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 .1ارزش معامالتي گروههاي ساختماني در محدوده قانوني شهر اسفراينA= K( 5.P+1.5Q (:
براساس موافقت شوراي محترم اسالمي شهر  ،اسفراين به چهار منطقه (  1و  2و  3و  ) 4تقسيم شده  ،ارزش معامالتي هر متر مربع زيربنا
گروههاي ساختماني در محدوده قانوني شهر به شرح جدول ذيل مصوب و اعالم مي گردد:
جدول ارزش معامالتي گروههاي ساختماني در محدوده قانوني شهر اسفراين
«کليه ارقام به ريال»
نوع گروه

هر متر مربع

هر متر مربع

1

تمام آجري

منطقه دو

469545

610409

2

نيمه اسكلت فلزي يا بتوني

منطقه دو

532645

692439

3

تمام اسكلت فلزي يا بتوني

منطقه دو

821700

1068210

4

تمام آجري

منطقه سه

346140

449982

5

نيمه اسكلت فلزي يا بتوني

منطقه سه

518925

674603

6

تمام اسكلت فلزي يا بتوني

منطقه سه

627000

815100

7

تمام آجري

منطقه چهار

259050

336765

8

نيمه اسكلت فلزي يا بتوني

منطقه چهار

346500

450450

9

تمام اسكلت فلزي يا بتوني

منطقه چهار

432300

561990

10

چوبي

منطقه  2و  3و 4

150150

195195

11

ايرانيت

منطقه 2و  3و 4

302775

393608

12

تمام آجري

منطقه يک

894300

1162590

13

نيمه اسكلت فلزي يا بتوني

منطقه يک

1081080

1405404

14

تمام اسكلت فلزي يا بتوني

منطقه يک

1296900

1685970

رديف

مصوب سال 1400

مصوب سال 1401

منطقه

ساختماني

تبصره  :1براي بناهايي که بدون پروانه و يا مازاد بر پروانه احداث شده و در کميسيون ماده صد جريمه شده اند عالوه بر دريافت جريمه براساس زمان
ساخت (براساس نظريه کارشناسي و ارائه استنادات ) بايستي ساير عوارضات و بهاي خدمات صدور پروانه ساختماني براساس تعرفه روز وصول گردد.
=Aارزش معامالتي گروه هاي ساختماني
=Qارقام جدول

Kمنطقه يک = 3

Kمنطقه دو= 2

Kمنطقه سه=1.5

Kمنطقه چهار=1

تبصره :چنانچه راي کميسيون ماده صد مبنیي بیر جريمیه پارکينید صیادر گیردد بیه ازاي هیر متیر
مربع حذف پارکيند  %30درصد قيمت روز دفترچه اخذ گردد. .
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 .2بهاي خدمات حمل و نقل همگاني
جدول نحوه محاسبه بهاي خدمات حمل و نقل همگاني (تاكسي،تاكسي تلفني،وانت بار ،ميني بوس و...
(کليه ارقام به ريال مي باشد)

مصوب سال 1400

مصوب سال 1401

1

بهاي خدمات صدور پروانه تاکسيراني از مالكين تاکسي عمومي و مسافربرهاي شخصي زير20کيلومتر (ساليانه)

568750

739375

2

بهاي خدمات صدور پروانه بهره برداري تاکسي عمومي و مسافربري شخصي زير  20کيلومتر

301250

391625

3

بهاي خدمات تمديد پروانه تاکسيراني از مالكين تاکسي (ساليانه)

500000

650000

4

بهاي خدمات تأخير در تمديد پروانه تاکسيراني به ازاي هرماه (ماهيانه)

37500

48750

5

بهاي خدمات صدور و خدمات پروانه تاکسي تلفني و بي سيم و اينترنتي از مالكين (ساليانه)

532500

692250

6

بهاي خدمات جابجايي و انتقال از يک آژانس تاکسي تلفني به ديگري

171250

222625

7

بهاي خدمات تمديد پروانه تاکسي تلفني و بي سيم از مالكين ساليانه

417500

542750

8

بهاي خدمات تمديد پروانه بهره برداري تاکسي تلفني و بيسيم از مالكين

218750

284375

9

بهاي خدمات تأخير در تمديد پروانه تاکسي تلفني و بي سيم از مالكين (ماهيانه)

19000

24700

10

بهاي خدمات صدور پروانه ميني بوس واحد از مالكين (ساليانه)

875000

1137500

11

بهاي خدمات تمديد پروانه ميني بوس واحد از مالكين (ساليانه)

850000

1105000

12

بهاي خدمات تأخير در تمديد پروانه ميني بوس واحد(ماهيانه)

570000

741000

13

بهاي خدمات صدور پروانه ميني بوس راني (شرکتي) ساليانه

301500

391950

14

بهاي خدمات تمديد پروانه ميني بوس راني (شرکتي) ساليانه

190000

247000

15

بهاي خدمات تأخير در تمديد پروانه ميني بوسراني (شرکتي) ساليانه

397500

516750

16

بهاي خدمات صدور پروانه حمل بار (نيسان  ،وانت مزدا و پيكان) ساليانه

380000

494000

17

بهاي خدمات تمديد پروانه حمل بار (نيسان  ،وانت مزدا و پيكان) ساليانه

303750

394875

18

بهاي خدمات تأخير در تمديد پروانه حمل بار (نيسان وانت ،مزدا وپيكان ) ماهيانه

30750

39975

19

بهاي خدمات صدور مجوز سرويس مدارس ويژه ميني بوس ،کاروان و ميدل باس(يكسال تحصيلي)

1518750

1974375

شرح خدمات

رديف
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20

بهاي خدمات صدور مجوز سرويس مدارس ويژه ون -کاروان

456205

593067

21

بهاي خدمات صدور مجوز سرويس مدارس ويژه خودروهاي مدارس

379500

493350

22

بهاي خدمات صدور خدمات پروانه فعاليت شرکت هاي حمل ونقل بار ومسافر درون شهري

7590000

9867000

23

بهاي خدمات تمديد پروانه فعاليت شرکت هاي حمل ونقل بار ومسافر درون شهري بدون سيم

2273125

2955063

24

بهاي خدمات تمديد پروانه فعاليت شرکت هاي حمل ونقل بار ومسافر درون شهري با بي سيم

2375000

3087500

25

بهاي خدمات تأخير در تمديد پروانه فعاليت شرکت هاي حمل ونقل بار ومسافر درون شهري (ماهيانه)

37812

49156

26

بهاي خدمات صدور پروانه تاکسيراني ويژه رانندگان (ساليانه)

378705

492317

27

بهاي خدمات تمديد پروانه تاکسيراني ويژه رانندگان (ساليانه)

303750

394875

28

بهاي خدمات تأخير در تمديد پروانه تاکسيراني ويژه رانندگان (ماهيانه)

37813

49157

29

بهاي خدمات حق ورودي تاکسي هاي افزايشي

 2%قيمت خريد

 2%قيمت خريد

30

بهاي خدمات حق ورودي تاکسي هاي انتقالي به اسفراين

 10%قيمت کارشناسي

 10%قيمت کارشناسي

31

بهاي خدمات نقل و انتقال تاکسيهاي عمومي (دريافت از خريدار)

 2.2%ارزش روز خودرو

 2.2%ارزش روز خودرو

32

بهاي خدمات حق معامالت توسط شرکت تعاوني از خريدار تاکسي عمومي

1%/2ارزش روز خودرو

1%/2ارزش روز خودرو

33

بهاي خدمات حق ورودي ون افزايشي

 3%/2قيمت تمام شده

 3%/2قيمت تمام شده

خودرو

خودرو

34

بهاي خدمات حق ورودي ميني بوس افزايشي

 8.2%قيمت تمام شده

 8.2%قيمت تمام شده

خودرو

خودرو

35

بهاي خدمات حق ورودي ناشي از تبديل خودروي شخصي به تاکسي عمومي

 30%ارزش افزوده خودرو

 30%ارزش افزوده

بعد از تبديل

خودرو بعد از تبديل

36

بهاي خدمات تعويض وصدور پروانه المثني

189750

246675

37

بهاي خدمات ثبت نام از متقاضيا ن تاکسي عمومي ميني بوس و ون و...

189750

246675

38

بهاي خدمات حق ورودي خودروهاي متخلف به پارکيند شهرداري

378750

492375

39

بهاي خدمات هرشب توقف خودرو متخلف در پارکيند شهرداري

11500

14950

40

بهاي خدمات شستشوي اتوبوس در کارواش پايانه مسافربري

109000

141700

41

بهاي خدمات تبديل ميني بوس شهري به واحد شهري

دو درصد ارزش روز

دو درصد ارزش روز

خودرو

خودرو
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دو درصد ارزش روز

دو درصد ارزش روز

خودرو از خريدار وصول

خودرو از خريدار وصول

گردد.

گردد.

425750

42

بهاي خدمات فروش ميني بوس واحد که زودتر از موعد قرارداد فروخته مي شود.

