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به نام خداوند بخشنده مهربان
شماره4195 :
تاریخ 36/77/91 :

"صورتجلسه "
دراجرای مقررات ماده  46قانون مالیاتهای مستقیم مصوب تیرماه ،4936بموجب احکام شماره های 34/44/46-664
و  34/44/25-252و  34/44/46-6935و  34/44/23-94534و  34/44/46-2642و  34/3/25-55842و  ...کمیسیییون
تقویم امالک بخش سیدان وحومه باحضور اعضای شورای اسالمی شهرسییدان  ،نماینیداان سیاامان ت یس اسیناد
وامالک ،واارت جهاد کشاورای ،راه وشهرساای و ساامان امورمالیاتی کشور ،طی جلسات متعدد تشیکی وسیا اا
بررسی های الام و درنظر ارفتن مقررات ماده 46قانون مالیاتهای مستقیم وملحوظ نظر قیراردادن اراش معیامالتی
امالک سال ق

 ،اراش معامالتی امالک سال 4936بخش سیدان وحومه بانضمام ضوابط اجرایی آن (به شرح سیوسس

) ،تعیین ودرتاریخ 34/44/92به تصویب نهایی کمیسیون موصوف رسید که اا تاریخ  4936/24/24الام االجرا می باشد
.
 .7نام ونام خانوادگی وامضاء اعضاء یانمایندگان شورای اسالمی شهرسیدان
الف) شورای اسالمی شهرسیدان  -آقای ستارسجادیان
ب) شورای اسالمی بخش سیدان –آقای کاظم زارع
 .2نام ونام خانوادگی وامضاءنماینده سازمان ثبت اسناد وامالک کشور

آقای محمدرضا

رضایی

 .9نام ونام خانوادگی وامضاء نماینده وزارت راه وشهرسازی

آقای غالمرضا

کشت ورز

 .4نام ونام خانوادگی وامضاء نماینده وزارت جهاد کشاورزی

آقای مهدی

شریعتی

 .5نام ونام خانوادگی وامضاء نماینده سازمان امور مالیاتی کشور
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آقای رسول

امیری

ضوابط اجرایی ارزش معامالتی امالک
اراش معامالتی امالک ع ارت اسس اا مجموع اراش معامالتی عرصه و اعیان به شرح ذی :
بخش اول  :ارزش معامالتی عرصه امالک
ارزش معامالتی عرصه  ،بر مبنای ارزش معامالتی مندرج در صدر نقشه های هر بلوک و با رعایت مقررات زیر محاسبه می گردد
-1ارزش های معامالتی عرصه امالک بر اساس میانگین ارزشهای روز عرصه امالک به تفکیک کاربری های مسکونی  ،تجاری و اداری
و در مورد سایر کاربری ها بر اساس ضرائب تعدیل ارزش معامالتی امالک مسکونی ( مندرج در صدر نقشه های هر بلوک ) به شرح
جدول ذیل و مطابق مجموعه پیوست تعیین می گردد

