
 

 1044عوارض محلی شهرداری فیروزکوه در سال  قیمت منطقه ای

مدیرکل محترم دفترامورشهری وشوراهای استانداری تهران 9;/7/;مورخ64/;;79به استنادنامه شماره

  می باشد>"محاسبه عوارضات مالک عمل شهرداری فیروزکوه"بدینوسیله قیمت منطقه ای بشرح ذیل

 تششحاعوال گشدیذُ ٍ لیوت واسشٌاسی  ٍ هصَب شَاسی هحتشم اسالهی شْش تشاساس : P قیمت منطقه ای

 جذٍل ریل هی تاشذ.

 

 75-16-1بلوک 

هاصًذساى، خیاتاى پاسذاساى، اص هیذاى اهام علی )ع( تا هیذاى اهام خویٌی)سُ(، تِ  -هحذٍدُ ٍالع دس جادُ تْشاى

 -لسوت جٌَتی جادُ تْشاى شماالً> شافیایی:( تا هختصات جغ2استثٌای تش دٍ طشف خیاتاى پاسذاساى )تلَن 

 هاصًذساى اص هیذاى اهام علی )ع( تا هیذاى اهام خویٌی)سُ(. 

 اص هیذاى اهام علی )ع( تا هیذاى اهام خویٌی)سُ( ششلاً، غشتاً، جٌَتاً: لسوت ّای شوالی خیاتاى پاسذاساى

 اسصش هعاهالتی ّش هتشهشتع عشصِ اهالن تش حسة ًَع واستشی )سیال(

 اداسی تجاسی هسىًَی

222.222 262.222 282.222 

 

 هحذٍدُ هسجذسی

1810111 4:10111 4610111 

 

 75-16-4بلوک 

 

 شْش فیشٍصوَُ: )فمط جْت تش خیاتاى ّای هزوَس ٍ پاساطّا ..... شعة آى(

 اص هیذاى اهام علی )ع( تا اتتذای اهاهضادُ اسواعیل )ع( الف: طشفیي خیاتاى پاسذاساى

اتتذای اهاهضادُ اسواعیل )ع( تا هیذاى اهام خویٌی)سُ( ٍ ّوچٌیي پٌجاُ هتش طشفیي خیاتاى ّای تختی ٍ ساُ ب: اص 

 آّي اص خیاتاى پاسذاساى

 اسصش هعاهالتی ّش هتشهشتع عشصِ اهالن تش حسة ًَع واستشی )سیال(

 اداسی تجاسی هسىًَی لسوت

 222.222 828.222 662.222 الف

 282.222 294.222 222.222 ب

 

 



 75-16-5بلوک 

هاصًذساى اص هیذاى اهام علی)ع( تا سِ ساُ اهیشیِ )جادُ سوٌاى(  -ٍالع دس لسوت جٌَتی جادُ تْشاى هحذٍدُ شْشی

 تا هختصات جغشافیایی 2ٍ  6تِ استثٌای تلَن ّای 

تجض هاصًذساى اص هیذاى اهام علی )ع( تا سِ ساُ اهیشیِ )جادُ سوٌاى(  -ً : لسوت ّای جٌَتی جادُ تْشاىشماال

شْش فیشٍصوَُ جٌَتاً: اهاهضادُ اسواعیل ٍ تاالدست سٍدخاًِ، ششلاً  تا اًتْای هحذٍدُ شْشی ٍالع  48-2-6هٌطمِ 

غشتاً: اهتذاد هحذٍدُ شْشی ٍالع دس  -شْش ساُ آّيدس ششق شْش اص سِ ساُ اهیشیِ )جادُ سوٌاى( دس اهتذاد جٌَب 

 غشب، اص هیذاى اهام علی )ع( ٍ اتتذای وَّْای اهاهضادُ اسواعیل )ع(.

 

 اسصش هعاهالتی ّش هتشهشتع عشصِ اهالن تش حسة ًَع واستشی )سیال(

 اداسی تجاسی هسىًَی

682.222 282.222 222.222 

 

 75-16-6بلوک 

 اسواعیل، پشت سٍدخاًِ تا سِ ساُ تختی ٍ آب تشُ جاسشواالً: اهاهضادُ 

جٌَتاً: اًتْای آب تشُ جاس تا پل ساُ آّي. غشتاً: اهتذاد وَُ اهاهضادُ اسواعیل تا اًتْای لثشستاى لذین فیشٍصوَُ، سیل 

 ساُ آّي.

 اسصش هعاهالتی ّش هتشهشتع عشصِ اهالن تش حسة ًَع واستشی )سیال(

 اداسی تجاسی هسىًَی

82.222 46.222 28.222 
 

 75-16-7بلوک 

هاصًذساى اص هیذاى اهام علی )ع( تا جادُ لذین هاصًذساى تا  -هحذٍدُ شْشیَالع دس لسوت شوالی جادُ تْشاى

هختصات جغشافیایی شواالً : تا اًتْای هحذٍدُ شْشی، ٍالع دس لسوت ّای شوالی شْش .  ششلاً: غشب جادُ لذین 

( جٌَتاً : لسوت ّای شوالی جادُ لذین م علی )ع( تا اتتذای سایت اداسی )صذا ٍ سیوااهاغشتاً: اص هیذاى  هاصًذساى

 اص هیذاى اهام علی )ع( تا جادُ لذین هاصًذساى هاصًذساى-تْشى

 اسصش هعاهالتی ّش هتشهشتع عشصِ اهالن تش حسة ًَع واستشی )سیال(

 اداسی تجاسی هسىًَی

662.222 222.222 222.222 
 

 75-16-8بلوک 

هاصًذساى اص جادُ لذین هاصًذساى تا سِ ساُ اهیشیِ )جادُ  -هحذٍدُ شْشی ٍالع دس لسوت شوالی جادُ تْشاى

 ٍالع دس لسوت شوالی شْش سوٌاى( تا هختصات جغشافیایی شواالً: تا اًتْای هحذٍدُ شْشی

 )جادُ سوٌاى( دس اهتذاد شوال شْشششلاً: تا اًتْای هحذٍدُ شْشی ٍالع دس لسوتْای ششلی شْش اص سِ ساُ اهیشیِ 



جٌَتاً: لسوت ّای شوالی جادُ تْشاى هاصًذساى اص جادُ لذین هاصًذساى تا سِ ساُ  -غشتاً: غشب جادُ لذین هاصًذساى

 اهیشیِ.

