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( ماده 1شهرداری  قهستان هب استناد تبصره يك) 1401تعرهف عوارض سال 
 80ماده  26، و 16، 9( اقنون مالیات رب ارزش ازفوده و بنداهی50پنجاه)

اقنون تشکیالت، وظایف وانتخابات شورااهی اسالمی کشور  85وهمچنین 
ودستورالعملها وآئین انهم اهی ارجائی، و اصالحات بعدی  آن،طبق پیشنهاد 

 هب تصویب رسیدشهرداری قهستان   خ مور  3576  شماره
 واحد ردآدم وشهرسازی شهرداری قهستان
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 1401فهرست عوارض سال 

 صفحه شرح عوارض کد عوارض فصل ردیف
 5 مستندات قانونی وضع عوارض وسایر مستندات - اول 1

 6 تعاریف - اول 2

 8 عوارض زیر بنا مسکونی تک واحدی 1-2 دوم 3

 9 و آپارتمان ها عوارض زیر بنا مسکونی مجتمع ها 2-2 دوم 4

 10 تجاری تک واحدیاحداثی ه عوارض پذیر 3-2 دوم 5

 11 تجاری چند واحدیاحداثی عوارض پذیره  4-2 دوم 6

 12 انتظامی، بهداشتی و درمانی اداری احداثی عوارض پذیره 5-2 دوم 7

 12 صنعتیاحداثی عوارض پذیره  6-2 دوم 8

 13 ها،مسافرخانه هاواماکن گردشگریهتل احداثی عوارض پذیره  7-2 دوم 9

 13 تأسیسات وتجهیزات شهریپذیره احداثی عوارض  8-2 دوم 10

 14 ،فرهنگی هنری آموزشی،ورزشی احداثی عوارض پذیره  9-2 دوم 11

 14 خدمات درمانی خصوصیاحداثی عوارض پذیره  10-2 دوم 12

 15 عوارض صدور مجوز حصار 11-2 دوم 13

 16 افزوده ناشی از تغییر کاربری -عوارض هر متر مربع بر ارزش  12-2 دوم 14

 18 عوارض مازاد بر تراکم و ارتفاع مجاز 13-2 دوم 15

 19 عوارض پیش آمدگی مشرف به معابر 14-2 دوم 16

 20 عوارض ارزش افزوده ناشی از طرحهای توسعه شهری 15-2 دوم 17

 21 افزوده ناشی از صدور احکام صادرهارزش عوارض  16-2 دوم 18

 22 عوارض تفکیک و افراز واحد اضافه 17-2 دوم 19

 22 عوارض سطح شهر 18-2 دوم 20

 22 عوارض صدور احداث بنا در حریم شهر 19-2 دوم 21

 24 عوارض سالیانه کسب برای مشاغل وصنوف مختلف 1-3 سوم 22

 24 وافتتاح محل کسبعوارض تغییر شغل  2-3 سوم 23

 25 عوارض بانکها و موسسات اعتباری 3-3 سوم 24

 27 عوارض غرفه ها و نمایشگاه های فصلی و دائمی 1-4 چهارم 25

 27 عوارض تابلوها و تبلیغات 2-4 چهارم 26

 31 عوارض قطع اشجار 1-5 پنجم 27

 32 عوارض بر موتورسیکلت ها 2-5 پنجم 28

 34 تسهیالت پرداخت 1-6 ششم 29

 34 قانون تقسیط 2-6 ششم 30

 39 ( 100ماده  11ارزش معامالتی اعیانی امالک ) تبصره  - - -
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 فصل اول 

 کلیات و تعاریف
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 :مستندات قانوني مرتبط با عوارض مستندات قانوني وضع عوارض و سایر

 :1346مصوب  هایشهردارمالي  نامهنییآ
خواهد بود كه در آن كليه انواع عوارض و بهاي خدمات و ساير درآمدهايي  ياتعرفههر شهرداري داراي   -30ماده 

، درج و هر عنوان تعرفه عوارض  شوديمشهرداري و مؤسسات تابعه و وابسته به آن وصول يا تحصيل  لهيوسبهكه 

در  رديگيمصورت  هاآنيا هر تغييري كه در نوع و ميزان نرخ  گردديميا بهاي خدمات جديدي كه وضع و تصويب 

 . شوديمتعرفه مذكور منعكس 

بعدي مصوب  يهاهياصالحقانون تشكيالت ، وظايف و انتخابات شوراهاي اسالمي كشور و انتخابات شهرداران با 

1375 

 نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهاي اسالمي كشور نامهنييآ

 قانون تشکیالت، وظایف و انتخابت شوراهای اسالمي کشور:
 ( وظايف شوراي اسالمي شهر به شرح زير است : 20/04/1396)اصالحي  -80ماده 

 هاي وزارت كشور .ها با رعايت دستورالعملپيشنهادي شهرداري پس از رسيدگي به آن هاينامهتصويب آيين -9

تصويب لوايح برقراري يا لغو عوارض شهر و همچنين تغيير نوع و ميزان آن با در نظر گرفتن سياست عمومي  –  16

 شود. مي دولت كه از سوي وزارت كشور اعالم

نامه مالي و معامالت هاي وابسته به آن با رعايت آيينرداري و سازمانتوسط شه شدهتصويب نرخ خدمات ارائه –  26

 ها . شهرداري

تواند نسبت به وضع عوارض متناسب با توليدات و ( شوراي اسالمي شهر مي20/04/1396) اصالحي  -85ماده 

نامه مصوب يينهاي خدماتي و عمراني موردنياز شهر طبق آمنظور تأمين بخشي از هزينهدرآمدهاي اهالي به

 وزيران اقدام نمايد. هيئت

تواند در هر مقطعي عوارض ، يك ماه پس از ارسال هر مصوبه وزارت كشور قابل وصول است . وزير كشور مي –بند 

 نامه مصوب نداند نسبت به اصالح يا لغو آن اقدام نمايد. كه وصول هر عنوان تعرفه عوارض را منطبق بر آيين

 1387مصوب  افزودهارزشقانون مالیات بر 
 هاآنشوراهاي اسالمي شهر و بخش جهت وضع هر يك از عوارض محلي جديد ، كه تكليف  -1تبصره -50ماده 

در سال بعد  اجرابراي  هرسالموارد را حداكثر تا پانزدهم بهمن ماده  اندموظفدر اين قانون مشخص نشده است ، 

 ، تصويب و اعالم عمومي نمايند.

قوانين و مقررات مربوط به اعطاء تخفيف يا معافيت از پرداخت عوارض ياوجوه به شهرداري –3تبصره -50ماده

 ها و دهياريهاملغي مي گردد. 

 

 : 20/01/96-20994قانون احکام دائمي برنامه های توسعه کشور
 .هرگونه تخفيف و بخشودگي عوارض شهرداري ها توسط دولت ممنوع است ت  -23ماده 

موارد مربوط به شهرسازي رعايت ضوابط و مقررات فني طرح جامع و تفصيلي مصوب شهر  در تمامنكته مهم:

 .گردديمو مصوبات دفترچه اقدام  برابر ضوابطاما در خصوص نحوه محاسبه و اخذ عوارض  هستقهستان الزامي 
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 تعاریف:
 تهيه و تنظيم گرديده است . االشارهبه استناد موارد فوق  ورالعملي كهاز دست عبارت است:  تعرفه عوارض

p( منظور از :p ) ارزش ،
1

100
دين شهر،كارشناس رسمي قيمت روز زمين و ساختمان بر مبناي تعيين توسط معتم

 مي باشد.دادگستري 

P´  :يشهر،كارشناس رسم نيتوسط معتمد نييروز زمين و ساختمان بر مبناي تع متيق منظور يك دهم 

 باشد. يم يدادگستر

K به تصويب  پيشنهاد وتوسط شهرداري مختلف با توجه به مقتضيات هر شهر  يهاتعرفه: ضريبي است كه در

 . رسديماستانداري 

شود و شامل اتاق،  عبارت است از ساختماني كه براي سكونت افراد و يا خانواده ساخته مييك واحد مسكوني: 

 آشپزخانه و سرويس هاي الزم ميباشد.

در برخي از تعرفه هاي عوارض مبلغي به عنوان حداقل در نظر گرفته شده است  حداقل )دربرخي از تعرفه ها(:

كه از اين مبلغ در مواردي استفاده ميگردد كه پس از محاسبه عوارض آن رديف طبق فرمول و ضرايب مصوب پاسخ 

ين مبلغ باشد لذا اين مبلغ دريافت ميگردد و در غير اينصورت يعني در مواردي كه عوارض محاسبه شده كمتر از ا

 باالتر از حداقل باشد. عوارض طبق فرمول دريافت مي گردد.
شوراي عالي  09/3/1389تعاريف و اصالحات بكار رفته در اين دستورالعمل براساس مصوبه مورخ انواع کاربری ها: 

 .معماري در خصوص طرح تدقيق تعاريف و مفاهيم كاربري هاي شهر مي باشد شهرسازي و
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 فصل دوم 

 ساخت وساز 
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 احداثي( از نوع مسکوني به صورت تک واحدی) ربنایزعوارض هر مترمربع  –(1-2)شماره*تعرفه 

 عرصه مي باشد. یک صدم ارزش قیمت روزدر این تعرفه  P* منظور از  

 هرمترمربععوارض مسكونيواحد سطح رديف

 P.0.6 مترمربع 60تا  1

 P.0.7 مترمربع 100تا  2

 P.0.8 مترمربع 150تا  3

 P.0.9 مترمربع 200تا  4

 P.1 مترمربع 300تا  5

 P.2 مترمربع 400تا  6

 P.3 مترمربع 500تا  7

 P.4 مترمربع 600تا  8

 P.5 به باال مترمربع 600از  9

 

 توضیحات:
: منظور از واحد مسكوني تك واحدي، اعياني است كه در سطح و يا هر طبقه، بيش از يك واحد احداث نشود 1بند 

و چنانچه در هر طبقه و يا طبقات دو واحد يا بيشتر ساخته شود تك واحدي محسوب نمي گردد و در اينگونه موارد 

 ( مالک عمل خواهد بود.2-2تعرفه برابر ) يمسكوننحوه محاسبه عوارض زير بنا از نوع مجتمع هاي 

: در صورت درخواست متقاضي براي احداث طبقات به صورت تكميلي واحد اصلي عوارض در همين تعرفه 2بند 

محاسبه و در پروانه و پايان كار تنها يك واحد درج و ساير طبقات به صورت تكميلي آن واحد در نظر گرفته مي 

 شود.

متقاضيان براي احداث استخر، سونا و جكوزي در خارج از اعياني با رعايت ضوابط و : درصورت درخواست 3بند 

قابل وصول مي باشد. چنانچه قسمتي از اعياني براي اين منظور استفاده  P.2مقررات شهرسازي به ازاي هر مترمربع 

 شود در محاسبه عوارض مجدداً مورد محاسبه قرار نمي گيرد.

