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.1

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

هر متر مربع

هر متر مربع

1

تمام آجري

منطقه دو

336333

431646

2

نيمه اسكلت فلزي يا بتوني

منطقه دو

423113

632346

3

تمام اسكلت فلزي يا بتوني

منطقه دو

363334

021344

4

تمام آجري

منطقه سه

233112

343144

6

نيمه اسكلت فلزي يا بتوني

منطقه سه

416144

610126

3

تمام اسكلت فلزي يا بتوني

منطقه سه

641344

323444

3

تمام آجري

منطقه چهار

243244

261464

0

نيمه اسكلت فلزي يا بتوني

منطقه چهار

233244

343644

1

تمام اسكلت فلزي يا بتوني

منطقه چهار

346044

432344

14

چوبي

منطقه  2و  3و 4

124124

164164

11

ايرانيت

منطقه 2و  3و 4

242224

342336

12

تمام آجري

منطقه يک

316444

014344

13

نيمه اسكلت فلزي يا بتوني

منطقه يک

034034

1401404

14

تمام اسكلت فلزي يا بتوني

منطقه يک

1433624

1213144

رديف

مصوب سال 1311

مصوب سال 1444

منطقه

ساختماني

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

=Aارزش معامالتي گروه هاي ساختماني
=Qارقام جدول
Kمنطقه یک = 2

Kمنطقه دو= 1.5

Kمنطقه سه=1

Kمنطقه چهار=1
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.2

بهاي خدمات حمل و نقل همگانی
جدول نحوه محاسبه بهاي خدمات حمل و نقل همگاني (تاكسي،تاكسي تلفني،وانت بار ،ميني بوس و...
(کليه ارقام به ريال مي باشد)

رديف

شرح خدمات

مصوب سال 1399

مصوب سال 1400

1

بهاي خدمات صدور پروانه تاکسيراني از مالكين تاکسي عمومي و مسافربرهاي شخصي زير24کيلومتر (ساليانه)

466444

2

بهاي خدمات صدور پروانه بهره برداري تاکسي عمومي و مسافربري شخصي زير  24کيلومتر

241444

341264

3

بهاي خدمات تمديد پروانه تاکسيراني از مالكين تاکسي (ساليانه)

444444

644444

4

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

34444

33644

6

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

423444

632644

3

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

13344

131264

3

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

334444

413644

0

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

136444

210364

1

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

16244

11444

14

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

344444

036444

11

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

304444

064444

12

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

46344

634444

13

بهاي خدمات صدور پروانه ميني بوس راني (شرکتي) ساليانه

241244

341644

14

بهاي خدمات تمديد پروانه ميني بوس راني (شرکتي) ساليانه

162444

114444

16

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

31044

313644

13

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

344444

304444

13

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

243444

343364

10

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

24344

34364

11

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

1216444

1610364

24

بهاي خدمات صدور مجوز سرويس مدارس ويژه ون -کاروان

336444

463246

21

بهاي خدمات صدور مجوز سرويس مدارس ويژه خودروهاي مدارس

343344

331644

630364
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22

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

3432444

3614444

23

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

1010644

2233126

24

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

1144444

2336444

26

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

34264

33012

23

بهاي خدمات صدور پروانه تاکسيراني ويژه رانندگان (ساليانه)

343444

330346

23

بهاي خدمات تمديد پروانه تاکسيراني ويژه رانندگان (ساليانه)

243444

343364

20

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

34264

33013

21

بهاي خدمات حق ورودي تاکسي هاي افزايشي

 %2قيمت خريد

 %2قيمت خريد

34

بهاي خدمات حق ورودي تاکسي هاي انتقالي به اسفراين

 %14قيمت کارشناسي

 %14قيمت کارشناسي

31

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

 %2.2ارزش روز خودرو

 %2.2ارزش روز خودرو

32

بهاي خدمات حق معامالت توسط شرکت تعاوني از خريدار تاکسي عمومي

%1/2ارزش روز خودرو

%1/2ارزش روز خودرو

33

بهاي خدمات حق ورودي ون افزايشي

 %3/2قيمت تمام شده

 %3/2قيمت تمام شده

خودرو

خودرو

34

بهاي خدمات حق ورودي ميني بوس افزايشي

 %0.2قيمت تمام شده

 %0.2قيمت تمام شده

خودرو

خودرو

36

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

 %34ارزش افزوده خودرو

 %34ارزش افزوده

بعد از تبديل

خودرو بعد از تبديل

33

بهاي خدمات تعويض وصدور پروانه المثني

161044

101364

33

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

161044

101364

30

بهاي خدمات حق ورودي خودروهاي متخلف به پارکينگ شهرداري

343444

330364

31

بهاي خدمات هرشب توقف خودرو متخلف در پارکينگ شهرداري

1244

11644

44

بهاي خدمات شستشوي اتوبوس در کارواش پايانه مسافربري

03244

141444

41

بهاي خدمات تبديل ميني بوس شهري به واحد شهري

دو درصد ارزش روز

دو درصد ارزش روز

خودرو

خودرو

42

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

43

بهاي خدمات پرداخت حق عضويت خدمات ساليانه حمل ونقل همگاني کشور از تاکسي هاي عمومي  ،تاکسي
تلفني ،وانت بار ،ميني بوس ،و ميني خاور

دو درصد ارزش روز

دو درصد ارزش روز

خودرو از خريدار وصول

خودرو از خريدار وصول

گردد.

گردد.

232444

323644
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44

بهاي خدمات پروانه پيک موتوري

633444

324444

46

بهاي خدمات صدور پروانه بهره برداري پيک موتوري

034444

1404444

43

بهاي خدمات تمديد پيک موتوري

324444

144444

43

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

26444

31264

40

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

344444

336444

41

جريمه شسشوي خودرو سنگين در سطح شهر

344444

036444

64

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

36444

43364
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 3بهاي خدمات آتش نشانی و خدمات ايمنی:
بهاي خدمات آتش نشانی:
جدول نحوه محاسبه بهاي خدمات آتش نشاني
(کليه ارقام به ريال مي باشد)
مصوب

مصوب

شرح عناوين كلی خدمات آتش نشانی

رديف

سال1399

سال1400

1

بهاي خدمات واحدهاي مسكوني

33444

13264

2

بهاي خدمات واحدهاي تجاري

33444

13264

3

کليه مطب هاي پزشكان – دندان پزشكان وداروخانه ها

464444

632644

4

کليه ادارات دولتي نهادها – بانک ها درمانگاها– سازمانهاي شرکت ها -نمايندگيهاي دولتي و غير دولتي و مراکز نظامي و انتظامي صندوق ها ومؤسسات مالي

2444444

واعتباري و سالن هاي ورزشي و...

6

مراکز آموزش عالي

1664444

2644444
1133644

3

کليه مدارس دولتي وغيرانتفاعي مهدکودك ها وکودکستانهاي دولتي و خصوصي

221444

233264

3

کليه سالن هاي غذا خوري آشپزخانه ها

044444

1444444

0

گرمابه ها هتل و مسافرخانه ها

044444

1444444

1

کليه کارگاههاي توليد ي کوچک موزائيک سازي توليد ( جدول بتوني – سنگ بري ها – کابينت سازي

264444

312644

بزرگ )
14

مجتمع آموزشي مسكوني اداري – کارگاهي – کارخانه ريخته گري

2164444

3303644

11

کليه بيمارستانهاي خصوصي ودولتي

3444444

3364444

12

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

264444

312644

13

خريداران ضايعات ومواد اسقاطي

1244444

1644444

14

ساير مشاغل که در ليست فوق نمي باشد

----

326444

نحوه وصول :روي فيش عوارض نوسازي جهت مالک و در صورتيكه ملک استيجاري باشد جهت مستاجر طي نامه جداگانه.
تبصره  :1خانواده محترم شهداء( افراد درجه يک) ،ا يثارگران و اعضاي تحت پوشش کميته امداد امام خميني(ره) و بهزيستي و موسسات عام المنفعه و خيريه با ارائه معرفي نامهه از
نهاد مربوطه  %34تخفيف بهاي خدمات مذکور براي يک واحد بهره مند مي گردند.
تبصره  :2پرسنل بازنشسته و شاغل در شهرداري و شوراري اسالمي شهر از پرداخت بهاي خدمات مذکور براي يک واحد مسكوني در سال 1444معاف هستند.

تبصره :3در خصوص امالك استيجاري (تجاري و مسكوني) بهاي خدمات آتش نشاني جداگانه نيز جهت وصول از مستاجر قابل وصول است.

