ضَاتط اخشایی اسصش هعاهالتی اهالن
لسوت اٍل :اضظش ػطغِ
الف)ارسش عزصِ اهالک تِ جش اهالک سراعی ٍ تایز
تا2000هتز هزتع تزاتز ارسشْای تعییي شذُ در دفتزچِ ارسش هعاهالتیتا4000هتز هزتع هاساد تز2000هتز هزتع 0/80ارسشْای تعییي شذُ در دفتزچِ ارسش هعاهالتیهاساد تز 4000هتز هزتع 0/70ارسشْای تعییي شذُ در دفتزچِ ارسش هعاهالتی-1در هحاسثِ ارسش اهالکی کِ دارای 2تز یا تیشتز هی تاشٌذ،تاالتزیي ارسش هعثز هزتَطِ هالک عول خَاّذ تَد.
-2ارسش عزصِ اهالک ٍاقع در هیادیٌی کِ در تلَک هزتَطِ تزای اى ارسش خاا

تعیایي ًشاذُ اساا تزاتاز تااالتزیي ارسش

هعثزی اسا کِ اس اى هیذاى هٌشعة هی شَد.
-3ارسش اهالک ٍاقع در سزاّا ،پاساصّا ٍ کارٍاًسزاّای هٌشعة اسّز خیاتاى ،کَچِ یا تاسار کِ دئز تلَکْاای هزتَطاِ تازای اى
ارسش خاصی تعییي ًشذُ اسا تزاتز تا ارسش ّواى خیاتاى ،کَچِ یا تاسار هٌظَر شَد.
-4ارسش اهالکی کِ دارای راُ عثَر هستقلی ًثَدُ ٍ حق عثَر اس هلک هجاٍر رادارًذ ،تزاتز 0/60ارسش هعثزی اسا کِ راُ عثَر
هلک هَرد ًظز اس اى هٌشعة هی شَد.
-5ارسش اهالکی کِ ًیاس تِ اصالح اسٌاد هالکیا دارًذ تا سهاًیکِ اسٌاد هالکیا اًْا اصالح ًشذُ تاشذ تاتع هشخصاا هٌاذر
در سٌذ هالکیا هی تاشذ.
ب)ارسش عزصِ اهالک سراعی ٍ تایز تِ شزح سیز قاتل هحاسثِ هی تاشذ:
-1ارسش اراضی سراعی اتی کِ تَسیلِ قٌا ،چاُ ،رٍدخاًَْ یا سایز رٍشْای اتیاری هیشًَذ در ّاز پاالک تثتای تاا هسااحا
 10000هتز هزتع تزاتز  ٍ0/75هاساد تز  10000هتز هزتع تزاتز 0/50ارسشْای تعییي شذُ در تلَک هزتَط هحاسثِ شَد.
-2ارسش اراضی سراعی دین سار در ّز پالک تثتی تا هساحا 10000هتز هزتع تزاتاز  ٍ0/50هااساد تاز 10000هتاز هزتاع تزاتاز
0/25ارسشْای تعییي شذُ در تلَک هزتَط هحاسثِ شَد.
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-3اراضی تایز در ّز پالک تثتی تا هساحا 3000هتز هزتع تزاتاز ارسشاْای تعیایي شاذُ ٍ هااساد تاز 3000هتاز هزتاع تزاتاز
0/75ارسشْای تعییي شذُ در تلَک هزتَط هحاسثِ شَد.
-4ارسش اى دستِ اس اهالک سراعی ٍ تایز کِ راُ عثَر هستقلی ًذارًذ ٍ حاق عثاَر اس هلاک هجااٍر را دارًاذ تزاتاز 0/75ارسش
هعثزی اسا کِ راُ عثَر هلک اس اى هٌشعة هی شَد.
کلیِ تعزفِ ّای عَارض هحلی هصَب شَرای اسالهی شْز در سالیاى گذشتِ هاَاردی کاِ دارای رای ّی اا عواَهی دیاَاى
اداری هثٌی تز اتطال تعزفِ عَارض صادر شذُ ٍ هَاردی کاِ تَساو ٍسار کشاَر طای ًاهاِ شاوارُ  20/32/77452هاَر
ٍ 96/10/17سیز هحتزم کشَر اتالغ گزدیذ اس اتتذای سال  1398فاقذ اعتثار ٍ هلغی هی گزدد ٍ کواکاى قاتل هحاسثِ ٍ ٍصَل
ًخَاّذ تَد.
ضزیف

ساذتواى

سالٌْا ٍ واضگاّْا

زضغس اظ ول اضظش اػیاًی

1

اسىلت

فًَساسیَى

30

2

سفت واضی

اسىلت

60

3

ًاظن واضی

زیَاض وطی

85

اضظش هؼاهالتی اػیاًی
لیوت ّط هتط هطتغ تِ ضیاال

ًَع ساذتواى
ضزیف

تِ حطٍف

تِ ػسز

1

ساذتواًْای توام تتَى(اسىلت،زیَاض،سمف)

ضػت ّعاض

60000

2

ساذتواًْای اسىلت تتًَی ٍ اسىلت فلعی

پٌداُ ٍ پٌح ّعاض

55000

3

ساذتواًْای آخطی

چْل ٍ پٌح ّعاض

45000

4

سَلِ

سی ٍ پٌح ّعاض

35000

5

سایط ساذتواًْا

سیعزُ ّعاض

13000

6

ساذتواًْای ًیوِ اسىلت فلعی یا تتًَی تا زیَاض تاضتط

چْل ٍ پٌح ّعاض

45000
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تلَن ()1

ضوال  :ذیاتاى گاظ ٍ هطظ اهَض هالیاتی ذویٌی ضْطیا ضطق ذیاتاى اغغط آتاز
ضطق  :ذیاتاى واخی پطت ایستگاُ گاظ اظ خازُ اغفْاى – ًدف آتاز تا ذیاتاى گاظ هطظ اهَض هالیاتی ذویٌی ضْط
خٌَب  :ذیاتاى اغفْاى –ًدف آتاز اظ ایستگاُ هطظاهَضهالیاتی ذویٌی ضْطتا ذیاتاى اغغط آتاز
غطب  :ذیاتاى اغغط آتاز اظ خازُ اغفْاى تا ذیاتاى لَلِ گاظ
خازُ اغفْاى اظهطظاهَض هالیاتی ذویٌی ضْط تا واًال سیواًی ّط هتط هطتغ

 9,680ضیال

خازُ اغفْاى اظ واًال سیواًی تا ذیاتاى اغغطآتازّط هتط هطتغ

 22,000ضیال
 12,100ضیال

ذیاتاى اغغطآتاز تا وَچِ تْساضت (وَی ضواضُ ّ)21ط هتط هطتغ

 8,250ضیال

ذیاتاى اغغط اتاز اظ وَچِ 21تا وَچِ ّ41ط هتط هطتغ

 6,050ضیال

ذیاتاى اغغط آتاز اظ وَچِ 41تا وَچِ ّ51ط هتط هطتغ

 6,050ضیال

ذیاتاى وَضه اظ خازُ اغفْاى تا ذیاتاى لَلِ گاظ ّطهتطهطتغ
وَچِ ّای ووتط اظ  8هتط ػطؼ ّط هتط هطتغ

 1,650ضیال

وَچِ ّای 8هتط ػطؼ ٍ تاالتط ّط هتطهطتغ

2,200ضیال
 1,650ضیال

ذیاتاى گاظ حس فاغل اغغطآتاز ٍ اضاؾی وْطیعسٌگ ّط هتط هطتغ

اضاؾی هعضٍػی ٍ تاغات ٍ اضاؾی غطب واًال وْطیعسٌگوطظ اهَض هالیاتی ذویٌی ضْط ّط هتط هطتغ  1,430ضیال
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تلَن ()2
ضوال  :ذیاتاى گاظ هطظ اهَض هالیاتی ذویٌی ضْط اظ ذیاتاى اغغطآتاز تا ذیاتاى واضی اغفْاى
ضطق  :ذیاتاى اغغط آتاز اظ ذیاتاى اهام تا ذیاتاى گاظ هطظ اهَض هالیاتی ذویٌی ضْط
خٌَب  :ذیاتاى اغفْاى –ًدف آتاز اظ ًثص ذیاتاى اغغط آتاز تا ًثص ذیاتاى واضی اغفْاى
غطب  :ذیاتاى واضی اغفْاى اظ ذیاتاى اهام تا ذیاتاى گاظ هطظ اهَض هالیاتی ذویٌی ضْط( اضاؾی اغغط آتاز )
ذیاتاى اهام اظ ذیاتاى اغغط آتازتا وَچِ ّ 32ط هتط هطتغ

22,000ضیال

ذیاتاى اهام اظ وَچِ 32تا وَچِ ّ 48ط هتط هطتغ

17,600ضیال

ذیاتاى اغغط آتاز اظ ذیاتاى اهام تا وَچِّ21طهتطهطتغ

12,100ضیال

ذیاتاى اغغط اتاز اظ وَچِ تْساضت وَچِ  21تا وَچِ ّ41ط هتط هطتغ

 8,250ضیال

ذیاتاى اغغط آتاز اظ وَچِ 41تا وَچِ ّ 51ط هتط هطتغ

 6,050ضیال
4,400ضیال

ذیاتاى واضی اظ ذیاتاى اهام تا ذف لَلِ گاظ ّط هتط هطتغ
ذیاتاى گاظ ّط هتط هطتغ

 1,650ضیال

اضاؾی هعضٍػی ٍ تاغات زض ایي تلَن ّط هتطهطتغ

 1,320ضیال

وَچِ ّای 8هتط ػطؼ ٍپاییي تط ّط هتط هطتغ

1,650ضیال

وَچِ ّای تاالتط اظ 8هتط ػطؼ ّط هتط هطتغ

1,980ضیال

شهزداری کهزیشسنگ

شورای اسالمی شهز کهزیشسنگ
4

استانداری اصفهان

تلَن ()44
ضوال  :خازُ اغفْاى واًال آب سیواًی ضطق وْطیعسٌگ
ضطق  :هطظاهَض هالیاتی ذویٌی ضْطواًا ل آب سیواًی وْطیعسٌگ
خٌَب  :واًال ذاوی اظهطظاهَض هالیاتی فالٍضخاى تاذیاتاى لْسضیداى ذیاتاى خٌة تَاى ترطی
غطب  :ذیاتاى هطوعتَاى ترطی اظخازُ اغفْاى تاواًال ذاوی
ذیاتاى اهام اظواًال سیواًی وَضه تاهٌثغ اب خسیس ّط هتط هطتغ

