پیص ًَیس تعطفِ عَاضض سال  1397ضْطزاضي یعز

تغییطات تعطفِ پیطٌْازي عَاضض سال
1397ضْطزاضي یعز
تِ استٌاز تٌس  1صَضتجلسِ ضواضُ  47هَضذِ 1396/11/11
ضَضاي اسالهی ضْط یعز
فصل زٍم  :کلیات ٍ تعاضیف

 -7پطٝا ٠ٛساذت
پطٝا ٠ٛساذت ٘١اٗ ٙزٞظ ضطٝع ػ٘ٔيات ساذت٘اٛي ٗي تاضس  ٝاي ٚتسيٗ ٚؼٜي است ً ٠اُط تط ضٝي ٌٗٔي
زضذٞاست پطٝا ٠ٛضس ٟتاضس  ٝت٘إ ٗطاحْ آ ٙاػٖ اظ پطزاذت ػٞاضض  ،اذص پطٝا ٠ٛض٢طساظي ،ت٢يٛ ٠وطٝ ٠
ؿيط ٟعي ضس ٟتاضس ٓٝي هثْ اظ اذص پطٝا ٠ٛساذت تٞسظ ٗآي ،اهسإ ت ٠ساذت  ٝس اظ ضٞز ،آ ٙساذت  ٝساظ
ت ٠ػٜٞا ٙتس ٙٝپطٝا ٠ٛتٔوي  ٝپطٛٝس ٟآ ٙتً٘ ٠يسيٗ ٙٞاز ٟصس اضراع ٗي ضٞز ،چٜاٛچٗ ٠ؤزي ػٞاضض ٗطتٞع٠
اػٖ اظ پصيط ٝ ٟؿيط ٟضا پطزاذت

ٞ٘ٛزٗ ٝ ٟطاحْ پطٝا ٠ٛعي ضس ٟتاضس  ،زض حس پطٝا ٠ٛض٢طساظي ٗطّ٘ٞ

ػٞاضض تسٗ ٙٝزٞظ ٘ٛي ُطزز .
 -8هْلت ٍ توسیس پطٍاًِ ّاي ساذتواًی

 : 3پطٝا١ ٠ٛاي ساذت٘اٛي صازضٔ٢ٗ ٠ً ٟت اػتثاض آٜٗ ٙوضي ٗي ُطزز ت ٠اظاء ٗز٘ٞع ٗا٢١ايي ً ٠اظ تاضيد
اٛوضاء ُصضتٗ ٝ ٠ا٢١اي زضذٞاست ت٘سيس ٗط٘ ّٞپطزاذت سآيا(%15 ٠ٛپاٛعز ٟزضصس) ٗات ٠آتلاٝت ٛطخ ضٝظ ٝ
ػٞاضض پطزاذتي هثٔي  ٝحساًخط تا سوق چ٢اضساّ ض٘ ٚضػايت ضطايظ شيْ ٕحاسثٗ ٠ي ُطزز ..
تبصسُ  : 4دز خصَص پطٝا١ ٠ٛاي صازض ٟاظ اتتساي ساّ  1397چٜاٛچ ٠پس اظ اٛواضاي ٗٔ٢ت پطٝا ٝ ٠ٛيا
ت٘سيس پطٝاٛ ٠ٛسثت ت ٠اذص پاياٌٛاض اهسإ ِٛطزز ، .ت ٠اظاي ١ط ٗا ٟتا ذيط ٗط٘ ّٞضزيق ٗ 3ي ُطزز.
 -14هَاضز شیل اظ زضیافت پطٍاًِ ٍ پطزاذت عَاضض هعاف هی تاضٌس:

ى) احساث آالچين ضٝي حياط  ٝپطت تإ ٗز٘ٞػاً ت ٠اٛساظٗ 30 ٟتط ٗطتغ
ّ) احساث اعاهي ظتآ ٠زض حياط ٗزت٘غ ١اي آپاضت٘اٛي

 )15هي٘ت ٜٗغو ٠اي اٗالى ذاظ
 -1هي٘ت ٜٗغو ٠اي پالً٢اي احساحي تزاضي  ٝازاضي  ٝصٜؼتي ٝاهغ زض ُصض١اي تا ػطض

ٗ 12تطي  ٝتاالتط

ٜٗطؼة اظ ٗؼثط اصٔي تا ػ٘ن ٗ 100تطي ُصض كطػي اظ تط ٗؼثط اصٔي اظ ضاتغ ٠ظيط ٗحاسثٗ ٠ي ضٞز
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هي٘ت ٗثٜاي ٗحاسث ٠ػٞاضض ;
 ; Dكاصٔ ٠ضطٝع هغؼ ٠ظٗي ٚزض ُصض كطػي اظ تط ٗؼثط اصٔي است .
 ;P1هي٘ت ٜٗغو ٠تٜسي ٗؼثط اصٔي
 ;P2هي٘ت ٜٗغو ٠تٜسي ٗؼثط كطػي ً ٠پالى زض تط آ ٙهطاض ُطكت٠

فصل سَم عَاضض ضْطزاضي یعز
هصَتات ضَضاي هحتطم اسالهی ضْط یعز
تبصسُ  :1زض ضاستاي تس٢يْ زض ضٛٝس صسٝض پطٝا ٝ ٠ٛتطٞين ض٢طٛٝسا ٙد ١ت اذص پطٝا ٠ٛتطاي اضاضي ٗزاظ اظ
ٛظط ض٢طساظي ،پطٝاٗ ٠ٛسٌٛٞي تا هي٘ت ٜٗغو ٠بٛسي تا سوق ١لت ١عاضضياّ (  7.000ضياّ )  ٝتا ٗتطاغ ظيط
تٜاي حساًخط ٗ 250تطٗطتغ تا ضػايت آييٛ ٚاٗ 2800 ٠تطاي ٗست يٌساّ  ٝصطكاً ارطاي آ ٙزض ساّ  1397اظ
پطزاذت ػٞاضض ظيطتٜا ٗؼاف ٗي ُطزز.
تثصط :2ٟر٢ت ٗحاسث ٠ػٞاضض پصيط ٟتزاضي حساهْ هي٘ت ٜٗغو ٠اي  15000ضياّ  ٝر٢ت ػٞاضض ظيطتٜاي
ٗسٌٛٞي ؿيط آپاضت٘اٛي حساهْ هي٘ت ٜٗغو ٠اي  3000ضياّ ٗي تاضس.
تثصطُ  :3تا اكعايص ( %10ز ٟزضصس) هي٘ت ٜٗغو ٠تٜسي اٗالى تطاي ساّ ٛ 97سثت تٞٗ 96 ٠اكوت ُطزيس.
تثصطُ  : 6ساذت٘ا٢ٛايي ً ٠زض ٛوطٞ١ ٠ائي ساّ  65ت ٠صٞضت ساذت٘اٗ ٙطٞ٢ز ٗي تاضٜس اظ پطزاذت ػٞاضض
ظيطتٜا ٗؼاف ٗي تاضٜس ( .اٛتواّ اظتثصط ٟضزيق )4
 -1عَاضض صسٍض پطٍاًِ ّاي ساذتواًی هسکًَی غیط آپاضتواىي
سديف

1
2
3
4
5
6

ضشح
تا ٗ 200تش ٗشتغ صيش تٜا
ٗاصاد تش  200تا ٗ 250تش ٗشتغ صيش تٜا
ٗاصاد تش  250تا ٗ 300تش ٗشتغ صيش تٜا
ٗاصاد تش  300تا ٗ 500تش ٗشتغ صيش تٜا
ٗاصاد تش  500تا ٗ 600تش ٗشتغ صيش تٜا
ٗاصاد تش ٗ 600تش ٗشتغ صيش تٜا

ته اصای هش هتش هشتع صيشتنا سال

ته اصای هش هتش هشتع صيشتنا

1396
0/75 p
3p
7/2 p
8/4 p
16/8 p
18 p

سال 1397
10/75 p
13 p
17/2 P
18/4 P
26/8 P
28 P

تٞضيح :
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 -1ساذت٘ا١ ٙايي ً ٠زض عثوات ظيطظٗيٌ٘١ ، ٚق  ٝا ٝ ّٝيا ظيطظٗي ، ٚپئٞت  ،اٝ ّٝز ٝ ٕٝحساًخط ٝ 3احس
(صطكاً زض ١ط عثو ٠يي ٝاحس ) احساث ٗي ُطزز ٗط٘ ّٞاي ٚضزيق ٗي تاضس .
ٗ -2اظاز تط تطاًٖ ٗ %120ط٘ ّٞػٞاضض اضظش اكعٝز ٟتطاًٖ ساذت٘ا٢ٛاي ٗسٌٛٞي ٗي ُطزز .

تثصطُ : 4تا تٞر ٠ت ٠اتالؽ ضٞاتظ عطح تلضئي رسيس  ٝاٌٗا ٙصسٝض ٗزٞظ احساث ٝاحس١اي ٗسٌٛٞي زض

3

عثو ٠تصٞضت ظيطظٗيٌ٘١ ، ٚق  ٝا ّٝيا پئٞت ،ا ٝ ّٝز ٝ ٕٝزض ضاستاي يٌسا ٙساظي ٝ ٝاهؼي ٞ٘ٛز ٙػٞاضض
ت ٠اظاي ١ط ٗتط ٗطتغ ظيط تٜاي عثوات

10pت ٠رس ّٝضزيق  1-1اضاكٗ ٠ي ُطزز ٗ ٝثٜاي 15pاظ تؼطك٠

حصف ٗي ضٞز.
تثصطُ : 5دس غٞستي ً ٠دسخٞاست پشٝاٗ ٠ٛسٌٛٞي تش سٝي ٌ٘١ق تزاسي تطٞد  ٝاص ٛظش ضٞاتظ غذٝس چٜي ٚپشٝا ٠ٛاي

ٗزاص تاضذ ػٞاسؼ صيشتٜاي عثو ٠ا ّٝتا تٞر ٠تٗ ٠ساحت صيشتٜاي عثو ٠ا ٝ ّٝتش ٗثٜاي سديق (ٗ )1حاسث ٠خٞا١ذ ضذ( . .
حزف ) تا پیطٌْاز ضْطزاضي هثٌی تط حصف آى هَضز هَافقت قطاضگطفت .
 -2عَاضض ظیطتٌاي ساذتواًْاي هسکًَی غیط آپاضتواًی تسٍى پطٍاًِ ٍ یا هاظاز تط پطٍاًِ

