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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

   زاینده رود
به همت س��ازمان همیاری شهرداریهای استان اصفهان، سالن همایش های 
تاالر شهروند در آخرین سه شنبه سال 1388 میزبان گردهمایی شهرداران اصفهان 
بود. در این گردهمایی که با حضور جمع کثیری از مقامات امور شهری و استانی 
اصفهان برگزار شد، استاندار اصفهان ضمن تبریک سال نو و نوروز به سخنرانی و 
تشریح مسائل پراهمیت در حوزه شهری پرداخت. وی با اشاره به مذاکرات انجام 
ش��ده با ریاست جمهوری در سفر اخیر به اصفهان، بر بومی سازی و بازگشت 
ب��ه معماری اصیل اصفهان در انجام پروژه ها، خارج ش��دن این طرح از حالت 
سخت افزاری و لزوم عملیاتی شدن آن تأکید کرد. الزم به ذکر است طرح مذکور 
از س��الهای قبل از انقالب اسالمی مورد بررسی بوده و استاندار اصفهان با ابراز 
ناخرسندی از اینکه بعد از انقالب اسالمی به طور جدی پیگیری نشده خواستار 
اجرایی شدن آن شد. وی با اشاره به فرمایش مقام معظم رهبری مبنی بر پیوستگی 
طرح ها بر این امر تأکید کرد. تالش جهت ساخت بناهای فرهنگی و ماندگاری 
برای نسل های آینده از دیگر موضوعات مورد تأکید نماینده عالی دولت در استان 
بود. همچنین لزوم ش��ادی آفرینی و فضاسازی های زیبا توسط شهرداری برای 
شهروندان و مسافران نوروزی، با اجرای تئاتر خیابانی، کارناوال شادی به دور از 
مفسده، اجرای سرودهای اجتماعی با تکیه بر فرهنگ بومی و ایجاد فضای نقاشی 
کودکان از جمله برنامه های الزم االجرا از طرف استاندار عنوان شد که حتی در 
ایام بعد از تعطیالت نوروز با توجه به سیاستهای دولت مبنی بر تداوم حرکت در 

زمینه های فرهنگی و ورزشی ادامه خواهد یافت.

ذاکر اصفهانی توجه به برنامه ریزی های زیربنایی کوتاه و بلندمدت شهرداری، 
توسعه و تجهیز فضای سبز عمومی، اجرای طرح رضایت ارباب رجوع و تسهیل 
ارتباط مراجعه کنندگان با مسئوالن شهرداری ها در چارچوب قانون را پیشنهاد کرد. 
تعامل با ائمه جمعه و جماعات و نقش استانداری در حکمیت میان دستگاه های 
مختلف برای جلوگیری از ارجاع اختالفات به دس��تگاه قضایی از دیگر نکات 
مورد تأکید وی در این گردهمایی بود. نماینده ارش��د دولت در اس��تان اصفهان 
با استقبال از اس��تمرار برگزاری این جلسات از تالشهای انصاری مدیرکل امور 
روستایی استانداری اصفهان تشکر کرد و ضمن تبریک بازنشستگی، خواستار ادامه 
تعامل وی با این ارگان شد. در این گردهمایی همچنین مهندس خادمی هدایت، 
از سازمان خدمات طراحی، با اشاره به تشکیل این سازمان برای اولین بار در استان 
اصفهان به تشریح عملیات ساخت پل درچه به عنوان یکی از پروژه های شاخص 
اصفهان پرداخت. وی هدف از تشکیل سازمان خدمات طراحی را فراهم آوردن 
بستر مناسب برای اجرای پروژه ها عنوان کرد. همچنین فرقانی، مدیرعامل سازمان 
همیاری استان، با اشاره به افزایش 150 درصدی بودجه واحد آموزش و انفورماتیک 
و نقش این س��ازمان در اعزام شهرداران به کش��ورهای مالزی و روسیه، به ارائه 
گزارش و پخش تصاویر از فعالیتهای سازمان متبوع خود پرداخت. فرقانی همچنین 
بر لزوم اصالح هزینه های اداری تأکید کرد.  الزم به ذکر است در پایان سخنرانی 
استاندار، شهرداران استان موفق به کسب موافقت وی جهت تداوم اعزام شهرداران 
به خارج از کشور شدند. در ادامه با تشکیل کارگروه، مسئوالن استانداری اصفهان به 

بحث و پاسخ به سؤاالت مربوط به حوزه فعالیت خود پرداختند.

در آخرین سه شنبه سال صورت گرفت

گردهمایی شهرداران استان اصفهان
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سال 1389 مبارک نوروزتان پیروز

* ضمانت نامه بانکی یا واریز به حساب تملک داراییهای سرمایه ای )سایر منابع به شماره 2164200213006( نزد بانک کشاورزی شعبه 
جهادکشاورزی بنام سازمان جهادکشاورزی استان اصفهان.

1 – محل دریافت اسناد مناقصه: خیابان هزار جریب، سازمان جهادکشاورزی استان اصفهان، دبیرخانة کمیسیون مناقصات، اتاق 219 یا اتاق 272

2 – مهلت دریافت اسناد: از تاریخ نشر آگهی نوبت اول تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 89/1/11
3 – مهلت تحویل اس�ناد: از تاریخ 89/1/14 تا پایان وقت اداری روز س��ه ش��نبه مورخ 89/1/24 و زمان بازگش��ایی روز چهار شنبه مورخ 

89/1/25 ساعت 9 صبح می باشد.
4 – محل تحویل اسناد مناقصه: دبیرخانه سازمان جهادکشاورزی استان اصفهان.

5 – پیمانکاران واجد شرایط:
الف (کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط و تأیید صالحیت شده توسط معاونت برنامه ریزی استانداری که دارای حداقل پایه و رتبه 
مورد نیاز در رشته آب بوده و ظرفیت خالی برای ارجاع کار را داشته باشند. الزم به ذکر است، داشتن تأییدیه از معاونت آب و خاک وزارت 

جهادکشاورزی برای مشارکت کنندگان در مناقصه شماره 88/67 ردیف 4 الزامی می باشد.
ب ( داشتن سوابق اجرایی مبنی بر انجام عملیات مرتبط با پروژه های مذکور.

ج ( در اختیار داشتن تجهیزات و ماشین آالت مورد نیاز.
6 – دستگاه نظارت: مدیریت آب و خاک.

7 – هزینه آگهی بر عهده برندگان مناقصه می باشد.

