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 ضَاتط اجشایی اسصش هعاهالتی اهالک

 قسوت اٍل :اسصش عشغِ

 الق(ارسش ػزصِ اهالى ثِ خش اهالى سراػی ٍ ثبیز

 هتز هزثغ ثزاثز ارسضْبی تؼییي ضسُ زر زكتزچِ ارسش هؼبهالتی 2000تب-

 ارسضْبی تؼییي ضسُ زر زكتزچِ ارسش هؼبهالتی 80/0زثغ هتز ه2000هتز هزثغ هبساز ثز4000تب-

 ارسضْبی تؼییي ضسُ زر زكتزچِ ارسش هؼبهالتی 70/0هتز هزثغ 4000هبساز ثز -

 .ثبضٌس،ثبالتزیي ارسش هؼجز هزثَعِ هالى ػول ذَاّس ثَز ثز یب ثیطتز هی2زر هحبسجِ ارسش اهالًی ًِ زارای -1

ًِ زر ثلَى هزثَعِ ثزای اى ارسش ذبظ تؼییي ًطسُ است ثزاثز ثبالتزیي ارسش ارسش ػزصِ اهالى ٍاهغ زر هیبزیٌی -2

 .ضَز هؼجزی است ًِ اس اى هیساى هٌطؼت هی

ر ثلًَْبی هزثَعِ اسّز ذیبثبى ،ًَچِ یب ثبسار ًِ زارسش اهالى ٍاهغ زر سزاّب ،پبسبصّب ٍ ًبرٍاًسزاّبی هٌطؼت -3

 .ارسش ّوبى ذیبثبى ،ًَچِ یب ثبسار هٌظَر ضَزثزای اى ارسش ذبصی تؼییي ًطسُ است ثزاثز ثب 

ارسش هؼجزی است ًِ 60/0ارسش اهالًی ًِ زارای راُ ػجَر هستولی ًجَزُ ٍ حن ػجَر اس هلي هدبٍر رازارًس ،ثزاثز -4

 .ضَز راُ ػجَر هلي هَرز ًظز اس اى هٌطؼت هی

هبلٌیت اًْب اصالح ًطسُ ثبضس تبثغ هطرصبت  ارسش اهالًی ًِ ًیبس ثِ اصالح اسٌبز هبلٌیت زارًس تب سهبًیٌِ اسٌبز-5

 هٌسرج زر سٌس هبلٌیت هی ثبضس.

زرصس  50ضزًت ّبی زاًص ثٌیبى ٍ هطوَلیي هبًَى خَاًی خوؼیت ٍ ًْضت هلی هسٌي ٍ ثبكت كزسَزُ اس ًبّص  -6

 ػَارضبت ثزذَرزار ذَاٌّس ثَز .
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 تاضذ: ب(اسصش عشغِ اهالک صساعی ٍ تایش تِ ضشح صیش قاتل هحاسثِ هی

ثیبری هیطًَس زر ّز پالى ثجتی تب ٍ یب سبیز رٍضْبی آ ثی ًِ ثَسیلِ هٌبت ،چبُ ،رٍزذبًِارسش اراضی  سراػی آ-1

ارسضْبی تؼییي ضسُ زر ثلَى هزثَط هحبسجِ 50/0هتز هزثغ ثزاثز  10000ٍ هبساز ثز 75/0هتز هزثغ ثزاثز  10000هسبحت 

 ضَز.

هتز هزثغ ثزاثز 10000ٍ هبساز ثز 50/0هتز هزثغ ثزاثز 10000ى ثجتی تب هسبحت سار زر ّز پال ارسش اراضی سراػی زین-2

 ارسضْبی تؼییي ضسُ زر ثلَى هزثَط هحبسجِ ضَز.25/0

هتز هزثغ ثزاثز 3000هتز هزثغ ثزاثز ارسضْبی تؼییي ضسُ ٍ هبساز ثز 3000اراضی ثبیز زر ّز پالى ثجتی تب هسبحت -3

 .زثَط هحبسجِ ضَزارسضْبی تؼییي ضسُ زر ثلَى ه75/0

ى زستِ اس اهالى سراػی ٍ ثبیز ًِ راُ ػجَر هستولی ًسارًس ٍ حن ػجَر اس هلي هدبٍر را زارًس ثزاثز ارسش آ-4

 ى هٌطؼت هی ضَز.ؼجزی است ًِ راُ ػجَر هلي اس آارسش ه75/0

ثززاری زر ًبرثزی  هبضیي رٍ ، احساث پل هطزف ثِ كضبی سجش ٍ اًْبر ف ثْزُ –ػَارض صسٍر هدَس زرة ًلز رٍ   -

 هطبؿل ذبظ عجن زكتز چِ سبل هجل هحبسجِ هی گززز.

هؼبٍى ّوبٌّگی اهَر ػوزاًی زر هَرز زاهساری ّب ، هزؿساری ّب ،  12/12/98هَرخ  116749/3/20ثرطٌبهِ ضوبرُ -

 آثشیبى ٍ زیَار ًطی ٍ اهثبل آى السم االخزاء هی ثبضس .

ی زیَاى ػسالت ازاری هجٌی ثز اثغبل تؼزكِ ػَارض صبزر ضسُ ٍ هَارزی ًِ اخزای هَارزی ًِ زارای رای ّیئت ػوَه  -

ٍسیز هحتزم ًطَر اثالؽ گززیسُ ٍ ّوچٌیي ًبهِ  17/10/96هَرخ  77452/32/20تَسظ ٍسارت ًطَر عی ًبهِ ضوبرُ 

ثِ لیست  هسیزًل هحتزم زكتز اهَر ضْزی ٍ ضَراّبی استبًساری اصلْبى هٌضن 4/10/99هَرخ  91268/32/20ضوبرُ 

تؼزكِ ّبی اثغبلی زیَاى ػسالت ازاری الشاهی هی ثبضس.
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A : هثالغ تِ سیال ( 2041اسصش هحاسثاتی هَسد عول عَاسؼ هحلی ضْش کْشیضسٌگ سال( 

% هػَتِ 21 2تلَک  سدیف

 ّیات ٍصیشاى 

A اسصش هحاسثاتی :

 2042سال 

اسصش هحاسثاتی 

 2041پیطٌْادی سال 

هالیاتی ذویٌی قْط تا  خازُ انفْاى اظ هطظ اهَض 2

 واًال ؾیواًی ّط هتط 
16012 21644 21664 

خازُ انفْاى اظ واًال ؾیواًی تا ذیاتاى انغط اتاز  1

 ّط هتط
16012 33344 33344 

 13614 20044 16012 ّط هتط 21ذیاتاى ٍلیؼهط تا وَی قواضُ  3

 41تا وَچِ قواضُ  21ذیاتاى ٍلیؼهط اظ وَی قواضُ  0

 ّط هتط
16012 21144 21304 

 51تا وَچِ قواضُ  41ذیاتاى ٍلیؼهط اظ وَی قواضُ  2

 ّط هتط
16012 6324 21224 

ذیاتاى وَقه اظ خازُ انفْاى تا ذیاتاى لَلِ گاظ  1

 )تلَاض هؼلن ( ّط هتط
12042 0644 22264 

 3104 1234 11323 هتط ػطو ّط هتط 8وَچِ ّای ووتط اظ  6

 0014 3044 13316 تط ّط هتط هتط ػطو ٍ تاال 8وَچِ ّای  0

ذیاتاى گاظ حس فانل انغط آتاز ٍ اضايی  6

 وْطیعؾٌگ ّط هتط 
16012 1044 3214 

اضايی هعضٍػی ٍ تاغات ٍ اضايی غطب واًال  22

 قْط ّطهتط هالیاتی ذویٌیوْطیعؾٌگ هطظ اهَض 
12042 2604 1264 
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Aهثالغ تِ سیال (2041ل : اسصش هحاسثاتی هَسد عول عَاسؼ هحلی ضْش کْشیضسٌگ سا( 

