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تعرفه عوارضات شهرداري قهستان  -سال 8931

تعرهف عوارض سال  89شهرداری قهستان هب استناد تبصره يك( )1ماده

2

پنجاه( )05اقنون مالیات رب ارزش افزوده و بنداهی ،11 ،8و  61ماده 11
هم
چ
ت
ن
و ین ماده 11اقنون شکیالت ،وظایف وانتخابات شورااهی اسالمی کشور
لع
ودستورا ملها وآئین انهم اهی اجرائی ،و اصالحات بعدی آن،طبق پیشنهاد

شماره  7111مورخ  79/01/32شهرداری قهستان ردجلسه عادی شماره  05مورخ
ح
م
ت
تص
قه
م
س
ی
شه
 81/15/67شورای رم اسال ی ر تان هب و ب رسید

واحد ردآمد وشهرسازی شهرداری قهستان

مصوبه شماره 01
مورخ  79/11/37شورای اسالمی شهر قهستان

الیحه پیشنهادی شماره 7114
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مرتضی دهقان تنها

-1علی اکبر رضایی

 -3محمد رضا محمد زاده

 -2رضا توکلی

 -7غالمرضا رضایی

تایید استانداری خراسان
جنوبی
 -0محمد رضا قربانی
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فهرست عوارض سال 3189
1
ردیف

فصل

کد عوارض

صفحه

شرح عوارض

3

اول

-

مستندات قانونی وضع عوارض وسایر مستندات

5

2

اول

-

تعاریف

6

1

دوم

3-2

عوارض زیر بنا مسکونی تک واحدی

9

4

دوم

2-2

عوارض زیر بنا مسکونی مجتمع ها و آپارتمان ها

8

5

دوم

1-2

عوارض پذیره احداثی تجاری تک واحدی

31

6

دوم

4-2

عوارض پذیره احداثی تجاری چند واحدی

33

7

دوم

5-2

عوارض پذیره احداثی اداری انتظامی ،بهداشتی و درمانی

32

9

دوم

6-2

عوارض پذیره احداثی صنعتی

32

8

دوم

7-2

عوارض پذیره احداثی هتل ها،مسافرخانه هاواماکن گردشگری

31

31

دوم

9-2

عوارض پذیره احداثی تأسیسات وتجهیزات شهری

31

33

دوم

8-2

عوارض پذیره احداثی آموزشی،ورزشی ،فرهنگی هنری

34

32

دوم

31-2

عوارض پذیره احداثی خدمات درمانی خصوصی

34

31

دوم

33-2

عوارض صدور مجوز حصار

35

34

دوم

32-2

عوارض تامین پارکینگ به ازای هر متر مربع پارکینگ حذف شده

36

35

دوم

31-2

عوارض هر متر مربع بر ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری

37

36

دوم

34-2

عوارض بهره برداری در کاربری غیر مرتبط

38

37

دوم

35-2

عوارض مازاد بر تراکم و ارتفاع مجاز

21

39

دوم

36-2

عوارض تمدید پروانه ساختمانی

23

38

دوم

37-2

عوارض پیش آمدگی مشرف به معابر

21

21

دوم

39-2

عوارض ارزش افزوده ناشی از طرحهای توسعه شهری

24

23

دوم

38-2

عوارض تفکیک و افراز عرصه

25

22

دوم

21-2

عوارض تفکیک و افراز واحد اضافه

26

21

دوم

23-2

عوارض سطح شهر

26

24

سوم

3-1

عوارض سالیانه کسب برای مشاغل وصنوف مختلف

29

25

سوم

2-1

عوارض تغییر شغل وافتتاح محل کسب

29

26

چهارم

3-4

عوارض غرفه ها و نمایشگاه های فصلی و دائمی

11

27

چهارم

2-4

عوارض تابلوها و تبلیغات

11

29

پنجم

3-5

عوارض قطع اشجار

14

28

پنجم

2-5

عوارض بر موتورسیکلت ها

41

11

ششم

3-6

تسهیالت پرداخت

42
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 -3محمد رضا محمد زاده
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مستندات قانوني وضع عوارض و سایر مستندات قانوني مرتبط با
عوارض:

5

آییننامه مالي شهرداریها مصوب :3146
ماده  -03هر شهرداری دارای تعرفهای خواهد بود که در آن کلیه انواع عوارض و بهای خدمات و سایر درآمدهایی
که بهوسیله شهرداری و مؤسسات تابعه و وابسته به آن وصول یا تحصیل میشود  ،درج و هر عنوان تعرفه عوارض
یا بهای خدمات جدیدی که وضع و تصویب میگردد یا هر تغییری که در نوع و میزان نرخ آنها صورت میگیرد در
تعرفه مذکور منعكس میشود .
قانون تشكیالت  ،وظایف و انتخابات شوراهای اسالمی کشور و انتخابات شهرداران با اصالحیههای بعدی مصوب
1240
آییننامه نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسالمی کشور

قانون تشکیالت ،وظایف و انتخابت شوراهای اسالمي کشور:
ماده  -17وظایف شورای اسالمی شهر به شرح زیر است :
 -9تصویب آییننامههای پیشنهادی شهرداری پس از رسیدگی به آنها با رعایت دستورالعملهای وزارت کشور .
 – 11تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی
دولت که از سوی وزارت کشور اعالم میشود.
 – 31تصویب نرخ خدمات ارائهشده توسط
شهرداری و سازمانهای وابسته به آن با رعایت آییننامه مالی و معامالت شهرداریها .
ماده  ( -11اصالحی  )1281/8/34شورای اسالمی شهر میتواند نسبت به وضع عوارض متناسب با تولیدات و
درآمدهای اهالی بهمنظور تأمین بخشی از هزینههای خدماتی و عمرانی موردنیاز شهر طبق آییننامه مصوب
هیئتوزیران اقدام نماید.
بند – عوارض  ،یك ماه پس از ارسال هر مصوبه وزارت کشور قابل وصول است  .وزیر کشور میتواند در هر مقطعی
که وصول هر عنوان تعرفه عوارض را منطبق بر آییننامه مصوب نداند نسبت به اصالح یا لغو آن اقدام نماید.

قانون مالیات بر ارزشافزوده مصوب 3197
ماده  -03تبصره -7شوراهای اسالمی شهر و بخش جهت وضع هر یك از عوارض محلی جدید  ،که تكلیف آنها
در این قانون مشخص نشده است  ،موظفاند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن ماده هرسال برای اجرا در سال بعد
 ،تصویب و اعالم عمومی نمایند.

قانون احکام دائمي برنامه های توسعه کشور:86/13/21-21884
ماده  -30ت هرگونه تخفیف و بخشودگی عوارض شهرداری ها توسط دولت ممنوع است.
نكته مهم:در تمام موارد مربوط به شهرسازی رعایت ضوابط و مقررات فنی طرح جامع و تفصیلی مصوب شهر

قهستان الزامی هست اما در خصوص نحوه محاسبه و اخذ عوارض برابر ضوابط و مصوبات دفترچه اقدام میگردد.
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تعاریف:
تعرفه عوارض  :عبارت است از دستورالعملی که به استناد موارد فوق االشاره تهیه و تنظیم گردیده است .
1

6

قیمت روز زمین و ساختمان بر مبنای تعیین توسط معتمدین شهر،کارشناس رسمی
 :pمنظور از ( ، )pارزش
100
دادگستری و تصویب شورای اسالمی شهر قهستان می باشد.
 :Kضریبی است که در تعرفههای مختلف با توجه به مقتضیات هر شهر توسط شهرداری پیشنهاد و به تصویب
شورای اسالمی شهر میرسد.
يك واحد مسكوني :عبارت است از ساختمانی که برای سكونت افراد و یا خانواده ساخته می شود و شامل اتاق،
آشپزخانه و سرویس های الزم میباشد.
حداقل (دربرخي از تعرفه ها) :در برخی از تعرفه های عوارض مبلغی به عنوان حداقل در نظر گرفته شده است
که از این مبلغ در مواردی استفاده میگردد که پس از محاسبه عوارض آن ردیف طبق فرمول و ضرایب مصوب پاسخ
کمتر از این مبلغ باشد لذا این مبلغ دریافت میگردد و در غیر اینصورت یعنی در مواردی که عوارض محاسبه شده
باالتر از حداقل باشد .عوارض طبق فرمول دریافت می گردد.
انواع کاربری ها :تعاریف و اصالحات بكار رفته در این دستورالعمل براساس مصوبه مورخ  1289/2/11شورای عالی

شهرسازی و معماری در خصوص طرح تدقیق تعاریف و مفاهیم کاربری های شهر می باشد.
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*تعرفه شماره ( – )3-2عوارض هر مترمربع زیربنا (احداثي) از نوع مسکوني به صورت تک واحدی
*کد عوارض این تعرفه در بودجه شهرداری =  * - 3212/13منظور از  Pدر این تعرفه یک صدم

9

ارزش قیمت روز عرصه مي باشد.
ردیف

سطحواحد مسكونی

عوارضهرمترمربع

1

تا  11مترمربع

1.1.P

3

تا  111مترمربع

1.4.P

2

تا  101مترمربع

1.8.P

7

تا  311مترمربع

1.9.P

0

تا  211مترمربع

1.P

1

تا  711مترمربع

3.P

4

تا  011مترمربع

2.P

8

تا  111مترمربع

7.P

9

از  111مترمربع به باال

0.P

توضیحات:
بند  :1منظور از واحد مسكونی تك واحدی ،اعیانی است که در سطح و یا هر طبقه ،بیش از یك واحد احداث نشود
و چنانچه در هر طبقه و یا طبقات دو واحد یا بیشتر ساخته شود تك واحدی محسوب نمی گردد و در اینگونه موارد
نحوه محاسبه عوارض زیر بنا از نوع مجتمع های مسكونی (برابر تعرفه  )3-3مالک عمل خواهد بود.
بند  :3در صورت درخواست متقاضی برای احداث طبقات به صورت تكمیلی واحد اصلی عوارض در همین تعرفه
محاسبه و در پروانه و پایان کار تنها یك واحد درج و سایر طبقات به صورت تكمیلی آن واحد در نظر گرفته می
شود.
بند  :2درصورت درخواست متقاضیان برای احداث استخر ،سونا و جكوزی در خارج از اعیانی با رعایت ضوابط و
مقررات شهرسازی به ازای هر مترمربع  3.Pقابل وصول می باشد .چنانچه قسمتی از اعیانی برای این منظور استفاده
شود در محاسبه عوارض مجدداً مورد محاسبه قرار نمی گیرد.
بند  :7مساحت پارکینگ مورد نیاز که در ملك با رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی و طبق طرح های مصوب شهر
(هادی ،جامع ،تفضیلی و )...احداث گردیده است شامل محاسبه عوارض زیربنا نمی گردد.
بند  :0در هر ردیف اوالً جمع کل زیربنا مورد نظر می باشد و تا متراژ اعالمی جزء آن ردیف محسوب می شود یعنی
خود  11مترمربع هم جزء ردیف یك می باشد و بیش از آن تا  111متر مربع در ردیف بعدی محاسبه میگردد ثانیاً
کل مساحت در ردیف مربوطه محاسبه می گردد و تفكیكی در متراژ زیربنا انجام نمیگردد یعنی ملكی که دارای
 131مترمربع زیربنا می باشد کل  131مترمربع در ردیف سوم محاسبه و اخذ میگردد.
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*تعرفه شماره ( – )2-2عوارض هر مترمربع زیربنا (احداثي) از نوع مسکوني برای مجتمع ها و
آپارتمانها

8

*کد عوارض این تعرفه در بودجه شهرداری =  * - 3212/13منظور از  Pدر این تعرفه یک صدم
ارزش قیمت روز عرصه مي باشد.
رديف

سطح زير بنا

عوارضهرمترمربع

7

تا  333مترمربع

میانگین سطح واحد𝟐.𝐏.

