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تعرفه عوارض محلی شهرداری اسفراین سال 1401

این تعرفه با پیشنهاد شهرداری ،تصویب شورای اسالمی شهر(مصوبه شماره  500مورخه  ) 1400 / 10 / 08و تایید وزارت کشور (استانداری)
سیر قانونی را طی نموده و از ابتدای سال  1401الزم االجراء می باشد .ضمانت اجرایی وصول  :کمیسیون ماده 77

 -1نام عوارض :عوارض زیربنا (احداث اعیانی) از نوع مسکونی در حد تراکم بصورت تک واحدی به ازای هر

6120102

متر مربع 6101202

طریق محاسبه عوارض:
عوارض زیربنا (احداث اعیانی) از نوع

ماخذ و نحوه محاسبه1400

ماخذ و نحوه محاسبه1401

ردیف

مسکونی بصورت تک واحدی به ازای هر

(ارقام به ریال)

(ارقام به ریال)

1

تا زیربنای  100مترمربع

(مساحت عرصه*)13.32*p)+(150000

(مساحت عرصه*)17.31*p)+(195000

2

تا زیربنای  150مترمربع

(مساحت عرصه*)14.68*p)+(150000

(مساحت عرصه*)19.08*p)+(195000

3

تا زیربنای  200مترمربع

(مساحت عرصه*)16.13*p)+(150000

(مساحت عرصه*)20.9*p)+(195000

4

تا زیربنای  300مترمربع

(مساحت عرصه*)17.47*p)+(150000

(مساحت عرصه*)22.71*p)+(195000

5

تا زیربنای  400مترمربع

(مساحت عرصه*)18.75*p)+(150000

(مساحت عرصه*)24.37*p)+(195000

6

تا زیربنای  500مترمربع

(مساحت عرصه*)20 *p)+(150000

(مساحت عرصه*)26.0*p)+(195000

7

تا زیربنای  600مترمربع

(مساحت عرصه*)21.52*p)+(150000

(مساحت عرصه*)27.9*p)+(19500 0

8

از زیربنا  600متر مربع به باال

(مساحت عرصه*)22.77*p)+(150000

(مساحت عرصه*)29.6*p)+(195000

متر مربع زیربنای مفید

تبصره  : 1منظور از واحد مسکونی تک واحدی  ،اعیانی است که در سطح یا ارتفاع بیش از یک واحد مستقل احداث نگردد.
تبصررره  :2در صووورت درخواسووت متقاضوویان دهووت احووداث اسووتخر ،سووونا ،دکوزی(خووارر از اعیووانی) بووا رعایووت ضووواب

و مقووررات

شهرسازی به ازای هور متور مربوع«»24. pقابول وصوول موی باشود .ننانقوه قسومتی از اعیوانی بورای ایون منظوور اسوتفاده شوود در عووارض
زیربنا مورد محاسبه قرار نمی گیرد.
تبصره  :3عوارض زیربنا نانوایی نیز دو برابر ردیف  1ددول فوق محاسبه و اخذ گردد.
تبصرره:4در صوورت افوزایش قیمووت منطقوه ای  pدر سوال  1400بووه تناسور درصود افوزایش  pاز افووزایش هوای اعموال شوده در دفترنووه
بورای سوال  1401کسور خواهود شود.و ایون تبصوره شوامل معوابر توازه بازگ وایی نموی باشود و بور مبنوای  pسوال  1394محاسوبه و اخوذ موی
گردد.
تبصره p :5بر مبنای دفترنه ارزش معامالتی سال  1393می 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 1
این تعرفه محاسبه واخذ گردددر تک واحدی ویالئی مساحت انباری و سرویس بهداشتی مستقل برابر با ضواب

اعضای شورای اسالمی شهر -1 :ابراهیم بابائی

 -2عیسی دانایی

 -3نعمت خوشبخت

 -4سلیمان غفاری

 -5طلعت رگبار

محاسبه گردد.

 -6شمسعلی شعبانیان

 -7علیرضا حسین آبادی

2

تعرفه عوارض محلی شهرداری اسفراین سال 1401

این تعرفه با پیشنهاد شهرداری ،تصویب شورای اسالمی شهر(مصوبه شماره  500مورخه  ) 1400 / 10 / 08و تایید وزارت کشور (استانداری)
سیر قانونی را طی نموده و از ابتدای سال  1401الزم االجراء می باشد .ضمانت اجرایی وصول  :کمیسیون ماده 77

-2نام عوارض :عوارض زیربنا (احداث اعیانی) صدور پروانه ساختمانی میتمع ها و آپارتمان های مسکونی

طریق محاسبه عوارض:

 =Sمساحت عرصه
(/ 100میانگین سطح واحد) = M

ردیف

6120102

6101202

حداقل 1 =M

عوارض زیربنا (احداث اعیانی) صدور پروانه

ماخذ و نحوه محاسبه1400

ماخذ و نحوه محاسبه 1401

ساختمانی میتمع ها و آپارتمان های مسکونی

(ارقام به ریال)

(ارقام به ریال)

زیربنای مفید
1

تا زیربنای  200مترمربع

()20.25×p ×M)+)150000*s

()26.32×p ×M)+)195000*s

2

تا زیربنای  400مترمربع

()21.66×p×M)+)150000*s

()28.15×p×M)+)195000*s

3

تا زیربنای  600مترمربع

()22.87p ×M)+)150000*s

()29.73×p ×M)+)195000*s

4

مازاد زیربنای  600متر الی 1500مترمربع

((24.03×p ×M)+)150000*s

((31.23×p ×M)+)195000*s

5

مازاد زیربنای 1500متر الی 2500مترمربع

()25.56×p ×M)+)150000*s

()33.22×p ×M)+)195000*s

6

بیش از  2500متر مربع

()26.72×p ×M)+)150000*s

()34.73×p ×M)+)195000*s

تبصررره  : 1منظووور از واحوود مسووکونی ننوود واحوودی  ،اعیووانی اسووت کووه بووا اخووذ میوووز الزم از شووهرداری در سووطح یووا ارتفوواع بوویش از یووک
واحد مسکونی احداث گردد.
تبصره  :2در خصوو

زیربنوای هور

تعواونی هوای مسوکن ،میتموع هوای مسوکونی و انبووه سوازان مبنوای سوطح زیربنوا عبارتسوت از متوسو

واحد که از تقسیم سطح کل زیربنا مفید مسکونی بر تعداد واحدهای مسکونی حاصل می شود.
تبصررره  :3در صووورت درخواسووت متقاضوویان دهووت احووداث اسووتخر ،سووونا ،دکوزی(خووارر از اعیووانی) بووا رعایووت ضووواب

و مقووررات

شهرسووازی بووه ازای هوور متوور مربووع « »24 ×pقابوول وصووول مووی باشوود .ننانقووه قسوومتی از اعیووانی بوورای ایوون منظووور اسووتفاده شووود در
عوارض زیربنا مورد محاسبه قرار نمی گیرد
تبصره  .:4در عوارض انبواری توا  3مترمربوع بوه ازای هور واحود رایگوان و موازاد بور آن توا حوداکزر حود میواز طورر تفصویلی برابور ردیوف 1
این تعرفه محاسبه و اخذ گردد.

اعضای شورای اسالمی شهر -1 :ابراهیم بابائی

 -2عیسی دانایی

 -3نعمت خوشبخت

 -4سلیمان غفاری

 -5طلعت رگبار

 -6شمسعلی شعبانیان

 -7علیرضا حسین آبادی

3

تعرفه عوارض محلی شهرداری اسفراین سال 1401

این تعرفه با پیشنهاد شهرداری ،تصویب شورای اسالمی شهر(مصوبه شماره  500مورخه  ) 1400 / 10 / 08و تایید وزارت کشور (استانداری)
سیر قانونی را طی نموده و از ابتدای سال  1401الزم االجراء می باشد .ضمانت اجرایی وصول  :کمیسیون ماده 77

6101202

-3نام عوارض :عوارض زیربنای تک واحدی (غیر مسکونی ) با کاربری تیاری

6120102

طریق محاسبه عوارض:
ردیف

عوارض زیربنای تجاری یک متر مربع با دهنه

ماخذ و نحوه محاسبه 1400

ماخذ و نحوه محاسبه 1401

وارتفاع مجاز غیر مقرر طرح های جامع

(ارقام به ریال)

(ارقام به ریال)

وتفصیلی به ازای هرمتر مربع
1

زیرزمین

()29.38×p)+)150000*S

()38.19×p)+)195000*S

2

همکف

()58.75×p)+)150000* S

()76.37×p)+)195000* S

3

طبقه اول

()31.87×p)+)150000* S

()41.43×p)+)195000* S

4

طبقه دوم

)29.38×p)+)150000* S

()38.19×p)+)195000* S

5

طبقه سوم به باال

()24.3×p)+)150000* S

()31.59×p)+)195000* S

6

نیم طبقه (بالکن داخل مغازه)

()26.72 ×p)+)150000*S

()34.73 ×p)+)195000*S

تبصررره( :)1عوووارض زیربنووای دوودول فوووق طبو بلوووم بنوودی کمیسوویون موواده  100قووانون شووهرداریها بوورای بلوووم ویو ه و یووک بووا ضووریر  ، 1.2بلوووم 2
برابرددول و بلوم  0.7 3ددول فوق اعمال گردد.و عوارض نیم طبقه بعد از رای کمسیون ماده صد برابر ددول ایتم  6ددول محاسبه گردد
تبصره ( :)2عوارض زیرزمین (پایین تر از همکف) ننانقه قابلیت تیاری شدن را داشته باشد به ازای هر طبقه پایین تر از زیرزمین اول  %10کمتر از عوارض پذیره
زیرزمین اول برای هر متر مربع محاسبه خواهد شد.
تبصره ( : )3در خصو

انباری ملح و یا میوزی یوک واحود ت یواری ،عووارض متعلقوه بوه ازای هور متور مربوع بورای انبواری ملحو بوه واحود تیواری معوادل

 50%عوارض یک متور مربوع پوذیره محاسوبه و عووارض انبواری میوزی از واحود تیواری بوه ازای هور متور مربوع معوادل  %30عووارض یوک متور مربوع پوذیره
تیاری همان طبقه قابل احتساب و وصول می باشد.
تبصررره ( :)4در صووورت نوسووازی بناهووای تیوواری مودووود کووه دارای میوووز کتبووی از شووهرداری (پروانووه سوواختمانی  ،پایانکووارو یووا نامووه روز کوواربری تیوواری)
باشند بر اساس ضواب

طرر تفصیلی و سال مرادعه به میزان  %50عوارض پذیره تیاری شامل تخفیف می گردد.

تبصررره(  : )5سوواختمانهایی کووه قبوول از سووال  1393دارای رای کمیسوویون موواده  100قووانون شووهرداریها مووی باشووند و بصووورت سوورقفلی دریمووه گردیووده تووا
زمان استعالم ( بیز آب و فاضالب و برق و گاز)و نقل و انتقال و مورد استفاده مالک می باشد م مول عوارض فوق نمی شود
تبصره ( :)6در محاسوبه عووارض زیربنوای تیواری توک واحودی بوه اسوتزنای نویم طبقوه و انبواری تیواری بوا دهانوه بویش از حود میواز طورر تفضویلی فرموول
(=L0طووول دهنووه میوواز=برابوور ضووواب

مبنووای محاسووبه قوورار مووی گیوورد.