بهاي خدمات فوق در سال  1400حذف گرديد

01

بهاي سايرخدمات آتش نشانی
جدول نحوه محاسبه بهاي سايرخدمات آتش نشاني
(کليه ارقام به ريال مي باشد)
مصوب سال 1399

مصوب سال 1400

1

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

3144

0326

2

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

1444

1364

3

بازديد ايمني از کارخانجات داخل از شهر ( هرنوبت)

346444

043264

4

بازديد ايمني از کارخانجات خارج از شهر(هرنوبت)

1166444

1443364

6

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

346344

432444

رديف

شرح عناوين كلی خدمات

خودرو ...پاسخگوئي به مبادي ذيربط در خصوص آن ( هرنوبت)
بررسي و کارشناسي در خصوص علت حريق واحدهاي کارخانجات – ادارات – غيره و پاسخگويي به مبادي ذيربط در

014444

1412644

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

633444

324444

0

آموزش ايمني براي مراکز غير فرهنگي از قبيل ادارات و غيره تا 24نفر ( مازاد بر 24نفر  ،نفري  3/444ريال)

014444

1

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

3
3

خصوص آن( هرنوبت)

نشاني تا  24نفر ومازاد آن هرنفري  4/444ريال

1412644

1304444

1326444

14

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

4

4444444

11

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

4

2444444

12

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

3444444

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

تبصره  :1مبالغ ردیف های 1و2و5و 6جدول مذکور چنانچه خارج از محدوده خدماتی شهر باشد مبلغ  %50اضافه می گردد.
تبصره :2تامین وسیله نقلیه جهت با زدید در محدوده خدماتی شهر و خارج از آن بعهده متقاضی می باشد.

00

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

 - 1بابت خدمات اداري و تشكيل پرونده در واحد متوفيات مبلغ 164444ريال براي سال  1444وصول گردد
 - 2بابت کرايه حمل ميت با آمبوالنس از هرنقطه شهر تا غسالخانه و بيمارستان و از مزار تا درب منزل هربار مبلغ 644444ريال براي  1444وصول
گردد.
 - 3بابت کرايه حمل ميت با آمبوالنس به خارج از شهر جاده آسفالته هرکيلومتر  26/444ريال براي 1444وصول گردد.
 - 4بابت کرايه حمل ميت با آمبوالنس به خارج از شهر جاده خاکي هرکيلومتر  64/444ريال براي 1444وصول گردد.
 - 6بابت هزينه شستشوي ميت (تغسيل وتكفين)مبلغ 1/164/444ريال براي سال  1444وصول گردد .
 - 3بابت دفن اموات در قبور عادي مبلغ 3/444/444ريال براي سال  1444وصول گردد .
 - 3نگهداري قبور عادي واقع در ضلع شرقي پارك جنت با قيد زمان پنج ساله هر قبر و اخذ مابه التفاوت در پايان پنج سال بنرخ روز مبلغ
14/444/444يال براي سال و1444صول گردد.
 - 0نگهداري قبور دو طبقه واقع در ضلع شرقي پارك جنت با قيد زمان پنج ساله و اخذ مابه التفاوت در پايان پنج ساله به نرخ روز مبلغ
32/244/444ريال براي سال  1444وصول گردد.
 - 1بابت دفن اموات در قبور ويژه زير پاي شهداء رديف اول 61/364/444ريال رديف دوم 31/336/444ريال و رديف سوم 23/644/444ريال
براي سال  1444وصول گردد.ضمنا پيش فروش رديف  2و 3سه برابر رديف  1اخذ گردد.
 - 14حمل اموات به روستاهاي تا شعاع  16کيلو متر مبلغ  364/444ريال از  16کيلومتر بباال به ازاي هر کيلو متر همانند بندهاي 3و 4براي سال
 1444وصول گردد.
تبصره  :1کاوروکفن به نرخ روز در صورت درخواست ارائه مي شود.
تبصره  : 2هزينه تغسيل و شستشوي اجساد کا لبد شكافي شده  364/444ريال عالوه بر رديف پنج وصول گرددو چنانجه در حوادث غير
مترقبه مثل سيل و زلزله يا فوتي کرونائي با تشخيص شهرداري توسط غير از پرسنل غسال شهرداري غسل داده شود  64درصد هزينه
تقسيل رديف 6وصول گردد .
تبصره  : 3افراد تحت پوشش کميته امداد امام (ره) و بهزيستي با ارائه معرفي نامه مشمول  %64بخشودگي و هزينه خواهند شد بجز رديف
هاي  3و0و 1و حمل خارج از محدوده خدماتي شهر اسفراين
تبصره  :4از پرسنل شاغل و بازنشسته متوفي شهرداري و و اعضاي شورا ي اسالمي شهر ووابستگان درجه يک آنان( پدر ،مادر ،همسر و
فرزندان) بهاي خدمات رديفهاي  3 ، 6 ،4،3، 2 ، 1و 14وصول نگردد.
تبصره  :5در صورت فوت والدين محترم شهداء  ،ايثارگران و جانبازان باالي  %26در محل مشخص شده دفن گرددو بهاي خدمات رديفهاي
 ، 3 ، 6 ،4،3، 2 ، 1وصول نگردد درغير اين صورت چنانچه در مكان هاي رديف  1دفن شود پنجاه درصد هزينه قبر وصول گردد.
تبصره  :6کليه هزينه هاي مربوط به کفن و دفن و حمل اجساد بي هويت و ناشناس که با ماشين حمل اموات شهرداري به مقصد پزشک
قانوني مرکز استان با تائيد مقامات ذي ربط و قانوني (دادستان وپزشكي قانوني) رايگان مي باشد.
تبصره  :7هزينه هاي کفن و دفن اهداء کنندگان اعضاي بدن در قبور عادي با ارائه گواهي از مبادي قانوني ذيربط رايگان مي باشد.

تبصره  :8هزينه کفن و دفن مشاهير  ،نام آوران ،ورزشكاران تيم ملي و قهرمانان و مدال آوران مقام اول تا سوم کشوري همانند قبور عادي (بند3
)محاسبه و ضمناً در بلوك هاي مشخص شده دفن گردد.

نحوه وصول :هنگام مراجعه وصول مي گردد .
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 .5بهاي خدمات هزينه پسماند شهري:
جدول نحوه محاسبه بهاي هزينه مديريت پسماند شهري از درب منازل  ،اماكن و ...
(کليه ارقام به ريال مي باشد)
رديف

شرح عناوين كلی خدمات

مصوب

مصوب

سال 1399

1400

1

بهاي هزينه مديريت پسماند شهري واحد مسكوني

1444444

1/634/444

2

بهاي هزينه مديريت پسماند شهري واحد تجاري

1444444

1/634/444

3

کليه ادارات ،نهادها ،سازمان ها ،بانک ها ،و شعبات آنان  ،شرکت هاي دولتي و غير دولتي ،مراکز نظامي و انتظامي ،

4314444

13/313/444

4

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

11304444

26/114/444

6

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

4144444

6/334/444

3

کليه بيمارستان هاي خصوصي و دولتي

03444444

111/344/444

3

هزينه مديريت پسماند شهري زمين هاي باير بدون حصار تا  244متر مربع

432444

631/344

0

هزينه مديريت پسماند مديريت شهري زمين هاي باير بدون حصار از  244متر مربع به باال

1224444

1/611/244

9

درمانگاه

14

ساير مشاغل پر زباله

صندوق هاي قرض الحسنه ،موسسات مالي اعتباري ،و مراکز خدماتي  ،بهداشتي و درماني(مطب) ،سالن هاي ورزشي

55000000
درجه يک ( 3/133/344ريال)

درجه دو(4/110/444ريال)

درجه سه(2/160/044ريال)

نحوه وصول :روي فيش عوارض نوسازي براي مالكين و در صورت اجاره ملک براي مستاجرين به وسيله ارسال نامه جداگانه اقدام خواهد شد.
تبصره  :1خانواده محترم شهداء( افراد درجه يک) ،ا يثارگران و اعضاي تحت پوشش کميته امداد امام خميني(ره) و بهزيستي و موسسات عام المنفعه و خيريه با ارائه معرفي نامه از نهاد مربوطه و ارائهه کهارت
شناسايي معتبر  %34تخفيف بهاي خدمات مذکور براي يک واحد بهره مند مي گردند.
تبصره  :2پرسنل بازنشسته و شاغل در شهرداري واعضاي شوراي اسالمي شهر از پرداخت بهاي خدمات مذکور براي يک ساختمان مسكوني در سال  1444معاف هستند.
تبصره :3چنانچه زمين هاي رديف 3و 0با اخذ مجوز (ديوار کشي) و با رعايت ضوابط طرح تفصيلي محصور شده باشند از پرداخت بهاي خدمات مذکور معافند.
تبصره :4براي واحد هاي تجاري مسكوني بصورت مجزا و براي واحد تجاري جداگانه فيش صادر شود .
تبصره  :5مالك عمل وصول بهاي خدمات معوقه (رديف هاي  3و4و  )3در هنگام مراجعه آخرين بهاي خدمات سال مراجعه ميباشد .
تبصره :6بهاي خد مات آپارتمان ها باالي يک طبقه به ازاي هر واحد مسكوني يک بهاي خدمات موضوع بند يک محاسبه و اخذگردد.
تبصره  :7مشاغل پرزباله موضوع رديف  1جدول
مشاغل پر زباله :
درجه يک شامل :کليه سالن هاي غذا خوري  ،آشپزخانه ها ،هتل ،مسافرخانه،سفره خانه سنتي ،تاالر برگزاري مراسمات ،شرکت هاي توليدي ،بتن آماده و شن وماسه و مطب پزشكان  ،دندان پزشكان،
داروخانه ها و مرکز نگهداري سالمندان
درجه دو شامل  :تعاوني هاي مصرف کارگري و کارمندي ،فروشگاه هاي زنجيره اي  ،رفاه ،کل فروشان خواروبار ،کارگاه هاي بزرگ و کوچک موزائيک سازي ،جدول زني ،سنگ بريها ،کابينت سازي هها ،دفهاتر
اسناد رسمي ،کليه دفاتر پيشخوان دولتي و غير دولتي  ،کليه آموزشگاه ها ،فروشندگان مصالح ساختماني ،خريداران ضايغات و لوازم اسقاطي  ،جايگاه هاي عرضه سوخت ،انواع کارگاه ههاي توليهدي تيرچهه
بلوك و....
درجه سه شامل :ساندويجي ،فالفلي،کله پزي ،کافي شاپ ،بستني و فالوده و آبميوه فروشي ،کليه آرايشگاه هاي مردانه و زنانه  ،قنادي ،گهل فروشهي ،تعميرکهاران و فروشهندگان شيشهه اتومبيهل ،تعهويض
روغني ها ،درودگران،حلب ساز ،تراشكاري ها