24,200ضیال

ذیاتاى اهام اظ هٌثغ اب تا خازُ لْسضیداى ّط هتط هطتغ

24,200ضیال

ذیاتاى لْسضیداى ّطهتطهطتغ

6,050ضیال

وَچِ ّا ی تا 6هتطػطؼ ٍتاالتطّطهتطهطتغ

 1,210ضیال

وَچِ ّای ووتطاظ 6تا8هتطػطؼ ّطهتطهطتغ

 1,540ضیال

وَچِ ّای اظ  8هتط ػطؼ تاالتط ّطهتط هطتغ

 1980ضیال

اضاؾی هعضٍػی ٍتاغات ّط هتطهطتغ

1210ضیال
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 :Aاسصش هحاسثاتی هَسد عول عَاسؼ هحلی ضْش وْشیضسٌگ سال 1399
سدیف

1

تلَن 1

خازُ اغفْاى اظ هطظ اهَض هالیاتی ذویٌی

 :Pلیوت هٌطمِ

اسصش هحاسثاتی

 :Aاسصش هحاسثاتی

تٌذی سال 94

سال98

پیطٌْادی سال 99

8844

14744

14744

ضْط تا واًال سیواًی ّط هتطهطتغ
2

خازُ اغفْاى اظ واًال سیواًی تا ذیاتاى

24244

24444

27544

اغغط اتاز ّط هتطهطهطتغ
3

ذیاتاى ٍلیؼػط تا وَی ضواضُ ّ 21ط

11444

13344

15244

هتطهطتغ
4

ذیاتاى ٍلیؼػط اظ وَی ضواضُ  21تا وَچِ

7544

9144

14444

ضواضُ ّ 41ط هتطهطتغ
5

ذیاتاى ٍلیؼػط اظ وَی ضواضُ  41تا وَچِ

5544

6714

7744

ضواضُ ّ 51ط هتطهطتغ
6

ذیاتاى وَضه اظ خازُ اغفْاى تا ذیاتاى

5544

6714

7384

لَلِ گاظ ّط هتطهطتغ
7

وَچِ ّای ووتط اظ  8هتط ػطؼ ّط هتطهطتغ

1544

1824

2494

8

وَچِ ّای  8هتط ػطؼ ٍ تاالتط ّط هتطهطتغ

2444

2424

2784

9

ذیاتاى گاظ حسفاغل اغغط اتاز ٍ اضاؾی

1544

1844

1984

وْطیعسٌگ ّط هتطهطتغ
14

اضاؾی هعضٍػی ٍ تاغات ٍ اضاؾی غطب واًال
وْطیعسٌگ هطظ اهَض هالیاتی ذویٌی ضْط

1344

1644

1644

ّطهتطهطتغ

شهزداری کهزیشسنگ

شورای اسالمی شهز کهزیشسنگ
6

استانداری اصفهان

 :Aاسصش هحاسثاتی هَسد عول عَاسؼ هحلی ضْش وْشیضسٌگ سال 1399
 :Pلیوت

اسصش

 :Aاسصش

هٌطمِ تٌذی

هحاسثاتی

هحاسثاتی

سال 94

سال97

پیطٌْادی سال 99

1

ذیاتاى اهام اظ ذیاتاى ٍلیؼػط تا وَچِ ّ 32ط هتطهطتغ

24444

24244

27844

2

ذیاتاى اهام اظ وَچِ  32تا تلَاض اهام حسي ّطهتطهطتغ

16444

19444

22344

3

ذیاتاى ٍلیؼػط اظ ذیاتاى اهام تا وَچِ ّ 20ط هتطهطتغ

11444

13314

15344

4

ذیاتاى ٍلیؼػط اظ وَچِ  20تا وَچِ ّ 40طهتطهطتغ

7544

9134

14544

5

ذیاتاى ٍلیؼػط اظ وَچِ  40تا وَچِ ّ 60طهتطهطتغ

5544

6714

7744

6

ذیاتاى واضی اظ ذیاتاى اهام تا ذف لَلِ گاظ ّط هتطهطتغ

4444

4854

5544

7

ذیاتاى گاظ ّط هتطهطتغ (ذیاتاى )44

1544

1844

2474

8

اضاؾی هعضٍػی ٍ تاغات زض ایي تلَن ّطهتطهطتغ

1244

1454

1454

9

وَچِ ّای  8هتط ػطؼ ٍ پاییي تط ّط هتطهطتغ

1544

1844

2474

14

وَچِ ّای تاالتط اظ  8هتطتِ تاال ػطؼ ّطهتطهطتغ

1844

2244

2534

تلَن 2

سدیف
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 :Aاسصش هحاسثاتی هَسد عول عَاسؼ هحلی ضْش وْشیضسٌگ سال 1399
سدیف

1

تلَن 44

ذیاتاى اهام اظ واًال سیواًی وَضه تا هٌثغ آب

 :Pلیوت هٌطمِ

اسصش هحاسثاتی

 :Aاسصش هحاسثاتی

تٌذی سال 94

سال98

پیطٌْادی سال 99

22444

26644

34554

خسیس ّط هتطهطتغ
2

ذیاتاى اهام اظ هٌثغ اب تا خازُ لْسضیداى

22444

26644

34554

ّطهتطهطتغ
3

ذیاتاى لْسضیداى ّطهتطهطتغ

5544

6744

7744

4

وَچِ ّای تا  6هتط ػطؼ ٍ تاالتط ّطهتطهطتغ

1144

1444

1644

5

وَچِ ّای ووتط اظ  6تا  8هتط ػطؼ ّطهتطهطتغ

1444

1764

2444

6

وَچِ ّای اظ  8هتط ػطؼ ٍ تاالتط ّطهتطهطتغ

1844

2244

2534

7

اضاؾی هعضٍػی ٍ تاغات ّطهتطهطتغ

1144

1374

1374
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عَاسؼ غذٍس ضٌاسٌاهِ ساختواًی ٍاحذّای هسىًَی ته ٍاحذی تِ اصاء ّشهتشهشتع

سكح تٌا یه ٍاحس هسىًَی

ػَاضؼ هساحت ّط
هتطهطتغ هػَب لثلی
P

تا  60هتط هطتغ ظیط تٌا

4/ 35

حسالل  2,400ضیال
4/ 64 P

تا  100هتط هطتغ ظیطتٌا

حسالل  4,200ضیال

P

تا  150هتط هطتغ ظیطتٌا

4 /7

حسالل  4850ضیال

P

تا  200هتطهطتغ ظیطتٌا

4 /8

حسالل  6600ضیال

P

تا  300هتطهطتغ ظیطتٌا

1/2

حسالل  8450ضیال

P

تا  400هتط هطتغ ظیطتٌا

1 /4

حسالل  9,700ضیال

P

تا  500هتط هطتغ ظیطتٌا

1 /7

حسالل  12000ضیال

P

تا  600هتط هطتغ ظیطتٌا

2 /4

حسالل  14000ضیال

P

اگط ظیطتٌا تیطتط اظ  600هتطهطتغ تاضس

3

حسالل 16000ضیال

ػَاضؼ هساحت
ّط هتطهطتغ
پیطٌْازی 1398
A

1/41

حسالل 2,760ضیال

A

1/16

حسالل  4,830ضیال
1/34 A
حسالل 5,600ضیال
1/38 A
حسالل  7,600ضیال
1/74 A
حسالل  9,710ضیال
2/14 A
حسالل 11,150ضیال
2/25 A
حسالل  13,800ضیال
2/29 A
حسالل  16,100ضیال
3A
حسالل 18,400ضیال

تَظیحات:

تٌس )1هٌظَض اظ ٍاحس هسىًَی ته ٍاحسی اػیاًی است وِ زض سطح ٍ یا ّط طثمِ تیص اظ یه ٍاحس احساث ًطَز ٍ چٌاًچِ
زض ّط طثمِ ٍ یا طثمات زٍ ٍاحس ساذتِ ضَز ته ٍاحسی هحسَب ًوی ضَز ٍ زض ایي گًَِ هَاضز ًحَُ هحاسثِ ػَاضض
ظیطتٌا( احساث اػیاًی هسىًَی) اظ ًَع هزتوغ ّای هسىًَی هالن ذَاّس تَز.
تٌس ( )2اًزام تؼویطات زاذلی  % 30ضزیف هطتَطِ هحاسثِ ٍ زضیافت هی گطزز  .تؼویطات ضاهل ( واضی واضی-سطاهیه-
گچ واضی -تؼَیط لَلِ وطی ٍ غیطُ  )...وِ فمط ضاهل تؼویطات زاذلی ساذتواى هی تاضس ٍ ضاهل تؼویطات اساسی هخل
(تؼَیط سمف ٍ زیَاضّا ٍ غیطُ ًوی تاضس ).
 = Aاضظش هحاسثاتی هَضز ػول سال 98
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استانداری اصفهان

عَاسؼ غذٍس پزیشُ یه هتش هشتع اص یه ٍاحذ تداسی ،خذهاتی،واسگاّی  ،غٌعتی -اًثاس تِ اصاء ّش هتشهشتع
تداسی تشای ّش هتشهشتع صیشتٌا
طثمات

