ﺗﻌﺮﻓﮫ ﺷﻤﺎره )(۱

ﻧﻮع ﻋﻮارض

ﻣﻮرد ﻋﻤﻞ ﺑﺮاي ﺳﺎل ۱۳۹۶

ﺗﻌﺮﻓﮫ ﻋﻮارض ﺷﮭﺮداري ﺧﻮرزوق

ﻋﻮارض ﭘﯿﺸﻨﮭﺎدی ﺳﺎل ۱۳۹۶

ﻋﻮارض ﻣﺼﻮب ﺳﺎل ۱۳۹۴

ﻣﺎﺧﺬ ۱۳۹۱و ﻧﺤﻮه ﻣﺤﺎﺳﺒﮫ ﻋﻮارض

ﻋﻮارض زﯾﺮ ﺑﻨﺎ ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ ﺑﺼﻮرت
ﺗﻚ واﺣﺪی ﺑﮫ ازاء ھﺮ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ

ﺑﮫ ازای ھﺮ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ

ﺣﺪاﻗﻞ ﻋﻮارض ھﺮ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ

ﺑﮫ ازای ھﺮ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ

ﺣﺪاﻗﻞ ﻋﻮارض ھﺮ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ

ﺗﺎ زﯾﺮ ﺑﻨﺎي  ۶۰ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ

 %۷۰ﻗﯿﻤﺖ ﻣﻨﻄﻘﮫ ای

 ۱۸۰۰﷼

 %۷۷ﻗﯿﻤﺖ ﻣﻨﻄﻘﮫ ای

 ۱۹۸۰﷼

ﺗﺎ زﯾﺮ ﺑﻨﺎي  ۱۰۰ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ

 % ۹۰ﻗﯿﻤﺖ ﻣﻨﻄﻘﮫ ای

 ۳۰۰۰﷼

 % ۱۰۰ﻗﯿﻤﺖ ﻣﻨﻄﻘﮫ ای

 ۳۳۰۰﷼

ﺗﺎ زﯾﺮ ﺑﻨﺎي  ۱۵۰ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ

 % ۱۲۰ﻗﯿﻤﺖ ﻣﻨﻄﻘﮫ ای

 ۳۳۰۰﷼

 % ۱۳۰ﻗﯿﻤﺖ ﻣﻨﻄﻘﮫ ای

 ۳٦۳۰﷼

ﺗﺎ زﯾﺮ ﺑﻨﺎي  ۲۰۰ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ

 %۱۹۰ﻗﯿﻤﺖ ﻣﻨﻄﻘﮫ ای

 ٥۰۰۰﷼

 %۲۱۰ﻗﯿﻤﺖ ﻣﻨﻄﻘﮫ ای

 ٥٥۰۰﷼

ﺗﺎ زﯾﺮ ﺑﻨﺎي  ۳۰۰ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ

 %۲٥۰ﻗﯿﻤﺖ ﻣﻨﻄﻘﮫ ای

٦٦۰۰﷼

 %۲۷٥ﻗﯿﻤﺖ ﻣﻨﻄﻘﮫ ای

۷۲٦۰﷼

ﺗﺎ زﯾﺮ ﺑﻨﺎي  ۴۰۰ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ

 %۲٥۰ﻗﯿﻤﺖ ﻣﻨﻄﻘﮫ ای

 ۷۰۰۰﷼

 %۲۹۰ﻗﯿﻤﺖ ﻣﻨﻄﻘﮫ ای

 ۷۷۰۰﷼

ﺗﺎ زﯾﺮ ﺑﻨﺎي  ۵۰۰ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ

 %۲۸۰ﻗﯿﻤﺖ ﻣﻨﻄﻘﮫ ای

 ۷٥۰۰﷼

 %۳۱۰ﻗﯿﻤﺖ ﻣﻨﻄﻘﮫ ای

 ۸۲٥۰﷼

ﺗﺎ زﯾﺮ ﺑﻨﺎي  ۶۰۰ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ

 %۳۳۰ﻗﯿﻤﺖ ﻣﻨﻄﻘﮫ ای

 ۸۲۰۰﷼

 %۳۶۰ﻗﯿﻤﺖ ﻣﻨﻄﻘﮫ ای

 ۹۰۲۰﷼

از زﯾﺮ ﺑﻨﺎي  ۶۰۰ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﮫ ﺑﺎﻻ

 % ۳٦۰ﻗﯿﻤﺖ ﻣﻨﻄﻘﮫ ای

 ۹۰۰۰﷼

 % ۳۹٥ﻗﯿﻤﺖ ﻣﻨﻄﻘﮫ ای

 ۹۹۰۰﷼

ﺷﮭﺮدار

اﺳﺘﺎﻧﺪاری اﺻﻔﮭﺎن

ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﺷﮭﺮ

۱

ﺗﻌﺮﻓﮫ ﺷﻤﺎره )(۲

ﻧﻮع ﻋﻮارض

ﻣﺎﺧﺬ ۱۳۹۱و ﻧﺤﻮه ﻣﺤﺎﺳﺒﮫ

ﻣﻮرد ﻋﻤﻞ ﺑﺮاي ﺳﺎل ۱۳۹۶

ﺗﻌﺮﻓﮫ ﻋﻮارض ﺷﮭﺮداري ﺧﻮرزوق

ﻋﻮارض زﯾﺮ ﺑﻨﺎ ء ﺻﺪور ﭘﺮواﻧﮫ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﻣﺠﺘﻤﻊ ھﺎ و
آﭘﺎرﺗﻤﺎن ھﺎی ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ
ﻋﻮارض ﻣﺼﻮب ﺳﺎل ۱۳۹۴

ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت

ﻋﻮارض ﭘﯿﺸﻨﮭﺎدی ﺳﺎل ۱۳۹۶

ﻋﻮارض
ﺗﺎ زﯾﺮ ﺑﻨﺎي  ۲۰۰ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ

% ۱٤۰ﻗﯿﻤﺖ ﻣﻨﻄﻘﮫ ای ھﺮ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ
)ﺣﺪاﻗﻞ  ۳۳۰۰﷼( *

ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺳﻄﺢ واﺣﺪ

% ۱٥٥ﻗﯿﻤﺖ ﻣﻨﻄﻘﮫ ای ھﺮ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ
)ﺣﺪاﻗﻞ  ۳۳۰۰﷼( *

ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺳﻄﺢ واﺣﺪ

۱۰۰

ﺗﺎ زﯾﺮ ﺑﻨﺎي  ۴۰۰ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ

 %۲٤۰ﻗﯿﻤﺖ ﻣﻨﻄﻘﮫ ای ھﺮ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ
)ﺣﺪاﻗﻞ  ۴۲۰۰﷼( *
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺳﻄﺢ
واﺣﺪ

۱۰۰

۱۰۰

 % ۲٦٥ﻗﯿﻤﺖ ﻣﻨﻄﻘﮫ ای ھﺮ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ
)ﺣﺪاﻗﻞ  ۴۲۰۰﷼( *
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ
واﺣﺪ

۲

ﺳﻄﺢ

۱۰۰

ﺗﺒﺼﺮه  : ۱ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺳﻄﺢ ھﺮ واﺣﺪ
ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﺳﻄﺢ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﮐﻞ
ﺑﻨﺎﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﺮ واﺣﺪھﺎی ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ
ﺗﺒﺼﺮه  : ۲در ھﻨﮕﺎم اﺿﺎﻓﮫ ﺑﻨﺎ ،ﺗﺒﺪﯾﻞ
زﯾﺮ زﻣﯿﻦ ﯾﺎ ﭘﯿﻠﻮت ﺑﮫ ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ در
ﻣﺠﺘﻤﻊ ھﺎی ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ و ﺧﺎﻧﮫ ھﺎی
ﺗﮏ واﺣﺪی ﻣﺸﺮوط ﺑﺮ اﯾﻨﮑﮫ
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﻮﺟﻮد دارای ﭘﺎﯾﺎن ﮐﺎر ﯾﺎ
ﺗﺴﻮﯾﮫ ﺣﺴﺎب ﺑﺎﺷﺪ .ﻋﻮارض ﺻﺪور
ﭘﺮواﻧﮫ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﺻﺮﻓﺎ ﺑﺮای ﻣﺘﺮاژ
ﺑﻨﺎی اﯾﺠﺎدی و ﯾﺎ ﺗﺒﺪﯾﻞ ) ﺗﮏ واﺣﺪی
ﯾﺎ ﻣﺠﺘﻤﻊ( ﻣﻨﻈﻮر ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ.
ﺗ ﺒﺼﺮه  : ۳در ﻣﺤﺎﺳﺒﮫ ﻋﻮارض ﺻﺪو
ر ﭘﺮواﻧﮫ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﺑﻨﺎھﺎی اﺣﺪاﺛﯽ
ﻣﺎزاد ﺑﺮ ﭘﺮواﻧﮫ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ و ﯾﺎ
ﺑﻨﺎھﺎی اﺣﺪاﺛﯽ ﺑﺪون ﭘﺮواﻧﮫ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ
در ﺧﺎﻧﮫ ھﺎی ﺗﮏ واﺣﺪی و ﻣﺠﺘﻤﻊ
ھﺎی ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ در ﺻﻮرﺗﯿﮑﮫ رای
ﻗﻄﻌﯽ ﮐﻤﺴﯿﻮن ﻣﺎده ﺻﺪ ﺑﺮ اﺑﻘﺎء ﺑﻨﺎ
ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻞ ﺑﻨﺎ )ﺳﻄﺢ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﮐﻞ ﺑﻨﺎ( و
ردﯾﻒ ﻣﺮﺑﻮط از ﺟﺪاول )ﺗﮏ واﺣﺪی
ﯾﺎ ﻣﺠﺘﻤﻊ( ﻣﻨﻈﻮر و ﻣﺎ ﺑﮫ اﻟﺘﻔﺎوت
ﻋﻮارض ﻣﺤﺎﺳﺒﮫ ﺷﺪه درﯾﺎ ﻓﺖ ﺧﻮاھﺪ
ﺷﺪ ۰

ﻧﻮع ﻋﻮارض

ﻋﻮارض زﯾﺮ ﺑﻨﺎ ء ﺻﺪور ﭘﺮواﻧﮫ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﻣﺠﺘﻤﻊ ھﺎ و
آﭘﺎرﺗﻤﺎن ھﺎی ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ

ﻣﺎﺧﺬ ۱۳۹۱و ﻧﺤﻮه ﻣﺤﺎﺳﺒﮫ

ﻋﻮارض ﻣﺼﻮب ﺳﺎل ۱۳۹۴

ﻋﻮارض ﭘﯿﺸﻨﮭﺎدی ﺳﺎل ۱۳۹۶

ﻋﻮارض
ﺗﺎ زﯾﺮ ﺑﻨﺎي  ۶۰۰ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ

 %۳۰۰ﻗﯿﻤﺖ ﻣﻨﻄﻘﮫ ای ھﺮ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ
)ﺣﺪاﻗﻞ  ٥۰۰۰﷼( *
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺳﻄﺢ

واﺣﺪ

واﺣﺪ

۱۰۰

ﺑﯿﺶ از  ۶۰۰ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ

 % ۳۳۰ﻗﯿﻤﺖ ﻣﻨﻄﻘﮫ ای ھﺮ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ
)ﺣﺪاﻗﻞ  ٥۰۰۰﷼( *
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ

 %۳۳۰ﻗﯿﻤﺖ ﻣﻨﻄﻘﮫ ای ھﺮ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ
)ﺣﺪاﻗﻞ  ٦۰۰۰﷼( *
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ
واﺣﺪ

ﺳﻄﺢ

۱۰۰

 % ۳٦۰ﻗﯿﻤﺖ ﻣﻨﻄﻘﮫ ای ھﺮ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ
)ﺣﺪاﻗﻞ  ٦۰۰۰﷼( *
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ
واﺣﺪ