و...

تبصره  -8تاالر ها و باغ تاالرهاي خارج از محدوده خدماتي در صورتي كه زباله در محدوده شهر ،رها و توسط شهرداري به محل دفن حمل گردد ماهيانه يک مليون ريال بايدبه حساب شهرداري
واريز نمايند
تبصره 9-حمل زباله هاي بي خطر شده بي مارستاني در صورتي كه توسط شهراداري به محل دفن حمل گردد با توافق و قرداد جداگانه خارج از رديف 6حمل و وصول گردد
تبصره -11-خوابگاهاي دانشجوئي به ازاي هر واحد ساليانه مبلغ 781/111ريال بهاي خدمات وصول گردد
تبصره 11-تاالرها و رستورانها در صورت داشتن اشپز خانه بصورت مجزا دريافت گردد
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 .6بهاي خدمات آماده سازي:به استناد ماده 22و  23قانون زمين شهري مصوب  1371/03/24آماده سازي از وظايف
شهرداري نمی باشد فلذا براي متقاضيانی كه به شهرداري جهت صدور پروانه ساختمانی مراجعه می نمايند می بايست
مبلغ ذيل به حساب شهرداري واريز نمايند
جدول نحوه محاسبه بهاي خدمات آماده سازي اراضي
 - 1بابت بهاي خدمات آماده سازي به ازاي هرمتر مربع عرصه مبلغ164/444ريال در سال1444وصول گردد.
 - 2بابت بهاي خدمات آماده سازي به ازاي هرمتر مربع در حريم شهر مبلغ 32/644ريال در سال  1444وصول گردد.
نحوه وصول :هنگام صدور پروانه ساختماني وصول گردد.

به استناد راي شماره  1151مورخه 1396/11/10و 536مورخ  1399/05/07ديوان عدالت اداري حذف گرديد
 .7بهاي خدمات كارشناسی :
جدول نحوه محاسبه بهاي خدمات كارشناسي و بازديد امالك و اراضي
 - 1بابت هزينه کارشناسي و بازديد امالك و اراضي جهت هربار صدور پروانه ساختماني تا 644متر مربع مبلغ 632/644ريال براي سال  1444وصول
گردد.
 - 2بابت هزينه کارشناسي و بازديد امالك و اراضي جهت هربار صدور پروانه ساختماني از 644متر مربع تا 2444متر مربع  1/312/644براي سال 1444
وصول گردد.
 - 3بابت هزينه کارشناسي و بازديد امالك و اراضي جهت هربار صدور پروانه ساختماني از 2444متر مربع به باال مبلغ 2/244/444ريال براي سال 1444
وصول گردد.
 - 4بابت هزينه کارشناسي و بازديد زمين هاي تا 644متر مربع مبلغ  436/444ريال جهت هرنامه براي سال  1444وصول گردد.
 - 6بابت هزينه کارشناسي و بازديد زمين هاي از 644متر مربع تا  2444متر مربع مبلغ  026/444ريال جهت هرنامه براي سال  1444وصول گردد.
 - 3بابت هزينه کارشناسي و بازديد زمين هاي باالي  2444متر مربع مبلغ  1/144/444ريال جهت هرنامه براي سال  1444وصول گردد.
 - 3بابت هزينه کارشناسي واحدهاي صنفي جهت هر بار پاسخ اتحاديه  236/444براي سال  1444وصول گردد.
 - 0بابت هزينه نقشه برداري زمين هاي تا  644متر مربع مبلغ  1/264/444ريال و از 644تا  1444مترمربع  1/036/444ريال و از  1444تا  2444متر مربع
4/336/444ريال و از  2444متر به باال مبلغ 3/036/444ريال براي سال  1444وصول گردد.
 - 1ب ابت هزينه کارشناسي استعالم هاي حفاري و حق انشعابات آب،برق،گاز ومخابرات در صورت انجام حفاري هزينه کارشناسي همانند بندهاي
4،6،3براي سال  1444وصول گردد.
تبصره  :1جهت مجتمع مسكوني و آپارتماني به ازاي هرواحد يک هزينه جداگانه کارشناسي وصول گردد.
تبصره  : 2براي پاسخ نامه ها يا استعالمهايي که همزمان (هرتعداد) براي يک ملک درخواست ميگردد يكبار هزينه کارشناسهي وصهول گهردد و بهراي
دفعات بعدي همان ملک (حداکثر تا يک ماه) %64هزينه کارشناسي وصول گردد.
تبصره : 3پرسنل شاغل و بازنشسته در شهرداري اسفراين و شوراي اسالمي شهر از پرداخت بهاي خدمات حق کارشناسي درطول سال  1444براي
يكبارمعاف هستند.
تبصره  :4خانواده معظم شهداء( وابستگان درجه يک) ،ايثارگران ،اعضاي تحت پوشش کميته امداد امام خميني(ره)و بهزيستي وموسسات عام المنفعه
و خيريه با معرفي نامه از پرداخت بهاي خدمات کارشناسي در طول سال  1444براي يكبار معاف هستند
تبصره6-هزينه کارشناسي استعالم دفاتر اسناد رسمي و پايانكار ساختماني در منطقه يک مبلغ  1/644/444ريال و در منطقه دو مبلغ  1/432/644ريال
و در منطقه  3مبلغ 012/644ريال وصول گردد
نحوه وصول :هربار مراجعه و پاسخ استعالم و...
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 .8بهاي خدمات سرد خانه كشتارگاه:
جدول نحوه محاسبه بهاي خدمات نگهداري الشه گوشت در سرد خانه كشتارگاه

 - 1هزينه نگهداري الشه گوسفند ،بز هر  24ساعت مبلغ 31/644ريال براي سال  1444وصول گردد.
 - 2هزينه نگهداري الشه گاو  ،گوساله هر  24ساعت مبلغ 13/644ريال براي سال  1444وصول گردد.
 - 3هزينه نگهداري الشه شتر هر  24ساعت مبلغ 33/126ريال براي سال  1444وصول گردد.
 - 4هزينه نگهداري الشه شتر مرغ هر  24ساعت مبلغ 33/644ريال براي سال  1444وصول گردد.
نحوه وصول :از صاحبان الشه وصول مي گردد .
 .9بهاي خدمات سالخی و حمل گوشت:
جدول نحوه محاسبه بهاي خدمات سالخي و حمل گوشت

 -1بابت حق سالخي و حمل هررأس دام سبک (گوسفندوبز) بترتيب مبالغ  201/644ريال و  14/444ريال براي سال 1444
وصول گردد.
 -2بابت حق سالخي و حمل هررأس دام سنگين (گاو  ،گوساله  ،شتر هر نفر شتر) بترتيب مبلغ 1/113/444ريال و
326/444ريال و سالخي شتر مرغ 632/644و حمل 312/644ريال براي سال  1444وصول گردد.
 -3بابت نگهداري احشام در کشتارگاه هرشبانه روز دام سبک  31/264ريال و دام سنگين  01/264ريال براي سال 1444
وصول گردد.
تبصره :بابت حق سالخي و حمل هر راس دام سبک و سنگين که خارج از وقت کشتار روزانه و حسب ضرورت بامجوز
دامپزشكي بايستي انجام شود مبلغ وصولي دو برابر بندهاي  1،2،3وصول گردد.
نحوه وصول :با هربار انجام کشتار و حمل آن وصول مي شود.
 .10بهاي خدمات تردد انواع موتورسيكلت:
جدول نحوه محاسبه بهاي خدمات تردد انواع موتورسيكلت دوچرخ و سه چرخ

