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دفترچه تعرفه عوارض شهرداری فردوس  -سال 1401

ردیف

فصل

کد تعرفه

1

اول

-

صفحه1 :

شماره صفحه

شرح عوارضات

3

کلیات (مستندات ،تعاریف و تسهیالت)

2

الف -مستندات قانونی وضع عوارض

4

3

ب -تعاریف

6

4

ج -تسهیالت

7

5

دوم

-

9

تعرفهها (تعرفههای ساخت و ساز)

فهرست مطالب

6

1-2

عوارض هر مترمربع زیربنای ساختمان مسکونی تک واحدی

10

7

2-2

عوارض هر مترمربع زیربنای ساختمان مسکونی برای مجتمع ها و آپارتمانها

11

8

3-2

عوارض هر مترمربع پذیره احداث ساختمان یک واحد تجاری خدماتی

12

9

4-2

عوارض هر مترمربع پذیره احداث ساختمان چند واحدی تجاری خدماتی

13

10

5-2

عوارض هر مترمربع پذیره احداث ساختمان اداری

14

11

6-2

عوارض هر مترمربع پذیره احداث ساختمان صنعتیکارگاهی و حمل نقل و انبارداری

15

12

7-2

عوارض هر مترمربع پذیره احداث ساختمان هتل ها ،مسافرخانه ها و اماکن گردشگری

16

13

8-2

عوارض هر مترمربع پذیره احداث اماکن تأسیسات و تجهیزات شهری
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9-2

عوارض هرمترمربع پذیره احداث ساختمان واحدهای آموزشی ،ورزشی ،مذهبی ،فرهنگیهنری ،بهداشتیدرمانی

18

15

10-2

عوارض هر مترمربع پذیره احداث ساختمان مراکز خدمات درمانی خصوصی

19

16

11-2

عوارض صدور مجوز حصار (به ازای هر متر طول حصار)

20

18

12-2

عوارض هر متر مربع ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری

21

19

13-2

عوارض مازاد بر تراکم و اضافه ارتفاع مغایر با ضوابط طرح توسعه شهری

23

20

14-2

دستورالعمل نحوه صدور و تمدید پروانه ساختمانی

24
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-
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27

عوارض سالیانه کسب برای مشاغل و صنوف مشمول قانون نظام صنفی و غیرصنفی و مشاغل خاص

1-3
-

شماره صفحه

عوارض بر ارزش افزوده ناشی از اجرای طرحهای توسعه شهری

15-2
سوم

صفحه2 :

اشخاص حقوقی (عمومی دولتی و غیردولتی)

28
29

25

1-4

عوارض غرفه ها و نمایشگاههای فروش فصلی و دائمی

30

26

2-4

عوارض تبلیغات محیطی شهری و تابلوهای شناسایی کسب و اماکن عمومی و غیره

31

27
28

پنجم

-

مؤدیان خاص

1-5

37

عوارض قطع اشجار

38
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صفحه4 :

الف -مستندات قانوني وضع عوارض

آییننامه مالي شهرداریها مصوب 1346
ماده  -30هر شهرداري داراي تعرفهاي خواهد بود كه در آن كليه انواع عوارض و بهاء خدمات و ساير درآمدهايي كه به وسيله شهرداري و مؤسسات تابعه و وابسته به آن وصول يا تحصيل مي
شود ،درج و هر عنوان تعرفه عوارض يا بهاء خدمات جديدي كه وضع و تصويب مي گردد يا هر تغييري كه در نوع و ميزان نرخ آنها صورت ميگيرد ،در تعرفه مذكور منعكس ميشود.

قانون تشکیالت ،وظایف و انتخابت شوراهای اسالمي کشور و انتخابات شهرداران با اصالحیههای بعدی مصوب 1375
ماده  -80وظايف شوراي اسالمي شهر به شرح زير است:
 -9تصويب آييننامههاي پيشنهادي شهرداري پس از رسيدگي به آنها با رعايت دستورالعملهاي وزارت كشور.
 -16تصويب لوايح برقراري يا لغو عوارض شهر و همچنين تغيير نوع و ميزان آن با درنظرگرفتن سياست عمومي دولت كه از سوي وزارت كشور اعالم مي شود.
 -26تصويب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداري و سازمانهاي وابسته به آن با رعايت آييننامه مالي و معامالت شهرداريها.
ماده ( -85اصالحي  ) 1386/8/27شوراي اسالمي شهر مي تواند نسبت به وضع عوارض متناسب با توليدات و درآمدهاي اهالي به منظور تأمين بخشي از هزينههاي خدماتي و عمراني مورد
نياز شهر طبق آييننامه مصوب هيأت وزيران اقدام نمايند.
تبصره :عوارض  ،يك ماه پس از ارسال هر مصوبه وزارت كشور قابل وصول است .وزير كشور مي تواند در هر مقطعي كه وصول هر عنوان تعرفه عوارض را منطبق بر آييننامه
مصوب نداند ،نسبت به اصالح يا لغو آن اقدام نمايد.

قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387
ماده  -50تبصره  -1شوراهاي اسالمي شهر و بخش جهت وضع هر يك از عوارض محلي جديد كه تكليف آنها در اين قانون مشخص نشده است ،موظفند موارد را حداكثر تا پانزدهم بهمنماه
هر سال براي اجرا در سال بعد ،تصويب و اعالم عمومي نمايند.
تبصره  - 3قوانين و مقررات مربوط به اعطاء تخفيف يا معافيت از پرداخت عوارض يا وجوه به شهرداريها و دهياريها ملغي ميگردد.
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صفحه5 :

دفترچه تعرفه عوارض شهرداری فردوس  -سال 1401

قانون جامع خدمات رساني به ایثارگران مصوب  1391/10/2و اصالحیه مصوب 1395/4/27
فصل دوم  -مسکن

ماده  -3تبصره  -1مشموالن دريافت خدمات مسكن عبارتند از:
1ـ همسران ،فرزندان و والدين شهدا ،اسرا و مفقوداالثرها ،جانبازان بيست و پنج درصد ( )2۵%و باالتر و آزادگاني كه فاقد مسكن بوده يا داراي مسكن نامناسب ميباشند.
2ـ تا پايان قانون برنامه پنجساله پنجـم توسعـه جمهوري اسالمي ايران فرزندان جانبازان هفتاد درصد ( )7۰%و باالتر فاقد مسكن در صورتي كه قبالً از زمين يا مسكن دولتي استفاده نكردهاند.
تبصره  -2جانبازان و آزادگان متوفاي مشمول اين فصل كه قبل از فوت از خدمات مربوط به مسكن برخوردار نشدهاند ،خدمات مرتبط به مسكن به همسران آنان كه مسؤوليت حضانت فرزندان
جانباز و آزاده را عهدهدار مي باشند و يا به قيم قانوني به نام فرزندان آنان اعطاء ميگردد .ضمناً جانبازان و آزادگان متأهل متوفي كه داراي فرزند نباشند ،واگذاري خدمات مسكن موردنظر به
همسر آنان ارائه ميگردد.
ماده -6مشموالن اين قانون براي احداث یک واحد مسکونی با زیربنای مفید تا  120متر مربع و  20متر مربع تجاری در شهر محل سكونت خود از پرداخت هزينههاي عوارض صدور پروانههاي
ساختماني ،عوارض شهرداري و نوسازي برای یک بار با معرفی بنیاد شهید معاف ميباشند .مفاد اين ماده در احداث مجتمعهاي مسكوني نيز اعمال و مازاد بر تراكم شامل ايثارگران نخواهد بود.
توضیح :قوانين و مقررات مربوط به معافيتهاي مصوب (پس از تصويب قانون ماليات بر ارزش مصوب  )87/2/17و يا معافيتهايي كه در قوانين بودجه سنواتي پيشبيني ميگردد ،با
رعايت تبصره  3ماده  ۵۰قانون ماليات بر ارزش افزوده اعمال خواهد شد .در هر حال تخلفات ساختماني مشمول استفاده از هيچگونه تخفيف و معافيتي نخواهند بود.
ماده  -۹مشموالن اين فصل از پرداخت هزينه آمادهسازي كالً معاف و پرداخت اين هزينهها به عهده وزارت راه و شهرسازي است .اين معافيتها در هنگام انعقاد قرارداد محاسبه و قيد
ميگردد.
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صفحه6 :

دفترچه تعرفه عوارض شهرداری فردوس  -سال 1401

 ب -تعاریف
تعرفه عوارض :عبارتست از دستورالعملي كه به استناد موارد فوق االشاره تهيه و تنظيم گرديده است.
 : Pمنظور از ( )Pيا ارزش منطقهاي ،عبارت است از  %1ارزش روز امالک كه در كميسيون مربوطه (كميسيون تعيين ارزش روز امالک شهر فردوس) تعيين و تصويب شده باشد.
یک واحد مسکونی :عبارت است از ساختماني كه براي سكونت افراد و يا خانواده ساخته مي شود و شامل اتاق ،آشپزخانه و سرويسهاي الزم ميباشد.
انواع کاربریها :تعاريف و اصالحات بكار رفته در اين دستورالعمل براساس مصوبه مورخ  1389/3/1۰شوراي عالي شهرسازي و معماري در خصوص طرح تدقيق تعاريف و مفاهيم كاربريهاي
شهر مي باشد .ضمناً منظور از فضاي باز كه در توضيحات برخي تعرفه ها ذكر گرديده ،شامل قسمتي از عرصه ملك است كه پس از احداث ساختمان در سطح مجاز اشغال ،بصورت باز و
غيرمسقف (بارانداز) باقي ميماند.

توجه :موارد ذیل در کلیه تعرفه های عوارض سال جاری بایستي رعایت شود :
-1
-2
-3
-4
-۵
-6

چنانچه ملكي داراي چند بَر (معبر) باشد در محاسبه عوارض مربوطه ،ارزش منطقهای معبر اصلی مالک عمل خواهد بود .همچنين درصورتيكه ملكي در حاشيه ميدان واقع شده باشد،
عوارض بر اساس باالترین ارزش منطقهای معبری که از میدان منشعب میگردد ،محاسبه خواهد شد.
در فرعيهاي منشعب از معابر اصلي ،ارزش منطقهاي ( )Pتا عمق جبهه اول ( 10متر اول) برابر  %70ارزش منطقهای معبر اصلی و پس از آن تا عمق جبهه دوم ( 10تا  20متر) برابر  %50ارزش
منطقهای معبر اصلی مشروط به اينكه از ارزش منطقهاي همان معبر فرعي كمتر نباشد ،مالک محاسبه عوارضات خواهد بود.
شوراي شهر ميتواند در موارد خاص با پيشنهاد شهرداري حداقل تعرفه مبناي محاسبه عوارض را تعيين نمايد .از اين مبلغ در مواردي استفاده ميگردد كه پس از محاسبه عوارض آن
رديف طبق فرمول و ضرايب مصوب پاسخ كمتر از اين مبلغ باشد.
با توجه به دادنامه شماره  ۵87مورخ  83/11/2۵و همچنين دادنامه شماره  48مورخ  8۵/2/3هيأت عمومي ديوان عدالت پس از وصول جرائم ساختماني به نرخ زمان وقوع تخلف،
عوارض متعلقه به نرخ روز محاسبه و اخذ خواهد شد.
مرجع رفع هر گونه اختالف بين مؤدي و شهرداري در مورد عوارض و بهاء خدمات ،كميسيون موضوع ماده  77قانون شهرداري است.
عوارض موضوع اين تعرفه در داخل محدوده و حريم شهر قابل وصول است.
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صفحه7 :

دفترچه تعرفه عوارض شهرداری فردوس  -سال 1401

 ج -تسهیالت
تسهیالت مناسبتي ویژه ایام خاص
با عنايت به تبصره  3ماده  ۵۰قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب  ،1387به منظور تشويق و ايجاد انگيزه در افراد حقيقي و حقوقي به اخذ پروانه ساختماني و رشد ساخت و سازها در شهر
فردوس ،شوراي محترم اسالمي شهر فردوس اجازه دارد با پيشنهاد شهرداري فردوس و بر اساس آييننامه تقسيط و تخفيف مصوب آن شورا ،نسبت به کاهش سقف عوارضات اقدام نمايد.
بديهي است این کاهش عوارضات دائمی نبوده و مدت زمان اعمال اين كاهش ،بايستي در پيشنهاد شهرداري و مصوبه شورا قيد گردد .توضيح اينكه عوارض تأمين پاركينگ و عوارض انتفاع
كاربري خارج از شمول اين تسهيالت هستند و مشمول كاهش سقف عوارض نميگردند.
همچنين با عنايت به بند  2نامه شماره  3۵/4/6994۰مورخ  97/11/13معاون محترم استاندار خراسان جنوبي ،در صورت ضرورت كاهش سقف عوارض محلي در مقطع زماني خاص ،الزامي
است كه اوالً مقدار كاهش سقف عوارض با پيشنهاد شهرداري و تصويب شوراي اسالمي شهر و تأييد هيأت تطبيق انجام گرفته و ثانياً آثار اين كاهش در بودجه مصوب شهرداري پيشبيني و
لحاظ گردد.
به همين جهت ،جدول زماني زير براي تسهيالت مناسبتي در سال  14۰1تنظيم ميگردد.
ردیف