43

بهاي خدمات پرداخت حق عضويت خدمات ساليانه حمل ونقل همگاني کشور از تاکسي هاي عمومي  ،تاکسي

327500

44

بهاي خدمات پروانه پيک موتوري

720000

936000

45

بهاي خدمات صدور پروانه بهره برداري پيک موتوري

1080000

1404000

46

بهاي خدمات تمديد پيک موتوري

900000

1170000

47

بهاي خدمات معاينه فني خورو در مرکز معاينه فني هرد دستگاه خودرو سبک

31250

40625

48

جريمه شستشوي خودرو سبک در کنار خيابان و نهر هاي سطح شهر که به اسفالت خسارت وارد ميگردد

375000

487500

49

جريمه شسشوي خودرو سنگين در سطح شهر

875000

1137500

43750

56875

50

تلفني ،وانت بار ،ميني بوس ،و ميني خاور

بهاي خدمات معاينه فني خورو در مرکز معاينه فني هرد دستگاه خودرو سنگين
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- 3بهاي خدمات آتش نشاني و خدمات ايمني:
بهاي خدمات آتش نشاني:
جدول نحوه محاسبه بهاي خدمات آتش نشاني
(کليه ارقام به ريال مي باشد)
مصوب

مصوب

شرح عناوين كلي خدمات آتش نشاني

رديف

سال1400

سال1401

1

بهای خدمات واحدهای مسکونی

96250

125125

2

بهای خدمات واحدهای تجاری

96250

125125

3

كليه مطب های پزشکان – دندان پزشکان وداروخانه ها

562500

731250

4

كليه ادارات دولتی نهادها – بانك ها درمانگاها– سازمانهای شركت ها -نمایندگيهای دولتی و غير دولتی و مراكز نظامی و انتظامی صندوق ها ومؤسسات مالی

2500000

3250000

5

مراكز آموزش عالی

1937500

2518750

6

كليه مدارس دولتی وغيرانتفاعی مهدكودك ها وكودكستانهای دولتی و خصوصی

276250

359125

7

كليه سالن های غذا خوری آشپزخانه ها

1000000

1300000

8

گرمابه ها هتل و مسافرخانه ها

1000000

1300000

9

كليه كارگاههای توليد ی كوچك موزائيك سازی توليد ( جدول بتونی – سنگ بری ها – كابينت سازی

312500

406250

واعتباری و سالن های ورزشی و...

بزرگ )
10

مجتمع آموزشی مسکونی اداری – كارگاهی – كارخانه ریخته گری

3687500

4793750

11

كليه بيمارستانهای خصوصی ودولتی

3750000

4875000

12

فروشندگان مصالح ساختمانی (سيمان  ،گچ ،آهن و )...

312500

406250

13

خریداران ضایعات ومواد اسقاطی

1500000

1950000

14

سایر مشاغل كه در ليست فوق نمی باشد

625000

812500

نحوه وصول :روي فيش عوارض نوسازي جهت مالک و در صورتيكه ملک استيجاري باشد جهت مستاجر طي نامه جداگانه.
تبصره  :1خانواده محترم شهداء( افراد درجه يک) ،ا يثارگران و اعضاي تحت پوشش کميته امداد امام خميني(ره) و بهزيستي و مو سسات عام المنفعه و خيريه با ارائه معرفي نامه از
نهاد مربوطه  %30تخفيف بهاي خدمات مذکور براي يک واحد بهره مند مي گردند.
تبصره  :2پرسنل بازنشسته و شاغل در شهرداري و شوراري اسالمي شهر از پرداخت بهاي خدمات مذکور براي يک واحد مسكوني در سال 1401معاف هستند.

تبصره :3در خصوص امالک استيجاري (تجاري و مسكوني) بهاي خدمات آتش نشاني جداگانه نيز جهت وصول از مستاجر قابل وصول است.
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بهاي خدمات فوق در سال  1401حذف گرديد

بهاي سايرخدمات آتش نشاني
جدول نحوه محاسبه بهاي سايرخدمات آتش نشاني
(کليه ارقام به ريال مي باشد)

مصوب سال

مصوب سال

1400

1401

1

بازديد ايمني مغازه هاي تجاري به ازاي هرمتر مربع منوط به درج در پرونده صنفي وي ( هر متر مربع)

8625

11213

2

بازديد ايمني از ساختمان هاي مسكوني ودرج مراتب بازديد در پروانه ساختماني (هر متر مربع)

1750

2275

3

بررسي علت حريق و پاسخگويي به مراجع ذيربط وبازديد ايمني از کارخانجات داخل شهر ( هرنوبت)

806250

4000000

4

بررسي علت حريق و پاسخگويي به مراجع ذيربط وبازديد ايمني از کارخانجات خارج از شهر(هرنوبت)

1443750

6000000

5

بررسي و کارشناسي در خصوص علت حريق واحدهاي مسكوني و تجاري و زمينهاي زراعي و باغات و

432000

1200000

رديف

شرح عناوين كلي خدمات

خودرو ...پاسخگوئي به مبادي ذيربط در خصوص آن ( هرنوبت)

6
7
8

بازديد ايمني از ادارات وبررسي و کارشناسي در خصوص علت حريق ادارات – غيره و پاسخگويي به مبادي ذيربط در

1012500

3000000

آموزش ايمني براي مراکز علمي – فرهنگي به استثناي مؤسسات وابسته به آموزش و پرورش خارج از سازمان آتش

720000

1500000

خصوص آن( هرنوبت)

نشاني (هر نوبت )
آموزش ايمني براي مراکز غير فرهنگي از قبيل ادارات و کارخانجات و  . . .داخل و خارج از

1012500

2500000

شهر با تهيه وسيله اياب و ذهاب از طرف تقاضا کننده (هر نوبت )

9

ارائه طرحهاي ايمني به شرکت  -کارخانجات  -ادارات و غيره ( ...هرنوبت)

در جلسه شماره

500

مورخ

1400/10/08

آقاي ابراهيم بابائي  -رئيس شوراي اسالمي شهر اسفراين

1725000

3000000

شوراي اسالمي شهر اسفراين مطرح و به تصويب رسيد%
آقاي رحيم ارجمندي –شهردار اسفراين

8
10

اعزام ماشين سنگين آتش نشاني جهت مراسمات و کارخانجات و سمينارها و نمايشگاه ها تا  4ساعت

4000000

6000000

11

اعزام ماشين سبک آتش نشاني جهت مراسمات و کارخانجات و سمينارها و نمايشگاه ها تا  4ساعت

2000000

4000000

12

هزينه اعزام ماشين اتش نشا ني جهت ا طفاء حريق حريم دهياري ها بعهده دهياري مربوطه مي باشد

3000000

4000000

نحوه وصول  :با هربار مراجعه و در صورت نياز به بازديد

 -4بهاي خدمات واحد متوفيات:
جدول نحوه محاسبه بهاي خدمات متوفيات (حمل ميت  ،كفن ودفن و )...
(کليه ارقام به ريال مي باشد)

در جلسه شماره

500

مورخ

1400/10/08

آقاي ابراهيم بابائي  -رئيس شوراي اسالمي شهر اسفراين

شوراي اسالمي شهر اسفراين مطرح و به تصويب رسيد%
آقاي رحيم ارجمندي –شهردار اسفراين

9
-1

بابت خدمات اداري و تشكيل پرونده در واحد متوفيات مبلغ 195000ريال براي سال  1401وصول گردد

-2

بابت کرايه حمل ميت با آمبوالنس از هرنقطه شهر تا غسالخانه و بيمارستان و از مزار تا درب منزل هربار مبلغ 650000ريال براي 1401وصول
گردد.

-3

بابت کرايه حمل ميت با آمبوالنس به خارج از شهر جاده آسفالته هرکيلومتر 32500ريال براي 1401وصول گردد.

-4

بابت کرايه حمل ميت با آمبوالنس به خارج از شهر جاده خاکي هرکيلومتر 65000ريال براي 1401وصول گردد.

-5

بابت هزينه شستشوي ميت (تغسيل وتكفين)مبلغ  1495000ريال براي سال  1401وصول گردد .

-6

بابت دفن اموات در قبور عادي مبلغ  9100000ريال براي سال  1401وصول گردد .

-7

نگهداري قبور عادي واقع در ضلع شرقي پارک جنت با قيد زمان پنج ساله هر قبر و اخذ مابه التفاوت در پايان پنج سال به نرخ روز مبلغ
 18200000ريال براي سال 1401وصول گردد.

-8

نگهداري قبور دو طبقه واقع در ضلع شرقي پارک جنت با قيد زمان پنج ساله و اخذ مابه التفاوت در پايان پنج ساله به نرخ روز مبلغ
 41860000ريال براي سال  1401وصول گردد.

-9

بابت دفن اموات در قبور ويژه زير پاي شهداء رديف اول 67275000ريال رديف دوم  51187500ريال و رديف سوم 34450000ريال براي
سال  1401وصول گردد.ضمنا پيش فروش رديف  2و 3سه برابر رديف  9اخذ گردد.

 -10حمل اموات به روستاهاي تا شعاع  15کيلو متر مبلغ  975000ريال از  15کيلومتر به باال به ازاي هر کيلو متر همانند بندهاي 3و 4براي سال
 1401وصول گردد.
تبصره  :1کاوروکفن به نرخ روز در صورت درخواست ارائه مي شود.
تبصره  : 2هزينه تغسيل و شستشوي اجساد کا لبد شكافي شده  975000ريال عالوه بر رديف پنج وصول گرددو چنانجه در حوادث غير
مترقبه مثل سيل و زلزله يا فوتي کرونائي با تشخيص شهرداري توسط غير از پرسنل غسال شهرداري غسل داده شود  50درصد هزينه
تقسيل رديف 5وصول گردد .
تبصره :3در خصوص هزينه کفن و دفن رزمندگان باالي  6ماه مطابق قانون جامع خدمات ايثار گران اقدام گردد.
تبصره  :4در صورت فوت والدين محترم شهداء  ،ايثارگران و جانبازان باالي  %25در محل مشخص شده (اصحاب الشهدا ) دفن گرددو بهاي
خدمات رديفهاي  ، 6 ، 5 ،3،4، 2 ، 1وصول نگردد درغير اين صورت چنانچه در مكان هاي قبور ويژه دفن گردد هزينه يک قبر عادي از
هزينه کفن ودفناز هزينه هاي رديف  9کسر گردد. .مطابق قانون جامع خدمات ايثارگران اقدام گردد.
تبصره :5کليه هزينه هاي مربوط به کفن و دفن و حمل اجساد بي هويت و ناشناس که با ماشين حمل اموات شهرداري به مقصد پزشک
قانوني مرکز استان با تائيد مقامات ذي ربط و قانوني (دادستان وپزشكي قانوني) رايگان مي باشد.
تبصره  :6هزينه هاي کفن و دفن اهداء کنندگان اعضاي بدن در قبور عادي با ارائه گواهي از مبادي قانوني ذيربط رايگان مي باشد.