توضيحات:
 -1ػٞاسؼ ساخت٘ا١ ٙاي ٗسٌٛٞي تي ٝاحذي ً ٠تذ ٙٝپشٝا ٝ ٠ٛيا ٗاصاد تش پشٝا ٠ٛاحذاث ضذً٘ٝ ٟيسيٗ ٙٞاد ٟغذ تا
اتواي آ٢ٛا ٗٞاكوت ٞ٘ٛد ٟتاضذ تش اساس تٜذ١اي سديق ٗ 2حاسث ٠خٞا١ذ ضذ ( .حزف) تا پیطٌْاز ضْطزاضي هثٌی
تط حصف آى هَضز هَافقت قطاضگطفت .
 - 2زض صٞضتيٌٝ ٠احس ٗسًٛٞي تس ٙٝپطٝا ٠ٛتط ضٝي ٌ٘١ق تزاضي احساث ضسً٘ٝ ٟيسيٗ ٙٞاز ٟصس تا اتواي
آٞٗ ٙاكوت ٞ٘ٛز ٟتاضس ،چٜاٛچ ٠ظيط تٜاي ٗسٌٛٞي زض يي عثو ٝ ٠حساًخط يي ٝاحس تاضس  ،تط ٗثٜاي ضزيق
ٗسٌٛٞي ؿيط آپاضت٘اٛي  ٝزض ؿيط اي ٚصٞضت تط ٗثٜاي ضزيق آپاضت٘اٛي ػٞاضض ٗحاسثٗ ٠ي ُطزز .
ٝ -3احذ ١ايي ً ٠دس عثوات (صيشصٗيٌ٘١ ،ٚق  ٝا ) ّٝتش خالف پشٝا ٝ ٠ٛضٞاتظ يا تذٗ ٙٝزٞص ت ٠چٜذ ٝاحذ ٗستوْ
تثذيْ ٗي ُشدٛذ (يي ٝاحذ دس ١ش عثو ٝ ٠حذاًخش سٝ ٠احذ )  ٝاتواي آ ٙتٞسظ ً٘يسيٗ ٙٞاد ٟغذ پزيشكتٗ ٠ي ضٞد،
ٗطشٝط ت ٠سػايت سايش ضٞاتظ ،ػال ٟٝتش پشداخت رشي٘ ٝ ٠ػٞاس ؼ ٗوشس تشاتش تٜذ١اي تؼشك ٠سديق  2تشاي ساخت٘اٙ
ٗاصاد تش پشٝا ٝ ٠ٛيا تذ ٙٝپشٝاٗ ،٠ٛي تايست ػٞاسؼ ٗات ٠آتلاٝت تثذيْ يي ٝاحذ ت ٠چٜذ ٝاحذ سا ت ٠اصاي ١ش ٗتش ٗشتغ
صيشتٜاي ٝاحذ اضاك ٠ضذ( ٟت ٠رض ٝاحذ ٌ٘١ق ) تش ٗثٜاي  15Pپشداخت ٘ٛايٜذ  .ساخت  ٝساص١ايي ً ٠دس ساّ ٝ 83
سآ٢اي تؼذ تثذيْ ضذ ٟاٛذ ٗط٘ ّٞاي ٚػٞاسؼ ٗي تاضٜذ  .تا پیطٌْاز ضْطزاضي هثٌی تط حصف آى هَضز
هَافقت قطاضگطفت .
 -4دس غٞست تثذيْ يي عثو ٠اص ساخت٘ا٢ٛاي ٝياليي ت ٠تيص اص يي ٝاحذ  ٝپزيشش ً٘يسيٗ ٙٞاد ٟغذ تا اتواي آ ٙاُش
اص عشف ض٢شداسي هاتْ تلٌيي تاضذ ػٞاسؼ صيشتٜا تشاتش تٜذ١اي سديق ٗ 4حاسث ٝ ٠پس اص ًسش ػٞاسؼ صيشتٜاي تي
ٝاحذي تش ٗثٜاي سديق (ٗ ( )1-1طشٝط ت ٠اي ٠ٌٜساخت٘ا ٙهثٔي دس ٗٔ٢ت پشٝا ٠ٛاحذاث ضذ ٟتاضذ  ٝيا ساخت٘ا ٙهثْ اص
غلح|3 ٠

پیص ًَیس تعطفِ عَاضض سال  1397ضْطزاضي یعز

تثذيْ داساي ػذٕ خالكي تاضذ) ٗات ٠آتلاٝت اخز ٗي ُشدد  ٝدس غٞستيٌ ٠هاتْ تلٌيي ٛثاضذ ٗط٘ ّٞػٞاسؼ ت ٠اصاي ١ش
ٗتش ٗشتغ ٝاحذ ٗسٌٛٞي  15Pػال ٟٝتش ػٞاسؼ سديق ( )2خٞا١ذ ضذ  .ضٜ٘اً دس ١ش صٗا ٠ً ٙچٜي ٚساخت٘ا١ ٙايي
تلٌيي ُشدد ٗط٘ٗ ّٞات ٠آتلاٝت ػٞاسؼ صيشتٜاي آپاست٘اٛي تذٗ ٙٝزٞص  ٝتؼشك ٠كٞم تٛ ٠شخ سٝص پشداخت خٞا١ذ ضذ . .
( حزف ) تا پیطٌْاز ضْطزاضي هثٌی تط حصف آ ى هَضز هَافقت قطاضگطفت .
 -3عَاضض صسٍض پطٍاًِ ّاي ساذتواًی هجتوع ّا ٍ آپاضتواًْاي هسکَىي
توضيحات :

 -1زض صٞضت اكعايص ٝاحس ٗسٌٛٞي يا عثوات ٗسٌٛٞي

ؿيط آپاضت٘اٛي  ،ض٘ ٚضػايت ضٞاتظ ٗطتٞط ت٠

آپاضت٘ا١ ٙا ٗ ،ي تايست ٗات ٠آتلاٝت ػٞاضض آپاضت٘اٛي  ٝػٞاضض پطزاذتي تٛ ٠طخ ضٝظ (زض صٞضتي ً ٠پطٝا٠ٛ
اػتثاض زاضت ٠تاضس ) اذص  ٝزض صٞضت ٛساضت ٚاػتثاض ٗثٔؾ پطزاذتي اظ ػٞاضض

آپاضت٘اٛي ًسط ٗ ٝات ٠آتلاٝت

ٝصٗ ّٞي ُطزز .
 )3-1عَاضض صسٍض پطٍاًِ ّاي ساذتواًی هجتوع ّا ٍ آپاضتواًْاي هسکًَی

  n 1 13   25  P

ت ٠اصاي ١ش ٗتش ٗشتغ
ت ٠اصاي ١ش ٗتش ٗشتغ پاسًي ،َٜپئٞت ،اٛثاسي ،تأسيسات  ٝاتام ٢ِٛثاٛي
توضيحٗ n :ثٜاي ٗحاسث٠

P

  n  1ػٞاسؼ عثوn ٠إ ٗ ٝي تاضذ.

تثصشه :حذاهْ  Pتشاتش تا  6000سياّ (ضص ١ضاس سياّ) ٗي تاضذ.
 )3-1عواسض صذوس پشوانه های ساختواني هجتوع ها و آپاستوانهای هسىوني

  n 1 13   25  P

ته اصای هش هتش هشتع

ته اصای هش هتش هشتع خش پطته ( دس صوست سعايت حذاوثش استفاع  3هتش )  ،پاسوينگ ،پيلوت ،انثاسی،
تأسيسات  ،اتاق نگهثاني  ،اتاله آسانسوس سوی پطت تام
توضيح n :هثنای هحاسثه

P

  n  1عواسض طثمه nام و هي تاضذ.

تثصشه  :1حذالل  Pتشاتش تا  6000سيال (ضص هضاس سيال) هي تاضذ.
تثصشه  :2دس صوستي وه استفاع خش پطته تيص اص  3هتش تاضذ  ،هطوول عواسض صيش تنای طثمات
واسصش افضوده تشاون هي گشدد.
 )4عَاضض ظیطتٌاي هجتهع ّا ٍآپاضتواًْاي هسکًَی تسٍى پطٍاًِ ٍ یا هاظاز تط پطٍاًِ  :تا پیطٌْاز
ضْطزاضي هثٌی تط حصف ایي ضزیف هَضز هَافقت قطاضگطفت .
توضيحات :
 -2دس غٞستيٌ ٠آپاست٘اٗ ٙسٌٛٞي تش سٝي ٌ٘١ق تزاسي تذ ٙٝپشٝا ٠ٛاحذاث تطٞد ً٘ ٝيسيٗ ٙٞاد ٟغذ تا اتواي آٙ

ٗٞاكوت ٞ٘ٛد ٟتاضذ ،ػٞاسؼ صيشتٜاي عثو ٠ا ٝ ّٝتاالتش تش ٗثٜاي تٜذ١اي سديق ٗ 4حاسث ٠خٞا١ذ ضذ ( .حزف )
 -3دس غٞست تثذيْ يي عثو ٠اص ساخت٘ا٢ٛاي ٝياليي ت ٠تيص اص يي ٝاحذ  ٝپزيشش ً٘يسيٗ ٙٞاد ٟغذ تا اتواي آ،ٙ
اُش اص عشف ض٢شداسي هاتْ تلٌيي تاضذ ػٞاسؼ صيشتٜا تشاتش سديق آپاست٘ا١ ٙاي ٗسٌٛٞي تذٗ ٙٝزٞص ٗحاسث ٝ ٠پس اص
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ًسش ػٞاسؼ صيشتٜاي تي ٝاحذي تش ٗثٜاي سديق (ٗ ( )1-1طشٝط ت ٠اي ٠ٌٜساخت٘ا ٙهثٔي دس ٗٔ٢ت پشٝا ٠ٛاحذاث ضذٟ
تاضذ  ٝيا ساخت٘ا ٙهثْ اص تثذيْ داساي ػذٕ خالكي تاضذ ) ٗات ٠آتلاٝت اخز ٗي ُشدد  ٝدس غٞستي ً ٠هاتْ تلٌيي ٛثاضذ
ٗط٘ ّٞػٞاسؼ ت ٠اصاي ١ش ٗتش ٗشتغ ٝاحذ ٗسٌٛٞي  15Pػال ٟٝتش ػٞاسؼ سديق ( )2خٞا١ذ ضذ .ضٜ٘اً دس ١ش صٗا٠ً ٙ
چٜي ٚساخت٘ا٢ٛايي تلٌيي ُشدد ٗط٘ٗ ّٞات ٠آتلاٝت ػٞاس ؼ صيشتٜاي آپاست٘اٛي تذٗ ٙٝزٞص  ٝتؼشك ٠كٞم تٛ ٠شخ سٝص

