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 اول فصل

 و تعاريف كليات
 
 



 3             1401تعرفه عوارض شهرداري طبس براي سال  

 

 

 همحمد جواد راستينتصويب كننده :                                                                محمد نصيری                                                                                                                   پيشنهاد دهنده :                       

  رييس شورای اسالمي شهر طبس                                                                                                                                                    هردار طبس                                                 ش                                   

 مستندات قانوني مرتبط با عوارضمستندات قانوني وضع عوارض و سایر 

 

 1346ن نامه مالي شهرداريها مصوب آيي

بسته به آن وصول يا عه و واهر شهرداري داراي  تعرفه اي خواهد بود كه در آن كليه انواع عوارض و بهاي خدمات و ساير درآمدهايي كه به وسيله شهرداري و مؤسسات تاب -30ماده 

وع و ميزان نرخ آن ها صورت مي گيرد در تعرفه مذكور ، درج و هر عنوان تعرفه عوارض يا بهاي خدمات جديدي كه وضع و تصويب مي گردد يا هر تغييري كه در نتحصيل مي شود

 منعكس مي شود .

 1375، وظايف و انتخابات شوراهاي اسالمي كشور و انتخابات شهرداران با اصالحيه هاي بعدي مصوب قانون تشكيالت

 

 ت شوراهای اسالمي کشوراف و انتخابقانون تشکيالت، وظاي

 ح زیر است :وظایف شورای اسالمی شهر به شر -71ماده 

 

 تصويب آيين نامه هاي پيشنهادي شهرداري پس از رسيدگي به آنها با رعايت دستور العمل هاي وزارت كشور . -9

 مي شود.  تصويب لوايح برقراري يا لغو عوارض شهر و همچنين تغيير نوع و ميزان آن با در نظرگرفتن سياست عمومي دولت كه از سوي وزارت كشور اعالم – 16

 توسط شهرداري و سازمان هاي وابسته به آن با رعايت آيين نامه مالي و معامالت شهرداري ها . تصويب نرخ خدمات ارائه شده – 26

 

دماتي و عمراني ( شوراي اسالمي شهر مي تواند نسبت به وضع عوارض متناسب با توليدات و درآمد هاي اهالي به منظور تأمين بخشي از هزينه هاي خ27/8/1386) اصالحي -77ماده 

 مورد نياز شهر طبق آيين نامه مصوب هيأت وزيران اقدام نمايد.
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وزارت كشور قابل وصول است . وزير كشور مي تواند در هر مقطعي كه وصول هر عنوان تعرفه عوارض را منطبق بر آيين نامه مصوب به ، يك ماه پس از ارسال هر مصوبه عوارض–بند 

 آن اقدام نمايد. نداند نسبت به اصالح يا لغو

 1387قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 

رد را حداكثر تا پانزدهم ، موظفند مواآنها در اين قانون مشخص نشده استشوراهاي اسالمي شهر و بخش جهت وضع هر يك از عوارض محلي جديد ، كه تكليف -1تبصره -50ماده 

 عمومي نمايند. اعالنسال براي اجراء در سال بعد، تصويب و ه هر بهمن ما

 1391مصوب ايثارگران به رساني خدمات جامع قانون

  صدور عوارض هاي هزينه پرداخت از خود سكونت محل شهر در مترمربع 20 تجاري ومترمربع  120 تا مفيد زيربناي با مسكوني واحد يك احداث براي قانون اين مشموالن-6ماده

  احداث در ماده اين مفاد .). باشد شده معرفي فرد بنام بايستي اسناد مالكيتيمي باشند. ) معاف بنياد معرفي با يكبار براي نوسازي و شهرداري عوارض ساختماني، هاي پروانه

 .بود نخواهد ايثارگران شامل تراكم بر مازاد و اعمال نيز مسكوني هاي مجتمع

 تعاریف :

 . موارد فوق االشاره تهيه و تنظيم گرديده استعبارتست از دستورالعملي كه به استناد  تعرفه عوارض :

p: ( منظور ازpیا قيمت منطقه اي ) شهرداری می باشد 1401جدوال پيوست دفترچه بهای خدمات سال بر مبناي ، ارزش معامالتي زمين. 

 ، آشپزخانه و سرويس هاي الزم ميباشد.اتاقانواده ساخته مي شود و شامل عبارت است از ساختماني كه براي سكونت افراد و يا خ يك واحد مسكوني :

شوراي عالي شهرسازي و معماري در خصوص طرح تدقيق تعاريف و مفاهيم كاربري هاي شهر  10/3/1389تعاريف و اصالحات بكار رفته در اين دستورالعمل براساس مصوبه مورخ       

 مي باشد .
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  *موارد مستثني از دريافت عوارض پروانه ساختمان*

 . سايبان خودرو در حياط با مصالح غير بنايي1

 . قفسه بندي در داخل مغازه با مصالح غير ثابت و غير بنايي از جمله با نبشي و نئوپان2

 سانتي متر  50. سايبان روي درب منازل و درب حياط حداكثر با 3

 سانتي متر 25. سايبان در كنار بامها و باالي پنجره ها حداكثر 4

 ساختمان يا ديوارهاي ملك بدون تجديد بناي آنها به شرطي كه به معبر تجاوز نشده باشد . . نماسازي5

 . تعميرات جزئي و مرمت ساختمان و تعويض در و پنجره بدون تغيير در ابعاد آنها6

 . تغيير در تقسيمات داخلي ساختمان بدون افزايش واحد7

 . الحاق دو يا چند مغازه به يكديگر8

 (به شرط استفاده با همان كاربري)نماي شهري وهارموني ساختمان نباشد . يه به بالكن هاي سه طرف بسته بطوريكه از نظر شهرداري مخل زيباي. نصب پنجر 9

غذاخوري  باشگاه   مهد كودك  كتابخانه  واحد آموزشي . استفاده ادارات ، سازمانها ، شركتها و ... از اعياني هاي واحدهاي مجاز مربوطه بعنوان نمازخانه ، 10

 ورزشي و ... فقط براي كاركنان خود

 مجاور مطابق با ضوابط طرح جامع و تفضيلي شهر و نصب درب پاركينگ از ضلع اركينگ و ايجاد پاركينگ در اعيانبه پ . تبديل قسمتي از اعيان11

است بعد از انقضاي  . احداث ساختمانهاي موقت براي تجهيز كارگاه پروژه هاي عمراني تا مهلت قانوني موافقت نامه وتغييرات احتمالي پس از آن پيمانكار مكلف 12

 مهلت مذكور نسبت به برچيدن ابنيه وتاسيسات فوق الذكر اقدام نمايد .

 خانه داخل در گلخانه احداث.13

 روباز محوطه در )وگازوئيل نفت (سوختي ومواد آب نمخز حوض، .احداث14
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 توجه :

 ارضي بایستي رعایت شود موارد ذیل در كليه تعرفه هاي عو

ميدان يا صورتي كه ملكي در چنانچه ملكي داراي چند بر باشد در محاسبه عوارض مربوطه باالترين قيمت منطقه اي بر ملك مشرف به معبر مالك عمل خواهد بود همچنين در  -1

 فلكه واقع شده باشد عوارض بر اساس باالترين قيمت منطقه اي جبهه خياباني كه از ميدان يا فلكه منشعب مي گردد محاسبه خواهد شد.

 .نمايد تعيين را عوارض محاسبه مبناي تعرفه حداقل شهرداري پيشنهاد با خاص موارد در ميتواند شهر شوراي -2

 پس از وصول جرائم ساختماني به نرخ زمان وقوع اداري هيأت عمومي ديوان عدالت 3/2/85مورخ  48و همچنين دادنامه شماره  25/11/83مورخ  587با توجه به دادنامه شماره  -3

 تخلف، عوارض متعلقه به نرخ روز محاسبه و اخذ خواهد شد. 

 قانون شهرداري است.  77موضوع ماده  ، كميسيوناتمرجع رفع هر گونه اختالف بين مودي و شهرداري در مورد عوارض و بهاي خدم -4

 عوارض موضوع اين تعرفه در داخل محدوده و حريم شهر قابل وصول است . -5
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 فصل دوم

 ساخت وساز
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 می باشد( 01/110201کدعوارض این تعرفه در بودجه )( عوارض هر مترمربع زيربنا)احداثي( از نوع مسکوني به) صورت تک واحدی (2-1تعرفه شماره)

 

 هرمترمربععوارض در همكف  واحد مسكوني سطح رديف

 P1.5× عمترمرب 60تا 1

 p1.8× مترمربع 100 تا 60از  2

 p2× مترمربع 150تا 100از  3

 p2.5× مترمربع 200تا 150از  4

 p3× مترمربع 300تا 200از  5

 p4× مترمربع 400تا 300از  6

 p5× مترمربع 500تا 400از   7

 p5.5× مترمربع 600تا 500از  8

 p6.5× مترمربع به باال 600از 9

 توضيحات:

 يا بيشتر حدي،اعياني است كه در سطح و يا هر طبقه، بيش از يك واحد احداث نشود و چنانچه در هر طبقه و يا طبقات دو واحد: منظور از واحد مسكوني تك وا1بند

 (2-2)برابر تعرفه ساخته شود تك واحدي محسوب نمي گردد و در اينگونه موارد نحوه محاسبه عوارض زير بنا از نوع مجتمع هاي مسكوني مالك عمل خواهد بود

قابل  P2×ي هر متر مربع ازا رعايت ضوابط و مقررات شهرسازي به : در صورت درخواست متقاضيان براي احداث استخر، سونا ، جكوزي)خارج از اعياني( با2بند

 وصول مي باشد. چنانچه قسمتي از اعياني براي اين منظور استفاده شود در محاسبه عوارض مجدداً مورد محاسبه قرار نمي گيرد.
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داث گرديده است شامل مساحت پاركينگ مورد نياز كه در ملك با رعايت ضوابط و مقررات شهرسازي و طبق طرحهاي مصوب شهر)هادي،جامع،تفضيلي و...( اح :3بند

 محاسبه عوارض زيربنا نمي گردد.

 عوارض فوق محاسبه خواهد شد .  %06معادل  در زيرزمينعوارض انباری مسكوني در خصوص  :4بند 

 محاسبه خواهد شد .  برابر ضرایب فوق 5برابر ضوابط طرح  )تحت بنای تكميلي همكف(مسكوني در طبقه اولزير بنای عوارض در خصوص  :5بند 

ضرايب فوق محاسبه خواهد  برابر 3ضوابط طرح  برابر صدور پروانه آماده سازي اخذ نگردد صورتي كه دروص عوارض زير بناي مسكوني همكف در درخص :6بند

 شد.
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 01/110201عوارض این تعرفه در بودجه  کد) آپارتمانها( عوارض هر مترمربع زيربنا)احداثي( از نوع مسکوني برای مجتمع ها و 2-2تعرفه شماره)

 می باشد(
 

 سطح ناخالص هرمترمربععوارض واحد مسكونيسطح رديف

ميانگين سطح واحد عمترمرب 200تا 1 ∗ 2 ∗ 𝑝

100
 

ميانگين سطح واحد مترمربع 400تا 200از  2 ∗ 3.5 ∗ 𝑝

100
 

ميانگين سطح واحد مترمربع 600تا 400از  3 ∗ 5.5 ∗ 𝑝

100
 

ميانگين سطح واحد مترمربع 1500تامترمربع  600از 4 ∗ 7.5 ∗ 𝑝

100
 

ميانگين سطح واحد مترمربع 3000 تامترمربع 1500از 5 ∗ 9.5 ∗ 𝑝

100
 

ميانگين سطح واحد مترمربع به باال 3000از 6 ∗ 10.5 ∗ 𝑝

100
 

 

 توضيحات:

 منظور از مجتمع ها و آپارتمانهاي مسكوني،اعياني است كه در سطح و يا هر طبقه، بيش از يك واحد احداث گردد. :1بند
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اشد. قابل وصول ميب P×2در صورت درخواست متقاضيان براي احداث استخر، سونا ، جكوزي)خارج از اعياني( با رعايت ضوابط و مقررات شهرسازي به ازاي هر متر مربع : 2بند

 انچه قسمتي از اعياني براي اين منظور استفاده شود در عوارض مجدداً مورد محاسبه قرار نمي گيرد.چن

ست شامل محاسبه مساحت پاركينگ مورد نياز كه در ملك با رعايت ضوابط و مقررات شهرسازي و طبق طرحهاي مصوب شهر)هادي،جامع،تفضيلي و...( احداث گرديده ا :3بند

 عوارض نمي گردد.