بازه زمانی ویژه تسهیالت مناسبتی

مناسبت و رخداد تاریخی

1

شنبه  14۰1/2/17لغايت پنجشنبه 14۰1/2/29

عيد سعيد فطر

2

سه شنبه  14۰1/4/21لغايت پنجشنبه 14۰1/4/3۰

دهه امامت و واليت (اعياد قربان تا غدير)

3

شنبه  14۰1/7/16لغايت پنجشنبه 14۰1/7/28

آغاز امامت امام زمان (عج) تا ميالد پيامبر (ص)

4

شنبه  14۰1/9/۵لغايت پنجشنبه 14۰1/9/17

روز فردوس

5

شنبه  14۰1/11/8لغايت پنجشنبه 14۰1/11/23

دهه مبارک فجر

6

شنبه  14۰1/6/۵لغايت سه شنبه 14۰1/6/1۵

روز فرهنگ فردوس و ورود مقام معظم رهبري

مصوبه شورای اسالمی شهر فردوس :جلسه شماره :

الیحه پیشنهادی شهرداری فردوس:

37

مورخ 1400/9/23 :

تأییدیه استانداری خراسان جنوبی

شماره1400/7/2115 :
مورخ1400/9/18 :
شهردار :حسین اکبری

 -1سید مهدی علیپرست

 -2هادی واحدی

 -3مهدی آبیار

 -4سید فرید سعادت قدسی نیا

 -5مهدی روشن

صفحه8 :

دفترچه تعرفه عوارض شهرداری فردوس  -سال 1401

تسهیالت ویژه مراکز خیریه به جهت حمایت از محرومان
از آنجا كه مراكز خيريه شهر فردوس (مانند موسسه خيريه امام زمان عج) جهت تأمين مسكن افراد تحت پوشش خود  -كه عموماً از محرومين و مستضعفين جامعه هستند و نظام اسالمي در
قبال آنها متعهد و مسئول است  -اقدام به ساخت منازل مسكوني مينمايند ،شهرداري فردوس مجاز است عوارض صدور پروانه ساختماني مربوطه را با کاهش سقف به میزان حداکثر %50
محاسبه و لحاظ نمايد .بديهي است در صورت خريد و فروش اين امالک ،شهرداري مجاز خواهد بود به جهت استيفاي كامل حق و حقوقات خود %۵۰ ،مابقي عوارض مربوطه را به نرخ روز
دريافت نمايد.

تسهیالت ویژه جهت عوارضات مربوط به بناها و اماکن تاریخي
در راستاي حمايت از مرمت و احياء اماكن و بناهاي تاريخي و جذب مشاركت بخش خصوصي و حفظ و احياي فضاهاي تاريخي موجود در شهر فردوس ،فقرزدايي از پهنه هاي تاريخي و ايجاد
امنيت اجتماعي و ارتقاء بهداشت محيط و جلب حمايت و مشاركت مالكان اماكن ياد شده و با مشاركت و همكاري سازمان ميراث فرهنگي ،صنايع دستي و گردشگري استان و ساير مراجع
ذيربط ،مشوقهاي زير اعمال مي گردد.
 .1كليه عوارض مربوط به مرمت ،بازسازي و احياء و يا انجام تعميرات براي كليه بناهاي تاريخي ثبت شده (اماكن عمومي) در فهرست ميراث فرهنگي ،صنايع دستي و گردشگري ،صفر
ريال تعيين ميگردد.
 .2در صورتي كه حفظ ،مرمت و احياء و بهره برداري از بناهاي تاريخي ذكرشده در بند  1نياز به احداث الحاقات جديد داشته باشد ،در صورت تاييد سازمان ميراث فرهنگي ،صنايع دستي
و گردشگري استان ،عوارض با ضريب  %4۰( %6۰كاهش در سقف عوارض) ضوابط مندرج در اين دفترچه محاسبه خواهد گرديد.
 .3مالكين بناهاي تاريخي كه نسبت به مرمت و احياي بناها و اجراي طرح بازسازي و احياء با تاييد سازمان ميراث فرهنگي ،صنايع دستي و گردشگري اقدام نمايند ،از پرداخت كليه
هزينه هاي بهرهبرداري از جمله اقامتي ،پذيرايي ،فرهنگي ،تجاري ،مسكوني ،كارگاه هاي مشاغل خانگي و هنرهاي دستي ،موزه و گالري معاف خواهند بود.
 .4در كليه پالکهاي واقع در محدوده كاربري تاريخي شهر تون كه براساس ضوابط مصوب حريم كه مشمول محدوديت ارتفاعي شده اند ،در صورت اجراي طرحهاي گردشگري،
بومگردي و امثال آن (استقرار كاربري مورد تاييد ميراث فرهنگي) و با رعايت كليه ضوابط ابالغي از سوي سازمان ميراث فرهنگي ،صنايع دستي و گردشگري بخصوص در نماسازي
مشمول  %2۵كاهش در سقف عوارض (محاسبه عوارض با ضريب  %7۵تعرفه هاي مندرج در اين دفترچه) ميگردند.
 .۵مفاد و شرايط فوق تا زماني كه بناي تاريخي حفاظت ،مرمت و احياء و نگهداري شود ،مشموليت و اعتبار دارد.
مصوبه شورای اسالمی شهر فردوس :جلسه شماره :

الیحه پیشنهادی شهرداری فردوس:

37

مورخ 1400/9/23 :

تأییدیه استانداری خراسان جنوبی

شماره1400/7/2115 :
مورخ1400/9/18 :
شهردار :حسین اکبری

 -1سید مهدی علیپرست

 -2هادی واحدی

 -3مهدی آبیار

 -4سید فرید سعادت قدسی نیا

 -5مهدی روشن

صفحه۹ :

دفترچه تعرفه عوارض شهرداری فردوس  -سال 1401

فصل دوم

تعرفههای ساخت و ساز
مصوبه شورای اسالمی شهر فردوس :جلسه شماره :

الیحه پیشنهادی شهرداری فردوس:

37

مورخ 1400/9/23 :

تأییدیه استانداری خراسان جنوبی

شماره1400/7/2115 :
مورخ1400/9/18 :
شهردار :حسین اکبری

 -1سید مهدی علیپرست

 -2هادی واحدی

 -3مهدی آبیار

 -4سید فرید سعادت قدسی نیا

 -5مهدی روشن

صفحه10 :

دفترچه تعرفه عوارض شهرداری فردوس  -سال 1401

تعرفه شماره ( – )1-2عوارض هر مترمربع زیربنای ساختمان مسکوني تک واحدی
ردیف

سطحواحد مسکونی

عوارض هر متر مربع

حداقلعوارض هر متر مربع

1

تا  60مترمربع

23 P

 39/000ریال

2

تا  100مترمربع

23 P

 43/000ریال

3

تا  150مترمربع

24 P

 47/000ریال

4

تا  200مترمربع

25 P

 58/000ریال

5

تا  300مترمربع

26 P

 85/000ریال

6

تا  400مترمربع

28 P

 156/000ریال

7

تا  500مترمربع

30 P

 210/000ریال

8

تا  600مترمربع

35 P

 260/000ریال

۹

از  600مترمربع به باال

40 P

 325/000ریال

توضیحات:
بند  :1منظور از واحد مسكوني تك واحدي ،اعياني است كه در سطح و يا طبقات ،ب يش از يك واحد احداث نشود و چنانچه در هر طبقه و يا طبقات دو واحد ساخته شود ،تك واحدي محسوب نميگردد و در
اينگونه موارد نحوه محاسبه عوارض زير بنا از نوع مجتمعهاي مسكوني مالک عمل خواهد بود.
بند  :2در صورت درخواست متقاضيان براي احداث استخـر ،سونـا ،جکوزی (خارج از اعياني) با رعايت ضوابط و مقررات شهرسازي به ازاي هر متــر مربع  24 Pقابل وصول مي باشد .چنانچه قسمتي از اعياني
براي اين منظور استفاده شود در محاسبه عوارض مجدداً مورد محاسبه قرار نمي گيرد.

مصوبه شورای اسالمی شهر فردوس :جلسه شماره :

الیحه پیشنهادی شهرداری فردوس:

37

مورخ 1400/9/23 :

تأییدیه استانداری خراسان جنوبی

شماره1400/7/2115 :
مورخ1400/9/18 :
شهردار :حسین اکبری

 -1سید مهدی علیپرست

 -2هادی واحدی

 -3مهدی آبیار

 -4سید فرید سعادت قدسی نیا

 -5مهدی روشن

صفحه11 :

دفترچه تعرفه عوارض شهرداری فردوس  -سال 1401

تعرفه شماره ( – )2-2عوارض هر مترمربع زیربنای ساختمان مسکوني برای مجتمعها و آپارتمانها
ردیف

سطح زیربنا

1

تا  200مترمربع

2

تا  400مترمربع

3

تا  600مترمربع

4

تا  1500مترمربع

5

تا  3000مترمربع

6

از  3000مترمربع به باال

حداقل عوارض هر متر مربع

عوارض هر متر مربع

میانگین سطح واحد × 23 × P

 47/000ریال

100
میانگین سطح واحد × 25 × P

 72/000ریال

100
میانگین سطح واحد × 26 × P

 110/000ریال

100
میانگین سطح واحد × 28 × P

 145/000ریال

100
میانگین سطح واحد × 29 × P

 185/000ریال

100
میانگین سطح واحد × 31 × P

 235/000ریال

100

توضیحات:
بند  :1منظور از مجتمع ها و آپارتمانهاي مسكوني ،اعياني است كه در سطح و يا طبقات ،بيش از يك واحد احداث گردد.
بند  :2در صورت درخواست متقاضيان براي احداث استخـر ،سونـا ،جکوزی (خارج از اعياني) با رعايت ضوابط و مقررات شهرسازي به ازاي هر متر مربع  24 Pقابل وصول مي باشد .چنانچه قسمتي از اعياني
براي اين منظور استفاده شود در محاسبه عوارض مجدداً مورد محاسبه قرار نمي گيرد.
بند  :3منظور از ميانگين سطح واحد عبارت است از مجموع كل زيربنا (ناخالص) تقسيم بر تعداد كل واحدهاي مسكوني ملك مورد نظر.

مصوبه شورای اسالمی شهر فردوس :جلسه شماره :

الیحه پیشنهادی شهرداری فردوس:

37

مورخ 1400/9/23 :

تأییدیه استانداری خراسان جنوبی

شماره1400/7/2115 :
مورخ1400/9/18 :
شهردار :حسین اکبری

 -1سید مهدی علیپرست

 -2هادی واحدی

 -3مهدی آبیار

 -4سید فرید سعادت قدسی نیا

 -5مهدی روشن

صفحه12 :

دفترچه تعرفه عوارض شهرداری فردوس  -سال 1401

تعرفه شماره ( – )3-2عوارض هر مترمربع پذیره احداث ساختمان یک واحد تجاری خدماتي
مأخذ و نحوه محاسبه عوارض

ردیف

طبقات

1

زیرزمین

2

همکف

)

3

اول

)

4

دوم

)

5

سوم به باال

)

6

نیم طبقه

)

) 𝟎𝐡(𝐋−𝐋𝟎 )+(𝐡−

)

𝟎𝟏

) 𝟎𝐡(𝐋−𝐋𝟎 )+(𝐡−
𝟎𝟏

14 P × (1+

30 P × (1+

توضیحات

 : L۰طول دهنه مجاز به متر
 : hارتفاع به متر
 : h۰ارتفاع مجاز به متر

) 𝟎𝐡(𝐋−𝐋𝟎 )+(𝐡−
𝟎𝟏

16 P × (1+

) 𝟎𝐡(𝐋−𝐋𝟎 )+(𝐡−
𝟎𝟏

12 P × (1+

) 𝟎𝐡(𝐋−𝐋𝟎 )+(𝐡−
𝟎𝟏

10 P × (1+

) 𝟎𝐡(𝐋−𝐋𝟎 )+(𝐡−
𝟎𝟏

8 P × (1+

توضیحات:
بند  :1عوارض پذيره طبقات پايين تر از زيرزمين ،به ازاي هر طبقه پایینتر از زیرزمین  %20کمتر از عوارض پذیره زیرزمین برای هر متر مربع محاسبه خواهد شد.
بند  :2در خصوص انباري (متصل به واحد تجاري خدماتي و يا مجزا از آن) :عوارض متعلقه به ازاي هر متر مربع انباری معادل  %65عوارض يك متر مربع پذیره همان طبقه محاسبه و وصول ميگردد.
بند  :3در خصوص محاسبه عوارض اين تعرفه عمق بیشتر از  10متر به عنوان جبهه دوم لحاظ و عوارض پذيره مربوط به آن نيز به میزان  %70قیمت جبهه اول محاسبه گردد.
بند  :4مدارک اثبات تجاري بودن ملك قبل از تاسيس شهرداري شامل پروانه كسب از اتحاديه صنفي مربوطه و يا ساير مراجع ذيصالح كه تعلق آن به ملك مورد تقاضا براي شهرداري به اثبات برسد ميباشد
كه در اين صورت مشمول پرداخت عوارض و يا جريمهاي بابت تغييركاربري نخواهد شد و بعد از تاسيس شهرداري وجود هر يك از اين مدارک صرفاً سال وقوع تخلف را براي محاسبه جريمه و همچنين
عوارض سالهاي قبل را مشخص خواهد نمود.
بند  :5حق بهره برداری از فضای باز در اين كاربري به ازاي هر مترمربع  4Pمي باشد.