3

تا  033مترمربع

0

تا  033مترمربع

0

از  033مترمربع تا  7033مترمربع

0

از  7033مترمربع تا  0333مترمربع

0

از  0333مترمربع به باال

𝟎𝟎𝟏
میانگین سطح واحد𝟐.𝟑.𝐏.
𝟎𝟎𝟏
میانگین سطح واحد𝟐.𝟑.𝐏.
𝟎𝟎𝟏
میانگین سطح واحد𝟑.𝟓.𝐏.
𝟎𝟎𝟏
میانگین سطح واحد𝟒.𝐏.
𝟎𝟎𝟏
میانگین سطح واحد𝟓.𝐏.
𝟎𝟎𝟏

توضیحات:
بند  :1منظور از مجتمع ها و آپارتمانهای مسكونی ،اعیانی است که در سطح و یا هر طبقه ،بیش از یك واحد احداث
گردد.
بند  :3در صورت درخواست متقاضیان برای احداث استخر ،سونا ،جكوزی در خارج از اعیانی با رعایت ضوابط و
مقررات شهرسازی به ازای هر مترمربع  0.Pقابل وصول می باشد .چنانچه قسمتی از اعیانی برای این منظور استفاده
شود در عوارض مجدداً مورد محاسبه قرار نمی گیرد.
بند  :2مساحت پارکینگ مورد نیاز که در ملك با رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی و طبق طرح های مصوب شهر
(هادی ،جامع ،تفضیلی و )...احداث گردیده است شامل محاسبه عوارض نمی گردد.
بند  :7منظور از میانگین سطح واحد عبارت است مجموع کل زیربنا (ناخالص) تقسیم بر تعداد کل واحد های
مسكونی ملك مورد نظر.
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مورخ  79/11/37شورای اسالمی شهر قهستان

الیحه پیشنهادی شماره 7114
مورخ  79/11/32شهرداری قهستان

مرتضی دهقان تنها

-1علی اکبر رضایی

 -3محمد رضا محمد زاده

 -2رضا توکلی

 -7غالمرضا رضایی

تایید استانداری خراسان
جنوبی
 -0محمد رضا قربانی

تعرفه عوارضات شهرداري قهستان  -سال 8931

*تعرفه شماره ( – )1-2عوارض هر مترمربع پذیره (احداثي) از یک واحد تجاری
*کد عوارض این تعرفه در بودجه شهرداری =  * - 3212/31منظور از  Pدر این تعرفه یک صدم
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ارزش قیمت روز عرصه مي باشد.
رديف

عنوان تعرفه عوارض

مأخذ و نحوه محاسبه عوارض

7

عوارض پذيره در زير زمين

3.0.P

3

عوارض پذيره در همكف

4.P

0

عوارض پذيره در طبقه اول

2.P

0

عوارض پذيره در طبقه دوم

3.P

0

عوارض پذيره در نيم طبقه

1.0.P

توضیحات:

بند  :1عوارض پذیره طبقات پایین تر از زیرزمین :به ازای هر طبقه پایین تر از زیرزمین  %31کمتر از عوارض پذیره
زیرزمین برای هر مترمربع محاسبه خواهد شد.
بند  :3در خصوص انباری متصل و یا مجزا یك واحد تجاری :عوارض متعلقه به ازای هر مترمربع برای انباری متصل
به واحد تجاری معادل  %01عوارض یك مترمربع پذیره همان طبقه محاسبه و وصول می گردد و عوارض انباری
مجزا از واحد تجاری به ازای هر مترمربع معادل  %81عوارض یك مترمربع پذیره تجاری همان طبقه محاسبه و
وصول می گردد.
بند  :2در صورت تجدید بناهای تجاری تا میزان مساحت مجوز قبل %81 ،عوارض پذیره مالک محاسبه قرار میگیرد.
بند  :7مدارک اثبات تجاری بودن ملك قبل از تاسیس شهرداری شامل حداقل پروانه کسب از اتحادیه صنفی مربوطه
و یا سایر مراجع ذیصالح که تعلق آن به ملك مورد تقاضا برای شهرداری به اثبات برسد می باشد که در این صورت
مشمول پرداخت عوارض و یا جریمه ای بابت تغییرکاربری نخواهد شد و بعد از تاسیس شهرداری وجود هر یك از
این مدارک صرفاً سال وقوع تخلف رابرای محاسبه جریمه و همچنین عوارض سال های قبل را مشخص خواهد نمود.
بند  :0حق بهره برداری از فضای بازدر این کاربری به ازای هر مترمربع  0.Pمی باشد.
بند  : 1در صورتی که ملكی دارای تخلف ساختمانی باشد و در کمیسیون ماده 111رأی به ابقاء آن صادر گردد .در
هنگام محاسبه عوارض پذیره آن فرمول ذیل به ردیف مربوطه در جدول فوق به عنوان ضریب اضافه میگردد:
)(𝐿+ℎ

)
اختالف طول دهنه به متر

L

10

h

Ls

L=Ls-Lo
طول دهنه به متر

Hs

Lo

طول دهنه مجاز به متر

Ho



اختالف طول ارتفاع به متر
h=hs-ho
طول ارتفاع به متر
طول ارتفاع مجاز به متر

 Lو  hباید مساوی یا بزرگتر از صفر باشد و در صورتی که منفی باشد به جای آن صفر قرار می دهیم.
مصوبه شماره 01
مورخ  79/11/37شورای اسالمی شهر قهستان

الیحه پیشنهادی شماره 7114
مورخ  79/11/32شهرداری قهستان

مرتضی دهقان تنها

(1+

-1علی اکبر رضایی

 -3محمد رضا محمد زاده

 -2رضا توکلی

 -7غالمرضا رضایی

تایید استانداری خراسان
جنوبی
 -0محمد رضا قربانی

تعرفه عوارضات شهرداري قهستان  -سال 8931

* تعرفه شماره ( – )4-2عوارض هر مترمربع پذیره (احداثي) از چند واحدی تجاری
*کد عوارض این تعرفه در بودجه شهرداری =  * - 3212/31منظور از  Pدر این تعرفه یک صدم

33

ارزش قیمت روز عرصه مي باشد.
مأخذ و نحوه محاسبه عوارض

ردیف

عنوان تعرفه عوارض

1

عوارض پذیره در زیر زمین

3

عوارض پذیره در همكف

)) (10.P(1+

2

عوارض پذیره در طبقه اول

)) (8.P(1+

7

عوارض پذیره در طبقه دوم

)) (6.5. (1+

0

عوارض پذیره در نیم طبقه

)) (7.P(1+

𝑛

)) (4.5.P(1+
10
𝑛

10
𝑛

10
𝑛

10
𝑛

10

توضیحات:

بند  :1در محاسبه عوارض پذیره مجتمع های تجاری مانند پاساژ ،تیمچه سرای و امثالهم ،عمق جبهه اول ( 13متر) برابر
ضرایب مصوب و مازاد بر آن معادل  %81قیمت منطقه ای جبهه اول مالک عمل می باشد
بند  :3واحدهای تجاری که به صورت مجتمع و پاساز احداث می شوند ،فضای باز مشاعی که در ساختمان امتداد داشته و
تمام طبقات را از هر طبقه قابل روئیت مینماید و همچنین سرویس بهداشتی و نماز خانه مشمول عوارض نخواهند بود.
بند  :2درصورت تجدید بناهای تجاری تا میزان مساحت مجوز قبل %81 ،عوارض پذیره مالک محاسبه قرار میگیرد.
بند  : 7در خصوص انباری متصل و یا مجزا یك واحد تجاری :عوارض متعلقه به ازای هر مترمربع برای انباری متصل به واحد
تجاری معادل  %01عوارض یك مترمربع پذیره همان طبقه محاسبه و وصول می گردد و عوارض انباری مجزا از واحد تجاری
به ازای هر مترمربع معادل  %81عوارض یك مترمربع پذیره تجاری همان طبقه محاسبه و وصول می گردد.
بند  :0عوارض پذیره طبقات پایین تر از زیرزمین :به ازای هر طبقه پایین تر از زیرزمین  %31کمتر از عوارض پذیره زیرزمین
برای هر مترمربع محاسبه خواهد شد.
بند  :1درمجتمع های تجاری که دریك طبقه به صورت یكپارچه ایجادمیشوند عمق جبهه مالک عمل نبوده وعوارض کل بنا
بر اساس ضریب تعیین شده محاسبه می گردد.
بند  :4حق بهره برداری از فضای باز دراین کاربری به ازای هرمترمربع  5*Pمی باشد.
بند  : 8در صورتی که ملكی دارای تخلف ساختمانی باشد و در کمیسیون ماده رأی به ابقاء آن صادر گردد .در هنگام محاسبه
عوارض پذیره آن ،فرمول ذیل جایگزین قسمت داخل پرانتز میگردد:
)

)(𝐿+ℎ

𝑛

10

10

(1+( )+

L

اختالف طول دهنه به متر(شرح ذیل)

h

اختالف طول ارتفاع به متر(شرح ذیل)

Ls

طول دهنه به متر

Hs

طول ارتفاع به متر

Lo

طول دهنه مجاز به متر

Ho

طول ارتفاع مجاز به متر

n

تعداد واحد تجاری

 برای محاسبه Lابتدا Lهر واحد را محاسبه نموده( )L=Ls-Loو سپس میانگین  Lواحدهایی که  Lآنها بزرگتر از صفر
باشد را محاسبه می کنیم و به جای  Lدر فرمول جدول قرار میدهیم.
 برای محاسبه  hابتدا  hهر واحد را محاسبه نموده( )h=hs-hoو سپس میانگین  hواحدهایی که  hآنها بزرگتر از صفر
باشد را محاسبه می کنیم و به جای  hدر فرمول جدول قرار میدهیم.
مصوبه شماره 01
مورخ  79/11/37شورای اسالمی شهر قهستان

الیحه پیشنهادی شماره 7114
مورخ  79/11/32شهرداری قهستان

مرتضی دهقان تنها

-1علی اکبر رضایی

 -3محمد رضا محمد زاده

 -2رضا توکلی

 -7غالمرضا رضایی

تایید استانداری خراسان
جنوبی
 -0محمد رضا قربانی

تعرفه عوارضات شهرداري قهستان  -سال 8931

*تعرفه شماره ( – )5-2عوارض هر مترمربع پذیره (احداثي) اداری ،انتظامي ،بهداشتي و درماني
*کد عوارض این تعرفه در بودجه شهرداری =  * - 3212/12منظور از  Pدر این تعرفه یک صدم

32

ارزش قیمت روز عرصه مي باشد.
رديف

طبقات

مأخذ و نحوه محاسبه عوارض

1

در سطح وکليه طبقات

1.P

توضیحات:
بند  :1وصول این عوارض در خصوص واحدهای اداری می باشد که رعایت ضوابط و مقررات مربوط از جمله طرح
مصوب (جامع ،هادی ،تفضیلی و )...حسب مورد مالک عمل قرار می گیرد.
*تعرفه شماره ( – )6-2عوارض هر مترمربع پذیره (احداثي) صنعتي
*کد عوارض این تعرفه در بودجه شهرداری =  * - 3212/13منظور از  Pدر این تعرفه یک صدم
ارزش قیمت روز عرصه مي باشد.
رديف

طبقات

مأخذ و نحوه محاسبه عوارض

1

در سطح وکليه طبقات

3.P

توضیحات:
بند  :1وصول عوارض مزبور درخصوص واحدهایی که کاربری واحد مورد نظر صنعتی باشد و یا آنكه کاربری غیر
مرتبط بوده که با طرح موضوع در کمیته فنی و یا کمیسیون ماده  0حسب مورد ،تغییر کاربری یافته باشدعالوه بر
عوارض های متعلقه بابت واحدهای صنعتی ،مطابق با این تعرفه قابلیت ایصال دارد.
بند  :3چنانچه در قسمتی از کاربری مذکور واحدهای مسكونی ،تجاری یا اداری احداث شود عوارض آن مطابق تعرفه
های مربوطه وصول خواهد شد.
بند  :2حق بهره برداری از فضای بازدر این کاربری به ازای هر مترمربع  3.pمی باشد.

مصوبه شماره 01
مورخ  79/11/37شورای اسالمی شهر قهستان

الیحه پیشنهادی شماره 7114
مورخ  79/11/32شهرداری قهستان

مرتضی دهقان تنها

-1علی اکبر رضایی

 -3محمد رضا محمد زاده

 -2رضا توکلی

 -7غالمرضا رضایی

تایید استانداری خراسان
جنوبی
 -0محمد رضا قربانی

تعرفه عوارضات شهرداري قهستان  -سال 8931

*تعرفه شماره ( – )7-2عوارض هر مترمربع پذیره (احداثي) هتل ها ،مسافرخانه ها و اماکن
گردشگری

31

*کد عوارض این تعرفه در بودجه شهرداری =  * - 3212/14منظور از  Pدر این تعرفه یک صدم
ارزش قیمت روز عرصه مي باشد.
رديف

طبقات

مأخذ و نحوه محاسبه عوارض

1

در سطح وکليه طبقات

3.P

3

فضاهای تجاری خارج از ساختمان اصلي هتل

2.P

بند  :1به استناد ماده  8قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی مصوب  1241/4/4عوارض پذیره صدور پروانه
برای هتل ها و اماکن گردشگری و مسافر خانه ها برابر بخش صنایع خواهد بود .به استناد بند  7ماده  33قانون
الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب  ،1287/8/10عوارض ناشی از تغییر کاربری و
فروش تراکم به صورت قسطی از شروع بهره برداری توسط سرمایه گذاران به شهرداری مربوطه پرداخت خواهد شد
(با تقاضای سازمان گردشگری)
بند  :3منظور از ردیف  3جدول ،فضای تجاری است که از معابر برای عموم قابل دسترسی باشد و با توجه به لزوم
حمایت از صنعت گردشگری ،عوارض فضاهای تجاری داخل ساختمان اصلی هتل برابر ردیف یك این تعرفه خواهد
بود.
بند  :2حق بهره برداری از فضای بازدر این کاربری به ازای هر مترمربع  2.pمی باشد.

*تعرفه شماره ( – )1-2عوارض هر مترمربع پذیره (احداثي) تأسیسات وتجهیزات شهري
*کد عوارض این تعرفه در بودجه شهرداری =  * - 3212/15منظور از  Pدر این تعرفه یک صدم
ارزش قیمت روز عرصه مي باشد.
رديف

طبقات

مأخذ و نحوه محاسبه عوارض

1

در سطح وکليه طبقات

30.P

توضیحات:
بند  :1موارد مشمول این ردیف تعرفه عبارتند از تأسیسات و تجهیزات شهری مانند منبع آب ،پست ترانسفورماتور،
پست گاز ،پست مخابرات ،تصفیه خانه های آب و فاضالب ،دکل های برق و مخابرات وکلیه دکلهای ارتباطی،
کیوسك تلفن و...
بند  :3کل سطح محدوده مورد استفاده توسط تاسیسات و تجهیزات شهری (موضوع بند  )1در عوارض مورد محاسبه
قرار میگیرد.