       آگهی مناقصة عمومی      )نوبت دوم( 
 

        دستگاه مناقصه گزار: سازمان جهادکشاورزی استان اصفهان

اداره امور پیمان ها و قراردادها 
م الف: 1412118391/ م الف                         تاریخ انتشار نوبت دوم:88/12/27

موضوع مناقصهردیف
نوع و شماره 

مناقصه
مبلغ برآورد )ریال(محل اجراء

محل تأمین 
اعتبار

مبنای برآورد
مبلغ سپرده 

)ریال(
مدت اجراء 

روز
نوع 
سپرده

1
احداث شبکه کانال های آبیاری درجه3 

و 4 اراضی روستای جور
یک مرحله ای 

88/64
ملی2/591/904/658اصفهان

رشته آبیاری 
زهکشی فهرست 

بهای سال 88
14/300/000120*

2
احداث شبکه کانال های آبیاری درجه 

3 و 4 اراضی قلعه عبداله
یک مرحله ای 

88/65
ملی6/742/220/965اصفهان

رشته آبیاری 
زهکشی فهرست 

بهای سال 88
26/900/000240*

3
احداث شبکه کانال های آبیاری درجه 

3 و 4 اراضی قلعه ساربان
یک مرحله ای 

88/66
ملی 9/977/238/886اصفهان

رشته آبیاری 
زهکشی فهرست 

بهای سال 88
36/500/000300*

خرید لوله4
یک مرحله ای 

88/67
استانی1/130/646/000گلپایگان

رشته آبیاری 
زهکشی فهرست 

بهای سال 88
9/890/00030*

5
تجهیز و نوسازی اراضی کشاورزی گروه 

5 طالقانی قلعه گوشه
یک مرحله ای 

88/68
ملی 1/887/313/503اردستان

رشته آبیاری 
زهکشی فهرست 

بهای سال 88
12/200/000120*

سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد تجدید مزایده درج گردیده است.
شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات واصله مختار می باشد.

شهرداری مبارکه به استناد مجوز شماره 1169 مورخ 88/9/2 شورای محترم اسالمی 
شهر در نظر دارد نسبت به اجاره یکساله یکی از ساختمانهای خود )بشرح ذیل( اقدام 
نماید. لذا متقاضیان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر و اخذ اوراق مزایده به امور 
قراردادهای شهرداری مراجعه نموده و پیشنهادات خود را حداکثر تا پایان وقت اداری 

روز پنجشنبه 89/1/26 به دبیرخانه شهرداری تحویل نمایند.

آگهـی مناقصـه
مدیریت درمان استان چهارمحال و بختیاری در نظر دارد اکسیژن مصرفی مورد نیاز بیمارستان امام علی)ع( را از طریق شرکت تولید اکسیژن 
تأمین کند. لذا از کلیه شرکت های تولیدی واجد شرایط دعوت می گردد برای دریافت اسناد مناقصه به مدت 10 روز کاری پس از تاریخ انتشار 

آگهی به نشانی: شهرکرد، بلوار طالقانی، جنب فرمانداری واحد امور اداری و پشتیبانی مراجعه کنند.
تلفن تماس: مستقیم 2250494 ، مرکز تلفن: 2 – 2240001 – 0381)داخلی 277(

مدیریت درمان تأمین اجتماعی استان چهارمحال و بختیاری

آگهـی مناقصهآگهـی مزایده
شهرداری بهارستان با استناد به  مصوبات شورای اسالمی شهر در نظر دارد انجام عملیات ذیل را   از طریق آگهی  مزایده به افراد واجد شرایط واگذار نماید.

1- واگذاری رستوران پارک کوهستان با قیمت پایه ماهیانه شش میلیون ریال
2- فروش یک باب دفتر کار واقع در مجتمع اشکان بهارستان

ش��هرداری بهارس��تان با استناد به مصوبات شورای اسالمی ش��هر در نظر دارد انجام 
عملیات ذیل را از طریق آگهی  مناقصه  به شرکت های ذیصالح واگذار نماید.

 مناقصه واگذاری عملیات نگهداری و حفظ و حراست جنگل و فضای سبز مراکز همسایگی شهر بهارستان)نوبت دوم(
مناقصه واگذاری عملیات نگهداری حفظ و حراست فضای سبز رفیوژهای خیابانی و پارک های شهر)نوبت دوم(

مناقصه واگذاری عملیات خدمات شهری )نظافت و حمل زباله()نوبت اول(
3- واگذاری پارکینگ عمومی شهرداری)نوبت دوم(

متقاضیان می توانند از تاریخ 89/1/6 جهت دریافت اسناد مزایده به امور قراردادهای شهرداری بهارستان مراجعه نمایند.
الزم  به ذکر است مابقی شرح و شرایط مربوطه در زمان تحویل اسناد مزایده ارائه خواهد شد.

متقاضیان می توانند از تاریخ 89/1/6 جهت دریافت اسناد مناقصه به امور قراردادهای شهرداری بهارستان مراجعه نمایند.
الزم  به ذکر است ما بقی شرح و شرایط مربوطه در زمان تحویل اسناد مناقصه ارائه خواهد شد.

حمید رضا شیروانی- شهردار بهارستانحمید رضا شیروانی- شهردار بهارستان

جواد جمالی - شهردار مبارکه

آگهی تجدید مزایده عمومی )نوبت اول(

متراژکاربریردیف
قیمت پایه کارشناسی 

)ریال(
مالحظاتآدرس محل

161 متر مربعتجاری1

اجاره ماهیانه 

2/500/000 ریال و 

ودیعه )ضمانت( اجاره 

100/000/000 ریال

تقاطع خیابانهای سلمان 

و شهید بهشتی، طبقه 

همکف سازمان بهسازی 

و نوسازی

پالک ثبتی 2351 

مجزی از 418

ضمنًا هزینه درج آگهی ها در روزنامه بعهده برنده خواهد بود.

ء



کد:6306
عنوان عوارض  : امتیاز انواع تاکسی)درون شهری وبرون شهری(    

تاریخ ومرجع تصویب کننده قبل : شورای اسالمی شهر 1386و 1387

5000000 ریال تاکسی درون شهری

5000000 ریالشرح : محاسبه عوارض محلی تاکسی ویژه درون شهری

7000000 ریال تاکسی برون شهری

توضیحات : مبلغ مذکور قبل از تحویل تاکسی دریافت میگردد. 

  کد:1203
 عنوان عوارض :  ارزش افزوده ناشی از تراکم درارتفاع

تاریخ ومرجع تصویب کننده قبل : شورای اسالمی شهر1386

10 p شرح : محاسبه عوارض محلی

توضیحات : 

     
کد:1403

عنوان عوارض  : امتیاز  تاکسی سرویس و وانت بار         

تاریخ ومرجع تصویب کننده قبل :  شورای اسالمی شهر1386

10000000ریال 
بابت امتیازوافتتاح 

تاکسی سرویس

شرح : محاسبه عوارض محلی
7000000 ریال 
بابت امتیاز وافتتاح

وانت بار

توضیحات : مبلغ مذکور قبل از صدور مجوز افتتاح دریافت میگردد.

