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 9911فهرست بهائ خدمات سال 

 صفحه شرح خدمات کد خدمات فصل ردیف

 6 عوارض وسایر مستندات مستندات قانونی وضع - اول 9

 1 اعیان P)اعیان( ارزش ارزش معامالتی ساختمانجدول  - اول 9

 99 هاي ساختمانینقشه بناء وتأئید وهزینه كارشناسی وبازدیدبهاء خدمات  1-2 دوم 9

 99 ساختمان غیر اساسی پروانه تعمیراتصدوروهزینه بهاء خدمات  2-2 دوم 4

 99 امالک در محدوده خدماتی شهرسازي وهزینه آمادهبهاء خدمات  3-2 دوم 1

 91 بهاءخدمات بهره برداري در كاربري غیر مرتبط 4-2 دوم 6

 97 صدور مجوز حفاريوهزینه بهاء خدمات  5-2 دوم 7

 99 ترمیم حفاريوهزینه بهاء خدمات  6-2 دوم 9

 92 آوري سدمعبروهزینه جمعبهاء خدمات  7-2 دوم 1

 99 سیار و اجار بهاي غرفه هاي روز بازارفروشندگان صدور مجوز وهزینه بهاء خدمات  8-2 دوم 92

 99 جمع آوري پسماند هاي عادي شهريوهزینه بهاء خدمات  9-2 دوم 99

 91 هزینه خسارت تخلیه غیر مجاز نخاله و پسماند 11-2 دوم 99

 96 شوارع عمومیهزینه خسارت جاري نمودن فاضالب به معابر و  11-2 دوم 99

 96 جریمه حمل غیر استاندارد بار 12-2 دوم 94

 97 جریمه كارواش و شستشو در معابر و شوارع عمومی و مکانهاي غیر مجاز 13-2 دوم 91

 99 بهاي خدمات شهري 14-2 دوم 96

 91 بهاي خدمات و نحوه صدور پروانه المثنی 15-2 دوم 97

 91 هاي تشکیل پرونده و صدور انواع پروانه و گواهی ساختمانیبهاء خدمات و هزینه  16-2 دوم 99
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 1399فهرست بهائ خدمات سال 

 صفحه شرح خدمات کد خدمات فصل ردیف

 91 هزینه خسارت امالک بالاستفاده 17-2 دوم 91

 92 بهاي خدمات سایبانها 18-2 دوم 92

 99 قانون شهرداریها 111ماده 11ارزش معامالتی ساختمان موضوع تبصره 19-2 دوم 99

 94 هزینه خدمات، صدور،تمدید،تعویض،المثنی،وتغییر پروانه اشتغال به حمل ونقل مسافر وپروانه فعالیت وسیله نقلیه مسافري 1-3 سوم 99

 91 باربر هزینه خدمات وصدور،تمدید،تعویض،المثنی،وتغییر پروانه اشتغال به حمل ونقل بار وپروانه فعالیت وسیله نقلیه 2-3 سوم 99

 91 صدور،تمدید و آموزش ناوگان حمل بار و مسافر شهر و حومه)دیزلی( و باربرگبهاي خدمات  3-3 سوم 94

 91 تاكسی تلفنی و كامیون هاي خدماتیبهاي خدمات  4-3 سوم 91

 97 وسائط نقلیه معاف از عوارض سالیانه شهرداري صدور مفاصاحساب بهاي خدمات 5-3 سوم 96

 99 آالت شهرداريبهائ خدمات ماشین 6-3 سوم 97

 42 هزینه خدمات استرداد وجه 1-4 چهارم 99

 49 بهاء خدمات واحد آتش نشانی و خدمات ایمنی 1-5 پنجم 91

 44 بهاء خدمات واحد آرامستان 2-5 پنجم 92

 12 مصوبه                                                                               
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 فصل اول

 کلیات و تعاریف
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 :آنو سایر مستندات قانوني مرتبط با  بهاء خدماتمستندات قانوني وضع 
 

 :6431آیين نامه مالي شهرداریها مصوب 

عه و وابسته به آن هر شهرداري داراي  تعرفه اي خواهد بود كه در آن كليه انواع عوارض و بهاي خدمات و ساير درآمدهايي كه به وسيله شهرداري و مؤسسات تاب -03ماده 

نوع و ميزان نرخ آن ها صورت مي گيرد وصول يا تحصيل مي شود ، درج و هر عنوان تعرفه عوارض يا بهاي خدمات جديدي كه وضع و تصويب مي گردد يا هر تغييري كه در 

 در تعرفه مذكور منعكس مي شود .

 5731قانون تشكيالت ، وظايف و انتخابات شوراهاي اسالمي كشور و انتخابات شهرداران با اصالحيه هاي بعدي مصوب 

 آيين نامه نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهاي اسالمي كشور
 

 ت شوراهای اسالمي کشور:اقانون تشکيالت، وظایف و انتخاب
 وظايف شوراي اسالمي شهر به شرح زير است : -17ماده 

 تصويب آيين نامه هاي پيشنهادي شهرداري پس از رسيدگي به آنها با رعايت دستور العمل هاي وزارت كشور . -9

 مي شود.  ن سياست عمومي دولت كه از سوي وزارت كشور اعالمتصويب لوايح برقراري يا لغو عوارض شهر و همچنين تغيير نوع و ميزان آن با در نظرگرفت – 51

  توسط شهرداري و سازمان هاي وابسته به آن با رعايت آيين نامه مالي و معامالت شهرداري ها . تصويب نرخ خدمات ارائه شده – 61

( شوراي اسالمي شهر مي تواند نسبت به وضع عوارض متناسب با توليدات و درآمد هاي اهالي به منظور تأمين بخشي از هزينه هاي 63/8/5781) اصالحي  -11ماده 

 خدماتي و عمراني مورد نياز شهر طبق آيين نامه مصوب هيأت وزيران اقدام نمايد. 
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كشور قابل وصول است . وزير كشور مي تواند در هر مقطعي كه وصول هر عنوان تعرفه عوارض را منطبق بر آيين نامه  عوارض ، يك ماه پس از ارسال هر مصوبه وزارت –بند 

 مصوب نداند نسبت به اصالح يا لغو آن اقدام نمايد. 
 

 بایستي رعایت شود : 6411سال  بهاء خدماتموارد ذیل در کليه تعرفه های  توجه :

 تعيين نمايد.  بهاء خدمات راشوراي شهر مي تواند در موارد خاص با پيشنهاد شهرداري حداقل تعرفه مبناي محاسبه  -5

هيأت عمومي ديوان عدالت پس از وصول جرائم ساختماني به نرخ زمان وقوع  7/6/81مورخ  88و همچنين دادنامه شماره  61/55/87مورخ  183با توجه به دادنامه شماره -6

 به نرخ روز محاسبه و اخذ خواهد شد.و ساير هزينه هاي متعلقه  تخلف ، عوارض 

 قانون شهرداري است.  33مرجع رفع هر گونه اختالف بين مودي و شهرداري در مورد عوارض و بهاي خدمات ، كميسيون موضوع ماده -7

 قابل وصول است .ارائه خدمت  لاس محو براسمحدوده و حريم شهر  و خارج موضوع اين تعرفه در داخل بهاء خدمات-8

 آشنايي با درامد و روشهاي وصول آن

 عوارض:-7
 به قوانين جاري نوع وميزان آن به تصويب مرجع قانوني رسيده وپس از آگهي عمومي ورعايت مقررات مربوطه توسط شهرداري وصول مي عبارت است از مبلغي كه مستند

 وصول مي گردد . ،  ومامور وصولگردد .عوارض به وسيله مامور تشخيص 

 مامور تشخیص:-2
آيين نامه مالي شهرداري عهده دار تطبيق وضع هر مؤدي يا هر مورد  7وابسته به شهرداري با توجه به ماده  فردي است كه به نمايندگي از شهرداري  يا سازمانها ي تابعه و

 باشد .باتعرفه عوارض درآمد ها وتشخيص بدهي مؤدي به صورت كتبي مي 



  9صفحه                9911سال                                                     درحشهرداری  بهاء خدماتتعرفه 

 91/92/9919:مورخ 9192/19 شماره:نامه درح :  الیحه پیشنهادی شهرداری

 مقیميحسین  :درحشهردار 
 29/99/9919 :مورخ 41شماره: رسمی)عادی( جلسه مصوبات  9 بند مصوبه شورای اسالمی شهر درح:   

 كاوسي      محمد مهدي خامس پناه       محمدابراهیم شجاعي درح       سمیه ساالريغالمحسین خزاعي درح      حسن 