 اسصش هعاهالتی ّش هتشهشتع عشصِ اهالن تش حسة ًَع واستشی )سیال(

 اداسی تجاسی هسىًَی

662.222 222.222 662.222 

 
 

 75-16-9بلوک 

 شْشوْای وَّساس ٍ ٍلیعصش

الف( شْشوْای وَّساس ٍ ٍلیعصش تجض لسوت ب شواالً : اتتذای سایت اداسی ٍ اتتذای جادُ ًام آٍس تا اًتْای سایت 

هتشی.    24داًشگاُ آصاد اسالهی. ششلاً هیذاى اهام علی)ع( تا اًتْای خیاتاى شْیذ فاهیلی.  جٌَتاً: خیاتاى پشت 

 ذاى فشهاًذاسی تااتتذای غسالخاًِ.غشتاً: هی

 خاتن االًثیاء ٍ جْاد -پاًصذ دستگاُ -ب( هجتوع ایثاس

 اسصش هعاهالتی ّش هتشهشتع عشصِ اهالن تش حسة ًَع واستشی )سیال(

 اداسی تجاسی هسىًَی لسوت

 222.222 282.222 612.222 الف

 616222 222.222 662.222 ب

 

 75-16-:بلوک 

 فیشٍصوَُ )دشت ًاصش( ٍ شْشن صٌعتی لذینشْشن هسىي هْش 

 اسصش هعاهالتی ّش هتشهشتع عشصِ اهالن تش حسة ًَع واستشی )سیال(

 اداسی تجاسی هسىًَی

622.222 622.222 662.222 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 75-16-16بلوک 

 فیشٍصوَُ اص اتتذای اهالن اهیي آتاد تا اًتْای اب تاسیه -الف( طشفیي جادُ اصلی تْشاى

 اص اًتْای آب تاسیه تا اتتذای پل ًوشٍد. -فیشٍصوَُ -طشفیي جادُ اصلی تْشاىب( 

 اص اتتذای پل ًوشٍد تا اٍل شْشن صٌعتی )دٍ ساّی هاشیي ساصی(. -فیشٍصوَُ -ج( طشفیي جادُ اصلی تْشاى

 َس.اص اتتذای شْشن صٌعتی تا اٍل سٌذیىای واهیًَذاساى ٍ ولف -فیشٍصوَُ -د( طشفیي جادُ اصلی تْشاى

 اسصش هعاهالتی ّش هتشهشتع عشصِ اهالن تش حسة ًَع واستشی )سیال(

 اداسی تجاسی هسىًَی لسوت

 622.222 622.222 88.222 الف

 16.222 88222 62.222 ب

 96.222 662.222 82.222 ج

 622.222 642.222 662.222 د

 

 

 

 75-16-17بلوک 

 دشت ولفَس

 (ساتك هحذٍد2ُ( تش اصلی    6آٍس الف( هحذٍدُ حشین شْش تا  جادُ ًام 

 ب( هحذٍدُ خاسج شْش تا اتتذای جادُ ًام آٍس

 اسصش هعاهالتی ّش هتشهشتع عشصِ اهالن تش حسة ًَع واستشی )سیال(

 اداسی تجاسی هسىًَی لسوت

 622.222 662.222 622.222 6-الف

 666.222 622.222 96.222 2-الف

 622.222 622.222 82.222 ب

 

 75-16-18بلوک 

 شْشن صٌعتی علی دسُ:  اص اتتذای جادُ اصلی تا اًتْای شْشن

 اسصش هعاهالتی ّش هتشهشتع عشصِ اهالن تش حسة ًَع واستشی )سیال(

 اداسی تجاسی هسىًَی

662222 682222 622222 

 

 



 گردد0قیمت منطقه ای ساختمان ) اعیانی (  براساس  نوع کاربری اعیانی بشرح جدول ذیل محاسبه می 
 

 ردیف

 
 نوع کاربری اعیانی

قیمت هر مترمربع ساختمان برمبنای 

 نوع سازه )ارقام به هسار ریال(

تمام بتون، اسکلت 

 بتونی و فلسی، سوله
 سایر

 822 6822 تجاری 1

 822 822 مسکونی و اداری 4

5 

کارگاهی، حمل و نقل، انبار،پارکینگ عمومی، -صنعتی

درمانی، -بهداشتیخدماتی، آموزشی، فرهنگی، 

 تفریحی، ورزشی، گردشگری، هتلداری و 000

622 822 

6 
کشاورزی )دامداری، دامپروری، پرورش طیور و 

 آبسیان، پرورش گل و گیاه  و 000(
842 

682 

 

%  لیوت هٌطمِ ای ّش هتشهشتع عشصِ  وِ هثٌای هحاسثِ لیوت هٌطمِ ای 82تشای هحاسثِ اسصش اعیاًی اهالن 

 لشاس گشفتِ است تِ لیوت ّش هتشهشتع ساختواى هٌذسج دس جذٍل فَق اضافِ هی گشدد.عشصِ هله 

 

 

 

 

 

 