 کد:1306

عنوان عوارض  : صدور وتمدید والمثنی کارت تردد انواع تاکسی )اعم از 
درون شهری –برون شهری –تاکسی سرویس و...(

تاریخ ومرجع تصویب کننده قبل :  شورای اسالمی شهر1386 و 1387

200000ریال 
برای مدت 

یکسال 
صدورکارت تردد

شرح : محاسبه عوارض محلی
120000ریال 

برای مدت 
یکسال

صدور المثنی وتمدید کارت تردد

توضیحات : 

کد:3101
عنوان عوارض  : ترمیم حفاری آسفالت  

تاریخ ومرجع تصویب کننده قبل : شورای اسالمی شهر1386 و 
1387

عرض خیابان 
*10*ضخامت 

اسفالت به متر*قیمت 
زیرسازی وآسفالت

حفاری های عرضی

طول حفاری *عرض شرح : محاسبه عوارض محلی
خیابان *ضخامت 
روکش آسفالت به 

متر*قیمت زیرسازی 
وآسفالت

حفاری های طولی

توضیح��ات : تبص��ره 1: این ع��وارض برابردس��تورالعمل نحوه هماهنگ��ی وصدورمجوزحفاری 
درسطح کش��ورمصوب کمیسیون عالی هماهنگی اموراجرائی ش��هرهای کشوردراجرای مصوبه 

مورخ 66/11/04هیات وزیران دریافت خواهدشد.
تبصره 2: عوارض فوق از س��ازمانها یاافراد حفاری کننده دریافت خواهدش��دوقیمت زیرسازی 

آسفالت براساس فهرست بهای سال مربوطه محاسبه میگردد. 

     کد:1202
عنوان عوارض  : پذیره مسکونی  تک واحدی هرمترمربع 

تاریخ ومرجع تصویب کننده قبل :شورای اسالمی شهر1387-1386

محاسبه عوارض یک مترمربع  زیربنایک واحد مسکونی ردیف

شرح : محاسبه عوارض محلی

p%40 تا60مترمربع زیربنا 1

p%60 تا100مترمربع زیربنا 2

p%100 تا150مترمربع زیربنا 3

2 p تا200مترمربع زیربنا 4

2 p تا300مترمربع زیربنا 5

3 p تا600مترمربع زیربنا 6

3 p زیربنااز601متربه باال 7

) p توضیحات : عوارض انبار مسکونی )زیر بنا ضرب در

     کد:1202
عنوان عوارض  : پذیره  ساختمانی مجتمع های مسکونی چندواحدی هرمترمربع

تاریخ ومرجع تصویب کننده قبل :  قائم مقام شورای اسالمی شهر1369 
نحوه محاسبه عوارض پذیره یک 

متر
سطح ناخالص کل بنا ردیف

 شرح : محاسبه عوارض
محلی

P20%*)مساحت کل 
زیربنا(*)زیربناء ناخالص کل(                                                                             

100*n
تا400مترمربع

P30%*)مساحت کل 
زیربنا(*)زیربناء ناخالص کل(  

100*n
از401متربه باال

توضیحات : منظور از n تعداد واحد وحداقل آن 2واحد میباشد. 

     کد:
عنوان  : تبصره های عوارض مصوب شده توسط شورای اسالمی شهر  

تاریخ ومرجع تصویب کننده قبل :شورای اسالمی شهر1386
تبصره 1- عوارض پذیره صنعتی درکل بر اساس قیمت منطقه بندی بر جبهه اصلی محاسبه 

میگردد.
تبصره 2- واحد تجاری : عبارت است از ساختمانهای که برابر تبصره ماده 55قانون 

شهرداریها به منظور استفاده کسب وپیشه وتجارت احداث میگردد ویادرآنها واحدهای صنفی 
تحت پوشش قانون نظام صنفی ویا واحدهای تابع قانون تجارت فعالیت داشته باشد.

تبصره 3- واحد صنعتی :عبارت است از ساختمانهای که بمنظور استفاده صنعتی ویا ایجاد 
کارگاههای صنعتی واداری موافقت اصولی مراجع ذیربط مانند: جهادکشاورزی وصنایع.....

راگرفته باشند.
تبصره 4- واحد اداری : عبارت است از کلیه ساختمانهای دولتی ونهادهای انقالب اسالمی 

بدیهی است سایر ساختمانهای مؤسسات دولتی وابسته به دولت ونهادهای انقالب اسالمی که 
بااصول بازرگانی اداره میشوند ومشمول پرداخت مالیات هستند ازنظرعوارض پذیره تجاری 

محسوب میشوند.
تبصره 5-زمینهای که درطرح جامع پیشنهادکاربری بجزکاربری اولیه رادارندپس 

ازاخذعوارض کاربری مجوزکاربری صادرمیگردد.
تبصره 6-درخصوص عوارض کسب درصورتیکه عوارض شغلی درتعرفه دیده نشده باشد 

براساس شغل های همطرازمحاسبه میگردد.
تبصره 7- محاسبه کلیه عوارض مربوط به مناطق خارج از محدوده بر اساس عوارض مصوبه 

همین دفترچه انجام و اخذ می گردد.
تبصره 8 – طبق ماده 9 و 10 ائین نامه اجرائی وضع و وصول عوارض توسط شوراها ی اسالمی 

شهر و... شورا می تواند در زمان مقتضی با پیشنهاد شهرداری نسبت به معافیت تخفیف و لغو 
عوارض که تصویب نموده بصورت کلی یا موردی با توجه به سیاست های مقرر در ایین نامه  

اتخاذ تصمیم نمایند.

 شرح : محاسبه عوارض
محلی

توضیحات : 

کد:1203

عنوان عوارض  : مجوزصدورپروانه ساختمانی زمینهای کمترازحدنصاب 
-هرمترمربع کسری زمین 

تاریخ ومرجع تصویب کننده قبل : شورای اسالمی شهر سال 1387 

15p  شرح : محاسبه
عوارض محلی

توضیحات :حدنصاب 150مترطبق طرح هادی وکمیسیون فنی استانداری.