 

 :مامور وصول -0
 قانون شهرداريها به نام مامور وصول تعيين مي شود . 31مامور مخصوصي است كه از طرف شهرداري  با توجه به ماده 

 مالك عمل ارزش منطقه اي داراي مبناي محاسبات تعرفه عوارض خواهد بود .-7ماده 
 تعاريف برخي از واژه ها در اين تعرفه :-2ماده 

 شامل اتاق وآشپزخانه وسرويس ها ي الزم  باشد . عبارت است از كليه ساختمان هايي كه براي سكونت افراد يا خانواده ساخته مي شود وكاربري مسكوني : -7

 يت نمايد .آن فعال عبارت است ازكليه ساختمان هايي كه واحد هاي صنفي  تحت پوشش قانون نظام صنفي يا قانون تجارت دري تجاري : ركارب -2

 گردد. ادارات وسازمانهاي دولتي كه با اصول بازرگاني اداره مي شوند ماليات پرداز باشند تجارت محسوب ميتبصره: 

 د دريافتريافت نموده يا بايجهاد كشاورزي وساير ادارات مشابه مجوز دد هاي صنعتي كه از صنايع ومعادن عبارت است از كليه ساختمان هايي كه واحواحد  صنعتي  :-0

 نمايند .

 نباشد در رديف واحد اداري قرار مي 7و6و5هايي كه مشمول تعريف بند هاي  نهادهاي اسالمي ونيز ساختمان عبارت است از كليه ساختمانهاي دولتي وواحد اداري : -4

 گيرد .

(به kقانون  مالياتهاي مستقيم تصويب وابالغ گرديد هوبا حرف  )18آخرين ارزش معامالتي ساختمان  كه توسط كميسيون موضوع ماده ارزش معامالتي ساختمان :-5

 صورت اختصار نمايش داده شده است .

 بقي به صورت تجاري مورد بهره برداري قرار مي گردد . گردد كه حداقل پنجاه درصد مساحت كل ساختمان بعنوان پاركينگ وما به كاربري هايي اطالق ميپاركینگ تجاري : -6
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 اعيان برای تعرفه های مورد استفاده P)اعيان( ارزش ارزش معامالتي ساختماندول ج

 معامالتی )ریال(ارزش  نوع 

 *  انواع ساختمان )اسكلت( الف

 هشتاد هزار ریال  920222 ساختمان اسكلت بتوني باهرنوع سقف 1

 هفتاد هزار ریال 720222 ساختمان اسكلت فلزي باهرنوع سقف تاسه طبقه 3

 پنجاه هزار ریال 120222 ساختمان اسكلت مختلط مصالح بنائي باستونهاي فلزي يا بتوني 5

 ریالچهل هزار 420222 ساختمان اسكلت آجري 6

 ریالده هزار 920222 ساختمان اسكلت مخلوط خشت وگل وسنگ وچوب 7

 *  بادهانه بيش ازچهارمتر سالنها ياتوقفگاهها ،ساختمان انبارها ب

 هفتاد هزار ریال 720222 اسكلت آجري با بلوك سيماني يا سنگي با هرنوع سقفساختمان  1

 ریال هزاریکصد  9220222 ساخته با هرنوع سقفهاي پيشساختمان اسكلت فلزي ويا سوله 2

 *  ساير و

 ریال هزار سی 920222 ديواركشي باهرنوع مصالح هرمترطول 3
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فصل دوم 

 خدماتی،فنی،شهرسازی
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 :های ساختمانينقشه بناء وتأئيد وهزینه کارشناسي وبازدید( بهاء خدمات 6-2*تعرفه شماره )

 مبلغ شرح ردیف

 ريال003.333 ي درمحدوده خدمات مسكونيهرواحد وبررسي نقشه هاي ساختماني  هزينه كارشناسي جهت بازديد 6

 ريال003.333 تهیه كروكي از ملك طبق درخواست متقاضي 2

 ريال213.333 نقشه ساختماني و غیره تايید 4

 ريال213.333 مشخص نمودن بر و كف محل زمین توسط شهرداري 3

 ريال223.333 صدور هر نوع گواهي بنا به درخواست متقاضي 5

 ريال553.333 كارشناسي خارج از حريم شهر 1

 ريال073.333 مترمربع 533تهیه كروكي تا  7

 ريال443.333 و بیشتر مترمربع 2333تا  533تهیه كروكي از 8

 ريال533.333 در داخل محدوده بنا به در خواست مالكین Gpsبا دستگاه  دار utmبازديد و تهیه كروكي هزينه  1

 ريال003.333 ي و حريم شهردرمحدوده خدمات يا خدماتي هرواحد تجاريوبررسي نقشه هاي ساختماني  هزينه كارشناسي جهت بازديد 61

 ريال533.333حداقل     ريال0.333اعیان براي هرمترمربع  ي و حريم شهردرمحدوده خدمات اداريواحدهاي و بررسي نقشه هاي ساختماني  كارشناسي جهت بازديدهزينه  66
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درصد افزايش  11وسيله شهرداري انجام گردد . هزينه فوق  باكليه هزينه هاي وصولي بدون وسيله نقليه  شهرداري بوده وچنانچه   الزم به  ذكر است : 1تبصره 

 . يافتخواهد 

 اعتبار دارد . يك ماهالزم به ذكر است كه هر كارشناسي به مدت   : 2تبصره 

 خواهد شد.اضافه ماليات بر ارزش افزوده كليه هزينه هاي كارشناسي فوق به :  3تبصره 

 ساختمان؛ غير اساسي پروانه تعميراتصدوروهزینه ( بهاء خدمات 2-2*تعرفه شماره )

تعميرات جزئي شامل نماسازي ، سفيدكاري ، پالستر ،موزاييك فرش بدون دخل و تصرف در اسكلت ، ديوار و سقف و ... به صورت  عوارض تعميرت مسكوني :

  .رايگان انجام شود

 درصد عوارض زير بنا مي باشد   21كه نسبت به جابجايي ديوارها جهت تغيير فضاي داخلي صورت پذيرد شهرداري مجاز به دريافت  در صورتيتبصره : 

 

 ؛امالک در محدوده خدماتي شهرسازی وهزینه آماده( بهاء خدمات 4-2*تعرفه شماره )
بر اساس طرحهاي مصوب و زير نظر شهرداري آماده سازي نمايند و انجام آماده سازي بر عهده مالكين مي باشد و افراد حقيقي و حقوقي بايد محدوده امالک خود را 

امكان انجام آماده سازي وجود نداشته و در صورت انجام بايد سهم خود از  براي افراد حقيقياينكه پراكندگي قطعات و اما با توجه به ند نشهرداري برسابه تأييد 

باربرداري، زيرسازي، )شاملماده سازي معبرآيك متر مربع مالك بايد هزينه تمام شده بر اساس هر متر مربع عرصه ملك شريانهاي اصلي را پرداخت نمايند لذا 

 :مبلغي به شرح جدول ذيل دريافت مي گرددپرداخت نمايد اما با توجه به درآمد پايين مردم و جهت كمك به شهروندان ( را جدول گذاري، آسفالت و...
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 (ريالمبلغ) شرح رديف

 00333 متروكمتراز آن به ازاي هر متر عرصه 6اخذ بهاي آماده سازي در واحدهاي واقع در معابر  1

 03333 به ازاي هر متر عرصهمتر  01متر و 8اخذ بهاي آماده سازي در واحدهاي واقع در معابر  2

 03333 به ازاي هر متر عرصهمتر  01متر  01اخذ بهاي آماده سازي در واحدهاي واقع در معابر  3

 03333 به ازاي هر متر عرصهمتر  08 تامتر 01اخذ بهاي آماده سازي در واحدهاي واقع در معابر  4

 003333 به ازاي هر متر عرصهمتر  11 معبردر اخذ بهاي آماده سازي واحدهاي واقع  5

 003333 به ازاي هر متر عرصهمتر  11ومتر  11اخذ بهاي آماده سازي واحدهاي واقع در معابر  6

 003333 به ازاي هر متر عرصه متر01تا  متر 16در معابر اخذ بهاي آماده سازي واحدهاي واقع  7

 003333 به ازاي هر متر عرصه متر11تا متر  01در معابر اخذ بهاي آماده سازي واحدهاي واقع  8

 033.333 عرصه مربعبه ازاي هر مترادارت و اشخاص حقوقي  كليهبراي اخذ بهاي آماده سازي  9