مصوبه شماره 01
مورخ  79/11/37شورای اسالمی شهر قهستان

الیحه پیشنهادی شماره 7114
مورخ  79/11/32شهرداری قهستان

مرتضی دهقان تنها

-1علی اکبر رضایی

 -3محمد رضا محمد زاده

 -2رضا توکلی

 -7غالمرضا رضایی

تایید استانداری خراسان
جنوبی
 -0محمد رضا قربانی

تعرفه عوارضات شهرداري قهستان  -سال 8931

*تعرفه شماره (–)3-2عوارض هرمترمربع پذیره (احداثي) واحدهاي آموزشي ،ورزشي ،،فرهنگي،
هنري ،بهداشتي درماني
*کد عوارض این تعرفه در بودجه شهرداری =  * - 3212/16منظور از  Pدر این تعرفه یک صدم ارزش

34

قیمت روز عرصه مي باشد.

رديف

طبقات

مأخذ و نحوه محاسبه عوارض

1

زيرزمين

2.P

3

همكف

7.P

2

اول

0.P

7

دوم

1.P

0

دوم به باال

4.P

توضیحات:

بند  :1آموزشگاه ها و مراکز آموزشی غیر انتفاعی برای اخذ پروانه ساختمانی بر اساس ماده  19قانون اصالحی
تاسیس و اداره مدارس ،مراکز آموزشی و پرورشی غیر دولتی مصوب  1284/0/11در برخورداری از تخفیفات،
ترجیحات و کلیه معافیت های مالیاتی و عوارض در حكم مدارس دولتی هستند.
بند  :3با عنایت به نامه شماره  91/11/11 – 80432مدیر کل محترم دفتر امور شوراهای شهر و روستا وزارت کشور،
فضای آموزشی ،پژوهشی و اداری حوزه های علمیه ،مساجد ،مصلی ها و امكان صرفاً مذهبی اقلیت های دینی مصرح
در قانون اساسی از پرداخت عوارضات ساخت و ساز فقط برای فضای اصلی معاف می باشند و در صورت ساخت و
ساز برای سایر موارد طبق ضوابط مربوط تعرفه عوارضات و بهای خدمات محاسبه خواهد شد.
بند  .2چنانچه هیات امنا و مالكان مراکز فوق متقاضی صدور پروانه ساختمانی به منظور احداث اعیانی واحدهای
تجاری یا سایر کاربری ها باشند ،پس از اخذ مجوزهای الزم از کمیسیون ماده  0عوارض صدور پروانه ساختمانی
طبق تعرفه تجاری یا کاربری مربوطه محاسبه و اخذ میگردد.
*تعرفه شماره ( – )31-2عوارض هر مترمربع پذیره (احداثي) مراکز خدماتي ،درماني خصوصي
*کد عوارض این تعرفه در بودجه شهرداری =  * - 3212/17منظور از  Pدر این تعرفه یک صدم
ارزش قیمت روز عرصه مي باشد.
رديف

طبقات

مأخذ و نحوه محاسبه عوارض

1

زيرزمين

1.0.P

3

همكف

3.P

2

اول به باال

2.P

توضیحات:

بند  :1موارد مشمول این ردیف تعرفه عبارتند :مطب پزشكان ،روان پزشكان ،دندانپزشكی ،بینائی سنجی،
رادیولوژیست ها ،سونوگرافی ،داروخانه ها ،آزمایشگاه ها و...
مصوبه شماره 01
مورخ  79/11/37شورای اسالمی شهر قهستان

الیحه پیشنهادی شماره 7114
مورخ  79/11/32شهرداری قهستان

مرتضی دهقان تنها

-1علی اکبر رضایی

 -3محمد رضا محمد زاده

 -2رضا توکلی

 -7غالمرضا رضایی

تایید استانداری خراسان
جنوبی
 -0محمد رضا قربانی

تعرفه عوارضات شهرداري قهستان  -سال 8931

بند  :3این مراکز معموالً خارج از کاربریهای بهداشتی درمانی واقع در طرحهای شهری و بر اساس ضوابط شهرسازی
در سایر کاربریها بر اساس تقاضای مالك صادر می گردند.
بند  :2تعرفه انباری در هریك از طبقات  %01همان ردیف خواهد بود.
تبصره :در کلیه  11تعرفه مربوط به زیربنا از تعرفه شماره  1-3لغایت تعرفه  11-3درصورتی که بنای احداثی مورد
تقاضا براساس تایید کتبی مراجع ذیصالح جهت استفاده در امور خیریه و توسط خیرین احداث گردد ،از پرداخت
 01درصد عوارض طبق تعرفه هر کاربری معاف می باشد.
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*تعرفه شماره ( – )33-2عوارض هر متر مربع صدور مجوز حصار
*کد عوارض این تعرفه در بودجه شهرداری = 3212/51
رديف

نوع حصار

مأخذ و نحوه محاسبه عوارض

1

ديوارکشي

 31,111ریال

3

فنس کشي

 10,111ریال

توضیحات:
بند  :1عوارض صدور مجوز حصار در خصوص ماده  111قانون شهرداری که مقرر می دارد :نسبت به زمین یا بنا
های مخروبه و غیرمناسب با وضع محل و یا نیمه تمام واقع در محدوده شهر که درخیابان یا کوچه و یا میدان قرار
گرفته و منافی با پاکی و پاکیزگی وزیبایی شهر یا موازین شهرسازی باشد ،شهرداری با تصویب شورای شهر می
تواند به مالك اخطار دهد نهایت ظرف دو ماه به ایجاد نرده یا دیوار و یا مرمت آن که منطبق با نقشه مصوب شورای
شهر باشد اقدام کند اگر مالك مسامحه و یا امتناع کرد شهرداری می تواند به منظور تامین نظر و اجرای طرح
مصوب شورا در زمینه زیبایی و پاکیزگی و شهرسازی هر گونه اقدامی را که الزم بداند معمول و هزینه آن را به
اضافه صدی ده از مالك یا متولی و یا متصدی موقوفه دریافت نماید در این مورد صورتحساب شهرداری بدواً به مالك
ابالغ می شود در صورتی که مالك ظرف پانزده روز از تاریخ ابالغ به صورتحساب شهرداری اعتراض نكرد صورتحساب
قطعی تلقی می شود و هرگاه ظرف مهلت مقرره اعتراض کرد موضوع به کمیسیون مذکور در ماده  44ارجاع خواهد
شد صورتحساب هائی که مورد اعتراض واقع نشده و همچنین آرای کمیسیون رفع اختالف مذکور در ماده  44در
حكم سند قطعی و الزم االجرا بوده و اجراء ثبت مكلف است بر طبق مقررات اجرای اسنادرسمی الزم االجراء نسبت
به وصول طلب شهرداری اجرائیه صادر و به مورد اجرا بگذارد از شمول این تعرفه مستثنی است.
بند  :3ارتفاع مجاز برای حصار با ترکیب دیوار و فنس یا نرده مطابق ضوابط طرح تفضیلی شهر خواهد بود( .شهرداری
مكلف است ارتفاع دیوار و فنس را به تفكیك در مجوز صادره درج نماید) و حصار اجرا شده باید به تأیید کتبی
کارشناس شهرداری برسد درغیر اینصورت به عنوان ملك فاقد حصار تلقی می گردد.
بند  :2مالک محاسبه جهت حصار کشی محیط کل عرصه مورد نظر می باشد.
بند  :7مدت اعتبار مجوز حصارکشی بر اساس موقعیت و وضعیت ملك توسط شهرداری تعیین می گردد که برای
امالک حاشیه معابر  13متر و بیشتر حداکثر  1ماه و سایر امالک حداکثر  1سال می باشد
بند  :0مالک محاسبه عوارض دیوار کشی در هنگام صدور پروانه ساختمانی جدول فوق می باشد

مصوبه شماره 01
مورخ  79/11/37شورای اسالمی شهر قهستان

الیحه پیشنهادی شماره 7114
مورخ  79/11/32شهرداری قهستان

مرتضی دهقان تنها

-1علی اکبر رضایی

 -3محمد رضا محمد زاده

 -2رضا توکلی

 -7غالمرضا رضایی

تایید استانداری خراسان
جنوبی
 -0محمد رضا قربانی

تعرفه عوارضات شهرداري قهستان  -سال 8931

*تعرفه شماره( – )32-2عوارض تأمین پارکینگ به ازای هر مترمربع پارکینگ حذف شده در
کاربریهای مختلف
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*کد عوارض این تعرفه در بودجه شهرداری = 2102
رديف

کاربری

مأخذ و نحوه محاسبه عوارض

حداقل

حداکثر

3

مسکونی

31.P

 451,111ریال

 811,111ریال

2

تجاری

20.P

 651,111ریال

 3,111,111ریال

1

اداری وساير کاربريها

15.P

 551,111ریال

 3,311,111ریال

توضیحات:
بند :1بر اساس ضوابط طرح های توسعه شهری احداث وتامین پارکینگ برای ساختمان ها ضروری می باشد.
بند :3در مواردی که به علت کوچك بودن مساحت یا نامناسب بودن ابعاد قطعه زمین یا کم عرض بودن دسترسی
قطعه (عرض معبر کمتر از  7متر) احداث پارکینگ مقدور نباشد و یا به دالیلی از قبیل وجود درختان یا قرار گرفتن
ملك در محل تقاطع خیابانهای اصلی و نظایر آن (به تشخیص و تأیید مراجع ذیصالح) امكان ایجاد مسیر برای
عبور اتومبیل به پارکینگ در داخل ساختمان میسر نباشد ،عوارض کسر پارکینگ باید بر اساس تعرفههای شهرداری
پرداخت شود.
بند :2در صورتی که تأمین پارکینگ امالک تجاری با توجه به دالیل فنی (مانند کم بودن ابعاد زمین جهت ایجاد
رامپ و گردشها و  )...و همراه با گزارشها توجیهی فنی امكانپذیر نباشد ،شهرداری میتواند با اخذ بهای آن نسبت
به تأمین پارکینگ عمومی به میزان مورد نیاز اقدام نماید .بدیهی است در چنین مواردی کلیه وجوه دریافتی باید
تنها جهت تأمین پارکینگ در محدوده نزدیك به همان واحدهای تجاری هزینه گردد.
بند :7شهرداری مكلف است عوارض دریافتی از پارکینگ های تامین نشده را برای احداث پارکینگ عمومی هزینه
نماید.
بند :0درصورتی که بر خالف نقشه ساختمان و مجوزهای صادره(پروانه ساختمان ،پایانكار ساختمان و )...حذف یا
تبدیل پارکینگ(به هر نحوی که از شرایط و ضوابط پارکینگ خارج گردد) موضوع در کمیسیون ماده  111رسیدگی
و رأی کمیسیون الزم االجراست و براساس آراء دیوان عدالت اداری این پرونده ها در خصوص حذف پارکینگ تنها
ملزم به اجرای رأی کمیسیون می باشند و دریافت عوارض این تعرفه ممنوع می باشد.