شهر د نياز كه در ملك با رعايت ضوابط و مقررات شهرسازي و طبق طرح هاي مصوب : مساحت پاركينگ مور4بند 

 و...( احداث گرديده است شامل محاسبه عوارض زيربنا نمي گردد. يليتفض ،جامع هادي،)

: در هر رديف اوالً جمع كل زيربنا مورد نظر مي باشد و تا متراژ اعالمي جزء آن رديف محسوب مي شود يعني 5بند 

متر مربع در رديف بعدي محاسبه ميگردد ثانياً  100هم جزء رديف يك مي باشد و بيش از آن تا  مترمربع 60 خود

د يعني ملكي كه داراي دانجام نميگر مي گردد و تفكيكي در متراژ زيربنا كل مساحت در رديف مربوطه محاسبه

 اخذ ميگردد. در رديف سوم محاسبه و مترمربع 120زيربنا مي باشد كل  مترمربع 120
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 نوع مسکوني برای مجتمع ها و آپارتمانهااحداثي( از) ربنایزمترمربع عوارض هر–2-2)شماره*تعرفه 

 عرصه مي باشد. یک صدم ارزش قیمت روزدر این تعرفه  P* منظور از 

 هرمترمربععوارض سطح زير بنا رديف

ميانگين سطح واحد.𝐏.𝟐  مترمربع 200تا  1

𝟏𝟎𝟎
  

ميانگين سطح واحد.𝐏.𝟐.𝟑  مترمربع 400تا  2

𝟏𝟎𝟎
  

ميانگين سطح واحد.𝐏.𝟐.𝟑  مترمربع 600تا  3

𝟏𝟎𝟎
  

ميانگين سطح واحد.𝐏.𝟑.𝟓 مترمربع 1500تا  مترمربع 600از  4

𝟏𝟎𝟎
  

ميانگين سطح واحد.𝐏.𝟒 مترمربع 3000تا  مترمربع 1500از  5

𝟏𝟎𝟎
  

ميانگين سطح واحد.𝐏.𝟓  به باال مترمربع 3000از  6

𝟏𝟎𝟎
   

 

 

 

 توضیحات:
است كه در سطح و يا هر طبقه، بيش از يك واحد احداث  يانياع : منظور از مجتمع ها و آپارتمانهاي مسكوني،1بند 

 گردد.

: در صورت درخواست متقاضيان براي احداث استخر، سونا، جكوزي در خارج از اعياني با رعايت ضوابط و 2بند 

قابل وصول مي باشد. چنانچه قسمتي از اعياني براي اين منظور استفاده  P.5مقررات شهرسازي به ازاي هر مترمربع 

 شود در عوارض مجدداً مورد محاسبه قرار نمي گيرد.

شهر : مساحت پاركينگ مورد نياز كه در ملك با رعايت ضوابط و مقررات شهرسازي و طبق طرح هاي مصوب 3بند 

 و...( احداث گرديده است شامل محاسبه عوارض نمي گردد. يليتفض ،جامع هادي،)

سطح واحد عبارت است مجموع كل زيربنا )ناخالص( تقسيم بر تعداد كل واحد هاي  از ميانگين منظور :4بند 

 مسكوني ملك مورد نظر.
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احداثي( از یک واحد تجاری) رهیپذعوارض هر مترمربع  – ( 2-3شماره )*تعرفه   

 عرصه مي باشد. یک صدم ارزش قیمت روزدر این تعرفه  P* منظور از 

 

 مأخذ و نحوه محاسبه عوارض عوارضعنوان تعرفه  رديف

 P.2.5 عوارض پذيره در زير زمين 1

 P.7 عوارض پذيره در همكف 2

 P.3 عوارض پذيره در طبقه اول 3

 P.2 عوارض پذيره در طبقه دوم 4

 P.1.5 عوارض پذيره در نيم طبقه 5

 

 :توضیحات

كمتر از عوارض پذيره  %20هر طبقه پايين تر از زيرزمين  : عوارض پذيره طبقات پايين تر از زيرزمين: به ازاي1بند 

 براي هر مترمربع محاسبه خواهد شد. زيرزمين

: در خصوص انباري متصل و يا مجزا يك واحد تجاري: عوارض متعلقه به ازاي هر مترمربع براي انباري متصل 2بند 

به و وصول مي گردد و عوارض انباري يك مترمربع پذيره همان طبقه محاس عوارض %50معادل به واحد تجاري 

عوارض يك مترمربع پذيره تجاري همان طبقه محاسبه و  %80معادل مجزا از واحد تجاري به ازاي هر مترمربع 

 وصول مي گردد.

 پذيره مالک محاسبه قرار ميگيرد. عوارض %80 در صورت تجديد بناهاي تجاري تا ميزان مساحت مجوز قبل، :3بند 

اثبات تجاري بودن ملك قبل از تاسيس شهرداري شامل حداقل پروانه كسب از اتحاديه صنفي مربوطه : مدارک 4بند 

و يا ساير مراجع ذيصالح كه تعلق آن به ملك مورد تقاضا براي شهرداري به اثبات برسد مي باشد كه در اين صورت 

ز تاسيس شهرداري وجود هر يك از مشمول پرداخت عوارض و يا جريمه اي بابت تغييركاربري نخواهد شد و بعد ا

 اين مدارک صرفاً سال وقوع تخلف رابراي محاسبه جريمه و همچنين عوارض سال هاي قبل را مشخص خواهد نمود.

 مي باشد. P.5حق بهره برداري از فضاي بازدر اين كاربري به ازاي هر مترمربع  :5 بند

رأي به ابقاء آن صادر گردد. در  100و در كميسيون ماده: در صورتي كه ملكي داراي تخلف ساختماني باشد  6بند 

 هنگام محاسبه عوارض پذيره آن فرمول ذيل به رديف مربوطه در جدول فوق به عنوان ضريب اضافه ميگردد:

 

(1+
(𝐿+ℎ)

10
) 

L 
 اختالف طول دهنه به متر

h 
 اختالف طول ارتفاع به متر

L=Ls-Lo h=hs-ho 
Ls طول دهنه به متر Hs طول ارتفاع به متر 

Lo طول دهنه مجاز به متر Ho طول ارتفاع مجاز به متر 

• L   وh  باشد به جاي آن صفر قرار مي دهيمبايد مساوي يا بزرگتر از صفر باشد و در صورتي كه منفي 
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 احداثي( از چند واحدی تجاری) رهیپذعوارض هر مترمربع  –( 4-2شماره )* تعرفه 

 عرصه مي باشد. یک صدم ارزش قیمت روزدر این تعرفه  P* منظور از 
 

 :توضیحات

( برابر متر 12سراي و امثالهم، عمق جبهه اول ) تيمچه ژ،: در محاسبه عوارض پذيره مجتمع هاي تجاري مانند پاسا1بند 

 قيمت منطقه اي جبهه اول مالک عمل مي باشد %80ضرايب مصوب و مازاد بر آن معادل 

تجاري كه به صورت مجتمع و پاساز احداث مي شوند، فضاي باز مشاعي كه در ساختمان امتداد داشته و  واحدهاي :2 بند

 تمام طبقات را از هر طبقه قابل روئيت مينمايد و همچنين سرويس بهداشتي و نماز خانه مشمول عوارض نخواهند بود.

 پذيره مالک محاسبه قرار ميگيرد. عوارض %80: درصورت تجديد بناهاي تجاري تا ميزان مساحت مجوز قبل، 3 بند

: در خصوص انباري متصل و يا مجزا يك واحد تجاري: عوارض متعلقه به ازاي هر مترمربع براي انباري متصل به واحد 4 بند

يك مترمربع پذيره همان طبقه محاسبه و وصول مي گردد و عوارض انباري مجزا از واحد تجاري  عوارض %50 معادلتجاري 

 عوارض يك مترمربع پذيره تجاري همان طبقه محاسبه و وصول مي گردد. %80 معادلاي هر مترمربع به از

 كمتر از عوارض پذيره زيرزمين %20: عوارض پذيره طبقات پايين تر از زيرزمين: به ازاي هر طبقه پايين تر از زيرزمين 5 بند

 براي هر مترمربع محاسبه خواهد شد.

تجاري كه دريك طبقه به صورت يكپارچه ايجادميشوند عمق جبهه مالک عمل نبوده وعوارض كل بنا هاي  درمجتمع :6 بند

 بر اساس ضريب تعيين شده محاسبه مي گردد.

 مي باشد. P*5بهره برداري از فضاي باز دراين كاربري به ازاي هرمترمربع  حق :7 بند

كميسيون ماده رأي به ابقاء آن صادر گردد. در هنگام محاسبه  : در صورتي كه ملكي داراي تخلف ساختماني باشد و در 8بند 

 عوارض پذيره آن، فرمول ذيل جايگزين قسمت داخل پرانتز ميگردد:

 

 (1+(
𝑛

10
)+

(𝐿+ℎ)

10
) 

L  شرح ذيل(اختالف(طول دهنه به متر h  اختالف)طول ارتفاع به متر)شرح ذيل 

Ls طول دهنه به متر Hs طول ارتفاع به متر 

Lo  دهنه مجاز به مترطول Ho طول ارتفاع مجاز به متر 

n تعداد واحد تجاري 

آنها بزرگتر از صفر  Lواحدهايي كه  L( و سپس ميانگين L=Ls-Loهر واحد را محاسبه نموده)Lابتدا  Lبراي محاسبه •

  .در فرمول جدول قرار ميدهيم Lباشد را محاسبه مي كنيم و به جاي 

آنها بزرگتر از صفر  hواحدهايي كه  h( و سپس ميانگين h=hs-hoهر واحد را محاسبه نموده) hابتدا  hبراي محاسبه  •

 .در فرمول جدول قرار ميدهيم hباشد را محاسبه مي كنيم و به جاي 

 

 مأخذ و نحوه محاسبه عوارض عنوان تعرفه عوارض رديف

)+P)1.4.5 عوارض پذيره در زير زمين 1
𝑛

10
)) 

)+P)1.10 عوارض پذيره در همكف 2
𝑛

10
)) 

)+P)1.8 عوارض پذيره در طبقه اول 3
𝑛

10
)) 

)+1( .6.5 عوارض پذيره در طبقه دوم 4
𝑛

10
)) 

)+P)1.7 عوارض پذيره در نيم طبقه 5
𝑛

10
)) 
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 ، انتظامي، بهداشتي و درمانياحداثي( اداری) رهیپذعوارض هر مترمربع  –(5-2)شمارهتعرفه  *

 عرصه مي باشد. یک صدم ارزش قیمت روزدر این تعرفه  P* منظور از 

 مأخذ و نحوه محاسبه عوارض طبقات رديف 

 P.4 در سطح وکليه طبقات 1

 توضیحات:
ضوابط و مقررات مربوط از جمله طرح  : وصول اين عوارض در خصوص واحدهاي اداري مي باشد كه رعايت1 بند

 .مورد مالک عمل قرار مي گيرد حسب( مصوب )جامع، هادي، تفضيلي و...

 

 احداثي( صنعتي) رهیپذعوارض هر مترمربع  –( 6-2شماره )تعرفه  *

 عرصه مي باشد. یک صدم ارزش قیمت روزدر این تعرفه  P* منظور از 

 عوارضمأخذ و نحوه محاسبه  طبقات رديف

 P.2 در سطح وکليه طبقات 1

 :توضیحات

: وصول عوارض مزبور درخصوص واحدهايي كه كاربري واحد مورد نظر صنعتي باشد و يا آنكه كاربري غير 1بند 

تغيير كاربري يافته باشدعالوه بر ، حسب مورد 5مرتبط بوده كه با طرح موضوع در كميته فني و يا كميسيون ماده 

 مطابق با اين تعرفه قابليت ايصال دارد. ،متعلقه بابت واحدهاي صنعتيعوارض هاي 

يا اداري احداث شود عوارض آن مطابق تعرفه  تجاري : چنانچه در قسمتي از كاربري مذكور واحدهاي مسكوني،2بند 

 هاي مربوطه وصول خواهد شد.