مصوبه شورای اسالمی شهر فردوس :جلسه شماره :

الیحه پیشنهادی شهرداری فردوس:

37

مورخ 1400/9/23 :

تأییدیه استانداری خراسان جنوبی

شماره1400/7/2115 :
مورخ1400/9/18 :
شهردار :حسین اکبری

 -1سید مهدی علیپرست

 -2هادی واحدی

 -3مهدی آبیار

 -4سید فرید سعادت قدسی نیا

 -5مهدی روشن

صفحه13 :

دفترچه تعرفه عوارض شهرداری فردوس  -سال 1401

تعرفه شماره ( – )4-2عوارض هر مترمربع پذیره احداث ساختمان چند واحد تجاری خدماتي
توضیحات

ردیف

طبقات

مأخذ و نحوه محاسبه عوارض

1

زیرزمین

))1.5 P × (10+N+(L-L0)+(h-h0

2

همکف

))3 P × (10+N+(L-L0)+(h-h0

 : L۰طول دهنه مجاز به متر
 : hارتفاع به متر
 : h۰ارتفاع مجاز به متر

3

اول

))1.6 P × (10+N+(L-L0)+(h-h0

 : Nتعداد واحد تجاري

4

دوم

))1.2 P × (10+N+(L-L0)+(h-h0

5

سوم به باال

))1 P × (10+N+(L-L0)+(h-h0

6

نیم طبقه

))0.8 P × (10+N+(L-L0)+(h-h0

توضیحات:
بند  :1مجتمعهاي تجاري مشمول اين تعرفه عبارتند از :پاساژ ،تيمچهسرا و امثالهم ،كه در يك طبقه به صورت يكپارچه ايجاد ميشوند و نيز فضاهاي تجاري كه به صورت خطي ميباشند.
بند  :2واحدهاي تجاري كه به صورت مجتمع و پاساژ احداث مي شوند ،فضاي باز مشاعي كه در ساختمان امتداد داشته و تمام طبقات را از هر طبقه قابل رؤيت مينمايد ،مشمول عوارض نخواهد بود.

بند  :3در خصوص محاسبه عوارض اين تعرفه عمق بیشتر از  10متر به عنوان جبهه دوم لحاظ و عوارض پذيره تجاري مربوط به آن نيز به میزان  %70قیمت جبهه اول محاسبه گردد.
بند  :4در خصوص انباري (متصل به واحد تجاري و يا مجزا از آن) :عوارض متعلقه به ازاي هر متر مربع انباری معادل  %65عوارض يك متر مربع پذیره تجاری همان طبقه محاسبه و وصول ميگردد.
بند  :5حق بهره برداری از فضای باز در اين كاربري به ازاي هر مترمربع  4Pمي باشد.

مصوبه شورای اسالمی شهر فردوس :جلسه شماره :

الیحه پیشنهادی شهرداری فردوس:

37

مورخ 1400/9/23 :

تأییدیه استانداری خراسان جنوبی

شماره1400/7/2115 :
مورخ1400/9/18 :
شهردار :حسین اکبری

 -1سید مهدی علیپرست

 -2هادی واحدی

 -3مهدی آبیار

 -4سید فرید سعادت قدسی نیا

 -5مهدی روشن

صفحه14 :

دفترچه تعرفه عوارض شهرداری فردوس  -سال 1401

تعرفه شماره ( – )5-2عوارض هر مترمربع پذیره احداث ساختمان اداری

ردیف

طبقات

مأخذ و نحوه محاسبه عوارض

1

در سطح و کلیه طبقات

22 P

توضیحات:
بند  :1وصول عوارض مزبور در خصوص واحدهاي اداري مي باشد كه رعايت ضوابط و مقررات مربوط از جمله طرح مصوب (جامع ،هادي ،تفضيلي و  )...حسب مورد مالک عمل قرار ميگيرد.

مصوبه شورای اسالمی شهر فردوس :جلسه شماره :

الیحه پیشنهادی شهرداری فردوس:

37

مورخ 1400/9/23 :

تأییدیه استانداری خراسان جنوبی

شماره1400/7/2115 :
مورخ1400/9/18 :
شهردار :حسین اکبری

 -1سید مهدی علیپرست

 -2هادی واحدی

 -3مهدی آبیار

 -4سید فرید سعادت قدسی نیا

 -5مهدی روشن

صفحه15 :

دفترچه تعرفه عوارض شهرداری فردوس  -سال 1401

تعرفه شماره ( – )6-2عوارض هر مترمربع پذیره احداث ساختمان صنعتيکارگاهي و حمل نقل و انبارداری

ردیف

طبقات

مأخذ و نحوه محاسبه عوارض

1

در سطح و کلیه طبقات

16 P

توضیحات:
بند  :1عوارض مزبور درخصوص واحدهايي كه كاربري واحد مورد نظر برابر طرح تفصيلي شهر فردوس صنعتي يا كارگاهي يا حمل و نقل و انبارداري باشد و يا آنكه كاربري غيرمرتبط بوده كه با طرح موضوع در
كميسيون ماده  ۵حسب مورد به كاربريهاي مورد اشاره تغيير كاربري يافته باشد ،محاسبه و وصول خواهد شد.
بند  :2چنانچه در قسمتي از كاربري مذكور واحدهاي مسكوني ،تجاري يا اداري احداث شود ،عوارض آن مطابق تعرفه هاي مربوطه وصول خواهد شد.
بند  :3حق بهره برداری از فضای باز در اين كاربري به ازاي هر مترمربع  4Pمي باشد.

مصوبه شورای اسالمی شهر فردوس :جلسه شماره :

الیحه پیشنهادی شهرداری فردوس:

37

مورخ 1400/9/23 :

تأییدیه استانداری خراسان جنوبی

شماره1400/7/2115 :
مورخ1400/9/18 :
شهردار :حسین اکبری

 -1سید مهدی علیپرست

 -2هادی واحدی

 -3مهدی آبیار

 -4سید فرید سعادت قدسی نیا

 -5مهدی روشن

صفحه16 :

دفترچه تعرفه عوارض شهرداری فردوس  -سال 1401

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

ردیف

طبقات

مأخذ و نحوه محاسبه عوارض

1

هتل در سطح وکلیه طبقات

22 P

2

فضاهای تجاری خارج از ساختمان اصلی هتل

طبق تعرفه فضاهای تجاری

توضیحات:
بند  :1به استناد ماده  8قانون توسعه صنعت ايرانگردي و جهانگردي مصوب  137۰/7/7عوارض پذيره صدور پروانه براي هتلها و اماكن گردشگري و مسافرخانه ها برابر بخش صنايع خواهد بود.
بند  :2به استناد بند  4ماده  22قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب  ، 1384/8/1۵عوارض ناشي از تغيير كاربري و فروش تراكم به صورت قسطي از شروع بهرهبرداري
توسط سرمايه گذاران به شهرداري پرداخت خواهد شد (با تقاضاي سازمان ميراث فرهنگي ،صنايع دستي و گردشگري).
بند  :3كليه اماكن گردشگري به استثناء هتلها (مانند مسافرخانهها) ،مشمول  %۵۰تعرفه رديف  1جدول فوق خواهند بود.

مصوبه شورای اسالمی شهر فردوس :جلسه شماره :

الیحه پیشنهادی شهرداری فردوس:

37

مورخ 1400/9/23 :

تأییدیه استانداری خراسان جنوبی

شماره1400/7/2115 :
مورخ1400/9/18 :
شهردار :حسین اکبری

 -1سید مهدی علیپرست

 -2هادی واحدی

 -3مهدی آبیار

 -4سید فرید سعادت قدسی نیا

 -5مهدی روشن

صفحه17 :

دفترچه تعرفه عوارض شهرداری فردوس  -سال 1401

تعرفه شماره ( – )8-2عوارض هر مترمربع پذیره احداث اماکن تأسیسات و تجهیزات شهری

ردیف

طبقات

مأخذ و نحوه محاسبه عوارض

1

در سطح و کلیه طبقات

30 P

توضیحات:
بند  :1موارد مشمول اين رديف تعرفه عبارتند از تأسيسات و تجهيزات شهري مانند :منبع آب ،پست ترانسفورماتور ،پست گاز ،پست مخابرات ،تصفيهخانههاي آب و فاضالب ،دكلهاي برق و مخابرات و كليه
دكلهاي ارتباطي ،كيوسك تلفن و ...
بند  :2کل سطح محدوده مورد استفاده توسط تاسيسات و تجهيزات شهري (موضوع بند )1در عوارض مورد محاسبه قرار ميگيرد.

مصوبه شورای اسالمی شهر فردوس :جلسه شماره :

الیحه پیشنهادی شهرداری فردوس:

37

مورخ 1400/9/23 :

تأییدیه استانداری خراسان جنوبی

شماره1400/7/2115 :
مورخ1400/9/18 :
شهردار :حسین اکبری

 -1سید مهدی علیپرست

 -2هادی واحدی

 -3مهدی آبیار

 -4سید فرید سعادت قدسی نیا

 -5مهدی روشن

صفحه18 :

دفترچه تعرفه عوارض شهرداری فردوس  -سال 1401

تعرفه شماره ( -)9-2عوارض هرمترمربع پذیره احداث ساختمان واحدهای آموزشي ،نظامي ،ورزشي ،مذهبي ،فرهنگيهنری ،بهداشتيدرماني
ردیف

طبقات

مأخذ و نحوه محاسبه عوارض

1

زیرزمین

2P

2

همکف

8P

3

اول

4P

4

دوم

2P

5

سوم به باال

2P

توضیحات:
بند  :1آموزشگاه ها و مراکز آموزشی غیر انتفاعی براي اخذ پروانه ساختماني بر اساس ماده  19قانون اصالحي تاسيس و اداره مدارس ،مراكز آموزشي و پرورشي غيردولتي مصوب  1387/۰۵/16در برخورداري از
تخفيفات ،ترجيحات و كليه معافيتهاي مالياتي و عوارض در حکم مدارس دولتی هستند.
بند  :2فضاهای اصلی اماكن مذهبي مانند :مساجد ،حسینیه ها ،امامزاده ها ،اماکن مقدسه و متبرکه با تایید اوقاف (موضوع نامه شماره  89/234991مورخ 1389/۵/2۵رئيس ستاد پشتيباني و هماهنگي امور
مساجد كشور) در حد ضوابط طرحهاي مصوب (هادي ،جامع ،تفضيلي و  )...از پرداخت عوارض معاف مي باشند .چنانچه هيات امناي مراكز فوق متقاضي صدور پروانه ساختماني به منظور احداث اعياني
واحدهاي تجاري باشند ،طبق طرح تفصيلي شهر فردوس تا  %1۰سطح اشغال مجاز از پرداخت عوارض تجاري معاف و براي متراژ مازاد بر آن (پس از تأييد و تصويب كميسيون ماده  )۵طبق تعرفه
تجاري محاسبه ميگردد.
بند  :3مراکز خیریه ،هیئآت و تکایای دارای مجوز رسمی ،نيز مشمول معافيتهاي بند  2توضيحات همين تعرفه ميگردند.

مصوبه شورای اسالمی شهر فردوس :جلسه شماره :

الیحه پیشنهادی شهرداری فردوس:

37

مورخ 1400/9/23 :

تأییدیه استانداری خراسان جنوبی

شماره1400/7/2115 :
مورخ1400/9/18 :
شهردار :حسین اکبری

 -1سید مهدی علیپرست

 -2هادی واحدی

 -3مهدی آبیار

 -4سید فرید سعادت قدسی نیا

 -5مهدی روشن

صفحه1۹ :

دفترچه تعرفه عوارض شهرداری فردوس  -سال 1401

تعرفه شماره ( – )10-2عوارض هر مترمربع پذیره احداث ساختمان مراکز خدمات درماني خصوصي

ردیف

طبقات

مأخذ و نحوه محاسبه عوارض

1

زیرزمین

20 P

2

همکف

30 P

3

اول به باال

24 P

توضیحات:
بند  :1تبصره ذيل بند  24ماده  ۵۵قانون شهرداريها بيان ميدارد « :دائر کردن دفتر وکالت و مطب و دفتر اسناد رسمی و ازدواج و طالق و دفتر روزنامه و مجله و دفتر مهندسی به وسیله مالک از نظر این
قانون استفاده تجاری محسوب نمیشود»؛ لذا موارد مشمول اين رديف تعرفه ،مستند به مصوبه مورخ  89/3/1۰شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران عبارتند از:
در مقياس محله :مراكز بهداشت و تنظيم خانواده ،درمانگاهها ،مطب پزشكان ،روانپزشكان ،دندانپزشكي؛
در مقياس ناحيه و منطقه :پلي كلينيك ها ،مراكز انتقال خون  ،بيمارستانهاي كمتر از  64تخت و مراكز اورژانس؛
در مقياس شهري :بيمارستانهاي اصلي شهر  ،زايشگاهها ،تيمارستانها ،مراكز توانبخشي و مراكز نگهداري كودكان بي سرپرست و سالمندان ،معلولين و جانبازان و درمانگاههاي دامپزشكي؛
(توضيح :برابر همان مصوبه شورايعالي معماري و شهرسازي ،داروخانه ها ،آزمايشگاههاي طبي و تخصصي ،مراكز مشاوره درماني ،مراكز راديولوژي ،مراكز فيزيوتراپي ،مطبهاي دامپزشكي و مراكز درمان
اعتياد جزو کاربری خدماتی محسوب و مشمول تعرفه مذكور مي شوند).
بند  :2اين مراكز معموالً خارج از كاربريهاي بهداشتيدرماني موجود در طرح تفصيلي و داخل كاربريهاي مجاز (بر اساس ضوابط طرح تفصيلي) و در ملك تحت مالكيت متقاضي دائر ميگردند .لذا مشمول
عوارض ارزش افزوده ناشي از تغيير كاربري ،نميگردند.