مصوبه شماره 01
مورخ  79/11/37شورای اسالمی شهر قهستان

الیحه پیشنهادی شماره 7114
مورخ  79/11/32شهرداری قهستان

مرتضی دهقان تنها

-1علی اکبر رضایی

 -3محمد رضا محمد زاده

 -2رضا توکلی

 -7غالمرضا رضایی

تایید استانداری خراسان
جنوبی
 -0محمد رضا قربانی

تعرفه عوارضات شهرداري قهستان  -سال 8931

*تعرفه شماره ( )31-2عوارض هر مترمربع برارزش افزوده ناشي از تغییرکاربري براساس
ضوابط طرح تفضیلي و سایر قوانین
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*کد عوارض این تعرفه در بودجه شهرداری =  * - 6131منظور از  Pدر این تعرفه یک صدم
ارزش قیمت روز عرصه مي باشد.
رديف

از کاربری

به کاربری

مأخذ و نحوه محاسبه عوارض

3

نوع2

نوع3

13.p

2

نوع1

نوع3

20.p

1

نوع1

نوع2

15.p

4

نوع4

نوع3

24.p

5

نوع4

نوع2

19.p

6

نوع4

نوع1

16.p

7

نوع5

نوع3

27.p

9

نوع5

نوع2

22.p

8

نوع5

نوع1

18.p

31

نوع5

نوع4

14.p

33

نوع6

نوع3

30.p

32

نوع6

نوع2

27.p

31

نوع6

نوع1

24.p

34

نوع6

نوع4

20.p

35

نوع6

نوع5

16.p

توضیحات:
بند  : 1امالکی که بر اساس طرح های مصوب شهری انتفاع یافته(از کاربری اولیه به کاربری مجاز یا جدید) یا با
درخواست مالك در کمیسیون ماده 0یا طبق ضوابط شهرسازی مطابق عناوین قید شده در این تعرفه انتفاع یابد،
این عوارض محاسبه و اخذ خواهد شد.
بند  : 3هرگونه ابقاء کاربری اولیه که بعضاً از کمیسیون ماده  0مصوبه ابقاء یا تثبیت صادر می گردد ،در صورتی که
مالكیت بر اساس آخرین پروانه تغییر نكرده باشد مشمول پرداخت این عوارض نمی گردد.
بند  : 2در صورت درخواست مالك جهت انتفاع کاربری(استفاده) بخشی از ملك از کاربری اولیه به کاربری انباری
کاربری جدید(مثال :انبار تجاری) با رعایت ضوابط و مقررات برای این قسمت %01ردیف مربوطه دریافت میگردد./.
بند  : 4در صورتی که بر اساس درخواست مالك و برابر ضوابط و مقررات شهرسازی ملكی از کاربری با ارزش باالتر
به کاربری با ارزش پایین تر تغییرکاربری یابد هزینه ای بابت این نوع تغییرکاربری دریافت نمی گردد.
بند  : 5کاربری های هم ارزش در یك نوع قرار گرفته و دسته بندی فوق بر اساس مصوبه شورای عالی معماری
وشهرسازی مورخ 89/2/11به شرح جدول ذیل میباشد:
تبصره :هرگونه تغییر کاربری در گروه هفت ممنوع می باشد.
مصوبه شماره 01
مورخ  79/11/37شورای اسالمی شهر قهستان

الیحه پیشنهادی شماره 7114
مورخ  79/11/32شهرداری قهستان

مرتضی دهقان تنها

-1علی اکبر رضایی

 -3محمد رضا محمد زاده

 -2رضا توکلی

 -7غالمرضا رضایی

تایید استانداری خراسان
جنوبی
 -0محمد رضا قربانی

تعرفه عوارضات شهرداري قهستان  -سال 8931

ردیف

نوع

نوع کاربری

تعریف

1

1

تجاری -خدماتی (انتفاعی
وغیر انتفاعی)

به اراضی اختصاص یافته برای انواع فعالیت های بازرگانی وخدمات انتفاعی وغیر انتفاعی گفته میشود

صنعتی

به ارضی اختصاص یافته جهت استقرار صنایع مشمول گروه الف مووضع مصوبه شماره /17144ت 18091-مورخ
 1288/13/31هیات وزیران واصالحات بعدی آن گفته میشود

تفریحی وتوریستی

به اراضی اختصاص یافته جهت اقامت وسیاحت گفته میشود

مسكونی

به اراضی اختصاص یافته جهت سكونت اطالق می شود

درمانی

به اراضی اختصاص یافته به خدمات پزشكی درمانی وسالمت انسان ودام ومدد کاری های اجتماعی گفته میشود

3

3

2
7

2

0
1

39

تجهیزات شهری

به اراضی اختصاص یافته جهت رفع نیازهای عمومی شهروندان که عمدتاً در اختیار شهرداری است گفته میشود

تاسیسات شهری

به اراضی که جهت امور مربوط به تاسیسات زیر بنائی شهر ویا بهداشت شهر وشهروندان اختصاص می یابد گفته میشود

8

حمل ونقل وانبارداری

به اراضی اختصاص یافته جهت شبكه معابر وساختمانهائی که برای انجام سفر های شهری ،برون شهری وشهروندان
اختصاص می یاید گفته میشود

9

آموزش ،تحقیقات وفناوری

به اراضی که جهت فعالیت های آموزش عالی وتكمیلی وپژوهشی بعد از دوره تحصیالت رسمی وعمومی (تحصیالت
متوسط) اختصاص داده می شود گفته میشود

11

آموزش

به اراضی اختصاص یافته برای فعالیت های آموزش رسمی وعمومی تحت مدیریت وزارتخانه ی آموزش وپرورش وکار وامور
اجتماعی گفته میشود

ادار ی وانتظامی

به اراضی اختصاص یافته جهت استقرار وزارتخانه ها ،موسسات دولتی ،شرکت های دولتی وموسسات ونهاد های عمومی غیر
دولتی ونیروهای انتظامی وبسیج گفته می شود

4

11

7

0

13

نظامی

به اراضی اختصاص یافته به نیروهای مسلح گفته میشود

12

ورزشی

به اراضی اختصاص یافته جهت انجام ورزش های مختلف از سطوح حرفه ای تا مبتدی گفته میشود

17

فرهنگی هنری

به اراضی اختصاص یافته به فعالیت های فرهنگی گفته میشود

10

مذهبی

به اراضی اختصاص یافته جهت انجام فرایض ومراسم مذهبی ودینی وبقاع متبرکه گفته میشود

پارک وفضای سبز

به اراضی اختصاص یافته جهت پارک (بوستا ن) که توسط شهرداری احداث ومورد استفاده عموم قرار میگیرد گفته میشود

باغات وکشاورزی

به اراضی اختصاص یافته به باغات وزمین های کشاورزی گفته میشود

میراث تاریخی

به اراضی اختصاص یافته به مكانهای تاریخی گفته می شود

طبیعی

به سطوح اختصاص یافته به جنگلهای طبیعی ودست کاشت وامثالهم گفته می شود

حریم

به اراضی که حسب قانون جهت اهداف خاص حفاظت ومنظور می شود گفته می شود

11
14

1

18
19

4

31

مصوبه شماره 01
مورخ  79/11/37شورای اسالمی شهر قهستان

الیحه پیشنهادی شماره 7114
مورخ  79/11/32شهرداری قهستان

مرتضی دهقان تنها

-1علی اکبر رضایی

 -3محمد رضا محمد زاده

 -2رضا توکلی

 -7غالمرضا رضایی

تایید استانداری خراسان
جنوبی
 -0محمد رضا قربانی

تعرفه عوارضات شهرداري قهستان  -سال 8931

*تعرفه شماره( )81-2عوراض بهره برداري در کاربري غیر مرتبط
*کد عوارض این تعرفه در بودجه شهرداری =  * - 7214/13منظور از  Pدر این تعرفه
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ارزش معامالتي عرصه مي باشد.

کاربری

متر) طبقه همكف

طبقات(73وبيش از73متر)

از73متر) طبقه همكف

از73متر) ساير طبقات

0.4.p.s

1،15.P.S

1.1.P.S

1.25.P.S

1،55.P.S

1.5.P.S

1.45.P.S

1.1.P.S

1.25.P.S
1.65.P.S

رديف

به

معابر اصلي( 73و بيش از 73

معابر اصلي ساير

معابر فرعي( کمتر

معابر فرعي(کمتر

ازکاربری

3

نوع2

نوع3

2

نوع1

نوع3

1.6.P.S

1

نوع1

نوع2

1.4.P.S

1،15 .P.S

4

نوع4

نوع3

1.9.P.S

1.75.P.S

1.7.P.S

5

نوع4

نوع2

1.5.P.S

1.45.P.S

1.4.P.S

1.15.P.S

6

نوع4

نوع1

1.4.P.S

1.15P.S

1.1.P.S

1.25.P.S

7

نوع5

نوع3

1.8.P.S

1.95P.S

1.9.P.S

1.75.P.S

9

نوع5

نوع2

1.6.P.S

1.95.P.S

1.50P.S

1.45.P.S

8

نوع5

نوع1

1.4.P.S

1.15.P.S

0.3.P.S

1.25.P.S

31

نوع5

نوع4

1.2.P.S

1.35.P.S

1.3 .P.S

1.15.P.S

33

نوع6

نوع3

3.2.P.S

3.35.P.S

3.3.P.S

3.P.S

32

نوع6

نوع2

1.9.P.S

1.75.P.S

1.7.P.S

1.65.P.S

31

نوع6

نوع1

1.6.P.S

1.55.P.S

1.5.P.S

1.45.P.S

34

نوع6

نوع4

1.4.P.S

1.15.P.S

1.1.P.S

1.25.P.S

35

نوع6

نوع5

1.2.P.S

1.35.P.S

1.3.P.S

1.15.P.S

 s مساحت قسمت مورد تقاضا جهت استفاده برای کاربری غیر مرتبط می باشد.
توضیحات:
بند : 1عوارض این تعرفه برای مدت یک سال می باشد(شروع و پایان بر اساس مجوز شهرداری) و
حق ایجاد شده تنها متعلق به متقاضی صاحب کسب وکار بوده و هیچگونه حقی برای ملک و مالک
ایجاد نخواهد کرد.
بند  : 2متقاضی باید در پایان سال ملک را به کاربری اولیه باز گردانده یا نسبت به تمدید حق بهره
برداری یا اخذ مجوز جدید اقدام نماید.
بند  :3دریافت کننده مجوز بهره برداری حق واگذاری به غیر را ندارد.

مصوبه شماره 01
مورخ  79/11/37شورای اسالمی شهر قهستان

الیحه پیشنهادی شماره 7114
مورخ  79/11/32شهرداری قهستان

مرتضی دهقان تنها

-1علی اکبر رضایی

 -3محمد رضا محمد زاده

 -2رضا توکلی

 -7غالمرضا رضایی

تایید استانداری خراسان
جنوبی
 -0محمد رضا قربانی
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*تعرفه شماره ( )35-2عوارض مازاد بر تراکم و ارتفاع مجاز
الف عوارض مازاد بر تراکم پایه و تراکم پیش بیني شده
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*کد عوارض این تعرفه در بودجه شهرداری =  * - 3211منظور از  Pدر این تعرفه یک صدم
ارزش قیمت روز عرصه مي باشد.
ردیف

عنوان تعرفه عوارض

مسكونی

تجاری

سایر
کاربری ها

1

عوارض مازاد بر تراکم پایه تا سقف پیش بینی شده در ضوابط
طرح تفصیلی

0.P.S

10.P.S

7.P.S

عوارض مازاد بر تراکم پیش بینی شده در طرح تفصیلی ،پس از
تصویب در کمسیون ماده  0یا کمیته فنی یا ابقاء توسط کمیسیون 20.P.S 13.P.S
ماده 111

10.P.S

3

توضیحات:
بند  :1میزان تراکم پایه ومازاد بر آن تا سقف پیش بینی شده در طرح وهمچنین سطح اشغال در نقاط مختلف شهر
بر اساس قوانین ومقررات موضوعه وضوابط طرح توسعه مصوب شهری می باشد.
بند  :3تراکم پایه حداقل تراکمی است که در ضوابط طرح در هر منطقه پیش بینی شده است و مازاد تراکم پیش
بینی شده در طرح :تراکمی است که طبق ضوابط طرح ،افزون بر تراکم پایه در هر شهر می باشد.
 s مساحت قسمت مازاد بر تراکم مجاز و پیش بینی شده ،می باشد.

ب عوارض اضافه ارتفاع مغایر با ضوابط طرح توسعه شهری
*کد عوارض این تعرفه در بودجه شهرداری =*-6112/13منظور از pدر این تعرفه ارزش معامالتي عرصه مي
باشد.
ردیف

موارد شمول

ماخذ و نحوه محاسبه عوارض

1

مسكونی

ارتفاع مجاز*3.p(/سطح بنا*اختالف ارتفاع احداثی با ارتفاع مجاز) متر

3

تجاری

ارتفاع مجاز*5.p(/سطح بنا*اختالف ارتفاع احداثی با ارتفاع مجاز) متر

2

اداری و صنعتی

ارتفاع مجاز*7.p(/سطح بنا*اختالف ارتفاع احداثی با ارتفاع مجاز) متر

7

فرهنگی هنری ،ورزشی ،آموزشی ،بهداشتی
درمانی ،پزشكی وسایر کاربری ها

ارتفاع مجاز*4.p(/سطح بنا*اختالف ارتفاع احداثی با ارتفاع مجاز) متر

توضیحات:

بند  :1وصول عوارض موضوع این تعرفه در موارد مغایر پروانه ساختمانی صرفا در صورت ابقا توسط کمیسیون ماده
 111مجاز می باشد.
بند  :3منظور از سطح بنا سطح طبقه یا طبقاتی است که اضافه ارتفاع دارند و در فرمول در قسمت سطح بنا تنها
مساحت طبقه یا طبقات دارای ارتفاع اضافه قرار می گیرد.
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مرتضی دهقان تنها

-1علی اکبر رضایی

 -3محمد رضا محمد زاده

 -2رضا توکلی

 -7غالمرضا رضایی
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بند  :2در صورتی که اضافه ارتفاع طبقات متفاوت باشد ،عوارض برای هر طبقه جداگانه محاسبه و در پایان
مجموع آن دریافت می شود.
بند  :7وصول عوارض موضوع این تعرفه در مواردی که مغایرتی با ضوابط شهری نداشته باشد( ،مانند دوبلكس در
واحدهای مسكونی) بالمانع می باشد.
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************

*تعرفه شماره ( )86-2عوارض تمدید پروانه ساختماني:
*کد عوارض این تعرفه در بودجه شهرداری =  3212در کاربری مربوطه
بند  :1طبق تبصره  3ماده  39قانون نوسازی وعمران شهری در پروانه های ساختمانی که از طرف شهرداری ها
صادر میشود باید حداکثر مدتی که برای پایان یافتن ساختمان ضروری است قیدگردد .شوراهای اسالمی شهر می
توانند با توجه به حجم عملیات ساختمانی وبر اساس گروه بندی چهار گانه قانون نظام مهندسی ساختمان (الف،
ب ،ج ،د) نسبت به تعیین مهلت پروانه ساختمان اقدام نماید .و همچنین با توجه به بخشنامه شماره
 41/8/11-17149/1/2/27/3وزیر محترم کشور به استانداران در خصوص تمدید پروانههای ساختمانی ،پیرو
بخشنامه شماره  41/0/8-8001/1/2/27/3راجع به چگونگی تمدید پروانههای ساختمانی دستورالعمل نحوه تمدید
کلیه پروانه های ساختمانی به شرح ذیل جهت اقدام ابالغ میگردد:
نحوه تمدید کلیه پروانه های ساختماني:

پروانه ساختمانی به شرح زیر تمدید و دارای اعتبار خواهد بود وهدف مكلف نمودن مالك به اتمام ساختمان در
مهلت مقرر می باشد بنابراین مالك موظف است پس از اخذ پروانه کار نسبت به شروع عملیات اجرایی اقدام و
سالیانه نسبت به تمدید پروانه ساختمانی به شرح ذیل اقدام نماید .شایان ذکر است برای این منظورساختمانهای
مسكونی ،تجاری و ...با توجه به محل وقوع به دو دسته تقسیم می گردند:
الف-ساختمانهای واقع در بر معابر اصلي ( 73متر وبيش از  73متر):
برای این ساختمانها حداکثر زمان اتمام عملیات ساختمانی سه سال از تاریخ صدور پروانه می باشد و مالكین باید
هرساله قبل از اتمام مهلت یكساله باید نسبت به تمدید آن اقدام نمایند .در پایان سال سوم می بایست ساختمان
به اتمام رسیده و مالك نسبت به اخذ پایانكار اقدام نماید و در صورت عدم اتمام کار مالك موظف به پرداخت ما به
التفاوت عوارض پروانه ساختمانی به قیمت روز و زمان صدور پروانه ساختمانی می باشد که این عمل حداکثر تا دو
سال دیگر (مجموع از زمان صدور  0سال) قابل اجرا می باشد و پس از آن پروانه ساختمانی ابطال میگردد.
ب -ساختمانهای واقع در بر معابر فرعي کمتر از  73متر
برای این گروه از ساختمانها حداکثر زمان انجام عملیات ساختمانی  0سال از تاریخ صدور پروانه ساختمانی می باشد
مشروط به اینكه مالك هر سال قبل از اتمام زمان تمدید پروانه ساختمانی نسبت به تمدید آن اقدام نماید به طوریكه
در پایان سال پنجم از تاریخ صدور پروانه ساختمانی ،عملیات ساختمانی به اتمام رسیده باشد.
تبصره  :1برای هرگونه اصالح پروانه ساختمانی در صورت باقی بودن اعتبار پروانه فقط عوارض بناءاضافی وموارد
متعلقه جدید بر اساس قیمت روز محاسبه و اخذ میگردد و در صورت عدم اعتبار پروانه ساختمانی محاسبات کل
نقشه بر اساس قیمت روز انجام و مابه التفاوت عوارض پرداختی قبلی و عوارض جدید وصول خواهد شد.
تبصره  :3اگر ساختمان دارای بناءغیر مجاز باشد عالوه بر جریمه کمیسیون ماده صد به شرح ذیل اقدام می گردد:
مصوبه شماره 01
مورخ  79/11/37شورای اسالمی شهر قهستان

الیحه پیشنهادی شماره 7114
مورخ  79/11/32شهرداری قهستان

مرتضی دهقان تنها

-1علی اکبر رضایی

 -3محمد رضا محمد زاده

 -2رضا توکلی

 -7غالمرضا رضایی

تایید استانداری خراسان
جنوبی
 -0محمد رضا قربانی

تعرفه عوارضات شهرداري قهستان  -سال 8931

الف-اگر پروانه ساختمان دارای اعتبار باشد کلیه عوارضهای مربوط به بناءغیر مجاز و عوارضی که تاکنون پرداخت
نگردیده طبق تعرفه به قیمت روز محاسبه و اخذ میگردد.
ب-اگر پروانه ساختمان فاقد اعتبار باشد کل عوارض مربوط به زیربناء موجود طبق تعرفه به قیمت روز محاسبه و
مابه التفاوت عوارض نسبت به زمان صدور پروانه ساختمان و عوارضی که تاکنون پرداخت نگردیده ،اخذ می گردد.
ج-اگر ساختمان دارای پایانكار ،دارای بناءغیر مجاز باشد در زمان صدور پایانكار جدید (گواهی عدم خالف) کلیه
عوارض بناءغیر مجاز طبق تعرفه به قیمت روزمحاسبه و اخذ می گردد و سپس نسبت به صدور پایانكار جدید
(گواهی عدم خالف) اقدام می شود.
تبصره  :2در تمامی موارد درخواستها ومراجعه به شهرداری اگر پروانه ساختمان فاقد اعتبار باشد کل عوارض مربوطه
به قیمت روزمحاسبه و مابه التفاوت عوارض نسبت به زمان صدور پروانه ساختمان اخذ می گردد؛ اما در صورتی که
مالك در زمان اعتبار پروانه مراجعه نماید تنها هزینه های کارشناسی و درخواست مربوطه را پرداخت می نماید.
تبصره  :7نمای ساختمان جزء شرایط پایانكار بوده و در صورت عدم اجراء نما یا هر یك از مواردی که منجر به عدم
صدور پایانكار گردد مالك باید درزمان مراجعه به شهرداری ،اگر پروانه ساختمان فاقد اعتبار باشد (تا زمان دریافت
پایانكار) کل عوارض مربوطه به قیمت روزمحاسبه و مابه التفاوت عوارض نسبت به زمان صدور پروانه ساختمان را
پرداخت نماید.
تبصره  :0کلیه دستگاههای اجرایی دولتی وسازمانهای غیر دولتی در خصوص مناسب سازی محیط شهری
وساختمانها واماکن مورد استفاده عمومی برای افراد دارای معلولیت ،مكلفند مشابه آیین نامه اجرای بند (ب) ماده
 119قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه اقدام نمایند .بنابراین شهرداری مكلف به رعایت آن بوده وصدور پایانكار به
ساختمانهایی که مالكین ویا سازنده آنها نسبت به انجام تعهدات خود طبق نقشه های ساختمانی اقدام ننموده
ومناسب سازی را انجام نداده باشند ممنوع است.
تبصره  :1در هر یك از مراحل مراجعه در صورتی که مالك برخی از عوارض را تاکنون پرداخت ننموده باشد باید
نسبت به پرداخت آن بر اساس تعرفه زمان مراجعه اقدام نماید.
تبصره  :4در صورتی که مدت  2یا  0سال پروانه به اتمام رسیده باشد و در واقع پروانه ابطال گردیده و ملك هنوز
به صورت زمین باشد .باید نقشه ها بر اساس ضوابط روز بررسی و مجدداً به تأیید نظام مهندسی برسد.
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*تعرفه شماره ( )81-2عوارض پیش آمدگي مشرف به معابر به ازاي هر متر مربع
*کد عوارض این تعرفه در بودجه شهرداری =  * - 3215منظور از  Pدر این تعرفه یک صدم
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ارزش قیمت روز عرصه مي باشد.
ردیف

عنوان تعرفه

ماخذ ونحوه محاسبه عوارض

1

واحدهای تجاری

20.P.S

3

واحد های اداری وصنعتی

2

واحد های مسكونی

15 .P.S
13 .P.S

7

واحد های فرهنگی ،هنری ،ورزشی ،آموزشی ،بهداشتی درمانی ،پزشكی وسایر کاربریها

10 .P.S

توضیحات:
بند  :1کلیه ضوابط مقرر در بخشنامه  31498/1/2127مورخ  1243/13/8وزارت محترم کشور به شرح ذیل الزم
الرعایه است:
-1درصورتی که پیش آمدگی در معبر عمومی به صورت روبسته وزیر بنای مفید مورد استفاده واحد های مسكونی،
تجاری ،اداری ،صنعتی قرار گیرد (کنسول) عالوه بر این که جزو زیر بنای مفید محسوب وعوارض مربوطه وصول
خواهد شد از هر مترمربع پیش آمدگی برابر تعرفه مشروط بر این که از قیمت روز زمین تجاوز ننماید از متقاضیان
وصول خواهد گردید.
-3اگر پیش آمدگی بصورت روبسته ودارای دیوراهای جانبی باشد ولی به صورت بنای غیرمفید مورد استفاده قرارگیرد
(صرفاًبه صورت بالكن) عالوه بر اینكه جزء زیربنای ناخالص محسوب وعوارض مربوطه وصول خواهد شد از هر
مترمربع پیش آمدگی  %41بند یك وصول خواهد شد.
-2چنانچه پیش آمدگی به صورت روباز وفاقد دیوراهای جانبی باشد (تراس) فقط معادل  %01بند یك وصول خواهد
شد.
تبصره :چنانچه پیش آمدگی سقف آخرین طبقه بنا صرفاً به صورت سایه بان مورد استفاده قرار گیرد مشمول مقررات
این تعرفه نخواهد بود.
بند  :3چنانچه پیش آمدگی خارج از درصد مجاز بوده باشد عوارض مازاد بر تراکم مجاز بر مبنای تعرفه مربوطه
محاسبه خواهد شد.
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*تعرفه شماره ( )81-2عوارض ارزش افزوده ناشي از اجراي طرح هاي توسعه شهري
*کد عوارض این تعرفه در بودجه شهرداری =  * - 6117/12منظور از  Pدر این تعرفه یک صدم ارزش قیمت
روز عرصه در بر معبر جدید مي باشد.
ردیف

نحوه محاسبه عوارض برای
معابرکمتراز  13متر

عنوان تعرفه

24

نحوه محاسبه عوارض برای
معابر  13متروبیشتر

برای امالکی که پس از تعریض در بر معبر قرار می گیرند
1
0.9*s*p*w
0.5*s*p*w
شود
می
تعریض
ملك
به
مشرف
معبر
ولی
ندارند
نشینی
عقب
که
امالکی
3
0.9*s*p*v
0.4*s*p*v
برای امالکی که پس از اجرای طرح دارای باقیمانده هستند
2
15*s*p*v
8*s*p*v
 :vاختالف عرض اضافه معبر نسبت عرض معبر قبل از
 :wعرض معبر ایجادشده
 :sمتراژعرصه باقیمانده ملک

تعریض
توضیحات:

بند  .1منظور ازعرض معبر در تقسیم بندی عوارض ،عرض معبرجدید براساس طرح می باشد.
بند .3عوارض فوق تاعمق  13متر بر مبنای جدول فوق و پشت جبهه (بعدازعمق  13متر) براساس  %81ردیف
مربوطه محاسبه واخذ میگردد.
بند  :2زمان وصول این عوارض به هنگام صدور پروانه ساخت وساز ونقل وانتقال (انجام معامله) وهمچنین درخواست
مالك میباشد.
بند  :7امالکی که در اثر تعریض معبر قسمتی ازآن درتعریض قرار گیرد در این حالت شهرداری می تواند عوارض
موضوع این تعرفه را درمقابل مطالبات مالك تهاتر نماید.
بند  :0چنانچه مالك برابر ضوابط طرح های توسعه شهری امكان استفاده از موقعیت جدید را نداشته باشد یا تعریض
انجام شده ارزش افزوده ای برای ملك ایجاد نكند مشمول پرداخت این عوارض نخواهد بود.

مصوبه شماره 01
مورخ  79/11/37شورای اسالمی شهر قهستان

الیحه پیشنهادی شماره 7114
مورخ  79/11/32شهرداری قهستان

مرتضی دهقان تنها

-1علی اکبر رضایی

 -3محمد رضا محمد زاده

 -2رضا توکلی

 -7غالمرضا رضایی

تایید استانداری خراسان
جنوبی
 -0محمد رضا قربانی

تعرفه عوارضات شهرداري قهستان  -سال 8931

*تعرفه شماره ( )83-2عوارض تفكیك وافراز عرصه
*کد عوارض این تعرفه در بودجه شهرداری =  * - 3214/15منظور از  Pدر این تعرفه یک صدم
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ارزش قیمت روز عرصه مي باشد.
ردیف
1
2
3
4
5

عنوان تعرفه عوارض
عوارض تفكيك عرصه با كاربري مسكوني به ازاءهر مترمربع
عوارض تفكيك عرصه با كاربري تجاري به ازاءهر مترمربع
عوارض تفكيك عرصه با كاربري صنعتي به ازاءهر مترمربع
عوارض تفكيك عرصه با كاربري اداري وسایر كاربري ها به ازاءهر مترمربع
كسري حد نصاب تفكيك براي اراضي زیر نصاب تفكيكي مصوب

ماخذ ونحوه محاسبه عوارض
0.5*P*S
1*P*S
1*P*S
2*P*S
 2برابر ردیف مربوطه

توضیحات:
بند  :1کلیه امالکی که به استناد مواد  174و  178قانون ثبت اسناد وامالک کشور و همچنین قانون حمایت از
تولید و عرضه مسكن سند دریافت وعوارض تفكیك وحقوق قانونی شهرداری را پرداخت ننموده اند مشمول پرداخت
این عوارض می باشند.
بند  :3اشخاصی که با توجه به قانون اصالح ماده  111قانون شهرداری مصوب  1291/1/38زمین های باالی 011
متر مربع را تفكیك نموده اند مشمول پرداخت عوارض تفكیك این تعرفه نخواهند بود.
بند  : 2عوارض تفكیك در هنگام صدور پروانه و پایانكار یا پاسخ استعالم ونقل وانتقال قابل وصول ویا پس از صدور
رأی کمیسیون ماده صد عالوه بر جرائم ،عوارض مربوطه هم قابل وصول میباشد.
بند  :7عوارض ذکر شده در این تعرفه به استثناء بند یك فقط مشمول زمینهای  011مترمربع و کمتر خواهد بود.
بند  :0امالک باالی  011متر مربع باید بر اساس قانون اصالح ماده  111قانون شهرداری مصوب  1291/1/38تفكیك
می گردند ( %72.40سهم شهرداری و  %01.30سهم مالك).
بند  :1مالک تعلق عوارض تفكیك تاریخ اصالح ماده  111قانون شهرداری یعنی  1291/11/38می باشد لذا عوارض
این تعرفه برای اسناد بعد از این تاریخ قابل محاسبه و اخذ می باشد؛ و شهرداریهایی که پس از این تاریخ تأسیس
گردیده اند می توانند سال تأسیس را مالک قرار دهند.