 بابت حق تردد انواع موتور سيكلت هاي دوچرخ ساليانه  130/.364ريال براي سال  1444وصول گردد . بابت حق تردد انواع موتور سيكلت هاي سه چرخ ساليانه  103/644ريال براي سال  1444وصول گردد . -بابت حق تردد خودرو گوشت کشتارگاههاي خصوصي به داخل شهر به ازاء هر الشه دام سبک 24444ريال و دام سنگين64444ريال

نحوه وصول :با هربار مراجعه وصول مي گردد .
تبصره :بهاي خدمات حق تردد سنوات گذشته برمبناي نرخ همان سال وصول گردد%
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 .11بهاي خدمات تردد انواع وسائط نقليه:
جدول نحوه محاسبه بهاي خدمات تردد انواع وانت تک كابين  ،كاميون  ،اتوبوس و ميني بوس
 بابت حق تردد انواع وانت تک کابين بجز نيسان وانت براي سال  1444ساليانه مبلغ 363/264ريال وصول گردد .حق ترددوانت کاپرا و وينگل و تويتاو و ....تک کابين ساليان 464/444ريال براي سال  1444وصول گرددبابت حق تردد وانت نيسان براي سال  1444ساليانه مبلغ 014/444ريال وصول گردد. بابت حق تردد انواع کاميونهاي تا  3چرخ براي سال  1444ساليانه مبلغ 144/444ريال وصول گردد . بابت حق تردد انواع کاميونهاي ده چرخ به باال براي سال  1444ساليانه مبلغ 133/444ريال وصول گردد . بابت حق تردد اتوبوس براي سال  1444ساليانه مبلغ 430/444ريال وصول گردد . بابت حق تردد ميني بوس براي سال  1444ساليانه مبلغ 363/644ريال وصول گردد .بابت حق ترددکاميون هاي شرکت هاي حمل بتن در داخل شهرساليانه مبلغ 30/444/444ريال عالوه بر حق تردد ساليانه از صاحبشرکت وصول گردد
تبصره يک :به اي خدمات حق تردد سنوات گذشته برمبناي نرخ همان سال وصول گردد%

نحوه وصول :هنگام استعالم و مراجعه وصول مي شود .
 .12بهاي خدمات بازار روز شهرداري:
جدول نحوه محاسبه بهاي خدمات بازار روز شهرداري
 - 1روزانه از هر دستگاه کاميون  14تن مبلغ  363/644ريال براي سال  1444وصول گردد.
 - 2روزانه از هر دستگاه کاميونت مبلغ  203/644ريال براي سال  1444وصول گردد.
 - 3روزانه از هر دستگاه وانت (سايپا) مبلغ 263/644ريال براي سال  1444وصول گردد.
 - 4روزانه از هر دستگاه وانت ( پيكان) مبلغ  243/364ريال براي سال  1444وصول گردد.
 - 6روزانه از هر دستگاه گاري مبلغ 244/444ريال براي سال 1444وصول گردد.
 - 3روزانه از افراد دست فروش متفرقه مبلغ  124/444ريال براي سال  1444وصول گردد.
تبصره  :از افراد تحت پوشش کميته امداد امام خميني (ره)  ،بهزيستي و زنان سرپرست خانواربا ارائه گواهي از اداره مربوطه  %64رديف 6و 3
دريافت گردد.

06

 .13بهاي خدمات ميدان ميوه و تره بار:
جدول نحوه محاسبه بهاي خدمات ميدان ميوه و تره بار

 -1بابت حق ورودي هردستگاه تريلي به ميدان بار براي سال  1444مبلغ 101/644ريال وصول گردد.
 -2بابت حق ورودي هردستگاه کاميون به ميدان بار براي سال  1444مبلغ  03/644ريال وصول گردد.
 -3بابت حق ورودي هردستگاه کاميونت به ميدان بار براي سال  1444مبلغ  32/644ريال وصول گردد.
 -4بابت حق ورودي هردستگاه انواع وانت به ميدان بار براي سال  1444مبلغ 46/444ريال وصول گردد.
 -5بابت حق ورودي هردستگاه سواري به ميدان بار براي سال  1444مبلغ 22/644ريال وصول گردد.
 -3بابت حق ورودي هردستگاه گاري و انواع موتورهاي سه چرخ و ...ويژه حمل بار به ميدان بار براي سال  1444مبلغ
 22/444ريال وصول گردد..
 -3بهاي خدمات نگهداري ميدان بار به ازاي هرحجره ماهيانه مبلغ  014/444ريال که بايستي توسط حجره داران پرداخت
گردد.
تبصره - :1رديف  1تا  3باورود به ميدان بار براي يكروز وصول گردد.
تبصره -:2نصب سايبان به ازاي هر غرفه ،در ميدان تره بار بايستي پس از اخذ مجوز و با نظر کارشناس شهرداري باشد .
نحوه وصول :با مراجعه مأمور شهرداري.
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 .14بهاي خدمات نگهداري اجناس توقيفی سد معبر:
جدول نحوه محاسبه بهاي خدمات نگهداري اجناس و  ...توقيفي سد معبر
 - 1وسايل خوراکي و پوشاك به ازاي هرشبانه روز تا 244کيلو 644/444ريال از 244کيلو تا  644کيلو1336444ريال و از  644کيلو به باال  1336444ريال
براي سال  1444وصول گردد.
 -2هزينه پارکينگ خودروهاي سبک روزانه126444ريال و خودروهاي سنگين 264/444ريا ل وصول گردد.
 -3لوازم خانگي يخچال – آبگرمكن – بخاري و ...روزانه  124/444ريال وصول گردد.
 -4وسايل جمع آوري شده از محل ساخت وسازغير مجاز روزانه  314/444ريال وصول گردد.
 -6بابت حمل خودروي فرسوده هردستگاه  1344/444ريال وصول گردد.
 -3حمل وجابجايي ساير وسايل که سد معبر نموده توسط جرثقيل شهرداري به ازاي هردفعه  1244/444ريال وصول گردد.
 - 3حمل مصالح و نخاله تخليه شده غير مجاز در معابر هرتن 464/444ريال وصول گردد.
- 0بابت جمع آوري تابلوهاي تبليغاتي واحدهاي تجاري به ازاي جمع آوري هر بار تابلو آهني 364/444ريال و تابلوهاي چوبي و بنر  314/444ريال
وصول گردددر صورتي تا يک ماه مراجعه ننمود جهت تحويل شهرداري مجاز است بصورت ضايعات بفروشدو جريمه تخليه غير مجاز نخاله ساختماني
توسط ماشين االت شخصي در اراضي خالي داخل شهر هر کاميون دو ميليون ريال و جريمه منازلي که فاضالب خانكي را به داخل کوچه يا معابرو
جداول شهر رها نمايند يک ميليون ريال اخذ گردد
تبصره  :1شهرداري موظف است يک هفته قبل از اجراي موارد باال به شهروندان ومالكان تابلوهاي تجاري کتبا ا خطارنمايد
تبصره :کليه اجناس و وسايل جمع آوري شده پس از يک هفته از تاريخ توقيف و پس از پرداخت جريمه قابل استرداد مي باشد.
نحوه وصول :با هربار تحويل اجناس توقيفي .

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

 نصب هر نوع پله آهني و بتني و.......خارج ازمحدوه مالكيتي ممنوع مي باشد ،چنانچه در سنوات قبل ساخته شدهباشد به ازاي هر متر مربع صد برابر قيمت منطقه اي براي سال  1444وصول گردد.
تبصره :بهاي خدمات مذکور در صورت عدم توجه به اخطار کتبي شهرداري در خصوص جمع آوري پله هاي ساخته شده
شامل سنوات گذشته هم خواهد شد و قابل وصول است .
نحوه وصول :برابر گزارش مأمور شهرداري وهنگام مراجعه .
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 .16بهاي خدمات ميدان دام:
جدول نحوه محاسبه بهاي خدمات ورود انواع دام به ميادين فروش ،توزين و...

