبًچِ ٢ؿوشی اظ اٖیبًی ثطای ایي هٌَٓض اؾشٟبزُ قَز زض َٖاضو

ظیطثٌب هَضز هحبؾجِ ٢طاض ًوی گیطز
تثصزه  .:4زض َٖاضو اًجبضی سب  2هشطهطثٕ ثِ اظای ّط ٍاحس ضایگبى ٍ هبظاز ثط آى سب حس

ا٦ظط حس هؼبظ ٌ ضح سٟهیلی ثطاثط ضزیٝ

ایي سٗط ِٞهحبؾجِ ٍ اذص گطزز.

اؾشبًساض
هحوسضيب نبلحی

هٗبٍى اهَض ٖوطاًی
هحوس حؿیي ٖلی ًیب

اًٖبی قَضای اؾالهی قْط -1 :حؿیي ٖب٢جشی

ٖ -2یؿی زاًبیی

هسیط ٦ل اهَض قْطی ٍ قَضاّب
ٖلی انٛط قب٦طی هُل١
ٖ -3لیطيب حؿیي آثبزی

 -4ؾلیوبى ٟٚبضی

ضئیؽ قَضای اؾالهی قْط
اثطاّین ثبثبیی

َ -5لٗز ضگجبض

 -6قوؿٗلی قٗجبًیبى

قْطزاض
هؿلن ًَضی

1

3

سٗطَٖ ِٞاضو هحلی قْطزاضی اؾٟطایي ؾبل 1397

ایه تعرفٍ با پیشىهاد شهرداری ،تصًیب شًرای اسالمی شهر(مصًبٍ شمارٌ

مًرخٍ

/

) ي تایید يزارت کشًر (استاوداری) سیر

/

قاوًوی را طی ومًدٌ ي از ابتدای سال  1397الزم االجراء می باشدضماوت اجرایی يصًل  :کمیسیًن مادٌ 77
-3نام عوارض َٖ:اضو دصیطُ سٍ ٥احسی ثب ٦بضثطی سؼبضی

6120102

6101202

طزیك هحاسثه عوارض :
ردیف

هاخذ و نحوه هحاسثه 96

عوارض پذیزه تجاری یک هتز هزتع تا دهنه وارتفاع هجاس غیز همزر

هاخذ و نحوه هحاسثه 97

طزح های جاهع وتفصیلی ته اسای هزهتز هزتع
1

ظیطظهیي

13.2 ×p

14.52×p

2

ّوٝ٧

26.4×p

29×p

3

َج ِ٣اٍل

14.3×p

15.75×p

4

َج ِ٣زٍم

13.2×p

14.52×p

5

َج ِ٣ؾَم ثِ ثبال

11×p

12×p

6

ًین َج( ِ٣ثبل٧ي زاذل هٛبظُ)

12×p

13.2×p

تثصزه(َٖ :)1اضو دصیطُ ػسٍل َ ٠َٞج ١ثلَ ٤ثٌسی ٦ویؿیَى هبزُ

 100ثطای ثلٍَ ٤یػُ ٍ ی ٥ثب يطیت  ، 1.2ثلَ 2 ٤ثطاثطػسٍل ٍ ثلَ3 ٤

 0.7ػسٍل  ٠َٞاٖوبل گطزز.
تثصزه (ٍ : )2احسّبی ازاضی ثبًْ٧ب،هَئؿؿبر هبلی ٍ اٖشجبضی ،ثیوِ ّب ٍ ؾبیط ازاضار ٍ قط٦شْبیی  ِ٦ثطاثط ٢بًَى سؼبضر ازاضُ هی قًَس قبهل
سٗطً ٠َٞ ِٞوی ثبقس ٍ هی ثبیؿشی هٗبزل  38×pهحبؾجِ گطزز
تصزه (َٖ :)3اضو دصیطُ ظیطظهیي (دبییي سط اظ ّو ) ٝ٧چٌبًچِ ٢بثلیز سؼبضی قسى ضا زاـسِ ثبقس ثِ اظای ّط َج ِ٣دبییي سط اظ ظیطظهیي اٍل
ت

٦ %10وشط اظ

َٖاضو دصیطُ ظیطظهیي اٍل ثطای ّط هشط هطثٕ هحبؾجِ ذَاّس قس.
تثصزه ( : )4زض ذهَل اًجبضی هلح ٍ ١یب هؼعی یٍ ٥احس سؼبضی َٖ،اضو هشٗل ِ٣ثِ اظای ّط هشط هطثٕ ثطای اًجبضی هلح ١ثِ ٍاحس سؼبضی هٗبزل
َٖ %50اضو ی ٥هشط هطثٕ دصیطُ هحبؾجِ ٍ َٖاضو اًجبضی هؼعی اظ ٍاحس سؼبضی ثِ اظای ّط هشط هطثٕ هٗبزل

َٖ %30اضو ی ٥هشط هطثٕ دصیطُ

سؼبضی ّوبى َج٢ ِ٣بثل احشؿبة ٍ ٍنَل هی ثبقس.
تثصزه ( :)5زض نَضر ًَؾبظی ثٌبّبی سؼبضی هَػَز

 ِ٦زاضای هؼَظ ٦شجی اظ قْطزاضی

(دطٍاًِ ؾبذشوبًی  ،دبیبى ٦بضٍ یب ًبهِ ضٍظ ٦بضثطی سؼبضی

ثبقٌس ثط اؾبؼ يَاثٍ َطح سٟهیلی ٍ ؾبل هطاػِٗ ثِ هیعاى َٖ %50اضو دصیطُ سؼبضی قبهل سرٟی ٝهی گطزز.
تثصزه ( :)6زض هحبؾجِ َٖاضو دصیطُ سؼبضی سٍ ٥احسی
هجٌبی هحبؾجِ ٢طاض هی گیطز

ثِ اؾشظٌبء ًین َج ٍ ِ٣اًجبضی سؼبضی
(ََ=L0ل زٌِّ هؼبظ

.

ثب زّبًِ ثیف اظ حس هؼبظ َطح سًٟیلی ٞطهَل
=ثطاثط يَاثٍ َطح سٟهیلی ،

ََ= Lل زّبًِ

هَػَز k= ،يطایت ػسٍل = S ، ٠َٞهؿبحز =n ،سٗساز زضثٌس )
سجهطُ :سبالضّبی دصیطایی ثب ّط هؿبحشی ثِ ٌَٖاى ی ٥زضثٌس هحؿَة هی گطززٍ هكوَل َٖاضو دصیطُ  6ثطاثط ػسٍل  ٠َٞهحبؾجِ هی گطزز.

اؾشبًساض
هحوسضيب نبلحی

هٗبٍى اهَض ٖوطاًی
هحوس حؿیي ٖلی ًیب

اًٖبی قَضای اؾالهی قْط -1 :حؿیي ٖب٢جشی

ٖ -2یؿی زاًبیی

هسیط ٦ل اهَض قْطی ٍ قَضاّب
ٖلی انٛط قب٦طی هُل١
ٖ -3لیطيب حؿیي آثبزی

 -4ؾلیوبى ٟٚبضی

ضئیؽ قَضای اؾالهی قْط
اثطاّین ثبثبیی

َ -5لٗز ضگجبض

 -6قوؿٗلی قٗجبًیبى

قْطزاض
هؿلن ًَضی

)

4

سٗطَٖ ِٞاضو هحلی قْطزاضی اؾٟطایي ؾبل 1397

ایه تعرفٍ با پیشىهاد شهرداری ،تصًیب شًرای اسالمی شهر(مصًبٍ شمارٌ

مًرخٍ

/

) ي تایید يزارت کشًر (استاوداری) سیر

/

قاوًوی را طی ومًدٌ ي از ابتدای سال  1397الزم االجراء می باشدضماوت اجرایی يصًل  :کمیسیًن مادٌ 77
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-4نام عوارض َٖ:اضو دصیطُ چٌس ٍاحسی ثب ٦بضثطی سؼبضی
 ;nتعذاد درتنذ

طزیك هحاسثه عوارض:
ردیف

6120102

عوارض پذیزه یک هتز هزتع اس چنذ واحذ تجاری تا ارتفاع دهنه هجاس

هاخذ و نحوه

هاخذ و نحوه

همزر در ظواتط طزح هصوب هورد عول تزای هزهتز هزتع

هحاسثه عوارض1396

هحاسثه

1

ظیطظهیي

)2×p ×(n+10

)2.2×p ×(n+10

2

ّوٝ٧

)4.70×p ×(n+10

)5.20×p ×(n+10

3

َج ِ٣اٍل

)1.70 ×p ×(n+10

)1.87 ×p ×(n+10

4

َج ِ٣زٍم

)1.60 ×p ×(n+10

)1.76 ×p ×(n+10

5

َج ِ٣ؾَم ثِ ثبال

)1.30 ×p ×(n+10

)1.45×p ×(n+10

6

ًین َج( ِ٣ثبل٧ي زاذل هٛبظُ )

)1.70 ×p ×(n+10

)2 ×p ×(n+10

عوارض1397

تثصزه(:)1هؼشوٕ سؼبضی ٖجبضر اؾز اظ هؼوَِٖ ٍاحسّبی سؼبضی ٍ زٞشط٦بض زض ی ٥هبل٧یز ثب سٗساز ٍ 4احس سؼبضی یب ثیكشط  ِ٦زاضای ٍضٍزی ّب
ٍ ًٞبّبی ٖوَهی هكشط ٍ ٤زضاضسجبٌ ثب ی٧سیگط هی ثبقٌسٚ ٍ.یط اظ آى سٍ ٥احسی هحؿَة هی گطزز.
تثصزه (: )2زض هحبؾجِ َٖاضو دصیطُ هؼشوٕ ّبی سؼبضی هبًٌس دبؾبغ،سیوچِ،ؾطای ٍ اهظبلْنٖ ،و ١ػجِْ اٍل
سٟهیلی سب  3ثطاثط ٖطو ُِٗ٢

) ثطاثط يطایت ههَة ٍ هبظاز ثط آى هٗبزل

(ثطاثط يَاثٍ َط

٢ %80یوز هٌُ ِ٣ای ػجِْ اٍل هالٖ ٤ول هی ثبقس

ح
.زض

pهٌُ ِ٣ای

هحبؾجِ َٖاضو دصیطُ سؼبضی ّب ثب احشؿبة سجهطُ ٢ ٠َٞیوز هٌُ ِ٣ایوشَؾٍ لحبِ ًوی گطزز ٍ ثط هجٌبی ٢یوز
هحبؾجِ هی قَز.
تثصزه (ٍ :)3احسّبی سؼبضی  ِ٦ثِ نَضر هؼشوٕ ٍ دبؾبغ احساص هی قًَس

ًٞ.بی ثبظ هكبٖی  ِ٦زض ََل اضسٟبٔ ؾبذشوبى اهشساز

زاقشِ ٍ سوبم َج٣بر ضا اظ ّط َج٢ ِ٣بثل ضٍیز هی ًوبیس هكوَل َٖاضو دصیطُ ًرَاّس ثَز ٍ ٚیط آى هكوَل َٖاضو دصیطُ
ذَاّس ثَز.
تثصزه ) :)4زض نَضر ًَؾبظی ثٌبّبی سؼبضی

هَػَز  ِ٦زاضای هؼَظ ٦شجی اظ قْطزاضی

)

(دطٍاًِ ؾبذشوبًی  ،دبیبً٧بضٍ یب ًبهِ ضٍظ ٦بضثطی سؼبضی

ثبقٌس ثط اؾبؼ يَاثٍ َطح سٟهیلی ٍ ؾبل هطاػِٗ ثِ هیعاى َٖ %50اضو دصیطُ سؼبضی قبهل سرٟی ٝهی گطزز.

تثصزه ( :)5زض ذهَل اًجبضی هلح ٍ ١یب هؼعای یٍ ٥احس سؼبضی َٖ،اضو هشٗل ِ٣ثِ اظای ّط هشط هطثٕ ثطای اًجبضی هلح ١ثِ ٍاحس
%30

سؼبضی هٗبزل َٖ %75اضو ی ٥هشط هطثٕ دصیطُ هحبؾجِ ٍ َٖاضو اًجبضی هؼعا اظ ٍاحس سؼبضی ثِ اظای ّط هشط هطثٕ هٗبزل
َٖاضو ی ٥هشط هطثٕ دصیطُ سؼبضی ّوبى َج٢ ِ٣بثل احشؿبة ٍ ٍنَل هی ثبقس.
تثصزه(: )6زض هحبؾجِ َٖاضو دصیطُ سؼبضی چٌس ٍاحسی

ثب زّبًِ ثیف اظ حس هؼبظ َطح سًٟیلی ٞطهَل هجٌبی

ٍ ٍ٣ٞاحس سؼبضی

(ََ=L0ل زٌِّ هؼبظ

=ثطاثط يَاثٍ َطح سٟهیلی ،

.
هحبؾجِ ٢طاض هی گیطز
زّبًِ هَػَز k= ،يطایت ػسٍل = S ، ٠َٞهؿبحز =n ،سٗساز زضثٌس
 nحسا٦ظط  50هشطهطثٕ هی ثبقس  ٍ .هبظاز ثط آى ّط
سجهطُ =هؿبحز ّط زضثٌس ثطاثط َطح سٟهیلی ػْز هحبؾجِ
زضثٌس هحؿَة هی گطزز.

ََ= Lل

 50هشط هطثٕ ی٥

(ََL0ل زٌِّ هؼبظ(هشط)= ثطاثطَطح سٟمیلیََ= L،ل زّبًِ هَػَز (هشط)k=،يطایة ػسٍل  ٠َٞيطثسضٖسز =n ،10سٗساززضثٌسٍ=Sهؿبحز )

اؾشبًساض
هحوسضيب نبلحی

هٗبٍى اهَض ٖوطاًی
هحوس حؿیي ٖلی ًیب

اًٖبی قَضای اؾالهی قْط -1 :حؿیي ٖب٢جشی

ٖ -2یؿی زاًبیی

هسیط ٦ل اهَض قْطی ٍ قَضاّب
ٖلی انٛط قب٦طی هُل١
ٖ -3لیطيب حؿیي آثبزی

 -4ؾلیوبى ٟٚبضی

ضئیؽ قَضای اؾالهی قْط
اثطاّین ثبثبیی

َ -5لٗز ضگجبض

 -6قوؿٗلی قٗجبًیبى

قْطزاض
هؿلن ًَضی

5

سٗطَٖ ِٞاضو هحلی قْطزاضی اؾٟطایي ؾبل 1397

ایه تعرفٍ با پیشىهاد شهرداری ،تصًیب شًرای اسالمی شهر(مصًبٍ شمارٌ

مًرخٍ

/

/

) ي تایید يزارت کشًر (استاوداری) سیر

قاوًوی را طی ومًدٌ ي از ابتدای سال  1397الزم االجراء می باشدضماوت اجرایی يصًل  :کمیسیًن مادٌ 77
-5نام عوارض َٖ :اضو نسٍض دطٍاًِ ؾبذشوبًی ٍاحس ّبی آهَظقیٍ ،ضظقیٞ ،طٌّگی ٍ ٌّطی ،ثْساقشی ٍ هصّجی

6101202

6120102

طزیك هحاسثه عوارض:
عوارض ته اسای هز هتز هزتع

هصوب سال 96

پیطنهادی سال 97

ردیف

1

ظیطظهیي

8.50 ×p

9.35×p

2

ّوٝ٧

10.28 ×p

11.30×p

3

َج ِ٣اٍل

9×p

10×p

4

َج ِ٣زٍم

7.86×p

8.65×p

5

َج ِ٣ؾَم ثِ ثبال

6.6×p

7.26×p

6

ًین َجِ٣

5.5 ×p

6×p

7

اًجبضی زض ظیطظهیي یب ّوٝ٧

5.20 ×p

5.72×p

8

اهب٦ي ٍضظقی زاضای هَا٣ٞز اظ سطثیز ثسًی

10.30×p

11.33×p

تثصزه ( :)1قط٦ز ّب ٍ هَؾؿبر زٍلشی ٍ ٍاثؿشِ ثِ زٍلز ٍ هَؾؿبر ٖوَهی ٚیط زٍلشی ٍ ٍاحسّبی ٍاثؿشِ ثِ آًْب  ِ٦ثب انَل
ثبظضگبًی ازاضُ هی قًَس ،هكوَل سٗطَٖ ِٞاضو دصیطُ ی ٥هشط هطثٕ اظ یٍ ٥احس سؼبضی ثطای نسٍض دطٍاًِ ؾبذشوبًی هی ثبقٌس.
تثصزه(:)2زضنَضسی  ِ٦هشَلیبى ؾبذشوبى ّبی ش٦ط قسُ زض سجهطُ  1ثطذال ٜدطٍاًِ ؾبذشوبًی نبزضُ ًؿجز ثِ اٞعایف ثٌب یب سجسیل
آى ا٢سام ًوبیٌس دؽ اظ َطح دطًٍسُ زض ٦ویؿیَى هبزُ ٦ 100لیِ ػطائن ٍ َٖاضيبر هطثََِ قبهل هبظاز سطا٦ن ٍ دصیطُ ٍ ٚیطُ ثط
اؾبؼ زازًبهِ قوبضُ  587هَضذِ ّ ٍ 83/11/25وچٌیي زاز ًبهِ قوبضُ  48هَضذِ ّ 85/2/3یبر ٖوَی زیَاى ٖسالز ازاضی دؽ
اظ ٍنَل ػطاین ؾبذشوبًی ثِ ًطخ ظهبى ٍ َٔ٢سرلَٖ ، ٝاضو هشٗل ِ٣ثِ ًطخ ضٍظهحبؾجِ ٍ اذص هیگطزز.
تثصزه( :)3زض نَضر زضذَاؾز نسٍض دطٍاًِ ػْز سبؾیؽ هطا٦ع هصّجی (هؿبػس ،حؿیٌیِ ّب  ،زاضال٣طآ

ى ٍ  )....ثطاثط يَاثٍ

هَػَز َطح سٟهیلی نسٍض دطٍاًِ ؾبذز ضایگبى هی ثبقس ٍلی٧ي دطٍاًِ ؾبذشوبًی ثبیؿشی اذص گطزز  .يوٌبً ٍاحسّبی سؼبضی اهب٦ي
هصّجی زض نَضر ضٖبیز يَاثٍ قْطؾبظی حسا٦ظط سب ؾِ ٍاحس  20هشطی ضایگبى ٍ الجب٢ی هیجبیؿز ح ٍ ١ح٢َ٣بر قْطزاضی ضا
دطزاذز ًوبیٌس

اؾشبًساض
هحوسضيب نبلحی

هٗبٍى اهَض ٖوطاًی
هحوس حؿیي ٖلی ًیب

اًٖبی قَضای اؾالهی قْط -1 :حؿیي ٖب٢جشی

ٖ -2یؿی زاًبیی

هسیط ٦ل اهَض قْطی ٍ قَضاّب
ٖلی انٛط قب٦طی هُل١
ٖ -3لیطيب حؿیي آثبزی

 -4ؾلیوبى ٟٚبضی

ضئیؽ قَضای اؾالهی قْط
اثطاّین ثبثبیی

َ -5لٗز ضگجبض

 -6قوؿٗلی قٗجبًیبى

قْطزاض
هؿلن ًَضی

6

سٗطَٖ ِٞاضو هحلی قْطزاضی اؾٟطایي ؾبل 1397

ایه تعرفٍ با پیشىهاد شهرداری ،تصًیب شًرای اسالمی شهر(مصًبٍ شمارٌ

مًرخٍ

/

/

) ي تایید يزارت کشًر (استاوداری) سیر

قاوًوی را طی ومًدٌ ي از ابتدای سال  1397الزم االجراء می باشدضماوت اجرایی يصًل  :کمیسیًن مادٌ 77
-6نام عوارض َٖ:اضو نسٍض دطٍاًِ ؾبذشوبًی ثب ٦بضثطی زضهبًی ذهَنی ٍ زٍلشی