مصوبه شورای اسالمی شهر فردوس :جلسه شماره :

الیحه پیشنهادی شهرداری فردوس:

37

مورخ 1400/9/23 :

تأییدیه استانداری خراسان جنوبی

شماره1400/7/2115 :
مورخ1400/9/18 :
شهردار :حسین اکبری

 -1سید مهدی علیپرست

 -2هادی واحدی

 -3مهدی آبیار

 -4سید فرید سعادت قدسی نیا

 -5مهدی روشن

صفحه20 :

دفترچه تعرفه عوارض شهرداری فردوس  -سال 1401

تعرفه شماره ( – )11-2عوارض صدور مجوز حصار (به ازای هر متر طول حصار)
ردیف

نوع حصار

مأخذ و نحوه محاسبه عوارض

1

دیوارکشی

 150/000ریال

2

فنسکشی

 50/000ریال

3

جانپناه با ارتفاع بیش از حد مجاز

 150/000ریال

توضیحات:
بند  :1حصارهایی که موضوع ماده  110قانون شهرداریها میگردند ،از شمول این تعرفه مستثنی هستند .ماده  11۰قانون شهرداريها مقرر ميدارد« :نسبت به زمين يا بناهاي مخروبه و غيرمناسب با وضع
محل و يا نيمهتمام واقع در محدوده شهر كه درخيابان يا كوچه و يا ميدان قرار گرفته و منافي با پاكي و پاكيزگي و زيبايي شهر يا موازين شهرسازي باشد ،شهرداري با تصويب شوراي شهر مي تواند به
مالك اخطار دهد نهایت 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 مصوب شورا در زمينه زيبايي و پاكيزگي و شهرسازي هر گونه اقدامي را كه الزم بداند معمول و هزینه آن را به اضافه صدی پانزده از مالك يا متولي و يا متصدي موقوفه دريافت
نمايد .در اين مورد صورت حساب شهرداري بدواً به مالك ابالغ مي شود .درصورتيكه مالك ظرف پانزده روز از تاريخ ابالغ به صورت حساب شهرداري اعتراض نكرد ،صورت حساب قطعي تلقي مي شود
و هر گاه ظرف مهلت مقرر اعتراض كرد ،موضوع به کمیسیون ماده  77ارجاع خواهد شد .صورت حسابهائي كه مورد اعتراض واقع نشده و همچنين آراي كميسيون رفع اختالف مذكور در ماده  ، 77در
حكم سند قطعي و الزماالجرا بوده و اجراء ثبت مكلف است بر طبق مقررات اجراي اسناد رسمي الزماالجراء نسبت به وصول طلب شهرداري اجرائيه صادر و به مورد اجرا بگذارد».
بند  :2ارتفاع مجاز براي حصار با تركيب ديوار و فنس يا نرده مطابق ضوابط طرح تفصيلي شهر فردوس ( 2/4۰متر) خواهد بود .شهرداري مكلف است ارتفاع ديوار و فنس را به تفكيك در مجوز صادره درج
نمايد .در شهرهاي فاقد ضوابط ارتفاع ديوارچيني بايد حداكثر يك متر و مازاد بر آن نرده يا فنس باشد.
بند  :3مالک محاسبه جهت حصارکشی محیط کل عرصه مورد نظر مي باشد.
بند  :4جانپناه بام بايستي مسلح و ایمن و حداکثر ارتفاع  1/20متر با تأييد ناظر ساختماني باشد .تعرفه رديف  3مخصوص جانپناههاي احداثشده در سال  1397و سالهاي قبل از آن است .از سال  1398و
بعد از آن ،جانپناه فاقد هر يك از شرايط مذكور از طريق كميسيون ماده صد مورد پيگيري قرار خواهد گرفت.

مصوبه شورای اسالمی شهر فردوس :جلسه شماره :

الیحه پیشنهادی شهرداری فردوس:

37

مورخ 1400/9/23 :

تأییدیه استانداری خراسان جنوبی

شماره1400/7/2115 :
مورخ1400/9/18 :
شهردار :حسین اکبری

 -1سید مهدی علیپرست

 -2هادی واحدی

 -3مهدی آبیار

 -4سید فرید سعادت قدسی نیا

 -5مهدی روشن

صفحه21 :

دفترچه تعرفه عوارض شهرداری فردوس  -سال 1401

تعرفه شماره ( – )12-2عوارض هر متر مربع ارزش افزوده ناشي از تغییر کاربری
ردیف

از کاربری

به کاربری

مأخذ و نحوه محاسبه عوارض

1

صنعتیکارگاهی – تفریحی و توریستی – انبار تجاری

تجاری – خدماتی

35 P

2

مسکونی

تجاری – خدماتی

60 P

3

مسکونی

صنعتیکارگاهی – تفریحی و توریستی – انبار تجاری

25 P

درمانی – تاسیسات شهری -حمل و نقل و انبارداری

تجاری – خدماتی

70 P

درمانی – تاسیسات شهری -حمل و نقل و انبارداری

صنعتیکارگاهی – تفریحی و توریستی -انبار تجاری

35 P

درمانی – تاسیسات شهری -حمل و نقل و انبارداری

مسکونی

10 P

اداری  -آموزشی -نظامی – فرهنگی -ورزشی و مذهبی

تجاری – خدماتی

75 P

اداری  -آموزشی -نظامی – فرهنگی -ورزشی و مذهبی

صنعتیکارگاهی – تفریحی و توریستی -انبار تجاری

40 P

اداری  -آموزشی -نظامی – فرهنگی -ورزشی و مذهبی

مسکونی

15 P

10

اداری  -آموزشی -نظامی – فرهنگی -ورزشی و مذهبی

درمانی – تاسیسات شهری -حمل و نقل و انبارداری

5P

11

پارك و فضای سبز  -باغات

تجاری – خدماتی

80 P

12

پارك و فضای سبز  -باغات

صنعتیکارگاهی – تفریحی و توریستی  -انبار تجاری

45 P

13

پارك و فضای سبز  -باغات

مسکونی

20 P

14

پارك و فضای سبز  -باغات

درمانی – تاسیسات شهری -حمل و نقل و انبارداری

10 P

15

پارك و فضای سبز  -باغات

اداری  -آموزشی -نظامی – فرهنگی -ورزشی و مذهبی

5P

4
5
6
7
8
۹

توضیحات:
بند  :1عوارض ارزش افزوده ناشي از تغيير كاربري به تجاري براي عمق بیشتر از  10متر به عنوان جبهه دوم لحاظ و عوارض مربوط به آن نيز به میزان  %70قیمت جبهه اول محاسبه ميگردد.
بند  :2عوارض ارزش افزوده ناشي از تغيير كاربري موضوع رديف  2جدول فوق ،براي معابر اصلي « :شهيد مطهري ،دكتر معتمد رضايي ،خرمشهر ،دكتر مدبرعزيزي ،شهيد بهشتي ،انقالب ،مدرس و امام رضا (ع)» با ضريب 1۰۰
محاسبه خواهد گرديد.
بند  :3امالكي كه بر اساس طرحهاي مصوب شهري انتفاع يافته (محاسبه از كاربري اوليه به كاربري مجاز) يا با درخواست مالك در كميسيون ماده  ۵يا طبق ضوابط شهرسازي مطابق عناوين قيد شده در تعرفه تغيير كاربري
يابد ،اين عوارض محاسبه و اخذ خواهد شد .ضمناً هرگونه تغيير كاربري در كاربريهاي گروه  7جدول صفحه بعد (صفحه  )22ممنوع مي باشد.

مصوبه شورای اسالمی شهر فردوس :جلسه شماره :
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صفحه22 :

دفترچه تعرفه عوارض شهرداری فردوس  -سال 1401

بند  :4هرگونه ابقاء كاربري اوليه كه بعضاً از كميسيون ماده  ۵مصوبه ابقاء يا تثبيت صادر ميگردد ،در صورتيكه مالكيت بر اساس آخرين پروانه تغيير نكرده باشد ،مشمول پرداخت عوارض اين تعرفه نميگردد.

بند  :5كليه كاربريهاي عمومي كه طبق رأي كميسيون ماده  ۵به كاربري مسكوني تبديل شود ،مشمول عوارض اين تعرفه نميگردند.
بند  :6كاربريهاي همارزش در يك نوع قرار گرفته و دستهبندي فوق بر اساس مصوبه شورايعالي معماري و شهرسازي مورخ 89/3/1۰به شرح جدول صفحه  24ميباشد:
نوع ردیف

تعریف

نوع کاربری

1

1

تجاري -خدماتي (انتفاعي و غيرانتفاعي)

به اراضي اختصاص يافته براي انواع فعاليت هاي بازرگاني و خدمات انتفاعي و غيرانتفاعي گفته ميشود

2

2

صنعتي

به اراضي اختصاص يافته جهت استقرار صنايع مشمول گروه الف موضوع مصوبه شماره /64677ت 18۵91-مورخ  1388/12/26هيات وزيران و اصالحات بعدي آن گفته ميشود

3

تفريحي و توريستي

به اراضي اختصاص يافته جهت اقامت و سياحت گفته ميشود

4

مسكوني

به اراضي اختصاص يافته جهت سكونت اطالق مي شود

5

درماني

به اراضي اختصاص يافته به خدمات پزشكي درماني و سالمت انسان و دام و مددكاري هاي اجتماعي گفته ميشود

6

تجهيزات شهري

به اراضي اختصاص يافته جهت رفع نيازهاي عمومي شهروندان كه عمدتاً در رضايت شهرداري است گفته ميشود

7

تاسيسات شهري

به اراضي كه جهت امور مربوط به تاسيسات زير بنايي شهر و يا بهداشت شهر و شهروندان اختصاص مي يابد گفته ميشود

8

حمل و نقل و انبارداري

به اراضي اختصاص يافته جهت شبكه معابر و ساختمانهايي كه براي انجام سفر هاي شهري ،برون شهري و شهروندان اختصاص مي يايد گفته ميشود

9

آموزش تحقيقات و فناوري

به اراضي كه جهت فعاليتهاي آموزش عالي و تكميلي و پژوهشي بعد از دوره تحصيالت رسمي و عمومي (تحصيالت متوسطه) اختصاص داده مي شود گفته ميشود

3

4

5

6

7

 10آموزشي
 11اداري و انتظامي
 12نظامي

به اراضي اختصاص يافته براي فعاليت هاي آموزش رسمي و عمومي تحت مديريت وزارتخانه هاي آموزش و پرورش و كار و امور اجتماعي گفته ميشود
به اراضي اختصاص يافته جهت استقرار وزارتخانهها ،موسسات دولتي ،شركتهاي دولتي و موسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي و نيروهاي انتظامي و بسيج گفته ميشوند
به اراضي اختصاص يافته به نيروهاي مسلح گفته ميشود

 13ورزشي

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

 14فرهنگي هنري

به اراضي اختصاص يافته به فعاليت هاي فرهنگي گفته ميشود

 15مذهبي

به اراضي اختصاص يافته جهت انجام فرايض و مراسم مذهبي و ديني و بقاع متبركه گفته ميشود

16

پارک وفضاي سبز

به اراضي اختصاص يافته جهت پارک(بوستان)كه توسط شهرداري احداث و مورد استفاده عموم قرار ميگيرد گفته ميشود

 17باغات وكشاورزي

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

 18ميراث تاريخي

به اراضي اختصاص يافته به مكانهاي تاريخي گفته مي شود

19

طبيعي

 20حريم

به سطوح اختصاص يافته به جنگلهاي طبيعي و دست كاشت و امثالهم گفته مي شود
به اراضي كه حسب قانون جهت اهداف خاص حفاظت و منظور مي شود گفته مي شود
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صفحه23 :

دفترچه تعرفه عوارض شهرداری فردوس  -سال 1401

تعرفه شماره ( - )13-2عوارض مازاد بر تراکم و اضافه ارتفاع مغایر با ضوابط طرح توسعه شهری
الف -تراکم

ردیف

عنوان تعرفه عوارض

1

عوارض مازاد بر تراکم پایه تا سقف پیش بینی شده (مجاز) در ضوابط طرح تفصیلی (برای کلیه کاربریها)

2

عوارض مازاد بر تراکم پیشبینی شده در طرح تفصیلی پس از تصویب در کمیسیون ماده  5یا ابقاء توسط کمیسیون ماده ( 100برای کلیه کاربریها)

ماخذ و نحوه محاسبه عوارض

طبقه اول

10 P

طبقه دوم و باالتر

7P

50 P

توضیحات:

بند  :1ميزان تراكم پايه و مازاد بر آن تا سقف پيشبيني شده در طرح تفصيلي و همچنين سطح اشغال در نقاط مختلف شهر بر اساس قوانين و مقررات موضوعه و ضوابط طرح توسعه مصوب شهري ميباشد.