طوورر تفصوویلی = L ،طووول دهانووه

مودود k= ،ضرایر ددول فوق = S ،مساحت =n ،تعداد دربند )
تبصررره ) :(7در تیواری خووورد عوووارض مطوواب دوودول فووق محاسووبه و قابوول وصووول موی باشوود ولکوون تیوواری مکووان موازاد بووه مسوواحت تیوواری خووورد 1/5
برابر ددول فوق قابل وصول می باشد

اعضای شورای اسالمی شهر -1 :ابراهیم بابائی

 -2عیسی دانایی

 -3نعمت خوشبخت

 -4سلیمان غفاری

 -5طلعت رگبار

 -6شمسعلی شعبانیان

 -7علیرضا حسین آبادی

4

تعرفه عوارض محلی شهرداری اسفراین سال 1401

این تعرفه با پیشنهاد شهرداری ،تصویب شورای اسالمی شهر(مصوبه شماره  500مورخه  ) 1400 / 10 / 08و تایید وزارت کشور (استانداری)
سیر قانونی را طی نموده و از ابتدای سال  1401الزم االجراء می باشد .ضمانت اجرایی وصول  :کمیسیون ماده 77

6101202

-4نام عوارض :عوارض زیر بنای نند واحدی (غیر مسکونی ) با کاربری تیاری
 =nتعداد دربند

طریق محاسبه عوارض:
ردیف

6120102

عوارض زیر بنای یک متر مربع از چند

ماخذ و نحوه محاسبه عوارض1400

ماخذ و نحوه محاسبه عوارض1401

واحد تجاری با ارتفاع دهنه مجاز مقرر در

(ارقام به ریال)

(ارقام به ریال)

ضوابط طرح مصوب مورد عمل برای
هرمتر مربع
1

زیرزمین

(4.45×p ×(n+10)+)150000*S

(5.78×p ×(n+10)+)195000*S

2

همکف

(10.52×p ×(n+10)+)150000*S

(13.67×p ×(n+10)+)195000*S

3

طبقه اول

(3.75×p ×(n+10)+)150000*S

(4.87×p ×(n+10)+)195000*S

4

طبقه دوم

)3.55*p*(n+10)*+(150000*s

(4.61×p ×(n+10)+)195000*S

5

طبقه سوم به باال

(2.92×p ×(n+10)+)150000*S

(3.79×p ×(n+10)+)195000*S

6

نیم طبقه (بالکن داخل مغازه)

4.05×p ×(n+10)+)150000*S

(5.26×p ×(n+10)+)195000*S

تب صره(: )1میتمع تیاری عبارت ا ست از میموعه واحدهای تیاری و دفترکار در یک مالکیت با تعداد بی تر از یک واحد تیاری یا بی تر که دارای
ورودی ها و فضاهای عمومی م ترم و درارتباط با یکدیگر می باشند.و غیر از آن تک واحدی محسوب می گردد.
تبصررره (: )2در محاسووبه عوووارض زیربنووای میتموو ع هووای تیوواری ماننوود پاساه،تیمقه،سوورای و امزووالهم ،عموو دبهووه اول(برابوور ضووواب

طوورر

تفصوویلی تووا  3برابوور عوورض قطعووه ) برابوور ضوورایر مصوووب و مووازاد بوور آن معووادل  %80قیمووت منطقووه ای دبهووه اول مووالم عمول مووی باشوود.در
محاسبه عووارض زیربنوای تیواری هوا بوا احتسواب تبصوره فووق قیموت منطقوه ای متوسو

لحواظ نموی گوردد و بور مبنوای قیموت pمنطقوه ای

محاسبه می شود.
تبصررره ( :)3واحوودهای تیوواری کووه بووه صووورت میتمووع و پاسوواه احووداث مووی شوند.فضووای بوواز م وواعی کووه در طووول ارتفوواع سوواختمان امتووداد داشووته و تمووام

طبقات را از هر طبقه قابل رویت می نماید م مول عوارض زیربنا نخواهد بود و غیر آن م مول عوارض پذیره خواهد بود.
تبصررره) :)4در صووورت نوسووازی بناهووای تیوواری مودووود کووه دارای میوووز کتبووی از شووهرداری (پروانووه سوواختمانی  ،پایانکووارو یووا نامووه روز
کاربری تیاری) باشند بر اساس ضواب
تبصره ( :)5در خصو

طرر تفصیلی و سال مرادعه به میزان  %50عوارض پذیره تیاری شامل تخفیف می گردد.

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

تیاری معوادل  %75عووارض یوک متور مربوع زیور بنوای محاسوبه و عووارض انبواری میوزا از واحود تیواری بوه ازای هور متور مربوع معوادل %30
عوارض یک متر مربع زیر بنای تیاری همان طبقه قابل احتساب و وصول می باشد.
تبصره(: )6در محاسبه عوارض زیور بنوای تیواری ننود واحودی فقو
محاسووبه قوورار مووی گیوورد.
مودود k= ،ضرایر ددول فوق = S ،مساحت =n ،تعداد دربند

واحود تیواری بوا دهانوه بویش از حود میواز طورر تفضویلی فرموول مبنوای
(=L0طووول دهنووه میوواز=برابوور ضووواب

طوورر تفصوویلی = L ،طووول دهانووه

تبصره(  : )7مساحت هور دربنود برابور طورر تفصویلی دهوت محاسوبه  nحوداکزر  50مترمربوع موی باشود .و موازاد بور آن هور  50متور مربوع
یک دربند محسوب می گردد.
(L0طول دهنه میاز(متر)= برابرطرر تفصیلی= L،طول دهانه مودود (متر)k=،ضرایر ددول فوق ضربدرعدد =n ،10تعداددربندو=Sمساحت )
تبصره)  : (8در تیواری خوورد عووارض مطواب دودول فووق محاسوبه و قابول وصوول موی باشود ولکون تیواری مکوان موازاد بوه مسواحت تیواری خوورد 1/5
برابر ددول فوق قابل وصول می باشد.
اعضای شورای اسالمی شهر -1 :ابراهیم بابائی

 -2عیسی دانایی

 -3نعمت خوشبخت

 -4سلیمان غفاری

 -5طلعت رگبار

 -6شمسعلی شعبانیان

 -7علیرضا حسین آبادی

5

تعرفه عوارض محلی شهرداری اسفراین سال 1401

این تعرفه با پیشنهاد شهرداری ،تصویب شورای اسالمی شهر(مصوبه شماره  500مورخه  ) 1400 / 10 / 08و تایید وزارت کشور (استانداری)
سیر قانونی را طی نموده و از ابتدای سال  1401الزم االجراء می باشد .ضمانت اجرایی وصول  :کمیسیون ماده 77

-5نام عوارض  :عوارض زیربنای صدور پروانه ساختمانی واحد های آموزشی ،ورزشی ،فرهنگی و هنری ،بهداشتی و مذهبی 6101202

6120102

طریق محاسبه عوارض:
مصوب سال 1400

پیشنهادی سال 1401

عوارض به ازای هر متر مربع

ردیف

(ارقام به ریال)

(ارقام به ریال)

1

زیرزمین

()18/92×p)+)150000×S

()24.59×p)+)195000×S

2

همکف

()22/87×p)+)150000×S

()29.73×p)+)195000×S

3

طبقه اول

()20/25×p)+)150000×S

()26.32×p)+)195000×S

4

طبقه دوم

()17/5×p)+)150000×S

()22.75×p)+)195000×S

5

طبقه سوم به باال

()14/68×p)+)150000×S

()19.08×p)+)195000×S

6

نیم طبقه

()12/15×p)+)150000×S

()15.79×p)+)195000×S

7

انباری در زیرزمین یا همکف

()14/95×p)+)150000×S

()19.43×p)+)195000×S

8

اماکن ورزشی دارای موافقت از تربیت بدنی

()22/92×p)+)150000×S

()29.79 ×p)+)195000×S

تبصره ( :)1شرکت ها و موسسات دولتی و وابسته به دولت و موسسات عمومی غیر دولتی و واحدهای وابسته به آنها که با اصول بازرگانی اداره
می شوند ،م مول تعرفه عوارض پذیره یک متر مربع از یک واحد تیاری برای صدور پروانه ساختمانی می باشند.
تب صره(:)2در صورتی که متولیان ساختمان های ذکر شده در تب صره  1برخالف پروانه ساختمانی صادره ن سبت به افزایش بنا یا تبدیل آن اقدام
نمایند پس از طرر پرونده در کمیسیون ماده  100قانون شهرداریها کلیه درائم و عوارضات مربوطه شامل مازاد تراکم و پذیره و غیره بر ا ساس
دادنامه شوووماره  587مورخه  83/11/25و همقنین داد نامه شوووماره  48مورخه  85/2/3هیات عموی دیوان عدالت اداری پس از وصوووول درایم
ساختمانی به نرخ زمان وقوع تخلف  ،عوارض متعلقه به نرخ روزمحاسبه و اخذ میگردد.
تبصره( :)3در صورت درخواست صدور پروانه دهت تاسیس مراکز مذهبی (مسادد ،حسینیه ها  ،دارالقرآن و امور خیریه و کمپ ترم اعتیاد)....
برابر ضواب

مودود طرر تف صیلی رعایت گذرها صدور پروانه ساخت رایگان می با شد ولیکن پروانه ساختمانی بای ستی اخذ گردد .ضمن ًا واحدهای

تیاری اماکن مذهبی در صووورت رعایت ضووواب

شووهرسووازی حداکزر تا یک واحد  20متری رایگان و الباقی میبایسووت ح و حقوقات شووهرداری را

پرداخت نمایند
تبصره ( :)4در صورت درخواست صدور پروانه فرهنگی وامور خیریه از 50در صد جدول فوق بهره مند می شود (متناسر با فضای مرتب

)و

در صورت تغییر کاربری به غیر پروانه صادره می بایست مبلغ فوق بحساب شهرداری واریزگردد..

اعضای شورای اسالمی شهر -1 :ابراهیم بابائی

 -2عیسی دانایی

 -3نعمت خوشبخت

 -4سلیمان غفاری

 -5طلعت رگبار

 -6شمسعلی شعبانیان

 -7علیرضا حسین آبادی

6

تعرفه عوارض محلی شهرداری اسفراین سال 1401

این تعرفه با پیشنهاد شهرداری ،تصویب شورای اسالمی شهر(مصوبه شماره  500مورخه  ) 1400 / 10 / 08و تایید وزارت کشور (استانداری)
سیر قانونی را طی نموده و از ابتدای سال  1401الزم االجراء می باشد .ضمانت اجرایی وصول  :کمیسیون ماده 77

-6نام عوارض :عوارض زیربنای صدور پروانه ساختمانی با کاربری درمانی خصوصی و دولتی

6120102

6101202

طریق محاسبه عوارض:
ردیف

عوارض صدور پروانه ساختمانی بیمارستان

ماخذ و نحوه محاسبه عوارض 1400

ماخذ و نحوه محاسبه عوارض

ها،مراکز درمانی،کلینیک ها،خانه های بهداشت،
واحدهای مطب پزشگان ،روانپزشکان،

1401
(ارقام به ریال)
(ارقام به ریال)

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

1

زیرزمین

()24/3 ×p)+)150000*S

()31.59 ×p)+)195000*S

2

همکف

()34/96×p)+)150000*S

()45.44×p)+)195000*S

3

از طبقه اول به باال

)(21/6*p) +(150000*S

)(28.08×p) +(195000*S

4

انباری در زیرزمین یا همکف و دیگر طبقات

))12/15×p)+(150000× S

))15.79×p)+(195000× S

تب صره ( : )1مطر پز شکان ،دندانپز شکان ،رادیولوهی ست ها ،سونوگرافی ،داروخانه ها در صورت تقا ضای صدور پروانه ساختمانی
مختل

در یک بنا م روط به اینکه ضواب

و مقررات داری مقرر در طرر مورد عمل ،انیام این امر را مقدور بداند ،عوارض متعلقه

برای هر کاربری بطور دداگانه و بر اساس تعرفه مربوط محاسبه خواهد شد.
تب صره ( :)2مطر پزشووکان ،دندانپزشووکان ،رادیولوهیسووت ها ،سووونوگرافی و مراکز خصوووصووی معادل  43.75 pبرابر ددول فوق
وداروخانه ها برابر تعرفه تیاری حساب می شوند .
تب صره(:)3طب بند 24ماده  55قانون شوهرداری ها دائر کردن دفتر وکالت ومطر و دفتراسوناد رسومی و ازدوار و طالق و دفتر
روزنامه و میله و دفتر مهندسی بوسیله مالک از نظر این قانون استفاده تیاری محسوب نمی شود.
تبصره ( :)4در بلوم وی ه به دلیل تمرکزدایی و حل م کل ترافیک در زمان مرادعه  2برابر ددول فوق محاسبه و اخذ گردد.
تبصره ( : )5به دهت تمرکز زدایی و اییاد انگیزه برای افتتار مطر در مناط محروم تر در منطقه بیز مناط ذکر شده در تبصره
 4صدور پروانه به طری ذیل اقدام می شود:
 -1در بلوم یک  %30افزایش نسبت به ددول فوق
 -2در بلوم دو برابر ددول فوق
 -3در بلوم سه  50%کاهش نسبت به ددول فوق