 

 سدیف

 

 1تلَک 

% هػَتِ 21

 ّیات ٍصیشاى

A اسصش :

هحاسثاتی سال 

2042 

Aاسصش هحاسثاتی : 

 2041سال  پیطٌْادی

 33124 33124 32612 ّط هتط 32ذیاتاى اهام اظ ذیاتاى ٍلیؼهط تا وَچِ  2

تا تلَاض اهام حؿي) قْسای واقی  32ذیاتاى اهام اظ وَچِ  1

 تطانفْاى ( ّطه

32612 16444 32244 

 10404 20234 32612 ّط هتط 20ذیاتاى ٍلیؼهط اظ ذیاتاى اهام تا وَچِ  3

 21244 21644 32612 ّطهتط 40تا وَچِ  20ذیاتاى ٍلیؼهط اظ وَچِ  0

 21224 6324 32612 ّطهتط 60تا وَچِ  40ذیاتاى ٍلیؼهط اظ وَچِ  2

 0124 1124 32612 اتاى گاظ ّط هتطذیاتاى واقی اظ ذیاتاى اهام تا اًتْای ذی 1

 3344 1234 32612 (44ذیاتاى گاظ ّط هتطهطتغ )ذیاتاى  6

 1104 2614 10121 اضايی هعضٍػی ٍ تاغات زض ایي تلَن ّطهتط 0

 3104 1234 10121 هتط ػطو ٍ پاییي تط ّط هتط 8وَچِ  ّای  6

 0444 3404 12321 ػطو ّط هتط  هتط تِ تاال  8تاالتط اظ وَچِ ّای  24
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A : هثالغ تِ سیال ( 2041اسصش هحاسثاتی هَسد عول عَاسؼ هحلی ضْش کْشیضسٌگ سال( 

% هػَتِ 21 04تلَک  سدیف

 ّیات ٍصیشاى

A اسصش :

هحاسثاتی سال 

2042 

Aاسصش هحاسثاتی : 

سال  پیطٌْادی 

2041 

         ذیاتاى اهام اظ واًال ؾیواًی وَقه تا هٌثغ آب خسیس  2

 ّط هتطاهام ( 33) وَچِ 

16424 31614 31614 

تا خازُ  اهام (  33) اظ وَچِ  ذیاتاى اهام اظ هٌثغ اب 1

 هتط ّط) تلَاض پػٍّف (  لْسضیداى

16424 31614 31614 

 21224 6324 16424 هتط ّط) تلَاض پػٍّف (  ذیاتاى لْسضیداى 3

 1264 2604 14064 هتط هتط ػطو ّط 6وَچِ ّای تا  0

 3224 1014 12011 هتط هتط ػطو ّط 8تا  6تیي وَچِ ّای  2

 0444 3404 11323 هتط ػطو ٍ تاالتط ّط هتط  8وَچِ ّای اظ  1

 1224 2124 12011 اضايی هعضٍػی ٍ تاغات ّطهتط 6
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 تِ اصاء ّشهتشهشتع عَاسؼ غذٍس ضٌاسٌاهِ ساختواًی ٍاحذّای هسکًَی تک ٍاحذی

ش هتشهشتع عَاسؼ هساحت ّ سطح تٌا یک ٍاحذ هسکًَی

 2042سال 

عَاسؼ هساحت ّش هتشهشتع پیطٌْادی 

 2041سال 

 هتط هطتغ ظیط تٌا 60تا 
    A42/2 

 ضیال3030حسالل 

    A42/2 

 ضیال3930حسالل 

 هتط هطتغ ظیطتٌا 100تا 
 A 21/2 

 ضیال 5300حسالل 

 A 21/2 

 ضیال6890حسالل 

 هتط هطتغ ظیطتٌا 150تا 
A 34/2 

 ضیال6160حسالل 

A 34/2 

 ضیال8000حسالل 

 هتطهطتغ ظیطتٌا 200تا 
A 30/2 

 ضیال 8360حسالل 

A 30/2 

 ضیال 10860حسالل 

 هتطهطتغ ظیطتٌا 300تا 
A 60/2 

 ضیال 1068حسالل 

A 60/2 

 ضیال 1380حسالل 

 هتط هطتغ ظیطتٌا 400تا 
A 20/1 

 ضیال12260حسالل 

A 20/1 

 ضیال15930حسالل 

 هتط هطتغ ظیطتٌا 500تا 
A 12/1 

 ضیال 15180حسالل 

A 12/1 

 ضیال 19730حسالل 

 هتط هطتغ ظیطتٌا 600تا 
A 16/1  

 ضیال 17700حسالل 

A 16/1  

 ضیال 23000حسالل 

 هتطهطتغ تاقس 600اگط ظیطتٌا تیكتط اظ 
A 3 

 ضیال20240حسالل 

A 3 

 ضیال26300حسالل 

 تَضیحبت:

ؾُح ٍ یا ّط َثمِ تیف اظ یه ٍاحس احساث ًكَز ٍ چٌاًچِ زض  ( هٌظَض اظ ٍاحس هؿىًَی ته ٍاحسی اػیاًی اؾت وِ زض1تٌس

) ّط َثمِ ٍ یا َثمات زٍ ٍاحس ؾاذتِ قَز ته ٍاحسی هحؿَب ًوی قَز ٍ زض ایي گًَِ هَاضز ًحَُ هحاؾثِ ػَاضو ظیطتٌا

 .ًَع هدتوغ ّای هؿىًَی هالن ذَاّس تَز احساث اػیاًی هؿىًَی( اظ

= A   1402اضظـ هحاؾثاتی هَضز ػول ؾال 
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 اًثاس تِ اصاء ّش هتشهشتع -غٌعتیکاسگاّی ، عَاسؼ غذٍس پزیشُ یک هتش هشتع اص یک ٍاحذ تجاسی، خذهاتی،

 تجاسی تشای ّش هتشهشتع صیشتٌا

حذاقل  عَاسؼ هَسد  2041هػَب پیطٌْادی سال  هػَب قثلی طثقات

هحاسثِ  تشا ی ّش هتشهشتع 

 سیال هػَب قثلی

حذاقل  عَاسؼ هَسد 

ِ  تشا ی ّش هتشهشتع هحاسث

 2041سیال پیطٌْادی 

 A22/20 A22/20 01024 14644 صیشصهیي

 A 02/12 A 02/12 24144 12604 ّن کف

 A22/20 A22/20 36044 00114 طثقِ اٍل 

 A1/6 A1/6 33444 01644 طثقِ دٍم

 A62/0 A62/0 34314 36014 سَم تِ تاال

 A62/1 A62/1 11234 10614 ًین طثقِ

 اًثاس  تشای ّش هتشهشتع صیشتٌا -غٌعتی -کاسگاّی -خذهاتی

 A6/1 A6/1 36044 00114 صیشصهیي

 A0 A0 36044 00114 ّن کف

 A6/1 A6/1 10104 31434 طثقِ اٍل 

 A2/1 A2/1 1334 3414 طثقِ دٍم

 A62/2 A62/2 24214 23224 سَم تِ تاال

 A00/4 A00/4 6634 21104 ًین طثقِ

 80هتط تط اؾاؼ  20تا  10هتط اٍل تط اؾاؼ اضظـ هحاؾثاتی خثِْ اٍل اظ  10ػَاضو پصیطُ هدتوغ ّای تداضی هاًٌس پاؾاغ تا  -1تَيیحات: تثهطُ 

