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1398 فرم پیشنهاد عوارض جدید یا افزایش عوارض موجود شهرداری بافق  ربای اجرارد سال  

1398تؼزفِ پیطٌْازی ًٍْایتاً هػَب سال ًحَُ ٍغَل  

زر ٌّگام غسٍر 

پزٍاًِ ٍغَل 

 ذَاّس ضس  

 

 
 

لیوت هٌغمِ ای ×هتزاص سیز تٌاء  ×  3/3                                                                      هتز هزتغ سغح سیز تٌا:       200تا   

لیوت هٌغمِ ای   ×هتزاص سیز تٌاء  ×   5/4                  هتز هزتغ سغح سیز تٌا:                                              250تا  200اس   

لیوت هٌغمِ ای  ×هتزاص سیز تٌاء  ×  3/5               هتز هزتغ سغح سیز تٌا:                                                300تا  250اس   

لیوت هٌغمِ ای  ×هتزاص سیز تٌاء  × 6               هتز هزتغ سغح سیز تٌا:                                                350تا  300اس   

لیوت هٌغمِ ای  ×هتزاص سیز تٌاء  ×  7             هتز هزتغ سغح سیز تٌا:                                                  400تا  350اس   

لیوت هٌغمِ ای  ×هتزاص سیز تٌاء  × 8هتز هزتغ سغح سیز تٌا:                                                                450تا  400اس   

لیوت هٌغمِ ای  ×هتزاص سیز تٌاء  ×5/9            هتز هزتغ سغح سیز تٌا:                                                    500تا  450اس   

لیوت هٌغمِ ای  ×هتزاص سیز تٌاء  ×  5/11                                          هتز هزتغ سغح سیز تٌا:                     550تا  500اس   

لیوت هٌغمِ ای  ×هتزاص سیز تٌاء  ×14            هتز هزتغ سغح سیز تٌا تِ تاال:                                                     550اس   

 تثػزُ: 

ریال هحاسثِ گززز. 500/4ریال تاضس هثٌای هحاسثِ  500/4زر غَرتی وِ لیوت هٌغمِ ای ووتز اس   

 0ریال هحاسثِ گززز 500/4هثٌای هحاسثِ  .تاضسریال  500/4 ووتز اس زر غَرتی وِ لیوت هٌغمِ ای  P 40ػَارؼ حك پارویٌگ ٍاحس ّای هسىًَی 

ٍزر  هی گیزز هالن ػول لزار  2/0ضزیة هیزاث فزٌّگی زر ساذت ًوا ّواٌّگ تاضس ػَارؼ ساذتواًی تا  ضَاتظ تا زرهَرز ساذت ٍساس تافت لسین ضْز زر غَرتی وِ

 .فَق ضاهل ًوی گززز ٍ ضزیة هزتَعِ  پس اس رأی وویسیَى هازُ غس ،ولیِ ػَارؼ زریافت  هیزاث فزٌّگی ضَاتظ  غَرت ػسم رػایت

 ػـَارؼ غسٍر پزٍاًِ ساذتواى ٍاحسّای هسىًَی -1
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1398 فرم پیشنهاد عوارض جدید یا افزایش عوارض موجود شهرداری بافق  ربای اجرارد سال  

1398تؼزفِ پیطٌْازی ًٍْایتاً هػَب سال ًحَُ ٍغَل  

زر ٌّگام غسٍر 

پزٍاًِ ٍغَل 

 ذَاّس ضس 

 

 

 

 

 

 

زر ٌّگام غسٍر 

پزٍاًِ ٍغَل 

 ذَاّس ضس  

 

  

 

 

ریال  000/500/1تزای ساذتواًْای هسىًَی   

ریال 000/000/5تزای ساذتواًْای تجاری   

ریال 000/000/15ذیاتاى اغلی    

ریال 000/000/7ذیاتا ى فزػی    

ریال 000/000/3وَچِ ّا             

 

:تززاری تا هزحلِ ساذت سیز سهیيتزای گَز   

 

 

 

 

0ریال هی تاضس 000/7ریال تاضس هثٌا هحاسثِ  000/7زرغَرتی وِ لیوت هٌغمِ ای ووتز اس   

 تثػزُ :

 
  
 

 سپززُ حول ًرالِ ساذتواًی -2

 ػَارؼ غسٍر پزٍاًِ ساذتواى هجتوغ ّای هسىًَی -3
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1398 فرم پیشنهاد عوارض جدید یا افزایش عوارض موجود شهرداری بافق  ربای اجرارد سال  

1398تؼزفِ پیطٌْازی ًٍْایتاً هػَب سال ًحَُ ٍغَل  

 ػَارؼ وزسی غیز هجاس -3
 ّوىف اذذ گززز% ػَارؼ 80زر غَرتی وِ وزسی زر ساذت ٍساس رػایت ًگززز 

 

 : 1تثػزُ

تِ تاال ٍآسازگاى ٍرسهٌسگاًی وِ  %5 0زر هَرز ذاًَازُ هؼظن ضْسا پسر ٍهازر ٍّوسز ٍفزسًس زر غَرتی وِ ّوسز اسزٍاج ًىززُ تاضس ٍّوچٌیي جاًثاساى

ساز اهام ذویٌی )رُ( ٍساسهاى تْشیستی زر تاضٌس ٍذاًَازُ ّای تحت پَضص وویتِ اهزر جثِْ حضَر زاضتِ  (هاُ تِ غَرت زاٍعلثاًِ )تسیجی 24تیص اس 

ػَارؼ هؼاف هی تاضٌس. ضوٌاً زرغَرتی 0%50رػایت وٌٌس اس هسىًَی  هتز هزتغ  120غَرتی وِ سٌس هالىیت تِ ًام استفازُ وٌٌسُ تاضس ٍالگَی هػزف را تا 

 وِ الگَی هػزف را رػایت ًٌوایٌس ضاهل ترطَزگی ًرَاٌّس ضس.