حذالل عَاسؼ هَسد

حذالل عَاسؼ هَسد

هحاسثِ تشا ی ّش هتشهشتع

هحاسثِ تشا ی ّش هتشهشتع

سیال هػَب لثلی

سیال پیطٌْادی 98

42,644

هػَب لثلی

هػَب پیطٌْادی سال 98

صیشصهیي

13P

18/15A

37,444

ّن وف

18/5P

21/45 A

44,444

46,444

طثمِ اٍل

9/6P

18/15A

29544

34,444

طثمِ دٍم

4/8P

7 /2 A

26,444

34,444

سَم تِ تاال

3/3P

4/95A

24,444

27,644

ًین طثمِ

1/95P

2/95A

17,544

24,124

خذهاتی-واسگاّی  -غٌعتی -اًثاس تشای ّش هتشهشتع صیشتٌا
صیشصهیي

2/7P

2/7A

29,544

34,444

ّن وف

4P

4A

29,544

34,444

طثمِ اٍل

2/7P

2/7A

19,544

22,444

طثمِ دٍم

2 / 5P

2 / 5A

17,544

2,124

سَم تِ تاال

1/95P

1/95A

8,444

9,244

ًین طثمِ

4/84P

4/84A

7,744

8,854

تَؾیحات :تثػطُ  -1ػَاضؼ پصیطُ هدتوغ ّای تداضی هاًٌس پاساغ تا  10هتط اٍل تط اساس اضظش هحاسثاتی خثِْ اٍل اظ  10تا  20هتط تط اساس
 80زضغس اضظش هحاسثاتی خثِْ اٍل اظ  20هتط هطتغ تِ تؼس تط اساس  60زضغس اضظش هحاسثاتی خثِْ اٍل زض غَضتی وِ اظ اضظش هحاسثاتی
خثِْ تؼسی ووتط ًثاضس.
تثػطُ -2ػَاضؼ پصیطُ ّای غٌؼتی زض ول تطاساس اضظش هحاسثاتی خثِْ اغلی هحاسثِ ذَاّسضس,
تثػطُ ٍ -3احس تداضی :ػثاضت است اظ ساذتواًْایی وِ تطاتط تثػطُ شیل هازُ  55لاًَى ضْطزاضی ّا تِ هٌظَض استفازُ وسة ٍ پیطِ ٍ تداضت
احساث گطزیسُ ٍ یا زض آًْا ٍاحسّای غٌفی تحت پَضص لاًَى ًظام غٌفی ٍ یا ٍاحسّای تاتغ لاًَى تداضت فؼالیت زاضتِ تاضس.
تثػطُ ٍ-4احسّای تداضی زض هؼاتط فطػی زض غَضت قی هطاحل لاًًَی زض سال  1399پٌح زضغس تِ اضظش هحاسثاتی هػَب اؾافِ هی گطزز.
تثػطُ ٍ -5احس غٌؼتی  :ػثاضت است اظ ساذتواًْایی وِ تِ هٌظَض استفازُ غٌؼتی ٍ یا ایداز واضگاّْای غٌؼتی ٍ ازاضی هَافمت اغَلی اظ
هطاخغ شیطتف هاًٌس ٍظاضت خْاز ٍ وطاٍضظی – ازاضُ غٌایغ ٍ ....زاضتِ تاضس.
تثػطُ  -6اًدام تؼویطات زاذلی  % 30ضزیف هطتَقِ هحاسثِ ٍ زضیافت هی گطزز  ,تؼویطات ضاهل ( واضی واضی-سطاهیه-گچ واضی -تؼَیؽ
لَلِ وطی ٍ غیطُ  )...وِ فمف ضاهل تؼویطات زاذلی ساذتواى هی تاضس ٍ ضاهل تؼویطات اساسی هثل (تؼَیؽ سمف ٍ زیَاضّا ٍ غیطُ ًوی تاضس)
تثػطُ  -7چٌاًچِ زض لسوتی اظ واضتطی هصوَض ٍاحسّای هسىًَی  ،تداضی یا ازاضی احساث ضَز ،ػَاضؼ آى هكاتك تؼطفِ ّای هطتَقِ ٍغَل
ذَاّس ضس,

 = Aاضظش هحاسثاتی هَضز ػول سال 98
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استانداری اصفهان

عَاسؼ غذٍس پزیشُ یه هتش هشتع اص یه ٍاحذ اداسی تِ اصاء ّش هتشهشتع
اداسی تشای ّش هتشهشتع صیشتٌا
صیشصهیي

2/7P

2/7A

29,544

34,444

ّن وف

5/ 3 P

5 /3 A

26,444

34,444

طثمِ اٍل

2/7P

2/7A

19,544

22,444

طثمِ دٍم

2/4P

2/4A

17,544

24,124

سَم تِ تاال

1/95P

1/95A

15,944

18,344

اًثاسی

4/84P

4/84A

7,744

8,854

تَؾیحات:
ساذتواًْای ازاضی ضاهل ولیِ ساذتواًْای ازاضات ٍ ساظهاًْای زٍلتی ٍ ًْازّای ٍاتستِ تِ زٍلت هس ًظط هی تاضس,
ضطوتْای زٍلتی وِ تط اساس لاًَى تداضت ازاضُ هی ضًَس تداضی هحسَب هی ضًَس,
ٍغَل ػَاضؼ هعتَض زضذػَظ ٍاحسّای ازاضی هی تاضس وِ ضػایت ؾَاتف ٍ همطضات هطتَـ اظ خولِ قطح هػَب(ّازی ٍ خاهغ)
حسة هَضز هالن ػول لطاضهی گیطز.
 = Aاضظش هحاسثاتی هَضز ػول سال 98
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استانداری اصفهان

عَاسؼ صیشتٌا  ،غذٍس پشٍاًِ ،هستحذثات(احذاث اعیاًی) تاالس ،گشدضگشیّ ،تل تِ اصاء ّشهتشهشتع
واضتطی

ػَاضؼ هساحت ّط

ػَاضؼ هساحت ّط هتطهطتغ

هتطهطتغ هػَب لثلی

پیطٌْازی 1398
15/19A

ػَاضؼ پصیطُ پطٍاًِ ٍ یا غسٍض هدَظ
-

خْت ّتل ّا  ،اهاوي گطزضگطی ٍ

حسالل ػَاضؼ ّط هتط هطتغ

هسافطذاًِ ّا

()19740ضیال

فؿاّای تداضی ذاضج اظ ّتل

18/27A
-

حسالل ػَاضؼ ّط هتط هطتغ
()23750ضیال

فؿاّای تاالضٍ پصیطایی

28A

-

حسالل ػَاضؼ ّط هتط هطتغ
()1000000ضیال

تَضیحا :
تٌس )1تِ استثٌائ هازُ  8لاًَى تَسؼِ غٌؼت ایطاًگطزی هػَب  1370/7/7ػَاضؼ پصیطُ غسٍض پطٍاًِ
تطای ّتل ّا ٍ هسافطذاًِ ّا تطاتط ترص غٌایغ ذَاّس تَز.
تٌس )2تِ استثٌاء تٌس  4هازُ  22لاًَى الحاق هَازی تِ تٌظین ترطی اظ همطضات هالی زٍلت هػَب
 84/8/15ػَاضؼ ًاضی اظ تغییط واضتطی ٍ فطٍش تطاون تا الساـ  5تا  10سالِ اظ ضطٍع تْطُ تطزاضی تَسف
سطهایِ گصاضاى تِ ضْطزاضی هطتَقِ پطزاذت ذَاّس ضس(.تا تماؾای ساظهاى گطزضگطی)

 =Aاضظش هحاسثاتی هَضز ػول سال 98

شهزداری کهزیشسنگ

شورای اسالمی شهز کهزیشسنگ
12

استانداری اصفهان

عَاسؼ صیشتٌا  ،غذٍس پشٍاًِ ،هستحذثات(احذاث اعیاًی) ٍاحذّای هطة پضضىاى  ،سٍاًپضضىاى ،دًذاًپضضىی،
تیٌایی سٌدی ،سادیَلَطیستْا  ،سًََگشافی ،آصهایطگاُ ّا ٍ ولیِ حشف ٍاتستِ تِ پضضىی ٍ دسهاًی تِ اصاء ّشهتشهشتع

قثمات
ظیطظهیي
ّوىف
قثمِ اٍل تِ تاال
اًثاضی زض ظیطظهیي یا
ّوىف ٍ زیگط قثمات

ػَاضؼ هساحت ّط هتطهطتغ

ػَاضؼ هساحت ّط هتطهطتغ

هػَب لثلی

پیطٌْازی 1398

-

4/27A

-

14/74A

-

8/47A
2/17A

-

تَضیحا :
تٌس )1ساذت ٍ ساظّای تَسف ذیطیي سالهت تا هؼطفی زاًطگاُ ػلَم پعضىی استاى تا واّص زضغس
هحاسثِ هی ضَز ٍ زض غَضت تغییطی واضتطی تط اساس تؼطفِ ضٍظ ٍ تسٍى واّص ضْطزاضی هكالثات ذَز ضا
ٍغَل ًوایس ٍ زض غَضتیىِ ظهیي تَسف ذیطیي تْیِ ضَز تا واّص 50زضغس هحاسثِ هی ضَز ایي واّص
ػالٍُ تطترفیفات ػوَهی هػَب ضَضا هی تاضس.
تٌس )2زاضٍذاًِ ّا ّواًٌس تداضی هحسَب هی ضًَس .
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استانداری اصفهان

عَاسؼ صیشتٌا  ،غذٍس پشٍاًِ ،هستحذثات(احذاث اعیاًی) آهَصضی ،فشٌّگی ٌّ ،شیٍ ،سصضی اعن اص اضخاظ
حمیمی یا حمَلی تِ اصاء ّشهتشهشتع
قثمات
ظیطظهیي
ّوىف
قثمِ اٍل
قثمِ زٍم
قثمِ سَم تِ تاال
اًثاضی زض ظیطظهیي یا
ّوىف ٍ زیگط قثمات

ػَاضؼ هساحت ّط هتطهطتغ

ػَاضؼ هساحت ّط هتطهطتغ

هػَب لثلی

پیطٌْازی 1398

-

2/73A

-

3/15A

-

2/73A

-

2/25A

-

1/75A
1/75A

-

تَضیحا :
تٌس )1آهَظضگاُ ّا ٍ هطاوع آهَظضی غیط اًتفاػی تطای اذص پطٍاًِ ساذتواًی تط اساس هازُ  19لاًَى
اغالحی تاسیس ٍ ازاضُ هساضس ،هطاوع آهَظضی ٍ پطٍضضی غیط زٍلتی هػَب  87/5/16زض تطذَضزاضی اظ
ترفیفات  ،تطخیحات ٍ ولیِ هؼافیت ّای هالیاتی ٍ ػَاضؼ زض حىن هساضس زٍلتی ّستٌس,
تٌس )2هساخس  ،تىایا ،حسیٌیِ ّا ،اهاهعازُ ّا ،اهاوي همسسِ تا تائیس اٍلاف (هَؾَع ًاهِ ضواضُ
 89/234991هَضخ  89/5/25ضئیس ستاز پطتیثاًی ٍ ّواٌّگی ٍ اهَض هساخس وطَض)زض حس ؾَاتف قطح
خاهغ هػَب اظ پطزاذت ػَاضؼ هؼاف هی تاضٌس.