ب -اضافه ارتفاع

ردیف

عنوان تعرفه

1

مسکونی

2

تجاری

3

اداری

3

صنعتی

4

سایر کاربریها

ماخذ و نحوه محاسبه عوارض

 × 7 Pسطح بنا × اختالف ارتفاع احداثی با ارتفاع مجاز
ارتفاع مجاز
 × 32 Pسطح بنا × اختالف ارتفاع احداثی با ارتفاع مجاز
ارتفاع مجاز
 × 17 Pسطح بنا × اختالف ارتفاع احداثی با ارتفاع مجاز
ارتفاع مجاز
 × 17 Pسطح بنا × اختالف ارتفاع احداثی با ارتفاع مجاز
ارتفاع مجاز
 × 7 Pسطح بنا × اختالف ارتفاع احداثی با ارتفاع مجاز
ارتفاع مجاز

توضیحات:

بند  :1وصول عوارض موضوع اين تعرفه در موارد مغاير پروانه ساختماني ،صرفاً در صورت ابقاء توسط كميسيون ماده  1۰۰مجاز مي باشد.
بند  :2منظور از سطح بنا ،سطح طبقهای است که اضافه ارتفاع دارد.
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صفحه24 :

دفترچه تعرفه عوارض شهرداری فردوس  -سال 1401

تعرفه شماره ( – )14-2دستورالعمل نحوه صدور و تمدید پروانه ساختماني
بند  :1طبق تبصره  2ماده  29قانون نوسازي و عمران شهري ،در پروانههاي ساختماني كه از طرف شهرداريها صادر مي شود ،بايد حداكثر مدتي كه براي پايان يافتن ساختمان ضروري است
قيدگردد .شوراهاي اسالمي شهر مي توانند با توجه به حجم عمليات ساختماني و بر اساس گروه بندي چهارگانه قانون نظام مهندسي ساختمان (الف ،ب ،ج ،د) نسبت به تعيين مهلت
پروانه ساختمان اقدام نمايد .حداكثر زمان مندرج در تمام پروانههاي ساختماني و در نتيجه اتمام عمليات ساختماني  3سال از تاريخ صدور پروانه ميباشد .هدف ،مكلف نمودن مالك به
اتمام ساختمان در مهلت مقرر است .بنابراين مالك موظف است پس از اخذ پروانه ساختماني نسبت به شروع عمليات اجرايي اقدام و قبل از اتمام مهلت ،نسبت به اتمام عمليات و اخذ
پايانكار اقدام نمايد .عوارض نوسازي در حال حاضر به مأخذ ده در هزار ( )%1محاسبه و وصول ميگردد.
بند  :2به استناد تبصره  2ماده  29قانون نوسازي و عمران شهري ،چنانچه باز هم ساختمان به اتمام نرسيده باشد ،مالك ميتواند نسبت به تمديد پروانه ساختماني خود بدون پرداخت
هيچگونه عوارض (صرفاً بهاء خدمات كارشناسي بابت ثبت ،پرينت و ساير بهاء خدمات طبق دفترچه مربوطه اخذ گردد) اقدام نمايد .لكن عوارض نوسازي براي دو سال اول ( %2دو برابر)
و براي دو سال دوم ( %4دو برابر دو سال قبل) لحاظ و وصول خواهد گرديد و تا زمان اخذ پايانكار ،همين عدد مالک قرار خواهد گرفت.
بند  :3براي هرگونه تغيير در نقشه و در نتيجه صدور اصالح پروانه يا صدور پروانه اضافهبنا بصورت ذيل عمل خواهد شد:
الف -در صورت باقي بودن اعتبار پروانه ساختماني هر دو موضوع فوق ،فقط عوارض بناي اضافي و نيز موارد متعلقه جديد بر اساس قيمت روز محاسبه و اخذ مي گردد.
ب -در صورت عدم اعتبار پروانه ساختماني براي صدور پروانه اضافهبنا ،براي متراژ قبلي (داراي پروانه اوليه) طبق بندهاي  1و  2عمل خواهد گرديد و براي متراژ اضافي عوارض
جديد (عوارض به نرخ روز) محاسبه و وصول خواهد شد.
ج -در صورت عدم اعتبار پروانه ساختماني براي صدور اصالح پروانه ،عوارض كل متراژ درخواستي جديد به نرخ روز محاسبه و عوارض زمان صدور پروانه قبلي از آن كسر گردد.
تبصره :در دو حالت ب و ج و بهنگام صدور اصالح پروانه ،چنانچه متراژ پروانه درخواستي جديد كمتر از متراژ پروانه اوليه باشد ،عوارض پرداختشده توسط مالك جهت مابهالتفاوت متراژ محاسبه شده
و با دستور شهردار به وي عودت خواهد گرديد.

بند  :4اگر ساختمان داراي بناي غيرمجاز باشد عالوه بر اخذ جریمه کمیسیون ماده  100به شرح ذيل اقدام مي گردد:
الف -اگر ساختمان داراي پروانه معتبر (اعتبار در زمان) يا پايانكار باشد ،فقط عوارض مربوط به بناي غيرمجاز به قيمت روز محاسبه و اخذ مي گردد.
ب -اگر ساختمان فاقد پروانه معتبر يا پايانكار باشد ،عوارض بناي غيرمجاز به قيمت روز محاسبه و اخذ و نيز طبق مفاد بندهاي  1و  2عمل ميگردد.
بند  :5در تمامي موارد مراجعه به شهرداري ،اگر پروانه ساختمان فاقد اعتبار باشد ،طبق مفاد بندهاي  1و  2عمل خواهد گرديد.
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صفحه25 :

دفترچه تعرفه عوارض شهرداری فردوس  -سال 1401

بند  :6در زمان اجراي تمامي بندهاي اين دستورالعمل ،چنانچه هر زمان عوارض يا بهاء خدمات جديد طبق مصوبات شوراي محترم اسالمي شهر فردوس و تأييد كميته محترم انطباق وضع و
تصويب گردد و ساختمان مشمول آن عوارض يا بهاء خدمات باشد (كليه بدهيهاي ساختمان) ،قابل محاسبه و وصول خواهد بود.
بند  :7به جهت رعايت حق و حقوقات سازمان نظام مهندسي و با توجه به انجام بازنگري و تغييرات مداوم در مقررات ملي ساختمان و لزوم نظارت و كنترل ساخت و سازها و نقشهها طبق
آخرين مقررات ،در مرحله اول پس از گذشت  ۵سال از زمان پروانه و در مراحل بعد هر  3سال  ،شهرداري فردوس مالك را به نظام مهندسي فردوس جهت اخذ تأييديه ادامه نظارت ناظر
ساختماني معرفي خواهد نمود.
بند  :8كليه دستگاههاي اجرايي دولتي و سازمانهاي غيردولتي در خصوص مناسبسازي محيط شهري و ساختمانها و اماكن مورد استفاده عمومي براي افراد داراي معلوليت ،مكلفند مشابه
آييننامه اجراي بند (ب) ماده  169قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقدام نمايند .بنابراين شهرداري مكلف به رعايت آن بوده و صدور پايانكار به ساختمانهايي كه مالكين و يا سازنده
آنها نسبت به انجام تعهدات خود طبق نقشه هاي ساختماني اقدام ننموده و مناسب سازي را انجام نداده باشند ممنوع است.
بند  :9در زمان اجراي كليه بندهاي اين دستورالعمل ،عوارض تغيير كاربري و ارزش افزوده ناشي از توسعه معابر شهري (براي هر اجراي طرح در هر زمان) و تراكم و كسر پاركينگ و نيز بهاء
خدمات آمادهسازي و آتشنشاني (تا زمان مصوب در دفترچه بهاء خدمات مصوب شوراي محترم اسالمي شهر) فقط براي يكبار محاسبه و دريافت خواهند شد.

مصوبه شورای اسالمی شهر فردوس :جلسه شماره :

الیحه پیشنهادی شهرداری فردوس:

37

مورخ 1400/9/23 :

تأییدیه استانداری خراسان جنوبی

شماره1400/7/2115 :
مورخ1400/9/18 :
شهردار :حسین اکبری

 -1سید مهدی علیپرست

 -2هادی واحدی

 -3مهدی آبیار

 -4سید فرید سعادت قدسی نیا

 -5مهدی روشن

صفحه26 :

دفترچه تعرفه عوارض شهرداری فردوس  -سال 1401

تعرفه شماره ( - )15-2عوارض بر ارزش افزوده ناشي از اجرای طرحهای توسعه شهری

ردیف

عنوان تعرفه

ماخذ و نحوه محاسبه عوارض  ۹۹و 00

1

امالکی که پس از تعریض در بر معبر قرار می گیرند

(عرض معبر قدیم -عرض معبر ایجادشده) ×  × L × 0.60 × Pمساحت عرصه

2

امالکی که عقبنشینی ندارند ،ولی معبر مشرف به ملک تعریض میشود

(عرض معبر قدیم -عرض معبر جدید) ×  × L × 0.36 × Pمساحت عرصه

3

امالکی که پس از اجرای طرح دارای باقیمانده هستند

(عرض معبر قدیم -عرض معبر جدید) ×  × L × 0.21 × Pمساحت عرصه

توضیحات:
بند  :1در تمامي رديفهاي جدول فوق ،منظور از عرصه ،مساحت ملك به عمق دو برابر جبهه اول (تا عمق  2۰متر) ميباشد .به عبارت دقيقتر و كاملتر در رديفهاي  1و  2عمق  2۰متر از بَر فعلي ملك (ملك
عقبنشيني ندارد) و در رديف  3عمق  2۰متر از خط تعريض معبر بر روي ملك (ملك داراي عقب نشيني است) محاسبه خواهد شد.
بند  :2زمان وصول اين عوارض به هنگام صدور پروانه ساختماني يا تفكيك عرصه و يا درخواست مالك مبني بر عقبنشيني ملك ميباشد.
بند  :3امالكي كه در اثر عقبنشيني قسمتي از آن در تعريض معبر قرار گيرد (موضوع رديف  ،)2در اين حالت شهرداري ميتواند عوارض موضوع اين تعرفه را در مقابل مطالبات تهاتر نمايد.
بند  :4چنانچه مالك برابر ضوابط طرح هاي توسعه شهري امكان استفاده از موقعيت جديد را نداشته باشد مشمول پرداخت اين عوارض نخواهد بود.
 : Lطول بَرِ ملك (طول يا عرض ملك در بر معبر جديد)
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صفحه27 :

دفترچه تعرفه عوارض شهرداری فردوس  -سال 1401

فصل سوم

کسب ،مشاغل و حرف خاص
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صفحه28 :

دفترچه تعرفه عوارض شهرداری فردوس  -سال 1401

تعرفه شماره ( - )1-3عوارض سالیانه کسب برای مشاغل و صنوف مشمول قانون نظام صنفي و غیرصنفي و مشاغل خاص
ردیف

عنوان تعرفه

ماخذ ونحوه محاسبه عوارض  ۹۹و 00

1

عوارض سالیانه کسب برای مشاغل و صنوف مشمول قانون نظام صنفی

K.P.S.T

2

عوارض سالیانه محل فعالیت برای مشاغل غیرمشمول قانون نظام صنفی

K.P.S.T

3

عوارض سالیانه برای فعالیت مشاغل خاص

K.P.S.T

توضیحات:
بند  :1منظور از  Tدرجه شغل است و بر اساس نوع شغل و ميزان خدماتي كه به شهروندان ارائه مي نمايند ،تعيين ميگردد .همچنين  Kضريب نوع صنف يا كسب است كه بر اساس وضعيت هر صنف در هر
شهر بطور جداگانه تعيين ميگردد .اين دو ضريب ،طبق دفترچه رتبهبندی مشاغل و صنوف كه جداگانه به تأييد شوراي محترم ميرسد ،تعيين و اعمال ميگردند.
بند  :2در اين تعرفه  Sمساحت واحد تجاري يا انبارتجاري و  Pبرابر ارزش منطقهاي روز امالک (طبق دفترچه مربوطه) ميباشد.
بند  :3حداقل مبناي محاسبه عوارض واحد كسبي بر اساس ضوابط شهرسازي هر شهر تعيين مي شود.
بند  :4منظور از مشاغل خاص موضوع رديف  3اين تعرفه :كليه بانكها و موسسات و صندوقهاي مالي و اعتباري (نامه شماره  6۰۰۰مورخ  97/2/1۵مدير كل محترم دفتر برنامهريزي و بودجه وزارت كشور و
تأييد بخشنامه شماره  166472مورخ  96/1۰/11وزير محترم كشور) و شركتهاي بيمه (نامه شماره  39232مورخ  9۵/8/11مدير كل محترم دفتر برنامهريزي و بودجه وزارت كشور) ميباشد.
بند  :5عوارض ساليانه ساير كاربريها واقع در جايگاههاي سوخت (تجاري ،خدماتي ،پليس به اضافه  1۰و  )...مطابق جداول مربوطه وصول خواهد شد.