6120102

6101202

طزیك هحاسثه عوارض:
ردیف

عوارض صذور پزوانه ساختوانی تیوارستاى ها،هزاکش درهانی،کلینیک

هاخذ و نحوه

هاخذ و نحوه

ها،خانه های تهذاضت ،واحذهای هطة پشضگاى ،روانپشضکاى ،دنذانپشضکی

هحاسثه عوارض 96

هحاسثه عوارض
97

 ،تینایی سنجی ،رادیولوصیست ها ،سونوگزافی،آسهایطگاه تطخیص طثی و
حزف واتسته تخص خصوصی ته اسای هز هتز هزتع

1

ظیطظهیي

10.90×p

12×p

2

ّوٝ٧

15.70×p

17.27×p

3

اظ َج ِ٣اٍل ثِ ثبال

9.70 ×p

10.67 ×p

4

اًجبضی زض ظیطظهیي یب ّو ٍ ٝ٧زیگط َج٣بر

5.5 ×p

6 ×p

تثصزه ( : )1هُت دعق٧بى ،زًساًذعق٧بى ،ضازیَلَغیؿز ّب ،ؾًََگطاٞی ،زاضٍذبًِ ّب زض نَضر س٣بيبی نسٍض دطٍاًِ ؾبذشوبًی
هرشلٍ زض ی ٥ثٌب هكطٌٍ ثِ ایٌ ِ٧يَاثٍ ٍ ه٣طضار ػبضی ه٣طض زض َطح هَضز ٖول ،اًؼبم ایي اهط ضا ه٣سٍض ثساًسَٖ ،اضو هشٗلِ٣
ثطای ّط ٦بضثطی ثَُض ػساگبًِ ٍ ثط اؾبؼ سٗط ِٞهطثٌَ هحبؾجِ ذَاّس قس.
تثصزه ( :)2هُت دعق٧بى ،زًساًذعق٧بى ،ضازیَلَغیؿز ّب ،ؾًََگطاٞی ٍ هطا٦ع ذهَنی هٗبزل

 ٍ 22pزاضٍذبًِ ّب ثِ ٌَٖاى

سؼبضی حؿبة هی قًَس ٍ ثبیؿشی َٖاضو سؼبضی دطزاذز ًوبیٌس
تثصزه(َ:)3ج ١ثٌس 24هبزُ ٢ 55بًَى قْطزاضی ّب زائط ٦طز ى زٞشط ٍ٦بلز ٍهُت ٍ زٞشطاؾٌبز ضؾوی ٍ اظزٍاع ٍ َال ٍ ٠زٞشط
ضٍظًبهِ ٍ هؼلِ ٍ زٞشط هٌْسؾی ثَؾیلِ هبل ٥اظ ًٓط ایي ٢بًَى اؾشٟبزُ سؼبضی هحؿَة ًوی قَز.
سجهطُ ( :)4زض ثلٍَ ٤یػُ ثِ زلیل سوط٦عزایی ٍ حل هك٧ل سطاٞی ٥زض ظهبى هطاػِٗ  2ثطاثط ػسٍل  ٠َٞهحبؾجِ ٍ اذص گطزز.
سجهطُ ( : )5ثِ ػْز سوط٦ع ظزایی ٍ ایؼبز اًگیعُ ثطای اٞششبح هُت زض هٌبَ ١هحطٍم سط زض هٌُ ِ٣ثؼع هٌبَ ١ش٦ط قسُ زض سجهطُ
 4نسٍض دطٍاًِ ثِ َطی ١شیل ا٢سام هی قَز:
 - 1زض ثلَ ٤ی %30 ٥اٞعایف ًؿجز ثِ ػسٍل ٠َٞ
 - 2زض ثلَ ٤زٍ ثطاثط ػسٍل ٠َٞ
 - 3زض ثلَ ٤ؾِ ٦ %30بّف ًؿجز ثِ ػسٍل ٠َٞ

اؾشبًساض
هحوسضيب نبلحی

هٗبٍى اهَض ٖوطاًی
هحوس حؿیي ٖلی ًیب

اًٖبی قَضای اؾالهی قْط -1 :حؿیي ٖب٢جشی

ٖ -2یؿی زاًبیی

هسیط ٦ل اهَض قْطی ٍ قَضاّب
ٖلی انٛط قب٦طی هُل١
ٖ -3لیطيب حؿیي آثبزی

 -4ؾلیوبى ٟٚبضی

ضئیؽ قَضای اؾالهی قْط
اثطاّین ثبثبیی

َ -5لٗز ضگجبض

 -6قوؿٗلی قٗجبًیبى

قْطزاض
هؿلن ًَضی

7

سٗطَٖ ِٞاضو هحلی قْطزاضی اؾٟطایي ؾبل 1397

ایه تعرفٍ با پیشىهاد شهرداری ،تصًیب شًرای اسالمی شهر(مصًبٍ شمارٌ

مًرخٍ

/

/

) ي تایید يزارت کشًر (استاوداری) سیر

قاوًوی را طی ومًدٌ ي از ابتدای سال  1397الزم االجراء می باشدضماوت اجرایی يصًل  :کمیسیًن مادٌ 77
-7نام عوارض َٖ:اضو دصیطُ ثب ٦بضثطی ازاضی (احساص اٖیبًی)

6101202

6120102

طزیك هحاسثه عوارض:
ردیف

نوع عوارض

1

ّوٝ٧

2

َج ِ٣اٍل

3

َج ِ٣زٍم ثِ ثٗس

4

ظیطظهیي ٍ اًجبضی

5

ًین َجِ٣

هاخذ و نحوه هحاسثه عوارض ته

هاخذ و نحوه هحاسثه عوارض ته

اسای هز هتز هزتع سال 96

اسای هز هتز هزتع سال97

38.70 p

42.60p

تثصزه(ٍ : )1نَل َٖاضو هعثَض زض ذهَل ٍاحس ّبی ازاضی هی ثبقس  ِ٦ضٖبیز يَاثٍ ٍ ه٣طضار هطثٌَ اظ ػولِ َطح
لیلی ) حؿت هَضز ،هالٖ ٤ول ٢طاض هیگیطز.
ههَة(ّبزی،سٝ
سجهطُ ( :)2دؽ اظاذص هؼَظ اظ ٦ویؿیَى هبزُ  5زض نَضسی ِ٧ؾُح اقٛبل ،هبظاز ثط يَاثٍ َطح سٟهیلی ثبقس .ثِ اظای ّط هشطهطثٕ
ثٌبی هبظاز ثط ؾُح اقٛبل هؼبظ َطح سٟهیلی 16.5×p ،زض ّط َج ِ٣هحبؾجِ هی گطزز.

اؾشبًساض
هحوسضيب نبلحی

هٗبٍى اهَض ٖوطاًی
هحوس حؿیي ٖلی ًیب

اًٖبی قَضای اؾالهی قْط -1 :حؿیي ٖب٢جشی

ٖ -2یؿی زاًبیی

هسیط ٦ل اهَض قْطی ٍ قَضاّب
ٖلی انٛط قب٦طی هُل١
ٖ -3لیطيب حؿیي آثبزی

 -4ؾلیوبى ٟٚبضی

ضئیؽ قَضای اؾالهی قْط
اثطاّین ثبثبیی

َ -5لٗز ضگجبض

 -6قوؿٗلی قٗجبًیبى

قْطزاض
هؿلن ًَضی

8

سٗطَٖ ِٞاضو هحلی قْطزاضی اؾٟطایي ؾبل 1397

ایه تعرفٍ با پیشىهاد شهرداری ،تصًیب شًرای اسالمی شهر(مصًبٍ شمارٌ

مًرخٍ

/

/

) ي تایید يزارت کشًر (استاوداری) سیر

قاوًوی را طی ومًدٌ ي از ابتدای سال  1397الزم االجراء می باشدضماوت اجرایی يصًل  :کمیسیًن مادٌ 77
- 8نام عوارض َٖ:اضو دصیطُ ثب ٦بضثطی نٌٗشی ٍ ٦بضگبّی ٍ سبؾیؿبسی ٍ گلربًِ ّب ٍ هطا٦ع گطزقگطی

6101202

6120102

طزیك هحاسثه عوارض:
ردیف

عوارض صنعتی

1

ظیطظهیي

2

ّوٝ٧

3

َج ِ٣اٍل ٍ ثِ ثبال

4

اًجبض نٌٗشی

هاخذ و نحوه هحاسثه عوارض ته اسای هز

هاخذ و نحوه هحاسثه عوارض ته اسای هز

هتز هزتع 1396

هتز هزتع1397
20.57×p

18.7×p

20×P

18.15×P

تثصزه (ٍ :)1نَل َٖاضو هعثَض زض ذهَل ٍاحسّبیی ٦ ِ٦بضثطی ٍاحس هَضز ًٓط نٌٗشی ثبقس ٍ یب آً٦ ِ٧بضثطی ٚیطهطسجٍ
ثَزُ  ِ٦ثب َطح هَئَ زض ٦ویشِ ٌٞی ٍ یب ٦ویؿیَى هبزُ  5حؿت هَضز سٛییط ٦بضثطی یبٞشِ ثبقس ٖالٍُ ثط َٖاضو ّبی هشٗلِ٣
ثبثز ٍاحسّبی نٌٗشی هُبث ١ثب سٗط ِٞؾبل هطاػِٗ ٢بثلیز ٍنَل زاضز.
تثصزه ( :)2چٌبًچِ زض ٢ؿوشی اظ ٦بضثطی هصَ٦ضٍ ،احسّبی هؿًَ٧ی ،سؼبضی یب ازاضی احساص قَزَٖ ،اضو آى هُبث ١سٗطّ ِٞبی
هطثََِ ٍنَل ذَاّس قس.
تثصزه( :)3زضنَضر زاقشي اًجبضی هشهل ثِ ٦بضگبُ ثطای هحبؾجِ َٖاضو اًجبضی َجٞ ١طهَل ػسٍل  ٠َٞهحبؾجِ ٍ اذص گطزز.
تثصزه(َٖ :)4اضو ثٌبی گلربًِ ّبی هؿ٦ ٝ٣كبٍضظی ثب ههبلح هبًٌس  :دَلی٧ب ،چَة ٍ دَقف دالؾشی ٍ ٥قیكِ ثِ هیعاى ظیطثٌبی آى

%50

سٗط ِٞػسٍل  ٠َٞهحبؾجِ ٍ ٍنَل ذَاّس قس.

تثصزه( % 30 ٍ٣ٞ )5ؾُح اقٛبل هؼبظ اظ ظیطثٌبی ّو ٝ٧ػْز ٦بضثطی ّبی ػبًجی (سؼبضی ٍ سبالض )هٌَٓض قسُ ٍ ثب ایي سٗطِٞ
هحبؾجِ ٍ ٍنَل گطزز ٍ هبظاز ثط آى َج ١سٗط٦ ِٞبضثطی هَضز اؾشٟبزُ هحبؾجِ ٍ اذص قَز.
سجهطُ ( :)6ثِ اؾشٌبز هبزُ ٢ 8بًَى سَؾِٗ ایطاًگطزی ٍ ػْبًگطزی َٖاضو دصیطُ نسٍض دطٍاًِ ػْز ّشل ّب ٍ اهب٦ي گطزقگطی ٍ
هؿبٞطذبًِ ّب ثطاثط زؾشَض الٗول ّبی ثرف نٌبیٕ خٍاّس ثَز .

اؾشبًساض
هحوسضيب نبلحی

هٗبٍى اهَض ٖوطاًی
هحوس حؿیي ٖلی ًیب

اًٖبی قَضای اؾالهی قْط -1 :حؿیي ٖب٢جشی

ٖ -2یؿی زاًبیی

هسیط ٦ل اهَض قْطی ٍ قَضاّب
ٖلی انٛط قب٦طی هُل١
ٖ -3لیطيب حؿیي آثبزی

 -4ؾلیوبى ٟٚبضی

ضئیؽ قَضای اؾالهی قْط
اثطاّین ثبثبیی

َ -5لٗز ضگجبض

 -6قوؿٗلی قٗجبًیبى

قْطزاض
هؿلن ًَضی
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سٗطَٖ ِٞاضو هحلی قْطزاضی اؾٟطایي ؾبل 1397

مًرخٍ

ایه تعرفٍ با پیشىهاد شهرداری ،تصًیب شًرای اسالمی شهر(مصًبٍ شمارٌ

/

/

) ي تایید يزارت کشًر (استاوداری) سیر

قاوًوی را طی ومًدٌ ي از ابتدای سال  1397الزم االجراء می باشدضماوت اجرایی يصًل  :کمیسیًن مادٌ 77
6101202

-9نام عوارض َٖ:اضو نسٍض دطٍاًِ ؾبذشوبًی ؾبیط ٦بضثطی ّب

طزیمه هحاسثه عوارض:
ردیف

نوع کارتزی صذور

هاخذ و نحوه هحاسثه عوارض 97

هاخذ و نحوه هحاسثه عوارض 96

پزوانه ساختوانی

سزپوضیذه

رو تاس

سزپوضیذه

رو تاس

1

حول ٍ ً٣ل ٍ دبیبًِ ّب

17×P

2.7 ×P

18.70×P

3×P

2

اًجبضزاضی

11 ×P

2.2 ×P

12.1 ×P

2.5 ×P

3

ذسهبسی ثٌس 24هبزُ
٢ 55بًَى قْطزاضی ٍ

َٖ %55اضو دصیطُ سٗط ِٞقوبضُ 4

َٖ %50اضو دصیطُ سٗط ِٞقوبضُ 4

هكبٚل ذبًگی

اؾشبًساض
هحوسضيب نبلحی

هٗبٍى اهَض ٖوطاًی
هحوس حؿیي ٖلی ًیب

اًٖبی قَضای اؾالهی قْط -1 :حؿیي ٖب٢جشی

ٖ -2یؿی زاًبیی

هسیط ٦ل اهَض قْطی ٍ قَضاّب
ٖلی انٛط قب٦طی هُل١
ٖ -3لیطيب حؿیي آثبزی

 -4ؾلیوبى ٟٚبضی

ضئیؽ قَضای اؾالهی قْط
اثطاّین ثبثبیی

َ -5لٗز ضگجبض

 -6قوؿٗلی قٗجبًیبى

قْطزاض
هؿلن ًَضی

6120102
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مًرخٍ

ایه تعرفٍ با پیشىهاد شهرداری ،تصًیب شًرای اسالمی شهر(مصًبٍ شمارٌ

/

/

) ي تایید يزارت کشًر (استاوداری) سیر

قاوًوی را طی ومًدٌ ي از ابتدای سال  1397الزم االجراء می باشدضماوت اجرایی يصًل  :کمیسیًن مادٌ 77
- 10نام عوارض َٖ:اضو ٦بضثطی ثب ٢بثلیز سؼبضی
ضزیٝ

6101202

َٖاضو ٦بضثطی ثب ٢بثلیز سؼبضی ته اسای هز
هتز هزتع

تجاری های

هجتوع های

تجاری های تک

هجتوع های

تک واحذی

تجاری و

واحذی97

تجاری و

96

پاساصها96

6120102

پاساصها97

1

ظیطظهیي

20 ×p

28×p

22 ×p

31×p

2

ّوٝ٧

40 ×p

41.20×p

44 ×p

45.32×p

3

َج ِ٣اٍل

12×p

20 ×p

13.2×p

22 ×p

4

َج ِ٣زٍم

8.20×p

16.5×p

9×p

18.15×p

5

َج ِ٣ؾَم ثِ ثبال

5×p

12 ×p

5.5×p

13.2 ×p

6

ثطای ثبل٧ي ٍ اًجبضی سؼبضی ٍ ًین َج ِ٣سؼبضی

8.20×p

16.5×p

9×p

18.15×p

7

ًٞب ّبی سؼبضی زاذل ّشل ّب ثیف اظ %30

36.3 ×p

33 ×p

تثصزه ( : )1اهال٦ی  ِ٦ثط اؾبؼ َطح سٟهیلی زاضای ٦بضثطی ٢بثلیز سؼبضی هی ثبقٌس  .هكوَل دطزاذز ایي َٖاضو ىثَزُ ٍ اظ هش٣بيیبًی  ِ٦ثط
ذال ٜدطٍاًِ ؾبذشوبًی ًؿجز ثِ احساص سؼبضی ا٢سام ًوَزُ اًس دؽ اظ َطح زض ٦ویؿیَى هبزُ نسَ،ج ١ضای نبزضُ ا٢سام ذَاّس گطزیس .ثِ اؾشٌبز
ضای ّیبر ٖنٍهی زیَاى ٖسالز ازاضی ثِ قوبضُ زازًبهِ  587هَضذِ ٖ 83/11/25الٍُ ثط ػطاین ثِ ًطخ ؾبل ؾبذزَٖ ،اضو ثِ ًطخ ضٍظ ًیع
هحبؾجِ ٍ ٍنَل گطزز ّ.وچٌیي اهال٦ی  ِ٦زاضای ههَثِ ٦ویؿیَى هبزُ  5ػْز سٛییط ٦بضثطی ثِ سؼبضی هی ثبقٌس(ثؼع ازاضار ٍ هَسسات عمومی
دولتی و غیر دولتی) ٍ َٖاضو سٛییط ٦بضثطی ضا دطزاذز ًوَزُ اًسهكوَل زضیبٞز ایي سٗطً ِٞوی ثبقٌس.
تثصزه ( :)2زض هؼشوٕ ّبی سؼبضی ٍ ،یس (ًَضگیط) ،ضاُ دلِ ّب  ،ؾطٍیؽ ثْساقشی ٍ ًوبظذبًِ اظ دطزاذز َٖاضو سؼبضی هٗب ٜثَزُ ٍ نطٞبً
َٖاضو دصیطُ ثبیؿشی هحبؾجِ ٍ زضیبٞز گطزز.
تثصزه( :)3هؼشوٕ سؼبضی ٖجبضر اؾز اظ هؼوَِٖ ٍاحسّبی سؼبضی ٍ زٞشط٦بض زض ی ٥هبل٧یز ثب سٗساز ٍ 4احس سؼبضی یب ثیكشط  ِ٦زاضای ٍضٍزی ّب
ٍ ًٞبّبی ٖوَهی هكشط ٍ ٤زضاضسجبٌ ثب ی٧سیگط هی ثبقٌس.
تثصزه(َٖ :)4اضو ٦ؿطی هؿبحز ٖطنِ ٍاحسّبی هبظاز ٖسز قبذم ثطای اهال ٤سؼبضی ثط اؾبؼ ّط هشط هطثٕ  40 ×pهحبؾجِ هی گطزز.
تثصزه ( :)5عوارض فوق تزای هساحتهای هاساد تز ظواتط تعزیف ضذه طزح تفصیلی لاتل وصول هی تاضذ.

اؾشبًساض
هحوسضيب نبلحی

هٗبٍى اهَض ٖوطاًی
هحوس حؿیي ٖلی ًیب

اًٖبی قَضای اؾالهی قْط -1 :حؿیي ٖب٢جشی

ٖ -2یؿی زاًبیی

هسیط ٦ل اهَض قْطی ٍ قَضاّب
ٖلی انٛط قب٦طی هُل١
ٖ -3لیطيب حؿیي آثبزی

 -4ؾلیوبى ٟٚبضی

ضئیؽ قَضای اؾالهی قْط
اثطاّین ثبثبیی

َ -5لٗز ضگجبض

 -6قوؿٗلی قٗجبًیبى

قْطزاض
هؿلن ًَضی
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مًرخٍ

ایه تعرفٍ با پیشىهاد شهرداری ،تصًیب شًرای اسالمی شهر(مصًبٍ شمارٌ

/

/

) ي تایید يزارت کشًر (استاوداری) سیر

قاوًوی را طی ومًدٌ ي از ابتدای سال  1397الزم االجراء می باشدضماوت اجرایی يصًل  :کمیسیًن مادٌ 77
-11نام عوارض َٖ:اضو اضظـ اٞعٍزُ ًبقی اظ ٖسم اػطای هبزُ 101ثب ٦بضثطی هؿًَ٧ی ،سؼبضی،نٌٗشی ،ازاضی ٍ ....