شهزداری کهزیشسنگ
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استانداری اصفهان

عَاسؼ غذٍس ضٌاسٌاهِ ساختواى هدتوع ّای هسىًَی چٌذٍاحذی
سطح ًاخالع ول تٌا اص  3444هتشهشتع تِ تاال

سطح ًاخالع ول تٌا تا  3444هتشهشتع
هػَب لثلی

پیطٌْاد 98

هػَب لثلی

پیطٌْاد 98

 *0 /55Pهساحت ول ظیطتٌا

 *0 /55Aهساحت ول ظیطتٌا

 *0 /77Pهساحت ول ظیطتٌا

 *0 /77Aهساحت ول ظیطتٌا

N × 100

N × 100

N × 100

N × 100

حذالل 4,444:سیال

حذالل 4,644:سیال

حذالل 6,444:سیال

حذالل 6,944:سیال

تَؾیحات:
تثػطُ  :1هٌظَض اظ Nتؼساز ٍاحس ٍ حسالل آى  2هی تاضس.
تثػطُ  :2هساحت تطای ّط ضزیف هساحت ول تٌای ساذتواى هی تاضس.
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استانداری اصفهان

عَاسؼ غذٍس یه هتشهشتع اصچٌذٍاحذ تداسی تا استفاع ٍ دٌِّ هداص
هػَب لثلی

طثمات

پیطٌْادی 98

ّوىف

حذالل عَاسؼ هَسد

حذالل عَاسؼ هَسد

هحاسثِ تشا ی ّش هتشهشتع

هحاسثِ تشا ی ّش هتشهشتع

سیال هػَب لثلی

سیال پیطٌْادی 98

3344

صیشصهیي
طثمِ اٍل
طثمِ دٍم
طثمِ سَم تِ تاال
اًثاسی
ًین طثمِ

(1/54P * )n+10

(1/54A * )n+10

(0/84P * )n+10

(0/84A * )n+10

(0/72P * )n+10

(0/72A * )n+10

(0/60P * )n+10

(0/60P * )n+10

(0/48P * )n+10

(0/48P * )n+10

(0/48P * )n+10

(0/48A * )n+10

(0/36P * )n+10

(0/36P * )n+10

3844

1344

1544

964

1,144

844

964

664

754

444

464

198

227

تَؾیحات :
تثػطُ:1هٌظَض اظ  nتؼساز ٍاحس است.
تثػطُ  -2هٌظَض اظ اضتفاع ٍ زٌِّ هداظ ؾَاتف اػالم ضسُ اظ سَی قطحْای ّازی ٍ تفؿیلی است.

شهزداری کهزیشسنگ
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استانداری اصفهان

عَاسؼ پزیشُ دفاتش واس ٍ تاسیسات ضْشی (پستْای آب  ،تشق ،گاص) تِ اصاء ّش هتشهشتع

واضتطی

ػَاضؼ هساحت

ػَاضؼ هساحت ّط هتطهطتغ

ّط هتطهطتغ هػَب

پیطٌْازی 1398

لثلی
ػَاضؼ پصیطُ زفاتط واض

7/16A

-

ػَاضؼ پصیطُ تاسیسات ٍ تدْیعات
ضْطی هاًٌس هٌثغ آب ،پستْای تطق ،
پست گاظ ٍ سایط هَاضز هطاتِ

ػَاضؼ تاسیسات ضْطی تط اساس
-

ترطٌاهِ ضواضُ  20/42/69714هَضخ
 94/9/14تط اساس تؼطفِ ذسهاتی
هحاسثِ ٍٍغَل هی گطزز.

تَضیحا :

شهزداری کهزیشسنگ
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استانداری اصفهان

عَاسؼ غذٍس هدَص احذاث ساصُ ّای گلخاًِ ای تِ اصاء ّش هتش هشتع
اساضی هضسٍعی ٍ تاغات

پیطٌْادی 98

هػَب لثلی

تِ اصاء ّش هتشهشتع

هتشاص ساصُ ×12 P

حذالل عَاسؼ

حذالل عَاسؼ هَسد

هَسد هحاسثِ تشا ی

هحاسثِ تشا ی ّش

ّش هتشهشتع سیال

هتشهشتع سیال

هػَب لثلی

پیطٌْادی 98

36,444

41,444

هتشاص ساصُ ×12 A

تَضیحات :احساث گلراًِ ّای تا ساظُ لَلِ ای ٍ پالستیىی 10زضغس تؼطفِ هطتَقِ هحاسثِ ضَز ٍ گلراًِ تا ساظُ
چَتی هطوَل ایي تؼطفِ ًوی تاضس

عَاسؼ پزیشُ ساختواًْای تا سمف پلیت ٍ ضیشٍاًی ٍ غیشُ خْت تاسیسات ٍ اًثاسی تشای گلخاًِ ٍ غیشُ دس
حشین ضْش تِ اصاء ّش هتشهشتع
اساضی هضسٍعی ٍ تاغات

هػَب لثلی

پیطٌْادی 98

تِ اصاء ّش هتشهشتع

-

حذالل عَاسؼ

حذالل عَاسؼ هَسد

هَسد هحاسثِ تشا ی

هحاسثِ تشا ی ّش

ّش هتشهشتع سیال

هتشهشتع سیال

هػَب لثلی

پیطٌْادی 98

-

46574

21/17 A

تَضیحات :ایي ػَاضض پس اظ اذص هزَظ رْاز وطاٍضظی لاتل هحاسثِ ٍ ٍصَل هی تاضس.

عَاسؼ پزیشُ گاٍداسی ٍ هشغذاسی ٍ غٌایع ٍاتستِ تِ وطاٍسصی تِ استثٌاء لسوتْای اداسی تِ اصاء هتشهشتع
اساضی هضسٍعی ٍ تاغات

هػَب لثلی

پیطٌْادی 98

تِ اصاء ّش هتشهشتع

-

حذالل عَاسؼ

حذالل عَاسؼ هَسد

هَسد هحاسثِ تشا ی

هحاسثِ تشا ی ّش

ّش هتشهشتع سیال

هتشهشتع سیال

هػَب لثلی

پیطٌْادی 98

-

29844

13/55 A

تَضیحات:
تطای اضاظی ٍالغ زض حطین ضْط پس اظ اذص هزَظ رْاز وطاٍضظی لاتل هحاسثِ ٍ ٍصَل هی تاضس ٍ لسوتْای ازاضی تط
اساس ازاضی هحاسثِ هی گطزز.
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استانداری اصفهان

عَاسؼ غذٍس هدَص دیَاسوطی تشای ولیِ واستشیْا
تمسین تٌذی هٌطمِ تٌذی تواهی

عَاسؼ هحلی

عَاسؼ هحلی

عَاسؼ هحلی

تلَوْا

دیَاسوطی تا هػالح گلی

دیَاسوطی تا هػالح تلَوی

دیَاسوطی تا آخشی یا تتٌی

هػَب لثلی

پیطٌْادی 98

هػَب لثلی

پیطٌْادی 98

هػَب لثلی

پیطٌْادی 98

19,811

21,781

31,351

34,481

39,611

43,561

-1هٌظَض اظ زیَاض هساحت ّطًَع پَضص زض اقطاف هله اػن اظ فٌس ،آخط ،پیص ساذتِ ٍ سیواًی ٍ تلَن ٍ  ٍ ,,,یا
تطویثی اظ آًْا هی تاضس.
-2ػَاضؼ ایي تؼطفِ اظ هتماؾیاى ّط ًَع زیَاضوطی زض اقطاف ظهیي اذص ذَاّس ضس ٍ زض غَضتیىِ ّطًَع پطٍاًِ
ساذتواى تطای هلىی غازض گطزز ،ایي تؼطفِ ػَاضؼ لاتل ٍغَل ًرَاّس تَز.
 -3حساوثط اضتفاع زیَاض ٍ ًَع زیَاض تَسف ٍاحس ضْطساظی تؼییي ذَاّس ضس.
-4زض غَضتیىِ هلىی فمف تماؾای احساث زیَاض زاضتِ تاضس ،غسٍض هدَظ زیَاض غطفاً تِ هٌعلِ هحػَض ًوَزى هله
هطتَقِ تلمی ٍ ّیچگًَِ هدَظی تطای احساث تٌا هحسَب ًوی ضَز ٍ هطاتة تایست ز ضهدَظغازضُ اظ سَی ضْطزاضی
غطاحتاً لیس ضَز.
-5زضغَضتیىِ پس اظ غسٍض هدَظ زیَاضزیَاضوطی پطٍاًِ ای تطای هله غازض گطزز ایي ػَاضؼ لاتل استطزاز ٍ یا تْاتط
ًرَاّس تَز.
-6اضتفاع هداظ تطای احػاض یا تطویة زیَاض یا ًطزُ هكاتك ؾَاتف قطح تفػیلی ضْط ذَاّس تَز ( ضْطزاضی هىلف است
اضتفاع زیَاض ٍ فٌس ضا تِ تفىیىی ز ضهدَظ غازضُ زضج ًوایس)
 -7حػاضوطی زض حطین ضْط تسٍى اخاظُ خْاز وطاٍضظی هوٌَع هی تاضس
 -8ػَاضؼ فٌس وطی  50زضغس ػَاضؼ زیَاضوطی هحاسثِ ٍ ٍغَل گطزز
-9تطای هدَظّای ساذتواًی اظ ّط ًَع واضتطی تؼطفِ زیَاضوطی هحاسثِ ًرَاّس ضس
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استانداری اصفهان

عَاسؼ غذٍس ساختواى هَتَسخاًِ ،چاُ عویك ٍ ًیوِ عویك ٍ استخش دس تاغ تِ اصاء ّش هتش هشتع
عَاسؼ هحلی تشای ّشهتشهشتع

عَاسؼ هحلی تشای ّشهتشهشتع

هػَب لثلی

پیطٌْادی 98

178,211

196,121

اساضی تِ اصاء ّش هتشهشتع

تثػطُ -1اذص هدَظ اظ ساظهاى خْازوطاٍضظی شیػالح لثل اظ احساث العاهی است
تثػطُ -2استرطّای ترص وطاٍضظی هطوَل ایي تؼطفِ ًوی ضَز.