خثِْ اٍل زض نَضتی وِ اظ اضظـ هحاؾثاتی خثِْ تؼسی  اضظـ هحاؾثاتیزضنس  60هتط هطتغ تِ تؼس تط اؾاؼ  20زضنس اضظـ هحاؾثاتی خثِْ اٍل  اظ 

 .ووتط ًثاقس

 ,ػَاضو پصیطُ ّای  نٌؼتی زض ول تطاؾاؼ اضظـ هحاؾثاتی خثِْ انلی هحاؾثِ ذَاّسقس -2طُتثه

لاًَى قْطزاضی ّا تِ هٌظَض اؾتفازُ وؿة ٍ پیكِ ٍ تداضت  55ٍاحس تداضی :ػثاضت اؾت اظ ؾاذتواًْایی وِ تطاتط تثهطُ شیل هازُ  -3تثهطُ 

 .اًَى ًظام نٌفی ٍ یا ٍاحسّای تاتغ لاًَى تداضت فؼالیت زاقتِ تاقساحساث گطزیسُ ٍ یا زض آًْا ٍاحسّای نٌفی تحت پَقف ل

 ٍاحسّای تداضی زض هؼاتط فطػی زض نَضت َی هطاحل لاًًَی پٌح زضنس تِ اضظـ هحاؾثاتی ههَب ايافِ هی گطزز.-4تثهطُ 

ضگاّْای نٌؼتی ٍ ازاضی هَافمت انَلی  اظ هطاخغ ٍاحس نٌؼتی : ػثاضت اؾت اظ ؾاذتواًْایی وِ تِ هٌظَض اؾتفازُ نٌؼتی ٍ یا ایداز وا -5تثهطُ 

 .زاقتِ تاقس ....ازاضُ نٌایغ ٍ –شیطتٍ هاًٌس ٍظاضت  خْاز ٍ وكاٍضظی 

زضنس  20كت زض گلراًِ ّا اظ ػَاضو هؼاف ٍ ؾایط ترف ّای گلراًِ تِ اظاء ّط هتط هطتغ تط اؾاؼ ؾاظُ ّای ؾثه گلراًِ ٍ هحل وولیِ  -6تثهطُ 

 هحاؾثِ هی گطزز.واضگاّی  -اتی تؼطفِ ذسه 2ضزیف 

 واضگاّی هحاؾثِ هی گطزز–تؼطفِ ذسهاتی  2زضنس ضزیف  50 ػَاضو نسٍض ؾاذتواى هَتَضذاًِ ، چاُ ػویك ٍ ًیوِ ػویك ٍ اؾترط زض تاؽ -7تثهطُ 

 واضگاّی -تؼطفِ ذسهاتی 2ضزیف  زضنس 20 ّط هتط هطتغ تط اؾاؼ ءٍ پصیطُ ؾاذتواى ّای تا ؾمف پلیت ٍ قیطٍاًی خْت تاؾیؿات ٍ اًثاضی تِ اظا

 هحاؾثِ هی گطزز . 

 اؾترطّای ترف وكاٍضظی هكوَل ایي تؼطفِ ًوی قَز .  -

 اذص هدَظ اظ ؾاظهاى خْاز وكاٍضظی شیهالح لثل اظ احساث اؾترط العاهی اؾت . -

تؼَیى لَلِ  -گچ واضی-ؾطاهیه-قی واضیتؼویطات قاهل ) وا ,% ضزیف هطتََِ هحاؾثِ ٍ زضیافت هی گطزز  30اًدام تؼویطات زاذلی  -8 تثهطُ

 ؾمف ٍ زیَاضّا ٍ غیطُ ًوی تاقس(( وِ فمٍ قاهل تؼویطات زاذلی ؾاذتواى هی تاقس ٍ قاهل تؼویطات اؾاؾی هثل )تؼَیى ...وكی ٍ غیطُ 

ؼطفِ ّای هطتََِ ٍنَل ذَاّس چٌاًچِ زض لؿوتی اظ واضتطی هصوَض ٍاحسّای هؿىًَی ، تداضی یا ازاضی احساث قَز، ػَاضو آى هُاتك ت -9تثهطُ 

 ,قس

 انالح ضاخغ تِ تاؾیؽ قطوت قْطن ّای نٌؼتی العاهی اؾت . ضػایت تٌس هازُ ٍاحسُ لاًَى -10تثهطُ 

= A   1402اضظـ هحاؾثاتی هَضز ػول ؾال 
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 عَاسؼ غذٍس پزیشُ یک هتش هشتع اص یک ٍاحذ اداسی تِ اصاء ّش هتشهشتع

سال  هػَب پیطٌْادی هػَب قثلی طثقات

2041 

حذاقل  عَاسؼ هَسد 

هحاسثِ  تشا ی ّش 

هتشهشتع سیال هػَب 

 قثلی

حذاقل  عَاسؼ هَسد 

هحاسثِ  تشا ی ّش 

هتشهشتع سیال پیطٌْادی 

2041 

 A6/1 A6/1 36044 00114 صیشصهیي

 A3/2 A3/2 33444 01644 ّن کف

 A6/1 A6/1 10104 31434 طثقِ اٍل 

 A0/1 A0/1 11234 10614 طثقِ دٍم

 A62/2 A62/2 14234 11214 سَم تِ تاال

 A00/4 A00/4 6634 21104 اًثاسی

 تَيیحات: 

 ,ی زٍلتی ٍ ًْازّای ٍاتؿتِ تِ زٍلت هس ًظط هی تاقساولیِ ؾاذتواًْای ازاضات ٍ ؾاظهاًْ ؾاذتواًْای ازاضی قاهل

 ,هحؿَب هی قًَس قطوتْای زٍلتی وِ تط اؾاؼ لاًَى تداضت ازاضُ  هی قًَس تداضی

نَل ػَاضو هعتَض زضذهَل ٍاحسّای ازاضی هی تاقس وِ ضػایت يَاتٍ ٍ همطضات هطتٌَ اظ خولِ َطح ههَب)ّازی ٍ ٍ

 .خاهغ( حؿة هَضز هالن ػول لطاضهی گیطز

= A   1402اضظـ هحاؾثاتی هَضز ػول ؾال 
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پضضکاى، دًذاًپضضکی، تیٌایی ، سٍاًٍاحذّای هطة پضضکاى عَاسؼ صیشتٌا ، غذٍس پشٍاًِ، هستحذثات)احذاث اعیاًی( 

 تِ اصاء ّشهتشهشتع ٍ کلیِ حشف ٍاتستِ تِ پضضکی ٍ دسهاًیآصهایطگاُ ّا  سٌجی، سادیَلَطیستْا ، سًََگشافی،

عَاسؼ هساحت ّش هتشهشتع هػَب  طثقات

 قثلی

 2041عَاسؼ هساحت ّش هتشهشتع پیطٌْادی 

 A16/0 A16/0 صیشصهیي

 A64/24 A64/24 ّوکف

 A06/0 A06/0 تاال طثقِ اٍل تِ

اًثاسی دس صیشصهیي یا ّوکف 

 ٍ دیگش طثقات

A26/1 A26/1 

 :توضیحات
زضنس هحاؾثِ 40ؾاذت ٍ ؾاظّای تَؾٍ ذیطیي ؾالهت تا هؼطفی زاًكگاُ ػلَم پعقىی اؾتاى تا واّف  (1تٌس

ٍنَل ًوایس ٍ زض  قْطزاضی هُالثات ذَز ضا هی قَز ٍ زض نَضت تغییطی واضتطی تط اؾاؼ تؼطفِ ضٍظ ٍ تسٍى واّف

زضنس هحاؾثِ هی قَز ایي واّف ػالٍُ تطترفیفات ػوَهی 50نَضتیىِ ظهیي تَؾٍ ذیطیي تْیِ قَز تا واّف 

