كطٕ ديط٢ٜبز ػٞاضؼ جسيس يب اكعايص ػٞاضؼ ٗٞجٞز زض ض٢طزاضي ٗ٢طزضز سبّ 1394
ضزيق

1

ػٜٞا ٙػٞاضؼ
ػٞاضؼ غسٝض

دطٝا٠ٛ

١بي سبذش٘بٛي سي
ٝاحسي ثطاي ١ط ٗشطٗطثغ

سؼطكٞٗ ٠جٞز

سؼطك ٠ديط٢ٜبزي

زاليْ سٞجي٢ي

ٛحٝ ٟٞغّٞ

سكح ظيطثٜب سوسيٖ ثط (2P* ) 200

سكح ظيطثٜب سوسيٖ ثط (2P* ) 190

زض ِٜ١بٕ غسٝض دطٝا٠ٛ

ًسط كٞم ٞ٘١اض ٟثبيس ثعضُشط يب ٗسبٝي

ًسط كٞم ٞ٘١اض ٟثبيس ثعضُشط يب

ٗطحٔٝ ٠غ ّٞزض ٗي آيس.

 1ثبضس.

ٗسبٝي  1.15ثبضس.

سٞؾيحبر
ث٠

ٗٞؾٞع زسشٞآؼْ٘
ض٘بض3900/1/3/34 ٟ
ٗٞضذٝ 69/2/17 ٠ظاضر
ًطٞض
2

ػٞاضؼ ظيطثٜبي
سبذش٘ب٢ٛبي ثسٙٝ

 1.5ثطاثط ػٞاضؼ غسٝض دطٝا٠ٛ

 1.5ثطاثط ػٞاضؼ غسٝض دطٝا٠ٛ

دطٝا ٠ٛيب ٗبظاز ثط دطٝا٠ٛ

ثب سٞج ٠ث ٠اي ٠ٌٜاكطازي ً ٠ثس ٙٝاذص

زضذػٞظ ٗٞاضز اؾبك ٠ثٜبء

دطٝا ٠ٛاهسإ ث ٠سبذز  ٝسبظ ٗي ًٜٜس

ٗبظاز ثط دطٝا ٝ ٠ٛثٜب١بي

 ٝثبيسشي ١عي ٠ٜاي ج٢ز س٢يٛ ٠وط٠

احساطي كبهس دطٝا ٠ٛزضغٞضر

 ٝؿيط ٟدطزاذز ٘ٛبيٜس ٓصا ج٢ز

ٗٞاكوز ً٘يسيٗ ٙٞبز100 ٟ

جُٔٞيطي اظ سرٔق ض٢طٛٝسا ٙايٚ

ثب اثوبء ثٜب ٘١طا ٟثب ٝغّٞ

ػٞاضؼ ديط٢ٜبز ٗي ُطزز.

جطي٘ ٠ثٗ ٠طحٔٝ ٠غّٞ
زض ٗي آيس.

3

ػٞاضؼ ٗسٌٛٞي ٝاهغ

 %50ػٞاضؼ ظيطثٜب

 %50ػٞاضؼ ظيطثٜب

زض ثبكز هسيٖ
سي ٝاحسي

ضئيس ضٞضاي اسالٗي ض٢ط

قي ثٜس  1غٞضسجٔس ٠ض٘بضٞٗ 677 ٟضخ  89/11/11ضٞضاي اسالٗي ض٢ط ٗ٢طزضز ث ٠سػٞيت ضسيس .

سيساثطا١يٖ ٗطازي

كطٕ ديط٢ٜبز ػٞاضؼ جسيس يب اكعايص ػٞاضؼ ٗٞجٞز زض ض٢طزاضي ٗ٢طزضز سبّ 1394
ضزيق

ػٜٞا ٙػٞاضؼ

زض ِٜ١بٕ غسٝض دطٝاٝ ٠ٛ

ٗيبِٛي ٚسكح ٝاحس ػجبضسسز اظ ٗشٞسف ظيطثٜب ً٠

ؾطثسض  %30هي٘ز ٜٗكو ٠ثٜسي حساهْ

ؾطثسض  %30هي٘ز ٜٗكو ٠ثٜسي

زضذػٞظ ٗٞاضز اؾبك٠

ٗجش٘غ ١بي

 3500ضيبّ

حساهْ  3500ضيبّ

ثٜبء ظائس ثط دطٝا ٝ ٠ٛثٜب١بي

ثط سؼساز ٝاحس ٗسٌٛٞي ثسسز ٗي آيس.

احساطي كبهس دطٝا٠ٛ

ضػبيز سٞؾيحبر اضائ ٠ضسٗ ٟطثٞـ ث ٠ػٞاضؼ

ٗسٌٛٞي ٗٞؾٞع

زضغٞضر ٗٞاكوز

دطٝا ٠ٛسبذش٘بٛي سي ٝاحسي زضذػٞظ ظٗي٢ٜب ٝ

زسشٞآؼْ٘ ض٘بضٟ

ً٘يسيٗ ٙٞبزٟ

دطٝا ٠ٛسبذش٘بٛي

ٗيبِٛي ٚسكح ٝاحس سوسيٖ ثط

سؼطك ٠ديط٢ٜبزي
75

ٗيبِٛي ٚسكح ٝاحس سوسيٖ ثط

3900/1/3/34
ٗٞضخ

69/2/17

75

ٛحٝ ٟٞغّٞ

اظ سنسيٖ سكح ًْ ظيطثٜب (سكح ٛبذبٓع ًْ ثٜب )

ػٞاضؼ غسٝض
4

سؼطكٞٗ ٠جٞز

زاليْ سٞجي٢ي

سٞؾيحبر

 100ثب

اثوبء ثٜب ٘١طا ٟثب ٝغّٞ
جطي٘ ٠ثٗ ٠طحٔٝ ٠غ ّٞزض

ؾطٝضي اسز.

ٗي آيس.

ٝظاضر ًطٞض ث٠
اظاي ١ط ٗشطٗطثغ

ضئيس ضٞضاي اسالٗي ض٢ط

قي ثٜس  1غٞضسجٔس ٠ض٘بضٞٗ 677 ٟضخ 89/11/11

ضٞضاي اسالٗي ض٢ط ٗ٢طزضز ث ٠سػٞيت ضسيس .

سبذش٘ب٢ٛبي ٝاهغ زض ُصض كطػي ٜٗطؼت اظ ٗؼجط
اغٔي سب ػ٘ن ٗ 50شطي ُصض كطػي اظ ثط ٗؼجط اغٔي

سيساثطا١يٖ ٗطازي

كطٕ ديط٢ٜبز ػٞاضؼ جسيس يب اكعايص ػٞاضؼ ٗٞجٞز زض ض٢طزاضي ٗ٢طزضز سبّ 1394
ضزيق
5

ػٜٞا ٙػٞاضؼ

ػٞاضؼ دصيط ٟيي
ٗشط ٗطثغ اظ يي
ٝاحس سجبضي

سؼطكٞٗ ٠جٞز
آق ـ سجبضي (قجوبر)

سؼطك ٠ديط٠ٜازي
آق ـ سجبضي (قجوبر)

زاليْ سٞجي٢ي
ثب سٞج ٠ثٗ ٠لبز ٛبٗ ٠ض٘بضٟ

ٛحٝ ٟٞغّٞ
83740/4

زض ِٜ١بٕ غسٝض دطٝا ٠ٛث٠

سٞؾيحبر
 Pهي٘ز ٜٗكو ٠اي اسز ً ٠ػجبضسسز اظ آذطيٚ

ٌ٘١ق

9.5p

ٌ٘١ق

10 p

ٗٞضخ ٗ 86/11/29ؼبٛٝز ٗحشطٕ اٗٞض

ظيطظٗيٚ

6.5 p

ظيطظٗيٚ

7p

ػ٘طاٛي اسشبٛساضي يعز

اّٝ

6.5p

اّٝ

7p

زض ٗحبسج ٠ػٞاضؼ دصيط ٟچٜبٛچ ٠ظٗيٜي زاضاي

زٕٝ

5.5p

زٕٝ

6p

چٜس ثَط ثبضس هي٘ز ٜٗكو ٠اي ُطاٛشطي ٚثَط ٗٔي

س ٕٞث ٠ثبال

4.5p

س ٕٞث ٠ثبال

6p

ٗططف ثٗ ٠ؼجط ٗحبسج ٠ذٞا١س ضس.

اٛجبضي

5p

اٛجبضي

5.5p

چٜبٛچ ٠زض يي ٗٔي دالى طجشي ٝاحس١بيي ثب

ٛيٖ ـثو٠

4p

ٛيٖ قجو٠

4.5p

ة ـ قجوبر ازاضي

ٗطحٔٝ ٠غ ّٞزض ٗي آيس.

اسز.

زسشطسي ٗسشوْ اػٖ اظ ظيطظٗي، ٚ

ة ـ قجوبر ازاضي

ٌ٘١ق

9p

ٌ٘١ق

9.5p

اضظش ٗؼبٗالسي ظٗيٗ ٠ً ٚالى ػْ٘

ض٢طزاضي

ٌ٘١ق ٝ

قجوبر ثػٞضر ضزيلي يب سي سي احساص ُطزز
ٗحبسج ٠ػٞاضؼ دصيط ٟثطاسبس

.

 5-1غٞضر

ظيطظٗيٚ

6.5p

ظيطظٗيٚ

7p

ذٞا١س ُطكز.

اّٝ

6p

اّٝ

6.5p

سٞؾيح اٛجبضي ٗسشوْ ً ٠زض ٗٞضز چٜس ٝاحسي

زٕٝ

4.5p

زٕٝ

5p

سجبضي شًط ضس ٟاسز زض ايٜجب ٛيع ٗؼشجط

س ٕٞث ٠ثبال

3.5p

س ٕٞث ٠ثبال

4p

ثبضس.

اٛجبضي

4p

اٛجبضي

4.5p

قجنار ازاضي ضبْٗ ٝاحس١بي ٗص١جي – آٗٞظضي ٝ

ٛيٖ قجو٠

3.5p

ٛيٖ قجو٠

4p

كطِٜ١ي ٛيع ٗي ُطزز.

ع ـ قجوبر غٜؼشي

ع ـ قجنار غٜؼشي

ٌ٘١ق

7p

ٌ٘١ق

7.5p

ظيطظٗيٚ

4p

ظيطظٗيٚ

4.5p

اّٝ

3p

اّٝ

4p

زٕٝ

3p

زٕٝ

4p

س ٕٞث ٠ثبال

3p

س ٕٞث ٠ثبال

4p

اٛجبضي

3p

اٛجبضي

4p

ٛيٖ قجو٠

3.5p

ٛيٖ قجو٠

4p

ضئيس ضٞضاي اسالٗي ض٢ط

قي ثٜس  1غٞضسجٔس ٠ض٘بضٞٗ 677 ٟضخ89/11/11

ضٞضاي اسالٗي ض٢ط ٗ٢طزضز ث ٠سػٞيت ضسيس .

سيساثطا١يٖ ٗطازي

ٗي

كطٕ ديط٢ٜبز ػٞاضؼ جسيس يب اكعايص ػٞاضؼ ٗٞجٞز زض ض٢طزاضي ٗ٢طزضز سبّ 1394
ضزيق
6

ػٜٞا ٙػٞاضؼ

ػٞاضؼ دصيطٟ
ٝاحس١بي سجبضي

سؼطك ٠ديط٢ٜبزي

سؼطكٞٗ ٠جٞز

زاليْ سٞجي٢ي

ٛحٝ ٟٞغّٞ

سٞؾيحبر

زضذػٞظ ٗٞاضز اؾبك٠
1.5ثطاثط ػٞاضؼ دصيطٝ ٟاحس١بي

1.5ثطاثط ػٞاضؼ دصيطٝ ٟاحس١بي

ثٜبء ظائس ثط دطٝا ٝ ٠ٛثٜب١بي

سجبضي زاضاي دطٝا٠ٛ

سجبضي زاضاي دطٝا٠ٛ

احساطي كبهس دطٝا٠ٛ

ثس ٙٝدطٝا ٟ ٙيب

زضغٞضر ٗٞاكوز

ٗبظاز ثط دطٝا٠ٛ

ً٘يسيٗ ٙٞبزٟ

 100ثب

اثوبء ثٜب ٘١طا ٟثب ٝغّٞ
جطي٘ ٠ثٗ ٠ط حٔٝ ٠غ ّٞزض
ٗي آيس.

7

ػٞاضؼ دصيط ٟيي
ٗشط ٗطثغ اظ چٜس

آق ـ قجوبر سجبضي

ثب سٞج ٠ثٗ ٠لبز ٛبٗ ٠ض٘بضٟ

آق ـ قجوبر سجبضي

ٌ٘١ق

(/9P ) n+10

ٌ٘١ق

(1P ) n+10

ٞٗ 83740/4ضخ

(/7p ) n+10

86/11/29

زض ِٜ١بٕ غسٝض دطٝاٝ ٠ٛ

ٜٗظٞض اظ اضسلبع  ٝزٗ ٠ٜ١جبظ ؾٞاثف اػالٕ ضس ٟاظ

زضخغٞظ ٗٞاضز اؾبك٠

سٞي قطح٢بي ١بزي  ٝجبٗغ  ٝسلػئي اسز.

ٝاحس سجبضي ثب

ظيطظٗيٚ

(/6p ) n+10

ظيطظٗيٚ

اّٝ

(/55P ) n+10

اّٝ

(/6P ) n+10

اضسلبع  ٝزٗ ٠ٜ١جبظ

زٕٝ

() n+10

/5P

زٕٝ

() n+10

/6P

س ٕٞث ٠ثبال

(/4P ) n+10

س ٕٞث ٠ثبال

(/5P ) n+10

ً٘يسيٗ ٙٞبزٟ

(/45 p ) n+10

اٛجبضي

(/5 p ) n+10

اثوبء ثٜب ٘١طا ٟثب ٝغّٞ

ُصض كطػي ٜٗطؼت اظ ٗؼجط اغٔي سب ػ٘ن ٗ 50شطي

جطي٘ ٠ثٗ ٠طحٔٝ ٠غ ّٞزض

ُصض كطػي اظ ثط ٗؼجط اغٔي ؾطٝضي اسز ٜٗٞـ ثط

ٗي آيس.

اي ٠ٌٜثطاي ٗؼبثط سب ػطؼ ٗ 20شط اظ حساهْ هيٖ ر

اٛجبضي
ٛيٖ قجو٠

() n+10

/3P

ة ـ قجوبر ازاضي

ٛيٖ قجو٠

() n+10

/4P

ٗؼبٛٝز ٗحشطٕ اٗٞض ػ٘طاٛي

ثٜبء ظائس ثط دطٝا ٝ ٠ٛثٜب١بي

 Nسؼساز ٝاحس سجبضي اسز

اسشبٛساضي يعز

احساطي كبهس دطٝا٠ٛ

زض ٗحبسج ٠ػٞاضؼ دصيط ٟضػبيز سٞؾيحبر اضائ٠

زضغٞضر ٗٞاكوز

ضسٗ ٟطثٞـ ث ٠ػٞاضؼ دطٝا ٠ٛسبذش٘بٛي سي
 100ثب

ة ـ قجوبر ازاضي

ٌ٘١ق

(/65P ) n+10

ٌ٘١ق

(/7P ) n+10

ٝاحسي زضذػٞظ ظٗي١ ٚب  ٝسبذش٘ب٢ٛبي ٝاهغ زض

 5000ضيبّ ٗ ٝؼبثط ثبالي ٗ 20شط اظ حساهْ هي٘ز
 10000ضيبّ ثبظاي ١ط ٗشطٗطثغ ً٘شط ٛطٞز.

ظيطظٗيٚ

(/6P ) n+10

ظيطظٗيٚ

(/7P ) n+10

اٛجبضي ٗسشوْ سبذش٘بٛي اسز ً ٠غطكبً ثٜ٘ظٞض

اّٝ

(/5P ) n+10

اّٝ

(/6P ) n+10

اٛجبض ًبال ٗٞضز اسشلبز ٟهطاض ٗي ُيطز ( %100دالى)

زٕٝ

(/4P ) n+10

زٕٝ

(/5P ) n+10

١ ٝيچِ ٠ٛٞكؼبٓيز سجبضي زض آ ٙغٞضر ِٛيطز.

