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دكتش اٍل :کلیات ٍ هلاّین


تخص اٍل :تؼاسیق



تخص دٍم :هستٌذات



تخص سَم :هؼاكیتّا



تخص چْاسمً :کات الضاهی تشای اخشای تؼشكِ

1

بخ
ش اول:
تعاریف

2

در ای ٝجٍطْ ٠کٜٙات كٌتارات زیط در ٍٛاٞی ٛؾطكح ٛطة٣ط ة ٠کار ةطدق ٛیؽ٣د.
 -1کاستشی

ٟٛي٣ر از کارةطی١ای ةیػثگإ ٠ٞیص ؽصق در ٛف٣ة ٠ؽ٣رای ٌا٘ی ؽ٢طغػازی ك ٍٜٛػاری ایػطاف (ةشؾػٟا ٠ٛؽػٜارق 300/310/1797
٣ٛرخ ٍٛ 1389/03/26اكف كزیط ك دةیط ؽ٣رای ٌا٘ی ؽ٢طغازی ك ٍٜٛاری ایطاف)

خذٍل ضواسُ  :1تؼاسیق کاستشی ّای ضْشی

سدیق

ًَع کاستشی

1

ٛػکٞ٣ی

تؼشیق
ة ٠اراكی اسحفاص یاْح ٠ح٢ث غکٞ٣ث انالؽ ٛی ؽ٣د.

2

ة ٠اراكی ک ٠ح٢ث ٍْا٘یث ١ای آ٣ٛزش ٌا٘ی ك جکٜیٙی ك پژك١ؾی ةٍص از دكرق جرفیالت
آ٣ٛزش جرٖیٖات ك ْٟاكری
رغٜی ك ٌٛ٣ٜی ( جرفیالت ٛح٣غه ) ٠اسحفاص دادق ٛی ؽ٣د گٓحٛ ٠ی ؽ٣د.

3

آ٣ٛزؽی

ة ٠اراكی اسحفاص یاْح ٠ةطای ٍْا٘یث ١ای آ٣ٛزش رغٜی ك ٌٛ٣ٜی جرث ٛصیطیث كزارت سا٠ٞ
١ای آ٣ٛزش ك پطكرش كکار ك ا٣ٛر اححٜاٌی گٓحٛ ٠ی ؽ٣د.

4

اداری ك اٞحياٛی

ة ٠اراكی اسحفاص یاْح ٠ح٢ث اغحٖطار كزارت سا١ ٠ٞا٣ٛ ،غػات دك٘حی ،ؽطکح٢ای دك٘حی ك
٣ٛغػات ك ٢ٞاد١ای ٌٛ٣ٜی ُیط دك٘حی ك ٞیطك١ای اٞحياٛی ك ةػیج گٓحٛ ٠ی ؽ٣د.

5

جخاری-سصٛاجی( اٞحٓاٌی ك ة ٠اراكی اسح فاص یاْح ٠ةطای ا٣ٞاع ٍْا٘یث ١ای ةازرگاٞی ك سصٛات اٞحٓاٌی ك ُیط اٞحٓاٌی گٓح٠
ٛی ؽ٣د.
ُیط اٞحٓاٌی )

6

كرزؽی

ة ٠اراكی اسحفاص یاْح ٠ح٢ث اٞخاـ كرزش ١ای ٛشح ّٙاز غه٣ح ذطْ ٠ای جا ٛتحصی گٓح٠
ٛی ؽ٣د

7

درٛاٞی

ة ٠اراكی اسحفاص یاْح ٠ة ٠سصٛات پظؽکی ،درٛاٞی ك غالٛث اٞػاف ك داـ ك ٛصدکاری ١ای
اححٜاٌی گٓحٛ ٠ی ؽ٣د.

8

ْطٟ١گیٟ١ -طی

9

پارؾ ك ْلای غتظ

ة ٠اراكی اسحفاص یاْح ٠ح٢ث پارؾ ( ة٣غحاف) کػ ٠ج٣غػم ؽػ٢طداری اذػصا ك٣ٛرداغػحٓادق
ٌ٣ٜـ ٕطارٛی گیطد گٓحٛ ٠ی ؽ٣د.

10

ٛض١تی

ة ٠اراكی اسحفاص یاْح ٠ح٢ث اٞخاـ ْطایق ك ٛطاغٛ ٚض١تی ك دیٟی ك ةٖاع ٛحتطک ٠گٓحػٛ ٠ػی
ؽ٣د.

11

جخ٢یظات ؽ٢طی

ة ٠اراكػی اسحفػاص یاْحػ ٠ح٢ػث رْػً ٞیاز١ػای ٌٜػٛ٣ی ؽػ٢طكٞصاف کػٌٜ ٠ػصجا در ركػایث
ؽ٢طداری اغث گٓحٛ ٠یؾ٣د.

12

جاغیػات ؽ٢طی

ة ٠اراكی ک ٠ح٢ث ا٣ٛر ٛطة٣ط ةػ ٠جاغیػػات زیطةٟػایی ؽػ٢ط كیاة٢صاؽػث ؽػ٢ط ك ؽػ٢طكٞصاف
اسحفاص ٛی یاةص گٓحٛ ٠ی ؽ٣د.

13

ذ ٜٗك  ٖٗٞك اٞتارداری

ة ٠اراكی اسحفاص یاْح ٠ح٢ث ؽتکٍٛ ٠اةط ك غاسحٜا٢ٞایی کػ ٠ةػطای اٞخػاـ غػٓط١ای ؽػ٢طی،
ةطكف ؽ٢طی ك ؽ٢طكٞصاف اسحفاص ٛی یاةص گٓحٛ ٠ی ؽ٣د.

14

ٞياٛی

ة ٠اراكی اسحفاص یاْح ٠ةٍْ ٠ا٘یح٢ای ْطٟ١گی گٓحٛ ٠ی ؽ٣د.

ة ٠اراكی اسحفاص یاْح ٠ةٞ ٠یطك١ای ٛػٙد گٓحٛ ٠ی ؽ٣د.
3

ة ٠اراكی اسحفاص یاْح ٠ة ٠ةاُات ك زٛی١ ٝای کؾاكرزی گٓحٛ ٠ی ؽ٣د..

15

ةاُات ك کؾاكرزی

16

ٛیطا جاریشی

17

نتیٍی

ة ٠غه٣ح اسحفاص یاْح ٠ة ٠حٟگ٢ٙای نتیٍی ك دغث کاؽث ك اٛثا٘ ٚ٢گٓحٛ ٠ی ؽ٣د.

18

ذطیٚ

ة ٠اراكی ک ٠ذػب ٕا٣ٞف ح٢ث ا١صاؼ ساص ذٓاىث ك ٟٛي٣ر ٛی ؽ٣د گٓحٛ ٠ی ؽ٣د.

19

جٓطیری ك ج٣ریػحی

20

ـٍٟحی

ة ٠اراكی اسحفاص یاْح ٠ةٛ ٠کا٢ٞای جاریشی گٓحٛ ٠ی ؽ٣د.

ة ٠اراكی اسحفاص یاْح ٠ح٢ث إاٛث ك غیاذث گٓحٛ ٠ی ؽ٣د.
ة ٠اراكی اسحفاص یاْح ٠ح٢ػث اغػحٖطار ـػٟایً ٛؾػ٣ٜؿ گػطكق ا٘ػّ ٣ٛكػ٣ع ٛفػ٣ة ٠ؽػٜارق
/64677ت٣ٛ 18591-رخ ١ 88/12/26یات كزیطاف ك اـالذات ةٍصی آف گٓحٛ ٠ی ؽ٣د.
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خذٍل ضواسُ  :2ػولکشدّای هداص کاستشی ّای ضْشی تِ تلکیک سطَح تقسیوات ضْشی

سدیق

ًَع کاستشی

هقیاس

تؼشیق

1

ٛػکٞ٣ی

ٛر٠ٙ

غکٞ٣حگا٢١ای جک كاذصیٛ ،خح١ ًٜای چٟص سػا٣ٞاری ك آپارجٜػاٞی چٟػص كاذػصی ك
س٣اةگا٢١ای داٞؾخ٣یی سارج از ٛر٣ن ٠داٞؾگاق

2

آ٣ٛزش جرٖیٖات ْٟ .اكری

ؽ٢ط

ٛػصارس ٌػا٘ی ،داٞؾػػگا٢١ا ،داٞؾػکصق ١ػػا ،داٞؾػػطا١ا ،ذػ٣زق ١ػػای ٌٜٙیػ ٠ك ٛطاکػػظ
جرٖیٖاجی ك پژك١ؾی ك ٌٜٙی ك کارةطدی ك پارؾ ْٟاكری

ٛر٠ٙ

آ٣ٛزش ١ای پیؼ دةػحاٞی ( ٢ٛص ک٣دؾ -آٛادگی -دةػحاف )

ٞاذی٠

کالس ١ای غ٣ادآ٣ٛزیٛ -صارس راٜٟ١ایی -دةیطغحاف ك پیؼ داٞؾگا١ی

3

آ٣ٛزؽی

ٟٛهٖ٠

ٟ١طغحا٢ٞای ـٍٟحی كاةػح ٠ة ٠آ٣ٛزش ك پطكرش ك ٛخح١ ًٜای آ٣ٛزش ْٟی ك ذطْػ٠
ای كزارت کار ك ا٣ٛر اححٜاٌی

ؽ٢ط

ٛصارس اغالٛیٛ ،صارس ک٣دکاف اغحثٟاییٛ ،طاکػظ پػطكرش اغػحٍصاد١ای درسؾػاف،
ٛصارس ؽا١ص ك ٛصارس اجتاع سارحی

ٞاذی٠

ؽ٢طداری ٣ٞاذی ؽ٣را١ای ذٗ اسحالؼ

ٟٛهٖ٠

ٛخح١ ًٜای ٕلایی ،ادارات آب ك ةطؽ ك گاز ك ٛشاةطات ك آ٣ٛزش ك پطكرش راٜٟ١ػایی
ك راٟٞصگی ،جاٛی ٝاححٜاٌی ،پػث ،ثتث اذ٣اؿ ،ثتث اغٟاد ،ا٣ٛر إحفادی ك ٛا٘یاجی،
راٜٟ١ایی ك راٟٞصگی ،کالٞحطی ،آگا١ی ك پایگا٢١ای ةػیج

4

اداری ك اٞحياٛی
ؽ٢ط

سارج از ٛرػصكدق
ؽ٢ط

جخاری :سصٛاجی
 ( -5اٞحٓاٌی ُیط
اٞحٓاٌی )

كزارجشا١ ٠ٞا ك غازٛا٢ٞای ٛػحٖٗ دك٘حی ،ادارات کٗ ك ؽطکح٢ای كاةػح ٠ة ٠كزارجشاٞػ٠
١ا ك غازٛا٢ٞای ٛػحٖٗ دك٘حی ك ٢ٞاد١ای ٌٛ٣ٜی ُیط دك٘حی ،غحاد ٞیطك١ای ٞياٛی ك
اٞحياٛی ك غایط ٛطاکظ اٞحياٛی ،غٓارجشا١ ٠ٞػا ،کٟػػ٣ؿ گػطی ١ػا ك غػازٛا٢ٞای ةػیٝ
اٜ٘ٙٙی ،ؽ٢طداری ك ؽ٣رای اغالٛی ؽػ٢ط ،دادگػػحطی ك زٞػصا٢ٞای ٣ٛحػ٣د ك ٛطاکػظ
ةازپطكری ك کا٢ٞ٣ٞای اـالح ك جطةیث ك غطپطغحی ةاٞک٢ا
زٞصاف

ٛر٠ٙ

كاذص١ای سطیص ركزا ( ٠ٞس٣ار ك ةارٛ ،ی٣ق ك غتظیٞ ،ا٣ٞاییٕ ،فاةی ك اٛثا٘) ٚ٢

ٞاذی٠

كاذص١ای سطیص ٓ١حگی ( غ٣پط ٛارکثْ ،طكؽگا٢١ای ٛفػطؼ ؽػ٢ط ك ركغػحا٣ٞ ،ؽػث
اْظارٟٕ ،ادی ،آحیٗ ْطكؽی ك …).ؽٍب ةاٞک٢اكـٟصكٕ٢ای ٕطض ا٘رػ ٠ٟك٣ٛغػات
ٛا٘ی كاٌحتاری ،ةٟگا٢١ای ٍٛاٛالت اٛالؾ ،ةازارچػ١ ٠ػاْ ،طكؽػگا٢١ای ٟٛػػ٣حات،
پالغحیک٣٘ ،ازـ سػاٞگی٘ ،ػ٣ازـ ـػ٣جی ك جفػ٣یطی ،کحاةٓطكؽػی ١ػا ،رغػح٣راف ١ػا،
ؽطکح٢ای ةی ،٠ٜداركسا ٠ٞك ا٣ٞاع ٛؾاة ٠دیگط

ؽ٢ط

ٌٜصق ْطكؽی ١ا ،راغح١ ٠ای ـػ٣ٟؼ ٛشحٙػّ ك ة٣رغػ٢ا ،ةػازار ؽػطکح٢ای ةازرگػاٞی
كجخاری ،كاذص١ای سطیص ساص ك ةٟٙص ٛصت ٛاٟٞص ْطكؽػگا٢١ای ةػظرز زٞخیػطق ای،
ٛتٗ ْطكؽی ١ا ،پ٣ؽاؾ ،ؽٍب ٛطکظی ةاٞک٢ا ك ٣ٛغػات ٛا٘ی ك اٌحتػاری٣ٛ ،غػػات
جخاری كاردات ك ـادرات کاالٜٞ ،ایٟصگی ْطكش ٌطك ٠كغایٗ ٖٙٞیْ ،٠طكؽگاق ٌطكػ٠
ٕهٍات یصکی ،كغػایٗ ٖٙٞیػ ٠ك ْطكؽػگاق ٌطكػ ٠ـػٟایً دغػحی ك ْػطش ،جاالر١ػای
پضیطایی ،جٍٜیطگا٢١ای ٘٣ازـ سػاٞگی ك سػ٣درك ،دْػاجط ٜٞایٟػصگی ةاٞک٢ػای سػارحی،

جخاری

5

ٜٞایٟصگی ٣ٛغػات جخاری سارحی

سصٛات
اٞحٓاٌی

سصٛات ُیط اٞحٓاٌی

6

كرزؽی

7

درٛاٞی

8

ْطٟ١گی –ٟ١طی

9

پارؾ

10

ٛض١تی

11

جخ٢یظات ؽ٢طی

ٛر٠ٙ

دْاجط ( پػث ،ا٣ٛر ٛؾحطکی ٝجٜ١ ٝٓٙطاقْ ،طكش ركزٞا ٠ٛك ٛخ ،) ٠ٙآرایؾػگاق ١ػای
زٞا ٠ٞك ٛهب پظؽکاف

ٞاذی٠

پٙیع  ،+10آ٣ٛزؽگا٢١ای سف٣ـی ،دْاجط ( كکا٘ثٟ٢ٛ ،صغی ك ٖٞؾ ٠ةطداری ،ثتػث
اغٟاد ،ازدكاج ك نالؽ ،ؽػطکح٢ای پیٜاٞکػاری ك ٛؾػاكر ك سػصٛات) ،آزٛایؾػگا٢١ای
نتی ك جشففیٛ ،طاکظ رادی٣٘٣ژی ،غا٘١ ٝای كرزؽی ک٣چکٛ ،طکظ ٛؾاكرق درٛاٞی

ٟٛهٖ٠

ارائ ٠سصٛات ایٟحطٞث ،دْاجط ذػاةطغیٛ ،طاکظ اـ آر آی كٛؾاة ،٠آٛت٣الٞع سف٣ـی،
درٛاف اٌحیادْ ،یظی٣جطاپیٛ ،طاکظ کاریاةیٛ ،طکظ ٍٛایْٟ ٠ٟػی سػ٣درك ،رغػا١ ٠ٞػای
دیخیحاؿ اٞحٓاٌی ،رادی٣٘٣ژیٛ ،هب داٛپظؽکاف

ؽ٢ط

دْاجط اذظاب ،جؾکٗ ١ای ٛطدـ ٢ٞاد٣ٛ -غػات سیطی -٠اجرادی١ ٠اٛ ،خا ،ًٛاٞخٜػٝ
١ا ك جٍاكٞی ١ا ،رغا١ ٠ٞای دیخیحاؿ ستػطی١ ،یػات ١ػای كرزؽػی ك آ٣ٛزؽػگا٢١ای
ٛض١تی ( ةُ ٠یط از ذ٣زق ١ای ٌٜٙی) ٠

ٛر٠ٙ

زٛی١ ٝای ةازی ک٣چک

ٞاذی٠

زٛی١ ٝای كرزؽی ك غا٘٢ٟای ک٣چک كرزؽی ك اغحشط١ا

ؽ٢ط

كرزؽگا٢١ا ك ٛخح١ ًٜای كرزؽی ،زكرسا١ ٠ٞاٛ ،خ١ ٠ٌ٣ٜای آةی كرزؽی

ٛر٠ٙ

ٛطاکظ ة٢صاؽث ك جٟيی ٚسا٣ٞادق ،درٛاٞگا٢١ا

ٞاذی٠

پٙی کٙیٟیک ١ا

ٟٛهٖ٠

ٛطاکظ اٞحٖاؿ س٣ف ،ةیٜارغحا٢ٞای کٜحط از  64جشث ك ٛطاکظ اكرژاٞع

ؽ٢ط

ةیٜارغحا٢ٞای اـٙی ؽ٢ط ،زایؾگا٢١ا ،جیٜارغحا٢ٞاٛ ،طاکظ ج٣اٞتشؾی ك ٛطاکظ ٞگ٢صاری
ک٣دکاف ةی غطپطغث ك غاٟٜ٘صاف٘٣ٍٙٛ ،ی ٝك حاٞتازاف ك درٛاٞگا٢١ای داٛپظؽکی

ٞاذی٠

کحاةشا١ ٠ٞا ك غا٘٢ٟای اححٜاٌات ک٣چػک ،کػا٣ٞف ١ػای پػطكرش ْکػطی ک٣دکػاف ك
٣ٞح٣اٞاف ،غیٜٟا

ؽ٢ط

کحاةشاٛ ٠ٞطکظی ك جشففیٞ ،گارساْ ،٠ٞطٟ١گػطا ك ٛخح١ ًٜػای ْطٟ١گػی ،غػا٘ٝ
اححٜاٌات ،غیٜٟا ،جئاجط ،غا٘ ٝکٟػطت٣ٛ ،غػات ك دْاجط ٛطکػظی ركزٞاٛػ ٠ك ٛخٙػ،٠
ٛطاکظ ـصا ك غیٜا

ٛر٠ٙ

ة٣غحاف ( پارؾ ) ٛر٢ٙای

ٞاذی٠

ة٣غحاف ( پارؾ ) ٞاذی ٠ای

ؽ٢ط

ة٣غحاف ( پارؾ ) اـٙی ؽ٢ط

ٛر٠ٙ

ٛػاحص ،ذػیٟی١ ٠ا ك ْانٜی١ ٠ا

ؽ٢ط

ٛػاحص ةظرز ك ٛػخص حا ًٛؽ٢طٛ ،فٙی٢ٛ ،صی ،٠کٙیػا١ا ،کٟیػ١ ٠ػا ك آجؾػکصق
١ا

ٛر٠ٙ

ایػحگاق ١ای ح ًٜآكری زةا٘٠

ٞاذی٠

ایػحگاق ١ای ح ًٜآكری زةا٘ ،٠ایػحگاق ١ای آجؼ ٞؾاٞیٛ ،یػادیٛ ٝیػ٣ق ك جػطق ةػار،
اكرژاٞع  ،115حایگا٢١ای غ٣سث

ؽ٢ط

گ٣رغحا٢ٞای ٣ٛح٣د –ٜٞایؾگا٢١ای دائٜی كٛطاکظاٛصادكٞخات ١الؿ اذٜط
6

سارج از ٛرصكدق اٞحٖاؿ گ٣رغحاف ١اٛ ،طکظ ذٓط ة٢صاؽحی زةا٘ٛ ،٠یصاف ٛطکظی ٛی٣ق ك جطق ةار ،ذٜػٗ ك
 ٖٗٞةار
ؽ٢ط
12

جاغیػات ؽ٢طی

13

ذ ٜٗك  ٖٗٞاٞتارداری

ٛر٠ٙ

ایػحگاق ١ای جٟيیْ ٚؾار گاز ،آب ك ْاكالب ،غطكیع ١ای ٌٛ٣ٜی ة٢صاؽحی

ٟٛهٖ٠

ٛشازف آب زٛیٟی ك ٣١ایی ،جفٓی ٠ساٞػ١ ٠ػای آب ك ْاكػالب ك پػػث ایػػحگا٢١ای
جٟيیْ ٚؾار گاز

ٛر٠ٙ

ٍٛاةط ك پارکیٟگ ١ا ی ٛر٢ٙای ك ایػحگا٢١ای ٛحطك

ٞاذی٠

ٍٛاةط پارکیٟگ ١ای ٌٛ٣ٜی ك اج٣ة٣س راٞی ؽ٢طی ،پایا١ ٠ٞای ٛػاْطةطی

ؽ٢ط

ٍٛاةط ،پایا١ ٠ٞػای ٛػػاْطةطی دركف ؽػ٢طی ك ةػی ٝؽػ٢طی ،ایػػحگاق ْطكدگا٢١ػای
٣ٛح٣د ،ةٟادر ،جاغیػػات ٛطکػظی ٛحػطك ،پارکیٟػگ ١ػای ةػی ٝؽػ٢طی ک٣چػک ك
غطدسا١ ٠ٞا

سارج از ٛرصكدق اٞتاری ١ای اـٙی کاال ْطكدگاق ،غی ٣ٙك غطدسا١ ٠ٞا
14

ٞياٛی

ؽ٢ط

پادگاف ١ا ك آٛادگا٢١ای ٣ٛح٣د ٞیطك١ای ٞياٛی

15

ةاُات ك کؾاكرزی

ٛر٠ٙ

زٛی١ ٝای کؾاكرزی ك ةاُات كاذص١ای ةاغ ٛػکٞ٣ی

16

جاریشی

ؽ٢ط

اٛاک ٝك ٛر٣ن١ ٠ای جاریشیٛ ،ػ٣زق ١ػا ،ةٟا١ػای یػادة٣د ،آراٛگػاق ٛؾػا١یط ،اٛػاکٝ
ٛحتطک ٠ك ذطی١ ٚای جٜٙک ؽصق آٞاف

17

نتیٍی

ؽ٢ط

غه٣ذی ک ٠ح٢ث حٟگ٢ٙای نتیٍی ك ْلای غتظ دغث کاؽث ( ُیط از پػارؾ ) ٛػی
یاةص.

18

ذطیٚ

ؽ٢ط

ذطیٕ ٚاٞ٣ٞی ركدسا١ ٠ٞا ،جاالة٢ا ،آةگیط١اٛ ،ػی٢ٙا ك راق ذطیٕ ٚػاٞ٣ٞی جٜٙػک راق آ١ػٝ
١ای ةی ٝؽ٢طی ك جاغیػات زیطةٟایی آب ك ةطؽ ك گاز ك ٓٞث ك ْاكالب

ؽ٢ط
19

جٓطیری –گطدؽگطی

١حٗٛ ،ػاْطساٜ٢ٛ ،٠ٞاٞپضیط ك ٜ٢ٛاٞػطا١ا١ ،حٗ آپارجٜاف ك ٛحٗ ،ؽ٢طةازی جٓطیرػی
كیژق پارک٢ای حٟگٙی ك اردكگا٢١ای ح٢اٞگطدی ك پالژ١ای غاذٙی ك ….

20

ـٍٟحی

سارج از ٛرصكدق
ةاغ كذؼ
ؽ٢ط

گطك٢١ای اّ٘ ٛف٣ة٠
ؽٜارق  64677ت-
١ 78/12/26یات
ٛصیطاف ةا اـالذات
ةٍصی آف

ُضایی:
 -1ج٢ی ٠ك ةػح ٠ةٟصی سؾکتار ةصكف ؽػحؾ٣
 -2ةػح ٠ةٟصی سطٛا ةصكف ؽػحؾ٣
 -3كاذص ج٘٣یص آب ٞتات ك پ٘٣کی ؽکط پٟیط ك ُیطق جا  3000ج ٝدر غاؿ
 -4كاذص ج٘٣یصی ٞتات ( ٞتات ریظی )
 -5كاذص ج٘٣یص گظ ك غ١٣اف جا  300ج ٝدر غاؿ
 -6كاذص ةػح ٠ةٟصی ٜٞک ك ادكی ٠حات
 -7كاذص ةػح ٠ةٟصی چای
 -8كاذص ةػح ٠ةٟصی ٕ٣٢ق
 -9كاذص ج٘٣یص ٕٟص ذت ٠ك ک ٠ٙجا  300ج ٝدر غاؿ ة ٠ركش  ٚٞزدف ك ةصكف ركش پشث
 -10كاذص ةػح ٠ةٟصی ٌػٗ
 -11ج٘٣یص ةػحٟی جا  1000ج ٝدر غاؿ
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 -12ج٘٣یص ؽیطیٟی ك ٞاف جا  300ج ٝدر غاؿ
 -13آغیاب ك ج٘٣یص آرد گٟصـ ك ح ٣جا  300ج ٝدر غاؿ
 -14كاذص ةػح ٠ةٟصی کطق ك غایط ٘تٟیات جا  100ج ٝدر غاؿ
 -15ج٘٣یص ةیػک٣یث ك ؽکالت جا  300ج ٝدر غاؿ
 -16كاذص رؽح ٠ةطی جا  300ج ٝدر غاؿ
 -17كاذص ٛاکاركٞی غازی جا  300ج ٝدر غاؿ
 -18كاذص ج٘٣یص آج ٣ٛـ ( ٛشف٣ص کٟصكی ٌػٗ )
 -19كاذص ةػح ٠ةٟصی غتظیخات ك ٛی٣ق حات
 -20كاذص ج٘٣یص یز ( ـطْا در ٟٛانٔ ـٍٟحی دركف ؽ٢طی ةایػحی اغحٖطار یاةٟص).
 -21كاذصج٘٣یصی ٞاف ةػحی
 -22كاذص ةػح ٠ةٟصی گالب
 -23كاذص ةػح ٠ةٟصی ٌطٕیات گیا١ی
 -24كاذص ةػح ٠ةٟصی ح ٣ةصكف ٌٜٙیات ة٣حاری ك ؽػحؾ٣
 -25كاذص غ٣رجیٟگ ك ةػح ٠ةٟصی ذت٣ةات ةصكف ة٣حاری
 -26كاذص ج٘٣یص ،ة٢ت٣د دٟ١صق کیٓیث آرد
 -27كاذص ج٘٣یص ُضایی ک٣دکاف آرد ُالت آٛادق ة٣دٍٜٙٞیاجت٣حاری٣آغیاب
ٞػاحی:
 -1كاذص١ای ٕا٘یتاْی ،زی٣ٙةاْی ك ٜٞصٛا٘ی دغحی ك دغث ةاْح٢ا
 -2ؽیطازق دكزی ذاؽی٣ٛ ٠کث ك ْطش ٛاؽیٟی
 -3ح٣راب ةاْی ذصاکثط غ ٠دغحگاق ( ةا ذصاکثط  100ج ٝدر غاؿ )
 -4کؾتاْی ك جطیک ٣ةاْی ،گطدةاْی ،ک ٟٝك راؽٗ ذصاکثط جا غػ ٠دغػحگاق ( یػا ذػصاکثط
 100ج ٝدر غاؿ )
 -5كاذص ج٘٣یص ٘تاس ك پ٣ؽاؾ ذصاکثط  3000دغث ،ا٣ٞاع ٘تاس ك پ٣ؽاؾ در غاؿ
 -6ج٘٣یص نٟاب ٞشی یا کٟٓی ،ج٣ر ٛا١یگیطیٕ ،یهاف ،ا٣ٞاع ٣ٞار ك ركةاف
 -7كاذص دكزٞصگی ٘راؼ ك جؾک ك ةا٘ؼ ةصكف سم ذالحی یااغحٓادق از پؾ ٚؽیؾ٠
 -8كاذص پارچ ٠چاپی ركش دغحی ( ٛاٟٞص پارچٜٕٙ ٠کار اـٓ٢اف چاپػیٙکُ٣یطق )
 -9پارچ ٠ةاْی دغحی ( ُیط ٣ٛج٣ری )
 -10كاذص ج٘٣یص ْحیٓٞ ٠ٙث غ٣ز ك ٣ٞار١ای ـٍٟحی )
 -11كاذص ج٘٣یصا٘یاؼ پطكپٙیٝ
چطـ:
 -1كاذص ج٘٣یص ٛفٌ٣ٟات غطاحی از ٕتیٗ کیّ ،دغحکؼ ،حٙص چطٛی ك ٞيایط آف
 -2كاذص ج٘٣یص ٛفٌ٣ٟات پ٣غحی ،از ٕتیٗ کػالق پ٣غػحی ،پ٣غػحی ٝك ٛػ٣ارد ٛؾػاة ٠از
پ٣غث دةاُی ؽصق
 -3كاذص ج٘٣یص ةػحایی کٓؼ ذصاکثط جا  90000حٓث در غاؿ
 -4كاذصج٘٣یص کٓؼ ٛاؽیٟی ذصاکثط  90000حٓث در غاؿ
 -5كاذص ٞ٣ٛحاژ دغث ك پای ٛفٌ٣ٟی ةا اغحٓادق از چطـ
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 -6كاذص ٞ٣ٛحاژ ٘٣ازـ ارج٣پصی ةا اغحٓادق از چطـ
غ٘٣ٙظی :
 -1كاذص ج٘٣یص حٍت٣ٖٛ ٠ایی ك کارج ٝاز كرؽ آٛادق
 -2كاذصج٘٣یص پاکث س٣ار ك ةار ك ٛطاغالت ٛؾاة ٠آف
 -3كاذص ج٢ی ٠کاُض دی٣اری از کاُض آٛادق كچاپؾصق
 -4كاذص ج٘٣یص کاُض ك دْحط از کاُض آٛادق
 -5كاذص ج٘٣یص ٘٣ازـ ا٘حرطیط کاُضی ك ٣ٖٛایی از كرؽ آٛادق
 -6كاذص ـراْی ك چاپشا١ ٠ٞای غادق
 -7كاذص ج٘٣یص ٛفٌ٣ٟات چ٣ب پٟت ٠ای
 -8كاذص ٞخاری ك سطانی ةصكف ا٣ٞارغازی
 -9كاذص ٛتٗ غازی ك غایط ٛفٌ٣ٟات چ٣ةی جػا ٛ 200حطٛکٍػب چػ٣ب در غػاؿ ةػصكف
رٞگ
 -10ج٘٣یص ا٣ٞاع ْیٙحط١ای کاُضی از حْ ٠ٜٙیٙحط١ای ٣١ا ك یا اغحٓادق از كرؽ آٛادق
 -11كاذص ج٘٣یص ا٣ٞاع دكؾ ك ٘ ٠٘٣نإ ٠پیچی ٣ٖٛایی ك غػایط ٛفػٌ٣ٟات ٛؾػاة ٠از كرؽ
آٛادق
 -12ج٘٣یص ٛرف٣الت غاسح ٠ؽصق از ٞی ك ذفیط ك غتص ةاْی از ا٘یاؼ گیا١ی
 -13كاذص ةػح ٠ةٟصی دغحٜاؿ ك ٛرف٣الت ٛؾاة ٠ةااغحٓادق از کاُض آٛادق
 -14كاذص پطس کاری ك چػتاٞصف ركکؼ ٞای٣ٙف ةااغحٓادق از ركکؼ آٛادق
 -15كاذص ج٘٣یص ٕایٔ ١ای چ٣ةی ك ة ٚٙجا  200دغحگاق در غاؿ
 -16كاذص ج٢ی ٠کارة ٝك اغحٟػیٗ از کاُض آٛادق
 -17كاذص ج٘٣یص کالغ٣ر ك زكٞک ٝاز ٣ٖٛای آٛادق
ْٙظی :
 -1كاذص ٕٜٙظٞی ا٣ٞاع ْٙظات
 -2كاذص جطاؽکاری ك ٕهٍ ٠غازی ك ٕا٘ب غازی ةصكف ریشح ٠گطی ك آةکاری ذػصاکثط جػا
غ ٠دغحگاق جطاش
 -3كاذص ج٘٣یص درب ك پٟخطق آٟ١ی ك آ٘ٛ٣یٟیٜی (ـطْا در ٟٛانٔ ـٍٟحی دركف ؽػ٢طی
)
 -4كاذص ج٘٣یص کاٞاؿ ک٘٣ط ٠٘٣٘ ،ةشاری(ـطْا در ٟٛانٔ ـٍٟحی دركف ؽ٢طی )
 -5كاذص١ای نطاذی ك ٞ٣ٛحاژ ذصاکثط جا غ ٠دغحگاق جطاش
 -6كاذص ـٍٟحی ج٘٣یص ىطكؼ آ٘ٛ٣یٟی ٚاز كرؽ آٛادق ةا یک دغػحگاق سػ ٚکػ ٝذػصاکثط
 100ج ٝدر غاؿ ـطْا ٟٛانٔ ـٍٟحی داسٗ ؽ٢طی
 -7كاذصٞ٣ٛحاژ جخ٢یظات گطد ك ُتار گیط ازٕهٍات آٛادق
 -8كاذص ج٘٣یص اجفاالت ١یصرك٘یک ( پطس ةػث ْٙظی ة ٠دك اٞح٢ای ؽیٟٙگ ْؾار ٕ٣ی )
 -9كاذص نطاذی ك ٞ٣ٛحاژ ک٘٣ط اجٛ٣تیٗ
 -10كاذص نطاذی ك ٞ٣ٛحاژ کارةطاج٣ر گاز غ٣ز
 -11كاذص ج٘٣یص جط٣ٛغحات
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کاٞی ُیط ْٙظی :
 -1كاذص ج٘٣یص ٛفٌ٣ٟات ؽیؾ ٠ای ةصكف ک٣رق ذكب
 -2كاذص ج٘٣یص آیی ،٠ٟپ٣ک ٠آٛپ٣ؿ ،ؽیؾ ٠آزٛایؾگا١ی ةصكف ک٣رق
 -3كاذص ج٘٣یص ٛفٌ٣ٟات جظئیٟی غٟگی ( ـٟایً دغحی )
 -4كاذص ج٘٣یص پ٣در ح٣ؽکاری
ؽیٜیایی:
 -1كاذص ج٘٣یص آب ٖٛهط
 -2كاذصج٘٣یص ٞای٣ٙف ك ٞایٙکع ك غْ٣ٙاف ( ةا اغحٓادق از ركؿ آٛادق )
 -3كاذص ـطْا ةطش اغکاچ ىطْؾ٣یی
 -4كاذص نطاذی ك ٞ٣ٛحاژ ٞث جطٛظ
داركیی ،آرایؾی ك ة٢صاؽحی:
 -1كاذص ج٘٣یص ٣ٛاد ة٢صاؽحی ك آرایؾی ( ْط٣ٛالغی٣ف )
 -2كاذص اسحالط ك ةػح ٠ةٟصی پ٣در ازا٘٣ٛ ٠
 -3كاذصج٘٣یص ٕطص ك پ٣در اکػیژ٠ٞ
 -4كاذص ج٘٣یص اکػیصاف ،کطـ ة٢صاؽحی ك ـٍٟحی ك پ٣در ةٞ٣ٙصر اکػیژف
 -5كاذص ج٘٣یص اغاٞع ،جٟه٣ر ،ا٘کا٘٣ئیص از ٣ٛاد ؽیٜیایی ك نتیٍی
 -6كاذص ج٘٣یص ٣١ر٣ٛف ك آٞحی ةی٣جیک
ةطؽ ك ا٘کحطكٞیک :
 -1كاذص ج٘٣یص ٘٣ازـ ةطٕی ک٣چک ة ٠ـ٣رت ٞ٣ٛحاژ ( ٞيیط زٞگ استار ك درةازک) ٝ
 -2كاذص ج٘٣یص آٞح ٝج٣ٙیظی٣ف ةصكف آةکاری ك ٘٣غحط ،از ٕهٍات آٛادق
 -3كاذص نطاذی ك ج٘٣یص ٘٣ازـ ةطٕی ك ا٘کحطكٞیکی ة ٠ـػ٣رت ٞ٣ٛحػاژ ٛؾػطكط ةػط ایٟکػ٠
ٌٜٙیات ک٣رق ای ك ٌٜٙیات جط ٞصاؽح ٠ةاؽص.
 -4كاذص ج٘٣یص ٘٣ازـ پظؽکی ،آزٛایؾگا١ی ك آ٣ٛزؽیٕ ،هٍات ا٘کحطكٞیک
 -5كاذص ج٘٣یص جطاٞظیػح٣ر ك ٖٛاكٛث ك ُیطق
 -6كاذص ج٘٣یص اٞک٣ةاج٣ر ك غایط ٘٣ازـ آزٛایؾگا١ی ةصكف آةکاری
 -7كاذص ج٘٣یص ا٣ٞاع غاٌث
 -8كاذص نطاذی ك ج٘٣یص جٖ٣یث کٟٟصق ـ٣ت ٞيیط ةٟٙصگ ٣ك آٛپٙی ْایط ة ٠ـ٣رت ٞ٣ٛحاژ
 -9كاذص ج٘٣یص رادی ٣ك ج٣ٙزی٣ف ك ٘٣ازـ ـ٣جی ك جف٣یطی
 -10كاذص ج٘٣یص دغحگا٢١ای ةطٕی ٌالٛث دٟ١صق غٍٜی ك ةفطی
 -11كاذص ج٘٣یص غیػح١ ٚای ٛشاةطاجی ٛطاکظ جٝٓٙ
 -12كاذص ج٘٣یص ٘٣ازـ ا٘کحطكٞیکی ( کاٛپی٣جط٣٘ ،ازـ اداری ك ٘٣ازـ دٕیٔ ا٘کحطكٞیکی )
 -13كاذص ج٘٣یص کٟحطؿ ١ای ك٘حاژ ك ْطکاٞع
 -14كاذص ج٘٣یص آْحاٛات
 -15كاذص ج٘٣یص ٣ٛدـ ك ٛیکطك کٟحطؿ
 -16كاذص نطاذی ك ٞ٣ٛحاژ جایٜط
 -17كاذص ج٘٣یص کارت ك ةطد١ای کاٛپی٣جطی
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کؾاكرزی:
 -1كاذص زٞتػ٣رداری ك پػطكرش ٙٛکػ ( ٠جػا ردیػّ ْ 4إػص ٛرػصكدیث ْاـػ ٠ٙاز اٛکػاف
ٛػکٞ٣ی )
 -2كاذص پطكرش پطٞصگاف زیٟحی جا ٕ 100هٍ٠
 -3كاذص پطكرش کطـ اةطیؾٚ
 -4كاذص پطكرش ٛا١ی زیٟحی
 -5آزٛایؾگاق داٛپظؽکی
ٛاؽی ٝغازی:
 -1كاذص ٕا٘ب ك ٛصؿ ( درح ٠ریشح ٠گطیْ ،یکچطٕ ،ا٘ب ٕهٍات اغحاٞصاردٕ ،ا٘ب ٕیص ك
ةػث ك اةظار ٕا٘بٛ ،صؿ
 -2كاذص جخ٢یظات ؽتک ٠آب ك ْاكالب ( پٜپ٢ای دیاگطاٛی ،کّ کػؼ٘ ،خػ ٝکػؼ ك
جخ٢یظات جفٓی) ٠
 -3كاذص ٛاؽی ٝآالت ك جخ٢یظات ذ ٜٗك ٛ ٖٗٞکاٞیکی ( آغاٞػػ٣ر ك ٕهٍػات آغاٞػػ٣ر،
پ ٠ٙةطٕی ،ةاالجطاؾ ،حطثٖیٗ غٖٓی ،حطثٖیػٗ پؾػث کػاٛیٞ٣ی ،حػک پا٘ػث ةػاالةط ك
ٕهٍات ٛطة٣ن٣ٞ ،٠ار ٖٞا٘ ٠ك … .حطثٖیٗ )
 -4كاذص پٜپ ك کٜپطغػ٣ر ( پٜپ٢ػای سػالک كکیػ٣ـ آجػؼ ٞؾػاٞی ،آب ،کٜپطغػ٣ر١ای
ـٍٟحی ك ٛفطْی ك گاراژی ٣ٛاد ْ ٠ٙك جٜٙت١ ٠ای ةادی )
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 -2دس قاًَى تؼاسیق هحذٍدُ ٍ حشین ضْش ،سٍستا ٍ ضْشک ٍ ًحَُ تؼییي آًْا (هصَب )1384/10/14

ٛادق ٛ - 1رصكدق ؽ٢ط ٌتارت اغث از ذص کا٘تصی ٣ٛح٣د ؽ٢ط ك ج٣غٍ ٠آجی در دكرق نطح حا ًٛك جا ج٢یػ ٠نػطح ٛػضک٣ر در نػطح
١ادی ؽ٢ط ک ٠ك٣اةم ك ٖٛطرات ؽ٢طغازی در آف الزـاالحطاک ٛیتاؽص.

ؽ٢طداری٢ا ٌالكق ةط احطای نطذ٢ای ٌٜطاٞی از ح ٠ٜٙاذػصا ك ج٣غػٍٍٛ ٠ػاةط ك جػ ٛی ٝسػصٛات ؽػ٢طی ك ج غیػػات زیطةٟػایی در
چارچ٣ب كىایّ ٕاٞ٣ٞی س٣د کٟحطؿ ك ٞيارت ةط اذصا ١طگ ٠ٞ٣غاسحٜاف ك ج غیػات ك غایط إصاٛات ٛطة٣ط ة ٠ج٣غػٍ ٠ك ٌٜػطاف در
داسٗ ٛرصكدق ؽ٢ط را ٞیظ ة٢ٌ ٠صق دارٞص.

ٛادق  - 2ذطی ٚؽ٢ط ٌتارت اغث از ٕػٜحی از اراكی ةالْفٗ پیطا٣ٛف ٛرصكدق ؽ٢ط کٞ ٠يارت ك کٟحػطؿ ؽػ٢طداری در آف كػطكرت
دارد ك از ٛطز جٖػیٜات کؾ٣ری ؽ٢طغحاف ك ةشؼ ٛطة٣ط جخاكز ٜٟٞایص.