عَاسؼ غذٍس هدَص ساختواى دس تاغ تِ اصاء ّش هتش هشتع
عَاسؼ هحلی تشای ّشهتشهشتع

عَاسؼ هحلی تشای ّشهتشهشتع

هػَب لثلی

پیطٌْادی 98

متزاص سیزبنا×528,111

متزاص سیزبنا×581,811

اساضی تِ اصاء ّش هتشهشتع

تثػطُ  -1تا ضػایت اغَل ضْطساظی ٍ ضػایت قطح خاهغ ٍ اذص هدَظ اظ هطاخغ لاًًَی شیطتف لاتل هحاسثِ ٍ
ٍغَل هی تاضس.
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استانداری اصفهان

عَاسؼ هاصاد طَل عشغِ هداص خْت ّش هتشهشتع دس سطح تشاون
ًَع واستشی

هػَب

پیطٌْادی 98

لثلی
هسىًَی

27P

واسگاّی -غٌعتی
عَاسؼ غذٍس هدَصهاصاد تش استفاع

هحاسثِ تشا ی ّش هتشهشتع

هحاسثِ تشا ی ّش هتشهشتع

سیال هػَب لثلی

سیال پیطٌْادی 98

66,444

76444

27A

تداسی -خذهاتی-تاالس

29P

حذالل عَاسؼ هَسد

حذالل عَاسؼ هَسد

29A

20 P

20 A

-

21/48 A

132,444

151844

149,444

125354

-

68614

هداص هٌطمِ تشای ّش هتش هشتع

تَؾیحات :
-1تِ ػَاضؼ تطاون پایِ تا اضتفاع هداظ قثك ؾَاتف قطح خاهغ ػَاضؼ ظیطتٌا تؼلك ًوی گیطز( ًاهِ ضواضُ
 20/4/16237هَضخ  95/3/11هؼاٍى هحتطم ّواٌّگی اهَض ػوطاًی استاًساضی)
-2ایي ػَاضؼ پس اظ تػَیة زض وویسیَى فٌی هطتَقِ لاتل ٍغَل است ٍزضغَضت ساذت تسٍى پطٍاًِ پس اظ
غسٍض ضای هازُ غس هثٌی تط خطیوِ ٍ ّوچٌیي زض غَضت ضؾایت هداٍضیي لاتل هحاسثِ ٍ ٍغَل ذَاّس تَز,
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استانداری اصفهان

عَاسؼ غذٍس هدَص هاصاد تشدٍطثمِ ٍ اضافِ استفاع هغایش تا ضَاتط طشح ٍ هغایش پشٍاًِ ساختواًی
ًَع واستشی

هػَب لثلی

پیطٌْادی 98

حذالل عَاسؼ هَسد

حذالل عَاسؼ هَسد

هحاسثِ تشا ی ّش هتشهشتع هحاسثِ تشا ی ّش هتشهشتع
هسىًَی

×37Pسكح تٌا

 ×35Aسكح تٌا

اداسی ٍ غٌعتی

×5Pسكح تٌا

64,444

69,444

 ×37Aسكح تٌا

تداسی

×35Pسكح تٌا

سیال هػَب لثلی

سیال پیطٌْادی 98

 ×5Aسكح تٌا

سایش واستشیْا( ٍضظضی-

64,444

69,444

64,444

69,444

64,444

69,444

فطٌّگی-تاالضّ -تل-
گطزضگطی -تْساضتی-
پعضىی –آظهایطگاّی-

×5Pسكح تٌا

 ×5Aسكح تٌا

زضهاًی -زاهساضی-
هطغساضی)

تَؾیحات :
تٌسٍ -1غَل ػَاضؼ هَؾَع ایي تؼطفِ زض هَاضز هغایط تا هفاز پطٍاًِ ساذتواًی غطفاً زض غَضت اتماء تٌا تَسف
وویسیَى هازُ غس هداظ است.
تٌس -2هٌظَض اظ سكح تٌا سكح قثمِ ای است وِ زض اؾافِ اضتفاع ٍالغ گطزیسُ است.
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استانداری اصفهان

عَاسؼ غذٍس هدَص ،هستحذثات (تالىي یا پیص آهذگی دسگزس) تشای ّش هتشهشتع
هػَب لثلی

ًَع واستشی

پیطٌْادی 98

عَاسؼ پیص آهذگی سٍتاص هطشف تِ هعاتش ٍاحذّای تداسی

16/94A

عَاسؼ پیص آهذگی سٍتستِ هطشف تِ هعاتش ٍاحذّای تداسی

33/90A

عَاسؼ پیص آهذگی سٍتاصهطشف تِ هعاتش ٍاحذّای اداسی  ،واسگاّی  ،غٌعتی

15/26A

-

ٍ غیشُ
عَاسؼ پیص آهذگی سٍتستِ هطشف تِ هعاتش ٍاحذّای اداسی ،واسگاّی ،

29/56A

-

غٌعتی ٍ غیشُ
عَاسؼ پیص آهذگی سٍتاصهطشف تِ هعاتش ٍاحذّای هسىًَی

15P

15A

عَاسؼ پیص آهذگی سٍتستِ هطشف تِ هعاتش ٍاحذّای هسىًَی

19P

شهزداری کهزیشسنگ
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19A

استانداری اصفهان

عَاسؼ غذٍس هدَص تالىي داخلی خْت ٍاحذّای تداسی – خذهاتی غٌعتی -اًثاس -واسگاّی ٍ ٍیالئی
تشای ّشهتشهشتع
تداسی تشای ّش هتشهشتع صیشتٌا
طثمات