تبصره  :7هزينه کفن و دفن مشاهير  ،نام آوران ،ورزشكاران تيم ملي و قهرمانان و مدال آوران مقام اول تا سوم کشوري همانند قبور عادي (بند6
)محاسبه و ضمناً در بلوک هاي مشخص شده دفن گردد.

نحوه وصول :هنگام مراجعه وصول مي گردد .

.5

بهاي خدمات هزينه پسماند شهري:
جدول نحوه محاسبه بهاي هزينه مديريت پسماند شهري از درب منازل  ،اماكن و ...
(کليه ارقام به ريال مي باشد)

در جلسه شماره

500

مورخ

1400/10/08

آقاي ابراهيم بابائي  -رئيس شوراي اسالمي شهر اسفراين

شوراي اسالمي شهر اسفراين مطرح و به تصويب رسيد%
آقاي رحيم ارجمندي –شهردار اسفراين

10
رديف

شرح عناوين كلي خدمات

1

بهاي هزينه مديريت پسماند شهري واحد مسكوني

2

بهاي هزينه مديريت پسماند شهري واحد تجاري

3

کليه ادارات ،نهادها ،سازمان ها ،بانک ها ،و شعبات آنان  ،شرکت هاي دولتي و غير دولتي ،مراکز نظامي و انتظامي
،آموزشگاهاي رانندگي ،دفاتر اسناد رسمي ،دفاتر پيشخوان  ،صندوق هاي قرض الحسنه ،موسسات مالي اعتباري ،و مراکز

مصوب

مصوب

1400

1401

1/560/000

2028000

1/560/000

2028000

13/793/000

17930900

خدماتي  ،بهداشتي و درماني(مطب) ،سالن هاي ورزشي
4

مراکز آموزش عالي  ،دانشگاه و دانشكده ها و مراکز علمي کاربري و ...

25/194/000

32752200

5

کليه مدارس دولتي و غير دولتي  ،مهد کودک ها و کودکستان ها و...

5/330/000

6929000

6

کليه بيمارستان هاي خصوصي و دولتي

119/600/000

155480000

7

هزينه مديريت پسماند شهري زمين هاي باير بدون حصار تا  200متر مربع

561/600

730080

8

هزينه مديريت پسماند مديريت شهري زمين هاي باير بدون حصار از  200متر مربع به باال

1/591/200

2068560

55000000

71500000

9

درمانگاه وکلینیک ها

10

ساير مشاغل پر زباله

درجه يک (  8/339/760ريال)

درجه دو(5/559/840ريال)

درجه سه(3/994/380ريال)

نحوه وصول :روي فيش عوارض نوسازي براي مالكين و در صورت اجاره ملک براي مستاجرين به وسيله ارسال نامه جداگانه اقدام خواهد شد.
تبصره  :1خانواده محترم شهداء( افراد درجه يک) ،ا يثارگران مطابق با قانون جامع خدمات ايثارگران با ارائه معرفي نامه از نهاد مربوطه و ارائه کارت شناسايي
معتبر  %30تخفيف بهاي خدمات مذکور براي يک واحد بهره مند مي گردند.
تبصره :2چنانچه زمين هاي رديف 7و 8با اخذ مجوز (ديوار کشي) و با رعايت ضوابط طرح تفصيلي محصور شده باشند از پرداخت بهاي خدمات مذکور معافند.
تبصره :3براي واحد هاي تجاري مسكوني بصورت مجزا و براي واحد تجاري جداگانه فيش صادر شود .
تبصره  :4مالک عمل وصول بهاي خدمات معوقه (رديف هاي  3و4و  )6در هنگام مراجعه آخرين بهاي خدمات سال مراجعه ميباشد .
تبصره :5بهاي خدمات آپارتمان ها باالي يک طبقه به ازاي هر واحد مسكوني يک بهاي خدمات موضوع بند يک محاسبه و اخذگردد.
تبصره 6؟ :مشاغل پرزباله موضوع رديف  9جدول

مشاغل پر زباله :
درجه يک شامل :کليه سالن هاي غذا خوري  ،آشپزخانه ها ،هتل ،مسافرخانه،سفره خانه سنتي ،تاالر برگزاري مراسمات ،شرکت هاي توليدي ،بتن آماده و شن
وماسه و مطب پزشكان  ،دندان پزشكان ،داروخانه ها و مرکز نگهداري سالمندان
درجه دو شامل  :تعاوني هاي م صرف کارگري و کارمندي ،فرو شگاه هاي زنجيره اي  ،رفاه ،کل فرو شان خواروبار ،کارگاه هاي بزرگ و کوچک موزائيک سازي،
جدول زني ،سند بريها ،کابينت سازي ها ،کليه آموزشگاه ها ،فروشندگان مصالح ساختماني ،خريداران ضايغات و لوازم اسقاطي  ،جايگاه هاي عرضه سوخت،
انواع کارگاه هاي توليدي تيرچه بلوک و....
درجه سه شامل :ساندويجي ،فالفلي،کله پزي ،کافي شاپ ،بستني و فالوده و آبميوه فروشي ،کليه آرايشگاه هاي مردانه و زنانه  ،قنادي ،گل فروشي ،تعميرکاران
و فروشندگان شيشه اتومبيل ،تعويض روغني ها ،درودگران،حلب ساز ،تراشكاري ها

و...

تبصره  -:7تاالر ها و باغ تاالرهای خارج از محدوده خدماتی در صورتی که زباله در محدوده شهر ،رها و توسط شهرداری به محل دفن حمل گردد ماهیانه یک ملیون ریال
بایدبه حساب شهرداری واریز نمایند
تبصره :8حمل زباله های بی خطر شده بیمارستانی در صورتی که توسط شهراداری به محل دفن حمل گردد با توافق و قرداد جداگانه خارج از ردیف 6حمل و وصول گردد
تبصره:9خوابگاهای دانشجوئی به ازای هر واحد سالیانه مبلغ 1/014/000ریال بهای خدمات وصول گردد
تبصره :10تاالرها و رستورانها در صورت داشتن اشپز خانه بصورت مجزا دریافت گرددتبصره
تبصره  :11چنانچه طبقات ساختمانهای در حال ساخت بود و سقف زده شده باشد  %50بهای خدمات وصول گردد.

در جلسه شماره

500

مورخ

1400/10/08

آقاي ابراهيم بابائي  -رئيس شوراي اسالمي شهر اسفراين

شوراي اسالمي شهر اسفراين مطرح و به تصويب رسيد%
آقاي رحيم ارجمندي –شهردار اسفراين

11
 .6بهاي خدمات آماده سازي:به استناد ماده 22و  23قانون زمين شهري مصوب  1371/03/24آماده سازي از وظايف شهرداري
نمي باشد فلذا براي متقاضياني که به شهرداري جهت صدور پروانه ساختماني مراجعه مي نمايند مي بايست مبلغ ذيل به
حساب شهرداري واريز نمايند
جدول نحوه محاسبه بهاي خدمات آماده سازي اراضي
-1

بابت بهاي خدمات آماده سازي به ازاي هرمتر مربع عرصه مبلغ  195000ريال در سال1401وصول گردد.

-2

بابت بهاي خدمات آماده سازي به ازاي هرمتر مربع در حريم شهر مبلغ  42250ريال در سال  1401وصول گردد.

نحوه وصول :هنگام صدور پروانه ساختماني وصول گردد.

به استناد راي شماره  1151مورخه 1396/11/10و 536مورخ  1399/05/07ديوان عدالت اداري حذف گرديد
 .7بهاي خدمات کارشناسي :
جدول نحوه محاسبه بهاي خدمات کارشناسي و بازديد امالک و اراضي

-1

بابت هزينه کارشناسي و بازديد امالک و اراضي جهت هربار صدور پروانه ساختماني تا 500متر مربع مبلغ  731250ريال براي سال
 1401وصول گردد.

-2

بابت هزينه کارشناسي و بازديد امالک و اراضي جهت هربار صدور پروانه ساختماني از 500متر مربع تا 2000متر مربع 1706250
براي سال  1401وصول گردد.

 -3بابت هزينه کارشناسي و بازديد امالک و اراضي جهت هربار صدور پروانه ساختماني از 2000متر مربع به باال مبلغ 2860000ريال
براي سال  1401وصول گردد.
 -4بابت هزينه کارشناسي و بازديد زمين هاي تا 500متر مربع مبلغ  604500ريال جهت هرنامه براي سال  1401وصول گردد.
 -5بابت هزينه کارشناسي و بازديد زمين هاي از 500متر مربع تا  2000متر مربع مبلغ1072500ريال جهت هرنامه براي سال 1401
وصول گردد.
 -6بابت هزينه کارشناسي و بازديد زمين هاي باالي  2000متر مربع مبلغ  1430000ريال جهت هرنامه براي سال 1401وصول گردد.
 -7بابت هزينه کارشناسي واحدهاي صنفي جهت هر بار پاسخ اتحاديه  357500براي سال  1401وصول گردد.
 -8بابت هزينه نقشه برداري زمين هاي تا  500متر مربع مبلغ  1625000ريال و از 500تا  1000مترمربع  2/532/000ريال و از  1000تا
 2000متر مربع5687500ريال و از  2000متر به باال مبلغ8937500ريال براي سال  1401وصول گردد.
 -9بابت هزينه کارشناسي استعالم هاي حفاري و حق انشعابات آب،برق،گاز ومخابرات در صورت انجام حفاري هزينه کارشناسي
همانند بندهاي 4،5،6براي سال  1401وصول گردد.
تبصره  :1جهت مجتمع مسكوني و آپارتماني به ازاي هرواحد يک هزينه جداگانه کارشناسي وصول گردد.
تب صره  : 2براي پا سخ نامه ها يا ا ستعالمهايي که همزمان (هرتعداد) براي يک ملک درخوا ست ميگردد يكبار هزينه کار شنا سي و صول
گردد و براي دفعات بعدي همان ملک (حداکثر تا يک ماه) %50هزينه کارشناسي وصول گردد.
تبصره :4هزينه کارشناسي استعالم دفاتر اسناد رسمي و پايانكار ساختماني در منطقه يک مبلغ  1950000ريال و در منطقه دو
مبلغ 1381250ريال و در منطقه  3مبلغ 1056250ريال وصول گردد
نحوه وصول :هربار مراجعه و پاسخ استعالم و...