ةٟٛ ٠ي٣ر ذٓو اراكی الزـ ك ٟٛاغب ةطای ج٣غٍ٣ٛ ٠زكف ؽ٢ط١ا ةا رٌایث اك٘٣یث ذٓو اراكی کؾاكرزی ،ةاُات ك حٟگ٢ٙػا١ ،طگٞ٣ػ٠
اغحٓادق ةطای اذصا غاسحٜاف ك ج غیػات درداسٗ ذطی ٚؽ٢ط ج٢ٟا در چارچ٣ب ك٣اةم ك ٖٛطرات ٛف٣ب نطذ٢ای حػا ًٛك ١ػادی
اٛکاٞپضیطس٣ا١ص ة٣د.

ٛادق  3جتفطق  – 1ركغحا١ایی ک ٠در ذطی ٚؽ٢ط١ا كإً ٛیؽٞ٣ص ٛهاةٔ نطح ١ادی ركغحا دارای ٛرصكدق ك ذػطیٛ ٚػػحٖٙی ةػ٣دق ك
ؽ٢طداری ؽ٢ط ٛخاكر ذٔ دسا٘ث در غاسث ك غاز ا٣ٛر ركغحا را ٞصارد.
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 -3تؼشكِ ػَاسض:

ٟٛي٣ر جٍطْ٣ٌ ٠ارض ،ة٢ای سصٛات كغایط درآٛص١ای ٣ٛك٣ع ٛادق  30آییٞٝاٛ ٠ٛا٘ی ؽ٢طداری ١ا (ٛف٣ب  1346/4/12ةا اـػالذات
ةٍصی) ٛیةاؽص.
ٛادق  30آییٞٝاٛ ٠ٛا٘ی ؽ٢طداری١ا ١ -ط ؽ٢طداری دارای جٍطْ٠ای س٣ا١ص ة٣د ک ٠در آف کٙی ٠ا٣ٞاع ٌػ٣ارض ك ة٢ػاک سػصٛات ك غػایط
درآٛص١ایی ک ٠ة ٠كغی ٠ٙؽ٢طداری ك ٛؤغػات جاةٍ ٠ك كاةػح ٠ة ٠آف كـ٣ؿ ك یا جرفیٗ ٛیؽ٣د درج ك ١ط ٣ٞع ٌ٣ارض یا ة٢ا سصٛات
حصیصی ک ٠ككً ك جف٣یب ٛیگطدد یا ١ط جِییطی ک ٠در ٣ٞع ك ٛیظاف ٞطخ آ٢ٞا ـ٣رت ٛیگیطد درجٍطْٛ ٠ضک٣ر ٍٟٛکع ٛیؽ٣د.
 -4قاًَى ضَساّا:

ٟٛي٣ر ٕا٣ٞف جؾکیالت ،كىایّ ك اٞحشاةات ؽ٣را١ای اغالٛی کؾ٣ر ك اٞحشاب ؽػ٢طداراف (ٛفػ٣ب  1375/3/01ةػا اـػالذات ةٍػصی)
ٛیةاؽص.

 -5قاًَى تدویغ ػَاسض:

ٟٛي٣ر ٕا٣ٞف اـالح ٣ٛادی از ٕا٣ٞف ةطٞا ٠ٛغ٣ـ ج٣غٍ ٠إحفادی ،اححٜاٌی ك ْطٟ١گی ح٣٢ٜری اغػالٛی ایػطاف ك چگػٞ٣گی ةطٕػطاری
كـ٣ؿ ٌ٣ارض ك غایط كح٣ق از ج٘٣یصکٟٟصگاف کاال ،ارای ٠دٟ١صگاف سصٛات ك کاال١ػای كارداجػی (ٛفػ٣ب  1380/10/22ةػا اـػالذات
ةٍصی) ٛیةاؽص.

 -6دس قاًَى تـییش ٍصاست آتاداًی ٍ هسکي تِ ٍصاست هسکي ٍ ضْشساصی ٍ تؼییي ٍظایق آى هصَب 1353/4/16
 -2نطح حا ًٛؽ٢ط:

نطح حا ًٛؽ٢ط ٌتارت از نطح ةٟٙصٛصجی اغث ک ٠در آف ٞر٣ق اغحٓادق از اراكی كٟٛهٖ٠ةٟصی ٛطة٣ط ة ٠ذ٣زق١ای ٛػکٞ٣ی ،ـٍٟحی
ةازرگاٞی ،اداری كکؾاكرزی ك ج غیػات ك جخ٢یظات ك جػ٢یالت ؽ٢طی ك ٞیازٟٛصی٢ای ٌٛ٣ٜی ؽ٢طی ،سه٣ط کٙی ارجتػانی ك ٛرػٗ
ٛطاکظاٞح٢ای سم (جطٛیٟاؿ) كْطكدگاق١ا ك ةٟادر ك غهد الزـ ةطای ایخاد ج غیػات كجخ٢یظات ك جػ٢یالت ٌٜػٛ٣یٟٛ ،ػانٔ ٣ٞغػازی،
ة٢ػازی ك اك٘٣یح٢ای ٛطة٣ط ة ٠آ٢ٞاجٍییٛٝیؽ٣د ك ك٣اةم ك ٖٛطرات ٛطة٣ط ة ٠کٙی٣ٛ ٠ارد ْ٣ؽ ك ٜ١چٟی ٝك٣اةم ٛطة٣ط ة ٠ذٓو ةٟا
ك ٜٞا١ای جاریشی ك ٟٛاىط نتیٍی ،ج٢ی ٠ك جٟيیٛ ٚیگطدد.نطح حا ًٛؽ٢ط ةطذػب كطكرت ٕاةٗ جخصیص ٞيط س٣ا١ص ة٣د.
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 -3نطح جٓفیٙی:

نطح جٓفیٙی ٌتارت از نطذی اغث ةط اغاس ٍٛیار١ا ك ك٣اةم کٙی نطح حا ًٛؽ٢ط ٞر٣ق اغػحٓادق از زٛی٢ٟػای ؽػ٢طی در غػهد
ٛرالت ٛشح ّٙؽ٢ط كٍٕ٣ٛیث ك ٛػاذث دٕیٔ زٛی ٝةطای ١ط یک از آ٢ٞا ك ككً دٕیٔ ك جٓفیٙی ؽتکٌ ٠ت٣ر ك ٛطكر ك ٛیظاف ك جطاکٚ
حٍٜیث كجطاک ٚغاسحٜاٞی دركاذص١ای ؽ٢طی ك اك٘٣یح٢ای ٛطة٣ط ةٟٛ ٠انٔ ة٢ػازی ك ٣ٞغازی كج٣غػٍ ٠ك ذػٗ ٛؾػکالت ؽػ٢طی ك
ٍٕ٣ٛیث کٙی٣ٌ ٠اٛ ٗٛشح ّٙؽ٢طی در آف جٍییٛٝیؽ٣د كٖٞؾ١٠ا ك ٛؾشفات ٛطة٣ط ةٛ ٠ا٘کیث ةػط اغػاس ٛػصارؾ ثتحػی ج٢یػ ٠ك
جٟيیٛ ٚیگطدد.

 -7کویسیَى هادُ 77

ٟٛي٣ر کٜیػی٣ف ٕیص ؽصق در ٛادق ٕ 77ا٣ٞف ؽ٢طداری١ا (ٛف٣ب  1334/04/11ةا اـالذات ةٍصی) ٛیةاؽص.

 P -8قیوت هٌطقِ ای:

ٟٛي٣ر از ٕ pیٜث ٟٛهٖ٠ای ركز آسطی ٝارزش ٍٛاٛالجی زٛی ٝک ٠ج٣غم کٜیػی٣ف ٛػادق ٕ 64ػا٣ٞف ٛا٘یات١ػای ٛػػحٖیٛ( ٚفػ٣ب
 1366ةا آسطی ٝاـالذات) جٍییٛ ٝیگطدد.

(:Z -9ظشیة پیطٌْادی ضْشداسی)

كطیتی اغث ک١ ٠ط غاؿ ةا پیؾ٢ٟاد ؽ٢طداری ج٣غم ؽ٣رای اغالٛی ؽ٢ط ةطای ١ط یک از ٌ٣ارض حصاگا ٠ٞجف٣یب ٛیگطدد.

(K-10ظشیة تؼذیل)
كطیتی اغث ک ٠ةٟٛ ٠ي٣ر ٛحٟاغب ٣ٜٞدف ٞطخ ٌ٣ارض ك سصٛات در ٣ٞاذی ٛشح ّٙؽ٢ط ج٣غم ؽ٣رای ؽ٢ط جف٣یب ٛی ؽ٣د.
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ٍ -11اطُ ّای سطح ًاخالص کل تٌا ،تشاکن ساختواى ،تشاکن خالص هسکًَیٍ ،احذ (هسکًَی،تداسی ،صٌؼتی ٍ)...

ٛخحٛ ًٜػکٞ٣یٛ ،خح ًٜاداری ،پی٣ٙت ،پارکیٟگ ،ك ١ط كاژقای ک ٠در ای ٝدْحطچ ٠اغحٓادق گطدیصق ك جٍاریّ آ٢ٞا ٟٛهتٔ ةا جٍػاریّ
ٕیص ؽصق در نطح حا ًٛیا نطح جٓفیٙی ك ك٣اةم ؽ٢طغازی س٣ا١ص ة٣د.
 -12کویسَى هادُ 100

ٟٛي٣ر کٜیػی٣ف ٕیص ؽصق در ٛادق ٕ 100ا٣ٞف ؽ٢طداری١ا (ٛف٣ب  1334/4/11ةا اـالذات ةٍصی) ٛیةاؽص.

ٍ -13اطُّای ٍاحذ هسکًَیٍ ،احذ تداسیٍ ،احذ صٌؼتیٍ ،احذ اداسی

 .1كاذص ٛػکٞ٣یٌ :تارت اغث از کٙی ٠غاسحٜاف١ائی ک ٠ةطای غکٞ٣ث اْطاد ك یا سا٣ٞار١ا غاسح ٠ؽػصق ك ؽػا ٗٛانػاؽ ،آؽػپظسا ٠ٞك
غطكیع الزـ ةاؽص( .ةصی٢ی اغث اٞخاـ پارقای ٍْا٘یث١ای ؽشفی ٟٛصرج در ٕ٣اٞیٞ ٝیظ در آ٢ٞا ٛخاز س٣ا١ص ة٣د).
 .2كاذص جخاریٌ :تارت اغث از کٙی ٠غاسحٜاف١ائی ک ٠ةطاةط جتفطق ذیٗ ةٟص ٛ 24ادق ٕ 55ا٣ٞف ؽ٢طداری١ا ةٟٛ ٠ي٣ر اغحٓادق کػب
ك پیؾ ٠ك جخارت اذصا گطدیصق ك یا در آ٢ٞا كاذص١ای ـٟٓی جرث پ٣ؽؼ ٕا٣ٞف ٞياـ ـػٟٓی ك یػا كاذػص١ای جػاةً ٕػا٣ٞف جخػارت
ٍْا٘یث داؽح ٠ةاؽٟص.
 .3كاذص ـٍٟحیٌ :تارت اغث از کٙی ٠غاسحٜاف١ائی ک ٠ةٟٛ ٠ي٣ر اغحٓادق ـٍٟحی ك یا ایخاد کارگاق١ای ـٍٟحی ك اداری ةػا ٣ٛاْٖػث
اـ٘٣ی از ٛطاحً ذیطةم ٛاٟٞص كزارت ح٢اد ،ـٟایً غتک ك غٟگی ٝك ٍٛادف ك ْٙظات ایخاد ؽصق ةاؽٟص.
 .4كاذص١ای اداریٌ :تارت اغث از کٙی ٠غاسحٜاف١ای دك٘حی ك ٢ٞاد١ای اٖٞالب اغالٛی ،ةػصی٢ی اغػث غػایط غػاسحٜاف١ائی کػ ٠از
ؽ٣ٜؿ ةٟص١ای  3 ،2 ،1سارج ةاؽٟص ٛؾ٣ٜؿ جٍطیّ كاذص اداری ٛیؽٞ٣ص.
جتفطقٛ :ؤغػات دك٘حی ك كاةػح ٠ة ٠دك٘ث ك ٢ٞاد١ای اٖٞالب اغالٛی ک ٠ةا اـ٣ؿ ةازرگاٞی ادارق ٛیؽٞ٣ص ك ٛؾ٣ٜؿ پطداسػث ٛا٘یػات
١ػحٟص از ٞيط پطداسث ٌ٣ارض پضیطق ،جخاری ٛرػ٣ب ٛیؽٞ٣ص.
دغح٣راٍ٘ ٜٗاحطایی ٞر٣ق ٛراغت ٠ك كـ٣ؿ ٌ٣ارض ـصكر ؽٟاغٟا٠ٛ

١ای غاسحٜاٞی ،كاذص١ای جخاری ،ـٍٟحی ك اداری ة ٠ؽٜارق ٣ٛ 24150/1/3رخ  1369/11/30كزارت کؾ٣ر)
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 -14آییيًاهِ اسصش هؼاهالتی ساختواى (تشای خشاین کویسیَى هادُ صذ)
ٟٛي٣ر آییٞٝا٣ٛ ٠ٛك٣ع جتفطق ٛ 11ادق ـص ٕا٣ٞف ؽ٢طداری١ا ٛیةاؽص.

 -15سال احذاث :

غاؿ اذصا ةطٛتٟای ٞيطی ٠کٜیػی٣ف ٛادق ـصیا غایط دالئٗ ٛثتح ٠از ٕتیٗ جاریز ٞفب کٟح٣ر ةػطؽ كٜ١چٟػی ٝارائػ ٠پطكاٞػ ٠کػػب
ٌ،کع ٣١ایی كٌٟصا٘ٙظكـ ٞيط کارؽٟاس رغٜی دادگػحطی ٛؾشؿ ٛی گطدد.
 -16سال تثذیل :

جاریز ٕهٍی ؽصف رای کٜیػی٣ف ٛادق ـص ،جاریز ٛف٣ة ٠کٜیػی٣ف ٛادق  5ك یا گ٣ا١ی ادارق دارایی ك یا پطكا ٠ٞکػب ك یا جاریز ٞفب
کٟح٣ر ةطؽ ك یإت٣ض ةطؽ ٛفطْی ک ٠جٍیی ٝکٟٟصق غاؿ جتصیٗ ك ٣ٞع اغحٓادق از غاسحٜاف ةاؽص ٛالؾ غاؿ جتصیٗ س٣ا١ص ة٣د.
جتفطق  :در ـ٣رجی ک ٠ارائ ٠گ٣ا١ی ادارق ٛا٘یاجی ك یا جاریز ٞفب کٟح٣ر ةطؽ ة ٠ج٢ٟایی ٞح٣اٞص غاؿ جتصیٗ را ة ٠اثتػات ةطغػاٞص ٞيطیػ٠
کارؽٟاس رغٜی دادگػحطی ٛطكی ا٘هطْیٛ ٝالؾ ٌٕ ٜٗطارس٣ا١ص گطْث.

 -17سال تْشُ تشداسی :

جاریز ٕهٍی ؽصق رای کٜیػی٣ف ٛادق ـص ،جاریز ٛف٣ة ٠کٜیػی٣ف ٛادق  5ك یا گ٣ا١ی ادارق دارایی ك یا پطكا ٠ٞکػب ك یا ٕت٣ض ةطؽ
ک ٠جٍیی ٝکٟٟصق غاؿ ة٢طق ةطداری ةاؽص ٛالؾ غاؿ ة٢طق ةطداری س٣ا١ص ة٣د.
جتفطق :
در ـ٣رجی ک ٠ارائٛ ٠صارؾ ْ٣ؽ ة ٠ج٢ٟایی ٞح٣اٞص غاؿ ة٢طق ةطداری را ة ٠اثتات ةطغاٞص ٞيطی ٠کارؽػٟاس رغػٜی دادگػػحطی ٛطكػی
ا٘هطْیٛ ٝالؾ ٌٕ ٜٗطار س٣ا١ص گطْث .
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 -18صهاى هحاسثِ ٍ تؼلق ػَاسض صذٍس پشٍاًِ :

ٌ٣ارض ـصكر پطكا ٠ٞغاسحٜاٞی اٌ ٚاز جخاری ،اداری ك ـٍٟحی ك ُیطق ،پع از ـصكر دغح٣ر ج٢یٖٞ ٠ؾ ٠ك یا ارائٖٞ ٠ؾٍٜٛ ٠اری ك
ج ییص كاذص ْٟی(ـصكر پطكا )٠ٞك گظارش كاذص ْٟی ٛراغت ٠ك اسض ٛی ؽ٣د.كٟٜا ٛا٘ک ٕتٗ از ـصكر پطكا ٠ٞاحازق ٌٜٙیات غاسحٜاٞی
ٞش٣ا١ص داؽث.
جتفطقٛ :1ؤدی در ـ٣رت پطداسث ٌ٣ارض ةف٣رت ٖٞص یا إػاط ذصاکثط جا پایاف غا٘خاری از زٛاف ؽطكع پطداسث ٌ٣ارض ٙ٢ٛث دارد
جا ٞػتث ة ٠اسض پطكا ٠ٞإصاـ ٜٞایص ك در ـ٣رجیک ٠جا پایاف غا٘خاری پطكا ٠ٞغاسحٜاف ـادر ٞگطدد ك ٌ٣ارض اْظایؼ یاةص ٛؾ٣ٜؿ
پطداسث ٛاة ٠ا٘حٓاكت ٌ٣ارض ةٞ ٠طخ ركز س٣ا١ص ؽص.

 -19هْلت پشداخت ػَاسض صذٍس پشٍاًِ :

ْیؼ ٌ٣ارض ـصكر پطكا ٠ٞةایص در ٙ٢ٛث جٍیی ٝؽصق در آف پطداسث گطدد ك ٕت٣ض ـادرق در ركز١ای پایاٞی غاؿ ٛا٘ی ،جا آسطی ٝركز
غاؿ اٌحتار داؽح ٠ك در ـ٣رت ٌصـ پطداسث جٜاـ ك یا ٕػٜحی از ةص١ی در غاؿ ٛراغت٣ٌ ، ٠ارض ةط ٛتٟای غاؿ پطداسث جٜاـ ةص١ی
( ةػػػػػ ٠ـػػػػػ٣رت ٖٞػػػػػصی ك یػػػػػا إػػػػػػاط ) ٛراغػػػػػت ٠ك ٛتٙػػػػػَ پطداسحػػػػػی ٌیٟػػػػػا از کػػػػػٗ ةػػػػػص١ی کػػػػػػط
ٛی ؽ٣دٟٛ(.ي٣ر از پطداسث ةص١ی ،پطداسث ة ٠ـ٣رت ٖٞصی ك إػاط ٛی ةاؽص )

 -20قیوت کاسضٌاسی سٍص:

ٟٛي٣ر از ٕیٜث کارؽٟاغی ركز زٛیٞ ،ٝيطی ٠کارؽٟاس رغٜی دادگػحطی ك یا ١یاجی ٛحؾکٗ از دك کارؽػٟاس رغػٜی ك یػک ستػطق
ٛرٙی ٍٛطْی ؽصق ج٣غم ؽ٢طداری ٛی ةاؽص.

17

بخ

ش دوم:
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 -1دس ظَاتط ٍ هقشسات استقاء کیلی سیوا ٍ هٌظش ضْشی (پاکساصی ٍ تْساصی ًواّا ٍ خذاسُ ّا ،هٌاسة ساصی هؼاتش پیادُ ساّی ٍ
پیادُ سٍّا ،ساهاًذّی تِ هٌظش ضْشی) هصَب 1387/9/25

ةٟص  -3-1 -6ةٟٛ ٠ي٣ر غاٛاٞص١ی ك ایخاد ٜ١اٟ١گی ٛیاف جاة١٣ٙای جتٙیِاجی در ٖٛیاس ؽ٢طی ،ة ٠ؽ٢طداری٢ا اسحیار دادق ٛی ؽ٣د جا
ٞػتث ة ٠ج٢ی ٠ك٣اةم ك ٖٛطرات ٛطة٣ط ةٛ ٠رٗ ك ٞر٣ق اغحٖطار جاة١٣ٙػای ؽػ٢طی (ةیٙت٣رد١ػا)ٖٞ ،اؽػی ١ػا ،حػصارق ١ػا ،اغػحٓادق از
ٜٞایؾگط١ای ةظرز ؽ٢طی ،جاة١٣ٙای جتٙیِاجی ،جاة١٣ٙای راٜٟ١ای ؽػ٢طی (ٞػاـ سیاةا٢ٞػا ك ٛیػادی ٝك  )...إػصاـ ٜٞایػص ك ةػ ٠جفػ٣یب
«کٜیح »٠ةطغاٞص .رٌایث جفٜیٜات «کٜیح »٠در ای ٝزٛی ٠ٟةطای دغحگا٢١ا ،غازٛا٢ٞا٢ٞ ،اد١ا ك ٛؤغػات دك٘حی ك ٌٜػٛ٣ی در ا٘٣یػث
ٕطار دارد.

 -2دس قاًَى هالیات تش اسصش اكضٍدُ (هصَب  1387/02/17تا اصالحات تؼذی)

ٛادق  -50ةطٕطاری ١ط گ٣ٌ ٠ٞ٣ارض ك غایط كح٣ق ةطای ا٣ٞاع کاال١ای كارداجی ك ج٘٣یصی ك ٜ١چٟی ٝارائ ٠سػصٛات کػ ٠در ایػٕ ٝػا٣ٞف،
جکٙیّ ٛا٘یات ك ٌ٣ارض آ٢ٞا ٍٛی ٝؽصق اغثٜ١ ،چٟی ٝةطٕطاری ٌ٣ارض ة ٠درآٛص١ای  ٛسض ٛراغتٛ ٠ا٘یات ،غػ٣د غػ٢اـ ؽػطکح٢ا،
غ٣د اكراؽ ٛؾارکث ،غ٣د غپطدق گضاری ك غایط ٌٜٙیات ٛا٘ی اؽشاص ٞػظد ةاٞک٢ػا ك ٛؤغػػات اٌحتػاری ُیػط ةػاٞکی ٛخػاز ،ج٣غػم
ؽ٣را١ای اغالٛی ك غایط ٛطاحً ٣ٟٜٛع ٛیةاؽص
جتفطق  -1ؽ٣را١ای اغالٛی ؽ٢ط ك ةشؼ ح٢ث ككً ١ط یک از ٌ٣ارض ٛرٙی حصیص ،ک ٠جکٙیّ آ٢ٞا در ایٕ ٝػا٣ٞف ٛؾػشؿ ٞؾػصق
ةاؽص٣ٛ ،ىٟٓص ٣ٛارد را ذصاکثط جا پاٞظد ٚ١ةٛ ٜٝ٢اق ١ط غاؿ ةطای احطاکدر غاؿ ةٍص ،جف٣یب ك اٌالـ ٌٛ٣ٜی ٜٞایٟص .

 -3دس قاًَى اصالح هَادی اص قاًَى تشًاهِ سَم تَسؼِ اقتصادی ،اختواػی ٍ كشٌّگی خوَْسی اسالهی ایشاى ٍ چگًَگی تشقشاسی
ٍ ٍصَل ػَاسض ٍ سایش ٍخَُ اص تَلیذ کٌٌذگاى کاال ،اسائِ دٌّذگاى خذهات ٍ کاالّای ٍاسداتی هصَب 1381/10/22

ٛادق  -5ةطٕطاری ١ط گ٣ٌ ٠ٞ٣ارض ك غایط كح٣ق ةطای ا٣ٞاع کاال١ای كارداجی ك کاال١ایح٘٣یصی ك ٜ١چٟی ٝآف دغح ٠از سػصٛات کػ ٠در
ٛادق ( )4ایٕ ٝا٣ٞف ،جکٙیّ ٛا٘یات ك ٌ٣اركآ٢ٞا ٍٛی ٝؽصق اغثٜ١ ،چٟی ٝةطٕطاری ٌ٣ارض ةػ ٠درآٛػص١ای  ٛسػض ٛراغػتٛ ٠ا٘یػات،
غ٣دغ٢اـ ؽطکح٢ا ،غ٣د اكراؽ ٛؾارکث ،غ٣د غپطدقگضاری ك غایط ٌٜٙیات ٛا٘ی اؽشاص ٞظدةاٞک٢ا ك ٛؤغػات اٌحتػاری ُیػط ةػاٞکی
ٛخاز ج٣غم ؽ٣را١ای اغالٛی ك غایط ٛطاحً ٣ٟٜٛع ٛیةاؽص.
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جتفطق  -1ككً ٌ٣ارض ٛرٙی حصیص ك یا اْظایؼ ٞطخ ١ط یک از ٌ٣ارض ٛرٙیٛ ،یةایػحی ذصاکثط جا پاٞظد ٚ١ةٜٛٝ٢اق ١ط غاؿ ةطای
احطا در غاؿ ةٍص جف٣یب ك اٌالـ ٌٛ٣ٜیگطدد.

 -4دس آییي ًاهِ اخشایی ًحَُ ٍظغ ٍ ٍصَل ػَاسض تَسط ضَساّای اسالهی ضْش ،تخص ٍ ضهْشک هَظهَع قهاًَى تطهکیالت،
ٍظایق ٍ اًتخاتات ضَساّای اسالهی کطَس ٍ اًتخاب ضْشداساى هصَب 1375

١ی ت كزیطاف در حٙػ٣ٛ ٠رخ  1378/7/7ةٟاة ٠پیؾػ٢ٟاد كزارت کؾػ٣ر ك ةػ ٠اغػحٟاد ٛػ٣اد()94ك (ٕ )77ػا٣ٞف جؾػکیالت ،كىػایّ ك
اٞحشاةات ؽ٣را١ایاغالٛی کؾ٣ر ك اٞحشاةؾ٢طداراف ٛ -ف٣ب  - 1375ك ٜ١چٟی ٝةطای جٍیی ٝغیاغح٢ای ٌٛ٣ٜی دك٘ث ٣ٛكػ٣ع ةٟػص
(ٛ ( 16ادق (ٕ )71ا٣ٞف ْ٣ؽا٘ضکط ،آییٞ ٝا ٠ٛاحطایی ٛاق ( )77ك ةٟص (ٛ )16ادق (ٕ ( 71ا٣ٞف یاد ؽصق را ة ٠ؽطح زیط جف٣یب ٣ٜٞد:

آییٞ ٝا ٠ٛاحطایی ٞر٣ق ككً ك كـ٣ؿ ٌ٣ارض ج٣غم ؽ٣را١ای اغالٛی ؽ٢ط ،ةشػؼ ك ؽ٢طؾ٣ٛكػ٣ع ٕػا٣ٞف جؾػکیالت ،كىػایّ ك
اٞحشاةات ؽ٣را١ای اغالٛی کؾ٣رك اٞحشاب ؽ٢طداراف ٛ -ف٣ب 1375
ٛادق -1ؽ٣را١ای اغالٛی ؽ٢ط ،ةشؼ ك ؽ٢طؾ ٛیج٣اٟٞص ةطای ج ٛی ٝةشؾی از ١ظی١٠ٟایؽ٢ط ،ةشػؼ ك یػا ؽػ٢طؾ ٛطةػ٣ط اٌػ ٚاز
١ظی١٠ٟای سصٛاجی ،اداری ك ٌٜطاٞی ةا رٌایحل٣اةم ،جطجیتات ك غیاغح٢ای ٣ٛك٣ع ای ٝآییٞ ٝا٣ٌ ٠ٛارض ككً ٜٞایٟص.

ٛادق -2ككً ٌ٣ارض ج٣غم ؽ٣را١ای اغالٛی ؽ٢ط ،ؽ٢طؾ ك ةشؼ در ذصكد درآٛص١اٌ ،طك ٠کاال١ا ك سصٛات ك غایط ٣ٛك٢ٌ٣ایی
اغث کٛ ٠طة٣طة ٠ؽ٢ط ،ؽ٢طؾ یا ةشؼ ذی رةم ةاؽص.

ٛادق٣ٌ -3ارض ٣ٛك٣ع ای ٝآییٞ ٝا ٠ٛاز اٛاک ،ٝكاذص١ای ـٟٓی ،ج٘٣یصی ،سصٛاجی ،ـٍٟحی ك ١ط گٟٛ ٠ٞ٣تً در آٛصی دیگطی ٕاةػٗ
كـ٣ؿ اغث کٛ٠رٗ اغحٖطار آف ،در ٣ٛردؽ٢ط١اٛ ،رػصكدق ٕػاٞ٣ٞی ؽػ٢ط٣ٛ ،كػ٣ع جتفػطق (ٛ )1ػادق (ٕ )4ػا٣ٞف جٍػاریّ ك كػ٣اةم
جٖػیٜات کؾ٣ری ٛ -ف٣ب  - 1362كدر ٣ٛرد ةشؼ ك ركغحاٛ ،رصكدق ٣ٛك٣ع ٣ٛاد ( 6ك ٕ )13ػا٣ٞف جٍػاریّ ك كػ٣اةم جٖػػیٜات
کؾ٣ری ٛ -ف٣ب  - 1362ک ٠ة ٠جف٣یب ١ی ت كزیطافرغیص١یا ةطغص ك در ٣ٛرد ؽ٢طک٢ا ٛرصكدقای ک ٠ة ٠جف٣یب کٜیػی٣ف ٣ٛك٣ع
ٛادق ( )13آییٞ ٝاٛ ٠ٛطة٣ط ة ٠اغحٓادق از اراكی ك اذصا ةٟا ك ج غیػاتدر سارج از ٛرصكدق ٕاٞ٣ٞی كذطی ٚؽ٢ط١ا ٛ -ف٣ب - 1355
رغیصق اغث ،ةاؽص.

جتفطق  -1در ـ٣رجی کٛ ٠رصكدق ؽ٢ط ك ركغحا جٍییٞ ٝؾصق ةاؽص ،در ٣ٛرد ؽ٢ط١اٛرصكدقایک ٠در نطح حا٣ٛ ًٛك٣ع ةٟص (ٛ )3ادق
(ٕ )2ا٣ٞف ج غیع ؽ٣رای ٌا٘ی ؽ٢طغازی ك ٍٜٛاریایطاف ٛ -ف٣ب  - 1351ك در ٣ٛرد ركغحا١ا ٛرصكدقای ک٠در نطح ١ادی ٣ٛك٣ع
ٛادق ()7اغاغٟا ٠ٛةٟیاد ٛػک ٝاٖٞالب اغالٛی ٛ -ف٣ب  ،- 1366جٍیی ٝؽصق اغثٛ ،الؾ س٣اٟ١صة٣د.
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جتفطق ٛ -2طاحً جفٜی ٚگیط در ٣ٛرد ٛرصكدق ؽ٢طٛ ،خاز ٜٞیةاؽٟص ٛرصكدق١ایی را ک٢ح٣غم غػایط ٛطاحػً ٕػاٞ٣ٞی ةػطای ایخػاد
ؽ٢طؾ یا ٛطاکظ حٍٜیحیدیگط سارج از ؽ٢ط١ا جٍییٟؾصق یا ٛیؽٞ٣ص ،ةصكف حٙب ٞيط ٛطاحً ٕاٞ٣ٞی یاد ؽصق ةػ ٠ذػصكد ؽػ٢ط ٙٛرػٔ
ٜٞایٟص.

ٛادق -4كـ٣ؿ ٌ٣اركی ک ٠نتٔ ای ٝآییٞ ٝا ٠ٛج٣غم ؽ٣را١ای اغالٛی ؽ٢ط ،ةشؼ ك یا ؽ٢طک٣كً ٛیؽ٣د ،در ٣ٛرد ٌ٣ارض ؽػ٢ط
ةط ٌ٢صق ؽ٢طداری ،در ٣ٛرد ركغحا ةط ٌ٢صق د١یار كد١یاری ك در ٣ٛرد ؽطک٢ا ةط ٌ٢صق ٛػؤكالف احطایی ؽ٢طؾ ٛطة٣ط س٣ا١ص ة٣د ک٠
ٛهاةٖٖٜطرات ٛطة٣ط ك كٜاٞح٢ایاحطایی آف إصاـ ٛیٜٞایٟص ٛ .طحً كـ٣ؿ ٛک ّٙة ٠دادف رغیصرغٜی ةٛ ٠ؤدی اغث.

ٛادق ٞ -5ر٣ق كـ٣ؿ ٌ٣اركی ک ٠ة٣ٛ ٠حب ای ٝآییٞ ٝا ٠ٛج٣غم ؽ٣را١ای اغالٛی ؽ٢ط ،ةشؼ ك یا ؽ٢طؾ ككً ٛیؽػٞ٣ص ،ج٣غػم
ٜ١اف ؽ٣را جٍییٛٝیگطدد.

جتفطق  -كزارت کؾ٣ر ة ٠اغحٟاد ٛادق (ٕ )94ا٣ٞف جؾکیالت ،كىایّ ك اٞحشاةاجؾ٣را١ای اغالٛی کؾ٣ر ك اٞحشاب ؽ٢طداراف ٛ -ف٣ب
 - 1375ك ةٟٛ٠ي٣ر ج ٛیٜ١ ٝاٟ١گی درؽی٣ق ٛراغت٣ٌ ٠ارض در ؽ٣را١ای ةشؼ ك ؽػ٢طؾ ك ٜ١چٟػی ٝایخػاد یکٟػ٣اسحی در ٞيػاـ
ٌ٣اركصر غطاغط کؾ٣ر ،آییٞٝا١٠ٛای الزـ را ج٢ی ٠ك ح٢ث جف٣یب ة١ ٠ی ت كزیطاف ارایٛ ٠یٜٞایص .در سف٣ص ؽ٣را١ای اغالٛی ؽ٢ط
دغح٣راٍ٘٢ٜٙای ٣ٛك٣ع ٛادق ( )30آییٞ ٝاٛ٠ٛا٘ی ؽ٢طداری٢ا ٛطاٌات ٛیگطدد.

ٛادق ٣ٌ -6اركی ک ٠ة٣ٛ ٠حب ای ٝآییٞ ٝا ٠ٛج٣غم ؽ٣را١ای اغالٛی ؽ٢ط ،ةشؼ ك یا ؽ٢طک٣كً ٛیؽ٣د ،ذػب ٣ٛرد ةطای ج ٛیٝ
١ظی١٠ٟای ٜ١افؽ٢ط ،ركغحا ك یا ؽ٢طؾ در ٕا٘ب ة٣دحٛ ٠ف٣ب ؽ٢طداری ك ؽ٣را١ای ؽ٢ط ،ؽ٢طؾ ك ةشؼ ٛطة٣ط ٛفػطؼ س٣ا١ػص
ؽص.

ٛادق  -7ؽ٣را١ای اغالٛی ؽ٢ط ،ةشؼ ك ؽ٢طؾ ٛیج٣اٟٞص ةطای ج ٛی ٝجٜاـ یػا ةشؾػی از١ظیٟػ١٠ای نطذ٢ػای سػاص سػصٛاجی یػا
ٌٜطاٞی٣ٌ ،ارض ساـیةطای ٛصت ك ٣ٛرد ٍٛی ٝككٍٜٟایٟص٣ٌ .اركی ک ٠از ای ٝنطیٔ كـ٣ؿ ٛیگطدد ،ـطْا در ٜ١اف ٛصت ك ٛػ٣رد
جٍیی ٝؽص١صر ٛف٣ة ٠ككً ٌ٣ارضٕ ،اةٗٛفطؼ ٛیةاؽص.

ٛادق  -9ؽ٣را١ا ٛی ج٣اٟٞص در ٟ١گاـ ككً ٌ٣ارض حصیص یا در زٛاف ٖٛحلی ٞػتث ة٣ٜ٢ارد ٍٛاْیث ،کا١ؼ ،جشٓیّ ك ِ٘ػ٣ٌ ٣اركػی
ک ٠جف٣یب٣ٜٞدقاٞص ،ةا ج٣ح ٠ة ٠غیاغح٢ایٖٜطر در ای ٝآییٞ ٝا ٠ٛاجشاذ جفٜیٜٞ ٚایٟص.

ٛادق  -14ؽ٣را١ا ٣ٛىٟٓص ةٟ١ ٠گاـ جفٜی ٚگیطی راحً ة٣ٌ ٠ارض ٌالكق ةط ج٣ح ٠ة٢ػیاغح٢ای کٙی ک ٠در ةطٞا ٠ٛپٟخػا٘ ٠ك ٕػ٣اٞیٝ
ة٣دح ٠غا٘یا ٠ٞاٌالـٛیؽ٣د ،غیاغح٢ایٍٛ٣ٜی دك٘ث را ة ٠ؽطح ذیٗ ٛطاٌات ٜٞایٟص:

اّ٘ ٞ -یٗ ة ٠غٜث س٣دکٓایی ؽ٢طداری ،د١یاری ك ؽ٢طؾ ٛطة٣ط از نطیٔ ككً ك كـ٣ٍ٘٣ارض ٛحٟاغب ةا ١ظی١ ٠ٟای ٣ٛرد ٞیاز ؛
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ب  -رٌایث جٟاغب ٛیظاف ٌ٣ارض ةا ارای ٠سصٛات ٌٛ٣ٜی ك ٌٜطاٞی ة ٠إؾار ك ةشؼ١ایٜشح ّٙاٌ ٚاز دك٘حی ك ُیط دك٘حی ؛
پ  -ح٢ث گیطی ة ٠غ٣ی ككً ٌ٣ارض ١ایی ک ٠ة ٠ـ٣رت ُیط ٛػحٖی ٚكـ٣ؿ ٛیؽٞ٣ص؛
ت  -جٟاغب ككً ٌ٣ارض در ١ط ٛرٗ ةا ج٘٣یصات ك درآٛص١ای ا١ا٘ی؛
 ج٣ح ٠ة ٠اثطات جتٍی ككً ٌ٣ارض ةط إحفاد ٛرٗ ؛ج ٜ١ -اٟ١گی ك كذصت ركی ٠در ٞياـ ٌ٣ارض ؛
چ  -رٌایث اك٘٣یث ككً ٌ٣ارض ة ٠ـ٣رت درـصی از ٕیٜث ْطكش کاال ك سصٛات ةط غایط ركؽ٢ا از ح ٠ٜٙركش ككً ٌ٣ارض ٖٛه٣ع،
ح  -ككً ٌ٣ارض ٛحٟاغب ةا ارزش اْظكدق زٛیٞ ٝاؽی از جفٜیٜات ٛطاحً ٕاٞ٣ٞی ك یااحطای نطذ٢ای ٌٜطاٞی؛
خ  -ح٣ٙگیطی از ككً ٌ٣ارض ٛلاٌّ ةط کاال١ای ج٘٣یصی؛
د  -ج٣ح ٠داؽح ٝة ٠رؽص ج٘٣یص ك گػحطش كاذص١ای ج٘٣یصی در ٟٛهٖ ٠ةٟ١ ٠گاـ ككً ٌ٣اركتط ج٘٣یص؛
ذ ٛ -راغت ٠كـ٣ؿ ٌ٣ارض در ٣ٛرد كاذص١ای ج٘٣یصی ةط اغاس ْطكش كإٍی در دكرق ٣ٛردٞيط؛
ر  -س٣د داری از ككً ٌ٣ارض ةط کاال١ای ـادراجی ؛
ز  -ج٣ح ٠ة ٠إؾار ک ٚدرآٛص ٟ١گاـ ككً ٌ٣ارض ةا اٌهای جشٓیٍّٛ ،اْیث ك ٞيایط آف؛
ژ  -رٌایث ذاؿ ایثارگطاف ٟ١گاـ ككً ٌ٣ارض ةا اٌهای جشٓیٍّٛ ،اْیث ك ٞيایط آف ؛
س  -اٌٜاؿ ركی١٠ای جؾ٣یٖی ةطای پطداسث ة٣ٌ ًٕ٣ٛ ٠ارض ؛
ش  -ككً ةصكف جتٍیق ٌ٣ارض ةط اغاس اـٗ (ٕ )3ا٣ٞف اغاغی.

جتفطق  -اْظایؼ ٛیظاف ٌ٣ارض ٣ٛك٣ع ای ٝآییٞ ٝا ٠ٛزكدجط از یک غاؿ ـ٣رت ٞش٣ا١صگطْث ك ككً ٌ٣ارض حصیص ك اْظایؼ ٌ٣ارض
ٕتٙی ٌهّ ةٛ٠اغتٔ ٜٞیؽ٣د.

ٛادق ٞ -15ػتث ٌ٣ارض ؽ٢ط ،ركغحا ك ؽ٢طؾ ةا درآٛص١اٌ ،طك ٠کاال١ا ك سصٛات ك غایط٣ٛكٌ٣ات ذصاکثط ةطاغاس ٞطسی اغث ک٠
غاال ٠ٞج٣غمكزارت کؾ٣ر پیؾ٢ٟاد ؽصق اغث ك ة٢حف٣یب ١ی ت كزیطاف ٛیرغصٛ .اداـ ک ٠ایٞ ٝػتث در ١ط غاؿ ة ٠جف٣یب ٞطغػیصق
اغثٞ ،ػتث جٍیی ٝؽصق درغاؿ ٕتٗ ٛخطی س٣ا١ص ة٣د .ةطای جٍیی ٝذصاکثط(غّٖ) ٞػتث ٌ٣ارض ة٢صرآٛػص١ا ك ٌ٣ایػص ٛرٙػی ةایػص
اغحاٞصارد ١ظی١٠ٟای ٌٜطاٞی ،اداری ك سصٛاجیؽ٢طداری٢اج٣غم كزارت کؾ٣ر ةا ٜ١اٟ١گی کٜیح٣ٛ ٠ك٣ع جتفطق ٛادق ( )11ای ٝآیػیٝ
ٞا ٠ٛجٟيی ٚك ة٢٢ی ت كزیطاف ارای ٠گطدد .در جٟيی ٚاغحاٞصارد١ا ةایصغ١ ٚ٢ظی١ ٠ٟایی ک ٠ة٣ٛ ٠حتحفٜیٜات ٛطاحً ٙٛی یا ْطا ٛرٙػی
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در نطذ٢ای ٌٜطاٞی ك یا سصٛاجی ك یا در احطای نطذ٢ای حا ًٛك ١ادی در ؽ٢ط١ا،ؽ٢طک٢ا ك ركغحا١ا ایخاد ٛیؽ٣د ،ة ٠ن٣ر حصاگا٠ٞ
ٛؾشؿ گطدد.