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

 

 

 می باشد( 11/110202)کد عوارض این تعرفه در بودجه ( عوارض هر مترمربع پذيره)احداثي( از يک واحد تجاری2-3تعرفه شماره)

 
 

 محاسبه عوارضمأخذ و نحوه  طبقات رديف

30 زیرزمين 1 ∗ 𝑝 

50 همكف 2 ∗ 𝑝 

60 اول 3 ∗ 𝑝 

60 دوم 4 ∗ 𝑝 

60 به باالسوم 5 ∗ 𝑝 

20 نيم طبقه 6 ∗ 𝑝 
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 توضيحات:

 محاسبه خواهد شد.راي هر متر مربع بكمتر از عوارض پذيره زيرزمين  %02زاي هر طبقه پايين تر از زير زمين به ا :عوارض پذيره طبقات پايين تر از زير زمين :1بند

عوارض يك متر %50انباري متصل به واحد تجاري معادل  ، عوارض متعلقه به ازاي هر متر مربع برايدر خصوص انباری متصل و يا مجزا يك واحد تجاری :2بند

عوارض يك متر مربع پذيره تجاري همان   %60مربع پذيره همان طبقه محاسبه ووصول مي گردد و عوارض انباري مجزا از واحد تجاري به ازاي هر متر مربع معادل

 طبقه محاسبه و وصول مي گردد. 

 وارض پذيره مالك محاسبه قرار ميگيرد.ع %70تجاري تا ميزان مساحت مجوز قبل، در صورت تجديد بناهاي  : 3بند

نفي مربوطه و يا ساير مراجع ذيصالح كه تعلق آن به ملك مورد مدارك اثبات تجاري بودن ملك قبل از تاسيس شهرداري شامل حداقل پروانه كسب از اتحاديه ص :4بند

تاسيس شهرداري تقاضا براي شهرداري به اثبات برسد مي باشد كه در اين صورت مشمول پرداخت عوارض و يا جريمه اي بابت تغييركاربري نخواهد شد و بعد از 

 يمه و همچنين عوارض سال هاي قبل را مشخص خواهد نمود.وجود هر يك از اين مدارك صرفاً سال وقوع تخلف رابراي محاسبه جر

 .مي باشد p×5بهره برداري از فضاي بازدر اين كاربري به ازاي هر مترمربع در صورت :5بند

 به ذيل فرمول آن پذيره عوارض محاسبه هنگام در  گردد. صادر آن ابقاء به رأيصد  ماده كميسيون در و باشد ساختماني تخلف داراي ملكي كه صورتي در : 6بند 

 :ميگردد اضافه ضريب عنوان به فوق جدول در مربوطه رديف

 

((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  دهيم مي قرار صفر آن جاي به باشد منفي كه صورتي در و باشد صفر از بزرگتر يا مساوي بايد. 
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 همحمد جواد راستينتصويب كننده :                                                                محمد نصيری                                                                                                                   پيشنهاد دهنده :                       

  رييس شورای اسالمي شهر طبس                                                                                                                                                    هردار طبس                                                 ش                                   

 می باشد( 11/110202کدعوارض این تعرفه در بودجه )( عوارض هر مترمربع پذيره)احداثي( از چند واحدی تجاری2-4تعرفه شماره)

 

 مأخذ و نحوه محاسبه عوارض طبقات رديف

30 زیرزمين 1 ∗ 𝑝 

50 همكف 2 ∗ 𝑝 

72 اول 3 ∗ 𝑝 

72 دوم 4 ∗ 𝑝 

72 به باالسوم 5 ∗ 𝑝 

22 نيم طبقه 6 ∗ 𝑝 

 توضيحات:

 %80( برابر ضرايب مصوب و مازاد بر آن معادل متر12ز ،تيمچه سراي و امثالهم، عمق جبهه اول )در محاسبه عوارض پذيره مجتمع هاي تجاري مانند پاسا :1بند

 اول مالك عمل مي باشدقيمت منطقه اي جبهه 

احداث مي شوند ، فضاي باز مشاعي كه در ساختمان امتداد داشته و تمام طبقات را از هر طبقه قابل روئيت  ي تجاري كه به صورت مجتمع و پاساژواحدها :2بند

 مينمايد و همچنين سرويس بهداشتي و نماز خانه مشمول عوارض نخواهند بود.

 عوارض پذيره مالك محاسبه قرار ميگيرد. %07تجاري تا ميزان مساحت مجوز قبل، صورت تجديد بناهاي در  :3بند

عوارض يك متر  %50دلدر خصوص انباري متصل و يا مجزا يك واحد تجاري، عوارض متعلقه به ازاي هر متر مربع براي انباري متصل به واحد تجاري معا :4بند

عوارض يك متر مربع پذيره تجاري همان  %60وصول مي گردد و عوارض انباري مجزا از واحد تجاري به ازاي هر متر مربع معادل مربع پذيره همان طبقه محاسبه و

 طبقه محاسبه و وصول مي گردد.
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 همحمد جواد راستينتصويب كننده :                                                                محمد نصيری                                                                                                                   پيشنهاد دهنده :                       

  رييس شورای اسالمي شهر طبس                                                                                                                                                    هردار طبس                                                 ش                                   

 اي هر مترمربع محاسبه خواهد شد .كمتر از عوارض پذيره زيرزمين بر %20عوارض پذيره طبقات پايين تر از زيرزمين : به ازاي هر طبقه پايين تر از زيرزمين  :5بند

 حاسبه در مجتمع هاي تجاري كه در يك طبقه به صورت يكپارچه ايجاد ميشوند عمق جبهه مالك عمل نبوده و عوارض كل بنا بر اساس ضريب تعيين شده م :6بند 

 .مي گردد

 .باشدمي  p×5در اين كاربري به ازاي هر مترمربع  حق بهره برداري از فضاي باز: 7بند

 رديف به ذيل فرمول آن پذيره عوارض محاسبه هنگام در گردد. صادر آن ابقاء به رأيصد  ماده كميسيون در و باشد ساختماني تخلف داراي ملكي كه صورتي در :8بند

 :گردد اضافه مي ضريب عنوان به فوق جدول در مربوطه

((𝟏 + (
𝒏

𝟏𝟎
) +

(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 

n تعداد واحد تجاری 

  براي محاسبهL  ابتداL ( هر واحد را محاسبه نمودهL=Ls-Lo و سپس ميانگين )L  واحدهايي كهL  آنها بزرگتر از صفر باشد را محاسبه مي كنيم و به جايL  . در فرمول جدول قرار ميدهيم 

  براي محاسبهh  ابتداh ( هر واحد را محاسبه نمودهh=hs-ho و سپس ميانگين )h  واحدهايي كهh  آنها بزرگتر از صفر باشد را محاسبه مي كنيم و به جايh . در فرمول جدول قرار ميدهيم 
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 همحمد جواد راستينتصويب كننده :                                                                محمد نصيری                                                                                                                   پيشنهاد دهنده :                       

  رييس شورای اسالمي شهر طبس                                                                                                                                                    هردار طبس                                                 ش                                   

 می باشد( 12/110202عوارض این تعرفه در بودجه  کد)و انتظامي ( عوارض هر مترمربع پذيره)احداثي( اداری2-5تعرفه شماره)
 

 

 

 توضيحات:

رد وصول عوارض مزبور در خصوص واحدهاي اداري مي باشد كه رعايت ضوابط و مقررات مربوط از جمله طرح مصوب )جامع، هادي، تفضيلي و...(حسب مو :1بند

 .مالك عمل قرار مي گيرد

 مي باشد.p×5حق بهره برداري از فضاي بازدر اين كاربري به ازاي هر مترمربع  :2بند

 

 

 می باشد( 13/110202کدعوارض این تعرفه در بودجه )مترمربع پذيره)احداثي( صنعتي ( عوارض هر2-6تعرفه شماره)

 مأخذ و نحوه محاسبه عوارض طبقات ردیف

 p42× در سطح وکليه طبقات 1

 توضيحات:

كه با طرح موضوع در كميته فني و وصول عوارض مزبور درخصوص واحدهايي كه كاربري واحد مورد نظر صنعتي باشد و يا آنكه كاربري غير مرتبط بوده : 1بند 

 حسب موردتغيير كاربري يافته باشدعالوه بر عوارض هاي متعلقه بابت واحدهاي صنعتي مطابق با اين تعرفه قابليت ايصال دارد. 5يا كميسيون ماده 

 بق تعرفه هاي مربوطه وصول خواهد شد.چنانچه در قسمتي از كاربري مذكور واحدهاي مسكوني ،تجاري يا اداري احداث شود عوارض آن مطا : 2بند 

 مي باشد.p×5حق بهره برداري از فضاي بازدر اين كاربري به ازاي هر مترمربع  :3بند

 مأخذ و نحوه محاسبه عوارض طبقات ردیف

 P×42 در سطح وکليه طبقات 1
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 همحمد جواد راستينتصويب كننده :                                                                محمد نصيری                                                                                                                   پيشنهاد دهنده :                       

  رييس شورای اسالمي شهر طبس                                                                                                                                                    هردار طبس                                                 ش                                   

 می باشد( 53/110202کدعوارض این تعرفه در بودجه )( عوارض هر مترمربع پذيره)احداثي( هتل ها، مسافرخانه ها و اماکن گردشگری7-2تعرفه شماره)

 

 

 

 

 

 

 توضيحات:

عوارض پذيره صدور پروانه براي هتل ها و اماكن گردشگري و مسافر خانه  7/7/1370قانون توسعه صنعت ايرانگردي و جهانگردي مصوب  8به استناد ماده  :1بند

 ها برابر بخش صنايع خواهد بود.

، عوارض ناشي از تغيير كاربري و فروش تراكم  15/8/1384ب قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصو 22ماده  4به استناد بند  :2بند

 به صورت قسطي از شروع بهره برداري توسط سرمايه گذاران به شهرداري مربوطه پرداخت خواهد شد)با تقاضاي سازمان گردشگري( 

 برابر اين تعرفه خواهد بود. با توجه به لزوم حمايت از صنعت گردشگري، عوارض فضاهاي تجاري داخل ساختمان اصلي هتل :3بند

 مي باشد.p×5حق بهره برداري از فضاي بازدر اين كاربري به ازاي هر مترمربع :4بند

 

 

 

 

 

 مأخذ و نحوه محاسبه عوارض طبقات ردیف

 p20× در سطح وکليه طبقات 1

 p30× فضاهای تجاری خارج از ساختمان اصلی هتل 2
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 همحمد جواد راستينتصويب كننده :                                                                محمد نصيری                                                                                                                   پيشنهاد دهنده :                       

  رييس شورای اسالمي شهر طبس                                                                                                                                                    هردار طبس                                                 ش                                   

 می باشد( 55/110202عوارض این تعرفه در بودجه  کد)( عوارض هر مترمربع پذيره)احداثي( تأسيسات وتجهيزات شهری2-8تعرفه شماره)

 عوارضمأخذ و نحوه محاسبه  طبقات ردیف

 p30× در سطح وکليه طبقات 1

 توضيحات:

انه هاي آب و موارد مشمول اين رديف تعرفه عبارتند از تأسيسات و تجهيزات شهري مانند: منبع آب، پست ترانسفورماتور، پست گاز، پست مخابرات، تصفيه خ :1بند

 فاضالب، دكل هاي برق و مخابرات وكليه دكلهاي ارتباطي، كيوسك تلفن و...  