ﺳﻄﺢ

۱۰۰

۱۰۰

ﺷﮭﺮدار

ﺳﻄﺢ

اﺳﺘﺎﻧﺪاری اﺻﻔﮭﺎن

ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﺷﮭﺮ

۳

ﺗﻌﺮﻓﮫ ﺷﻤﺎره )(۳
ﻧﻮع ﻋﻮارض
ﭘﺬﯾﺮه

ﻣﻮرد ﻋﻤﻞ ﺑﺮاي ﺳﺎل ۱۳۹۶

ﺗﻌﺮﻓﮫ ﻋﻮارض ﺷﮭﺮداري ﺧﻮرزوق

ﻣﺎﺧﺬ ۱۳۹۱و ﻧﺤﻮه ﻣﺤﺎﺳﺒﮫ ﻋﻮارض

ﻋﻮارض ﭘﺬﯾﺮه ﯾﮏ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﮫ ﺷﺮح واﺣﺪھﺎی ذﯾﻞ:
ﻋﻮارض ﻣﺼﻮب ﺳﺎل ۱۳۹۴

ﻋﻮارض ﭘﯿﺸﻨﮭﺎدی ﺳﺎل ۱۳۹۶

آﻣﻮزﺷﯽ

آﻣﻮزﺷﯽ

ﻓﺮھﻨﮕﯽ

طﺒﻘﺎت

ﺗﺠﺎری

ھﻨﺮی

ﮐﺎرﮔﺎھﯽ

ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ

ﺻﻨﻌﺘﯽ

اداری

ﺗﺎﻻر
ﮔﺮدﺷﮕﺮی
ھﺘﻞ

ﺑﮭﺪاﺷﺘﯽ
ﭘﺰﺷﮑﯽ
درﻣﺎﻧﯽ
آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎھﯽ

ﻓﺮھﻨﮕﯽ
ﺗﺠﺎری

ھﻨﺮی ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ
اداری

ﮐﺎرﮔﺎھﯽ
ﺻﻨﻌﺘﯽ

ﺗﺎﻻر
ﮔﺮدﺷﮕﺮی
ھﺘﻞ

ﺑﮭﺪاﺷﺘﯽ
ﭘﺰﺷﮑﯽ
درﻣﺎﻧﯽ
آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎھﯽ

ورزﺷﯽ

ورزﺷﯽ
زﯾﺮزﻣﯿﻦ اﻧﺒﺎری

5.5p

2.75p

2.75p

4p

2.75p

6p

3p

3p

4.5p

3p

در زﯾﺮزﻣﯿﻦ

16 P

8p

11 p

12 p

8p

17.5 P

8.8 p

12 p

13.2 p

8.8 p

در ھﻤﻜﻒ

30 p

15 p

24p

23 p

15p

33 p

16.5 p

26.4

25.3 p

16.5p

در طﺒﻘﮫ اول

17 P

8p

11p

12p

8p

18.7 P

8.8p

12.1p

12.1p

8.8 p

٤

در طﺒﻘﮫ دوم

11 p

5.5p

9p

8p

5.5p

12.1 p

6p

9.9p

8.8 p

6p

در طﺒﻘﮫ ﺳﻮم ﺑﮫ
ﺑﺎﻻ

10 p

5p

7p

8p

5p

11 p

5.5 p

7.7p

8.8p

5.5 p

4.5p

2.25 p

3.3p

3.4p

2.25p

5p

2.5p

3.6p

3.7p

2.5p

ﻧﯿﻢ طﺒﻘﮫ )ﺑﺎﻟﻜﻦ
داﺧﻞ(

ﺗﺒﺼﺮه : ۱واﺣﺪھﺎی داﻣﺪاری و ﻣﺮغ داری ھﺎ و واﺣﺪھﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ آﺑﺰﯾﺎن ھﻤﺎﻧﻨﺪ ﻓﺮﻣﻮل واﺣﺪھﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻣﺤﺎﺳﺒﮫ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺗﺒﺼﺮه  :۲ﻋﻮارض ﭘﺬﯾﺮه ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ھﺎی ﺑﺪون ﻣﺠﻮز ﻗﺒﻞ از ﺳﺎل ۱۳۷۰ﺑﺼﻮرت ﯾﻚ دوم ﻣﺤﺎﺳﺒﮫ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺗﺒﺼﺮه  :۳ﻋﻮارض ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻋﺮﺻﮫ و اﻋﯿﺎن ،ﺑﺎﻟﮑﻦ در ﮔﺬر  ،ﭘﺎرﮐﯿﻨﮓ ،ﺗﺮاﮐﻢ ﺳﻄﺢ و ارﺗﻔﺎع واﺣﺪ ھﺎی ﭘﺰﺷﮑﯽ و آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎھﯽ ھﻤﺎﻧﻨﺪ ﺗﻌﺮﻓﮫ ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﻣﺤﺎﺳﺒﮫ ﮔﺮدد.
ﺗﺒﺼﺮه  :۴ﻋﻮارض اﻧﺒﺎری و اﺳﺘﺮاﺣﺘﮕﺎه در طﺒﻘﮫ اول ﺗﺠﺎری ﯾﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮ ھﻤﺎﻧﻨﺪ زﯾﺮزﻣﯿﻦ اﻧﺒﺎری ﻣﺤﺎﺳﺒﮫ ﮔﺮدد.
ﺗﺒﺼﺮه  :۵ﻋﻮارض اﻧﺒﺎری ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ ﺗﺠﺎری در طﺒﻘﮫ ھﻢ ﮐﻒ ﺑﺮاﺑﺮ ۱۵ Pﻣﺤﺎﺳﺒﮫ ﮔﺮدد.
ﺗﺒﺼﺮه  :۶ﻣﺴﺎﺟﺪ ،ﺣﺴﯿﻨﯿﮫ ھﺎ و ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮫ ھﺎ ﺑﺪون درﯾﺎﻓﺖ ﻋﻮارض ﭘﺮواﻧﮫ ﺻﺎدر ﮔﺮدد.
ﺗﺒﺼﺮه  :۷ﻋﻮارض ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺗﺎﺳﯿﺴﺎﺗﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﭘﺴﺖ ﺑﺮق ،ﮔﺎز ،ﻣﺨﺎﺑﺮات ،ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت ،ﺗﺼﻔﯿﮫ آب و  ...ﻣﺸﺎﺑﮫ ﻋﻮارض ﮐﺎرﮔﺎھﯽ ﻣﺤﺎﺳﺒﮫ ﮔﺮدد.
ﺗﺒﺼﺮه  :۸ﻋﻮارض ﭘﻤﭗ  CNGﺑﺮ اﺳﺎس ﻓﺮﻣﻮل واﺣﺪھﺎی ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ﻣﺤﺎﺳﺒﮫ ﮔﺮدد.
ﺗﺒﺼﺮه  :۹ﻋﻮارض ﻣﺮاﮐﺰ ﺑﮭﺪاﺷﺖ ،ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن و ﻣﺸﺎﺑﮫ آن ﺑﺮاﺑﺮ ﻓﺮﻣﻮل واﺣﺪھﺎی ﭘﺰﺷﮑﯽ و آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎھﯽ ﻣﺤﺎﺳﺒﮫ ﮔﺮدد.
ﺗﺒﺼﺮه  :۱۰ﻋﻮارض ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﺧﻮدرو )ﺳﺎﯾﭙﺎ ،اﯾﺮان ﺧﻮدرو  (...ﻗﺴﻤﺘﮭﺎﯾﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ ﺗﻌﻤﯿﺮ و ﮐﻨﺘﺮل ﺧﻮدرو ﺑﺮ اﺳﺎس اﻧﺒﺎری و دﯾﮕﺮ ﻗﺴﻤﺘﮭﺎ از ﻗﺒﯿﻞ دﻓﺘﺮ ﻓﺮوش و ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﺼﻮرت ﺗﺠﺎری
ﻣﺤﺎﺳﺒﮫ ﮔﺮدد.
ﺗﺒﺼﺮه  :۱۱ﻋﻮارض ﮔﻠﻔﺮوﺷﯿﮭﺎ ،ﻗﺴﻤﺖ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ اراﺋﮫ و ﻓﺮوش ﮔﻞ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺼﻮرت ﺗﺠﺎری و ﻗﺴﻤﺘﮭﺎی ﭘﺸﺖ ﮐﮫ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺟﮭﺖ ﻧﮕﮭﺪاری ﮔﻞ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس اﻧﺒﺎر ﻣﺤﺎﺳﺒﮫ ﮔﺮددد.
ﺗﺒﺼﺮه  :۱۲ﻋﻮارض ﻣﺤﻠﮭﺎی ﭘﺮورش ﮔﻞ و ﮔﯿﺎه در ﻣﻨﻄﻘﮫ ﺑﺎﻏﺎت ،ﻗﺴﻤﺖ ﺛﺎﺑﺖ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺠﺎری ﻗﺴﻤﺘﮭﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﭘﺮورش ﮐﮫ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﺼﻮرت ﭘﻼﺳﺘﯿﮑﯽ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ﺑﺮاﺳﺎس ﻓﺮﻣﻮل ﮐﺎرﮔﺎھﯽ ﻣﺤﺎﺳﺒﮫ
ﮔﺮدد.
 :Pﻗﯿﻤﺖ ﻣﻨﻄﻘﮫ ﺑﻨﺪی

ﺷﮭﺮدار

اﺳﺘﺎﻧﺪاری اﺻﻔﮭﺎن

ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﺷﮭﺮ

٥

ﺗﻌﺮﻓﮫ ﺷﻤﺎره )(۴

ﺗﻌﺮﻓﮫ ﻋﻮارض ﺷﮭﺮداري ﺧﻮرزوق

ﻧﻮع ﻋﻮارض

ﻣﻮرد ﻋﻤﻞ ﺑﺮاي ﺳﺎل ۱۳۹۶

ﻣﺎﺧﺬ ۱۳۹۱و ﻧﺤﻮه ﻣﺤﺎﺳﺒﮫ ﻋﻮارض

ﻋﻮارض ﭘﺬﯾﺮه ﯾﮏ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﻣﺠﺘﻤﻊ ھﺎی ﺗﺠﺎری ،ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ،دﻓﺘﺮ ﮐﺎر،درﻣﺎﻧﯽ ،آﻣﻮزﺷﯽ
،ﻓﺮھﻨﮕﯽ،ھﻨﺮی،ورزﺷﯽ،آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎھﯽ،ﻣﻄﺐ ،اداری ،ﭘﺰﺷﮑﯽ
ﻋﻮارض ﻣﺼﻮب ﺳﺎل ۱۳۹۴