 033333 عرصه مربعبه ازاي هر متر تجاري واحدهاي كليه براياخذ بهاي آماده سازي  11

 003333 عرصه مربعبه ازاي هر متر خدماتي واحدهاي كليه براياخذ بهاي آماده سازي  11

 تخفيف اعمال مي گردد %50در صورت پرداخت هزينه آماده سازي به صورت نقدي براي  تمامي افراد حقيقي  : 7تبصره 
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 براي  آن دسته از ساختمانها كه تجديد بنا دارند ، هزينه آماده سازي رديف مربوطه نيم بها محاسبه مي گردد. : 2تبصره

متر مطابق رديف مربوطه  011تا د نمي باش )باغ ويال(يا متر مربع 011هزينه آماده سازي براي آن دسته از مالكين حقيقي كه مساحت عرصه آن باالي  : 0تبصره
 .درصدي محاسبه گردد 31تخفيف  باو مابقي  گرددمحاسبه و اخذ 

هزينه  %51معابر كوچكترهر يك  از مالك عمل جهت دريافت بهاي خدمات آماده سازي معبر بزرگتر مي باشد و به ازاي  واقع شده اندامالكي كه در بر  بيش از يك معبر  : 4تبصره
 اخذ مي گردد.رديف مربوطه 

 خواهد شد. اضافهماليات بر ارزش افزوده  %9فوق  آماده سازيبه كليه هزينه هاي  : 5تبصره 
 :در امالكي كه در  انتهاي دور برگردان قرار مي گيرند و سه بر مي باشد تنها دو بر آن محاسبه و اخذ مي گردد. توضیحات

 هزينه آماده سازي ) A = sمساحت عرصه(مبلغ معبر بزرگتر *                                                                                                                                            
  هزينه آماده سازي ) A = sمساحت عرصه(*مبلغ معبر كوچكتر * 51%                                                                                                                                 

 

نمي باشد و تنها مي تواند به عنوان پيمانكار و در قالب قرارداد اقدام نمايد شهرداري مجاز به انجام آماده سازي در خارج از محدوده خدماتي شهر  : 6 تبصره

 .بر اساس فهرست بهاء و توافق انجام شده محاسبه و اخذ خواهد گرديد هزينه آن و

 

 

 بهاء خدمات بهره برداری در کاربری غير مرتبط:( 3-2*تعرفه شماره )
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 در این تعرفه ارزش معامالتی عرصه می باشد. P* منظور از   -  29/7924این تعرفه در بودجه شهرداری =  درآمد*کد 

 به کاربری ازکاربری 
متر( طبقه  21و بیش از  21معابر اصلی)

 همکف
 متر( طبقه همکف21معابر فرعی) کمتر از متر(21وبیش از21معابر اصلی سایر طبقات)

سایر متر( 21معابر فرعی)کمتر از

 طبقات

 p.s P.S.2،91 P.S.209 P.S.2091.204 9نوع 9نوع 9

 P.S.206 P.S.2،11 P.S.201 P.S.2041 9نوع 9نوع 9

 P.S.204 P.S .2،91 P.S.209 P.S.2091 9نوع 9نوع 9

 P.S.209 P.S.2071 P.S.207 P.S.2061 9نوع 4نوع 4

 P.S.201 P.S.2041 P.S.204 P.S.2091 9نوع 4نوع 1

 P.S.204 P.S2091 P.S.209 P.S.2091 9نوع 4نوع 6

 P.S.201 P.S2091 P.S.209 P.S.2071 9نوع 1نوع 7

 P.S.206 P.S.2091 2P.S201 P.S.2041 9نوع 1نوع 9

 P.S.204 P.S.2091 P.S.209 P.S.2091 9نوع 1نوع 1

 P.S.209 P.S.2091 P.S .209 P.S.2021 4نوع 1نوع 92

 P.S.909 P.S.9091 P.S.909 P.S.9 9نوع 6نوع 99

 P.S.209 P.S.2071 P.S.207 P.S.2061 9نوع 6نوع 99

 P.S.206 P.S.2011 P.S.201 P.S.2041 9نوع 6نوع 99

 P.S.204 P.S.2091 P.S.209 P.S.2091 4نوع 6نوع 94

 P.S.209 P.S.2091 P.S.209 P.S.2021 1نوع 6نوع 91
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 تعريف نوع كاربري رديف نوع

 به اراضي اختصاص يافته براي انواع فعالیت هاي بازرگاني وخدمات انتفاعي وغیر انتفاعي گفته میشود خدماتي)انتفاعي وغیر انتفاعي( -تجاري 7 7

2 

 

 بعدي آن گفته میشودهیات وزيران واصالحات  26/72/7000مورخ  70587-/ت64611به ارضي اختصاص يافته جهت استقرار صنايع مشمول گروه الف مووضع مصوبه شماره  صنعتي 2

 به اراضي اختصاص يافته جهت اقامت وسیاحت گفته میشود تفريحي وتوريستي 0

 به اراضي اختصاص يافته جهت سكونت اطالق مي شود مسكوني 4 0

4 

 شود به اراضي اختصاص يافته به خدمات پزشكي درماني وسالمت انسان ودام ومدد كاري هاي اجتماعي گفته مي درماني 5

 شود به اراضي اختصاص يافته جهت رفع نیازهاي عمومي شهروندان كه عمدتاً در اختیار شهرداري است گفته مي تجهیزات شهري 6

 شود به اراضي كه جهت امور مربوط به تاسیسات زير بنائي شهر ويا بهداشت شهر وشهروندان اختصاص مي يابد گفته مي تاسیسات شهري 1

 شود به اراضي اختصاص يافته جهت شبكه معابر وساختمانهائي كه براي انجام سفر هاي شهري ،برون شهري وشهروندان اختصاص مي يايد گفته مي حمل ونقل وانبارداري 0

5 

 شود ختصاص داده مي شود گفته  ميبه اراضي كه جهت فعالیت هاي آموزش عالي وتكمیلي وپژوهشي بعد از دوره تحصیالت رسمي وعمومي )تحصیالت متوسط(ا آموزش، تحقیقات وفناوري 8

 شود به اراضي اختصاص يافته براي فعالیت هاي آموزش رسمي وعمومي تحت مديريت وزارتخانه ي آموزش وپرورش وكار وامور اجتماعي گفته مي آموزش 73

 دولتي  وموسسات ونهاد هاي عمومي غیر دولتي ونیروهاي انتظامي وبسیج گفته مي شودبه اراضي اختصاص يافته جهت استقرار وزارتخانه ها،موسسات دولتي ،شركت هاي  ادار ي وانتظامي 77

 شود به اراضي اختصاص  يافته به نیروهاي مسلح گفته مي نظامي 72

 شود به اراضي اختصاص يافته جهت انجام ورزش هاي مختلف از سطوح حرفه اي تا مبتدي گفته مي ورزشي 70

 شود اراضي اختصاص  يافته به فعالیت هاي فرهنگي گفته ميبه  فرهنگي هنري 74

 شود به اراضي اختصاص يافته جهت انجام فرايض ومراسم مذهبي وديني وبقاع متبركه گفته مي مذهبي 75

6 
 شود رد گفته ميبه اراضي اختصاص يافته جهت پارك)بوستا ن(كه توسط شهرداري احداث ومورد استفاده عموم قرار میگی پارك وفضاي سبز 76

 شود به اراضي اختصاص  يافته به باغات وزمین هاي كشاورزي گفته مي باغات وكشاورزي 71

1 

 به اراضي اختصاص يافته به مكانهاي تاريخي گفته مي شود میراث تاريخي 70

 به سطوح اختصاص يافته به جنگلهاي طبیعي ودست كاشت وامثالهم گفته مي شود طبیعي 78

 به اراضي كه حسب قانون جهت اهداف خاص حفاظت ومنظور مي شود گفته مي شود حريم 23
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 توضیحات:

عوارض اين تعرفه براي مدت يك سال مي باشد)شروع و پايان بر اساس مجوز شهرداري( و حق ايجاد شده تنها متعلق به متقاضي صاحب كسب  :7بند

 وكار بوده و هيچگونه حقي براي ملك و مالك ايجاد نخواهد كرد.

