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تعرفه عوارض محلی شهرداری اسفراین سال 0011

این تعرفه با پیشنهاد شهرداری ،تصویب شورای اسالمی شهر(مصوبه شماره
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 ) 1911و تایید وزارت کشور

(استانداری) سیر قانونی را طی نموده و از ابتدای سال  1077الزم االجراء می باشدضمانت اجرایی وصول  :کمیسیون ماده 00

2212616

 -1نام عوارض :عوارض زیربنا (احداث اعیانی) از نوع مسکونی بصورت تک واحدی به ازای هر متر مربع

2261216

طریق محاسبه عوارض:
ردیف

ماخذ و نحوه محاسبه0011

عوارض زیربنا (احداث اعیانی) از نوع مسکونی بصورت تک واحدی به

ماخذ و نحوه

ازای هر متر مربع زیربنای مفید

محاسبه99

0

تا زیربنای  011مترمربع

10.66×p

(مساحت عرصه*)13.31 ×p)+(101111

2

تا زیربنای  051مترمربع

11.10×p

(مساحت عرصه*)16.41×p)+)101111

3

تا زیربنای  211مترمربع

12.91×p

(مساحت عرصه*)14.13×p)+)101111

0

تا زیربنای  311مترمربع

13.98×p

(مساحت عرصه*)11.61×p)+)101111

5

تا زیربنای  011مترمربع

10×p

(مساحت عرصه*)11.10×p)+)101111

6

تا زیربنای  511مترمربع

14×p

(مساحت عرصه*).11×p)+)101111

7

تا زیربنای  611مترمربع

11.11×p

(مساحت عرصه*)11.01×p)+)101111

8

از زیربنا  611متر مربع به باال

18.22. ×p

(مساحت عرصه*)11.11 ×p)+)101111

تبصره  : 1منظور از واحد مسکونی تک واحدی  ،اعیانی است که در سطح یا ارتفاع بیش از یک واحد مستقل احداث نگردد.
تبصررره  :1در صووورت درخواسووت متقاضوویان دهووت احووداث اسووتور ،سووونا ،دکوووزی(خووارا از اعیووانی) بووا رعایووت ضوووابر و مقووررات
شهرسازی به ازای هور متور مربوع«»24. pقابول وصوول موی باشود .چنانچوه قسومتی از اعیوانی بورای ایون منظوور اسوتفاده شوود در عووارض
زیربنا مورد محاسبه قرار نمی گیرد.
تبصره  :3عوارض پذیره نانوایی نیز دو برابر ردیف  0ددول فوق محاسبه و اخذ گردد.
تبصررره:6در صووورت افووزایش قیمووت منطقووه ای  pدر سووال 0011بووه تناسووص درصوود افووزایش  pاز افووزایش هووای اعمووال شووده در دفترچووه بوورای سووال
 0011کسر خواهد شد.و این تبصره شامل معابر تازه بازگشایی نمی باشد و بر مبنای  pسال  0390محاسبه و اخذ می گردد.

تبصرهp :0بر مبنای دفترچه ارزش معامالتی سال  0393می باشد و در کلیه محاسبات پروانه لحاظ گردد
تبصره-6-در عوارض انباری توا  3مترمربوع بوه ازای هور واحود رایگوان و موازاد بور ان توا حود اکزور حود میواز طورر تفضویلی برابور ردیوف 0
این تعرفه محاسبه واخذ گردددر تک واحدی ویالئیمساحت انباری و سرویس بهداشتی مستقل برابر با ضوابر محاسبه گردد.
تبصره  : 7ساختمانهایی که قبل از سال  3131دارای رای کمیسیون ماده  311می باشند مشمول پرداخت عوارض پذیره مسکونی نمی باشند.

اعضای شورای اسالمی شهر -0 :علیرضا حسین آبادی

 -2عیسی دانایی

 -3ابراهیم بابایی

 -0سلیمان غفاری

 -5طلعت رگبار

 -6شمسعلی شعبانیان  -7حسین عاقبتی راد

2

تعرفه عوارض محلی شهرداری اسفراین سال 0011

این تعرفه با پیشنهاد شهرداری ،تصویب شورای اسالمی شهر(مصوبه شماره
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 ) 1911و تایید وزارت کشور

(استانداری) سیر قانونی را طی نموده و از ابتدای سال  1077الزم االجراء می باشدضمانت اجرایی وصول  :کمیسیون ماده 00

-1نام عوارض :عوارض پذیره زیربنا (احداث اعیانی) صدور پروانه ساختمانی میتمع ها و آپارتمان های مسکونی

طریق محاسبه عوارض:
(/ 011میانگین سطح واحد) = M
ردیف

عوارض زیربنا (احداث اعیانی) صدور پروانه ساختمانی میتمع
ها و آپارتمان های مسکونی زیربنای مفید

ماخذ و نحوه

2212616

2261216

حداقل 1 =M
ماخذ و نحوه محاسبه 1400

محاسبه99

0

تا زیربنای  211مترمربع

0662×p ×M

(مساحت عرصه*)21625×p ×M)+)101111

2

تا زیربنای  011مترمربع

07633×p×M

(مساحت عرصه*)20666×p×M)+)101111

3

تا زیربنای  611مترمربع

18.30p ×M

(مساحت عرصه*)22687p ×M)+)101111

0

مازاد زیربنای  611متر الی 0511مترمربع

09600×p ×M

(مساحت عرصه*(2013×p ×M)+)101111

5

مازاد زیربنای 0511متر الی 2511مترمربع

21605×p ×M

(مساحت عرصه*)25656×p ×M)+)101111

6

بیش از  2511متر مربع

20638×p ×M

(مساحت عرصه*)26672×p ×M)+)101111

تبصررره  : 1منظووور از واحوود مسووکونی چنوود واحوودی  ،اعیووانی اسووت کووه بووا اخووذ میوووز الز از شووهرداری در سووطح یووا ارتفوواع بوویش از یووک
واحد مسکونی احداث گردد.
تبصره  :1در خصوو

تعواونی هوای مسوکن ،میتموع هوای مسوکونی و انبووه سوازان مبنوای سوطح زیربنوا عبارتسوت از متوسور زیربنوای هور

واحد که از تقسیم سطح کل زیربنا مفید مسکونی بر تعداد واحدهای مسکونی حاصل می شود.
تبصررره  :3در صووورت درخواسووت متقاضوویان دهووت احووداث اسووتور ،سووونا ،دکوووزی(خووارا از اعیووانی) بووا رعایووت ضوووابر و مقووررات
شهرسووازی بووه ازای هوور متوور مربووع «»24 ×pقابوول وصووول مووی باشوود .چنانچووه قسوومتی از اعیووانی بوورای ایوون منظووور اسووتفاده شووود در
عوارض زیربنا مورد محاسبه قرار نمی گیرد
تبصره  .:6در عوارض انبواری توا  3مترمربوع بوه ازای هور واحود رایگوان و موازاد بور آن توا حوداکزر حود میواز طورر تفصویلی برابور ردیوف 0
این تعرفه محاسبه و اخذ گردد.

اعضای شورای اسالمی شهر -0 :علیرضا حسین آبادی

 -2عیسی دانایی

 -3ابراهیم بابایی

 -0سلیمان غفاری

 -5طلعت رگبار

 -6شمسعلی شعبانیان  -7حسین عاقبتی راد

3

تعرفه عوارض محلی شهرداری اسفراین سال 0011

این تعرفه با پیشنهاد شهرداری ،تصویب شورای اسالمی شهر(مصوبه شماره
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 ) 1911و تایید وزارت کشور

(استانداری) سیر قانونی را طی نموده و از ابتدای سال  1077الزم االجراء می باشدضمانت اجرایی وصول  :کمیسیون ماده 00

2212616

-3نام عوارض :عوارض پذیره تک واحدی با کاربری تیاری

2261216

طریق محاسبه عوارض:
ردیف

عوارض پذیره تجاری یک متر مربع با دهنه وارتفاع مجاز

ماخذ و نحوه محاسبه

غیر مقرر طرح های جامع وتفصیلی به ازای هرمتر مربع

99

0

زیرزمین

13.01×p

(مساحت عرصه*)19.31×p)+)101111

2

همکف

47×p

(مساحت عرصه*)01.10×p)+)101111

3

طبقه اول

25.50×p

(مساحت عرصه*)31.11×p)+)101111

0

طبقه دو

23.51×p

(مساحت عرصه*)19.31×p)+)101111

5

طبقه سو به باال

19.44×p

(مساحت عرصه*)16.3×p)+)101111

6

نیم طبقه (بالکن داخل مغازه)

21.38×p

(مساحت عرصه*)14.11 ×p)+)101111

تبصره( :)1عووارض پوذیره دودول فووق طبوک بلوو

بنودی کمیسویون مواده  011بورای بلوو

ماخذ و نحوه محاسبه 1611

ویوهه و یوک بوا ضوریص  ، 062بلوو

 2برابردودول و بلوو

3

 167ددول فوق اعمال گردد.و عوارض نیم طبقه بعد از رای کمسیون ماده صد برابر جدول ایتم  4جدول محاسبه گردد
تبصره ( :)1عوارض پذیره زیرزمین (پایین تر از همکف) چنانچه قابلیت تیاری شدن را داشته باشد بوه ازای هور طبقوه پوایین تور از زیورزمین اول  %01کمتور از
عوارض پذیره زیرزمین اول برای هر متر مربع محاسبه خواهد شد.
تبصره ( : )3در خصو

انباری ملحک و یا میوزی یوک واحود تیواری ،عووارض متعلقوه بوه ازای هور متور مربوع بورای انبواری ملحوک بوه واحود تیواری معوادل

 %51عوارض یک متور مربوع پوذیره محاسوبه و عووارض انبواری میوزی از واحود تیواری بوه ازای هور متور مربوع معوادل  %31عووارض یوک متور مربوع پوذیره
تیاری همان طبقه قابل احتساب و وصول می باشد.
تبصررره ( :)6در صووورت نوسووازی بناهووای تیوواری مودووود کووه دارای میوووز کتبووی از شووهرداری (پروانووه سوواختمانی  ،پایانکووارو یووا نامووه روز کوواربری تیوواری)
باشند بر اساس ضوابر طرر تفصیلی و سال مرادعه به میزان  %51عوارض پذیره تیاری شامل توفیف می گردد.

تبصووره  : 5ساااختمانهایی کااه قباال از سااال  3131دارای رای کمیساایون ماااده  311ماای باشااند و ب ااورل ساارقه ی دریمااه زردیااده الااا زمااان اساات

( بجا

آب و فاض ب و برق و زاز)و نقل و انتقال و مورد استهاده مالک می باشد مشمول عوارض فوق نمی شود.
تبصررره ( :)4در محاسووبه عوووارض پووذیره تیوواری تووک واحوودی بووه اسووتزنام نوویم طبقووه و انبوواری تیوواری بووا دهانووه بوویش از حوود میوواز طوورر تفضوویلی فرمووول
(=L1طووول دهنووه میوواز=برابوور ضوووابر طوورر تفصوویلی = L ،طووول دهانووه

مبنووای محاسووبه قوورار مووی گیوورد.
مودود k= ،ضرایص ددول فوق = S ،مساحت =n ،تعداد دربند )

تبصررره  :4در تیوواری خووورد عوووارض مطووابک دوودول فوووق محاسووبه و قابوول وصووول مووی باشوود ولکوون تیوواری مکووان مووازاد بووه مسوواحت تیوواری خووورد 0/5
برابر ددول فوق قابل وصول می باشد

اعضای شورای اسالمی شهر -0 :علیرضا حسین آبادی

 -2عیسی دانایی

 -3ابراهیم بابایی

 -0سلیمان غفاری

 -5طلعت رگبار

 -6شمسعلی شعبانیان  -7حسین عاقبتی راد

0

تعرفه عوارض محلی شهرداری اسفراین سال 0011

این تعرفه با پیشنهاد شهرداری ،تصویب شورای اسالمی شهر(مصوبه شماره
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(استانداری) سیر قانونی را طی نموده و از ابتدای سال  1077الزم االجراء می باشدضمانت اجرایی وصول  :کمیسیون ماده 00

2212616

-6نام عوارض :عوارض پذیره چند واحدی با کاربری تیاری
 =nتعداد دربند

طریق محاسبه عوارض:
ردیف

2261216

ماخذ و نحوه محاسبه عوارض1611

عوارض پذیره یک متر مربع از چند واحد تجاری با

ماخذ و نحوه

ارتفاع دهنه مجاز مقرر در ضوابط طرح مصوب

محاسبه

مورد عمل برای هرمتر مربع

عوارض1399

0

زیرزمین

)3656×p ×(n+10

(مساحت عرصه*0605×p ×(n+10)+)101111

2

همکف

)8602×p ×(n+10

(مساحت عرصه*01652×p ×(n+10)+)101111

3

طبقه اول

)3×p ×(n+10

(مساحت عرصه*3675×p ×(n+10)+)101111

0

طبقه دو

)2680×p ×(n+10

(مساحت عرصه*3655×p ×(n+10)+)101111

5

طبقه سو به باال

)2630×p ×(n+10

(مساحت عرصه*2692×p ×(n+10)+)101111

6

نیم طبقه (بالکن داخل مغازه)

)3620×p ×(n+10

(مساحت عرصه*0615×p ×(n+10)+)101111

تبصره( :)1میتمع تیاری عبارت است از میموعه واحدهای تیاری و دفترکار در یک مالکیت با تعداد بیشتر از یک واحد تیاری یا بیشوتر کوه دارای
ورودی ها و فضاهای عمومی مشتر

و درارتباط با یکدیگر می باشند.و غیر از آن تک واحدی محسوب می گردد.