اعضای شورای اسالمی شهر -1 :ابراهیم بابائی

 -2عیسی دانایی

 -3نعمت خوشبخت

 -4سلیمان غفاری

 -5طلعت رگبار

 -6شمسعلی شعبانیان

 -7علیرضا حسین آبادی

7

تعرفه عوارض محلی شهرداری اسفراین سال 1401

این تعرفه با پیشنهاد شهرداری ،تصویب شورای اسالمی شهر(مصوبه شماره  500مورخه  ) 1400 / 10 / 08و تایید وزارت کشور (استانداری)
سیر قانونی را طی نموده و از ابتدای سال  1401الزم االجراء می باشد .ضمانت اجرایی وصول  :کمیسیون ماده 77

-7نام عوارض :عوارض زیربنا با کاربری اداری (احداث اعیانی)

6101202

طریق محاسبه عوارض:

6120102

(ارقام به ریال)

ردیف

نوع عوارض

1

همکف

2

طبقه اول

3

طبقه دوم به بعد

4

زیرزمین و انباری

5

نیم طبقه

ماخذ و نحوه محاسبه عوارض به

ماخذ و نحوه محاسبه عوارض به

ازای هر متر مربع سال 1400

ازای هر متر مربع سال1401

()112.12 *P)+)195000*S

()86/25*P)+)150000*S

تبصررره( : )1وصووول عوارض مزبور در خصووو

واحد های اداری می باشوود که رعایت ضووواب

و مقررات مربوط از دمله طرر

مصوب(هادی،تفصیلی) حسر مورد ،مالم عمل قرار میگیرد.
تبصره ( :)2پس ازاخذ میوز از کمیسیون ماده  5در صورتیکه سطح اشغال ،مازاد بر ضواب

طرر تفصیلی باشد.به ازای هر مترمربع

بنای مازاد بر سطح اشغال میاز طرر تفصیلی 33.41 × p ،در هر طبقه محاسبه می گردد.
تبصره( :)3ننانقه اداره های مودود از هسته مرکزی شهر با رویکرد در تمرکز زذائی و کاهش ترافیک شهردر منطقه وی ه و یک
به دیگر مناط شهر منتقل شود از عوارض ددول فوق  30درصد کاهش میگردد

اعضای شورای اسالمی شهر -1 :ابراهیم بابائی

 -2عیسی دانایی

 -3نعمت خوشبخت

 -4سلیمان غفاری

 -5طلعت رگبار

 -6شمسعلی شعبانیان

 -7علیرضا حسین آبادی

8

تعرفه عوارض محلی شهرداری اسفراین سال 1401

این تعرفه با پیشنهاد شهرداری ،تصویب شورای اسالمی شهر(مصوبه شماره  500مورخه  ) 1400 / 10 / 08و تایید وزارت کشور (استانداری)
سیر قانونی را طی نموده و از ابتدای سال  1401الزم االجراء می باشد .ضمانت اجرایی وصول  :کمیسیون ماده 77

- 8نام عوارض :عوارض زیربنا با کاربری صنعتی و کارگاهی و تاسیساتی و گلخانه ها و مراکز گردشگری

طریق محاسبه عوارض:
ردیف

عوارض صنعتی

1

زیرزمین

2

همکف

3

طبقه اول و به باال

612010
2

610120
2

(ارقام به ریال)
ماخذ و نحوه محاسبه عوارض به ازای هر

ماخذ و نحوه محاسبه عوارض به ازای هر

متر مربع 1400

متر مربع1401

((41/63*p)+)150000*S

()54.11 *p)+)195000*S

4

انبار صنعتی

()40/5×2(+)150000*S

()52.65×2(+)195000*S

5

تا الرهای پذیرائی

()50×P)+)150000*S

()65×P)+)195000*S

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  5حسب مورد تغییر کاربری یافته باشد عالوه بر عوارض های متعلقه بابت واحدهای صنعتی مطابق با
تعرفه سال مراجعه قابلیت وصول دارد.
تبصره ( :)2چنانچه 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 فوق محاسبه و اخذ گردد.
تبصره( :)4عوارض بنای گلخانه های مسقف کشاورزی با مصالح مانند :پولیکا ،چوب و پوشش پالستیک و شیشه به میزان زیربنای آن  %50تعرفه
جدول فوق محاسبه و وصول خواهد شد.
تبصره( : )5فقط  % 30سطح 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 ( :)6به استناد ماده  8قانون توسعه ایرانگردی و جهانگردی عوارض زیربنای 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( : )7در راستای حمایت از ورود بخش خصوصی در حوزه گردشگری در صورت درخواست احداث هتل و مهمانسرا50درصدجدول فوق تا
زمان استفاده به صورت هتل و مهمانسرا به جز واحدهای تجاری اعمال گردد.

تبصره ( : )8وصول عوارض مزبور به منظور ت وی در خصو

امالکی که به (خیابان صنایع) برای م اغل مزاحم واالینده از سطح شهر به آن

محل منتقل می شوند و یا احداث بنا نمایند 30درصد جدول فوق منظور گردد.

اعضای شورای اسالمی شهر -1 :ابراهیم بابائی

 -2عیسی دانایی

 -3نعمت خوشبخت

 -4سلیمان غفاری

 -5طلعت رگبار

 -6شمسعلی شعبانیان

 -7علیرضا حسین آبادی

9

تعرفه عوارض محلی شهرداری اسفراین سال 1401

این تعرفه با پیشنهاد شهرداری ،تصویب شورای اسالمی شهر(مصوبه شماره  500مورخه  ) 1400 / 10 / 08و تایید وزارت کشور (استانداری)
سیر قانونی را طی نموده و از ابتدای سال  1401الزم االجراء می باشد .ضمانت اجرایی وصول  :کمیسیون ماده 77

6101202

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

طریقه محاسبه عوارض:
نوع کاربری
ردیف صدور پروانه
ساختمانی

(ارقام به ریال)
ماخذ و نحوه محاسبه عوارض 1400
سرپوشیده

حمل و نقل

(3/86×P)+)150000*S

و پایانه ها

)7

2

انبارداری

((+)150000*S

3

خدماتی

1

6120102

)24/5×P

ماخذ و نحوه محاسبه عوارض 1401

رو باز

سرپوشیده

رو باز

( )6/07×P)+)150000*S

()49.21×P)+)195000*S

( )8.71×P)+)195000*S

()5 ×P)+)150000*S

()31.85 ×P(+)195000*S

()6.5 ×P)+)195000*S

بند 24ماده
 55قانون

( 40%(+)150000*Sعوارض زیربنای تعرفه شماره

شهرداری و

)4

( 40%(+)195000*Sعوارض زیر بنای تعرفه شماره )4

م اغل
خانگی

اعضای شورای اسالمی شهر -1 :ابراهیم بابائی

 -2عیسی دانایی

 -3نعمت خوشبخت

 -4سلیمان غفاری

 -5طلعت رگبار

 -6شمسعلی شعبانیان

 -7علیرضا حسین آبادی

10

تعرفه عوارض محلی شهرداری اسفراین سال 1401

این تعرفه با پیشنهاد شهرداری ،تصویب شورای اسالمی شهر(مصوبه شماره  500مورخه  ) 1400 / 10 / 08و تایید وزارت کشور (استانداری)
سیر قانونی را طی نموده و از ابتدای سال  1401الزم االجراء می باشد .ضمانت اجرایی وصول  :کمیسیون ماده 77
 -10نام عوارض  :عوارض کاربری با قابلیت تیاری مازاد بر ضواب

6101202

شهرسازی

تجاری های

مجتمع های

تجاری های تک

مجتمع های

تک

تجاری و

واحدی1401

تجاری و

واحدی1400

پاساژها1400

1

زیرزمین

46/33×p

65/28×p

تیاری ازای هر
تیاری به
قابلیت
کاربری با
عوارض
قابلیت
کاربری با
عوارض
ردیف-نام عوارض :
10
متر مربع

6120102

پاساژها1401

60.22 *p

84.86×p

2

همکف

92/66×p

95/43×p

120.45×p

124.05×p

3

طبقه اول

27/79×p

46/33×p

36.12×p

60.22×p

4

طبقه دوم

18/95×p

38/22×p

24.63×p

49.68×p

5

طبقه سوم به باال

11/93×p

27/79×p

15.50×p

36.12×p

6

برای بالکن و انباری تیاری و نیم طبقه تیاری

18/95×p

38/22×p

24.63×p

49.68×p

7

فضا های تیاری داخل هتل ها بیش از %30

99.37×p

76/44×p

تبصره ( : )1امالکی که بر اساس طرر تفصیلی دارای کاربری قابلیت تیاری می باشند .م مول پرداخت این عوارض نبوده و از متقاضیانی که بر خالف پروانه
ساختمانی ن سبت به احداث تیاری اقدام نموده اند پس از طرر در کمی سیون ماده صد،طب رای صادره اقدام خواهد گردید .به ا ستناد رای هیات عمومی
دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه  587مورخه  83/11/25عالوه بر درایم به نرخ سال ساخت ،عوارض به نرخ روز نیز محاسبه و وصول گردد.همقنین
امالکی که دارای مصوبه کمی سیون ماده  5دهت تغییر کاربری به تیاری می باشند(بیز ادارات و مو سسات عمومی دولتی و غیر دولتی) و عوارض تغییرکاربری
را پرداخت نموده اندم مول دریافت این تعرفه نمی باشند.
تب صره ( :)2در میتمع های تیاری ،وید (نورگیر) ،راه پله ها  ،سرویس بهدا شتی و نمازخانه از پرداخت عوارض تیاری معاف بوده و صرفاً عوارض پذیره
بایستی محاسبه و دریافت گردد.
تبصره( :)3میتمع تیاری عبارت است از میموعه واحدهای تیاری و دفترکار در یک مالکیت با تعداد  4واحد تیاری یا بی تر که دارای ورودی ها و فضاهای
عمومی م ترم و درارتباط با یکدیگر می باشند.
تبصره( :)4عوارض ارزش افزوده ناشی از عدم رعایت عدد شاخص برای امالم تیاری براساس هر متر مربع 97.5×pمحاسبه می گردد.
تبصره ( :) 5عوارض فوق برای مساحتهای مازاد بر ضوابط تعریف شده طرح تفصیلی قابل وصول می باشد.

تبصره ()6عوارض قابلیت در سال  1401حذف گردید

اعضای شورای اسالمی شهر -1 :ابراهیم بابائی

 -2عیسی دانایی

 -3نعمت خوشبخت

 -4سلیمان غفاری

 -5طلعت رگبار

 -6شمسعلی شعبانیان

 -7علیرضا حسین آبادی

11

تعرفه عوارض محلی شهرداری اسفراین سال 1401

این تعرفه با پیشنهاد شهرداری ،تصویب شورای اسالمی شهر(مصوبه شماره  500مورخه  ) 1400 / 10 / 08و تایید وزارت کشور (استانداری)
سیر قانونی را طی نموده و از ابتدای سال  1401الزم االجراء می باشد .ضمانت اجرایی وصول  :کمیسیون ماده 77

صدور پروانه ساختمانی منوط به ارائه سند مالکیت می باشد
 اسنا د صادره از طریق ماده 147و  148و 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 101در مورد آنها اجرا نشده ضمن قبول عدم وجود و ارائه سند مالکیت یا پروانه قبلی دال بر زیر 500متر بودناصالت ملک با توافق و تفاهم برابربند 11عوارض ارزش افزوده اقدام خواهدشد.
6101204

-11نام عوارض :عوارض ارزش افزوده ناشی از عدم ادرای ماده 101با کاربری مسکونی،صنعتی ،اداری و ....
ردی

به ازای هرمترمربع

ماخذونحوه محاسبه1400

6120102

ماخذونحوه محاسبه1401

ف
1

کاربری مسکونی

30/37×p

39.48×p

2

کاربری صنعتی

13/36.×p

17.36.×p

3

کاربری اداری وغیره

26/72×p

34.73×p

تب صره (:)1عوارض نا شی از عدم ادرای ماده  101درهنگام اخذمیوزیاپا سخ ا ستعالم ونقل وانتقال قابل و صول ویاپس از صدوررای کمی سیون ماده
ال دریافت ن ده با شدویادارای سابقه پرداخت از شهرداری دراین
 100عالوه بردرائم،عوارض مربوطه هم در صورتیکه طب ماده  101ا صالحی قب ً
خصو

نداشته باشدقابل وصول میباشد.