حذالل عَاسؼ هَسد

حذالل عَاسؼ هَسد

هحاسثِ تشا ی ّش هتشهشتع

هحاسثِ تشا ی ّش هتشهشتع

سیال هػَب لثلی

سیال پیطٌْادی 98

11,444

هػَب لثلی

هػَب پیطٌْادی سال 98

4P

4A

9,644

صیشصهیي

8/8P

8/8A

48,444

55,244

ًین طثمِ

1/3P

1 /3 A

-

11,444

ّن وف

18/5P

18/5 A

142,444

117,344

طثمِ اٍل

6P

6A

275,444

316,254

طثمِ دٍم

6/5P

6 / 5A

18,444

24,744

طثمِ سَم

2/7P

2/7A

19,444

21,854

اًثاسی

خذهاتی -غٌعتی-واسگاّی  -اًثاس تشای ّش هتشهشتع صیشتٌا
2/7P

2/7A

9,644

11,444

صیشصهیي

6P

6A

13,844

15,874

ًین طثمِ

1/2P

1 /2 A

16,444

18,864

ّن وف

8 / 5P

8 / 5A

19,444

21,854

طثمِ اٍل

3/7P

3/7A

9,644

11,444

طثمِ دٍم

2/7P

2/7A

9,644

11,444

طثمِ سَم

2/7P

2/7A

9,644

11,444

اًثاسی

ٍیالئی تشای ّش هتشهشتع صیشتٌا
ّن وف

12P
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64,444

69,444

استانداری اصفهان

عَاسؼ اسصش افضٍدُ ًاضی اصتغییش واستشی پس اص تػَیة وویسیَى هادُ پٌح
طشح لثلی

طشح تعذی

هػَب لثلی

پیطٌْادی 98

حذالل عَاسؼ هَسد

حذالل عَاسؼ هَسد

هحاسثِ تشا ی

هحاسثِ تشا ی ّش هتشهشتع

ّشهتشهشتع سیال

سیال پیطٌْادی 98

هػَب لثلی

هسىًَی

تداسی

هتزاص تغییز دادُ شذُ ×60P

هتزاص تغییز دادُ شذُ ×06A

240,000

276,000

فضای سثض

هسىًَی ٍ اداسی

هتزاص تغییز دادُ شذُ ×20P

هتزاص تغییز دادُ شذُ ×20A

53,000

60,950

فشٌّگی هزّثی

هسىًَی

هتزاص تغییز دادُ شذُ ×13P

هتزاص تغییز دادُ شذُ ×31A

17,500

20,120

ٍسصضی

هسىًَی

هتزاص تغییز دادُ شذُ ×31P

هتزاص تغییز دادُ شذُ ×31A

27,500

31,620

هختلط

ٍسصضی

هتزاص تغییز دادُ شذُ ×2/4P

هتزاص تغییز دادُ شذُ

4,800

5,520

×2/4A

تْذاضتی دسهاًی

هسىًَی

هتزاص تغییز دادُ شذُ ×13P

هتزاص تغییز دادُ شذُ ×13A

27,500

31,620

اداسی

تداسی

هتزاص تغییز دادُ شذُ ×27P

هتزاص تغییز دادُ شذُ ×27A

215,000

247,250

اداسی

هسىًَی

هتزاص تغییز دادُ شذُ ×20P

هتزاص تغییز دادُ شذُ ×20A

48,000

55,200

فضای سثض

تداسی

هتزاص تغییز دادُ شذُ ×43P

هتزاص تغییز دادُ شذُ ×43A

275,000

316,250

خذهاتی ٍ

تداسی

هتزاص تغییز دادُ شذُ ×20P

هتزاص تغییز دادُ شذُ ×20A

203,000

233,450

واسگاّی
وطاٍسصی

هسىًَی

هتزاص تغییز دادُ شذُ ×20P

هتزاص تغییز دادُ شذُ ×20A

54,000

62,100

وطاٍسصی

تداسی

هتزاص تغییز دادُ شذُ ×38P

هتزاص تغییز دادُ شذُ ×13A

324,000

372,600

وطاٍسصی ٍ

واسگاّی ٍ اًثاس

هتزاص تغییز دادُ شذُ ×17P

هتزاص تغییز دادُ شذُ ×17A

66,000

75,900

فضای سثض
گزس

هسىًَی

هتزاص تغییز دادُ شذُ ×20P

هتزاص تغییز دادُ شذُ ×20A

66,000

75,900

هسىًَی

واسگاّی ٍ اًثاسی

هتزاص تغییز دادُ شذُ ×15P

هتزاص تغییز دادُ شذُ ×15A

96,000

110,400

هسىًَی

فشٌّگی هزّثی

هتزاص تغییز دادُ شذُ ×15P

هتزاص تغییز دادُ شذُ ×15A

40,000

46,000

وطاٍسصی

داهذاسیً ،یوِ

هتزاص تغییز دادُ شذُ ×12P

هتزاص تغییز دادُ شذُ ×12A

17,500

20,120

غٌعتی ٍ غٌعتی
آهَصضی

هسىًَی

هتزاص تغییز دادُ شذُ ×24P

هتزاص تغییز دادُ شذُ ×24A

36,000

41,400

وطاٍسصی

ٍیالئی

هتزاص تغییز دادُ شذُ ×36P

هتزاص تغییز دادُ شذُ ×10A

60,000

69,000

گزس

تداسی ٍ واسگاّی

هتزاص تغییز دادُ شذُ ×36P

هتزاص تغییز دادُ شذُ ×36A

29,500

33,920

تَضیحات:
ٍؾغ ػَاضؼ اضظش افعٍزُ ًاضی اظ تغییط واضتطی اهالن پس اظ غسٍض هدَظ تَسف وویسیَى هازُ  5لاًَى تاسیس ضَضای ػالی
ضْطساظی ٍ هؼواضی ایطاى ذالف لاًَى ٍ ذاضج اظ حسٍز ٍ اذتیاضات ضَضاّای اسالهی ضْط تطریع زازُ ًطسُ ٍ لاتل ٍغَل هی تاضس.
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استانداری اصفهان

اسصش افضٍدُ ًاضی اص تغییش ٍ تػَیة طشح ّای خاهع ٍ تفضیلی
هػَب لثلی

پیطٌْادی 98

طشح تعذی

طشح لثلی
هسىًَی

تداسی

-

15 A× S

فضای سثض

هسىًَی ٍ اداسی

-

5 A× S

فشٌّگی هزّثی

هسىًَی

-

3/25 A× S

ٍسصضی

هسىًَی

-

3/25 A× S

هختلط

ٍسصضی

-

0/6 A× S

تْذاضتی دسهاًی

هسىًَی

-

3/25 A× S

اداسی

تداسی

-

6/75 A× S

اداسی

هسىًَی

-

5 A× S

فضای سثض

تداسی

-

10/75 A× S

خذهاتی ٍ واسگاّی

تداسی

-

5 A× S

وطاٍسصی

هسىًَی

-

5 A× S

وطاٍسصی

تداسی

-

9/5 A× S

وطاٍسصی ٍ فضای سثض

واسگاّی ٍ اًثاس

-

4/25 A× S

گزس

هسىًَی

-

5 A× S

هسىًَی

واسگاّی ٍ اًثاسی

-

3/75 A× S

هسىًَی

فشٌّگی هزّثی

-

3/75 A× S

وطاٍسصی

داهذاسیً ،یوِ غٌعتی

-

3 A× S

ٍ غٌعتی
آهَصضی

هسىًَی

-

6 A× S

وطاٍسصی

ٍیالئی

-

9 A× S

گزس

تداسی ٍ واسگاّی

-

9 A× S

تَضیحا :

 : Sهساحا هزتَطِ
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استانداری اصفهان

عوارض ارزش افسوده ناشی از اجرای طرحهای توسعه شهری (احذاث خیابانهای اصلی شهر)
عنواى تعرفه

تعرفه هحاسباتی قبلی

تعرفه پیشنهادی در سال 89

برای اهالکی که پس از تعریط دربر هعبر

-

)×)2/98A×Bهتراش عرصه×(عرض هعبر قذین-عرض هعبر جذیذ)

قرار هی گیرنذ
برای اهالکی که پس از اجرای طرح دارای

)×)3/22A×Bهتراش عرصه×(عرض هعبر قذین-عرض هعبر جذیذ)

-

باقیوانذه هستنذ
اهالکی که عقب نشینی نذارنذ ولی هعبر

)×)2/98A×Bهتراش عرصه×(عرض هعبر قذین-عرض هعبر جذیذ)

-

هشرف به هلک تعریط هی شود

توظیحات:
-1ظهاى ٍصَل ایي ػَاضض تِ ٌّگام صسٍض پطٍاًِ ساذت ٍ ًمل ٍ اًتمال (اًزام هؼاهلِ) ٍ ّوچٌیي زضذَاست هاله هی تاضس
 -2اهالوی وِ زض احط تؼطیط هؼثط ،لسوتی اظ آى زضتؼطیط لطاض گیطز زض ایي حالت ضْطزاضی هی تَاًس تا تَافك هاله ػَاضض هَظَع ایي تؼطفهِ
ضا زض هماتل هطالثات هاله تْاتط ًوایس
-3چٌاًچِ هاله تطاتط ظَاتط ططح ّای تَسؼِ ضْطی اهىاى استفازُ اظ هَلؼیت رسیس ضا ًساضتِ تاضس هطوَل پطزاذت ایي ػَاضض ًرَاّس تَز,
-4اهالوی وِ پس اظ ارطای ططح زض رثِْ تؼسی ٍالغ هی ضًَس زض ایي صَضت هتٌاسة تا فاصلِ هله اظ ػطض هؼثط رسیس 30 ،زضصهس اظ ػهَاضض
هَظَع ایي تؼطفِ هحاسثِ ٍ ٍصَل ضَز
 :Bظطیثی اظ تط هله (طَل یا ػطض هله)

ٍصَل ایي ػَاضض اظ ظهاى تطلطاضی  ،لاتلیت ٍصَل زاضز ٍ ططح ّای ارطا ضسُ لثلی ضا ضاهل ًوی ضَز تؼطفِ ػَاضظی ذَاّس تهَز ٍ
تِ ططح ّای تَسؼِ ضْطی وِ لثال ارطا ضسُ تؼلك ًوی گیطز
هاتِ التفاٍت اضظش هؼاهالتی لثل اظ ارطای ططح ٍ تؼس اظ ارطای ططح ً ،ثایس اظ  20زضصس لیوت ضٍظ طثك ًظط واضضٌاس
هطظی الططفیي تیطتط تاضس

 ;Aاضظش هحاسثاتی هَضز ػول سال 1398
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استانداری اصفهان

عَاسؼ ّضیٌِ تأهیي پاسویٌگ
(ّعیٌِ تأهیي پاضویٌگ صطفا زض هَاضز ضص گاًِ تِ ضطح تَظیحات هَظَع ًاهِ ضواضُ  20/32/85845هَضخ  97/10/3زفتط اهَض
ضْطی استاًساضی هٌعن تِ ًاهِ ضواضُ  47531هَضخ  97/9/27زفتط تطًاهِ ضیعی ساظهاى ضْطزاضیْا ٍ زّیاضیْای وطَض)
ًَع واستشی

هسىًَی

تداسی

اداسی ٍ
خذهاتی

هػَب لثلی

پیطٌْادی 98

تؼساز وسطی پاضویٌگ ×25× 8/5 P

تؼساز وسطی پاضویٌگ ×25× 8/5 P

تؼساز وسطی پاضویٌگ ×25× 8/5 P

تؼساز وسطی پاضویٌگ ×25×9/35 P

تؼساز وسطی پاضویٌگ ×25× 8/5 P

تؼساز وسطی پاضویٌگ ×25×8/92 P

حذالل عَاسؼ

حذالل عَاسؼ هَسد

هَسد هحاسثِ تشا

هحاسثِ تشا ی ّش

ی ّش هتشهشتع

هتشهشتع سیال

سیال هػَب لثلی

پیطٌْادی 98

غٌعتی –
واسگاّی ٍ

تؼساز وسطی پاضویٌگ ×25× 8/5 P

تؼساز وسطی پاضویٌگ ×25× 8/92 P

27544

144944

27544

127444

27544

125844

27544

144944

غیشُ

تَؾیحات :

 :Aاضظش هحاسثاتی هَضز ػول سال 98

تثػطُ(:)1تط اساس ؾَاتف قطح ّای تَسؼِ ضْطی احساث ٍ تؼویط پاضویٌگ تطای ساذتواًْا ؾطٍضی هی تاضس
تثػطُ  )2زضهَاضز استثٌا اظ خولِ هَاضز شیل ضْطزاضی هی تَاًس تط اساس ؾَاتف قطح ّای تَسؼِ ضْطی یا هدَظ هطاخغ (وویسیَى
هازُ پٌح یا وویتِ ّای فٌی قطحْای ّازی) تسٍى تاهیي پاضویٌگ پطٍاًِ ساذتواًی غازض ًوایس
 -1ساذتواى زضتط ذیاتاى ّای سطیغ السیط تِ ػطؼ  45هتط ٍ تیطتط لطاض زاضتِ ٍ زستطسی تِ هحل اتَهثیل ضٍ ًساضتِ تاضس
 -2ساذتواى زض فاغلِ یىػس هتطی تماقغ ذیاتاى ّای تِ ػطؼ  20هتط ٍ تیطتط ٍالغ ضسُ ٍزستطسی تِ هحل اتَهثیل ضٍ ًساضتِ تاضس
 -3ساذتواى زض هحلی لطاض گطفتِ تاضس وِ ٍضٍز تِ پاضویٌگ هستلعم لكغ زضذتاى وْي تاضس وِ ضْطزاضی اخاظُ لكغ آى ضا ًسازُ است
 -4ساذتواى زض تط وَچِ ّایی لطاض گطفتِ تاضس وِ تِ ػلت ػطؼ ون وَچِ ،اهىاى ػثَض اتَهثیل ًوی تاضس
 -5ساذتواى زض تط وَچِ ّایی لطاض گطفتِ تاضس وِ تِ ػلت ضیة ظیاز ،احساث پاضویٌگ زض آى اظ ًظط فٌی همسٍض ًثاضس.
 -6زض غَضتی وِ ٍؾغ ٍ فطم ظهیي ظیط ساذتواى تِ غَضتی تاضس وِ اظ ًظط فٌی ًتَاى زض سكح قثمات احساث پاضویٌگ ًوَز.
تثػطُ :3ضیة هَضب زض تٌس  5تط اساس ؾَاتف فٌی ٍ ضْطساظی تؼییي هی گطزز.
تثػطُ  :4ضْطزاضی هَظف است زضآهس حاغل اظ ایي تؼطفِ ضا تِ حساب خساگاًِ ای ٍاضیع ٍ غطفاً زض اهطتوله ٍ احساث پاضویٌگ ّعیٌِ ًوایس.