 -1بابت ورود هر رأس گوسفند وبز به ميدان دام ويا بازار فروش براي سال  1444مبلغ 12/644
ريال وصول گردد.
 -2بابت ورود هر رأس گاو و گوساله به ميدان دام ويا بازار فروش براي سال  1444مبلغ  34/444ريال وصول گردد.
 -3بابت ورود هر نفر شتر به ميدان دام ويا بازار فروش براي سال  11444مبلغ  34/444ريال وصول گردد.
 -4بابت حق ورودي هر دستگاه خودرو به ميدان دام يا بازار فروش براي سال  1444مبلغ 12/644ريال وصول گردد.
 -6بابت حق التوزين هر رأس دام کيلوئي  464ريال براي سال  1444وصول گردد.
 -3بهاي خدمات اجازه فعاليت دالالن درميدان دام ماهيانه مبلغ 133/644ريال( .هنگام صدور مجوز فعاليت وصول گردد)

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

مقررشد به ازاي هر واحد اداري(ادارات  ،سازمانها  ،ارگانها  ،بانكها  ،مؤسسات اداري مالي اعتباري و  ...دولتي وخصوصي)که پارکينگ آنها تأمين نشده باشد مبلغ  63/264/444ريال ساليانه وصول گردد

نحوه وصول :هنگام مراجعه و گزارش مأمورين شهرداري .
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 .18بهاي خدمات ماشين آالت شهرداري:
جدول نحوه محاسبه بهاي خدمات ماشين آالت شهرداري
 -1بابت هرساعت کارکرد گريدر مبلغ  2/644/444ريال در محدوده شهر براي سال  1444وصول گردد.
 -2بابههت هرسههاعت کههارکرد لههودر 2/644/444ريههال و مينههي لههودر 1/344/444ريههال در محههدوده شهههر بههراي سههال  1444وصههول
گردد.
 -3بابت هرساعت کارکرد غلطک صاف ( )CA25مبلغ  2/444/444ريال در محدوده شهر براي سال  1444وصول گردد.
 -4بابت هرساعت کارکرد بيل بكهو مبلغ  1644/444ريال در محدوده شهر براي سال  1444وصول گردد.
 -6بابت هرساعت کارکرد تانكر آبپاش مبلغ  1644/444ريال در محدوده شهر براي سال  1444وصول گردد.
 -3بابت پخش هر تن آسفالت با فينشهر تها 244تهن مبلهغ  644/444ريهال و بهاالي 244تهن مبلهغ  444/444ريهال بهراي سهال 1444
وصول گردد.
 -3بارگيري در معدن توسط لودر هر کاميون مبلغ  644/444ريال براي سال  1444وصول گردد .
 -0حمل مصالح تا شعاع  3کيلومتري هر متر مكعبي مبلغ 244/444ريال براي سال  1444وصول گردد.
 -1بابت کارکرد هرساعت غلطک يک متري مبلغ  344 /444ريال براي سال  1444وصول گردد.
 -14بابت کارکرد هرساعت تراکتور گلدوني مبلغ  1444/444ريال براي سال  1444وصول گردد.
 -11بابت کارکرد هرساعت تراکتور بيل دار مبلغ  1444/444ريال براي سال  1444وصول گردد.
 -12بابت کار کرد هر ساعت جرثقيل ده تني مبلغ  1444/444ريال براي سال  1444وصول گردد.
 -13بابت فروش هر تانكر آب ده هزار ليتري با حمل مبلغ  3/644/444ريال (  2444/444ريال بابت فروش آب و 1/644/444ريال بابت
کرايه حمل درمحدوده خدماتي شهر (حريم محدوده) براي سال 1444وصول گردد.
 -14باب ت جمع آوري و حمل هر کاميون ده تن نخاله از سطح شهر مبلغ 2/244/444ريال و با کاميون خاور مبلغ  1644/444ريال براي
سال  1444وصول گردد.
 -16اعزام ماشين گوشت خارج از محدوده خدماتي هر سرويس  1444/444ريال تا شعاع  14کيلومتر و بيش از  14کيلومتر هر کيلومتر
 34/444ريال به مبلغ اضافه ميشود.

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

 از انواع وانت بار سيار براي هرروز  112/644ريال در سال  1444وصول گردد.تبصره :تشخيص محل مناسب همراه با صدور مجوز از سوي شهرداري انجام مي شود.
نحوه وصول :از صاحبان بار يا خودرو وصول مي گردد .
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 .20بهاي خدمات بهره برداري از اماكن و ساختمانها:
جدول نحوه محاسبه بهاي خدمات بهره برداري از اماكن و ساختمانها
شرح عناوين كلی خدمات

رديف

P x %25

× X= S

مصوب

مصوب

سال 1399

سال 1400

6X

3.6X
26.36X

1

واحد هاي مسكوني

2

واحدهاي تجاري و انباري

11.6X

3

واحدهاي صنعتي  ،کارگاهي

63.3X

34.00X

4

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

116X

141.6X

 =Pقيمت منطقه اي دارايي ()1313

=Sکل مساحت بنا

 =Kضريب

نحوه وصول :هنگام صدور پايانكار ساختماني
تبصره :چنانچه مالک ظرف مدت  24ماه از تاريخ صدور پروانه در خيابان اصلی با زيربناي كمتر از  300متر مربع و  30ماه در
ساير گذرها زير بناي بيشتر از  300مترنتواند پايانكار اخذ نمايد می بايست تعرفه فوق را پرداخت نمايد.
تبصره: 2وصول جدول فوق پس از اتمام قانونی پروانه ساختمانی و از سال  96به بعد اعمال گردد .در پايان پروانه ساختمانی در
هنگام صدور پروانه به مالک اطالع رسانی شود
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 .21بهاي خدمات دريافتی از انواع تابلوها ي سطح شهر:
تابلوهاي سردرب و ارتفاعات
تعاريف
تابلوي سردرب
به کل يه تابلوها و نشانه هايي گفتهه مهي شهود کهه بهرروي سهردرب يها پيشهاني واحهدهاي صهنفي  ،تجهاري ،فرهنگهي ،ورزشهي  ،اداري و يها
نصب شده و به معرفي آن واحد مي پردازد اين تابلوها را مي توان به دو دسته کلي تقسيم نمود.
 - 1تابلوهاي معرفي:

اين تابلوها صرفاً جنبه اطالع رساني داشته و به معرفي واحهد بها اداره ميپهردازد اکثهر تابلوهها و نشهانه ههاي منصهوبه بهرروي پيشهاني شهامل
آن مي باشد  .کاربري اين تابلوها صرفاً جنبه اطالع رساني دارد  .هر واحهد صهنفي مجهاز بهه نصهب يهک تهابلو برابهر طهول  1.6و بها ارتفهاع 4.1
و مجتمع هاي تجاري و پاساژها برابر طول  3و ارتفاع  1/04تعيين شده توسط شهرداري مي باشد که بصورت رايگان مي باشد.
- 2تابلوهاي تبليغاتي ارتفاعات

اين تابلوها نيز در همان مكانها نصب مهي شهوند ،امها بهه دليهل گسهتردگي و پراکنهدگي در سهطح شههر ،فرصهتهاي تبليغهاتي ارزان قيمهت و
مناسبي را براي شرکتهاي توليدي و خدماتي فراهم مهيآورنهد .شهرکتها بها عقهد قهرارداد بها مغهازه هها و واحهدهاي تجهاري و درج نهام برنهد
خود به اين تبليغ اقدام مينمايند .اين تابلو ها از دو جهت براي شهرداري حائز اهميت است:
الف :تأثير در سيماي شهري به دليل ابعاد ،اندازه و رنگ بندي.
ب:اخذ عوارض تبليغات در شهر از شرکتها.
در اين گونه تابلوها اندازه برند بر روي تهابلو خيلهي اهميهت نهدارد بلكهه بها درج ههر برنهد کهل تهابلو متعلهق بهه آن خواههد شهد .ايهن گونهه
تابلوها بر روي سر درب مغازه ها ،بام سهاختمانهها ،بهام واحهدهاي تجهاري و ...نصهب مهيشهوند .شهرکتها را از پرداخهت ميليونهها تومهان بهه
شرکتهاي تبليغاتي در طول سال معاف مينمايند.
- 3تابلوهاي تبليغاتي عمومي

اين تابلوها به بيلبوردهاي شهر معروف هسهتند و بهر خهالف تابلوههاي قبلهي در معهابر عمهومي نصهب مهيشهوند .مجهوز نصهب ايهن تابلوهها
توسط شهرداري ها براي شرکتهاي تبليغاتي صادر و آنها فضاي بدست آمده را به اجاره ميدهند.
ويژگي اين رسانه محل نصب آنهاست که به دليل در معرض ديد بودن و نصهب در مكهانههاي شهلوغ و پهر تهردد شههري بها اسهتقبال شهرکتههاي خصوصهي و
کارخانجات و  ...قرار ميگيرند.
اين رسانه در صورت کاربري و هدايت صحيح ميتواند به يكي از منابع درآمدي مناسب در شهرداريها تبديل شود.
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الف :قوانين زيبا سازي
نصب و استفاده از هر گونه پارچه ،پرده و آويز بهراي مصهارف تجهاري و معرفهي صهنفي و يها مكهاني ممنهوع اسهت مگهر بهه صهورت موقهت ويهامجوز کميتهه
سيما و منظر حداکثر زمان استفاده نبايد بيش از  16روز باشد استفاده کننهده موظهف بهه جمهع آوري انهواع مهوارد فهوق پهس از پايهان مهلهت مقهرر بهوده در
غير اينصورت مشمول جريمه خواهد شد.