س ٕٞث ٠ثبال

(/25P ) n+10

س ٕٞث ٠ثبال

(/3P ) n+10

(ٝاحس سجبضي ث ٠اٛجبضي ٗشػْ ٛيسز  ٝزض ٕ حْ

اٛجبضي

(/35P ) n+10

اٛجبضي

(/4P ) n+10

زيِطي ٗسشوط اسز )  ٝزض ٗحبسج ٠ػٞاضؼ آٙ

ٛيٖ قجو٠

(/25P ) n+10

ٛيٖ قجو٠

(/3P ) n+10

ؾطيت  4pاػ٘بّ ٗي ُطززٛ(.ػق ٌ٘١ق)

ضئيس ضٞضاي اسالٗي ض٢ط

قي ثٜس  1غٞضسجٔس ٠ض٘بضٞٗ 677 ٟضخ89/11/11

ضٞضاي اسالٗي ض٢ط ٗ٢طزضز ث ٠سػٞيت ضسيس .

سيساثطا١يٖ ٗطازي

كطٕ ديط٢ٜبز ػٞاضؼ جسيس يب اكعايص ػٞاضؼ ٗٞجٞز زض ض٢طزاضي ٗ٢طزضز سبّ 1394
ضزيق
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9

ػٜٞا ٙػٞاضؼ

ػٞاضؼ ٛربٓ٠

ػٞاضؼ سلٌيي
ٗٞؾٞع ٗبز101 ٟ
هب ٙٞٛض٢طزاضي٢ب

سؼطكٞٗ ٠جٞز

ث ٠اظاي ١ط ٝاحز ٗسٌٛٞي 200.000
ث ٠اظاي ١ط ٝاحس سجبضي

300.000

زاليْ سٞجي٢ي

ث ٠اظاي ١ط ٝاحس ٗسٌٛٞي 250.000
ث ٠اظاي ١ط ٝاحس سجبضي

350.000

ثِٜ٢بٕ غسٝض دطٝاٝ ٠ٛغٗ ّٞي
ُطزز.

ثب سٞج ٠ث ٠دبئي ٚثٞز ٙهي٘ز

ثِٜ٢بٕ سوبؾبي سلٌيي  ٝغسٝض

ٜٗكو ٠اي ٗ ٝلبز ٛبٗ ٠ض٘بضٟ

دطٝا ٠ٛثطاي ظٗي٢ٜبي اكطاظي

ٗ 2000-1000شط ٛ %15طخ ًبضضٜبسي ضٝظ

ٗ 2000-1000شط ٛ %15طخ ًبضضٜبسي ضٝظ

ٞٗ 21581ضخ ٗ 90/4/13ؼبٛٝز

زضذػٞظ ثٜب١بي احساطي كبهس

ٗ 3000 -2000شط ٛ %20طخ ًبضضٜبسي ضٝظ

ٗ 3000 -2000شط ٛ %20طخ ًبضضٜبسي ضٝظ

ٗحشطٕ ٘١بِٜ١ي اٗٞض ػ٘طاٛي

دطٝا ٠ٛزضغٞضر ٗٞاكوز

ٛ %25طخ ًبضضٜبسي ضٝظ

ٛ %25طخ ًبضضٜبسي ضٝظ

اسشبٛساضي يعز

ً٘يسيٗ ٙٞبز 100 ٟثب اثوبء ثٜب

ٗسٌٛٞي :اضاؾي ظيط ٗ 500شط
ٗ 1000-500شط

ثبالي ٗ 3000شط

ٗؼبف

ٛ %10طخ ًبضضٜبسي ضٝظ

سجبضي :اضاؾي ظيط ٗ 30شط

ٗؼبف

ٗسٌٛٞي :اضاؾي ظيط ٗ 500شط
ٗ 1000-500شط

ثبالي ٗ 3000شط

ٗؼبف

ٛ %10طخ ًبضضٜبسي ضٝظ

سجبضي :اضاؾي ظيط ٗ 30شط

ٗ 100 -30شط

ٛ %10طخ ًبضضٜبسي ضٝظ

ٗ 100 -30شط

ٗ 200-100شط

ٛ %15طخ ًبضضٜبسي ضٝظ

ٗ 200-100شط

ٛ %15طخ ًبضضٜبسي ضٝظ

ٗ 300-200شط

ٛ %20طخ ًبضضٜبسي ضٝظ

ٗ 300-200شط

ٛ %20طخ ًبضضٜبسي ضٝظ

ثبالي ٗ 300شط

ٛ %25طخ ًبضضٜبسي ضٝظ

ػٞاضؼ اضظش

ٛ %25طخ ًبضضٜبسي ضٝظ
3/5P

5P

٘١طا ٟثب ٝغ ّٞجطي٘ ٠ثٗ ٠طحٔ٠

ٗؼبف

ٛ %10طخ ًبضضٜبسي ضٝظ

ثبالي ٗ 300شط
10

سؼطك ٠ديط٢ٜبزي

ٛحٝ ٟٞغّٞ

ٝغ ّٞزض ٗي آيس.

ثٜ٘ظٞض ضكغ ٗطٌْ ضٝي ٠كؼٔي ٝ

ثِٜ٢بٕ سوبؾبي سلٌيي

سطٞين ض٢طٛٝسا ٙج٢ز ضػبيز

اكعٝزٛ ٟبضي اظ

حس ٛػبة سلٌيٌي

سؼسيْ حس ٛػبة
سلٌيي

ضئيس ضٞضاي اسالٗي ض٢ط

قي ثٜس  1غٞضسجٔس ٠ض٘بضٞٗ 677 ٟضخ 89/11/11

ضٞضاي اسالٗي ض٢ط ٗ٢طزضز ث ٠سػٞيت ضسيس .

سيساثطا١يٖ ٗطازي

سٞؾيحبر

كطٕ ديط٢ٜبز ػٞاضؼ جسيس يب اكعايص ػٞاضؼ ٗٞجٞز زض ض٢طزاضي ٗ٢طزضز سبّ 1394
ضزيق

ػٜٞا ٙػٞاضؼ

سؼطكٞٗ ٠جٞز

11

سلٌيي اػيبٛي

12

ػٞاضؼ ديص آٗسُي

ٗسٌٛٞي:

(ٗسٌٛٞي -سجبضي)

سؼطك ٠ديط٢ٜبزي

زاليْ سٞجي٢ي

ٛحٝ ٟٞغّٞ

سلٌيي آدبضس٘بٙ

سلٌيي آدبضس٘بٙ

ِٜ١بٕ سوبؾبي سلٌيي

 /5Pػطغٗ ٠سبحز ث٠

 /5Pػطغٗ ٠سبحز ث ٠اؾبك٠

ٗشٞسف ٗبٓي

اؾبكٗ ٠سبحز اػيبٛي ٗ٢ٜبي

ٗسبحز اػيبٛي ٗ٢ٜبي سكح

سكح اضـبّ سلٌيي قجوبر

اضـبّ سلٌيي قجوبر سجبضي

سجبضي

 2Pػطغٗ ٠سبحز ث ٠اؾبك٠

 2Pػطغٗ ٠سبحز ث٠

ٗسبحز اػيبٛي ٗ٢ٜبي سكح

اؾبكٗ ٠سبحز اػيبٛي ٗ٢ٜبي

اضـبّ

سكح اضـبّ

ثب سٞج ٠ثٗ ٠لبز ٛبٗ ٠ض٘بض83740/4 ٟ

ِٜ١بٕ غسٝض دطٝا ٠ٛسبذش٘بٛي

ثٜبي سطدٞضيسٟ

6.5P

ثٜبي سطدٞضيسٟ

7P

ٗٞضخ ٗ 86/11/29ؼبٛٝز ٗحشطٕ اٗٞض

ثٗ ٠طحٔٝ ٠غ ّٞزض ٗي آيس.

ثٜبي سطثبظ

4P

ثٜبي سطثبظ

4.5P

ػ٘طاٛي اسشبٛساضي يعز

ٗسٌٛٞي:

سجبضي:

13

سجبضي:

ثٜبي سطدٞضيسٟ

9P

ثٜبي سطدٞضيسٟ

9.5P

ثٜبي سطثبظ

6P

ثٜبي سطثبظ

6.5P

ػٞاضؼ ديص آٗسُي

 1.5ثطاثط ػٞاضؼ ديص

 1.5ثطاثط ػٞاضؼ ديص آٗسُي

زضذػٞظ ٗٞاضز اؾبك ٠ثٜبء

ٝاحس١بي ثس ٙٝدطٝا ٠ٛيب

آٗسُي ٝاحس١بي زاضاي

ٝاحس١بي زاضاي دطٝا٠ٛ

ظائس ثط دطٝا ٝ ٠ٛثٜب١بي احساطي

ٗبظاز ثط دطٝا٠ٛ

دطٝا٠ٛ

كبهس دطٝا ٠ٛزضغٞضر ٗٞاكوز
ً٘يسيٗ ٙٞبز 100 ٟثب اثوبء ثٜب
٘١طا ٟثب ٝغ ّٞجطي٘ ٠ث٠
ٗطحٔٝ ٠غ ّٞزض ٗي آيس.

ضئيس ضٞضاي اسالٗي ض٢ط

قي ثٜس  1غٞضسجٔس ٠ض٘بضٞٗ 677ٟضخ 89/11/11

ضٞضاي اسالٗي ض٢ط ٗ٢طزضز ث ٠سػٞيت ضسيس .

سيساثطا١يٖ ٗطازي

سٞؾيحبر

كطٕ ديط٢ٜبز ػٞاضؼ جسيس يب اكعايص ػٞاضؼ ٗٞجٞز زض ض٢طزاضي ٗ٢طزضز سب ّ 1394
ضزيق
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ػٜٞا ٙػٞاضؼ

اضظش اكعٝزٟ
اٗالى ٛبضي اظ
سـييط ًبضثطي

15

ػٞاضؼ غسٝض
ٗجٞظ حلبضي

سؼطك ٠ديط٢ٜبزي

سؼطكٞٗ ٠جٞز
ٗسٌٛٞي

12P

ٗسٌٛٞي

12P

سجبضي

75P

سجبضي

75P

سبيط ًبضثطي٢ب 35P

سبيط ًبضثطي٠ا 35P

ٛحٝ ٟٞغّٞ

زاليْ سٞجي٢ي
ثب سٞج ٠ثٗ ٠لبز ٛبٗ ٠ض٘بضٟ
ٞٗ 83740/4ضخ

ثب ٗطاجؼٗ ٠بٓي ٝ

86/11/29

زضذٞاسز

ٗؼبٛٝز ٗحشطٕ اٗٞض ػ٘طاٛي
اسشبٛساضي يعز

آق :ذسبضر حلبضي٢بي قٓٞي:

آق :ذسبضر حلبضي٢بي قٓٞي:

اةسٞج ٠ثٗ ٠لبز ٛبٗ ٠ض٘بضٟ

٘١طا ٟثب ٗطاجؼٝ ٠

 -1زض غٞضسي ً ٠ػ٘ط آسلبٓز ظيط  4سبّ ثبضس ٝ

 -1زض غٞضسي ً ٠ػ٘ط آسلبٓز ظيط  4سبّ ثبضس  ٝزض آٗ ٙؼجط

ٞٗ 2160ضخ ٗ 93/01/19ؼبٛٝز

زضذٞاسز آسلبٓز

زض آٗ ٙؼجط هجال ٞٛاض حلبضي ٝجٞز ٛساضش ٠ثبضس:

هجال ٞٛاض حلبضي ٝجٞز ٛساضش ٠ثبضس:

ٗحشطٕ ٘١بِٜ١ي اٗٞض ػ٘طاٛي

ضٌبكي اكطاز حويوي ٝ

ضيبّ ٗ ًْ * 140.000سبحز آسلبٓز ٗسيط

ضيبّ ٗ ًْ * 140.000سبحز آسلبٓز ٗسيط

اسشبٛساضي يعز

حوٞهي زضيبكز ذٞا١س

 -2زض غٞضسيٌ ٠ػ٘ط آسلبٓز ثبالي  4سبّ ثبضس

سجػط :ٟسؼ٘يطار ٗٞؾؼي آسلبٓز زض اطط حٞازص ؿيطٗشطهج٠

ضس.

يب ظيط  4سبّ  ٝزض آٞٛ ٙاض حلبضي قٓٞي ٝجٞز

+4(*140.000قٞٛ ّٞاض حلبضي)*( ػطؼ ٞٛاض حلبضي)

ثبظاي ١ط ٗشط ٗطثغ

*140.000قٞٛ ّٞاض حلبضي *( ٗ1شط+ػطؼ ٞٛاض

 -2زض غٞضريٌ ٠زض آٞٛ ٙاض حلبضي قٓٞي ٝجٞز زاضش ٠ثبضس:

حلبضي)

 :2-1ثطاي آسلبٓز ظيط  4سبّ:

ة :ذسبضر حلبضي٢بي ػطؾي:

+2(*140.000قٞٛ ّٞاض حلبضي)*( ٗ1شط+ػطؼ ٞٛاض حلبضي)

ذسبضر  ٝسطٗيٖ

زاضش ٠ثبضس:

 -1ػ٘ط آسلبٓز ظيط  4سبّ ثبضس:

 :2-2ثطاي آسلبٓز ثبالي  4سبّ:

 *140.000ػطؼ آسلبٓز ٗسيط (ٗ1شط  +ػطؼ

(*140.000قٞٛ ّٞاض حلبضي)*( ٗ1شط+ػطؼ ٞٛاض حلبضي)

 -2ػ٘ط آسلبٓز ثيص اظ  4سبّ ثبضس:

ة :ذسبضر حلبضي٢بي ػطؾي:

ٞٛاض حلبضي)
*140.000قٞٛ ّٞاض حلبضي *(ٗ 0.5شط  +ػطؼ
ٞٛاض حلبضي)

ع :ذسبضر قٓٞي جبٓيع:
140.000ضيبّ * ًْ ٗسبحز جبٓيع ٗسيط

ز :ذسبضر ػطؾي جبٓيع:
*140.000ػطؼ جبٓيع ٗسيط ( ٗ3شط  +ػطؼ ٞٛاض
حلبضي)

 -1ػ٘ط آسلبٓز ظيط  4سبّ ثبضس:
 *140.000ػطؼ آسلبٓز ٗسيط(ٗ1شط +ػطؼ ٞٛاض حلبضي)
 -2ػ٘ط آسلبٓز ثيص اظ  4سبّ ثبضس:
*140.000قٞٛ ّٞاض حلبضي*(ٗ 0.5شط +ػطؼ ٞٛاض حلبضي)

ع :ذسبضر قٓٞي جبٓيع:
140.000ضيبّ * ًْ ٗسبحز جبٓيع ٗسيط

ز :ذسبضر ػطؾي جبٓيع:
*140.000ػطؼ جبٓيع ٗسيط ( ٗ3شط  +ػطؼ ٞٛاض حلبضي)
ضئيس ضٞضاي اسالٗي ض٢ط

قي ثٜس 1غٞضسجٔس ٠ض٘بضٞٗ 677 ٟضخ 89/11/11

ضٞضاي اسالٗي ض٢ط ٗ٢طزضز ث ٠سػٞيت ضسيس .

سيساثطا١يٖ ٗطازي

سٞؾيحبر

كطٕ ديط٢ٜبز ػٞاضؼ جسيس يب اكعايص ػٞاض ؼ ٗٞجٞز زض ض٢طزاضي ٗ٢طزضز سبّ 1394
ضزيق
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ػٜٞا ٙػٞاضؼ

ػٞاضؼ سطٗيٖ
حلبضي

سؼطك ٠ديط٢ٜبزي

سؼطكٞٗ ٠جٞز

زاليْ سٞجي٢ي

ٛحٝ ٟٞغّٞ

آق :سطٗيٖ حلبضي٢بي قٓٞي:

آق :سطٗيٖ حلبضي٢بي قٓٞي:

٘١طا ٟثب ٗطاجؼٝ ٠

 -1زض غٞضسي ً ٠ػ٘ط آسلبٓز ظيط  4سبّ ثبضس ٝ

 -1زض غٞضسي ً ٠ػ٘ط آسلبٓز ظيط  4سبّ ثبضس  ٝزض آٗ ٙؼجط

زضذٞاسز آسقآز ضٌبكي

زض آٗ ٙؼجط هجال ٞٛاض حلبضي ٝجٞز ٛساضش ٠ثبضس:

هجال ٞٛاض حلبضي ٝجٞز ٛساضش ٠ثبضس:

اكطاز حويوي  ٝحوٞهي

ضيبّ ٗ ًْ * 140.000سبحز آسلبٓز ٗسيط

ضيبّ ٗ ًْ * 140.000سبحز آسلبٓز ٗسيط

ثبظاي ١ط ٗشط ٗطثغ سطٗيٖ

 -2زض غٞضسيٌ ٠ػ٘ط آسلبٓز ثبالي  4سبّ ثبضس يب

سجػط :ٟسؼ٘يطار ٗٞؾؼي آسلبٓز زض اطط حٞازص ؿيطٗشطهج٠

زضيبكز ذٞا١س ضس.