تبصررره ( : )1در محاسووبه عوووارض پووذیره میتمووع هووای تیوواری ماننوود پاسا ،تیمچه،سوورای و امزووالهم ،عمووک دبهووه اول(برابوور ضوووابر طوورر
تفصیلی توا  3برابور عورض قطعوه ) برابور ضورایص مصووب و موازاد بور آن معوادل  %81قیموت منطقوه ای دبهوه اول موال

عمول موی باشود.در

محاسووبه عوووارض پووذیره تیوواری هووا بووا احتسوواب تبصووره فوووق قیمووت منطقووه ایمتوسوور لحوواظ نمووی گووردد و بوور مبنووای قیمووت pمنطقووه ای
محاسبه می شود.
تبصره ( :)3واحودهای تیواری کوه بوه صوورت میتموع و پاسوا احوداث موی شووند.فضوای بواز مشواعی کوه در طوول ارتفواع سواختمان امتوداد
داشووته و تمووا طبقووات را از هوور طبقووه قابوول رویووت مووی نمایوود مشوومول عوووارض پووذیره نوواهوود بووود و غیوور آن مشوومول عوووارض پووذیره
خواهد بود.
تبصررره) :)6در صووورت نوسووازی بناهووای تیوواری مودووود کووه دارای میوووز کتبووی از شووهرداری (پروانووه سوواختمانی  ،پایانکووارو یووا نامووه روز کوواربری تیوواری)
باشند بر اساس ضوابر طرر تفصیلی و سال مرادعه به میزان  %51عوارض پذیره تیاری شامل توفیف می گردد.

تبصره ( :)0در خصو

انباری ملحک و یوا میوزای یوک واحود تیواری ،عووارض متعلقوه بوه ازای هور متور مربوع بورای انبواری ملحوک بوه واحود

تیوواری معووادل  %75عوووارض یووک متوور مربووع پووذیره محاسووبه و عوووارض انبوواری میووزا از واحوود تیوواری بووه ازای هوور متوور مربووع معووادل %31
عوارض یک متر مربع پذیره تیاری همان طبقه قابل احتساب و وصول می باشد.
تبصره(: )4در محاسبه عووارض پوذیره تیواری چنود واحودی فقور واحود تیواری بوا دهانوه بویش از حود میواز طورر تفضویلی فرموول مبنوای
(=L1طووول دهنووه میوواز=برابوور ضوووابر طوورر تفصوویلی = L ،طووول

محاسووبه قوورار مووی گیوورد.
دهانه مودود k= ،ضرایص ددول فوق = S ،مساحت =n ،تعداد دربند
تبصره  7مساحت هر دربند برابور طورر تفصویلی دهوت محاسوبه  nحوداکزر  51مترمربوع موی باشود .و موازاد بور آن هور  51متور مربوع یوک
دربند محسوب می گردد.
(L1طول دهنه میاز(متر)= برابرطرر تفصیلی= L،طول دهانه مودود (متر)k=،ضرایص ددول فوق ضربدرعدد =n ،01تعداددربندو=Sمساحت )
تبصررره  :1در تیوواری خووورد عوووارض مطووابک دوودول فوووق محاسووبه و قابوول وصووول مووی باشوود ولکوون تیوواری مکووان مووازاد بووه مسوواحت تیوواری خووورد 0/5
برابر ددول فوق قابل وصول می باشد.

اعضای شورای اسالمی شهر -0 :علیرضا حسین آبادی

 -2عیسی دانایی

 -3ابراهیم بابایی

 -0سلیمان غفاری

 -5طلعت رگبار

 -6شمسعلی شعبانیان  -7حسین عاقبتی راد

5

تعرفه عوارض محلی شهرداری اسفراین سال 0011

این تعرفه با پیشنهاد شهرداری ،تصویب شورای اسالمی شهر(مصوبه شماره

 017مورخه / 21

/ 22

 ) 1911و تایید وزارت کشور

(استانداری) سیر قانونی را طی نموده و از ابتدای سال  1077الزم االجراء می باشدضمانت اجرایی وصول  :کمیسیون ماده 00

-0نام عوارض  :عوارض پذیره صدور پروانه ساختمانی واحد های آموزشی ،ورزشی ،فرهنگی و هنری ،بهداشتی و مذهبی

2212616

2261216

طریق محاسبه عوارض:
عوارض به ازای هر متر مربع

مصوب سال 1399

پیشنهادی سال 1400

0

زیرزمین

05600×p

(مساحت عرصه*)08/92×p)+)101111

2

همکف

08631×p

(مساحت عرصه*)22/87×p)+)101111

3

طبقه اول

0662×p

(مساحت عرصه*)21/25×p)+)101111

0

طبقه دو

00×p

(مساحت عرصه*)07/5×p)+)101111

5

طبقه سو به باال

00675×p

(مساحت عرصه*)00/68×p)+)101111

6

نیم طبقه

9.72×p

(مساحت عرصه*)02/05×p)+)101111

7

انباری در زیرزمین یا همکف

11.96×p

(مساحت عرصه*)00/95×p)+)101111

8

اماکن ورزشی دارای موافقت از تربیت بدنی

18.34×p

(مساحت عرصه*)22/92×p)+)101111

ردیف

تبصره ( :)1شرکت ها و موسسات دولتی و وابسته به دولت و موسسات عمومی غیر دولتی و واحدهای وابسته به آنها کوه بوا اصوول
بازرگانی اداره می شوند ،مشمول تعرفه عوارض پذیره یک متر مربع از یک واحد تیاری برای صدور پروانه ساختمانی می باشند.
تبصره(:)2درصورتی که متولیان ساختمان های ذکر شده در تبصره  0برخالف پروانه ساختمانی صادره نسبت به افزایش بنا یا تبدیل
آن اقدا نمایند پس از طرر پرونده در کمیسیون ماده  011کلیه درائم و عوارضات مربوطه شامل مازاد تراکم و پذیره و غیره بور
اساس دادنامه شماره  587مورخه  83/00/25و همچنین داد نامه شماره  08مورخه  85/2/3هیات عموی دیوان عودالت اداری پوس
از وصول درایم ساختمانی به نرخ زمان وقوع تولف  ،عوارض متعلقه به نرخ روزمحاسبه و اخذ میگردد.
تبصره( :)3در صورت درخواست صدور پروانه دهت تاسیس مراکز مذهبی (مسادد ،حسینیه ها  ،دارالقرآن و امور خیریوه و کمو
تر

اعتیاد )....برابر ضوابر مودود طرر تفصیلی رعایت گذرها صدور پروانه ساخت رایگان می باشد ولیکن پروانه ساختمانی بایستی

اخذ گردد .ضمناً واحدهای تیاری اماکن مذهبی در صورت رعایت ضوابر شهرسازی حداکزر تا یک واحد  21متوری رایگوان و البواقی
میبایست حک و حقوقات شهرداری را پرداخت نمایند
تبصره ()6در صورت درخواست صدور پروانه فرهنگی وامور خیریه از 01در صد تخفیف بهره مند می شود (متناسب برا
فضای مرتبط ) و در صورت تغییر کاربری به غیر پروانه صرادره مری بایسرت مبلرف تخفیرف فروب بحسراب شرهرداری
واریزگردد..

اعضای شورای اسالمی شهر -0 :علیرضا حسین آبادی

 -2عیسی دانایی

 -3ابراهیم بابایی

 -0سلیمان غفاری

 -5طلعت رگبار

 -6شمسعلی شعبانیان  -7حسین عاقبتی راد

6

تعرفه عوارض محلی شهرداری اسفراین سال 0011

این تعرفه با پیشنهاد شهرداری ،تصویب شورای اسالمی شهر(مصوبه شماره

 017مورخه / 21

/ 22

 ) 1911و تایید وزارت کشور

(استانداری) سیر قانونی را طی نموده و از ابتدای سال  1077الزم االجراء می باشدضمانت اجرایی وصول  :کمیسیون ماده 00

2212616

-4نام عوارض :عوارض پذیره صدور پروانه ساختمانی با کاربری درمانی خصوصی و دولتی

2261216

طریق محاسبه عوارض:
ردیف

عوارض صدور پروانه ساختمانی بیمارستان ها،مراکز

ماخذ و نحوه

درمانی،کلینیک ها،خانه های بهداشت ،واحدهای مطب

محاسبه

پزشگان ،روانپزشکان ،دندانپزشکی  ،بینایی سنجی،

عوارض 99

ماخذ و نحوه محاسبه عوارض 1611

رادیولوژیست ها ،سونوگرافی،آزمایشگاه تشخیص طبی
و حرف وابسته بخش خصوصی به ازای هر متر مربع

0

زیرزمین

19.44×p

(مساحت عرصه*)62/3 ×p)+)101111

2

همکف

62.72×p

(مساحت عرصه*)32/72×p)+)101111

3

از طبقه اول به باال

17.28×p

)مساحت عرصه *(20/6*p) +(107777

0

انباری در زیرزمین یا همکف و دیگر طبقات

9.72×p

)مساحت عرصه*)02/05×p)+(107777

تبصره ( : )1مطص پزشکان ،دندانپزشکان ،رادیولو یست ها ،سونوگرافی ،داروخانه ها در صورت تقاضوای صودور پروانوه سواختمانی
موتلر در یک بنا مشروط به اینکه ضوابر و مقررات داری مقرر در طرر مورد عمل ،انیا این امر را مقدور بداند ،عوارض متعلقوه
برای هر کاربری بطور دداگانه و بر اساس تعرفه مربوط محاسبه خواهد شد.
تبصره ( :)1مطص پزشکان ،دندانپزشکان ،رادیولو یسوت هوا ،سوونوگرافی و مراکوز خصوصوی معوادل  03675 pبرابور دودول فووق
وداروخانه ها برابر تعرفه تیاری حساب می شوند ).
تبصره(:)3طبک بند 20ماده  55قانون شهرداری ها دائر کردن دفتر وکالت ومطص و دفتراسناد رسومی و ازدواا و طوالق و دفتور
روزنامه و میله و دفتر مهندسی بوسیله مالک از نظر این قانون استفاده تیاری محسوب نمی شود.
تبصره ( :)0در بلو

ویهه به دلیل تمرکزدایی و حل مشکل ترافیک در زمان مرادعه  2برابر ددول فوق محاسبه و اخذ گردد.

تبصره ( : )5به دهت تمرکز زدایی و اییاد انگیزه برای افتتار مطص در مناطک محرو تر در منطقه بیز مناطک ذکر شده در تبصره
 0صدور پروانه به طریک ذیل اقدا می شود:
 - 0در بلو

یک  %31افزایش نسبت به ددول فوق

 - 2در بلو

دو برابر ددول فوق

 - 3در بلو

سه  %51کاهش نسبت به ددول فوق

اعضای شورای اسالمی شهر -0 :علیرضا حسین آبادی

 -2عیسی دانایی

 -3ابراهیم بابایی

 -0سلیمان غفاری

 -5طلعت رگبار

 -6شمسعلی شعبانیان  -7حسین عاقبتی راد

7

تعرفه عوارض محلی شهرداری اسفراین سال 0011

این تعرفه با پیشنهاد شهرداری ،تصویب شورای اسالمی شهر(مصوبه شماره
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 ) 1911و تایید وزارت کشور

(استانداری) سیر قانونی را طی نموده و از ابتدای سال  1077الزم االجراء می باشدضمانت اجرایی وصول  :کمیسیون ماده 00

6101202

-1نام عوارض :عوارض پذیره با کاربری اداری (احداث اعیانی)

6120102

طریق محاسبه عوارض:
ردیف

نوع عوارض

0

همکف

2

طبقه اول

3

طبقه دو به بعد

4

زیرزمین و انباری

5

نیم طبقه

ازای هر متر مربع سال 1399

ازای هر متر مربع سال1611

(مساحت عرصه*)86/25P)+)101111

69P

تبصره( : )1وصول عوارض مزبور در خصو
مصوب(هادی،تفصیلی) حسص مورد ،مال

ماخذ و نحوه محاسبه عوارض به

ماخذ و نحوه محاسبه عوارض به

واحد های اداری می باشد کوه رعایوت ضووابر و مقوررات مربووط از دملوه طورر

عمل قرار میگیرد.