جتفطق  -در غاؿ حاری ك ٛاداـ ک ٠اغحاٞصارد١ا ك ٞػتث١ای ٣ٛك٣ع ایٛ ٝادق جٍییٟٟؾصقاٞصٛ ،خ٣ٜع ٌ٣ارض كـ٘٣ی در ١ط ٛرٗ ةػا
رٌایث ٛادق ()3ای ٝآییٞ ٝاٞ ٠ٛتایص در٣ٛرد در آٛص١ا ةیؼ از ذصاکثط دك درـص ( )%2درآٛص غا٘یا ،٠ٞدر ٣ٛرد ْطكش کاال١ا یاسصٛات
ةیؼ از ذصاکثط دك درـص(ٕ)%2یٜث ٌٜصق ْطكؽی ك در ٣ٛرد دارایػی ك ثػطكت ةػیؼ ازذػصاکثط ٞػی ٚدرـػص ارزش ٍٛػاٛالجی آف ةػا
اذحػاب ٛیظاف ٌ٣ارض ٕاةٗ كـ٣ؿ ٣ٛح٣د ةاؽص.

ٛادق  -16ؽ٣را١ا ٛیج٣اٟٞص ةطاغاس اسحیارات ٕاٞ٣ٞی س٣د از نطیٔ حٙب ٛؾارکث ٛطدٛتا اغحٓادق از ركش اٞحؾػار اكراؽ ٛؾػارکث ك
غایط ركؽ٢ا ةارٌایث ٕ٣اٞی ٝك ٖٛطراجٜطة٣ط ٞػتث ة ٠ج ٛیٟٛ ٝاةً ٛا٘ی ٣ٛرد ٞیاز اجشاذ جفٜیٜٞ ٚایٟص.

ٛادق  -17كزارت کؾ٣ر ٛک ّٙاغث ةا ٜ١کاری غازٛا٢ٞا ك ٛطاکظ ذی رةم آ٣ٛزؽ٢ای الزٛطا ح٢ث ج٣حی ٠ای ٝآییٞ ٝا ٠ٛك غایط آیػیٝ
ٞا١٠ٛای ٛطة٣ط ة٠اٌلای ؽ٣را١ا ارایٜٟ٢ایص .كزارت کؾ٣ر ٛػؤكؿ ٞيارت ةط ذػ ٝاحطا ك رٌایث ای ٝآییٞ ٝا ٠ٛدر ٣ٛرد ٛف٣ةاجٜطة٣ط
ة ٠ككً ٌ٣ارض ج٣غم ؽ٣را١ادر غطاغط کؾ٣ر اغث.

 -5دس قاًَى ضَساّا (هصَب  1375/03/01تا آخشیي اصالحات)

ٛادق  -80ةٟص  16ػ جف٣یب ٘٣اید ةطٕطاری یا ِ٘٣ٌ ٣ارض ؽ٢ط ك ٜ١چٟی ٝجِییط ٣ٞع ك ٛیظاف آف ةا در ٞيػط گػطْح ٝغیاغػث ٌٜػٛ٣ی
دك٘ث ک ٠از غ٣ی كزارت کؾ٣ر اٌالـ ٛیؽ٣د.
ٛادق  – 80ةٟص 22ػ ككً ٖٛطرات ك ٞيارت ةط ذٓط ٛخاری ك ٛػیط١ای ج غیػات ؽ٢طی.

ٛادق  -80ةٟص 25ػ جف٣یب ٖٛطرات الزـ ة ٠پیؾ٢ٟاد ؽ٢طداری ح٢ث ٣ٞؽح١ ٝط ٣ٞع ٛهٙب ك یا ا٘فاؽ ١ط ٣ٞع ٣ٞؽح ٠ك آگ٢ی ك جػاة٣ٙ
ةط ركی دی٣ار١ای ؽ٢ط ةا رٌایث ٖٛطرات ٣ٛك ٠ٌ٣ك اٞحؾار آف ةطای انالع ٌ٣ٜـ.

ٛادق  -80ةٟص26ػ جف٣یب ٞطخ سصٛات ارائ ٠ؽصق ج٣غم ؽ٢طداری ك غازٛا٢ٞای كاةػح ٠ة ٠آف ةػا رٌایػث آییٞٝاٛػٛ ٠ػا٘ی ك ٍٛػاٛالت
ؽ٢طداری٢ا ةا رٌایث ٖٛطرات ٛطة٣ط.
ٛادق  – 80ةٟص 27ػ جف٣یب ٞطخ کطای ٠كغائم ٖٙٞی ٠دركف ؽ٢طی.

ٛادق ٛ - 85ادق 85ػ ؽ٣رای اغالٛی ؽ٢ط ٛیج٣اٞص ٞػتث ة ٠ككً ٌ٣ارض ٛحٟاغب ةا ج٘٣یصات ك درآٛص١ای ا١ا٘ی ةػٟٛ ٠يػ٣ر جػ ٛیٝ
ةشؾی از ١ظی١٠ٟای سصٛاجی ك ٌٜطاٞی ٣ٛرد ٞیاز ؽ٢ط نتٔ آییٞٝاٛ ٠ٛف٣ب ١ی ت كزیطاف إصاـ ٜٞایص.

23

جتفطق ػ ٌ٣ارض ،یک ٛاق پع از ارغاؿ ١ط ٛف٣ة ٠ة ٠كزارت کؾ٣ر ٕاةٗ كـ٣ؿ اغث .كزیط کؾ٣ر ٛیج٣اٞص در ١ط ٖٛهٍی ک ٠كـ٣ؿ ١ط
٣ٞع ٌ٣ارض را ٟٛهتٔ ةط آییٞٝاٛ ٠ٛف٣ب ٞصاٞص ٞػتث ة ٠اـالح یا ِ٘ ٣آف إصاـ ٜٞایص.

 -6هادُ  32آییيًاهِ هالی ضْشداسیّا (هصَب  1346/04/12تا اصالحات تؼذی)

ٛادق  – 32ة ٠ؽ٢طداری١ای کٗ کؾ٣ر احازق دادق ٛیؽ٣د جا ةػٛ ٠ها٘تػات سػ٣د را ةػا إػػاط ذػصاکثط غػی ك ؽػؼ ٛا١ػٛ ٠هػاةٔ
دغح٣راٍٜ٘ٙی ک ٠ة ٠پؾ٢ٟاد ؽ٢طدار ،ة ٠جف٣یب ؽ٣رای اغالٛی ؽ٢ط ٛطة٣ط ٛیؽ٣د دریاْث ٜٞایص در ١ط ذاؿ ـصكر ٓٛاـػا ذػػاب
٣ٛک٣ؿ ة ٠ج دی ٠کٙی ٠ةص١ی ٛؤدی س٣ا١ص ة٣د.
 -7دس قاًَى ضْشداسیّا( هصَب  1334/4/11تا اصالحات تؼذی)

ٛادق  55ةٟص  - 24ـصكر پطكا ٠ٞةطای کٙی ٠غاسحٜاف١ائی ک ٠در ؽ٢ط ٛیؽ٣د.
جتفطق -ؽ٢طداری در ؽ٢ط١ایی کٖٞ ٠ؾ ٠حا ًٛؽ٢ط ج٢ی ٠ؽصق ٛک ّٙاغث نتٔ ك٣اةم ٖٞؾٛ ٠ضک٣ر در پطكاٞػ١٠ای غػاسحٜاٞی ٞػ٣ع
اغحٓادق از غاسحٜاف را ٕیص کٟص .در ـ٣رجیک ٠ةط سالؼ ٟٛصرحات پطكا ٠ٞغاسحٜاٞی در ٟٛهُٖ ٠یطجخاری ٛرٗ کػب یػا پیؾػ ٠ك یػا
جخارت دائط ؽ٣د ؽ٢طداری ٣ٛرد را در کٜیػی٣ف ٖٛطر در جتفطق یک ٛادق  100ایٕ ٝا٣ٞف ٛهطح ٛیٜٞایػص ك کٜیػػی٣ف در ـػ٣رت
اذطاز جشٛ ّٙا٘ک یا ٛػح حط ةا جٍییٙ٢ٛ ٝث ٟٛاغب کٞ ٠تایص از دك ٛاق جخاكز ٜٞایص در ٣ٛرد جٍهیٗ ٛرٗ کػب یا پیؾ ٠ك یا جخارت
ىطؼ ٛصت یک ٛاق اجشاذ جفٜیٛ ٚیکٟص.

ای ٝجفٜی ٚكغی٣ٛ ٛ ٠ٙری ٝؽ٢طداری احطاک ٛیؽ٣د ك کػی کٌ ٠اٜ٘ا از ٛرٗ ٛظة٣ر پع از جٍهیٗ ةطای کػب ك پیؾػ ٠ك یػا جخػارت
اغحٓادق کٟص ة ٠ذتع حٟر٠ای از ؽؼ ٛاق جا دك غاؿ ك حظای ٖٞصی از پٟج ١ظار ریاؿ جا دق ١ظار ریاؿ ٛرک٣ـ س٣ا١ػص ؽػص ك ٛرػٗ
کػب ٞیظ ٛخصدا جٍهیٗ ٛیؽ٣د.

دائط کطدف دْحط كکا٘ث ك ٛهب ك دْحط اغٟاد رغٜی ك ازدكاج ك نالؽ ك دْحط ركزٞا ٠ٛك ٛخ ٠ٙك دْحط ٟ٢ٛصغی كغیٛ ٠ٙا٘ک از ٞيط ایٝ
ٕا٣ٞف اغحٓادق جخاری ٛرػ٣ب ٜٞیؽ٣د.
ٛادق  55ةٟص  -26پیؾ٢ٟاد ةطٕطاری یا اِ٘اک ٌ٣ارض ؽ٢ط ك ٜ١چٟی ٝجِییط ٣ٞع ك ٛیظاف ٌ٣ارض اٌػ ٚاز کاال١ػای كارداجػی ك ـػادراجی
کؾ٣ر ك ٛرف٣الت داسٙی ك ُیطق ك ارغاؿ یک ٞػش ٠از جف٣یبٞا ٠ٛةطای انالع كزارت کؾ٣ر.

ٛادق  55ةٟص  -27ككً ٖٛطرات ساـی ةطای ٞاٛگضاری ٍٛاةط ك ٞفب ٘٣ذٞ ٠اـ آ٢ٞا ك ؽٜارقگضاری اٛاک ٝك ٞفب جاة٣ٙی ا٘فاؽ اٌالٞات
ك ةطداؽح ٝك ٛر ٣کطدف آگ٢ی١ا از ٛرٗ١ای ُیطٛخاز ك ١طگ ٠ٞ٣إصاٛاجی ک ٠در ذٓو ٞياْث ك زیتائی ؽ٢ط ٛؤثط ةاؽٟص
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ٛادق  -77رًْ ١طگ ٠ٞ٣اسحالؼ ةیٛ ٝؤدی ك ؽ٢طداری در ٣ٛرد ٌ٣ارض ك ة٢ای سصٛات ارائ ٠ؽػصق ج٣غػم ؽػ٢طداری ك غػازٛاف١ای
كاةػح ٠ة ٠کٜیػیٞ٣ی ٛطکب از ٜٞایٟصگاف كزارت کؾ٣ر ك دادگػحطی ك اٞخ ٜٝؽ٢ط ارحاع ٛیؽ٣د ك جفٜی ٚکٜیػی٣ف ٛظةػ٣ر ٕهٍػی
اغث .ةص١ی١ائی ک ٠نتٔ جفٜی ٚای ٝکٜیػی٣ف جؾشیؿ ؽ٣د نتٔ ٖٛطرات اغٟاد الزـ االحطا ،ةػ ٠كغػی ٠ٙادارق ثتػث ٕاةػٗ كـػ٣ؿ
ٛیةاؽص احطای ثتث ٛک ّٙاغث ةط نتٔ جفٜی ٚکٜیػی٣ف ٛظة٣ر ة ٠ـصكر احطائی ٠ك كـ٣ؿ نٙب ؽ٢طداری ٛتادرت ٜٞایص در ٖٞػانی
ک ٠غازٛاف ٕلائی ٞتاؽص رئیع دادگػحطی ؽ٢طغحاف یک ٓٞط را ةٜٞ ٠ایٟصگی دادگػحطی جٍییٛ ٝیٜٞایص ك در ُیػاب اٞخٜػ ٝؽػ٢ط
اٞحشاب ٜٞایٟصق اٞخ ٜٝاز نطؼ ؽ٣رای ؽ٢طغحاف ة ٌٜٗ ٠س٣ا١ص آٛص.
ٛادق ٣ٞ -92ؽح١ ٝط ٣ٞع ٛهٙتی یا ا٘فاؽ ١ط ٣ٞؽح٠ای ةط ركی دی٣ار١ای ؽ٢ط کٛ ٠شاّ٘ ٖٛطرات اٞخ ٜٝؽ٢ط ةاؽص ٣ٟٜٛع اغث ٛگط
در ٛرٗ١ائی ک ٠ؽ٢طداری ةطای ٞفب ك ا٘فاؽ اٌالٞات ٍٛیٛ ٝیکٟص ك در ایٛ ٝرٗ١ا ْٖم ةایص ةٞ ٠فب ك ا٘فاؽ آگ٢ی اکحٓا کػطد ك
٣ٞؽح ٝركی آف ٞیظ ٣ٟٜٛع اغث ٛحشٌ ّٙالكق ةط ج دی ٠سػارت ٛا٘کی ٝة ٠پطداسث پاٞفص جا یک ١ظار ریاؿ حطیٛ ٠ٜرکٛ٣ش٣ا١صؽص.

ٛادق ٞ -110ػتث ة ٠زٛی ٝیا ةٟا١ای ٛشطكة ٠ك ُیط ٟٛاغب ةا ككً ٛرٗ ك یا ٞی ٠ٜجٜاـ كإً در ٛرصكدق ؽ٢ط ک ٠در سیاةاف یا ک٣چ٠
ك یا ٛیصاف ٕطار گطْح ٠ك ٟٛاْی ةا پاکی ك پاکیظگی ك زیتائی ؽ٢ط یا ٣ٛازی ٝؽ٢طغازی ةاؽص ،ؽ٢طداری ةا جف٣یب اٞخ ٜٝؽ٢ط ٛیج٣اٞص
ةٛ ٠ا٘ک اسهار کٟص ٟٛح٢ا ىطؼ دك ٛاق ة ٠ایخاد ٞطدق یا دی٣ار ك یا ٛطٛث آف کٟٛ ٠هتٔ ةا ٖٞؾٛ ٠ف٣ب اٞخ ٜٝؽ٢ط ةاؽص إػصاـ کٟػص
اگط ٛا٘ک ٛػاٛر ٠ك یا اٛحٟاع کطد ؽ٢طداری ٛیج٣اٞص ةٟٛ ٠ي٣ر ج ٛیٞ ٝيط ك احطای نطح ٛف٣ب اٞخ ٜٝدر زٛی ٠ٟزیتائی ك پاکیظگی ك
ؽ٢طغازی ١ط گ ٠ٞ٣إصاٛی را ک ٠الزـ ةصاٞص ٣ٍٜٛؿ ك ١ظی ٠ٟآف را ة ٠اكاْ ٠ـصی دق از ٛا٘ک یا ٛح٘٣ی ك یا ٛحفصی ْ٣ٕ٣ٛػ ٠دریاْػث
ٜٞایص در ای٣ٛ ٝرد ـ٣رت ذػاب ؽ٢طداری ةصكا ةٛ ٠ا٘ک اةالغ ٛیؽ٣د در ـ٣رجی کٛ ٠ا٘ک ىطؼ پاٞظدق ركز از جاریز اةالغ ة ٠ـ٣رت
ذػاب ؽ٢طداری اٌحطاض ٞکطد ـ٣رجی ذػاب ٕهٍی جٖٙی ٛیؽ٣د ك ١ط گاق ىطؼ ٙ٢ٛث ٖٛطرق اٌحطاض کطد ٣ٛك٣ع ةػ ٠کٜیػػی٣ف
ٛضک٣ر در ٛادق  77ارحاع س٣ا١ص ؽص.

ـ٣رت ذػاب١ائی ک٣ٛ ٠رد اٌحطاك٣إً ٞؾصق ك ٜ١چٟی ٝآراک کٜیػی٣ف رًْ اسحالؼ ٛضک٣ر در ٛادق  77در ذک ٚغٟص ٕهٍی ك الزـ
االحطا ة٣دق ك احطاک ثتث ٛک ّٙاغث ةط نتٔ ٖٛطرات احطای اغٟاد رغٜی الزـ االحطاک ٞػتث ة ٠كـ٣ؿ نٙب ؽ٢طداری احطائی ٠ـادر ك
ة٣ٛ ٠رد احطاک ةگضارد .
 -8آییي ًاهِ ( قاًَى اصالح قاًَى حلظ ٍ گستشش كعای سثض دس ضْشّا )هصَب  1389/12/15ضَسای ػالی استاًْا
 -9هادُ صذ قاًَى ضْشداسیّا هصَب  1334/04/11تا اصالحات تؼذی
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ٛادق ٛ -100ا٘کی ٝاراكی ك اٛالؾ كإً در ٛرصكدق ؽ٢ط یا ذطی ٚآف ةایص ٕتػٗ از ١ػط إػصاـ ٌٜطاٞػی یػا جٓکیػک اراكػی ك ؽػطكع
غاسحٜاف از ؽ٢طداری پطكا ٠ٞاسض ٜٞایٟص.
ؽ٢طداری ٛیج٣اٞص از ٌٜٙیات غاسحٜاٞی غاسحٜاف١ای ةصكف پطكا ٠ٞیا ٛشاّ٘ ٓٛػاد پطكاٞػ ٠ةػ ٠كغػیٛ ٠ٙػ ٣ٛری ٝسػ٣د اٌػ ٚاز آٞکػ٠
غاسحٜاف در زٛیٛ ٝرف٣ر یا ُیطٛرف٣ر كإً ةاؽص ح٣ٙگیطی ٜٞایص.
جتفطق  -1در ٣ٛارد ٛضک٣ر ْ٣ؽ ک ٠از ٘راظ اـ٣ؿ ؽ٢طغازی یا ْٟی یا ة٢صاؽحی ٕ ًٙج غیػات ك ةٟا١ای سالؼ ٛؾشفات ٟٛصرج در
پطكا ٠ٞكطكرت داؽح ٠ةاؽص یا ةصكف پطكا ٠ٞؽ٢طداری غاسحٜاف اذصا یا ؽطكع ة ٠اذصا ؽصق ةاؽص ة ٠جٖاكای ؽ٢طداری ٣ٛكػ٣ع در
کٜیػی٣ف ١ائی ٛطکب از ٜٞایٟصق كزارت کؾ٣ر ة ٠اٞحشاب كزیط کؾ٣ر ك یکی از ٕلات دادگػحطی ة ٠اٞحشاب كزیط دادگػحطی ك یکی از
اٌلای اٞخ ٜٝؽ٢ط ة ٠اٞحشاب اٞخٛ ٜٝهطح ٛیؽ٣د .کٜیػی٣ف پع از كـ٣ؿ پطكٞصق ةػ ٠ذیٟٓػً اٌػالـ ٛیٜٞایػص کػ ٠ىػطؼ دق ركز
ج٣كیرات س٣د را کحتا ارغاؿ دارد پع از اٖٞلاک ٛصت ٛضک٣ر کٜیػی٣ف ٛک ّٙاغث ٣ٛك٣ع را ةا ذل٣ر ٜٞایٟصق ؽ٢طداری ک ٠ةػصكف
ذٔ رأی ةطای ادای ج٣كید ؽطکث ٛیکٟص ىطؼ ٛصت یک ٛاق جفٜیٖٛ ٚحلی ةط ذػب ٣ٛرد اجشاذ کٟص در ٣ٛاردی ک ٠ؽ٢طداری از
ادا ٠ٛغاسحٜاف ةصكف پطكا ٠ٞیا ٛشاّ٘ ٓٛاد پطكا ٠ٞح٣ٙگیطی ٛیکٟص ٛک ّٙاغث ذصاکثط ىطؼ یک ٓ١ح ٠از جاریز ح٣ٙگیطی ٣ٛك٣ع را
در کٜیػی٣ف ٛضک٣ر ٛهطح ٜٞایص ،در ُیط ای ٝـ٣رت کٜیػی٣ف ة ٠جٖاكای ذی ًٟٓة٣ٛ ٠ك٣ع رغیصگی س٣ا١ص کطد.
در ـ٣رجی ک ٠جفٜی ٚکٜیػی٣ف ةط ٕ ًٙجٜاـ یا ٕػٜحی از ةٟا ةاؽص ٙ٢ٛث ٟٛاغتی کٞ ٠تایص از دك ٛاق جخاكز کٟص جٍییٛ ٝیٜٞایص.
ؽ٢طداری ٛک ّٙاغث جفٜیٛ ٚظة٣ر را ةٛ ٠ا٘ک اةالغ کٟص١ .ط گاق ٛا٘ک در ٙ٢ٛث ٖٛطر إصاـ ة ًٕٙ ٠ةٟا ٜٟٞایص ؽ٢طداری رأغػا إػصاـ
کطدق ك ١ظی ٠ٟآف را نتٔ ٖٛطرات آئیٞ ٝا ٠ٛاحطای كـ٣ؿ ٌ٣ارض از ٛا٘ک دریاْث س٣ا١ص ٣ٜٞد..
جتفطق  -2در ٣ٛرد اكاْ ٠ةٟا زائص ةط ٛػاذث زیط ةٟػای ٟٛػصرج در پطكاٞػ ٠غػاسحٜاٞی كإػً در ذػ٣زق اغػحٓادق از اراكػی ٛػػکٞ٣ی
کٜیػی٣ف ٛیج٣اٞص در ـ٣رت ٌصـ كطكرت ٕ ًٙاكاْ ٠ةٟا ةا ج٣حػ ٠ةػٍٕ٣ٛ ٠یػث ٙٛػک از ٞيػط ٛکػاٞی (در ةػط سیاةاف١ػای اـػٙی یػا
سیاةاف١ای ْطٌی ك یا ک٣چ ٠ة ٝةاز یا ة ٝةػث) رأی ة ٠اسض حطی٠ٜای کػٛ ٠حٟاغػب ةػا ٞػ٣ع اغػحٓادق از ْلػای ایخػاد ؽػصق ك ٞػ٣ع
غاسحٜاف از ٞيط ٛفا٘د ٛفطْی ةاؽص ،جٍیی ٝك ؽ٢طداری ٛک ّٙاغث ةطاغاس آف ٞػتث ة ٠كـ٣ؿ حطی ٠ٜإصاـ ٜٞایص( .حطیٞ ٠ٜتایػص
از ذصإٗ یک دكـ کٜحط ك از غ ٠ةطاةط ارزش ٍٛاٛالجی غاسحٜاف ةطای ١ط ٛحطٛطةً ةٟای اكاْی ةیؾحط ةاؽص) در ـ٣رجی ک ٠ذیٟٓػً از
پطداسث حطی ٠ٜس٣دداری ٣ٜٞد ؽ٢طداری ٛک ّٙاغث ٛخصدا پطكٞصق را ةٜ١ ٠اف کٜیػی٣ف ارحػاع ك جٖاكػای ـػصكر رأی جشطیػب را
.

ةٜٟایص .کٜیػی٣ف در ای٣ٛ ٝرد ٞػتث ة ٠ـصكر رأی جشطیب إصاـ س٣ا١ص ٣ٜٞد
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جتفطق  -3در ٣ٛرد اكاْ ٠ةٟا زائص ةط ٛػاذث ٟٛصرج در پطكا ٠ٞغاسحٜاٞی كإً در ذ٣زق اغحٓادق از اراكی جخػارجی ك ـػٍٟحی ك اداری
کٜیػی٣ف ٛیج٣اٞص در ـ٣رت ٌصـ كطكرت ٕ ًٙاكاْ ٠ةٟا ةا ج٣حػ ٠ةػٍٕ٣ٛ ٠یػث ٙٛػک از ٞيػط ٛکػاٞی (در ةػط سیاةاف١ػای اـػٙی یػا
سیاةاف١ای ْطٌی ك یا ک٣چ ٠ة ٝةاز یا ة ٝةػث) رأی ة ٠اسض حطی٠ٜای کػٛ ٠حٟاغػب ةػا ٞػ٣ع اغػحٓادق از ْلػای ایخػاد ؽػصق ك ٞػ٣ع
غاسحٜاف از ٞيط ٛفا٘د ٛفطْی ةاؽص ،جٍیی ٝك ؽ٢طداری ٛک ّٙاغث ةطاغاس آف ٞػتث ة ٠كـ٣ؿ حطی ٠ٜإصاـ ٜٞایص (حطیٞ ٠ٜتایػص
از ذصإٗ دك ةطاةط کٜحط ك از چ٢ار ةطاةط ارزش ٍٛاٛالجی غاسحٜاف ةطای ١ط ٛحطٛطةً ةٟای اكاْی ایخاد ؽصق ةیؾحط ةاؽػص) در ـػ٣رجی
ک ٠ذی ًٟٓاز پطداسث حطی ٠ٜس٣دداری ٣ٜٞد ؽ٢طداری ٛک ّٙاغث ٛخصدا پطكٞصق را ةٜ١ ٠اف کٜیػی٣ف ارحاع ك جٖاكای ـػصكر رأی
جشطیب را ةٜٟایص .کٜیػی٣ف در ای٣ٛ ٝرد ٞػتث ة ٠ـصكر رأی جشطیب إصاـ س٣ا١ص ٣ٜٞد.
جتفطق  -4در ٣ٛرد اذصا ةٟای ةصكف پطكا ٠ٞدر ذ٣زق اغحٓادق از اراكی ٛطة٣ن ٠در ـ٣رجی ک ٠اـ٣ؿ ْٟػی ك ة٢صاؽػحی ك ؽ٢طغػازی
رٌایث ؽصق ةاؽص کٜیػی٣ف ٛیج٣اٞص ةا ـصكر رأی ةط اسض حطی ٠ٜة ٠ازاک ١ط ٛحطٛطةً ةٟای ةػصكف ٛخػ٣ز یػک د١ػ ٚارزش ٍٛػاٛالجی
غاسحٜاف یا یک پٟخ ٚارزش غطٕٓٙی غاسحٜاف ،در ـ٣رجی ک ٠غاسحٜاف ارزش دریاْث غطٕٓٙی داؽح ٠ةاؽص١ ،ط کصاـ کٛ ٠تٙػَ آف
ةیؾحط اغث از ذی ،ًٟٓةالٛا ًٞة٣دف ـصكر ةطز پایاف غاسحٜاف را ة ٠ؽ٢طداری اٌالـ ٜٞایص .اكاْ ٠ةٟا زائص ةط جػطاکٛ ٚخػاز ةػط اغػاس
.

ٓٛاد جتفطق١ای  2ك  ٌٜٗ 3س٣ا١ص ؽص

جتفطق  -5در ٣ٛرد ٌصـ اذصا پارکیٟگ ك یا ُیطٕاةٗ اغحٓادق ة٣دف آف ك ٌصـ اٛکػاف اـػالح آف کٜیػػی٣ف ٛیج٣اٞػص ةػا ج٣حػ ٠ةػ٠
ٍٕ٣ٛیث ٛرٙی ك ٣ٞع اغحٓادق از ْلای پارکیٟگ رأی ة ٠اسض حطی٠ٜای کػ ٠ذػصإٗ یػک ةطاةػط ك ذػصاکثط دك ةطاةػط ارزش ٍٛػاٛالجی
غاسحٜاف ةطای ١ط ٛحط ٛطةً ْلای از ةی ٝرْح ٠پارکیٟگ ةاؽص ،ـادر ٜٞایص (ٛػاذث ١ط پارکیٟگ ةا اذحػاب گطدش ٛ 25حػط ٛطةػً
.

ٛیةاؽص) ؽ٢طداری ٛک ّٙة ٠اسض حطی ٠ٜجٍیی ٝؽصق ك ـصكر ةطز پایاف غاسحٜاف ٛیةاؽص

جتفطق  -6در ٣ٛرد جخاكز ةٍٛ ٠اةط ؽ٢طٛ ،ا٘کی٣ٛ ٝىّ ١ػحٟص در ٟ١گاـ ٣ٞغازی ةط اغاس پطكا ٠ٞغاسحٜاف ك نطح١ای ٛف٣ب رٌایث
ةط١ای اـالذی را ةٜٟایٟص .در ـ٣رجی ک ٠ةط سالؼ پطكا ٠ٞك یا ةصكف پطكا ٠ٞجخاكزی در ای٣ٛ ٝرد اٞخاـ گیطد ؽ٢طداری ٛک ّٙاغػث از
اداٌٜٙ ٠ٛیات ح٣ٙگیطی ك پطكٞصق اٛط را ة ٠کٜیػی٣ف ارغاؿ ٜٞایص .در غایط ٣ٛارد جشٛ ّٙاٟٞص ٌصـ اغحرکاـ ةٟاٌ ،ػصـ رٌایػث اـػ٣ؿ
.

ْٟی ك ة٢صاؽحی ك ؽ٢طغازی در غاسحٜاف رغیصگی در ـالذیث کٜیػی٣ف١ای ٛادق ـص اغث

جتفطق ٟ٢ٛ -7صغاف ٞاىط غاسحٜاٞی ٛکٟٓٙص ٞػتث ةٌٜٙ ٠یات احطائی غاسحٜاٞی ک ٠ةٛ ٠ػػئ٘٣یث آ٢ٞػا اذػصا ٛیگػطدد از ٘رػاظ
اٞهتاؽ غاسحٜاف ةا ٛؾشفات ٟٛصرج در پطكا ٠ٞك ٖٞؾ١٠ا ك ٛراغتات ْٟی كٜی ٠ٜآف ٛػحٜطا ٞيارت کطدق ك در پایاف کػار ٛهاةٖػث
غاسحٜاف ةا پطكا ٠ٞك ٖٞؾ ٠ك ٛراغتات ْٟی را گ٣ا١ی ٜٞایٟص١ .ط گاق ٟ٢ٛصس ٞاىط ةط سػالؼ كإػً گػ٣ا١ی ٜٞایػص ك یػا جشٙػّ را ةػ٠
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ؽ٢طداری اٌالـ ٞکٟص ك ٣ٛك٣ع ٟٛح٢ی ة ٠نطح در کٜیػی٣ف ٟٛصرج در جتفطق یک ٛادق ـص ٕا٣ٞف ؽ٢طداری ك ـصكر رأی حطی ٠ٜیػا
جشطیب غاسحٜاف گطدد ؽ٢طداری ٛک ّٙاغث ٟ٢ٛصس ٞاىط را در ـ٣رت ثت٣ت جٖفیط ةطاةط ٕا٣ٞف ٞياـ ٍٜٛاری ك غاسحٜاٞی ذػػب
٣ٛرد ةا ج٣ح ٠ة ٠اٜ١یث ٣ٛك٣ع ةٛ 6 ٠اق جا غ ٠غاؿ ٛرطكٛیث از کار ك در ـ٣رجی کٛ ٠خصدا ٛطجکب جش ّٙؽ٣د کٟٛ ٠خط ة ٠ـػصكر
رأی جشطیب ة ٠كغی ٠ٙکٜیػی٣ف ٛادق ـص گطدد ة ٠ذصاکثط ٛخازات ٛرک٣ـ کٟصٛ .طاجب ٛرکٛ٣یث از نػطؼ ؽػ٣رای اٞحيػاٛی ٞيػاـ
ٍٜٛاری ك غاسحٜاٞی در پطكا ٠ٞاؽحِاؿ درج ك در یکی از حطائص کثیطاالٞحؾار اٌالـ ٛیگطدد .ؽػ٢طداری ٛکٙػّ اغػث جػا ـػصكر رأی
ٛرکٛ٣یث ةٛ ٠رق كٕ٣ؼ از جشٟ٢ٛ ّٙصس ٞاىط ك ارغاؿ پطكٞصق کٜیػی٣ف ٛادق ـص ةٛ ٠صت ذصاکثط ٛ 6اق از اسػض گػ٣ا١ی اٛلػاک
ٟ٢ٛصس ٞاىط ٛطة٣ن ٠ةطای غاسحٜاف ح٢ث پطكا ٠ٞغاسحٜاف ؽ٢طداری س٣دداری ٜٞایػصٛ .ػ ٣ٛراف ؽػ٢طداری ٞیػظ ٛکٟٓٙػص در ٛػ٣رد
غاسحٜاف ١ا ٞيارت ٜٞایٟص ك ١ط گاق از ٣ٛارد جش ّٙدر پطكا ٠ٞة ًٕ٣ٛ ٠ح٣ٙگیطی ٞکٟٟص ك یا در ٣ٛرد ـصكر گ٣ا١ی اٞهتاؽ غاسحٜاف ةا
پطكاٛ ٠ٞطجکب جٖفیطی ؽٞ٣ص نتٔ ٖٛطرات ٕاٞ٣ٞی ة ٠جش ّٙآٞاف رغیصگی ٛیؽ٣د ك در ـ٣رجی ک ٌٜٗ ٠ارجکػاةی ٟ٢ٛصغػاف ٞػاىط ك
٣ٛ ٛراف ؽ٢طداری كاحص حٟت ٠حظائی  ٚ١ةاؽص از ای ٝح٢ث ٞیظ ٕاةٗ جٍٖیب س٣اٟ١ص ة٣د.
در ٣ٛاردی ک ٠ؽ٢طداری ٛک ّٙة ٠ح٣ٙگیطی از ٌٜٙیات غاسحٜاٞی اغث ك دغح٣ر ؽ٢طداری احطا ٞؾ٣د ٛیج٣اٞص ةا اغحٓادق از ٣ٛ ٛراف
.

احطائیات س٣د ك در ـ٣رت ٘ظكـ ٣ٛ ٛراف اٞحياٛی ةطای ٛح ّٕ٣غاسحٌٜٙ ٝیات غاسحٜاٞی إصاـ ٜٞایص

جتفطق  -8دْاجط اغٟاد رغٜی ٛکٟٓٙص ٕتٗ از اٞخاـ ٍٛا ٠ٙٛدر ٣ٛرد غاسحٜاف١ا گػ٣ا١ی پایػاف غػاسحٜاف ك در ٛػ٣رد غػاسحٜاف١ای
ٞاجٜاـ گ٣ا١ی ٌصـ سالؼ جا جاریز اٞخاـ ٍٛا ٠ٙٛرا ک ٠ج٣غم ؽ٢طداری ـادر ؽصق ةاؽص ٛالذي ٠ك ٛطاجب را در غٟص ٕیص ٜٞایٟص.
در ٣ٛرد غاسحٜاف١ائی کٕ ٠تٗ از جف٣یب ٕا٣ٞف  6جتفطق ا٘رإی ةٛ ٠ادق ـص ٕا٣ٞف ؽ٢طداری١ا (ٍٛ )1355/11/24ا ٠ٙٛاٞخاـ گطْح٠
ك از یص ٛا٘ک اك٘ی ٠سارج ؽصق ةاؽص در ـ٣رجی ک٣ٛ ٠رد ٍٛا ٠ٙٛکٗ پالؾ را ؽاٞ ٗٛگطدد گ٣ا١ی ٌصـ سالؼ یا ةطز پایاف غػاسحٜاف
ا٘ظاٛی ٞت٣دق ك ةا ثتث ك جفطید آف در غٟص اٞخاـ ٍٛا ٠ٙٛةالٛاٛ ًٞیةاؽص.
در ٣ٛرد غاسحٜاف١ائی کٕ ٠تٗ از جاریز جف٣یب ٖٞؾ ٠حا ًٛؽ٢ط ایخاد ؽصق در ـ٣رجی ک ٠اكاْ ٠ةٟاک حصیصی ذاد ٞگطدیصق ةاؽص ك
ٛصارؾ ك اغٟاد ٞؾاف دٟ١صق ایخاد ةٟا ٕتٗ از غاؿ جف٣یب نطح حا ًٛؽ٢ط ةاؽص ةا ثتث ك جفطید ٛطاجب ْ٣ؽ در غٟص ٛا٘کیث اٞخػاـ
.

ٍٛا ٠ٙٛةالٛاٛ ًٞیةاؽص

جتفطق  -9غاسحٜاف١ایی ک ٠پطكا ٠ٞغاسحٜاف آ٢ٞا ٕتٗ از جاریز جف٣یب ٖٞؾ ٠حا ًٛؽ٢ط ـادر ؽصق اغث از ؽ٣ٜؿ جتفطق ٛ 1ادق ـص
.

ٕا٣ٞف ؽ٢طداری ٍٛاؼ ٛیةاؽٟص
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جتفطق  -10در ٣ٛرد آراک ـادرق از کٜیػی٣ف ٛادق ـص ٕا٣ٞف ؽ٢طداری ١ط گاق ؽ٢طداری یا ٛا٘ک یا ٕائٖٛ ٚاـ اك از جػاریز اةػالغ رأی
ىطؼ ٛصت دق ركز ٞػتث ة ٠آف رأی اٌحطاض ٜٞایصٛ ،طحً رغیصگی ة ٠ای ٝاٌحطاض کٜیػی٣ف دیگط ٛادق ـص س٣ا١ص ة٣د ک ٠اٌلػای
.

آف ُیط از اْطادی ةاؽٟص ک ٠در ـصكر رأی ٕتٙی ؽطکث داؽح٠اٞص .رأی ای ٝکٜیػی٣ف ٕهٍی اغث

جتفطق  -11آئیٞ ٝا ٠ٛارزش ٍٛاٛالجی غاسحٜاف پع از ج٢ی ٠ج٣غم ؽ٢طداری ك جفػ٣یب اٞخٜػ ٝؽػ٢ط در ٛػ٣رد اسػض حػطائٕ ٚاةػٗ
.

احطاغث .ك ای ٝارزش ٍٛاٛالجی غا٘ی یکتار ٕاةٗ جخصیصٞيط س٣ا١ص ة٣د

 -10سایش هستٌذات قاًًَی:
 ٕا٣ٞف ْ ًٟٛطكش ك كاگضاری اراكی ْإص کارةطی ٛػکٞ٣ی ةطای اٛط ٛػک ٝك آئیٞ ٝا ٠ٛاحطایی ٛف٣ب 1383/3/10 ٕا٣ٞف ٞر٣ق جٖ٣ی ٚاةٟی ،٠اٛالؾ ك اراكی ٣ٛرد ٞیاز ؽ٢طداری ١ا ٛف٣ب 70/8/28 ٕا٣ٞف ٞياـ ـٟٓی کؾ٣ر ك آئیٞ ٝا ٠ٛاحطائی ٛطة٣ن٠ٕ -ا٣ٞف جٍیی ٝككٍیث اٛالؾ كإً در نطح ١ای دك٘حی ك ؽ٢طداری ١ا ٛف٣ب 67/8/29

 -11اص قاًَى هذیشیت پسواًذّا:
ٛادق : 8
ج٘٣یػػص کٟٟػػصگاف پػػػٜاٞص ٌػػادی ك اؽػػشاص ذٖیٖػػی ك ذٖػػٕ٣ی ٛػػػئ٣ؿ ٛطاکػػظ ك ٛخحٜػػً ١ػػایی کػػ ٠پػػػٜاٞص ٌػػادی ج٘٣یػػص
ٛی کٟٟص  ،از ٕتیٗ غاکٟیٟٛ ٝازؿ ٛ ،صیطاف ك ٛحفصیاف ٛخح١ ًٜا ك ؽ٢طک٢ا  ،اردكگا٢١ا  ،غطةازسا١ ٠ٞػا  ،كاذػص١ا ك ٛخحٜػً ١ػای
جخاری  ،سصٛاجی  ،آ٣ٛزؽی  ،جٓطیری ك جٓطحگا١ی در ٕتاؿ ٛصیطیث احطائی پػٜاٞص ٌادی پاغشگ ٣ة٣دق ك ٙٛظـ ة ٠رٌایث ٖٛػطرات ك
ؽی٣ق ٞا١ ٠ٛای آئیٞ ٝاٛ ٠ٛی ةاؽص .
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هقذهِ

٣ٛارد ٍٛاْیث١ای ٕیص ؽصق در ایٛ ٝخ ٠ٌ٣ٜک ٠ة٣ٌٟ ٠اف  ٠ٞ٣ٜٞاز کٗ ٍٛاْیث١ا درج گطدیصق اغث ْٖم ةطای زٛاف ٕیص ؽصق در ١ػط
ٕا٣ٞف یا آییٞٝاٛ ٠ٛیةاؽص.
در ـ٣رجیک٣ٕ ٠اٞی ٝدیگطی در سف٣ص ٍٛاْیث١ا كح٣د دارد ک ٠درایٛ ٝخٕ ٠ٌ٣ٜیص ٞگطدیصق ك یا ٍٛاْیث١ایی ک ٠ةٍص از اٞحؾار ایٝ
جٍطْ ٠ككً ك اةالغ گطدٞص ،آف ٍٛاْیث١ا ٕاةٗ احطا س٣اٟ١ص ة٣د.
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 -1دس قاًَى تَدخِ سال  1397کل کطَس (هصَب  1396/12/27تا اصالحات تؼذی)

 -1جتفطق  6ةٟص ع -در راغحای احطای حظک( )2ةٟص (چ) ٛادق(ٕ )80ا٣ٞف ةطٞا ٠ٛؽؾ ٚج٣غٍ ،٠اْطاد جرث پ٣ؽػؼ کٜیحػ ٠اٛػصاد اٛػاـ
سٜیٟی(رق) ك غازٛاف ة٢ظیػحی ك سیطیٛ ٝػک ٝغاز ةطای ١طکصاـ از اْطاد جرث پ٣ؽؼ ٢ٞاد١ا ك غازٛاف ١ػای ذٜػایحی از پطداسػث
١ظی١ ٠ٟای ـصكر پطكا ٠ٞغاسحٜاٞی٣ٌ ،ارض ؽ٢طداری ك د١یاری ك ١ظی١ ٠ٟای اٞؾػٍاب آبْ ،اكػالب ،ةػطؽ ك گػاز ةػطای كاذػص١ای
ٛػکٞ٣ی اسحفاص یاْح ٠ة ٠آٞاف ةط اغاس ا٘گ٣ی ٛفطؼ ْٖم ةطای یک ةار ٍٛاْٟص.