 تمديد حق بهره برداري يا اخذ مجوز جديد اقدام نمايد. متقاضي بايد در پايان سال ملك را به كاربري اوليه باز گردانده يا نسبت به :2بند 

 دريافت كننده مجوز بهره برداري حق واگذاري به غير را ندارد. :0بند 

 ؛ حفاری مجوز صدور وهزینهبهاء خدمات ( 5-2*تعرفه شماره )
به شرح ذيل دريافت نمايد ضمناً اين هزينه تنها مربوط به براي صدور هرگونه مجوز حفاري در حريم شهر درح، شهرداري بايد به ازاي هر متر طول، مبلغي 

 صدور مجوز حفاري بوده و ساير هزينه ها نظير حفاري، ترميم و... بايد طبق تعرفه جداگانه محاسبه ودريافت گردد)مبالغ به ريال(
 

 اداری)ريال( شهروندان)ريال( عرض حفاری 

 111.111 30111 هر متر طول به ازاء مجوزحفاري در مسيرهاي خاكي 9

 311.111 181111 حفاري در مسيرهاي آسفالت به ازاءهر متر طول مجوز  9

 181.111 88111 مجوز حفاري در مسير هاي بتوني  9

 201.111 121111 مجوز حفاري در مسيرهاي موزائيك كاري فرش  4
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  سا نتي متر تجاوز نكند .81بتوني وموزائيك فرش از  ،حفاري شده آسفالته مسيرهايري به متر طول بوده وعرض الزم به ذكر است حفا :9تبصره

 دو متر طول محاسبه خواهد گرديد .  سانتي متر تجاوز كند به ازاء هر متر81چنانچه عرض مسير هاي حفاري شده آسفالته بتوني وموزائيك فرش از :9تبصره

هاي حفاري در  نظارت بر عمليات غرقاب كردن خاک و له هاي ساختماني وآبگيري محل حفاري خواهند بودآوري نخا دستگاههاي ذيربط موظف به جمع:9تبصره

نباشد شهرداري با اليه هاي مجاز به عهده شهرداري خواهد بود لذا چنانچه براي دستگاه هاي ذيربط جمع آوري نخاله هاي ساختماني وآبگيري محل حفاري مقدور 

   مجاز  به انجام اين امور خواهد بود .دريافت هزينه تمام شده 

هاي مرمت به ته ياضمانتنامه معتبربانكي به مبلغ كل هزينهفس موظف خواهدبود گيري راداشته باشدچنانچه دستگاه حفاري رأساً قصدانجام عمليات لكه : 4تبصره 

 (ماه پس ازتحويل موقت دراختيارشهرداري قراردهد.12مدت دوازده)

اسهتفاده   -8اقدام بهه بهرش باكهاتر    -0 سازي مسيرايمن -3 هاي زيربط ودستگاه جلسه تلفيقي باشهرداري -2مطالعات -1ت دستورالعمل حفاري)رعاي : 1تبصره 

 باشد.الزامي مي  (…ازمصالح تحت نظرشهرداري و
 

 ؛ حفاریترميم  وهزینهبهاء خدمات ( 1-2*تعرفه شماره )
 نامه احداث شبكه تاسيسات در محدوده حريم شهر : آيينقانون شهرداري  507در اجراي ماده 

موسسات دولتي وساير اشخاص حقيقي وحقوقي موظفند قبل از هر گونه اقدامي نسبت به كارهاي عمراني مرتبط با احداث تاسيسات مانند كليه وزارتخانه ها -6

 و برق وآب و گاز و....از شهردار ي مجوز اخذ نمايند .احداث شبكه تلفن 



  91صفحه                9911سال                                                     درحشهرداری  بهاء خدماتتعرفه 

 91/92/9919:مورخ 9192/19 شماره:نامه درح :  الیحه پیشنهادی شهرداری

 مقیميحسین  :درحشهردار 
 29/99/9919 :مورخ 41شماره: رسمی)عادی( جلسه مصوبات  9 بند مصوبه شورای اسالمی شهر درح:   

 كاوسي      محمد مهدي خامس پناه       محمدابراهیم شجاعي درح       سمیه ساالريغالمحسین خزاعي درح      حسن 

 

در مجوزات صادره بايد ضمن ذكر جزئيات زمان شروع وخاتمه كار بستگي  نسبت به اخذ مجوز اقدام مي نمايد. با رعايت نقشه طرح هادي شهريشهرداري -2

 گيرنده است . نوع مجوز بررسي وتعيين شود همچنين ذكر شود كليه مسائل ايمني مربوطه به عهده مجوز به ميزان و

زياني را كه در اثر اقدامات مزبور به آسفالت يا ساختمان معابر عمومي وارد مي آيد در مدت متناسبي كه در  ست هر گونه خرابي ومتعهد ا مجوز گيرنده -4

 مجوز ذكر شده ا ست  با نظارت شهرداري ودستورالعمل مربوطه ترميم نموده وبه حالت اوليه درآورد .

   به هنگام صدور مجوز وصول نمايد. شرح ذيل محاسبه و به باشد شهرداري مجاز است بهاء خدمات آن راكه براي مجوز گيرنده امكان ترميم آن ندر صورتي -3

 
 

 شهروندان)ريال( برای شرح
 * ادارات برای

 )ريال(

 909220222 4910222 سال باشد 5سانت كه عمر آن تا  04بابت هر متر طول آسفالت با عرض  9

 9220222 9620222 باشد به باال سال 5 ازسانت كه عمر آن  04بابت هر متر طول آسفالت با عرض  9

 7220222 9420222 سانتيمتر( 04هر متر موزائيك فرش)هر متر طول با عرض  9

 1220222 9420222 سانتيمتر( 04هر متر بتون)هر متر طول با عرض  4

 1220222 9120222  زيرسازي شدهحفاري در پياده روهاي هر مترمربع  1

 9120222 9220222 شدهنحفاري در پياده روهاي زيرسازي هر مترمربع  6
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 به قيمت اوليه اضافه شود .0001سانت 10سانت بيشتر شود تا 80چنانچه عرض آسفالت شكافي از  الزم به ذكر است: 9تبصره

 به قيمت اوليه اضافه خواهد شد .0008سانت اضافه شود  10چنانچه عرض آسفالت شكافي از :9تبصره

 هاي اداري ويا اشخاص انجام پذيرد بايد آبگيري وجمع آوري خاكهاي مازاد توسط افراد انجام شد . چنانچه آسفالت محل توسط دستگاه: 9تبصره 

 گردد . محاسبه مي فوق ولبر اساس بند هاي جد ك متر طولييشكافي معادل سانتي متر مربع مساحت در يك مكان آسفالت 10مشابه تا حد  نصب ستون برق ...و موارد -1

 گردد . ساير تاسيسات معادل چهار برابر يك متر طولي جدول فوق محاسبه مي همچنين بابت نصب دكل هاي مخابراتي و برق و

 نمايد .كمتر وصول را مبالغ فوق 00061به جهت رعايت حال شهروندان شهرداري مجاز است به اشخاص حقيقي تا -6

 

 

**************** 

 ؛ آوری سدمعبرجمع وهزینهبهاء خدمات ( 7-2تعرفه شماره )
 

 ا )تبصره يك( سد معابر عمومي واشغال پياده رو واستفاده غير مجاز براي كسب ويا هر عنوان ديگر ممنوع مي باشد كه شهرداري براي رفع آنقانون شهرداريه 11با توجه به ماده 

 گردد مبالغ ذيل وصول گردد: . لذا جهت جبران هزينه هاي مربوطه پيشنهاد مياقدام مي نمايد 
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 مبلغ)ریال( شرح ردیف

             6000000                  توسط دست فروشان سيار به ازاي هر وانت براي مدت يك روز بابت سد معبر 6

 6100000   به ازاي هر مرحله جمع وري مبلغنمايد )اموال(درصورتي كه شهرداري اقدام به  جمع آوري سد معبر  2

 5000000 مبلغ وصولي به ازاي هر شب انبارداري  4

 5600000 سيار روزانه  اندستفروش 3

 100000 دستفروش سيار )گاري( روزانه  5

 6000000 دستفروش سيار وانت در داخل شهر روزانه  1

 7000000 دستفروش سيار )كاميونت (در داخل شهر روزانه  7
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 ؛ سيار و اجار بهای غرفه های روز بازارفروشندگان صدور مجوز  وهزینهبهاء خدمات ( 8-2*تعرفه شماره )
 

)مبالغ گردددريافت ميذيل بهاي خدمات جدول گرد جهت يك روز فروش درمحلهاي تعيين شده ازسوي شهرداري به شرح ازفروشندگان دوره

 :به ريال(
 

 

 

 مبلغ)ریال( شرح 9

 ریال 620222 گاري و فرغون 9

 ریال 9120222 و سواري وانت 9

 ریال 9220222 نيسان 4

 ریال 9120222 خاور 1

 9220222 كاميون 

 