 باشد. مي p.2ع : حق بهره برداري از فضاي بازدر اين كاربري به ازاي هر مترمرب3 بند
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 احداثي( هتل ها، مسافرخانه ها و اماکن گردشگری) رهیپذعوارض هر مترمربع  –( 7-2شماره )*تعرفه 

 عرصه مي باشد. یک صدم ارزش قیمت روزدر این تعرفه  P* منظور از 

 مأخذ و نحوه محاسبه عوارض طبقات رديف

 P.2 در سطح وکليه طبقات 1

عوارض پذيره صدور پروانه  7/7/1370قانون توسعه صنعت ايرانگردي و جهانگردي مصوب  8: به استناد ماده 1 بند

قانون  22ماده  4براي هتل ها و اماكن گردشگري و مسافر خانه ها برابر بخش صنايع خواهد بود. به استناد بند 

، عوارض ناشي از تغيير كاربري و 15/8/1384 دولت مصوب الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي

 شدفروش تراكم به صورت قسطي از شروع بهره برداري توسط سرمايه گذاران به شهرداري مربوطه پرداخت خواهد 

 با تقاضاي سازمان گردشگري()

با توجه به لزوم  و دتجاري است كه از معابر براي عموم قابل دسترسي باش فضاي ،جدول 2 رديفمنظور از : 2 بند

حمايت از صنعت گردشگري، عوارض فضاهاي تجاري داخل ساختمان اصلي هتل برابر رديف يك اين تعرفه خواهد 

 بود.

 مي باشد. p.3حق بهره برداري از فضاي بازدر اين كاربري به ازاي هر مترمربع : 3بند 

احداثي( تأسیسات وتجهیزات ) صدور مجوزعوارض هر مترمربع  –( 8-2شماره )*تعرفه 

 شهري

 عرصه مي باشد. یک صدم ارزش قیمت روزدر این تعرفه  P* منظور از 

 مأخذ و نحوه محاسبه عوارض طبقات رديف

 P.S .20 صدور مجوز تاسيسات وتجهيزات شهری درامالك اداره درخواست کننده 1

 h.P خانه (صدور مجوز آنتن های راديويي،ديتا و غيره)منصوب در بام  2

 P.S .20 ریشه صدور مجوز تاسيسات وتجهيزات شهری درامالك 3

 توضیحات:
، منبع آب، پست ترانسفورماتور مانند: موارد مشمول اين رديف تعرفه عبارتند از تأسيسات و تجهيزات شهري 1بند 

پست گاز، پست مخابرات، تصفيه خانه هاي آب و فاضالب، دكل هاي برق و مخابرات وكليه دكلهاي ارتباطي، 

 كيوسك تلفن و...

( در عوارض مورد محاسبه 1بند موضوع ) يشهرتجهيزات  كل سطح محدوده مورد استفاده توسط تاسيسات و :2بند  

 قرار ميگيرد.

 لنصب جهت دكل ها مي باشد.مجوز هاي فوق مربوط به حق ا: 3بند 

: اجاره ساالنه تاسيسات و تجهيزات كه در امالک شهرداري نصب شده است به ميزان ده درصد حق النصب 4بند 

 مي باشد.

 ارتفاع دكل مي باشد. Hتبصره : 
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 ،يهنر ،يفرهنگ ورزشي، آموزشي، يواحدها (احداثي)رهیپذعوارض هرمترمربع –(9-2)شماره*تعرفه 

 درماني يبهداشت

 عرصه مي باشد. یک صدم ارزش قیمت روزدر این تعرفه  P* منظور از 

 مأخذ و نحوه محاسبه عوارض طبقات رديف

 P.2 زيرزمين 1

 P.3 همكف 2

 P.4 اول 3

 P.5 دوم 4

 P.6 دوم به باال 5

 :توضیحات

اصالحي  قانون 19اخذ پروانه ساختماني بر اساس ماده  ها و مراكز آموزشي غير انتفاعي براي : آموزشگاه1بند 

برخورداري از تخفيفات،  در 16/5/1387تاسيس و اداره مدارس، مراكز آموزشي و پرورشي غير دولتي مصوب 

 ترجيحات و كليه معافيت هاي مالياتي و عوارض در حكم مدارس دولتي هستند.

مدير كل محترم دفتر امور شوراهاي شهر و روستا وزارت كشور،  01/06/96 – 85723با عنايت به نامه شماره : 2بند 

مصلي ها و امكان صرفاً مذهبي اقليت هاي ديني مصرح  فضاي آموزشي، پژوهشي و اداري حوزه هاي علميه، مساجد،

در قانون اساسي از پرداخت عوارضات ساخت و ساز فقط براي فضاي اصلي معاف مي باشند و در صورت ساخت و 

 براي ساير موارد طبق ضوابط مربوط تعرفه عوارضات و بهاي خدمات محاسبه خواهد شد.ساز 

مالكان مراكز فوق متقاضي صدور پروانه ساختماني به منظور احداث اعياني واحدهاي  و چنانچه هيات امنا .3بند 

 صدور پروانه ساختماني عوارض 5الزم از كميسيون ماده  از اخذ مجوزهاي پس باشند، ها ساير كاربري تجاري يا

 طبق تعرفه تجاري يا كاربري مربوطه محاسبه و اخذ ميگردد.

 احداثي( مراکز خدماتي، درماني خصوصي) رهیپذعوارض هر مترمربع  –( 10-2شماره )*تعرفه 

 عرصه مي باشد. یک صدم ارزش قیمت روزدر این تعرفه  P* منظور از 

 محاسبه عوارضمأخذ و نحوه  طبقات رديف

 P.1 زيرزمين 1

 P.1.5 همكف 2

 P.2.5 اول به باال 3

 :توضیحات

ها،  : موارد مشمول اين رديف تعرفه عبارتند: مطب پزشكان، روان پزشكان، دندانپزشكي، بينائي سنجي، راديولوژيست1بند 

 سونوگرافي، داروخانه ها، آزمايشگاه ها و...

: اين مراكز معموالً خارج از كاربريهاي بهداشتي درماني واقع در طرحهاي شهري و بر اساس ضوابط شهرسازي در ساير 2بند 

 كاربريها بر اساس تقاضاي مالك صادر مي گردند.

 د بود.همان رديف خواه %50: تعرفه انباري در هريك از طبقات 3بند 
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 عوارض هر متر صدور مجوز حصار – ( 11-2شماره )تعرفه *

 توضیحات:
شهرداري كه مقرر مي دارد: نسبت به زمين يا بنا  قانون 110حصار در خصوص ماده : عوارض صدور مجوز 1بند 

هاي مخروبه و غيرمناسب با وضع محل و يا نيمه تمام واقع در محدوده شهر كه درخيابان يا كوچه و يا ميدان قرار 

صويب شوراي شهر مي گرفته و منافي با پاكي و پاكيزگي وزيبايي شهر يا موازين شهرسازي باشد، شهرداري با ت

تواند به مالك اخطار دهد نهايت ظرف دو ماه به ايجاد نرده يا ديوار و يا مرمت آن كه منطبق با نقشه مصوب شوراي 

شهر باشد اقدام كند اگر مالك مسامحه و يا امتناع كرد شهرداري مي تواند به منظور تامين نظر و اجراي طرح 

و هزينه آن را به  ي و شهرسازي هر گونه اقدامي را كه الزم بداند معمولمصوب شورا در زمينه زيبايي و پاكيزگ

اضافه صدي ده از مالك يا متولي و يا متصدي موقوفه دريافت نمايد در اين مورد صورتحساب شهرداري بدواً به مالك 

ض نكرد صورتحساب ابالغ مي شود در صورتي كه مالك ظرف پانزده روز از تاريخ ابالغ به صورتحساب شهرداري اعترا

خواهد  ارجاع 77قطعي تلقي مي شود و هرگاه ظرف مهلت مقرره اعتراض كرد موضوع به كميسيون مذكور در ماده 

در  77و همچنين آراي كميسيون رفع اختالف مذكور در ماده  هائي كه مورد اعتراض واقع نشده شد صورتحساب

است بر طبق مقررات اجراي اسنادرسمي الزم االجراء نسبت  حكم سند قطعي و الزم االجرا بوده و اجراء ثبت مكلف

 به وصول طلب شهرداري اجرائيه صادر و به مورد اجرا بگذارد از شمول اين تعرفه مستثني است.

يا نرده مطابق ضوابط طرح تفضيلي شهر خواهد بود. )شهرداري  و فنس : ارتفاع مجاز براي حصار با تركيب ديوار2بند 

و فنس را به تفكيك در مجوز صادره درج نمايد( و حصار اجرا شده بايد به تأييد كتبي  اع ديوارمكلف است ارتف

 كارشناس شهرداري برسد درغير اينصورت به عنوان ملك فاقد حصار تلقي مي گردد.

 : مالک محاسبه جهت حصار كشي محيط كل عرصه مورد نظر مي باشد.3بند 

وضعيت ملك توسط شهرداري تعيين مي گردد ، مساحت و  مدت اعتبار مجوز حصاركشي بر اساس موقعيت: 4بند 

 ماه مي باشد. 12حداكثر كه 

 جدول فوق مي باشد پروانه ساختمانيدر هنگام صدور : مالک محاسبه عوارض ديوار كشي 5بند 

 محدوده( خارجعوارض)مأخذ و نحوه محاسبه  مأخذ و نحوه محاسبه عوارض)داخل محدوده( نوع حصار رديف

 الير 21,000 الير 50,000 ديوارکشي 1

 الير 20,000 الير 40,000 فنس کشي 2
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تغییرکاربري براساس برارزش افزوده ناشي از عوارض هر مترمربع ( 12-2) *تعرفه شماره

 ضوابط طرح تفضیلي و سایر قوانین

 عرصه مي باشد. یک صدم ارزش قیمت روزدر این تعرفه  P* منظور از 
 مأخذ و نحوه محاسبه عوارض به کاربری از کاربری رديف

 p.13 1نوع 2نوع 1

 p.20 1نوع 3نوع 2

 p.15 2نوع 3نوع 3

 p.24 1نوع 4نوع 4

 p.19 2نوع 4نوع 5

 p.16 3نوع 4نوع 6

 p.27 1نوع 5نوع 7

 p.22 2نوع 5نوع 8

 p.18 3نوع 5نوع 9

 p.14 4نوع 5نوع 10

 p.30 1نوع 6نوع 11

 p.27 2نوع 6نوع 12

 p.24 3نوع 6نوع 13

 p.20 4نوع 6نوع 14

 p.16 5نوع 6نوع 15
 

 توضيحات:

انتفاع يافته)از كاربري اوليه به كاربري مجاز يا جديد( يا با  : امالكي كه بر اساس طرح هاي مصوب شهري 1 بند

يا طبق ضوابط شهرسازي مطابق عناوين قيد شده در اين  تعرفه انتفاع يابد،  5درخواست مالك در كميسيون ماده

 اين عوارض محاسبه و اخذ خواهد شد.