پشداخت خٞا١ذ ضذ ( .حزف )
تثصشه  :ساخت٘ا٢ٛايي ً ٠دس ٛوطٞ١ ٠ائي ساّ  65ت ٠غٞست ساخت٘اٗ ٙي تاضٜذ اص پشداخت ػٞاسؼ صيشتٜاي ٗسٌٛٞي

ٗؼاف ٗي تاضٜذ ( . .حزف )
 )4-1عَاضض کسطي فضاي تاظ ٍاحسّاي هسکًَی غیطآپاضتواًی ٍ آپاضتواًی هسکًَی

ضػايت ًسطي كضاي تاظ صطكاً تطاتط ضٞاتظ عطح تلصئي اٛزإ ضٞز.
 -5عَاضض پصیطُ (صسٍض پطٍاًِ) ٍاحس ّاي تجاضي ،ازاضي ،صٌعتی ٍ...
 )5-1عَاضض پصیطُ (صسٍض پطٍاًِ) تجاضي

توضيحات :
 -7ت ٠استٜاز ضٞاتظ عطح تلضئي كضاي تاظ هس٘ت ٝسظ ٗزت٘غ ١ا  ٝپاساغ١ا

( ٝيس ) رعء ظيط تٜا  ٝتطاًٖ تزاضي

عثوٗ ٠عتٞض ًٝ ٠يس اظ آٛزا ضطٝع ٗي ُطزز ٗ ،حسٞب ٗ ٝط٘ ّٞضٞاتظ آٗ ٙي ُطزز .
 )5-1-1عَاضض پصیطُ تجاضي تك ٍاحسي

تثصطُ  :4حذاًخش ٗ 50تش ٗشتغ صيش تٜاء دس اساضي ًطاٝسصي  ٝصساػي ر٢ت استلادٗ ٟشتثظ تا كؼآيت ٗزًٞس ٗطّ٘ٞ
ػٞاسؼ سديق اٛثاسي ٗي ُشدد
 )5-4عَاضض پصیطُ ّتل ٍ هْواى پصیط ٍ سیاحتی

ت ٠اصاي ١ش ٗتش ٗشتغ صيش تٜا

10 P

پاسًيٗ َٜسوق احذاحي ت ٠اصاي ١ش ٗتش ٗشتغ

5P

تثصشه : 3دس غٞستي ً ٠سستٞسا ٙاحذاحي دس ١تٔ٢ا ت ٠ػٜٞا ٙتاالس پزيشايي

(ر٢ت تشُضاسي ٗشاسٖ ٗختٔق ) استلادٟ

ضٞد ،ػٞاسؼ پزيش ٟآ ٙتش ٗثٜاي تاالس  ٝعثن تؼشك ٠تزاسي ٗحاسث ٠خٞا١ذ ضذ.
تثصشه ٛ : 4ظش ت ٠اي ٠ٌٜتشاتش ضٞاتظ عشح تلػئي ض٢ش يضد احذاث ػٌ٘ٔشد١اي تزاسي ،خذٗاتي ( سستٞسا ، ٙتزاسي )
تٗ ٠يضا ٙحذاًخش د ٟدسغذ ًْ صيشتٜا تذ ٙٝساٝ ٟسٝدي ٗزضا اص تيش ٙٝساخت٘ا ٝ ٙتذ ٙٝحن تلٌيي  ،دس ٗز٘ٞػ١ ٠اي
تلشيحي ُ ٝشدضِشي ٗزاص است ٓزا دس خػٞظ ١تْ ١اي ر٢اسستاسٝ ٟ

تاالتش ٗتشاط ٗزًٞس تشاساس ًاستشي اغٔي

( غٜؼتي ) ٗحاسثٗ ٝ ٠اصاد تش د ٟدسغذ تا تيست دسغذ تشاتش( )%60ضػت دسغذ ػٞاسؼ پزيش ٟتزاسي ٗحاسثٗ ٠ي ُشدد.
تثصشه  : 5ػٞاسؼ ١تْ ١اي 4ستاس ٝ ٟتاالتش پس اص ٗحاسث ٠ػٞاسؼ  ،حذاًخش (چ ْ٢دسغذ) %40آ ٙتػٞست ٛوذي ٝ
آثاهي حذاًخش پس اص يٌساّ اص پايأ٢ٗ ٙت پشٝا ٠ٛتػٞست س ٠سآ ٠توسيظ ُشدد
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 )10عواسض تفىيه اهالن غيش هطوول هاده 101
توضيحات :

 - 1ساخت٘ا٢ٛاي ٗسٌٛٞي احذاحي هثْ اص ساّ ٗ ( 65الى ػٌس ٞ١ائي ) ً ٠تشاي آ٢ٛا سٜذ ٗآٌيت تذ ٙٝاخز
ٗزٞص ض٢ش داسي  ٝدس هآة تلٌيي  ٝيا اكشاص تؼذ اص ساّ  65غادس ُشديذ ٟاست  ٝسايش ًاستشي ١ا غشكاً دس حذ
صيشتٜاي احذاحي ٗطٞ٢د دس ػٌس ٞ١ايي ساّ ٗ ، 1365ط٘ ّٞػٞاسؼ تلٌيي ٘ٛي ُشدٛذ.
 -9اسٜاد غادس ،ٟاٗالى  ٝساخت٘ا١ ٙاي احذاحي ً ٠تش خالف ضٞاتظ عشح تلػئي هغؼ ٠تٜذي ضذ ٟاست ٗص

ّٗٞ

پشداخت ًسشي حذ ٛػاب تلٌيٌي ت ٠اصاء ١ش ٗتشٗشتغ ٗا ت ٠آتلاٝت ٗساحت صٗيٞٗ ٚرٞد تا حذ ٛػاب ٗػٞب تشاتش

P

ٗ 40ي تاضذ .ضٜ٘ا" تا ٗساحت ٗات ٠آتلاٝت (پٜزاٗ 50 )ٟتش ٗشتغ تشاتش تيست  ٝپٜذ ( )%25ػٞاسؼ كٞم ٗحاسث٠
ٗيِشدد
تتصشه  :1اسٜاد غادس ٝ ٟساخت٘ا١ ٙاي احذاحي پس اص اتالؽ عشح تلػئي رذيذ ٗط٘ ّٞپشداخت ٗا ت ٠آتلاٝت
ٗساحت صٗي ٚتا حذ ٛػاب ٗػٞب عشح تلػئي تش ٗثٜاي

ٗ 100 Pيِشدد . .تا پیطٌْاز ضْطزاضي هثٌی تط

حصف آى هَضز هَافقت قطاضگطفت .
تثصشه  :2ساخت٘ا١ ٙايي ً ٠دس ًاستشي ؿيش ٗشتثظ احذاث  ٝت ٝسظ ً٘يسيٗ ٙٞاد ٟغذ اتواء تٜا پزيشكت ٠ضذٗ ٟالى

ٗحاسث 20 ٠دسغذ تيطتش اص تٜذ  ٝ 9يا تثػش ٟآٗ ٙي تاضذ  ( . .حزف

) تا پیطٌْاز ضْطزاضي هثٌی تط حصف

آى هَضز هَافقت قطاضگطفت .
تثصشه  : 3تلٌيي ١اي ٗػٞب هثٔي  ٝصٗي١ ٚايي ً ٠هثْ اص ساّ  65تش سٝي آ٢ٛا ساخت٘ا ٙاحذاث ُشديذ ٝ ٟتاًٜٙٞ
تـييشي دس ٗساحت صٗي ٚايزاد ِٛشديذ ٝ ٟاسٜاد غادس ٟهثْ اص ساّ ٗ 65طً٘ ّٞسشي حذ ٛػاب تلٌيٌي ٘ٛي ُشدد.