     کد:1202
عنوان  : عوارض پذیره یک مترمربع از چندواحدتجاری –اداری باارتفاع ودهنه مجاز

تاریخ ومرجع تصویب کننده قبل : شورای اسالمی شهر1386

محاسبه عوارض اداری محاسبه عوارض تجاری طبقات ردیف

شرح : محاسبه عوارض محلی

0/8 p)n+10(   p)n+10( همکف 1

0/5 p)n+10( 0/6 p)n+10( زیرزمین 2

0/6 p)n+10( 0/8 p)n+10( اول 3

0/3  p)n+10( 0/5 p)n+10( دوم 4

0/2  p)n+10( 0/3 p)n+10( سوم به باال 5

0/3 p)n+10( 0/5 p)n+10( انباری 6

0/3 p)n+10( 0/5 p)n+10( نیم طبقه 7

توضیحات : n  تعداد واحدتجاری یااداری وحداقل آن برابربا 2میباشد.

کد:
عنوان عوارض  : صدور مجوز تفکیک اعیانی برای هرمترمربع  )اداری – 

تجاری –مسکونی (

تاریخ ومرجع تصویب کننده قبل :شورای اسالمی شهر1386 و1387

4P )حداقل 
20000ریال(

اداری
شرح : محاسبه عوارض محلی

8 P تجاری

2P مسکونی

توضیحات : 

کد:1209
عنوان عوارض  : صدورمجوز درب نفر رو وپنجره مشرف برفضای سبز   

تاریخ ومرجع تصویب کننده قبل : شورای اسالمی شهر1386و 1387

عرض درب 
50P*

درب نفر رو:

شرح : محاسبه عوارض محلی
متراژپنجره به 
30P*  مترمربع

پنجره :

توضیحات : 1-حداکثر عرض درب یک ونیم متروحداقل ان یک مترخواهد بود.
                 2-دراحداث پنجره رعایت ضوابط شهرسازی اجباری است. 

کد:1209
عنوان عوارض  : صدورمجوز درب نفر رو- ماشین رومازاد   

تاریخ ومرجع تصویب کننده قبل : شورای اسالمی شهر1386و 1387

عرض معبر 
10P*

درب نفر رو:
شرح : محاسبه عوارض محلی

عرض معبر 
20P*

درب ماشین رو:

توضیحات : واحدهای که درپروانه آنها پارکینگ قیدش��ده ویادرب به حیاط میباش��ند مشمول 
این عوارض نمی باشد. 

کد:6302
عنوان عوارض  :  قطع اشجار   

تاریخ ومرجع تصویب کننده قبل :  شورای اسالمی شهر1386و 1387 

هر سانتیمتر )قطر درخت ( 100000 ریال  شرح : محاسبه عوارض محلی

توضیحات : این عوارض مش��مول اراضی کش��اورزی وباغات که با موافقت جهادکشاورزی قطع 
درخت می نمایند نمی باشد.

کد:1407

عنوان عوارض  : عوارض برقراردادهای پروژههای عمرانی –موسسات 
عمومی ودولتی

تاریخ ومرجع تصویب کننده قبل : شورای اسالمی شهر1386 و 1387

نیم درصدصورت وضعیت ها که توسط پیمانکاریا طرف 
قراردادپرداخت خواهدشد

 شرح : محاسبه عوارض
محلی

توضیح��ات : تبص��ره 1: این عوارض براس��اس تبص��ره 2بند2ماده 99قانون ش��هرداریهااعالم 
گردیده است.

تبصره 2: کلیه سازمانها شرکتها یاافراد موظف به کسر  مبلغ فوق ازقراردادوواریز آن بحساب 
ش��هرداری میباش��ندودرصورت عدم اجرامبلغ مربوطه رامیبایس��ت از منبع مالی خودپرداخت 

نماید. 

کد:1403
عنوان عوارض  :  بهره برداری از محل کسب –افتتاحیه 

تاریخ ومرجع تصویب کننده قبل : شورای اسالمی شهر 1386و 1387

5برابر عوارض سالیانه کسب موردنظر  شرح : محاسبه
عوارض محلی

توضیحات : عوارض فوق شامل 1-تغییر شغل 2- تغییر صاحب پروانه  میباشد.3- این عوارض 
فقط شامل مشاغلی که از اتحادیه های صنفی پروانه کسب دریافت می کنند

 می باشد و همچنین عوارض افتتاحیه بر اساس درجه 1 محاسبه شود.

کد:2106
عنوان عوارض  :  حق بیمه آتش سوزی 

تاریخ ومرجع تصویب کننده قبل : شورای اسالمی شهر1386 و 1387

3درصد کل حق بیمه صادره برای آتش سوزی   شرح : محاسبه
عوارض محلی

توضیحات : عوارض مذکورمیبایست توسط شرکتهای بیمه ازبیمه گذارکسروبحساب شهرداری 
واریزگردد.

کد:1102
عنوان عوارض  : حق الثبت اسنادرسمی

تاریخ ومرجع تصویب کننده قبل :شورای اسالمی شهر1386 و 1387

8درصد حق الثبت اسنادرسمی   شرح : محاسبه
عوارض محلی

توضیحات : عوارض مذکورمیبایست توسط دفترخانه اسنادرسمی محاسبه وازطریق اداره خزانه 
بحساب شهرداری واریزگردد.

کد:1403

عنوان عوارض  :  صدورمجوز تأسیس )آرایشگاه وخیاطی (زنانه درمحل 
غیرتجاری        

تاریخ ومرجع تصویب کننده قبل : شورای اسالمی شهر1387

4P *متراژمحل مورددرخواست   شرح : محاسبه
عوارض محلی

توضیح��ات : 1-مجوزفوق به معن��ای تغییرکاربری نبوده وفقط برای س��هولت درگرفتن پروانه 
دوشغل فوق الذکرمدنظرمیباش��دواعتبارآن تاپایان اعتبارپروانه کسب میباشد.2-عوارض بهره 

برداری کسب جداگانه دریافت میشود. 

به استناد مجوز شماره 20/1/182380 مورخ 88/11/14 استانداری محترم اصفهان عوارض محلی 

این شهرداری جهت اجرا از تاریخ 89/1/1 جهت اطالع و آگاهی عمومی اعالم می گردد.

عوارض محلی شهر کلیشاد و سودرجان

کد:6310

 عنوان عوارض  : صدورمجوزتغییرکاربری از هرنوع کاربری  به تجاری
          هرمترمربع

تاریخ ومرجع تصویب کننده قبل :  1386شورای اسالمی شهر

60 p ازکشاورزی وباغات به تجاری :
شرح : محاسبه عوارض محلی

40 p ازسایرکاربری ها به تجاری :

قابل  استانداری  فنی  توسط کمسیون  تغییرکاربری  تصویب  از  فوق پس  عوارض   : توضیحات 
وصول میباشد.