نصب تابلو هاي معرفي صنفي و يا تجاري بر سر در کليهه فروشهگاه و واحهد صهنفي در سهطح شههر منهوط بهه صهدور مجهوز از کميتهه سهيما و
منظر است.
ابعاد و اندازه هر تابلو در هر خيابان توسط کارشناسهان کميتهه سهيما و منظهر تعيهين و واحهدهاي تجهاري و صهنفي ملهزم بهه رعايهت آن مهي
باشد.
ابعاد و اندازه هر تابلو بستگي به تابلوهاي واحدهاي مجاور در هر خيابان خواهد داشت.
کميته سيما و منظر ملزم به تعيين خط آسمان براي تعيين عرض تابلوههاي ههر خيابهان بها توجهه بهه بافهت معمهاري و تجهاري آن خواههد بهود
حتي المقدور تابلوها با عرض واحد و در يک ارتفاع نصب شوند.
تابلوهاي تبليغاتي منصوبه در معابر خيابانهاي اصهلي شههر نبايهد بهيش از 16متهر( )3×6و در خيابهان هها بها عهرض بيشهتر نبايهد بهيش از 24
متر( )3×0باشد .ابعاد اين تابلوها در وروديها و کمربندي ها محدوديتي نخواهد داشت.
کليه تابلوها در سطح شهر بايد با طراحي يكسان ساخته و نصب گرديد( .پس از تصويب اين آيين نامه)
نصب رول فلكس و تلويزيون در ميادين و خيابان ها که محل توقف ندارد ممنوع است.
نصب انواع تابلو در حاشيه ميادين خيابانهاي اصلي مرکز شهر به غير از کمربندي ها ممنوع است.
نصب تابلو بر روي بام ساختمان ها و بها امهالك خصوصهي بها توجهه بهه ارتفهاع سهاختمان ههاي مجهاور و توسهط کارشناسهان کميتهه سهيما و
منظر تعيين مي گردد.
کليه نهادها  ،ادارات و واحدهاي صنفي موظف به نگهداري و تعمير تابلوهاي خود بوده و تابلوهاي قديمي را بايد اصالح نمايند.
کليه شرکتهاي تبليغهاتي موظهف بهه رنهگ آميهزي تابلوههاي در اختيهار و اصهالح نابسهاماني ههاي تهابلو در اسهرع وقهت مهيباشهند  .ههيچ
تابلويي نبايد خالي از طرح باشد در غير اينصورت در تمام مهدت خهالي بهودن مشهمول جريمهه اي معهادل دو برابهر قيمهت اجهاره در ايهن ايهام
مي باشد.
فروشگاه ها موظف به ارائه تعهد براي نگهداري مناسب از تابلوهاي فلكس سردرب مي باشند.
نصب هر گونه تابلو در سطح شهرنيازمند اخذ مجوز از کميته سيما و منظر است.
کليه تابلوهاي فلكس بايد با شيوه اي طراحي و ساخته شهوند تها سهرويس دههي بهه تهابلو بهه سهادگي صهورت پذيرفتهه و سيسهتم روشهنايي
آن اصالح گردد.
متقاضيان نصب تابلو موظف به ارائه طرح تهابلو بهه صهورت کهوالژ شهده در محهل واقعهي و بها رعايهت تاسيسهات صهحيح بهه کميتهه سهيما و
منظر مي باشند.
محل دقيق نصب تابلوها بر مبناي مجوز صادره توسط کارشناس کميتهه سهيما و منظهر تعيهين و بههره بهردار موظهف بهه اجهراي دقيهق آن مهي
باشد.

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

هر واحد تنها مجاز به نصب يهک تهابلو بهه ابعهاد(  )1/6×4/1و بهه مهوازات خيابهان و مجتمهع ههاي تجهاري و پاسهاژها ( )3×1/04صهرفاً جههت
معرفي صنف و يا نام فروشگاه به صهورت رايگهان مهي باشهد  .تهابلوي دوم بهر روي بهام و بها ارتفاعهات بهاالتر مشهمول برداشهت هزينهه مهي
باشد.
کليه تابلوهاي سردرب و يا منصوبه برروي بام که به هر نوعي اقهدام بهه درج نهام کهاال برنهد و بها شهرکت خاصهي نماينهد (برابهر تعهاريف ارائهه
شده) جزء تابلوهاي تجاري محسوب شده و ملزم به پرداخت اجاره ساليانه مي باشد.
شرکتهايي که اقدام به نصب تابلو برروي سردرب واحدهاي صهنفي در شههر مهي نماينهد مسهخول اخهذ مجهوز و سهپردن تعههدات مربوطهه بهه
شهرداري مي باشند.
چگونگي محاسبه فرمول تعيين عوارض برروي تابلوهاي ارتفاعات و سردرب به مدت يكسال

=s×k×p

توضيح فرمول:

 =Sمساحت تابلوبه cm2
 =Kضريب نوع تابلو مطابق جدول ذيل
 =Pارزش معامالتي امالك سال  ( 1313موضوع ماده  34ماليات مستقيم)
منظور قيمت پايه امه الك در منهاطق مختلهف شههر اسهت کهه درکتابچهه ههاي مخصهوص و توسهط اداره دارايهي ههر شههر تهيهه و تهدوين و
منتشر مي نمايهد .در صهورت وجهود محهل نصهب تهابلو در دو خيابهان وبها دو روش محاسهباتي ارزش بهاالتر مبنهاي محاسهبات خواههد بهود
همچنين براي تابلو هاي منصوبه در بام و ارتفاع ساختمان هها ايهن ارزش براسهاس خيابهان اصهلي کهه تهابلو درآن ديهد دارد (نهه نصهب شهده)
محاسبه خواهد شد .در اين روش نيز مبنا ارزش باالتر مي باشد.
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جدول ضرائب متغير تابلوهاي سطح شهر
رديف

ضريب

شرح

1

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

1.6

2

تابلوي دوم ادارات ،نهادها و سازمانهاي دولتي

1.6

3

تابلوهاي معرفي صنف:
رايگان

 3-1منصوب بر سردرب(پيشاني ساختمان) با ابعاد ( 4.1*1.6شكل شماره )1
 3-2منصوب بر ديوار محل صنف (شكل شماره )6

4

4

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

4

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

6

 3-6منصوب بر روي بام محل صنف (شكل شماره )2

3

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

14

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

6.6

 4-2منصوب بر روي ديوار محل صنف (شكل شماره )6

3

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

3

 4-4منصوب بر روي ديوار محل صنف و ارتفاعات(روي بدنه ساختمان) بيشتر از  3متر ارتفاع در محل صنف(شكل شماره )4

6

13.6

 4-6منصوب بر روي بام محل صنف(شكل شماره )2

3

 4-3نصب تابلوي تبليغاتي در محل ديگري به جز محل صنف (شكل شماره )3

34

تابلو هاي سردرب كليه بانكها و موسسات مالي و اعتباري

4

3

تابلوهاي منصوب در پمپ بنزين و پمپ گازها

16

3

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

1

0

تابلوهاي تبليغاتي بزرگ( بيلبورد) تابلوهاي كوچک مقياس  ،پلها

34

1

تراكت هاي تبليغاتي نمايشگاه ها برابر فرمول محاسبه
 =Nتعداد

 =Sمساحت

2

P*K*S*N

 =Kضريب

= Pقيمت منطقه اي دارايي

تلويزيون شهري
 1-4تلويزيون منصوب بر پيشاني صنف با پيام خود صنف
14

24

1-4تلويزيون منصوب برروي بام صنف با پيام خودصنف

26

1-3تلويزيون منصوب بر پيشاني صنف با پيام تبليغاتي(برند)

34

 1-4تلويزيون منصوب بر روي بام صنف با پيام تبليغاتي(برند)

32

 1-6تلويزيون منصوب در معابر
11

33.6

تبليغات صدا وسيما – با توجه به تحميل هزينه خدمات مضاعف ناشهي از افهزايش تهردد و مراجعهه شههروندان بهه دنبهال پخهش تبليغهات (پخهش از راديهو يها تلويزيهون  ،صهدا و سهيماي

 2درصد

مرکز خراسان شمالي ضمن تشريک مساعي عوارض مزبور را محاسبه وصل و به حساب شهرداري اسفراين واريز نمايد.
12

عوارض آگهي در روزنامه هاي محلي – بها توجهه بهه تحميهل هزينهه خهدمات مضهاعف ناشهي از افهزايش تهرددو مراجعهه شههروندان بهه دنبهال پخهش تبليغهات نشهريه ضهمن تشهكر

 2درصد

مساعي  ،عوارض مزبور را محاسبه و به حساب شهرداري اسفراين واريز نمايند
13

تابلوهاي حاوي پيام شاد باش  ،تسليت و فرهنگسازي عمومي

14

تبليغات روي بدنه خودرو

14

نصب داربست جهت تبليغات به شكل در سطح شهر ممنوع مي باشد.