ٜ
ضزی

6101204

ثِ اظای ّطهشطهطثٕ

هبذصًٍحَُ هحبؾجِ96

هبذصًٍحَُ هحبؾجِ 97

1

٦بضثطی هؿَ٧ىی

13.5×p

15×p

2

٦بضثطی سؼبضی

13.5×p

15×p

3

ی
٦بضثطی نٌٗز

6×p

6.6×p

4

٦بضثطی ازاضی ٍ٘یضُ

12×p

13.2×p

سجهطُ (َٖ:)1اضو ًبقی اظ ٖسم اػطای هبزُ 101زضٌّگبم اذصهؼَظیادبؾد اؾشٗالم ًٍ٣ل ٍاًش٣بل ٢بثل ٍنَل ٍیادؽ اظنسٍضضا ی ٦نیؼیٍى هبزُ ٖ 100الٍُ
یَ ِ٦ج ١هبزُ  101انالحی ٢جالً زضیاٞز ًكسُ ثبقسٍیازاضا ی ؾبث ِ٣دطزاذز اظقْطزاضی زضایى ذهَل ًساقشِ ثبقس٢بثل
ثطػطائنَٖ،اضو هطثََِ ّن زضنَضر
ٍنَل میثبقس .
سجهطُ (:)2اضاوی ثب٦بضثطی هعضٍٔی ٍثبٚبر هؿشظيی اظایى سٗط ُ ِٞاؾز ٍچٌبًچِ ثبنسٍضهؼَظ٢بًَىی اظؾَی هطاػٕ شینالح سٙییض٦بضثط ی ایًگًَِ اضاوی زضزاذل
ی ٥یااٞطاظثطاؾبؼ ًَٔ ٦بضثطی سٙییض یاٞشِ هحبؾجِ ٍ٢بثل ٍنَل اؾز.
هحسٍزُ ٍحطیم قْطاًؼبم قَز .س٥ٟ
ی ٤گطزیزُ ٍثطاؾبؼ َطح ػبهٕ ٍسٟمیلی ٢هس ُِٗ٢
ی قْطٍا ٕ٢میگطزًسٍ٢جالسَؾٍ قْطزاضی س٥ٟ
سجهطُ (:)3اضاوی زاضای ؾٌسقكساًگ  ِ٦زضهحسٍزُ ذسهبر
ثٌسی هؼسزضازاضًسَٖاضو  ُِٗ٢ثٌسی ًبقی اظ ٖسم ضٖبیز هبزُ  101ثبثز ّطهشطاغهُبث ١ػسٍل  ٠َٞهحبؾجِ ٍاذصگطزز.
یً ٤كسُ اًسزضظهبى هطاػِٗ ثِ
ی قْط٢طاضزاضًسٍاظَطی ٠قْطزاضی س٥ٟ
ی  500هشطهطثٕ ثب٦بضثطی هؿَ٧ىی  ِ٦زضهحسٍزُ ذسهبر
سجهطُ (:)4ثطای اضاوی ٍاهال ٤ظ ض
یىی قسُ زضَطح سٟمیلی اظزاذل ظمیى،قْطزاض ی ه٧ل ٝثِ دطزاذز ذؿبضر ثَزُ ٍسبم یى
یقت
قْطزاضی ی ٥ثطاثطػسٍل  ٠َٞاذصذَاّسقسزضنَضر ٖجَضهٗبثطح
ی ٢ 101بًَى قْطزاضی ا٢سام گطزز.
یـ اظ  500هشطهطثٕ ثطاثطهبزُ ٍاحسُ انالح ُ
یىی ًكسُ زضَطح سٟمیلی ثبهبل ٥میثبقس ٍ.ة
یـ ة
هٗبثطح
ی ٤زض اضايی ظیط  500هشط هطثٕ
ی ٤هل ٥یضازاقشِ ثبقٌسَٖاضو س٥ٟ
سجهطُ (:)5چٌبًچِ هبل ٥یاهبل٥یى ثِ هَػت ضأی زازگبُ ثبه٣طضار طجز اؾٌبزس٣بيبی س٥ٟ
ی ٤ثطاثطسٗطٍ ِٞنَل ذَاّسقس.
زضنَضر زاضاثَزى قطایٌ س٥ٟ
ی  ِ٦زضهؽیضَطحْب ی قْطزاضی ٢طاضگطٞشِ ٍهبلَ ٥ج ١يَاثٍ ٢بًَىی ؾبل هطاػِٗ ٢بزضثِ زضیاٞز ذؿبضر َج٦ ١بضقٌبؼی ٢جل ٍثٗساظٖ٣ت ًفیىی هل٥
2ـبهال٤
میثبقسزضنَضر دطزاذز ذؿبضر سَؾٍ قْطزاضی ٍثطاثطًٓط٦بضقٌبؼ ضؾنی ػْز ٍاگصاضی ٦ؿطی قبذم ٖطنِ هال ٤هحبؾجِ ٦ؿطی ٖطنِ ظمیى
ثب٠یهبًسُ ثَزُ ٍَج ١سٗط 13 ِٞزٞشطچِ ٖول میگطزززضنَضر زضذَاؾز هبلٍ ٥هَا٣ٞز قْطزاضی ه٧ل ٝاؾز ثِ میظاى ذؿبضر ٍاضزُ ثِ هبل ٥سؿِیالر
زض٢بلت هحبؾجِ ظمیى ٢جل اظٖ٣ت ًفیىی،نسٍضدطٍاًِ ٍ ٍ ....اگصاضقَز.
ی هُبث١
یقشطاظآى ثبیؾز
یٍ ٤احسّبسبحسهؼبظٖسزقبذم ٢بثل هحبؾجِ میثبقسة
ی هَاضز ِ٦ ٠َٞهل ٥زاضای ٦ؿطی قبذم ًجبقسسجسیل ٍس٥ٟ
سجهطُ (:)6زض٦لُ
ی ثِ ٦نیؼیٍى هبزُ نساضػبٔ گطزز.
ی ثبیؾز
دطٍاًِ نبزضُ ا٢سام ٍهَاضزسرلٝ
ی ٢ ِ٦جالَٖاضو هل ٥یضادطزاذز ًوَزُ اًسزضنَضر س٣ؽیم ثِ ُٗ٢بر َ٦چ٧شطزضنَضر ضٖبیر يَاثٍ َطح ٍسبییزًٓبم هٌْسؼی،هؼسزاَٖاضو
سجهطُ(:)7اهال٤
ی٦ٍ ٤ؿطی ٖطنِ(زضلٍضر ٍػَز٦ؿطی ٖطنِ َج ١يَاثٍ َطح سٟىیلی) هحبؾجِ ٍٍنَل میگطزز.
س٥ٟ
ی  ِ٦ذبضع اظهبزُ101انالحی ا٢سام ثِ اذصؾٌسًوَزُ اًسٍؾبث٦ ِ٣ویؿیَى هبزُ نسٍدطزاذز ػطائن ضازاضًسٍ٢جل اظؾبل  67زضزاذل
سجهطُ(:)8زضذهَل اهال٤
ی ِ٦ثٗساظؾبل  67زضزاذل هحسٍزُ ٢طاضگطٞشِ اًسهكطٌٍ ثطًساقشي ؾبث ِ٣دطزاذز َٖاضو
هحسٍزُ ٍا ٕ٢میقًَسًیبظ ی ثِ اذصَٖاضو ً ٠َٞنیثبقٌسٍزضنَضر
ٍهؼَظقْطزاضی َٖاضو ٍضٍزثِ هحسٍزُ َج ١سٗط ِٞقوبضُ ٍ51نَل ٍدبؾرگَئی گطزز (.مًضًع وامٍ شمارٌ  95 /5/26-41/42/5833استاوداری خراسان شمالی)
سجهطُ( :)9اهالَ٢ ٤لٌبهِ ای  ِ٦زاضای ؾبث ِ٣اؾشٗالم اظ قْطزاضی زض ؾٌَار گصقشِ ثَزُ (٢جل اظ ؾبل ٍ )9 5ؾبث ِ٣دطزاذز ح ١س٧ٟی ٥ضا ًساضًس ثطاثط ػسٍل
هصَ٦ض ا٢سام ذَاّس قس ٍ زض نَضر ٖسم زاضا ثَزى قطایٍ  ٠َٞهی ثبیؿز ثطاثط سجهطُ  4هبزُ  101انالحیِ ٢بًَى قْطزاضی ا٢سام گطزز.
تثصزه( :)10اهال٦ی  ِ٦زاضای دطٍاًِ  ،دبیبً٧بض ٍ ٦طٍ٦ی س٧ٟی٧ی سبئیس قسُ قْطزاضی زض ؾٌَار گصقشِ هی ثبقس اظ دطزاذز َٖاضو هصَ٦ضهٗبٌٞس.
تثصزه( :)11اؾٌبز هبل٧یشی  ِ٦اظ َطی ١هبزُ  148 ٍ147نبزض گطزیسُ ٍ ظیط  500هشط هطثٕ هی ثبقٌس زض نَضسی  ِ٦ؾبث ِ٣دطزاذز َٖاضو ًبقی اظ اػطای م ازُ
 101ضا ًساقشِ ثبقٌس ثطاثط ػسٍل  ٠َٞهحبؾجِ ٍ زضیبٞز گطزز ٍ اؾٌبزی  ِ٦اظ اثشسای ؾبل  96نبزض قسُ ٍ ح ١س٧ٟی ٥دطزاذز ًٌوَزُ اًس ثب اؾبؼ هبزُ

101

٢بثل ٍنَل هی ثبقس.

اؾشبًساض
هحوسضيب نبلحی

هٗبٍى اهَض ٖوطاًی
هحوس حؿیي ٖلی ًیب

اًٖبی قَضای اؾالهی قْط -1 :حؿیي ٖب٢جشی

ٖ -2یؿی زاًبیی

هسیط ٦ل اهَض قْطی ٍ قَضاّب
ٖلی انٛط قب٦طی هُل١
ٖ -3لیطيب حؿیي آثبزی

 -4ؾلیوبى ٟٚبضی

ضئیؽ قَضای اؾالهی قْط
اثطاّین ثبثبیی

َ -5لٗز ضگجبض

 -6قوؿٗلی قٗجبًیبى

قْطزاض
هؿلن ًَضی

6120102

12

سٗطَٖ ِٞاضو هحلی قْطزاضی اؾٟطایي ؾبل 1397

ایه تعرفٍ با پیشىهاد شهرداری ،تصًیب شًرای اسالمی شهر(مصًبٍ شمارٌ

مًرخٍ

/

/

) ي تایید يزارت کشًر (استاوداری) سیر

قاوًوی را طی ومًدٌ ي از ابتدای سال  1397الزم االجراء می باشدضماوت اجرایی يصًل  :کمیسیًن مادٌ 77
-12نام عوارض َٖ:اضو ٦ؿطی حس ًهبة  ُِٗ٢ثٌسی ٖطنِ ٍ ٦ؿطی ثط ظهیي

6101204

6120102

طزیمه هحاسثه عوارض:
٦ؿطی ًهبة ٖطنِ ثِ اظای ّط هشط هطثٕ

هبذص ٍ ًحَُ هحبؾجِ96

هبذص ٍ ًحَُ هحبؾجِ 97

ضزیٝ
1

٦ؿطی حس ًهبة سب  % 20ظیط ًهبة َطح ههَة

8.25 ×p

9 ×p

2

َٖاضو ٦ؿطی ثط ظهیي هؿًَ٧ی َ٢لٌبهِ ای یب ؾٌسزاض سب ؾٝ٣

22 ×p

24.2 ×p

 8هشط زض ٖو 2 ١هشط هحبؾجِ هی گطزز
3
4

َٖاضو ٦ؿطی هؿبحز ظهیي ثطاثط يَاثٍ ثب ؾٌس قكساًگ

َٖاضو ٦ؿطی هؿبحز ظهیي ثطاثط يَاثٍ ثب َ٢لٌبهِ ٍ ؾٌس

46 ×p

46 ×p

69 ×p

69 ×p

هكبٖی

تثصزه(:)1ضزی ٝی ٥ػسٍل ثبال هطثٌَ ثِ اهال٦ی اؾز  ِ٦ثِ قْطزاضی هطاػِٗ ٍ َج ١يَاثٍ یب دؽ اظ سبییس ٦ویشِ ٌٞی ٦ویؿیَى
هبزُ دٌغ س٧ٟی ٥اًؼبم هی گیطز٦.ؿطی ٖطنِ سب حس ًهبة َطح زض اهالٞ ٤ب٢س هؼَظاظ قْطزاضی زض هٌٍُ ِ٣یػُ ٍ ی ٥ثطاثط
( ،)84.pهٌُ ِ٣زٍ ثطاثط ( ٍ )64.pهٌُ ِ٣ؾِ ثطاثط ( )54.pزض نَضسی ِ٦ ِ٧زاضای ضای ٦ویؿیَى هبزُ نس هجٌی ثط دطزاذز ػطیوِ
ثبقس ًِ ٢لٕ ثٌبء .

اؾشبًساض
هحوسضيب نبلحی

هٗبٍى اهَض ٖوطاًی
هحوس حؿیي ٖلی ًیب

اًٖبی قَضای اؾالهی قْط -1 :حؿیي ٖب٢جشی

ٖ -2یؿی زاًبیی

هسیط ٦ل اهَض قْطی ٍ قَضاّب
ٖلی انٛط قب٦طی هُل١
ٖ -3لیطيب حؿیي آثبزی

 -4ؾلیوبى ٟٚبضی

ضئیؽ قَضای اؾالهی قْط
اثطاّین ثبثبیی

َ -5لٗز ضگجبض

 -6قوؿٗلی قٗجبًیبى

قْطزاض
هؿلن ًَضی

13

سٗطَٖ ِٞاضو هحلی قْطزاضی اؾٟطایي ؾبل 1397

مًرخٍ

ایه تعرفٍ با پیشىهاد شهرداری ،تصًیب شًرای اسالمی شهر(مصًبٍ شمارٌ

/

/

) ي تایید يزارت کشًر (استاوداری) سیر

قاوًوی را طی ومًدٌ ي از ابتدای سال  1397الزم االجراء می باشدضماوت اجرایی يصًل  :کمیسیًن مادٌ 77
-13نام عوارض َٖ:اضو ٦ؿطی حس ًهبة اٖیبى

6101204

هؿبحز ٦ؿطی قبذم زض هؼؤَ ثط اؾبؼ

هبذص ًٍحَُ هحبؾجِ96

6120102

هبذص ًٍحَُ هحبؾجِ97

هشطهطثٕ
10-0.1

55 ×p

60.5 ×p

20-10.1

82/5 ×p

91×p

30-20.1

110 ×p

121 ×p

تثصزه( :)1اهال٦ی ٦ ِ٦ؿطی هؿبحز آًْب ثطای ٖسز قبذم زض هؼؤَ ٍاحسّب سب  30هشطهطثٕ ثبقس قْطزاضی هی سَاًس ثطای ایي
٦ؿطی قبذم ثب زضیبٞز هجلٛی  ِ٦زض ػسٍل شیل آهسُ اؾز ثِ هش٣بيیبى دبؾد زّس.

تثصزه:2ساختوانها و سهینهائی که لثل اس تصویة طزح تفعیلی یا نثود کسزی ضاخص ساخته ضذه یا سنذ
گزفته انذ هطوول عوارض فوق نوی گزدد.
تثصزه  - 3در مناطق ویژه دو بزابزضزیب فوق محاسبو واخذ گزدد

اؾشبًساض
هحوسضيب نبلحی

هٗبٍى اهَض ٖوطاًی
هحوس حؿیي ٖلی ًیب

اًٖبی قَضای اؾالهی قْط -1 :حؿیي ٖب٢جشی

ٖ -2یؿی زاًبیی

هسیط ٦ل اهَض قْطی ٍ قَضاّب
ٖلی انٛط قب٦طی هُل١
ٖ -3لیطيب حؿیي آثبزی

 -4ؾلیوبى ٟٚبضی

ضئیؽ قَضای اؾالهی قْط
اثطاّین ثبثبیی

َ -5لٗز ضگجبض

 -6قوؿٗلی قٗجبًیبى

قْطزاض
هؿلن ًَضی

14

سٗطَٖ ِٞاضو هحلی قْطزاضی اؾٟطایي ؾبل 1397

ایه تعرفٍ با پیشىهاد شهرداری ،تصًیب شًرای اسالمی شهر(مصًبٍ شمارٌ

مًرخٍ

/

/

) ي تایید يزارت کشًر (استاوداری) سیر

قاوًوی را طی ومًدٌ ي از ابتدای سال  1397الزم االجراء می باشدضماوت اجرایی يصًل  :کمیسیًن مادٌ 77
-15نام عوارض َٖ:اضو هبظاز ثط سطا٦ن دبیِ

6101203

6120102

طزیك هحاسثه عوارض:
ردیف

عوارض هاساد تز تزاکن پایه

نحوه هحاسثه سال

نحوه هحاسثه

 96حسا٦ظط ؾ ٝ٣ؾبل97حسا٦ظط ؾٝ٣
ٞطٍـ سطا٦ن ثِ اظای

ٞطٍـ سطا٦ن ثِ

ّط هشطهطثٕ

اظای ّط هشطهطثٕ

1

هبظاز سطا٦ن  120سب  180زضنس

1/000/000

1/100/000

2

هبظاز سطا٦ن 180سب 240زضنس

1/500/000

1/650/000

3

هبظاز سطا٦ن 240سب 300زضنس

2/500/000

2/750/000

4

هبظاز سطا٦ن  300ثِ ثبال

3/500/000

3/850/000

تثصزه( :)1زض ذهَل هحبؾجِ سطا٦ن اهال٦ی  ِ٦زض ٦ویؿیَى هبزُ 5یب ٦ویشِ ٌٞی ثب ؾُح اقٛبل نسضنس هَا٣ٞز قسُ
اؾز زض نَضسی  ِ٦هؿبحز هل٦ ٥وشط اظ  100هشط هطثٕ ثبقس سطا٦ن هبظاز اظ 100سب  180زضنسثط اؾبؼ ضزی ٝی٥
ػسٍل  ٍ ٠َٞهبظاز ثط 180زضنس َج ١ضزیْٟبی  4ٍ3ٍ2ػسٍل  ٠َٞهحبؾجِ ٍ اذص هی گطزز.
تثصزه( :)2زض ؾبیط ٦بضثطیْب ٚیط اظ هؿًَ٧ی  ِ٦زض َطح سًٟیلی سطا٦ن هكرم قسُ زض نَضر اٞعایف سطا٦ن اظ حس
هؼبظ َطح ( ،دؽ اظ اذص هؼَظ اظ ٦ویشِ ٌٞی ٍ

–یب ٦ویؿیَى هبزُ دٌغ ) هبظاز ثط سطا ٦ن ،اظ 180زضنس ثِ ثبال هٌَٓض

گطزز.ثطضؾی گطزز.
تثصزه(ٖ : )3الٍُ ثط زضیبٞز َٖاضو ٞطٍـ سطا٦ن َٖاضو دصیطُ ًیع زضیبٞز هی گطزز.

اؾشبًساض
هحوسضيب نبلحی

هٗبٍى اهَض ٖوطاًی
هحوس حؿیي ٖلی ًیب

اًٖبی قَضای اؾالهی قْط -1 :حؿیي ٖب٢جشی

ٖ -2یؿی زاًبیی

هسیط ٦ل اهَض قْطی ٍ قَضاّب
ٖلی انٛط قب٦طی هُل١
ٖ -3لیطيب حؿیي آثبزی

 -4ؾلیوبى ٟٚبضی

ضئیؽ قَضای اؾالهی قْط
اثطاّین ثبثبیی

َ -5لٗز ضگجبض

 -6قوؿٗلی قٗجبًیبى

قْطزاض
هؿلن ًَضی

15

سٗطَٖ ِٞاضو هحلی قْطزاضی اؾٟطایي ؾبل 1397

ایه تعرفٍ با پیشىهاد شهرداری ،تصًیب شًرای اسالمی شهر(مصًبٍ شمارٌ

مًرخٍ

/

/

) ي تایید يزارت کشًر (استاوداری) سیر

قاوًوی را طی ومًدٌ ي از ابتدای سال  1397الزم االجراء می باشدضماوت اجرایی يصًل  :کمیسیًن مادٌ 77
-16نام عوارض َٖ:اضو سٗویط ؾبذشوبى (سٗویطار اؾبؾی )

6101202

6120102

طزی ١هحبؾجِ َٖاضو:
ضزیٝ

ًَٔ ٦بضثطی

ًحَُ هحبؾجِ (ضیبل)

1

هؿًَ٧ی

َٖ %20اضو دصیطُ هؿًَ٧ی

2

سؼبضی

%20هجلَٖ ٙاضو دصیطُ سؼبضی

3

ازاضی –نٌٗشی

 %20هجلَٖ ٙاضو دصیطُ ازاضی-نٌٗشی

4

آهَظقی ٍ،ضظقی،هصّجی ،دعق٧ی ،ثْساقشی ،زضهبًی ٍ

 %20هجلَٖ ٙاضو دصیطُ آهَظقی،

ٚیطُ

ٍضظقی ٍ...