ﺗﺠﺎری

طﺒﻘﺎت

ﺗﺎﻻر

ﻋﻮارض ﭘﯿﺸﻨﮭﺎدی ﺳﺎل ۱۳۹۶

آﻣﻮزﺷﯽ ورزﺷﯽ

ﺑﮭﺪاﺷﺘﯽ

ھﻨﺮی

ﭘﺰﺷﮑﯽ

ﻓﺮھﻨﮕﯽ

ﺗﺠﺎری

آﻣﻮزﺷﯽ ورزﺷﯽ
ﻓﺮھﻨﮕﯽ

ھﻨﺮی

ﺑﮭﺪاﺷﺘﯽ ﭘﺰﺷﮑﯽ
درﻣﺎﻧﯽ
آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎھﯽ

ﺗﺎﻻر

اداري
ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ

)۱�۵۴p (n+۱۰

)۰�۶۶p (n+۱۰

اداري

درﻣﺎﻧﯽ

ھﺘﻞ

ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ

آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎھﯽ

ھﺘﻞ

ﻋﻮارض ﭘﺬﯾﺮه در زﯾﺮ
زﻣﯿﻦ اﻧﺒﺎری

)۱�۲۵ p(n+۱۰

)۱�۷p (n+۱۰

)۱�۴p (n+۱۰

)۱�۳۷ p(n+۱۰

)۱�۸۷p (n+۱۰

ﻋﻮارض ﭘﺬﯾﺮه در زﯾﺮ
زﻣﯿﻦ

)۲�۳p (n+۱۰

)۱p (n+۱۰

)۰�۶p (n+۱۰

)۲�۵۳p (n+۱۰

)۱�۱p (n+۱۰

٦

ﻋﻮارض ﭘﺬﯾﺮه در
ھﻤﻜﻒ

)۳�۶p (n+۱۰

)۱�۱p (n+۱۰

)۰�۷ p(n+۱۰

)۳�۹۶p (n+۱۰

)۱�۲۱p (n+۱۰

)۰�۷۷ p(n+۱۰

ﻋﻮارض ﭘﺬﯾﺮه در طﺒﻘﮫ
اول

)۳�۶p (n+۱۰

)۰�۷p (n+۱۰

)۰�۳۷p (n+۱۰

)۳�۹۶p (n+۱۰

)۰�۷۷p (n+۱۰

)۰�۴p (n+۱۰

ﻋﻮارض ﭘﺬﯾﺮه در طﺒﻘﮫ
دوم

)۱�۴p(n+۱۰

)۰/۶p (n+۱۰

)۰/۳۶p (n+۱۰

)۱�۵۴p(n+۱۰

)۰�۶۶p (n+۱۰

)۰�۳۹p(n+۱۰

ﻋﻮارض ﭘﺬﯾﺮه درطﺒﻘﮫ
ﺳﻮم ﺑﮫ ﺑﺎﻻ

)۱�۲p (n+۱۰

)۰/۵۰ p (n+۱۰

)۰/۲۵p (n+۱۰

)۱�۳۲p (n+۱۰

)p (n+۱۰
۰�۵۵

)۰�۲۷p (n+۱۰

)۱�۲p (n+۱۰

)۱�۸p (n+۱۰

)۱�۴ p (n+۱۰

)۱�۳۲p (n+۱۰

)۱�۹۸p (n+۱۰

)۱�۵۴ p (n+۱۰

ﻋﻮارض ﭘﺬﯾﺮه در ﻧﯿﻢ
طﺒﻘﮫ )ﺑﺎﻟﻜﻦ داﺧﻞ (
ﺗﺒﺼﺮه  : ۱در ﻣﺤﺎﺳﺒﮫ ﻋﻮارض ﭘﺬﯾﺮه واﺣﺪھﺎی ﺗﺠﺎری و اداری ﮐﮫ ﺑﮫ ﺻﻮرت ﻣﺠﺘﻤ�ﻊ ﯾ�ﺎ ﭘﺎﺳ�ﺎژ ﺑﺎﺷ�ﺪ ﻓﻀ�ﺎی ﺑ�ﺎز ﻗﺴ�ﻤﺖ وﺳ�ﻂ را ﮐ�ﮫ در ط�ﻮل ارﺗﻔ�ﺎع ﺳ�ﺎﺧﺘﻤﺎن اﻣﺘ�ﺪاد
داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ و ﺗﻤﺎم طﺒﻘﺎت را از ھﺮ طﺒﻘﮫ ﻗﺎﺑﻞ روﯾﺖ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺑﺼﻮرت ﯾﻚ ﺳﻮم ﻣﻮرد ﻣﺤﺎﺳﺒﮫ ﻗﺮارﻣﯽ ﮔﯿﺮد.
ﺗﺒﺼﺮه  :۲واﺣﺪ ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﮐﻠﯿﮫ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﻨﻈﻮر ﺧﺪﻣﺎت رﺳﺎﻧﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ و دﻓﺘﺮ ﮐﺎر از ﻗﺒﯿﻞ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﮭﺪاﺷﺘﯽ ،درﻣ�ﺎﻧﯽ ،ﻓﺮھﻨﮕ�ﯽ ،آﻣﻮزﺷ�ﮕﺎه ،
ورزﺷﯽ ،ارﺗﺒﺎطﯽ ،رﻓﺎھﯽ و ﺗﻔﺮﯾﺤﯽ وﮐﻼ و ﻣﮭﻨﺪﺳﯿﻦ ﻣﯽ ﮔﺮدد.
 :Pﻗﯿﻤﺖ ﻣﻨﻄﻘﮫ ﺑﻨﺪی

ﺷﮭﺮدار

اﺳﺘﺎﻧﺪاری اﺻﻔﮭﺎن

ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﺷﮭﺮ

۷

ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺷﻤﺎره )(6

ﻣﻮرد ﻋﻤﻞ ﺑﺮاي ﺳﺎل1396

ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻋﻮارض ﺷﻬﺮداري ﺧﻮرزوق

ﻧﻮع ﻋﻮارض

ﻣﺎﺧﺬ ۱۳۹۱و ﻧﺤﻮه ﻣﺤﺎﺳﺒﮫ ﻋﻮارض

ﻣﺎزاد ﺗﺮاﮐﻢ در ﺳﻄﺢ

ﻣﺎزاد ﺗﺮاﮐﻢ در ﺳﻄﺢ

ﻧﻮع ﮐﺎرﺑﺮی

ﻋﻮارض ﭘﯿﺸﻨﮭﺎدی ﺳﺎل ۱۳۹۶

ﻋﻮارض ﻣﺼﻮب ﺳﺎل ۱۳۹۳

ﻣﺎزاد ﺳﻄﺢ %۶۰
ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ

۲۲ P

۲۴�۲P

ﺗﺠﺎري  -ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ

۲۷ P

۲۹�۷P

اداري -آﻣﻮزﺷﯽ – ﻓﺮھﻨﮕﯽ  -ورزﺷﯽ

۱۳P

۱۴�۳P

ﻛﺎرﮔﺎھﻲ و ﺻﻨﻌﺘﻲ

۱۳P

۱۴�۳P

ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت ﺷﮭﺮي

۹P

۹�۹P

ﺗﺎﻻر  -ھﺘﻞ

۲۴ P

۲۶�۴P

ﺑﮭﺪاﺷﺘﯽ – درﻣﺎﻧﯽ – ﭘﺰﺷﮑﯽ -آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎھﯽ

۱۳ P

۱۴�۳ p

ﺷﮭﺮدار

اﺳﺘﺎﻧﺪاری اﺻﻔﮭﺎن

ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﺷﮭﺮ
۸

ﺗﻌﺮﻓﮫ ﺷﻤﺎره )(۷

ﻣﻮرد ﻋﻤﻞ ﺑﺮاي ﺳﺎل1396

ﺗﻌﺮﻓﮫ ﻋﻮارض ﺷﮭﺮداري ﺧﻮرزوق

ﻋﺪم اﻣﮑﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ ﭘﺎرﮐﯿﻨﮓ

 :Pﻗﯿﻤﺖ ﻣﻨﻄﻘﮫ ﺑﻨﺪی

 :Nﺗﻌﺪاد واﺣﺪ ﻛﺴﺮ ﭘﺎرﻛﯿﻨﮓ

ھﻨﮕﺎم ﺻﺪور ﭘﺮواﻧﮫ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺿﻮاﺑﻂ ﻓﻨﯽ ﺷﮭﺮﺳﺎزی
ﺗﺒﺼﺮه ) : (۱درﺻﻮرﺗﻲ ﻛﮫ ﺑﺮاﺳﺎس ﺿﻮاﺑﻂ ،اﺣﺪاث ﭘﺎرﻛﯿﻨﮓ درﯾﻚ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺿﺮورت داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺷﮭﺮداري

ﻋﻮارض ﻣﺼﻮب ﺳﺎل

ﻋﻮارض ﭘﯿﺸﻨﮭﺎدی ﺳﺎل

۱۳۹۴

۱۳۹۶

ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ

۳۶ * P*۲۵ * N

۳۹�۶ * P*۲۵ * N

ﺗﺠﺎري

۴۸ * P*۲۵ * N

۵۲�۸ * P*۲۵ * N

اداري ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ
ﻓﺮھﻨﮕﯽ
ھﻨﺮی

۲۴ * P*۲۵ * N

۲۶�۴ * P*۲۵ * N

۲۴ * P*۲۵ * N

۲۶�۴ * P*۲۵ * N

۲۴ * P*۲۵ * N

۲۶�۴ * P*۲۵ * N

۳۶ * P*۲۵ * N

۳۹�۶ * P*۲۵ * N

۲۴ * P*۲۵ * N

۲۶�۴ * P*۲۵ * N

۲۴ * P*۲۵ * N

۲۶�۴ * P*۲۵ * N

ﻛﺎرﮔﺎھﻲ ﺻﻨﻌﺘﻲ
ﺗﺎﻻر ھﺘﻞ
ﭘﺰﺷﮑﯽ

درﻣﺎﻧﯽ

ورزﺷﯽ
آﻣﻮزﺷﯽ

ﺷﮭﺮدار

ﺣﻖ درﯾﺎﻓﺖ ﻋﻮارض ﺣﺬف ﭘﺎرﻛﯿﻨﮓ را ﻧﺪارد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﭼﻨﺎﻧﭽﮫ در ﻧﻘﺸﮫ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﺗﻌﺪاد ﭘﺎرﻛﯿﻨﮓ ﻣﻮردﻧﯿﺎز
طﺒﻖ ﺿﻮاﺑﻂ ﺷﮭﺮﺳﺎزي ،ﭘﺎرﻛﯿﻨﮓ درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﮫ ﻧﺸﻮد ،ﺻﺪور ﭘﺮواﻧﮫ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﻣﻤﻨﻮع ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﮕﺮ در
ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﺎص ﮐﮫ ﺷﺎﻣﻞ  ٦ﺑﻨﺪ ذﯾﻞ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ:
 .۱ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن در ﺑﺮ ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﮭﺎی ﺳﺮﯾﻊ اﻟﺴﯿﺮ ﺑﮫ ﻋﺮض  ٤٥ﻣﺘﺮ و ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻗﺮارداﺷﺘﮫ و دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﮫ
ﻣﺤﻞ اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ رو ﻧﺪاﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ.
 .۲ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن در ﻓﺎﺻﻠﮫ ﯾﮑﺼﺪ ﻣﺘﺮی ﺗﻘﺎطﻊ ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﮭﺎی ﺑﮫ ﻋﺮض  ۲۰ﻣﺘﺮ و ﺑﯿﺸﺘﺮ واﻗﻊ ﺷﺪه و
دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﮫ ﻣﺤﻞ اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ رو ﻧﺪاﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ.
 .۳ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن در ﻣﺤﻠﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﮫ ورود ﺑﮫ ﭘﺎرﮐﯿﻨﮓ ﻣﺴﺘﻠﺰم ﻗﻄﻊ درﺧﺘﺎن ﮐﮭﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﮫ
ﺷﮭﺮداری اﺟﺎزه ﻗﻄﻊ آن را ﻧﺪاده اﺳﺖ.
 .۴ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن در ﺑﺮ ﮐﻮﭼﮫ ھﺎﯾﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻋﻠﺖ ﻋﺮض ﮐﻢ ﮐﻮﭼﮫ  ،اﻣﮑﺎن ﻋﺒﻮر
اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﻧﺒﺎﺷﺪ.
 .۵ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن در ﺑﺮ ﻣﻌﺒﺮی ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻋﻠﺖ ﺷﯿﺐ زﯾﺎد  ،اﺣﺪاث ﭘﺎرﮐﯿﻨﮓ در آن از ﻧﻈﺮ
ﻓﻨﯽ ﻣﻘﺪور ﻧﺒﺎﺷﺪ.
 .۶در ﺻﻮرﺗﯿﮑﮫ وﺿﻊ و ﻓﺮم زﻣﯿﻦ زﯾﺮ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﮫ ﺻﻮرﺗﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﮫ از ﻧﻈﺮ ﻓﻨﯽ ﻧﺘﻮان در ﺳﻄﺢ
طﺒﻘﺎت اﺣﺪاث ﭘﺎرﮐﯿﻨﮓ ﻧﻤﻮد.
ﺗﺒﺼﺮه ) : (۲ﺷﯿﺐ ﻣﻘﺮر در ﺑﻨﺪ  ٥ﺑﺮ اﺳﺎس ﺿﻮاﺑﻂ طﺮح ﺗﻔﺼﯿﻠﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﮔﺮدد.
ﺗﺒﺼﺮه ) : (۳ﺷﮭﺮداری ﻣﻮظﻒ اﺳﺖ درآﻣﺪ ﺣﺎﺻﻞ از اﯾﻦ ﺗﻌﺮﻓﮫ را ﺑﮫ ﺣﺴﺎب ﺟﺪاﮔﺎﻧﮫ اي وارﯾﺰ و ﺻﺮﻓﺎ ً در اﻣﺮ
اﺣﺪاث ﭘﺎرﮐﯿﻨﮓ ﻋﻤﻮﻣﯽ ھﺰﯾﻨﮫ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﺗﺒﺼﺮه) : (٤ﺑﺮ اﺳﺎس رأی ﻗﻄﻌﯽ ﺷﻤﺎره  ۱٤۷۷-۱٤۸۱ﻣﻮرخ  ۸٦/۱۲/۱۲ھﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﻲ دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ
اداري ﻧﻈﺮ ﺑﮫ اﯾﻨﻜﮫ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار ﺑﮫ ﺷﺮح ﺗﺒﺼﺮه  ٥ﻣﺎده  ۱۰۰ﻗﺎﻧﻮن ﺷﮭﺮداري ﺗﻜﻠﯿﻒ ﻋﺪم رﻋﺎﯾﺖ ﭘﺎرﻛﯿﻨﮓ و ﯾﺎ
ﻛﺴﺮي آن را ﻣﻌﯿﻦ و ﻣﺘﺨﻠﻒ را ﺑﺮاﺳﺎس رأي ﻛﻤﯿﺴﯿﻮﻧﮭﺎي ﻣﻘﺮر در آن ﻣﺎده ﺑﮫ ﭘﺮداﺧﺖ ﺟﺮﯾﻤﮫ ﻣﺤﻜﻮم ﻧﻤﻮده
وﺻﻮل ﻋﻮارض در ﻣﻮرد ﻋﺪم رﻋﺎﯾﺖ ﭘﺎرﻛﯿﻨﮓ و ﯾﺎ ﻛﺴﺮي آن  ،ﺧﻼف ھﺪف و ﺣﻜﻢ ﻣﻘﻨﻦ اﺳﺖ.