 :2تثػزُ 

ٍاًِ ساذتواًی : زر هَارزی وِ هتماضی زرذَاست تجسیس پزٍاًِ ًوایس ػَارؼ تجسیس پزٍاًِ ساذتواًی تزهثٌای هاتِ التفاٍت ػَارؼ پزٍاًِ ػَارؼ تجسیس پز

 .هحاسثِ هی ضَز تِ ًزخ رٍس جسیس  ػَارؼ غسٍر پزٍاًِ تا  غازرُ لثلی
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1398 فرم پیشنهاد عوارض جدید یا افزایش عوارض موجود شهرداری بافق  ربای اجرارد سال  

  یعزحْای هػَب ضْززرغس ارسش افشٍزُ ًاضی اس اجزا یا تغییز  50( 4

 

 98لاًَى ضْززاری ّا جْت اجزا زر سال  100هازُ  11آئیي ًاهِ ارسش هؼاهالتی ساذتواى هَضَع تثػزُ 

 

 تْای ّز هتز هزتغ تِ ریال ػٌَاى هستحسثات رزیف

 000/673 طثقِ  5ساختواى اسکلت تتًَی تا ّش ًَع سقف تا  1

 000/730 طثقِ 5ساختواى اسکلت فلضی تا ّش ًَع سقف تا  2

 000/520 اسکلت هختلط هصالح تٌائی تا ستَى ّای فلضی یا تتًَی )کِ هؼوَال دس ٍسط ساختواى اجشا هی ضَد ( 3

 000/520 اسکلت آجشی تا سقف تیش آّي تا تیشچِ تلَک تا سٍکاس آجش  4

 000/190 اسکلت هخلَط خطت ٍگل ٍسٌگ ٍچَب 5

 000/290 اسکلت آجشی تا تلَک سیواًی تا سٌگ تا ّش ًَع سقف 6

 000/510 اسکلت فلضی ٍیا سَلِ ّای پیص ساختِ تا ّش ًَع سقف 7

 000/520 تَْیِ هطثَع )گشهایص خٌک کٌٌذُ( 8

 000/253 دیَاس کطی تا ّش ًَع هصالح 9
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1398 فرم پیشنهاد عوارض جدید یا افزایش عوارض موجود شهرداری بافق  ربای اجرارد سال  

آب ٍ اجزا )زول هراتزاتی ,تزاًسفَرهاتَرّا,پست گاس ,پست هراتزات ,اتاله ّای ساسهاى تاسیسات ضْزی احساث  غسٍرهجَس  (ػَارؼ5

 ریال  000/000/35تِ هثلغ  ٍ ًػة  هٌَْل(

 ریال  000/000/2ػَارؼ هاّیاًِ هَارز فَق اس لزارّزهاُ 

 ػَارؼ پذیزُ یه هتز هزتغ اس یه ٍاحس تجاری (6

 
 رزیف عثمات تجاری 

 تؼزفِ پیطٌْازی ًٍْایتاً هػَب لیوت هٌغمِ ای

 98سال 

لیوت هٌغمِ ای ووتز اس زر ذیاتاى ّا ٍالغ ضسُ تاضس زرغَرتی وِ 

ریال  000/30هثٌای هحاسثِ ، ریال تاضس 000/30  

 هی تاضس.

اذذ لیوت هٌغمِ ای اهالن تجاری ٍالغ زر وَچِ ّا تز اساس 

 گززز.

10 P  1 ػَارؼ سیز سهیي 

 17 P 2 ػَارؼ ّوىف 

8    P     3 عثمِ اٍل ػَارؼ 

6 P 4 ػَارؼ عثمِ زٍم 

4 P 5 ػَارؼ  عثمِ سَم تِ تاال 

12   P       سیزسهیي ٍاٍل( ػَارؼ  اًثاری(  6 

10 P ِّوىف ػَارؼ ًین عثم  7 

 14P ) 8 ػَارؼ عثمِ اٍل )تَسؼِ تجاری 
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1398 فرم پیشنهاد عوارض جدید یا افزایش عوارض موجود شهرداری بافق  ربای اجرارد سال  

 تثػزُ :
تزاساس عزح 500است ًسثت تِ تاهیي پارویٌگ زر ضؼاع هاله هىلف تِ گًَِ ای تاضس وِ اهىاى ایجاز پارویٌگ ٍ استفازُ اس آى همسٍر ًثاضس زرغَرتی وِ ضزایظ هله 

 تفضیلی السام ًوایس زر غیز ایي غَرت هاله هی تَاًس تاهیي پارویٌگ را تا ٍوالت تِ ضْززاری ٍاگذار ًوایس.