تبصره ( :)2پس ازاخذ میوز از کمیسیون ماده  5در صورتیکه سطح اشغال ،مازاد بر ضوابر طرر تفصیلی باشد.به ازای هر مترمربع
بنای مازاد بر سطح اشغال میاز طرر تفصیلی33600 ×p ،در هر طبقه محاسبه می گردد.
تبصره()3چنانچه اداره های مودود از هسته مرکزی شهر با رویکر د در تمرکز زذائی و کاهش ترافیک شهر ویهه و و یک بوه دیگور
مناطک شهر منتقل شود از عوارض ددول فوق  31درصد کاهش میگردد

اعضای شورای اسالمی شهر -0 :علیرضا حسین آبادی

 -2عیسی دانایی

 -3ابراهیم بابایی

 -0سلیمان غفاری

 -5طلعت رگبار

 -6شمسعلی شعبانیان  -7حسین عاقبتی راد

8

تعرفه عوارض محلی شهرداری اسفراین سال 0011

این تعرفه با پیشنهاد شهرداری ،تصویب شورای اسالمی شهر(مصوبه شماره

 017مورخه / 21

/ 22

 ) 1911و تایید وزارت کشور

(استانداری) سیر قانونی را طی نموده و از ابتدای سال  1077الزم االجراء می باشدضمانت اجرایی وصول  :کمیسیون ماده 00

- 1نام عوارض :عوارض پذیره با کاربری صنعتی و کارگاهی و تاسیساتی و گلوانه ها و مراکز گردشگری

6101202

6120102

طریق محاسبه عوارض:
ردیف

عوارض صنعتی

0

زیرزمین

2

همکف

3

طبقه اول و به باال

ماخذ و نحوه محاسبه عوارض به ازای هر

ماخذ و نحوه محاسبه عوارض به ازای هر

متر مربع 1399

متر مربع1611
(مساحت عرصه*(41/63*p)+)101111

33.31×p

4

انبار صنعتی

3260×2

(مساحت عرصه*)01/5×2(+)101111

5

تا الرهای پذیرائی

01×P

(مساحت عرصه*)51×P)+)101111

تبصره ( :)1وصول عوارض مزبور در خصوص واحدهایی که کاربری واحد مورد نظر صنعتی باشد و یا آنکه کاربری غیرمرتبط بوده که با طرح
موضوع در کمیته فنی و یا کمیسیون ماده  0حسب مورد تغییر کاربری یافته باشد عالوه بر عوارض های متعلقه بابت واحدهای صنعتی مطابق با
تعرفه سال مراجعه قابلیت وصول دارد.
تبصره ( :)1چنانچه در قسمتی از کاربری مذکور ،واحدهای مسکونی ،تجاری یا اداری احداث شود ،عوارض آن مطابق تعرفه های مربوطه وصول
خواهد شد.
تبصره( :)3درصورت داشتن انباری متصل به کارگاه صنایع آالینده برای محاسبه عوارض انباری طبق فرمول جدول فوب محاسبه و اخذ گردد.
تبصره( :)6عوارض بنای گلخانه های مسقف کشاورزی با مصالح مانند :پولیکا ،چوب و پوشش پالستیک و شیشه به میزان زیربنای آن  %01تعرفه
جدول فوب محاسبه و وصول خواهد شد.
تبصره( )0فقط  % 31سطح اشغال مجاز از زیربنای همکف جهت کاربری های جانبی(تجاری و تاالر )منظور شده و با این تعرفه محاسبه و وصول
گردد و مازاد بر آن طبق تعرفه کاربری مورد استفاده محاسبه و اخذ شود.
تبصره ( :)4به استناد ماده  1قانون توسعه ایرانگردی و جهانگردی عوارض پذیره صدور پروانه جهت هتل ها و اماکن گردشگری و مسافرخانه ها
برابر دستور العمل های بخش صنایع گردشگری خواهد بودبا رعایت ضوابط شهر سازی اعمال گردد
تبصره( 1در راستای حمایت از ورود بخش خصوصی در حوزه گردشگری در صورت درخواست احداث هتل و مهمانسرا01درصدتخفیف تا زمان
استفاده به صورت هتل و مهمانسرا به جز واحدهای تجاری اعمال گردد.

تبصره 8وصول عوارض مزبور به منظور تشویک در خصو

امالکی که به (خیابان صنایع) برای مشاغل مزاحم واالینده از سطح شهر به آن محول

منتقل می شوند و یا احداث بنا نمایند 11درصدتخفیف منظور گردد.

اعضای شورای اسالمی شهر -0 :علیرضا حسین آبادی

 -2عیسی دانایی

 -3ابراهیم بابایی

 -0سلیمان غفاری

 -5طلعت رگبار

 -6شمسعلی شعبانیان  -7حسین عاقبتی راد

9

تعرفه عوارض محلی شهرداری اسفراین سال 0011

این تعرفه با پیشنهاد شهرداری ،تصویب شورای اسالمی شهر(مصوبه شماره

 017مورخه / 21
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 ) 1911و تایید وزارت کشور

(استانداری) سیر قانونی را طی نموده و از ابتدای سال  1077الزم االجراء می باشدضمانت اجرایی وصول  :کمیسیون ماده 00

2212616

-9نام عوارض :عوارض صدور پروانه ساختمانی سایر کاربری ها

2261216

طریقه محاسبه عوارض:

ردیف

نوع کاربری

ماخذ و نحوه محاسبه

صدور پروانه

عوارض 99

ساختمانی

0

حمل و نقل و
پایانه ها

2

انبارداری

3

خدماتی بند20

ماخذ و نحوه محاسبه عوارض 1611

سرپوشیده

رو باز

سرپوشیده

30.29×P

4.86×P

(مساحت عرصه*)37/86×P)+)101111

19.60 ×P

4 ×P

(مساحت عرصه*)20/5 ×P(+)101111

ماده  55قانون

 %55عوارض پذیره

شهرداری و

تعرفه شماره 0

رو باز
(مساحت

عرصه*)6/17×P)+)101111
(مساحت عرصه*)5 ×P)+)101111

(مساحت عرصه* %01(+)101111عوارض پذیره تعرفه شماره )0

مشاغل خانگی

اعضای شورای اسالمی شهر -0 :علیرضا حسین آبادی

 -2عیسی دانایی

 -3ابراهیم بابایی

 -0سلیمان غفاری

 -5طلعت رگبار

 -6شمسعلی شعبانیان  -7حسین عاقبتی راد

01

تعرفه عوارض محلی شهرداری اسفراین سال 0011

این تعرفه با پیشنهاد شهرداری ،تصویب شورای اسالمی شهر(مصوبه شماره

 017مورخه / 21

 ) 1911و تایید وزارت کشور

/ 22

(استانداری) سیر قانونی را طی نموده و از ابتدای سال  1077الزم االجراء می باشدضمانت اجرایی وصول  :کمیسیون ماده 00
2212616

 -01نا عوارض  :عوارض کاربری با قابلیت تیاری مازاد بر ضوابر شهرسازی
ازای هر
تیاری به
کاربری با
تیاری
قابلیتقابلیت
کاربری با
عوارضعوارض
ردیف -نام عوارض :
11
متر مربع

تجاری های

مجتمع های

تجاری های تک

مجتمع های

تک واحدی

تجاری و

واحدی1400

تجاری و

99

پاساژها99

2261216

پاساژها1400

0

زیرزمین

35.64×p

50.22×p

46/33×p

65/28×p

2

همکف

71.28×p

73.41×p

92/66×p

95/43×p

3

طبقه اول

21.38×p

35.64×p

27/79×p

46/33×p

0

طبقه دو

14.58×p

29.40×p

18/95×p

38/22×p

5

طبقه سو به باال

9.18×p

21.38×p

11/93×p

27/79×p

6

برای بالکن و انباری تیاری و نیم طبقه تیاری

14.58×p

29.40×p

18/95×p

38/22×p

7

فضا های تیاری داخل هتل ها بیش از %31

76/00×p

58681×p

تبصره ( : )1امالکی که بر اساس طرر تفصیلی دارای کاربری قابلیت تیاری می باشند .مشمول پرداخت این عوارض نبوده و از متقاضیانی که بر خالف پروانوه
ساختمانی نسبت به احداث تیاری اقدا نموده اند پس از طرر در کمیسیون ماده صد،طبک رای صادره اقدا خواهد گردیود .بوه اسوتناد رای هیوات عموومی
دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه  587مورخه  83/00/25عالوه بر درایم به نرخ سال ساخت ،عوارض به نرخ روز نیز محاسبه و وصول گردد.همچنوین
امالکی که دارای مصوبه کمیسیون ماده  5دهت تغییر کاربری به تیاری می باشند(بیز ادارات و موسسات عمومی دولتی و غیر دولتی) و عوارض تغییر کواربری
را پرداخت نموده اندمشمول دریافت این تعرفه نمی باشند.
تبصره ( :)1در میتمع های تیاری ،وید (نورگیر) ،راه پله ها  ،سرویس بهداشتی و نمازخانه از پرداخت عوارض تیاری معاف بووده و صورفاً عووارض پوذیره
بایستی محاسبه و دریافت گردد.
تبصره( :)3میتمع تیاری عبارت است از میموعه واحدهای تیاری و دفترکار در یک مالکیت با تعداد  0واحد تیاری یا بیشتر که دارای ورودی ها و فضاهای
عمومی مشتر

و درارتباط با یکدیگر می باشند.

تبصره( :)6عوارض ارزش افزوده ناشی از عد رعایت عدد شاخص برای امال

تیاری براساس هر متر مربع 97.5×pمحاسبه می گردد.

تبصره ( :)0عوارض فوب برای مساحتهای مازاد بر ضوابط تعریف شده طرح تفصیلی قابل وصول می باشد.

تبصره ()4عوارض قابلیت در سال  1611حذف گردید

اعضای شورای اسالمی شهر -0 :علیرضا حسین آبادی

 -2عیسی دانایی

 -3ابراهیم بابایی

 -0سلیمان غفاری

 -5طلعت رگبار

 -6شمسعلی شعبانیان  -7حسین عاقبتی راد

00

تعرفه عوارض محلی شهرداری اسفراین سال 0011

این تعرفه با پیشنهاد شهرداری ،تصویب شورای اسالمی شهر(مصوبه شماره

 017مورخه / 21
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 ) 1911و تایید وزارت کشور

(استانداری) سیر قانونی را طی نموده و از ابتدای سال  1077الزم االجراء می باشدضمانت اجرایی وصول  :کمیسیون ماده 00

صدور پروانه ساختمانی منوط به ارائه سند مالکیت می باشد
 اسنا د صادره از طریق ماده 100و  101و قانون تعیین تکلیف اراضی فاقد سند رسمی می بایست قبل از صدورسند از شهرداری استعالم اخذ گردیدهباشد در غیر اینصورت در صورت رضایت مالک مطابق بند  11عوارض ارزش افزوده اعمال گردد.
 در خصوص امالک قولنامه ای که ماده 171در مورد آنها اجرا نشده ضمن قبول عدم وجود و ارائه سند مالکیت یا پروانه قبلی دال بر زیر 077متر بودناصالت ملک با توافق و تفاهم برابربند 11عوارض ارزش افزوده اقدام خواهدشد.
-11نام عوارض :عوارض ارزش افزوده ناشی از عد ادرای ماده 010با کاربری مسکونی،صنعتی ،اداری و ....
ردیف

به ازای هرمترمربع

ماخذونحوه محاسبه99

2212612

ماخذونحوه محاسبه0011

0

کاربری مسکونی

2063×p

31/37×p

2

کاربری صنعتی

01669.×p

03/36.×p

3

کاربری اداری وغیره

20638×p

26/72×p

تبصره (:)1عوارض ناشی از عد ادرای ماده  313درهنگا اخذمجوزیاپاسخ است

2261216

ونقل وانتقال قابل وصول ویاپس ازصدوررای کمیسایون مااده 311

ع وه بردرائم،عوارض مربوطه هم درصورالیکه طبق ماده  313اص حی قب ً دریافت نشده باشادویادارای ساابقه پرداخات ازشاهرداری درایاص خ او
نداشته باشدقابل وصول میباشد.
تبصره ( :)2اراضی دارای سندششدانگ که درمحدوده خدماالی شهرواقع میگردندوقب الوسط شهرداری الهکیک زردیده وبراساس طرح داامع واله ای ی
ق دقط ه بندی مجددرادارندعوارض قط ه بندی ناشی از عد رعایت ماده  313بابت هرمتراژمطابق ددول فوق محاسبه واخذزردد(.براساس پرسش نامه
شماره  31نامه شماره  39/1/33-11133وزارل کشور)
تبصره ( :)3ام ک قولنامه ای زیر  011متر مربع که دارای سابقه است

شهرداری و یا در ممی ی شهرداری در سال  3111به صورل اعیاان احادا

شده و فاقد پروانه ساختمانی می باشد و همچنیص ساختمان هایی که قبل از سال  3131دارای رای کمیسایون مااده  311مای باشاد مطاابق دادول
فوق.دریافت زردد
تبصره( :)4اسناد مالکیتی که از طریق ماده 349و  341صادر زردیده و زیر  011متر مربع می باشند در صورالی که ساابقه پرداخات عاوارض ناشای از
ادرای ماده  313را نداشته باشند برابر ددول فوق محاسبه و دریافت زرددو اسنادی که از ابتدای سال(3131الاریخ ال ویب اصا حی مااده )313صاادر
شده و قوانیص و مقررال ثبتی ان رعایت نگردیده بر اساس ماده  313قابل وصول می باشد.