مصوبه شماره 01
مورخ  79/11/37شورای اسالمی شهر قهستان

الیحه پیشنهادی شماره 7114
مورخ  79/11/32شهرداری قهستان

مرتضی دهقان تنها

-1علی اکبر رضایی

 -3محمد رضا محمد زاده

 -2رضا توکلی

 -7غالمرضا رضایی

تایید استانداری خراسان
جنوبی
 -0محمد رضا قربانی

تعرفه عوارضات شهرداري قهستان  -سال 8931

*تعرفه شماره ( )22-2عوارض تفكیك وافراز واحد اضافه
*کد عوارض این تعرفه در بودجه شهرداری =  * - 3214/16منظور از  Pدر این تعرفه یک صدم
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ارزش قیمت روز عرصه مي باشد.
ردیف
1
2
3
4
5

عنوان تعرفه عوارض
عوارض تفكيك اعيان با كاربري مسكوني به ازاءهر مترمربع
عوارض تفكيك اعيان با كاربري تجاري به ازاءهر مترمربع
عوارض تفكيك اعيان با كاربري صنعتي به ازاءهر مترمربع
عوارض تفكيك اعيان با كاربري اداري وسایر به ازاءهر مترمربع
كسري حدنصاب تفكيك براي واحدهاي زیرنصاب تفكيكي مصوب

ماخذ ونحوه محاسبه عوارض
1.p
1.5.p
1.5.P
2.5.p
 2برابر ردیف مربوطه

توضیحات:
بند  :1کلیه امالکی که مازاد بر ضوابط شهرسازی و پروانه ساختمانی و ...متقاضی تفكیك اعیانی هستند یا اقدام به
تفكیك نموده اند (واحد اضافی) مشمول پرداخت این عوارض می باشند.
*تعرفه عوارض ( )28-2عوارض سطح شهر براي عرصه و اعیان
*کد عوارض در بودجه شهرداری=3213/3
ردیف
1
2
3

عنوان تعرفه عوارض
عوارض سطح شهر براي اعيان
عوارض سطح شهر براي عرصه
عوارض سطح شهر براي امالك قبل از مميزي

مصوبه شماره 01
مورخ  79/11/37شورای اسالمی شهر قهستان

الیحه پیشنهادی شماره 7114
مورخ  79/11/32شهرداری قهستان

مرتضی دهقان تنها

ماخذ ونحوه محاسبه عوارض
مساحت اعياني*%1.5*P
مساحت عرصه *%1.5*P
 222,222ریال

-1علی اکبر رضایی

 -3محمد رضا محمد زاده

 -2رضا توکلی

 -7غالمرضا رضایی

تایید استانداری خراسان
جنوبی
 -0محمد رضا قربانی

فص
س
ل وم

تعرفه عوارضات شهرداري قهستان  -سال 8931

27

غ
کس
ح
م
ب شا ل و رف خاص

مصوبه شماره 01
مورخ  79/11/37شورای اسالمی شهر قهستان

الیحه پیشنهادی شماره 7114
مورخ  79/11/32شهرداری قهستان

مرتضی دهقان تنها

-1علی اکبر رضایی

 -3محمد رضا محمد زاده

 -2رضا توکلی

 -7غالمرضا رضایی

تایید استانداری خراسان
جنوبی
 -0محمد رضا قربانی

تعرفه عوارضات شهرداري قهستان  -سال 8931

*تعرفه شماره ( )8-9عوارض سالیانه کسب براي مشاغل وصنوف مشمول قانون نظام صنفي
وغیر صنفي ومشاغل خاص
*کد عوارض این تعرفه در بودجه شهرداری =  * - 3411/13منظور از  Pدر این تعرفه یک صدم
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ارزش قیمت روز عرصه مي باشد.
ردیف

عنوان تعرفه

1

عوارض ساليانه كسب براي مشاغل وصنوف مشمول قانون نظام صنفي
عوارض ساليانه برفعاليت براي مشاغل غير مشمول قانون نظام صنفي و مشاغل
خاص
عوارض ساليانه انباري مجزا از واحد كسب وبالكن تجاري

2
3

ماخذ ونحوه محاسبه عوارض
انباري متصل
محل كسب
0.15.P.S.T.1 0.2.P.S.T
0.15.P.S.T.1 0.2.P.S.T
0.1.P.S.T

-

توضیحات:
بند  T:1ضریب شغل بر اساس نوع شغل ومیزان خدماتی که به شهروندان ارائه می نمایند (طبق دفترچه ابالغی
توسط کمیته درآمد استان)
بند  s:3مساحت واحد کسب یا انباری می باشد
بند  :2منظور از مشاغل خاص ،بانكها ،موسسات مالی اعتباری ،مطب پزشكان ،دفاترخدمات الكترونیك دولت،
دفاتراسناد رسمی و شرکتهای بیمه ونظیر آنها میباشد.
بند  :7عوارض سالیانه سایرکاربریهای واقع در جایگاههای سوخت مانند تجاری ،خدماتی ،پلیس به اضافه 11
و...مطابق جداول مربوطه وصول خواهد شد.
*تعرفه شماره ( )2-9عوارض تغییر شغل وافتتاح محل کسب
* منظور از  Pدر این تعرفه یک صدم ارزش قیمت روز عرصه مي باشد.
ردیف

عنوان تعرفه

1

عوارض تغيير شغل

2

عوارض حق افتتاح محل كسب

3

جابه جایي مكان كسبي

حداقل

ماخذ ونحوه محاسبه عوارض

 5برابر عوارض ساليانه شغل جدید
 5برابر عوارض ساليانه شغل مورد نظر
 222222ریال
)4*(P2-P1

كد عوارض این تعرفه
در بودجه شهرداري
1423/22
1423/23
7326/23

توضیحات:
بند  :1چنانچه شهرداری بدون اخذ عوارض افتتاح ،پروانه کسب را صادر نموده ،عوارض افتتاح کسب بر مبنای
سال صدور مجوز در صورت داشتن تعرفه مصوب میباشد در غیر این صورت بر اساس سال درخواست افتتاح کسب
اقدام میگردد .چنانچه مودی دارای پرداخت عوارض صنفی ویا برگ تشخیص مالیاتی در واحد تجاری ونیز شغل
مورد استعالم باشد مالک محاسبه عوارض افتتاح کسب اولین سال پرداخت عوارض صنفی ویا ارائه برگ تشخیص
مالیاتی در شغل مورد نظر می باشد.
بند  :3منظور از  P1مكان کسبی قبلی و  P2مكان کسبی جدید می باشد
مصوبه شماره 01
مورخ  79/11/37شورای اسالمی شهر قهستان

الیحه پیشنهادی شماره 7114
مورخ  79/11/32شهرداری قهستان

مرتضی دهقان تنها

-1علی اکبر رضایی

 -3محمد رضا محمد زاده

 -2رضا توکلی

 -7غالمرضا رضایی

تایید استانداری خراسان
جنوبی
 -0محمد رضا قربانی

تعرفه عوارضات شهرداري قهستان  -سال 8931
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مصوبه شماره 01
مورخ  79/11/37شورای اسالمی شهر قهستان

الیحه پیشنهادی شماره 7114
مورخ  79/11/32شهرداری قهستان

مرتضی دهقان تنها

-1علی اکبر رضایی

 -3محمد رضا محمد زاده

 -2رضا توکلی

 -7غالمرضا رضایی

تایید استانداری خراسان
جنوبی
 -0محمد رضا قربانی

تعرفه عوارضات شهرداري قهستان  -سال 8931

*تعرفه شماره ( )8-1عوارض غرفه ها و نمایشگاه هاي فروش فصلي و دائمي
*کد عوارض این تعرفه در بودجه شهرداری = 4215/13
ردیف
1

11

ماخذ ونحوه محاسبه عوارض
 10.000.S.nریال

عنوان تعرفه
عوارض غرفه ها ونمایشگاه هاي فروش فصلي و دائمي

 s مساحت غرفه می باشد : N.تعداد روز
توضیحات:
بند  :1عوارض این تعرفه شامل غرفه ها و نمایشگاه ها اعم از فروش ،تخصصی ،ادواری ،فصلی و دائمی و بازارهای
روز در محدوده وحریم شهر باستثناء نمایشگاه های صنایع دستی می گردد.
بند  :3متولیان برگزاری نمایشگاه موظفند در مهلت حداکثر  11روز بعد از اتمام هر دوره برگزاری نمایشگاه ،عوارض
وصولی را به حساب شهرداری واریز و رسید آن را به شهرداری ارائه نمایند در غیر اینصورت شهرداری مجازبه وصول
وثیقه مربوطه می باشد.
بند  :2مسئولیت وصول و واریز وجوه حاصله بعهده متولیان نمایشگاه خواهد بود ،مأموران وصول شهرداری می توانند
با مراجعه به محل دفتر نمایشگاه نسبت به بررسی میزان وصولی اقدام نمایند ،مسئولین نمایشگاه مكلف به همكاری
با مأمورین شهرداری می باشند در غیر اینصورت شهرداری می تواند برابر آیین نامه وصول عوارض نسبت به وصول
حق و حقوق قانونی خود اقدام نماید.
بند  :7بازارهائی که توسط شهرداری ایجاد می شوند مشمول پرداخت عوارض این بخش نخواهند بود.
************

*تعرفه شماره ( )2-1عوارض تابلوها و تبلیغات.
* منظور از  Pدر این تعرفه یک صدم ارزش قیمت روز عرصه مي باشد.
 -1بهای عوارض دیوار نویسی:
*کد عوارض این تعرفه در بودجه شهرداری = 2114/11
 = p ×1 × sعوارض

 s مساحت دیوارنویسی می باشد.
تبصره  :1مبلغ فوق نقداً باید پرداخت گردد و (%01پنجاه درصد) مبلغ منوط به اینكه از (1.111.111یك میلیون)
ریال کمتر نباشد به صورت چك معتبر جهت تضمین پاکسازی به شهرداری تحویل گردد.
تبصره  :3کلیه طرحهای دیوار نویسی پس از ارائه طرح به شهرداری واخذ مجوز قابل اجرا خواهد بود.
تبصره  :2زمان استفاده از دیوار نویسی (1شش) ماه می باشد که پس از اتمام مدت تعیین شده مالك موظف
به پاک سازی محل ویا تمدید قرارداد خواهد بود در غیر این صورت شهرداری رأ س ًا ن سبت به جمع آوری اقدام
وهزینه های جمع آوری به نرخ روز زمان تسویه حساب و با  %11افزایش وصول خواهد شد.
تبصره  :7چنانچه دیوارنویسی در امالک شخصی افراد واقع گردد قبل از اخذ مجوز از شهرداری وپرداخت
بهای خدمات مربوطه ارائه رضایت نامه کتبی مالک ملک الزامی است.
مصوبه شماره 01
مورخ  79/11/37شورای اسالمی شهر قهستان

الیحه پیشنهادی شماره 7114
مورخ  79/11/32شهرداری قهستان

مرتضی دهقان تنها

-1علی اکبر رضایی

 -3محمد رضا محمد زاده

 -2رضا توکلی

 -7غالمرضا رضایی

تایید استانداری خراسان
جنوبی
 -0محمد رضا قربانی

تعرفه عوارضات شهرداري قهستان  -سال 8931

تبصررره  :5درصررورت مولوب بودن کیفیت دیوارنویس ری (با تأیید شررهرداری)ب بازسررازی یا اجرای مجدد
دیوارنویسی وتمدید آن توسط مالک قبل از اتمام قرارداد به شرح ذیل اقدام می گردد:

13

مرحله تمديد

طرح اوليه

بازسازی طرح اوليه

طرح جديد

هزينه اولين تمديد ( 0ماهه دوم)

 %50هزينه روز

 %53هزينه روز

 %50هزينه روز

هزينه دومين تمديد ( 0ماهه سوم)

 %53هزينه روز

 %50هزينه روز

 %10هزينه روز

هزينه سومين تمديد ( 0ماهه چهارم)  %50هزينه روز

 %53هزينه روز

 %00هزينه روز

 -2عوارض پالکاردها وبومهای تبلیغاتی:
*کد عوارض این تعرفه در بودجه شهرداری = 1317/12