تثصزه( : )1سب هبزاهی  ِ٦هبل٧یي ٍ یب ٢بئن ه٣بم آًْب سٛییطی زض ٍيٗیز هل ٥ذَز اٖن اظ ٍاحسّبی هؿًَ٧ی ،ازاضی ،سؼبضی ،آهَظقی
ٍ،ضظقی ،هصّجی ،دعق٧ی ،زضهبًی ٍ ٚیطُ ثَػَز ًیبٍضًس  ِ٦هٛبیط ثب هٟبز دطٍاًِ ؾبذشوبى ٍ ً٣كِ سأییس قسُ اظ ؾَی قْطزاضی
ًجبقسَٖ،اضو سحز ٌَٖاى سٗویطار ثِ آًبى سٗلً ١رَاّس گطٞز.
تثصزه( : )2ایي َٖاضو قبهل سٗویطار ػعئی یب زاذلی ٚیطُ ؾبظُ ای قبهل

(ً٣بقی  ٝ٦،ؾبظی ، ٍ ،هطهز زیَاض ًٍوب ٍ

)...

ذَاّسثَز.
تثصزه( : )3يوٌبً زض ذهَل اهالٍ ٤ا ٕ٢زض َطحْبی سٗطیى گصض هبًٌس ذیبثبى انلی ثطاثط هبزُ ٍاحسُ ٢بًَى ًحَُ سَ٣ین اهال٤
ٍا ٕ٢زض َطحْبی ٖوطاًی ٖول گطزز.

اؾشبًساض
هحوسضيب نبلحی

هٗبٍى اهَض ٖوطاًی
هحوس حؿیي ٖلی ًیب

اًٖبی قَضای اؾالهی قْط -1 :حؿیي ٖب٢جشی

ٖ -2یؿی زاًبیی

هسیط ٦ل اهَض قْطی ٍ قَضاّب
ٖلی انٛط قب٦طی هُل١
ٖ -3لیطيب حؿیي آثبزی

 -4ؾلیوبى ٟٚبضی

ضئیؽ قَضای اؾالهی قْط
اثطاّین ثبثبیی

َ -5لٗز ضگجبض

 -6قوؿٗلی قٗجبًیبى

قْطزاض
هؿلن ًَضی

16

سٗطَٖ ِٞاضو هحلی قْطزاضی اؾٟطایي ؾبل 1397

ایه تعرفٍ با پیشىهاد شهرداری ،تصًیب شًرای اسالمی شهر(مصًبٍ شمارٌ

مًرخٍ

/

) ي تایید يزارت کشًر (استاوداری) سیر

/

قاوًوی را طی ومًدٌ ي از ابتدای سال  1397الزم االجراء می باشدضماوت اجرایی يصًل  :کمیسیًن مادٌ 77
6101202

- 17نام عوارض َٖ:اضو ايب ِٞاضسٟبٔ هٛبیط ثب يَاثٍ هؼبظ ٍ دطٍاًِ ؾبذشوبًی

6120102

طزیك هحاسثه عوارض:
ردیف

نوع کارتزی

هاخذ و نحوه هحاسثه عوارض96

هاخذ و نحوه هحاسثه عوارض 97

1

هؿًَ٧ی

 4.9×p×( ÷3ؾُح ثٌب × ايب ِٞاضسٟبٔ)

 5.40×p×( ÷3ؾُح ثٌب × ايب ِٞاضسٟبٔ)

2

سؼبضی

 9.9×p×( ÷3ؾُح ثٌب × ايب ِٞاضسٟبٔ)

 11×p×( ÷3ؾُح ثٌب × ايب ِٞاضسٟبٔ)

3

ازاضی ٍ نٌٗشی

 9.9×p×( ÷3ؾُح ثٌب × ايب ِٞاضسٟبٔ)

 11×p×( ÷3ؾُح ثٌب × ايب ِٞاضسٟبٔ)

4

ٞطٌّگیٌّ ،طی،
ٍضظقی ،آهَظقی،
ثْساقشی ،زضهبًی،

 5.40 ×p×( ÷3ؾُح ثٌب × ايب ِٞاضسٟبٔ)

 4.9 ×p×( ÷3ؾُح ثٌب × ايب ِٞاضسٟبٔ)

دعق٧ی ٍ ٚیطُ
ايب ِٞاضسٟبٔ ثط اؾبؼ هشط هحبؾجِ هی گطزز.
تثصزه( : )1هٌَٓض اظ ؾُح ثٌبء ؾُح َج ِ٣ای اؾز  ِ٦ايب ِٞاضسٟبٔ زاضز.
تثصزه( :)2حسا٦ظط اضسٟبٔ زض سؼبضی َجَ ١طح سٟهیلی  4هشط ٍ زض هؿًَ٧ی  3هشط هی ثبقسٍث٣یِ ٦بضثطیْب َج ١يَاثٍ َطح
سٟهیلی ٖول گطزز.
سجهطُ( :)3سٗطَٖ ِٞاضو اٞعایف اضسٟبٔ دؽ اظ سبئیس ٦ویشِ ٌٞی ٍسهَیت ٦ویؿیَى هبزُ دٌغ ٢بثلیز اػطایی زاضز.
سجهطُ ( :)4سٗط ٠َٞ ِٞدؽ اظ آضاء نبزضُ ٦ویؿیَى هبزُ ً 100یع٢بثل ٍنَل هی ثبقس.

اؾشبًساض
هحوسضيب نبلحی

هٗبٍى اهَض ٖوطاًی
هحوس حؿیي ٖلی ًیب

اًٖبی قَضای اؾالهی قْط -1 :حؿیي ٖب٢جشی

ٖ -2یؿی زاًبیی

هسیط ٦ل اهَض قْطی ٍ قَضاّب
ٖلی انٛط قب٦طی هُل١
ٖ -3لیطيب حؿیي آثبزی

 -4ؾلیوبى ٟٚبضی

ضئیؽ قَضای اؾالهی قْط
اثطاّین ثبثبیی

َ -5لٗز ضگجبض

 -6قوؿٗلی قٗجبًیبى

قْطزاض
هؿلن ًَضی

17

سٗطَٖ ِٞاضو هحلی قْطزاضی اؾٟطایي ؾبل 1397

ایه تعرفٍ با پیشىهاد شهرداری ،تصًیب شًرای اسالمی شهر(مصًبٍ شمارٌ

مًرخٍ

/

/

) ي تایید يزارت کشًر (استاوداری) سیر

قاوًوی را طی ومًدٌ ي از ابتدای سال  1397الزم االجراء می باشدضماوت اجرایی يصًل  :کمیسیًن مادٌ 77
-18نام عوارض َٖ:اضو دیف آهسگی هكط ٜثِ هٗبثط

6101205

6120102

طزیك هحاسثه عوارض:
هاخذ و نحوه هحاسثه عوارض ته اسای

هاخذ و نحوه هحاسثه عوارض ته اسای

هز هتز هزتع96

هز هتز هزتع97

27.25×P

ردیف

نوع کارتزی

1

سؼبضی

24.75 ×P

2

ازاضی ٍنٌٗشی

16.5 ×P

18.15×P

3

هؿًَ٧ی

13.2 ×P

14.50×P

4

ٞطٌّگیٌّ ،طیٍ ،ضظقی ،آهَظقی ،ثْساقشی ،ز
9.9×P

11×P

زضهبًی ،دعق٧ی ٍ ٚیطُ

تثصزه( : )1زض نَضسی ِ٧دیف آهسگی ؾ ٝ٣آذطیي َج ِ٣نطٞبً ثهَضر ؾبیِ ثبى هَضز اؾشٟبزُ ٢طاض گیطز هكوَل ایي سٗطً ِٞرَاّس
قس.يوٌب ثطای احساص دیف اهسگی ّبی ٞب٢س هؼَظٍ زاضای ضای ٦وؿیَى هبزُ نس ٖالٍُ ثط ػطائن نطٞب  50زضنس ٢یوز ضٍظ ثطای ی٥
هشط ٍنَل گطزز
تثصزه( :: )2زض نَضسی ِ٧دیف آهسگی زض هٗجط ٖوَهی ثهَضر ضٍثؿشِ ٍ ظیطثٌبی هٟیس هَضز اؾشٟبزُ ٍاحسّبی هؿًَ٧ی ،سؼبضی
،ازاضی ،نٌٗشی ٢طاض گیطز ٖ،الٍُ ثط ایٌ ِ٧ػعٍ ظیط ثٌبی هٟیس هحؿَة ٍ َٖاضو هطثََِ ٍنَل ذَاّس قس

.ثب زضیبٞز ایي َٖاضو ،

َٖاضو هبظاز ثطسطا٦ن ثط دیف آهسگی سٗلً ١وی گیطز.
سجهطُ( )3زض نَضسی  ِ٦هبل ٥زضذَاؾز دیف اهسگی ؾوز هٗجط هؼبظ ضا س٣ب يب ًوبیس ثب احساص ًوَزُ ثبقس  50شضنس ٢یوز ضٍظ ظهیي
زض َج ِ٣اٍل ٖالٍُ ثط ثٌس ّبی  ٠َٞشضیبٞز ٍ دیف اهسگی زض َج٣بر ثطاثط ػسٍل  ٠َٞزضیبٞز گطزز
تثصزه ( : )4چٌبًچِ دیف آهسگی دؽ اظ ؾبذز ثٌب ٍ ذبضع اظ زضنس هؼبظ ثَزُ ثبقس زض نَضر اث٣بء سَؾٍ ٦ویؿیَى هبزُ نس ٍنَل
َٖاضو دیف آهسگی ثط هجٌبی سٗط ِٞهطثََِ هحبؾجِ ذَاّس قس ٍ هُبث٦ ١ویؿیَى هبزُ ٔ100هل ذَاّس قس .
تثصزه(َٖ :)5اضو هصَ٦ض زض هٌٍُ ِ٣یػُ ثب يطیت  ، 10هٌُ ِ٣ی ٥ثب يطیت  ، 8هٌُ ِ٣زٍ ثب يطیت ٍ 6هٌُ ِ٣ؾِ ثب يطیت  4هحبؾجِ
گطزز.

اؾشبًساض
هحوسضيب نبلحی

هٗبٍى اهَض ٖوطاًی
هحوس حؿیي ٖلی ًیب

اًٖبی قَضای اؾالهی قْط -1 :حؿیي ٖب٢جشی

ٖ -2یؿی زاًبیی

هسیط ٦ل اهَض قْطی ٍ قَضاّب
ٖلی انٛط قب٦طی هُل١
ٖ -3لیطيب حؿیي آثبزی

 -4ؾلیوبى ٟٚبضی

ضئیؽ قَضای اؾالهی قْط
اثطاّین ثبثبیی

َ -5لٗز ضگجبض

 -6قوؿٗلی قٗجبًیبى

قْطزاض
هؿلن ًَضی

18

سٗطَٖ ِٞاضو هحلی قْطزاضی اؾٟطایي ؾبل 1397

ایه تعرفٍ با پیشىهاد شهرداری ،تصًیب شًرای اسالمی شهر(مصًبٍ شمارٌ

مًرخٍ

/

/

) ي تایید يزارت کشًر (استاوداری) سیر

قاوًوی را طی ومًدٌ ي از ابتدای سال  1397الزم االجراء می باشدضماوت اجرایی يصًل  :کمیسیًن مادٌ 77
6102102

-19نام عوارض َٖ:اضو اذشهبنی هُبلِٗ ٍ احساص دبض٦یٌگ ٖوَهی

6120201

طزیك هحاسثه عوارض:
* َٖاضو حص ٜدبض٦یٌگ ثب ضٖبیز هَاضز ٢یس قسُ زضهَاضز  ٍ ٠َٞيَ اثٍ ثِ اظی ّط هشط هطثٕ ٦ؿطی  30زضنس٢یوز ضٍظ ظهیي هحبؾجِ هی
گطزز
تثصزه( : )1احساص دبض٦یٌگ زضؾبذشوبًْبئی  ِ٦اه٧بى احساص آى ٍػَززاضزاػجبضی اؾز ٍقْطزاضی ح ١زضیبٞز َٖاضو حص ٜدبض٦یٌگ
ضاًساضزلصانسٍضدطٍاًِ ؾبذشوبًی ثسٍى زضًٓطگطٞشي دبض٦یٌگ ثطای ایٌگًَِ ؾبذشوبًْبهؤٌَ اؾز ٍلی زض قطایٍ شیل زضٌّگبم نسٍضدطٍاًِ
قْطزاضی هی سَاًس ثط اؾبؼ يَاثٍ َطح سٟهیلی ًؿجز ثِ ٞطٍـ یب العام هبل ٥ثِ سبهیي دبض٦یٌگ ثطاثط ایي سٗط ِٞا٢سام ًوبیس :
ضؾی ثِ هحل اسَهجیل ضٍ ًساقشِ ثبقس .
-1ؾبذشوبى زض ثط ذیبثبًْبی ؾطیٕ الؿیط ثِ ٖطو  45هشط ٍ ثیكشط ٢طاض زاقشِ ٍ زؾز
 -2ؾبذشوبى زض ٞبنلِ ی٧هس هشطی س٣بَٕ ذیبثبًْبی ثِ ٖطو  24هشط ٍ ثیكشط ٍا ٕ٢قسُ ٍ زؾشطؾی ثِ هحل اسَهجیل ضٍ ًساقشِ ثبقس .
.1

-3ؾبذشوبى زض هحلی ٢طاض گطٞشِ ثبقس ٍ ِ٦ضٍز ثِ دبض٦یٌگ هؿشلعم  ُٕ٢زضذشبى ْ٦ي ثبقس  ِ٦قْطزاضی اػبظُ  ُٕ٢آى ضا ًسازُ اؾز .

.2

-4ؾبذشوبى زض ثط َ٦چِ ّبیی ٢طاض گطٞشِ ثبقس  ِ٦ثِ ٖلز ٖطو ٦ن َ٦چِ،اه٧بى ٖجَض اسَهجیل ًجبقس .

.3

-5ؾبذشوبى زض ثط هٗجطی ٢طاض گطٞشِ ثبقس  ِ٦ثِ ٖلز قیت ظیبز ،احساص دبض٦یٌگ زض آى اظ ًٓط ٌٞی ه٣سٍض ًجبقس .

.4

-6زض نَضسیٍ ِ٧يٕ ٍ ٞطم ظهیي ظیط ؾبذشوبى ثِ نَضسی ثبقس  ِ٦اظ ًٓط ٌٞی ًشَاى زض ؾُح َج٣بر احساص دبض٦یٌگ ًوَز .
تثصزه ( :)2قْطزاضی هَْ ٝاؾز زضآهس حبنل اظ ایي سٗط ِٞضا ثِ حؿبة دبض٦یٌگ ٖوَهی ٍاضیع ٍ نطٞبً زض اهط احساص دبض٦یٌگ ٖوَهی ٍ
هحلی ّعیٌِ ًوبیس.
تثصزه( : )3ثط اؾبؼ ضأی ُٗ٢ی قوبضُ 1477-1481هَضخ ّ 86/12/12یأر ٖوَهی زیَاى ٖسالز ازاضی ًٓط ثِ ایٌ٢ ِ٧بًَى گصاض ثِ قطح
سجهطُ  5هبزُ ٢ 100بًَى قْطزاضی س٧لیٖ ٝسم ضٖبیز دبض٦یٌگ ٍ یب ٦ؿطی آى ضا هٗیي ٍ هشرل ٝضا ثط اؾبؼ ضأی ٦ویؿیًَْبی ه٣طض زضآى هبزُ
ثِ دطزاذز ػطیوِ هحَ٧م ًوَزُ ٍنَل َٖاضو زض هَضز ٖسم ضٖبیز دبض٦یٌگ ٍ یب ٦ؿط ی آى،ذال ٜاؾز  .زض حص ٜدبض٦یٌگ ثطاثط سجهطُ  5هبزُ
 ٍ٣ٞ 100ػطیوِ ٍنَل ذَاّس قس.
تثصزه(:)4هال ٤هحبؾجِ ّطدبض٦یٌگ ثطاثطيَاثٍ َطح سًٟیلی هی ثبقس .
.
تثصزه ( :)5زضذهَل ٦ؿطی هؿبحز دبض٦یٌگ هَاضزی  ِ٦آضایف دبض٦یٌگ هك٧ل ًساقشِ ثبقسثب سبییس ٦ویشِ ٌٞی هؿ٧ي ٍ قْطؾبظی ،ثِ اظای
ّط هشط هطثٕ دبض٦یٌگ %70 ،حبلز هؼبظ ایي سٗط ِٞهحبؾجِ ٍ اذص گطزز.
تثصزه (:)6زض ذهَل هَاضزی  ِ٦ذبضع اظ قف ثٌس  ٠َٞثبقس چٌبًچِ هبل ٥هش٣بيی ذطیس دبض٦یٌگ ثبقس دؽ اظ سبییس ٦ویشِ ٌٞی شیل ٦ویؿیَى
هبزُ  ، 5قْطزاضی هی سَاًس ثِ اظای ّط هشط هطثٕ ٦ؿطی دبض٦یٌگ هٗبزل 1/5ثطاثط ایي سٗط ِٞهحبؾجِ ٍ اذص گطزز .