**************** 
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 ؛ پسماند های عادی شهری جمع آوری وهزینهبهاء خدمات ( 1-2*تعرفه شماره )
وزير محترم  53/3/81/س مورخ7/91661براساس دستور العمل نحوه تعيين بهاي خدمات مديريت پسماند هاي عادي شهري  كه طي نامه شمارهتعرفه اين 

آمده است(  ادامهدر  درحمديركل محترم دفتر امور شهري استانداري خراسان جنوبي)كه خالصه آن جهت شهر  61/8/81مورخ 86/79117كشور و نامه شماره

انعطاف پذيري،  و به منظور تشويق توليدكنندگان به توليدكمتر پسماند و افزايش كمي و كيفي تفكيك از مبداء و باز يافت، كاربردي بودن براي شهرداريها،

 هيه گرديده است.افزايش نقش شوراي اسالمي، تشويق شهرداران در جهت ارائه خدمات مناسب تر و كاهش هزينه ها، جهت پسماندهاي عادي ت

آئين نامه اجرايي 5و ماده60/6/5787قانون مديريت پسماندها مصوب  6واژه ها و اصطالحات بكار رفته در اين دستورالعمل تابع تعاريف مندرج در ماده :7ماده

 مصوب هيئت محترم دولت ميباشد. 5/1/88ه مورخ76115/ت/68888شماره 

: عبارت است از بهاي خدمات وصولي از توليد كنندگان كليه پسماندهاي عادي از جمله واحدها و اماكن مسكوني، منابع درآمد مديريت اجراي پسماند :2ماده

 تجاري، خدماتي، صنفي، توليدي، اداري و غيره يا كشاورزي واقع در داخل حريم شهرها.

 خدمات به مديريت اجراي ميباشد.پرداخت كننده:اشخاص حقيقي يا حقوقي )توليد كننده پسماند(تاديه كننده بهاي  :0ماده

صورتحساب بدهي: قبض صادره توسط مديريت اجرايي پسماند است كه مشخصات و ميزان بدهي اشخاص حقيقي و يا حقوقي توليد كننده پسماندها  :4ماده 

 در آن درج شده و با ذكر شماره حساب بانكي تنظيم و جهت پرداخت به توليد كننده پسماند ارائه ميگردد.

ر رسيد دريافت وجه: قسمتي از برگه صورتحساب بدهي شامل مشخصات پرداخت كننده بوده كه پس از واريز بهاي خدمات توسط بانك مورد تاييد قرا :5ادهم

 گردد. گرفته و به پرداخت كننده تسليم مي
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اي شهرداريها موظف به تفكيك بهاي خدمات از ساير درآمدها و نگهداري در حساب جداگانه بوده كه بر اساس قانون وآئين نامه فقط صرف هزينه ه تبصره:

 گردد. مديريت پسماند مي

 صول گردد.ريال بابت )هزينه پسماند(و680000از كليه منازل سطح شهر كه در محدوده خدماتي شهر درح قرار دارند ساالنه مبلغ 

 ريال وصول گردد 5300000با پسماند كم مانند آرايشگاه ها ساليانه مبلغ  تجاري واحداز هر  

 ريال وصول گردد 6600000 قصابي و غير ساليانه مبلغ -خواربارفروشي –از هر واحد تجاري با پسماند متوسط مانند خياطي 

                   –بستني فروشي  –يخچال سازي  -رنگ آميزي خودرو –تعمير گاهها  –صافكاري  -سوپرماركت –از هر واحد تجاري با پسماند زياد مانند رستورانها .5

 ريال وصول گردد 7700000و غيره ساليانه مبلغ  -ميوه فروشي ها

 وصول گردد يالر 7700000 موزاييك ، آهن فروشي كلي ، قالي شويي و نظاير آن ساليانه مبلغ كارگاه هاي توليد تيرچه بلوك ،.6

 ريال وصول گردد 608000000مركز بهداشتي ، درماني ساليانه مبلغ 

 وصول گردد ريال 708000000 بانكها ، موسسات اعتباري مجاز ساليانه.7

 ريال وصول گردد 701000000ساير موارد مشابه ساليانه مبلغ و ساير ادارات .8

 
 
 

**************** 
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 ؛ تخليه غير مجاز نخاله و پسماند خسارت هزینه( 61-2*تعرفه شماره )
و تجمع زباله هاي ساختماني به هنگام تخريب ساختمان هاي قديمي و مصالح ساختمان بهنگام تجديد و احداث بنا در معابر عمومي عالوه  نظر به اينكه  تخليه

 شهرداري جهت نظافت و حتي آسيب به اشخاص وارد مي آورد پيشنهاد مي گرددبر مخاطراتي كه براي عابرين و وسايط نقليه بهمراه دارد هزينه هايي را به 

عادل مبلغغ   هر گونه زباله و مصالح ساختماني بيش از دو متر مربع در صورتي كه مالك به اخطار شهرداري توجه ننموده و بيش از يك روز بطول انجامد م تجمع

 ذيل قابل وصول است.

 ريال  1100000ساختماني توسط شهرداري به ازاي هر سرويس نيسان وانت مبلغ  ، بارگيري و حمل نخالهجمع آوري

 ريال  506000000، بارگيري و حمل نخاله ساختماني توسط شهرداري به ازاي هركاميون مبلغ  جمع آوري -5

 درصد هزينه هاي فوق كسر مي گردد. 70در صورت جمع آوري بارگيري نخاله ها توسط مالك تا 

 

 توضيحات:

 متخلف ملزم به جمع آوري آن و حمل به محل مجاز كه توسط شهرداري معين گرديده مي باشد.  ،توسط شهرداري خسارتپس از وصول مبلغ : 1بند
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 :جاری نمودن فاضالب به معابر و شوارع عمومي هزینه خسارت (66-2تعرفه شماره ) *
براساس  در صورتي كه اشخاص حقيقي و حقوقيبهداشت عمومي و  مبلمان شهري قانون شهرداري ها و همچنين حفظ  11ماده  60در راستاي اعمال بند 

اقدام به جاري نمودن فاضالب ملك خود به معابر و شوارع  گزارش واحد بازرسي و اجرائيات و واحد خدمات شهري همچنين بازديد كارشناسان ساختماني،

مراجع قانوني)بهداشت و درمان، نيروي انتظامي، دادگستري و....( نسبت به مسدود نمودن مجراي فاضالب شهرداري بايد ضمن اقدام از طريق  عمومي بنمايند

  :طبق جدول ذيل دريافت نمايدجريمه اي 

 دیمراحل بع مرحله دوم مرحله اول

9120222 1120222 909220222 

**************** 

 :حمل غير استاندارد بار هزینه خسارت (62-2تعرفه شماره ) *
در صورتي كه و جلوگيري از خطرات ترافيكي قانون شهرداري ها و همچنين حفظ بهداشت عمومي و  مبلمان شهري  11ماده  60در راستاي اعمال بند 

 حمل غير استاندارد براساس گزارش واحد بازرسي و اجرائيات و واحد خدمات شهري همچنين بازديد كارشناسان ساختماني، اقدام بهاشخاص حقيقي و حقوقي 

به حساب جريمه اي طبق جدول ذيل ضمن پاكسازي معبر بايد د بنمايند توسط ماشين آالت كه موجب ريزش در معابر گرد و....( ساختمانيو نخاله مصالح بار)

 نمايد: اري پرداخت شهرد
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 مراحل بعدی مرحله دوم مرحله اول حجم بر اساس نوع خودرو

 4420222 9920222 9920222 تن و كمتر از آن(7وانت و نيسان كمپرسي)

 6620222 9920222 9610222 (به باال تن7و...)از ، كاميونخاور ، ايسوزو
 

**************** 

 :های غير مجاز و مکان معابر و شوارع عمومي کارواش و شستشو در هزینه خسارت (64-2تعرفه شماره ) *
قانون شهرداري ها و همچنين حفظ بهداشت عمومي و  مبلمان شهري و جلوگيري از خطرات ترافيكي در صورتي كه  11ماده  60در راستاي اعمال بند 

شهري همچنين بازديد كارشناسان ساختماني، اقدام به كارواش يا اشخاص حقيقي و حقوقي براساس گزارش واحد بازرسي و اجرائيات و واحد خدمات 

  جريمه اي طبق جدول ذيل به حساب شهرداري پرداخت نمايد:بايد  عمومي و مكانهاي غير مجاز بنمايدشستشوي خودرو درمعابر 
 