عوارض نصب پالکارد وبوم در محلهای تعیین شده توسط شهرداری برای هر مورد:
(301.111دویست وپنجاه هزار) ریال= عوارض
تبصره  :1مبلغ فوق نقداً باید پرداخت گردد و پنجاه درصد مبلغ منوط به اینكه از (111111یكصد هزار) ریال
کمتر نباشد به صورت چك معتبر جهت تضمین پاکسازی به شهرداری تحویل گردد.
تبصره  :3کلیه پالکاردها پس از ارائه به شهرداری و اخذ مجوز قابل نصب خواهد بود.
تبصره  :2مدت زمان نصب پالکارد وبوم (3دو) ماه خواهد بود مشروط بر اینكه سالم وبصورت اولیه باقی بماند
و پس از مدت تعیین شده مالك موظف به جمع آوری وپاکسازی محل خواهد بود در غیر اینصورت شهرداری
رأساااً نساابت به جمع آوری اقدام وهزینه های جمع آوری به نرخ روز زمان تسااویه حساااب و با  %11افزایش
وصول خواهد شد
تبصره  :7کلیه اشخاص حقیقی وحقوقی از پرداخت بهای خدمات نصب پالکارد وبوم پس از اخذ مجوز رسمی
از شهرداری برای منا سبتهای ملی ومذهبی عمومی (محرم و صفر ،دهه فجر ،نوروز ،والدت و شهادت ائمه و)...
معاف می باشند.
تب صره  :0چنانچه ن صب پالکارد در امالک شخ صی افراد واقع گردد قبل از اخذ مجوز از شهرداری و پرداخت
بهای خدمات مربوطه ارائه رضایت نامه کتبی از مالك ملك الزامی است.
 -3عوارض نصب تابلو
*کد عوارض این تعرفه در بودجه شهرداری = 1317/11

 :2-3چنانچه تابلو بر روی بام ملك يا بر روی ديوار آن نصب گردد:
 =p ×1 × sعوارض تابلو
 :2-3چنانچه تابلو بر روی معبر ويك ضلع آن بر روی ديوار ملك نصب گردد:
 =p×1.5 ×sعوارض تابلو
 :2-2نصب هر گونه تابلو دارای پايه يا مهار در معبر وپياده رو ممنوع مي باشد

 s مساحت تابلو می باشد.

تبصره  -1از تاریخ  ،1288/1/1تمام واحدهای صنفی ،صنعتی ،تولیدی ،توزیعی ،خدماتی ،اداری ،بانكها و
موسسات مالی و اعتباری ،صندوقهای قرض الحسنه و ...مشمول مصوبه مذکور ،مجاز به نصب تنها یك تابلوی
مصوبه شماره 01
مورخ  79/11/37شورای اسالمی شهر قهستان

الیحه پیشنهادی شماره 7114
مورخ  79/11/32شهرداری قهستان

مرتضی دهقان تنها

-1علی اکبر رضایی

 -3محمد رضا محمد زاده

 -2رضا توکلی

 -7غالمرضا رضایی

تایید استانداری خراسان
جنوبی
 -0محمد رضا قربانی

تعرفه عوارضات شهرداري قهستان  -سال 8931

شناسایی کسب (واحد) رایگان در سردرب واحد باحداقل مساحت یك ( )1مترمربع وحداکثردو ( )3مترمربع
میباشد.
تبصره  -3بجز تابلوهای شناسایی کسب قید شده در این مصوبه ،هر یك از اشخاص حقیقی و حقوقی که
تابلویی در سردرب مكان کسبی خود نصب نمایند باید سالیانه بر اساس فرمول فوق عوارض پرداخت نمایند.
**تبصره  -2عوارض صدور مجوز نصب برای یك بار قابل وصول است.
تبصره  -7برای حفظ زیبایی و پیشگیری از مخدوش شدن نمای عمومی شهر ،نصب هر گونه تابلو در هر
محل ،اعم از سر درب ،نما ،جوانب و یا بام ساختمان ،منوط به کسب مجوز از شهرداری می باشد
تبصره  -0محاسبه تعرفه ها برای تابلوهای مربوط به تبلیغ کاالهای خارجی (کاالهایی که در خارج از کشور
تولید می شود) به میزان سه برابر انواع مشابه ایرانی است.
تبصره  -1نصب تابلو در ارتفاع ملك شخصی با رعایت ضوابط ،مقررات و جوانب ایمنی ،منوط به کسب مجوز
از شهرداری می باشد.
تبصره  -4در صورت نصب هر گونه تابلو بدون مجوز شهرداری عوارض مربوطه بعالوه  %31اخذ خواهد شد.
تبصره  -8برای نصب تابلوهای منصوبه به شرح فوق می بایست مجوز نصب وبهره برداری از شهرداری اخذ
گردد در غیر اینصورت برابر مقررات جمع آوری خواهد شد
تبصره  -9هزینه های پرداختی فقط برای واحد صنفی معرفی شده همان مكان بوده وقابل جابجائی ویا
انتقال نمیباشد
تبصره  -11وصول این عوارض شامل ادارات دولتی وبیمارستان های دولتی نخواهد شد
تبصره  -11کلیه تابلوهای پارچه ای وبوم مشمول پرداخت (%01پنجاه درصد) مبالغ فوق الذکر می باشد.

12

 -4عوارض بیلبوردهای تبلیغاتی:
*کد عوارض این تعرفه در بودجه شهرداری = 1317/14
عوارض بيلبوردهای تبليغاتي با هر ابعاد ومساحت برای مدت يكماه:
(p ×2 × sباالترین بر محل)= عوارض

 s مساحت سطح قابل استقاده بیلبورد می باشد.
تبصااره  -1کلیه بیلبوردهای موجود در حریم شااهر قهسااتان در مالكیت شااهرداری قراردارد (باسااتثنای
بیلبوردهایی که توسط اشخاص حقیقی وحقوقی با مجوز شهرداری در امالک شخصی نصب گردیده)
تب صره  -3برای ن صب هرگونه آگهی و ...ارائه مجوز از اداره فرهنگ وار شاد ا سالمی واماکن انتظامی الزامی
بوده ومالك طرح وآگهی باید پاسخگوی مراجع ذیصالح باشد.
***توضیحات :به استناد بند  27ماده  55وماده  22قانون شهرداری وبند  25ماده  73قانون
شوراها وهمچنین دادنامه شماره  551مورخ  82/9/22هیأت عمومی دیوان عدالت اداری این
عوارض قابل وصول است.
مصوبه شماره 01
مورخ  79/11/37شورای اسالمی شهر قهستان

الیحه پیشنهادی شماره 7114
مورخ  79/11/32شهرداری قهستان

مرتضی دهقان تنها

-1علی اکبر رضایی

 -3محمد رضا محمد زاده

 -2رضا توکلی

 -7غالمرضا رضایی

تایید استانداری خراسان
جنوبی
 -0محمد رضا قربانی

فص پنج
ل م

تعرفه عوارضات شهرداري قهستان  -سال 8931

11

م
وديان خاص

مصوبه شماره 01
مورخ  79/11/37شورای اسالمی شهر قهستان

الیحه پیشنهادی شماره 7114
مورخ  79/11/32شهرداری قهستان

مرتضی دهقان تنها

-1علی اکبر رضایی

 -3محمد رضا محمد زاده

 -2رضا توکلی

 -7غالمرضا رضایی

تایید استانداری خراسان
جنوبی
 -0محمد رضا قربانی

تعرفه عوارضات شهرداري قهستان  -سال 8931

*تعرفه شماره ( )8-5عوارض قطع اشجار
*کد عوارض این تعرفه در بودجه شهرداری = 6119
به لحاظ باز دارندگی و جلوگیری از قطع بی رویه درختان وخسارات وارده به فضای سبز بوسیله دامها و نیز وحدت
رویه و ایجاد انگیزه بین شهروندان در رابطه با نگهداری و مراقبت از فضای سبز با توجه به هزینه های بسیار سنگین
احداث و نگهداری و به جهت اجرای الیحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز مورخه  09/2/2ضوابط اجرائی مربوطه
تهیه و به تصویب در شورای محترم اسالمی شهر قهستان نیز رسیده است .امید است با استفاده از یك وحدت رویه،
با وصول حداقل هزینه های تمام شده بتوان آنرا مجدداً صرف بهبود و بازسازی فضای سبز موجود نمود .ضوابط
مصوب عبارتند از:
درخواست مالك:
درقالب فرمی مشخصات درخواست کننده و مورد درخواست را به واحد پارکها و فضای سبز ارسال نماید(.نمونه فرم
پیوست می باشد)
الزم به ذکر است قبل از اینكه به چنین مسائل و مشكالتی دچار گردیم الزم است موارد زیر جزء اصول کار قرار
گیرد:
الف در صدور پروانه های ساختمانی برای متقاضیان بایستی هرگونه فضای سبز موجود به صورت عكس در پرونده
ساختمانی نامبرده منعكس تا ملزم به نگهداری فضای سبز باشد.
ب ) در هنگام صدور پروانه های ساختمانی در صورتی که درخت و یا درختانی در عرصه قرار گرفته حتی االمكان
می بایست طوری طراحی گردد تا از قطع درختان جلوگیری گردد و درختان ماندگار گردند.
پ ) الزم است کنترل های الزم درسطوح  011متر به باال با توجه به الیحه حفظ و گسترش فضای سبز در محوطه
های اداری ،نظامی ،کارخانجات و باغات بعمل آید.
ت الزم است به لحاظ کنترل ،باغات اطراف شهر دارای شناسنامه گردند.
ث ) تشكیل مداوم جلسات کمیسیون ماده  17با حضور افراد زیر:
 -1شهردار یا نماینده تام االختیار (مسئول امور شهر)
 -3مسئول فضای سبز شهرداری
 -2نماینده شورای اسالمی شهر
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 -8درختان
اهمیت گونه × نوع گونه × شرایط کیفی گونه × موقعیت مكانی درخت × ارزش روز = محاسبه
 21.111ریال × محیط درخت در قسمت سینه ( 131سانتیمتر ارتفاع از یقه درخت) = ارزش درخت
جداول مربوط به موقعیت مكانی درخت ،شرایط کیفی گونه ،نوع گونه ،اهمیت و ضریب زیبائی گونه پیوست می
باشد.
 -2پوششهاي گیاهي
الف ) چمن:
ضریب اهمیت مكانی گونه × نوع گونه × شرایط کیفی × ارزش روز = محاسبه
مصوبه شماره 01
مورخ  79/11/37شورای اسالمی شهر قهستان

الیحه پیشنهادی شماره 7114
مورخ  79/11/32شهرداری قهستان

مرتضی دهقان تنها

-1علی اکبر رضایی

 -3محمد رضا محمد زاده

 -2رضا توکلی

 -7غالمرضا رضایی

تایید استانداری خراسان
جنوبی
 -0محمد رضا قربانی

تعرفه عوارضات شهرداري قهستان  -سال 8931

تذکر :ارزش روز چمن با توجه به اینكه در مدت زمان کمی می توان رفع نقص نمود با برآورد هزینه کاشت یك
متر مربع چمن با رعایت کلیه آیتم های هزینه بر محاسبه می شود.
درسال  91رفع نقص چمن با تعویض خاک و زیر سازی تا یك دوره چمن زنی = هر متر مربع  11.111ریال
درسال  98رفع نقص چمن بدون تعویض خاک و زیر سازی تا یك دوره چمن زنی = هر متر مربع  01.111ریال
ضریب شرایط کیفی و زیبایی چمن
عالی

خوب

معمولی

ضعیف

1/3

1

1/9

1/4
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ضریب نوع چمن
بارابال

اسپرت

هلندی

نطنزی

مخلوط گراسها و دائم سبزها (فوتبال)

1

1/80

1/9

1/4

1

ب) گل فصلی:
اهمیت مكانی گونه × نوع گونه × شرایط کیفی × ارزش روز = محاسبه
از طریق استعالم از بازار = ارزش روز
تعداد در متر مربع

نشاء

گلدانی

 01بوته

 31بوته

در صورت نیاز هزینه زیر سازی نیز محاسبه می گردد و جداول شرایط کیفی و ضریب زیبائی مشابه چمن می باشد.
ج پرچین ها:
اهمیت مكانی گونه × نوع گونه × شرایط کیفی × سن گونه × ارزش روز = محاسبه
پرچین ها می توانند از گونه های متفاوتی مانند ترون یا بید فرنگی ،پیراکانت ،کوتناستر ،ارغوان ،مورد و غیره باشند.
تعداد کاشته شده پرچین در متر طول × قیمت استعالم شده از بازار = ارزش روز
ضریب شرایط کیفی پرچین
عالی

خوب

معمولی

ضعیف

1/0

1/3

1

1/8

د بوته ها:
اهمیت مكانی بوته × نوع بوته × شرایط کیفی بوته × سن بوته × ارزش روز = محاسبه
انواع بوته:
رزها ،رزماری و بوته های پرچینی کوتاه ،بو مادران ،اسطو خودوس ،یوکا ،سوکا وبوته هایی که دائم گل دارند را نیز
شامل می شود.
از طریق استعالم از بازار = ارزش روز
ضریب شرایط کیفی بوته ها
عالی