تب صره (: )2ارا ضی دارای سند ش دانگ که درمحدوده خدماتی شهرواقع میگردندوقبالتو س

شهرداری تفکیک گردیده وبرا ساس طرر دامع

وتفصووویلی قصووودقطعه بندی میددرادارندعوارض قطعه بندی ناشوووی از عدم رعایت ماده  101بابت هرمتراهمطاب

ددول فوق محاسوووبه

واخذگردد(.براساس پرسش نامه شماره  10نامه شماره  97/8/19-38312وزارت ک ور)
تب صره ( :)3امالم قولنامه ای زیر  500متر مربع که دارای سابقه ا ستعالم شهرداری و یا در ممیزی شهرداری در سال  1383به صورت اعیان
احداث شده و فاقد پروانه ساختمانی می با شد و همقنین ساختمان هایی که قبل از سال  1390دارای رای کمی سیون ماده  100می با شد مطاب
ددول فوق.دریافت گردد.
تبصره( :)4اسناد مالکیتی که از طری ماده 147و  148صادر گردیده و زیر  500متر مربع می باشند در صورتی که سابقه پرداخت عوارض ناشی
از ادرای ماده  101را نداشووته باشووند برابر ددول فوق محاسووبه و دریافت گرددو اسوونادی که از ابتدای سووال(1390تاریخ تصووویر اصووالحی ماده
)101صادر شده و قوانین و مقررات ثبتی ان رعایت نگردیده بر اساس ماده  101قابل وصول می باشد.
تب صره ( : )5برابر رای شماره  580مورخه  1399/04/17هیات عمومی دیوان عدالت اداری اخذ عوارض تفکیک از امالکی که در ادرای ماده 147
و  148قانون تعیین و تکلیف اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی قانون ثبت و با رعایتتبصره  3ماده  101قانون شهرداریها سند مالکیت اخذ کرده
اند مغایر قانون و خارر از حدود اختیارات شورا اسالمی شهر می باشد

اعضای شورای اسالمی شهر -1 :ابراهیم بابائی

 -2عیسی دانایی

 -3نعمت خوشبخت

 -4سلیمان غفاری

 -5طلعت رگبار

 -6شمسعلی شعبانیان

 -7علیرضا حسین آبادی

12

تعرفه عوارض محلی شهرداری اسفراین سال 1401

این تعرفه با پیشنهاد شهرداری ،تصویب شورای اسالمی شهر(مصوبه شماره  500مورخه  ) 1400 / 10 / 08و تایید وزارت کشور (استانداری)
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-12نام عوارض :عوارض ارزش افزوده ناشی از عدم رعایت ضواب

6101204

بر زمین

6120102

طریقه محاسبه عوارض:
ردی

ماخذ و نحوه محاسبه1400

کسری نصاب عرصه به ازای هر متر مربع

ماخذ و نحوه محاسبه 1401

ف
1

کسری حد نصاب تا  % 20زیر نصاب طرح مصوب

18/22 ×p

23.68 ×p

2

عوارض کسری بر زمین مسکونی قولنامه ای یا سنددار تا

49×p

63.7×p

سقف  8متر در عمق  2متر محاسبه می گردد
3

عوارض کسری مساحت زمین برابر ضوابط با سند

93.15×p

121.09×p

ششدانگ
139.72×p

4

181.6×p

عوارض کسری مساحت زمین برابر ضوابط با قولنامه و
سند مشاعی

تبصره( :)1ددول باال مربوط به امالکی است که به شهرداری مرادعه و طب ضواب

یا پس از تایید کمیته فنی کمیسیون ماده پنج

تفکیک انیام می گیرد ودر امالم فاقد میوزاز شهرداری در صورتیکه که دارای رای کمیسیون ماده 100قانون شهرداریها مبنی بر
پرداخت دریمه باشد نه قلع بنای .ددول فوق با ضریر نهاربرابر محاسبه و اخذ گردد .
تبصره ( : )2در خیابانهای امام خمینی (ره)  ،امام رضا(ع)  ،معلم  ،شهید مطهری (از پل تعاون تا نهار راه 22بهمن)  ،اسفراینی( از
نهار راه 22بهمن تا نهار راه به ت )در صورت تیمیع امالم ریزدانه (دارای سابقه کسبی واحد صنفی و ممیزی نوسازی قبل از
سال )1367با یک پالم ثبتی در دبهه پ ت در صورت رعایت عقر ن ینی بصورت رایگان از سه برابر تغییر کاربری پروانه برابر
متراهعقر ن ینی شده بصورت رایگان بهره مند خواهند شد(این تبصره فق

تا پایان سال 1401قابلیت ادرایی دارد)

تبصره ( : )3امالکی که دارای سواب قبل از سال 1367در شهرداری داشته باشد در نوسازی م مول عوارض کسری بر نمی
گردد.

اعضای شورای اسالمی شهر -1 :ابراهیم بابائی

 -2عیسی دانایی

 -3نعمت خوشبخت

 -4سلیمان غفاری

 -5طلعت رگبار

 -6شمسعلی شعبانیان

 -7علیرضا حسین آبادی

13

تعرفه عوارض محلی شهرداری اسفراین سال 1401

این تعرفه با پیشنهاد شهرداری ،تصویب شورای اسالمی شهر(مصوبه شماره  500مورخه  ) 1400 / 10 / 08و تایید وزارت کشور (استانداری)
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6101204

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

مساحت کسری شاخص در میموع بر اساس

ماخذ ونحوه محاسبه1400

6120102

ماخذ ونحوه محاسبه1401

مترمربع
0.1-10

122/5×p

159.2×p

10.1-20

184.27×p

239.5×p

20.1-30

245×p

318.5.×p

تبصره( :)1امالکی که کسری مساحت آنها برای عدد شاخص در میموع واحدها تا  30مترمربع باشد شهرداری می تواند برای این کسری شاخص
با دریافت مبلغی که در ددول ذیل آمده است به متقاضیان پاسخ دهد.
تب صره( : )2ساختمانها و زمینهائی که قبل از ت صویر طرر تف ضیلی یا نبود ک سری شاخص ساخته شده یا سند گرفتن م مول عوارض فوق نمی
گردد.
تبصره ( : )3در مناط وی ه دو برابرضریر فوق محاسبه واخذ گردد
تبصره ( : )4ضریر ددول فوق برای منطقه  3با  80درصد ددول فوق محاسبه گردد .

اعضای شورای اسالمی شهر -1 :ابراهیم بابائی

 -2عیسی دانایی

 -3نعمت خوشبخت

 -4سلیمان غفاری

 -5طلعت رگبار

 -6شمسعلی شعبانیان

 -7علیرضا حسین آبادی

14

تعرفه عوارض محلی شهرداری اسفراین سال 1401

این تعرفه با پیشنهاد شهرداری ،تصویب شورای اسالمی شهر(مصوبه شماره  500مورخه  ) 1400 / 10 / 08و تایید وزارت کشور (استانداری)
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6101203

-15نام عوارض :عوارض مازاد بر تراکم پایه

6120102

طریق محاسبه عوارض:
ردیف

عوارض مازاد بر تراکم پایه

نحوه محاسبه سال  1400نحوه محاسبه سال1401داکزر سقف
حداکزر سقف فروش

فروش تراکم به ازای هر

تراکم به ازای هر

مترمربع(ارقام به ریال)

مترمربع(ارقام به ریال)
1

مازاد تراکم  120تا  180درصد

2/227/500

2/895/750

2

مازاد تراکم 180تا 240درصد

3/345/000

4/348/500

3

مازاد تراکم 240تا 300درصد

5/568/750

7/239/375

4

مازاد تراکم  300درصد به باال

7/796/250

10/135/125

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  100متر مربع باشد تراکم مازاد از 100تا  180درصدبر اساس ردیف یک ددول فوق و مازاد بر 180درصد طب ردیفهای
2و3و 4ددول فوق محاسبه و اخذ می گردد.
تبصره( :)2در سایر کاربریها غیر از مسکونی که در طرر تفضیلی تراکم م خص 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 ومحاسبه گردد.
تبصره( : )3عالوه بر دریافت عوارض فروش تراکم عوارض پذیره نیز دریافت می گردد.
تبصره( :)4ارقام ددول فوق الذکر در منطقه ویژه با ضریب 2ومنطقه یک 1/75و منطقه دو  1/50و منطقه سه یک ( )1محاسبه گردد.

اعضای شورای اسالمی شهر -1 :ابراهیم بابائی

 -2عیسی دانایی

 -3نعمت خوشبخت

 -4سلیمان غفاری

 -5طلعت رگبار

 -6شمسعلی شعبانیان

 -7علیرضا حسین آبادی

15

تعرفه عوارض محلی شهرداری اسفراین سال 1401

این تعرفه با پیشنهاد شهرداری ،تصویب شورای اسالمی شهر(مصوبه شماره  500مورخه  ) 1400 / 10 / 08و تایید وزارت کشور (استانداری)
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610120
2

-16نام عوارض :عوارض تعمیر ساختمان (تعمیرات غیر سازه ای)

612010
2

طری محاسبه عوارض:
ردیف

نوع کاربری

نحوه محاسبه (ارقام به ریال)

1

مسکونی

 25%عوارض پذیره مسکونی

2

تیاری

25%مبلغ عوارض پذیره تیاری

3

اداری – صنعتی

 25%مبلغ عوارض پذیره اداری-صنعتی

4

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

 25%مبلغ عوارض پذیره آموزشی ،ورزشی
و...

تبصره( : )1تا مادامی که مالکین و یا قائم مقام آنها تغییری در وضعیت ملک خود اعم از واحدهای مسکونی ،اداری ،تیاری ،آموزشی
،ورز شی ،مذهبی ،پز شکی ،درمانی و غیره بودود نیاورند که مغایر با مفاد پروانه ساختمان و نق ه تأیید شده از سوی شهرداری
نباشد،عوارض تحت عنوان تعمیرات به آنان تعل نخواهد گرفت.
تب صره( : )2ضمناً در خ صو

امالم واقع در طرحهای تعریض گذر مانند خیابان ا صلی برابر ماده واحده قانون نحوه تقویم امالم

واقع در طرحهای عمرانی عمل گردد.
تب صره( : )3کلیه واحد های تیاری وم سکونی که در حا شیه خیابانهای ا صلی قرار دارند و در تعریض گذر نمی با شند در را ستای
ارتقای سیما ومنظر شهری تعویض درب و انیام نما با اخذ میوز از شهرداری رایگان می باشد

اعضای شورای اسالمی شهر -1 :ابراهیم بابائی

 -2عیسی دانایی

 -3نعمت خوشبخت

 -4سلیمان غفاری

 -5طلعت رگبار

 -6شمسعلی شعبانیان

 -7علیرضا حسین آبادی
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تعرفه عوارض محلی شهرداری اسفراین سال 1401
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- 17نام عوارض :عوارض اضافه ارتفاع مغایر با ضواب

6101202

میاز و پروانه ساختمانی

6120102

طریق محاسبه عوارض:
ردیف

نوع کاربری

ماخذ و نحوه محاسبه عوارض1400

ماخذ و نحوه محاسبه عوارض 1401

1

مسکونی

 ×10/92×p( ÷3سطح بنا × اضافه ارتفاع)

 ×14.19 ×p( ÷3سطح بنا × اضافه ارتفاع)

2

تیاری

 ×22.27×p( ÷3سطح بنا × اضافه ارتفاع)

× 28.95 ×p( ÷3سطح بنا × اضافه ارتفاع)

3

اداری و صنعتی

 ×22/27×p( ÷3سطح بنا × اضافه ارتفاع)

 ×28.95×P( ÷3سطح بنا × اضافه ارتفاع)

4

فرهنگی ،هنری،
ورزشی ،آموزشی،
بهداشتی ،درمانی،

 ×10.92×p( ÷3سطح بنا × اضافه ارتفاع)

 × 14.19×p) ÷3سطح بنا × اضافه ارتفاع)

پزشکی و غیره
اضافه ارتفاع بر اساس متر محاسبه می گردد.
تبصره( : )1منظور از سطح بنای سطح طبقه ای است که اضافه ارتفاع دارد.
تبصره( :)2حداکزر ارتفاع در تیاری طب آخرین مصوبه م .م .پنج و در مسکونی زیر سقف (خالص)  3متر می باشدوبقیه کاربریها
طب ضواب

طرر تفصیلی عمل گردد.