اعضای شورای اسالمی شهر -0 :علیرضا حسین آبادی

 -2عیسی دانایی

 -3ابراهیم بابایی

 -0سلیمان غفاری

 -5طلعت رگبار

 -6شمسعلی شعبانیان  -7حسین عاقبتی راد

02

تعرفه عوارض محلی شهرداری اسفراین سال 0011

این تعرفه با پیشنهاد شهرداری ،تصویب شورای اسالمی شهر(مصوبه شماره
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/ 22

 ) 1911و تایید وزارت کشور

(استانداری) سیر قانونی را طی نموده و از ابتدای سال  1077الزم االجراء می باشدضمانت اجرایی وصول  :کمیسیون ماده 00

2212612

-11نام عوارض :عوارض ارزش افزوده ناشی از عد رعایت ضوابر بر زمین

2261216

طریقه محاسبه عوارض:
کسری نصاب عرصه به ازای هر متر مربع

ماخذ و نحوه محاسبه99

ماخذ و نحوه محاسبه 0011

ردیف
1

کسری حد نصاب تا  % 21زیر نصاب طرر مصوب

00658 ×p

08/22 ×p

2

عوارض کسری بر زمین مسکونی قولنامه ای یا سنددار تا سقف

39621×p

09×p

 8متر در عمک  2متر محاسبه می گردد
3
0

عوارض کسری مساحت زمین برابر ضوابر با سند ششدانگ

عوارض کسری مساحت زمین برابر ضوابر با قولنامه و سند

70652×p

93/05×p

111.78×p

039/72×p

مشاعی

تبصره( :)1ددول باال مربوط به امالکی است که به شهرداری مرادعه و طبک ضوابر یا پس از تایید کمیته فنی کمیسیون ماده پنج
تفکیک انیا می گیرد ودر امال

فاقد میوزاز شهرداری در صورتیکه که دارای رای کمیسیون ماده صد مبنی بر پرداخت دریمه

باشد نه قلع بنام .ددول فوق با ضریص چهاربرابر محاسبه و اخذ گردد .
تبصره ( : )2در خیابانها اما خمینی (ره)  ،اما رضا(ع)  ،معلم  ،مطهری (از پل تعاون تا چهار راه 22بهمن)  ،اسفراینی( از چها ر راه
22بهمن تا چهار راه بهشت )در صورت تیمیع ا مال
با یک پال

ریزدا نه (دارای سابقه کسبی واحد صنفی و ممیزی نوسازی قبل از سال )0367

ثبتی در دبهه پشت در صورت رعایت عقص نشینی بصورت رایگان از سه برابر تغییر کاربری پروانه برابر مترا عقص

نشینی شده بصورت رایگان بهره مند خواهند شد(این تبصره فقر تا پایان سال 0011قابلیت ادرایی دارد)
تبصره -3امالکی که دارای سوابک قبل از سال 0367در شهرداری داشته باشد در نوسازی مشمول عوارض کسری بر نمی گردد.

اعضای شورای اسالمی شهر -0 :علیرضا حسین آبادی

 -2عیسی دانایی

 -3ابراهیم بابایی

 -0سلیمان غفاری

 -5طلعت رگبار

 -6شمسعلی شعبانیان  -7حسین عاقبتی راد

03

تعرفه عوارض محلی شهرداری اسفراین سال 0011
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این تعرفه با پیشنهاد شهرداری ،تصویب شورای اسالمی شهر(مصوبه شماره

/ 22

 ) 1911و تایید وزارت کشور

(استانداری) سیر قانونی را طی نموده و از ابتدای سال  1077الزم االجراء می باشدضمانت اجرایی وصول  :کمیسیون ماده 00

2212612

-13نام عوارض :عوارض ارزش افزوده ناشی از عد رعایت حد نصاب اعیان

مساحت کسری شاخص در میموع بر اساس

ماخذ ونحوه محاسبه0399

2261216

ماخذ ونحوه محاسبه0011

مترمربع
01-160

98×p

022/5×p

21-0160

147.42×p

184/27×p

31-2160

196×p

245×p

تبصره( :)1امالکی که کسری مساحت آنها برای عدد شاخص در میموع واحدها تا  31مترمربع باشد شهرداری می تواند بورای ایون
کسری شاخص با دریافت مبلغی که در ددول ذیل آمده است به متقاضیان پاسخ دهد.

تبصره:1ساختمانها و زمینهائی که قبل از تصویب طرح تفضیلی یا نبود کسری شاخص ساخته شده یا سند
گرفته اند مشمول عوارض فوب نمی گردد.
تبصره - 3در مناطق ویژه دو برابرضریب فوق محاسبه واخذ گردد
تبصره  – 4ضریب جدول فوق برای منطقه  3با ضریب  89محاسبه گردد .

اعضای شورای اسالمی شهر -0 :علیرضا حسین آبادی

 -2عیسی دانایی

 -3ابراهیم بابایی

 -0سلیمان غفاری

 -5طلعت رگبار

 -6شمسعلی شعبانیان  -7حسین عاقبتی راد

00

تعرفه عوارض محلی شهرداری اسفراین سال 0011

این تعرفه با پیشنهاد شهرداری ،تصویب شورای اسالمی شهر(مصوبه شماره
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 ) 1911و تایید وزارت کشور
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(استانداری) سیر قانونی را طی نموده و از ابتدای سال  1077الزم االجراء می باشدضمانت اجرایی وصول  :کمیسیون ماده 00

2212613

-10نام عوارض :عوارض مازاد بر تراکم پایه

2261216

طریق محاسبه عوارض:
ردیف

عوارض مازاد بر تراکم پایه

نحوه محاسبه سال

نحوه محاسبه

0399حداکزر سقف سال1611داکزر سقف
فروش تراکم به ازای

فروش تراکم به

هر مترمربع)ریال)

ازای هر
مترمربع(ریال)

0

مازاد تراکم  021تا  081درصد

0/782/111

2/227/511

2

مازاد تراکم 081تا 201درصد

2/676/111

3/305/111

3

مازاد تراکم 201تا 311درصد

0/055/111

5/568/751

0

مازاد تراکم  311درصد به باال

6/237/111

7/796/251

تبصره( :)1در خصو

محاسبه تراکم امالکی که در کمیسیون ماده 5یا کمیته فنی با سطح اشغال صدرصد موافقت شده

است در صورتی که مساحت ملک کمتر از  011متر مربع باشد تراکم مازاد از 011تا  081درصدبر اساس ردیف یک
ددول فوق و مازاد بر 081درصد طبک ردیفهای 2و3و 0ددول فوق محاسبه و اخذ می گردد.
تبصره( :)1در سایر کاربریها غیر از مسکونی که در طرر تفضیلی تراکم مشوص شده در صورت افزایش تراکم از حد
میاز طرر (،پس از اخذ میوز از کمیته فنی و – یا کمیسیون ماده پنج) مازاد بر تراکم ،از 120درصد به باال منظور
و.محاسبه گردد.
تبصره( : )3عالوه بر دریافت عوارض فروش تراکم عوارض پذیره نیز دریافت می گردد..
تبصره( )0ارقا ددول فوق الذکر در منطقه ویهه با ضریص 2ومنطقه یک 0/75و منطقه دو  0/51و منطقه سه یک ()0
محاسبه گردد

اعضای شورای اسالمی شهر -0 :علیرضا حسین آبادی

 -2عیسی دانایی

 -3ابراهیم بابایی

 -0سلیمان غفاری

 -5طلعت رگبار

 -6شمسعلی شعبانیان  -7حسین عاقبتی راد

05

تعرفه عوارض محلی شهرداری اسفراین سال 0011

این تعرفه با پیشنهاد شهرداری ،تصویب شورای اسالمی شهر(مصوبه شماره
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 ) 1911و تایید وزارت کشور

(استانداری) سیر قانونی را طی نموده و از ابتدای سال  1077الزم االجراء می باشدضمانت اجرایی وصول  :کمیسیون ماده 00

-14نام عوارض :عوارض تعمیر ساختمان (تعمیرات غیراساسی و غیر سازه ای)

6101202

6120102

طریک محاسبه عوارض:
ردیف

نوع کاربری

نحوه محاسبه (ریال)

0

مسکونی

 %25عوارض پذیره مسکونی

2

تیاری

%25مبلغ عوارض پذیره تیاری

3

اداری – صنعتی

 %25مبلغ عوارض پذیره اداری-صنعتی

0

آموزشی ،ورزشی،مذهبی ،پزشکی ،بهداشتی ،درمانی و

 %25مبلغ عوارض پذیره آموزشی،

غیره

ورزشی و...

تبصره( : )1تا مادامی که مالکین و یا قائم مقا آنها تغییری در وضعیت ملک خود اعم از واحدهای مسکونی ،اداری ،تیاری ،آموزشی
،ورزشی ،مذهبی ،پزشکی ،درمانی و غیره بودود نیاورند که مغایر با مفاد پروانه ساختمان و نقشه تأییود شوده از سووی شوهرداری
نباشد،عوارض تحت عنوان تعمیرات به آنان تعلک نوواهد گرفت.
تبصره( : )1ضمناً در خصو

امال

واقع در طرحهای تعریض گذر مانند خیابان اصلی برابر ماده واحده قانون نحوه تقویم اموال

واقع در طرحهای عمرانی عمل گردد.
تبصره -3کلیه واحد های تیاری ومسکونی که در حاشیه خیابانهای اصلی قرار دارند و در تعریض گذر نمی باشند در راستای ارتقای
سیما ومنظر شهری تعویض درب و انیا نما با اخذ میوز از شهرداری رایگان می باشد

اعضای شورای اسالمی شهر -0 :علیرضا حسین آبادی

 -2عیسی دانایی

 -3ابراهیم بابایی

 -0سلیمان غفاری

 -5طلعت رگبار

 -6شمسعلی شعبانیان  -7حسین عاقبتی راد

06

تعرفه عوارض محلی شهرداری اسفراین سال 0011

این تعرفه با پیشنهاد شهرداری ،تصویب شورای اسالمی شهر(مصوبه شماره
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 ) 1911و تایید وزارت کشور

(استانداری) سیر قانونی را طی نموده و از ابتدای سال  1077الزم االجراء می باشدضمانت اجرایی وصول  :کمیسیون ماده 00

2212616

- 11نام عوارض :عوارض اضافه ارتفاع مغایر با ضوابر میاز و پروانه ساختمانی

2261216

طریق محاسبه عوارض:
ردیف

نوع کاربری

ماخذ و نحوه محاسبه عوارض1399

ماخذ و نحوه محاسبه عوارض 1611

0

مسکونی

 8.74×p×( ÷3سطح بنا × اضافه ارتفاع)

01/92 ×p×( ÷3سطح بنا × اضافه ارتفاع)

2

تیاری

 17.82×p×( ÷3سطح بنا × اضافه ارتفاع)

 22/27×p×( ÷3سطح بنا × اضافه ارتفاع)

3

اداری و صنعتی

 17.82×p×( ÷3سطح بنا × اضافه ارتفاع)

 22/27×p×( ÷3سطح بنا × اضافه ارتفاع)

0

فرهنگی ،هنری،
ورزشی ،آموزشی،

 8.74×p×( ÷3سطح بنا × اضافه ارتفاع)

بهداشتی ،درمانی،

 10/92×p×( ÷3سطح بنا × اضافه ارتفاع)

پزشکی و غیره
اضافه ارتفاع بر اساس متر محاسبه می گردد.
تبصره( : )1منظور از سطح بنام سطح طبقه ای است که اضافه ارتفاع دارد.
تبصره( :)1حداکزر ارتفاع در تیاری طبک آخرین مصوبه

. .پنج و در مسکونی زیر سقف (خالص)  3متر می باشدوبقیه کاربریها

طبک ضوابر طرر تفصیلی عمل گردد.
تبصره( :)3اعمال تعرفه عوارض افزایش ارتفاع پس از تائید کمیته فنی وتصویص کمیسیون ماده پنج قابلیت ادرایی دارد.
تبصره ( :)0تعرفه فوق پس از آرام صادره کمیسیون ماده  011نیزقابل وصول می باشد.

اعضای شورای اسالمی شهر -0 :علیرضا حسین آبادی

 -2عیسی دانایی

 -3ابراهیم بابایی

 -0سلیمان غفاری

 -5طلعت رگبار

 -6شمسعلی شعبانیان  -7حسین عاقبتی راد

07
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این تعرفه با پیشنهاد شهرداری ،تصویب شورای اسالمی شهر(مصوبه شماره
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(استانداری) سیر قانونی را طی نموده و از ابتدای سال  1077الزم االجراء می باشدضمانت اجرایی وصول  :کمیسیون ماده 00

2212616

-11نام عوارض :عوارض پیش آمدگی مشرف به معابر

2261216

طریق محاسبه عوارض:
ماخذ و نحوه محاسبه عوارض به ازای

ماخذ و نحوه محاسبه عوارض به ازای

هر متر مربع1399

هر متر مربع1400

55/07×P

ردیف

نوع کاربری

25×P
27.

تیاری

00600×P

2

اداری وصنعتی

29.40×P

36/75×P

3

مسکونی

23.49×P

29/36×P

0

فرهنگی ،هنری ،ورزشی ،آموزشی ،بهداشتی ،د
17.82×P

درمانی ،پزشکی و غیره

22/27×P

تبصره( : )1در صورتیکه پیش آمدگی سقف آخرین طبقه صرفاً بصورت سایه بان مورد استفاده قرار گیرد مشمول ایون تعرفوه نوواهود
شد.
تبصره( :: )1در صورتیکه پیش آمدگی در معبر عمومی بصورت روبسته و زیربنای مفیود موورد اسوتفاده واحودهای مسوکونی ،تیواری
،اداری ،صنعتی قرار گیرد ،عالوه بر اینکه دزو زیربنای مفید محسوب و عوارض مربوطه وصوول خواهود شود.بوا دریافوت ایون عووارض ،
عوارض مازاد برتراکم بر پیش آمدگی تعلک نمی گیرد.
تبصره()3برابر بوشنامه ابالغی راه و شهرسازی هر نوع پیش آمدگی خارا از حدود مالکیت ممنوع بووده ولکون برابور رای کمیتوه فنوی
شماره /32/6803الف مورخ 0399/13/10

موارد مشمول و همچنین در صورت رای کمیسویون مواده صود 51درصود ارزش روز

زمین در طبقه اول عالوه بر بندهای فوق دریافت و پیش آمدگی در طبقات برابر ددول فوق دریافت گردد.
تبصره ( : )6چنانچه پیش آمدگی پس از ساخت بنا و خارا از درصد میاز بوده باشد در صورت ابقام توسر کمیسیون ماده صد وصوول
عوارض پیش آمدگی بر مبنای تعرفه مربوطه محاسبه خواهد شد و مطابک کمیسیون ماده 011عمل خواهد شد.