کد:1202
)عنوان عوارض :  پذیره یک مترمربع ازیک واحد)تجاری –اداری –صنعتی(   

تاریخ ومرجع تصویب کننده قبل :  شورای اسالمی شهر1386
محاسبه عوارض
یک واحدصنعتی

محاسبه عوارض
یک واحداداری

محاسبه عوارض
یک واحدتجاری

طبقات  ردیف

 شرح : محاسبه
عوارض محلی

3P 6P 10P همکف 1

2P 5P 5P زیرزمین 2

2P 4P 5P اول 3

P 3P 2P دوم 4

P

2P 1/5 سوم به باال 5

1/5 2P انباری 6

1/5 1/5 نیم طبقه 7

توضیحات : 

p

p

p p

روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی
پنجشنبه 27 اسفند ماه 1388 / 2 ربیع الثانی 1431                2Thursday 18  March 2010



عوارض سالیانه کسب

درجه 3 درجه 2 درجه 1 شرح رسته  ردیف کدرسته

182160 273240 364320 آپاراتی وتعویض روغن 16 1

273600 410400 547200 31 پارچه فروش 2

182160 273240 364320 7 پارکینگ شهری 3

182160 273240 364320 پخش کپسول گاز 116 4

227520 341280 455040 پرده دوزی وتودوزی خودرو 207 5

273600 410400 547200 214 پرده دوزی ساختمان 6

455760 683640 911520 پرسکار 32 7

182160 273240 364320 131 پالستیک فروشی 8

318960 478440 637920 33 پوشاک وسیسمونی 9

273600 410400 547200 186 پوشش سوله وسقف کاذب 10

273600 410400 547200 59 پیراهن دوزوپیراهن فروش 11

273600 410400 547200 چاپخانه دار 61 12

182160 273240 364320 34 چرم فروشان ولوازم کفش 13

318960 478440 637920 80 چلوکباب وچلوخورشت 14

364320 546480 728640 159 چوب بری 15

273600 410400 547200 چوب تخته-سه الیه -فیبرفروش 35 16

273600 410400 547200 160 گچ پیش ساخته 17

182160 273240 364320 91 گرمابه داران 18

273600 410400 547200 گلگیرسازورادیاتورساز 15 19

409680 614520 819360 گوشت فروشان )قصابان( 95 20

273600 410400 547200 28 ابزار فروشان 21

318960 478440 637920 55 آبمیوه بستنی ونوشابه 22

455760 683640 911520 اتحادیه خودروهای کرایه )وانت-سواری( 77 23

300000 450000 600000 1 آموزشگاه رانندگی 24

227520 341280 455040 4 آرایشگاه زنانه 25

318960 478440 637920 5 آرایشگاه مردانه 26

273600 410400 547200 برنجکوبی واسیابدار 57 27

364320 546480 728640 اطاقسازخودرو 152 28

318960 478440 637920 78 اغذیه فروش -ساندویچی 29

364320 546480 728640 3 الکتریکی وسیم کشی ساختمان 30

182160 273240 364320 188 امانت فروشی 31

450720 676080 901440 150 انبارآهن االت ضایعاتی 32

227520 341280 455040 83 انبارکاالهای تجارتی 33

1092960 1639440 2185920 27 آهن فروشان 34

273600 410400 547200 آهنگران خودرو 56 35

364320 546480 728640 آهنکاران ساختمان ودرب وپنجره ساز 58 36

227520 341280 455040 اوراقچی خودرو 2 37

273600 410400 547200 باربندسازخودرو 200 38

364320 546480 728640 بارفروشان )عمده فروشی خواروبار( 29 39

200160 300240 400320 226 بازیهای رایانه ای 40

364320 546480 728640 113 باسکول داران 41

227520 341280 455040 6 باطریسازان وباطری فروش 42

182160 273240 364320 197 بقالی 43

437040 655560 874080 بنگاه تره بار 114 44

273600 410400 547200 39 بنگاه خوراک دام 45

273600 410400 547200 تابلونویس وتابلوساز 60 46

910800 1366200 1821600 118 تانکرسازی 47

364320 546480 728640 دفاترتخلیه چاه ونشت یاب 8 48

455760 683640 911520 تراشکار 71 49

273600 410400 547200 206 تراشکاری لوازم کشاورزی 50

318960 478440 637920 122 تزئینات خودرو 51

273600 410400 547200 9 تزئینات ساختمان 52

364320 546480 728640 تعمیرپمپ وانژکتور 174 53

227520 341280 455040 142 تعمیرچرخ خیاطی 54

364320 546480 728640 220 تعمیرآبگرمکن 55

273600 410400 547200 تعمیرترمزخودرو 193 56

182160 273240 364320 تعمیرجک خودرو 189 57

227520 341280 455040 تعمیرکاردوچرخه وموتور 10 58

364320 546480 728640 تعمیرکاررادیاتور 149 59

273600 410400 547200 تعمیرکارسیلندرخودرو 185 60

273600 410400 547200 تعمیرکارقفل وکیلومتر 168 61

273600 410400 547200 تعمیرکارکاربراتور 137 62

364320 546480 728640 148 تعمیرلوازم خانگی 63

273600 410400 547200 178 تعمیرلوازم صوتی وتصویری 64

227520 341280 455040 140 تعمیرلوازم کشاورزی 65

227520 341280 455040 17 تعمیرلوازم برقی 66

227520 341280 455040 تعمیرکارموتورهای آبکش 172 67

364320 546480 728640 تعمیرکاریخچال وکولر 145 68

273600 410400 547200 181 تعمیروفروش ساعت 69

318960 478440 637920 تعمیروفروش لوازم صوتی وتصویری 196 70

364320 546480 728640 تولید پرژکتور 167 71

273600 410400 547200 تولید پولک ونبات 133 72

1200000 1800000 2400000 157 تولید تیرچه بلوک 73

182160 273240 364320 143 تولید لبنیات 74

273600 410400 547200 70 تولید نان بستنی - فانتزی 75

318960 478440 637920 228 دفترکرایه جرثقیل 76

182160 273240 364320 155 جعبه سازی 77

182160 273240 364320 153 جوشکارچدن 78

318960 478440 637920 161 حلبی ساز 79

182160 273240 364320 191 خدمات فنی تلفن 80

182160 273240 364320 187 خدمات خودروئی 81

346320 519480 692640 146 خدمات رایانه ای 82

273600 410400 547200 82 خدمات کشت ودام 83

273600 410400 547200 37 خرازی فروشان 84

364320 546480 728640 خشکشوئی ولباس شوئی 11 85

318960 478440 637920 خواروبار فروشان 38 86