 .ههَب قَضا هی تاقس

 .(زاضٍذاًِ ّا ّواًٌس تداضی هحؿَب هی قًَس 2تٌس 

=A   1402اضظـ هحاؾثاتی هَضز ػول ؾال 
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اعن اص اضخاظ حقیقی یا  فشٌّگی ، ٌّشی، ٍسصضی ،اث اعیاًی( آهَصضیعَاسؼ صیشتٌا ، غذٍس پشٍاًِ، هستحذثات)احذ

 تِ اصاء ّشهتشهشتع حقَقی 

عَاسؼ هساحت ّش هتشهشتع هػَب  طثقات

 قثلی

 2041عَاسؼ هساحت ّش هتشهشتع پیطٌْادی 

 A63/1 A63/1 صیشصهیي

 A22/3 A22/3 ّوکف

 A63/1 A63/1 طثقِ اٍل

 A12/1 A12/1 طثقِ دٍم

 A62/2 A62/2 تِ تاالطثقِ سَم 

اًثاسی دس صیشصهیي یا ّوکف 

 ٍ دیگش طثقات

A62/2 A62/2 

 تَيیحات: 

لاًَى انالحی  19( آهَظقگاُ ّا ٍ هطاوع آهَظقی غیط اًتفاػی تطای اذص پطٍاًِ ؾاذتواًی تط اؾاؼ هازُ 1تٌس

زاضی اظ ترفیفات ، زض تطذَض 16/5/87تاؾیؽ ٍ ازاضُ هساضؼ، هطاوع آهَظقی ٍ پطٍضقی غیط زٍلتی ههَب 

 ,تطخیحات ٍ ولیِ هؼافیت ّای هالیاتی ٍ ػَاضو زض حىن هساضؼ زٍلتی ّؿتٌس

هَضخ  234991/89هَيَع ًاهِ قواضُ )عازُ ّا، اهاوي همسؾِ تا تائیس اٍلاف اه( هؿاخس ، تىایا، حؿیٌیِ ّا، اه2تٌس

 .ػَاضو هؼاف هی تاقٌس اظ پطزاذت ضئیؽ ؾتاز پكتیثاًی ٍ ّواٌّگی ٍ اهَض هؿاخس وكَض( 25/5/89

=A   1402اضظـ هحاؾثاتی هَضز ػول ؾال 
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 عَاسؼ غذٍس ضٌاسٌاهِ ساختواى هجتوع ّای هسکًَی چٌذٍاحذی

 تِ تاال تعشهتشه 3444 اصسطح ًاخالع کل تٌا  هتشهشتع 3444سطح ًاخالع کل تٌا تا 

 2041ْادی پیطٌ هػَب قثلی 2041پیطٌْادی  هػَب قثلی

A55 /0 *ول  هؿاحت

 ظیطتٌا
100  N  × 

 سیال2414حذاقل :

A55 /0 * هؿاحت ول

 ظیطتٌا
100  N  × 

 سیال1264حذاقل :

A77 /0 * هؿاحت ول

 ظیطتٌا
100  N  × 

 سیال6144حذاقل :

A77 /0 * هؿاحت ول

 ظیطتٌا
100  N  × 

 سیال6004حذاقل :

 تَيیحات:

 .هی تاقس 2تؼساز ٍاحس ٍ حسالل آى N: هٌظَض اظ 1تثهطُ 

 .: هؿاحت تطای ّط ضزیف هؿاحت ول تٌای ؾاذتواى هی تاقس2طُ تثه

=A   1402اضظـ هحاؾثاتی هَضز ػول ؾال 
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 عَاسؼ غذٍس یک هتشهشتع اصچٌذٍاحذ تجاسی تا استفاع ٍ دٌِّ هجاص

حذاقل  عَاسؼ هَسد   2041پیطٌْادی  هػَب قثلی طثقات

هحاسثِ  تشا ی ّش هتشهشتع 

 سیال هػَب قثلی

َاسؼ هَسد هحاسثِ  حذاقل  ع

تشا ی ّش هتشهشتع سیال 

 2041پیطٌْادی 

 ّوکف

(10+n * )A54/1 (10+n * )A54/1 
0204 2034 

 صیشصهیي

(10+n * )A84/0 (10+n * )A84/0 
2124 1204 

 طثقِ اٍل 
(10+n * )A72/0 (10+n * )A72/0 

2144 2214 

 طثقِ دٍم
(10+n * )A 60/0 (10+n * )A 60/0 

2424 2314 

 ِ سَم تِ تاالطثق
(10+n * )A 48/0 (10+n * )A 48/0 

014 2414 

 اًثاسی 
(10+n * )A48/0 (10+n * )A48/0 

244 124 

 ًین طثقِ
(10+n * )A 36/0 (10+n * )A 36/0 

104 324 

 تَيیحات :
 .تؼساز ٍاحس اؾت n:هٌظَض اظ 1تثهطُ

 .َطحْای ّازی ٍ تفًیلی اؾت هٌظَض اظ اضتفاع ٍ زٌِّ هداظ يَاتٍ اػالم قسُ اظ ؾَی -2تثهطُ 

=A   1402اضظـ هحاؾثاتی هَضز ػول ؾال 
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 عَاسؼ پزیشُ دفاتش کاس ٍ تاسیسات ضْشی )پستْای آب ، تشق، گاص( تِ اصاء ّش هتشهشتع

 

عَاسؼ هساحت ّش هتشهشتع  کاستشی

 هػَب قثلی

عَاسؼ هساحت ّش هتشهشتع پیطٌْادی 

2041 

 A16/7 A16/7 عَاسؼ پزیشُ دفاتش کاس  

عَاسؼ پزیشُ تاسیسات ٍ تجْیضات ضْشی هاًٌذ 

هٌثع آب، پستْای تشق ، پست گاص ٍ سایش هَاسد 

 هطاتِ

ػَارض تبسیسبت ضْزی ثز اسبس 

 69714/42/20ثرطٌبهِ ضوبرُ 

ثز اسبس تؼزكِ  14/9/94هَرخ 

 .ذسهبتی هحبسجِ ٍٍصَل هی گززز

ػَارض تبسیسبت ضْزی ثز اسبس ثرطٌبهِ 

ثز اسبس  14/9/94هَرخ  69714/42/20ضوبرُ 

 تؼزكِ ذسهبتی هحبسجِ ٍٍصَل هی گززز.

1402اضظـ هحاؾثاتی هَضز ػول ؾال  ;   A   
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 حػاس کطی ٍ دیَاس کطی تشای اهالک فاقذ هستحذثاتعَاسؼ غذٍس هجَص 

تقسین تٌذی هٌطقِ تٌذی تواهی 

 تلَکْا

 عَاسؼ هحلی عَاسؼ هحلی عَاسؼ هحلی

 دیَاسکطی تا آجشی یا تتٌی دیَاسکطی تا هػالح تلَکی لح گلیدیَاسکطی تا هػا

پیطٌْادی  هػَب قثلی

 2041سال

پیطٌْادی  هػَب قثلی

 2041سال 

پیطٌْادی  هػَب قثلی

 2041سال 

23951 31131 37921 49291 47911 62271 
 

ٍ یا تطویثی اظ  ,,,ؾیواًی ٍ تلَن ٍ  هٌظَض اظ زیَاض هؿاحت ّطًَع پَقف زض اَطاف هله اػن اظ فٌؽ، آخط، پیف ؾاذتِ ٍ-1

 .آًْا هی تاقس

ػَاضو ایي تؼطفِ اظ هتمايیاى ّط ًَع زیَاضوكی زض اَطاف ظهیي اذص ذَاّس قس ٍ زض نَضتیىِ ّطًَع پطٍاًِ ؾاذتواى -2