تبصره( :)3اعمال تعرفه عوارض افزایش ارتفاع پس از تائید کمیته فنی وتصویر کمیسیون ماده پنج قابلیت ادرایی دارد.
تبصره ( :)4تعرفه فوق پس از آرای صادره کمیسیون ماده  100قانون شهرداریها نیزقابل وصول می باشد.

اعضای شورای اسالمی شهر -1 :ابراهیم بابائی

 -2عیسی دانایی

 -3نعمت خوشبخت

 -4سلیمان غفاری

 -5طلعت رگبار

 -6شمسعلی شعبانیان

 -7علیرضا حسین آبادی
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تعرفه عوارض محلی شهرداری اسفراین سال 1401
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6101205

-18نام عوارض :عوارض بالکن و پیش آمدگی

6120102

طریق محاسبه عوارض:
ماخذ و نحوه محاسبه عوارض به ازای

ماخذ و نحوه محاسبه عوارض به ازای

هر متر مربع1400

هر متر مربع1401

71.72×P

ردیف

نوع کاربری

1

تیاری

55/17×P

2

اداری وصنعتی

36/75×P

47.77×P

3

مسکونی

29/36×P

38.16×P

4

فرهنگی ،هنری ،ورزشی ،آموزشی ،بهداشتی ،د

22/27×P

28.9×P

درمانی ،پزشکی و غیره

تب صره( : )1در صورتیکه پیش آمد گی سقف آخرین طبقه صرف ًا ب صورت سایه بان مورد ا ستفاده قرار گیرد م مول این تعرفه نخواهد
شد.
تبصره( : )2در صورتیکه پیش آمدگی در معبر عمومی بصورت روبسته و زیربنای مفید مورد استفاده واحدهای مسکونی ،تیاری ،اداری
،صنعتی قرار گیرد ،عالوه بر اینکه دزو زیربنای مفید محسوب و عوارض مربوطه وصول خواهد شد.با دریافت این عوارض  ،عوارض مازاد
برتراکم بر پیش آمدگی تعل نمی گیرد.
تب صره(: )3برابر بخ نامه ابالغی راه و شهر سازی هر نوع پیش آمدگی خارر از حدود مالکیت ممنوع بوده ولکن برابر رای کمیته فنی
شماره /32/6813الف مورخ  1399/03/01موارد م مول و همقنین در صورت رای کمیسیون ماده صد 50درصد ارزش روز زمین در
طبقه اول عالوه بر بندهای فوق دریافت و پیش آمدگی در طبقات برابر ددول فوق دریافت گردد.
تبصره ( : )4ننانقه پیش آمدگی پس از ساخت بنا و خارر از درصد میاز بوده با شد در صورت ابقای تو س

کمی سیون ماده صد وصول

عوارض پیش آمدگی بر مبنای تعرفه مربوطه محاسبه خواهد شد و مطاب کمیسیون ماده  100قانون شهرداریها عمل خواهد شد.

اعضای شورای اسالمی شهر -1 :ابراهیم بابائی

 -2عیسی دانایی

 -3نعمت خوشبخت

 -4سلیمان غفاری

 -5طلعت رگبار

 -6شمسعلی شعبانیان

 -7علیرضا حسین آبادی
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6102102

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

6120201

طریق محاسبه عوارض:
* عوارض حذف پارکینگ با رعایت موارد قید شده(تباصر شش گانه ابالغیه وزارت ک ور) و ضو اب

به ازای هر متر مربع کسری  30درصد قیمت

روز زمین محاسبه می گردد.
تبصره( : )1احداث پارکینگ درساختمانهائی که امکان احداث آن ودودداردادباری است وشهرداری ح

دریافت عوارض حذف پارکینگ

رانداردلذاصدورپروانه ساختمانی بدون درنظرگرفتن پارکینگ برای اینگونه ساختمانهاممنوع است ولی در شرای
شهرداری می تواند بر اساس ضواب

ذیل درهنگام صدورپروانه

طرر تفصیلی نسبت به فروش یا الزام مالک به تامین پارکینگ برابر این تعرفه اقدام نماید:

-1ساختمان در بر خیابانهای سریع السیر به عرض  45متر و بی تر قرار داشته و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد.
 -2ساختمان در فاصله یکصد متری تقاطع خیابانهای به عرض  24متر و بی تر واقع شده و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد.
.1

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

.2

-4ساختمان در بر کونه هایی قرار گرفته باشد که به علت عرض کم کونه،امکان عبور اتومبیل نباشد.

.3

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

.4

-6در صورتیکه وضعیت و فرم زمین  ،دهت احداث ساختمان به صورتی باشد که از نظر فنی و شهرسازی نتوان در سطح طبقات احداث پارکینگ
نمود.
تبصره ( :)2شهرداری 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 1477-1481مورخ  86/12/12هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نظر به اینکه قانون گذار به شرر تبصره
 5ماده  100قانون شهرداری تکلیف عدم رعایت پارکینگ و یا کسری آن را معین و متخلف را بر اساس رأی کمیسیونهای مقرر درآن ماده به
پرداخت دریمه محکوم نموده وصول عوارض در مورد عدم رعایت پارکینگ و یا کسری آن،خالف است .در حذف پارکینگ برابر تبصره  5ماده 100
فق

دریمه وصول خواهد شد.

تبصره(:)4مالم محاسبه هرپارکینگ برابرضواب

طرر تفضیلی می باشد.

.
تبصره ( :)5درخصو

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

متر مربع پارکینگ %70 ،حالت میاز این تعرفه محاسبه و اخذ گردد.
تبصره (:)6در خصو

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

ماده  ، 5شهرداری می تواند به ازای هر متر مربع کسری پارکینگ معادل 1/5برابر این تعرفه محاسبه و اخذ گردد.

اعضای شورای اسالمی شهر -1 :ابراهیم بابائی

 -2عیسی دانایی

 -3نعمت خوشبخت

 -4سلیمان غفاری

 -5طلعت رگبار

 -6شمسعلی شعبانیان

 -7علیرضا حسین آبادی
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6106307

-20نام عوارض :عوارض ارزش افزوده ناشی از ادرای طرحهای مصوب شهری حاصل از گذر بندی ددید

6120603

کلیه ارا ضی وامالکی که براثرطرر های ا صالحی،تعریض،تو سعه ای واحداثی،دربرگذرا صالحی یاتعریض ویاآزاد سازی وم سیربازگ ایی واقع می ونددر
صووورت پرداخت خسووارت به مالک به قیمت روز عوارض ارزش افزوده یکباربرای ملک واراضووی موصوووف تعل میگیردوعوارض مذکوربه هنگام فروش
وانتقال سندویادرموقع درخوا ست میوزاحداث ویان صر واییاددرباز صاحر ان ومالکین اینگونه امالم برابرمفاداین ماده و تب صره های ذیل آن تو س
شهرداری دریافت خواهد شد .بدیهی ا ست در صورت عدم ا ستفاده مالک از ضواب

ت ویقی ،خ سارت وارده مطاب بودده سال داری و ضواب

قانونی

باقیمت کارشناسی روز ملک قبل و بعد از عقر ن ینی محاسبه وبصورت نقدی یا معوض و یا تسهیالت پرداخت خواهدشد.
«نحوه محاسبه عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های مصوب شهری حاصل از گذر بندی جدید
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 4

اجرای تعریض تا 6

اجرای تعریض تا 8

اجرای تعریض تا 10

متری

متری

متری

متری

1

تا  2متری

76.33 × p

114.5× p

153/33× p

191.1× p

2

 2.1تا  4متری

-

114.5× p

153/33× p

191.1× p

3

 4.1تا  6متری

-

-

114.5× p

153.4× p

4

 6.1تا  8متری

-

-

-

115.7× p

تب صره ( :)1مبنای محا سبه خ سارت ملک ،گذرقبل ازادرای طرر می با شدوهمقنین ارزش افزوده گذربعد ازادرای طرر در معابر کمتر از 12
متر قیمت منطقه ای( )pمی باشد.
تبصره ( :)2در موارد ذیل ملک دارای ارزش افزوده می گردد.
-1

امالکی که در اثر عقر ن ینی معبر آن تعریض می گردد .

 -2امالکی که دارای یک گذر بوده و در اثر اییاد گذر اضافی ،به گذر ددید م رف گردند .
 -3امالکی که عقر ن ینی ندارند اما معبر م رف به آنها تعریض گردد..
تب صره ( :)3امالک ی که بدون عقر ن ینی بر اثر تعریض امالم مقابل د ستر سی به معبر ددید پیدا میکنند ،ارزش افزوده نا شی از ادرای طرر
طب دفترنه قیمت گذاری بلوکهای شهری محاسبه و دریافت گردد.
تبصره( :)4امالکی که براثرتعریض معبردارای عقر ن بنی می باشند ودنار خسارت گردیده اند،برابرنظریه کارشناس رسمی ،ارزش روز ملک
قبل وبعداز ادرای طرر محا سبه وخ سارت مالک درقبال پرداخت وده نقد یا ت سهیالت مطاب
پرداخت است ودرصورت دریافت خسارت توس

اعضای شورای اسالمی شهر -1 :ابراهیم بابائی

 -2عیسی دانایی

ضواب

قانونی و بودده م صوب سال مرادعه قابل

مالک مالم عمل بابت صدورپروانه ،مساحت باقیمانده ملک بعدازعقر ن ینی می باشد.

 -3نعمت خوشبخت

 -4سلیمان غفاری

 -5طلعت رگبار

 -6شمسعلی شعبانیان

 -7علیرضا حسین آبادی
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-22نام عوارض :ارزش افزوده ناشی از اجرا و تغییر طرحهای مصوب شهری

6106310

6120603

به ا ستناد بخ نامه  166472مورخه  1396/10/11وزارت ک ور آن د سته از امالکی که به ا ستناد طرر تف صیلی و یا دامع و یا تایید کمی سیون
ماده  5تغییرکاربری یافته اند عوارض ارزش افزوده نا شی ازادرای طرر و تغییر طرحهای م صوب شهری برای هر متر مربع به شرر تب صره
های ذیل محاسبه و اخذ می گردد:.
تبصره  : 1ارزش افزوده اراضی به دز اراضی مزر وعی  ،باغی و محوطه به خدمات عمومی شامل آموزشی،بهداشتی،درمانی،ورزشی،فرهنگی
وانتظامی که در طرر مصوب با نظر کمیسیون انیام می شود شهرداری ح دریافت ودهی تحت عنوان عوارض تغییر کاربری را ندارد.
تبصررره  :2امالکی که دارای سووابقه کاربری مسووکونی بوده اند و مطاب طرر تفصوویلی و دامع ،کاربری آن تغییر نموده در صووورت اعاده به
کاربری اولیه از طری کمیسیون ماده  5یا طرر های آتی شهرسازی هیچ گونه عوارض تغییر کاربری به آن تعل نمی گیرد.
تب صره  :3کلیه ساختمانها و امالکی که در سطح شهر دارای سابقه مزل گاراهها  ،گرمابه ها  ،کاروان سرا ها و سایر موارد می با شند ،و در اثر
طرر دامع ،تفصیلی و یا کمیسیون ماده  5بدون تفکیک به مسکونی یا کاربری های دیگر تغییر یافته باشد .به طری ذیل عمل می شود :
بند  :1تغییر از هر کاربری یا سابقه به کاربری مسکونی (غیر از موضوع تبصره  )1توسط کمیسیون ماده پنج در صورت رعایت گذر
و عدم تفکیک  25در صد قیمت روز اخذ گردد .در صورت رعایت گذر بیش از  18/75در صد از کل زمین (دارای سند) از سهم
خدمات کسر گردد .و در صورت تفکیک مطابق ماده  101اقدام گردد.
بند :2ارزش افزوده نا شی از ادرای طرر تیاری به ازای هر متر  %50ارزش افزوده با قیمت کار شنا سی ر سمی و صول می شود .در صورتیکه
مالک دهت امالم تا  500مترمربع عالوه برآن اقدام به تفکیک خارر از ماده  101اصووالحی نموده باشوود و درخواسووت تفکیک میددنیز داشووته
با شد ضمن رعایت معابر مورد نیاز طب تعرفه شماره  13عوارض تفکیک و صول گردد و امالم با م ساحت بیش از  500مترمربع طب ماده
 101اصالحی اقدام گردد.
بند  : 3مالم تعیین کاربری اراضی باغی و زراعی کاربری بعد از اولین طرر دامع سال  1368و یا اسناد ملکی ارائه شده که دارای سابقه زراعی
ال به مودر م صوبه کمی سیون ماده  5تغییر کاربری یافته و ح و حقوقات
و یا باغ می با شد الزم به تو ضیح ا ست ارا ضی باغی و زراعی که قب ً
مربوطه را پرداخت نموده اند م مول بند  1تبصره  2نمی باشند.