مصوبه شورای اسالمی شهر فردوس :جلسه شماره :

الیحه پیشنهادی شهرداری فردوس:

37

مورخ 1400/9/23 :

تأییدیه استانداری خراسان جنوبی

شماره1400/7/2115 :
مورخ1400/9/18 :
شهردار :حسین اکبری

 -1سید مهدی علیپرست

 -2هادی واحدی

 -3مهدی آبیار

 -4سید فرید سعادت قدسی نیا

 -5مهدی روشن

صفحه2۹ :

دفترچه تعرفه عوارض شهرداری فردوس  -سال 1401

فصل چهارم

اشخاص حقوقي
(عمومي دولتي و غیردولتي)
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صفحه30 :

دفترچه تعرفه عوارض شهرداری فردوس  -سال 1401

تعرفه شماره ( - )1-4عوارض غرفه ها و نمایشگاه های فروش فصلي و دائمي

ردیف

عنوان تعرفه

ماخذ و نحوه محاسبه عوارض

1

غرفه ها و نمایشگاه های فروش فصلی و دائمی

18000 × S × N

توضیحات:
بند  :1عوارض اين تعرفه شامل غرفه ها و نمايشگاه ها اعم از فروش ،تخصصي ،ادواري ،فصلي و دائمي و بازارهاي روز در محدوده و حريم شهر باستثناء نمايشگاه هاي صنايع دستي مي گردد.
بند  :2متوليان برگزاري نمايشگاه موظفاند قبل از برگزاري نمايشگاه ،عوارض را پرداخت و رسيد آن را به شهرداري ارائه نمايند .بديهي است مجوز شروع به كار نمايشگاه ،پس از پرداخت عوارض فوق صادر
خواهد گرديد.
بند  :3مسئوليت وصول و واريز وجوه حاصله بعهده متوليان نمايشگاه خواهد بود .مأموران وصول شهرداري مي توانند با مراجعه به محل دفتر نمايشگاه نسبت به بررسي ميزان وصولي اقدام نمايند .مسئولين
نمايشگاه مكلف به همكاري با مأمورين شهرداري مي باشند؛ در غير اينصورت شهرداري ميتواند برابر آييننامه وصول عوارض نسبت به وصول حق و حقوق قانوني خود اقدام نمايد.
بند : 4بازارهاي ي كه توسط شهرداري ايجاد مي شوند مشمول پرداخت عوارض اين بخش نخواهند بود.
بند  :5منظور از  Sمساحت غرفه و  Nدوره کامل نمایشگاه بر حسب روز مي باشد.
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صفحه31 :

دفترچه تعرفه عوارض شهرداری فردوس  -سال 1401

تعرفه شماره ( - )2-4عوارض تبلیغات محیطي شهری و تابلوهای شناسایي کسب و اماکن عمومي و غیره
در اجراي بند  2۵ماده  71قانون تشكيالت ،وظايف و انتخابات شوراهاي اسالمي كشور ،تبصره  6ماده  ، 96بند  27ماده  ۵۵و ماده  92قانون شهرداري ،دادنامه شماره  ۵۵1مورخ 92/8/2۰
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري و همچنين آييننامه پيشآمدگيهاي ساختماني در گذرها و به منظور هماهنگي و يكسانسازي در ضوابط و مقررات مربوط به تبليغات محيطي و ساماندهي
امور و پاسخگويي به متقاضيان در زمينه نصب و انجام تبليغات ،ضوابط و مقررات تبليغات محيطي در سطح شهر فردوس تعيين و به شرح ذيل ابالغ مي گردد:
الف  -تعاریف











تابلو  :پيكره يا سازه اي است كه به نحوي از انحاء براي معرفي هر نوع كاال و ارائه خدمات يا به منظور انتقال پيام مشخصي در محدوده و حريم شهر فردوس نصب و در معرض ديد
عموم قرار داده مي شود؛ اعم از اينكه افقي ،عمودي ،مستقر بر روي بام يا نماي ساختمان ،با يا بدون پايه مستقل ،متحرک ،الكتريكي ،نوشته بر پارچه يا شيشه و  ...باشد.
تابلوی شناسایی کسب :تابلوهايي است كه فقط جنبه معرفي كسب و حرفه مالك را دارد و فاقد هرگونه آرم ،نام و نشانهاي از محصوالت و كاالهاي تجاري باشد.
تابلو تجاری  :تابلوهايي است كه داراي آرم  ،نام و نشانه اي از محصوالت و كاالهاي تجاري داخلي يا خارجي باشد.
تابلو فرهنگی و ترافیکی  :تابلوهايي است كه فقط داراي جنبه آموزش شهروندي و اطالعرساني باشد.
بیلبورد  :به تابلو بزرگي گفته مي شود كه فضاي مناسبي را براي اكران آگهي در اختيار دولت ،صنعتگران ،عرضهكنندگان كاال و كانونهاي تبليغاتي ميگذارد و در اصل به هر فضاي
خارجي كه امكان نصب آگهي در آن باشد اطالق مي شود .اما امروزه بيشتر به معناي تابلوهاي بزرگ و نورپردازي شده است كه بر پايههاي بلندي قرار گرفته و از فواصل دور قابل رويت
ميباشند.
تابلو کوچکمقیاس  :تابلوهايي شامل تابلوهاي كنارديوار و بُردهاي ديواري كه داراي پيكره دائمي و ابعاد كوچكتر از بيلبورد باشد.
استند  :تابلوهاي يك يا چند وجهي كه براي استفاده عابران نصب شده و سطح تبليغ هر وجه آن حداكثر  3متر مربع است.
تلویزیون  :با توجه به تلكنولوژي بكار رفته الكترونيكي براي تبليغات شهري هر روز و شب مورد استفاده قرار گرفته و عنصر صدا در آن اهميت نداشته و پيام در قالب تصوير و گرفيك
به مخاطب القاء ميگردد.
تبلیغات ترسیمی  :تبليغات ترسيمي و نوشتاري بر بدنه وسايط نقليه
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صفحه32 :

دفترچه تعرفه عوارض شهرداری فردوس  -سال 1401

ب – عوارض و ضوابط نصب تابلو
ماده  :1تابلوهايي كه نياز به مجوز نداشته و معاف از عوارض ميباشند به شرح ذيلاند:
.1
.2
.3
.4

تابلوهاي ترافيكي و انتظامي ،اطالعرساني و راهنماي مسير و تابلوهاي راهنماي شهري كه از طريق نهادهاي رسمي مرتبط نصب ميشود.
تابلوهاي موقت شناسنامه ساختمانهاي در حال احداث بر اساس ضوابط اعالم شده (در ابعاد  ۰/7 × ۰/۵متر مربع به رنگ زرد و حاوي مشخصات ملك ،مالك ،مهندسين ناظر و مجري
منطقه شهرداري).
تابلوهاي هشداردهنده در ساختمانهاي در دست احداث يا موضوعاتي مثل خطر سقوط مصالح ،مشروط به عدم تبليغ كاال و خدمات بر اساس ضوابط اعالم شده.
تابلوهاي شناسايي مطب پزشكان ،وكالي دادگستري ،دفاتر اسناد رسمي ازدواج و طالق ،پليس ( +1۰فقط يك عدد منصوب بر سردرب به ابعاد  ۰/7 × ۰/۵متر مربع مطابق ضوابط).
تبصره  :معافيت فوق صرفاً در صورت نصب تابلو بر سردرب ميباشد و در صورت درخواست نصب تابلوي پايهدار جهت اصناف فوقالذكر طبق تعرفه بهاء خدمات سال  99هزينه اخذ خواهد شد.

 .۵تابلوهاي پارچهاي موقت حاوي پيامهاي شادباش ،تسليت ،اجاره و فروش ابنيه و امالک به تعداد يك عدد واقع در هر ملك (حداكثر به مدت يك ماه با ابعاد  1 × 3متر مربع)
 .6شيشهنويسي روي ويترين مغازهها در صورتي كه از  %2۵سطح شفاف ويترين تجاوز ننمايد.
 .7تابلوهاي معرف تأسيسات زيربناي شهري و اماكن مربوط به آنها نظير تأسيسات برق ،گاز و مخابرات.
 .8تابلوهاي روان يا ( LEDبه ابعاد  1 × ۰/۵متر مربع به صورت منصوب بر سردرب به شرط اينكه معرف خود باشند).
 .9تابلوهاي نام مجتمعهاي مسكوني به شرط عدم تبليغ كاالهاي تجاري.
 .1۰تابلوهاي ناشران ،فروشندگان كتاب ،نشريات و مطبوعات ،اتحاديهها و اتاق اصناف ،تشكلهاي غيردولتي (غيرانتفاعي) ،خيريهها  ،مراكز فرهنگي ،ورزشي ،هنري ،مذهبي ،آموزشي و
مهدكودکها (به تعداد يك عدد به مساحت حداكثر  4/۵متر مربع در چهار چوب ضوابط تعيين شده به شرط عدم تبليغ كاالي تجاري و نصب شده بر سردرب)
 .11كليه واحدهاي صنفي و صنعتي ،توليدي ،توزيعي ،خدماتي ،ادارات ،بانكها و مؤسسات مالي و اعتباري ،صندوقهاي قرضالحسنه ،شركتها ،سازمانها ،ادارات دولتي ،مؤسسات و دفاتر
دولتي ،عمومي ،خصوصي و تعاوني ،مراكز نظامي و انتظامي و كليه مؤسسات وابسته به آنها و همچنين مراكز علميپژوهشي ،بهداشتيدرماني و ساير موارد مشابه و ساير اماكن خدماتي
(صرفاً نصب يك تابلوي شناسايي واحد متبوع به شرح تبصره ذيلالذكر بر سردرب محل فعاليت)
تبصره  :1حداكثر سطح تابلو شناسايي اماكن برابر با  %3۰از سطح مساحت نماي معبر مربوطه يا  7/۵۰متر مربع (هركدام كه كمتر باشد) ميباشد؛ بطوريكه ارتفاع تابلو حداكثر  1/۵۰متر و زير تابلو
حداقل  2/6۰متر از سطح زمين ارتفاع داشته باشد .بديهي است براي واحدهايي كه از حروف شناسايي كسب استفاده مي كنند ،محدوده نگارش حروف تابع اين ضوابط است.
تبصره  :2براي مغازه هاي يك طبقه ،تابلوي شناسايي نبايد باالتر از لبه جانپناه واحد تجاري قرار گيرد.
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صفحه33 :

دفترچه تعرفه عوارض شهرداری فردوس  -سال 1401

تبصره  :3براي ساختمانهاي دو طبقه بايد به گونه اي طراحي و نصب شود كه مزاحم نما و پنجره هاي ساختمان فوقاني نباشد.

ماده  :2تابلو دفاتر نمايندگي شركتها ،كارخانجات ،واحدهاي توليدي و موارد مشابه كه داراي گواهي رسمي نمايندگي باشند و هيچ كاالي ديگري غير از برند كارخانه مربوطه را عرضه ننمايند،
به عنوان تابلوي شناسايي كسب محسوب مي شود .اين امتياز فقط براي يك تابلوي دفتر فروش يا نمايندگي مركزي در سطح شهر است و بيشتر از يك نمايندگي براي هر واحد صنفي
در سطح شهر ،شامل اين امتياز نبوده و مشمول پرداخت عوارض خواهد بود.
ماده  :3مكانهاي مجاز تبليغاتي (بيلبورد ،تابلو ،استند ،اسپيسفريم ،تلويزيون و  )...مطابق نظر كارشناسان شهرداري و بر پايه مطالعات طرح جامع ساماندهي تبليغات شهري تعيين ميگردد.
تبصره  :1نصب هرگونه تابلو فقط به موازات بَر ساختمان و معبر عمومي مجاز است.
تبصره  :2نصب هرگونه تابلو يا شيء تبليغاتي بر روي تجهيزات و تأسيسات شهري مانند پستهاي برق ،تاسيسات و عالئم راهنمايي و رانندگي ،ميله تابلوهاي نام معابر  ،سايهبانهاي ايستگاه تاكسي و
اتوبوس ،كيوسك تلفن ،تيرهاي برق  ،محدوده فضاي سبز شهري اعم از پاركها  ،بوستانهاي محله و فضاي سبز حاشيه معابر و گذرگاه ها و كليه درختان ،كانالهاي آب ،جدول كنار معابر،
پيادهروها ،سوارهروها ،چراغهاي برق ،شيرهاي آتش نشاني و تابلوهاي راهنماي مسير و امثال آن ممنوع است.
تبصره  :3شهرداري مي تواند به صورت موقت ،مجوز نصب تبليغات محيطي را در مكانهاي عمومي و معابر سطح شهر به شرط اينكه به سيما و منظر شهري آسيب نرساند صادر و عوارض مربوطه را به
شرح جداول ذيلالذكر اخذ نمايد.
تبصره  :4نورپردازي تابلوها بايد بر اساس استانداردهاي ملي و زيستمحيطي بوده و نبايد به گونهاي باشد كه موجب آزردگي و ايجاد مزاحمت براي اماكن همجوار گردد.