به ابقاء يا تثبيت صادر مي گردد، در صورتي مصو 5: هرگونه ابقاء كاربري اوليه كه بعضاً از كميسيون ماده  2بند 

 كه مالكيت بر اساس آخرين پروانه تغيير نكرده باشد مشمول پرداخت اين عوارض نمي گردد.

: در صورت درخواست مالك جهت انتفاع كاربري)استفاده( بخشي از ملك از كاربري اوليه به كاربري انباري  3 بند

 رديف مربوطه دريافت ميگردد./. %50رعايت ضوابط و مقررات براي اين قسمت كاربري جديد)مثال: انبار تجاري( با

: در صورتي كه بر اساس درخواست مالك و برابر ضوابط و مقررات شهرسازي ملكي از كاربري با ارزش باالتر 4 بند 

 نمي گردد.به كاربري با ارزش  پايين تر تغييركاربري يابد هزينه اي بابت اين نوع تغييركاربري دريافت 

: كاربري هاي هم ارزش در يك نوع قرار گرفته و دسته بندي فوق بر اساس مصوبه شوراي عالي معماري  5بند 

 به شرح جدول ذيل ميباشد: 10/3/89وشهرسازي مورخ

 تبصره: هرگونه تغيير كاربري در گروه هفت ممنوع  مي باشد.
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 تعريف نوع كاربري نوع رديف

1 1 
انتفاعي خدماتي ) -تجاري

 وغير انتفاعي(
 به اراضي اختصاص يافته براي انواع فعاليت هاي بازرگاني وخدمات انتفاعي وغير انتفاعي گفته ميشود

2 
2 

 صنعتي
مورخ  18591-/ت64677مصوبه شماره  به ارضي اختصاص يافته جهت استقرار صنايع مشمول گروه الف مووضع

 هيات وزيران واصالحات بعدي آن گفته ميشود 26/12/1388

 به اراضي اختصاص يافته جهت اقامت وسياحت گفته ميشود تفريحي وتوريستي 3

 به اراضي اختصاص يافته جهت سكونت اطالق مي شود مسكوني 3 4

5 

4 

 به خدمات پزشكي درماني وسالمت انسان ودام ومدد كاري هاي اجتماعي گفته ميشود به اراضي اختصاص يافته درماني

 به اراضي اختصاص يافته جهت رفع نيازهاي عمومي شهروندان كه عمدتاً در اختيار شهرداري است گفته ميشود تجهيزات شهري 6

 شهر ويا بهداشت شهر وشهروندان اختصاص مي يابد گفته ميشود به اراضي كه جهت امور مربوط به تاسيسات زير بنائي تاسيسات شهري 7

 حمل ونقل وانبارداري 8
شهري وشهروندان  برون به اراضي اختصاص يافته جهت شبكه معابر وساختمانهائي كه براي انجام سفر هاي شهري،

 اختصاص مي يايد گفته ميشود

9 

5 

 آموزش، تحقيقات وفناوري
اي آموزش عالي وتكميلي وپژوهشي بعد از دوره تحصيالت رسمي وعمومي )تحصيالت به اراضي كه جهت فعاليت ه

 ميشود داده مي شود گفته ( اختصاصمتوسط

 آموزش 10
به اراضي اختصاص يافته براي فعاليت هاي آموزش رسمي وعمومي تحت مديريت وزارتخانه ي آموزش وپرورش وكار وامور 

 اجتماعي گفته ميشود

 وانتظاميادار ي  11
وموسسات ونهاد هاي عمومي غير  هاي دولتي شركت دولتي، موسسات به اراضي اختصاص يافته جهت استقرار وزارتخانه ها،

 دولتي ونيروهاي انتظامي وبسيج گفته مي شود

 يافته به نيروهاي مسلح گفته ميشود به اراضي اختصاص نظامي 12

 جهت انجام ورزش هاي مختلف از سطوح حرفه اي تا مبتدي گفته ميشود به اراضي اختصاص يافته ورزشي 13

 يافته به فعاليت هاي فرهنگي گفته ميشود به اراضي اختصاص فرهنگي هنري 14

 به اراضي اختصاص يافته جهت انجام فرايض ومراسم مذهبي وديني وبقاع متبركه گفته ميشود مذهبي 15

16 
6 

 توسط شهرداري احداث ومورد استفاده عموم قرار ميگيرد گفته ميشود ( كهبوستا نپارک )اراضي اختصاص يافته جهت به  پارک وفضاي سبز

 يافته به باغات وزمين هاي كشاورزي گفته ميشود به اراضي اختصاص باغات وكشاورزي 17

18 

7 

 به اراضي اختصاص يافته به مكانهاي تاريخي گفته مي شود ميراث تاريخي

 به سطوح اختصاص يافته به جنگلهاي طبيعي ودست كاشت وامثالهم گفته مي شود طبيعي 19

 به اراضي كه حسب قانون جهت اهداف خاص حفاظت ومنظور مي شود گفته مي شود حريم 20
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 و ارتفاع مجازمازاد بر تراکم  عوارض( 13-2) شماره*تعرفه 

 تراکم پیش بیني شدهو  عوارض مازاد بر تراکم پایه الف

 عرصه مي باشد. یک صدم ارزش قیمت روزدر این تعرفه  P* منظور از 

 تجاري مسكوني عنوان تعرفه عوارض رديف
ساير 

 كاربري ها

1 
عوارض مازاد بر تراكم پايه تا سقف پيش بيني شده در ضوابط طرح 

 تفصيلي
.P.S5 10.P.S 7.P.S 

2 

پس از  ،عوارض مازاد بر تراكم پيش بيني شده در طرح تفصيلي

يا كميته فني يا ابقاء توسط كميسيون  5تصويب در كمسيون ماده 

 100ماده 

.P.S12 20.P.S 10.P.S 

 :توضیحات

سطح اشغال در نقاط مختلف شهر  تراكم پايه ومازاد بر آن تا سقف پيش بيني شده در طرح وهمچنين زانيم :1بند 

 بر اساس قوانين ومقررات موضوعه وضوابط طرح توسعه مصوب شهري مي باشد.

: تراكم پايه حداقل تراكمي است كه در ضوابط طرح در هر منطقه پيش بيني شده است و مازاد تراكم پيش 2 بند

 يه در هر شهر مي باشد.است كه طبق ضوابط طرح، افزون بر تراكم پا تراكمي بيني شده در طرح:

• s  مي باشد.شده، مجاز و پيش بيني مساحت قسمت مازاد بر تراكم 

 عوارض اضافه ارتفاع مغایر با ضوابط طرح توسعه شهری ب

 باشد. يروز عرصه م متیصدم ارزش ق کیتعرفه  نیدر ا P* منظور از 

 ماخذ و نحوه محاسبه عوارض موارد شمول رديف

 متر( *سطح بنا*اختالف ارتفاع احداثي با ارتفاع مجازp.3مجاز/)ارتفاع  مسكوني 1

 متر( *سطح بنا*اختالف ارتفاع احداثي با ارتفاع مجازp.5ارتفاع مجاز/) تجاري 2

 متر( *سطح بنا*اختالف ارتفاع احداثي با ارتفاع مجازp.7ارتفاع مجاز/) اداري و صنعتي 3

4 
بهداشتي فرهنگي هنري، ورزشي، آموزشي، 

 درماني، پزشكي وساير كاربري ها
 متر( *سطح بنا*اختالف ارتفاع احداثي با ارتفاع مجازp.4ارتفاع مجاز/)

 توضیحات:

: وصول عوارض موضوع اين تعرفه در موارد مغاير پروانه ساختماني صرفا در صورت ابقا توسط كميسيون ماده 1 بند

 مجاز مي باشد. 100

: منظور از سطح بنا سطح طبقه يا طبقاتي است كه اضافه ارتفاع دارند و در فرمول در قسمت سطح بنا تنها 2 بند

 مساحت طبقه يا طبقات داراي ارتفاع اضافه قرار مي گيرد.

: در صورتي كه اضافه ارتفاع طبقات متفاوت باشد، عوارض براي هر طبقه جداگانه محاسبه و در پايان 3 بند

 يافت مي شود.مجموع آن در

مانند دوبلكس در ) ،باشدنداشته ضوابط شهري موضوع اين تعرفه در مواردي كه مغايرتي با : وصول عوارض 4 بند

 واحدهاي مسكوني( بالمانع مي باشد.
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 آمدگي مشرف به معابر به ازاي هر متر مربع ( عوارض پیش14-2شماره ) *تعرفه

 عرصه مي باشد. قیمت روزیک صدم ارزش در این تعرفه  P* منظور از 

 ماخذ ونحوه محاسبه عوارض عنوان تعرفه رديف

 P.S.20 واحدهاي تجاري 1

 P.S. 15 واحد هاي اداري وصنعتي 2

 P.S 12. واحد هاي مسكوني 3
 P.S. 10 وساير كاربريها پزشكي درماني، بهداشتي ،آموزشي ،ورزشي ،هنري واحد هاي فرهنگي، 4

 توضیحات:

ذيل الزم  محترم كشور به شرح وزارت 8/12/1372مورخ  3634/1/20798ضوابط مقرر در بخشنامه  كليه :1 بند

 الرعايه است:

 درصورتي كه پيش آمدگي در معبر عمومي به صورت روبسته وزير بناي مفيد مورد استفاده واحد هاي مسكوني،-1

كنسول( عالوه بر اين كه جزو زير بناي مفيد محسوب وعوارض مربوطه وصول ) گيردقرار  صنعتي ،اداري ،تجاري

خواهد شد از هر مترمربع پيش آمدگي برابر تعرفه مشروط بر اين كه از قيمت روز زمين تجاوز ننمايد از متقاضيان 

 وصول خواهد گرديد.

 قرارگيردناي غيرمفيد مورد استفاده اگر پيش آمدگي بصورت روبسته وداراي ديوراهاي جانبي باشد ولي به صورت ب-2

بر اينكه جزء زيربناي ناخالص محسوب وعوارض مربوطه وصول خواهد شد از هر  عالوه( صرفاًبه صورت بالكن)

 بند يك وصول خواهد شد. %70مترمربع پيش آمدگي 

يك وصول خواهد  بند %50معادل  فقط( تراس) باشدچنانچه پيش آمدگي به صورت روباز وفاقد ديوراهاي جانبي -3

 شد.

پيش آمدگي سقف آخرين طبقه بنا صرفاً به صورت سايه بان مورد استفاده قرار گيرد مشمول مقررات  چنانچه تبصره:

 اين تعرفه نخواهد بود.