 .تطای هلىی نازض گطزز، ایي تؼطفِ ػَاضو لاتل ٍنَل ًرَاّس تَز

 .ٍاحس قْطؾاظی تؼییي ذَاّس قسحساوثط اضتفاع زیَاض ٍ ًَع زیَاض تَؾٍ  -3

زض نَضتیىِ هلىی فمٍ تمايای احساث زیَاض زاقتِ تاقس، نسٍض هدَظ زیَاض نطفاً تِ هٌعلِ هحهَض ًوَزى هله هطتََِ -4

تلمی ٍ ّیچگًَِ هدَظی تطای احساث تٌا هحؿَب ًوی قَز ٍ هطاتة تایؿت ز ضهدَظنازضُ اظ ؾَی قْطزاضی نطاحتاً لیس 

 .قَز

زضنَضتیىِ  پؽ اظ نسٍض هدَظ زیَاضزیَاضوكی پطٍاًِ ای تطای هله نازض گطزز ایي ػَاضو لاتل اؾتطزاز ٍ یا تْاتط -5

 .ًرَاّس تَز

اضتفاع هداظ تطای احهاض یا تطویة زیَاض یا ًطزُ هُاتك يَاتٍ َطح تفهیلی قْط ذَاّس تَز ) قْطزاضی هىلف اؾت -6

 ضهدَظ نازضُ زضج ًوایس(اضتفاع زیَاض ٍ فٌؽ ضا تِ تفىیىی ز 

 حهاضوكی زض حطین قْط تسٍى اخاظُ خْاز وكاٍضظی هوٌَع هی تاقس -7

 زضنس ػَاضو زیَاضوكی هحاؾثِ ٍ ٍنَل گطزز 50ػَاضو فٌؽ وكی  -8

 .تطای هدَظّای ؾاذتواًی اظ ّط ًَع واضتطی تؼطفِ زیَاضوكی هحاؾثِ ًرَاّس قس-9

 اتماء ؾاذتواى زیَاضوكی هحاؾثِ ًوی قَز . آضاء وویؿیَى هازُ نس زض نَضت ضای تِ -10
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 عَاسؼ هاصاد طَل عشغِ هجاص جْت ّش هتشهشتع دس سطح تشاکن

حذاقل  عَاسؼ هَسد  2041پیطٌْادی  هػَب قثلی ًَع کاستشی

هحاسثِ  تشا ی ّش هتشهشتع 

 سیال هػَب قثلی

حذاقل  عَاسؼ هَسد هحاسثِ  

تشا ی ّش هتشهشتع سیال 

 2041پیطٌْادی 

 کًَیهس

A16 A16 

03144 240144 

 تاالس-خذهاتی -تجاسی

A16 A16 

216444 126244 

 غٌعتی -کاسگاّی
A  14 A  14 

236044 266204 

عَاسؼ غذٍس هجَصهاصاد تش استفاع هجاص 

 هٌطقِ تشای ّش هتش هشتع

A  00/12 A  00/12 01044 221004 

 تَيیحات :

هَضخ  16237/4/20اتٍ َطح خاهغ  ػَاضو ظیطتٌا تؼلك ًوی گیطز) ًاهِ قواضُ تِ ػَاضو تطاون پایِ تا اضتفاع هداظ َثك يَ-1

 هؼاٍى هحتطم ّواٌّگی اهَض ػوطاًی اؾتاًساضی( 11/3/95

ایي ػَاضو پؽ اظ تهَیة زض وویؿیَى فٌی هطتََِ لاتل ٍنَل اؾت ٍزضنَضت ؾاذت تسٍى پطٍاًِ پؽ اظ نسٍض ضای هازُ نس -2

 ,ضت ضيایت هداٍضیي لاتل هحاؾثِ ٍ ٍنَل ذَاّس تَزهثٌی تط خطیوِ ٍ ّوچٌیي زض نَ
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تش پشٍاًِ ساختواًی هاصاد تش تشاکن پایِ عَاسؼ  

حذاقل  عَاسؼ هَسد   2041پیطٌْادی  هػَب قثلی ًَع کاستشی

هحاسثِ  تشا ی ّش 

هتشهشتع سیال هػَب 

 قثلی

حذاقل  عَاسؼ هَسد 

هحاسثِ  تشا ی ّش هتشهشتع 

 2041سیال پیطٌْادی 

 کًَیهس

A37 ×سغح ثٌب A37 ×سغح ثٌب 

61444 60044 

 تجاسی
A35 ×سغح ثٌب A35 ×سغح ثٌب 

61444 60044 

 اداسی ٍ غٌعتی
A5 ×سغح ثٌب A5 ×سغح ثٌب 

61444 60044 

 -ٍضظقی سایش کاستشیْا

 -ّتل -تاالض-فطٌّگی

 -تْساقتی -گطزقگطی

–پعقىی 

 -زضهاًی -آظهایكگاّی

 هطغساضی(   -زاهساضی

A5 ×سغح ثٌب A5 ×سغح ثٌب 

61444 60044 

 تَيیحات :

هؼاًٍیت هحتیطم    18/2/97هیَضخ   10946/32/20ظیطتٌای هكوَل ػَاضو تطاون ،هكوَل ػَاضو ظیطتٌا ًویی گطزز.)تركیٌاهِ قیواضُ    -1تٌس

 اؾتاًساضی زض هَضز ػَاضو هًاػف ( 

 .هٌظَض اظ ؾُح تٌا ؾُح َثمِ ای اؾت وِ زض ايافِ اضتفاع ٍالغ گطزیسُ اؾت  -2تٌس

 چٌاًچِ پالوی زضَثمِ ای تط ضٍی ظیطتٌایی هكوَل تطاون ؾُح ٍ اضتفاع ّط زٍ تاقسنطفا تطاون ؾُح هحاؾثِ هی گطزز  -3تٌس 

 : تالىي زض گصض تا ظیطتٌای هفیس ًیع هكوَل ػَاضو تطاون هی گطزز . 4تٌس 

لاًَى  100َى هازُ پٌح ٍ آضای وویؿیَى هازُ هحاؾثِ ایي ػَاضو نطفا زض چْاض چَب يَاتٍ َطح تفهیلی ٍ ههَتات وویؿی:  5تٌس 

 ٍ زض ّط تلَن تاالتطیي اضظـ هحاؾثاتی آى هَضز هحاؾثِ لطاض هی گیطز . قْطزاضی تط هثٌای خطیوِ هحاؾثِ ٍ ٍنَل هی تاقس

 ػَاضو ظیطتٌا هحاؾثِ هی گطزز.ضٍی پیلَت تا زٍ َثمِ   :1تثهطُ 

 م ايافِ هی گطزززضنس تِ تؼطفِ َثمِ زٍ  35: َثمِ ؾَم 2تثهطُ 

 زضنس تِ تؼطفِ َثمِ ؾَم ايافِ هی گطزز .  20: َثمِ چْاضم 3تثهطُ 

 زضنس تِ تؼطفِ َثمِ چْاضم ايافِ هی گطزز.  25: َثمِ پٌدن ٍ تاالتط 4تثهطُ 

خیسٍل(   4فَق)ضزیف  زضنس ػَاضو 40تِ وكاٍضظی تِ اؾتثٌاء لؿوت ّای ازاضی پصیطُ زاهساضی ٍ هطغساضی ٍ نٌایغ ٍاتؿتِ  تطای :  5تثهطُ

 تطای ّط هتطتغ هحاؾثِ هی گطزز.
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 عَاسؼ غذٍس هجَص، هستحذثات )تالکي یا پیص آهذگی دسگزس( تشای ّش هتشهشتع           