اعضای شورای اسالمی شهر -0 :علیرضا حسین آبادی

 -2عیسی دانایی

 -3ابراهیم بابایی

 -0سلیمان غفاری

 -5طلعت رگبار

 -6شمسعلی شعبانیان  -7حسین عاقبتی راد
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(استانداری) سیر قانونی را طی نموده و از ابتدای سال  1077الزم االجراء می باشدضمانت اجرایی وصول  :کمیسیون ماده 00

2216216

-19نام عوارض :عوارض اختصاصی مطالعه و احداث پارکینگ عمومی

2261612

طریق محاسبه عوارض:
* عوارض حذف پارکینگ با رعایت موارد قید شده(تباصر شش گانه ابالغیه وزارت کشور) و ضو ابر به ازای هر متر مربع کسری  31درصدقیمت
روز زمین محاسبه می گردد.
تبصره( : )1احداث پارکینگ درساختمانهائی که امکان احداث آن ودودداردادباری است وشهرداری حک دریافت عوارض حذف پارکینگ
رانداردلذاصدورپروانه ساختمانی بدون درنظرگرفتن پارکینگ برای اینگونه ساختمانهاممنوع است ولی در شرایر ذیل درهنگا صدورپروانه
شهرداری می تواند بر اساس ضوابر طرر تفصیلی نسبت به فروش یا الزا مالک به تامین پارکینگ برابر این تعرفه اقدا نماید:
-0ساختمان در بر خیابانهای سریع السیر به عرض  05متر و بیشتر قرار داشته و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد.
 -2ساختمان در فاصله یکصد متری تقاطع خیابانهای به عرض  24متر و بیشتر واقع شده و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد.
.0

 -3ساختمان در محلی قرار گرفته باشد که ورود به پارکینگ مستلز قطع درختان کهن باشد که شهرداری ادازه قطع آن را نداده است.

.2

-0ساختمان در بر کوچه هایی قرار گرفته باشد که به علت عرض کم کوچه،امکان عبور اتومبیل نباشد.

.3

-5ساختمان در بر معبری قرار گرفته باشد که به علت شیص زیاد ،احداث پارکینگ در آن از نظر فنی مقدور نباشد.

.0

-6در صورتیکه وضعیت و فر زمین  ،دهت احداث ساختمان به صورتی باشد که از نظر فنی و شهرسازی نتوان در سطح طبقات احداث پارکینگ
نمود.
تبصره ( :)1شهرداری موظف است درآمد حاصل از این تعرفه را به حساب پارکینگ عمومی واریز و صرفاً در امر احداث پارکینگ عمومی و
محلی هزینه نماید.
تبصره( : )3بر اساس رأی قطعی شماره 0077-0080مورخ  86/02/02هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نظر به اینکه قانون گذار به شرر
تبصره  5ماده  011قانون شهرداری تکلیف عد رعایت پارکینگ و یا کسری آن را معین و متولف را بر اساس رأی کمیسیونهای مقرر درآن ماده
به پرداخت دریمه محکو نموده وصول عوارض در مورد عد رعایت پارکینگ و یا کسری آن،خالف است .در حذف پارکینگ برابر تبصره  5ماده
 011فقر دریمه وصول خواهد شد.
تبصره(:)6مال

محاسبه هرپارکینگ برابرضوابر طرر تفضیلی می باشد.

.
تبصره ( :)0درخصو

کسری مساحت پارکینگ مواردی که آرایش پارکینگ مشکل نداشته باشدبا تایید کمیته فنی مسکن و شهرسازی ،به ازای

هر متر مربع پارکینگ %71 ،حالت میاز این تعرفه محاسبه و اخذ گردد.
تبصره (:)4در خصو

مواردی که خارا از شش بند فوق باشد چنانچه مالک متقاضی خرید پارکینگ باشد پس از تایید کمیته فنی ذیل کمیسیون

ماده  ، 5شهرداری می تواند به ازای هر متر مربع کسری پارکینگ معادل 0/5برابر این تعرفه محاسبه و اخذ گردد.

اعضای شورای اسالمی شهر -0 :علیرضا حسین آبادی

 -2عیسی دانایی

 -3ابراهیم بابایی

 -0سلیمان غفاری

 -5طلعت رگبار

 -6شمسعلی شعبانیان  -7حسین عاقبتی راد
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(استانداری) سیر قانونی را طی نموده و از ابتدای سال  1077الزم االجراء می باشدضمانت اجرایی وصول  :کمیسیون ماده 00

2212312

-11نام عوارض :عوارض بر حک مشرفیت

2261213

کلیه اراضی وامالکی که براثرطرر های اصالحی،تعریض،توسعه ای واحداثی،دربرگذراصالحی یواتعریض ویاآزادسوازی ومسیربازگشوایی واقوع میشوونددر
صورت پرداخت خسارت به مالک به قیمت روز عوارض ارزش افزوده یکباربرای ملک واراضی موصوف تعلک میگیردوعووارض مذکوربوه هنگوا فوروش
وانتقال سندویادرموقع درخواست میوزاحداث ویانصص واییاددربازصاحص ان ومالکین اینگونه امال

برابرمفاداین ماده و تبصوره هوای ذیول آن توسور

شهرداری دریافت خواهدشد .بدیهی است در صورت عد استفاده مالک از ضوابر تشویقی ،خسارت وارده مطابک بودده سوال دواری و ضووابر قوانونی
باقیمت کارشناسی روز ملک قبل و بعد از عقص نشینی محاسبه وبصورت نقدی یا معوض و یا تسهیالت پرداخت خواهدشد.
«نحوه محاسبه عوارض بر حق مشرفیت
عرض معبر قبل ازاجرای

عرض معبر بعد از

عرض معبر بعد از

عرض معبر بعد از

عرض معبر بعد از

ردیف

تعریض

اجرای تعریض تا 6

اجرای تعریض تا 4

اجرای تعریض تا 1

اجرای تعریض تا 11

متری

متری

متری

متری

1

تا  1متری

01/11 × p

11/11× p

111/90× p

161× p

1

 1.1تا  6متری

-

11/11× p

111/90× p

161× p

3

 6.1تا  4متری

-

-

11/11× p

111× p

6

 4.1تا  1متری

-

-

-

19/1× p

تبصره ( :)1مبنای محاسبه خسارت ملک ،گذرقبالزادرای طرر می باشدوهمچنین ارزش افزوده گذربعد ازادرای طرر در معابر کمتر از  02متر قیموت
منطقه ای( )pمی باشد.
تبصره ( :)1در موارد ذیل ملک دارای ارزش افزوده می گردد.
 - 0امالکی که در اثر عقص نشینی معبر آن تعریض می گردد .
 - 2امالکی که دارای یک گذر بوده و در اثر اییاد گذر اضافی ،به گذر ددید مشرف گردند .
 - 3امالکی که عقص نشینی ندارند اما معبر مشرف به آنها تعریض گردد..
تبصره ( :)3امال

با هر معبری که بدون عقص نشینی و بر اثر تعریض امال

مقابل عرض معبر مشرف  02متر تا 06می شود  %51 ،ارزش افوزوده و

از  06متری باال تر  51درصد ملک به نرخ روز وبرابر نظر کارشناس رسمی دادگستری با معبر قبل و بعد از ادرای تعریض قابل محاسبه و وصوول موی
باشد.
تبصره(:)6امالکی که براثرتعریض معبردارای عقص نشبنی می باشند ودچار خسارت گردیده اند،برابرنظریه کارشوناس رسومی ،ارزش روز ملوک قبول
وبعداز ادرای طرر محاسبه وخسارت مالک درقبال پرداخت وده نقد یا تسهیالت مطابک ضوابر قانونی و بودده مصوب سال مرادعه قابل پرداخت است
ودرصورت دریافت خسارت توسر مالک مال

اعضای شورای اسالمی شهر -0 :علیرضا حسین آبادی

عمل بابت صدورپروانه ،مساحت باقیمانده ملک بعدازعقص نشینی می باشد.

 -2عیسی دانایی

 -3ابراهیم بابایی

 -0سلیمان غفاری

 -5طلعت رگبار

 -6شمسعلی شعبانیان  -7حسین عاقبتی راد
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(استانداری) سیر قانونی را طی نموده و از ابتدای سال  1077الزم االجراء می باشدضمانت اجرایی وصول  :کمیسیون ماده 00

-11نام عوارض :ارزش افزوده ناشی از اجرای و تغییر طرحهای مصوب شهری

2212321

2261213

آن دسته از امالکی که به استناد طرر تفصیلی و یا دامع و یا تایید کمیسیون ماده  5تغییرکاربری یافته اند عوارض ارزش افزوده ناشی از بورای
هر متر مربع به شرر تبصره های ذیل محاسبه و اخذ می گردد:.
تبصره 1ارزش افزوده اراضی به دز اراضی مزروعی  ،باغی و محوطه به خدمات عموومی شوامل آموزشی،بهداشتی،درمانی،ورزشوی،فرهنگی
وانتظامی که در طرر مصوب با نظر کمیسیون انیا می شود شهرداری حک دریافت ودهی تحت عنوان عوارض تغییر کاربری را ندارد.
تبصره  :1امالکی که دارای سابقه کاربری مسکونی ب وده اند و مطابک طرر تفصویلی و دوامع ،کواربری آن تغییور نمووده در صوورت اعواده بوه
کاربری اولیه از طریک کمیسیون ماده  5یا طرر های آتی شهرسازی هیچ گونه عوارض تغییر کاربری به آن تعلک نمی گیرد.
تبصره  :3کلیه ساختمانها و امالکی که در سطح شهر دارای سابقه مزل گارا ها  ،گرمابه ها  ،کاروانسرا ها و سوایر مووارد موی باشوند ،و در اثور
طرر دامع ،تفصیلی و یا کمیسیون ماده  5بدون تفکیک به مسکونی یا کاربری های دیگر تغییر یافته باشد .به طریک ذیل عمل می شود :
بند  :0تغییر از هر کاربری یا سابقه به کاربری مسکونی (غیر از موضوع تبصره  )1توسط کمیسیون مراده پرند در صرورت رعایرت
گذر و عدم تفکیک  10درصد قیمت روز اخذ گردد .در صورت رعایت گذر بیش از  11/10درصد از کرل زمرین (دارای سرند) از
سهم خدمات کسر گردد .و در صورت تفکیک مطابق ماده  202اقدام گردد.
بند :2ارزش افزوده ناشی از ادرای طرر تیاری به ازای هر متر  %51ارزش افزوده با قیمت کارشناسی رسمی وصول موی شوود .درصوورتیکه
مالک دهت امال

تا  511مترمربع عالوه برآن اقدا به تفکیک خارا از ماده  010اصالحی نموده باشد و درخواسوت تفکیوک میوددنیز داشوته

باشد ضمن رعایت معابر مورد نیاز طبک تعرفه شماره  03عوارض تفکیک وصول گردد و امال

با مسواحت بویش از  511مترمربوع طبوک مواده

 010اصالحی اقدا گردد.
تبصره  :3مال

تعیین کاربری اراضی باغی و زراعی کاربری بعد از اولین طرر دامع سال  0368و یا اسناد ملکوی ارائوه شوده کوه دارای سوابقه

زراعی و یا باغ می باشد الز به توضیح است اراضی باغی و زراعی که قبالً به مودص مصوبه کمیسویون مواده  5تغییور کواربری یافتوه و حوک و
حقوقات مربوطه را پرداخت نموده اند مشمول بند  0تبصره  2نمی باشند.

اعضای شورای اسالمی شهر -0 :علیرضا حسین آبادی

 -2عیسی دانایی

 -3ابراهیم بابایی

 -0سلیمان غفاری

 -5طلعت رگبار

 -6شمسعلی شعبانیان  -7حسین عاقبتی راد
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-13نام عوارض :عوارض تیدید و تغییر نا پروانه ساختمانی
2212616

طریقه محاسبه عوارض تجدید پروانه:

2261216

A2 –A1

 =A2عوارض پذیره پروانه ساختمانی در زمان مرادعه مالک دهت تیدید پروانه(بعد از پنج سال)
 =A1عوارض پذیره پروانه ساختمانی در زمان صدور پروانه
تبصره ( :)1طبک تبصره  2ماده  29قانون نوسازی و عمران شهری در پروانه های ساختمانی کوه از طورف شوهرداری هوا صوادر موی شوود بایود
حداکزر مدتی که برای پایان یافتن ساختمان ضروری است قید گردد (حداکزر  5سال ) و مالکین باید ظرف مدت مقرر در پروانه  ،ساختمان خوود را
به اتما برسانند .در غیر اینصورت عوارض تیدید( ) A2 –A1دریافت گردد ،در معابر اصلی و میادین عالوه بر دریافت عووارض تیدیود(، ) A2 –A1
 %01بعنوان عوارض تاخیر ادرای ساختمان دریافت خواهد شد.
تبصره ( : )1متقاضیانی که یکسال پس از صدور پروانه ساختمانی شروع به عملیات ساخت و ساز ننموده باشوند در صوورت درخواسوت تیدیود توا
مدت سه سال از تاریخ صدور پروانه اصلی هزینه تیدید پروانه وصول نوواهد شد..
تبصررره( :)3بوورای تیدیوود پروانوه سوواختمانی بعوود از مهلووت قووانونی سووه سوواله بوورای مرادعووه اول  %25فقوور عوووارض پووذیره و بوورای مرادعووه
دو یعنووی سووال چهووار  % 01مابووه تفوواوت زمووان صوودور پروانووه سوواختمان و زمووان مرادعووه مبنووای وصووول عوووارض تیدیوودمی باشوود و در
مرادعات بعدی و تیدیدپروانه  ،مابه تفاوت عوارض اعیانی زمان آخرین تمدید با زمان مرادعه مال

عمل می باشد.