 ( در عوارض مورد محاسبه قرار ميگيرد.1كل سطح محدوده مورد استفاده توسط تاسيسات وتجهيزات شهري)موضوع بند :2بند 

 در هنگام صدور مجوز براي تاسيسات و تجهيزات شهري عوارض نوسازي و ساليانه اخذ گردد. :3بند

عوارض این تعرفه در  کد)ورزشي، مذهبي،فرهنگي،هنری،بهداشتي درماني(عوارض هرمترمربع پذيره)احداثي(واحدهای آموزشي، 9-2تعرفه شماره)

 می باشد( 23/110202بودجه 

 مأخذ و نحوه محاسبه عوارض طبقات ردیف

 p30× زیرزمين 1

 p50× همكف 2

 p50× اول 3

 p50× دوم 4

 p50× سوم به باال 5

 

 گردد.صد عوارض اين تعرفه محاسبه و اخذ در30 تا اداره اوقاف و امور خيريه و ارائه سند از آن ادارهمتقاضيان صدور پروانه براي  هيئت هاي مذهبي با تاييد  :تبصره
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 همحمد جواد راستينتصويب كننده :                                                                محمد نصيری                                                                                                                   پيشنهاد دهنده :                       

  رييس شورای اسالمي شهر طبس                                                                                                                                                    هردار طبس                                                 ش                                   

 می باشد( 22/110202عوارض این تعرفه در بودجه  کد)( عوارض هر مترمربع پذيره)احداثي( مراکز خدماتي، درماني خصوصي2-10تعرفه شماره)

 

 

 

 

 

 

 

 

 وضيحات:ت

 آزمايشگاه ها و... موارد مشمول اين رديف تعرفه عبارتند: مطب پزشكان، روان پزشكان، دندانپزشكي، بينائي سنجي، راديولوژيست ها، سونوگرافي، داروخانه ها، :1بند

 ي مالك صادر مي گردند.اين مراكز معموالً خارج از كاربريهاي بهداشتي درماني واقع در طرحهاي شهري و بر اساس ضوابط شهرسازي در ساير كاربريها بر اساس تقاضا :2بند

 همان رديف خواهد بود.  %50تعرفه انباري در هريك از طبقات  :3بند

 

 

 

 

 
 

 

 

 مأخذ و نحوه محاسبه عوارض طبقات ردیف

 P24× زیرزمين 1

 P32× همكف 2

 P32× اول به باال 3
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 همحمد جواد راستينتصويب كننده :                                                                محمد نصيری                                                                                                                   پيشنهاد دهنده :                       

  رييس شورای اسالمي شهر طبس                                                                                                                                                    هردار طبس                                                 ش                                   

 می باشد( 110209)کد عوارض این تعرفه در بودجه صدور مجوز حصار( عوارض هر متر طول 2-11تعرفه شماره)

 

 

 

 

 

 توضيحات:

قانون شهرداري كه مقرر مي دارد: نسبت به زمين يا بنا هاي مخروبه و غيرمناسب با وضع محل و يا نيمه تمام واقع در محدوده 110عوارض صدور مجوز احصار در خصوص ماده  :1بند

اشد شهرداري با تصويب شوراي شهر مي تواند به مالك اخطار دهد گرفته و منافي با پاكي و پاكيزگي وزيبايي شهر يا موازين شهرسازي ب رشهر كه درخيابان يا كوچه و يا ميدان قرا

اع كرد شهرداري مي تواند به منظور تامين نظر 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 امتن

وقوفه زيبايي و پاكيزگي و شهرسازي هر گونه اقدامي را كه الزم بداند معمول  و هزينه آن را به اضافه صدي ده از مالك يا متولي و يا متصدي م و اجراي طرح مصوب شورا در زمينه

حساب شهرداري اعتراض نكرد صورت  دريافت نمايد در اين مورد صورت حساب شهرداري بدواً به مالك ابالغ مي شود در صورتي كه مالك ظرف پانزده روز از تاريخ ابالغ به صورت

ارجاع خواهد شد صورت حساب  هائي كه مورد اعتراض واقع نشده  و  77 حساب قطعي تلقي مي شود و هر گاه ظرف مهلت مقرره اعتراض كرد موضوع به كميسيون مذكور در ماده 

جرا بوده  و اجراء ثبت مكلف است بر طبق مقررات اجراي اسناد رسمي الزم االجراء نسبت به وصول در حكم سند قطعي و الزم اال 77همچنين آراي كميسيون رفع اختالف مذكور در ماده 

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

تفضيلي شهر خواهد بود. )شهرداري مكلف است ارتفاع ديوار  و فنس را به تفكيك در  هادي، جامع يا ارتفاع مجاز براي احصار با تركيب ديوار  و فنس  يا نرده مطابق ضوابط طرح:  2بند 

 مجوز صادره درج نمايد ( در شهرهاي فاقد ضوابط ارتفاع ديوارچيني بايد حداكثر يك متر و مازاد بر آن نرده يا فنس باشد.

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

 .سال مي باشد. يكسال دت اعتبار مجوز ديواركشي از تاريخ صدور بمدتم:4بند

 
 

 

 مأخذ و نحوه محاسبه عوارض نوع حصار ردیف

 ريال42.000 دیوارکشی 1

 ريال30.000 فنس کشی 2
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 همحمد جواد راستينتصويب كننده :                                                                محمد نصيری                                                                                                                   پيشنهاد دهنده :                       

  رييس شورای اسالمي شهر طبس                                                                                                                                                    هردار طبس                                                 ش                                   

 عوارض این تعرفه در بودجه کد) (در کاربريهای مختلفحذف شده به ازای هر مترمربع پارکينگ  تامين پارکينگ) اختصاصيعوارض (12-2تعرفه شماره)

 می باشد( 110216
 وتامين پاركينگ براي ساختمان ها ضروري مي باشد. بر اساس ضوابط طرح هاي توسعه شهري احداث :1بند

يا كميته هاي فني طرح هاي شهري( بدون تامين  5در موارد استثنا از جمله موارد ذيل شهرداري مي تواند بر اساس ضوابط طرح هاي توسعه شهري يا مجوز مراجع قانوني)كميسيون ماده  :2بند

 پاركينگ،پروانه ساختماني صادر نمايد:

 متر وبيشتر قرار داشته ودسترسي به محل اتومبيل رو نداشته باشد 45ساختمان در بر خيابان هاي سريع السير به عرض -2-1

 متر وبيشتر واقع شده ودسترسي به محل اتومبيل رو نداشته باشد. 20ساختمان در فاصله يك صدمتري تقاطع  خيابان هاي به عرض -2-2

 ته باشد كه ورود به پاركينگ مستلزم قطع درختان كهن باشد كه شهرداري اجازه قطع آن را نداده باشد.ساختمان در محلي قرار گرف-2-3

 ساختمان در بر كوچه هاي قرار گرفته باشد كه به علت عرض كم كوچه ،امكان عبور اتومبيل نباشد.-2-4

 پاركينگ در آن از نظر فني مقدور نباشد.ساختمان در بر معبري قرار گرفته باشد كه به علت شيب زياد،احداث -2-5

 .در صورتي كه وضع وفرم زمين زير ساختمان به صورتي باشد كه از نظر فني نتوان در سطح طبقات احداث پاركينگ نمود-2-6

متري محل نسبت به تامين پاركينگ و انتقال اسناد مالكيت بنام  100ه حداكثردرصورتي كه عدم تامين پاركينگ با هر كاربري در رديفهاي شش گانه موارد فوق قرار گيرد مالك مي بايست در فاصل تبصره:

 .)برابر نرخ كارشناس رسمي دادگستري( بابت هر متر مربع فضاي تامين نشده پاركينگ به شهرداري پرداخت نمايدرادرصد ارزش روز ملك  60شهرداري اقدام نمايد و يا معادل 

 ضوابط فني وشهرسازي تعيين مي گردد.بر اساس  5شيب مقرر در بند  :3بند

 .شهرداري مكلف است عوارض دريافتي از پاركينگ هاي تامين نشده را براي احداث پاركينگ عمومي هزينه نمايند :4بند

 موضوع )گردد خارج پاركينگ ضوابط و شرايط از كه نحوي هر به( پاركينگ تبديل يا حذف... (  و ساختمان پايانكار ساختمان، پروانه( صادره مجوزهاي و ساختمان نقشه برخالف كه صورتي در: 5بند 

 دريافت و باشند مي كميسيون رأي اجراي به ملزم تنها پاركينگ حذف خصوص در ها پرونده اين اداري عدالت ديوان آراء براساس و االجراست الزم كميسيون رأي و رسيدگي100ماده كميسيون در

 .باشد مي ممنوع تعرفه اين عوارض

 مذكور خواهد بود :درصورتي كه جهت اخذ اين عوارض در سال جاري كارشناسي در امالك مجاور انجام گرديد ه باشدمالك محاسبه مالك مجاور برابر نرخ كارشناسي6بند
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ضوابط شهرسازی و ساير ضوابط و مقررات طرح های مصوب  و شهری مصوبطرح های تغيير ز ا ناشي افزوده ارزش بر مربع هرمتر عوارض( 2-13تعرفه شماره)

 مي باشد( 110206)كد عوارض اين تعرفه در بودجه شهری

 مأخذ و نحوه محاسبه عوارض به کاربری از کاربری ردیف 

 p130× 1نوع 2نوع 1

 p190× 1نوع 3نوع 2

 p95× 2نوع 3نوع 3

 p190× 1نوع 4نوع 4

 p95× 2نوع 4نوع 5

 p50× 3نوع 4نوع 6

 p190× 1نوع 5نوع 7

 p95× 2نوع 5نوع 8

 p50× 3نوع 5نوع 9

 p50× 4نوع 5نوع 10

 p190× 1نوع 6نوع 11

 p95× 2نوع 6نوع 12

 p50× 3نوع 6نوع 13

 p50× 4نوع 6نوع 14

 p50× 5نوع 6نوع 15
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 توضيحات:

يا طبق ضوابط  5يافته)محاسبه از كاربري اوليه به كاربري مجاز( يا با درخواست مالك در كميسيون ماده عامالكي كه بر اساس طرح هاي مصوب شهر ي انتفا :1بند

 شهرسازي مطابق عناوين قيد شده در تعرفه تغيير كاربري يابد، اين عوارض محاسبه و اخذ خواهد شد.

يا تثبيت صادر مي گردد، در صورتي كه مالكيت بر اساس آخرين پروانه تغيير نكرده باشد مصوبه ابقاء  5هرگونه ابقاءكاربري اوليه كه بعضاً از كميسيون ماده  :2بند 

 مشمول پرداخت عوارض تغيير كاربري نمي گردد.