پیطٌْادی  هػَب قثلی ًَع کاستشی

2041 

 عَاسؼ پیص آهذگی سٍتاص هطشف تِ هعاتش ٍاحذّای تجاسی

A60/21 A60/21 

 طشف تِ هعاتش ٍاحذّای تجاسیعَاسؼ پیص آهذگی سٍتستِ ه

A64/33 A64/33 

 عَاسؼ پیص آهذگی سٍتاصهطشف تِ هعاتش ٍاحذّای اداسی ، کاسگاّی ، غٌعتی ٍ غیشُ

A11/22 A11/22 

 عَاسؼ پیص آهذگی سٍتستِ هطشف تِ هعاتش ٍاحذّای اداسی ،کاسگاّی ، غٌعتی ٍ غیشُ

A21/16 A21/16 

 ٍاحذّای هسکًَیعَاسؼ پیص آهذگی سٍتاصهطشف تِ هعاتش 

A22 A22 

 عَاسؼ پیص آهذگی سٍتستِ هطشف تِ هعاتش ٍاحذّای هسکًَی

A26 A26 

A 1402; اضظـ هحاؾثاتی ؾال 
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 پٌج ُپس اص تػَیة کویسیَى هاد عَاسؼ اسصش افضٍدُ ًاضی اصتغییش کاستشی

حذاقل  عَاسؼ  2041پیطٌْادی  هػَب قثلی طشح تعذی طشح قثلی

شا هَسد هحاسثِ  ت

ی ّشهتشهشتع سیال 

 هػَب قثلی

حذاقل  عَاسؼ هَسد 

هحاسثِ  تشا ی ّش 

هتشهشتع سیال پیطٌْادی 

2041 

 A06 303600 394680×متراش تغییر داده شده  A06×متراش تغییر داده شده  تجاسی هسکًَی 

 A20 67050 87160×متراش تغییر داده شده  A20×متراش تغییر داده شده  هسکًَی ٍ اداسی فضای سثض 

 A31 22130 28760×متراش تغییر داده شده  A31×متراش تغییر داده شده  هسکًَی فشٌّگی هزّثی 

 A31 34800 45240×متراش تغییر داده شده  A31×متراش تغییر داده شده  هسکًَی ٍسصضی 

متراش تغییر داده شده  A4/2×متراش تغییر داده شده  ٍسصضی هختلط 

×A4/2 

6070 7890 

 A13 34800 45240×متراش تغییر داده شده  A13×متراش تغییر داده شده  هسکًَی تی دسهاًی تْذاض

 A27 272000 353600×متراش تغییر داده شده  A27×متراش تغییر داده شده  تجاسی اداسی 

 A20 60700 78900×متراش تغییر داده شده  A20×متراش تغییر داده شده  هسکًَی اداسی 

 A43 347800 452140×متراش تغییر داده شده  A43×متراش تغییر داده شده  یتجاس فضای سثض 

خذهاتی ٍ 

 کاسگاّی

 A20 256800 333840×متراش تغییر داده شده  A20×متراش تغییر داده شده  تجاسی

 A20 68300 88790×متراش تغییر داده شده  A20×متراش تغییر داده شده  هسکًَی کطاٍسصی 

 A13 410000 533000×متراش تغییر داده شده  A13×تراش تغییر داده شده م تجاسی کطاٍسصی 

کطاٍسصی ٍ فضای 

 سثض 

 A17 83500 108550×متراش تغییر داده شده  A17×متراش تغییر داده شده  کاسگاّی ٍ اًثاس

 A20 83500 108550×متراش تغییر داده شده  A20×متراش تغییر داده شده  هسکًَی گزس  

اسگاّی ٍ ک هسکًَی 

 اًثاسی

 A15 121450 157880×متراش تغییر داده شده  A15×متراش تغییر داده شده 

 A15 50600 65700×متراش تغییر داده شده  A15×متراش تغییر داده شده  فشٌّگی هزّثی هسکًَی 

داهذاسی، ًیوِ  کطاٍسصی 

 غٌعتی ٍ غٌعتی

 A12 22130 28760×متراش تغییر داده شده  A12×متراش تغییر داده شده 

 A24 45540 59200×متراش تغییر داده شده  A24×متراش تغییر داده شده  هسکًَی آهَصضی 

 A10 76000 98800×متراش تغییر داده شده  A10×متراش تغییر داده شده  ٍیالئی  کطاٍسصی 

تجاسی ٍ  گزس 

 کاسگاّی

 A36 37300 48490×متراش تغییر داده شده  A36×متراش تغییر داده شده 

 تَيیحات:

لاًَى تاؾیؽ قَضای ػالی  5ٍيغ ػَاضو اضظـ افعٍزُ ًاقی اظ تغییط واضتطی اهالن پؽ اظ نسٍض هدَظ تَؾٍ وویؿیَى هازُ 

 .قْطؾاظی ٍ هؼواضی ایطاى ذالف لاًَى ٍ ذاضج اظ حسٍز ٍ اذتیاضات قَضاّای اؾالهی قْط تكریم زازُ ًكسُ ٍ لاتل ٍنَل هی تاقس

 ٍ زض نَضت تهَیة لاتلیت اخطا زاضز . 5ِ زضذَاؾت هالىیي یا هاله ٍ َطح زض وویؿیَى هازُ ایي تؼطفِ تٌا ت-
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 اسصش افضٍدُ ًاضی اص تغییش ٍ تػَیة طشح ّای جاهع ٍ تفضیلی

 2041پیطٌْادی  هػَب قثلی طشح تعذی طشح قثلی

 S ×  A22 S ×  A22 تجاسی هسکًَی 

 S ×  A2 S ×  A2 هسکًَی ٍ اداسی فضای سثض 

 S ×  A12/3 S ×  A12/3 هسکًَی فشٌّگی هزّثی 

 S ×  A12/3 S ×  A12/3 هسکًَی ٍسصضی 

 S ×  A1/4 S ×  A1/4 ٍسصضی هختلط 

 S ×  A12/3 S ×  A12/3 هسکًَی تْذاضتی دسهاًی 

 S ×  A62/1 S ×  A62/1 تجاسی اداسی 

 S ×  A2 S ×  A2 هسکًَی اداسی 

 S ×  A62/24 S ×  A62/24 تجاسی فضای سثض 

 S ×  A2 S ×  A2 تجاسی خذهاتی ٍ کاسگاّی

 S ×  A2 S ×  A2 هسکًَی کطاٍسصی 

 S ×  A2/6 S ×  A2/6 تجاسی کطاٍسصی 

 S ×  A12/0 S ×  A12/0 کاسگاّی ٍ اًثاس کطاٍسصی ٍ فضای سثض 

 S ×  A2 S ×  A2 هسکًَی گزس  

 S ×  A62/3 S ×  A62/3 کاسگاّی ٍ اًثاسی هسکًَی 

 S ×  A62/3 S ×  A62/3 فشٌّگی هزّثی هسکًَی 

داهذاسی، ًیوِ غٌعتی ٍ  کطاٍسصی 

 غٌعتی

S ×  A3 S ×  A3 

 S ×  A1 S ×  A1 هسکًَی آهَصضی 

 S ×  A6 S ×  A6 ٍیالئی  کطاٍسصی 

 S ×  A6 S ×  A6 تجاسی ٍ کاسگاّی گزس 

 توضیحات:

S   :مساحت مربوطه  

تاثیر تغییر و تصویب طرح هادی و تفضیلی قرار می گیرند و باعث ایجاد ارزش افسوده گردند  کلیه امالکی که تحت

 .مشمول این تعرفه می باشند
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)احذاث خیاتانهای اصلی شهر( توسعه شهریعوارض ارزش افسوده ناشی از اجرای طرحهای   