ظيط  4سبّ  ٝزض آٞٛ ٙاض حلبضي قٓٞي ٝجٞز زاضش٠

+4(*140.000قٞٛ ّٞاض حلبضي)*( ػطؼ ٞٛاض حلبضي)

*140.000قٞٛ ّٞاض حلبضي *( ٗ1شط +ػطؼ ٞٛاض

 -2زض غٞضسيٌ ٠زض آٞٛ ٙاض حلبضي قٓٞي ٝجٞز زاضش ٠ثبضس:

حلبضي)

 :2-1ثطاي آسلبٓز ظيط  4سبّ:

ة :سطٗيٖ حلبضي٢بي ػطؾي:

+2(*140.000قٞٛ ّٞاض حلبضي)*( ٗ1شط+ػطؼ ٞٛاض حلبضي)

 -1ػ٘ط آسلبٓز ظيط  4سبّ ثبضس:

 :2-2ثطاي آسلبٓز ثبالي  4سبّ:

 *140.000ػطؼ آسلبٓز ٗسيط (ٗ1شط  +ع ضؼ

(*140.000قٞٛ ّٞاض حلبضي)*( ٗ1شط+ػطؼ ٞٛاض حلبضي)

 -2ػ٘ط آسلبٓز ثيص اظ  4سبّ ثبضس:

ة :سطٗيٖ حلبضي٢بي ػطؾي:

*140.000قٞٛ ّٞاض حلبضي *(ٗ 0.5شط +ػطؼ ٞٛاض

 -1ػ٘ط آسلبٓز ظيط  4سبّ ثبضس:

حلبضي)

 *140.000ػطؼ آسلبٓز ٗسيط(ٗ1شط +ػطؼ ٞٛاض حلبضي)

ع :سطٗيٖ قٓٞي جبٓيع:

 -2ػ٘ط آسلبٓز ثيص اظ  4سبّ ثبضس:

140.000ضيبّ * ًْ ٗسبحز جبٓيع ٗسيط

*140.000قٞٛ ّٞاض حلبضي*(ٗ 0.5شط +ػطؼ ٞٛاض حلبضي)

ز :سطٗيٖ ػطؾي جبٓيع:

ع :سطٗيٖ قٓٞي جبٓيع:

*140.000ػطؼ جبٓيع ٗسيط ( ٗ3شط  +ػطؼ ٞٛاض

140.000ضيبّ * ًْ ٗسبحز جبٓيع ٗسيط

حلبضي)

ز :سطٗيٖ ػطؾي جبٓيع:

ثبضس:

ٞٛاض حلبضي)

*140.000ػطؼ جبٓيع ٗسيط ( ٗ 3شط  +ػطؼ ٞٛاض حلبضي)
17

ػٞاضؼ حلبضي

 2.5ثطاثط سؼطك ٠ثب ٗجٞظ هبٛٞٛي

ؿيطٗجبظ

 2.5ثطاثط سؼطك ٠ثب ٗجٞظ هبٛٞٛي

ج٢ز جُٔٞيطي اظ حلبضي٢بي

ثب اضجبع دطٛٝس ٟث٠

ؿيط ٗجبظ

ً٘يسيٗ ٙٞبز ٝ 77 ٟغسٝض
ضاي اخش ٗي ُطزز .

ضئيس ضٞضاي اسالٗي ض٢ط

قي ثٜس  1غٞضسجٔس ٠ض٘بضٞٗ 677 ٟضخ 89/11/11

ضٞضاي اسالٗي ض٢ط ٗ٢طزضز ث ٠سػٞيت ضسيس .

سيساثطا١يٖ ٗطازي

سٞؾيحبر

كطٕ ديط٢ٜبز ػٞاضؼ جسيس يب اكعايص ػٞاضؼ ٗٞجٞز زض ض٢طزاضي ٗ٢طزضز سبّ 1394
ضزيق
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ػٜٞا ٙػٞاضؼ

اغالح حس
(جبيِعي ٚح

سؼطكٞٗ ٠جٞز

سؼطك ٠ديط٢ٜبزي

زاليْ سٞجي٢ي

250 P

270 P

 %50ػطؼ ًٞچ ٠يب ذيبثب ٙزض

ٛحٝ ٟٞغّٞ

سٞؾيحبر

ػطؼ زضة

م

اكششبح زضة كؼٔي)

19

سبٗي ٚدبضًيَٜ

20

ػٞاضؼ ٗبظاز سطاًٖ

سجبضي 12p

سجبضي 13p

زض غٞضر ػسٕ سبٗي ٚيبضًيَٜ

زض ظٗب ٙغسٝض دطٝا ٠ٛسبذش٘بٛي  ٝزض

سب ٗ50شط ظيطثٜب ٗ 25شطٗطثغ  ٝث ٠اظاي ١ط

ٗسٌٛٞي 10p

ٗسٌٛٞي 11p

سٞسف ٗبٓي زض ٗحسٝزٗ ٟجبظ

ذػٞظ ٗٞاضز اؾبك ٠ثٜب ظائس ثط دطٝا٠ٛ

ٗ 5شطٗطثغ ظيطثٜب ً ٠اؾبكٗ ٠ي ُطزز ٗ 2شط

سبٗيٜي

 ٝيب كبهس دطٝا ٠ٛثب ٗٞاكوز ً٘يسيٙٞ

ٗطثغ دبضًيٗ َٜيجبيسشي سبٗيُ ٚطزز.

ة ٝغٗ ّٞيِطزز .
ٗبز 100 ٟثب اثوبء ٛب

سجػط :ٟحز اهْ هي٘ز ٜٗكو ٠اي 10000
ضيبّ زض ٛظط ُطكشٗ ٠ي ضٞز.

آدبضس٘بٗ ٙسٌٛٞي

21

 30Pحساهْ  100000ضيبّ
حزاًظط  150000ضيبّ

 30Pحساهْ  100000ضيبّ
حساًظط  150000ضيبّ

ٌ٘١ق

(/85P ) n+10

ٌ٘١ق

(/85P ) n+10

ظيطظٗيٚ

(/55p ) n+10

ظيطظٗيٚ

(/55p ) n+10

احساطي كبهس ٗجٞظ

اّٝ

(/35P ) n+10

اّٝ

(/35P ) n+10

زٕٝ

(/4P ) n+10

زٕٝ

(/4P ) n+10

هجْ اظ سبّ 65

س ٕٞث ٠ثبال (/35P ) n+10

س ٕٞث ٠ثبال (/35P ) n+10

اٛجبضي

(/35p ) n+10

اضي
اٛت

(/35p ) n+10

ٛيٖ قجو٠

(/2P ) n+10

ٛيٖ قجو٠

ػٞاضؼ جبيِعيٚ
ٝاحس١بي سجبضي

ثِٜ١ ٠بٕ غسٝض دطٝا ٠ٛسبذش٘بٛي

(/2P ) n+10
ضئيس ضٞضاي اسالٗي ض٢ط

قي ثٜس  1غٞضسجٔس ٠ض٘بضٞٗ 677 ٟضخ 89/11/11

ضٞضاي اسالٗي ض٢ط ٗ٢طزضز ث ٠سػٞيت ضسيس .

سيساثطا١يٖ ٗطازي

كطٕ ديط٢ٜبز ػٞاضؼ جسيس يب اكعايص ػٞاضؼ ٗٞجٞز زض ض٢طزاضي ٗ٢طزضز سبّ 1394
ضزيق
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ػٜٞا ٙػٞاضؼ

سؼطكٞٗ ٠جٞز

ػٞاضؼ حسٛػبة
حسسلٌيي

23

سؼطك ٠ديط٢ٜبزي

ٗسٌٛٞي

ٗ 200شطٗطثغ

ٗسٌٛٞي

ٗ 200شطٗطثغ

سجبضي

ٗ 24شطٗطثغ

سجبضي

ٗ 24شطٗطثغ

سجبضي

4P

سجبضي

4P

ٗسٌٛٞي

2P

ٗسٌٛٞي

2P

ٛحٝ ٟٞغّٞ

زاليْ سٞجي٢ي

ػٞاضؼ
آٗبز ٟسبظي آسلبٓز

ًٔيٗ ٠ؼبثط ١ %35عي٠ٜ

ًٔيٗ ٠ؼبثط ١ %35عي٠ٜ

 ٝجبٓيع

ًٔيٗ ٠ؼبثط ١ %35عي٠ٜ

ًٔيٗ ٠ؼبثط ١ %35عي٠ٜ

ػٞاضؼ ٗبظاز ثط

2P

ثبظاء ١ط ٗشط ق ّٞثط ًٞچ ٠يي زٕٝ

ثب ٗطاجؼٗ ٠شوبؾي ث٠

ٛ ;400000طخ ضٝظ آسلبٓز

ػطؼ ًٞچ٠

ض٢طزاضي ظٗب ٙاذص دطٝاٝ ٠ٛ

ثطاسبس ١عي ٟ ٠ٜاي اٛجبٕ ضسٟ

يب ظٗب ٙاجطاي ػ٘ٔيبر
ثبظاء ١ط ٗشط ػطؼ ديبز ٟض ٝسبظي

اجطايي

سطاًٖ

ٗسٌٛٞي

3P

ظٗب ٙغسٝض دطٝا ٝ ٠ٛيب اضجبع
ثً٘ ٠يسيٗ ٙٞبز ٟغس ٝ

ٝ

غسٝض ضأي

سجبضي

ضئيس ضٞضاي اسالٗي ض٢ط

قي ثٜس  1غٞضسجٔس ٠ض٘بضٞٗ 677 ٟضخ 89/11/11

ضٞضاي اسالٗي ض٢ط ٗ٢طزضز ث ٠سػٞيت ضسيس .

ٛ ; 300000طخ ضٝظ جبٓيع
ثطاسبس ١عي١ ٠ٜبي اٛجبٕ ضسٟ

ث ٠ثط دالى ٗٞضزٛظط

24

سٞؾيحبر

سيساثطا١يٖ ٗطازي

كطٕ ديط٢ٜبز ػٞاضؼ جسيس يب اكعايص ػٞاضؼ ٗٞجٞز زض ض٢طزاضي ٗ٢طزضز سبّ 1394
زيق

سؼطك ٠ديط٢ٜبزي

زاليْ سٞجي٢ي

ػٜٞا ٙػٞاضؼ

سؼطكٕٝ ٠جٞز

25

ػٞاضؼ حن ٗططكيز

ٗ %50بث ٠آشلبٝر اضظش اكعٝز ٟهجْ  ٝثؼس اظ

ٗ %50بث ٠آشلبٝر اضظش

اجطاي قطح ث ٠هي٘ز ًبضضٜبسي ضٝظ ٗٔي

اجطاي قطح ث ٠هي٘ز ًبضضٜبسي ضٝظ ٗٔي

26

ػٞاضؼ حػبضًطي

ثبظاء ١ط ٗشط حػبضًطي ثس ٙٝاحشسبة اضسلبع

ثبظاء ١ط ٗشط حػبضًطي ثس ٙٝاحشسبة اضسلبع

زض ِٜ١بٕ غسٝض ٗجٞظ

4p

6p

حػبضًطي

اكعٝز ٟهجْ  ٝثؼس اظ

ٛحٝ ٟٞغّٞ
ظٗب ٙاجطاي سؼطيؽ ٗؼجط ٝ
يب ِٜ١بٕ غسٝض دطٝا٠ٛ
سبذش٘بٛي يب اٛجبٕ ٗؼبٗٔٝ ٠
اٛشوبّ ٗٔي

27

ػٞاضؼ

ًبضر

غالحيز ٗ ٝجبضطر
28

ػٞاضؼ سكح ٗليس
ثطذي اظ ٗطبؿْ

غسٝض  300.000ضيبّ

غسٝض  350.000ضيبّ

ظٗبٗ ٙطاجؼٗ ٠شوبؾي ِٜ١بٕ

س٘سيس  200.000ضيبّ

س٘سيس  250.000ضيبّ

اذص ًبضر غالحيز  ٝيب
ٗجبضطر ٝاحس غٜلي

 2.5ثطاثط هي٘ز ٜٗكو ٠ثٜسي ٗسبحز ًْ

 2.5ثطاثط هي٘ز ٜٗكو ٠ثٜسي ٗسبحز ًْ ٗحٞق٠

زضذػٞظ ٗطبؿٔي ٛظيط س َٜكطٝضي

زض ِٜ١بٕ حػبضًطي ٝ

ٗحٞقٗ ٠حػٞض ثب ًسط ظيطثٜبي احساطي

ٗحػٞض ثب ًسط ظيطثٜبي احساطي

 ،آ ٚ١كطٝضي ٗ ،ػبٓح كطٝضي ،

زضذػٞظ احساص حػبض ثسٙٝ

ٞٛضبث ٠كطٝضي  ٝسبيط ٗٞاضز ٗطبث٠ً ٠

ٗجٞظ زضغٞضر ٗٞاكوز

ػال ٟٝثط زكشط ًبض اظ ٗحٞق ٠ثؼٜٞاٙ

ً٘يسيٗ ٙٞبز 100 ٟثب اثوبء

٘ٛبيطِب … ٝ ٟاسشلبزٗ ٟي ضٞز  ٝػ٘الً

ٛبي احساطي ٘١طا ٟثب  ٝغّٞ
ة

زض ضاثك ٠ثب فػبٓيز ضـٔي كٞم آصًط

جطي٘ ٠ثٗ ٠طحٔٝ ٠غ ّٞزض ٗي

ٗٞضز اسشلبز ٝ ٟث٢ط ٟثطزاضي سجبضي

آيس.

هطاض ٗي ُيطز  ٝثبسٞج ٠ثٛ ٠بچيع ثٞزٙ
ػٞاضؼ ظيطثٜبي احساطي ( ثبسٞج ٠ث٠
ٗسبحز ظيطثٜب) سؼطكٗ ٠صًٞض ديط٢ٜبز
ٗي ُطزز.
ضئيس ضٞضاي اسالٗي ض٢ط

قي ثٜس  1غٞضسجٔس ٠ض٘بضٞٗ 677 ٟضخ 89/11/11

ضٞضاي اسالٗي ض٢ط ٗ٢طزضز ث ٠سػٞيت ضسيس .

سيساثطا١يٖ ٗطازي

سٞؾيحبر

كطٕ ديط٢ٜبز ػٞاضؼ جسيس يب اكعايص ػٞاضؼ ٗٞجٞز زض ض٢طزاضي ٗ٢طزضز سبّ 1394
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ػٜٞا ٙػٞاضؼ

ػٞاضؼ

اٛجبٕ

ٗؼبٗالر ؿيطٜٗوّٞ
اػٖ اظ ػطغ ٝ ٠اػيبٙ

30

ػٞاضؼ حن آٜظبضٟ

31

ٝضٝزي ٠ثطاي سبًسي

سؼطكٞٗ ٠جٞز

سؼطك ٠ديط٢ٜبزي

آق ـ ثطاي ثبض اّٝ

زاليْ سٞجي٢ي

 %8هي٘ز ٕ ٛكو ٠ثٜسي ٝ

 %10هي٘ز ٜٗكو ٠ثٜسي  ٝاضظش

ِٜ١بٕ غسٝض ُٞا١ي اٛشوبّ

اضظش ٗؼبٗالسي ضٝظ زاضائي

ٗؼبٗالسي ضٝظ زاضائي ٗٔي

ٗٔي

ٗٔي

ٗ %3جٔؾ زضيبكشي ثبثز حن

ٗ %3جٔؾ زضيبكشي ثبثز حن آٜظبضٟ

زض ِٜ١بٕ غسٝض دطٝا٠ٛ

آٜظبض ٟسٞسف ٜٗ٢سسيٚ

سٞسف ٜٗ٢سسيٛ ٚبظط

سبذش٘بٛي اظ ٗشوبؾيبٙ

ٛبظط

١ب  ٝغسٝض زكشطچ٠

ٛحٝ ٟٞغّٞ

دطٝا ٠ٛزضيبكز ٗي ُطزز.