 مراحل بعدی مرحله دوم مرحله اول

9920222 9120222 4120222 
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 شهری خدماتبهاء ( 63-2*تعرفه شماره )
 هزينه خدمات آتش نشاني و خدمات ايمني و خدمات شهري

 مبلغ شرح )مساحت( ردیف

 ریال 990222 مسکونیاعیان  به ازاء هرمتر مربع  9

 ریال 920222 سایر کاربریاعیان به ازاء هر متر مربع  9

 ریال 940222 ساختمانهای مرتفع باالی همکف به ازای هر متر مربع زیربنا تا دو طبقه 9

 ریال 990222 ساختمانهای مرتفع باالی دو طبقه به ازای هر متر مربع زیربنا 4

 

 هزینه خدمات فضای سبز 

شود كه شهروندان از مزاياي آن استفاده مي نمايند لذا پيشنهاد  چون شهرداري همه ساله جهت فضاي سبز وپاركها ي سطح شهر هزينه زيادي متحمل مي

  .وصول گردد يا تجاري بابت بهاي خدمات به فيش عوارض اضافه و هر واحد مسكوني و سطح شهرعوارض درصد  پانزدهمي گردد كه مقدار 

 توضیحات:

صدورپايانكار ساختماني و همچنين بناها يي كه براي آنها توسط كميسيون ماده :اين عوارض در هر بار ساخت و ساز و هنگام صدور يا اصالح پروانه، 7بند

 شود توسط شهرداري وصول وصرفاً بايستي در ارتباط با توسعه  وتجهير آتش نشاني وهمچنين ايجاد فضاي سبز هزينه گردد. راي ابقاء صادر مي500

**************** 
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 ونحوه صدور پروانه المثني: بهاء خدمات( 65-2*تعرفه شماره)

 29/6929*کد این تعرفه در بودجه شهرداری = 

يا استشهاديه  تاييد مراجع ذيصالح ازجمله نيروي انتظامي درموقع مفقودي،سرقت،آتش سوزي وسايرحوادث غيرمترقبه و پروانه ساختماني المثني فقط با صدور

ن سپردن تعهد محضري در قبال هرگونه سوء استفاده از پروانه اوليه با پرداخت مجموع مبلغ محلي و بعد از محرز شدن مفقودي براي شهرداري وهمچني

ريال به ازاي هر مترمربع عرصه مقدور خواهد بود ودريافت كننده پروانه المثني متعهد به پاسخگويي 100 ريال به ازاي هر مترمربع زير بنا)اعيان( و مبلغ70700

 مي باشد.

 :و گواهي ساختمانيپروانه  و صدور انواع هزینه های تشکيل پرونده و بهاء خدمات( 61-2*تعرفه شماره)

 99/9929*کد این تعرفه در بودجه شهرداری = 

 گردد./. ريال دريافت مي5100000ساير هزينه ها مبلغ همچنين چاپ رنگي، پرس و بابت هزينه هاي تشكيل پرونده و

**************** 

 (:امالک بالاستفاده)امالک مخروبه وزمينهای رها شده سطح شهر خسارتهزینه ( 67-2*تعرفه شماره)

 می باشد. عرصهدر این تعرفه ارزش معامالتی  P* منظور از   -  9929*کد عوارض این تعرفه در بودجه شهرداری = 

هاي خالي عالوه بر ايجاد خطرات بهداشتي واجتماعي باعث ايجاد نماي نامطلوب شهري مي گردند و شهرداري  هاي مخروبه وزمين با توجه به اينكه ساختمان

نا يا حداقل نيز در گذشته براي تعيين تكليف آنها مهلت مناسب تعيين نموده بود، لذا كليه مالكين اين امالك كه تاكنون نسبت به اخذ مجوز و احداث ب
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ومورد تأييد شهرداري امالك خود اقدام ننموده اند و به صورت زمين يا ملك مخروبه باقي مانده اند در زمان مراجعه به  پاكسازي و حصار كشي مناسب

 شهرداري مبلغي به شرح ذيل دريافت مي گردد:

 =؟ریال S ×92%  ×P )ملکعرصه متراژکل (× زمان صدور اولین اخطارهای گذشته از  ماه تعداد

**************** 

 بر سایبانها بهاء خدمات( 68-2*تعرفه شماره )

 در این تعرفه ارزش معامالتی عرصه می باشد. P* منظور از    -  29/9991*کد عوارض این تعرفه در بودجه شهرداری = 

  ريال 900000به ازاي هر متر مربع نصب و احداث سایبان ثابت در معابر: نحوه محاسبه عوارض

 ريال  810000به ازاي هر متر مربع نصب و احداث سایبان متحرک در معابر:  نحوه محاسبه عوارض 

 )سه چهارم(عرض پياده رو باشد8/7نصب هر گونه سايبان بايد بدون پايه بوده به ميزان پيش آمدگي سايبان حداكثر به اندازه :  6تبصره 

 .ستفاده مي كنند در سطح معبر به ازاء هر سال بايد پرداخت شوداستفاده از فضاي پياده رو براي مغازه هاي كه از سايبان ا:  2تبصره 

 اين سايبانها بايد بصورت متحرك و برروي ديوار ملك با ارتفاع مناسب پس از اخذ مجوز از شهرداري نصب گردد. : 4تبصره 

 رنگ آميزي و غيره بايد با نظر شهرداري باشد. –نوع پوشش  –ارتفاع : 3تبصره 
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 6929این تعرفه در بودجه شهرداری =  جرایم*کد :قانون شهرداریها611ماده66 ارزش معامالتي ساختمان موضوع تبصره( 61-2شماره)*تعرفه 

 )ریال(ارزش  نوع 

 * انواع ساختمان )اسكلت( الف

 902220222 ساختمان اسكلت بتوني باهرنوع سقف تاسه طبقه 1

 909220222 طبقه به باالساختمان اسكلت بتوني باهرنوع سقف ازسه  2

 902220222 ساختمان اسكلت فلزي باهرنوع سقف تاسه طبقه 3

 909220222 ساختمان اسكلت فلزي باهرنوع سقف ازسه طبقه به باال 0

 9220222 ساختمان اسكلت مختلط مصالح بنائي باستونهاي فلزي يا بتوني 5

 6120222 ساختمان اسكلت آجري 6

 4120222 مخلوط خشت وگل وسنگ وچوبساختمان اسكلت  7

 906120222 ساختمانهاي تمام چوبي معمولي 8

 901220222 ساختمانهاي تمام چوبي صنعتي 9

 * ساختمان انبارها بادهانه بيش ازچهارمتر ب

 7220222 ساختمان اسكلت آجري با بلوك سيماني يا سنگي با هرنوع سقف 1

 7220222 ساخته با هرنوع سقفپيش هايساختمان اسكلت فلزي ويا سوله 2
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 :قانون شهرداریها611ماده66ارزش معامالتي ساختمان موضوع تبصره( 21-2ادامه جدول تعرفه شماره)

 ارزش  نوع 

 * سالنها ياتوقفگاهها ج

 7220222 بلوك سيماني باهرنوع سقف بامصالح بنائي سنگ،آجرو 1

 7220222 ساخته باهرنوع سقفپيشهاي ساختمان اسكلت فلزي ياسوله 2

 4120222 گلخانه باهرنوع مصالح وهرنوع سقف 3

 * تأسيسات هـ

 9220222 دستگاههاي حرارت مركزي شوفاژ،سانترال 1

 4220222 كننده(تهويه مطبوع )گرمايش،خنك 2

 9220222 آسانسور 3

 *  ساير و 

 6220222 به باالهرمترمكعبمترمكعب  انواع مخزن اعم اززيرزمين وهوائي ازشش 1

 4120222 سكوهاوباراندازها هرمترمربع 2

 9120222 ديواركشي باهرنوع مصالح هرمترطول 3

 1220222 سايرسازهاي پيش بيني نشده  0
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 فصل سوم 

 آالت نحمل ونقل و ماشی
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 :مسافری له نقليهيوپروانه فعاليت وس مسافربه حمل ونقل  ر پروانه اشتغاليصدور،تمدید،تعویض،المثني،وتغي ،ماتدهزینه خ (6-4شماره) *تعرفه 
 

 

 مبلغ عنوان خدمات رديف

 ریال 9220222 هزينه هاي صدور پروانه تاكسيراني 9

 ریال 9220222 )به ازاي هر خودرو(هزينه هاي صدورپروانه بهره برداري اشخاص حقيقي وحقوقي 9