ردیف
4

ضرایب تعدیل

نوع کاربری
خدماتی،آمواشی،فرهنگی،بهداشتی-درمانی،تفریحی-

%62

وراشی،اردشگری،هتلداری و ...
2

صنعتی-کارااهی،حم و نق ،ان ار و توقفگاه

9

کشاورای:
الف) باغات،اراضی مزروعی آبی،دامداری،دامپروری،سرورش طیور و

%42
%42

آبزیان ،سرورش ا و ایاه و ...
6

ب) اراضی مزروعی دیمی

%5

سایر

%42

-2تشخیص نوع کاربری عرصه امالک به شرح ذیل صورت می پذیرد:
 -2-1کاربری امالک بر اساس نوع کاربری مندرج در سند رسمی و یا سایر اسناد مثبته مربوط می باشد.
-2-2درخصوص امالکی که کاربری آنها مشخص نمی باشد  ،بر اساس نوع کاربری اعیانی احداث شده در آنها ودر خصوص
اعیانی های با کاربری متفاوت) مختلط( ،بر اساس قدر السهم عرصه هر یک از اعیانی های مستحدثه و نوع کاربری آنها تعیین می
گردد
-2-3درخصوص عرصه امالک فاقد کاربری و فاقد اعیانی ،طبق ردیف ) (4جدول فوق عمل خواهد شد.
-3ارزش های معامالتی عرصه مندرج در جداول پیوست این مجموعه ،مربوط به معابر با عرض  12متر می باشد و به ازای هر متر مربع
)یاضریبی از متر(  ،مازاد یا کسری نسبت به مبنای مذکور  ،حسب مورد در خصوص امالک با کاربری تجاری  ،سه درصد( )%3و
سایر کاربری ها دو درصد( )%2به ارزش های مزبور اضافه یا کسر می گردد.
تذکر :افزایش های مذکور در ارزش های معامالتی عرصه امالک برای معابر باالی  22متر در خصوص امالک با کاربری مسکونی و
معابر باالتر از 32متر برای سایر کاربری ها محاسبه نمی گردد.
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-4در محاسبه ارزش عرصه هایی که دارای  2بر یا بیشتر می باشند ،باالترین ارزش معبر مربوطه مالک عمل خواهد بود ،مشروط براین که
از معبر مذکور راه عبور داشته باشد.
-5ارزش عرصه امالک واقع در بر میادین ،معادل باالترین ارزش معبری است که از آن میدان منشعب می شود.
-6ارزش عرصه امالکی که راه عبور مستقلی ندارند و حق عبور از ملک مجاور را دارند ،برابر شصت درصد  %62ارزش عرصه معبری
است که راه عبور ملک از آن منشعب می شود.
-7ارزش عرصه امالکی که بر بزرگراه  ،اتوبان ،مسیل ،حریم راه آهن و نهر قرار دارند ،تا زمانی که شرایط استفاده و عبور و مرور از آنها،
نظیر خیابانهای داخلی شهر جهت دسترسی به ملک مورد نظر مهیا نباشد و رفت و آمد آنان از خیابانهای دیگر صورت پذیرد ،برابر
خیابان مورد استفاده محاسبه می شود.
-8ارزش معامالتی عرصه سراها ،پاساژها و کاروانسراها بر اساس باالترین ارزش معامالتی معبری که از آن منشعب می شوند ،محاسبه می
شود.
 -9چنانچه برای امالک واقع در حریم قانونی شهر بخش و روستای مورد نظر ارزش معامالتی تعیین نشده باشد  ،معادل  ( 72%هفتاد
درصد ) ارزش معامالتی نزدیک ترین محل مشابه  ،حسب مورد مبنای محاسبه خواهد بود .

بخش دوم  :ارزش معامالتی ساختمان) اعیانی (:
اراش معامالتی اعیانی امالک) اعم اا مختلط و غیرمختلط (بر اساس متراژ اعیانی مستحدته ،نوع سااه ساختمان و
کاربری آن مطابق جدول و با رعایس مقررات ذی محاس ه می اردد:

ردیف

قیمت هر متر مربع ساختمان بر مبنای نوع سازه

نوع کاربری اعیانی

(ارقام به هزارریال)
تمام بتون ،اسکلت بتونی و فلزی ،سوله

4

تجاری

2

مسکونی و اداری

622
922

سایر
452
422

صنعتی ،کارااهی،خدماتی،آمواشی
9

،بهداشتی-درمانی،تفریهی-

252

وراشی،فرهگی،هتلداری،اردشگری،حم

82

و نق ،ان ار،سارکینگ عمومی(توقفگاه)و...
6

کشاورای(دامداری،دامپروری،سرورش

452

طیور و آبزیان،سرورش ا و ایاه و )...

52

تذکر :برای محاس ه اراش معامالتی اعیانی امالک%92،اراش معامالتی هر متر مربع عرصه که م نای محاس ه اراش
معامالتی عرصه ملک قرار ارفته اسس ،به قیمس هر متر مربع ساختمان مندرج در جدول فوق اضافه میگردد .
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-4در ساختمان های مسکونی و اداری بیش اا سنج ط قه) بدون احتساب ایر امین و سیلوت (اا ط قه ششم به باال به
ااای هر ط قه باالتر ،یک و نیم درصد ( )%4،5به قیمس هر متر مربع ساختمان ردیف  2جدول فوق اضافه می شود .
 -2در ساختمانهای تجاری به ااای هر ط قه باالتر یا سایینتر اا ط قه همکف ( %42 ،ده درصد) و حداکثر  %92سی
درصد ) اا اراش معامالتی هر متر مربع ساختمان ( اعیانی ) موضوع ردیف یک جدول فوق کسر می شود .
 -9چنانچه ساختمانی  ،فاقد ط قه همکف ( همسطح با مع ر اصلی ) باشد  ،اولین ط قه ی باالتر و سایینتر اا سطح
مع ر مربوط  ،همکف محسوب می اردد .
 -6اراش هر متر مربع سارکینگ و ان اری متعلق به هر واحد ساختمانی معادل  52درصد قیمس هر متر مربع
ساختمان مندرج درجدول فوق تعیین می اردد.
 -5به اااء هر سال قدمس ساختمان) با ارائه اسناد و مدارک مث ته (تا سقف  22سال نس س به سال محاس ه اراش
معاامالتی %2اا ک اراش معامالتی اعیانی ملک) تا سقف  62درصد (که مطابق بندهای فوق تعیین می اردد ،کسر
می شود.
 -4کلیه فضاهای غیرمسقف و همچنین مشاعات ساختمان در محاس ه اراش معامالتی ساختمان ( اعیانی ) امالک
منظور نمی اردد .
بخش سوم  :ارزش معامالتی اعیانی واحدهای تکمیل نشده
اراش معامالتی اعیانی ساختمان های تکمی نشده با توجه به وضعیس آن در هر یک اا مراح ساخس و با رعایس
مقررات بخش دوم ضوابط اجرایی این مجموعه به شرح ذی تعیین می اردد  .ضمنا در امالکی کاه دارای دو یا چند
ط قه می باشند ،اراش معامالتی اعیانی هر ط قه بر اساس تط یق وضعیس موجود آن با یکی اا مراح چهاراانه ذی
محاس ه می اردد.
درصد از ارزش معامالتی