اؾشبًساض
هحوسضيب نبلحی

هٗبٍى اهَض ٖوطاًی
هحوس حؿیي ٖلی ًیب

اًٖبی قَضای اؾالهی قْط -1 :حؿیي ٖب٢جشی

ٖ -2یؿی زاًبیی

هسیط ٦ل اهَض قْطی ٍ قَضاّب
ٖلی انٛط قب٦طی هُل١
ٖ -3لیطيب حؿیي آثبزی

 -4ؾلیوبى ٟٚبضی

ضئیؽ قَضای اؾالهی قْط
اثطاّین ثبثبیی

َ -5لٗز ضگجبض

 -6قوؿٗلی قٗجبًیبى

قْطزاض
هؿلن ًَضی

19

سٗطَٖ ِٞاضو هحلی قْطزاضی اؾٟطایي ؾبل 1397

ایه تعرفٍ با پیشىهاد شهرداری ،تصًیب شًرای اسالمی شهر(مصًبٍ شمارٌ

مًرخٍ

/

/

) ي تایید يزارت کشًر (استاوداری) سیر

قاوًوی را طی ومًدٌ ي از ابتدای سال  1397الزم االجراء می باشدضماوت اجرایی يصًل  :کمیسیًن مادٌ 77
-20نام عوارض َٖ:اضو ثط ح ١هكطٞیز

6106307

6120603

٦لیِ اضايی ٍاهال٦ی  ِ٦ثطاططَطح ّبی انالحی،سٗطیى،سَؾِٗ ای ٍاحساطی،زضثطگصضانالحی یبسٗطیى ٍیبآظازؾبظی ٍهؿیطثبظگكبیی ٍا ٕ٢هیكًَسزض
نَضر دطزاذز ذؿبضر ثِ هبل ٥ثِ ٢یوز ضٍظ َٖاضو اضظـ اٞعٍزُ ی٧جبضثطای هلٍ ٥اضايی هَنَ ٜسٗل ١هیگیطزٍَٖاضو هصَ٦ضثِ ٌّگبم ٞطٍـ
ٍاًش٣بل ؾٌسٍیبزضهَ ٕ٢زضذَاؾز هؼَظاحساص ٍیبًهت ٍایؼبززضثبظنبحت اى ٍهبل٧یي ایٌگًَِ اهال ٤ثطاثطهٟبزایي هبزُ ٍ سجهطُ ّبی شیل آى سَؾٍ
قْطزاضی زضیبٞز ذَاّسقس .ثسیْی اؾز زض نَضر ٖسم اؾشٟبزُ هبل ٥اظ يَاثٍ سكَی٣ی ،ذؿبضر ٍاضزُ هُبث ١ثَزػِ ؾبل ػبضی ٍ يَاثٍ ٢بًًَی
ثب٢یوز ٦بضقٌبؾی ضٍظ هل٢ ٥جل ٍ ثٗس اظ ٖ٣ت ًكیٌی هحبؾجِ ٍثهَضر ً٣سی یب هَٗو ٍ یب سؿْیالر دطزاذز ذَاّسقس.
«نحوه هحاسثه عوارض تز حك هطزفیت
عزض هعثز لثل اساجزای

عزض هعثز تعذ اس

عزض هعثز تعذ اس

عزض هعثز تعذ اس

عزض هعثز تعذ اس

ردیف

تعزیط

اجزای تعزیط تا 4

اجزای تعزیط تا 6

اجزای تعزیط تا 8

اجزای تعزیط تا 10

هتزی

هتزی

هتزی

هتزی

1

تا  2هتزی

29 × p

43.50× p

58× p

72.6× p

2

 2.1تا  4هتزی

-

43.50× p

58× p

72.6× p

3

 4.1تا  6هتزی

-

-

43.50× p

58.3× p

4

 6.1تا  8هتزی

-

-

-

44× p

تثصزه ( :)1هجٌبی هحبؾجِ ذؿبضر هل ،٥گصض٢جالظاػطای َطح هی ثبقسٍّوچٌیي اضظـ اٞعٍزُ گصضثٗس اظاػطای َطح زض هٗبثط ٦وشط اظ  12هشط ٢یوز
هٌُ ِ٣ای( )pهی ثبقس.
تثصزه ( :)2زض هَاضز شیل هل ٥زاضای اضظـ اٞعٍزُ هی گطزز.
 - 1اهال٦ی  ِ٦زض اطط ٖ٣ت ًكیٌی هٗجط آى سٗطیى هی گطزز .
 - 2اهال٦ی  ِ٦زاضای ی ٥گصض ثَزُ ٍ زض اطط ایؼبز گصض ايبٞی ،ثِ گصض ػسیس هكط ٜگطزًس .
 - 3اهال٦ی ٣ٖ ِ٦ت ًكیٌی ًساضًس اهب هٗجط هكط ٜثِ آًْب سٗطیى گطزز..
تثصزه ( :)3اهال ٤ثب ّط هٗجطی  ِ٦ثسٍى ٖ٣ت ًكیٌی ٍ ثط اطط سٗطیى اهال ٤م٢بثل ٖطو هٗجط هكط 12 ٜهشط سب 16هی قَز  %40 ،اضظـ اٞعٍزُ ٍ
اظ  16هشطی ثبال سط  45زضنس هل ٥ثِ ًطخ ضٍظ ٍثطاثط ىْط ٦بضقٌبؼ ضؾوی زازگؿشطی ثب هٗجط ٢جل ٍ ثٗس اظ اػطای سٗطیى ٢بثل هحبؾجِ ٍ ٍنَل هی
ثبقس.
تثصزه( :)4اهال٦ی  ِ٦ثطاططسٗطیى هٗجطزاضای ٖ٣ت ًكجٌی هی ثبقٌس ٍزچبض ذؿبضر گطزیسُ اًس،ثطاثطًٓطیِ ٦بضقٌبؼ ضؾوی ،اضظـ ضٍظ هل٢ ٥جل
ٍثٗساظ اػطای َطح هحبؾجِ ٍذؿبضر هبل ٥زض٢جبل حضزاذز ٍػِ ً٣س یب سؿْیالر هُبث ١يَاثٍ ٢بًًَی ٍ ثَزػِ ههَة ؾبل هطاػِٗ ٢بثل دطزاذز اؾز
ٍزضنَضر زضیبٞز ذؿبضر سَؾٍ هبل ٥هالٖ ٤ول ثبثز نسٍضدطٍاًِ ،هؿبحز ثب٢یوبًسُ هل ٥ثٗساظٖ٣ت ًكیٌی هی ثبقس.

اؾشبًساض
هحوسضيب نبلحی

هٗبٍى اهَض ٖوطاًی
هحوس حؿیي ٖلی ًیب

اًٖبی قَضای اؾالهی قْط -1 :حؿیي ٖب٢جشی

ٖ -2یؿی زاًبیی

هسیط ٦ل اهَض قْطی ٍ قَضاّب
ٖلی انٛط قب٦طی هُل١
ٖ -3لیطيب حؿیي آثبزی

 -4ؾلیوبى ٟٚبضی

ضئیؽ قَضای اؾالهی قْط
اثطاّین ثبثبیی

َ -5لٗز ضگجبض

 -6قوؿٗلی قٗجبًیبى

قْطزاض
هؿلن ًَضی

20

سٗطَٖ ِٞاضو هحلی قْطزاضی اؾٟطایي ؾبل 1397

ایه تعرفٍ با پیشىهاد شهرداری ،تصًیب شًرای اسالمی شهر(مصًبٍ شمارٌ

مًرخٍ

/

/

) ي تایید يزارت کشًر (استاوداری) سیر

قاوًوی را طی ومًدٌ ي از ابتدای سال  1397الزم االجراء می باشدضماوت اجرایی يصًل  :کمیسیًن مادٌ 77
-22نام عوارض :ارسش افشوده ناضی اس اجزای و تغییز طزحهای هصوب ضهزی

6106310

6120603

آى زؾشِ اظ اهال٦ی  ِ٦ثِ اؾشٌبز َطح سٟهیلی ٍ یب ػبهٕ ٍ یب سبییس ٦ویؿیَى هبزُ  5سٛییط٦بضثطی یبٞشِ اًس َٖاضو اضظـ اٞعٍزُ ًبقی اظ ثطای ّط
هشط هطثٕ ثِ قطح سجهطُ ّبی شیل هحبؾجِ ٍ اذص هی گطزز:.
تثصزه 1ارسش افشوده اضايی ثِ ػع اضايی هعضٍٖی  ،ثبٚی ٍ هحََِ ثِ ذسهبر ٖوَهی قبهل آهَظقی،ثْساقشی،زضهبًیٍ،ضظقیٞ،طٌّگی
ٍاًشٓبهی  ِ٦زض َطح ههَة ثب ًٓط ٦ویؿیَى اًؼبم هی قَز قْطزاضی ح ١زضیبٞز ٍػْی سحز ٌَٖاى َٖاضو سٛییط ٦بضثطی ضا ًساضز.
تثصزه  :2اهال٦ی  ِ٦زاضای ؾبث٦ ِ٣بضثطی هؿًَ٧ی ثَزُ اًس ٍ هُبثَ ١طح سٟهیلی ٍ ػبهٕ٦ ،بضثطی آى سٛییط ًوَزُ زض نَضر اٖبزُ ثِ ٦بضثطی
اٍلیِ اظ َطی٦ ١ویؿیَى هبزُ  5یب َطح ّبی آسی قْطؾبظی ّیچ گًَِ َٖاضو سٛییط ٦بضثطی ثِ آى سٗلً ١وی گیطز.
تثصزه ٦ :3لیِ ؾبذشوبًْب ٍ اهال٦ی  ِ٦زض ؾُح قْط زاضای ؾبث ِ٣هظل گبضاغّب  ،گطهبثِ ّب ٦ ،بضٍاًؿطا ّب ٍ ؾبیط هَاضز هی ثبقٌس  ٍ،زض اطط َطح
ػبهٕ ،سٟهیلی ٍ یب ٦ویؿیَى هبزُ  5ثسٍى س٧ٟی ٥ثِ هؿًَ٧ی یب ٦بضثطی ّبی زیگط سٛییط یبٞشِ ثبقس .ثِ َطی ١شیل ٖول هی قَز :
ٚی اظ هَئَ سجهطُ )1ثِ اظا ّط هشطهطثٕ سب  200هشط هط ثٕ
ثٌس  :1سٛییط اظ ّط ٦بضثطی یب ؾبث ِ٣ثِ ٦بضثطیْبی زیگط ٚیط اظ هؿًَ٧ی ٍ سؼبضی ( ض

×

 ٍ 60pهبظاز  200سب  500هشط هطثٕ  ٍ 50× pهبظاز ثط ، 500هشط هطثٕ 40× pثبثز اضظ ـ اٞعٍزُ هل ٥هحبؾجِ ٍ زضیبٞز هی گطزز.
ثٌس :2سٛییط اظ ّط ٦بضثطی ثِ ػع ظضاٖی ٍ ثبٚی ثِ ٦بضثطی هؿًَ٧ی ثِ اظای ّط هشط هطثٕ ار 200هشط هطثٕ  ٍ 35× pهبظاز ثط  200سب  500هشط هطثٕ
 ٍ 50× pسٛییط ٦بضثطی اظ ظضاٖی ٍ ثبٚی ثِ هؿًَ٧ی  1.2ثطاثط اٖساز  ٍ ٠َٞاضايی ثیكشط اظ  500هشط هطثٕ  %30اضظـ اٞعٍزُ هبثِ الشٟبٍر ٦ل هل٥
ثب ٦بضثطی ٢جل ٍ ثٗس هحبؾجِ ٍزضیبٞز هی گطزز.
ثٌس :3اضظـ اٞعٍزُ ًبقی اظ اػطای َطح سؼبضی ثِ اظای ّط هشط  %50اضظـ اٞعٍزُ ثب ٢یوز ٦بضقٌبؾی ضٍظ ثط اؾبؼ َطح ٢جل(٢جل ٍ ثٗس ) ٍنَل
هی قَز .زضنَضسی ِ٧هبل ٥ػْز اهال ٤سب  500هشطهطثٕ ٖالٍُ ثطآى ا٢سام ثِ س٧ٟی ٥ذبضع اظ هبزُ  101انالحی ًوَزُ ثبقس ٍ زضذَاؾز س٧ٟی٥
هؼسزًیع زاقشِ ثبقس يوي ضٖبیز هٕاثط هَضز ًیبظ َج ١سٗط ِٞقوبضُ َٖ 13اضو س٧ٟیٍ ٥نَل گطزز ٍ اهال ٤ثب هؿبحز ثیف اظ  500هشطهطثٕ
َج ١هبزُ  101انالحی ا٢سام گطزز.
تثصزه  :4هال ٤سٗییي ٦بضثطی اضايی ثبٚی ٍ ظضاٖی ٦بضثطی ٢جل اظ اٍلیي َطح ػبهٕ ؾبل  ٍ 1368یب اؾٌبز هل٧ی اضائِ قسُ  ِ٦زاضای ؾبث ِ٣ظضاٖی ٍ
یب ثب٘ هی ثبقس الظم ثِ سَيیح اؾز اضايی ثبٚی ٍ ظضاٖی ٢ ِ٦جالً ثِ هَػت ههَثِ ٦ویؿیَى هبزُ  5سٛییط ٦بضثطی یبٞشِ ٍ ح ٍ ١ح٢َ٣بر هطثََِ
ضا دطزاذز ًوَزُ اًس هكوَل ثٌس  2سجهطُ ً 3وی ثبقٌس.

اؾشبًساض
هحوسضيب نبلحی

هٗبٍى اهَض ٖوطاًی
هحوس حؿیي ٖلی ًیب

اًٖبی قَضای اؾالهی قْط -1 :حؿیي ٖب٢جشی

ٖ -2یؿی زاًبیی

هسیط ٦ل اهَض قْطی ٍ قَضاّب
ٖلی انٛط قب٦طی هُل١
ٖ -3لیطيب حؿیي آثبزی

 -4ؾلیوبى ٟٚبضی

ضئیؽ قَضای اؾالهی قْط
اثطاّین ثبثبیی

َ -5لٗز ضگجبض

 -6قوؿٗلی قٗجبًیبى

قْطزاض
هؿلن ًَضی
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مًرخٍ

ایه تعرفٍ با پیشىهاد شهرداری ،تصًیب شًرای اسالمی شهر(مصًبٍ شمارٌ

/

/

) ي تایید يزارت کشًر (استاوداری) سیر

قاوًوی را طی ومًدٌ ي از ابتدای سال  1397الزم االجراء می باشدضماوت اجرایی يصًل  :کمیسیًن مادٌ 77
-23نام عوارض َٖ:اضو سؼسیس  ،سوسیس ٍ سٛییط ًبم دطٍاًِ ؾبذشوبًی

طزیمه هحاسثه عوارض تجذیذ پزوانه:

6101202

6120102

A2 –A1

َٖ =A2اضو دصیطُ دطٍاًِ ؾبذشوبًی زض ظهبى هطاػِٗ هبل ٥ػْز سؼسیس دطٍاًِ (ثٗس اظ دٌغ ؾبل )
َٖ =A1اضو دصیطُ دطٍاًِ ؾبذشوبًی زض ظهبى نسٍض دطٍاًِ
تثصزه (َ :)1ج ١سجهطُ  2هبزُ ٢ 29بًَى ًَؾبظی ٍ ٖوطاى قْطی زض دطٍاًِ ّبی ؾبذشوبًی  ِ٦اظ َط ٜقْطزاضی ّب نبزض هی قَز ثبیس
حسا٦ظط هسسی  ِ٦ثطای دبیبى یبٞشي ؾبذشوبى يطٍضی اؾز ٢یس گطزز (حسا٦ظط  5ؾبل )ٍ ٦ؿبًی  ِ٦زض هیساى ّب ٍ هٗبثط انلی قْط ا٢سام ثِ احساص
ایس ْط ٜهسر ه٣طض زض دطٍاًِ ّب ؾبذشوبى ذَز ضا ثِ اسوبم ثطؾبًٌس .زض ٚیط ایٌهَضر ٖالٍُ ثط َٖاضو سؼسیس
ؾبذشوبى هی ٌٌ٦س ة

 %10هبثِ

الشٟبٍر َٖاضو ػسیس ٍ ٢سین ثِ ٌَٖاى َٖاضو سبذیط اػطای ؾبذشوبى زضیبٞز ذَاّس قس.
تثصزه ( : )2هش٣بيیبًی  ِ٦ی٧ؿبل دؽ اظ نسٍض دطٍاًِ ؾبذشوبًی قطٍٔ ثِ ٖولیار ؾبذز ٍ ؾبظ ًٌوَزُ ثبقٌس زض نَضر زضذَاؾز سوسیس سب
هسر ؾِ ؾبل اظ سبضید نسٍض دطٍاًِ انلی ّعیٌِ سوسیس دطٍاًِ ٍنَل ًرَاّس قس..
تثصزه ( :)3ثطای سوسیس دطٍاى ُ ؾبذشوبًی ثٗس اظ هْلز ٢بًًَی ؾِ
زٍمیٌٗی ؾبل چْبضم

ؾبلِ ثطای هطاػِٗ اٍل َٖ ٍ٣ٞ %25اضو دصیطُ ٍ ثطای

هطاػِٗ

 % 40هبثِ سٟبٍر ظهبى نسٍض دطٍاًِ ؾبذشوبى ٍ ظهبى هطاػِٗ هجٌبی ٍنَل َٖاضو سوسیس هی ثبقس ٍ زض

هطاػٗبر ثٗسی سوسیسٍ سؼسیسدطٍاًِ  ،هبثِ سٟبٍر َٖاضو اٖیبًی ظهبى آذطیي سوسیس ثب ظهبى هطاػِٗ هالٖ ٤ول هی ثبقس.
تثصزه ( : )5هَزیبًی ٢ ِ٦جل اظ اسوبم هْلز ه٣طض زض دطٍاًِ (ثبض اٍل) اظ احساص ثٌب نطًٓ ٜط ًوبیٌس زض نَضسی ّ ِ٦یچ گًَِ ٖولیبر ؾبذشوبًی
اًؼبم ًسازُ ثبقٌس ٍ زضذَاؾز اثُبل دطٍاًِ ضا زاقشِ ثبقٌس قْطزاضی هی سَاًس دؽ اظ ٦ؿط  15زضنس َٖاضو دصیطُ هی سَاًس ّوعهبى ثب اثُبل
دطٍاًِ ثسٍى احشؿبة َٖاضو س٧ٟیًَ،٥ؾبظی،آهَظـ ٍ دطٍضـ،ذعاًِ،آسف ًكبًیًٞ،بی ؾجع ٍ آهبزُ ؾبظی ًؿجز ثِ َٖزر هبث٣ی ٍػَُ
ٍاضیعی هبل ٥ا٢سام ًوبیس.
تثصزه( :)6ػْز سٛییط ًبم هبل ٥زض دطٍاًِ ٍ سبییسیِ قٌبؾٌبهِ ؾبذشوبى یب ً٣كِ ّبی ؾبذشوبًی ضًٍَقز ثطاثط انل هجل 600/000 ٙضیبل ثِ ٌَٖاى
٦بضهعز زضیبٞز هی گطزز.
تثصزه( :)7عوارض دریافتی تزای عزصه صزفاً فمط یکثار آنهن در سهاى صذور پزوانه (تغییز کارتزی  ،تهای خذهات  ،تفکیک  ،کسزی ،
عزصه  ،کسزی تز) دریافت هیگزدد و هنگام توذیذ وصول نخواهذضذ.