اﺳﺘﺎﻧﺪاری اﺻﻔﮭﺎن

ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﺷﮭﺮ
۹

ﺗﻌﺮﻓﮫ ﺷﻤﺎره )(۱۰

ﻧﻮع ﻋﻮارض

ﻣﻮرد ﻋﻤﻞ ﺑﺮاي ﺳﺎل ۱۳۹۶

ﺗﻌﺮﻓﮫ ﻋﻮارض ﺷﮭﺮداري ﺧﻮرزوق

ﻣﺎﺧﺬ ۱۳۹۱و ﻧﺤﻮه ﻣﺤﺎﺳﺒﮫ ﻋﻮارض

ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت

ﺗﺒﺼﺮه:

ﻋﻮارض ﺳﻄﺢ ﺷﮭﺮ اﻣﻼك و اﺑﻨﯿﮫ

ﻋﻮارض ﺳﻄﺢ ﺷﮭﺮ

ﺷﮭﺮدار

ﻋﻮارض ﻣﺼﻮب ﺳﺎل ۱۳۹۴

ﻋﻮارض ﭘﯿﺸﻨﮭﺎدی ﺳﺎل ۱۳۹۶

S1 * p1 * % 1/5

S1 * p1 * % 1/5

+

+

S2 * p2 * % 1/5

S2 * p2 * % 1/5

اﯾ��ﻦ ﻋ���ﻮارض ﺗ���ﺎ زﻣﺎﻧﯿﮑ���ﮫ ﻋ���ﻮارض ﻧﻮﺳ���ﺎزی
درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﯿﮕﺮدد ،ﻗﺎﺑﻞ وﺻﻮل ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.
 :P1ﻗﯿﻤﺖ ﻣﻨﻄﻘﮫ ﺑﻨﺪی ﻣﺎده ۶۴
 :P2ارزش ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﺎده ۶۴
: S1ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻋﺮﺻﮫ
 : S2ﻣﺴﺎﺣﺖ اﻋﯿﺎن

اﺳﺘﺎﻧﺪاری اﺻﻔﮭﺎن

ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﺷﮭﺮ
۱۰

ﺗﻌﺮﻓﮫ ﺷﻤﺎره )(۱۲

ﻣﻮرد ﻋﻤﻞ ﺑﺮاي ﺳﺎل ۱۳۹۶

ﺗﻌﺮﻓﮫ ﻋﻮارض ﺷﮭﺮداري ﺧﻮرزوق

ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت
ﻣﺎﺧﺬ ۱۳۹۱و ﻧﺤﻮه ﻣﺤﺎﺳﺒﮫ ﻋﻮارض

ﻧﻮع ﻋﻮارض

ﻋﻮارض ﺑﺎﻟﮑﻦ در ﮔﺬر

 : Pﻗﯿﻤﺖ ﻣﻨﻄﻘﮫ ﺑﻨﺪی

)طﺒﻖ ﺿﻮاﺑﻂ طﺮح(
ﻋﻮارض ﻣﺼﻮب ﺳﺎل ۱۳۹۴

ﻋﻮارض ﭘﯿﺸﻨﮭﺎدی ﺳﺎل ۱۳۹۶

۲۴ P

۲۶�۴P

ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ
۳۵P
۳۸�۵P

ﺗﺠﺎري و اداري  -ﺗﺎﻻر و ھﺘﻞ
۲۵ P

۲۷�۵P

ﻛﺎرﮔﺎھﻲ و ﺻﻨﻌﺘﯽ
ﻓﺮھﻨﮕﯽ – ھﻨﺮی – ورزﺷﯽ – آﻣﻮزﺷﯽ – ﺑﮭﺪاﺷﺘﯽ – درﻣﺎﻧﯽ –ﭘﺰﺷﮑﯽ

ﺷﮭﺮدار

۲۴�۲ P

۲۲ P

اﺳﺘﺎﻧﺪاری اﺻﻔﮭﺎن

ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﺷﮭﺮ
۱۱

ﺗﻌﺮﻓﮫ ﺷﻤﺎره )(۱۳
ﻧﻮع ﻋﻮارض

ﻣﻮرد ﻋﻤﻞ ﺑﺮاي ﺳﺎل ۱۳۹۶

ﺗﻌﺮﻓﮫ ﻋﻮارض ﺷﮭﺮداري ﺧﻮرزوق

ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت

ﻣﺎﺧﺬ ۱۳۹۱و ﻧﺤﻮه ﻣﺤﺎﺳﺒﮫ ﻋﻮارض

 :Pﻗﯿﻤﺖ ﻣﻨﻄﻘﮫ ﺑﻨﺪی

ﻋﻮارض ﺑﺎﻟﮑﻦ در داﺧﻞ
ﻋﻮارض ﻣﺼﻮب ﺳﺎل ۱۳۹۴

ﻋﻮارض ﭘﯿﺸﻨﮭﺎدی ﺳﺎل ۱۳۹۶

ﺗﺠﺎري و اداري

۲۶ P

28.6 p

ﻛﺎرﮔﺎھﻲ و ﺻﻨﻌﺘﯽ

۲۱P

23.1 p

ﺧﺪﻣﺎﺗﻲ و ورزﺷﯽ

۱۵P

16.5 p

ﺷﮭﺮدار

اﺳﺘﺎﻧﺪاری اﺻﻔﮭﺎن

ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﺷﮭﺮ
۱۲

ﺗﻌﺮﻓﮫ ﺷﻤﺎره )(۱۴
ﻧﻮع ﻋﻮارض

ﻣﻮرد ﻋﻤﻞ ﺑﺮاي ﺳﺎل ۱۳۹۶

ﺗﻌﺮﻓﮫ ﻋﻮارض ﺷﮭﺮداري ﺧﻮرزوق

ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت

ﻣﺎﺧﺬ ۱۳۹۱و ﻧﺤﻮه ﻣﺤﺎﺳﺒﮫ ﻋﻮارض

ﻋﻮارض ﺗﻤﺪﯾﺪ ﭘﺮواﻧﮫ ﺑﺸﺮح زﯾﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﮫ و وﺻﻮل ﻣﯿﮕﺮدد:
ﺗﻤﺪﯾﺪ ﻋﻮارض ﭘﺮواﻧﮫ

 :ﮐﻠﯿﮫ ﭘﺮواﻧﮫ ھﺎی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ در ﻣﺮﺣﻠﮫ اول دارای ﺳﮫ ﺳﺎل اﻋﺘﺒﺎر ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﮫ ﻻزم

اﺳﺖ ﻣﺎﻟﻚ ﻗﺒﻞ از اﺗﻤﺎم ﺳﮫ ﺳﺎﻟﮫ اﻋﺘﺒﺎر ﭘﺮواﻧﮫ ﺑﮫ ﺷﮭﺮداري ﺟﮭﺖ ﺗﻤﺪﯾﺪ ﻣﺮاﺟﻌﮫ ﻧﻤﺎﯾﺪ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﺪون
ﭘﺮداﺧﺖ ﻋﻮارض ﺗﻤﺪﯾﺪ طﯽ دو ۲ﻣﺮﺣﻠﮫ ھﺮ ﻣﺮﺣﻠﮫ ﯾﮏ ﺳﺎل ﺗﻤﺪﯾﺪ ﻣﯽ ﮔﺮدد.
در ﺻﻮرت ﻣﺮاﺟﻌﮫ ﭘﺲ از ﻣﮭﻠﺖ ذﮐﺮ ﺷﺪه در ﭘﺮواﻧﮫ ﻓﻘﻂ ﻣﺎﺑﮫ اﻟﺘﻔﺎوت ﻋﻮارض ﭘﺬﯾﺮه ﯾﺎ زﯾﺮﺑﻨﺎ وﺻﻮل و ﭘﺮواﻧﮫ
ﺣﺴﺐ ﺳﺎﯾﺮ ﺿﻮاﺑﻂ ﺗﻤﺪﯾﺪ ﻣﯽ ﮔﺮدد.
ﺗﺒﺼﺮه :۱ﭼﻨﺎﻧﭽﮫ ﻣﺎﻟﮑﯽ ﭘﺮواﻧﮫ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ اﺧﺬ و در ﻣﺪت ﭘﻨﺞ ﺳﺎل ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ آن ﺑﮫ ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺮﺳﯿﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
ﭘﺮواﻧﮫ اﺑﻄﺎل و ﻣﺠﺪدا ً ﻣﺎﺑﮫ اﻟﺘﻔﺎوت ﻋﻮارض اﺧﺬ و ﭘﺮواﻧﮫ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮای ﻣﺪت  ۳ﺳﺎل ﺣﺴﺐ ﺳﺎﯾﺮ ﺷﺮاﯾﻂ ﺻﺎدر ﻣﯽ
ﮔﺮدد) .ﻋﻮارض ﺗﻔﮑﯿﮏ ،ﮐﺎرﺑﺮی ،ﭘﺎرﮐﯿﻨﮓ ،ﺗﺮاﮐﻢ ارﺗﻔﺎع ﻣﺸﻤﻮل ﻧﻤﯽ ﮔﺮدد(.
ﺗﺒﺼﺮه : ۲درﺻﻮرﺗﯿﮑﮫ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ در زﻣﺎن اﻋﺘﺒﺎر ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺎﺋﯿﺪﯾﮫ ﻣﮭﻨﺪس ﻧﺎظﺮو
واﺣﺪﺷﮭﺮﺳﺎزی ﺷﮭﺮداری اﺗﻤﺎم ﯾﺎﻓﺘﮫ و ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﺑﻌﺪ از اﻋﺘﺒﺎر ﭘﺮواﻧﮫ ﻣﺮاﺟﻌﮫ ﻧﻤﺎﯾﺪ  .ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﺻﺪور ﭘﺎﯾﺎن ﮐﺎر
ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺸﻤﻮل اﯾﻦ ﺗﻌﺮﻓﮫ ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺷﮭﺮدار

اﺳﺘﺎﻧﺪاری اﺻﻔﮭﺎن

ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﺷﮭﺮ
۱۳

ﺗﻌﺮﻓﮫ ﺷﻤﺎره )(۱۵
ﻧﻮع ﻋﻮارض

ﻣﻮرد ﻋﻤﻞ ﺑﺮاي ﺳﺎل ۱۳۹۶

ﺗﻌﺮﻓﮫ ﻋﻮارض ﺷﮭﺮداري ﺧﻮرزوق

ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت

ﻣﺎﺧﺬ ۱۳۹۱و ﻧﺤﻮه ﻣﺤﺎﺳﺒﮫ ﻋﻮارض

ﻋﻮارض دﯾﻮارﮐﺸﯽ و ﺗﻌﻤﯿﺮات

دﯾﻮار ﮐﺸﯽ و ﺣﺼﺎر ﮐﺸﯽ :

ﻋﻮارض ﻣﺼﻮب ﺳﺎل ۱۳۹۴

ﻋﻮارض ﭘﯿﺸﻨﮭﺎدی ﺳﺎل ۱۳۹۶

۳/۵ * S * P

۳/۸ * S * P

 ﺗﻌﻤﯿﺮات ﺟﺰﺋﯽ ﺷﺎﻣﻞ اﯾﻦ ﺗﻌﺮﻓﮫ ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ/.ﺗﺒﺼ�ﺮه:دﯾﻮار ﮐﺸ�ﯽ در ﺣ��ﺮﯾﻢ ﺷ�ﮭﺮ ﭘ�ﺲ از اﺧ��ﺬ
ﻣﺠﻮز از اداره ﮐﺸﺎورزی.
 : Pﻗﯿﻤﺖ ﻣﻨﻄﻘﮫ ﺑﻨﺪی

ﺗﻌﻤﯿﺮات ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ :

 : Sﻣﺴﺎﺣﺖ دﯾﻮار و ﺣﺼﺎر

ﺗﻌﻤﯿﺮات ﻏﯿﺮ ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ :
 ۱۱%ﻋﻮارض زﯾﺮﺑﻨﺎء

ﺷﮭﺮدار

– ﺟﮭﺖ ﭘﻼﻛﮭﺎﺋﻲ ﻛﮫ ﺑﺎ ﺷﮭﺮداري ﺗﻮاﻓﻖ
ﻧﻤ�������ﻮده اﻧ�������ﺪ ﻋ�������ﻮارض ﻣ�������ﺬﻛﻮر ﺑﺼ�������ﻮرت
ﯾﻚ دوم ﻣﺤﺎﺳﺒﮫ ﻣﯿﮕﺮدد/.

 ۱۱%ﻋﻮارض زﯾﺮﺑﻨﺎء

اﺳﺘﺎﻧﺪاری اﺻﻔﮭﺎن

ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﺷﮭﺮ

۱٤

ﺗﻌﺮﻓﮫ ﺷﻤﺎره )(۱۶

ﺗﻌﺮﻓﮫ ﻋﻮارض ﺷﮭﺮداري ﺧﻮرزوق

ﻧﻮع ﻋﻮارض

ﻋﻮارض ارزش اﻓﺰوده ﻣﺎزاد ﺗﺮاﮐﻢ ﺗﺠﺎری
)ﻣﺨﺼﻮص ﺗﺠﺎري طﺒﻘﺎﺗﻲ(

ﻣﻮرد ﻋﻤﻞ ﺑﺮاي ﺳﺎل ۱۳۹۶
ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت

ﻣﺎﺧﺬ ۱۳۹۱و ﻧﺤﻮه ﻣﺤﺎﺳﺒﮫ ﻋﻮارض

ﺗﺒﺼ�ﺮه : ۱ﭘﻼﮐﮭ��ﺎی ﮐ��ﮫ در ﮐ��ﺎرﺑﺮی

ﻋﻮارض ﻣﺼﻮب ﺳﺎل ۱۳۹۴

ﻋﻮارض ﭘﯿﺸﻨﮭﺎدی ﺳﺎل ۱۳۹۶

۵۵ P × S

۵۵ P × S

ﺑﺮ اﺑﻘﺎء ﺑﻨﺎ ﺻﺎدر ﮔﺮدﯾﺪه طﺒﻘﺎت آن

5 P*S

5 P*S

ﻣﺸ���ﻤﻮل ﻋ����ﻮارض ﻓ���ﻮق ﻧﯿ����ﺰ ﻣ����ﯽ

ﻏﯿﺮ اﺣ�ﺪاث ﺷ�ﺪه و ﯾ�ﺎ در ﮐﻤﯿﺴ�ﯿﻮن
ﻣﺎده ﺻﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﮫ ﺻﺪور رای ﻣﺒﻨﯽ

 :Sﻣﺴﺎﺣﺖ ﻋﺮﺻﮫ

 : Pﻗﯿﻤﺖ ﻣﻨﻄﻘﮫ ﺑﻨﺪی

ﻋﻮارض ﺑﮭﺮه ﺑﺮداری در ﮐﺎرﺑﺮی ﻏﯿﺮ ﻣﺮﺗﺒﻂ

ﮔﺮدد۰

طﺒﻘﺎت

ﺗﺠﺎری

دﻓﺘﺮ ﮐﺎر

ﺗﺠﺎری

دﻓﺘﺮ ﮐﺎر

ﺗﺒﺼ���ﺮه: ۲اﻣﻼﮐ���ﯽ ﮐ���ﮫ ﻗﺒﻼ"ﺣﺴ���ﺐ

زﯾﺮزﻣﯿﻦ اﻧﺒﺎری

۳۸%

۲۷%

۳۸%

۲۷%

ﺗﻌﺮﻓ������ﮫ آن ﺳ������ﺎل ﺑ������ﺪھﯽ ﺧ������ﻮد را

زﯾﺮزﻣﯿﻦ ﺗﺠﺎری

۷۱%

۳۸%

۷۱%

۳۸%

ارزش اﻓﺰوده ﻧﻤﯽ ﮔﺮدﻧﺪ۰

اول ﺗﺠﺎری

۷۱%

۳۸%

۷۱%

۳۸%

ﺗﺒﺼﺮه  :۳اﯾﻦ ﻋﻮارض ﭘﺲ از

دوم ﺗﺠﺎری

۳۸%

۲۷%

۳۸%

۲۷%

ﺳﻮم و ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺗﺠﺎری

۲۷%

۲۱%

۲۷%

۲۱%

ﺑﺎﻟﮑﻦ داﺧﻞ و ﻧﯿﻢ طﺒﻘﮫ

۱۳%

%۷

۱۳%

%۷

ﺷﮭﺮدار

ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﺷﮭﺮ

ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻤﻮده اﻧﺪ ﻣﺸﻤﻮل ﻋﻮارض

رای ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻣﺎده ﺻﺪﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ
ﺟﺮﯾﻤﮫ ﯾﺎ اﺑﻘﺎ ﻓﻘﻂ ﺑﺮای ﯾﮑﻤﺮﺗﺒﮫ
ﻗﺎﺑﻞ وﺻﻮل ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.

اﺳﺘﺎﻧﺪاری اﺻﻔﮭﺎن
۱٥

ﺗﻌﺮﻓﮫ ﺷﻤﺎره )(۱۷

ﺗﻌﺮﻓﮫ ﻋﻮارض ﺷﮭﺮداري ﺧﻮرزوق

ﻧﻮع ﻋﻮارض

ﻣﻮرد ﻋﻤﻞ ﺑﺮاي ﺳﺎل ۱۳۹۶

ﻣﺎﺧﺬ ۱۳۹۱و ﻧﺤﻮه ﻣﺤﺎﺳﺒﮫ ﻋﻮارض

ﻋﻮارض ﺻﺪور ﻣﺠﻮز ﻧﺼﺐ )اﺣﺪاث ﭘﻞ( ﺑﮫ ازای ھﺮ ﻣﺘﺮ طﻮل
ﻋﻮارض ﻣﺼﻮب ﺳﺎل ۱۳۹۴

ﻋﻮارض ﭘﯿﺸﻨﮭﺎدی ﺳﺎل ۱۳۹۶

ﺗﺠﺎری و اداری-ﻓﺮھﻨﮕﯽ –
ﺗﻔﺮﯾﺤﯽ – ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ -درﻣﺎﻧﯽ

L×p×120

L×p×132

ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ

L×p×50

L×p×55

ﺗﺒﺼﺮه) : (۱اﺟﺎزه ﺳﺎﺧﺖ ﭘﻞ ﺻﺮﻓﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس
ﺿﻮاﺑﻂ ﺷﮭﺮﺳﺎزي و ﻣﺸﺨﺼﺎت اﻋﻼم ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ
ﺧﺪﻣﺎت ﺷﮭﺮي ﺷﮭﺮداري ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد
 :Pﻗﯿﻤﺖ ﻣﻨﻄﻘﮫ ﺑﻨﺪی
 :Lطﻮل ﭘﻞ ) ﻣﺘﺮ (

ﻋﻮارض ﺻﺪور ﻣﺠﻮز درب ورودی و ﻣﺎﺷﯿﻦ رو

ﻋﻮارض ﻣﺼﻮب ﺳﺎل ۱۳۹۴

ﻋﻮارض ﭘﯿﺸﻨﮭﺎدی ﺳﺎل ۱۳۹۶

درب ﻣﺎﺷﯿﻦ رو

 ۸/۵۰۰/۰۰۰﷼

 ۹/۳۰۰/۰۰۰﷼

درب ﭘﯿﺎده رو )ﻧﻔﺮ رو(

 ۵/۵۰۰/۰۰۰﷼

 ۶/۰۰۰/۰۰۰﷼

ﭘﻨﺠﺮه

۳/۳۰۰/۰۰۰﷼

۳/۶۰۰/۰۰۰﷼

ﺷﮭﺮدار

ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت

ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﺷﮭﺮ

در ﺻﻮرت واﮔﺬاري ﭘﻼك ﺗﻮﺳﻂ ﺷﮭﺮداري ﻣﺸﻤﻮل
اﯾﻦ ﺑﻨﺪ ﻧﻤﯿﺒﺎﺷﺪ/.
اﯾﺠﺎد درب و ﭘﻨﺠﺮه ﺑﮫ اﯾﻨﮕﻮﻧﮫ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﮭﺎ ﺣﺴﺐ
ﺿﻮاﺑﻂ ﺷﮭﺮﺳﺎزي ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ/.