 (ػَارؼ پذیزُ یه هتز هزتغ اس یه ٍاحس غٌؼتی 7
 

 رزیف  غٌؼتی 

  عثمات 98تؼزفِ پیطٌْازی ًٍْایتا هػَب سال لیوت هٌغمِ ای

ریال  000/30زرغَرتی وِ لیوت هٌغمِ ای ووتز اس 

ریال هحاسثِ گززز. 000/30تاضس هثٌای هحاسثِ   

18 P  1 ػَارؼ سیز سهیي 

24P 2 ػَارؼ ّوىف 

13P  3 عثمِ اٍل ػَارؼ 

10P 4 ػَارؼ عثمِ زٍم 

6 P 5 ػَارؼ  عثمِ سَم تِ تاال 

16 P 6 ػَارؼ  اًثاری 

16 P ّوىف عثمِ ػَارؼ ًین  7 

 تثػزُ :
تزاساس عزح 500ر ضؼاع زرغَرتی وِ ضزایظ هله تِ گًَِ ای تاضس وِ اهىاى ایجاز پارویٌگ ٍ استفازُ اس آى همسٍر ًثاضس هاله هىلف است ًسثت تِ تاهیي پارویٌگ ز

 ٍاگذار ًوایس.تفضیلی السام ًوایس زر غیز ایي غَرت هاله هی تَاًس تاهیي پارویٌگ را تا ٍوالت تِ ضْززاری 
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1398 فرم پیشنهاد عوارض جدید یا افزایش عوارض موجود شهرداری بافق  ربای اجرارد سال  

 ( ػَارؼ پذیزُ یه هتز هزتغ اس یه ٍاحس ّتل ٍهْواى سزا 8
 

 رزیف  ّتل ٍهْواى سزا 

  عثمات 98تؼزفِ پیطٌْازی ًٍْایتا هػَب سال لیوت هٌغمِ ای

ریال  000/30زرغَرتی وِ لیوت هٌغمِ ای ووتز اس 

ریال هحاسثِ گززز. 000/30تاضس هثٌای هحاسثِ   

P20   1 ػَارؼ سیز سهیي 

P 30 2 ػَارؼ ّوىف 

P 25  3 عثمِ اٍل ػَارؼ 

P 20 4 ػَارؼ عثمِ زٍم 

P18 5 ػَارؼ  عثمِ سَم تِ تاال 

P15 6 ػَارؼ  اًثاری 

P20 ِ7 ػَارؼ ًین عثم 

 

 تثػزُ :
تزاساس عزح 500است ًسثت تِ تاهیي پارویٌگ زر ضؼاع  زرغَرتی وِ ضزایظ هله تِ گًَِ ای تاضس وِ اهىاى ایجاز پارویٌگ ٍ استفازُ اس آى همسٍر ًثاضس هاله هىلف

 تفضیلی السام ًوایس زر غیز ایي غَرت هاله هی تَاًس تاهیي پارویٌگ را تا ٍوالت تِ ضْززاری ٍاگذار ًوایس.
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1398 فرم پیشنهاد عوارض جدید یا افزایش عوارض موجود شهرداری بافق  ربای اجرارد سال  

 ( ػَارؼ پذیزُ یه هتز هزتغ اس یه ٍاحس ازاری ٍسایز 9
 

 رزیف  ازاری ٍسایز 

  عثمات 98تؼزفِ پیطٌْازی ًٍْایتا هػَب سال  لیوت هٌغمِ ای

 000/30زرغَرتی وِ لیوت هٌغمِ ای ووتز اس 

ریال هحاسثِ  000/30ریال تاضس هثٌای هحاسثِ 

 گززز.

p    17  1 ػَارؼ سیز سهیي 

P   18  2 ػَارؼ ّوىف 

 P 16  3 عثمِ اٍل ػَارؼ 

P  15 4 ػَارؼ عثمِ زٍم 

P14  ِتاالػَارؼ  عثمِ سَم ت  5 

P10 6 ػَارؼ  اًثاری 

P10 ِ7 ػَارؼ ًین عثم 

 

 تثػزُ :
تزاساس عزح 500ر ضؼاع زرغَرتی وِ ضزایظ هله تِ گًَِ ای تاضس وِ اهىاى ایجاز پارویٌگ ٍ استفازُ اس آى همسٍر ًثاضس هاله هىلف است ًسثت تِ تاهیي پارویٌگ ز

 تاهیي پارویٌگ را تا ٍوالت تِ ضْززاری ٍاگذار ًوایس. تفضیلی السام ًوایس زر غیز ایي غَرت هاله هی تَاًس
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1398 فرم پیشنهاد عوارض جدید یا افزایش عوارض موجود شهرداری بافق  ربای اجرارد سال  

 ( ػَارؼ پذیزُ یه هتز هزتغ اس یه ٍاحس ولیٌیه ٍتیوارستاى ّا 10
 

 رزیف  ولیٌیه ٍتیوارستاى 

  عثمات 98تؼزفِ پیطٌْازی ًٍْایتا هػَب سال  لیوت هٌغمِ ای

ریال تاضس  000/30زرغَرتی وِ لیوت هٌغمِ ای ووتز اس 

ریال هحاسثِ گززز. 000/30هثٌای هحاسثِ   

p 15  1 ػَارؼ سیز سهیي 

P 16 2 ػَارؼ ّوىف 

 P 14  3 عثمِ اٍل ػَارؼ 

P  13 4 ػَارؼ عثمِ زٍم 

 P12 5 ػَارؼ  عثمِ سَم تِ تاال 

P8  6 ػَارؼ  اًثاری 

P8  ِ7 ػَارؼ ًین عثم 

 تثػزُ :
تزاساس عزح 500گًَِ ای تاضس وِ اهىاى ایجاز پارویٌگ ٍ استفازُ اس آى همسٍر ًثاضس هاله هىلف است ًسثت تِ تاهیي پارویٌگ زر ضؼاع زرغَرتی وِ ضزایظ هله تِ 

 تفضیلی السام ًوایس زر غیز ایي غَرت هاله هی تَاًس تاهیي پارویٌگ را تا ٍوالت تِ ضْززاری ٍاگذار ًوایس.
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1398 فرم پیشنهاد عوارض جدید یا افزایش عوارض موجود شهرداری بافق  ربای اجرارد سال  