اؾشبًساض
هحوسضيب نبلحی

هٗبٍى اهَض ٖوطاًی
هحوس حؿیي ٖلی ًیب

اًٖبی قَضای اؾالهی قْط -1 :حؿیي ٖب٢جشی

ٖ -2یؿی زاًبیی

هسیط ٦ل اهَض قْطی ٍ قَضاّب
ٖلی انٛط قب٦طی هُل١
ٖ -3لیطيب حؿیي آثبزی

 -4ؾلیوبى ٟٚبضی

ضئیؽ قَضای اؾالهی قْط
اثطاّین ثبثبیی

َ -5لٗز ضگجبض

 -6قوؿٗلی قٗجبًیبى

قْطزاض
هؿلن ًَضی

22

سٗطَٖ ِٞاضو هحلی قْطزاضی اؾٟطایي ؾبل 1397

ایه تعرفٍ با پیشىهاد شهرداری ،تصًیب شًرای اسالمی شهر(مصًبٍ شمارٌ

مًرخٍ

/

/

) ي تایید يزارت کشًر (استاوداری) سیر

قاوًوی را طی ومًدٌ ي از ابتدای سال  1397الزم االجراء می باشدضماوت اجرایی يصًل  :کمیسیًن مادٌ 77
6101202

-24نام عوارض َٖ:اضو نسٍض هؼَظ احساص دل

6120102

طزیك هحاسثه عوارض:
هاخذ و نحوه هحاسثه عوارض ته اسای هز هتز

هاخذ و نحوه هحاسثه عوارض ته اسای هز هتز

طول سال 96

طول سال 97

110×p

ردیف

نوع کارتزی

1

ازاضی

100×p

2

سؼبضی

50 ×p

55 ×p

3

هؿًَ٧ی ٍ ؾبیط

70 ×p

77 ×p

تثصزه( : )1ثسیْی اؾز قْطزاضی زض هَاضز ٞب٢س هؼَظ ًؿجز ثِ نسٍض اذُبض ػْز ػوٕ آٍضی دل ا٢سام ٍ زض نَضر ٖسم ا٢سام
هَطط اظ ؾَی هبل٧یي ضأؾبً ًؿجز ثِ ػوٕ آٍضی دل ا٢سام ذَاّس قس.
تثصزه ( :)2ثطای ّط  ُِٗ٢ظهیي هؿًَ٧ی یٖ ٥سز دل زض حس سطزز ی ٥هبقیي حسا٦ظط  3هشطََلی ثطاثط يَاثٍ ٍ دؽ اظ ًٓط
٦بضقٌبؼ قْطزاضی ضایگبى هی ثبقس.هبظاز ثط ی ٥دل زض نَضسی  ِ٦هٛبیط يَاثٍ َطح سٟهیلی ًجبقس ثط اؾبؼ ػسٍل  ٠َٞهحبؾجِ
ٍ اذص گطزز.
سجهطُ(ٍ )3احسّبی سؼبضی ذطز(ثِ ٚیط اظ هؼشوٕ ّبی سؼبضی ٍ دبؾبغّب ) حّ ١طگًَِ احساص دل ضا ًساقشِ  ،زض ٚیط ایٌهَضر ثطاثط
يَاثٍ ٍ ه٣طاضر ثب آًبى ثطذَضز ذَاّس قس.
سجهطُ(َٖ)4اضو ػسٍل  ٠َٞزض اهال٦ی  ِ٦زض ذیبثبًْبیی  ِ٦زض ه٣بثل زضة ٍضٍز ثِ دبض٦یگ ًیبظ ثِ احساص دل ثبقس زض ظهبى
نسٍض دطٍاًِ ؾبذشوبًی ٍنَل گطزز

اؾشبًساض
هحوسضيب نبلحی

هٗبٍى اهَض ٖوطاًی
هحوس حؿیي ٖلی ًیب

اًٖبی قَضای اؾالهی قْط -1 :حؿیي ٖب٢جشی

ٖ -2یؿی زاًبیی

هسیط ٦ل اهَض قْطی ٍ قَضاّب
ٖلی انٛط قب٦طی هُل١
ٖ -3لیطيب حؿیي آثبزی

 -4ؾلیوبى ٟٚبضی

ضئیؽ قَضای اؾالهی قْط
اثطاّین ثبثبیی

َ -5لٗز ضگجبض

 -6قوؿٗلی قٗجبًیبى

قْطزاض
هؿلن ًَضی
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ایه تعرفٍ با پیشىهاد شهرداری ،تصًیب شًرای اسالمی شهر(مصًبٍ شمارٌ

مًرخٍ

/

/

) ي تایید يزارت کشًر (استاوداری) سیر

قاوًوی را طی ومًدٌ ي از ابتدای سال  1397الزم االجراء می باشدضماوت اجرایی يصًل  :کمیسیًن مادٌ 77
-25نام عوارض َٖ:اضو نسٍض هؼَظ حهبض٦كی یب زیَاض٦كی

6101202

6120102

طزیك هحاسثه عوارض:
ردیف

نوع حصارکطی یا دیوارکطی ته اسای هز هتز

هاخذ و نحوه هحاسثه عوارض سال96

هاخذ و نحوه هحاسثه عوارض سال
97

طول

1

اضايی زاذل هحسٍزُ قْط

12.65×p

14×p

2

اضايی ٍا ٕ٢زض حطین قْط

4.4 ×p

5×p

تثصزه (َٖ : )1اضو نسٍض هؼَظ حهبض٦كی اظ ؾَی قْطزاضی ثب اضائِ ؾٌس هبل٧یز ضؾوی ٍ َ٢لٌبهِ ای ثب زضذَاؾز هبل ٥اًؼبم هی دصیطز.
ثطای ظهیٌْبی ظضاٖی ،ثبٚی ٍ ٦كبٍضظی ،حهبض٦كی َج ١يَاثٍ ٢بًًَی هطثََِ ا٢سام گطزز.
تثصزه ( :)2نسٍض هؼَظ حهبض ٦كی ثٌبم هبل ٥نطٞبً ثِ هٌعلِ هحهَض ًوَ زى آى سل٣یّ ،یچگًَِ هؼَظی زض ػْز احساص ثٌب هحؿَة ًوی قَز
ٍ هطاست هی ثبیؿز زض هؼَظ نبزضُ اظ ؾَی قْطزاضی نطاحشبً ٢یس قَز.
تثصزه( :)3چٌبًچِ هساض ٤هٗشجطی ّوچَى نسٍض اح٧بم ٍ آضاء ُٗ٢ی اظ ؾَی هطاػٕ ٍ هحب٦ن ً٢بئی ٍ شیهالح هجٌی ثط ٖسم هبل٧یز ٍ یب زاقشي
هٗبضو اضائِ قَز ،نسٍض هؼَظ حهبض ٦كی هشَ ٝ٢ذَاّس قس.
تثصزه( :)4ثِ اؾشٌبز هبزُ ٢ 110بًَى قْطزاضی ًؿجز ثِ ظهیي یب ثٌبی هرطٍثِ ٍ ٚیط هٌبؾت ثب ٍيٕ هحل ٍ یب ًیوِ سوبم ٍا ٕ٢زض هحسٍزُ قْط
 ِ٦زض ذیبثبى یب َ٦چِ ٍ یب هیساى ٢طاض گطٞشِ ٍ هٌبٞی ثب دب٦ی ٍ دب٦یعگی ٍ ظیجبیی قْط ثب هَ اظیي قْطؾبظی ثبقس .قْطزاضی ثب سهَیت قَضای قْط
هی سَاًس ثِ هبل ٥اذُبض ٌ٦س هٌشْب ْط ٜزٍ هبُ ثِ ایؼبز ًطزُ یب زیَاض یب هطهز آى  ِ٦هٌُج ١ثب ً٣كِ ههَة اًؼوي قْط ثبقس ا٢سام ٌ٦س
هبل ٥هؿبهحِ ٍ یب اهشٌبٔ ٦طز قْطزاضی هی سَاًس ثِ هٌَٓض سبهیي ًٓط ٍ اػطای َطح ههَة

اگط

قَضا زض ظهیٌِ ظیجبیی ٍ دب٦یعگی ٍ قْطؾبظی

ّطگًَِ ا٢ساهی ضا  ِ٦الظم ثساًس هٗوَل ٍ ّعیٌِ آى ضا ثِ ايب ِٞنسی زُ اظ هبل ٥یب هشَلی ٍ یب هشهسی هَ َِٞ٢زضیبٞز ًوبیس  .زض ایي نَضر
حؿبة قْطزاضی ثسٍاً ثِ هبل ٥اثال٘ هی قَز زض نَضسی  ِ٦هبلْ ٥ط ٜهسر  15ضٍظ اظ سبضید اثال٘ ثِ نَضر حؿبة قْطزاضی اٖشطاو ً٧طز
نَضر حؿبة ُٗ٢ی سل٣ی هی قَز ٍ ّطگبُ ْط ٜهْلز ه٣طضُ اٖشطاو ٦طز هَئَ ثِ ٦ویؿیَى هصَ٦ض زض هبزُ  77اضػبٔ ذَاّس قس.
نَضر حؿبة ّبیی  ِ٦هَضز اٖشطاو ٍاً ٕ٢كسُ ٍ ّوچٌیي آضاء ٦ویؿیَى ض ٕٞاذشال ٜهصَ٦ض زض هبزُ  77زض ح٧ن ؾٌس ُٗ٢ی ٍ الظ م االػطا ثَزُ
ٍ اػطاء طجز ه٧ل ٝاؾز ثط َج ١ه٣طضار اػطای اؾٌبز ضؾوی الظم االػطاء ًؿجز ثِ ٍنَل َلت قْطزاضی اػطائیِ نبزض ٍ ثِ هَضز اػطاء ثگصاضز.
تثصزه( : )5حسا٦ظط اضسٟبٔ هؼبظ ػْز حهبض ٦كی ثب سط٦یت ههبلح ثٌبیی ثب ٌٞؽ یب ًطزُ هُبث ١يَاثٍ َطح سًٟیلی قْط  2/5هشط ٍ حسا٦ظط اضسٟبٔ
هؼبظ ػْز زیَاض ٦كی ثب ههبلح ثٌبیی  1.5هشط هی ثبقس ٍ . .هشطاغ نسٍض هؼَظ هیعاى ًبهحهَض ثَزى هل ٥هی ثبقس (.قْطزاضی ه٧ل ٝاؾز اضسٟبٔ
حهبض ٍ ٌٞؽ ضا ثِ س٧ٟی ٥زض هؼَظ نبزضُ زضع ًوبیس)
تثصزه (َ :)6سیىٍ َای دریافتی از مالکان جُت حصارکشی ي دیًارکشی زمیه از ابتدای سال  1397بٍ بعد در زمان صدير پرياوٍ ساختماوی در داخل
محديدٌ از مبلغ محاسبات پرياوٍ ساختماوی کسر خًاَد شد.

اؾشبًساض
هحوسضيب نبلحی

هٗبٍى اهَض ٖوطاًی
هحوس حؿیي ٖلی ًیب

اًٖبی قَضای اؾالهی قْط -1 :حؿیي ٖب٢جشی

ٖ -2یؿی زاًبیی

هسیط ٦ل اهَض قْطی ٍ قَضاّب
ٖلی انٛط قب٦طی هُل١
ٖ -3لیطيب حؿیي آثبزی

 -4ؾلیوبى ٟٚبضی

ضئیؽ قَضای اؾالهی قْط
اثطاّین ثبثبیی

َ -5لٗز ضگجبض

 -6قوؿٗلی قٗجبًیبى

قْطزاض
هؿلن ًَضی
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ایه تعرفٍ با پیشىهاد شهرداری ،تصًیب شًرای اسالمی شهر(مصًبٍ شمارٌ

مًرخٍ

/

/

) ي تایید يزارت کشًر (استاوداری) سیر

قاوًوی را طی ومًدٌ ي از ابتدای سال  1397الزم االجراء می باشدضماوت اجرایی يصًل  :کمیسیًن مادٌ 77
-26نام عوارض َٖ:اضو ؾبلیبًِ هحل ٦ؿت

6120104

6101403

طزیك هحاسثه عوارض :
َٖاضو ؾبلیبًِ هحل ٦ؿت ثطای ٦لیِ هكبٚل ٍ نٌَ ٜسبثٕ ًٓبم ٢بًَى ًٓبم نٌٟی ٍ ٢بًَى سؼبضر  ِ٦هلعم ثِ ًَٖیز زض اسحبزیِ نٌ ٝهطثٌَ ٍ هكبٚل ٍ
حط ٜذبل هی ثبقٌس ٍنَل هی گطزز.
ردیف

هاخذ و نحوه هحاسثه

نوع گزو ه هطاغل

حذالل هثلغ(ریال)

عوارض96

هاخذ و نحوه

حذالل هثلغ(ریال)

هحاسثه
عوارض97

1

هكبٚل گطٍُ اٍل

2.2×p ×s

6000000

2.2×p ×s

6600000

2

هكبٚل گطٍُ زٍم

1.8 ×p ×s

4,000,000

1.8 ×p ×s

4400000

3

هكبٚل گطٍُ ؾَم

1.5 ×p ×s

3,000,000

1.5 ×p ×s

3300000

گطٍُ هكبٚل زض اًشْبی زٞشطچِ سٗطَٖ ِٞاضو يویوِ هی ثبقس.

 = Sمساحت واحد کسبی
تثصزه( : )1زض نَضر سٛییط هحل ٦ؿت گطٍُ ی ، %40 ٥گطٍُ زٍ  ٍ %30گطٍُ ؾِ  %20اٍلیي دطٍاًِ ٦ؿت ٍنَل گطزز.
تثصزه ( : )2زض نَضر ٍػَز سساذل قٛلی ثطاثط سكریم ٦بضقٌبؼ قْطزاضی  ،قٛلْبی ايب ِٞقسُ ثِ هكبٚل هٗطٞی قسُ ثِ س٧ٟی ٥هحبؾجِ ٍ

َٖ %50اضو

ة ٦ؿت انلی زضیبٞز گطزز .
ؾبلیبًِ ٦ؿت آًْب هحبؾجِ ٍ ٖالٍُ ض
تثصزه( : )3ذبًَازُ هحشطم قْسا زضػِ ی( ٥دسض ،هبزضّ ،وؿط ٞ ،طظًساى) آظازگبى ٍ ػبًجبظاى  %20ثِ ثبال ثب هٗطٞی ًبهِ ٦شجی اظ ازاضُ یب ًْبز هطثََِ ثطای ی٧جبض
ثِ هیعاى  %50اظ دطزاذز َٖاضو هحل ٦ؿت هٗب ٜهی ثبقٌس.
تثصزه ( : )4اٞطاز سحز دَقف از اضُ ثْعیؿشی ٍ ٦ویشِ اهساز اهبم ذویٌی ثب هٗطٞی ًبهِ ٦شجی اظ ازاضُ یب ًْبز هطثََِ ثطای ی٧جبض ثِ هیعاى

 %30اظ دطزاذز

َٖاضو هحل ٦ؿت هٗب ٜهی ثبقٌس.
تثصزه ( : )5زض نَضسی  ِ٦ضئیؽ هؼوٕ اهَض نٌٟی ٍ ضٍؾبی اسحبزیِ ّبی نٌٟی سٗبهل ٍ ّو٧بضی ذَثی ثب قْطزاضی زض ػْز ػصة َٖاضو نٌٟی زاقشِ
ثبقٌس قْطزاضی هی سَاًس َٖ %30اضو هحل ٦ؿت ؾبل ػبضی آًبى ضا سرٟی ٝزّس..
تثصزه (َٖ : )6اضو ٦یَؾْ٧بی ؾُح قْط ّوبًٌس ٍاحسّبی نٌٟی هحبؾجِ ٍ زضیاٞز گطزز .
تثصزه (ّ :)7ط ٍاحس نٌٟی سب ظهبى اثُبل دطٍاًِ ٦ؿت هطثََِ هكوَل دطزاذز َٖاضو ٦ؿت ؾبلیبًِ هی ثبقس ٍ سُٗیل ذَزؾطاًِ ٍ ثسٍى اَالٔ هحل ٦ؿت
زلیل ثط هٗبٞیز اظ َٖاضو ٦ؿت آًبى ًوی قَز.
سجهطُ( :)8هحبؾجِ ایي َٖاضو زض ّو ٍ ٝ٧ظیط ظهیي  ،دبؾبغّب ٍ ؾبیط اهال ٤ثطاثط ٞطهَل ههَة َ ،ج ِ٣اٍل َ ،%80ج ِ٣زٍم  ٍ %70اظ َج ِ٣ؾَم ثِ ثبال %60
ٞطهَل هالٖ ٤ول هی ثبقس.
سجهطُ ( :)9حسا٢ل هؿبحز ٍاحس ٦ؿت ( )sثط اؾبؼ يَاثٍ َطح سٟهیلی ثطاثط  20هشط هطثٕ هی ثبقس.
سجهطُ( :)10هحبؾجِ ٞطٍقگبُ ّب ٍ سٗبًٍیْبی ههط٦ ٜبضهٌسی ٍ ٦بضگطی  ِ٦هؿبحز أیبى آًْب ثیف اظ  20هشط هطثٕ ثبقس هالٖ ٤ول هؿبحز هَػَز اٖیبى آى هی ثبقس.

سجهطُ(ٍ :)11احسّبی نٌٟی  ِ٦زض قٗبٔ  50هشطی هیبزیي قْط ٍا ٕ٢قسُ اًس زض هحبؾجِ َٖاضو ٦ؿت آًبى ٢یوز هٌُ ِ٣ای زاضایی ثطاثط ثب ٢یوز هٌُ ِ٣ای
هیساى هحبؾجِ گطزز.
سجهطُ( :)12زض هحبؾجِ َٖاضو ؾبلیبًِ هحل ٦ؿت ایي سٗط ِٞچٌبًچِ هجلَٖ ٙاضو سٛییطار ًبهشٗبضٞی ًؿجز ثِ ؾبل ٢جل زاقشِ ثبقس هجٌبی هحبؾجِ ثب %20
اٞعایف ثِ ثطاؾبؼ سٗط ِٞؾبل  94هحبؾجِ ذَاّس قس.

اؾشبًساض
هحوسضيب نبلحی

هٗبٍى اهَض ٖوطاًی
هحوس حؿیي ٖلی ًیب

اًٖبی قَضای اؾالهی قْط -1 :حؿیي ٖب٢جشی

ٖ -2یؿی زاًبیی

هسیط ٦ل اهَض قْطی ٍ قَضاّب
ٖلی انٛط قب٦طی هُل١
ٖ -3لیطيب حؿیي آثبزی

 -4ؾلیوبى ٟٚبضی

ضئیؽ قَضای اؾالهی قْط
اثطاّین ثبثبیی

َ -5لٗز ضگجبض

 -6قوؿٗلی قٗجبًیبى

قْطزاض
هؿلن ًَضی
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ایه تعرفٍ با پیشىهاد شهرداری ،تصًیب شًرای اسالمی شهر(مصًبٍ شمارٌ

مًرخٍ

/

/

) ي تایید يزارت کشًر (استاوداری) سیر
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6101403

-28نام عوارض  :عوارض آغاس خذهت دهی ٍ اًش٣بل هحل ٦ؿت سَؾٍ نبحت دطٍاًِ

ردیف

نوع گزو ه هطاغل

6120104

فزهول هحاسثه

حذاکثز هثلغ

فزهول هحاسثه

حذاکثز هثلغ

عوارض حك افتتاح

(ریال)

عوارض حك

(ریال)

افتتاح هحل

هحل کسة 96

کسة97
1

هكبٚل گطٍُ اٍل

11×p ×s

30000000

12.5×p ×s

33,000,000

2

هكبٚل گطٍُ زٍم

9×p ×s

24000000

10×p ×s

26,500,000

3

هكبٚل گطٍُ ؾَم

7.5×p ×s

20000000

8.5×p ×s

22,000,000

گطٍُ هكبٚل زض اًشْبی نٟحْبر يویوِ هی ثبقس.

سجهطُ( :)1ثبثز ثْبی ذسهبر اٍلیي دطٍاًِ ٦ؿت هجلَٖ ٙاضو ؾبلیبًِ ٦ؿت هَضز ًٓط ثب يطیت دٌغ ثطاثط هجلَٖ ٙاضو ؾبلیبًِ ) زض ٌّگبم نسٍض
هٟبنب حؿبة هحبؾجِ ٍ زضیبٞز گطزز .
سجهطُ(َٖ :)2اضو اًجبضی هؼعا اظ ٍاحس نٌٟی هحبؾجِ هی گطزز ٍ ثبل٧ي سؼبضی ًیع ثطاثط ثب َٖ %30اضو ؾبلیبًِ

هی ثبقس..

سجهطُ()3هؿبحز زض ٦لیِ گطٍُ هكبٚل حس ا٢ل20هشط هطثٕ هی ثبقس
ٖبضٞی ًؿجز ثِ ؾبل
سجهطُ  4زض هحبؾجِ َٖاضو هحل ٦ؿت زض آٚبظ ذسهز زّی ٍ اًش٣بل هحل ٦ؿت سَؾٍ نبحت دطٍاًِ چٌبًچِ هجلَٖ ٙاضو سٛییطار ًبهز
٢جل زاقشِ ثبقس هجٌبی هحبؾجِ ثب  %20اٞعایف ثِ ثطاؾبؼ سٗط ِٞؾبل  94هحبؾجِ ذَاّس قس.

اؾشبًساض
هحوسضيب نبلحی

هٗبٍى اهَض ٖوطاًی
هحوس حؿیي ٖلی ًیب

اًٖبی قَضای اؾالهی قْط -1 :حؿیي ٖب٢جشی

ٖ -2یؿی زاًبیی

هسیط ٦ل اهَض قْطی ٍ قَضاّب
ٖلی انٛط قب٦طی هُل١
ٖ -3لیطيب حؿیي آثبزی

 -4ؾلیوبى ٟٚبضی

ضئیؽ قَضای اؾالهی قْط
اثطاّین ثبثبیی

َ -5لٗز ضگجبض

 -6قوؿٗلی قٗجبًیبى

قْطزاض
هؿلن ًَضی
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ایه تعرفٍ با پیشىهاد شهرداری ،تصًیب شًرای اسالمی شهر(مصًبٍ شمارٌ

مًرخٍ

/

/

) ي تایید يزارت کشًر (استاوداری) سیر

قاوًوی را طی ومًدٌ ي از ابتدای سال  1397الزم االجراء می باشدضماوت اجرایی يصًل  :کمیسیًن مادٌ 77
-29نام عوارض َٖ:اضو  ُٕ٢زضذشبى

طزیك هحاسثه عوارض:
ردیف

نوع عوارض

1

َٖاضو  ُٕ٢اقؼبض ثِ اظای ّط انلِ زضذز زض نَضسی ِ٧هحیٍ اظ ثي
زضذز حسا٢ل  50ؾبًشیوشط ثبقس .