 .8بهاي خدمات سرد خانه کشتارگاه:
در جلسه شماره

500

مورخ

1400/10/08

آقاي ابراهيم بابائي  -رئيس شوراي اسالمي شهر اسفراين

شوراي اسالمي شهر اسفراين مطرح و به تصويب رسيد%
آقاي رحيم ارجمندي –شهردار اسفراين

12
جدول نحوه محاسبه بهاي خدمات نگهداري الشه گوشت در سرد خانه كشتارگاه

 -1هزينه نگهداري الشه گوسفند ،بز هر  24ساعت مبلغ40950ريال براي سال  1401وصول گردد.
 -2هزينه نگهداري الشه گاو  ،گوساله هر  24ساعت مبلغ121550ريال براي سال  1401وصول گردد.
 -3هزينه نگهداري الشه شتر هر  24ساعت مبلغ 95063ريال براي سال  1401وصول گردد.
 -4هزينه نگهداري الشه شتر مرغ هر  24ساعت مبلغ 48750ريال براي سال  1401وصول گردد.
نحوه وصول :از صاحبان الشه وصول مي گردد .

 .9بهاي خدمات سالخي و حمل گوشت:
جدول نحوه محاسبه بهاي خدمات سالخي و حمل گوشت

 -1بابت حق سالخي و حمل هررأس دام سبک (گوسفندوبز) بترتيب مبالغ  365950ريال و  122200ريال براي سال 1401
وصول گردد.
 -2بابت حق سالخي و حمل هررأس دام سنگين (گاو  ،گوساله  ،شتر هر نفر شتر) بترتيب مبلغ 1450800ريال و
812500ريال و سالخي شتر مرغ 731250و حمل 406250ريال براي سال  1401وصول گردد.
 -3بابت نگهداري احشام در کشتارگاه هرشبانه روز دام سبک  40625ريال و دام سنگين  105625ريال براي سال 1401
وصول گردد.
تبصره :بابت حق سالخي و حمل هر راس دام سبک و سنگين که خارج از وقت کشتار روزانه و حسب ضرورت بامجوز
دامپزشكي بايستي انجام شود مبلغ وصولي دو برابر بندهاي  1،2،3وصول گردد.
نحوه وصول :با هربار انجام کشتار و حمل آن وصول مي شود.

 .10بهاي خدمات تردد خودرو حمل گوشت :
جدول نحوه محاسبه بهاي خدمات تردد خودرو يخچالدار حمل گوشت

 بابت حق تردد خودرو گوشت کشتارگاههاي خصوصي به داخل شهر به ازاء هر الشه دام سبک  26/000ريال و دام سنگين65/000ريال

نحوه وصول :با هربار مراجعه وصول مي گردد .
تبصره :بهاي خدمات حق تردد سنوات گذشته برمبناي نرخ همان سال وصول گردد%

 .11بهاي خدمات تردد انواع وسائط نقليه:
در جلسه شماره
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جدول نحوه محاسبه بهاي خدمات تردد انواع وانت تك كابين  ،كاميون  ،اتوبوس و ميني بوس

 بابت حق تردد انواع وانت تک کابین بجز نیسان وانت برای سال  1401سالیانه مبلغ  463/125ریال وصول گردد .حق ترددوانت کاپرا و وینگل و تویتاو و ....تک کابین سالیان 585/000ریال برای سال  1401وصول گرددبابت حق تردد وانت نیسان برای سال  1401سالیانه مبلغ 1/053/000ریال وصول گردد. بابت حق تردد انواع کامیونهای تا  6چرخ برای سال  1401سالیانه مبلغ 1/170/800ریال وصول گردد . بابت حق تردد انواع کامیونهای ده چرخ به باال برای سال  1401سالیانه مبلغ 1/216/800ریال وصول گردد . بابت حق تردد اتوبوس برای سال  1401سالیانه مبلغ  608/400ریال وصول گردد . بابت حق تردد مینی بوس برای سال  1401سالیانه مبلغ 463/000ریال وصول گردد .بابت حق ترددکامیون های شرکت های حمل بتن در داخل شهرسالیانه مبلغ 101/400/000ریال عالوه بر حق تردد سالیانه ازصاحب شرکت وصول گردد
تبصره یک :بهای خدمات حق تردد سنوات گذشته برمبنای نرخ همان سال وصول گردد%

نحوه وصول :هنگام استعالم و مراجعه وصول مي شود .

 .12بهاي خدمات بازار روز شهرداري:
جدول نحوه محاسبه بهاي خدمات بازار روز شهرداري

-1
-2
-3
-4
-5
-6

در جلسه شماره

روزانه از هر دستگاه کامیون  10تن مبلغ  463/000ریال برای سال  1401وصول گردد.
روزانه از هر دستگاه کامیونت مبلغ  373/750ریال برای سال  1401وصول گردد.
روزانه از هر دستگاه وانت (سایپا) مبلغ 329/550ریال برای سال  1401وصول گردد.
روزانه از هر دستگاه وانت ( پیكان) مبلغ  316/875ریال برای سال  1401وصول گردد.
روزانه از هر دستگاه گاری مبلغ  260/000ریال برای سال 1401وصول گردد.
روزانه از افراد دست فروش متفرقه مبلغ  156/000ریال برای سال  1401وصول گردد.
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 .13بهاي خدمات ميدان ميوه و تره بار:
جدول نحوه محاسبه بهاي خدمات ميدان ميوه و تره بار

 -1بابت حق ورودي هردستگاه تريلي به ميدان بار براي سال  1401مبلغ  235/950ريال وصول گردد.
 -2بابت حق ورودي هردستگاه کاميون به ميدان بار براي سال  1401مبلغ  113/750ريال وصول گردد.
 -3بابت حق ورودي هردستگاه کاميونت به ميدان بار براي سال  1401مبلغ  81/250ريال وصول گردد.
 -4بابت حق ورودي هردستگاه انواع وانت به ميدان بار براي سال  1401مبلغ  58/500ريال وصول گردد.
 -5بابت حق ورودي هردستگاه سواري به ميدان بار براي سال  1401مبلغ  29/250ريال وصول گردد.
 -6بابت حق ورودي هردستگاه گاري و انواع موتورهاي سه چرخ و ...ويژه حمل بار به ميدان بار براي سال  1401مبلغ
 29/120ريال وصول گردد..
 -7بهاي خدمات نگهداري ميدان بار به ازاي هرحجره ماهيانه مبلغ  1/053/000ريال که بايستي توسط حجره داران پرداخت
گردد.
تبصره - :1رديف  1تا  6باورود به ميدان بار براي يكروز وصول گردد.
تبصره -:2نصب سايبان به ازاي هر غرفه ،در ميدان تره بار بايستي پس از اخذ مجوز و با نظر کارشناس شهرداري باشد .
نحوه وصول :با مراجعه مأمور شهرداري.

در جلسه شماره
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 .14بهاي خدمات نگهداري اجناس توقيفي سد معبر:
جدول نحوه محاسبه بهاي خدمات نگهداري اجناس و  ...توقيفي سد معبر
-1

وسايل خوراکي و پوشاک به ازاي هرشبانه روز تا 200کيلو  650/000ريال از 200کيلو به باال  1/787/000ريال براي سال 1401
وصول گردد.

 -2هزينه پارکيند خودروهاي سبک روزانه162/000ريال و خودروهاي سنگين  325/000ريا ل وصول گردد.
 -3لوازم خانگي يخچال – آبگرمكن – بخاري و ...روزانه  156/000ريال وصول گردد.
 -4وسايل جمع آوري شده از محل ساخت وسازغير مجاز روزانه  273/000ريال وصول گردد.
 -5بابت حمل خودروي فرسوده هردستگاه  1/590/000ريال وصول گردد.
 -6حمل وجابجايي ساير وسايل که سد معبر نموده توسط جرثقيل شهرداري به ازاي هردفعه 1/560/000ريال وصول گردد.
 - 7حمل مصالح و نخاله تخليه شده غير مجاز در معابر هرتن  585/000ريال وصول گردد.
- 8بابت جمع آوري تابلوهاي تبليغاتي واحدهاي تجاري به ازاي جمع آوري هر بار تابلو آهني  845/000ريال و تابلوهاي چوبي و بنر
 507/000ريال وصول گردد در صورتي تا يک ماه مراجعه ننمود جهت تحويل شهرداري مجاز است بصورت ضايعات بفروشدو جريمه
تخليه غير مجاز نخاله ساختماني توسط ماشين االت شخصي در اراضي خالي داخل شهر هر کاميون دو ميليون ريال و جريمه منازلي که
فاضالب خانكي را به داخل کوچه يا معابرو جداول شهر رها نمايند يک ميليون ريال اخذ گردد
تبصره :1شهرداري موظف است يک هفته قبل از اجراي موارد باال به شهروندان ومالكان تابلوهاي تجاري کتبا اخطارنمايد
تبصره :کليه اجناس و وسايل جمع آوري شده پس از يک هفته از تاريخ توقيف و پس از پرداخت جريمه قابل استرداد مي باشد.

نحوه وصول :با هربار تحويل اجناس توقيفي .

 .15بهاي خدمات نصب پله :
جدول نحوه محاسبه بهاي خدمات نصب پله در معابر

-

نصب هر نوع پله آهني و بتني و.......خارج ازمحدوه مالكيتي ممنوع مي باشد ،چنانچه در سنوات قبل ساخته شده
باشد به ازاي هر متر مربع صد برابر قيمت منطقه اي براي سال  1401وصول گردد.