 )11آييٛ ٚاٗ ٠ارشايي تثػش 3 ٟاغالحي ٗاد 101 ٟها ٙٞٛض٢شداسي ١ا
ٗساحت ًْ صٗيٚ

سشا ٠ٛكضاي خذٗات ػ٘ٗٞي

تا ٗ 500تش ٗشتغ
ٗاصاد تش  500تا ٗ 2000تش ٗشتغ
ٗاصاد تش  2000تا ٗ 5000تش ٗشتغ

ٗؼاف
10
15

ٗؼاف
10
15

ٗاصاد تش  5000تا ٗ 7000تش ٗشتغ

20

20

ٗاصاد تش  7000تا ٗ 10000تش ٗشتغ

23

23

سشاٗ ٠ٛؼاتش

*

ضٜ٘اً اساضي تا ٗساحت تيص اص (10000د١ ٟضاس )ٗتشٗشتغ تش اساس سوق ها ٙٞٛاغالح ٗادٗ 101 ٟحاسثٗ ٠ي ُشدد.
تثصشه  :1دس غٞستي ًٗ ٠ؼاتش  ٝػٜذآٔض ٕٝپاسًي َٜحاضي ٠اي عشاحي ضذ ٟدس عشح ارشايي ٗػٞب ُزس١ايي ً ٠ت٠
تػٞية سسيذٗ ( ٟطشٝط تً ٠سش اص سٜذ ٗآٌيت)  ،عثن حداهْ ١اي ضٞاتظ عشح تلػئي  ٝيا تا تػٞية ً٘يسيٗ ٙٞادٟ
پٜذ سػايت ُشدد اص ٗز٘ٞع سشاً ٠ٛسش ٗي ُشدد .
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 -1اُش ٌٗٔي هثْ اص ارشاي ها ٙٞٛاغالح يٗ ٠اد 101 ٟتلٌيي ضذ ٟتاضذ ٗ ٝآي دسخٞاست تلٌيي ٗزذد داضتٝ ٠
٘١چٜي ٚسغٞح خذٗات سا پشداخت ٞ٘ٛد ٟتاضذ ،اص سشا ٠ٛخذٗات ٗحاسث ٠ضذً ٟسش خٞا١ذ ضذ ٝ .تلٌيي ١اي ً ٠تشاتش
اغالحيٗ ٠اد 101 ٟاٛزإ ضذ ٟتاضذ  .دس غٞست دسخٞاست تلٌيي ٗزذد اص پشداخت سشاٗ ٠ٛؼاف ٗي تاضٜذ.
ٗ - 2ز٘ٞع سشاٗ ٠ٛؼاتش  ٝسشا ٠ٛكضاي خذٗات اٗالًي ً ٠تذٛ ٙٝظش ض٢شداسي هغؼ ٠تٜذي ضذٛ ٟظيش اسٜاد
ٗاد ٝ 148ٝ147 ٟؿيش ، ٝتا كشؼ سػا يت سشاٗ ٠ٛؼاتش غشكاً سشا ٠ٛخذٗات ػ٘ٗٞي  ٝتش اساس ٗ %25ساحت
سٜذ اسائ ٠ضذٗ ٟحاسث ٠خٞا١ذ ضذ.
تثصشه  : 1دس ِٜ١إ غذٝس پشٝا ٠ٛتش سٝي اساضي ٗطاػي ٘١ ٝچٜي ٚساخت  ٝساص١اي تذ ٙٝپشٝا ٠ٛدس
غٞست پزيشش اتوا تٜا تٞسظ ً٘يسيٗ ٙٞاد ٟغذ ٛيض سشا ٠ٛتش اساس ٗ %25ساحت ػشغٗ ٠حاسث ٠خٞا١ذ ضذ.
تثصشه  : 2اسٜاد ٗآٌيت غادس ٟهثْ اص  90/3/14تش اساس  10دسغذ ٗساحت سٜذ اسائ ٠ضذٗ ٟحاسثُ ٠شدد.
 )2اساضي اي ً ٠عثن سٜذ  6دا ٝ َٛيا سٜذ آٝي ٝ ٠يا استؼالٕ حثتي ٗساحت آ٢ٛا ً٘تش اص ٗ 500تش ٗشتغ است؛ ضاْٗ
اي ٚضٞاتظ ٘ٛي ُشدٛذ ( .حزف ) تا پیطٌْاز ضْطزاضي هثٌی تط حصف آى هَضز هَافقت قطاضگطفت .
ٛ )5وطُ ٝ ٠ضاسش عشح تلٌيٌي  ٝآٗاد ٟساصي تايذ ت ٠تائيذ ٗشارغ ريػالح اص ر٘ٔٗ ٠ؼاٛٝت ض٢شساصي ٗ ٝؼ٘اسي
ض٢شداسي يضد تشسذ ( .حزف ) تا پیطٌْاز ضْطزاضي هثٌی تط حصف آى هَضز هَافقت قطاضگطفت .
ٛ )6ح ٟٞسػايت سشا ٠ٛكضاي ػ٘ٗٞي  ٝخذٗاتي دس عشح تلٌيٌي  ٝآٗاد ٟساصي:
 -1اص آٛزايي ً ٠ض٢ش تشحسة توسي٘ات ًآثذي  ٝتش اساس ضٞاتظ ض٢شساصي داساي سغٞح ٗتلاٝتي اػٖ اص تٔٞى
ساخت٘اٛيٝ ،احذ ٘١سايِيٗ ،حٔ ،٠تشصٛ ،ٙاحيٜٗ ٝ ٠غو ٠است ٗ ٝالى تطخيع آ٢ٛاٗ ،ساحت  ٝخػٞغاً سوق ر٘ؼت
پزيشي آ٢ٛا تش اساس تشاًٖ ٗػٞب عشح راٗغ ،تلػئي  ٝيا آٗاد ٟساصي است؛ الصٕ است تا ٗيضا ٙسشا ٠ٛكضاي ػ٘ٗٞي
 ٝخذٗاتي ٗٞسد ٛياص تش اي ٚاساس  ٝتش حسة سشا ٠ٛالصٕ تشاي ١ش يي اص سغٞح ًآثذي ً ٠دس عشح تلػئي  ٝراٗغ
ٗػٞب ٗطخع ضذ ٟاست؛ ٗحاسث ٝ ٠غشكاً تش حسة ًاستشي ٗٞسد ٛياص تخثيت  ٝحلظ ضذ ٝ ٟسٜذ آ ٙتٛ ٠إ ض٢شداسي
ضٞد تا تش آ ٙاساس ٗٞسد ت٢ش ٟتشداسي هشاس ُيشد.
ٗ -2ساحت ًاستشي كضاي ػ٘ٗٞي  ٝخذٗاتي ،هاتْ تـييش ًاستشي ٝ ٝاُزاسي ت ٠ؿيش

(ت ٠استخٜاي دستِا ٟت٢ش ٟتشداسي

ًٜٜذ٘ٛ )ٟي تاضذ ( .حزف ) تا پیطٌْاز ضْطزاضي هثٌی تط حصف آى هَضز هَافقت قطا ضگطفت.
ٛ )7ح ٟٞسػايت ضثٌ١ ٠ا ٗ ٝؼاتش ػ٘ٗٞي ض٢ش دس عشح تلٌيٌي  ٝآٗاد ٟساصي:
 -1سػايت ُزستٜذي عشح ،آضاٗا تايذ عثن ضٞاتظ ٗ ٝوشسات عشح راٗغ  ٝتلػئي ٗالى ػْ٘ تاضذ.
 -2سػايت ٗؼاتش  ٝضٞاسع ػ٘ٗٞي ض٢ش عثن عشح تلػئي  ٝراٗغ  ٝعشح ١اي ارشايي ٗػٞب ض٢ش آضاٗي است

(.

حزف ) تا پیطٌْاز ضْطزاضي هثٌی تط حصف آى هَضز هَافقت قطاضگطفت .
 )8چٜاٛچ ٠دس عشح پالًيٗ ،ساحت ٛاضي اص سػايت ضثٌ١ ٠ا ٗ ٝؼاتش ػ٘ٗٞي ض٢ش  ٙاضي اص تلٌيي ٗؼادّ  ٝيا تيص
اصٗ %43/75ساحت آٝي ٠صٗي ٚتاضذ؛ ٛياصي ت ٠سػايت سشا ٠ٛخذٗات ػ٘ٗٞي ٘ٛي تاضذ
)9چٜاٛچٗ ٠ساحت صٗي ٚسٝ ٖ٢اُزاسي ت ٠ض٢شداسي ،تشاتش تا حذاهْ ٛػاب تلٌيٌي دس آ ٙپ ٠ٜ٢اص ض٢ش  ٝيا ٗساحت
ًٞچٌتشي ٚهغؼات تلٌيٌي تاضذ ،آضاٗاً تايذ هغؼٗ ٠شتٞع ٠ت ٠ض٢شداسي ٝاُزاس ُشدد  .دس ؿيش ايٜػٞست ض٢شداسي ٗي تٞاٛذ
ٛسثت ت ٠اخز ٗؼادّ هي٘ت صٗي ٚعثن ٛظش ًاسضٜاس سس٘ي اهذإ ٘ٛايذ
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 )10ض٢شداسي صٗاٛي ٗي تٞاٛذ ٛسثت ت ٠اخز ٗؼادّ هي٘ت صٗي ٚعثن ٛظش ًاسضٜاس سس٘ي اهذإ ٘ٛايذ ًٗ ٠ساحت صٗيِٚ
سٝ ٖ٢اُزاسي ت ٠ض٢شداسيً٘ ،تش اص حذ ٛػاب تلٌيي عثن ضٞاتظ ٗالى ػْ٘ دس آ ٙپ ٠ٜ٢اص ض٢ش تاضذ  ٝاٌٗاٙ

استلاد ٟاص ٗساحت ٗٞسد ٛظش تشاي كضاي تاص ض٢شي  ٝپاسًيٛ ...ٝ َٜيض ٗوذٝس ٛثاضذ ( حزف )
ٝر ٟٞاخز ضذ ٟاص ايٗ ٚحْ ،تايذ تً ٠ذ دسآٗذي خاظ اختػاظ  ٝغشكاً ت ٠احذاث كضاي ػ٘ٗٞي  ٝخذٗاتي ٗٞسد ٛياص دس
آٗ ٙحٔ ٝ ٠حذاًخش آٛ ٙاحي ٠اص ض٢ش تشسذ

 .تا پیطٌْاز ضْطزاضي هثٌی تط حصف آى هَضز هَافقت

قطاضگطفت.
 )11اساضي دسياكتي س ٖ٢ض٢شداسي غشكاً ر٢ت ٗؼٞؼ اساضي دس عشح ضثٌٗ ٠ؼاتش ُ ٝزس١اي ١اي سغح ض٢ش ٝاُزاس ٝ

 ( .حزف )

يا حسة ٛياص تثذيْ ت ٠پاسى ،پاسًي ٝ َٜتاسيسات ض٢شي دس ٘١اٜٗ ٙغو ٠خٞا١ذ ضذ

تا پیطٌْاز

ضْطزاضي هثٌی تط حصف آى هَضز هَافقت قطاضگطفت .
 )12ض٢شداسي ١اي ٜٗاعن  ٝاداس ٟدسآٗذ ٗٞظق ت ٠تٜظيٖ ُضاسضي ت ٠غٞست ٗ 3ا ٟيٌثاس دس خػٞظ عشح ١اي ٗػٞب
ٗشتٞع ٝ ٠اػالٕ ٗوذاس صٗي ٝ ٚحوٞهات ض٢شداسي دس خػٞظ ١ش عشح ٗ ٝحْ ١ضيً ٠ٜشد آ ٙت ٠اداس ٟاٗالى ٗ ٝؼاٛٝت
ض٢شساصي ٗي تاضٜذ ( .حزف ) تا پیطٌْاز ضْطزاضي هثٌی تط حصف آى هَضز هَافقت قطاضگطفت .
 )13اداس ٟاٗالى ٛيض ض٘ ٚر٘غ تٜذيٛ ،سثت ت ٠اسائُ ٠ضاسش ت ٠ضٞساي اسالٗي ض٢ش ت ٠غٞست ضص ٗا ٠١اص سٞي

اهذإ خٞا١ذ ٞ٘ٛد ( .حزف )

تا پیطٌْاز ضْطزاضي هثٌی تط حصف آى هَضز هَافقت قطاضگطفت .