 -2جتفطق  9ةٟص  - ١ة ٠كزارت آ٣ٛزش ك پطكرش احازق دادق ٛی ؽ٣د ةٟٛ ٠ي٣ر غاٛاٞص١ی ك ة٢ی ٠ٟغازی کارةطی ةشؾػی از اٛػالؾ ك
ْلا١ای آ٣ ٛزؽی ،كرزؽی ك جطةیحی س٣د ك ةا رٌایث ٛالذيات آ٣ٛزؽی ك جطةیحیٞ ،ػتث ة ٠اذصا  ،ةازغازی ك ة٢ػطق ةػطداری از آ٢ٞػا
إصاـ کٟص .جِییط کارةطی ٣ٛك٣ع ای ٝةٟص ة ٠پیؾ٢ٟاد ؽ٣رای آ٣ٛزش ك پطكرش اغحاف ك جف٣یب کٜیػػی٣ف ٛػادق(ٕ )5ػا٣ٞف ج غػیع
ؽ٣رای ٌا٘ی ؽ٢طغازی ك ٍٜٛاری ایطاف ٛف٣ب  1351/12/22ـ٣رت ٛی گیطد ك از پطداسث کٙی٣ٌ ٠ارض ؽا ٗٛجِییط کارةطی ٖٗٞ ،ك
اٞحٖاؿ اٛالؾ ،اسض گ٣ا١ی ة٢طق ةطداری ،اذصا  ،جشطیب ك ةازغازی ك غایط ٌ٣ارض ؽ٢طداری ٍٛاؼ ٛی ةاؽص.

 -2دسقاًَى احکام دایوی تشًاهِّای تَسؼِ کطَس (هصَب )1396/01/16

ٛ .1ادق  22ةٟص ت – ١طگ ٠ٞ٣جشٓیّ ك ةشؾ٣دگی ٌ٣ارض ؽ٢طداری ج٣غم دك٘ث ٣ٟٜٛع اغث
ٛ .2ادق  37ةٟص ت ردیّ ٍٛ -1اْیث١ای ْلا١ای آ٣ٛزؽی ك اداری ذ٣زق١ای ٌٜٙی ٠از پطداسث ٌ٣ارض غاسث ك غاز
ٛ .3ادق  37ةٟص

ردیّ  -1جتفطقٛ :ػاحص از پطداسث ١ظی١٠ٟای ٌ٣ارض غاسث ك غاز ـطْا ةطای ْلا١ای اـٙی ٍٛاؼ ٛیةاؽٟص.

 -3دس قاًَى سكغ هَاًغ تَلیذ سقاتت پزیش ٍ استقای ًظام هالی کطَس (هصَب )1394/02/01

ٛادق  59ػ ؽ٢طداری ١ا ٛکٟٓٙص ذصاکثط جا یک ٓ١ح ٠پع از پطداسث ٖٞصی یا جٍیی ٝجکٙیّ ٞر٣ق پطداسث ٌ٣ارض ة ٠ـػ٣رت ٞػػی٠
ٞػتث ة ٠ـصكر ك جر٣یٗ پطكا ٠ٞغاسحٜاف ٛحٖاكی إصاـ ٜٞایٟص.
درس٣اغث یا دریاْث كحٛ ٠ازاد ةط ٌ٣ارض ٕاٞ٣ٞی ٟ١گاـ ـصكر پطكا ٠ٞیا ةٍص از ـصكر پطكا ٠ٞج٣غم ؽ٢طداری ١ا ٣ٟٜٛع اغث.

32

پطداسث ـص درـص (٣ٌ ) 100%ارض ة ٠ـ٣رت ٖٞص ؽا ٗٛدرـص جشٓیٓی س٣ا١ص ة٣د ک ٠ة ٠جف٣یب ؽ٣رای اغالٛی ؽ٢ط ٛی رغص .در
پطداسث ٌ٣ارض ة ٠ـ٣رت ٞػیٕ( ٠ػهی ك یا یکخا) ٞیظ ةٛ ٠یظاٞی ک ٠ة ٠جف٣یب ؽ٣رای اغالٛی ؽ٢ط ٛی رغص ذصاکثط جا ٞطخ ٛف٣ب
ؽ٣رای پ٣ؿ ك اٌحتار ةٛ ٠ت٣ٌ َٙارض اكاْٛ ٠ی ؽ٣د.

ؽ٢طداری ١ا ٛکٟٓٙص در ـ٣رت ٌصـ احطای نطح ةا کارةطی ٣ٛرد ٞیاز دغحگاق ١ای احطایی ٣ٛك٣ع ٛادق (ٕ )5ا٣ٞف ٛػصیطیث سػصٛات
کؾ٣ری جا پایاف ٙ٢ٛث ٕاٞ٣ٞی ،ةصكف ٞیاز ة٣ٛ ٠اْٖث دغحگاق احطایی ذی رةم ةا جٖاكای ٛا٘ک سف٣ـی یا جٍاكٞی ةا پطداسث ٌ٣ارض ك
ة٢ای سصٛات ٕاٞ٣ٞی نتٔ ٕ٣اٞی ٝك ٖٛطرات ٛطة٣ن ٠پطكا ٠ٞـادر کٟٟص.

 -4دس قاًَى خاهغ خذهات سساًی تِ ایثاسگشاى (هصَب )1391/10/02

ٛادقٛ -6ؾ٣ٜالف ایٕ ٝا٣ٞف ةطای اذصا یک كاذص ٛػکٞ٣ی ةا زیطةٟای ٓٛیص جا یکفص ك ةیػث ٛحطٛطةً ك ةیػث ٛحطٛطةً جخػاری در
ؽ٢ط ٛرٗ غکٞ٣ث س٣د از پطداسث ١ظی١ ٠ٟای ٌ٣ارض ـصكر پطكا١ ٠ٞای غاسحٜاٞی٣ٌ ،ارض ؽ٢طداری ك ٣ٞغازی ةػطای یػک ةػار ةػا
ٍٛطْی ةٟیاد ٍٛاؼ ٛی ةاؽٟصٓٛ .اد ایٛ ٝادق در اذصا

ٛخح١ ًٜای ٛػکٞ٣ی ٞیظ اٌٜاؿ ك ٛازاد ةط جطاک ٚؽا ٗٛایثارگطاف ٞش٣ا١ص ة٣د.

جتفطق ػ ٛؾ٣ٜالف ایٕ ٝا٣ٞف از پطداسث ١طگ١ ٠ٞ٣ظی ٠ٟاٞؾٍاب آب ك ْاكػالب ،ةػطؽ ك گػاز ك پٟخػاق درـػص (١ )50%ظیٟػ ٠سػصٛات
اٞؾٍاب آ٢ٞا ةطای یک ةار ٍٛاؼ ٛی ةاؽٟص.

 -5دس قاًَى تشًاهِ پٌحسالِ ضطن تَسؼِ اقتصادی ،اختواػی ٍ كشٌّگی خوَْسی اسالهی ایشاى (هصَب )1390/1/16

ٛ .1ادق  80ردیّ چ ةٟص  -2ج ٛیٛ ٝػکٞ ٝیازٟٛصاف
2ػ اْطاد جرث پ٣ؽؼ کٜیح ٠اٛصاد اٛاـ سٜیٟی (رق) ك غازٛاف ة٢ظیػحی ك سیػطیٛ ٝػکٝغػاز ةػطای ١طکػصاـ از اْػطاد جرثپ٣ؽػؼ
٢ٞاد١ا ك غازٛاف١ای ذٜایحی از پطداسث ١ظی١٠ٟای ـصكر پطكا ٠ٞغاسحٜاٞی٣ٌ ،ارض ؽ٢طداری ك د١یاری ك ١ظیٟػ١٠ای اٞؾػٍاب آب،
ْاكالب ،ةطؽ ك گاز ةطای كاذص١ای ٛػکٞ٣ی اسحفاص یاْح ٠ة ٠آٞاف ةطاغاس ا٘گ٣ی ٛفطؼْٖ ،م ةطای یک ةار ٍٛاْٟص.

ٛ .2ادق  .92ردیّ ج
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2ػ اْطاد جرث پ٣ؽؼ کٜیح ٠اٛصاد اٛاـ سٜیٟی (رق) ك غازٛاف ة٢ظیػحی ك سیػطیٛ ٝػکٝغػاز ةػطای ١طکػصاـ از اْػطاد جرثپ٣ؽػؼ
٢ٞاد١ا ك غازٛاف١ای ذٜایحی از پطداسث ١ظی١٠ٟای ـصكر پطكا ٠ٞغاسحٜاٞی٣ٌ ،ارض ؽ٢طداری ك د١یاری ك ١ظیٟػ١٠ای اٞؾػٍاب آب،
ْاكالب ،ةطؽ ك گاز ةطای كاذص١ای ٛػکٞ٣ی اسحفاص یاْح ٠ة ٠آٞاف ةطاغاس ا٘گ٣ی ٛفطؼْٖ ،م ةطای یک ةار ٍٛاْٟص.

ٛ .3ادق  .95ردیّ اّ٘
جتفطق :جتفطق ػ ٛػاحصٛ ،فٙی١ا ،اٛاک ٝـطْا ٛض١تی إٙیث١ای دیٟی ٛفطح در ٕػا٣ٞف اغاغػی ك ذ٣زق١ػای ٌٜٙیػ ٠ؽػاٛ ٗٛطاکػظ
آ٣ٛزؽی ،پژك١ؾی ك اداری از پطداسث ١ظی١٠ٟای ذٔ اٞؾٍاب آب ،ةطؽ ،گاز ك ْاكالب ك ٌ٣ارض غاسث ك غاز ْٖم ةطای ْلای اـٙی
ٍٛاؼ ٛیةاؽٟص.

 -6هادُ  181قاًَى تشًاهِ پٌدسالِ تَسؼِ خوَْسی اسالهی ایشاى هصَب 1389/10/15

ٛادق181ػ ةٟٛ ٠ي٣ر ارجٖاک ٞياـ ةطٞا٠ٛریظی کؾ٣ر ةا ٘راظ ٣ٜٞدف دك اـٗ آٛایؼ غطزٛی ٝك پایػصاری ٛریهػی در کٙیػٍْ ٠ا٘یح٢ػای
ج٣غٍ٠ای ك غطٛای٠گضاری٢ای ٙٛی ك اغحاٞی ،ایخاد ٜ١اٟ١گی ةشؾیٟٛ ،هٖ٠ای ك ةشؾی ػ ٟٛهٖ٠ای ك رٌایث ٌصا٘ث در ج٣زیً ٟٛاةً ك
ْطـح٢ا ،ج٣غٍٛ ٠ح٣ازف ٟٛانٔ ،ارجٖاک ج٣اٟٜٞصی٢ای ٛصیطیحی اغحا٢ٞا ك اٞحٖاؿ اسحیارات احطائی ة ٠اغحا٢ٞا ك جٜطکظ اٛػ٣ر ذػاکٜیحی در
ٛطکظ ،غاز ك کار١ا ك ؽاسف٢ای الزـ ة ٠جف٣یب ١ی ت كزیطاف ٛیرغص .

جتفط ق ػ ١طگ ٠ٞ٣جشٓیّ ،ةشؾ٣دگی ذٖ٣ؽ ك ٌ٣ارض ؽ٢طداری٢ا ج٣غم دك٘ث ك ٕ٣اٞیٛ ٝف٣ب ٣ٟٛط ة ٠ج ٛی ٝآف از ة٣دحٌٜ ٠ػٛ٣ی
غاال ٠ٞکؾ٣ر اغث .در ُیط ای ٝـ٣رت ةشؾ٣دگی ك جشٓیّ ذٖ٣ؽ ك ٌ٣ارض ؽ٢طداری ٣ٟٜٛع اغث .

 -7دس قاًَى ساهاًذّی ٍ حوایت اص تَلیذ ٍ ػشظِ هسکي (هصَب )1387/2/25

ٛادق  -16کٙی ٠نطذ٢ای ج٘٣یص ٛػکٛ،ٝػکٙٛ ٝی ك نطح ١ای ذٜایحی ٛػک ٝكیژق گطك٢١ای کٚدرآٛص ك نطذ٢ػای ج٘٣یػص ٛػػکٝ
درةاْح٢ای ْطغ٣دق ؽ٢ط١ا ٛؾ٣ٜؿ جشٓیّ ذصإٗ پٟخاقدرـص(١ )%50ظی١٠ٟای ٌ٣ارض غاسثكجطاک ٚغاسث كجٖػیم ةصكف کػارٛظد
ةإیٜاٞصق ٛیةاؽص.

دك٘ث ٣ٛىّ اغث ٍٛادؿ ـصدرـص()%100جشٓیّ اٌٜاؿ ؽصق از غ٣ی ؽ٢طداری٢ا ٞاؽی ازاحطاک ایٕ ٝا٣ٞف ك غایط ٕ٣اٞی ٝرا در ٘٣اید
ة٣دح ٠غ٣ٟاجی ٟٛي٣ر ك پطداسث ٜٞایص.
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 -8دس قاًَى تدویغ ػَاسض (هصَب )1381/10/22
ٛادق  – 10کٙی٣ٕ ٠اٞی ٝك ٖٛطرات ساص ك ٌاـ ِٛایط ةا ایٕ ٝا٣ٞف ِ٘ٛ ٣یگطدد.
جتفطق ٛ 3ادق ٣ٕ -5اٞی ٝك ٖٛطرات ٛطة٣ط ة ٠اٌهاک جشٓیّ یا ٍٛاْیث از پطداسث ٌ٣ارض یا كح٣ق ة ٠ؽ٢طداری١ا ِٙٛی ٛیگطدد.

 -9دس قاًَى هالیات تش اسصش اكضٍدُ (هصَب  1381/10/22تا اصالحات تؼذی)

جتفطق ٛ 3ادق ٣ٕ - 50اٞی ٝك ٖٛطرات ٛطة٣ط ة ٠اٌهاک جشٓیّ یا ٍٛاْیث از پطداسث ٌ٣ارض یا كح٣ق ة ٠ؽ٢طداری١ا ك د١یاری١ا ِٙٛی
ٛیگطدد.

 -10سایش هؼاكیتْای پیطٌْادی:

: 1 -10جشٓیٓات سصٛات پػٜاٞص ك ٍٛاْیح٢ای ٌ٣ارض غهد ؽ٢ط:
ؽ٢طداری ح٢ث جؾ٣یٔ ؽ٢طكٞصاف ٛتٟی ةط پطداسث ة٣ٌ ًٕ٣ٛ ٠ارض غهد ؽ٢ط ٛی ج٣اٞص ةؾطح ذیٗ إصاـ ٜٞایص.
اّ٘  -غٛ ٠ا ٠١اكؿ غاؿ  60درـص سصٛات پػٜاٞص ب -غٛ ٠ا ٠١دكـ غاؿ  40درـػص سػصٛات پػػٜاٞص ج -غػٛ ٠ا١ػ ٠غػ٣ـ غػاؿ
20درـص سصٛات پػٜاٞصجشٓیّ دادق ؽ٣د ك غٛ ٠ا ٠١چ٢ارـ غاؿ 100درـص سصٛات پػٜاٞص اسض گطدد .
کٙیٛ ٠ػاحص ك ذػیٟی١ ٠ا ك ٍٛاةص إٙیح٢ای ٛض١تی ک ٠ـطْا اغحٓادق ٛض١تی از آ٢ٞا ٛیؾ٣د از پطداسث ٌ٣ارض غهد ؽ٢ط ٍٛاؼ ٛی
ةاؽٟص.
٣ٛ:2 -10ارد ذیٗ از دریاْث پطكا ٠ٞك پطداسث ٌ٣ارض ٍٛاؼ ٛی ةاؽٟص:
اّ٘) زیطزٛی١ ٝای ةا ارجٓاع کٜحط از ٛ 2حط ةا اغحٓادق اٞتاری ك ٛػاذث کٜحط از ٛ 20حط
ب) غطكیع ة٢صاؽحی در ذیاط ةٛ ٠ػاذث ذصاکثط ٛ 5حط ٛطةً زیطةٟای ٓٛیص
ج)غایتاف س٣درك در ذیاط ةا ٛفا٘د ُیط ةٟایی ةا ارجٓاع ةطاةط دی٣ار ذیاط ذصاکثط ٛ 25حطٛطةً
د) در ةاْح٢ای ٕصی ٚکْٖ ٠م ٕػٜحی ازغّٖ غاسحٜاف را جا ٛ 30حطٛطةً جِییط دادق اٞص (ٕتٗ از غاؿ 75ةا ج٣ح ٠ة ٠غ٣اةٔ ٣ٞغازی ك
یا جاییص ٛا٣ٛر ْٟی)
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ذ :پطكا١ ٠ٞایی کٕ ٠تٗ از غاؿ75ـادر ؽصق ٌ٣ارض ٛازاد آف  20درـص ْط٣ٛؿ ٛراغت ٠ك ٌ٣ارض زیطزٛی ٝآف ٍٛاؼ كحػظک زیطةٟػای
ٛخاز ٛراغت ٠ؽ٣د.
٣ٌ: 3-10ارض ـصكر پطكاٛ ٠ٞػکٞ٣ی ك ٛخح١ ًٜای ٛػکٞ٣ی در ةاْث ْطغ٣دق:
ةٟٛ ٠ي٣ر اذیاک ةاْث ْطغ٣دق ح٢ث جؾ٣یٔ ؽ٢طكٞصاف ة ٠غاسث ك غاز ،ةازغازی ٣ٞ ،غازی كٖٛاكـ غازی كإٍصرآف،ایٟگ ٠ٞ٣ةٟا١ا
ٍٛادؿ٣ٌ %50ارض زیطةٟای ٛػکٞ٣ی اسض گطدد.
ای ٝةشؾ٣دگی ٛؾ٣ٜؿ جش ّٙغاسحٜاف ٜٞی ؽ٣د.

 : 4-10ح٢ث کٜک ة ٠ایخاد ٟٛتً درآٛصی پایصار ةطای ٛػاحص ،اٛاکٛ ٝض١تی،ك ٛصارس سیطغاز،ذ٣زق ١ای ٌٜٙی، ٠اٛػاکٛ ٝػض١تی
إٙیث ١ای دیٟی ك کحاةشا١ ٠ٞا ةا ج٣ح ٠ةٌ ٠اـ ا٘ ٠ٍٟٜٓة٣دف ك ـطْا ةا کارةطی ١ای ٛض١تی ك یا آ٣ٛزؽی جا ٛ30حط ٛطةً از پطداسػث
ٌ٣ارض جخاری ٍٛاؼ ك ٛازاد آف نتٔ جٍطْ ٠جخاری ٌ ٜٗگطدد ك كٟٜا کٙی ٠ك٣اةم ك ٖٛطرات رٌایث گطدد.
 : 5-10در راغحای نطح إصاـ ٙٛی جاٛیٛ ٝػکٕ ٝؾط١ای ک ٚدرآٛص ٞ ،ػتث ة ٠اٌٜاؿ  %50جشٓیّ ةٞ ٠طخ ٌ٣ارض ـػصكر پطكاٞػ ٠ك
جٖػیم ٌ٣ارض جا ذصإٗ  2غاؿ إصاـ ؽ٣د .
ْ٣ٕ٣ٛ : 6-10ات ٌاـ ک ٠ة ٠ـ٣رت ٌاـ ا٘ ٠ٍٟٜٓادارق ٛی ؽٞ٣ص ك ٣ٛغػات سیطی ٠کْ ٠إص ٛا٘کیث سف٣ـی ة٣دق ك ٣ٛركثی ٜٞی ةاؽص
ٛ ،ؾطكط ة ٠ارائ ٠گ٣ا١ی از ادارق اكٕاؼ ٛتٟی ةط كّٕ ك ٌاـ ا٘ ٠ٍٟٜٓة٣دف  ،ةا ارائ ٠پیؾ٢ٟاد ؽ٢طداری كجف٣یب ؽ٣رای اغالٛی ؽ٢ط ،
از پطداسث ٌ٣ارض ـصكر پطكاٍٛ ٠ٞاؼ ٛی ةاؽٟص .
جتفطق  :در ـ٣رجی کْ٣ٕ٣ٛ ٠ات ة ٠اؽشاص ذٖیٖی ك ذٖٕ٣ی كاگضار ك یا احارق دادق ؽصق ك یا ةؾ٣د ك در غٟص كاگضاری یا احارق ذٔ
ایخاد ةٟا ك ٛػحرصثات ك اسض غٟص ٛا٘کیث اٌیاٞی ةطای اؽشاص ٟٛي٣ر ؽصق ةاؽص اؽشاص ٛضک٣ر در ذکٛ ٚا٘ک ٛرػ٣ب ك ٛؾ٣ٜؿ
پطداسث ٌ٣ارض ة ٠ؽ٢طداری س٣اٟ١ص ة٣د.
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بخ

ش چهارم:

ن کات ازلامی ربای ارجای تعرهف
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ًکات الضاهی تشای اخشای تؼشكِ

 -1در ـ٣رجیک ٠كاژقای در جٍاریّ ٛخٕ ٠ٌ٣ٜیص ٞگطدیصق ةاؽص ٛالؾ جٍاریّ ك ٓٛا١یٕ ٚیص ؽصق در كػ٣اةم ك ٖٛػطرات ؽ٢طغػازی ك
آییٞٝاٛ ٠ٛا٘ی ؽ٢طداری١ا ك ٕا٣ٞف ؽ٢طداری١ا ٛیةاؽص.
 -2درکٙی٣ٛ ٠اردی ک ٠ؽ٢طداری ٛخاز ة ٠ـصكر پطكا ٠ٞغاسحٜاف ٜٞیةاؽص ك٘ی ٛا٘ک یا ٛػا٘کی ٝةػصكف ٛخػ٣ز ؽػ٢طداری ٞػػتث ةػ٠
اذصا ةٟا إصاـ ٛیٜٞایٟص .ؽ٢طداری ٛک ّٙاغث پطكٞصق جش ّٙرا ة ٠کٜیػی٣ف ٛادق ـص ارحاع ك در ـ٣رت ـصكر رای اةٖاک ةٟا ج٣غم
کٜیػی٣ف ٌالكق ةط اسض حطی٣ٌ ٠ٜارض ٛطة٣نٞ ٠یظ كـ٣ؿ ٛیگطدد (ٟٛخ ٠ٜٙپیؾطكی ن٘٣یٛ ،ازاد ةط ارجٓاعٛ ،ازاد ةػط غػهد اؽػِاؿ
ك)...
 -3در ـ٣رجیکٙٛ ٠ک دارای چٟص ةط ةاؽص ٛتٟای ٛراغت٣ٌ ٠ارض ارزش ٍٛاٛالجی ك ٕیٜث ٟٛهٖ٠ای گطاٞحطی ٝةط ٛیةاؽص.
ٛ -4طحً كـ٣ؿ ٛتاَ٘ ای ٝجٍطْ ٠ؽ٢طداری ٛیةاؽص
٣ٛ -5دی پطداسث ٛتاَ٘ ای ٝجٍطْٛ ٠ا٘ک یا در ـ٣رت جؾشیؿ ؽ٢طداری ذیٛ ًٟٓیةاؽص.
 -6ة ٠اغحٟاد ٛادق ٕ 8ا٣ٞف ج٣غٍ ٠ـٍٟث ایطاٞگطدی ك ح٢اٞگطدی کٙی ٠ج غیػات ایطاٞگػطدی ك ح٢ػاٞگطدی ك ٛػ٣ارد ٛؾػاةٛ ٠ؾػ٣ٜؿ
جٍطْ٣ٌ ٠ارض ـٟایً ٛیةاؽٟص ْٙضا در ای ٝجٍطْ ٠ةطای ١ط ةشؼ ٌ٣ارض پیؼةیٟی گطدیصق جا زٛاٞی کٛ ٠ػادق ٕ 8ػا٣ٞف ْػ٣ؽ ذػاکٚ
اغث٣ٛ .ارد ةا جٍطْ ٠ـٟایً ٛراغت ٠ك در ـ٣رجیکٛ ٠ادق  ٣ِ٘ 8یا جِییطاجی در آف ذاـٗ گطدد ةطاغاس ای ٝجٍطْػٌ ٠ػ٣ارض ٛراغػت٠
س٣ا١ص ؽص.
 -7ةطای ـصكر ٛخ٣ز اذصا ةٟای ٛازاد ةط جطاک ٚاسض ٛخ٣ز از کٜیػی٣ف ٛادق  5كطكری ٛیةاؽص ك٘ی در ـ٣رجیکٛ ٠ا٘ک ةصكف ٛخ٣ز
ؽ٢طداری ةٟای ٛازاد ةط جطاک ٚةٟا اذصا ٜٞایص ةٍص از نطح ٣ٛك٣ع در کٜیػی٣ف ٛادق ـص ،در ـ٣رجیک ٠رأی اةٖاک ةٟا غاسحٜاف ـادر
ؽ٣د٣ٌ ،ارض ٛازاد جطاکٌ ٚالكق ةط حطی ٠ٜکٜیػی٣ف ٛادق ـص ةطاةط ارٕاـ حصاكؿ ای ٝجٍطْ ٠كـ٣ؿ ٛیگطدد.
ٛ -8راغت٣ٌ ٠ارض ك ارٕاـ ٕیص ؽصق در ای ٝجٍطْ ٠ة ٠ازای ١ط ٛحطٛطةً ٛػاذث ٛیةاؽص ٛگط در ٣ٛاردی ک ٠ج٣كیرات دیگطی دادق
ؽصق ةاؽص
 -9در جٜاـ جٍطٌْ P ٠تارجػث از آسطیٕ ٝیٜث ٟٛهٖ٠ای ٣ٛك٣ع ٛادق ٕ 64ا٣ٞف ٛا٘یات١ای ٛػػحٖیٛ( ٚفػ٣ب  1366ةػا اـػالذات
ةٍصی)
جتفطق ٣ٛ p :1رد اغحٓادق در جٍطْ٣ٌ ٠ارض پیؾ٢ٟادی غاؿ  1401ةط ٛتٟای ٕیٜث ٟٛهٖ ٠ای ٛفػ٣ب غػاؿ ٛ 1400ػی ةاؽػص کػ٠
ج٣غم ادارق ا٣ٛر ٛا٘یاجی ؽ٢طغحاف اةالغ ؽصق اغث .
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جتفطق  : 2در ٛراغت٣ٌ ٠ارض چٟاٞچ ٠زٛیٟی دارای چٟص ةط ةاؽص ٕیٜث ٟٛهٖ ٠ای گطاٞحطی ٝةط ٙٛک ٛؾطؼ ةٍٛ ٠تط ٛراغت ٠س٣ا١ص
ؽص.
10
 غاسحٜاف جک كاذصی ٛػکٞ٣ی ؽا ٗٛزیط زٛی ٝة ٠ـ٣رت اٞتاری ك ٜ١کّ ةف٣رت یػک كاذػص ٛػػکٞ٣ی ك نتٖػ ٠اكؿ آف ةفػ٣رتج٣غٍٜ١ ٠کّ ٛی ةاؽص.
ٛ -12ا٘ک پع از پطداسث ٌ٣ارض ـصكر پطكا ،٠ٞدر ـ٣رجیک ٠ح٢ث دریاْث پطكا ٠ٞجا پایاف غاؿ إصاـ ٞکٟص ،ةػا ١ػط گٞ٣ػ ٠جِییػط ك
اْظایؼ در ٛیظاف ٌ٣ارض در غاؿ ١ای ةٍصٛ ،ؾ٣ٜؿ ٛاة ٠ا٘حٓاكت س٣ا١ص ؽص.
 -13زٛاف ٛراغت ٠ك اسض ٌ٣ارض ـصكر پطكا ،٠ٞزٛاٞی اغث ک ٠پطكٞصق ،جٜاـ ٛطاذٗ ٕاٞ٣ٞی ـصكر پطكا ٠ٞرا نی ٣ٜٞدق ك پػیؼ ٞػ٣یع
پطكا ٠ٞجٟيی ٚؽصق ةاؽص .انالٌات ٟٛصرج در پیؼ ٣ٞیع ٛتٟای ٛراغت٣ٌ ٠ارض زیطةٟا ٕطار س٣ا١ص گطْث .
 -14ؽٟاغٟا ٠ٛغاسحٜاف (پطكاٜ١ ،) ٠ٞاف ٛخ٣ز ؽطكع ٌٜٙیات غاسحٜاٞی ٛی ةاؽص كای ٝةصیٍٟٛ ٝی اغث کػ ٠اگػط ةػط ركی ٙٛکػی
درس٣اغث پطكا ٠ٞؽصق ةاؽص ك جٜاـ ٛطاذٗ آف اٌ ٚاز ج٢یٖٞ ٠ؾ ، ٠پطداسث ٌ٣ارض كُیطق نی ؽصق ةا ؽص ك٘ی ٕتٗ از اسض ؽٟاغػٟا٠ٛ
ج٣غم ٛا٘ک ،إصاـ ة ٠غاسث ك غاز ؽ٣دآف غاسث ك غاز ة٣ٌٟ ٠اف ةصكف پطكا ٠ٞجٖٙی ك پطكٞصق آف ة ٠کٜیػی٣ف ٛادق ـص ارحػاع ٛػی
ؽ٣د .
ٕ -15یٜث ٟٛهٖ ٠ای اٛالکی کٕ ٠ػٜحی از یک ذص آف ةٍٛ ٠تط اـٙی ك ٕػٜث دیگط ٜ١اف ذص ،ةٙٛ ٠ک ٛخاكر ٟٛح٢ی ٛی گطدد ،
ةصی ٝگ ٠ٞ٣اغث ک ٠آف ٕػٜث کٛ ٠ؾطؼ ة ٠سیاةاف ك یا ٍٛتط اـٙی ٛی ةاؽص ،دارای ٕیٜث ةط سیاةاف ك یا ٍٛتط اـٙی  ،ك آف ٕػٜث
ک ٠ةٙٛ ٠ک ٛخاكر ٟٛح٢ی ٛی ؽ٣د ( از آف ٕػٜث دغحطغی ة ٠سیاةاف ٞصارد ) ٕ %70یٜث ٟٛهٖ ٠ای سیاةاف ك یا ٍٛتط اـٙی ٛتٟػای
ٛراغتٕ ٠طار س٣ا١ص گطْث ٛ ،ؾطكط ة ٠آٞک ٠از ٕیٜث ٍٛتط ْطٌی ( در ـ٣رت دك ةط ة٣دف ٙٛک ) کٜحط ٞتاؽص.
ٛ -16حٖاكیاٞی ک ٠از جٓکیک كیا ـصكر پطكإ ٠ٞتٗ از اجٜاـ ٙ٢ٛث ٖٛطر در پطكا ٠ٞك ٕتٗ از ؽطكع ١ط گٌٜٙ ٠ٞ٣یات غاسحٜاٞی ٟٛفطؼ
ؽصق اٞص ك درس٣اغث اغحطداد كح ٠پطداسحی را ٣ٜٞدق اٞص ةٍص از نی ٛطاذٗ ٕاٞ٣ٞی ٛ %90ت َٙپطداسحی ةٛ ٠حٖاكی ٌ٣دت ٛیگطدد .
ٛ -17طاحٍیٟی ک ٠ةٍص از ـصكر پطكا ٠ٞك جا جاریز یکػاؿ ؽٜػی از ـصكر پطكا، ٠ٞاز غاسث ك غاز در یکی از نتٖات ٟٛفطؼ ؽصق اٞص
ك ١یچ گٌٜٙ ٠ٞ٣یات غاسحٜاٞی را در آف نتٖ ٠ؽطكع ٣ٜٟٞدق اٞص ك درس٣اغث اغحطداد كح ٠پطداسحی را ٣ٜٞدق اٞص ؽ٢طداری ةا اـػالح
پطكاٛ ٠ٞحٖاكی ٛی ج٣اٞص ٛ %90تٛ َٙضک٣ر را ةٛ ٠حٖاكی ٌ٣دت د١ص.
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.-18در ٣ٛرد زٛی٢ٟای  ٠ْ٣ٕ٣ٛاحازق اذصا اٌیاٞی از ٛح٘٣ی كیا ٜٞایٟصق ٕاٞ٣ٞی ٛح٘٣ی آف اٌ ٚاز ذٖیٖی یا ذٖٕ٣ی الزـ اغػث .ـػصكر
پطكا ٠ٞةط ركی اراكی  ، ٠ْ٣ٕ٣ٛدر ـ٣رت غپطدف جٍ٢ص الزـ ( نتٔ ٛف٣ة ٠ؽٜارق  1560د  /ش ٣ٛرخ  ) 71 /8/6ةالٛاٛ ًٞی ةاؽص .
 :19درسف٣ص غاسث كغاز ةٟا١ای ٛػکٞ٣ی ةصكف ٛخ٣ز ٕتٗ از غاؿ ٍٛ 75ادؿ ٣ٌ %20ارض ـصكر پطكا ٠ٞاسض ٛی گػطدد  .ةٟا١ػای
سؾث كگٙی از پطداسث ٌ٣ارض ای ٝردیّ ٍٛاؼ ٛی ةاؽٟص .
 :20در سف٣ص غاسث ك غاز١ای جخاری ةصكف پطكإ ٠ٞتٗ از غاؿ ٣ٌ 30% ، 75ارض ـصكر پطكا ٠ٞةٞ ٠طخ ركز اسض گطدد ٛ .الؾ
ٌٌ ٜٗکع ٣١ایی ٕ/ت٣ض ةطؽ یا آب ٛی ةاؽص.
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دكتش دٍم :تؼشكِ
 كصل اٍل :ػَاسض
 كصل دٍم :تْای خذهات
 كصل سَم :سایش دسآهذّای ضْشداسی
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فص
ل اول
عىارض
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ًکتِ:
ٌ٣ارض ٛرٙی ک ٠ج٣غم ؽ٢طداری پیؾ٢ٟاد ك ج٣غم ؽ٣رای اغالٛی جف٣یب ك پع از رٌایث جؾطیٓات ٕاٞ٣ٞی ج٣غم ؽػ٢طداری ةایػص
كـ٣ؿ گطدد ة ٠ؽطح ذیٗ ٛیةاؽص:
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ً -1ام ػَاسض :ػَاسض صیشتٌا (احذاث اػیاًی) اص ًَع هسکًَی تصَست تک ٍاحذی

پیطٌْاد دٌّذُ :ؽ٢طداری اذٜصآةاد ة ٠اغحٟاد ةٟص ٛ 26ادق ٕ 55ا٣ٞف ؽ٢طداری١ا
هشخغ تصَیة کٌٌذُ :ؽ٣رای اغالٛی ؽ٢ط ة ٠اغحٟاد ةٟص ٛ 16ادق ٕ 80ا٣ٞف ؽ٣را١ا ك جتفػطق ٛ 1ػادق ٕ 50ػا٣ٞف ٛا٘یػات ةػط
ارزش اْظكدق
ظواًت اخشایی ٍصَل:کٜیػی٣ف ٛادق ٕ 77ا٣ٞف ؽ٢طداری

ٌ٣ارض زیط ةٟا (اذصا اٌیاٞی) از ٣ٞع ٛػکٞ٣ی ةف٣رت جک كاذصی
ٞر٣ق ٛراغت٣ٌ ٠ارض ١ط

ردیّ

ؽطح

1

جا زیط ةٟای ٛ 150حط ٛطةً

6Kp

2

ٛازاد ٛ 150حط ٛطةً جا زیطةٟای ٛ 200حطٛطةً

14Kp

3

ٛازاد ةط ٛ 200حطٛطةً جا زیط ةٟای ٛ 300حط ٛطةً

22Kp

4

ٛازاد ةط ٛ 300حطٛطةً جا زیط ةٟای ٛ 400حط ٛطةً

27Kp

5

ٛازاد ٛ 400حط ٛطةً ة ٠ةاال

55Kp

6

پارکیٟگ داسٗ ذیاط ك جاغیػات

6Kp

ٛحطٛطةً

جتفطق (ٟٛ : )1ي٣ر از كاذص ٛػکٞ٣ی جک كاذصی  ،اٌیاٞی اغث ک ٠در غهد ك یا ١ط نتٖ ، ٠ةیؼ از یک كاذص اذصا ٞؾ٣د ك چٟاٞچ٠
در ١ط نتٖ ٠ك یا نتٖات دك كاذص غاسح ٠ؽ٣د جک كاذصی ٛرػ٣ب ٜٞی گطدد ك در ایٟگ٣ٛ ٠ٞ٣ارد ٞر٣ق ٛراغت٣ٌ ٠ارض زیط ةٟا (
اذصا اٌیاٞی ٛػکٞ٣ی ) از ٣ٞع ٛخح٢ٍٜای ٛػکٞ٣ی ٛالؾ ٌ ٜٗس٣ا١ص ة٣د .
جتفطق ( : )2در ـ٣رت ٣ٞغازی ةٟا١ای ٛػکٞ٣ی ٣ٛح٣د ک ٠دارای ؽٟاغٟا ٠ٛغاسحٜاٞی از ؽ٢طداری ٛی ةاؽٟص جا ٛیظاف ٛػاذث ٕتٗ
ةا ٜ١اف کارةطی ك ةطاغاس نطح ٛف٣ب ةاال دغحی%50ای٣ٌ ٝارض ٛالؾ ٛراغتٕ ٠طار ٛی گیطد.
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جتفطق (:)3در ـ٣رجی کٛ ٠ا٘ک درس٣اغث اـالح ؽٟاغٟا ٠ٛغاسحٜاف ٜ١طاق ةا اْظایؼ كیا اسػض ٛخػ٣ز اْػظایؼ ةٟػا را داؽػح ٠ةاؽػص،
ٌ٣ارض ـصكر پطكا ٠ٞکٗ زیطةٟاک نتٔ ای ٝردیّ ٛراغت ٠ك پع از کػط ٌ٣ارض زیط ةٟای دارای ٛخ٣ز ةط اغاس ٜ١ی ٝردیػّ ٛػا ةػ٠
ا٘حٓاكت كـ٣ؿ س٣ا١ص ؽص.
جتفطق (: )4ةٟٛ ٠ي٣ر جؾ٣یٔ ك جطُیب ٛطدـ در اذصا ةٟا١ای ةا اغحرکاـ ةیؾػحط  ،چٟاٞچػ ٠درس٣اغػث ٛخػ٣ز غػاسحٜاف اغػکٙحی
(ْ٣الدی یا ةحٟی ) ٜٞایٟص ٌ٣ارض ـصكر پطكاٛ ٠ٞؾ٣ٜؿ  %25جشٓیّ س٣اٟ١ص ؽص.
جتفطق ( : )5ة ٠اْطادی ک ٠در غا٘٢ای  1400ك  1401ازدكاج ٜٞایٟص از پطداسث ٣ٌ % 50ارض جا زیطةٟای ٛ 120حط ٛطةً ةػطای یکتػار
ٍٛاؼ ك ٛازاد ةط ٛ 120حط ٛطةً نتٔ جٍطْٛ ٠راغتٛ ٠ی گطدد.
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ً -2ام ػَاسض :ػَاسض صیش تٌا (احذاث اػیاًی) اص ًَع ساختواًی هدتوغّا ٍ آپاستواًْای هسکًَی

پیطٌْاد دٌّذُ :ؽ٢طداری اذٜصآةاد ة ٠اغحٟاد ةٟص ٛ 26ادق ٕ 55ا٣ٞف ؽ٢طداری١ا
هشخغ تصَیة کٌٌذُ :ؽ٣رای اغالٛی ؽ٢ط ة ٠اغحٟاد ةٟص ٛ 16ادق ٕ 80ا٣ٞف ؽ٣را١ا ك جتفػطق ٛ 1ػادق ٕ 50ػا٣ٞف ٛا٘یػات ةػط
ارزش اْظكدق
ظواًت اخشایی ٍصَل:کٜیػی٣ف ٛادق ٕ 77ا٣ٞف ؽ٢طداری

ردیّ

٣ٞع ٌ٣ارض

1

ة ٠ازای ١ط ٛحط ٛطةً در نتٖات

2

ة ٠ازای ١ط ٛحط ٛطةً اٞتاری ،جاغیػات ،اجاؽ
ٞگ٢تاٞی ك پارکیٟگ

ج٣كید) n≥1( n:

ٛاسض ك ٞر٣ق ٛراغت٣ٌ ٠ارض
}))1n-(*5(+17}kp
4.2Kp

;nنتٖات

جتفطق (ٟٛ : )1ي٣ر از كاذص ٛػکٞ٣ی چٟص كاذصی اٌیاٞی اغث ک ٠ةا اسض ٛخ٣ز الزـ از ؽ٢طداری ك یا در ١ط نتٖ ٠ةیؼ از یک كاذص
ٛػکٞ٣ی اذصا گطدد.
جتفطق (: ) 2در ـ٣رجیک ٠درس٣اغث اك٘ی ٠چٟص كاذصی ٛػکٞ٣ی ةط ركی ٜ١کّ جخاری ةؾ٣د ك از ٞيط ك٣اةم ،ـصكر چٟی ٝپطكا ٠ٞای
ٛخاز ةاؽص ٌ٣ارض زیطةٟای نتٖ ٠اكؿ ك ةاالجط ةط ٛتٟای ای ٝردیّ ٛراغت ٠س٣ا١ص ؽص (.جخاری -سصٛاجی ٖٛیاس ؽ٢طی ٟٓٛطد)
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ً -3ام ػَاسض :ػَاسض صیشتٌا اص ًَع ٍاحذّای تداسی ،اداسی ،صٌؼتی ٍ ....تِ اصای ّش هتشهشتغ

پیطٌْاد دٌّذُ :ؽ٢طداری اذٜصآةاد ة ٠اغحٟاد ةٟص ٛ 26ادق ٕ 55ا٣ٞف ؽ٢طداری١ا
هشخغ تصَیة کٌٌذُ :ؽ٣رای اغالٛی ؽ٢ط ة ٠اغحٟاد ةٟص ٛ 16ادق ٕ 80ا٣ٞف ؽ٣را١ا ك جتفػطق ٛ 1ػادق ٕ 50ػا٣ٞف ٛا٘یػات ةػط
ارزش اْظكدق
ظواًت اخشایی ٍصَل:کٜیػی٣ف ٛادق ٕ 77ا٣ٞف ؽ٢طداری

ردیّ

نتٖات

جخاری ك سصٛاجی

اداری ك *.....