تبصره ( : )0مالکینی که قبل از اتما مهلت مقرر در پروانه (بار اول) از احداث بنا صرف نظر نمایند در صورتی که هویچ گونوه عملیوات سواختمانی
انیا نداده باشند و درخواست ابطال پروانه را داشته باشند شهرداری می تواند پس از کسر  25درصد عوارض پذیره می تواند همزمان با ابطوال
پروانه بدون احتساب عوارض ،نوسازی،آموزش و پرورش،خزانه ، ،و نسبت به عودت مابقی ودوه واریزی مالک اقدا نماید.
تبصره( :)4دهت تغییر نا مالک در پروانه و تاییدیه شناسنامه ساختمان یا نقشه های ساختمانی مبلغ 0/311/111ریال به عنوان کوارمزد دریافوت
می گردد.
تبصره( :)1عوارض دریافتی برای عرصه صرفاً فقط یکبار آنهم در زمان صدور پروانه (تغییر کاربری  ،بهای خدمات  ،تفکیک  ،کسرری ،
تراکم وعرصه  ،کسری بر) دریافت میگردد و هنگام تجدید وصول نخواهدشد.

اعضای شورای اسالمی شهر -0 :علیرضا حسین آبادی

 -2عیسی دانایی

 -3ابراهیم بابایی

 -0سلیمان غفاری

 -5طلعت رگبار

 -6شمسعلی شعبانیان  -7حسین عاقبتی راد
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 ) 1911و تایید وزارت کشور

(استانداری) سیر قانونی را طی نموده و از ابتدای سال  1077الزم االجراء می باشدضمانت اجرایی وصول  :کمیسیون ماده 00

2212616

-16نام عوارض :عوارض صدور میوز احداث پل

2261216

طریق محاسبه عوارض:
ماخذ و نحوه محاسبه عوارض به ازای هر متر

ماخذ و نحوه محاسبه عوارض به ازای هر متر

طول سال 99

طول سال 1611

666/6×p

ردیف

نوع کاربری

0

اداری

221×p

2

تیاری

89 ×p

222/66×p

3

مسکونی و سایر

124×p

055×p

تبصره( : )1بدیهی است شهرداری در موارد فاقد میوز نسبت به صدور اخطار دهت دمع آوری پل اقدا و در صورت عد اقدا
موثر از سوی مالکین رأساً نسبت به دمع آوری پل اقدا خواهد شد.
تبصره ( :)1برای هر قطعه زمین مسکونی یک عدد پل در حد تردد یک ماشین حداکزر  3مترطولی برابر ضووابر و پوس از نظور
کارشناس شهرداری رایگان می باشد.مازاد بر یک پل در صورتی که مغایر ضوابر طرر تفصیلی نباشد بر اساس ددول فوق محاسبه
و اخذ گردد.
تبصره( )3واحدهای تیاری خرد(به غیر از میتمع های تیاری و پاسا ها ) حک هرگونه احداث پل را نداشته  ،در غیر اینصورت برابر
ضوابر و مقرارت با آنان برخورد خواهد شد.
تبصره( )0عوارض ددول فوق در امالکی که در خیابانهایی که در مقابل درب ورود به پارکیگ نیواز بوه احوداث پول باشود در زموان
صدور پروانه ساختمانی وصول گردد
باتوجه به نامه شماره

 61031تاریخ  1391/9/11عوارض فوب حذف شد

اعضای شورای اسالمی شهر -0 :علیرضا حسین آبادی

 -2عیسی دانایی

 -3ابراهیم بابایی

 -0سلیمان غفاری

 -5طلعت رگبار

 -6شمسعلی شعبانیان  -7حسین عاقبتی راد
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این تعرفه با پیشنهاد شهرداری ،تصویب شورای اسالمی شهر(مصوبه شماره
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 ) 1911و تایید وزارت کشور

(استانداری) سیر قانونی را طی نموده و از ابتدای سال  1077الزم االجراء می باشدضمانت اجرایی وصول  :کمیسیون ماده 00

2212616

-10نام عوارض :عوارض صدور میوز حصارکشی یا دیوارکشی

2261216

طریق محاسبه عوارض:
ردیف

نوع حصارکشی یا دیوارکشی به ازای هر متر

ماخذ و نحوه محاسبه عوارض سال99

طول

ماخذ و نحوه محاسبه عوارض سال
1611

0

اراضی داخل محدوده شهر

22668×p2

28/35×p2

2

اراضی واقع در حریم شهر

860×p

01/02×p

تبصره ( : )1عوارض صدور میوز حصارکشی از سوی شهرداری با ارائه سند مالکیت رسمی و قولنامه ای با درخواست مالک انیا می پذیرد.
برای زمینهای زراعی ،باغی و کشاورزی ،حصارکشی طبک ضوابر قانونی مربوطه اقدا گردد.
تبصره ( :)1صدور میوز حصار کشی بنا مالک صرفاً به منزله محصور نمودن آن تلقی ،هیچگونه میوزی در دهت احداث بنا محسوب نمی شوود
و مراتص می بایست در میوز صادره از سوی شهرداری صراحتاً قید شود.
تبصره( :)3چنانچه مدار

معتبری همچون صدور احکا و آرام قطعی از سوی مرادع و محاکم قضائی و ذیصالر مبنی بر عد مالکیت و یا داشوتن

معارض ارائه شود ،صدور میوز حصار کشی متوقف خواهد شد.
تبصره( :)6به استناد ماده  001قانون شهرداری نسبت به زمین یا بنای موروبه و غیر مناسص با وضع محل و یا نیمه تما واقوع در محودوده شوهر
که در خیابان یا کوچه و یا میدان قرار گرفته و منافی با پاکی و پاکیزگی و زیبایی شهر با موازین شهرسازی باشد .شهرداری با تصویص شورای شوهر
می تواند به مالک اخطار کند منتها ظرف دو اخطار در دوماه به اییاد نرده یا دیوار یا مرمت آن که منطبوک بوا نقشوه مصووب انیمون شهرباشود
اقدا کند اگر مالک مسامحه و یا امتناع کرد شهرداری می تواند به منظور تامین نظر و ادرای طرر مصوب شوورا در زمینوه زیبوایی و پواکیزگی و
شهرسازی هرگونه اقدامی را که الز بداند معمول و هزینه آن را به اضافه صدی ده از مالک یا متولی و یا متصدی موقوفه دریافت نماید .در ایون
صورت حساب شهرداری بدواً به مالک ابالغ می شود در صورتی که مالک ظرف مدت  05روز از تاریخ ابالغ به صورت حسواب شوهرداری اعتوراض
نکرد صورت حساب قطعی تلقی می شود و هرگاه ظرف مهلت مقرره اعتراض کرد موضوع به کمیسیون مذکور در ماده  77ارداع خواهد شد.
صورت حساب هایی که مورد اعتراض واقع نشده و همچنین آرام کمیسیون رفع اختالف مذکور در ماده  77در حکم سند قطعی و الز االدرا بووده
و ادرام ثبت مکلف است بر طبک مقررات ادرای اسناد رسمی الز االدرام نسبت به وصول طلص شهرداری ادرائیه صادر و به مورد ادرام بگذارد.
تبصره( : )0حداکزر ارتفاع میاز دهت حصار کشی با ترکیص مصالح بنایی با فنس یا نرده مطابک ضوابر طرر تفضیلی شهر 2/5متر و حداکزر ارتفاع
میاز دهت دیوار کشی با مصالح بنایی  065متر می باشد . .و مترا صدور میوز میزان نامحصور بودن ملک می باشد(.شهرداری مکلف است ارتفاع
حصار و فنس را به تفکیک در میوز صادره درا نماید)
تبصره ( :)4هزینه های دریافتی از مالکان جهت حصارکشی و دیوارکشی زمین از ابتدای سال  2931به بعد در زمان صدور پروانه ساختمانی در داخل
محدوده از مبلغ محاسبات پروانه ساختمانی کسر خواهد شد.

اعضای شورای اسالمی شهر -0 :علیرضا حسین آبادی

 -2عیسی دانایی

 -3ابراهیم بابایی

 -0سلیمان غفاری

 -5طلعت رگبار

 -6شمسعلی شعبانیان  -7حسین عاقبتی راد
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این تعرفه با پیشنهاد شهرداری ،تصویب شورای اسالمی شهر(مصوبه شماره
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 ) 1911و تایید وزارت کشور

(استانداری) سیر قانونی را طی نموده و از ابتدای سال  1077الزم االجراء می باشدضمانت اجرایی وصول  :کمیسیون ماده 00

2212213

-14نام عوارض :عوارض سالیانه محل کسص

2261212

طریق محاسبه عوارض:
عوارض سالیانه محل کسص برای کلیه مشاغل و صنوف تابع نظا قانون نظا صنفی و قانون تیارت که ملز به عضویت در اتحادیه صنف مربوط و مشاغل و
حرف خا
ردیف

می باشند وصول می گردد.
نوع گرو ه مشاغل

ماخذ و نحوه محاسبه

حداقل مبلف(ریال)

عوارض99

ماخذ و نحوه

حداقل مبلف(ریال)

محاسبه
عوارض1611

0

مشاغل گروه اول

2.2×p ×s

6600000

2

مشاغل گروه دو

1.8 ×p ×s

4400000

3

مشاغل گروه سو

1.5 ×p ×s

2.2×p ×s

1661111

1.8 ×p ×s

6611111

1.5 ×p ×s
3300000

2266111

گروه مشاغل در انتهای دفترچه تعرفه عوارض ضمیمه می باشد.

 = Sمساحت واحد کسبی
تبصره( : )1در صورت تغییر محل کسص گروه یک  ، %01گروه دو  %31و گروه سه  %21اولین پروانه کسص وصول گردد( برای یک بار انتقال رایگان می باشد).
تبصره ( : )1در صورت ودود تداخل شغلی برابر تشویص کارشناس شهرداری  ،شغلهای اضافه شده به مشاغل معرفی شده به تفکیک محاسوبه و  %51عووارض سوالیانه کسوص آنهوا
محاسبه و عالوه بر کسص اصلی دریافت گردد.
تبصره( : )3خانواده محتر شهدا درده یک (پدر ،مادر ،همسر  ،فرزندان) آزادگان و دانبازان  %21به باال و ایزارگران  6ماه به باال با معرفی نامه کتبی از اداره یا نهاد مربوطه برای
یکبار به میزان  %51از پرداخت عوارض محل کسص معاف می باشند(.با ضریص  51درصد محاسبه می شود )
تبصره ( : )6افراد تحت پوشش اداره بهزیستی و کمیته امداد اما خمینی با معرفی نامه کتبی از اداره یا نهاد مربوطه برای یکبار به میزان  %51از پرداخت عوارض محل کسص معاف
می باشند.
تبصره ( : )0عوارض کیوسکهای سطح شهر همانند واحدهای صنفی محاسبه و دریافت گردد.
تبصره ( :)4هر واحد صنفی که بدون اطالع شهرداری محل کسص خود را تعطیل نموده و به شهرداری اعال ننموده برابر مصوب شوراری شهر از نامبرده عوارض وصول گردد.و
عوارض سنوات گذشته بر مبنای آخرین سنوات تائید شده عوارض مصوب قابل وصول می باشد.
تبصره( :)7محاسبه این عوارض در همکف و زیر زمین  ،پاسا ها و سایر امال

برابر فرمول مصوب  ،طبقه اول  ،%61طبقه دو  %51و از طبقه سو به باال  %01فرمول مال

عمل

می باشد.
تبصره ( :)8حداقل مساحت واحد کسص ( )sبر اساس ضوابر طرر تفصیلی برابر  21متر مربع و یابرابر نقشه های تایید شده ( پروانه )شهرداری می باشد.
تبصره( :)9محاسبه فروشگاه ها و تعاونیهای مصرف کارمندی و کارگری که مساحت اعیان آنها بیش از  21متر مربع باشد مال

عمل مساحت مودود اعیان آن می باشد.