تبصره :بهاي خدمات مذکور در صورت عدم توجه به اخطار کتبي شهرداري در خصوص جمع آوري پله هاي ساخته شده
شامل سنوات گذشته هم خواهد شد و قابل وصول است .
نحوه وصول :برابر گزارش مأمور شهرداري وهنگام مراجعه .

در جلسه شماره
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 .16بهاي خدمات ميدان دام:
جدول نحوه محاسبه بهاي خدمات ورود انواع دام به ميادين فروش ،توزين و...

 -1بابت ورود هر رأس گوسفند وبز به ميدان دام ويا بازار فروش براي سال  1401مبلغ 16/000ريال وصول گردد.
 -2بابت ورود هر رأس گاو و گوساله به ميدان دام ويا بازار فروش براي سال  1401مبلغ 39/000ريال وصول گردد.
 -3بابت ورود هر نفر شتر به ميدان دام ويا بازار فروش براي سال  11401مبلغ  39/000ريال وصول گردد.
 -4بابت حق ورودي هر دستگاه خودرو به ميدان دام يا بازار فروش براي سال  1401مبلغ  16/000ريال وصول گردد.
 -5بابت حق التوزين هر رأس دام مبلغ  30/000ريال(ميانگين کيلوئي  600ريال) براي سال  1401وصول گردد.
 -6بهاي خدمات اجازه فعاليت دالالن درميدان دام ماهيانه مبلغ  1/218 /750ريال( .هنگام صدور مجوز فعاليت وصول گردد).

نحوه وصول :با هربار مراجعه به ميدان دام وبازار فروش .
 .17بهاي خدمات تأمين پاركينگ:
جدول نحوه محاسبه بهاي خدمات تامين پاركينگ در سطح شهر

مقررشد به ازاي هر واحد اداري(ادارات  ،سازمانها  ،ارگانها  ،بانكها  ،مؤسسات اداري مالي اعتباري و  ...دولتي وخصوصي)که پارکيند آنها تأمين نشده باشد مبلغ  73/125/000ريال ساليانه وصول گردد

نحوه وصول :هنگام مراجعه و گزارش مأمورين شهرداري .

در جلسه شماره
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 .18بهاي خدمات ماشين آالت شهرداري:
جدول نحوه محاسبه بهاي خدمات ماشين آالت شهرداري
 -1بابت هرساعت كاركرد گريدر مبلغ 3/500/000ريال در محدوده شهر براي سال  1401وصول گردد.
 -2بابت هرساعت كاركرد لودر 3/250/000ريال و مینی لودر 2/000/000ريال در محدوده شهر براي سال  1401وصول گردد.
 -3بابت هرساعت كاركرد غلطك صاف ( )CA25مبلغ  2/600/000ريال در محدوده شهر براي سال  1401وصول گردد.
 -4بابت هرساعت كاركرد بیل بكهو مبلغ  2/000/000ريال در محدوده شهر براي سال 1401صول گردد.
 -5بابت هرساعت كاركرد تانكر آبپاش مبلغ  2/000/000ريال در محدوده شهر براي سال  1401وصول گردد.
 -6بابتتت ش ت هتتر ت ت آستتنالت بتتا ین تتر تتتا 200ت ت مبلتتغ  650/000ريتتال و بتتا ي 200ت ت مبلتتغ  520/000ريتتال بتتراي ستتال 1401
وصول گردد.
 -7بارگیري در معدن توسط لودر هر كامیون مبلغ  650/000ريال براي سال  1401وصول گردد .
 -8حمل مصالح تا شعاع  6كیلومتري هر متر مكعبی مبلغ 300/000ريال براي سال  1401وصول گردد.
 -9بابت كاركرد هرساعت غلطك يك متري مبلغ  910 /000ريال براي سال  1401وصول گردد.
 -10بابت كاركرد هرساعت تراكتور گلدونی مبلغ  1/300/000ريال براي سال  1401وصول گردد.
 -11بابت كاركرد هرساعت تراكتور بیل دار مبلغ  1/300/000ريال براي سال  1401وصول گردد.
 -12بابت كار كرد هر ساعت جرثقیل ده تنی مبلغ  1/300/000ريال براي سال  1401وصول گردد.
 -13بابت روش هر تانكر آب ده هزار لیتري با حمل مبلغ  4/550/000ريال (  2/600/000ريال بابت روش آب و 1/950/000يال بابت كرايه حمل
درمحدوده خدماتی شهر (حريم محدوده) براي سال 1401وصول گردد.
 -14بابت جمع آوري و حمل هر كامیون ده ت ن اله از سطح شهر مبلغ  2/860/000ريال و با كامیون خاور مبلغ  1/950/000ريال براي سال
 1401وصول گردد.
 -15اعزام ماشی گوشت خارج از محدوده خدماتی هر سرويس  1/820/000ريال تا شعاع  10كیلومتر و بی از  10كیلومتر هر كیلومتر 78/000
ريال به مبلغ اضا ه می ود.

تبصره1 :در صورت استفاده از انواع ماشين آالت راهسازي سنگين خارج از محدوه قانوني شهرحداقل ميزان اجاره پنج
ساعت محاسبه گردد.با احتساب زمان راهپيمايي دستگاهها داخل محدوده قانوني شهر حداقل سه ساعت محاسبه گردد.
تبصره :2هرگونه قراردادکاري که صرفه وصالح شهرداري درآن باشد ؛عقد قرداددر حد معامالت جزء باشهرداري ومعامالت
متوسط و باال بامجوز شوراي اسالمي شهر خواهد بود.
نحوه وصول :با هر بار درخواست اجاره و مراجعه .
 .19بهاي خدمات ميوه فروشان و ...سيار:
جدول نحوه محاسبه بهاي خدمات ميوه فروشان و  ...سيار

-

از انواع وانت بار سيار براي هرروز  146/250ريال در سال  1401وصول گردد.

تبصره :تشخيص محل مناسب همراه با صدور مجوز از سوي شهرداري انجام مي شود.
نحوه وصول :از صاحبان بار يا خودرو وصول مي گردد .
در جلسه شماره
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 .20بهاي خدمات بهره برداري از اماكن و ساختمانها:
جدول نحوه محاسبه بهاي خدمات بهره برداري از اماكن و ساختمانها
شرح عناوين كلي خدمات

رديف

P x 25%

× X= S

مصوب

مصوب

سال 1400

سال 1401

1

واحد هاي مسكوني

6.5x

2

واحدهاي تجاري و انباري

25.35x

32.95x

3

واحدهاي صنعتي  ،کارگاهي

74.88x

97.34x

4

واحدهاي اداري،ورزشي ،آموزشي  ،نظامي  ،انتظامي  ،درماني و ...

149.5x

194.35x

 =Pقيمت منطقه اي دارايي ()1393

=Sکل مساحت بنا

8.45x

 =Kضريب

نحوه وصول :هنگام صدور پايانكار ساختماني
تبصره :1چنانچه مالک ظرف مدت  24ماه از تاريخ صدور پروانه در خيابان اصلي با زيربناي کمتر از  300متر مربع و  30ماه در ساير
گذرها زير بناي بيشتر از  300مترنتواند پايانكار اخذ نمايد مي بايست تعرفه فوق را پرداخت نمايد.
تبصره: 2وصول جدول فوق پس از اتمام قانوني پروانه ساختماني و از سال  96به بعد اعمال گردد .در پايان پروانه ساختماني در
هنگام صدور پروانه به مالک اطالع رساني شود

در جلسه شماره
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 .21بهاي خدمات دريافتي از انواع تابلوها ي سطح شهر:
تابلوهاي سردرب و ارتفاعات
تعاريف
تابلوي سردرب
به کليه تابلوها و نشانه هايي گفته مي شیود کیه بیرروي سیردرب يیا پيشیاني واحیدهاي صینفي  ،تجیاري ،فرهنگیي ،ورزشیي ،
اداري و يا نصب شده و به معرفي آن واحد مي پردازد اين تابلوها را مي توان به دو دسته کلي تقسيم نمود.
 -1تابلوهاي معرفي:
اين تابلوها صرفاً جنبه اطالع رساني دا شیته و بیه معرفیي واحید بیا اداره ميپیردازد اکثیر تابلوهیا و نشیانه هیاي منصیوبه بیرروي
پيشاني شامل آن مي باشد  .کاربري اين تابلوها صرف ًا جنبیه اطیالع رسیاني دارد  .هیر واحید صینفي مجیاز بیه نصیب يیک تیابلو
برابر طول  1.5و با ارتفاع  0.9و مجتمع هاي تجاري و پاسیاژها برابیر طیول  3و ارتفیاع  1/80تعيیين شیده توسیط شیهرداري میي
باشد که بصورت رايگان مي باشد.
 -2تابلوهاي تبليغاتي ارتفاعات
اين تابلوها نيز در همان مكانها نصیب میي شیوند ،امیا بیه دليیل گسیتردگي و پراکنیدگي در سیطح شیهر ،فرصیتهاي تبليغیاتي
ارزان قيمت و مناسبي را براي شرکتهاي توليدي و خدماتي فراهم مي آورنید .شیرکتها بیا عقید قیرارداد بیا مغیازه هیا و واحیدهاي
تجاري و درج نام برند خود به اين تبليغ اقدام مينمايند .اين تابلو ها از دو جهت براي شهرداري حائز اهميت است:
الف :تأثير در سيماي شهري به دليل ابعاد ،اندازه و رند بندي.
ب:اخذ عوارض تبليغات در شهر از شرکتها.
در اين گونه تابلوها اندازه برند بر روي تابلو خيلي اهميت ندارد بلكه با درج هیر برنید کیل تیابلو متعلیق بیه آن خواهید شید .ايین
گونه تابلوها بر روي سر درب مغازه هیا ،بیام سیاختمانهیا ،بیام واحیدهاي تجیاري و ...نصیب میيشیوند .شیرکتها را از پرداخیت
ميليونها تومان به شرکتهاي تبليغاتي در طول سال معاف مينمايند.
 -3تابلوهاي تبليغاتي عمومي
اين تابلوها به بيلبوردهاي شهر معروف هستند و بر خالف تابلوهاي قبلیي در معیابر عمیومي نصیب میيشیوند .مجیوز نصیب ايین
تابلوها توسط شهرداري ها براي شرکتهاي تبليغاتي صادر و آنها فضاي بدست آمده را به اجاره ميدهند.
ويژگي اين رسانه محل نصب آنهاست که بیه دليیل در معیرض ديید بیودن و نصیب در مكیانهیاي شیلوغ و پیر تیردد شیهري بیا
استقبال شرکتهاي خصوصي و کارخانجات و  ...قرار ميگيرند.
اين رسانه در صورت کاربري و هدايت صحيح ميتواند به يكي از منابع درآمدي مناسب در شهرداريها تبديل شود.
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الف :قوانين زيبا سازي
نصب و استفاده از هر گونه پارچه ،پرده و آويز بیراي مصیارف تجیاري و معرفیي صینفي و يیا مكیاني ممنیوع اسیت مگیر بیه صیورت موقیت ويیامجوز کميتیه
سيما و منظر حداکثر زمان استفاده نبايد بيش از  15روز باشد استفاده کننیده موظیف بیه جمیع آوري انیواع میوارد فیوق پیس از پايیان مهلیت مقیرر بیوده در
غير اينصورت مشمول جريمه خواهد شد.