اﺳﺘﺎﻧﺪاری اﺻﻔﮭﺎن
۱٦

ﺗﻌﺮﻓﮫ ﺷﻤﺎره )(۱۸
ﻧﻮع ﻋﻮارض

ﻣﻮرد ﻋﻤﻞ ﺑﺮاي ﺳﺎل ۱۳۹۶

ﺗﻌﺮﻓﮫ ﻋﻮارض ﺷﮭﺮداري ﺧﻮرزوق
ﻣﺎﺧﺬ ۱۳۹۱و ﻧﺤﻮه ﻣﺤﺎﺳﺒﮫ ﻋﻮارض

ﻋﻮارض ﺣﻖ اﻟﺜﺒﺖ

ﺣﻖ اﻟﺜﺒﺖ اﺳﻨﺎد رﺳﻤﻲ

ﺷﮭﺮدار

ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت
ﺑﻤﻮﺟ��ﺐ ﻣ��ﺎده  ۱۲۳اﺻ��ﻼﺣﯽ ﻗ��ﺎﻧﻮن ﺛﺒ��ﺖ اﯾ��ﻦ ﻋ��ﻮارض
ﺗﻮﺳﻂ ﺷﮭﺮداری وﺻﻮل ﻧﺨﻮاھﺪ ﺷﺪ .

ﻋﻮارض ﻣﺼﻮب ﺳﺎل ۱۳۹۴

ﻋﻮارض ﭘﯿﺸﻨﮭﺎدی ﺳﺎل ۱۳۹۶

 ۸درﺻﺪ ﺣﻖ اﻟﺜﺒﺖ

 ۸درﺻﺪ ﺣﻖ اﻟﺜﺒﺖ

اﺳﺘﺎﻧﺪاری اﺻﻔﮭﺎن

ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﺷﮭﺮ

۱۷

ﺗﻌﺮﻓﮫ ﺷﻤﺎره )(۱۹
ﻧﻮع ﻋﻮارض

ﺗﻌﺮﻓﮫ ﻋﻮارض ﺷﮭﺮداري ﺧﻮرزوق
ﻣﺎﺧﺬ ۱۳۹۱و ﻧﺤﻮه ﻣﺤﺎﺳﺒﮫ ﻋﻮارض

ﻋﻮارض آﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﻲ و ﻓﻀﺎی ﺳﺒﺰ

آﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﻲ

ﻣﻮرد ﻋﻤﻞ ﺑﺮاي ﺳﺎل ۱۳۹۶

ﻋﻮارض ﻣﺼﻮب ﺳﺎل ۱۳۹۴

ﻋﻮارض ﭘﯿﺸﻨﮭﺎدی ﺳﺎل ۱۳۹۶

 %5ﻋﻮارض ﭘﺬﯾﺮه ﯾﺎ زﯾﺮﺑﻨﺎء  +ﻧﯿﻢ

 %5ﻋﻮارض ﭘﺬﯾﺮه ﯾﺎ زﯾﺮﺑﻨﺎء

درﺻﺪ ﻋﻮارض ﻣﺎزاد ﺗﺮاﮐﻢ

 +ﻧﯿﻢ درﺻﺪ ﻋﻮارض ﻣﺎزاد ﺗﺮاﮐﻢ

 %5ﻋﻮارض ﭘﺬﯾﺮه ﯾﺎ زﯾﺮﺑﻨﺎء  +ﻧﯿﻢ

 %5ﻋﻮارض ﭘﺬﯾﺮه ﯾﺎ زﯾﺮﺑﻨﺎء

درﺻﺪ ﻋﻮارض ﻣﺎزاد ﺗﺮاﮐﻢ

 +ﻧﯿﻢ درﺻﺪ ﻋﻮارض ﻣﺎزاد ﺗﺮاﮐﻢ

ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت
ﺗﺒﺼﺮه ) : (۱ﻋﻮارض آﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﯽ وﻓﻀﺎی ﺳﺒﺰ ھﻨﮕﺎم
ﺻﺪور ﭘﺮواﻧﮫ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﮭﺮداری ﻣﺤﺎﺳﺒﮫ و ﺑﮫ
ﺣﺴﺎب ﺷﮭﺮداری ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺆدی وارﯾﺰ ﻣﯽ ﮔﺮدد.
ﺗﺒﺼﺮه ) : (۲آن دﺳﺘﮫ از ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﮭﺎی دارای ﺗﺨﻠﻒ در
ﺻﻮرت اﺑﻘﺎء ﺗﻮﺳﻂ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻣﺎده ﺻﺪ ﻋﻮارض ﺳﮭﻢ
آﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﯽ وﻓﻀﺎی ﺳﺒﺰ ﻣﺤﺎﺳﺒﮫ و وﺻﻮل ﻣﯽ ﮔﺮدد.

ﺗﻮﺳﻌﮫ ﻓﻀﺎی ﺳﺒﺰ

ﺷﮭﺮدار

اﺳﺘﺎﻧﺪاری اﺻﻔﮭﺎن

ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﺷﮭﺮ
۱۸

ﺗﻌﺮﻓﮫ ﺷﻤﺎره )(۲۰

ﻣﻮرد ﻋﻤﻞ ﺑﺮاي ﺳﺎل ۱۳۹۶

ﺗﻌﺮﻓﮫ ﻋﻮارض ﺷﮭﺮداري ﺧﻮرزوق

ﻧﻮع ﻋﻮارض

ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت

ﻋﻮارض ارزش اﻓﺰوده ﻧﺎﺷﯽ از اﺟﺮای طﺮﺣﮭﺎی ﺗﻮﺳﻌﮫ ﺷﮭﺮی
ﻋﻮارض ﻣﺼﻮب ﺳﺎل ۱۳۹۴

ﻋﻮارض ﭘﯿﺸﻨﮭﺎدی ﺳﺎل ۱۳۹۶

A * S * (w1 - w2) * P

A * S * (w1 - w2) * P

 ﻋﺪم ﻣﺤﺎﺳﺒﮫ اﯾﻦ ﻋﻮارض ﻓﻘﻂ در ﻣﻮاردي اﺳﺖ ﻛﮫ در ﻣﻔﺎد ﺻﻮرﺗﺠﻠﺴﮫﻛﻤﯿﺴﯿﻮن ﺗﻮاﻓﻘﺎت  ،ذﯾﻨﻔﻊ  /ﻣﺎﻟﻚ از ﭘﺮداﺧﺖ آن ﻣﻌﺎف ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
اﯾﻦ ﻋﻮارض در ھﻨﮕﺎم ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻠﮏ ﻗﺎﺑﻞ وﺻﻮل ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ و ﻣﺎﻟﮏﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ھﻨﮕﺎم ﺻﺪورﭘﺮواﻧﮫ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ وﯾﺎ ﺑﮫ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻣﺎﻟﮏ ﺑﺎ
ﺳﺎﯾﺮﻋﻮارﺿﺎت ﻣﺘﻌﻠﻘﮫ ﻣﺤﺎﺳﺒﮫ و وﺻﻮل ﻧﻤﺎﯾﺪ.
 ﺷﮭﺮداری ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺗﻮاﻓﻖ ﻣﺎﻟﮏ اﯾﻦ ﻋﻮارض راﺑﺎﻏﺮاﻣﺖ زﻣﯿﻦ درﻣﺴﯿﺮ ﺗﮭﺎﺗﺮ ﮐﻨﺪ .

 : W1ﻋﺮض ﮔﺬر اﯾﺠﺎد ﺷﺪه ﺟﺪﯾﺪ

 وﺻﻮل اﯾﻦ ﻋﻮارض ﻣﺸﺮوط ﺑﮫ اﺟﺮای ﺧﯿﺎﺑﺎن ﯾﺎ ﻣﯿﺪان ﺗﻮﺳﻂ ﺷﮭﺮداریﻣﯿﺒﺎﺷﺪ،ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻣﯿﺰان اﯾﻦ ﺗﻌﺮﻓﮫ %۲۰ارزش ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﯽ روز ﻗﺒﻞ از طﺮح
و ﺑﻌﺪ از طﺮح طﺒﻖ ﻧﻈﺮ ﮐﺎرﺷﻨﺎس رﺳﻤﯽ ﻣﺮﺿﯽ اﻟﻄﺮﻓﯿﻦ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد .

 : W2ﻋﺮض ﮔﺬر ﻗﺒﻠﯽ
 :Sﻣﺴﺎﺣﺖ ﻋﺮﺻﮫ ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه
 : pﻗﯿﻤﺖ ﻣﻨﻄﻘﮫ ای

 ﻣﺎﺑﮫ اﻟﺘﻔﺎوت ﻗﯿﻤﺖ ﻣﻨﻄﻘﮫ ای ﻗﺒﻞ وﺑﻌﺪ از اﺟﺮای طﺮح ﺑﯿﺸﺘﺮ از %۲۰ﻗﯿﻤﺖ روز ﻧﺒﺎﺷﺪ.

 : Aﺿﺮﯾﺒﯽ از ﺑﺮﻣﻠﮏ ) طﻮل ﯾﺎ ﻋﺮض ﻣﻠﮏ (

ﺷﮭﺮدار

 وﺻﻮل اﯾﻦ ﻋﻮارض ﺷﺎﻣﻞ ﻛﻠﯿﮫ ﻋﺮﺻﮫ ھﺎﺋﻲ اﺳﺖ ﻛﮫ ﺑﻮاﺳﻄﮫ ﻗﺮارﮔﯿﺮي در ﺟﺒﮭﮫ اول ﻣﻌﺎﺑﺮ و ﺷﻮارع ﻗﺮار ﻣﯿﮕﯿﺮﻧﺪ.

اﺳﺘﺎﻧﺪاری اﺻﻔﮭﺎن

ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﺷﮭﺮ

۱۹

ﺗﻌﺮﻓﮫ ﺷﻤﺎره )(۲۱

ﻧﻮع ﻋﻮارض

ﻣﻮرد ﻋﻤﻞ ﺑﺮاي ﺳﺎل ۱۳۹۶

ﺗﻌﺮﻓﮫ ﻋﻮارض ﺷﮭﺮداري ﺧﻮرزوق

ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت

ﻣﺎﺧﺬ ۱۳۹۱و ﻧﺤﻮه ﻣﺤﺎﺳﺒﮫ ﻋﻮارض
ﻋﻮارض ﻣﺼﻮب ﺳﺎل ۱۳۹۴

ﻋﻮارض ﺻﺪور ﻣﺠﻮز
اﺣﺪاث ﻣﺨﺰن

 ×۲٫٥Pارﺗﻔﺎع ﻣﺨﺰن × ﻣﺘﺮاژ زﯾﺮ ﺑﻨﺎي ﻣﺨﺰن

ﻋﻮارض ﺻﺪور ﻣﺠﻮز
اﺣﺪاث اﺳﺘﺨﺮ

۲۷ * P * S

ﻋﻮارض ﭘﯿﺸﻨﮭﺎدی ﺳﺎل ۱۳۹۶

ﻣﻨﻈﻮر از ارﺗﻔﺎع ﻣﺨﺰن
ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻧﻘﻄﮫ ﻣﺨﺰن ﺗﺎ ﻛﻒ
آن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ

 ×۲٫٥Pارﺗﻔﺎع ﻣﺨﺰن × ﻣﺘﺮاژ زﯾﺮ ﺑﻨﺎي ﻣﺨﺰن

۲۹�۷ * P * S

اﺳﺘﺨﺮھﺎی ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی
ﻣﺸﻤﻮل اﯾﻦ ﺗﻌﺮﻓﮫ ﻧﻤﯿﺒﺎﺷﺪ/.