 

 توظیحات:

 ًِ ؾاذت ٍ ًمل ٍ اًتمال )اًدام هؼاهلِ( ٍ ّوچٌیي زضذَاؾت هاله هی تاقسظهاى ٍنَل ایي ػَاضو تِ ٌّگام نسٍض پطٍا-1

ػَاضو تا تَافك هاله اهالوی وِ زض اثط تؼطیى هؼثط، لؿوتی اظ آى زضتؼطیى لطاض گیطز زض ایي حالت قْطزاضی هی تَاًس  -2

 هَيَع ایي تؼطفِ ضا زض هماتل هُالثات هاله تْاتط ًوایس

ٍ َطح ّای تَؾؼِ قْطی اهىاى اؾتفازُ اظ هَلؼیت خسیس ضا ًساقتِ تاقس هكوَل پطزاذت ایي چٌاًچِ هاله تطاتط يَات-3

 ,ػَاضو ًرَاّس تَز

 30اهالوی وِ پؽ اظ اخطای َطح زض خثِْ تؼسی ٍالغ هی قًَس زض ایي نَضت هتٌاؾة تا فانلِ هله اظ ػطو هؼثط خسیس، -4

 اظ ػَاضو هَيَع ایي تؼطفِ هحاؾثِ ٍ ٍنَل قَز زضنس

B)يطیثی اظ تط هله )ََل یا ػطو هله : 

تؼطفِ ػَاضيی ذَاّس  ل ًوی قَز ز ٍ َطح ّای اخطا قسُ لثلی ضا قاهتطلطاضی ، لاتلیت ٍنَل زاضٍنَل ایي ػَاضو اظ ظهاى 

 تَز ٍ تِ َطح ّای تَؾؼِ قْطی وِ لثال  اخطا قسُ تؼلك ًوی گیطز

           زضنس لیوت ضٍظ َثك ًظط واضقٌاؼ  20ًثایس اظ  ،اظ اخطای َطح  تؼساظ اخطای َطح ٍ  اضظـ هؼاهالتی  لثل هاتِ التفاٍت 

 هطيی الُطفیي تیكتط تاقس 

  A ; 1402اضظـ هحاؾثاتی هَضز ػول ؾال 

 2041تعرفه پیشنهادی در سال  هصوب قثلی عنواى تعرفه

که پس از تعریط درتر هعثر ترای اهالکی 

 قرار هی گیرنذ

A×B)04/1×)عرض ×)هتراش عرصه

 عرض هعثر جذیذ(-هعثر قذین

A×B)04/1×)عرض هعثر جذیذ(-عرض هعثر قذین×)هتراش عرصه 

ترای اهالکی که پس از اجرای طرح دارای 

 تاقیوانذه هستنذ

A×B)12/3×)عرض ×)هتراش عرصه

 عرض هعثر جذیذ(-هعثر قذین

A×B)12/3×)عرض هعثر جذیذ(-عرض هعثر قذین×)هتراش عرصه 

اهالکی که عقة نشینی نذارنذ ولی هعثر 

 هشرف ته هلک تعریط هی شود

A×B)04/1×)عرض ×)هتراش عرصه

 عرض هعثر جذیذ(-هعثر قذین

A×B)04/1×)عرض هعثر جذیذ(-عرض هعثر قذین×)هتراش عرصه 
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ها اعن از فروش، تخصصی، ادواری، فصلی و دائوی در هحذوده و حرین شهر ته استثناء  ها و نوایشگاه  عوارض غرفه

  دستی و فرشهای صنایع  نوایشگاه

 

 S  ×2444=T × تعذاد روز

 

، ػَارض ٍصَلی را ثِ  رٍس ثؼس اس اتوبم ّز زٍرُ ثزگشاری ًوبیطگبُ 10هتَلیبى ثزگشاری ًوبیطگبُ هَظلٌس زر هْلت حساًثز -2

 حسبة ضْززاری ٍاریش ٍ رسیس آى را ثِ ضْززاری ارائِ ًوبیٌس زر ؿیز ایي صَرت ضْززاری هدبس ثِ ٍصَل ٍثیوِ هزثَعِ

  ثبضس هی

: زر صَرتی ًِ ضرصی كوظ یي ؿزكِ اخبرُ ًٌس زر هحبسجِ ػَارض هسبحت ّوبى یي ؿزكِ لحبػ      Sهٌظَر اس   -2

 ذَاّس ضس ٍلی زر صَرتی ًِ ًل ؿزكِ ّب را اخبرُ ًوبیس هسبحت ًل ؿزكِ ّب زر هحبسجِ ػَارض لحبػ ذَاّس ضس 

 اگذار هی ضَز هطوَل ایي تؼزكِ ًوی گززز ؿزكِ ّبیی ًِ اس عزف ضْززاری ثِ صَرت هشایسُ ٍ -3
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دکل ّای هخاتشاتیپزیشُ ٍ ًػة عَاسؼ   

F+(a×h) 

 

 ,ریبل هی ثبضس 2,500,000ضزیت هحبسجِ ثِ هجلؾ   aریبل ثَزُ ٍ 15,000,000ػسز ثبثت صسٍر هدَر ثِ هجلؾ  F -1تجصزُ 

 ثبضس یب ارتلبع ثبالتزیي ًوغِ سبسُ ثز اسبس هتز هی  h: هٌظَر اس 2تجصزُ 

اج هَظلٌس ًلیِ اضربظ حویوی یب حوَهی ثِ ؿیز اس آًتي  تلَیشیَى ٍاحسّبی ضرصی ثؼلت استلبزُ اس كضبی ضْزی ثزای اًتطبر ٍ یب زریبكت ّز گًَِ اهَ -3تجصزُ 

ایي هدَس  ,ضَاثظ ضْزسبسی اذذ ًوبیٌس ثبیس هجل اس ّزگًَِ اهسام زرذصَظ ًصت سبسُ ّبی هذًَر ًسجت ثِ پززاذت ػَارض ایي ًس اهسام ٍ هدَس السم را ثز عجن

ضوٌب زر سهبى توسیس ػَارض كَم ثز هجٌبی زٍ پٌدن آذزیي تؼزكِ ًبضی اس  ,زارای پٌح سبل اػتجبر اس سهبى صسٍر ثَزُ ٍ زر صَرت هَاكوت ضْززاری توسیس ذَاّس ضس

 تجصزُ یي ایي ًس اذذ ذَاّس ضس

 ثبیستی هجل اس ّزگًَِ ذسهبت ثِ هتوبضیبى ایي گًَِ آًتي ّب هدَس ضْززاری را ًتجب زریبكت ًوبیٌس ,,,ٍ  ًلیِ سبسهبى ّبی ثِ هبًٌس ثزم هربثزات -4تجصزُ 

ایي ًس) زر صَرت تبئیس  3ًلیِ هبلٌبى  ًِ هٌصَثبت  كَم ثز رٍی اهالى آًبى ًصت هی ثبضس هَظلٌس هجل اس اتوبم هدَس ًسجت ثِ توسیس آى عجن تجصزُ  -5تجصزُ 

ایي ًس ػَارض سهبى گذضتِ را ثبیستی ثز هجٌبی سِ زّن آذزیي تؼزكِ  3ًوبیٌس ٍ زر صَرت گذضت هْلت هزثَعِ ػالٍُ ثز پززاذت ػَارض تجصزُ  ضْززاری( اهسام

 ًبضی اس تجصزُ یي ایي ًس ثزای ّز سبل تبذیز پززاذت ٍ ًسجت ثِ توسیس هدَس ثزای زٍ سبل ثؼس اهسام ًوبیٌس