( با رعايت ضوابط ، انبار مسكوني بخشي از ملك از كاربري اوليه به كاربري انباري كاربري جديد ) مثل : انبار تجاري  انتفاع جهتدر صورت درخواست مالك  :3بند 

 رديف مربوطه دريافت گردد .  %50و مقررات براي اين قسمت 

 بر اساس درخواست ملك و برابر ضوابط و مقررات شهرسازي ملكي از كاربري با ارزش باالتر به كاربري با ارزش پايين تر تغيير كاربري يابددر صورتي كه  :4بند

 نمي گردد . هزينه اي بابت اين نوع تغيير كاربري دريافت

 هر گونه تغيير كاربري در گروه هفت ممنوع مي باشد .:  5بند 

 به شرح جدول ذيل  10/3/89كاربري هاي هم ارزش در يك نوع قرار گرفته و دسته بندي فوق بر اساس مصوبه شوراي عالي معماري وشهرسازي مورخ :6بند

 مي باشد

 محاسبه گردد. p*40نيز با ضريب  3(به نوع 3)رديف  2ير كاربري از نوع يتغ :7بند
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 تعريف نوع كاربري رديف نوع

1 1 
)انتفاعي خدماتي-تجاري

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

2 

 

 صنعتي 2
 26/12/1388مورخ  18591-ت/64677ع مصوبه شماره ومشمول گروه الف موض عيافته جهت استقرار صناي ضي اختصاصابه ار

 هيات وزيران واصالحات بعدي آن گفته ميشود

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

 اختصاص يافته جهت سكونت اطالق مي شود يبه اراض مسكوني 4 3

4 

 مدد كاري هاي اجتماعي گفته ميشود دام و سالمت انسان و ت پزشكي درماني وبه اراضي اختصاص يافته به خدما درماني 5

 شهرداري است گفته ميشود صيانترفع نيازهاي عمومي شهروندان كه عمدتاً در  تبه اراضي اختصاص يافته جه تجهيزات شهري 6

 شهروندان اختصاص مي يابد گفته ميشود يا بهداشت شهر و امور مربوط به تاسيسات زير بناي شهر وبه اراضي كه جهت  تاسيسات شهري 7

 حمل ونقل وانبارداري 8
شهروندان اختصاص  برون شهري و ،يي انجام سفر هاي شهرساختمانهاي كه برا به اراضي اختصاص يافته جهت شبكه معابر و

 د گفته ميشودمي ياب

5 

 وفناوريآموزش تحقيقات  9
 عمومي )تحصيالت متوسط( پژوهشي بعد از دوره تحصيالت رسمي و تكميلي و به اراضي كه جهت فعاليت هاي آموزش عالي و

 اختصاص داده مي شود گفته  ميشود

 آموزش 10
امور  وكار  پرورش و عمومي تحت مديريت وزارتخانه اي آموزش و به اراضي اختصاص يافته براي فعاليت هاي آموزش رسمي و

 اجتماعي گفته ميشود

 ي وانتظاميادار 11
مي غير نهاد هاي عمو موسسات و وشركت هاي دولتي  ،موسسات دولتي به اراضي اختصاص يافته جهت استقرار وزارتخانه ها،

 بسيج گفته مي شوند وهاي انتظامي ودولتي و نير

 ميشودبه اراضي اختصاص  يافته به نيروهاي مسلح گفته  نظامي 12
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 ختلف از سطوح حرفه اي تا مبتدي گفته ميشودمبه اراضي اختصاص يافته جهت انجام ورزش هاي  ورزشي 13

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

 گفته ميشودبقاع متبركه  ديني و مراسم مذهبي و به اراضي اختصاص يافته جهت انجام فرايض و مذهبي 15

6 
 مورد استفاده عموم قرار ميگيرد گفته ميشود ن(كه توسط شهرداري احداث واضي اختصاص يافته جهت پارك)بوستابه ار پارك وفضاي سبز 16

 زمين هاي كشاورزي گفته ميشود به اراضي اختصاص  يافته به باغات و باغات وكشاورزي 17

7 

 يافته به مكانهاي تاريخي گفته مي شودبه اراضي اختصاص  ميراث تاريخي 18

 امثالهم گفته مي شود دست كاشت و به سطوح اختصاص يافته به جنگلهاي طبيعي و طبيعي 19

 منظور مي شود گفته مي شودحسب قانون جهت اهداف خاص حفاظت  به اراضي كه حريم 20
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 در كاربری غير مرتبط موقت ض بهره برداریعوار( 2-14)هتعرفه شمار
 متر( ساير طبقات12معابر فرعی)کمتر از متر( طبقه همکف12معابر فرعی) کمتر از متر(12وبیش از12معابر اصلی ساير طبقات) متر( طبقه همکف12وبیش از12معابر اصلی) کاربری جهت از کاربری رديف

 p×s5.5 ×p×s4.5 ×p×s3.5 ×p×s3× 1نوع 2نوع 1

 p×s8 ×p×s7 ×p×s6 ×p×s5× 1نوع 3نوع 2

 p×s6 ×p×s5 ×p×s3 ×p×s3× 2نوع 3نوع 3

 p×s10 8×p×s ×p×s9 ×p×s7× 1نوع 4نوع 4

 p×s7 ×p×s5 ×p×s4 ×p×s4× 2نوع 4نوع 5

 p×s7 ×p×s5 ×p×s3 ×p×s3× 3نوع 4نوع 6

 p×s9 ×p×s8 ×p×s7 ×p×s10× 1نوع 5نوع 7

 p×s10 ×p×s8 ×p×s6 ×p×s5× 2نوع 5نوع 8

 p×s7 ×p×s4.5 ×p×s4 ×p×s3× 3نوع 5نوع 9

 p×s4 ×p×s2.5 ×p×s1.5 ×p×s0.8× 4نوع 5نوع 10

 p×s12 ×p×s12 ×p×s11 ×p×s10× 1نوع 6نوع 11

 p×s10 ×p×s8 ×p×s6 ×p×s7× 2نوع 6نوع 12

 p×s7 ×p×s8 ×p×s6 ×p×s5× 3نوع 6نوع 13

 p×s6 ×p×s3 ×p×s3 ×p×s3× 4نوع 6نوع 14

 p×s3.5 ×p×s3 ×p×s1.5 ×p×s0.9× 5نوع 6نوع 15



 26             1401تعرفه عوارض شهرداري طبس براي سال  

 

 

 همحمد جواد راستينتصويب كننده :                                                                محمد نصيری                                                                                                                   پيشنهاد دهنده :                       

  رييس شورای اسالمي شهر طبس                                                                                                                                                    هردار طبس                                                 ش                                   

 توضيحات:

S زيربنا(: مساحت مورد تقاضا( 

ر مسكوني ( با در صورت درخواست مالك جهت بهره برداري موقت بخشي از ملك از كاربري اوليه به كاربري انباري كاربري جديد ) مثل : انبار تجاري ، انبا:  1بند 

 رديف مربوطه دريافت گردد .  %50رعايت ضوابط و مقررات براي اين قسمت 

 صالح و نداشتن مزاحمت براي مجاورين و ساكنين محل مي باشد. ز اداره اماكن و ساير مراجع ذيا صدور مجوز بهره برداري منوط به اخذ استعالم : 2بند 

 صدور مجوز بنام بهره بردار خواهد بود و گواهي مربوطه هيچگونه امتيازي براي تغيير كاربري ملك نخواهد بود. : 3بند 

 كار و كسب صاحب متقاضي به متعلق تنها شده ايجاد حق و )شهرداري مجوز براساس پايان و شروع( باشد مي يكسال مدت براي تعرفه اين عوارض : 4بند 

 .كرد نخواهد ايجاد مالك و ملك براي حقي هيچگونه و بوده

 ..نمايد اقدام جديد مجوز اخذ يا برداري بهره حق تمديد به نسبت يا بازگردانده اوليه كاربري به را ملك سال پايان در بايد متقاضي : 5بند

برداري موقت صرفاً در  بهره (جهت استفاده موقت با پرداخت عوارض نگي) به استثناء پارك امالكامكان بهره برداري از ايصدور مجوز بهره برداري موقت و  : 6بند 

خصوص ضوابط شهرسازي اخذ  و در باشد نداشته رتيو ... مغا ستيز طيمح يآلودگ ،يكيشهرسازي، تراف ،يفن ضوابطاست كه با نظر شهرداري از نظر يصورت

 شهرداري ضروري است . معماريمعاونت شهرسازي و ينظر كتب

 باشند. يخصوص م نيمطالبات شهرداري در ا پرداخت ملك اعم از بهره بردار، مالك، مستأجر و ... متضامناً ضامن نفعيذ : 7بند

... نخواهد و نوسازي محل مشاغل، عوارض انهياز جمله عوارض سال يعوارض قانون گريد وصول يعوارض مزبور صرفاً جهت بهره برداري از ملك بوده و ناف:  8بند 

 بود.
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 و ارتفاع مجاز (عوارض مازاد بر تراكم 2-15تعرفه شماره)

 مي باشد( 110204و  110203عوارض اين تعرفه در بودجه )كد الف ( عوارض مازاد بر تراكم پايه  

 

 كاربرینوع  عنوان تعرفه عوارض رديف
ماخذ ونحوه محاسبه 

 عوارض
 حداقل )هر مترمربع(

 ا سقف پيش بيني شده در ضوابط طرحعوارض مازاد بر تراكم پايه ت 1
 ريالp30 120.000× مسكوني

 ريال p55 1.200.000× تجاري و ساير كاربريها

2 
عوارض مازاد بر تراكم پيش بيني شده در طرح پس از تصويب در 

 100كميته فني يا ابقاءتوسط كميسيون ماده  يا 5كمسيون ماده 

 ريال p50 250.000× مسكوني

 ريال p72 1.800.000× تجاري و ساير كاربريها

 

 توضيحات:

وضوابط طرح ميزان تراكم پايه ومازاد بر آن تا سقف پيش بيني شده در طرح وهمچنين سطح اشغال در نقاط مختلف شهر بر اساس قوانين ومقررات موضوعه  :1بند

 .توسعه مصوب شهري ميباشد

تراكمي است كه ضوابط طرح افزون  مازاد تراكم پيش بيني شده در طرحرح در هر منطقه پيش بيني شده است وتراكم پايه حداقل تراكمي است كه در ضوابط ط :2بند

 بر تراكم پايه در هر شهر مي باشد.
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 توسعه شهریضوابط طرح  عوارض اضافه ارتفاع مغاير باب ( 

 

 نحوه محاسبه عوارض ماخذ و موارد شمول رديف

اختالف ارتفاع احداثي با ارتفاع مجاز مسکونی 1 ∗ سطح بنا ∗ 𝟒𝟎 ∗ 𝒑

ارتفاع مجاز
 

اختالف ارتفاع احداثي با ارتفاع مجاز تجاری 2 ∗ سطح بنا ∗ 𝟕𝟐 ∗ 𝒑

ارتفاع مجاز
 

اختالف ارتفاع احداثي با ارتفاع مجاز اداری وصنعتی 3 ∗ سطح بنا ∗ 𝟓𝟎 ∗ 𝒑

ارتفاع مجاز
 

اختالف ارتفاع احداثي با ارتفاع مجاز فرهنگی هنری،ورزشی،آموزشی، بهداشتی درمانی،پزشکی وساير کاربريها 4 ∗ سطح بنا ∗ 𝟓𝟎 ∗ 𝒑

ارتفاع مجاز
 

 توضيحات:

 كميسيون ماده صد  مجاز مي باشدوصول عوارض موضوع اين تعرفه در موارد مغاير پروانه ساختاني ،صرفاً در صورت ابقاء توسط  :1بند

 رد.منظور از سطح بنا سطح طبقه اي است كه اضافه ارتفاع دارد و در فرمول در قسمت سطح بنا تنها مساحت طبقه داراي ارتفاع اضافه قرار ميگي :2بند

 در فرمول ها مورد محاسبه قرار گيرد. مترارتفاعات بر مبناي  :3بند
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 پروانه ساختماني ، تجديد و اصالح عوارض تمديد (2-16تعرفه شماره )

قانون نوسازي وعمران شهري در پروانه هاي ساختماني كه از طرف شهرداري ها صادر  ميشود بايد حداكثر مدتي كه براي پايان يافتن   29 ماده2:طبق بند 1بند

عمليات ساختماني وبر اساس گروه بندي چهار گانه قانون نظام مهندسي  .شوراهاي اسالمي شهر مي توانند با توجه به حجمد گرددساختمان ضروري است قي

 ساختمان)الف،ب،ج،د(نسبت به تعيين مهلت پروانه ساختمان اقدام نمايد.