 400.000ضيبّ

 420.000ضيبّ

 300.000ضيبّ

 320.000ضيبّ

ة ـ ٝاُصاضي ث٠
اضربظ زيِط

 500.000ضيبّ

 520.000ضيبّ

ضئيس ضٞضاي اسالٗي ض٢ط

قي ثٜس  1غٞضسجٔس ٠ض٘بضٞٗ 677 ٟضخ 89/11/11

ضٞضاي اسالٗي ض٢ط ٗ٢طزضز ث ٠سػٞيت ضسيس .

سيساثطا١يٖ ٗطازي

سٞؾيحبر

ضزيق
32

ػٜٞا ٙػٞاضؼ

ػٞاضؼ ثط ثٔيف

سؼطكٞٗ ٠جٞز

 %20ث٢بي ثٔيف

سؼطك ٠ديط٢ٜبزي

 %25ث٢بي ثٔيف

زاليْ سٞجي٢ي

ج٢ز دطشيجبٛي  ٝاحساص  ٝسج٢يع

ٛحٝ ٟٞغّٞ

ثِٜ١ ٠بٕ كطٝش ثٔيف

اي ٠ِٜٛٞاٗبًٚ

دبضً٢بي ضبزي ٝ
ٗٞظ١ ٟب

33

ػٞاضؼ ثط ثٔيف

 %15ث٢بي ثٔيف

 %20ث٢بي ثٔيف

ٗسبثوبر ٝضظضي ،

ج٢ز سوٞيز ثٜيٗ ٠بٓي ض٢طزاضي

ثِٜ٢بٕ غسٝض ٗجٞظ يب

زض دطشيجبٛي اظ احساص  ٝسج٢يع

كطٝش ثٔيف

اي ٠ِٜٛٞاٗبًٚ

اسشرط ضٜب  ٝسئبسط ٝ
ٝضٝزي ٠ثبضِب٢١ب
34

ػٞاضؼ ثط ثٔيف

 %15ث٢بي ثٔيف

ثِٜ٢بٕ غسٝض ٗجٞظ يب

 %20ث٢بي ثٔيف

كطٝش ثٔيف

ًٜسطر  ٝسيطى ٝ
جط١ ٚب

35

ػٞاضؼ ًطشبض زإ

 %3ث٢بي ُٞضز

 %4ث٢بي ُٞضز

ضٝا ٙسبظي ٌٗبٛيسٖ سؼييٗ ٚيعاٙ

زض اثشساي ١ط سبّ ثطاسبس

ػٞاضؼ زض ١ط سبّ ٗ ٝشٜبست

ٛطخ ٗشٞسف ث٢بي ٍٝضز ٝ

ًطزٗ ٙيعا ٙػٞاضؼ ٝغٓٞي ثب

ثط ٗجٜبي سؼطك ٠ديط٢ٜبز

١عي١ ٠ٜبي سِٜيٜي ً ٠ض٢طزاضي

ػٞاضؼ ٗشٞسف ١ط الض٠

زض ث٢ط ٟثطزاضي اظ ًطشبضُبٞٗ ٟجٞز

سؼيي ٝ ٚسٞسف ٗبٗٞضيٚ

 ٝاحساص ًطشبضُب ٟجسيس ٗشحْ٘

ٝغ ّٞزض ٗحْ ًطشبضُبٟ

ُطزيس ٟاسز.

ٝغ ّٞذٞا١س ضس.

ضئيس ضٞضاي اسالٗي ض٢ط

قي ثٜس  1غٞضسجٔس ٠ض٘بضٞٗ 677 ٟضخ 89/11/11

ضٞضاي اسالٗي ض٢ط ٗ٢طزضز ث ٠سػٞيت ضسيس.

سيساثطا١يٖ ٗطازي

سٞؾيحبر

كطٕ ديط٢ٜبز ػٞاضؼ جسيس يب اكعايص ػٞاضؼ ٗٞجٞز زض ض٢طزاضي ٗ٢طزضز سبّ 1394
ضزيق
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ػٜٞا ٙػٞاضؼ

ػٞاضؼ

سؼطكٞٗ ٠جٞز

سؼطك ٠ديط٢ٜبزي

 %10حن آظجز

 %10حن آظجز

زاليْ سٞجي٢ي

ٛحٝ ٟٞغّٞ
سٞسف زكبسط اسٜبز ضس٘ي
ث ٠حسبة ذعاٝ ٠ٛاضيع ٝ

حن آظجز

سٞسف ذعا ٠ٛثحسبة
ض٢طزاضي ٝاضيع ٗي ُطزز
(ثػٞضر ٗب١يب)٠ٛ

37

ػٞاضؼ سيٜ٘ب

38

ػٞاضؼ حن

كئ٘٢بي زاذٔي  %5ث٢بي ثٔيف

ٓيف
كئ٘٢بي زاذٔي  %5ث٢بي ة

ثٔيف سيٜ٘ب سٞسف

كئ٘٢بي ذبضجي  %10ث٢بي ثٔيف

كئ٘٢بي ذبضجي  %10ث٢بي ثٔيف

ض٢طزاضي چبح ِٜ١ ٝبٕ
سحٞيْ ثٔيف ثٗ ٠طحٔ٠
ٝغ ّٞزض ٗي آيس

ٝاُصاضي ٗحْ

 %8اضظش ٗؼبٗالسي حن ٝاُصاضي

 %8اضظش ٗؼبٗالسي حن ٝاُصاضي

ثٜ٘ظٞض سب ٗي ٚثرطي اظ ١عي١ ٠ٜبي

سٞسف زكشطذب١ ٠ٛبي اسٜبز

ٗحْ (سطهلٔي)

ٗحْ (سطهلٔي)

سِٜي ٚجبضي  ٝػ٘طاٛي ض٢طزاضي ايٚ

ضس٘ي ٝغ ٝ ّٞثػٞضر

ػٞاضؼ ديط٢ٜبز ٗي ُطزز.

ٗب١يب ٠ٛثحسبة ض٢طزاضي

(سطهلٔي) يب حوٞم

ٝاضيع ٗي ُطزز.

ٛبضي اظ ٗحْ

ضئيس ضٞضاي اسالٗي ض٢ط

قي ثٜس  1غٞضسجٔس ٠ض٘بضٞٗ 677 ٟضخ89/11/11

ضٞضاي اسالٗي ض٢ط ٗ٢طزضز ث ٠سػٞيت ضسيس .

سيساثطا١يٖ ٗطازي

سٞؾيحبر
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ػٜٞا ٙػٞاضؼ

39

ػٞاضؼ ثط ًٔي٠
هطاضزاز١ب  ٝذسٗبر

سؼطكٞٗ ٠جٞز

سغضك ٠ديط٢ٜبزي

 %1ثي٘ ٠ضرع طبٓض

 %1ثي٘ ٠ضرع طبٓض

 %2سبيط ثي٘١ ٠ب (حطين )...ٝ

 %2سبيط ثي٘١ ٠ب (حطين )...ٝ

زاليْ سٞجي٢ي

ٛحٝ ٟٞغّٞ

ثب سٞج ٠ثٗ ٠لبز ٛبٗ ٠ض٘بض-43 ٟ

سٞسف ضطًش٢بي ثي٘ ٠اظ ٗؤزيبٙ

ٞٗ 74210 /4ضخ

87/9/21

ضيبسز ضٞضاي اسالٗي اسشبٙ

ثي٘ ٠اي اضائ ٠ضسٟ

اذص  ٝثػٞضر ٗب١يب ٠ٛثحسبة
ض٢طزاضي ٝاضيع ٗي ُطزز.

يعز

سٞسف ضطًش٢بي
ثي٘٠
40

ػٞاضؼ ثط ذسٗبر

١ %5عي ٠ٜدسشي زضيبكشي سٞسف ازاضار دسز

١ %5عي ٠ٜدسشي زضيبكشي سٞسف ازاضار دسز

دسشي

ثٜ٘ظٞض سبٗي ٚثرطي اظ ١عي٠ٜ

اظ قطين ازاض ٟدسز ٝغٝ ّٞ

١بي سِٜي ٚجبضي  ٝػ٘طاٛي

ثػٞضر ٗب١يب ٠ٛثحسبة

ض٢طزاضي  ٝثبسٞج ٠ث ٠اي٠ٌٜ

ض٢طزاضي ٝاضيع ٗي ُطزز.

هب ٙٞٛسج٘يغ ػٞاضؼ اظ ٝؾغ
ػٞاضؼ ثطاي اي ٚثرص اظ
ذسٗبر ؿبكْ ٗبٛس ٟاسز.
41

ػٞاضؼ ثط
سطٗيٜبٓ٢بي ؾجف
دسش٠

42

سب ٗ 1000شط ٗسبحز

 5.000.000ضيبّ

سب ٗ 1000شط ٗسبحز

 8.000.000ضيبّ

سب ٗ 1500شط ٗسبحز

10.000.000ضيبّ

سب ٗ 1500شط ٗسبحز

13.000.000ضيبّ

سبٗ 2000شط ٗسبحز

 15.000.000ضيبّ

سبٗ 2000شط ٗسبحز

 18.000.000ضيبّ

ثبالي ٗ 2000شط

 25.000.000ضيبّ

ثبالي ٗ 2000شط

ػٞاضؼ ٗعايسٟ

 20.000.000ضيبّ

 %10ث٢بي ٗؼبٗٔ٠

 %10ث٢بي ٗؼبٗٔ٠

ثبسٞج ٠ث ٠اضظش اكعٝزٛ ٟسجي ً٠
ايٗ ٠ِٜٛٞؼبٗالر ٝجٞز زاضز ٝ

اٗٞاّ ٜٗوٝ ّٞ

ثٜ٘ظٞض سبٗي ٚثرطي اظ ١عي٠ٜ

ؿيطٜٗو ٝ ّٞحطاع ٝ

١بي ش ١طزاضي ديط٢ٜبز ٗي

ؾبيؼبسي ٗ ٝشطٝ ٠ًٝ

ُطزز.

هبچبم

(ٗعايسٟ

حؿٞضي يب ًشجي)
ضئيس ضٞضاي اسالٗي ض٢ط
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ضٞضاي اسالٗي ض٢ط ٗ٢طزضز ث ٠سػٞيت ضسيس .

سيساثطا١يٖ ٗطازي

سٞؾيحبر

كطٕ ديط٢ٜبز ػٞاضؼ جسيس يب اكعايص ػٞاضؼ ٗٞجٞز زض ض٢طزاضي ٗ٢طزضز سبّ 1394
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ػٜٞا ٙػٞاضؼ

سؼطكٞٗ ٠جٞز

ث ٠اظاء ١ط ٗشطق ّٞسبسيسبر

ثبسٞج ٠ث٠

ضطًش٢بي ٗصًٞض زض ٗحسٝز ٝ ٟحطيٖ

ضطًش٢بي ٗصًٞض زض ٗحسٝزٝ ٟ

ٞٗ 81953ضخ ً 89/9/30بضُطٟٝ

اظ ضطًش٢بي آة ٝ

ض٢ط  600ضيبّ

حطيٖ ض٢ط  600ضيبّ

ػٞاضؼ ض٢طزاضي٢بي اسشب ٙيعز زض

ُطزز ٝ.يب ثب ضاي ً٘يسيٗ ٙٞبزٟ

سطاسط اسشب ٙيٌسب ٙديط٢ٜبز ضسٟ

77

كبؾالة  ،ثطم ،

اسز.

ػٞاضؼ

االضؼ هبثْ ٝغّٞ

ث ٠اظاء ١ط ٗشطقٞ

زاليْ سٞجي٢ي

ثطاي ضطًش٢بي ٗعثٞض ٝغٗ ّٞي

حن

ّ سبسيسبر

سؼطك ٠ديط٢ٜبزي

غٞضسجٔس ٠ض٘بضٟ

ٛحٝ ٟٞغّٞ
قي اضسبّ غٞضسحسبة سبٓيب٠ٛ

ٗربثطار ُ ٝبظ

44

ػٞاضؼ حْ٘ ثبض

45

ػٞاضؼ ٝضٝز

 %3ث٢بي ثبضٛبٗ٠

 %5ث٢بي ثبضٛبٗ٠

 500.000ضيبّ ١ط ثبض

 600.000ضيبّ ١ط ثبض

46

ًبٗي١ ٙٞبي زضٙٝ

سِٜي ٚجبضي  ٝػ٘طاٛي ض٢طزاضي ٝ

ٗؤسسبر ثبضثطي ٝغٝ ّٞ

ثبسٞج ٠ث ٠سطزز ٛسجي ٝسبئف ٛؤي٠

ثػٞضر ٗب١يب ٠ٛثحسبة

حْ٘ ثبض زض ٗؼبثط ض٢طي

ض٢طزاضي ٝاضيع ٗي ُطزز

٘١بِٜ١ي ثب ازاض ٟضاٜ٘١بيي ٝ
ضاٜٛسُي ٛ ٝيطٝي اٛشظبٗي

ًبٗي ٙٞث ٠ض٢ط

ػٞاضؼ ٗبظاز ثبض

ثٜ٘ظٞض سبٗي ٚثرطي اظ ١عي١ ٠ٜبي

ثِٜ٢بٕ غس ٝض ثبضٛبٗ ٠سٞسف

ث ٠اظاي ١ط س ٚاؾبك ٠ثبض 100.000
ضيبّ

ث ٠اظاي ١ط س ٚاؾبك ٠ثبض

٘١بِٜ١ي ثب ازاض ٟضاٜ٘١بيي ٝ

 120.000ضيبّ

ضاٜٛسُي ٛ ٝيطٝي اٛشظبٗي

ض٢طي

ضئيس ضٞضاي اسالٗي ض٢ط

قي ثٜس  1غٞضسجٔس ٠ض٘بضٞٗ 677 ٟضخ  89/11/11ضٞضاي اسالٗي ض٢ط ٗ٢طزضز ث ٠سعٝيت ضسيس

.

سيساثطا١يٖ ٗطازي

سٞؾيحبر

كطٕ ديط٢ٜبز ػٞاضؼ جسيس يب اكعايص ػٞاضؼ ٗٞجٞز زض ض٢طزاضي ٗ٢طزضز سبّ 1394
ضزيق

ػٜٞا ٙػٞاضؼ

47

عوارض سالیانه کلیه مشاغل
فعال در سطح شهر

48

عوارض نقل و انتقال تاکسي و
کرايه

49

عوارض فخاريها و کوره آهك

50

سؼطكٞٗ ٠جٞز

سؼطك ٠ديط٢ٜبزي

})N{(3T+%10m1P)+(t+%5m2

})N{(3T+%10m1P)+(t+%5m2

 90.000ضيبّ زض ١ط ٗطسج٠

 100.000ضيبّ زض ١ط ٗطسج٠

زاليْ سٞجي٢ي

سٞؾيحبر

ٛحٝ ٟٝغّٞ
ثب ٗطاجؼ ٠ثٝ ٠احس غٜلي  ٝيب

T;5000

ث ٠ض٢طزاضي ظٗب ٙغسٝض 5

ٗ m1شطاظ ٗليس سجبضي اسز ٝ

ثطاثط ػٞاضؼ سبٓيب٠ٛ

ٗm2شطاظ اٛجبضي اسز .
 :Pهي٘ز ٜٗكو ٠ثٜسي ضٝظ ٗحْ

سجػطٝ : ٟاحس١بي غٜلي
ثس ٙٝدطٝا٠ٛ

 1.5ثطاثط

ػٞاضؼ كٞم
ثب سٞج ٠ثٗ ٠لبز ٛبٗ ٠ض٘بضٟ
ٞٗ 83740/4ضخ

سٞسف زكشطذب١ ٠ٛبي اسٜبز

86/11/29

ٗؼبٛٝز ٗحشطٕ اٗٞض ػ٘طاٛي

ضس٘ي اذص  ٝثحسبة
ض٢طزاضي ٝاضيع ٗي ضٞز.