ـٍٟحی**

غایط کارةطی٢ا

1

ٜ١کّ

38Kp

21.5Kp

16Kp

12.5Kp

2

زیطزٛیٝ

13.5Kp

8.5Kp

5.5Kp

4.5Kp

3

اكؿ

18.5Kp

11Kp

8.5Kp

7.5Kp

4

دكـ

17Kp

10Kp

6.5Kp

6.5Kp

5

پارکیٟگ ،جاغیػات
 ،اٞتاری ك سطپؾح٠

9Kp

5.5Kp

4.5Kp

4Kp

7

ٞی ٚنتٖ٠

9Kp

5.5Kp

4.5Kp

4Kp

*اٞحياٛی ك ٞياٛی ،درٛاٞی  ،آ٣ٛزؽی
**ـٍٟحی  ،کارگا١ی  ،ذ ٜٗك  ، ٖٗٞاٞتارداری ك جٕٓ٣گاق
جتفطق ٣ٌ) 1ارض پضیطق جا ٛ 15حط ٌ ٜٔةطاغاس ٕیٜث ٟٛهٖ ٠ای حت ٠٢اكؿ ك ٛازاد ةط آف ةطاغاس ٕ %80یٜث ٟٛهٖ ٠ای حت ٠٢اكؿ
ٛالؾ ٌٕ ٜٗطار س٣ا١ص گطْث.
جتفطق ) 2در ـ٣رجی غاسحٜاف اذصاثی اداری نتٔ اـ٣ؿ ةازرگاٞی ،ادارق ك ٛؾ٣ٜؿ پطداسث ٛا٘یات ةاؽٟص ٛا١یث ای ٝگٍْ ٠ٞ٣ا٘یث ١ا
جخاری ٛی ةاؽص ك ٛؾ٣ٜؿ ٌ٣ارض جخاری ٛی ةاؽص  .در ُیط ایٟف٣رت ٛؾ٣ٜؿ ٌ٣ارض اداری ٛی ةاؽص.
جتفطق )3كاذص١ای ـٍٟحی ك کارگا١ی کْ ٠إص ٣ٛاْٖث اـ٘٣ی از ٛطاحً ذیطةم ةاؽص ٛؾ٣ٜؿ ٌ٣ارض جخاری ٛی ةاؽص.
جتفطق )4غاسث ك غاز١ای ةا کارةطی ٛض١تی ْ ،طٟ١گی  ،كرزؽی ،آ٣ٛزؽی  ،درٛاٞی ٌاـ ا٘ ٠ٍٟٜٓك سیطغاز از پطداسث ٌ٣ارض ٍٛاؼ
ٛی ةاؽص .
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ً -4ام ػَاسض :ػَاسض صذٍس هدَص حصاسکطی یا دیَاسکطی

پیطٌْاد دٌّذُ :ؽ٢طداری اذٜصآةاد ة ٠اغحٟاد ةٟص ٛ 26ادق ٕ 55ا٣ٞف ؽ٢طداری١ا
هشخغ تصَیة کٌٌذُ :ؽ٣رای اغالٛی ؽ٢ط ة ٠اغحٟاد ةٟص ٛ 16ادق ٕ 80ا٣ٞف ؽ٣را١ا ك جتفػطق ٛ 1ػادق ٕ 50ػا٣ٞف ٛا٘یػات ةػط
ارزش اْظكدق
ظواًت اخشایی ٍصَل:کٜیػی٣ف ٛادق ٕ 77ا٣ٞف ؽ٢طداری

ردیّ

٣ٞع ذفارکؾی یا دی٣ارکؾی ة ٠ازای ١ط ٛحط ن٣ؿ

ٛاسض ك ٞر٣ق ٛراغت٣ٌ ٠ارض

1

اراكی داسٗ ٛرصكدق ؽ٢ط

19000ریاؿ

2

اراكی كإً در ذطی ٚؽ٢ط

21500ریاؿ

٣ٌ -1ارض ـصكر ٛخ٣ز ذفارکؾی از غ٣ی ؽ٢طداری ةا ارائ ٠غٟص ٛا٘کیث رغٜی ك ةا درس٣اغث ٛا٘ک اٞخاـ ٛیپضیطد.ةطای زٛی٢ٟای
زراٌی ،ةاُی ك کؾاكرزی،ك غایط كإً در ذطی ٚؽ٢ط ،ذفارکؾی نتٔ اغحٍالـ از ٛطاحً ٕاٞ٣ٞی ٛطة٣نػ ٠یػا نطح١ػای ٛفػ٣ب إػصاـ
ٛیگطدد.
 .2ارجٓاع ٛخاز ةطای دی٣ارکؾی یا ْٟع ك یا ٞطدق ةطاةط ك٣اةم ؽ٢طغازی س٣ا١ص ة٣د.
 .-3ـصكر ٛخ٣ز ذفار کؾی ةٟاـ ٛا٘ک ـطْا ةٟٛ ٠ظ٘ٛ ٠رف٣ر ٣ٜٞدف آف جٖٙی١ ،یچگٛ ٠ٞ٣خ٣زی در ح٢ث اذصا ةٟا ٛرػ٣ب ٜٞی
ؽ٣د ك ٛطاجب ٛی ةایػث در ٛخ٣ز ـادرق از غ٣ی ؽ٢طداری ـطاذحا ٕیص ؽ٣د.
 -4چٟاٞچٛ ٠صارؾ ٍٛحتطی ٜ١چ٣ف ـصكر اذکاـ ك آراک ٕهٍی از غ٣ی ٛطاحً ك ٛراکٕ ٚلائی ك ذیفالح ٛتٟی ةط ٌصـ ٛا٘کیث ك یػا
داؽحٍٛ ٝارض ارائ ٠ؽ٣د ،ـصكر ٛخ٣ز ذفار کؾی ٛح ّٕ٣س٣ا١ص ؽص.
 -5ة ٠اغحٟاد ٛادق ٕ 110ا٣ٞف ؽ٢طداری ٞػتث ة ٠زٛی ٝیا ةٟای ٛشطكة ٠ك ُیط ٟٛاغب ةا ككً ٛرٗ ك یا ٞی ٠ٜجٜاـ كإً در ٛرػصكدق
ؽ٢ط ک ٠در سیاةاف یا ک٣چ ٠ك یا ٛیصاف ٕطار گطْح ٠ك ٟٛاْی ةا پاکی ك پاکیظگی ك زیتایی ؽ٢ط ةا ٣ٛازی ٝؽ٢طغازی ةاؽص .ؽ٢طداری ةػا
جف٣یب ؽ٣رای ؽ٢ط ٛی ج٣اٞص ةٛ ٠ا٘ک اسهار کٟص ٟٛح٢ا ىطؼ دك ٛاق ة ٠ایخاد ٞطدق یا دی٣ار یا ٛطٛث آف کٟٛ ٠هتٔ ةا ٖٞؾػٛ ٠فػ٣ب
اٞخ ٜٝؽ٢ط ةاؽص إصاـ کٟص اگط ٛا٘ک ٛػاٛر ٠ك یا اٛحٟاع کطد ؽ٢طداری ٛی ج٣اٞص ةٟٛ ٠ي٣ر جاٛیٞ ٝيط ك احطای نطح ٛفػ٣ب ؽػ٣را
در زٛی ٠ٟزیتایی ك پاکیظگی ك ؽ٢طغازی ١طگ ٠ٞ٣إصاٛی را ک ٠الزـ ةصاٞص ٣ٍٜٛؿ ك ١ظی ٠ٟآف را ة ٠اكاْ ٠ـصی دق از ٛا٘ک یا ٛح٘٣ی ك
48

یا ٛحفصی  ٠ْ٣ٕ٣ٛدریاْث ٜٞایص .در ای ٝـ٣رت ذػاب ؽ٢طداری ةصكا ةٛ ٠ا٘ک اةالغ ٛی ؽ٣د در ـ٣رجی کٛ ٠ا٘ک ىػطؼ ٛػصت 15
ركز از جاریز ا ةالغ ة ٠ـ٣رت ذػاب ؽ٢طداری اٌحطاض ٞکطد ـ٣رت ذػاب ٕهٍی جٖٙی ٛی ؽ٣د ك ١طگاق ىطؼ ٙ٢ٛث ٖٛطرق اٌحطاض
کطد ٣ٛك٣ع ة ٠کٜیػی٣ف ٛضک٣ر در ٛادق  77ارحاع س٣ا١ص ؽص.
ـ٣رت ذػاب ١ایی ک٣ٛ ٠رد اٌحطاض كإً ٞؾصق ك ٜ١چٟی ٝآراک کٜیػی٣ف رًْ اسحالؼ ٛضک٣ر در ٛادق  77در ذک ٚغػٟص ٕهٍػی ك
الزـ االحطا ة٣دق ك احطاک ثتث ٛک ّٙاغث ةط نتٔ ٖٛطرات احطای اغٟاد رغٜی الزـ االحطاک ٞػتث ة ٠كـ٣ؿ نٙب ؽػ٢طداری احطائیػ٠
ـادر ك ة٣ٛ ٠رد احطاک ةگضارد.
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ً -5ام ػَاسض :ػَاسض تشای اسصش اكضٍدُ ًاضی اص تـییش طشح ّای هصَب ضْشی

پیطٌْاد دٌّذُ :ؽ٢طداری اذٜصآةاد ة ٠اغحٟاد ةٟص ٛ 26ادق ٕ 55ا٣ٞف ؽ٢طداری١ا
هشخغ تصَیة کٌٌذُ :ؽ٣رای اغالٛی ؽ٢ط ة ٠اغحٟاد ةٟص ٛ 16ادق ٕ 80ا٣ٞف ؽ٣را١ا ك جتفػطق ٛ 1ػادق ٕ 50ػا٣ٞف ٛا٘یػات ةػط
ارزش اْظكدق
ظواًت اخشایی ٍصَل:کٜیػی٣ف ٛادق ٕ 77ا٣ٞف ؽ٢طداری

در ـ٣رجیکٛ ٠ا٘کی ٝةطای جِییط کارةطی ٙٛک درس٣اغث داؽح ٠ةاؽٟص ك ةا ٣ٛاْٖث ؽ٢طداری ك کٜیػی٣ف ٛادق  5جِییط کارةطی ذاـٗ
گطدد ،ؽ٢طداری ةایص ٌ٣ارض ذیٗ را كـ٣ؿ ٜٞایص.
ٛػکٞ٣ی

ةاغ ك کؾاكرزی

جخاری

ـٍٟحی-کارگا١ی *

اداری ك **...

غایط کارةطی٢ا***

ٛػکٞ٣ی

-

-

180Kp

55Kp

50Kp

-

ةاغ ك کؾاكرزی

8Kp

-

190Kp/0/4

60Kp/0/4

55Kp/0/4

-

جخاری

-

-

-

-

-

-

اداری

-

-

120Kp

-

-

-

ـٍٟحی -کارگا١ی*

-

-

72Kp/0/6

-

15Kp/0/6

-

190Kp/Y

60Kp/Y

55Kp/Y

غایط کارةطی٢ا*** 22Kp

-

*ذ ٜٗك  ، ٖٗٞاٞتارداری
** اٞحياٛی ك ٞياٛی ،درٛاٞی ك آ٣ٛزؽی(ةُ ٠یط از ٌاـ ا٘ ٠ٍٟٜٓك سیطغاز ةا ارائ ٠گ٣ا١ی از ادارق اكٕاؼ)
***ْطٟ١گی ،جٓطیری ،كرزؽی  ،پارؾ ك ْلای غتظ  ،گطدؽگطی ٛ ،یطا جاریشی ٛ ،ض١تی  ،جخ٢یظات ك جاغیػات ؽ٢طی ك ...
 0.7=Yح٢ث کارةطی٢ای درٛاٞی ،آ٣ٛزؽی ْ ،طٟ١گی ،جٓطیری ،گطدؽگطی ،كرزؽی ،
 0.4=Yح٢ث کارةطی ١ای جخ٢یظات ك جاغیػات ؽ٢طی ٛ،یطا جاریشی ،پارؾ ك ْلای غتظٛ،ض١تی ك غایط

50

ً -6ام ػَاسض :ػَاسض اسصش اكضٍدُ کاستشی ّای خذیذ کِ تشاساس طشحْای تَسؼِ ضْشی (طشح خاهغ ٍ طهشح تلصهیلی)
ایداد هیگشدد.

پیطٌْاد دٌّذُ :ؽ٢طداری اذٜصآةاد ة ٠اغحٟاد ةٟص ٛ 26ادق ٕ 55ا٣ٞف ؽ٢طداری١ا
هشخغ تصَیة کٌٌذُ :ؽ٣رای اغالٛی ؽ٢ط ة ٠اغحٟاد ةٟص ٛ 16ادق ٕ 80ا٣ٞف ؽ٣را١ا ك جتفػطق ٛ 1ػادق ٕ 50ػا٣ٞف ٛا٘یػات ةػط
ارزش اْظكدق
ظواًت اخشایی ٍصَل:کٜیػی٣ف ٛادق ٕ 77ا٣ٞف ؽ٢طداری

ةط اثط احطای نطح١ای حا ًٛك جٓفیٙی اٛالؾ ٛا٘کی ٝجِییط کارةطی ٛییاةٟص ک ٠در ٞحیخ ٠ةطای ٛػا٘کی ٝارزش اْػظكدق زیػادی درةػط
دارد ٘ضا در ٟ١گاـ ٛطاحٍٛ ٠ا٘کی ٝة ٠ؽ٢طداری ح٢ث اسض ٛخ٣ز غاسث ك غاز ؽ٢طداری ةایص ٌ٣ارض ٛهاةٔ ردیّ  5كـ٣ؿ ٜٞایص.

51

ً -7ام ػَاسض :پاسکیٌگ

پیطٌْاد دٌّذُ :ؽ٢طداری اذٜصآةاد ة ٠اغحٟاد ةٟص ٛ 26ادق ٕ 55ا٣ٞف ؽ٢طداری١ا
هشخغ تصَیة کٌٌذُ :ؽ٣رای اغالٛی ؽ٢ط ة ٠اغحٟاد ةٟص ٛ 16ادق ٕ 80ا٣ٞف ؽ٣را١ا ك جتفػطق ٛ 1ػادق ٕ 50ػا٣ٞف ٛا٘یػات ةػط
ارزش اْظكدق
ظواًت اخشایی ٍصَل:کٜیػی٣ف ٛادق ٕ 77ا٣ٞف ؽ٢طداری
رٌایث پارکیٟگ ةطاةط ك٣اةم نطح جٓلیٙی در زٛاف ـصكر پطكا ٠ٞا٘ظاٛی اغث  .ةٟا١ای اذصاثی ةصكف پطكاٛ ، ٠ٞازاد ةط پطكا ٠ٞك یا دارای
کػط پارکیٟگ در ـ٣رت اةٖای ةٟا  ،نتٔ آرای کٜیػی٣ف ٛادق ـص در سف٣ص جاٛی ٝپارکیٟگ ٣ٛرد ٞیاز إصاـ س٣ا١ص ؽص.

52

ً -8ام ػَاسض :ػَاسض تدذیذ پشٍاًِ ساختواى

پیطٌْاد دٌّذُ :ؽ٢طداری اذٜصآةاد ة ٠اغحٟاد ةٟص ٛ 26ادق ٕ 55ا٣ٞف ؽ٢طداری١ا
هشخغ تصَیة کٌٌذُ :ؽ٣رای اغالٛی ؽ٢ط ة ٠اغحٟاد ةٟص ٛ 16ادق ٕ 80ا٣ٞف ؽ٣را١ا ك جتفػطق ٛ 1ػادق ٕ 50ػا٣ٞف ٛا٘یػات ةػط
ارزش اْظكدق
ظواًت اخشایی ٍصَل:کٜیػی٣ف ٛادق ٕ 77ا٣ٞف ؽ٢طداری

ٌ٣ارض جٜصیص پطكا ٠ٞة ٠اغحٟاد رای ١یات ٌٛ٣ٜی دی٣اف ٌصا٘ث ة ٠ؽٜارق دادٞاٛ 1555/2-1797 :٠ٛػ٣رخ  97/9/6اةهػاؿ گطدیػصق ك
ٕاةٗ كـ٣ؿ ٜٞی ةاؽص ٘ .ضا ٛهاةٔ جتفطق ٛ 2ادق ٕ 29ا٣ٞف ٣ٞغازی ح٢ث غاسحٜا٢ٞای ٞی ٠ٜجٜاـ ٞػتث ة ٠كـػ٣ؿ ٌػ٣ارض ٛطة٣نػ٠
إصاـ گطدد.
اٌحتار پطكا ٠ٞغاسحٜاٞی ١طگظ ٖٟٛلی ٞؾصق ك جاریز درج ؽصق در آف ٛتی ٝزٛاف اجٜاـ ٌٜٙیات غاسحٜاٞی ٛی ةاؽص.ؽطكع ٌٜٙیات در
ٛصت جٍیی ٝؽصق ةطای اغحٜطار اٌحتار ا٘ظاٛی اغث  .در ُیط ایٟف٣رت پطكا ٠ٞةایص ةا ك٣اةم حصیص نطح ١ای ج٣غٍ ٠ؽ٢طی جهتیٔ دادق
ؽ٣د ك در ـ٣رت ِٛایطت اـالح ك پطكا ٠ٞحصیص ـادر ؽ٣د.
جتفطق  )1اگط درس٣اغث جخصیص پطكا ٠ٞةٟا ة ٠درس٣اغث ٛا٘ک ك یا ةٌٙ ٠ث احطای نطذ٢ای ج٣غٍ ٠ؽ٢طی ةاؽص ة ٠ؽطح ذیٗ إصاـ
گطدد:
)1در ـ٣رت ٌصـ جِییط زیطةٟا نتٔ پطكإ ٠ٞتٙی ٛ،تِٙی ةاةث جخصیص پطكا ٠ٞاسض ٜٞی گطدد.
)2در ـ٣رت اْظایؼ زیط ةٟا ٣ٌ،ارض ٛاة ٠ا٘حٓاكت ةٞ ٠طخ ركز اسض ٛی گطدد .
)3در ـ٣رت کا١ؼ زیطةٟا ك ٌصـ ؽطكع ٌٜٙیات احطایی در ٙ٢ٛث ٖٛطر ٕیص ؽصق در پطكاٞ ، ٠ٞػتث ة ٠اغحطداد ٣ٌ %90ارض ٛاة٠
ا٘حٓاكت ٛحطاژ حصیص ك ٕصی ٚةٛ ٠ا٘ک إصاـ ٛی گطدد.

53

ً -9ام ػَاسض :ػَاسض تش اسصش اكضٍدُ ًاضی اص اظاكِ استلاع

پیطٌْاد دٌّذُ :ؽ٢طداری اذٜصآةاد ة ٠اغحٟاد ةٟص ٛ 26ادق ٕ 55ا٣ٞف ؽ٢طداری١ا
هشخغ تصَیة کٌٌذُ :ؽ٣رای اغالٛی ؽ٢ط ة ٠اغحٟاد ةٟص ٛ 16ادق ٕ 80ا٣ٞف ؽ٣را١ا ك جتفػطق ٛ 1ػادق ٕ 50ػا٣ٞف ٛا٘یػات ةػط
ارزش اْظكدق
ظواًت اخشایی ٍصَل:کٜیػی٣ف ٛادق ٕ 77ا٣ٞف ؽ٢طداری

در ـ٣رجیکٛ ٠ا٘ک از ١ط کارةطی غّٖ ةٟا١ای اذصاثی را اكاْ ٠ةط ارجٓاع ك٣اةم ك ٖٛطرات ؽ٢طغازی ایخاد ٜٞایص .پطكٞػصق جشٙػّ ةػ٠
کٜیػی٣ف ٛادق ـص ارحاع در ـ٣رجیک ٠کٜیػی٣ف رای ةط اةٖاک ةٟا ـادر ٜٞایص آٞگاق ٌالكق ةط اسض حطی ٠ٜکٜیػی٣ف ٛادق ـص ٌػ٣ارض
اكاْ ٠ارجٓاع ةؾطح ذیٗ كـ٣ؿ ٛیگطدد.
ردیّ

ؽطح

ٛراغت٣ٌ ٠ارض

1

ٌ٣ارض اكاْ ٠ارجٓاع

6KNPS

ٕ :Pیٜث ٟٛهٖ٠ای ٣ٛك٣ع ٛادق ٕ 64ا٣ٞف ٛا٘یات١ای ٛػحٖیٛ ٚف٣ب  1366ةا اـالذات ةٍصی
 : Kكطیب جف٣یتی ؽ٣رای اغالٛی ؽ٢ط
 : Nاسحالؼ ارجٓاع ُیطٛخاز ةٛ ٠حط
ٛ : Sػاذث اكاْ ٠ارجٓاع اٞخاـ ؽصق

54

ً -10ام ػَاسض :ػَاسض صذٍس هدَص تؼویشات ساختواى

پیطٌْاد دٌّذُ :ؽ٢طداریاذٜصآةاد ة ٠اغحٟاد ةٟص ٛ 26ادق ٕ 55ا٣ٞف ؽ٢طداری١ا
هشخغ تصَیة کٌٌذُ :ؽ٣رای اغالٛی ؽ٢ط ة ٠اغحٟاد ةٟص ٛ 16ادق ٕ 80ا٣ٞف ؽ٣را١ا ك جتفػطق ٛ 1ػادق ٕ 50ػا٣ٞف ٛا٘یػات ةػط
ارزش اْظكدق
ظواًت اخشایی ٍصَل:کٜیػی٣ف ٛادق ٕ 77ا٣ٞف ؽ٢طداری

ٌ٣ارض ـصكر ٛخ٣ز جٍٜیطات ةؾطح ذیٗ كـ٣ؿ ٛیگطدد.
ردیّ

ؽطح

ٛراغت٣ٌ ٠ارض

1

ة ٠ازای ٛخ٣ز جٍٜیطات غاسحٜاٞی ةطای کٙی٠
کارةطی١ا

ٍٛادؿ 30درـص از ٛت َٙـصكر پطكا٠ٞ
غاسحٜاٞی ٜ١اف کارةطی

جتفطق :جٍٜیطاجی کٟٛ ٠خط ة ٠جِییط پالف ٍٜٛاریٜٞ ،ا غاسحٜاف ،غازق ةٟا ك غّٖ گطدد ٛؾ٣ٜؿ ای٣ٌ ٝارض ٛیگطدد.

55

ً -11ام ػَاسض :ػَاسض اسصش اكضٍدُ ًاضی اص تـییش ػولکشد یا تثذیل

پیطٌْاد دٌّذُ :ؽ٢طداری اذٜصآةاد ة ٠اغحٟاد ةٟص ٛ 26ادق ٕ 55ا٣ٞف ؽ٢طداری١ا
هشخغ تصَیة کٌٌذُ :ؽ٣رای اغالٛی ؽ٢ط ة ٠اغحٟاد ةٟص ٛ 16ادق ٕ 80ا٣ٞف ؽ٣را١ا ك جتفػطق ٛ 1ػادق ٕ 50ػا٣ٞف ٛا٘یػات ةػط
ارزش اْظكدق
ظواًت اخشایی ٍصَل:کٜیػی٣ف ٛادق ٕ 77ا٣ٞف ؽ٢طداری

ردیّ

ٌ٣ارض ةط ارزش اْظكدق جِییط کارةطی
ؽطح

ٛت٣ٌ َٙارض

1

جِییط کارةطی از پارکیٟگ ةٛ ٠ػکٞ٣ی

12KPS

2

جِییط کارةطی از پارکیٟگ ة ٠جخاری

190KPS

3

جِییط کارةطی از پارکیٟگ ة ٠غایط کارةطی١ا

108KPS

4

جِییط کارةطی از اٞتاری ةٛ ٠ػکٞ٣ی

18KPS

5

جِییط کارةطی از اٞتاری ة ٠جخاری

204KPS

6

جِییط کارةطی از اٞتاری ة ٠غایط کارةطی١ا

120KPS

ٛ : Sػاذث جِییط کارةطی یاْح٠
٣ٌ -1ارض ةط ارزش اْظكدق جِییط کارةطی١ا حصكؿ ْ٣ؽ پع از جف٣یب کٜیػی٣ف ٛادق ٕ 5اةٗ كـ٣ؿ ٛیةاؽص.
 -2جا زٛاٞیک ٠کٜیػی٣ف ٛادق  5جِییط کارةطی را جف٣یب ٜٟٞایص ك اٛکاف جٍهیٙی ٛرٗ یا ةطگؾث ة ٠ذا٘ث اك٘یٖٛ ٠صكر ٞتاؽص ٛا٘ک
ٛک ّٙاغث ٍٛادؿ٣ٌ %60ارض ْ٣ؽ را پطداسث ك در ای ٝـ٣رت ١یچگ ٠ٞ٣ذٖی ةطای ٛا٘ک ایخاد ٞش٣ا١ص گطدیص.

56

ً -12ام ػَاسض :ػَاسض صذٍس هدَص احذاث تاسیسات ضْشی

پیطٌْاد دٌّذُ :ؽ٢طداری اذٜصآةاد ة ٠اغحٟاد ةٟص ٛ 26ادق ٕ 55ا٣ٞف ؽ٢طداری١ا
هشخغ تصَیة کٌٌذُ :ؽ٣رای اغالٛی ؽ٢ط ة ٠اغحٟاد ةٟص ٛ 16ادق ٕ 80ا٣ٞف ؽ٣را١ا ك جتفػطق ٛ 1ػادق ٕ 50ػا٣ٞف ٛا٘یػات ةػط
ارزش اْظكدق
ظواًت اخشایی ٍصَل:کٜیػی٣ف ٛادق ٕ 77ا٣ٞف ؽ٢طداری
ای٣ٌ ٝارض ٛشف٣ص ٞفب یا ایخاد جاغیػات ؽ٢طی ٛیةاؽص.
جاغیػات ؽ٢طی ٜ١اٟٞص :
 -1دکٗ١ای ٛشاةطات (ایطاٞػٜٗ١ ،طاق اكؿ ،رایحٗ ك)...

 -2جطاٞػٓ٣ر ٣ٛج٣ر١ا

 -3کاْ١٣ای ٛشاةطات

ٌ٣ارض ـصكر ٛخ٣ز اذصا دکٗ ١ای ٛشاةطاجی 170/000/000ریاؿ
ٌ٣ارض ـصكر ٛخ٣ز اذصا غایط جاغیػات ؽ٢طی 70/000/000ریاؿ
ةطای کٙی٣ٛ ٠ارد ْ٣ؽ ةایػحی ةطاغاس ك٣اةم ؽ٢طغازی ك ایٟٜی ٛخ٣ز الزـ اسض گطدد در ـ٣رت ٞفػب ١ػط گٞ٣ػ ٠جاغیػػات ةػصكف
ٛخ٣ز ؽ٢طداری ةطاةط ك٣اةم ك ٖٛطرات إصاـ الزـ ةٍٛ ٜٗیآیص.

57

ً -13ام ػَاسض :ػَاسض پیصآهذگی هطشف تِ هؼثش

پیطٌْاد دٌّذُ :ؽ٢طداری اذٜصآةاد ة ٠اغحٟاد ةٟص ٛ 26ادق ٕ 55ا٣ٞف ؽ٢طداری١ا
هشخغ تصَیة کٌٌذُ :ؽ٣رای اغالٛی ؽ٢ط ة ٠اغحٟاد ةٟص ٛ 16ادق ٕ 80ا٣ٞف ؽ٣را١ا ك جتفػطق ٛ 1ػادق ٕ 50ػا٣ٞف ٛا٘یػات ةػط
ارزش اْظكدق
ظواًت اخشایی ٍصَل:کٜیػی٣ف ٛادق ٕ 77ا٣ٞف ؽ٢طداری

ای٣ٌ ٝارض ةطای ٛرٗ ١ایی ک ٠در ك٣اةم نطح جٓفیٙی ٛخاز ؽٟاسح ٠ؽػصق اغػث ك ٜ١چٟػی ٝدر ـػ٣رجیکٛ ٠ػا٘کی ٝةػصكف ٛخػ٣ز
ؽ٢طداری ةطسالؼ ك٣اةم ك ٖٛطرات ؽ٢طغازی ك ٌصـ رٌایث غیٜا ك ٟٛيط ؽ٢طی ٛؾطؼ ةٍٛ ٠اةط (کٟػػ٣ؿ ،جػطاس ،ةػا٘ک )ٝایخػاد
ٜٞایٟص پطكٞصق جش ّٙة ٠کٜیػی٣ف ٛادق ـص ارحاع در ـ٣رجیک ٠کٜیػی٣ف رای ةط اةٖاک ةٟا ـادر ٜٞایص ؽ٢طداری ك ٜٝدریاْث حطی٠ٜ
ٌ٣ارض پیؼ آٛصگی ٛؾطؼ ةٍٛ ٠تط ةؾطح ذیٗ كـ٣ؿ ٛیٜٞایص.
ةٟص اّ٘-1:در ـ٣رجی ک ٠پیؼ آٛصگی در ٍٛتط ٌٛ٣ٜی ة ٠ـ٣رت ركةػح ٠ك زیطةٟای ٓٛیػص ٛػ٣رد اغػحٓادق ٛػػکٞ٣ی ،جخػاری اداری
،ـٍٟحی ٕطار گیطدٌالكق ةط ای ٝک ٠حظك زیطةٟای ٓٛیص ٛرػ٣ب ك ٌ٣ارض ٛطة٣ن ٠كـ٣ؿ س٣ا١ص ؽص از ١ط ٛحػط ٛطةػً پػیؼ آٛػصگی
ةطاةط ٕیٜث ركز از ٛحٖاكیاف كـ٣ؿ س٣ا١ص گطدیص.
 -2اگط پیؼ آٛصگی ة ٠ـ٣رت ركةػح ٠ك دارای دی٣ار١ای حاٞتی ةاؽص ك٘ی ة ٠ـ٣رت ةٟای ُیطٓٛیص ٣ٛرد اغحٓادق ٕطار گیطد (ـطْا ةػ٠
ـ٣رت ةا٘کٌ)ٝالكق ةط ای ٝک ٠حظك زیطةٟای ٞاسا٘ؿ ٛرػ٣ب ك ٌ٣ارض ٛطة٣ن ٠كـ٣ؿ س٣ا١ص ؽص از ١ط ٛحط ٛطةً پیؼ آٛػصگی %50
ارزش ركز زٛی ٝكـ٣ؿ س٣ا١ص ؽص.
-3چٟاٞچ ٠پیؼ آٛصگی ة ٠ـ٣رت ركةاز ك ْإص دی٣ار١ای حاٞتی ةاؽص (جطاس)ٍٛادؿ ٕ%50یٜث کارؽٟاغی كـ٣ؿ س٣ا١ص ؽص.
ةٟصاّ٘:چٟاٞچ ٠پیؼ اٛصگی غّٖ آسطی ٝنتٖ ٠ةٟا ـطْا ة ٠ـ٣رت غای ٠ةاف ٣ٛرد اغحٓادق ٕطار گیطد ٛؾ٣ٜؿ ای ٝجٍطْٞ ٠ش٣ا١ص ؽص.
ةٟص ب:چٟاٞچ ٠پیؼ آٛصگی پع از غاسث ةٟا ك سارج از ذص ٛخاز ة٣دق ةاؽص در ـ٣رت اةٖػاک ج٣غػم کٜیػػی٣ف ٛػادق ـػص كـػ٣ؿ
ٌ٣ارض پیؼ آٛصگی ة ٠ـ٣رت ٛازاد ةط جطاکٛ ٚخاز ةط ٛتٟای جٍطْٛ ٠طة٣نٛ ٠راغت ٠س٣ا١ص ؽص.
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ً -14ام ػَاسض :ػَاسض اسصش اكضٍدُ ًاضی اص اكضایص تش سطح اضـال ٍ تشاکن

پیطٌْاد دٌّذُ :ؽ٢طداری اذٜصآةاد ة ٠اغحٟاد ةٟص ٛ 26ادق ٕ 55ا٣ٞف ؽ٢طداری١ا
هشخغ تصَیة کٌٌذُ :ؽ٣رای اغالٛی ؽ٢ط ة ٠اغحٟاد ةٟص ٛ 16ادق ٕ 80ا٣ٞف ؽ٣را١ا ك جتفػطق ٛ 1ػادق ٕ 50ػا٣ٞف ٛا٘یػات ةػط
ارزش اْظكدق
ظواًت اخشایی ٍصَل:کٜیػی٣ف ٛادق ٕ 77ا٣ٞف ؽ٢طداری

در ـ٣رجیکٛ ٠ا٘کیٛ ٝازاد ةطغهد اؽِاؿ ةٟا ك یا جطاکٛ ٚخاز ،اذصا ٜٞایٟص ،ةایص پطكٞصق جش ّٙة ٠کٜیػی٣ف ٛادق ـص ارحاع گطدد .در
ـ٣رجیک ٠کٜیػی٣ف ٛادق ـص رای ةط اةٖاک ةٟا ـادر ٜٞایص آٞگاق ؽ٢طداری ك ٜٝدریاْث حطی٣ٌ ٠ٜارض ٛازاد ةط غهد اؽِاؿ ك جػطاکٚ
را ةؾطح ذیٗ كـ٣ؿ ٛیٜٞایص.
ردیّ

ٛراغت٣ٌ ٠ارض

ؽطح
ة ٠ازای ١ط ٛحطٛطةً اذصا اٌیاٞی

1

ٛازاد ةط غهد اؽِاؿ ةطاةط نطح١ای

(*9صیشتٌای هداص /ػَاسض صیشتٌای داسای هدَص یا هداص -ػَاسض صیشتٌای احذاثی)

ج٣غٍ ٠ؽ٢طی
ٌ٣ارض ٛازاد ةط جطاک ( :ٚدر نتٖات )

ردیّ

ؽطح

ٛراغت٣ٌ ٠ارض

1

کارةطی ٛػکٞ٣ی

38.5KP

2

کارةطی جخاری  ،اداری یا غایط
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49KP

ً -15ام ػَاسض:ػَاسض تأهیي سشاًِ خذهات ػوَهی ٍ ضْشی

پیطٌْاد دٌّذُ :ؽ٢طداری اذٜصآةاد ة ٠اغحٟاد ةٟص ٛ 26ادق ٕ 55ا٣ٞف ؽ٢طداری١ا
هشخغ تصَیة کٌٌذُ :ؽ٣رای اغالٛی ؽ٢ط ة ٠اغحٟاد ةٟص ٛ 16ادق ٕ 80ا٣ٞف ؽ٣را١ا ك جتفػطق ٛ 1ػادق ٕ 50ػا٣ٞف ٛا٘یػات ةػط
ارزش اْظكدق
ظواًت اخشایی ٍصَل:کٜیػی٣ف ٛادق ٕ 77ا٣ٞف ؽ٢طداری
اغٟاد ٛا٘کیث ـادرق (از نطیٔ احطای ٛادق  133،148 ، 147ك  ....ک ٠غٟص اك٘ی ٠ةاالی ٛ 500حط ةاؽص) ٕتػٗ از جػاریز 1390/03/14
ـطْا 10درـص ٛػاذث غٟص ارائ ٠ؽصق پع از رٌایث ؽتکٍٛ ٠اةط نتٔ نطح ٛف٣ب ة٣ٌٟ ٠اف غطاٍٛ ٠ٞاةط ٛراغتٛ ٠ی گطدد.
جتفطق )1در ـ٣رجیکٛ ٠ػاذث غه٣ح سصٛات ٣ٛرد ٛراغت ٠ة ٠اٞصازق یک ٕهٍ ٠جٓکیکی ةاؽص زٛی ٝكاگضار ؽ٣د ،در ُیط ایٟف٣رت
ة ٠ارزش ركز زٛی ٝپطداسث گطدد.
جتفطق)2غاسحٜا٢ٞای اذصاثی ٕتٗ از جف٣یب نطح ٛف٣ب ؽ٢ط ک ٠ةطای آ٢ٞا غٟص ٛا٘کیث ةصكف اسض ٛخ٣ز ؽ٢طداری ك در ٕا٘ب
جٓکیک ك یا اْطاز ـادر گطدیصق اغث از پطداسث غطاٍٛ ٠ٞاةط ٍٛاؼ ٛی ةاؽٟصٛ .ؾطكط ة ٠ایٟک ٠ةٍص از غاؿ ْ٣ؽ ٛخصدا اْطاز یا جٓکیک
ٞؾصق ةاؽٟص.
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ً -16ام ػَاسض:قذسالسْن تلکیک ٍاكشاص اساظی

پیطٌْاد دٌّذُ :ؽ٢طداری اذٜصآةاد ة ٠اغحٟاد ةٟص ٛ 26ادق ٕ 55ا٣ٞف ؽ٢طداری١ا
هشخغ تصَیة کٌٌذُ :ؽ٣رای اغالٛی ؽ٢ط ة ٠اغحٟاد ةٟص ٛ 16ادق ٕ 80ا٣ٞف ؽ٣را١ا ك جتفػطق ٛ 1ػادق ٕ 50ػا٣ٞف ٛا٘یػات ةػط
ارزش اْظكدق
ظواًت اخشایی ٍصَل:کٜیػی٣ف ٛادق ٕ 77ا٣ٞف ؽ٢طداری
یکی از درآٛص١ای ؽ٢طداری ٕصرا٘ػ ٚ٢ؽ٢طداری از ٛرٗ جٓکیک ك اْطاز اراكی ٛیةاؽص کػ ٠نتػٔ ٕػا٣ٞف اـػالح ٛػادق ٕ 101ػا٣ٞف
ؽ٢طداری ،از جاریز  1390/03/14اةالغ ك ٕاةٗ كـ٣ؿ ٛیگطدد.