شنامه شماره هاي ساختماني،پيرو بخوزير محترم كشور به استانداران در خصوص تمديد پروانه 10/8/76-2/34/3/1/14679بخشنامه شماره  همچنين با توجه به 

 هاي ساختماني دستورالعمل نحوه تمديد كليه پروانه هاي ساختماني به شرح ذيل اقدام ميگردد:راجع به چگونگي تمديد پروانه 2/34/3/1/85568-8/5/76

 *تمديد كليه پروانه های ساختماني نحوه*

مالك موظف است پس از  پروانه ساختماني به شرح زير تمديد و داراي اعتبار خواهد بود وهدف مكلف نمودن مالك به اتمام ساختمان در مهلت مقرر مي باشد بنابراين

 نمايد.  نسبت به تمديد پروانه ساختماني به شرح ذيل اقدام  در صورت نيازاخذ پروانه كار نسبت به شروع عمليات اجرايي اقدام و 

بايد نسبت به تمديد آن اقدام نمايند. در پايان سال سوم  پروانهحداكثر زمان اتمام عمليات ساختماني سه سال از تاريخ صدور پروانه مي باشد و قبل از اتمام مهلت 

 اخت پروانه خود ميباشد تمديد مهلت سلك موظف به ما عدم اتمام کار در صورتميبايست ساختمان به اتمام رسيده و مالك نسبت به اخذ پايانكار اقدام نمايد و 

پروانه ساختماني نسبت  مهلتمالك قبل از اتمام  ، سال از تاريخ صدور پروانه ساختماني مي باشد مشروط به اينكه5حداكثر زمان انجام عمليات ساختماني در نتيجه 

 به تمديد آن اقدام نمايد به طوريكه در پايان سال پنجم از تاريخ صدور پروانه ساختماني،عمليات ساختماني به اتمام رسيده باشد.

 نحوه محاسبه عوارض تمديد پروانه : 

 عوارض جديد به نرخ روز –عوارض قابل وصول=عوارض پرداختي قبلي 

 داراي بناءغير مجاز باشد عالوه بر جريمه كميسيون ماده صد به شرح ذيل اقدام مي گردد:اگر ساختمان  :1تبصره

 اگر پروانه ساختمان داراي اعتبار باشد كليه عوارضهاي مربوط به بناءغير مجاز به قيمت روز محاسبه و اخذ ميگردد.-الف
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نسبت به (پرداختي قبلي و عوارض جديد)روزمحاسبه و مابه التفاوت عوارض  موجود طبق تعرفهعوارض مربوط به زيربناء اگر پروانه ساختمان فاقد اعتبار باشد كل -ب

 زمان صدور پروانه ساختمان اخذ مي گردد.

پايانكار اهي يا گوه صدور اگر ساختمان داراي پايانكار باشد و داراي بناءغير مجاز باشدكليه عوارض بناءغير مجاز به قيمت روزمحاسبه و اخذ مي گردد و سپس نسبت ب-ج

 جديد)گواهي عدم خالف( اقدام مي شود.

و ساختمان از نظر فني و شهرسازي شرايط صدور پايانكار را نداشته در تمامي موارد درخواستها ومراجعه به شهرداري اگر پروانه ساختمان فاقد اعتبار باشد : 2تبصره 

اما در  ردد .ط روشن و سپس به درخواست رسيدگي گابتدا وضعيت پروانه )مجوز تكميل بنا( طبق ضواب ،باشد ضمن پرداخت مابه التفاوت عوارض پروانه به قيمت روز

 درخواست مربوطه را پرداخت مي نمايد.عوارضات صورتي كه مالك در زمان اعتبار پروانه مراجعه نمايد تنها هزينه هاي كارشناسي و 

 .ديگردصادر نخواهد نما پايانكار  ير صورت عدم اجرانماي ساختمان جزء شرايط پايانكار بوده و د: 3تبصره 

داراي  كليه دستگاههاي اجرايي دولتي وسازمانهاي غير دولتي در خصوص مناسب سازي محيط شهري وساختمانها واماكن مورد استفاده عمومي براي افراد: 4تبصره 

پنج ساله پنجم توسعه اقدام نمايند .بنابراين شهرداري مكلف به رعايت آن بوده وصدور پايانكار به  قانون برنامه 169معلوليت ،مكلفند مشابه آيين نامه اجراي بند)ب( ماده 

 .باشند ممنوع استساختمانهايي كه مالكين ويا سازنده آنها نسبت به انجام تعهدات خود طبق نقشه هاي ساختماني اقدام ننموده ومناسب سازي را انجام نداده 

 باقيمانده عمليات درصد ميزان به نسبت و صادر، احداث گواهي شهرسازي واحد طريق از شده احداث عمليات ميزان به باشد، شده شروع ختمانيسا عمليات اگر: 5تبصره 

 .شد خواهد و مابه التفاوت آن با عوارض قبلي محاسبه و وصول محاسبه روز نرخ به

 پروانه ساختماني اصالح

 شده صادر پايانكار يا خالف عدم يا براي آن بوده قانوني مهلت داراي نيز ساختماني پروانه و نمايند مي مراجعه شهرداري به پروانه صالحا جهت كه افرادي كليه :1تبصره 

 .شد خواهد وصول و محاسبه پروانه عوارض به مربوط جداول براساس درخواستي زيربناي عوارض صرفاً اصالح، درخواست صورت در باشد

ابتدا بايد وضعيت اعتبار مقدار پروانه قبلي  ،بودهآن فاقد اعتبار  ساختماني پروانه و نمايند مي مراجعه شهرداري به پروانه اصالح جهت كه افرادي كليه:2تبصره 

 .شد اقدام خواهد درخواستي زيربناي عوارضمشخص سپس نسبت به محاسبه و وصول 
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 می باشد( 110205)کد عوارض این تعرفه در بودجهازای هر متر مربع( عوارض پيشآمدگي مشرف به معابر به 2-17تعرفه  شماره )
 

 توضيحات:

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

جزو زير بناي وه بر اين كه درصورتي كه پيش آمدگي در معبر عمومي به صورت روبسته وزير بناي مفيد مورد استفاده واحد هاي مسكوني ،تجاري،اداري،صنعتي قرار گيرد عال -1

متقاضيان وصول خواهد مفيد محسوب وعوارض مربوطه وصول خواهد شد از هر متر مربع پيش آمدگي برابر تعرفه مشروط بر اين كه از قيمت روز زمين تجاوز ننمايد از 

 گرديد.

عالوه بر اينكه جزء زيربناي  به صورت بالكن( )صرفاً قرارگيرد هاي جانبي باشد ولي به صورت بناي غيرمفيد مورد استفادهراش آمدگي بصورت روبسته وداراي ديواگر پي -2

 بند يك وصول خواهد شد. %70ناخالص محسوب وعوارض مربوطه وصول خواهد شد از هر مترمربع پيش آمدگي 

 بند يك وصول خواهد شد.%50هاي جانبي باشد)تراس(فقط معادل آمدگي به صورت روباز وفاقد ديوارانچه پيش نچ -3

 انچه پيش آمدگي سقف آخرين طبقه بنا صرفاً به صورت سايه بان مورد استفاده قرار گيرد مشمول مقررات اين تعرفه نخواهد بود.نچ تبصره:

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

 ماخذ ونحوه محاسبه عوارض عنوان تعرفه رديف

 p45× واحدهاي تجاري 1

 p40× واحد هاي اداري وصنعتي 2

 p25× واحد هاي مسكوني 3

 p30× واحد هاي فرهنگي،هنري،ورزشي،آموزشي،بهداشتي درماني،پزشكي وساير كاربريها 4
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 می باشد( 03/110206کدعوارض این تعرفه در بودجه)بر ارزش افزوده ناشي از اجرای طرح های  توسعه شهری(عوارض 2-18تعرفه شماره )

 

 ماخذ ونحوه محاسبه عوارض عنوان تعرفه رديف

 متراژعرصه×p×%50×A× عرض معبر جديد(-)عرض معبر قديم براي امالكي كه پس از تعريض در معبر قرار مي گيرند 1

 متراژعرصه باقیمانده×p×25%×A×عرض معبر جديد(-)عرض معبر قديم پس ازاجراي طرح داراي باقيمانده هستندبراي امالكي كه  2

 متراژ عرصه×p×30%×A×عرض معبر جديد(-عرض معبر قديم) امالكي كه عقب نشيني ندارندولي معبر مشرف به ملك تعريض مي شود 3

 

 توضيحات:

 صدور پروانه ساخت وساز ونقل وانتقال )انجام معامله( وهمچنين در خواست مالك  ميباشد.زمان وصول اين عوارض به هنگام  :1بند

 لبات تهاتر نمايد.امالكي كه در اثر تعريض معبر قسمتي از آن در تعريض قرار گيرد در اين حالت شهرداري مي تواند عوارض موضوع اين تعرفه را در مقابل مطا :2بند

 ضوابط طرح هاي توسعه شهري امكان استفاده از موقعيت جديد را نداشته ياشد مشمول پرداخت اين عوارض نخواهد بود..چنانچه مالك برابر  :3بند

تعرفه فوق معترض باشد شهرداري نسبت به كارشناسي  ملك در تعريض و قيمت منطقه اي در ارزش افزوده فوق با ارسال  2درصورتي كه مالك نسبت به بند  :4بند

 رسمي اقدام خواهد نمود.به كارشناس 
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قانون شهرداري(، در مورد تجاوز به معابر شهري مالكين موظف هستند در هنگام نوسازي بر اساس   100ماده  6در هنگام احداث و يا تجديد بنا  )تبصره  :  5بند

تواند برابر بند اول صورتجلسه دويست و پانزده مورخ پروانه ساختمان و طرح هاي مصوب رعايت برهاي اصالحي را بنمايند در اين خصوص شهرداري مي 

ع يا شوراي محترم اسالمي شهر امالكي كه در محدوده خدماتي و يا حريم شهر قرار دارند و قسمتي از  اين امالك برابر طرح هاي مصوب شهري )جام 31/06/98

( اين تعرفه محاسبه و تهاتر نمايد و در صورتي كه متقاضي به موضوع اين روش 2-18تعرفه شماره ) 2تفصيلي( در مسير تعريض معابر قرار مي گيرد برابر بند 

مسير تعريض  محاسبه معترض باشد شهرداري مي تواند همزمان قيمت     منطقه اي در عوارض ارزش افزوده ناشي از اجراي طرح توسعه شهري و مقدار زمين در

( تعرفه معادل ارزش ريالي قسمت در مسير 2-18اسبه نمايد مشروط به اينكه حداكثر سقف ارزش ريالي رديف )ملك متقاضي را ) هر دو به قيمت كارشناسي روز( مح

 .تعريض معابر باشد
 

A: )متراژ بر ملك)طول يا عرض ملك در بر معبر جديد 

P: قيمت منطقه اي معبر جديد 
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 واحد اضافهعوارض تفکيک وافراز ( 2-19)تعرفه شماره

 

 ماخذ ونحوه محاسبه عوارض عنوان تعرفه عوارض رديف

 P20× هر مترمربع عوارض تفكيك اعيان با كاربري مسكوني به ازاء 1

 P85× هر مترمربع عوارض تفكيك اعيان با كاربري تجاري به ازاء 2

 P50× هر مترمربع عوارض تفكيك اعيان با كاربري صنعتي به ازاء 3

 P50× هر مترمربع ساير به ازاء اداري و عوارض تفكيك اعيان با كاربري 4

 

 توضيحات:

( مشمول پرداخت كليه امالكي كه مازاد بر ضوابط شهرسازي و پروانه ساختماني و... متقاضي تفكيك اعياني هستند يا اقدام به تفكيك نموده اند)واحد اضافي :1بند

 عوارض مي باشند.