اعضای شورای اسالمی شهر -1 :ابراهیم بابائی

 -2عیسی دانایی

 -3نعمت خوشبخت

 -4سلیمان غفاری

 -5طلعت رگبار

 -6شمسعلی شعبانیان

 -7علیرضا حسین آبادی

21

تعرفه عوارض محلی شهرداری اسفراین سال 1401

این تعرفه با پیشنهاد شهرداری ،تصویب شورای اسالمی شهر(مصوبه شماره  500مورخه  ) 1400 / 10 / 08و تایید وزارت کشور (استانداری)
سیر قانونی را طی نموده و از ابتدای سال  1401الزم االجراء می باشد .ضمانت اجرایی وصول  :کمیسیون ماده 77

-23نام عوارض :عوارض انقضای مهلت عملیات ساختمانی
6120102

6101202

طریقه محاسبه عوارض انقضای مهلت عملیات ساختمانی منطبق بر تبصره ماده  29قانون نوسازی وعمران شهری

A2 –A1
 =A2عوارض پذیره پروانه ساختمانی در زمان مرادعه مالک
 =A1عوارض پذیره پروانه ساختمانی در زمان صدور پروانه
تب صره ( :)1طب تب صره  2ماده  29قانون نو سازی و عمران شهری در پروانه های ساختمانی که از طرف شهرداری ها صادر می شود باید
حداکزر مدتی که برای پایان یافتن ساختمان ضروری است قید گردد (حداکزر  5سال ) و مالکین باید ظرف مدت مقرر در پروانه  ،ساختمان خود را
به اتمام بر سانند .در غیر این صورت عوارض تیدید( ) A2 –A1دریافت گردد ،در معابر ا صلی و میادین عالوه بر دریافت عوارض تیدید(، ) A2 –A1
 10%بعنوان عوارض تاخیر ادرای ساختمان دریافت خواهد شد.
تبصره ( : )2متقاضیانی که یکسال پس از صدور پروانه ساختمانی شروع به عملیات ساخت و ساز ننموده باشند در صورت درخواست مدت سه
سال از تاریخ صدور پروانه اصلی هزینه پروانه وصول نخواهد شد..
تبصررره ( :)3بوورای پروان وه سوواختمانی بعوود از مهلووت قووانونی سووه سوواله بوورای مرادعووه اول  %25فق و

عوووارض زیربنووا و بوورای مرادعووه دوم

یعنووی سووال نهووارم  % 40مابووه تفوواوت زمووان صوودور پروانووه سوواختمان و زمووان مرادعووه مبنووای وصووول عوووارض انقضووای مهلووت عملیووات
ساختمانی می باشود و در مرادعوات بعودی عووارض انقضوای مهلوت عملیوات  ،مابوه تفواوت عووارض اعیوانی زموان آخورین بوار زموان مرادعوه
مالم عمل می باشد.
تب صره ( : )5مالکینی که قبل از اتمام مهلت مقرر در پروانه (بار اول) از احداث بنا صرف نظر نمایند در صورتی که هیچ گونه عملیات ساختمانی
انیام نداده با شند و درخوا ست ابطال پروانه را دا شته با شند شهرداری می تواند پس از ک سر  25در صد عوارض زیر بنا می تواند همزمان با
ابطال پروانه بدون ا حتساب عوارض ،نوسازی،آموزش و پرورش،خزانه ، ،و نسبت به عودت مابقی ودوه واریزی مالک اقدام نماید.
تبصره( :)6دهت تغییر نام مالک در پروانه و تاییدیه شناسنامه ساختمان یا نق ه های ساختمانی مبلغ 1/755/000ریال به عنوان کارمزد دریافت
می گردد.
تب صره( :)7عوارض دریافتی برای عرصووه صوورفاً فق

یکبار آنهم در زمان صوودور پروانه (تغییر کاربری  ،بهای خدمات  ،تفکیک  ،کسووری  ،تراکم

وعرصه  ،کسری بر) دریافت میگردد.

اعضای شورای اسالمی شهر -1 :ابراهیم بابائی

 -2عیسی دانایی

 -3نعمت خوشبخت

 -4سلیمان غفاری

 -5طلعت رگبار

 -6شمسعلی شعبانیان

 -7علیرضا حسین آبادی
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6120102

6101202

-24نام عوارض :عوارض صدور میوز احداث پل

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

ماخذ و نحوه محاسبه عوارض به ازای هر متر

طول سال 1400

طول سال 1401

289.25×p

ردیف

نوع کاربری

1

اداری

222/5×p

2

تیاری

111/25×p

144.6×p

3

مسکونی و سایر

155×p

201.5×p

تبصره( : )1بدیهی است شهرداری در موارد فاقد میوز نسبت به صدور اخطار دهت دمع آوری پل اقدام و در صورت عدم اقدام موثر از سوی
مالکین رأساً نسبت به دمع آوری پل اقدام خواهد شد.
تبصررره ( :)2برای هر قطعه زمین مسووکونی یک عدد پل در حد تردد یک ماشووین حداکزر  3مترطولی برابر ضووواب
شهرداری رایگان می باشد.مازاد بر یک پل در صورتی که مغایر ضواب

و پس از نظر کارشووناس

طرر تفصیلی نباشد بر اساس ددول فوق محاسبه و اخذ گردد.

تب صره( :)3واحدهای تیاری خرد(به غیر از میتمع های تیاری و پا ساهها ) ح هرگونه احداث پل را ندا شته  ،در غیر این صورت برابر ضواب

و

مقرارت با آنان برخورد خواهد شد.
تب صره( : )4عوارض ددول فوق در امالکی که در خیابانهایی که در مقابل درب ورود به پارکیگ نیاز به احداث پل با شد در زمان صدور پروانه
ساختمانی وصول گردد

باتوجه به نامه شماره

اعضای شورای اسالمی شهر -1 :ابراهیم بابائی

 47531تاریخ  1397/9/27عوارض فوق حذف شد

 -2عیسی دانایی

 -3نعمت خوشبخت

 -4سلیمان غفاری

 -5طلعت رگبار

 -6شمسعلی شعبانیان

 -7علیرضا حسین آبادی
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6101202

-25نام عوارض :عوارض صدور میوز حصارک ی یا دیوارک ی

6120102

طریق محاسبه عوارض:
نوع حصارکشی یا دیوارکشی به ازای هر متر

ماخذ و نحوه محاسبه عوارض

ماخذ و نحوه محاسبه عوارض سال

ردیف

طول

سال1400

1401

1

اراضی داخل محدوده شهر

28/35×p2

36.85×p

2

اراضی واقع در حریم شهر

10/12×p

13.15×p

تبصره ( : )1عوارض صدور میوز حصارک ی از سوی شهرداری با ارائه سند مالکیت رسمی و قولنامه ای با درخواست مالک انیام می پذیرد.
برای زمینهای زراعی ،باغی و ک اورزی ،حصارک ی طب ضواب

قانونی مربوطه اقدام گردد.

تبصره ( :)2صدور میوز حصار ک ی بنام مالک صرف ًا به منزله محصور نمودن آن تلقی ،هیقگونه میوزی در دهت احداث بنا محسوب نمی شود
و مراتر می بایست در میوز صادره از سوی شهرداری صراحتاً قید شود.
تبصره( :)3ننانقه مدارم معتبری همقون صدور احکام و آرای قطعی از سوی مرادع و محاکم قضائی و ذیصالر مبنی بر عدم مالکیت و یا داشتن
معارض ارائه شود ،صدور میوز حصار ک ی متوقف خواهد شد.
تب صره( :)4به ا ستناد ماده  110قانون شهرداری ن سبت به زمین یا بنای مخروبه و غیر منا سر با و ضع محل و یا نیمه تمام واقع در محدوده شهر
که در خیابان یا کونه و یا میدان قرار گرفته و منافی با پاکی و پاکیزگی و زیبایی شهر با موازین شهرسازی باشد .شهرداری با تصویر شورای شهر
می تواند به مالک اخطار کند منتها ظرف دو اخطار در دوماه به اییاد نرده یا دیوار یا مرمت آن که منطب با نق ه مصوب انیمن شهرباشد اقدام
کند اگر مالک مسوووامحه و یا امتناع کرد شوووهرداری می تواند به منظور تامین نظر و ادرای طرر مصووووب شوووورا در زمینه زیبایی و پاکیزگی و
شهرسازی هرگونه اقدامی را که الزم بداند معمول و هزینه آن را به اضافه صدی ده از مالک یا متولی و یا متصدی موقوفه دریافت نماید .در این
صورت ح ساب شهرداری بدواً به مالک ابالغ می شود در صورتی که مالک ظرف مدت  15روز از تاریخ ابالغ به صورت ح ساب شهرداری اعتراض
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 ن ده و همقنین آرای کمیسیون رفع اختالف مذکور در ماده  77در حکم سند قطعی و الزم االدرا بوده
و ادرای ثبت مکلف است بر طب مقررات ادرای اسناد رسمی الزم االدرای نسبت به وصول طلر شهرداری ادرائیه صادر و به مورد ادرای بگذارد.
تبصره( : )5حداکزر ارتفاع میاز دهت حصار ک ی با ترکیر مصالح بنایی با فنس یا نرده مطاب ضواب

طرر تفضیلی شهر 2/5متر و حداقل ارتفاع

میاز دهت دیوار ک ی با مصالح بنایی  1.5متر می باشد . .و متراه صدور میوز میزان نامحصور بودن ملک می باشد(.شهرداری مکلف است ارتفاع
حصار و فنس را به تفکیک در میوز صادره درر نماید)
تبصره ( :)6هزینه های دریافتی از مالکان جهت حصارکشی و دیوارکشی زمین از ابتدای سال  1398به بعد در زمان صدور پروانه ساختمانی در داخل
محدوده از مبلغ محاسبات پروانه ساختمانی کسر خواهد شد.

اعضای شورای اسالمی شهر -1 :ابراهیم بابائی

 -2عیسی دانایی

 -3نعمت خوشبخت

 -4سلیمان غفاری

 -5طلعت رگبار

 -6شمسعلی شعبانیان

 -7علیرضا حسین آبادی
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6101403

-26نام عوارض :عوارض سالیانه محل کسر

6120104

طریق محاسبه عوارض:
عوارض سالیانه محل کسر برای کلیه م اغل و صنوف تابع قانون نظام صنفی و قانون تجارت که ملزم به عضویت در اتحادیه صنف مربوط و م اغل و حرف
می باشند وصول می گردد

خا

ردیف

ماخذ و نحوه محاسبه

نوع گرو ه مشاغل

حداقل مبلغ(ریال)

عوارض1400

ماخذ و نحوه

حداقل مبلغ(ریال)

محاسبه
عوارض1401

1

م اغل گروه اول

2.2×p ×s

8.250.000

2.2×p ×s

10.725.000

2

م اغل گروه دوم

1.8 ×p ×s

5.500.000

1.8 ×p ×s

7.150.000

3

م اغل گروه سوم

1.5 ×p ×s

4.125.000

1.5 ×p ×s

5.362.500

گروه م اغل در انتهای دفترنه تعرفه عوارض ضمیمه می باشد.