227520 341280 455040 خیاطان 62 87

455760 683640 911520 داربست فلزی 170 88

327600 491400 655200 203 درب وپنجره سازآهن 89

227520 341280 455040 درب  و کرکره ساز 194 90

318960 478440 637920 درود گران 63 91

300240 450360 600480 دفاتر خدما ت ساختمانی 180 92

409680 614520 819360 دفاترنمایندگی بیمه 217 93

318960 478440 637920 165 دفترکرایه ماشین االت سنگین 94

273600 410400 547200 115 ریخته گری 95

136800 205200 273600 129 زغال فروشی 96

136800 205200 273600 زیروبندسازخودرو 175 97

182160 273240 364320 64 ندافان وتشک دوزان 98

364320 546480 728640 سرویس خودرو)کارواش( 171 99

273600 410400 547200 سری دوز تریکو 195 99

209520 314280 419040 سماوروچراغ سازوتعمیر 65 100

273600 410400 547200 41 سم وبذرفروشی 101

820080 1230120 1640160 66 سنگ بری وسنگ فروشی 102

409680 614520 819360 42 سوپرمارکت 103

182160 273240 364320 169 سیم پیچ 104

182160 273240 364320 شرکت تعاونیهای خواروبار 163 105

318960 478440 637920 شیرینی فروش )قنادی( 121 106

318960 478440 637920 12 شیشه وآئینه 107

364320 546480 728640 صافکارخودرو 136 108

182160 273240 364320 صباغ 69 109

درجه 3 درجه 2 درجه 1 کد رسته شرح رسته ردیف

182160 273240 364320 صحاف وآلبوم ساز 68 110

227520 341280 455040 89 طباخی 111

1002240 1503360 2004480 13 طالوجواهرفروش 112

182160 273240 364320 88 ظروف کرایه 113

182160 273240 364320 119 ظروف یکبارمصرف 114

273600 410400 547200 44 عتیقه فروش ومصنوعات دستی 115

227520 341280 455040 45 عطاروسقط فروش 116

318960 478440 637920 94 عکاسان 117

182160 273240 364320 47 غالت وحبوبات فروش 118

318960 478440 637920 فتوکپی اوزالید 84 119

318960 478440 637920 192 فروشنده لوازم یدکی کشاورزی 120

273600 410400 547200 224 فروشنده پتوومخطئه 121

182160 273240 364320 109 فروشنده پالستیک ونایلون 122

273600 410400 547200 فروشنده پیچ ومهره 154 123

273600 410400 547200 فروشنده چای 225 124

273600 410400 547200 فروشنده چینی و بلور 134 125

273600 410400 547200 فروشنده گل 53 126

227520 341280 455040 فروشنده االت موسیقی 227 127

91440 137160 182880 فروشنده جراید داخلی 48 128

273600 410400 547200 فروشنده خشکبار 36 129

227520 341280 455040 فروشنده رنگ 40 130

227520 341280 455040 215 فروشنده روحی 131

318960 478440 637920 فروشنده روغن وفیلتر)عمده فروش( 81 132

273600 410400 547200 فروشنده عینک وعینک ساز 18 133

318960 478440 637920 46 فروشنده فرش 134

227520 341280 455040 50 فروشنده فرش وموکت 135

364320 546480 728640 72 فروشنده کاشی 136

227520 341280 455040 208 فروشنده کفش 137

182160 273240 364320 218 فروشنده کودشیمیائی 138

182160 273240 364320 219 فروشنده کیف 139

409680 614520 819360 25 فروشنده الستیک خودرو 140

273600 410400 547200 190 فروشنده لباس وجوراب 141

273600 410400 547200 184 فروشنده لوازم پمپ 142

273600 410400 547200 210 فروشنده لوازم چوبی 143

318960 478440 637920 فروشنده لوازم گازسوز 144 144

273600 410400 547200 223 فروشنده لوازم آرایشی بهداشتی 145

227520 341280 455040 147 فروشنده لوازم التحریروکتاب 146

291600 437400 583200 199 فروشنده لوازم الکتریکی 147

273600 410400 547200 120 فروشنده لوازم بهداشتی فردی 148

273600 410400 547200 124 فروشنده لوازم خانگی 149

364320 546480 728640 179 فروشنده لوازم خودروهای سنگین 150

273600 410400 547200 49 فروشنده لوازم شوفاژوتهویه 151

318960 478440 637920 132 فروشنده لوازم صوتی وتصویری 152

273600 410400 547200 فروشنده لوازم لوکس خودرو 156 153

318960 478440 637920 51 فروشنده لوازم ورزشی 154

318960 478440 637920 فروشنده لوازم یدکی خودروسبک ونیمه 97 155

291600 437400 583200 43 فروشنده لوازم یدکی موتورسیکلت 156

273600 410400 547200 روشنده ماشینهای اداری وتعمیر 23 157

273600 410400 547200 106 فروشنده موادغذائی 158

273600 410400 547200 212 فروشنده موتورسیکلت 159

364320 546480 728640 107 فروشنده موتورسیکلت ودوچرخه 160

182160 273240 364320 فروشنده نوشابه وسیگار 177 161

273600 410400 547200 فروشنده وتعمیرکارچرخهای خیاطی 14 162

273600 410400 547200 فروشنده واشروواشرساز 123 163

318960 478440 637920 222 قاب ساز 164

318960 478440 637920 قالیشوئی 86 165

182160 273240 364320 قهوه خانه چایخانه دار 85 166

318960 478440 637920 127 قیروگونی وعایق 167

318960 478440 637920 198 کابینت ساز 168

273600 410400 547200 202 کارگاه تولید گزوشیرینی 169

227520 341280 455040 کانال ساز 151 170

227520 341280 455040 204 کبابی بریانی 171

182160 273240 364320 130 کتاب فروشی 172

273600 410400 547200 201 کرایه لوازم صوتی 173

227520 341280 455040 کرایه فیلم )ویدئوکلوپ( 216 174

273600 410400 547200 کرایه لباس عروس وتزئینات عقد 211 175

136800 205200 273600 73 کشبافی 176

227520 341280 455040 کفاشان دست دوز 74 177

182160 273240 364320 کاله فروش وتهیه کننده کاله 76 178

227520 341280 455040 کله پزی وسیرابی فروش 90 179

182160 273240 364320 128 کلیدسازوتعمیرقفل 180