خارج از درصد مجاز بوده باشد عوارض مازاد بر تراكم مجاز بر مبناي تعرفه مربوطه  پيش آمدگي چنانچه :2بند 

 محاسبه خواهد شد.
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 توسعه شهري ارزش افزوده ناشي از اجراي طرح هاي ( عوارض15-2*تعرفه شماره )

 عرصه در بر معبر جدید مي باشد. یک صدم ارزش قیمت روزدر این تعرفه  P* منظور از 

 عنوان تعرفه رديف
نحوه محاسبه عوارض براي 

 متر 12 معابركمتراز

نحوه محاسبه عوارض براي 

 متروبيشتر 12 معابر

 s*p*w 0.9*s*p*w*0.5 معبر قرار مي گيرند بر براي امالكي كه پس از تعريض در 1

 s*p*v 0.9*s*p*v*0.4 ملك تعريض مي شودولي معبر مشرف به  امالكي كه عقب نشيني ندارند 2

 s*p*v 15*s*p*v*8 اجراي طرح داراي باقيمانده هستند براي امالكي كه پس از 3

sمتراژعرصه باقیمانده ملك : w      : معبر ايجادشده عرض        vاضافه معبر نسبت عرض معبر قبل از  عرض : اختالف

 تعريض

 توضیحات:

 معبرجديد براساس طرح مي باشد. عرض معبر در تقسيم بندي عوارض، ازعرض منظور .1 بند

 رديف %80 براساس( متر 12 بعدازعمق) جبهه پشت جدول فوق و مبناي بر متر 12 تاعمقفوق  عوارض .2بند

 محاسبه واخذ ميگردد. مربوطه

وصول اين عوارض به هنگام صدور پروانه ساخت وساز ونقل وانتقال )انجام معامله( وهمچنين درخواست  زمان :3 بند

 مالك ميباشد.

كه در اثر تعريض معبر قسمتي ازآن درتعريض قرار گيرد در اين حالت شهرداري مي تواند عوارض  امالكي :4 بند

 موضوع اين تعرفه را درمقابل مطالبات مالك تهاتر نمايد.

مالك برابر ضوابط طرح هاي توسعه شهري امكان استفاده از موقعيت جديد را نداشته باشد يا تعريض  چنانچه :5 بند

 بود. انجام شده ارزش افزوده اي براي ملك ايجاد نكند مشمول پرداخت اين عوارض نخواهد
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 ارزش افزوده ناشي از احكام صادره( عوارض 16-2شماره )*تعرفه 

 مي باشد.رصه ع یک صدم ارزش قیمت روزدر این تعرفه  P* منظور از  

 

 ماخذ ونحوه محاسبه عوارض عنوان تعرفه عوارض ردیف

 P*S*0.5 كاربري مسكوني به ازاءهر مترمربع ارزش افزوده جهتعوارض  1

 P*S*1 كاربري تجاري به ازاءهر مترمربع ارزش افزوده جهتعوارض  2

 P*S*1 كاربري صنعتي به ازاءهر مترمربع افزوده جهتارزش عوارض  3

4 
كاربري اداري وسایر كاربري ها به ازاءهر  ارزش افزوده جهتعوارض 

 مترمربع
2*P*S 

 P2` كسري حد نصاب تفكيک براي اراضي زیر نصاب تفكيكي مصوب 5

 توضیحات:

قانون ثبت اسناد وامالک كشور و همچنين قانون حمايت از  148 و 147امالكي كه به استناد مواد  كليه :1 بند

توليد و عرضه مسكن سند دريافت وعوارض تفكيك وحقوق قانوني شهرداري را پرداخت ننموده اند مشمول پرداخت 

 اين عوارض مي باشند.

 500باالي  زمين هاي 28/1/1390قانون شهرداري مصوب  101: اشخاصي كه با توجه به قانون اصالح ماده 2 بند

 مربع را تفكيك نموده اند مشمول پرداخت عوارض تفكيك اين تعرفه نخواهند بود. متر

: عوارض تفكيك در هنگام صدور پروانه و پايانكار يا پاسخ استعالم ونقل وانتقال قابل وصول ويا پس از صدور 3 بند

 باشد.مربوطه هم قابل وصول مي عوارض رأي كميسيون ماده صد عالوه بر جرائم،

 مترمربع و كمتر خواهد بود. 500ذكر شده در اين تعرفه به استثناء بند يك فقط مشمول زمينهاي  عوارض :4 بند

تفكيك  28/1/1390قانون شهرداري مصوب  101متر مربع بايد بر اساس قانون اصالح ماده  500: امالک باالي 5 بند

 مالك(.سهم  %56.25 وسهم شهرداري  %43.75) گردندمي 

مي باشد لذا عوارض  28/01/1390 يعنيقانون شهرداري  101 ماده اصالح: مالک تعلق عوارض تفكيك تاريخ 6 بند

شهرداريهايي كه پس از اين تاريخ تأسيس  و ؛اين تعرفه براي اسناد بعد از اين تاريخ قابل محاسبه و اخذ مي باشد

 د.گرديده اند مي توانند سال تأسيس را مالک قرار دهن
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 ( عوارض تفكیك وافراز واحد اضافه17-2شماره )*تعرفه 

 مي باشد. عرصه یک صدم ارزش قیمت روزدر این تعرفه  P* منظور از 

 :توضیحات

كليه امالكي كه مازاد بر ضوابط شهرسازي و پروانه ساختماني و... متقاضي تفكيك اعياني هستند يا اقدام به : 1 بند

 واحد اضافي( مشمول پرداخت اين عوارض مي باشند.) اندتفكيك نموده 

 عوارض سطح شهر براي عرصه و اعیان( 18-2عوارض )*تعرفه 

 مي باشد. عرصه قیمت روزیک صدم ارزش در این تعرفه  P* منظور از 

 

 ماخذ ونحوه محاسبه عوارض عنوان تعرفه عوارض ردیف

 P*1.5%مساحت اعياني* عوارض سطح شهر براي اعيان 1

 P*1.5%مساحت عرصه * عوارض سطح شهر براي عرصه 2

 

 مجوز احداث بنا در حریم شهرعوارض صدور  (19-2عوارض )*تعرفه 

 عرصه مي باشد. یک دهم ارزش قیمت روزدر این تعرفه  ´P* منظور از 

 

 مأخذ و نحوه محاسبه بهاي خدمات عنوان تعرفه بهاي خدمات ردیف

 P´1.2 عوارض زیربنا 1

 

 ماخذ ونحوه محاسبه عوارض عنوان تعرفه عوارض ردیف

 p.1 عوارض تفكيک اعيان با كاربري مسكوني به ازاءهر مترمربع 1

 p.1.5 عوارض تفكيک اعيان با كاربري تجاري به ازاءهر مترمربع 2

 P.1.5 اعيان با كاربري صنعتي به ازاءهر مترمربع عوارض تفكيک 3

 p.2.5 عوارض تفكيک اعيان با كاربري اداري وسایر به ازاءهر مترمربع 4

 P2` كسري حدنصاب تفكيک براي واحدهاي زیرنصاب تفكيكي مصوب 5
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 فصل سوم 

 کسب مشاغل ورحف خاص
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مشمول قانون نظام صنفي  سالیانه کسب براي مشاغل وصنوف ( عوارض1-3*تعرفه شماره )

 وغیر صنفي ومشاغل خاص

 مي باشد. عرصه یک صدم ارزش قیمت روزدر این تعرفه  P* منظور از 

 عنوان تعرفه ردیف
 ماخذ ونحوه محاسبه عوارض

محل 
 كسب

 انباري متصل

 P.S.T 0.15.P.S.T.1.0.2 كسب براي مشاغل وصنوف مشمول قانون نظام صنفي عوارض ساليانه 1

 P.S.T 0.15.P.S.T.1.0.2 عوارض ساليانه برفعاليت براي مشاغل غير مشمول قانون نظام صنفي و مشاغل خاص 2

 - P.S.T.0.1 عوارض ساليانه انباري مجزا از واحد كسب وبالكن تجاري 3

 توضیحات:

طبق دفترچه ابالغي ) نمايندبه شهروندان ارائه مي  ضريب شغل بر اساس نوع شغل وميزان خدماتي كه T:1 بند

 توسط كميته درآمد استان(

 مساحت واحد كسب يا انباري مي باشد s:2 بند

شركتهاي بيمه پزشكان، دفاترخدمات الكترونيك دولت، دفاتراسناد رسمي و  مطب از مشاغل خاص منظور :3 بند

 ميباشد. نظير آنهاو

 10 اضافهبه  پليس ،خدماتي بريهاي واقع در جايگاههاي سوخت مانند تجاري،سايركارساليانه  عوارض :4 بند

 ...مطابق جداول مربوطه وصول خواهد شد.و

 ( عوارض تغییر شغل وافتتاح محل کسب2-3شماره )*تعرفه 

 عرصه مي باشد. یک صدم ارزش قیمت روزدر این تعرفه  P* منظور از  

 حداقل محاسبه عوارض ماخذ ونحوه عنوان تعرفه ردیف

 - برابر عوارض ساليانه شغل جدید 5 عوارض تغيير شغل 1
 - برابر عوارض ساليانه شغل مورد نظر 5 عوارض حق افتتاح محل كسب 2
 ریال 300000 (P2-P1)*4 جابه جایي مكان كسبي 3

 توضیحات:

بدون اخذ عوارض افتتاح، پروانه كسب را صادر نموده، عوارض افتتاح كسب بر مبناي  انچه شهردارينچ :1 بند

داشتن تعرفه مصوب ميباشد در غير اين صورت بر اساس سال درخواست افتتاح كسب  سال صدور مجوز در صورت

در واحد تجاري ونيز شغل  مودي داراي پرداخت عوارض صنفي ويا برگ تشخيص مالياتي چنانچه اقدام ميگردد.

مورد استعالم باشد مالک محاسبه عوارض افتتاح كسب اولين سال پرداخت عوارض صنفي ويا ارائه برگ تشخيص 

 مالياتي در شغل مورد نظر مي باشد.

 مكان كسبي جديد مي باشد P2مكان كسبي قبلي و  P1 از: منظور 2 بند
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 ي بانكهاه کسب براسالیان ( عوارض3-3*تعرفه شماره )

 مي باشد. عرصه یک صدم ارزش قیمت روزدر این تعرفه  Pمنظور از  *

 ماخذ ونحوه محاسبه عوارض عنوان تعرفه ردیف

 بانكها و موسسات مالي اعتباري و صندوقهاي اعتباريكسب براي  عوارض ساليانه 1
*P*S 1.1 

 

s مي باشد اعياني ملك مساحت. 
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 فصل چهارم 

 اشخاص حقوقی
 دولتی وغير دولتی( عمومی)
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 فصلي و دائمي ( عوارض غرفه ها و نمایشگاه هاي فروش1-4شماره )*تعرفه 

• s  غرفه می باشد.مساحت Nتعداد روز : 

 توضیحات:

: عوارض اين تعرفه شامل غرفه ها و نمايشگاه ها اعم از فروش، تخصصي، ادواري، فصلي و دائمي و بازارهاي 1بند 

 روز در محدوده وحريم شهر باستثناء نمايشگاه هاي صنايع دستي مي گردد.

يشگاه، عوارض بعد از اتمام هر دوره برگزاري نما روز 10: متوليان برگزاري نمايشگاه موظفند در مهلت حداكثر 2بند 

وصولي را به حساب شهرداري واريز و رسيد آن را به شهرداري ارائه نمايند در غير اينصورت شهرداري مجازبه وصول 

 وثيقه مربوطه مي باشد.