 مي باشد.( قيمت منطقه ای عرصه p)منظور از 
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 فصل سوم
 

 كسب مشاغل وحرف خاص
 

 



 36             1401تعرفه عوارض شهرداري طبس براي سال  

 

 

 محمد جواد راستينهتصويب كننده :                                                                محمد نصيری                                                                                                                   پيشنهاد دهنده :                       

  رييس شورای اسالمي شهر طبس                                                                                                                                                    هردار طبس                                                 ش                                   

 عوارض ساليانه کسب برای مشاغل وصنوف  مشمول قانون نظام صنفي وغير صنفي ومشاغل خاص (3-1تعرفه شماره )

 

 عنوان تعرفه رديف

 ماخذ ونحوه محاسبه عوارض

 انباری متصل محل کسب

 P×S×T×%50 P×S×T×%20 صنوف مشمول قانون نظام صنفي عوارض ساليانه  كسب براي مشاغل و 1

 P×S×T×%60 P×S×T×%25 عوارض ساليانه محل فعاليت براي مشاغل غير مشمول قانون نظام صنفي 2

 - P×S×T×%25 بالكن تجاري عوارض ساليانه انباري مجزا از واحد كسب و 3

 P×S×T×%70 P×S×T×%35 عوارض ساليانه بر فعاليت مشاغل خاص 4

 - P×S×T×%25 صنعتي و تجاري و كارگاهيعوارض فضاهاي باز واحدهاي  5

 توضيحات:

T: طبق دفترچه ابالغي توسط كميته درآمد استان( ضريب شغل بر اساس نوع شغل وميزان خدماتي كه به شهروندان ارائه مي نمايند( 

P داراييارزش معامالتي  بر اساس دفترچه : ارزش معامالتي عرصه 

S:  مترمربع مورد محاسبه قرار خواهد گرفت . 25حتامس حداقل . باشدمساحت واحد كسب يا انباري مي 

 نيك دولت، دفاتراسناد رسمي و...  ميباشد.ورمطب پزشكان ،خدمات الكت بانكهاص اعم ازمشاغل خا ر از منظو :1بند

 مطابق جداول مربوطه وصول خواهد شد.و... + 10ند تجاري ،خدماتي ،پليسعوارض ساليانه ساير كاربري ها واقع در جايگاه هاي سوخت مان :2بند

 محاسبه خواهد شد .   %07عوارض كسب و پيشه مشاغلي كه در طبقه زيرزمين  :3بند 

درصد 20 صورت عدم اخذ مجوز از شهرداريداري ده درصد قراداد اجاره و در صورت اخذ مجوز از شهرت و ايرانسل و رايتل و... در عوارض دكلهاي مخابراتي اعم از مخابرا :4بند

 قرارداد اجاره اخذ گردد.
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 ( عوارض تغيير شغل وافتتاح محل کسب3-2تعرفه شماره)

 

 حداکثر حداقل ماخذ ونحوه محاسبه عوارض عنوان تعرفه رديف

 ريال 18.000.000 ريال 1.800.000 مورد نظربرابر عوارض سالیانه شغل  4 عوارض حق افتتاح محل کسب 1

 - - تفاوت عوارض سالیانه شغل جديد و قديممابه ال عوارض تغییر شغل 2

 - - عوارض سالیانه محل جديد و قديم مابه التفاوت جابه جايی مکان کسبی 3

 - ريال 500.000 برابر عوارض سالیانه عوارض تغییر نام 4

 

 توضيحات:

كسب بر مبناي سال صدور مجوز در صورت  داشتن تعرفه مصوب  انچه شهرداري بدون اخذ عوارض افتتاح پروانه كسب را صادر نموده وعوارض افتتاحنچ :1بند

در واحد ميباشد در غير اين صورت بر اساس سال درخواست افتتاح كسب اقدام ميگردد.چنانچه مودي داراي پرداخت عوارض صنفي ويا برگ تشخيص مالياتي 

ال پرداخت عوارض صنفي ويا ارائه برگ تشخيص مالياتي در شغل مورد نظر مي تجاري ونيز شغل مورد استعالم باشد مالك محاسبه عوارض افتتاح كسب اولين س

 باشد.
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 فصل چهارم

 اشخاص حقوقي

 )عمومي  دولتي وغير دولتي(
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 ( عوارض غرفه ها ونمايشگاه های فروش فصلي و دائمي4-1تعرفه شماره )

 

 )ريال( ماخذ ونحوه محاسبه عوارض عنوان تعرفه رديف

 تعداد روز×S×2000 ونمايشگاه های فروش فصلي و دائميعوارض غرفه ها  1

 

 توضيحات:

اء نمايشگاه عوارض اين تعرفه شامل غرفه ها و نمايشگاه ها اعم از فروش، تخصصي، ادواري، فصلي و دائمي و بازارهاي روز در محدوده وحريم شهر باستثن :1بند

 هاي صنايع دستي مي گردد.

روز بعد از اتمام هر دوره برگزاري نمايشگاه، عوارض وصولي را به حساب شهرداري واريز و رسيد آن 10نمايشگاه موظفند در مهلت حداكثر : متوليان برگزاري 2بند

 را به شهرداري ارائه نمايند در غير اينصورت شهرداري مجازبه وصول وثيقه مربوطه مي باشد.

ان نمايشگاه خواهد بود، مأموران وصول شهرداري مي توانند با مراجعه به محل دفتر نمايشگاه نسبت به : مسئوليت وصول و واريز وجوه حاصله بعهده متولي3بند

رابر آيين نامه بررسي ميزان وصولي اقدام نمايند، مسئولين نمايشگاه مكلف به همكاري با مأمورين شهرداري مي باشند در غير اينصورت شهرداري مي تواند ب

 حق و حقوق قانوني خود اقدام نمايد. وصول عوارض نسبت به وصول

 : بازارهائي كه توسط شهرداري ايجاد مي شوند مشمول پرداخت عوارض اين بخش نخواهند بود.4بند
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 و شناسايي ( عوارض تابلوهای تبليغاتي4-2ره)تعرفه شما

 

 .  در این تعرفه ارزش معامالتی عرصه می باشد pمنظور از 

 عوارض = S × 10 × P        بهاي عوارض ديوار نويسي : -1

S . مساحت ديوار نويسي مي باشد 

 ريال كمتر نباشد به صورت چك معتبر جهت تضمين پاكسازي به شهرداري تحويل گردد .  1.000.000مبلغ منوط به اينكه از  %50بايد پرداخت گردد و ً : مبلغ فوق نقدا1تبصره 

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

س از اتمام مدت تعيين شده مالك موظف به پاكسازي محل و يا تمديد قرارداد خواهد بود در غير اينصورت شهرداري ماه مي باشد كه پ 6زمان استفاده از ديوار نويسي  :3تبصره 

 افزايش وصول خواهد شد .  %10به نرخ روز زمان تسويه حساب و با راساً نسبت به جمع آوري اقدام و هزينه هاي جمع آوري 

 معاف خواهند بود .  %50: كليه دستگاههاي دولتي از پرداخت بهاي خدمات ديوارنويسي پس از اخذ مجوز رسمي از شهرداري به ميزان 4تبصره 

 الك ملك الزامي است . چنانچه ديوار نويسي در امالك شخصي افراد واقع گردد قبل از اخذ مجوز از شهرداري و پرداخت بهاي خدمات مربوطه ارائه رضايت نام كتبي م : 5تبصره 

 يسي و تمديد آن توسط مالك قبل از اتمام قرارداد به شرح ذيل : در صورت مطلوب بودن كيفيت ديوار نويسي ) با تاييد شهرداري ( بازسازي يا اجراي مجدد ديوار نو 6تبصره 

 مي گردد :
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 طرح جديد بازسازي طرح اوليه طرح اوليه مرحله تمديد

 هزينه روز %85 هزينه روز %90 هزينه روز %95 ماهه دوم(6هزينه اولين تمديد)

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

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

 (130204کد بودجه ای )   عوارض پالکاردها وبومهای تبلیغاتی:

 ريال = عوارض  300.000      برای هر مورد : عوارض نصب پالکارد وبوم در محلهای تعیین شده  -

ريال كمتر نباشد به صورت چك معتبر جهت تضمين پاكسازي به شهرداري  125.000مبلغ منوط به اينكه از  %50: مبلغ فوق نقداً بايد پرداخت گردد و 1تبصره 

 تحويل گردد . 

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

خواهد بود مشروط بر اينكه سالم وبصورت اوليه باقي بماند و پس از مدت تعيين شده مالك موظف به جمع  )دو(ماه2كارد وبوم مدت زمان نصب پال: 3تبصره 

 نمود.افزايش وصول خواهد  %10ل خواهد بود در غير اينصورت شهرداري رأساً نسبت به جمع آوري اقدام وهزينه هاي جمع آوري باحپاكسازي م آوري و

 معاف خواهند بود . %50پالکارد و بوم پس از اخذ مجوز رسمي از شهرداری به میزان : کلیه دستگاههای دولتي از پرداخت بهای خدمات نصب 4تبصره 

مذهبي : کلیه اشخاص حقیقي و حقوقي از پرداخت بهای خدمات نصب پالکارد و بوم پس از اخذ مجوز رسمي از شهرداری برای مناسبتهای ملي و 5تبصره 

 رم و صفر ، دهه فجر ، نوروز ، والدت و شهادت ائمه و ....( معاف مي باشند . حعمومي ) م

 )شناسايي( : عوارض نصب تابلو 

 )ساليانه(= عوارض تابلو P×3.5×S    :)مازاد بر معافيت (آن نصب گردد  سر درب چنانچه تابلو بر روی بام ملك يا بر روی ديوار -1

 )ساليانه(= عوارض تابلو P×4.5×S    : )مازاد بر معافيت (معبر و يك ضلع آن بر روی ديوار ملك نصب گرددچنانچه تابلو بر روی  -2
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 نصب هر گونه تابلو دارای پايه يا مهار در معبر و پياده رو ممنوع مي باشد .  -3

 = عوارض تابلو)ساليانه( P×8×S     شد . محاسبه خواهد دو برابر به ميزان تابلوهايي كه جنبه تبليغاتي داشته باشند  -4

 تابلوی دوم جهت هر كسب و فعاليتي بمنزله تبليغات منظور خواهد شد و عوارض آن برابر فرمول تابلوهای تبليغاتي انجام خواهد شد . -5

S می باشد يا سطح تبلیغات = مساحت تابلو 

تمام واحدهاي صنفي ، صنعتي ، توليدي ، توزيعي ، خدماتي ، اداري ، بانكها و موسسات مالي و اعتباري ، صندوقهاي قرض الحسنه و  1/1/88: از تاريخ  1تبصره 

مترمربع مي  3بع و حداكثر مترمر 1.... مشمول مصوبه مذكور ، مجاز به نصب تنها يك تابلو شناسايي كسب ) فعاليت ( رايگان در سردرب با حداقل مساحت 

 باشند . 

ايد : بجز تابلوهاي شناسايي كسب قيد شده در اين مصوبه ، هر يك از اشخاص حقيقي و حقوقي كه تابلويي در سردرب مكان كسبي خود نصب نمايند ب2تبصره 

 فرمول فوق عوارض پرداخت نمايند . ساليانه بر اساس 

 ار قابل وصول است . : عوارض صدور مجوز نصب براي يكب3تبصره 

ختمان ، : براي حفظ زيبايي و پيشگيري از مخدوش شدن نماي عمومي شهر ، نصب هر گونه تابلو در هر محل ، اعم از سردرب ، نما، جوانب و يا بام سا4تبصره 

 منوط به كسب مجوز از شهرداري مي باشد . 

كاالهاي خارجي ) كاالهايي كه در خارج از كشور توليد ميشوند ( به ميزان سه برابر  انواع مشابه : محاسبه تعرفه ها براي تابلوهاي مربوط به تبليغ 5تبصره 

 ايراني است.

 : نصب تابلو در ارتفاع ملك شخصي با رعايت ضوابط و مقررات و جوانب ايمني ، منوط به كسب مجوز از شهرداري مي باشد . 6تبصره 

 اخذ خواهد شد .  %20ون مجوز شهرداري عوارض مربوطه بعالوه : در صورت نصب هر گونه تابلو بد7تبصره 
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ي : براي نصب تابلوهاي منصوبه به شرح فوق مي بايست مجوز نصب و بهره برداري از شهرداري اخذ گردد در غير اينصورت برابر مقررات جمع آور8تبصره 

 خواهد شد . 