136800 205200 273600 52 کیوسکدارویخ فروش 181

300240 450360 600480 100 لبنیات فروش 182

273600 410400 547200 117 لنت کوب 183

364320 546480 728640 96 لوازم بهداشتی ساختمان 184

364320 546480 728640 99 لوازم خانگی فلزی وآشپزخانه 185

273600 410400 547200 138 لوازم قالیبافی 186

318960 478440 637920 98 لوازم التحریرمهندسی 187

318960 478440 637920 176 لوله کشی گازساختمان 188

318960 478440 637920 164 لوله کشی کامیون 189

273600 410400 547200 158 لوله کشی اب ساختمان 190

300240 450360 600480 ماست بندی 221 191

182160 273240 364320 162 ماسوره سازی 192

637920 956880 1275840 101 ماشین االت کشاورزی 193

409680 614520 819360 126 مرغ وتخم مرغ فروشی 194

182160 273240 364320 125 مسگران 195

1002240 1503360 2004480 92 مشاورامالک 196

409680 614520 819360 102 مصالح ساختمانی 197

182160 273240 364320 مصنوعات نفت وگاز 104 198

182160 273240 364320 105 مقواوکاغذ فروش 199

318960 478440 637920 مکانیک خودرو 24 200

273600 410400 547200 135 مالمین فروش 201

594000 891000 1188000 229 موبایل فروش وخدمات 202

273600 410400 547200 موزائیک ساز 183 203

300240 450360 600480 213 موکت فروش 204

227520 341280 455040 108 میوه وسبزی فروشی 205

182160 273240 364320 20 ناشران کتاب 206

180000 270000 360000 112 نانوایان 207

273600 410400 547200 نصب دزدگیروسیستمهای حفاظتی 209 208

273600 410400 547200 نقاشان خودرو 21 209

182160 273240 364320 22 نقاشان ساختمان 210

1366560 2049840 2733120 نمایشگاه خودرو 93 211

480000 720000 960000 212 خدمات پستی وتلفن

480000 720000 960000 213 داروخانه

480000 720000 960000 آزمایشگاه تشخیص طبی 214

300000 450000 600000 215 داربست فلزی

1800000 2700000 3600000 نمایندگی وخدمات پس ازفروش خودرو 216
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روزن�امه اجتماعی، سیاسی،  فرهنگ�ی، ورزشی
)گستره فعالیت اصفهان، چهارمحال و بختیاری( 

صاحب امتیاز و مدیر مسئول : 
محمدرضا شواخی زواره

جانشین مدیرمسئول : 
بهمن زین الدین

چاپ : رسانه برتر

اصفهان :
تلفن : 0311-7866817-9   

فکس : 0311-7866099
نشانی: اصفهان، خیابان رودکی، روبروی 

اداره گذرنامه، پالک 148، طبقه اول

شهرکرد :
تلفن : 0381-2224466   

فکس : 0381-2225599
نشانی: شهرکرد، خیابان فردوسی، تقاطع 

مولوی، روبروی آزمایشگاه مرکزی، طبقه اول

اصفهان
آب و هوای امروز

شهرکرد
آب و هوای امروز

27 °

22 °8 °

7 °
حداکثر

حداکثر

حداقل

حداقل

قیمت طال )تومان(
27360  هر گرم طالی 18 عیار

قیمت سکه در بازار تهران )تومان(
282000یک سکه بهار آزادی طرح قدیم
265000 یک سکه بهار آزادی طرح جدید

قیمت ارز در بازار )تومان(
فروشخریدارز

991998دالر امریکا
13561359یورو

265268ریال عربستان
274276درهم امارات

وب سایت :
WWW. ZAYANDE-ROUD.COM

INFO@ ZAYANDE-ROUD.COM

پست الکترونیک :

کد:3113
عنوان عوارض  : دیوارکشی 

تاریخ ومرجع تصویب کننده قبل : شوراي اسالمي سال 1387

p 5*)طول دیوار* ارتفاع( شرح : محاسبه عوارض محلی

توضیحات :تبصره 1: ارتفاع دیوار80سانت ویک مترنرده .
تبصره 2: حداقل ارزش معامالتی موردمحاسبه 6000ریال میباشد.

کد:3108
عنوان عوارض  :  صدورمجوز احداث پل بر معابر عمومی هرمترطول     

تاریخ ومرجع تصویب کننده قبل : شورای اسالمی شهر1386 و1387

2000000ریال شرح : محاسبه عوارض محلی

توضیحات : این عوارض مشمول واحدهایی که درپروانه ساخت آنهاپارکینگ ویا درب به حیاط هستند نمی باشند

کد:1202
عنوان عوارض  :  صدورمجوزساخت وایجاد تاسیسات

تاریخ ومرجع تصویب کننده قبل : شورای اسالمی شهر1386و1387

p 5*متراژزیربنا تاسیسات  شرح : محاسبه عوارض محلی

توضیحات : 1-حداقل p 10000ریال میباشد . 

کد:
عنوان عوارض  : عوارض صدور مجوز مازاد بر 60% طول عرصه   

تاریخ ومرجع تصویب کننده قبل : شورای اسالمی شهر1387-1386

P 15*متراژمازاد شرح : محاسبه عوارض محلی

توضیح��ات : این ع��وارض پس از تصویب کمس��یون فنی اس��تان قابل وص��ول وجلب رضایت 
همسایگان الزامیست . 

کد:4201
عنوان عوارض  :  نصب پالکارد تبلیغاتی       

تاریخ ومرجع تصویب کننده قبل :  شورای اسالمی شهر 1386و1387

بابت نصب پالکاردتبلیغاتی 3*2روزانه 20000ریال )محل نصب تابلوهای شهرداری (

بابت نصب پالکارد تبلیغاتی 4*3 روزانه 25000ریال )محل نصب تابلوهای شهرداری (شرح : محاسبه عوارض محلی

بابت نصب پردههای عمودی یاافقی )حداقل 1مترمحاسبه میشود( روزانه 12000ریال   

توضیحات : تبصره 1-بابت درخواست نصب تابلوهای ثابت درسطح شهر براساس قیمت کارشناس شهرداری محاسبه واخذ میگردد.

کد:3105
عنوان عوارض  : نقل وانتقال امتیازآژانس تاکسی تلفنی

تاریخ ومرجع تصویب کننده قبل :  شورای اسالمی شهر1386و1387

هزینه نقل وانتقال 4000000 ریال  شرح : محاسبه عوارض محلی

توضیحات : عوارض مذکوربابت انتقال بین اش��خاص میباش��د وتغییر مکان میبایس��ت بامجوز 
ازشهرداری انجام شود. 

کد:3105
عنوان عوارض  : نقل وانتقال تاکسی شهری )درون شهری – برون شهری (        

تاریخ ومرجع تصویب کننده قبل :  شورای اسالمی شهر1386و1387

2% قیمت تاکسی صفر کیلومتر  شرح : محاسبه عوارض محلی

توضیحات : عوارض مذکور1درصداز فروشنده و1درصد از خریدار بصورت همزمان دریافت میگردد. 