اسشبٛساضي يعز

 %3كطٝش

 %3كطٝش

آُ٢ي ١بي سجٔيـبسي ٜٗشططٟ

١ ًْ %10عي١ ٠ٜبي ٝغٓٞي ثبثز

١ ًْ %10عي١ ٠ٜبي ٝغٓٞي ثبثز

سٞسف غسا  ٝسي٘ب آغاٛس ١ب

اٛشطبض آُ٢ي

اٛشطبض آُ٢ي

ثِٜ٢بٕ غسٝض ٗجٞظ

ً ٝب٢ٛٞٛب ٗ ٝكجٞػبر ،
سيٜ٘ب١ب ٗ ٝؤسسبر
ُطزاٜٛس ٟسبثٔ١ٞب  ٝثئجطز١بي
سجٔيـبسي زاضاي ٗجٞظ كؼبٓيز
زض سكح ض٢ط

ضئيس ضٞضاي اسالٗي ض٢ط

قي ثٜس  1غٞضسجٔس ٠ضٖاضٞٗ 677 ٟضخ 89/11/11

ضٞضاي اسالٗي ض٢ط ٗ٢طزضز ث ٠سػٞيت ضسيس .

سيساثطا١يٖ ٗطازي

اسز ً ٠حساهْ ا 5000 ٙضيبّ زض
ٛظط ُطكشٗ ٠ي ضٞز .

كطٕ ديط٢ٜبز ػٞاضؼ جسيس يب اكعايص ػٞاضؼ ٗٞجٞز زض ض٢طزاضي ٗ٢طزضز سبّ 1394
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ػٝٚا ٙػٞاضؼ

ػٞاضؼ ُصضٛبٗ٠
ثبظاء غسٝض  ،س٘سيس

سؼطكٞٗ ٠جٞز

سؼطك ٠ديط٢ٜبزي

ٗ ًْ %10جبٓؾ زضيبكشي

زاليْ سٞجي٢ي

ٗ ًْ %10جبٓؾ زضيبكشي سٞسف

سٞسف ٗطجغ غسٝض

ٛحٝ ٟٞغّٞ
سٞسف ٗطجغ غسٝض ُصضٛبٗ٠
ٗشوبؾيب ٙج٢ز ٝاضيع ٝج ٠ثح سبة

ٗطجغ غسٝض

ٗوطض ذعا١ ٠ٛسايز  ٝسذس ذطا٠ٛ

 ٝيب سجسيس ١ط جٔس

ثحسبة ض٢طزاضي ٝاضيع ٗي ُطزز

ُصضٛبٗ٠

52

ػٞاضؼ سكٞح
ذسٗبر

ٗسٌٛٞي

53

ُٞا١يٜبٗ٠

سجبضي  ٝغٜؼشي

5P

ٗبزٗ 147 ٟي ُطزز.
سجبضي  ٝغٜؼشي
سبيط ًبضثطي٢ب

ػٞاضؼ ثط غسٝض

1.5 P

ٗسٌٛٞي

2.5 P

ٗط ّٞاضاؾي ظيط ٗ 500شط ٗٞؾٞع

4P
0/80 P

سبيط ًبضثطي٢ب

1.5 P

ٗ %10جبٓؾ زضيبكشي ثبثز

ٗ %10جبٓؾ زضيبكشي ثبثز غسٝض

ثٜ٘ظٞض سبٗي ٚثرطي اظ ١عي١ ٠ٜبي سِٜيٚ

ثِٜ٢بٕ غسٝض ُٞا١يٜبٗٗ ٠جٔؾ اػالٕ

غسٝض ُٞا١يٜبٗ٠

ُٞا١يٜبٗ٠

جبضي  ٝػ٘طاٛي ض٢طزاضي اي ٚػٞاضؼ

ضس ٟسٞسف ضاٜ٘١بئي  ٝضاٜٛسُي

حيط٢ٜبز ٗي ُطزز.

سٞسف ٗشوبؾي ثحسبة ض٢طزاضي
ٝاضيع  ٝزض اظاي سحٞيْ كيص ذسٗبر
ٗطثٞق ٠اضائٗ ٠ي ُطزز

ضئيس ضٞضاي اسالٗي ض٢ط

قي ثٜس  1غٞضسجٔس ٠ض٘بضٞٗ 677 ٟضخ 89/11/11

ضٞضاي اسالٗي ض٢ط ٗ٢طزضز ث ٠سػٞيت ضسيس .

سيساثطا١يٖ ٗطازي

سٞؾيحبر

كطٕ ديط٢ٜبز ػٞاضؼ جسيس يب اكعايص ػٞاضؼ ٗٞجٞز زض ض٢طزاضي ٗ٢طزضز سبّ 1394
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ػٜٞا ٙػٞاضؼ

ػٞاضؼ

آُ٢ي

سؼطكٞٗ ٠جٞز

رػطك ٠ديط٢ٜبزي

-

 %1دي٘بٙ

زاليْ سٞجي٢ي

ٜٗبهػ٠

ٛحٝ ٟٞغّٞ

ثٜ٘ظٞض سبٗي ٚثرطي اظ ١عي٠ٜ

سٞسف يٌي اظ زسشِب٢١بي

شيحسبثي ازاضار  ٝاضُب٢ٛبي زٓٝشي ٗٞظق ث ٠اػ٘بّ

١بي سِٜي ٚجبضي  ٝػ٘طاٛي

زاضاي ًسٞضار هبٛٞٛي

ًسٞضار هطاضزاز دي٘بٌٛبض ثٞز ٝ ٟزض غٞضر سسٞي٠

ض٢طزاضي  ٝضبْٗ ًٔي٠

٘١بٛٙس زاضائي يب سبٗيٚ

هطاضزاز١بي دي٘بٌٛبضي حويوي

اجش٘بػي  ٝيب ديِيطي ٝاحس

 ٝحوٞهي زض ٗحسٝز ٟض٢ط

زضآٗس ض٢طزاضي ٝغ ٝ ّٞزض

ذٞا١س ثٞز

غٞضر ػسٕ دطزاذز ثب
اضجبع دطٛٝس ٟثً٘ ٠يسيٙٞ
ٗبز ٝ 77 ٟغسٝض ضأي اذص
ٗي ُطزز

55

ػٞاضؼ ٗؼبي٠ٜ
ذٞزضٝ

اٞٛاع ٝاٛز ٗ ٝيٜي ثٞس  10.000ضيبّ
سبيط ٝسبئف ٛؤي ٠سِٜيٚ
ضيبّ

20.000

اٞٛاع ٝاٛز ٗ ٝيٜي ثٞس  12.000ضيبّ

ثب حؿٞض ٗسشويٖ ٗبٗٞضيٚ

22.000

ٝغ ّٞض٢طزاضي زض ٗحْ

سبيط ٝسبئف ٛؤي ٠سِٜيٚ
ضيبّ

اٛجبٕ ٗؼبي ٝ ٠ٜقي غسٝض
هجؽ ثٗ ٠طحٔ ٠اجطا زض ٗي
آيس.

ضئيس ضٞضاي اسالٗي ض٢ط

قي ثٜس  1غٞضسجٔس ٠ض٘بضٞٗ 677 ٟضخ 89/11/11

ضٞضاي اسالٗي ض٢ط ٗ٢طزضز ث ٠سػٞيت ضسيس .

سٞؾيحبر

سيساثطا١يٖ ٗطازي

هكؼي دي٘بٌٛبض  ٝع زٕ دطزاذز ػٞاضؼ ض٢طزاضي
ثؼ٢سً ٟبضكطٗب ٗي ثبضس.

كطٕ ديط٢ٜبز ػٞاضؼ جسيس يب اكعايص ػٞاضؼ ٗٞجٞز زض ض٢طزاضي ٗ٢طزضز سبّ 1394
ضزيق

ػٜٞا ٙػٞاضؼ

56

57

58

سؼطكٝ ٠ضٝزي ٠ث٠

سؼطكٞٗ ٠جٞز

سؼطك ٠ديط٢ٜبزي

آق ـ اٞٛاع ٝاٛز  4500ضيبّ
ة ـ اٞٛاع ٛيسبٗ ٝ ٙطبث٠

5500

زاليْ سٞجي٢ي

آق ـ اٞٛاع ٝاٛز  4500ضيبّ
ة ـ اٞٛاع ٛيسبٗ ٝ ٙطبث٠

5500

ٗيسإ ٙي ٝ ٟٞسطٟ

ضيبّ

ضيبّ

ثبض

ع ـ ذبٝض  20000ضيبّ

ع ـ ذبٝض  20000ضيبّ

ز ـ ًبٗي 5 ٙٞس ٚث ٠ثبال 20.000

ز ـ ًبٗي 5 ٙٞس ٚث ٠ثبال 20.000

كي دٔ٘خ

ٛطخ ٗػٞة ًبضر

ٛحٝ ٟٞغّٞ

ضيبّ

ضيبّ

 ٟـ سطئي  20.000ضيبّ

 ٟـ سطئي  20.000ضيبّ

ٝ -ٝضٝزي ٠ثبسٌ ّٞثطاي اٞٛاع

ٝ -ٝضٝزي ٠ثبسٌ ّٞثطاي اٞٛاع

ًبٗي ٝ ٙٞسطئط  4500ضيبّ

ًبٗي ٝ ٙٞسطئط  4500ضيبّ

300.000

300.000

 2000ضيبّ ثطاي ١ط سبػز سٞهق

 2200ضيبّ ثطاي ١ط سبػز سٞهق

ِٜ١بٕ كي دٔ٘خ سٞسف
ٗشوبؾي دطزاذز ُطزز.

دبضى

ثٜ٘ظٞض ججطا ٙثرطي اظ ١عي١ ٠ٜبي

اظ قطين كطٝش ًبضر دبضى

آٗبز ٟسبظي قطح  ٝسبٗي ٚسبيط

سٞسف ثبج١ ٠بي كطٝش  ٝثب

١عي١ ٠ٜبي ٗطسجف

دطزاذز حن آشٞظيغ

ضئيس ضٞضاي اسالٗي ض٢ط

قي ثٜس  1غٞضسجٔس ٠ض٘بضٞٗ 677 ٟضخ 89/11/11

ضٞضاي اسالٗي ض٢ط ٗ٢طزضز ث ٠سػٞيت ضسيس .

سيساثطا١يٖ ٗطازي

سٞؾيحبر

كطٕ ديط٢ٜبز ػٞاضؼ عزيس يب اكعايص ػٞاضؼ ٗٞجٞز زض ض٢طزاضي ٗ٢طزضز سبّ 1394
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ػٜٞا ٙػٞاضؼ

ػٞاضؼ حن اٗشيبظ

سؼطكٞٗ ٠جٞز

سؼطك ٠ديط٢ٜبزي

 700.000ضيبّ

 700.000ضيبّ

زاليْ سٞجي٢ي

سٞؾيحبر

ٛحٝ ٟٞغّٞ
ثب ١سايز ضاٜ٘١بئي ٝ
ضاٜٛسُي زض ِٜ١بٕ ض٘بضٟ

سبًسي

ُصاضي  ٝسٞسف ٗبٗٞضيٚ
ٝغ ّٞض٢طزاضي ثٗ ٠طحٔ٠
ٝغ ّٞزض ٗي آيس.

60

ٛطخ دبضًي َٜض٢طي

61

حن اكششبح ٗطبؿْ

آق ـ ثطاي

 2سبػز اّٝ

آق ـ ثطاي

 2سبػز اّٝ

 2800ضيبّ

 3000ضيبّ

ة ـ ثطاي سبػش٢بي ثؼسي ١ط

ة ـ ثطاي سبػش٢بي ثؼسي

سبػز  1500ضيبّ

١ط سبػز  1700ضيبّ

ثٜ٘ظٞض ججطا ٙثرطي اظ ١عي١ ٠ٜبي سِٜيٚ

سٞسف ٗبٗٞضيٝ ٚغّٞ

٠ِٛزاضي اظ دبضًيَٜ

ٗسشوط زض ٗحْ دبضًيَٜ

5ثطاثط ػٞاضؼ سبٓيب٘١ ٠ٛبٙ

5ثطاثط ػٞاضؼ سبٓيب٘١ ٠ٛبٙ

ظٗبٗ ٙطاجؼِٜ١ ٠بٕ اذص

زض غٞضر اٛشوبّ ٗحْ ًست ث٠

ضـْ زض ظٗب ٙاكششبح ًست

ضـْ زض ظٗب ٙاكششبح ًست

دطٝا ٠ٛغٜلي

غبحت دطٝاٗ ،٠ٛبث ٠آشلبٝر ػٞاضؼ غسٝض دطٝاً ٠ٛست
اظ ٗحْ هسيٖ ثب ػٞاضؼ غسٝض دطٝاٗ ٠ٛحْ جسيس ٗالى
ٝغ ّٞاسز.

ضئيس ضٞضاي اسالٗي ض٢ط

قي ثٜس  1غٞضسجٔس ٠ض٘بضٞٗ 677 ٟضخ 89/11/11

ضٞضاي اسالٗي ض٢ط ٗ٢طزضز ث ٠سػٞيت ضسيس .

سيساثطا١يٖ ٗطازي

ٗحْ زيِط سٞسف

كطٕ ديط٢ٜبز ػٞاضؼ جسيس يب اكعايص ػٞاضؼ ٗٞجٞز زض ض٢طزاضي ٗ٢طزضز سبّ 1394
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ػٜٞا ٙػٞاضؼ

حن دبضًيَٜ
ٝسبئف ٛؤي٠

سؼطكٞٗ ٠جٞز
(ضٝثبظ ٝضٝزيٞٗ :سٞض سئٌز

سؼطك ٠ديط٢ٜبزي
(ضٝثبظ ٝضٝزيٞٗ :سٞض سئٌز

15.000ضيبّ

سطدٞضيسٝ ٟضٝزي 20.000 :ضيبّ

زاليْ سٞجي٢ي
20.000ضيبّ

سطدٞضيسٝ ٟضٝزي 25.000 :ضيبّ

ضٝثبظ سٞهق١ :ط ضت  3.000ضيبّ سطدٞضيس ٟضٝثبظ سٞهق١ :ط ضت  5.000ضيبّ سطدٞضيسٟ

ٗٞسٞضي سٞهيلي

سٞهق 5.500 :ضيبّ)

سٞهق 6000 :ضيبّ)

سٞسف ضاٜ٘١بئي ٝ

(ضٝثبظ ٝضٝزي :ذٞزض١ٝبي س ثي سٞاضي

(ضٝثبظ ٝضٝزي :ذٞزض١ٝبي سجي سٞاضي 40.000

ضاٜٛسُي زض

 35.000ضيبّ سطدٞضيسٝ ٟضٝزي40.000 :

ضيبّ سطدٞضيسٝ ٟضٝزي 45.000 :ضيبّ

ضيبّ

ضٝثبظ سٞهق ١ :ط ضت  8.000ضيبّ سطدٞضيسٟ

دبضًي١ َٜبي

ضٝثبظ

سٞهق

١ :ط ضت

 6.000ضيبّ

ض٢طزاضي
(ضٝثبظ ٝ

(ضٝثبظ ٝضٝزي  :ذٞزض١ٝبي سِٜي ٚسٜسضٝ

 45.000ضيبّ سطدٞضيسٝ ٟضٝزي 50.000:ضيبّ

 45.000ضيبّ سطدٞضيسٝ ٟضٝزي50.000:

ضٝثبظ سٞهق ١ :طضت  28.000ضيبّ سطدٞضيسٟ

ضيبّ

سٞهق 32.000:ضيبّ)

ضٝثبظ

سٞهق

 28.000ضيبّ

ٗبضي٢ٜبي ضا١سبظي

)  95.000ضيبّ

سطدٞضيسٝ ٟضٝزي 100.000:ضيبّ

ضٝثبظ سٞهق ١ :طضت  30.000ضيبّ

ذٞزض١ٝب ث ٠ديِيطي سط ذيع سطيغ

دبضًي َٜض٢طزاضي

ٝضٝزي  :ذٞزض١ٝبي سِٜي ٚسٜسضٝ

(ضٝثبظ ٝضٝزي  :ذٞزض١ٝبي سِٜيًٜ ٚسضٝ

سطدٞضيس ٟسٞهق 32.000:ضيبّ)
(ضٝثبظ ٝضٝزي  :ذٞزض١ٝبي سِٜيًٜ ٚسضٝ

٢ِٛساضي اظ دبضًي ٝ َٜسطؿيت ٗبٌٓيٚ

سٞهق  8500:ضيبّ )

سطدٞضيس ٟسٞهق  6.500:ضيبّ )

١ :طضت

ثٜ٘ظٞض ججطا ٙثرطي اظ ١عي١ ٠ٜبي

ظٗب ٙاضائ ٠كطٕ سطذيع
ذٞزضٛ ٝيطٝي اٛشظبٗي اظ

ذٞزضٗ ٝشؼٔو ٠ذالكي

(ضٝثبظ

سطدٞضيس)ٟ

ٛحٝ ٟٞغّٞ

(

ٗبضي٢ٜبي ضا١سبظي )  95.000ضيبّ سطدٞضيسٟ
(

ٝضٝزي 100.000:ضيبّ

ضٝثبظ سٞهق ١ :طضت  30.000ضيبّ
سطدٞضيس ٟسٞهق 35.000:ضيبّ)

سطدٞضيس ٟسٞهق 35.000:ضيبّ)
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ػٞاضؼ سكح
ض٢ط

 0/0010هي٘ز ٜٗكو ٠اي اضاؾي ٗ ٝسشحسطبر

 0/0015هي٘ز ٜٗكو ٠اي اضاؾي ٗ ٝسشحسطبر

ٗالى ػْ٘ ازاض ٟاٗٞض اهشػبزي  ٝزاضائي

ٗالى ػْ٘ ازاض ٟاٗٞض اهشػبزي  ٝزاضائي

ضئيس ضٞضاي اسالٗي ض٢ط

قي ثٜس  1غٞضسجٔس ٠ض٘بضٞٗ 677 ٟضخ 89/11/11

ضٞضاي اسالٗي ض٢ط ٗ٢طزضز ث ٠سػٞيت ضسيس .