 فزٌّگی ٍ ٍرسضیهذّثی ، یه ٍاحس ( ػَارؼ پذیزُ یه هتز هزتغ اس 11
 

 رزیف  هذّثی ،ٍرسضی ٍفزٌّگی 

  عثمات 98تؼزفِ پیطٌْازی ًٍْایتا هػَب سال  لیوت هٌغمِ ای

ریال تاضس  000/20زرغَرتی وِ لیوت هٌغمِ ای ووتز اس 

ریال هحاسثِ گززز. 000/20هثٌای هحاسثِ   

                                   p 5/4  1 ػَارؼ سیز سهیي 

P 5/6 2 ػَارؼ ّوىف 

 P 5/5  3 عثمِ اٍل ػَارؼ 

P  5/5 4 ػَارؼ عثمِ زٍم 

P5/4 5 ػَارؼ  عثمِ سَم تِ تاال 

P5/4 6 ػَارؼ  اًثاری 

P5/4 ِ7 ػَارؼ ًین عثم 

 

 تثػزُ :
تزاساس عزح 500آى همسٍر ًثاضس هاله هىلف است ًسثت تِ تاهیي پارویٌگ زر ضؼاع زرغَرتی وِ ضزایظ هله تِ گًَِ ای تاضس وِ اهىاى ایجاز پارویٌگ ٍ استفازُ اس 

 تفضیلی السام ًوایس زر غیز ایي غَرت هاله هی تَاًس تاهیي پارویٌگ را تا ٍوالت تِ ضْززاری ٍاگذار ًوایس.
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1398 فرم پیشنهاد عوارض جدید یا افزایش عوارض موجود شهرداری بافق  ربای اجرارد سال  

 (ػَارؼ پذیزُ یه هتز هزتغ اس یه ٍاحس  اًثار ٍوارگاّی12
 

 

 رزیف  اًثار ٍ وارگاّی 

  عثمات 98تؼزفِ پیطٌْازی ًٍْایتا هػَب سال لیوت هٌغمِ ای

ریال تاضس هثٌای  000/30زرغَرتی وِ لیوت هٌغمِ ای ووتز اس 

ریال هحاسثِ گززز. 000/30هحاسثِ   

8  P  1 ػَارؼ سیز سهیي 

14 P 2 ػَارؼ ّوىف 

8 P  3 عثمِ اٍل ػَارؼ 

7 P 4 ػَارؼ عثمِ زٍم 

7 P  تِ تاالػَارؼ  عثمِ سَم  5 

8 P 6 ػَارؼ  اًثاری 

14 P 7 ػَارؼ ًین عثمِ ّوىف 

 

 تثػزُ :
تزاساس عزح 500ر ضؼاع زرغَرتی وِ ضزایظ هله تِ گًَِ ای تاضس وِ اهىاى ایجاز پارویٌگ ٍ استفازُ اس آى همسٍر ًثاضس هاله هىلف است ًسثت تِ تاهیي پارویٌگ ز

 هی تَاًس تاهیي پارویٌگ را تا ٍوالت تِ ضْززاری ٍاگذار ًوایس. تفضیلی السام ًوایس زر غیز ایي غَرت هاله
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1398 فرم پیشنهاد عوارض جدید یا افزایش عوارض موجود شهرداری بافق  ربای اجرارد سال  

 ( ػَارؼ پذیزُ یه هتز هزتغ اس چٌس ٍاحس تجاری تا ارتفاع هجاس13
 

97ٍسایزسال غٌؼتی -تؼزفِ هَجَز ازاری 98تؼزفِ پیطٌْازی ًٍْایتاً هػَ ب سال  98  سالتؼزفِ پیطٌْازی ًٍْایتاً هػَب   97سالتؼزفِ هَجَز تجاری    رزیف عثمات 

(10+n) P6./ (10+n) P6./ (10+n) P5./ (10+n) P5./ 1 سیز سهیي 

(10+n) P5./ (10+n) P5./ (10+n) P8./ (10+n) P8./ 2 ّوىف 

(10+n) P4./ (10+n) P4./ (10+n) P4./ (10+n) P4./ 3 اٍل 

(10+n) P3./ (10+n) P3./ (10+n) P4./ (10+n) P4./ 4 زٍم 

(10+n) P2./ (10+n) P2./ (10+n) P3./ (10+n) P3./ 5 سَم تِ تاال 

(10+n) P25./ (10+n) P25./ (10+n) P3./ (10+n) P3./ 6 اًثاری 

(10+n) P15./ (10+n) P15./ (10+n) P15./ (10+n) P15./ ِ7 ًین عثم 

P                                 لیوت هٌغمِ ای ;n تؼساز ٍاحس تجاری ; 

 

   

 ریال اذذ گززز . 000/300غسٍر تارًاهِ ریلی : تِ اسای ّز تارًاهِ غازر ضسُ هثلغ ػَارؼ 
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1398 فرم پیشنهاد عوارض جدید یا افزایش عوارض موجود شهرداری بافق  ربای اجرارد سال  

  تؼاریف
   : ػثاست است اص کلیِ ساختواى ّایی کِ تشای سکًَت افشاد یا خاًَاسّا ساختِ ٍضاهل اطاق ،آضپض خاًِ ٍسشٍیس

 .دس آًْا هجاص خَاّذ تَد (ّای الصم تاضذ ) تذیْی است اًجام پاسُ ای اص فؼالیتْای ضخصی هٌذسج دس قَاًیي ًیض 

   : قاًَى ضْشداسیْا توٌظَس استفادُ کسة  55هادُ  24ػثاست است اص کلیِ ساختواًْایی کِ تشاتش تثصشُ ریل تٌذ