 : Sﻣﺴﺎﺣﺖ ﻋﺮﺻﮫ
 : Pﻗﯿﻤﺖ ﻣﻨﻄﻘﮫ ای

ﺷﮭﺮدار

اﺳﺘﺎﻧﺪاری اﺻﻔﮭﺎن

ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﺷﮭﺮ
۲۰

ﺗﻌﺮﻓﮫ ﺷﻤﺎره )(۲۳
ﻧﻮع ﻋﻮارض

ﻣﻮرد ﻋﻤﻞ ﺑﺮاي ﺳﺎل ۱۳۹۶

ﺗﻌﺮﻓﮫ ﻋﻮارض ﺷﮭﺮداري ﺧﻮرزوق

ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت

ﻣﺎﺧﺬ ۱۳۹۱و ﻧﺤﻮه ﻣﺤﺎﺳﺒﮫ ﻋﻮارض

ﻋﻮارض ﺗﺎﺑﻠﻮ

ﻋﻮارض ﻣﺼﻮب ﺳﺎل ۱۳۹۴

ﻋﻮارض ﭘﯿﺸﻨﮭﺎدی ﺳﺎل ۱۳۹۶

ﺗﺎﺑﻠﻮ ھﺎی ﻓﮏ ﻣﺘﺤﺮک ۳×۴

اﺟﺎره روزاﻧﮫ ۴۰/۰۰۰﷼

اﺟﺎره روزاﻧﮫ ۴۴/۰۰۰﷼

ﺗﺎﺑﻠﻮھﺎی ﻓﮏ ﻣﺘﺤﺮک ۳×۲

اﺟﺎره روزاﻧﮫ  ۲۸/۰۰۰﷼

اﺟﺎره روزاﻧﮫ  ۳۰/۰۰۰﷼

ھﺎ دو طﺮﻓﮫ و ﺑﺎﻻی ﺳﺮ درب

ﺑﺮای ھﺮﺑﺎر  ۵۰۰/۰۰۰﷼

ﺑﺮای ھﺮﺑﺎر  ۵۰۰/۰۰۰﷼

ﻣﻐﺎزه ﻧﺼﺐ ﮔﺮدد ﺿﺮﯾﺐ

45 * p * s

50 * p * s

48 * P * s

52 * P * s

55 * P * s

60 * P * s

اﺟﺎره ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﮫ ﺑﺮﻧﺪ ﺧﺎرﺟﯽ
 ۱۲/۰۰۰/۰۰۰﷼
اﺟﺎره ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﮫ ﺑﺮﻧﺪ داﺧﻠﯽ
 ۲/۵۰۰/۰۰۰﷼
ﺗﺎﺑﻠﻮ دوم  ۵۰درﺻﺪ اﺿﺎﻓﮫ ﮔﺮدد۰

اﺟﺎره ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﮫ ﺑﺮﻧﺪ ﺧﺎرﺟﯽ
 ۱۳/۰۰۰/۰۰۰﷼
اﺟﺎره ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﮫ ﺑﺮﻧﺪ داﺧﻠﯽ
 ۲/۷۰۰/۰۰۰﷼
ﺗﺎﺑﻠﻮ دوم  ۵۰درﺻﺪ اﺿﺎﻓﮫ ﮔﺮدد۰

ﺣﻖ اﻣﺘﯿﺎزﺟﺎﯾﮕﺎه اﺳﺘﻨﺪ

 ) +ﮐﺮاﯾﮫ روزاﻧﮫ (

ﻧﺼﺐ ﺗﺎﺑﻠﻮی واﺣﺪھﺎی ﻓﻌﺎﻻن ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﻏﯿﺮ ﻣﺸﻤﻮل
ﻧﻈﺎم ﺻﻨﻔﯽ )ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﮫ (
ﺗﺎﺑﻠﻮ ھﺎی درب ﻣﻐﺎزه ﯾﮏ طﺮﻓﮫ ﺑﺎ ﻋﺮض
۱/۲۰ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮ و طﻮل دھﺎﻧﮫ ﻣﻐﺎزه
ﺗﺎﺑﻠﻮ ھﺎی درب ﻣﻐﺎزه ﯾﮏ طﺮﻓﮫ ﺑﺎ ﻋﺮض
۱/۵۰ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮ و طﻮل دھﺎﻧﮫ ﻣﻐﺎزه
ﺗﺎﺑﻠﻮھﺎی ﮐﮫ ﺟﻨﺒﮫ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﺎﺻﯽ
رادارﻧﺪ)ﺑﺮﻧﺪ(
واﺣﺪ ھﺎی ﮐﮫ ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﺗﺎﺑﻠﻮ ﻧﺼﺐ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ

ﺷﮭﺮدار

ﺗﺒﺼﺮه -۱ﻣﺮاﮐﺰ آﻣﻮزﺷﯽ
ﻣﺸﻤﻮل  ۲۰درﺻﺪ ﻋﻮارض

ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﺷﮭﺮ

ﻓﻮق ﺧﻮاھﻨﺪ ﺷﺪ۰
ﺗﺒﺼﺮه -۲در ﺻﻮرﺗﯿﮑﮫ ﺗﺎﺑﻠﻮ

 ۱/۵اﻋﻤﺎل ﻣﯿﮕﺮدد.
ﺗﺒﺼﺮه -۳ﻧﺼﺐ ﺗﺎﺑﻠﻮ ھﺎی
ﺳﺮ درب ﻣﻐﺎزه ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺑﺎ
ﻋﺮض  ۱۵۰ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮ و
طﻮل دھﺎﻧﮫ ﻣﻐﺎزه ﻣﺠﺎز ﻣﯽ
ﺑﺎﺷﺪ۰

اﺳﺘﺎﻧﺪاری اﺻﻔﮭﺎن
۲۱

ﺗﻌﺮﻓﮫ ﺷﻤﺎره )(۲۴
ﻧﻮع ﻋﻮارض

ﺗﻌﺮﻓﮫ ﻋﻮارض ﺷﮭﺮداري ﺧﻮرزوق
ﻣﺎﺧﺬ ۱۳۹۱و ﻧﺤﻮه ﻣﺤﺎﺳﺒﮫ ﻋﻮارض

ﻋﻮارض ﻣﺼﻮب

ﻋﻮارض ﭘﯿﺸﻨﮭﺎدی
ﺳﺎل ۱۳۹۶

اﻟﻒ :ﻋﻮارض ﻗﻄﻊ اﺷﺠﺎر ﺑﮫ ازاء ھﺮ اﺻﻠﮫ
درﺧﺖ ﺗﺎ  ۵۰ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮ ﻣﺤﯿﻂ از ﺑﻦ درﺧﺖ ﻣﺒﻠﻎ

۱/۲۰۰/۰۰۰﷼

۱/۳۲۰/۰۰۰﷼

ب:ﻋﻮارض ﻗﻄﻊ اﺷﺠﺎرﺗﺎ ۱۰۰ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ از
ﺑﻦ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﺒﻠﻎ ﺑﻨﺪ )اﻟﻒ( ﺑﮫ ازاء ھﺮ
ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ
ج :ﻋﻮارض ﻗﻄﻊ اﺷﺠﺎر ﺑﮫ ازاء ھﺮ اﺻﻠﮫ
درﺧﺖ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻋﻮارض ﺑﻨﺪھﺎي )اﻟﻒ( و )ب(
ﺑﮫ ازاء ھﺮ ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮ ﻗﻄﻊ درﺧﺖ از ﯾﻚ ﻣﺘﺮ
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﮫ ﻣﺒﻠﻎ
ھﺮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﻣﻮرت

۱۲۰/۰۰۰﷼

۱۳۲/۰۰۰﷼

۲۵۰/۰۰۰﷼

۲۷۵/۰۰۰﷼

۳۶۰/۰۰۰﷼

۳۹۶/۰۰۰﷼

ھﺮ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﭼﻤﻦ

۱۸۰/۰۰۰﷼

۱۹۸/۰۰۰﷼

ﻋﻮارض ﻗﻄﻊ اﺷﺠﺎر

ﺷﮭﺮدار

ﺳﺎل ۱۳۹۴

ﻣﻮرد ﻋﻤﻞ ﺑﺮاي ﺳﺎل ۱۳۹۶
ﺗﺒﺼﺮه ) : (۱در ﺻﻮرت ﻗﻄﻊ اﺷﺠﺎر ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎﻟﻜﯿﻦ از ﺣﺎﻟﺖ
ﺑﺎغ و ﯾﺎ ﻗﻠﻤﺴﺘﺎن ﺑﺼﻮرت زﻣﯿﻦ ﻣﺸﻤﻮل ﻋﻮارض ﻣﻌﺎدل ۲
ﺑﺮاﺑﺮ ھﺮ ﯾﻚ از ﺑﻨﺪھﺎي ﻋﻮارض ﻣﺬﻛﻮر ﺷﺎﻣﻞ )اﻟﻒ-ب-ج( ﻣﻲ
ﮔﺮدﻧﺪ ،ﻣﻀﺎﻓﺎ ً آﻧﻜﮫ ﻣﺸﻤﻮﻟﯿﺖ اﯾﻦ ﺗﻌﺮﻓﮫ ﺑﺮاي وﺻﻮل ﻋﻮارض
ﻣﺰﺑﻮر ﻧﺎظﺮ ﺑﮫ درﺧﺖ ھﺎي واﻗﻊ در ﺣﺮﯾﻢ ﺷﮭﺮ ﻧﯿﺰ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ۰
ﺗﺒﺼﺮه) : (۲ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺤﯿﻂ ﺑﻦ درﺧﺖ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻣﺎده
) (۱۴ﺿﻮاﺑﻂ اﺟﺮاﺋﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﻣﺎده ) (۱ﻻﯾﺤﮫ
ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺣﻔﻆ و ﮔﺴﺘﺮش ﻓﻀﺎي ﺳﺒﺰ در ﺷﮭﺮھﺎ ﻣﻮﺿﻮع
ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻧﺎﻣﮫ ﻣﻮرخ  ۱۳۵۹/۱۱/۳ﺷﻮراي اﻧﻘﻼب و ﻣﺼﻮب
 ۱۳۷۳/۶/۲۹وزارت ﻛﺸﻮر ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ۰
ﺗﺒﺼﺮه ) :(۳ﺷﻤﻮﻟﯿﺖ اﯾﻦ ﺗﻌﺮﻓﮫ ﻧﺎظﺮ ﺑﮫ ﻗﻄﻊ اﺷﺠﺎر در ﻣﻌﺎﺑﺮ
ﻋﻤﻮﻣﻲ  ،ﺑﺎﻏﺎت و ﭘﺎرﻛﮭﺎي ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﮫ ﺷﮭﺮداري ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻗﻄﻊ اﺷﺠﺎر ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎﻟﻜﯿﻦ ﺑﺎﻏﺎت و ﺑﺎﻏﭽﮫ ھﺎ و
ﻗﻠﻤﺴﺘﺎﻧﮭﺎ از ﺗﻌﻠﻖ اﯾﻦ ﺗﻌﺮﻓﮫ ﻣﺴﺘﺜﻨﻲ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد ﻛﮫ ﺻﺮﻓﺎ ً
ﻣﻜﻠﻒ ﺑﮫ ﻛﺎﺷﺖ دو ﻧﮭﺎل در ﻣﻜﺎﻧﻲ ﻛﮫ ﺷﮭﺮداري ﺟﺎﻧﻤﺎﻧﻲ و
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺧﻮاھﻨﺪ ﺑﻮد  .ﺑﮫ ﻣﻨﻈﻮر اﺳﺘﻔﮭﺎم واﻗﻌﻲ از اﯾﻦ
ﺗﻌﺮﻓﮫ رﻋﺎﯾﺖ ﻻﯾﺤﮫ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺣﻔﻆ و ﮔﺴﺘﺮش ﻓﻀﺎي ﺳﺒﺰ در
ﺷﮭﺮھﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻧﺎﻣﮫ ﻣﻮرخ  ۱۳۵۹/۱۱/۳ﺷﻮراي
اﻧﻘﻼب و ﻣﺼﻮب ﻣﻮرخ  ۱۳۷۳/۶/۲۹وزارت ﻛﺸﻮر از ﺟﻤﻠﮫ
ﺗﺒﺼﺮه ) (۳ﻣﺎده ) (۴ﻻﯾﺤﮫ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺣﻔﻆ و ﮔﺴﺘﺮش ﻓﻀﺎي ﺳﺒﺰ
در ﺷﮭﺮھﺎ اﻟﺰاﻣﻲ اﺳﺖ۰
ﻣﻨﺸﺎء ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ -ﺑﻨﺪ  ۱۶ﻣﺎده ۷۱ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻮﺳﻮم ﺑﮫ ﺷﻮراھﺎ
و ﺗﺒﺼﺮه  ۱ﻣﺎده  ۵۰ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ ارزش اﻓﺰوده