 ده همان مكان بوده و قابل جابجايي و يا انتقال نمي باشد . : هزينه هاي پرداختي فقط براي واحد صنفي معرفي ش 9تبصره 

 : وصول اين عوارض شامل ادارات و بيمارستانهاي دولتي نخواهد شد . 10تبصره 

 مبالغ فوق الذكر مي باشد .  %50: كليه تابلوهاي پارچه اي و بوم مشمول پرداخت  11تبصره 

 

 عوارض استفاده از بيلبوردهاي تبليغاتي -4

 S ساحت سطح قابل استفاده بيلبورد مي باشدم 

 S * 40.000)عوارض )روزانه = 

  . كليه بيلبورد هاي موجود در سطح شهر در مالكيت شهرداري مي باشد 

  اقدام خواهد شد  . ارائه درخواست كتبي به شهرداري وتشكيل پروندهبا 

 الزامي مي باشد .  ارائه مجوز از اداره فرهنگ وارشاد اسالمي واماكن انتظامي 
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 فصل پنجم

 موديان خاص
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 (عوارض قطع اشجار5-1تعرفه شماره )

 

 ماخذ ونحوه محاسبه عوارض عنوان تعرفه رديف

 2×نوع×سن×بن هزينه قطع اشجار 1

 

 :1بند

مجمع  1388شوراي انقالب موصب  1359شهرها مصوب به منظور استفهام واقعي از اين تعرفه رعايت آيين نامه قانون اصالح قانون حفظ وگسترش فضاي سبز در 

 تشخيص مصلحت نظام الزامي است.
 

 ضوابط پيشنهادی ارائه شده عبارتند از :

 درخواست مالك:

 واحد پارکها و فضای سبز ارسال نمايد.)نمونه فرم پیوست مي باشد( هدرقالب فرمي مشخصات درخواست کننده و مورد درخواست را ب

 قبل از اینكه به چنين مسائل و مشكالتی دچار گردیم الزم است موارد زیر جزء اصول کار قرار گيرد: الزم به ذکر است

ملزم به الف ( در صدور پروانه های ساختماني برای متقاضیان بايستي هرگونه فضای سبز موجود به صورت عکس در پرونده ساختماني نامبرده منعکس تا     

 نگهداری فضای سبز باشد.

ان ماندگار ب ( در صدور پروانه های ساختماني در صورتي که درخت و يا درختاني در عرصه قرار گرفته حتي االمکان مي بايست طوری طراحي گردد تا درخت    

 گردند.
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، نظامي ، کارخانجات و باغات متر به باال با توجه به اليحه حفظ و گسترش فضای سبز در محوطه های اداری  500پ ( الزم است کنترل های الزم در سطوح     

 بعمل آيد.

 ت ( الزم است به لحاظ کنترل ، باغات اطراف شهر دارای شناسنامه گردند.    

 با حضور افراد زير: 14ث ( تشکیل مداوم جلسات کمیسیون ماده     

 

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

 مسئول  فضای سبز شهرداری -2    

 نماينده شورای محترم اسالمي شهر  -3    

 

 درختان -1

 ارزش روز = محاسبه× موقعيت مكاني درخت × شرايط كيفي گونه × نوع گونه × اهميت گونه 

 

 ( = ارزش درختسانتيمتر ارتفاع از يقه درخت 120محيط درخت در قسمت سينه )× ريال  55.000

 

 )برای نخيالت( ( = ارزش درختسانتيمتر ارتفاع از يقه درخت 120محيط درخت در قسمت سينه )× ريال  150.000

 

 جداول مربوط به موقعيت مكاني درخت ، شرايط كيفي گونه ، نوع گونه ، اهميت و ضريب زيبائي گونه پيوست  مي باشد.
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 پوششهای گياهي 

 الف ( چمن :

 ارزش روز = محاسبه× شرايط كيفي × نوع گونه × ضريب اهميت مكاني گونه 

چمن با رعايت كليه آيتم هاي هزينه بر  عتذكر: ارزش روز چمن با توجه به اينكه در مدت زمان كمي مي توان رفع نقص نمود با برآورد هزينه كاشت يك متر مرب

 محاسبه مي شود.

 ريال 80.000عتا يك دوره چمن زني = هر متر مرب یرفع نقص چمن با تعويض خاک و زير ساز 98درسال 

 

 ريال 60.000عتا يك دوره چمن زني = هر متر مرب یرفع نقص چمن بدون تعويض خاک و زير ساز 98درسال 

 

 شرايط كيفي با ضريب زيبايي)درصد(

 ضعيف معمولي خوب عالي

120 100 90 70 
 

 نوع چمن

 مخلوط گراسها و دائم سبزها) فوتبال(

100% 
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 ب( گل فصلی:

 ارزش روز = محاسبه× شرايط كيفي × نوع گونه × اهميت مكاني گونه 

 از طريق استعالم از بازار =  ارزش روز

 گلداني نشاء 

 بوته 20 بوته 50 تعداد در متر مربع

 

 در صورت نياز هزينه زير سازي نيز محاسبه مي گردد..

 باشد. جداول شرايط كيفي و ضريب زيبائي مشابه چمن مي

 ج( پرچین ها:

 ارزش روز = محاسبه× سن گونه × شرايط كيفي × نوع گونه × اهميت مكاني گونه 
 

 پرچين ها مي توانند از گونه هاي متفاوتي مانند ترون يا بيد فرنگي ، پيراكانت ، كوتناستر ، ارغوان ، مورد و غيره باشند.
 

 شده از بازار = ارزش روز قيمت استعالم× تعداد كاشته شده  پرچين در متر طول 
 

 شرايط كيفي پرچين)درصد(

 ضعيف معمولي خوب عالي

150 120 100 80 
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 د( بوته ها:

 ارزش روز = محاسبه× سن بوته × شرايط كيفي بوته × نوع بوته × اهميت مكاني بوته 

 

 انواع بوته:

 رزماری و بوته های پرچیني کوتاه، رزها -

 شاه پسند -

 داوودی -

 يوکا ، سوکا -

 بوته هايي که دائم گل دارند را نیز شامل مي شود. -

 

 از طريق استعالم از بازار =  ارزش روز
 

 شرايط كيفي بوته ها)درصد(
 

 ضعيف معمولي خوب عالي

120 100 90 80 

 ه( درختچه ها :

 ارزش روز = محاسبه× سن درختچه × شرايط كيفي درختچه × نوع درختچه × اهميت مكاني درختچه 
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 كيفي درختچه)درصد(شرايط 

 ضعيف معمولي خوب عالي

170 130 100 0 9 

 

 درختچه ها شامل :

 ژوني پروس رونده -

 کاج کله قندی کوچک -

 انواع ياس ها ، توری ، پر ، به زاپني -

 زرشک -

 انواع خرزهره ها -

 انواع رونده ها -

 ، ... گل طاووسي ، انار گل، شیشه شور،  ختمي درختي -

 درخت نگرفته رانیز شامل مي شوند. ساير درختچه هايي که ارتفاع -

 و( درختان ارزشمند:

 درختان ارزشمند شامل:

 توتانواع  -

 انواع الوسون ها -

 زيتوندرختان  -
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 و پالم ها یالتانواع نخ -

 کاج های کله قندی و توپي -

 زيتون تلخانواع  -

 انواع مرکبات -

 ود و از نظر زيبايي از اهمیت خاصي برخوردارند کلیه درختاني که جنبه تزئیني دارند و الزم است خدمات ويژه ارائه داده ش -

 

 ارزش روز = محاسبه× سن درخت × شرايط كيفي درخت × نوع درخت × اهميت مكاني درخت 

 

 قيمت سن اوليه كه از طريق استعالم از بازار تعيين مي شود = ارزش روز درخت×ريال  450.000به ازاء هر سال سن مبلغ 

 

 شرايط كيفي)در صد(

 ضعيف معمولي خوب عالي

220 160 120 100 

 

 فرم تقاضای بازديد از درخت و پوششهای گياهي:
 ..........محترم  شهرداري 

 موضوع: حذف درخت / درختان )خطري ، آلوده و آفت زا ، نابجا ، مزاحم ، به سن بهره برداري رسيده (

 با سالم 
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 مركز نظامياينجانب/ اين اداره .................................................. بازديد و نظريه اعالم فرمائيد.  /ارگان /اداره   /باغ  /منزل  خواهشمند است دستور فرمائيد كارشناس فضاي سبز از محل 

 

                                                                   كروكي                                                                                                             

 شمال
N 

 

 امضاء متقاضي

 

 ظريه كارشناس:از محل بازديد به عمل آمد.ن

 اهميت مكاني گونه: سن گونه يا محيط:  شرايط كيفي گونه :   ارزش روز گونه:  نام گونه :

 توضيحات:

 .وپرداخت هزينه ها وعوارض اقدام مي گردد14ارجاع و پس از تاييد كميسيون ماده  14ماده به كمسيون امضاء كارشناس فضاي سبز 

 موقعیت مکانی درخت
 

در نظر گرفته  با توجه به موقعیت شهر و اهمیت درختان و فضای سبز، مکانها اولويت بندی گرديد و با در نظر گرفتن اولويت بندی ضرايب به شرح جدول ذيل

 شد.
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 مكاني درخت)درصد( ضرايب موقعيت

 پرچين ها درختان درخچه هاو درختان ارزشمند پوششهاي گياهي،بوته ها وگلهاي فصلي مكان

 100 100 110 90 باغات قديمي

 110 110 110 110 )منطقه نيمه ويژه (اركها و زمين هاي ورزشي و اداراتپ

 120 120 120 120 خيابان هاي اصلي درجه يك و ميادين) منطقه ويژه (

 100 75 100 100 2خيابان هاي اصلي درجه 

 90 70 80 80 متر مي باشند 500سطوحي كه باالتر از  

 90 65 80 70 ميالن ها ، كوچه ها و محل هاي متفرقه

 

 شرايط کیفی

ودير زيستي کلیه درختان براساس خصوصیاتي همچون سالمتي عمومي درخت، رشدوتوسعه تنه و تاج، وجودآفت بیماری وکمبود، صدمات مکانیکي 

 شهربادرصدهای معین شده طبق جدول ذيل تقسیم مي شود:
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 توضيحات شرايط كيفي به درصد رديف

 سال ديگر عمر خواهد كرد 30درخت كامال سالم و گونه ايده آل و ماندگار و حداقل  عالي -100 1

 خوب  100-80 2
مانند هرس و كوددهي هر ساله انجام شود درخت سالم و شاداب و در صورتيكه عمليات به زراعي 

 سال ديگر عمر خواهد كرد 20درخت ماندگار خواهد بود و درخت حدود 

 معمولي   80-50 3
درخت داراي رشد كافي و در صورتيكه عمليات به زراعي مانند هرس و كوددهي و همچنين پيش 

 .سال ديگر عمر خواهد كرد 10گيري از آلودگي انجام پذيرد و درخت 

 ضعيف   50-20 4
آثار آفت ، بيماري و صدمات مكانيكي مشاهده مي شود و چنانچه عمليات به زراعي مانند هرس و 

 كوددهي انجام نپذيرد در آينده نه چندان دور درخت خشك خواهد شد.