سيساثطا١يٖ ٗطازي

سٞؾيحبر

كطٕ ديط٢ٜبز ػٞاضؼ جسيس يب اكعايص ػٞاضؼ ٗٞجٞز زض ض٢طزاضي ٗ٢طزضز سبّ 1394
ضزيق
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ػٜٞا ٙػٞاضؼ

سؼطكٞٗ ٠جٞز

سؼطك ٠ديط٢ٜبزي

ػٞاضؼ سبٓيب٠ٛ

 180.000ضيبّ

 200.000ضيبّ

زاليْ سٞجي٢ي

سٞؾيحبر

ٛحٝ ٟٞغّٞ
ثِٜ١ ٠بٕ سؼيي ٚغالحيز

سٞاضي٢بيي ً ٠زض
سبًسي سٔلٜي ًبض
ٗي ىٜٛس
65

ثب سٞج ٠ث ٠اسٌب ٙاًظطيز

ٗؼطكي ٗ٢بجطي ٚاظ قطين

ٗٞؾٞع ٛبٗ ٠ض٘بضٟ

ضيبّ

ضيبّ

ٗ٢بجطي ٚزض ض٢ط١ب ٝ

زكبسط اٗٞض اسجبع ٢ٗ ٝبجطيٚ

ٗٞضخ  1385/10/12اسشبٛساضي ٗحشطٕ

ذبضجي ( ثكٞض

ذبٞٛاض١بي ٗ٢بجط زٛ ٝلط 1.200.000 ٟضيبّ

ذبٞٛاض١بي ٗ٢بجط زٛ ٝلط 1.200.000 ٟضيبّ

اسشلبز ٟآ٢ٛب اظ ًٔي

ذبضجي

يعز  ٝسػٞيط غٞضسجٔس 85/8/1 ٠ث٠

ذبٞٛاض١بي ٗ٢بجط سٛ ٠لطٟ

1.500.000

1.500.000

سبٓيب)٠ٛ

ضيبّ
ذبٞٛاض١بي ٗ٢بجط چ٢بض ٛلطٟ

ث ٠ثبال

ػٞاضؼ اهبٗز
اكطاز ثيِبٝ ٠ٛ

1.000.000

ذبٞٛاض١بي ٗ٢بجط يي ٛلطٟ

66

ذبٞٛاض١بي ٗ٢بجط سٛ ٠لطٟ
ضيبّ

 1.700.000ضيبّ

ث٢بي ذسٗبر

ذبٞٛاض١بي ٗ٢بجط يي ٛلطٟ

1.000.000

ذسٗبر اضائ ٠ضس ٟسٞسف

ض٘بضٟ

ض٢طزاضي

ٗحشطٕ ًطٞض

ذبٞٛاض١بي ٗ٢بجط چ٢بض ٛلط ٟث ٠ثبال
 1.700.000ضيبّ

زضج 1 ٠ظيطثٜبي ثبالي

ٗ 2000شطٗطثغ

زضج 1 ٠ظيطث ٚاي ثبالي ٗ 2000شطٗطثغ

ٗب١يب 950.000 ٠ٛضيبّ

ٗب١يب 950.000 ٠ٛضيبّ

ٗٞسسبر ٗبٓي ٝ

زضج 2 ٠ظيطثٜبي  1000سب ٗ 2000شطٗطثغ

زضج 2 ٠ظيطثٜبي  1000سب ٗ 2000شطٗطثغ

ٗب١يب ٠ٛضيبّ850.000

ٗب١يب ٠ٛضيبّ850.000

اػشجبضي

زضج 3 ٠ظيطثٜبي  500سب ٗ 1000شطٗطثغ

زضج 3 ٠ظيطثٜبي  500سب ٗ 1000شطٗطثغ

ٗب١يب 750.000 ٠ٛضيبّ

ٗب١يب 750.000 ٠ٛضيبّ

زضج 4 ٠ظيطثٜبي ظيط ٗ 500شطٗطثغ ٗب١يب٠ٛ

زضج 4 ٠ظيطثٜبي ظيط ٗ 500شطٗطثغ ٗب١يب٠ٛ

 650.000ضيبّ

 650.000ضيبّ

ثب٢ٌٛب ٝ

ٟ

ضئيس ضٞضاي اسالٗي ض٢ط

قي ثٜس  1غٞضسجٔس ٠ض٘بضٞٗ 677 ٟضخ 89/11/11

ضٞضاي اسالٗي ض٢ط ٗ٢طزضز ث ٠سػٞيت ضسيس .

سيساثطا١يٖ ٗطازي

ٕ /10612/42

 5246769شٝ 44 /ظاضر

كطٕ ديط٢ٜبز ػٞاضؼ جسيس يب اكعايص ػٞاضؼ ٗٞجٞز زض ض٢طزاضي ٗ٢طزضز سبّ 1394
ضزيق

ػٜٞا ٙػٞاضؼ

67

ػٞاضؼ دس٘بٛس ثيص
اظ حس ٗجبظ ٝاحس١بي
سجبضي

سؼطكٞٗ ٠جٞز
اغٜبف ػبزي

سؼطك ٠ديط٢ٜبزي

 %60ػٞاضؼ

اغٜبف ػبزي

سبٓيبً ٠ٛست

سبٓيبً ٠ٛست

اغٜبف دطظثبٓ %75 ٠ػٞاضؼ

اغٜبف دطظثبٓ٠

سبٓيبً ٠ٛست

سبٓيبً ٠ٛست

 %60ػٞاضؼ
 %75ػٞاضؼ

زاليْ سٞجي٢ي

ٛحٝ ٟٞغّٞ

ثٜ٘ظٞض سطٞين سٓٞيسًٜٜسُب ٙث ٠سٓٞيس

ظٗبٗ ٙطاجؼ ٠ث ٠ض٢طزاضي ٝ

ً٘شط دس٘بٛس  ٝاكعايص ٛوص ضٞضاي

٘١چٜي ٚثبظزيس ٗأٗٞضي

اسالٗي  ٝسطٞين ض٢طزاضا ٙزض ج٢ز

ض٢طزاضي

سٞؾيحبر
اغٜبف دطظثبٓ ٠ثطاثط ثب ٓيسز ٗػٞث٠
ٙ

ضٞضاي اسالٗي ض٢ط

اضائ ٠ذسٗبر ٜٗبست سط ً ٝب١ص ١عي٠ٜ
١ب

68

ػٞاضؼ ٛػت
دالًبضز ،ثٜط ٝ
سبثٔ١ٞبي سجٔيـبسي زض

ٗشطاغ دالًبضز ؾطثسض

%50

ٗشطاغ دالًبضز ؾطثسض  %50هي٘ز

ثِٜ٢بٕ غسٝض ٗجٞظ

حساهْ هي٘ز ٜٗكو ٠ثٜسي زضذػٞظ

هي٘ز ٜٗكو ٠ثٜسي ٗحْ ٛػت

ٜٗكو ٠ثٜسي ٗحْ ٛػت ث ٠اظاي

ًبال١بي ايطاٛي ث ٠اظاي ٗؼبثطي ً ٠هي٘ز

ث ٠اظاي ١ط ضٝظ

١ط ضٝظ

ٜٗكو ٠ثٜسي آ٢ٛب ظيط  10000ضيبّ ٗيجبضس
ثطاثط ز١ ٟعاض ضيبّ  ٝ ٝزض ذػٞظ

سكح ٗؼبثط ٗ ٝيبزيٚ

ًبال١بي ذبضجي ثطاثط

ض٢ط

ٗحبسجٗ ٠ي ُطزز.

ثب اضسبّ كيص سٜظي٘ي ث ٠ثبٛي ٝ
69

ػٞاضؼ اسشلبز ٟاظ

ث ٠اظاي ١ط ٗب20 P ٟ

ث ٠اظاي ١ط ٗب20 P ٟ

يب اضائ ٠دطٛٝس ٟثً٘ ٠يسيٗ ٙٞبزٟ
 77ج٢ز غسٝض ضاي  ٝاذص ٝج٠

ذٞزحضزاظ ( ثب٢ٌٛب ٝ
غٜسٝه٢بي سكح
ض٢ط)
70

ػٞاضؼ سبذز  ٝسبظ

 %50ػٞاضؼ ٗػٞة ضس ٟزض

 %50ػٞاضؼ ٗػٞة ضس ٟزض

ٗحسٝز ٟض٢ط

ٗحسٝز ٟض٢ط

ذبضع اظ ٗحسٝز ٝ ٟزض

ثطٗجٜبي ُعاضش ًبضضٜبس
ض٢طزاضي  -ظٗبٗ ٙطاجؼ ٠اضثبة
ضجٞع  ٝسطٌيْ دطٛٝسٟ

حطيٖ ض٢ط

ضئيس ضٞضاي اسالٗي ض٢ط

قي ثٜس

غٞضسجٔس ٠ض٘بضٟ

ٗٞضخ

ضٞضاي اسالٗي ض٢ط ٗ٢طزضز ث ٠سػٞيت ضسيس.

سيساثطا١يٖ ٗطازي

 20000ضيبّ

كطٕ ديط٢ٜبز ػٞاضؼ جسيس يب اكعايص ػٞاضؼ ٗٞجٞز زض ض٢طزاضي ٗ٢طزضز سبّ 1394
ضزيق
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ػٜٞا ٙػٞاضؼ

ػٞاضؼ آٛش١ ٚبي

سؼطكٞٗ ٠جٞز
ث ٠اظاي ١ط ٗب ٟاسشلبز 750.000 ٟضيبّ

سؼطك ٠ديط٢ٜبزي
ث ٠اظاي ١ط ٗب ٟاسشلبزٟ

1.000.000

ضيبّ

ٗربثطاسي  ،دسز
سطاٛسلٞضٗبسٞض،دسز
ُبظ ،دسز ٗربثطار

72

سبذش٘ب٢ٛبي زاضاي
ًطسي اؾبك٠

73

ػٞاضؼ ٗؼبٗالر
ؿيطٜٗو ّٞث٠

ً 93/9/25بضُطٟٝ

قي اضسبّ غٞضسحسبة ثػٞضر

ػٞاضؼ ض٢طزاضي٢بي اسشب ٙيعز زض ٗحْ

سبٓيب٠ٛ

ض٢طزاضي ظاضچ زض سطاسط اسشب ٙيٌسب ٙديط٢ٜبز

چٜبٛچٔٗ ٠ي ٗشؼٔن ث ٠ضطًش٢بي

ُطزيس.

ذسٗبر ضسب ٙثبضس اظ دطزاذز
اكششبحيٗ ٠ؼبف ٗي ثبضس.

حن ٛػت آٛشٚ

ػٞاضؼ

زاليْ رٝجي٢ي
ثب سٞج ٠ث ٠جٔسٞٗ ٠ضخ

ٛحٝ ٟٞغّٞ

 10.000.000ضيبّ

 15.000.000ضيبّ

سب  20سبٙسي٘شط ًطسي اؾبك٠

سب  20سبٛشي٘شط ًطسي اؾبك٠

زض غٞضر ػسٕ ضػبيز ًطسي

ٗ * 2pسبحز ظيطثٜب50%

ٗ * 2pسبحز ظيطثٜب50%

ٗجبظ ثب ٗٞاكوز ً٘يسيٗ ٙٞبزٟ

ٗبظاز آ١ ٙط  10سبٛشي٘شط  %20اؾبكٗ ٠ي

ٗبظاز آ١ ٙط  10سبٛشي٘شط  %20اؾبك٠

غس ثب اثوبء ثٜب ثطاسبس ؾ ٞاثف

ُطزز.

ٗي ُطزز.

قطح ١بزي

 %7اضظش ٗؼبٗالسي ػطغ ٝ ٠اػيبٙ

 %10اضظش ٗؼبٗالسي ػطغ ٝ ٠اػيبٙ

غٞضر ضٜ١ي

ضئيس ضٞضاي اسالٗي ض٢ط

قي ثٜس  1غٞضسجٔس ٠ض٘بضٞٗ 677 ٟضخ 89/11/11

ضٞضاي اسالٗي ض٢ط ٗ٢طزضز ث ٠سػٞيت ضسيس .

سيساثطا١يٖ ٗطازي

سٞؾيحبر

كطٕ ديط٢ٜبز ػٞاضؼ جسيس يب اكعايص ػٞاضؼ ٗٞجٞز زض ض٢طزاضي ٗ٢طزضز سبّ 1394
ضزيق

ػٜٞا ٙػٞاضؼ

74

عوارض فروشگاههای
دارای محوطه روباز با
کاربری غیر مجاز

75

عوارض ساختمانهای
احذاثي در نوار
پارکینگ (بر معبر)

76

عوارض سالیانه
واحذهای تولیذی واقع
در حريم شهر

سؼطكٞٗ ٠جٞز

سؼطك ٠ديط٢ٜبزي

2p

2p

30 p

30 p

زاليْ سٞجي٢ي

سٞؾيحبر

ٛحٝ ٟٞغّٞ

ثب سٞج ٠ث ٠ثطذٞضزاضي اظ

اي ٚػٞاضؼ ١يچ ُ ٠ٛٞحوي ثطاي

اٌٗبٛبر ض٢طي

ٗبٓي ايجبز ٘ٛي ًٜس.

ثب سٞج ٠ث ٠ايٗ ٠ٌٜؼ٘ ّٞضسٟ

زض غٞضر ػسٕ ضػبيز

ًٗ ٠شوبؾيب ٙاهسإ ث ٠احساص

دبضًي َٜثط ٗؼجط ٗجبظ

ثٜب زض ٞٛاض دبضًيٗ َٜيٜ٘بيٜس

ٗٞاكوز ً٘يسيٗ ٙٞبز ٟغس

ج٢ز جُٔٞيطي اظ سبذز ٝ

ثب اثوبء ثٜب

ثب

سبظ ؿيط ٗجبظ زض ايٌٗ ٚب٢ٛب
اي ٚػٞاضؼ ديط٢ٜبز ٗي
ُطزز.
ثب سٞج ٠ث ٠ث٢طُ ٟيطي اظ
ٗب١يب 150.000 ٠ٛضيبّ

ٗب١يب 200.000 ٠ٛضيبّ

اٌٗبٛبر  ٝذسٗبر ض٢ط ايٚ
ػٞاضؼ اذص ٗي ُطزز.

ضئيس ضٞضاي اسالٗي ض٢ط

قي ثٜس  1غٞضسجٔس ٠ض٘بضٞٗ 677 ٟضخ 89/11/11

ضٞضاي اسالٗي ض٢ط ٗ٢طزضز ث ٠سػٞيت ضسيس .