 ریال 1120222 سال(5هزينه هاي صدور پروانه نمايندگي)براي 9

 هرینه های صدور %12 هزينه هاي تمديد وتعويض پروانه هاي تاكسيراني، بهره برداري و نمايندگي براي اشخاص حقيقي وحقوقي 4

 ریال 9220222 هزينه خدمات پروانه بهره برداري براي اشخاص حقيقي وحقوقي و نمايندگي)ساليانه( 1

 ریال 602220222 نمايندگي)پنج ساله(هزينه هاي خدمات وحق امتياز پروانه  6

 1+بند6بند%91 هزينه هاي انتقال پروانه نمايندگي درمدت اعتبار 7

 ارزش روز خودرو %9 حق امتياز وهزينه هاي نقل وانتقال پروانه بهره برداري همراه با انتقال سند خودرو 9

 سالیانهبرابرعوارض 1 هزينه آغازخدمت دهي شركت حمل ونقل)تاكسي تلفني( 1

 ریال 901220222 حق بهره برداري از خطوط مسافر داخل شهر براي تاكسيهاي شهري 92

 ریال 901220222 حق امتياز اوليه تاكسي شهري)براي يك نوبت( 99
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 :له نقليه باربريبه حمل ونقل بار وپروانه فعاليت وس ر پروانه اشتغاليمات وصدور،تمدید،تعویض،المثني،وتغيدهزینه خ(2-4شماره )تعرفه *

 عوارض ساليانه شركتهاي حمل ونقل درون شهري بر اساس سيستم كسب و پيشه به صورت ساليانه محاسبه و اخذ ميگردد. -
 

 ؛و باربرگ صدور،تمدید و آموزش ناوگان حمل بار و مسافر شهر و حومه)دیزلي(بهای خدمات ( 4-4تعرفه شماره )

بهاي تعرفه ابالغي سازمان شهرداريها هزينه حمل و نقل بار و مسافر شهر و حومه و بر اساس طرح ساماندهي و تخصيص سوخت ناوگان  در راستاي اجراي

 گردد صدور،تمديد ناوگان حمل بار و مسافر شهر و حومه)ديزلي( دريافت ميخدمات 

 تصويب گرديد./.ريال هزار( يازده) 550000بهاء خدمات باربرگ به ازاي هر باربرگ مبلغ 

 

 تاکسي تلفني و کاميون های خدماتي سطح شهربهای خدمات ( 3-4تعرفه شماره )

جاد مي نظر به اينكه تاكسي تلفني ها در سطح شهر كارشان خدماتي است و از طرفي چون براي شهرداري و شهروندان مزاحمت هايي در خصوص پاركينگ اي

 نمايند و اكثراً فاقد پاركينگ مي باشند ، لذا پيشنهاد مي گردد كه نسبت به اخذ بهاي خدمات بشرح ذيل اقدام گردد. 
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 مبلغ شرح رديف

 ريال 7000000 هزينه بهاي خدمات كليه تاكسي تلفني هاي سطح شهركه پروانه بنام آنها صادرگرديده )ساالنه( 5

 ريال 5000000 هزينه بهاي خدمات كليه تاكسي هايي كه در واحد تاكسي تلفني مشغول بكارند )ساالنه( 6

 ريال 6600000 هزينه بهاي خدمات از واحدهاي وانت تلقني)ساالنه( 7

 ريال5110000 كار مي باشد  هر وانت كه مشغول بههزينه بهاي خدمات از 8

 ريال7810000 هر واحد ميني بوس راني )ساالنه(هزينه بهاي خدمات از 1

 ريال5500000 كارت ويژه براي تردد تاكسيها وميني بوس ها براي يك بار درسالبابت صدور 1
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 ؛وسائط نقليه معاف از عوارض ساليانه شهرداری صدور مفاصا حساب خدمات بهای (5-4تعرفه شماره )
از عوارض ساليانه خودرو معاف گرديده اند اما جهت دريافت تسويه حساب وگواهي عدم بدهي به شهرداري مراجعه   5786وسائط نقليه اي كه از ابتداي سال از

 :)يكبار درسال(گردددريافت ميوسائط نقليه معاف از عوارض صدور مفاصاحساب خدمات  ءابهبه عنوان ذيل جدول يانه مبلغي به شرح مي نمايند سال
 )به ریال( بهاء خدمات وسائط نقليه

 مبلغ شرح رديف

 9420222  بهاي خدمات ساالنه وانت 9

 9920222 كاميون شش چرخبهاي خدمات ساالنه  9

 4420222  كاميون ده چرخ بهاي خدمات ساالنه 9

 1220222 لودربهاي خدمات ساالنه  4

 9620222  تراكتور  بهاي خدمات ساالنه 1

 9610222 سيكلت  موتور 6

 9610222 بوس  ميني 7

 
 

 آالت شهرداری؛بهائ خدمات ماشين(1-4تعرفه شماره )



  99صفحه                9911سال                                                     درحشهرداری  بهاء خدماتتعرفه 
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ها را نمي نمايد لذا پيشنهاد مي گردد نسبت به افزايش بهاء هزينه تعميرات لوازم يدكي ماشين آالت زياد ميباشد ودرآمد آن جبران  اين هزينه نظر به اينكه ..

 .خدمات ماشين آالت به شرح ذيل اقدام گردد

 

بر عهده اجاره  آنكيلومتر باشد ( بايد توسط ماشين مخصوص حمل گردد وهزينه 7نقل وانتقال لودر به محل كار )در صورتي كه مسافت آن بيش از :9بصرهت

 گيرنده است .

 ريال اخذ خواهد شد . 1000000كاميون به ازاي هر سرويس حداقل و لودر گود برداري توسط  : 9تبصره

  .گردد را دارد ك طرفه هر نوع  قراردادي كه بابت كاركرد ماشين آالت تنظيم ميشهرداري حق فسخ ي :9تبصره 

 ياضمانت الزم اخذ گردد . وجهت ضمانت كار بابت هر نوع قرارداد كاركرد ماشين آالت چك به قيمت كار وجه آن :4تبصره

 تاخير باشد . پرداخت مبلغ كاركرد ماشين االت بايد نقدي وبدون:1تبصره 

 متر مكعب (به باال توافق با نرخ هاي تعيين شده بالمانع است5000شركت ها در حجم كار باال ) در صورت توافق شهرداري با اشخاص و:6تبصره 

 فيف محاسبه خواهد شد .درصد تخ 50 اهالي شهر درح تا براي :7تبصره

 مبلغ )ريال( شرح رديف

 zl11  001110111هر ساعت كاركرد لودر  6

 1110111 كاركرد هر ساعت تراكتور 4

 000110111 كاركرد هر ساعت بكهو لودر 4
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 فصل چهارم                                            

 خدمات اداری
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 هزینه خدمات ناشي از استرداد وجوه پرداختي در وجه شهرداری  (6-3شماره )*تعرفه 
از درخواست خود انصراف داشته باشند چنانچه برابر ضوابط ومقررات  و (:مودياني كه نسبت به پرداخت هزينه پروانه ساخت وغيره اقدام مي نمايند5تبصره )

مابقي ني وعوارض آموزش وپرورش مي تواند با تنظيم صورتجلسه با مالك به جزءهزينه پذيره مسكوامكان برگشت وجه واريزي وجود داشته باشد شهرداري 

 نمايد . را عودت عوارض وخدمات

 (:چنانچه وجه برگشتي به دليل اشتباه توسط كاركنان شهرداري باشد هزينه اي دريافت نخواهد شد .6تبصره )
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 فصل پنجم

 سایر واحدهای شهرداری
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 :آتش نشاني و خدمات ایمنيواحد  خدماتبهاء  (6-5شماره )تعرفه *
گردد مبالغ ذيل  كليه شهروندان مبني بر دوره مقدماتي آتش نشاني اقدام گردد تا در مرحله مقدماتي  وضروري بتواند از آن بهره مند  شوند پيشنهاد مي نظر به اينكه بايد نسبت به آموزش

 اخذ گردد:  در قبال دوره آموزشي 

 :های ساختمانینقشه بناء وتأئید خدمات وهزینه کارشناسی وبازدید یبها اخذ*

 مبلغ)ريال( نوع كارشناسي 

 100.000 مترمربع زير بنا 100تا  بهای خدمات بررسي ايمیني نقشه های ساختماني مسکوني 1