رايگان
سبک

 2.444.444ريال

نيمه سنگين

 3.444.444ريال

سنگين

 4.444.444ريال

( درموارد خاص هماهنگي با شهرداري الزاميست)
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ماده  -55بند  27قوانين شهر و شهرداري( وظايف شهرداري)

وضع مقررات خاصي براي نام گذاري معابر و نصب لوحه نام آنهها و شهماره گهذاري امهاکن و نصهب تابلوههاي الصهاق اعالنهات و برداشهتن و محهو کهردن آگههي
ها از محل هاي غير مجاز و هر گونه اقداماتي که در حفظ نظافت و زيبايي شهر موثر باشد.
ماده -71بند  16قوانين شهر و شهرداير( وظايف شوراي اسالمي شهر)
تصويب لوايح برقراري يا لغو عوارض شهر و همچنهين تغييهر نهوع و ميهزان آن بها در نظهر گهرفتن سياسهت عمهومي دولهت کهه از سهوي وزارت کشهور اعهالم
مي شود.
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ماده  -51تبصره يک  :قانون ماليات بر ارزش افزوده:
شوراي اسالمي شهر و بخش جهت وضع هر يک از عوارض محلهي جديهد کهه تكليهف آنهها در ايهن قهانون مشهخص نشهده باشهد  ،موظفنهد مهوارد را حهداکثر
تا پانزدهم بهمن ماه هر سال براي جراي در سال بعد  ،تصويب و اعالم نمايند.

مثال:
الف :عوارض تابلو با عبارت ((سهوني -فروشهگاه شهيرزاد)) در ابعهاد  1.6*3بهه آدرس :خيابهان معلهم و محهل نصهب تهابلو پيشهاني فروشهگاه ارزش معهامالت
ملكي بر اساس دفترچه و آدرس متقاضي استخراج مهي شهود فهرض کنهيم ايهن رقهم بهراي آدرس فهوق برابهر  33.344ريهال باشهد بها توجهه بهه درخواسهت
متقاضي ضريب  4اعمال مي شود.
ابعاد تابلو  1متر مي باشد.

پس:
يعني متقاضي براي نصب اين تابلو بايد مبلغ  2.230.044ريال را ماهيانه به شهرداري بپردازد.
ب)عوارض همين تابلو با فرض نصب برروي بام فروشگاه
ارزش معامالتي ملكي بر اساس دفترچه و آدرس دقيق متقاضي استخراج مي شود فرض کنيم اين رقم براي آدرس فوق برابر  33.344ريال باشد.
با توجه به درخواست متقاضي ضريب  6اعمال مي شود.
ابعاد تابلو  1متر ميباشد.
يعني متقاضي براي نصب اين تابلو بايد مبلغ  2.040.644ريال را ماهيانه به شهرداري بپردازد.
ج:عوارض تابلو با عبارت (( فروشگاه لوازم صوتي و تصويري شيرزاد)) در ابعاد  1.6*3به آدرس خيابان معلم و محل نصب تابلو بام ساختمان
ارزش معامالتي ملكي بر اساس دفترچه و آدرس دقيق متقاضي استخراج مي شهود فهرض کنهيم ايهن رقهم بهراي آدرس فهوق 33.344ريهال باشهد بها توجهه بهه
درخواست متقاضي ضريب  3اعمال مي شود.
ابعاد تابلو  1متر مربع مي باشد:

پس:
يعني متقاضي براي نصب اين تابلو بايد مبلغ  1.341.144ريال را ماهيانه به شهرداري بپردازد.
توضيح :در اين مورد تفاوتي نمي کند که فروشگاه فوق داراي تابلوي معرفي پيشاني است و يا خير
و -عوارض تابلو با عبهارت ((محصهوالت تصهويري سهوني)) در ابعهاد  3×4.6بهه آدرس خيابهان معلهم و محهل نصهب تهابلو بهام سهاختمان و يها حيهاط ملهک
شخصي
ارزش معامالت ملكي بر اساس دفترچه و آدرس دقيق متقاضي استخراج مي شود فرض کنيم اين رقم براي آدرس فوق برابر  33.344ريال باشد.
با توجه به درخواست متقاضي ضريب  6.6اعمال مي شود.
ابعاد تابلو  24متر مي باشد.

پس:
يعني متقاضي براي نصب اين تابلو بايد مبلغ  0.366.344ريال را ماهيانه به شهرداري بپردازد.
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- 1

تابلوهاي تبليغاتي در معابر عمومي

چگونگي محاسبه فرمول تعيين عوارض براي تابلو هاي تبليغاتي به مدت يكسال
 ( 336اجاره بها روزانه هر متر مربع تابلو × ابعاد تابلو)
توضيح فرمول
 :336تعداد روزهاي سال
اجاره بها ،روزانه هر متر مربع تابلو که توسط کارشناسان کميتهه سهيما و منظهر در ههر سهال بهراي منهاطق مختلهف شههر تعيهين مهي گهردد بهراي اجهراي در
سال  1311بشرح ذيل اعالم مي گردد:
 - 1تلويزيون شهري p :قيمت منطقه اي محل kوصولي روزانه از بابت تبليغات



ميادين ميدان امام و چهار راه  22بهمن :ضريب k=p*24



ساير معابر :ضريبk=p*10

- 2بيلبورد:



ميادين و چهار راه  22بهمن :ضريب k=10



ساير معابر :ضريبk=2

- 3استند:



ميادين و چهار راه  22بهمن :ضريب k=10



ساير معابر :ضريبk=5

توضيح :خيابانهاي شهر بر اساس بافت اجتماعي و فيزيكي ممكن اسهت در ابتهداي ههر سهال تغييهر درجهه دهنهد در نتيجهه مهالك ايهن تقسهيم بنهدي نظهر
کارشناسان کميته سيما و منظر خواهد بود.
- 2تابلوي پزشكان
هر پزشک با مرکز درماني مجاز مي باشهد يهک تهابلو بهه انهدازه اسهتاندارد()64×34بها پهيش آمهدگي حهداکثر  16سهانتي متهر بهرروي ديهوار ملهک شخصهي
بصورت رايگان نصب نمايد.
تبصره :نصب تابلوهاي نردباني در ورودي کوچه هها و حاشهيه پيهاده روهها بعهد از ايهن ممنهوع مهي باشهد بههاء خهدمات جههت تابلوههاي پزشهكان بهه ابعهاد
 64×34براي يكسال 1444/444ريال خواهد بود.
- 4بالن هاي تبليغاتي:

الف) بالن هاي تبليغاتي عرض خيابان براي هرروز  %14ارزش معمالتي محل نصب × قطر بالكن به متر مربع
ب) بالن هاي تبليغاتي ايستاده براي هر روز  %64ارزش معامالتي محل نصب× قطر بالن به متر مربع
ج)بالن هاي تبليغاتي هوايي ،براي هر روز  %64ارزش معامالتي محل نصب × قطر بالن به متر مربع
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- 5توضيحات كلي
کليه متقاضيان هنگام عقد قرارداد موظف به سپردن ضمانت جهت تضهمين تعههدات مهي باشهند کليهه شهرکتهايي کهه اقهدام بهه نصهب تهابلو
در پشتيباني فروشگاه ها مي نمايند نيز جهت تضمين تمديهد قهرارداد در سهالهاي آتهي موظهف بهه سهپردن چهک ضهمانت مهي باشهند کليهه
تابلوهاي منصوبه برروي بام و تابلوهاي بزرگ تبليغاتي بهتر است توسط بهره برداري بيمه شده و کپي بيمه نامه ضميمه قرارداد شود.
نقشه هاي فني تابلوها بايد به شهرداري ارائه شود
نمونه قرارداد
به منظور زيبا سازي شههر بسهط امهور  ،فرهنگهي و معرفهي محصهوالت  ،خهدمات و توليهدات شهرکتها و صهنايع مجهاز ،قهراداد نصهب و بههره
برداري از تابلوهاي تبليغاتي در سطح شهر  ،طبهق مفهاد ذيهل مهابين کميتهه سهيما و منظهر شههرداري اسهفراين بهه نماينهدگي ........مهديريت
ستاد که از اين پهس در ايهن قهرارداد شههرداري ناميهده خواهدشهد از يهک طهرف و شهرکت ............بهه شهماره ثبهت  ..............داراي مجهوز از
اداره  .........بههه نماينههدگي  .........فرزنههد  ..........داراي شناسههنامه  ........صههادره از  ...........بههه آدرس  .........تلفههن  ...............کههه از ايههن
پس در اين قرارداد بهره بردار خوانده مي شود از طرف ديگر منعقد مي گردد.
ماده يک :موضوع قرارداد:
عبارت است از واگذاري موقت مكان مناسب صرف ًا جههت اکهران آگههي ههاي تجهاري  ،خهدمات فرهنگهي و هنهري در محهدوده شههر بهر روي
تابلو هاي تبليغاتي با شرايط و ضوابط ذيل:
رديف

نوع تابلو

ابعاد

درجه

تعداد نمايه

كد

محل نصب تابلو

تبصره يک :محل دقيق نصب تابلوها بر مبنهاي مجهوز صهادره توسهط کارشناسهان شههرداري تعيهين گرديهده و بههره بهردار موظهف بهه اجهراي