یا ٍاحذ ّای تاتغ قاًَى تجاست فؼالیت  ٍپیطِ ٍتجاست احذاث گشدیذُ یا دس آًْا ٍاحذ ّای صٌؼتی تحت پَضص قاًَى ًظام صٌؼتی

 .داضتِ تاضٌذ

   ػثاست است اص کلیِ ساختواًْایی کِ توٌظَس استفادُ صٌؼتی ٍ یا ایجاد کاسگاّْای صٌؼتی ٍاداسی هَافقت اصَلی :

 ط هاًٌذ ٍصاست صٌایغ سثک ٍسٌگیي، هؼادى، فلضات ٍٍصاست جْاد کطاٍسصی ایجادضذُ تاضٌذ  اص هشاجغ صیشت

  1ٍ2ٍ3َل تٌذّای : ػثاست است اص کلیِ ساختواًْای دٍلتی ًٍْادّای اًقالب اسالهی ٍسایش ساختواًْایی کِ هطو 

 خاسج تاضٌذ هطوَل تؼشتف ٍاحذ اداسی هی ضًَذ )اص قثیل آهَصضی ،تْذاضتی ، ًظاهی ، فشٌّگی ، ٌّشی ، هزّثی ٍ...(

   ُ64: ػثاست است اص آخشیي اسصش صهیي کِ هالک ػول اداسُ اهَس اقتصادی ٍداسائی ّش ضْش تَدُ دس اجشای هاد 

 .قاًَى هالیات ّای هستقین تؼییي ٍاتالؽ هی گشدد

 .تشهلک هطشف تِ هؼثش هحاسثِ خَاّذ ضذ یٌی داسای چٌذتش تاضذ قیوت هٌطقِ ای گشاًتشیي ػَاسض صیش تٌا چٌاًچِ صهدس هحاسثِ 
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1398 فرم پیشنهاد عوارض جدید یا افزایش عوارض موجود شهرداری بافق  ربای اجرارد سال  

 ّشیٌِ وارضٌاسی هسىًَی (14
 سیال 000/350

 ّشیٌِ وارضٌاسی تجاری( 15
 سیال 000/450

 ّشیٌِ وارضٌاسی ازاری ٍغٌؼتی ٍسایز( 16
 سیال 000/1500

 لاًَى ضْززاری 101( ّشیٌِ تفىیىی عثك لاًَى اغالح هازُ 17

 
 درصد عنوان درصد عنوان 

500-1000 2.5 3500-3000 15 

1500-1000 5 4000-3500 17.5 

2000-1500 7.5 4500-4000 20 

2500-2000 10 5000-4500 22.5 

 25 ٍ تیطتش5000 12.5 3000-2500
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1398 فرم پیشنهاد عوارض جدید یا افزایش عوارض موجود شهرداری بافق  ربای اجرارد سال  

 هتش هشتغ 500اسصش افضٍدُ ًاضی اص تفکیک ّای صهیي ّا صیش 

 تشاتش قیوت هٌطقِ ای  7ػَاسض تفکیک هسکًَی هساحت صهیي ضشتِ دس 

 تشاتش قیوت هٌطقِ ای  9ػَاسض تفکیک تجاسی  هساحت صهیي ضشتِ دس 

 تشاتش قیوت هٌطقِ ای  11ػَاسض تفکیک اداسی ٍسایش هساحت صهیي ضشتِ دس 

 18 )آهسگی  )تالىي تجاری ،غٌؼتی ٍسایز ػَارؼ پیص  70×لیوت هٌغمِ ای ×هتزاص تالىي -1

 ػَارؼ پیص آهسگی  )تالىي هسىًَی( 70×لیوت هٌغمِ ای ×هتزاص تالىي -2

ذززاز ، هسجس جاهغ ، هْسیِ  ، ذیاتاى اهام رضا ، تلَار اًمالب ، تلَار  15تِ اسای ّز هتز هزتغ سیز تٌا زر ذیاتاى ّای ٍحطی تافمی ،  -3

ریال ٍهاتمی ذیاتاى ّا ٍوَچِ ّا تِ اسای ّز هتز هزتغ  000/5هؼػَم، تلَار ضْیس تْطتی ، ذیاتاى ضْیس تفىزی هثلغ   14اهام،ذیاتاى 

 ریال اذذ گززز.  000/3هاّیاًِ سیز تٌا 

 19 ّشیٌِ ذسهات هطاغل پزٍاًِ وسة 

ریال تِ اسای ّز هتز اس هحیظ سهیي یا هله ( تزا ی سهیي ّای تا هساحت  000/15هتز هزتغ      )هثلغ  1000تزای سهیي ّای تا هساحت  -4

 هحاسثِ ٍاذذ گززز.ریال  000/25هتز هزتغ تِ اسای ّز هتز اس هحیظ سهیي یا هله  1000تاالی 

 ریال اذذ گززز. 000/75تزای حػار وطی ٍاحس ّای غٌؼتی ، هؼسًی تِ اسای ّز هتز اس هحیظ سهیي  -5

 20 ػَارؼ حػار وطی

 الف : حفاری واًالْا ٍ ًمة ّا ٍتزاًطِ ّا ٍ چاّىْا تا ػوك حفاری ووتز اس یه ٍ ًین هتز 