 = Sمساحت واحد کسبی
تبصره( : )1در صورت تغییر محل کسب گروه یک  ، %40گروه دو  %30و گروه سه  %20اولین پروانه کسب وصول گردد( برای یک بار انتقال رایگان می باشد).
تب صره ( : )2در صورت وجود تداخل شغلی برابر ت شخیص کار شناس شهرداری  ،شغلهای ا ضافه شده به م شاغل معرفی شده به تفکیک محا سبه و  %50عوارض سالیانه ک سب آنها
محاسبه و عالوه بر کسب اصلی دریافت گردد).
تبصره ( : )3عوارض کیوسکهای سطح شهر همانند واحدهای صنفی محاسبه و دریافت گردد.
تبصره ( :)4هر واحد صنفی که بدون اطالع شهرداری محل کسب خود را تعطیل نموده و به شهرداری اعالم ننموده برابر مصوب شورای شهر از نامبرده عوارض وصول گردد.و عوارض
سنوات گذشته بر مبنای آخرین سنوات تائید شده عوارض مصوب قابل وصول می باشد.
تبصره( :)5محاسبه این عوارض در همکف و زیر زمین  ،پاساژها و سایر امالک برابر فرمول مصوب  ،طبقه اول  ،%60طبقه دوم  %50و از طبقه سوم به باال  %40فرمول مالک عمل می
باشد.
تبصره ( :)6حداقل مساحت واحد کسب ( )sبر اساس ضوابط طرح تفصیلی برابر  20متر مربع و یابرابر نقشه های تایید شده ( پروانه )شهرداری می باشد.
تبصره( :)7محاسبه فروشگاه ها و تعاونیهای مصرف کارمندی و کارگری که مساحت اعیان آنها بیش از  20متر مربع باشد مالک عمل مساحت موجود اعیان آن می باشد.
تبصره( :)8واحدهای صنفی که در شعاع  50متری میادین شهر واقع شده اند در محاسبه عوارض کسب آنان قیمت منطقه ای دارایی برابر با قیمت منطقه ای میدان محاسبه گردد.
تبصره( :)9در محاسبه عوارض سالیانه محل کسب این تعرفه چنانچه مبلغ عوارض تغییرات نامتعارفی نسبت به سال قبل داشته باشد مبنای محاسبه سالیانه  12درصد افزایش به
براساس تعرفه سال  94محاسبه خواهد شد .و عوارض کسب و پیشه مغازها تا 30مترمربع ضریب یک و تا  50مترمربع ضریب یک و نیم و تا  100متر مربع ضریب دو و تا  150متر
مربع ضریب دو نیم و از  150متر مربع با ال تر ضزیب سه محاسبه گردد
تبصره (: )10مالک محاسبه عوارض پس ازبررسی و صحت مدارک مثبه توسط شهرداری از تاریخ شروع کسب می باشدو محاسبه عوارض برای هر سال مطابق با دفترچه همان سال
محاسبه میگردد .و ضمنا مودی موظف است اسناد شروع بکار بعد از تائید اطاق اصناف به شهرداری جهت تشکیل پرونده ارائه نماید
تبصره (  :)11کلیه فعاال ن اقتصادی غیر مشمول نظام صنفی (.اعم از مطب پزشک ان ،آزمایشگاها،داروخانه ها،دفاتر اسنادرسمی ،آموزشگاها و  ). .از پرداخت حق ورودی معاف لکن می
بایست عوارض خدمات کسبی از زمان شروع فعالیت را تا  50متر برابر جدول صفحه  24دفترچه فوق واز 50متر تا  100متر ضریب  2و از 100متر باالتر با ضریب  3پرداخت نمایند

اعضای شورای اسالمی شهر -1 :ابراهیم بابائی

 -2عیسی دانایی

 -3نعمت خوشبخت

 -4سلیمان غفاری

 -5طلعت رگبار

 -6شمسعلی شعبانیان

 -7علیرضا حسین آبادی
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-28نام عوارض  :عوارض آغاز خدمت دهی و انتقال محل کسر توس

ردیف

نوع گرو ه مشاغل

6101403

صاحر پروانه

6120104

فرمول محاسبه

حداکثر مبلغ

فرمول محاسبه

حداکثر مبلغ

عوارض حق افتتاح

(ریال)

عوارض حق

(ریال)

افتتاح محل

محل کسب1400

کسب1401
م اغل

الف

15×p ×s

30/000/000

15×p ×s

39.000.000

گروه اول

ب

12.5×p ×s

20/000/000

12.5×p ×s

26.000.000

3

م اغل گروه دوم

10×p ×s

15/000/000

10×p ×s

19.500.000

4

م اغل گروه سوم

8.5×p ×s

7/500/000

8.5×p ×s

9.750.000

1

گروه م اغل در انتهای صفحهات ضمیمه می باشد.

تبصره( :)1بابت بهای خدمات اولین پروانه کسر مبلغ عوارض سالیانه کسر مورد نظر با ضریر 2برابر مبلغ عوارض سالیانه در هنگام صدور
مفاصا حساب محاسبه و دریافت گردد.
تبصره( :)2عوارض انباری میزا از واحد صنفی محاسبه می گردد
تبصره()3مساحت در کلیه گروه م اغل حد اقل20متر مربع می باشد
تبصره ( : )4در محاسبه عوارض سالیانه محل کسر این تعرفه ننانقه مبلغ عوارض تغییرات نامتعارفی نسبت به سال قبل داشته باشد مبنای محاسبه سالیانه12
درصد افزایش به براساس تعرفه سال  94محاسبه خواهد شد.

تبصره (: )5کلیه فعاال ن اقتصادی غیر م مول صنفی نظام صنفی از پرداخت ح ورودی معاف لکن می بایست عوارض خدمات کسبی از زمان
شروع فعالیت را تا  50متر برابر ددول صفحه  24دفترنه فوق واز 50متر تا  100متر ضریر  2و از 100متر باالتر با ضریر  3پرداخت نمایند

توجه  :عوارض این صفحه برای سال  1401حذف گردید
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-29نام عوارض :عوارض قطع اشیار

طریق محاسبه عوارض:
مبلغ عوارض (ریال)1400

مبلغ عوارض (ریال)1401

ردیف

13/365/000

17/734/500

1/333/625

1/733/712

1/886/250

2/452/125

81/250

105/625

1/670/625

2/171/812

6

عوارض خسارت از بین بردن نمن های معابر عمومی و پارم ها هر متر مربع

333/750

433/875

7

عوارض قطع و یا خسارت گل های فصلی هر متر مربع

1/113/750

1/447/630

1

نوع عوارض

عوارض قطع اشیار به ازای هر اصله درخت در صورتیکه محی

از بن درخت

حداقل  50سانتیمتر باشد.
2

عوارض قطع اشیار تا  100سانتی متر از بن عالوه بر مبلغ ردیف  1به ازای هر
سانتی متر مازاد

3

عوارض قطع اشیار به ازای هر اصله درخت عالوه بر عوارض ردیف های 1و2
به ازای هر سانتیمتر قطع درخت از یک متر بی تر

4

عوارض قطع اشیار برای درختان کمتر از  50سانتی متر بن درخت به ازای هر
سانتی متر

5

عوارض قطع درختقه ها بر اساس هر سانتی متر محی

تب صره ( :)1ت خیص تعیین محی

بن درخت مطاب با ماده ( )12ضواب

بن ساقه اصلی

ادرائی مربوط به نگونگی ماده ( )1الیحه قانونی حفظ و گ سترش ف ضای سبز در شهرها

موضوع تصویر نامه مورخ  1359/11/3شورای انقالب و مصوب  1373/6/29وزارت ک ور خواهد بود.
تبصره ( : )2شمولیت این تعرفه ناظر به قطع اشیار در معابر عمومی،باغات و پارم های متعل به شهرداری می باشد و بنابراین قطع اشیار توس

مالکین باغات

و باغقه ها و  ...از تعل این تعرفه مسووتزنی خواهد بود که صوورفاً مالک مکلف به کاشووت دوبرابربن درخت نهال در مکانی که شووهرداری دانمایی و تعیین می نماید
درخت کاری نما یید بود.به منظور استعالم واقعی از این تعرفه رعایت آیین نامه قانون اصالر حفظ و گسترش فضای سبز در شهر ها مصوب  1359شورای انقالب و
مصوب  1388میمع ت خیص مصلحت نظام الزامی است.
تبصره ( :)3عوارض ددول فوق عمدی بوده و در صورت غیر عمد یا با اخذ میوز بر اساس ت خیص سازمان پارم ها حداکزر  %50وصول می گردد.
تب صره( :)4حفاری های ادارت خدمات ر سان که منیر به قطع درخت شود (پس از رای کمی سیون ماده  )7وقف نرخ ددول فوق محا سبه می شود و از شمول
تبصره  3خارر می باشد
تبصره( :)5برای پروانه های صادر شده اشخا

حقیقی توس

شهرداری دهت ورود و خرور وسائ

نقلیه به پارکینگ و یا موارد دیگر ،با میوز کمیسیون ماده 7

اقدام به قطع درخت گردد %20.مبلغ ددول فوق دریافت می شودو.توضیع اینکه کارشناس شهرداری موظف است در حین کارشناسی دهت صدور پروانه دانمایی
پارکینگ نماید که درختی قطع نگرددو استعالم از کمسیون ماده  7اخذ گردد
تب صره( :)6هر گونه شاخه زنی تو س

ادارات و افراد حقوقی در صورتیکه باعث آ سیر کلی به درخت نگردد و باعث از بین رفتن درخت ن ود با اخذ میوز از

کمیسیون ماده  %30 ،7مبلغ ددول فوق اخذ گردد.
تب صره( :)7مبلغ عوارض ددول فوق با ضرایر شرای

درخت محا سبه می شود :شرای

عالی  ، 1.25شرای

متو س

و معمولی  1و با شرای

ضعیف  %75اعمال

خواهد شد.
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-30نام عوارض :عوارض ح التوزین

6101418

6120104

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 (:)2باسکول های متعل یا دراختیار سازمان های دولتی که با اعتبارات دولتی اداره می شوند واستفاده از اینگونه
باسکول ها دنبه عام المنفعه داشته باشد ازشمول این تعرفه مستزنی می باشند.
تبصره( :)3درآمد حاصل از این تعرفه طب تبصره  3ماده  99قانون شهرداری در حریم شهر هزینه شود.

عوارض حق التوزین به اسررتناد رای دیوان عدالت اداری به شررماره دادنامه  9802735مورخه
 1399/04/09حذف گردیده است
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6101301

-31نام عوارض :عوارض سالیانه موتورسیکلت

6120103

طریق محاسبه عوارض:
ردیف

نوع دستگاه

سال (1400ریال)

سال ( 1401ریال)

1

موتورسیکلت

50/000

220/000

2
3
4
5
6
7
8

به استناد بخشنامه  166472مورخه  1396/10/11وزارت محترم کشور اخذ گردد.
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610130
4

 -32عوارض بانکها و موسسات مالی و اعتباری و صندوق های قرض الحسنه

612.10
3

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 صندوق های قرض الحسنه بشرح ذیل محاسبه میگرددکه
باستنادرای شماره 113مورخ  1387/02/29دیوان عدالت اداری و نامه شماره  6000مورخ  1397/2/15مدیر کل
دفتر برنامه ریزی و بودجه سازمان شهرداریهای کل کشورپیشنهادمی گردد
A=S*Z*P

 :Aعوارض بر فعالیت بانکها

 :Sمساحت اعیان مورد استفاده )اعم ازاداری  ،بایگانی ،آبدارخانه)
 :Zضریب معادل 5
 :Pقیمت منطقه ای
نحوه وصول اعالم کتبی به مودی جهت پرداخت عوارض محاسبه شده.
تبصره  : 1مساحت اعیان مورد محاسبه عوارض کسب فوق الذکر برابر پروانه ساختمانی یا بازدید کارشناس
از محل محاسبه میگردد.
تبصره  : 2بانکها که تا شعاع 100متر از میادین اصلی به قیمت منطقه ای میدان محاسبه گردد
تبصره  : 3صندوقهای قرض الحسنه با ضریب  50درصد محاسبه و وصول گردند.
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- 33نام عوارض  :عوارض غرفه ها و نمای گاهها اعم از فروش ،تخصصی ،ادواری ،فصلی و دائمی و بازارهای روز در