: مسئوليت وصول و واريز وجوه حاصله بعهده متوليان نمايشگاه خواهد بود، مأموران وصول شهرداري مي توانند 3بند 

حل دفتر نمايشگاه نسبت به بررسي ميزان وصولي اقدام نمايند، مسئولين نمايشگاه مكلف به همكاري با مراجعه به م

با مأمورين شهرداري مي باشند در غير اينصورت شهرداري مي تواند برابر آيين نامه وصول عوارض نسبت به وصول 

 حق و حقوق قانوني خود اقدام نمايد.

 ايجاد مي شوند مشمول پرداخت عوارض اين بخش نخواهند بود.: بازارهائي كه توسط شهرداري 4بند 

************ 

 ( عوارض تابلوها و تبلیغات.2-4شماره )*تعرفه 

 عرصه مي باشد. یک صدم ارزش قیمت روزدر این تعرفه  P* منظور از 

 بهاي عوارض ديوار نويسي: -1

         s  ×1 ×p عوارض = 

• s مي باشد. مساحت ديوارنويسي 

( )يك ميليون1.000.000)پنجاه درصرد( مبلغ منوط به اينكه از %50: مبلغ فوق نقداً بايد پرداخت گردد و 1تبصرره 

 كمتر نباشد به صورت چك معتبر جهت تضمين پاكسازي به شهرداري تحويل گردد. الير

 قابل اجرا خواهد بود.: كليه طرحهاي ديوار نويسي پس از ارائه طرح به شهرداري واخذ مجوز 2تبصره 

)شرش( ماه مي باشرد كه پس از اتمام مدت تعيين شرده مالك موظف 6: زمان اسرتفاده از ديوار نويسري 3تبصرره 

سربت به جمع آوري اقدام  سراً ن شرهرداري رأ صرورت  سرازي محل ويا تمديد قرارداد خواهد بود در غير اين به پاك

 افزايش وصول خواهد شد. %10با و  وهزينه هاي جمع آوري به نرخ روز زمان تسويه حساب

چنانچه ديوارنويسی در امالک شخصی افراد واقع گردد قبل از اخذ مجوز از شهرداری وپرداخت : 4تبصره 

 بهای خدمات مربوطه ارائه رضايت نامه کتبی مالك ملك الزامی است.

صررره  صررورت مولوب بودک کیتیت 5تب سررازی يا ا رای مجدد با تأيید ) یسرريوارنويد: در شررهرداری ب باز

 ديوارنويسی وتمديد آک توسط مالك قبل از اتمام قرارداد به شرح ذيل اقدام می گردد:

 

 طرح جديد بازسازی طرح اوليه طرح اوليه مرحله تمديد

 ماخذ ونحوه محاسبه عوارض عنوان تعرفه ردیف

 ریال S.n.30.000 عوارض غرفه ها ونمایشگاه هاي فروش فصلي و دائمي 1
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 هزينه روز %85 هزينه روز %90 هزينه روز %95 دوم( ماهه 6) ديتمدهزينه اولين 

 هزينه روز %75 هزينه روز %85 هزينه روز %90 سوم( ماهه 6) ديتمدهزينه دومين 

 هزينه روز %65 هزينه روز %80 هزينه روز %85 چهارم( ماهه 6) ديتمدهزينه سومين 

 عوارض پالکاردها وبومهای تبلیغاتی: -2

  عوارض نصب پالكارد وبوم در محلهاي تعيين شده توسط شهرداري براي هر مورد: 

 = عوارضالي( رهزار پنجاهو پانصد)550.000

 الي( ر)يكصرد هزار100000: مبلغ فوق نقداً بايد پرداخت گردد و پنجاه درصرد مبلغ منوط به اينكه از 1تبصرره 

 به شهرداري تحويل گردد.كمتر نباشد به صورت چك معتبر جهت تضمين پاكسازي 

 : كليه پالكاردها پس از ارائه به شهرداري و اخذ مجوز قابل نصب خواهد بود.2تبصره 

خواهد بود مشرروط بر اينكه سرالم وبصرورت اوليه باقي بماند  ( ماه)دو2: مدت زمان نصرب پالكارد وبوم 3تبصرره 

و پس از مدت تعيين شرده مالك موظف به جمع آوري وپاكسرازي محل خواهد بود در غير اينصرورت شرهرداري 

سرراب و  سررويه ح سرربت به جمع آوري اقدام وهزينه هاي جمع آوري به نرخ روز زمان ت سرراً ن افزايش  %10با رأ

 وصول خواهد شد

: كليه اشرخاص حقيقي وحقوقي از پرداخت بهاي خدمات نصرب پالكارد وبوم پس از اخذ مجوز رسرمي 4 تبصرره

سربتهاي ملي ومذهبي  شرهرداري براي منا شرهادت ائمه و...) يعموماز  صرفر، دهه فجر، نوروز، والدت و  (محرم و

 معاف مي باشند.

صرره  صري افراد واقع 5تب شرخ صرب پالكارد در امالک  شرهرداري و پرداخت : چنانچه ن گردد قبل از اخذ مجوز از 

 بهاي خدمات مربوطه ارائه رضايت نامه كتبي از مالك ملك الزامي است.

 عوارض نصب تابلو -3

 چنانچه تابلو بر روی بام ملك يا بر روی ديوار آن نصب گردد: :1-3

s  ×1 ×pعوارض تابلو = 
 چنانچه تابلو بر روی معبر ويك ضلع آن بر روی ديوار ملك نصب گردد: :2-3

s ×1.5×pعوارض تابلو = 

 : نصب هر گونه تابلو دارای پايه يا مهار در معبر وپياده رو ممنوع مي باشد3-3

• s .مساحت تابلو مي باشد 

، تمام واحدهاي صنفي، صنعتي، توليدي، توزيعي، خدماتي، اداري، بانكها و 1/1/1388از تاريخ  -1تبصره 

موسسات مالي و اعتباري، صندوقهاي قرض الحسنه و... مشمول مصوبه مذكور، مجاز به نصب تنها يك تابلوي 

 ( مترمربع2وحداكثردو ) ( مترمربع1) كيواحد( رايگان در سردرب واحد باحداقل مساحت )شناسايي كسب 

 ميباشد.

بجز تابلوهاي شناسايي كسب قيد شده در اين مصوبه، هر يك از اشخاص حقيقي و حقوقي كه  -2تبصره 

 تابلويي در سردرب مكان كسبي خود نصب نمايند بايد ساليانه بر اساس فرمول فوق عوارض پرداخت نمايند.

 قابل وصول است.عوارض صدور مجوز نصب براي يك بار  -3تبصره **
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براي حفظ زيبايي و پيشگيري از مخدوش شدن نماي عمومي شهر، نصب هر گونه تابلو در هر  -4تبصره 

 محل، اعم از سر درب، نما، جوانب و يا بام ساختمان، منوط به كسب مجوز از شهرداري مي باشد

كاالهايي كه در خارج از كشور )محاسبه تعرفه ها براي تابلوهاي مربوط به تبليغ كاالهاي خارجي  -5تبصره 

 توليد مي شود( به ميزان سه برابر انواع مشابه ايراني است.

نصب تابلو در ارتفاع ملك شخصي با رعايت ضوابط، مقررات و جوانب ايمني، منوط به كسب مجوز  -6تبصره 

 مي باشد. از شهرداري

 اخذ خواهد شد. %20در صورت نصب هر گونه تابلو بدون مجوز شهرداري عوارض مربوطه بعالوه  -7تبصره 

براي نصب تابلوهاي منصوبه به شرح فوق مي بايست مجوز نصب وبهره برداري از شهرداري اخذ  -8تبصره 

 گردد در غير اينصورت برابر مقررات جمع آوري خواهد شد

ه هاي پرداختي فقط براي واحد صنفي معرفي شده همان مكان بوده وقابل جابجائي ويا هزين -9تبصره 

 انتقال نميباشد

 وصول اين عوارض شامل ادارات دولتي وبيمارستان هاي دولتي نخواهد شد -10تبصره 

 )پنجاه درصد( مبالغ فوق الذكر مي باشد.%50كليه تابلوهاي پارچه اي وبوم مشمول پرداخت  -11تبصره 

 عوارض بیلبوردهای تبلیغاتی: -4

    عوارض بيلبوردهای تبليغاتي با هر ابعاد ومساحت برای مدت يكماه:

     s  ×2 ×pباالترين بر محل(= عوارض( 

• s .مساحت سطح قابل استقاده بيلبورد مي باشد 

صررره  شررهر  -1تب سررتانكليه بيلبوردهاي موجود در حريم  شررهرداري  قه سررتثناي قراردارد )در مالكيت  با

 بيلبوردهايي كه توسط اشخاص حقيقي وحقوقي با مجوز شهرداري در امالک شخصي نصب گرديده(

صرره   سرالمي واماكن انتظامي الزامي  -2تب شراد ا صرب هرگونه آگهي و... ارائه مجوز از اداره فرهنگ وار براي ن

 ذيصالح باشد. بوده ومالك طرح وآگهي بايد پاسخگوي مراجع

قانوک  71ماده  25قانوک شهرداری وبند  92وماده  55ماده  27به استناد بند ***توضیحات: 

عمومی ديواک عدالت اداری اين  أتیه 20/8/92مورخ  551شماره شوراها وهمچنین دادنامه 

 عوارض قابل وصول است.
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 فصل پنجم
 موديان خاص
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 قطع اشجار ( عوارض1-5*تعرفه شماره )
به لحاظ باز دارندگي و جلوگيري از قطع بي رويه درختان وخسارات وارده به فضاي سبز بوسيله دامها و نيز وحدت 

رويه و ايجاد انگيزه بين شهروندان در رابطه با نگهداري و مراقبت از فضاي سبز با توجه به هزينه هاي بسيار سنگين 

ضوابط اجرائي مربوطه  3/3/59قانوني حفظ و گسترش فضاي سبز مورخه  احداث و نگهداري و به جهت اجراي اليحه

نيز رسيده است. اميد است با استفاده از يك وحدت رويه،  قهستانتهيه و به تصويب در شوراي محترم اسالمي شهر 

وابط با وصول حداقل هزينه هاي تمام شده بتوان آنرا مجدداً صرف بهبود و بازسازي فضاي سبز موجود نمود. ض

 مصوب عبارتند از:

 قبل از اينكه به چنين مسائل و مشكالتي دچار گرديم الزم است موارد زير جزء اصول كار قرار گيرد:

الف  در صدور پروانه هاي ساختماني براي متقاضيان بايستي هرگونه فضاي سبز موجود به صورت عكس در پرونده  

 اي سبز باشد.ساختماني نامبرده منعكس تا ملزم به نگهداري فض

ب ( در هنگام صدور پروانه هاي ساختماني در صورتي كه درخت و يا درختاني در عرصه قرار گرفته حتي االمكان  

 مي بايست طوري طراحي گردد تا از قطع درختان جلوگيري گردد و درختان ماندگار گردند.

يحه حفظ و گسترش فضاي سبز در محوطه متر به باال با توجه به ال 500درسطوح پ ( الزم است كنترل هاي الزم  

 هاي اداري، نظامي، كارخانجات و باغات بعمل آيد.

 ت  الزم است به لحاظ كنترل، باغات اطراف شهر داراي شناسنامه گردند. 