 ذسارت حفاری ّای عَلی هزتَط تِ ارگاًْای ذسهات رساى  -6

 زرغَرتی وِ ػوز آسفالت سیز چْار سال تاضس – 1-1

  ریال * ول هساحت آسفالت هسیز ; ذسارت آسفالت 000/300 

 زرغَرتی وِ ػوزآسفالت تاالی جْار سال تاضس – 1-2

  آسفالت* عَل ًَار حفاری *)ػزؼ ًَار حفاری + یه هتز (; ذسارت ریال 000/300 

 ذسارت حفاری ّای ػزضی زرهَرز اًطؼاتات ضزوتْای ذسهات رساى  -7

 زرغَرتی وِ ػوز آسفالت سیز چْار سال تاضس – 2-1

 ریال * ػزؼ آسفالت هسیز *) ػزؼ ًَار حفاری + یه هتز (; ذسارت آسفالت  000/300           

 زرغَرتی وِ ػوز آسفالت تاالی چْار سال تاضس – 2-2

ترزیة هَساییه ذسارت ضىستي آسفالت ٍ

 هؼاتز

 

21 
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1398 فرم پیشنهاد عوارض جدید یا افزایش عوارض موجود شهرداری بافق  ربای اجرارد سال  

 * )ػزؼ ًَار حفاری + ًین هتز (; ذسارت آسفالت  ػزؼ آسفالت هسیزریال * 000/300 

 زرذػَظ زرذَاست اًطؼاتات ضْزًٍساى  -2-3

 ریال * عَل ًَار حفاری * ػزؼ ًَار حفاری ; ذسارت آسفالت  000/300

 ذسارت حفاری ّای پزاوٌسُ ٍ سغحی هثل هحل ًػة تیزّای تزق ٍ...  -8

 ری + یه هتز (* )ػزؼ ًَار حفاری + یه هتز( ; ذسارت آسفالت *)عَل ًَار حفاریال 000/300

 ذسارت حفاری زر تواهی وَچِ ّای فالس آسفالت  -9

  سیزساسی*)عَل ًَار حفاری(* )ػزؼ ًَار حفاری + یه هتز( ; ذسارت ریال 000/75

 ب : حفاری واًالْا ٍ ًمة ّا ٍتزاًطِ ّا ٍ چاّىْا تا ػوك حفاری تیص اس یه ٍ ًین هتز 

 ذسارت حفاری ّای عَلی هزتَط تِ ارگاًْای ذسهات رساى  -1

 زرغَرتی وِ ػوز آسفالت سیز چْار سال تاضس – 1-1

  ریال * ول هساحت آسفالت هسیز ; ذسارت آسفالت 000/450 

 زرغَرتی وِ ػوزآسفالت تاالی جْار سال تاضس – 1-2

  فالت* عَل ًَار حفاری *)ػزؼ ًَار حفاری + یه هتز (; ذسارت آسریال 000/450 

 ذسارت حفاری ّای ػزضی زرهَرز اًطؼاتات ضزوتْای ذسهات رساى  -2

 زرغَرتی وِ ػوز آسفالت سیز چْار سال تاضس – 2-1

 ریال * ػزؼ آسفالت هسیز *) ػزؼ ًَار حفاری + یه هتز (; ذسارت آسفالت  000/450           

 زرغَرتی وِ ػوز آسفالت تاالی چْار سال تاضس – 2-2

 * )ػزؼ ًَار حفاری + ًین هتز (; ذسارت آسفالت  ػزؼ آسفالت هسیز*ریال 000/450 

 زرذػَظ زرذَاست اًطؼاتات ضْزًٍساى  -2-3

 ریال * عَل ًَار حفاری * ػزؼ ًَار حفاری ; ذسارت آسفالت  000/450

 ذسارت حفاری ّای پزاوٌسُ ٍ سغحی هثل هحل ًػة تیزّای تزق ٍ...  -3

 *)عَل ًَار حفاری + یه هتز (* )ػزؼ ًَار حفاری + یه هتز( ; ذسارت آسفالت ریال 000/450

 ذسارت حفاری زر تواهی وَچِ ّای فالس آسفالت  -4

  سیزساسیهتز( ; ذسارت  زٍ*)عَل ًَار حفاری(* )ػزؼ ًَار حفاری +ریال 000/75

 سفالت گززززرغَرت تزٍس حَازث غیز هتزلثِ هاًٌس تزویسى لَلِ ٍ... وِ هٌجز تِ ترزیة آ -5

 ریال * )عَل ًَار حفاری + چْار هتز (* )ػزؼ هؼثز هَرز حفاری ( ; ذسارت آسفالت  000/375

ریال هالن هحاسثِ هی  000/800: زرغَرتی وِ زر ّزیه اس هَارز فَق حفاری زرهحل ّای هَساییه فزش غَرت گیزز هثلغ 1تثػزُ 

 تاضس .

ػزؼ ووتز اس چْارهتز ول ػزؼ هؼثز را آسفالت ًوایٌس  اس پززاذت ذسارت آسفالت هؼاف هی : زرغَرتی ضزوتْای حفار زر هؼاتز زر 2تثػزُ 

 تاضٌس.