 – 14ساخت٘ا١ ٙاي احذاحي هثْ اص ساّ  ٠ً 65تشاي آ٢ٛا سٜذ ٗآٌيت تذ ٙٝاخز ٗزٞص ض٢شداسي دس هآة تلٌيي  ٝيا
اكشاص غادس ُشديذٗ ٟطشٝط ت ٠اي ٠ٌٜتؼذ اص ساّ كٞم ٗزذداً اكشاص يا تلٌيي ٛطذ ٟتاضذ اص پشداخت سشاٗ ٠ٛؼاف ٗي تاضٜذ .
( حزف ) تا پیطٌْاز ضْطزاضي هثٌی تط حصف آى هَضز هَافقت قطاضگطفت .
 )12سپطزُ حول ًرالِ

 )12-1سپشده حول نخاله واحذ هسىوني:
 )12-2سپشده حول نخاله واحذ تجاسی:
 )12-3سپشده حول نخاله سايش هواسد:

ت ٠اصاي ١ش ٗتش ٗشتغ صيشتٜا

( 5.000پٜذ ١ضاس) سياّ

ت ٠اصاي ١ش ٗتش ٗشتغ صيشتٜا

( 20.000تيست ١ضاس) سياّ

ت ٠اصاي ١ش ٗتش ٗشتغ صيشتٜا

( 10.000د١ ٟضاس ) سياّ

تثصشه : 1حذاهْ سپشد ٟحْ٘ ٛخآ( 1.000.000 ٠يي ٗئي ) ٙٞسياّ ٝحذاًخش ( 100/000/000يٌػذ ٗئي ) ٙٞسياّ
ٗيتاضذ.
تثصشه  : 4ساخت ٝساص١اي تذ ٙٝپشٝاٛ ٠ٛيض ٗط٘ ّٞپشداخت ٗثٔؾ كٞم ٗي ُشدد  ،تذي٢ي است دس غٞست اسائ ٠تاييذي٠
ساصٗاٗ ٙذيشيت پس٘اٛذ ( ٗاد 4 ٟآئيٛ ٚاٗ ٠ارشايي ها ٙٞٛپس٘اٛذ ) اص پشداخت ٗثآؾ كٞم ٗؼاف ٗي تاضٜذ
 ) 14عواسض تش حك هطشفيت
ػٞاسؼ تش حن ٗطشكيت تشاتش است تا ( %35سي  ٝپٜذ دسغذ) ٗات ٠آتلاٝت اسصش ًاسضٜاسي (صٗي )ٚهثْ  ٝتؼذ اص ارشاي
عشح ًٛ ٠ثايذ اص ( %20تيست دسغذ) اسصش تاهي٘اٛذٔٗ ٟي تزاٝص ٘ٛايذ
 )17عَاضض اًجام هعاهالت غیط هٌقَل اعن اظ عطصِ ٍاعیاى( حزف ) تا پیطٌْاز ضْطزاضي هثٌی تط
حصف آى هَضز هَافقت قطاضگطفت .
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ػٞاسؼ اٛزإ ٗؼاٗالت ؿيش ٜٗن ّٝتشاتش است تا :
 (( × % 2اسصش ٗؼاٗالتي ساخت٘اٗ × ٙساحت صيشتٜا ) ٗ × P ( +ساحت ػشغ)) ٠
(د ٝدسغذ هي٘ت ٜٗغو ٠اي  ٝاسصش ٗؼاٗالتي سٝص ٗٔي تش اساس دكتشچ ٠اسصش ٗؼاٗالتي داسايي )
تثصشه :ػٞاسؼ اي ٚسديق تِٜ١ ٠إ غذ ٝس ُٞا١ي اٛتواّ ٗٔي اخز ٗي ُشدد  ٝتِٜ١ ٠إ هشاسدادٔٗ ٙي دس س ٚ١تاٛي ٝ
يا اٛتواّ ٗٔي تٛ ٠إ ض٢شداسي  ٝيا اصض٢شداسي ت ٠ضخع ديِش

(پس اص عي ٗشاحْ هاٛٞٛي ) تؼٔن ٘ٛي ُيشد  .دس ٗٞسد

اكشادي ً ٠تٜٗ ٠ظٞس اٗٞس خيشي ٝ ٠ػإ آٜ٘لؼ ٠اٗالى خٞد سا ت ٠غٞست تالػٞؼ ٝاُزاس ٗي ٘ٛايٜذ تا ٗؼشكي ٗشارغ
ٗشتٞع ٠اص پشداخت ػٞاسؼ اي ٚسديق ٗؼاف ٗي تاضٜذ.
 )18عَاضض حق الثثت ( .حزف ) تا پیطٌْاز ضْطزاضي هثٌی تط حصف آى هَضز هَافقت
قطاضگطفت.
 × % 8حن آخثت
اي ٚػٞاسؼ ٗستوي٘ا تٞسظ دكاتش سس٘ي ت ٠حساب خضاٗ ٠ٛؼي ٚاستاٜٗ ٙظٞس ٗ ٝا١يا ٠ٛتٞسظ خضاٗ ٠ٛؼي ٚت ٠ض٢شداسي
پشداخت ٗي ُشدد.
 )19عَاضض تاتلَ

تَضیحات :
 -1اٗالى تزاضي  ،اصٜاف  ،تا٢ٌٛا ٗ ٝؤسسات ٗآي  ٝاػتثاضي زض ٘ٛا ٝػطض ساذت٘اٙ

تا اضتلاع ٗ 1/5تط تط

اساس عطح تلضئي ض٢طزاضي ٘١ ٝچٜي ٚزكاتط ٗطًعي ٘ٛ ٝايٜسُي ضطًت٢ا ،زكاتط ٘ٛ ٝايٜسُي ١اي تي٘ ٠اظ
پطزاذت ػٞاضض يي تاتٜٔٗ ٞصٞت ٠سط زضب تا ػطض ساذت٘ا ٝ ٙاضتلاع تا

ٗ 1/5تط ٗؼاف ٗي تاضٜس  .تسي٢ي

است تاتٔ١ٞاي ٜٗصٞت ٠تا پايا ٙساّ هثْ ٗط٘ٗ ّٞؼاكيت تا اضتلاع ٗ2تط ٗي تاضٜس  .ضٜ٘اً كايْ تصاٝيط تاتٔ١ٞا
تا پايا ٙساّ ٞٗ 96رٞز زض ٝاحس ػٞاضض تاتٔٞض٢طزاضي تطضٝي سايت ض٢طزاضي ٜٗتطط ُطزز .
تبصسُ  :1تاتٔ١ ٞاي تثٔيـاتي ً ٠تٞسظ ضطًت ١اي ٗطتٞعٝ ٠ت ٠صٞضت سآيا ٝ ٠ٛر٘ؼيٛ ،سثت ت ٠پطزاذت
ػٞاضض اهسإ ٗي ُطزز ٗط٘ ّٞاي ٚضزيق ٘ٛي ضٛٞس .
تبصسُ  :2تاتٔ١ ٞاي ضطًت ١ايي ًً ٠اضذاٛزات آ٢ٛا زض زاذْ استا ٙيعز ٗي تاضٜس زضصٞضتي ً ٠تط اساس
ضٞاتظ ض٢طزاضي ٛصة ضٞز ٗط٘ٗ ّٞؼاكيت ٗي ُطزٛس .
تبصسُ ًٔ :3ي ٠تاتٔ١ ٞا تايس تطاساس ٗثحج ٗ20وطضات ٗٔي ساذت٘ا ٝ ٙضٞضاي ػآي ض٢طساظي ٗ ٝؼ٘اضي
ٛصة ُطزز.
 -2چًاًچِ دزتابلَّای شٌاسایی کِ بساساس ظَابػ شْسدازی ًصب شدُ تا پٌجاُ دزصد

()%50

سؽح تابلًَ ،ام ٍ یا تصَیسکاالی تبلیغاتی ( ایساًی ٍ تحت لیساًس هستبػ با ًَع فؼالیت ) تَسػ
هتصدی فسٍشگاُ ًصب شَد اش پسداخت ػَازض تابلَ هؼاف هی باشد .
تبصسُ :چٌاًچِ بیش اشپٌجاُ دزصد سؽح تابلَ جْت تبلیغات استفادُ گسدد

 .هشوَل پسداخت

صددزصد( )%100ػَازض هسبَؼِ هی گسدد.
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 -3تابلَّای فسسَدُ ٍ ًاشیبا  ،حداکثس تاتازیخ  97/3/31دزسؽح شْس جوغ آٍزی ٍ یا تؼَیط
 97/3/31اش سؽح شْس

گسدًد ٍ دزخصَص تابلَّای هٌصَبِ بس زٍی پشت بام حداکثس تا تازیخ
جوغ آٍزی گسدد.

تبصسُ  :دزخصَص تابلَّای پشت بام چٌاًچِ هالک زأساً دزهَػد هقسز اقدام بِ جوغ آٍزی تابلَ
ًواید اش پسداخت ػَازض سال  ٍ 96سِ هاِّ سال  97هؼاف ٍ دزغیس ایٌصَزت ظوي اخر ػَازض
هدت بْسُ بسدازی دزسال  97بساساس ّسهتسهسبغ ، 70 Pشْسدازی زأساً ًسبت بِ جوغ آٍزی تابلَ
اقدام ٍ ّصیٌِ ّای جوغ آٍزی باظافِ پاًصدُ دزصد ( )%15دز شهاى تحَیل تابلَّای جوغ آٍزی شدُ
بِ هالک ،اخر خَاّدشد.
 )19-1عَاضض سالیاًِ تاتلَّاي تثلیغاتی ٍاحسّاي تجاضي ،صٌعتی ٍ(...زضصَضت کسة هجَظ)

× 10 P

تاتٔ١ٞاي تثٔيـاتي ٗشتٞط تً ٠اال١اي ايشاٛي
ٗساحت تاتٔٞ
تاتٔ١ٞاي تثٔيـاتي ٗشتٞط ت ٠تٓٞيذات ًاسخاٛزات داخٔي تحت ٓيساٛس ضشًت٢اي خاسري

× 20 P

ٗساحت تاتٔٞ
× 36 P

تاتٔ١ٞاي تثٔيـاتي ٗشتٞط تً ٠اال١اي خاسري
ٗساحت تاتٔٞ
تثصشه :1حذاهْ  Pتشاتش( 20.000تيست ١ضاس) سياّ ٗي تاضذ
 )19-3عَاضض تاتلَّاي تثلیغاتی تِ ضکل استٌس ،تٌط ٍ ،پالکاضز تجاضي ٍ فطٌّگی ٍ...