اﺳﺘﺎﻧﺪاری اﺻﻔﮭﺎن

ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﺷﮭﺮ
۲۲

ﺗﻌﺮﻓﮫ ﺷﻤﺎره )(۲۵

ﻧﻮع ﻋﻮارض

ﺗﻌﺮﻓﮫ ﻋﻮارض ﺷﮭﺮداري ﺧﻮرزوق

ﻣﺎﺧﺬ ۱۳۹۱و ﻧﺤﻮه ﻣﺤﺎﺳﺒﮫ

ﻣﻮرد ﻋﻤﻞ ﺑﺮاي ﺳﺎل ۱۳۹۶

ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت

ﻋﻮارض

ﻋﻮارض ﻣﺠﻮز ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻛﺴﺐ و ﭘﯿﺸﮫ
)ﺣﻖ اﻓﺘﺘﺎح وﺑﮭﺮه ﺑﺮداري ازﻣﺤﻞ ﻛﺴﺐ (

 ۵ﺑﺮاﺑﺮ ﻋﻮارض ﻛﺴﺐ ﺳﺎﻻﻧﮫ

ﺷﮭﺮدار

ﺗﺒﺼﺮه  : ۱ﻋﻮ ارض ﻓﻮ ق ﺷﺎﻣﻞ  - ۱ :ﺻﺪور ﭘﺮو اﻧﮫ ﻛﺴﺐ ﺟﺪﯾﺪ  -۲ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﻐﻞ
 -۳ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺻﺎﺣﺐ ﻣﺤﻞ ﻛﺴﺐ ﺑﻮده و ﻣﺒﻨﺎ ی ﻣﺤﺎﺳﺒﮫ ﻋﻮارض ﮐﺴﺐ آن ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺮاﺟﻌ�ﮫ
ﻣﻮدی ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺗﺒﺼﺮه  : ۲ﺻﻨﻮﻓﻲ ﻛﮫ ﻣﺤﻞ ﻛﺴﺐ ﺧﻮد را ﺟﺎﺑﺠﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﻣﺸﺮوط ﺑﮫ اراﺋﮫ ﺗﺴﻮﯾﮫ ﺣﺴﺎب ﻣﺤﻞ
ﻗﺒﻞ و ﻋﺪم ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﻐﻞ ﺣﺪ اﻛﺜﺮ  ۳ﻣﺮﺗﺒﮫ ﺑﺮاي ﻣﺪت  ٥ﺳﺎل از ﺗﺎرﯾﺦ و ارﯾﺰ ﻋﻮارض اﯾ�ﻦ
ﻛﺪ ﻣﺸﻤﻮل ﭘﺮداﺧﺖ ﻋﻮارض ﻣﺠﺪد اﯾﻦ ﻛﺪ ﻧﺨﻮاھﻨﺪ ﺑﻮد وﻟ�ﻲ ﻣﺎﺑ�ﮫ اﻟﺘﻔ�ﺎوت ﻋ�ﻮارض ﻣﺮﺑ�ﻮط
ﺑﮫ ﻣﺘﺮاژ و ﻗﯿﻤﺖ ﻣﻨﻄﻘﮫ ﺑﻨﺪي ﻣﺤﻞ ﺟﺪﯾﺪ ﺧﻮد را ﺑﺎﯾﺴﺘﻲ ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
ﺗﺒﺼ��ﺮه  : ۳در ﺻ��ﻮرﺗﯿﻜﮫ ﻓ��ﺮدي در ﻣﺤﻠ��ﻲ ﻓﻌﺎﻟﯿ��ﺖ ﻧﻤ��ﻮده وﻟ��ﻲ ﻣﺒ��ﺎدرت ﺑ��ﮫ درﯾﺎﻓ��ﺖ ﻣﺠ��ﻮز
ﻧﻨﻤﻮده ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﭘﺮداﺧﺖ ﻋﻮارض اﯾﻦ ﮐﺪ اﻗﺪام و ﻣ�ﺎ ﻟ�ﮏ ﻣﻮظ�ﻒ ﺑ�ﮫ درﯾﺎﻓ�ﺖ
ﺗﺴ��ﻮﯾﮫ ﺣﺴ��ﺎب ﺷ��ﮭﺮد اری از وي ﻣ��ﻲ ﺑﺎﺷ��ﺪ و در ﻏﯿ��ﺮ اﯾﻨﺼ��ﻮرت ﺑﺎﯾﺴ��ﺘﻲ اﯾ��ﻦ ﻋ��ﻮارض را
ﺧﻮدئ ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﺗﺒﺼﺮه  : ٤ﺻﺪور اﻧﻮاع ﻣﺠﻮز از ﺳﻮ ي ﺳﺎزﻣﺎﻧﮭﺎ ي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻤﺎﻧﻨ�ﺪ اﺗﺤﺎدﯾ�ﮫ ھ�ﺎي ﺻ�ﻨﻔﻲ ،
ﻣﺮاﻛﺰ ﭘﺰﺷﻜﻲ  ،وﻛﺎﻟﺖ  ،ﻣﮭﻨﺪﺳﻲ  ،ﻓﻨﻲ ﺣﺮﻓﮫ اي و  .....ﺑﻤﻨﺰﻟﮫ ﻋﺪ م رﻋﺎﯾﺖ اﯾ�ﻦ ﻛ�ﺪ ﻧﺒ�ﻮده
وﻛﻠﯿﮫ اﺷﺨﺎص ﻣﻮظﻒ ﺑ�ﮫ ﭘﺮداﺧ�ﺖ ﻋ�ﻮارض ﻓ�ﻮق ﻗﺒ�ﻞ از ﺷ�ﺮوع ﺑ�ﮫ ﻓﻌ�ﺎ ﻟﯿﺘﮭ�ﺎ ي ﺗﺠ�ﺎري ،
ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ  ،ﺧﺪﻣﺎﺗﻲ و  ..ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

اﺳﺘﺎﻧﺪاری اﺻﻔﮭﺎن

ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﺷﮭﺮ

۲۳

ﺗﻌﺮﻓﮫ ﺷﻤﺎره )(۲۶

ﺗﻌﺮﻓﮫ ﻋﻮارض ﺷﮭﺮداري ﺧﻮرزوق
ﻧﻮع ﻋﻮارض

ﻣﻮرد ﻋﻤﻞ ﺑﺮاي ﺳﺎل ۱۳۹۶
ﻣﺎﺧﺬ و ﻧﺤﻮه ﻣﺤﺎﺳﺒﮫ ﻋﻮارض

ﺗﻌﺮﻓﮫ ﻋﻮارض ﻣﺤﻞ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻓﻌﺎﻻن اﻗﺘﺼﺎدی و ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﻏﯿﺮ ﻣﺸﻤﻮل ﻗﺎﻧﻮن ﻧﻈﺎم ﺻﻨﻔﯽ
ﻋﻮارض ﻣﺼﻮب ﺳﺎل  ۱۳۹۴ﻋﻮارض ﭘﯿﺸﻨﮭﺎدی ﺳﺎل ۱۳۹۶
ﻋﻮارض اﻓﺘﺘﺎح ﻓﻌﺎﻻن اﻗﺘﺼﺎدی و ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﻏﯿﺮ ﻣﺸﻤﻮل ﻗﺎﻧﻮن ﻧﻈﺎم
ﺻﻨﻔﯽ

ﺳﮫ ﺑﺮاﺑﺮ ﻋﻮارض ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﮫ

ﻋﻮارض ﻣﻄﺐ ﭘﺰﺷﮑﺎن ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﻣﺘﺨﺼﺺ دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﺎن ﻋﻤﻮﻣﯽ و
ﺗﺠﺮﺑﯽ – داروﺧﺎﻧﮫ ﯾﺎ دراگ اﺳﺘﻮر -آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه -رادﯾﻮﻟﻮژی – ﮐﻠﯿﻨﯿﮏ ھﺎ
و)...ﻣﺸﺎﺑﮫ آن(

 ۵/۵۰۰/۰۰۰﷼

 ۶/۰۰۰/۰۰۰﷼

ﻋﻮارض آﻣﻮزﺷﮕﺎھﮭﺎی ﻏﯿﺮ اﻧﺘﻔﺎﻋﯽ و ﻣﮭﺪ ﮐﻮدﮐﮭﺎ –آﻣﻮزﺷﮕﺎه ﺗﻌﻠﯿﻢ
راﻧﻨﺪﮔﯽ – دﻓﺎﺗﺮ اﺳﻨﺎد رﺳﻤﯽ – دﻓﺎﺗﺮ ﻣﺸﺎور ﺣﻘﻮﻗﯽ و .....

 ۶/۵۰۰/۰۰۰﷼

 ۷/۱۵۰/۰۰۰﷼

ﺳﮫ ﺑﺮاﺑﺮ ﻋﻮارض ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﮫ

)ﻣﺸﺎﺑﮫ آن (

ﺷﮭﺮدار

اﺳﺘﺎﻧﺪاری اﺻﻔﮭﺎن

ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﺷﮭﺮ

۲٤

ﺗﻌﺮﻓﮫ ﺷﻤﺎره )(۲۷

ﻧﻮع ﻋﻮارض

ﺗﻌﺮﻓﮫ ﻋﻮارض ﺷﮭﺮداري ﺧﻮرزوق

ﺷﮭﺮدار

ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت

ﻣﺎﺧﺬ ۱۳۹۱و ﻧﺤﻮه ﻣﺤﺎﺳﺒﮫ ﻋﻮارض
ﻋﻮارض ﻣﺼﻮب ﺳﺎل  ۱۳۹۴ﻋﻮارض ﭘﯿﺸﻨﮭﺎدی ﺳﺎل ۱۳۹۶

ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎل اﻣﺘﯿﺎز
آژاﻧﺴﮭﺎي ﺗﺎﻛﺴﻲ ﺳﺮوﯾﺲ

ﻣﻮرد ﻋﻤﻞ ﺑﺮاي ﺳﺎل ۱۳۹۶

 ۱۲/۰۰۰/۰۰۰﷼

 ۱۳/۲۰۰/۰۰۰﷼

 اﯾ���ﻦ ﻋ���ﻮارض ﻧﻘ���ﻞ واﻧﺘﻘ���ﺎل ھﻤ���ﺮاه ﺑ���ﺎﻋ�����ﻮارض ﺳ�����ﺎﻟﯿﺎﻧﮫ ﺗﻮﺳ�����ﻂ ﻣﺎﻟ�����ﮏ ﻗﺒﻠ�����ﯽ
درھﻨﮕﺎم ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﺎم آژاﻧ�ﺲ ﺗﺎﻛﺴ�ﻲ ﺳ�ﺮوﯾﺲ
ﺣﺴ����ﺐ ﻛﻠﯿ����ﮫ ﺿ����ﻮاﺑﻂ و ﻣﻘ����ﺮرات درﯾﺎﻓ����ﺖ
ﻣﯿﮕﺮدد /
 ﺿ��ﻤﻨﺎ" ﻋ��ﻮارض اﻓﺘﺘ��ﺎح ﺑﻨ��ﺎم ﺷ��ﺨﺺ ﺟﺪﯾ��ﺪﻧﯿﺰ ﺟﺪاﮔﺎﻧﮫ ﻣﺤﺎﺳﺒﮫ و درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯿﮕﺮدد /

اﺳﺘﺎﻧﺪاری اﺻﻔﮭﺎن

ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﺷﮭﺮ

۲٥