نصب تابلو هاي معرفي صنفي و يا تجاري بر سر در کليیه فروشیگاه و واحید صینفي در سیطح شیهر منیوط بیه صیدور مجیوز از کميتیه سیيما و
منظر است.
ابعاد و اندازه هر تابلو در هر خيابان توسط کارشناسیان کميتیه سیيما و منظیر تعيیين و واحیدهاي تجیاري و صینفي ملیزم بیه رعايیت آن میي
باشد.
ابعاد و اندازه هر تابلو بستگي به تابلوهاي واحدهاي مجاور در هر خيابان خواهد داشت.
کميته سيما و منظر ملزم به تعيين خط آسمان براي تعيين عرض تابلوهیاي هیر خيابیان بیا توجیه بیه بافیت معمیاري و تجیاري آن خواهید بیود
حتي المقدور تابلوها با عرض واحد و در يک ارتفاع نصب شوند.
تابلوهاي تبليغاتي منصوبه در معابر خيابانهاي اصیلي شیهر نبايید بیيش از 15متیر( ) 3×5و در خيابیان هیا بیا عیرض بيشیتر نبايید بیيش از 24
متر( )3×8باشد .ابعاد اين تابلوها در وروديها و کمربندي ها محدوديتي نخواهد داشت.
کليه تابلوها در سطح شهر بايد با طراحي يكسان ساخته و نصب گرديد( .پس از تصويب اين آيين نامه)
نصب رول فلكس و تلويزيون در ميادين و خيابان ها که محل توقف ندارد ممنوع است.
نصب انواع تابلو در حاشيه ميادين خيابانهاي اصلي مرکز شهر به غير از کمربندي ها ممنوع است.
نصب تابلو بر روي بام ساختمان ها و بیا امیالک خصوصیي بیا توجیه بیه ارتفیاع سیاختمان هیاي مجیاور و توسیط کارشناسیان کميتیه سیيما و
منظر تعيين مي گردد.
کليه نهادها  ،ادارات و واحدهاي صنفي موظف به نگهداري و تعمير تابلوهاي خود بوده و تابلوهاي قديمي را بايد اصالح نمايند.
کليه شرکتهاي تبليغیاتي موظیف بیه رنید آميیزي تابلوهیاي در اختيیار و اصیالح نابسیاماني هیاي تیابلو در اسیرع وقیت میيباشیند  .هیي
تابلويي نبايد خالي از طرح باشد در غير اينصورت در تمام میدت خیالي بیودن مشیمول جريمیه اي معیادل دو برابیر قيمیت اجیاره در ايین ايیام
مي باشد.
فروشگ اه ها موظف به ارائه تعهد براي نگهداري مناسب از تابلوهاي فلكس سردرب مي باشند.
نصب هر گونه تابلو در سطح شهرنيازمند اخذ مجوز از کميته سيما و منظر است.
کليه تابلوهاي فلكس بايد با شيوه اي طراحي و ساخته شیوند تیا سیرويس دهیي بیه تیابلو بیه سیادگي صیورت پذيرفتیه و سيسیتم روشینايي
آن اصالح گردد.
متقاضيان نصب تابلو موظف به ارائه طرح تیابلو بیه صیورت کیوالژ شیده در محیل واقعیي و بیا رعايیت تاسيسیات صیحيح بیه کميتیه سیيما و
منظر مي باشند.
محل دقيق نصب تابلوها بر مبناي مجوز صادره توسط کارشناس کميتیه سیيما و منظیر تعيیين و بهیره بیردار موظیف بیه اجیراي دقيیق آن میي
باشد.

بهره برداري موظف است تا قبل از ساخت و نصب تابلو  ،طرح فرم و سازه را با تائيد کميته سيما و منظر برساند.
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ب -قوانين تجاري:
-1تابلوهاي سردرب فروشگاه ها و واحدهاي صنفي

هر واحد تنها مجاز به نصب يیک تیابلو بیه ابعیاد(  )1/5×0/9و بیه میوازات خيابیان و مجتمیع هیاي تجیاري و پاسیاژها ( )3×1/80صیرفاً جهیت
معرفي صنف و يا نام فروشگاه به صیورت رايگیان میي باشید  .تیابلوي دوم بیر روي بیام و بیا ارتفاعیات بیاالتر مشیمول برداشیت هزينیه میي
باشد.
کليه تابلوهاي سردرب و يا منصوبه برروي بام که به هر نوعي اقیدام بیه درج نیام کیاال برنید و بیا شیرکت خاصیي نماينید (برابیر تعیاريف ارائیه
شده) جزء تابلوهاي تجاري محسوب شده و ملزم به پرداخت اجاره ساليانه مي باشد.
شرکتهايي که اقدام به نصب تابلو برروي سردرب واحدهاي صینفي در شیهر میي نماينید مسیخول اخیذ مجیوز و سیپردن تعهیدات مربوطیه بیه
شهرداري مي باشند.
چگونگي محاس به فرمول تعيين عوارض برروي تابلوهاي ارتفاعات و سردرب به مدت يكسال

=s×k×p

توضيح فرمول:

 =Sمساحت تابلوبه cm2
 =Kضريب نوع تابلو مطابق جدول ذيل
 =Pارزش معامالتي امالک سال  ( 1393موضوع ماده  64ماليات مستقيم)
منظور قيمت پايه امیالک در منیاطق مختلیف شیهر اسیت کیه درکتابچیه هیاي مخصیوص و توسیط اداره دارايیي هیر شیهر تهيیه و تیدوين و
منتشر مي نمايید .در صیورت وجیود محیل نصیب تیابلو در دو خيابیان وبیا دو روش محاسیباتي ارزش بیاالتر مبنیاي محاسیبات خواهید بیود
همچنين براي تابلو هاي منصوبه در بام و ارتفاع ساختمان هیا ايین ارزش براسیاس خيابیان اصیلي کیه تیابلو درآن ديید دارد (نیه نصیب شیده)
محاسبه خواهد شد .در اين روش نيز مبنا ارزش باالتر مي باشد.
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جدول ضرائب متغير تابلوهاي سطح شهر
رديف

ضريب

شرح

1

موسسات فرهنگي ،هنري ،ورزشي و آموزشگاها (به جز مراکز خصوصي)

1.5

2

تابلوي دوم ادارات ،نهادها و سازمانهاي دولتي

1.5

3

تابلوهاي معرفي صنف:
رايگان

 1-3منصوب بر سردرب(پيشاني ساختمان) با ابعاد ( 0.9*1.5شكل شماره )1
 2-3منصوب بر ديوار محل صنف (شكل شماره )5

4

4

 3-3منصوب به ارتفاعات (روي بدنه ساختمان) کمتر از  6متر ارتفاع در محل صنف (شكل شماره )3

4

 4-3منصوب به ارتفاعات (روي بدنه ساختمان) بيشتر از  6متر ارتفاع در محل صنف (شكل شماره )4

5

 5-3منصوب بر روي بام محل صنف (شكل شماره )2

6

6-3نصب تابلوي صنفي در محل ديگري به جز محل صنف (شكل شماره )6

10

تابلوهاي تبليغاتي (برند) اصناف
1-4منصوب بر روي پيشاني محل صنف (شكل شماره )1

5.5

 2-4منصوب بر روي ديوار محل صنف (شكل شماره )5

6

 3-4منصوب به ارتفاعات (روي بدنه ساختمان) کمتر از  6متر ارتفاع در محل صنف (شكل شماره )3

7
13.5

 4-4منصوب بر روي ديوار محل صنف و ارتفاعات(روي بدنه ساختمان) بيشتر از  6متر ارتفاع در محل صنف(شكل شماره )4
 5-4منصوب بر روي بام محل صنف(شكل شماره )2

7

 6-4نصب تابلوي تبليغاتي در محل ديگري به جز محل صنف (شكل شماره )6

30

تابلو هاي سردرب کليه بانكها و موسسات مالي و اعتباري

4

6

تابلوهاي منصوب در پمپ بنزين و پمپ گازها

15

7

استندها ،تابلو مبلمان شهري و ايستگاه هاي اتوبوس  ،تاکسي ،مترو و قطار شهري

9

8

تابلوهاي تبليغاتي بزرگ( بيلبورد) تابلوهاي کوچک مقياس  ،پلها

30

5

9

تراکت هاي تبليغاتي نمايشگاه ها برابر فرمول محاسبه
 =Nتعداد

 =Sمساحت

P*K*S*N

 =Kضريب

2

= Pقيمت منطقه اي دارايي

تلويزيون شهري

10

 4-9تلويزيون منصوب بر پيشاني صنف با پيام خود صنف

20

4-9تلويزيون منصوب برروي بام صنف با پيام خودصنف

25

3-9تلويزيون منصوب بر پيشاني صنف با پيام تبليغاتي(برند)