تبصره :)01واحدهای صنفی که در شعاع  51متری میادین شهر واقع شده اند در محاسبه عوارض کسص آنان قیمت منطقه ای دارایی برابر با قیمت منطقه ای میدان محاسبه گردد.
تبصره( :)00در محاسبه عوارض سالیانه محل کسص این تعرفه چنانچه مبلغ عوارض تغییرات نامتعارفی نسبت به سال قبل داشته باشد مبنای محاسبه سالیانه  12درصد افزایش به
براساس تعرفه سال  90محاسبه خواهد شد .و عوارض کسص و پیشه مغازها تا 31مترمربع ضریص یک و تا  51مترمربع ضریص یک و نیم و تا  011متر مربع ضریص دو و تا  051متر
مربع ضریص دو نیم و از  051متر مربع با ال تر ضزیص سه محاسبه گردد
تبصره  02مال

محاسبه عوارض پس ازبررسی و صحت مدار

مزبه توسر شهرداری از تاریخ شروع کسص می باشد و ضمنا مودی موظف است اسناد شروع بکار بعد از تائید

اطاق اسناف به شهرداری دهت تشکیل پرونده ارائه نماید
تبصره-03-کلیه فعاال ن اقتصادی غیر مشمول صنفی نظا صنفی از پرداخت حک ورودی معاف لکن می بایست عوارض خدمات کسبی از زمان شروع فعالیت را تا  51متر برابر ددول
صفحه  20دفترچه فوق واز 51متر تا  011متر ضریص  2و از 011متر باالتر با ضریص  3پرداخت نمایند

اعضای شورای اسالمی شهر -0 :علیرضا حسین آبادی

 -2عیسی دانایی

 -3ابراهیم بابایی

 -0سلیمان غفاری

 -5طلعت رگبار

 -6شمسعلی شعبانیان  -7حسین عاقبتی راد
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(استانداری) سیر قانونی را طی نموده و از ابتدای سال  1077الزم االجراء می باشدضمانت اجرایی وصول  :کمیسیون ماده 00

2212213

-11نام عوارض  :عوارض آغاز خدمت دهی و انتقال محل کسص توسر صاحص پروانه

ردیف

نوع گرو ه مشاغل

2261212

فرمول محاسبه

حداکثر مبلف

فرمول محاسبه

حداکثر مبلف

عوارض حق افتتاح

(ریال)

عوارض حق

(ریال)

افتتاح محل

محل کسب99

کسب1611
مشاغل

الف

-

-

51×p ×s

03333333

گروه اول

ب

11×p ×s

33111111

12.5×p ×s

61111111

3

مشاغل گروه دو

9×p ×s

62611111

10×p ×s

26111111

0

مشاغل گروه سو

7.5×p ×s

66111111

8.5×p ×s

2611111

0

گروه مشاغل در انتهای صفحهات ضمیمه می باشد.

تبصره( :)0بابت بهای خدمات اولین پروانه کسص مبلغ عوارض سالیانه کسص مورد نظر با ضریص 2برابر مبلغ عوارض سالیانه) در هنگا صدور
مفاصا حساب محاسبه و دریافت گردد.در سال  0011حذف شد
تبصره( :)2عوارض انباری میزا از واحد صنفی محاسبه می گردد
تبصره()3مساحت در کلیه گروه مشاغل حد اقل21متر مربع می باشد
تبصره  0در محاسبه عوارض سالیانه محل کسص این تعرفه چنانچه مبلغ عوارض تغییرات نامتعارفی نسبت به سال قبل داشته باشد مبنای محاسبه سالیانه10
درصد افزایش به براساس تعرفه سال  90محاسبه خواهد شد.

تبصره -5-کلیه فعاال ن اقتصادی غیر مشمول صنفی نظا صنفی از پرداخت حک ورودی معاف لکن می بایست عوارض خدمات کسبی از زمان
شروع فعالیت را تا  51متر برابر ددول صفحه  20دفترچه فوق واز 51متر تا  011متر ضریص  2و از 011متر باالتر با ضریص  3پرداخت نمایند

توجه  :عوارض این صفحه برای سال  1611حذف گردید

اعضای شورای اسالمی شهر -0 :علیرضا حسین آبادی

 -2عیسی دانایی

 -3ابراهیم بابایی

 -0سلیمان غفاری

 -5طلعت رگبار

 -6شمسعلی شعبانیان  -7حسین عاقبتی راد
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تعرفه عوارض محلی شهرداری اسفراین سال 0011
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این تعرفه با پیشنهاد شهرداری ،تصویب شورای اسالمی شهر(مصوبه شماره

/ 22

 ) 1911و تایید وزارت کشور

(استانداری) سیر قانونی را طی نموده و از ابتدای سال  1077الزم االجراء می باشدضمانت اجرایی وصول  :کمیسیون ماده 00

-19نام عوارض :عوارض قطع درختان

طریق محاسبه عوارض:
ردیف

نوع عوارض

0

عوارض قطع اشیار به ازای هر اصله درخت در صورتیکه محیر از بن

مبلف عوارض (ریال)1399

مبلف عوارض (ریال)1400

01692111

13365000

0169111

03336251

0091111

08862511

65111

80251

0336511

0671625

267111

333751

890111

0003751

درخت حداقل  51سانتیمتر باشد.
2

عوارض قطع اشیار تا  011سانتی متر از بن عالوه بر مبلغ ردیف  0به
ازام هر سانتی متر مازاد

3

عوارض قطع اشیار به ازای هر اصله درخت عالوه بر عوارض ردیف
های 0و 2به ازای هر سانتیمتر قطع درخت از یک متر بیشتر

0

عوارض قطع اشیار برای درختان کمتر از  51سانتی متر بن درخت به
ازای هر سانتی متر

5

عوارض قطع درختچه ها بر اساس هر سانتی متر محیر بن ساقه اصلی

6

ها هر

عوارض خسارت از بین بردن چمن های معابر عمومی و پار
متر مربع

7

عوارض قطع و یا خسارت گل های فصلی هر متر مربع

تبصره ( :)1تشویص تعیین محیر بن درخت مطابک با ماده ( )02ضوابر ادرائی مربوط به چگونگی ماده ( )0الیحه قانونی حفو

و گسوترش فضوای

سبز در شهرها موضوع تصویص نامه مورخ  0359/00/3شورای انقالب و مصوب  0373/6/29وزارت کشور خواهد بود.
تبصره ( : )1شمولیت این تعرفه ناظر به قطع اشیار در معابر عمومی،باغات و پار

های متعلک به شوهرداری موی باشود و بنوابراین قطوع اشویار

توسر مالکین باغات و باغچه ها و  ...از تعلک این تعرفه مستزنی خواهد بود که صرفاً مالک مکلف به کاشت دوبرابوربن درخوت نهوال در مکوانی کوه
شهرداری دانمایی و تعیین می نماید درخت کاری نمایید بود.به منظور استعال واقعی از این تعرفه رعایت آیین نامه قانون اصالر حف

و گسوترش

فضای سبز در شهر ها مصوب  0359شورای انقالب و مصوب  0388میمع تشویص مصلحت نظا الزامی است.
تبصره ( :)3عوارض ددول فوق عمدی بوده و در صورت غیر عمد یا با اخذ میوز بر اساس تشویص سازمان پار

ها حوداکزر  %51وصوول موی

گردد.
تبصره( :)6حفاری های ادارت خدمات رسان که منیر به قطع درخت شود (پس از رای کمیسیون ماده  )7وقف نرخ ددول فوق محاسبه می شوود
و از شمول تبصره  3خارا می باشد
تبصره(:)0برای پروانه های صادر شده اشوا

حقیقی توسر شهرداری دهت ورود و خروا وسائر نقلیه به پارکینگ و یا مووارد دیگور ،بوا میووز

کمیسیون ماده  7اقدا به قطع درخت گردد %21.مبلغ ددول فوق دریافت می شودو .توضویع اینکوه کارشوناس شوهرداری موظوف اسوت در حوین
کارشناسی دهت صدور پروانه دانمایی پارکینگ نماید که درختی قطع نگرددو استعال از کمسیون ماده  7اخذ گردد
تبصره( :)4هر گونه شاخه زنی توسر ادارات و افراد حقوقی در صورتیکه باعث آسیص کلی به درخت نگردد و باعث از بین رفتن درخت نشود بوا
اخذ میوز از کمیسیون ماده  %31 ،7مبلغ ددول فوق اخذ گردد.
تبصره( :)1مبلغ عوارض ددول فوق با ضرایص شرایر درخت محاسبه می شود :شورایر عوالی  ، 0625شورایر متوسور و معموولی  0و بوا شورایر
خواهد شد
ضعیف %75
حسین .آبادی
اعمال -0علیرضا
اسالمی شهر:
اعضای شورای

 -2عیسی دانایی

 -3ابراهیم بابایی

 -0سلیمان غفاری

 -5طلعت رگبار

 -6شمسعلی شعبانیان  -7حسین عاقبتی راد
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تعرفه عوارض محلی شهرداری اسفراین سال 0011

این تعرفه با پیشنهاد شهرداری ،تصویب شورای اسالمی شهر(مصوبه شماره
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 ) 1911و تایید وزارت کشور

(استانداری) سیر قانونی را طی نموده و از ابتدای سال  1077الزم االجراء می باشدضمانت اجرایی وصول  :کمیسیون ماده 00

2212221

-31نام عوارض :عوارض حک التوزین

2261212

طریق محاسبه عوارض:
معادل  %5مبلغ قبض توزین
تبصره (:)1حیطه وصول این عوارض صرف نظر ازباسکول های واقع در محدوده به باسکول های داخل حریم شهر نیز
تسری دارد و شامل کارخانه های دارای باسکول نمی باشد.
تبصره ( :)1باسکول های متعلک یا دراختیار سازمان های دولتی که با اعتبارات دولتی اداره می شوند واستفاده از اینگونه
باسکول ها دنبه عا المنفعه داشته باشد ازشمول این تعرفه مستزنی می باشند.
تبصره( :)3درآمد حاصل از این تعرفه طبک تبصره  3ماده  99قانون شهرداری در حریم شهر هزینه شود.

اعضای شورای اسالمی شهر -0 :علیرضا حسین آبادی

 -2عیسی دانایی

 -3ابراهیم بابایی

 -0سلیمان غفاری

 -5طلعت رگبار

 -6شمسعلی شعبانیان  -7حسین عاقبتی راد
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تعرفه عوارض محلی شهرداری اسفراین سال 0011

این تعرفه با پیشنهاد شهرداری ،تصویب شورای اسالمی شهر(مصوبه شماره
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 ) 1911و تایید وزارت کشور

(استانداری) سیر قانونی را طی نموده و از ابتدای سال  1077الزم االجراء می باشدضمانت اجرایی وصول  :کمیسیون ماده 00

2212312

-31نام عوارض :عوارض سالیانه موتورسیکلت

طریق محاسبه عوارض:
ردیف

نوع دستگاه

سال ( 1399ریال)

سال ( 1611ریال)

0

موتورسیکلت

01111

51111

2
3
0
5
6
7
8

اعضای شورای اسالمی شهر -0 :علیرضا حسین آبادی

 -2عیسی دانایی

 -3ابراهیم بابایی

 -0سلیمان غفاری

 -5طلعت رگبار

 -6شمسعلی شعبانیان  -7حسین عاقبتی راد

2261213

29

تعرفه عوارض محلی شهرداری اسفراین سال 0011

این تعرفه با پیشنهاد شهرداری ،تصویب شورای اسالمی شهر(مصوبه شماره
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 ) 1911و تایید وزارت کشور

(استانداری) سیر قانونی را طی نموده و از ابتدای سال  1077الزم االجراء می باشدضمانت اجرایی وصول  :کمیسیون ماده 00

6101304

 -31عوارض بانکها و موسسات مالی و اعتباری و صندوب های قرض الحسنه

612.103

در اجرای تبصره یک ماده پنجاه قانون مالیات برارزش افزوده الیحه پیشنهادی عوارض محلی محل کسب بر
فعالیت بانکها و موسسات مالی و اعتباری و صندوب های قرض الحسنه بشرح ذیل محاسبه میگرددکه
باستنادرای شماره 113مورخ  1311/11/19دیوان عدالت اداری و نامه شماره  4111مورخ  1391/1/10مدیر کل
دفتر برنامه ریزی و بودجه سازمان شهرداریهای کل کشورپیشنهادمی گردد
A=S*Z*P

 :Aعوارض بر فعالیت بانکها
 :Sمساحت اعیان مورد استفاده
 :Zضریب معادل 6
 :Pقیمت منطقه ای

نحوه وصول اعالم کتبی به مودی جهت پرداخت عوارض محاسبه شده.
تبصره : 1صندوب های قرض الحسنه با ضریب  10درصد محاسبه و وصول گردد.
تبصره  :1مساحت اعیان مورد محاسبه عوارض کسب فوب الذکر برابر پروانه ساختمانی یا بازدید کارشناس
از محل محاسبه میگردد.
تبصره  – 3بانکها که تا شعاع 01متر از میادین اصلی به قیمت منطقه ای میدان محاسبه گردد

اعضای شورای اسالمی شهر -0 :علیرضا حسین آبادی

 -2عیسی دانایی

 -3ابراهیم بابایی

 -0سلیمان غفاری

 -5طلعت رگبار

 -6شمسعلی شعبانیان  -7حسین عاقبتی راد
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تعرفه عوارض محلی شهرداری اسفراین سال 0011

این تعرفه با پیشنهاد شهرداری ،تصویب شورای اسالمی شهر(مصوبه شماره
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 ) 1911و تایید وزارت کشور

(استانداری) سیر قانونی را طی نموده و از ابتدای سال  1077الزم االجراء می باشدضمانت اجرایی وصول  :کمیسیون ماده 00

2261216
2212616حریم شهر
- 33نام عوارض  :عوارض غرفه ها و نمایشگاهها اعم از فروش ،توصصی ،ادواری ،فصلی و دائمی و بازارهای روز در محدوده و

طریق محاسبه عوارض:
 %5اداره واگذاری غرفه
تبصره( : )1متولیان برگزاری نمایشگاه های ادواری  ،فصلی و دائمی مکلفند معوادل  %5ادواره بهوا غرفوه موورد ادواره را از طورف
قرارداد کسر و به حساب شهرداری واریز نمایند.
تبصره( : )1متولیان برگزاری نمایشگاه ها موظف اند حداقل  01روز قبول از برگوزاری نمایشوگاه ،عووارض وصوولی را بوه حسواب
شهرداری واریز و رسید آن را به شهرداری ارائه نمایند .در صورت عد پرداخت به موقع به ازای هر روز تاخیر معادل ٪2. 5کل
عوارض مربوطه دریمه تعلک می گیرد.ودر صورت عد برگزاری نمایشگاه  71درصدمبلغ دریافتی عودت گردد
تبصره( : )3مسئولیت وصول و واریز ودوه حاصله به عهده متولیان نمایشگاه خواهد بود ،مأموران وصول شهرداری می تواننود بوا
مرادعه به محل دفتر نمایشگاه نسبت به بررسی میزان و صولی اقدا نمایند،مسئولین نمایشگاه ها مکلف بوه همکواری بوا موأمورین
شهرداری می باشند و در غیر این صورت شهرداری می تواند برابر آئین نامه وصول عوارض نسبت به وصول حک و حقوق قوانونی
خود اقدا نماید.
تبصره( : )6صاحبان غرفه ها در بازار های روز مکلفند به میزان  01درصد از بهای اداره خود را به عنووان عووارض بوه شوهرداری
پرداخت نمایند.
تبصره ( : )0این عوارض شامل نمایشگاههای صنایع دستی  ،غرفه های فرهنگی ،مذهبی وآموزشی نمی شود.