حوَهی اس خولِ سبسهبى ّب ٍ ازارات زٍلتی ًِ هجل اس تصَیت ػَارض ایي ًِ هجبزرت ثِ ًصت تدْیشات هزثَعِ ًوَزُ اًس هَظلٌس ًلیِ اضربظ حویوی ٍ یب  -6تجصزُ

 ,ضوي اذذ هدَس ًسجت ثِ پززاذت ػَارض ثِ هجلؾ آذزیي تؼزكِ ًبضی اس تجصزُ یي ایي ًس اس تبرید تصَیت ثِ ثؼس اهسام ًوبیٌس

شات هٌصَثِ ثز رٍی اهالى اضربظ حویوی ٍ یب حوَهی اػن اس زٍلتی ٍ ؿیز زٍلتی ثَزُ ٍ زر صَرتی ًِ ایي هٌصَثبت ثز رٍی اهالى ػَارض كَم ثزای تدْی -7تجصزُ 

  ٍصَل ذَاّس ضسثز اسبس هزارزاز هزثَعِ  اخبرُ هبّیبًِ  ضْززاری هزار گیزز

 چگًَِ ٍخْی ػَزت ًرَاّس ضسزر صَرت خوغ آٍری تبسیسبت هزثَعِ تَسظ هبلي هدَس آى اثغبل ٍ ّی -8تجصزُ 

 عزح پزًٍسُ ترللبت سبذتوبًی سبسُ ّبی ًصت ضسُ زر ًویسیَى هبزُ صس ٍ تبهیي ٍ اذذ خزیوِ هبًغ اسزریبكت ػَارض ایي ًس ًرَاّس ضس – 9تجصزُ 

% عَل ػزصِ ٍ  یب 60ٍ استلبزُ زائوی اس كضبّبی هبساز السم االتجبع هی ثبضس ٍ صسٍر هدَس ثِ هؼٌبی تـییز ًبرثزی  : ػَارض كَم ثزای ًلیِ هبلٌیي هٌصَثبت10تجصزُ 

هجٌی ثزؿیزهدبس ثَزى استلبزُ اس آًْب ثبیستی خوغ آٍری گززز  ,,,ارتلبع ثزای سبیز سبسُ ّب ًجَزُ ٍ زر صَرت سبسهبى ّبی سیزثظ ثِ هبًٌس ضْززاری ، هحیظ سیست ٍ 

 هدَس اهسام ًوبیسٍ ضْززاری ثبیستی ًسجت ثِ ػَزت هجلؾ سهبى ّبی ثبهی هبًسُ 

 ریبل هحبسجِ هی گززز. 40.000.000:ػَارض زًل ّبی تللي ّوزاُ ثب ّز ارتلبع ٍ زر ّز هٌبى حساًثز 11تجصزُ 

 ریبل هحبسجِ هی گززز . 10.000.000: ػَارض زًل ّبی رٍی پطت ثبم اضربظ حساًثز  12تجصزُ 

 هل ایي تؼزكِ ًوی گززز.)صزكب ضزًت ّبی تللي ّوزاُ (اًتظبهی ٍ ازاری ضب –: زًل ّبی سبسهبى ّبی اهٌیتی  13تجصزُ 

 قانوى هالیات تر ارزش افسوده  24هاده  2قانوى هوسوم ته شوراهاو تثصره  12هاده  21هنشا قانونی تنذ 
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پشٍاًِ: )تشای ّش هتشهشتع( ٍ تجذیذ عَاسؼ توذیذ  

 ذسج دس تَضیحات ریل:ٌتش اساس تثاغش ه

زض پطٍاًِ ّای ؾاذتواًی وِ اظ َطف قْطزاضیْا نازض هی گطزز تایس َى ًَؾاظی ٍ ػوطاى قْطی لاً 29هازُ  2 َثك تٌس(1تٌس

قَضاّای اؾالهی قْط هی تَاًٌس تا تَخِ تِ حدن  ,حساوثط هستی وِ تطای پایاى یافتي ؾاذتواى يطٍضی اؾت لیس گطزز

ز( ًؿثت تِ تؼییي هْلت –ج  -ب -)الف گاًِ لاًَى ًظام هٌْسؾی ؾاذتواى 4ػولیات ؾاذتواًی ٍ تط اؾاؼ گطٍُ تٌسی 

 ,پطٍاًِ ؾاذتواى السام ًوایس

تاض( ًؿثت تِ توسیس آى السام هی ًوایٌس هكوَل پطزاذت ػَاضو  2(هالىیٌی وِ زض هْلت همطض زض پطٍاًِ ؾاذتواًی)2تٌس

 ,نسٍض پطٍاًِ ؾاذتواًی ًوی قًَس

زض نَضت ػسم قطٍع واًی تطای توسیس پطٍاًِ هطاخؼِ هی ًوایٌس ( هَزیاًی وِ پؽ اظ پایاى هْلت همطض زض پطٍاًِ ؾاذت 3تٌس 

هی  ظیطتٌاهمطض زضپطٍاًِ اظ تاضید نسٍض یا توسیس پطٍاًِ هىلف تِ پطزاذت هاتِ التفاٍت ػَاضو  هستػولیات ؾاذتواًی ظطف 

 ,تاقٌس

 ,(هٌظَض اظقطٍع ػولیات ؾاذتواًی اػالم تَؾٍ هٌْسؼ ًاظط هی تاقس4تٌس

ِ ضا ًِ لثل اظ اتوام هْلت همطض زض پطٍاًِ )تاض اٍل( اظ احساث تٌا نطف ًظط ًوایٌس ٍزضذَاؾت اتُال پطٍا( هالىیٌی و5تٌس

 ,پطٍاًِ پؽ اظ وؿط ّعیٌِ ّای واضقٌاؾی السام ًوایٌسنسٍض زاقتِ تاقٌس قْطزاضی هی تایؿت ًؿثت تِ اؾتطزاز ػَاضو

  ,تِ ٍلی پایاى واض ًگطفتِ اًس هكوَل ایي ػَاضو ًرَاٌّس قسؾاذتواى ّایی وِ ػولیات ؾاذت ٍ ؾاظ آًْا پایاى یاف(6تٌس
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  آتص ًطاًیعَاسؼ 

 
 

 عَاسؼ هحلی تشای ّش هتشهشتع

 2041پیطٌْادی  هػَب قثلی

- 

 

 زیربنا و تراکم% عوارض 4

 

 لاتل ٍنَل هی تاقس 1402اظ اٍل ؾال ٌّگام نسٍض پطٍاًِ  آتف ًكاًی: ػَاضو 1تثهطُ

 ,اظ تٌاّایی وِ تَؾٍ وویؿیَى هازُ نس ضای نازض قَز ًیع ٍنَل هی گطزز: ایي ػَاضو 2تثهطُ 
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 عوارض تر تاتلوهای تثلیغات هحیطی
پیشنهادی  1401سال  شــرح هحاسثــه ردیف

 2041سال 

 312.000 260.000 رٍس( 15ًصت ثٌزتجلیـبتی اكوی یب هبئن  ّز هتز هزثغ )ثبثت 1

2 
)هیساى ٍالیت(  5/2*3زر تبثلَ ثبثت ًصت ثٌز تجلیـبتی 

 رٍس(   15ّز ٍخِ ّز هتزهزثغ )ثبثت

520.000 624.000 

3 
)كزػی(  ّز 5/2*3ًصت ثٌز تجلیـبتی زر تبثلَّبی ثبثت 

 رٍس(   15ٍخِ ّز هتزهزثغ )ثبثت 

455.000 546.000 

4 
هتز )ّز ٍخِ( ّز  3*13ًصت ثٌز زرتبثلَ ػبثز پیبزُ 

 هتزهزثغ )ثبثت یٌوبُ(

780.000 936.000 

 

 

 

 

 

 


