نصاب معامالت شهرداري ها در سال0411
"پيري مصًتٍ ضمارٌ /17809ت َ 58769ـ مًرخ َ 1400/2/21يات محترم يزيران"
نصاب معامالت شهرداريها
"مستىذ تٍ تىذ (الف) مصًتٍ ضمارٌ 128761مًرخ  93/10/29ي مادٌ ( )1آييه وامٍ مالي ضُرداري تُران ي مادٌ ( )1آييه وامٍ مالي ضُرداري َا"

وًع معامالت
معامالت جسئي (مًچل)
معامالت متًسط
معامالت عمذٌ (تسره)

ضُرداري َاي مرامس استان

ساير ضُرداري َا

تا 651/111/111ريال

تا  521/111/111ريال

از  651/111/111ريال تا  6/511/111/111ريال

از  521/111/111ريال تا  5/211/111/111ريال

بيش از  6/511/111/111ريال

بيش از 5/211/111/111ريال

نصاب ترك تشريفات در شهرداريها

"مستىذ تٍ تىذ (ب) ي (ج) مصًتٍ  128761مًرخ  93/10/29ي مادٌ ( )33آييه وامٍ مالي ضُرداري تُران يمادٌ ( )4آييه وامٍ مالي ضُرداري َا"

ضريط ترك تطريفات

ضُرداري َاي مرامس استان

ساير ضُردارَا

تا پيطىُاد مًجٍ ي مستذل ضُردار
يتصًية ضًراي ضُر
تا پيطىُاد مًجٍ يمستذل ضُردار،تصًية ضًراي
ضُر يتاييذ يزارت مطًر*
تا پيطىُاد مًجٍ يمستذل ضُردار،تصًية ضًراي
ضُر ،تاييذ يزارت مطًر يتصًية َيت يزيران

تا 43/278/311/111ريال

تا  20/629/255/111ريال

از 43/278/311/111ريال

از  20/629/255/111ريال تا

تا 90/958/967/111ريال

 90/958/967/111ريال

بيش از  90/958/967/111ريال

بيش از  90/958/967/111ريال

* طي مناتثٍ ضمارٌ  42488مًرخ  94/4/3تًسط يزير مطًر تٍ استاوذاري َا تفًيض اختيار گرديذٌ است.
** ضُرداري تُران يضُرداري َاي مرامس استان مي تًاوىذ معامالت تا سقف 06/226/888/111ريال را تٍ ريساي مىاطق ضُرداري يمذيران مل يا
مذيران عامل سازمان َا تفًيض ومايىذ.
نصاب مورد اجاره و استيجاره در شهرداريها

"مستىذ تٍ رديف ( )4تىذ (ب) مصًتٍ  128761مًرخ  93/10/29ي مادٌ ( )16آييه وامٍ مالي ضُرداري َا "
تا تصًية َيات عالي معامالت ضُرداري

مال االجاره ساالن متتر از2/592/344/111ريال

تا پيطىُاد ضُردار يتصًية ضًراي اسالمي ضُر

مال االجاره ماهان بيش از  205/699/111ريال

نصاب رفع اختالفات شهرداري با پيتانكاران
"مستىذ تٍ رديف ( )5تىذ (ب) مصًتٍ 128761مًرخ  93/10/29يمادٌ ( )20آييه وامٍ مالي ضُرداري َا"
از طريق سازش يا ارجاع دايري

مبلغ اختالف متتر از 01/824/522/111ريال

از طريق ارجاع تٍ دايري تا پيطىُاد ضُردار يتاييذ ضًراي
ضُر يتصًية يزارت مطًر*
*طي مناتثٍ ضمارٌ  42488مًرخ  94/4/3يزير مطًر تٍ استاوذاري َا تفًيض اختيار گرديذٌ است.

مبلغ اختالف بيشتر از  01/824/522/111ريال