 000 به ازای هر مترمربع مترمربع زير بنا 100بیش از 

 100.000 مترمربع زير بنا 00تا  ايمیني نقشه های تجاریبهای خدمات بررسي  2

 000 مترمربع زير بنا به ازای هر مترمربع 00بیش از 

 200.000 مترمربع زير بنا 200تا  بهای خدمات بررسي ايمیني نقشه های ساختماني اداری وساير كاربريها 3

 800 مترمربع زير بنا به ازای هر مترمربع 200بیش از 

 200.000 مسکوني برای هر واحدنشاني ازمحل واحدهای مأموران آتش هزينه بازديد 4

 200.000 نشاني ازمحل واحدهای صنفي برای هرواحدمأموران آتش هزينه بازديد 0

 400.000 برای هرواحدوساير كاربريهاصنعتي اداری نشاني ازمحل واحدهای مأموران آتش هزينه بازديد 6

 400.000 مسکوني در خارج از محدوده خدماتي و حريم شهرنشاني ازمحل واحدهای مأموران آتش هزينه بازديد 7
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 000.000 وساير كاربريها خارج از محدوده خدماتي و حريم شهرصنعتي اداری نشاني ازمحل واحدهای هزينه بازديدمأموران آتش 8

 برعهده متقاضي مي باشد./.كارشناس اسكان ، حق مآموريت وشهر هزينه اياب وذهاب محدوده خدماتيدر كليه كارشناسهاي خارج از :9تبصره 
 

 

 اتبهای خدمات برای خودورهای امداد جهت ایمنی)به ازای هر ساعت(توقف درمحل بنا به درخواست اشخاص حقیقی وحقوقی  از آتش نشانی جهت مراسم*

 مبلغ)ريال( شرحنوع  

 800.000 تن 6.0فوتون  9

 

 امالک و ساختمانهابهای خدمات آتش نشانی *

 مبلغ)ريال(  شرحنوع  

 برای كلیه امالک و ساختمانها با هر نوع كاربری به ازای هر متر مربع 9
 200 عرصه

 200 اعیان
 

 گردد .بهاي خدمات آتش نشاني و ايمني به تمام ساختمانها تعلق مي گيرد ودر زمان مراجعه و يا همزمان با عوارض نوسازي بصورت ساليانه اخذ مي     : 9تبصره 
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 سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی آموزش تعرفه *

 )ريال(مبلغ شرح خدمات عنوان خدمات

 281.111 ساعت 2مدت  آموزش دوره توجيهي مقدماتي

 811.111 روز( 2ساعت ) حداكثر  12مدت  آموزش دوره تئوري و عملي

 1.811.111 روز ( 8ساعت ) حداكثر  20مدت  آموزش دوره تئوري و عملي

 2.811.111 روز( 8ساعت ) حداكثر  08مدت  آموزش دوره تئوري و عملي

************* 

 

 :آرامستان  بهاء خدمات واحد (2-5*تعرفه شماره )

 
 )ارقام به ریال( ن وتدفین امواتیفتغسیل، تکخدمات  یبها*

 شرح ردیف

 

 تدفین

 محل آماده سازی شده محل آماده سازی نشده

 906120222 902220222 بهاي زمين 9
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 بابت هزینه تغسیل :

 مبلغ)ریال( شرح ردیف

 9920222 سال1تا 9اطفال  9

 4220222 سال92سال تا 1از  9

 1220222 باال سال به92از 9

 

 بابت هزینه حفر قبر :

 مبلغ)ریال( شرح ردیف

 4120222 سال1تا 9اطفال  9

 1120222 سال92سال تا 1از  9

 6220222 سال به باال92از 9

 بابت هزینه و بلوک سیمانی روی قبر

 مبلغ)ریال( شرح ردیف

 909220222 وی قبرربلوک مسلح سیمانی  9

 4220222 هر عدد بلوک سیمانی 9
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 تعرفه بهاء خدمات تأسیسات و تجهیزات آرامستان )ارقام به ریال(*

 هزينه به ريال واحد شرح خدمات رديف

 سردخانه 7
 253.333 ساعت ساعت اولیه24

 73.333 ساعت ساعت اضافه

 ساعت(7استفاده از سالن اجتماعات)هر جلسه حداكثر 2
 033.333 جلسه

 53.333 ساعت اضافه
 

 

 تعرفه بهاء خدمات اداری آرامستان )ارقام به ریال(*

 هزينه به ريال واحد شرح خدمات رديف

7 
خدمات 

 اداري

 13.333 نفر خدمات اولیه

 723.333 نفر خدمات شناسنامه وگواهي فوت
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 )ارقام به ریال( خدمات آمبوالنس یبها*

 شرح رديف
 مبلغ)ریال(

 

 9920222 سرویس درح هرهزینه آمبوالنس در داخل شهر  1

 910222 رفت وبرگشت )هر کیلومتر خاکی( شهرهزینه آمبوالنس خارج از  2

 920222 (آسفالترفت وبرگشت )هر کیلومتر  شهرهزینه آمبوالنس خارج از  3
 

 )ارقام به ریال( اقالم مصرفی یبها*

)نرخ فعلي درج گرديده تأمين نمايد قيمت وسائل استفاده شده محاسبه خواهدگرديدشهرداري  ( را…درصورتي كه جهت شستشو وتكفين وسائل موردنياز)پارچه و

 :ودر صورت تغيير قيمت، هزينه ها بر اساس نرخ روز دريافت خواهد گرديد(
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 )ریال(مبلغ واحد کاال ردیف

 9120222 متر پارچه سفید کفنی 9

 620222 (بستهعدد) پنبه بهداشتی 9

 620222 (بستهعدد) دستی پودر رختشوئی 9

 9120222 بسته کافور 4

 120222 بسته صدر 1

 420222 عدد شامپو 6

 4220222 عدد کوچک کاور 7

 6220222 عدد بزرگ

 9220222 نفر سایر)وسایل مصرفی و غیر مصرفی( 9
 

 

 ماليات برارزش افزوده اضافه مي گردد %9آرامستان مربوط به : به هزينه هاي 28
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 ... الزامي است:و  ذیل پيرامون آمبوالنس، غسالخانه توضيحات:رعایت نکات
 پيش بيني نشده توسط واحد درآمد برآورد،  محاسبه و اخذ خواهد گرديد. يساير هزينه ها

بود ودر غير اينصورت هر گونه اقدامي اكيداً جهت تمامي موارد باال پس از طي مراحل قانوني واخذ مجوزهاي الزم مأموران شهرداري مجاز به ارائه خدمات خواهند  2

 ممنوع بوده وشهرداري هيچگونه مسئوليتي نداشته واقدام كننده شخصاً بايد پاسخگو باشد.

 طه اقدام وبايد با ارائه گواهي فوت وفتوكپي شناسنامه متوفي، نسبت به تكميل فرم وپرداخت هزينه هاي مربودر آرامستان جهت استفاده از غسالخانه وتدفين  3

 مجوز الزم اخذ گردد.

 .نجام گيردا شهردارينيروهاي شهرداري و تنها توسط مجوز  بايد با )احداث و بازسازي قبور و صورت قبر و...(انجام هرگونه عمليات -0

******** 
 

  

 

 



  12صفحه                9911سال                                                     درحشهرداری  بهاء خدماتتعرفه 

 91/92/9919:مورخ 9192/19 شماره:نامه درح :  الیحه پیشنهادی شهرداری

 مقیميحسین  :درحشهردار 
 29/99/9919 :مورخ 41شماره: رسمی)عادی( جلسه مصوبات  9 بند مصوبه شورای اسالمی شهر درح:   

 كاوسي      محمد مهدي خامس پناه       محمدابراهیم شجاعي درح       سمیه ساالريغالمحسین خزاعي درح      حسن 

 

 درحشهرداری  بهاء خدماتتعرفه 
 

( قانون مالیاات  12( ماده پنجاه)9به استناد تبصره یک) درحشهرداری   9911سال  بهاء خدماتتعرفه 

قاانون تشاکیالت، ویاایف     77وهمچناین مااده   79ماده  96، و 96، 1بر ارزش افزوده و بندهای

وانتخابات شوراهای اسالمی کشور ودستورالعملها وآئین نامه هاای اجرائای، و اصاالحات بعادی     

جلساه   پنجماین چهل  و  در  درحشهرداری  91/92/9919 مورخ 9192/19 شمارهآن،طبق پیشنهاد 

باه تصاوی     درحشورای محترم اسالمی شهر  29/99/9919مورخ شنبه سه رسمی)فوق العاده( روز 

 رسید.

 درحشهرداری  وشهرسازی درآمد واحد