6120402
6104205حریم شهر
محدوده و

طریق محاسبه عوارض:
 5%اداره واگذاری غرفه
تبصررره( : )1متولیان برگزاری نمای وووگاه های ادواری  ،فصووولی و دائمی مکلفند معادل  %5اداره بها غرفه مورد اداره را از طرف
قرارداد کسر و به حساب شهرداری واریز نمایند.
تبصررره( : )2متولیان برگزاری نمای ووگاه ها موظف اند حداقل  10روز قبل از برگزاری نمای ووگاه ،عوارض وصووولی را به حسوواب
شهرداری واریز و رسید آن را به شهرداری ارائه نمایند .در صورت عدم پرداخت به موقع به ازای هر روز تاخیر معادل ٪2. 5کل
عوارض مربوطه دریمه تعل می گیرد.ودر صورت عدم برگزاری نمای گاه  70درصدمبلغ دریافتی عودت گردد
تب صره( : )3م سئولیت و صول و واریز ودوه حا صله به عهده متولیان نمای گاه خواهد بود ،مأموران و صول شهرداری می توانند با
مرادعه به محل دفتر نمای گاه ن سبت به برر سی میزان و صولی اقدام نمایند،م سئولین نمای گاه ها مکلف به همکاری با مأمورین
شهرداری می باشند و در غیر این صورت شهرداری می تواند برابر آئین نامه وصول عوارض نسبت به وصول ح و حقوق قانونی
خود اقدام نماید.
تب صره( : )4صوواحبان غرفه ها در بازار های روز مکلفند به میزان  10درصوود از بهای اداره خود را به عنوان عوارض به شووهرداری
پرداخت نمایند.
تبصره ( : )5این عوارض شامل نمای گاههای صنایع دستی  ،غرفه های فرهنگی ،مذهبی وآموزشی نمی شود.
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-34نام عوارض :عوارض خدمات شهری

6103299

6120302

طریق محاسبه عوارض:

ردیف

نوع عوارض

توضیحات

ماخذونحوه محاسبه
عوارض
معادل  %10عوارض زیربنا

1
آت ن انی

به اضافه یک درصد

تبصره ( : )1این عوارض هنگام صدور پروانه ساختمانی توس
شهرداری محاسبه و در مورد ردیف 1به حساب سازمان آتش

عوارض تراکم ساختمان

ن انی 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 1و2
خالف قانون است
تبصره ( : )2عوارض فوق از بناهایی که توس

کمیسیون ماده

100رای ابقای صادر می شود نیز وصول و صرفاً بایستی در
ارتباط با تیهیز و نگهداری آتش ن انی و یا هزینه گردد.

عوارض فوق به استناد رای شماره 199مورخ 1398/3/1حذف گردید
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-35نام عوارض :عوارض بهره برداری موقت در کاربری غیر مرتب
ماده  -1به منظور تسهیل در ادرایی نمودن قوانین و مقررات فنی و شهرسازی و در راستای استیفای حقوق شهروندان ،شرای

و ضواب

مندرر در مواد و تبصره

های زیر شهرداری اسفراین موظف است به شرر زیر اقدام نماید:
ماده  -2این تعرفه م مول مواردی می گردد که طب تبصره ذیل بند  24ماده  55قانون شهرداری ها بر خالف کاربری قید شده پروانه ومیوز صادره بهره
برداری می گردد.
تبصره  -1مالم عمل در خصو
اسفراین رعایت ضواب

محل ا ستقرار ،نوع فعالیت ،مقدمات الزم و سایر ضواب

قانونی برای واحدهای موضوع این مصوبه اولویت اول شهرداری

و مقررات طرر تفصیلی است و در مواردی که به مودر آیین نامه ها و ضواب

طرر تفصیلی به واحدهای بهره برداری موقت منعی در

پاسخگویی به آنها ودود نداشته باشد از این تعرفه استفاده شود.
تبصره -2تمدید 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  1مغایرت داشته باشد.
تبصره -3میوز بهره برداری موقت از زمان دریافت حقوق شهرداری برای مدت یکسال خورشیدی صادر می شود .
تبصره -4شهرداری موظف است حداکزر یک ماه قبل از پایان مهلت یکساله اقدامات الزم را در دهت تمدید یا تعیین تکلیف واحد مذکور بر اساس نرخ سال ددید
بعمل آورد.در صورت عدم تمکین مالک شهرداری موظف است راس پایان یکسال واحد مذکور را پلمپ نماید.
تبصره -5سامانه ثبت اطالعات ،تعیین عوارض و صدور میوزهای بهر ه برداری موقت باید صرفا در واحد درآمد در قالر سیستم یکپارنه شهرسازی یا به طری
دیگر دهت پیگیری های بعدی صورت پذیرد.
تبصره -6ص دور میوز های بهره برداری موقت به منزله تایید ضواب قانونی احداث ساختمان میاز و سایر ودوه حقوقی و فنی آن نیست و این میوزها هیقگونه
حقوق پایدار و معنوی مزل سرقفلی ،ح پی ه و غیره  ،اییاد نمی کند.
ماده  -3م بنای 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 انیام شده ،عوارض بهره برداری موقت موضوع این مصوبه؛ برای سالهای  1395و بعد از آن ،به ازای تمامی سالهایی که پرداخت
ن ود ،به نرخ زمان مرادعه محاسبه و دریافت خواهد شد و هر گونه ادعایی از سوی مودیان مبنی بر عدم اطالع از این مصوبه بعد از تاریخ درر آخرین
اطالعیه(ابالغ تعرفه عوارض محلی) ،قابل قبول نبوده و ای ان در صورت عدم دارا بودن میوز از شهرداری؛ موظف به پرداخت کامل عوارض بر اساس مفاد این
مصوبه می باشند .همقنین صدور میوز از طرف مرادع دیگر دال بر موافقت اصولی برای فعالیت کسبی ،نافی رعایت مفاد این مصوبه و عدم پرداخت حقوق
شهرداری نخواهد بود.
تبصره -2ننانقه به هردلیل یک واحددایربابهره برداری موقت برای مدتی م خص تعطیل وبه کاربری میازتغییروضعیت داده باشد،اززمان اعالم کتبی ذینفع
(که درهمان زمان به تاییدشهرداری رسیده است) تاهنگامی که کاربری میازخودرارعایت نماید،ازپرداخت عوارض موضوع این مصوبه معاف می ود.
تبصره -3تعهدپرداخت عوارض موضوع این مصوبه صرفابرعهده مالکان امالم بوده ولی برای تسهیل دررونداموراداری؛ذینفعان امالم (مالک ،مستادر،بهره
بردارو )...میتوانندعوارض یادشده رابه شهرداری پرداخت نمایند.
تبصره -4در (منطقه 50% ) 3این تعرفه برای مدت یکسال شامل ساختمانهای دولتی،نهادهای عمومی غیر دولتی و آموزشی غیر انتفاعی محاسبه می گرددو
عوارض فوق م مول بهره برداری در معابر اصلی نمی باشد
مبلغ دریافتی = قیمت منطقه ای * مساحت * ضریر ()5.5

فرمول محاسبه:

به استناد رای شماره  281مورخه  1400/02/28هیات عمومی دیوان عدالت اداری حذف گردید.

اعضای شورای اسالمی شهر -1 :ابراهیم بابائی

 -2عیسی دانایی

 -3نعمت خوشبخت

 -4سلیمان غفاری

 -5طلعت رگبار

 -6شمسعلی شعبانیان

 -7علیرضا حسین آبادی
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6103107

-36نام عوارض :عوارض درآمد حاصل از آگهی های تبلیغاتی تیاری

6120301

طریقه محاسبه عوارض:

10درصد کلی هزینه وصولی بابت انت ار اگهی
تبصره یک :اخذ از مبلغ آگهی ها توس

صدا و سیمای دمهوری اسالمی و دراید ک وری و محلی ایران بعنوان

عوارض شهرداری می باشد
تبصره دو  :شرکت سروش و سایر شرکت های تبلیغاتی که نسبت به تهیه و پخش آگهی از طری سیمای محلی
خراسان شمالی و آگهی های تیاری در سیما شبکه سراسری و سایر شبکه های صداو سیما اقدام می نمایند موظفند پنج
درصد از مبلغ آگهی را بعنوان عوارض به شهرداری پرداخت نمایند و ذیحسبان مربوطه مکلفند به پرداخت کسورات
قانونی پنج درصد مذکور به شهرداری می باشند.

به استناد رای شماره  809و  808هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورخه  1387/11/20حذف گردید

اعضای شورای اسالمی شهر -1 :ابراهیم بابائی

 -2عیسی دانایی

 -3نعمت خوشبخت

 -4سلیمان غفاری

 -5طلعت رگبار

 -6شمسعلی شعبانیان

 -7علیرضا حسین آبادی
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-37نام عوارض :عوارض ورود به محدوده

6101202

6120102

طریق محاسبه عوارض:
،
 -38عوارض صدور میوز نصر تاسیسات شهری
تبصره :1باغ و اراضی ک اورزی 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 تعل نمی گیرد و هر زمانی که از حالت باغ خارر و تغییر کاربری داده شود م مول مقررات و ضواب

قانونی و ورود به

محدوده نیز می گردد.
تبصره :2در کلیه اراضی به محدوده خدماتی الحاق شده اند برابر تبصره  4ماده واحده قانون تعین وضعیت امالم واقع در طرحهای دولتی 20
درصدعین زمین یا معادل ریالی ان عالوه بر سایر عوارض قانونی دریافت گردد
تبصره :3در امالم باغ و ک اورزی و زمین مزروعی ننانقه 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  20درصد از ملک برای تامین معوض اراضی واقع در
طرحهای موضوع قانون تبصره  4ماده واحده قانون تعیین وضعیت امالم واقع در طرر های دولتی و شهرداریها مصوب  1367به طوررایگان دریافت
می شودسپس در مورد باقیمانده ملک برابر مقررات اقدام گردد.
تبصره :4مالم وصول عوارض ورود به محدوده ،سال  68می باشد وامالکی که برای بار اول به شهرداری مرادعه می نمایند وطب 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  :5در صورت درخواست تفکیک در اراضی با کاربری مسکونی دارای سابقه و با مساحت بیش از  500متر مربع پس از اعمال ورود به محدوده
برابر ماده  101اصالحی عمل می گردد.

با توجه به اینکه تعرفه فوق در قانون شهرداریها پیش بینی شده و قانون می باشد به استناد نامه شماره
 41/32/16419مورخ  1398/11/8استانداری خراسان شمالی حذف گردید.

اعضای شورای اسالمی شهر -1 :ابراهیم بابائی

 -2عیسی دانایی

 -3نعمت خوشبخت

 -4سلیمان غفاری

 -5طلعت رگبار

 -6شمسعلی شعبانیان

 -7علیرضا حسین آبادی
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 -38عوارض صدور مجوز نصب تاسیسات شهری

با عنایت به ماده  30آئین نامه مالی شهرداریها و بند  16ماده  80قانون و ت کیالت وظایف و انتخابات شورای اسالمی ک ور و برابر
نامه شماره  96/10/11-16647وزیر محترم ک ور بدینوسیله عوارض صدور میوز احداث تاسیسات شهری ب رر ذیل پی نهاد
میگردد.

ردیف

عنوان

سال 1400مبلغ به( ریال)

سال ( 1401مبلغ به ریال)

1

اخذ میوز نصر هر دکل مخابراتی در محدوده شهر در قالر پروانه

100/000/000

130/000/000

ساختمانی
2

اخذ میوز نصر ترانسفرماتور برق هر مورد در قالر پروانه

100/000/000

130/000/000

3

اخذ میوز احداث پست مخابرات داخل شهر در قالر پروانه ساختمانی

100/000/000

130/000/000

4

اخذ میوز نصر کیوسک تلفن عمومی هر دستگاه درقالر پروانه

15/000/000

19/500/000

5

اخذ میوز نصر ایستگاه گازدرقالر پروانه

200/000/000

260/000/000

6

اخذ میوز نصر منهول فاضالب در معابر شهریکباردر هر مورد در قالر

2/000/000

2/600/000

پروانه
7

اخذ میوز نصر تیر برق و نراغ در معابرهر عددیکبار در قالر پروانه

اعضای شورای اسالمی شهر -1 :ابراهیم بابائی

 -2عیسی دانایی

 -3نعمت خوشبخت

2/000/000

 -4سلیمان غفاری

 -5طلعت رگبار

2/600/000

 -6شمسعلی شعبانیان

 -7علیرضا حسین آبادی