2

هثلغ عوارض (ریال)1396

هثلغ عوارض (ریال)1397

6,000,000

6,600,000

600,000

660,000

840,000

925,000

36,000

40,000

75000

825000

150.000

165.000

500.000

550.000

َٖاضو  ُٕ٢اقؼبض سب  100ؾبًشی هشط اظ ثي ٖالٍُ ثط هجل ٙضزی 1 ٝثِ
اظاء ّط ؾبًشی هشط هبظاز

3

َٖاضو  ُٕ٢اقؼبض ثِ اظای ّط انلِ زضذز ٖالٍُ ثط َٖاضو ضزیٝ
ّبی  2ٍ1ثِ اظای ّط ؾبًشیوشط  ُٕ٢زضذز اظ ی ٥هشط ثیكشط

4

َٖاضو  ُٕ٢اقؼبض ثطای زضذشبى ٦وشط اظ  50ؾبًشی هشط ثي زضذز ثِ
اظای ّط ؾبًشی هشط

5

َٖاضو  ُٕ٢زضذشچِ ّب ثط اؾبؼ ّط ؾبًشی هشط هحیٍ ثي ؾب ِ٢انلی

6

َٖاضو ذؿبضر اظ ثیي ثطزى چوي ّبی هٗبثط ٖوَهی ٍ دبضّ ٤ب ّط
هشط هطثٕ

7

َٖاضو  ٍ ُٕ٢یب ذؿبضر گل ّبی ٞهلی ّط هشط هطثٕ

تثصزه ( :)1سكریم سٗییي هحیٍ ثي زضذز هُبث ١ثب هبزُ ( )12يَاثٍ اػطائی هطثٌَ ثِ چگًَگی هبزُ ( )1الیحِ ٢بًًَی ح ٍ ّٟگؿشطـ ًٞبی
ؾجع زض قْطّب هَئَ سهَیت ًبهِ هَضخ  1359/11/3قَضای اً٣الة ٍ ههَة ٍ 1373/6/29ظاضر ٦كَض ذَاّس ثَز.
تثصزه ( : )2قوَلیز ایي سٗطً ِٞبْط ثِ  ُٕ٢اقؼبض زض هٗبثط ٖوَهی،ثبٚبر ٍ دبضّ ٤بی هشٗل ١ثِ قْطزاضی هی ثبقس ٍ ثٌبثطایي  ُٕ٢اقؼبض
سَؾٍ هبل٧یي ثبٚبر ٍ ثبٚچِ ّب ٍ  ...اظ سٗل ١ایي سٗط ِٞهؿشظٌی ذَاّس ثَز  ِ٦نطٞبً هبل ٥ه٧ل ٝثِ ٦بقز زٍ ًْبل زض ه٧بًی  ِ٦قْطزاضی ػبًوبیی
ٍ سٗییي هی ًوبیس ذَاٌّس ثَز .ثِ هٌَٓض اؾشٗال م ٍاٗ٢ی اظ ایي سٗط ِٞضٖبیز آییي ًبهِ ٢بًَى انالح ح ٍ ّٟگؿشطـ ًٞبی ؾجع زض قْط ّب ههَة
 1359قَضای اً٣الة ٍ ههَة  1388هؼوٕ سكریم ههلحز ًٓبم العاهی اؾز.
تثصزه (َٖ :)3اضو ػسٍل ٖ ٠َٞوسی ثَزُ ٍ زض نَضر ٚیط ٖوس یب ثب اذص هؼَظ ثط اؾبؼ سكریم ؾبظهبى دبضّ ٤ب حسا٦ظط ٍ %50نَل هی
گطزز.
تثصزه( :)4حٟبضی ّبی ازاضر ذسهبر ضؾبى  ِ٦هٌؼط ثِ  ُٕ٢زضذز قَز (دؽ اظ ضای ٦ویؿیَى هبزُ ً ٝ٢ٍ )7طخ ػسٍل  ٠َٞهحبؾجِ هی قَز
ٍ اظ قوَل سجهطُ  3ذبضع هی ثبقس
تثصزه(:)5ثطای دطٍاًِ ّبی نبزض قسُ اقربل ح٣ی٣ی سَؾٍ قْطزاضی ػْز ٍضٍز ٍ ذطٍع ٍؾبئٍ ً٣لیِ ثِ دبض٦یٌگ ٍ یب هَاضز زیگط ،ثب هؼَظ
٦ویؿیَى هبزُ  7ا٢سام ثِ  ُٕ٢زضذز گطزز  %20.هجل ٙػسٍل  ٠َٞزضیبٞز هی قَزٍ.سَيیٕ ایٌ٦ ِ٧بضقٌبؼ قْطزاض

ی هَْ ٝاؾز زض حیي

یٌگ ًوبیس  ِ٦زضذشی ً ُٕ٢گطززٍ اؾشٗالم اظ ٦وؿیَى هبزُ  7اذص گطزز
ی دبض٤
٦بضقٌبؾی ػْز نسٍض دطٍاًِ ػبًوبی
تثصزه(ّ:)6ط گًَِ قبذِ ظًی سَؾٍ ازاضار ٍ اٞطاز ح٢َ٣ی زض نَضسی ِ٧ثبٖض آؾیت ٦لی ثِ زضذز ًگطزز ٍ ثبٖض اظ ثیي ضٞشي زضذز ًكَز ثب
اذص هؼَظ اظ ٦ویؿیَى هبزُ  %30 ،7هجل ٙػسٍل  ٠َٞاذص گطزز.
تثصزه( :)7هجلَٖ ٙاضو ػسٍل  ٠َٞثب يطایت قطایٍ زضذز هحبؾجِ هی قَز  :قطایٍ ٖبلی  ، 1.25قطایٍ هشَؾٍ ٍ هٗوَلی

 ٍ 1ثب قطایٍ

يٗی %75 ٝاٖوبل ذَاّس قس.

اؾشبًساض
هحوسضيب نبلحی

هٗبٍى اهَض ٖوطاًی
هحوس حؿیي ٖلی ًیب

اًٖبی قَضای اؾالهی قْط -1 :حؿیي ٖب٢جشی

ٖ -2یؿی زاًبیی

هسیط ٦ل اهَض قْطی ٍ قَضاّب
ٖلی انٛط قب٦طی هُل١
ٖ -3لیطيب حؿیي آثبزی

 -4ؾلیوبى ٟٚبضی

ضئیؽ قَضای اؾالهی قْط
اثطاّین ثبثبیی

َ -5لٗز ضگجبض

 -6قوؿٗلی قٗجبًیبى

قْطزاض
هؿلن ًَضی
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ایه تعرفٍ با پیشىهاد شهرداری ،تصًیب شًرای اسالمی شهر(مصًبٍ شمارٌ

مًرخٍ

/

/

) ي تایید يزارت کشًر (استاوداری) سیر

قاوًوی را طی ومًدٌ ي از ابتدای سال  1397الزم االجراء می باشدضماوت اجرایی يصًل  :کمیسیًن مادٌ 77
6101418

-30نام عوارض َٖ:اضو ح ١الشَظیي

6120104

طزیك هحاسثه عوارض:
هٗبزل  %5هجل٢ ٙجى سَظیي
تثصزه (:)1حیُِ ٍنَل ایي َٖاضو نطًٓ ٜط اظثبؾَ٧ل ّبی ٍا ٕ٢زض هحسٍزُ ثِ ثبؾَ٧ل ّبی زاذل حطین قْط ًیع
سؿطی زاضز ٍ قبهل ٦بضذبًِ ّبی زاضای ثبؾَ٧ل ًوی ثبقس.
تثصزه ( :)2ثبؾَ٧ل ّبی هشٗل ١یب زضاذشیبض ؾبظهبى ّبی زٍلشی  ِ٦ثب اٖشجبضار زٍلشی ازاضُ هی قًَس ٍاؾشٟبزُ اظ ایٌگًَِ
ثبؾَ٧ل ّب ػٌجِ ٖبم الوٌ ِٟٗزاقشِ ثبقس اظقوَل ایي سٗط ِٞهؿشظٌی هی ثبقٌس.
تبصره( :)3زضآهس حبنل اظ ایي سٗطَ ِٞج ١سجهطُ  3هبزُ ٢ 99بًَى قْطزاضی زض حطین قْط ّعیٌِ قَز.

اؾشبًساض
هحوسضيب نبلحی

هٗبٍى اهَض ٖوطاًی
هحوس حؿیي ٖلی ًیب

اًٖبی قَضای اؾالهی قْط -1 :حؿیي ٖب٢جشی

ٖ -2یؿی زاًبیی

هسیط ٦ل اهَض قْطی ٍ قَضاّب
ٖلی انٛط قب٦طی هُل١
ٖ -3لیطيب حؿیي آثبزی

 -4ؾلیوبى ٟٚبضی

ضئیؽ قَضای اؾالهی قْط
اثطاّین ثبثبیی

َ -5لٗز ضگجبض

 -6قوؿٗلی قٗجبًیبى

قْطزاض
هؿلن ًَضی
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ایه تعرفٍ با پیشىهاد شهرداری ،تصًیب شًرای اسالمی شهر(مصًبٍ شمارٌ

مًرخٍ

/

/

) ي تایید يزارت کشًر (استاوداری) سیر

قاوًوی را طی ومًدٌ ي از ابتدای سال  1397الزم االجراء می باشدضماوت اجرایی يصًل  :کمیسیًن مادٌ 77
6101301

-31نام عوارض َٖ:اضو ؾبلیبًِ هَسَضؾی٧لز

طزیك هحاسثه عوارض:
ردیف

نوع دستگاه

سال ( 1396ریال)

سال ( 1397ریال)

1

هَسَضؾی٧لز

24.200

27.200

2
3
4
5
6
7
8

اؾشبًساض
هحوسضيب نبلحی

هٗبٍى اهَض ٖوطاًی
هحوس حؿیي ٖلی ًیب

اًٖبی قَضای اؾالهی قْط -1 :حؿیي ٖب٢جشی

ٖ -2یؿی زاًبیی

-32نام عوارض َٖ:اضو هٗبیٌِ ٌٞی ذَزضٍ

هسیط ٦ل اهَض قْطی ٍ قَضاّب
ٖلی انٛط قب٦طی هُل١
ٖ -3لیطيب حؿیي آثبزی

 -4ؾلیوبى ٟٚبضی

ضئیؽ قَضای اؾالهی قْط
اثطاّین ثبثبیی

َ -5لٗز ضگجبض

 -6قوؿٗلی قٗجبًیبى

قْطزاض
هؿلن ًَضی

6120103
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ایه تعرفٍ با پیشىهاد شهرداری ،تصًیب شًرای اسالمی شهر(مصًبٍ شمارٌ

مًرخٍ

/

/

) ي تایید يزارت کشًر (استاوداری) سیر

قاوًوی را طی ومًدٌ ي از ابتدای سال  1397الزم االجراء می باشدضماوت اجرایی يصًل  :کمیسیًن مادٌ 77
612.103

6101304

طزیك هحاسثه عوارض:
هٗبزل  %5هجبلٍ ٙنَلی
تثصزه :هتصذیاى هزاکش هعاینه فنی هوظف هستنذ هنگام صذور هجوس تحویل تزچسة هعاینه فنی خودرو
توسط ضهزداری عوارض هذکور را ته حساب هزتوطه واریش وتسویه حساب نواینذ.

اؾشبًساض
هحوسضيب نبلحی

هٗبٍى اهَض ٖوطاًی
هحوس حؿیي ٖلی ًیب

هسیط ٦ل اهَض قْطی ٍ قَضاّب
ٖلی انٛط قب٦طی هُل١

ضئیؽ قَضای اؾالهی قْط
اثطاّین ثبثبیی

قْطزاض
هؿلن ًَضی

 -4ؾلیوبى ٟٚبضی َ -5لٗز ضگجبض  -6قوؿٗلی قٗجبًیبى
ٖ -3لیطيب حؿیي آثبزی
ٖ -2یؿی زاًبیی
اًٖبی قَضای اؾالهی قْط -1 :حؿیي ٖب٢جشی
6120402
6104205حطین قْط
- 33نام عوارض َٖ :اضو ٚطّ ِٞب ٍ ًوبیكگبّْب اٖن اظ ٞطٍـ ،سرههی ،ازٍاضیٞ ،هلی ٍ زائوی ٍ ثبظاضّبی ضٍظ زض هحسٍزُ ٍ
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ایه تعرفٍ با پیشىهاد شهرداری ،تصًیب شًرای اسالمی شهر(مصًبٍ شمارٌ

مًرخٍ

/

/

) ي تایید يزارت کشًر (استاوداری) سیر

قاوًوی را طی ومًدٌ ي از ابتدای سال  1397الزم االجراء می باشدضماوت اجرایی يصًل  :کمیسیًن مادٌ 77

طزیك هحاسثه عوارض:
 %5اػبضُ ٍاگصاضی ٚطِٞ
تثصزه( : )1هشَلیبى ثطگعاضی ًوبیكگبُ ّبی ازٍاضی ٞ ،هلی ٍ زائوی ه٧لٌٟس هٗبزل  %5اػبضُ ثْب ٚط ِٞهَضز اػبضُ ضا اظ َطٜ
٢طاضزاز ٦ؿط ٍ ثِ حؿبة قْطزاضی ٍاضیع ًوبیٌس.
تثصزه( : )2هشَلیبى ثطگعاضی ًوبیكگبُ ّب هَْ ٝاًس حسا٢ل  10ضٍظ ٢جل اظ ثطگعاضی ًوبیكگبُ َٖ،اضو ٍنَلی ضا ثِ حؿبة
قْطزاضی ٍاضیع ٍ ضؾیس آى ضا ثِ قْطزاضی اضائِ ًوبیٌس .زض نَضر ٖسم دطزاذز ثِ هَ ٕ٢ثِ اظای ّط ضٍظ سبذیط هٗبزل٦ ٪2. 5ل
َٖاضو هطثََِ ػطیوِ سٗل ١هی گیطزٍ.زض نَضر ٖسم ثطگعاضی ًوبیكگبُ  70زضنسهجل ٙزضیبٞشی َٖزر گطزز
تثصزه( : )3هؿئَلیز ٍنَل ٍ ٍاضیع ٍػَُ حبنلِ ثِ ْٖسُ هشَلیبى ًوبیكگبُ ذَاّس ثَز ،هأهَضاى ٍنَل قْطزاضی هی سَاًٌس ثب
هطاػِٗ ثِ هحل زٞشط ًوبیكگبُ ًؿجز ثِ ثطضؾی هیعاى ٍ نَلی ا٢سام ًوبیٌس،هؿئَلیي ًوبیكگبُ ّب ه٧ل ٝثِ ّو٧بضی ثب هأهَضیي
قْطزاضی هی ثبقٌس ٍ زض ٚیط ایي نَضر قْطزاضی هی سَاًس ثطاثط آئیي ًبهِ ٍنَل َٖاضو ًؿجز ثِ ٍنَل ح ٍ ١ح٢ ٠َ٣بًًَی
ذَز ا٢سام ًوبیس.
تثصزه( : )4نبحجبى ٚطّ ِٞب زض ثبظاض ّبی ضٍظ ه٧لٌٟس ثِ هیعاى  10زضنس اظ ثْبی اػبضُ ذَز ضا ثِ ٌَٖاى َٖاضو ة ُ قْطزاضی
دطزاذز ًوبیٌس.
تثصزه ( : )5ایي َٖاضو قبهل ًوبیكگبّْبی نٌبیٕ زؾشی ٚ ،طّ ِٞبی ٞطٌّگی ،هصّجی ٍآهَظقی ًوی قَز.

اؾشبًساض
هحوسضيب نبلحی

هٗبٍى اهَض ٖوطاًی
هحوس حؿیي ٖلی ًیب

اًٖبی قَضای اؾالهی قْط -1 :حؿیي ٖب٢جشی

ٖ -2یؿی زاًبیی

هسیط ٦ل اهَض قْطی ٍ قَضاّب
ٖلی انٛط قب٦طی هُل١
ٖ -3لیطيب حؿیي آثبزی

 -4ؾلیوبى ٟٚبضی

ضئیؽ قَضای اؾالهی قْط
اثطاّین ثبثبیی

َ -5لٗز ضگجبض

 -6قوؿٗلی قٗجبًیبى

قْطزاض
هؿلن ًَضی
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ایه تعرفٍ با پیشىهاد شهرداری ،تصًیب شًرای اسالمی شهر(مصًبٍ شمارٌ

مًرخٍ

/

/

) ي تایید يزارت کشًر (استاوداری) سیر

قاوًوی را طی ومًدٌ ي از ابتدای سال  1397الزم االجراء می باشدضماوت اجرایی يصًل  :کمیسیًن مادٌ 77
-34نام عوارض َٖ:اضو ذسهبر قْطی

6103299

6120302

طزیك هحاسثه عوارض:

ضزیٝ

ًَٔ َٖاضو

سَيیحبر

هبذصًٍحَُ هحبؾجِ
َٖاضو

1
آسكٌكبىی

هٗبزل َٖ %5اضو ظیطثٌب

تثصزه ( : )1ایي َٖاضو ٌّگبم نسٍض دطٍاًِ ؾبذشوبًی سَؾٍ

ثِ ايب ِٞی ٥زضنس

قْطزاضی هحبؾجِ ٍ زض هَضز ضزی 1ٝثِ حؿبة ؾبظهبى آسف

َٖاضو سطا٦ن ؾبذشوبى

ًكبًی ٍ زض ذهَل ضزی 2 ٝثِ حؿبة ؾبظهبى دبضْ٦ب ٍ ًٞبی

ّبی ثبالی دٌغ ؾٝ٣

ؾجع ٍ یب حؿبة هٗطٞی قسُ اظ ؾَی قْطزاضی زض ایي ظهیٌِ
ٍاضیع هی گطززّ ٍ .عیٌِ ٦طز ثِ ػع زض سجهطُ  2ٍ1ذالٜ

2
هٗبزل َٖ %5اضو ظیطثٌب
ًٞبی ؾجع

ثِ ايب ِٞی ٥زضنس
َٖاضو سطا٦ن ؾبذشوبى
ّبی ثبالی دٌغ ؾٝ٣

٢بًَى اؾز
تثصزه (َٖ : )2اضو  ٠َٞاظ ثٌبّبیی  ِ٦سَؾٍ ٦ویؿیَى هبزُ
100ضای اث٣بء نبزض هی قَز ًیع ٍنَل ٍ نطٞبً ثبیؿشی زض
اضسجبٌ ثب سؼْیع ٍ ًگْساضی آسف ًكبًی ٍ یب ًٞبی ؾجع ّعیٌِ
گطزز.