ماده  :4شهرداري فردوس به عنوان متولي اصلي و مسئول اجرايي تبلغيات محيطي ،براي اجراي مفاد اين مصوبه تعيين ميگردد تا در مورد واگذاري امتياز بهرهبرداري از فضاهاي تبليغاتي شهر
اعم از عرصه و اعيان به صورت جزئي يا كلي و براي مدت معين به اشخاص حقيقي و حقوقي واجد صالحيت در قبال دريافت عوارض اقدام نمايد.
تبصره :در صورتي كه نصب هرگونه تابلو بدون مجوز شهرداري انجام شود ،پس از صدور يك مرحله اخطار ،جمعآوري و هزينه هاي مربوطه به قيمت روز به عالوه  %1۵اخذ خواهد شد.

ماده  :5شهرداري مكلف است نسبت به شناسايي و مميزي كليه تابلوهاي منصوب در محيط هاي عمومي و امالک خصوصي اقدام و با تهيه نرمافزار مربوط ،نسبت به عقد قرارداد ،دريافت
عوارض و ساماندهي و اصالح تابلوهايي كه فاقد مجوز بوده يا از پرداخت عوارض پس از انقضاء مجوز استنكاف مينمايند ،اقدام نمايد و همچنين نسبت به جمعآوري تابلوهاي نصبشده
بر روي تجهيزات شهري مذكور در تبصره  2ماده  3همين تعرفه اقدام نمايد.
ماده  :6شهرداري مكلف است كليه تابلوهاي شناسايي كسب ،منصوب در معابر و عمود بر معابر شهري داراي پيشآمدگي غيرمجاز و داراي خطر (مطابق ماده  11آييننامه پيشآمدگي
ساختماني در گذرها) كه مغاير با اين مصوبه ميباشند را پس از اطالعرساني به مدت يك ماه و صدور اخطاريه با مهلت  1۵روز ،جمعآوري كند .در صورت عدم جمعآوري توسط مالك
و با اولويتبندي شريانهاي اصلي ،موارد مذكور جمعآوري شده و هزينههاي آن بهروز محاسبه و به عالوه  %1۵از مالكان متخلف دريافت خواهد گرديد.
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ماده  :7نحوه محاسبه عوارض فضاهای تبلیغاتی براي مدت يكسال به صورت ذيل است كه در آن  Aوسعت تابلو به مترمربع و  Pارزش منطقهاي و  Kضريب ثابت طبق جدول ذيل ميباشد.
 = K × P × Aعوارض تابلوها و فضاهای تبلیغاتی (سالیانه)
تبصره  :1براي تابلوهاي شناسايي اماكن  Aبرابر مساحت مازاد بر حد مجاز (طبق تبصره  1بند  11ماده  )1محاسبه مي شود.
تبصره  :2در بلوارهاي ورودي شهر حدفاصل ميادين امام رضا(ع) و شهيد صبوري و گلشن تا انتهاي محدوده خدماتي ،ضريب  Kبه  ۵Kافزايش يافته و محاسبه و اخذ خواهد گرديد.
تبصره  :3تعرفه عوارض مذكور براي هر طرف تابلو محاسبه مي گردد و در صورتي كه تابلوي منصوبه دوطرفه باشد ،كل مبلغ عوارض با اعمال ضريب  2محاسبه خواهد شد.
تبصره  :4بیلبوردها براساس مكان نصب روزانه به اين شرح دريافت گردد :ميدان غدير  7۵۰/۰۰۰ريال ،تقاطع شهيد پارسا و ميدان جهاد  6۵۰/۰۰۰ريال ،ميدان انقالب  ۵۵۰/۰۰۰ريال.
نوع تابلو

K

پوشش نمای ساختمان های در حال احداث

2

تابلوی شناسایی کسب بیش از حد مجاز مندرج در ماده ( 2حداکثر ارتفاع تابلو از کف معبر  6متر است)

3

تابلوهای شناسایی کسب منصوب در پشت بام ها

8

تابلوهای اماکن خدماتی (هتل ها ،مهمانسراها ،بانک ها و )...مازاد بر حد مجاز مندرج در ماده 2

10

تابلوهای پزشکان ،وکال ،کارشناسان رسمی دادگستری ،دفاتر مهندسی و ...

10

تابلوهای منصوب در مبلمان شهری و ایستگاههای اتوبوس  ،تاکسی

12

تابلوهای تجاری منصوب بر پشت بام ها

14

تابلوهای تجاری منصوب بر بدنه ساختمان ها (ارتفاع تابلو از کف معبر بیش از  6متر است)

15

مکانهای تبلیغاتی منصوب در پمپ بنزین ها و پمپهای گاز طبیعی

20

تلویزیون و تابلوهای روان  LEDمنصوب در معابر

50

تابلوهای الیت باکس و فضاهای مشابه که دارای المپ و پروژکتور نور در شب می باشند

70

تابلوهای کوچکمقیاس ،تبلیغات منصوب روی پلهای عابر پیاده

70

تلویزیون منصوب بر نمای ساختمان با پیام تجاری

70

تلویزیون منصوب بر پشت بام با پیام تجاری

75
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ردیف
1
2
3
4
5
6

صفحه35 :

عنوان تعرفه

نصب پارچه یا بنر دوسرچوب با مجوز شهرداری
برای مدت محدود حداکثر یک ماه
نصب سازه اسپیس فریم سیار
با مجوز شهرداری
تبلیغات موقت بانکها واستقرار خودروهای
جوایز قرضالحسنه به منظور تبلیغات در معابر
میزان عوارض تبلیغات روی بدنه وسائط نقلیه
نصب بنر بر روی سازه اسپیسفریم
در سطح شهر

مدت زمان

ماخذ و نحوه محاسبه عوارض

روزانه

هر متر مربع  12/000ریال

روزانه

هر مترمربع  + 0.20 × Pکرایه سازه یا داربست  25/000ریال

روزانه

هر دستگاه خودرو 5 × P

ماهیانه

هر مترمربع  300/000ریال

روزانه

هر مترمربع 0.10 × P

تعرفه تلویزیون شهری توافقی و بر طبق نوبت و تعداد پخش محاسبه خواهد گردید.

بند  :1كليه مالكين تابلوهاي غير مجاز سطح شهر موظفند نسبت به اخذ مجوز الزم از شهرداري اقدام نمايند در غير اينصورت شهرداري پس از يك مرحله اخطار كتبي ،نسبت به جمعآوري تابلوهاي
تبليغاتي فاقد مجوز اقدام خواهد نمود .درصورت ورود هرگونه خسارت به اموال آنان مسئوليتي به عهده شهرداري نخواهدبود.
بند  :2ميزان عوارض فضاهاي تبليغاتي برای کاالی خارجی دو برابر محاسبه گردد.
بند  :3در تمامي موارد فوق حق الزحمه نصب جداگانه محاسبه مي گردد .
بند  :4تبليغات مذهبي ،هنري ،اجتماعي ،ورزشي و تابلوهاي مندرج در ماده  8اين تعرفه ،بدون درج هرگونه برند يا نام تجاري ،تابلوهاي انتظامي و ترافيكي ،تابلوهاي منصوب در كليه واحدها و ادارات
دولتي و انتظامي و امثالهم به استثناي شركتهاي دولتي ،بانك ها ،مؤسسات مالي و اعتباري و آنهايي كه جنبه انتفاعي دارند شامل  ۵۰درصد تخفيف مي باشند.
بند  :5ماليات بر ارزش افزوده سال  14۰۰براي هر مورد از آيتم هاي مذكور محاسبه و اعمال خواهد گرديد.
بند  :6بمنظور حمايت از فعاليتهاي آموزشي ،تعرفه آموزشگاههاي رسمي غيردولتي و غيرانتفاعي ،مشمول  %2۵تخفيف در مبلغ اجاره فضا خواهند گرديد.
بند  : 7در مناطقي كه ارزش منطقهاي از مبلغ  4۰/۰۰۰ريال كمتر ميباشد ،به منظور تشويق شهروندان به استفاده از فضاهاي تبليغاتي كم متقاضي  %3۰تخفيف در تعرفه اسپيس فريم لحاظ گردد.
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ماده  :8طرحهای دیوارنگاری تبلیغاتی كه توسط اشخاص متقاضي ارائه ميگردد پس از بازبيني و تاييد شهرداري قابل اجرا خواهد بود .لذا بمنظور اجراي اين امر ميبايست قراردادي شامل
بندهاي زير فيمابين طرفين منعقد گردد.
بند  :1زمان استفاده از ديوارنگاري یکسال مي باشد كه پس از اتمام مدت تعيين شده مالك موظف به پاكسازي محل و يا تمديد قرارداد خواهد بود .در غير اينصورت شهرداري رأساً
نسبت به جمع آوري اقدام و هزينه هاي جمع آوري با  %1۵افزايش وصول خواهد شد .مبلغ عوارض بر طبق فرمول مقابل محاسبه خواهد گرديد.
 = 8 × P × Aعوارض سالیانه دیوارنویسی

بند  :2مبلغ قرارداد نقداً بايد پرداخت گردد و مبلغي دو برابر مبلغ قرارداد به صورت چك معتبر جهت تضمين پاكسازي به شهرداري بايد تحويل گردد.
بند  :3کلیه دستگاههای دولتی از پرداخت عوارضات ديوارنويسي پس از اخذ مجوز رسمي از شهرداري معاف خواهند بود.
بند  :4چنانچه ديوارنويسي در امالک شخصي افراد واقع گردد قبل از اخذ مجوز از شهرداري و پرداخت عوارضات مربوطه ارائه رضايتنامه كتبي مالك ملك الزامي است.
بند  : 5درصورت مطلوب بودن كيفيت ديوارنويسي (با تأييد شهرداري) ،بازسازي يا اجراي مجدد ديوارنويسي و تمديد آن توسط مالك قبل از اتمام قرارداد به شرح ذيل اقدام مي گردد:
مرحله تمدید

بازسازی طرح اولیه

هزینه اولین تمدید (6ماهه دوم)

 %70مبلغ عوارض دیوارنویسی

هزینه دومین تمدید (6ماهه سوم)

 %50مبلغ عوارض دیوارنویسی

هزینه سومین تمدید (6ماهه چهارم)

 %30مبلغ عوارض دیوارنویسی

 : Aمساحت (متر مربع)
 : Pارزش منطقه اي
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فصل پنجم

مؤدیان خاص
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تعرفه شماره ( - )1-5عوارض قطع اشجار
ردیف

عنوان تعرفه

ماخذ و نحوه محاسبه عوارض

1

هزینه قطع اشجار

بن × سن × نوع

به منظور استفهام واقعي از اين تعرفه رعايت آيين نامه قانون اصالح قانون حفظ و گسترش فضاي سبز در شهرها مصوب  13۵9شوراي انقالب و مصوب  1388مجمع تشخيص مصلحت نظام
الزامي است.
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 احداث و نگهداري و به جهت اجراي اليحه قانوني حفظ و گسترش فضاي سبز مورخه  ۵9/3/3ضوابط اجرائي مربوطه تهيه و جهت تصويب در شوراي
محترم اسالمي شهر فردوس ارائه مي گردد .اميد است با تصويب ضوابط پيشنهادي با استفاده از يك وحدت رويه ،با وصول حداقل هزينه هاي تمام شده بتوان آنرا مجدداً صرف بهبود و بازسازي
فضاي سبز موجود نمود .ضوابط ارائه شده عبارتند از :
 درخواست مالک:
درقالب فرمي مشخصات درخواست كننده و مورد درخواست را به واحد زيباسازي و فضاي سبز ارسال نمايد( .نمونه فرم پيوست مي باشد)
الزم به ذكر است قبل از اينكه به چنين مسائل و مشكالتي دچار گرديم الزم است موارد زير جزء اصول كار قرار گيرد:
 .1در صدور پروانه هاي ساختماني براي متقاضيان بايستي هرگونه فضاي سبز موجود به صورت عكس در پرونده ساختماني نامبرده منعكس تا ملزم به نگهداري فضاي سبز باشد.
 .2در صدور پروانه هاي ساختماني در صورتي كه درخت و يا درختاني در عرصه قرار گرفته حتي االمكان مي بايست طوري طراحي گردد تا درختان ماندگار گردند.
 .3الزم است كنترل هاي الزم در سطوح  ۵۰۰متر به باال با توجه به اليحه حفظ و گسترش فضاي سبز در محوطه هاي اداري  ،نظامي  ،كارخانجات و باغات بعمل آيد.
 .4الزم است به لحاظ كنترل ،باغات اطراف شهر داراي شناسنامه گردند.
 .۵تشكيل مداوم جلسات كميسيون ماده  14با حضور اين افراد :شهردار يا نماينده تام االختيار (مسئول امور شهر) ،مسئول فضاي سبز شهرداري ،نماينده شوراي محترم اسالمي شهر
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صفحه3۹ :

دفترچه تعرفه عوارض شهرداری فردوس  -سال 1401

 درختان
جداول مربوط به موقعيت مكاني درخت ،شرايط كيفي گونه ،نوع گونه ،اهميت و ضريب زيبائي گونه پيوست مي باشد.
اهمیت گونه × نوع گونه × شرایط کیفی گونه × موقعیت مکانی درخت × ارزش روز = محاسبه
 220/000ریال × محیط درخت در قسمت سینه (120سانتیمتر ارتفاع از یقه درخت ) × سن درخت = ارزش روز درخت

 پوششهای گیاهی
الف ) چمن:
اهمیت گونه × نوع گونه × شرایط کیفی × ارزش روز = محاسبه

تذکر :ارزش روز چمن با توجه به اينكه در مدت زمان كمي مي توان رفع نقص نمود با برآورد هزينه كاشت يك متر مربع چمن با رعايت كليه آيتمهاي هزينهبر محاسبه مي شود.
رفع نقص چمن با تعویض خاك و زیر سازی تا یک دوره چمن زنی = هر متر مربع  700/000ریال
رفع نقص چمن بدون تعویض خاك و زیر سازی تا یک دوره چمن زنی = هر متر مربع  350/000ریال
جدول شرایط کیفی چمن (درصد)

عالی

خوب

معمولی

ضعیف

1۵۰

1۰۰

9۰

7۰

جدول نوع و گونه چمن (درصد)

سایر پوششها

پنج

بارابال

اسپرت

هلندی

نطنزی

مخلوط گراسها و دائم سبزها( فوتبال)

نازگوشتی

1۰۰

انگشت
1۰۰

1۰۰

8۵

9۰

7۰

1۰۰

1۰۰
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صفحه40 :

دفترچه تعرفه عوارض شهرداری فردوس  -سال 1401

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

تعداد در متر مربع

نشاء

گلدانی

 7۰بوته

 2۵بوته

در صورت نياز ،هزينه زيرسازي نيز محاسبه مي گردد .ضمناً جداول شرايط كيفي و نوع يا گونه مشابه چمن مي باشد.