خوب

معمولی

ضعیف

1/3

1

1/9

1/8

ه) درختچه ها:
مصوبه شماره 01
مورخ  79/11/37شورای اسالمی شهر قهستان

الیحه پیشنهادی شماره 7114
مورخ  79/11/32شهرداری قهستان

مرتضی دهقان تنها

-1علی اکبر رضایی

 -3محمد رضا محمد زاده

 -2رضا توکلی

 -7غالمرضا رضایی

تایید استانداری خراسان
جنوبی
 -0محمد رضا قربانی

تعرفه عوارضات شهرداري قهستان  -سال 8931

اهمیت مكانی درختچه × نوع درختچه × شرایط کیفی درختچه × سن درختچه × ارزش روز = محاسبه
ضریب شرایط کیفی درختچه
عالی

خوب

معمولی

ضعیف

1/4

1/2

1

1/9
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درختچه ها شامل:
ژونی پروس رونده ،کاج کله قندی کوچك ،انواع یاس ها ،توری ،پر ،به زاپنی ،زرشك ،انواع خرزهره ها ،انواع رونده
ها ،سیب گل ،گیالس گل ... ،وسایر درختچه هایی که ارتفاع درخت نگرفته رانیز شامل می شوند.
و( درختان ارزشمند:
درختان ارزشمند شامل :انواع سد روس ها ،انواع الوسون ها ،درختان سه رنگ ،انواع نخل ها و پالم ها ،کاج های
کله قندی و توپی ،انواع ژونی پروس ها ،انواع مرکبات و کلیه درختانی که جنبه تزئینی دارند و الزم است
خدمات ویژه ارائه داده شود و از نظر زیبایی از اهمیت خاصی برخوردارند
اهمیت مكانی درخت × نوع درخت × شرایط کیفی درخت × سن درخت × ارزش روز = محاسبه
به ازاء هر سال سن مبلغ  301111ریال ×قیمت سن اولیه که از طریق استعالم از بازار تعیین می شود = ارزش روز
درخت
ضریب شرایط کیفی
عالی

خوب

معمولی

ضعیف

3/3

1/1

1/3

1

مصوبه شماره 01
مورخ  79/11/37شورای اسالمی شهر قهستان

الیحه پیشنهادی شماره 7114
مورخ  79/11/32شهرداری قهستان

مرتضی دهقان تنها

-1علی اکبر رضایی

 -3محمد رضا محمد زاده

 -2رضا توکلی

 -7غالمرضا رضایی

تایید استانداری خراسان
جنوبی
 -0محمد رضا قربانی

تعرفه عوارضات شهرداري قهستان  -سال 8931

فرم تقاضاي بازدید از درخت و پوششهاي گیاهي:
شهرداری محترم قهستان
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موضوع :حذف درخت  /درختان (خطری ،آلوده و آفت زا ،نابجا ،مزاحم ،به سن بهره برداری رسيده)
با سالم
خواهشمند است دستور فرمائيد کارشناس فضای سبز از محل منزل /باغ /اداره  /ارگان /مرکز نظامي اينجانب /اين
اداره  ............................................بازديد و نظريه اعالم فرمائيد.
کروکی
شمال
N

نظريه کارشناس :از محل بازديد به عمل آمد.
نام گونه:

شرايط کيفي گونه :

ارزش روز گونه:

سن گونه يا محيط:

اهميت مكاني گونه:
توضيحات:
امضااااا
کارشااا ناس
فضای سبز

به کمسیون ماده  17ارجاع و پس از تایید کمیسیون ماده 17وپرداخت هزینه ها وعوارض اقدام می گردد
موقعیت مكانی درخت
با توجه به موقعیت شهر و اهمیت درختان و فضای سبز ،مكانها اولویت بندی گردید و با در نظر گرفتن اولویت
بندی ضرایب به شرح جدول ذیل در نظر گرفته شد.
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مرتضی دهقان تنها

-1علی اکبر رضایی

 -3محمد رضا محمد زاده

 -2رضا توکلی

 -7غالمرضا رضایی

تایید استانداری خراسان
جنوبی
 -0محمد رضا قربانی
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ضرایب موقعیت مكانی درخت
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مكان

پوششهای گیاهی ،بوته ها
وگلهای فصلی

درخچه هاو درختان
ارزشمند

پرچین
درختان
ها

مكان های تاریخی ،باستانی ،فرهنگی و
مذهبی

1/9

1/1

1

1

پارکها و زمین های ورزشی و ادارات (منطقه
نیمه ویژه)

1/1

1/1

1/1

1/1

خیابان های اصلی درجه یك و میادین
(منطقه ویژه)

1/3

1/3

1/3

1/3

کمربند سبز و باغات

1/4

1/8

1/9

1/8

جنگل ها و مراکز نظامی

1/8

1/4

1/8

1/8

خیابان های اصلی درجه 3

1

1

1/8

1

کارخانه ها سطوحی که باالتر از  011متر
می باشند

1/8

1/8

1/4

1/9

میالن ها ،کوچه ها و محل های متفرقه

1/4

1/8

1/4

1/9

شرایط کیفی
براساااس خصااوصاایاتی همچون سااالمتی عمومی درخت ،رشاادوتوسااعه تنه و تاج ،وجودآفت بیماری وکمبود،
صدمات مكانیكی ودیر زیستی کلیه درختان شهر با ضریب های معین شده طبق جدول ذیل تقسیم می شود:
ردیف

ضریب شرایط کیفی به
درصد

توضیحات
درخت کامال سالم و گونه ایده آل و ماندگار و حداقل  21سال دیگر عمر خواهد کرد

1

عالی

1

3

خوب

1-1/8

2

معمولی

1/8-1/0

درخت دارای رشد کافی و در صورتیكه عملیات به زراعی مانند هرس و کوددهی و
همچنین پیش گیری از آلودگی انجام پذیرد و درخت  11سال دیگر عمر خواهد کرد.

7

ضعیف

1/0-1/3

آثار آفت ،بیماری و صدمات مكانیكی مشاهده می شود و چنانچه عملیات به زراعی مانند هرس و
کوددهی انجام نپذیرد در آینده نه چندان دور درخت خشك خواهد شد.

0

در حال
خشك شدن

کمتر از
1/3

حالت خشك شدن قابل رویت است.

1

خشك

1

درخت سالم و شاداب و در صورتیكه عملیات به زراعی مانند هرس و کوددهی هر ساله انجام شود
درخت ماندگار خواهد بود و درخت حدود  31سال دیگر عمر خواهد کرد

درخت خشك شده است.

نوع گونه:
درختان از نظر نوع گونه متفاوت می باشند:
 خزان پذیریاپهن برگان مانندتوت ،زبان گنجشك ،عرعر ،اقاقیا ،چنار ،نارون ،کاتلپا ،افرا ،انواع گزهاو...مصوبه شماره 01
مورخ  79/11/37شورای اسالمی شهر قهستان

الیحه پیشنهادی شماره 7114
مورخ  79/11/32شهرداری قهستان

مرتضی دهقان تنها

-1علی اکبر رضایی

 -3محمد رضا محمد زاده

 -2رضا توکلی

 -7غالمرضا رضایی

تایید استانداری خراسان
جنوبی
 -0محمد رضا قربانی
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 دائم یا سوزنی برگان مانند کاج ،سرو شیراز ،سرو نقره ای ،سرو خمره ای و ...تذکر :درختان خزان پذیر عمدت ًا اگر در شرایط مطلوب قرار گیرند از ر شد بی شتری ن سبت به سوزنی برگان
برخوردار خواهند بود و با توجه به موقعیت شهر قهستان سوزنی برگان از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشند
ضرایب نوع گونه درخت
ردیف

گونه

در محدوده خدماتی شهر

در حریم شهر

1

کاج

1

1/9

3

سرو شیراز

1

1/9

2

سرو نقره ای

1

1/9

7

توت

1/9

1/4

0

زبان گنجشك

1/9

1/8

1

عرعر

1/4

1/1

4

اقاقیا

1/8

1/4

8

چنار

1/8

1/4

9

نارون

1/1

1/0

11

کاتلپا

1/1

1/0

11

افرا

1/8

1/4

13

گز

1/1

1/0

12

سپیدار

1/1

1/0

17

ارغوان

1/4

1/1

10

سنجد

1/8

1/4

11

سرو خمره ای

1/9

1/8

14

سایر درختان

1/4

1/1

18

اهمیت و ضریب زیبائی گونه:
با توجه به جایگاه هر گونه در موقعیت خاص خودش ضاامن زیبائی و چشاام انداز مناسااب از اهمیت خاصاای
برخوردار خواهد بود .فر ضاً الزم ا ست با توجه به موقعیت هر مكانی از نقطه نظر فرهنگ ا ستفاده رعایت نكات
ترافیكی نوع ا ستفاده و نیاز ،موقعیت توپوگرافی منطقه ،موقعیت ا ستراتژیك منطقه از نقطه نظر آب و هوائی و
سازگاری با اقلیم ضمن اینكه می شود هر گونه ای کا شت اما چنانچه با محا سبات و یا دالیل کا شته گردد بر
زیبائی و کاربرد آن دو چندان افزوده خواهد شد (هر گونه در جایگاه خودش) و روش کاشت تعریف شده.
 -9تبصره ها:

تبصااره  :1چنانچه مشااخص شااود عمداً درختی توسااط مالك یا مالكین یا افراد ذینفع خشااك شااده وتوساط
کارشاناس شاهرداری تأیید گردد عالوه بر هزینه های قطع اشاجار ساایر هزینه ها (آزمایشاگاه و )...نیز از فرد
مورد نظر اخذ خواهد شد
تبصره  :3در صورت درخواست هرس درخت توسط اشخاص حقیقی و حقوقی به ازای هر اصله درخت با توجه
به نوع گونه ،سااان ،ارتفاع و شااارایط فیزیكی درخت به ازای هر اصاااله از مبلغ(21111.سااای هزار) ریال تا
(201.111سیصدوپنجاه هزار) ریال اخذ خواهد گردید.
تبصره  :2پس از تصویب کمیسیون ماده  ،17اصالح درخت توسط شهرداری یا بانظر مستقیم شهرداری صورت
خواهد گرفت وچوب وشاخه های اصالح شده متعلق به شهرداری می باشد.
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مرتضی دهقان تنها

-1علی اکبر رضایی

 -3محمد رضا محمد زاده

 -2رضا توکلی

 -7غالمرضا رضایی

تایید استانداری خراسان
جنوبی
 -0محمد رضا قربانی

تعرفه عوارضات شهرداري قهستان  -سال 8931

تبصره  :7به دلیل وسعت فضای سبزشهر ،خشكسالی ومشكالت شهرداری تحویل آب غیرشرب به افراد حقیقی
وحقوقی ممنوع میباشااد مگر در موارد خاص که به ازای هر لیتر آب غیرشاارب مبلغ (31بیساات) ریال اخذ
گردد.
تبصااره  :0پیرامون ورود دامها به فضااای ساابز نیز طبق رویه فوق اقدام و در صااورت جزئی بودن خسااارت و
صالحدید شهردار محترم ضمن اخذ تعهد به ازای هر دام حداقل مبلغ  111.111ریال و جهت نگهداری دامها
به ازای هر رأس درهرشب مبلغ  01.111ریال اخذ گردد.
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*تعرفه شماره ( )2-5عوارض موتور سیكلت ها
*کد عوارض این تعرفه در بودجه شهرداری = 3214/16
انواع موتورسيكلت تك سيلندر
انواع موتورسيكلت دو سيلندر به باال
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مرتضی دهقان تنها

 122,222ریال
 222,222ریال

-1علی اکبر رضایی

 -3محمد رضا محمد زاده

 -2رضا توکلی

 -7غالمرضا رضایی

تایید استانداری خراسان
جنوبی
 -0محمد رضا قربانی

فص شش
ل م
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مرتضی دهقان تنها
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-1علی اکبر رضایی

 -3محمد رضا محمد زاده

 -2رضا توکلی

 -7غالمرضا رضایی

تایید استانداری خراسان
جنوبی
 -0محمد رضا قربانی
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*تعرفه شماره ( )8-6قانون تسهیالت
به جهت ترغیب و ت سهیل در پرداخت عوار ضات پروانه های ساختمانی  ،قانون ت سهیالت به شرح جدول ذیل
ارائه می گردد :
ردیف
1
2
3
4
5
7

شرح
از تاریخ  89/21/1تا 89/23/31
از تاریخ  89/24/21تا 89/25/31
از تاریخ  89/26/21تا 89/28/32
از تاریخ  89/12/21تا 89/11/32
از تاریخ  89/11/21تا 89/11/22
از تاریخ  89/11/23تا 89/12/28
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درصد
%32
%25
%22
%15
%12
%5

تبصره  : 1در صورت پرداخت نقدی شامل تسهیالت می باشد
تبصره  : 2تسهیالت فوق شامل عوارضات زیربنایی و پذیره  ،جرائم  ،آرای کمیسیون ماده  ، 44آماده سازی و
عوارضات اشخاص حقوقی نمی باشد.
بتصره  : 3پرداخت های نقدی که براساس آیین نامه تقسیط صورت گرفته است شامل تسهیالت فوق نمی باشد.
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 -2رضا توکلی

 -7غالمرضا رضایی

تایید استانداری خراسان
جنوبی
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