30

 4-9تلويزيون منصوب بر روي بام صنف با پيام تبليغاتي(برند)

32

 5-9تلويزيون منصوب در معابر
11

33.5

تبليغات صدا وسيما – بیا توجیه بیه تحميیل هزينیه خیدمات مضیاعف ناشیي از افیزايش تیردد و مراجعیه شیهروندان بیه دنبیال پخیش

 2درصد

تبليغات (پخش از راديو يا تلويزيون  ،صدا و سيماي مرکیز خراسیان شیمالي ضیمن تشیريک مسیاعي عیوارض مزبیور را محاسیبه وصیل و
به حساب شهرداري اسفراين واريز نمايد.
12

عوارض آگهي در روزنامه هاي محلي – با توجیه بیه تحميیل هزينیه خیدمات مضیاعف ناشیي از افیزايش تیرددو مراجعیه شیهروندان بیه

 2درصد

دنبال پخش تبليغات نشريه ضمن تشكر مساعي  ،عوارض مزبور را محاسبه و به حساب شهرداري اسفراين واريز نمايند
13

تابلوهاي حاوي پيام شاد باش  ،تسليت و فرهنگسازي عمومي

14

تبليغات روي بدنه خودرو
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سنگين
14

 5400000ريال

نصب داربست جهت تبليغات به شكل در سطح شهر ممنوع مي باشد.
( درموارد خاص هماهنگي با شهرداري الزاميست)

ماده  -55بند  27قوانين شهر و شهرداري( وظايف شهرداري)
وضع مقررات خاصي براي نام گذاري معابر و نصب لوحیه نیام آنهیا و شیماره گیذاري امیاکن و نصیب تابلوهیاي الصیاق اعالنیات و
برداشتن و محو کردن آگهي ها از محل هاي غير مجاز و هر گونه اقداماتي که در حفظ نظافت و زيبايي شهر موثر باشد.
ماده -71بند  16قوانين شهر و شهرداير( وظايف شوراي اسالمي شهر)
تصويب لوايح برقراري يا لغو عوارض شهر و همچنين تغييیر نیوع و ميیزان آن بیا در نظیر گیرفتن سياسیت عمیومي دولیت کیه از
سوي وزارت کشور اعالم مي شود.
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ماده  -50تبصره يک  :قانون ماليات بر ارزش افزوده:
شوراي اس المي شهر و بخش جهت وضع هر يیک از عیوارض محلیي جديید کیه تكليیف آنهیا در ايین قیانون مشیخص نشیده باشید  ،موظفنید
موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال براي جراي در سال بعد  ،تصويب و اعالم نمايند.
مثال:
الف :عوارض تابلو با عبیارت ((سیوني -فروشیگاه شیيرزاد)) در ابعیاد  1.5*6بیه آدرس :خيابیان معلیم و محیل نصیب تیابلو پيشیاني فروشیگاه
ارزش معامالت ملكي بر اساس دفترچه و آدرس متقاضیي اسیتخراج میي شیود فیرض کنیيم ايین رقیم بیراي آدرس فیوق برابیر  63.300ريیال
باشد با توجه به درخواست متقاضي ضريب  4اعمال مي شود.
ابعاد تابلو  9متر مي باشد.
پس:
يعني متقاضي براي نصب اين تابلو بايد مبلغ  2.278.800ريال را ماهيانه به شهرداري بپردازد.
ب)عوارض همين تابلو با فرض نصب برروي بام فروشگاه
ارزش معامالتي ملكي بر اساس دفترچه و آدرس دقيق متقاضیي اسیتخراج میي شیود فیرض کنیيم ايین رقیم بیراي آدرس فیوق برابیر 63.300
ريال باشد.
با توجه به درخواست متقاضي ضريب  5اعمال مي شود.
ابعاد تابلو  9متر ميباشد.
يعني متقاضي براي نصب اين تابلو بايد مبلغ  2.848.500ريال را ماهيانه به شهرداري بپردازد.
ج:عوارض تابلو با عبارت (( فروشیگاه لیوازم صیوتي و تصیويري شیيرزاد)) در ابعیاد  1.5*6بیه آدرس خيابیان معلیم و محیل نصیب تیابلو بیام
ساختمان
ارزش معامالتي ملكي بر اساس دفترچه و آدرس دقيیق متقاضیي اسیتخراج میي شیود فیرض کنیيم ايین رقیم بیراي آدرس فیوق 63.300ريیال
باشد با توجه به درخواست متقاضي ضريب  3اعمال مي شود.
ابعاد تابلو  9متر مربع مي باشد:
پس:
يعني متقاضي براي نصب اين تابلو بايد مبلغ  1.709.100ريال را ماهيانه به شهرداري بپردازد.
توضيح :در اين مورد تفاوتي نمي کند که فروشگاه فوق داراي تابلوي معرفي پيشاني است و يا خير
و -عوارض تابلو با عبارت ((محصیوالت تصیويري سیوني)) در ابعیاد  6×4.5بیه آدرس خيابیان معلیم و محیل نصیب تیابلو بیام سیاختمان و يیا
حياط ملک شخصي
ارزش معامالت ملكي بر اساس دفترچه و آدرس دقيق متقاضیي اسیتخراج میي شیود فیرض کنیيم ايین رقیم بیراي آدرس فیوق برابیر 63.300
ريال باشد.
با توجه به درخواست متقاضي ضريب  5.5اعمال مي شود.
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ابعاد تابلو  24متر مي باشد.
پس:
يعني متقاضي براي نصب اين تابلو بايد مبلغ  8.355.600ريال را ماهيانه به شهرداري بپردازد.

-1

تابلوهاي تبليغاتي در معابر عمومي

چگونگي محاسبه فرمول تعيين عوارض براي تابلو هاي تبليغاتي به مدت يكسال
 ( 365اجاره بها روزانه هر متر مربع تابلو × ابعاد تابلو)
توضيح فرمول
 :365تعداد روزهاي سال
اجاره بها ،روزانه هر متر مربع تابلو که توسط کارشناسان کميته سیيما و منظیر در هیر سیال بیراي منیاطق مختلیف شیهر تعيیين
مي گردد براي اجراي در سال  1399بشرح ذيل اعالم مي گردد:
 -1تلويزيیون شیهري:

 pقيمیت منطقیه اي محیل

kوصیولي روزانیه از

بابت تبليغات


ميادين ميدان امام و چهار راه  22بهمن :ضريب k=p*20



ساير معابر :ضريبk=p*10

 -2بيلبورد:


ميادين و چهار راه  22بهمن :ضريب k=10



ساير معابر :ضريبk=2

 -3استند:


ميادين و چهار راه  22بهمن :ضريب k=10



ساير معابر :ضريبk=5

توضيح :خيابانهاي شهر بر اساس بافت اجتمیاعي و فيزيكیي ممكین اسیت در ابتیداي هیر سیال تغييیر درجیه دهنید در نتيجیه
مالک اين تقسيم بندي نظر کارشناسان کميته سيما و منظر خواهد بود.
 -2تابلوي پزشكان
هر پزشک ب ا مرکز درماني مجاز میي باشید يیک تیابلو بیه انیدازه اسیتاندارد()50×70بیا پیيش آمیدگي حیداکثر  15سیانتي متیر
برروي ديوار ملک شخصي بصورت رايگان نصب نمايد.
تبصره :نصب تابلوهاي نردباني در ورودي کوچیه هیا و حاشیيه پيیاده روهیا بعید از ايین ممنیوع میي باشید بهیاء خیدمات جهیت
تابلوهاي پزشكان به ابعاد  50×70براي يكسال  1/350/000خواهد بود.
 -4بالن هاي تبليغاتي:
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الف) بالن هاي تبليغاتي عرض خيابان براي هرروز  %10ارزش معمالتي محل نصب × قطر بالكن به متر مربع
ب) بالن هاي تبليغاتي ايستاده براي هر روز  %50ارزش معامالتي محل نصب× قطر بالن به متر مربع
ج)بالن هاي تبليغاتي هوايي ،براي هر روز  %50ارزش معامالتي محل نصب × قطر بالن به متر مربع

 -5توضيحات كلي
کليه متقاضيان هنگام عقد قرارداد موظف به سپردن ضمانت جهت تضیمين تعهیدات میي باشیند کليیه شیرکتهايي کیه اقیدام بیه نصیب تیابلو
در پشتيباني فروشگاه ها مي نمايند نيز جهت تضمين تمديید قیرارداد در سیالهاي آتیي موظیف بیه سیپردن چیک ضیمانت میي باشیند کليیه
تابلوهاي منصوبه برروي بام و تابلوهاي بزرگ تبليغاتي بهتر است توسط بهره برداري بيمه شده و کپي بيمه نامه ضميمه قرارداد شود.
نقشه هاي فني تابلوها بايد به شهرداري ارائه شود
نمونه قرارداد
به منظور زيبا سازي شیهر بسیط امیور  ،فرهنگیي و معرفیي محصیوالت  ،خیدمات و توليیدات شیرکتها و صینايع مجیاز ،قیراداد نصیب و بهیره
برداري از تابلوهاي تبليغاتي در سطح شهر  ،طبیق مفیاد ذيیل میابين کميتیه سیيما و منظیر شیهرداري اسیفراين بیه نماينیدگي ........میديريت
ستاد که از اين پیس در ايین قیرارداد شیهرداري ناميیده خواهدشید از يیک طیرف و شیرکت ............بیه شیماره ثبیت  ..............داراي مجیوز از
اداره  .........بییه نماينییدگي  .........فرزنیید  ..........داراي شناسیینامه  ........صییادره از  ...........بییه آدرس  .........تلفیین  ...............کییه از ايیین
پس در اين قرارداد بهره بردار خوانده مي شود از طرف ديگر منعقد مي گردد.
ماده يك :موضوع قرارداد:
عبارت است از واگذاري موقت مكان مناسب صرف ًا جهیت اکیران آگهیي هیاي تجیاري  ،خیدمات فرهنگیي و هنیري در محیدوده شیهر بیر روي
تابلو هاي تبليغاتي با شرايط و ضوابط ذيل:
رديف