سيساثطا١يٖ ٗطازي

كطٕ ديط٢ٜبز ػٞاضؼ جسيس يب اكعايص ػٞاضؼ ٗٞجٞز زض ض٢طزاضي ٗ٢طزضز سبّ 1394
ضزيق

ػٜٞا ٙػٞاضؼ

77

عوارض قطع اشجار

78

عوارض حق باسکول

سؼطك ٠ديط٢ٜبزي

سؼطكٞٗ ٠جٞز

زاليْ سٞجي٢ي

سٞؾيحبر

ٛحٝ ٟٞغّٞ

هكغ يب كطا ٖ١آٝضزٞٗ ٙججبر اظ ثي ٚضكشٚ

هكغ يب كطا ٖ١آٝضزٞٗ ٙججبر اظ ثي ٚضكشٚ

ثٜ٘ظٞض حلظ ُ ٝسشطش كؿبي سجع ٝ

ثطاسبس ُعاضش ٕ ٝ

كؿبي سجع ػال ٟٝثط جتضا ٙذسبضر ٝاضزٟ

كؿبي سجع ػال ٟٝثط ججطا ٙذسبضر ٝاضزٟ

جُٔٞيطي اظ هكغ ثي ضٝي ٠زضذشب ٝ ٙيب ٛبثٞز

ٗبٗٞضي ٚض٢طزاضي زض سكح ض٢ط ٝ

ًطز ٙآ ٙث١ ٠ط قطين زض ٗؼبثط  ٝثبؿبر ... ٝ

يب اضجبع ثً٘ ٠يسيٗ ٙٞبزٟ

ضيبّ سب  10.000.000ضيبّ ثطاي هكغ ١ط

ضيبّ سب  10.000.000ضيبّ ثطاي هكغ ١ط

ثس ٙٝاذص ٗجٞظ ثط اسبس اغالحي ٠هبٙٞٛ

ج٢ز غسٝض ضأي

حصف ٗٞضز ث ٠جعاي ٛوسي اظ

1.000.000

حصف ٗٞضز ث ٠جعاي ٛوسي اظ

1.000.000

زضذز

زضذز

حلظ ُ ٝسشطش كؿبي سجع ث ٠ض٘بضٟ

زض غٞضسي ً ٠هكغ زضذز ثيطشط اظ سي

زض غٞضسي ً ٠هكغ زضذز ثيطشط اظ سي

ٞٗ 22903/253ضخ

اغٔ ٠ثبضس ث ٠حجس سؼعيطي اظ ضص ٗب ٟسب

اغٔ ٠ثبضس ث ٠حجس سؼعيطي اظ ضص ٗب ٟسب

ضٞضاي اسالٗي ٗبزٗ 4 ٟػٞث٠

س ٠سبّ

س ٠سبّ

ٗبٌٓي ٚثبؿبر ٗ ٝحٔ٢بيي ً ٠ث ٠غٞضر ثبؽ

ٗبٌٓي ٚثبؿبر ٗ ٝحٔ٢بيي ً ٠ث ٠غٞضر ثبؽ

ضٜبذشٗ ٠يطٛٞس ٌٗٔلٜس ث ٠اظاي زضذ٢ٜبيي

ضٜبذشٗ ٠يطٛٞس ٌٗٔلٜس ث ٠اظاي زضذ٢ٜبيي

ً ٠اجبظ ٟهكغ آ٢ٛب اظ سٞي ض٢طزاضي غبزض

ً ٠اجبظ ٟهكغ آ٢ٛب اظ سٞي ض٢طزاضي غبزض

ٗي ضٞز ث ٠سؼساز ٗؼبزّ  2ثطاثط ٗحيف ثٚ

ٗي ضٞز ث ٠سؼساز ٗؼبزّ  2ثطاثط ٗحيف ثٚ

زضذشب ٙهكغ ضس ٟزض ٘١بٗ ٙحْ  ٝيب ١ط

زضذشب ٙهكغ ضس ٟزض ٘١بٗ ٙحْ  ٝيب ١ط

ٗحٔي ً ٠ض٢طزاضي سؼيي ٚذٞا١س ًطز

ٗحٔي ً ٠ض٢طزاضي سؼيي ٚذٞا١س ًطز

زضذز ثب ٗحيف ث ٚحساهْ ز ٟسبٛشي٘شط قجن

زضذز ثب ٗحيف ث ٚحساهْ ز ٟسبٛشي٘شط قجن

ؾٞاثف  ٝزسشٞضآؼ٘ٔ٢بي ٗٞجٞز زض كػْ

ؾٞاثف  ٝزسشٞضآؼ٘ٔ٢بي ٗٞجٞز زض كػْ

ٜٗبست ؿطس ٘ٛبيس.

ٜٗبست ؿطس ٘ٛبيس.

ٗ 88/5/13جٔس

ثب سٞج ٠ث ٠ثطذٞضزاضي اظ اٌٗبٛبر ض٢طي
سبٓيب 3.000.000 ٠ٛضيبّ

ضئيس ضٞضاي اسالٗي ض٢ط

قي ثٜس  1غٞضسجٔس ٠شٗبضٞٗ 677 ٟضخ 89/11/11

ضٞضاي اسالٗي ض٢ط ٗ٢طزضز ث ٠سػٞيت ضسيس .

سيساثطا١يٖ ٗطازي

ضب١سٟ
77

كطٕ ديط٢ٜبز ػٞاضؼ جسيس يب اكعايص ػٞاضؼ ٗٞجٞز زض ض ٠ضزاضي ٗ٢طزضز سبّ 1394
ضزيق

ػٜٞا ٙػٞاضؼ

79

عوارض صذور مجوز
احصار به ازاء هر متر
طول

سؼطكٞٗ ٠جٞز
ٛساضيٖ

سؼطك ٠ديط٢ٜبزي
 ػٞاضؼ غسٝض ٗجٞظ احػبض زضذػٞظ ٗبز 110 ٟهب ٙٞٛض٢طزاضي ًٗ ٠وطض ٗي زاضز ٛ " :سجز ث ٠ظٗي ٚيب ثٜب١بي ٗرطٝث ٝ ٠ؿيطٜٗبست اةٝؾغ ٗحْ  ٝيب ٛي٘ ٠س٘بٕ ٝاهغ زض ٗحسٝز ٟض٢ط ً ٠زض ذيبثب ٙيب ًٞچ ٝ ٠يب ٗيسا ٙهطاض ُطكشٜٗ ٝ ٠بكي ثب دبًي  ٝدبًيعُي ٝ
ظيجبيي ض٢ط يب ٗٞاظي ٚض٢طسبظي ثبضس ض٢طزاضي ثب سػٞيت ضٞضاي ض٢ط ٗي سٞاٛس ثٗ ٠بٓي اذكبض ز١س ٢ٛبيز ظطف ٗسر زٗ ٝب ٟث٠
ايجبز ٛطز ٟيب زيٞاض  ٝيب ٗطٗز آٜٗ ٠ً ٙكجن ثب ٛوطٗ ٠ػٞة ضٞضاي ض٢ط ثبضس اهسإ ًٜس اُط ٗبٓي ٗسبٗح ٝ ٠يب اٗشٜبع ًطز ض٢طزاضي
ٗي سٞاٛس ثٜٗ ٠ظٞض سأٗيٛ ٚظط  ٝاجطاي قطح ٗػٞة ضٞضا زض ظٗي ٠ٜظيجبيي  ٝدبًيعُي  ٝض٢طسبظي ١طُ ٠ٛٞاهساٗي ضا ً ٠الظٕ ثساٛس
ٗؼ٘١ ٝ ّٞعي ٠ٜآ ٙضا ثٛ ٠طخ ضٝظ اظ ٗبٓي يب ٗشٓٞي زضيبكز ٘ٛبيس زض ايٞٗ ٚضز غٞضر حسبة ض٢طزاضي ثسٝا ثٗ ٠بٓي اثالؽ ٗي ضٞز زض
غٞضسي ًٗ ٠بٓي ظطف دبٛعز ٟضٝظ اظ سبضيد اثالؽ ث ٠غٞضر حسبة ض٢طزاضي اػشطاؼ ٌٛطز غٞضر حسبة هكؼي سٔوي ٗي ضٞز ٝ
١طُب ٟظطف ٗٔ٢ز ٗوطض ٟاػشطاؼ ًطز ٗٞؾٞع ثً٘ ٠يسيٗ ٙٞبز 77 ٟاضجبع ذٞا١س ضس .غٞضر حسبث٢بيي ًٞٗ ٠ضز اػشطاؼ ٝاهغ ٛطسٟ
٘١ ٝچٜي ٚآضاي ً٘يسي ٙٞضكغ اذشالف زض ٗبز 77 ٟزض حٌٖ سٜس هكؼي  ٝالظٕ االجطا ثٞز ٝ ٟاجطا طجز ٌٗٔق اسز ثط قجن ٗوطضار
اجطاي اسٜبز ضس٘ي الظٕ االجطا ٛسجز ثٝ ٠غ ّٞقٔت ض٢طزاضي اجطائي ٠غبزض  ٝثٞٗ ٠ضز اجطا ثِصاضز " اظ ض٘ ّٞاي ٚسؼطك ٕ ٠سشظٜي
اسز.
 -اضسلبع ٗجبظ ثطاي احػبض ثب سطًيت زيٞاض  ٝكٜس يب ٛطزٗ ٟكبثن ؾٞاثف قطح سلػئي ض٢ط ذٞا١س ثٞز.

ضئيس ضٞضاي اسالٗي ض٢ط

قي ثٜس  1غٞضسجٔس ٠ض٘بضٞٗ 677 ٟضخ  89/11/11ضٞضاي اسالٗي ض٢ط ٗ٢طزضز ث ٠سػٞية ضسيس

.

سيساثطا١يٖ ٗطازي

یشنهادی هزینه خدمات
تعرفه پ
شهرداری مهردشت
سال 1394

كطٕ سؼطك ٠حيط٢بزي جسيس ٝيب اكعايص ١عي ٠ٜذسٗبر ٗٞجٞز زض ض٢طزاضي ٗ٢طزضز سبّ 1394
ضزيق

سؼطكٞٗ ٠جٞز

سؼطك ٠ديط٢ٜبزي

ػٜٞا١ ٙعي ٠ٜذسٗبر

 150.000ضيبّ

 180.000ضيبّ

1

١عيً ٠ٜبضضٜبسي

2

ثبظاض ضٝظ ١لشِي

اٞٛاع ٝاٛز ١ب

3

١عيً ٠ٜبضر سطزز

زاليْ سٞجي٢ي

ٛحٝ ٟٞغّٞ
ثب ٗطاجؼً ٠بضضٜبس

ثٜ٘ظٞض سأٗي ٚزضآٗس

سبٓيب٠ٛ

 50.000ضيبّ

ٝاٛز ٛ ٝيسبٝ ٙاٛز

110.000ضيبّ

ٝاٛز ٛ ٝيسبٝ ٙاٛز

140.000ضيبّ

ثبسٞج ٠ث ٠جٔسٞٗ ٠ضخ

ٗيٜي ثٞس

150.000ضيبّ

ٗيٜي ثٞس

180.000ضيبّ

ً 93/10/3بضُط ٟٝػٞاضؼ

ٗبٗٞضي ٚض٢طزاضي

ذبٝض ٝسي ً٘يطسي

150000ضيبّ

ذبٝض ٝسي ً٘يطسي

180000ضيبّ

ض٢طزاضي٢بي اسشب ٙيعز زض

ز ٟچطخ ث ٠ثبال

 230.000ضيبّ

ز ٟچطخ ث ٠ثبال  -اسٞثٞس

 300.000ضيبّ

ٗحْ ض٢طزاضي

ٗبضي ٚآالر ػ٘طاٛي

 400.000ضيبّ

ٗبضي ٚآالر ػ٘طاٛي

 480.000ضيبّ

سطاسط اسشب ٙيٌس

 20.000ضيبّ

ديط٢ٜبز ضس ٟاسز.

 15.000ضيبّ

ٗٞسٞض سئٌز

ثبكن زض
اٙ

ثٜ٘ظٞض سطٞين سٓٞيسًٜٜسُبٙ

ظٗبٗ ٙطاجؼ ٠ث٠

 ;Cث٢بي ذسٗبر دس٘بٛس يي ذبٞٛاض

ث ٠سٓٞيس ً٘شط دس٘بٛس ٝ

ض٢طزاضي  ٝيب اضجبع

ض٢طي

كطٕ دطزاذز ػٞاضؼ

 ;140000ػسز ٗيبِٛيٚ

زٓٝشي ،ذسٗبسي ،اٗبًٚ

اسالٗي  ٝسطٞين ض٢طزاضاٙ

سٞسف ٗبٗٞض ض٢طزاضي

 ;Pػٞاضؼ سكح ض٢ط ٘١ب ٙسبّ

زض ج٢ز اضائ ٠ذسٗبر

ثٝ ٠احس ٗسٌٛٞي  ٝيب

ازاضي ٗ ٝطاًع

ٜٗبست سط ً ٝب١ص ١عي١ ٠ٜب

سجبضي

ث٢بي ذسٗبر دس٘بٛس
يي ذبٞٛاض ض٢طي

(

C=140000+%11p

C=140000+%12p

اكعايص ٛوص ضٞضا

سبٓيب ٝ )٠ٛضطًش٢بي

ي

آٗٞظضي
5

سٞسف ٗأٗٞضي ٚض٢طزاضي

 50.000ضيبّ

ثب ٗطاجؼ ٠ث ٠ض٢طزاضي ٝ

ٗٞسٞض سئٌز
4

اٞٛاع ٝاٛز ١ب

سٞؾيحبر

١عي ٠ٛذسٗبر ًلٝ ٚ

500.000ضيبّ

500.000ضيبّ

ثب اٛجبٕ ذسٗبر ًلٝ ٚ
زك ٚسٞسف ٗأٗٞض

زكٚ

ض٢طزاضي

ضئيس ضٞضاي اسالٗي ض٢ط

قي ثٜس  1غٞضسجٔس ٠ض٘بضٞٗ 677 ٟضخ 89/11/11

ضٞضاي اسالٗي ض٢ط ٗ٢طزضز ث ٠سػٞيت ضسيس .

سيساثطا١يٖ ٗطازي

كطٕ سؼطك ٠حيط٢بزي جسيس ٝيب اكعايص ١عي ٠ٜذسٗبر ٗٞجٞز زض ض٢طزاضي ٗ٢طزضز سبّ 1394
ضزيق

6

ػٜٞا١ ٙعي ٠ٜذسٗبر

ذسٗبر ٗطبؿْ
زاضاي ظثبٓ ٠ذبضع
اظ حس ٗؼّ٘ٞ

سؼطكٞٗ ٠جٞز

زاليْ سٞجي٢ي

سؼطك ٠ديص٢ٛبزي

ٛحٝ ٟٞغّٞ

سٞؾيحبر

زضجٗ 1 ٠ب١يب٠ٛ

100.000

زضجٗ 1 ٠ب١يب٠ٛ

100.000

ثٜ٘ظٞض ًب١ص ظثبٓٝ ٠

ثػٞضر سبٓيب ٝ ٠ٛزض

آجش ٠زضذػٞظ ٗطبؿٔي اظ هجيْ ١شْ

زضجٗ 2 ٠ب١يب٠ٛ

50.000

زضجٗ 2 ٠ب١يب٠ٛ

50.000

دس٘بٛس ض٢طي

هبٓت غسٝض كيص

١ب،ضسشٞضا٢ٛبي ثعضٍ ٞٗ ٝاضز ٗطبث٠

زضجٗ 3٠ب١يب٠ٛ

30.000

زضجٗ 3٠ب١يب٠ٛ

30.000

ػٞاضؼ ٗطبؿْ

اضهبٕ طبثز ديط٢ٜبزي دبسرِٛ ٞجٞزٟ

زضجٗ 4 ٠ب١يب٠ٛ

20.000

زضجٗ 4 ٠ب١يب٠ٛ

20.000

 ٝثبيسشي ثػٞضر ٗٞضزي ثطاٝضز ١عي٠ٜ
اٛجبٕ  ٝثٗ ٠طحٔٝ ٠غ ّٞزضآيس.