اؾشبًساض
هحوسضيب نبلحی

هٗبٍى اهَض ٖوطاًی
هحوس حؿیي ٖلی ًیب

اًٖبی قَضای اؾالهی قْط -1 :حؿیي ٖب٢جشی

ٖ -2یؿی زاًبیی

هسیط ٦ل اهَض قْطی ٍ قَضاّب
ٖلی انٛط قب٦طی هُل١
ٖ -3لیطيب حؿیي آثبزی

 -4ؾلیوبى ٟٚبضی

ضئیؽ قَضای اؾالهی قْط
اثطاّین ثبثبیی

َ -5لٗز ضگجبض

 -6قوؿٗلی قٗجبًیبى

قْطزاض
هؿلن ًَضی
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ایه تعرفٍ با پیشىهاد شهرداری ،تصًیب شًرای اسالمی شهر(مصًبٍ شمارٌ

مًرخٍ

/

/

) ي تایید يزارت کشًر (استاوداری) سیر
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-35نام عوارض َٖ:اضو ثْطُ ثطزاضی هَ٢ز زض ٦بضثطی ٚیط هطسجٍ
هاده  -1ثِ هٌَٓض سؿْیل زض اػطایی ًوَزى َ٢اًیي ٍ ه٣طضار ٌٞی ٍ قْطؾبظی ٍ زض ضاؾشبی اؾشیٟبی ح ٠َ٣قْطًٍساى ،قطایٍ ٍ يَاثٍ هٌسضع
زض هَاز ٍ سجهطُ ّبی ظیط قْطزاضی اؾٟطایي هَْ ٝاؾز ثِ قطح ظیط ا٢سام ًوبیس :
هاده  -2ایي سٗط ِٞهكوَل هَاضزی هی گطزز َ ِ٦ج ١سجهطُ شیل ثٌس

 24هبزُ ٢ 55بًَى قْطزاضی ّب ثط ذال٦ ٜبضثطی ٢یس قسُ دطٍاًِ

ٍهؼَظ نبزضُ ثْطُ ثطزاضی هی گطزز .
تثصزه  -1هالٖ ٤ول زض ذهَل هحل اؾش٣طاضٗٞ ًَٔ ،بلیز ،ه٣سهبر الظم ٍ ؾبیط يَاثٍ ٢بًًَی ثطای ٍاحسّبی هَئَ ایي ههَثِ

اٍلَیز

اٍل قْطزاضی اؾٟطایي ضٖبیز يَاثٍ ٍ ه٣طضار َطح سٟهیلی اؾز ٍ زض هَاضزی  ِ٦ثِ هَػت آییي ًبهِ ّب ٍ يَاثٍ َطح سٟهیلی ثِ
ٍاحسّبی ثْطُ ثطزاضی هَ٢ز هٌٗی زض دبؾرگَیی ثِ آًْب ٍػَز ًساقشِ ثبقس اظ ایي سٗط ِٞاؾشٟبزُ قَز .
تثصزه -2سوسیس هؼَظّبی ثْطُ ثطزاضی هَ٢ز ٢جلی سب سٗییي س٧لیَ ٝطح سٟهیلی ػسیس قْط اؾٟطایي  ،ثالهبًٕ اؾز هگط زض هَاضزی  ِ٦ثب آییي
ًبهِ یبز قسُ سجهطُ  1هٛبیطر زاقشِ ثبقس.
تثصزه -3هؼَظ ثْطُ ثطزاضی هَ٢ز اظ ظهبى زضیبٞز ح ٠َ٣قْطزاضی ثطای هسر ی٧ؿبل ذَضقیسی نبزض هی قَز .
تثصزه -4قْطزاضی هَْ ٝاؾز حسا٦ظط ی ٥هبُ ٢جل اظ دبیبى هْلز ی٧ؿبلِ ا٢ساهبر الظم ضا زض ػْز سوسیس یب سٗییي س٧لیٍ ٝاحس هصَ٦ض ثط
اؾبؼ ًطخ ؾبل ػسیس ثٗول آٍضز .زض نَضر ٖسم سو٧یي هبل ٥قْطزاضی هَْ ٝاؾز ضاؼ دبیبى ی٧ؿبل ٍاحس هصَ٦ض ضا دلوخ ًوبیس .
تثصزه -5ؾبهبًِ طجز اَالٔ ار ،سٗییي َٖاضو ٍ نسٍض هؼَظّبی ثْطُ ثطزاضی هَ٢ز ثبیس نطٞب زض ٍاحس زضآهس زض ٢بلت ؾیؿشن ی٧ذبضچِ
قْطؾبظی یب ثِ َطی ١زیگط ػْز دیگیطی ّبی ثٗسی نَضر دصیطز .
تثصزه -6نسٍض هؼَظ ّبی ثْطُ ثطزاضی هَ٢ز ثِ هٌعلِ سبییس يَاثٍ ٢بًًَی احساص ؾبذشوبى هؼبظ ٍ ؾبیط ٍػَُ ح٢َ٣ی

ٍ ٌٞی آى ًیؿز ٍ

ایي هؼَظّب ّیچگًَِ ح ٠َ٣دبیساض ٍ هٌَٗی هظل ؾطٟ٢لی ،ح ١دیكِ ٍ ٚیطُ  ،ایؼبز ًوی ٌ٦س.
هاده  -3هجٌبی دطزاذز َٖاضو هَئَ ایي ههَثِ اظ سبضید اٍلیي اذُبض قْطزاضی زض ذهَل ثْطُ ثطزاضی ٚیطهؼبظ زض ٦بضثطی ههَة
هل ٥یب دبیبى هْلز هؼَظ ٢جلی هی ثبقس.
صزه -1ثب سَػِ ثِ اَالٔ ضؾبًی اًؼبم قسَُٖ ،اضو ثْطُ ثطزاضی هَ٢ز هَئَ ایي ههَثِ؛ ثطای ؾبلْبی  ٍ 1395ثٗس اظ آى ،ثِ اظای سوبهی
تة
ؾبلْبیی  ِ٦دطزاذز ًكَز ،ثِ ًطخ ظهبى هطاػِٗ هحبؾجِ ٍ زضیبٞز ذَاّس قس ٍ ّط گًَِ ازٖبیی اظ ؾَی هَزیبى هجٌی ثط ٖسم اَالٔ اظ ایي
ههَثِ ثٕز اظ سبضید زضع آذطیي اَالٖیِ (اثال٘ سٗطَٖ ِٞاضو هحلی )٢ ،بثل ٢جَل ًجَزُ ٍ ایكبى زض نَضر ٖسم زاضا ثَزى هؼَظ اظ قْطزاضی؛
هَْ ٝثِ دطزاذز ٦بهل َٖاضو ثط اؾبؼ هٟبز ایي ههَثِ هی ثبقٌس ّ .وچٌیي نسٍض هؼَظ اظ َط ٜهطاػٕ زیگط زال ثط هَا٣ٞز انَلی ثطای
ٗٞبلیز ٦ؿجیً ،بٞی ضٖبیز هٟبز ایي ههَثِ ٍ ٖسم دطزاذز ح ٠َ٣قْطزاضی ًرَاّس ثَز .
ی هكرم سٍٗیل ٍثِ ٦بضثطی هؼبظسٙییضٍيٕیر زازُ ثبقس،اظظهبى
ضثبثْطُ ثطزاضی هَ٢ز ثطای هسر
ٍ ٤احسزای
تثصزه -2چٌبًچِ ثِ ّطزلیل ی
ر ًوبیز،اظدطزاذز َٖاضو هَئَ ایى
ً ِ٦( ٕٟزضّوبى ظهبى ثِ سبییزقْطزاض ی ضؼیزُ اؾز) سبٌّگبمی ٦ ِ٦بضثطی هؼبظذَزضاضٖبی
ی شی
اٖالم ٦شت
ههَثِ هٗب ٜمیقَز .
ًٟٗبى اهال( ٤هبل٥
ى ههَثِ نطٞبثطْٖسُ هبل٧بى اهال ٤ثَزُ ٍلی ثطای سؿِیل زضضًٍساهَضازاض ی؛شی
تثصزه -3سْٗسدطزاذز َٖاضو هَئَ ای
ًس .
ازقسُ ضاثِ قْطزاضی دطزاذز ًوبی
،هؿشبػط،ثْطُ ثطزاضٍ )...میسَاًٌسَٖاضو ی
تثصزه -4زض ثلَ %50 3 ٤ایي سٗط ِٞثطای هسر ی٧ؿبل قبهل ؾبذشوبًْبی زٍلشیًْ،بزّبی ٖوَهی ٚیط زٍلشی ٍ آهَظقی ٚیط اًشٟبٖی هحبؾجِ هی گطزز.

اؾشبًساض
هحوسضيب نبلحی

هٗبٍى اهَض ٖوطاًی
هحوس حؿیي ٖلی ًیب

اًٖبی قَضای اؾالهی قْط -1 :حؿیي ٖب٢جشی

ٖ -2یؿی زاًبیی

هسیط ٦ل اهَض قْطی ٍ قَضاّب
ٖلی انٛط قب٦طی هُل١
ٖ -3لیطيب حؿیي آثبزی

 -4ؾلیوبى ٟٚبضی

ضئیؽ قَضای اؾالهی قْط
اثطاّین ثبثبیی

َ -5لٗز ضگجبض

 -6قوؿٗلی قٗجبًیبى

قْطزاض
هؿلن ًَضی
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ایه تعرفٍ با پیشىهاد شهرداری ،تصًیب شًرای اسالمی شهر(مصًبٍ شمارٌ

مًرخٍ

/

/

) ي تایید يزارت کشًر (استاوداری) سیر
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هبزُ  -4يطایت َٖاضو َٖ:اضو ثْطُ ثطزاضی هَ٢ز ثطای ی ٥ؾبل ذَ ضقیسی ،ثِ اظای ّط هشطهطثٕ ظیطثٌبی ٍاحسّبی هرشل ٝنٌٟی ثط اؾبؼ
يطایت ػسٍل ظیط هحبؾجِ ٍ زضیبٞز گطزز :
يطائت  Pزاضایی هُبث١
ضزیٝ
1

2
3

4

هٌُ ِ٣ثٌسی ٦ویؿیَى هبزُ

َٖاضو ٍاحسّبی

سَيیحبر

100
ٍیػ ُ ٍی٥

زٍ

ؾِ

ٍاحسّبی سؼبضی سب هؿبحز  30هشطهطثٕ (يطایت دبیِ) ثِ اظای ّط هشط هطثٕ

17.5

10

6

ثطای ٦لیِ ظیطثٌبّبی سؼبضی هبظاز ثط  30هشطهطثٕ ثِ اظای ّط هشط هطثٕ هبظاز

17.5

10

5

ٍاحسّبی نٌٗشی ؾج ،٥سَلیسی ٍ اًجبضزاضی

9

6

5.5

ًٞبّبی ازاضی ٍ زٞبسط قط٦ز ّب

8

5

4

آهَظقگبُ ّبی ظثبى ّبی ذبضػی ،آهَظقگبُ ّبی ثطگعاض ٌٌ٦سُ زٍضُ ای

4

2.5

2

زض ذهَل ثبًّ ٥ب ٍ هَؾؿبر هبلی
اٖشجبضی هٗبزل  2ثطاثط يطایت اٖالم قسُ
هحبؾجِ هی گطزز.

آهَظـ زضٍؼ هساضؼ ٍ َ٧ٌ٦ض ،آهَظقگبُ ّبی آظاز ٌّطی ،اهب٦ي ٍضظقی
هرهَل ثیلیبضز ٍ ثَلیٌگ٦ ٍ )،لیِ ثٌبّبی آهَظقی ٚیطاًشٟبٖی

5

ًٞبی هؿ٦ ٝ٣لیٌیّ ٥ب ،زضهبًگبُ ّب ٍ اٍضغاًؽ قرهی ٍ ؾبیط ٦بضثطی

1

1.5

.5

تثصزه -1زض هحبؾجِ َٖاضو ثْطُ ثطزاضی هَ٢ز ٗٞبلیز سؼبضی (هَئَ ضزی 1 ٝػسٍل هبزُ  ،)4يطایت سٗییي قسُ نطٞب ثطای َجّ ِ٣وٝ٧
ٍ َج ِ٣ظیطظهیي ثَزُ ٍ ثبیس زض هحبؾجِ َٖاضو ؾبیط َج٣بر ،يطایت ٦بّكی ظیط هالٖ ٤ول ٢طاض گیطز :
َج ِ٣اٍل َ ، %50ج ِ٣زٍم ٍ ًین َجَ ٍ %30 ِ٣ج ِ٣ؾَم ٍ ثبالسط  %20يطایت َجّ ِ٣و ٝ٧هحبؾجِ گطزز .

اؾشبًساض
هحوسضيب نبلحی

هٗبٍى اهَض ٖوطاًی
هحوس حؿیي ٖلی ًیب

اًٖبی قَضای اؾالهی قْط -1 :حؿیي ٖب٢جشی

ٖ -2یؿی زاًبیی

هسیط ٦ل اهَض قْطی ٍ قَضاّب
ٖلی انٛط قب٦طی هُل١
ٖ -3لیطيب حؿیي آثبزی

 -4ؾلیوبى ٟٚبضی

ضئیؽ قَضای اؾالهی قْط
اثطاّین ثبثبیی

َ -5لٗز ضگجبض

 -6قوؿٗلی قٗجبًیبى

قْطزاض
هؿلن ًَضی
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ایه تعرفٍ با پیشىهاد شهرداری ،تصًیب شًرای اسالمی شهر(مصًبٍ شمارٌ

مًرخٍ

/

/

) ي تایید يزارت کشًر (استاوداری) سیر
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-36نام عوارض َٖ:اضو زضآهس حبنل اظ آگْی ّبی سجلیٛبسی سؼبضی

6103107

6120301

طزیك هحاسثه عوارض:
 %10کلی هشینه وصولی تاتت انتطار آگهی
تثصزه : 1اذص  %10اظ هجل ٙآگْی ّب

سَؾٍ نسا ٍ ؾیوبی ػوَْضی اؾالهی ٍ ػطایس ٦كَضی ٍ هحلی ایطاى

ثِ ٌَٖاى َٖاضو قْطزاضی هی ثبقس.
تثصزه  :2قط٦ز ؾطٍـ ٍ ؾبیط قط٦ز ّبی سجلیٛبسی ً ِ٦ؿجز ثِ سْیِ ،درف آگْی اظ َطی ١ؾیوبی هحلی ذطاؾبى
قوبلی ٍ آگْی ّبی سؼبضی زض نسا ؾیوب قج ِ٧ؾطاؾطی ٍ ؾبیط قجّ ِ٧بی نسا ٍ ؾیوب ا٢سام هی ًوبیٌس هٌَْٟس  %5اظ
هجل ٙآگْی ضا ثِ ٌَٖاى َٖاضو ثِ قْطزاضی دطزاذز ًوبیٌس ٍ شیحؿبثبى هطثٌَ ه٧لٌٟس ثِ دطزاذز ٦ؿَضار ٢بًًَی (%5
هصَ٦ض ثِ قْطزاضی) هی ثبقٌس.

اؾشبًساض
هحوسضيب نبلحی

هٗبٍى اهَض ٖوطاًی
هحوس حؿیي ٖلی ًیب

اًٖبی قَضای اؾالهی قْط -1 :حؿیي ٖب٢جشی

ٖ -2یؿی زاًبیی

هسیط ٦ل اهَض قْطی ٍ قَضاّب
ٖلی انٛط قب٦طی هُل١
ٖ -3لیطيب حؿیي آثبزی

 -4ؾلیوبى ٟٚبضی

ضئیؽ قَضای اؾالهی قْط
اثطاّین ثبثبیی

َ -5لٗز ضگجبض

 -6قوؿٗلی قٗجبًیبى

قْطزاض
هؿلن ًَضی
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ایه تعرفٍ با پیشىهاد شهرداری ،تصًیب شًرای اسالمی شهر(مصًبٍ شمارٌ

مًرخٍ

/

/

) ي تایید يزارت کشًر (استاوداری) سیر
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-37نام عوارض َٖ:اضو ٍضٍز ثِ هحسٍزُ

6101202

6120102

طزیك هحاسثه عوارض:
 - 1اضايی ٍ اهال ٤سب  200هشطهطثٕ 7sp
 - 2اضايی ٍ اهال ٤ثیف اظ  200سب  500هشطهطثٕ 13.5sp
 - 3اضايی ٍ اهال ٤ثیف اظ 500هشطهطثٕ  22زضنس ٖیي ظهیي یب هٗبزل ضیبلی آى
الظم ثِ سَيیح اؾز زض نَضر زضذَاؾز هبل ٥ػْز ذطیس ؾْن قْطزاضی ثب سهَیت قَضای اؾالهی قْط  ،هل ٥ثب ٦بضثطی هَض

ز اؾشٟبزُ،

٦بضقٌبؾی ٍ ؾْن قْطزاضی سٗییي ٍ زضیبٞز هی گطزز .
تثصزه :1ثب٘ ٍ اضايی ٦كبٍضظی زایط  ِ٦قٌبؾبیی قسُ ٍ زض َطح سظجیز گطزیسُ اؾز سب ظهبًی  ِ٦ثِ نَضر ثب٘ ٍ ظهیي ظضاٖی ثْطُ ثطزاضی
قَز َٖاضو ٍضٍز ثِ هحسٍزُ سٗلً ١وی گیطز ٍ ّط ظهبًی  ِ٦اظ حبلز ثب٘ ذبضع ٍ سٛییط ٦بضثطی زازُ قَز هكوَل ه٣طضار ٍ يَاثٍ ٢بًًَی ٍ
ٍضٍز ثِ هحسٍزُ ًیع هی گطزز .
تثصزه:2هَاضز  ٍ٣ٞ ٠َٞزضذهَل اهال ٤ثب ٦بضثطی هؿًَ٧ی ثَزُ ٍ زض ٦بضثطی سؼبضی ٍ ازاضی  1/5ثطاثط ػسٍل ٍ ٠َٞحسا٦ظط ٖ %20ول هی
گطزز.
ی٥
٤
تثصزه :3زض اهال ٤ثب٘ ٍ ٦كبٍضظی ٍ ظهیي هعضٍٖی چٌبًچِ هبل ٥هل ٥س٣بيبی اؾشٟبزُ اظ هعایبی ٍضٍز ثِ هحسٍُ سَؾِٗ ٍ ٖوطاى قْط (سٝ
ـ سٛییط٦بضثطی ـ احساص ثٌب ٍ  )...زاقشِ ثبقس زض ه٣بثل هَا٣ٞز ثب ایي س٣بيب  ،زض اثشسا حساا٦ظط سب  20زضنس اظ هل ٥ثطای سبهیي هَٗو اضايی ٍإ٢
زض َطحْبی هَئَ ٢بًَى سجهطُ  4هبزُ ٍاحسُ ٢بًَى سٗییي ٍيٗیز اهالٍ ٤ا ٕ٢زض َطح ّبی زٍلشی ٍ قْطزاضیْب ههَة  1367ثِ ََضضایگبى
زضیبٞز هی قَزؾذؽ زض هَضز ثب٢یوبًسُ هل ٥ثطاثط ه٣طضار ا٢سام گطزز .
تثصزه :4هالٍ ٤نَل َٖاضو ٍضٍز ثِ هحسٍزُ ،ؾبل  68هی ثبقس ٍاهال٦ی  ِ٦ثطای ثبض اٍل ثِ قْطزاضی هطاػِٗ هی ًوبیٌس ٍَج٢ ١بًَى اثالٚی
ثٗس اظ ؾبل  67ثِ هحسٍزُ ايب ِٞقسُ اًس .زض نَضر اؾشٟبزُ اظ هعایبی ٍضٍز ثِ هحسٍزُ ثبیؿشی َٖاضو ٍضٍز ثِ هحسٍزُ ضا دطزاذز ًوبیٌس .
تثصزه  :5زض نَضر زضذَاؾز س٧ٟی ٥زض اضايی ثب ٦بضثطی هؿًَ٧ی زاضای ؾبث ٍ ِ٣ثب هؽ احز ثیف اظ  500هشط هطثٕ دؽ اظ اٖوبل ٍضٍز ثِ
هحسٍزُ ثطاثط هبزُ  101انالحی ٖول هی گطزز.

اؾشبًساض
هحوسضيب نبلحی

هٗبٍى اهَض ٖوطاًی
هحوس حؿیي ٖلی ًیب

اًٖبی قَضای اؾالهی قْط -1 :حؿیي ٖب٢جشی

ٖ -2یؿی زاًبیی

هسیط ٦ل اهَض قْطی ٍ قَضاّب
ٖلی انٛط قب٦طی هُل١
ٖ -3لیطيب حؿیي آثبزی

 -4ؾلیوبى ٟٚبضی

ضئیؽ قَضای اؾالهی قْط
اثطاّین ثبثبیی

َ -5لٗز ضگجبض

 -6قوؿٗلی قٗجبًیبى

قْطزاض
هؿلن ًَضی