 

  
 

مصوب شورای اسالمی شهر 

 ضَرای اسالهی ضْز  تافك         تِ تػَیة ضَرای اسالهی ضْز رسیس                                                                                                1397/ 10/ 26زر تارید     

 

1398 فرم پیشنهاد عوارض جدید یا افزایش عوارض موجود شهرداری بافق  ربای اجرارد سال  

 22 ّشیٌِ آسفالت  ریال هحاسثِ ٍ اذذ گززز 000/110تِ اسای ّزهتز هزتغ زر سهاى زرذَاست اّالی 

 تزاتز لیوت هٌغمِ ای ضزتسر هساحت ول هحَعِ هحػَر تا وسز سیز تٌا ی احساثی  12

ریال  000/30ریال تاضس،زر غیز ایي غَرت هالن ػول  000/30زر غَرتی وِ لیوت هٌغمِ ای ووتز اس 

 هحاسثِ گززز

اًثار سیواى ٍگچ ٍتلَن ٍغیزُ ػَارؼ تٌگاّْا ٍ

فزٍضگاّْای زارای هحَعِ رٍ تاس    

23 

 اذذ گززز.  p 75 ٍازاری ٍسایز p45 ٍهسىًَی   p  65تِ اسای ّز هتز هزتغ تجاری 

 ززاذذ هی گز 100زرغَرت غسٍر رای وویسیَى هازُ 
 24 ػَارؼ هاساز تز تزاون

هتز  50اهالوی وِ تزاثز  اجزای عزحْای ضْززاری تِ ارسش آًْا افشٍزُ هی گززز تا ػوك 

 اذذ گززز. % ارسش افشٍزُ هله50اس تز عزح   

ارسش افشٍزُ ًاضی اس اجزای  تز ػَارؼ

زی ٍ ػَارؼ تز حك ضْ هػَب عزحْای

 هطزفیت 

25 

ریال  000/500/3ٍاًت ًیساى ووپزسی     -1  

ریال 000/500/3تزاوتَر ٍذاٍر               - 2  

ریال 000/500/4ووپزسی ته                   -3  

 ریال 000/500/5ووپزسی زُ چزخ            -4

ّشیٌِ جوغ آٍری ًرالِ ٍ هػالح ساذتواًی 

ٍوَز ّای حیَاًی ترلیِ ضسُ غیز هجاس زر 

 هؼاتز ٍهحسٍُ لاًًَی ضْز 

26 

تزاتز ػَارؼ سالیاًِ ّواى ضغل زر سهاى افتتاح وسة اذذ گززز.3 )وسة ٍ پیطِ ( ػَارؼ حك افتتاح هطاغل   27 

ریال ووتز ًثاضس  000/40حسالل اس لیوت هٌغمِ ای تزاتز لیوت هٌغمِ ای اذذ گززز وِ  35تِ اسای ّز هتز عَل   28 ّشیٌِ ذسهات تاس وززى راُ 
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M1×p×%50             

M2×p×%40 

M1هتزاص هفیس تجاری : 

M2هتزاصاًثاری: 

P لیوت هٌغمِ تٌسی زارائی : 

 ػَارؼ سالیاًِ 

زر سغح ضْز عثك فزهَل ولیِ ی هطاغل فؼال 

 رٍتزٍ اذذ گززز.

29 

M1×p×%60             

M2×p×%40 

M1هتزاص هفیس تجاری : 

M2هتزاصاًثاری: 

P لیوت هٌغمِ تٌسی : 

 ریال هحاسثِ گززز. 000/50ریال تاضس هثٌای هحاسثِ  000/50زرغَرتی وِ لیوت هٌغمِ ای ووتز اس 

ػىاسی ٍآرایطگاُ ٍذیاعی ػَارؼ سالیاًِ 

 سًاًِ 

30 

 ریال 4000000ریال .لغغ ّز ًفز زرذت ذزها  500000ساًتی هتز ّز اغلِ هثلغ  50زرذت تا هحیظ تي تا  -1

ساًتی هتز  50ریال تِ اسای ّز ساًتی هتز هاساز تز  400000ساًتی هتز ػالٍُ تز هثلغ  100زرذت تا هحیظ تي تا  -2

 ریال  90000

 ریال 70000هتز  1ریال تِ اسای ّز ساًتی هتز هاساز تز  400000هحیظ تي تیص اس یه هتز ػالٍُ تز هثلغ  زرذت تا -3

 31 ّشیٌِ لغغ اضجار

 ریال  20000ریال ٍتِ اسای ًگْساری ّز رٍس اجٌاس هثلغ  250000سس هؼثز هثلغ  -1

 ریال  400000فه پلوپ هثلغ  -2

 ریال 2500000ریال ٍواهیَى ٍتزیلی هثلغ  1500000هثلغ سس هؼثز ًاضی اس تَلف ٍاًت ٍسَاری  -3

 ریال  000/800ّشیٌِ سس هؼثز )حول تا جزثمیل ّزهَرز -4

 ریال 000/000/8جزیوِ جوغ آٍری تاسیافت ّزهَرز هاضیي آالت  -5

 ریال  000/000/10جزیوِ ترلیِ ستالِ زر هراسى ستالِ ّزهَرز -6

 ریال   000/200ّشیٌِ جوغ آٍری تٌز ٍ پارچِ ّای غیز هجاس ّزهَرز -7

 32 ّشیٌِ ذسهات سس هؼثز
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 ریال 1000000ٍاًت پیىاى                 

 ریال1000000ًیساى ٍغیزُ              

 ریال 1200000تٌش ذاٍر                     

 ریال 1400000تٌش ته                         

 ریال1500000زُ چزخ                       

ّشیٌِ ذسهات هاضیي ّای زٍر گزز 

  هَرز ٍزستفزٍضاى تِ اسای ّز 

33 

 34 ّشیٌِ استؼالم ریال اذذ گززز.100000 هثلغ 

 ریال 55000آب ضیزیي ّز هتز هىؼة هثلغ  -1

 ریال44000آب ضَر ّز هتز هىؼة هثلغ   -2
 35 تْای فزٍش آب 

 ریال  150000ّشیٌِ تىفیي ًَساز   

 ریال 120000ّشیٌِ تغسیل ًَساز 

 ریال 350000ّشیٌِ تىفیي تشرگسال  

 ریال 350000ّشیٌِ تغسیل تشرگسال

 ریال 200000حول هیت تِ غسالراًِ 

 ریال 200000حول هیت اسغسالراًِ تِ هحل 

 ریال  150000ّشیٌِ واٍر 

 ریال  400000سال   5ّشیٌِ لثز سیز 

 ریال  1500000ّشیٌِ لثز تشرگسال 

 36 ّشیٌِ وفي ٍزفي

 37 ّشیٌِ سززذاًِ ریال 15000تِ اسای ّزساػت 
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 ریال رٍساًِ 20000تِ اساء ّز هتز هثلغ 