ػٞاضض تاتٔ١ٞاي تثٔيـاتي كطِٜ١يٝ ،ضظضي ،آٗٞظضي  ٝتلطيحي ضٝظا ٠ٛت ٠اظاي ١ط ٗتطٗطتغ
ػٞاضض تاتٔ١ٞاي تثٔيـاتي تزاضي

ضٝظا ٠ٛت ٠اظاي ١ط ٗتطٗطتغ

%10 P
1 P

تثصشه١ :2شُ ٠ٛٞديٞاس ٞٛيسيٛ ،ػة پٞستش  ٝپالًاسد (پاسچ ٠اي  ٝؿيشٞٛ )ٟضت ٚآُ٢ي تش سٝي ديٞاس تذٗ ٙٝزٞص ٜٗ٘ٞع
ٗي تاضذ ٗ ٝط٘ ّٞػٞاسؼ ت ٠اصاي ١ش ٗتش ٗشتغ ٗؼادّ  2تشاتش هي٘ت ٜٗغو ٠اي (ٗ )2 Pيُشدد.
تثصشه : 3حذاهْ هي٘ت ٜٗغو ٠اي ( 20.000تيست ١ضاس ) سياّ تٞد )P( ٝ ٟهي٘ت ٜٗغو ٠اي ٗؼثشي است ًٗ ٠حْ
ٛػة تاتٔٗ ٞطشف تش آٗ ٙي تاضذ.
 )19-4عَاضض تاتلَّاي ضٌاسایی (تا هجَظ)

ػٞاضض تاتٔ١ٞاي ضٜاسايي تا ٗزٞظ ت ٠ضطح ضٝتطٗ ٝحاسثٗ ٠يِطزز :

( – 2(= × )4 Pاضتلاع تاتٔ× ) ٞ

ع ّٞتاتٔ( <ٞحرف) تا پیطٌْاز ضْطزاضي هثٌی تط حصف آى هَضز هَافقت قطاضگطفت .
 )19-6عَاضض تاتلَّاي  ٍ LEDضٍاى

ت ٠اظاي ١ط ٗتط سآيا:٠ٛ
غلح|10 ٠

پیص ًَیس تعطفِ عَاضض سال  1397ضْطزاضي یعز

آق)  LEDضٝا ٙتي ضَٛ

50 P

ب)  LEDضٝا ٙچٜس ضَٛ

70 P

د) تٔٞيعي ٙٞض٢طي (پرص ػٌس  ٝكئٖ )

120 P

تبصسُٞٗ :1اضز آق  ،ب  ،د  :تا ٗساحت ٗ 1/5تط ٗطتغ زض صٞضتيٌ ٠تاتٔ ٞضٜاسايي زيِطي ٛساضت ٠تاضس اظ
پطزاذت ػٞاضض تاتٔٗ ٞؼاف ٗي تاضس ٗ ٝاظاز آ ٙتط اساس تثصطٗ 2 ٟحاسثٗ ٠ي ُطزز .
تبصسُ :2چٜاٛچ ٠تاتٔ١ٞاي ٗصًٞض تطاي يي ٗز٘ٞػ ٠ذاظ تثٔيؾ ُطزز ٗط٘ %50 ّٞػٞاضض كٞم ذٞا١س ضس
 ٝزض صٞضتيٌ ٠صطكاً كطِٜ١ي ٗٞضز استلاز ٟهطاض ٍيطز اظ پطزاذت ػٞاضض ٗؼاف ٗي تاضس .
 )21عواسض ساليانه وليه هطاغل تشای سال 97
آق ) ػٞاسؼ ًسة  ٝپيط ٠تيص اص يي دسغذ اص دسآٗذ ٗط٘ٗ ّٞآيات هغؼي هثْ اص ًسش

ٗؼاكيت ٗآياتي ٗحاسث٠

ِٛشدد
ب) ر٢ت ٗحاسث ٠ػٞاسؼ ًسة  ٝپيط ، ٠ساّ آخشي ٚدسآٗذ ٗط٘ٗ ّٞآيات هغؼي ضذ ٟهثْ اص ًسش ٗؼاكيت ٗآياتي ،
ت ٠اصاي ١ش ساّ  10دسغذ ت ٠دسآٗذ ٗط٘ ّٞاضاكٗ ٠ي ُشدد..
هحاسثه عواسض تشاتش فشهول ريل هي تاضذ :
K=[(T ×P ×0.0004 ×0.1) + (D ×0.01 ×0. 9)] ≤ D ×0.01
 ;Kعواسض وسة و پيطه( ساليانه)
;Tتعشفه هصوب سال 1366و فهشست اضافه ضذه ته صوست ساليانه
;Pليوت هنطمه ای سوص هحل
;Dدساهذ هطوول هاليات لطعي ضذه لثل اص وسش هعافيت هالياتي
 )26عَاضض تط آگْی ّاي تثلیغاتی ( .حزف ) تا پیطٌْاز ضْطزاضي هثٌی تط حصف آى هَضز
هَافقت قطاضگطفت .
ٗ ًْ %2ثٔؾ ٝغٓٞي تاتت اٛتطاس آٍ١ي
تثصشه :1ػٞاسؼ اي ٚسديق تش آُ٢ي١اي تثٔيـاتي ٜٗتطش ٟتٞسظ غذا  ٝسي٘ا ،آطاٛس٢ا ً ،ا٢ٛٞٛا ٗ ٝؤسسات ُشداٜٛذٟ
تئةسد١اي تثٔيـاتي داساي ٗزٞص كؼآيت دس سغح ض٢ش تؼٔن ٗيُيشد.
تاتٔ١ٞا ٝ ٝ
تثصشه :2دس ًٔيٞٗ ٠اسد ػاٗٔي ٚپخص  ٝاٛتطاس آُ٢ي ٗٞظلٜذ  %2 ،اص ًْ ٗثٔؾ ٝغ ّٞتاتت اٛتطاس آُ٢ي سا ٟب غٞست
ٗا١يا ٠ٛت ٠حساب ض٢شداسي ٝاسيض  ٝكيص ٗشتٞع ٠سا ٛيض اسائ٘ٛ ٠ايٜذ.
تثصشهٗ :3ؤدياٛي ًٗ ٠ط٘ ّٞهاٗ ٙٞٛآيات تش اسصش اكضٝدٗ ٟي تاضٜذ ،اص پشداخت ٗستويٖ ػٞاسؼ كٞم ت ٠ض٢شداسي
ٗؼاف ٗي تاضٜذ  .الصٕ ت ٠دًش است ػٞاسؼ ٗزًٞس (عثن ها ) ٙٞٛتٞسظ اداس ًْ ٟاٗٞس ٗآياتي استاٝ ٙغ ٝ ّٞت ٠حساب
ض٢شداسي ٝاسيضخٞا١ذ ضذ.
 )27عَاضض حق تیوِ  ( .حزف ) تا پیطيّاز ضْطزاضي هثٌی تط حصف آى هَضز هَافقت
قطاضگطفت.
 )27-1عَاضض حق تیوِ حطیق