دقيق آن مي باشد.
تبصره دو :در صورت اجراي طرح هاي عمراني شهرداري يا طرح ساماندهي تابلوهاي تبليغاتي و...
در محل نصهب تهابلو  ،بههره بهردار موظهف بهه جمهع آوري تابلوهها بهوده و حهق هيچگونهه اعتراضهي را نخواهنهد داشهت  .لهيكن در صهورت
موافقت شهرداري  ،مي تواند تابلوها را به مكان مورد تائيد شهرداري منتقل نمايد.
تبصره سه :در صهورت اجهراي طهرح ههاي عمرانهي و ...منهدرج در مفهاد تبصهره  2مراتهب فهوق صورتجلسهه گرديهده و بههره بهردار در مهدت
اجراي اين طرح ها حق بههره بهرداري از تهابلو هها و اکهران طهرح ههاي تجهاري برريهوي آنهها را نخواهنهد داشهت  .در غيهر اينصهورت اجهرت
المثل تابلوها در مدت فوق از بهره بردار دريافت خواهد شد.
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تبصره چهار -در صورتيكه بهره برداري از تابلوهاي موضوع قرارداد به دليهل ممانعهت شههرداري ههاي منهاطق و بها سهاير دوايهر دولتهي ميسهر
نباشد .مراتب توسط کارشناسان شهرداري صورتجلسه گرديده و پهس از تائيهد شههرداري مهدني کهه امكهان بههره بهرداري وجهود نداشهته بهه
مدت قرارداد اضافه مي گردد.
ماده  -2مدت قرارداد

 -2-1مدت قرارداد از تاريخ  .........لغايهت  .........بهه مهدت  ............روز مهي باشهدکه در صهورت توافهق و رضهايت طهرفين بهراي مهدت قابهل
تمديد خواهد بود.
 -2-2در صورتيكه حداکثر تا  .........مهاه پهس از امضهاء قهرارداد ،بههره بهردار بهه ههر دليلهي از اجهراي مفهاد قهرارداد و نصهب تهابلو ممانعهت
ورزيده و انصراف خود را اعالم نمود ،شهرداري مهي توانهد ضهمن فسهخ ايهن قهرارداد معهادل  ..............مهاه اجهرت المثهل را از محهل چكههاي
تحويلي کسر نمايد.
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 .22هزينه نگهداري فضاي سبز و پاركهاي سطح شهر:
جدول نحوه محاسبه بهاي خدمات نگهداري فضاي سبز و پاركهاي سطح شهر
مصوب

مصوب

رديف

سال 1399

سال 1400

1

واحد هاي مسكوني به ازاي هرواحد براي يک سال

34444

03644

2

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

244444

264444

3

واحدهاي صنعتي  ،کارگاهي

1444444

1264444

4

واحههدهاي اداري شههامل  :کليههه ادارات دولتههي نهادههها -درمانگاههاا– بانههک ههها –

2444444

2644444

شرح عناوين كلی خدمات

سازمانهاي شرکت هاي دولتي و غير دولتي و مراکهز آموزشهي  ،نظهامي  ،انتظهامي ،
صندوق ها ومؤسسات مالي واعتباري و سالن هاي ورزشي و ...به ازاي هرواحهد بهراي
يک سال
6

مطب پزشكان  ،دندان پزشكان  ،درمانگاهها وداروخانه ها

3244444

4444444

نحوه وصول :روي فيش عوارض نوسازي جهت مالک و در صورتي که ملک استيجاري باشد جهت مستاجر طي نامه جداگانه
تبصره  :1خانواده محترم شهداء( افراد درجه يک) ،ا يثارگران و اعضاي تحت پوشش کميته امداد امهام خمينهي(ره) و بهزيسهتي و موسسهات عهام
المنفعه و خيريه با ارائه معرفي نامه از نهاد مربوطه  %34تخفيف بهاي خدمات مذکور براي يک واحد بهره مند مي گردند.
تبصره  :2پرسنل بازنشسته و شاغل در شهرداري و شوراي اسالمي شهر از پر داخت بهاي خدمات مذکور براي يک واحهد مسهكوني در سهال 1444
معاف هستند.
تبصره :3واحدهاي تجاري مسكوني بصورت مجزا محاسبه خواهد شد.
توضيح رديف  :22کليه واحدهاي خدمات شهري حريم شهر مشمول اين بهاي خدمات مي باشند .و در صورتي که واحد توليدي شامل تاسيسات
بتن آماده  ،سنگ شكن ،و ..باشد بهاي خدمات هر کدام بصورت جداگانه محاسبه و دريافت گردد.

بهاي خدمات فوق در سال  1400حذف گرديد
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 .23بهاي خدمات نگهداري و بهسازي معابر عمومی:
جدول نحوه محاسبه بهاي خدمات نگهداري و بهسازي معابر عمومي
مصوب

مصوب

سال 1399

سال 1400

1

واحد هاي مسكوني به ازاي هرواحد براي يک سال

34444

03644

2

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

214444

232644

3

واحدهاي صنعتي  ،کارگاهي و خدماتي

2444444

2644444

4

واحدهاي اداري شهامل  :کليهه ادارات دولتهي نهادهها – بانهک هها و درمانگاهاا–

2444444

2644444

شرح عناوين كلی خدمات

رديف

سازمانهاي شرکت هاي دولتي و غير دولتي و مراکز آموزشهي  ،نظهامي  ،انتظهامي ،
صندوق ها ومؤسسات مالي واعتباري و سالن هاي ورزشي و  ...به ازاي هرواحد براي
يک سال

6

مطب پزشكان  ،دندان پزشكان  ،درمانگاهها وداروخانه ها

3244444

4444444

نحوه وصول :روي فيش عوارض نوسازي جهت مالک و در صورتي که ملک استيجاري باشد جهت مستاجر طي نامه جداگانه
تبصره  :1خانواده محترم شهداء( افراد درجه يک) ،ا يثارگران و اعضاي تحت پوشش کميته امداد امهام خمينهي(ره) و بهزيسهتي و موسسهات عهام
المنفعه و خيريه با ارائه معرفي نامه از نهاد مربوطه  %34تخفيف بهاي خدمات مذکور براي يک واحد بهره مند مي گردند.
تبصره  :2پرسنل بازنشسته و شاغل در شهرداري و شوراري اسالمي شهر از پرداخت بهاي خدمات مذکور براي يک واحهد مسهكوني در سهال 1444
معاف هستند.
تبصره :3واحدهاي تجاري مسكوني بصورت مجزا محاسبه خواهد شد.
توضيح رديف  :22کليه واحدهاي خدمات شهري حريم شهر مشمول اين بهاي خدمات مي باشند .و در صورتي که واحد توليدي شامل تاسيسات
بتن آماده  ،سنگ شكن ،و ..باشد بهاي خدمات هر کدام بصورت جداگانه محاسبه و دريافت گردد.

بهاي خدمات فوق در سال  1400حذف گردد
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 -.24بهاي خدمات ساماندهي محل فروشندگان ماهي قرمز
 -بابت بهاي خدمات فروش انواع ماهي قرمز برابر فرمول ذيل اقدام گردد:

A =P×S×Z

Z=12
نحوه وصول :با هربار مراجعه متقاضي

تبصره  :1حداقل مساحت قابل محاسبه  5متر مربع می باشد.
تبصره  :2حداکثر زمان بهره برداری تا پایان سال  0411می باشد.
تبصره :3محل فروش ماهی قرمز پس از بررسی و تائید کارشناس شهرداری خواهد بود.
 : Aبهای خدمات فروش ماهی
 : Pقيمت منطقه اي دارايي
 : Sمساحت
 : Zضريب

توضيحات كلی:
 - 25محدوده وصول كليه بهاي خدمات فوق الذكر حريم قانونی شهر و حريم ماده  99قانون شهرداريها می باشد .
 - 26دوره وصول كليه بهاي خدمات فوق الذكر يک سال( )1400است .
 - 27ضمانت وصول كليه بهاي خدمات فوق الذكر كميسيون ماده  77قانون شهرداريها می باشد .
 =P - 28قيمت منطقه اي  :ارزش معامالتی سال  1393ميباشد ودراجراي ماده  64قاانون مالياتهااي مساتقيم
تعيين ودرمحاسبه بهاي خدمات چنانچه زمين داراي چند برباشد قيمت منطقه اي گرانترين برملک مشرف به معبر
خواهد بود.
 - 29ممهور نمودن كليه صفحات تعرفه بهاي خدمات مصوب به مهرشهرداري و شوراي اسالمی شهر ضروري است
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اليحه(طرح)پيشنهادي بهاي خدمات شهرداري اسفراين براي سال  1400به شرح فوق شامل  32ردياف (

عنوان) با توضيحات و تبصره هاي آن در 29

صفحه تهيه  ،و پس از تصويب شاوراي محتارم اساالمی شاهر

اسفراين در سال  1400قابل اجراء می باشد.

پايان
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