تثػطُ  :5ضْطزاضی هىلف است ػَاضؼ زضیافتی اظ پاضویٌگْای تاهیي ًطسُ ضا تطای احساث پاضویٌگ ّای ػوَهی ّعیٌِ ًوایس.
تثػطُ :6ساذتواًْایی وِ تطای غسٍض پطٍاًِ ساذتواًی پطًٍسُ آًْا تِ وویسیَى هازُ غس اضخاع زازُ هی ضًَسیا تِ زلیل وسط
پاضویٌگ هحىَم تِ پطزاذت خطیوِ هی ضَزاظ پطزاذت ػَاضؼ ایي تؼطفِ هؼاف هی تاضٌسٍفمف هطوَل پطزاذت وویسیَى هی گطزًس
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استانداری اصفهان

عَاسؼ غذٍس هدَص دسب ًفش سٍ – هاضیي سٍ
ًَع واستشی

هػَب

پیطٌْادی  98حذالل عَاسؼ هَسد

لثلی
دسب ًفش سٍ

حذالل عَاسؼ هَسد

هحاسثِ تشا ی ّش هتشهشتع

هحاسثِ تشا ی ّش هتشهشتع

سیال هػَب لثلی

سیال پیطٌْادی 98

344,444

48P

48A

دسب هاضیي سٍ

66P

345,444

66A

31,454

27,444

تَضیحات:

 -1هٌظَض اظ هططف تِ فعای ذاظ ضْطی  ،احساث هَاضزی اظ لثیل زض ،پٌزطُ ( تا هٌصَتات یا تسٍى هٌصَتات )  ،تطاس  ،زضگاُ ٍ,,,
هی تاضس.
-2هٌظَض اظ فعاّای ذاظ ضْطی  ،فعاّائی است تِ هاًٌس فعای سثع  ،ذیاتاى رسیس احساحی وِ هالىیت ػوَهی آى تا ضْطزاضی
تَزُ ٍ هاله هله هطتَطِ لصس استفازُ هَاضز فَق ضا اظ آًْا زاضز.
 -3زضاحساث هَاضز فَق تایستی ظَاتط ضْطساظی ططح ّای راهغّ ،ازی ٍ تفصیلی تطَض واهل ضػایت گطزز.
 -4تطای ّط ٍاحس هسىًَی هی تَاى یه زضب ًفط ضٍ ٍ یه زضب هاضیي ضٍ تسٍى اذص ػَاضض زض ًظط گطفت ٍ ,لی زض ًظهط گهطفتي
زضب اظافی هطوَل پطزاذت ػَاضض فَق الصوط هی گطزز .
-5ساذتواًْایی وِ زضب ٍ پٌزطُ ٍ زضب حیات ٍ زضب پاضویٌگ زض پطٍاًِ ساذتواًی ٍ سٌس هالىیت آًْا لیس ضسُ است هطوَل ایي
تؼطفِ ًوی تاضس.
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استانداری اصفهان

عَاسؼ غذٍس هدَص احذاث پل هطشف تِ فضای سثض ٍ اًْاس
ًَع واستشی

(تشای ّش هتشهشتع احذاث پل)

(تشای ّش هتشهشتع احذاث پل)

هػَب لثلی

پیطٌْادی 98

13P

13A

29P

29A

هسىًَی (تشای ّش هتشهشتع احذاث پل)
تداسی ٍ واسگاّی (تشای ّش هتشهشتع احذاث پل)
توظیحات:

 -1ولیِ هالىیي اػن اظ حمیمی ٍ حمَلی  ،هَظفٌس لثل اظ احساث پل ًسثت تِ ٍاضیع ػَاضض ایي تؼطفِ تِ حساب ضْطزاضی السام ٍ
هزَظ الظم ضا اذص ًوایٌس.
-2اراظُ احساث پل تَسط ٍاحس ضْطساظی صازض ،اذص ػَاضض آى تَسط ٍاحس زضآهس  ،ططاحی پل تَسط ٍاحس ػوطاى ً ،ظاضت
ارطای پل تَسط ٍاحس ذسهات ضْطی ٍارطای پل تَسط هالىیي اًزام ذَاّس ضس .
-3ضْطزاضی زض هَاضز فالس هزَظ ًسثت تِ صسٍض اذطاض رْت روغ آٍضی پل السام ٍ زضصَضت ػسم السام هَحط اظسَی هالىیي ،

ضأساً ًسثت تِ روغ آٍضی پل السام ذَاّس ًوَز ٍ تا تَرِ تِ تٌس  14هازُ  55لاًَى ضْطزاضیْا ّعیٌِ توام ضسُ تط هثٌای %50
ضزیف هطتَطِ زض تؼطفِ فَق ػالٍُ تط ػَاضض صسٍض هزَظ هطاتك ضطایط ایي تؼطفِ اذص ذَاّس ضس.
-4هسارس  ،پاضویٌگْای ػوَهی ٍ ٍاحسّای آهَظضی تطای ٍضٍز تِ پاضویٌگ هصَب ٍاحس ضْطساظی اظ پطزاذت ایي ػَاضض هؼاف
هی تاضٌس ٍلی تایستی ططح ٍهزَظ پل ضا اظ ٍاحس ػوطاى ضْطزاضی زضیافت ًوایٌس.
 -5ساذتواًْایی وِ زضب ٍ پٌزطُ ٍ زضب حیات ٍ زضب پاضویٌگ زض پطٍاًِ ساذتواًی ٍ سٌس هالىیت لیس ضسُ است هطوَل ایي
تؼطفِ ًوی تاضس .
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استانداری اصفهان

عوارض بهره برداری در کاربری هشاغل خاص

28 x A x S
ایي تؼطفِ صطفا" زض ضاتطِ تا هالىیي هطوَل زض تٌس  24هازُ  55لاًَى ضْطزاضیْا ٍ هطاغل ذاًگی هٌسضد زض
هازُ  2لاًَى ساهاًسّی هطاغل ذاًگی تَزُ ٍ زض صَضت ضای وویسیَى هازُ صس هثٌی تِ اتماء ٍظغ هَرَز تاضس
تطای یه هطتثِ لاتل ٍصَل تَزُ ٍ ّیچگًَِ حمی تطای شیٌفغ زض رْت تغیط واضتطی ایزاب ًوی وٌس  .تسیْی
است افطاز تحت پَضص ساظهاًْای حوایتی هطوَل ایي تؼطفِ ًرَاٌّس تَز .
 : Sهساحت هطتَطِ
 ;Aاضظش هحاسثاتی ػَاضض هحلی سال 98
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استانداری اصفهان

عوارض غرفهها و نوایشگاهها اعن از فروش ،تخصصی ،ادواری ،فصلی و دائوی در هحذوده و حرین
شهر به استثناء نوایشگاههای صنایع دستی و فرش

تعذاد روز× T=0888 × S
-0هتَلیاى تطگعاضی ًوایطگاُ هَظفٌس زض هْلت حساوخط  10ضٍظ تؼس اظ اتوام ّط زٍضُ تطگعاضی ًوایطگاُ ،ػَاضض ٍصَلی ضا تِ حساب
ضْطزاضی ٍاضیع ٍ ضسیس آى ضا تِ ضْطزاضی اضائِ ًوایٌس زض غیط ایي صَضت ضْطزاضی هزاظ تِ ٍصَل ٍحیمِ هطتَطِ هیتاضس
 -2هٌظَض اظ  : Sزض صَضتی وِ ضرصی فمط یه غطفِ اراضُ وٌس زض هحاسثِ ػَاضض هساحت ّواى یه غطفِ لحاظ ذَاّس ضس
ٍلی زض صَضتی وِ ول غطفِ ّا ضا اراضُ ًوایس هساحت ول غطفِ ّا زض هحاسثِ ػَاضض لحاظ ذَاّس ضس
 -3غطفِ ّایی وِ اظ ططف ضْطزاضی تِ صَضت هعایسُ ٍاگصاض هی ضَز هطوَل ایي تؼطفِ ًوی گطزز