 %3حن تي٘ ٠هشاسداد١اي حشين
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ػٞاسؼ اي ٚسديق تٞسظ ضشًت٢اي تي٘ٝ ٠غٗ ٝ ّٞي تايست ٟب غٞست ٗا١يا ٠ٛت ٠حساب ض٢شداسي ٝاسيض  ٝكيص
ٗشتٞع ٠سا ٛيض اسائ٘ٛ ٠ايٜذ.
 )27-2عَاضض حق تیوِ ضرص ثالث  ( .حزف ) تا پیطٌْاز ضْطزاضي هثٌی تط حصف آى هَضز
هَافقت قطاضگطفت .
 %1حن تي٘ ٠دسياكتي
ػٞاسؼ كٞم ٗي تايست تٞسظ تيُ٘ ٠ش پشداخت ُشدد  ٝپشداخت آ ٙت ٠ػ٢ذ ٟتيُ٘ ٠ضاس ٘ٛي تاضذ.
%2حن تي٘ ٠دسياكتي
ػٞاسؼ كٞم ٗي تايست تٞسظ تيُ٘ ٠ش پشداخت ُشدد  ٝپشداخت آ ٙت ٠ػ٢ذ ٟتيُٖ ٟضاس ٘ٛي تاضذ .
تثصشهٗ :ؤدياٛي ًٗ ٠ط٘ ّٞهاٗ ٙٞٛآيات تش اسصش اكضٝدٗ ٟي تاضٜذ ،اص پشداخت ٗستويٖ ػٞاسؼ كٞم ت ٠ض٢شداسي
ٗؼاف ٗي تاضٜذ  .الصٕ ت ٠رًش است ػٞاسؼ ٗزًٞس تٞسظ اداس ًْ ٟاٗٞس ٗآياتي استاٝ ٙغ ٝ ّٞت ٠حساب ض٢شداسي
ٝاسيض خٞا١ذ ضذ.
 )28عَاضض تط کلیِ قطاضزازّاي عوطاًی ( .حزف ) تا پیطٌْاز ضْطزاضي هثٌی تط حصف آى هَضز
هَافقت قطاضگطفت .
ٛ ( % 0/5يٖ دسغذ) ٗثٔؾ ٢ٛايي هشاسداد ( ٗثٔؾ هشاسداد  +تؼذيْ )
اي ٚعٝاسؼ تشًٔي ٠هشاسداد١اي ػ٘شاٛي اػٖ اص اتٜي ،٠سا ٟساصي ،ساخت٘ا ٝ ٙتأسيسات  ٝؿيش ،ٟتؼٔن ٗي ُيشد.
تثصشه :1دس ٗٞسد ساخت٘ا٢ٛايي ً ٠تشاساس هاٛ ٙٞٛظإ ٜٗ٢ذسي ٗٔضٕ ت ٠داضتٗ ٚزشي ريػالح ١ستٜذ( ،اص ٗ 2000تش
ٗشتغ  ٝتاالتش  ٝپٜذ عثو ٝ ٠تيطتش ) ٗثٔؾ هشاسداد ٗثٜاي ٝغ ّٞاي ٚسديق خٞا١ذ تٞد  .تذي٢ي است هشاسداد ١ايي ً٠
ٗط٘ ّٞهاٗ ٙٞٛآيات تش اسصش اكضٝدٗ ٟي تاضٜذ اص پشداخت ػٞاسؼ كٞم ٗؼاف ٗي تاضٜذ.
تثصشهٜٗ :2ظٞس اص ٗثٔؾ ٢ٛايي هشاسدادٗ ًْ ،ثآـي است ً ٠دس ٗلاد هشاسداد ،پي٘اٌٛاسا ٙت ٠ػٜاٝيٗ ٚختٔق دسياكت ٗي
داسٛذ اػٖ اص تؼذيْ %25 ،اكضايص ٗثٔؾ ًْ هشاسداد١ ،ضي١ ٠ٜاي تؼٔين ًاس (١ضي١ ٠ٜاي ػ٘ٗٞي١ ،ضي ٠ٜحلاظت  ٝحشاست
ًاسُا.)...ٝ ٟ
تثصشه :3پي٘اٌٛاساٛي ًٗ ٠ط٘ ّٞهاٗ ٙٞٛآيات تش اسصش اكضٝدٗ ٟي تاضٜذ ،اص پشداخت ٗستويٖ ػٞاسؼ كٞم ت٠
ض٢شداسي ٗؼاف ٗي تاضٜذ .الصٕ ت ٠رًش است ػٞاسؼ ٗزًٞس (عثن ها )ٙٞٛتٞسظ اداس ًْ ٟاٗٞس ٗآياتي استاٝ ٙغ ٝ ّٞت٠
حساب ض٢شداسي ٝاسيض خٞا١ذ ضذ.
 )30عواسض اسصش افضوده ناضي اص تغييش واستشی و افضايص تشاون
 )30-1عواسض اسصش افضوده ناضي اص تغييش واستشی
 تـييش ًاستشي اص ١ش ٞٛع ًاستشي تً ٠استشي تزاسي ت ٠اصاي ١ش ٗتش ٗشتغ تـييش ًاستشي اص ًاستشي غٜؼتي  ٝاداسي دٓٝتي تً ٠استشي ٗسٌٛٞي  ٝتؼييً ٚاستشي حشيٖ ت ٠اصاي ١ش ٗتش ٗشتغ تـييش ًاستشي اص كاهذ ًاستشي  ٝسايش ًاستشي ١ا تً ٠استشي ٗسٌٛٞي ت ٠اصاي ١ش ٗتش ٗشتغ تـييش ًاستشي اص ١ش ٞٛع ًاستشي ت ٠آٗٞصضي ،ت٢ذاضتي ،دسٗاٛي ،كشِٜ١يٗ ،ز١ثيٝ،سصضيًٞ ،دًستا ٝ ٙغٜايغدستي سٜتي  ،پاسًي ، َٜكضاي سثض  ٝتاؽ
تـييش ًاستشي اص ًاستشي تزاسي تً ٠استشي ٗسٌٛٞي  ٝكاهذ ًاستشي تٗ ٠ضسٝػي  ٝتاؽ اص پشداخت ػٞاسؼ ٗؼافٗي تاضذ.
دس خػٞظ دسخٞاست ١اي تـييش ًاستشي  ،تشاًٖ  ٠ً ... ٝتً٘ ٠يسي ٙٞتؼذيْ ٜٗغو ٠اسراع ٗي ُشدد  ،هثْ اص عشح
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دس ً٘يسي ٝ ٙٞتا تطخيع ٗذيش ٜٗغو ٠حذاهْ  %5تا  %10اص تشآٝسد ٗثٔؾ ع ٝاسؼ تٞسظ ٗٞدي پشداخت  ٝدس
غٞست ػذٕ پزيشش تٞٗ ٠دي استشداد ُشدد  ٝدس غٞست پزيشش رضء ػٔي آحساب ٗثٔؾ پشداختي ػٞاسؼ ٜٗظٞس
ٗي ُشدد .
ٗؼاف
 ػٞاسؼ اسصش اكضٝدٛ ٟاضي اص تـييش ًاستشي ت ٠غٜؼتي(١تْ)تثػش : ٟرثشا ٙتؿييش ًاستشي اص تزاسي ت ٠غٜؼتي(١تْ) تا پيط٢ٜاد ض٢شداسي ٝعثن ٛظش ضٞساي اسالٗي ض٢ش ػْ٘
ُشدد
تثصشه ًٔ :5ي ٠پالى ١اي دس عشح تلػئي رذيذ ٛسثت ت ٠عشح تلػئي هذيٖ تً ٠استشي تا اسصش اكضٝد ٟتاالتش تـييش
ًاستشي ياكتٗ ٠ط٘ ّٞضٞاتظ كٞم ٗي تاضذ.
پايً ٠استشي ر٢ت اسصش اكضٝدً ٟاستشي ٗسٌٛٞي ٗالى ػْ٘ تٞد ٝ ٟاساضي ً ٠اص ًاستشي ٗسٌٛٞي ت ٠سايش ًاستشي ١ا
تـييش ياكت ٝ ٠تاػج ايزاد اسصش اكضٝدٗ ٟي ُشدد

.ػٞاسؼ ٗٞضٞع اي ٚتٜذ اخز ُشدد  ( . .حزف )

تا پیطٌْاز

ضْطزاضي هثٌی تط حصف آى هَضز هَافقت قطاضگطفت .
 )30-2-1عواسض اسصش افضوده افضايص تشاون ساختواى های هسىوني
(تشاتش نمطه پهنه تنذی پيوست) :
تثػش : 1 ٟت ٠اصاي ١ش ٗتش ٗشتغ ػٞاسؼ اسصش اكضٝدٛ ٟاضي اص تشاًٖ تيص اص  % 120تا ٗ %160ؼادّ  ( %30سي دسغذ )
تشاًٖ پٗ ٠ٜ٢شتٞع ٠دسياكت ٗي ُشدد.
تثػش : 2 ٟت ٠اصاي ١ش ٗتش ٗشتغ ػٞاسؼ اسصش اكضٝدٛ ٟاضي اص تشاًٖ تيص اص  %160تشاتش %100تشاًٖ پٗ ٠ٜ٢شتٞع٠
پيٞست دسياكت ٗي ُشدد.
تثػش : 3 ٟت ٠اصاي ١ش ٗتش ٗشتغ ػٞاسؼ اسصش اكضٝدٛ ٟاضي اص تشاًٖ تيص  ٝ ( %300يا تيص اص  6عثوٗ ) ٠ؼادّ %150
تشاًٖ پٗ ٠ٜ٢شتٞع ٠دسياكت ٗي ُشدد.
تثصشه  :4ساخت٘ا٢ٛاي تذ ٙٝپشٝا  ٠ٛيا ٗاصاد تش پشٝا ٠ٛداساي ٗاصاد تش تشاًٖ ً ٠تٞسظ ً٘يسيٗ ٙٞاد ٟغذ تا اتواي آٙ
ٗٞاكوت ٗي ضٞدٛ ،يض ٗط٘ ّٞاي ٚسديق خٞاٜ١ذ ضذ.
تثصشه  :5ساخت٘ا٢ٛاي داساي ٗاصاد تش تشاًٖ دس حشيٖ ٗؼادّ پٗ ٠ٜ٢زاٝس داخْ ٗحذٝدٗ ٟحاسث ٝ ٠دسياكت ٗيِشدد
حذاهْ هي٘ت ٜٗغو ٠اي ر٢ت ٗحاسث ٠تشاًٖ د١ ٟضاس سياّ ٗيثاضذ
 )30-2-2عَاضض اضظش افعٍزُ افعایص تطاکن ساذتواى ّاي تجاضي ،ازاضي  ،صٌعتی ٍ غیطُ( تِ جع
هسکًَی)

ٛ ٝيٖ عثو٠

ػٞاسؼ اسصش اكضٝد ٟتشاًٖ ت ٠اصاي ١ش ٗتش ٗشتغ عثو ٠اّٝ
ٗستوْ
ػٞاسؼ اسصش اكضٝد ٟتشاًٖ ت ٠اصاي ١ش ٗتش ٗشتغ عثو ٠دٕٝ
ػٞاسؼ اسصش اكضٝد ٟتشاًٖ ت ٠اصاي ١ش ٗتش ٗشتغ عثو ٠س ٝ ٕٞتاالتش
ػٞاسؼ اسصش اكضٝد ٟتشاًٖ صيشصٗيٗ ٚستوْ تزاسي
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 )31عَاضض ًوایطگاّْا ( .حزف ) تا پیطٌْاز ضْطزاضي هثٌی تط حصف آى هَضز هَافقت
قطاضگطفت.
ػٞاسؼ ٘ٛايطِا١ ٟا ت ٠ضشح صيش ٗي تاضذ.
 3دسغذ ت٢اي تٔيظ
آق -ؿشك ٠تثٔيؾ يا ػشضٗ ٠حػٞالت تٓٞيذي استاٙ
 5دسغذ ت٢اي تٔيظ
ب -ؿشك ٠تثٔيؾ يا ػشضٗ ٠حػٞالت تٓٞيذي داخْ ًطٞس
د -ؿشك ٠تثٔيؾ يا ػشضٗ ٠حػٞالت تٓٞيذي ًاسخاٛزات داخٔي تحت ٓيساٛس ضشًت٢اي خاسري  7دسغذ ت٢اي تٔيظ
10دسغذ ت٢اي تٔيظ
د -ؿشك ٠تثٔيؾ يا ػشضٗ ٠حػٞالت خاسري ٝٝاسداتي
تثػش٘ٛ :1ٟايطِا٢١ايي ً ٠دس سغح ض٢ش تشُضاس ٗي ُشدٛذ ٗط٘ ّٞاي ٚػٞاسؼ ٗي ضٛٞذ ٘ٛ ٝايطِا٢١ايي ً ٠ؿشك٠
١اي آ٢ٛا ت ٠غٞست اراس ٟتٗ ٠تواضياٝ ٙاُزاس ٗي ُشدد ٗط٘ ّٞپشداخت دسغذ اراس ٟت٢ا ت ٠راي ػٞاسؼ تٔيظ ٗي تاضٜذ،
ت ٠استخٜاي ٘ٛايطِا ٟاسصام ػ٘ٗٞي ٞٓ ٝاصٕ آتحشيش .
تثػشٖٛ :2ٟايطِا٢١اي ًتاب ٘ٛ ٝايطِا٢١اي هشآٛي اػٖ اص ٌٗتٞب  ٝآٌتشٛٝيٌي ٘١ ٝچٜي٘ٛ ٚايطِا٢١اي ٗز١ثي ً٠
رٜث ٠اٛتلاػي ٛذاضت ٠تاضٜذ ٗؼاف ٗي ُشدٛذ.
تثصشه :3ضشًت٢ايي ًٗ ٠ط٘ ّٞهاٗ ٙٞٛآيات تش اسصش اكضٝدٗ ٟي تاضٜذ ،اص پشداخت ٗستويٖ ػٞاسؼ كٞم ت ٠ض٢شداسي
ٗؼاف ٗي تاضٜذ  .الصٕ ت ٠رًش است ػٞاسؼ ٗزًٞس (عثن ها ) ٙٞٛتٞسظ اداس ًْ ٟاٗٞس ٗآياتي استاٝ ٙغ ٝ ّٞت ٠حساب
ض٢شداسي ٝاسيض خٞا١ذ ضذ.
 )32عَاضض حق االضض (تاعٌایت تِ آضاي ضواضُ  1501الی  1527هَضخ ّ 93/09/24یات عوَهی
زیَاى عسالت ازاضي اظ تاضید هصکَض هَضَع ًاهِ  940028948کال اتطال ضسُ است ٍ هطالثِ آى تطاي

پس اظ تاضید هصکَض ٍجاّتی ًساضز ( . ).حزف ) تا پیطٌْاز ضْطزاضي هثٌی تط حصف آى هَضز
هَافقت قطاضگطفت .
 )32-1عَاضض حق االضض  ( .حزف ) تا پیطٌْاز ضْطزاضي هثٌی تط حصف آى هَضز هَافقت
قطاضگطفت.
%10p

ت ٠اصاي ١ش ٗتش عٗ ّٞؼثش
اي ٚػٞاسؼ ت ٠غٞست سآياٗ ٠ٛي تاضذ.