 حالت خشك شدن قابل رويت است. در حال خشك شدن – 20كمتر از  5

 درخت خشك شده است خشك - 0 6

 گونه :نوع 

 درختان از نظر نوع گونه متفاوت مي باشند:

 خزان پذيرياپهن برگان مانندتوت، زبان گنجشک، عرعر، اقاقیا، چنار، نارون، کاتلپا، افرا، انواع گزهاو...  -1

 دائم يا سوزني برگان مانند کاج ، سرو شیراز ، سرو نقره ای ، سرو خمره ای و ...  -2
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 ت و زيتونهميشه سبز : نخيالت ، مركبا -2

 شهر حريمدر  در محدوده خدماتی شهر گونه رديف

 90 100 نخيالت 1

 90 100 مركبات 2

 90 100 زيتون 3

 70 90 توت 4

 80 90 زيتون تلخ 5

 60 70 كاج 6

 70 80 اقاقيا 7

 70 80 چنار 8

 50 60 نارون 9

 50 60 كاتلپا 10

 70 80 انواع سرو نقره ای و شيرازی 11

 50 60 گز 12

 60 70 ارغوان 13

 60 70 ساير درختان 14

 اهمیت و ضريب زيبائی گونه: 

ا توجه به موقعیت با توجه به جايگاه هر گونه در موقعیت خاص خودش ضمن زيبائي و چشم انداز مناسب از اهمیت خاصي برخوردار خواهد بود . فرضاً الزم است ب

ژيک منطقه از نقطه نظر آب و هر مکاني از نقطه نظر فرهنگ استفاده رعايت نکات ترافیکي نوع استفاده و نیا ز ، موقعیت توپوگرافي منطقه ، موقعیت استرات
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و چندان افزوده خواهد هوائي و سازگاری با اقلیم ضمن اينکه مي شود هر گونه ای کاشت اما چنانچه با محاسبات و يا داليل کاشته گردد بر زيبائي و کاربرد آن د

 شد ) هر گونه در جايگاه خودش ( و روش کاشت تعريف شده . 

 تبصره ها:

ع چنانچه مشخص شود عمداً درختي توسط مالک يا مالکین يا افراد ذينفع خشک شده وتوسط کارشناس شهرداری تأيید گردد عالوه بر هزينه های قط:1تبصره

 د شدساير هزينه ها)آزمايشگاه و....( نیز از فرد مورد نظر اخذ خواه، هزينه های قضايي و حقوقي و بروز خسارات احتمالي برای شهروندان و اشجار 

به در صورت درخواست هرس درخت توسط اشخاص حقیقي و حقوقي به ازای هر اصله درخت با توجه به نوع گونه ، سن ، ارتفاع و شرايط فیزيکي درخت :2تبصره

تا  180.000ی هر نخل مبلغ و برای نخیالت به ازااخذ خواهد گرديد هزار(ريال وچهل )دويست240.000تا  بيست هزار(رياليكصدو)120.000ازای هر اصله از مبلغ 

 ريال 300.000

، اصالح درخت توسط شهرداری يا بانظر مستقیم شهرداری صورت خواهد گرفت وچوب وشاخه های اصالح شده متعلق 14پس از تصويب کمیسیون ماده:3تبصره

 به شهرداری مي باشد.
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 (   عوارض ساليانه موتورسيکلت ها5-2تعرفه شماره)
 مبلغ عوارض ساليانه موتورسيكلتنوع  رديف

 ريال« 200000»دويست هزار  انواع موتورسيكلتهاي دو زمانه  1

 ريال« 100000»يكصد هزار  100CCموتورسيكلتهاي چهار زمانه با حجم سيلندر تا  2

 ريال« 200000»دويست هزار  CC 150تا CC 101موتورسيكلتهاي چهارزمانه با حجم سيلندر از  3

 ريال« 250000»دويست و پنجاه هزار  CC 200تا CC 151موتورسيكلتهاي چهار زمانه با حجم سيلندر 4

 ريال« 300000»سيصد هزار CC 250تا CC 201موتورسيكلتهاي چهار زمانه با حجم سيلندر 5

 ريال« 350000»سيصد و پنجاه هزار CC 300تا CC 251موتورسيكلتهاي چهار زمانه با حجم سيلندر 6

 ريال« 400000»چهارصد هزار  به باال CC 301موتورسيكلتهاي چهار زمانه با حجم سيلندر 7

 .واريز مي شودطبس اخذ و به حساب درآمدي شهرداري  فوق عوارض ساليانه موتورسيكلت بشرحه واحده اين اليحه از بر اساس ماد

ت مندرج در سامانه اخذ ابهاي خدم و عوارض مي باشند برابر سامانه ملي همفكران: عوارض موتورسيكلت ها و خودروهايي كه معاف از پرداخت 1تبصره 

 درصورتي كه سامانه جديد براي شهرداري تعريف گردد براساس آخرين سامانه مالك محاسبه عوارض خواهد بود.خواهد گرديد. 

 : كارمزد شركت برابر نرخ مصوب و اعالمي آن شركت اخذ خواهد گرديد.2تبصره 
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 آئين نامه اجرای تقسيط عوارض و بهای خدمات و مطالبات شهرداری طبس

و به منظور ايجاد رويه واحد در  1380قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب  73اصالحي آئين نامه مالي شهرداري ها و ماده  32اين آئين نامه در راستاي ماده 

ي و كمك به متقاضيان صدور پروانه ساختماني در پرداخت عوارض و همچنين احقاق حقوق شهرداري در اجراي تقسيط تقسيط عوارض و بدهي هاي شهروندان به شهردار

 معتبر مي باشد. 1400تا پايان سال مالي  1400بدهي ها تنظيم و از ابتداي سال 

) ديگر وسازمانهاي وانتظامي نظامي ونيروهاي سالمي انقالب موميع دولتي،نهادهاي ازادارات،سازمانهاي شهرداري و بهاي خدمات)بدهي(موردمطالبه.عوارض 1ماده

تقسيط تا شش ماه بدون كارمزد         هستند مستثني مهان آئين اين وازمقررات نبوده تقسيط كه به نحوي از بودجه دولتي سهم دارند قابل( شهرداري به غيرمرتبط سازمانهاي

 .مي باشد

) با فرمول . عوارض و مطالبات 2ماده 
15*)1+تعداد ماه)*(مبلغ قابل تقسيط)

24*100
 محاسبه و با شرايط ذيل قابل تقسيط مي باشد:قابل تقسيط( + مبلغ  

 تبصره: درصورتي كه نرخ سود بر اساس اعالم شوراي پول و اعتبار كمتر از نرخ اين ماده باشد مالك نرخ شوراي پول و اعتبار خواهدبود.

 ماه. 10درصد نقد و الباقيبه صورت اقساط تا  20ليون ريال مي20الف: بدهي تا مبلغ 

 ماه. 12حداكثر تا  درصد نقد و الباقي به صورت اقساط 20ميليون ريال  50ميليون ريال تا   20ب: بدهي از مبلغ 

 ماه. 18تا حداكثر درصد نقد و الباقي به صورت اقساط  20ميليون ريال ، 100تا  ميليون ريال 50پ: بدهي از 

 ماه.  24تا حداكثر درصد نقد و الباقي به صورت اقساط  20ميليون ريال ، 200تا  ميليون ريال 100بدهي از ت:

 .ماه 36تا حداكثر درصد نقد و الباقي به صورت اقساط  20،  ميليون ريال 200ث: بدهي بيشتر از 

 تقسيط گردد.  نقدي و الباقي تا مدت شش ماه %40تقسيط عوارض و بدهي كسب و پيشه بصورت 
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درصد و باالتر و آزدگان و ايثارگران با بيش از شش ماه حضور در جبهه و افراد بي  20: بدهي خانواده معظم شهدا )پدر، مادر، فرزندان، همسر شهيد( و جانبازان 3هماد

و همچنين كاركنان رسمي ، پيماني و قراردادي (  2البات ماده بضاعت تحت پوشش كميته امداد امام خميني )ره( و بهزيستي با ارائه معرفي نامه )موضوع عوارض و مط

 براي يكبار به صورت زير قابل تقسيط مي باشد:شهرداري  برابر گواهي واحد كارگزيني 

 ماه. 10درصد نقد و الباقيبه صورت اقساط تا  20ميليون ريال 20الف: بدهي تا مبلغ 

 ماه. 15حداكثر تا  درصد نقد و الباقي به صورت اقساط 20ريال  ميليون 50ميليون ريال تا   20ب: بدهي از مبلغ 

 ماه. 20تا حداكثر درصد نقد و الباقي به صورت اقساط  20ميليون ريال ، 100تا  ميليون ريال 50پ: بدهي از 

 ماه.  25تا حداكثر درصد نقد و الباقي به صورت اقساط  20ميليون ريال ، 200تا  ميليون ريال 100بدهي از ت:

 .ماه 36تا حداكثر درصد نقد و الباقي به صورت اقساط  20،  ميليون ريال 200ث: بدهي بيشتر از 

 ماه تقسيط گردد.  12نقدي و الباقي تا مدت  %20تقسيط عوارض و بدهي كسب و پيشه بصورت 

 : موديان ماده فوق مشمول محاسبه و پرداخت كارمزد تقسيط نمي باشند . 1تبصره 

لي و اعتباري و در صورت موافقت با تقسيط مؤدي مي تواند حداكثر هر دو قسط را در يك فقره چك بانكي معتبر پرداخت نمايد. )ضمناً اخذ چك هاي موسسات ما .4ماده 

 صندوق قرض الحسنه و چك مخدوش ممنوع مي باشد.(

 نمايد و در صورت ضرورت و با درخواست كتبي مودي، شهرداري . شهرداري مي بايست از به تعويق انداختن تاريخ چك هاي مودي خودداري 5ماده 

 به تعويق اندازد.با اخذ كارمزد ماه  3مي تواند عندالزوم به تشخيص خود تاريخ يك فقره چك مودي را حداكثر براي مدت 
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)دو ونيم درصد( مبلغ چك به عنوان عوارض تاخير  درصد 2.5. در صورت برگشت و عدم وصول چك هاي تقسيطي در سر رسيدهاي مقرر، به صورت روز شمار 6ماده

 تاديه تعلق خواهد گرفت كه طبق فرمول  زير  محاسبه و عالوه بر  هزينه دادرسي ، اجرايي ، ثبتي و .... مي بايست اخذ نمايد.

 

+ مبلغ قسط معوقه
(مبلغ قسط معوقه) (7.5+2.5)*(تعداد روز)*

365*100
 

 

ملك مورد نظر كليه چكهاي تقسيطي را حال نموده و از پاسخ استعالم  تا زمان  پرداخت نقدي بدهي  و صدور پايانكار نقل و انتقال. شهرداري موظف است در زمان 7ماده 

 خودداري نمايد .

 و به تائيد شهردار برسد. پاراف مسئول درآمد. فرم درخواست تقسيط بايد توسط مؤدي تكميل و 8ماده 

 درصد جايزه در پرداخت نقدي خواهد بود.10رداخت نقدي عوارضات خود )عوارض پروانه (اقدام نمايد مشمول :درصورتي كه مودي نسبت به پ9ماده

تخفيف محاسبه %30:جهت صدور پروانه هاي ساختماني جهش توليد مسكن برابر صورتجلسه مشترك وزارت كشور و سازمان راه و شهرسازي در پرداخت نقدي 10ماده

 گردد.

با دستور شهردار معاف  مودي بدهكار به شهرداري بدهي خود را با چك تسويه نمايد  و از شهرداري مطالبه داشته باشد چك هاي برگشتي مودي مذكور:درصوريتكه 11ماده

 از پرداخت تاخير خواهد بود .

كليه دستورالعمل هاي مغاير با اين آئين نامه لغو   01/01/1401اريخ ماده تنظيم كه پس از تصويب شوراي اسالمي شهر الزم االجرا مي باشد از ت 11. اين آئين نامه در 12ماده  

 مي گردد. 
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 عرفه عوارض شهرداری طبست

قانون  77و ماده  71ماده  16؛  9قانون مالیات بر ارزش افزوده و بندهای  50ماده  1عوارض محلي شهرداری شهر طبس به استناد تبصره 

قانون شهرداری و هزينه خدمات،  74و ماده  55ماده  26تشكیالت، وظايف و انتخابات شورای اسالمي کشور و انتخاب شهرداران بند 

قانون تشكیالت، وظايف و انتخابات شوراهای اسالمي کشور و انتخاب شهرداران و دستورالعمل ها و  71و ماده   26د کارمزد به استناد بن

قانون تشكیالت، وظايف و انتخابات شوراهای اسالمي کشور و انتخاب شهرداران مصوب  71ماده  9آئین نامه های اجرايي  به استناد بند 

 پیشنهاد گرديد . شهرداری شهر طبس .…………مورخ  …………شماره هنامو اصالحات بعدی آن، طبق  1375

 

 