ج) پرچین ها:

پرچين ها مي توانند از گونه هاي متفاوتي مانند ترون يا بيد فرنگي ،پيراكانتا ،كوتناستر ،ارغوان ،مورد ،زرشك برگ قرمز ،رزماري نقره اي ،رز رونده و  ...باشند.
اهمیت مکانی گونه × نوع گونه × شرایط کیفی × سن گونه × ارزش روز = محاسبه
تعداد کاشته شده پرچین در متر طول × قیمت استعالم شده از بازار = ارزش روز
جدول شرایط کیفی پرچین ها (درصد)

عالی

خوب

معمولی

ضعیف

1۵۰

12۰

1۰۰

8۰
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صفحه41 :

دفترچه تعرفه عوارض شهرداری فردوس  -سال 1401

د) بوته ها:
اهمیت مکانی بوته × نوع بوته × شرایط کیفی بوته × سن بوته × ارزش روز = محاسبه
از طریق استعالم از بازار = ارزش روز

انواع بوته :رزها ،رزماري و بوته هاي پرچيني كوتاه ،بو مادران ،اسطوخودوس ،يوكا ،سوكا ،بوته هايي كه دائم گل دارند را نيز شامل مي شود.
جدول شرایط کیفی بوته ها (درصد)

عالی

خوب

معمولی

ضعیف

1۵۰

1۰۰

9۰

8۰

هـ) درختچه ها :
اهمیت مکانی درختچه × نوع درختچه × شرایط کیفی درختچه × سن درختچه × ارزش روز = محاسبه
درختچهها :ژونيپروس رونده ،كاج كلهقندي كوچك ،انواع ياسها ،توري ،پر ،به ژاپني ،زرشك ،انواع خرزهرهها ،انواع رونده ها ،سيبگل ،گيالسگل و ساير درختچههايي كه ارتفاع درخت نگرفته را نيز شامل مي
شوند.
جدول شرایط کیفی درختچه ها (درصد)

عالی

خوب

معمولی

ضعیف

17۰

13۰

1۰۰

9۰
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صفحه42 :

دفترچه تعرفه عوارض شهرداری فردوس  -سال 1401

و) درختان ارزشمند:
درختان ارزشمند :شامل انواع سد روس ها ،انواع الوسون ها ،درختان سه رنگ ،انواع نخل ها و پالم ها ،كاج هاي كله قندي و توپي ،انواع ژوني پروس ها ،انواع مركبات ،كليه درختاني كه جنبه تزئيني
دارند و الزم است خدمات ويژه ارائه داده شود و از نظر زيبايي از اهميت خاصي برخوردارند.
اهمیت مکانی درخت × نوع درخت × شرایط کیفی درخت × سن درخت × ارزش روز = محاسبه
به ازاء هر سال سن مبلغ 3/600/000ریال × قیمت سن اولیه که از طریق استعالم از بازار تعیین می شود = ارزش روز درخت
جدول شرایط کیفی درختان ارزشمند (درصد)

عالی

خوب

معمولی

ضعیف

22۰

16۰

12۰

1۰۰
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صفحه43 :

دفترچه تعرفه عوارض شهرداری فردوس  -سال 1401

فرم تقاضای بازدید از درخت و پوششهای گیاهی

محل امضای اعضاء
کمیسیون ماده : 14

شهرداری محترم فردوس
موضوع :حذف درخت  /درختان (خطری  ،آلوده و آفت زا  ،نابجا  ،مزاحم  ،به سن بهره برداری رسیده)
با سالم
خواهشمند است دستور فرمائید کارشناس فضای سبز آن شهرداری محترم ،از محل :منزل/باغ/اداره/ارگان/مرکز نظامی متعلق به اینجانب/اداره
 ...................................بازدید و نظریه کارشناسی را اعالم فرمایند.



کروکی

شمال

محل امضاء متقاضی

نظریه کارشناس :از محل بازدید به عمل آمد.

انم گوهن :

ارزش روز گوهن:

شرایط کیفی گوهن :

سن گوهن یا محیط:

اهمیت م کانی گوهن:

توضیحات:
امضاء کارشناس فضای سبز

پرونده به كمسيون ماده  7ارجاع و پس از تاييد كميسيون و پرداخت هزينه ها و عوارض اقدام خواهد گرديد.
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صفحه44 :

دفترچه تعرفه عوارض شهرداری فردوس  -سال 1401

 موقعیت مکانی درخت
با توجه به موقعيت شهر و اهميت درختان و فضاي سبز ،مكانها اولويت بندي گرديد و با در نظر گرفتن اولويت بندي ضرايب به شرح جدول ذيل در نظر گرفته شد.

پوششهای گیاهی ،بوتهها و

درختچه ها و

گلهای فصلی

درختان ارزشمند

مکانهای تاریخی  ،باستانی  ،فرهنگی و مذهبی

9۰

11۰

14۰

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

11۰

11۰

11۰

11۰

خیابان های اصلی درجه یک و میادین(منطقه ویژه)

12۰

12۰

12۰

12۰

کمربند سبز و باغات

11۰

11۰

12۰

11۰

جنگل ها و مراکز نظامی

1۰۰

1۰۰

8۰

1۰۰

خیابان های اصلی درجه 2

1۰۰

1۰۰

8۰

1۰۰

کارخانه ها سطوحی که باالتر از  500متر می باشند

1۰۰

11۰

1۰۰

1۰۰

میالن ها ،کوچه ها و محل های متفرقه

11۰

11۰

11۰

11۰

مکان
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صفحه45 :

دفترچه تعرفه عوارض شهرداری فردوس  -سال 1401

 شرایط کیفی
بر اساس خصوصياتي همچون سالمتي عمومي درخت ،رشد و توسعه تنه و تاج ،وجود آفت بيماري و كمبود ،صدمات مكانيكي و ديرزيستي كليه درختان شهر با درصدهاي معين شده طبق
جدول ذيل تقسيم مي شود:
ردیف

شرایط کیفی به درصد

توضیحات

1

 -100عالی

درخت كامال سالم و گونه ايده آل و ماندگار و حداقل  3۰سال ديگر عمر خواهد كرد.

2

 81-99خوب

درخت سالم و شاداب و در صورتيكه عمليات به زراعي مانند هرس و كوددهي هر ساله انجام شود
درخت ماندگار خواهد بود و درخت حدود  2۰سال ديگر عمر خواهد كرد.

3

 51-80معمولی

درخت داراي رشد كافي و در صورتيكه عمليات به زراعي مانند هرس و كوددهي و همچنين پيش
گيري از آلودگي انجام پذيرد و درخت  1۰سال ديگر عمر خواهد كرد.

4

 21-50ضعیف

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.

5
6

کمتر از 1-20

حالت خشك شدن قابل رويت است.

در حال خشک شدن

درخت خشك شده است.

 - 0خشک

تبصره :اعداد اعشاري در اعالم درصدها بايستي گرد شوند( .مثال %۵۰.8 :معادل  %۵1لحاظ گردد).
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صفحه46 :

دفترچه تعرفه عوارض شهرداری فردوس  -سال 1401

 نوع گونه
درختان از نظر نوع گونه متفاوت مي باشند:
 خزانپذير يا پهنبرگان مانندتوت ،زبان گنجشك ،عرعر ،اقاقيا ،چنار ،نارون ،كاتلپا ،افرا ،انواع گزها و ...
 دائم يا سوزنيبرگان مانند كاج ،سرو شيراز ،سرو نقره اي ،سرو خمره اي و ...

تذکر :درختان خزانپذير عمدتاً اگر در شرايط مطلوب قرار گيرند از رشد بيشتري نسبت به سوزنيبرگان برخوردار خواهند بود و با توجه به موقعيت شهر فردوس سوزنيبرگان از اهميت ويژهاي برخوردار
مي باشند.
ردیف

گونه

در محدوده خدماتی شهر

در حریم شهر

1

کاج
سرو شیراز
سرو نقره ای
توت
زبان گنجشک
عرعر
اقاقیا
چنار
نارون
کاتلپا
افرا
گز
سپیدار
ارغوان
سنجد
سرو خمره ای
سایر درختان

100
100
100
90
90
70
80
80
60
60
80
60
60
70
80
90
70

90
90
90
70
80
60
70
70
50
50
70
50
50
60
70
80
60

2
3
4
5
6
7
8
۹
10
11
12
13
14
15
16
17
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صفحه47 :

دفترچه تعرفه عوارض شهرداری فردوس  -سال 1401

 ضریب اهمیت و زیبائی گونه
با توجه به جايگاه هر گونه در موقعيت خاص خودش ضمن زيبائي و چشم انداز مناسب از اهميت خاصي برخوردار خواهد بود  .فرضاً الزم است با توجه به موقعيت هر مكاني از نقطهنظر
فرهنگ استفاده ،رعايت نكات ترافيكي ،نوع استفاده و نياز ،موقعيت توپوگرافي منطقه ،موقعيت استراتژيك منطقه از نقطهنظر آب و هوائي و سازگاري با اقليم ،ضمن اينكه ميشود هر گونه
اي كاشت .اما چنانچه با محاسبات و يا داليل كاشته گردد ،بر زيبائي و كاربرد آن دو چندان افزوده خواهد شد( .هر گونه در جايگاه خودش و روش كاشت تعريف شده).
تبصره ها:
تبصره  :1چنانچه مشخص شود عمداً درختي توسط مالك يا مالكين يا افراد ذينفع خشك شده وتوسط كارشناس شهرداري تأييد گردد عالوه بر سه برابر هزينه هاي قطع اشجار ،ساير هزينه ها
(آزمايشگاه و  )...نيز از فرد مورد نظر اخذ خواهد شد.
تبصره  :2در صورت درخواست هرس درخت توسط اشخاص حقيقي و حقوقي به ازاي هر اصله درخت با توجه به نوع گونه ،سن ،ارتفاع و شرايط فيزيكي درخت به ازای هر اصله از مبلغ

 1/500/000ریال تا  2/000/000ریال اخذ خواهد گرديد.
تبصره  :3پس از تصويب كميسيون ماده  ،7اصالح درخت توسط شهرداري يا با نظر مستقيم شهرداري صورت خواهد گرفت و چوب و شاخه هاي اصالح شده متعلق به شهرداري مي باشد.
تبصره  :4به دليل وسعت فضاي سبز شهر ،خشكسالي و مشكالت شهرداري تحويل آب غيرشرب به افراد حقيقي و حقوقي ممنوع ميباشد .مگر در موارد خاص كه به ازای هر لیتر آب غیرشرب

مبلغ  150ریال اخذ گردد.

تبصره  :5پيرامون ورود دامها به فضاي سبز نيز طبق رويه فوق اقدام و درصورت جزئي بودن خسارت و صالحديد شهردار محترم ضمن اخذ تعهد به ازای هر دام حداقل مبلغ  1/000/000ریال و
جهت نگهداري دامها به ازای هر رأس در هر شب مبلغ  500/000ریال اخذگردد.

مصوبه شورای اسالمی شهر فردوس :جلسه شماره :

الیحه پیشنهادی شهرداری فردوس:
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مورخ 1400/9/23 :

تأییدیه استانداری خراسان جنوبی

شماره1400/7/2115 :
مورخ1400/9/18 :
شهردار :حسین اکبری

 -1سید مهدی علیپرست

 -2هادی واحدی

 -3مهدی آبیار

 -4سید فرید سعادت قدسی نیا

 -5مهدی روشن