 با حضور افراد زير: 14ث ( تشكيل مداوم جلسات كميسيون ماده  

 

 مسئول امور شهر()شهردار يا نماينده تام االختيار  -1 

 فضاي سبز شهرداري مسئول -2 

 نماينده شوراي اسالمي شهر -3 

 

 

به منظور مراقبت و حفظ درختان باغها و معابر شهري و جلو گيري از قطع بدون مجوز آنها در هنگام اجراي پروژه 

جب آسيب رساندن و قطع درختان مي شود، تعرفه عوارض هاي عمراني و ساختماني و ساير اقدام هايي كه مو

و بوده قطع و هرس بدون مجوز درختان و بهاي خدمات جابجايي آنها  به شرح جداول، بند ها و تبصره هاي زير 

جازه داده مي شود عوارض و بهاي خدمات مذكور را حسب مورد از اشخاص حقيقي و حقوقي ابه شهرداري 

 دريافت نمايد.
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ـ عوارض قطع درخت با مجوز و يا بدون مجوز شهرداری 1جدول شماره   

 

 

 

 

 

اطالع رساني مفاد جدول شماره يك به مالك يا ذي نفع، به صورت : شهرداري موظف است نسبت به  1تبصره

 كتبي و همزمان با تحويل پروانه ساختمان اقدام نمايد.

برابر  2: جدول فوق براي پروژه هاي خارج از ضوابط شهرسازي كه نياز به مجوز كميسيون ماده پنج دارد  2تبصره

 افزايش يابد.

ي بدون هماهنگي و اجازه از شهرداري مبادرت به هرس، سربرداري، در صورتي كه اشخاص حقيقي و حقوق -1

پوست كني و آسيب موثر درختان شهري نمايند و اين اقدام آنان موجب خسارت به درخت شود، ملزم به پرداخت 

 عوارض زير مي باشند:

 درصد عوارض قطع بدون مجوز 60درخت، به ميزان خسارت وارده تا سقف  اصله 3تا  1الف ر 

 درصد عوارض قطع بدون مجوز 80اصله درخت، به ميزان خسارت وارده تا سقف  3ب ر بيش از   

شهرداري مكلف است در هنگام صدور پروانه ساختماني، تعداد درختان واقع در حاشيه معبر ملك را به همراه  -2

مه درخت يا درختان در پروانه قيد و همزمان با تحويل پروانه ساختمان به مالك يا ذي نفع براي شماره شناسنا

 مراقبت از درختان مذكور در مراحل ساخت و ساز، تعهد الزم را دريافت نمايد.

ريال و براي درختان غير مثمر مبلغ  3،000،000براي سال جاري مبلغ : هزينه كاشت درختان مثمر  3تبصره 

 ريال مي باشد. 5،000،000( مبلغ Tو هزينه ساالنه نگهداري درخت )ريال  2،500،000

 خت طبق اعالم نظر كارشناس واحد خدمات شهري محاسبه مي شود.محيط بن در K:  4تبصره 

 بهای خدمات جابجايي درخت با مجوز شهرداری -2جدول شماره 

 

 

 

 

در صورتي كه شهروندان به هر دليلي اقدام به خشك كردن درختان باغها و حاشيه معابر نمايند، پس از    -3

، مشمول پرداخت عوارض رديف هاي قطع درخت بدون مجوز شهرداري مندرج در  7تصويب كميسيون ماده 

 جدول شماره يك خواهند شد.

موتور سیكلت ها( عوارض 5-2*تعرفه شماره )  

 
 

 بدون مجوز شهرداري با مجوز شهرداري نوع درخت

 قبلبرابر ستون  2 (+)هزينه كاشت(K.T.0.2) درختان مثمر

 برابر ستون قبل 2 (+)هزينه كاشت(K.T.0.2) درختان غير مثمر

 بدون مجوز شهرداري با مجوز شهرداري نوع درخت

 برابر ستون قبل 2 (K.T.0.05) درختان مثمر

 ریال 100,000 انواع موتورسيكلت تک سيلندر

 ریال 200,000 انواع موتورسيكلت دو سيلندر به باال
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 تسهیالت
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 قانون تسهیالت( 1-6*تعرفه شماره )
سررهيل در پردابه جهت ت سرراختمانيرغيب و ت ضررات پروانه هاي  سررتناد ماده خت عوار قانون رفع موانع 59و به ا

 قانون تسهيالت به شرح جدول ذيل ارائه مي گردد : توليد،
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 در صورت پرداخت نقدي شامل تسهيالت مي باشد  : 1تبصره 

، آماده  77 و 100 تسهيالت فوق شامل عوارضات زيربنايي و پذيره ، جرائم ، آراي كميسيون ماده  : 2تبصره 

 .اشخاص حقوقي نمي باشدعوارضات سازي و 

  .پرداخت هاي نقدي كه براساس آيين نامه تقسيط صورت گرفته است شامل تسهيالت فوق نمي باشد:  3بتصره 

 

 قانون تقسیط( 2-6*تعرفه شماره )
 بسمه تعالي

.. مورخ با توجه به پيشنهاد شماره ............... مورخ ............................ شهرداري قهستان و به استناد تاييديه شماره .........

اصالحي آيين نامه مالي شهرداري ها موضوع  32............................. استاندار محترم خراسان جنوبي و مستند به ماده 

قانون رفع موانع توليد و رقابت پذيري  59و ماده  1380قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب  73ماده 

قانون شوراها، تقسيط عوارض و مطالبات شهرداري قهستان به شرح آيين  80ماده  9و ارتقا نظام مالي كشور و بند 

 نامه زير خواهد بود.

قانون تنظيم  73اصالحي آيين نامه مالي شهرداري ها موضوع ماده  32اين آيين نامه در راستاي ماده  – 1ماده 

قانون رفع موانع توليد و رقابت پذيري و ارتقاء نظام مالي  59و ماده  1380بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 

ك به متقاضيان صدور پروانه ساختماني كشور و به منظور ايجاد وحدت رويه در تقسيط عوارض و بهاي خدمات و كم

 در پرداخت عوارض و همچنين احقاق حقوق شهرداري در اجراي تقسيط بدهي هاي مودي به شهرداري مي باشد.

 درصد شرح ردیف

 %30 31/03/1401تا  1/01/1401از تاریخ  1

 %25 31/06/1401تا  01/04/1401از تاریخ  2

 %20 30/09/1401تا  01/07/1401از تاریخ  3

 %15 30/10/1401تا  01/10/1401از تاریخ  4

 %10 22/11/1401تا  01/11/1401از تاریخ  5

 %5 29/12/1401تا  23/11/1401از تاریخ  6



 1401سال  -قهستان  يرعوارضات شهرداتعرفه  

 

مورخه 3576نامه شماره  شهردار قهستان
07/09/1400 

 راسان جنوبيتاييد استانداري خ

   مرتضي دهقان تنها

 

35
 

كليه عوارض و بهاي خدمات به استثناء عوارض ملي از جمله نوسازي ، كسب و پيشه، عوارض خودرو و  – 2ماده 

 قول و غير منقول مشمول مقررات اين آيين نامه مي باشد.وسايل نقليه و بهاء فروش امول من

كليه مبالغي كه شهرداري به استناد مقررات مربوه براي ساير ادارات و سازمانهاي ديگر ) سازمان هاي  -1تبصره 

 غير مرتبط به شهرداري ( اخذ مي كند قابل تقسيط بنوده و از مقررات اين آيين نامه مستثني مي باشد.

عوارض مورد مطالبه شهرداري از ادارات، سازمان هاي دولتي، نهاد هاي عمومي، انقالب اسالمي و  –  2تبصره 

 نيروهاي مسلح و ..... كه به نحوي از بودجه دولتي سهم دارند قابل تقسيط نمي باشد.

 اصل بر پرداخت نقدي كليه عوارض و مطالبات شهرداري است. – 3ماده 

صدور پروانه ساختماني يا بدهكاران شهرداري توانايي پرداخت بدهي خود را بصورت در صورتي كه متقاضيان  -4ماده

 يكجا)نقدي( نداشته باشند مي توانند بصورت تقسيط پرداخت نمايند.

قانون رفع موانع توليد و رقابت پذيري و ارتقاء نظام مالي كشور، در پرداخت عوارض به صورت  59حسب ماده -تبصره

 مانده عوارض)غير نقدي( برابر نرخ مصوب شوراي پول و اعتبار به مبلغ عوارض اضافه مي شود.قسطي به ميزان باقي

 بصورت زير قابل تقسيط مي باشد. 2عوارض و مطالبات موضوع ماده  -5ماده

 

در صورتي كه متقاضي تقاضاي پرداخت بصورت تقسيط را  داشته باشد با تكميل قراردادي كه در هنگام  -6ماده

 تقسيط با شهرداري منعقد مي نمايد متعهد به پرداخت مانده بدهي خواهد بود.

 ند.متقاضيان در هنگام تقسيط بدهي خود مي بايست مدارک ذيل را تحويل نماي -7ماده

 ارايه صوتحساب مورد تاييد بانك مرتبط با حساب بانكي صاحب چك

 فاصله اقساط به ماه حداكثر تعداد اقساط عوارض مشمول درصد پرداخت نقدي عوارض مشمول مبلغ كل عوارض مشمول رديف

 يك ماه 3 درصد 40 ميليون ريال 5تا  1

 يك ماه 4 درصد 35 ميليون ريال 10تا  5مازاد  2

 يك ماه 5 درصد 30 ميليون ريال 25تا  10مازاد  3

 يك ماه 7 درصد 25 ميليون ريال 50تا  25مازاد  4

 يك ماه 9 درصد 20 ميليون ريال 75تا  50مازاد  5

 يك ماه 14 درصد 15 ميليون ريال 75مازاد  6
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 به تعداد اقساط، چك به عهده بانك هاي مستقر در شهر قهستان توسط متقاضي تقسيط

 چك يا سفته ظهرنويسي شده به ميزان كل بدهي توسط ضامن كارمند يا كاسب معتبر

 امضاء و تحويل قراراد ضميمه آيين نامه

 در سامانه صياد در وجه شهرداري قهستانثبت چك ها 

در زمان نقل و انتقال يا اخذ پايانكار كليه چك هاي تقسيطي، حال شده و جواب استعالم نقل و انتقال منوط -8ماده

 به پرداخت نقدي كليه بدهي است.

موعئ مقرر  شهرداري موظف است از پاسخ مثبت به استعالم متقاضياني كه به هر صورت چكهاي آنها در -9ماده

 وصول نشده است خودداري نمايد.

در صورت عدم وصول چكهاي تقسيطي در سر رسيدهاي مقرر، به نسبت مانده بدهي موردي، عوارض به  -10ماده

 نرخ روز محاسبه و قابل وصول خواهد بود.

 كليه موارد و تبصره هاي قرارداد جزء الينفك اين آيين نامه مي باشد. -11ماده

 9ماده سه تبصره تنظيم كه پس از تصويب استاندار محترم خراسان جنوبي طبق بند 12آيين نامه در اين  -12ماده

قانون تشكيالت شوراها الزم االجرا مي باشد و كليه رويه ها و مصوبات قبلي شورا با تصويب اين آيين نامه  80 ماده

 ملغي مي گردد.
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 قرارداد تقسيط

 اين قرارداد في مابين : 

........ و شماره ملي : ........................................... آقاي/ خانم: ......................................... فرزند : ...................... به شماره شناسنامه: .....................