 ریال  25000تثػزُ : زیَار ًَیسی غیز هجاس تِ اسای ّز هتز هزتغ ّز رٍس 

 ریال 15000زیَار ًَیسی هجاس ّز هتز هزتغ 

 لریا 25000رٍساًِ  تٌز ّز هتز هزتغ

ػَارؼ ًػة پارچِ ّا ی تثلیغاتی زر سغح ضْز 

 تِ استثٌاء هزاسن هلی ٍهذّثی

38 

 39 ّشیٌِ ذسهات هاضیي آتص ًطاًی اذذ گززز.ٍ سایز % ػَارؼ پذیزُ ٍاحسّای تجاری، غٌؼتی ،ازاری ٍهسىًَی  8هؼازل 

ریال  ٍجازُ ذاوی ّز ویلَهتز  14000هثلغ وزایِ آهثَالًس ذارج اس ضْز تِ اساء ّز ویلَهتز جازُ آسفالت

 ریال 7000ریال ٍتزگطت  17000
 40 وزایِ هاضیي آالت

 ریال 000/000/7ضزوت ّا 

 ریال000/200/1تجاری 

 ریال000/600هسىًَی 

 41 استؼالم ذسهات ایوٌی ٍآتص ًطاًی 

 ریال 600000پشضه ػوَهی هاّیاًِ                   -1

 ریال 1000000                         زارٍذاًِ هاّیاًِ -2

 ریال 800000پشضه هترػع هاّیاًِ  -3

 ریال700000زًساًپشضه ٍزًساًساسهاّیاًِ-4

 ػَارؼ هغة پشضه ػوَهی ٍذػَغی ٍ

 زارٍذاًِ 

42 

 ریال  000/220ٍاًت ته واتیي 

 ریال 000/290چزخ  6واهیَى 

 ریال 000/420چزخ ٍاتَتَس ٍتاالتز  10واهیَى 

 ریال 000/35هَتَر سیىلت 

 ریال 000/720هاضیي ّای  راّساسی 

ػَارظ اًَاع ذَزرٍ تِ استثٌاء سَاری ٍٍاًت 

 زٍ واتیي

43 
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 44 ػَارؼ ذسهات حك الثثت  % هحاسثِ هی گززز. 8

 45 ی ػَارؼ تاتلَّا ٍ تیلثززّای  تثلیغات اس عزیك هشایس اذذ هی گززز.

 % لیوت هٌغمِ ای10هتزاص پالوارز *

 ریال هٌظَر ضَز 10000حسالل لیوت هٌغمِ ای 

 50*70اتؼاز تاتلَ پشضىاى 

 50*70اتؼاز تاتلَ ّای سغح ضْز حساوثز 

تثػزُ:اگز اتؼاز تیص اس استاًسارز فَق تاضس تِ اساء ّز هتز هزتغ یه تزاتز لیوت هٌغمِ ای زر هاُ 

 اذذ گززز.

, تاتلَ پشضىاى, تاتلَ سغح ضْز ًػة پالوارز

 هغاسُ زاراى()تجاری ٍ 
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 47 ّشیٌِ ذزیس اٍراق هٌالػِ ٍ هشایسُ  ریال  000/700
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 , اًثاری وارگاّی ,غٌؼتی , ازاری ٍ سایز تجاری ًحَُ تمسیظ ػَارؼ

 ریال نقد  50000000تا 

 ماه  6% نقد ومابقی در 30ریال  100000000ریال تا  50000000از 

 ماه 12% نقد ومابقی در 30ریال  200000000ریال تا  100000000از 

 ماه 18% نقد ومابقی در 30ریال  400000000ریال تا  200000000از 

 ماه 24% نقد ومابقی در 30ریال  500000000ریال تا  400000000از 

 ماه 36% نقد ومابقی در 30ریال  به باال  500000000از 

ات هتؼلمِ جْت پزٍاًِ ساذتواًی را ًمسا پززاذت ًوایٌس هطوَل زرغَرتیىِ ولیِ حك ٍ حمَق ضْززاری ٍ ػَارض

 زرغس ترفیف ذَاٌّس ضس15
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 هسىًَی ًحَُ تمسیظ ػَارؼ

 ریال نقد  7000000تا 

 ماه  6% نقد ومابقی در 30ریال  15000000ریال تا  7000000از 

 ماه 9% نقد ومابقی در 30ریال  30000000ریال تا  15000000از 

 ماه 12% نقد ومابقی در 30ریال  50000000ریال تا  30000000از 

 ماه 16% نقد ومابقی در 30به باال ریال  50000000از 

زرغَرتیىِ ولیِ حك ٍ حمَق ضْززاری ٍ ػَارضات هتؼلمِ جْت پزٍاًِ ساذتواًی را ًمسا پززاذت ًوایٌس هطوَل 

 زرغس ترفیف ذَاٌّس ضس15

 

نسبت به پرداخت عوارض خود اقدام نمایند  30/6/98باشند در صورتی که تا تاریخ کسانی که دارای پروانه کسب 

 % عوارض خواهند شد.20مشمول معافیت 
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تؼزفِ ػَارؼ هػَب سال 
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