هساحت کل صهیي

سشاًِ هؼاتش

سشاًِ كعای خذهاتی ٍ ػوَهی
هؼاف

تا  500هتش هشتغ
هاصاد 500هتش تا 1500هتش هشتغ

%10

هاصاد 1500تا  3000هتش هشتغ

%15

≥%25طثق طشح هصَب ٍ ًقطِ تلکیکی≥%15

هاصاد 3000تا  5000هتش هشتغ

%20

≥%25طثق طشح هصَب ٍ ًقطِ تلکیکی≥18/75

تاالی ّ 5000ضاس هتش هشتغ

%25

 %25تاقیواًذُ پس اص کسش سشاًِ خذهات;%18/75

≥%25طثق طشح هصَب ٍ ًقطِ تلکیکی≥%10

ٛ -1ا٘ک ةایػحی در زٛاف جٓکیک غطاٍٛ ٠ٞاةط ك ؽ٣ارع ٛهاةٔ نطح جٓفیٙی ك ك٣اةم ك ٖٛطرات ؽ٢طغازی ك یا ةا جاییص کٜیػی٣ف
ٛادق  5رٌایث کٟص کٛ ٠یظاف غطاٍٛ ٠ٞاةط ةایػحی از ذصإٗ ٛػاذث نتٔ حصكؿ ْ٣ؽ پع از کػط غطا ٠ٞسصٛاجی کٜحط ٞتاؽص ك
ذصاکثط ٞیظ از  % 25از ٛػاذث کٗ پالؾ پع از کػط غطا ٠ٞسصٛاجی ةیؾحط ٞتاؽص ك چٟاٞچ ٠غطاٍٛ ٠ٞاةط از ٛ %25ػاذث کٗ پالؾ
پع از کػط غطا ٠ٞسصٛات ةیؾحط ؽ٣د اسحالؼ ٛحطاژ غطاٍٛ ٠ٞاةط از غطا ٠ٞسصٛات کػط ؽ٣د.
 -2اگط ٙٛکی ٕتٗ از احطای ٕا٣ٞف اـالح ٛادق ٕ 101ا٣ٞف ؽ٢طداری ١ا جٓکیک ؽصق ةاؽص ك ٛا٘ک درس٣اغث جٓکیک ٛخصد داؽح ٠ك
ٜ١چٟی ٝغه٣ح سصٛات پطداسث ٣ٜٞدق ةاؽص ،غه٣ح سصٛات ٛراغت ٠ؽصق از غطا ٠ٞسصٛات ٛراغت ٠ؽصق (ةط اغاس حصكؿ ْ٣ؽ)
کػط س٣ا١ص ؽص.در ُیط ایٟف٣رت رٌایث غطاٍٛ ٠ٞاةط ك سصٛات نتٔ حصكؿ ْ٣ؽ ا٘ظاٛی ٛی ةاؽص ك جٓکیک ١ایی ک ٠ةطاةط ٛادق
اـالذی 101 ٠اٞخاـ ؽصق ةاؽص در ـ٣رت درس٣اغث جٓکیک ٛخصد از پطداسث غطا ٠ٞسصٛات ٍٛاؼ ٛی ةاؽص.
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ٛ -3تٟای ٛراغت ٠غطا ٠ٞسصٛات ك ؽ٣ارع ح٢ث غاسث ك غاز١ای اٞخاـ ؽصق  ،اغٟاد ـادر ؽصق ك زٛی١ ٝای ٕهٍ ٠ةٟصی ؽصق
(اغٟاد ٛادق 133، 148 ، 147ك  )....پع از احطای ٕا٣ٞف اـالح ٛادق  101ؽ٢طداری٢ا  ،ةط اغاس غٟص اك٘ی ٠ك نتٔ حصكؿ ْ٣ؽ ك ة٠
ٞػتث ٕصر ا٘ػٛ ٚ٢ا٘ک ٛی ةاؽص ك در ـ٣رجی کٛ ٠ا٘ک ٞح٣اٞص غٟص ٛا٘کیث اك٘ی ٠ارائٜٞ ٠ایصٛ ،خٌ٣ٜا غطا ٠ٞسصٛات ةط اغاس%15
ٛػاذث غٟص ارائ ٠ؽصق ٛراغت ٠س٣ا١ص ؽص.
 -4پالک٢ایی ک ٠ةط اغاس نطح آٛادق غازی ٛف٣ب ادارق راق ك ؽ٢طغازی جٓکیک ٛی گطدٞص ،چٟاٞچ ٠سا٘ؿ غٛ ٚ٢ا٘ک ةیؼ از
 % 56/25از ٛػاذث کٗ پالؾ نتٔ غٟص اك٘ی ٠ةاؽصٛ ،ػاذث ٛازاد ةط ةیؼ از  % 56/25ةایص ةصكف اسض كح ٠ةٞ ٠اـ ؽ٢طداری گطدد.
 -5ةط اغاس ٕا٣ٞف اـالح ٛادق ٕ 101ا٣ٞف ؽ٢طداری ١اٛ ،ػاذث ٛ 500حط ٛطةً ة ٠ةاال ةطذػب ٛػاذث ٟٛصرج در غٟص ؽؼ داٞگ
ك یا غٟص اك٘ی ٠اراكی ٛؾاٌی دارای جٖػیٞ ٚاٛ ٠ٛرلطی (ٛادر غٟص) ك یا اغحٍالـ ثتحی ح٢ث اٞخاـ ٌ ٜٗجٓکیک ؽا ٗٛای ٝك٣اةم
ٛی ةاؽص.
 -6اراكی ای ک ٠نتٔ غٟص  6داٞگ ك یا غٟص اك٘ی ٠ك یا اغحٍالـ ثتحی ٛػاذث آ٢ٞا کٜحط از ٛ 500حط ٛطةً اغث؛ ؽا ٗٛای ٝك٣اةم
ٜٞی گطدٞص.
 -7کٙی ٠جٓکیک ١ایی ک ٠پع از الزـ االحطا ؽصف ایٕ ٝا٣ٞف اٞخاـ ؽصق یا ٛی ؽٞ٣ص ك دارای غاةٖ ٠ج٣أْ در ؽ٢طداری ٜٞی ةاؽٟص؛
ٛؾ٣ٜؿ ای ٝك٣اةم ٛی گطدٞص.
ٖٞ -8ؾ ٠ك گظارش نطح جٓکیکی ك آٛادق غازی ةایص ة ٠جائیص ؽ٢طداری ةطغص.
اّ٘) ٞر٣ق رٌایث غطاْ ٠ٞلای ٌٛ٣ٜی ك سصٛاجی در نطح جٓکیکی ك آٛادق غازی:
 -1از آٞخایی ک ٠ؽ٢ط ةطذػب جٖػیٜات کا٘تصی ك ةط اغاس ك٣اةم ؽ٢طغازی دارای غه٣ح ٛحٓاكجی اٌ ٚاز ة٣ٙؾ غاسحٜاٞی ،كاذص
ٜ١ػایگیٛ ،ر ،٠ٙةطزفٞ ،اذی ٠ك ٟٛهٖ ٠اغث ك ٛالؾ جؾشیؿ آ٢ٞاٛ ،ػاذث ك سف٣ـا غّٖ حٍٜث پضیطی آ٢ٞا ةط اغاس جطاکٚ
ٛف٣ب نطح حا ،ًٛجٓفیٙی ك یا آٛادق غازی اغث؛ الزـ اغث جا ٛیظاف غطاْ ٠ٞلای ٌٛ٣ٜی ك سصٛاجی ٣ٛرد ٞیاز ةط ای ٝاغاس ك ةط
ذػب غطا ٠ٞالزـ ةطای ١ط یک از غه٣ح کا٘تصی ک ٠در نطح جٓفیٙی ك حاٛ ًٛف٣ب ٛؾشؿ ؽصق اغث؛ ٛراغت ٠ك ـطْا ةط ذػب
کارةطی ٣ٛرد ٞیاز جثتیث ك ذٓو ؽصق ك غٟص آف ةٞ ٠اـ ؽ٢طداری ؽ٣د جا ةط آف اغاس ٣ٛرد ة٢طق ةطداری ٕطار گیطد.
ٛ -2ػاذث کارةطی ْلای ٌٛ٣ٜی ك سصٛاجیٕ ،اةٗ جِییط کارةطی ك كاگضاری ةُ ٠یط (ة ٠اغحثٟای دغحگاق ة٢طق ةطداری کٟٟصق) ٜٞی
ةاؽص.
ب) ٞر٣ق رٌایث ؽتک١ ٠ا ك ٍٛاةط ٌٛ٣ٜی ؽ٢ط در نطح جٓکیکی ك آٛادق غازی:
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 -1رٌایث گضرةٟصی نطح ،ا٘ظاٛا ةایص نتٔ ك٣اةم ك ٖٛطرات نطح حا ًٛك جٓفیٙی ٛالؾ ٌ ٜٗةاؽص.
 -2رٌایث ٍٛاةط ك ؽ٣ارع ٌٛ٣ٜی ؽ٢ط نتٔ نطح جٓفیٙی ك حا ًٛك نطح ١ای احطایی ٛف٣ب ؽ٢ط ا٘ظاٛی اغث.
 -9چٟاٞچ ٠در نطح پالکیٛ ،ػاذث ٞاؽی از رٌایث ؽتک١ ٠ا ك ٍٛاةط ٌٛ٣ٜی ؽ٢ط ٍٛادؿ ك یا ةیؼ از  43.75درـص ٛػاذث اك٘ی٠
زٛی ٝةاؽص؛ ٞیازی ة ٠رٌایث غطا ٠ٞسصٛات ٜٞی ةاؽص .در ای ٝسف٣ص چٟاٞچٛ ٠ػاذث ٞاؽی از رٌایث ؽتک١ ٠ا ك ٍٛاةط ٌٛ٣ٜی ؽ٢ط
ةیؼ از  43.75درـص ٛػاذث اك٘ی ٠زٛی ٝةاؽص؛ ٛاة ٠ازای ةیؼ از  43.75درـص ٛػاذث اك٘ی ٠زٛی ٝنتٔ ٞطخ کارؽٟاغی ٛراغت ٠ك
ةٛ ٠ا٘ک پطداسث س٣ا١ص ؽص.
 -10چٟاٞچٛ ٠ػاذث زٛی ٝغ ٚ٢كاگضاری ة ٠ؽ٢طداری ،ةطاةط ةا ذصإٗ ٞفاب جٓکیکی در آف پ ٠ٟ٢از ؽ٢ط ك یا ٛػاذث ک٣چکحطیٝ
ٕهٍات جٓکیکی نتٔ ك٣اةم ةاؽصٕ ،هٍٛ ٠طة٣ن ٠ة ٠ؽ٢طداری كاگضار گطدد .ك یا ةا ٛخ٣ز ؽ٣رای ؽ٢ط ةٕ ٠یٜث ركز نتٔ ٞيط
کارؽٟاس رغٜی ٞ،ػتث ة ٠پطداسث آف إصاـ ٜٞایص.در ـ٣رجی کٛ ٠ػاذث زٛی ِٝغ ٚ٢كاگضاری ة ٠ؽ٢طداری ،کٜحط از ذص ٞفاب
جٓکیک نتٔ ك٣اةم ٛالؾ ٌ ٜٗدر آف پ ٠ٟ٢از ؽ٢ط ةاؽص ك اٛکاف اغحٓادق از ٛػاذث ٣ٛرد ٞيط ةطای ْلای ةاز ؽ٢طی ك پارکیٟگ ك...
ٞیظ ٖٛصكر ٞتاؽص ؽ٢طداری راغا ٛی ج٣اٞص نتٔ ٞيط کارؽٟاغی ٞػتث ة ٠اسض ٛت َٙآف إصاـ ٜٞایص.
كح٣ق اسض ؽصق از ایٛ ٝرٗ ،ةایص ة ٠کص درآٛصی ساص اسحفاص ك ـطْا ة ٠اذصا ْلای ٌٛ٣ٜی ك سصٛاجی ٣ٛرد ٞیاز در آف ٛر ٠ٙك
ذصاکثط آف ٞاذی ٠از ؽ٢ط ةطغص.
 -11اراكی دریاْحی غ ٚ٢ؽ٢طداری ـطْا ح٢ث ٣ٍٛض اراكی در نطح ؽتکٍٛ ٠اةط ك گضر١ای ١ای غهد ؽ٢ط كاگضار ك یا ذػب ٞیاز
جتصیٗ ة ٠پارؾ ،پارکیٟگ ك جاغیػات ؽ٢طی ك نطح ١ای ٛؾارکحی ك غایط سصٛات در ٜ١اف ٟٛهٖ ٠س٣ا١ص ؽص.
 -12چٟاٞچٕ ٠ػٜحی از پالؾ در نطح ٌٜطاٞی ك ج٣غٍ ٠ؽ٢طی ؽ٢طداری كإً ؽ٣د ك ٛا٘ک ٕتٗ از جٓکیک ُطاٛث ٕػٜث در نطح را
نتٔ ك٣اةم ك ٞطخ کارؽٟاغی ركز اسض ٜٞایص ك چٟاٞچ ٠ةإیٜاٞصق پالؾ ةیؾحط از ٛ 500حط ٛطةً ةاؽص ك ٛا٘ک درس٣اغث جٓکیک
ٜٞایص ةایػحی ٞػتث ة ٠رٌایث کا ٗٛغطا ٠ٞسصٛات ٌٛ٣ٜی ك ٍٛاةط (جا غّٖ  43/75درـص)إصاـ ٜٞایص .
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ً -17ام ػَاسض:ػَاسض تلکیک هادُ  101قاًَى ضْشداسیْا تشای اساظی هَقَكِ

پیطٌْاد دٌّذُ :ؽ٢طداری اذٜصآةاد ة ٠اغحٟاد ةٟص ٛ 26ادق ٕ 55ا٣ٞف ؽ٢طداری١ا
هشخغ تصَیة کٌٌذُ :ؽ٣رای اغالٛی ؽ٢ط ة ٠اغحٟاد ةٟص ٛ 16ادق ٕ 80ا٣ٞف ؽ٣را١ا ك جتفطق ٛ 1ادق ٕ 50ا٣ٞف ٛا٘یات ةػط
ارزش اْظكدق
ظواًت اخشایی ٍصَل:کٜیػی٣ف ٛادق ٕ 77ا٣ٞف ؽ٢طداری

)1ةا ج٣ح ٠ة ٠جٍصد پالک٢ای  ٠ْ٣ٕ٣ٛدر ؽ٢ط ك ٕهٍ ٠ةٟصی آ٢ٞا ة ٠ـ٣رت ٛؾاٌی ك اٍٖٞاد ٕطارداد احارق ك غاسث ك غاز١ای اٞخاـ ؽصق
از غا٘٢ای ٕتٗ اٛکاف جٓکیک پالؾ ١ا نتٔ ٛادق ٛ 101یػط ٜٞی ةاؽص  .ةا ج٣ح ٠ی ٠ایٟکٛ ٠ػاذث پالؾ اـٙی ةیؼ از ٛ 500حط
ٛطةً ٛی ةاؽص ك ة ٠دالیٗ ْ٣ؽ ٛػاذث ٕهٍات ٛؾاٌی کٜحط از ٛ 500حط ٛطةً ؽصق اغث .ةٟاةطای٣ٌ ٝارض ذیٗ ة٣ٌٟ ٠اف ٌ٣ارض
جٓکیک ح٢ث جاٛی ٝغطا ٠ٞسصٛات ٌٛ٣ٜی ك پع از رٌایث ؽتکٍٛ ٠اةط نتٔ نطح حا – ًٛجٓلیٙی ةطای ١ط ٕهٍ ٠اسض ٛی گطدد.

ٛػکٞ٣ی :

6kp

جخاری

15kp

غایط کارةطی٢ا

6kp
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ً -18ام ػَاسض :ػَاسض صذٍس هدَص حلاسی

پیطٌْاد دٌّذُ :ؽ٢طداری اذٜصآةاد ة ٠اغحٟاد ةٟص ٛ 26ادق ٕ 55ا٣ٞف ؽ٢طداری١ا
هشخغ تصَیة کٌٌذُ :ؽ٣رای اغالٛی ؽ٢ط ة ٠اغحٟاد ةٟص ٛ 16ادق ٕ 80ا٣ٞف ؽ٣را١ا ك جتفػطق ٛ 1ػادق ٕ 50ػا٣ٞف ٛا٘یػات ةػط
ارزش اْظكدق
ظواًت اخشایی ٍصَل:کٜیػی٣ف ٛادق ٕ 77ا٣ٞف ؽ٢طداری
اؽشاص ذٖیٖی ك ذٖٕ٣ی ٟ١گاـ ذٓاری ٍٛاةط غهد ؽ٢ط ٛکٟٓٙص ٌ٣ارض ذٓاری را ة ٠ؽطح ذیٗ پطداسث ٜٞایٟص .
اّ٘:سػارت ؽکػح ٝآغٓا٘ث ك جشطیب ٍٛاةط
ٕیٜث ركز آغٓا٘ث ك زیطغازی%10+
ب:ـصكر ٛخ٣ز ذٓاری
ٍٛ.1اةط آغٓا٘ث
ٛ) 1-1راغت١ ٠ظی ٠ٟسػارت :
نتٔ دغح٣راٍ٘ ٜٗاةالُی ٍٛاكٞث ٌٜطاٞی اغحاٞصاری ة ٠ؽٜارق ١ای ٣ٛ 56360رخ  1397/09/14ك ٣ٛ 55996رخ 95/10/20
ٛراغت ٠ك اٌٜاؿ ٛی گطدد .
جتفطق ٕ :1یٜث كاذص ١ط ٛحطةً آغٓا٘ث نتٔ آٞا٘یظ ذیٗ ةٛ ٠ت1/060/000 َٙریاؿ ة ٠ازای ١ط ٛحط ٛطةً جٍیی ٝگطدیص.
١ظی ٠ٟیک ٛحط ٛطةً آغٓا٘ث (ریاؿ)
كاذص

ٖٛصار در یک ٛحط ٛطةً

ٕیٜث كاذص

ٕیٜث کٗ

ؽطح
آغٓا٘ث ج٣پکا در کارسا٠ٞ

جٝ

0.024

6/000/000

144/000

پشؼ ك ذٜٗ

جٝ

0.024

800/000

19/200

ٕیٜث یک ٛحط ٛطةً آغٓا٘ث ة ٠كشاٛث  1غاٞحیٜحط

163/200

کػ٣رات ك ةاالغطی ()%1.3

212/160

ٕیٜث یک ٛحطٛطةً آغٓا٘ث ة ٠كشاٛث  5غاٞحیٜحط
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1/060/000

جتفطق  :2در ـ٣رت اةالغ ٕیٜث حصیص آغٓا٘ث ج٣غم ٍٛاكٞث ٌٜطاٞی ٛ ،الؾ ٌٛ ٜٗراغتٕ ٠طار س٣ا١ص گطْث .
جتفطق  : 3در ـ٣رجیکٕ ٠یٜث كاذص آغٓا٘ث نتٔ حصكؿ ْ٣ؽ در غاؿ  1401ةیؾحط از  %15اْظایؼ یاةص ٞطخ ٛراغت ٠ةطكزرغاٞی
گطدد.
١ظی ٠ٟسػارت ; كطیب اٜ١یث آغٓا٘ث * كطیب ٟٛهٖ * ٠غهد سػارت دیصق * كطیب کیٓیث آغٓا٘ث * كطیب جکطار ذٓاری
* ٕیٜث پای ٠آغٓا٘ث ةطای پٟج غاٞحیٜحط
ٛ)2-1راغت ٠غهد سػارت :
الق:خساست حلاسی ّای تشاًطِ طَلی:
اّ٘)1-در ـ٣رجی کٌٜ ٠ط آغٓا٘ث کٜحط از  4غاؿ ةاؽص :
(ٛ50حط در اٞح٢ا  +ن٣ؿ ٣ٞار ذٓاریٛ50+حط در اةحصا )*ٌطض ٍٛتط آغٓا٘ث ؽصق
اّ٘)2-در ـ٣رجی کٌٜ ٠ط آغٓا٘ث ةاالی  4غاؿ ةاؽص :
(ٛ50حطدر اةحصا ٛ50 +حط در اٞح٢ا  +ن٣ؿ ٣ٞار ذٓاری) * (ٌطض ٣ٞار ذٓاری );ٛػاذث
در ـ٣رجی کٟٛ ٠ح٢ی ا٘ی٣ٞ ٠ار ة ٠جٖانً سح ٚگطدد  ،در آف غٜث ٛ 50حط ذکط ؽصق اكاْٞ ٠گطدیصق ك جٖانً ٛالؾ ٌ ٜٗس٣ا١ص ة٣د .

ب :خساست حلاسیْای ػشظی :
( ن٣ؿ ٣ٞار ذٓاری ) * (ٌطض ٣ٞار ذٓاری ) ; ٛػاذث
ج :هَاسد اظطشاسی ٍ اتلاقات :در ـ٣رت ةطكز ذ٣اد ُیط ٛحطٕتٛ ٠اٟٞص ( جطکیصگی ٘ ٠٘٣ك  )....کٟٛ ٠خط ة ٠جشطیب آغٓا٘ث ح٢ث
جٍٜیطات ٣ٛكٍی ٛی گطدد ٛػاذث سػارت آغٓا٘ث ة ٠ـ٣رت زیط ٛراغت ٠س٣ا١ص ؽص :
(ٛ 2حط  +ن٣ؿ ٣ٞار ذٓاری ) * (ٌطض ٣ٞار ذٓاری ٛ 2 +حط ) ; ٛػاذث
د:حلاسی ّای پشاکٌذُ :

در ةطآكرد سػارت دیصق ٞاؽی از ذٓاری ١ای پطاکٟصق ك غهری ٛثٗ ذٓاری دریچ١ ٠ا ٛ ،رٗ ٞفب جیط١ای ةطؽ ك اٛثا٘ ٚ٢ة ٠ـ٣رت
زیط ٌ ٜٗؽ٣د :
(ٛ 1حط  +ن٣ؿ ٣ٞار ذٓاری ) * ( ٌطض ٣ٞار ذٓاری ٛ1 +حط) ; ٛػاذث
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ُ ً :قة ّا  :ةطای ٛراغت ٠غهد سػارت دیصق آغٓا٘ث ةطای ٖٞب ١ا ْٖ ،م ٛػاذث سػارت دیصق دریچ١ ٠ا ة ٠ؽطح ةٟص " د "
ٛراغتٛ ٠ی گطدد ك در ـ٣رجیکٞ ٠اؽی از جٖفیط ارگاف سصٛات رغاف  ،در ٛرٗ ٖٞب ١ا ٞؾػث ة٣ح٣د آیص آف ارگاف ٌالكق ةط ٛطٛث
ك اـالح ٛخصد ٣ٛ ،ىّ ة ٠پطداسث سػارت ة ٠ؽطح ذیٗ ٛی ةاؽص :
(ن٣ؿ ٣ٞار ذٓاری ٞؾػث کطدق ) * ( ٌ + 1طض ٣ٞار ذٓاری ٞؾػث کطدق )
ٍ :پیادُ سٍ ّا ٍ هؼاتش خاکی  ( :ةُ ٠یط از پیادق رك١ای آغٓا٘حی )
در پیادق رك١ا ؽطکث سصٛات رغاف ةایص پع از ذٓاری ٛ ،خصدا پیادق رك یا ٍٛتط ساکی را ةٜ١ ٠اف ذا٘ث اك٘ی ٠ةازگطداٞص  .در ـ٣رت
ٞت٣د کٓپ٣ش یا ٣ٛزائیک ٛؾاة ، ٠ؽطکث سصٛات رغاف ةا ٜ١اٟ١گی ؽ٢طداری  ،إصاـ ةٛ ٠طٛث پیادق رك ةا ٛفا٘د ٛؾاةٜٞ ٠ایص .
ٍٛ.2تط١ای زیط غازی ؽصق
ة ٠ازای ١طٛحطٛطةً 120/000ریاؿ(ة ٠ازای ١ط الی ٠ة ٠كشاٛث  15غاٞحی ٛحط)
.3در ـ٣رجیک ٠ذٓاری ٣ٛحب سػارت آٛصف ة ٠غٟگ حصكؿ ؽ٣د
1/000/000ریاؿ ة ٠ازای ١ط ٛحط ن٣ؿ
.4در ـ٣رجیک ٠ذٓاری ٣ٛحب سػارت آٛصف ة ٠پیادق رك ؽ٣د.
اّ٘:پیادق رك ةا ٌٜط زیط  4غاؿ 2/000/000ریاؿ
در ـ٣رت ٛطٛث ج٣غم ؽ٢طداری ٍٛادؿ  3/500/000ریاؿ ة ٠ازای ١ط ٛحط ٛطةً اسض گطدد.
ب:پیادق رك ةا ٌٜط ةاالی  4غاؿ  1/500/000ریاؿ
ج)ة٢ای سصٛات ذٓاری ُیط ٛخاز ك ةصكف کاجط
.1ذٓاری ةصكف ٛخ٣ز
ٛراغت ٠سػارت نتٔ ةٟص ْ٣ؽ ة ٠اكاْٛ%30 ٠ازاد
٣ٌ.2ارض آغٓا٘ث ؽکاْی ك جشطیب آغٓا٘ث ک ٠ةصكف کاجط ـ٣رت ٛی گیطد:سػارت نتٔ ةٟص ْ٣ؽ ة ٠اكاْٛ%10 ٠ازاد
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ً -19ام ػَاسض :تْای خذهات تٌگاُ ّا ٍ كشٍضگاّْای داسای هحَطِ سٍتاص

پیطٌْاد دٌّذُ :ؽ٢طداری اذٜصآةاد ة ٠اغحٟاد ةٟص ٛ 26ادق ٕ 55ا٣ٞف ؽ٢طداری١ا
هشخغ تصَیة کٌٌذُ :ؽ٣رای اغالٛی ؽ٢ط ة ٠اغحٟاد ةٟص ٛ 16ادق ٕ 80ا٣ٞف ؽ٣را١ا ك جتفػطق ٛ 1ػادق ٕ 50ػا٣ٞف ٛا٘یػات ةػط
ارزش اْظكدق
ظواًت اخشایی ٍصَل:کٜیػی٣ف ٛادق ٕ 77ا٣ٞف ؽ٢طداری
اّ٘) ة٢ای سصٛات ةٟگاق ١ا ك ْطكؽگا٢١ای دارای ٛر٣ن ٠ركةاز
ةطاةط ٕیٜث ٟٛهٖ ٠ای ة ٠ازای ١ط ٛحط ٛطةً ٛػاذث کٗ ٛر٣نٛ ٠رف٣ر ةا کػطزیطةٟایاذصاثی
ة٢ای سصٛات ای ٝردیّ ة ٠ازای ة٢طق ةطداری ٕ٣ٛث ك ة ٠ـ٣رت غا٘یا ٠ٞاز ٙٛک ٣ٛرد ٞيط ٜ١ ،اٟٞص ٛفا٘د ْطكؽی  ،آْ ٝ١طكؽی ،
غٟگ ْطكؽی ك ُیطق اسض ٛیگطدد ك ٛشحؿ کارةطی٢ای ُیط ٛخاز ( ُیط جخاری ) اغث ك دریاْث ة٢ای سصٛات ْ٣ؽ ١یچ گ٠ٞ٣
اٛحیازی ةطای ٛا٘ک ٛرػ٣ب ٜٞی ؽ٣د ك در ـ٣رت درس٣اغث جِییطکارةطی نتٔ ٖٛطرات إصاـ س٣ا١ص ؽص .
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ً -20ام ػَاسض(:ػَاسض اسصش اكضٍدُ ًاضی اص اخشای طشحْای تؼشیط یا تَسؼِ هؼاتش)ػَاسض تشحق هطشكیت

پیطٌْاد دٌّذُ :ؽ٢طداری اذٜصآةاد ة ٠اغحٟاد ةٟص ٛ 26ادق ٕ 55ا٣ٞف ؽ٢طداری١ا
هشخغ تصَیة کٌٌذُ :ؽ٣رای اغالٛی ؽ٢ط ة ٠اغحٟاد ةٟص ٛ 16ادق ٕ 80ا٣ٞف ؽ٣را١ا ك جتفػطق ٛ 1ػادق ٕ 50ػا٣ٞف ٛا٘یػات ةػط
ارزش اْظكدق
ظواًت اخشایی ٍصَل:کٜیػی٣ف ٛادق ٕ 77ا٣ٞف ؽ٢طداری
در ٣ٛاردی ک ٠در اراكی ٛا٘کی ٝةط اثط آزادغازی ك ةازگؾایی ٍٛاةط حصیص اٛالؾ ٛؾطؼ ةٍٛ ٠تط ٛی ؽٞ٣ص ك یا اٛالؾ از ٌطض کٜحػط
ةٌ ٠طض ةیؾحط ٛؾطؼ ٛی گطدٞص ك ةطای ٛا٘کی ٝارزش اْظكدق ایخاد ٛی گطدد ٘ضا ٛا٘کیٛ ٝکٟٓٙص ٌ٣ارض ذیٗ را پطداسث ٜٞایٟص .
ٛ %50اة ٠ا٘حٓاكت ارزش زٛیٕ ٝتٗ ك ةٍص از احطای نطح ةٞ ٠طخ ركزٛؾطكط ة ٠ایٟک ٠از  % 20ارزش ةإیٜاٞصق ٙٛک جخاكز ٞکٟص.
جتفطق:1جا ٌٛ 25 ٜٔحطی نتٔ جٍطْٛ %50 ٠اة ٠ا٘حٓاكت ارزش زٛیٕ ٝتٗ ك ةٍص از احطای نطح ةٞ ٠طخ ركز ك ازٌ 26 ٜٔجا 50
ٛحطیٛ % 25اة ٠ا٘حٓاكت ارزش زٛیٕ ٝتٗ ك ةٍص از احطای نطح ةٞ ٠طخ ركز ٛی ةاؽص ك در زٛاف اٞخاـ ٍٛا ٠ٙٛك یا اـالح ذص اسض ٛی
گطدد.
جتفطق  : 2ةا ج٣ح ٠ة ٠رای دی٣اف ٌصا٘ث اداری ٣ٌ،ارض ةط ارزش اْظكدق ٞاؽی از احطای نطح ١ای ٛف٣ب ؽ٢طی ةطای زٛی٢ٟایی ک٠
ٕتٗ از غاؿ  1370/11/27در ٛػیط نطح ١ای ٌٜطاٞی ٕطار گطْح ٠اٞصاغحثٟا ٛی ةاؽص ك ٛؾ٣ٜؿ جٍطْ٣ٌ ٠ارض ٜٞی ةاؽص.
جتفطق  : 3در ٣ٛرد اراكی ٛؾاع کٛ ٠ؾ٣ٜؿ ذٔ ٛؾطْیث گطدیصقاٞص ك ٛا٘ک ح٢ث پطداسث ذٔ ٛؾطْیث ركایث دارد ةا ج٣ح ٠ة٠
ای ٝک ٠ذػب جٍطیّ ٛا٘کیث ٛؾاٌی درـصی از کٗ غ ٚ٢اغث ٌ٣ارض کال ٛراغت ٠ك ةٞ ٠ػتث ٕصرا٘ػ ٚ٢از ٛا٘کیٛ ٝؾاٌی كـ٣ؿ
ٛیگطدد.
جتفطق ٣ٌ: 4ارض ارزش اْظكدق ْ٣ؽ در زٛاف اٞحٖاؿ ك یا ـصكر گ٣ا١ی ٓٛاـاذػاب ٛراغت ٠ك اسض گطدد.ةصی٢ی اغث ٌ٣ارض ٛضک٣ر
در زٛاف آزادغازی ةا حٙب ج٣أْ نطْیٕ ٝاةٗ كـ٣ؿ ك ٕاةٗ ج٢اجط ٛی ةاؽص.
جتفطق  : 5در ٣ٛاردی کٛ ٠یظاف ٌ٣ارض از ٛیظاف ُطاٛث کٜحط ةاؽص ٛاة٠ا٘حٓاكت ٛت َٙدر كحٛ ٠ا٘ک پطداسث ؽ٣د.
جتفطق :6کارؽٟاغاف ارزیاب ٕاٌصجا ٛیظاف ارزش اٛالؾ را ةا ج٣ح ٠ة٣ٞ ٠ع ٙٛک ك ٣ٞع ٛػیط اذصاثی ك ٞر٣ق ٛؾطْیث ٙٛک در زٛاف
ارزیاةی ٟٛي٣ر س٣ا١ص ٣ٜٞد.
جتفطق :7در ـ٣رجیکٙٛ ٠کی ک ٠در پؾث ٙٛک ةط ٍٛتط ٕطار گطْح، ٠در ٙٛک ةط ٍٛتط جخٜیً گطدد ٛؾ٣ٜؿ ٌ٣ارض ةا ٙٛر٣ظ ٣ٜٞدف
ٌ ٜٔحتٛ ٠٢راغتٛ ٠ی گطدد.
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ً -21ام ػَاسض :ػَاسض ساالًِ سطح ضْش

پیطٌْاد دٌّذُ :ؽ٢طداری اذٜصآةاد ة ٠اغحٟاد ةٟص ٛ 26ادق ٕ 55ا٣ٞف ؽ٢طداری١ا
هشخغ تصَیة کٌٌذُ :ؽ٣رای اغالٛی ؽ٢ط ة ٠اغحٟاد ةٟص ٛ 16ادق ٕ 80ا٣ٞف ؽ٣را١ا ك جتفػطق ٛ 1ػادق ٕ 50ػا٣ٞف ٛا٘یػات ةػط
ارزش اْظكدق
ظواًت اخشایی ٍصَل:کٜیػی٣ف ٛادق ٕ 77ا٣ٞف ؽ٢طداری

ة ٠اغحٟاد ٛادق ٕ 2ا٣ٞف ٣ٞغازی ك ٌٜطاف ؽ٢طی ٛف٣ب  1347/9/7ؽ٢طداری١ائی کٜٛ ٠یظی اٛالؾ اٞخاـ دادقاٞػص ٛؾػ٣ٜؿ كـػ٣ؿ
ٌ٣ارض ٣ٞغازی ٛی گطدٞص اٛا جا زٛاف اٞخاـ ٜٛیظی اٛالؾ ؽ٢ط ک ٠ةایص ةطای اك٘ی ٝةار ةا ٛخ٣ز كزارت کؾ٣ر ـ٣رت پضیطد ؽػ٢طداری
ةایص ٌ٣ارض غا٘یا ٠ٞغهد ؽ٢ط را ة ٠ؽطح ذیٗ كـ٣ؿ ٜٞایص.
(1/5%ارزش ٍٛاٛالجی دارایی*ٛػاذث اٌیاٞی)ٕ(1/5% +یٜث ٟٛهٖ ٠ای دارایی*ٛػاذث زٛی)ٝ
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ً -22ام ػَاسض :ػَاسض آتص ًطاًی ٍ ایوٌی

پیطٌْاد دٌّذُ :ؽ٢طداری اذٜصآةاد ة ٠اغحٟاد ةٟص ٛ 26ادق ٕ 55ا٣ٞف ؽ٢طداری١ا
هشخغ تصَیة کٌٌذُ :ؽ٣رای اغالٛی ؽ٢ط ة ٠اغحٟاد ةٟص ٛ 16ادق ٕ 80ا٣ٞف ؽ٣را١ا ك جتفػطق ٛ 1ػادق ٕ 50ػا٣ٞف ٛا٘یػات ةػط
ارزش اْظكدق
ظواًت اخشایی ٍصَل:کٜیػی٣ف ٛادق ٕ 77ا٣ٞف ؽ٢طداری

ةٟٛ ٠ي٣ر اْظایؼ ج٣اف جخ٢یظاجی ح٢ث ذٓو ؽ٢ط از ٞيط سصٛات ایٟٜػی ك آجػؼ ٞؾػاٞی ٌػ٣ارض ذیػٗ نتػٔ حػصكؿ ذیػٗ كـػ٣ؿ
ٛیگطدد..

ردیّ

ٛراغت٣ٌ ٠ارض

ؽطح
ٌ٣ارض آجؼ ٞؾاٞی ك ایٟٜی ك سصٛات ؽ٢طی ةٟ١ ٠گاـ ـصكر

1

ؽٟاغٟا ٠ٛغاسحٜاٞی ك ـصكر گ٣ا١ی غاسث ح٢ث غاسث ك
غاز١ای ةصكف ؽٟاغٟا٠ٛ
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ٍٛادؿ 6درـص از ٛخ٣ٜع ٌ٣ارض زیطةٟا ح٢ث جٜاـ
کارةطی٢ا

ً -23ام ػَاسض :ػَاسض سالیاًِ هَتَسسیکلت ٍ هاضیيآالت ساّساصی ٍ سٌگیي ٍ خَدسٍ

پیطٌْاد دٌّذُ :ؽ٢طداری اذٜصآةاد ة ٠اغحٟاد ةٟص ٛ 26ادق ٕ 55ا٣ٞف ؽ٢طداری١ا
هشخغ تصَیة کٌٌذُ :ؽ٣رای اغالٛی ؽ٢ط ة ٠اغحٟاد ةٟص ٛ 16ادق ٕ 80ا٣ٞف ؽ٣را١ا ك جتفػطق ٛ 1ػادق ٕ 50ػا٣ٞف ٛا٘یػات ةػط
ارزش اْظكدق
ظواًت اخشایی ٍصَل:کٜیػی٣ف ٛادق ٕ 77ا٣ٞف ؽ٢طداری

ردیّ

٣ٞع دغحگاق

ٛت َٙغاال ٠ٞة ٠ریاؿ

1

هَتَسسیکلت

60/000

2

هاضیي آالت سٌگیي تا  10تي

850/000

3

هاضیي آالت تیص اص  10تي

900/000

4

هاضیي آالت ساّساصی ٍ کطاٍسصی

1/300/000

5

ٍاًت تک کاتیي تا  1تي

320/000

6

اتَتَس

850/000

7

خاٍس ،هیٌی تَس

520/000

8

سایش خَدسٍّا

032/000

جتفطق ١ :1ط س٣دركیی کٞ ٠اـ آف در ٘یػث س٣درك١ای اٌالٛی كزارت دارایی ٕطار ٞگیطد ٛؾ٣ٜؿ ردیّ  9ای ٝجٍطْٛ ٠یتاؽص.
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ً -24ام ػَاسض :ػَاسض قطغ دسخت (قطغ اضداس)

پیطٌْاد دٌّذُ :ؽ٢طداری اذٜصآةاد ة ٠اغحٟاد ةٟص ٛ 26ادق ٕ 55ا٣ٞف ؽ٢طداری١ا
هشخغ تصَیة کٌٌذُ :ؽ٣رای اغالٛی ؽ٢ط ة ٠اغحٟاد ةٟص ٛ 16ادق ٕ 80ا٣ٞف ؽ٣را١ا ك جتفػطق ٛ 1ػادق ٕ 50ػا٣ٞف ٛا٘یػات ةػط
ارزش اْظكدق
ظواًت اخشایی ٍصَل:کٜیػی٣ف ٛادق ٕ 77ا٣ٞف ؽ٢طداری
رٌایث ٓٛاد آییٞٝإ( ٠ٛا٣ٞف اـالح ٕا٣ٞف ذٓو ك گػحطش ْلای غتظ در ؽ٢ط١ا ٛف٣ب ٛ 1389/02/15ف٣ب ؽ٣رای ٌا٘ی اغحا٢ٞا)
كطكری ٛیةاؽص .
)1درسحاف غهد ؽ٢ط ك پارک٢ا
اّ٘) درسث ةا ٛریم ة ٝجا 20غاٞحی ٛحط ١طاـ5/400/000٠ٙریاؿ
ب) ٛازاد ةط ٛریم ة 20 ٝجا  50غاٞحی ٛحط ة ٠ازای ١ط غاٞحی ٛحط  360/000ریاؿ
پ)ٛازاد ةط ةٛ ٝریم  50غاٞحی ٛحط ة ٠ازای ١ط غاٞحی ٛحط 360/000ریاؿ
)2درسحاف ٣ٛك٣ع ٛادق 7
اّ٘) درسث ةا ٛریم ة ٝجا 20غاٞحی ٛحط ١طاـ 2/700/000٠ٙریاؿ
ب) ٛازاد ةط ٛریم ة 20 ٝجا  50غاٞحی ٛحط ة ٠ازای ١ط غاٞحی ٛحط 80/000ریاؿ
پ)ٛازاد ةط ٛریم ة50 ٝغاٞحی ٛحط ة ٠ازای ١ط غاٞحی ٛحط 280/000ریاؿ
ٞر٣ق ٛراغت ٠حطیٕ ٠ٜهً درسحاف ٣ٛك٣ع کٜیػی٣ف ٛادق  7نتٔ ْط٣ٛؿ ذیٗ ٛراغتٛ ٠ی گطدد:
25( *B*Cیا ٛ ; A/(16ت َٙسػارت
ٛ=Aػاذث پالؾ (ٕهٍ ٠زٛی)ٝ
ٛ=Bت َٙسػارت ١ط اـ ٠ٙدرسث
=Cكطیب ک ٠ةٟا ةط ٞيط اٌلای کٜیػی٣ف ةط ذػب ككٍیث غالٛث اؽخارٛ ،ػاذث ٛ،ثٜط ك ُیط ٛثٜط ة٣دف اؽخار ٛ،رٗ كٕ٣ع
پالؾ داسٗ ٛرصكدق یا ذطی ٚك  000از یک جا  3اٌٜاؿ ٛی گطدد.
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در ـ٣رت كطكرت اغحٓادق از ٌکع ٣١ایی ح٢ث جؾشیؿ دایط ة٣دف ةاغ ٌ ،کػ٢ای غاؿ ٛ 1385الؾ ٌ ٜٗكإً ٛی گطدد.
١ )3طس ك غطةطداری درسحاف غهد ؽ٢ط

ة ٠ازای ١ط اـ 1/380/000 ٠ٙریاؿ

ً -25ام ػَاسض :ػَاسض ساالًِ تاالس ٍ تاؽتاالسّا ٍ هدوَػِ تلشیحی ٍ......

پیطٌْاد دٌّذُ :ؽ٢طداری اذٜصآةاد ة ٠اغحٟاد ةٟص ٛ 26ادق ٕ 55ا٣ٞف ؽ٢طداری١ا
هشخغ تصَیة کٌٌذُ :ؽ٣رای اغالٛی ؽ٢ط ة ٠اغحٟاد ةٟص ٛ 16ادق ٕ 80ا٣ٞف ؽ٣را١ا ك جتفػطق ٛ 1ػادق ٕ 50ػا٣ٞف ٛا٘یػات ةػط
ارزش اْظكدق
ظواًت اخشایی ٍصَل:کٜیػی٣ف ٛادق ٕ 77ا٣ٞف ؽ٢طداری

ٛا١یا ٠ٞةط اغاس ٛػاذث غا٘ ٝیا ٛر٣ن0/5 p ٠کٛ ٠تٟای ٞ pظدیکحطیٍٛ ٝتط اـٙی ة ٠غا٘ ٝیا ٛر٣ن٣ْ ٠ؽ ٛراغت ٠گطدد.
یادآكری :در ٛراغت٣ٌ ٠ارض ةطای اٛاک ٝكإً در ذطی ٚؽ٢ط ٍٛادؿ  80درـص ٛرصكدق ؽ٢ط ٛراغت ٠ك كـ٣ؿ س٣ا١ص ؽص.
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ً -26ام ػَاسض:ػَاسض سالیاًِ تثلیـات هحیطی تِ ؿیش اص تاتلَّای هؼشف

پیطٌْاد دٌّذُ :ؽ٢طداری اذٜصآةاد ة ٠اغحٟاد ةٟص ٛ 26ادق ٕ 55ا٣ٞف ؽ٢طداری١ا
هشخغ تصَیة کٌٌذُ :ؽ٣رای اغالٛی ؽ٢ط ة ٠اغحٟاد ةٟص ٛ 16ادق ٕ 80ا٣ٞف ؽ٣را١ا ك جتفػطق ٛ 1ػادق ٕ 50ػا٣ٞف ٛا٘یػات ةػط
ارزش اْظكدق
ظواًت اخشایی ٍصَل:کٜیػی٣ف ٛادق ٕ 77ا٣ٞف ؽ٢طداری
ةٟٛ ٠ي٣ر ٍٛطْی اؽشاص ذٖٕ٣ی ك ٛؾاُٗ ك اـٟاؼ كطكرت دارد ة ٠اغحٟاد ك٣اةم ك ٖٛطرات ارجٖػاک کیٓػی غػیٜا ك ٟٛيػط ؽػ٢طی
(پاکػازی ٜٞا١ا ك حصارق١اٟٛ ،اغبغازی ٍٛاةط پیادقرا١ی ك پیػادق ر١ػا ،غػاٛاٞص١ی ةػٟٛ ٠يػط ؽػ٢طی) ٛفػ٣ب ٛػ٣رخ 1387/9/25
ؽ٢طداری اٞصازق جاةٍٛ ٣ٙطؼ ١ط ؽِٗ را ج٢ی ٠ك جصكی ٝك ة ٠ذیٍٟٓاف اةالغ ٜٞایص.
در ـ٣رجی ک١ ٠ط ؽشؿ ذٖیٖی یا ذٖٕ٣ی ةش٣اٟ١ص جاة٣ٙیی ٛازاد ةط اٞصازق جاة٣ٙی ٍٛطْی ٞفب ٜٞایٟص ةا رٌایث كػ٣اةم ؽ٢طغػازی ك
رٌایث ٞکات ایٟٜی ک ٠ج٣غم ؽ٢طداری اةالغ ٛیگطدد ةایص ٌ٣ارض ةؾطح ذیٗ پطداسث ٜٞایٟص.
 -1ةاٞک٢ا ك ٛؤغػات ٛا٘ی ك اٌحتاری ك ٜ١چٟی ٝدْاجط ٛطکظی ؽطکح٢ا ،دْاجط ك ٜٞایٟصگی٢ای ةی ٠ٜاز پطداسث ٌ٣ارض یک جاة٣ٙ
ٟٛف٣ة ٠غط درب ةا ٌطض غاسحٜاف ك ارجٓاع جا 130غاٞحی ٛحط ٍٛاؼ ك ٛازاد ةط آف ةط اغاس جاة١٣ٙای ؽٟاغایی ٛراغتٛ ٠ی ؽ٣د ك
در ـ٣رت داؽح ٝجاة٣ٙی دكـ٣ٌ ،ارض آف ةطاغاس جتٙیِاجی ٛراغت ٠س٣ا١ص ؽص .در ـ٣رت ٞفب جاة ٣ٙدر پؾث ةاـ ةطاةطردیّ د
ٛؾ٣ٜؿ ٌ٣ارض ٛی گطدد.
 -2جاة١٣ٙای ْطغ٣دق ك ٞازیتا ك ٜٝدادف ٙ٢ٛث ٟٛاغب ةایص از غهد ؽ٢ط حًٜآكری ك یا جٍ٣یق گطدٞص در ُیط ایٟف٣رت ؽ٢طداری
رأغا إصاـ ة ٠ح ًٜآكری س٣ا١ص ٣ٜٞد ك١ظی١ ٠ٟای ح ًٜآكری ة ٠اكاْ %15 ٠درزٛاف جر٣یٗ جاة١٣ٙای ح ًٜآكری ؽصق ةٛ ٠ا٘ک،اسض
س٣ا١ص ؽص.
ٞ -3فب ١طگ ٠ٞ٣جاة٣ٙیی در ١ط ؽطایهی ةصكف ٛخ٣ز از ؽ٢طداری در ١ط ٖٞه ٠ؽ٢ط ٣ٟٜٛع ة٣دق ك در ـػ٣رت ٛؾػا١صق حٜػً آكری ك
١ظی ٠ٟآف ةاكاْ %15 ٠حطی ٠ٜاز ٌاٙٛیٛ ٝطة٣ن ٠اسض ٛی گطدد .
-4جاة١٣ٙای ٟٛف٣ة ٠پؾث ةاـ ١ا در ـ٣رت ٌصـ ج ییص اغحرکاـ غازق از غ٣ی ؽ٢طداری  ،ح ًٜآكری ك ٌ٣ارض ٛصت ٞفب آف ةا
ج٣ح ٠ة ٠ك٣اةم ای ٝردیّ ك ٛحٟاغب ةا زٛاف ة٢طق ةطداری ٛراغت ٠ك اسض س٣ا١ص ؽص .ؽ٢طداری ٛک ّٙة ٠دادف اسهار ة ٠ة٢طق ةطدار
ح٢ث ح ًٜآكری ٛی ةاؽص ك در ـ٣رت ٌصـ ح ًٜآكری ١طگٛ ٠ٞ٣ػئ٘٣یث ةٍ٢صق ة٢طق ةطدار اغث.
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اّ٘١:ظی ٠ٟسصٛات ٞفب جتٙیِات ٛریهی ركی حایگا٢١ای جٍتی ٠ؽصق در غهد ؽ٢ط
 جاة١٣ٙای از ٛیصاف چادر ٣ٙٛجا ک٣چ ٠ؽ٢یص ٌتصا٘کطیٜی ركزا 170/000 ٠ٞریاؿ جاة١٣ٙای از ک٣چ ٠ؽ٢یص ٌتصا٘کطیٜی جا اٞح٢ای ة٣ٙار ٛفٙی ركزا 200/000 ٠ٞریاؿجتٙیِات در غهد ؽ٢ط  ،ةخظ در ٛکا٢ٞایی ک ٠ةٜ١ ٠یٟٛ ٝي٣ر جٍتی ٠ؽصق ٣ٟٜٛع ٛی ةاؽص .
ب١ :ظی ٠ٟسصٛات جاة١٣ٙای اسحفاـی حصا از ٙٛک ةف٣رت پایْٙ ٠ظی (در پیادق رك١ا )
ة ٠ازای ١ط ٛحطٛطةً ٛا١یاٛ ٠ٞت 60/000 َٙریاؿ
ٞفب جاة ٣ٙدر ٍٛاةط ك پیادق رك ١ا در ـ٣رت کػب ٛخ٣ز از ؽ٢طداری اٛکاف پضیط اغث در ُیط ایٟف٣رت ؽ٢طداری از نطیٔ احطائیػات
ٞػتث ة ٠ح ًٜآكری جاة ٣ٙإصاـ س٣ا١ص ٣ٜٞد.
ج١:ظی ٠ٟسصٛات جاة١٣ٙای جتٙیِاجی در غطدرب كاذص١ای جخاری ك ـٍٟحی ك....
ةازای ١ط ٛحطٛطةً ٛا١یاٛ ٠ٞت 36/000 َٙریاؿ
د١:ظی ٠ٟسصٛات جاة١٣ٙای ٟٛف٣ة ٠ةط ركی پؾث ةاـ ِٛازق ١ا ك ةاٞک٢ا ٣ٛ،غػات ٛا٘ی ك اٌحتاری ك ...
 40ةطاةط ٕیٜث ٟٛهٖ ٠ای ةطای ١طٛحطٛطةً غا٘یا٠ٞ
ك ١:ظی ٠ٟسصٛات جتٙیِات ةط ركی اج٣ة٣س
ٛ %30ت َٙجتٙیِات
ق:ة٢ای سصٛات ٛازاد ةط جاة١٣ٙای ٍٛطؼ (:ةا ٛخ٣ز)
ٞفب جاة٣ٙی ؽٟاغ ٠کػب ذصاکثط ةا ٌطض غاسحٜاف ك ارجٓاع ٛ1حط غط درب غاسحٜاف ةالٛا ًٞك از پطداسث ٌ٣ارض ٍٛاؼ ٛی ةاؽٟص
جاة١٣ٙای ٍٛطْی پظؽکاف ٛ ،هتٌ٣ات ك ٣ٛغػات ْطٟ١گی ٟ١طی در ـ٣رجیک ٠کاالی ساـی جتٙیَ ٞکطدق ةاؽٟص از پطداسث ایػٞ ٝػ٣ع
(ٛ × )4.8Pاة ٠ا٘حٓاكت اةٍاد جاة٣ٙ