پالک شماره : .................. واقع رس : .................................................................................................................. مالك صادره : .......................... به آد

آقاي/ خانم: ......................................... فرزند : ......................  در : .........................................  كه از اين به بعد متقاضي ناميده مي شود با ضمانت

................ به آدرس : به شماره شناسنامه: ............................. و شماره ملي : ........................................... صادره : ..........

........ واقع در : ......................................... از يك ................................................................................................ مالك پالک شماره : ............................

.............. از طرف ديگر كه از اين به بعد شهرداري گفته مي شود جهت طرف و شهرداري قهستان به نمايندگي آقاي ..........................

ه تقسيط منعقد مي تقسيط مطالبات شهرداري بابت عوارضات / بهاي خدمات ..................................................... متقاضي بر اساس آيين نام

 گردد.

ي است ولي از آنجا كه متقاضي با علم و اطالع از مفاد اين قرارداد در خواست تقسيط : اصل بر پرداخت نقدي مطالبات شهردار1ماده

به شرح مواد بعدي بدهي خود بابت .................................................... نموده است شرايط تقسيط و تعهدات متقاضي و ضامن و ساير شرايط 

 خواهد بود.

 اط موضوع اين قرارداد از تاريخ انعقاد تا تاريخ .................................... مي باشد.: مدت بازپرداخت اقس2ماده 

به حروف: : بازپرداخت اقساط موضوع اين قرارداد به اقساط متوالي از قرار هر قسط به عدد ........................................ ريال)مبلغ 3ماده

 ........................ مي باشد........................................................................................ ريال( مي باشد و سررسيد اولين قسط .............................

نرخ تورم به نفع شهرداري تعلق مي گيرد كه : به اقساط موضوع اين قرارداد مبلغ ......................................... ريال براي جبران 4ماده

 متقاضي متعهد گرديد مبلغ مزبور را همراه با اقساط بپردازد.

 چك به عهده بانك .......................... به شهرداري تحويل نمايد.: متقاضي مكلف است به تعداد اقساط،5ماده

 ايد.: متقاضي مي بايست به ميزان كل بدهي سفته تحويل نم6ماده

حال شده و متقاضي موظف به پرداخت نقدي آنها است در هر صورت : در هنگام صدور پايان كار يا نقل و انتقال ملك كليه بدهي،7ماده

 صدور پايان كار و جواب استعالم نقل و انتقال منوط به پرداخت كليه بدهي هاست.

 ت ذيل را انجام مي دهد.: در صورت تاخير در پرداخت يكي از اقساط شهرداري اقداما8ماده

 الف : در صورت تاخير در پرداخت يكي از اقساط كل بدهي حال شده و متقاضي مي بايست بدهي خود را يكجا بپردازد.

 ب : شهرداري مي تواد از اقدامات اجرايي در خصوص ساخت و ساز جلوگيري نمايد.

 عليه متقاضي و ضامن.ج : انجام اقدامات قانوني از طريق مراجع قضايي و ثبتي 

اين آيين نامه را به  6د : در صورت عدم وصول يكي از چك هاي تقسيطي، شهرداري مجاز است سفته تحويلي متقاضي موضوع ماده 

 اجرا بگذارد.

نرخ در صورت عدم پرداخت اقساط در سررسيد مقرر به علت تاخير در تاديه بدهي، به نسبت مانده بدهي مودي، عوارض به  – 9ماده 

 روز محاسبه و قابل وصول خواهد بود.

متقاضي با امضاء اين قرارداد بطور غير قابل برگشت به شهرداري حق و اختيار داد در صورت تاخير در تاديه و يكي از اقساط  – 10ماده 

دهي از آن ملك تملك از تاريخ سررسيد اولين چك برگشتي معادل مبلغ كل بدهي در ملك مورد ساخت و ساز مشاركت و پايه ميزان ب

اين  8نمايد. در هر صورت اخذ مبلغ موضوع اين ماده مانع از تعقيب عمليات اجرايي از طريق مراجع قضايي يا ثبتي و يا اجرايي ماده 

 قرارداد نمي شود.

 ي باشد.ثبتي و غيره كالً به عهده متقاضي م –اجرايي  –كليه هزينه هاي وصول از قبيل هزينه هاي دادرسي  - 11ماده 
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ضامن يا متعهد با علم و وقوف كامل نسبت به مندرجات اين قرارداد و كميت و كيفيت تعهدات متقاضي به موجب اين  - 12ماده 

با متقاضي در انجام كليه تعهدات و پرداخت بدهي هاي موضوع قرارداد كه به عهده متقاضي مي باشد مسئول بوده و  قرارداد متضامناً

ديد به محض مطالبه طلب مورد درخواست آن را به شهرداري تسليم و پرداخت نمايد و شهرداري حق دارد جهت متعهد و ملتزم گر

به ضامن و متقاضي رجوع و عليه آنها در مراجع قضايي طرح دعوي و اسناد آنها را در مراجع  استيفاي طلب خود منفرداً يا مجتمعاً

 ثبتي به اجرا گذارد.

چك يا سفته به مبلغ كل بدهي به شهرداري تحويل و قبول نمود در صورت عدم وصول اولين چك  ضامن يك قطعه – 13ماده 

 تقسيطي متقاضي، كليه بدهي او را پرداخت نمايد و چك موصوف در حق شهرداري كارسازي گردد.

آيين  32و ماده  1381مصوب  قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت 73دستور العمل و آيين نامه تقسيط موضوع ماده  – 14ماده 

 نامه مالي شهرداري ها جزء الينفك اين قرارداد مي باشد و طرفين ملزم به رعايت مفاد آن مي باشند

متقاضي با امضا اين قرارداد و قبول مفاد آن به شهرداري حق و اختيار داد مطالبات خود را به استناد هر يك از مستندات  – 15ماده 

حديد خود استيفا و وصول نمايد و متقاضي هر گونه ايراد و اعتراض نسبت به اقدامات شهرداري در اين رابطه طلب، به تشخيص و صال

 را از خود سلب و اسقاط نمود.

متقاضي با علم و اطالع و كمال اراده حق خود را جهت مراجعه به مراجع قضايي و شبه قضايي در خصوص اختالفاتي كه  – 16ماده 

 مفاد اين قرارداد بوجود آيد از خود ساقط نمود احتماال در خصوص

قانون مدني تنظيم و بعد از امضا طرفين  10نسخه كه هر كدام حكم واحد دارند براساس ماده  3ماده و  17اين قرارداد در  – 17ماده 

 و ضامن بين طرفين الزم االجرا است

 

 شهرداري          ضامن     متقاضي تقسيط
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  1401(  11معامالتي اعیاني امالک )تبصره  ارزش
موجب اختیارات حاصلهه ا  اجاا  بصرا  کم  یک  ماه  شتتاه   نجم  ااوو  بتمیتت    ااک    اوتاا  ووراشا  االتم  شتور   به 

اللاختنا  موعلو  -مرلوبه   ارت شتلور   1375/03/01اوتاا  ولراهارا  مرلو   بصرلا     مرلوبه گوووو  بییی  ار   میامتب  
وللراهار   صللق ااوو   وللراهار  مصج  با بریه امی  وامه ار    -کا هش  یک  ماه   صللق ااوو   رللا  کا هش  یک  ماه   هر اجاا  بص

شا  یک  ماه  میامتب  شه با االلا  ا  جاکنه شا  موعلو  بصرلا  شا  ه     اللو    گرار    نجم  ار   میامتب  اللاختنا  ح لب 

 .حاالصه   اخذ خواشق وقماه  صق ااوو  وراهار  م

 وو  الا   وو  رهک 
ار  )متا 

 مابع*رکال(

1 

ا 
تن
اخ
ال

 

 1.500.000 االمهت بتوو  با شا وو  الق  با اله طصقه

 1.500.000 االمهت فهز  با الق  االتاوقاره با اله طصقه 2

 1.500.000 االمهت فهز  با الق  طاق عاب  با اله طصقه 3

 2.500.000 التو  فهز  کا بتوو  کا وجاژ با شا وو  الق االمهت ماتهط مرالح بجاک  با  

 2.500.000 االمهت اجا  با شا وو  الق  4

 1.000.000 االمهت بنا  گو  مینول  5

 1.000.000 االمهت بنا  گو  صجیت  6

7 

با 
شا 
ار 
اوص

ش 
 بی
اوه
هش

تا
ر م
را
 گ
ا 

 

 2.000.000 االمهت اجا   بهوک الیناو  کا الجو  با شا وو  الق 

 1.000.000 االمهت فهز    کا الوله نیش الاخته با شا وو  الق   8

9 

ا  
 گ
 
وا
ا ب
ا ک
 ش
ل 
الا

 

 1.500.000 االمهت اجا   بهوک الیناو  کا الجو  با شا وو  الق  )ماتهط(

 1.200.000 االمهت فهز    کا الوله نیش الاخته با شا وو  الق   10

 700.000 وو  الق گهااوه با شا وو  مرالح   شا  11

12 

 
حاا
ت ال

 ا
الی
با

 

 640.000 هالتوا  شا  حاارت ماشز 

 52.000 بروکه مطصو  13

 260.000 االاو ور 14

 80.000 الووا   جمو     االتاا 15

16 

اکا
ال

 

اووا  ماز  الحاا  اع  ا   کا  میج    شواک  ا  وش متا ممیب به باال شا متا 
 ممیب

260.000 

 1.500.000 المو شا   بار اوقا شا  17

 200.000 هکوار شت  با شا وو  مرالح شا متا طول 18



 1401سال  -قهستان  يرعوارضات شهرداتعرفه  

 

مورخه 3576نامه شماره  شهردار قهستان
07/09/1400 

 راسان جنوبيتاييد استانداري خ

   مرتضي دهقان تنها

 

40
 

 

 توضیحات ضروریتبصره:   
 گوووو  االتفاه  ا  عاصه را شاربا  ا  عاصه بییی  م  شجق. -1

خواشق  1ونار  باابا  ار   میامتب  مجقرج هر جق ل  1.2   1.5ار   میامتب  امتک بمار    اهار  به بابیب   -2

 بوه.

محاالصه خواشق وق.)خیابا  ورقا  اما  رعا) (  اما   1.2شهیه امتک  ااع هر خیابا  اصه  ورا با عاکب  -3

 خنیج )ر ( ورقا  گنجا   وریقک  ااکج   اما  عه ) ((

ار   الاافه  الاختنا  موعو  بصرا  گرار  یک  ماه  صق ااوو  وراهار  با االا  وظا شاروجا  رالن   -4

 گ تا  بییی  م  ووههاه

 ار   امتک  ااع هر با میاهک   میاهل باالباک  ار   میصا  االت ا  ا  میقا  مجتیب میتوه. -5

هر محاالصه ار   میامتب  امتش  شه هارا  ه  با کا بیتتا م  باوجق  باالباک  ار   میامتب  میصا مابوط متک  -6

 عصور هاوته باوق.عن  خواشق بوه. متا ط به اکجمه ا  میصا مذشور را  

  .محاالصه   اخذ خواشق وق 1جق ل فوق   با عاکب ار   میامتب  جاکنه امتک  ااع هر حاک  ورا ویز با االا   -7

 

 