کد:1206
عنوان عوارض  :  نقل وانتقال اموال غیرمنقول    

تاریخ ومرجع تصویب کننده قبل :  شورای اسالمی شهر1379 و 1387

p 3*4%*)متراژعرصه + متراژاعیانی(  شرح : محاسبه عوارض محلی

توضیحات :

کد:1205
عنوان عوارض  :  صدور مجوز بالکن داخلی جهت واحدهای تجاری وصنعتی هرمترمربع

تاریخ ومرجع تصویب کننده قبل :شوراي اسالمي شهر سال 1387

صنعتی تجاری طبقات

شرح : محاسبه عوارض محلی

p 6 )حداقل 30000ریال( p 10 )حداقل 15000ریال( همکف

p 3 )حداقل 15000ریال( p 5 )حداقل 10000ریال( زیرزمین

p 2 )حداقل 10000ریال( p 5 )حداقل 10000ریال( اول

p 2 )حداقل 10000ریال( p 4 )حداقل 4000ریال( دوم

p 2)حداقل 10000ریال( p 5 )حداقل 25000ریال( سوم به باال

p 2 )حداقل 10000ریال( p 2)حداقل 10000ریال( انباری

P )حداقل 5000 ریال( p 2 )حداقل 5000 ریال( نیم طبقه

توضیحات : حداقل برای هر p درنظر گرفته شده است .

  کد:
عنوان عوارض  : صدور مجوز بالکن درگذر) معابرمجاز جهت هرمترمربع (  

تاریخ ومرجع تصویب کننده قبل :شورای اسالمی شهر1386و1387

تجاری : p 15)حداقل 20000ریال( 
شرح : محاسبه عوارض محلی

 10 p  : مسکونی

توضیحات : 

کد:1204
عنوان عوارض  :  صدورمجوز تفکیک عرصه هرمترمربع  )اراضی ساخته نشده وخام (    

تاریخ ومرجع تصویب کننده قبل :  شورای اسالمی شهر1386 و1387

4 p مسکونی :
شرح : محاسبه عوارض محلی

10 p تجاری :

توضیحات : 1-محاسبه عوارض تفکیک پس از کسر معابر عمل میگردد
2-مازادبر1000متربراساس قانون شهرسازی مصوب 69/10/30 اعمال میگردد.

کد:1202
عنوان عوارض  : مجوزتعمیرات ساختمانی          

تاریخ ومرجع تصویب کننده قبل : شورای اسالمی شهر1386 -1387

p* متراژاعیانی
_____________________

2
مسکونی :

شرح : محاسبه عوارض محلی

p* متراژاعیانی تجاری :

توضیحات : 

کد:2102
عنوان عوارض  :  کسر پارکینگ مسکونی - تجاری هر متر مربع    

تاریخ ومرجع تصویب کننده قبل : شوراي اسالمي شهر سال 1387

10 p تجاری-اداری
شرح : محاسبه عوارض محلی

8 p مسکونی

توضیحات : تبصره: حداقل گردش پارکینگ جهت هرواحد 25مترمربع میباشد. 

کد:
عنوان عوارض  :  صدور مجوز ویال در زمینهاي مشجر – باغ  و اراضي کشاورزي به ازاء هر متر مربع 

تاریخ ومرجع تصویب کننده قبل : شوراي اسالمي شهر سال1386- 1387

P  20 )حداقل p 20000 ریال ( پذیره سطح اشغال
شرح : محاسبه عوارض محلی

P   30 )حداقل p 20000 ریال ( تغییر کاربري سطح اشغال

P      4)حداقل p 10000 ریال ( تفکیک اراضي باغات و کشاورزي

توضیحات : تبصره :مطابق قانون حفظ کاربري اراضي کشاورزي فقط اراضي داخل محدوده شهر 

کد:6310
عنوان عوارض : صدورمجوزتغییرکاربری از هرنوع کاربری  به صنعتی هرمترمربع

تاریخ ومرجع تصویب کننده قبل :  

p25 ازکشاورزی وباغات به صنعتی :
شرح : محاسبه عوارض محلی

p20 ازسایرکاربری ها به صنعتی :

توضیحات :
تبصره1: عوارض فوق برای مکانهای مسقف 100%وبرای محوطه های روباز 50% محاسبه میگردد.

تبصره 2: تعریف واحد صنعتی :کلیه س��اختمانهای که بمنظوراس��تفاده صنعتی ی��ا ایجادکارگاههای صنعتی واداری با موافقت اصول��ی ازمراجع ذیربط مانندوزارت 
جهادکشاورزی صنایع سبک وسنگین  ومعادن وفلزات ایجاد شود.

   کد:6310
عنوان عوارض : صدورمجوزتغییرکاربری ازکشاورزی وباغات وفضای سبزوفرهنگی ورزشی به اداری هرمترمربع

تاریخ ومرجع تصویب کننده قبل :  1386شورای اسالمی شهر

30 p ازکشاورزی وباغات به اداری  :
شرح : محاسبه عوارض محلی

20 p  ازسایر کاربری ها به اداری  :

توضیحات : 
تبصره 1-عوارض فوق پس از تصویب تغییرکاربری توسط کمسیون فنی استانداری قابل وصول میباشد.

تبصره2-زمینهای که درطرح جامع پیشنهاد کاربری بجز کاربری اولیه رادارند و بشکل زمین خام میباشند پس از اخذ کاربری مجوز الزم صادرمیگردد.

   کد:6310
عنوان عوارض  : صدورمجوزتغییرکاربری ازکشاورزی وباغات وفضای سبزوفرهنگی ورزشی به مسکونی هرمترمربع

تاریخ ومرجع تصویب کننده قبل :  1386شورای اسالمی شهر

20 p ازکشاورزی وباغات به مسکونی  :
شرح : محاسبه عوارض محلی

15 p  ازسایرکاربری ها به مسکونی  : 

توضیحات : 
 تبصره 1-عوارض فوق پس از تصویب تغییرکاربری توسط کمسیون فنی استانداری قابل وصول میباشد.

تبصره2-زمینهای که درطرح جامع پیشنهاد کاربری بجز کاربری اولیه رادارند و بشکل زمین خام میباشند پس از اخذ کاربری مجوز الزم صادرمیگردد.

کد:6307
عنوان عوارض  :  ارزش افزوده ناشی از اجرای طرحهای عمرانی شهرداری     

تاریخ ومرجع تصویب کننده قبل : شورای اسالمی شهر1386 و 1387

مابه التفاوت قیمت منطقه ای قبل وبعدازاجرای طرح *15*متراژ  شرح : محاسبه عوارض محلی

توضیحات : این عوارض فقط درخصوص احداث خیابان یامیدان قابل وصول میباشدومش��مول تعریض واصالح گذرنمی باش��دضمنا« ش��هرداری میتواندهنگام 
توافق بامالک این عوارض راوصول نمایدودرصورتیکه مالک راضی نباشدمالک موظف است  هنگام اولین معامله عوارض مربوطه راپرداخت نماید.

شهرداری کلیشاد و سودرجان
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