اعضای شورای اسالمی شهر -0 :علیرضا حسین آبادی

 -2عیسی دانایی

 -3ابراهیم بابایی

 -0سلیمان غفاری

 -5طلعت رگبار

 -6شمسعلی شعبانیان  -7حسین عاقبتی راد
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تعرفه عوارض محلی شهرداری اسفراین سال 0011

این تعرفه با پیشنهاد شهرداری ،تصویب شورای اسالمی شهر(مصوبه شماره
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(استانداری) سیر قانونی را طی نموده و از ابتدای سال  1077الزم االجراء می باشدضمانت اجرایی وصول  :کمیسیون ماده 00

-36نام عوارض :عوارض خدمات شهری

2213677

2261316

طریق محاسبه عوارض:

ردیف

نوع عوارض

توضیحات

ماخذونحوه محاسبه
عوارض

0

معادل  %01عوارض زیربنا

تبصره ( : )1این عوارض هنگا صدور پروانه ساختمانی توسر

به اضافه یک درصد

شهرداری محاسبه و در مورد ردیف 0به حساب سازمان آتش

آتشنشانی

عوارض تراکم ساختمان

نشانی و یا حساب معرفی شده از سوی شهرداری در این

های باالی پنج سقف

زمینه واریز می گردد .و هزینه کرد به دز در تبصره 0و2
خالف قانون است
تبصره ( : )1عوارض فوق از بناهایی که توسر کمیسیون ماده
011رای ابقام صادر می شود نیز وصول و صرفاً بایستی در
ارتباط با تیهیز و نگهداری آتش نشانی و یا هزینه گردد.

عوارض فوب به استناد رای شماره 199مورخ 1391/3/1حذف گردید

اعضای شورای اسالمی شهر -0 :علیرضا حسین آبادی

 -2عیسی دانایی

 -3ابراهیم بابایی

 -0سلیمان غفاری

 -5طلعت رگبار

 -6شمسعلی شعبانیان  -7حسین عاقبتی راد
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تعرفه عوارض محلی شهرداری اسفراین سال 0011

این تعرفه با پیشنهاد شهرداری ،تصویب شورای اسالمی شهر(مصوبه شماره
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 ) 1911و تایید وزارت کشور

(استانداری) سیر قانونی را طی نموده و از ابتدای سال  1077الزم االجراء می باشدضمانت اجرایی وصول  :کمیسیون ماده 00

-30نام عوارض :عوارض بهره برداری موقت در کاربری غیر مرتبر
ماده  -1به منظور تسهیل در ادرایی نمودن قوانین و مقررات فنی و شهرسازی و در راستای استیفای حقوق شهروندان ،شرایر و ضوابر مندرا
در مواد و تبصره های زیر شهرداری اسفراین موظف است به شرر زیر اقدا نماید:
ماده  -1این تعرفه مشمول مواردی می گردد که طبک تبصره ذیل بند  20ماده  55قانون شهرداری ها بر خالف کاربری قید شده پروانه
ومیوز صادره بهره برداری می گردد.
تبصره  -1مال

عمل در خصو

محل استقرار ،نوع فعالیت ،مقدمات الز و سایر ضوابر قانونی برای واحدهای موضوع این مصوبه اولویت

اول شهرداری اسفراین رعایت ضوابر و مقررات طرر تفصیلی است و در مواردی که به مودص آیین نامه ها و ضوابر طرر تفصیلی به
واحدهای بهره برداری موقت منعی در پاسوگویی به آنها ودود نداشته باشد از این تعرفه استفاده شود.
تبصره -1تمدید میوزهای بهره برداری موقت قبلی تا تعیین تکلیف طرر تفصیلی ددید شهر اسفراین ،بالمانع است مگر در مواردی که با آیین
نامه یاد شده تبصره  0مغایرت داشته باشد.
تبصره -3میوز بهره برداری موقت از زمان دریافت حقوق شهرداری برای مدت یکسال خورشیدی صادر می شود .
تبصره  -6شهرداری موظف است حداکزر یک ماه قبل از پایان مهلت یکساله اقدامات الز را در دهت تمدید یا تعیین تکلیف واحد مذکور بر
اساس نرخ سال ددید بعمل آورد .در صورت عد تمکین مالک شهرداری موظف است راس پایان یکسال واحد مذکور را پلم

نماید.

تبصره -0سامانه ثبت اطالعات ،تعیین عوارض و صدور میوزهای بهره برداری موقت باید صرفا در واحد درآمد در قالص سیستم یکپارچه
شهرسازی یا به طریک دیگر دهت پیگیری های بعدی صورت پذیرد.
تبصره -4صدور میوز های بهره برداری موقت به منزله تایید ضوابر قانونی احداث ساختمان میاز و سایر ودوه حقوقی و فنی آن نیست و
این میوزها هیچگونه حقوق پایدار و معنوی مزل سرقفلی ،حک پیشه و غیره  ،اییاد نمی کند.
ماده  -3مبنای پرداخت عوارض موضوع این مصوبه از تاریخ اولین اخطار شهرداری در خصو

بهره برداری غیرمیاز در کاربری مصوب

ملک یا پایان مهلت میوز قبلی می باشد.
تبصره  -1با توده به اطالع رسانی انیا شده ،عوارض بهره برداری موقت موضوع این مصوبه؛ برای سالهای  0395و بعد از آن ،به ازای تمامی
سالهایی که پرداخت نشود ،به نرخ زمان مرادعه محاسبه و دریافت خواهد شد و هر گونه ادعایی از سوی مودیان مبنی بر عد اطالع از این
مصوبه بعد از تاریخ درا آخرین اطالعیه(ابالغ تعرفه عوارض محلی)  ،قابل قبول نبوده و ایشان در صورت عد دارا بودن میوز از شهرداری؛
موظف به پرداخت کامل عوارض بر اساس مفاد این مصوبه می باشند .همچنین صدور میوز از طرف مرادع دیگر دال بر موافقت اصولی برای
فعالیت کسبی ،نافی رعایت مفاد این مصوبه و عد پرداخت حقوق شهرداری نوواهد بود.
تبصره -1چنانچه به هردلیل یک واحددایربابهره برداری موقت برای مدتی مشوص تعطیل وبه کاربری میازتغییروضعیت داده باشد،اززمان
اعال کتبی ذینفع (که درهمان زمان به تاییدشهرداری رسیده است) تاهنگامی که کاربری میازخودرارعایت نماید،ازپرداخت عوارض موضوع این
مصوبه معاف میشود.
تبصره -3تعهدپرداخت عوارض موضوع این مصوبه صرفابرعهده مالکان امال

بوده ولی برای تسهیل دررونداموراداری؛ذینفعان امال

(مالک

،مستادر،بهره بردارو )...میتوانندعوارض یادشده رابه شهرداری پرداخت نمایند.
تبصره -6در (منطقه %51 ) 3این تعرفه برای مدت یکسال شامل ساختمانهای دولتی،نهادهای عمومی غیر دولتی و آموزشی غیر انتفاعی محاسبه می گرددو
تبصره -5عوارض فوق مشمول بهره برداری در معابر اصلی نمی باشد

اعضای شورای اسالمی شهر -0 :علیرضا حسین آبادی

 -2عیسی دانایی

 -3ابراهیم بابایی

 -0سلیمان غفاری

 -5طلعت رگبار

 -6شمسعلی شعبانیان  -7حسین عاقبتی راد
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2213212

-34نام عوارض :عوارض درآمد حاصل از آگهی های تبلیغاتی تیاری

2261312

طریقه محاسبه عوارض:

 01درصد کلی هزینه وصولی بابت انتشا اگهی
تبصررریک ر ر

 :اخذذذز اب غ لذ ذ اگهذذذی هذذذا یواذذذم صذذذدا و اذذذرااد کاهذذذورد ااذذذرغی و ک ایذذذد کشذذذورد و غ لذذذی ایذ ذ ا

بعنوا عوارض شه دارد غی باشد
تبصرریک

 :شذذ کت اذذ وس و اذذای شذذ کت هذذاد ی لربذذایی کذذه نپذذ ت بذذه یهرذذه و ایذذ

اگهذذی اب

یذذ اذذرااد

غ لذذی خ ااذذا شذذاالی و اگهذذی هذذاد یمذذارد در اذذراا شذذ ه ا ااذذ د و اذذای شذذ ه هذذاد صذذداو اذذراا ا ذذدا غذذی
نااینذذذد غود نذذذد اذذذن درصذذذد اب غ لذذذ اگهذذذی را بعنذذذوا عذذذوارض بذذذه شذذذه دارد ا داخذذذت نااینذذذد و ی پذذذ ا
غ بو ه غ ل ند به ا داخت کپورات انونی ان درصد غزکور به شه دارد غی باشند.

-31نام عوارض :عوارض ورود به محدوده
اعضای شورای اسالمی شهر -0 :علیرضا حسین آبادی
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2212616
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2261216
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طریق محاسبه عوارض:
،
تبصره :1باغ و اراضی کشاورزی دایر که شناسایی شده و در طرر تزبیت گردیده است تا زمانی که به صورت باغ و زمین زراعی بهره برداری
شود عوارض ورود به محدوده تعلک نمی گیرد و هر زمانی که از حالت باغ خارا و تغییر کاربری داده شود مشمول مقررات و ضوابر قانونی و
ورود به محدوده نیز می گردد.
تبصره :1در کلیه اراضی به محدوده خدماتی الحاق شده اند برابر تبصره  0ماده واحده قانون تعین وضعیت امال

واقع در طرحهای دولتی 21

درصدعین زمین یا معادل ریالی ان عالوه بر سایر عوارض قانونی دریافت گردد
تبصره :3در امال

باغ و کشاورزی و زمین مزروعی چنانچه مالک ملک تقاضای استفاده از مزایای ورود به محدوه توسعه و عمران شهر(تفکیک

و تغییرکاربری و احداث بنا و  )...داشته باشد در مقابل موافقت با این تقاضا  ،در ابتدا حدااکزر تا  21درصد از ملک برای تامین معوض اراضی واقع
در طرحهای موضوع قانون تبصره  0ماده واحده قانون تعیین وضعیت امال

واقع در طرر های دولتی و شهرداریها مصوب  0367به طوررایگان

دریافت می شودسپس در مورد باقیمانده ملک برابر مقررات اقدا گردد.
تبصره  :6مال

وصول عوارض ورود به محدوده ،سال  68می باشد وامالکی که برای بار اول به شهرداری مرادعه می نمایند وطبک قانون ابالغی

بعد از سال  67به محدوده اضافه شده اند.در صورت استفاده از مزایای ورود به محدوده بایستی عوارض ورود به محدوده را پرداخت نمایند.
تبصره  :0در صورت درخواست تفکیک در اراضی با کاربری مسکونی دارای سابقه و با مساحت بیش از  511متر مربع پس از اعمال ورود به
محدوده برابر ماده  010اصالحی عمل می گردد.

با توده به اینکه تعرفه فوق در قانون شهرداریها پیش بینی شده و قانون می باشد به استناد نامه شماره  00/32/06009مورخ 0398/00/8
استانداری خراسان شمالی حذف گردید.
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 -38عوارض صدور میوز نصص تاسیسات شهری
با عنایت به ماده  31آئین نامه مالی شهرداریها و بند  06ماده  81قانون و تشکیالت وظایف و انتوابات شورای اسالمی کشور و برابر نامه شماره
 96/01/00-06607وزیر محتر کشور بدینوسیله عوارض صدور میوز احداث تاسیسات شهری بشرر ذیل پیشنهاد میگردد.

ردیف

عنوان

مبلغ به( ریال)

0

عوارض نصص دکل موابراتی در محدوده شهر در غالص پروانه ساختمانی

011/111/111

2

عوارض نصص ترانسفرماتور برق هر مورد

011/111/111

3

عوارض احداث پست موابرات داخل شهر در غالص پروانه ساختمانی

011/111/111

0

عوارض نصص کیوسک تلفن عمومی هر دستگاه

05/111/111

5

عوارض نصص ایستگاه گاز

211/111/111

6

عوارض نصص منهول فاضالب در معابر شهر هر مورد

2/111/111

7

عوارض نصص تیر برق هر عدد

2/111/111

تبصره :در زمان نصب تاسیسات فوق متقاضیان میبایست ردیف یک و سه نسبت به اخذ پروانه اقدام نمایند .
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