ابعاد

نوع تابلو

تعداد نمايه

درجه

كد

محل نصب تابلو

تبصره يك :محل دقيق نصب تابلوها بر مبنیاي مجیوز صیادره توسیط کارشناسیان شیهرداري تعيیين گرديیده و بهیره بیردار موظیف بیه اجیراي

دقيق آن مي باشد.
تبصره دو :در صورت اجراي طرح هاي عمراني شهرداري يا طرح ساماندهي تابلوهاي تبليغاتي و...
در محل نصیب تیابلو  ،بهیره بیردار موظیف بیه جمیع آوري تابلوهیا بیوده و حیق هيچگونیه اعتراضیي را نخواهنید داشیت  .لیيكن در صیورت
موافقت شهرداري  ،مي تواند تابلوها را به مكان مورد تائيد شهرداري منتقل نمايد.
تبصره سه :در صیورت اجیراي طیرح هیاي عمرانیي و ...منیدرج در مفیاد تبصیره  2مراتیب فیوق صورتجلسیه گرديیده و بهیره بیردار در میدت
اجراي اين طرح ها حق بهیره بیرداري از تیابلو هیا و اکیران طیرح هیاي تجیاري برريیوي آنهیا را نخواهنید داشیت  .در غيیر اينصیورت اجیرت
المثل تابلوها در مدت فوق از بهره بردار دريافت خواهد شد.
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تبصره چهار -در صورتيكه بهره برداري از تابلوهاي موضوع قرارداد به دليیل ممانعیت شیهرداري هیاي منیاطق و بیا سیاير دوايیر دولتیي ميسیر
نباشد.مراتب توسط کارشناسان شهرداري صورتجلسه گرديده و پیس از تائيید شیهرداري میدني کیه امكیان بهیره بیرداري وجیود نداشیته بیه
مدت قرارداد اضافه مي گردد.
ماده  -2مدت قرارداد

 -1-2مدت قرارداد از تاريخ  .........لغايیت  .........بیه میدت  ............روز میي باشیدکه در صیورت توافیق و رضیايت طیرفين بیراي میدت قابیل
تمديد خواهد بود.
 -2-2در صورتيكه حداکثر تا  .........میاه پیس از امضیاء قیرارداد ،بهیره بیردار بیه هیر دليلیي از اجیراي مفیاد قیرارداد و نصیب تیابلو ممانعیت
ورزيده و انصراف خود را اعالم نمود ،شهرداري میي توانید ضیمن فسیخ ايین قیرارداد معیادل  ..............میاه اجیرت المثیل را از محیل چكهیاي
تحويلي کسر نمايد.
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 .22هزينه نگهداري فضاي سبز و پاركهاي سطح شهر:
جدول نحوه محاسبه بهاي خدمات نگهداري فضاي سبز و پاركهاي سطح شهر
رديف

مصوب سال1400

شرح عناوين كلي خدمات

مصوب سال 1401

1

واحد هاي مسكوني به ازاي هرواحد براي يک سال

87500

113750

2

واحدهاي تجاري  ،خدماتي  ،بازرگاني و  ...به ازاي هرواحد براي يک سال

262500

341250

3

واحدهاي صنعتي  ،کارگاهي

2500000

3250000

4

واحدهاي اداري شامل  :کليه ادارات دولتي نهادها -درمانگاهها– بانک ها – سازمانهاي

2500000

3250000

شییرکت هاي دولتي و غير دولتي و مراکز آموزشییي  ،نظامي  ،انتظامي  ،صییندوق ها
ومؤسسات مالي واعتباري و سالن هاي ورزشي و ...به ازاي هرواحد براي يک سال
5

مطب پزشكان  ،دندان پزشكان  ،درمانگاهها وداروخانه ها

4000000

5250000

نحوه وصول :روي فيش عوارض نوسازي جهت مالک و در صورتي که ملک استيجاري باشد جهت مستاجر طي نامه جداگانه
تب صره  :1خانواده محترم شهداء( افراد درجه يک) ،ا يثارگران و اع ضاي تحت پو شش کميته امداد امام خميني(ره) و بهزي ستي و مو س سات عام
المنفعه و خيريه با ارائه معرفي نامه از نهاد مربوطه  %30تخفيف بهاي خدمات مذکور براي يک واحد بهره مند مي گردند.
تبصره  :2پرسنل بازنشسته و شاغل در شهرداري و شوراي اسالمي شهر از پرداخت بهاي خدمات مذکور براي يک واحد مسكوني در سال  1401معاف
هستند.
تبصره :3واحدهاي تجاري مسكوني بصورت مجزا محاسبه خواهد شد.
توضيح رديف  :22کليه واحدهاي خدمات شهري حريم شهر مشمول اين بهاي خدمات مي باشند .و در صورتي که واحد توليدي شامل تاسيسات
بتن آماده  ،سند شكن ،و ..باشد بهاي خدمات هر کدام بصورت جداگانه محاسبه و دريافت گردد.

بهاي خدمات فوق در سال  1401حذف گرديد
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 .23بهاي خدمات نگهداري و بهسازي معابر عمومي:
جدول نحوه محاسبه بهاي خدمات نگهداري و بهسازي معابر عمومي
رديف

مصوب

شرح عناوين كلي خدمات

سال 1400

مصوب سال
1401

1

واحد هاي مسكوني به ازاي هرواحد براي يک سال

87500

1120000

2

واحدهاي تجاري  ،توليدي  ،بازرگاني و  ...به ازاي هرواحد براي يک سال

262500

341000

3

واحدهاي صنعتي  ،کارگاهي و خدماتي

2500000

3375000

4

وا حد هاي اداري شییا مل  :کل يه ادارات دولتي ن هاد ها – با نک ها و درمااانگاااهااا–

2500000

3375000

سییازمانهاي شییرکت هاي دولتي و غير دولتي و مراکز آموزشییي  ،نظامي  ،انتظامي ،
صندوق ها ومؤسسات مالي واعتباري و سالن هاي ورزشي و  ...به ازاي هرواحد براي
يک سال

5

مطب پزشكان  ،دندان پزشكان  ،درمانگاهها وداروخانه ها

4000000

5400000

نحوه وصول :روي فيش عوارض نوسازي جهت مالک و در صورتي که ملک استيجاري باشد جهت مستاجر طي نامه جداگانه
تب صره  :1خانواده محترم شهداء( افراد درجه يک) ،ا يثارگران و اع ضاي تحت پو شش کميته امداد امام خميني(ره) و بهزي ستي و مو س سات عام
المنفعه و خيريه با ارائه معرفي نامه از نهاد مربوطه  %30تخفيف بهاي خدمات مذکور براي يک واحد بهره مند مي گردند.
تب صره  :2پر سنل بازن ش سته و شاغل در شهرداري و شوراري ا سالمي شهر از پرداخت بهاي خدمات مذکور براي يک واحد م سكوني در سال 1401
معاف هستند.
تبصره :3واحدهاي تجاري مسكوني بصورت مجزا محاسبه خواهد شد.
توضيح رديف  :22کليه واحدهاي خدمات شهري حريم شهر مشمول اين بهاي خدمات مي باشند .و در صورتي که واحد توليدي شامل تاسيسات
بتن آماده  ،سند شكن ،و ..باشد بهاي خدمات هر کدام بصورت جداگانه محاسبه و دريافت گردد.

بهاي خدمات فوق در سال  1401حذف گرديد
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 - .24بهاي خدمات ساماندهي محل فروشندگان ماهي قرمز
 -بابت بهاي خدمات فروش انواع ماهي قرمز برابر فرمول ذيل اقدام گردد:

A =P×S×Z

Z=12
نحوه وصول :با هربار مراجعه متقاضي

تبصره  :1حداقل مساحت قابل محاسبه  5متر مربع مي باشد.
تبصره  :2حداکثر زمان بهره برداري تا پايان سال  1401مي باشد.
تبصره :3محل فروش ماهي قرمز پس از بررسي و تائيد کارشناس شهرداري خواهد بود.
 : Aبهاي خدمات فروش ماهي
 : Pقيمت منطقه اي دارايي
 : Sمساحت
 : Zضريب

توضيحات کلي:
 - 25محدوده وصول کليه بهاي خدمات فوق الذکر حريم قانوني شهر و حريم ماده  99قانون شهرداريها مي باشد .
 - 26دوره وصول کليه بهاي خدمات فوق الذکر يک سال( )1401است .
 - 27ضمانت وصول کليه بهاي خدمات فوق الذکر کميسيون ماده  77قانون شهرداريها مي باشد .
 =P - 28قيمت منطقه اي  :ارزش معامالتي سییال  1393ميباشیید ودراجراي ماده  64قانون مالياتهاي مسییتقيم تعيين
ودرمحا سبه بهاي خدمات چنانچه زمين داراي چند بربا شد قيمت منطقه اي گرانترين برملک م شرف به معبر خواهد
بود.
 - 29ممهور نمودن کليه صفحات تعرفه بهاي خدمات مصوب به مهرشهرداري و شوراي اسالمي شهر ضروري است
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اليحه(طرح)پي شنهادي بهاي خدمات شهرداري ا سفراين براي سال 1401به شرح فوق شامل  30رديف (

عنوان) با تو ضيحات و تب صره هاي آن در 29

صفحه تهيه  ،و پس از ت صويب شوراي محترم ا سالمي شهر

اسفراين در سال  1401قابل اجراء مي باشد.
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