شهزداری کهزیشسنگ

شورای اسالمی شهز کهزیشسنگ
32

استانداری اصفهان

عَاسؼ پزیشُ ٍ ًػة دول ّای هخاتشاتی

)F+(a×h
تثصطُ  F -1ػسز حاتت صسٍض هزَض تِ هثلغ 15,000,000ضیال تَزُ ٍ  aظطیة هحاسثِ تِ هثلغ 2,500,000ضیال هی تاضس ,
تثصطُ  :2هٌظَض اظ  hیا اضتفاع تاالتطیي ًمطِ ساظُ تط اساس هتط هی تاضس
تثصطُ  -3ولیِ اضراظ حمیمی یا حمَلی تِ غیط اظ آًتي تلَیعیَى ٍاحسّای ضرصی تؼلت استفازُ اظ فعای ضْطی تطای اًتطاض ٍ یا زضیافت ّط گًَِ اهَاد هَظفٌس تایس لثل اظ
ّطگًَِ السام زضذصَظ ًصة ساظُ ّای هصوَض ًسثت تِ پطزاذت ػَاضض ایي وس السام ٍ هزَظ الظم ضا تط طثك ظَاتط ضْطساظی اذص ًوایٌس ,ایي هزَظ زاضای پٌذ سال اػتثاض اظ
ظهاى صسٍض تَزُ ٍ زض صَضت هَافمت ضْطزاضی توسیس ذَاّس ضس ,ظوٌا زض ظهاى توسیس ػَاضض فَق تط هثٌای زٍ پٌزن آذطیي تؼطفِ ًاضی اظ تثصطُ یه ایي وس اذص ذَاّس ضس
تثصطُ  -4ولیِ ساظهاى ّای تِ هاًٌس تطق هراتطات ٍ  ,,,تایستی لثل اظ ّطگًَِ ذسهات تِ هتماظیاى ایي گًَِ آًتي ّا هزَظ ضْطزاضی ضا وتثا زضیافت ًوایٌس
تثصطُ  -5ولیِ هالىاى وِ هٌصَتات فَق تط ضٍی اهالن آًاى ًصة هی تاضس هَظفٌس لثل اظ اتوام هزَظ ًسثت تِ توسیس آى طثك تثصطُ  3ایي وس( زض صَضت تائیس ضْطزاضی)
السام ًوایٌس ٍ زض صَضت گصضت هْلت هطتَطِ ػالٍُ تط پطزاذت ػَاضض تثصطُ  3ایي وس ػَاضض ظهاى گصضتِ ضا تایستی تط هثٌای سِ زّن آذطیي تؼطفِ ًاضی اظ تثصطُ یه
ایي وس تطای ّط سال تاذیط پطزاذت ٍ ًسثت تِ توسیس هزَظ تطای زٍ سال تؼس السام ًوایٌس
تثصطُ -6ولیِ اضراظ حمیمی ٍ یا حمَلی اظ رولِ ساظهاى ّا ٍ ازاضات زٍلتی وِ لثل اظ تصَیة ػَاضض ایي وِ هثازضت تِ ًصة تزْیعات هطتَطِ ًوَزُ اًس هَظفٌس ظوي اذص
هزَظ ًسثت تِ پطزاذت ػَاضض تِ هثلغ آذطیي تؼطفِ ًاضی اظ تثصطُ یه ایي وس اظ تاضید تصَیة تِ تؼس السام ًوایٌس,
تثصطُ  -7ػَاضض فَق تطای تزْیعات هٌصَتِ تط ضٍی اهالن اضراظ حمیمی ٍ یا حمَلی اػن اظ زٍلتی ٍ غیط زٍلتی تَزُ ٍ زض صَضتی وِ ایي هٌصَتات تط ضٍی اهالن ضْطزاضی
لطاض گیطز اراضُ هاّیاًِ تط اساس لطاضزاز هطتَطِ ٍصَل ذَاّس ضس
تثصطُ  -8زض صَضت روغ آٍضی تاسیسات هطتَطِ تَسط هاله هزَظ آى اتطال ٍ ّیچگًَِ ٍرْی ػَزت ًرَاّس ضس
تثصطُ  – 9ططح پطًٍسُ ترلفات ساذتواًی ساظُ ّای ًصة ضسُ زض وویسیَى هازُ صس ٍ تاهیي ٍ اذص رطیوِ هاًغ اظزضیافت ػَاضض ایي وس ًرَاّس ضس
تثصطُ  :10ػَاضض فَق تطای ولیِ هالىیي هٌصَتات الظم االتثاع هی تاضس ٍ صسٍض هزَظ تِ هؼٌای تغییط واضتطی ٍ استفازُ زائوی اظ فعاّای هاظاز  %60طَل ػطصِ ٍ یا اضتفاع
تطای سایط ساظُ ّا ًثَزُ ٍ زض صَضت ساظهاى ّای ظیطتط تِ هاًٌس ضْطزاضی  ،هحیط ظیست ٍ  ,,,هثٌی تطغیطهزاظ تَزى استفازُ اظ آًْا تایستی روغ آٍضی گطزز ٍ ضْطزاضی
تایستی ًسثت تِ ػَزت هثلغ ظهاى ّای تالی هاًسُ هزَظ السام ًوایس
هنشا قانونی بنذ  01هاده  10قانوى هوسوم به شوراهاو تبصره  0هاده  28قانوى هالیات بر ارزش افسوده
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عَاسؼ تَسعِ فضای سثض

عَاسؼ هحلی تشای ّش هتشهشتع

هػَب لثلی

پیطٌْادی 98

 %5عوارض پذیزه یا سیزبنا

 %5عوارض پذیزه یا سیزبنا

+

+

 %1/5عوارض ماساد تزاکم

 %1/5عوارض ماساد تزاکم

تثػطُ  :1ػَاضؼ تَسؼِ فؿای سثع ٌّگام غسٍض پطٍاًِ ٍ یا اغالح ٍ یا ها تِ التفاٍت هتطاغ افعایص یافتِ ساذتواى تَسف ضْطزاضی
هحاسثِ ٍ اظ هاله ٍغَل هی گطزز.
تثػطُ  :2ایي ػَاضؼ اظ تٌاّایی وِ تَسف وویسیَى هازُ غس ضای غازض ضَز ًیع ٍغَل هی گطزز.

عَاسؼ آتص ًطاًی

عَاسؼ هحلی تشای ّش هتشهشتع

هػَب لثلی

پیطٌْادی 98

-

 %5عوارض پذیزه یا سیزبنا
+
 %1عوارض ماساد تزاکم

تثػطُ :1ػَاضؼ آتص ًطاًی ٌّگام غسٍض پطٍاًِ ٍ یا اغالح ٍ یا ها تِ التفاٍت هتطاغ افعایص یافتِ ساذتواى تَسف ضْطزاضی
هحاسثِ ٍ اظ هاله ٍغَل هی گطزز,
تثػطُ  :2ایي ػَاضؼ اظ تٌاّایی وِ تَسف وویسیَى هازُ غس ضای غازض ضَز ًیع ٍغَل هی گطزز,
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عَاسؼ توذیذ ٍ تدذیذ پشٍاًِ( :تشای ّش هتشهشتع)
تش اساس تثاغش هٌذسج دس تَضیحات ریل:
تٌس)1قثك تٌس  2هازُ  29لاًَى ًَساظی ٍ ػوطاى ضْطی زض پطٍاًِ ّای ساذتواًی وِ اظ قطف ضْطزاضیْا غازض هی گطزز تایس حساوثط
هستی وِ تطای پایاى یافتي ساذتواى ؾطٍضی است لیس گطزز ,ضَضاّای اسالهی ضْط هی تَاًٌس تا تَخِ تِ حدن ػولیات ساذتواًی ٍ
تط اساس گطٍُ تٌسی  4گاًِ لاًَى ًظام هٌْسسی ساذتواى (الف -ب -ج –ز) ًسثت تِ تؼییي هْلت پطٍاًِ ساذتواى السام ًوایس,
تٌس)2هالىیٌی وِ زض هْلت همطض زض پطٍاًِ ساذتواًی( 2تاض) ًسثت تِ توسیس آى السام هی ًوایٌس هطوَل پطزاذت ػَاضؼ غسٍض
پطٍاًِ ساذتواًی ًوی ضًَس,
تٌس  ) 3هَزیاًی وِ پس اظ پایاى هْلت همطض زض پطٍاًِ ساذتواًی تطای توسیس پطٍاًِ هطاخؼِ هی ًوایٌس زض غَضت ػسم ضطٍع
ػولیات ساذتواًی ظطف هست همطض زضپطٍاًِ اظ تاضید غسٍض یا توسیس پطٍاًِ هىلف تِ پطزاذت هاتِ التفاٍت ػَاضؼ ظیطتٌا هی تاضٌس,
تٌس)4هٌظَض اظضطٍع ػولیات ساذتواًی اػالم تَسف هٌْسس ًاظط هی تاضس,
تٌس ) 5هالىیٌی وِ لثل اظ اتوام هْلت همطض زض پطٍاًِ (تاض اٍل) اظ احساث تٌا غطف ًظط ًوایٌس ٍزضذَاست اتكال پطٍاًِ ضا زاضتِ
تاضٌس ضْطزاضی هی تایست ًسثت تِ استطزاز ػَاضؼ غسٍضپطٍاًِ پس اظ وسط ّعیٌِ ّای واضضٌاسی السام ًوایٌس,
تٌس)6ساذتواى ّایی وِ ػولیات ساذت ٍ ساظ آًْا پایاى یافتِ ٍلی پایاى واض ًگطفتِ اًس هطوَل ایي ػَاضؼ ًرَاٌّس ضس,
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عوارض قطع اشجار و خسارت به فعای سبس شهرداری
هػَتِ لثلی

هػَتِ پیطٌْادی

ًَع عَاسؼ
رطیوِ لطغ زضذت تا هحیط تي تا 25ساًتیوتط تِ اظای ّط ساًتیوتط

 250,000ضیال

 250,000ضیال

رطیوِ لطغ زضذت تا هحیط تي اظ  25تا 50ساًتیوتط ّط اصلِ تِ اظای ّط ساًتیوتط

600,000ضیال

600,000ضیال

رطیوِ لطغ زضذت تا هحیط اظ  50تي تا80ساًتیوتط ّط اصلِ تِ اظای ّط ساًتی هتط

800,000ضیال

800,000ضیال

رطیوِ لطغ زضذت تا هحیط اظ 80تي تِ تاال تِ اظای ّط ساًتی هتط

1,000,000ضیال

1,000,000ضیال

رطیوِ لطغ زضذتچِ ّای ظیٌتی تِ اظای ّط اصلِ تِ اظای ّط ساًتی هتط(حطظ ّای غیطلاًًَی)

 3,000,000ضیال

 3,000,000ضیال

تاتت رطیوِ لطغ ضاذِ اصلی زضذت زض صَضتیىِ تاػج اظ تیي ضفتي تٌِ ٍ سط ضاذِ ّای زیگط ٍ تاػج تغییط ضىل زضذت ًطَز تا تَرِ تِ
هحیط تي زضذت (زٍسَم)رطیوِ تؼطیف ضسُ زض تٌس ّای 1تا 6زضیافت ضَز زض غیط ایي صَضت رطیوِ واهل زضیافت گطزز

ذساضت تِ گیاّاى تَتِ ای فػلی ّطهتط هطتغ

-

400,000ضیال

ذساضت تِ گیاّاى تَتِ ای زائوی

-

250,000ضیال

ذساضت تِ فؿای چوي ّط هتط هطتغ

-

200,000ضیال

ػَاضؼ سطتطزاضی ٍ ّطس زضذتاى

-

500,000ضیال

تَضیحات :
این جرائم بر اساس قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهر مصوب  1351/03/22و اصالحات والحاقات 1322/04/20می باشد.
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