ٌ٣ارض ٍٛاؼ ٛی ةاؽٟص .
جاة١٣ٙای ةصكف ٛخ٣ز  1/5ةطاةط ای ٝردیّ

در ـ٣رجیک ٠جاة٣ٙی ٟٛف٣ةُ ٠یط ٛطجتم ةا کػب ك پیؾ ٠ةاؽص ك از ذص ٛخاز جاة٣ٙی ؽٟاغ ٠کػب جخاكز کٟػص جتٙیِػاجی ٛرػػ٣ب ك
نتٔ جٍطْٛ ٠طة٣ن (٠ردیّ ج)ٌ٣ارض اسض ٛیگطدد .
ی) :حطائ ٚكسػارت كاردق ة ٠غیٜای ؽ٢ط ةاةث دی٣ار ٣ٞیػی یا جتٙیِات ةصكف ٛخ٣ز
حطای ٚکٙیٍٛ ٠اةط اـٙی ةطای ١ط ٛحط ٛطةً 1/870/000ریاؿ ك ةطای غایط ٍٛاةط 935/000ریاؿ
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ٛحش٣ٛ ّٙىّ ةٛ ٠ر ٣آثار جتٙیِات ك حتطاف سػارات كاردق ٛهاةٔ ةا ٞيط کارؽٟاس كاذص غاسحٜاف ٛی ةاؽص.در ُیط ایٟف٣رت
 ،ؽ٢طداری ٛی ةایػث ٞػتث ةٛ ٠ر ٣آثار جتٙیِاجی إصاـ ٜٞایص ك ١ظی ٠ٟاٞخاـ ؽصق ٛر ٣آثار ة ٠اكاْ١ %15 ٠ظی ٠ٟةاال غطی ة ٠ذػاب
ٛحشٟٛ ّٙي٣ر ك از نطیٔ ٛطاحً ٕاٞ٣ٞی ٞػتث ة ٠كـ٣ؿ آف إصاـ ٜٞایص.
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ً -27ام ػَاسض :ػَاسض ٍ تْای خذهات سالیاًِ کلیِ اهاکي هَسد استلادُ كؼاالى اقتصادی ( صٌلی ٍ ؿیش صٌلی )

پیطٌْاد دٌّذُ :ؽ٢طداری اذٜصآةاد ة ٠اغحٟاد ةٟص ٛ 26ادق ٕ 55ا٣ٞف ؽ٢طداری١ا
هشخغ تصَیة کٌٌذُ :ؽ٣رای اغالٛی ؽ٢ط ة ٠اغحٟاد ةٟص ٛ 16ادق ٕ 80ا٣ٞف ؽ٣را١ا ك جتفطق ٛ 1ادق ٕ 50ا٣ٞف ٛا٘یػات ةػط ارزش
اْظكدق ؽ٢طداری
ظواًت اخشایی ٍصَل:کٜیػی٣ف ٛادق ٕ 77ا٣ٞف
ردیّ

رغح ٠ؽِٙی

درح ٠دك

درح ٠یک

1

یشچاؿ غازی کاٛی٣ف ك ک٘٣ط اجٛ٣تیٗ

1,252,000

1,754,000

2

کٜص غازی

1,938,000

1,270,000

3

ْطكش ك پطس كرؽ ْٙظی

2,085,000

1,942,000

7

ذٙتی ك کاٞاؿ غازی

887,000

912,000

5

جاٞکط غازی

1,780,000

1,242,000

2

جٍٜیطکار ٘٣ازـ ساٞگی ك كغایٗ گازغ٣ز

1,077,000

875,000

4

چطاغ غاز ك جٍٜیط ىطكؼ چیٟی-ةٟص زف

304,000

212,000

9

ْطكؽٟصگی ٘٣ازـ ـ٣جی ك جف٣یطی

1,580,000

1,754,000

8

جٍٜیطکار كغایٗ ـ٣جی

834,000

448,000

10

ْطكؽٟصگی ك جٍٜیطکار جٝٓٙ

1,258,000

1,122,000

11

دركدگط(ٞخار)

1,455,000

1,270,000

12

سطانی

940,000

422,000

13

چ٣ب ْطكؽی ك چ٣ب ةطی

1,270,000

1,754,000

17

پطس کار درب چ٣ةی

918,000

228,000

15

ٜٞایؾگاق ك ْطكؽگاق ـٟایً چ٣ةی

1,938,000

1,270,000

12

درب ك پٟخطق غازاف آ٘ٛ٣یٟیٛ٣ی

1,158,000

975,000

14

درب ك پٟخطق غازاف آٟ١ی

1,139,000

849,000

19

ؽیؾ ٠ةطی

1,273,000

1,122,000

18

ٖٞاش غاسحٜاف ك رٞگ ْطكش

1,305,000

1,173,000

20

ذٟاغاب ك رٞاس ک٣ب

823,000

422,000

21

ٕٟصریظی ك ٞتات ریظی

1,242,000

1,110,000

22

ؽیطیٟی غاز ك ؽیطیٟی ْطكش

1,223,000

1,727,000

23

پا٘٣د ك ةػحٟی ك زك٘تیا ك ُیطق

428,000

582,000

27

ٞا٣ٞایی ٘٣ٍٜٛی

218,000

791,000

25

ٞا٣ٞایی ْاٞحظی

823,000

582,000

22

حٍت ٠غاز

1,077,000

824,000
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24

ذ٣ٙاغازی ك ذ٣ٙا ْطكؽی ك ٌفاری

29

آغیاب ١ای غٟحی

727,000

28

ٌکاغی ك ى٣٢ر ْیٚٙ

820,000

422,000

30

ْطكؽٟصگی ك ٘٣زاـ ٌکاغی ك ْی ٚٙةطداری

1,044,000

949,000

31

ْح٣کپی كزیطاکع

428,000

582,000

32

٢ٛط ك کٙیؾ ٠ك گطاكر

228,000

738,000

33

جکثیط ك ْطكش ٣ٞار١ای ـ٣جی ك جف٣یطی

203,000

715,000

37

کحاةٓطكؽی ك ٘٣ازـ ا٘حرطیط

820,000

282,000

35

سصٛات رایا ٠ٞك کاْی ٞث

1,225,000

929,000

32

ْطكش کاٛپی٣جط

1,554,000

1,727,000

34

جٍٜیط ك ْطكش ٣ٛةایٗ

1,270,000

1,754,000

39

جطح ٠ٜزةا٢ٞای سارحی

727,000

292,000

38

دْحط ٖٞؾ ٠کؾی كٖٞؾ ٠ةطداری

812,000

574,000

70

جاة٣ٞ ٣ٙیػی ك سهانی ك جاة ٣ٙغازی

1,083,000

282,000

71

چاپشا٠ٞ

2,007,000

1,955,000

72

ْطكؽٟصگی ٘٣ازـ ا٘کحطكٞیکی ك غی ٚکؾی غاسحٜاف

1,077,000

824,000

73

آیی ٠ٟك ؽٍٜصاف ك ٘٣غحط

1,083,000

849,000

77

ْطكؽٟصگی نال ك ح٣ا١طآالت ك نالغاز(سصٛات)

2500000

2500000

75

غاٌث ْطكؽی

887,000

485,000

72

ٌیٟک ْطكؽی

1,110,000

1,024,000

74

ْطكؽٟصگی ٣ٛج٣رغیکٙث ك دكچطس٠

1,204,000

1,754,000

79

ْطكؽٟصگی ٘٣ازـ یصکی ٣ٛج٣ر غیکٙث ك دكچطس٠

1,242,000

1,024,000
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جٍٜتطکاراف ٣ٛج٣رغیکٙث

812,000

574,000

50

جٍٜیطکاراف دكچطس٠

213,000

384,000

51

جٍ٣یق ركُ ٝك آپاراجی

992,000

422,000

52

ْطكؽٟصگی ركُ٣ٛ ٝج٣ر ك ةانطی اجٛ٣تیٗ

1,044,000

812,000

53

آرایؾگاق ٛطدا٠ٞ

1500000

1500000

57

آرایؾگاق زٞا٠ٞ

2000000

2000000

55

ةانطی غازی ك غی ٚکؾی اجٛ٣تیٗ

1,011,000

824,000

52

غازٞصگاف ٣ٛزاییک ك ٣ٛزاییک ْطكؽی

1,922,000

1,270,000

54

دكزٞصگی ٛطدا٠ٞ

727,000

292,000

59

سیاط زٞا٠ٞ

422,000

213,000

58

ٞصاؼ٘-راؼ دكز-جؾک دكز

530,000

727,000

20

رادیاج٣رغازی اجٛ٣تیٗ ك اگظكز غاز

1,044,000

949,000

21

ـاْکاری ك ٖٞاؽی

1,780,000

1,308,000
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2,020,000

1,298,000
315,000

22

ج٣دكزی

23

ٟ٘ث ک٣ب

27

کٜک ْٟط غاز اجٛ٣تیٗٛ-یظاف ْطٛاف

25

ٛکاٞیک جطاکح٣ر-جٍٜیطکار ٣ٛج٣رآالت کؾاكرزی كـٍٟحی

22

ٛکاٞیک اجٛ٣تیٗ-آٟ١گط اجٛ٣تیٗ -اناؽ غازی

1,745,000

24

جٍٜیطکاراف كغایٗ ٖٙٞی ٠غٟگیٝ

1,554,000

1,359,000

29

غطكیع اجٛ٣تیٗ ك کاركاش

448,000

221,000

28

پٜپ غاز ك جٍٜیط ٘ ٠٘٣کؾی اجٛ٣تیٗ

422,000

582,000

40

جطاؽکار اجٛ٣تیٗ -ریشح ٠گطی

1,771,000

1,242,000

41

ةظاز-پحْ ٣طكش -ركجشحی ك ذ٠٘٣

1,182,000

1,044,000

42

پ٣ؽاؾ ْطكش -ة٣جیک

1,270,000

1,709,000

43

سؾکؾ٣یی

1,044,000

824,000

47

ْطكؽٟصگی ٘٣زاـ ة٢صاؽحی ،آرایؾی ك جِضی ٠ک٣دؾ

1,754,000

1,308,000

45

ْطكؽٟصگی کاال١ای نتی ك ة٢صاؽحی

1,709,000

1,258,000

42

ْطكؽٟصگی ٘٣ازـ كرزؽی

1,242,000

1,158,000

44

ح٣راب ةاْی ك ح٣راب ْطكؽی

582,000

779,000

49

غا٘ ٝجٓطیرات غا٘-ٚكیصئ٣ک٣ٙپ

282,000

582,000

48

سطازی ك کا٣ٛا ْطكؽی

422,000

582,000

90

ٛی٣ق ك جطق ةار ْطكش

1,258,000

1,044,000

91

غتظی ْطكؽی كغتظی سطد کٟی

1,173,000

824,000

92

ْطكؽٟصگی ٘٣ازـ ـٍٟحی ك کؾاكرزی

1,210,000

812,000

93

ْطكؽٟصگی ةضر١ای کؾاكرزی ك غ٣ٜـ دًْ آْات ٞتاجی

727,000

304,000

97

س٣ارةار ْطكؽی ك ٘تٟیاجی

1,011,000

949,000

95

ةٟکصاری ك ٌٜصق ْطكؽی س٣ارةار ك ٣ٛادُضایی(سصٛات)

1,821,000

1,455,000

92

دک ٠دار١ا ك ٌهار

274,000

738,000

94

آحیٗ ْطكش

1,044,000

820,000

99

پػحْ ٠طكش ك پػح ٠ؽکٟی

1,938,000

1,270,000

98

غ٣پط ك ٛاغث ةٟصی

1,225,000

1,044,000

80

پطٞصق ْطكؽی

582,000

755,000

81

ٛطغ ك ٛا١ی

1,527,000

1,709,000

82

جشْ ٚطكؽی ك ٣ٛاد پطكجئیٟی

1,709,000

1,225,000

83

ٜٞایٟصگی ك پشؼ ٣ٞؽاة١ ٠ای ُیط ا٘کٙی ك آب ٍٛصٞی(سصٛات)

1,754,000

1,754,000

87

آب ٛی٣ق گیطی-رب اٞار

1,044,000

812,000

85

ٕفاةی گ٣ؽث گ٣غٟٓصی

1,083,000

875,000

82

ٕفاةی گاك ك ؽحط

1,020,000

875,000

80

1,258,000

1,122,000

582,000

727,000

1,345,000

1,273,000

422,000

582,000
1,282,000

84

ـاة٣ف پظی ك ـاة٣ف ْطكؽی

89

غاٞصكیج ك پیحظا ْطكؽی

1,273,000

88

چ٣ٙکتاةی كکتاةی

1,372,000

1,225,000

100

نتاسی -ک ٠ٙپظی-آؽپظی ك ٕ٣٢ق سا ٠ٞغٟحی

282,000

582,000

101

غا٘١ ٝای پضیطایی ك رغح٣راف ١ا ك کاْی ؽاپ

1,325,000

1,158,000

102

ْطكؽٟصگی ٘٣زـ ساٞگی ك ٘٣ازـ گاز غ٣ز

1,270,000

1,771,000

103

ْطكؽٟصگی ٛفٌ٣ٟات ْٙظی

282,000

213,000

107

غٜػاری ك اٛاٞث ْطكؽی

472,000

239,000

105

ىطكؼ کطای٠

727,000

292,000

102

ْطكؽٟصگی پالغحیک ك ٛالٛی- ٝركی ك اغتاب ةازی ک٣دؾ

849,000

448,000

104

ْطكؽٟصگی ٛفا٘د غاسحٜاٞی-گچ ،غیٜاف ك ُیطق

1,821,000

1,470,000

109

ْطكؽٟصگی ٛفا٘د غاسحٜاٞی-كغایٗ ةٟایی

1,024,000

949,000

108

کارگاق غٟگ جطاؽی ك غٟگ ک٣ةی (سصٛات)

7,420,000

7,420,000

110

غٟگ ْطكؽی(ة ٠اكاْ ٠جٍطْٛ ٠کاف ١ای ركةاز)

824,000

824,000

111

جٍٜیطکاراف ٕٓٗ ك کٙیص غازی

582,000

755,000

112

دارةػث ْٙظی ك ج٣رةاْی ْٙظی

422,000

282,000

113

دْاجط ْطكش احط ك دْاجط ْطكش ؽطکح٢ا ك ٜٞایٟصگی ١ا

1,044,000

949,000

117

ْطكؽٟصگی ٘٣ازـ ة٢صاؽحی غاسحٜاف -کاؽی ك غطاٛیک

1,999,000

1,470,000

115

کاؽی ك غطاٛیک ةطی

1,225,000

975,000

112

٘ ٠٘٣کؾی آب غطد كگطـ غاسحٜاف

824,000

428,000

114

٘ ٠٘٣کؾی گاز ساٞگی ك جخاری ك ؽْ٣اژ کاری

1,044,000

975,000

119

اْ ٝ١طكؽی ك پطكْیٗ

2,192,000

1,805,000

118

اةظار ْطكؽی

1,509,000

1,242,000

120

آٟ١گط غٟحی-چیٞ٣ٙگط

315,000

188,000

121

ؽیؾْ ٠طكؽی اجٛ٣تیٗ

1,771,000

1,273,000

122

ْطكؽٟصگی ٘٣ازـ یصکی اجٛ٣تیٗ

1,204,000

1,709,000

123

الغحیک ْطكؽی

1,527,000

1,324,000

127

اكرإچی ك ْطكؽٟصگی ٘٣ازـ دغث دكـ اجٛ٣تیٗ

1,225,000

975,000

125

کٓؼ ْطكؽی

1,011,000

975,000

122

کیّ ْطكؽی

282,000

239,000

124

ْطكؽٟصگی ْطش ٛاؽیٟی ك دغحی

2,039,000

2,039,000

129

ْطكؽٟصگی ٛفا٘د ٕا٘ی

1,210,000

1,083,000

128

رْ ٣گطاف -ركکارگیطاف ٕا٘ی

975,000

428,000

130

پطدق ْطكؽی ْٙ-ظی٣ٌٜ-دی ك پارچ ٠ای

1,325,000

1,083,000

131

٣ٛکث ْطكؽی ك پح ٣ك پؾحی

1,158,000

887,000

81

422,000

574,000
1,020,000

132

گٗ ْطكؽی

1,252,000

1,381,000

133

ٕا٘یؾ٣یی

1,805,000

1,805,000

137

ٞشحاةی

727,000

304,000

135

ٛؾاكری ٝاٛالؾ ك ةٟگا٢١ای ٍٛاٛالجی(سصٛات)

2,228,000

2,228,000

132

ةٟگا٢١ای ٍٛاٛالجی اجٛ٣تیٗ(سصٛات)

1,922,000

1,922,000

134

ةٟگا٢١ای ٍٛاٛالجی ك کاٛی٣ف ك ٛاؽی١ ٝای غٟگی( ٝسصٛات)

2,039,000

2,039,000

139

دْحط ةاغک٣ؿ-ساکتطداری

422,000

582,000

138

دْحط حطثٖیٗ

2,041,000

1,422,000

170

آژاٞع

812,000

422,000

171

كاٞث ةار جٟٓٙی٣ٛ-غػ ٠ةارکؾی

422,000

582,000

172

٣ٛغػٛ ٠یٟی ة٣س راٞی

422,000

582,000

173

جٍٙی ٚراٟٞصگی اجٛ٣تیٗ

3,312,000

3,312,000

177

ٛهب پظؽکاف ٛحشفؿ

2,702,000

2,702,000

175

ٛهب پظؽکاف ٌٛ٣ٜی

2,228,000

2,228,000

172

دٞصاف پظؽکاف

2,915,000

2,915,000

174

دٞصاف غاز

1,242,000

1,173,000

179

داركسا٠ٞ

2,250,000

2,250,000

178

درٛاٞگاق سف٣ـی

2,250,000

2,250,000

150

داٛپظؽکی ك کٙیٟیک داٛپظؽکی كداركسا٠ٞ

1,243,000

1,243,000

151

جیطچ ٠ة٣ٙؾ ك آرٛاج٣ر ةٟص

3,273,000

3,273,000

152

٣ٛغػات ك دْاجط زیارجی ك غیاذحی

887,000

887,000

153

دْاجط ٛشاةطاجی ك پػحی

887,000

887,000

157

دْاجط ازدكاج ك نالؽ

887,000

887,000

155

آ٣ٛزؽگا٢١ای ُیطاٞحٓاٌی ك جٖ٣یحی کٟک٣ر

1,527,000

1,225,000

152

دْاجط ذػاةطغی(سصٛات)

1,325,000

1,325,000

154

ا٣ٞاع ؽطکح٢ای سصٛاجی ك جٟيیّ اٛاکٝ

1,938,000

1,527,000

159

سصٛات س٣دركیی ك٣ٛارد ٛؾاة٠

1,938,000

1,527,000

158

دْاجط ك ٜٞایٟصگی ةی(٠ٜسصٛات)

1,225,000

970,000

120

٢ٛص ک٣دؾ سف٣ـی

213,000

213,000

121

ةٟگاق ١ا ك ٣ٛغػات ةارةطی

1,938,000

1,527,000

122

جظریٖات ك پاٞػٜاف ك ْیظی٣جطاپی

1,325,000

1,242,000

123

حایگا٢١ای پٜپ ةٟظی ٝاسحفاـی ك پٜپ گاز ك ؽٍب ٓٞث

1,805,000

1,805,000

127

ؽطکح٢ای جٍاكٞی ج٣زیً ك ٛفطؼ ةُ ٠یط از ج٘٣یصی ك کؾاكرزی(ٕطارداد١ای پیٜاٞکاری)

1,455,000

1,204,000

125

دْاجط كکال ك ٛؾاكری ٝذٖٕ٣ی ك کارؽٟاغاف رغٜی

1,270,000

1,282,000

122

دْاجط اغٟاد رغٜی

1,527,000

1,225,000

82

124

غی ٚپیچی

1,727,000

1,242,000

129

ْطكش كایٍات

1,298,000

1,325,000

128

٣ٛغػات ٛاغاژ نتی ك جٟاغب اٞصاـ ك ذٜاـ غٞ٣ا

1,298,000

1,325,000

140

غاٌ٘ ٝطكغی ك غ ّٙغطكیع (سصٛات)ة ٠حظ ـٟٓی

1,298,000

1,298,000

141

پارکیٟگ اسحفاـی

1,204,000

1,325,000

142

ایظكگاـ

1,325,000

1,083,000

143

گٗ ْطكؽی نتیٍی ة ٠اكاْ ٠جٍطْٛ ٠کاف ١ای ركةاز

1,242,000

1,242,000

147

کٙیٌٜ ٠صق ْطكؽی ١ای ٛؾ٣ٜؿ ارزش اْظكق(سصٛات)

1,298,000

1,298,000

145

ٌٜصق ْطكش آ ٝ١ك پطكْیٗ(سصٛات)

2,797,000

2,797,000

142

ؽطکح٢ای جٍاكٞی ج٣زیً ك ٛفطؼ ةُ ٠یط از ج٘٣یصی ك کؾاكرزی(سصٛات)

1,243,000

1,243,000

144

کارگاق پالغحیک زٞی(سصٛات)

1,243,000

1,243,000

149

کارگاق ةح ٝریظی(سصٛات)

3,113,000

3,113,000

148

ة٢ای سصٛات ٞياـ ٟ٢ٛصغی

33,120,000

33,120,000

)1در ـ٣رت داؽح ٝیکی از ؽطایم ٕطار گطْح ٝدر ةط ٍٛتط اـٙی ك اٞرفار در کػت٣ٛ ٠رد ٞيط  ،درح ٠یک ٙٛر٣ظ ٛی گطدد.
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فص
ل دوم:

بهای خدمات

84

ًکتِ:
ؽ٢طداری در ٣ٛاردی سصٛاجی را ة ٠ؽ٢طكٞصاف ارائٛ ٠یٜٞایص ْٙضا ؽ٢طداری ٛک ّٙاغث ٟ١گاـ ارائ ٠سصٛات ٛتاَ٘ ذیػٗ را كـػ٣ؿ
ٜٞایص.
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ً -1ام تْای خذهاتّ :ضیٌِ ٍ تْای خذهات آهادُساصی اساظی

پیطٌْاد دٌّذُ :ؽ٢طداری اذٜصآةاد ة ٠اغحٟاد ةٟص ٛ 3ادق 29آییٞٝاٛ ٠ٛا٘ی ؽ٢طداری
هشخغ تصَیة کٌٌذُ :ؽ٣رای اغالٛی ؽ٢ط ة ٠اغحٟاد ةٟص ٛ 26ادق ٕ 80ا٣ٞف ؽ٣را١ا ك جتفػطق ٛ 1ػادق ٕ 50ػا٣ٞف ٛا٘یػات ةػط
ارزش اْظكدق
ظواًت اخشایی ٍصَل:کٜیػی٣ف ٛادق ٕ 77ا٣ٞف ؽ٢طداری

ة ٠اغحٟاد ٛادق  22ك  23آییٞٝا ٠ٛاحطایی ٕا٣ٞف زٛی ٝؽ٢طی ٛف٣ب  1371/3/24آٛادق غازی از كىػایّ ؽػ٢طداری ٜٞیةاؽػص ْٙػضا
ةطای ٛحٖاكیاٞی ک ٠ة ٠ؽ٢طداری ٛطاحٍ ٠ك درس٣اغث اٞخاـ آٛادق غازی اراكی سػ٣د را ٛیٜٞایٟػص ٛتٙػَ جٍیػی ٝؽػصق زیػط ج٣غػم
ؽ٢طداری كـ٣ؿ ٛیگطدد.

ردیّ

ؽطح

ٛت َٙة ٠ریاؿ

1

١ظی١ ٠ٟط ٛحطٛطةً آٛادقغازی اراكی
ةا ١ط کارةطی

نتٔ ج٣اْٖٟا ٠ٛجٟيیٜی ك ةط ٛتٟای
ٕیٜث ركز ك ةا ٞيط کارؽٟاس ْٟی
ؽ٢طداری
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ً -2ام تْای خذهات :تْای خذهات اخاسُ دادى ٍسایل ًقلیِ ضْشداسی

پیطٌْاد دٌّذُ :ؽ٢طداری اذٜصآةاد ة ٠اغحٟاد ةٟص ٛ 3ادق 29آییٞٝاٛ ٠ٛا٘ی ؽ٢طداری
هشخغ تصَیة کٌٌذُ :ؽ٣رای اغالٛی ؽ٢ط ة ٠اغحٟاد ةٟص ٛ 26ادق ٕ 80ا٣ٞف ؽ٣را١ا ك جتفػطق ٛ 1ػادق ٕ 50ػا٣ٞف ٛا٘یػات ةػط
ارزش اْظكدق
ظواًت اخشایی ٍصَل:کٜیػی٣ف ٛادق ٕ 77ا٣ٞف ؽ٢طداری

ٛتَٙ

ردیّ

٣ٛك٣ع احارق

1

درةػػػػحی ٛیٟیة٣س١ػػػای ؽػػػ٢طداری ةػػػطای
ٛطاغٜات

غاٌحی 1/875/000ریاؿ

2

اٌظاـ ٛاؽیٞ ٝیٜػ ٠غػٟگی ٝآجؼٞؾػاٞی ةػطای
ٛطاغػػػػٜات ك کارساٞخػػػػات ،غػػػػٜیٟار١ا ك
ٜٞایؾگاق١ا

غاٌحی1/500/000ریاؿ

ة ٠ازای ١ط ؽتا ٠ٞركز
 12/000/000ریاؿ

3

اٌظاـ ٛاؽی ٝغتک آجؼٞؾاٞی ةطای ٛطاغػٜات
ك کارساٞخات ،غٜیٟار١ا ك ٜٞایؾگاق١ا

غاٌحی750/000ریاؿ

ة ٠ازای ١ط ؽتا ٠ٞركز
6/000/000

4

کٜپطغی ؽ٢طداری

ة ٠ازای ١ط غطكیع داسٗ
ٛرصكدق 3/300/000ریاؿ

ة ٠ازای ١ط غطكیع سارج از
ٛرصكدق 4/500/000ریاؿ

5

٘٣در

6

ذ ٜٗساؾ ك ٞشا٘ ٠ج٣غم ١ط دغحگاق كاٞث

ة ٠ازای ١ط غطكیع  2/500/000ریاؿ

7

ذ ٜٗساؾ ٞشا٘ ٠ج٣غم ١ط دغحگاق کاٛی٣ف

ة ٠ازای ١ط غطكیع  4/300/000ریاؿ

8

ةیٗ ةک٣٢

ة ٠ازای ١ط غاٌث  3/500/000ریاؿ

9

ُٙهک

ة ٠ازای ١ط غاٌث  2/000/000ریاؿ

10

جطاکح٣ر

ة ٠ازای ١ط غاٌث  2/000/000ریاؿ

11

جاٞکط

ة ٠ازای ١ط غطكیع  4/000/000ریاؿ

ة ٠ازای ١ط ؽتا ٠ٞركز
 15/000/000ریاؿ

ة ٠ازای ١ط غاٌث 4/000/000ریاؿ
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ً -3ام تْای خذهات :كشٍش هصالح دس ضْشداسی دس حذ هؼاهالت خضئی

پیطٌْاد دٌّذُ :ؽ٢طداری اذٜصآةاد ة ٠اغحٟاد ةٟص ٛ 3ادق 29آییٞٝاٛ ٠ٛا٘ی ؽ٢طداری
هشخغ تصَیة کٌٌذُ :ؽ٣رای اغالٛی ؽ٢ط ة ٠اغحٟاد ةٟص ٛ 26ادق ٕ 80ا٣ٞف ؽ٣را١ا ك جتفػطق ٛ 1ػادق ٕ 50ػا٣ٞف ٛا٘یػات ةػط
ارزش اْظكدق
ظواًت اخشایی ٍصَل:کٜیػی٣ف ٛادق ٕ 77ا٣ٞف ؽ٢طداری

ةٟٛ ٠ي٣ر رْاق ذاؿ ؽ٢طكٞصاف کٞ ٠یازٟٛص ةٛ ٠فا٘د ٛطُ٣ب ٛیةاؽٟص ة ٠ؽ٢طداری احازق دادق ٛیؽ٣دٛ ،فا٘د زیط را ةطاةط حصكؿ ذیٗ
در ذص ٍٛاٛالت حظئی ةٛ ٠حٖاكیاف ةٓطكؽص .در ـ٣رت ٞیاز ٛحٖاكیاف ة ٠ةیؼ از رٍٕٛ ٚاٛالت حظئی ةایص از نطیٔ آگ٢ی ٛظایصق إصاـ
گطدد.

ردیّ

ؽطح

ٛت َٙة ٠ازای ١ط جٝ

1

آغٓا٘ث گطـ

 8/000/000ریاؿ

2

ؽٝ

1/300/000ریاؿ

5

ساؾ

 150/000ریاؿ

6

ٛش٣ٙط

 700/000ریاؿ

7

ٛاغ٠

 1/300/000ریاؿ

8

غٟگ حصكؿ ةحٟی

50*50ة ٠ازای ١ط
ٌصد350/000ریاؿ
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ً -4ام تْای خذهاتّ :ضیٌِ تْای خذهات اهَس هتلشقِ

پیطٌْاد دٌّذُ :ؽ٢طداری  ....ة ٠اغحٟاد ةٟص ٛ 3ادق 29آییٞٝاٛ ٠ٛا٘ی ؽ٢طداری
هشخغ تصَیة کٌٌذُ :ؽ٣رای اغالٛی ؽ٢ط ة ٠اغحٟاد ةٟص ٛ 26ادق ٕ 80ا٣ٞف ؽ٣را١ا ك جتفػطق ٛ 1ػادق ٕ 50ػا٣ٞف ٛا٘یػات ةػط
ارزش اْظكدق
ظواًت اخشایی ٍصَل:کٜیػی٣ف ٛادق ٕ 77ا٣ٞف ؽ٢طداری
)1حطی ٠ٜغص ٍٛتط دغحٓطكؽاف ك ِٛازق داراف پع از اسهار الزـ (جتفطق  1ةٟص ٛ 2ادق ٕ 55ا٣ٞف ؽ٢طداری٢ا)

دغحٓطكؽاف

دٍْ ٠اكؿ

دٍْ ٠دكـ ة ٠ةٍص

 950/000ریاؿ

 1/800/000ریاؿ

١ظی ٠ٟح ًٜآكری ة ٠اكاْ%15 ٠
در ـ٣رت ٌصـ پطداسث از غ٣ی ِٛازق داراف ة ٠ذػاب ةص١ی ٛحشٟٛ ّٙي٣ر ٛی گطدد ك ٜ١طاق ةاْیؼ ٌ٣ارض کػب ك پیؾٛ ٠ها٘ت٠
س٣ا١ص ؽص.
)2حطی ٠ٜجشٙیُ ٠یط ٛخاز ٞشا٘٠
كاٞث  2/150/000ریاؿ
ٞیػاف  3/600/000ریاؿ
جطاکح٣ر 9/600/000ریاؿ
ساكر 10/800/000ریاؿ
کٜپطغی  911ك جک  20/000/000ریاؿ
در ـ٣رت گظارش ٛا٣ٛر ْٟی ؽ٢طداری ٛتٟی ةط جشٙیُ ٠یط ٛخاز ٞشا٘١ ٠ای غاسحٜاٞی ج٣غم ؽشؿ ٛحش ّٙحطایٜی ة ٠ؽطح ْػ٣ؽ
اسض ٛی گطدد.
١ )3ظی ٠ٟآغٓا٘ث ٍٛاةط
در زٛاف درس٣اغث ا١ا٘ی ةٞ ٠ػتث ١%20ظی ٠ٟآغٓا٘ث ةطاغاس ٞطخ ركز

89

در ٍٛاةطی ک ٠ةی 50 ٝجا  80درـص پالک٢ا غاسح ٠ؽصق ك جٜاـ جاغیػات ؽ٢طی ٞیظ ٌت٣ر ٜٞػ٣دق اغػث ؽػ٢طداری ٞػػتث ةػ ٠اسػض
١%5ظی ٠ٟآغٓا٘ث ةطاغاس ٞطخ ركز إصاـ ٜٞایص.ك در ٍٛاةطی ک ٠ةی 80 ٝجا  100درـص پالک٢ا غاسح ٠ؽصق ،رایگاف ك در اك٘٣یث ٕػطار
گیطٞص.در ـ٣رت دریاْث ٕیطیارا ٠ٞای ٍٛ،اةط ةا اك٘٣یح٢ای ٛؾشؿ ؽصق از نطؼ ؽ٣را ة ٠ـ٣رت رایگاف آغٓا٘ث ٛی گطدٞص
)4ة٢ای سصٛات ٘ ٠٘٣گضاری ا٢ٞار ٌٛ٣ٜی ةٟا ة ٠درس٣اغث ؽ٢طكٞصاف
١%40ظی ٠٘٣٘ ٠ٟگضاری
ةطاغاس ٞيط کارؽٟاس ؽ٢طداری
)5ة٢ای ْطكش آب چاق
 -1ة٢ای ْطكش ١طغاٌث آب چاق ؽٜارق  2ؽ٢طداری ح٢ث کؾاكرزاف
350/000ریاؿ ةازای ١ط غاٌث
در ـ٣رت اْظایؼ ٞطخ جٍطْ ٠ةطؽ در غاؿ  1401ایٛ ٝت َٙة ٠جٟاغب اْظایؼ یاةص.
 -2ة٢ای ْطكش آب چاق ؽٜارق  1ؽ٢طداری
150/000ریاؿ ةازای ١طٛحطٛکٍب
)6ة٢ای سصٛات ارائ ٠جف٣یط كیصئ٣یی كتم ؽصق ج٣غم دكرةی١ ٝای ٞيارت جف٣یطی غهد ؽ٢ط
 )1ة٢ای سصٛات ارائ ٠جف٣یط جا 15دٕیٖ٠

320/000ریاؿ

 )2ة٢ای سصٛات ارائ ٠جف٣یط ٛازاد ةط 15دٕیٖ ٠ة ٠ازای ١ط دٕیٖ٠

 15/000ریاؿ

پع از اسض ٛخ٣ز (ٍٛطْی ٞا )٠ٛاز ٛطاحً ٕلایی ك ارغاؿ آف ة ٠ـ٣رت ٛرطٛا٠ٞ
)7ة٢ای سصٛات ةازار ٓ١حگی ةطای ١طدٍْ ٠كركد كغایٗ ٖٙٞی ٠ة ٠حایگاق
كاٞث پیکاف 100/000ریاؿ
كاٞث ٞیػاف ك ٛؾاةٛ ٠ت150/000 َٙریاؿ
کاٛی٣ف ك کاٛیٞ٣ث  200/000ریاؿ
ةطای حتطاف ةشؾی از ١ظی ٠ٟرْث ك ركب كح ًٜآكری زةا٘١ ٠ػای ریشحػ ٠ؽػصق ج٣غػم ْطكؽػٟصگاف  ،در ١طدٍْػ ٠كركد ةػ ٠حایگػاق
ةازارٓ١حگی از ْطكؽٟصگاف کاال اسض ٛی گطدد.
 )8ة٢ای سصٛات غا٘یا ٠ٞجطٛیٟا٘٢ای پػح٠
90

3300ریاؿ*ىطْیث دغحگاق ةط ذػب کی٣ٙگطـ*جٍصاد ركز١ای کارکطد
ذصإٗ کارکطد غا٘یا 60 ٠ٞركز ك ذصإٗ کارکطد ركزا 10 ٠ٞغاٌث
)9ة٢ای سصٛات غا٘یا ٠ٞآجؼ ٞؾاٞی ٛطُصاری ،گاكداری،ؽیالت ك ُیطق
داسٗ ذطی ٚؽ٢طی( ٛػاذث زیطةٟا*5750ریاؿ)
 )10ة٢ای سصٛات ٌٛ٣ٜی ك ایٟٜی ةاٞک٢ا ك٣ٛغػات اٌحتاری ك ادارات اٌ ٚاز دك٘حی كسف٣ـی ة ٠اغحثٟای ـٟصكٕ٢ای ٕطض ا٘رػ٠ٟ
ٛرٙی
ٛػاذث زیطةٟا*12*%50P
)11ة٢ای سصٛات س٣درك١ای ةصكف ٛخ٣ز ح ًٜآكری ك ذ٣ٛ ٜٗاد ةازیاْحی در غهد ؽ٢ط
كاٞث ك غ٣اری

 500/000ریاؿ

غایط س٣درك١ا

 1/000/000ریاؿ

)12ة٢ای سصٛات اغحٓادق از غا٘١ ٝای كرزؽی
اّ٘:احارق غا٘٢ٟای كرزؽی ة ٠ازای ١ط غاٞع

 400/000ریاؿ

ب:احارق غا٘٢ٟای كرزؽی ةٟٛ ٠ي٣ر ةطگظاری دكرق ١ای آ٣ٛزؽی ٛػحٜط در نی یک ْفٗ ١ %50:ظی ٠ٟثتث ٞاـ ةطای ١ط یک از
ؽطکث کٟٟصگاف
ج:احارق غا٘١ ٝای كرزؽی ةٛ ٠صارس ة ٠ازای ١ط غاٞع  250/000ریاؿ
ق:احارق چٛ ٜٝفٌ٣ٟی ة ٠ازای ١ط غاٞع
(ركز –ةصكف ركؽٟایی )  250/000ریاؿ
(ؽب – جرث ٣ٞر )

 350/000ریاؿ
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ً -5ام تْای خذهاتّ :ضیٌِ تْای خذهات تاصدیذ کاسضٌاسی

پیطٌْاد دٌّذُ :ؽ٢طداری اذٜصآةاد ة ٠اغحٟاد ةٟص ٛ 3ادق 29آییٞٝاٛ ٠ٛا٘ی ؽ٢طداری
هشخغ تصَیة کٌٌذُ :ؽ٣رای اغالٛی ؽ٢ط ة ٠اغحٟاد ةٟص ٛ 26ادق ٕ 80ا٣ٞف ؽ٣را١ا ك جتفػطق ٛ 1ػادق ٕ 50ػا٣ٞف ٛا٘یػات ةػط
ارزش اْظكدق
ظواًت اخشایی ٍصَل:کٜیػی٣ف ٛادق ٕ 77ا٣ٞف ؽ٢طداری

٣ٛارد حصكؿ ذیٗ ة ٠ازای ١ط ةار ةازدیص ك ةطای کٙی ٠کارةطی١ای ؽ٢ط ٛیةاؽص.
ردیّ

٣ٛك٣ع

ٌطـْ ٠إص اٌیاف

1

١ظی ٠ٟةازدیص کارؽٟاغی ةطای ـصكر ؽٟاغٟا٠ٛ
غاسحٜاٞی ،ـصكر ٌصـ سالْی ،ـصكر پایاٞکار ك ١ط
٣ٛردی کٞ ٠یاز ة ٠ةازدیص داؽح ٠ةاؽص ك ١طگ ٠ٞ٣پاغز
ةٞ ٠ا ٠ٛادارات ك ةاٞک٢ا