ردیف

مراحل ساخت ساختمان

4

فونداسیون

42

2

اسکلس

92

9

سفس کاری

52

6

نااک کاری

82

اعیانی

بخش چهارم  :سایر ضوابط
-4اراش معامالتی امالکی که نیاا به اصالح اسناد مالکیس دارند ،تا امانی که اسناد مالکیس آنها اصالح نشده باشد،
تابع مشخصات مندرج در سند مالکیس می باشد.
-2چنانچه برای امالک واقع در حریم قانونی شهر  ،بخش و یا روستای مورد نظر ،اراش معامالتی تعیین نشده باشد
 ،معادل هشتاد درصد ( )%82اراش های معامالتی نزدیکترین مح مشابه ،م نای محاس ه خواهد بود

4

سیدان -بلوک 7
شمال

حدفاص سه راه انقالب وکوچه شهیداسکندری

شرق

حدفاص بلوارامام خمینی وخیابان دانش

جنوب

خیابان فرهنگ شرقی وخیابان دانش

غرب

خیابان فرهنگ غربی وخیابان شهیدصادق اارع

ارزش معامالتی هر متر مربع عرصه(ریال)
مسکونی

تجاری

اداری

740111

270111

760.11

5

بلوک 2
سایر نقاط شهرسیدان( به استثناء بلوک (7
شمال

اراضی کشاورای وسیوند

شرق

سرآسیاب واوای

جنوب

اراضی کشاورای وفاروق

غرب

دشس بال

بلوک2به شرح ذیل :به استثناءقسمت هاشور خورده

ارزش معامالتی هر متر مربع عرصه(ریال)
مسکونی

تجاری

اداری

10111

710511

.0411

6

آسیاب کرشکی وسیوند -بلوک 9
شمال

شهرستان ساسارااد

شرق

سیدان

جنوب

دشس بال

غرب

تنگ خشک وشهرستان ساسارااد

ارزش معامالتی هر متر مربع عرصه(ریال)
مسکونی

تجاری

اداری

40111

60111

40.11

7

فاروق -بلوک4
شمال

شهرستان ساساراادوارسنجان

شرق

روستای مرادآباد

جنوب

روستای حسن آبادواحمدآبادکته

غرب

هشتیجان-شهرستان مرودشس

ارزش معامالتی هر متر مربع عرصه(ریال)
مسکونی

تجاری

اداری

50111

10511

60111
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خفرک علیا وسایرنقاط – بلوک5
شمال

شهرستان ساسارااد

شرق

شهرستان ارسنجان

جنوب

شهرستان مرودشس

غرب

هشتیجان-شهرستان مرودشس

ارزش معامالتی هر متر مربع عرصه(ریال)
مسکونی

تجاری

اداری

90111

40511

90611

ردیف

نام دهستان

7

بخش سیدان

2

خفرک علیا

روستاهای تابعه
اوای ،آب انار،اسماعی آباد،دشس بال
احمدآبادکته،حسن آبادسنجرلو،انجیره،بزمیان،مرادآباد،غیاث
آباد،محمدآباد،راهنویه،روایان،ع اس آباد ،کره تاوی ،کره ای،سعادت
آباد(اولیا،وسطی،سفلی) محمودآباد-میج،حسن آبادت کمین ،احمدآباد
9