7

ٛيسبٙ

اجبضٟ
ً٘ذطسي

اجبض ٟضٝظاٛ ٠ٛيسبٙ

900.000

اجبض ٟضٝظاٛ ٠ٛيسبٙ

اجبضٛ ٟيسب١ ٙط سبػز

110.000

اجبضٛ ٟيسب١ ٙط سبػز

1.100.000

ثٜ٘ظٞض سأٗي ٚزضآٗس

ثب زضذٞاسز ٗ ٝطاجغ ٟ

140.000

ث ٠ض٢طزاضي ٘١ ٝبِٜ١ي

حْ٘ ثبض ١ط سطٝيس زض ٗحسٝز ٟض٢ط 90.000

حْ٘ ثبض ١ط سطٝيس زض ٗحسٝز ٟض٢ط 120.000

ثب ٝاحس زضآٗس  ٝاٛجبٕ

اثطً ٟٞث٢ٗ ٠طزضز

١ط ًئٗٞشط 15000

اثطً ٟٞث٢ٗ ٠طزضز

١ط ًئٗٞشط 20000

يعز ث٢ٗ ٠طزضز

١ط ًئٗٞشط 6000

يعز ث٢ٗ ٠طزضز

١ط ًئٗٞشط 8500

ٗطاحْ اجبض ٟزسشِب ٟثب
اذص ؾ٘بٛز ًبكي

8

اجبضٟ

آٗجٞال ٙس

ض٢طزاضي

اثطً ٟٞث ٠اسلٜسآثبز  ٝح٠ٗٞ
سبيط اسشب٢ٛب  ٝض٢ط١ب

١ط ًئٗٞشط 13.000
١ط ًئٗٞشط 6500

اثطً ٟٞث ٠اسلٜسآثبز  ٝح٠ٗٞ
سبيط اسشب٢ٛب  ٝض٢ط١ب

ثب زضذٞاسز ٗ ٝطاجؼ٠

اظ ظٗب ٙسحٞيْ جسس چٜبٛچ ٠زسشِبٟ

ث ٠ض٢طزاضي ٘١ ٝبِٜ١ي

زض ٗسر ثيص اظ  1سبػز زض ٗحْ

ثٜ٘ظٞض سأٗي ٚزضآٗس

١ط ًئٗٞشط 16.000

ثب ٝاحس زضآٗس  ٝاٛجبٕ

سٞهق ًٜس ث ٠اظاء ١ط سبػز سٞهق

١ط ًئٗٞشط 8500

ٗطاحْ اجبض ٟزسشِب ٟثب

 15.000ضيبّ اؾبكٗ ٠ي ُطزز.

اذص ؾ٘بٛز ًبكي

9

اجبضٟ
ض٢طزاضي

ًبٗيٙٞ

حْ٘ ثبض ١ط ًئٗٞشط ثطاسبس سؼطك ٠ضطًش٢بي ثبضثطي

اضثطي
حْ٘ ثبض ١ط ًئٗٞشط ثطاسبس سؼطك ٠ضطًش٢بي ة

ًبضًطز زسشِب١ ٟط سبػز

200.000

ًبضًطز زسشِب١ ٟط سبػز

250.000

ًبضًطز ضٝظا ٠ٛثكٞض ٗؼّ٘ٞ

1.400.000

ًبضًطز ضٝظا ٠ٛثكٞض ٗؼّ٘ٞ

2.000.000

حْ٘ آسلبٓز ٗ ٝػبٓح ١ط سٚ

50.000

حْ٘ آسلبٓز ٗ ٝػبٓح ١ط سٚ

70.000

ثٜ٘ظٞض سأٗي ٚزضآٗس

ثب زضذٞاسز ٗ ٝطاجؼ٠
ث ٠ض٢طزاضي ٘١ ٝبِٜ١ي
ثب ٝاحس زضآٗس  ٝاٛجبٕ
ٗطاحْ اجبض ٟزسشِب ٟثب
اذص ؾ٘بٛز ًبكي

ضئيس ضٞضاي اسالٗي ض٢ط

قي ثٜس  1غٞضسجٔس ٠ض٘بضٞٗ 677 ٟضخ 89/11/11

ضٞضاي اسالٗي ض٢ط ٗ٢طزضز ث ٠سػٞيت ضسيس .

سيساثطا١يٖ ٗطازي

حْ٘ ٗػبٓح  ٝآسلبٓز سب كبغٔ30 ٠
ًئٗٞشطي

كطٕ سؼطك ٠ديط٢بزي جسيس  ٝيب اكعايص ١عي ٠ٜذسٗبر ٗٞجٞز زض ض٢طزاضي ٗ٢طزضز سبّ 1394
ضزيق

10

ػٜٞا١ ٙعي ٠ٜذسٗبر

اجبضٟ

سؼطكٞٗ ٠جٞز

سؼطك ٠ديط٢ٜبزي

ثٜ٘ظٞض سأٗي ٚزضآٗس

سطاًشٞض

ض٢طزاضي

زاليْ سٞجي٢ي

1.400.000

اجبض ٟسطاًشٞض ضٝظا٠ٛ

1.600.000

اجبض ٟسطاًشٞض ضٝظا٠ٛ

١ط سبػز ًبضًطز ثب ثيْ جٔٞ

170.000

١ط سبػز ًبضًطز ثب ثيْ جٔٞ

250.000

اجبض ٟسبٌٛط ز ٟچطخ ضٝظا٠ٛ

2.200.000

اجبض ٟسبٌٛط ز ٟچطخ ضٝظا٠ٛ

2.500.000

ٛحٝ ٟٞظّٝ

سٞؾيحبر

ثب زضذٞاسز ٗ ٝطاجؼ٠
ث ٠ض٢طزاضي ٘١ ٝبِٜ١ي
ثب ٝاحس زضآٗس  ٝاٛجبٕ
ٗطاحْ اجبض ٟزسشِب ٟثب
اذص ؾ٘بٛز ًبكي

11

اجبض ٟسبٌٛط آة

12

اجبض ٟثيْ ثٌٞ٢

13

اجبض ٟسبٌٛط ز ٟچطخ ١ط سطٝيس

550.000

اجبض ٟسبٌٛط ز ٟچطخ ١ط سطٝيس

ثٜ٘ظٞض سأٗي ٚزضآٗس

750.000

ثب زضذٞاسز ٗ ٝطاجؼ٠

ث ٠اظاء ١ط ًئٗٞشط ٗسبكز ثيطشط ٗجٔؾ

ث ٠ض٢طزاضي ٘١ ٝبِٜ١ي

 20.000ضيبّ اؾبكٗ ٠ي ُطزز.

ثب ٝاحس زضآٗس  ٝاٛجبٕ
اٌٛط 4چطخ ثب احشسبة آة ،حْ٘  ٝسرٔي٠
اجبض ٟر

اجبض ٟسبٌٛط 4چطخ ثب احشسبة آة ،حْ٘  ٝسرٔي٠

١ط سطٝيس سب كبغًٔ 3 ٠ئٗٞشط

450.000

١ط سطٝيس سب كبغًٔ 3 ٠ئٗٞشط

500.000

اجبض ٟسبٌٛط 4چطخ ضٝظا ٠ٛثس ٙٝآة

250.000

اجبض ٟسبٌٛط 4چطخ ضٝظا ٠ٛثس ٙٝآة

300.000

اجبض ٟسبٌٛط 2چطخ ضٝظا ٠ٛثس ٙٝآة

200.000

ًبضًطز سبػشي ثب ز ٝثيْ جٔٝ ٞػوت 250.000

ًبضًطز سبػشي ثب ز ٝثيْ جٔٝ ٞػوت 350.000

ٗطاحْ اجبض ٟزسشِب ٟثب
اذص ؾ٘بٛز ًبكي

ثٜ٘ظٞض سأٗي ٚزضآٗس

ثب زضذٞاسز ٗ ٝطاجؼ٠

ث ٠اظاء ١ط  10سبٛشي٘شط ػ٘ن ثيطشط ٗجٔؾ

ث ٠ض٢طزاضي ٘١ ٝبِٜ١ي

 1000ضيبّ اؾبكٗ ٠ي ُطزز.

ثب ٝاحس زضآٗس  ٝاٛجبٕ
ٗطاحْ اجبض ٟزسشِب ٟثب
اذص ؾ٘بٛز ًبكي

اجبضٗ ٟيٜي ٓٞزض ٝ

ٗيٜي ٓٞزض سبػشي

 200.000ضيبّ

ٗيٜي ٓٞزض سبػشي

 400.000ضيبّ

ايسٞظٝ

ايسٞظ ٝسبػشي

 250.000ضيبّ

ايسٞظ ٝسبػشي

 300.000ضيبّ

ثٜ٘ظٞض سأٗي ٚزضآٗس

ثب زضذٞاسز ٗ ٝطاجؼ٠

كبغٔ ٠ثيص اظ ً 10ئٗٞشط ١عي١ ٠ٜبي اي اة

ث ٠ض٢طزاضي ٘١ ٝبِٜ١ي

 ٝش١بة اظ ٗشوبؾي زضيبكز ٗي ُطزز.

ثب ٝاحس زضآٗس  ٝاٛجبٕ
ٗطاحْ اجبض ٟزسشِب ٟثب
اذص ؾ٘بٛز ًبكي

ضئيس ضٞضاي اسالٗي ض٢ط

قي ثٜس  1غٞضسجٔس ٠ض٘بضٞٗ 677 ٟضخ 89/11/11

ضٞضاي اسالٗي ض٢ط ٗ٢طزضز ث ٠سػٞيت ضسيس .

سيساثطا١يٖ ٗطازي

كطٕ سؼطك ٠ديط٢بزي جسيس  ٝيب اكعايص ١عي ٠ٜذسٗبر ٗٞجٞز زض ض٢طزاضي ٗ٢طزضز سبّ 1394
ضزيق

14

ػٜٞا١ ٙعي ٠ٜذسٗبر

ث٢بي ذسٗبر احساص

سؼطك ٠ديط٢ٜبزي

سؼطكٞٗ ٠جٞز
ثب٢ٌٛب ٞٗ ٝسسبر ٗبٓي  ٝاػشجبضي

زاليْ سٞجي٢ي

ثب٢ٌٛب ٞٗ ٝسسبر ٗبٓي  ٝاػشجبضي

8p
ٗكت دعضٌبٗ ٙشرػع  ٝزاضٝذب١ ٠ٛب

ٗكت دعضٌبٗ ٙشرػع  ٝزاضٝذب١ ٠ٛب

دبضًي ( َٜث ٠اظاي ١ط

ٗ 50شط

قي اضسبّ غٞضسحسبة

ثب سٞج ٠ثٛ ٠بٗ ٠ض٘بضٟ

ثػٞضر سبٓيب ٝ ٠ٛيب ٗوكؼي

 90/8/1زكشط اٗٞض ض٢طي اسشبٛساضي

ظيطثٜب ٗ 25شطٗطثغ  ٝث ٠اظاي ١ط

7P
4P

ٗكت دعضٌب ٙػ٘ٗٞي
15

ثطاي ١ط ٗشط ٗطثغ ًسطي

8p

دبضًيٞٗ َٜهز

ٛحٝ ٟٞغّٞ

7P

ٗ 5شط ً ٠اؾبكٗ ٠ي ُطزز

سبّ  1365اظ دطزاذز اي ٚث٢بي

2

ٗشطٗطثغ )

ذسٗبر ٗؼبف ٗي ثبضٜس.

ث٢بي ذسٗبر كطِٜ١ي ٝ

 %5ػٞاضؼ غسٝض دطٝا ٠ٛسبذش٘بٙ

 %5ػٞاضؼ غسٝض دطٝا ٠ٛسبذش٘بٙ

ظٗب ٙغسٝض دطٝاٗ ٠ٛسٌٛٞي

آٗٞظضي

ٗسٌٛٞي  ٝسجبضي

ٗسٌٛٞي  ٝسجبضي

يب سجبضي  ٝيب دبيبٌٛبض زض

16

اجبض ٟؿٔكي

ث ٠اظاي ١ط سبػز سب يي ًئٗٞشط

ث ٠اظاي ١ط سبػز سب يي ًئٗٞشط

 250.000ضيبّ  ٝثيطشط اظ يي ًئٗٞشط

 300.000ضيبّ  ٝثيطشط اظ يي ًئٗٞشط

ض٢طزاضي ٘١ ٝبِٜ١ي ثب

 %10اؾبكٗ ٠ي ُطزز.

 %10اؾبكٗ ٠ي ُطزز.

ٝاحس زضآٗس  ٝاٛجبٕ ٗطاحْ

17

ث٢بي ذسٗبر آسص ٛطبٛي

ٝاحس١بي ٗسٌٛٞي

 ٝايٜ٘ي زض ٗحسٝزٟ

ٝاحس١بي سٓٞيسي غٜؼشي 2.000.000

ٝاحس١بي سٓٞيسي غٜؼشي 2.000.000

1.000.000

1.000.000

غٞضر اضجبع دطٛٝس ٟث٠
ً٘يسيٗ ٙٞبز ٟغس  ٝػسٕ
دطٝا ٠ٛسبذز

ث ٠اظاي ١ط ضٝظ

( ًبضًطز  8سبػز )

 2.000.000ضيبّ

اسشحلبظي( سبٓيب)٠ٛ

ٝاحس١بي ازاضي

ث ٠اظاي ١ط ضٝظ

( ًبضًطز  8سبػز )

 2.500.000ضيبّ

100.000

ٝاحس١بي ٗسٌٛٞي
ٝاحس١بي ازاضي

ثٜ٘ظٞض سأٗي ٚزضآٗس

ثب زضذٞاسز ٗ ٝطاجؼ ٠ث٠

اجبض ٟزسشِب ٟثب اذص ؾ٘بٛز
ًبكي

120.000

قي اضسبّ غٞضسحسبة
ثػٞضر سبّيب ٝ ٠ٛيب ٗوكؼي

ضئيس ضٞضاي اسالٗي ض٢ط

قي ثٜس

غٞضسجٔس ٠ض٘بضٟ

ٗٞضخ

ضٞضاي اسالٗي ض٢ط ٗ٢طزضز ث ٠سػٞيت ضسيس .

ٞٗ 66571ضخ

زاضٝذب١ ٠ٛب ٗ ٝكت ١بي احساطي هجْ اظ

4P

ٗكت دعضٌب ٙػ٘ٗٞي

سٞؾيحبر

سيساثطا١يٖ ٗطازي

كطٕ سؼطك ٠ديط٢بزي جسيس  ٝيب اكعايص ١عي ٠ٜذسٗبر ٗٞجٞز زض ض٢طزاضي ٗ٢طزضز سبّ 1394
ضزيق

18

ػٜٞا١ ٙعي ٠ٜذسٗبر

سؼطكٞٗ ٠جٞز

ث٢بي ذسٗبر سرٔيٛ ٠ربٓ٠

ٛساضيٖ

سؼطك ٠ديط٢ٜبزي
ث ٠اظاي ١ط سطٝيس حساهْ

500.000

ث ٠اظاي ١ط سطٝيس حساًظط

1.000.000

ٛساضيٖ

ث٢بي ذسٗبر ٢ِٛساضي
زإ  ٝقيٞض – ض١بسبظي

حساهْ

500.000

حساًظط

1.000.000

كبؾالة زض ٗؼجط ػ٘ٗٞي
20

ٛساضيٖ

ث٢بي ذسٗبر ٗطبؿْ

حساهْ

500.000

ٗحيف ظيسز  ٝضػبيز ث٢ساضز

قجن ُعاضش ًبضضٜبس

ػ٘ٗٞي

ض٢طزاضي ثط ٗجٜبي ٗيعاٙ

حساًظط

1.000.000

ٜٗظٞض سأٗي ٚضكب ٟض٢طٛٝسا ٝ ٙحلظ

ٗحيف ظيسز  ٝضػبيز ث٢ساضز
ػ٘ٗٞي

دٜج ٠ظٛي ... ٝ

22

ٜٗظٞض سأٗي ٚضكب ٟض٢طٛٝسا ٝ ٙحلظ

زضذػٞظ ض١بسبظي كبؾالة

ذسبضر ٝاضز ٟسؼييٗ ٚي ُطزز.

ٗعاحٖ ض٢طي اظ ج٘ٔ٠

21

ٜٗظٞض سأٗي ٚضكب ٟض٢طٛٝسا ٝ ٙحلظ

قي اضسبّ غٞضسحسبة

ٗحيف ظيسز

 ٝظثبٓ٠

19

زاليْ سٞجي٢ي

ٛحٝ ٟٞغّٞ

حساهْ

500.000

ٛساضيٖ

اػٖ اظ سيبض  ٝطبثز

حساًظط

1.000.000

ث٢بي ذسٗبر زيٞاضٞٛيسي

حساهْ

500.000

ؿيط ٗجبظ

حساًض
ض

1.000.000

ث٢بي ذسٗبر سس ٗؼجط

قي اضسبّ غٞضسحسبة

ج٢ز حلظ ٗٞاظي ٚض٢طسبظي ٝ

ثط ٗجٜبي ٗشطاغ زيٞاض ٞٛيسي

ظيجبيي ض٢ط

ضئيس ضٞضاي اسالٗي ض٢ط

قي ثٜس

غٞضسجٔس ٠ض٘بضٟ

ٗٞضخ

ضٞضاي اسالٗي ض٢ط ٗ٢طزضز ث ٠سػٞيت ضسيس

.

سيساثطا١يٖ ٗطازي

سٞؾيحبر