300/000ریاؿ

2

١ظی ٠ٟـصكر اٜ٘ثٟی (ؽٟاغٟا ٠ٛغاسحٜاٞیٌ ،صـ
سالْی ك پایاٞکار)

 1/000/000ریاؿ

3

١ظی ٠ٟةازدیص کارؽٟاغاف ح٢ث ارائ ٠سصٛات ؽ٢طی

 240/000ریاؿ
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ٌطـ ٠دارای اٌیاف

360/000ریاؿ

ً -6ام تْای خذهاتّ :ضیٌِ تْای خذهات ،هذیشیت پسواًذ

پیطٌْاد دٌّذُ :ؽ٢طداری اذٜصآةاد ة ٠اغحٟاد ةٟص ٛ 3ادق 29آییٞٝاٛ ٠ٛا٘ی ؽ٢طداری
هشخغ تصَیة کٌٌذُ :ؽ٣رای اغالٛی ؽ٢ط ة ٠اغحٟاد ةٟص ٛ 26ادق ٕ 80ا٣ٞف ؽ٣را١ا ك جتفػطق ٛ 1ػادق ٕ 50ػا٣ٞف ٛا٘یػات ةػط
ارزش اْظكدق
ظواًت اخشایی ٍصَل:کٜیػی٣ف ٛادق ٕ 77ا٣ٞف ؽ٢طداری
ة ٠اغحٟاد ٛادق ٕ 8ا٣ٞف ٛصیطیث پػٜاٞص ٛف٣ب  1383/02/20ؽ٢طداری ٛک ّٙاغث ةطاغاس دغح٣راٍ٘ ٜٗكزارت کؾػ٣ر ٞػػتث ةػ٠
كـ٣ؿ ة٢ای سصٛات ٛصیطیث پػٜاٞص إصاـ ٜٞایص.
كزارت کؾ٣ر نی ٞا ٠ٛؽٜارق /95225/3س ٣ٛرخ  1385/7/17دغح٣راٍ٘ٛ ٜٗادق ٕ 8ا٣ٞف ْ٣ؽ را ة ٠کٙی ٠ؽ٢طداری١ا اةالغ ٣ٜٞدق ک٠
در آف ةشؾٟاْ ٠ٛط٣ٛؿ ٛراغت ٠ة٢ای سصٛات ٛصیطیث پػٜاٞص ٕیص ك ةؾطح ذیٗ ةایص از ج٘٣یصکٟٟصگاف پػٜاٞص كـ٣ؿ گطدد.
ردیّ

ؽطح

ٛت َٙة ٠ریاؿ ك غا٘یاٛ ٠ٞیةاؽص

1

ة٢ای سصٛات ٛصیطیث پػٜاٞص ةطای كاذص١ای ٛػکٞ٣ی

پٟخاق درـص ٌ٣ارض غهد ؽ٢ط

2

ة٢ای سصٛات ٛصیطیث پػٜاٞص ةطای ـ٣ٟؼ

پٟخاق درـص ٌ٣ارض غهد ؽ٢ط

3

ة٢ای سصٛات ٛصیطیث ك پػٜاٞص اٛاک ٝاداری ك ٛػط اکػظ ك ٣ٛغػػات ـص در ـص ٌ٣ارض غهد ؽ٢ط ٙٛک اٌٚ
آ٣ٛزؽی ك ؽطکح٢ای دك٘حی ك سصٛاجی ک ٠ـٛ ّٟرػ٣ب ٜٞیؽٞ٣ص از (ٙٛکی ،احارقای ،رٟ١ی یا كٕٓی)

ةطای ٛؾاُٗ پط زةا٘ ٠نتٔ ٘یػث پی٣غث ٌالكق ةط ة٢ای سصٛات غاال٣ْ ٠ٞؽا٘ضکط ٛت .............. َٙریاؿ غا٘یا ٠ٞةایص پطداسث گطدد.
لیست هطاؿل پش صتالِ (هثالؾ سالیاًِ هیتاضٌذ)
ٛت َٙة٠

ٛت َٙة ٠ریاؿ

ردیّ

ؽِٗ (كاذص جخاری)

1

ةػحٟی ك آةٜی٣ق ْطكؽی ١ا

1/000/000

2

ٛی٣ق ك غتظی ْطكؽی ١ا

2/000/000

8

3

غاٞصكیچی ١ا

1/000/000

9

سؾکتار ك آحیٗ ْطكؽی ١ا

4

غ٣پطٛارکث ١ا

1/650/000

10

کارساٞخات ك کارگا٢١ای داسٗ ذطی ٚؽ٢ط

1/650/000

5

رغح٣راف ١ا

840/000

11

آؽپظسا١ ٠ٞا

1/300/000

6

ْطكؽگاق ١ای ٛطغ ك جشٛ ٚطغ

1/000/000

12

ٛتٗ غازی ك دركدگطی ك ٞخاری

1/320/000

ریاؿ

ردیّ

ؽِٗ(كاذص جخاری)

7

س٣ارةار ْطكؽی

840/000

ٛهب ١ا ك کٙیٟیک ١ا

1/000/000
840/000
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ً -7ام تْای خذهاتّ :ضیٌِ تْای خذهات هشتثط تا حول تاس

پیطٌْاد دٌّذُ :ؽ٢طداری اذٜصآةاد ة ٠اغحٟاد ةٟص ٛ 3ادق 29آییٞٝاٛ ٠ٛا٘ی ؽ٢طداری
هشخغ تصَیة کٌٌذُ :ؽ٣رای اغالٛی ؽ٢ط ة ٠اغحٟاد ةٟص ٛ 26ادق ٕ 80ا٣ٞف ؽ٣را١ا ك جتفػطق ٛ 1ػادق ٕ 50ػا٣ٞف ٛا٘یػات ةػط
ارزش اْظكدق
ظواًت اخشایی ٍصَل:کٜیػی٣ف ٛادق ٕ 77ا٣ٞف ؽ٢طداری
ة ٠اغحٟاد ٛادق ٕ 9ا٣ٞف ج٣غٍ ٠ذ ٜٗك ٛ٣ٌٜ ٖٗٞی ك ٛصیطیث ٛفطؼ غ٣سث ٛف٣ب ٛ 1386/9/18صیطیث ذ ٜٗك  ٖٗٞةار ك ٛػاْط ةا
ؽ٢طداری ٛیةاؽص ْٙضا ةٟٛ ٠ي٣ر حتطاف ١ظی١٠ٟای اٞخاـ ؽصق در سف٣ص غاٛاٞص١ی ك ٞيػارت ةػط ذٜػٗ ك حاةػ٠حایی ةػار ٛػا٘کیٝ
س٣درك١ا ٛکٟٓٙص ارٕاـ ٕیص ؽصق در زیط را ة ٠ؽ٢طداری پطداسث ٜٞایٟص.
الق ٣ٌ :ارض ثتث ٞاـ غ٣سث س٣درك١ای دیظ٘ی :
ٞا ٠ٛؽٜارق  13080غازٛاف ؽ٢طداری٢ا ٣ٛرخ 96/4/17
ٛ)1ػاْطةطی

اّ٘:ذصاکثط ٓٞ15ط 800/000ریاؿ ب :ىطْیث  16جا ٓٞ 26ط  1/050/000ریاؿ

 1/250/000ریاؿ

ج:ىطْیث ةاالی ٓٞ 27ػط

١ظی ٠ٟجٜصیص ١ %50ظی ٠ٟثتث ٞاـ

 :2تاسی)
کاستشی ًاٍگاى تاسی

ّضیٌِ صذٍس پشٍاًِ كؼالیت ًاٍگاى تاسی

ّضیٌِ صذٍس پشٍاًِ اضتـال ساًٌذگاى

ّضیٌِ توذیذ ّش یک اص پشٍاًِ ّا

ًاٍگاى تاسی

صیش  3/5تي

 1/040/000سیال

1/040/000سیال

520/000سیال

تیي  3/5تا  6تي

1/400/000سیال

1/400/000سیال

700/000سیال

تیص اص  6تي

 2/100/000سیال

 2/100/000سیال

 1/050/000سیال

ب٣ٌ :ارض ٛخ٣ز جاکػی ؽ٢طی ك ـصكر دْحطچ٠

 1/550/ 000ریاؿ

ج٣ٌ :ارض ـصكرٛخ٣ز جطدد كاٞث ةار

 1/750/000ریاؿ

د :جٜصیص پطكا ٠ٞجطدد كاٞث ةار ٌٛ٣ٜی

500/000ریاؿ

ق١ :ظی ٠ٟسصٛات ـصكر ٛخ٣ز ٣ٛغػٛ ٠ػاْطةطی ك ةارةطی دركف ؽ٢طی كغایٗ ٖٙٞیٞ ٠ی ٠ٜغٟگی 20/000/000ٝریاؿ
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ك١ :ظی ٠ٟسصٛات ـصكر کارت جطدد ح٢ث س٣درك ١ای ٞی ٠ٜغٟگی ٝك ٛیٟی ة٣س ك غایط 2/200/000ریاؿ
ی١ :ظی ٠ٟجٜصیص کارت جطدد س٣درك١ای ٞی ٠ٜغٟگی800/000ٝریاؿ
ً -8ام تْای خذهاتّ :ضیٌِ تْای خذهات ػثَس کاهیَىّای تا تاس سٌگیي اص سطح هؼاتش ضْش

پیطٌْاد دٌّذُ :ؽ٢طداری اذٜصآةاد ة ٠اغحٟاد ةٟص ٛ 3ادق 29آییٞٝاٛ ٠ٛا٘ی ؽ٢طداری
هشخغ تصَیة کٌٌذُ :ؽ٣رای اغالٛی ؽ٢ط ة ٠اغحٟاد ةٟص ٛ 26ادق ٕ 80ا٣ٞف ؽ٣را١ا ك جتفػطق ٛ 1ػادق ٕ 50ػا٣ٞف ٛا٘یػات ةػط
ارزش اْظكدق
ظواًت اخشایی ٍصَل:کٜیػی٣ف ٛادق ٕ 77ا٣ٞف ؽ٢طداری

ةاج٣ح ٠ة ٠ایٟک ٠س٣درك١ای ةا ةار غٟگی ٝةایص از کٜطةٟصی ؽ٢ط جطدد ٜٞایٟص ك جطدد آ٢ٞا در غهد ؽػ٢ط ةػ ٠آغػٓا٘ثْ ،لػای غػتظ ك
جاغیػات ؽ٢طی آغیب ٛیرغاٞص ْٙضا ای ٝگ ٠ٞ٣س٣درك١ا در ١ط ةار ٌت٣ر از داسٗ ؽػ٢ط ٛکٟٓٙػص ٌػ٣ارض ؽػطح ذیػٗ ةػ ٠ؽػ٢طداری
پطداسث ٜٞایٟص.
ٛػئ٘٣یث جطدد از ٘راظ سهطات جفادؼ (حاٞیٛ ،ا٘ی) ك ایٟٜی ة٢ٌ ٠صق ٛا٘ک ك راٟٞصق ٛاؽیٛ ٝیةاؽص.
اّ٘٣ٌ:ارض جطدد س٣درك١ای غٟگی ٝة ٠ازای ١ط ٛاق
کاٛی٣ف ؽؼ چطخ 750/000ریاؿ ة ٠ازای ١ط ٛاق
ساكر  600/000ریاؿ ة ٠ازای ١ط ٛاق
کاٛی٣ف  10چطخ 1/100/000ریاؿ ة ٠ازای ١طٛاق
جطیٙط  1/650/000ریاؿ ة ٠ازای ١ط ٛاق
ب:سػارت ٞاؽی از اكاْ ٠جٟاژ ك ٞیظ ٞصاؽح ٝج٣ر ك ٛراْو ک٣ٛ ٠حب ریشح٣ٛ ٝاد ذ ٜٗؽصق در غهد ؽ٢ط ٛی گطدد.
اكاْ ٠جٟاژ ة ٠ازاک ١ط ج 500/000 ٝریاؿ
ٌصـ ٞفب ج٣ر ك ٛراْو  2/000/000ریاؿ
کؾیصف ٛیٙگطد ةط ركی آغٓا٘ث در زٛاف ذ 2/000/000 ٜٗریاؿ
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ل سىم:
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ً -1ام دسآهذ :اسصش هؼاهالتی ساختواًی (تثصشُ  11هادُ  100قاًَى ضْشداسی)

اّ٘ ػ ا٣ٞاع غاسحٜاف ١ا ةا ج٣ح ٠ة٣ٞ ٠ع ٛفا٘د ةکار رْح ٠ك ارجٓاع غاسحٜاف ؽا 4 ٗٛگطكق ة ٠ؽطح :
ردیّ

ؽطح

ٛت١ َٙط ٛحطٛطةً ة ٠ریاؿ

1

غاسحٜاف اغکٙث ةحٞ٣ی ك ْٙظی ةا ١ط ٣ٞع غّٖ جا  5نتٖ٠

1/000/000

2

اغکٙث ٛشحٙم ٛفا٘د ةٟایی ةا غح٢ٞ٣ای ْٙظی یا ةحٞ٣ی (کٍٜٛ ٠ػ٣ال در كغػم غػاسحٜاف احػطاک ٛػی 800/000
ؽ٣د)

3

ٛفا٘د ةٟایی

600/000

4

اغکٙث آحطی ٛش٣ٙط سؾث ك گٗ ك غٟگ ك چ٣ب

200/000

ب ه ساختواى اًثاسّا دس دٍ گشٍُ ضاهل :
ٛت١ َٙط ٛحطٛطةً ة ٠ریاؿ

ردیّ

ؽطح

1

اغکٙث آحطی ك یا ة٣ٙؾ غیٜاٞی یا غٟگی ةا ١ط ٣ٞع غّٖ

2

اغکٙث ْٙظی ك یاغ١ ٠٘٣ای پیؼ غاسح ٠ةا ١ط ٣ٞع غّٖ

850/000

ج ػ غا٘١ ٝا یا جٕٓ٣گا٢١ا در غ ٠گطكق ؽا: ٗٛ
ردیّ

ؽطح

ٛت١ َٙط ٛحطٛطةً ة ٠ریاؿ

1

ةا ٛفا٘د ةٟائی غٟگ ،آحط ،ة٣ٙؾ غیٜاٞی ةا ١ط ٣ٞع غّٖ

400/000

2

اغکٙث ْٙظی یا غح٢ٞ٣ای ةح٣ف آر٠ٛ

600/000

3

گٙشا ٠ٞةا ١ط ٣ٞع ٛفا٘د ك ١ط ٣ٞع غّٖ

120/000

د ػ غایتا٢ٞا
ردیّ

ؽطح

ٛت١ َٙط ٛحطٛطةً ة ٠ریاؿ

1

ةاپای١ ٠ای ْٙظی یا غح٣ف ١ای ةح٣ف آر ٠ٛةا غّٖ ؽیطكاٞی

430/000

كػ غایط در دك گطكق ؽا: ٗٛ
ردیّ

ؽطح

ٛت١ َٙط ٛحطٛطةً ة ٠ریاؿ

1

ا٣ٞاع ٛشازف اٌ ٚاز زیطزٛیٟی ٣١ ،ائی

450/000

2

دی٣ارکؾی ةا ١ط ٣ٞع ٛفا٘د(غهد ٖٛهً دی٣ار)

120/000

ف -کػط یا ذضؼ پارکیٟگ(ة ٠ازای ١ط ٛحط ٛطةً)
٣ٞع کارةطی

٣ٞع ٍٛتط

کػط

ذضؼ

جخاری

ةط ٍٛاةط اـٙی

 25/000/000ریاؿ

35/000/000ریاؿ

ةط ٍٛاةط ْطٌی

17/000/000ریاؿ

 22/000/000ریاؿ

ةط ٍٛاةط اـٙی

5/400/000ریاؿ

 8/400/000ریاؿ

ةط ٍٛاةط ْطٌی

 2/400/000ریاؿ

4/200/000ریاؿ

ٛػکٞ٣ی
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ً -2ام دسآهذ :قذسالسْن تلکیک ٍ اكشاص اساظی

یکی از درآٛص١ای ؽ٢طداری ٕصرا٘ػ ٚ٢ؽ٢طداری از ٛرٗ جٓکیک ك اْطاز اراكی ٛیةاؽص کػ ٠نتػٔ ٕػا٣ٞف اـػالح ٛػادق ٕ 101ػا٣ٞف
ؽ٢طداری ٛف٣ب  1390/01/28كـ٣ؿ ٛیگطدد.
ً -3ام دسآهذ :سْن  %10اساظی ٍ ٍاحذ هسکًَی اص اساظی ٍاگزاسی دٍلت

ة ٠اغحٟاد جتفطق ٕ 6ا٣ٞف ٞر٣ق جٖ٣ی ٚاةٟی ،٠اٛالؾ ك اراكی ٣ٛردٞیاز ؽ٢طداری١ا ٛف٣ب  1370/8/28دق درـص از اراكی ك كاذص١ای
ٛػکٞ٣ی ةٕ ٠یٜث جٜاـ ؽصق ة ٠ؽ٢طداری كاگضاری ٛیگطدد.
جتفطق  - 6ح٢ث ج ٛی٣ٍٛ ٝض اةٟی ،٠اٛالؾ ،اراكی ؽطٌی ك ٕا٣ٞف ٛطدـ ک ٠در اسحیار ؽ٢طداری١ا ٕطار ٛیگیطد دك٘ث ٣ٛىّ اغػث
 %10از اراكی ككاذص١ای ٛػکٞ٣ی ٕاةٗ كاگضاری را ةا ٕیٜث جٜاـ ؽصق ة ٠ؽ٢طداری١ا اسحفاص د١ص جا پع از ج٣أْ ةػیٛ ٝػا٘کی ٝك
ؽ٢طداری١ا ة٣ٌٟ ٠اف ٣ٍٛض جر٣یٗگطدد.
ً -4امدسآهذ :تا  %20اساظی سایگاى سْن ضْشداسی ٌّگام ٍسٍد تِ هحذٍدُ ضْش ٌّگام تقاظای ههالکیي خْهت اساظهی خهَد اص
حشین ضْش تِ داخل هحذٍدُ ضْش تشاتش تثصشُ چْاس قاًَى تؼییي ٍظؼیت اهالک هصَب  1367/8/29تِ ضشح ریهل سایگهاى تهِ
ضْشداسی تؼلق هیگیشد.

جتفطق  - 4در ٣ٛاردی ک ٠ج٢ی ٠زٛی٣ٌ ٝض در داسٗ ٛرصكدق١ای ٛخاز ةطای ٕهٍ٠ةٟصی ك جٓکیک ك غاسحٜافغازی ٛیػط ٞتاؽػص ك
اذحیاج ة ٠ج٣غٍٛ٠رصكدق ٛظة٣ر نتٔ نطح١ای ٛف٣ب ج٣غٍ ٠ؽ٢طی ٣ٛرد ج ییص ٛطاحً ٕاٞ٣ٞی ٕطار ةگیطدٛ ،طاحً ٛظة٣ر ٛیج٣اٟٞص در
ٖٛاةٗ ٣ٛاْٖث ةا جٖاكای ـاذتافاراكی ةطای اغحٓادق از ٛظایای كركد ةٛ ٠رصكدق ج٣غٍ ٠ك ٌٜطاف ؽ٢طٌ ،الكق ةط اٞخاـ جٍ٢صات ٛطة٣ط
ةٌٜ ٠طاف ك آٛادقغازی زٛی ٝك كاگضاری غه٣حالزـ ةطای ج غیػات ك جخ٢یظات ك سصٛات ٌٛ٣ٜی ،ذصاکثط جػا  %20از اراكػی آ٢ٞػا را
ةطای ج ٛی٣ٌ ٝض اراكی كإً در نطح١ای ٣ٛك٣ع ایٕ ٝا٣ٞف كٜ١چٟی ٝاراكی ٌ٣ض نطح١ای ٣ٞغازی ك ة٢ػازی ؽػ٢طی ،ةػ ٠نػ٣ر
رایگاف دریاْث ٜٞایٟص.
ً -5ام دسآهذ :ػَاسض ًَساصی ٍ ػوشاى ضْشی

ای٣ٌ ٝارض ة ٠اغحٟاد ٕا٣ٞف ٣ٞغازی ك ٌٜطاف ؽ٢طی ٛف٣ب  1347/9/7ةا اـالذات ةٍصی ج٣غم ؽ٢طداری از ؽ٢طكٞصاف ةایص كـػ٣ؿ
گطدد.
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ً -6ام دسآهذ :كشٍش اهَال هٌقَل ٍ ؿیشهٌقَل

ة ٠اغحٟاد ٛادق  13آییٞٝا ٠ٛؽ٢طداری١ا ٛف٣ب  1346/4/12ؽ٢طداری١ا ةا ٛخ٣ز ؽ٣رای اغالٛی ؽ٢ط ٞػتث ةْ ٠طكش ا٣ٛاؿ ٣ٖٟٛؿ
ك ُیط٣ٖٟٛؿ س٣د إصاـ ٛیٜٞایص.
ٛادق ْ -13طكش ا٣ٛاؿ ٣ٖٟٛؿ ك ُیط٣ٖٟٛؿ ك احارق ا٣ٛاؿ ُیط٣ٖٟٛؿ ؽ٢طداری از نطیٔ ٛظایصق کحتی ـ٣رت س٣ا١ػص گطْػث ٘کػ ٝدر
٣ٛرد ْطكش ا٣ٛاؿ ٣ٖٟٛؿ ك احارق دادف ْطآكردق١ای كاذص١ا ك جاغیػات ٣ٛغػات جاةٍ ٠ؽ٢طداری ةا حٙب ٣ٛاْٖػث ؽػ٣رای اغػالٛی
ؽ٢ط ٛیج٣اف از نطیٔ ٛظایصق ذل٣ری (ذطاج) إصاـ ٣ٜٞد.
ً -7ام دسآهذ :هطاسکت ٍ سشهایِگزاسی

ؽ٢طداری ٛیج٣اٞص ةا رٌایث آییٞٝاٛ ٠ٛا٘ی ؽ٢طداری ك ٜ١چٟیٓٛ ٝاد ؽی٣قٞا ٠ٛغطٛای٠گضاری ٣ٛك٣ع ةشؾٟا ٠ٛؽػٜارق 12404/1/3
٣ٛرخ  1391/12/4كزارت کؾ٣ر إصاـ ٜٞایص.
ً -8ام دسآهذ :ػَاسض اسصش اكضٍدُ ٍ ػَاسض آالیٌذگی

ة ٠اغحٟاد ٕا٣ٞف ٛا٘یات ةط ارزش اْظكدق ٛف٣ب  1387/2/17ةا اـالذات ةٍصی كزارت دارایی جٍصادی از ٌ٣ارض١ای ؽػ٢طداری را ةػ٠
ـ٣رت ٛحٜطکظ كـ٣ؿ ك از نطیٔ غازٛاف١ای ٛا٘یاجی اغحاف١ا ةٞ ٠ػتث١ای جٍیی ٝؽصق ة ٠ذػاب ١ط ؽ٢طداری كاریظ ٛیٜٞایص.
ً -9ام دسآهذ :کوکّای دٍلتی ٍ هشدهی

 -1کٜک١ای دك٘حی پع از كاریظ ة ٠ذػاب ؽ٢طداری ١ظیٛ ٠ٟیگطدد.
 -2در سف٣ص کٜک١ای ٛطدٛی ک ٠ة ٠اغحٟاد ةٟص ٛ 10ادق ٕ 55ا٣ٞف ؽ٢طداری١ا ة ٠ذػاب ؽػ٢طداری كاریػظ ٛیگػطدد ةایػص اةحػصا
ٛف٣ة ٠ؽ٣رای اغالٛی اسض ك غپع ة ٠اغحٟاد ٛف٣ة ٠ؽ٣را ٞػتث ة١ ٠ظی٠ٟکطد إصاـ ٜٞایص.
ةٟص ٛ 10ادق  -55ا١صا ك ٕت٣ؿ اٌاٞات ك ١صایا ةٞ ٠اـ ؽ٢ط ةا جف٣یب ؽ٣رای اغالٛی ؽ٢ط
ً -10ام دسآهذ  :اخاسُ اهاکي اختصاصی ضْشداسی

ة ٠اغحٟاد ٛادق  13آییٞٝا ٠ٛؽ٢طداری١ا ٛف٣ب  1346/4/12ؽ٢طداری١ا ةا ٛخ٣ز ؽ٣رای اغالٛی ؽ٢ط ٞػتث ة ٠احارق ا٣ٛاؿ
ُیط٣ٖٟٛؿ س٣د إصاـ ٛیٜٞایص.
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دستَسالؼول پشداخت ًقذی ػَاسض ٍ هطالثات ضْشداسی
ٛت َٙةص١ی
جا ٛ100یٙی٣ف ریاؿ
ٛازادٛ100یٙی٣ف جا ٛ 250یٙی٣ف ریاؿ
ٛازاد ٛ250یٙی٣ف ة ٠ةاال

ٛیظاف جشٓیّ
%10
%14
%18

ٌ٣ارض ك ٛها٘تات ؽ٢طداری ؽا ٗٛپطكا ٠ٞغاسحٜاٞی ،جٓکیک ،جِییط کارةطی ،پارکیٟگ كٛ ....ؾ٣ٜؿ ای ٝدغح٣ر اٍ٘ ٜٗس٣ا١ص ة٣د ك
ٛحشٓٙی ٝغاسحٜاٞی ك کٙی ٠ةص١ی ١ای ٌ٣ارض ٣ٞغازی ،کػب ك پیؾ، ٠آراک کٜیػی٣ف ٛادق ـص ك  77ك كحٖٞ ٠ص دریاْحی از
ٕصرا٘ػ ٚ٢ؽ٢طداری ٣ٛك٣ع ٛادق ٕ 101ا٣ٞف ؽ٢طداری٢ا ٛؾ٣ٜؿ ای ٝدغح٣راٍ٘ٞ ٜٗش٣ا١ص ؽص.در ج٣اْٖات آزادغازی ٍٛادؿ ٛتَٙ
ُطاٛث(در ـ٣رجیکُ ٠طاٛث کٜحط از ة٢ای سصٛات ؽ٢طداری ةاؽص) ٛؾ٣ٜؿ جشٓیّ ٖٞصی ای ٝردیّ ٛی گطدد.
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دستَسالؼول اخشائی تقسیط ػَاسض ٍهطالثات ضْشداسی
ٛادق : 1ای ٝدغح٣راٍ٘ ٜٗةٟٛ ٠ي٣ر ایخاد كذصت ركی ٠در جٖػیم ةص١ی ١ای ؽ٢طكٞصاف ة ٠ؽ٢طداری ك کٜک ةػٛ ٠حٖاكػیاف ك جکػطیٚ
ارةاب رح٣ع جٟيی ٚگطدیص.
ٛادق ٛ:2حٖاكیاف جٖػیم ةایص ذصإٗ ٛ %10ت َٙةص١ی را ة ٠ـ٣رت ٖٞصی ة ٠ذػاب ؽ٢طداری كاریظ ٜٞایٟص.
ٛادق:3ؽ٢طداری ٛخاز اغث ةص١ی ٛؤدیاف را اٌ ٚاز ٌ٣ارض جٓکیک ك غاسحٜاف كُیطق ةا رٌایث ٛادق  2ایػ ٝدغػح٣راٍ٘ ٜٗةػط اغػاس
ٛت َٙةص١ی ٛهاةٔ حصكؿ ذیٗ جٖػیم ٜٞایص.
ٛت َٙةص١ی

جٍصاد ٕػم

جا ٛ 50یٙی٣ف ریاؿ

ٛ 10ا٠١

ازٛ50یٙی٣ف جا ٛ 200یٙی٣ف ریاؿ

ٛ 15ا٠١

ازٛ200یٙی٣ف جا ٛ 400یٙی٣ف ریاؿ

ٛ18ا٠١

از ٛ400یٙی٣ف جا ٛ 600یٙی٣ف ریاؿ

ٛ20ا٠١

از ٛ600یٙی٣ف جا یک ٛیٙیارد ریاؿ

ٛ 24ا٠١

ةیؾحط از یک ٛیٙیارد ریاؿ

ٛ 28ا٠١

ٛادق :4ةص١ی سا٣ٞادق ٍٛي ٚؽ٢صا(پصرٛ،ادرْ،طزٞصاف ك ٜ١ػط ؽ٢یص) ك حاٞتازاف 25درـص ك ةاالجط ك آزادگاف ك رزٟٛصگاف ةا ةیؼ از
ؽؼ ٛاق ذل٣ر در حت ٠٢ك اْطاد ةی ةلاٌث ـطْا ةا داؽح ٝدْحطچ( ٠کارت) جرث پ٣ؽؼ کٜیح ٠اٛصاد اٛاـ سٜیٟی (رق) ك ة٢ظیػحی ،
جا غّٖ ٛ 50یٙی٣ف ریاؿ ةصكف رٌایث ٛادق  ،2جٖػیم س٣ا١ص ؽص ك در ـ٣رجی ک ٠ةص١ی ةیؼ از ایٛ ٝت َٙةاؽص ٛتٛ َٙازاد ةط اغاس
ٛادق 2ك 3كـ٣ؿ ٛی گطدد .
ٛادق : 5در ـ٣رت ٌصـ كـ٣ؿ چک ١ای جٖػیهی در غطرغیص١ای ٖٛطر ك یا ٌصـ پطداسث إػاط ،كػ ٜٝذػاؿ ؽػصف کٙیػ ٠دیػ٣ف
ٛؤحٗ  ،ؽ٢طدار ی ٙٛظـ اغث ٌ٣ارض ك ة٢ای سصٛات را ةٞ ٠ػتث ةص١ی ١ای  ٠ٕ٣ٍٛةط اغاس جٍطْ ٠ی٣ـ االداک ٛ ،راغت ٠ك ةػٜ١ ٠ػطاق
سػارت ١ای كـ٣ؿ چک ةطگؾحی ازٛؤدی دریاْث ٜٞایص.
ٛادق : 6ؽ٢طداری ٣ٛىّ اغث از پاغز ة ٠اغحٍالـ ك ارائ١ ٠ط گ ٠ٞ٣گ٣ا١ی ةٛ ٠حٖاكیاٞی ک ٠در ١ط ـ٣رت چک٢ای آ٢ٞا در ٌ٣ٛص ٖٛػطر
كـ٣ؿ ٞؾصق جا جادی ٠کٗ ةص١ی ة ٠ـ٣رت ٖٞص س٣دداری ٜٞایص.
ٛادق :7ـصكر ٓٛاـا ذػاب ٣ٛک٣ؿ ة ٠جادی ٠کٙی ٠ةص١ی ٛؤدی اغث.
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ٛادق : 8در ةص١ی ١ای ةیؼ از ٛت َٙپٟخاق ٛیٙی٣ف ریاؿ ٛحٖاكی ح٢ث جٖػیم ٣ٛىّ اغث یک ْٖطق چک غٓیص اٛلاک ٜ١طاق ةا اٌهاک
كکا٘ث ةالٌظؿ ةا ى٢ط ٣ٞیػی كاٍٛ ٝٛحتط ة ٠ؽ٢طداری جر٣یٗ ٜٞایص.
ٞر٣ق احطا:
ةا احطای ای ٝدغح٣راٍ٘ٛ ٜٗهاةٔ اـالذیٛ ٠ادق  32آئیٞ ٝاٛ ٠ٛا٘ی ؽ٢طداری٢ا جٖػیم ٛها٘تات ج٣غم ؽ٢طداری ك ةصكف ارحاع ة٠
کٜیػی٣ف ٛادق  77اٞخاـ ٛی ؽ٣د ک ٠ای ٝاٛط ة ٠ؽ٢طدار جٓ٣یق ٛی ؽ٣د.
در احطای ای ٝآئیٞ ٝا ٠ٛرٌایث ٣ٛارد ذیٗ كطكری اغث:
ْ -1طـ درس٣اغث جٖػیم ةایص ج٣غم ٛؤدی جکٜیٗ ك اٛلاک ك ة ٠جاییص ؽ٢طدار ةطغص.
ٛ -2ؤدی ٛی ج٣اٞص ذصاکثط ١ط دك ٕػم را در یک ْٖطق چک پطداسث ٜٞایص.
 -3از ة ٠جٍ٣یٔ اٞصاسح ٝجاریز چک س٣دداری ٣ٜٞدق ك در ـ٣رت كطكرت ة ٠جؾشیؿ ؽ٢طدار  ،جٍ٣یٔ ْٖم یک ْٖطق ك ذصاکثط
ةطای دك ٛاق ةالٛا ًٞاغث.
 -4اسض ك دریاْث ١طگ ٠ٞ٣چک ٛشصكش ك پؾث ٣ٞیػی ؽصق ك در كحُ ٠یط از ؽ٢طداری ٣ٟٜٛع ٛی ةاؽص.
ٛ -5رٗ اغحٖطار ةاٞکی ک ٠چک آف اسض ٛی گطدد ةایص در ؽ٢ط اذٜصآةاد ةاؽص ( ة ٠حظ چک٢ای جرث غیػح ٚؽحاب ٛاٟٞص غپ٢ط
 ،حاـ  ،غیتا) كدر ٣ٛارد ساص ةا جاییص ؽ٢طدار ٛی ج٣اف چک ةاٞک٢ای ٛػحٖط در غایط ؽ٢ط١ای اغحاف ٞیظ اسض ٣ٜٞد.
 -6در ٟ١گاـ ـصكر پایاف کار ك یا  ٖٗٞك اٞحٖاؿ ٙٛک  ،ةص١ی ١ا ذاؿ ؽصق ك ٛحٖاكی ٙٛظـ ة ٠پطداسث ٖٞصی آف ٛی ةاؽص
در ١ط ـ٣رت ـصكر پایاف کار ك یا  ٖٗٞكاٞحٖاؿ ك ٓٛاـاذػاب ٣ٟٛط ة ٠پطداسث کٙی ٠ةص١ی ١ا ٛی ةاؽص.
 -7در ـ٣رت ٌصـ پطداسث ةص١ی در غطرغیص ٖٛطر ؽ٢طداری ٌالكق ةط ای ٝک ٠ذٔ دارد از نطیٔ ٛطاحً ٕلایی ٞػتث ة ٠كـ٣ؿ
كح ٠چک ك کٙی ٠سػارات از ٕتیٗ ١ظی ٠ٟدادرغی ك جاسیط جادی ٠ك ُیطق إصاـ ٜٞایص ،ای ٝذٔ را ٞیظ س٣ا١صداؽث جا ةص١ی
 ٠ٕ٣ٍٛرا ةٞ ٠طخ ركز ی٣ـ االداک ( ةٞ ٠ػتث ةص١ی  ٠ٕ٣ٍٛك ةط اغاس جٍطْ ٠ركز پطداسث ةص١ی ) ٛراغت ٠ك اسض ٜٞایص.
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دسخَاست تقسیط
ایٟخاٞب ْ .................طزٞص ..............دارای ؽٟاغٟا ٠ٛؽٜارق  .................کص ٙٛی ؽٜارق  ........................ـادرق از .....................ؽػٜارق جٓٙػٝ
ٟٛػػػػظؿ  ..................................جٓٙػػػػٜ١ ٝػػػػطاق ...................................ةػػػػ ٠آدرس  .....................................................................کصپػػػػػحی
 .................................ةػػا پػػضیطش جٍ٢ػػص ذیػػٗ درس٣اغػػث جٖػػػیم ةػػص١ی ٛطةػػ٣ط ةػػ ٠پػػالؾ ؽػػٜارق  ..................................كإػػً در
 ................................................................ةٛ ٠ت.......................................... َٙرا دارـ  .س٣ا١ؾٟٜص اغث ةا جٖػػیم آف ةفػ٣رت ...........................
ریاؿ ٖٞصی ك ٛا ةٖی در ٕ .............ػم ٣ٛاْٖث ٜٞاییص.
ٛادق  :1ایٟخاٞب اـٗ را ةط پطداسث ٖٞصی ةص١ی٢ای ؽ٢طداری ٛی دا ٚٞك٘ی از آٞخا ک ٠ج٣اف پطداسث آف را ة ٠ـػ٣رت ٖٞػصی ٞػصارـ
درس٣اغث جٖػیم ٣ٜٞدق اـ.
ٛادق  :2ایٟخاٞب س٣د را ٙٛظـ ة ٠پطداسث ةص١ی س٣د در غطرغیص ٖٛطر ٛی دا ٚٞك انالع دارـ ک ٠در ـ٣رت ٌصـ پطداسث در غطرغیص
ٖٛطر (چک ةا گ٣ا١ی ٌصـ پطداسث ٣ٛاح ٠ؽ٣د) ؽ٢طداری ٌالكق ةط ای ٝک ٠ذٔ دارد از نطیٔ ٛطاحً ٕلایی ٞػػتث ةػ ٠كـػ٣ؿ كحػ٠
چک ك کٙی ٠سػارات از ٕتیٗ ١ظی ٠ٟدادرغی ك جاسیط جادی ٠ك ُیطق إصاـ ٜٞایص،ای ٝذٔ را ٞیظ س٣ا١ص داؽث جا ةص١ی  ٠ٕ٣ٍٛرا ةٞ ٠ػطخ
ركز ی٣ـ االداک ( ةٞ ٠ػتث ةص١ی  ٠ٕ٣ٍٛك ةط اغاس جٍطْ ٠ركز پطداسث ةص١ی ) ٛراغت ٠ك اسض ٜٞایص .ك ٛا٘ک یا ٛحٖاكی جٖػػیم ذػٔ
١یچگ ٠ٞ٣ادٌا ك اٌحطاكی را ٞش٣ا١ص داؽث  .ك ٜ١چٟیٛ ٝا٘ک ٛحٍ٢ص ٛی ؽ٣د در ـ٣رت ٌصـ پطداسث پع از اسهار ؽ٢طداری ٞػتث
ة ٠جػ٣ی ٠ذػاب س٣د إصاـ ٜٞایص در ُیط ایٟف٣رت ؽ٢طداری ٛی ج٣اٞص ٙٛک ٛضة٣ر را ح٢ث جاٛی ٝنٙب س٣د جٕ٣یّ ٜٞایص.
ٛادق  : 3ایٟخاٞب انالع دارـ ک ٠در ـ٣رت ٌصـ پطداسث إػاط در ٌ٣ٛص ٖٛطر ؽ٢طداری ةطاةط ك٣اةم جا جادی ٠کا ٗٛةص١ی از پاغز ة٠
١ط ٣ٞع اغحٍالـ ك یا ارائ١ ٠ط گ ٠ٞ٣گ٣ا١ی ة ٠ایٟخاٞب س٣دداری س٣ا١ص ٣ٜٞد.
اٛلا ٛحٖاكی
كاذص درآٛص:
ٞػتث ة ٠دریاْث

ٕػم إصاـ گطدد.

درـص ة ٠ـ٣رت ٖٞصی ك ٛاةٖی نی

اٛلاکؽ٢طدار

اّ٘ ) ٍٛاةط ْطٌی
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kكطیب
ردیّ

کارةطی

ة٣ٙؾ 1

ة٣ٙؾ 2

ة٣ٙؾ 3

1

ٛػکٞ٣ی

1

0/7

0/85

2

جخاری

1/2

0/95

1

3

اداری

1

0/7

0/8

4

کؾاكرزی

1/4

1

1/1

5

سصٛاجی

1/3

0/85

1

آ٣ٛزؽی
6

ـٍٟحی

1/4

0/95

1/1

7

غایط

1/4

1

1/1

هؼاتش اصلی)
تلَک )1

ةط سیاةاف اٛاـ از ٛیصاف چادر ٣ٙٛجا ٛیصاف ؽ٢صا اّ٘:جخاری  1/4ب :غایط کارةطی٢ا1/2:
تلَک )2

ةط سیاةاف اٛاـ از ٛیصاف ؽ٢صا جا جٖانً سیاةاف ْک٣ر ك ٛرٖٔ
ةط سیاةاف ك٘ی ٌفط ك ْانٜی٠

اّ٘:جخاری  1/5ب :غایط کارةطی٢ا1/2:

اّ٘:جخاری  1/05ب :غایط کارةطی٢ا0/95:

ةط سیاةاف سا ٠ٟٛای اّ٘:جخاری 1

ب :غایط کارةطی٢ا0/85:

ةط سیاةاف ْک٣ر:
اّ٘ )ةط سیاةاف ْک٣ر از چ٢ار راق جا ک٣چ ٠ذػیٟی ٠اة٣ا٘ٓلٗ اّ٘:جخاری  1/35ب :غایط کارةطی٢ا1/2:
ك از ک٣چ ٠ذػیٟی ٠جا اٞح٢ا

اّ٘:جخاری  1/05ب :غایط کارةطی٢ا0/9:
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ب)ةط سیاةاف ٛرٖٔ از چ٢ار راق جا اٞح٢ای ٛرصكدق ةاْث جاریشی اّ٘:جخاری  1/35ب :غایط کارةطی٢ا1/2:
ك از ٛرصكدق ةاْث جا اٞح٢ا اّ٘:جخاری  1/05ب :غایط کارةطی٢ا0/9:
تلَک )3

ةط سیاةاف اٛاـ از چ٢ار ْک٣ر جا ٛفٙی اّ٘:جخاری  1/4ب :غایط کارةطی٢ا1/2:
ةط سیاةاف ٞیایؼ اّ٘:جخاری  1/2ب :غایط کارةطی٢ا1:
حذٍد تلَک ّا:
ة٣ٙؾ)1
ؽٜاال:سیاةاف رحایی ك ةا ٟ١ط
ؽطٕا ك ُطةا :سم ٛرصكدق اذٜصآةاد
ح٣ٟةاٛ:یصاف چادر٣ٙٛ
ة٣ٙؾ )2
ؽٜاال  :سیاةاف ٛرٖٔ ك ْک٣ر
ُطةا ك ؽطٕا  :سم ٛرصكدق اذٜصآةاد
ح٣ٟةا  :سیاةاف رحایی ك ةاٟ١ط
ة٣ٙؾ )3
ؽٜاال:سیاةاف غاذٙی
ُطةا ك ؽطٕا:سم ٛرصكدق اذٜصآةاد
ح٣ٟةا  :سیاةاف ٛرٖٔ ك ْک٣ر

تعرفه عوارض و بهاي خدمات فوق در107صفحه  ،شامل  3فصل و
 45ردیف  ،طي صورتجلسه شماره  11مورخ  1400/10/13به
تصویب شوراي اسالمي شهر احمدآباد رسيد و طي نامه شماره
 1400/272مورخ  1400/11/01شوراي محترم جهت اجرا به
احمدآباد ابالغ گردید .
شهرداري
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