 )32-2عَاضض حق االضض سال ( .92حزف ) تا پیطٌْاز ضْطزاضي هثٌی تط حصف آى هَضز
هَافقت قطاضگطفت .
ت ٠اصاي ١ش ٗتش عٗ ّٞؼثش

%10p

ٗثٜاي ٗحاسث ٠ػٞاسؼ حن االسؼ تشاي ساّ  91ت ٠اصاي ١ش ٗتش عٗ ّٞؼثش ت ٠عٞس ٗتٞسظ ١( 700لتػذ) سياّ دسٛظش
ُشكت ٠ضٞد.
اي ٚػٞاسؼ ت ٠غٞست سآياٗ ٠ٛي تاضذ.
 )32-3عَاضض حق االضض سال  ( .91حزف ) تا پیطٌْاز ضْطزاضي هثٌی تط حصف آى هَضز
هَافقت قطاضگطفت .
ت ٠اصاي ١ش ٗتش عٗ ّٞؼثش

%10p
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ٗثٜاي ٗحاسث ٠ػٞاسؼ حن االسؼ تشاي ساّ  91ت ٠اصاي ١ش ٗتش عٗ ّٞؼثش تغٞس ٗتٞسظ ١( 700لتػذ) سياّ دس ٛظش
ُشكت ٠ضٞد.
اي ٚػٞاسؼ تػٞست سآياٗ ٠ٛي تاضذ.
 )32-4عَاضض حق االضض سال  ( .90حزف ) تا پیطٌْاز ضْطزاضي هثٌی تط حصف آى هَضز
هَافقت قطاضگطفت .
ت ٠اصاي ١ش ٗتش عٗ ّٞؼثش ٗتٞسظ ( 600ضطػذ) سياّ
اي ٚػٞاسؼ تػٞست سآياٗ ٠ٛي تاضذ.
 )32-5عَاضض حق االضض سالْاي  ( . 89 ٍ 88حزف ) تا پیطٌْاز ضْطزاضي هثٌی تط حصف آى
هَضز هَافقت قطاضگطفت .
ت ٠اصاي ١ش ٗتش عٗ ّٞؼثش

%10p

اي ٚػٞاسؼ تػٞست سآياٗ ٠ٛي تاضذ.
 )32-6عَاضض حق االضض سال  ( .84ٍ 83حزف ) تا پیطٌْاز ضْطزاضي هثٌی تط حصف آى هَضز
هَافقت قطاضگطفت .
ػٞاسؼ اي ٚسديق ٗؼادّ  %10اسصش ٗؼاٗالتي ٗؼثش تش اساس ٗساحت ٗثٜاي ػْ٘ ً٘يسي ٙٞحلاسي٢ا ٗي تاضذ.
توضيحًٔ :ي ٠ضشًت٢اي حلاس ً ٠دس ٗؼاتش سغح ض٢ش داساي تاسيسات ٗي تاضٜذ ٗط٘ ّٞاي ٚػٞاسؼ خٞاٜ١ذ ضذ ٝ
٘١چٜي ٚضشًت٢ايي ً ٠تاسيسات آ٢ٛا دس تاالي ٗؼاتش ٗي تاضذ ٗاٜٛذ (تشم) ٗط٘ ّٞخٞاٜ١ذ ضذ.

 )33عَاضض قطع زضذت ٍ ّعیٌِ ذسهات هطتَط تِ ذساضت
تؼطك ٠ساّ 1397
تؼساز زضذت هغغ ضسN ; ٟ
ٗساحت تاؽ; A
اضظش ضيآي ١ط زضذت ; 2.500.000ضياّ
زضصس ٗيعا ٙتوصيط; %a
N= A
16
 ; N ×2.500.000 × %a + 50P ×Aػٞاضض هغغ زضذت

)2دز هَزد اخر ّصیٌِ خدهات هسبَغ بِ خسازت ٍازدُ بِ فعای سبص کِ با قؽغ دزخت اتفاق هی
افتد با دز ًظس گسفتي ّصیٌِ ّای ًگْدازی ٍ کاشت اٍلیِ ٍ ّوچٌیي هثوس ٍ غیس هثوس بَدى دزختاى
ٍ تقسین بس اساس کیفیت اى بِ دٍ دزجِ  2 ٍ 1بِ دٍ صَزت ٍ بِ شسح ذیل اقدام هی گسدد :
تؼسفِ سال : 1397
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-1الف) هي٘ت پاي ٠تطاي ٗحاسثٗ ٠حيظ ت 15 ٚتا  50ساٛتي ٗتط ٗثٔؾ سٗ ٠ئي ٝ ٙٞسيصس ١عاضضياّ
(  3.300.000ضياّ ) ت ٠اضاك( %10 ٠ز ٟزضصس) ٗثٔؾ كٞم تاتت ١عيً ٠ٜاضت  ٝاحيا .
-2الف) اظ ٗحيظ ت 51 ٚتا  100ساٛتي ٗتط ػال ٟٝتط هي٘ت پاي٠

(تٜس -1آق) ت ٠اظاي ١ط ساٛتي ٗتط

اكعايص ٗحيظ تٗ ٚثٔؾ سيصس ١عاض ضياّ (  300.000ضياّ ) ت ٠اضاك( %10 ٠ز ٟزضصس ) ٗثٔؾ كٞم تاتت ١عي٠ٜ
ًاضت  ٝاحيا.
-3الف) اظ ٗحيظ ت 100 ٚساٛتي ٗتط ت ٠تاال ت ٠هي٘ت ٗحاسث ٠ضسٟ

(تٜس آق ) تس ٙٝاحتساب ١عي٠ٜ

ًاضت  ٝاحيا ت ٠اظاي ١ط ساٛتي ٗتط اكعايص ٗحيظ تٗ ٚثٔؾ يي ٗئي ٙٞضياّ (  1.000.000ضياّ ) ت ٠اضاك٠
ٗ %10ثٔؾ كٞم تاتت ١عيً ٠ٜاضت  ٝاحيا اضاكٗ ٠ي ُطزز .
ب) زضذصٞظ هغغ ؿيط ػ٘س زضذتاٗ ٙخ٘ط  ٝؿيط ٗخ٘ط زضر ٠ز ٝزض ٗؼاتط ،پاضً٢ا  ٝكضاي سثع تا تٞر ٠ت٠
اهٔيٖ  ٝذطٌسآي ١اي اذيط ض٢ط يعز تطاتط زضذتا ٙزضر ٠يي ٗحاسث ٝ ٠اذص ٗي ُطزز .
ب ا٘١يت ٗٞضٞع هغغ زضذت  ٝذساضت ٝاضز ٟت ٠كضاي سثع ٞٗ ،ضٞع هغغ ػ٘سي زضذتا ٙتطاتط
د) تا تٞرٟ ٠
ٛظط ًاضضٜاس اي ٚساظٗاٞٗ ، ٙضٞع زض ً٘يسيٗ ٙٞاز 7 ٟها ٙٞٛاليح ٠حلظ ُ ٝستطش كضاي سثع ٗغطح ٝ
ً٘يسي ٙٞتا تٞر ٠تُ ٠عاضش ًاضضٜاس ٗي تٞاٛس تا  4تطاتط ٗحاسث ٠تٜس ( آق ) ٗاز 2 ٟػٞاضض هغغ زضذت
ٗٞضز ٗحاسث ٠هطاض ز١س .
تثصط : ٟزض صٞضتي ً ٠زضذتا ٙت ٠صٞضت ؿيط اصٓٞي  ٝتس٘١ ٙٝاِٜ١ي تا ساظٗا ٙسي٘ا ٜٗ ،ظط  ٝكضاي سثع
ض٢طي ٗٞضز ١طس  ٝهغغ سط ساذ١ ٠ا هطاض ُيطز  ٝسثثي زض ذساضت ٝاضزُ ٟطزز تست ٠ت ٠ضست ١طس تا
 100زضصس تٜس  2 ٝ 1هاتْ ٗحاسث ٠ذٞا١س تٞز .

حق کاضضٌاسی
ر٢ت تاظزيس ً ،اضضٜاسي  ٝتطٌيْ اظ تاتت پطٛٝس١ ٟاي ً٘يسيٗ ٙٞاز 7 ٟعثن ها ٙٞٛاليح ٠حلظ ُ ٝستطش
كضاي سثع ٗثٔؾ  300.000ضياّ ( سيصس ١عاض ضياّ ) اذص ُطزز .
تَظیح ٗ :ثٔؾ ٗصًٞض تا احتساب ٗآيات تط اضظش اكعٝز ٟذٞا١س تٞز .

فطٍش آب
كطٝش آب تا تاٌٛط ت ٠اظاي ١ط ٓيتط  65ضياّ ( ضصت  ٝپٜذ ضياّ )  ٝت ٠ؿيط اظ تاٌٛط ر٢ت آتياضي تاؿات %15 ،
ٗثٔؾ ٗصًٞض ت ٠اظاي ١ط ٓيتط اذص ُطزز .
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